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การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบ กระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้
ความเป็นธรรมทางสังคม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
และการปรับใชค้วามเป็นธรรมทางสังคม โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งชุมชนภาคกลาง 2 ชุมชนท่ี
มีวถีิชีวติแตกต่างกนั  มีวธีิการศึกษาแบบการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นเคร่ืองมือหลกั โดยใชก้ารวิจยัแบบ
การสร้างทฤษฎีจากขอ้มูล ซ่ึงมีวธีิการศึกษา 6 แนวทาง คือ 1) ศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ 2) ศึกษาโดย
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 3) ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 4) ศึกษาโดยวิธีการแบบ
ประเมินสภาวะอยา่งเร่งด่วน 5) สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม และ 6) ศึกษาโดยใชว้ิธีกรณีศึกษา ใน
การศึกษาน้ีเลือกพื้นท่ีชุมชนมาเป็นเลิศ อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม และชุมชนพอเพียง  
กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นท่ีตวัอยา่ง เน่ืองจากทั้งสองชุมชนตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีมีการพฒันาจากภาครัฐ
อย่างต่อเน่ืองและชัดเจน มีการปรับตัวท่ี เด่นชัด แต่ยงัคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ได้อย่างดี  
กลุ่มเป้าหมายมีจ านวน 30 คน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ/สมาชิกกลุ่มอาชีพ นายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/เจา้หนา้ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานภาครัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัชุมชน และประชาชน  

ส าหรับการตรวจสอบขอ้มูลใช้แบบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) และดา้น
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) การวิเคราะห์ขอ้มูลท าโดยรวบรวม
ขอ้มูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการค้นควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ียงัน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่ แยกประเภท และท าการวิเคราะห์เชิงตรรกะควบคู่กบั
บริบท                          
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ผลการศึกษา พบว่า ในบริบททางสังคมของสองชุมชน มีลกัษณะเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึง
ชนบทเช่นเดียวกนั ท าให้ทศันะเก่ียวกบัแบบของความเป็นธรรมทางสังคมไม่แตกต่างกนัมากนกั 
นัน่คือ ชุมชนมีความเอ้ืออาทร รู้จกัแบ่งปันกนั ใหเ้กียรติผูอ่ื้น ทุกคนในสังคมตอ้งไดรั้บการแบ่งปัน
ท่ีเท่ากนั เป็นสังคมท่ีไม่เป็นบริโภคนิยม ไม่ใชเ้งินเป็นหลกัในการพิจารณา 

ชุมชนมาเป็นเลิศ และชุมชนพอเพียงเร่ิมมีการมองลกัษณะความเป็นธรรมทางสังคมแบบ
สังคมสมยัใหม่ คือ เร่ิมน ากรอบของกฎหมายเขา้มาจดัการความเป็นธรรมในชุมชนมากข้ึน มีการ
เน้นเร่ืองสิทธิ ความเสมอภาค เสรีภาพ และหน้าท่ีของประชาชนมากข้ึน อย่างไรก็ตาม กรอบ
แนวคิดของชุมชนพอเพียงยงัมีแนวปฏิบติัทางศาสนามารองรับและเสริมสร้างความเป็นธรรมตาม
หลกัของศาสนา  

กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมในส่วนท่ีแตกต่างนั้น คือ ชุมชนพอเพียงใชศ้าสนา
เขา้มาเป็นสถาบนัหลกัอีกสถาบนัหน่ึงท่ีในการส่งเสริมความเป็นธรรมให้เกิดข้ึน เช่นเดียวกบัการ
ปรับใชค้วามเป็นธรรมท่ีชุมชนพอเพียงยดึหลกัของศาสนาเป็นแนวทางท่ีก ากบัการแสดงพฤติกรรม
ของสมาชิกในชุมชน นอกจากน้ี ในการปรับใช้ความเป็นธรรม  ชุมชนพอเพียงเน้นใช้หลกัทาง
ศาสนาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการท าให้เกิดความเป็นธรรมในชุมชน ทั้งสองชุมชน เห็นว่า 
ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีความส าคญัในการปลูกฝังนิสัยท่ีรักความเป็นธรรมให้แก่
สมาชิกของครอบครัว นอกจากน้ียงัเห็นวา่ สถาบนัการเมืองหรือผูน้ าชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการตอ้งเป็นแบบอยา่งในเร่ืองความเป็นธรรม คือตอ้งวางตวัเป็นกลาง สนใจผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือญาติมิตร  
 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม พบวา่ทั้งสองชุมชนเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า เร่ืองของผลประโยชน์เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม เพราะผูน้ า
หรือกลุ่มผลประโยชน์ไม่ได้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม กลับให้ความสนใจแต่กลุ่ม
ผลประโยชน์หรือญาติพี่นอ้งของตนเองเท่านั้น ในการปรับใชค้วามเป็นธรรม ทั้งสองชุมชนเห็นวา่ 
ผูน้  ามีส่วนในการส่งเสริมความเป็นธรรมใหเ้กิดข้ึนในสังคม  โดยตอ้งเป็นแบบอยา่งและส่งเสริมให้
เกิดความเป็นธรรม มีการใชก้ฎระเบียบทางสังคมและกฎหมายเพิ่มมากข้ึน เป็นท่ีสังเกตวา่ นโยบาย
การพฒันาและการสนบัสนุนต่างๆ เป็นสาเหตุส าคญัสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดความไม่ เป็นธรรมใน
ชุมชน  

ผลการวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนท่ีอยูใ่นสังคมท่ีมีความเป็นธรรม จะก่อให้เกิด “พลงั
ทางสังคม” (Social Forces) ท่ีรัฐหรือหน่วยงานท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบสามารถน าไปใชพ้ฒันาสังคม 
เศรษฐกิจในแง่อ่ืนๆ ได้ แต่ในทางตรงกันข้าม ความไม่เป็นธรรมทางสังคม จะท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ พลงัทางสังคมถูกแบ่งแยก อ่อนแอ และยากท่ีจะน าไปใช้พฒันา ดงันั้น การทราบถึงความ
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เป็นธรรมในระดบัชุมชนจากการวิจยัน้ี จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสามารถส่งผลต่อระดบัความเป็นธรรมท่ี
เกิดข้ึนในสังคมท่ีใหญ่ข้ึน  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการใชเ้พื่อการพฒันาประเทศไดต่้อไป  
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The objectives of this research are twofold: 1) to study the styles, promotion 

process and adjustment of social justice; and 2) to examine the problems and 

obstacles to the promotion process and adjustment of social justice through a 

comparative study of two communities. Each community is characterized by 

heterogeneous lifestyles, and each is situated in the central provinces of Thailand. 

Qualitative analysis, or more specifically grounded theory, was the main research 

method employed. There were six methods of study: 1) Learning from primary data; 

2) Participatory observation; 3) Qualitative in-depth interviews; 4) Rapid Rural 

Appraisal; 5) Focus Group Interviews; and 6) Case Study Analysis. This study 

examines Ma Pen Lert Community located in Bang Khon Tee district in Samut 

Songkram Province and Porpieng Community in Bangkok. These two communities 

were selected as sample communities because they are situated in areas which have 

clearly and constantly undergone development initiatives from the government, have 

shown significant developments, and yet have well-maintained their community’s 

identity. The focus group included 30 people and the main informants were the 

Chairman of the Community; the Community’s Board of Committee; leaders and 

members of the community’s vocational group; governors and officials of local 

administration; officials from government agencies working with the community; and 
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members of the community. Data triangulation and methodological triangulation 

methods were used to analyze the data, which were collected using in-depth 

interviews and focus group discussions. Moreover, relevant documentations were also 

reviewed. The information was then verified for accuracy and credibility using data 

triangulation techniques in collaboration with the main informants. Furthermore, the 

data was grouped, categorized and analyzed within the context of the study. It was 

discovered that in the social context, the two communities shared common traits as 

there they are both simultaneously a mixture of rural and urban communities. For this 

reason, their attitudes toward social justice did not markedly differ from each other. 

That is, members of the community displayed care toward each other, shared 

resources, showed respected toward each other, felt that everyone in the community 

must receive equal shares in benefits, did not engage in consumerism, and did not use 

money as the basis for judgment.  

Ma Pen Lert and Porpieng Communities have adopted a modern way of 

looking at social justice because they increasingly used the framework of the law to 

manage justice in the community with a focus on rights, equality, freedom, and civic 

duties. However, the framework for Porpieng Community also included religious 

guidelines and the promotion of social justice was done in line with religious 

principles. The difference in this kind of social justice is that Porpieng Community 

uses religion as an additional institution which promotes justice.  In the adjustment 

process, Porpieng Community also uses religious principles as guidelines for the 

community members’ behavior. Furthermore, as adjustment for social justice, 

Porpieng Commmunity focused on using religious principles as the main tool to 

ensure justice in the community.  Both communities regarded the family unit as a 

social institution which is key to instilling the habit or fondness for justice among 

members of the family. The communities also viewed that political institutions, or the 

official and unofficial community leaders, must serve as examples when it comes to 

justice - they must remain neutral and maintain an interest in the common good more 

than in their own personal interests or familial gain.             

  The study of problems and obstacles toward promoting justice found that both 

communities agreed that personal interests were the main reasons leading to injustice. 

This was due to the fact that leaders or interested parties did not consider the common 
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good but only paid attention to their interests or those of their families and relatives. 

In the adjustment processes for social justice, both communities saw that community 

leaders play a role in promoting and bringing about social justice by setting good 

examples and promoting justice and enforcing society’s rules and laws.  It is 

noticeable that development policies and other supporting schemes are one of the 

main reasons for injustice in the community.  The results of this study showed that 

citizens who live in a just society create social forces which the government or 

responsible governmental organizations can capitalize on to develop society and the 

economy in other ways. On the other hand, social injustice will lead to conflicts, 

divisions, and weakened social forces and create difficulties when trying to social 

justice for development purposes. Therefore, this study concludes that awareness of 

social justice at the community level serves as a starting point which will later have an 

impact on justice at a wider societal level. The benefits can then be further used to 

develop the country as a whole.  

  

 



 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตากรุณาจาก รองศาสตราจารย ์  
ดร. สุพรรณี  ไชยอ าพร  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร. สุวิชา  เป้าอารีย ์อาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วมวทิยานิพนธ์ ท่ีให้ค  าแนะน าและแนวทางส าคญัในการท าวิทยานิพนธ์ และยงัไดรั้บความกรุณา
จาก ศาสตราจารย ์ดร. สนิท  สมคัรการ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คมพล  สุวรรณกฏู ในการช้ีแนะ
และสอนสั่งจนท าใหว้ทิยานิพน์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. จุรี  วิจิตรวาทการ และศูนยส์าธารณประโยชน์และ
ประชาสังคมในการสนบัสนุนทุนและค าแนะน าท่ีมีประโยชน์อยา่งยิง่ในการท าวทิยานิพนธ์ 

คุณูปการท่ีจะเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ขอมอบให้แด่ชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชน
พอเพียงทุกท่านท่ีไม่สามารถเอ่ยนามได ้โดยเฉพาะผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั 30 ท่าน ท่ีเป็นเหมือน “ครู” 
ท่ีใหค้วามเมตตา ความอดทน และโอกาสในการพดูคุยใหค้วามรู้จนเกิดวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร .  วรวุฒิ   โรมรัตนพันธ์  รองศาสตราจารย ์                          
ดร. กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปานจิตต์  ชุณหบณัฑิต และนายนิติธร              
วงศย์นื ส าหรับค าแนะน าในการท าวทิยานิพนธ์เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. นนัทนา รณเกียรติ ผูเ้ป็นทั้ง “นา้” และ “ครู” ท่ีคอย
แนะน าแนวทางและความช่วยเหลือทั้งทางด้านขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งมอบโอกาสให้ได้พูดคุยกับ
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นความเป็นธรรมทางสังคม 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวภาวสิทธ์ิท่ีให้ก าลงัใจ และ
ส่งเสริมสนบัสนุนทางดา้นการเรียนตลอดมา รวมทั้งผูท่ี้ไม่เอ่ยนามในท่ีน้ีท่ีเป็นแรงผลกัในการท า
วทิยานิพนธ์ จนท าใหป้ระสบความส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 

 
สุจินตนา  ภาวสิทธ์ิ 
      ตุลาคม 2555 



 
 

 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 

  

หน้าอนุมัติ  

บทคัดย่อ (3) 

ABSTRACT (6) 

กิตติกรรมประกาศ (9) 

สารบัญ (10) 

สารบัญตาราง (12) 

สารบัญภาพ (14) 

  

บทท่ี 1 บทน า 1 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     1 

1.2  ความส าคัญของการศึกษาในบริบทชุมชนมาเป็นเลิศและ  

ชุมชนพอเพียง 

5 

1.3 ค าถามในการวิจัย 10 

1.4  วัตถุประสงค์ของการศึกษา      10 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา          10 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ      11 

1.7 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 12 

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  14 

2.1 แนวคิดความเป็นธรรมทางสังคม 15 

2.2 แนวคิดสิทธิและสิทธิมนุษยชน 42 

2.3 แนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 80 

2.4 แนวคิดหลักความเสมอภาค 87 

2.5 แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม 94 



(11) 
 

2.6 การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 99 

2.7 แนวคิดการเสริมสร้างพลัง 101 

2.8 แนวคิดกระบวนการขับเคล่ือน 105 

2.9 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม 109 

2.10 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 137 

2.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 147 

2.12 แนวคิดในการศึกษา 152 

บทท่ี 3  วิธีการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล 154 

3.1 กระบวนทัศน์ในการศึกษา 154 

3.2   การออกแบบการวิจัย 155 

3.3 แนวทางการศึกษา 155 

บทท่ี 4  ผลการศึกษา 162 

4.1 ชุมชนมาเป็นเลิศ 163 

4.2   ชุมชนพอเพียง 217 

4.3   การเปรียบเทียบ แบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้            

ความเป็นธรรมทางสังคม 

259 

4.4  อภิปรายผล 262 

4.5   สรุปผลการศึกษา 269 

บทท่ี 5  สรุปและข้อเสนอแนะ 277 

5.1   สรุปผลการศึกษา 280 

5.2   ข้อเสนอแนะ 284 

   

บรรณานุกรม 287 

ภาคผนวก 306 

 ภาคผนวก ก แบบประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน  307 

 ภาคผนวก ข แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก  311 

ประวัติผู้เขียน 313 
 



  

 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่    หน้า 

   

2.1   วิวัฒนาการและความหมายของความเป็นธรรมทางสังคมแบ่งตาม

ความหมายของความยุติธรรม 

27 

2.2   แบบความเป็นธรรม 37 

2.3   วิวัฒนาการของสิทธิ 45 

2.4   ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

(The Universal  Declaration of Human Rights) 

56 

2.5   วิวัฒนาการและความหมายของสิทธิมนุษยชน 64 

2.6 ปฏิญญาอิสลามว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 72 

2.7   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม 79 

2.8   วิวัฒนาการของหลักความเสมอภาค 90 

2.9   รูปแบบในการปรับตัวของบุคคล  100 

2.10   การเปรียบเทียบทฤษฎีความเป็นธรรมทางสังคม 136 

2.11 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยพุทธศักราช 2550 

138 

4.1 จ านวนประชากร แยกตามชุมชนในต าบลอ านวยความสะดวก 168 

4.2   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญชุมชนมาเป็นเลิศ 173 

4.3   ลักษณะ/จุดสังเกตความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็นเลิศ 203 

4.4 ลักษณะสังคมในฝันท่ีมีความเป็นธรรมทางสังคม 205 

4.5 ทัศนะของชุมชนมาเป็นเลิศ ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 208 

4.6   ทัศนะของชุมชนมาเป็นเลิศ ต่อปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้าง

ความเป็นธรรมในสังคม 

211 

4.7 ทัศนะของชุมชนมาเป็นเลิศ ต่อการปรับใช้ความเป็นธรรมในสังคม 213 



(13) 
 

4.8   จ านวนประชากรชุมชนพอเพียง 221 

4.9 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญชุมชนพอเพียง 227 
 

4.10   ทัศนะของชุมชนพอเพียงต่อลักษณะ/จุดสังเกตความเป็นธรรมทางสังคม 247 

4.11   ลักษณะสังคมในฝันท่ีมีความเป็นในสังคม 249 

4.12   ทัศนะของชุมชนพอเพียงในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 251 

4.13 ทัศนะของชุมชนพอเพียงต่อปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความ

เป็นธรรมทางสังคม 

253 

4.14   ทัศนะของชุมชนพอเพียงต่อการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 254 

4.15   การเปรียบเทียบชุมชนกรณีศึกษา 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
   

2.1 ปรัชญาการพฒันาในระดบัปฏิบติัการ  108 
2.2 ความยติุธรรมในฐานะความเท่ียงธรรม 119 
2.3 ความยติุธรรมในฐานะสิทธิท่ีเท่ียงธรรม 127 
2.4 หลกัการความเป็นธรรมทางสังคม 134 
2.5 แนวคิดในการศึกษา 153 
4.1 ชุมชนมาเป็นเลิศ 171 
4.2 ภาพรวมชุมชนมาเป็นเลิศ 216 
4.3 ชุมชนพอเพียง 225 
4.4 ภาพรวมชุมชนพอเพียง 258 
4.5 การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 276 

 



 
 

 

 

บทท่ี 1  

 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้น เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมและความเสมอ

ภาคให้แก่ประชาคมโลก เพื่อไม่ให้เกิดความเหล่ือมล ้าและท าให้เกิดการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน ผู้หญิง หรือผู้ชาย หรือแม้กระทั่งเชื้อชาติ ศาสนาท่ี

แตกต่างกัน บุคคลจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลดังกล่าว ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากขบวนการ

เคล่ือนไหวต่าง ๆ ในต่างประเทศท่ีเคล่ือนไหวให้สังคมโลกได้รับรู้ถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ี

เกิดขึ้นในทุกมุมโลก จากปรากฎการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (The Universal Declaration of Human Rights) ใน ปี ค.ศ. 1948 เป็นกรอบท่ี

ก าหนดให้ทุกคนต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องพึงปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยความเท่าเทียม 

สหประชาชาติยังได้ผลักดันกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท่ีส าคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็น

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (UN International 

Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination) อนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการขจัดและลงโทษอาชญากรรมในลักษณะการแบ่งแยกคนต่างผิว (UN International 

Convention on Suppression and Punishment of The Crime of Apartheid) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด

การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรี (UN Convention on The Elimination on All Forms of 

Discrimination Against Women) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการ

ลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย  ไร้มนุษยธรรม หรือย ่ายีศักดิ์ศรี  (UN Convention Against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก          

(UN Convention on The Rights of The Child) (จรัญ  โฆษณานันท์, 2545: 268, กระทรวงการ

ต่างประเทศ, 2553: ย่อหน้าท่ี 1) ซ่ึงในสังคมตะวันตก ยุคเริ่มต้นนั้น มีคติความเช่ือว่า กฎหมายกับ

ความยุติธรรมเป็นเร่ืองเดียวกัน แต่เม่ือสังคมตะวันตกได้ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองและผ่านการ

ครุ่นคิดในหลักการต่าง ๆ และมีการน าหลักการท่ีได้มาใช้ในในทางปฏิบัติจนตกผลึกในระดับหน่ึง
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แล้วนั้น ในยุคปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันเกือบจะยุติว่า รัฐท่ีพึงปรารถนาในแง่ของการท่ีมนุษย์จะอยู่

ร่วมกันนั้น ต้องเป็นรัฐท่ีปกครองโดยกฎหมายและกฎหมายนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม 

ในขณะท่ีสังคมตะวันออก แต่เดิมเม่ือกล่าวถึงเร่ืองการปกครอง มักเน้นไปท่ีความยุติธรรมหรือ

ความเป็นธรรมของผู้ปกครองเป็นส าคัญ ในขณะท่ีคนในโลกตะวันออกเช่ือกันว่า กฎหมายกับ

ความยุติธรรมนั้นเป็นเร่ืองอันหน่ึงอันเดียวกัน และด ารงอยู่แล้วในธรรมชาติ แต่ปัญหาท่ีส าคัญของ

โลกตะวันออก คือ การจัดระบบและโครงสร้างของการปกครองท่ีจะท าให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้

จริง (วรเจตน์  ภาคีรัตน์, 2554 : 324-325) 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ในเร่ืองของการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้น เริ่มเห็น

แนวทางในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ท่ีได้มีการกล่าวไว้ในหมวดท่ี 3 เร่ืองของสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยท่ีประชาชนจะ

ได้รับในเร่ืองของความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิ

ในทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล

และส่ือมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 

สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน เสรีภาพในการชุมชนและการสมาคม สิทธิชุมชน และสิทธิ

พิทักษ์รัฐธรรมนูญ (กลุ่มพลังวิชาการเพื่ออนาคต, 2550: 11-31) นอกจากนี้ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังได้ตอกย ้าแนวทางท่ีชัดเจนในการ

สร้างความเป็นธรรมในสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-

2559) โดยมีการวางยุทธศาสตร์ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อลดความเหล่ือมล ้า ช่วยลด

ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองได้  เช่น เร่ืองโครงสร้างภาษีท่ีไม่เป็นธรรม การถือ

ครองสินทรัพย์ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงประเด็นความไม่เป็นธรรมในสังคมได้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นสาเหตุ

หน่ึงท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงทางวิกฤตการเมือง ช่วงเดือนเมษายนถึง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการยกระดับความรุนแรงถึงขั้นเสียเลือด

เสียเนื้อ น ามาซ่ึงความเสียหายท่ีไม่สามารถประเมินค่าได้ ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยมองว่า                 

ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมว่าเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้สังคมเกิดความเหล่ือมล ้าระหว่างคน

ในสังคม ซ่ึงเป็นปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ระหว่างคนข้างล่างกับคนข้างบน (ประเวศ 

วะสี, 2552: ย่อหน้าท่ี 2 )ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการจัด

สวัสดิการต่างๆ ของรัฐ หรือแม้กระทั่งการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่างๆ เกิดความแตกต่างกัน

ระหว่างคนรวยกับคนจน นอกจากนี้ สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเป็นอีก

สถานการณ์หน่ึงท่ีได้มีผลวิจัยทางวิชาการท่ีระบุว่า ปัญหาความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ยุติธรรม
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เป็นเง่ือนไขหรือสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551: 13) 

จากการส ารวจโดยหน่วยงานรัฐในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ร้อยละ 40 ของคนกรุงเทพและร้อย

ละ 36 ของคนอีสาน มีความเห็นว่า ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนั้นสูงมากถึงขั้นยอมรับไม่ได้ 

ในภาพรวม ร้อยละ 32 ของคนทั้งประเทศ เห็นว่า ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนั้นสูงมากถึง

ขั้นยอมรับไม่ได้ และร้อยละ 47 ของคนทั้งประเทศเห็นว่า ช่องว่างสูงมาก แต่ยังพอรับได้ เกือบร้อย

ละ 80 ของคนไทยยอมรับว่า มีความเหล่ือมล ้าของรายได้ (วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, 2553: ย่อหน้าท่ี 

2) 

 ปัญหาความไม่เป็นธรรมในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย รวมไปถึงความไม่เป็นธรรมใน

การเข้าถึงทรัพยากร เช่น ระบบบริการสุขภาพท่ีลูกคนจนยังเสียชีวิตมากกว่าคนรวยถึง 3 เท่า 

นโยบาย Medical Hub ท่ีต้องการดึงคนต่างชาติเข้ามารับบริการทางด้านการแพทย์ในประเทศไทย 

ท าให้มีการดึงแพทย์และพยาบาลออกจากการให้บริการคนจนในชนบท (ประเวศ วะสี, 2552: ย่อ

หน้าท่ี 3) นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบางประการเป็นการเน้นนโยบายประชานิยม ซ่ึงผลการศึกษา

ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบว่า นโยบายประชานิยมไม่มีผลท่ีชัดเจนต่อการ

แก้ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ เน่ืองจากนโยบายของรัฐบางประการเอื้อประโยชน์

ให้นักการเมืองและนักธุรกิจใหญ่บางราย ซ่ึงโครงสร้างประชากรร้อยละ 10 เป็นคนจน ร้อยละ 50 

เป็นคนชั้นกลางระดับล่าง มีงานท่ีไม่มั่นคง ท างานเป็นรายชิ้น รายวันหรือรายสัปดาห์ มีรายได้ท่ีผัน

ผวน และมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนสถานภาพจาก “คนไม่จน” (แต่ไม่รวย) ไปเป็น “คนจน” รุ่นใหม่ 

ในขณะท่ีนักธุรกิจการเมือง หรือเจ้าสัวธนกิจการเมืองร ่ารวยรวดเร็วมหาศาล เพราะรัฐเอื้อ

ประโยชน์ (บทบรรณาธิการ, 2553: ย่อหน้าท่ี 4-5) นอกจากนี้ เอแบคโพลล์ได้ท าวิจัยเชิงส ารวจ 

เร่ือง “ความเป็นธรรมทางสังคมกับความสุขของคนไทย” โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนท่ีพักอาศัย

อยู่ใน 28 จังหวัดของประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อ านาจเจริญ 

ศรีสะเกษ อุบลราชธานี พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ อุทัยธานี สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม กระบ่ี 

สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี และสงขลา จ านวน 5,570 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการ

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2553 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.6 ระบุว่า มี

ความเป็นธรรมทางสังคมท่ีได้รับในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 35.7 เห็นว่า 

ตนเองได้รับความเป็นธรรมทางสังคมระดับน้อย และร้อยละ 21.6 กล่าวว่า ได้รับความเป็นธรรมใน

ระดับปานกลาง เม่ือมีการจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงได้รับความเป็นธรรมทาง

สังคมในการด าเนินชีวิตประจ าวันไม่มีความแตกต่างกัน คือ ร้อยละ 42.8 และร้อยละ 42.5 

ตามล าดับ ในการจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า คนท่ีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
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และรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมมากมีอยู่เพียงร้อยละ 30.6 และรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมน้อย 

ร้อยละ 48.9 ในขณะท่ีคนท่ีส าเร็จการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมมาก 

คิดเป็นร้อยละ 44.9 และรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมน้อย ร้อยละ 33.1 เม่ือจ าแนกตามช่วงอายุ 

พบว่า คนท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ระบุว่า ความเป็นธรรมทางสังคมท่ีได้รับในการด าเนินชีวิตประจ าทุก

วันอยู่ในระดับมาก รองลงมา ช่วงอายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.7 ไม่เกิน 20 ปี ร้อยละ 40.7 อายุ 

20-29 ปี ร้อยละ 39.5 และคนท่ีมีอายุ 30-39 ปี ระบุว่าตนเองได้รับความเป็นธรรมในระดับน้อย คิด

เป็นร้อยละ 39.7 เม่ือจ าแนกตามพื้นท่ีพักอาศัย พบว่า ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 

51.1 ระบุว่าได้รับความเป็นธรรมทางสังคมในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมาก ขณะท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีพักอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 41.0 ระบุว่าได้รับความเป็นธรรมทางสังคมในการ

ด าเนินชีวิตประจ า (ส านักข่าวไทย, 2553: ย่อหน้าท่ี 2-5) นับว่ากระแสของการเรียกร้องความเป็น

ธรรมทางสังคมไทยนั้น ก าลังเป็นเร่ืองท่ีสังคมทุกภาคส่วนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมองเร่ืองของความเป็นธรรมทางสังคมกับความเป็นธรรม

ทางด้านกฎหมายแยกออกจากกัน  ทั้งๆ ท่ีเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคมและความเป็นธรรมทาง

กฎหมายนั้นควรจะเป็นเร่ืองเดียวกัน เพราะความเป็นธรรมทางสังคมท าให้เกิดการยึดเหน่ียวกันใน

สังคมโดยผ่านกฎเกณฑ์ท่ีสังคมสร้างขึ้น ทั้งท่ีตราเป็นตัวบทกฎหมายและเป็นจารีตประเพณี จึงท า

ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมา เม่ือสังคมไทยมองเร่ืองเหล่านี้แยกส่วนออกจากกัน จึงได้เกิดการศึกษา

และให้ความสนใจในเร่ืองของความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยหลายชิ้นท่ี

ชี้ให้เห็นความไม่มั่นคงในชีวิตท่ีเร่งรีบ ท าให้บุคคลมองสถานภาพของตนเองต่างไปจากเดิม ดังนั้น

ภาพของชนบทในปัจจุบันจึงไม่เหมือนเดิมชนบทในอดีต คนในชนบทมีการปรับเปล่ียนแนวคิด

และมุมมอง ปรับเปล่ียนท่าที รวมทั้งปรับเปล่ียนความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเปล่ียนไป ท าให้มุมมอง

เร่ือง “ความไม่เป็นธรรม” ต่างออกไปจากเดิมเช่นกัน  โดยเฉพาะเม่ือเกี่ยวข้องกับเร่ืองความมั่นคง

ในชีวิตและโอกาสในการขยับฐานะทางชนชั้น ท าให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมเด่นชัดขึ้น 

(นพนันท์  วรรณเทพสกุล และกุลธิดา  สามะพุทธิ, 2554: 40)  ซ่ึงในช่วงแรกยังยอมรับสภาพท่ี

เป็นอยู่ และไม่มีการเกาะกลุ่มเพื่อถกเถียง หรือแสดงความต้องการเปล่ียนแปลงสภาพตนเองแต่

อย่างใด แต่การขยายพื้นท่ีในการอยู่ร่วมกันกับสังคมเพิ่มมากขึ้นนั้น ท าให้เกิดความรู้สึกการ

เรียกร้องความเท่าเทียมภายใต้ความแตกต่างระหว่างชนชั้นมากขึ้น เริ่มมีความข้องใจและไม่ยอมรับ

ความแตกต่างท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น เม่ือเกิดเหตุการณ์หรือประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางชนชั้น

ขึ้นมา อาจกลายเป็นประเด็นท่ีท าให้เกิดความคับข้องใจขึ้นมาได้ง่าย (อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์, 2553: 

ย่อหน้าท่ี 3) จากปรากฎการณ์ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยมีปัญหาเชิง

โครงสร้างท่ีท าให้ขาดความเป็นธรรม ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจบนโครงสร้างท่ีขาดความเป็น
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ธรรมนั้น ยิ่งท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเพิ่มมากขึ้น และท าให้เกิดปัญหาการขัดแย้ง

ทางการเมืองและปัญหาสังคมต่างๆ จะเห็นได้ว่า ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด

ของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยประชาชนจะต้องมีความเข้าใจและเข้ามาขับเคล่ือนเพื่อแก้ไข

โครงสร้างท่ีน ามาสู่ความไม่เป็นธรรม และช่วยกันขับเคล่ือนสร้างความเป็นธรรมขึ้นในสังคม 

โดยเฉพาะการสร้างเสริมโอกาสในการตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐาน และการเข้าถึงความเป็นอยู่ท่ี

ดี ซ่ึงเม่ือสังคมมีความเป็นธรรม ทุกส่วนของสังคมจะได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม และมีโอกาส

เข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึง (พินิจ  ลาภธนานนท์, 2554: 1) 

จากเหตุการณ์ท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จึงมีความสนใจวิจัย เร่ือง แบบ กระบวนการ

เสริมสร้างและการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง เพ่ือน าผลจากการ

วิจัยมาประยุกต์ใช้ในแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาทั้งในระดับชุมชน 

สังคม และประเทศ 

 

1.2  ควำมส ำคัญของกำรศึกษำในบริบทชุมชนมำเป็นเลิศและชุมชนพอเพียง 

 

 ในการศึกษาเร่ือง แบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 

กรณีศึกษาชุมชนในภาคกลางนี้ศึกษาชุมชนมาเป็นเลิศ  และชุมชนพอเพียง เน่ืองจากทั้งสองชุมชนมี

ความคล้ายคลึงกันทั้งในระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะความเป็นเมือง และท่ีส าคัญทั้งสอง

ชุมชนนี้เป็นชุมชนต้นแบบท่ีได้รับรางวัลจากหลากหลายหน่วยงานท่ีมีผู้เข้าไปดูงานและศึกษา

จ านวนมาก จึงนับว่าทั้งสองชุมชนเป็นชุมชนท่ีมีแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนของ

ตนเอง ดังโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.2.1  ชุมชนมำเป็นเลิศ 

ชุมชนมาเป็นเลิศ ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สันนิษฐานว่า

ชุมชนนี้มีการตั้งถิ่นฐานในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลามากกว่า 242 ปี ช่ือของชุมชม 

หมายถึงพื้นท่ีท่ีมีน ้าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร โดยครอบครัวดั้งเดิมเป็นคหบดีเก่าท่ีมี

ความเพียบพร้อม และมีความสามารถในการท าอาหารคาวและอาหารหวาน ท่ีมีท่ีอยู่อาศัยเป็นบ้าน

ทรงไทยโบราณ ชุมชนมาเป็นเลิศเป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ีมีการส่งผลไม้ไปขายตามหัวเมืองต่างๆ ซ่ึง

ผลไม้ท่ีมีมากในชุมชนได้แก่ ส้มโอ ลิ้นจ่ี มะพร้าว กล้วย มะไฟ และส้มแก้ว  (ส านักงานพัฒนา

ชุมชนอ าเภอบางคนที, 2554: 1)  
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ชุมชนมาเป็นเลิศเป็นชุมชนท่ีมีภูมิประเทศตั้งอยู่ในเมือง 3 น ้า คือ เป็นพื้นท่ีท่ีมีการบรรจบ

ของน ้าเค็ม น ้าจืด และน ้ากร่อย และมีแม่น ้าแม่กลองไหลผ่าน จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ

เพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร ท าสวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก โดย

จ าหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีก มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง             

ซ่ึงเป็นการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษในเร่ืองการถนอมอาหาร ท าให้ชุมชนมาเป็นเลิศมีวิถี

ชีวิตแบบชาวสวนและใช้ชีวิตประจ าวันอยู่กับล าคลอง มีการสืบทอดประเพณีตักบาตรขนมครก ใน

วันขึ้น 8 ค ่า เดือน 10 ของทุกปี  

เม่ือ พ.ศ. 2547 จังหวัดสมุทรสงครามได้พัฒนาตลาดน ้าอัมพวาให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ของจังหวัด จนได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ชุมชนมาเป็นเลิศซ่ึงมี

พื้นท่ีติดอยู่กับตลาดอัมพวาจึงได้รับผลการพัฒนาดังกล่าวไปด้วย ท าให้ชุมชนมาเป็นเลิศได้มี

โอกาสรองรับนักท่องเท่ียวท่ีให้ความสนใจเข้ามาใช้ชีวิตเรียบง่ายของชาวสวนโดยมีท่ีพักโฮมสเตย์

ให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและเข้ามาศึกษาดูงานท่ีศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล และชุมชนมาเป็นเลิศยังเป็นเครือข่ายมหาวิชชาลัย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นการถ่ายทอดความรู้

ทางการเกษตร โดยให้ความรู้พื้นฐานของการท าเกษตรกรรม การท าปุ๋ยหมัก และน ้าสกัดชีวภาพ 

การขยายพันธ์ุพืช ควบคุมวัชพืช การดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิต การเค่ียวน ้าตาลมะพร้าว รวมถึงด้าน

การตลาด นอกจากนี้ชุมชนมาเป็นเลิศชุมชมท่ีต้นแบบในการเรียนรู้หลายๆ เร่ือง เช่น ชุมชน

ต้นแบบ OTOP การผลิตส้มโอปลอดสารพิษ การแปรรูปผัก/ผลไม้ การท าอาหารพื้นบ้านและขนม

ไทย การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น นอกจากนี้ ชุมชนยัง

สามารถรักษาศิลปวัฒนธรรมโบสถ์เก่าแก่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่ีทรงหยุดพักทัพเพ่ือ

รอเวลาเข้าตีข้าศึก ณ ค่ายบางกุ้ง ซ่ึงภายในโบสถ์ประดิษฐ์หลวงพ่อชนะศึกอยู่ด้านใน และยังมีวิหาร

เก่าแก่ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาแลงลงรักษ์ปิดทองเสนาอาสนะหน้าวิหารมีลานปูนปั้นท่ี

สวยงาม นับว่าเป็นชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จาก

รางวัลระดับประเทศท่ีชุมชนได้รับในด้านต่างๆ เช่น  

1) รางวัลชนะเลิศการถนอมอาหารด้วยเกลือไอโอดีน ประเภทผลไม้แช่อิ่ม 

ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2540 และ ปี พ.ศ. 2541  

2) รางวัลชนะเลิศกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2545 

กรมการพัฒนาชุมชน 

3) รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (หมู่บ้านปลอดยา            

เสพติด) ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2545 
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4) รางวัลชนะเลิศศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล              

ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5) โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปี พ.ศ. 2547 

6) รางวัลชมเชยโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2548 

7) รางวัลรองชนะเลิศหมู่บ้าน OTOP Village Champion ปี พ.ศ. 2549 กรม

พัฒนาชุมชน  

8) โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2549 กรมพัฒนาชุมชน 

9) รางวัลอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. 2551 การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย 

10) รางวัลสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ รุ่นท่ี 1 ปี พ.ศ. 2551 ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา 

นับว่า เป็นชุมชนท่ีได้รับรางวัลทั้งทางด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเท่ียว ด้าน

การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดและ

ด าเนินกิจกรรม รางวัลเหล่านี้ล้วนเป็นเคร่ืองรับประกันท่ีดีอีกอย่างหน่ึง  

 

1.2.2  ชุมชนพอเพียง  

ชุมชนพอเพียงตั้งอยู่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน

กว่า 130 ปี โดยเริ่มจากครอบครัวของนายพอเพียง (นามสมมติ) และนางเพียงพอ (นามสมมติ)               

ท่ีอพยพมาจากจังหวัดปัตตานีมาตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ีริมคลองล าไทร ซ่ึงต่อมาได้มีการขยายวงศ์วานและ

และมีการแผ้วถางท่ีดินท ากินอย่างกว้างขวาง ประกอบกับมีคนย้ายเข้ามาสมทบจนกลายเป็นชุมชน

ใหญ่ขึ้น เรียกว่า “หมู่บ้านพอเพียง” ในอดีต ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การ

ท านาปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ ท าไร ท าสวนและค้าขาย  

ชุมชนพอเพียง ได้เปล่ียนสถานภาพเป็นชุมชนในสังกัดกรุงเทพมหานครเม่ือปี พ.ศ. 2537 

ใช้ช่ือเป็นทางการว่า “ชุมชนแผ่นดินทองพอเพียง” และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน 7 คน เพ่ือ

ท าหน้าท่ีดูแลความเป็นอยู่ของคนในชุมชน คณะกรรมการประกอบด้วยต าแหน่งประธานชุมชน 

รองประธานชุมชน  และมีการแบ่งคณะกรรมการให้ดูแลด้านต่างๆ รวม 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการศึกษา 

ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคม ฝ่ายกิจกรรมเยาวชน และฝ่ายสาธารณสุข โดยมีคณะท่ี

ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร อิหม่านมัสยิด

ชุมชนพอเพียง (นามสมมติ) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอิสลามพอเพียง (นามสมมติ) และก านันแขวง
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โคกคู่ (นามสมมติ)  นอกจากนี้ ชุมชนพอเพียงยังมีระบบ “กลุ่มบ้าน” ในการดูแลความเป็นอยู่ของ

คนในชุมชน มีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 12 กลุ่มบ้าน โดยแต่ละกลุ่มบ้านจะช่วยกันดูแลสมาชิกใน

กลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการชุมชนร่วมกับคณะกรรมการชุมชน 

 ชุมชนพอเพียง (นามสมมติ)  มีสถานศึกษาระดับต่างๆ อยู่ในพื้นท่ี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนพอเพียงท่ีรับเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนอิสลามพอเพียงเปิดสอนระดับประถมศึกษา และเปิด

สอนศาสนาในช่วงปิดเทอม โดยใช้อาสาสมัครภายในชุมชนเป็นผู้สอน ส าหรับระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนมัธยมวัดบึงน ้า (นามสมมติ)  ท่ีอยู่ไม่ไกล

จากชุมชน และยังมีระบบการศึกษานอกโรงเรียนท่ีศูนย์บริการการศึกษาเขตหนองจอกให้ชาว

ชุมชนเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ส าหรับเด็กๆ ในชุมชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามยังได้รับการศึกษา

ทางด้านศาสนาควบคู่ไปกับการศึกษาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย 

 ชุมชนพอเพียงยังมีการสร้างระบบสวัสดิการต่างๆ เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน มีสหกรณ์

ร้านค้าชุมชนพอเพียง เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2548 : 91-103) 

 ชุมชนพอเพียงมีศูนย์การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงาน

จ านวนมาก โดยมีศูนย์การเรียนรู้ดังนี้ 

  ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ 

มีสวนพืชผลไม้ มีท่ีอยู่อาศัยและท่ีอบรมสัมนมา และมีเคร่ืองผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล 

  ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 2 ไร่นาสวนผสม เป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีมีนาข้าวและสวนผักผลไม้

ตามฤดูกาล รวมทั้งการมีเลี้ยงปลาในบ่อ การท าสมุนไพร การท าน ้าหมักชีวภาพ 

  ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 3 สัตว์เศรษฐกิจ ศูนย์นี้เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ด ไก่ และนกสวยงาม 

เช่น หงส์ด า หงส์ขาว หงส์ขาวคอด า ส าหรับการเลี้ยงปลานั้น มีการพัฒนาถึงขั้นปรับสภาพพื้นท่ี

เพื่อส่งขายต่างประเทศได้อีกด้วย 

  ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 4 บ้านกับต้นไม้ เป็นศูนย์ท่ีให้รายละเอียดเกี่ยวกับการให้คุณค่า

กับต้นไม้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เน้นไปท่ีการปลูกไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ไม้ให้ร่ม

เงา ไม้ให้ความสดช่ืนทั้งกลิ่น สี และดอก 

  ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 5 ชีวภาพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีการให้ความรู้ว่า สิ่งรอบตัวมี

ประโยชน์ทุกเร่ือง สามารถน าสิ่งรอบตัวมาใช้ได้ทั้งหมด เช่น ไม้ท่ีตายแล้ว สามารถน ามาเผาเป็น

ถ่าน เพื่อท าเป็นเชื้อเพลิงได้    

  ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 6 พิพิธภัณฑ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เป็นการแสดงเคร่ืองมือท่ีคนใน

อดีตใช้ในการด ารงชีวิต 
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  ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 7 เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยใช้ระบบเกษตรแบบผสมผสานท่ีหมุนเวียนตลอดทั้งปี 

ชุมชนพอเพียงจึงเป็นสถานท่ีดูงานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีนักเรียน นักศึกษา

และผู้ท่ีสนใจเป็นจ านวนมาก และยังได้รับรางวัลต่างๆ อีกมากมาย ล้วนเป็นการรับประกันถึง

ความสามารถในการร่วมกันพัฒนาชุมชน 

ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา แบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้

ความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง โดยมีชุมชนมาเป็นเลิศ และชุมชนพอเพียง

เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมกับการพัฒนาชุมชน 

ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชน รวมทั้งการเปรียบเทียบ

ระหว่างทั้งสองชุมชนในเร่ืองของการสร้างรูปแบบความเป็นธรรมทางสังคม กระบวนการ

เสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคมของทั้งสองชุมชน ทั้งนี้ จากท่ีได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้นนั้น ชี้ให้เห็นว่า ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคัญอีกแนวคิดหน่ึงท่ีจะท า

ให้สังคมเกิดความเสมอภาค ความเท่าเทียมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนในสังคม

เดียวกัน ประชาชนท่ีอยู่ในสังคมได้รับรู้ว่า นอกจากสิทธิท่ีตนเองพึงจะได้รับแล้ว ตนเองยังมีหน้าท่ี

ท่ีพึงกระท าต่อบุคคลอ่ืนและชุมชนของตนเองอย่างไร เพ่ือให้คนในชุมชนและชุมชนเองได้รับ

ความเป็นธรรมเฉกเช่นเดียวกับตนเองท่ีเป็นสมาชิกของชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ี

ต้องสร้างความเป็นธรรมในการกระจายโอกาส สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ให้แก่ประชาชน 

เพราะในการพัฒนา หากรัฐไม่สามารถถ่วงดุลความเป็นธรรมท่ีจะเกิดขึ้นในคนทุกระดับได้ ปัญหา

ท่ีจะเกิดขึ้นตามมาก็จะปรากฎให้เห็นเหมือนเช่นสภาพในปัจจุบัน ดังนั้น ความพยายามในการสร้าง

ความเป็นธรรมในสังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีรัฐต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรก เพราะเป้าหมายส าคัญท่ี

สังคมต้องการไปให้ถึง คือ ระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบ ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม

ในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมขึ้นมา อันประกอบไปด้วย การเคารพสิทธิมนุษยชนของคน

ทุกคนในสังคม มีความเป็นธรรมทางสังคม บุคคลได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นเพศ

ใด เชื้อชาติใด สีผิวใด ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรในทุกเร่ือง ดังนั้น หากทราบถึง

รูปแบบการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็นเลิศ และชุมชนพอเพียงได้นั้น สามารถ

ใช้เป็นกรณีศึกษาให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างความเป็นธรรม

ทางสังคม ท าให้ชุมชนในประเทศไทยเกิดความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง ลดปัญหาความแตกแยกท่ี

น ามาซ่ึงปัญหาความเหล่ือมล ้า นอกจากนี้ยังท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการรักษาชุมชน

ของตนเองให้เข้มแข็งได้ต่อไป 
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1.3  ค ำถำมในกำรวิจัย 

 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น พบว่ามีค าถามใน

การวิจัย ดังนี้ 

 1)  แบบความเป็นธรรมทางสังคมของทั้งสองชุมชนมีลักษณะอย่างไร 

 2)  กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของทั้งสองชุมชนมีลักษณะอย่างไร 

 3)  การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคมของทั้งสองชุมชนมีลักษณะอย่างไร 

 4)  ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและการปรับใช้ความ

เป็นธรรมทางสังคมของสองชุมชนมีอะไรบ้าง 

  5) บริบทท่ีแตกต่างกันของชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียง ท าให้ แบบ กระบวนการ

เสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคมมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร 

 

1.4  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1)  เพ่ือศึกษาแบบความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียง 

2)  เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชน

มาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียง 

3)  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการปรับ

ใช้ความเป็นธรรมของชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียง 

4)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแบบความเป็นธรรม กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้

ความเป็นธรรมทางสังคมระหว่างชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียงท่ีวิถีชีวิตมีความแตกต่างกัน   

 

1.5  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย เร่ือง แบบ กระบวนการเสริมสร้าง และ

การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษา ชุมชนภาคกลาง ดังนี้ 
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1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ   

การวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาอยู่ท่ีแบบความเป็นธรรมทางสังคม กระบวนการ

เสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม รวมถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนภาคกลาง นอกจากนี้ยังมีการ

เปรียบเทียบผลการศึกษาของ 2 ชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาในครั้งด้วย  

 

 1.5.2 ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี  

 ศึกษาเฉพาะชุมชนมาเป็นเลิศ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และชุมชนพอเพียง 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากชุมชนมาเป็นเลิศ และชุมชนพอเพียงเป็นชุมชนท่ีมีความ

เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และมีการจัดการเร่ืองความเป็นธรรมภายในชุมชนเป็น

รูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจัดการภายในชุมชนด้วยกันเอง ยังรวมไปถึงการแบ่งสรรทรัพยากร

ภายในชุมชนอีกด้วย ชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียงมีวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของชุมชนท่ีมีประวัติยาวนานซ่ึงถือว่าเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคัญของชุมชน ทั้งสองชุมชน

สามารถรักษาเอกลักษณ์เหล่านี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดี 

จากการพัฒนาชุมชนของทั้งสองชุมชนอย่างต่อเน่ืองและสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืนให้

สามารถน าไปประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์ได้นั้น ท าให้ทั้งสองชุมชนได้รับรางวัลจากหลากหลาย

หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง และเพื่อให้เกิดภาพท่ีชัดเจนให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา จึง

ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างสองวัฒนธรรมใหญ่ในสังคมไทย ได้แก่ วัฒนธรรมไทยพุทธ และ

วัฒนธรรมไทยอิสลาม 

 

1.5.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

 ในการศึกษวิจัยเร่ือง แบบ กระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้ความเป็นธรรมทาง

สังคม กรณีศึกษา ชุมชนภาคกลาง นั้น ได้เริ่มต้นลงเก็บข้อมูลภาคสนามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2554 เสร็จสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2555  

 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

ในการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 
 1)  ท าให้ทราบถึงแบบการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
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2)  ท าให้สามารถสังเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและเง่ือนไข

ในการปรับใช้ในชุมชน 

3)  ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

ตลอดจนการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 

4) ท าให้ทราบถึงประเด็นท่ีมีความเหมือนและความแตกต่างของ แบบความเป็นธรรมทาง

สังคม กระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้ของชุมชนท่ีมีบริบทในการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน 

 

1.7 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 

 ในการศึกษารูปแบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 

กรณีศึกษาชุมชนในภาคกลางครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา ดังนี้ 

 ความเป็นธรรมทางสังคม หมายถึง การท่ีคนในชุมชนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน และกระจายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่า

เทียมกัน ซ่ึงจะต้องเป็นธรรมทั้งในเร่ืองของสังคมและกฎหมาย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและ

วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

แบบ หมายถึง ลักษณะท่ีเด่นชัดของสังคมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นธรรมของคนใน

ชุมชน เช่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน ้าใจ ประนีประนอม ใช้หลักศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

เป็นต้น 

กระบวนการเสริมสร้าง หมายถึง การให้ความรู้ หรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้การ

สร้างความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชน 

การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม หมายถึง การเลือกวิธีการและ/หรือรูปแบบท่ี

เหมาะสมท่ีจะท าให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชน ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันภายใน

ชุมชน และไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุของความแตกต่าง 
  สิทธิ หมายถึง  สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  

 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง ความเป็นมนุษย์ของคนๆ หน่ึงต้องได้รับเกียรติ

หรือการปฏิบัติโดยความเท่าเทียมกัน เป็นคุณค่าท่ีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ไม่สามารถดูถูก ดูหมิ่น หรือดู

แคลน บุคคลได้  

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการด ารงชีวิตได้อย่าง

มีศักดิ์ศรีมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีและ
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สร้างสรรค์ ดังนั้นจึงเป็นสิทธิท่ีได้มาพร้อมกับการเกิดและเป็นสิทธิติดตัวบุคคลนั้นตลอดไปไม่ว่า

จะอยู่ในเขตปกครองใด หรือเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาใด ๆ  

การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ หมายถึง บุคคลๆ หน่ึงต้องได้รับการดูแลหรือให้โอกาสอย่างเท่า

เทียมกับผู้อ่ืน ไม่ว่าบุคคลจะมีความแตกต่างในเร่ืองของเพศ ศาสนา สีผิว เชื้อชาติ เป็นต้น 

ความเสมอภาค หมายถึง การได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันทุกคน โดยทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการ

ปฏิบัติจากรัฐตามสิทธิอันพึงได้  

 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วม

วางแผน ร่วมท า ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผลประโยชน์ในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือ

หลายเร่ืองร่วมกัน 

 การเสริมสร้างพลัง หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เอื้ออ านวยให้สมาชิกของ

ชุมชนมีโอกาสน าศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วออกมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี โดยไม่ใช่การมอบอ านาจหรือการ

กระจายอ านาจจากผู้หน่ึงไปให้ผู้ใด 

 

 

 



 
 

บทที ่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 ความเป็นธรรมทางสังคมจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือสังคมตระหนกัถึงเร่ืองสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ท่ี
บุคคลพึงไดรั้บ ทั้งน้ีรวมถึงโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ดงันั้นในการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึน 
รัฐบาลจะตอ้งตระหนักถึงการท าหน้าท่ีของตนเอง ในการท าให้ประชาชนไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐาน
และโอกาสดงักล่าว ความเป็นธรรมทางสังคมจึงเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนในสังคมระดบัชุมชน 
ระดบัประเทศ และในระดบัสังคมโลกก็เช่นเดียวกนั ไม่วา่ประชากรโลกจะมีความแตกต่างกนัทั้ง
ทางเช้ือชาติ  สีผวิ เพศ และศาสนา บุคคลเหล่าน้ีควรจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งคงความเสมอภาคเท่า
เทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะว่ามีความแตกต่างในเร่ืองดังกล่าว แต่ส่ิงส าคัญท่ีสุด คือ 
ประชาชน ผูมี้สิทธิหรือไดรั้บสิทธิท่ีจะตอ้งเรียนรู้ขอบเขตและหนา้ท่ีของตนเองท่ีพึงกระท าต่อผูอ่ื้น 
เพื่อใหส้ังคมมีความสงบสุขและเกิดความเป็นธรรมข้ึนในสังคม โดยมีศาสนาเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึง
ในการสร้างความเป็นธรรม ด้วยการกล่อมเกลาจิตใจและกระตุน้เตือนให้บุคคลท าความดีและ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น ศาสนาจึงเป็นแนวทางและกรอบใหบุ้คคลสามารถน าไปปฏิบติัตนในการด าเนินชีวิต 
ทั้งในเร่ืองการไม่เบียดเบียนและไม่รังแกผูอ่้อนดอ้ยกวา่ตนเอง 

ดงันั้น การวิจยัเร่ือง แบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็นธรรมทาง
สังคม กรณีศึกษาชุมชนภาคกลางนั้น ในบทท่ี 2 น้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาและทบทวนความเป็นมา 
ความหมาย ววิฒันาการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

2.1 แนวคิดความเป็นธรรมทางสังคม 
2.2  แนวคิดสิทธิและสิทธิมนุษยชน 
2.3 แนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
2.4 หลกัความเสมอภาค 
2.5 แนวคิดการขดัเกลาทางสังคม  
2.6 การปรับใชค้วามเป็นธรรมทางสังคม 
2.7 แนวคิดการเสริมสร้างพลงั  
2.8 แนวคิดกระบวนการขบัเคล่ือน 
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2.9  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมทางสังคม 
2.10  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.11  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิความเป็นธรรมทางสังคม  
 

แนวคิดความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) เป็นแนวคิดท่ีส าคญัอีกแนวคิดหน่ึงของ
แนวคิดการเมืองร่วมสมยั ซ่ึงค าศพัทเ์ก่ียวกบัความเป็นธรรมทางสังคมเพิ่งจะไดรั้บการเพิ่มเติมลง
ไปในค าศพัท์ทางการเมือง นอกจากน้ี แนวคิดความเป็นธรรมทางสังคมยงัเป็นทฤษฎีท่ีมีการ
ถกเถียงทางการเมืองเป็นอย่างมาก (Jackson, 2005: 356) เน่ืองจากความเป็นธรรมทางสังคมเป็น
แนวคิดท่ีถูกมองวา่ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการกินดีอยู่ดีมากกว่าขอ้บญัญติัโทษทางกฎหมาย 
เป็นเร่ืองของการกระจายผลประโยชน์ว่า “ใครควรไดอ้ะไร” อย่างมีคุณธรรม (Heywood, 1994) 
หรือตอ้งไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรและโอกาสอยา่งเท่าเทียม (Miller, 2003: 3-4) แนวคิดความเป็น
ธรรมทางสังคมจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวพนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม เป็นแนวคิดท่ีมีการผสมผสาน
ระหวา่งความเช่ือทางศาสนา กฎหมาย และการเมือง และยงัมีแนวคิดท่ีส าคญั ๆ ประกอบอยูภ่ายใน
แนวคิดความเป็นธรรมทางสังคมอีกดว้ย เช่น เร่ืองสิทธิชุมชน (Civil Rights) สิทธิ (Human Rights) 
และสิทธิความเท่าเทียม Equal Rights) (Mayer, 2007: 1-3) เป็นตน้ ดงันั้น การมองเร่ืองความเป็น
ธรรมทางสังคมตอ้งมองเช่ือมโยงทั้งเร่ืองของกฎหมาย และความสัมพนัธ์ส่วนตวั เพราะในความ
เป็นจริงแลว้ ในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สมาคมหรือมูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงศาลและหน่วยงานราชการ
ต่างตอ้งมีเร่ืองความเป็นธรรมและความไม่เป็นธรรมควบคู่กนัไป (Campbell, 1988: 2) เพราะใน
ความเป็นจริงแล้ว ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นแนวคิดส าคญัทั้งในเร่ืองส่วนตวั ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพนัธ์ระดบัครอบครัว ความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงและผูช้ายและพื้นท่ีสาธารณะ (วารุณี  
ภูริสินสิทธ์ิ, 2545: 89-133) และส่ิงส าคญัท่ีสุดของเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคมนั้น คือ เป็นเร่ือง
ข้ึนอยูก่บัการตีความและความเขา้ใจของแต่ละคนท่ีมีความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั 

 
2.1.1 ววิฒันาการและความหมายของความเป็นธรรมทางสังคม   
จากขอ้กล่าวอา้งและโตเ้ถียงต่าง ๆ ในเร่ืองความเป็นธรรมหรือความยุติธรรม จะพบว่า 

ประเด็นถกเถียงท่ีเกิดข้ึนในหลายยุคหลายสมยันั้น คือ อะไรคือความเป็นธรรมหรือความยุติธรรม
นั่นเอง ซ่ึงนักคิดและนักปรัชญาต่างมีความพยายามในการทบทวนและถกเถียงในการก าหนด
ความหมายท่ีแทจ้ริงของความยุติธรรม และความเป็นสากลหรือความเฉพาะของความยุติธรรมใน
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ประเด็นความเป็นธรรม แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ไม่สามารถก าหนดความหมายท่ีแทจ้ริงของความ
ยุติธรรมได ้จึงไดเ้กิดขอ้ถกเถียงต่อความจริงแทแ้ละความเป็นสากลของความหมายต่าง ๆ ท่ีถูก
ก าหนดข้ึนมา เป็นท่ีสังเกตเห็นว่า ความยุติธรรมนั้น เป็นเร่ืองท่ีสามารถรับรู้และสามารถตดัสินได้
วา่ พฤติกรรมหรือการกระท าใดท่ีมีความเป็นธรรมหรือไม่ ซ่ึงง่ายกว่าการก าหนดความหมายของ
ความเป็นธรรมนัน่เอง (ไชยนัต ์ไชยพร, 2541: 58, 79-80) ทั้งน้ีเพราะรากศพัทท่ี์มาจากภาษาองักฤษ
เองยงัมีปัญหาในเชิงปรัชญา ทั้งในการท าความเขา้ใจและความหมายท่ีแทจ้ริง โดยความเป็นธรรม/
ความยุติธรรม หรือ Justice มีรากศพัท์มาจาก Jus  ในภาษาลาติน ซ่ึงมีความหมายและจุดเน้น
แตกต่างออกไปในแต่ละยุคสมยัและบริบทของสถานการณ์ เดิมจากค าว่า ‘Jus’ กลายมาเป็น 
‘Justitia’ นั้น มีความหมายท่ีครอบคลุมหลายความหมาย ไม่วา่จะเป็นความถูกตอ้ง ความเท่ียงธรรม 
ความเป็นธรรม สิทธิ และความยติุธรรมเชิงกฎหมาย รวมทั้งในความหมายของจิตใจท่ีมีธรรม หรือ
บุคลิกภาพท่ีเป็นธรรม เม่ือน าค าวา่ ‘Jus’ มาใชใ้นบริบทท่ีแตกต่างในภาษาองักฤษ ความหมายแต่ละ
ส่วนของค าน้ีจึงถูกแยกเฉพาะเป็นส่วน ๆ ซ่ึงอาจจะใชค้  าเดียว หรือค าท่ีแตกต่างออกไป ท าให้ความ
เขา้ใจในแต่ละเร่ืองถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ โดยปริยาย ดงันั้น การใช้  ‘Jus’ ในความหมายของ 
‘Right’ ไม่ได้มีความหมายท่ีแตกต่างกันระหว่าง ‘ความถูกต้อง’ หรือ ‘สิทธิ’ แต่เม่ือ ‘Jus’                    
ถูกน ามาใชก้บัการตรากฎหมายตั้งแต่สมยัโรมนั ความหมายของ ‘Jus’ จึงหมายถึง ความเป็นธรรม 
หรือ ความยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการตรากฎหมายข้ึนมาบงัคบัใช้ จึงท าให้ความหมายของ ‘Jus’               
มีความหมายครอบคลุมถึงกฎหรือ ‘Law’ ไดเ้ช่นเดียวกนั และเม่ือรากศพัท์ ‘Jus’ ขยายมาเป็น 
‘Justitia’ ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าวา่  ‘Justice’ ค าน้ีจึงถูกแยกออกมาต่างหากเป็นอีกค าหน่ึงและสามารถมี
ความหมายไดม้ากมาย ความหมายทัว่ไปของ ‘Justice’ อาจรวมถึง ‘Fairness’ และ ‘Equity’ กบั
ความหมายเฉพาะเจาะจงท่ีใชก้บักระบวนการ “ยุติธรรม” ซ่ึงเป็นการตดัสินตามกรอบของกฎหมาย 
(วีระ  สมบูรณ์, 2551: 33, 38-39) ซ่ึงจากความหมายและความเป็นสากลของความยุติธรรมท่ีมีการ
ถกเถียงกนัขา้งตน้ สามารถแยกออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี (ไชยนัต ์ไชยพร, 2541: 58, 79-80) 

1) ความยุติธรรมในความหมายท่ีเป็นความถูกตอ้ง เท่ียงตรง ตรงไปตรงมา เป็น
การให้ความหมายในแง่ของการให้และการรับในส่ิงท่ีควรจะไดอ้ยา่งเท่าเทียม ไม่เอาเปรียบซ่ึงกนั
และกนั เป็นการให้ความหมายความยุติธรรมท่ีไม่ไดน้ าประเด็นความดีพิจารณาร่วม เป็นการให้
ความส าคญักบัการพดูความจริงหรือการคืนหรือใหใ้นส่ิงท่ีบุคคลควรจะไดรั้บเท่านั้น 

2) ความยุติธรรมท่ีมีลกัษณะตาต่อตา ฟันต่อฟัน เป็นการเลือกปฏิบติั รับผล หรือ
ตอบแทนการกระท าดว้ยส่ิงเดียวกนั นัน่คือ ท าเช่นใดไดผ้ลเช่นนั้น เป็นการท าดีตอบแทนต่อมิตรท่ี
ท าดีกบัเรา และท าร้ายศตัรูหรือผูเ้ป็นภยัตอบแทนในลกัษณะกบัท่ีเขาท าไม่ดีกบัผูอ่ื้น เป็นการให้
ความหมายความยติุธรรมในแง่ของการกระท าและความเป็นพวกเดียวกนัเป็นตวัตดัสิน 
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3) ความยุติธรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสถานะทางสังคมและอ านาจท่ีมีเหนือกว่า 
ในท่ีน้ีหมายถึงอ านาจทางการเมืองการปกครอง สังคมวฒันธรรม และเศรษฐกิจ ซ่ึงในวาทกรรม
มองวา่ ในธรรมชาตินั้น ประกอบดว้ยผูท่ี้เขม้แข็งและอ่อนแอในสถานะต่าง ๆ กนัไป ดงันั้น ความ
ไม่เท่าเทียมกนัจึงเป็นเร่ืองปกติอยา่งยิ่งในธรรมชาติ และการท่ีผูอ่้อนแอกวา่ยอมจ านนต่อผูแ้ข็งแรง
กว่านั้ น เป็นส่ิงท่ียุติธรรมถูกต้องแล้ว ความหมายความยุติธรรมในความหมายน้ี เป็นการให้
ความหมายภายใตร้ะบบการให้คุณค่าความสูงต ่าของคนในสังคมเป็นไปตามสถานะทางสังคมและ
เง่ือนไขเชิงอ านาจ ท่ีท าให้ผูมี้อ  านาจเหนือกว่ามีความชอบธรรมในการก าหนดความยุติธรรม และ
ประทานความยติุธรรมใหแ้ก่ผูด้อ้ยอ านาจนัน่เอง 

 ในส่วนของวิวฒันธรรมและความหมายของความเป็นธรรมทางสังคมนั้น เพื่อให้
เกิดความสอดคลอ้งกบันิยามท่ีมีการถกเถียงกนัขา้งตน้นั้น  จึงจะแบ่งวิวฒันาการและความหมาย
ของความเป็นธรรมตามความหมายความยุติธรรมแบบดั้งเดิม และพฒันาจนกระทัง่กลายเป็นความ
เป็นธรรมทางสังคมในความหมายปัจจุบนั ดงัน้ี 
  2.1.1.1 ความเป็นธรรมในความหมายแบบความยุติธรรมดั้งเดิม เร่ิมตน้ตั้งแต่สมยั
กรีกโบราณจนกระทัง่ถึงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ซ่ึงเป็นการมองความเป็นธรรมในแง่การให้และ
การรับจะตอ้งเท่าเทียม นอกจากน้ียงัมีการตอบแทนผูอ่ื้นแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน คือ ท าดีตอบแทน
ต่อบุคคลท่ีท าดีต่อเราและท าร้ายศตัรูในลกัษณะเดียวกบัท่ีเขากระท าต่อเรา ดงัน้ี 

   1) สมยักรีกโบราณ  
ชาวกรีกโบราณรู้จกัและเรียนรู้เร่ืองความยุติธรรมผา่นเทพนิยามปรัมปรา 

(ปรีดี  เกษมทรัพย,์ 2552: 89) ซ่ึงมีเทพี Themis เป็นตวัแทนแห่งความยุติธรรม เทพีแห่งกฎระเบียบ 
กฎหมาย และจารีตประเพณี/กฎของธรรมชาติ/ส่ิงท่ีพระเจา้ประทานให้มา เป็นสัญลกัษณ์ของความ
ถูกตอ้งซ่ึงชาวกรีกโบราณเช่ือว่า ความยุติธรรมเป็นเร่ืองของปัญญาและเหตุผลของ Themis และ
เป็นเร่ืองท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ถึงได ้เพราะรู้จกัละอายและรู้ถูก รู้ผดิ ส่วนในเร่ืองของความ อยุติธรรม
นั้น ชาวกรีกโบราณมองวา่ เป็นลกัษณะของความขดัแยง้ (Eris) ความรุนแรง (Bia) และความไม่มี
สัดส่วน ไม่มีขอบเขต (Hybris) นัน่เอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ในยคุเร่ิมแรกของวิชาปรัชญา นกัคิดส านกั Pythagorian (ราว  6 ศตวรรษ
ก่อนคริสต์ศตวรรษ) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความยุติธรรมวา่ ความยุติธรรมก่อให้เกิดความเสมอภาค
ดว้ยหลกัความเท่าเทียมกนั เช่น ภายใตห้ลกัความยุติธรรมนั้น บุคคลใดท าร้ายผูอ่ื้น บุคคลนั้นยอ่ม
ตอ้งได้รับผลร้ายสนองตอบอย่างเท่าเทียมผลร้ายท่ีตนได้ก่อให้เกิดแก่ผูอ่ื้น ความยุติธรรมจะให้
ความเท่ากนัแก่ส่ิงท่ีเท่ากนัเสมอ (Stace, 1924: 37 อา้งถึงใน ปรีดี  เกษมทรัพย์, 2552: 95) เป็นการ
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ผสมผสานท่ีสมบูรณ์แบบ เพราะทุกส่วนท่ีมีความเท่าเทียมกนั มีความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงกบั
แนวคิดของรัฐท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความเท่าเทียมกนัทุกภาคส่วน (Beck, 1967: 70) 

   ในทศันะของ Socrates (470-399 ก่อนคริสต์ศตวรรษ) กล่าวว่า ความ
ยุติธรรมเป็นคุณธรรมทางการเมืองท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษยใ์นสังคมการเมือง ธรรมชาติท่ีส าคญัของ
มนุษยอี์กประการหน่ึง คือ การเป็นสัตวก์ารเมือง เพราะมนุษยถู์กสร้างข้ึนมาในแบบท่ีท าให้มนุษย์
ไม่สามารถมีชีวิตท่ีดีเลย ถ้ามนุษย์ตอ้งมีชีวิตอยู่ตามล าพงั ดังนั้น ชีวิตท่ีสมบูรณ์ของมนุษย ์คือ                
การมีคุณธรรมทางสังคมท่ีสูงสุด คือ ความยุติธรรม หรืออาจจะกล่าวไดว้า่ คุณธรรมทางสังคม เช่น 
ความยุติธรรม มีลกัษณะเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกนักบัลกัษณะเฉพาะตวัของมนุษยน์ัน่เอง (Strauss 
อา้งถึงใน สมบติั จนัทรวงศ์, 2535: 10) และ Socrates เช่ือว่า กฎหมายและความยุติธรรมเป็นเร่ือง
เดียวกนั ดงันั้นบุคคลท่ีเกิดมาในบา้นเมืองใด ยอ่มตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งไม่มีเง่ือนไข เพราะ
กฎหมาย คือ ขนบธรรมเนียมและวิถีปฏิบติัของบา้นเมืองนั้น จะอา้งวา่ กฎหมายไม่เป็นธรรมและ
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายนัน่ไม่ได ้(Hayek, 1978: 82 อา้งถึงใน ปรีดี  เกษมทรัพย,์ 2552: 107)  

Plato  (428-347 ก่อนคริสตศ์ตวรรษ) ไดก้ล่าววา่ ผูท้  าหนา้ท่ีปกครองตอ้ง
รู้ว่า ความยุติธรรมคืออะไร จึงจะเป็นผูป้กครองท่ีดี  โดย Plato มองว่า สังคมและรัฐเป็นเร่ือง
ธรรมชาติท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึงสังคมในอุดมคติของ Plato คือ สังคมแบบรังผึ้งท่ีสมาชิกทุกคนรู้
หนา้ท่ีของตนเองและท าในส่ิงท่ีควรท า ดงันั้น ผูท้  าหน้าท่ีปกครองตอ้งใช้ความรู้และทกัษะเฉพาะ
ด้านในการบริหาร (วิทยากร  เชียงกูล, 2552: 58 ) และ Plato ยงัได้กล่าวไวใ้นหนังสือ  The 
Republic เล่มท่ี 1 วา่  ความยติุธรรมเป็นเร่ืองผลประโยชน์ของบุคคลท่ีเขม้แข็งกวา่ผูอ่ื้น” (Justice is 
the Interest of the Stronger) (Miller, 2003: 23) เป็นการบอกกล่าวความจริงและการใชห้น้ี (Justice 
as Telling the Truth and Paying One’s Debt) และยงัเป็นการท าดีต่อมิตรและท าร้ายศตัรู (Justice is 
Helping Friends and Harming Enemies) (Plato, 1991: 331a-354c อา้งถึงใน เกษม  เพ็ญภินนัท์, 
2554:  16-17)  

ในสังคมอุตมรัฐของ Plato นั้น ตอ้งปกครองดว้ยนกัปราชญท่ี์เนน้ความ
ยติุธรรม ผูป้กครองรัฐเกิดมาเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูป้กครอง โดยผูป้กครองรัฐตอ้งไดรั้บการอบรมอยา่ง
เขม้งวดโดยเฉพาะนกัปราชญ ์(สุภางค ์ จนัทวานิช, 2551: 9-10) และในการปกครองรัฐนั้น จะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยคุณธรรม 4 ประการ (Cardinal Virtues) คือ ปรีชาญาณ (Wisdom) ความกลา้หาญ 
(Courage) การรู้จักประมาณ (Temperance) และความยุติธรรม (Justice) โดยเปรียบเทียบการ
ควบคุมจิตใจกบัการปกครองรัฐ นัน่คือ ฝ่ายปกครองตอ้งมีปรีชาญาณ ฝ่ายทหารตอ้งมีความกล้า
หาญ ฝ่ายธุรการตอ้งมีการรู้จกัประมาณ และทุกฝ่ายตอ้งอยูภ่ายใตก้ติกาเดียวกนั คือ ความยุติธรรม 
นัน่เอง (กีรติ บุญเจือ, 2551: 105)  
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ในนิยามของ Plato ความยุติธรรม หมายถึง การท างานของเหตุผล ความ
ต้องการ และอารมณ์ในมนุษย์แต่ละคนประสานกันอย่างลงตัว นับว่าเป็นการท างานของ
องคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้นอยา่งสมดุล ประสานกลมกลืน และไม่มีการขดัแยง้กา้วก่ายหนา้ท่ีซ่ึงกนัและ
กนั  ดงันั้นความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม คือ ผลของการแบ่งแยกชนชั้นและหนา้ท่ี และบุคคล
ได้กระท าตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้ตามคุณสมบติัของตนเอง ตามความถนัด และตาม
การศึกษาอบรมท่ีจะปฏิบติั เป็นความยุติธรรมท่ีเกิดจากความกลมกลืนภายในบุคคลและรัฐ ซ่ึง
ความกลมกลืนนั้นจะเกิดไดเ้ม่ือภาวะภายนอกเป็นระเบียบ ถูกตอ้ง และเหมาะสม (ชาญณรงค ์ บุญ
หนุน, 2550: 4) โดยทุกคนเช่ือฟังกนัตามล าดบัชั้น กษตัริย/์นกัปรัชญาตอ้งปกครองประชาชนดว้ย
ความรักและอดทน เหมือนบิดาปกครองบุตร ตอ้งไม่มีการปฏิวติัแยง่ชิงอ านาจจากนกัปกครอง และ
ราษฎรควรท าตวัเป็นพลเมืองดีท่ีเคารพกฏหมาย  เง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความยุติธรรมของ 
Plato คือ นกัปกครองและทหารตอ้งไม่มีทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่มีแมก้ระทัง่ครอบครัวส่วนตวั มีเพียง
ราษฎรเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้ครอบครองสมบติัและตั้งครอบครัวได ้โดยทหารจะตอ้งตรวจตรา
และจ ากดัปริมาณทรัพย์สินของราษฎร เพื่อให้ทุกคนมีความเสมอภาคในด้านเศรษฐกิจ (Plato, 
1953: 723,659 อา้งถึงใน พระธรรมโกศาจารย,์ 2550: 208-209) นบัวา่ เป็นการสร้างสังคมแบบยโูธ
เปีย โดยทุกคนในสังคมไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ดังนั้ นทุกคนจะให้ความส าคัญในเร่ือง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั แนวคิดของ Plato ท่ีมีต่อความยุติธรรมนั้น เป็นจิตวิทยาความ
ยติุธรรมท่ีก าหนดข้ึนจากพื้นฐานธรรมชาติจิตใจของมนุษยน์ัน่เอง (Barusch, 2009: 5) 
   ในขณะท่ี Aristotle  (348-322 ก่อนคริสตศ์ตวรรษ) ซ่ึงเป็นลูกศิษยข์อง 
Plato  กลบัมองแตกต่างจาก Plato  โดย Aristotle ถือวา่ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมพิเศษท่ีสุดใน
บรรดาคุณธรรมทางสังคม  ความยุติธรรม เป็นการกระจายทุนสาธารณะให้แก่ผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและประชาชนตามความตอ้งการ และเป็นการกระจายผลประโยชน์ภายในสังคมของกลุ่ม
ต่าง ๆ (Miller, David, 2003: 2) ตามความเหมาะสม (Giving Each His Due) คือ ผูใ้ห้ตอ้งรู้ว่า       
ตนเองมีก าลงัใหเ้ท่าไร ควรใหแ้ก่ใครเท่าไร และอยา่งไร เช่น  ตนเองเอง บุคคลในครอบครัว บุคคล
ในวงศ์ญาติ เพื่อนฝูงมิตรสหาย  บุคคลร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เป็นตน้ (กีรติ            
บุญเจือ, 2551: 107) ซ่ึงการมีชีวิตในสังคมของมนุษยจ์ะเป็นไปไดเ้ม่ืออยู่ภายใตห้ลกัเหตุผลและ
ความยุติธรรม สังคมท่ีมีระเบียบและเป็นธรรมจะสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษยม์ากท่ีสุด และ
จะน ามนุษย์ไปสู่สภาวะท่ีสมบูรณ์ข้ึนด้วย (ปรีดี  เกษมทรัพย์, 2552: 117)  ดังค ากล่าวว่าท่ีว่า 
“จ าเพาะมนุษย์เท่านั้นท่ีจะรู้ได้ในเร่ืองดีและชั่ว ยุติธรรม อยุติธรรม และคุณค่าต่าง ๆเหล่าน้ี”                 
(ส.ศิวรักษ์, 2546: 24) จากค ากล่าวของ Aristotle พบว่า ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมขั้นสูงสุดท่ี
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อาจจะท าให้เกิดความสุขได ้ และเม่ือความยุติธรรมถึงท่ีสุดแลว้ จะท าให้เกิดความมีเหตุผลหรือ
สติปัญญานัน่เอง (ปรีดี  เกษมทรัพย,์ 2552: 119) 
   2) ยคุกลาง 

ยุคกลางเป็นยุคท่ีรับอิทธิพลความคิดจากศาสนจกัร นักคิด ดังเช่น St. 
Augustin  (354-430) ไดรั้บอิทธิพลมาจาก Plato โดยน าแนวคิด The Republic มาขยายในแง่ของ
คริสตธรรมวา่ ความยติุธรรม หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์มนุษยก์บัพระเจา้ ดงันั้น มนุษย์
ตอ้งศรัทธาในพระเจา้วา่ ส่ิงท่ีพระองคท์รงบญัชามานั้น เป็นส่ิงท่ียุติธรรมเสมอ ซ่ึงผูท่ี้ศรัทธามัน่คง
ต่อพระองคย์อ่มจะไดรั้บประทานพร (Grace) จากพระองคด์ว้ยการยกยอ่งหรือเลือกสรรผูท่ี้ศรัทธา
เหล่านั้น หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า เมืองของพระเจา้ คือ เมืองท่ีมีความยุติธรรมนั้นเอง (ส. ศิวรักษ์, 
2546: 36) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่  ความยติุธรรม คือ การไม่ท าร้ายผูอ่ื้น และการให้ทุกคนตามส่วน
ท่ีพึงจะไดรั้บ รวมไปถึงการใหแ้ก่พระผูเ้ป็นเจา้ในส่วนท่ีพระองคค์วรจะได ้(Friedrich, 1963 อา้งถึง
ใน ปรีดี  เกษมทรัพย์, 2552: 150 ) ดงันั้น สังคมจะตอ้งมีส่ิงท่ีเป็นความยุติธรรมและอะไรก็ตามท่ี
พระเจ้าก าหนดหรือบัญชามาส่ิงนั้นต้องยุติธรรมแล้ว ถูกต้องแล้ว เรามีหน้าท่ีศรัทธาเท่านั้ น                  
ส่ิงท่ีพระเจา้บญัชามา คือ ความยุติธรรมจะปรากฎอยู่ในเมือง ส าหรับพระเจา้ “เมือง” คือ ท่ีท่ีมี
ระบบความสัมพนัธ์อนัถูกตอ้งหรือยุติธรรม แกนกลางของความสัมพนัธ์ของคนตามความคิดของ                    
St. Augustin นั้นคือ สังคมจะตอ้งมีความยุติธรรม แต่ความยุติธรรมน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีคนในสังคมสร้าง
ข้ึนมา หากเป็นบญัชาของพระเจา้ เราจะเป็นสมาชิกของเมือได ้เราตอ้งมีศรัทธา (สุภางค ์ จนัทวานิช
, 2551: 14) 
   ในขณะท่ี St. Thomus Aquinas  (1225-1274) ไดใ้ห้ความหมายความ
ยติุธรรม คือ อุปนิสัย (Habit) ของบุคคลจะพึงท าให้แก่คนอ่ืนตามส่วนท่ีบุคคลนั้นควรจะไดรั้บและ
ตอ้งไม่เกิดจากการบงัคบัของกฎหมาย (ปรีดี  เกษมทรัพย์, 2552: 160) เพราะความยุติธรรมเป็น
ประกาศิตจากพระเจา้ โดยกฎธรรมชาติเป็นตวัก าหนดกฎเกณฑ์ เพื่อบงัคบัให้มนุษยป์ฏิบติัตาม 
ดงันั้น เม่ือมนุษยต์อ้งอาศยัอยูใ่นสังคม สังคมตอ้งให้ความยุติธรรม เม่ือมนุษยไ์ม่อาจเล่ียงไปอยู่ท่ี
อ่ืน นอกเหนือสังคมได ้ดงันั้น สังคมท่ีมีความยติุธรรมก็ตอ้งรับประกนัให้ประชาชนได ้(ส.ศิวรักษ,์ 
2546: 53-54, สุภางค ์ จนัทวานิช, 2551: 15) 
   ในยุคกลางน้ี แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา
คริสต์เป็นอย่างมาก โดยมองว่า การกระจายความร ่ ารวยให้แก่ประชาชนนั้น เป็นส่ิงท่ีพระเจา้จะ
จดัสรรใหป้ระชาชนของพระองคเ์อง เป็นส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุมของปัจเจกชน 
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   3) คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
   John  Locke (1632-1704) กล่าววา่ โดยธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการท า
ความดี และมนุษยมี์ความดีงามอยูแ่ลว้ ในระยะยาว ความมีเหตุมีผลของแต่ละบุคคลนั้น จะมุ่งไปสู่
ความผาสุก และความพอใจสูงสุด ดงันั้นมนุษยห์รือสังคมของมนุษยจึ์งตอ้งปกป้องคุม้ครองความ
ยติุธรรมใหเ้กิดข้ึน การท่ีมนุษยมี์ธรรมชาติท่ีดีน้ีเอง สภาวะธรรมชาติของมนุษยจึ์งมีสภาวะท่ีมนุษย์
มีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์แบบ และดว้ยความมีเหตุผลจึงท าให้เขา้ใจกฎหมายธรรมชาติได ้ส่งผลให้
มนุษยเ์รียนรู้ท่ีจะเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น ซ่ึงในสภาวะตามธรรมชาติ เม่ือเกิดขอ้พิพาท
ข้ึน มนุษยแ์ต่ละคนมีอ านาจท่ีจะบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสิทธิและสามารถลงโทษผูก้ระท าความผิดดว้ย
ตนเอง ด้วยเหตุดงักล่าว กฎหมายธรรมชาติจึงเกิดความไม่แน่นอนและไม่มีหลกัประกนั ดงันั้น 
เพื่อให้เกิดความสงบสุขและความยุติธรรมเกิดข้ึนในสังคม มนุษยจึ์งไดมี้การตกลงสัญญาการอยู่
ร่วมกนัในสังคมท่ีเรียกว่า “สัญญาประชาคม” (Social Contract) เป็นการก่อตั้งอ านาจกลางหรือ
รัฐบาลกลางข้ึนมา ท าหน้าท่ีในการให้ความยุติธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม                
(บุญมา  สุนทราวรัิตน์, 2551: 17) 
   4) คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

Davis Hume (1711-1776) เช่ือวา่ ความเป็นธรรมในหมู่มนุษยมิ์ไดบ้ญัญติั
โดย พระเจา้หรือโองการสวรรคใ์ด  แต่บญัญติัโดยหมู่มนุษยเ์อง เพื่อพิทกัษสิ์ทธิและทรัพยสิ์นของ
บุคคลเพื่อความสงบสุขร่วมกนั (Hume, 1978 อา้งถึงใน ไชย ณ พล, 2547: 19) ซ่ึง Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778) ผูต่้อตา้นความไม่เป็นธรรมในสังคม ไดเ้ขียนความเห็นเก่ียวกบัความเห็นไว้
ในหนงัสือเร่ือง Discourse on Inequality วา่ ความไม่เป็นธรรมน้ีเกิดจากการมีทรัพยสิ์นส่วนบุคคล
เป็นส าคญั ทรัพย์สินส่วนบุคคล ท าให้มนุษยรู้์สึกว่า ตนเป็นเจา้ของ เช่น เจา้ของท่ีดิน และเขา
จะต้องแจง้ให้ผูอ่ื้นรู้ว่าท่ีดินน้ีเป็นของเขา การท่ีมีคนอ่ืนมาร่วมรับรู้ในกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลน้ี 
เรียกวา่ ประชาสังคม (Civil Society) เม่ือมองในแง่ของการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นแลว้ Immanuel 
Kant (1724-1804) เช่ือว่า การกระท าท่ีมีศีลธรรมจะเกิดข้ึนได ้ถา้พวกเขามีแรงกระตุน้ท่ีเกิดจาก
หน้าท่ีไม่ได้ละเลยจุดหมายส่วนตวั ความปรารถนา แรงกระตุน้ หรือความสนใจส่วนตวั ดงันั้น
ความเป็นธรรมจึงไม่ไดค้รอบคลุมเฉพาะการถือครองและการจดัการทรัพยสิ์นท่ีเป็นวตัถุเท่านั้น  
แต่ยงัตอ้งรวมถึงการคุม้ครองการครอบครองและการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาดว้ย (Kant, 1965 : 
29-30) เน่ืองจากในยคุน้ีอยูใ่นยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรม การมองความยุติธรรมค่อนขา้งอิงกบัเร่ือง
การผลิต หรือการเขา้ถึงกระบวนผลิตต่าง ๆ ดงัเช่น Adam Smith  (1723-1790) เช่ือวา่ กิเลสและ
ความอยากมัง่คัง่ไม่ใช่แรงขบัท่ีสร้างอารยธรรม แรงขบัท่ีแทจ้ริง คือ ความเห็นใจในเพื่อนมนุษยผ์ู ้
ร่วมทุกขย์าก ความยุติธรรมจะเกิดข้ึนไดต้อ้งประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ จิตส านึก ความเห็น
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ใจเพื่อนมนุษย ์และปฏิกิริยาของบุคคลรอบขา้ง ดงันั้น ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนั และการแข่งขนั
จะเป็นไปอยา่งเสรีและเป็นธรรม ไม่มีใครมีอ านาจมากพอท่ีจะก าหนดราคาสูงเกินไปได ้เพราะจะมี
คนอ่ืนเขา้มาแข่งขนัอยูเ่สมอ (วทิยากร เชียงกลู, 2552: 110) 

ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ความหมายของความเป็นธรรมทาง
สังคมเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงการรับรู้ เร่ิมมีการมองว่า ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
ค านึงถึงการจดัการทรัพยากรให้แก่คนด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน (กุลภา  
วจนสาระ, 2555 : 19) 
  2.1.1.2 ความเป็นธรรมในความหมายแบบความยุติธรรมแบบใหม่ เป็นมองถึง
บทบาทของสถาบนัทางเศรษฐกิจ การเมือง และบทบาทของรัฐเช่ือมโยงกบัการแบ่งสรรปันส่วน
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากัดให้แก่ผู ้ยากไร้หรือด้อยโอกาส เพื่อความจ า เ ป็นในการด ารงชีพ                               
ซ่ึง Fleischacker (2004: 7 อา้งถึงใน Jackson, 2005: 359) ไดก้ล่าววา่ แนวคิดความเป็นธรรมทาง
สังคมยุคใหม่นั้น แตกต่างกบัแนวคิดความเป็นธรรมในยุคดั้งเดิม โดยเฉพาะในเร่ืองความยุติธรรม
ในการแบ่งสรรปันส่วน (Distributive Justice) โดยเช่ือวา่ ปัจเจกจะตอ้งไดรั้บการเคารพ มีสิทธิและ
ไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง ทั้งน้ีจะตอ้งรวมไปถึงเร่ืองการแบ่งสรรทรัพยากรท่ีสามารถเป็นจริงได้
ในทางปฏิบติัและอยูบ่นพื้นฐานของเหตุผล โดยรัฐมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในสร้างและเลือกหน่วยงานท่ี
จะท าหนา้ท่ีจดัสรรทรัพยากร ซ่ึง Fleischacker (2004: 7-9, 61,77 อา้งถึงใน Jackson  2005: 359) 
ยืนยนัวา่ แนวคิดการแบ่งสรรปันส่วนยุคใหม่น้ี สามารถท าให้มนุษยทุ์กคนไดรั้บการรับประกนัว่า
จะไดรั้บการแบ่งสรรปันทรัพยากรอยา่งแน่นอน  
   1) คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 

John Stuart  Mill (1806-1873) เขียนไวใ้นหนงัสือท่ีช่ือ “Utilitarianism” 
วา่ ความยุติธรรมเป็นช่ือชั้นของกฎศีลธรรม (A Name for Certain Classes for Moral Rules) ท่ี
เก่ียวข้องกบัความจ าเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ และเป็นมากกว่าขอ้ห้ามอย่าง
แทจ้ริง (Absolute Obligation) มากกวา่กฎอ่ืนในการใชชี้วิต ซ่ึง Karl Marx (1818-1883) เองกล่าววา่ 
รัฐมิไดเ้ป็นองคก์รท่ีด ารงรักษาไวซ่ึ้งความยติุธรรม แต่รัฐเป็นท่ีรวมของการกดข่ีและความเหล่ือมล ้า
ทางสังคม รัฐช่วยให้การแบ่งแยกทางชนชั้นมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนและเป็นเคร่ืองมือท่ีชนชั้น
ปกครองใชใ้นการรักษาสถานภาพและอ านาจของตนเอาไว ้(ยศ  สันตสมบติั, 2530: 93)   
   L.T.  Hobhouse (1864-1929) (อา้งถึงใน Miller, D. 2003: 4) มองว่า 
จุดประสงคข์องความเป็นธรรมทางสังคม คือ เป็นการช้ีเฉพาะในการจดัการของสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ี
อนุญาตให้บุคคลแต่ละคนได้รับการช่วยเหลือ เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม ซ่ึง Westel 
Willoughby  (1867-1945) (Hobhouse, 1922 อา้งถึงใน Miller, David, 2003: 4) มองวา่ การคน้หา
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ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นธรรมชาติของการแพร่กระจายของยุคเรืองปัญญา (A Natural 
Consequence of  the Spread of Enlightenment) นัน่คือ ประชาชนในประเทศท่ีพฒันาแลว้จะเป็น
เง่ือนไขทางสังคม (Subjecting Social)  และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีจะทดสอบการมีเหตุผลและ
ความยุติธรรมของสถาบนัการเมือง แต่มี  Hayek, Friedrich A. (1899-1992)  ท่ีกลบัเห็นวา่ ความ
เป็นธรรมทางสังคมเป็นค าท่ีรัฐเลือกใชเ้พื่อควบคุมและแทรกแซง เป็นค าท่ีสร้างความเขา้ใจผิด ซ่ึง
นักคิดแนวสังคมนิยมและนักคิดแนวเสรีนิยมสมยัใหม่ไม่เห็นด้วย เพราะทั้งสองแนวคิดเช่ือว่า 
ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นแนวคิดท่ีพยายามท่ีจะสร้างระเบียบทางสังคมดว้ยหลกัศีลธรรม เป็น
ความพยายามท่ีจะแกไ้ขความไม่เป็นธรรมในสังคม (Heywood, 1994: 235) 
   2) คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 

ในคริสตศ์ตวรรษน้ี เป็นยคุท่ีมีการพฒันาทฤษฎีความเป็นธรรมทางสังคม
อยา่งจริงจงั ซ่ึง John Rawls (1921-2002) เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดเร่ืองความเป็นธรรมท่ี
ส าคญั  Rawls ไดก้ล่าวถึงหลกัคิดของความเป็นธรรมไวใ้นหนงัสือท่ีช่ือวา่  A Theory of Justice 
(1971) ว่า ความเป็นธรรม คือ ความเท่ียงธรรมต่อกนั (Justice is Fairness) (เกษม  เพ็ญภินนัท์, 
2554: 17) โดย Rawls (1971: 3) มองว่า ความยุติธรรมเป็นค่านิยมทางสังคมแรกของสถาบนัทาง
สังคม ซ่ึงเป็นความจริงในระบบความคิด (Justice is The First Virtue of Social Institutes, as Truth 
is of Systems of  Thought) ในธรรมชาติของคนท่ีแตกต่างกนั สังคมตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีจะท าให้คน
ท่ีแตกต่างกนัไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากความแตกต่างนั้น โดยตอ้งค านึงถึงผูท่ี้เสียผลประโยชน์มาก
ท่ีสุด นอกจากน้ี ยงัไดก้ล่าวถึงแนวคิดความเป็นธรรมในหนงัสือช่ือ Political Liberalism (1993) วา่ 
ในฐานะของระบบท่ีมีความเป็นธรรมจากความร่วมมือจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ทุกสังคม
มีโครงสร้างพื้นฐานของสังคม เศรษฐกิจ และสถาบนัการเมือง ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ความเป็นธรรมและความไม่เป็นธรรมแห่งการครอบครองทั้งสมบติัและอ านาจทั้งหลายข้ึนอยู่กบั
จุดเร่ิมตน้ของส่ิงนั้น เม่ือสืบสาวการครอบครอง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงยอ้นไปหาจุดก าเนิด  ดงันั้นการไดม้า
หรือการครอบครองซ่ึงสมบติัหรืออ านาจนั้นไม่ชอบธรรม การถ่ายโอนและการซ้ือขายสิทธิใน
ภายหลงัทั้งหมดก็ไม่ชอบธรรมดว้ย หากจุดเร่ิมตน้ของการไดม้าหรือการครอบครองคร้ังแรกชอบ
ธรรม การถ่ายโอนและการซ้ือขายสิทธ์ิต่อ ๆ มาก็ถือว่าชอบธรรมด้วย การสืบสาวประวติัการ
ครอบครองจะช่วยให้จัดระบบสังคมใหม่ให้ชอบธรรมได้  ซ่ึงในภาวะท่ีไม่อาจสืบหาการ
ครอบครองได ้รัฐจะตอ้งทดแทนการสูญเสียโอกาสของคนจ านวนมากโดยการจดัสวสัดิการให้คน
จนและคนดอ้ยโอกาสทั้งหลาย (Rawls, 1971 อา้งถึงใน ไชย ณ พล, 2547: 18) แต่ก็มีขอ้โตแ้ยง้จาก
นักคิดคนส าคญัอีกท่านหน่ึง คือ Amartya Sen นักเศรษฐศาสตร์และนักปรัชญา เจา้ของรางวลั
โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจ าปี ค.ศ.1998 ท่ีเห็นวา่ การพยายามออกแบบกลไกเชิงสถาบนัต่าง ๆ 
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เช่น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่ออ านวยความยุติธรรมสมบูรณ์แบบนั้น ไม่ได้ท าให้

ความเป็นธรรมทางสังคมเกิดขึ้นในสังคม เพราะระบบการให้คุณค่าเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคม

แตกต่างกัน และต่างก็มีเหตุผลของตนเองนั้น ดังนั้น การออกแบบกลไกเชิงสถาบันเพ่ือรองรับความ

เป็นธรรมทางสังคมนั้นอาจจะไม่ใช่แนวคิดท่ีถูกต้องท่ีสุด หรืออาจจะถูกต้องเพียงคร่ึงเดียวเท่านั้น 

(สฤณี  อาชวานันทกุล, 2554: 38) Sen จึงเสนอว่า ควรมีการประเมินความยุติธรรมเปรียบเทียบ คือ 

การประเมินช่องว่างระหว่างชีวิตท่ีแท้จริงของผู้คนกับชีวิตท่ีประชาชนปรารถนา ซ่ึงหากช่องว่างยิ่ง

น้อยยิ่งแปลว่าเข้าใกล้ความยุติธรรมมากนั่นเอง 

ส าหรับ  David Miller (2003: 10) มองว่า ความเป็นธรรมทางสังคมเป็น

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการกระจายสิ่งท่ีดี (ความได้เปรียบ) และความไม่ดี (เสียเปรียบ) ในสังคม และต้อง

กระจายสิ่งเหล่านี้อย่างไรในสังคม ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีสถาบันทางสังคมต้อง

ค านึงถึง เม่ือต้องหาทางจัดสรรทรัพยากรให้แก่ประชาชน ซ่ึง Miller ได้ให้ความหมายว่า สิ่งท่ีเป็น

ผลประโยชน์แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สมบัติ งาน การศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแล

เด็ก การดูแลผู้สูงอายุ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีอยู่อาศัย การขนส่ง และโอกาสในการ

พักผ่อนหย่อนใจ และสิ่งท่ี Miller มองว่า เป็นสิ่งท่ีไม่ดีหรือสิ่งท่ีเสียผลประโยชน์ ได้แก่ การบริหาร

ทางทหาร งานท่ีอันตราย และการทุพพลภาพ  แต่ทั้งนี้ ความเป็นธรรมทางสังคมจะมีความแตกต่าง

กันตามสภาพของสังคมนั้น ๆ โดย Miller ได้แบ่งสังคมออกเป็น 3 รูปแบบ เพ่ือให้เห็น

ความสัมพันธ์ของธรรมชาติของมนุษย์กับผู้อ่ืนและความเข้าใจเร่ืองความเป็นธรรมอีกด้วย (Miller, 

1979: 254-317) ดังนี้  

(1) สังคมแบบดั้งเดิม (The Primitive Societies) เป็นสังคมท่ีมีขนาดเล็ก 

มีรูปแบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ยังชีพด้วยการล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์ หรือท าการเกษตรแบบง่าย ๆ 

ไม่มีการแบ่งงานกัน นอกจากนี้ สังคมแบบดั้งเดิมยังไม่มีระบบการเมืองการปกคองท่ีเป็นระบบ ใช้

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเหมือนพันธะสัญญาท่ีคนในสังคมต้องปฏิบัติ และยังใช้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรปันส่วนอีกด้วย  

Miller เช่ือว่าสังคมแบบดั้งเดิมนั้นไม่มีแนวคิดเร่ืองความเป็นธรรมทาง

สังคมแบบยุคใหม่ มีการจ ากัดสิทธิส่วนบุคคล เป็นการจัดสรรทรัพยากรให้สมาชิกของสังคมอย่าง

ทั่วถึง ไม่มีความคิดว่าแต่ละคนควรได้รับผลประโยชน์ตามความสามารถของบุคคล 

(2) สังคมท่ีมีล าดับชั้น (The Hierarchical Societies) มีการจัดประเภทคน

ตามโครงสร้างสังคม ในแต่ละชั้นมีการให้ล าดับท่ีแน่นอน ซ่ึงการเล่ือนสถานะขึ้นอยู่กับการมี

อ านาจทางเศรษฐกิจ อภิสิทธิ์ทางสังคม และอ านาจทางการเมือง บุคคลจะถูกก าหนดสถานะโดย

พื้นฐานทางธรรมชาติของแต่ละคน ความเป็นสมาชิกของแต่ละชั้นดูได้จากการสร้างสิทธิ ข้อห้าม
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และประเภทของงานท่ีแต่ละบุคคลได้รับท า พื้นฐานความสัมพนัธ์จึงเป็นระหว่างผูท่ี้มีอ านาจ
เหนือกวา่และผูท่ี้ต  ่าตอ้ยกวา่ สังคมท่ีมีล าดบัชั้น ให้ความส าคญักบัความยุติธรรมวา่เป็นคุณธรรมท่ี
ส าคญั แต่เป็นเพียงพนัธะสัญญาในการปกป้องสิทธิท่ีมีอยูต่ามสถานะท่ีอยูใ่นโครงสร้างทางสังคม 
เป็นการเอ้ือใหค้นสามารถมีทรัพยสิ์นส่วนเกิน และสร้างเป็นขอ้ผกูมดัในการให้ความช่วยเหลือตาม
ความจ าเป็นของฐานะทางสังคม 

(3) สังคมท่ีใชร้ะบบกลไกตลาดเป็นตวัขบัเคล่ือน (The Market Societies) 
เป็นสังคมท่ีใชร้ะบบเศรษฐกิจเป็นฐานในการพฒันา มีการแบ่งงานกนัท า โดยแต่ละบุคคลมีอิสระ
ในการเลือกอาชีพของตน สถาบนัหลกัของสังคม คือ ตลาดทางเศรษฐกิจท่ีมีการซ้ือขายสินคา้ ทั้งน้ี
รวมถึงแรงงานดว้ย สังคมแบบน้ีใหค้วามส าคญักบัระบบเครือญาตินอ้ย ในการพฒันาความสามารถ
ส่วนบุคคลนั้น ทุกคนมีโอกาสและสามารถไดรั้บผลตอบแทนท่ีควรไดรั้บ ตามกฎเร่ืองอุปสงคแ์ละ
อุปทานท่ีเป็นหลกัประกนัความเป็นธรรมในระบบตลาด ความสัมพนัธ์ทางสังคมข้ึนอยูก่บัการท า
สัญญาสาธารณะระหว่างบุคคล และภายใตก้ฎหมาย บุคคลมีสถานะเท่าเทียมกนั ซ่ึงการเกิดสังคม
แบบน้ี ท าให้เกิดลทัธิปัจเจกชนนิยมข้ึน เป็นแนวคิดท่ีถือว่าคนทุกคนล้วนเกิดมาโดยเสรีและเท่า
เทียมกนั บุคคลทุกคนเป็นเจา้ของสิทธิท่ีไดม้าจากความสามารถตามธรรมชาติ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ชน
ชั้นกลางในสังคมมีลกัษณะ (1) ไม่มีสถานะทางสังคมท่ีตายตวั ทุกคนมีโอกาสและสามารถใชชี้วิต
ตามความพยายามของตนเอง (2) ไม่มีชุดของสิทธิและขอ้ผกูมดัทางประเพณี ทั้งเร่ืองของเครือญาติ
และผูป้กครองกบัผูใ้ตป้กครอง (3) มีการเคล่ือนยา้ยของคนทั้งทางสังคมและทางภูมิศาสตร์ ท าให้
ต้องเผชิญกับคนแปลกหน้าตลอดเวลา และ (4) เกิดความสัมพนัธ์เชิงตลาด โดยเฉพาะการ
แลกเปล่ียนสินค้าและบริการ รวมถึงการท าสัญญาโดยเสรี ซ่ึงถือว่าส าคญัท่ีสุด เพราะตลาดจะ
เรียกร้องความเสมอภาคของมูลค่าในการแลกเปล่ียนมากกว่าปัจเจก แต่ละคนจะได้รับมูลค่าท่ี               
เท่าเทียมกนักบัส่ิงท่ีเอามาแลกในตลาด ซ่ึงข้ึนอยู่กบัพลงัการผลิตของปัจเจกแต่ละคน ความเป็น
ธรรมหมายถึงการไดรับคุณงามความดีตอบแทน โดย Miller มองว่า เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจเจกและความประพฤติของเขานัน่เอง หรือความเหมาะสมของปัจเจกคนหน่ึงดว้ยคุณลกัษณะ
และพฤติกรรมในอดีตท่ีจะไดรั้บรางวลัหรือการลงโทษตอบแทนการกระท านั้น ๆ (Miller, 1979 
อา้งถึงใน กุลภา  วจนสาระ, 2555: 22-23) 

นอกจากน้ียงัมีการใหค้วามหมายแบ่งตามแนวคิดต่าง ๆ โดยแนวคิดความทนัสมยั 
(Modern) ให้ความหมายว่า ความเป็นธรรมนั้นอยู่ในฐานะของวตัถุวิสัย (Objective) เป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีตอ้งการจะไปใหถึ้ง (Achievable End) หรือเป้าหมาย (Goal) ในขณะท่ีแนวคิดหลงัความ
ทันสมัย (Postmodern) ปฏิเสธแนวคิดเก่ียวกับว ัตถุประสงค์มาตรฐานของความเป็นธรรม                     
(An Objective Standard of Justice)  และมีขอ้โตแ้ยง้วา่ ความเป็นธรรมเป็นส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึนมา 
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แนวคิดหลงัความทนัสมยัจึงให้ความส าคญักบักระบวนการการมีส่วนร่วมในฐานะกลุ่มหรือสังคม
ท่ีช่วยกนัก าหนดว่าอะไรคือความยุติธรรม ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายว่า ความเป็นธรรมทางสังคมนั้น 
เป็นการกระจายการลงทุนละการให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกอยา่งเหมาะสม (Barusch, 2009: 4-6) 
ส าหรับ กระบวนการความเป็นธรรมนั้น เป็นการอา้งถึงทิศทางของทุกกลุ่มในการก าหนดราคา 
(Costs) และผลประโยชน์ (Benefits) ของสมาชิกในสังคมนั้น  เพราะประเภทของกลุ่มและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการพิจารณากระบวนการความเป็นธรรม (Barusch,2009: 7) และ
หลกัของกระบวนการท่ีเหมาะสม (Fair Process Principle) นั้น คือ การท่ีสมาชิกของสังคมจะตอ้ง
ได้รับการปฏิบติัทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกนั องค์ประกอบของกระบวนการความเป็นธรรม 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ขอ้ คือ การเป็นสมาชิก (Membership) สิทธิในการออกเสียง (Voice) 
และกฎหมาย (The Rule of  Law) โดยการเป็นสมาชิกนั้น เป็นการอา้งถึงขอบเขตของกลุ่ม เพื่อ
แสดงความแตกต่างระหว่าง พวกเรา (Us) กบั พวกเขา (Them) เป็นการกั้น “คนท่ีอยู่นอกกลุ่ม” 
ออกไป (Barusch,2009: 7) ส าหรับสิทธิในการออกเสียง (Voice) เป็นการอา้งถึงความสามารถของ
บุคคลท่ีจะมีอิทธิพลในการตดัสินใจภายกลุ่ม ในทุกระดบัขององค์กรทางสังคม เสียงของปัจเจก
บุคคลจะไดรั้บการพิจารณาต่อเม่ืออยูใ่นความสนใจของบุคคล (Barusch, 2009: 7-8) 

เม่ือแบ่งความเป็นธรรมทางสังคมตามรากศพัทภ์าษาองักฤษ Wronka (2008: XX) 
ไดใ้ห้ความหมาย ความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) วา่ประกอบดว้ยค าศพัท ์2 ค าท่ีมีราก
ศพัทม์าจากภาษาลาติน คือ Socius-I หมายถึง เพื่อน (Friends) พนัธมิตร (Allies) หุ้นส่วน (Partner) 
หรืออีกความหมายหน่ึง คือ การแบ่งปัน (Sharing) เป็นเพื่อน (Accompanying) ท างานร่วมกัน 
(Acting Together) หรือ  Sociare ท่ีหมายถึง เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (To Unite) ส่วนค าวา่ Justice 
มาจากค าศพัท ์Instus เป็นภาษาลาตินท่ีมีความหมายวา่ ถูกตอ้งตามกฎหมาย ( Just) ความเสมอภาค 
ความเท่าเทียม (Equitable) ความยุติธรรม (Fair) หรือในอีกความหน่ึง คือ ส่ิงท่ีเหมาะสม (What is 
Fitting) ส่ิงท่ีถูกตอ้ง (What is Right) ดงันั้น ความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) เป็นค าท่ีมี
ความหมายเก่ียวขอ้งกบัการท าส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีมีความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความยุติธรรม และ
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดงันั้น สังคมท่ีมีความเป็นธรรมทางสังคมนั้น ตอ้งเป็นสังคมท่ีมีการ
กระจายทรัพยากรอยา่งเท่าเทียม โดยสมาชิกในสังคมนั้นมีความปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและ
จิตใจ และยงัสามารถพฒันาสังคมไดเ้ต็มความสามารถและเป็นอิสระต่อกนั (Bell, 1997 อา้งถึงใน 
Barusch, 2009: 5)  

โดยสรุป ความเป็นธรรมทางสังคมในยุคสมยัน้ี เป็นเร่ืองของคุณงามความดีท่ี
น ามาใชก้บัสังคมเพื่อตดัสินวา่อะไรคือส่ิงท่ีเป็นธรรม หรือไม่เป็นธรรม เช่น สถาบนัทางสังคมท่ีท า
หนา้ท่ีจดัสรรปันส่วนทรัพยากรและสถานะทางสังคม เป็นตน้ มากกวา่ท่ีจะน ามาใชก้บัพฤติกรรม
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ของปัจเจก นอกจากน้ี ความเป็นธรรมทางสังคมยงัเป็นเร่ืองของการเมือง เพราะเป็นการบรรเทา
ความยากจนและท าใหค้วามไม่เสมอภาคลดลงหรืออยา่งนอ้ยเป็นหามิติของความเป็นธรรมท่ีไม่ใช่
เร่ืองการกุศล หลกัการความเป็นธรรมท่ีหลากหลายอาจจะก่อให้เกิดการปกป้องพนัธสัญญาท่ีมีต่อ
ประชาชนนัน่เอง (Fleischacker, 2004: 2 อา้งถึงใน Jackson, 2005: 360) 
 
ตารางที่ 2.1  วิวัฒนาการและความหมายของความเป็นธรรมทางสังคมแบ่งตามความหมายของ

ความยุติธรรม 
 

ยุคสมัย นักปรัชญา/นักคิด ววิฒันาการและความหมาย 
สมยักรีกโรมนั  1. ความยุ ติธรรมเป็นเ ร่ืองของเหตุผลของ 

Themis  
  2. เป็นเร่ืองท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ถึงได ้
 ส านกั Pythagorian 1. บุคคลท าร้ายผูอ่ื้น บุคคลนั้นตอ้งไดรั้บผลร้าย

ตอบแทนเช่นกนั 
 Socrates 1. ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมทางการเมืองท่ี

จ าเป็นส าหรับสังคมการเมือง ทุกคนตอ้งปฏิบติั
ตาม 

  2. ความยติุธรรมเป็นเร่ืองเดียวกบักฎหมาย 
 Plato 1. ความยุติธรรมเป็นผลประโยชน์ของคนท่ี

เขม้แขง็กวา่ 
  2. การท าดีต่อมิตร และท าร้ายศตัรู 
  3. ความยุติธรรมเป็นการท างานของเหตุผล 

ความต้องการและอารมณ์ท่ีประสานกนัลงตวั
ของมนุษย ์
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ยุคสมัย นักปรัชญา/นักคิด ววิฒันาการและความหมาย 
 Aristotle 1. การกระจายทุนสาธารณะให้ผูด้  ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองและประชาชนตามความตอ้งการ 
  2. การกระจายผลประโยชน์ภายในสังคมของ

กลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  3. ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมขั้นสูงสุด เม่ือถึง

ท่ีสุดจะเกิดความมีเหตุผลหรือสติปัญญา 
ยคุกลาง  ไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาคริสต ์
 St.Augustin 1. ความยุติธรรมเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย ์มนุษยกบัพระเจา้ 
  2. ส่ิงท่ีพระเจา้บญัชามา คือ ส่ิงท่ียติุธรรมแลว้ 
 St.Thomus Aquinas 1. ความยติุธรรม คือ นิสัยของบุคคลท่ีกระท าต่อ

ผูอ่ื้นตามส่ิงท่ีบุคคลควรได้รับและต้องไม่เกิด
จากการบงัคบัของกฎหมาย 

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 John Locke 1. ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการท าความดีอยู่
แล้ว จึงมีการท าสัญญาประชาคม เพื่อรักษา
ความยติุธรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคม 

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 Davis Hume 1. มนุษยเ์ป็นคนสร้างความยุติธรรม เพื่อรักษา
สิทธิและทรัพยสิ์นของตนเอง 

 Jean Jacques 
Rousseau 

1. ความยุติธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึง
ความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 

 Immunuel Kant 1. ความยติุธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลสามารถท า
หนา้ท่ีโดยไม่ตอ้งละทิ้งจุดมุ่งหมายของตนเอง 

 Adam Smith 1. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความยุติธรรม คือ 
จิตส านึก ความเห็นใจผูอ่ื้น และปฏิกิริยาของ
บุคคลรอบขา้ง 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ยุคสมัย นักปรัชญา/นักคิด ววิฒันาการและความหมาย 
คริสตว์รรษท่ี 19 John Stuart Mill 1. ความยุ ติธรรมเ ก่ียวข้องกับความจ า เ ป็น

พื้นฐานความเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษย ์
  2. ความยุติธรรมเป็นมากกวา่ขอ้ห้าม/กฎในการ

ด ารงชีวติ 
 Karl Marx 1. ความยุติธรรมท าให้เกิดการแบ่งแยกทางชน

ชั้น 
  2. ความยุติธรรมเป็นเคร่ืองมือของชนชั้ น

ปกครองในการรักษาสถานภาพและอ านาจ 
 L.T.Hobhouse 1. ความเป็นธรรม คือ การช้ีเฉพาะในการจดัการ

ของสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีอนุญาตให้บุคคลแต่ละ
คนไดรั้บการช่วยเหลือ 

 Westel Willoughby 1. ประชาชนเป็นเง่ือนไขท่ีจะทดสอบความเป็น
ธรรมของสถาบนัการเมือง 

 Friedrich A. Hayek 1. ความเป็นธรรมเป็นค า ท่ี รัฐเ ลือกใช้เพื่อ
ควบคุมและแทรกแซง 

คริสตว์รรษท่ี 20   
 John Rawls 1. ธรรมชาติของคนท่ีแตกต่างกนั สถาบนัตอ้งมี

หลกัเกณฑ์ควบคุมความแตกต่าง เพื่อไม่ให้เกิด
การเอาเปรียบกนั 

 Amartya Sen 1. ต้องมีการประเมินช่องว่างระหว่างชีวิตจริง
กบัชีวติท่ีประชาชนปรารถนา 

 David  Miller 1. สถาบันทางสังคมต้องค านึงถึงความเป็น
ธรรม เม่ือต้องจดัสรรทรัพยากรให้ประชาชน 
โดยใช้หลกัความตอ้งการ หลกัส่ิงท่ีควรได้รับ 
และหลกัความเสมอภาค 

 
แหล่งทีม่า:  พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555. 
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ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 นอกจากมีนกัคิดคนส าคญัท่ีก่อร่างสร้างทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นธรรมทางสังคมให้มีความชดัเจนมากข้ึน ยงัไดเ้กิดเหตุการณ์ส าคญัท่ีตอ้งการช้ีให้เห็น
วา่ ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีตอ้งค านึงและให้ความห่วงใย ไม่วา่จะเป็นหน่วยเล็ก ๆ  ใน
สังคม ขยายออกไปเป็นประเทศ และระดบัโลก นัน่คือ การก่อตั้งองคก์ารกรรมการระหวา่งประเทศ 
เพื่อความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสันติบาต
ชาติ และเม่ือสันติบาตชาติไดมี้มติยุบองคก์รลง องค์การกรรมการระหวา่งประเทศจึงไดม้าร่วมอยู่
ในสหประชาชาติ ในฐานะทบวงการช านญัพิเศษ (Specialized Agency) และไดมี้หนา้ท่ีในการสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคม ซ่ึงวตัถุประสงคข์ององคก์ารจะครอบคลุมถึงปัญหาความยุติธรรมทาง
สังคมไวห้ลายดา้น เช่น เพื่อบรรลุผลการร่วมมือระหวา่งประเทศในการแกปั้ญหาระหวา่งประเทศ
อันมีลักษณะในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม หรือมนุษยธรรม และในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการเคารพสิทธิมนุษยแ์ละอิสรภาพส าหรับทุกคน โดยปราศจากการแบ่งแยกทางเช้ือชาติ 
เพศ ภาษาหรือศาสนา นอกจากน้ี องคก์ารสหประชาชาติยงัมีเร่ืองของความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ในเร่ืองของเศรษฐกิจและสังคม โดยระบุไวว้า่ เม่ือสถาปนาวาระการอนัมีเสถียรภาพและสวสัดิการ 
ซ่ึงจ าเป็นแก่ความสัมพนัธ์อย่างสันติและฉันทมิตรระหว่างนานาประชาชาติบนมูลฐานแห่งการ
เคารพต่อหลกัสิทธิเท่าเทียมกนั และการก าหนดการปกครองตนเองของประชาชน สหประชาชาติ
จะส่งเสริมในเร่ืองของมาตรฐานการครองชีพในระดบัสูง การใชง้านอยา่งเตม็ท่ี และภาวะการอนัจะ
ยงัความกา้วหนา้และพฒันาการทางเศรษฐกิจและสังคม การแกปั้ญหาระหวา่งประเทศทางเศรษฐกิจ 
สังคม อนามัย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทั้ งการร่วมมือระหว่างประเทศทางวฒันธรรมและ
การศึกษา และการเคารพอนัมีลกัษณะสากลและการปฏิบติัตามสิทธิมนุษยแ์ละอิสรภาพอนัเป็น
หลกัส าหรับทุกคน โดยปราศจากการแบ่งแยกในทางเช้ือชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา 
  สหประชาชาติไดด้ าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม
หลายประการ งานส าคญั ๆ ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม คือ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษย ์
(Universal Declaration of Human Rights ) และการส่งเสริมสิทธิของสหภาพแรงงานท่ี
สหประชาชาติได้ร่วมมือกับองค์การกรรมกรระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด และมีส่วนในการ
ผลกัดนัในการยกเลิกการเป็นทาส นอกจากน้ีสหประชาชาติยงัให้ความสนใจปัญหาแรงงานเป็น
พิเศษในเร่ืองของการขยายตวัของระบบแรงงานบงัคบัในดินแดนของประเทศสมาชิก  และยงัได้
ด าเนินการเก่ียวกับปัญหาการจ่ายค่าจา้งเท่าเทียมกันในงานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกนั โดยมุ่งจะให้
แรงงานหญิงได้รับค่าจา้งเท่าเทียมกบัแรงงานชาย สหประชาชาติเป็นผูริ้เร่ิมและวางโครงการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพฒันาการเศรษฐกิจของดินแดนท่ียงัลา้หลงัอยู ่การด าเนินงานของ
สหประชาชาติท่ีร่วมมือกบัองค์การการกรรมกรระหว่างประเทศมีความส าคญัมาก เพราะช่วยให้
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มาตราการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมเกิดไดอ้ย่างกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน เพราะประเทศสมาชิก
ของสหประชาชาติตอ้งปฏิบติัตามกลไกชกัจูงให้ด าเนินงานตามมาตราฐานท่ีวางไว ้ (ศิระชยั  พุทธิ
แพทย,์ 2525: 49-53)  

องค์การสหประชาชาติไดก้ าหนด วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ ของทุกปี เป็น “วนัแห่ง
ความเป็นธรรมทางสังคมของโลก” (World Day  of Social Justice) โดยเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มี
จุดมุ่งหมายใหเ้กิดการตรวจสอบผลกระทบของความไม่เป็นธรรมทางสังคมต่อปัญหาความยากจน 
การวา่งงาน รวมถึงการเลือกปฏิบติัต่อคนบางกลุ่มในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงในแต่ละปีของวนัน้ี 
องคก์ารสหประชาชาติและองคก์รลูกท่ีเก่ียวขอ้งจะเผยแพร่สารและแถลงการณ์เก่ียวกบัความส าคญั
ของปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม อยา่งเช่น ในปี พ.ศ. 2554  เลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ
ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของความเป็นธรรมทางสังคมวา่ “ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นมากกว่า
เร่ืองเร่งด่วนทางจริยธรรม ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นรากฐานของความมัน่คงของชาติและความ
มัง่คัง่ระดบัโลก รวมไปถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั ความเป็นหน่ึงเดียวกนั และการเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีความส าคญัต่อการปลดปล่อยศกัยภาพการผลิตของชาติและประชาชน 
นอกจากน้ีเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยงัเรียกร้องดา้นนโยบาย คือ ให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ
ด าเนินการนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อท าให้หลกัการสากลเร่ืองสิทธิมนุษยชนและโอกาสท่ี
เท่าเทียมกนัมีความหมายท่ีแทจ้ริงข้ึนมา โดยรัฐบาลผลกัดันให้เกิด “ความคุ้มครองทางสังคม” 
(Social Protection)  แก่ทุกคน เพื่อท าใหส้ังคมเกิดความเป็นธรรม ครอบคลุม และเท่าเทียมกนัยิ่งข้ึน 
(เกรียงศกัด์ิ  ธีระโกวทิขจร,  2554: ยอ่หนา้ท่ี 1- 4) 

 
 2.1.2 ประเทศไทยกบัความเป็นธรรมทางสังคม 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการพูดถึงค าว่า ความเป็นธรรมทางสังคมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง
ราชบณัฑิตยสถานได้ให้ความหมายความยุติธรรมว่า เป็นสังคมในอุดมคติท่ีบุคคลในสังคมควร
ได้รับการดูแลอย่างยุติธรรม ทุกคนมีส่วนในผลประโยชน์ของสังคมร่วมกนั มิใช่ด้านกฎหมาย
เท่านั้น โดยมีหลกัส าคญั คือ หลกันิติธรรม หลกัสิทธิมนุษยชน และสวสัดิภาพของสังคมในบาง
รูปแบบ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2552: 250) ซ่ึงนักกฎหมาย นักวิชาการ สถาบนัการศึกษาและ
หน่วยงานราชการต่างให้ความสนใจในเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคมเป็นอย่างยิ่ง นบัตั้งแต่เกิด
ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองข้ึน ยงัรวมถึงปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โดยปัญหาความไม่เป็นธรรมไดถู้กระบุวา่ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์ความรุนแรง
ต่างๆ จึงไดมี้การสัมมนาวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดความเป็นธรรมทางสังคมเพิ่มมากข้ึน เพื่อ
เป็นแนวทางและสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดความเป็นธรรม  ดงัจะเห็นไดจ้ากการบรรยายทาง
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วิชาการ “กฎหมายกบัความเป็นธรรมทางสังคม” ในวนัท่ี 8 มกราคม  2554  โดยศาสตราจารย ์             
กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม เห็นวา่  ความเป็นธรรมทางสังคมนั้นเป็นหวัใจ เป็นวิญญาณของคนท่ี
เรียนการปกครอง เพราะในโลกของคนท่ีเรียนการปกครองหรือคนท่ีเรียนกฎหมาย อะไรท่ีจะส าคญั
ไปกวา่ความเป็นธรรมทางสังคม ไม่มีอีกแลว้ ใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมเป็นจุดมุ่งหมาย
ส าคญั  ความเป็นธรรมทางสังคม อาจจะยึดในกฏหมายก็ได ้ไม่ยึดในกฏหมายก็ได ้อาจจะมากกวา่
กฎหมายก็ได ้ใชศี้ลธรรม ใช้ความรู้สึกนึกคิด ใชข้นบธรรมเนียมประเพณี เป็นตวัตดัสินวา่สุดทา้ย
ความเป็นธรรมทางสังคมควรจะออกมาอย่างไร ความเป็นธรรมทางสังคมหมายถึง การท่ีคนมี
ความสุข มีความเสมอภาค มีมาตรฐานเดียวกนั มีสิทธิ มีเสรีภาพ กินอ่ิมนอนหลบั ไปไหนมาไหน
รู้สึกปลอดภยั ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม การท่ีจะสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้น จะตอ้งใช้
กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเป็นธรรม เพราะอยูใ่นโลกท่ีมีใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึง 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองามได้เห็นว่า หลกัในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
ไดแ้ก่ การท าให้กฎหมายมีความชดัเจน พร้อมกบัมีค าอธิบายในกฎหมายท่ีไม่มีความชดัเจน ห้าม
ปล่อยใหก้ฏหมายมีความคลุมเครือ กฎหมายตอ้งมีความเสมอภาค  ถือวา่ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั 
ไม่มีการเลือกปฏิบติั ไม่วา่จะมีความแตกต่างทางเพศหรือศาสนา และการบงัคบัใช้กฎหมายนั้นตอ้ง
มีศีลธรรม นึกถึงความเป็นจริงในสังคมมากกวา่ถอ้ยค าในกฏหมาย  จึงสรุปไดว้า่  ความเป็นธรรม
ทางสังคม  คือ การท่ีสังคมมีความเสมอภาคทดัเทียม  มีสิทธิ มีเสรีภาพมีเหตุผล ท าอะไรก็ตามมี
ความจ าเป็น อธิบายได ้กฎหมายเป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และ
ยงัมีอีกหลายวธีิท่ีจะสร้างความเป็นธรรมทางสังคม (มหาวทิยาลยัราชภฏั สุราษฎร์ธานี,  2554)   

กระทรวงยุติธรรมเองได้จดัการประชุมทางวิชาการระดบัระดบัชาติว่าดว้ยงานยุติธรรม 
คร้ังท่ี 9 โดยใหค้วามหมายของความเป็นธรรมทางสังคมวา่ เป็นการปฏิบติัโดยไม่เลือกเพศ เช้ือชาติ 
ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงยุติธรรม. ส านกังานกิจการยุติธรรม, 2554: 325) 
ซ่ึง วรเจตน์  ภาคีรัตน์ (2554: 348-349) ได้ให้ความเห็นว่าความยุติธรรมในสังคม หมายถึง ข้อ
เรียกร้องแห่งความยุติธรรมทั้งปวงท่ีเช่ือมโยงกบัระเบียบทางสถาบนัและความสัมพนัธ์ทางสังคม
ทั้งหมด เป็นขอ้เรียกร้องแห่งความยุติธรรมท่ีเก่ียวพนักบัการแบ่งปันผลประโยชน์และภาระต่าง ๆ 
ในสังคม ความเขา้ใจเก่ียวกบัความยุติธรรมทางสังคมนั้น อาจแตกต่างกนัออกไปตามแนวคิดหรือ
อุดมการณ์พื้นฐานทางการเมือง  

ในมุมมองของนักวิชาการเอง มองว่า ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นเร่ืองของความเป็น
ธรรมทั้งในเชิงสังคมและทางกฎหมายท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม สอดคลอ้งกบัธรรมเนียมปฏิบติัและ               
วิถีชีวิตของคนในชุมชน (รังสิต  โลไทยสงค์, 2552: 15) รวมถึงการใช้กติกาเดียวกนัในสังคม                 
ในกรณีท่ีเทียบเคียงกันได้ โดยเฉพาะเร่ืองการจดัสรรสิทธิประโยชน์และความรับผิดชอบใน
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กระบวนการพูดถึงความเป็นธรรมตอ้งโยงไปสู่ค าว่าเท่าเทียมหรือ “Equity” ดว้ย เช่น คนพิการใน
เมืองฮอนโนลูลู  รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกาทางการท าท่ีจอดรถพิเศษให้ โดยรถโดยสารประจ าทางจะ
มีปุ่มท่ีสามารถท าให้รถเต้ียลงอยู่ในระดบัเดียวกบัฟุตบาธ เพื่อให้คนพิการสามารถเขา้ไปในรถ
โดยสารประจ าทางได ้เป็นตวัอยา่งท่ีช้ีให้เห็นถึงเง่ือนไขพิเศษท่ีรัฐตอ้งท าให้คนพิการ เพื่อให้เกิด
ความเท่าเทียมกบัคนส่วนใหญ่ในสังคม ท าใหเ้กิดความเป็นธรรมทางสังคม (สุวรรณา  สถาอานนัท์, 
2554: 11)  นอกจากน้ี สุวรรณา  สถาอานนัท ์(2553 อา้งถึงใน นพนนัท ์ วรรณเทพสกุล และกุลธิดา  
สามะพุทธิ, 2554: 45)  ยงัไดก้ล่าววา่ ในเร่ืองของจดัสรรสิทธิประโยชน์และความรับผิดชอบ ความ
เป็นธรรมตอ้งเช่ือมกบัค าวา่  “Equity” ท่ีหมายถึง การเทียบเคียงให้เขา้ไดห้รือความเท่าเทียม ดงันั้น 
ความเป็นธรรมเป็นเร่ืองนามธรรม ข้ึนอยูว่า่จะน าไปเทียบเคียงกบัใคร ซ่ึงปกติจะเทียบเคียงกบักลุ่ม
คนเดียวกนัท่ีอยู่ในกติกาเดียวกนั หรือชนชั้นเดียวกนั จึงจะรู้สึกวา่เป็นธรรม เพราะ Equity เป็น
พื้นฐานท่ีเกิดจากแนวคิดความเป็นธรรมทางสังคมท่ีสังคมสร้างข้ึนจากความสัมพนัธ์ของคนใน
สังคม คือ จะตอ้งไม่มีใครไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบใคร (สุวจี  จนัทร์ถนอม-กู๊ด, 2543: 10) 

ในดา้นมิติความเป็นหญิงชาย มูลนิธิสร้างความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพผูห้ญิง (2553: 2) กล่าววา่ 
ความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดจากระบบคุณค่าในสังคมด้านมิติความเป็นหญิงชาย ก่อให้เกิดความไม่
ธรรม 3 ประเด็น คือ การเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การควบคุมเร่ืองเพศของผูห้ญิงอย่าง
เคร่งครัด แต่ไม่ควบคุมเร่ืองเพศของผูช้าย การเขา้ไม่ถึงความยุติธรรมเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีเกิดจาก
มิติความเป็นหญิงชาย เช่น กรณีของผูห้ญิงท่ีถูกสามีทุบตี โดยต ารวจปฏิเสธท่ีจะคุม้ครอง ผูห้ญิงท่ี
ถูกสามีท าร้ายและต่อสู้สามีจนท าใหส้ามีเสียชีวติ มกัไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากกระบวนการยุติธรรม 
จะถูกตดัสินว่าเป็นการฆ่าสามี และประเด็นสุดทา้ย คือ การเขา้ไม่ถึงทรัพยากรของสังคม เช่น การ
เขา้ถึงสินเช่ือเงินกูใ้นระบบ 
 จากความหมายของความเป็นธรรมท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น จะพบว่า ความเป็นธรรมทาง
สังคมเป็นพื้นฐานของคุณธรรม เป็นแก่นหรือสารัตถะของคุณธรรมทุกชนิด ผูใ้ดมีความเป็นธรรม
สูงยอ่มเพียบพร้อมดว้ยคุณธรรมทุกอยา่ง เป็นผูท่ี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตวั สังคมท่ีมีความ
เป็นธรรมทางสังคมยอ่มเป็นสังคมท่ีมีความสงบสุข เพราะทุกคนมัน่ใจไดว้่า ตนเองจะไดรั้บสิทธิ
อนัชอบธรรม หากมีผูใ้ดละเมิดก็จะไดรั้บการลงโทษอนัควรแก่โทษานุโทษ จึงมัน่ใจไดว้า่ ไม่มีใคร
อยากจะละเมิดโดยง่าย (กีรติ  บุญเจือ, 2551: 107) สังคมจะมีการพฒันาไดอ้ยา่งเท่าเทียม หากสังคม
นั้นมีความเป็นธรรมทั้งในเร่ืองของโอกาสการเขา้ถึงทรัพยากร การเขา้ถึงการบริการสาธารณะ 
การศึกษา  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อีกทั้งรัฐเองตอ้งกระจายโอกาสในการเขา้ถึงการ
พฒันาในด้านต่าง ๆ ให้ทัว่ถึงเช่นกนั ความหมายของความเป็นธรรมทางสังคมจึงมีความหมาย
มากกวา่ความยติุธรรมในส่วนของกฎหมายเท่านั้น เพราะกฎหมายไม่ใช่เคร่ืองมือวดัความเป็นธรรม
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ในทุกๆ เร่ือง กฎหมายเป็นอีกเพียงเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะท าให้สังคมเกิดความเป็นธรรมทางสังคม 
ดงันั้น ความเป็นธรรมทางสังคม คือ เร่ืองท่ีครอบคลุมไปในทุกจงัหวะของการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของบุคคล เป็นสิทธิ เป็นโอกาสของบุคคลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงบุคคล
ตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมทั้งจากบุคคลดว้ยกนั จากองคก์รในระดบัต่าง ๆ จนถึงจากระดบั
นโยบายของประเทศ เพื่อให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบุคคลตอ้งไม่
เกิดความรู้สึกถึงความเหล่ือมล ้าระหวา่งเพศ อาชีพ หรือแมก้ระทัง่เกิดการแบ่งแยกจนกลายเป็นชน
ชั้นต่าง ๆ ในสังคม กลายเป็นคนชายขอบของสังคม เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้สังคมเกิดปัญหาใน
การพฒันาอยา่งแน่นอน  

 
2.1.3  แบบความเป็นธรรมทางสังคม 
ในการแบ่งแบบของความเป็นธรรมทางสังคมนั้น มีการแบ่งออกไดห้ลากหลายแบบเพื่อให้

ควบคุมลกัษณะความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม ในท่ีน้ีจะน าเสนอการแบ่งแบบความเป็นธรรม
ทางสังคม 2 แบบ ดงัต่อไปน้ี 

2.1.3.1  แบบความเป็นธรรมตามแนวคิดของ Aristotle 
 แบบความเป็นธรรมท่ี เป็น รู้จักมากท่ีสุด คือ  แบบท่ี  Aris tot le  ได้แบ่งไว ้                    

โดยแบ่งความยุติธรรมออกเป็น 2 แบบ คือ (ปรีดี  เกษมทรัพย,์ 2552: 119-120, สมยศ  เช้ือไทย, 
2553: 83-84, วรเจตน์  ภาคีรัตน์, 2554: 338)   

1) แบบความเป็นธรรมทางสังคมทัว่ไป แบ่งออกเป็น 
  (1) ความเป็นธรรมทางสังคมตามธรรมชาติ (Natural Justice) หมายถึง 

ความเป็นธรรมทางสังคมอนัเป็นสากลท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัการรับรู้หรือการยอมรับของมนุษย ์เป็นส่ิงท่ี
ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 

(2) ความเป็นธรรมทางสังคมท่ีมนุษยส์มมติข้ึน (Conventional Justice) 
หมายถึง ความยุติธรรมท่ีเป็นมาตรการท่ีมนุษยต์กลงก าหนดข้ึน เพื่อช้ีถูกผิดในเร่ืองท่ีไม่มีถูกไม่มี
ผดิในตวัของมนัเอง ความถูกผดิชนิดน้ีเป็นความถูกผดิท่ีสมมติหรือก าหนดข้ึน  

2)  ความเป็นธรรมเฉพาะ แบ่งออกเป็น 
 (1)  ความเป็นธรรมในการแบ่งสรรปันส่วน (Distributive Justice) เป็น

ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีฝ่ายหน่ึงมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึง เช่น ความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนในครอบครัวระหวา่งพอ่แม่กบัลูก หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัราษฎร เป็นตน้ (วรเจตน์  
ภาคีรัตน์, 2554: 339)  เป็นการใช้ความเป็นธรรมเป็นเคร่ืองแบ่งสรรอ านาจหน้าท่ีในกิจการ
สาธารณะ เกียรติยศ ความมัง่คัง่ และภาระของแต่ละคนในชุมชน ซ่ึงจะตอ้งแบ่งสรรส่ิงต่าง ๆ แก่
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บุคคลแต่ละคนอย่างมีสัดส่วน เหมาะสมแก่คุณภาพของแต่ละบุคคลโดยท่ีคนทุกคน มีความ
แตกต่างกนัในแง่คุณธรรม ความสามารถ การแบ่งสรรส่ิงต่าง ๆ ให้แต่ละคนยอ่มอาจแตกต่างกนัใน
แง่คุณธรรม ความสามารถ และย่อมอาจแตกต่างกนัได้ตามความเหมาะสม (ปรีดี  เกษมทรัพย์, 
2552: 119-120 , สมยศ  เช้ือไทย, 2553: 83-84) แต่ทั้งน้ี ปัญหาของความเป็นธรรมแบบน้ีนั้น อยู่
ท่ีว่าจะแบ่งสรรปันผลประโยชน์อย่างไรให้เป็นธรรม จะใช้กฎเกณฑ์หรือบรรทดัฐานใดในการ
แบ่งสรรปันส่วนนั้น (วรเจตน์  ภาคีรัตน์, 2554: 339) 
  (2) ความเป็นธรรมในการแลกเปล่ียนทดแทน (Commutative Justice) ใน
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนด้วยกนั เช่น ในเร่ืองการคา้ขายแลกเปล่ียน หรือในเร่ืองการ
ทดแทนความเสียหาย ซ่ึงทั้ งเป็นการแลกเปล่ียนทดแทนอย่างเป็นธรรม โดยไม่ต้องค านึงถึง
คุณสมบติัส่วนบุคคล (ปรีดี  เกษมทรัพย,์ 2552: 119-120 , สมยศ  เช้ือไทย, 2553: 83-84)  

2.1.3.2   แบบความเป็นธรรมทางสังคมตามแนวคิดของ  Peter Koller 
นอกจากการแบ่งแบบความเป็นธรรมทางสังคมในแบบของ Aristole แลว้นั้น ยงัมี        

นกัคิดท่ีพยายามเสนอแบบความเป็นธรรมทางสังคมเพิ่มเติมจากของ Aristole เพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ในการแบ่งแบบความเป็นธรรมทางสังคม โดย Koller  (2003 อา้งถึงใน Koller, Peter, 2009 
: 312 และ Koller, Peter, 1997 อา้งถึงใน วรเจตน์  ภาคีรัตน์, 2554: 339-343) ไดแ้บ่งแบบความเป็น
ธรรมทางสังคมออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี 

1) ความเป็นธรรมในความสัมพนัธ์ของการแลกเปล่ียน (Contractual 
Justice) ความสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีบุคคลหลายคนเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์เพื่อ
แลกเปล่ียนสินคา้ บริการ ตลอดจนสิทธิต่างๆ โดยผูท่ี้เขา้มามีปฎิสัมพนัธ์นั้น มีจุดมุ่งหมายให้ตนเอง
ไดรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุด ดงันั้น รูปแบบการกระท าแบบน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่การแลกเปล่ียนสินคา้ใน
ชุมชนบุพกาลจนถึงการตกลงท าสัญญาท่ีอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจในรูปแบบต่างๆ 
(Voluntary Exchange Relationship) ส าหรับในสังคมสมยัใหม่ บุคคลท่ีเขา้ร่วมในการแลกเปล่ียน
นั้น เป็นบุคคลท่ีมีสิทธิในทรัพยสิ์นท่ีใช้แลกเปล่ียนกัน ซ่ึงการแลกเปล่ียนทรัพย์สิน ตลอดจน
บริการต่างๆ ตอ้งตั้งอยูบ่นเง่ือนไขของการยอมรับอ านาจของผูท่ี้เขา้ร่วมในการแลกเปล่ียน ความ
ยติุธรรมในรูปแบบน้ีจึงมีการเรียกร้องหรือก าหนดเง่ือนไขในการเขา้ร่วมวา่ บุคคลท่ีจะเขา้มามีส่วน
ร่วมจะตอ้งกระท าอยา่งสมคัรใจ และจะตอ้งไม่มีใครไดเ้ปรียบผูอ่ื้นมากจนเกินไป (Fair Exchange 
Condition)  

2) ความเป็นธรรมแบบแบ่งสันปันส่วน (Distributive Justice) ความ
ยติุธรรมในรูปแบบน้ีเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลต่างๆ ท่ีร่วมตวักนัท างานหรือใชชี้วิตร่วมกนั 
เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมกัเกิดข้ึนในกลุ่มทางสังคมท่ีมีลกัษณะเป็นครอบครัว เครือญาติ หรือบริษทั
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ต่างๆ ซ่ึงความยุติธรรมในรูปแบบน้ีมกัจะเกิดปัญหาในการแบ่งปันผลประโยชน์ต่างๆ และปัญหา
ในการแบ่งภาระหนา้ท่ีต่างๆ ให้แก่คนในกลุ่ม ซ่ึงเม่ือมีการก าหนดภาระหนา้ท่ีให้แก่บุคคลในกลุ่ม
แลว้ เม่ือกลุ่มไดรั้บผลประโยชน์จากการท าหนา้ท่ีดงักล่าว จะแบ่งสันปันส่วนผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
อย่างไร นอกจากน้ี ในกลุ่มทางสังคมบางกลุ่มท่ีสมาชิกภายในกลุ่มไม่ได้ท างานเพื่อให้เกิดผล
ประโยชน์แก่กลุ่ม แต่มีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน ย่อมเกิดปัญหาในการสร้าง
กฎเกณฑใ์นการแบ่งสรรปันส่วนท่ีเป็นธรรม 

3) ความเป็นธรรมในความสัมพนัธ์ทางการปกครอง (Political Justice) 
ความยุติธรรมในรูปแบบน้ีให้ความส าคญักบัเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ (Power Relationship)              
ท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผูป้กครองมีอ านาจหรือสิทธิท่ีจะก าหนดให้บุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในการ
ปกครองกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง โดยอ านาจในการปกครองนั้น อาจจะเป็น
อ านาจท่ีเกิดข้ึนจากการยอมรับของบุคคลท่ีอยู่ในความสัมพนัธ์หรืออาจจะเป็นอ านาจท่ีตั้งอยู่บน
กฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีจะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากบุคคลท่ีอยูใ่นความสัมพนัธ์นั้นอย่างนอ้ยจ านวน
หน่ึง ความสัมพันธ์ในลักษณะน้ี คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือระหวา่งรัฐกบัราษฎร ซ่ึงเม่ือมีกลุ่มคนมาอยูร่่วมกนั จึงตอ้งมี
การจดัการการปกครองโดยอาศยัอ านาจปกครองแผ่นดิน เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสงบเรียบร้อยและ
เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในความยุติธรรมรูปน้ีคือ 
อ านาจการจดัการการปกครองนั้น ควรมีขอบเขตเพียงใด และตอ้งมีเง่ือนไขอะไรท่ีจะท าให้อ านาจ
ดงักล่าวเป็นอ านาจท่ีมีความชอบธรรม 

4) ความเป็นธรรมในการเยียวยาและทดแทน ในกรณีท่ีบุคคลฝ่าฝืน
กฎเกณฑก์ารอยูร่่วมกนัของคนในสังคม ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือละเมิดหนา้ท่ีของตน ไม่วา่
จะโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ (Corrective Justice is Toilored to Wrong Relationships ) ซ่ึง
จะตอ้งแกไ้ขดว้ยการเยียวยาและทดแทนการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งของบุคคลนั้น ซ่ึงการด าเนินการ
ดงักล่าวท าไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก เป็นในกรณีท่ีท าให้สิทธิของบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบ
หรือถูกล่วงละเมิดนั้นกลบัฟ้ืนคืนดี (Compensation) เช่น การคืนทรัพยสิ์นหรือการชดใชค้่าทดแทน
ความเสียหาย ลกัษณะท่ีสอง เป็นกรณีของการตอบแทนผูก้ระท าความผิดดว้ยการลงโทษทางอาญา 
(Punishment) ซ่ึงทั้ง 2 ลกัษณะน้ีท าให้เกิดความสมดุล (Proportionality)  ปัญหาความยุติธรรมใน
แบบน้ีมีหลายประการ เช่น ปัญหาจ านวนค่าสินไหมทดแทนความเสียหายควรจะเป็นเท่าใด การ
กระท าความผิดหรือการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนโดยไม่มีอ านาจกระท าได้ลกัษณะใดท่ีควร
ก าหนดเพียงแค่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น ไม่ควรก าหนดเป็นโทษอาญา กรณีใดท่ีควร
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ก าหนดทั้งสองประการ โทษท่ีก าหนดขึ้นนั้นควรจะมีระดับความรุนแรงมากหรือน้อยเพียงใด               

เป็นต้น 

จากแบบความเป็นธรรมทั้ง 2 แบบท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แบบความเป็นธรรมมี

ความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในประจ าวัน เป็นเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ ความเสมอภาค 

กฎหมาย การปกครอง รวมไปถึงการเยียวยาและให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิด สรุปได้ตามตารางท่ี 2.2

ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.2  แบบความเป็นธรรม 

 

แบบความเป็นธรรม นักคิด 

Aristotle Peter Koller 

1)   แบบความเป็นธรรมทางสังคมทั่วไป   

(1) ความเป็นธรรมทางสังคมตามธรรมชาติ เป็นเร่ืองสากล ไม่

ขึ้นอยู่กับการรับรู้หรือการยอมรับของมนุษย์ เป็นสิ่งท่ีด ารงอยู่

ได้ด้วยตนเอง 

/  

(2) ความเป็นธรรมทางสังคมท่ีมนุษย์สมมติขึ้น เป็นมาตรการท่ี

มนุษย์ตกลงก าหนดขึ้น เพื่อชี้ถูกผิดในเร่ืองท่ีไม่มีถูกไม่มีผิดใน

ตัวของมันเอง ความถูกผิดชนิดนี้เป็นความถูกผิดท่ีสมมติหรือ

ก าหนดขึ้น  

/  

2)  ความเป็นธรรมเฉพาะ   

(1) ความเป็นธรรมในการแบ่งสรรปันส่วน เป็นความสัมพันธ์

ท่ีเกิดขึ้นในลักษณะท่ีฝ่ายหน่ึงมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึง 

/  

(2) ความเป็นธรรมในการแลกเปล่ียนทดแทน เป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน เช่น ในเร่ืองการค้าขาย

แลกเปล่ียน หรือในเร่ืองการทดแทนความเสียหาย ซ่ึงทั้งเป็น

การแลกเปล่ียนทดแทนอย่างเป็นธรรม โดยไม่ต้องค านึงถึง

คุณสมบัติส่วนบุคคล 

/ / 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

แบบความเป็นธรรม นักคิด 
Aristotle Peter Koller 

(3) ความเป็นธรรมในความสัมพนัธ์ทางการปกครอง (Political 
Justice) ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีบุคคล
หรือคณะบุคคลเป็นผูป้กครองมีอ านาจหรือสิทธิท่ีจะก าหนดให้
บุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่นการปกครองกระท าหรือไม่กระท าการอยา่งใด
อย่างหน่ึง โดยอ านาจนั้น อาจจะเป็นอ านาจท่ีเกิดข้ึนจากการ
ยอมรับของบุคคลท่ีอยูใ่นความสัมพนัธ์หรืออาจจะเป็นอ านาจท่ี
ตั้ งอยู่บนกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีจะต้องได้รับการยอมรับจาก
บุคคลท่ีอยูใ่นความสัมพนัธ์นั้นอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึง  

 / 

(4) ความเป็นธรรมในการเยียวยาและทดแทน ในกรณีท่ีบุคคล
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การอยูร่่วมกนัของคนในสังคม ละเมิดสิทธิของ
บุคคลอ่ืน หรือละเมิดหน้าท่ีของตน ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือ
ประมาทเลินเล่อ จะตอ้งแกไ้ขดว้ยการเยียวยาและทดแทนการ
กระท าท่ีไม่ถูกต้องของบุคคลนั้น การด าเนินการท าได้ใน 2 
ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก เป็นในกรณีท่ีท าให้สิทธิของบุคคลท่ี
ไดรั้บผลกระทบหรือถูกล่วงละเมิดนั้นกลบัฟ้ืนคืนดี เช่น การ
คืนทรัพยสิ์นหรือการชดใช้ค่าทดแทนความเสียหาย ลกัษณะท่ี
สอง เป็นกรณีของการตอบแทนผูก้ระท าความผิดด้วยการ
ลงโทษทางอาญา ซ่ึงทั้ ง 2 ลักษณะน้ีท าให้เกิดความสมดุล 
(Proportionality)   

 / 

 
แหล่งทีม่า: พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555. 
 

2.1.4  ศาสนากบัความเป็นธรรมทางสังคม 
 ศาสนาทุก ๆ ศาสนาลว้นแต่ใหค้วามส าคญักบัความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมให้เกิดข้ึน
ในสังคมเป็นอยา่งยิง่ หลกัค าสอนของศาสนาเนน้ให้ทุกคนในสังคมไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น เพราะ
ทุกคน คือ สมาชิกของสังคมเดียวกนั ดงันั้น มนุษยทุ์กคนจึงตอ้งมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่ผูอ่ื้น ด ารง
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วถีิชีวติของตนเองดว้ยการไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ สรรพสัตว ์และสมาชิกในสังคม ทั้งน้ี
เพื่อจุดประสงค์ท่ีตอ้งการให้สังคมเกิดความสงบสุขนัน่เอง  ในการศึกษาคร้ังน้ีเน้นมุมมองเร่ือง
ความเป็นธรรมหรือความยติุธรรมของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ดงัน้ี 

 2.1.4.1 ศาสนาอิสลามกบัแนวคิดความเป็นธรรมทางสังคม 
ส าหรับศาสนาอิสลาม ความเป็นธรรมเป็นคุณสมบติัอีกประการหน่ึงท่ีพระเจ้า                

อลั-กุรอานเน้นย  ้าว่า ควรจะน าเร่ืองดังกล่าวมาใช้เป็นเร่ืองอุดมคติของค าสอนด้านจริยธรรม
ศีลธรรม โดยพระเจ้าได้ทรงบญัชาให้มนุษยมี์ความเป็นธรรมต่อผูอ่ื้น และการตอบรับระหว่าง
มนุษยก์บัมนุษยต์อ้งเป็นไปอย่างยุติธรรม ผูท่ี้มีศรัทธาทุกคนลว้นแต่ยืนหยดัเพื่อความเป็นธรรม
อย่างหนักแน่น แม้แต่เม่ือมนัเป็นอนัตรายแก่ตวัเอง พ่อแม่ ญาติพี่น้อง โดยไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างความรวยกบัความจน วะฮียข์องพระเจา้เองนั้น คือ องค์ประกอบของความจริงและความ
เป็นธรรม ถูกเปิดเผยดว้ยความสมดุล (ระหวา่งความผิดและความถูกตอ้ง) เพราะฉะนั้น ผูมี้ศรัทธา
จึงได้รับค าเตือนว่า พวกเขาไม่ควรปล่อยให้ความเกลียดชังคนบางคน ท าให้เกิดการรุกรานต่อ
ขอบเขตแห่งความเป็นธรรม เพราะความเป็นธรรมนั้นอยู่ใกลค้วามมีศรัทธาและความเท่ียงธรรม
อย่างยิ่ง ความเป็นธรรมตอ้งการให้มนุษยมี์ความสัตยจ์ริงทั้งทางด้านวาจาและการกระท า รักษา
สัญญาท่ีตนไดท้  าไวอ้ยา่งซ่ือสัตยแ์มแ้ต่การชัง่ตวงวดั ไม่ท าความเสียหายแก่ผูอ่ื้นดว้ยความคดโกง 
เพราะนัน่จะเป็นเผยแพร่ความชัว่และความร้ายกาจไปทัว่แผน่ดิน (อิมรอน มะลูลีม กิติมา  อมรทตั 
และจรัญ  มะลูลีม, 2550: 204) ดงันั้น ลกัษณะเด่นของสังคมอิสลาม คือ เป็นสังคมท่ีมีการปกป้อง
ความเป็นธรรมทางสังคม เน่ืองดว้ยเป็นสังคมท่ีประกอบดว้ยหลกัการทางสังคมท่ีส าคญั ไม่ว่าจะ
เป็นหลกัจริยธรรม หลกักฎหมาย หลกัการเมือง และหลกัเศรษฐกิจ เป็นตน้ นอกจากน้ี ในสังคม
อิสลามยงัมีการก าหนดวธีิการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจริยธรรมในการท าธุรกิจท่ีค านึงถึง
ความถูกตอ้งชอบธรรม โดยไดมี้การก าหนดหลกัอนุมติั หลกัตอ้งห้าม เพื่อป้องกนัการคดโกงท่ีจะ
เกิดข้ึน (ศูนยส์ารสนเทศอิสลามและอิสลามศึกษา, 2545: ยอ่หนา้ท่ี 3) 

ศาสนาอิสลามมีแนวทางปฏิบติัท่ีตอ้งการให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม โดยได้
ระบุไวใ้น ชะรีอะ๊ฮฺ หรือแนวทางปฏิบติัของผูน้บัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึง ชะรีอ๊ะฮฺ มีเป้าหมายพื้นฐาน
ท่ีจะสร้างความยติุธรรม สิทธิ การปรึกษา ผลประโยชน์สาธารณะ และความส าเร็จทั้งในโลกน้ีและ
โลกหนา้ (มุซมัมิล  ซิดดีกียฺ, 2542: ยอ่หนา้ท่ี 1) นอกจากจะตอ้งมีความศรัทธาในพระเจา้แลว้ ผูน้บั
ถือศาสนาอิสลามจะตอ้งตอบสนองสิทธิส่วนบุคคลของตนเองและผูอ่ื้นอยา่งเป็นธรรม โดยตอ้งไม่
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพนัธ์ในครอบครัวเท่านั้น ยงัรวมถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพื่อน เพื่อนบา้น ผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถ่ิน หมู่บา้นหรือเมืองเดียวกนัและทรัพยากรธรรมอีกดว้ย  



40 
  

(ซยัยดิ  อบุล อะลา เมาดูดี, 2553: 151,156,161-163) นอกจากน้ี ยงัให้อยูร่่วมกนัอยา่งสันติและมิตร
ต่อกนัผูท่ี้นบัถือศาสนาอ่ืน (ซยัยดิ  อบุล อะลา เมาดูดี, 2553: 161) 

2.1.4.2 ศาสนาพุทธกบัแนวคิดความเป็นธรรมทางสังคม 
 ตั้งแต่อดีตกาล ศาสนาพุทธมีจุดยืนทาง “ศีลธรรมทางสังคม” (Social Morality) ท่ี

ชดัเจน และเขม้แข็ง ซ่ึงค าสอนของศาสนาพุทธมีความสอดคลอ้งกบัหลกัเสรีภาพ และความเสมอ
ภาคในสังคมประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก ซ่ึงแนวคิดความเป็นธรรมทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีศาสนา
พุทธให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธเจา้มองว่า มนุษยทุ์กคนเกิดมาอย่างเท่าเทียม คือ ทุกคน
เกิดมาจากครรภม์ารดาเหมือนกนั คุณค่าของมนุษยน์ั้นไม่ไดอ้ยูท่ี่ชาติก าหนด แต่อยูท่ี่กรรมหรือการ
กระท าของบุคคลนั้น ๆ นอกจากน้ี ศาสนาพุทธยงัมองว่า สังคมท่ีเป็นธรรมนั้น จะตอ้งก าหนด
โครงสร้างอ านาจและกติกาการอยูร่่วมกนับนหลกัความยุติธรรม เพราะการท่ีด าเนินชีวิตไม่ละเมิด
สิทธิผูอ่ื้น และด ารงตนเป็นคนดี นับว่าเป็นหลักเบ้ืองตน้ของความเป็นธรรมทางสังคม (เกษดา     
ทองเทพไพโรจน์, 2553: 62) ในพุทธศาสนาจึงไดบ้ญัญติัหลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณา
ความเป็นธรรมวา่อะไร คือบ่อเกิดแห่งความเป็นธรรม ความไม่ยุติธรรม หรือมีอคติต่อกระบวนการ
ท างาน และหากมีอคติจะมีผลกระทบอยา่งไร และหากบุคคลมีอคติจะใช้เคร่ืองมือใดในการสร้าง
จิตใหมี้ภาวะความเป็นกลาง ดงัน้ี 

1) เบญจศีล เบญจธรรม  
ในพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมขั้นพื้นฐานส าหรับมนุษย์ทุกคนท่ีพึง

ปฏิบติั เพื่อตั้งมัน่อยู่ในความดี ละเวน้ความชั่ว และท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ ท่ีรวมเรียกว่า เบญจศีล 
เบญจธรรม ไดแ้ก่  ศีล 5 และกลัยาณธรรม 5 ซ่ึงการรักษาศีล 5 ไดน้ั้น เป็นการรักษาคุณธรรม และ
รักษาศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยจะตอ้งมีการพฒันาจิตใจควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงในพุทธศาสนา เรียกวา่ 
กลัยาณธรรม 5  (พระอาจารยมิ์ตซูโอะ คเวสโก, 2555: 61)  

ส าหรับ ศีล 5 เป็นหลกัธรรมท่ีควรงดเวน้ 5 ประการ ดงัน้ี (1) เจตนางดเวน้
จากการท าสัตวท่ี์มีชีวิตให้ตกล่วง (2) เจตนางดเวน้จากการถือเอาของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้มาเป็นของ
ตน (3) เจตนางดเวน้จากการประพฤติผิดในกาม (4) เจตนางดเวน้จากการพูดปด พูดส่อเสียด พูดค า
หยาบ พดูเพอ้เจอ้ (5) เจตนางดเวน้จากการบริโภคส่ิงมึนเมา ส่ิงเสพติด 

ส่วน กลัยาณธรรม 5 เป็นหลักธรรมท่ีควรปฏิบติั 5 ประการ ดังน้ี (1) 
เมตตาและกรุณา คือ ปรารถนาใหเ้ขามีความสุข ความเจริญ และความสงสาร คิดช่วยให้เขาพน้ทุกข ์
(2) สัมมาอาชีวะ คือ การหาเล้ียงชีพในทางสุจริต (3) กามสังวร คือ ความสังวรในกาม ความส ารวม
ระวงัยบัย ั้งควบคุมตนในทางกามารมณ์ ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กล่ิน รส และสัมผสั (4) สัจจะ 
คือ ความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง และ (5) สติสัมปชญัญะ คือ การระลึกได ้และรู้ตวัอยูเ่สมอ ฝึกตนให้เป็น
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คนรู้จักย ั้งคิด รู้สึกตัวเสมอว่า ส่ิงใดควรท า และส่ิงท่ีไม่ควรท า ระวงัมิให้คนมวัเมาเกิดความ
ประมาทนัน่เอง (พระอาจารยมิ์ตซูโอะ คเวสโก, 2555: 63)  

2) อุเบกขาธรรม 
ในพุทธศาสนา อุเบกขา หมายถึง การวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วย

ความชอบหรือชงั ความวางใจเฉยได ้ไม่ยินดียินร้าย ในกรณีท่ีใชปั้ญญาพิจารณาเห็นผลอนัเกิดข้ึน
โดยสมควรแก่เหตุ และรู้วา่พึงปฏิบติัต่อไปตามธรรม หรือตามควรแก่เหตุนั้น เป็นการให้ความรู้จกั
วางใจเฉยดู ในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนสามารถรับผดิชอบตนเองได ้ไดรั้บผลอนัสมควรแก่ความรับผิดชอบ
ของเขา ในกรณีท่ี บุคคลนั้ น หรือส่ิงนั้ นด ารงอยู่หรือด า เ นินไปตามควรแก่ เหตุของมัน                              
โดยท่ีไม่ไดเ้ขา้ขา้ง ไม่สอดแส่ ไม่จูจ้ี้สาระแน หรือกา้วก่ายแทรกแซง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยตุโต), 2554: 133) 

การท่ีสภาพจิตจะมีสภาพเป็นกลางไดน้ั้น ตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญั 2 ประการ 
คือ 1) ความเป็นอิสระ ไม่เก่ียวเกาะผกูพนัเป็นทาส 2) ปัญญา ความรู้ความเขา้ใจตามความเป็นจริง        
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), 2554: 133) หากคุณธรรมคือ ความเป็นอิสระและปัญญาเกิด ก็
จะส่งผลให้จิตมีภาวะเป็นกลางได ้หรือเกิดเป็นอุเบกขาท่ีถูกตอ้งได ้เป็นความสามารถของจิตท่ีจะ
จดัการกบัปัญหาหรือส่ิงต่าง ๆ ตามเหตุผลตามธรรมชาติโดยไม่มีอารมณ์ส่วนตวัเขา้ครอบง า ไม่
หลงไปตามกระแส ไม่หว ัน่ไหวต่อส่ิงย ัว่ย ุ

อุเบกขาธรรม เป็นหลกัธรรมท่ีเสริมสร้างใหเ้กิดความเป็นกลางช่วยถ่วงดุล
ตราชั่งให้เท่ียงตรงได้ เพราะพ้นไปจากการเอาอารมณ์เป็นตัวตัดสินปัญหา แต่คอยวางท่าที 
ใคร่ครวญ และลงมือไปตามเหตุผลท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง และส่งผลใหเ้กิดความเป็นธรรมในท่ีสุด  

3) อคติ 4 
หลกัอคติเป็นหลักส าคญัส าหรับนักปกครอง นับตั้งแต่พระมหากษตัริย ์

จนถึงนกัปกครองล าดบัชั้นต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งถือคุณธรรมการละเวน้อคติเป็นอนัดบัแรก และสามารถช้ี
ทางผิดถูก ลงโทษคนผิดอยา่งถูกตอ้ง ในพระไตรปิฎกมีหลกัฐานหลายแห่งท่ีแสดงคุณสมบติัของ
ภิกษุผูด้  ารงต าแหน่งส าคญั ๆ ในการบริหารจดัการงานคณะสงฆ์ เช่น ต าแหน่งการตดัสินอธิกรณ์ 
ต าแหน่งจดัการดา้นครุภณัฑ ์ในพระวนิยัปิฏก พระพุทธองคแ์สดงคุณลกัษณะของพระวินยัธร หรือ
ผูว้ินิจฉัยอธิกรณ์วา่ ตอ้งไม่เป็นภิกษุท่ีประกอบดว้ยคุณสมบติั 5 ขอ้ คือ ล าเอียงเพราะชอบ ล าเอียง
เพราะชงั ล าเอียงเพราะกลวั ล าเอียงเพราะหลง และเป็นอลชัชีหรือภิกษุท่ีไม่มีความละอาย เช่น ตอ้ง
อาบติัแลว้ปกปิดอาบติั ปฏิเสธอาบติัของตนเอง 

อคติ 4 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีสามารถจะให้คุณให้โทษกบับุคคล
อ่ืน ๆ โดยฐานะท่ีต่างกนั เร่ิมตั้งแต่พระมหากษตัริย ์นกัปกครอง นกักฎหมาย ผูว้ินิจฉยัอธิกรณ์ ซ่ึง
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เทียบได้กับผู้พิพากษา ตุลาการทางฝ่ายราชอาณาจักร และภิกษุผู้มีต าแหน่งต่าง ๆ เช่น ภัตตุเทศก์ ท่ี

ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้เฉล่ียแบ่งปันลาภสักการะในหมู่สงฆ์ ดังนั้น ในการท าหน้าท่ีของบุคคลใน

ต าแหน่งต่าง ๆ ย่อมเกิดปัญหาในลักษณะ “ทางสองแพร่ง” ได้ คือ เกิดความรู้สึกระหว่างอารมณ์กับ

หลักเกณฑ์ และหลักการขึ้นมาได้ 

ในพระไตรปิฏก ได้มีการแบ่งอคติออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) ล าเอียงเพราะชอบ (ฉันทาคติ) 

2) ล าเอียงเพราะชัง (โทสาคติ) 

3) ล าเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) 

4) ล าเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) 

การท่ีบุคคลมีอคติหรือลุแก่อ านาจอคตินั้น ย่อมส่งผลร้ายแน่นอน การ

พัฒนาความชอบ ความชัง ความกลัว ความหลงให้กลายเป็นอคติ คือ ผิดทางอย่างสุดโต่ง ผลท่ี

แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมจากการมีพฤติกรรมแบบอคติทุกข้อ คือ เกิดความบิดเบือนโดยสิ้นเชิง                       

สิ่งท่ีถูกต้อง กลายเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง เกิดพฤติกรรมสร้างความเป็นธรรมโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ 

รวมถึงการอ้างพฤติกรรมตัวบุคคล ดังนั้น เม่ือบุคคลมีจิตท่ีเอนเอียงไปเพราะอคติ 4 นั้น พุทธ

ศาสนามีหลักธรรมส าหรับฝึกจิตให้ทนต่อกระแสอารมณ์ท่ี 4 นั่นคือ หลักธรรม “อุเบกขา” 

(วุฒินันท์  กันทะเตียน, 2554: ย่อหน้าท่ี 1-5) 

หลักธรรมในศาสนาพุทธท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น เป็นทั้งหลักค าสอนท่ีบอกถึงสิ่ง

ท่ีมนุษย์พึงระวังไม่กระท าต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งท่ีมนุษย์ควรท าต่อเพื่อนมนุษย์ ซ่ึงหากมนุษย์

สามารถปฏิบัติตามหลักค าสอนดังกล่าวได้ ความเป็นธรรมจะต้องเกิดขึ้นในสังคมอย่างแน่นอน  

 

 2.2 สิทธิและสิทธิมนุษยชน 

  

 สิทธิและสิทธิมนุษยชน เป็นเร่ืองท่ีมีการพัฒนาและความเช่ือมโยงกันมาตั้งแต่สมัยกรีก

โรมัน มีการพัฒนาความเข้าใจและความหมายโดยนักคิดเร่ือยมาจนมาถึงยุคกลางของยุโรปท่ีท าให้

สิทธิมีความหมายอย่างท่ีปัจจุบันเข้าใจกัน นั่นคือ การให้หลักประกันในสิทธิและเสรีภาพแก่ชนชั้น

กลาง เป็นสิทธิพื้นฐานท่ีเกิดจากข้อตกลง เป็นการรับรองสิทธิโดยให้ผูกพันกับองค์กรของรัฐ

โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับ และการตีความกฎหมาย และยังมีการบัญญัติหลักประกัน

ในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเช่นกัน (บรรเจิด  สิงคะเนติ, 2552: 33,35) นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ

การเข้าใจความหมายของสิทธิ จากนั้นจึงมีการพัฒนาเร่ืองของสิทธิเร่ือยมา จนกระทั่งเกิดปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติขึ้นมานั่นเอง  
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 2.2.1 ววิฒันาการ และความหมายของสิทธิ 
 ส าหรับพฒันาการก่อเกิดของสิทธิท่ีเป็นสิทธิในความหมายปัจจุบนัและน ามาใชง้านวิจยัใน
คร้ังน้ี มีความเป็นมาและพฒันาการดงัน้ี 

2.2.1.1 ววิฒันาการของสิทธิ 
1) ยคุกลางของยโุรป  
สิทธิมีจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงท่ียุคน้ี โดยชนชั้นกลางในยุโรปได้

บงัคบัให้ขุนนางและกษตัริยใ์ห้หลกัประกนัในสิทธิ โดยในหลกัประกนัดงักล่าวจะอยู่ในลกัษณะ
เอกสารต่าง ๆ เช่น มีการรับรองสิทธิของประชาชนในการฟ้อง สิทธิในการปรึกษาหารือ สิทธิใน
การร่วมแสดงความคิดเห็นในปัญหาส าคญัๆ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552: 34) นอกจากน้ียงัมีการ
รับรองการล่วงละเมิดในชีวิต เกียรติยศ และสิทธิในท่ีอยูอ่าศยัและกรรมสิทธ์ิ (Bleckmann, 1997: 2 
อา้งถึงใน บรรเจิด  สิงคะเนติ, 2552: 34) ซ่ึงในยุคน้ีขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิท่ีไดรั้บการ
กล่าวถึงเป็นอนัมาก ไดแ้ก่ Magna Carta ซ่ึงเป็นขอ้เรียกร้องท่ีเกิดจากความไม่พอใจท่ีมีต่อพระเจา้
จอห์นของเหล่าขนุนาง ผูป้กครองประเทศองักฤษ เน่ืองจากพระเจา้จอห์นมกัจะเก็บภาษีไม่มีอตัราท่ี
แน่นอน ซ่ึงเม่ือพระเจ้าจอห์นแพส้งครามจึงได้มีการประทบัตราลงใน  Magna Carta โดยมี
สาระส าคญัว่า พระมหากษตัริยจ์ะเก็บภาษีบางอย่างโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากขุนนางไม่ได ้
นอกจากน้ียงัมีการก าหนดเพิ่มเติมอีกวา่ บุคคลจะตอ้งไม่ถูกจบักุม คุมขงั ถูกประหาร หรือเนรเทศ 
หรือถูกกระท าโดยวิธีใดวิธีหน่ึงไม่ได้ นอกจากถูกตดัสินตามบทบญัญติัของกฎหมาย (บรรเจิด             
สิงคะเนติ, 2552: 34) นบัวา่เป็นยุคท่ีสิทธิไม่ใช่เร่ืองของสิทธิตามธรรมชาติ แต่เป็นสิทธิท่ีมีพื้นฐาน
มาจากขอ้ตกลง 

2) คริสตศ์ตวรรษท่ี 17  
เ ป็นยุค ท่ี มีความเข้าใจ เ ร่ืองสิทธิตามความหมายของสมัยใหม่  ซ่ึ ง                        

จากพฒันาการของทฤษฎีว่าด้วยรัฐสมยัใหม่ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552: 34) นอกจากน้ีใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 น้ียงัไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎีสัญญาประชาคม (The Social Contract Theory) 
และแนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanismus) ท่ีท าให้เกิดการเรียกร้องสิทธิต่างๆท่ีมีความจ าเป็นต่อ
ประชาชน เช่น สิทธิในชีวติและร่างกาย กรรมสิทธ์ิ เสรีภาพ เสรีภาพในทางศาสนาและในทางความ
เช่ือ เสรีภาพในการพูด และเสรีภาพของหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ (Bleckmann, Albert, 1997: 3 อา้งถึง
ใน บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552: 35) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 น้ียงัมีนกัคิดท่ีมีความส าคญัในเร่ืองสิทธิ
อีกท่านหน่ึง คือ John Lock ซ่ึงไดเ้ขียนความเห็นเก่ียวกบัสิทธิไวใ้นหนงัสือ Two Treaties on Civil 
Government ว่า ชีวิต เสรีภาพ และกรรมสิทธ์ินั้น เป็นสิทธิท่ีติดตวัปัจเจกบุคคลมาตั้งแต่เกิด โดย
สิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิท่ีมีอยูอ่ย่างเท่าเทียมกนัอยา่งอิสระของปัจเจกบุคคลในสภาวะธรรมชาติ ซ่ึง
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สิทธินั้นไม่สามารถยกเลิกโดยสัญญาประชาคมได ้(บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552: 36) จากแนวคิด
ดงักล่าว Lock ไดเ้สนอให้มีการแยกอ านาจนิติบญัญติัออกจากอ านาจบริหาร นอกจาก Lock แลว้ 
Sir Edward Coke นกันิติศาสตร์ชาวองักฤษเป็นอีกผูห้น่ึงท่ีสนบัสนุนเร่ืองเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิ
ในชีวิต และกรรมสิทธ์ิโดยกฎหมายบญัญติั โดยก่อให้เกิดการพฒันาในเร่ืองเสรีภาพส่วนบุคคล 
สิทธิในชีวติ ร่างกายและกรรมสิทธ์ิอีกดว้ย ซ่ึง Coke มองวา่ สิทธิดงักล่าว เป็นสิทธิท่ีติดตวัมนุษยท่ี์
ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย Common Law (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552: 36) 

จะเห็นได้ว่าสิทธิในสังคมสมยัใหม่ให้ความส าคญัแก่บุคคลในฐานะเป็น
เจา้ของสิทธิโดยธรรมชาติ โดยภาวะของการเป็นเจา้ของสิทธิของบุคคลไม่ได้มาจากฐานะหรือ
อ านาจพิเศษของบุคคล เพราะทุกคนลว้นแต่มีความเป็นคนท่ีมีความเท่าเทียมและเสรีเท่ากนั (ธเนศ  
อาภรณ์สุวรรณ, 2549: 22) 

3) คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ไดมี้การน าหลกัการมาจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 17    มา

ปฏิบติั ท าให้เกิดการประกาศสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในสหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศส โดยใน
สหรัฐอเมริกา ไดมี้การประกาศ  Bills of Rights ของรัฐต่างๆ จนน ามาถึงการประกาศความเป็น
อิสระของสหรัฐอเมริกานั่นเอง  ส่วนฝร่ังเศสนั้น ได้มีการประกาศสิทธิมนุษยแ์ละสิทธิพลเมือง 
(Déclaration des droits de I’ home et du citoven) ในช่วงการปฏิวติั โดยในประกาศสิทธิมนุษยแ์ละ
สิทธิพลเมืองนั้น ไดมี้การกล่าวถึงความผูกพนัขององคก์รนิติบญัญติัต่อสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงสิทธิ
และเสรีภาพมีผลผูกพนัต่ออ านาจของรัฐทั้งหมด ซ่ึงหลกัสิทธิและเสรีภาพท่ีมีการกล่าวถึง ไดแ้ก่ 
เสรีภาพทัว่ไปในการกระท าการอนัเป็นการคุม้ครองเสรีภาพส่วนบุคคล หลกัไม่มีความผิดและไม่มี
โทษโดยไม่มีกฎหมาย เสรีภาพในทางศาสนา สิทธิในกรรมสิทธ์ิ หลกัการแบ่งแยกอ านาจ และหลกั
อธิปไตยของปวงชน รวมทั้งแนวคิดเร่ืองการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพอาจกระท าได ้โดยบทบญัญติั
ของกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของมหาชน (Bleckmann, 1997: 3 อา้งถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, 
2552: 35) ซ่ึงประกาศสิทธิของมนุษยท์ั้งสองฉบบัมีอิทธิพลต่อหลกัการสิทธิและเสรีภาพเป็นอยา่ง
ยิง่และยงัมีผลต่อมาในศตวรรษท่ี 19 และ 20 ในเร่ืองสิทธิท่ีไดถู้กพฒันาจนกลายเป็นปฏิญญาสากล
วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

4) คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
เป็นช่วงท่ีการพฒันาสิทธิจนกลายมาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพ 

หรือสิทธิขั้ นพื้นฐานทางสังคม ซ่ึงสิทธิขั้ นพื้นฐานในการด ารงชีพนั้ นเป็นเร่ืองท่ีเ ก่ียวกับ
ผลประโยชน์โดยรวมของสังคม เช่น การมีงานท า การให้หลกัประกนัส าหรับอนาคต การให้ความ
ดูแลทางดา้นสุขภาพ อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั การศึกษา เป็นตน้เพื่อให้ผลประโยชน์โดยรวมของ
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สังคมสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีกฎหมายเป็นมาตรการบงัคบั จะเห็น
ไดว้า่ สิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพไดรั้บการพฒันาอยา่งชดัเจนในคริสตศ์ตวรรษน้ีนัน่เอง 

 
ตารางที ่2.3  ววิฒันาการของสิทธิ 
 

ยุค/สมัย ววิฒันาการของสิทธิ 
ยคุกลางของยโุรป ชนชั้นกลางในยโุรปไดบ้งัคบัใหข้นุนางและกษตัริยใ์หห้ลกัประกนัในสิทธิ 

หลกัประกนัเป็นเอกสาร การรับรองการล่วงละเมิดในชีวิต เกียรติยศ และ
สิทธิในท่ีอยู่อาศยัและกรรมสิทธ์ิ ยุคน้ีข้อเรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิท่ี
ไดรั้บการกล่าวถึงเป็นอนัมาก ไดแ้ก่ Magna Carta 

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 พฒันาความหมายของสิทธิตามทฤษฎีว่าด้วยรัฐสมยัใหม่ ชีวิต เสรีภาพ 
และกรรมสิทธ์ินั้น เป็นสิทธิท่ีติดตวัปัจเจกบุคคลมาตั้งแต่เกิด เป็นยุคท่ีเร่ิม
ใหค้วามส าคญัแก่บุคคลในฐานะเป็นเจา้ของสิทธิโดยธรรมชาติ 

คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เกิดการประกาศสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในสหรัฐอเมริกาและ
ฝร่ังเศส 

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 พฒันาสิทธิจนกลายมาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีพ หรือสิทธิขั้น
พื้นฐานทางสังคม 

 
แหล่งทีม่า:  พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555. 
 

2.2.1.2  ความหมายของสิทธิ 
สิทธิได้มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลาย ซ่ึงได้มีการน าไปใช้ในรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายต่างๆ เน่ืองจากถือวา่ สิทธิเป็นรากฐานทางกฎหมายนัน่เอง (วราภรณ์ อินทนนท,์ 2552: 38) 
ซ่ึงความหมายของค าว่า สิทธิ นั้น ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายวา่ อ านาจอนัชอบธรรม เช่น บุคคลมีสิทธิและหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญ และ (กฎ) อ านาจ
ท่ีจะกระท าการใดๆ ไดอ้ยา่งอิสระ โดยไดรั้บการรับรองจากกฎหมาย ซ่ึงความหมายดั้งเดิมของสิทธิ 
คือ ขอ้ก าหนดและขอ้ห้ามในการกระท าท่ีไม่เป็นผลดีต่อส่วนรวม โดยมีจุดหมาย เพื่อความอยูร่อด
และปลอดภยัของชุมชนและสมาชิก เป็นลักษณะของสิทธิของชุมชนมากกว่าจะเป็นสิทธิของ
ปัจเจก ดงันั้น ความหมายของ สิทธิในความหมายเดิมจึงเป็นเร่ืองการรักษาและสืบทอดชีวิตความเป็นอยู่
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ของคนในชุมชน  (ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ ,2549: 11-12) ซ่ึงความหมายของสิทธิสามารถแยกออกเป็น 
2 ยคุ ดงัน้ี 

1) สิทธิในยคุเร่ิมแรกหรือยคุดั้งเดิม  
ในยคุกลางของยโุรป ไดใ้ห้ความหมายของสิทธิวา่เป็นเร่ืองของอ านาจคุม้กนั

และอภิสิทธ์ิ โดยกลุ่มคนท่ีเรียกร้องสิทธิดงักล่าว คือ ขุนนาง โดยอ านาจคุม้กนั หมายถึง เสรีภาพท่ี
ขุนนางและพระมีจากการจ ากดัอ านาจในการจดัการกิจการของพระราชา ส่วนอภิสิทธ์ิ หมายถึง 
อ านาจของขนุนางท่ีจะกระท าการในส่ิงท่ีพวกเขาพอใจไดใ้นอาณาเขตของตน ในองักฤษ เกิดสิทธิ
ในการมีปากเสียงในการใช้อ านาจปกครองของรัฐบาลกษตัริย ์ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อขุนนาง 
พระ และพ่อคา้ ท าให้ พระเจา้จอห์นลงนามใน Magna Carta เป็นการให้ค  าสัญญาว่า กษตัริยจ์ะ
เคารพกฎหมายในการปฏิบติัต่อขา้ราชบริพาร (Vassals) แมว้่าในกฎบตัร Magna Carta จะมีค าว่า 
สิทธิของคนท่ีเป็นเสรีทุกคน แต่ยงัเป็นการจ ากดัผลประโยชน์ให้แก่ขุนนางและพระเท่านั้น (ธเนศ  
อาภรณ์สุวรรณ, 2549: 41) 

จะเห็นวา่ ในสิทธิรุ่นแรกนั้น เป็นการแสดงออกในการเรียกร้องถึงสิทธิและ
เสรีภาพในระดบัหน่ึงเกิดในสังคมท่ีอ านาจการเมืองหรือการปกครอง สามารถก ากบัด้วยความ
เขา้ใจในทางจริยธรรมหรือคุณธรรมท่ีจะเป็นกรอบรักษาสังคมหรือชุมชนการเมืองนั้นๆ (ธเนศ  
อาภรณ์สุวรรณ, 2549: 42) 

2) สิทธิในสังคมสมยัใหม่ 
นิยามและความหมายของสิทธิแบบสมยัใหม่นั้น มกัจะเกิดข้ึนในสังคมท่ีมี

การปกครองดว้ยกฎหมายท่ีเป็นระบบ ซ่ึงจะพบว่า ตอ้งมีบุคคลท่ีเป็นผูก้ระท า และตอ้งมีสังคมท่ี
เป็นจุดศูนยก์ลางของสมาชิกในชุมชนการเมืองนั้นๆ จากนั้นจึงมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัคน
อ่ืนๆ ในสังคมนั้น โดยสังคมนั้น จะต้องเป็นสังคมท่ีมีพฒันาการทางด้านเศรษฐกิจการเมือง
พอสมควร จนท าให้สมาชิกในสังคมนั้นๆ สามารถตระหนักและเกิดส านึกในส่ิงท่ีพึงได้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองในการด ารงชีวติทางสังคม ไม่ใช่เพื่อการยงัชีพทางกายหรือตามธรรมชาติและ
สัญชาตญาณเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีรัฐตอ้งใหก้ารดูแล (ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ, 2549: 32-33) 

นอกจากน้ี สิทธิยงัถูกมองวา่เป็นกรอบท่ีใชใ้นการควบคุมให้บุคคลใชอ้ านาจ
หรือความชอบธรรมกล่าวอา้งได ้เพื่อมิใหก้ระทบต่อความชอบธรรมหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืนๆ 
ท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม ซ่ึงสามารถแยกสิทธิเพื่อพิจารณาไดด้งัน้ี (สมยศ  เช้ือไทย, 2553: 132-133) 

3) สิทธิตอ้งเป็นความชอบธรรม คือ ตอ้งถือว่าเป็นเร่ืองของความถูกตอ้ง 
ดงันั้น สิทธิจึงไม่ใช่เป็นเพียงอ านาจเท่านั้น แต่ตอ้งมีส่วนของความถูกตอ้งในตวัของสิทธิดว้ย จึงจะ



47 
  

ถือวา่เป็นสิทธิได ้ยกเวน้ในบางกรณีท่ีไม่ถือวา่เป็นความชอบธรรม แต่มีกฎหมายอมรับ จึงสามารถ
ใชสิ้ทธิท่ีไม่ชอบนั้นได ้

4) สิทธิจะตอ้งมีบุคคลเป็นผูถื้อสิทธิ หรือท่ีเรียกวา่เป็น ผูท้รงสิทธิ ซ่ึงผูท้รง
สิทธิอาจเป็นไดท้ั้งนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา 

5) สิทธิจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีใชย้นักบับุคคลอ่ืนได ้เพราะฉะนั้นจึงตอ้งมีบุคคลอีก
ฝ่ายหน่ึงตรงขา้มกบัผูถื้อสิทธิ คือ ผูมี้หน้าท่ี หรือในบางกรณี สิทธิอาจไม่ไดใ้ช้ยนักบับุคคลหน่ึง
บุคคลใดโดยเฉพาะ เช่น สิทธิในร่างกายของตนเอง ถือวา่เป็นสิทธิท่ีใชย้นักบับุคคลอ่ืนไดท้ัว่โลกวา่
บุคคลอ่ืนจะละเมิดต่อสิทธิในเน้ือตวัร่างกายของบุคคลนั้นไม่ได ้

6) สิทธิจะต้องมีเน้ือหา คือ ต้องมีข้อความท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะยืนยนั 
คุม้ครองรักษา อาจเป็นผลประโยชน์ในทางทรัพยสิ์นหรือเป็นผลประโยชน์ในทางจิตใจ ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีไม่มีรูปร่างก็ไดเ้ช่นกนั 

2.2.1.3  ประเภทของสิทธิ 
Jones, (1998: 12-13)  ส าหรับเร่ืองสิทธินั้นมีหลายประเภท และแบ่งสิทธิออกเป็น 

4 ประเภท ดงัน้ี 
1) สิทธิท่ีเป็นการเรียกร้อง (Claim-Rights) สิทธิน้ีเกิดข้ึน เม่ือบุคคลหน่ึง

สามารถให้อีกบุคคลหน่ึงกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดก็ได ้สิทธิประเภทน้ีเป็น
การอา้งสิทธิของบุคคลเหนืออีกฝ่ายหน่ึง ดงันั้นสิทธิดงักล่าวจึงมีข้ึนพร้อมๆ กบัหนา้ท่ี 

2) สิทธิท่ีเป็นสิทธิเสรีภาพ (Liberty-Rights) สิทธิประเภทน้ี คือ เสรีภาพ
ของบุคคลท่ีจะกระท าการใดๆ ตามท่ีบุคคลพึงพอใจ สิทธิน้ีหาไดก้ล่าวอา้งต่อผูใ้ด ในขณะเดียวกนั
บุคคลนั้นก็หาไดมี้หนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าไม่ 

3) สิทธิท่ีเป็นอ านาจ (Power) เป็นสิทธิท่ีกฎหมายให้อ านาจในการ
ตดัสินใจหรือเสรีภาพในเจตนาซ่ึงอยูร่ะหวา่งสิทธิท่ีเป็นการเรียกร้องกบัสิทธิในเสรีภาพ เช่น สิทธิ
ในการเลือกตั้งเป็นสิทธิท่ีเราสามารถมีอ านาจในการตดัสินใจวา่จะเลือกบุคคลใดเขา้มาท าหนา้ท่ีใน
การบริหารประเทศ เพื่อเป็นตวัแทนของเราซ่ึงเป็นผูเ้ลือก 

4) สิทธิท่ีเป็นความคุ้มกัน (Immunity) เป็นสิทธิในความคุ้มกันสิทธิ
ประเภทต่างๆขา้งตน้โดยท่ีจะไม่ถูกผูอ่ื้นละเมิด 

จะเห็นว่า สิทธิเป็นส่ิงท่ีอยู่กบับุคคล และการท่ีบุคคลจะมีสิทธิ ตอ้งมีหน้าท่ีดว้ย 
ดงันั้น จะพบว่า สิทธิ จะอยู่คู่กบัค าว่า หน้าท่ี เสมอ กล่าวคือ การท่ีบุคคลมีสิทธิ มีประโยชน์ท่ี
กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แล้ว บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ย่อมมีหน้าท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ประโยชน์ท่ีไดรั้บการรับรองใหแ้ลว้ 
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2.2.1.4 ความหมายและลกัษณะสิทธิขั้นพื้นฐาน 
สิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) เป็นมีค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกบัสิทธิ ซ่ึงสิทธิ

ธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติเป็นความชอบธรรมท่ีมนุษยพ์ึงมี โดยสิทธิธรรมชาติมี
หลักการอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ซ่ึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์คือ 
ความตอ้งการของมนุษยใ์นการแสวงหาความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น 
รวมถึงความตอ้งการท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศกัด์ิศรี เท่าเทียม และเสมอภาคกนัอนัได้
ก่อให้เกิดความเช่ือ ความมุ่งหวงั อุดมการณ์ต่างๆ ว่าความชอบธรรมขั้นพื้นฐานนั้นมีอยู่ตาม
ธรรมชาติและถือก าเนิดข้ึนพร้อมกบัการเกิดของมนุษย ์(อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ,์ 2552: 16-17)  

ดงันั้น สิทธิขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิทธิท่ีติดตวัมนุษยแ์ต่ละคน โดยท่ีสิทธิดงักล่าว
ไม่มีใครท่ีจะมาพรากจากมนุษยแ์ต่ละคนได ้สิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิของมนุษยท่ี์ไม่ใช่สิทธิท่ีถูก
ก าหนดข้ึนหรือมอบใหห้รือรับรองใหโ้ดยรัฐ (สมยศ  เช้ือไทย, 2550: 162) สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
อาจแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท คือ สิทธิมนุษยชนทัว่ไปและสิทธิพลเมือง โดยสิทธิมนุษยชนทัว่ไป 
หมายถึง สิทธิในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์เป็นสิทธิท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ถือเป็นสิทธิท่ีมีอยูก่่อนการเกิดข้ึน
ของรัฐ ไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในชีวติ ร่างกาย สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดต่อถึง
กันและกัน สิทธิเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู่ สิทธิเสรีภาพในครอบครัว สิทธิเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ สิทธิเสรีภาพในการมีการใชท้รัพยสิ์น สิทธิเสรีภาพในทางสัญญา สิทธิเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น ส่วนสิทธิพลเมือง หมายถึง สิทธิในการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
สร้างเจตนารมณ์ของรัฐ ในฐานะท่ีมีความเก่ียวพนักบัรัฐ เป็นสิทธิท่ีก่อตั้งข้ึนโดยบทบญัญติัของ
กฎหมาย ดงันั้น สิทธิพลเมืองอาจไม่ใช่สิทธิท่ีมีรากฐานมาจากสิทธิตามธรรมชาติ เช่น สิทธิในการ
ก่อตั้งพรรคการเมือง สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นตน้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552: 46) 
 โดยสรุป สิทธิเป็นค าพื้นฐานท่ีมีการบญัญติัไวใ้นกฎหมาย เพราะถือวา่เป็นความชอบธรรม
และประโยชน์ ในกฎหมายดา้นสิทธิมนุษยชน สิทธิท่ีมีการกล่าวถึง จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็น
สิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิโดยธรรมชาติ เป็นความชอบธรรมท่ีมีเน้ือหาแห่งสิทธิโดยธรรมชาติท่ี
มนุษยส์ามารถอา้งยนัแก่บุคคลอ่ืนได ้ และสามารถน ามาใชใ้นแง่ของสิทธิตามกฎหมายไดอี้กดว้ย 
(วราภรณ์ อินทนนท,์ 2552: 43) 
 
 2.2.2  ววิฒันาการและความหมายของสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยนักคิดตั้งแต่สมยักรีกและโรมนัได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไว ้จนเป็นรากฐานให้เกิดการพฒันาแนวคิดสิทธิมนุษยชนใน
ปัจจุบนั  ดงัน้ี 
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2.2.2.1  สมยักรีกโรมนั  
แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนมีก าเนิดมาจากความคิดเชิงปรัชญาของตะวนัตก เป็น

แนวคิดท่ีเช่ือวา่ สิทธิมนุษยชนมีการพฒันาการมาจากกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law Tradition) 
โดยสมยักรีกโบราณมองธรรมชาติในฐานะเป็นมาตรฐานท่ีมีลักษณะเป็นภววิสัย (Objective 
Standard) ซ่ึงเป็นตวัก าหนดช้ีน าพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ์(Rosenbaum, 1980: 9 อา้งถึงใน 
จรัญ โฆษณานนัท,์ 2545: 60) ดงันั้น สิทธิท่ีประชาชนพึงไดรั้บนั้น เป็นสิทธิตามธรรมชาติ (กุลพล  
พลวนั, 2547: 5)  

นอกจากน้ี ในสมยักรีกโรมนัยงัไดมี้การพิจารณามนุษยใ์นแง่มุมของการมีเหตุมีผล
เสมอเหมือนกนั ตามหลกัคิดของส านกัสโตอิค (Stoics) ท่ีมีความเช่ือมัน่ต่อเหตุผล (Reason) ใน
ฐานะเป็นแก่นสาร (Substance) ของจกัรวาลท่ีรวมไปถึงธรรมชาติทั้งหมด โลก และมนุษย ์ ดงันั้น 
โดยธรรมชาติอนัเป็นสากล มนุษยใ์นฐานะเป็นสมาชิกในชุมชนแห่งโลกดว้ยกนั  จึงควรมีสถานะ
แห่งความเป็นพลเมืองเท่าเทียมกนั (Rosenbaum , 1980: 9 อา้งถึงใน จรัญ  โฆษณานนัท์, 2545: 60)  
ดงันั้น สังคมมนุษยซ่ึ์งเป็นสังคมท่ีมาจากธรรมชาติ ทุกคนจึงตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์เดียวกนัอย่าง
เท่าเทียม (อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ์, 2552: 33) ซ่ึงหลกัคิดดงักล่าว เป็นรากฐานของการพฒันาสิทธิ
มนุษยชนในประเด็นศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนัของมนุษย ์

 2.2.2.2 ยคุกลาง (The Middle Ages) 
  ในยุคน้ีแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนได้มีพฒันาความคิดในเร่ืองของการมีส านึกต่อ

มนุษยชาติในเชิงศาสนา เน่ืองจากอิทธิพลของศาสนาคริสต์ท่ีมีการขยายความเช่ือและความศรัทธา
ในเร่ือง ‘ความเป็นภราดรภาพสากลของมนุษยชาติ’ (Universal Brotherhood of Humanity) เป็นการ
มองบุคคลในแง่เป็นปัจเจกบุคคลท่ีแยกออกจากการเป็นสมาชิกภาพท่ีมีในสังคม การแบ่งแยก
สถานะของบุคคลเป็นเหมือนตวัเปล่ียนแปลงทางดา้นความคิดท่ีน าไปสู่การก่อเกิดทั้งแนวคิดแบบ
ปัจเจกชนนิยมในแง่เป็นทฤษฎีทางการเมืองและแนวคิดเร่ืองสิทธิในความมีเสรีภาพ (Freedom 
Rights) ซ่ึงอิทธิพลของศาสนาคริสตย์งัท าให้เกิดการตีความในเร่ืองทวิลกัษณะ (Duality) ในการมี
ชีวติอยูข่องมนุษย ์โดยบุคคลตอ้งอยูภ่ายใตอ้  านาจของพระเจา้และมนุษยท่ี์มีอ านาจเหนือกวา่ตนเอง 
ซ่ึงอ านาจสูงสุดอยูท่ี่พระเจา้ (Rosenbaum, 1980: 11 อา้งถึงใน จรัญ โฆษณานนัท,์ 2545: 61) 

 2.2.2.3  ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยา (Renaissance)  
แนวคิดเร่ืองปัจเจกชนยิ่งมีความเด่นชัดมากข้ึน โดยยุคน้ีให้ความส าคญัในเร่ือง

คุณค่าหรือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์มุ่งแสวงหาความเป็นเลิศในทุก ๆ ดา้น พร้อมกบัความเช่ือมัน่
ในความสามารถทางสติปัญญาและพลงัสร้างสรรคข์องมนุษยท่ี์ไม่ยอมแพต่้อโชคชะตาใด ๆ  ซ่ึงใน
ยุคน้ียงัไดรั้บการสนบัสนุนจากศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนต ์(Protestantism) ในเร่ืองของการ
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ยืนยนัถึงอิสรภาพของปัจเจกบุคคลในการก าหนดคน้หาเจตจ านงของพระเจา้หรือหลกัช้ีน าชีวิต 
(Kamenka, 1978: 6, 8 อา้งถึงใน จรัญ  โฆษณานนัท,์ 2545: 62) 

 2.2.2.4  คริสตศ์ตวรรษท่ี 17  
ความเช่ือในเร่ืองเหตุผลของมนุษยมี์มากกวา่กฎของพระเจา้ กฎธรรมชาติเป็นเร่ือง

ของเหตุผลในทางโลก มีไวเ้พื่อปกป้องผลประโยชน์ของบุคคล (อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ,์ 2552: 41)  
ซ่ึงในยุคน้ี Thomas Hobbes (1588-1679) ได้กล่าวถึงเร่ืองสิทธิว่า เป็นเร่ืองของการอยู่รอดทาง
ร่างกาย (Physical Survival)  Hobbes ใหค้วามสนใจเร่ืองของธรรมชาติของมนุษย ์โดยมีความเช่ือวา่ 
ก่อนท่ีมนุษยจ์ะมาอยูร่วมกนัในสังคม มนุษยมี์ชีวติอยูต่ามสภาพธรรมชาติอนัเป็นสภาพท่ีปราศจาก
สังคม รูปแบบการปกครองหรือรัฐบาล ไม่มีกฎหมายหรือความยติุธรรม มนุษยต์ามสภาพธรรมชาติ
มีความตอ้งการและเหตุผล แต่มนุษยมี์ความต้องการมากกว่าเหตุผล ดงันั้น การใช้ก าลงัจึงเป็น
เคร่ืองมือเดียวท่ีจะควบคุมสิทธิของมนุษยต์ามธรรมชาติ มนุษยต์ามสภาพธรรมชาติจึงมีแต่ความ
โหดร้ายและเห็นแก่ตวั ดงันั้น เพื่อก าจดัสภาพความชั่วร้าย มนุษยจึ์งสัญญาท่ีจะเขา้มาอยู่ร่วมกนั              
ในสังคม เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง (บรรเทิง  พาพิจิตร, 2547: 7) ข้อตกลงน้ีเรียกว่า สัญญา
ประชาคม (Leviathan) ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดรัฐท่ีมีอ านาจอยา่งสมบูรณ์และเด็ดขาด (อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ,์ 
2552:  42) ซ่ึง Hobbes มองวา่ สิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองท่ีทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู ่สิทธิของการ
เป็นมนุษยท่ี์จะมีสันติภาพและความปลอดภยั (Fields, 2003: 10-11) 

ในยุคน้ี นอกจาก Thomas Hobbes ท่ีกล่าวถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชนแลว้ John Locke 
(1632-1704) ผูว้างรากฐานทฤษฎีสิทธิธรรมชาติสมยัใหม่ไดป้ระกาศวา่ ปัจเจกชนทุกคนมีสิทธิใน
ชีวิต อิสรภาพและทรัพย์สิน เป็นอ านาจท่ีมีมาโดยรวมของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีไม่สามารถ
ยกเลิกหรือขดัขวางได้โดยรัฐ เพราะสภาพธรรมชาตินั้นเต็มไปด้วยสันติภาพ เมตตาธรรม การ
อุปการะ และการอนุรักษ ์แต่ภายใตส้ภาพธรรมชาติเช่นนั้น มิไดข้าดกฎหมาย มนุษยท์  าสัญญาท่ีจะ
อยู่ร่วมกนัในสังคม เพื่อความสงบเรียบร้อย (บรรเทิง  พาพิจิตร, 2547: 7) เพราะสภาวะธรรมชาติ 
มนุษยทุ์กคนมีความเท่าเทียมกนัในเร่ืองสิทธิและอ านาจ โดยอ านาจทั้งหมดอยูท่ี่บุคคล เพราะฉะนั้น 
ในฐานะท่ีเป็นมนุษยด์้วยกัน จึงไม่มีใครมีอ านาจหรือสิทธิเหนือผูอ่ื้น ในขณะท่ีมนุษย์ทุกคนมี
อิสระเสรีอย่างเต็มท่ีในการกระท าส่ิงใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยสิ์นและร่างกาย ภายใตค้วาม
เหมาะสมของกฎธรรมชาติ (เกรียงศกัด์ิ  ราชโคตร์ สังคม, 2551) ซ่ึงสามารถบงัคบัใช้ได้จริงใน
ประชาสังคม (Civil Society) ท่ีมีพนัธะรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิผ่านทางสัญญาประชาคม 
(Social Contract) โดยสรุป สภาพของสิทธิธรรมชาติของ Locke เน้นในเร่ืองสิทธิพลเมือง (Civil 
Rights) และสิทธิทางการเมือง (Davidson, 1993: 2-3 อา้งถึงใน จรัญ  โฆษณานนัท์, 2545: 64)                  
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ท าให้เกิดคุณค่าท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  ความเสมอภาค อิสรภาพ และสิทธิธรรมชาติในตวัมนุษย์ 
ทุกคน (ชนะ  ประณมศรี, 2549: 122-123)  

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ แนวคิดของ Hobbes และ Locke มีความคิดท่ีคลา้ยคลึงกนัในแง่
ท่ีวา่ สิทธิ เป็นเร่ืองของธรรมชาติ เน่ืองจากยุคสมยัของ Hobbes และ Locke จ  านวนประชากรยงัไม่
มีจ  านวนมาก ยงัมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน ดงันั้น การแย่งชิง
ทรัพยากรจึงไม่มีมากเท่ากับยุคสมยัต่อมา ท าให้ทั้ งสองท่านมีความเช่ือว่า มนุษย์เป็นคนดีจาก
ภายใน มีความสวยงามในตวัเอง ไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการขดัเกลา มีการตกัตวงผลประโยชน์ต ่า แต่
เม่ือยคุสมยัเปล่ียนไป แนวคิดเก่ียวกบัมนุษยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นระบบ
คิดแบบทุนนิยม อีกทั้งเทคโนโลยีทนัสมยัเขา้มามีบทบาทในการด ารงชีวิตของมนุษย ์และจ านวน
ทรัพยากรท่ีลดน้อยลงตามล าดับ ท าให้มนุษย์เกิดการเปล่ียนแปลงทางทัศนคติ ศีลธรรม และ
คุณธรรม 

 2.2.2.5  คริสตศ์ตวรรษท่ี 18  
ในยุคน้ี จุดเด่นอยู่ท่ีแนวคิดปัจเจกชนนิยม (Individualism) คือ เจ้าของสิทธิ

ธรรมชาติ เป็นผูก้  าหนดวถีิทางของตนเอง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลมีความส าคญักวา่ประโยชน์ของ
สาธารณะ บุคคลสามารถเรียกร้องสิทธิต่อรัฐหรือต่อตา้นอ านาจรัฐได้ บุคคลมีความเสมอภาค
ภายใตก้ฎหมายและตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคไม่มีความแตกต่างในเร่ืองเพศ ชาติก าเนิด สี
ผิว ศาสนา และโอกาสในการประกอบอาชีพ (อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ์, 2552: 43) แนวคิดเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนท่ีเห็นไดช้ดัเจนและโด่งดงัเป็นอยา่งมาก คือ วลี “ค าประกาศอิสรภาพของอเมริกนั” ใน ปี 
ค.ศ. 1776 ของ Thomas Jefferson ผูไ้ดรั้บอิทธิพลแนวคิดมาจาก Locke กล่าวไวว้า่ ‘มนุษยเ์กิดมา
เท่าเทียมกนั พระผูเ้ป็นเจา้ไดม้อบสิทธิบางประการอนัจะโอนให้แก่บุคคลอ่ืนมิได ้สิทธิเหล่าน้ี คือ 
สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข’ (กมลทิพย ์ แจ่มกระจ่าง, 2545: 4) ซ่ึงวลีดงักล่าว
เกิดจากการดดัแปลงและขยายความหมายจากแนวคิดของ Locke ในเร่ืองสิทธิธรรมชาติท่ีเก่ียวกบั 
“ชีวติ อิสรภาพ และทรัพยสิ์น” รวมทั้งแนวคิดในเชิงสัญญาประชาคมผสมผสานอยู ่ในการประกาศ
อิสรภาพของอเมริกายงัได้ถูกน าไปใช้เพื่อการปฏิว ัติในดินแดนอ่ืน ๆ โดยตวัอย่างท่ีเห็นเป็น
รูปธรรม คือ การปฏิวติัฝร่ังเศส เม่ือ ค.ศ. 1789 การปฏิวติัทั้งสองดินแดนมุ่งไปสู่ความเป็นอิสระ
และเสรีภาพของมนุษย ์หรือการก าหนดเจตจ านงชีวิตดว้ยตนเอง (Self-Determination) (Kamenka, 
Eugene, 1978: 3 อา้งถึงใน จรัญ  โฆษณานันท,์ 2545: 64) อิทธิพลความคิดเก่ียวกบัสิทธิธรรมชาติ
ปรากฎชดัเจนใน “ค าประกาศวา่ดว้ยสิทธิของมนุษยแ์ละพลเมือง”  หมายความวา่ “สาเหตุเดียวของ
เคราะห์กรรมแห่งส่วนรวมและการฉ้อฉลของรัฐบาลวา่อยูท่ี่การไม่รับรู้ ละเลยหรือหม่ินแคลนต่อ
สิทธิมนุษยชน” ซ่ึงเป็นสิทธิโดยธรรมชาติซ่ึงไม่อาจถูกจ ากดัเง่ือนไขหรือไม่อาจพรากโอนไดจ้าก
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มนุษย ์จนถึงการย  ้าวา่ จุดมุ่งหมายขององคก์รทางการเมืองทั้งมวลลว้นอยูท่ี่การปกป้องรักษาสิทธิ
ของมนุษย ์อนัได้แก่ สิทธิในอิสรภาพ ทรัพย์สินความมัน่คง และการต่อตา้นการกดข่ี (Eugene  
Kamenka)  

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) นักปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนอีกท่าน ไดก้ล่าวประโยคท่ีโด่งดงัเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชนวา่ “มนุษยเ์กิดมาเสรี แต่ทุก
หนทุกแห่ง เขาอยู่ในเคร่ืองพนัธนาการ”  นอกจากน้ี Rousseau ยงักล่าววา่ “สภาวะธรรมชาติของ
มนุษย์ เป็นสภาวะท่ีมีความสุขอย่างล้นเหลือ มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเป็นคนดี แต่เน่ืองจาก
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดี ซ่ึงไดแ้ก่ ความแตกต่างในทรัพยสิ์น สถานะทางสังคมและการศึกษา ท าใหม้นุษย์
กลายเป็นคนไม่ดี มนุษยจึ์งมีเสรีภาพในการคดัเลือกรัฐบาลท่ีดีและมีสิทธิลม้ลา้งได ้หากเป็นรัฐบาล
ท่ีท าให้ประชาชนขาดความสุข ซ่ึงถือเป็นสิทธิท่ีเขามีอยู่เดิมตามธรรมชาติ (อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ์, 
2552: 44) Rousseau ไดอ้ธิบายว่า สภาพธรรมชาตินั้นเต็มไปดว้ยความสุขสูงสุด มนุษยต์ามสภาพ
ธรรมชาตินั้นมีชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งง่ายๆ และมีความสะดวกสบาย แต่มีปัจจยั 2 ประการท่ีกระตุน้
ให้มนุษยต์อ้งมาอยู่รวมกนัในสังคม คือ การท่ีมนุษยมี์จ านวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึน และอารยธรรม
หรือความเจริญสมยัใหม่ ซ่ึงปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมานั้น เป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความชัว่ร้าย  ดงันั้น มนุษย์
จึงถูกบงัคบัให้จ  าตอ้งละทิ้งสภาพอนัสุขสมบูรณ์ และหันมาท าสัญญาสังคมกนั  เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึน (บรรเทิง  พาพิจิตร, 2547: 7) Rousseau ยงัเนน้เร่ืองความส าคญัของชุมชน
ส่วนรวม (Collectivism) ควบคู่กบัปัจเจกชนนิยม  

ส าหรับ Immanuel Kant (1724-1804) ให้ความเห็นวา่ คนเราอาจตระหนกัถึงเร่ือง
สิทธิหรือหน้าท่ีได้โดยการคิดอย่างจริงจงัเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยเ์อง แต่มนุษยมี์เหตุผลท่ี
แตกต่างไปจากสัตวอ่ื์น การปฏิบติัตนของมนุษยจึ์งควรถูกก าหนดโดยกฎแห่งเหตุผล ไม่ใช่กฎ
ธรรมชาติ (วิทยากร  เชียงกูล, 2552: 104) ซ่ึง Kant ตั้งใจท่ีจะวางรากฐานทางศีลธรรม เพื่อเสรีภาพ
และความเสมอภาคทางการเมือง โดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ เพื่อปลดปล่อยใหมี้มนุษยมี์อิสระ ท าให้
ประชาชนรู้สิทธิต่างๆ ของตนเอง เปิดเผยให้ประชาชนรู้ว่า อิสรภาพในการออกกฎหมายเป็นส่ิง
เดียวท่ีแสดงถึงความชอบธรรมของการเช่ือฟังของประชาชน นอกจากน้ี Kant ยงัไดส้นบัสนุนความ
เช่ือเร่ืองความเสมอภาคของมนุษย ์Kant โจมตีท่ีมาของความไม่เสมอภาคท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ
และสังคม โดยยืนยนัว่า ความแตกต่างของมนุษยข้ึ์นอยู่กบัคุณสมบติัในฐานะท่ีเป็นตวัตนทาง
ศีลธรรมเท่านั้น มนุษยทุ์กคนมีสิทธิไดรั้บการนบัถือจากคนอ่ืนๆ ทุกคน และมนุษยทุ์กคนตอ้งนบั
ถือคนทั้งปวงเป็นการตอบแทน เพราะทุกคนมีศกัด์ิศรีของตนเอง ดงันั้นจึงไม่มีใครสามารถปฏิบติั
ต่อผูอ่ื้นในฐานะเคร่ืองมือ เหมือนกบัท่ี Kant ไดก้ล่าววา่ “ขา้พเจา้ไม่สามารถปฏิเสธความนบัถือทั้ง
ปวงต่อคนท่ีชัว่ชา้ อยา่งนอ้ยท่ีสุดในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์ไม่มีผูใ้ดท่ีจะพรากความนบัถือเหล่านั้นไป
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ได้จากเขา และจะเป็นเช่นนั้นเสมอ แมว้่าการกระท าของเขาจะท าให้คนไม่มีค่าควรกบัมนัเลยก็
ตาม” (สมบติั  จนัทรวงศ,์ 2552ข: 443-450) 

 ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ยงัมีนกัคิดอีกท่านหน่ึงท่ีท าให้แนวคิดสิทธิมนุษยชนไดรั้บ
การพูดถึง คือ Thomas Paine (1737-1809) เน่ืองจาก Paine เป็นคนท่ีเรียกร้องให้ประชาชนสามญัมี
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองและเลือกตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย ท าให้ค  าวา่ “Human 
Rights” แพร่หลาย เพราะเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งขวางกว่าสิทธิทางกฎหมายหรือสิทธิเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีชดัเจน สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีคนอ่อนแอเรียกร้องจากผูมี้อ านาจ และรัฐบาลมกัลงัเลท่ี
จะยอมตามค าเรียกร้องจากประชาชน ในเร่ืองสิทธิท่ีเด็กเล็กจะไดรั้บการดูแลจากรัฐ บริการศึกษา 
บริการสาธารณสุขและเร่ืองอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีรัฐตอ้งเสียค่าใช้จ่ายสูง ซ่ึง Paine ไดเ้สนอ
สังคมแบบรัฐสวสัดิการท่ีตอ้งมีการปฏิรูปท่ีดินและเก็บภาษีในอตัรากา้วหนา้เพื่อกระจายทรัพยสิ์น
และรายไดจ้ากคนรวยสู่คนจนใหเ้กิดความยติุธรรมข้ึน (วทิยากร  เชียงกลู, 2552: 146) 
  2.2.2.6  คริสตศ์ตวรรษท่ี 19  

เป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์และวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ไดมี้การน า
แนวคิดจริยธรรมแบบอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ท่ียึดเอาผลลพัธ์แห่งความสุขมาอธิบาย
แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิ โดยนักคิดฝ่ายเสรีนิยมคนส าคญั ได้แก่ John Stuart Mill (1806-1873)                          
นกัอรรถประโยชน์เชิงอุดมคติ (Ideal Utilitarianism) ไดอ้ธิบายวา่ บุคคลทุกคนโดยธรรมชาติมีสิทธิ
ท่ีจะได้รับการเคารพนับถือเชิงศีลธรรมอย่างเท่าเทียมกันจากผูอ่ื้น (Rosenbaum, 1980 : 17                                 
อา้งถึงใน จรัญ  โฆษณานนัท์, 2545: 70) นอกจากน้ี Karl Marx (1818-1883) เจา้ของปรัชญามาร์ก
ซิสม์ เห็นว่า สารัตถะ (Essence) ของมนุษยเ์ป็นองค์รวมของความสัมพนัธ์ทางสังคม อตัตาของ
มนุษยเ์กิดจากสังคม (The Social Genesis  of The Self) ดงันั้น การพิจารณาสิทธิตามธรรมชาติจึง
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาภายในบริบทของสังคมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Particular Historical Context) 
โดยสิทธินั้นถูกก าหนดโดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม (จรัญ  โฆษณานนัท,์ 2545: 70) 

2.2.2.7  คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 
เป็นยุคท่ีแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนกลบัมาเฟ่ืองฟูอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากเม่ือปลาย

ศตวรรรษท่ี 19 กระแสเร่ืองสิทธิมนุษยชนไดถู้กโจมตีอยา่งหนกั ซ่ึงการกลบัมาเฟ่ืองฟูในคร้ังน้ีมี
บริบทท่ีเก่ียวพนักบัประวติัศาสตร์โลก ไม่วา่จะเป็นการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1และ 2 รวมไปถึง
การแข่งขนัแยง่ชิงผลประโยชน์ในดา้นการคา้ รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ระหว่างประชาชนดว้ยกนั และในระดบัรัฐกบัรัฐ นอกจากน้ียงัมีความขดัแยง้ระหว่างลทัธิ
จกัรวรรดินิยมและการเติบโตของระบบทุนนิยมอีกดว้ย (สุกญัญา  ตีระวณิช, 2532: 70) นอกจาก
ความขดัแยง้ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ยงัมีการเกิดขบวนการสันติภาพท่ีช่ือวา่ “สันนิบาตชาติ” (League 
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of Nations) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสันติภาพ เน้นการป้องกันสิทธิของพลเรือนในเวลาท่ีเกิด

สงคราม  สันนิบาตชาติได้ประกาศรับรองให้มีอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าทาสและการ

มีทาส (Convention to Suppres the Slave Trade and Slavery) เป็นตราสารหลักท่ีเป็นสากลและเป็น

กฎหมายระหว่างประเทศในการห้ามมีทาส ท าให้เกิด “องค์กรแรงงานสากล” (International Labor 

Organization) ซ่ึงการเกิดองค์กรดังกล่าวสืบเน่ืองมาจากความห่วงใยของชาติมหาอ านาจตะวันตก

ต่อเร่ืองความยุติธรรมทางสังคมและมาตรฐานการท่ีปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงาน นับว่าองค์กรแรงงาน

สากลเป็นองค์กรท่ีบุกเบิกในเร่ืองการป้องกันสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(Davidson, 1993: 8-9 อ้างถึงใน จรัญ  โฆษณานันท์, 2545: 74)  

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เกิดการต่ืนตัวในเร่ืองสิทธิมนุษยชนขึ้นอย่างจริงจัง 

ประชาคมโลกให้ความสนใจในเร่ืองการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านกลไกกฎหมาย

ระหว่างประเทศจึงท าให้เกิดองค์การสหประชาชาติขึ้น (จรัญ  โฆษณานันท์, 2545: 75)                         

โดยองค์การสหประชาชาติได้ก่อตั้งเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ณ การประชุมซานฟรานซิสโก 

(The San Francisco Conference) สหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ โดยมี Eleanor Roosevelt ชาวสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่างปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน และในวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 สมัชชาสหประชาชาติได้ยอมรับปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Universal Declaration of Human Rights)  หลังจาก

นั้นได้มีเอกสารเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติได้ถูกพัฒนาขึ้น  โดยองค์กรระดับ

นานาชาติหลายแห่ง เช่น The African Union  The Organization of American States และยังรวมไป

ถึงองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น Amnesty International และ The International Fourth World 

Movement ได้ตราเอกสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (The Convention on Elimination of Discrimination Against - 

CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  (The Convention on 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                         

(The Convention on the Rights of the Child)  และกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

ของกลุ่มชน (The African Charter on Human and People’s Rights – ACHPR) (Wronka, 2008: 7) 

ส าหรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ 

ดังต่อไปนี้  (Wronka, 2008: 16-20) 

1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)  
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ส าหรับประเด็นของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นั้น กล่าวว่า  ” มนุษย์ทุกคนเกิดมา

เป็นอิสระและเท่าเทียมกันในเร่ืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ (All Humans are Born Free and 

Equal in Dignity and Rights) 

2)  ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination)  

ในประเด็นของการไม่เลือกปฏิบัตินั้น  ถ้ามนุษย์ทุกคนรู้จักคุณค่าของศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ มนุษย์ก็จะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนๆ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ  การท่ีคนเราจะมีสิทธิ มี

เพียงเกณฑ์เดียวท่ีใช้ในการตัดสิน คือ บุคคลนั้นต้องเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างในเร่ืองของ

เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา การเมือง ความคิดเห็น สัญชาติ ฯลฯ  

จากประเด็นหลักข้อ 1 และ ข้อ 2  พบว่าปรากฎในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้อ 1 - 3 เป็นเกณฑ์ท่ีกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

เบื้องต้นท่ีส าคัญ 3 ประการคือ สิทธิในการด ารงชีวิต (Right to Life) สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ (Right to 

Liberty) และสิทธิท่ีจะมีความมั่งคงแห่งตัวตน (Right to Security of Person) และเสรีภาพขั้น

พื้นฐานท่ีมนุษย์เม่ือเกิดมาพึงได้รับโดยเท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ ภาษา 

ศาสนา 

3) สิทธิของประชาชนและการเมือง (Civil and Political Rights) 

สิทธิของประชาชนและการเมือง หมายถึง อิสรภาพท่ีจะชักชวนให้ค้นหาศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และอ านาจทางด้านการเมือง สิทธิดังกล่าวปรากฎอยู่

ใน ข้อ 3 ถึง 21 

4) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, Social and Cultural 

Rights) 

แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับการท่ีรัฐบาลจะต้องจัดหาความจ าเป็นพื้นฐานให้แก่

ประชาชน และจะต้องแน่ใจว่า เหมาะสมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในเร่ืองของอาหาร การดูแล

สุขภาพ การศึกษา การจ้างงานท่ีมีความหมายและสมควรได้รับ การดูแลมารดาและเด็ก ความ

ปลอดภัยของผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมชุมชน และเวลาพักผ่อนหย่อนใจ ปรากฎใน

ปฏิญญา ข้อ 22 -27 

5) สิทธิในการรวมกลุ่ม (Solidarity Rights) 

ปรากฎอยู่ในข้อ 28-30 เน้นในเร่ืองทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อระเบียบ

สังคมและ ประชาชนระหว่างประเทศท่ีมีการรับรองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานกล่าวคือ อยู่

ภายใต้กฎหมายท่ีรับรองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ของผู้อ่ืน 

http://www.moph.go.th/ops/lad/case3-1.html
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จากประเด็นหลักท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยแห่ง

สหประชาชาติ 30 ข้อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

 

ตารางที่ 2.4  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Universal  Declaration of 

Human Rights) 

 

ประเด็น รายละเอียด 

1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human 

Dignity) 

2) ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination) 

ข้อ 1 

มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกันทั้ง

ศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคนได้รับการประสิทธิประสาท

เหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันท์พี่

น้อง 

 ข้อ 2 

บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดาท่ีระบุไว้ใน

ปฏิญาณนี้ ทั้งนี้โดยไม่มีการจ าแนกความแตกต่างใน

เร่ืองใดๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา  

 ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด ชาติหรือสังคมอัน

เป็นท่ีมาเดิม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด 

นอกจากนี้ การจ าแนกข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่ง

สถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเร่ืองระหว่าง

ประเทศของประเทศ หรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกัดจะท า

มิได้ ทั้งนี้ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็น เอกราชอยู่ใน

ความพิทักษ์ มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจ ากัด

แห่งอธิปไตยอ่ืนใด 

3) สิทธิของประชาชนและการเมือง 

(Civil and Political Rights) 

ข้อ 3 

บุคคลมีสิทธิในการด ารงชีวิต ในเสรีธรรมและในความ

มั่นคงแห่งร่างกาย 

 ข้อ 4 

บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจ ายอม 

 ใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ในทุก 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

ประเด็น รายละเอยีด 
 รูปแบบ 

 ขอ้ 5 
บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือไดรั้บการปฏิบติั หรือการลง
ทณัฑ์ซ่ึงทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติ
มิได ้

 ขอ้ 6 
ทุกๆ คนมีสิทธิท่ีจะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลใน
กฎหมายไม่วา่ ณ ท่ีใด 

 ขอ้ 7 
ทุกๆ คนต่างเสมอกนัในกฎหมายและชอบท่ีจะไดรั้บ 

 ความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนัโดยปราศจาก 
 การเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกๆ คนชอบท่ีจะได้รับการ

คุม้ครองอยา่งเสมอหนา้จากการเลือกปฏิบติัใดๆ อนัเป็น
การล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และต่อการยุยงส่งเสริมให้เกิด
การเลือกปฏิบติัเช่นนั้น 
ขอ้ 8 
บุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาอยา่งไดผ้ลโดยศาล 

 แห่งชาติ ซ่ึงมีอ านาจเน่ืองจากการกระท าใดๆ อนัละเมิด
ต่อสิทธิขั้นมูลฐาน ซ่ึงตนไดรั้บจากรัฐธรรมนูญหรือจาก
กฎหมาย 

 ขอ้ 9 
บุคคลใดจะถูกจบั กกัขงั หรือเนรเทศโดยพลการมิได ้

 ขอ้ 10 
 ทุกคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มท่ีในการ

ไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลท่ี
อิสระและไม่ล าเอียงในการพิจารณาก าหนดสิทธิและ
หนา้ท่ีของตนและขอ้กล่าวหาอาญาใดต่อตน 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

ประเด็น รายละเอยีด 
 ขอ้ 11  

(1) บุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาดว้ยความผิดทางอาญา มีสิทธิท่ี
จะได้รับการสันนิษฐานไวก่้อนว่าบริสุทธ์ิจนกว่าจะมี
การพิสูจน์วา่มีความผดิตามกฎหมายในการพิจารณาโดย
เปิดเผย ณ ท่ีซ่ึงตนไดรั้บหลกัประกนัทั้งหมดท่ีจ าเป็นใน
การต่อสู้คดี  

 (2) บุคคลใดจะถูกถือว่ามีความผิดอนัมีโทษทางอาญา
ใดๆ ดว้ยเหตุผลท่ีตนไดก้ระท า หรือ และเวน้การกระท า
การใดๆ ซ่ึงกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในขณะท่ีมีการกระท านั้นมิไดร้ะบุวา่เป็น 

 ความผิดทางอาญามิได ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะ
หนกักว่าโทษท่ีใช้อยู่ในขณะท่ีการกระท าความผิดทาง
อาญานั้นเกิดข้ึนมิได ้

 ขอ้ 12 
การ เข้ า ไปแทรกสอดโดยพลการใน กิจ ส่วนตัว 
ครอบครัว เคหะสถาน การส่งข่าวสาร ตลอดจนการ
โจมตีต่อเกียรติยศและช่ือเสียงของบุคคลนั้นจะท ามิได ้
ทุกๆ คน มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุม้ครองตามกฎหมาย
จากการแทรกสอดและโจมตีดงักล่าว 

 ขอ้ 13 
(1) บุคคลมิสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการเคล่ือนยา้ย และใน
ถ่ินท่ีอยูภ่ายในขอบเขตดินแดนของแต่ละรัฐ  
(2) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเดินทางออกจากประเทศใดๆ
รวมทั้งของตนเองและท่ีจะกลบัคืนสู่บา้นเกิดเมืองนอน 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

ประเด็น รายละเอยีด 
 ขอ้ 14 

(1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและพกัพิงในประเทศอ่ืนๆ 
เพื่อล้ีภยัจากการกดข่ีข่มเหง  
(2) สิทธิน้ีจะกล่าวอา้งมิได้ในกรณีการฟ้องคดี ซ่ึงโดย
ความจริงเกิดจากความผดิท่ีไม่ใช่เร่ืองการเมือง  

 หรือจากการกระท า ท่ีขัดต่อความมุ่งประสงค์และ
หลกัการของสหประชาชาติ 

 ขอ้ 15 
(1) บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ  
(2) การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือการปฏิเสธสิทธิท่ี
จะเปล่ียนสัญชาติของบุคคลใดนั้นจะกระท ามิได ้

 ขอ้ 16 
 (1) ชายและหญิงเม่ือเจริญวยับริบูรณ์แล้ว มีสิทธิท่ีจะ

สมรสและท่ีจะสร้างครอบครัวโดยไม่มีการจ ากดัใดๆ
เน่ืองจากเช้ือชาติ สัญชาติ หรือศาสนา บุคคลชอบท่ีจะมี
สิทธิเท่าเทียมกนัในเร่ืองการสมรสในระหวา่งการสมรส
และในการขาดการสมรส 

 (2) การสมรสจะกระท าได้ก็โดยความยินยอมอย่างเสรี 
และเตม็ใจของคู่บ่าวสาวผูต้ ั้งใจจะกระท าการสมรส  

 (3) ครอบครัว คือ กลุ่มซ่ึงเป็นหน่วยธรรมชาติและ
พื้นฐานของสังคมและชอบท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองโดย
สังคมและรัฐ 

 ขอ้ 17 
 (1) บุคคลมีสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโดยล าพงั

ตนเอง และโดยการร่วมกบัผูอ่ื้น 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

ประเด็น รายละเอยีด 
 (2) การยึดเอาทรัพยสิ์นของบุคคลใดไปเสียโดยพลการ

กระท ามิได ้
 ขอ้ 18 
 บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด มโนธรรม และ

ศาสนา สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ีจะเปล่ียนศาสนา หรือ
ความเช่ือถือ และเสรีภาพ ท่ีจะแสดงให้ศาสนาหรือ
ความเช่ือถือประจกัษ์ในรูปของการสั่งสอน การปฏิบติั
กิจความเคารพสักการะบูชา สวดมนต ์และการถือปฏิบติั
พิธีกรรม ไม่ว่าโดยล าพงัตนเอง หรือร่วมกับผูอ่ื้นใน
ประชาคมและในท่ีสาธารณะหรือส่วนตวั 

 ขอ้ 19 
 บุคคลมี สิท ธิ ในเส รีภาพแห่งความ เ ห็นและการ

แสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพท่ีจะยดึมัน่ในความเห็น
โดยปราศจากการแทรกสอดและท่ีจะแสวงหารับ 
ตลอดจนแจง้ข่าว รวมทั้งความคิดเห็นโดยผ่านส่ือใดๆ 
และโดยมิตอ้งค านึงถึงเขตแดน 

 ขอ้ 20 
 (1) บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการชุมนุม และการ

สมาคมโดยสงบ 
 (2) การบงัคบัให้บุคคลเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมจะท า

มิไดใ้นประเทศของตน 
 (3) เจตจ านงของประชาชนจะเป็นฐานแห่งอ านาจของ

รัฐบาล เจตจ านงน้ีจะแสดงออกโดยการเลือกตั้งเป็นคร้ัง
เป็นคราวอย่างแท้จริง ด้วยการให้สิทธิออกเสียงอย่าง
ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัและโดยการลงคะแนนลับหรือ
วธีิการลงคะแนนอยา่งเสรีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

ประเด็น รายละเอยีด 
4) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม (Economic, Social and 
Cultural Rights) 

ขอ้ 22 
ในฐานะสมาชิกของสังคมดว้ยความเพียรพยายามของ
ชาติตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศและโดย
สอดคลอ้งกบัการจดัระเบียบและทรัพยากรของแต่ละรัฐ 
บุคคลมีสิทธิในความมั่นคงทางสังคมและชอบท่ีจะ
ไดรั้บผลแห่งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

 ซ่ึงจ าเป็นต่อศกัด์ิศรีและการพฒันาบุคคลิกภาพอยา่งเสรี
ของตน 

 ขอ้ 23 
 (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะท างานท่ีจะเลือกงานอยา่งเสรี ท่ีจะ

มีสภาวะการท างานท่ียุติธรรมและพอใจ และท่ีจะได้รับ
ความคุม้ครองจากการวา่งงาน 

 (2) บุคคลมิสิทธิในการรับค่าตอบแทนเท่ากนัส าหรับ
การท างานท่ีเท่ากนั โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัใด ๆ 

 (3) บุคคลผูท้  างานมีสิทธิในรายไดซ่ึ้งยุติธรรม และเอ้ือ
ประโยชน์เพื่อประกนัส าหรับตนเองและครอบครัวให้
การด ารงชีวิตมีค่าควรแก่ศักด์ิศรีของมนุษย์ และถ้า
จ าเป็นก็ชอบท่ีจะได้รับความคุม้ครองทางสังคมอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม 

 (4) บุคคลมีสิทธิท่ีจะก่อตั้ งและเข้าร่วมกับสหภาพ
แรงงานเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของตน 

 ขอ้ 24 
 บุคคลมีสิทธิในการพกัผ่อนและเวลาว่าง รวมทั้งการ

จ ากัดเวลาท างานท่ีชอบด้วยเหตุผลและมีวนัหยุดคร้ัง
คราวท่ีไดรั้บค่าตอบแทน 

 ขอ้ 25 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

ประเด็น รายละเอยีด 
 (1) บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอ

ส าหรับสุขภาพ และความอยู่ดีของตนและครอบครัว 
รวมทั้งอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยู่อาศยั การรักษาพยาบาลและ
บริการสังคมท่ีจ าเป็นและสิทธิในความมัน่คงในกรณี
วา่งงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นหมา้ย วยัชรา หรือการ
ขาดปัจจยัในการเล้ียงชีพอ่ืนใดในพฤติการณ์อนัเกิดจาก
ท่ีตนจะควบคุมได ้

 (2) มารดาและบุตรชอบท่ีจะได้รับการดูแลแลความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็กทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบุตรใน
หรือนอกสมรสย่อมได้รับความคุ้มครองทางสังคม
เช่นเดียวกนั 

 ขอ้ 26 
 (1) บุคคลมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะเป็นส่ิงท่ีให้

เปล่าโดยไม่คิดมูลค่า อยา่งนอ้ยท่ีสุดในขั้นประถมศึกษา
และขั้นพื้นฐาน ขั้นประถมศึกษาให้เป็นการศึกษาภาค
บงัคบั ขั้นเทคนิคและขั้นประกอบอาชีพเป็นการศึกษาท่ี
จะตอ้งจดัมีข้ึนโดยทัว่ ๆ ไป 

 (2) การศึกษาจะมุ่งไปในทางพฒันาบุคคลิกภาพของ
มนุษย์อย่างเต็มท่ีและเพื่อเสริมพลังเคารพต่อสิทธิ 
มนุษยชน และเสรีภาพขั้นมูลฐานให้แข็งแกร่ง ทั้งจะมุ่ง
เส ริมความเข้าใจ ขันติ  และมิตรภาพในระหว่าง
ประชาชาติ กลุ่มเช้ือชาติ หรือกลุ่มศาสนา และจะมุ่ง 

 ขยายกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อการธ ารงสันติภาพ 
 (3) ผู ้ปกครองมีสิทธิ ก่อนผู ้อ่ืนท่ีจะเลือกชนิดของ

การศึกษาส าหรับบุตรหลานของตน 
 ขอ้ 27 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

ประเด็น รายละเอยีด 
 (1)  บุคคลมีสิทธิ ท่ีจะเข้า ร่วมการใช้ชีวิตทางด้าน

วฒันธรรมในประชาคมอย่างเสรี ท่ีจะพึงใจในศิลปะ
และมีส่วนในความคืบหน้าและผลประโยชน์ทาง
วทิยาศาสตร์ 

 (2) บุคคลมีสิทธิในการรับความคุ้มครองประโยชน์
ทางด้านศีลธรรมและทางวตัถุอันเป็นผลได้จากการ
ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรมและศิลปะซ่ึงตน
เป็นเจา้ของ 

5) สิทธิในการรวมกลุ่ม (Solidarity 
Rights) 

ขอ้ 28 
บุคคลชอบท่ีจะได้รับประโยชน์จากระเบียบสังคมและ
ระหวา่งประเทศ  อนัจะอ านวยใหก้ารใชสิ้ทธิ 

 ขอ้ 29 
 (1)  บุคคลมีหน้า ท่ี ต่อประชาชนอันเป็นท่ีเ ดียวซ่ึง             

บุค ลิกภาพของตนจะพัฒนาได้อย่าง เส รีและเต็ม
ความสามารถ 

 (2) ในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ บุคคลตอ้งอยูใ่ตเ้พียงเช่น
ท่ีจ ากัดโดยก าหนดแห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อความมุ่ง
ประสงคใ์หไ้ดม้าซ่ึงการยอมรับ และการเคารพโดยชอบ
ในสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ขอ้ก าหนดอนัยุติธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชาติและสวสัดิการโดยทัว่ๆ ไป ในสังคม
ประชาธิปไตย 

 (3) สิทธิและอิสรภาพเหล่าน้ี มิวา่จะดว้ยกรณีใดจะใชใ้ห้
ขดักบัความมุ่งประสงคแ์ละหลกัการของสหประชาชาติ
ไม่ได ้

 ขอ้ 30 
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ตารางที ่2.4 (ต่อ) 
 

ประเด็น รายละเอยีด 
 ขอ้ความต่างๆ ตามปฏิญญาน้ีไม่เปิดช่องท่ีจะแปลความ

ได้ว่าให้สิทธิใดๆ แก่รัฐ กลุ่มชนหรือบุคคลใดๆ ท่ีจะ
ประกอบกิจกรรม หรือกระท าการใดๆ อันมุ่งต่อการ
ท าลายสิทธิและเสรีภาพใดๆ บรรดาท่ีได้ระบุไว้ใน
บทบญัญติัฉบบัน้ี 

 
แหล่งทีม่า: กระทรวงการต่างประเทศ, 2551. 
 
 จากววิฒันาการท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น พบวา่ สิทธิมนุษยชน ก่อรูปข้ึนในระยะพฒันาการ
ของสังคมสมยัใหม่ท่ีแสดงออกอยา่งเป็นระบบในสังคมตะวนัตกราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เป็นตน้มา 
สิทธิแบบดั้งเดิมท่ีมีลกัษณะเชิงซอ้น เปล่ียนแปลงมาเป็นสิทธิแบบเชิงเด่ียว จากสิทธิของชุมชนมาสู่
สิทธิของปัจเจกบุคคล จากสิทธิท่ีรองรับโดยกฎเกณฑ์และธรรมเนียมของชุมชน มาสู่สิทธิท่ีรองรับ
โดยกฎหมายและรัฐ โดยเฉพาะภายหลังการปฏิว ัติอเมริกาและการปฏิวติัฝร่ังเศสในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 18 สิทธิมนุษยชนถูกประกาศให้เป็นสิทธิของคนทัว่ไปและในทุกท่ี เม่ือสิทธิมนุษยชน
เป็นส่ิงสากล และด าเนินไปในกรอบของรัฐชาติสมยัใหม่ สิทธิดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีรัฐจะตอ้งรับรอง
และสนองตอบให้แก่คนและพลเมืองของตนเองเช่นกนั (ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ, 2549 : 17) โดยได้
สรุปววิฒันาการและความหมายดงัปรากฎในตารางท่ี 2.5 
 
ตารางที ่2.5  ววิฒันาการและความหมายของสิทธิมนุษยชน 
 

ยุค/สมัย นักคิด มุมมองต่อสิทธิมนุษยชน 
กรีกโรมนั  สิท ธิ ท่ีประชาชนพึ งได้ต ามสิท ธิตาม

ธรรมชาติ 
 ส านกัสโตอิค มนุษยทุ์กคนมาจากสังคมธรรมชาติ ทุกคน

ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑเ์ดียวกนั 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 

 

ยุค/สมัย นักคิด มุมมองต่อสิทธิมนุษยชน 

ยุคกลาง  1) ศาสนามีอิทธิพลต่อความคิด 

2) บุคคลต้องอยู่ภายใต้อ านาจของพระเจ้า

และมนุษย์ท่ีมีอ านาจเหนือตนเอง 

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา  1) ให้ความส าคัญในเร่ืองคุณค่า/ศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ท่ีมุ่งแสวงหาความเป็นเลิศ

ในทุกด้าน 

2) เช่ือมั่นในความสามารถทางสติ ปัญญา

และพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ 

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 Thomas  Hobbes 1) สิทธิเป็นเร่ืองของการอยู่รอดของร่างกาย 

  2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่ สิทธิของการ

เป็นมนุษย์ท่ีจะมีสันติภาพและปลอดภัย 

 John  Locke 1) ปัจเจกชนทุกคนมีสิทธิในชีวิต อิสรภาพ 

และทรัพย์สิน เป็นอ านาจท่ีมาจาก

ธรรมชาติ 

2) มนุษย์ท าสัญญาท่ีจะอยู่ร่วมกันในสังคม 

คริสต์ศตวรรษท่ี 18  1) แนวคิดปัจเจกชนนิยม เจ้าของสิทธิ

ธรรมชาติเป็นผู้ก าหนดวิถีทางของตนเอง 

2) ผลประโยชน์ส่วนบุคคลมีความส าคัญ

กว่าผลประโยชน์ของสาธารณะ 

 Thomas Jefferson 1) มนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกัน มีสิทธิในชีวิต 

เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข 

  2) มนุษย์ท าสัญญาอยู่ร่วมกัน เพื่อความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 Immanuel Kant 1) มนุษย์มีศักดิ์ศรีเหมือนกันทุกคน ดังนั้น

มนุษย์จะต้องได้รับการนับถือจากบุคคล

อ่ืน ๆ 

2) ความแตกต่างของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 

 

ยุค/สมัย นักคิด มุมมองต่อสิทธิมนุษยชน 

  ฐานะทางศีลธรรมเท่านั้น 

 Thomas Paine ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงออกทางการเมืองและเลือกตั้ง

รัฐบาลประชาธิปไตย 

 John Stuart Mill มนุษย์มีสิทธิได้รับการเคารพนับถือเชิง

ศีลธรรมอย่างเท่าเทียมกับผู้อ่ืน 

 Karl Marx 1) การพิจารณาสิทธิเป็นไปตามบริบทของ

สังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

2) โครงสร้างทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

เป็นตัวก าหนดสิทธิ 

คริสต์ศตวรรษท่ี 20  1) ประชาคมโลกเกิดการต่ืนตัวในการ

ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษย์ผ่านกลไก

กฎหมายระหว่างประเทศ 

2) เกิดองค์การสหประชาชาติ 

3) เกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ 

 

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2555. 

 

 ส าหรับประเทศไทยนั้น นับตั้งแต่ได้เข้าร่วมรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ประเทศไทยได้มีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน รวมถึงการให้ความส าคัญในการจัดท ากฎหมาย โดยเฉพาะการจัดท ารัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย รวมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าท่ีคุ้มครองเร่ือง

สิทธิมนุษยชนโดยตรง (อุดมศักดิ์  สินธิพงษ์, 2552: 159-160)  โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้ให้ความหมายสิทธิมนุษยชนไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2542) ว่า สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตาม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมี
พนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม ในขณะท่ี ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ (2549: 38)  กล่าววา่ สิทธิมนุษยชน 
เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรจ านวนมากท่ีถูกปกครองมากกว่าให้ความเป็นธรรมแก่
อ านาจรัฐและกลุ่มผูน้ าจ  านวนนอ้ยต่อไป การเรียกร้องและการสร้างความหมายให้แก่สิทธิรุ่นท่ีสอง
น้ีไม่เพียงแต่เปิดช่องทางในการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้ประชาชนมากข้ึน แต่ท่ีส าคญัในระยะ
ยาว คือ การยกระดบัและพฒันาความเป็นตวัของตวัเองและคุณสมบติัอนัเป็นของราษฎรเอง เป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของสมาชิกสังคมส่วนใหญ่ ซ่ึงการเคล่ือนไหวเฉพาะ
หน้า คือ การเรียกร้องต่อการเขา้ถึงสิทธิพลเมือง สิทธิเศรษฐกิจ และสิทธิทางวฒันธรรม ในระยะ
ยาว คือ การพฒันาให้ประชาชนเป็นประธานหรือเป็นนายของตวัเอง ดว้ยการยกระดบัความรู้ขจดั
อวิชชา โดยผ่านประสบการณ์ของตนเอง ในท่ีสุด คือ การรู้จกัตวัเองและรู้จกัผูอ่ื้นอย่างเท่าเทียม
และเสมอหน้ากนั ลกัษณะของสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นลกัษณะของสิทธิสมยัใหม่ คือ การท่ีคนๆ 
หน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงสามารถอา้งอิงประโยชน์ของตนได ้มีการยอมรับจากกฎหมายบา้นเมือง นัน่คือ 
สังคมตอ้งมีการปกครองอยา่งเป็นระบบท่ีวางอยูบ่นตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผลของปัจเจกชน
ดว้ยกนัเอง ซ่ึงหลกัการของสิทธิมนุษยชนมี 2 ดา้น คือ 1) การท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งตามเหตุและผล 
(Rectitude)  2) ประโยชน์อนัควรได ้เพราะสิทธิเหล่านั้นเป็นธรรมชาติ อนัไม่อาจปฏิเสธไดข้องทุก
คน (Inalienable Rights) เป็นการให้อ านาจในการอา้งเอาจากผูอ่ื้น หากสิทธินั้นถูกละเมิดหรือ
ปฏิเสธไป และเดโช  สวนานนท ์(2541) มองวา่ สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิของมนุษยท่ี์ติดตวัมา
ตั้งแต่เกิดของมนุษยทุ์กคน ซ่ึง ระพีพรรณ  ค าหอม (2554: 84)  เห็นเช่นเดียวกนัวา่ สิทธิมนุษยชน 
เป็นสิทธิของบุคคลท่ีได้รับการคุม้ครองโดยหลกับงัคบัของกฎหมาย ภายใตห้ลกัการเกียรติศกัด์ิ 
สิทธิเท่าเทียมกนั ความเสมอภาคท่ีเป็นการส่งเสริมให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
นอกจากน้ี ชัยวฒัน์ สถาอานันท์ (2542: 20) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สิทธิมนุษยชน หมายถึง 
สิทธิของมนุษยท่ี์จะจดัการกบัธรรมชาติ  และสิทธิท่ีจะต่อตา้นการครอบง าของมนุษยค์นอ่ืนหรือ
กลุ่มอ่ืนๆ  
 จากความหมายขา้งตน้ของสิทธิมนุษยชน จึงสามารถสรุปได้ว่า สิทธิมนุษยชน หมายถึง 
สิทธิท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีพึงมีโดยเสมอภาคกนั เพื่อการด ารงชีวิตไดอ้ย่างมี
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่ง
เตม็ท่ีและสร้างสรรค ์ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีไดม้าพร้อมกบัการเกิดและเป็นสิทธิติดตวับุคคลนั้น
ตลอดไปไม่วา่จะอยู่ในเขตปกครองใด หรือเช้ือชาติ ภาษา ศาสนาใด ๆ รัฐจะตอ้งสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อให้บุคคลในปกครองสามารถด ารงสิทธิของตนได ้โดยท่ีไม่ให้บุคคลเหล่านั้น รู้สึกถึงการถูก
ละเมิดสิทธิท่ีตนเองพึงไดรั้บไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม รัฐจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีท าให้
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บุคคลสามารถใชสิ้ทธิของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นโอกาสท่ีจะเขา้ถึงส่ิงท่ีรัฐเรียกว่าการ
บริการขั้นพื้นฐาน 
 
 2.2.3  ลกัษณะของสิทธิมนุษยชน  
 จากความหมายท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้นั้น จะพบว่า  สิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดท่ีมี
ความผสมผสานระหว่างความเป็นสากลของหลกัธรรมแบบศาสนา เปรียบเป็นจริยธรรมทางโลก 
(Secular Morality) เพื่อตอบสนองมนุษยชาติทุกคนให้สามารถบรรลุอิสรภาพทางจิตวิญญาณกบั
แนวคิดพื้นฐานในการตอบสนองทางกายของมนุษยใ์ห้อยู่ดีกินดี (สุรสม  กฤษณะจูฑะและคณะ, 
2550: 55-75 ) ดงันั้น ลกัษณะของสิทธิมนุษยชนประกอบไปดว้ย ดงัน้ี (กุลพล พลวนั, 2538: 209-
213) 

2.2.3.1 สิทธิพื้นฐานของมนุษยทุ์กคน (Primary Rights) มนุษยท่ี์เกิดมาในโลกต่างมี
ความเท่าเทียมกนัในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์โดยไม่ถูกเลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติ สีผิว 
เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพนัธ์ุแห่งชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ รวมทั้งความ
คิดเห็นทางการเมือง 

2.2.3.2  สิทธิส่วนบุคคล (Personal Rights) เป็นสิทธิส่วนตวัของบุคคลท่ีผูอ่ื้นจะล่วง
ละเมิดมิได ้เป็นพื้นท่ีส่วนตวัของแต่ละบุคคล เช่น สิทธิในการด ารงชีวิต สิทธิในท่ีอยูอ่าศยั สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น สิทธิการพกัผอ่น ฯลฯ 

2.2.3.3 สิทธิของพลเมือง (Civil Rights) เป็นสิทธิของประชาชนในฐานะท่ีเป็น
พลเมืองแห่งรัฐ เป็นสิทธิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายแห่งรัฐ เช่น สิทธิการเลือกตั้งรัฐบาล สิทธิการตั้ง
สัญชาติ สิทธิการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นตน้ ซ่ึงสิทธิของพลเมืองประกอบไปดว้ย 

1) สิทธิทางสังคม (Social Rights) เป็นสิทธิของประชาชนทางสังคมท่ีจะ
ไดรั้บบริการจากสังคมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม เช่น สิทธิการเขา้ถึงบริการสาธารณะ สิทธิ
การไดรั้บการศึกษา สิทธิการสร้างครอบครัว สิทธิการมีงานท า สิทธิการไดรั้บบริการสังคมท่ีจ าเป็น
จากรัฐ เป็นตน้ 

2) สิทธิทางวฒันธรรม (Cultural Rights) ไดแ้ก่ สิทธิการเขา้ร่วมในพิธี
ประเพณีวฒันธรรมของประชาคมในดา้นศิลปะต่างๆ 
 

2.2.4  ศาสนากบัสิทธิและสิทธิมนุษยชน  
ศาสนาทุกศาสนาเกิดข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาส าคญัของชีวิต นัน่คือ ความทุกข ์(เสน่ห์  จามริก, 

2545: 11)  และส่ิงท่ีศาสนาทุกศาสนามีเหมือนกัน คือ ศาสนธรรมหรือมิติด้านจิตวิญญาณ 
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(Spirituality) เป็นสภาวะท่ีแนบแน่นอยูก่บัความเป็นมนุษยข์องคนทุกคน โดยคุณลกัษณะท่ีส าคญั
ของศาสนาธรรม คือ   การตระหนกัถึงความเป็นหน่ึงเดียวของมนุษยชาติท่ีขา้มพน้เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา เพศ หรืออุดมการณ์การเมือง รวมไปถึงการตระหนกัในความเป็นหน่ึงเดียวของสรรพชีวิต  
เห็นทุกชีวิตมีคุณค่า ท่ีควรได้รับการปกป้อง สัมผสักับสภาวะท่ีเหนือกาละและเทศะ เหนือ
ประสบการณ์สามญัของชีวิตประจ าวนั และไปพน้จากการแบ่งแยกเป็นเรา เป็นเขา หรือการมอง
แบบทวิภาวะ (Dualism) (พระไพศาล  วิสาโล, 2553: 72-73) และทุกศาสนายงัไดส้อนวา่ ชีวิตของ
มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ดงันั้น มนุษยมี์สิทธิท่ีจะมีชีวติและมนุษยเ์ป็นผูมี้ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ท่า
เทียมกนั (วไล  ณ ป้อมเพชร และคนอ่ืน, 2545: 9) 
 จากลกัษณะดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า ค  าสอนของทุกศาสนาให้ความส าคญักบัเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ซ่ึงอาจจะกล่าวถึงในค าสอนทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม  โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ตอ้งการเนน้ย  ้าให้เห็นว่า ทุกคนมีสิทธิเป็นของตนเอง 
สิทธิในชีวิต สิทธิท่ีจะได้รับการยอมรับนับถือ สิทธิในการด าเนินชีวิตและพฒันาตนเองตาม
แนวทางท่ีชอบธรรม (วไล  ณ ป้อมเพชร และคนอ่ืน, 2545: 11)  ซ่ึงคนอ่ืนไม่สามารถละเมิดสิทธิ
ดงักล่าวนั้นได้  ส าหรับในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาแนวคิดสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยู่ในศาสนา
อิสลามและศาสนาพุทธ ดงัน้ี  

2.2.4.1 อิสลามกบัสิทธิมนุษยชน 
ศาสนาอิสลามได้ก าหนดให้มุสลิมทุกคนไม่ว่าชาติใด ภาษาใดเป็นพี่น้องกนั ชาย

และหญิงต่างมีสิทธิเท่าเทียมกนัและตอ้งอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของศาสนาเหมือนกนั 
(มานี ชูไทย, 2544 : 20) ศาสนาอิสลามไดใ้หเ้กียรติแก่มนุษย ์และยกยอ่งมนุษยโ์ดยถือวา่ มนุษย ์คือ 
ผูถู้กสร้างท่ีสมบูรณ์และเพียบพร้อมท่ีสุด มนุษยจึ์งถูกให้ท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนของพระเจา้ในการ
จรรโลงและพฒันาโลกน้ีให้ถูกตอ้งตามครรลองและสอดคลอ้งกบักมลสันดานหรือสัญชาติญาณ
ดั้งเดิม โดยท่ีอลัลอฮฺ ไดท้รงสร้างทุกสรรพส่ิงเพื่ออ านวยความสะดวกแก่มนุษยเ์พื่อท าหน้าท่ีได้
อยา่งสมบูรณ์ (มสัลนั  มาหะมะ, 2554: ยอ่หนา้ท่ี 2) โดยมนุษยมี์ความสัมพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงระหวา่ง
มนุษยด์้วยกนั และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และกับอลัลอฮฺ มนุษย์มีจุดหมายตามท่ีอลัลอฮฺ
ก าหนดไว ้คุณค่าของความเป็นมนุษยไ์ม่มีความแตกต่างกนั มนุษยมี์ชีวติเพื่อท าความเขา้ใจในสัจจะ 
โดยมีอลักุรอานเป็นเคร่ืองน าทาง โดยอาศยัประสบการณ์และวิทยาการของมนุษยม์าช่วยให้เขา้ใจ
ชดัเจนข้ึน มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีจะเขา้ใจความจริง จนถึงความจริงท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ สามารถ
ท่ีจะมีความรู้ส านึกสูงข้ึนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ท่ีระหวา่งตวัเขากบัพระผูเ้ป็นเจา้และสากลจกัรวาล 
(วไล  ณ ป้อมเพชร และคนอ่ืน, 2545: 10 ) 
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อลัลอฮฺ (ซ.บ.)  ไดก้  าหนดบทบญัญติัให้ยึดเป็นแนวทางปฏิบติั พระองคไ์ดป้ระทาน
คมัภีร์เพื่อเป็นธรรมนูญชีวติและส่งศาสนาทูต เพื่อเป็นแบบอยา่งในการน าค าสอนมาประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั บทบัญญัติและค าสอนของอิสลามมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคุม้ครองปัจจยัสิทธิขั้นพื้นฐานทั้ง 5 ประการ คือ การ
คุม้ครองศาสนา การคุม้ครองชีวิต การคุม้ครองสติปัญญา การคุม้ครองพนัธุกรรมหรือศกัด์ิศรีและ
การคุม้ครองทรัพยสิ์น 
  ดงันั้น จากเหตุผลดงักล่าว สิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลามจึงมีคุณลกัษณะเฉพาะ 
คือ สิทธิมนุษยชนในอิสลามเป็นส่วนหน่ึงของหลกัความเช่ือในศาสนาอิสลาม มีความเช่ือมโยงและ
เก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์พึงมีต่อพระเจ้า ตนเอง เพื่อนร่วมโลก และส่ิงแวดล้อม
รอบตวั  เป็นพรและความกรุณาของพระเจา้ท่ีมอบให้แก่มนุษย ์เป็นค าวิวรณ์ของพระเจา้ผา่นศาสน
ทูตแห่งพระองค์ สิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่เป็นการเรียกร้องเน่ืองจากสถานการณ์
ต่างๆ หรือเป็นเสียงสะทอ้นของผูท่ี้เสียเปรียบหรือไดเ้ปรียบจากความขดัแยง้ต่างๆ ในสังคม สิทธิ
มนุษยชนในศาสนาอิสลามมีขอบเขตท่ีครอบคลุมมนุษยชาติทั้งมวล โดยไม่มีการจ ากดัดา้นสัญชาติ 
เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ หรือประเทศใดเป็นการเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

1) สิทธิมนุษยชนในอิสลามเป็นส่วนหน่ึงของหลกัความเช่ือในอิสลาม มี
ความเช่ือมโยงและเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์พึงมีต่อพระเจา้ ตนเอง เพื่อนร่วมโลก 
และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

2) สิทธิมนุษยชนในอิสลามเป็นพรและความกรุณาของพระเจา้ท่ีมอบให้แก่
มนุษย ์เป็นค าวิวรณ์จากพระเจา้ผ่านศาสนทูตแห่งพระองค์ สิทธิมนุษยชนในอิสลามจึงไม่ใช่เป็น
การเรียกร้องเน่ืองในสถานการณ์ต่างๆ หรือเสียงสะทอ้นของผูท่ี้เสียเปรียบหรือไดเ้ปรียบจากความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ ในสังคม 

 3) สิทธิมนุษยชนในอิสลามมีขอบเขตครอบคลุมมนุษยชาติทั้งมวล โดย
ไม่มีการจ ากดัดา้นสัญชาติ เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ประเทศใดเป็นการเฉพาะ แต่มีเน้ือหาขอบเขตอนักวา้ง
ใหญ่ไพศาลท่ีครอบคลุมมนุษยชาติในทุกยคุทุกสมยั 

4) สิทธิมนุษยชนในอิสลาม คือ พฤติกรรมท่ีเป็นขอ้เท็จจริงท่ีคงอยู่ใน
จิตส านึกของมนุษยแ์ละพร้อมแสดงออกมาในภาคปฏิบติั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการน้อมรับค า
บญัชาของอลัลอฮฺ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัอ านาจกฎหมายหรือขอ้ตกลงทางสังคมบงัคบัใช ้

มสัลนั  มาหะมะ (2554: ย่อหน้าท่ี 3-4) ยงักล่าวอีกว่า ส าหรับเน้ือหาโดยรวมใน              
อลักุรอานท่ีเปรียบเป็นดัง่คมัภีร์แห่งมนุษยชาตินั้น เป็นการเชิญชวนและเรียกร้องมนุษยใ์ห้รู้จกั
รากเหง้าและก าพืดอนัแท้จริงของตนเอง รับทราบคุณสมบติัพิเศษท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีถูกสร้าง
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ทั้งหลาย มีความเขา้ใจในวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของการมีอยู่ของมนุษย ์เส้นทางการด าเนินชีวิตท่ี
ประสบผลส าเร็จ พร้อมทั้งร าลึกถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตสู่ความสุขนิรันดร์ ทั้งหลายทั้งปวง
นั้น เพื่อเป็นการตอกย  ้าวา่ อลักุรอาน คือ คมัภีร์แห่งมนุษยชาติอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากอลักุรอานท่ีเป็นธรรมนูญส าหรับมนุษยชาติท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
สิทธิมนุษยชนแลว้ ยงัมี “คุตบะฮฺวิดาอฺ”  หรือเทศนาธรรมคร้ังสุดทา้ยของท่านศาสนทูต ท่ีเป็นการ
ประกาศปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนฉบบัแรกของมนุษยชาติอีกดว้ย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ในปีท่ี 10 ฮศฺ ท่านศาสนทูตมุหัมมดั (ขอความจ าเริญและสันติสุขจงมีแต่ท่าน) 
พร้อมดว้ยบรรดาเศาะฮาบะฮฺกว่า 100,000 คนไดพ้ร้อมกนัประกอบพิธีฮจัญ์ ณ ทุ่งอะเราะฟะฮุใน
วนัท่ีเป่ียมศานติ ท่านศาสดาไดก้ล่าวค าสุนทรพจน์ท่ีถือเป็นบทปัจฉิมนิเทศในอิสลาม และถือเป็น
คร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของมนุษยชนชาติท่ีสามารถรวบรวมพลโลกนบัแสนท่ีหลากหลาย อาทิ 
ดา้นภาษา สีผวิ วงศต์ระกลู เช้ือชาติ และเผา่พนัธ์ุ คล่ืนมหาชนไดร้วมตวั ณ สถานท่ีอนัเดียวกนั วนั
เวลาเดียวกนั เจตนารมณ์อนัเดียวกนั การปฏิบติัศาสนกิจท่ีคลา้ยคลึงและพร้อมเพรียงกนัดว้ยการ
แต่งกายท่ีเหมือนกนัภายใตก้ารช้ีน าโดยผูน้ าสูงสุดคนเดียวกนั เน้ือหาหลกัของคุตบะฮฺวิดาอฺเป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ของอิสลามท่ีครอบคลุมหลกัการใชชี้วิตร่วมกนัอยา่งสันติ ความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี การยอมรับสิทธิส่วนบุคคล หลกัการใช้ชีวิตในครอบครัว ฐานะของสตรีในอิสลามและ
บทบาทของนางต่อการสร้างครอบครัวเป่ียมสุข หลกัการยดึมัน่ในอลักุรอานและสุนนะฮฺโดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาชีวิต เลือด ทรัพยสิ์นและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ดงัปรากฏใน
ส่วนหน่ึงของคุตบะฮฺวดิาอฺ ความวา่  

 
โอม้นุษยท์ั้งหมาย : แทจ้ริงเลือดและทรัพยส์มบติัของท่านจะไดรั้บการปกป้อง
และห้ามมิให้เกิดการล่วงละเมิดจนกวา่ท่านทั้งหลายจะกลบัไปสู่พระเจา้ของท่าน 
เฉกเช่นกบัการหา้มมิใหมี้การล่วงละเมิดในวนัน้ีและเดือนน้ี 
 

1) ปฏิญญาอิสลามวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
กลุ่มประเทศอาหรับและประเทศมุสลิมต่างๆได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ

องค์การสหประชาชาติและไดล้งนามในอนุสัญญาฉบบัต่างๆ ซ่ึงหลงัจากมีการประกาศปฏิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแล้ว ไดมี้การเรียกร้องให้กลุ่มประเทศมุสลิมร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและไดมี้การกระบวนการศึกษาถึงหลกัการ แนวคิด ตลอดจนแนวทางในการปฏิบติัดา้น
สิทธิมนุษยชนในอิสลามอยา่งกวา้งขวาง จนกระทัง่ท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององคก์ารการ
ประชุมอิสลาม (OIC) ในการประชุมคร้ังท่ี 19 เม่ือปี ค.ศ. 1989 ไดมี้มติเห็นชอบปฏิญญาอิสลามวา่
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ดว้ยสิทธิมนุษยชน นบัวา่เป็นการประยุกต์ใชห้ลกัการของบทบญัญติัอิสลามควบคู่กนัไป ปฏิญญา
อิสลามวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ประกอบดว้ย 25 มาตรา ดงัปรากฎในตารางท่ี 2.6 (มสัลนั  มาหะมะ, 
2554: ยอ่หนา้ท่ี 5) 

 
ตารางที ่2.6  ปฏิญญาอิสลามวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
 

มาตรา รายละเอยีด 
มาตราท่ี 1 1.1 มนุษยชาติ คือ ครอบครัวเดียวกนั ทุกคนมีหน้าท่ีเคารพภกัดีอลัลอฮฺ 

เป็นลูกหลานของอาดมัและมนุษยทุ์กคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั มี
ภาระหน้าท่ีตามบทบญัญติัท่ีเท่าเทียมกนั โดยไม่มีการแบ่งแยก เน่ืองจาก
ความแตกต่างดา้นเลือดเน้ือ สีผิว ภาษา เช้ือชาติ ความเช่ือ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ฐานะทางสังคม หรืออ่ืนๆ การศรัทธาท่ีถูกต้อง คือ 
หลกัประกนัและตวับ่งช้ีสถานภาพท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์
1.2 ส่ิงถูกสร้างทั้งหมด คือ ครอบครัวท่ีเป็นสมาชิกของอลัลอฮฺและผูท่ี้
เป็นท่ีรักยิ่งของ  อัลลอฮฺ คือ ผู ้ท่ีสร้างคุณประโยชน์แก่สมาชิกของ
พระองค ์ไม่มีเกียรติและศกัด์ิศรีระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั เวน้แต่ดว้ยความย  า
เกรงและคุณงามความดีต่ออลัลอฮฺเท่านั้น 

มาตราท่ี 2 
 

2.1  ชีวิต คือ พรอนัประเสริฐของอลัลอฮฺท่ีมอบไวใ้ห้กบัมนุษยทุ์กคน ทั้ง
ปัจเจกบุคคล สังคม และประชาชาติจะตอ้งปกป้องชีวิตจากการถูกรุกราน
และทุกคนไม่มีสิทธิเหนือชีวติผูอ่ื้นเวน้แต่ท่ีก าหนดในศาสนบญัญติั 
2.2  หา้มมิใหก้ระท าการอนัใดท่ีเป็นเหตุแห่งการท าลายลา้งชีวติมนุษย ์
2.3  การรักษาชีวติใหค้งอยู ่เป็นส่ิงท่ีวาญิบ (ตอ้งกระท าละเวน้มิได)้ 
2.4  ศพมนุษยจ์ะตอ้งรับเกียรติ ล่วงละเมิดไม่ไดย้กเวน้ในกรณีท่ีอนุโลม 

 โดยศาสนบญัญติั 
มาตราท่ี 3 
 

3.1  ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้และมีการใชก้องก าลงัและอาวุธ ไม่อนุญาต
ให้ ฆ่ าผู ้หญิง  คนแก่  เ ด็ก เล็ก  ผู ้บ าด เจ็บย่อมมี สิท ธิ ท่ี จะ รับการ
รักษาพยาบาลตอ้งให้อาหารท่ีเพียงพอแก่เชลยศึกพร้อมทั้งน ้ าด่ืม และ
เคร่ืองนุ่งห่ม หา้มช าแหละศพ การแลกเปล่ียนเชลยศึกยอ่มกระท าได ้
3.2  ไม่อนุญาตให้ท าลายตน้ไม ้พืชไร่นา อาคารบา้นเรือน และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ของคู่สงคราม 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

มาตรา รายละเอยีด 
มาตราท่ี 4 
 

มนุษยทุ์กคนมีเกียรติและศกัด์ิศรีทั้งท่ียงัมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว รัฐ
และสังคมตอ้งมีมาตรการรักษาศพและจดัหาสถานท่ีฝังศพ 

มาตราท่ี 5 
 

5.1  ครอบครัว คือ เสาหลักท่ีค ้ าจุนการพฒันาสังคม การแต่งงาน คือ 
มาตรการหลกัในการเสริมสร้างครอบครัว ผูช้ายและผูห้ญิงมีสิทธิเลือก
คู่ครองได ้
5.2  สังคมและรัฐตอ้งหามาตรการส่งเสริมการแต่งงาน พร้อมทั้งปกป้อง
ครอบครัวจากภยัอนัตรายทั้งปวง 

มาตราท่ี 6 
 

6.1  สตรีมีฐานะท่ีเท่าเทียมกนักบัเพศชายดา้นศกัด์ิศรีและเกียรติยศ 
6.2  เพศชายมีหนา้ท่ีคุม้ครองและหาปัจจยัยงัชีพแก่ครอบครัว 

มาตราท่ี 7 
 

7.1 บิดามารดา สังคม และรัฐมีภาระหน้าท่ีให้การดูแลบุตร ตั้งแต่แรก
เกิด รวมทั้งการใหก้ารอบรมส่งเสริมดา้นกายภาพ การให้การศึกษา และ
การอบรมทางจิตใจ 
7.2 บิดามารดาเป็นผูท่ี้มีสิทธิในการเลือกวิธีการในการอบรมให้แก่ลูก 
รวมทั้งตอ้งค านึงถึงอนาคตของลูกภายใตก้รอบของจริยธรรมอนัดีงาม 

 7.3  บิดามารดามีสิทธิต่างๆ ท่ีลูกตอ้งยึดปฏิบติั รวมทั้งสิทธิของญาติ
ท่ีใกลชิ้ด ตามกรอบของศาสนบญัญติั 

มาตราท่ี 8   
 

มนุษยมี์สิทธิไดรั้บประโยชน์ตราบใดท่ีคงสภาพความเป็นมนุษยโ์ดย
สมบูรณ์ตามกฎหมาย 

มาตราท่ี 9 
 

9.1  การแสวงหาความรู้ถือเป็นขอ้บงัคบัในศาสนา และถือเป็นหนา้ท่ี
ของสังคมและรัฐในการส่งเสริมใหส้มาชิกในสังคมมีความรู้ 
9.2  องคก์รทางการศึกษา ตอ้งให้ความรู้แก่สมาชิกในสังคม และให้
การอบรมดว้ยวธีิการท่ีครอบคลุม สมดุล ทั้งโลกน้ีและโลกหนา้ 

มาตราท่ี 10 
 

ไม่มีการบงัคบัให้การนับถือศาสนาและจะไม่มีการฉวยโอกาสใน
เร่ืองความอ่อนแอ ความยากจน ความไม่รู้ของสมาชิกในสังคมเพื่อ
เปล่ียนแปลงศาสนาดั้งเดิมของเขา 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

มาตรา รายละเอยีด 
มาตราท่ี 11 
 

11.1  มนุษย์เกิดมาในสภาพท่ีเป็นไท ไม่มีใครมีสิทธิบงัคบัมนุษย์
ด้วยกันให้เป็นทาส หรือเหยียดหยาม และไม่มีระบบการเป็นบ่าว 
นอกเหนือจากการเป็นบ่าวของอลัลอฮฺเท่านั้น 
11.2  การยึดครองและการล่าอาณานิคมเป็นส่ิงตอ้งห้าม และสังคมท่ี
ถูกครอบครองมีสิทธิท่ีจะประกาศเป็นอิสระ และก าหนดทางเลือก
ส าหรับตนเอง ประชาคมโลกตอ้งปกป้องประเทศท่ีถูกรุกรานและ
ประชาคมโลกย่อมมีกรรมสิทธ์ิครอบครองทรัพยากรธรรมชาติของ
ตนเอง 

มาตราท่ี 12 
 

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเคล่ือนย้ายและเลือกท่ีอยู่อาศัยทั้ งในและ
ต่างประเทศ และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นบุคคลมีสิทธิล้ีภยัยงัประเทศ
อ่ืนตราบใดท่ีอยูใ่นขอบเขตท่ีถูกตอ้ง 

มาตราท่ี 13 
 

การท างานในอาชีพ เป็นสิทธิท่ีต้องได้รับการปกป้องจากรัฐและ
สังคม มนุษย์มีสิทธิเลือกประกอบอาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพมีสิทธิ
ไดรั้บความปลอดภยัและคุม้ครองตามระบบประกนัสังคม 

มาตราท่ี 14 
 

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิประกอบอาชีพท่ีสุจริต โดยไม่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น ดอกเบ้ียเป็นส่ิงตอ้งหา้มในอิสลาม 

มาตราท่ี 15 
 

มนุษยมี์สิทธิถือครองในทรัพยสิ์นดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งและมีสิทธิใช้
ประโยชน์จากส่ิงท่ีตวัเองถือครองอยู ่

มาตราท่ี 16 
 

หา้มมีการยบัย ั้งการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น เวน้แต่ดว้ยการอนุโลม
ตามศาสนบญัญติั 

มาตราท่ี 17 
 

17.1  มนุษยทุ์กคนมีสิทธิใช้ชีวิตในสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ 
ปราศจากมลพิษและส่ิงท่ีรบกวน 
17.2  สังคมและรัฐตอ้งให้การคุม้ครองสุขภาพของมนุษยแ์ละตอ้ง
จดัระบบอ านวยความสะดวกท่ีเป็นความตอ้งการของสังคม 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

มาตรา รายละเอยีด 
 17.3  มนุษยทุ์กคนมีสิทธิใชชี้วิตท่ีสมบูรณ์ มีเกียรติ เพียงพอส าหรับ

ตนเองและผู ้ท่ีอยู่ภายใต้อุปการะ  ซ่ึ งครอบคลุมด้านอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีพกัอาศยั การศึกษา การรักษาโรค และปัจจยัพื้นฐาน
อ่ืนๆ 

มาตราท่ี 18 
 

18.1  มนุษย์มี สิทธิใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทั้ ง ต่อตนเอง ศาสนา 
ครอบครัว เกียรติยศ และทรัพยส์มบติั 
18.2  มนุษย์มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตส่วนตัวทั้ งในบ้านของเขา 
ครอบครัว ทรัพยส์มบติั การติดต่อส่ือสาร ไม่อนุญาตการติดตามเพื่อ
หาความลบัของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือยุ่งเก่ียวในชีวิตส่วนตวัของ
แต่ละบุคคล 

 18.3  ท่ีอยูอ่าศยัตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง ไม่มีใครสามารถเขา้บา้นใคร
ก่อนไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ ไม่อนุญาตให้ท าลายบา้นเรือนหรือ
ขบัไล่ผูค้นออกจากบา้นของตนเอง 

มาตราท่ี 19 
 

19.1  มนุษยทุ์กคนมีความเสมอภาคกนัเท่าเทียมกนัในบทบญัญติั 
ไม่วา่ระดบัผูป้กครอง หรือประชาชน 
19.2 ทุกคนมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย 
19.3  ภาระหนา้ท่ีถือเป็นส่วนบุคคล 
19.4  ไม่มีการลงโทษ หรือปรับยกเวน้ตามข้อบังคบัโดยศาสน
บญัญติั 

 19.5  ผูถู้กกล่าวหา ถือเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกว่าจะไดรั้บการตดัสินใน
กระบวนการยติุธรรมจนถึงท่ีสุด 

มาตราท่ี 20 
 

ไม่อนุญาตให้จบักุมผูใ้ด หรือกกัขงั หน่วงเหน่ียว เนรเทศ เวน้แต่
ในกรณีท่ีอนุโลมโดยศาสนบญัญติั ไม่อนุญาตการกระท าท่ีทรมาณ
ดา้นร่างกายและจิตใจดว้ยวธีิการต่างๆ ไม่อนุญาตให้มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ี
ทดลองทางการแพทย ์รวมทั้งการทดลองทางชีววทิยา 

มาตราท่ี 21 
 

การจบับุคคลเพื่อเป็นตวัประกนัหรือเรียกค่าไถ่ เป็นส่ิงตอ้งห้ามไม่
วา่ในรูปแบบใดหรือมีวตัถุประสงคอ์นัใดก็ตาม 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

มาตรา รายละเอยีด 
มาตราท่ี 22 

 
22.1  บุคคลย่อมมีสิทธิแสดงความคิดของตนเอง ตราบใดท่ีไม่
กระทบกบับทบญัญติัทางศาสนา 
22.2  บุคคลย่อมมีสิทธิในการเผยแพร่ความดีงาม และยบัย ั้งความ
ชัว่ร้าย ตราบใดท่ีอยูใ่นกรอบแห่งศาสนบญัญติั 
22.3  การประชาสัมพนัธ์ถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย ์แต่ 

 ตอ้งไม่กระทบกบัศกัด์ิศรี และไม่ล่วงละเมิดส่ิงท่ีนบัถือตามความ
เช่ือในสังคม โดยเฉพาะส่ิงท่ีกระทบกบัเกียรติของบรรดาศาสนทูต
และพฤติกรรมไร้ศีลธรรมทั้งปวง 
22.4  ไม่อนุญาตให้เกิดการยุยงและการสร้างความแตกแยกใน
สังคม 

มาตราท่ี 23 
 

23.1  การปกครองและการน าสังคมถือเป็นหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากอลัลอฮฺ ไม่อนุญาตให้มีการผูกขาดอ านาจหรือการ
ใชอ้ านาจในทางท่ีผดิ 
23.2  มนุษยทุ์กคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารจดัการประเทศ
โดยตรงหรือโดยออ้ม และบุคคลมีสิทธิไดรั้บต าแหน่งต่างๆ ตาม
บทบญัญติัท่ีถูกตอ้ง 

มาตราท่ี 24 
 

สิทธิและเสรีภาพท่ีปรากฎในปฏิญญาน้ี อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขและกฎ
กติกาของศาสนบญัญติั 

มาตราท่ี 25 
 

ศาสนบัญญัติท่ีก าหนดโดยอิสลาม คือ แหล่งอ้างอิงอันเดียวท่ี
สามารถน ามาอธิบายไดแ้ละให้ค  าช้ีชดัในทุกมาตราท่ีปรากฎในค า
ปฏิญญาน้ี 

 
แหล่งทีม่า: มสัลนั  มาหะมะ, 2554. 
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ปฏิญญาอิสลามวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนเป็นบทบญัญติัทางศาสนาท่ีมีเป้าประสงคใ์น
การคุม้ครองมนุษยต์ั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา ชีวิตบนโลก จนกระทัง่ชีวิตหลงัจากความตาย ทุกช่วง
ชีวิตของมนุษย์ย่อมมีสิทธิและหน้าท่ีตามครรลองของศาสนาท่ีได้วางกรอบและช้ีแนวทางอนั
เท่ียงตรง เพื่อมนุษยจ์ะไดใ้ช้ขีดความสามารถของตนเองสู่การเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์พร้อมพฒันา
ศกัยภาพ เพื่อบรรลุถึงเป้าประสงค์สูงสุดสู่การมีชีวิตท่ีมีความสุขอย่างถาวรและย ัง่ยืน (มสัลัน                  
มาหะมะ, 2554: ยอ่หนา้ท่ี 6) 

2.2.4.3 ศาสนาพุทธกบัสิทธิมนุษยชน 
  ในหลกัศาสนาพุทธศาสนา กล่าววา่ คนทุกคนเท่าเทียมกนั เพราะวา่ คนทั้งปวงตก

อยูใ่นอ านาจกฎธรรมชาติเดียวกนั ทุกคนตอ้งเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกคนตอ้งเป็นไปตามกฎแห่งกรรม 
ทุกคนตอ้งไดรั้บผลกรรมท่ีตนหวา่นพืชไว ้และโลกยอ่มหมุนไปตามกรรมท่ีทุกๆ คนไดช่้วยกนัก่อ
ข้ึน (เสน่ห์  จามริก, 2545: (10)) แนวคิดหรือมุมมองของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อเร่ืองสิทธิมนุษยชน
นั้น ไม่ไดป้รากฏในค าสอนของพระพุทธเจา้โดยตรง แต่พระองคไ์ดก้ล่าวสอนเร่ืองสิทธิของมนุษย์
ไวโ้ดยออ้ม พระองคท์รงสั่งสอนให้มนุษยเ์ลิกดูหม่ินเหยียดหยามกนั โดยถือเอาวรรณะเป็นเคร่ือง
แบ่งชั้นวรรณะกนั รวมไปถึงทรงสอนให้เลิกความคิดเร่ืองชั้นวรรณะ ดงั ปรากฏในสีลวีมงัสชาดก 
(ปัจเจกนิบาตชาดก สุตตนัตปิฏก เล่ม 27: 175) ทรงตรัสว่า “ชาติและวรรณะเป็นของเปล่า ศีล
ต่างหากท่ีเป็นของสูงสุด ถา้ไม่มีศีลแลว้ สุตะจะไม่มีประโยชน์อะไร” ซ่ึงศาสนาพุทธไม่ว่านิกาย
ไหนล้วนเน้นถึงเร่ืองความเมตตา กรุณาอย่างไม่มีประมาณ ชนิดท่ีข้ามพน้เส้นแบ่งทางเช้ือชาติ 
ภาษา ศาสนา และสีผิว ในทศันะของพุทธศาสนา มนุษยทุ์กคนลว้นเป็นเพื่อนร่วมโลก เป็นเพื่อน
ร่วมเกิด แก่ เจบ็ และตาย (พระไพศาล  วสิาโล, 2553: 46)  

นอกจากน้ี ค าสอนของพระองคท่ี์ปรากฎในกณัณกตัถลสูตร (มชัฌิมนิกาย มชัฌิม
ปัณณาสุตปิฏก เล่ม 13: 517) ทรงตรัสวา่ “วรรณะทั้ง 4 คือ กษตัริย ์พราหมณ์ แพศย ์และศูทร ถา้มี
คุณธรรมแล้วก็เช่ือว่าเสมอกัน” ส าหรับตัวอย่างของการเลิกทาส พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
พุทธศาสนิกชนเลิกทาส เพราะในสมยัโบราณได้มีการน าคนมาซ้ือขายเป็นทาส เพื่อน าคนไป
ท างาน ทาสน้ีถือวา่ ไม่มีสิทธิเหมือนบุคคลอ่ืนๆ ถือวา่เป็นการดูถูกศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องคนๆ 
นั้น การหา้มใชก้ฎหมายยอ้นหลงั   

ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ความส าคัญต่อคุณค่าทางสังคมและ
จริยธรรมเป็นส าคญั ซ่ึงพระศรีวิสุทธิโมลี (2514 อา้งถึงใน เสน่ห์  จามริก, 2545: 12-16) ไดใ้ห้
ความเห็นในเร่ืองน้ีว่า พระพุทธธรรมมองเห็นชีวิตดา้นในของบุคคล โดยสัมพนัธ์กบัค่าดา้นนอก 
คือ ทางสังคมด้วย และถือว่าคุณค่าทั้งสองด้านน้ี เช่ือมโยงต่อเน่ืองถึงกัน ไม่แยกจากกัน และ
สอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
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ส าหรับแนวคิดสิทธิมนุษยชนนั้น ทางพุทธศาสนาเริ่มต้นจากหลักอ้างอิงพื้นๆ 

ง่ายๆ คือ เป็นแนวทางมองเร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาชีวิตประจ าวัน และเสนอทัศนะท่าทีทาง

ความคิดท่ีอาจใช้เป็นรากฐานตามพฤติการณ์ท่ีเป็นจริงส าหรับการค้นคว้าอย่างเป็นเหตุผลได้   

(เสน่ห์  จามริก , 2545: 12) ซ่ึง ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2542: 28) เห็นเช่นเดียวกันว่า ค าสอนในพุทธ

ศาสนาเป็นคตินิยมท่ีสอดรับกับแนวทางสิทธิมนุษยชนสากล พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าใน

เร่ืองของเหตุแห่งทุกข์และหนทางดับทุกข์ เป็นค าอธิบายและแนวทางเพ่ือมนุษย์ในโลกในฐานะท่ี

เป็นมนุษย์เสมอกัน  คุณค่าสากลของพุทธศาสนาเป็นการเน้นสิทธิแห่งการพัฒนาศักยภาพของ

มนุษย์  

1) หลักธรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน มีดังต่อไปนี้  

(1) ศีล 5 เป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยให้สังคมอยู่ในความสงบ

เรียบร้อย มีสาระส าคัญท่ีมุ่งเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดี โดยไม่เบียดเบียนกัน จะได้มีความสงบ

เรียบร้อยท่ีเป็นโอกาสพื้นฐานแห่งการพัฒนาชีวิตสู่ประโยชน์สุขท่ีสูงยิ่งขึ้นไป ดังนี้ (พระ

ธรรมปิฏก, 2541: 55-56)  

        การเว้นจากปาณาติบาต (การไม่ละเมิดต่อชีวิตร่างกาย) การเว้นจาก

อทินนาทาน (การไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน) การเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร (การไม่ละเมิดต่อ

คู่ครองของหวง) การเว้นจากมุสาวาท (การไม่ละเมิดต่อกันทางวาจา) และการเว้นจากสุรายาเมา 

(การไม่ด่ืมสุราหรือเสพสิ่งเสพติด) 

(2) ทิศ 6 ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคม เช่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น 

   (3) หลักสาราณียธรรม เป็นหลักธรรมท่ีสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี

ในชุมชนแห่งกัลยาณมิตร ประกอบด้วย 6 ประการ ดังต่อไปนี้ (พระธรรมปิฏก, 2541 : 51-52) 

(3.1) จะท าอะไรก็ท าต่อกันด้วยเมตตา ท าด้วยใจหวังดี เช่น เม่ือมี

กิจการส่วนรวม ก็มาร่วมมือกันพร้อมเพรียงกันท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยหวังดีท่ีจะให้เกิด

ประโยชน์สุขต่อกัน 

(3.2) จะพูดอะไรก็พูดต่อกันด้วยเมตตา พูดด้วยความหวังดี มุ่ง

แก้ปัญหา มุ่งให้เกิดความสามัคคีและประโยชน์ร่วมกัน 

(3.3) จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา คิดด้วยใจหวังดี คิดในทาง

แก้ปัญหา ในทางสมัครสมานประสานส่งเสริม ในทางท่ีจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสนับสนุนกันเพื่อ

จุดหมายท่ีดีงาม ด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส 
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(3.4) ได้มาแบ่งกันกินใช้ เร่ืองผลประโยชน์นี้ ท่านถือเป็นเร่ืองส าคัญ

มาก แต่อยู่ในขอบเขตท่ีเรียกว่าเป็นปัจจัย เพราะฉะนั้น เร่ืองการแบ่งปันลาภและเอื้อเฟื้อกัน จึงมา

ในหลักการของการอยู่ร่วมกัน รวมถึงเร่ืองการจัดสรรผลประโยชน์ 

(3.5) ตั้งอยู่ในหลักความประพฤติเสมอกัน มีความเสมอภาคกันต่อ

หน้ากฎหมาย หลักการนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่า สีลสามัญญตา แปลว่า ความเป็นผู้เสมอกันในศีล 

ทุกคนต่อหน้าวินัยแล้วเสมอกันทั้งหมด แม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ยกเว้น นอกจากมีกฎยกเว้นให้

เป็นสิกขาบท จึงจะพ้นโทษทางวินัย ในเร่ืองวินัยจะอ้างธรรมไม่ได้ วินัยก าหนดไว้ให้เสมอภาคกัน 

และจึงต้องพยายามประพฤติตัวให้เสมอกันโดยศีล เพื่อไม่ให้เป็นท่ีรังเกียจแก่ชุมชน  

(3.6) มีความเสมอกันโดยทิฐิ เรียกว่า ทิฏฐิสามัญญตา หมายความว่า 

ยึดถือหลักการและอุดมการณ์ของสังคมร่วมกัน สังคมใดไม่มีหลักการร่วมกัน สังคมนั้นก็ถึงอวสาน 

(4)  หลักอปัสเสนธรรม เป็นหลักการใช้สิทธิของมนุษย์ในการเลือก

ปฏิบัติหรือเลือกสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ อดกลั้น บรรเทา เว้นสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือสิ่งท่ีอาจให้

โทษเสีย  ดังปรากฎในพระไตรปิฎกว่า “ภิกษุจะช่ือว่ามีธรรมท่ีเป็นเสมือนพนักพิง 4 ด้าน คือ 

พิจารณาแล้วเสพประการหน่ึง พิจารณาและอดกลั้นประการหน่ึง พิจารณาแล้วเว้นประการหน่ึง 

พิจารณาแล้วบรรเทาประการหน่ึง 

 

ตารางที่ 2.7 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม 

 

หลักธรรม รายละเอียด 

ศีล 5 หลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยให้สังคมอยู่ในความสงบเรียบร้อย มี

สาระส าคัญท่ีมุ่งเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดี โดยไม่เบียดเบียนกัน 

ทิศ 6 หลักธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคม 

หลักสาราณียธรรม หลักธรรมท่ีสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในชุมชนแห่งกัลยาณมิตร 

หลักอปัสเสนธรรม หลักการใช้สิทธิของมนุษย์ในการเลือกปฏิบัติหรือเลือกสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์ อดกลั้น บรรเทาสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือสิ่งท่ีอาจเป็น

โทษ 

 

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2555. 
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  โดยสรุป จะพบว่า ค  าสอนทางพุทธศาสนาเก่ียวกบัการรองรับการให้สิทธิและ
หน้าท่ีระหว่างคนฐานะต่างๆ นั้ น ข้ึนอยู่กับความเข้าใจและมีส านึกในเร่ือง 1) การไม่เอารัด                    
เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 2) เคารพซ่ึงกนัและกนั 3) เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 4) ผกูน ้ าใจซ่ึงกนัและกนั
อยา่งละเอียดอ่อนนัน่เอง (ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ, 2549: 56) 
 

2.3  แนวคดิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) 
 
 แนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นแนวคิดสนบัสนุนการให้คุณค่าความเป็นคนวา่ ทุกคน
ตอ้งมีคุณค่าเท่าเทียมกนัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชน ภายใตห้ลกัการ
พื้นฐานของกฎหมายธรรมชาติท่ีเนน้การเคารพต่อศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์(Respect for Human 
Dignity) (Bodenheimer, 1981 อา้งถึงใน จรัญ  โฆษณานนัท์, 2545: 127) นบัวา่ ศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยเ์ป็นหลกัการท่ีส าคญัของสิทธิมนุษยชนท่ีก าหนดสิทธิท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด เป็นสิทธิของการ
มีชีวติและมีความมัน่คงในการมีชีวิตอยู ่ดงันั้น มนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรีเป็นของตนเอง การปฏิบติัต่อ
ผูอ่ื้นจึงตอ้งมีความเคารพซ่ึงกนัและกนั ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ได้รับการรับรองไวใ้นปฏิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญา และปฏิญญาระหว่างประเทศหลาย
ฉบบั รวมถึงรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ดงันั้น ค าสั่งหรือขอ้เรียกร้องทางกฎหมายต่างๆ 
ตอ้งไม่ละเมิดต่อการด ารงอยู่ของสถานะของการเคารพตนเอง (Self-Respecting Personality)               
ของบุคคลนัน่เอง (Bodenheimer, 1981 อา้งถึงใน จรัญ  โฆษณานนัท์,2545: 127) เน่ืองจากความ
ตอ้งการของมนุษยน์ั้น นอกเหนือจากความตอ้งการทางดา้นปัจจยัส่ีเพื่อการด ารงชีวิตแลว้ มนุษยย์งั
มีความตอ้งการให้ตนเองเป็นท่ียอมรับของสังคม ท าให้เกิดความเคารพตนเอง (Self Esteem) และ
ความรู้สึกของความตอ้งการมีศกัด์ิศรีนัน่เอง (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2550: ยอ่หนา้ท่ี 2) 
 
 2.3.1  ววิฒันาการแนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 แนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์มีกล่าวถึงตั้ งแต่สมยักรีกและโรมนั แต่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั          
มากนั้น แต่เร่ิมมาเด่นชดัในสมยักลางของยุโรป โดยมนุษยมี์การยอมรับเผ่าพนัธ์ุอ่ืนๆ และเห็นว่า
มนุษยทุ์กคนตอ้งมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และมนุษยย์งัมีความตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกนัเป็น
สังคม เม่ือพิจารณาววิฒันาการของแนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์พบวา่ เป็นแนวคิดท่ีเร่ิมมาจากค า
วา่ ศกัด์ิศรี (Dignity) ซ่ึงเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล จนกระทัง่เป็นแนวคิดท่ีเด่นชดัเม่ือมีการประกาศ
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เม่ือปี ค.ศ. 1948 นัน่เอง (Lebech, 2004: 2) 
ส าหรับววิฒันาการของแนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยมี์รายละเอียด ดงัน้ี 



81 
  

2.3.1.1 ยคุกรีกโรมนัโบราณ 
ในยคุน้ีไดมี้การใหค้วามส าคญักบัเร่ืองศกัด์ิศรี (Dignitas) ของมนุษยแ์ต่ละคนวา่ตอ้ง

ไดรั้บการเคารพ Cicero (106 – 43 ปีก่อนคริสตศ์กัราช) นกัปรัชญาท่ีมีความส าคญัในยุคดงักล่าว ได้
กล่าวถึงเร่ืองศกัด์ิศรีวา่เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญั โดย Cicero ไดก้ล่าววา่ศกัด์ิศรีเป็นเร่ืองของจิตใจ
ขั้นสูงสุดของมนุษยท่ี์ท าให้มนุษยแ์ตกต่างจากสัตวน์ั่นเอง เป็นเร่ืองของการเคารพซ่ึงกนัและกนั 
การท่ีมนุษยมี์ศกัด์ิศรีท่ีท าให้แตกต่างจากสัตวแ์ล้ว ยงัท าให้มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของกฎของโลก 
เพราะทุกอยา่งในโลกน้ีไม่มีอะไรเกิดข้ึนเหนือเหตุผล (Lebech, 2004: 3) 

2.3.1.2 ยคุกลาง 
ยุคท่ีความเช่ือทางศาสนามีอิทธิพล โดย  St.Augustin  เป็นนกัปราชญท่ี์เร่ิมใชค้  าว่า 

“ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์” และยงัได้มีนักมนุษยนิ์ยม Giovanni Pico Count of Mirandora and 
Concordia (1463-1494) ท่ีได้พฒันาแนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ข้ึนมาว่า มนุษย์นั้นมีความ
แตกต่างจากสัตวท่ี์ความสามารถในการใช้เหตุผลต่างๆ ท าให้มนุษยส์ามารถสร้างสรรค์ความรู้
ใหม่ๆ ข้ึนมาได ้มีการพฒันาจิตส านึกและก าหนดวิถีชีวิตของตนเองบนพื้นฐานหลกัการเสรีภาพ
และความเป็นตวัตน (บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ, 2548: 100, 2549: 386)  

 ตามความเช่ือของศาสนาคริสต์ มองวา่ ศกัด์ิศรี หมายถึง ความเมตตาของพระเจา้ 
เพราะมนุษย์ถูกสร้างข้ึนมาตามความประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจ้า ดังนั้ น ศักด์ิศรี จึงเป็นเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัพระเจา้นัน่เอง (Bleckmann และ Grundrechte อา้งถึงใน บรรเจิด                 
สิงคะเนติ, 2547: 104)  เม่ือมนุษยเ์ป็นดัง่ฉายาของพระเจา้ มีศกัด์ิศรีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไดรั้บจากพระเจา้ 
ความเป็นมนุษยจึ์งเป็นส่ิงท่ีสูงส่ง มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของสรรพส่ิง มนุษยจึ์งไม่ควรปฏิบติัต่อ
มนุษยด์้วยกนัเหมือนไม่ใช่มนุษย ์มนุษยต์อ้งปฏิบติัต่อมนุษยผ์ูอ่ื้นดว้ยความเคารพซ่ึงกนัและกนั 
(จรัญ  โฆษณานนัท,์ 2545: 99) 
  2.3.1.3 ยคุเรืองปัญญา (The Enlightenment) 
  ในยุคเรืองปัญญา (The Enlightenment) น้ี Pico della Mirandola (1463-1494) เป็น
คนแรกท่ีอธิบายในเร่ืองศกัด์ิศรีของมนุษยท่ี์สัมพนัธ์กบัความสามารถในเลือกสถานท่ีหรือระดบัท่ี
มนุษยจ์ะเป็นเจา้ของในโลกน้ี ในขณะท่ี Thomas Hobbes (1588-1679) เห็นว่า ศกัด์ิศรี เป็นเร่ือง
คุณค่าของมนุษยเ์ท่านั้น (Lebech, 2004: 6) 
  Immanu Kant (1724-1804) เป็นผูถู้กกล่าวถึงมากท่ีสุดในเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์มีความใกลเ้คียงกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์กล่าวไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ Kant ต่อยอดแนวคิดของ Cicero ส านัก Stoic และ Samuel Pufendorf                    
(1632-1694) (Cancik, 2002 : 30-35 อา้งถึงใน Donnelly, 2009: 21 ) เป็นการพฒันาแนวคิดจาก



82 
  

ศีลธรรมและค าสอนเก่ียวกบัหน้าท่ี (บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, 2549: 388) โดย Kant มองว่า ศกัด์ิศรี      
เป็นความอิสระของมนุษย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มนุษยส์ามารถบรรลุสู่คุณค่าอนัดีงามได ้โดย 
Kant เช่ือวา่ ศกัด์ิศรีเป็นเร่ืองท่ีมีแต่ก าเนิด (Inherant Dignity) ดงันั้น มนุษยทุ์กคนไม่มีสิทธิท่ีจะใช้
มนุษยด์ว้ยกนัเองให้เป็นเคร่ืองมือ (Means) เพื่อให้บรรลุจุดหมายของตนเอง (จรัญ โฆษณานนัท์, 
2545: 99) 
 จากววิฒันาการของแนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์ไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น พบวา่ ในระยะ
เร่ิมตน้ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยเ์ป็นเร่ืองของปัจเจกชนท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นในสังคมยอมรับศกัด์ิศรี
และคุณค่าของตนเอง โดยมีความเช่ือทางศาสนาเป็นหลักคิดท่ีส าคัญ เป็นการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่างพระเจา้กบัปัจเจกชนนัน่เอง เม่ือเขา้สู่คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ยุคผูค้นเรียกร้อง
ความเป็นธรรมและสิทธิท่ีตนเองพึงได้ แนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์ด้ถูกน ามาบรรจุไวใ้น
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจึ์งเป็นเร่ืองท่ี
ประชากรโลกตอ้งตระหนกัถึงคุณค่าความเป็นคนของแต่ละบุคคล บุคคลจะตอ้งไม่ถูกปฏิบติัดว้ย
เหตุแห่งความแตกต่างทางดา้นเพศ วยั สีผวิ สัญชาติหรือศาสนา 
 
 2.3.2  มุมมองต่อแนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ในการพิจารณาศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์พบว่า มีการแบ่งมุมมองท่ีมีต่อศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยมี์ทั้งมุมมองท่ีมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เป็นสิทธิธรรมชาติท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิดเป็นความ
ภาคภูมิใจต่อชาติก าเนิด และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิท่ีเกิดจากกฎหมายต่างๆ ดังน้ี 
(Feldman, 1999 อา้งถึงใน อุดม  รัฐอมฤต, นพนิธิ  สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ, 2540: 62-70) 
(บรรเจิด  สิงคะเนติ, 2547: 110-112) 

2.3.2.1  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นฐานะสิทธิตามธรรมชาติ 
1) ศกัด์ิศรีของมนุษยทุ์กคน เป็นมุมมองทางภาวะวิสัย เป็นการแยกมนุษย์

ออกจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน โดยมองวา่ มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากสัตวอ่ื์นๆ ไม่ว่า
จะเป็นการใชเ้หตุผลเพื่อสร้างสรรคน์ัน่เอง 

 2) ศกัด์ิศรีภายในชนิดมนุษย ์เม่ือมนุษยมี์การรวมตวักนัดว้ยเอกลกัษณ์
เฉพาะบางอย่าง ดังนั้นจึงต้องมีการบ ารุงรักษา หวงแหน หรือเชิดชูไว ้เช่น การนับถือศาสนา
เดียวกนั หากมีบุคคลนอกกลุ่มโตแ้ยง้ จะท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความรู้สึกร่วมกนัวา่ถูกลดคุณค่า
ของกลุ่ม ในอดีต การกระท าเช่นน้ี ท าใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งเช้ือชาติข้ึนมาแลว้ 

 3) ศกัด์ิศรีของปัจเจกชน ในระดบัปัจเจกชนน้ี มีบางเร่ืองเป็นอตัวิสัย เป็น
เร่ืองท่ีมีความรู้สึกของบุคคลรวมอยู่ดว้ยและบุคคลยงัตอ้งการให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ดว้ย เกิดการประเมิน
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ค่าของตนเอง เน่ืองจากความเช่ือท่ีวา่ ตนเองมีค่ามากกวา่ผูอ่ื้น รู้สึกวา่ตนเองแตกต่างจากผูอ่ื้นในเชิง
ท่ีเหนือกว่า ท าให้เกิดการถือตวั นอกจากน้ี ศกัด์ิศรีของปัจเจกชนอาจเป็นเร่ืองภาวะวิสัยได ้นัน่คือ 
ท่าทีหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อผูอ่ื้นภายใตก้รอบของความคาดหมายหรือบรรทดัฐานของสังคม  

 2.3.2.2 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นฐานะสิทธิตามกฏหมาย 
1) ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นคุณค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  ศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษย ์ถือวา่เป็นหลกัและคุณค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดงันั้น การกระท าของรัฐตอ้งด าเนินการ
ให้สอดคล้องกบัคุณค่าของรัฐธรรมนูญ เพราะมนุษยเ์ป็นเป้าหมายสูงสุดของการพฒันา ศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยจึ์งเป็นพื้นฐานส าหรับการวางรากฐานของหลกัเสรีภาพของบุคคล และหลกัความ
เสมอภาค  

2) ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพ เป็นการ
น าเกณฑข์องศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์าเป็นการพิจารณาสาระส าคญัของสิทธิและเสรีภาพ เป็นการ
ปกป้องและคุม้ครองจากการแทรกแซงของรัฐนัน่เอง ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นสิทธิประเภทหน่ึง 
มีขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยว์่าเป็นเพียงหลักการกวา้งๆ ท่ีครอบคลุมสิทธิและ
เสรีภาพหรือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นสิทธิท่ีมีลกัษณะเฉพาะตนสิทธิหน่ึง ซ่ึงลกัษณะของการ
คุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยมี์หลากหลายรูปแบบดงัน้ี (Pieroth/Schlink,Grundrechte-Staatsrect 
II, 9. Aufl., S.87., อา้งถึงใน บรรเจิด  สิงคะเนติ, 2547: 113-114) 

(1)  บุคคลคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องตนเอง เป็นแนวคิดท่ีให้
สิทธิแก่บุคคลในการคุม้ครองและปกป้องตนเอง เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัในสังคมได ้
เป็นการปกป้องในส่วนของชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพยสิ์น และอนามยัของบุคคล 

(2)  แนวคิดการให้บุคคลคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคล
ดว้ยกนั เป็นหลกัการในการรับรองสิทธิแก่บุคคล และมุ่งให้มนุษยป์ฏิบติัและคุม้ครองศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นอีกดว้ย 

(3) การคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลโดยรัฐ กฎหมาย
ก าหนดให้รัฐมีหนา้ท่ีคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคล เพื่อมิให้เกิดการละเมิดต่อศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยข์องบุคคล เป็นการดูแลในฐานะประชากรของรัฐ 

(4) การคุ้มครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในรูปแบบของกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ เป็นการขยายขอบเขตแนวคิดการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เป็นหลกัการ
พื้นฐานท่ีทุกคนในโลกตอ้งค านึง โดยไดมี้การจดัท ากฎหมายระหวา่งประเทศเพื่อคุม้ครองศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยไ์วห้ลายฉบบั 
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2.3.3  ประเทศไทยกบัแนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ประเทศไทยได้มีการกล่าวถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เด่นชดัท่ีสุด คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ท่ีมีการบญัญติัรับรองเร่ือง “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ ไว ้
(บรรเจิด   สิงคะเนติ, 2552: 83) ซ่ึงเป็นการบญัญติัหลกัการท่ีแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีผา่น
มาส้ินเชิง โดยเจตนารมณ์ท่ีส าคัญในการบญัญติัเร่ืองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ นั่นคือ “ มนุษย์
ตระหนักว่า ในความสัมพนัธ์ระหว่างกนันั้นจะปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเยี่ยงสัตว ์คือ ในลกัษณะท่ีต ่ากว่า
มนุษยไ์ม่ได”้ (อุดม  รัฐอมฤต, นพนิธิ  สุริยะ และ บรรเจิด  สิงคะเนติ, 2544: 71) ซ่ึงศาสตราจารย ์
ดร.สุจิต  บุญบงการ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นผูน้ าแนวคิดเร่ืองน้ีมาจากรัฐธรรมนูญของ
แอฟริกา เพื่อตอ้งการสร้างมาตรฐานขั้นต ่าในการปกป้องคุณค่าความเป็นมนุษย ์(กุลพล  พลวนั, 
2547: 1) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540ได้บญัญติัเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยใ์นแง่ต่อตวับุคคล บุคคลต่อบุคคล และบุคคลต่อองคก์รดงัปรากฎในมาตราต่างๆ ดงัปรากฎ
ต่อไปน้ี (บรรเจิด  สิงคะเนติ, 2552: 83) 

มาตรา 4  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง   
ส าหรับการบญัญติัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นมาตราน้ีเป็นการวางหลักทัว่ไป เป็นการ

ประกาศเจตนารมย์ของรัฐท่ีให้ความรับรองคุ้มครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล (อุดม                
รัฐอมฤต  นพนิธิ  สุริยะ และบรรเจิด  สิงคะเนติ, 2544: 160) 

มาตรา 26 การใชอ้ านาจโดยองคก์รของรัฐทุกองคก์ร ตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

สถานะของสิทธิและเสรีภาพเป็นสถานะท่ีผูกพนัองค์กรท่ีใช้อ านาจรัฐทุกองค์กรจะตอ้ง
ค านึงถึงเร่ืองน้ีเสมอ องค์กรของรัฐไม่สามารถท าการอะไรท่ีละเมิดต่อหลกัการศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยข์องประชาชนได ้ดงันั้น การด าเนินโครงการหรือจดัตั้งโครงการใหม่ๆ รัฐจะตอ้งค านึงถึง
แนวคิดดงักล่าวเป็นส าคญั 
 มาตรา 28 บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนได ้
   เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต่์อ  
   รัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช. 2540 มีความมุ่งหวงัและสร้าง
ความคุ้มครองให้แก่ประชาชน โดยการจ ากัดอ านาจรัฐเพื่อให้องค์กรของรัฐตอ้งเคารพและไม่
ละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน รวมทั้งมีความปรารถนาให้ประชาชนเคารพ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น โดยการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ละเมิดสิทธิ
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และเสรีภาพของผูอ่ื้นอีกด้วย นับว่าเป็นจุดเร่ิมของการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์อย่างเต็ม
รูปแบบในกฎหมายของประเทศไทย  
 
 2.3.4  ศาสนากบัแนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ในค าสอนของศาสนาทุกศาสนาต่างให้ความส าคญักับแนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์            
เน้นให้ทุกคนให้เกียรติผูอ่ื้นโดยไม่ค  านึงถึงชาติก าเนิดหรือความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนา 
ดงัน้ี 

2.3.4.1 ศาสนาอิสลามกบัแนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
ศาสนาอิสลามไดย้ึกหลกัธรรมมาใชเ้ป็นกฎหมายอิสลาม โดยในการสร้างกฎหมาย

อิสลามนั้นค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นส าคญั โดยพิจารณาไดจ้ากเจตนารมณ์พื้นฐานของ
ศาสนาอิสลามท่ีไดก้ าหนดมาตรการและค าสอนต่างๆ เพื่อเป็นหลกัประกนัการสร้างความมัน่คงใน
ชีวติมนุษย ์ทั้งในลกัษณะของการก่อใหเ้กิด และการธ ารงรักษา มิใหสู้ญหายหรือน าไปใชใ้นทิศทาง
ท่ีผิดการก าหนดบทบญัญติัในอิสลาม คือการปกป้องมนุษยใ์นห้าประการส าคญั คือ ศาสนา ชีวิต 
สติปัญญา วงศต์ระกูล และทรัพยสิ์นนัน่เอง (มสัลนั มาหะมะ, 2554: ยอ่หนา้ท่ี 1-2) ในเจตนารมณ์
พื้นฐานไดมี้การกล่าวถึงแนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์วอ้ยา่งปรากฎชดัเจนในเร่ืองการปกป้อง
ชีวิต โดยไดก้ าหนดมาตรการปกป้องและรักษาเกียรติและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การเคารพสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การประกอบอาชีพ การเลือกถ่ินท่ีอยูอ่าศยั และสิทธิอ่ืนๆท่ีมนุษย์
พึงได ้แมก้ระทัง่หลงัจากมนุษยไ์ดส้ิ้นชีวิตแลว้ ฉะนั้นการท าลายและสร้างความเสียหายต่อเกียรติ
และช่ือเสียงของมนุษย ์เช่นการใส่ร้ายป้ายสีว่าผิดประเวณี การด่าทอ การดูถูกเหยียดหยาม การ
ทรมานร่างกายและจิตใจ หรือแมก้ระทัง่การท าร้ายศพ ลว้นแลว้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและ
เป็นส่ิงต้องห้ามในอิสลามท่ีมีบทบัญญัติอย่างชัดเจน (มสัลัน มาหะมะ, 2554: ย่อหน้าท่ี 8)  
นอกจากน้ี ศาสนาอิสลามยงัได้ก าหนดให้มุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกนั ไม่ว่าจะมีสีผิว เช้ือชาติท่ี
แตกต่างกนั เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความเป็นพี่นอ้งดว้ยใจบริสุทธ์ิ เพื่อให้เกิดความสามคัคี รู้จกั
รักผูอ่ื้นเหมือนท่ีรักตนเอง ท าให้เกิดการถนอมน ้ าใจและเสียสละต่อผูอ่ื้น (มานี  ชูไทย, 2544 : 390-
391) เป็นการพฒันาการเขา้สังคมอีกทางหน่ึง ดงัหลกัการการคบเพื่อน ท่ีศาสนาอิสลามสอนให้
มุสลิมท าความดี คบหาสมาคมกบัคนทุกเพศ ทุกวยั โดยไม่จ  ากดัเพศ วยั ผิว เช้ือชาติ ศาสนาหรือ
ลทัธิ (มานี  ชูไทย, 2544: 400) จากเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลาม จึงมีค าสอนท่ีค านึงถึงศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์ดงัน้ี (พิเชษฐ ์กาลามเกษตร, ปราณี  ฟ้าพานิช และบรรจง  บินกาซนั,  2542: 266) 
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1) กฎแห่งการก าหนดสภาวะของตนเองในการเป็นมนุษย์ เป็นค าสอนท่ี

สอนให้ศรัทธาต่อกฎแห่งการก าหนดสภาวะของตนเอง การกระท าของมนุษย์ขึ้นอยู่กับเจตนาและ

การตัดสินใจ 

2)  ศาสนาอิสลามมีศาสนพิธีท่ีเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ได้แก่  

การถือศีลอดท่ีมุสลิมทั่วโลกต้องปฏิบัติ  ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีฐานะในสังคมอย่างไร นอกจากนี้ 

ศาสนาอิสลามยังมีการก าหนดให้มีการจ่ายซะกาฮ เพื่อเป็นการบ าเพ็ญทานซ่ึงเป็นการจ่ายทรัพย์สิน 

เงินทองและสิ่งท่ีอยู่ในครอบครองท่ีเกินความจ าเป็นให้แก่ผู้อ่ืน เป็นการบริจาคทานให้ผู้ท่ีด้อย

โอกาสต่างๆ หรือเป็นการบริจาคเพื่อส่วนรวม 

2.3.4.2  ศาสนาพุทธกับแนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ในศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้มีความส านึกทางด้านจิตใจตามธรรมชาติ

ของมนุษย์โดยตัวมนุษย์เอง มนุษย์ควรมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนด้วยความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน 

(Inasada, 1994: 62,64 อ้างถึงใน พรหมพิสิฐ  พันธ์จันทร์, ม.ป.ป.: 8) พระพุทธเจ้าเน้นให้มนุษย์มี

ความรู้สึกต่อผู้อ่ืนด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ส าหรับค าสอนในศาสนาพุทธท่ีแสดงถึงการให้

ความส าคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ  

1)  ค าสอนในศาสนาพุทธท่ีกล่าวว่า มนุษย์ คือ ขันธ์ห้า ได้แก่ กาย เวทนา 

สัญญาสังขาร และวิญญาณ โดยชีวิตของมนุษย์ด าเนินไปตามกฎแห่งกรรมระหว่างกรรมดีและ

กรรมชั่ว ถือเป็นกฎธรรมชาติท่ีเรียกว่า ไตรลักษณ์ ซ่ึงมีลักษณะ 3 ประการ คือ (1) อนิจจัง ความไม่

คงท่ี ความเปล่ียนแปลงผันแปร (2) ทุกขัง ความไม่อาจด ารงอยู่ในสภาวะหรือลักษณะเดิมได้ต้องมี

การเปล่ียนแปลง และ (3) อนัตตา ความไม่เป็นตัวตนคงท่ี ก าหนดว่าเป็นตัวตนแน่นอนไม่ได้ 

(ปรีชา  ช้างขวัญยืน และสมภาร  พรมทา, 2543: 179) 

2)  ค าสอนเกี่ยวกับทาสและการแบ่งชั้นวรรณะ ศาสนาพุทธมองว่า ระบบ

ทาสเป็นระบบท่ีชัดกับศีลธรรมและความเสมอภาคของมนุษย์เป็นอย่างมาก ศาสนาพุทธมองว่า 

มนุษย์ทุกคนต้องเป็นไปตามกรรมของตนเอง ดังนั้น มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนต่างต้อง

อยู่ในวัฏจักรการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่นกัน (พระเทพเวที, 2532: 263) 

3)  หลักพรหมวิหารธรรม 4 เป็นหลักธรรมท่ีมุ่งสร้างสรรค์ความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เป็นแนวคิดขั้นพื้นฐานในเร่ืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (ยศศักดิ์  โกไศยกา

นนท์, 2544 : 45) ตามหลักธรรม 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา (พระธรรมปิฎก, 

2539: 66-67) 
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แนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นแนวคิดท่ีแทรกอยูใ่นค าสอนของทุกศาสนา เพื่อ
ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบติัระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั ไม่ว่ามนุษยเ์หล่านั้นมีความแตกต่างทางเพศ เช้ือ
ชาติ สีผวิ เพราะส่ิงท่ีจะช้ีวดัความเป็นมนุษยน์ั้นอยูท่ี่การท าความดีและความชัว่ของมนุษยน์ัน่เอง 

 
2.4  แนวคดิความเสมอภาค  
 
 หลกัความเสมอภาคเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีมีผลต่อการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ์
เพื่อให้มนุษยส์ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างเท่าเทียม เพราะในหลกัความเป็นจริงแลว้ มนุษยทุ์กคน
ยอ่มมีความแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ดงันั้น รัฐจะตอ้งมีการจดัการให้
เกิดความเสมอภาคขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความเสมอภาคทาง
การเมือง ความ เสมอภาคทางกฎหมาย ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม 
ความเสมอภาคในโอกาส เป็นต้น (สุพรรณี  ไชยอ าพรและสนิท  สมัครการ, 2548: 30-31)                 
ดงันั้น เม่ือกล่าววา่ มนุษยทุ์กคนมีความเสมอภาคกนั ไม่ไดห้มายความวา่ มนุษยทุ์กคนจะตอ้งไดรั้บ
การปฏิบติัเหมือนกนัในทุกๆ สถานการณ์ เพราะในแต่ละสถานการณ์ มนุษยต์อ้งไดรั้บการปฏิบติัท่ี
แตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม (Circumstance) นั้น ๆ (Williams, 1962: 11 อา้งถึงใน สุชาย   
อศัวพนัธ์ุธนกุล, 2533: 5)  
  
 2.4.1  ววิฒันาการของหลกัความเสมอภาค 

การก่อเกิดหลกัความเสมอภาคท่ีชดัเจน คือ ช่วงเวลาท่ีชาวคริสตเ์ร่ิมเผยแผศ่าสนาใหม่ของ
ตนเองให้แก่ผูอ่ื้น ศาสนาคริสต์มีค  าสอนว่า มนุษยท์ั้งหลายท่ีถือก าเนิดมานั้น ต่างถือว่าเป็นบุตร 
ของพระเจา้ด้วยกนัทุกคน จึงมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในสายตาของพระเจา้ (อุดมศกัด์ิ  
สินธิพงษ,์ 2552: 37) โดยนกับุญปีเตอร์ไดก้ล่าววา่ ‘ขา้เห็นวา่ พระเจา้ไม่ใส่พระทยัวา่ใครเป็นใคร’
(Acts 10: 34)  ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวมีอิทธิพลในประวติัศาสตร์ของยุโรปและของโลกเป็นอยา่งมาก 
(ลมัมิส, 2539: 67) และจากค าสอนของศาสนาคริสตใ์นขอ้น้ี กลายเป็นรากฐานท่ีส าคญัของแนวคิด
ในเร่ืองเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษยใ์นเวลาต่อมา 

2.4.1.1 ยคุกรีกโบราณ 
ความเสมอภาคมีความหมายกวา้งๆ หลายประการ โดยสมัยกรีกโบราณได้ให้

ความหมายแยกเป็น 2 ความหมาย  ความหมายแรก คือ Isos แปลตรงตวัวา่ “เท่ากนั” ในเชิงปริมาณ 
ต่อมามีความหมายเพิ่มข้ึนวา่ “เป็นธรรม” หรือความยุติธรรม ซ่ึงความเสมอภาคในความหมายของ
ค าว่าเป็นธรรมหรือยุติธรรมนั้น เป็นประโยคเชิงคุณค่า เป็นเร่ืองท่ีบุคคลควรได้รับการปฏิบติั
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อยา่งไร บ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความหมายท่ีสอง คือ Homoios แปลวา่ “ความเสมอ
เหมือน” หรือ “เป็นเน้ือเดียวกัน” เป็นแนวความหมายสองความหมายท่ีถูกใช้ในงานเขียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบั “Equality” อยา่งกวา้งขวา้ง ซ่ึงเป็นความหมายท่ีแสดงขอ้เท็จจริง บรรยายลกัษณะร่วม
ของผูค้นทัว่ไป (ลมัมิส, 2539: 64)  Aristotle ไดเ้ขียนถึงความเสมอภาคไวใ้นหนงัสือเร่ือง Ethics 
เล่มท่ี 3 ว่า ในการปฏิบติัระหว่างมนุษยด์ว้ยกนันั้น ไม่ควรมีความแตกต่างในทุกๆ ด้าน และควร
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคในเร่ืองท่ีมีความไม่เท่าเทียมระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั (Edwards, 1967: 
39 อา้งถึงใน สุชาย  อศัวพนัธ์ุธนกุล, 2533: 6)  

2.4.1.2 ยคุกลาง 
ในยุคกลาง ค าว่า “ความเสมอภาค” มกัใชใ้นความหมายว่าเป็นพวกเดียวกนัหรือ

อยูใ่นระดบัชั้นทางศกัดินาเสมอกนั แนวคิดเร่ืองความเสมอภาคยงัเป็นเร่ืองของพระเจา้ คือในระบบ
ศีลธรรมของศาสนาคริสตน์ั้น ทุกคนมีความเสมอภาค ไม่วา่จะเป็นคนชนชั้นสูงหรือชั้นต ่ากวา่ต่าง
ตอ้งถูกตดัสินในวนัพิพากษาอยา่งเท่าเทียมกนั  ไม่วา่จะเป็นผูป้กครองหรือผูถู้กปกครองต่างตอ้งอยู่
ภายใตก้ฎหมาย และควรจะถูกบงัคบัให้เช่ือฟังกฏหมาย (ลมัมิส, 2539: 68) จะเห็นไดว้่า แนวคิด
หลักความเสมอภาคในยุคน้ี ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและระบบทาสท่ีมีอยู่ใน                 
ยคุของอาณาจกัรโรมนัในนั้นยงัไม่มีการยอมรับวา่มีความเสมอภาคอยา่งแทจ้ริง แต่หลกัความเสมอ
ภาคปรากฎข้ึนในฐานะท่ีเป็นหลักการหรือแนวคิดท่ีมีการน าเสนอโดยนักคิดในยุคนั้นเท่านั้น 
เพราะขอ้เท็จจริงในสมยันั้น ยงัคงมีทาส ระบบศกัดินา และการแบ่งชนชั้นอยู่ในสังคม (สมยศ              
เช้ือไทย, 2544: 61) จากการพฒันาแนวคิดเร่ืองความเสมอภาคจนมาถึงสมยักลาง พบวา่ เร่ืองความ
เสมอภาคนั้นไดถู้กยกเลิกไปโดยระบบศกัดินา และไดมี้การสร้างล าดบัชั้นในทางสังคมข้ึน มีการ
แปรผนัตามสภาพของท่ีดินและบุคคล กฎหมายมีลกัษณะเอกภาพแต่จะแปรผนัไปตามมณฑล เมือง
หรือกลุ่มคน (Colliard, 1982: 198 อา้งถึงใน สมคิด  เลิศไพฑูรย,์ 2547: 71) 

2.4.1.3 คริสตศตวรรษท่ี 17 
  แนวคิดเร่ืองความเสมอภาคกลบัมาอยู่ในความสนใจอีกคร้ังในการปฏิวติัองักฤษ            
เม่ือคริสตศตวรรษท่ี 17 มีการตีพิมพห์นงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเสมอภาคบนพื้นฐานของคมัภีร์    
ไบเบิลท่ีวา่ ‘พระเจา้ทรงไม่ใส่ใจวา่ใครเป็นใคร’ (God is No Respecter of Persons) เป็นค าพูดท่ีมา
จากค าภีร์ฉบบัแปลของพระเจา้เจมส์ ฉบบัตีพิมพใ์น ปี ค.ศ. 1611 (ลมัมิส, 2539: 68) จึงท าให้เกิด
นิยามของค าวา่ “เสมอภาค” สองประการ คือ นิยามของพนัเอกเรนส์โบโร ท่ีไดก้ล่าวในการโตว้าที
ท่ีจดัโดยกองทหารปฏิวติัท่ีเมืองพทันีย ์ใน ปี ค.ศ. 1647 โดยไดก้ล่าววา่ “ขา้พเจา้คิดวา่ คนองักฤษท่ี
ยากจนท่ีสุดมีชีวติของเขาเช่นเดียวกบัผูท่ี้ยิง่ใหญ่ท่ีสุด” (ลมัมิส, 2539: 69)  ซ่ึงความส าคญัของนิยาม
น้ีอยูท่ี่วา่ ไม่ไดต้ั้งใหค้วามเสมอภาคอยูบ่นพื้นฐานทางศาสนาหรือหลกัการนามธรรม แต่บนสภาพ
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ของมนุษย ์ประชาชนมิได้เท่าเทียมกนั เพราะพระเจา้ทรงเห็นเช่นนั้น และไม่ไดเ้ท่าเทียมกนัเม่ือ
เปรียบเทียบมนุษยท์ั้งหลายกบัพระเจา้ และมิไดเ้ท่าเทียมกนั เพราะกฎธรรมชาติบอกไวเ้ช่นนั้น แต่
มนุษย์ทั้ งหลายเท่าเทียมกันในแง่ท่ีว่าทั้ งหมดมีภาระหน้าท่ีอนัเดียวกัน นั่นคือ การด ารงตนอยู ่
นอกจากน้ี ค านิยามดงักล่าวยงัไดแ้ยกความเสมอภาคออกจากนยัทางคณิตศาสตร์ เพราะการท่ีผูค้น
ตอ้งด ารงตนอยูไ่ม่สามารถบรรยายหรืออธิบายไดด้ว้ยสูตรหรือสมการไดโ้ดยง่าย และเป็นนิยามท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความดีเด่นหรือความสามารถ ความคิดเร่ืองความไม่เสมอภาคของทรัพยสิ์น
เป็นความอยติุธรรม เป็นแนวคิดเบ้ืองหลงัการต่อสู้เป็นเวลานบัศตวรรษของกรรมกร (ลมัมิส, 2539: 
69,71) 
  ส าหรับนิยามท่ีสองของความเสมอภาค ผูท่ี้ให้ความหมาย คือ Thomas Hobbes 
(1588-1679) Hobbes ไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองความเสมอภาควา่ ผูค้นเท่าเทียมกนั หมายความวา่ เสมอ
เหมือนกนัในแง่ของการท่ีแต่ละคนไม่มีความสามารถใดๆ ท่ีจะด ารงตนอยูไ่ด ้เวน้เสียวา่จะตอ้งยอม
ศิโรราบอยูภ่ายใตอ้งครั์ฏฐาธิปัตยท่ี์ทรงอ านาจเตม็ แต่ละคนอาจจะต่างกนัในดา้นความเฉลียวฉลาด
หรือพละก าลงั ความเสมอภาคไม่ใช่เร่ืองความยุติธรรม แต่เป็นเร่ืองของความเท่าเทียมในแง่ท่ีวา่ไม่
มีใครเลยท่ีจะท าอะไรไดดี้ไปกว่าคนอ่ืนๆ ดว้ยพละก าลงัของตนเอง คนทั้งหลายเท่าเทียมกนัในแง่
ท่ีว่าทุกคนเปราะบางดว้ยกนัทั้งส้ิน ศตวรรษน้ีความเสมอภาคไดก้ลายเป็นค าขวญัท่ีใช้วิจารณ์การ
แบ่งแยกทางสีผวิ เช้ือชาติ และเพศ (ลมัมิส, 2539: 71) 
  2.4.1.3 คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
  Alexis-Charled-Henri Clérel de Tocqueville (1805-1859) (ลมัมิส, 2539: 71) เช่ือ
วา่ มีแนวโนม้ทางประวติัศาสตร์ท่ีไปสู่ความเสมอภาค ท าให้ทุกอยา่งเสมอเหมือนกนั และประเทศ
ท่ีเป็นผูน้ าของแนวโน้มน้ี คือ สหรัฐอเมริกา  Tocqueville ได้ให้ความหมายความเสมอภาคว่า 
“ความเสมอภาคดา้นสถานะ” หรือความเป็นแบบเดียวกนั ซ่ึงในบริบทของสหรัฐอเมริกาศตวรรษท่ี 
19 ความเสมอภาคถูกนิยามใหม่ว่า ความเสมอภาคเป็นเร่ืองของความ  เสมอภาคทางโอกาส ซ่ึง
ความเสมอภาคของโอกาสน้ีจะเป็นไปไดต่้อเม่ือในสังคมท่ีจดัรูปแบบเป็นการแข่งขนัท่ีเอาแพช้นะ 
ส่ิงท่ีทุกคนเท่าเทียมกันคือ กฎเกณฑ์ในการแข่งขนั นอกจากน้ี ความเสมอภาคของโอกาสถูก
น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความชอบธรรมของความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ ความเสมอ
ภาคของโอกาสมีผลในการสร้างความกลมกลืนกนั การยอมรับความเสมอภาคเช่นน้ีเท่ากบัเป็นการ
ยอมรับการแข่งขนั และการยอมรับการแข่งขนัเท่ากบัการยอมรับตวับุคคลผูเ้ขา้แข่งขนั วิธีน้ีความ
เสมอภาคของโอกาสไดร้วมเอาความหมายดั้งเดิมบางส่วนของความเสมอภาคและตดับางส่วนทิ้ง
ไป ท าให้เกิดสภาวะขดัแยง้กนัภายในข้ึน  ไดแ้ก่  ระบบท่ีสร้างความกลมกลืนกนัและเกิดความไม่
เสมอภาคทางเศรษฐกิจและเป็นระบบท่ีกล่าวอา้งวา่ ผลของระบบน้ียุติธรรม ซ่ึงความไม่เสมอภาค
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ดังกล่าวต่อมาได้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น เม่ือมีการเรียกร้องจากชนชั้นกลางและนักคิดหลายคน            

ท าให้เกิดการสร้างระบบกฎหมายและมีการรับรองแนวคิดเร่ืองความเสมอภาคนี้ไว้ในกฎหมาย

ต่างๆ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เป็นต้น (สมยศ  เชื้อไทย, 2544: 61)  

 จากวิวัฒนาการและความหมายของความเสมอภาคท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า ความ

เสมอภาค หมายถึง คนทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง

ความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ และสภาพทางสังคม ทุกคนจะต้องได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 

ดังปรากฎตารางท่ี 2.8 วิวัฒนาการของหลักความเสมอภาค 

 

ตารางที่ 2.8  วิวัฒนาการของหลักความเสมอภาค 

 

ยุค/สมัย นักคิด มุมมองต่อหลักความเสมอภาค 

ยุคกรีกโบราณ  มี 2 ความหมาย 

  1. เท่ากันในเชิงปริมาณ และมีการเพิ่มความหมายความ

เป็นธรรม/ความยุติธรรมในเร่ืองท่ีบุคคลควรได้รับการ

ปฏิบัติ 

  2. ความเสมือนเหมือน/เป็นเนื้อเดียวกัน 

ยุคกลาง  ระบบศีลธรรมของศาสนาคริสต์ ทุกคนมีความเสมอ

ภาค แต่ในความเป็นจริงยังมีทาส ระบบศักดินา และ

การแบ่งชนชั้นอยู่ในสังคม 

คริสต์ศตวรรษท่ี 

17 

Tocqueville มนุษย์มีความเท่าเทียม เพราะทุกคนมีภาระหน้าท่ี

เดียวกัน คือ การมีชีวิตอยู่ 

 Thomas Hobbes ผู้คนเท่าเทียมกัน เสมอเหมือนกันในแง่ของการท่ีแต่ละ

คนไม่มีความสามารถใดๆ ท่ีจะด ารงตนอยู่ได้ เว้นเสีย

ว่าจะต้องยอมศิโรราบอยู่ภายใต้องค์รัฏฐาธิปัตย์ท่ีทรง

อ านาจเต็ม แต่ละคนอาจจะต่างกันในด้านความเฉลียว

ฉลาดหรือพละก าลัง 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 

ยุค/สมัย นักคิด มุมมองต่อหลกัความเสมอภาค 
คริสตศ์ตวรรษท่ี 

19 
 ความเสมอภาคทางดา้นสถานะ รวมไปถึงความเสมอ

ภาคทางด้านโอกาส เม่ือมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข้ึนมา เกิดความไม่เสมอภาคจึงมีการบญัญติักฎหมาย
ข้ึนมาประกนัความเสมอภาค เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 
แหล่งทีม่า:  พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555. 
 

2.4.2  มุมมองความเสมอภาค 
 จากววิฒันาการและความหมายของความเสมอภาคท่ีไดมี้การเสนอมาแลว้ในขา้งนั้น พบวา่ 
ความเสมอภาคของมนุษยน์ั้น สามารถมองไดเ้ป็น 2 แง่มุม ดงัน้ี (สุชาย  อศัวพนัธ์ุธนกุล, 2533: 6) 
  2.4.2.1 การมองในดา้นท่ีเหมือนกนัของมนุษย ์
  ส าหรับการมองมนุษยใ์นดา้นท่ีมนุษยทุ์กคนมีความเหมือนในบางส่ิงบางอยา่งท่ีท า
ใหม้นุษยค์วรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนันั้น ส่ิงท่ีมนุษยมี์ความเหมือนกนัมีดงัน้ี 

1) มนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นมนุษยชาติร่วมกนั (Common Humanity) มนุษย์
ทุกคนสามารถพูดและใช้ภาษาร่วมกนั มีสติปัญญาท่ีจะคิดและใชเ้คร่ืองมืออยู่ร่วมกนัเป็นสังคม มี
ความรู้สึกทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ลกัษณะเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นคุณสมบติัของการเป็นมนุษย ์จาก
แนวคิดน้ีมองวา่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการปัจจยัความจ าเป็นพื้นฐานเหมือนกนั ดงันั้น มนุษยจึ์ง
ควรไดรั้บการปฏิบติัและการดูแลใหไ้ดรั้บปัจจยัขั้นพื้นฐาน 

2)  มนุษย์ในฐานะท่ีมีความสามารถทางศีลธรรม (Moral Capacities)   
Kant (1785:45-47 อา้งถึงใน สุชาย  อศัวพนัธ์ุธนกุล, 2533: 9) ไดก้ล่าววา่ ความคิดเก่ียวกบัคุณค่า
ทางศีลธรรมของมนุษยไ์ม่ได้ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ (Contingencies) 
และ Kant ยงัเนน้ในเร่ืองของจุดมุ่งหมาย (Kingdom of Ends) มนุษยทุ์กคนมีความเสมอภาคกนัใน
ฐานะบุคคลท่ีมีศีลธรรมและมีเหตุผล Kant มองวา่ มนุษยทุ์กคนตอ้งไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีมี
จุดมุ่งหมายในตวัเอง (End) เพราะมนุษยเ์ป็นสมาชิกของอาณาจกัรของจุดหมายท่ีมีความสามารถท่ี
จะตระหนกัถึงเจตจ านงคท่ี์ดี (The Good Will) 
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  2.4.2.2 การมองในดา้นท่ีแตกต่างกนัของมนุษย ์
  เป็นการมองมนุษย์ว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน จึงควรได้รับการ
ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัอยา่งเท่าเทียม ซ่ึงมนุษยจ์ะมีความไม่เท่าเทียมท่ีชดัเจนใน 2 ประการน้ี คือ ความ
ไม่เท่าเทียมในความตอ้งการ (Inequality of needs) และความไม่เท่าเทียมของความสามารถ ซ่ึงใน
การแบ่งปัจจยัให้คนท่ีมีความสามารถแตกต่างจากการแบ่งให้ตามความตอ้งการของบุคคล เพราะ
การแบ่งตามความสามารถนั้น เป็นการแบ่งโอกาสใหแ้ก่บุคคล ท าใหบุ้คคลมีโอกาสท่ีจะไดรั้บอยา่ง
เท่าเทียม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลไดรั้บการแบ่งปันและเปิดโอกาสท่ีจะรับปัจจยัอยา่งเท่าเทียม 
ไม่มีการกีดกั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งมีการท าความเขา้ใจวา่ ปัจจยัต่างๆ นั้น มีอยูจ่  ากดั ไม่เพียงพอส าหรับคน
ทุกคน 

 
2.4.3  ศาสนากบัความเสมอภาค 
ทุก ๆ ศาสนาต่างให้ความส าคญักบัความเสมอภาคของมนุษย ์ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ี จะ

ศึกษาศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธในบริบทของความเสมอภาค โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
2.4.3.1 ศาสนาอิสลามกบัความเสมอภาค 
ศาสนาอิสลามมีจุดยืนชัดเจนในเร่ืองความเสมอภาค จะเห็นได้ในชะรีอ๊ะฮฺ หรือ 

แนวทางแห่งการปฏิบติัผูน้บัถือศาสนาอิสลามทุกคนตอ้งปฏิบติัตามไดก้ล่าวเก่ียวกบัการแบ่งแยกสี
ผิวไวว้่าเป็นเร่ืองความไม่เป็นธรรม (ซัยยิด อบุล อะลา เมาดูดี, 2553: 141) โดยหลกัพื้นฐานของ
ความเสมอภาคในศาสนาอิสลามมี 2 หลกัการ คือ การท่ีมนุษยมี์แหล่งก าเนิดมาจากท่ีเดียวกนั และมี
มนุษยมี์ศกัด์ิศรีเท่ากนั (มะห์มูด ฮมัดี ซกัซูก, 2554: ยอ่หนา้ท่ี 1) นอกจากน้ี มุสลิมทุกคนไม่วา่จะมีสี
ผิวใด ทุกคนต่างเป็นพี่น้องกนั (มานี ชูไทย, 2542: 391) เป็นดัง่ครอบครัวใหญ่ ท าให้ไม่มีความ
เหล่ือมล ้ าด้านชนชั้น ความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่มีผลกระทบต่อลกัษณะของการเป็นมนุษย์
ดว้ยกนั เพราะความแตกต่างนั้นมีไวเ้พื่อท่ีจะรู้จกัซ่ึงกนัและกนั มีศีลธรรมต่อกนั และท างานร่วมกนั 
(มะห์มูด ฮมัดี ซกัซูก, 2554: ยอ่หนา้ท่ี 3) 

ส าหรับศกัด์ิศรีหรือความเสมอภาคนั้น พระเจา้ประทานใหม้นุษยทุ์กคน เพราะพระผู ้
เป็นเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยโ์ดยไม่ไดค้  านึงสถานะหรือความมัง่มี ความแตกต่างท่ีมีอยูร่ะหวา่งมนุษย์
ยอ่มไม่กระทบกบัแหล่งท่ีมาหรือสถานะท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และเหมือนกนั ความแตกต่างท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งมนุษยใ์นโลกน้ี น่าจะเป็นส่ิงท่ีท าให้มนุษยไ์ดท้  าความรู้จกัและให้ความร่วมมือ ซ่ึง
กนัและกนัในวถีิชีวติท่ีแตกต่างกนั พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์ห้เป็นตวัแทนของพระองคใ์นโลก
น้ี และทรงได้บญัชาให้เทวฑูต(มลาอิกะฮ์)แสดงความคารวะต่อมนุษย  ์ดงันั้นมนุษยจึ์งเป็นผูท่ี้มี
สถานะท่ีเหนือกว่าทุกส่ิง พระผูเ้ป็นเจ้าได้ประทานเกียรติภูมิ และศกัด์ิศรีให้แก่มนุษย์โดยไม่มี
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ขอ้ยกเวน้ เพื่อจะไดป้กป้องมนุษยทุ์กคน ไม่ว่าจะเป็นคนจน คนรวย ผูป้กครองหรือผูท่ี้อยู่ภายใต้
การปกครองก็ตาม มนุษยทุ์กคนทีสิทธิเท่าเทียมกนัตามทศันะของพระผูเ้ป็นเจา้ และตามนยัของ
กฏหมาย (มะห์มูด ฮมัดี ซกัซูก, 2554: ยอ่หนา้ท่ี 4) 

ศาสนาอิสลามไดว้างแนวปฏิบติัไวใ้หต้ั้งแต่เกิดจนตาย โดยแนวปฏิบติัเหล่าน้ีลว้น
มาจากพระผูเ้ป็นเจา้ คือ คมัภีร์อลั-กุรอาน และค าสอนของท่านศาสดามุฮ ามดั (ศ็อลฯ) (เสาวนีย ์ 
จิตตห์มวด, 2524: 23)  ซ่ึงในวฒันธรรมอิสลามมีลกัษณะการแสดงออกท่ีแฝงไวด้ว้ยความเสมอภาค 
เช่น การถือศีลอด นอกจากเป็นการทดสอบความศรัทธาแลว้ ยงัเป็นการให้ไดรั้บรู้รสชาติของความ
หิวโหยว่าเป็นเช่นไร เพื่อจะได้เห็นอกเห็นใจคนจนและจะได้ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัต่อไปนั่นเอง 
(เสาวนีย ์ จิตตห์มวด, 2524: 112)  

2.4.3.2  ศาสนาพุทธกบัความเสมอภาค  
 ศาสนาพุทธมีค าสอนท่ีเนน้เร่ืองการเสมอภาคระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั โดยจะตอ้งไม่

มีการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลเหล่านั้น ดงัน้ี 
1) ค าสอนเร่ืองความเสมอภาค  

  ศาสนาพุทธมีแนวคิดในการยอมรับความเสมอภาคของมนุษย ์(วิทยากร  
เชียงกูล,2552: 49) คดัคา้นระบบวรรณะของฮินดู โดยถือวา่ มนุษยทุ์กคนไม่วา่จะนบัถือวรรณะใด 
ยอ่มมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการท าความดี นอกจากน้ี ศาสนาพุทธยงัถือวา่ มนุษยไ์ม่ไดมี้วรรณะหรือ
ฐานะสูงต ่า เพราะชาติก าเนิด แต่เป็นเพราะการกระท าของตนเอง ดังนั้ น การท่ีมนุษย์จะเป็น
พราหมณ์หรือแพศยก์็เพราะธรรมท่ีตนเองปฏิบติั แต่หากมนุษยเ์กิดในวรรณะกษตัริย ์กลบัท าตวั
เป็นดัง่โจร ก็ถือวา่ต ่ากวา่จณัฑาล กล่าวคือ มนุษยทุ์กคนเกิดมาเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎของธรรมชาติ
เดียวกนั คือ ทุกคนตอ้งเกิด แก่ เจบ็ ตาย ดว้ยกนัทั้งส้ิน มนุษยทุ์กคนมีสิทธิเป็นชาวพุทธ มีสิทธิบวช
เรียนและเขา้ถึงธรรมเท่าเทียมกนั การกระท าของมนุษยจึ์งเป็นตวัก าหนดผลของการกระท าของ
ตนเอง ไม่ใช่เกิดจากชาติก าเนิดหรือฐานะทางสังคม ดงันั้น ทุกคนจึงมีสิทธิเป็นชาวพุทธท่ีดี คือ             
ละเวน้ความชัว่ ท าความดี ท าจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิผอ่งแผว้ มีหลกัธรรมในการด าเนินชีวติ  
  ทุกศาสนาต่างกล่าวถึงเร่ืองความเสมอภาคในค าสอนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้ม เพื่อใหม้นุษยทุ์กคนด ารงตนอยูบ่นความเท่าเทียม ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนในชาติ
ก าหนดของแต่ละคน ส่ิงท่ีก าหนดความแตกต่างในตวัมนุษย์ คือ ความดีหรือความชั่วท่ีมนุษย์
กระท าดงันั้น มนุษยทุ์กคนจึงมีสิทธิท่ีจะด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสงบสุขนัน่เอง 
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2.5  แนวคดิการขดัเกลาทางสังคม  
 
 การขดัเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลภายใน
สังคม โดยตวัแทนของสังคม เช่น พอ่แม่ ครู ส่ือมวลชน ผูน้ าทางการเมือง ผูน้ าศาสนา เป็นตน้ เป็น
ผูถ่้ายทอดความรู้ต่างๆ (Charon, 1991: 78) ซ่ึงเร่ืองท่ีจะถ่ายทอดนั้นเป็นทั้งเร่ืองของความคิด 
ทศันคติ อุดมการณ์ บุคลิกภาพของคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง เพื่อให้บุคคลสามารถท าหน้าท่ี
ของตนและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมได ้ซ่ึงในการขดัเกลาทางสังคมนั้น เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ทั้งทางตรงและทางออ้มของมนุษยใ์นสังคมหน่ึงๆ เพื่อท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมและเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเองดว้ย (สุพตัรา สุภาพ, 2531: 95) 
  

2.5.1  ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
การขดัเกลาทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีนกัวิชาการให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะการขดัเกลา

ทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมและการพฒันาพฤติกรรมบุคคล ดงัท่ีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมาย
เก่ียวกบัการขดัเกลาทางสังคมไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

Elkin and Handel (1978) ไดใ้ห้ความหมายของการขดัเกลาทางสังคมวา่ เป็นกระบวนการ
ท่ีมนุษยจ์ะไดเ้รียนรู้ถึงการเป็นสังคม (Given Society) หรือกลุ่มทางสังคม (Social Group) ซ่ึงใน
การเรียนรู้น้ีจะท าให้เราไดเ้รียนรู้หน้าท่ีควบคู่กนัไปดว้ย ซ่ึงกระบวนการขดัเกลาทางสังคมนั้นจะ
ด าเนินไปตลอดชีวติ คือ ตั้งแต่วยัเด็กจนเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงกระบวนการขดัเกลาทางสังคมในวยัเด็กเป็น
ตวัก าหนดขอ้จ ากดัของกระบวนการขดัเกลาทางสังคมของการเป็นผูใ้หญ่ 

Theorodson (1979: 396-397) ไดใ้ห้ความหมายการขดัเกลาทางสังคมวา่ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ในการเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมต่างๆ เป็นการเรียนรู้วฒันธรรมและบทบาทต่างๆ ซ่ึงเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต เป็นกระบวนการท่ีช่วยในการพฒันาตวัตนและการเรียนรู้บทบา
ทางสังคมนัน่เอง 

Broom and Seiznick (1979) ไดใ้หค้วามหมายไว ้2 ความหมาย คือ ในแง่ของสังคม การขดั
เกลาทางสังคม คือ การถ่ายทอดวฒันธรรมและการท าใหบุ้คคลมีวถีิชีวติท่ีเป็นระเบียบ และดา้นของ
แต่ละบุคคลนั้น ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นกระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนจากชีวอินทรียเ์ป็นมนุษย์
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ และปฏิบัติตามค่านิยม อุดมคติ และระดับความ
ทะเยอทะยาน 

ราชบณัฑิตยสถาน (2549: 225) ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ Socialization หมายถึง กระบวนการ
ท่ีคนเรียนรู้การเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือของสังคม โดยการซึมซบัเอาบรรทดัฐานและค่านิยมทาง
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สังคมมาเป็นของตน และเรียนรู้ในการปฏิบติัตนตามบทบาทและภาระหนา้ท่ีทางสังคม ซ่ึงการขดั
เกลาทางสังคมน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะในวยัเด็กเท่านั้น แต่กระบวนการขดัเกลาจะด าเนินไปตลอดช่วง
ชีวิต และยงัเป็นกระบวนการขดัเกลาแบบสองทิศทาง คือ ต่างฝ่ายต่างขดัเกลาซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงแต่
ละฝ่ายสามารถตีความและปรับเปล่ียนบทบาททางสังคมของตนเองไดใ้หม่ ดงันั้น การขดัเกลาทาง
สังคมจึงเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมเช่นกนั 

ฑิตยา  สุวรรณะชฏ (2524) กล่าววา่ การขดัเกลาทางสังคม คือ การฝึกหดัให้บุคคลรู้จกัเอา
บทบาทไปใชเ้ม่ือมีความสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลอ่ืน 

ปฬาณี  ฐิติวฒันา (2553: 84) สรุปวา่ การขดัเกลาทางสังคม คือ กระบวนการ (Process) ท่ี
สังคมหรือกลุ่มสั่งสอนโดยตรงหรือโดยออ้มให้ผูท่ี้จะเป็นสมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้และรับเอา
ระเบียบวิธีกฎเกณฑ์ ความประพฤติ และค่านิยมต่างๆ ท่ีกลุ่มไดก้ าหนดไวเ้ป็นระเบียบของความ
ประพฤติและความสัมพนัธ์ของสมาชิกของสังคมนั้น  

ศิริรัตน์  แอดสกุล (2553: 85) กล่าวว่า การขดัเกลาทางสังคม หมายถึง การเรียนรู้ของ
สมาชิกในสังคมทั้ งทางตรงและทางอ้อม ทั้ งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง และเพื่อเป็นการ
พฒันาบุคลิกภาพของคนให้เป็นไปตามความตอ้งการของสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างความเป็น
ตวัตน (Self) ใหก้บัตนเองดว้ย 

โดยสรุปแลว้ การขดัเกลาทางสังคม คือ กระบวนการเรียนรู้และสั่งสอนโดยกลุ่มสถาบนั
ในสังคม บุคคลสามารถเรียนรู้หรือถูกสั่งสอนไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม โดยเร่ืองท่ีจะตอ้งเรียนรู้
หรือถูกสั่งสอนนั้น เป็นเร่ืองเก่ียวกบักฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผน วิธีปฏิบติัต่างๆ รวมไปถึงบรรทดั
ฐานทางสังคมและค่านิยม เป็นตน้ การถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 

 
 2.5.2  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

2.5.2.1 จุดมุ่งหมายในการขดัเกลาทางสังคม มีดงัต่อไปน้ี (สุพตัรา สุภาพ, 2531: 95-
97) 

1) ปลูกฝังระเบียบวินัยพื้นฐานของสังคม (Basic Discipline) เน่ืองจาก
ระเบียบวินยัเป็นเร่ืองพื้นฐานท่ีมนุษยท่ี์อยูใ่นสังคมจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีถูกก าหนดไว ้เป็น
การฝึกใหมี้ความอดกลั้นท่ีจะท าตามความพอใจของตนเองเพื่อประโยชน์ในวนัขา้งหนา้ นอกจากน้ี
ระเบียบวินยัยงัมีผลต่อบุคลิกลกัษณะและความประพฤติของบุคคลโดยบุคคลจะเกิดความเคยชิน
และจะท าไปโดยไม่รู้ตวั 
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2)  ปลูกฝังความมุ่งหวงั (Aspiration) ความมุ่งหวงัช่วยใหบุ้คคลมีก าลงัใจท า
ตามระเบียบวนิยัต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งหวงัในส่ิงท่ีสังคมยกยอ่งหรือถือวา่ดีงาม จึง
เป็นเหตุหน่ึงท่ีท าใหค้นในสังคมมีก าลงัใจหรือบงัคบัตวัเองใหป้ฏิบติัตามระเบียบวนิยัไม่วา่จะพอใจ
หรือไม่ก็ตาม เพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีสังคมคาดหวงัไว ้

3) สอนให้รู้จกับทบาทและทศันคติต่างๆ (Social Roles and Supporting 
Attitudes) ท าให้รู้จกัแสดงบทบาทอยา่งเหมาะสมตามวาระและโอกาสต่างๆ เน่ืองจากบทบาทของ
แต่ละคนในสังคมมีบทบาทไม่เหมือนกนั ดงันั้น จึงควรเรียนรู้บทบาทและท าตามของตนเอง เพราะ
ในแต่ละบทบาทนั้น มีบทบาทท่ีแตกต่างกัน รวมถึงกฎเกณฑ์และบุคลิกภาพของบทบาทนั้น ๆ              
ท่ีต่างกนั 

4)  สอนให้มีทกัษะ (Skills) เป็นการเตรียมบุคคลให้มีความช านาญเฉพาะ
อยา่ง เช่น การประกอบอาหาร การเขียนจดหมาย การเป็นแพทย ์การเป็นวิศวกร การมีส่วนร่วม่ทาง
การเมือง เป็นตน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมจากสมาชิกหลายๆ ดา้น เร่ืองทกัษะน้ีเป็นส่ิงท่ีการ
เนน้และการขดัเกลาในทุกระดบั ซ่ึงในระดบัของการเรียนรู้ของสังคมนั้น มีทั้งเป็นการเรียนรู้ผา่น
การเลียนแบบหรือสัมผสักบัชีวิตจริง เช่น การล่าสัตว ์ทอผา้ ท านา นอกจากน้ียงัมีการเรียนรู้ผ่าน
การสอนอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการเรียนรู้ผา่นสถาบนัต่างๆ ท าให้บุคคลมีความ
ถนัดเฉพาะอย่างในการท่ีจะประกอบอาชีพหรือช่วยเหลือกันต่อไป รวมถึงการสอนกันใน
ครอบครัว เช่น แม่สอนลูกใหท้ ากบัขา้ว พอ่สอนใหซ่้อมเคร่ืองใช ้ท านา ท าไร่ เป็นตน้ 

2.5.2.2  ประเภทของกระบวนการขดัเกลาทางสังคม สามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี  
1)  การขดัเกลาทางสังคมขั้นปฐมภูมิ (Primary Socialization) 
การขดัเกลาทางสังคมขั้นปฐมภูมินั้น เป็นขั้นตอนแรกของแต่ละคนในวยั

เด็ก เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีสามารถเป็นสมาชิกของสังคมได ้ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการขดัเกลา
ทางสังคม (Berger and Luckman อา้งถึงใน Charon, 1991: 81) เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัทศันคติ 
(Attitudes) คุณค่า (Values) และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในวฒันธรรมเฉพาะนั้นๆ ของสังคม  

2)  การขดัเกลาทางสังคมขั้นทุติยภูมิ (Secondary Socialization) 
การขดัเกลาทางสังคมขั้นทุติยภูมิ เกิดข้ึนหลงัจากเด็กได้กลายเป็นสมาชิก

ของสังคม (A Number of Society) (Berger and Luckman อา้งถึงใน Charon, 1991: 81) เป็น
กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในฐานะสมาชิกในกลุ่มเล็ก ภายใตส้ังคมใหญ่ 
เป็นการขดัเกลาทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวยัรุ่นและผูใ้หญ่ เช่น การเขา้สู่อาชีพใหม่ การเปล่ียน
ส่ิงแวดลอ้มของสังคม  
  2.5.2.3  สถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีขดัเกลาทางสังคม 
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  ในการเรียนรู้ หรือถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

ระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท่ีพึงปฏิบัติในสังคม                    

จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง โดยมีตัวแทน (Agent) ของสังคมเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดและ

เรียนรู้แนวปฏิบัติต่างๆ ของสังคม ดังนี้ (กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ อ้างถึงใน รัชฎา  ช่ืนเสียง, 2547: 27-

29) 

1)  สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันแรกท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์และเป็นสถาบัน

แรกท่ีพัฒนารูปแบบการขัดเกลาทางสังคมให้แก่เด็ก (Elkin and Handel, 1978: 118) สถาบัน

ครอบครัวจึงมีความส าคัญต่อชีวิตของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ในการอบรมเลี้ยงดู การสั่งสอนสร้างลักษณะ

นิสัย บุคลิกภาพของเด็ก ความเช่ือ และเจตคติต่างๆ   ซ่ึงบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรม

เลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก 

2) สถาบันการศึกษา ท าหน้าท่ีให้การแก่ศึกษาแก่เด็กทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม การให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ คือ การอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมและบุคลิกภาพให้เป็นตามท่ีสังคมต้องการ โดยอาศัยกระบวนการทางสังคม (Social 

Process)  4 ประการ คือ 

(1) กระบวนการสังคมประกิต (Socialization Process) เป็น

กระบวนการท่ีท าให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เพื่อให้บุคคลนั้น ๆ สามารถอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข โดยสถาบันการศึกษาจะท าหน้าท่ีในการอบรมบ่มนิสัย แก้ไขปรับปรุงช่วยให้

นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคมได้ 

 (2) กระบวนการพัฒนาคนให้มีวัฒนธรรม (Encultural Process)             

สถาบันการศึกษาจะท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ และความคิดท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ของ

สังคม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปปรับใช้

ในแต่ละสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 (3) กระบวนการพัฒนาคนให้มีการพัฒนาทั้งทางสังคมและบุคคล 

(Modernization Process) เป็นกระบวนการท่ีสถาบันการศึกษาจัดประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆ 

ให้แก่นักเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะและเชาว์ปัญญา ตลอดจนขัดเกลาอุปนิสัย และบุคลิกภาพของ

นักเรียน เป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4)  กระบวนการใช้การศึกษาเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ในแนว

ประชาธิปไตย (Democratization Process) เป็นกระบวนการท่ีให้ความรู้ในด้านการด ารงชีวิตความ

เป็นอยู่ในสังคม และความรู้ในด้านการเมืองให้รู้จัก ให้เข้าใจ และยึดมั่นในอุดมคติแห่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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  3)  สถาบันทางสังคม เป็นอีกสถาบันท่ีมีความส าคัญในการขัดเกลาทาง

สังคมให้แก่สมาชิกในสังคมท่ีจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ รวมถึงแนวปฏิบัติในสังคมอีก

สถาบันหน่ึง  

(1) กลุ่มเพื่อน (Peer Group) เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการส่งต่อแนวคิด

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในสังคมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสมาชิกในสังคมจะเกิดการ

เลียนแบบพฤติกรรมซ่ึงกันและกัน กลุ่มเพื่อนจะท าให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักอ านาจท่ีไม่ใช่อ านาจ

ส่วนตัว (Impersonal Authority) เป็นการเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ จากการมีส่วนร่วมในการท างานและ

การท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน ซ่ึงหากมีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม จะมีมาตรการใน

การลงโทษ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มปรับตัวให้สามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มให้ได้  

กลุ่มเพื่อนยังช่วยให้สมาชิกของกลุ่มได้ทดลองกฎเกณฑ์ของผู้ใหญ่ 

(The Limits   of Adult Tolerence) เป็นโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ

การเป็นผู้ใหญ่ว่าจะสามารถท าได้หรือไม่ นอกจากนี้ จะเกิดการถ่ายทอดระเบียบวิธี และคุณค่าท่ี

ผู้ใหญ่ต้องการหรือไม่ต้องการได้ (May or May not Support Adult Values) ซ่ึงการถ่ายทอดกัน

ระหว่างกลุ่มเพื่อนมันจะได้ผลมากกว่าท่ีผู้ใหญ่แนะน า หรือสั่งสอน เน่ืองจากเป็นวัยเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกัน ดังนั้นหากถูกชักจูงไปในทางท่ีไม่ดี ก็จะเกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเกิดขึ้นได้  

(2)  กลุ่มอาชีพในสังคม เน่ืองจากในกลุ่มอาชีพในสังคมนั้น มี

หลากหลายอาชีพ ซ่ึงแต่ละอาชีพต่างมีแนวปฏิบัติ  ข้อก าหนด และวัฒนธรรมองค์กรท่ีแตกต่างกัน 

เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้ค่านิยม วัฒนธรรม และทัศนคติ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้า

กับสมาชิกในกลุ่มเล็กของตนเองได้ ซ่ึงพัฒนาการดังกล่าวจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

ได้ต่อไป 

   4) สถาบันส่ือมวลชน ส าหรับหน้าท่ีของส่ือมวลชนในการขัดเกลานั้น  

คือ การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บิดา มารดา และผู้ปกครองเกี่ยวกับเร่ืองพัฒนาการของเด็ก และการ

อบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งจัดหารายการบันเทิงท่ีมีสาระเหมาะสมกับพัฒนาของเด็ก 

  5) สถาบันศาสนา ซ่ึงทุกศาสนาต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ สอนให้คน

เป็นคนดี มีจิตท่ีเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีแก่ผู้อ่ืน มีศีลธรรม เป็นหลักยึดให้คนท าความดีและเป็น

ท่ีพ่ึงทางใจ 

 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้  พฤติกรรม ทัศนคติ  

ขนบธรรมเนียบประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึงแนวปฏิบัติของการเป็นสมาชิกในสังคมโดยมี

สถาบันต่างๆ ในสังคมท าหน้าท่ีในถ่ายทอดเร่ืองต่างๆ ซ่ึงความส าคัญของสถาบันต่างๆ เหล่านี้             

ลดลั่นตามระยะเวลาในการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม ซ่ึงหากสถาบันในสังคมไม่ท าหน้าท่ี
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ของตนเองอยา่งถูกตอ้งหรือชกัพาไปในทิศทางท่ีสังคมไม่ยอมรับได ้สมาชิกในสังคมส่วนใหญ่ก็จะ
มีวธีิการลงโทษ เพื่อเป็นการปรับทิศทางและแนวคิดใหเ้ขา้มาอยูใ่นแนวปฏิบติัของสังคมนั้นๆ  

 
2.6  การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 
 
 ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบการปรับตวัของ Robert K. Morton เป็นแนวคิด
หลกัในการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 2.6.1  ทฤษฎกีารปรับตัวของ Robert K. Merton  
 Merton (1938) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการปรับตวัต่อจาก Durkheim เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรม
เบ่ียงเบน (Deviate Behavior) (Merton, 1938:672) ผา่นความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างวฒันธรรม 
โครงสร้าทางสังคม และภาวะป่ันป่วนทางสังคม (Anomie) (Ritzer, 2000: 247) ซ่ึงในส่วนของ
โครงสร้างวฒันธรรมนั้น เป็นตวับ่งช้ี เป้าหมาย (Goal) จุดประสงค ์(Purpose) ความสนใจ (Interest) 
และแรงบนัดาลใจ (A Frame of Aspirational Reference) ของสังคม โดยใชบ้รรทดัฐานทางสังคม
เป็นตวัควบคุม ซ่ึง เป็นพื้นฐานของการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อใชค้วบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใน
สังคม ซ่ึงวฒันธรรมบางเร่ืองจะเก่ียวข้องกับแรงผลักดันดั้ งเดิมของมนุษย์  และ ในส่วนของ
โครงสร้างสังคมนั้น  เป็นตวับ่งช้ีกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีถูกตั้งข้ึนและเป็นท่ียอมรับ โครงสร้าง
สังคมเป็นการจดัการความสัมพนัธ์ของสมาชิกในสังคมหรือกลุ่มสังคมให้มีความเก่ียวข้องกัน             
(Ritzer,2000: 247 ) โดยภาวะป่ันป่วนทางสังคม (Anomie) นั้นจะเกิดข้ึนเม่ือบรรทดัฐานทาง
วฒันธรรม จุดหมาย และความสามารถโครงสร้างสังคมของสมาชิกในสังคมเกิดภาวะไม่ต่อเน่ือง 
(Disjunction) ท่ีจะท าตามผูอ่ื้นในสังคม (อา้งถึงใน Ritzer,2000: 247 ) เน่ืองจากต าแหน่งใน
โครงสร้างทางสังคม สมาชิกบางคนไม่สามารถจะกระท าตามบรรทดัฐานของสังคมได ้ (Normative 
Values)ได้  เกิดการขดักนัระหว่างเป้าหมาย (Goal) และวิธีการ  (Means)ท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย 
Merton จึงไดเ้สนอรูปแบบการปรับตวั 5 รูปแบบ โดยน าเอาเป้าหมายและวิธีการปฏิบติัมาเป็นหลกั
คิด เพื่อใหบุ้คคลสามารถปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี (Merton, 1983: 676-678, 
Merton, 1968) 
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2.6.1.1  การปฏิบติัตาม (Conformity)   
เป็นสังคมท่ีไม่มีการขดัแยง้กนัทั้งทางดา้นจุดหมายทางวฒันธรรม และวิธีการทาง

สถาบนั สังคมมีความสัมพนัธ์กนัดี มีความลงรอย เป็นสังคมท่ีมีความมัน่คงสูง เป็นสังคมท่ีไม่มีการ
แข่งขนั มีความเสียสละสูง ซ่ึง Merton มองวา่ เป็นเร่ืองยากท่ีบุคคลจะยอมรับหรือคลอ้ยตามไปใน
ทุกเร่ืองของวธีิการหรือจุดมุ่งหมายของสังคม 

2.6.1.2 การปรับตวัโดยใชน้วตักรรม (Innovation)   
จะเกิดข้ึนเม่ือปัจเจกยอมรับจุดมุ่งหมายของสังคม แต่ปฏิเสธแนวทางการไปถึง

จุดมุ่งหมาย เป็นการปรับตวัท่ีเน้นความส าเร็จของเป้าหมายทางวฒันธรรม ดังนั้น ผูก้ระท าจะ
ปรับตวัโดยการดดัแปลงวธีิการด าเนินการดว้ยวธีิการต่างๆ ซ่ึงวิธีการเหล่านั้นอาจจะไม่ถูกตอ้งหรือ
ขดัแยง้กบับรรทดัฐานของสังคม แต่ผลของการปรับนั้น ท าให้สถานภาพทางสังคมดีข้ึน มีอ านาจ มี
ความมัง่คัง่เกิดข้ึน ซ่ึงการปรับตวัแบบน้ีมกัจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีท าใหเ้กิดอาชญากรรมต่างๆ  

2.6.1.3 การปรับตวัแบบมีศีลธรรม (Ritualism)  
จะเกิดข้ึนเม่ือปัจเจกยอมรับการด าเนินชีวิตแบบท างานหนัก แต่ปฏิเสธวฒันธรรม

การใชเ้งินเป็นรางวลั เป็นการปรับตวัท่ียกเลิกหรือละทิ้ง หรืออาจจะลดเป้าหมายลง โดยมีแนวทาง
ปฏิบติัไม่ขดักบับรรทดัฐานของสังคม เป็นการปรับตวัท่ีเรียกวา่มีศีลธรรมประจ าใจ 

2.6.1.4  การปรับตวัโดยวธีิการถอย (Retreatism)  
เป็นการปรับตวัแบบปฏิเสธทั้งจุดมุ่งหมายและวธีิการปฏิบติัในสังคม พฤติกรรมของ

ปัจเจกจึงไม่สอดคลอ้งกบับรรทดัฐานทางสังคม ท าใหต้อ้งถอยออกจากสังคม  
2.6.1.5 การปรับตวัดว้ยการขบถ (Rebellion)  
เป็นวิธีการท่ีสมาชิกพยายามท่ีออกจากส่ิงแวดล้อมของสังคมเดิมๆ โดยการสร้าง

ส่ิงแวดลอ้มใหม่ เปล่ียนวธีิการและบรรทดัฐานของสังคม รวมไปถึงโครงสร้างทางสังคมดว้ย 
 
ตารางที ่2. 9  รูปแบบในการปรับตวัของบุคคล  
 

แบบการปรับตัว 
(Modes of Adaptation) 

เป้าหมายทางวฒันธรรม 
 (Culture Goal) 

วธีิการทางสถาบัน 
(Institutionalized Means) 

การปฎิบติัตาม (Conformity) + + 
การปรับตวัโดยใชน้วตักรรม  + - 
 (Innovation)   
การปรับตวัดว้ยศีลธรรม (Ritualism) - + 
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ตารางที ่2. 9  รูปแบบในการปรับตวัของบุคคล  
 

แบบการปรับตัว 
(Modes of Adaptation) 

เป้าหมายทางวฒันธรรม 
 (Culture Goal) 

วธีิการทางสถาบัน 
(Institutionalized Means) 

การปรับตวัโดยวิธีการถอย 
(Retreatism) 

- - 

การปรับตวัดว้ยการขบถ (Rebellion) ± ± 

 
แหล่งทีม่า:  Merton, 1938. 
หมายเหตุ:  +  หมายถึง การยอมรับ 

      -   หมายถึง การปฏิเสธ การต่อตา้น 
±  หมายถึง การต่อตา้นหรือปฏิเสธคุณค่าท่ีมีอยูใ่นสังคม อาจจะสร้างคุณค่าใหม่เขา้มา

แทนท่ี 
 

2.7  แนวคดิการเสริมสร้างพลงั  
 
 การเสริมสร้างพลงั (Empowerment) เป็นเร่ืองท่ีมีการน าไปใช้อย่างกวา้งขวาง เพราะการ
เสริมสร้างพลงันั้นครอบคลุมหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์และสาธารณสุข จิตวิทยา
อุตสาหกรรม การพฒันาชุมชน และมานุษยวิทยา เป็นตน้ (วรพิทย ์ มีมาก, 2550: บทคดัย่อ) เป็น
แนวคิดท่ีมีความหลากหลายมิติ แนวคิดเร่ืองการเสริมสร้างพลงัเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากแนวคิดแนว
ร่วมทางสังคม โดยไดมี้การแนวคิดดงักล่าวมาเช่ือมโยงกบัแนวทางการพฒันาสังคม เพื่อก าหนดให้
เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงของการพฒันาสังคม (เกล็ดดาว  จนัทฑีโร, 2541: 19) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งพฒันา
ในตวับุคคล กลุ่ม หรือชุมชนให้มีการพฒันาวิธีการท่ีจะแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชุมชนหรือเพื่อให้ปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกลุ่มไดต้ั้งเป้าหมายไวร่้วมกนั และส่ิงท่ีแนวคิด
เสริมสร้างพลงัให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การดึงพลงัท่ีมีอยูใ่นตวัของบุคคลหรือของกลุ่มออกมา
ใช้เพื่อการพฒันาบุคคล การพฒันาชุมชน การปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค
ในสังคม เป็นตน้ (เจียมจิตร์  ธรรมพิชยั, 2549: 17) 
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   2.7.1  ความหมายของการเสริมสร้างพลงั 
 ความหมายของการเสริมสร้างพลงันั้น มีความหลากหลายความหมาย ดงัท่ี Simon และ 
Parsons (1983 อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล , 2550: บทคัดย่อ) ได้ให้ความหมายว่า การ
เสริมสร้างพลงันั้น เป็นกระบวนการท่ีท าใหบุ้คคลมีความสามารถ และการจดัการสภาพแวดลอ้มให้
เอ้ือต่อความส าเร็จโดยการตดัสินใจด้วยตนเอง ซ่ึงอาจปรากฎให้เห็นจากการเปล่ียนแปลงของ
บุคคล ระหวา่งบุคคลหรือการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม การเสริมสร้างพลงัจึงเป็นเร่ือง
ของการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานโดยเน้นในเร่ืองการให้คุณค่า ให้อ านาจ ให้
ทางเลือกในการปฏิบติังาน อ านวยความสะดวกให้แก่บุคคล ท าให้บุคคลสามารถควบคุมและ
จดัการวถีิชีวิตของตนเองได ้มีอิสระในการตดัสินใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ซ่ึง Clutterbuck 
(1995: 12-13 อา้งถึงใน ไพโรจน์  ภทัรนรากุล, 2550: บทคดัยอ่) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การเสริมสร้าง
พลงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และการยินยอมให้บุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรตั้งไว ้เป็นการสร้างวฒันธรรมให้คน
กลา้แสดงความแตกต่างและท าให้บุคคลเกิดความเช่ือมัน่และมีทกัษะท่ีจ าเป็น เป็นการมอบอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตดัสินใจไปสู่ระดบัล่าง โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มให้บุคคล
สามารถแสดงศักยภาพและความสามารถในระดับสูงท่ีสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันและ
ผลประโยชน์ระยะยาวของชุมชนหรือองคก์ร นอกจากน้ี ยงัมีการให้ความหมายการเสริมสร้างพลงั
แยกออกเป็นการเสริมสร้างพลงัจากภายใน และการเสริมสร้างพลงัจากภายนอก ดงัน้ี 
 การเสริมสร้างพลงัจากภายในนั้น Rowlands (1997  อา้งถึงใน วรพิทย ์ มีมาก, 2550: 6) ได้
ใหค้วามหมายของการเสริมสร้างพลงัวา่ เป็นการยกระดบัจิตส านึกของปัจเจกชนและจิตส านึกร่วม
เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอยา่งมีจุดหมาย การเสริมสร้างพลงัท่ีแทจ้ริงจะเกิดจากภายในของคน 
ไม่สามารถสร้างข้ึนมาจากภายนอกได ้ส่วนการเพิ่มหรือสร้างเสริมพลงันั้น โดยบุคคลภายนอกหรือ
หน่วยงานภายนอกนั้น มนัจะมีนยัของการควบคุม 
 ส าหรับการเสริมสร้างพลงัจากภายนอก Wallerstein (1992) ได้ให้ความหมายว่า การ
เสริมสร้างพลงันั้น เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคลให้
ตระหนกัในตนและสามารถควบคุมตนในการตดัสินใจเลือกและก าหนดอนาคตของชุมชนร่วมกนั 
โดยปราศจากการบงัคบัหรือครอบง า เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชุมชนและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
โดย Mosse (2004) มีทศันะว่า การเสริมสร้างพลงัอ านาจ เป็นการเพิ่มสมรรถนะของประชาชน
ผูด้้อยโอกาสในการเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเจรจาต่อรอง หรือควบคุมและจดัการสถาบนัท่ีส่งผล
กระทบต่อวถีิชีวติของพวกเขา  
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ส่วนของพลงัชุมชนนั้น  McMillan and Chavist (1986 ) กล่าวว่า พลงัอ านาจของชุมชน
ประกอบดว้ย การเป็นสมาชิก การมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น การผสานพลงัเพื่อการบรรลุผลส าเร็จ และการ
เช่ือมโยงอารมณ์ร่วม ในขณะท่ี Singh and Titi (1995) ให้ความเห็นวา่ พลงัอ านาจของประชาชน
นั้น ประกอบดว้ย การพึ่งพาตนเอง และความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อการพฒันาตนเองและ
ชุมชน ซ่ึง Clutterbuck and Kernaghan (1994) เห็นวา่ บุคคลท่ีมีพลงัอ านาจสูง หมายถึง บุคคลท่ีได้
ผ่านการอบรมมาอย่างดี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มุ่งมัน่ มีความรับผิดชอบสูง สามารถดึงพลัง
สร้างสรรคท่ี์มีอยูใ่นตนเองตามธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดดี้ มีการเรียนรู้ในเชิงพฒันาการ มี
ความยืดหยุน่ ภาคภูมิใจในตนเองและหนา้ท่ีการงาน มีการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเองและไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น ซ่ึงพลงัอ านาจของบุคคลจะเกิดข้ึนไดก้บับุคคลท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมให้แสดงความสามารถในการพฒันาความคิดและการท างาน รวมทั้งสนับสนุนให้
สมาชิกในองคก์รมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมายและวิธีด าเนินงาน ส่วนองคก์รท่ีมี
พลังอ านาจ คือ องค์กรท่ีสนับสนุนให้มีการรวมตวัของสมาชิกเพื่อสร้างพลังขององค์กร และ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ไปยงัองคก์รอ่ืนๆ และสังคม 
 นอกจากนักวิชาการชาวต่างชาติท่ีให้ความหมายเก่ียวกับการเสริมสร้างพลังแล้ว ยงัมี
นกัวชิาการชาวไทยท่ีใหค้วามหมายเก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงั ดงัน้ี 

รังสิต  โลไทยสงค์ (2552: 14) ได้ให้ความหมายว่า การเสริมสร้างพลงั คือ การสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เอ้ืออ านวยให้สมาชิกของชุมชนมีโอกาสน าศกัยภาพท่ีมีอยูแ่ลว้ออกมา
ใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยไม่ใช่การมอบอ านาจหรือการกระจายอ านาจจากผูห้น่ึงไปใหผู้ใ้ด 

วสันต์  เทพสุริยานนท์ (2548: 14) แนวคิดการเสริมสร้างในงานพฒันาชุมชนน ามาใชใ้น
การพฒันาคนในชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นแนวคิดท่ีสืบเน่ืองมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท่ีเช่ือว่า เม่ือคนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทั้งการคิด การตดัสินใจ การปฏิบติั รับผล และการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา จะท าใหค้นท่ีเคยเป็นเพียงผูรั้บผลของการ
พฒันา กลายมาเป็นผูร่้วมพฒันาท่ีมีส่วนร่วมในการคิด กลา้ตดัสินใจมากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติของคนในชุมชน การท่ีคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดความ
ตอ้งการของชุมชน นอกจากน้ี การเสริมสร้างพลงัยงัตอ้งเป็นการให้ทรัพยากร โอกาส ความรู้และ
การเสริมสร้างทกัษะให้แก่คน เพื่อเพิ่มศกัยภาพการตดัสินใจในอนาคต รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในการก าหนดวถีิการด ารงชีวติของตนเองและของชุมชนอยา่งเสมอภาค เท่า
เทียม และเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกเร่ืองเพศ อายุ เช้ือชาติ ภาษา ระดบัการศึกษา หรือระดบัชน
ชั้นในสังคม การเสริมสร้างพลงัชุมชนอาจเร่ิมจากการสร้างกระบวนการให้ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม
หรือชุมชนพึ่งตนเองใหไ้ดก่้อน ซ่ึงจะสามารถน าไปสู่ระดบัของการเสริมสร้างชุมชนทอ้งถ่ินท่ีดีใน
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อนาคต ขณะเดียวกันก็ไม่ควรท่ีจะตั้งความหวังไว้สูงจนเกินไป เพราะการเสริมสร้างพลังชุมชนเป็น

เร่ืองท่ีต้องใช้เวลาในการเคล่ือนตัวอย่างมาก  

 

 2.7.2 กระบวนการเสริมสร้างพลัง 

 ในการเสริมสร้างพลังนั้น มีการคิดกระบวนการเสริมสร้างพลังอยู่หลายรูปแบบ ดังนี้ 

 Keiffer (1984) ได้เสนอการเกิดพลังอ านาจในเชิงกระบวนการออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 

   ช่วงแรก เป็นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลและชุมชนท่ีบุคคลนั้น

อาศัยอยู่ 

   ช่วงท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์ตนเองและชุมชนในเชิงสัมพันธภาพ  

   ช่วงท่ีสาม เป็นการแสวงหากลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์แบบมีส่วน

ร่วมในชุมชน 

   ช่วงท่ีส่ี เป็นการสร้างพันธะสัญญาระหว่างบุคคลกับชุมชนอย่างมีเป้าหมาย 

 Gibson (1991)ได้เสนอกระบวนการเสริมสร้างพลังว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นตอนแรก ได้แก่ ความเข้าใจและการค้นพบความจริงของตัวตน 

   ขั้นตอนท่ีสอง ได้แก่ การวิเคราะห์และการวิพากษ์เชิงเหตุและผล  

   ขั้นตอนท่ีสาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเป็นไปได้ เพื่อการปฏิบัติ  

   ขั้นตอนท่ีส่ี ได้แก่ การธ ารงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมไว้  

 Kinlaw (1995 อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล, 2550: บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงกระบวนการ

เสริมสร้างพลังว่า ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 

1)  การก าหนดนิยามและการส่ือสาร เพื่อให้การเสริมสร้างพลังเกิดขึ้นได้ ต้องมี

การส่ือสารความหมายให้สมาชิกในองค์กรทราบถึงความส าคัญของการเสริมสร้างพลัง ซ่ึงต้องปรับ

ความหมายให้เหมาะสมกับความต้องการและวัฒนธรรมองค์การนั้นๆ 

2) การก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ เป็นการก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการ

เสริมพลังในงานท่ีชัดเจน เพื่อให้สมาชิกสามารถน าไปสู่การปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน 

3) การอบรมเสริมความรู้ เพ่ือเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกใน

องค์กรทราบถึงจุดประสงค์ในการเสริมสร้างพลัง 

4) การปรับโครงสร้างองค์การ เป็นการปรับโครงสร้างองค์การเพ่ือให้สามารถ

เข้าถึงการเสริมพลัง รวมถึงการลดการบริหารจัดการ การลดการควบคุมอ านาจ โดยการปรับปรุง

โครงสร้าง เพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจ อาจส่งผลต่อการจัดกลุ่มของงาน การรวมหรือผสานงานให้มี

เอกภาพและการลดขั้นตอนและการบังคับบัญชาท่ีไม่จ าเป็น 
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5) การปรับระบบองค์การ โดยปรับระบบการผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รวมถึงระบบรางวัลสิ่งจูงใจให้เอื้อต่อการเสริมพลัง 

6) การประเมินและการปรับปรุงแก้ไข เป็นการประเมินเพื่อสร้างหลักประกันว่า

ในทุกขั้นตอนของการเสริมพลังมีความสอดคล้องและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายรวมขององค์การ 

พร้อมทั้งมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเสริมพลังอย่างต่อเน่ือง 

จากทั้งสามรูปแบบของกระบวนการเสริมสร้างพลังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น พบว่า       

4 ขั้นตอนของทั้งสามรูปแบบมีความคล้ายคลึงกัน คือ ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้เรียนรู้และรู้จัก

ศักยภาพหรือความสามารถท่ีแท้จริงของตนเอง โดยการวิเคราะห์ทั้งข้อดีและข้อด้อยของตนเอง เม่ือ

ทราบถึงข้อเด่นและข้อด้อยของตนเองหรือกลุ่มแล้ว จะสามารถน ามาพัฒนาให้ข้อดีนั้นดีขึ้นได้

อย่างไร และส่วนข้อด้อยนั้น ต้องการชุดความรู้หรือเคร่ืองมืออะไรมาพัฒนา เพื่อให้เกิดความสมดุล

ทั้งสองด้าน โดยในการเลือกทางเลือกต่างๆ นั้น ใช้วิธีการระดมสมอง เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ เป็นหุ้นส่วนซ่ึงกันและกัน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง  

 

2.8 แนวคิดกระบวนการขับเคลื่อน 

 

 กระบวนการขับเคล่ือนเป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีจะสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชน

สามารถขยายขอบเขตหรือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่าง

เหมาะสม กระบวนการขับเคล่ือนนับเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

 

 2.8.1  ความหมายของกระบวนการขับเคลื่อน 

 ราชบัณฑิตสถาน (2542: 51) ได้ให้ความหมายของค าว่า กระบวนการ  หมายถึง 

ปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีค่อยๆ เปล่ียนแปลงอย่างมีผลไปสู่อย่างหน่ึง เช่น กระบวนการเจริญเติบโต

ของเด็ก เป็นต้น กรรมวิธีหรือล าดับการกระท าซ่ึงด าเนินต่อเน่ืองไปจนส าเร็จลง ณ ระดับหน่ึง เช่น 

กระบวนการเคมี เป็นต้น ซ่ึง ชววุฒิ  ลาภมาก (2553: 40) ได้เห็นว่า กระบวนการขับเคล่ือนนั้น 

หมายถึง ขั้นตอนการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมในสังคมภายในชุมชน เพื่อการพัฒนาท่ีเป็นระบบ           

โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด จัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนงาน ตลอดจนการแสดงออกใน

พลังของคนในชุมชน โดยผู้สังเกตสามารถเห็นลักษณะหรือแนวทางท่ีแนบเนียบกันตลอด                    

ในเร่ืองนั้น 
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 2.8.2 กระบวนการขับเคลื่อน 

 ส าหรับกระบวนการขับเคล่ือนในชุมชนนั้น สุพรรณี ไชยอ าพร (2549: 20-23) ได้เสนอ

แนวคิดปรัชญาการพัฒนาในระดับปฏิบัติการว่า การท างานหรือพัฒนาการใดๆ จ าเป็นต้องค านึงถึง 

“คน” เป็นตัวตั้งหรือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา (Man is A Center of Development) ในฐานะท่ีเป็น

ทั้งผู้รับ (Actress) ผู้กระท า (Actor) และผู้ตัดสินใจ (Decision Maker) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

และการรับรู้ทางรอดในการพัฒนา  

2.8.2.1 ขั้นตอนการขับเคล่ือนการพัฒนาระดับปฏิบัติการ ส าหรับการขับเคล่ือน

การพัฒนาในระดับปฏิบัติการในพื้นท่ีสามารถจ าแนกขั้นตอนการท างานออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1)  การตระหนักในช่องว่าง (Consciousness Gap) สามารถแสดงออกใน

รูปแบบของ 

(1) ความต้องการ คือ ความต้องการในสิ่งท่ีสามารถขาดได้ (Want) 

และความต้องการในสิ่งท่ีจ าเป็นไม่สามารถขาดได้ (Desire) 

(2) ปัญหา คือ สิ่งท่ีเป็นปัญหา (Problem) และสิ่งท่ีก าลังจะเกิดปัญหา 

(Potential Problem) 

อน่ึง การตระหนักในช่องว่างมิใช่เพียงการรับรู้ถึงสภาวการณ์ขาดแคลนหรือ

สภาวะความต้องการ (ช่องว่าง) แต่ยังสามารถมองเห็นถึงประโยชน์หรือความส าคัญ รวมทั้งเห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและชุมชน และยังระลึกถึงอยู่เสมอ กล่าวโดยสรุปว่า การตระหนักใน

ช่องว่างมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ 1) การรับรู้ 2) เห็นถึงประโยชน์ 3) เห็น

ความสัมพันธ์ 4) ระลึกเสมอ 

1) ความอยากได้ อยากดี หรืออยากเปล่ียนแปลงอย่างมีขอบเขต  (A 

Spiration Frontier) เป็นความต้องการอย่างแท้จริง การท่ีบุคคลจะรู้สึกต้องการเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น 

อาจต้องมีการจูงใจ การกระตุ้น การเห็นแบบอย่าง การเปล่ียนแปลง การสร้างความมั่นใจ การสร้าง

ความภาคภูมิใจในความเป็นมาและท้องถิ่นของตน 

2) ไม่ท าให้รู้สึกแปลกแยก หรือเคารพในศักดิ์ศรี (Delincation) อย่าท า

ให้บุคคลรู้สึกแปลกแยก การท าให้ไม่ให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก มักกระท าโดยการให้เกียรติ/

เคารพศักดิ์ศรี (Dignity) ซ่ึงเป็นหลักการหน่ึงของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ ท่ีทุกคนต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน หรือไม่ท าให้บุคคลอ่ืนรู้สึกไม่มี

คุณค่าในการร่วมปฏิบัติงานใดๆ หรือท าให้บุคคลรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในการเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น 

ในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน จึงต้องเคารพในศักดิ์ศรีและวิธีการ เช่น การรับฟังความคิดเห็นแล้ว

น ามาพิจารณา ครุ่นคิด ท าให้บุคคลอ่ืนรู้สึกว่า มีส่วนในการคิดสู่การปฏิบัติ 
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3) การมีส่วนร่วม (People Participation) การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของ

การพัฒนา มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มนักพัฒนา เพราะคนสามารถเรียนรู้ได้บน

พื้นฐานของปัญหา เม่ือเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ จะผูกพันร่วมดูแลรักษา และเม่ือเกิดความ

ผิดพลาดจะหันมาร่วมมือแก้ไขเช่นกัน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นได้ทั้งวิธีการ (Mean) และ

เป้าหมาย (End) ของการท างานพัฒนา 

4) ความพยายามในการพ่ึงตนเอง (Self-reliance) เป็นความพยายาม

ของคนท่ีจะคิดเอง ท าเอง จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ท า

ให้เกิดการเติบโตตามล าดับ มีพัฒนาการ ไม่ตกอยู่กับความหวาดกลัวไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด จะร่วมกันท า

จนผลออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ การท่ีคนเราสามารถคิดเป็น ท าเป็น และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย

ตนเอง ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงผู้อ่ืน ย่อมจะท าให้คนไม่ละทิ้งถิ่นฐาน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสามารถน าไปสู่

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และน าไปสู่การสร้างชาติ หากได้รับการพัฒนาไปตามล าดับขั้น 

จะสามารถสร้างเป็นเครือข่ายถ่ายโอนหรือแลกเปล่ียนกับสังคมอ่ืนได้ เป็นการน าไปสู่การ

ขับเคล่ือนพลังทางสังคม 

5)  สังคมท่ีมีลักษณะเด่นท่ีต้องค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน (Collective 

Personality Society) เป็นเป้าหมายสูงสุดของสังคมท่ีต้องมีลักษณะค านึงถึงหรือส านึกถึงส่วนรวม

ร่วมกัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ดังนั้น จึงควร

ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยการสรุปประสบการณ์การเรียนรู้แล้วน ามาถ่ายทอดให้คนใน

ชุมชนได้เรียนรู้และน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามภาพท่ี 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 ปรัชญาการพฒันาในระดบัปฏิบติัการ  
แหล่งทีม่า: สุพรรณี  ไชยอ าพร, 2549. 
 

ส าหรับการน าแนวคิดปรัชญาการพฒันาในระดบัปฏิบติัการมาปฏิบติันั้น ตอ้งผา่น
มิติวฒันธรรม 3 มิติด้วยกนั คือ 1) ระบบความเช่ือ/ความคิด 2) ระบบคุณค่า/ค่านิยม รวมถึง
คุณธรรม/จริยธรรม และ 3) แบบแผนของคนส่วนใหญ่ท่ีปฏิบติั และมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั หรือ
กระท าเป็นก่ึงอตัโนมติั โดยส านึกวา่ตอ้งท าอะไร เม่ือไหร่ อยา่งไร (Pattern of Action Behavior) ซ่ึง
แนวคิดปรัชญาการพฒันาในระดบัปฏิบติัการไดมี้การน ามาใช ้พฒันา และตรวจสอบในสังคมไทย
อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 พบวา่ การขบัเคล่ือนของชุมชนมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
หลกัปรัชญาในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงมีขอ้สรุปตรงกบังานวิจยัอ่ืน ๆ ว่า ในการขบัเคล่ือนงานพฒันา
หรือชุมชนใดๆ จะมีขั้นตอนท่ีเนน้ในมิติของชาวบา้นเป็นหลกั ซ่ึงตอ้งมีขั้นตอนของการเตรียมคน
และผูน้ าชุมชนใหมี้ความสนใจและเขา้มามีส่วนร่วม  

3 4 2 

5 

1 

5.ความพยายามในการพ่ึงตนเอง 
(Self-reliance) 

3. การมีส่วนร่วม (People Participation) 

ความอยากได ้อยากดี อยากเปล่ียนแปลงอยา่งมีขอบเขต 

(Aspiration Frontier) 

ลกัษณะเด่นท่ีค  านึงถึงส่วนรวมร่วมกนั 

(Collective Personality Society) 

4.ไม่ท  าให้รู้สึกแปลกแยกหรือ 

เคารพในศกัด์ิศรี 
 (Delineation) 

1.การตระหนกัในช่องวา่ง 
(Consciousness Gap) 
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2.8.2.2 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม  ในการขบัเคล่ือนท่ีจะประสบความส าเร็จ
ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ผูน้ าและประชาชน ดงัน้ี 
   1)  ขั้นตอนการตรวจสอบและสร้างจิตส านึกโดยใชเ้หตุการณ์บ่งบอกหรือ
สะท้อนความรู้สึกร่วมผูกพนั มีความฝันร่วมกนั และความภาคภูมิใจของคนในชุมชน เช่น 
เหตุการณ์ท่ีผูค้นกล่าวถึง วิกฤตการณ์ร่วมในประวติัศาสตร์ บุคคลหรือเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ
ชุมชน เป็นตน้ 
   2) ขั้นตอนการสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการการเปล่ียนแปลง 
โดยการเสริมสร้างพลงัให้เกิดข้ึน รวมทั้งการพาเยี่ยมชม แลกเปล่ียนกบัองค์กรชุมชนอ่ืนๆ (Peer 
Learning) 
   3) ขั้นตอนการสร้างพื้นท่ีเรียนรู้ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้หลาย
แบบ โดยอาศยัการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน ผ่านเวทีแลกเปล่ียน
จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เช่น การ “ลอ้มเรียน” ของผูน้ าหรือผูใ้หญ่ 
 การพฒันาตอ้งให้ความส าคญัแก่ “คน” เป็นตวัตั้งในการพฒันา ดงันั้น ตอ้งค านึงกบัการมี
ส่วนร่วมในการพฒันา โดยตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ เพื่อจะได้
ทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน ร่วมในการคิด ร่วมลงมือ เป็นการสร้างความเป็น
เจา้ของ ลดการพึ่งพาจากภายนอก สามารถช่วยกนัแกไ้ขปัญหาภายในของตนเองดว้ยตนเองได ้ จะ
ท าใหก้ารพฒันานั้นๆ ประสบความส าเร็จ 

 

2.9  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นธรรมทางสังคม 
 
 ในการวิเคราะห์และสร้างแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์ในการเลือกทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องในการน ามาใช้ ดังน้ี 1) ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับสภาพการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยท่ีเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย 2) ทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีท่ีลงศึกษา 
เน่ืองจากเม่ือไดส้ ารวจพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาในเบ้ืองตน้ พบวา่ ทั้งสองพื้นท่ีนั้นมีเร่ืองของคุณธรรม
ค่อนขา้งสูง 3) ทฤษฎีสามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมท่ีมีความซบัซ้อนและหลากหลายทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงทั้ง 3 หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี เพื่อท่ีจะไดท้ฤษฎีท่ี
สามารถปรับใหเ้ขา้กบัพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นฐานคิดท่ีช่วยให้งานวิจยัสามารถตอบ
วตัถุประสงคไ์ดช้ดัเจน และสามารถน าเสนอรูปแบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้ความ
เป็นธรรมทางสังคมของชุมชนในภาคกลางท่ีเป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี  ดงันั้น การวิจยัในคร้ังน้ี                
จึงเลือก 3 ทฤษฎีท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ไดก้ล่าวมาแลว้ ดงัน้ี 
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1)  ความยุติธรรมในฐานะความเท่ียงธรรม (Justice as Fairness) โดย John Rawls เป็น

ทฤษฎีท่ีใช้วิเคราะห์สังคมท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นทฤษฎีท่ีท าให้เกิดความเป็นธรรม

ในกระบวนการ (Procedural Justice) ทฤษฎีความยุติธรรมของ John Rawls อาจเป็นทฤษฎีท่ีถูกมอง

ว่าเป็นทฤษฎีท่ีเป็นอุดมคติ ไม่สามารถน าไปปฎิบัติได้จริงในสภาพสังคมท่ีมีความเป็นทุนนิยมสูง 

แต่ความทันสมัยของทฤษฎีท่ีแอบแฝงอยู่ท่ีสามารถเป็นฐานคิดเร่ืองความยุติธรรมให้เกิดการพัฒนา

ทฤษฎีต่อไป นับว่า เป็นทฤษฎีท่ีมีความยิ่งใหญ่และยังมีการกล่าวถึงอยู่จนถึงปัจจุบัน 

2) ความยุติธรรมในฐานะสิทธิท่ีเท่ียงธรรม (Justice as Fair Rights) โดย Rodney G. 

Peffer เป็นทฤษฎีท่ี Peffer ได้น าทฤษฎีความยุติธรรมในรูปแบบของความเท่ียงธรรมของ John 

Rawls และ Marxism  มาศึกษาและน ามาเป็นแนวทางในการสร้างทฤษฎีของตนเอง เป็นการน า

จุดเด่นของทฤษฎีทางการเมืองท่ีเป็นแบบประชาธิปไตยและทฤษฎีการเมืองแบบสังคมนิยมมา

ผสมผสาน เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้มีความชัดเจนในสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน 

นับว่าเป็นการต่อยอดทฤษฎีความยุติธรรมท่ีส าคัญอีกทฤษฎีหน่ึง 

3) หลักการความเป็นธรรมทางสังคม (Principle of Social Justice) โดย David  Miller ได้

พัฒนาหลักการท่ีใช้อธิบายปรากฎการณ์ความเป็นธรรมทางสังคม หลักการของ Miller เน้นท่ี

ผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีเป็นธรรมส าหรับทุกคนในสังคม Miller ให้ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลง

ของสภาพสังคมในปัจจุบันท่ีมีการพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจระดับโลกมากขึ้น และความหลากหลายทาง

ทั้งทางวัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติ Miller ได้พยายามสร้างจุดตรงกลางระหว่างความต้องการ

และสิ่งท่ีปัจเจกควรจะได้รับ เพื่อเป็นแนวทางในการในการตัดสินว่าอะไรคือความเป็นธรรมทาง

สังคมของแต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม เพ่ือให้ทฤษฎีความเป็นธรรมทางสังคมสามารถน าไปใช้ได้จริงใน

สังคม ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีอุดมคติท่ีไม่สามารถปรับใช้ในสภาพสังคมในปัจจุบันได้ 

จากหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องนั้น จะพบว่า ทั้ง 3 ทฤษฎีนั้นมีความ

เกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงกันในเร่ืองคุณธรรม ท่ีไม่ได้มุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 

รวมทั้งเป็นทฤษฎีท่ีเกิดขึ้นเพื่อรองรับสังคมท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตยซ่ึงตรงกับพื้นท่ีท่ีใช้

ในการศึกษาครั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดของทั้ง 3 ทฤษฎี มีดังต่อไปนี้ 

 

2.9.1 ความยุติธรรมในฐานะความเที่ยงธรรม (Justice as Fairness)   

John Rawls ได้พัฒนา Theory of Justice  มาจากทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract) 

ของ John Locke  Jean-Jacques Rousseau  และ Immanuel Kant (Rawls, 1971: 11) Rawls เช่ือว่า 

หลักความยุติธรรมเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมเป็นเร่ืองท่ีตกลงกันแต่ดั้งเดิม (Rawls, 1971: 

11)  โดยมีแนวคิดเร่ืองประชาชนท่ีให้ความร่วมมือในฐานะบุคคลท่ีมีความอิสระและเท่าเทียมกัน 
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(The Idea of Citizens-those Engaged in Cooperation) ในสังคมแบบประชาธิปไตย และแนวคิด

เร่ืองการจัดระบบสังคม (The Idea of a Well-ordered Society) ให้เป็นสังคมท่ีมีกฎระเบียบท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยสาธารณชน ด้วยการใช้หลักความยุติธรรมเป็นแนวคิดหลัก ซ่ึงในแนวคิดความ

ร่วมมือทางสังคม (Social Cooperation) มีเง่ือนไขท่ีส าคัญ คือ ความร่วมมือทางสังคมจะถูกเกิดขึ้น

โดยกฎและกระบวนการท่ีสาธารณะยอมรับว่าเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถน ามาบังคับใช้ได้ 

แนวคิดความร่วมมือยังรวมแนวคิดความเท่ียงธรรมและแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีได้รับ

สิทธิประโยชน์อีกด้วย (Rawls, n.d อ้างถึงใน Farrelly, 2004: 14) นอกจากนี้ Rawls ยังเช่ืออีกว่า 

ทรัพยากรขั้นพื้นฐาน (Primary Goods) เป็นสิ่งท่ีจะต้องกระจายให้อย่างทั่วถึง ถ้าเกิดการกระจายไม่

ทั่วถึง ผู้ท่ีเสียประโยชน์มากท่ีสุดจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับทรัพยากรขั้นพื้นฐานก่อน (Rawls, 1971:  150 

อ้างถึงใน Arnhart, 1987: 339) 

2.9.1.1 ภาพรวมทฤษฎีความยุติธรรมในฐานะความเท่ียงธรรม (Justice as a 

Fairness)  Rawls ได้สร้างทฤษฎีความยุติธรรมท่ีเรียกว่า ความยุติธรรมในฐานะความเท่ียงธรรม 

(Justice as Fairness ) เป็นการผสมผสานเร่ืองคุณค่าเสรีภาพและความเสมอภาคเข้าด้วยกัน เป็น

แนวคิดท่ีมีการผสมผสานแนวคิดพื้นฐานของวัฒนธรรมสาธารณะ (Public Culture) ของสังคม

ประชาธิปไตย (A Democratic Societies)โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างทฤษฎีความยุติธรรมขึ้นมา 

คือ เพื่ออธิบายการจัดการท่ียุติธรรมของระบบการเมือง และสถาบันทางสังคมของสังคม โดยทั้ง

สองระบบมีลักษณะเป็นสังคมเสรีนิยม (Liberal) ท่ีมีรัฐธรรมนูญ (The Political Constitution) 

ระบบกฎหมาย (The Legal System) ระบบเศรษฐกิจ (The Economy) เป็นต้น (Stanford 

Encyclopedia of Philosophy) เป็นการสร้างแนวคิดท่ีมีจุดประสงค์ในการจัดหาปรัชญาและศีลธรรม

พื้นฐานของสถาบันทางประชาธิปไตยท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป ให้ความส าคัญว่าจะท าให้ข้ออ้าง

เกี่ยวกับเสรีภาพและความเสมอภาคเข้าใจได้อย่างไร  

Rawls ได้กล่าวในเร่ืองของหลักการความยุติธรรมว่า จะเป็นการตกลงกันภายใต้

สถานการณ์เริ่มแรกท่ีเท่ียงธรรม เพื่อให้บุคคลท่ีมีเสรีภาพและมีเหตุผลมาตกลงกันถึงผลประโยชน์ท่ี

ตนจะได้รับ ภายใต้ม่านของความไม่รู้ ซ่ึงทฤษฎีความยุติธรรมในรูปแบบของความเท่ียงธรรมจะเป็น

หลักการท่ีควบคุมลักษณะและรูปแบบของการร่วมมือทางสังคมท่ีสมาชิกในสังคมนั้นๆ จะเข้าไปอยู่

ร่วมกัน (Rawls, John, 1971: 11)  

   2.9.1.2 หลักการความยุติธรรม (The Principle of Justice)  Rawls (1971: 60-61) 

ได้วางหลักการเพ่ือความยุติธรรมไว้ 2 ประเด็น ดังนี้  

1) ทุกคนต้องมีสิทธิท่ีจะมีสิทธิเท่าเทียมกันตามระบบของเสรีภาพขั้น

พื้นฐานท่ีเท่าเทียมกันท่ีกว้างขวางมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับระบบของเสรีภาพท่ีคล้ายคลึงกัน
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ส าหรับทุกคน (Each Person is to Have an Equal Right to the Most Extensive Basic Liberty 

Compatible with a Similar Liberty for Others) (Rawls, 1971 : 60) หรือหลักการเสรีภาพท่ีเท่าเทียม

กันมากท่ีสุด (The Principle of Greatest Equal Liberty) คือ บุคคลแต่ละบุคคลมีสิทธิท่ีเสมอภาคกัน

ตามเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมและสามารถเข้ากับระบบเสรีภาพขั้นพื้นฐานอ่ืนๆ ได้ โดยท่ีระบบ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้นๆ จะต้องขยายให้กว้างขวางมากท่ีสุด เพราะการท่ีบุคคลมีเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

มากเท่าไร ยิ่งท าให้บุคคลมีสิทธิขั้นพื้นฐานมากขึ้นเช่นกัน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถ

ด าเนินชีวิตตามความต้องการได้หลากหลาย ในหลักการนี้ใช้ในการออกแบบรัฐธรรมนูญ และเป็น

ข้อแรกท่ี Rawls บอกว่าต้องท าให้ส าเร็จก่อน  ซ่ึงเป็นไปตามกฎล าดับก่อนหลัง (The Priority Rule) 

ของ Rawls นั่นเอง  

   ในหลักการข้อนี้ Rawls ใช้เป็นหลักการท่ีควบคุมการก าหนดสิทธิและ

หน้าท่ีในโครงสร้างพื้นฐานของบุคคล เป็นการให้หลักประกันแก่บุคคลเกี่ยวกับอิสระและเสรีภาพ

ท่ีเท่าเทียมกันของความเป็นพลเมือง (Arnhart, 1987: 341) โดย Rawls ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 

“เสรีภาพขั้นพื้นฐาน”ไว้ว่า เป็นเร่ืองของเสรีภาพทางการเมือง (สิทธิการเลือกตั้งและการลงสมัคร

รับเลือกตั้ง) เสรีภาพในการพูดและการชุมนุม รวมทั้งเสรีภาพในการพิมพ์ เสรีภาพในการนับถือ

ศาสนา เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพของบุคคลท่ีจะครอบครองทรัพย์ และเสรีภาพท่ีจะไม่ถูก

จับกุมหรือยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Rawls, 1971: 61) ส าหรับการจัดระบบเสรีภาพขั้น

พื้นฐานนั้น ต้องพิจารณาเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบบทั้งหมดท่ีสัมพันธ์กัน ดังนั้น หลักการข้อแรก

เป็นการให้ความคุ้มครองอิสรภาพขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกันของประชาชนทุกคน เพราะ Rawls เช่ือ

ว่าความเป็นพลเมืองท่ีเสมอภาค (Equality of Citizenship) จะท าให้เกิดการยอมรับนับถือท่ีเสมอ

ภาค (An Equality of Respect) ของทุกคน ทั้งๆ ท่ีสภาพสังคมและเศรษฐกิจมีความไม่เสมอภาคกัน 

ประชาชนทุกคนจะสามารถสร้างการเคารพตัวเองบนศักดิ์ศรีท่ีเท่าเทียมของตนในฐานะเป็น

พลเมือง (Arnhart, 1987: 544) 

2) ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม (Social and Economic 

Inequalities) จะถูกท าได้ภายใต้เง่ือนไข ดังนี้ 

(1) หลักความเท่าเทียมท่ีเท่ียงธรรมของโอกาส (The Principle of Fair 

Equality of Opportunity) การเข้าถึงหรือเข้าสู่ต าแหน่ง เปิดโอกาสให้ทุกคน ภายใต้เง่ือนไขความ

เท่าเทียมท่ีเท่ียงธรรมของโอกาสไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะยากจนหรือร ่ารวย Rawls เน้นว่า กฎหมาย

หรือนโยบายต่างๆ ต้องป้องกันการถูกเลือกปฏิบัติทั้งในเร่ืองการเข้าศึกษาต่อ และการจ้างงาน 

นอกจากนี้ รัฐยังต้องประกันรายได้ขั้นต้น (A Basic Minimun Income) และการรักษาพยาบาล 

(Health Care) หรือในระบบการศึกษาต้องมีการออกแบบเพื่อให้คนยากจนท่ีสุดได้มีโอกาสท่ีเท่า
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เทียมในการเข้ารับการฝึกอบรมทั้ งทางด้านเทคนิคและความรู้ทางด้านวฒันธรรม (Arnhart, 
1987:341) 

(2) หลกัความแตกต่าง (The Difference Principle) เป็นหลกัการท่ี 
Rawls ใชเ้ป็นหลกัการในการแบ่งปันผลประโยชน์พื้นฐานทางสังคมในเร่ืองของรายได ้ทรัพยสิ์น 
อ านาจและต าแหน่งหนา้ท่ี โดยก าหนดวา่ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมท่ีก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กนัทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น ตอ้งถูกจดัข้ึนเพื่อผลประโยชน์ท่ีมากท่ีสุดของคนท่ีเสียเปรียบมาก
ท่ีสุด (Rawls, 1971: 78) เพราะในความเป็นจริงแลว้ ประชาชนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองชนชั้น 
(Class) ความฉลาด (Talents) และความสามารถ (Abilities) ซ่ึง Rawls เองไดก้ าหนดชนชั้นทาง
สังคมภายใตนิ้ยาม 2 นิยาม นิยามแรก คือ การก าหนดวา่ชนชั้นใดท่ีเป็นชนชั้นท่ีเป็นผูท่ี้เสียเปรียบ
ในสังคม ซ่ึง Rawls มองว่าเป็นผูใ้ช้แรงงานท่ีไม่มีทกัษะและความช านาญ ดงันั้น บุคคลท่ีรายได้
เท่ากบัหรือต ่ากวา่รายไดเ้ฉล่ียของคนกลุ่มน้ี คือ กลุ่มบุคคลท่ีเสียเปรียบท่ีสุดในสังคม และบุคคลท่ี
รายไดสู้งกว่าคนกลุ่มน้ีถือว่า เป็นผูท่ี้อยูใ่นสภาพท่ีดีกว่าหรือผูท่ี้ไดเ้ปรียบในสังคม ส่วนอีกนิยาม
หน่ึงก าหนดจากรายไดแ้ละทรัพยสิ์นเป็นหลกั โดยก าหนดวา่บุคคลท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของ
รายไดแ้ละทรัพยสิ์นโดยเฉล่ีย คือ ผูท่ี้เสียเปรียบท่ีสุดในสังคม (สุชาย  อศัวพนัธ์ุธนกุล,2533: 42-43) 

 จากหลกัการทั้งสองหลกัการ จะพบวา่ ส่ิงท่ี Rawls ย  ้านั้น คือ เร่ืองทรัพยากรทางสังคม
ขั้นพื้นฐาน (Primary Social Goods) ท่ีจะท าใหมี้ชีวติท่ีดี ไม่วา่จะเป็นเสรีภาพ โอกาส ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ และการเคารพตนเอง ประชาชนทุกคนตอ้งมีความเท่าเทียมกนัในเร่ืองเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
เหล่าน้ี  นอกจากน้ี ทุกคนตอ้งมีโอกาสในการพฒันาพรสวรรคแ์ละความสามารถอยา่งเท่าเทียมกนั 
ทั้งน้ี ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจสามารถเกิดข้ึนได้ หากเพื่อผลประโยชน์ของผูท่ี้เสียเปรียบ
มากท่ีสุด และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด ความเสมอภาคทางด้านเสรีภาพและโอกาสจะต้องได้รับการ
รับประกนัวา่จะไดรั้บความเคารพอยา่งเสมอภาค (Arnhart, 1987: 342) 

2.9.1.3 หลกัการของทฤษฎีความยติุธรรมในฐานะความเท่ียงธรรม (The Principles 
of Justice as Fairness) มีหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) สภาพการเร่ิมแรก (The Original Position)  
   Rawls เช่ือวา่ หลกัการความยุติธรรมควรจะมาจากการตกลงร่วมกนัของ
บุคคลท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ียุติธรรมส าหรับทุกคน เรียกสถานการณ์น้ีว่า สภาพการเร่ิมแรก (The 
Original Position) ซ่ึงสภาพของสภาวะธรรมชาติในทฤษฎีสัญญาประชาคม (The Theory of The 
Social Contract) ของทั้ง Locke  Rousseau และ Kant ดว้ย โดย Rawls ก าหนดวา่ สภาพการเร่ิมแรก
นั้น เป็นสภาพท่ีถูกสมมติข้ึนมา ให้เป็นสภาพของการตกลงท่ีเท่ียงธรรมส าหรับทุกคน บุคคลท่ีเขา้
มาอยู่ในสภาพการเร่ิมแรกน้ี จะต้องเป็นคนท่ีมีเหตุผลและไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัแอบแฝง 
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(Rational and Mutually Disinterested)  (Rawls, 1971: 13) เป็นบุคคลท่ีมีเหตุผลในการตดัสินใจ
เลือกว่าอะไรคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับทุกคน (Arnhart,1987: 340) เพื่อท่ีจะไม่มีใครไดเ้ปรียบหรือ
เสียเปรียบต่อกนั ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั  ซ่ึงหลกัการท่ีไดจ้ากขอ้ตกลงในสภาพการเร่ิมแรกท่ีถูก
ก าหนดอยา่งเหมาะสม ผลลพัธ์หรือขอ้ตกลงท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการน้ียอ่มมีความยุติธรรม หลกัการ
น้ี Rawls คิดว่ามีความยุติธรรมและเท่ียงธรรมมากท่ีสุดส าหรับทุกคน  Rawls เรียกสถานการณ์         
น้ีวา่ กระบวนการยุติธรรมท่ีแทจ้ริง (Pure Procedural Justice)  (Rawls, 1971: 86) เป็นกระบวนการ
ท่ีก าหนดวธีิการปฏิบติัท่ีเท่ียงธรรมส าหรับทุกคน ท าให้หลกัการท่ีเกิดจากขอ้ตกลงในกระบวนการ
น้ีมีความเป็นธรรมอยา่งแน่นอน 
   2) ม่านของความไม่รู้ (The Veil of Ignorance) 
   Rawls ไดก้ าหนดม่านของความไม่รู้ (The Veil of Ignorance) ข้ึนมา โดย
มีจุดประสงค์ เพื่อให้บุคคลเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั เป็นบุคคลท่ีอยู่ในสภาพการเร่ิมแรกไม่รู้
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับตนเอง บุคคลท่ีอยู่ในสภาพการเร่ิมแรกจะมีเพียงข้อเท็จจริงทั่วๆ ไป เช่น 
กิจกรรมทางการเมือง โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม หลกัจิตวิทยา เป็นตน้ เพราะขอ้ตกลงต่างๆ ตอ้ง
เกิดจากกลุ่มบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั (Rawls, 1971: 12) ท าให้บุคคลเหล่าน้ี
สามารถเลือกหลกัการความยุติธรรมไม่มีอคติหรือบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง (Rawls,  
1971: 137) Rawls มีความเช่ือวา่ โดยขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นสารัตถะ (Essential) แลว้ มนุษยมี์ลกัษณะร่วม
กนัอยู่บางอย่างท่ีเป็นสากลในเร่ืองความมีเหตุผลและมีเจตจ านงเหมือนความคิดของ Kant คือ 
มนุษยมี์คุณสมบติัในเร่ืองดงักล่าวเท่าเทียมกนั (ส าราญ  เทพจนัทร์, 2543: 13) 

3) โครงสร้างพื้นฐานของสังคม/สถาบนัทางสังคม (Basic Structure of 
Society/Institution) 

ในทฤษฎีความยุติธรรมน้ี Rawlsให้ความส าคัญ ในเร่ืองโครงสร้าง
พื้นฐานของสังคมหรือสถาบนัทางสังคม (Basic Structure of Society, Institution) เช่น การเมือง 
ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ เป็นอนัดับแรกในการพิจารณาความเป็นธรรมทางสังคม เพราะ
โครงสร้างพื้นฐานของสังคมหรือสถาบนัทางสังคมจะเป็นตวัก าหนดสิทธิและหน้าท่ีขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลในสังคม เป็นการก าหนดสภาพบุคคล รวมไปถึงการแบ่งผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม
ทางสังคม (Rawls, 1999: 6) ในหลกัการท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้นั้น เป็นเพียงส่วนหน่ึงของคุณค่าท่ี
สังคมในอุดมคติควรมี และยงัเป็นเพียงหลกัการท่ีควรพิจารณาเม่ือตอ้งมีการก าหนดสิทธิหนา้ท่ีใน
โครงสร้างพื้นฐานของสังคมและการแบ่งปันผลประโยชน์ทางสังคมอย่างเหมาะสมเท่านั้น ดงันั้น 
หลกัการของความยุติธรรมไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดเป้าหมายของสังคมวา่ควรมีทิศทางอยา่งไร เพราะ 
Rawls มองว่า ความถูกต้องกับเป้าหมายของสังคมท่ีดีนั้น เป็นคนละเร่ืองกนั และไม่สามารถ
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พิจารณาเป้าหมายของสังคมแยกออกจากความถูกต้องได้ หรือไม่สามารถกล่าวได้ว่า ความถูกต้อง

คือการท าให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของสังคมได้ (Rawls, 1971 :  30 อ้างถึงใน สุชาย  อัศวพันธ์ุธน

กุล, 2533: 30) 

4) กฎก่อนหลัง (The Priority Rule) 

   ในหลักการความยุติธรรมของ Rawls นั้น มีลักษณะส าคัญอีกท่ีต้อง

กล่าวถึง คือ Rawls ได้ก าหนดให้หลักการความยุติธรรมมีล าดับก่อนหลัง (A Series or Lexical 

Order) ในการใช้หลักการ โดย Rawls ได้ให้ความส าคัญของล าดับก่อนหลัง คือ จะไม่ยอมให้มีการ

หาสมดุลหรือค านวณผลได้เสียระหว่างหลักการต่างๆ เช่น ก่อนท่ีจะมีการใช้หลักการข้อท่ี 2 ได้ 

จะต้องไม่มีการข้ามหลักการข้อท่ี 1 ทั้งๆ ท่ี หากมีการข้ามหลักการข้อ 1 ไป จะท าให้เกิดประโยชน์

มากมายก็ตาม ซ่ึงกฎล าดับก่อนหลัง มี 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

(1)  กฎล าดับก่อนหลังข้อท่ี 1 (The First Priority Rule) หรือกฎ

เสรีภาพ (The Priority of Liberty) 

Rawls อธิบายว่า ส าหรับบุคคลท่ีมีเหตุผลในสภาพการเริ่มแรก 

เสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีสุด เพราะปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะต้องมี เพื่อ

ท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปตามจุดหมายท่ีบุคคลได้ก าหนดไว้ ดังนั้น การยอมลดเสรีภาพขั้น

พื้นฐาน เพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีสภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เป็นสิ่งท่ีปิดกั้นโอกาสท่ี

บุคคลนั้นๆ จะด าเนินชีวิตตามท่ีต้องการ แต่เสรีภาพสามารถจ ากัดลง เพื่อผลประโยชน์ของเสรีภาพ

ท่ีมากขึ้นส าหรับทุกๆ คนได้ (สุชาย  อัศวพันธ์ุธนกุล, 2533: 45-46) 

(2) กฎล าดับก่อนหลังข้อท่ี 2 (The Second Priority Rule) 

ส าหรับกฎข้อนี้ Rawls ได้กล่าวถึงล าดับความส าคัญระหว่างหลักความ

แตกต่างกับหลักการของความเท่าเทียมท่ีเท่ียงธรรมทางโอกาส เพราะในหลักการข้อท่ีสองนั้น ตาม

กฎล าดับก่อนหลัง หลักการของความเท่าเทียมท่ีเท่ียงธรรมทางโอกาสต้องมาก่อนหลักความ

แตกต่าง ในทางปฏิบัติ ในการจัดระบบของโครงสร้างทางสังคมให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทาง

เศรษฐกิจและสังคม ต้องค านึงถึงโอกาสของผู้ท่ีเสียเปรียบในสังคมว่า ได้รับโอกาสท่ีเท่ียงธรรมท่ี

จะเข้าไปอยู่ในต าแหน่งของความไม่เท่าเทียมกันหรือไม่ เพราะมีโอกาสว่าความไม่เท่าเทียมกันใน

ระบบโครงสร้างทางสังคมท่ีจัดขึ้น อาจจะท าให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับคนบางคนหรือบางกลุ่ม 

(สุชาย  อัศวพันธ์ุธนกุล, 2533: 47) 

   5) แนวคิดเร่ืองพลเมือง (Concept of Citizens) 

   Rawls (1985: 233) พัฒนาแนวคิดเร่ืองพลเมืองมาจากความคิด

ประชาธิปไตยแบบดั้งเดิม (The Tradition of Democratic Thought) โดยพลเมืองจะต้องมีอิสระ 
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(Free)  และมีความเท่าเทียม (Equal) มีเหตุผล (Reasonable) และมีตรรกะ มีเหตุมีผล (Rational)      
ซ่ึง Rawls ไดใ้ห้นิยามว่า บุคคลท่ีมีอิสระ (Persons are Free) คือ บุคคลท่ีมีพลงัทางศีลธรรม พลงั
ทางเหตุผล พลงัทางความคิด และสามารถตดัสินใจดว้ยใช้พลงัท่ีไดก้ล่าวมาแล้วนั้นร่วมดว้ยได ้
ส่วนบุคคลท่ีมีความเท่าเทียม (Persons are Equal) คือ บุคคลท่ีมีพลงัในระดบัท่ีจ าเป็นต่อการเป็น
สมาชิกท่ีมีส่วนร่วมในการท างานต่อสังคม Rawls ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมพลงัทางศีลธรรมสองประเภท  
(The Two Moral Powers)วา่ จะเกิดข้ึนเม่ือประชาชนมีส่วนร่วมในความร่วมมือในสังคมอยา่งเท่ียง
ธรรม Rawls เช่ือวา่ บุคคลเหล่านั้นจะมีพลงัทางศีลธรรมสองชนิด  โดย Rawls เรียกศีลธรรมท่ีหน่ึง
วา่ ความสามารถท่ีจะรับรู้เร่ืองความยุติธรรม (A Capacity for a Sense of Justice) Rawls อธิบายวา่ 
ศีลธรรมเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของความสามารถในการท าความเขา้ใจ (The Capacity to Understand) การ
น าไปใช ้(To Apply) และปฏิบติัจากแนวคิดเร่ืองความยุติธรรมสาธารณะ (The Public Conception 
of Justice) ท่ีมีลกัษณะความเท่ียงธรรมในความร่วมมือทางสังคม (The Fair Terms of Social 
Cooperation) เพราะประชาชนท่ีมีเหตุผลจะมีความสามารถในการยึดถืออย่างยุติธรรมในเร่ืองของ
การมีส่วนร่วม ไม่วา่เป็นเร่ืองค่าใชจ่้ายในส่ิงท่ีพวกเขาใหค้วามสนใจ หรือแมก้ระทัง่ให้แก่ผูอ่ื้นดว้ย
ความเตม็ใจ 
   ศีลธรรมชนิดท่ีสองท่ีจะเกิดข้ึน คือ ความสามารถท่ีจะรับรู้แนวคิดเร่ือง
ความดี (The Capacity for a Conception of the God) เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะสร้างรูปแบบ 
(Form) ทบทวน (Revise) และด าเนินตามแนวคิดเร่ืองขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสมเหตุสมผล (To Pursue a 
Conception of One’s Rational Advantage) (Rawls, 1985: 233) หรือเร่ืองความดี (Good) ซ่ึงในกรณี
ความร่วมมือทางสังคมนั้น แนวคิดเร่ืองความดีต้องร่วมแนวคิดเร่ืองส่ิงท่ีมีค่าในชีวิตมนุษย ์                    
(A Conception of What is Valuable in Human Life) ดว้ย ซ่ึง Rawls ยงัไดร่้วมแนวคิดเร่ือง
ความสัมพนัธ์ต่างๆ ในโลก เช่น ศาสนา ปรัชญา และศีลธรรมอีกดว้ย (Rawls, 1985: 234) 
   ส าหรับเร่ืองปัจจยัพื้นฐานนั้น Rawls เช่ือว่า เป็นเร่ืองท่ีส าคัญในการ
พฒันาและปฏิบติัในเร่ืองของศีลธรรมทั้งสองแนวคิดและมีประโยชน์ส าหรับด าเนินการแนวคิด
ชีวิตท่ีดี Rawls เช่ือวา่ปัจจยัพื้นฐานนั้น เป็นปัจจยัท่ีบุคคลท่ีมีเหตุผลตอ้งการ ไม่วา่จะมีจุดมุ่งหมาย
ในชีวิตอย่างไร ดงันั้นเม่ือบุคคลท่ีมีเหตุผลเป็นบุคคลท่ีเสมอภาคกัน บุคคลเหล่านั้นต้องได้รับ
ปัจจยัพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนัเช่นกนั และตอ้งไดรั้บการปกป้องหากถูกเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุปัจจยั
ท่ีไม่มีสมควร (สุชาย  อศัวพนัธ์ุธนกุล,2533: 51) ดงันั้น ปัจจยัพื้นฐานท่ีประชาชนควรไดรั้บอยา่ง
เท่าเทียมกนั ไดแ้ก่ 

(1) สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพ (The Basic Rights and Liberties) 



117 
  

(2) อิสรภาพในการขบัเคล่ือนและอิสระในการเลือกอาชีพ (Freedom of 
Movement and Free Choic Among a Wide Range of Occupation) 

(3) พลงัในความรับผิดชอบต่อต าแหน่งและหน่วยงาน (The Power of 
Offices and Positions of Responsibility) 

(4) รายไดแ้ละความร ่ ารวย (Income and Wealth) 
(5) การเคารพตวัเอง (The Social Base of Self-Respect) สถาบนัทาง

สังคมจะตอ้งเป็นคนสร้างให้ประชาชนรู้สึกถึงคุณค่าในตวัเองและมัน่ใจท่ีจะน าไปปฏิบติั (Rawls,  
2001: 58-59) 

6) แนวคิดเร่ืองสังคม ( The Conception of Society) 
   ในแนวคิดความยุติธรรมในฐานะความเท่ียงธรรม (Justice as Fairness) 
Rawls (1985:229) เห็นว่า สังคมเป็นระบบสังคมท่ีมีการท างานร่วมกนัอย่างเท่ียงธรรมระหว่าง
บุคคลท่ีอิสระและมีความเท่าเทียมกนั (Society as a System of Fair Social Cooperation between 
Free and Equal Persons) ซ่ึงการสร้างสังคมท่ีมีการท างานร่วมกนั (Social Cooperation) นั้น                     
มีองคป์ระกอบ 3 ประกอบ คือ (Rawls, 1985: 230-232) 

(1) แนวคิดเร่ืองความร่วมมือ (Cooperation) นั้น จะเกิดข้ึนดว้ยกฎท่ี
เป็นสาธารณะ (Publicly Recognized Rules) และกระบวนการท างานท่ีผูท่ี้เขา้ร่วมยอมรับและถือวา่
ขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเหมาะสม (Procedures which Those Who are Cooperating Accept and 
Regard as Properly Regulating Their Conduct) 

(2) แนวคิดเร่ืองความร่วมมือรวมความคิดเร่ืองความร่วมมืออยา่งเท่ียง
ธรรม (The Idea of Fair Terms of Cooperation) เขา้ไปในแนวคิดดว้ย ส าหรับความคิดเร่ืองความ
ร่วมมืออยา่งเท่ียงธรรมนั้นเป็นการก าหนดความคิดเร่ืองการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ โดยผูท่ี้เขา้มา
มีส่วนร่วมในการท างานและผูท่ี้น าความคิดเร่ืองน้ีมาเป็นกฎเกณฑ์และกระบวนการท างานจะไดรั้บ
ผลประโยชน์ดว้ยวธีิท่ีจดัสรรไวโ้ดยการประเมินจากเกณฑก์ารเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม 

(3) แนวคิดเร่ืองความร่วมมือทางสังคม (The Idea of Social 
Cooperation) ยงัตอ้งมีเร่ืองแนวคิดเร่ืองผลประโยชน์ท่ีสมเหตุสมผลหรือความดีของผูมี้ส่วนร่วม 
(An Idea of Each Participant’s Rational Advantage or Good) รวมอยูด่ว้ย ซ่ึงแนวคิดความดีเป็นส่ิง
ท่ีผูท่ี้เก่ียวพนักบัการท างานร่วมกนั ปัจเจกบุคคล ครอบครัวหรือสมาคม แมก้ระทัง่ระดบัประเทศ
พยายามท่ีจะไปใหถึ้ง  

Rawls มองวา่ ในสังคมนั้น สถาบนัทางสังคมตอ้งมีความเท่ียงธรรมท่ีจะ
ให้ประชาชนมาอยู่ร่วมกนัในสังคม  โดยไม่ถูกเลือกปฏิบติัเพราะมีความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ 
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เพศ ศาสนา ชนชั้น หรือแมก้ระทัง่แนวคิดการมีชีวิตท่ีดี ซ่ึงในส่วนน้ี Rawls เน้นเร่ืองสาธารณะ 
(Publicity) วา่เป็นส่วนหน่ึงของความเท่ียงธรรม เพราะจะท าใหส้ังคมมีการจดัระเบียบท่ีดี  (A Well-
Ordered Society) ซ่ึงหลกัการดงักล่าวเป็นการท าใหโ้ครงสร้างพื้นฐานเป็นเร่ืองสาธารณะ 
   7) กฏแห่งความนอ้ยท่ีสุด (Maximin Rule) 
   Rawls ได้สร้างกฎแห่งความน้อยท่ีสุด (Maximin Rule) เพื่อใช้ใน
สถานการณ์ของการเลือกภายใตค้วามไม่แน่นอน โดยจะให้มีการจดัล าดบัผลไดผ้ลเสียท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกับทางเลือกต่างๆ เม่ือมีการเปรียบเทียบผลเสียของทางเลือกทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ทางเลือกท่ีมี
ผลเสียน้อยท่ีสุดจะเป็นทางเลือกท่ีถูกเลือก ซ่ึงลกัษณะส าคญัของกฎแห่งความนอ้ยท่ีสุด คือ ความ
เป็นไปไดข้องเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการไดแ้ละเสียท่ีจะเกิดข้ึน เป็นส่ิงท่ีบุคคลตอ้งเลือก เพราะไม่
สามารถรู้ไดอ้ยา่งแน่นอน หรือไม่สามารถค านวณผลไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ลกัษณะส าคญัอีกประการ
หน่ึงของกฎแห่งความนอ้ยท่ีสุด คือ บุคคลท่ีตดัสินใจเลือกมีแนวคิดวา่ พวกเขามีความสนใจหรือให้
ค่าน้อยมากกบัผลประโยชน์ท่ีเขาอาจจะได้เหนือผลประโยชน์ท่ีเขาจะได้น้อยท่ีสุดจากการเลือก 
เพราะจะค านึงถึงความปลอดภยัของผลประโยชน์ท่ีเขาจะไดรั้บนอ้ยกวา่มากกวา่ผลประโยชน์ท่ีเขา
อาจจะได้มากท่ีสุด นอกจากน้ี กฎแห่งความน้อยท่ีสุดยงัท าให้บุคคลเลือกจะไม่ยอมทางท่ีจะ
ก่อให้เกิดเหตุการณ์ท่ีพวกเขาทนไม่ไดห้รือไม่อาจยอมรับได้ (สุชาย  อศัวพนัธ์ุธนกุล,2533: 37) 
ดงันั้น ความส าคญัของกฎแห่งความน้อยท่ีสุด คือ ลกัษณะของกฎท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของ
สภาพการเร่ิมแรกท่ีบุคคลจะเลือกหลกัการร่วมกนัท่ีจะตอ้งอยูภ่ายใตม้่านของความไม่รู้ ซ่ึงบุคคลจะ
พยายามเลือกหลกัการท่ีคิดวา่ปลอดภยัท่ีสุด (Rawls, 1971: 137)  

ทฤษฎีความยุติธรรมในฐานะความเท่ียงธรรม (Justice as Fairness) โดย John 
Rawls  เป็นทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายเร่ืองความยติุธรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายในสังคมประชาธิปไตย เพื่อท่ี
ใหป้ระชาชนไดรั้บความยติุธรรมอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม มีสิทธิและเสรีภาพ โดย Rawls ไดใ้ช้
สภาพการเร่ิมแรกเป็นตวัก าหนด ใหป้ระชาชนทุกคนใชเ้ป็นหลกัในการตดัสินทางเลือกท่ีจะเกิดข้ึน 
เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั นอกจากน้ี 
Rawls ยงัตอ้งการให้ประชาชนและ/หรือรัฐค านึงผลประโยชน์ของผูเ้สียเปรียบท่ีอยู่ในสังคมเป็น
หลกั เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบติัจากความแตกต่าง ๆ นัน่เอง ตามภาพท่ี 2.2 ความยุติธรรมใน
ฐานะความเท่ียงธรรม 

 
 
 
 



119 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

  

2.9.2  ความยุติธรรมในฐานะสิทธิที่เที่ยงธรรม  

Dr.Rodney G. Peffer (2008) ได้พัฒนาทฤษฎี ความยุติธรรมในฐานะสิทธิท่ีเท่ียงธรรม 

(Justice as Fair Rights) มาจาก 2 หลักการความเป็นธรรมทางสังคม ในทฤษฎีความยุติธรรมใน

ฐานะความเท่ียงธรรม (Justice as Fairness) ของ John Rawls ผสมผสานทฤษฎีของ Marxist ในเร่ือง

ของกฎน้อยท่ีสุดอย่างแท้จริง (An Absolutely Minimal Set of Marxist) เพื่อน ามาใช้กับสังคมท่ีมี

การปกครองแบบประชาธิปไตย หรือระบบตลาดในสังคมนิยมท่ีมีการจัดการกันเอง 

(Peffer,1999:2) Peffer ได้น าเสนอครั้งแรก เม่ือปี 1990 ในหนังสือ Marxism, Morality and Social 

Justice ซ่ึง Peffer ได้ท าการส ารวจนักคิดท่ีนิยมฝ่ายซ้าย (Leftist) หรือนักคิดท่ีนิยมฝ่ายซ้ายท่ีต่อต้าน

ทฤษฎีของ John Rawls  โดยนักคิดทั้งหมดมีข้อโต้แย้ง Rawls บนพื้นฐานความคิดท่ีว่า Rawls มี

ความเข้าใจผิดหรือมีเหตุผลท่ีผิด  

   2.9.2.1 แนวคิดพื้นฐานของการสร้างทฤษฎีความยุติธรรมในฐานะสิทธิท่ี                 

เท่ียงธรรม 

  Peffer ได้เสนอแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการท่ีเกิดจากปรับปรุงแก้ไขจากทฤษฎีความ

ยุติธรรมในฐานะท่ีเท่ียงธรรม เพ่ือจะน ามาเป็นฐานคิดในการสร้างทฤษฎีความยุติธรรมในฐานะ

สิทธิท่ีเท่ียงธรรม (Justice as Fair Rights) (Peffer, 1990: 404 อ้างถึงใน Peffer, 2008) ดังนี้ 

1) ควรมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของการกินดีอยู่ดี (Well-Being)              

เพื่อไม่ให้ประชาชนตกอยู่ใต้มาตรฐานขั้นต้น ซ่ึงหลักการนี้จะต้องด าเนินการก่อนหลักการข้ออ่ืน 

2) ต้องมีการประมาณความเสมอภาค (Equality) ในคุณค่าของเสรีภาพ 

(The Worth of Liberty) และเข้มงวดกับความเสมอภาคของเสรีภาพของบุคคล (Equality of Liberty) 

3) หลักความแตกต่าง (The Difference Principle) ต้องรวมเร่ืองของการ

เคารพตนเอง เท่ากับการมีทรัพย์สิน ว่าเป็นความดีขั้นสูงส าหรับผู้ได้รับประโยชน์น้อยท่ีสุด 

4) ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ต้องไม่ถูกจ ากัดไว้เฉพาะเร่ือง

การเมืองการปกครอง แต่ต้องมีการน าระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในสังคมและระบบเศรษฐกิจด้วย 

โดยเฉพาะในท่ีท างาน  

  2.9.2.2  การพัฒนาทฤษฎี 

   1) ครั้งท่ี 1 

จากหลักการทั้ง 4 ข้อข้างต้นท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น Peffer (2008) ได้น ามา

สร้างเป็นทฤษฎีความเป็นธรรมเป็นสิทธิท่ีเท่ียงธรรม (Justice as Fair Rights) ซ่ึงต้องด าเนินการ

ตามล าดับก่อนหลัง ดังนี้ 
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(1) ความปลอดภยัขั้นพื้นฐาน (Basic Security) และสิทธิเพื่อความอยู่
รอด (Subsistence Rights)  ร่างกายของทุกคนจะตอ้งไดรั้บการเคารพ และทุกคนจะตอ้งไดรั้บการ
รับรองระดบัคุณภาพชีวติขั้นต ่า (A Minimum Level of Material Well- being) รวมถึงความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐาน (Basic Need) ท่ีจะใหพ้วกเขาสามารถด ารงชีพได ้

(2 )  ต้อง เ ป็นระบบอิสรภาพขั้ นพื้ นฐาน ท่ี เท่ า เ ที ยมขั้ น สู ง สุด                        
(A Maximum System of Equal Basic Liberties) รวมถึงเสรีภาพในการพูดและการชุมนุม (Freedom 
of Speech and Assembly) เสรีภาพของจิตส านึกหรืออิสรภาพในการคิด (Liberty of Conscience 
and Freedom of Thought) อิสรภาพของบุคคลในการครอบครองทรัพยสิ์น (Freedom of The 
Person along with the Right to Hold (Personal) Property) และอิสรภาพในการจบักุมโดยพลการ
และการยดึทรัพยจ์ะกระท ามิได ้เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยา่งอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั (Freedom from Arbitrary Arrest and Seizure as Defined by the Concept of the Rule of 
Law) 

(3) ต้องเป็นโอกาสท่ีเท่าเทียมท่ีจะได้รับต าแหน่งทางสังคมและ
หน่วยงาน นอกจากน้ี มีสิทธิท่ีเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจภายในสถาบนัท่ี
ตนเองสังกดัหรืออาศยัอยู ่

(4) ความไม่เสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic 
Inequalities) จะตอ้งมีการจดัการเพื่อผลประโยชน์ของผูท่ี้ไดเ้ปรียบน้อยท่ีสุด  โดยใช้หลกัการ
ประหยดัอย่างยุติธรรม แต่ต้องไม่เกินระดบัคุณค่าของเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกนั (Equal Worth of 
Liberty) หรือ การเคารพตวัเอง (The Good of Self-respect) (Peffer, 1990: 14 อา้งถึงใน Peffer, 
2008) 

จากการเสนอหลกัการทั้ง 4 ขอ้ของ Peffer ท่ีไดมี้พฒันามาจากหลกัการของ John 
Rawls นั้น Rawls ไดมี้การตอบรับในหลกัการขอ้ 1-3 แต่ไม่ยอมรับหลกัการใน ขอ้ 4 โดย Rawls 
(1993: 7 อา้งถึงใน Peffer, 2008) ไดใ้หค้วามเห็นในหนงัสือ Political Liberalism วา่ ในหลกัการขอ้
หน่ึงครอบคลุมเร่ืองสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกนัและเสรีภาพซ่ึงตอ้งด าเนินการเป็นอนัดบัแรก 
เพื่อให้ได้ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน และได้กล่าวซ ้ าอีกคร้ังในหนังสือ Justice as 
Fairness (Rawls, 2001: 44 อา้งถึงใน Peffer, 2008 ) 

2) คร้ังท่ี 2 
Peffer (2008) จึงไดมี้การพฒันาทฤษฎีอีกคร้ังหน่ึง เม่ือไดรั้บการตอบรับ

และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก Rawls โดย Peffer เห็นดว้ยกบั Rawls ในประเด็นท่ีวา่ การเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย (Political Democracy) นั้น ส าคญัในสังคมทนัสมยั และรองรับหลกัการ
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ความเท่าเทียมท่ีเท่ียงธรรมของเสรีภาพ (The Fair Equality of Liberty) และหลกัความแตกต่าง 
(Difference Principle)  ดงันั้น เม่ือปี 1995 Peffer จึงไดข้ยายทฤษฎีเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคม
ออกเป็น 5 หลกัการ โดยหลกัการในการน าทฤษฎีไปปฏิบติัจะตอ้งท าตามไปทีละหลกัการไม่
สามารถขา้มขอ้ใดขอ้หน่ึงไปได ้ซ่ึงเป็นหลกัการเดียวกนักบั Rawls (Peffer, 2008: 3) หลกัการ 5 
หลกัของ Peffer มีรายละเอียดดงัน้ี (Peffer,1994: 264 265 อา้งถึงใน Peffer, 2008: 3) 

(1) หลกัสิทธิขั้นพื้นฐาน (The Basic Rights Principle) บุคคลตอ้งมี
สิทธิขั้นพื้นฐานในเร่ืองสิทธิการรักษาความปลอดภัย (Security Rights) และการด ารงชีวิต 
(Subsistence Rights) นัน่คือ ไม่ว่าบุคคลจะมีรูปร่างหนา้ตา (Physical Integrity) อย่างไรจะตอ้ง
ไดรั้บการเคารพ และทุกคนจะตอ้งไดรั้บการประกนัวา่จะไดรั้บการกินดีอยูดี่ทางดา้นวตัถุและความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐานขั้นต ่า (A Minimum Level of Material Well-being Including Basic Needs) 

(2) หลกัการเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมมากท่ีสุด (The Maximum 
Equal Basic Liberties Principle) บุคคลมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกนั (Equal Basic Liberties) 
ซ่ึงรวมถึง 

(2.1) เสรีภาพในการส่ือสารและการชุมนุม (Freedom of Speech 
and Assembly) เสรีภาพในจิตส านึกและอิสรภาพทางความคิด (Liberty of Conscience and 
Freedom of Thought) อิสรภาพในการเคล่ือนไหว (Freedom of Movement) และสิทธิในการเลือก
อาชีพ (Free Choice of Occupation) อิสรภาพในครอบครองทรัพยสิ์น (Freedom of the Person 
along with the Right to Hold (Personal) Property)  และเสรีภาพในการจบักุมโดยพลการและการยึด
ทรัพยจ์ะกระท ามิได้ เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
(Freedom from Arbitrary Arrest and Sseizure as Defined by The Concepts of Due Process and 
The Rule of Law) 

(2.2) การเมืองแบบเสรีนิยมตอ้งรับประกนัคุณค่าท่ีเท่าเทียมใน
เร่ืองบุคคลมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง บุคคลมีสิทธิในการพดูเร่ืองการเมือง เป็นตน้ 

(2.3) หลักการโอกาสท่ีเท่าเทียมอย่างเท่ียงธรรม (The Fair 
Equality of Opportunity Principle) บุคคลมีโอกาสอยา่งเท่าเทียมในการแข่งขนัส าหรับหนา้ท่ีการ
งานและต าแหน่งทางสังคม (Social Positions and Offices) 

(2.4) หลกัการความแตกต่าง (The Modified Difference Principle) 
ความไม่เสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Inequalities) จะตอ้งมีการจดัการ
เพื่อผลประโยชน์ของผูท่ี้ไดเ้ปรียบนอ้ยท่ีสุด โดยใชห้ลกัการประหยดัอยา่งยุติธรรม แต่ตอ้งไม่เกิน
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ระดบัคุณค่าของเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกนั (Equal Worth of Liberty) หรือ การเคารพตวัเอง (The Good 
of Self-Respect)  

(2.5)  หลกัการประชาธิปไตยทางสังคมและเศรษฐกิจ (The Social 
and Economic Democracy Principle) บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ี
เก่ียวกบัสถาบนัทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีบุคคลเหล่านั้นเป็นสมาชิก  

3) คร้ังท่ี 3 ความยติุธรรมในฐานะสิทธิท่ีเท่ียงธรรม 
ปี ค.ศ. 2008 Peffer ไดพ้ฒันาทฤษฎีความเป็นธรรมทางสังคมอีกคร้ัง ใน 

คร้ังท่ี 3 น้ี Peffer ยงัคงทั้ง 5 หลกัการของการพฒันาในคร้ังท่ี 2 ไว ้โดย Peffer ไดเ้พิ่มรายละเอียดใน
แต่ละหลกัการของความเป็นธรรมทางสังคมใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

(1) หลกัสิทธิขั้นพื้นฐาน (The Basic Rights Principle) บุคคลตอ้ง
ได้รับการเคารพและปกป้องในเร่ืองสิทธิการรักษาความปลอดภยั (Security Rights) และการ
ด ารงชีวติ (Subsistence Rights) นัน่คือ  

(1.1) สิทธิการรักษาความปลอดภยั (Security Rights) บุคคลทุก
คนจะมีรูปร่างหน้าตา (Physical Integrity) อย่างไรจะตอ้งได้รับการเคารพและจะตอ้งได้รับการ
ปกป้องจากรัฐหรือมาตรการพื้นฐานทางสังคมท่ีป้องกนัการคุกคาม และทุกคนจะตอ้งไดรั้บการ
ประกนัวา่จะไดรั้บการกินดีอยูดี่ทางดา้นวตัถุและความจ าเป็นขั้นพื้นฐานขั้นต ่า (A Minimum Level 
of Material Well-being including Basic Needs) 

(1.2) สิทธิการด ารงชีพ (Subsistence Rights) บุคคลทุกคนตอ้ง
ได้รับการรับรองความต้องการทรัพยากรพื้นฐานส าหรับเป็นประชาชนและหน้าท่ีของมนุษย ์
รวมทั้ งการดูแลสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โภชนาการ มีน ้ าท่ีใช้การบริโภค (Potable 
Water)  มีเคร่ืองนุ่งห่มเพียงพอ ท่ีพกัอาศยัท่ีเหมาะสม และส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่

(2) หลกัการเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมมากท่ีสุด (The Maximum 
Equal Basic Liberties Principle) 

(2.1) เสรีภาพพลเมือง (Civil Liberties) เช่น บุคคลมีเสรีภาพใน
การพูดและเสรีภาพในการชุมนุม (Freedom of Speech and Assembly ) เสรีภาพของจิตส านึกและ
อิสรภาพทางความคิด (Liberty of Conscience and Freedom of Thought) อิสรภาพในการนบัถือ
ศาสนา (Freedom of Religion and Worship) อิสรภาพในการเคล่ือนไหวและอิสระในการเลือก
อาชีพ (Freedom of Movement and Free Choice of Occupation) อิสรภาพในการจบักุมโดยพลการ
และการยดึทรัพยจ์ะกระท ามิได ้เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยา่งอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั (Freedom from Arbitrary Arrest and Seizure as Defined by The Concept of The Rule of 
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Law) รวมไปถึงสิทธิการถูกพิจารณาคดีในคดีอาชญากรรมและคดีแพ่ง (The Right to a Fair Ttrial 
in Criminal and Civil Legal Cases) และอิสรภาพในครอบครองทรัพยสิ์น (Freedom of The Person 
along with the Right to Hold Personal Property) รวมไปถึงสถานท่ีให้การผลิตขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจ
ขนาดเล็ก หรือธุรกิจท่ีด าเนินการโดยครอบครัว 

(2.2) สิทธิครอบครัว (Family Rights) เช่น สิทธิในการเล้ียงเด็ก
และก ากบัธุรกิจครอบครัว (The Right to Raise One’s Children and Conduct Family Business) 
อยา่งไรก็ตาม ครอบครัวจะถูกวางกรอบโดยสภาพสังคมและวฒันธรรมนั้นๆ ท่ีสมาชิกท่ีเป็นผูใ้หญ่
คิดวา่เหมาะสม โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลเด็ก เช่น การท าร้ายเด็กทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจและการทารุณทางเพศ นอกจากน้ี บางรัฐบาลยงัมีก าหนดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กเป็นประชาชนท่ีสามารถท าหนา้ท่ีพลเมืองหรือหน้าท่ีสมาชิกในสังคม ซ่ึงจะ
ประสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยัทั้งการจดัการศึกษาโดยครอบครัว โรงเรียนเอกชน และโรงเรียน
รัฐบาล 

(2.3) การเมืองแบบเสรีนิยม (Political Liberties) เช่น มีสิทธิใน
การรณรงค์ ออกเสียง และเสนอตวัเพื่อชิงต าแหน่งทางการเมือง และยงัรวมถึงสิทธิในการพูดถึง
การเมืองและชุมชน ซ่ึงสิทธิเหล่าน้ีจะต้องถูกรับรองคุณค่าเท่ากับการรณรงค์กฎหมายการคลัง 
อิสระในการเขา้ถึงส่ือสารมวลชน (Mass media) เพื่อพรรคการเมืองและการเคล่ือนไหว  

(3) หลกัการโอกาสท่ีเท่าเทียมอยา่งเท่ียงธรรม (The Fair Equality of 
Opportunity Principle) ในหลกัการน้ีเป็นหลกัการท่ีใช้ในการแข่งขนัส าหรับต าแหน่งทางสังคม
หรือหน่วยงาน รวมถึงการหางานด้วย โดยบุคคลมีความเท่าเทียมกันในเร่ืองพรสวรรค์ตาม
ธรรมชาติและความสามารถซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัชนิดของต าแหน่ง หน่วยงาน อาชีพ และหนา้ท่ี บุคคล
ตอ้งไดรั้บโอกาสท่ีเท่ากนัในการไดรั้บต าแหน่งเหล่านั้น 

ส าหรับในสังคมขนาดใหญ่ ต้อง 1) ไม่มีการเลือกปฏิบัติบุคคลท่ีมี
ความแตกต่างในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา เพศ และวิถีทางเพศ รวมไปถึงไม่มีการกีดกั้นการเขา้
ท างานหรือการท างานของสตรีท่ีก าลงัตั้งครรภ์หรือหลงัจากการลาคลอด และ 2) เด็กทุกคนไดรั้บ
สิทธ์ิเขา้เรียนในระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
และมีสิทธิเท่าเทียมในการเขา้วิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณภาพ และมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการ
เขา้ฝึกอบรมพฒันาอาชีพและเทคนิคต่างๆ และสามารถเขา้ฝึกอบรมไดอี้กคร้ังเม่ือโตข้ึน 

(4) หลกัการความแตกต่าง (The Modified Difference Principle) 
ในสังคมขนาดใหญ่ ปริมาณความไม่เสมอภาคในเร่ืองวตัถุท่ีเกิดจาก

รายได ้ความร ่ ารวย และเวลาว่างเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ตราบเท่าท่ียงัมีการให้ส่ิงเร้าแก่บุคคล
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เพื่อให้เข้าศึกษาต่อ เพื่อผลิต และสร้างกิจกรรมท่ีมีความสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ความไม่เสมอ

ภาคทางเศรษฐกิจสามารถจัดการได้ ถ้าสามารถจัดผลประโยชน์ให้แก่คนท่ีได้รับผลประโยชน์น้อย

ท่ีสุดได้โดยให้สอดคล้องกับหลักการการออมท่ีเป็นธรรม (The Just Savings Principle) แต่ต้องไม่

เกินระดับท่ีจะท าลาย 1) คุณค่าท่ีเท่าเทียมของหลักเสรีภาพท่ีกล่าวไว้ในกฎหมายแพ่งและกฎหมาย

อาญา และ/หรือท าลาย 2) ความดีของบุคคล (The Good of Persons) ในการเคารพตนเอง ซ่ึงเกิตจาก

ผลกระทบของการมีวัตถุท่ีแตกต่างกัน ส าหรับการใช้หลักการความแตกต่างกัน Peffer ได้แนะน าว่า 

ควรใช้ดังนี้ 

(4.1)  สามารถใช้ได้โดยตรงกับคนท่ีไม่มีความสามารถ โดยการ

ให้จัดหาสินค้าและบริการและ/หรือการให้เงินสด ซ่ึงเท่ากับค่าใช้จ่ายทั่วไปในการจัดการ

รักษาพยาบาล และการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ รัฐหรือสังคมต้องจัดหามาตรฐาน

ในการครองชีพทางวัตถุ (The Material Standard of Living)ให้บุคคล แต่ต้อง 

(4.2)  ใช้หลักการนี้ทางอ้อมกับบุคคลท่ีมีความสามารถ (Able 

Adults) เช่น คนท่ีมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงคนท่ีอายุยังไม่ถึงวัยเกษียณ ด้วยวิธีสร้าง

และบ ารุงรักษาสถาบันภูมิหลัง (Background Institutions) นโยบาย และโครงการอย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและโครงการท่ีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูก

สุขลักษณะ รัฐและ/หรือสังคมต้องรับประกันว่า บุคคลจะมีโอกาสท่ีรับมาตรฐานในการครองชีพ

ทางวัตถุ (The Material Standard of Living) ส าหรับตนเองและคนในครอบครัวจากความพยายาม

ของบุคคลแน่นอน อย่างไรก็ตาม หากโอกาสดังกล่าวไม่เกิดขึ้น รัฐหรือสังคมต้องให้ความ

ช่วยเหลือ 

(5) หลักการประชาธิปไตยทางสังคมและเศรษฐกิจ (The Social and 

Economic Democracy Principle) ส าหรับผู้ใหญ่ หลักการนี้เป็นหลักการสิทธิท่ีเท่าเทียมกันในการมี

ส่วนร่วมในการกระบวนการตัดสินใจในระดับสาธารณะ ระดับสังคมและสถาบันเศรษฐกิจท่ีบุคคล

เป็นสมาชิก เช่น สถานท่ีท างาน สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 

(5.1) หลักการนี้ไม่สามารถใช้ได้โดยตรงกับคลับส่วนตัวหรือ

สมาคม ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจท่ีด าเนินการโดยครอบครัว 

(5.2) ในระดับสาธารณะ และระดับสังคมและสถาบันนั้น บุคคล

ทุกคนไม่ได้รับการรับรองว่าจะได้อ านาจ (Power) และอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย (Authority) 

เพราะในบางกรณี ล าดับชั้นบังคับบัญชาก็มีความจ าเป็น 

(5.3) ส าหรับหลักการนี้จะไม่ใช้ในแหล่งการผลิตท่ีมีขนาดใหญ่

หรือบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีการแบ่งการตัดสินท่ีเกี่ยวกับบริษัทโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
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ตดัสินใจในบางเร่ืองรวมหลักการความเป็นธรรมทางสังคมเข้าไปด้วยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
ขอ้เทจ็จริงทางสังคมของสังคมนั้นๆ  

Peffer ไดใ้ชห้ลกัการของทฤษฎีความยติุธรรมในฐานะความเท่ียงธรรมมาเป็นฐาน
คิดและพฒันาให้เกิดทฤษฎีใหม่ข้ึน และยงัน าจุดเด่นของทฤษฎีการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
สังคมนิยมมาผสมผสาน เพื่อให้เกิดทฤษฎีความยุติธรรมในฐานะสิทธิท่ีเท่ียงธรรม เป็นการมอง
เร่ืองของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกเป็นส าคญั โดยรัฐจะตอ้งหาสวสัดิการมาเติมเต็มหรือเสริมให้
ในส่วนท่ีขาดของปัจเจกนั่นเอง ตามภาพท่ี 2.3 ความยุติธรรมในฐานะสิทธิท่ี เท่ียงธรรม



127 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 
  

2.9.3  หลกัความเป็นธรรมทางสังคม (Principle of Social Justice)  
 David  Miller (2003: 4-6) พฒันาทฤษฎีส าหรับสังคมประชาธิปไตยท่ีมีความหลากหลาย
ทั้งในเร่ืองของเศรษฐกิจ และสังคม เป็นสังคมท่ีประกอบไปดว้ยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเช่ือในเร่ือง
ความเป็นธรรมทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) เพราะประชาชน
ไม่ไดพ้ึ่งพาอาศยัแค่การท างานภายในประเทศดงัเช่นเดิม ท าให้ประชาชนตอ้งหันไปพึ่งพาระบบ
เศรษฐกิจโลก อีกทั้งความหลากหลายทั้งทางวฒันธรรม ศาสนา เช้ือชาติ เป็นตน้ ท่ีท าให้ความเช่ือ
หรือการจดัการความเป็นธรรมทางสังคมแตกต่างกนั (Miller, 2003: 17,246) โดย Miller มองว่า 
ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีสถาบนั (Institution) ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งมีทิศทางในการจดัการเร่ืองของการกินดีอยูดี่ของสมาชิกในสังคมท่ีมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงในทฤษฎีความยุติธรรมของ John Rawls เรียกว่า โครงสร้างพื้นฐานของสังคม (The Basic 
Structure of Society) (Miller, 2003: 11) ซ่ึง Miller เช่ือวา่ทฤษฎีความเป็นธรรมทางสังคมท่ีสร้างข้ึน
สามารถใชก้บัทั้งส่ิงท่ีเป็นสินคา้และบริการสาธารณะ (Public Goods) และสินคา้หรือบริการส่วน
บุคคล (Private Commodities) (Miller, 2003: 10) ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นเร่ืองคุณงามความดี
ของสังคม (A Social Virtue) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเราเก่ียวขอ้งหรือเป็นเจา้ของเท่ากบัส่ิงท่ีคนอ่ืนเป็น
เจา้ของ (Miller, 2003: 21,33) ซ่ึงความเป็นธรรมทางสังคมตอ้งการให้ประชาชนปฏิบติัต่อกนัอยา่ง
เท่าเทียม  

2.9.3.1 การพฒันาทฤษฎี 
จุดหมาย (Goal) ของหลักความเป็นธรรมทางสังคม คือ การค้นพบหลกัการท่ี

ประชาชนจะใช้เ ม่ือต้องตัดสินใจว่า อะไรในสังคมมีความยุติธรรม (Just) หรือไม่ยุติธรรม      
(Unjust) ในสังคมโลกท่ีมีความหลากหลายมากกวา่สังคมยุคดั้งเดิม (Miller, 2003: ix) โดย Miller 
(2003: 6) ไดพ้ยายามจ ากดัเน้ือหาของความเป็นธรรมทางสังคมไวท่ี้เร่ืองของความได้เปรียบ       
(The Advantages) และความเสียเปรียบ (The Disadvantages) ในการไดรั้บการกระจายทรัพยากร
ต่างๆ  

Miller (2003: 62-63) สร้างหลกัการจากการส ารวจมติมหาชน (Public Opinion 
Polls) แลว้จึงน าผลของมติมหาชนมาศึกษามติมหาชน โดยค านึงถึงองค์ประกอบความยุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั เพราะ Miller เช่ือว่า ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นส่ิงส าคญัตามธรรมชาติ ดงันั้นการ
เปล่ียนแปลงให้สังคมไปสู่ความเท่ียงธรรม (Fairness) ให้เพิ่มมากข้ึนสามารถท าได ้ซ่ึงจากศึกษา 
มติมหาชนเหล่านั้น Miller พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัความยุติธรรมนั้น พบว่า 
ความยุติธรรมมีความหลากหลาย (Pluralistic) โดยประชาชนจะพิจารณาความยุติธรรมจากบริบท
ของสถานการณ์นั้นๆ ดงันั้น ทฤษฎีความเป็นธรรมทางสังคมท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งสามารถท าให้เกิด
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หลกัการของความยุติธรรมท่ีทุกคนสามารถน าไปใช้ได้จริง เพราะหลกัการความเป็นธรรมทาง
สังคมจึงเป็นสังคมหรือสภาพแวดลอ้ม (Pluralistic or Circumstantial)  ท่ีมีความหลากหลาย เพราะ
แต่ละส่วนท่ีแตกต่างของแนวคิดเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคมนั้นเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสภาพแวดลอ้ม
ความเป็นธรรมทางสังคม (The Circumstance of Social Justice) เพราะการท่ีจะตดัสินใจได้ว่า    
อะไรคือความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมตอ้งข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีอยูภ่ายใตแ้นวคิดท่ีใชใ้นการก ากบั
การออกกฎหมาย นโยบายสาธารณะ และพฤติกรรมของพลเมือง (Miller ,2003: 12)  ดงันั้น การท่ี
จะตดัสินใจวา่อะไรคือส่ิงท่ียติุธรรมหรือไม่ยติุธรรมนั้น ข้ึนอยูก่บัหลกัการความยุติธรรมท่ีแต่ละคน
ยดึถือและธรรมชาติของสถานการณ์นั้นๆ (Miller ,2003: 64-65)  
  Miller (2003: 11) มองว่า ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระจายส่ิงท่ีดี(ความไดเ้ปรียบ) (The Distribution of Good-advantage) และการกระจายส่ิงท่ีไม่ดี      
(ความเสียเปรียบ) (The Distribution of Bad - disadvantage) ในสังคม และมองเฉพาะเจาะจงว่า 
ส่ิงของเหล่าน้ีจะกระจายในสังคมไดอ้ยา่งไร (How These Things should be distributed with 
Society) ดังนั้น ความเป็นธรรมทางสังคมจึงเก่ียวข้องกับแนวทางท่ีทรัพยากรจะถูกจดัสรรให้
ประชาชนโดยสถาบนัทางสังคม โดยผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมทางสังคมนั้น รวม
ไปถึงเร่ืองรายได ้(Money) ทรัพยสิ์น (Property) การประกอบอาชีพ (Jobs and Offices)  การศึกษา 
(Education) การรักษาพยาบาล (Medical Care) การดูแลเด็กเล็กและสิทธิประโยชน์ท่ีเด็กไดรั้บ 
(Child Benefits and Child Care) การดูแลผูสู้งอายุ (Care for Elderly) เกียรตินิยมและรางวลั 
(Honors and Prizes) ความปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal Security) การเคหะ (Housing) การ
คมนาคมขนส่ง (Transportation) และโอกาสในการพกัผอ่นหยอ่นใจ ส่วนการเสียเปรียบรวมอยูใ่น
เร่ืองการบริการทางทหาร (Military service) ค าท่ีเป็นอนัตราย (Dangerous Word) และความ
ยากล าบากอ่ืนๆ (Hardships) 

นอกจากน้ี Miller ยงัให้ความสนใจในผลกระทบความเป็นธรรมทางสังคมท่ีเกิด
จากกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) และการมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย (Multiculturalism) 
เพราะกระแสโลกาภิวตัน์ท าให้พฤติกรรมของพลเมืองเปล่ียนแปลงไป เช่น การมีชีวิตของ
ประชาชนข้ึนอยูก่บัการท างานของตลาดโลก ท าให้รัฐไม่สามารถควบคุมหรือมีบทบาทนอ้ยในการ
ควบคุม ส่วนการมีวฒันธรรมหลากหลาย คือ การท่ีมีกลุ่มชนหลากหลายในรัฐ ทั้งกลุ่มทางศาสนา 
กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มเพศท่ีสาม เป็นต้น ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างตอ้งการให้อตัลกัษณ์ของกลุ่มตนเองได้
รับรองทางการเมือง Miller เห็นว่า ทั้งสองเร่ืองจะมีผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัการความเป็น
ธรรมทางสังคมว่าจะมีหลกัการใดท่ีเหมาะสมหรือมีวิธีการใดท่ีจะท าให้เกิดความเป็นธรรมทาง
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สังคมเกิดข้ึนไดจ้ริงในทางปฏิบติัท่ามกลางความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั (Miller, 
2003: 246)  
  2.9.3.2 หลกัความเป็นธรรมทางสังคม (Principles of social justice) 
  Miller เช่ือว่า หลกัการความเป็นธรรมทางสังคมเป็นหลกัการท่ีสามารถน าไปใช้
ในชุมชนท่ีมีการเมืองชดัเจน อีกทั้งมีโครงสร้างทางสถาบนัท่ีสามารถแบ่งปันทรัพยากรทางสังคม
ใหแ้ต่ละบุคคลในสังคมไดต้ามความตอ้งการ รวมทั้งมีการสร้างมาตรฐานขั้นต ่าให้แก่ประชาชนอีก
ดว้ย (2003: 246-247) โดย Miller ไดเ้สนอหลกัความเป็นธรรมทางสังคม 3 แนวคิด ดงัน้ี 

  1) แนวคิดเร่ืองความตอ้งการ (Concept of Need) เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
กับความต้องการของบุคคลท่ีขาดแคลนส่ิงท่ีจ าเป็น แนวคิดเร่ืองน้ีมีความเก่ียวข้องกับเร่ือง
สวสัดิการ (Welfare) (Miller, 2003: 8)  ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดอนัตรายหรือถูกท าร้าย หรือขดัขวาง
ความสามารถของบุคคลในการท าหนา้ท่ี (Miller, 2003:207,210) ซ่ึงแนวคิดเร่ืองความตอ้งการส่วน
ใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนมากกวา่ความตอ้งการของปัจเจก (Miller, 
2003: 210-212) 

  2) แนวคิดเร่ืองส่ิงท่ีบุคคลควรไดรั้บ (Concept of Desert) เป็นแนวคิดและ
แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวพนักบัศีลธรรม (Morality) โดยบุคคลจะตอ้งไดรั้บรางวลัจากการท ากิจกรรม
ท่ีมีคุณค่าต่างๆ เป็นการสร้างพื้นฐานให้แก่บุคคลในการไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างชนิดกนั 
(Miller, 2003: 19)  ซ่ึงแนวคิดเร่ืองน้ีมีหลกัท่ีอยูบ่นพื้นฐานของผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงมากกวา่
ความพยายามหรือคุณลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีเหนือกว่ามกัจะไดรั้บเลือก (Miller, 
2003: 134,137,141) ทั้งน้ี ในบางคร้ังการท่ีบุคคลจะไดรั้บสิทธิประโยชน์นั้น ตอ้งเป็นสัดส่วนท่ี
เหมาะสมและเท่าเทียมเช่นกนั (Miller,2003: 19) ในแนวคิดเร่ืองส่ิงท่ีบุคคลควรไดรั้บนั้น ตอ้งมี
องคป์ระกอบ 4 หลกั ดงัน้ี คือ 1) บุคคลท่ีควรไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลนั้นๆ 
2) ส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการ (ทุน/ทรัพยากร/ความช่วยเหลือ) 3) เหตุผล ท่ีบุคคลดงักล่าวสมควรไดรั้บ
ความช่วยเหลือ และ 4) แหล่งความช่วยเหลือ (ทุน/งบประมาณ/ทรัพยกร) (Kleinig, 1971: 76) ซ่ึง
ในการพิจารณาแนวคิดดงักล่าวนั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ย 3 ใน 4 องค์ประกอบขา้งนั้น จึงจะ
เรียกวา่เป็นไปดว้ย   

  3) แนวคิดเร่ืองความเสมอภาค (Equality) สังคมตอ้งพิจารณาและปฏิบติั
ต่อประชาชนดว้ยความเท่าเทียมและตอ้งมีการกระจายสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนั (Miller, 2003: 232) 
โดยประชาชนต้องมีความเป็นพลเมือง (Citizenship) เพราะคุณสมบติัของการเป็นพลเมือง คือ 
ประชาชนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั ทั้งทางดา้นกฎหมาย การเมือง และสิทธิทาง
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สังคม และยังรวมไปถึงนโยบายสาธารณะท่ีรัฐจะต้องพิจารณาจัดสรรอย่างเสมอภาค เช่น รัฐต้อง

จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ทุกคน (Miller, 2003: 250) 

จากองค์ประกอบทั้งสามแนวคิดของความเป็นธรรมทางสังคม พบว่า ทั้ง

สามแนวคิดนั้นเป็นการอ้างอิงถึงผลลัพธ์ (Outcome) (Robinson, M.ม.ป.ป.) Miller เช่ือว่า การ

ด าเนินกระบวนการท่ีมีความยุติธรรมนั้น จะท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นธรรมแน่นอน ดังนั้น การด าเนิน

กระบวนการท่ีมีความเป็นธรรมจะต้องประกอบไปด้วย (Miller, 2003: 99-102) 

(1)  ความเสมอภาค (Equality) กระบวนการท่ีมีความเป็นธรรมนั้น

ต้องการให้ทุกคนมีหลักฐานอ้างอิงในเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งของว่าก าลังมีความพยายามท่ีจะจัดสรร

อย่างเท่าเทียม 

(2) ความถูกต้อง (Accuracy) ในกระบวนการท่ีเป็นธรรมนั้น ต้อง

พยายามท่ีจะเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรร 

(3) เป็นสาธารณะ (Publicity) ในกระบวนการท่ีเป็นธรรมนั้น จะต้อง

เปิดเผยกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในกระบวนการอย่างชัดเจน 

(4) ศักดิ์ศรี (Dignity) ในกระบวนการท่ีเป็นธรรมต้องไม่ท าให้

ประชาชนเสียศักดิ์ศรีหรือท าให้ประชาชนไม่พอใจหรือท าให้ประชาชนรู้สึกด้อยค่า 

ในการด าเนินกระบวนการใดๆ ในสังคม ต้องมีทั้ง 4 ปัจจัยประกอบอยู่ในการ

ด าเนินการ จะท าให้ผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการนั่น มีความเป็นธรรมอย่างแน่นอน (Miller, 2003: 

101-102) 

2.9.3.3 รูปแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Modes of Human Relationship) 

จากแนวคิดความเป็นธรรมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเร่ืองความต้องการ 

แนวคิดสิ่งท่ีบุคคลควรได้รับ และแนวคิดเร่ืองความเสมอภาคนั้น Miller (2003: 25)  เช่ือว่า แนวคิด

เหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Modes of Human Relationship) ซ่ึง

รูปแบบมนุษย์สัมพันธ์นั้นเป็นเร่ืองความสัมพันธ์ท่ีหลากหลายท่ีบุคคลมีต่อบุคคลอ่ืนๆ  ดังนั้นการท่ี

จะเข้าใจความต้องการความยุติธรรมให้ดีท่ีสุด เราต้องดูท่ีธรรมชาติของความสัมพันธ์ (Nature of 

Relationship) เพราะในโลกของความเป็นจริง ความสัมพันธ์ของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนและมีอีก

หลายแง่มุม (Multifaceted) ดังนั้น หากเราต้องการท่ีจะเข้าสังคมแบบเสรีนิยมสมัยใหม่ (Modern 

Liberal Societies) จึงต้องมีความเข้าใจพื้นฐานรูปแบบของความสัมพันธ์ของคนในสังคม ซ่ึง  

Miller (2003: 26-32) ได้เสนอรูปแบบมนุษย์สัมพันธ์ของมนุษย์ 3 ประการ ดังนี้ 

1) ชุมชนเป็นปึกแผ่น (Solidaristic Community) จะเกิดขึ้นเม่ือประชาชน

มีการแสดงอัตลักษณ์ในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม                  
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(A Common Ethos) ของชุมชน โดยเริ่มจากความสัมพันธ์แบบซ่ึงหน้า (Face– to-face Relationship) 

จะก่อให้เกิดความเข้าใจและความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และสามารถขยายจากกลุ่มท่ีมีปฏิสัมพันธ์

กันไปสู่วงกว้างท่ีมีความเช่ือหรือวัฒนธรรมร่วมกัน เช่น กลุ่มเครือญาติ เป็นต้น 

  ในรูปแบบมนุษย์สัมพันธ์แบบชุมชนเป็นปึกแผ่นนี้ หลักการความเป็น

ธรรมท่ีเกิดจากการจัดสรรในความสัมพันธ์นี้ท าตามหลักความต้องการ (Need) เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง

มากท่ีสุด เพราะสมาชิกทุกคนถูกคาดหวังให้รับความต้องการของผู้อ่ืนตามส่วนของความสามารถ 

ขอบเขตความรับผิดชอบอยู่ท่ีมีความใกล้ชิดกับชุมชนแค่ไหน ความต้องการถูกท าให้เข้าใจว่าเป็น

ลักษณะพื้นฐานทั่วไปทางด้านสังคมท่ีมีร่วมกันของกลุ่มคนในชุมชน (Miller, 2003: 27,210, 212) 

หลักความต้องการจึงเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมท่ีมีร่วมกันของกลุ่มคน

ทั่วไป 

2) การเป็นสมาคม (Instrumental Association) จะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลได้มี

ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในรูปแบบการกระท าท่ีท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด (A Utilitarian 

Manner) โดยมีจุดประสงค์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน กระบวนทัศน์ (Paradigm)ท่ีส าคัญของ

ความสัมพันธ์แบบนี้ คือ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (Miller, 2003: 27-28) 

  ในรูปแบบมนุษย์สัมพันธ์แบบการเป็นสมาคมนี้ หลักการความเป็นธรรม

ท่ีเกิดการจากจัดสรรในความสัมพันธ์นี้ท าตามหลักสิ่งท่ีบุคคลได้รับ (The Principle of Distribution 

according to Desert) เป็นเกี่ยวข้องมากท่ีสุด เพราะทุกคนท่ีมาสมาคมนั้น มาในฐานะอิสระท่ีมี

ทักษะและพรสวรรค์ ซ่ึงจะจัดให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย  ดังนั้นความยุติธรรมจะเกิดขึ้น เม่ือ

บุคคลได้รับการตอบแทนเท่ากับผลงานท่ีเขาท า หรือพูดอีกนัยหน่ึงว่า สิ่งท่ีบุคคลจะได้รับนั้น

สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วม ซ่ึงจะเป็น

มาตรวัดสิ่งท่ีบุคคลอุทิศตนให้แก่องค์กร (Miller, 2003: 28) ดังนั้น สิ่งท่ีประชาชนควรได้รับจะถูก

วัดจากผลงานท่ีชัดเจนมากกว่าความพยายามหรือคุณสมบัติ (Miller, 2003: 134, 137) เพราะผลงาน

ท่ีชัดเจนมักจะได้รางวัลเสมอ (Miller, 2003: 141, 146) ซ่ึงในทางปฏิบัติ Miller (2003: 29)  พบว่า 

ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้มีปัจจัยท่ีท าให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นยาก เช่น จะใช้มาตรวัดอะไรมาวัด

สิ่งท่ีบุคคลอุทิศตนให้หน่วยงาน 

3) ความเป็นพลเมือง (Citizenship) ในสังคมเสรีนิยมสมัยใหม่ (Modern 

Liberal Societies) ประชาชนอยู่ในสังคมในฐานะพลเมืองของสังคมนั้นๆ ซ่ึงพลเมืองของสังคม

จะต้องเข้าใจในฐานะผู้รับ (The Bearer)ในเร่ืองสิทธิและข้อห้ามต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานภาพของ

การเป็นพลเมืองของตนเอง (Miller, 2003: 30) ซ่ึงความหมายของความเป็นพลเมืองท่ีถูกต้องตาม

กฎหมายนั้น หมายความว่า สถานะทางสังคมและกฎหมายท่ีมีร่วมกัน 
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  ในรูปแบบมนุษยส์ัมพนัธ์แบบความเป็นพลเมือง หลกัการความเป็นธรรม
ท่ีเกิดจากการจดัสรรในความสัมพนัธ์น้ีท าตามหลกัความเสมอภาค (Equality) เพราะสถานะของ
พลเมือง คือสถานะภาพของความเท่าเทียม นัน่คือ ทุกคนมีความเท่าเทียมในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ 
สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และไดรั้บบริการท่ีชุมชนทางการเมือง (The 
Political Community) เป็นผูใ้ห้บริการ (Miller, 2003: 30)  ดงันั้น พลเมืองทุกคนสมควรไดรั้บสิทธิ
ท่ีเท่าเทียมกนั (Miller, 2003: 237) 

รูปแบบมนุษยส์ัมพนัธ์ (Modes of Human Relationship) ทั้ง 3 รูป นั้น สามารถใช้
รูปแบบมนุษยส์ัมพนัธ์พิจารณาสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคคลต่างๆ ได ้โดยมองวา่เป็นความยุติธรรม
ในครอบครัว หรือความยุติธรรมในบริษทั เป็นตน้ ซ่ึง Miller เห็นว่า รูปแบบมนุษยส์ัมพนัธ์นั้นมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการความเป็นธรรมท่ีเหมาะสม นัน่คือ สามารถแสดงวา่หลกัการความเป็น
ธรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือเก่ียวขอ้งกบับริบทของสังคมนั้นๆ เพราะรูปแบบความสัมพนัธ์ 
(Mode of Relationship) ท่ีแน่นอนจะท าให้หลกัการความเป็นธรรมเป็นไปได ้นอกจากน้ีรูปแบบ
การรวมตวักนั (Mode of Association) ยงัสามารถใชป้ระโยชน์จากหลกัความเป็นธรรมเหมาะสมได้
หลากหลายความรู้สึกอีกดว้ย (Miller, 2003: 34)  ในดา้นโลกาภิวตัน์ทางดา้นเศรษฐกิจ Miller ยงั
เห็นวา่จะเป็นตวัท าให้ความเป็นธรรมทางสังคมไม่เกิดข้ึนอีกดว้ย ดงันั้นจะตอ้งท าให้เกิดความเป็น
พลเมืองอย่างเท่าเทียม คือ มีความเสมอภาคดา้นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่างแทจ้ริงนัน่เอง 
(Miller, 2003: 255)  

Miller ได้พยายามอธิบายความเป็นธรรมทางสังคม ท่ีแตกต่างจากความ                       
เป็นธรรมทางสังคมแบบดั้ งเดิม เ น่ืองจากสังคมสมัยใหม่มีความสลับซับซ้อน พร้อมทั้ ง                 
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย ดังนั้น การมองความเป็นธรรมทางสังคมของสังคมต่างๆ จึงมีความ
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสภาพสังคม วฒันธรรมและบริบทแวดลอ้มนัน่เอง โดย Miller ไดอ้ธิบายผา่น 
3 แนวคิดได้แก่ แนวคิดความต้องการ แนวคิดส่ิงท่ีบุคคลควรได้รับ แนวคิดความเสมอภาค                  
และ Miller เช่ือว่า ความเป็นธรรมจะเกิดข้ึนได้จะตอ้งข้ึนอยู่กบัรูปแบบมนุษยสัมพนัธ์ของคน               
ในสังคมนั้ นด้วย และเม่ือด า เนินกิจกรรมท่ีมีความเป็นธรรมด้วยกระบวนการท่ีมีความ                  
เป็นธรรมผลลพัธ์ท่ีออกมาย่อมมีความเป็นธรรม ตามภาพท่ี 2.4  หลกัความเป็นธรรมทางสังคม
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 จากการทบทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 3 ทฤษฎีแลว้นั้น พบวา่ ทฤษฎีความยุติธรรมในฐานะ
ความเท่ียงธรรม โดย John Rawls ทฤษฎีความยุติธรรมในฐานะสิทธิท่ีเท่ียงธรรม โดย Rodney G. 
Peffer และหลกัการความเป็นธรรมทางสังคม โดย David Miller นั้นต่างก็เป็นทฤษฎีท่ีใช้ส าหรับ
วเิคราะห์สังคมท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตยวา่จะสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดข้ึนได้
อย่างไรและใช้โครงสร้างสังคมเป็นเคร่ืองมือในวิเคราะห์ความเป็นธรรมทางสังคมเช่นเดิมกัน 
นอกจากน้ี ทั้งสามทฤษฎีมองวา่ ประชาชนตอ้งไดรั้บสิทธิและเสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกนัเหมือนกนั 
ไม่วา่จะเป็นสิทธิของพลเมือง ยงัรวมไปถึงโอกาสการเขา้ถึงบริการต่างๆ ท่ีรัฐพึงมีให้แก่ประชาชน
ของตนเอง และประชาชนจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัอย่างเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบติัโดยเหตุแห่งความ
แตกต่างด้วยเพศ เช้ือชาติ และศาสนา เป็นตน้ และยงัต้องคงไวซ่ึ้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง
ตนเองอีกดว้ย และประเด็นท่ีทั้ง 3 นกัคิดให้ความสนใจมาก คือ ตอ้งค านึงถึงผูท่ี้เสียผลประโยชน์
มากท่ีสุด ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ถึงโอกาส หรือเสียโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากร
ต่างๆ เช่น เด็ก ผูห้ญิง ผูพ้ิการ เป็นตน้ 

ทฤษฎีความยติุธรรมในฐานะความเท่ียงธรรมเป็นรากฐานความคิด ท าให้เกิดการพฒันาจน
กลายมาเป็นทฤษฎีความยติุธรรมในฐานะสิทธิท่ีเท่ียงธรรม โดยทฤษฎีความยติุธรรมในฐานะสิทธิท่ี
เท่ียงธรรมไดมี้การพฒันารายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองของหลกัการของความเป็นธรรม โดยการขยาย
จากหลกัการความเป็นธรรมจากดั้งเดิมท่ี John Rawl ไดคิ้ดไว ้2 หลกัการ Rodney G. Peffer ไดข้ยาย
ออกมาเป็น 5 หลกัการ ซ่ึงเจา้ของทฤษฎีอย่าง Rawls เองก็ให้การยอมรับใน 3 หลกัการของเร่ือง
หลกัสิทธิขั้นพื้นฐาน หลกัการเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมมากท่ีสุด และหลกัการโอกาสท่ีเท่า
เทียมอย่างเท่ียงธรรม อีกทั้ง 2 ทฤษฎีเป็นการวิเคราะห์ความเป็นธรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการ (Procedural Justice) ซ่ึงทฤษฎีความยุติธรรมในฐานะสิทธิท่ีเท่ียงธรรม โดย  Rodney 
G. Peffer นั้น เป็นทฤษฎีท่ีมีการผสมผสานแนวคิดระหวา่งสังคมประชาธิปไตยกบัสังคมแบบสังคม
นิยม นบัวา่เป็นความพยายามของทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายความเป็นธรรมทางสังคม เพราะการมอง
แบบสังคมนิยมนั้น รัฐจ าเป็นตอ้งหาสวสัดิการต่างๆ ให้แก่ประชาชนท่ีอยูก่ารดูแล ในขณะท่ีสังคม
ท่ีเป็นประชาธิปไตยและมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รัฐอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งดูแลประชาชนใน
เร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีของรัฐ ดงันั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมมากข้ึน การน า
มุมมองของสังคมนิยมมาปรับใช้ในเร่ืองของสวสัดิการนั้น เป็นส่ิงหน่ึงท่ีรัฐให้การพิจารณา 
นอกจากน้ี ทั้งสองทฤษฎีมีความเหมือนกนัในเร่ืองหลกัความเท่าเทียมทางด้านโอกาสและหลกั
ความแตกต่าง เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ นอกจากน้ี ทั้งสองนกัคิดยงัก าหนดให้ไล่ล าดบัปฏิบติัตาม
หลกัการท่ีไดว้างไว ้ไม่สามารถท าหลกัการใดหลกัการหน่ึงก่อนได ้
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ในส่วนของหลกัการความเป็นธรรมทางสังคม ท่ี David Miller ไดน้ าเสนอนั้น มีมุมมองท่ี
แตกต่างจาก Rawls และ Peffer ตรงท่ี Miller ให้ความส าคญักับกระแสโลกาภิวตัน์และความ
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีกลายเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้มุมมองเก่ียวกับความเป็นธรรมทาง
สังคมเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นสภาพแวดล้อมความเป็นธรรมทางสังคมท่ี Miller ให้
ความส าคญัและ Miller ยงัให้ความส าคญักบัรูปแบบความสัมพนัธ์ของประชาชนในสังคม โดยว่า 
ประชาชนมีความสัมพนัธ์ระหว่างกันอย่างไรจะส่งผลต่อหลักการความเป็นธรรมทางสังคมท่ี 
Miller ไดเ้สนอไปแลว้นัน่เอง  
 ทฤษฎีความยุติธรรมของ John Rawls อาจจะเป็นทฤษฎีท่ีถูกมองว่าเป็นทฤษฎีท่ีเป็น               
อุดมคติในเชิงปรัชญาค่อนขา้งมาก ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะท่ีจะใช้วิเคราะห์สังคมท่ีมีความหลายหลาย 
ซบัซ้อนกวา่สังคมท่ีอยู่ในช่วงท่ี Rawls สร้างทฤษฎีข้ึนมา มุมมองของประชาชนต่อเร่ืองความเป็น
ธรรมทางสังคมเองก็มีความแตกต่างกนั ทั้งน้ี เพราะบริบทแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น เม่ือบริบทต่างกนั การวิเคราะห์สังคมเองย่อมตอ้งอาศยัทฤษฎี
ใหม่ๆ เขา้มามีส่วนช่วยมองสังคมในเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคมให้ชดัเจนมาก แต่ส่ิงหน่ึงตอ้ง
ยอมรับว่า ทฤษฎีความยุติธรรมของ Rawls นั้นเป็นทฤษฎีท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีใช้อธิบาย
ความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม เป็นฐานคิดให้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่
เป็นจ านวนมากเช่นกนั ในการเปรียบเทียบทฤษฎีทั้ง 3 ทฤษฎีรายละเอียดดงัปรากฎในตารางท่ี 2.10 
 
ตารางที ่2.10  การเปรียบเทียบทฤษฎีความเป็นธรรมทางสังคม 
 

ลกัษณะส าคัญของทฤษฎี 
ความเป็นธรรมทางสังคม 

นักคิด 

John  
Rawls 

Rodney G. 
Peffer 

David  
Miller 

ใชอ้ธิบายสังคมท่ีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย / / / 
พฒันาทฤษฎีมาจากทฤษฎีสัญญาประชาคม /   
วิ ธี ส ร้ า งทฤษ ฎี ใช้ ก า ร ผสมผส านก า ร เ มื อ ง แบบ
ประชาธิปไตยกบัการเมืองแบบสังคมนิยม 

 /  

เนน้ความเป็นธรรมในกระบวนการ (Procedural Justice) / /  
เนน้ความเป็นธรรมท่ีผลลพัธ์ (Outcome)   / 
เนน้เร่ืองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจก / / / 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ) 
 

ลกัษณะส าคัญของทฤษฎี 
ความเป็นธรรมทางสังคม 

นักคิด 

John  
Rawls 

Rodney G. 
Peffer 

David  
Miller 

เนน้หลกัความเสมอภาค / / / 
เนน้หลกัความเท่าเทียมทางดา้นโอกาส / /  
เนน้หลกัความแตกต่าง เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ / /  
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูท่ี้เสียผลประโยชน์มากท่ีสุด / / / 
ใช้โครงสร้างทางสถาบนัเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ความเป็นธรรมทางสังคม 

/  / 

เนน้กฎก่อนหลงั มีล าดบั ไม่สามารถขา้มขั้นตอนได ้ / /  
ใช้แนวคิดความต้องการ แนวคิดส่ิงทีบุคคลควรได้รับ 
แนวคิดความเสมอภาคเป็นแนววิเคราะห์ความเป็นธรรม
ทางสังคม 

  / 

ความเป็นธรรมทางสังคมข้ึนอยูก่บัรูปแบบมนุษยส์ัมพนัธ์   / 
ใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มเป็นส าคญั   / 
โลกาภิวตัน์และวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายมีผลต่อการ
รับรู้ความเป็นธรรมทางสังคม 

  / 

 
แหล่งทีม่า:  พฒันาโดยผูว้จิยั, 2555. 
 

2.10  กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 
 2.10.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้ล่าวถึงสิทธิและความเสมอ
ภาคในการปฏิบติัและการไดรั้บการปฏิบติัจากผูอ่ื้นไวใ้นหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
ดงัปรากฎในตารางท่ี 2.11 
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ตารางที่ 2.11  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช 2550 

 
ส่วน มาตรา รายละเอยีด 

ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป มาตรา 26 การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ตอ้งค านึงถึง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยสิ์ทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

 มาตรา 27  สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชัดแจ้ง 
โดยปริยายหรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อม
ไดรั้บความคุม้ครองและผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมทั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน่ของรัฐ
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงัคบักฎหมาย และ
การตีความกฎหมายทั้งปวง 

 มาตรา 28 บุคคลย่อมอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ
เสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ี
รับรองไว ้สามารถยกบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใช ้
สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้คดีในศาลได ้

  บุคคลยอ่มสามารถใชสิ้ทธิทางศาลเพื่อบงัคบัใหรั้ฐตอ้ง 
ปฏิบติัตามบทบญัญติัในหมวดน้ีได้โดยตรงหากการใช้
สิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฏหมายบญัญติัรายละเอียด 
แห่งการใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว ้
แลว้ ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเร่ืองนั้นเป็นไปตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
ช่วยเหลือจากรัฐ ในการใชสิ้ทธิตามความในหมวดน้ี 
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ตารางที ่2.11  (ต่อ) 
  

ส่วน มาตรา รายละเอยีด 

 มาตรา 29 การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญ
รับรองไว้จะกระท ามิได้ เว ้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ี
ก าหนดไว้และเท่าท่ีจ  าเป็น และจะกระทบกระเทือน
สาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้
กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป 
และไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ทั้งตอ้งระบุบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญท่ีใหอ้ านาจในการตรากฎหมายนั้นดว้ย 

ส่วนท่ี 2   
ความเสมอภาค 

มาตรา 30   บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและได้รับความคุม้ครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดั 

  
มาตรา 31 

ต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได ้
มาตราการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริม 
ใหบุ้คคลสามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบั 
บุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 
ตามวรรคสาม 
บุคคลผูเ้ป็นทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ 
และพนกังานหรือลูกจา้งขององคก์รของรัฐ ยอ่มมีสิทธิ 

  และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป เวน้
แต่ท่ีจ  ากดัไวใ้นกฎหมายหรือกฎท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
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ตารางที่ 2.11  (ต่อ) 

 

ส่วน มาตรา รายละเอียด 

  การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

ส่วนท่ี 6  

สิทธิและเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

 

มาตรา 43 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ

อาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ

ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ

ของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้าน

สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 

การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของ

ประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่

เป็นธรรมในการแข่งขัน 

 มาตรา 44 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและ

สวัสดิภาพในการท างาน รวมทั้งหลักประกันในการด ารง

ชีพทั้งในระหว่างการท างานและเม่ือพ้นภาวะการท างาน 

ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550. 

 

2.10.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2554-2555) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนและ

จุดเส่ียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ีท าให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรม

ในสังคม พบว่า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 78-79) 

1) การเหล่ือมล ้าด้านรายได้เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากความแตกต่างทางรายได้

ระหว่างกลุ่มรวยและกลุ่มคนจนมีความแตกต่างสูงถึง 22.8 เท่า คือ กลุ่มรวยท่ีสุด ร้อยละ 10 ของ

ประชากรมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.4 ของรายได้คนทั้งประเทศ ในขณะท่ีกลุ่มจนท่ีสุด ร้อย
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ละ 10 ของประชากรมีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ 1.7 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะท่ีกลุ่มรายได้อ่ืนๆ 

ท่ีอยู่ระหว่างกลุ่มรวยท่ีสุดและจนท่ีสุดก็มีสัดส่วนรายได้ต ่ากว่ากลุ่มรวยท่ีสุดหลายเท่าเช่นกัน และ

เม่ือพิจารณาตามภูมิภาค ในปี 2552 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีรายได้เฉล่ียต่อ

ประชากรวัยท างานต ่ากว่าภาคอ่ืนๆ ประชากรในเขตเมืองมีรายได้สูงกว่าชนบทและคนใน

กรุงเทพมหานครมีรายได้สูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ จากการส ารวจดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของ

รายได้และสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสเชิงเศรษฐกิจของกลุ่มคนและพื้นท่ีได้อย่าง

ชัดเจน 

2) ปัญหาเร่ืองโครงสร้างภาษี รายได้จากภาษีส่วนใหญ่เป็นภาษีทางอ้อมมี

สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 63 ของรายได้จากการเก็บภาษีทั้งหมด โดยฐานภาษีหลัก คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ซ่ึงเป็นภาษีทางอ้อมท่ีสามารถผลักภาระให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายโดยไม่ขึ้นอยู่กับฐานรายได้ ในขณะท่ี

ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีก้าวหน้าและมีการพัฒนาโครงสร้างภาษีมาอย่างต่อเน่ืองจะมีสัดส่วน

รายได้จากภาษีทางอ้อมเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น นอกจากนี้ โครงสร้างภาษีท่ีในปัจจุบันยังเอื้อ

ประโยชน์ให้แก่กลุ่มรายได้สูง เพราะมีช่องทางการลดหย่อนภาษีได้มากกว่ากลุ่มรายได้ต ่า เช่น การ

ลดหย่อนภาษีท่ีส่งเสริมการออมและการลงทุนในประเทศในรูปของเบี้ยประกันชีวิต และกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพรวม 

3) ปัญหาการกระจายการถือครองสินทรัพย์ท่ีไม่เป็นธรรม จากโครงสร้าง

เศรษฐกิจท่ีเน้นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ท าให้การถือครองสินทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรมสูงถึง

ร้อยละ 17.6 ในขณะท่ีภาคเกษตรถือครองเพียงร้อยละ 7.9  ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งประเทศ 

นอกจากนี้ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินท่ีอยู่ในรูปของเงินฝากก็มีการกระจุกตัวเช่นกัน 

พิจารณาได้จากบัญชีเงินฝากประจ าและออมทรัพย์ระยะ 3 เดือนขึ้นไปในธนาคารทั้งหมด พบว่า 

เพียงร้อยละ 0.09 เป็นบัญชีท่ีมีปริมาณเงินฝาก 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีวงเงินรวมกันคิดเป็นร้อยละ 

40 ขณะท่ีบัญชีเงินฝากขนาดเล็กท่ีมีจ านวนบัญชีเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 99.9 ของจ านวนบัญชีเงิน

ฝากทั้งหมดมีเงินฝากร้อยละ 60 นอกจากนี้ เงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนเป็น

ข้อจ ากัดท่ีท าให้ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถถือครองได้ เช่นเดียวกันกับรายได้ของบริษัทท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2547-2551 เป็นของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 80-85 

ส่วนการถือครองท่ีดิน พบว่า มีการกระจุกตัวในกลุ่มคนจ านวนน้อย บุคคลธรรมดาท่ีถือครองท่ีดิน

ขนาดเกิน 300 ไร่ มี 4,613 รายและในจ านวนนี้มี 113 ราย ถือครองท่ีดินเกินกว่า 1,000 ไร่ ขณะท่ี

เกษตรกรยากจนจ านวนสูงถึง 6.6 แสนรายไร้ท่ีดินท ากิน 

4) ความมั่นคงทางสังคมของบางกลุ่มเป็นประเด็นท่ีต้องเร่งแก้ไข ก าลังแรงงาน

ของประเทศได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพียงร้อยละ 36.6 ขณะท่ีแรงงานอีกร้อยละ 62.1 ยังไม่มี
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หลักประกันทางสังคม แม้ว่าได้มีการขยายความคุ้มครองให้แรงงานนอกระบบภายใต้การ

ประกันสังคม มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 แต่สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ

น้อยกว่าแรงงานในระบบไม่จูงใจให้เข้าสู่ระบบ ขณะท่ีผู้สูงอายุร้อยละ 70 หรือ 5 ล้านคนมี

หลักประกันความมั่นคงในชีวิตเพียงเบี้ยยังชีพ 

5) การเข้าไม่ถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้สูญเสียความสามารถ

ในการพ่ึงตนเอง ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลให้กลุ่มทุนใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก

เกินไป ขณะท่ีชุมชนไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะคนยากจนท่ีอาศัยและพ่ึงพา

ป่าเป็นแหล่งอาหารส าคัญ ท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ลดลง ต้องอาศัยแหล่งอาหารจากภายนอกชุมชน

ท่ีมีต้นทุนสูง ขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นตัวเร่งให้เกิดความยากล าบาก

ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชนชนบท ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีรุกล ้าพื้นท่ีเกษตรกรรม

และแหล่งท ามาหากิน ท าให้เกิดเป็นต้นทุนของชุมชน เพราะก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของคนในชุมชน นอกจากนี้ อิทธิพลของกลุ่มทุนต่อนโยบายต่างๆ ส่งผลให้ชุมชนมี

ช่องทางน้อยลงในการท ามาหากินในท้องถิ่นและไม่สามารถดูแล รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้เต็มท่ี 
2.10.2.1  การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดสังคมคุณภาพ 

จากการวิเคราะห์จุดด้อยและจุดเส่ียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 10 รวมทั้งแนวโน้มในอนาคตท่ีชี้ให้เห็นถึงความเหล่ือมล ้าในสังคมท่ีเกิดจากการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและอาจ

เพิ่มความรุนแรงขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยสามารถรองรับปัจจัย

เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นได้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 80) 

   1) ทุกคนในสังคมไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีป้องกันมิ

ให้ตกอยู่ในวงจรความยากจนและความอดอยาก มีงานท าท่ีดี ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่าง

ทั่วถึง เข้าถึงบริการและทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 

   2) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

เป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีต้องได้รับการดูแล และสร้างโอกาสให้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงทรัพยากร

และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้ 

   3) ประชาชนมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นพลังร่วมของสังคมไทย 

สามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการพัฒนาประเทศท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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4) ทุกคนสามารถอยู่ในชุมชนและสังคมท่ียึดโยงเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกัน มี

ค่านิยมร่วมในการอยู่ร่วมกันได้สันติสุขระหว่างกลุ่มคนและระหว่างวัย พ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกัน

ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

2.10.2.2  วัตถุประสงค์ 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

พัฒนา เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนี้ 

1) สร้างความเป็นธรรมทางสังคมไทย และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่ง

ทุน ทรัพยากรการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนใน

สังคมไทย 

2)  ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ/

ต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้เข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืนๆ 

3)  สนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความ

เหล่ือมล ้าและความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

4)  พัฒนาให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี

ศักดิ์ศรี 

2.10.2.3 เป้าหมายการพัฒนา 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 

เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนี้ 

1)  ยกระดับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65 

ในปี 2552 เป็นร้อยละ 70 ในปี 2559 

2)  ลดช่องว่างรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้สูงสุดร้อยละ 10 

แรกกับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ 10 สุดท้ายลง 

3)  ลดสัดส่วนประชาชนกลุ่มยากจนเหลือร้อยละ 5 ในปี 2559  

4)  แรงงานนอกระบบประกันสังคมเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่าง

น้อยร้อยละ 50 ของก าลังแรงงาน 

5)  คนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากร การประกอบอาชีพ 

ยกระดับรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2559 

6)  ลดการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและดัชนีภาพลักษณ์การทุจริต

ประพฤติมิชอบมีค่าคะแนนไม่ต ่ากว่า 5 ภายในปี 2559 
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2.10.2.4 ตัวชี้วัด 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา 

เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนี้ 

1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย 

2) สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้สูงสุดร้อยละ 10 แรก

กับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ 10 สุดท้าย 

3) สัดส่วนประชาชนกลุ่มยากจนต่อประชาชนทั้งหมด 

4) ร้อยละของแรงงานนอกระบบประกันสังคมท่ีเข้าถึงระบบสวัสดิการ

สังคมของก าลังแรงงานทั้งหมด 

5) ร้อยละของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นของคนด้อยโอกาส 

6) ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

2.10.3  แนวทางการพัฒนา 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อ

สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนี้ 

2.10.3.1  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย

สามารถจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดย 

1)  สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐากราก โดยสร้างโอกาสการเข้าถึง

แหล่งทุนการประกอบอาชีพ จัดให้มีสินเช่ือท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้และคุ้มครองการประกอบ

อาชีพของคนจนเมือง 

2)  ปรับระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง 

สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น ด้วยการก าหนดนโยบาย มาตรการทางกฎหมายและ

ทางสังคมในการจัดหลักประกันทางสังคม สวัสดิการสังคม สวัสดิการแรงงาน และสังคม

สงเคราะห์ให้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันตามข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิขั้น

พื้นฐานของประชาชน 

3)  ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม โดยปรับ

โครงสร้างภาษีท่ีเน้นภาษีทางตรงมากขึ้น โดยเฉพาะภาษีท่ีจัดเก็บจากฐานรายได้ท่ีไม่ใช่

ผลตอบแทนแรงงานหรือผลตอบแทนจากการท างาน ส่งเสริมการกระจายสิทธิการถือครองและใช้

ประโยชน์ท่ีดินส าหรับเกษตรกรรมไร้ท่ีดินท ากินและเกษตรกรยากจน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
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ระเบียบให้ชุมชนเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอยา่งทัว่ถึง และบงัคบัใชก้ฎหมายโดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลกั 

4)  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันาอาชีพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต เปิดช่องทางการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมกบัทกัษะและอาชีพให้แก่แรงงาน เป็นการสร้างทางเลือกและเพิ่ม
โอกาสการแสวงหารายได ้

5)  สนับสนุนการพฒันาส่ือสร้างสรรค์ ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ใน
สังคมไทย โดยจดัให้มีส่ิงจูงใจให้ส่ือเปิดโอกาสให้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสู่สาธารณะ น าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกคน เช่น ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองท่ีดีของ
สังคม ขอ้มูลการพฒันาด้านต่างๆ และเป็นช่องทางสะทอ้นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการ
พฒันาจากทุกภาคส่วนสู่การปรับนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
  2.10.3.2  การจดับริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได ้เน้นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัระดบัปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการพฒันาประเทศ โดย 
   1)  สร้างโอกาสให้กลุ่มดอ้ยโอกาสเขา้ถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างดา้ว ชนกลุ่มนอ้ย และผูอ้ยู่
ในพื้นท่ีห่างไกล ให้มีโอกาสทางการศึกษาในระดบัสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถพฒันา
ศกัยภาพในการประกอบอาชีพและไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และไดรั้บการคุม้ครองทางสังคม
อย่างทัว่ถึง และเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ตั้งแต่การถูกจบักุม การไต่สวน การ
ฟ้องร้อง และการตดัสินคดี 
   2)  เสริมสร้างความมัน่คงให้คนยากจนมีความพร้อมรับผลกระทบจาก
วิกฤตต่างๆ โดยการช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงทีเม่ือเกิดปัญหา เขา้ถึงสวสัดิการสังคมทุกรูปแบบ และ
สร้างโอกาสการมีงานท าใหส้ามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได ้
  2.10.3.3  การเสริมสร้างพลงัให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตใน
สังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอ้ยา่งมีคุณค่าและศกัด์ิศรี โดย 
   1)  เสริมสร้างพลงัทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
อย่างอิสระ เลือกและตดัสินใจในการด ารงชีวิตด้วยตนเอง โดยรู้ เขา้ใจ และปฏิบติัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบฐานะพลเมืองท่ีดีของประเทศ มีค่านิยมไม่ยอมรับการกระท าผิด มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาประเทศอย่างจริงจงั ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานของภาครัฐและภาคีต่าง ๆ และร่วมรับผดิชอบในกิจกรรม 
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   2)  เสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชนให้สามารถจดัการปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยการรวมกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมท ากิจกรรม และเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ใช้
ทุนทางสังคมเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายด าเนินการปกป้อง คุม้ครอง ดูแล และจดัสรรทรัพยากรใน
ชุมชนใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   3)  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นพลงัร่วมในการพฒันาสังคมไทย โดยสร้าง
ความรับผดิชอบต่อสังคมและร่วมเป็นกลไกพฒันาชุมชน/สังคม 
   4)  เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับระบบการปฏิบติังานของภาครัฐให้มุ่งประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง ให้ความส าคญักบัการบูรณาการแผนปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงสาขาการพฒันา พื้นท่ี และ
การมีส่วนร่วม ระหวา่งภาคการเมือง ภาครัฐ และภาคประชาสังคมเป็นพลงัร่วมสร้างประโยชน์แก่
สังคม พฒันาระบบราชการให้มีความคล่องตวัสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการลด
ขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อให้งานส าเร็จอย่างทนัการณ์และมีธรรมาภิบาล สามารถขบัเคล่ือนการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือ
ต่อการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และพฒันาขา้ราชการให้มีคุณภาพสูง ควบคู่กบัการ
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบติังานมุ่งผลสัมฤทธ์ิไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  2.10.3.4 เสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั โดย 
   1)  พฒันาความสัมพนัธ์ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมให้เขม้แข็ง โดยส่งเสริม
ใหทุ้กกลุ่มมีเสรีภาพทางวฒันธรรม ยอมรับความแตกต่างอยา่งเขา้ใจและร่วมมือกนั สามารถยึดโยง
และผสมผสานกนัภายใตว้ฒันธรรมท่ีแตกต่างหลากหลายไดอ้ยา่งกลมกลืน เกิดเป็นพหุวฒันธรรม 
   2)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรมท่ีดีงาม เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ภายในครอบครัว ชุมชนให้อยู่ร่วมกนัฉันท์มิตรและลดความเหล่ือมล ้ าในสังคม โดยสร้างความ
เขา้ใจ ความภาคภูมิใจ และรับรู้คุณค่าทางวฒันธรรม น ามาปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
   3)  ส่งเสริมวฒันธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็น
ประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม โดยปรับเปล่ียนค่านิยมในสังคมให้ยกยอ่งคนดีท่ีอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ เป็นแบบอย่าง บ่มเพาะให้ทุกคนมีความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรม 
   4) สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจให้เกิดข้ึนกบัคนในสังคม โดยมุ่ง
ปรับปรุงการบริหารจดัการภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้จดัสรรงบประมาณส าหรับการ
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พฒันาทอ้งถ่ิน/ชุมชนอย่างเป็นธรรม และพฒันาศกัยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถ
บริหารจดัการงานพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนอยา่งเตม็ท่ี 
 

2.11 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ประเวศ  วะสี (2552) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความเร่ือง “ความเป็นธรรม เร่ืองใหญ่ท่ีสุดของ
ไทย” วา่ สังคมท่ีขาดความเป็นธรรมจะเกิดวกิฤตมากข้ึนเร่ือยๆ จนสังคมล่มสลาย ดงันั้น ความเป็น
ธรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับมนุษย ์ถา้มีความเป็นธรรมแลว้ มนุษยย์อมไดท้ั้งส้ินไม่ว่าจะ
ยากล าบากอย่างไร หรือแมก้ระทัง่ยอมตาย ถา้ขาดความเป็นธรรมประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้า
ไม่ได ้ทั้งน้ี ภาพสะทอ้นของความไม่เป็นธรรมมกัจะมองกนัท่ีช่องวา่งระหวา่งคนจนกบัคนรวย เม่ือ
เป็นคนเหมือนกนัควรจะมีศกัด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นคนเหมือนกนั แต่ท าไมจึงแตกต่างกนั
มากระหวา่งคนจนท่ีปากกดัตีนถีบ มีรายไดไ้ม่พอท่ีจะเล้ียงลูก ในขณะท่ีคนรวยท่ีมีรายไดน้บัลา้นๆ 
บาทต่อเดือน เรามีปัญหาความไม่เป็นธรรมทุกดา้น ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และการเขา้ถึง
ทรัพยากร ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนทัว่ไป มกัจะเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรท่ีรัฐไม่อ านวยความไม่
เป็นธรรม การใชท้รัพยากรอยา่งไม่เป็นธรรม คือ สาเหตุของความขดัแยง้ใหญ่ในบา้นเมือง รวมทั้ง
ความขดัแยง้ทางการเมือง ดงันั้น การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมแนวทางหน่ึง คือ การลด
ความเหล่ือมล ้าในโอกาสการเขา้ถึงและใชท้รัพยากร ซ่ึงจะช่วยลดหรือขจดัปัญหาความขดัแยง้ใน
สังคม 
 ชาญณรงค ์ บุญหนุน (2550:212) ไดก้ล่าวถึงความเป็นธรรมทางสังคมในเชิงพุทธศาสนา
วา่ หมายถึง ความเท่ียงธรรม (Fairness) ในดา้นต่างๆ ท่ีเป็นผลประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในสังคม 
รวมไปถึงการกระจายรายไดห้รือสวสัดิภาพทางสังคมดว้ย ซ่ึงผลประโยชน์ในท่ีน้ีหมายถึง โอกาส
ในการพฒันาชีวิตตามเป้าหมายท่ีเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิตดว้ย ส าหรับหลกัความเป็นธรรม
ทางสังคมท่ีพระพุทธศาสนายอมรับนั้น มีทศันะพื้นฐานเก่ียวกบัความเป็นมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบ
ส าคญั ซ่ึงลกัษณะส าคญัท่ีแสดงถึงความเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ ความมีเสรีภาพในการกระท าหรือการ
แสดงออก สิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตหรือเป้าหมายสูงสุดของสังคมท่ีมุ่งเนน้การสร้างสังคม
เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตท่ีดี ลกัษณะหรือองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตมนุษยน้ี์เป็นเกณฑ์
ส าคญัในการพิจารณาความเป็นธรรมทางสังคม โดยส่ิงแรกท่ีจะค านึงในเร่ืองน้ี คือ มาตรฐานขั้นต ่า
ในการด ารงชีวิตท่ีดี ไดแ้ก่ การมีปัจจยัส่ีท่ีพอเพียงกบัการด ารงชีวิต เน่ืองจากพระพุทธศาสนามอง
วา่ ปัจจยัส่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงรักษาความเป็นมนุษยใ์นระดบัพื้นฐานท่ีสุด หากมนุษยข์าด
ปัจจยัส่ีและสังคมไม่มีหลกัประกนัท่ีจะช่วยใหไ้ดปั้จจยัส่ีท่ีเพียงพอในการด ารงชีพ ความเป็นมนุษย์
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ของปัจเจกชนอาจถูกท าลาย และอาจส่งผลต่อเน่ืองให้เกิดการท าลายความเป็นมนุษยข์องคนอ่ืนๆ 
หรือสังคมในระดบักวา้ง อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนายงัเห็นว่า การกระจายความเป็นธรรมใน
เร่ืองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้น จ  าเป็นตอ้งเป็นไปบนพื้นฐานความสามารถหรือการกระท าของ
มนุษยแ์ต่ละคน เน่ืองจากแต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ีตามสถานภาพท่ีตนด ารงอยูบ่นหลกัการพื้นฐาน
ท่ีวา่เป็นผลประโยชน์จากการกระท าท่ีไม่ไดม้าจากความเดือดร้อนของผูอ่ื้น คือ ไม่ไปละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ื้น ณ จุดน้ีเองท่ีประเด็นเร่ืองกฎแห่งกรรมเขา้มาบรรจบกบัหลกัค าสอนเชิงสังคม นัน่คือ การ
กระท าของแต่ละคนจะถูกน ามาพิจารณาตามหลกัการท่ีวา่ การกระท าท่ีเหมาะสมจะไดรั้บการตอบ
แทนท่ีเหมาะสม 
 พินิจ  ลาภธนานนท ์(2554: 3-5) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเสริมสร้างเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันา
ในภาคอีสาน เพื่อมีส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมสร้างความเป็นธรรมมสังคม” โดยพิจารณา
ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมในประเด็นความเท่าเทียมกนัในโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรหรือปัจจยั
ส่ีท่ีพอเพียงต่อการด ารงชีวติของประชาชนในสังคม โดยพิจารณาผา่นบทบาทของวดัและพระภิกษุ
สงฆใ์นฐานะเป็นส่ือการพฒันา (Development Agents) ท่ีไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ซ่ึงพบวา่ การ
ท างานของพระสงฆ์นกัพฒันาในภาคอีสานั้น กล่าวไดว้่า ไม่ไดเ้นน้เร่ืองผลประโยชน์ส่วนตน แต่
มุ่งเน้นการขจัดทุกขเวทนาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาความยากจนของคนชนบท การช่วย
สร้างสรรคส์ังคมใหพ้น้จากทุกขเวทนาในมุมมองของพระสงฆน์กัพฒันาในภาคอีสาน คือ การเขา้สู่
กระบวนการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ เขา้ร่วมในกระบวนการเปล่ียนแปลงสังคม เขา้ร่วมใน
กระบวนการพฒันาสังคมในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม โดยมีพื้นฐานว่า พระสงฆ์และพุทธ
ศาสนาจะตอ้งมีส่วนหน่ึงในการสร้างโลกและสังคมท่ีน่าอยู ่มีความสงบสุข สังคมแห่งกลัยาณมิตร 
และสังคมแห่งการพฒันา ซ่ึงได้มีการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น ให้การศึกษาดา้นส่งเสริมการเกษตร
และวชิาชีพท่ีจ าเป็นแก่หมู่บา้น หรือร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ จดักิจกรรมให้แก่หมู่บา้น เช่น ร่วมกบั
หน่วยงานเกษตรฝึกฝนการท าเกษตรแผนใหม่ให้เยาวชน ร่วมกบัการศึกษานอกโรงเรียนเปิดสอน
วิชาชีพพิเศษ เช่น การทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก การเยบ็ปักถกัร้อย ช่างไฟฟ้า ช่างเคร่ืองยนต ์ในการดา้น
การแกไ้ขปัญหาความยากจน วดัหลายแห่งไดร้ณรงค์ต่อตา้นอบายมุข และสนบัสนุนการตั้งกลุ่ม
สหกรณ์ออมทรัพย ์กลุ่มสหบาลขา้ว สหบาลควาย สหบายปุ๋ย เป็นตน้ ในส่วนของการแกไ้ขปัญหา
สุขอนามยั วดัไดจ้ดักิจกรรมหลายดา้น คือ การตั้งตูย้าประจ าบา้น การตั้งสหกรณ์ยาประจ าหมู่บา้น 
การอบรมโภชนาการแก่แม่และเด็ก การท าสวนสมุนไพรรักษาโรค การจดัท าส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ 
ยิ่งกว่านั้น บางวดัยงัรักษาผูติ้ดยาเสพติดอีกดว้ย นบัจากอดีตจนมาถึงปัจจุบนั วดัในภาคอีสานท่ีมี
ช่ือเสียงในการมีส่วนร่วมในการพฒันามีจ านวนมากมาย เช่น วดัสามคัคี อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 
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วดัโนนเมือง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา วดัเทพมงคล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ เป็นตน้ 
 วุฒิชยั  สายบุญจวง (2554 : 126 - 129) ไดศึ้กษาความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชน
มุสลิม พบว่า ความเป็นธรรม หมายถึง การมีความเสมอภาคและความเท่าเทียม การไดรั้บโอกาส
ต่างๆ ตามสิทธิของความเป็นมนุษยแ์ละมีความเท่ียงธรรมไม่เอนเอียง การไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐ
อย่างเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีประชาชนยงัตอ้งไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย ไม่เบียดเบียนและ
ละเมิดสิทธิซ่ึงกนัและกนั มีความโปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั การสร้างความเป็น
ธรรมจะเกิดข้ึนไดโ้ดยการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานชุมชน รวมถึงการ
พดูคุยหลงัจากการมาละหมาดวนัศุกร์ การเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในชุมชน ตอ้งมีการ
บอกกล่าวกนัอยา่งตรงไปตรงมา และท าเป็นตวัอยา่ง ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรม คือ การเห็นแก่พวกพอ้งและผลประโยชน์ส่วนตวั ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีพูด การมีอคติต่อ
กนั และการชิงดีชิงเด่น สถาบนัท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการสร้างความเป็นธรรม คือ 1) สถาบนั
ครอบครัว เร่ิมจากหัวหน้าครอบครัวท่ีตอ้งมีความยุติธรรมกบัคนในครอบครัวก่อน และปลูกฝัง
เร่ืองการไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ชิงชงั ไม่แข่งขนั การไม่เห็นแก่ตวั ความซ่ือสัตย ์และการให้ความ
ช่วยเหลือเก้ือกูล 2) โรงเรียน ตอ้งมีหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรม มีแบบฝึกหัดสอนให้
นกัเรียนรู้จกัการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ ผูส้อนตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี 3) ศาสนา ควรน าค าสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นธรรมมาสอน ผูน้ าศาสนาตอ้งท าตวัเป็นแบบอย่าง และสถาบนัการปกครอง ตอ้งท าเป็น
แบบอยา่งและวางตวัเป็นกลาง รู้จกัเสียสละเพื่อส่วนรวมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 เกษดา  ทองเทพไพโรจน์ (2553: บทคดัย่อ) ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบมโนทศัน์เร่ืองความ
ยติุธรรมในทศันะของจอห์น รอลส์กบัพระพุทธศาสนา พบว่า ทั้งสองมโนทศัน์ให้ความส าคญัใน
เร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค โดยทั้งสองมโนทศัน์ยอมรับว่า มนุษยมี์จริยธรรม มีความ
เป็นอิสระและความเท่าเทียมกนั ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดมี้ค าสอนทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกบัสิทธิ หลกั
หน้าท่ี และหลกัการอยู่ร่วมกนัในสังคม รวมทั้งการสนบัสนุนให้ปัจเจกบุคคลพฒันาการมีเหตุผล 
โดยใชห้ลกัของปัญญา และหลกัพรหมวิหาร 4 ท่ีสอนเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมาจากอารมณ์ท่ีเป็นกุศล
ธรรม ดงันั้นบุคคลท่ีมีความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาจึงมีทั้งเร่ืองของเหตุผลและอารมณ์เขา้มา
เก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีมโนทศัน์ของจอห์น รอลส์นั้น เป็นเร่ืองของการใช้เหตุผลเท่านั้น หลกัความ
ยุติธรรมของรอลส์ให้ความส าคญัในเร่ืองเสรีภาพเหนือเร่ืองความเสมอภาค โดยเช่ือวา่ เร่ืองความ
ไม่เท่าเทียมกนัสามารถรับได ้ถา้เป็นไปเพื่อให้ทุกฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์จากสังคม ดงันั้น ความ
ยติุธรรมในฐานะความเท่ียงธรรมก่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในลกัษณะสมดุล ไม่ไดเ้ท่าเทียมกนัใน
เชิงปริมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองของความยุติธรรมทางสังคมท่ีมีลกัษณะ
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ต่างตอบแทนโดยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ไดเ้นน้เร่ืองความเท่าเทียมกนัในเชิงปริมาณเช่นกนั 
นอกจากน้ีมโนทศัน์ของรอลส์ยงัเช่ือวา่ ความยติุธรรมเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจากการยอมรับของมหาชน
ท่ีใชเ้หตุผลอยา่งเหมาะสม 
 เกษดา  ทองเทพไพโรจน์ (2553: บทคดัย่อ) ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบมโนทศัน์เร่ืองความ
ยุติธรรมของจอห์น รอลส์กบัพระพุทธศาสนา พบวา่ ทั้งจอห์น รอลส์และพระพุทธศาสนาต่างให้
ความส าคญัในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค โดยมองว่า มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีจริยธรรม มี
ความเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั แสดงให้เห็นวา่ คุณธรรมเร่ืองความยุติธรรมเป็นความดีท่ีมีค่าใน
ตวัเอง ส่วนค าสอนของพระพุทธศาสนาไดอ้ธิบายหลกัสิทธิ หน้าท่ีและการอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นใน
สังคม และสนบัสนุนให้บุคคลได้พฒันาความมีเหตุผล และแรงจูงใจท่ีมาจากอารมณ์ท่ีเป็นกุศล
ธรรม ส าหรับพุทธศาสนา บุคคลท่ีมีความยติุธรรมตอ้งเป็นคนท่ีมีเหตุผลและอารมณ์มาเก่ียวขอ้ง 

บาเหม  กอเมง็ (2541: บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาเร่ืองความยุติธรรมในคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะ
ดีษ กบัทศันะของจอห์น ล็อค พบว่า ในคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษได้กล่าวถึงความยุติธรรม             
ว่า เป็นส่ิงท่ีวางอยู่บนพี้นฐานของความศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจ้าเป็นส่ิงส าคัญ ทัศนะเก่ียวกับ
ธรรมชาติของมนุษยถื์อวา่ มนุษยมี์ความบริสุทธ์ิจากพนัธนาการทั้งปวงโดยก าเนิด ส่วนกฎศีลธรรม
สอนให้มนุษยรั์กความสงบและมีคุณธรรม ส่วนแนวคิดเร่ืองความยุติธรรมของจอห์น ล็อค ถือว่า 
ความยุติธรรมเกิดจากกฎหมายซ่ึงเป็นข้อตกลงร่วมกนัของมนุษยใ์นสังคม การรับรู้ของมนุษย์
เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ธรรมชาติ มนุษยมี์ความบริสุทธ์ิจากพนัธนาการทั้งหมด มนุษยใ์ช้ชีวิตใน
สภาวะธรรมชาติอย่างสงบสุข มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะมนุษยมี์กฎศีลธรรมท าหน้าท่ี
ปกป้องคุม้ครองสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย ์แต่กฎศีลธรรมมีขอ้บกพร่องบางประการเก่ียวกบั
มาตรการลงโทษผูก้ระท าผดิ ซ่ึงล็อคไดเ้สนอมาตรการจากกฎหมายซ่ึงเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
ตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากประชาชน เพื่อใหม้นุษยเ์กิดความมัน่คงในสิทธิตามธรรมชาติมากข้ึน 
เน่ืองจากกฎหมายเป็นอ านาจอธิปไตยท่ีมาจากประชาชน เพราะฉะนั้นประชาชนยอ่มมีสิทธิเสรีภาพ
ทางการเมืองไดอ้ย่างกวา้งขวาง เม่ือผูป้กครองไม่ปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประชาชน
สามารถเรียกร้องความเป็นธรรมโดยการปฏิวติัได ้

วนัวร  จะนู (2541) ได้กล่าวเก่ียวกบัความยุติธรรมของศาสนาพุทธไวใ้นวิทยานิพนธ์                 
มโนทศัน์เร่ืองความยุติธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทว่า แนวคิดเร่ืองความยุติธรรมในพุทธปรัชญา
เถรวาทมีอยู่ 2 หลกัการ คือ สิทธิและความเสมอภาค โดยมองว่า เร่ืองสิทธินั้น คือ การไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในสังคม ส่วนความเสมอภาคนั้น เป็นการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นใน
สังคมใหไ้ดรั้บการพฒันาจนบรรลุตามความตอ้งการ หรือการไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเอง ซ่ึ ง 
วนัวรยงัไดเ้ห็นอีกวา่ หลกัความยติุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น เป็นหลกัท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
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ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีการให้ความส าคญักบับุคคลในแง่การเช่ือมโยงกนั และยงั
สัมพนัธ์กบัเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการใชอ้  านาจรัฐต่อประชาชนอีกดว้ย และยงัให้ความเห็นวา่ การ
ท่ีสังคมต่างๆ ยงัไม่เกิดความไม่ยุติธรรม เพราะความตอ้งการของมนุษยน์ั้นไม่มีท่ีส้ินสุด การยึด
ตนเองเป็นท่ีตั้งท าใหเ้กิดความไม่สมดุลระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั 
 สาวิตรี  ศรีปาน (2552: บทคดัยอ่) จากการศึกษากระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยบ์า้นวงัขุมเงิน ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมความเขม้แข็งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  า ซ่ึง
ตอ้งมีความเขม้แข็งและเสียสละในการส่งเสริมให้กลุ่มประสบความส าเร็จ สมาชิกของกลุ่มเองก็
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ เพราะสมาชิกให้ความร่วมมือตามอุดมการณ์ของ
กลุ่ม มีความรับผิดชอบการตรงต่อเวลา การถือสัจจะ และการชอบช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การบริหาร
จดัการของกลุ่มให้สามารถบรรลุเป้าหมายไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละโปร่งใส ท าให้สมาชิกสามารถ
รับผลประโยชน์ไดต้ามท่ีก าหนด กระบวนการส่งเสริม สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมการคดัเลือกกลุ่ม และ
มีความส่วนร่วมในการตดัสินใจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับ
เครือข่ายอ่ืนๆ การตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในแง่เศรษฐกิจ ท าให้สมาชิกสามารถแกไ้ข
ปัญหาดา้นการเงิน และไดรั้บผลประโยชน์จากการออม การกู้ยืม การปันผล และสวสัดิการด้าน
อ่ืนๆ และยงัท าใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการเก้ือกลูกนั ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และส่ิงส าคญั
ท่ีสุดคือ เร่ืองของคุณธรรม ท าให้เกิดความส านึก ความรัก ความสามคัคี ความเอ้ืออาทร มีระเบียบ
วนิยั มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และประหยดัอดออมมากข้ึน 

 ส าหรับปัจจยัภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ เครือข่าย ส่งเสริมให้กลุ่มและสมาชิกกลุ่มมีการพฒันา
ความเขม้แข็งมากข้ึน จากการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย เช่น ทางด้านความคิด การ
ท างานร่วมกัน ตัวแบบท่ีกลุ่มเข้าไปเรียนรู้เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ 
หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ท่ีเขา้มาสนบัสนุนทั้งทางดา้นการเงินและความรู้เป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัท่ี
ท าใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จเช่นกนั 

วรพิทย ์ มีมาก (2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองรัฐกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจของ
ประชาชน พบวา่ ปัจจยัพลงัอ านาจของประชาชนนั้น ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ครอบครัวเป็น
สุข สุขภาพของจิต โอกาสทางการศึกษา สมรรถนะทางการเงิน ความเขม้แข็งของชุมชน ความไม่
มัน่คงในชีวติ และการเป็นภาระ 

 ส าหรับโอกาสในการเสริมสร้างพลังอ านาจของประชาชนข้ึนอยู่กบัการทนัเศรษฐกิจ   
(การออม)มากท่ีสุด รองลงมา คือ เร่ืองของทุนทางสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น และความสมดุลของระบบนิเวศ นอกจากน้ีเร่ืองของทุนมนุษย ์ยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี
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จะท าให้เกิดโอกาสในการเสริมสร้างพลงัอ านาจของประชาชน คือ เกิดโอกาสของการศึกษาต่อใน
ล าดบัท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัอุดมศึกษา สุดทา้ยเร่ืองของทุนจิตวญิญาณ ไดแ้ก่ จ  านวนองคก์รชุมชน 

องค์ประกอบหลกัในการเสริมสร้างพลงัอ านาจของประชาชน มี 3 ประการ คือ ผูก้ระท า 
พลงัอ านาจของประชาชน และสุดทา้ย คือ เป้าหมาย ส าหรับกรอบแนวคิดส าคญัในการเสริมส ร้าง
พลงัอ านาจของประชาชนมี 3 แนวคิด คือ การเสริมสร้างพลงัอ านาจผ่านทางประชาชนในฐานะ
เจา้ของพลงัอ านาจ ผ่านทางผูน้ าท่ีมีพลงัอ านาจ และผ่านทางหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของประชาชนจะสมบูรณ์ได้จะต้องประกอบไปด้วยการบูรณาการพลังระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ผูน้ าท่ีมีอ านาจ และประชาชนในฐานะเจา้ของพลงัอ านาจ เป็นการแสดงให้เห็นวา่ 
ปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยัมีความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้หาก
ขาดปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง การเสริมสร้างพลงัอ านาจจะไม่สมบูรณ์อยา่งแน่นอน 
   

2.12   แนวคดิในการศึกษา 
 
จากการศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นธรรมทางสังคม  สิทธิและสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย ์หลกัความเสมอภาค และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดส้รุปเป็นแนวคิดน าในการวิจยั
เร่ือง แบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใชค้วามเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษา ชุมชนภาค
กลาง ท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชน และความสัมพนัธ์ของความเป็นธรรมทางสังคมกบัการพฒันา
ชุมชน โดยสร้างเป็นแนวคิดน า ตามภาพท่ี 2.5 ดงัน้ี 



 

 

 

ภาพที่  2.5   แนวคิดในการศึกษา 

 

เด็ก 

การปรับใช้ 

ความเป็นธรรมทางสังคม 
- การจัดการท่ีเหมาะสมกับระบบสังคม 

- ปรับทั้งรูปแบบ/การท าหน้าท่ี/กระบวนการ/

โครงสร้าง (องค์กร,กฎหมาย) 

- เปล่ียนจากภายในสู่ภายนอก/ภายนอกสู่ภายใน 

 
 

นโยบาย 
- รัฐบาล 

- กระทรวง 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบ 
- ตรงกับวัตถุประสงค์ของระบบสังคม 

- สอดคล้องกับวัฒนธรรม/ลักษณะสังคม 

- กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

 

 

ชุมชน 
1.  องค์กรทางสังคม  (โครงสร้างอ านาจทางสังคม,

ภาวะผู้น า) 

2. การตระหนักในความส าคัญของกระบวนการ

เสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

3.  การมีส่วนร่วมต่อการเสริมสร้างความเป็นธรรม

ทางสังคม 

 

การ

สนับสนุน

ของภาค

ส่วนต่างๆ 

 

กระบวนการเสริมสร้าง 

ความเป็นธรรมทางสังคม 
- กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- กระบวนการขับเคล่ือนการสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคม 

- การเสริมสร้างอ านาจ (Empowerment) 
 

 

 

 

ความเช่ือ

และ

ค่านิยม 

การสร้างเครือข่าย 

การเข้าถึง

ทรัพยากร 

สิทธิ

ประโยชน์ 

การรักษา 

พยาบาล การ 

ศึกษา 

ความเท่าเทียม 

เพศ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

 

ความเป็นธรรม 

ทางสังคม 
-  

 

เคารพ 

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

สิทธิ 
เสรีภาพ 

สิทธิในร่างกาย 

สิทธิในทรัพย์สิน 

ส่วนบุคคล 

สิทธิในการศึกษา 

หาความรู้ 

การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

สาธารณะและข้อมูลทาง

ราชการ 

สิทธิชุมชน 

การนับถือ 

ศาสนา 

การประกอบ

อาชีพ 

การหา

ความรู้ 

ความยุติธรรม การกระจาย

ทรัพยากร 
การคุ้มครอง 

ชีวิตและทรัพย์สิน 

เสมอภาค 



 
 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง “แบบ กระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 
กรณีศึกษา ชุมชนในภาคกลาง มุ่งท าความเขา้ใจและตีความรูปแบบการสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคมของชุมชนวา่มีลกัษณะอยา่งไร พร้อมทั้งศึกษากระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรม รวมไป
ถึงการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม นอกจากน้ียงัศึกษาถึงปัญหาท่ีจะเกิดจากการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้การเสริมสร้างความเป็นธรรมสามารถเกิดข้ึนในทุกพื้นท่ี               
ในการศึกษาคร้ังน้ีอาศยัเคร่ืองมือการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเคร่ืองมือหลกั  
 
3.1 กระบวนทศัน์ในการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผ่านกระบวนทศัน์ทางเลือก หรือกระบวนทศัน์แบบ
ตีความ/สรรค์สร้างนิยม (Interpretivism/Constructivism) โดยให้ความสนใจกับอัตวิสัย 
(Subjectivity) และการท าความเขา้ใจ (Understandings) ต่อพฤติกรรมของบุคคล และปรากฎการณ์
ท่ีเกิดข้ึน (Grix, 2004: 83) เน่ืองจากธรรมชาติของความจริง (Ontological) นั้นอยู่ท่ีประสบการณ์
ชีวิตเฉพาะส่วนบุคคล บริบททางดา้นค่านิยมและวฒันธรรมของชุมชน รวมถึงสังคมส่ิงแวดลอ้ม
ของบุคคลนั้นๆ (องอาจ  นัยพฒัน์, 2551:6) ซ่ึงในความสัมพนัธ์ระหว่างผูท้  าวิจัยกับผูถู้กวิจัย 
(Epistemology) นั้น ต่างมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกัน ไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ (Lincoln and 
Guba, 1985:37 อา้งถึงใน ชาย  โพธิสิตา, 2550:75) กระบวนการแสวงหาความรู้ (Methodology)                
จึงเป็นการรวมค่านิยมของนกัวิจยัไวใ้นการตีความดว้ย ไม่สามารถควบคุมหรือปรับแยกอิทธิพล
ทางค่านิยมออกไปได ้เป็นการพฒันาองคค์วามรู้หรือค าอธิบายส าหรับปรากฎการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง
นัน่เอง (องอาจ  นยัพฒัน์, 2551: 7,83) 
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 3.2  การออกแบบการวจัิย 
 
 ในการออกแบบการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารวิจยัแบบสร้างทฤษฎีจากขอ้มูล (Grounded Theory 
Research) ซ่ึงจุดประสงคห์ลกัของการวจิยัแบบสร้างทฤษฎีจากขอ้มูลนั้น เร่ิมจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ซ่ึงเป็นการสร้างค าอธิบายเชิงทฤษฎีจากขอ้มูลโดยตรง (Schwandt, 2001อา้งถึงใน ชาย  โพธิตา, 
2550: 176) เป็นการวิจยัท่ีเนน้การตีความ โดยผลลพัธ์ท่ีจากการตีความนั้น จะกลายเป็นขอ้สรุปเชิง
แนวคิดทฤษฎีท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมท่ีมีฐานมาจากขอ้มูลโดยตรง โดยนกัวิจยัจะสร้างแนวคิด 
สมมติฐาน และกรอบแนวคิดส าหรับอธิบายปรากฎการณ์ท่ีก าลังศึกษาในระหว่างท่ีอยู่ใน
กระบวนการเก็บขอ้มูล ควบคู่ไปกบักระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล  เป็นการวิเคราะห์ปรากฎการณ์
จากขอ้มูลโดยตรงนัน่เอง (ชาย  โพธิตา, 2550: 179-180) 
  
3.3 แนวทางการศึกษา 
 

3.3.1  วธีิการศึกษา 
ผูศึ้กษามีวธีิการศึกษาใน 6 แนวทาง ดงัน้ี 
 3.3.1.1 ศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 

(Document Study) โดยอาศยัการศึกษาทบทวนเอกสารและบนัทึกต่าง ๆ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ 
รายงานการวิจยั บทความและเอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน เช่น บนัทึกเอกสารทางราชการ สถิติหรือส ามะโนประชากรในชุมชน เอกสารเก่ียวกบั
สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม และความเสมอภาค เป็นตน้ 

 3.3.1.2 ศึกษาโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) เพื่อให้
ขอ้มูลท่ีมีความแม่นย  า สมบูรณ์ครบถว้น  

 ในส่วนของชุมชนมาเป็นเลิศ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่เทียนเขา้พรรษาของ
ชุมชน โดยทั้งท่ีจดัโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ านวยความสะดวก (นามสมมติ) และโรงเรียน 
พบวา่ การแห่เทียนเขา้พรรษาของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ านวยความสะดวกในช่วงเชา้นั้น ไม่
ค่อยไดรั้บความสนใจจากชาวชุมชนมาเป็นเลิศมากนกั มีเพียงสมาชิก อบต.ของชุมชนเท่านั้นท่ีเขา้
ร่วม นอกนั้น เป็นเจา้หนา้ท่ีของ อบต. และชาวชุมชนอ่ืน ในขณะท่ีช่วงบ่าย เป็นขบวนแห่เทียนของ
โรงเรียน พบว่า เป็นท่ีครึกคร้ืน เน่ืองจากมีขบวบพาเหรด ไดรั้บความสนใจจากชาวชุมชนมาเป็น
เลิศมีบางส่วนท่ียงัไม่ไดท้  าบุญร่วมก็เรียกให้ขบวนแห่เทียนหยุดรับเงินท าบุญระหวา่งท่ีเดินทางไป
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วดั นอกจากน้ี จากการสอบถามชาวชุมชน พบวา่ ชาวชุมชนมีความกระตือรือร้นในการบริจาคเงิน
ท าบุญร่วมกบัโรงเรียนเป็นอยา่งยิง่ 

 จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ปกติการแห่เทียนเขา้พรรษานั้น อบต.จะร่วมกบัโรงเรียน
จดัแห่เทียน แต่ในปีน้ี (2555) โรงเรียนมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถเขา้ร่วมกบั อบต.เช่นทุกปี จึงท าให้
แยกขบวนแห่ดงักล่าว 

ในส่วนของชุมชนพอเพียงนั้น ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโรงเรียนอิสลาม
พอเพียง (นามสมมติ) โดยไดเ้ขา้ไปสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมของชาวชุมชน พบวา่ ชาวชุมชนให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีการจดัตั้ งคณะกรรมการจดังาน                  
เพื่อบริหารงาน มีการออกร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากชาวชุมชนและชุมชน
ใกลเ้คียงเป็นอยา่งยิง่ โดยรายไดท้ั้งหมด เจา้ของร้านทุกร้านยกใหแ้ก่โรงเรียนโดยไม่ไดห้กัค่าใชจ่้าย 
เพื่อเป็นทุนในการพฒันาโรงเรียนต่อไป เป็นสังเกตว่า ส่วนใหญ่ ชาวชุมชนพอเพียงจบการศึกษา
จากโรงเรียนอิสลามพอเพียง ท าให้เกิดความผกูพนักบัโรงเรียนเป็นอยา่งยิ่ง จึงพร้อมท่ีจะให้ความ
ร่วมมือในการพฒันาโรงเรียนและเล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันา ซ่ึงผลประโยชน์จะตกอยูท่ี่
ลูกหลานของตนเองนัน่เอง 

3.3.1.3 ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับ
การศึกษาในคร้ังน้ี แนวคิดเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) เป็นแนวคิดท่ีมีความ
ซบัซ้อนและหลากหลายความเขา้ใจ รวมทั้งหลายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
ความหมายของความเป็นธรรมได้ใกล้เคียงท่ีสุด จึงได้มีการรวบรวมขอ้คิดจากผูเ้ช่ียวชาญและ
ภายในชุมชน ดงัน้ี 

1) การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดส้ัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ในเร่ืองความเป็นธรรมและชุมชน จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

(1) วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ (2554) อาจารย์ประจ าคณะคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไดใ้ห้ความเห็นวา่ แนวทางในการสร้างค าจ ากดัความ
ค าวา่ ความเป็นธรรมทางสังคม ดว้ยการลงไปในพื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษา รวบรวมความคิดเห็นและ
การให้ความหมายของกลุ่มตวัอย่างว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นหรือให้ความหมายค าดงักล่าว
อยา่งไร แลว้จึงมาตีความ พร้อมกบัสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองความเป็นธรรม เพื่อให้
ไดค้  าจ  ากดัความและ/หรือความหมายในมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือได้ความหมายจากทั้งชุมชน 
จากผูเ้ช่ียวชาญ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ค่อยน ามาสรุปให้เป็นความหมายของ
งานวจิยัในคร้ังน้ี  
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(2) กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย์ (2554) อาจารย์ประจ าคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเท่าเทียม หรือ Equity 
วา่ ในแง่ของสังคมสงเคราะห์นั้น Equity หมายถึง  เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความเสมอภาคแก่
บุคคล เพื่อให้บุคคลไดมี้ความเท่าเทียมกนั เช่น คนพิการ รัฐจะตอ้งจดัสวสัดิการต่างๆ เพื่อให้คน
พิการสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเท่าเทียมผูอ่ื้นๆ  

(3) นิติธร  วงศ์ยืน ผู ้พิพากษาศาลช้ันต้นประจ าส านักประธาน           
ศาลฎีกา (2554) ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมว่า ในแง่ของ                  
นักกฎหมายนั้น เม่ือตอ้งให้ค  าจ  ากดัความเก่ียวกบัค าว่า  Justice ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นมุมมองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความยติุธรรมทางดา้นกฎหมายมากกวา่การมองความยุติธรรมให้ครอบคลุมบริบททาง
สังคมดว้ย เป็นการมองขา้มความหมายทั้งหมดของความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม ซ่ึงหากมอง
ยอ้นกลบัไปตั้งแต่สมยัโบราณ จะพบว่า การใช้กฎหมายในการตดัสินปัญหานั้น ผูมี้อ  านาจจะใช้
ทั้งตวับทกฎหมายและบริบททางสังคมควบคู่กนัมากกว่าจะใช้อย่างใดอย่างหน่ึงในการตดัสิน 
ส าหรับ ในสังคมปัจจุบนัท่ีมีความซับซ้อนในเร่ืองของความสัมพนัธ์เพิ่มมากข้ึน การท่ีจะตีความ
ตามตวับทกฎหมายเพียงอยา่งเดียวนั้น อาจจะท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมข้ึนได ้ดงันั้น นกักฎหมาย
รุ่นใหม่เร่ิมกลับไปให้ความส าคญัในการตีความกฎหมายร่วมกับการพิจารณาบริบทแวดล้อม 
เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรมหรือความเป็นธรรมแก่ผูไ้ดป้ระโยชน์และผูเ้สียประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด  

2) การสัมภาษณ์เจาะลึกในชุมชน ไดมี้การน าแนวคิดน าในการศึกษามา
เป็นกรอบและแนวทางการสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเก็บขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั  โดยได้
ก าหนดลกัษณะโครงสร้างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบมาตรฐาน ซ่ึงมีการเตรียมชุดค าถาม
ไวอ้ย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม แนวค าถามอาจมีการเพิ่มเติมภายใตส้ถานการณ์และบริบททาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชนในช่วงเวลาการเก็บขอ้มูล  
  3.3.1.4  ศึกษาโดยวิธีการแบบประเมินสภาวะอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural 
Appraisal) เพื่อศึกษารูปแบบความเป็นธรรมของชุมชน วิธีเสริมสร้างความเป็นธรรม กรณีศึกษาท่ี
ชุมชนคิดวา่มีความเป็นธรรม ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในเบ้ืองตน้ ใน
การใช้วิธีการดงักล่าว ท าให้ทราบแนวคิดเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชน
แลว้ ยงัท าให้สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมาย หรือผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัความเป็นธรรมทางสังคม
ในชุมชนไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน และส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ การสร้างความคุน้เคยระหว่างผูว้ิจยักบัชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนพร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลส าหรับการศึกษา ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากการท าแบบ
ประเมินสภาวะอยา่งเร่งด่วนแลว้ ผูว้จิยัยงัไดเ้ขา้งานประจ าปีของโรงเรียนอีกดว้ย ซ่ึงประโยชน์ของ
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การเข้าร่วมงาน นอกจากท าให้ชุมชนไม่รู้สึกว่าผูว้ิจ ัยเป็นคนแปลกหน้าแล้ว และยงัได้ศึกษา
พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนอีกดว้ย  
  ส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีได้จดัเก็บแบบประเมินสภาวะอย่างเร่งด่วนของ
ชุมชนมาเป็นเลิศตามจ านวนครัวเรือนท่ีปรากฎในทะเบียนราษฎร จ านวน 78 ครัวเรือน เม่ือจดัเก็บ
จริงสามารถจดัเก็บได ้จ  านวน 55 ครัวเรือน ทั้งน้ีเน่ืองจากบางครัวเรือนท่ีมีช่ือปรากฎอยูใ่นทะเบียน
ราษฎรนั้น ไม่มีตวัตนอยู่จริง เป็นการยา้ยเขา้เพื่อหวงัผลในการเลือกตั้ง บางครัวเรือนประกอบ
อาชีพอยูน่อกพื้นท่ี และบางครัวเรือนมีเพียงผูสู้งอายุหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถตอบแบบส ารวจได ้
ส่วนชุมชนพอเพียง ไดมี้การจดัเก็บแบบประเมินอยา่งเร่งด่วน จ านวน 145 ครัวเรือน  

3.3.1.5 สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาความเป็นมาของการ
เกิดของชุมชน รูปแบบความเป็นธรรมทางสังคมของประชาชนในชุมชน และวิธีเสริมสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็นเลิศ รวมไปถึงวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เน่ืองจาก
หัวขอ้เร่ืองความเป็นธรรมเป็นหัวขอ้ท่ีมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึก การวิจยัในคร้ังน้ีจึงได้ลด
ขนาดของการสนทนากลุ่มลง พร้อมทั้ งอาศยัการเข้าไปในชุมชนบ่อยคร้ัง เพื่อเป็นการสร้าง
ความคุน้เคยให้แก่ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั  ท าให้สามารถแยกกลุ่มท่ีมีความขดัแยง้กนัโดยตรงออกจาก
การสนทนากลุ่ม เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความเขา้ใจผิดว่า การวิจยัจะไปสร้างความแตกแยกให้แก่
ชุมชน ส าหรับความแตกต่างของทั้งสองชุมชน จากการวิจยั พบว่า ในส่วนของชุมชนพอเพียงนั้น 
ไดเ้กิดแกนน าหรือตวักลางท่ีพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยใชห้ลกัการวา่ทุกคน
เป็นพี่นอ้งกนั นอกจากน้ี ในฐานะท่ีไดรั้บการกล่าวถึงวา่เป็นชุมชนตน้แบบในเร่ืองต่างๆ ชาวชุมชน
ควรหันหน้าเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหา ซ่ึงแกนกลางยอมรับว่า การแกไ้ขปัญหาเร่ืองดงักล่าวนั้น ไม่
สามารถท าได้ในระยะอนัสั้ นน้ีได้ แต่เช่ือว่า ผลของความพยายามน้ีจะส่งผลดีในระยะยาวอย่าง
แน่นอน ในส่วนของชุมชนมาเป็นเลิศนั้น เน่ืองจากยงัไม่มีแกนน าหรือตวักลางในการแกไ้ขปัญหา 
จึงใช้วิธีคุยกบักลุ่มเครือข่ายท่ีมีความสนิทสนมคุน้เคยกนั เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและวิธีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 3.3.1.6  ศึกษาโดยใชว้ิธีกรณีศึกษา (Case Study) เป็นเคร่ืองมืออีกเคร่ืองมือหน่ึง 
เน่ืองจากกรณีศึกษาเป็นวิธีการศึกษาท่ีท าให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความส าคญั ชดัเจนทั้งในแนวกวา้งและ
แนวลึก ท าให้สามารถทราบถึงการจดัการความซบัซ้อนของกิจกรรม (Catch the Complexity of 
Activities) การตดัสินใจ (Decision) และการมีปฎิสัมพนัธ์ของคนในชุมชน (Human Interactions) 
(Stake, 1995: xi,) ดงันั้น การวจิยัในคร้ังน้ีจึงใชก้รณีศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาความเป็นธรรม
ของชุมชน โดยกรณีศึกษาท่ีศึกษานั้น ชุมชนทั้งสองชุมชนเลือกข้ึนมาเป็นตวัแทนของชุมชน  
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3.3.2 การเลือกพื้นท่ีในการศึกษา 

 การเลือกพื้นท่ี การวิจัยในครั้งนี้เลือกพื้นท่ีชุมชนมาเป็นเลิศ  อ าเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม และชุมชนพอเพียง กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นท่ีตัวอย่าง เน่ืองจากทั้งสองชุมชนเป็น

ชุมชนตั้งอยู่บนพื้นท่ีมีการพัฒนาจากภาครัฐอย่างต่อเน่ืองและชัดเจน และท่ามกลางกระแสการ

พัฒนาท่ีเน้นระบบทุนนิยม ทั้งสองชุมชนกลับสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีของการพัฒนาได้อย่าง

ไม่ขัดเขิน เป็นชุมชนต้นแบบทั้งทางด้านความเป็นธรรมภายในชุมชน และยังเป็นชุมชนท่ีน้อมน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปรับใช้ภายในชุมชนจนสามารถได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ รวมทั้งยังเป็นสถานท่ีดูงานของบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรท่ีมีความสนใจในเร่ืองของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งส าคัญท่ีสุด ทั้งสองชุมชนสามารถคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของชุมชน

ได้อย่างเหนียวแน่น มีการน าหลักศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิต

ระหว่างชาวชุมชน สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับชุมชน เป็นการลดความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายใน

ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

     

3.3.3  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 

3.3.3.1  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 30 คน ดังนี้   

1) ชุมชนมาเป็นเลิศ  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานชุมชน คณะกรรมการ

ชุมชน ประชาชนในชุมชน และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มอาชีพต่างๆ จ านวน 15 คน 

2) ชุมชนพอเพียง  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนในชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ จ านวน 15 คน 

3.3.3.2  ผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ (Key – informant) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้คัดเลือก

ผู้ท่ีให้ข้อมูลส าคัญออกเป็นดังนี้ 

1) ชุมชนมาเป็นเลิศ 

(1) ประธานชุมชน 

(2)  คณะกรรมการชุมชน 

(3)  ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ/สมาชิกกลุ่มอาชีพ 

(4)  หน่วยงานภาครัฐท่ีท างานเกี่ยวข้องกับชุมชน/องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(5)  ประชาชน  

2) ชุมชนพอเพียง 



160 
 

(1) ประธานชุมชน 

(2) คณะกรรมการชุมชน 

(3) ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ/สมาชิกกลุ่มอาชีพ/กลุ่มออมทรัพย์ 

(4) ประชาชน  

 

3.3.4  แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

 การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการก่อเกิดของมูลนิธิชุมชนในประเทศไทย

ใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

และเก็บบันทึกการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ เพื่อน ามาประมวลผลต่อไป ประเด็นค าถาม

ประกอบไปด้วย  6 ส่วนดังนี้ 

 

ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐาน 

เพศ  อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ี

อยู่ในชุมชน จ านวนสมาชิก ภูมิล าเนาเดิม 

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับค าว่าความเป็นธรรมทางสังคม 

1) ความหมายของความเป็นธรรม 

2) แบบความเป็นธรรมในชุมชน  

3) ลักษณะของความเป็นธรรมในชุมชน 

4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมในชุมชน 

ตอนที่ 3 สถาบันที่ท าหน้าที่เสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในชุมชน 

(ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา)  

ตอนที่ 4   วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

ตอนที่ 5   ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

1) ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

2)   แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็น

ธรรม 

3) ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างความธรรมในสังคม 
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3.3.5  การตรวจสอบข้อมูล 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีใช้วิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 
  3.3.5.1 การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลโดยพิจารณาจากเวลา สถานท่ี และบุคคล เพื่อสังเกตวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากต่างเวลา 
ต่างสถานท่ี และต่างบุคคล ข้อมูลนั้นจะยงัคงมีความเหมือนหรือเกิดความแตกต่างกนัอย่างไร 
(สุภางค ์จนัทวานิช, 2553: 129) 
  3.3.5.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Methodological 
Triangulation) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ กนัจากท่ีต่างๆ เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั 
(สุภางค ์จนัทวานิช, 2553: 130) เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของขอ้มูลท่ีได้
จากการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกต และการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั  
 

3.3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้รวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม 
และการคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล โดยใชเ้ทคนิคสามเส้าในการตรวจสอบขอ้มูล และมีการน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่ แยก
ประเภท และท าการวเิคราะห์เชิงตรรกะควบคู่กบับริบท (Context) 
 



 

 

 

 

บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาเร่ือง แบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 

กรณีศึกษาชุมชนในภาคกลาง การวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลท่ี

ส าคัญ (Key - informants) จ านวน 30 คน แบ่งเป็นชุมชนมาเป็นเลิศ จ านวน 15 คน และชุมชน

พอเพียงจ านวน 15 คน โดยผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมท่ี

เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแล้ว ยังประกอบไปด้วยกรณีศึกษา

ของแต่ละชุมชนท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของการ

วิจัย การวิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชุมชน วิถีชีวิตของชุมชน ลักษณะ             

ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมือง การปกครอง การบริหารโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

รวมทั้งทรัพยากรท่ีส าคัญของชุมชน ส าหรับแนวทางในการสัมภาษณ์เจาะลึกประกอบไปด้วย 

ข้อมูลพื้นฐานในเร่ืองเพศ  อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ีอยู่ใน

ชุมชนภูมิล าเนาเดิมความคิดเห็นเกี่ยวกับค าว่าความเป็นธรรมทางสังคมแบบของความเป็นธรรม

ลักษณะของความเป็นธรรมในชุมชนสังคมในฝันท่ีมีความเป็นธรรมในชุมชนวิธีการเสริมสร้าง

ความเป็นธรรมทางสังคมสถาบันท่ีท าหน้าท่ีเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในชุมชนและยัง

รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรมโดยผลการศึกษาประกอบ

ไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) บริบทชุมชน 

2) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ 

3) ตัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลึก 

4) ผลการศึกษาข้อมูลความเป็นธรรมทางสังคม 

5) การศึกษาเปรียบเทียบ แบบความเป็นธรรมทางสังคม กระบวนการเสริมสร้าง 

และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม
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6) อภิปรายผล 

7) สรุปผลการศึกษา 

 

4.1  ชุมชนมาเป็นเลิศ 

 

4.1.1  บริบทชุมชน 

 4.1.1.1ประวัติความเป็นมาของชุมชนมาเป็นเลิศ 

 ชุมชนมาเป็นเลิศ ตั้งอยู่ในต าบลมาเป็นเลิศ อ าเภอบางคนที ซ่ึงเดิมในสมัยกรุงศรี

อยุธยา อ าเภอบางคนทีเป็นหมู่บ้านท่ีขึ้นอยู่กับอ าเภอแพงพวย เมืองราชบุรี ต่อมา ในตอนปลายสมัย

กรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงธนบุรี มีเมืองแม่กลองแล้วได้ช่ือเมืองสมุทรสงครามแยกออกจากเมือง

ราชบุรี บริเวณอ าเภอบางคนที จึงเป็นเขตติดต่อระหว่างเมืองราชบุรีกับเมืองแม่กลอง ใน พ.ศ. 2307 

ก่อนเสียกรุง พระเจ้าเอกทัศน์ทรงโปรดให้กองทัพยกไปตั้งค่ายรับศึกท่ีต าบลบางบ าหรุ เมืองราชบุรี 

และให้กองทัพเรือยกไปตั้งค่ายท่ีต าบลบางกุ้ง เมืองแม่กลอง แต่ถูกกองทัพพม่าตีแตก เม่ือ พ.ศ. 

2308 หลังเสียกรุงใน พ.ศ. 2310 เม่ือตั้งกรุงธนบุรี พระเจ้าตากโปรดให้ชาวจีนแถบแม่น ้าแม่กลอง 

ราชบุรี กาญจนบุรี รวบรวมก าลังจัดตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายบางกุ้ง เรียกว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง” 

ต่อมา พม่าได้ยกทัพมาตีค่ายจีนบางกุ้งอีกครั้ง แต่พ่ายแพ้กลับไป และใน พ.ศ. 2317 พม่าได้ยกทัพ

มาตีอีก ครั้งนี้พระเจ้าตากสินยกกองทัพเรือมาด้วยพระองค์เอง และหยุดพักเสวยพระกระยาหารท่ี

กลางค่ายบางกุ้งก่อนยกไปตีทัพพม่าท่ีบางแก้ว เมืองราชบุรี จนแตกพ่ายกลับไปอีกครั้ง 

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พื้นท่ีเขตอ าเภอบางคนทีรวมอยู่กับอ าเภอด าเนินสะดวก ให้ตั้ง

เป็นอ าเภอริมคลองแพงพวย เรียกว่า อ าเภอแพงพวย ขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรี เม่ือ พ.ศ. 2440 ทาง

ราชการได้ยุบอ าเภอแพงพวย แล้วตั้งเป็นอ าเภอใหม่แยกออกเป็น 2 อ าเภอ คือ อ าเภอส่ีหม่ืนและ

อ าเภอด าเนินสะดวก (สุจิตต์  วงศ์เทศ, 2549: 100-101) โดยบ้านบางคนทีอยู่ในเขตการปกครองของ

อ าเภอส่ีหม่ืน ในสมัยนั้นบ้านบางคนที เรียกว่า “บางกุลฑี” ซ่ึงแปลว่า หม้อน ้ามีหูท่ีอุดมสมบูรณ์ไป

ด้วยน ้า จนกระทั่งเพี้ยนกลายเป็น “บางคนที” ในหมู่บ้านบางกุลฑีนั้น ประกอบด้วยวัดเก่าแก่ 2 แห่ง 

คือ วัดบางคณฑีในและวัดบางคณฑีนอก ชาวบ้านจึงเรียกช่ือหมู่บ้านเป็น “บางคนที” และใช้เป็น

ภาษาราชการมาจนถึงปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552: 5) 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6ได้ประกาศใน              

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28หน้า 489วันท่ี 3มิถุนายน พ.ศ. 2454 ให้ยุบอ าเภอส่ีหม่ืน แล้วย้ายท่ีว่าการ

อ าเภอใหม่ไปตั้งท่ีริมฝั่งแม่น ้าแม่กลองด้านตะวันออก ต าบลกระดังงา ใต้ปากคลองบางคนที แล้ว

เปล่ียนช่ือเป็น อ าเภอบางคนที (สุจิตต์  วงศ์เทศ, 2549: 101) โดยให้อยู่ในความดูแลของผู้ว่าราชการ
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จังหวัดสมุทรสงครามท่ีส่งมาจากส่วนกลาง เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย                               
มีคณะกรรมการจงัหวดัช่วยบริหารงาน เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนและบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุข เป็นการ
ดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถ่ิน ดงันั้น บา้นบางคนทีจึงไดย้กฐานะเป็นแขวงบางคนที 
เพื่อปกครองหมู่บา้นต่างๆ หลายหมู่บา้นรวมกนั เช่น บา้นมาเป็นเลิศ บา้นบางคนที บา้นบางส าโรง 
(ปัจจุบนัคือต าบลโรงหีบ) บา้นบางยี่ลง้ (ปัจจุบนัคือต าบลบางยี่รงค์)แขวงบางคนทีไดย้กฐานะเป็น
อ าเภอและอยู่ในเขตการปกครองของจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมีเขตการปกครองถึงแขวงสวน
นอก และเม่ือแขวงสวนนอกไดย้กฐานะเป็นอ าเภอบางช้าง และต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือจากอ าเภอบาง
ช้าง เป็นอ าเภออมัพวาตามช่ือคลองอมัพวา ซ่ึงแปลว่า ป่ามะม่วง นั่นเองส่วนต าบลมาเป็นเลิศ
หมายถึง พื้นท่ีราบลุ่มท่ีมีน ้ าอุดมสมบูรณ์ สภาพดินเป็นดินร่วน มีแม่น ้ าแม่กลองไหลผ่าน ท าให้มี
ความชุ่มช้ืนอยูเ่สมอ ฤดูหนาว อากาศไม่หนาวจดั ฤดูร้อนไม่ร้อนจดั ต าบลมาเป็นเลิศเป็นต าบลท่ีมี
รอยต่อระหว่างอ าเภอบางคนทีกบัอ าเภออมัพวา แต่เดิมต าบลบางกระบือเคยรวมกบัต าบลมาเป็น
เลิศต่อมาได้มีการยกฐานะต าบลบางกระบือข้ึนเป็นต าบลใหม่ ส่วนต าบลทองพอเหมาะ (นาม
สมมติ) ไดย้กรวมกบัต าบลมาเป็นเลิศ มีพื้นท่ี 4.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,600 ไร่ มีพื้นท่ี
เป็นสวนและมีความอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกผลไม ้เช่น ล้ินจ่ี ส้มโอ มะพร้าว เป็นตน้ และอาชีพการท าประมง ประเภท
การเล้ียงปลาน ้าจืดเป็นหลกั โดยมีอาชีพเสริม คือ การท าท่ีพกัโฮมสเตย ์การท าน ้ าตาลมะพร้าว แปร
รูปมะพร้าว เยบ็กระทงใบตองแห้ง เป็นการเพิ่มรายไดเ้สริมให้แก่ครอบครัว (มหาวิทยาลยัเกษม   
บณัฑิต, 2552: 7-10) 

จากขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ขา้งตน้ สันนิษฐานไดว้า่ ชุมชนมาเป็นเลิศน่าจะมีการ
เร่ิมตั้งถ่ินฐานมามากกว่า 242 ปี (ก่อนปี พ.ศ. 2311) โดยในอดีต เส้นทางคมนาคมหลกัของชาว             
ชุมชนมาเป็นเลิศ  คือ คลองมาเป็นเลิศ เป็นเส้นทางในการติดต่อคา้ขาย การพบปะสังสรรคร์ะหวา่ง
ชาวชุมชนดว้ยกนัเอง ซ่ึงจากการบอกเล่าของผูน้ าชุมชนและผูอ้าวุโสในชุมชนเก่ียวกบัการตั้งถ่ิน
ฐานของตระกูลดั้ งเดิม ทราบว่า เม่ือประมาณ 150 ปีมาแล้ว ตระกูลท่ีเข้ามาอาศัยในชุมชน                    
เป็นตระกูลแรก ไดแ้ก่ ตระกูลท ามือ (นามสมมติ)  ต่อมาเป็นตระกูลแกว้สวย (นามสมมติ)  และ
จนัทร์ตรง (นามสมมติ)  โดยมีระยะเวลาในการอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานไล่เล่ียกนั นอกจากตระกูลท่ี
ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยงัมีพ่อคา้ชาวจีนท่ีเข้ามาคา้ขายในอมัพวาและพื้นท่ีใกล้เคียง บางส่วนเป็น
คหบดี และเจา้ของท่ีท ากินเดิม ส่วนใหญ่จะท าเกษตรกรรม ปลูกมะพร้าวและส้มโอ ซ่ึงในสมยันั้น 
ยงัเป็นการน าสินคา้มาแลกเปล่ียนกนั ไม่ว่าจะเป็นขา้ว  เกลือ เน้ือแดดเดียว โดยชาวชุมชนมาเป็น
เลิศจะน าไปแลกเปล่ียนกบัชุมชนใกลเ้คียง หรือน าไปแลกเปล่ียนท่ีอ าเภออมัพวา ชุมชนมาเป็นเลิศ
ไดมี้การขยายถ่ินฐานเพิ่มมากข้ึน โดยการแต่งงาน ท าให้เกิดตระกูลเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ตระกูลป่ินเงิน 
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(นามสมมติ)  ไมป้ระดบั (นามสมมติ)  องศาโรจน์ (นามสมมติ)  และป่ินเงิน(นามสมมติ) ชาว
ชุมชนมาเป็นเลิศยงัคงยึดอาชีพท าสวน เช่น มะพร้าว ส้มโอ มะเฟือง และมะไฟ เป็นตน้ ตลอดจน
ปลูกพืชผกัสวนครัวไวใ้ช้ในการประกอบอาหารในชีวิตประจ าวนั ส่วนอาหารหรือเคร่ืองอุปโภค
และเคร่ืองบริโภคนั้น ชุมชนไม่สามารถผลิตได้ ชาวชุมชนจะน าผลผลิตของตนบรรทุกเรือไป
แลกเปล่ียนท่ีตลาดอมัพวานัน่เอง การเดินทางของชาวชุมชนใชเ้รือเป็นพาหนะหลกัในการไปมาหา
สู่กนั ในส่วนของการปกครองนั้น เนน้การประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั นอกจากน้ี ชุมชนมาเป็นเลิศ
ยงัเป็นแหล่งรวมศิลปวฒันธรรมทั้งทางดา้นดนตรีไทย หุ่นกระบอก เพลงเรือและหนงัใหญ่ รวมไป
ถึงประเพณีตักบาตรขนมครก นับว่าชุมชนมาเป็นเลิศมีความสมบูรณ์ทั้ งทางด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและวฒันธรรม 

4.1.1.2  ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนมาเป็นเลิศ 
พื้นท่ีชุมชนมาเป็นเลิศมีลกัษณะคลา้ยเมล็ดถัว่ ตั้งอยูห่่างจากอ าเภอบางคนที เป็น

ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยใช้แนวล าคลองคลองมาเป็นเลิศ ในทิศเหนือ คลองตาเย็น (นามสมมติ) 
ในแนวทิศใต ้และคลองศาลจ่ี (นามสมมติ) ในแนวทิศตะวนัออก เป็นเส้นแบ่งอาณาเขต และเม่ือวดั
ความยาวของพื้นท่ีชุมชนในแนวทิศตะวนัตกจรดทิศตะวนัออก เร่ิมจากทางเขา้ชุมชนไปตามถนน
จนถึงบ้านเลขท่ี 68 ซ่ึงเป็นบ้านหลังสุดท้ายก่อนท่ีจะกลายเป็นหมู่  7 มีระยะทางประมาณ                        
1.5 กิโลเมตร ส่วนความกวา้งของหมู่บา้น วดัไดใ้นแนวทิศเหนือลงมาทิศใต ้มีระยะทางประมาณ 
700 เมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลต่างๆ ดงัน้ี (องค์การบริหารส่วนต าบลมาเป็นเลิศ (นาม
สมมติ), 2553) 

 
ทิศเหนือ จรด หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 8 ต าบลมาเป็นเลิศ 
ทิศใต ้ จรด หมู่ท่ี 1 ต าบลมาเป็นเลิศ 
ทิศตะวนัออก จรด หมู่ท่ี 7 ต าบลมาเป็นเลิศ 
ทิศตะวนัตก จรด หมู่ท่ี 1 ต าบลมาเป็นเลิศ 
 
4.1.1.3  สภาพภูมิประเทศและพื้นท่ีชุมชนมาเป็นเลิศ 
ชุมชนมาเป็นเลิศมีพื้นท่ีทั้งหมด 276 ไร่ 42 ตารางวา มีรูปร่างคลา้ยเคร่ืองหมาย 

Infinity หรือเป็นเลข 8ในแนวนอน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นร่องสวน เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
4.1.1.4 สภาพเศรษฐกิจชุมชนมาเป็นเลิศ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท าสวนผลไม้ เช่น              

ส้มโอ ล้ินจ่ี มะพร้าว โดยผลผลิตจากสวนนั้น มีการจ าหน่ายแบบขายส่ง เช่น มะพร้าว พ่อคา้แม่คา้
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มารับผลผลิตถึงสวน และขายปลีก ทั้งแบบสดและท าการแปรรูปเพื่อจ าหน่ายและบริโภคทั้งภายใน
ชุมชนและนอกชุมชน นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแล้ว คนในชุมชนยงัประกอบอาชีพอ่ืนๆ อีก              
อาทิ คา้ขาย รับจา้ง และรับราชการ เป็นตน้จากอาชีพหลกัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้นั้น ชาวชุมชน
มาเป็นเลิศยงัมีอาชีพเสริมในการท าสวนผลไมท่ี้เป็นมรดกตกทอดกนัมา จากการสอบถามพบวา่  ยงั
ไม่มีผูป้ระกอบอาชีพหลกัท่ีไม่ใช่เกษตรกรรมรายใดตอ้งการขายท่ีดินของตนเอง เน่ืองจากต่างเห็น
วา่ รายไดท่ี้มีมาจากการท าสวนนั้นเป็นรายไดเ้สริมท่ีท าให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวอยู่ไดอ้ย่าง
สบาย และยงัให้ความเห็นอีกว่าอาชีพการท าสวนผลไมน้ั้น เป็นอาชีพดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
อยากรักษาไวใ้ห้สืบต่อไปจนถึงรุ่นลูกหลาน จะมีการเปล่ียนแปลงบา้งเพียงแค่วิธีการดูแลรักษา
ผลผลิตเท่านั้น 

4.1.1.5  สภาพสังคมชุมชนมาเป็นเลิศ 
1) ดา้นสังคมแต่เดิมวิถีชีวิตของชุมชนมาเป็นเลิศมีการท าสวนทุเรียน 

มงัคุด ล้ินจ่ี มะไฟ และมะม่วง โดยน าผลผลิตท่ีไดเ้หล่าน้ีไปขายตามตลาดนดัต่างๆบางสวนจะมีคน
มารับซ้ือถึงท่ี แต่ดว้ยสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้การท าสวนผลไมบ้างชนิดไม่ประสบ
ความส าเร็จ จนท าให้ตอ้งเลิกปลูก แต่ปัจจุบนัชาวชุมชนไดมี้ความพยายามน าทุเรียนกลบัมาปลูก
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง  

2) ดา้นการศึกษา ชาวชุมชนมาเป็นเลิศนั้น ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดยภายในชุมชนนั้น มีโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัชั้นประถมศึกษา จ านวน 1แห่ง ซ่ึงเม่ือ
จบการศึกษาท่ีน่ีแลว้ บุตรหลานของคนในชุมชนจะไปศึกษาต่อระดบัมธัยมท่ีโรงเรียนประจ าอ าเภอ 
จังหวดั หรือโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีระยะทางไม่ได้ไกลจากชุมชนมากนัก
นอกจากน้ี ชุมชนมาเป็นเลิศยงัเป็นท่ีตั้งของ กศน. ท่ีเปิดสอนการศึกษานอกระบบใหแ้ก่ประชาชนท่ี
มีความสนใจในเขตอ าเภอบางคนที 

ในอดีต ชุมชนมาเป็นเลิศมีโรงเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา จ านวน 2 โรง     
แต่เน่ืองจากจ านวนผูเ้รียนลดนอ้ยลง จึงปิดท าการลงไป 1 โรง โดยยา้ยนกัเรียนมาไวใ้นโรงเรียนท่ี
ยงัเปิดท าการอยู ่จากจ านวนโรงเรียนและจ านวนผูท่ี้ศึกษาต่อท่ีมีจ  านวนค่อนขา้งสูง แสดงให้เห็นวา่ 
ชุมชนมาเป็นเลิศให้ความสนใจกบัการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยอาชีพรับราชการท่ีชาวชุมชนส่วน
ใหญ่ประกอบนั้นคือ อาชีพครูซ่ึงสอดคลอ้งอยา่งยิง่กบัความสนใจในการศึกษาของชุมชน 

3) ด้านศาสนา ชาวชุมชนมาเป็นเลิศนับถือศาสนาพุทธ และมี                         
วดัประจ าชุมชน จ านวน 2 แห่ง เป็นวดัท่ีอยู่คู่มากบัชุมชนตั้งแต่ดั้ งเดิมมีประวติัศาสตร์ยาวนาน 
นบัเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่ ชุมชนมาเป็นเลิศมีความเจริญทางดา้นพุทธศาสนา ชาวชุมชนมีความผกูพนั
กบัศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการมีประเพณีตกับาตรขนมครกท่ีชาวชุมชนได้ปฏิบติักนัมา
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ยาวนาน ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นประเพณีท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาในชุมชน โดยสถานท่ีตั้งของ
วดัอยูบ่ริเวณดา้นหนา้และบริเวณกลางชุมชน 

4) ระบบสาธารณสุข ชุมชนมาเป็นเลิศมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลอยู่บริเวณดา้นหน้าชุมชน โดยชุมชนกบัโรงพยาบาลมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นกนัมาโดย
ตลอด มีการท าโครงการร่วมกบัชุมชน ทั้งการส ารวจโรคประจ าตวั อบรมให้ความรู้แก่ชาวชุมชน
เก่ียวกบัการป้องกนัการเกิดโรคต่างๆ เช่น การดูแลรักษาตวั เม่ือเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดนั
โลหิตสูงอีกทั้ง อ.ส.ม.ท่ีอยูภ่ายในชุมชนยงัสามารถท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนให้แก่โรงพยาบาลไดเ้ป็น
อยา่งดี ปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุขไดมี้การปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล โดยไดเ้พิ่มฐานขอ้มูลเครือ
ญาติเพิ่มเขา้ไป เพื่อจะท าให้ทราบถึงโอกาสการเกิดโรคทางพนัธุกรรม อนัเป็นการป้องกนัการเกิด
โรคนัน่เอง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาเป็นเลิศ (นามสมมติ), 2555) 

5) ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมาเป็นเลิศมีสถานี
ต ารวจชุมชน (ย่อย) จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณปากทางเขา้ชุมชน ซ่ึงปัจจุบนัไม่ได้มีเจา้หน้าท่ี
ต ารวจมาประจ าการ แต่มีผูใ้หญ่บา้นมาใช้เป็นท่ีท าการ โดยหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ผูใ้หญ่บา้นจะ
เป็นผูแ้จง้หรือด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ 

6) ด้านการปกครอง ชุมชนมาเป็นเลิศเป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบล
อ านวยความสะดวก (นามสมมติ) โดยมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ านวยความสะดวกดูแลอยู ่ซ่ึง
ในต าบลอ านวยความสะดวกได้แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน จากการส ารวจจ านวน
ประชากรของต าบลอ านวยความสะดวก ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 พบว่า มีจ  านวนประชากร
ทั้งส้ิน 2,799 คน แยกเป็นประชากรชาย 1,306คน ประชากรหญิง 1,493คน เม่ือแยกตามหมู่บา้น 
พบว่า หมู่ท่ี 7 มีจ  านวนประชากรมากท่ีสุด คือ 687คน หรือคิดเป็นร้อยละ24.5 ของประชากร
ทั้งหมดของต าบล ในขณะท่ี หมู่ท่ี 3 มีประชากรน้อยท่ีสุด คือ 190 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ
ประชากรทั้งหมดของต าบล 

ส าหรับในหมู่ท่ี 4 ชุมชนมาเป็นเลิศมีจ านวนประชากร 278 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.9 ของประชากรทั้งหมดของต าบล ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 จ  านวนประชากร แยกตามหมู่บา้นในต าบลอ านวยความสะดวก 
 

ต าบล/หมู่ที่ ประชากร รวม จ านวนหลงัคาเรือน 
ชาย หญงิ 

ต าบลอ านวยความสะดวก 1,306 1,493 2,799 876 
หมู่ท่ี 1 149 184 333 154 
หมู่ท่ี 2 196 212 408 130 
หมู่ท่ี 3 83 107 190 57 

หมู่ที ่4 ชุมชนมาเป็นเลิศ 133 145 278 87 
หมู่ท่ี 5 148 146 294 78 
หมู่ท่ี 6 85 106 191 45 
หมู่ท่ี 7 309 378 687 196 
หมู่ท่ี 8 203 215 418 129 

 
แหล่งทีม่า: องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ านวยความสะดวก, 2555. 

    
   จากการสังเกตเก่ียวกบัสถิติประชากรท่ีมีหลายหน่วยงานจดัเก็บ พบว่า 
ขอ้มูลชุดเดียวกนั เช่น จ านวนประชากรแยกตามหมู่บา้น และจ านวนประชากรแยกตามอายุ ท่ีมา
จากคนละระบบฐานขอ้มูลมีความแตกต่างกนั ทั้งๆ ท่ีจดัเก็บจากชุมชนเดียวกนั แสดงให้เห็นถึงการ
ขาดการประสานงานของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บขอ้มูล ท าให้ขอ้มูลท่ีไดม้า
ของแต่ละหน่วยงานมีความคลาดเคล่ือนซ่ึงอาจจะเกิดเป็นปัญหาท่ีกระทบต่อประชาชนผูรั้บ
ผลประโยชน์ได ้หากมีการน าขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกนัไปใช ้ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เป็นการส้ินเปลือง
งบประมาณแผ่นดินในการจดัเก็บข้อมูลเดียวกัน จากคนละหน่วยงาน ทั้งท่ีหน่วยงานควรน า
งบประมาณในส่วนดงักล่าวท่ีซ ้ าซอ้นมาสรรสร้างโครงการท่ีมีประโยชน์แก่ประชาชน 

    7) โครงสร้างพื้นฐาน 
(1)  การคมนาคมขนส่ง จากอดีต ชุมชนมาเป็นเลิศเดินทางไปมาหาสู่

กนัทางน ้ า โดยใช้เรือเป็นพาหนะ แต่ปัจจุบนั การคมนาคมภายในชุมชนได้เปล่ียนแปลงเป็นใช้
ถนนลาดยาง ท าใหก้ารสัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน  
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(2) สาธารณูปโภค ชุมชนมาเป็นเลิศมีไฟฟ้าและระบบน ้าประปาใช้กัน

ทุกครัวเรือน โดยระบบไฟฟ้าและน ้าประปานี้อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ านวย

ความสะดวก 

(3) การจัดการขยะ ชุมชนมาเป็นเลิศมีการจัดการขยะโดยน ามาทิ้งใน

ถังขยะท่ี อบต.น ามาตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ซ่ึงชาวชุมชนบางส่วนมีการแยกขยะ โดยขยะสด เช่น เศษ

อาหารต่างๆ น ามาใช้เป็นวัสดุในการท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ และบางส่วนถูกน าไปฝังกลบหรือเผา  

จากการสังเกต พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้ถนนในชุมชนมาเป็นเลิศ

เป็นทางผ่านมีการโยนขยะออกมาจากรถ มีบางส่วนท่ีไม่ลงถังขยะ มีสุนัขไปรื้อค้น สร้างความ

สกปรกให้แก่ถนนภายในชุมชน ท าให้เจ้าของบ้านท่ีมีถังขยะไปตั้งหน้าบ้านต้องเก็บกวาดขยะ

ดังกล่าว เพื่อลดความสกปรกท่ีเกิดขึ้น 

8) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพดิน พบว่า ชุมชนมาเป็นเลิศมีสภาพดินท่ีสมบูรณ์ เหมาะกับการ

ปลูกพืชผักผลไม้ ชุมชนมาเป็นเลิศจึงมีสวนผลไม้ท่ีเล่ืองช่ือ ไม่ว่าจะเป็นสวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี อีก

ทั้งยังมีล าคลองท่ีเช่ือมต่อแม่น ้าแม่กลองไหลผ่าน ปัจจุบันมีปัญหาคลองน ้าตื้นเขิน แต่ชาวชุมชนท่ี

ต้องอาศัยล าคลองดังกล่าว ต่างช่วยกันลอกคลอง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้

อาศัยในชุมชนทั้งหมด เพราะนอกจากล าคลองจะเป็นแหล่งน ้าท่ีใช้ในเกษตรกรรมแล้ว ยังเป็น

แหล่งท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวอีกด้วย 

9)  แหล่งท่องเท่ียว/แหล่งดูงานในชุมชน 

ชุมชนมาเป็นเลิศมีแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีเป็นต้นแบบระดับอ าเภอ มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลและมหา

วิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีผู้มาดูงานจ านวนมาก โดยมีหลักสูตรให้ผู้มีดูงานสามารถเลือกศึกษา

ได้ 14 วิชา คือ  

(1)  เกษตรกรรมยั่งยืนกับเศรษฐกิจพอเพียง 

(2)  การวางแผนการใช้ท่ีดิน 

(3)  การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ 

(4)  น ้าหมักชีวภาพและสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง 

(5)  การใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ 

(6)  การเผาถ่านสกัดน ้าส้มควันไม้ 

(7)  การเพาะเห็ดโอ่ง และการเพาะเห็ดจากวัสดุภายในท้องถิ่น 

(8)  การเพาะถั่วงอกไร้รากไร้สารพิษ 
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(9)  การท าน ้าหมักชีวภาพปรุงแต่ง 

(10)  การท าบัญชีครัวเรือน 

(11)  การท าขนมไทยจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

(12)  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร “ผลไม้กลับชาติ” 

(13)  การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

(14)  การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 

 

นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีท าช่ือเสียงให้ชุมชน ได้แก่ ผัก

ผลไม้แช่อิ่มกลับชาติ ผลิตโดยกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนามาเป็นเลิศ (นามสมมติ) ซ่ึงเป็นภูมิปัญญา

ดั้งเดิมของบรรพบุรุษในการถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นาน และมีกลวิธีท่ีจะท าให้คนทั่วไป

รับประทานสมุนไพรท่ีมีรสชาติขมอย่างบอระเพ็ด ให้มีรสหวานอย่างน่าพิศวง จนได้รับรางวัลการ

ประกวดการถนอมอาหาร นอกจากนี้ ยังมีส้มโอปลอดสารพิษท่ีเป็นสายพันธ์ุดั้งเดิมของจังหวัด

สมุทรสงคราม โดยมีต้นแม่พันธ์ุอยู่ท่ีชุมชนนี้เอง ปัจจุบันส้มโอเป็นผลไม้ท่ีสร้างรายได้ให้แก่ชาว

ชุมชนมาเป็นเลิศเป็นอย่างมาก 

ชุมชนมาเป็นเลิศยังมีท่ีพัก/โฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ

ต่างชาติท่ีต้องการเข้ามาพัก  รวมถึงผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน จ านวน 7 แห่ง ซ่ึงการท่องเท่ียวของชุมชน              

มาเป็นเลิศนั้น เป็นลักษณะการท่องเท่ียวแบบเชิงเกษตรธรรมชาติ เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัส           

การด าเนินชีวิตแบบชนบท ในบรรยากาศตามธรรมชาติ รวมทั้งประเพณีท่ีดีงามในชุมชน เช่น           

การตักบาตรทางเรือ การตักบาตรขนมครก การเข้าชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพที ่4.1 ชุมชนมาเป็นเลิศ 
แหล่งทีม่า: อาทิตย ์ บุดดาดวง,  2554. 
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4.1.2   ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญและตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึของ 
 ชุมชนมาเป็นเลศิ 

  4.1.2.1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
  จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัของชุมชนมาเป็นเลิศจ านวน 15 คนท่ี
ไดจ้ากการสอบถามและคดัเลือกจากชาวชุมชนในช่วงท่ีท าแบบประเมินสภาวะอยา่งเร่งด่วน (Rapid 
Rural Apprausal)วา่เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมสามารถใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมทางสังคม 
มีขอ้มูลพื้นฐานดงัรายละเอียดท่ีปรากฎในตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
  จากการศึกษา พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัเป็นเพศหญิงมากกวา่คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 60) 
ท่ีเหลือเป็นเพศชาย (ร้อยละ 40) 
  การศึกษาอายขุองผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ ส่วนใหญ่อายอุยูร่ะหวา่ง 50-59 ปี มาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 40) รองลงมาในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ อายุอยูร่ะหวา่ง 40-49 ปี (ร้อยละ 26.7) และอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 26.7) จากขอ้มูลดงักล่าว พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้
ค่อนขา้งมีอายุ เน่ืองจากวฒันธรรมของสังคมไทยท่ีให้ความเคารพนอบน้อมต่อผูใ้หญ่และมีความ
เช่ือวา่เป็นบุคคลท่ีมีวยัวฒิุเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์สามารถอธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดช้ดัเจน อีก
ทั้งบุคคลเหล่าน้ีเป็นแกนน าในชุมชนหรือเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในชุมชน 
  การศึกษาระดบัการศึกษาของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้น
สูงสุดระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 26.7) รองลงมาท่ีมีสัดส่วนเท่ากนั คือ จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบั
ประถมศึกษา (ร้อยละ 20)และจบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 20) นอกจากน้ียงัมี
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัจบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 13.3) อนุปริญญา 
(ร้อยละ 13.3) และมธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 6.7) 
  การศึกษาอาชีพของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน (ส้มโอ, 
ล้ินจ่ี) (ร้อยละ 33.3) รองลงมา คือ อาชีพขา้ราชการส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 20) และในสัดส่วนท่ี
เท่ากนั คือ อาชีพครู (13.3) และขา้ราชการบ านาญ (ร้อยละ13.3) นอกจากน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัยงั
เป็นพระ (ร้อยละ6.7) ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ร้อยละ 6.7) และผูใ้หญ่บา้น (ร้อยละ 6.7) 
  การศึกษารายไดต่้อเดือนของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั พบวา่รายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 
30,000-39,999 บาท (ร้อยละ 26.6) รองลงมาในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ 1,000-9,999 บาท (ร้อยละ 20) 
และ 20,000-29,999 บาท (ร้อยละ 20) นอกจากน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 40,000 – 
49,999 บาท (ร้อยละ6.7) และ 50,000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 6.7) 
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  การศึกษาระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนและอาศยั
อยูใ่นชุมชนเป็นเวลา  60 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 26.7) รองลงมาอาศยัอยูใ่นชุมชนระหวา่ง 50-59 ปี (ร้อย
ละ 20) และอาศยัอยูใ่นชุมชนระหวา่ง 40-49 ปี (ร้อยละ 13.3) 
  การนบัถือศาสนา พบวา่ เกินคร่ึงของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญันบัถือศาสนาพุทธ (86.7) 
และนบัถือศาสนาคริสต ์(ร้อยละ 13.3) 
 
ตารางที ่4.2 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัชุมชนมาเป็นเลิศ 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ   
ชาย 6 40.0 
หญิง 9 60.0 

อายุ   
30-39 ปี 1 6.7 
40-49 ปี 4 26.7 
50-59 ปี 6 40.0 
60 ปีข้ึนไป 4 26.7 

การศึกษา   
ประถมศึกษา 3 20.0 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 1 6.7 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 2 13.3 
อนุปริญญา 2 13.3 
ปริญญาตรี 4 26.7 
ปริญญาโท 3 20.0 

อาชีพ   
พระ 1 6.7 
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 1 6.7 
ผูใ้หญ่บา้น 1 6.7 
ครู 2 13.3 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

ขา้ราชการบ านาญ 2 13.3 
ขา้ราชการส่วนภูมิภาค 3 20.0 
ท าสวน 5 33.3 

รายได้   
ไม่ระบุ 1 6.7 
1,000-9,999 บาท 3 20.0 
10,000-19,999 บาท 2 13.3 
20,000-29,999 บาท 3 20.0 
30,000-39,999 บาท 4 26.6 
40,000-49,999 บาท 1 6.7 
50,000 บาทข้ึนไป 1 6.7 

ระยะเวลาอยู่ในชุมชน   
อยูน่อกชุมชน 4 26.6 
20-29 ปี 1 6.7 
30-39 ปี 1 6.7 
40-49 ปี 2 13.3 
50-59 ปี 3 20.0 
60 ปีข้ึนไป 4 26.7 

ศาสนา   
พุทธ 13 86.7 
คริสต ์ 2 13.3 
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  4.1.2.2 ตัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลึก 

ในการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญของชุมชนมาเป็นเลิศทั้ง 15 คน 

เกี่ยวกับ แบบ  ลักษณะความเป็นธรรม การเสริมสร้างความเป็นธรรม และการปรับใช้ความเป็น

ธรรมทางสังคมของชุมชน พบว่ารายละเอียดของข้อมูลท่ีได้จากสัมภาษณ์เจาะลึกมีลักษณะท่ี

คล้ายคลึงกัน ดังนั้น การวิจัยจึงขอน าเสนอตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญท่ีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 

จ านวน2คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1)   กรณีศึกษาท่ี 1 

บูรพา (นามสมมติ) ครูคนใหม่ของโรงเรียนชุมชนมาเป็นเลิศ เป็นผู้ท่ี

ทราบและเข้าใจแล้วว่าการปลูกฝังจริยธรรมและความดีต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมนิสัยให้รักษาภูมิ

ปัญญาและรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงต้องเรียนรู้และปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็ก บูรพาจึงได้ให้ความ

สนใจกับการสอนเด็กในโรงเรียนชุมชนมาเป็นเลิศ  เขาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และด้วยความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาท่ีบูรพาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต บูรพาจึงได้ศึกษา

และสอบเปรียญจนจบชั้นนักธรรมเอก นอกจากนี้บูรพายังเป็นผู้มีความกตัญญูกับผู้ท่ีเลี้ยงดูตนเอง

มาตั้งแต่โดยการจัดหาและเตรียมอาหารให้ยายท่ีอาศัยอยู่ด้วย ทั้งก่อนไปท างานและในระหว่างวัน

อยู่เสมอมิได้ขาด  ด้วยความช านาญทางด้านเกษตรท่ีเกิดจากการใฝ่รู้ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการท าถ่าน

ผลไม้ การท าน ้าส้มควันไม้ น ้าหมักชีวภาพ การเพาะถั่วงอกมือถือ และการเพาะเห็ดโอ่งและคอนโด

เห็ด ซ่ึงเป็นการปลูกเห็ดท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้โรงเรือน ท าให้บูรพาก้าวมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด

ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้บูรพายังเป็นท่ีรู้จักของทุกคนในชุมชนมา

เป็นเลิศเพราะนิสัยท่ีชอบช่วยเหลือคน บูรพามองการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นเร่ืองท่ีต้องท า ไม่ใช่เป็น

เร่ืองของธุรกิจหรือเงินเพียงอย่างเดียว 

(1)  การเริ่มต้นความสนใจในงานด้านเกษตร 

เม่ือ พ.ศ. 2547 บูรพาได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน โดยการชักชวนจาก

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานราชการ ทั้งท่ีเป็นเกษตรอ าเภอ และนักพัฒนาชุมชน  และเน่ืองจากบูรพาได้

ให้บุคคลอ่ืนเช่าท่ีดินในการท าเกษตรกรรม ท าให้เขามีเวลาเพียงพอท่ีสามารถเข้าร่วมการอบรมดู

งานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมได้ปีละหลายครั้ง อย่างไรก็ตามในครั้งแรกของการไปศึกษาดู

งาน บูรพายังไม่ได้น าแนวคิดหรือแนวทางท่ีได้มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและ/หรือชุมชน            

มาเป็นเลิศ จนกระทั่งได้มีโอกาสไปดูงานท่ีบ้านพ่อค าเดือน  ในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงท าให้เขาเกิด

แนวคิดการปลูกต้นไม้ท่ีโตเร็ว การใช้ท่ีดิน การปลูกไม้ใช้หนี้ ปลูกไม้บ าเหน็จ ไม้บ านาญ และ

ประโยชน์ของการปลูกไม้ชนิดต่างๆ โดยหลังจากกลับจากดูงานท่ีจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว บูรพาได้เกิด

ความคิดและอยากทดลองในสิ่งท่ีตนเองได้ไปรับรู้ จึงได้ไปปรึกษาครูพรรณี (นามสมมติ) โรงเรียน
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มาเป็นเลิศ (นามสมมติ) โรงเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาท่ีอยูใ่นชุมชนนัน่เอง และบูรพาไดข้อท่ีดิน
ของโรงเรียนมาเพื่อปลูกตน้ไม ้และขอเขา้มาเป็นครูอาสาช่วยสอนวิชาเกษตร บูรพาเขา้มาสอน
ตั้งแต่การท าแปลงปลูกผกั รวมไปถึงการปลูกไมผ้ลต่างๆ เช่น มะม่วง มะพร้าว มะกรูด มะนาว     
เป็นตน้  ปัจจุบนั (พ.ศ. 2555) บูรพาไดเ้ขา้มาดูแลเร่ืองการเกษตรภายในโรงเรียนอย่างเต็มตวั และ
ไดน้ าหลกัคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชก้บัโรงเรียนประถมแห่งน้ีอีกดว้ย นอกจากน้ีบูรพา
ยงัไดช่้วยงานดา้นอ่ืนใหแ้ก่โรงเรียนอีกดว้ย เช่น เม่ือแม่ครัวไม่สามารถมาท างานได ้บูรพาจะเขา้ไป
ช่วยครูจดัเตรียมอาหารกลางวนัให้นักเรียน หรือแมก้ระทัง่ใช้เงินทุนของตนเองจดัซ้ืออาหารมา
เพิ่มเติมใหน้กัเรียนอีกดว้ย 

นอกจากงานดา้นการเกษตรแลว้ บูรพายงัเป็นปราชญช์าวบา้นท่ีมีความ
ช านาญในการเผาถ่าน เน่ืองจากบูรพามีอุปนิสัยช่างสังเกตและชอบทดลองเพื่อให้สามารถน ามาใช้
ได้จริง ดงันั้นเม่ือกลับมาจากการศึกษาดูงานเก่ียวกบัการเผาถ่าน บูรพาจึงได้กลับมาทดลองท า
เตาเผาถ่านของตนเอง โดยบูรพาออกแบบเตา ทดลองเผาถ่าน และดัดแปลงจนได้เตาเผาถ่านท่ี
เหมาะสมกบัการใชง้าน และสามารถใชง้านไดไ้ม่ยุง่ยากเหมือนเตาตน้แบบ นอกจากน้ี บูรพายงัได้
คิดคน้และสร้างตูอ้บแสงอาทิตยใ์หก้ลุ่มสตรีเกษตรพฒันามาเป็นเลิศ และกลุ่มท าน ้ าพริกมาเป็นเลิศ 
(นามสมมติ) อีกดว้ย โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลมาเป็นเลิศ 

(2) ทศันะต่อความเป็นธรรมทางสังคม 
บูรพามองวา่ สังคมท่ีจะเกิดความเป็นธรรมนั้น ทุกคนในสังคมจะตอ้ง

ได้รับการจดัสรรปันส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ต้องไม่มีความเหล่ือมล ้ าระหว่างกัน ไม่มีช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกบัคนจน การอยู่ร่วมกนัในสังคมตอ้งไม่มีการทบัถมผูอ่ื้นให้เกิดความรู้สึกเสียใจ 
คนท่ีมีรายได้เยอะตอ้งแบ่งปันให้คนท่ีดอ้ยกว่าไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น ถ้อยทีถ้อยอาศยัซ่ึงกนัและกนั              
ซ่ึงในการท างานของบูรพาเองยึดเร่ืองความเป็นธรรมเป็นหลกั ดงัเห็นไดจ้ากการสร้างกลุ่มสะสม
ทรัพย ์(นามสมมติ) นัน่เอง  

ในมุมมองของบูรพานั้นคิดวา่ ระบบการปกครองท่ีมีการเลือกตั้งต่างๆ 
ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม คือ เกิดการแบ่งเป็นพวกใครพวกมนั พวกมากญาติมากก็ได้รับการ
เลือกตั้ง ไม่ไดม้องดูท่ีเร่ืองของการนบัหนา้ถือตา ไม่ไดดู้ท่ีผลงานหรือความดีใดๆ หรือแมก้ระทัง่ถา้
ญาติลงสมคัรก็จะเลือกญาติก่อน  

บูรพามองวา่ ในชุมชนมาเป็นเลิศมีปัญหาเร่ืองเงิน โดยเฉพาะเงินท่ีมา
จากภายนอก เช่น กองทุนสัจจะ 1 (นามสมมติ) เป็นเงินทุนท่ีรัฐบาลตอ้งการให้ชุมชนน าเงินไป
พฒันาอาชีพ แต่ในทศันะของบูรพากลับมองว่า เงินท่ีรัฐบาลจดัสรรมาให้ เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นหน้ี ท าให้ประชาชนรู้สึกวา่ เงินท่ีรัฐให้มานั้น ตอ้งเป็นของประชาชน ไม่จ  าเป็นตอ้ง
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ใชคื้น เป็นสิทธิท่ีประชาชนทุกคนตอ้งได ้ ดงันั้นจึงเกิดปัญหาในการคืนเงินกองทุน นอกจากน้ี การ
ท่ีรัฐบาลเอาเงินลงมาให้ ไม่ไดส้ร้างความสามคัคีให้คนในชุมชน แต่เป็นการสร้างความแตกแยก
มากกวา่ ทั้งท่ีวตัถุประสงคข์องการเกิดกองทุนสัจจะ 1 นั้น ตอ้งการให้ประชาชนไดท้  างานร่วมกนั 
เพื่อสร้างโครงการท่ีพฒันาศกัยภาพของชุมชนให้เพิ่มมากข้ึน กลับท าให้เกิดความเห็นแก่ตัว
มากกวา่ เพราะทุกคนมีความคิดวา่ “จะตอ้งได”้ เพราะรัฐบาลเอาเงินมาให้ แต่ไม่ทราบวตัถุประสงค์
ท่ีแทจ้ริงของรัฐบาล รู้แต่วา่จะตอ้งแบ่งเงินให้ชาวชุมชนทุกคน โดยท่ีไม่รู้เลยวา่ เงินท่ีถูกจดัสรรมา
ให้นั้น เป็นเงินท่ีรัฐตอ้งการให้น าไปต่อยอดหรือไปสร้างอาชีพให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน แต่ชุมชนจะไม่
ทราบ รับรู้แต่เพียงว่าเป็นเงินท่ีรัฐให้มา ตอ้งได้ฟรี มีสิทธ์ิตอ้งได้ ท าให้เป้าหมายของรัฐบาลไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้กลบัไปสร้างปัญหาท่ีคาดไม่ถึงในความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชน
อีกดว้ย 

นอกจากปัญหาท่ีชาวชุมชนไม่รู้ว่าวตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริงของกองทุน
สัจจะ 1 แล้ว คณะกรรมการท่ีถูกเลือกเขา้มาในกองทุนสัจจะ1 มีส่วนในการสร้างปัญหาให้เกิด
ซบัซอ้นข้ึนมาอีก เพราะวธีิการเขา้มาของกรรมการนั้นมาโดยต าแหน่งบา้ง เป็นญาติมิตรกนับา้ง ท า
ใหก้รรมการท่ีเขา้มาบางส่วนไม่มีคุณภาพ และไม่มีสนใจท่ีจะหารายละเอียดของโครงการท่ีแทจ้ริง 
เม่ือกรรมการไม่รู้ขอ้เท็จจริงและไม่มีศกัยภาพพอท่ีจะท าให้คนในชุมชนเขา้ใจเง่ือนไขของการรับ
เงินได ้ คนส่วนใหญ่จึงน าเงินไปใชใ้นทางท่ีผดิวตัถุประสงคข์องรัฐบาล เช่น น าไปซ้ือจกัรยานยนต ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ ท าให้กองทุนสัจจะ 1 ต้องยุติไปโดยปริยาย เน่ืองจาก
กรรมการบางคนทุจริตเงินท่ีสมาชิกในกองทุนให้ความไวว้างใจให้น าเงินไปฝากแทน แต่ปรากฎวา่ 
กรรมการท่านนั้นไม่ได้น าเงินไปเข้าบญัชี จนกระทัง่สมาชิกน าสมุดฝากไปปรับจ านวนเงินท่ี
ธนาคาร จึงพบวา่ ไม่ไดมี้การน าเงินฝากเขา้บญัชีของตนเองแต่อย่างใด  ขณะน้ี ยงัไม่ไดต้ามตวัมา
รับโทษหรือแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่สมาชิกได ้นอกจากน้ีในส่วนของสมาชิกกองทุนบางคนมีความรู้สึก
ว่า เงินกองทุนดังกล่าวเป็นเงินได้เปล่า ไม่จ  าเป็นต้องจ่ายคืน แสดงให้เห็นว่าสมาชิกท่ีเขา้ร่วม
กองทุนนั้นยงัไม่มีความเขา้ใจจุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของกองทุน และเม่ือเกิดการทว้งถามจากกองทุน 
กลบัไดค้  าตอบวา่ เป็นเงินท่ีควรไดรั้บ ไม่จ  าเป็นตอ้งคืนให้กองทุนแต่อยา่งใด เกิดการทะเลาะเบาะ
แวง้ระหว่างคนในชุมชน จากเหตุการณ์ดงักล่าว ท าให้เกิดปัญหาต่อความสัมพนัธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนกนัเอง 

บูรพายงัมีมุมมองเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากเงินกองทุนสัจจะ1 ท่ีสร้าง
ปัญหาในเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคมแลว้ ยงัมีปัญหาความเป็นธรรมในส่วนเงินทุนในการพฒันา
อาชีพท่ีเขา้มาในชุมชนอีกดว้ย เน่ืองจากชุมชนมาเป็นเลิศเป็นชุมชนท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาจ านวน
มาก และในส่วนราชการเองก็ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ จึงได้มีการแจง้ให้มีการ
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รวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจอาชีพ (นามสมมติ) ซ่ึงมีชาวชุมชนบางกลุ่มไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์และ
เง่ือนไขการรับเงินทุนในการพฒันาอาชีพน้ี จึงมีการนินทาว่า เงินทุนดงักล่าวมีให้กบัคนในชุมชน
บางกลุ่มเท่านั้น และเน่ืองจากชาวชุมชนมาเป็นเลิศมีการใชภู้มิปัญญาประกอบอาชีพอยูจ่ริงแต่ยงัไม่
มีการรวมกลุ่มอยา่งจริงจงั ดงันั้นจึงมีการรวมกลุ่มแลว้มีเจา้หน้าท่ีช่วยเขียนโครงการเสนอขอเงิน
จากกองทุนข้ึนไป  ซ่ึงในความเป็นจริงกลบัพบว่า บางกลุ่มวิสาหกิจท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นการรวมกลุ่ม
เฉพาะกิจเท่านั้น ไม่ไดมี้การพฒันากลุ่มต่อยอดความรู้ตามท่ีควรจะเป็น นอกจากน้ีงบประมาณท่ี
ได้รับมาก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยตรง ท าให้คนขาดจิตส านึกในการ
เสียสละ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกวา่จะท าอะไรทุกอยา่งตอ้งใชเ้งินเป็นตวัตั้ง ถา้ไม่มีเงินหรืองบประมาณ
ให ้ประชาชนจะไม่เขา้มามีส่วนร่วม เช่น การเขา้ร่วมประชุมในเวทีต่างๆ ทั้งน้ีอาจเป็นผลจากสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป การท่ีชาวชุมชนจะเขา้ร่วมประชุมไดต้อ้งสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีส่วน
ราชการจดักิจกรรมด้วย เน่ืองจากชาวชุมชนบางส่วนท างานนอกชุมชนหรือเป็นลูกจ้างรายวนั           
ถา้หากเขา้ร่วมประชุมลูกจา้งรายวนัเหล่านั้นจะขาดรายไดไ้ป และท าให้ตอ้งมีการจ่ายค่าเดินทาง
ให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม มิฉะนั้นผูท่ี้เขา้ร่วมจะเป็นเพียงกลุ่มผูสู้งอายุ หรือผูเ้ขา้ประชุมหน้าเดิมๆ 
หรือท่ีเรียกวา่ ขาประจ า เท่านั้น 

อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากความไม่เขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการ 
คือ เงินงบประมาณ A B C (นามสมมติ)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ชุมชนน ามาพฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง ไม่สามารถน ามาใช้ในประโยชน์ส่วนตวัได ้แต่เม่ือตอ้งมีการท าประชาคมเพื่อให้ทุกคนใน
ชุมชนช่วยกนัพิจารณาวา่จะท าโครงการใดเพื่อพฒันาชุมชน ชาวชุมชนกลบัเห็นวา่ตอ้งท าโครงการ
ท่ีทุกคนในชุมชนไดรั้บเงินจากงบประมาณนั้นเท่าๆ กนั ไม่ควรน าไปใชใ้ห้แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
แต่เม่ือเทียบจ านวนประชากรกบัจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บแล้ว พบว่า หากแบ่งงบประมาณให้ไดรั้บ
เท่าๆ กนัแลว้ จ  านวนเงินมีไม่เพียงพอท่ีจะซ้ืออุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ เช่น เคร่ืองป้ัมน ้ า 
เป็นต้น นอกจากน้ีชาวชุมชนบางคนไม่ได้ท าสวนแต่ก็ได้รับเคร่ืองป้ัมน ้ าไป จึงไม่น่าจะเกิด
ประโยชน์แต่อย่างใด โครงการน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปไดท่ี้อ าเภอ ส าหรับกรณีท่ีมี
งบประมาณมาลงในชุมชนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง บูรพาเห็นวา่ งบประมาณของรัฐนั้นไม่สามารถจะ
มาลงเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ส่วนบุคคลได้ ดงันั้น การท่ีงบประมาณมาลงท่ีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
กลุ่มท่ีไดรั้บงบประมาณก็ตอ้งยอมรับวา่ไดรั้บงบประมาณมาจริง ส่วนตวัของบูรพาเห็นวา่ หากตอ้ง
ไปอยูใ่นท่ีๆ มีคนเห็นแก่ตวัหวงัผลประโยชน์ บูรพาจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมอีก 

ในมุมของบูรพาเองมองว่า การท างานของภาครัฐเองท่ีสร้างปัญหา
ให้แก่ชาวชุมชน เช่น เม่ือมีโครงการท่ีภาครัฐต้องด าเนินการ และได้ก าหนดกรอบเวลาใน
ความส าเร็จของโครงการไวแ้ลว้ มีผลท าให้ในบางคร้ังภาครัฐไม่มีเวลาพอท่ีจะมาส่งเสริมให้เกิด
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การท างานแบบกลุ่มอย่างจริงจงั แต่กลบัอาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีมีความสนิทสนมกบักลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชนให้ส่งเป็นผลงานของตนเอง ท าให้กลุ่มอาชีพบางกลุ่มถูกมองวา่ เวลามีงบประมาณ
มาลงท่ีชุมชนก็จะตอ้งมาลงท่ีกลุ่มเดิม ทั้งๆ ท่ีในความเป็นจริงแลว้ เจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานเป็น
ผูจ้ดัท าใหเ้อง หรือหน่วยงานทอ้งถ่ินตอ้งการมีผลงานส่งเขา้ประกวด มาขอส่งผลงานของชุมชนเขา้
ประกวดและสัญญาว่าหากชนะการประกวดจะแบ่งรางวลัให้ แต่ปรากฎว่าเม่ือชนะการประกวด
แลว้กลบัไม่ไดแ้บ่งเงินรางวลัให้แก่กลุ่มท่ีหน่วยงานน าผลงานของกลุ่มไปประกวดตามท่ีสัญญาไว้
แต่อยา่งไร 

บูรพายงัไดใ้หท้ศันะเพิ่มเติมเก่ียวกบัเงินงบประมาณของภาครัฐวา่ เป็น
การสร้างให้คนมีนิสัยเกียจคร้าน คนท่ีไม่ไดย้ากจนก็อยากจะเป็นคนจน เพื่อจะไดสิ้ทธ์ิขอรับความ
ช่วยเหลือได้ จึงกลายเป็นว่างบประมาณของรัฐไม่ได้สร้างความเขม้แข็งให้เกิดข้ึนในชุมชนดั่ง
วตัถุประสงค์ของโครงการ แต่กลบัท าให้ชุมชนอ่อนแอลง ดงันั้นบูรพาจึงมองว่า การท่ีจะท าให้
ชุมชนเข้มแข็งได้นั้นประชาชนต้องช่วยเหลือตนเองก่อน ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐ  โย
ส่วนตวัของบูรพาเห็นว่าไม่ควรเอางบประมาณรัฐมาละลายเล่น ตอ้งมีการบริหารจดัการให้เป็น 
เพื่อท่ีจะเอาเงินใช้คืนรัฐไป ไม่ใช่เอามาแบ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั กลายเป็นเบ้ียหัวแตก ไม่
สามารถเรียกคืนกลบัมาเหมือนเดิมได ้และยงัมองอีกวา่ การท่ีรับงบประมาณมาผลิตสินคา้ท่ีคลา้ยๆ 
กัน ไม่มีตลาดท่ีจะน าสินค้าไปขาย ในท่ีสุดก็ต้องเลิกกลุ่มกิจกรรมน้ีอย่างแน่นอน เพราะการ
รวมกลุ่มนั้น ตอ้งเกิดจากความคิดและความตอ้งการของผูร่้วมกลุ่มเองจึงจะประสบความส าเร็จ  
การท าตามอยา่งคนอ่ืนไม่มีทางท่ีจะประสบความส าเร็จ 

ความเป็นธรรมจะเกิดข้ึนได้ในสังคมน้ี หากบุคคลไม่เห็นแก่ตัว            
ไม่แก่งแยง่ชิงทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นมาเป็นของตน ไม่ไปกา้วก่ายสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น ความเป็น
ธรรมก็จะเกิดข้ึนไดเ้องโดยธรรมชาติ 

รัฐควรมีเปล่ียนหลกัคิดในการท างานเสียใหม่ โดยมุ่งเน้นจากความ
ถนดัของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั เช่น บางรายถนดัการท ากอ้นเห็ด แต่ขาดทุนประกอบการ รัฐควร
เขา้ไปให้การสนับสนุนให้ทุนส าหรับการเร่ิมตน้เป็นรายบุคคลโดยไม่ตอ้งคิดดอกเบ้ีย แต่ตอ้งมี
ขอ้แมว้า่จะตอ้งจ่ายคืนทุกเดือน รัฐไม่ควรส่งเสริมเร่ืองเดียวกนัทั้งชุมชม ท าให้เกิดปัญหาสินคา้ลน้
ตลาด รัฐตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเอาตวัรอดได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพยายามส่งเสริมให้
ประชาชนรวย หาไม่แล้วจะกลายเป็นรัฐส่งเสริมอย่างไม่มีแบบแผน เพราะประชาชนไม่ได้มี
ความสามารถเหมือนกนัทุกคน 
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(3) การเสริมสร้างความเป็นธรรม 
ในการสร้างนิสัยให้มีความเป็นธรรมนั้น บูรพาให้ความส าคัญกับ

สถาบนัครอบครัวในการปลูกฝังเร่ืองน้ี เพราะครอบครัวเป็นผูว้างแบบแผนต่างๆ ในการด ารงชีวิต
ให ้ดงัเช่นตนเอง พอ่แม่ของบูรพาไดแ้สดงใหดู้เป็นตวัอยา่ง เด็กในสมยัก่อนจึงรู้งานรู้หนา้ท่ี ซ่ึงเป็น
แบบอยา่งท่ีไดม้าจากพอ่แม่ เช่น เม่ือลูกไม่อยากทานอาหาร พอ่แม่จะสอนวา่ใหท้านใหห้มด ชาวนา
เหน่ือยยากปลูกขา้วมา จึงต้องทานให้หมดทุกม้ือ  บูรพาเห็นว่า การปลูกจิตส านึกในเร่ืองต่างๆ 
ใหแ้ก่เด็กเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด ให้เด็กไดซึ้มซบั ไดรั้บรู้ ตั้งแต่เล็กๆ อยา่งนอ้ยในช่วงชีวิตหน่ึงท่ีเด็ก
เหล่าน้ีโตข้ึน จะหวนคิดว่าเคยได้เคยท ากิจกรรมเหล่าน้ี เป็นเสมือนการฉีดวคัซีนให้เด็กนั่นเอง 
บูรพาให้เวลาทั้งหมดแก่การพฒันาเด็ก เม่ือมีเวลา บูรพามกัไปอยู่กบัเด็กๆ ท่ีโรงเรียน พูดคุยเร่ือง
ต่างๆ เขาไดเ้ร่ิมท าโครงการเกษตรกบัเด็กๆ อยา่งจริงจงั ตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยไม่หวงัผลวา่เด็กจะได้
หรือไม่ได้ เพียงแต่ต้องการให้เด็กได้สัมผสัและเรียนรู้ตั้ งแต่เล็กๆ ด้วยการคดัเลือกกิจกรรมท่ี
เหมาะสมให้กบัเด็กแต่ละวยั กิจกรรมของบูรพาจึงเร่ิมตน้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล บูรพาสอนเด็กวา่ ถา้เขา
สามารถทานผกัและผลไมเ้ป็น เขาก็จะตอ้งปลูกผกัเป็นดว้ย โดยบูรพาเป็นผูเ้ตรียมอุปกรณ์ในการ
เพาะปลูกให ้เช่น ดิน ขยุมะพร้าว เป็นตน้ เพื่อใหเ้ด็กไดรู้้จกัและเรียนรู้ เขาให้เด็กไดล้งมือเตรียมดิน
ส าหรับปลูกผกั โดยน ากระถางมาใส่ดิน นอกจากน้ีบูรพายงัไดส้อนให้รู้จกัชนิดของผกัควบคู่กนัไป
ดว้ย โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกบัชีวิตประจ าวนัของเด็ก เช่น “น่ีคือตน้หอม ท่ีเอาไวใ้ส่ในก๋วยเต๋ียว” 
แลว้ให้เด็กไดล้องปลูกผกัท่ีตนเองเคยทาน เด็กมีโอกาสไดล้องผิดลองถูกดว้ยตนเอง “ถา้เด็กเสียบ
หอมแดงผิดๆ ถูกๆ เวลาท่ีเขาเอามาให้เราดูจะแกไ้ขให้แต่ไม่ตอ้งไปดุเด็ก” วิธีน้ีเป็นการสอนการ
ปลูกตน้ไมใ้หเ้ด็กไดซึ้มซบัไปอยา่งไม่รู้ตวั เช่น “เวลาปลูกตน้หอม ตอ้งเอาหวัลงหรือหวัข้ึน ถา้ปลูก
ผดิ เอารากข้ึน เอาหวัลงมนัจะข้ึนไหมลูก” การสอนแบบน้ีบูรพาจะยกตวัอยา่งประกอบอยูเ่สมอ ซ่ึง
ท าให้เด็กสามารถจดจ าวิธีการปลูกได้อย่างดี นอกจากน้ี บูรพายงัมีแนวคิดเก่ียวกับการเรียน
ผสมผสานระหวา่งเด็กเล็กกบัเด็กโต โดยใหเ้ด็กเล็กช่วยเด็กโตท างานในส่วนท่ีตนเองสามารถท าได ้
ส่วนเด็กโตจะท างานในส่วนท่ีตนเองท าได ้เช่น การปลูกเห็ดในยางรถยนต์ โดยให้เด็กไปกล้ิงยาง
รถยนตเ์ก่ามาท าเป็นฐานส าหรับการเพาะเห็ด บูรพาจะให้นกัเรียนเอาเช้ือเห็ดใส่แลว้รดน ้ า จากนั้น
รอเห็ดโต เด็กท่ีเป็นเจา้ของสามารถเก็บเห็ดไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 

บูรพายงัสอนถึงการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่เด็กผา่นการเพาะเห็ด ซ่ึงเป็น
สถานการณ์จริงท่ีเด็กไดเ้ป็นประสบการณ์ ดว้ยการขายกอ้นเห็ดในราคาต ่ากวา่ราคาท่ีตนเองซ้ือมา 
“ครูซ้ือมา 6 บาท แต่จะขายใหเ้ด็ก 5 บาท ขาดทุนยอ่ยยบั แต่เพื่อเด็กๆ ขอให้มาแจง้ แลว้น าไปเพาะ
ท่ีบา้นนะ” เพราะบูรพามีความคิดวา่ “เรามีแลว้ เราตอ้งให้คนอ่ืนบา้ง”  บูรพายงัไดคิ้ดโครงการเขา้
ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง และได้ปรึกษากับผูอ้  านวยการโรงเรียนมาเป็นเลิศเก่ียวกับการจัดค่าย
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นกัเรียนทั้งหมดของโรงเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นนกัเรียนจ านวน 200 คน เขา้ร่วมโครงการ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม 
กลุ่มหน่ึงประมาณ 40  คน และคละระดบัชั้นเพื่อให้รุ่นพี่ไดดู้แลรุ่นนอ้ง ส าหรับฐานการเรียนรู้มี
ดว้ยกนั 4 ฐานการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ฐานการเรียนรู้เตาถ่าน ฐานการเรียนรู้เพาะถัว่งอก ฐานการเรียนรู้
เพาะเห็ด และฐานการเรียนรู้ปลูกผกั แต่ละฐานการเรียนรู้ใช้เวลาเรียนฐานละ 1 ชัว่โมง 30 นาที 
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหมุนเวียนกันเข้าฐานการเรียนรู้จนครบทุกฐานการเรียนรู้ โดยมี
จุดประสงค์ในการจดัฐานการเรียนรู้น้ีเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถปลูกพืชเป็น เป็นการสร้าง
พื้นฐานให้สามารถน าไปต่อยอดการเรียนรู้ต่อไปได ้และการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างรุ่นพี่และ
รุ่นนอ้ง เรียนรู้ท่ีจะใชชี้วติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น และสร้างนิสัยการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นัและกนั  

นอกจากน้ี บูรพายงัเห็นถึงความส าคัญในการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างพ่อแม่กับลูก จึงได้เกิดโครงการต่อยอดจากฐานการเรียนรู้ด้วยการแจกเมล็ดพนัธ์ุผกั               
บูรพาเรียกโครงการน้ีว่า “ครอบครัวพอเพียง” โดยแจกพนัธ์ุผกัให้ฟรี ส่วนก้อนเห็ดขายในราคา         
ต  ่ากว่า โดยมีการสมคัรเขา้ร่วมโครงการพร้อมใบรายช่ือผกั จ  านวน 5 ชนิด แต่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สามารถเลือกได ้3 ชนิด  ให้นกัเรียนน าใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวไปให้ผูป้กครองเพื่อถาม
ความสมคัรใจในการเขา้ร่วมโครงการครอบครัวพอเพียง หากสนใจเขา้ร่วม ให้ลงช่ือสมคัรพร้อม
เลือกพนัธ์ุผกั 3 ชนิด และจ านวนกอ้นเห็ดท่ีตอ้งการส าหรับโครงการน้ี บูรพาเป็นผูจ้ดัหาเมล็ดพนัธ์ุ
ผกัดว้ยทุนส่วนตวั ไม่ไดพ้ึ่งพาจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่  
 

เรามีจมูกหายใจเอง การท่ีคิดจะไปขอคนโน้นคนน้ี เหมือนไปเอาออกซิเจนมา
เสียบจมูกคุณหายใจเองไม่เป็น เวลาเขาชกัออก คุณก็ตาย ขาไม่ไดลี้บ สมองไม่ได้
ตีบ ยนืได ้

 
บูรพายงัไดส้อนให้นักเรียนไดเ้ตรียมเมล็ดพนัธ์ุไวส้ าหรับปีหน้าดว้ย 

“เวลาแฟงออกผล อยา่กินจนหมด ใหแ้บ่งไวเ้ป็นเมล็ดพนัธ์ุดว้ย แลว้เก็บมาส่งท่ีโรงเรียน เราจะไดมี้
เมล็ดพนัธ์ุไวแ้จกปีหน้า” วิธีคิดดังกล่าว บูรพาได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้
นอกจากจะเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการซ้ือพนัธ์ุพืชแลว้ ยงัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัว่า ปีหน้า
สามารถจะมีพนัธ์ุพืชมาใช้อีก กลยุทธ์ท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผูป้กครองกบันักเรียนท่ี
บูรพาเลือกมาใช้ คือ การท าให้ดูเป็นตวัอย่าง บูรพาจดัท าแปลงเกษตรปลูกพืชผกัสวนครัว เม่ือ
ผูป้กครองมารับ-ส่งบุตรหลานท่ีโรงเรียน ก็จะเห็นผลผลิตท่ีก าลงัเจริญงอกงามในแปลงผกั เป็นการ



182 
 

 
 

กระตุน้ใหเ้กิดความอยากจะท าไดเ้หมือนตนเอง “งามจงั มะเขือของครูบูรพา  ขอเมล็ดพนัธ์ุไปปลูก
หน่อย” เพราะบูรพาเช่ือวา่  
 

มนุษย์แต่ละคนมีความกิเลสอยู่ในตัวเอง ถ้าเราเลือกใช้กิเลสท่ีมีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์ โครงการจะประสบความส าเร็จอยา่งแน่นอน ตอ้งท าให้เห็นก่อน คนจะ
เกิดกิเลส อยากเลียนแบบ เด็กจะท าไม่ไดถ้า้ผูป้กครองไม่ร่วมดว้ย เป็นการสอน
เร่ืองการอยู่รอด และความปลอดภัยในชีวิต ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีล้วนเป็นเร่ืองใน
ชีวติประจ าวนั 

 
ในการบ่มเพาะเด็ก บูรพาเห็นวา่ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของเด็กวา่ ทุกคน

มีความแตกต่าง บูรพาเห็นวา่ ในโรงเรียน ไม่มีครูคนไหนสอนให้เด็กเป็นโจร แต่ดว้ยความสามารถ
ในการรับรู้ของเด็กท่ีแตกต่างกนันัน่เองท่ีท าใหผ้ลลพัธ์ออกมาแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ครูสอนเร่ือง
เดียวกนั อยูห่้องเดียวกนั แต่เด็กรับความรู้ไดไ้ม่เท่ากนั ดงันั้นตอ้งระลึกอยู่เสมอว่า ส่ิงท่ีเราท านั้น 
จะสามารถชักจูงให้มาทางเดียวกันได้ เพราะในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ท่ีทุกคนจะท าได้ดี
เหมือนกนัทั้งหมด ดงัเช่นในสมยัพระพุทธกาลท่ีมีพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบไดเ้หมือนพระพุทธเจา้
เพียงแค่ 1,250 องค์ ทั้งท่ีจ  านวนประชากรทั้งหมดในโลกมีจ านวนมากมาย ดงันั้นจึงไม่สามารถ
บงัคบัใหบุ้คคลใดมาปฏิบติัได ้เพราะบุคคลยอ่มรู้วา่ ส่ิงใดคือส่ิงท่ีดี ส่ิงใดคือส่ิงท่ีไม่ดี ทุกอยา่งอยูท่ี่
จิตส านึกท่ีถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กนัน่เอง บูรพาไดเ้ปรียบเทียบการท าความดีหรือไม่ดีเหมือนท่ีทุก
คนรู้วา่เกลือมีรสสัมผสัเคม็ บางคนรับประทาน บางคนไม่รับประทาน เหมือนท่ีคนเขา้วดัไปท าบุญ 
ท าตามหน้าท่ีชาวพุทธ แต่ไม่ได้เขา้ใจความหมายลึกซ้ึงของการกระท า ทุกคนจะท าบุญตามหน้า
เทศกาล เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ เราไม่สามารถเปล่ียนให้คนเป็นคนดีไดท้ั้งหมด 
แต่ถา้มีคนหน่ึงเป็นคนดี สังคมจะไม่เดือดร้อน 

ส าหรับหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียง พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว 
สอนให้เราอยู่รอด โดยท่ีธรรมชาติอยู่รอดด้วย เป็นหลกัปรัชญาท่ีอยู่บนพื้นฐานธรรมะน าชีวิต             
การเห็นแก่ตวัจะนอ้ยลง การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน มีกระจายความรู้และรายได ้ดงัเช่นท่ี
บูรพาน ามาปฏิบติัให้นักเรียนเห็น เช่น การเตรียมพนัธ์ุพืช การให้พนัธ์ุพืชไปปลูกโดยไม่ได้คิด
ค่าใชจ่้ายนัน่เอง 

เก่ียวกบัสถาบนัศาสนานั้น การใช้ชีวิตของบูรพานั้นไม่เคยห่างจากค า
สอนของพระพุทธศาสนา เช่น ในครอบครัว ต้องมีการข่มใจ มีเมตตาจิต มีความจริงใจต่อกัน 
เสียสละ ซ่ือสัตย ์ตอ้งระเบิดจากขา้งใน คือ สังคมในครอบครัวตอ้งท าก่อน ทั้งน้ีตอ้งอยูท่ี่พื้นฐาน
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จิตใจของแต่ละคนโดยบูรพาถูกเล้ียงจากสภาพแวดลอ้มท่ีครอบครัวเป็นตน้แบบ และจากท่ี บูรพา
สนใจศึกษาพุทธศาสนาอยา่งลึกซ้ึง ท าให้บูรพาบริหารงานหรือท างานร่วมกนัคนอ่ืนดว้ยหลกัคิด
ท่ีว่า “คนเราเกิดมา ทุกคนไม่เหมือนกนั ไม่ว่าจะยากดีมีจน” เหมือนดงัท่ีพระพุทธเจา้เปรียบเทียบ
คนกบัลกัษณะของดอกบวัไวใ้นพุทธศาสนาว่ามี 4 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 คนเหล่าน้ีมีทั้งท่ี
สามารถเขา้ใจได้ทนั ประเภทท่ี 2 จะเขา้ใจได้เม่ือได้เรียนรู้ ประเภทท่ี 3 ความฉลาดมีน้อย แต่มี
ความพยายามท่ีจะเรียนรู้ และประเภทท่ี 4 เรียนรู้อยา่งไรแลว้ก็ไม่รู้ ส าหรับมนุษยน์ั้นพรสวรรคเ์ป็น
เร่ืองท่ีติดมาส่วนหน่ึง ท่ีเหลือเป็นพรแสวง ถา้หากไม่มีพรแสวง ท าอะไรก็ไม่ประสบความส าเร็จ 

(4) ทศันะต่อการเปล่ียนแปลงสังคม 
สังคมในชุมชนมาเป็นเลิศมีความเปล่ียนแปลงนบัตั้งแต่มีความเจริญ

เขา้มา โดยในสมยัก่อนเม่ือมีงานบวชหรืองานแต่งงาน คนไหนมีความสามารถอะไรก็จะช่วยกนั
ท างาน มีเร่ืองของภูมิปัญญาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ใครเก่งเร่ืองท าขนม เร่ืองท าน ้ าพริก ก็มาช่วยกนั
อย่างเต็มท่ี ส่วนใครท่ีมาเป็นลูกมือ ถนดัทางไหนก็ไปช่วยทางนั้น นอกจากน้ี สมยัก่อนยงัไม่ตอ้ง
ห่วงเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเหมือนเช่นปัจจุบนั สามารถมานอนคา้งท่ีบา้นงาน
หลายวนัได ้ซ่ึงการมาช่วยงานเหล่าน้ี บูรพามองวา่ เป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาต่างๆ 
จากรุ่นสู่รุ่น เช่น วิธีการท าน ้ าพริกชนิดน้ีมีส่วนประกอบอะไรบา้ง ท่ีส าคญัเป็นกิจกรรมท่ีสามารถ
เช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งคนรุ่นเก่ากบัรุ่นใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชนนั้น ในสมยัก่อนรู้จกัและนบัถือกนั
ตั้งแต่ปลายคลองจนถึงตน้คลองมาเป็นเลิศ เม่ือถึงฤดูท าขนมก็จะพายเรือไปแจกกนั เช่น หนา้ขนม                
กาละแม หรือหน้าขนมกระยาสารทก็จะท าแจกกนั แต่ในปัจจุบนัวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบน้ี
แทบจะไม่มีใหเ้ห็นแลว้ บูรพามีความเห็นส่วนตวัวา่ การน าขนมไปแจกจ่ายให้เพื่อนบา้นเป็นการท า
ความรู้จกัซ่ึงกนัและกนัอีกดว้ยว่าคนท่ีเอาขนมมาให้นั้นเป็นญาติใคร ลูกใคร เน่ืองจากบางคร้ังมี
ลูกหลานไปเรียนหนงัสือนอกชุมชนท าใหไ้ม่รู้จกักนันัน่เอง เรียกวา่ “ขนมนบัญาติ” ซ่ึงการให้ขนม
กนัถึงจะไม่ใช่เครือญาติแต่เป็นการสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคนในชุมชน มีการตอบแทนกนัไปมา 
แต่ปัจจุบนัเร่ิมไม่รู้จกักนัแลว้วา่เป็นลูกใครหรือหลานใคร จะรู้จกักนัแค่รุ่นพ่อแม่ เพราะรุ่นลูกและ
หลานอยูน่อกชุมชน ไม่ค่อยไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนกั นอกจากน้ีปัจจุบนัในงานเล้ียง 
มกัจดัเป็นลกัษณะโต๊ะจีนเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการช่วยเหลือกนัเหมือนเม่ือก่อน ถา้มีงานบุญคนไม่
ค่อยมาร่วม อาจจะเป็นเพราะเร่ืองปลอดภยัในทรัพยสิ์น ซ่ึงต่างจากในอดีตท่ีไม่ตอ้งเป็นห่วงในเร่ือง
เหล่าน้ี  
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(5)  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
บูรพาเห็นว่า เร่ืองความเป็นธรรมเป็นเร่ืองเฉพาะตวั ไม่สามารถไป

บอกกล่าวใหใ้ครท าใหเ้หมือนตวัเราได ้แต่อยา่งนอ้ย ถา้ตวัเราพยายามเป็นคนดี ก็เท่ากบัลดคนไม่ดี
ลงไปอีกหน่ึงคน ได้ท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ แต่ถ้าตวัเรากลายเป็นคนไม่ดีอีกคนหน่ึง 
ประเทศชาติจะไดค้นไม่ดีเพิ่มข้ึนอีกคนหน่ึงนัน่เองถา้เรารู้ว่าเขาเป็นคนดี เราควรหลีกเล่ียงไม่อยู่
ใกล ้นอกจากน้ีหน่วยงานราชการเองตอ้งเปล่ียนแนวทางในการท างาน ตอ้งสร้างความเขา้ใจกบัชาว
ชุมชนอย่างจริงจงัหรือไม่ส่งเสริมให้ทุกชุมชนตอ้งผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั หน่วยงานควร
ศึกษาบริบทของชุมชนควบคู่กบัการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ รัฐไม่ควรส่งเสริมให้ประชาชนเป็น
หน้ีสินโดยการกูย้มืเงินกองทุน รัฐบาลควรส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้

2)  กรณีศึกษาท่ี 2 
ทรงภูมิ (นามสมมติ) อายุ 63 ขา้ราชการครูบ านาญท่ีตดัสินใจลาออกจาก

อาชีพครู ดว้ยความรู้สึกท่ีไม่ตอ้งการเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานท่ีตอ้งมาสอนแทนเม่ือเวลาท่ีทรงภูมิ
ตอ้งไปท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรในท่ีต่างๆ หลงัจากลาออกจากราชการแลว้ ทรงภูมิจึงเป็นวิทยากร
อย่างเต็มตวัทรงภูมิเป็นคนท่ีมีความขยนัหมัน่เพียร อดทน ช่างสังเกตและจดจ าไม่ปิดกั้นตนเอง 
พร้อมท่ีเปิดรับวิทยาการใหม่จากทุกแหล่งความรู้ และมีความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาท่ีมีมา
ตั้งแต่ดั้งเดิมในการดูแลสวนส้มโอ ผนวกกบัความรู้ความสามารถดา้นการเกษตร  ทรงภูมิรวบรวม
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของต าบลมาเป็นเลิศมาไวท่ี้มหาวิชชาลยัแห่งเรียนรู้ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
จงัหวดัสมุทรสงคราม พร้อมทั้งเปิดโฮมสเตยท่ี์เน้นวิถีดั้งเดิมของชุมชนรับรองผูท่ี้มาศึกษาดูงาน 
แรงบนัดาลใจในการท างานของทรงภูมิ คือ พระฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 9 ท่ีพระองคท์รงงานจนมีพระเสโทไหลหยดมาจากพระนาสิกเพื่อดูแลราษฎรของพระองค ์
ซ่ึงทรงภูมิคิดวา่ แลว้คนธรรมดาเช่นตนเองจะเหน่ือยไดอ้ยา่งไร เม่ือเทียบกบังานท่ีพระองคท์รงอยู ่
จึงมีความตั้งใจท่ีจะท างานเพื่อตอบแทนประเทศชาติอยา่งเตม็ความสามารถ 

หลงัลาออกจากขา้ราชการครู ทรงภูมิยงัคงท าหนา้ท่ีเป็นครูให้ความรู้แก่ผู ้
ท่ีสนใจงานเกษตรกรรม เขายงัตอ้งใช้ความเป็นครูในการถ่ายทอดเทคนิคและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การท าเกษตรให้แก่ผูส้นใจท่ีมาดูงานอยูทุ่กวนั  ทรงภูมิเป็นคนท่ีรักการเรียนรู้ พร้อมท่ีจะเปิดกวา้ง
รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้วน ามาปรับใช้กบัภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม เช่น การท าน ้ าตาล
มะพร้าว ทรงภูมิยงัคงใชรู้ปแบบการเค่ียวน ้ าตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิม และไม่ไดคิ้ดท่ีจะผสมส่ิงอ่ืน
เขา้เพื่อเป็นการลดตน้ทุนของตนเอง แต่ทรงภูมิคิดต่อยอดเพื่อเพิ่มรายไดจ้ากน ้ าตาลมะพร้าว โดย
อาจจะท าเป็นไซรัปจากน ้ าตาลมะพร้าว เป็นตน้ ซ่ึงความรู้เหล่าน้ี ทรงภูมิรับแนวคิดมาจากการไป
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อบรมและหาความรู้จากอินเทอร์เนท แล้วจึงน ามาพัฒนาและลองปรับใช้ ด้วยแรงผลักดันจากความ

ยากจนตั้งแต่เยาว์วัย  

(1)  การปรับวิถีชีวิตพอเพียง 

ทรงภูมิได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน โดยน าแนวคิดดังกล่าวผนวกกับสร้างรายได้ คือ ต้องสร้างรายได้ให้มีทุกวัน ด้วยการ

เก็บน ้าตาลมะพร้าวมาขาย โดยมีรายได้ประจ าเดือน คือ การขายส้มโอ ส่วนรายได้ประจ าปี คือ การ

เก็บลิ้นจ่ีขาย ในส่วนการใช้พื้นท่ี ทรงภูมิใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทรงภูมิปลูกต้นไม้

แบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดหมุนเวียนการใช้พื้นท่ีนั่นเอง หลักคิดดังกล่าวสามารถสร้างรายได้และ

เป็นสถานท่ีดูงานของประชาชนท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับการท าเกษตร 

(2)   การติดตามข่าวสารและหาช่องทางในการประกอบอาชีพ 

ทรงภูมิเล่าว่า เม่ือก่อนชุมชนมาเป็นเลิศเป็นแหล่งทุเรียนท่ีส าคัญแห่ง

หน่ึงของประเทศไทย แต่เม่ือปี พ.ศ. 2520 เกิดน ้าทะเลหนุนสูงเข้ามาสวนทุเรียนท่ีปลูกไว้                      

แต่ธรรมชาติของทุเรียนไม่ชอบน ้าเค็ม ต่อมารัฐบาลสร้างเข่ือนกั้นแม่น ้าแม่กลองท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี ท าให้ดันน ้าเค็มลงไป เป็นการแก้ไขไม่ให้ชุมชนมาเป็นเลิศมีน ้าเค็มหนุนเข้ามา ทรงภูมิ

จึงคิดว่า ควรมีการส่งเสริมการปลูกทุเรียนให้กลับคืนมา เน่ืองจากจังหวัดนนทบุรีซ่ึงเป็นแหล่งปลูก

ทุเรียนท่ีส าคัญประสบปัญหาน ้าท่วมครั้งใหญ่ ท าให้ผลผลิตเสียหายเป็นจ านวนมาก และมีบางพื้นท่ี

ท่ีทุเรียนตายไปเกือบหมด ท าให้ ทรงภูมิเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพอีกช่องทางหน่ึง เพราะ 

“เขาก็ต้องเริ่มนับหน่ึงใหม่เหมือนกัน” นอกจากนี้หน่วยงานราชการของจังหวัดสมุทรสงครามได้

น าดินของจังหวัดไปวิจัย พบว่า ดินของจังหวัดสมุทรสงครามมีความคล้ายคลึงกับดินของจังหวัด

นนทบุรี สามารถปลูกทุเรียนได้เหมือนกัน ทรงภูมิจึงรวบรวมผู้สนใจและเกษตรกรหัวก้าวหน้าใน

ต าบลทั้ง 8 ชุมชน ชุมชนละ 5 คน รวม 40 คนไปดูงานท่ีศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดจันทบุรี โดยขอ

งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลมาเป็นเลิศเม่ือกลับจากจังหวัดจันทบุรีแล้ว          

ได้น าพันธ์ุทุเรียนมาทดลองปลูกในสวน นอกจากนี้ทรงภูมิยังมีการวางแผนส าหรับปีหน้าว่าจะปลูก

มะปราง มะยงชิด เพิ่มจากการปลูกส้มโอและลิ้นจ่ี เป็นการน าผลไม้ท่ีเคยปลูกในพื้นท่ีกลับมาปลูก

อีกครั้งหน่ึงนั่นเองทรงภูมิคิดว่า การท่ีท าอย่างนี้ เพราะท่ีนี้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ต้นไม้ท่ี

ปลูกท่ีนี้ต้องปลอดจากสารพิษ นอกจากนี้การท่ีท าให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว ทรงภูมิมองว่า 

จะท าให้ชุมชนประหยัดค่าขนส่ง และเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียว ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิด

รายได้เสริมจากการปลูกต้นไม้เหล่านี้ วันนี้ทรงภูมิได้ก้าวมาเป็นผู้น าทางด้านเกษตรท่ีส าคัญอีกคน

หน่ึงของประเทศไทย 
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(3) ทัศนะเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคม 

ทรงภูมิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคมว่า ต้องมี

ความเสมอภาคกัน ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ให้โอกาสกัน ไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ให้ก าลังใจกัน 

มีการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเอื้ออาทรผู้อ่ืน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วย เพราะคนท่ีไม่ได้รับ

การแบ่งปันหรือได้น้อย มักคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ซ่ึงบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ค านึงถึงเหตุผล เอา

ตนเองเป็นท่ีตั้ง ไม่ได้โกรธ ไม่ได้สนใจเรียงล าดับความจ าเป็นก่อนหลัง เช่น เม่ือมีการจัดสรร

โครงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจาก อบต. ชุมชนต้องมีการเรียงล าดับความจ าเป็นของประชาชน 

โดยใช้วิธีการประชาคม คนท่ีไม่ได้การจัดสรรมักกล่าวหาว่าตัดสินล าเอียง เห็นแก่พวกพ้อง 

บางครั้งมีงบประมาณมาจ านวนเท่าเดิม แต่คนในชุมชนแต่ละชุมชนมีจ านวนไม่เท่ากัน  ถ้าคนใน

ชุมชนมีจ านวนน้อย ความช่วยเหลือจะได้เยอะหรือเป็นสิ่งของท่ีมีคุณภาพ เช่น การแจกจักรยานท่ีมี

การเปรียบเทียบระหว่างชุมชน ท าให้เกิดความไม่พอใจแก่ชุมชนท่ีได้สินค้าท่ีมีคุณภาพด้อยกว่า 

หรือเม่ือมีการประชาคม และแจ้งให้ทราบว่า ใครท่ีไม่เคยเข้าร่วมประชาคมกับชุมชนจะไม่ได้รับ

แจก เพราะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือกับชุมชน ภายหลังคนท่ีมีรายช่ือในทะเบียนบ้านแต่ไปอยู่ท่ีอ่ืน 

เม่ือรู้ว่ามีการแจกของก็มารับของด้วย แต่หากไม่ได้ก็จะร้องเรียนว่าไม่ได้รับรู้ว่ามีการแจกสิ่งของ

เกิดขึ้น หากแต่เม่ือเชิญให้มาแสดงความคิดเห็นกลับไม่ให้ความร่วมมือ ทรงภูมิเห็นว่า “เป็นเพราะ

ทุกคนรู้ว่าตนเองมีสิทธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลือแต่กลับไม่ท าหน้าท่ี ของตนเองในการแสดงความ

คิดเห็นหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนเลย” 

สังคมท่ีมีความเป็นธรรมนั้น ทรงภูมิเห็นว่า สังคมนั้นจะเป็นสังคมท่ีมี

ความสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน จิตใจดีกันทั้งสังคม ไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง ได้รับความยุติธรรม 

สังเกตจากสีหน้าของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ไม่ซึมเศร้า มีการจัดการชุมชนเป็นกลุ่มอาชีพ                   

เพื่อวางแผนเร่ืองการเกษตร ทรงภูมิเล่าว่า ในอดีตชุมชนมาเป็นเลิศมีกิจกรรมท่ีชาวสวนท่ีอยู่

ใกล้เคียงกันจะท าร่วมกัน คือ ช่วยกันโกยเลนปีละครั้ง โดยแบ่งกันโกยคนละปี วิธีตกลงกันก็เพียง

แค่มีสัจจะต่อกัน รวมไปถึงการสร้างบ้านไม่ได้มีการท ารั้วล้อมรอบ เพราะไม่มีการลักเล็กขโมยน้อย

กัน นอกจากนี้ เม่ือก่อนยังใช้วิธีแลกเปล่ียนสินค้า ท่ีสวนของทรงภูมิมีมะพร้าวเยอะ จะน ามะพร้าว

ไปแลกกับสินค้าชนิดอ่ืนของชุมชนอ่ืน 

ปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีทรงภูมิเคยมีประสบการณ์คือ สินค้าเกษตร

มักโดนกดราคา เน่ืองจากในช่วงเริ่มต้นของการปลูกส้มโอพันธ์ุขาวใหญ่ พบว่า พ่อค้าแม่ค้าท่ีรับ

สินค้าไปไม่รู้จักพันธ์ุส้มโอ จึงได้น าไปจ าหน่ายในนามส้มโอพันธ์ุขาวน ้าผึ้งของนครปฐม ทั้งๆ ท่ี 

ส้มโอพันธ์ุขาวใหญ่ นั้นเป็นพันธ์ุดั้งเดิมของสมุทรสงครามมากว่า 100 ปี ทรงภูมิจึงเกิดความคิดว่า 

ต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีของส้มโอพันธ์ุขาวใหญ่ให้กลับมา เขาจึงจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนส้มโอ
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สมุทรสงครามขึ้นมา และให้ข้อคิดเกี่ยวกับราคาสินค้าว่า ถ้าจะต่อรองให้สินค้าเกษตรมีราคาท่ี

สูงขึ้นเกษตรกรต้องหันมาท าผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพ เกษตรกรต้องมีความซ่ือสัตย์ ต้อง

รับผิดชอบ ถ้าหากเกิดปัญหากับสินค้าขึ้นมา ผู้ขายต้องเอาเงินคืนหรือหาสินค้ามาให้ใหม่ ทรงภูมิจึง

ได้พัฒนาสินค้าและรวมกลุ่มผู้ขายส้มโอขึ้นมา โดยเขาเป็นผู้หาตลาดให้กลุ่ม ซ่ึงพ่อค้าส่งผลไม้

ออกไปต่างประเทศมีความไว้วางใจทรงภูมิและกลุ่มเป็นอย่างมาก และไม่เคยเช็คตาชั่ง ต่างคนต่างมี

สมุดบัญชีไว้ตรวจจ านวนสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้เพราะทรงภูมิคัดแต่ส้มโอเกรดเอให้ ไม่มีการแต่งหน้า 

หรือปกปิดความไม่ดีของส้มโอแต่อย่างใด 

เน่ืองจากทรงภูมิเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับทั้งในชุมชน จังหวัด และ

ประเทศ ทรงภูมิจึงสร้างเครือข่ายการเกษตรทั่วจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงขยายกลายเป็นมหา

วิชชาลัย มีคนเดินทางมาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก รวมทั้งทรงภูมิเป็นท่ีรู้จักของส่วนราชการ และ

น่ีกลับสร้างปัญหาหน่ึงให้แก่เขา คือ การหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง โดยไม่สนใจชาวชุมชนผู้อ่ืน 

หรือมีงบประมาณมาลงท่ีกลุ่มของทรงภูมิเพียงกลุ่มเดียว ไม่มีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่กลุ่ม

อ่ืน ตัวอย่างเช่น ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานเกษตรอ าเภอ และการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้สวนส้มโอของทรงภูมิเป็นศูนย์ต้อนรับนักท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมี

ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกส้มโอปลอดสารพิษ  ท าให้ทรงภูมิสามารถจ าหน่ายส้มโอแบบผลสด

และกิ่งพันธ์ุเป็นจ านวนมาก บางวันมีกลุ่มนักท่องเท่ียวและผู้มาศึกษาดูงานในชุมชนจ านวนมาก  

ท าให้เกิดปัญหาภายในชุมชน เน่ืองจากมีรถบัสขนาดใหญ่เข้ามาในชุมชน ท าให้การจราจรคับคั่ง 

สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวชุมชนบางส่วน ดังนั้น ทรงภูมิจึงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยให้รถบัส

เข้ามาส่งนักท่องเท่ียวหรือผู้มาศึกษาดูงานท่ีศูนย์ต้อนรับนักท่องเท่ียวแล้ว ให้ขับออกไปจอดใน

บริเวณวัดหรือโรงเรียนท่ีอยู่ด้านหลังชุมชน โดยจะมีค่าบ ารุงมอบให้แก่ทางวัดและโรงเรียนด้วย ซ่ึง

จากการเกิดศูนย์ต้อนรับนักท่องเท่ียวและศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบลมาเป็นเลิศ (นาม

สมมติ) ท าให้ทรงภูมิได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้น าอาชีพก้าวหน้า” และได้รับคัดเลือกเป็น “ครูภูมิปัญญา

ไทย” 

ในปี พ.ศ. 2544 ทรงภูมิได้จัดตั้ง “มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมุทรสงคราม” อันประกอบด้วยกรรมการจ านวน 30 คน มีรองประธาน เลขา ประชาสัมพันธ์ โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการรวบรวมภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านเกษตรของชุมชน และถ่ายทอด                 

องค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปท่ีมีความสนใจ ซ่ึงภายในมหาวิชชาลัยประกอบไปด้วย                  

14 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ (ชุมชนมาเป็นเลิศ) 

2) การผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ชุมชนมาเป็นเลิศ) 
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3) การท าสมุนไพรไล่แมลง (ชุมชนมาเป็นเลิศ) 

4) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ชุมชนมาเป็นเลิศ) 

5) กลุ่มคนเอาถ่าน (ชุมชนมาเป็นเลิศ) 

6) การเพาะถั่วงอกแบบไร้ราก (ชุมชนมาเป็นเลิศ) 

7) การปลูกเห็ดโอ่ง (ชุมชนมาเป็นเลิศ) 

8) สมุนไพรไทย (ชุมชนมาเป็นเลิศ) 

9) การท าน ้ายาซักผ้า น ้ายาล้างจาน และแชมพู (ชุมชนอ่ืน) 

10)  ทรัพยากรชายฝั่ง (ชุมชนอ่ืน) 

11)  โรงเรียนการท านาเกลือ (ชุมชนอ่ืน) 

12)  ขนมไทยพื้นบ้าน (ชุมชนอ่ืน) 

13)  การจัดการทรัพยากรดิน (ชุมชนอ่ืน) 

14)  การแพทย์แผนไทย (ชุมชนอ่ืน) 

ส าหรับการบริหารจัดการมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด  

สมุทรสงครามนั้น ทรงภูมิมีการเรียกประชุมคณะวิทยากรในฐานต่างๆ เม่ือมีหน่วยงานหรือคณะ

บุคคลต้องการเข้ามาศึกษาดูงานในฐานการเรียนรู้ โดยได้มีการติดต่อและประสานงานกับ

หน่วยงาน/คณะบุคคลถึงวัตถุประสงค์ของการมาเรียนรู้ว่าเกี่ยวข้องกับฐานการเรียนรู้ จ านวนวัน

อบรม จ านวนผู้เข้าอบรม รายการอาหาร ทั้งนี้ การเลือกฐานการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีมีความ

สนใจนั้นๆ ซ่ึงทรงภูมิจะแจ้งอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ทราบ อันประกอบด้วย ค่าวิทยากร ทั้งบรรยาย

และปฏิบัติ ชั่วโมงละ 600 บาท ค่าอาหารขึ้นอยู่กับมีอาหารกี่ชนิด เช่น อาหาร 3 อย่าง 100 บาท 

อาหาร 4 อย่าง 120 บาท อาหาร 5 อย่าง 150 บาท ทุกชุดจะมีน ้าสมุนไพรให้ ในการจัดการเร่ือง

อาหารนี้ เพื่อประโยชน์ของชุมชน ทรงภูมิจึงให้ทางกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศเป็น

ผู้ดูแล และทุกวันจันทร์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนจะมีการประเมินงานต่างๆ และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ หากเกิดปัญหาขึ้น ใช้วิธีพูดคุยกันด้วยเหตุผล โดยจะคุยจนจบประเด็น และใช้

เสียงข้างมากเป็นตัวตัดสิน  

ทรงภูมิเล่าว่า การเปิดให้บริการโฮมสเตย์ในชุมชนนั้น เกิดขึ้นจากการ

พูดคุยปรึกษาหารือภายในชุมชนว่า การท าอาชีพโฮมสเตย์สามารถท าเป็นอาชีพเสริมได้ โดยใน

ระยะเริ่มต้นโฮมสเตย์ของชุมชนมาเป็นเลิศไม่ได้มีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ เพราะเน้นราคาถูก

และให้อยู่กับวิถีดั้งเดิมของชาวชุมชนจริงๆ  แต่เม่ือด าเนินการได้ระยะหน่ึง กลุ่มโฮมสเตย์

จ าเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ ท่ีมี

ความคุ้นเคยกับการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ท าให้ต้องน าปัญหาดังกล่าวมาแจ้งและหาทางแก้ไข
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ร่วมกนัโดยจดัท าเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ก่อน แลว้มาต่อยอดจากการท่องเท่ียวอมัพวา ซ่ง
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเข้ามาสอนเทคนิคในการรับแขกท่ีเขา้มาพกั  การด าเนินการใน
ช่วงแรกไดใ้ชบ้า้นส่วนตวัไปก่อน ค่อยๆ เร่ิมวา่จะสามารถด าเนินไปได ้แลว้จึงค่อยๆ คิด และสร้าง
เสริมทีละเล็กทีละนอ้ย คอยดูโอกาสและความเป็นได้ของธุรกิจ ถา้ไปไดเ้ราจะต่อเติมกนัไป โดยมี
การวางแผนไว ้ หากตลาดท่องเท่ียวซบเซา มีการแข่งขนัสูง กต็อ้งปรับกลยทุธ์ ใชว้ิถีชีวิตของชุมชน
เป็นจุดขาย ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ท าเป็นกลุ่มโฮมสเตย ์ส่งต่อนกัท่องเท่ียวกนั ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดัอาหาร โดยใหก้ลุ่มแม่บา้นจดัท าอาหารมาเล้ียงนกัท่องเท่ียว ส าหรับอตัราค่าห้องพกั คิดราคา
หอ้งละ 1,000 บาท สามารถพกัได ้2 คน ถา้เป็น 3 คน เพิ่มข้ึนอีก 200 บาท ถา้มีจ านวนมาก ก็คิดถัว่
เฉล่ียคนละ 350 บาท พร้อมอาหารเชา้ ทรงภูมิไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ในการตอ้นรับแขกท่ีมาเขา้พกั
วา่ เม่ือถึงเวลาอาหาร ทรงภูมิจะให้ลูกมือคอยเติมอาหารทีละนอ้ย ไม่น าอาหารมาวางทีเดียว เพราะ
เคยเกิดเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขา้พกัท่ีต่ืนสายหรือมาทีหลงัจะไม่มีอาหารรับประทานแลว้ 

การน าสินคา้มาฝากขายท่ีศูนยจ์  าหน่ายผลิตภณัฑ์ ชุมชนมีสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการจ าหน่ายสามารถน ามาฝากขายได ้โดยใช้วิธีปากต่อปาก และเขา้ท่ีประชุมว่า
สามารถน าผลิตภณัฑม์าฝากขายได ้มีขอ้แมว้า่ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เจา้ของผลิตภณัฑ์จะคิดหกั
ก าไรให้แก่ทรงภูมิ เช่น ฝากวางขายไวจ้  านวน 12 ถุง จะหักให้ทรงภูมิ 2 ถุง เป็นค่าฝากวางสินคา้   
ซ่ึงทรงภูมิจะบริการหาถุงหูห้ิวส าหรับใส่สินคา้ให ้โดยเจา้ของผลิตภณัฑไ์ม่ตอ้งน ามา เพราะทรงภูมิ
มองว่า ถุงหูห้ิวนั้นสามารถน าถุงเดิมน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือใหม่ โดยส่วนตวัแล้ว 
ทรงภูมิไม่ไดข้ดัขอ้งท่ีคนในชุมชนจะน าสินคา้ของตนเองมาวางขาย เพียงแต่ทรงภูมิตอ้งการตรวจดู
คุณภาพก่อน เพราะสินคา้ท่ีมาวางขายในศูนยก์ารเรียนรู้น้ีตอ้งมีคุณภาพเท่ากนั บางคร้ังสร้างความ
ไม่พอใจให้แก่คนในชุมชนบ้าง เพราะได้รับการปฏิเสธไม่ให้วางสินคา้ เน่ืองจากสินค้าไม่ได้
คุณภาพเท่าท่ีก าหนดไว ้เพราะกลุ่มไดมี้การก าหนดมติไวแ้ลว้วา่ สินคา้ท่ีจะมาวางขายไดน้ั้น ตอ้งมี
คุณภาพและตอ้งปลอดภยัจากสารพิษเท่านั้น เหตุท่ีตอ้งมีความเขม้งวดกบัการตรวจคุณภาพสินคา้ 
เพราะหากปล่อยมีการสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน จะท าให้กลุ่มเสียช่ือเสียงได ้ดว้ยเหตุดงักล่าว ท าให้
ราคาสินคา้ปลอดสารพิษของท่ีน่ี มีราคาสูงเล็กนอ้ย 

ปัญหาการจดัการโฮมสเตย ์สืบเน่ืองจากการเป็นท่ีตั้งมหาวิชชาลยัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินสมุทรสงครามท่ีทรงภูมิเป็นผูร้วบรวมองคค์วามรู้และภูมิปัญญา และเป็นการรองรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลมาเท่ียวอ าเภออมัพวา ชุมชนมาเป็นเลิศจึงไดมี้การตั้งบา้นพกัหรือโฮมสเตย์
ข้ึน แต่ด้วยท าเลและความตอ้งการของผูม้ารับบริการท่ีแตกต่างกนั บวกกบัความสามารถในการ
ประชาสัมพนัธ์และเครือข่ายท่ีมีอยู่จ  านวนมาก ท าให้โฮมสเตย์ของทรงภูมิมีผูเ้ข้าพกัมากกว่า           
โฮมสเตยแ์ห่งอ่ืน จึงเกิดปัญหาในการถูกต่อว่าจากผูป้ระกอบการโฮมสเตยร์ายอ่ืน ทรงภูมิเลือก
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วิธีแกไ้ขแบบ “ประนีประนอมพูดกนัดว้ยเหตุผล”  ทรงภูมิเชิญชวนผูป้ระกอบการโฮมสเตยเ์ขา้มา
พูดคุยและระดมสมองช่วยกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เขาได้รวบรวมปัญหาท่ีเกิดภายในโฮมสเตย์
ต่างๆ โดยใช้วิธีเก็บขอ้มูลจากผูใ้ช้บริการ พบว่า บางโฮมสเตยอ์ยู่ไกลออกไปจากถนนหลกัของ
ชุมชน จึงท าใหไ้ม่เป็นท่ีรู้จกัของผูใ้ชบ้ริการขาจร ยกเวน้ผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาก่อน นอกจากน้ี ยงัเป็น
แง่ของสาธารูปโภคและบริการของโฮมสเตย ์อาทิ จ  านวนห้องน ้ ามีไม่เพียงพอกบัปริมาณแขกท่ีเขา้
พกั ผา้เช็ดตวัไม่มีให้แขกท่ีเขา้พกั บนัไดชนัเกินไป ห้องพกัโล่งเกินไป ไม่มีการกั้นเป็นห้องย่อย 
อาหารเช้าไม่เพียงพอกบัจ านวนแขกท่ีเขา้พกั เป็นตน้ โฮมสเตยต่์างๆ จึงควรช่วยกนัปรับปรุงให้
มาตรฐานของโฮมสเตยใ์นชุมชนมาเป็นเลิศเท่าเทียมกนั ส าหรับการกระจายผูใ้ชบ้ริการท่ีมาเป็นหมู่
คณะให้เขา้พกัตามโฮมสเตยต่์างๆ นั้น ทรงภูมิตกลงกบัผูป้ระกอบการอ่ืนๆ ว่า หากมีผูเ้ขา้พกัเกิน
จ านวนห้องจะต้องส่งต่อไปตามโฮมสเตยต่์างๆ ทั้งน้ี ทรงภูมิได้ตกลงกบัคณะท่ีจะมาเขา้พกัใน
เง่ือนไขดงักล่าวก่อน และพาคณะท่ีจะเขา้มาพกัเดินชมโฮมสเตยท่ี์มีอยูใ่นชุมชน ก่อนท่ีจะกลบัมา
ตกลงวา่ คณะท่ีไม่สามารถพกัร่วมกบัคณะใหญ่นั้น จะใชโ้ฮมสเตยใ์ด เม่ือตกลงกบัคณะท่ีจะมาเขา้
พกัแลว้ ทรงภูมิจะแจง้ให้ผูป้ระกอบการเจา้ของโฮมสเตยน์ั้นๆ รับทราบว่าจะมีก่ีคนท่ีเขา้พกั เพื่อ
ผูป้ระกอบการจะได้จดัเตรียมอาหารสดและผลไม้ไวรั้บรองผูเ้ข้าพกัไม่ให้เกิดความบกพร่อง 
นอกจากน้ี ทรงภูมิได้เสนอแนะให้ผูป้ระกอบการโฮมสเตยช่์วยกนัประชาสัมพนัธ์โฮมสเตยข์อง
ตนเองผ่านทางเวปไซต์ (Website) เป็นการเพิ่มช่องทางให้ผูท่ี้สนใจมาพกัผ่อนหย่อนใจในวิถี
ธรรมชาติ และยงัท าเป็นเครือข่ายทัว่ทั้งจงัหวดัสมุทรสงครามอีกดว้ย  

ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีสร้าง
ความรู้สึกไม่เป็นธรรมให้เกิดข้ึนในชุมชนมาเป็นเลิศเพราะหน่วยงานราชการมีขอ้จ ากดัในการ
ช่วยเหลือว่าจะตอ้งเป็นกลุ่มอาชีพเท่านั้นจึงจะช่วยได้ เพราะฉะนั้นผูท่ี้ไม่ได้เขา้กลุ่มจึงไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือ เช่น การแจกปุ๋ย หน่วยงานราชการจะแจกตามกลุ่มอาชีพ บางคร้ังหน่วยงานราชการ
นบัจากรายมือช่ือท่ีเขา้ประชุม เช่น เขา้ประชุม 3 คร้ังจึงจะไดข้อง แต่หน่วยงานราชการไม่ไดแ้จง้ให้
ทราบก่อน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางคร้ังเซ็นช่ือแลว้ไม่อยูป่ระชุมก็มี ท าใหเ้กิดความรู้สึกเคลือบแคลงใจ 
คลุมเครือระหว่างคนในชุมชนด้วยกนัเอง ทรงภูมิกล่าวว่า “เด๋ียวน้ีคนท่ีจะมาด้วยใจไม่ค่อยมี” 
นอกจากน้ีทรงภูมิยงัให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ถา้มีการอบรมในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความสนใจ
ของตนเอง คนทัว่ไปจะไม่ค่อยสนใจมาประชุมรับทราบความรู้เร่ืองอ่ืนๆ มากนกั” 

ทรงภูมิเห็นว่า ประชาชนทัว่ไปไม่ได้คิดว่า การเขา้อบรมเร่ืองต่างๆ 
เป็นความรู้ท่ีสามารถเก็บไวไ้ด ้จึงไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือในการเขา้ร่วมประชุม และหาคนเขา้
ร่วมยากมาก เจา้หนา้ท่ีมกัจะไดค้นเดิมๆ มาเขา้ร่วมการประชุม ผูใ้หญ่บา้นตอ้งเกณฑ์ชาวบา้นมาเขา้
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ร่วม ปัจจุบนัตอ้งจ่ายเงินค่าเดินทางให้เขา้ร่วมประชุม เพราะชาวบา้นขาดรายไดร้ายวนัจึงไม่ค่อยมี
คนอยากเขา้ร่วม อุปสรรคมีก็ค่อยๆ แกก้นัไป 

ในการเขา้กลุ่มนั้น ทรงภูมิกล่าวว่า ได้เปิดกวา้งให้ทุกคนเขา้ร่วม ซ่ึง
การท่ีจะเขา้กลุ่มนั้น ทรงภูมิน าเขา้ไปหารือร่วมกนักบัท่ีประชุม หากมีความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วม
จริงๆ ตอ้งเขา้มาฟังความเป็นมาของกลุ่มต่างๆ โดยเขา้ร่วมประชุมทุกวนัจนัทร์สัปดาห์สุดทา้ยของ
เดือนวา่แต่ละกลุ่มมีกิจกรรมอะไร ไม่ใช่ว่าพอมีผลประโยชน์แลว้จึงเขา้มา ในการเนน้ให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในกลุ่มหรือศูนย ์ตอ้งการให้เป็นสมาชิก เพราะบางคร้ังมีพ่อคา้เร่มาชะลอรถจะขอเขา้มา
ขายสินคา้ ซ่ึงตอ้งปฏิเสธไป ตอ้งมีการจ ากดัเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก ทรงภูมิกล่าววา่ จะเขา้มา
ขายท่ีน้ีไม่ได ้เพราะท่ีน้ีมีกลุ่ม มีเจา้ของ กลุ่มช่วยกนัพฒันามาตั้งแต่แรก อดๆ อยากๆ กนัมาตั้งแต่
กลุ่มยงัไม่มีรายได ้เสียสละกนัมามาก แต่ตอนน้ีมีรายไดแ้ลว้ ใครๆ ก็จอ้งแลว้ ตอนท่ีเรียกเขา้กลุ่ม
ให้มาร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ถา้มีผลประโยชน์ก็รับผลประโยชน์ร่วมกนั พูดแต่วา่ “เขา้กลุ่ม
แลว้จะไดอ้ะไร ไม่เอาหรอก” แต่เด๋ียวน้ีกลายเป็น อยากจะเขา้มาบา้ง เขาก็ไม่ชวน จากเหตุการณ์
ดงักล่าว ทรงภูมิไดแ้จง้ให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการเขา้กลุ่มว่าในการเขา้กลุ่มนั้น มีกฎเกณฑ์ของกลุ่ม ไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของทรงภูมิ 
 

เน่ืองจากเป็นการท างานเป็นกลุ่ม จึงไม่สามารถตดัสินใจรับเขา้กลุ่มไดโ้ดยพลการ
ตนเองต้องเอาเข้าท่ีประชุมว่าจะสามารถรับเป็นสมาชิกได้หรือไม่ เพราะมี
กฎเกณฑ์ในการรับเข้าเป็นสมาชิกคือ องค์ความรู้ต้องไม่ซ ้ ากัน ถ้าซ ้ ากันจะมี
ปัญหา “ว่าเอ็งเก่งข้าไม่เก่ง” มาข่มกัน ก็จะทะเลาะกัน ถึงจะไม่พูด อาจจะใช้
สายตาหรือจิตใจ ใครมีความรู้อะไร ก็จะเปิดฐานใหใ้หม่ 
 

ในส่วนความเสียสละ ทรงภูมิจะมีเตาเผาถ่านอยู่ในบา้น พอบูรพาท า
เร่ืองเผาถ่าน ทรงภูมิจึงแกไ้ขปัญหาความซ ้ าซ้อนท่ีเกิดข้ึน โดยการทุบเตาเผาถ่านของตนเองทิ้ง ให้
เหลือท่ีเดียวพอ ทรงภูมิกล่าววา่ การท่ีจะเป็นผูน้ า คุณสมบติัหน่ึงท่ีตอ้งมี คือ ความเสียสละ “ทุบทิ้ง
ให้ไปเกิดกบัคนอ่ืน” นอกจากน้ี ผูน้  าตอ้งให้เกียรติคนอ่ืน ให้ก าลงัใจกนั ถ้าผูน้  าท าได้เช่นน้ีแล้ว 
กลุ่มจะประสบความส าเร็จ เพราะ “ไม่ใช่เป็นคนเดียวแลว้ฮุบไวทุ้กอยา่ง ตอ้งค านึงกลุ่มท่ีเร่ิมตน้มา
ดว้ยกนั” ถา้ญาติพี่นอ้งจะเขา้กลุ่ม ตอ้งเป็นความรู้ท่ีไม่ซ ้ ากบัผูอ่ื้น การท างานตอ้งช่วยกนั ตอ้งพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนั ไม่ใช่เก่งคนเดียวได ้มีเครือข่ายถึงจะอยูร่อด ทรงภูมิกล่าวว่า ตนเองไม่เก่ง สมาชิกใน
กลุ่มนั้นเป็นคนท่ีเก่ง เขามีหนา้ท่ีเพียงประสานงาน มีเทคนิคในการประสานงาน คือ รับฟังปัญหา
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ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยตอ้งฟังทั้งสองฝ่ายแลว้วเิคราะห์วา่จะแกไ้ขปัญหาอยา่งไร ตอ้งแกปั้ญหาแบบใช้
น ้าเยน็เขา้ลูบ ตอ้งท าอยา่ง “บวัไม่ใหช้ ้า น ้าไม่ใหขุ้่น” อยา่ใชอ้ารมณ์ตดัสินใจวา่อะไรถูกหรือผดิ  

ในการจัดการผลประโยชน์ ทรงภูมิกล่าวว่า เพื่อลดปัญหาความ
แตกแยกหรือมีปัญหาเร่ืองเงิน จึงตอ้งบริหารจดัการใหดี้ ใหมี้ระบบ ส่วนตวัของทรงภูมิเอง เสียสละ
เสียค่าน ้าค่าไฟเอง ไม่ไดเ้ก็บจากกลุ่ม เป็นเงินเดือนละประมาณ 10,000 บาท ไม่ไดแ้ยกบญัชีวา่ เป็น
ของคนมาพกั ของมาศึกษาดูงาน ฯลฯ คือ ทุกคนใชด้ว้ยกนัหมด ใชน้ ้ าทุกคน ใชแ้อร์ทุกคน ส่วนค่า
บริหารจดัการนั้น บางคณะท่ีมาดูงานก็ใส่ซองมอบให้ ส่วนมากเป็นของท่ีระลึก แต่วา่ศูนยส่์งเสริม
ผลิตภณัฑส์ามารถขายสินคา้ได ้น าไปแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากส่วนอ่ืน 

การเป็นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ ตอ้งไม่มีปัญหาเร่ืองเงิน อยา่เอาเงิน
เป็นตวัตั้ง เน้นเสียสละเป็นส าคญั ผูน้ าตอ้งฟังมติท่ีประชุมเป็นส าคญั ถา้เกิดปัญหาตอ้งน าเขา้สู่ท่ี
ประชุม ยึดมติท่ีประชุมเป็นหลกั ผูน้ าตอ้งมีจิตสาธารณะ ทรงภูมิยกตวัอยา่งของการเสียสละและ
การไม่ค  านึงผลประโยชน์ดงัน้ี เวลามีการจดังานการกุศลต่างๆ ประธานกลุ่มตอ้งถูกบงัคบัให้ซ้ือ
โต๊ะจีน ซ่ึงทรงภูมิไม่ไดไ้ปขอเร่ียไรจากสมาชิกคนใด หากแต่จะจ่ายเองทั้งหมด แล้วจะบอกให้
สมาชิกท่ีวา่งไปร่วมงาน จะจดัเตรียมรถรับส่งและจ่ายค่าน ้ามนัใหด้ว้ย  

ส่วนการจดัการเร่ืองเงินนั้น มีแผนกการเงินท่ีดูแลเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ 
เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินท่ีสะสมไว ้จะตอ้งแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมบอกวตัถุประสงคแ์ละ
จ านวนเงินท่ีจะน าไปใช้ เร่ืองเงินตอ้งโปร่งใส ถ้ามีเร่ืองด่วนท่ีตอ้งใช้เงิน ทรงภูมิจะออกเงินไป
ล่วงหนา้แลว้ จึงมาแจง้ขอรับส่วนต่างๆ เหล่านั้นคืนภายหลงั เงินจะเป็นตวัสร้างปัญหามาก 

อีกตวัอยา่งหน่ึงในเร่ืองความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมาเป็นเลิศ
คือ การสร้างศาลาอเนกประสงค์ท่ีบ้านของทรงภูมิ โดยมีจุดเร่ิมต้นมาจากทรงภูมิขอให้ อบต.
จดัสร้างศาลาให้กลุ่มแม่บา้นเพื่อแสดงสินคา้และสาธิตให้แก่ผูท่ี้สนใจ รวมทั้งใช้เป็นสถานท่ีให้
พ่อคา้และแม่คา้ท่ีคา้ขายอยู่บริเวณนั้นเขา้ไปจ าหน่ายสินคา้ภายในศาลาอเนกประสงค์ดงักล่าวได้
ดว้ย เป็นการสร้างภูมิทศัน์และรักษาความสะอาดอีกทางหน่ึง  ทรงภูมิหาสถานท่ีก่อสร้างให้ท่ีวดั
บางร าพึง (นามสมมติ) เม่ืองบประมาณผ่านการพิจารณาและพร้อมท่ีจะก่อสร้างศาลา กลับมี
เหตุการณ์ร้องเรียนความไม่โปร่งใสจากผูเ้สียประโยชน์ เน่ืองจากบริเวณวดับางร าพึงมีการขาย
สินคา้และของท่ีระลึกใหน้กัท่องเท่ียวอยูก่่อน หากมีการสร้างศาลาอเนกประสงคข้ึ์นมา จะท าให้คน
บางกลุ่มเสียผลประโยชน์ ซ่ึงเกิดจากความไม่เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการสร้างศาลาน้ี ทั้งๆ ท่ีความ
ตั้งใจเดิม คือ ตอ้งการให้ทุกร้านคา้เขา้ไปอยูใ่นศาลาอเนกประสงค ์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ส่วนกลุ่มแม่บา้นก็ไปสาธิตเม่ือมีคนมาดูงานเท่านั้น  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้เจา้อาวาสวดับางร าพึง
ไม่ตอ้งการมีเร่ือง จึงปฏิเสธการให้ท่ีดินส าหรับสร้างศาลาอเนกประสงค์ จึงตอ้งมีการแกไ้ขปัญหา 
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มิฉะนั้นงบประมาณจะถูกย้ายไปสร้างท่ีอ่ืน ทรงภูมิจึงตัดสินใจให้ท่ีดินในบริเวณบ้านของตนเอง

เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ดังกล่าว “ต้องตัดต้นส้มโอท่ีก าลังท ารายได้ให้ออกไป แต่คิดว่าเพื่อ

ชุมชน จึงได้ตัดสินใจตัดทิ้งแล้วให้ท่ีดินสร้างศาลาอเนกประสงค์” เม่ือศาลาอเนกประสงค์สร้าง

เสร็จใหม่ๆ เกิดปัญหาร้องเรียนว่า ทรงภูมิใช้สถานท่ีราชการมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน มีบุรุษนิร

นามส่งเร่ืองไปท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

เพ่ือให้มาตรวจสอบ ซ่ึงเม่ือ ป.ป.ช.ลงมาสอบสวนข้อเท็จจริง ทรงภูมิชี้แจงว่าท่ีนี้เป็นศูนย์เรียนรู้

และถ่ายทอดเร่ืองเกษตรกรรมของจังหวัด จึงมีคนมาดูงานมาก ตนเองได้สร้างศาลารองรับ 

งบประมาณ 300,000 บาท แต่ไม่สามารถรับรองปริมาณคนท่ีมาดูงานได้ จึงจ าเป็นต้องมาใช้ศาลา

อเนกประสงค์ดังกล่าว เพื่อบรรยายความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม ทรงภูมิได้น าสมุดเยี่ยม ค าแนะน า

ต่างๆ ของผู้มาดูงานและภาพถ่ายการบรรยายมาแสดงให้ ป.ป.ช.พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เม่ือ

มีคนมาศึกษาดูงาน กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอ่ืนๆ ได้น าสินค้ามาขายให้เห็นจริง ดังนั้น ป.ป.ช.จึงไปดู

ศาลาอเนกประสงค์ท่ี อบต. สร้างให้แก่ชุมชนอ่ืนเพ่ือการเปรียบเทียบ แล้วพบว่า ศาลา

อเนกประสงค์สร้างอยู่ในพื้นท่ีท่ีชาวชุนชนนั้นมอบให้ อบต.จริง แต่อยู่ในพื้นท่ีสวน เม่ือไม่มีใครอยู่

บ้าน ศาลาอเนกประสงค์จึงปิดหมดทุกแห่ง เม่ือต้องการจะใช้ก็ต้องมาท าความสะอาด ในขณะท่ี

ศาลาอเนกประสงค์ท่ีสร้างอยู่ในบริเวณบ้านของทรงภูมินั้น มีคนงานของทรงภูมิดูแลอยู่ตลอดเวลา 

ป.ป.ช.จึงได้ตัดสินและบันทึกไว้ว่า “ท่ีนี้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า มีการบริหารจัดการท่ีดี สมควรให้

น าไปเป็นแบบอย่าง”  

ทรงภูมิมีแนวคิดการท างานเพ่ือชุมชนและสังคม “ไม่เคยคิดจะเอาเงิน

เล็กน้อย มีเงินบ านาญและท่ีดินหลายแปลงแล้ว สามารถเอาตัวรอดแล้ว เลยกลับมาคิดว่า ท าอย่างไร

ให้ชุมชนอยู่รอด ให้อยู่ดีกินดี”  ตอนนี้ก าลังวางแผนฟื้นฟูให้วัดบางร าพึงเป็นวัดท่ีมีคนเข้ามา

ท่องเท่ียวเหมือนวัดบางกุ้งนางเพราะเป็นวัดท่ีมีประวัติศาสตร์ ให้วัดบางร าพึงกลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ แต่ยังหาผู้ช่วยในการบรรยายประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับวัดบางร าพึง

ไม่ได้ เพราะเม่ือมีคนเข้าเยี่ยมชมวัดมากขึ้น ก็จะมีเงินท าบุญเข้าวัดมากขึ้นนั่นเอง 

(4)  วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

ทรงภูมิใช้วิธีท าให้เป็นแบบอย่าง เขาได้ยกตัวอย่างภูมิปัญญาของพ่อ

แม่ในการปลูกส้มโอว่า แม่ใช้น ้าทะเลรดต้นส้มโอในเดือนเมษายน เพื่อเปล่ียนรสขมของส้มโอให้

เป็นรสหวาน และแม่ยังใช้เกลือทะเลเม็ดไปโรยรอบโคนต้นมะพร้าว เพื่อให้มะพร้าวมีผลดกและ

ผลใหญ่ ทรงภูมิได้น าภูมิปัญญาดังกล่าวมาปรับเพื่อพัฒนาคุณภาพส้มโอพันธ์ุขาวใหญ่ โดยการใช้

เกลือทะเลเม็ดโรยรอบต้นส้มโอ แทนการรดด้วยน ้าทะเล ท าให้ได้ผลผลิตส้มโอพันธ์ุขาวใหญ่ท่ีมี

คุณภาพ เขากล่าวว่าจ าเป็นต้องเป็นต้นแบบให้แก่ผู้อ่ืน เช่น การท ากลุ่ม ต้องสร้างศรัทธาผู้น า มีจิต
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สาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัว ต้องท าเป็นแบบอย่าง แล้วคนรุ่นหลังจะได้เกรงใจ และเป็นต้นแบบให้คน

อ่ืน 

พูดให้ซึมซับเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีทรงภูมิใช้เม่ือครั้งท่ียังเป็นครูสอน

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ทรงภูมิได้พูดและอธิบายถึงภูมิปัญญาและความส าคัญของการเป็น

เกษตรกรให้เด็กนักเรียนได้รับรู้ และปลูกฝังให้นักเรียนได้สืบทอดอาชีพดังกล่าวต่อไป ในการ

รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จุดประสงค์เบื้องต้นอาจจะเป็นเร่ืองของการตลาด แต่เม่ือทรงภูมิได้

ศึกษา ค้นคว้า และทดลองจนสามารถพัฒนาและสร้างสรรองค์ความรู้และภูมิปัญญาในเร่ืองท่ี

เกี่ยวข้องกับการปลูกส้มโอขึ้นมาได้ เขาจะน าความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกทันที โดยการให้

ค าแนะน าและพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ในการประชุมกลุ่มท่ีจัดขึ้นทุกเดือนเป็นประจ า การสร้าง

ด้วยการพูดให้ซึมซับ และต้องพาไปดูของจริงนั้น  ทรงภูมิบอกว่า ในการสอนบุตรของตนเองนั้น 

จะสอนไม่ให้เอาเปรียบคนอ่ืน มีอะไรต้องแบ่งปันคนอ่ืน เม่ือลูกไปเอาของคนอ่ืนมา พ่อแม่ต้องไม่

หัวเราะชอบใจ เพราะเด็กจะเข้าใจผิดว่าสิ่งท่ีตนเองท านั้นเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง นอกจากนี้ ตนเองยังท า

เป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นอีกด้วย ครอบครัวต้องสอนเร่ืองความเสียสละ เร่ืองการไม่เอารัดเอาเปรียบ 

ต้องรู้จักตอบแทนผู้อ่ืน อย่าคิดรับเพียงอย่างเดียว ท่ีส าคัญพ่อแม่ต้องท าเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น  

โรงเรียนต้องให้การอบรมเร่ืองสิทธิและหน้าท่ี ซ่ึงทรงภูมิเห็นว่า 

เม่ือก่อนยังเล็กอยู่ เด็กๆ สามารถท าตามท่ีครูสอนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทิ้งขยะ แต่เม่ือโตขึ้น กลับ

กลายเป็นความมักง่ายเข้ามาแทนท่ี เช่น เวลามีคนมาอบรม จะซุกขยะไว้ตามซอกมุมต่างๆ เพียง

เพ่ือให้พ้นตัว 

(5)  การพัฒนาชุมชน 

ทรงภูมิกล่าวว่า เม่ือความเจริญเข้ามาในชุมชน ชุมชนต้องเข็มแข็ง 

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อย่าหวั่นไหวกับโลกภายนอก เอาความสุขของตนเองและชุมชนเป็นตัวตั้ง 

ถ้าชุมชนมีความสุข คนในชุมชนจะพ่ึงพากันได้ ไว้ใจกันได้ ไม่มีการจ้องจับผิด อย่าเอาเงินเป็นตัว

ตั้ง ทุกคนในชุมชนอาจจะไม่เข้ามาท างานกับกลุ่ม แต่สามารถฝากให้ดูแลบ้านเรือนและสวนผลไม้

ได้ เพราะทุกคนจะช่วยกันดูแลซ่ึงกันและกัน 

ทรงภูมิรู้สึกกังวลกับช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในชุมชนมาเป็นเลิศ

เน่ืองจากชาวชุมชนนิยมส่งลูกเข้าไปเรียนในตัวจังหวัด และในกรุงเทพมหานคร ความห่างของคน

ในรุ่นต่างๆ เริ่มมีมากขึ้น เริ่มไม่รู้จักกันแล้วว่าเป็นลูกหลานใคร เน่ืองจากไม่ได้มีกิจกรรมท่ีท า

ร่วมกันระหว่างคนทุกช่วงอายุอย่างท่ีผ่านในอดีต ท าให้เกิดปัญหาในการสืบสานภูมิปัญญา 
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(6)  การวางแผนในอนาคต 

ทรงภูมิกล่าวว่า ในการต่อยอดการท่องเท่ียวนั้น ต้องคงไว้ซ่ึงวิถีดั้งเดิม 

โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น การท าน ้าตาลมะพร้าว ต้องสามารถต่อยอดในการปรับรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยได้ เพราะการท่องเท่ียวแบบนี้ได้เปรียบตรงท่ีไม่ต้องเสียค่าขนส่ง เพราะยังอยู่

ในชุมชน ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล และต้องพยายามน าสิ่งท่ีเคยมีในชุมชนมาเป็นเลิศแต่ได้สูญ

พันธ์ุไปแล้ว เช่น มะยงชิด ทุเรียน ให้น ามากลับมาปลูกไว้ดั่งเดิม นอกจากนี้ยังพยายามหาลู่ทางใน

การประกอบอาชีพ เน่ืองจาก ทรงภูมิยึดหลักสัจธรรมข้อหน่ึง “สูงสุด คืนสู่จุดต ่าสุด” เห็นได้จาก

อ าเภออัมพวา ในวันนี้อัมพวาได้ถูกท าลายจากนักท่องเท่ียวและผู้ประกอบการท่ีไม่ได้ค านึงถึง

ส่วนรวม ทรงภูมิได้วางแผนไว้ว่า หากเกิดผลกระทบจากการท่องเท่ียว ในอนาคตเขาอาจหันมา

ประกอบธุรกิจบ้านเช่าส าหรับผู้ป่วยท่ีต้องการมาพักฟื้น 

(7) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการสร้างความเป็นธรรม 

ในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้น ทรงภูมิแนะน าว่า ผู้น ากลุ่ม

และหรือผู้น าทางด้านการปกครองควรเข้าไปพูดคุยแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดขึ้นทันที  

“ถ้ามีปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและชุมชน เม่ือทราบก็จะเข้าไปพูดคุยหาทางแก้ไขทันที” จะ

พยายามสร้างความเข้าใจให้เกิดมากขึ้น นอกจากนี้ต้องใช้มติท่ีประชุมเป็นค าตัดสินท่ีสุด เพื่อไม่ให้

เกิดปัญหาเข้าข้างพวกตนเอง 

4.1.2.3  กรณีศึกษาความเป็นธรรมของชุมชนมาเป็นเลิศ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีกรณีศึกษา (Case Study) เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ี

เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนและสมบูรณ์ทั้งในแนวกว้างและแนวลึกท่ีเกี่ยวกับ แบบ กระบวนการ

เสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม ซ่ึงในชุมชนมาเป็นเลิศ ได้เลือกกรณีศึกษา

กลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศและกองทุนสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศเป็นตัวแทนในการ

แสดงความเป็นธรรมท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากทั้งสองกลุ่มมีการบริหารงานและการแบ่งปันผลประโยชน์

ท่ีเป็นธรรมแก่สมาชิกท่ีชัดเจนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ความเป็นมาของกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศ 

“กลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศ” หรือ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลไม้เปล่ียนชาติ” ก่อตั้งเม่ือ ปี พ.ศ. 2530 โดยเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนของอ าเภอมาเป็นเลิศเป็นผู้

แนะน าให้ตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อสะดวกต่อการรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ โดยช่ือของกลุ่มสตรี

นั้นได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ท่ีมีช่ือเสียงและข้าราชการระดับสูงของอ าเภอมาเป็นเลิศเป็นผู้ตั้งช่ือ

กลุ่ม ซ่ึงจุดประสงค์ของการตั้งช่ือให้มีความแปลกเพื่อให้มีคนสงสัยจะได้ตามมาดูนั่นเอง โดยมีช่ือ
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เริ่มต้นท่ีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองตั้งให้ คือ “เปล่ียนชาด” แต่เม่ือสั่งท าป้ายช่ือกลุ่ม ทางร้านท่ีรับท าป้าย

กลับท าเป็น “เปล่ียนชาติ” ทางกลุ่มแม่บ้านจึงได้ใช้ช่ือท่ีร้านท าผิดมาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน 

 วัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศ คือ 

ต้องการสืบทอดภูมิปัญญาในเร่ืองการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทั้งผักและผลไม้ นอกจากนี้ 

กลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศยังต้องการให้การแปรรูปผักและผลไม้แช่อิ่มท่ีเป็นภูมิปัญญา

ดั้งเดิมของชุมชนสามารถเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวในชุมชน เกิดความมั่นคงในชีวิต ตาม

หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงกลุ่ม

สตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศได้ยึดเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการกลุ่ม 

เริ่มแรกของการตั้งกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศมีจ านวน

สมาชิกเพียง 7 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 14 คน มีท่ีปรึกษา 2 คน แต่จะมีสมาชิกท่ีมีหน้าท่ีประจ าเป็น

หลัก 7 คน ส่วนสมาชิกคนอ่ืนจะมาช่วยเหลือเวลาท่ีต้องท าอาหารเลี้ยงคนมาดูงานท่ีชุมชนมาเป็น

เลิศ โดยกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศจะจ่ายเงินเป็นค่าจ้างให้แก่สมาชิกเป็นรายวัน 

เน่ืองจากกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศอยากให้สมาชิกเห็นว่า งานดังกล่าวสามารถสร้าง

รายได้เสริมให้แก่ทุกคนได้นั่นเอง นอกจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว สมาชิกอ่ืนจะมาตามความสะดวก

ของตนเอง เพราะสมาชิกของกลุ่มนั้นสูงอายุและมีปัญหาสุขภาพ  กลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมา

เป็นเลิศจะท าผลิตภัณฑ์หลังจากกลับจากงานประจ าในสวนผลไม้ของตนเอง โดยมารวมตัวกันท่ี

บ้านประธานกลุ่ม เน่ืองจากการท าแช่อิ่มผลไม้นั้นไม่ได้ท าเสร็จภายในวันเดียว เช่น การท า

บอระเพ็ด เริ่มต้นต้องแช่บอระเพ็ดในน ้าเกลือ 15 วัน จากนั้นน ามาแช่น ้าตาลอีก 2 สัปดาห์ จึงจะ

น าเข้ามาอบในตู้อบพลังแสงอาทิตย์ หรือการท ามะนาว ต้องแช่น ้าเกลือ 20 วัน สังเกตดูว่าผิวของ

มะนาวต้องใส ต้องใช้กระดาษทรายน ้า เบอร์ 80 ขัดผิวมะนาวเบาๆ แล้วน ามาแช่น ้าเกลือต่ออีก              

2 วัน แล้วจึงน าไส้ของมะนาวออก ก่อนน ามาแช่น ้าเกลือต่อ หลังจากนั้นจึงน าเข้าตู้อบพลัง

แสงอาทิตย์เช่นเดียวกับบอระเพ็ด การแบ่งหน้าท่ีของสมาชิก ทุกคนจะแบ่งหน้าท่ีกันท าโดย

อัตโนมัติตามความถนัดของตนเอง ส าหรับผักและผลไม้ท่ีกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศ

น ามาแปรรูปนั้นจะรับซื้อมาจากคนในชุมชนเป็นหลัก เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีก

ทางหน่ึงด้วย 

(1)  กิจกรรมหลัก 

 การแปรรูปผัก ผลไม้และรับท าอาหารส าหรับการถนอมอาหารโดย

การแช่อิ่มถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของครอบครัวชุมชนมาเป็นเลิศ โดยเริ่มต้นนั้นกลุ่มสตรีเกษตร

พัฒนาต าบลมาเป็นเลิศท าแช่อิ่มบอระเพ็ดเพียงอย่างเดียว  ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2539 มีการประกวดการ

ถนอมอาหารด้วยเกลือไอโอดีนระดับจังหวัด กลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศได้เข้าร่วม
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ประกวดด้วย และได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม จากนั้นจึงเข้าประกวดระดับประเทศในโครงการ

เดียวกัน ซ่ึงประสบความส าเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก

ทั่วไป จึงเริ่มมีคนสนใจมาขอศึกษาเรียนรู้ ต่อมา กลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศได้คิดค้น

การแปรรูปผลไม้อ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนเพิ่มเติม เช่น มะนาว พริก ส้มโอ มะละกอ เป็นต้น ควบคู่กับ

การแปรรูปบอระเพ็ดท่ีเป็นสินค้าหลักของกลุ่ม ต่อมา ทางกลุ่มได้ส่งการแปรรูปมะนาวเข้าประกวด 

ซ่ึงก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นกัน  

ผลผลิตของกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศจะจ าหน่ายท่ีตั้งของ

กลุ่มเอง ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณบ้านของประธานกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศ เพ่ือให้ผู้มาศึกษา

และนักท่องเท่ียวสามารถซื้อเป็นของฝาก โดยกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศจะท า

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส ารองไว้ ให้มีจ าหน่ายอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากสินค้าแปรรูปเหล่านี้ต้องใช้

ระยะเวลาในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศได้รับรองจากองค์การ

อาหารและยา (อย.) แล้ว โดยสมาชิกใช้เวลาว่างหลังจากทุกคนเสร็จกิจธุระจากการท าสวนของ

ตนเองแล้ว มารวมตัวอยู่ท่ีบ้านประธานในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั่นเอง 

กลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศได้รับการสนับสนุน

งบประมาณแบบบูรณาการ จากผู้ว่าฯ และจากส านักงานเกษตรอ าเภอในการผลิตบรรจุภัณฑ์ จาก

องค์การบริหารส่วนต าบลมาเป็นเลิศในการจัดสร้างห้องน ้าและตู้อบแห้งผลไม้และผัก  

(2)  การประชุม 

สมาชิกของกลุ่มจะมีการประชุมทุกวันท่ี 20 ของเดือน โดยเนื้อหาใน

การประชุม จะเป็นการแจ้งให้ทราบถึงความเคล่ือนไหวของสมาชิกกลุ่ม หรือสมาชิกท่านใดไปเข้า

ร่วมอบรมเร่ืองใดก็ให้มาสรุปสิ่งท่ีไปอบรมมาให้แก่สมาชิกอ่ืนๆ ได้รับทราบ นอกจากนี้ ในการ

ประชุมยังได้แจกแจงงานท่ีก าลังจะเกิดขึ้น เช่น กลุ่มรับเลี้ยงอาหารคนมาดูงาน จ านวน 200 คน เป็น

ต้น เพื่อช่วยกันวางแผนในรายละเอียดการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงผลก าไรจากการจัดงานหรือ

ขายสินค้าจะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน เพื่อท่ีทราบถึงต้นทุน รายรับ รายจ่าย และก าไรท่ีแท้จริง 

และเพื่อป้องกันการขาดทุน 

นอกจากมีการประชุมของกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศแล้ว 

ยังมีการด าเนินงานของกลุ่มสัจจะมาเป็นเลิศควบคู่ไปด้วยโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกของกลุ่ม

มีเงินออม มีสวัสดิการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมนั่นเอง 

(3)  ผลประโยชน์ของสมาชิก 

สมาชิกแต่คนจะมีหุ้นคนละ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท สิ้นปีจะมีการ

ปันผลให้สมาชิก นอกจากนี้ หากสมาชิกคนใดมาช่วยงาน ก็จะได้ค่าจ้างรายวัน วันละ 200 บาท 
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และร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศ (รายละเอียดเพิ่มเติมของสวัสดิการอยู่ท่ีกลุ่ม

สัจจะ) 

(4)  การวางแผนอนาคตของกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศ 

ขณะนี้ยังไม่มีการรับสมาชิกกลุ่มสตรีเพิ่ม แต่เริ่มให้ลูกหลานท่ีสนใจ

เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อท่ีจะได้สืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมและสามารถน าไปใช้เป็นอาชีพเสริมได้ 

และเหตุผลท่ีไม่มีสมาชิกเพิ่มเติมนั้น เน่ืองจากชาวชุมชนเห็นว่า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เป็นงานจุกจิก มีหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลา เช่น การแช่อิ่มต้องใช้เวลาเป็นเดือน ท าสวนมีรายได้

ดีกว่านั่นเอง การเกิดของกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาต าบลมาเป็นเลิศท าให้ความสัมพันธ์ของสมาชิก

ท่ีมาท างานร่วมกันดีขึ้น เพราะได้มีโอกาสพูดคุยและพบปะกันมากกว่าปกติ 

2) กลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศ 

(1)  การก่อเกิดกลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศ 

ในส่วนของการเกิดกลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศนั้น เริ่มจากบูรพาท่ีมี

ต าแหน่งเป็นรองประธานกลุ่มแม่บ้านมาเป็นเลิศ ได้รับการชักชวนจากพัฒนากรให้ไปดูงานท่ี

เกี่ยวกับการออมทรัพย์ ท าให้บูรพาได้มีโอกาสไปดูงานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของพระอาจารย์สุบิน 

ปณีโต จังหวัดตราด จ านวน 3 ครั้ง และในครั้งท่ี 3 น่ีเองได้ถูกทวงถามความก้าวหน้าของการก่อเกิด

กลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศ  ค าตอบของบูรพาท่ีตอบพัฒนากรไปขณะนั้นคือ “ยังไม่ได้ท าอะไร

เลย” ท าให้บูรพาในฐานะรองประธานและผู้ไปดูงานเร่ืองนี้เกิดความรู้สึกละลายใจ จึงได้เรียก

ประชุมกลุ่มแม่บ้านมาเป็นเลิศเพื่อถามความคิดเห็นจากสมาชิกว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

และด้วยไม่ช านาญในเร่ืองการท าบัญชีนัก บูรพาและกลุ่มแม่บ้านมาเป็นเลิศจึงตกลงกันว่าจะเริ่มต้น

ในกลุ่มแม่บ้านก่อน นั่นคือ สมาชิกทั้ง 14 คน ช่วยกันลองผิดลองถูกตามความเข้าใจของบูรพาและ

กลุ่มแม่บ้านมาเป็นเลิศเป็นการช่วยกันจัดระบบของกลุ่มสัจจะของตนเอง เม่ือเป็นระบบและมีความ

เข้าใจในเร่ืองการออมเงินและการกู้ยืมแล้ว จึงไปชักชวนผู้อ่ืนเข้าร่วม  นอกจากนี้บูรพาและกลุ่ม

แม่บ้านมาเป็นเลิศยังมองว่า การท ากลุ่มสัจจะนั้นจะเป็นแบบฝึกหัดการบริหารเงินให้สมาชิกกลุ่ม

ด้วยนั่นเอง 

กลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศจึงได้ก่อตั้งเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2547 จากสมาชิกเริ่มต้น 14 คน ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) มีจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 112 คน เงินท่ี

กลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศมีอยู่ ณ ขณะนี้ (2555) เป็นจ านวน 5 แสนกว่าบาท แบ่งเป็นเงินฝากอยู่

ในธนาคาร 4 แสนกว่าบาท และเงินท่ีหมุนเวียนอยู่ในสมาชิก 6 หม่ืนกว่าบาท 
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(2) วธีิการด าเนินงานกลุ่มสัจจะแม่บา้นมาเป็นเลิศ 
ประธานกองทุนสัจจะใชห้ลกับริหารแบบ “คุณธรรมน าชีวิต ปัญญา

เดินหนา้” ซ่ึงหากสมาชิกมีปัญหาในการส่งเงินออมหรือเงินค่าบ ารุง แลว้ในแต่ละเดือนหากสมาชิก
ไม่มีจ่าย สมาชิกสามารถมาพูดคุยดว้ยเหตุผลได ้“เดือนน้ีไม่มีตน้ เอาแต่ดอกไปก่อน ขอเวลาสอง
วนั”  มีปัญหาอะไรสมาชิกสามารถพูดกนัได ้แต่สมาชิกตอ้งรักษาหรือรักษาสัจจะท่ีให้ไวน้ัน่เอง 
สมาชิกจะน าเงินออมมาส่งใหถึ้งบา้นประธานกลุ่มกองทุนสัจจะ มีสมาชิกบางคนเท่านั้นท่ีประธาน
ตอ้งเดินทางไปรับ ดว้ยตนเอง เน่ืองจากสถานท่ีตั้งของบา้นหรือการเดินทางมาล าบากหรือไกล เป็น
ผูสู้งอายุ หรือเป็นสมาชิกกองทุนทั้งบา้น ประธานไปรับจึงสะดวกมากกว่าท่ีจะให้สมาชิกเดินทาง
น าเงินมาส่งเอง 

(3) หลกัเกณฑใ์นการออมเงินของกลุ่มสัจจะแม่บา้นมาเป็นเลิศ 
 ในการจดัการเร่ิมแรก สมาชิกกลุ่มสัจจะแม่บา้นมาเป็นเลิศไดต้กลง

กนัวา่จะส่งเงินออมทุกวนัท่ี 20 ของเดือน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวนัท่ีกลุ่มแม่บา้นมาเป็นเลิศประชุม
กลุ่ม เพื่อไม่ให้สร้างความยุง่ยากแก่สมาชิก โดยไดก้ าหนดอตัราการออมขั้นต ่าไวท่ี้ 50 บาท แต่ไม่
เกิน 500 บาท กูสู้งสุดได ้20,000 บาท เหตุท่ีจ  ากดัจ านวนกูสู้งสุดไว ้เพื่อไม่ให้เกิดความล าบากใน
การส่งคืนของผูกู้ ้

(4) หลกัเกณฑใ์นการกูข้องกลุ่มสัจจะแม่บา้นมาเป็นเลิศ 
 การกูเ้งินตอ้งดูในบญัชีเงินฝากวา่มีเงินตน้เท่าไร สมาชิกสามารถกู้

ได ้ 3 เท่าของเงินตน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 20,000 บาท เพราะไม่ตอ้งการให้เป็นภาระของผูกู้ ้ ทั้งน้ี การ
พิจารณาการปล่อยกูจ้ะดูท่ีความจ าเป็นของสมาชิกควบคู่ไปกบันิสัยใจคอ ความไวว้างใจ พฤติกรรม
การส่งเงินออมของผูกู้ ้ประกอบด้วย ส าหรับการกู้ของกลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศไม่ตอ้งเสีย
ดอกเบ้ีย แต่ให้เสียค่าบ ารุงหรือเรียกวา่ “เงินน ้ าใจ” โดยคร่ึงหน่ึงของค่าบ ารุงจะหกัเป็นสวสัดิการ
ส าหรับสมาชิก อีกคร่ึงหน่ึงจะหกัเป็นเงินสะสมไวเ้พื่อท าประโยชน์ให้ชุมชน เพราะฉะนั้น ทุกคน
ในกลุ่มสัจจะแม่บา้นมาเป็นเลิศจะไม่รู้สึกว่าเสียเงินกินเปล่าให้แก่กลุ่ม เพราะยงัไดผ้ลประโยชน์
กลบัมาทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 

(5) สวสัดิการกลุ่มสัจจะแม่บา้นมาเป็นเลิศ 
กลุ่มสัจจะแม่บา้นมาเป็นเลิศมีแนวคิดเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการใน

กลุ่ม โดยแบ่งผลประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
(5.1) ชุมชนในส่วนของชุมชนน้ี กลุ่มทุนสัจจะแม่บา้นมาเป็น

เลิศจะมีทุนการศึกษาให้นักเรียน และเม่ือโรงเรียนจะมีกิจกรรมเข้าค่ายของนักเรียน แต่ขาด
งบประมาณท่ีจะจดัเล้ียงเด็ก จึงมาขอใหก้ลุ่มทุนสัจจะและกลุ่มแม่บา้นเล้ียงอาหารและขนม 
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(5.2) สมาชิก กลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศจัดสวัสดิการให้แก่

สมาชิกตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น สมาชิกคลอดลูก กลุ่มจะมอบเงินให้ 500 บาท ส าหรับคนป่วย 

กลุ่มจะมีของขวัญไปเยี่ยมท่ีโรงพยาบาล นอกจากนี้ หากสมาชิกนอนโรงพยาบาล จะได้รับเงิน

ช่วยเหลือคืนละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 10 วัน หากสมาชิกเสียชีวิต กลุ่มจะส่งพวงหวีดและร่วมเป็น

เจ้าภาพในงานศพ นอกจากนี้ยังมีกรณีท่ีสมาชิกเสีบชีวิตทั้งบ้าน กลุ่มจะให้เงินไปจัดงานศพ จ านวน

20,000 บาทโดยไม่ต้องเสียค่าบ ารุง เม่ือเสร็จงานแล้ว ค่อยน าเงินท่ีได้จากเงินช่วยท าบุญมาส่งคืน

กลุ่มสัจจะ 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท าให้เห็นว่า การท่ีกลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศ

รู้จักนิสัยและพฤติกรรมการส่งใช้ รวมทั้งสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจซ่ึงกันและกัน ท าให้กลุ่มสัจจะ

แม่บ้านมาเป็นเลิศสามารถให้เงินช่วยเหลือแก่สมาชิกได้ เพราะรู้ว่าฐานะของสมาชิกเป็นอย่างดี อีก

ทั้งการจัดงานศพต้องใช้เงินจ านวนมาก การท่ีจะไปยืมคนอ่ืนอาจจะต้องเสียดอกเบี้ยแพงกว่า ท าให้

เป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศถือว่าเป็นสวัสดิการท่ีจะต้องให้ความ

ช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ีเดือดร้อนนั่นเอง 

(6) ปัจจัยท่ีท าให้กองทุนสัจจะประสบความส าเร็จ 

(6.1)   การสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของให้แก่สมาชิก               

ด้วยการชี้ให้เห็นว่า เงินเหล่านี้เป็นเงินของพวกเรา ไม่ใช้เงินของรัฐบาลหรือเงินของใครท่ีไหนเอา

มาให้ฟรีทุกคน ไม่รักเงินของตัวเองไม่ได้นะ ต้องท าให้เงินมันอยู่และจ านวนเงินให้เพิ่มขึ้น และเม่ือ

เงินมีเยอะขึ้น ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นก็จะกลับมาหาเจ้าของเงินนั่นเอง สัจจะคือความจริงใจ ถ้าเราไม่

ช่วยเหลือกันเอง แล้วใครจะมาช่วยเหลือเรา มี 50 บาท แล้วคุณสามารถกู้ได้ 2,000 บาท ซ่ึงถ้าถาม

ว่า 

 

คุณมี 50 บาท แล้วไปธนาคารขอยืม 2,000 บาท ธนาคารจะให้เรายืมไหม ธนาคาร

ไม่ให้หรอก แต่กองทุนสัจจะเป็นเร่ืองของการให้เกียรติกัน ไว้ใจกัน ท าให้กองทุน

อยู่ได้ ถ้าเดือดร้อนก็มายืมไป พอมีเงินแล้ว ให้เอามาใช้คืน พอเดือดร้อนก็ค่อยมา

เอาใหม่ เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 

การน าเงินท่ียืมไปมาคืนจะท าให้กองทุนยั่งยืนและยาวนาน หากสมาชิกไม่เอาเงิน

ท่ีกู้มาคืน สมาชิกคนอ่ืนท่ีเดือนร้อนจะกู้เงินใช้อย่างไร เราต้องมีความเห็นใจผู้อ่ืน 

คนท่ีเขาเดือดร้อนเหมือนเราด้วย เวลาท่ีเราได้แล้ว เราไม่เดือดร้อนแล้ว เรา
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สามารถหาได้แล้ว เราก็ต้องส่งคืน เห็นใจคนข้างหลังท่ีเขาเดือดร้อน ท่ีเขายัง

ต้องการ  

 

ปัจจุบันกองทุนสัจจะมีจ านวนสมาชิก 109 คน ซ่ึงเป็นทั้งคนท่ี

อยู่ในชุมชนและในชุมชนใกล้เคียง มีเงินอยู่ในกองทุนสัจจะแม่บ้านประมาณ 500,000 บาท แยก

ออกเป็นเงินสะสมท่ีอยู่ในธนาคาร 4 แสนกว่าบาท และเงินท่ีหมุนเวียนอยู่กับสมาชิก 6 หม่ืนกว่า

ส าหรับการลาออกจากการเป็นสมาชิก สามารถท าได้แต่จะไม่สามารถกลับมาเป็นสมาชิกได้อีก 

“ใครจะออกก็ออกไปเลย แต่ไม่สามารถเข้าได้แล้ว กลุ่มเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ” 

(6.2)   การยกตัวอย่างประกอบ ในยุคเริ่มต้นของการก่อเกิด

กองทุนสัจจะแม่บ้านมาเป็นเลิศ ประธานต้องพยายามยกผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นของกองทุน

สัจจะให้สมาชิกเริ่มต้นทราบ เป็นการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและประโยชน์ท่ีเกิดจากการออม 

หากสมาชิกยังไม่แน่ใจสามารถเริ่มต้นท่ีอัตราขั้นต ่าท่ีทางกองทุนได้ก าหนดไว้ได้ 

(6.3)   ความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างสมาชิกด้วยกัน เม่ือกองทุน

สามารถสร้างให้สมาชิกรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของกองทุนร่วมกันแล้ว สิ่งหน่ึงท่ีกองทุนสัจจะ

ต้องการสร้างให้ทุกคนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ คือ สัจจะ ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญของการเกิดกองทุนสัจจะ

นั่นเอง ในการส่งเงินออมทรัพย์และเงินดอกเบี้ย ถ้าหากสมาชิกมีความจ าเป็นท่ีจะไม่ส่งหรือส่ง

ล่าช้าสามารถมาบอกกับประธานกลุ่มสัจจะได้ กองทุนสัจจะมีความยืดหยุ่นในการยืดเวลาออกไป

ได้อีก แต่เม่ือสมาชิกรับปากว่าจะส่งเม่ือไร จะต้องท าให้ได้อย่างท่ีพูดไว้ ซ่ึงการท่ีสมาชิกสามารถ

รักษาสัจจะท่ีให้ไว้มีผลต่อการพิจารณาให้กู้เงินของกลุ่มสัจจะอีกด้วย 

 

4.1.3  ผลการศึกษาความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็นเลิศ 

 ในการศึกษาข้อมูลความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็นเลิศนั้น สมาชิกของชุมชน

ต่างมีความเข้าใจ แบบความเป็นธรรม กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรม และการปรับใช้ความ

เป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเองผ่านพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน รวม

ไปถึง ลักษณะของวัฒนธรรม บริบทของชุมชน รวมถึงพฤติกรรมและความคิดของสมาชิกใน

ชุมชนล้วนมีผลต่อการเกิดความเป็นธรรมท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน นอกเหนือจากกรอบของกฎหมาย

ของประเทศนั่นเอง เม่ือสมาชิกของชุมชนตระหนักได้ถึงความส าคัญของความเป็นธรรมแล้ว ทุก

คนจะช่วยกันเสริมสร้างและต่อเติมให้เกิดความเป็นธรรมในชุมชน นอกจากนี้ ประเด็นความเป็น

ธรรมทางสังคมเป็นประเด็นท่ีมีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง และซับซ้อนเกินกว่าจะตีความตามกรอบ

ของกฎหมายได้เพียงอย่างเดียว เพราะกฎหมายยังไม่สามารถอธิบายความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดขึ้นจาก
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พฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงนั่นเอง ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาในประเด็น

ดังต่อไปนี้ 

1) ความเป็นธรรมทางสังคม 

(1) แบบความเป็นธรรมในชุมชน  

(2) ความหมายของความเป็นธรรม 

(3) ลักษณะ/จุดสังเกตของความเป็นธรรมในชุมชน 

(4) ลักษณะสังคมในฝันท่ีมีความเป็นธรรมทางสังคม 

2) สถาบันท่ีท าหน้าท่ีเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในชุมชน 

3) วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

4)  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

5) การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 

4.1.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็นเลิศ 

  จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญของชุมชนมาเป็นเลิศทั้งหมดเห็นว่า แบบ

ความเป็นธรรมของชุมชน คือเป็นชุมชนท่ีมีความเอื้ออาทร รู้จักแบ่งปันซ่ึงกัน ให้เกียรติผู้อ่ืน ยึด

ความถูกต้องเป็นหลัก ทุกคนต้องได้รับการแบ่งอย่างเท่ากันในทุกมิติอย่างยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็น

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ หรือสิ่งของ เพราะหากได้ไม่เท่ากัน หรือได้โอกาสในการมี

ส่วนร่วมไม่เท่ากันจะท าให้เกิดปัญหาภายในชุมชน และหากมีปัญหาเร่ืองดังกล่าวบ่อยๆ โอกาสท่ี

จะท าให้เกิดการท าลายความสัมพันธ์ของคนในชุมชนก็จะมีเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญของชุมชนมาเป็นเลิศเห็นว่า ความเป็นธรรมทาง

สังคมนั้น ควรมีลักษณะหรือจุดสังเกตท่ีประชาชนทุกคนต้องได้รับความเสมอภาค ไม่มีเส้นสาย ให้

เกียรติ ให้โอกาส ไม่เบียดเบียน ให้ก าลังใจ แบ่งปันซ่ึงกันและกัน เอื้ออาทร ซ่ือสัตย์ ด าเนินชีวิตตาม

หลักของศาสนา (ร้อยละ 46.7) รองลงมา ประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือ (เงิน, สิ่งของ, 

ผลประโยชน์) อย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค และต้องได้ในสิ่งท่ีประชาชนรู้สึกพึงพอใจ 

นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจซ่ึงกันและกันอีกด้วย (ร้อยละ 33.3) และประชาชนทุกคนต้องได้รับ

อย่างเท่าเทียม ภายใต้กฎหมายก าหนดโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐต้องดูแลอย่างเต็มท่ี 

(ร้อยละ 13.3) ดังปรากฎในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3  ลักษณะ/จุดสังเกตความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็นเลิศ 

 

ลักษณะความเป็นธรรมทางสังคม จ านวน 

(n=15) 

ร้อยละ 

(100.0) 

1. ทุกคนมีสิทธิและต้องได้รับสิทธินั้น 1 6.7 

2.ทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียม ภายใต้กฎหมายก าหนด ไม่ถูกเลือก

ปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐต้องดูแลอย่างเต็มท่ี 

2 13.3 

3. ทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ต้องได้ในสิ่งท่ีพึง

พอใจ และมีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 

5 33.3 

4. ต้องมีความเสมอภาค ไม่มีเส้นสาย ให้เกียรติ ให้โอกาส ไม่

เบียดเบียน ให้ก าลังใจ แบ่งปันซ่ึงกันและกัน เอื้ออาทร ซ่ือสัตย์ ด าเนิน

ชีวิตตามหลักของศาสนา 

7 46.7 

 

  ส าหรับชุมชนมาเป็นเลิศ แบบความเป็นธรรมของชุมชนนี้  คือ มีความเอื้ออาทร 

รู้จักแบ่งปันซ่ึงกัน ให้เกียรติผู้อ่ืน ยึดความถูกต้องเป็นหลักทุกคนต้องได้รับการแบ่งปันอย่างเสมอ

ภาค ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสิ่งของหรือการรับความช่วยเหลือหรือการพัฒนาจากหน่วยงานราชการต่างๆ 

ทั้งนี้ เน่ืองจากประสบการณ์ของชาวชุมชนมาเป็นเลิศเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ หรือ

การเข้าร่วมในโครงการต่างๆท่ีชาวชุมชนบางกลุ่มไม่ได้มีโอกาสการเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้จาก

เหตุผลของชาวชุมชนเองท่ีไม่เข้าใจระบบการท างานกลุ่มหรือการท างานกับหน่วยงานราชการ 

รวมทั้งการท างานของหน่วยงานราชการเองท่ีสร้างปัญหาให้แก่ชาวชุมชนเช่นเดียวกัน จากการ

สัมภาษณ์ ผ่องศรี (นามสมมติ,  2555) พบว่า  

 

อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ตนเองและน้องสาวมีความสามารถ

ในการพัฒนายาแพทย์แผนไทย เน่ืองจากได้ไปศึกษามาโดยตรง เม่ือหน่วยงาน

ราชการให้เสนอโครงการเพ่ือน าไปผลิตเป็นสินค้าชุมชน ข้าราชการท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบเร่ืองดังกล่าวกลับมีพฤติกรรมท่ีไม่โปร่งใส ท าให้โครงการของตนเอง

ไม่ได้รับเลือก  
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  เม่ือพิจารณาแบบความเป็นธรรมของชุมชนมาเป็นเลิศท่ีจะตอ้งมีความเสมอภาค 
ไม่มีเส้นสาย ใหเ้กียรติ ใหโ้อกาส ไม่เบียดเบียน ให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั เอ้ืออาทร ซ่ือสัตย ์จะตรง
กบัหลกัค าสอนของศาสนาพุทธในเร่ืองศีล 5 ท่ีเป็นหลกัธรรมขั้นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต ซ่ึงหาก
สามารถด าเนินชีวิต นอกจากน้ี พระพุทธเจา้ทรงถือว่าทุกคนตอ้งมีศกัด์ิศรีเป็นของตนเอง (ฟ้ืน  
ดอกบวั, 2555: 136) นอกจากน้ี ในหลักค าสอนอคติ 4 นั้น เก่ียวข้องกับการให้คุณให้โทษแก่
ผูร่้วมงาน ซ่ึงการท างานของกลุ่มสตรีเกษตรพฒันาต าบลมาเป็นเลิศอาจจะไม่ไดบ้อกชดัเจนวา่ ได้
น าค าสอนเร่ืองอคติ 4 มาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั แต่ในการท างานและการแบ่งผลประโยชน์ของกลุ่ม
สตรีเกษตรพฒันาต าบลมาเป็นเลิศนั้น ค าสอนของศาสนาพุทธไดถู้กน ามาใช้ ท าให้เกิดการแบ่ง
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม เพราะส่ิงท่ีแฝงไวก้็คือ ไม่ตอ้งเกิดกรรมชัว่ท่ีเกิดจากการโกงผูอ่ื้น ค าสอน
เร่ืองกรรมในศาสนาพุทธท่ีจะท าใหทุ้กคนพึงระวงัในการกระท าของตนเอง เพราะกรรมเป็นผลของ
การกระท าของบุคคล หากปฏิบติัตวัตามศีล 5 อย่างแทจ้ริง โอกาสน้อยมากท่ีจะเกิดผลไม่ดี หรือ
กรรมตามมา จากการสัมภาษณ์ วภิาภรณ์ (นามสมมติ, 2555) พบวา่  
 

ในการร่วมกลุ่มสตรีเกษตรพฒันาต าบลมาเป็นเลิศท าอาหารเล้ียงผูม้าดูงานนั้น 
ประธานกลุ่มจะจ่ายให้เป็นรายวนัส าหรับผูท่ี้มาช่วยงานในวนันั้นๆ ถ้าท ามาก 
กลุ่มจะจ่ายให้มาก แต่ถ้าสมาชิกมีธุระมาช่วยท างานช้า ก็จะจ่ายให้น้อยหน่อย 
คร้ังๆ หน่ึง สมาชิกท่ีมาช่วยงานจะมีรายไดส้ามร้อยถึงห้าร้อยบาท ส าหรับเวลาใน
การท างานจะประมาณคร่ึงวนั แต่ตอ้งมาช่วยกนัเตรียมส่วนประกอบล่วงหนา้ก่อน  

 
จากการเก็บขอ้มูลทั้งในการประเมินสภาวะอยา่งเร่งด่วนและการสัมภาษณ์เจาะลึก 

การวิจยัพบว่า บางส่วนของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญันั้นยงัไม่เขา้ใจความหมายค าว่า “ความเป็นธรรม” 
เท่ากบั “ความยติุธรรม” แต่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัเคยไดย้นิค าวา่ความเป็นธรรมทางสังคมตามส่ือต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วิทยุ เป็นตน้ เม่ือสอบถามเพิ่มเติม ลกัษณะ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมท่ีทุก
คนกล่าวถึง พบค าตอบเช่นเดียวกบัความเป็นธรรมว่าเคยได้คิดมาจากส่ือต่างๆ แต่ความหมาย
แทจ้ริงของค าทั้งสองนั้นยงัไม่เขา้ใจถ่องแท ้นอกจากน้ีในประเด็นของการช่วยเหลือท่ีทุกคนตอ้ง
ได้รับนั้น ควรสร้างความเขา้ใจให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความจ าเป็นในการช่วยเหลือว่าทุกคนไม่
สามารถรับความช่วยเหลือไดเ้หมือนกนัทุกคน เพราะตอ้งค านึงถึงผูด้อ้ยโอกาสเป็นส าคญั 

4.1.3.2 ลกัษณะสังคมในฝันท่ีมีความเป็นธรรม 
  จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่เห็นว่า  สังคมในฝันท่ีมีความ
เป็นธรรมตอ้งเป็นสังคมท่ีไม่ไดใ้ชเ้งินเป็นตวัตั้ง ไดรั้บความยุติธรรมในทุกเร่ือง มีคุณธรรม มีความ
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ซ่ือสัตย ์ความรับผดิชอบ ไม่แบ่งชนชั้น ไม่ทะเลาะเบาะแวง้ จิตใจดีงาม ไม่เห็นแก่พวกพอ้ง (ร้อยละ 
46.7) รองลงมา เป็นสังคมท่ีประชาชนตอ้งไดรั้บโอกาสทั้งทางดา้นการศึกษา การประกอบอาชีพ 
การรักษาพยาบาล ฯลฯ อยา่งเสมอภาค มีการจดัระบบจดัการท่ีดี มีคุณธรรม (ร้อยละ 26.7) และใน
สัดส่วนท่ีเท่ากนั สังคมท่ีมีความเป็นธรรมนั้น ตอ้งเป็นสังคมท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้เกียรติซ่ึง
กนัและกนั เนน้การด าเนินชีวิตตามหลกัศาสนา (ร้อยละ 13.3) และเป็นสังคมท่ีมีความสุข ไม่เอา
เปรียบซ่ึงกนัและกนั ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน (ร้อยละ 13.3) ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4 ลกัษณะสังคมในฝันท่ีมีความเป็นธรรมทางสังคม 
 

สังคมในฝันที่มีความเป็นธรรม จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

2.สังคมท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั เนน้การ
ด าเนินชีวติตามหลกัศาสนา 

2 13.3 

3.สังคมท่ีมีความสุข ไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชน 

2 13.3 

4.ประชาชนตอ้งไดรั้บโอกาสทั้งทางดา้นการศึกษา การประกอบ
อาชีพ การรักษาพยาบาล ฯลฯ อยา่งเสมอภาค มีการจดัระบบจดัการท่ี
ดี มีคุณธรรม 

4 26.7 

5.สังคมท่ีไม่ไดใ้ชเ้งินเป็นตวัตั้ง ไดรั้บความยติุธรรมทุกเร่ือง มี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย ์ความรับผดิชอบ ไม่แบ่งชนชั้น ไม่ทะเลาะ
เบาะแวง้ จิตใจดีงาม ไม่เห็นแก่พวกพอ้ง  

7 46.7 

   
จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า ชุมชนมาเป็นเลิศ ให้ความส าคญักบัความเป็นธรรม เป็น

สังคมท่ีไม่เน้นการบริโภคนิยมหรือวตัถุนิยม ไม่ไดใ้ช้เงินเป็นตวัตั้งในการด าเนินชีวิต เน่ืองจาก
ชุมชนมาเป็นเลิศยงัมีลกัษณะเป็นชุมชนชนบทก่ึงเมืองท่ียงัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แต่เร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงกบัสภาพสังคม ชุมชนมาเป็นเลิศเร่ิมเนน้ความเป็นปัจเจกมากข้ึน ดงันั้น ชุมชนจึงเร่ิม
หนัมาใชก้ฎเกณฑ์ท่ีเกิดจากกฎหมายมาบงัคบัใชเ้พื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากกวา่ความเป็นธรรม
ท่ีมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมและศาสนา ขณะท่ีลกัษณะสังคมท่ีเน้นความร่วมมือ 
ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เร่ิมลดนอ้ยลง  
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นอกจากน้ีในบางส่วนของค าตอบยงัเนน้เร่ืองของกรรมตามศาสนาพุทธ ซ่ึงเปรียบ
เป็นเคร่ืองมือควบคุมให้คนปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีดี ไม่ควรเอาเปรียบผูอ่ื้น มีความเป็นธรรมกบัผูอ่ื้น แสดง
ใหอิ้ทธิพลของศาสนาพุทธยงัมีส่วนใชบ้า้งในชุมชน แต่เน่ืองจากความศรัทธาท่ีมีต่อศาสนาพุทธลด
นอ้ยลง อีกทั้งครอบครัวสมยัใหม่มีการอบรมสั่งสอนเก่ียวกบัศาสนามีนอ้ยกวา่ครอบครัวสมยัก่อน 

เม่ือพิจารณาถึงอายุของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบว่า ผูท่ี้ตอบดงักล่าวส่วนใหญ่เป็น
ผูสู้งอายุท่ียงัใชห้ลกัค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ทั้งน้ียงัรวมถึง             
ผูท่ี้มีชีวิตใกล้ชิดกบัศาสนาพุทธและการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว ซ่ึงเช่ือว่าหลกัค าสอนของ
ศาสนาพุทธสามารถน ามาปรับใชไ้ดก้ารด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั จากการสัมภาษณ์ สมาน (นาม
สมมติ, 2555) ใหค้วามเห็นวา่ 
 

ตั้งแต่เด็ก พอ่แม่สอนไม่ใหท้  าชัว่ ไม่ใหเ้อาเปรียบผูอ่ื้น อยากให้เด็กยุคใหม่น้ีไดถู้ก
อบรมเก่ียวกบัหลกัค าสอนของศาสนาพุทธดว้ย เด็กเด๋ียวน้ีห่างวดักนั ไม่เหมือน
สมยัของตนท่ีพอ่แม่พาไปวดัตลอด 

 
4.1.3.3 การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

  ส าหรับชุมชนมาเป็นเลิศนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่ เห็นว่า ครอบครัวเป็น
สถาบนัท่ีควรท าหน้าท่ีในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม (ร้อยละ 80)  ซ่ึงวิธีท่ีสถาบนั
ครอบครัวจะใชใ้นการเสริมสร้างความเป็นธรรมนั้น ใชว้ิธีการท าเป็นตวัอยา่ง (ร้อยละ 53.3) พูดให้
ซึมซบั (ร้อยละ 25.0) และในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ พาไปดูของจริง (ร้อยละ 8.3) และตามบรรพบุรุษ/
ปรับใช ้(ร้อยละ 8.3) ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.5 
  จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า ครอบครัวไดถู้กมอบหมายจากสังคมวา่ ควรจะท าหนา้ท่ี
ในการอบรมเล้ียงดูสั่งสอนบุตรเหมือนดั่งเช่นในอดีต แต่เม่ือยุคสมัยเปล่ียนแปลงไป สภาพ
ครอบครัวไดเ้ปล่ียนแปลงตามดว้ยสภาพเศรษฐกิจและสังคม ท าให้จากครอบครัวขยายท่ีสมาชิก
ประกอบไปดว้ย ปู่  ยา่ ตา ยาย พอ่ แม่ เหมือนดัง่เช่นอดีต กลายเป็นครอบครัวเด่ียวท่ีมีเพียงพ่อแม่ลูก 
และดว้ยสภาพเศรษฐกิจท่ีบีบรัด ท าให้มารดาผูเ้คยท าเฉพาะงานในบา้นตอ้งออกมาประกอบอาชีพ
เพื่อหาเล้ียงครอบครัวเช่นเดียวกบับิดา เวลาในการเล้ียงดูบุตรเช่นสมยัก่อนจึงไม่สามารถท าไดแ้ลว้ 
แต่สถาบนัครอบครัวยงัคงถูกคาดหวงัจากสังคมเช่นเดิมวา่จะตอ้งท าหนา้ท่ีในการดูแลและอบรมสั่ง
สอน ซ่ึงขดักบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้การท าหน้าท่ีน้ีจึงเป็นค่อนขา้งล าบาก ดงันั้นการ
อบรมสั่งสอนจึงกลายเป็นหนา้ท่ีของสถาบนัการศึกษาดงัท่ีเห็นกนัในปัจจุบนันัน่เอง ส าหรับชุมชน
มาเป็นเลิศนั้น เป็นสังคมท่ีมีลกัษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท การให้เวลากบัครอบครัวจึงยงัมีมากกว่า
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ชุมชนเมือง รวมทั้งลกัษณะของครอบครัวยงัมีลกัษณะเป็นครอบครัวขยายมีญาติพี่นอ้งอยูบ่า้นใกล้
เรือนเคียงกนั การอบรมสั่งสอนจึงใช้วิธีท  าเป็นตวัอย่างให้บุตรหลานดู จากการสัมภาษณ์ ทรงภูมิ 
(นามสมมติ,  2555) ไดย้กตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  

ลูกชายเป็นคนมีน ้าใจ จะช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ เวลาท่ีจะตอ้งจ่ายอะไร จะจ่ายเงินให้
ก่อนเลย ไม่ข้ีเหนียว เพราะเราท าเป็นตวัอย่างให้เห็น เช่น เวลากลุ่มตอ้งไปงาน
นอกสถานท่ี ผมจะใชร้ถกระบะของตวัเอง ขนคนไปเลย ออกค่าน ้ ามนัเอง ไม่ได้
เรียกเก็บจากคนอ่ืน 

            
  รองลงมา คือ ผูน้ าท่ีควรท าหน้าท่ีในการเสริมสร้างความเป็นธรรม (ร้อยละ 20)  
โดยใชว้ธีิท าเป็นแบบอยา่ง (ร้อยละ33.3) ในเร่ืองการมีจิตสาธารณะ (ร้อยละ33.3) และไม่เห็นแก่ตวั 
(ร้อยละ 33.3) นัน่เอง 
  สังคมไทยมีความเก่ียวพนักบัระบบอุปถมัภสู์ง สังคมจึงมองวา่ ผูน้  าตอ้งท าหนา้ท่ี
เป็นผูส้ร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนและเป็นแบบอยา่งท่ีดี คนไทยมีลกัษณะตอ้งการการช้ีน าและ
ตอ้งการให้มีคนมารับผิดชอบต่อภาระการสร้างอะไรใหม่ๆ ข้ึนมาแทนตนเอง  ดงัเช่น ผูน้ าตอ้งมี
ความรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ประชาชนนัน่เอง (พงษ ์ ผาวิจิตร, 2550: 108-111) ในการพฒันา
ประเทศหรือพฒันาชุมชนตอ้งการผูน้ าท่ีมีแนวคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดและกล้าแสดงทศันคติ ท่ีมี
ผลประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ เช่นเดียวกบัชุมชนมาเป็นเลิศ ชาวชุมชนคาดหวงัให้ผูน้  าทั้งท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่างตอ้งมีความเป็นธรรม มีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ค านึง
ผลประโยชน์ของชุมชนเป็นท่ีตั้ง เพื่อให้ทุกคนในชุมชนไดรั้บประโยชน์สูงสุด และเม่ือเกิดปัญหา
ภายในชุมชนข้ึน ผูน้ าตอ้งท าหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นตวักลางในการเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มท่ีมีปัญหา เพื่อไม่ให้ปัญหาความขดัแยง้บานปลายนั่นเอง แต่ในทาง
ปฏิบติั เน่ืองจากเป็นช่วงของการเปล่ียนถ่ายอ านาจของผูใ้หญ่บา้นคนเก่ากบัผูใ้หญ่บา้นคนใหม่ ท า
ใหเ้กิดรอยต่อของความสัมพนัธ์ ผูใ้หญ่บา้นคนใหม่ยงัไม่สามารถท างานเขา้กบัทุกกลุ่มได ้เน่ืองจาก
บารมี (Charisma) ส่วนตวัของผูใ้หญ่บา้นนั้นยงัไม่เพียงพอต่อการจดัการปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนได ้

นอกจากสถาบันครอบครัวและผูน้ าท่ีต้องท าหน้า ท่ีสร้างความเป็นธรรมแล้ว 
สถาบนัท่ีควรท าหนา้ท่ีเสริมสร้างความเป็นธรรม คือ โรงเรียน (ร้อยละ 13.3)  โดยโรงเรียนตอ้งเนน้
สอนเร่ืองคุณธรรม (ร้อยละ 50) และผูส้อนตอ้งท าเป็นแบบอยา่งดว้ย (ร้อยละ 50) ในขณะท่ีสถาบนั
ศาสนาท่ีเคยท าหน้าท่ีขดัเกลามาตั้งแต่ดั้งเดิมกลบัมาเป็นอนัดบัสุดทา้ย ช้ีเห็นว่า ความศรัทธาต่อ
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ระบบศาสนานั้นลดน้อยลง จากการสัมภาษณ์ บูรพา (นามสมมติ, 2555) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีวา่  
  

ไม่ไดห้มดศรัทธาต่อหลกัธรรมค าสั่งสอนของศาสนาแต่อยา่งใด แต่เป็นเพราะว่า
หมดศรัทธาต่อผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีถ่ายทอดหลกัธรรม ดงัเห็นไดจ้ากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
ตามหน้าหนังสือพิมพ์นั่นเอง อีกทั้งยุคสมยัใหม่ ผูค้นนิยมเขา้ไปท าบุญตามวนั
ส าคญัต่างๆ เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ ส่วนวนัอ่ืนๆ ในรอบปีนั้น 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม เน่ืองจากสภาพการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบ
ตามสภาพเศรษฐกิจนัน่เอง 
 

ตารางที ่4.5 ทศันะของชุมชนมาเป็นเลิศในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 

การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.0) 

ครอบครัว   12 80 
การท าเป็นตวัอยา่ง 7 53.3 
พดูใหซึ้มซบั 3 25.0 
พาไปดูของจริง 1 8.3 
ท าตามบรรพบุรุษ/ปรับใช ้ 1 8.3 

ผู้น า  3 20.0 
ท าเป็นตวัอยา่ง 1 33.3 
มีจิตสาธารณะ  1 33.3 
ไม่เห็นแก่ตวั 1 33.3 

โรงเรียน  2 13.3 
เนน้สอนเร่ืองคุณธรรม 1 50.0 
ผูส้อนตอ้งท าเป็นแบบอยา่ง 1 50.0 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.0) 

ศาสนา  2 13.3 
ใหค้วามรู้ในหลกัปฏิบติั 1 50.0 
ท าเป็นตวัอยา่ง 1 50.0 

 

หมายเหตุ * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
 
  จากขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ ครอบครัวยงัเป็นสถาบนัท่ีส าคญัท่ีสุดในการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคม เพราะครอบครัวเป็นสถาบนัแรกท่ีประชาชนจะไดมี้การเรียนรู้ร่วมกบั
สมาชิกในครอบครัว พ่อและแม่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการส่งเสริมความเป็นธรรม เพราะพ่อแม่
เป็นตน้แบบหรือตอ้งท าเป็นตวัอย่างให้แก่ลูก โดยใช้การอบรมสั่งสอนหรือการพูดให้ซึมซับใน
เร่ืองต่างๆ ครอบครัวจึงเป็นสถาบนัท่ีมีส่วนในการขดัเกลาแนวคิดพื้นฐานแก่สมาชิกเป็นอนัดบัแรก 
นัน่คือ การเรียนรู้เร่ืองค่านิยมของสังคม และแนวทางปฏิบติัของสังคมก่อนท่ีสมาชิกจะออกไปมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคม นอกจากน้ียงัพบอีกว่า เม่ือสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมจากบรรพบุรุษเร่ิมไม่เป็นท่ีนิยมในการน ามาขดัเกลาในครอบครัวเช่นสมยัโบราณ ท าให้การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในบางเร่ืองขาดหายไป ท าให้องคค์วามรู้เร่ืองต่างๆ เช่น การแกะสลกั การถนอม
อาหาร การแกไ้ขปัญหาทางเกษตร สูญหายไปตามกาลเวลา และเร่ิมกลายเป็นสังคมเมืองท่ีตอ้งการ
ให้ผูน้ าเป็นแบบอย่างในการปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะเร่ืองความเป็นธรรม ความ
โปร่งใสในการท างานเป็นส าคญั ซ่ึง เกศแกว้ (นามสมมติ, 2555) และ นวลฉวี (นามสมมติ, 2555) 
ไดแ้สดงความคิดเห็น ดงัน้ี 
 

จะสอนให้ลูกเป็นผูใ้ห้ก่อน รู้จักเสียสละ มีน ้ าใจ มีความอดทน มีเมตตา ไม่
ตอ้งการรับจากคนอ่ืน ตอ้งช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกคร้ัง ทุกดา้น มีลูกสองคน ถา้หากลูกมี
ความจ าเป็นให้ไปส่งทั้งสอง จะเลือกไปส่งคนท่ีมีความจ าเป็นมากกว่า โดยจะ
อธิบายเหตุผลใหท้ั้งสองคนเขา้ใจวา่ท าไมถึงไดเ้ลือกไปส่งอีกคน เพื่อไม่ให้ลูกอีก
คนเขา้ใจผดิ  
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ท าเกษตรมาตั้งแต่เล็ก เพราะพ่อแม่ท าสวนต่อมาจากบรรพบุรุษท่ีมีอาชีพท าสวน 
เม่ือโตพอท่ีจะช่วยเหลืองานครอบครัวไดแ้ลว้ จึงไดม้าช่วยงานสวน และยงัไดรั้บ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท าขนมและการท าอาหารจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

ส่วนบทบาทของโรงเรียนกับศาสนากลับไม่ได้ถูกยอมรับในบทบาทของการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมเหมือนสมยัดั้งเดิม สังคมมาเป็นเลิศมองวา่ สถาบนัทั้งสองไม่ไดท้  าหนา้ท่ี
ขดัเกลาสมาชิกเหมือนเดิมแลว้ เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้ภาระหนา้ท่ีของผูส้อน
และโรงเรียนเปล่ียนแปลงไป อีกทั้งข่าวคราวท่ีเก่ียวขอ้งผูถ่้ายทอดศาสนามีในแง่ลบค่อนขา้งมาก 
ท าใหค้วามศรัทธาท่ีมีต่อศาสนาลดนอ้ยลงไปตามล าดบั  

ในขณะท่ีบทบาทของสถาบนัท่ีเคยท าหนา้ท่ีขดัเกลาสมาชิกในสังคมลดบทบาทลง 
บทบาทของผูน้ ากลบัมีบทบาทเพิ่มมากข้ึน นอกจากจะมีหนา้ท่ีปกครองและดูแลความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นของผูอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแล ผูน้ ายงัตอ้งท าเป็นแบบอย่าง ดงัเช่นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัชุมชนมา
เป็นเลิศเห็นว่า ผูน้  าตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการสร้างความเป็นธรรม เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนมาเป็นเลิศเกิดจากผูน้ ากลายเป็นบุคคลท่ีสร้างปัญหาความไม่เป็นธรรมในชุมชน ดงัขอ้มูล
ท่ี ปานศกัด์ิ (นามสมมติ, 2555) ไดใ้หไ้ว ้

 
ไม่รู้ว่าเป็นเงินงบไหน ผูใ้หญ่บา้นกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐเป็นคนจดัการน าจกัรยาน 
มาให้ เกิดปัญหาข้ึนมา เพราะบางบา้นได้จกัรยานคุณภาพไม่ดี บางบา้นก็ไม่ได้
อยากไดจ้กัรยาน นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาเร่ืองถงัน ้ า เพราะถงัน ้ าส่วนหน่ึงมีฝาปิด 
อีกส่วนหน่ึงไม่มีฝาปิด เกิดปัญหาข้ึนมาวา่ใครควรจะไดถ้งัมีฝาปิด ท าให้ชาวบา้น
ทะเลาะกนัเอง 

 
4.1.3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

  จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัทุกคน เห็นว่า ปัญหาความขดัแยง้เร่ือง
ผลประโยชน์ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมท่ีส าคญัท่ีสุด 
(ร้อยละ 100) รองลงมาในสัดส่วนเท่ากนั คือการไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน (ร้อยละ 33.3) 
และการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 33.3) และปัญหาการกระจายข่าวไม่ทัว่ถึง             
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(ร้อยละ 26.7) ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัเห็นว่า เป็นอีกอุปสรรคหน่ึงในการเสริมสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคมเกิดข้ึน ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6  ทศันะของชุมชนมาเป็นเลิศ ต่อปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม

ในสังคม 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้าง จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
100.0 

ความขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ 15 100.0 
การไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 5 33.3 
การกระจายข่าวสารไม่ทัว่ถึง 4 26.7 
ผูน้ าไม่ใหค้วามส าคญัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 2 13.3 
การด าเนินงานของหน่วยงานราชการ 5 33.3 
 
หมายเหตุ * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
 
  จากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่ ปัญหาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นปัญหาหลกั
ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมใหเ้กิดข้ึน เน่ืองจากเกิดความไม่เขา้ใจระหวา่งการไดรั้บโอกาสใน
การพฒันาอาชีพจากหน่วยงานราชการ เช่น การได้รับงบประมาณสนับสนุน โดยรัฐได้ก าหนด
เง่ือนไขในการรับความสนบัสนุนวา่ตอ้งเป็นกลุ่มอาชีพเท่านั้น จึงเกิดเป็นช่องวา่งท่ีท าให้สมาชิกใน
ชุมชนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพใดไม่ได้รับการสนับสนุน หรือเม่ือมีการประชุมเก่ียวกบั
เร่ืองงบประมาณหรือการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ท่ีรัฐคิดข้ึนมา สมาชิกชุมชนบางคนไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วยเหตุอนัใดก็ตาม ท าให้พลาดในการได้รับการสนับสนุนดงักล่าว      
ท าให้เกิดความไม่พอใจ ส่งผลกระทบต่อความเหล่ือมล ้าในชุมชนข้ึนมา ดงัค าสัมภาษณ์ของบงัอร 
(นามสมมติ, 2555) ดงัน้ี 
 

ไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่ม เพราะถูกมองว่าเป็นคนจนกว่า เขากลวัว่าจะไม่มีเงินคืน
ให้แก่กลุ่มออมทรัพย ์ส่วนปุ๋ยนั้น ก็ไม่ไดรั้บ เพราะเราไม่ไดเ้ป็นพวกเดียวกบัเขา 
ไม่ไดรั้บการช่วยเหลืออะไร แต่สามารถอยูไ่ด ้
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สาเหตุส าคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ความไม่เข้าใจในระบบการท างานของ

หน่วยงานราชการของประชาชนและหน่วยงานราชการเองไม่เขา้ใจบริบททางสังคมของชุมชนท่ี
ตนลงไปสนบัสนุน เช่น เวลาท่ีเรียกประชุม เป็นเวลาท่ีสมาชิกในชุมชนตอ้งไปประกอบอาชีพนอก
ชุมชน หรือมีอาชีพรับจา้งรายวนั หากเขา้ร่วมประชุม ท าให้ขาดรายไดน้ัน่เอง ประชาชนเองมองไม่
เห็นถึงความส าคญัในการเขา้ร่วมประชุมอีกดว้ย ดงัค าสัมภาษณ์ของทรงภูมิ (2555) ความวา่  

 
เคยมีปัญหาเร่ืองปุ๋ย เน่ืองจากมีความสนิทสนมกบัเจา้หน้าท่ี เจา้หน้าท่ีจึงขอใช้
พื้นท่ีสวนท่ีวา่งอยูเ่ป็นท่ีส าหรับเอาปุ๋ยมาลง เพื่อรอเวลาแจกสมาชิกในกลุ่มเกษตร 
ส่วนตวัไม่ได้คิดว่าจะสร้างปัญหาให้ จึงได้อนุญาต ปรากฎว่ามีคนเขา้ใจผิดแล้ว
น าไปพดูกนัต่อวา่ ตนเองเล่นพรรคเล่นพวกไดปุ๋้ยไวใ้ชค้นเดียว  

 
  ในหลักค าสอนของศาสนาพุทธนั้น นอกจากเร่ืองของศีล 5 ท่ีจะช่วยให้บุคคล
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุขแล้วในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ศาสนาพุทธยงัได้มีหลัก
เก่ียวกบัอคติ 4 เพื่อให้ผูน้ าหรือบุคคลท่ีมีอ านาจเหนือกว่าผูอ่ื้นไดย้ึดเป็นหลกั โดยเฉพาะเม่ือตอ้ง
ท างานเป็นกลุ่ม ผูน้ าตอ้งสามารถขจดัอคติ ทั้งในเร่ืองความล าเอียงเพราะชอบ ล าเลียงเพราะชัง 
ล าเลียงเพราะกลวั และล าเลียงเพราะหลง เพื่อใหก้ารท างานเป็นกลุ่มประสบความส าเร็จนัน่เอง ดงัท่ี
ทรงภูมิ (2555) ไดย้กตวัอยา่งวา่  
 

การรับสมาชิกใหม่นั้น ตอ้งน าเขา้ไปท่ีประชุม เพราะกลุ่มมีกฎเกณฑ์ท่ีจะรับคน
ใหม่เขา้มา เป็นการป้องกนัปัญหาเร่ืององค์ความรู้ท่ีอาจซ ้ ากนั อาจจะเป็นปัญหา
ต่อไปในอนาคตได ้และหากวิทยากรในกลุ่มท าภูมิปัญญาเร่ืองใดซ ้ ากบัตน ตนเอง
จะเลิกท าเลย เช่น เม่ือมีการเผาถ่านเหมือนท่ีตนเองท า ตนก็ทุบเตาเผาถ่านของ
ตนเองเลย  

 
4.1.3.5 การปรับใชค้วามเป็นธรรมทางสังคม 
จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัชุมชนมาเป็นเลิศเห็นว่า 

ในการปรับใชค้วามเป็นธรรมทางสังคมนั้น ตอ้งเนน้เร่ืองระเบียบกฎเกณฑ์ในชุมชนหรือหน่วยงาน
ราชการมากท่ีสุด (ร้อยละ 66.6) รองลงมา คือ ตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพิ่มมากข้ึน (ร้อยละ 
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33.3) และผูน้ าตอ้งมีความจริงใจท่ีจะใชป้รับความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดข้ึนจริง (ร้อยละ 20) 
ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.7 

 
ตารางที ่4.7  ทศันะของชุมชนมาเป็นเลิศต่อการปรับใชค้วามเป็นธรรมในสังคม 
 

การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
100.0 

ระเบียบกฎเกณฑใ์นชุมชน/หน่วยงานราชการ 10 66.6 
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 5 33.3 
น าหลกัศาสนามาปรับใช ้ 2 13.3 
ผูน้ าตอ้งมีความจริงใจ 3 20.0 
 
หมายเหตุ * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
 
  จากขอ้มูลขา้งตน้ ส าหรับการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็น
เลิศ ตอ้งเน้นการใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ในชุมชนหรือหน่วยงานราชการ เน่ืองจากความขดัแยง้หรือ
ปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้น เป็นเพราะกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการท่ีเขา้มา
ท างานร่วมกับชุมชน อีกทั้ งต้องมีการวางระเบียบกฎเกณฑ์ร่วมในชุมชนในการใช้พื้นท่ีและ
ทรัพยากรต่างๆ ของชุมชน เพราะปัญหาในการใช้พื้นท่ีและทรัพยากรต่างๆ เร่ิมจะเป็นสาเหตุของ
ความขดัแยง้ระหว่างคนในชุมชน เน่ืองจากสมาชิกในชุมชนบางกลุ่มมองว่า การใช้พื้นท่ีและ
ทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนเป็นการละเมิดสิทธิของสมาชิกผูอ่ื้นนัน่เอง เป็นลกัษณะการปรับตวัแบบ
มีศีลธรรม (Ritualism) ของทฤษฎีการปรับตวัของ Robert K. Merton ซ่ึงจะเกิดข้ึน เม่ือปัจเจก
ยอมรับการด าเนินชีวติแบบท างานหนกั แต่ปฏิเสธวฒันธรรมการใชเ้งินเป็นรางวลั เป็นการปรับตวั
ท่ียกเลิกหรือละทิ้ง หรืออาจจะลดเป้าหมายลง โดยมีแนวทางปฏิบติัไม่ขดักบับรรทดัฐานของสังคม 
เป็นการปรับตวัท่ีเรียกว่ามีศีลธรรมประจ าใจ ดงัตวัอย่างชดัเจนของบูรพา (2555) ท่ีว่า “พอรู้ว่า 
ท างานกบัคนนิสัยไม่ดี เราก็ค่อย ๆ ถอยออกมา ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือท างานร่วม” 
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   4.1.3.6 ภาพรวมชุมชนมาเป็นเลิศ 

   จากข้อมูลความเป็นธรรมทางสังคมทั้งหมดของชุมชนมาเป็นเลิศ พบว่า มีปัจจัย

หลายประการท่ีจะท าให้เกิดแบบความเป็นธรรม กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็น

ธรรมทางสังคม ดังปรากฎในภาพท่ี 4.3   

1) ปัจจัยท่ีท าให้เกิดแบบความเป็นธรรม พบว่า 

(1)  นโยบายท่ีรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้นเพ่ือ

พัฒนาชุมชนนั่นเอง ชุมชนมาเป็นเลิศเป็นชุมชนท่ีมีนโยบายต่างๆ ของภาครัฐเข้ามาผลักดันให้

ชุมชนเกิดการพัฒนา จนกลายเป็นต้นแบบชุมชนพอเพียงแก่ชุมชนอ่ืนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร นโยบายส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ครอบครัวอยู่ดีมีสุข นอกจากนี้ยังรวมทั้งการ

สร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา                 

เป็นต้น 

แบบความเป็นธรรมของชุมชนมาเป็นเลิศ คือ ทุกคนต้องได้รับการ

แบ่งอย่างเท่ากันอย่างยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ หรือสิ่งของ เพราะ

หากได้ไม่เท่ากัน หรือได้โอกาสในการมีส่วนร่วมไม่เท่ากันจะท าให้เกิดปัญหาภายในชุมชน และ

หากมีปัญหาเร่ืองดังกล่าวบ่อยๆ โอกาสท่ีจะท าให้เกิดความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นไปได้สูง  

(2)  การสนับสนุนกระบวนการเกิดกลุ่มท่ีเป็นนโยบายของรัฐท่ี

พยายามสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชนนั้น เริ่มต้นเป็นรูปร่างเม่ือเกิด กองทุนเพื่อสังคม (SIF) เม่ือปี พ.ศ. 

2540 ท่ีต้องการให้ชุมชนได้มีการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยมอบทุนกู้ยืมให้แก่กลุ่ม

ต่างๆ แนวคิดดังกล่าวนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุด หากทุกกลุ่มสามารถด าเนินวัตถุประสงค์ให้เป็น

ตามท่ีกองทุนเพื่อสังคมมุ่งหวังไว้ แต่ในทางปฏิบัติกลับเกิดกลุ่มท่ีตั้งขึ้นเพื่อมารองรับงบประมาณ

เท่านั้น และเกิดค่านิยมใหม่ๆว่า “เงินของรัฐบาล ไม่จ าเป็นต้องใช้คืน” กลายเป็นการสร้างปัญหาให้

เกิดภายในชุมชน เกิดความแตกแยกกันระหว่างญาติพี่น้องและสมาชิกชุมชนด้วยกัน ดังนั้น การ

สร้างกลุ่มอาชีพหรือเครือข่ายใด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรค านึงถึงบริบท ความต้องการของชุมชน 

และประโยชน์ของชุมชนเป็นท่ีตั้ง  

(3)  ความเช่ือและค่านิยมชุมชนมาเป็นเลิศมีความเช่ือในเร่ืองของการ

เช่ือในกฎแห่งกรรม ท าดีได้ดี ต้องมีจิตใจท่ีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักค าสอน

ของศาสนาพุทธ รวมถึงมีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  รักความถูกต้อง และการรักษาค าพูด ทั้งนี้ เม่ือ

ยุคสมัยเกิดการเปล่ียนแปลงไป ท าให้ความเช่ือและค่านิยมเหมือนสมัยก่อนเกิดการเปล่ียนแปลงไป 

เริ่มมีความเป็นเมืองเข้ามา จึงหันมาให้ความสนใจกับความชัดเจนในเร่ืองกฎหมาย ความเช่ือใจกัน
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ลดน้อยลง เน่ืองจากขาดการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สูงอายุกับคนรุ่นใหม่แต่ยังมีบางส่วนท่ีน าหลัก

ของศาสนามาประยุกต์ใช้มากกว่าให้ศาสนาเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น นอกจากนี้เร่ืองผลประโยชน์

ในการประกอบอาชีพเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชุมชนลดน้อยลง 

(4)  เครือข่ายชุมชนมาเป็นเลิศมีเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นหลากหลายกลุ่ม แต่

สมาชิกนั้น อาจอยู่ในหลายเครือข่าย ด้วยเหตุแห่งผลประโยชน์และความสนใจส่วนตน ซ่ึงการ

รวมกลุ่มด้วยความสนใจและสมัครใจของสมาชิกนั้น ท าให้กลุ่มสัจจะมาเป็นเลิศสามารถด าเนินการ

และขยายรับสมาชิกเพิ่มได้นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ของการขอรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐเป็นตัวบังคับนั้น ท าให้บางเครือข่ายล่มสลายหรือไม่พัฒนาเครือข่ายให้

เข้มแข็งนั่นเอง 

   2) กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมของชุมชนมาเป็นเลิศนั้น 

เริ่มต้นจาก 

(1)  ครอบครัว ซ่ึงเป็นสถาบันพื้นฐานในการท าหน้าท่ีถ่ายทอดให้การ

เรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและค่านิยมแก่สมาชิกของครอบครัว รวมทั้งเป็นการขัดเกลาเพ่ือท่ีจะท า

ให้สมาชิกเกิดค่านิยมความเป็นธรรม โดยพ่อแม่ของชุมชนจะท าเป็นตัวอย่างให้สมาชิกใน

ครอบครัวได้เห็น นอกจากนี้ยังใช้วิธีการพูดให้ซึมซับเกี่ยวกับการกระท าท่ีมีความเป็นธรรม และพา

ไปดูของจริง 

(2) โรงเรียนเป็นอีกสถาบันหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคัญในการขัดเกลาให้

สมาชิกในสังคมเกิดค่านิยมความเป็นธรรม ซ่ึงชุมชนมาเป็นเลิศเห็นว่า โรงเรียนควรเน้นสอน

คุณธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้สอนควรจะท าเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้เรียน เพราะ

ผู้สอนเองจะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ทั้งทางด้านความคิดและพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยตรง 

เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีผู้เรียนใช้อยู่ในโรงเรียนนั้น มีช่วงเวลาท่ีนานมากขึ้น 

(3)  ศาสนา การท าหน้าท่ีของศาสนาในการให้ความรู้ในหลักปฏิบัติ 

และผู้ท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดยังต้องท าเป็นตัวอย่างอีกด้วย 

(4) ผู้น า ท าเป็นตัวอย่างในการสร้างความเป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้น าเอง

ต้องมีความเป็นธรรม ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยเฉพาะในเร่ืองผลประโยชน์ 

   3) การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม เน้นเร่ืองระเบียบกฎเกณฑ์ใน

ชุมชนหรือหน่วยงานราชการ  ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพิ่มมากขึ้น และผู้น าต้องมีความ

จริงใจท่ีจะใช้ปรับความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้นจริง  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.2  ภาพรวมชุมชนมาเป็นเลิศ 

 

 

 

กระบวนการเสริมสร้าง 

ความเป็นธรรมทางสังคม 
-  ครอบครัว ท าเป็นตัวอย่าง,พูดให้ซึมซับ, ยกตัวอย่าง 

- โรงเรียน เน้นสอนคุณธรรม, ท าเป็นตัวอย่าง 

- ศาสนา ให้ความรู้ในค าสอน, ท าเป็นตัวอย่าง 

- ผู้น า ท าเป็นตัวอย่าง 

 

 

 

 

การปรับใช้ 

ความเป็นธรรมทางสังคม 
- ใช้กฎระเบียบ, กฎเกณฑ์ของชุมชน, หน่วย

ราชการ 

- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

- ผู้น าต้องมีความจริงใจ 

- น าหลักศาสนามาปรับใช้ 

 
 

 นโยบาย 
-  เศรษฐกิจพอเพียง 

- การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

- การส่งเสริมอาชีพ 

- การสร้างเครือข่าย 

- กองทุนหมู่บ้าน 

และชุมชนเมือง 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุน

สนับส 

ความเช่ือและ 

ค่านิยม 

เครือข่าย 

ภาครัฐ เช่น  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

 

-  เครือข่ายอาชีพ เช่น โฮมสเตย์ การ

ท าเกษตรกรรม การปลูกส้มโอ     

- เครือข่ายภูมิปัญญา เช่น การท าน ้า

มะพร้าว การเผาถ่าน 

 

เช่ือตามค าสอนของศาสนาพุทธ 

- ท าดีได้ดี, เช่ือกฎแห่งกรรม 

- เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

- ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

-  รักความถูกต้อง 

-  รักษาค าพูด 

 

 

 

ชุมชนมาเป็นเลิศ 

 

แบบ 

ความเป็นธรรม

ทางสังคม 

เสรีภาพ 

ความยุติธรรม การคุ้มครองชีวิต

และทรัพย์สิน 

การกระจาย

ทรัพยากร 

สิท
ธิ 

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

การ 

ศึกษา 

การรักษา 

พยาบาล 

โอกาสในการ

ประกอบอาชีพ 

การเข้าถึง

ทรัพยากร 

เสมอภาค 

สิทธิประโยชน์ 

ความเท่าเทียม 

เพศ 

เด็ก 

ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส 

ป้องกันแก้ไข 

ปัญหาอาชญากรรม 

ได้รับการ

ปฏิบัติ 

อย่างเป็น

ธรรม 

ปรับให้เหมาะสม 

กับความต้องการ 

เพียงพอ 
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4.2  ชุมชนพอเพยีง 
 

4.2.1 บริบทชุมชน 
4.2.1.1 ประวติัความเป็นมาของชุมชนพอเพียง 
ชุมชนพอเพียงเป็นชุมชนท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานเม่ือยอ้นกลบัไป ตั้งแต่

สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ จะพบวา่ ประชาชนในสมยันั้นจะนบัถือศาสนาอิสลามท่ีมีถ่ินฐานมา
จากทางตอนใตข้องประเทศไทย ซ่ึงภาคใตข้องประเทศไทยขณะนั้น ประกอบไปด้วยหัวเมือง 7 
ใหญ่ ไดแ้ก่ ปัตตานี ไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู ทวาย มะริด และปีนงั โดยมี “พญาเมือง” หรือ “เจา้
เมือง” เป็นผูค้รองเมือง โดยในแต่ละปีจะมีการถวายเคร่ืองราชบรรณาการ เช่น ตน้ไมเ้งิน ตน้ไม้
ทอง เป็นตน้ แด่เจา้ผูค้รองนครกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการสร้างสัมพนัธไมตรีท่ีมีต่อกนัมาเป็นเวลา
ชา้นาน ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีความราบร่ืน จนกระทัง่ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก และรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้กิดการต่อสู้กบัหวัเมืองทางใต ้จน
ไดปั้ตตานีเป็นเมืองข้ึน ชาวเมืองปัตตานีบางกลุ่มตกเป็นเชลยและไดอ้พยพโยกยา้ยข้ึนมาตั้งรกราก
อยู่ท่ีแถบชานเมืองของกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ อันได้แก่ พื้นท่ีเขตพระโขนง มีนบุรี                 
หนองจอก ลาดกระบงั นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่กลุ่มเชลยเหล่าน้ีจะ
สร้างบา้นเรือนอยู่ตามริมคลองตลอดชายฝ่ังทั้งสอง (เสาวนีย ์จิตต์หมวด, 2531 อา้งถึงใน สุพจน์  
แสงเงิน, 2546: 70-71) ซ่ึงส่วนหน่ึงของเชลยท่ีอพยพมานั้น ไดเ้ดินทางมาตามล าคลองแสนแสบ
และปลูกบา้นเรือนตั้งถ่ินฐาน เรียงรายอยู่ตลอดแนวล าคลองแสนแสบเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงใน
กลุ่มคนเหล่าน้ี มีชายหญิงคู่หน่ึงช่ือนายพอเพียง (นามสมมติ) และนางเพียงพอ (นามสมมติ) 
แต่งงานกนัและมีความตอ้งการหาท่ีตั้งถ่ินฐานใหม่ ทั้งสองคนจึงไดแ้ยกตวัออกจากกลุ่มผูอ้พยพท่ี
เดินทางมาด้วยกัน ด้วยการเดินลัดทุ่งนามาประมาณ 3 กิโลเมตร และมุ่งเอายอดไม้ท่ีสูงสุดท่ี
มองเห็นแต่ไกลเป็นจุดหมาย ทั้งสองไดพ้บพื้นท่ีท่ีมีล าคลอง 2 สายมาบรรจบกนั เป็นพื้นท่ีท่ีมีตน้
ไทรจ านวนมาก อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าออ้และป่าแขม เป็นท่ีอยู่ของสัตวน์านาชนิด นายพอเพียง 
และนางเพียงพอจึงไดต้ดัสินใจจบัจองพื้นท่ีดงักล่าว และลงหลกัปักฐานสร้างบา้นเรือนในบริเวณ
ใกลต้น้ไมใ้หญ่ท่ีมีช่ือว่า “ตน้สะตือ”  (สุพจน์  แสงเงิน, มณีรัตน์  ล่ิมสืบเช้ือ, วิโรจน์  เอ่ียมเจริญ 
และชุติมา  แสงเงิน,  2543: 30) 

ต่อมา นายพอเพียงและนางเพียงพอไดใ้หก้ าเนิดบุตรชายและบุตรสาว รวมทั้งหมด 
9 คน ใชน้ามสกุลเป็นธรรม (นามสมมติ)  และต่อมา นางเพียงพอไดเ้สียชีวิตลง นายพอเพียงจึงมี
ภรรยาใหม่ช่ือว่า นางสมถะ (นามสมมติ) ซ่ึงเป็นผูท่ี้อพยพเขา้มาอยู่อาศยัในพื้นท่ีดงักล่าวใน

ผู้สงูอาย ุ
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ภายหลัง โดยนายพอเพียง มีบุตรท่ีเกิดจากนางสมถะ รวม 4 คน ทั้งหมดใช้นามสกุลพอเพียง
เช่นเดียวกนักบับุตรท่ีเกิดจากนางเพียงพอ และนบัถือศาสนาอิสลามเหมือนเช่นบิดามารดาของตน 
บุตรทั้งหมดของนายพอเพียงได้ช่วยกนัถากถางและปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อใช้ในการเพาะปลูก ท าไร่ 
และท านา และไดข้ยายอาณาเขตพื้นท่ีออกไปอีก 500 ไร่เศษ เพื่อให้ลูกหลานไดใ้ชเ้ป็นพื้นท่ีอาศยั
และพื้นท่ีประกอบอาชีพ บุตรทั้งหมดของนายพอเพียงไดแ้ต่งงานและสร้างครอบครัวกบัผูท่ี้ยา้ยเขา้
มาอาศยัในพื้นท่ีดงักล่าว โดยในรุ่นหลานของนายพอเพียงท่ีเป็นสตรีได้แต่งงานกับคนตระกูล
สมานญาติ (นามสมมติ)  นับว่าเป็นตน้ตระกูลสมานญาติอีกสายหน่ึงเช่นกนั โดยทั้งหมดได้ตั้ ง
บา้นเรือนและสร้างชุมชนข้ึนมา ให้ช่ือว่า หมู่บา้นพอเพียง (นามสมมติ) แต่ต่อมาถูกเรียกในอีกช่ือ
หน่ึงวา่ “อิสลามพอเพียง(นามสมมติ)” 

ในปี พ.ศ. 2492 ชาวบา้นในชุมชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพยสิ์น เงิน และส่ิงของ 
ตลอดจนแรงงานร่วมกนัสร้างมสัยดิข้ึนมา เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา และต่อมาได้
มีการจดทะเบียนมสัยิดในช่ือว่า “มสัยิดชุมชนพอเพียง (นามสมมติ)” และในปี พ.ศ. 2537 ทาง
ราชการไดมี้การมีการประกาศนโยบายท่ีมีช่ือวา่ “บรม” หรือ “บวร” ข้ึน เพื่อการสร้างสรรคชุ์มชน
ต่างๆ ในเขตหนองจอก รวม 58 ชุมชนจึงไดมี้การใชช่ื้อว่า “ชุมชนพอเพียง” ตั้งแต่นั้นมา (สุพจน์  
แสงเงิน, 2546: 70-71) 

4.2.1.2  ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนพอเพียง 
ชุมชนพอเพียงตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 5 แขวงโคกคู่ (นามสมมติ) เขตบึงน ้ า (นามสมมติ) 

กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่ระหวา่งบริเวณริมคลองล าไทรโยก (นามสมมติ) และคลองล า
จรเขดุ้ตาย (นามสมมติ) มาบรรจบกนั ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อ ดงัน้ี 

 
 ทิศเหนือ  ติดกบั หมู่ท่ี 2 แขวงกระทุ่มลอ้ม(นามสมมติ) 

ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ท่ี 7 แขวงโคกคู่ 
 ทิศตะวนัออก  ติดกบั หมู่ท่ี 16 แขวงกระทุ่มลอ้ม 
 ทิศตะวนัตก  ติดกบั หมู่ท่ี 4 แขวงโคกคู่ 
 

1) สภาพเศรษฐกิจของชุมชนพอเพียง 
ในอดีต ชาวชุมชนพอเพียงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ

ท านา และมีอาชีพจบัสัตวน์ ้ าเป็นอาชีพเสริม เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีแวดล้อมไปด้วยสอง           
ล าคลองท าให้ชุมชนพอเพียงอุดมไปด้วยสัตวน์ ้ าต่างๆ ปัจจุบนั สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป           
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ชาวชุมชนพอเพียงจึงได้หันไปประกอบรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ เป็นส่วนใหญ่ เหลือเพียง
บางส่วนเท่านั้นท่ียงัประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือการท านานั่นเอง จากการสัมภาษณ์พบว่า                 
ในการท านานั้น มีปราชญช์าวบา้นของชุมชนไดพ้ฒันาสายพนัธ์ุขา้วเจา้ โดยเร่ิมจากการทดลองปลูก
ภายในบา้นของตนเอง เพื่อให้ไดพ้นัธ์ุขา้วเจา้ท่ีอุดมไปสายอาหาร และเหมาะกบัสภาพพื้นท่ีของ
ชุมชนพอเพียง จากนั้น ไดล้องน าเมล็ดพนัธ์ุไปปลูกท่ีนาของชาวชุมชนท่ียงัคงมีอาชีพท านา เม่ือได้
ผลผลิต นอกจากจะขายภายในชุมชนแลว้ ยงัไดน้ ามาบรรจุหีบห่อ เพื่อขายให้แก่ผูเ้ขา้มาดูงานหรือ
นกัท่องเท่ียว และระหวา่งน้ีอยูใ่นระยะของการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ นอกจากน้ียงัมีอาชีพเพาะ
สัตวเ์ศรษฐกิจเพื่อจ าหน่าย เช่น เป็ด ไก่ และนกสวยงาม อาทิ หงส์ด า เป็นตน้ สามารถท ารายได้
ให้แก่ผูป้ระกอบอาชีพเป็นจ านวนมาก มีพ่อคา้มาติดต่อขอซ้ือถึงฟาร์มเพาะเล้ียง และท าช่ือเสียง
ใหแ้ก่ชุมชนเป็นอยา่งมาก 

ขอ้สังเกตในเร่ืองอาชีพของชุมชนพอเพียงนั้น พบวา่ ผูท่ี้ประกอบอาชีพ
รับจา้งในบริษทัหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูล่อ้มรอบชุมชนนั้น มกัจะเป็นคนหนุ่มสาวท่ีอยูใ่นวยั
ท างาน ส่วนผูท่ี้ประกอบอาชีพรับราชการและเกษตรกรรม มักจะเป็นวยักลางคน ซ่ึงอาชีพ                      
รับราชการนั้น ส่วนใหญ่รับราชการเป็นครู นอกจากอาชีพท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในเบ้ืองตน้ ชาวชุมชน
บางกลุ่มยงัมีอาชีพเสริมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารเรียนรู้ทางดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีผูส้นใจเขา้ไป
ศึกษาดูงานจ านวนมาก  

2) สภาพสังคมของชุมชนพอเพียง 
(1) ระบบเครือญาติ ชุมชนพอเพียงเป็นชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์ใน

ระบบเครือญาติอย่างแน่นแฟ้น เน้นการเคารพผูอ้าวุโสเป็นส าคัญ เน่ืองจากในชุมชนมีเพียง                  
ไม่ก่ีตระกูล และทุกคนต่างมีความเก่ียวขอ้งกนัในระบบเครือญาติ ดงันั้น นอกจากทุกคนจะรู้สึกวา่                 
ทุกคนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามเป็นพี่น้องกนัตามค าสอนแล้วนั้น ต่างก็มีเครือญาติหรือตน้ตระกูล
เดียวกนั ชุมชนไม่ค่อยมีคนนอกชุมชนเขา้มาเป็นสมาชิก แมก้ระทัง่หมู่บา้นจดัสรรเขา้มาตั้งอยู่ใน
เขตชุมชนก็ไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน เป็นการด าเนินชีวิตอยู่บนฐานของวฒันธรรมดั้งเดิม                 
ท่ีส าคญั ชุมชนพอเพียงมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง และส่งต่อความภาคภูมิใจใน                 
ต้นตระกูลไปยงัรุ่นต่อไปรุ่นสู่รุ่น ท าให้สมาชิกในชุมชนพอเพียงทุกคนทราบถึงความเป็นมา                
ของตนเองและรู้สึกภูมิใจและส านึกบุญคุณในความพยายามและความตั้งใจของบรรพบุรุษในการ
ตั้งถ่ินฐาน 

(2) การศึกษาภายในชุมชนพอเพียงนั้น มีโรงเรียนอิสลามพอเพียง 
(นามสมมติ)  ซ่ึงเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนอิสลามพอเพียงน้ีสร้างข้ึนโดยการบริจาคท่ีดิน และทุนทรัพยข์องชาวชุมชน นอกจากน้ี 
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ชาวชุมชนยงัไดช่้วยกนัสร้างโรงเรียนแห่งน้ีโดยไม่ไดมี้การคิดค่าจา้งแต่อยา่งใด จึงท าให้ชาวชุมชน
มีความผูกพนักับโรงเรียนเป็นอย่างมาก นอกจากชาวชุมชนจะได้รับการศึกษาสายสามญัจาก
โรงเรียนอิสลามพอเพียงแลว้ พวกเขายงัไดรั้บการปลูกฝังทางดา้นศาสนาควบคู่กนัไปตั้งแต่ปฐมวยั
ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพอเพียง ในทุกภาคฤดูร้อนจะมีการจดัชั้นเรียนศาสนาใหเ้ด็กเล็กและ
เยาวชนในชุมชนไดเ้ขา้มาศึกษา โดยมีอาสาสมคัรในชุมชนมาสอนให้ นอกจากน้ี ทุกวนัพฤหสับดี 
เขตหนองบึงน ้าจะไดจ้ดัหอ้งสมุดเคล่ือนท่ีมายงัชุมชน โดยรถห้องสมุดเคล่ือนท่ีน้ีมาจอดให้บริการ
ท่ีหนา้มสัยดิและโรงเรียน  

(3) ศาสนา  ส าหรับชุมชนพอเพียงนั้น ศาสนาเปรียบเป็น “เคร่ืองน า
ทางชีวติ” ชาวชุมชนพอเพียง พบวา่ 99 เปอร์เซ็นตข์องชาวชุมชนน้ีนบัถือศาสนาอิสลาม และมีเพียง 
1 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธ  โดยการนบัถือศาสนาแตกต่างกนั ไม่ไดมี้ปัญหาท่ีกระทบ
ต่อความสัมพนัธ์ของชาวชุมชน ยงัคงมีการไปมาหาสู่ระหว่างชาวชุมชนท่ีนับถือศาสนาต่างกนั 
รวมทั้ งการเข้าร่วมกิจกรรม ศาสนาไม่ได้มีผลต่อการมีส่วนร่วมแต่อย่างใด นอกจากน้ี พบว่า                 
ชาวชุมชนท่ีนบัถือศาสนาพุทธท่ีมีอยู่นั้น เป็นชาวชุมชนท่ีมีพื้นเพอยู่ในชุมชนมาช้านานแลว้ จึงมี
ความผกูพนักบัชุมชนเป็นอยา่งยิง่ และมีการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

ในชุมชนพอเพียง มีมสัยิดส าหรับชาวชุมชนให้มาประกอบพิธีทาง
ศาสนาตามหลกัของศาสนาอิสลาม ซ่ึงมสัยิดหลงัใหม่น้ีเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชน
ทั้งในเร่ืองของทุนในการก่อสร้าง และแรงงานในการก่อสร้างมสัยดิหลงัดงักล่าว 

(4) สาธารณสุข ในชุมชนพอเพียงมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร 
(อสส.) ท่ีท าหน้าท่ีดูแลเร่ืองเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ให้แก่ชาวชุมชน โดยจะมีตูย้าตั้งไวท่ี้หน้าบา้นของ 
อสส. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ชาวชุมชน นอกจากน้ี อสส. เองยงัเขา้ไปให้ความรู้เก่ียวกบัโรค
เร้ือรัง เช่น โรคความดนัโลหิตสูง และเบาหวาน เป็นตน้ พร้อมกับวิธีการปฏิบติัตวัส าหรับโรค
เร้ือรังดงักล่าว หากชาวชุมชนเจ็บป่วยตอ้งการการดูแลจากแพทยอ์ย่างใกลชิ้ด ชาวชุมชนสามารถ
เดินทางไปโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่กลชุ้มชนได ้

(5) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เน่ืองจากความเจริญท่ีเขา้มา
ชุมชน    มีถนนท่ีสามารถออกไปด้านนอกชุมชนอยู่หลายทาง เร่ิมมีคนนอกชุมชนเข้ามาขับ     
มอเตอร์ไซด์เสียงดงั ดงันั้น ชาวชุมชนจึงช่วยกนัสอดส่องดูแลซ่ึงกนัและกนั เป็นท่ีน่าสังเกตว่า  
บา้นแต่ละหลงัในชุมชนนั้นไม่ไดมี้ร้ัวกั้นระหวา่งบา้น หรือบางบา้นมีเพียงประตูร้ัวท่ีใชปิ้ดทางเขา้
บา้นเท่านั้นเอง  

(6) การปกครอง ชุมชนพอเพียงมีรูปแบบการปกครองท่ีก่อตั้งข้ึนตาม
นโยบายจดัตั้งระเบียบชุมชนของกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
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(6.1) ชุมชนพอเพียงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุมชนพอเพียงข้ึนมา  
เพื่อท าหนา้ท่ีคอยประสานงานระหวา่งหน่วยงานราชการ และการก าหนดนโยบายและวางแผนการ
พฒันาชุมชน     อีกทั้งยงัเป็นยงัท าหนา้ท่ีดูแลชุมชน และส่วนใหญ่มีการเรียกประชุมหวัหน้ากลุ่ม
บา้นทั้ง 14 กลุ่มบา้นเดือนละคร้ัง แล้วให้หัวหน้ากลุ่มบา้นไปแจง้ข้อมูลข่าวสารต่อลูกบา้นของ
ตนเอง เพื่อใหท้ราบโดยทัว่กนั ในวาระปกติจะมีการแจง้ข่าวสารจากคณะกรรมการเม่ือมีการไปท า
พิธีละหมาดร่วมกนัในวนัศุกร์ 

ส าหรับชุมชนพอเพียงมีความพิเศษในการบริหารงานภายใน
ชุมชนอีกประการหน่ึง คือ มีการแบ่งกลุ่มบา้น เพื่อใหส้ะดวกในการดูแลภายในกลุ่มบา้นของตนเอง 
ซ่ึงปัจจุบนันั้น มีจ  านวนกลุ่มบา้น 14 กลุ่มบา้น โดยการแบ่งกลุ่มบา้นนั้น ใช้ความเป็นเครือญาติ 
สถานท่ีตั้งของกลุ่มบา้นเป็นตวัก าหนด 

(6.2) จ  านวนประชากรของชุมชนพอเพียง จากการส ารวจจ านวน
ประชากร ชุมชนพอเพียง ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 พบว่า ชุมชนพอเพียงมีจ านวนประชากร
ทั้งส้ิน 878 คน ทั้งน้ีมีผูท่ี้ไม่มีทะเบียนบา้น จ านวน 9 คน ประชากรมีจ านวนไล่เล่ียกนัทั้งเพศชาย
และเพศหญิง โดยเพศชายมีจ านวน 462 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 เพศหญิงมีจ านวน 416 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.4  ตามตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 จ านวนประชากรชุมชนพอเพียง 
 

 
กลุ่มบ้าน 

จ านวนประชากร 
ทีม่ีทะเบียนบ้าน 

จ านวนประชากร 
ทีไ่ม่มีทะเบียนบ้าน 

 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 
กลุ่มบา้นท่ี 1 31 34 65    15 
กลุ่มบา้นท่ี 2 123 100 223    27 
กลุ่มบา้นท่ี 3 48 35 83    14 
กลุ่มบา้นท่ี 4 19 15 34    6 
กลุ่มบา้นท่ี 5 44 30 74 3  3 13 
กลุ่มบา้นท่ี 6 30 32 62    10 
กลุ่มบา้นท่ี 7 19 14 33    5 
กลุ่มบา้นท่ี 8 22 30 52    9 
กลุ่มบา้นท่ี 9 24 18 42    9 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
  

 
กลุ่มบ้าน 

จ านวนประชากร 
ทีม่ีทะเบียนบ้าน 

จ านวนประชากร 
ทีไ่ม่มีทะเบียนบ้าน 

 
จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 
กลุ่มบา้นท่ี 10 28 23 51    11 
กลุ่มบา้นท่ี 11 24 32 56    11 
กลุ่มบา้นท่ี 12 20 19 39    10 
กลุ่มบา้นท่ี 13 6 11 17 4 2 6 4 
กลุ่มบา้นท่ี 14 24 23 47    11 
รวม 462 416 878 7 2 9 155 
 
แหล่งทีม่า : ชุมชนพอเพียง, 2555. 
 

7) โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนพอเพียง 
(1) การคมนาคมขนส่ง ปัจจุบนั ชุมชนพอเพียงการคมนาคมขนส่ง

สะดวก มีถนนท่ีสามารถเขา้ออกชุมชนไดห้ลายทาง 
(2) ระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันชุมชนพอเพียงมีไฟฟ้าใช้ทุก

หลงัคาเรือน ส่วนน ้ าประปานั้น บางหลงัคาเรือนยงัไม่มีน ้ าประปาใช ้เน่ืองจากติดปัญหาในการขอ
ติดตั้งมิเตอร์น ้ าประปา เพราะไม่มีทะเบียนบา้น จึงตอ้งแกไ้ขปัญหาดว้ยการส ารองน ้ าฝนไวใ้ชห้รือ
ซ้ือน ้ าถงัส าหรับบริโภค นอกจากน้ี บางครัวเรือนก าลงัท าเร่ืองขอแยกมิเตอร์น ้ า เน่ืองจากในช่วง
เร่ิมตน้นั้น ไดติ้ดตั้งเป็นมิเตอร์กลางแลว้ใช้ร่วมกนัในบา้นท่ีมีอาณาบริเวณท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั ท าให้
ค่าจดัเก็บการใชน้ ้าอยูใ่นอตัราของโรงงานอุตสาหกรรมหรือหอพกั จึงมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

(3) ขยะ ปัจจุบนั รถเก็บขยะจากกรุงเทพมหานครยงัไม่ไดเ้ขา้มาใน
ชุมชน แต่จะมาเป็นจุดๆ บริเวณทางเขา้ของชุมชนพอเพียงชาวชุมชนจึงมีการจา้งวานคนชกัลากขยะ 
เพื่อลากขยะออกไปทิ้งในจุดท่ีรถเก็บขยะจะมารับ ในอตัรา 100 บาทต่อเดือน นอกจากน้ี ชาวชุมชน
ยงัมีการคดัแยกขยะท่ีสามารถขายเป็นเงินได ้เช่น ขวดน ้ าพลาสติก ส่วนขยะสดนั้น ส่วนท่ีสามารถ
น าไปเล้ียงสัตว ์ชาวชุมชนก็จะน าไปเล้ียงสัตว ์นอกนั้น ชาวชุมชนน าไปท าเป็นปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย
ชีวภาพ มีบางส่วนท่ีท าการฝังกลบหรือเผาขยะ เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการจา้งเข็นขยะออกไป



223 
 

 
 

ทิ้งภายในชุมชนยงัมีโรงงานขยะท่ีตั้งอยูภ่ายในโรงเรียน ซ่ึงชาวชุมชนสามารถน าไปขายกบัโรงงาน
ได ้

8) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ชุมชนพอเพียงมีสภาพ 
แวดลอ้มท่ีค่อนอุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตขา้วไดใ้นปริมาณมาก เป็น แต่ปริมาณน ้ าฝนลดลง สังเกต
ไดจ้ากปริมาณน ้าท่ีอยูใ่นคลองทั้งสองคลองท่ีไหลผา่นชุมชนนั้นมีสภาพแหง้และน ้าคลองขุ่น 

9) แหล่งท่องเท่ียว/แหล่งดูงานในชุมชน ชุมชนพอเพียงมีการจดัศูนย์
การเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่มา
ประยกุตใ์ช ้มีสวนพืชผลไม ้มีท่ีอยูอ่าศยัและท่ีอบรมสัมนมา และมีเคร่ืองผลิตเช้ือเพลิงไบโอดีเซล 

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 2ไร่นาสวนผสม เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีนาขา้วและ
สวนผกัผลไมต้ามฤดูกาล รวมทั้งการมีเล้ียงปลาในบ่อ การท าสมุนไพร การท าน ้าหมกัชีวภาพ 

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 3 สัตวเ์ศรษฐกิจ ศูนยน้ี์เก่ียวกบัการเล้ียงเป็ดและไก่ 
และนกสวยงาม เช่น หงส์ด า หงส์ขาว หงส์ขาวคอด า ในการเล้ียงปลานั้น มีการพฒันาถึงขั้นปรับ
สภาพพื้นท่ีเพื่อส่งขายต่างประเทศดว้ย 

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 4 บา้นกบัตน้ไม ้เป็นศูนยท่ี์ให้รายละเอียดเก่ียวกบั
การใหคุ้ณค่ากบัตน้ไมใ้นการด ารงชีวติประจ าวนั เนน้ไปท่ีการปลูกไมผ้ล ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมย้ืน
ตน้ ไมใ้หร่้มเงา ไมใ้หค้วามสดช่ืนทั้งกล่ิน สี และดอก 

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 5 ชีวภาพเพื่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการให้ความรู้
ว่า ส่ิงรอบตวัมีประโยชน์ทุกเร่ือง สามารถน าส่ิงรอบตวัมาใช้ไดห้มด เช่น ไมท่ี้ตายแลว้ สามารถ
น ามาเผาเป็นถ่าน เพื่อท าเป็นเช้ือเพลิงได้มีการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษท่ีสามารถน ามา
รับประทานไดท้นัที เช่น พริก มะเขือ ถัว่พู เป็นตน้ เพื่อเป็นการสอนให้รู้ว่า หากเราสามารถปลูก
พืชผกัสวนครัวเหล่าน้ีไวใ้นครัวเรือน นอกจากจะปลอดภยัจากยาฆ่าแมลงแลว้ ยงัสามารถท ารายได้
ใหห้ากเหลือจากท่ีเรารับประทานกนัเองในครอบครัว นอกจากน้ีไดมี้การเพิ่มในส่วนการสาธิตการ
ปลูกวอเตอร์เคส เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ผูส้นใจได ้ และบ่อก๊าซธรรมชาติทดลอง โดยใชมู้ล
ววัมาผลิตเป็นก๊าซ 

ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 6 พิพิธภัณฑ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เป็นการแสดง
เคร่ืองมือท่ีคนในอดีตใชใ้นการด ารงชีวติรวมทั้งเป็นศูนยรั์บซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในชุมชน 

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 7 เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น
การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยใช้ระบบเกษตรแบบผสมผสานท่ีหมุนเวียน
ตลอดปีโดยโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ดังกล่าวได้รับการบริจาคท่ีดินจากคนในชุมชน เพื่อให้
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กรุงเทพมหานครสร้างโรงเรียนข้ึน เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และเผยแพร่หลกัการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ และตน้แบบเพื่อการศึกษาคน้ควา้วิจยัพฒันาผลผลิตทางดา้นการเกษตร (ส านกังานเขตหนอง
จอก, มปป.) 

ปัจจุบันได้มีการขยายแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับการปลูกเฟิร์นก้านด า                      
ตน้ชวนชม และเพาะเล้ียงไก่แจส้วยงาม เพื่อให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาไดมี้ช่องทางในการศึกษาเพิ่ม
มากข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวชุมชน โดยให้ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นช่าง
ต่างๆ เช่น ช่างไม ้ช่างทาสี ช่างไฟ ช่างเช่ือม ช่างอ๊อก มาอยูร่วมตวักนัเป็นศูนยก์ลางช่างของชุมชน 
เป็นการสร้างอ านาจต่อรองกบัภายนอก นอกจากน้ี ชุมชนพอเพียงยงัมีฐานการผลิตอาหารอยูภ่ายใน
ชุมชน โดยไม่ตอ้งพึ่งพาภายนอก ทุกบา้นเป็นฐานการผลิตอาหาร เช่น บางบา้นประกอบอาชีพท า
นา ในแต่ละปีสามารถผลิตขา้วสารไดจ้  านวนมาก น ามาจ าหน่ายใหแ้ก่ชาวชุมชนและนกัท่องเท่ียวท่ี
เขา้มาศึกษาดูงานอีกดว้ย นบัว่าเป็นการสร้างรายไดอี้กทางหน่ึง นอกจากน้ี ชาวชุมชนยงัมีวิถีชีวิต
แบบชนบทท่ียงัสามารถแลกเปล่ียนอาหารท่ีประกอบข้ึนมากบับา้นใกลเ้รือนเคียง ชุมชนพอเพียงจึง
ยงัมีความสัมพนัธ์เหมือนสังคมชนบทท่ีถูกรายล้อมไปด้วยความเจริญของกรุงเทพมหานคร  
(อารมณ์ (นามสมมติ),  2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ภาพที ่4.3  ชุมชนพอเพียง 
แหล่งทีม่า:  ชุมชนพอเพียง, 2555. 
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4.2.2  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของ
ชุมชนพอเพยีง 

  4.2.2.1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัชุมชนพอเพียง 
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัของชุมชนพอเพียงจ านวน 15 คนท่ีได้

จากการสอบถามและคดัเลือกจากชาวชุมชนในช่วงท่ีท าแบบประเมินสภาวะอยา่งเร่งด่วน (Rapid 
Rural Apprausal) วา่เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมสามารถใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมทางสังคม 
พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัมีขอ้มูลพื้นฐานตามตารางท่ี 4.9 ดงัน้ี 
  พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัคร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.3) ท่ีเหลือเป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 46.7) 
  อายขุองผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีอายุอยูร่ะหวา่ง 60 - 69 ปี มากท่ีสุด 
(ร้อยละ 40.0) รองลงมาในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ อายุอยูร่ะหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 33.3) และอายุ
ตั้งแต่ 70 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 26.7) 
  ระดบัการศึกษาของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ ในสัดส่วนท่ีเท่ากนัคือ จบการศึกษา
ขั้นสูงสุดระดบัประถมระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 33.3 เท่ากนั 
  อาชีพของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ เป็นขา้ราชการบ านาญมากท่ีสุด (ร้อยละ 46.7) 
รองลงมา คือ แม่บา้น (ร้อยละ33.3) และ อาชีพครู (13.3) และธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 13.3)  
  รายไดต่้อเดือนของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ อยูร่ะหวา่ง 20,000-29,999 บาทมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 33.3) รองลงมาในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ 10,000-19,999 บาท (ร้อยละ 26.7) และ 
30,000-39,999 บาท (ร้อยละ 26.7) นอกจากน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 40,000 – 
49,999 บาท (ร้อยละ6.7)  
  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนและอาศยัอยู่ใน
ชุมชนระหวา่ง  60-69 ปี (ร้อยละ 46.7) รองลงมาอาศยัอยูใ่นชุมชน70 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 20) และใน
สัดส่วนท่ีเท่ากนัอาศยัอยูใ่นชุมชนระหวา่ง 20-29 ปี (ร้อยละ 13.3) และ 40-49 ปี (ร้อยละ 13.3) 
  การนบัถือศาสนาของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัทุกคนนบัถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 100) 
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ตารางที ่4.9  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัชุมชนพอเพียง 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ   
ชาย 8 53.3 
หญิง 7 46.7 

อายุ   
40-49 ปี 5 33.3 
60 - 69 ปี 6 40.0 
70 ปีข้ึนไป 4 26.7 

การศึกษา   
ประถมศึกษา 5 33.3 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 5 33.3 
ปริญญาตรี 5 33.3 

อาชีพ   
ขา้ราชการบ านาญ 7 46.7 
แม่บา้น 5 33.3 
ธุรกิจส่วนตวั 2 13.3 
เกษตรกร 1 6.7 

รายได้   
1,000-9,999 บาท 1 6.7 
10,000-19,999 บาท 4 26.7 
20,000-29,999 บาท 5 33.3 
30,000-39,999 บาท 4 26.6 
40,000 – 49,999 บาท 1 6.7 

ระยะเวลาอยู่ในชุมชน   
10-19 ปี 1 6.7 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

20-29 ปี 2 13.3 
40-49 ปี 2 13.3 
60-69 ปี 7 46.7 
70-79 ปี 3 20.0 

การนับถือศาสนา   
อิสลาม 15 100.0 

 
เช่นเดียวกนักบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัชุมชนมาเป็นเลิศ พบวา่  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั

ของชุมชนพอเพียงส่วนใหญ่เป็นผูอ้าวุโสในชุมชน เป็นผูท่ี้ชุมชนให้ความเคารพนบัถือและแกนน า
ท่ีมีบทบาทในการพฒันาชุมชน คุ้นเคยกับการให้ข้อมูลแก่ผูท่ี้เข้ามาศึกษาในชุมชน ท าให้เม่ือ
สอบถามวา่ควรจะสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ดในชุมชน รายช่ือของบุคคลเหล่าน้ีจึงปรากฎข้ึนมา ซ่ึงเม่ือ
มาเปรียบเทียบ พบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคัญส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ นับว่ามีความสอดคล้องกับ
วฒันธรรมไทยและแนวทางปฏิบติัทางศาสนาท่ีชุมชนพอเพียงนบัถือ ในขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นหรือวยั
ท างานอ่ืนๆ ไม่กลา้ใหข้อ้มูล เน่ืองจากชุมชนท่ีลงเก็บขอ้มูลเป็นชุมชนท่ีไดรั้บรางวลั ท าให้บุคคลท่ี
ไม่ใช่แกนน าหรือกรรมการชุมชนกลวัให้ขอ้มูลผิดพลาด อาจจะท าให้ภาพของชุมชนถูกมองวา่ไป
ในทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบัรางวลัท่ีไดรั้บ นอกจากน้ี บางคนท างานนอกชุมชน ท าให้ไม่ไดมี้เวลาท่ี
จะปฏิสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนมากนกั 

4.2.2.2 ตวัอยา่งการสัมภาษณ์เจาะลึก 
 ในการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key-informant) ของชุมชนพอเพียง

จ านวน 15 คน โดยเน้ือหาในการสัมภาษณ์นั้นเก่ียวขอ้ง แบบ ความเป็นธรรม การเสริมสร้างความ
เป็นธรรม และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม การวิจยัพบว่า รายละเอียดท่ีได้จากการให้
ข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญันั้น ข้อมูลมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงขอ
ยกตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึก จ านวน 2 คน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1) กรณีตวัอยา่งท่ี 1 
ปัจจุบนั ผาสุก (นามสมมติ) อายุ 67 ปี ผาสุกเกิดและโตอยูชุ่มชนพอเพียง  

ชีวติในวยัเด็กผาสุกเกิดในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ท าให้ในวยัเด็กไม่ไดมี้โอกาสเรียนเหมือนเฉก
เช่นเด็กในวยัเดียวกนั แต่ผาสุกไม่ไดรู้้สึกทอ้แทก้บัฐานะท่ียากจนของตน กลบัพยายามหางานท า 
เพื่อส่งตนเองให้เรียนหนังสือ งานท่ีผาสุกท านั้นมีตั้ งแต่รับจ้างขายลูกโป่ง เข็นรถขายนมสด  
กระเป๋ารถเมล์ นายตรวจตัว๋ ฯลฯ ผาสุกไม่ได้มีรังเกียจงานต ่าตอ้ยเหล่าน้ีแต่อย่างใด หากมีความ
ตั้งใจว่า งานท่ีจะท านั้น ไม่วา่งานนั้นจะต ่าตอ้ยแค่ไหน ขอให้เป็นงานท่ีมีความสุจริตท่ีสามารถหา
เล้ียงปากทอ้งของตนเองและครอบครัวได ้ผาสุกจะท างานช้ินนั้นดว้ยความไม่รังเกียจ  

ด้วยความตั้งใจและความอุตส่าห์ ผาสุกเก็บออมเงินจนสามารถส่งเสีย
ตนเองเรียนจบมธัยมศึกษาตอนปลาย และเขา้ท างานในส านกังานแห่งหน่ึง ผาสุกสามารถไต่เตา้
จนถึงต าแหน่งสูงสุดของส านกังาน ในการท างานของผาสุก*นั้น ผาสุกเล่าวา่ ตนเองมีลกัษณะนิสัย
รักการเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของผูอ่ื้น ไม่ว่าบุคคลผูน้ั้นจะมีวยัวุฒิท่ีอ่อนกว่า 
เพราะผาสุกถือว่า “ทุกคนสามารถเป็นครูได้”   การถามจึงไม่รู้สึกว่าตนเองเสียหน้าแต่อยา่งใด แต่
กลบัเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองซะมากกวา่ อีกทั้งคนท่ีเด็กกวา่อาจจะรู้จนสามารถเป็นครูของ
ตน ผาสุกมองวา่ เป็นเร่ืองฉลาดมากกวา่ท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ผาสุกถือวา่เป็นการเรียนรู้
ร่วมกนั อีกทั้งผาสุกมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งตนเองและผูอ่ื้นได้ร่วมกนัเรียนรู้เร่ืองต่างๆ 
ร่วมกนั ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดความผกูพนัในงานท่ีตนเองเป็นคนสร้างข้ึนมา นอกจากน้ี ผาสุกยงัเป็น
คนท่ีมองเป้าหมายของงานมากกว่า เป็นคนท่ีมีความหนกัแน่น ไม่โกรธง่าย ฟังเหตุผล ไม่หูเบา
เขา้ขา้งใคร หากไดย้ินอะไรท่ีเป็นความขดัแยง้จะตอ้งมีการสอบสวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อน โดย
เรียกคู่ขดัแยง้ทั้งสองฝ่ายให้มาพูดถึงเหตุผลของตนเอง แลว้น าวิเคราะห์หาจุดร่วมและจุดต่างของ
ปัญหา และร่วมกนัหาวิธีการแกไ้ขปัญหามากกวา่ใชว้ิธีการตดัสินปัญหาดว้ยเหตุผลของตนเอง จึง
ไม่แปลกอะไรท่ีผาสุกจะมาท่ีท างานเป็นคนแรกและกลบัเป็นคนสุดทา้ยของหน่วยงานดงักล่าว ดว้ย
ทศันคติดงักล่าวของผาสุก ท าให้ผาสุกเป็นท่ีรักของทุกคนทั้งท่ีบา้น ท่ีท างาน และชุมชนพอเพียง
เม่ือวยัใกล้เกษียณ ผาสุกจึงได้ตดัสินใจเขา้โครงการเกษียณอายุงานก่อนก าหนด ด้วยเหตุผลท่ีว่า 
อยากจะท่องเท่ียวในช่วงวยัท่ียงัสามารถท่องเท่ียวได ้และตอ้งการออกมาท าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ
อีกดว้ย   

ชีวิตส่วนตวั ผาสุกสมรสแลว้ มีลูก 11 คน ในการเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัว 
สองสามีภรรยาช่วยกนัท ามาหากิน เพื่อหาเงินมาเล้ียงลูกทั้ง 11 คน เน่ืองจากฐานะในช่วงนั้นยงั
ไม่ไดดี้นกั สามีภรรยาคู่น้ีไดเ้สียสละเพื่อให้ลูกทั้ง 11 คนไดอ่ิ้ม บางม้ือมีเพียงไข่ตม้คลุกขา้วสุกให้



230 
 

 
 

ลูกทั้งหมดแบ่งกนัทาน ผาสุกจึงมีความตั้งใจวา่ ตนเองจะตอ้งส่งเสียลูกทั้ง11 คนให้ไดเ้รียนหนงัสือ
ทุกคน ปัจจุบนั บุตรทั้ง 11 คนของผาสุกต่างประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานของตนเองจาก
การส่งเสริมและผลกัดนัของผาสุกนัน่เอง  

จากความล าบากในวยัเด็กท่ีผาสุกฝ่าฟันมา ส่ิงหน่ึงท่ีผาสุกตั้งใจท าและ
ยงัคงถือปฏิบติัมาถึงทุกวนัน้ี คือ เม่ือมีคนมาท่ีบา้น ไม่วา่คนเหล่าน้ีจะรู้จกัสนิทสนมหรือไม่ ผาสุก
จะชวนใหทุ้กคนทานขา้ว เพราะตวัเองเป็นคนยากจนมาก่อน และเม่ือตนเองมีแลว้ จะตอ้งให้ความ
ช่วยเหลือคนอ่ืน นอกจากจะเป็นไปตามค าสอนของศาสนาอิสลามแลว้ ความยากจนและการต่อสู้
ด้ินรนยงัสอนให้ ผาสุกรู้จกัเผื่อแผแ่ก่ผูอ่ื้น ดงันั้น ในครัวของผาสุกจะมีอาหารพร้อมท่ีจะให้ทุกคน
มาทานได้ เร่ืองน้ีภรรยาของผาสุกเอง เห็นด้วยกบัการกระท าของผาสุกเพราะ “เม่ือเรามี เราตอ้ง
แบ่งปันใหค้นอ่ืนดว้ย” 

(1) การเกิดศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 เม่ือเกษียณจากงานประจ า ผาสุกหนัมามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

ประกอบกับเป็นคนท่ีมีนิสัยรักการเรียนรู้ ชอบลองผิดลองถูกเก่ียวกับการท าเกษตรกรรมจน
กลายเป็นหวัหนา้ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานหน่ึงในชุมชนพอเพียงภายในศูนยก์ารเรียนรู้
ของผาสุกนั้น เป็นฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการท าเกษตรกรรมท่ีใชค้วามรู้จากการท าเกษตรสมยัเด็กๆ 
ซ่ึงในช่วงท่ียงัท างานประจ าอยู ่ผาสุกก็ท าเร่ืองเกษตรควบคู่ไปดว้ยอยูแ่ลว้ เช่น การปลูกไมด้อกไม้
ประดบัต่างๆ ในศูนยน้ี์ ผาสุกจะสอนเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การรักษาธรรมชาติ การรักษาดิน 
การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยชีวภาพ เก่ียวกบัการขยายพนัธ์ุขา้ว พนัธ์ุพืชผลไมโ้ดยประมาณปี 
พ.ศ.2537 ผาสุกเห็นท่อนไมแ้ละก่ิงไมถู้กทิ้ง โดยไม่ไดท้  าให้เกิดประโยชน์ ดว้ยความเสียดายและ
คิดวา่น่าจะสามารถน าไมด้งักล่าวมาท าประโยชน์ไดม้ากกวา่จะน ามาทิ้ง ผาสุกจึงน าไมด้งักล่าวมา
เผาเป็นถ่านไวใ้ช ้ต่อมา ผาสุกไดมี้โอกาสไปเรียนวิธีเผาถ่านท าน ้ าส้มควนัไมก้บัทาง ธ.ก.ส.ท าให้รู้
วิธีเผาให้ไดถ่้านคุณภาพสูง และน ้ าส้มควนัไม ้ท่ีเอาไปรดผกัไล่แมลง ใช้ดบักล่ิน กนัเช้ือรา ท าให้
ชาวชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรให้ความสนใจ จึงมาขอไปใช้ เม่ือผาสุก*เห็นดงันั้นจึงท า
น ้าส้มควนัไมอ้อกมาขาย ราคาลิตรละ 60 บาท   

การท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนนั้น เน่ืองจากสมหมาย    
(นามสมมติ) ท่ีท าศูนยเ์รียนรู้พอเพียง (นามสมมติ)  อยู่แลว้มาเห็นเขา้ จึงไดช้วนผาสุกให้เขา้มามี
ส่วนในการบริหารชุมชน ผาสุกจึงได้มีโอกาสเข้ามาเป็นกรรมการชุมชน และรองประธาน
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตรประจ าแขวงโคกคู่ในช่วงนั้น 

ในช่วงแรกของการเปิดศูนยก์ารเรียนรู้ ผูเ้ขา้อบรมจะมีส่วนร่วมตั้งแต่
การท าน ้ าส้มควนัไม ้การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพแบบแห้ง การขยายพนัธ์ุขา้วแบบอินทรีย ์การท านา
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ขั้นตอนต่างๆ เร่ิมตั้งแต่แช่พนัธ์ุขา้วไปจนถึงการสีขา้วออกมาเป็นขา้วสาร โดยกระบวนการทั้งหมด
จะเป็นแบบโบราณ นัน่คือ การใชค้รกต าขา้ว การฟัดเอาเปลือกขา้วออก เป็นตน้ เม่ือผาสุกไดไ้ปเขา้
อบรมในโรงเรียนผูน้ า (นามสมมติ)  ผาสุกไดเ้กิดแนวคิดเร่ืองของการใช้พื้นท่ีให้คุม้ค่าเขา้ไปใน
ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบอยู ่เพราะโรงเรียนผูน้ าไดส้อนในเร่ืองของการจดัระบบในเร่ือง
ต่างๆ เช่น เร่ืองการประหยดั การใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด การน าของเก่า
กลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง การใชพ้ื้นท่ีภายในบา้นให้เกิดประโยชน์ จากแนวคิดขา้งตน้ ท าให้ผาสุกหนั
มาให้ความสนใจการเล้ียงปลาในกระชงั และการปลูกผกัในกระถาง โดยน ายางรถยนต์ท่ีไม่ไดใ้ช้
งานแล้ว ใส่ดินแล้วน ามาตั้งตามทางเดินภายในบ้านของตนเอง ปลูกพวกพืชผกัสวนครัว เช่น                  
ข่า ตะไคร้ โหระพา เป็นตน้ ผาสุกมองวา่ การใชพ้ื้นท่ีภายในบา้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมือนมี
ห้างสรรพสินคา้ในบา้นนัน่เอง นอกจากน้ี ในส่วนพื้นท่ีวา่งอ่ืนๆ ผาสุกน าไก่มาเล้ียง ผาสุกมองว่า 
ถึงจะมีท่ีดินเพียงเล็กนอ้ยก็สามารถท่ีจะปลูกผกัสวนครัวได ้แถมใครปลูกผกัอะไร ก็เอาไปแลกกบั
บา้นอ่ืนท่ีปลูกผกัคนละแบบ  ท าใหไ้ม่ตอ้งออกไปพึ่งพาตลาดภายนอกชุมชนเลย  

ปัจจุบนั นอกจากผาสุกจะปลูกพืชผกัสวนครัวแลว้ ดว้ยความท่ีเป็นคน
รักท่ีจะเรียนรู้และศึกษาส่ิงใหม่ๆ ผาสุกไดท้ดลองปลูกผกัวอเตอร์เครสและตน้ชวนชม เพื่อเป็นการ
เพิ่มรายไดอี้กทางหน่ึง 

(2) ทศันะเก่ียวกบัความเป็นธรรมทางสังคม 
ผาสุกได้ให้ความหมายของความเป็นธรรมทางสังคมว่า ทุกคนใน

ชุมชนตอ้งไดทุ้กอยา่งอยา่งเท่ากนั ในมุมมองความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนพอเพียงนั้น ผาสุก
มองวา่ ชุมชนพอเพียงเป็นชุมชนท่ีมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข มีความสมานฉันท์แบบญาติพี่น้อง 
ยดึหลกัศาสนาเป็นหลกัในการด าเนินชีวติ และตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั  

ในระดบัครอบครัว ผาสุกให้ความส าคญักบัเร่ืองความเป็นธรรมเป็น
อย่างมาก เพราะผูน้ าในบา้นตอ้งมีความเป็นธรรม ในบา้นมีลูกหลาน สะใภ ้ถา้ผูน้ าเป็นธรรม ไม่
เอนเอียง ใครผิดก็อย่าไปเขา้ขา้งคนผิด เอาความเป็นธรรม ความเสมอภาคมาเป็นตวัตดัสิน ซ่ึงทุก
อย่างตอ้งท าดว้ยความผูกพนั พูดคุย ไปมาหาสู่ซ่ึงกนัและกนัไปเยี่ยมเยียนถา้หากไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั 
ตอ้งท าให้ครบทุกกระบวนเน่ืองจาก ผาสุกมีลูกถึง 11 คน ผูเ้ป็นพ่อและแม่อาจจะสอนลูกได้ไม่
ทัว่ถึง ผาสุกใชว้ธีิการสอนลูกวา่ “ตอ้งรักกนั พี่ตอ้งช่วยนอ้ง นอ้งตอ้งฟังพี่ พี่ตอ้งสอนนอ้ง นอ้งตอ้ง
ฟังพี่ ทุกคนตอ้งช่วยกนัดูแลซ่ึงกนัและกนั” นอกจากน้ี ผาสุกยงัเนน้เร่ืองการเคารพเช่ือฟังผูใ้หญ่อีก
ดว้ย และเนน้เร่ืองความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณเป็นส าคญั“กตญัญูรู้คุณ ชีวติจะไม่ตกอบั” 

ผาสุกย ังได้เล่าเ ร่ืองท่ีเ ก่ียวข้องกับการตัดสินความเป็นธรรมใน
ครอบครัวให้ฟังเพิ่มเติมอีกว่า เม่ือพี่นอ้งทะเลาะกนั จะตอ้งถามสาเหตุท่ีทะเลาะทั้งสองฝ่าย พร้อม
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อธิบายให้ผูเ้ป็นพี่ฟังวา่ “พี่ตอ้งช่วยเหลือนอ้ง” ส่วนนอ้ง “นอ้งตอ้งไปขอความช่วยเหลือจากพี่ดีๆ” 
ผาสุกกล่าวว่า เม่ือท าโทษแล้วตอ้งสอนและแนะน าดว้ย และยงัใช้กรอบของศาสนามาก ากบัการ
ด าเนินชีวติอีกดว้ย 

ในระดบัชุมชน ผาสุกกล่าววา่ ศาสนาสอนให้รู้จกัแบ่งปัน ถา้เรามีมาก
ก็ตอ้งเอาไปให้คนยากจน เช่น ท าแกงก็ให้ใส่น ้ าเยอะๆ เอาไปแจกคนท่ีอยู่ขา้งบา้นเรา ถา้เราอยาก
กินแกงหลายอย่าง เราก็ตอ้งเอาไปแจกหลายบา้น คนท่ีเราเอาแกงไปให้เขาก่อน เขาจะตอ้งมีการ
ตอบแทนใหเ้ราคืน แกงถว้ยเดียวจะกลายเป็นแกงหลายอยา่งซ่ึงตรงกบัค าสอนของศาสนาอิสลามวา่
จะตอ้ง “เป็นมือบน” คือ จะตอ้งเป็นผูใ้ห้มากกว่าเป็นผูรั้บนั่นเอง นอกจากน้ียงัเป็นลกัษณะของ
ชุมชนชนบทท่ียงัมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนใกลเ้รือนเคียง ชุมชนพอเพียงยงัเป็นชุมชนท่ีชาว
ชุมชนมาช่วยกนัท างานบุญโดยไม่เห็นแก่อามิสสินจา้ง ต่างมองวา่ทุกคนในเป็นเครือญาติ  ดงัเห็น
จากการจดังานโรงเรียนเพื่อหาทุนประจ าปี และการจดัหาทุนเพื่อสร้างมสัยดิหลงัใหม่ เป็นตน้ 

ในมุมมองต่อผูน้ าท่ีจะตอ้งใหค้วามเป็นธรรม ผาสุกเห็นวา่ ผูน้  าตอ้งท า
ใจให้หนักแน่น ไม่โกรธง่าย ฟังเหตุฟังผล อย่าหูเบา ได้ยินอะไรมาตอ้งมีการสอบสวน ฟังแล้ว
วเิคราะห์ และหาวธีิแกไ้ข ชวนเพื่อนบา้นมาแกไ้ขปัญหา ถา้ท าไม่ไดก้็เอากฎหมายมาแกไ้ขท่ีส าคญั
ของการท าให้เกิดความเป็นธรรมในชุมชนพอเพียงคือ ตอ้งท าให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง รวมตวั 
รวมกลุ่มกนั มีความเหนียวแน่น สามคัคี ใชบ้ารมี เอาความดีของตวัเองเป็นตวัอยา่ง ไม่โกหก ผูน้ า
ตอ้งเป็นแบบอยา่ง เพื่อใหค้นนบัหนา้ถือตา “ถา้ทุกคนในชุมชนไม่มีจิตสาธารณะ ชุมชนนั้นก็จะเจ๊ง 
อยูแ่บบตวัใครตวัมนัไม่ได”้ 

ดงันั้น เม่ือเราเป็นสมาชิกของชุมชน แลว้ใชพ้ื้นท่ีของชุมชนเป็นแหล่ง
รายได ้เราจะตอ้งกระจายรายไดใ้หท้ัว่ถึง คุณอยูใ่นชุมชน แต่เดินในชุมชนไม่ได ้คุณจะอยูใ่นชุมชน
ไดอ้ยา่งไร จะเอาแต่ประโยชน์ของตนเองไม่ได ้ซ่ึงผาสุกมีแนวคิดวา่ ควรมีการหกั 5เปอร์เซ็นตข์อง
รายไดท่ี้มีคนเขา้มาดูงาน เขา้มาเป็นกองกลางสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพื่อน ามาพฒันาภูมิ
ทศัน์ และถนนหนทางของชุมชนพอเพียงถา้หากท าไดอ้ย่างน้ี ผลประโยชน์จะตกอยู่กบัทุกๆ คน 
นอกจากน้ี ควรมีการเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนสามารถเขา้ไปขายผลผลิตท่ีแต่ละบา้นมีไปจ าหน่าย
แก่นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้เขา้มาดูงาน ซ่ึงอาจจะเปิดเป็นลานขายของชัว่คราว 

ปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนกบัการเป็นผูน้ า คือ การเช่ือความคิดของตนเอง
มากเกินไป ไม่รับฟังค าเสนอแนะจากผูอ่ื้นหรือกลุ่มเครือข่าย ท าให้เกิดวิกฤตศรัทธา คอยจะมีแต่
การโตแ้ยง้ ดงัเช่น เวลามีคนมาดูงานเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง แต่คนในชุมชนกลบัไม่มีใครอยาก
ท าตาม ทั้งๆ ท่ีเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะคนในชุมชนมองวา่ คนสอนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ลยจริงๆ  
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ในระดบัโครงสร้าง ผาสุกมองวา่มีความไม่เป็นธรรมเกิดข้ึนในระดบั
โครงสร้างการของประเทศ มีความเหล่ือมล ้ าในการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ตวัอย่างเช่น 
การให้เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ผาสุกบอกว่า กรุงเทพมหานครมอบเบ้ียยงัชีพให้ผูสู้งอายุ จ  านวน 500 
บาท แต่ในขณะบางท้องถ่ินให้เบ้ียยงัชีพมากกว่า 500 บาท ผาสุกมองว่า เกิดความไม่เท่าเทียม
ระหว่างพื้นท่ี หน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการหรือค าช้ีแจงเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีไม่เท่ากนั เพื่อ
สร้างความเขา้ใจใหป้ระชาชน 

(3) เหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมและวธีิแกไ้ข  
มีเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดความแตกแยกภายในชุมชน เช่น การใช้พื้นท่ี

ของชุมชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง การแบ่งพรรคแบ่งพวก ท าให้ผลประโยชน์ตกอยู่กบัคน
บางกลุ่มเท่านั้น จึงท าให้ชาวชุมชนเกิดจากความรู้สึกไม่เป็นธรรม จนถึงจุดท่ีชาวชุมชนแบ่งพรรค
แบ่งฝ่าย มีเหตุให้ทะเลาะกนั เหตุการณ์คร้ังน้ี ท าให้ผาสุกรู้สึกว่าตนเองตอ้งเขา้ไปตวักลางในการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั โดยผาสุกเห็นโอกาสในการแกไ้ข หลงัท่ีผาสุกไดเ้ขา้ไปอบรมในโครงการ
โรงเรียนผูน้ าสุขภาวะมุสลิมของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ความรู้ท่ีผาสุกไดม้า คือ 
การบริหารองคก์รและการบริหารคน ท าให้ผาสุกไดน้ ากลบัมาความรู้ดงักล่าวมาเป็นแรงบนัดาลใจ
ท่ีจะแกไ้ขท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้และความคิดท่ีไม่ตรงกนัโดยส่วนตวั ผาสุกคิดวา่ 
เพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริงๆ “เราจะตอ้งลดตวัตนของตวัเองแลว้กลา้ท่ีจะไปคุยกบัคนท่ีไม่
ถูกดว้ย” แต่ตอ้งไม่คุยเร่ืองปัญหาท่ีเกิดข้ึนนอกจากน้ีตอ้งใชว้ิธีไกล่เกล่ีย ประนีประนอม เยี่ยมเยียน 
พูดคุย จะแกไ้ขไดร้ะดบัหน่ึง คือ คนตั้งใจจะแกค้วามขดัแยง้ ตอ้งมีคนหน่ึงท่ีลดลง ถา้แรงทั้งคู่ ก็
ทะเลาะกนั ตอ้งถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายวา่ “อภยัไดไ้หม ยกโทษให้ไดห้รือเปล่า ลืมส่ิงท่ีทะเลาะได้
ไหม ทิ้งมนัไปไดไ้หม ถา้ทะเลาะกนัไปเร่ือยๆ จะเกิดประโยชน์อะไรไหม อยูต่วัใครตวัมนั เจ็บไข้
ไดป่้วยก็ไม่สนใจ ตกระก าล าบากก็มีแต่สมน ้าหนา้ ถา้ไม่เกิดประโยชน์ก็เลิกทะเลาะกนั” 

ในหลกัการของศาสนาอิสลามนั้น ระบุวา่ห้ามทะเลาะกนัเกิน 3วนั ซ่ึง
ผาสุกกล่าววา่ ถา้ทุกคนยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการศาสนาแลว้ จะไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้ จะมี
แต่ปรึกษาหารือ ช่วยเหลือเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย หยิบยื่นให้คนท่ีอ่อนแอกว่า เกิดความสามคัคีกนั อยู่
ครอบครัวไหนก็เจริญท่ีส าคญั “มุสลิมทุกคนคือพี่นอ้งกนั” 

(3.1) วธีิการแกไ้ข 
นอกจากความตั้งใจของผาสุกท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โอกาสท่ี

จะท าให้ความต้องการของผาสุกเป็นจริงก็มาถึง เม่ือส านักงานสนับสนุนการท าวิจยัได้เข้ามา
สนบัสนุนการท าวจิยัเร่ืองสุขภาวะของคนในชุมชน ซ่ึงเน้ือหาในการท าวิจยัคร้ังน้ีจะตอ้งเขา้ไปดูวา่ 
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ลกัษณะการบริโภค การใชชี้วติ ท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  ผาสุกจึงเห็นลู่ทางท่ีจะท าให้
ชาวชุมชนพอเพียงไดคุ้ยกนั โดยเอางานวจิยัฉบบัดงักล่าวมาเป็นเคร่ืองมือ 

ผาสุกไดอ้าศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีชาวชุมชนให้ความเคารพ
นับถือ ชักชวนชาวชุมชนท่ีมีความสนใจจะมาช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนโดยอาศัยงานวิจัยเป็น
เคร่ืองมือ ซ่ึงทีมงานของการท างานวิจยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ยทั้งผูช้ายและผูห้ญิง ซ่ึงในหลกัทาง
ศาสนา ผูห้ญิงค่อนขา้งจะออกมาท างานลกัษณะเช่นน้ีเป็นไปไดล้ าบาก แต่ดว้ยผาสุกเป็นบุคคลท่ี
ไดรั้บความนบัถือจึงเป็นเหมือนหลกัประกนัให้ครอบครัวของสมาชิกท่ีเป็นสตรีวา่จะไม่เกิดความ
เสียหายข้ึน ซ่ึงในการเปิดโอกาสในคร้ังน้ี ไดท้  าให้เกิดผูน้ าสตรีตามธรรมชาติท่ีเป็นเร่ียวแรงในการ
ท าวิจยัอย่างท่ีคาดไม่ถึง นอกจากน้ี เทคนิคท่ีผาสุกน ามาใช้อีกเทคนิคหน่ึง คือ การสร้างความเป็น
เจา้ของร่วมกนั เพราะเม่ือคนเรารู้สึกว่า เราเป็นเจา้ของอะไร เราจะตอ้งท าและรักษาไวอ้ย่างเต็ม
ความสามารถเช่นกนั ดงันั้น เพื่อให้งานวิจยัเสร็จลุล่วงอย่างท่ีตั้งใจไว ้จึงช่วยกนัตั้งช่ือเร่ืองของ
งานวจิยัจากนั้นทีมวิจยัเร่ิมประชุมหารือ วางแผนการท าวิจยั และหนา้ท่ีของทีมวิจยัแต่ละคน ตั้งแต่
จะเร่ิมตน้ท าวจิยัอยา่งไร ควรจะเร่ิมท่ีกลุ่มบา้นไหนก่อน ใครท าหนา้ท่ีอะไร ใครจะไปกล่าวตอ้นรับ 
ใครจะเป็นคนเสิร์ฟน ้า ใครเป็นคนสัมภาษณ์ ใครเป็นคนบนัทึกเม่ืองานวิจยัไดเ้ร่ิมตน้ข้ึน ผาสุกและ
ทีมวิจยัไดท้  าให้คนท่ีไม่คุยกนัไดคุ้ยกนั เม่ือคุยกนัแลว้ จะมีกิจกรรมให้ท าร่วมกนั ไดท้านอาหาร
ร่วมกนั ท าใหช่้องวา่งของความไม่เขา้ใจเร่ิมแคบลง ผาสุกเห็นวา่ สมยัก่อน ชุมชนชนบทพอเพียงจะ
ไปมาหาสู่กนั แต่เม่ือความเจริญเขา้มามาก ต่างคนต่างไปท างานนอกชุมชน กวา่จะกลบัเขา้ชุมชนก็
ดึกเกินกว่าจะได้คุยกบัเพื่อนบา้นเหมือนวงจรชีวิตสังคมเมือง แมก้ระทัง่สมาชิกในครอบครัวเอง
ด้วยสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวลดลง เพราะกว่าพ่อแม่จะ
กลบัมา ลูกๆ หลบัหมดแลว้ ไม่มีโอกาสไดพ้ดูคุยกนัเหมือนเช่นเดิม เกิดความห่างเหิน ดงันั้น ผาสุก
และทีมงานจึงคิดวา่ตอ้งเร่ิมจากการหากิจกรรมให้ไดท้  าร่วมกนันัน่เอง นอกจากจะท าให้สมาชิกใน
ชุมชนท่ีไม่คุยกนัไดห้นัมาปรับความเขา้ใจกนัแลว้ งานวิจยัฉบบัน้ีของผาสุกและทีมวิจยัยงัไดท้  าให้
ชาวชุมชนไดรู้้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน เช่น กลุ่มบา้น 13 ท่ีเป็นกลุ่มบา้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธและมี
ฐานะปานกลาง ประกอบอาชีพส่วนใหญ่อยู่นอกชุมชนท าให้ไม่ค่อยไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในชุมชน
มากนกั ทีมวิจยัได้มีโอกาสเขา้ไปสัมผสัและพูดคุย ท าให้เกิดความเขา้ใจระหว่างกนัมากข้ึน ส่ิง
ส าคญันอกเหนือจากนั้น คือ ทราบถึงปัญหาของชุมชนท่ีแทจ้ริง เพราะสมาชิกของชุมชนกลา้ท่ีจะ
พดูความจริงกบัทีมวจิยั เพราะบุคคลเหล่านั้นคือสมาชิกชุมชนเช่นตนเองนัน่เอง 

นอกจากความขดัแยง้ท่ีเกิดจากผลประโยชน์แลว้ ผาสุกยงัมีส่วน
ในการแกไ้ขปัญหาในการเลือกประธานชุมชนพอเพียงเน่ืองจากในการเลือกต าแหน่งน้ีในคร้ังท่ี
ผ่านมา มีการแย่งชิงต าแหน่งจากขั้วอ านาจเก่าและขั้วอ านาจใหม่  โดยผูช้นะเป็นผูท่ี้มีพรรคพวก
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และญาติพี่นอ้งในชุมชนมากท าให้ฝ่ายท่ีแพไ้ม่พอใจ เม่ือมีการขอความร่วมมือในการพฒันาชุมชน 
มกัไม่ไดรั้บความร่วมมือดงันั้น เม่ือต าแหน่งประธานชุมชนครบวาระ ผาสุกและคณะจึงไดไ้ปเจรจา
กับทั้ งสองฝ่ายว่า ในคร้ังใหม่น้ี ขออย่าให้มีการเลือกตั้ งแบบเดิม แต่ขอให้ใช้วิธีคดัสรรคนท่ี
เหมาะสมข้ึนมาเป็นประธานชุมชน โดย เห็นว่าใครเหมาะสมก็ให้เสนอช่ือมา ซ่ึงบุคคลนั้นตอ้งมี
ลกัษณะเป็นคนท่ีสามารถเขา้ไดก้บัทุกกลุ่มบา้น โปร่งใส และประเด็นหลกัท่ีผาสุกน ามาบอกกล่าว
กบัขั้วอ านาจทั้งสองขา้งให้ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาชุมชนและยึดผลประโยชน์
ของชุมชนเป็นท่ีตั้ง  

 
คุณจะมวัแต่แตกแยกกนัไม่ได ้เพราะท่ีน้ีเป็นชุมชนเขม้แข็งท่ีมีคนมาดูงานเยอะ 
เพราะฉะนั้น เราจะตอ้งท าให้คนมาดูงานไดเ้ห็นอยา่งนั้นจริงๆ เพื่อคนท่ีมาดูงาน
จะไดบ้อกต่อกนัว่า ชุมชนน้ีมีความเขม้แข็ง อยู่กนัอย่างฉันทพ์ี่น้อง พึ่งตนเองได ้
เป็นการประชาสัมพนัธ์ชุมชนแบบบอกปากต่อปาก ดงันั้น เราในฐานะสมาชิกของ
ชุมชน เราจะตอ้งมาหาทางตั้งรับคนท่ีจะเขา้มาในชุมชนไดแ้ลว้  

 
ส่ิงส าคญัท่ีสุดของชุมชนพอเพียงคือ ภาพภายนอกเหมือนคนใน

ชุมชนจะทะเลาะกนั แต่ความเป็นพี่น้องขดัแยง้กนัไม่ได ้แต่ถา้มีคนนอกเขา้มารังแกจะรวมตวักนั
ต่อสู้กบัคนนอกทนัที ดงันั้น เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผาสุกจึงตอ้งใชว้ิธีบอกความจริงกบัทั้งสอง
ฝ่ายไดรั้บทราบและกระตุน้ใหค้  านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 

(4) การปลูกฝังและการส่งเสริมใหเ้กิดความเป็นธรรมทางสังคม 
ผาสุกมองวา่ ประเทศไทยละเลยการปลูกฝังและส่งเสริมเร่ืองความเป็น

ธรรมมาก ไม่ไดใ้ส่ใจมากนกั ส าหรับในชุมชนมุสลิม มีการสอนเร่ืองความเป็นธรรม ความยุติธรรม
ตั้งแต่เล็กๆ คือ สอนในครอบครัว  สอนท่ีโรงเรียน สอนในชุมชน เป็นการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ เช่น 
ไม่ใหล้กัเล็กขโมยนอ้ย หา้มท า นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีการฝึกภาคปฏิบติั 5เวลา ถา้ท าผิดแลว้พระเจา้จะ
ลงโทษ ซ่ึงพระเจา้จะลงโทษเม่ือวนัส้ินโลก ตายแลว้จะไปเกิดใหม่ในโลกใหม่ เพื่อไปช าระบุญหรือ
บาปเม่ือคนเขา้เฝ้าพระเจา้ครบ 5 เวลา คนผูน้ั้นจะไม่ท าส่ิงท่ีไม่ดี จะกลวัพระเจา้เห็น เพราะพระเจ้า
จะไปดว้ยตลอดเวลา เม่ือบุคคลได้รับการปลูกฝังแลว้ ก็จะเกรงกลวัในการท าบาป ซ่ึงไม่ต่างกบั
ศาสนาพุทธท่ีสอนให้ผูค้นอยูใ่นศีล 5 ให้ได ้หากสามารถปฏิบติัตามค าสอนได้จริงๆจะไม่มีปัญหา
เร่ืองความไม่เป็นธรรมอยา่งแน่นอน 

สถาบนัครอบครัวเป็นเคร่ืองส าคญัในการส่งเสริมเร่ืองจริยธรรมและ
แนวทางปฏิบติัในการใชชี้วติประจ าวนั ในมุมมองของผาสุกครอบครัวเป็นตวัอยา่งท่ีส าคญัส าหรับ
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เด็กท่ีอยู่ในวยัของการเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆจากผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ด เด็กเปรียบเหมือน
ฟองน ้ าท่ีซึมซับพฤติกรรมและความเช่ือในเร่ืองต่างๆ เขา้ไปฟูมฟักและตั้งตน้เป็นพฤติกรรมของ
ตนเองสถาบนัครอบครัวจึงเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัรองลงมาจากสถาบนัศาสนาเป็นอยา่งยิ่ง ใน
ความคิดเห็นของผาสุก เห็นว่า สถาบนัครอบครัวและศาสนาเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัต่อการ
สร้างความเป็นธรรม เพราะศาสนาอิสลามเป็นดัง่เคร่ืองน าทางชีวิต โดยมีครอบครัวท าหนา้ท่ีอบรม
ขดัเกลาอีกชั้นหน่ึง ถา้หากสามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งท่ีศาสนาสอน ไม่มีทางท่ีมนุษยจ์ะออกนอกลู่
นอกทาง เหมือนเป็นการฉีดวคัซีนไวใ้นตวัแลว้นัน่เอง 

(5) การบริหารชุมชน 
คณะกรรมการจะเรียกหัวหน้ากลุ่มบา้นมาประชุมกนัเดือนละคร้ัง แต่

ถา้มีเร่ืองด่วนก็สามารถเรียกประชุมได ้เชิญประธานกลุ่มบา้นมาประชุม แต่ก็มีประชุมประจ าทุกวนั
ศุกร์ท่ีมสัยิดเป็นประจ า โดยจะอบรมเร่ืองจริยธรรม การเมือง การบา้น วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ท่ี
จะมากระทบก าปง (หมู่บา้น/ชุมชน) 7 วนัก็จะพดูคุยกนัทนัที 

(6) ปัญหาการเสริมสร้างความเป็นธรรมและขอ้เสนอแนะ 
ผาสุกเห็นวา่ ปัญหาในการเสริมสร้างความเป็นธรรม คือ ความเห็นแก่

ตวั ไม่ไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนอย่างแทจ้ริง ดงันั้น ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตอ้งมี
ความจริงใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึน โดยผูน้ าตอ้งรับฟังสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจากทั้ง
สองฝ่าย ไม่ควรตดัสินจากความรู้สึกของตนเอง 

(7) ภาพในอนาคต 
ในมุมมองของผาสุกหากไม่มีการแกไ้ขความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน ชุมชนพอเพียงจะแค่เหลือแต่ช่ือว่าเป็นชุมชนเขม้แข็งท่ีมีประวติัศาสตร์ในการก่อตั้งชุมชน 
บรรพบุรุษคงเสียใจถ้าความเป็นเครือญาติจะตอ้งมาล่มสลายในยุคสมยัน้ี ดังนั้น ในฐานะเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของชุมชนพอเพียง ผาสุกยินดีท่ีจะใชค้วามพยายามในแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อท า
ให้ชุมชนพอเพียงเป็นชุมชนท่ีมีความน่าอยู่เช่นเดิม และจะตอ้งท าให้ชุมชนเขม้แข็งสามารถขา้ม
ผา่นการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนต่อไป 

ผาสุกตั้งความหวงัไวว้า่ จะตอ้งท าให้ชุมชนพอเพียงมีรายไดท้ัว่หนา้ มี
ช่ือเสียงร่วมกนัชุมชนมีรายไดท้ัว่หน้า มีช่ือเสียงร่วมกนั มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความ
สมานฉันท ์นอกจากน้ียงัรักษาภูมิปัญญาของชุมชนไวไ้ดอ้ย่างเหนียวแน่น ไม่วา่สังคมภายนอกจะ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร สังคมในชุมชนพอเพียงตอ้งเต็มไปดว้ยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เป็นสังคมของ
เครือญาติ ไม่มีการแข่งขนั มีการแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั และตอ้งส่งเสริมให้ใชชี้วิตอยา่งพอเพียง ใน
เม่ือคนในชุมชนมีท่ีดินเป็นของตนเองคนในชุมชนตอ้งใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การปลูกพืช
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สวนครัวซ่ึงไม่ไดใ้ชพ้ื้นท่ีมากนกั สามารถช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนในครอบครัวได ้
และยงัสามารถสร้างรายไดเ้สริมให้ครอบครัวได้เช่นกนั ผาสุกและคณะไดมี้การวางแผนรองรับ
ชุมชนบา้นจดัสรรท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนใหม่ใกลก้บัชุมชนพอเพียง ซ่ึงผาสุกมองวา่ แผนดงักล่าวเป็นการ
ตั้งรับและมองหาโอกาสท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตนัน่เอง 

2) กรณีตวัอยา่งท่ี 2 
เรไร (นามสมมติ) อายุ 43 ปี แม่ท่ีเล้ียงลูกเองทั้ง 5 คน เรไรจบการศึกษา

ระดบัชั้นประถมศึกษาซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของสตรีมุสลิมในสมยัก่อน โดยส่วนตวัเรไรชอบเรียน
หนงัสือมาก เรไรเล่าว่า ในวยัเด็ก บา้นท่ีอาศยัอยู่กบับิดามารดานั้น ตั้งอยู่ตรงขา้มโรงเรียนท่ีเปิด
สอนระดบัชั้นประถมศึกษา  แต่อายุของเรไรยงัไม่ครบเกณฑ์ท่ีจะเขา้เรียนได ้ทุกวนัเรไรจะเขา้ไป
เดินเล่นในโรงเรียน จนกระทัง่คุณครูผูส้อนเห็นถึงความตั้งใจของเรไรจึงไดอ้นุญาตให้เธอเขา้มา
เรียนหนงัสือร่วมกบันกัเรียนคนอ่ืนๆ ทั้งท่ีอายุของเรไรในขณะนั้นยงัไม่ครบเกณฑ์ ในวยัเรียนเรไร
เรียนหนงัสือไดใ้นระดบัท่ี 1 และอนัดบัท่ี 2 สลบักนัตลอดมา เป็นท่ีรู้กนัในโรงเรียนวา่เรไรไม่เคย
ขาดเรียน แต่ด้วยฐานะครอบครัวท่ียากจนบวกกับวฒันธรรมความเช่ือทางศาสนาท่ีไม่นิยมให้
ลูกผูห้ญิงเรียนหนังสือสูงมากนัก ท าให้เด็กหญิงเรไรไม่ได้เรียนต่ออย่างท่ีตนเองปรารถนา ด้วย
ความสงสารเด็กหญิงเรไรท่ีมีความตั้งใจในการเรียนมาก ครูประจ าชั้นไดเ้ดินทางมาขออุปการะ
เด็กหญิงเรไร เพื่อท่ีเด็กหญิงเรไรจะไดศึ้กษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน แต่ไดรั้บการปฏิเสธจากบิดา
และมารดา 

ก่อนท่ีจะแต่งงาน เรไรประกอบอาชีพแม่คา้ขายอาหารตามสั่งนอกชุมชน
มาก่อน เม่ือแต่งงานและมีบุตรแลว้  เรไรจึงมาท าหนา้ท่ีแม่บา้นเพียงอยา่งเดียว เรไรเป็นผูดู้แลลูกๆ
ทั้ง 5 คน ซ่ึงในศาสนาอิสลาม การดูแลบุตรถือวา่เป็นหนา้ท่ีส าคญัของผูเ้ป็นมารดาเป็นอยา่งยิ่ง จาก
สะใภท่ี้เป็นคนนอกชุมชน เรไรไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกของชุมชนพอเพียงนบัตั้งแต่วนันั้นจนถึงวนัน้ี
เป็นเวลา 25 ปีแลว้  ส าหรับเรไรแลว้ ทุกวนัน้ี คือ สมาชิกของชุมชนท่ีทุกคนในชุมชนพอเพียงรู้จกั
และรักใคร่ ดว้ยบุคลิกท่ีชอบช่วยเหลือคน คล่องแคลว้ รักท่ีจะศึกษาและเรียนรู้ ส่ิงเหล่าน้ี ท าให้
เรไรไม่หยุดน่ิงเป็นแม่บา้นมุสลิมธรรมดา แต่เรไรเรียนรู้โลกใบน้ีผ่านการพูดคุย ดูโทรทศัน์ อ่าน
หนงัสือ การศึกษาระดบัประถมศึกษานั้น ไม่ใช่อุปสรรคท่ีท าใหเ้รไรหยดุพฒันาความคิดของตนเอง 
ถา้หากตอ้งวดัฐานะจากวตัถุส่ิงของ เรไรกล่าววา่ ตนเองกบัครอบครัวคงเป็นแค่คนท่ีมีฐานะยากจน 
เพราะมีเพียงรถจกัรยานยนต ์ไม่สามารถเปรียบเทียบไดก้บัเพื่อนบา้นคนอ่ืนท่ีมีรถยนต ์ 

(1) ทศันะต่อความเป็นธรรมทางสังคม 
ในระดบัชุมชน เรไรใหค้วามเห็นวา่ เม่ือชุมชนมีผลประโยชน์เขา้มาใน

ชุมชน ผูน้ าจะตอ้งแจง้ให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้ และตอ้งเปิดเวทีให้ชาวชุมชนทุกคนได้แสดง



238 
 

 
 

ความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบังบประมาณท่ีลงในชุมชน เพื่อผูน้ าจะได้ทราบถึงความตอ้งการของ
ชุมชนและทิศทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป นอกจากเร่ืองผลประโยชน์แล้ว เร่ืองการเสีย
ผลประโยชน์เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ี เรไรคิดว่า คนในชุมชนควรจะไดรั้บทราบเช่นกนั ผูน้ าควรเปิด
โอกาสให้ชาวชุมชนรับทราบทั้งเร่ืองผลประโยชน์และเร่ืองเสียผลประโยชน์ เป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วมให้แก่ทุกคน ให้ทุกคนไดรั้บรู้ขอ้ดีและขอ้เสียของชุมชน ดงันั้น ผูน้  าจะตอ้งท าโครงการ
โดยไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ของพวกพอ้ง ซ่ึง เรไรมองว่า วิธีการบอกกล่าวให้เขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ นั้น ตอ้งเปิดโอกาสให้คนอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติหรือกลุ่มผลประโยชน์ของตนเองเขา้ร่วมเพียงอยา่ง
เดียว เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูน้ า โครงการท่ีเขา้มามีลกัษณะการซ่อมแซมของสาธารณะในชุมชน 
ท าใหช้าวชุมชนไดรั้บรู้ นอกจากน้ี ผูน้  าคนท่ีสองยงัไดมี้การแจง้ให้ทราบในท่ีประชุม พร้อมกบัการ
ท าจดหมายเป็นลายลกัษณ์แจง้ให้ทราบเป็นกิจลกัษณะ ในมุมมองของ เรไรมองวา่ เร่ืองความเป็น
ธรรมเป็นเร่ืองยากท่ีแบ่งให้ชดัเจน ตวัอยา่งเช่น คนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมชุมชน จะมีการพูดกนัวา่
มีการกินนอกกินในเหมือนกนันัน่เอง  

เรไรมองว่า สังคมท่ีมีความเป็นธรรมนั้น จะตอ้งเป็นสังคมท่ีไม่มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก เอาญาติพี่นอ้งมาเป็นขอ้อา้ง กลายเป็นผลประโยชน์เพื่อพวกพอ้ง ตอ้งให้ความ
เสมอภาคกบัทุกคน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงในเร่ืองของการบริหารชุมชนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผลประโยชน์นั้น เรไรมองวา่ หากสมาชิกในชุมชนตอ้งการตรวจสอบบญัชีต่างๆ 
ตอ้งสามารถขอดูและอธิบายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ี ความซ่ือสัตยเ์ป็นเคร่ืองวดั
ความเป็นธรรมท่ีส าคญั เพราะถา้มีโครงการเกิดข้ึนในชุมชน ทุกคนในชุมชนตอ้งรับทราบและมี
การกระจายผลประโยชน์ให้ทุกระดบั ตอ้งให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่รับรู้ รับทราบ และ
มีส่วนในการปฏิบติั ไม่มีแบ่งแยกทั้งในเร่ืองของเพศ และอาย ุ

ผูน้ าท่ีมีความเป็นธรรมนั้น เรไรคิดว่าตอ้งเป็นคนท่ีพยายามเขา้ถึงกบั
สมาชิกทุกคน และพยายามช่วยเหลือ หากสมาชิกในชุมชนต้องการความช่วยเหลือค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูด้อ้ยโอกาสมากกวา่ญาติพี่นอ้งของตนเอง 

ส าหรับสตรีมุสลิมท่ีได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา แต่ด้วย
ความพยายามในการขวนขวายหาความรู้ให้ตนเอง และมองว่าตนเองเป็นสมาชิกของชุมชนท่ี
สามารถพฒันามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเอง เรไรไดต้ดัสินใจเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาวจิยัท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยการชกัชวนของผาสุกผูอ้าวุโสในชุมชนท่ี
เรไรใหค้วามเคารพ และเพื่อนสนิท เรไรจึงไดมี้โอกาสท าวจิยัเร่ืองสุขภาวะของคนในชุมชน ในการ
ท าวิจยัเร่ืองสุขภาวะไดท้  าให้พรสวรรคใ์นเร่ืองการจดัการของเรไรเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึงทกัษะใน
การพูด การเขา้ร่วมงานและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  โดยเรไรไดป้รับทกัษะและความสัมพนัธ์
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ต่างๆ ตามเหตุการณ์ข้ึน ซ่ึงในการท าวิจยัคร้ังน้ี ตอ้งท าครบทุกกลุ่มบา้น ซ่ึงส่วนมากจะใชเ้วลาเยน็
ไปจรดมืดค ่า เพื่อให้คนท่ีอาศยัในตามกลุ่มบา้นต่างๆ โดยทีมวิจยัจะตกลงกนัว่าในแต่ละวนัจะเขา้
กลุ่มบา้น ใครจะท าหนา้ท่ีอะไร และจะใชบ้า้นใครเป็นศูนยก์ลางในการรวมตวัของคนในกลุ่ม โดย
ทีมงานท่ีเขา้ไปติดต่อในแต่ละกลุ่มบา้น ส่วนใหญ่จะใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวัของคนในทีมกบัคน
ในกลุ่ม ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ เรไรเป็นลูกหลานของชาวชุมชน แต่ไปโตท่ีอ่ืน และท่ีส าคญัเธอ
เป็นคนคุยสนุกและคุยในเร่ืองท่ีไม่ท าให้คนอ่ืนเสียหาย สามารถเขา้กบัผูสู้งอายุไดดี้  เช่น กลุ่มบา้น
ท่ี 13 เป็นกลุ่มบา้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ในบริเวณกลุ่มบา้น 13 มีการเล้ียงสุนขัท าให้ทีมวิจยัท่ีไม่มี
ความคุน้เคยกบัสุนขันัก ไม่กล้าท่ีจะเขา้ไปอีกทั้งเกิดความไม่เขา้ใจกนัระหว่างเร่ืองการขอติดตั้ง
มิเตอร์น ้ า ท าให้กลุ่มบา้น 13 ไม่ให้ความร่วมมือกบัทีมวิจยันัก ทีมวิจยัจึงได้ปรึกษาหารือและ
วางแผนในการจดัการ เรไรไดถู้กวางตวัให้เป็นผูไ้ปเจรจา เรไรจึงไดก้ลบัไปคุยกบัมารดาท่ีอยูต่่าง
ชุมชน จึงไดพ้บวา่ มารดาของตนเองเป็นเพื่อนกบัผูน้ าของกลุ่มบา้น 13 แต่เม่ือทั้งสองแต่งงานจึงได้
แยกยา้ยไปตั้งรกรากอยู่กบัครอบครัวของตนเอง ไม่ได้ติดต่อกนั เรไรเห็นช่องทางในการเขา้ไป
ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มบา้นท่ี 13 เรไรจึงเขา้ไปหานางผิน (นามสมมติ) ท่ีบา้น พร้อมกบัค าความระลึก
ถึงจากมารดาของตนเองและน าของฝากไปใหน้างผนิ และไดมี้โอกาสบอกกล่าวถึงความส าคญัของ
งานวิจยั และประโยชน์ท่ีกลุ่มบา้นจะได้รับ ยายผินจึงรับปากว่าจะคุยกบัคนในกลุ่มบา้นให้ จาก
ความช่วยเหลือของยายผนิและความพยายามของเรไรท าให้ทีมวิจยัไดมี้โอกาสเขา้ไปพูดคุย โดยใช้
บริเวณบา้นของยายผนินัน่เองเป็นท่ีจดัประชุม  

นอกจากจะเพิ่มความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนแล้ว ทักษะการ
ส่ือสารของเรไรเพิ่มเป็นเงาตามตัว เพราะต้องมีการไปสัมมนากับกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีท าวิจัยเร่ืองน้ี
เหมือนกนั จากท่ีเคยนัง่น่ิงๆ ไม่กลา้พดูหรือโตต้อบขอ้สงสัยในกลุ่มสัมมนา เม่ือเขา้ร่วมงานสัมมนา
หลายคร้ังและต้องเป็นตัวแทนของชุมชนพอเพียง  ท าให้เรไรกล้าท่ีจะส่ือสารและบอกเล่า
ประสบการณ์ในการท าวจิยัฉบบัน้ีใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาท่ีมีความสนใจ  

ความแตกต่างระหว่างผูน้ าสองยุคของชุมชนเรไรเห็นว่า ผูน้ ายุคแรก
เป็นผูน้ าท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีบรรพบุรุษเป็นผูต้ ั้งถ่ินฐานชุมชนพอเพียง และเน้นเร่ืองแผ่นดิน
ธรรมแผน่ดินทอง และไดรั้บการปลูกฝังมาวา่ ท่ีดินตรงน้ีเป็นของบรรพบุรุษ จะตอ้งรักษาแผน่ดิน
ไวซ่ึ้งเม่ือไดรั้บต าแหน่งผูน้ าชุมชนแลว้ เน้นเฉพาะเร่ืองฐานการเรียนรู้ ไม่ไดท้  าเร่ืองพฒันาชุมชน
มากนกั ผูน้ ายคุท่ีสอง ไม่ไดมี้บรรพบุรุษเป็นคนดั้งเดิม หากแต่เป็นคนนอกชุมชนท่ีอพยพยา้ยเขา้มา
ตั้งรกรากตั้งแต่สมยัเร่ิมแรก ยงัใหค้วามส าคญัอยา่งทัว่ถึงกบัชาวชุมชน 

ปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดความ
แตกแยก แบ่งเป็นฝ่าย  เรไรเสนอทางแกไ้ขวา่ ตอ้งมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีมีความกลา้ท่ีจะเขา้ไปถามอีก
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ฝ่ายหน่ึงวา่เกิดอะไรข้ึน เพื่อให้ทราบสาเหตุของปัญหานั้น นอกจากน้ี ผูน้  าชุมชนตอ้งไม่เขา้กบัฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใด ตอ้งมีความเป็นกลางในการแกไ้ขปัญหา ผูน้ าจะตอ้งพยายามแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
ทั้งน้ี ผูน้  าตอ้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย ตอ้งหาเหตุผลและหลกัฐานมาพิจารณาเพื่อหา
ความจริง เม่ือตอ้งไปเป็นตวักลางเพื่อประสานความแตกแยกท่ีเกิดข้ึน ตวักลางตอ้งมีศิลปะในการ
ใชค้  าพดูกบัคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และเขา้ไปถามความเป็นมาจากคู่กรณีนั้น  

สติกเกอร์บา้นสีขาวท่ีแสดงถึงการปลอดยาเสพติดของคนในชุมชน 
กลายเป็นอีกปัญหาความไม่เป็นธรรมอีกปัญหาหน่ึง เพราะไม่ไดมี้การติดกนัทุกหลงั ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัการพิจารณาของกลุ่มบา้นว่าบา้นใดควรจะไดรั้บสติกเกอร์บา้นสีขาวดงักล่าว สร้างความไม่
พอใจใหแ้ก่ทุกฝ่าย กลายเป็นสร้างภาพวา่บา้นท่ีไม่มีสติกเกอร์เป็นคนเลว 

(2) การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
เรไรมองว่าการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้ น ต้องเร่ิมจาก

ครอบครัวเป็นอนัดบัแรก โดยส าหรับเรไรนั้น จะซ้ือของให้ลูกเท่ากนัหมด แต่ถา้ลูกคนไหนมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือเคร่ืองมือในการเรียนหนงัสือท่ีจ าเป็นก็จะซ้ือให้ลูกคนนั้นก่อน พร้อมกบัอธิบาย
ใหลู้กคนท่ีเหลือฟังวา่ ดว้ยเหตุผลอะไรท่ีแม่จึงตอ้งท าอยา่งนั้น การใหเ้หตุผลต่างๆ แก่ลูก เพื่อให้ลูก
เขา้ใจถึงความจ าเป็น ซ่ึงลูกทุกคนจะไดรั้บของตามล าดับเวลาความจ าเป็นของแต่ละคน เรไรคิดว่า
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ตอ้งปฏิบติัตวัให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูก เพื่อให้ลูกไดซึ้มซับการท าความดี             
นอกจากน้ี เรไรยงัมองวา่ การเปรียบเทียบส่ิงท่ีไม่ดีหรือพฤติกรรมท่ีไม่ดีกบัส่ิงท่ีดีหรือพฤติกรรมท่ี
ดีใหลู้กไดล้องคิดและพิจารณาเป็นส่ิงส าคญั จะตอ้งไม่มีการยดัเยยีดความคิด แต่ตอ้งปล่อยให้ลูกได้
คิดเอง แลว้เขาจะจ าและไม่ปฏิบติัอย่างนั้นเอง การดูแลลูกในวนัน้ีแตกต่างจากสมยัท่ีเรไรเติบโต 
เธอยอมรับวา่ การเล้ียงลูกสมยัน้ีตอ้งสามารถเป็นไดม้ากกวา่พอ่แม่ ตอ้งเล้ียงลูกเหมือนเพื่อน เพื่อให้
ลูกกลา้ท่ีจะมาขอปรึกษาในทุกๆ เร่ือง ดงันั้น โอกาสท่ีลูกออกนอกลู่นอกทางนั้นเป็นไปไดน้อ้ยมาก 
เพราะผูป้กครองหรือคนเป็นพ่อเป็นแม่จะสามารถเท่าทนัความคิดและเขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัลูกไดอ้ย่างทนัท่วงทีนัน่เอง  นอกจากน้ี เรไรยงัท าเป็นตวัอย่างให้ลูกได้เห็น ถือว่าเป็นการ
ปลูกฝังให้แก่ลูก ๆ อยา่งไม่รู้ตวั ตวัอยา่งส าคญัท่ีลูก ๆ ไดเ้ห็น คือ เน่ืองจากในขณะน้ีกลุ่มบา้นของ
เรไรยงัไม่ไดรั้บการแยกมิเตอร์ประปา ท าใหค้่าน ้าประปาสูงกวา่บา้นทัว่ไป เพราะอตัราท่ีถูกเก็บนั้น 
เป็นอตัราของโรงงานหรือหอพกัต่างๆ เรไรไดรั้บมอบหมายเป็นคนคอยเก็บเงินค่าน ้ าประปาจากทุก
บา้นท่ีใช้มิเตอร์ร่วมกนั โดยเรไรตอ้งเดินจดรายละเอียดการใช้น ้ าของบา้นแต่ละหลงัแล้วน ามา
ค านวนเป็นค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี ชุมชนพอเพียงยงัจดัให้มีกองทุนเงินสะสมพอเพียง (นามสมมติ)  
โดยให้แต่ละกลุ่มบา้นบริหารจดัการเงินในแต่ละเดือน แลว้น าส่งท่ีประธานกองทุนเงินสะสมเรไร
ได้รับมอบหมายให้เป็นผูบ้ริหารจัดการกองทุนของกลุ่มบ้านตนเอง ในแต่ละเดือน เธอเป็น                       
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ผูร้วบรวมเงินกองทุนของกลุ่มบา้นและไดรั้บความไวว้างใจจากกลุ่มบา้นเป็นอยา่งมาก เพราะบา้น
บางหลงัมอบเงินให้เรไรบริหารเป็นรายปี ไม่ตอ้งมาคอยเก็บเป็นรายเดือน เน่ืองจากทุกคนมองว่า  
เรไรไม่เคยมีปัญหาเร่ืองเงิน จึงเป็นการสร้างความไวว้างใจให้แก่สมาชิกกลุ่ม เม่ือส่งเงินแลว้ เรไร
จะมาแจงบญัชีให้สมาชิกกลุ่มรับทราบถึงยอดเงินท่ีได้น าฝากไปและยอดเงินสรุปทั้งหมด การ
ปฏิบติัเหล่าน้ี เรไรใช้เป็นตวัอย่างในการสอนให้ลูกได้เห็นถึงการสร้างความเป็นธรรมผ่านตน
นัน่เอง  

เรไรให้ความส าคญักบัการศึกษาเป็นอย่างมาก เรไรส่งเสริมให้ลูกๆ 
ไดรั้บการศึกษาเท่าท่ีทุกคนตอ้งการ ไม่มีการปิดกั้นความสามารถระหวา่งลูกผูห้ญิงกบัลูกผูช้าย ขอ
แค่ให้เรียนอยา่งเต็มท่ีเท่านั้น เรไรสอนลูกวา่ “จะเรียนอะไรไดท้ั้งนั้น ขอแค่เรียนให้จบ เวลาจะคบ
เพื่อน ขอให้ใชค้วามคิด” ส าหรับลูกชายท่ีมีความปรารถท่ีจะเรียนช่างกล เรไรขอลูกชายว่า ขอให้
หลีกเล่ียงยาเสพติด เหลา้ เบียร์ และหากเพื่อนชวนไปทะเลาะกบัผูอ่ื้น ขอให้คิดว่า “ถา้ไปตีกบัคน
อ่ืน คนท่ีเสียใจเป็นคนแรกคือแม่” เรไรจะสอนให้ลูกๆ คิดเองและยงัเปิดโอกาสให้ลูกคนอ่ืนไดมี้
ส่วนร่วมในการช่วยคิดและตดัสินใจ นอกจากน้ีเรไรยงัมีวิธีติดตามดูแลโดยท่ีไม่ให้ลูกๆ รู้สึกว่า
มารดากา้วก่ายเรไรใชว้ิธีการโทรศพัทถ์ามข่าวคราว โดยถามทีเล่นทีจริง เช่น “วนัน้ีเพื่อนชวนไปตี
กนัหรือเปล่า” เรไรใชว้ธีิเล้ียงลูกแบบเพื่อน เพื่อใหลู้กรู้สึกไวว้างใจในตวั เรไรซ่ึงเธอมกัจะไดรั้บค า
ชมจากลูกๆ เสมอวา่ เป็นแม่ท่ีมีความทนัสมยัทางความคิด เป็นท่ีพึ่งให้แก่ลูกได ้แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุด 
เรไรไม่เคยละเลยเร่ืองของศาสนา เธอสั่งสอนลูกตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลามทุกประการ 

เรไรใหเ้วลากบัการเล้ียงลูกมาเป็นอนัดบัแรก ใหค้วามรักทั้งหมดแก่ลูก 
เป็นคนละเอียดอ่อนต่อการด าเนินชีวิต เรไรไม่ไดบ้งัคบัลูกแต่ใช้วิธีอธิบายถึงความส าคญัในเร่ือง
ต่าง ๆ เรไรใกลชิ้ดสนิทสนมกบัลูกทั้ง 5 คน โดย เรไรใชเ้วลาในการศึกษานิสัยใจคอของลูกแต่ละ
คนอยา่งละเอียด เพราะ “ลูกทุกคนมีรู้สึกและมีความแตกต่าง” ส าหรับลูกผูห้ญิงนั้น ไม่ใช่เร่ืองยาก
ส าหรับเรไรนกั เพราะปกติเรไรสนิทสนมกบัลูกผูห้ญิงอยู่แลว้ ท าให้มีเร่ืองอะไร ลูกสาวกลา้ท่ีจะ
ปรึกษา แต่ส าหรับลูกผูช้ายนั้น เรไรยอมรับว่าค่อนขา้งยากเหมือนกนัในการท าความเขา้ใจ เรไร
บอกวา่ ลูกคนท่ี 2 นั้นเป็นเด็กติดเพื่อน เรไรจะคอยแนะน าลูกวา่เร่ืองไหนดี เร่ืองไหนไม่ดี  

นอกจาก เรไรจะให้อิสระแก่ลูกในทางความคิดแล้ว เรไรยงัสามารถ 
ขอความช่วยเหลือจากลูกๆ ได ้เม่ือเกิดปัญหาท่ีตอ้งช่วยกนัแกไ้ข เช่น เรไรไม่ตอ้งการให้ลูกเรียน
ช่างกล จึงมาปรึกษาลูกสาวและลูกชายว่าควรจะแนะน าหรือสอนอย่างไรแก่น้องของพวกเขาท่ี
ตอ้งการเรียนช่างกล ซ่ึงเรไรไดค้  าแนะน าท่ีดีจากลูก ท าให้เรไรรู้วา่ น่ีคือ ผลดีของการเล้ียงดูแบบไม่
บงัคบัลูก ท าให้ลูก ๆ กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นและมีมุมมองท่ีแตกต่างออกจากเรไร ซ่ึงบางคร้ัง
ดว้ยวยัท่ีไม่แตกต่างกนัของลูก ท าให้มีความเขา้ใจต่อความตอ้งการของนอ้งไดดี้กวา่เรไรจึงไดน้ า
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ค าพูดของพี่ชายมาบอกนอ้งชายวา่ พี่ชายให้ความเห็นแบบน้ี เพราะฉะนั้นหากยงัตอ้งการเรียนช่าง
กล เรไรจะให้เรียนแต่ขอในเร่ืองต่อไปน้ี คือ ห่างไกลยาเสพติด ไม่ไปมีเร่ืองกบัใคร แต่สามารถมี
อาวุธไวส้ าหรับป้องกัน ในส่วนของลูกสาว เรไรมองว่า ความรู้แค่ระดับชั้นประถมศึกษานั้น                 
ไม่เพียงพอกบัการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั เรไรจึงส่งเสริมให้ลูกศึกษาต่อตามความตอ้งการหรือ
จนสุดความสามารถท่ีมีอยู ่ 

ส าหรับในชุมชนนั้น เรไรจะให้ความส าคญักับการท างานของผูน้ า
ชุมชนว่า ส่ิงท่ีผูน้  าชุมชนท านั้นเป็นอย่างไร ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหน กระจาย
ทัว่ถึงคนในชุมชน ยุติธรรมกบัทุกคนในชุมชน เรไรยึดหลกัคิดท่ีว่า “ถ้าเราให้ พระเจา้จะให้เรา
มากกวา่นั้น” แต่ส าหรับปัจจุบนั คนท่ีเห็นใจคนอ่ืน ช่วยเหลือคนอ่ืนจะกลายเป็นคนโง่  

(3) การพฒันาชุมชน 
เรไรเห็นวา่ ควรให้สมาชิกในชุมชนมีบทบาทในการพฒันาชุมชนเพิ่ม

มากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณต่างๆ ท่ีเขา้มาในชุมชนพอเพียงเพื่อสร้างความเป็นเจา้ของให้แก่
สมาชิก นอกจากน้ี สมาชิกของชุมชนเองตอ้งรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยเช่นกัน เพราะทุกคนอยู่
ร่วมกนัในชุมชนเช่นกนั  

(4) ปัญหาในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
เรไรมองว่า การเสริมสร้างความเป็นธรรมนั้น หากมีการแบ่งพรรค

แบ่งพวก เห็นแก่พวกพอ้งญาติพี่น้องของตน โอกาสในการสร้างความเป็นธรรมนั้นไม่มีทางจะ
เกิดข้ึน ดงันั้นทุกคนตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั  

4.2.2.3 กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมทางสังคม 
การวิจยัในคร้ังน้ีไดใ้ชว้ิธีกรณีศึกษา (Case Study) เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีเพื่อให้

ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนทั้งในแนวกวา้งและแนวลึกท่ีเก่ียวกบัแบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับ
ใชค้วามเป็นธรรมทางสังคม ท าใหเ้กิดความชดัเจนและสมบูรณ์ยิ่งข้ึนส าหรับขอ้มูลความเป็นธรรม
ของชุมชนพอเพียง การวิจยัในคร้ังน้ีเลือกกรณีศึกษาการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมเป็นตวัแทนในการ
แสดงความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1)  การแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
ในปี 2554 ไดเ้กิดเหตุการณ์มหาอุทกภยัคร้ังส าคญัของประเทศไทย โดย

มวลน ้าท่าไดเ้ร่ิมท่วมจากภาคเหนือแลว้ไหลผา่นภาคกลางตอนบน ต่อเน่ืองมาสู่ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าภาค
กลางจนเอ่อลน้เขา้ท่วมพื้นท่ีชุมชน พื้นท่ีเกษตรกรรม พาณิชยกรรม นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ริมแม่น ้ าเจา้พระยา และท่ีลุ่มในหลายจงัหวดั ซ่ึงกรุงเทพมหานครเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากน ้ าท่วมในคร้ังน้ีเช่นกัน มวลน ้ าท่าได้สร้างความเสียหายในวงกวา้ง ทั้ งทางด้าน
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สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการเมือง จึงได้มีการแก้ไขปัญหาการระบายโดยให้

ปริมาณน ้าเหล่านี้ได้ไหลลงไปยังพื้นท่ีรับน ้า เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น   

(1)  พื้นท่ีรับน ้าชุมชนพอเพียง 

เม่ือมีการผันน ้าออกจากกรุงเทพมหานคร มวลน ้าเหล่านั้น ได้มาลงท่ี

ชุมชนพอเพียงซ่ึงได้กลายสภาพเป็นพื้นท่ีรับน ้า ทั้งนี้ด้วยภูมิประเทศของชุมชนพอเพียงท่ีล้อมรอบ

ไปด้วยคลองทั้ง 2 คลอง ท าให้เกิดปริมาณน ้าท่ีเอ่อล้นเข้ามาในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก  ทุกครัวเรือนท่ี

อยู่ในชุมชนพอเพียงต่างได้รับความเสียหายอย่างท่ีไม่เคยประสบมาก่อน เน่ืองจากในครั้งนี้ น ้าได้

เข้าไปในบริเวณบ้านทุกหลัง และอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูง ท าให้บ้านทุกหลังเหมือนถูกตัดขาดจาก

สังคมภายนอก เพราะการคมนาคม ณ ขณะนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก แต่ชาวชุมชนพอเพียง

ไม่ได้นิ่งนอนใจรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พวกเขาได้

พยายามช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมชุมชน เพราะทุกคนต่างตกในชะตากรรมเดียวกัน ด้วยความ

ร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนจนท าให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยดี นับว่าเป็นตัวอย่าง

ในการจัดการด้วยความเป็นธรรมอีกตัวอย่างหน่ึง โดยมีกระบวนการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมดังนี้ 

(2)  แนวทางการแก้ไข 

ในระยะเริ่มแรก เน่ืองจากปริมาณน ้ายังไม่มากนัก ชาวชุมชนท่ี

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก็จะช่วยเหลือตัวเองก่อน โดยซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันน ้าท่วม 

เช่น อิฐ ทรายมาก่อป้องกันน ้าท่วม ระหว่างนั้น คณะกรรมการบริหารชุมชนพอเพียง (นามสมมติ)

ได้ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในการเตรียมสถานท่ีส าหรับให้ชาวชุมชนอพยพไปอยู่ เช่น 

โรงเรียน มัสยิด ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการ เป็นต้น หากชาวชุมชนไม่สามารถป้องกันน ้าท่ีเอ่อเข้าท่วม

ได้แล้ว  ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ยืมใช้สถานท่ีต่างๆ ซ่ึงน ้าท่วมในครั้งนี้ ได้มีชาว

ชุมชนบางส่วนอพยพเข้าไปพักในสถานท่ีท่ีได้มีการจัดเตรียมไว้แล้ว 

คณะกรรมการบริหารชุมชนพอเพียงได้จัดตั้งคณะกรรมการ

อาสาสมัคร (นามสมมติ) จ านวน 3 คนขึ้นมา ซ่ึงกรรมการทั้งสามท่านนี้ เป็นบุคคลท่ีชาวชุมชน

พอเพียงให้ความเคารพนับถือและเป็นบุคคลท่ีสามารถเข้าถึงชาวชุมชนได้ทุกระดับ โดยมีประธาน

ชุมชนและอิหม่ามคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เช่น คอยรับบริจาคจากชาวชุมชนท่ีมีจิตกุศล

ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน  

ส าหรับหน้าท่ีของคณะกรรมการอาสาสมัครนี้ คือ ไปเยียวยา                    

เยี่ยมเยียน ให้ก าลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้ท่ีเดือดร้อน โดยคณะกรรมการอาสาสมัครทั้ง 3 คนนี้ 

เป็นผู้ออกภาคสนามว่าในแต่ละกลุ่มบ้านนั้น มีใครได้รับความเดือดร้อนอย่างไร หนักหนาสาหัส

ขนาดไหน โดยใช้รถการเกษตรท่ีเรียกว่า “รถกระแทะ” ท่ีสามารถลุยน ้าเข้าไปในพื้นท่ีได้ นอกจาก
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คณะกรรมการอาสาสมัครจะท าหน้าท่ีออกไปให้การช่วยเหลือแล้ว ยังได้ท าการระดมทุนทรัพย์ทั้ง

จากตนเองและชาวชุมชนท่ีมีก าลังทรัพย์ สละทรัพย์เพื่อซื้อของบริจาค เม่ือคณะกรรมการ

อาสาสมัครได้สิ่งของบริจาคแล้ว จะเป็นผู้บริหารจัดการสิ่งของเหล่านั้น โดยน าไปให้ผู้ท่ีเดือดร้อน

ท่ีสุด ยากจนท่ีสุด ลดหลั่นกันไป  

ในส่วนของคณะกรรมการบริหารชุมชนพอเพียงได้ท าเร่ืองขอทราย 

และไม้ส าหรับท าสะพานจากทางส่วนราชการ เม่ือส่วนราชการอนุมัติแล้ว คณะกรรมการบริหาร

ชุมชนพอเพียงจะมาประกาศให้ทุกครัวเรือนไปจัดการขนทรายและไม้กันเอง ซ่ึงวิธีการของคณะ

กรรมการบริหารชุมชนพอเพียงนั้น มีทั้งวิธีอธิบายขั้นตอนของการไปขอรับทรายและไม้ และไปท า

เร่ืองต่อคิวไว้ให้ ชาวชุมชนคนไหนท่ีมีสะดวกและมีรถสามารถไปขอรับได้ก่อน โดยมีคณะ

กรรมการบริหารชุมชนพอเพียงคอยให้การบริการอยู่ท่ีท่ีรับทรายและไม้นั่นเองซ่ึงในแต่ละกลุ่ม

บ้านได้ช่วยกันน าไม้มาสร้างเป็นสะพาน เพื่อให้สามารถออกจากบ้านไปท างานได้ เป็นการบรรเทา

ความเดือดร้อนแก่กลุ่มบ้านของตน 

การปรับตัวของชาวชุมชนเอง นอกจากท่ีให้ความช่วยเหลือซ่ึงและ

กันแล้วนั้น ทุกคนพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ใครท่ีมีรถยนต์ท่ีสามารถลุยน ้าออกไปจาก

ชุมชนได้ก็จะรับอาสาพาเพื่อนบ้านโดยสารออกไปด้วยกัน นอกจากนี้ เรือได้กลายเป็นพาหนะท่ี

ส าคัญในการสัญจรไปมา ซ่ึงบ้านไหนมีเรือก็จะน าออกมาใช้และรับ-ส่งเพื่อนบ้านเช่นเดียวกัน ส่วน

อาหารการกิน ชาวชุมชนสามารถใช้ชีวิตได้ไม่ล าบากเลย เพราะพวกเขาใช้ภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอด

ต่อกันมาและยังคงใช้ในชีวิตประจ าวันของตนอยู่แล้ว นั่นคือการหาปลา หรือแม้กระทั่งผักต่างๆ ท า

ให้ปัญหาในเร่ืองอาหารได้บรรเทาเบาบางลง  

(3) แนวทางการฟื้นฟูชุมชนพอเพียง 

หลังจากได้รับการประกาศว่า ชุมชนพอเพียงเป็นพื้นท่ีประสบภัยแล้ว 

เพ่ือให้ได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ จึงต้องมีการยื่นเอกสารค าร้องขอรับความช่วยเหลือ

จากกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารชุมชนพอเพียง* อ านวยความสะดวกด้วยการไปรับ

เอกสารจากส านักงานเขต แล้วน ามาแจกจ่ายให้แก่ชาวชุมชน โดยในช่วงแรกนั้น ทางเขตไม่ยอม

มอบเอกสารดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารชุมชนพอเพียง ดังนั้น คณะกรรมการบริหารชุมชน

พอเพียงจึงเข้าไปสอบถามข้อมูล ขั้นตอน และหลักฐานและเอกสารต่างๆท่ีต้องใช้ประกอบส าหรับ

ชาวชุมชน เพื่อวันท่ีจะมายื่นด าเนินการ ชาวชุมชนจะได้ไม่ต้องเสียเวลา หากชาวชุมชนจะได้เตรียม

เอกสารให้พร้อม นับว่าเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ชาวชุมชนพอเพียง 

เม่ือจ านวนผู้ประสบภัยมีจ านวนมากขึ้น ทางเขตไม่สามารถให้บริการ

ได้อย่างทั่วถึง จึงได้กระจายอ านาจลงมาท่ีชุมชน โดยทางเขตได้มอบเอกสารต่าง ๆ มาไว้ท่ีประธาน
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ชุมชนพอเพียงประธานชุมชนพอเพียงจึงได้มาปรึกษากับคณะกรรมการบริหารชุมชนพอเพียงว่าจะ

จัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เข้าถึงชุมชนให้ได้มากท่ีสุด คณะกรรมการอาสาสมัครและ

คณะกรรมการบริหารชุมชนจึงได้แบ่งสายงานกันเข้าไปแจกเอกสารส าหรับกรอกยื่นขอรับความ

ช่วยเหลือ โดยได้ก าหนดระยะเวลาให้น ามาส่งคืนท่ีคณะกรรมการทั้งสองชุด เพื่อท่ีจะได้รวบรวม

ไปส่งส านักงานเขต เป็นการอ านวยการความสะดวกให้แก่ชาวชุมชนท่ีได้รับความเดือดร้อนนั่นเอง 

(4) บทสรุป 

เหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนี้ เป็นข้อยืนยันท่ีดีให้แก่ชุมชนพอเพียงว่า

ได้เกิดความเป็นธรรมระหว่างชาวชุมชนด้วยกัน ดังนี้ 

(4.1) ความเป็นเครือญาติ ท่ีเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้การแก้ไข

ปัญหาน ้าท่วมในครั้งนี้ประสบความสัมผัส ชาวชุมชนพอเพียงทุกคนพร้อมท่ีจะเสียสละ เพ่ือให้ชาว

ชุมชนคนอ่ืนสามารถอยู่รอดไปด้วยกันได้ ถึงแม้ตนเองก็ตกอยู่ในสภาวะความเดือดร้อนเฉกเช่นเดิม

กัน 

(4.2) ชุมชนเข้มแข็ง ชาวชุมชนพอเพียงพ่ึงพาอาศัยตัวเองเป็น

หลัก เม่ือตนเองเข้มแข็งแล้ว ชาวชุมชนค านึงถึงส่วนรวม ต่างให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีเดือดร้อนกว่า 

ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ หากใช้ภูมิปัญญาของพวกตนช่วยกันแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้น  

(4.3) ชุมชนมีความเป็นธรรม ในความเป็นจริงแล้ว ถุงยังชีพ 

แผ่นไม้ไม่สามารถจัดสรรให้ชาวชุมชนพอเพียงได้ทุกหลังคาครัวเรือน หรือไม่สามารถมอบถุงยัง

ชีพให้ทุกคนได้ หรือได้รับของบริจาคเท่ากันได้ แต่ภายใต้จิตส านึกของชาวชุมชนพอเพียงกลับ

ค านึงถึงกลุ่มท่ีด้อยโอกาสท่ีทุกคนพยายามให้ได้รับความช่วยเหลือแล้วจึงไล่ล าดับความเดือดร้อน

ลง  

(4.4) การท าหน้าท่ีของผู้น าในชุมชนเองเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีก

ปัจจัยหน่ึง ผู้น าไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง พยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างทั่วถึง 

โดยผู้น าได้ท าเป็นตัวอย่างทั้งเร่ืองของการบริจาคทั้งทุนทรัพย์และแรงในการท างานโดยไม่รู้จัก

เหน็ดเหน่ือย เพื่อให้ชุมชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้ได้   

  จากเหตุการณ์น ้าท่วมในครั้งนี้ ได้สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนพอเพียง 

เป็นบทพิสูจน์ให้ได้เห็นว่า การท่ีชุมชนจะอยู่รอดและมีความเข้มแข็งได้นั้น ทุกคนในชุมชนต้อง

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนั่นเอง 
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4.2.3 ผลการศึกษาความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนพอเพียง 

 ในการศึกษาข้อมูลความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนพอเพียงนั้น สมาชิกของชุมชนมี

ความเข้าใจและเรียนรู้เร่ืองความเป็นธรรมผ่านพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงลักษณะ

ของวัฒนธรรม บริบทของชุมชน รวมถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนล้วนมีผล

ต่อการเกิดความเป็นธรรมในชุมชนท่ีนอกเหนือจากการก ากับของกฎหมายนั่นเอง เม่ือสมาชิกของ

ชุมชนตระหนักได้ถึงความส าคัญของความเป็นธรรมแล้ว ทุกคนในชุมชนจะช่วยกันเสริมสร้างและ

ต่อเติมให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในชุมชน เพื่อให้ทุกคนในชุมชนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

จะเห็นได้ว่า ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมนั้นจึงเป็นประเด็นท่ีมีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง และ

ซับซ้อนเกินกว่าจะตีความตามกรอบของกฎหมายได้เพียงอย่างเดียวส าหรับ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

จะศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ความเป็นธรรมทางสังคม 

(1)  แบบความเป็นธรรมในชุมชน  

(2) ความหมายของความเป็นธรรม 

(3) ลักษณะ/จุดสังเกตความเป็นธรรมในชุมชน 

(4) ลักษณะสังคมในฝันท่ีมีความเป็นธรรม 

2) สถาบันท่ีท าหน้าท่ีเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในชุมชน(ครอบครัว 

โรงเรียน ศาสนา)  

3) วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

4)  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

5)  การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 

4.2.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค าว่าความเป็นธรรมทางสังคม 

  จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญของชุมชนพอเพียงได้อธิบายว่า แบบของ

ความเป็นธรรม หมายถึง ประชาชนต้องได้รับการแบ่งสรรปันส่วนเท่ากันมีความซ่ือสัตย์ ช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน อยู่กันอย่างสงบสุข มีความสมานฉันท์แบบพี่น้อง ยึดหลักศาสนา ไม่แบ่งพรรคแบ่ง

พวก ปลอดภัยจากการลักขโมย จากการสัมภาษณ์ ปรารถนา (นามสมมติ, 2555) กล่าวว่า  

 

บ้านเรือนในชุมชนพอเพียงไม่มีรั้วกั้นระหว่างบ้าน เน่ืองจากทุกคนเป็นเครือญาติ

กัน จะช่วยกันสอดส่องป้องกันคนแปลกหน้าท่ีเข้ามา จึงไม่จ าเป็นต้องมีรั้วเพื่อกัน

ขโมย เพราะทุกคนในชุมชนรู้จักกันหมด แต่ปัจจุบัน ต้องสร้างประตูรั้ว เน่ืองจาก

มีวัยรุ่นจากชุมชนอ่ืนและคนแปลกหน้ามาเข้า-ออกในชุมชนเยอะขึ้น 
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ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่ของชุมชนพอเพียงเห็นว่าความเป็นธรรมทางสังคม
ควรมีลกัษณะท่ีประชาชนไดรั้บทุกอยา่งอยา่งเสมอภาค ตอ้งค านึงถึงผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกวา่ ทั้งน้ีทุกคน
มีสิทธิท่ีจะได ้และประชาชนจะตอ้งท าหนา้ท่ีของตนเองดว้ยเพื่อท่ีจะให้ไดสิ้ทธินั้น (ร้อยละ 46.7) 
รองลงมาความเป็นธรรมทางสังคมตอ้งมีลกัษณะท่ีประชาชนตอ้งได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยมีการด าเนินชีวติตามหลกัศาสนา (ร้อยละ 20) และ
ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ความเป็นธรรมทางสังคมมีลกัษณะไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั มีความเท่าเทียม 
ซ่ือสัตย ์(ร้อยละ 13.3) และตอ้งมีความเสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ไม่มีการแบ่งพรรค
แบ่งพวก (ร้อยละ 13.3) ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10 ลกัษณะ/จุดสังเกตความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนพอเพียง 
 
ลกัษณะความเป็นธรรมทางสังคม จ านวน 

(n=15) 
ร้อยละ 
(100.0) 

1.ได้รับทุกอย่างเสมอภาค ตอ้งค านึงถึงผูท่ี้ด้อยกว่าด้วย ทุกคนมี
สิทธิท่ีจะได ้และตอ้งท าหนา้ท่ีของตนเองดว้ย  

7 46.7 

2. สังคมตอ้งไดรั้บความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจ ด าเนินตามหลกัศาสนา 

3 20.0 

3. ไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั มีความเท่าเทียม ซ่ือสัตย ์ 2 13.3 
4. ตอ้งมีความเสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก 

2 13.3 

5. อยู่กนัด้วยความรัก มีความสามคัคี เก้ือกูลและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั 

1 6.7 

 
 

  ส าหรับชุมชนพอเพียงนั้น แบบความเป็นธรรมท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บเท่าเทียมกนั และ
ค านึงถึงผูด้อ้ยโอกาสผูอ่ื้นดว้ยนั้น เน่ืองจากชุมชนพอเพียงมีเกิดปัญหาความไม่เขา้ใจระหวา่งคนใน
ชุมชนข้ึน เน่ืองจากโครงการต่างๆ ท่ีเขา้มาพฒันาชุมชน เช่น โครงการแจกแวน่ตาให้ผูสู้งอายุ ซ่ึง
หน่วยงานราชการตอ้งการให้ผูน้  าชุมชนในขณะนั้นได้แจกจ่ายให้ผูสู้งอายุอย่างทัว่ถึง แต่กลบัมี
ปัญหาเกิดข้ึน เน่ืองจากชาวชุมชนบางส่วนไม่พอใจพร้อมกบักล่าวว่า ผูน้  าแจกเฉพาะญาติพี่น้อง
ของตนเอง ดงันั้น จึงไดเ้กิดความพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยใช้



248 
 

 
 

หลกัศาสนาท่ีทุกคนในชุมชนพอเพียงยึดมัน่เป็นแนวทางในการปฏิบติัชีวิตอย่างเคร่งครัด เป็น
รัฐธรรมนูญของการด าเนินชีวิต ซ่ึงศาสนาอิสลามไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการสอนให้รักความยุติธรรม 
เช่น “โอ! บรรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย จงเป็นผูด้  ารงความเท่ียงธรรมในการเป็นพยานเพื่ออลัเลาะห์ แมว้่า
การเป็นพยานนั้น จะเป็นผลร้ายต่อสูเจา้เอง หรือต่อบิดามารดาหรือญาติสนิทก็ตาม” (ซูเราะห์ 4: 
135) และการสอนใหต่้อตา้นความอยติุธรรม เช่น “การกดข่ีข่มเหงนั้นร้ายแรงกวา่การฆ่า” (ซูเราะห์ 
2: 191) “จงด้ินรนต่อสู้ดว้ยสมบติัของสูเจา้ และชีวติของสูเจา้ในทางของพระอลัเลาะห์” (ซูเราะห์ 9: 
41) เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีหลักค าสอนท่ีสอนให้มีเมตตา และกรุณาต่อกันเพื่อนมนุษย์ ดังน้ี 
“แทจ้ริงมนุษยน์ั้นเป็นประชาชาติเดียวกนั ดงันั้นพระอลัเลาะห์จึงทรงตั้งบรรดานบีเป็นผูแ้จง้ข่าวดี
และผูต้กัเตือน ทั้งไดป้ระทานคมัภีร์พร้อมดว้ยสัจจธรรมลงมายงัสูเจา้ทั้งหลาย” (ซูเราะห์ 2: 213) ค า
สอนเก่ียวกบัชุมชน “มนุษยช์าติเอ๋ย แทจ้ริงชุมชนของสูเจา้เป็นชุมชนเดียวกนั และเรา (อลัเลาะห์) 
เป็นพระผูอ้ภิบาลของสูเจ้า ดังนั้นจงเคารพภกัดีเรา” (ซูเราะห์ 21: 921) โดยจะต้องให้ความ
ช่วยเหลือแก่ญาติพี่นอ้ง และผูต้กทุกข ์“จงปฏิบติัดีต่อบิดามารดา ญาติสนิทและเด็กก าพร้า และจง
สนทนากบัผูค้นด้วยดี” (ซูเราะห์ 2: 83)  และ “จงช่วยเหลือญาติสนิท เด็กก าพร้า คนขดัสน คน
เดินทาง และผูข้อตลอดถึงเชลย” (ซูเราะห์ 2: 177)  จากค าสอนเหล่าน้ี ชาวชุมชนพอเพียงไดน้ ามา
ปรับใช้ในการบริหารเงินกลุ่มออมทรัพยท่ี์เกิดจากนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองท่ีตอ้ง
น าส่งทุกเดือน ดงัท่ี คะนึง (นามสมมติ,  2555)ได้ยกตวัอย่างการด าเนินบริหารกองทุนสัจจะ
พอเพียง ดงัน้ี 
 

บางคนจะให้เงินเป็นกอ้น ข้ีเกียจมาจ่ายทีละเดือน เพราะสมาชิกไวว้างไวใ้จว่ามี
ความซ่ือสัตย ์และถา้หากสมาชิกมีปัญหาเร่ืองการส่งเงินท่ีกูจ้ากกลุ่มออมทรัพย ์
เช่น กูม้า 20,000 บาท ทุกคนท่ีอยู่ในกลุ่มจะเร่ียไรช่วยกนัจนไดจ้  านวนดงักล่าว
จ่ายแทนไปก่อน เพื่อเป็นรักษาสัจจะท่ีให้ไวก้บักลุ่มออมทรัพย ์สมาชิกท่ีมีปัญหา
จะตอ้งเอาเงินมาใชคื้นในเดือนต่อไป ซ่ึงสมาชิกคนดงักล่าวไม่กลา้ท่ีจะโกงอยูแ่ลว้ 
เพราะทุกคนเป็นเครือญาติกนัหมด 

 
  4.2.3.2 ลกัษณะสังคมในฝันท่ีมีความเป็นธรรม 
  ในมุมของชุมชนพอเพียงเอง ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ส่วนใหญ่เห็นว่า สังคมท่ีมีความ
เป็นธรรมทางสังคมนั้น ตอ้งเป็นสังคมมีความรัก สามคัคี ร่วมแรงร่วมใจกนั มีสิทธิและเสรีภาพ              
ซ่ึงตอ้งท าหน้าท่ีของตนเองดว้ย รับรู้ร่วมกนัในผลประโยชน์/เสียผลประโยชน์ของชุมชน เคารพ
สิทธิผูอ่ื้นดว้ย  (ร้อยละ 50) รองลงมาในสัดส่วนเท่ากนั คือ สังคมตอ้งมีความมีความรักใคร่กลม
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เกลียวกนั ทุกคนไดใ้นส่ิงท่ีทุกคนควรได ้ไม่มีความอิจฉาริษยากนั (ร้อยละ 18.8) และเป็นสังคม              
ท่ีเปิดโอกาสในการสร้างรายไดแ้ละมีส่วนร่วมในการพฒันา ไม่มีการแบ่งฝ่าย มีการจดัระเบียบ
สังคม สร้างวนิยัในครอบครัว (ร้อยละ 18.8) นอกจากน้ี ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัยงัเห็นวา่ สังคมท่ีมีความ
เป็นธรรมตอ้งมีความสามคัคี ซ่ือสัตย ์ไม่ตดัสินผูอ่ื้น มีจิตใจเสียสละ และสามารถตรวจสอบการ
ท างานได ้(ร้อยละ12.5) ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11  ลกัษณะสังคมในฝันท่ีมีความเป็นในสังคม 
 

สังคมทีม่ีความเป็นธรรม จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.0) 

1. มีความรัก สามคัคี ร่วมแรงร่วมใจกนั มีสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงตอ้งท า
หน้าท่ีของตนเองด้วย รับรู้ร่วมกนัในผลประโยชน์/เสียผลประโยชน์
ของชุมชน เคารพสิทธิผูอ่ื้นดว้ย 

8 50.0 

2. มีความรักใคร่กลมเกลียวกนั ทุกคนได้ในส่ิงท่ีทุกคนควรได้ ไม่มี
ความอิจฉาริษยากนั 

3 18.8 

3. เปิดโอกาสในการสร้างรายไดแ้ละมีส่วนร่วมในการพฒันา ไม่มีการ
แบ่งฝ่าย มีการจดัระเบียบสังคม สร้างวนิยัในครอบครัว 

3 18.8 

4. เกิดความสามัคคี ซ่ือสัตย์ ไม่ตัดสินผู ้อ่ืน มีจิตใจเสียสละ และ
สามารถตรวจสอบการท างานได ้

2 12.5 

 
  จากค าตอบขา้งตน้พบว่า ลกัษณะสังคมในฝันท่ีมีความเป็นธรรมทางสังคมของ
ชุมชนพอเพียง เร่ิมมีการใช้กฎระเบียบตามกฎหมายมาปรับใช้ควบคู่กบัการควบคุมทางสังคมท่ีมี
ศาสนาเป็นเคร่ืองมือหลกั และชุมชนยงัเนน้เร่ืองการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเองมาก
ข้ึน โดยสมาชิกชุมชนตอ้งการมีส่วนร่วมทุกเร่ืองไม่วา่จะเป็นผลดีหรือผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชน
ของตนเอง นอกจากน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัยงัตอ้งการให้เน้นเร่ืองโอกาสการเขา้ถึงการพฒันาต่างๆ 
เช่น การสร้างรายได ้และการศึกษา เป็นตน้ เน่ืองจาก ประสบการณ์จากการเขา้ไม่ถึงโอกาสการ
พฒันาต่างๆ ในชุมชนนัน่เอง และลกัษณะสังคมท่ีมีความเป็นธรรม ด าริ (นามสมมติ, 2555) ยงัเห็น
อีกวา่ การไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกจะท าให้สังคมมีความเป็นธรรมอยา่งแน่นอน เพราะผูน้ าหรือผูท่ี้มี
ผลประโยชน์จะตอ้งนึกถึงผลประโยชน์ของชุมชนเป็นอนัดบัแรกนัน่เอง  
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เพราะทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชเ้พื่อใหค้นเขา้มาศึกษาดูงานนั้น เป็นสิทธ์ิของคนใน
ชุมชนทุกคน ดงันั้นทุกคนในชุมชนตอ้งมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์เหมือนกนั
จึงควรใหช้าวชุมชนไดเ้ขา้มาร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เช่น จดัใหมี้ตลาดนดั เวลาท่ี
มีคนภายนอกมาดูงาน เพื่อให้ชาวชุมชนไดข้ายสินคา้ของตนเอง เป็นการกระจาย
รายได ้
 

4.2.3.3 การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  
  ในมุมมองของชุมชนพอเพียงผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัส่วนใหญ่เห็นวา่ ครอบครัว ควร
เป็นสถาบนัท่ีหนา้ท่ีเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม (ร้อยละ 66.7)  เช่นเดียวกบัชุมชนมาเป็น
เลิศนัน่เอง โดยครอบครัวมีหนา้ท่ีในการท าเป็นแบบอยา่ง (ร้อยละ 50) อบรมสั่งสอน (ร้อยละ 30) 
และในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ครอบครัวเสริมสร้างความเป็นธรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (ร้อยละ 10) 
อธิบายเหตุผล (ร้อยละ 10) และยกตวัอยา่งเปรียบเทียบ (ร้อยละ 10) 

รองลงมา คือ สถาบนัศาสนา ท่ีต้องท าหน้าท่ีในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
(ร้อยละ 33.3) โดยให้ความรู้ในหลกัปฏิบติัต่างๆ (ร้อยละ 60) และผูน้ าทางศาสนาท าเป็นตวัอย่าง 
(ร้อยละ 40)  

ผูน้ าเอง เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัเห็นว่า มีส่วนในการสร้างความ
เป็นธรรมให้เกิดข้ึน (ร้อยละ 20)   โดยผูน้ าตอ้งท าเป็นแบบอยา่ง ทั้งในเร่ืองการรักษากฎหมายและ
การดูแลในสังคม (ร้อยละ 66.7) และส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความเป็นธรรม (ร้อยละ 33.3) 

ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคัญเห็นว่า  โรงเรียนควรท าหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมความเป็นธรรม (ร้อยละ 13.3) โดยตอ้งมีหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมทางสังคม 
(ร้อยละ 50) และครูผูส้อนเองต้องท าเป็นแบบอย่างด้วย (ร้อยละ 50) โดยสมาชิกในชุมชนเอง
สามารถมีส่วนในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมได้ (ร้อยละ 13.3) และตอ้งเขา้ร่วมกบั
กิจกรรมของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ (ร้อยละ 50) และเขา้ร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ (ร้อยละ 50)              
ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12  ทศันะของชุมชนพอเพียงในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 

การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.0) 

ครอบครัว  10 66.7 
ท าเป็นแบบอยา่ง 5 50.0 
การอบรมสั่งสอน 3 30.0 
เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ 1 10.0 
อธิบายเหตุผล 1 10.0 
ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบ 1 10.0 

ศาสนา 5 33.3 
ใหค้วามรู้ในหลกัปฏิบติั  3 60.0 
ผูน้ าทางศาสนาท าเป็นตวัอยา่ง 2 40.0 

ผู้น า 3 20.0 
เป็นแบบอย่าง ทั้ งในเร่ืองการรักษากฎหมายและการดูแลใน
ชุมชน 

2 66.7 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความเป็นธรรม 1 33.3 
โรงเรียน  2 13.3 

ตอ้งมีหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความเป็นธรรม 1 50.0 
ผูส้อนตอ้งท าเป็นตวัอยา่ง 1 50.0 

สมาชิกชุมชน 2 13.3 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 1 50.0 
เขา้ร่วมประชุม  1 50.0 

 

หมายเหตุ * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
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  จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัชุมชนพอเพียงให้ความส าคญักบัผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีส าคญัชุมชนมาเป็นเลิศว่าครอบครัว ควรเป็นสถาบนัท่ีท าหน้าเสริมสร้างความเป็นธรรม
ใหแ้ก่บุตรหลานของตนเอง โดยการท าเป็นตวัอยา่งและสอนให้ซึมซบัเพราะครอบครัวเป็นสถาบนั
แรกท่ีมีความใกลชิ้ดกบัสมาชิกของสังคม ดงันั้น การท่ีจะปลูกฝังความเช่ือของสังคม ค่านิยมของ
สังคม ธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึงวฒันธรรมต่างๆ ซ่ึงจะเป็นขอ้ก าหนดพฤติกรรมของสมาชิก
ในสังคมเป็นขั้นแรก ซ่ึงผาสุก (2555) และอารมณ์ (2555) ไดใ้หค้วามคิดเห็นและยกตวัอยา่งดงัน้ี  

 
จะสอนให้เด็กๆ รู้วิธีการปฏิบติัของศาสนาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การละหมาด 5 เวลา 
เป็นพี่นอ้งตอ้งรักกนัพี่ตอ้งช่วยนอ้ง นอ้งตอ้งฟังพี่ ตอ้งฟังปู่  ยา่ ตา ยาย ฟังผูสู้งอาย ุ
เคารพนอบน้อมต่อผูสู้งอายุ กตญัญูรู้คุณคนยงัไงก็ไม่ตกอบั ถา้พี่น้องทะเลาะกนั
จะลงโทษทั้ งพี่ทั้ งน้อง พร้อมกับสอนให้รู้เหตุผลของการท าโทษ และยงัให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการคบเพื่อนดว้ย จะสอนให้ลูกรู้จกัเลือกคบคน ดูคนให้ออก 
แมก้ระทัง่เวลาอยู่ในวงขา้ว จะสอนมารยาทในการกินขา้ว เอาหลกัของศาสนามา
จบัในทุกเร่ือง 
 
รักทุกคนเท่ากัน ให้ความอบอุ่น สามารถแสดงออกทุกเร่ือง โดยเฉพาะเร่ือง
ความคิด จะใหลู้กคิดก่อน ไม่เคยตีลูก สอนดว้ยค าพูดและยกตวัอยา่ง เช่น พ่อของ
ตนเองสอนให้เอาอยา่งกา แต่อยา่งเอาเยี่ยงมนั ความหมายคือ ให้ออกไปหากินแต่
เชา้ แต่อยา่ไปลกัขโมยของคนอ่ืน 

 
ส่วนความแตกต่างระหวา่งผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัชุมชนพอเพียงกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั

ชุมชนมาเป็นเลิศ ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมนั่นคือ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัชุมชนพอเพียงให้
ความส าคญักบัศาสนาเป็นส าคญั เน่ืองจากชุมชนพอเพียงนบัถือศาสนาอิสลามท่ีมีกรอบแนวทาง
ปฏิบติัท่ีผูน้บัถือตอ้งปฏิบติัอยา่งชดัเจนและครอบคลุมวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ซ่ึงในทุกวนั
ศุกร์ท่ีมีการละหมาดใหญ่ท่ีมสัยิด ผูน้ าศาสนาหรืออิหม่ามจะเขา้มาพูดคุยปรากฎการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคมและชุมชน โดยจะน าค าสอนในพระคมัภีร์อลักุรอานมาอบรมสั่งสอน อีกทั้งยงัเป็น
ตวัอยา่งในการปฏิบติัตนให้แก่สมาชิกในชุมชน นอกจากน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัชุมชนพอเพียงยงัให้
ส าคญัท่ีผูน้ าในฐานะสถาบนัการเมืองท่ีจะท าใหเ้กิดความเป็นธรรมทางสังคม เพราะผูน้ าจะตอ้งเป็น
แบบอยา่ง ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความเป็นธรรม ทั้งน้ี ผูน้  าของชุมชนพอเพียงครอบคลุมทั้ง
ผูน้  าทางศาสนา ผูน้ าทางการปกครอง และผูน้ าตามธรรมชาตินัน่เอง 
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4.2.3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
  จากการศึกษา พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัชุมชนพอเพียงทั้งหมดเห็นวา่ ปัญหาการ
เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและญาติพี่น้องเป็นปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็น
ธรรมทางสังคมมากท่ีสุด (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน              
(ร้อยละ 66.7) และปัญหาการไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น (ร้อยละ 33.3) ตามตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที่ 4.13  ทศันะของชุมชนพอเพียงต่อปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม

ทางสังคม 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.0) 

การเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและญาติพี่นอ้ง 15 100.0 
ความจริงใจในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 10 66.7 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 3 20.0 
การไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 5 33.3 
 
หมายเหตุ * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญัชุมชนพอเพียงมีความเห็นเหมือน
ชุมชนมาเป็นเลิศในแง่ท่ีปัญหาการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและญาติพี่นอ้งเป็นอุปสรรคในการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมมากท่ีสุด เม่ือผูน้ าทางการหรือผูน้ าไม่เป็นทางการไม่มีความ
เป็นธรรม เกิดการตดัสินใจเขา้ขา้งพวกพอ้ง ไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมจะท าให้ชุมชน
เกิดปัญหาในการพฒันาอยา่งแน่นอน เพราะการกระจายผลประโยชน์ไม่ทัว่ถึง เช่น มีโครงการให้
ความช่วยเหลือเขา้มาในชุมชน ผูน้ ากลบัเอาความช่วยเหลือดงักล่าวให้แก่ญาติพี่น้องของตนเอง
มากกวา่จะค านึงถึงผูป้ระสบปัญหาท่ีแทจ้ริงหรือผูด้อ้ยโอกาสอย่างจริง เป็นการสร้างสังคมปัจเจก
บุคคลมากข้ึน เพราะเนน้แค่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้งหรือการท่ีมีผูเ้ขา้ไปศึกษาดูงาน
ในสถานท่ีเดียว ไม่มีการกระจายรายไดห้รือโอกาสในการรับการพฒันาจากหน่วยงานต่างๆ ลว้นแต่
สร้างปัญหาความไม่เป็นธรรมมาข้ึนในชุมชน ซ่ึงวรัินต ์(นามสมมติ), 2555) ไดใ้หค้วามเห็นวา่  
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ส าหรับปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น พยายามแก้ไขโดยการแบ่งเป็น        
3 ระดบั คือ 1) ระดบัเล็ก สามารถให้คู่กรณีคิดไดเ้อง คืนดีกนัเองได ้โดยใช้หลกั
ของศาสนามาควบคุม นัน่คือ เวลาคนท่ีไม่ถูกกนั ภายใน 3 วนัตอ้งคืนดีกนั ตอ้ง
ทกัทาย โดยกล่าว “สลาม” “อสัลามุอะลยักุม” (ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน” ซ่ึงผู ้
ถูกกล่าวสลามตอ้งกล่าวตอบ 2) ระดบักลาง ปัญหาเกิดข้ึนมากกวา่ 2 บา้นข้ึนไป 
ตอ้งใชผู้อ้าวุโสของแต่ละกลุ่มบา้นเขา้ไปไกล่เกล่ีย ถา้หากมีความตั้งใจ ปัญหาจะ
แกไ้ขได ้3) ระดบัใหญ่ ตอ้งมีการวางกรอบเดียวกนั ให้เกิดระบบท่ีเทียมกนั ผูน้ า
ตอ้งมีความจริงใจ กลา้ท่ีจะแสดงออกก่อน นอกจากน้ียงัตอ้งใชห้ลกัของศาสนาใน
เร่ือง “การเป็นมือบน อย่าเป็นมือล่าง” นั่นคือ ตอ้งเป็นคนท่ีรู้จกัให้ก่อน ไม่รอ
ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเพียงอยา่งเดียวจะท าใหชุ้มชนเกิดการพฒันา  

 
4.2.3.5 การปรับใชค้วามเป็นธรรมทางสังคม  
จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญัชุมชนพอเพียงทั้ งหมด (ร้อยละ 100)                

เห็นวา่ ในการปรับใชค้วามเป็นธรรมทางสังคมใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริง ตอ้งอาศยัหลกัของศาสนาเป็นท่ีตั้ง 
รองลงมา ความเป็นเครือญาติ ท่ีท าใหก้ารปรับใชค้วามเป็นธรรมเกิดข้ึนได ้(ร้อยละ 66.6) และความ
จริงใจของผูน้ าท่ีจะใช้ความเป็นธรรมเป็นหลกัในการบริหารงานของชุมชน (ร้อยละ 33.3) ตาม
ตารางท่ี 4.14 

 
ตารางที ่4.14  ทศันะของผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัชุมชนพอเพียงต่อการปรับใชค้วามเป็นธรรมทางสังคม 
 

การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 
 

จ านวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 

ใชห้ลกัศาสนาเป็นหลกั 15 100 
ความเป็นเครือญาติ 10 66.6 
ความจริงใจของผูน้ า 5 33.3 
ระเบียบกฎเกณฑใ์นชุมชน 3 20.0 
เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมมากข้ึน 2 13.3 
 
หมายเหตุ * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
  ** ฐานร้อยละ คิดจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 15 คน 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ หลกัของศาสนาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความเป็น
ธรรมข้ึน เน่ืองจากผูน้ับถือศาสนาอิสลามตอ้งยึดมัน่ในหลกัการส าคญั 2 หลกัการ คือ หลกัการ
ศรัทธาและหลกัปฏิบติัพื้นฐาน ซ่ึงในหลกัปฏิบติัพื้นฐานนั้นไดมี้การระบุเร่ืองความเป็นธรรมและ
ความยุติธรรมไวอ้ย่างชัดเจน และศาสนาอิสลามยงัเป็นระบอบการด าเนินชีวิตท่ีมีขอ้แนะน าให้
ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัอย่างชัดเจน อีกทั้งชุมชนพอเพียงมีระบบเครือญาติท่ีเขม้แข็ง เน่ืองจาก         
ทุกคนลว้นมีบรรพบุรุษมาจากตน้ตระกูลเดียวกนั และความเป็นพี่น้องกนัในศาสนาอีกดว้ยความ
จริงใจของผูน้ าท่ีจะบริหารงานดว้ยความเป็นธรรมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะลดปัญหาความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน เป็นลกัษณะการปรับตวัแบบมีศีลธรรม (Ritualism) ของทฤษฎีการปรับตวัของ 
Robert K. Merton ซ่ึงจะเกิดข้ึน เม่ือปัจเจกยอมรับการด าเนินชีวิตแบบท างานหนัก แต่ปฏิเสธ
วฒันธรรมการใช้เงินเป็นรางวลั เป็นการปรับตวัท่ียกเลิกหรือละทิ้ง หรืออาจจะลดเป้าหมายลง               
โดยมีแนวทางปฏิบติัไม่ขดักบับรรทดัฐานของสังคม เป็นการปรับตวัท่ีเรียกวา่มีศีลธรรมประจ าใจ 
ดงัค าสัมภาษณ์ของประสาน (นามสมมติ), 2555) ดงัน้ี 
 

เน่ืองจากขอ้มูลของความขดัแยง้ไม่ตรงกนั วิธีแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ ตอ้งยึด
หลกัศาสนามาเป็นแนวปฏิบติั โดยยืนอยูบ่นความถูกตอ้งของศาสนา คนกลางท่ี
พยายามแกไ้ขตอ้งพยายามส่ือสารระหว่างผูข้ดัแยง้ต่อไปเร่ือยๆ และตอ้งมีความ
จริงใจท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน คนกลางเองตอ้งพยายามเขา้ใจความแตกต่าง
และขอ้จ ากดัของคู่กรณี ท่ีส าคญั ตอ้งกลา้ท่ีจะทกัทายก่อน ไม่กลวัท่ีจะเสียหน้า 
ต้องรู้จกัลดลาวาศอก ผิดต้องยอมรับผิด เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม ต้อง
มองขา้มเร่ืองท่ีปัญหากนัแลว้คุยกนัในเร่ืองท่ีสามารถคุยกนั เปิดเวทีชุมชนเดือนละ
คร้ัง เพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ภายในชุมชน 

 
4.2.3.6 ภาพรวมชุมชนพอเพียง 
จากขอ้มูลความเป็นธรรมของชุมชนพอเพียงท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น พบวา่ ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อแบบความเป็นธรรม กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใชค้วามเป็นธรรมทางสังคม 
ตามภาพท่ี 4.4 ดงัน้ี  

1) ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดแบบความเป็นธรรมทางสังคม 
(1) นโยบายต่างๆ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีออกมาเพื่อ

พฒันาชุมชน เช่น กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
การพฒันาอาชีพ สร้างงานและรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน เป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเอง โดย



256 

 

 
 

ใช้ศักยภาพ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นตัวขับเคล่ือน ซ่ึงนโยบายเหล่านี้กลับส่งผลทั้งแง่

บวกและแง่ลบต่อความเป็นธรรมในชุมชน ในแง่บวก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท าให้ชุมชน

รู้จักการจัดการเงิน เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มออมทรัพย์ มีการบริหารจัดการเงินด้วยความ

ซ่ือสัตย์ ความไว้วางใจ และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคัญของชุมชน 

(2) การสนับสนุน ส าหรับชุมชนพอเพียงนั้น มีการสนับสนุนเข้ามา

ในชุมชนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมาก แต่การสนับสนุนดังกล่าวถูกมองว่า เป็นการให้

สนับสนุนเพียงจุดเดียว ไม่ได้กระจายไปทั้งชุมชน ประเด็นดังกล่าวจึงสามารถสร้างปัญหาความไม่

ธรรมขึ้นมาได้ ดังนั้น การท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชนจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนในเร่ืองใด จึงควรหาข้อมูลท่ีแท้จริงของชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานกลายเป็นหน่ึง

ในสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาขึ้น 

(3) ความเช่ือและค่านิยม ส าหรับชุมชนพอเพียงท่ีมีศาสนาเป็นดั่ง

เคร่ืองน าทาง เป็นรัฐธรรมนูญของการด าเนินชีวิต หลักค าสอนจึงมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ทั้งเร่ือง

ของความเป็นธรรม ความเมตตาต่อผู้อ่ืนท่ีออกมาในรูปของการท าซะกาต การไม่หวังพ่ึงพาความ

ช่วยเหลือจากภายนอก นอกจากนี้ ยังมีแนวปฏิบัติท่ีท าให้ทุกคนมีความเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของทุกคน เช่น การท าละหมาด 5 เวลา การถือศีลอด เป็นต้น นอกจากนี้ ในชุมชน

พอเพียงยังมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง รักความถูกต้อง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ส่วนรวม 

พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และรักษาค าพูด สิ่งท่ีส าคัญอีกอย่างหน่ึงของชุมชนพอเพียง คือ ระบบ

เครือญาติท่ีเข้มแข็ง ทุกคนมีความผูกพันและภาคภูมิใจท่ีจะรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท่ีได้สืบ

ต่อกันมา เป็นเร่ืองท่ีเล่าขานคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง นับว่าเป็นทุนทางสังคมท่ีมีความเข้มแข็ง

เป็นปัจจัยส าคัญของการเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

(4) เครือข่าย ชุมชนพอเพียงมีการประสานงานกับเครือข่ายศาสนาใน

ชุมชนอ่ืน นอกจากนี้ยังได้มีการติดต่อเครือข่ายภายนอกชุมชน เพื่อให้เข้ามาพัฒนาชุมชน เช่น การ

เสริมสร้างและพัฒนาอาชีพการท าอาหารท่ีเป็นของโบราณดั้งเดิม และยังได้เข้าร่วมในกิจกรรม

พัฒนาชุมชน เพื่อน ามาพัฒนาชุมชนต่อไป ชุมชนพอเพียงยังมีเครือข่ายทางวิชาการท่ีเข้ามาศึกษาหา

ความรู้ภายในชุมชนพอเพียง เช่น การสร้างพลังงาน เพื่อใช้ในครอบครัว ฐานการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงยังมีลักษณะเข้ามาศึกษาหาความรู้จากชุมชนมากกว่าจะร่วมพัฒนา

ความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนให้มีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

2) กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม สถาบันท่ีควรท า

หน้าท่ี คือ 
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(1) สถาบนัครอบครัว โดยครอบครัวมีหน้าท่ีในการท าเป็นแบบอย่าง 
อบรมสั่งสอน โดยใหเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ พร้อมอธิบายเหตุผล และยกตวัอยา่งเปรียบเทียบ 

(2) สถาบนัศาสนา โดยการให้ความรู้ในหลกัปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นธรรม และผูน้ าทางศาสนาท าเป็นตวัอยา่ง  

(3) สถาบนัการศึกษา โรงเรียนควรท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมความเป็น
ธรรม โดยตอ้งมีหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมทางสังคม และครูผูส้อนเองตอ้งท าเป็น
แบบอยา่งดว้ย 

(4) สถาบนัการปกครองหรือผูน้ าเอง โดยผูน้ าตอ้งท าเป็นแบบอยา่ง ทั้ง
ในเร่ืองการรักษากฎหมาย ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความเป็นธรรม 

(5) สมาชิกในชุมชนเองสามารถมีส่วนในการเสริมสร้างความเป็น
ธรรมทางสังคม โดยตอ้งเขา้ร่วมกบักิจกรรมของชุมชน และเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ  

3) การปรับใชค้วามเป็นธรรมทางสังคมชุมชนพอเพียงอาศยัหลกัค าสอน
ของศาสนาเป็นท่ีตั้ง และระบบความเป็นเครือญาติท่ีเขม้แข็งรวมไปถึงความจริงใจของผูน้ าท่ีจะใช้
ความเป็นธรรมเป็นหลกัในการบริหารงานของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4.4  ภาพรวมชุมชนพอเพียง 

การรักษา 

พยาบาล 

 

กระบวนการเสริมสร้าง 

ความเป็นธรรมทางสังคม 
- ครอบครัว เป็นแบบอย่าง, อบรมสั่งสอน, เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์, อธิบายเหตุผล 

- ศาสนา ให้ความรู้ในหลักปฏิบัติ, ผู้น าศาสนาเป็น

ตัวอย่าง 

- โรงเรียน มีการสอนหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับความเป็น

ธรรม  

- ผู้น า เป็นแบบอย่าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

ความเป็นธรรม 

 

 

 

 

การปรับใช้ 

ความเป็นธรรมทางสังคม 
-  ใช้หลักศาสนาเป็นหลัก 

-  ความเป็นเครือญาติ 

-  ความจริงใจของผู้น า 

-  ระเบียบกฎเกณฑ์ในชุมชน 

-  เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมมากขึ้น 

 
 

แบบ 

ความเป็นธรรม

ทางสังคม 

เสรีภาพ 

ความยุติธรรม การกระจายทรัพยากร 

สิท
ธิ 

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

การ 

ศึกษา 

โอกาสในการ

ประกอบอาชีพ 

การเข้าถึง

ทรัพยากร 

เสมอภาค 

สิทธิประโยชน์ 

ความเท่าเทียม 

เพศ 

เด็ก 

ผู้สูงอายุ 

พิการ 

ด้อยโอกาส 

การคุ้มครองชีวิต

และทรัพย์สิน 

 การสนับสนุน

สนับส 

ความเช่ือ 

และค่านิยม 
เครือข่าย 

นโยบาย 
-  เศรษฐกิจพอเพียง 

- การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

- การส่งเสริมอาชีพ 

- การสร้างเครือข่าย 

- กองทุนหมู่บ้าน 

และชุมชนเมือง 

 

 

-  ศาสนาเป็นดั่งเคร่ืองน าทาง 
-  มีความเมตตาต่อผู้อ่ืน 
-  ไม่หวังพ่ึงพาความช่วยเหลือ
ภายนอก,  พอเพียง 

- เห็นแก่ส่วนรวม, รักความถูกต้อง 

- เครือข่ายอาชีพ 

- เครือข่ายศาสนา 

- ภาครัฐ ให้ทุนผ่านการ

ด าเนินโครงการต่างๆ 

- ภาคเอกชน/วิชาการ  

ชุมชนพอเพียง 

ป้องกัน

แก้ไข 

ปัญหา

อาชญา 

กรรม 

ได้รับการปฏิบัติ 

อย่างเป็นธรรม 

ปรับใช้เหมาะสมกับ

ความต้องการ 

พอเพียง 
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4.3  การเปรียบเทียบแบบของความเป็นธรรม กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาแบบ กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และ
การปรับใช้ของชุมชนมาเป็นเลิศ และชุมชนพอเพียง  ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเป็น
ธรรมทางสังคมของชุมชน รวมทั้งการเปรียบเทียบระหวา่งทั้งสองชุมชนในเร่ืองของการสร้างแบบ
ความเป็นธรรมทางสังคม กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้ของทั้งสองชุมชนดงัปรากฎใน
ตารางท่ี 4.15 
  
 4.3.1  ความเหมือนของชุมชนกรณศึีกษา 

จากการศึกษา พบวา่ ในบริบททางสังคมท่ีทั้งสองชุมชนนั้น มีลกัษณะชุมชนเป็นชุมชนก่ึง
เมืองก่ึงชนบทเช่นเดียวกนั ท าให้ทศันะเก่ียวกบัแบบของความเป็นธรรมทางสังคมไม่แตกต่างกนั
มากนกั คือ ชุมชนมีความเอ้ืออาทร รู้จกัแบ่งปันกนั ให้เกียรติผูอ่ื้น ทุกคนในสังคมตอ้งไดรั้บการ
แบ่งปันท่ีเท่ากนั เป็นสังคมท่ีไม่เป็นบริโภคนิยม ไม่ใชเ้งินเป็นหลกัในการพิจารณา 

ลกัษณะความเป็นธรรมทางสังคม ชุมชนมาเป็นเลิศ และชุมชนพอเพียงเร่ิมมีการมองแบบ
สังคมสมยัใหม่ คือ เร่ิมน ากรอบของกฎหมายเขา้มาจดัการความเป็นธรรมในชุมชนมากข้ึนมีการ
เนน้เร่ืองสิทธิ ความเสมอภาค เสรีภาพ และหน้าท่ีของประชาชนมากข้ึน โดยบริบททางสังคม ท่ีมี
ลกัษณะเป็นชานเมือง ท าให้ทั้งสองชุมชนยงัด าเนินชีวิตแบบชนบท ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั แต่ก าลงัจะลดถอยลงตามสภาพสังคมท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงลง สภาพสังคมเมืองก าลงัจะเขา้มา
เปล่ียนแปลงสภาพสังคม เน่ืองจากวยัแรงงานและวยัเรียนต่างออกไปนอกชุมชน ท าให้โอกาสท่ีจะ
ปะทะสังสรรค์หรือมีปฏิสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งลดน้อยลง ท าให้มุมมองต่อความเป็นธรรมเร่ิมน า
แนวคิดแบบสังคมเมืองเขา้มาตดัสินต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากกวา่การใชว้ฒันธรรมในชุมชน 

สถาบนัท่ีเสริมสร้างความเป็นธรรม ทั้งสองชุมชนเห็นวา่ ครอบครัว เป็นสถาบนัทางสังคม
ท่ีมีความส าคญัในการปลูกฝังนิสัยท่ีรักความเป็นธรรมใหแ้ก่สมาชิกของครอบครัว อีกทั้งครอบครัว
ยงัตอ้งท าเป็นตวัอยา่งเร่ิมตน้ในเร่ืองของพฤติกรรมและการพฒันาพฤติกรรมของบุคคล เป็นการท า
ให้บุคคลในครอบครัวไดเ้รียนรู้ทศันคติ ค่านิยม คุณธรรม วฒันธรรมและประเพณีนิยมต่างๆ ของ
สังคมนัน่เอง นอกจากน้ีทั้งสองชุมชนยงัเห็นว่า สถาบนัการเมืองหรือผูน้ าชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการตอ้งท าเป็นแบบอย่างในเร่ืองความเป็นธรรม คือตอ้งวางตวัเป็นกลาง สนใจ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือญาติมิตร  
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 ผูน้ าในชุมชนทั้งสองชุมชนทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการนั้น ลว้นแต่ค่อนขา้งเป็น
ผูสู้งอาย ุเน่ืองจากสมาชิกชุมชนส่วนหน่ึงอยูใ่นช่วงของการศึกษา หรือวยัแรงงานท่ีไม่ไดท้  างานอยู่
ในชุมชน ดงันั้นผูน้ าในชุมชนทั้งทางการและไม่เป็นทางการต่างเป็นขา้ราชการบ านาญท่ีกลบัเขา้มา
ท าประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนของตนเอง โดยก่อนหนา้น้ีประกอบอาชีพครู จึงเห็นไดว้า่ ครู เป็นอาชีพท่ี
ต้องท าหน้าท่ีส่งเสริมและสอนสั่งอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ ง อาชีพครู ถูกมองว่าเป็นอาชีพท่ีต้องมี
การศึกษาคน้ควา้อยูต่ลอดเวลา เม่ือกลบัเขา้มาอยูใ่นชุมชน จึงมีความตอ้งการท่ีจะสร้างความเจริญ
ใหแ้ก่ชุมชน อีกทั้งยงัมีเครือข่ายท่ีสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมไดอี้ก 
 ปัญหาการเสริมสร้างความเป็นธรรม พบว่า ทั้งสองชุมชนเห็นว่า เร่ืองของผลประโยชน์
เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมข้ึนมา เพราะผูน้ าหรือกลุ่มผลประโยชน์ไม่ไดค้  านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม กลบัให้ความสนใจแต่กลุ่มผลประโยชน์หรือญาติพี่น้องของตนเอง
เท่านั้น  

การปรับใชค้วามเป็นธรรม ทั้งสองชุมชนเห็นวา่ ผูน้  ามีส่วนในการส่งเสริมความเป็นธรรม
ให้เกิดข้ึนในสังคม  โดยต้องท าเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรม มีการใช้
กฎระเบียบทางสังคมและกฎหมายเพิ่มมากข้ึน 

นโยบายการพฒันาและการสนับสนุนต่างๆ เป็นสาเหตุส าคญัอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในชุมชนข้ึน เน่ืองจากนโยบายท่ีออกมาในลกัษณะกวา้ง เพื่อครอบคลุมทัว่พื้นท่ี
ในประเทศ ท าใหเ้กิดช่องวา่งในการพฒันาข้ึน เน่ืองจากความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีและชุมชนนั้นไม่
เท่ากนั ท าให้เม่ือลงพื้นท่ีไปจดัท าโครงการ ชาวชุมชนบางกลุ่มไม่เขา้ใจการท างานของโครงการ  
ท าให้เสียโอกาสในการเขา้ร่วม ซ่ึงเจา้หน้าท่ีภาครัฐเองก็ไม่มีเวลาเขา้ไปสร้างความเขา้ใจให้แก่ทุก
คนในชุมชน จึงผลเสียในระยะเวลาต่อความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 

 
 4.3.2 ความแตกต่างของชุมชนกรณศึีกษา 

ลกัษณะความเป็นธรรมทางสังคม แมว้่าชุมชนมาเป็นเลิศ และชุมชนพอเพียงจะเร่ิมมีการ
มองแบบสังคมสมยัใหม่ โดยเร่ิมน ากรอบของกฎหมายเขา้มาจดัการความเป็นธรรมในชุมชนมาก
ข้ึนแต่กรอบแนวคิดของชุมชนพอเพียงยงัมีแนวปฏิบติัทางศาสนารองรับและเสริมสร้างความเป็น
ธรรมตามหลักของศาสนา ดังนั้ น นอกจากท่ีชุมชนพอเพียงจะต้องปฏิบัติตนตามกรอบของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายแลว้ ชุมชนพอเพียงยงัมีธรรมนูญแห่งศาสนาก ากบัอีกชั้นหน่ึงอีกดว้ย 

กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมในส่วนท่ีแตกต่างนั้น คือ ชุมชนพอเพียงใชศ้าสนา
เขา้มาเป็นสถาบนัหลกัอีกสถาบนัหน่ึงท่ีในการส่งเสริมความเป็นธรรมให้เกิดข้ึน เช่นเดียวกบัการ
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ปรับใช้ความเป็นธรรมท่ีชุมชนพอเพียงยึดหลักของศาสนาเป็นแนวทางท่ีก ากับการแสดง
พฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน 

การเขา้ถึงศาสนาหรือศรัทธาต่อศาสนา เห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่า ชุมชนมาเป็นเลิศใช้หลกั
ศาสนาเป็นแนวปฏิบติัน้อยกว่าชุมชนพอเพียง เน่ืองจากหลักของศาสนาของทั้งสองศาสนาท่ี
แตกต่างกนั ท าใหค้วามเคร่งครัดในการปฏิบติัตามหลกัของศาสนาแตกต่างกนั ประกอบกบัสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การรับข่าวสารเก่ียวกบัผูท่ี้ครองผา้เหลืองซ่ึงเป็นเหมือนตวัแทนของ
ศาสนาพุทธมีแต่ข่าวท่ีไม่ดี ท าใหค้วามศรัทธาท่ีมีต่อศาสนาลดนอ้ยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดท่ี
มองวา่ ศาสนาเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้น 

ในการปรับใช้ความเป็นธรรมนั้น ชุมชนพอเพียงเน้นใช้หลกัทางศาสนาเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญั เพราะในศาสนาอิสลามไดบ้ญัญติัค าสอนห้ามไม่ให้มีการเกลียดหรือทอดทิ้งกนั หากมีเร่ือง
ทะเลาะเบาะแว้งเกิดข้ึน โดยได้ก าหนดระยะเวลา เพื่อให้ความโกรธบรรเทาเบาบางลงเป็น
ระยะเวลา 3 วนั และเม่ือผ่านระยะเวลาดงักล่าวไปแลว้ คู่กรณีท่ีมีความบาดหมางตอ้งหาทางไกล่
เกล่ียหรือคืนดีกนั และระบบความเป็นเครือญาติของชุมชนพอเพียงนั้น มีความชดัเจนจนเป็นจุดเด่น
ของชุมชนวา่ได ้เพราะทุกคนต่างมีบรรพบุรุษคนเดียวกนั นอกจากน้ีในศาสนาอิสลามไดบ้ญัญติัค า
สอนเก่ียวกบัการสร้างความรักและความสัมพนัธ์ฉันท์พี่น้อง โดยก าหนดให้ “มุสลิมทุกคนไม่ว่า
ชาติใด ภาษาใด เป็นพี่น้องกนัหมด” ท าให้ทุกคนในชุมชนรู้สึกมีความเป็นญาติพี่น้องกบัคนใน
ชุมชนเพิ่มมากข้ึนจากการมีตน้ตระกลูเดียวกนัตามตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 การเปรียบเทียบชุมชนกรณีศึกษา 
 

การเปรียบเทยีบ 
ชุมชนกรณศึีกษา 

ชุมชนมาเป็นเลศิ ชุมชนพอเพยีง 

บริบทชุมชน   
ชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท / / 

แบบความเป็นธรรม   
ตอ้งแบ่งใหเ้ท่าเทียม เสมอภาค g / / 

ลกัษณะความเป็นธรรม   
ใชก้รอบของกฎหมายเขา้มาก าหนดมากข้ึน / / 
มีกรอบของศาสนาก ากบั  / 

สถาบันหลกัในการเสริมสร้าง   
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ตารางที ่4.15  (ต่อ)  
 

การเปรียบเทยีบ 
ชุมชนกรณศึีกษา 

ชุมชนมาเป็นเลศิ ชุมชนพอเพยีง 

ครอบครัว / / 
ผูน้ า / / 
ศาสนา  / 

วธีิการเสริมสร้างความเป็นธรรม   
อบรมสั่งสอน ท าเป็นตวัอยา่ง / / 

การปรับใช้ความเป็นธรรม   
ผูน้ าควรท าเป็นตวัอยา่ง / / 
ใชก้ฎระเบียบแบบแผนของชุมชนและกฎหมาย / / 
มีกรอบของศาสนาก ากบั  / 
ระบบเครือญาติชดัเจน  / 

นโยบายและการสนับสนุนเป็นสาเหตุของ 
ความไม่เป็นธรรม 

/ / 

 

4.4 อภิปรายผล 
 

ในการศึกษาวจิยั เร่ือง แบบ กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการปรับ
ใช้ความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง โดยมี ชุมชนมาเป็นเลิศจังหวัด
สมุทรสงคราม และชุมชนพอเพียงกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยมีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษา คือ เพื่อศึกษาแบบความเป็นธรรมทางสังคม  กระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้
ความเป็นธรรมทางสังคมปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการ
ปรับใชค้วามเป็นธรรมของชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียง และยงัไดมี้การศึกษาเปรียบเทียบ 
แบบความเป็นธรรม กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคมระหว่าง
ชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียงท่ีวถีิชีวติมีความแตกต่างกนั   

การศึกษาน้ีพบวา่ ภายใตร้ะบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและกระแสโลกาภิวตัน์ท่ี
เป็นกระบวนท่ีผลกัดนัใหร้ะบบวฒันธรรมตะวนัตกแพร่เขา้มาอิทธิพลในการด าเนินชีวิต ซ่ึงชุมชน
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กรณีศึกษาทั้งสองชุมชนก็ไดรั้บกระแสโลกาภิวตัน์กระทบเขา้มาเช่นเดียวกนัแนวโนม้ของสังคมยุค
ใหม่นั้น ตอ้งการวดัทุกคนตามมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ตามหลกัความเป็นจริง ดงันั้น
ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมจึงต้องเร่ิมจากการท่ีเราตระหนักถึงความแตกต่างและความ
หลากหลายของมนุษย ์และตอ้งช่ืนชมต่อคุณค่าของความหลากหลายนัน่ดว้ย (อิเคดะ และไดซากุ, 
2548: 111) 

 
สมยัก่อนรู้จกัและนบัถือกนัตั้งแต่ปลายคลองจนถึงตน้คลองมาเป็นเลิศ เม่ือถึงฤดู
ท าขนมก็จะพายเรือไปแจกกนั เช่น หนา้ขนมกาละแม หรือหนา้ขนมกระยาสารท
ก็จะท าแจกกนั แต่ในปัจจุบนัวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบน้ีแทบจะไม่มีให้เห็น
แลว้ รุ่นลูกไม่รู้จกักนัแลว้ เพราะส่วนใหญ่ไปเรียนและท างานนอกชุมชน (บูรพา, 
2555) 
 
แบบความเป็นธรรมของชุมชนกรณีศึกษาทั้งสองชุมชนนั้น มีลักษณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และตอ้งเป็นการแบ่งปันให้เท่ากนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของโอกาส ทรัพยากร 
ทุนต่างๆ ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัความยติุธรรมแบบแบ่งสรรปันส่วน (Distributive Justice) คือ เป็น
เร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ท่ีร่วมตัวกันท างานหรือใช้ชีวิตร่วมกัน เป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มทางสังคมท่ีมีลกัษณะเป็นครอบครัว เครือญาติ ความสัมพนัธ์แบบน้ี
อาจท าให้เกิดปัญหาในการแบ่งปันผลประโยชน์และการแบ่งภาระหน้าท่ีต่าง ๆได ้เน่ืองจากการ 
สรรปันส่วนนั้น ขดักบัหลกัเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเนน้เร่ืองปัจเจกและผลประโยชน์ท่ีตนเองพึ่ง
ไดรั้บจากภาระหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั ดงัปัญหาความไม่ธรรมท่ีเกิดข้ึนกบัทั้งสองชุมชน  

นอกจากน้ี แบบความเป็นธรรมของกรณีศึกษาทั้ งสองชุมชน ย ังมีความสอดคล้อง                     
กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ความยุติธรรมในคมัภีร์อลักุรอานและ                       
อลัหะดีษ และประเวศ วะสี (2552) ว่า บุคคลตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายอย่างเสมอภาค    
และเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั บุคคลไดรั้บความคุม้ครองในชีวิตและทรัพยสิ์น                       
มีเสรีภาพในการแสดงออก และเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

 
ถึงตนเองจะอายุ 80 กว่าปี ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เดินไม่ค่อยสะดวก แต่เวลาท่ีมี
การประชุมชุมชนทุกคร้ังจะออกไปฟังและออกความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
หมู่บา้น พอถึงส้ินเดือน ผูน้ าชุมชนจะมารับไปรับเงินช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ีท าการ 
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อบต. นอกจากน้ี อบต.ยงัไดจ้ดัโครงการตรวจรักษาตาให้ผูสู้งอายุ โดยไม่คิดค่า
รักษาอีกดว้ย (เยื้อน (นามสมมติ), 2555) 
จดัไปดูงานท่ีจงัหวดัระยอง ใหห้วัหนา้กลุ่มแต่ละกลุ่มบา้นไปแจง้แก่กลุ่มบา้นของ
ตนเองว่า การไปดูงานมีวตัถุประสงค์อย่างไร ไปแล้วกลบัมาจะตอ้งมาท าอะไร
เพื่อพฒันาชุมชน มีการก าหนดโควต้าคนไปให้ โดยแต่ละกลุ่มบ้านให้ช่วยกัน
เลือกวา่ใครคือผูเ้หมาะสม ซ่ึงแต่ละกลุ่มบา้นจะมีการผลดัเปล่ียนกนัไปตามล าดบั 
(รอน (นามสมมติ), 2555) 

 
ดงันั้น ในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม ตอ้งท าให้ประชาชนค านึงถึงทั้งดี

และผลเสียท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และตอ้งใชห้ลกัคิดในการกระจายทรัพยากรภายใตท้รัพยากรท่ีจ ากดั 
ตามแนวความคิดของ Miller (2003: 10) ดงันั้น จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้ประชาชนไดรั้บความช่วยเหลือ
หรือกระจายทรัพยากรทุกคน การช่วยเหลือจึงตอ้งค านึงผูท่ี้ดอ้ยโอกาสหรือผูท่ี้มีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ไดรั้บความช่วยเหลือ เพื่อใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่านัน่เอง อีกทั้งตอ้งสร้างความเขา้ใจในเร่ือง
ของความเท่าเทียมวา่ ไม่ใช่เร่ืองท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บทรัพยากรหรือโอกาสท่ีเท่ากนัเหมือนกบัการตดั
แบ่งเค้ก แต่เป็นเร่ืองของการช่วยเหลือให้ผูเ้ข้าไม่ถึงการพฒันา โอกาสต่างๆ ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือมากกวา่ผูท่ี้มีสามารถเขา้ถึงความช่วยเหลือหรือโอกาสไดม้ากกวา่นัน่เองซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ชาญณรงค์  บุญหนุน (2550: 212) ท่ีศาสนาพุทธมองว่า องค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตมนุษยน์ั้น 
ตอ้งค านึงถึงมาตรฐานขั้นต ่าในการด ารงชีวิตท่ีดี คือ ต้องมีปัจจยั 4 ท่ีเพียงพอกับการด ารงชีวิต 
ส าหรับการกระจายความเป็นธรรมในเร่ืองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต้องอยู่บนพื้นฐาน
ความสามารถของบุคคลท่ีจะไดผ้ลประโยชน์จากการกระท าท่ีไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

 
เวลาท่ีมีงบประมาณลงมา ท าให้คนในชุมชนทะเลาะกนั เพราะบางคนไม่เขา้ใจวา่ 
งบประมาณท่ีลงมานั้น ตอ้งเป็นกลุ่มจึงจะรับเงินได ้ท าให้เงินพฒันากอ้นใหม่ท่ีลง
มาน้ี ประชุมกนัแลว้จะตอ้งเอาเงินมาหารแบ่งให้เท่ากนั เอามาซ้ือเคร่ืองป้ัมน ้ าท่ี
คุณภาพไม่ดีมาใช้ แต่ไม่รู้ว่าอ าเภอจะอนุมติัหรือไม่ เพราะผิดหลกัเกณฑ์การรับ
เงิน (พยอม (นามสมมติ), 2555) 

 
ตอนน ้ าท่วม เราไม่สามารถให้ถุงยงัชีพท่ีมีการบริจาคมาจากมูลนิธิ CCPF (นาม
สมมติ) แก่ทุกคนไดท้นัที เพราะทุกคนเดือดร้อนเหมือนกนั แต่คณะกรรมการใช้
วธีิช่วยเหลือคนท่ีฐานะไม่ค่อยดีก่อน แลว้ค่อยกระจายให้ทุกครัวเรือน ซ่ึงถุงยงัชีพ
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ท่ีไดม้านั้น ไม่เพียงพอกบัทุกบา้นอยูแ่ลว้ จึงไดมี้การขอรับบริจาคจากผูท่ี้มีฐานะ
ในชุมชน เพื่อน าเงินมาซ้ือของใส่ถุงยงัชีพ แล้วน าไปมอบให้ผูเ้ดือดร้อนจึง
ครบถว้น (ดวงจนัทร์ (นามสมมติ), 2555) 

 
ลักษณะสังคมในฝันท่ีมีความเป็นธรรมนั้น ทั้ งสองชุมชนมีบริบทของการเป็นชุมชน               

ชนบทก่ึงเมือง ลกัษณะความเป็นธรรมทางสังคมแก่คนในสังคมยงัเป็นแบบการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึง
กนัและกนั ยงัมีสภาพของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยไม่ตอ้งใช้เงินเป็นตวัตั้ง เป็นสังคมท่ียงั
ไม่ได้เน้นให้เป็นสังคมบริโภคนิยมท่ีใช้วตัถุเป็นตวัตดัสินคุณค่าความเป็นมนุษยห์รือเป็นสังคม
ปัจเจกบุคคลเช่นสังคมเมืองนัน่เองอีกทั้งยงัมีกรอบของศาสนาท่ีคอยก ากบัพฤติกรรม ถึงแมว้า่ทั้ง
สองชุมชนจะมีความแตกต่างกนัในการนบัถือศาสนา เพราะศาสนาอิสลามถือว่า ความเป็นธรรม
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงท่ีไดถู้กบญัญติัวา่ มนุษยต์อ้งมีความเป็นธรรมให้แก่มนุษยด์ว้ยกนั ผูท่ี้
มีศรัทธาทุกคนตอ้งยืนหยดัเพื่อความเป็นธรรม (อิมรอน มะลูลีม และคณะ, 2550: 204) เช่นเดียว
ตรงกบั เกษดา  ทองเทพไพโรจน์ (2553: 62) ท่ีกล่าววา่ ศาสนาพุทธเช่ือวา่ มนุษยทุ์กคนเกิดมาอยา่ง
เท่าเทียมกนั คุณค่าของมนุษยจึ์งอยู่การกระท าของมนุษยเ์อง และยงัตอ้งก าหนดโครงสร้างอ านาจ
และกติกาการอยูร่่วมกนับนหลกัความยติุธรรม เพื่อไม่ใหไ้ปละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  

 
เป็นกรุงเทพบา้นนอก ด าเนินชีวิตบนฐานของวฒันธรรม ยึดศาสนาเป็นเคร่ืองน า
ทาง ด าเนินชีวิตแบบเกษตรกรรม มีฐานผลิตอาหารอยูใ่นชุมชน ชุมชนอยูร่วมกนั
แบบพึ่งพาอาศยั เวลามีงานก็มาช่วยเหลือกนั ใครมีเงินช่วยเงิน ใครมีแรงก็ช่วยแรง 
ถนัดด้านไหนก็มาช่วยด้านนั้น ชุมชนตอ้งร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน ด้วยการด ารงรักษารากเหง้า ไม่หลงลืมรากเหง้าของตนเอง และรักษา                
ภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นผูใ้หต้ามหลกัค าสอนของศาสนา (ทีวบีูรพา, 2552) 

 
ปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนเพราะการท างานของหน่วยงานราชการหรือนโยบายของ

ภาครัฐ การออกนโยบายท่ีต้องการครอบคลุมทุกภาคส่วนและการเร่งรีบในการน านโยบายไป
ปฏิบติัสร้างปัญหาให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั วุฒิชัย  สายบุญจวงใน
เร่ืองเห็นแก่ประโยชน์ของพวกพอ้ง ความไม่เข้าใจในส่ิงท่ีพูด การมีอคติต่อกัน การไม่รับฟัง
ความคิดซ่ึงกนัและกนัดงันั้น การแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นธรรมนั้น ตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม คือ ตอ้งมีส่วนร่วมตั้งแต่รับรู้และรับทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม เพราะ
ทุกคนคือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของชุมชน  
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บางคร้ังคิดว่า การท างานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ท าให้ชุมชนเกิดความแตกแยก
หรือไม่ เพราะเจา้หนา้ท่ีเองก็มีภาระหนา้ท่ีในการท าผลงานให้ไดต้ามเป้าประสงค์
ของนโยบาย บางคร้ังเวลาจดัการอบรมก็ไม่มีเวลามาสร้างกลุ่มใหม่ ตอ้งท างาน
แข่งกบัเวลา ท าให้ตอ้งใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวั น ากลุ่มเดิมมาประชุม นอกจากน้ี 
การท างานพฒันาชุมชนไม่เหมือนสมยัก่อนท่ีตนเองมาท างานใหม่ ๆ ชาวชุมชน
เร่ิมมีประเด็นการเขา้ใจผิดเก่ียวกบัเงินสนับสนุน เน่ืองจากประชาชนเคยชินกบั
การไดรั้บแจกเม่ือเขา้ร่วมโครงการพฒันาต่าง ๆ  (สุนิสา (นามสมมติ), 2555) 
 
ดงันั้น สมาชิกในชุมชนตอ้งไดมี้โอกาสในแสดงทศันะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และร่วม

ตดัสินใจ ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการท่ีเกิดข้ึนในสังคม (อรทยั  ก๊กผล, 2551: 16) โดย
ใชก้ระบวนการขบัเคล่ือนในชุมชนท่ีเรียกวา่ “แนวคิดปรัชญาการพฒันาในระดบัปฏิบติัการ” โดย 
สุพรรณี ไชยอ าพร (2549: 20-23) เป็นแนวคิดท่ีค านึงถึงการพฒันาคนเป็นตวัตั้ง เพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพฒันาตนเองและชุมชนอย่างแทจ้ริง เป็นการสร้างความ
เขม้แขง็ใหชุ้มชนอยา่งแทจ้ริง ท าใหชุ้มชนลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ท าให้ชุมชนมีอ านาจต่อรองอยา่งแทจ้ริง ท่ีส าคญัเป็นการฝึกให้ชาวชุมชนไดท้  างานรวมกนั
เป็นกลุ่ม รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของชุมชนนอกจากน้ี ประเด็นการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจาก
ความไม่เป็นธรรมนั้น ต้องอาศยัความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผูน้ าชุมชนและผูน้ าการ
ปกครองท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน และสามารถใช้บริบททางสังคม เช่น ศาสนา 
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหาและสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน เพราะทุกศาสนาลว้น
มีค าสอนท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนไดรั้บความเป็นธรรมทางสังคม ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
กนัในสังคม 

 
การพฒันาชุมชนนั้น ตอ้งมีการให้โอกาสทุกกลุ่มไดอ้อกความคิดเห็น ไม่ควรมี
การเชิญประชุมเฉพาะกลุ่ม ตอ้งมีการช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนว่าตนเองตอ้งมาให้ความคิดเห็นในเร่ืองใด 
เช่น การท าแผนพฒันาแม่บท การท าแผนกองทุน ตอ้งมีความชดัเจนวา่เงินท่ีไดม้า
จะท าไปใชใ้นเร่ืองใดใครไดรั้บผลประโยชน์ (สมทรง (นามสมมติ), 2555) 
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การท างานกับประชาชนต้องให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม โดยต้องให้
ประชาชนร่วมคิด ร่วมท ามาตั้งแต่ตน้ เพราะเขาจะเป็นคนท่ีรู้ความตอ้งการของ
ชุมชน เจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งมีหนา้ท่ีเสริมให้พวกเขามากกวา่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้ง
ท างานประสานกบัชุมชน เพราะภายในชุมชนมีองค์ความรู้อยู่แลว้ (สมนึก (นาม
สมมติ), 2555) 
 
สถาบนัทางสังคมท่ีมีบทบาทส าคญัในการเสริมสร้างความเป็นธรรม ทั้งสองชุมชนท่ีเป็น

กรณีศึกษาให้ความเห็นวา่ สถาบนัครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทส าคญัในการเสริมสร้างความ
เป็นธรรมเป็นอย่างมาก ซ่ึงสถาบนัครอบครัวถือว่าเป็นสถาบนัแรกท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์และ
สถาบนัแรกท่ีช่วยในการพฒันาลกัษณะนิสัย บุคลิกภาพ ความเช่ือ เจตคติต่างๆ (Elkin and Handel, 
1978: 118) 

 
มีลูก 4 คน พี่คนโตต้องช่วยด้วยการเล้ียงดูน้อง ลูกผูช้ายต้องท าครัวเหมือน
ลูกผูห้ญิง ฝึกให้ลูกชายท างานเหมือนลูกผูห้ญิง สอนให้ลูกๆ รู้จกัอภยั ตอ้งให้เผื่อ
แผแ่ก่ผูอ่ื้น มีความอดทน เพราะเราไม่ไดเ้กิดมาเป็นคนรวย ตอ้งขยนั และส่ิงส าคญั
ท่ีสุดท่ีสอนใหลู้ก คือ ตอ้งท าให้เขารักเรา สงสารเรา จะสั่งสอนลูกเร่ือยๆ สอนให้
ลูกรู้จกัเลือกคบคนดี คนไม่ดีอยา่ไปใกล ้ 

 
 เน่ืองจากทั้งสองชุมชนอยูใ่นบริบทของสังคมท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตย ดงันั้น 

ผูน้  าจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารส่งเสริมความเป็นธรรมเกิดข้ึนได ้ซ่ึงผูน้ าตอ้งเป็นตวัแบบท่ีดี 
มีการจดัการแบบจริงใจ มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั วุฒิชยั  สายบุญจวง 
(2554: 126-129) ท่ีเห็นวา่ สถาบนัท่ีควรท าหนา้ท่ีสร้างความเป็นธรรม คือ 1) สถาบนัครอบครัว เร่ิม
จากหวัหนา้ครอบครัวท่ีตอ้งมีความยุติธรรมกบัคนในครอบครัวก่อน และปลูกฝังเร่ืองการไม่เอารัด
เอาเปรียบ ไม่ชิงชงั ไม่แข่งขนั การไม่เห็นแก่ตวั ความซ่ือสัตย ์และการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล 2) 
โรงเรียน ต้องมีหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นธรรม มีแบบฝึกหัดสอนให้นักเรียนรู้จกัการ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ ผูส้อนตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี 3) ศาสนา ควรน าค าสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมมา
สอน ผูน้ าศาสนาตอ้งท าตวัเป็นแบบอยา่ง และสถาบนัการปกครอง ตอ้งท าเป็นแบบอยา่งและวางตวั
เป็นกลาง รู้จกัเสียสละเพื่อส่วนรวมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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ผูน้ าท่ีดีต้องเป็นแบบอย่าง มีความตั้ งใจในการท างาน ใช้ปัญญา ใช้สมอง มี
วิสัยทศัน์ มีภาวะผูน้ า สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ทุกคนในชุมชนได้ มีความ
เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ไม่สนใจแต่พวกพอ้งและเครือญาติ 

 
ในประเด็นของการนับถือศาสนากบัความเป็นธรรมนั้น ทั้งสองศาสนาต่างมีหลกัค าสั่ง

สอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรม ความยติุธรรม ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ดงันั้น อิเคดะ และ
ไดซากุ (2548: 107-108) กล่าวว่า เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของพุทธศาสนา คือ แนวคิดเร่ืองความเท่า
เทียม โดยมีพื้นฐานอยูท่ี่การมองธรรมพุทธท่ีอยูใ่นตวัของคนทุกคน มาจากความเคารพในธรรมชาติ
พุทธท่ีมีเท่าเทียมกนัในมนุษยทุ์กคน เป็นการใหค้วามเคารพผูอ่ื้น ในขณะท่ีศาสนาอิสลามนั้น หวัใจ
ของศาสนาอิสลาม คือ ศรัทธาและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัท่ามกลางความหลากหลาย ดงันั้น 
ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามต่างเป็นศาสนาท่ีสามารถเยียวยาปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะทั้งสอง
ศาสนาเร่ิมตน้ข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณของมวลชนให้เป็นอิสระจากการ
เช่ือถือโชคลางและอ านาจล้ีลบั (อิเคดะ และไดซากุ, 2548: 80, 93) ดงันั้น ในการพฒันาต่างๆ              
ควรให้ความสนใจกบัการน าหลกัศาสนามาพิจารณาเป็นบริบทเพิ่มเติม จะท าให้การท างานพฒันา
ในชุมชนง่ายมากข้ึน อีกทั้งยงัไม่สร้างความเขา้ใจผิดต่อกนั เพราะการมองผา่นคนท่ีนบัถือศาสนาท่ี
แตกต่างกนันั้น มีการถือหลกัการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ในฐานะนกัพฒันาจะตอ้งมีความเขา้ใจความ
แตกต่างดงักล่าว เพราะสังคมคือความหลากหลาย จึงไม่สามารถใช้วิธีการแบบเดียวกนัไดใ้นทุก
บริบท หากวธีิการนั้นจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของชุมชนนัน่เอง 

 
ศาสนาอิสลามกบัศาสนาพุทธเหมือนกัน คือ สอนให้คนท าแต่ความดี ศาสนา
อิสลามมีการฝึกภาคปฏิบติั 5 เวลา หา้มท าผดิ ถา้ท าผดิแลว้ พระเจา้จะลงโทษ พระ
เจา้จะลงโทษเม่ือวนัส้ินโลก ตายไปแล้วจะไปเกิดใหม่ในโลกใหม่เพื่อช าระบุญ
และบาป เม่ือคนเขา้เฝ้าพระเจา้ 5 เวลา จะไม่กลา้ท าส่ิงท่ีไม่ดี เพราะกลวัพระเจา้
เห็น พระเจา้ไปดว้ยตลอดเวลา ศาสนาพุทธเอง ถา้หากปฏิบติัตามศีล 5 ไดจ้ริง คน
จะไม่ท าบาป (ผาสุก, 2555ก) 
 
เร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ท่ีประชาชนควรไดรั้บนั้น ตรงกบัแนวคิด 

Rawls Peffer และ Miller ท่ีเห็นว่า สิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เป็นเร่ืองท่ีรัฐควร
ค านึงถึงเป็นส าคญั เม่ือรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะคิดโครงการหรือนโยบายใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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ประชาชน โดยรัฐจะตอ้งค านึงหลกัความแตกต่างในแต่ละบุคคลดว้ย แต่ทั้งน้ี เน่ืองจากนโยบาย
ท่ีมาจากรัฐนั้น เป็นนโยบายท่ีออกมาครอบคลุมทุกพื้นท่ีในประเทศ ท าใหเ้กิดปัญหาข้ึนได ้

 
มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการพฒันาชุมชน เป็นพวกเรา พี่นอ้งเรา ยอมรับ
ในความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน ตอ้งปลูกฝังให้ชาวชุมชนรู้จกัสิทธิของตนเอง แต่ส่ิง
ส าคญัมากกวา่การรู้จกัสิทธิของตนเอง คือ การท่ีรู้จกัวา่ ตนเองมีหนา้ท่ีอยา่งไรต่อ
ชุมชน ต่อประเทศ มิใช่เอาสิทธิของตนเองมาเรียกร้อง ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมดว้ย (บญัชา (นามสมมติ), 2555) 
 

4.5  สรุปผลการศึกษา 
 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแบบความเป็นธรรม กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใชค้วามเป็น
ธรรมทางสังคม ปรากฎในภาพท่ี 4.5 ดงัน้ี  
 
 4.5.1 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อแบบความเป็นธรรม 

4.5.1.1 นโยบายของรัฐตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของประชาชน และส่ิงท่ีประชาชน
ควรได้รับเช่นกัน อยู่บนหลักของความเสมอภาคและความเท่าเทียม รวมทั้งบทลงโทษในส่ิงท่ี
ผูก้ระท าความผิด ดงันั้น รัฐตอ้งมีการก าหนดการกระจายทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
โอกาสในการประกอบอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ นั้น เป็นหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่น กระทรวง ทบวง กรม ตามล าดับการบริหารงานจนถึงระดับจงัหวดัและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยตอ้งท าให้ประชาชนเขา้ใจว่า การกระจายทรัพยากรเหล่านั้นอยู่ภายใต้
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั ประชาชนทุกคนไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บสิทธิเท่ากนัทุกคน เพราะสิทธิเหล่าน้ีเปรียบ
เหมือนบนัไดท่ีจะใหผู้ท่ี้ดอ้ยโอกาสไดก้า้วข้ึนเท่าเทียมกบัผูท่ี้เขา้ถึงโอกาสอยูแ่ลว้ จะท าให้ช่องวา่ง
ระหว่างชนชั้นลดน้อยลง ปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางด้านต่างๆ จะไม่เกิดข้ึนเหมือนทุกวนัน้ี 
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนตอ้งไดรั้บทุกคนแลว้ สิทธิพิเศษส าหรับผูด้อ้ยโอกาสในสังคม 
ไม่ว่าจะดว้ย เพศ วยั ความพิการต่างๆ รัฐจะตอ้งเตรียมพร้อมให้บุคคลเหล่าน้ี และตอ้งสร้างความ
เข้าใจให้ประชาชนทั่วไปเองต้องเข้าใจว่า สิทธิหรือผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดสรรข้ึนมานั้น ไม่
จ  าเป็นตอ้งไดรั้บสิทธิหรือผลประโยชน์นั้นๆ ทุกคนไป 

4.5.1.2 การสนบัสนุนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการน านโยบายไปปฏิบติันั้น ควรค านึงถึง
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต่์างๆ การท างานของภาครัฐอาจจะยาก
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ข้ึนหากตอ้งค านึงถึงประเด็นเหล่าน้ี หากเราหวงัเพียงผลงานในระยะสั้น แต่หากตอ้งการผลท่ีจะ
ปรากฎในระยะยาว ประเด็นท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ควรมีการปลูกฝังลงไปในระบบของการท างานของ
หน่วยงานราชการต่างๆ ซ่ึงในช่วงแรกอาจจะสร้างปัญหาในความเขา้ใจของเจา้หน้าท่ีท่ีท างาน แต่
หากมีความตั้งใจจริงแล้ว ปัญหาดงักล่าวจะสามารถแก้ไขไปได้  เช่น การอบรมท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท า
ความเขา้ใจและรับเป็นท่ีปรึกษาในกรณีท่ีเกิดปัญหาความไม่เขา้ใจในการปรับใชห้ลกัการเหล่าน้ีใน
นโยบายหรือโครงการพฒันาต่างๆ 

 4.5.1.3 ค่านิยมและในสังคมไทยนั้นมีค่าเช่ือและค่านิยมอยูห่ลากหลายศาสนา และ
หลากหลายวฒันธรรม โดยทุกศาสนาต่างมีค าสอนท่ีเก่ียวกบัความเป็นธรรม แต่ทุกวนัน้ีการนบัถือ
ศาสนาอาจไม่เคร่งครัดเหมือนกนั เป็นการสนใจในพิธีกรรมมากกว่าหลกัค าสอนท่ีแทจ้ริง ดงันั้น 
จะตอ้งท าให้ศาสนาเป็นหลกัยึดท่ีสามารถเขา้ถึงการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น การสอนเร่ืองกรรม
วา่เป็นผลของการกระท าของบุคคล ซ่ึงความเขา้ใจในปัจจุบนั กรรมกลายเป็นเร่ืองเฉพาะตน ไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น แต่หากวเิคราะห์ลงไป จะพบวา่ การท่ีบุคคลไม่กระท าผิดจนเกิดเป็นกรรมของตน 
จะไม่ส่งผลต่อเน่ืองไปถึงผูอ่ื้น เป็นการแสดงว่า บุคคลนั้นจะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ เคารพ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และมีความเมตตากรุณาและเป็นธรรมต่อผูอ่ื้น สามารถอยู่กนักบัผูอ่ื้นได้
อยา่งสงบสุข ซ่ึงความเช่ือและค่านิยมท่ีจะท าใหเ้กิดความเป็นธรรม คือ การพึ่งพาตนเอง การใชชี้วิต
อยา่งพอเพียง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รักความถูกตอ้ง การรักษาค าพูด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศ
ของคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2525 ว่า ค่านิยมท่ีควรปลูกฝังแก่
ประชาชนชาวไทย ไดแ้ก่  การพึ่งพาตนเอง ขยนัมัน่เพียร และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนิน
ชีวติเป็นไปอยา่งราบร่ืน การประหยดัและอดออม ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัหรือส่วนรวมก็ตาม  
การมีระเบียบและเคารพกฎหมาย ควรปฏิบติัอย่างเคร่งครัด เพื่อควมสงบสุขในสังคม และการ
ปฏิบติัตามคุณธรรมของศาสนา คือ การท าความดีละเวน้ความชัว่ 

 4.5.1.4 การสร้างเครือข่าย  การสร้างเครือข่าย กระบวนการเกิดกลุ่มท่ีเป็นนโยบาย
ของรัฐท่ีพยายามสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชนนั้น เร่ิมตน้เป็นรูปร่างเม่ือเกิด กองทุนเพื่อสังคม (SIF) ปี 
พ.ศ. 2540 ท่ีตอ้งการให้ชุมชนไดมี้การรวมกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชน มุ่งว่าคนในชุมชนจะ
รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ เป็นหุ้นส่วนซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัพฒันาชุมชนของตนเอง เพราะไม่มี
บุคคลใดจะรู้จกัชุมชน รู้ความตอ้งการและปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดดี้เท่ากบัคนในชุมชน โดยกองทุนเพื่อ
สังคมจะท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงในช่วงเร่ิมตน้ เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนวางแผนโครงการและช่วย
ท าในส่วนของกระบวนการกลุ่ม เม่ือชุมชนสามารถคิดโครงการไดแ้ลว้ ทางกองทุนจะมอบทุนกูย้ืม
ให้แก่กลุ่มต่างๆ แนวคิดดังกล่าวนั้ น จะเกิดประโยชน์สูงสุด หากทุกกลุ่มสามารถด าเนิน
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วตัถุประสงคใ์หเ้ป็นตามท่ีกองทุนเพื่อสังคมมุ่งหวงัไว ้แต่ในทางปฏิบติักลบัเกิดกลุ่มท่ีตั้งข้ึนเพื่อมา
รองรับงบประมาณเท่านั้น และเกิดค่านิยมใหม่ๆวา่ “เงินของรัฐบาล ไม่จ  าเป็นตอ้งใชคื้น” กลายเป็น
การสร้างปัญหาให้เกิดภายในชุมชน เกิดความแตกแยกกนัระหว่างญาติพี่น้องและสมาชิกชุมชน
ดว้ยกนั ดงันั้น การสร้างกลุ่มอาชีพหรือเครือข่ายใด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรค านึงถึงบริบท ความ
ตอ้งการของชุมชน และประโยชน์ของชุมชนเป็นท่ีตั้ง  

 4.5.1.5 ทุนทางสังคม ประเทศไทยมีทุนทางสังคมท่ีท าให้ชุมชนเขม้แข็งเป็นระบบ
ความรู้ในการจดัการวิถีของความเป็นชุมชน คือ ทั้งท่ีเป็นฐานทรัพยากรธรรมและฐานวฒันธรรม 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่การหลอมจิตใจ หลอมความคิดในการจดัการทรัพยากร การจดัระบบความสัมพนัธ์
ในการอยู่ร่วมกนัในสังคมชุมชน เป็นการผนึกก าลงั การสร้างทกัษะในการจดัการ รวมทั้ง การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีจารีตประเพณี กฎหมาย กฎเกณฑ์ทางสังคม เป็นกรอบก ากบั (วร
วุฒิ  โรมรัตนพนัธ์, 2548, อานันท์  กาญจนพนัธ์ุ, 2541 อา้งถึงใน วรวุฒิ  โรมรัตนพนัธ์, 2548) 
ดงันั้น ในการสร้างความเป็นธรรมนั้น รัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งน าส่ิงท่ีชุมชนมีอยูแ่ลว้
น าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ การเกิดความเป็นธรรมในชุมชนได้ เพราะคนในชุมชนเกิดความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีมิติของการเห็นประโยชน์ของชุมชนเป็นท่ีตั้ง ทั้งน้ี 
ตอ้งค านึงถึงความเช่ือทางศาสนาของชุมชนดว้ย ดงันั้น การสร้างชุมชนใหเ้ขม้แข็งตอ้งอาศยัทุนทาง
สังคมของชุมชนท่ีมีอยู่นัน่เอง เม่ือชุมชนเขม้แข็งแลว้ จะลดการขอรับความช่วยเหลือจากภายนอก
มากข้ึน ความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นแค่ปัจจยัท่ีจะส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพฒันาตนเองให้
กา้วหน้ามากกว่าท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็งการสร้างชุมชนเขม้แข็งตอ้งให้
ชุมชนเป็นผูด้  าเนินการ โดยใชสิ้ทธิชุมชนท่ีเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ของอุดมการณ์ คุณค่า ศีลธรรม
ของสังคมนั้นๆ 

4.5.1.6  การปกครองแบบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 แต่จิตส านึกของประชาชนไทยนั้นยงัไม่ไดมี้จิตวิญญาณของการ
เป็นประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นการเสริมสร้างจิตวิญญาณการเป็นประชาธิปไตยจะตอ้งท าอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยท่ีมีแก่นสาร (Substantive Democracy) ท่ี
ผูป้กครองเป็นคนดีมีศีลธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริตและมีคุณธรรม มากกวา่เป็นการเมืองท่ีให้ความส าคญั
ต่อการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นเพียง “ประชาธิปไตยโดยรูปแบบ” (Procedural Democracy) (ศิโรตม ์ คลา้ม
ไพบูลย,์ 2550: 127)ไม่ไดส่้งผลดีต่อประชาชน กลบัท าให้เกิดความแตกแยกระหว่างกลุ่มคนท่ีมี
ญาติพี่นอ้งลงรับเลือกตั้ง ท าใหเ้กิดแบ่งแยกเป็นฝ่าย เป็นบ่อเกิดของปัญหาความไม่เป็นธรรม เพราะ
ระบอบประชาธิปไตยเช่ือวา่ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ดงันั้น ระบอบการเมืองประชาธิปไตย
จึงเป็นระบบการเมืองท่ีก าหนดให้เจตจ านงทั่วไปของปวงชน (Popular Will) ควบคุมอ านาจ 
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(Authority) ในการบริหารจดัการกลไกรัฐในลกัษณะต่างๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ “เจตจ านงทัว่ไป” ตอ้ง
แสดงออกผา่นสถาบนัการเมืองท่ีสร้างข้ึน เพื่อรองรับการตดัสินใจรวมหมู่ ของประชาชนในเร่ืองน้ี 
เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูมี้อ  านาจกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดแอบอา้งว่าเป็นตวัแทน “เจตจ านงทัว่ไป” (ศิโรตม ์ 
คลา้มไพบูลย,์ 2550: 128) เน่ืองจากประเทศไทยยงัมีระบบอุปถมัภ์ท่ีเหนียวแน่น ท าให้การสร้าง
ความเป็นธรรมนั้น เป็นไดย้าก หากจะเป็นไปตามทฤษฎีตะวนัตก ความเป็นธรรมทางสังคมไทยจึง
มีลักษณะเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองมากกว่า เ ม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550ไดมี้การกล่าวถึงสิทธิและความเสมอภาคในทางปฏิบติัและการ
ไดรั้บการปฏิบติัจากผูอ่ื้นไวใ้นหมวด 3ท่ีกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย พบวา่ ไดมี้การ
ระบุไวช้ดัเจนถึงขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ ควบคู่กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 พบวา่ ไดมี้ความพยายามท่ีจะแกไ้ขความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมาตลอด ทั้ง
เร่ืองความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้ปัญหาโครงสร้างภาษี ปัญหาการกระจายการถือครองสินทรัพยท่ี์ไม่
เป็นธรรม ความมัน่คงทางสังคม การเขา้ไม่ถึงและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.5.1.7 กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมความคิด                    
ประเพณีนิยม และการด าเนินชีวิต เป็นท่ียอมรับกนัว่า ขอ้ดีของโลกาภิวตัน์ คือ ไม่มีขอ้จ ากดัของ
การแพร่กระจายภาวะทนัสมยัท่ีประชากรทัว่โลกมีปฏิสัมพนัธ์กนัผา่นวฒันธรรมตะวนัตก ระบอบ
การปกครอง ซ่ึงกลายเป็นตวัแบบการปฏิบติัของทุกสังคมในโลก แต่การกร ะจายความทนัสมยั 
ความเจริญนั้นยงัไดน้ าผลกระทบท่ีคาดไม่ถึงคือ การน ามาซ่ึงลทัธิเสรีนิยมใหม่  (Neoliberalization) 
ท่ีเสนอว่า สวสัดิภาพของมนุษยจ์ะไดรั้บการส่งเสริมดีท่ีสุดดว้ยการปลดปล่อยเสรีภาพและทกัษะ
ในการประกอบการของปัจเจกบุคคล โดยอยูภ่ายในกรอบทางสถาบนั นัน่คือ มีสิทธิในกรรมสิทธ์ิ
เอกชนท่ีเขม้แข็ง มีตลาดเสรีและการคา้เสรี บทบาทของรัฐ คือ การสร้างและธ ารงรักษากรอบทาง
สถาบันท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติ แต่ในทางปฏิบัติ ลัทธิเสรีนิยมใหม่ กลับเป็นตวัท าลายเพื่อ
สร้างสรรค์ ในกรอบอ านาจของสถาบนัแบบเก่าหรือแมก้ระทัง่ทา้ทายรูปแบบดั้งเดิม การแบ่งงาน
กันท า ความสัมพนัธ์ทางสังคม การจัดสรรสวสัดิการ การผสมผสานเทคโนโลยี วิถีชีวิตและ
ความคิด กิจกรรมการเจริญพนัธ์ุ ความผูกพนักบัท่ีดินและบุคลิกภาพ อุปนิสัยและค่านิยม (ฮาร์วี, 
2555: 3,5) ท าให้ความสัมพนัธ์ในชุมชนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะเยาวชนหรือวยั
แรงงานท่ีเดินทางออกไปนอกชุมชนไดน้ าลทัธิดงักล่าวกลบัเขา้มาใชใ้นชุมชน ท าให้เกิดสังคมแบบ
ปัจเจกชนเพิ่มมากข้ึน และก าลงัจะกลายเป็นสังคมเมืองท่ีตอ้งใชก้รอบของกฎหมายมาควบคุมสังคม
แทนกรอบของจารีตประเพณี ความเช่ือต่างๆ แบบดั้งเดิมน ท าให้ทุนทางสังคมในเร่ืองความเอ้ือ
อาทร การค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนเป็นท่ีตั้ง เป็นส่ิงท่ีเร่ิมหายไป ดงันั้น การเสริมสร้างความ
เป็นธรรมใหเ้กิดข้ึนตอ้งค านึงถึงเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
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 4.5.2  กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
จากการวจิยั แบบ กระบวนการเสริมสร้างและการปรับใชค้วามเป็นธรรม กรณีศึกษาชุมชน

ภาคกลาง พบวา่ ความเป็นธรรมทางสังคมจะเกิดข้ึนได ้สถาบนัหลกัท่ีอยูใ่นสังคมตอ้งท าหนา้ท่ีดงัน้ี 
4.5.2.1 สถาบนัครอบครัวตอ้งให้ความส าคญักบัการท าเป็นแบบอยา่งให้สมาชิกใน

ครอบครัวได้เห็น โดยเร่ิมจากภายในครอบครัวก่อน พ่อและแม่ตอ้งมีความเป็นธรรมแก่ลูกของ
ตนเอง การสอนใหบุ้ตรของตนเองไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อผูอ่ื้น ลว้นเป็นเร่ือง
ส าคญั ซ่ึงเด็กจะซึมซบัพฤติกรรมเหล่าน้ีหลอมมาเป็นพฤติกรรมของตนเอง นอกจากน้ี ครอบครัว
ยงัตอ้งยกตวัอยา่งบุคคลท่ีมีความเป็นธรรมให้สมาชิกไดเ้ห็น เพราะปัจจุบนัเด็กเห็นวา่ การท่ีจะเป็น
คนดีไม่ได้รับผลตอบแทนท่ีดีเหมือนคนท าไม่ดีท่ีมุ่งเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ครอบครัวต้องช้ีให้
สมาชิกครอบครัวเห็นไดว้า่ การท่ีเป็นคนดีท่ีมีความเป็นธรรม ไม่เห็นแก่ตวั ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นเร่ืองท่ีสมาชิกทุกคนในสังคมตอ้งปฏิบติั ท าให้บทบาทการสั่งสอนตกอยูท่ี่พ่อแม่
เป็นส าคญั เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้การอยูร่่วมกนัในครอบครัว จากครอบครัว
ขยายท่ีมีเครือญาติอาศยัอยูใ่นบริเวณเดียวกนักลายเป็นครอบครัวเด่ียว ท าให้สถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีขดั
เกลาสมาชิกในครอบครัวไม่ไดท้  าหนา้ท่ีของตนเองอย่างเต็มท่ีดว้ยภาวะการแข่งขนัสูงตามสภาพ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีมีความเร่งรีบ ท าให้ครอบครัวตอ้งให้ความส าคญักบัสถาบนัอ่ืนในการ
อบรมสั่งสอน เช่น สถาบนัการศึกษา ซ่ึงในปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาเองก็มีปัญหาของตนเองทั้งใน
เร่ืองหลกัสูตร จะเห็นไดว้า่ เม่ือเกิดปัญหากบัสถาบนัทางสังคมใดในสังคมจะส่งผลกระทบต่อทุก
สถาบนัท่ีอยู่ในสังคม ดงันั้น หากเราปรับมุมมองใหม่ เช่น สถาบนัศาสนา พบว่า คนเส่ือมความ
ศรัทธาต่อศาสนา เพราะข่าวสารเก่ียวกบัผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีสืบต่อศาสนา แต่หากเราพิจารณาลงไปวา่ ส่ิงท่ี
เราเส่ือมศรัทธานั้น คือ การเส่ือมศรัทธาท่ีตวับุคคล ค าสอนของศาสนามิไดเ้ส่ือมตามลง ดงันั้นการ
น าหลกัค าสั่งสอนของศาสนามาประกอบการด าเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด บุคคลนั้นๆ ย่อม
เป็นคนดีอยา่งแน่นอน 

4.5.2.2 ศาสนา ในสังคมท่ีเน้นวตัถุนิยมเป็นเร่ืองส าคญันั้น ต้องน าค าสอนทาง
ศาสนาเขา้มาเป็นหลกัยดึมากข้ึน เพราะทุกศาสนาเนน้ใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ไม่เอารัด
เอาเปรียบผูอ่ื้น เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ซ่ึงการถ่ายทอดนั้น ตอ้งมีการปรับรูปแบบให้มี
ลกัษณะท่ีน่าสนใจและสามารถเขา้ถึงรูปแบบการด าเนินชีวติในปัจจุบนั สามารถเป็นหลกัยึดในการ
ด าเนินชีวติได ้ตอ้งไม่ท าใหรู้้สึกวา่ศาสนาเป็นส่ิงลา้สมยั ไม่สามารถเขา้ถึงได ้เช่น การน าการ์ตูนมา
ถ่ายทอดหลกัค าสอน เพื่อท าใหเ้ขา้ไดง่้ายข้ึน เป็นตน้ 

4.5.2.3 โรงเรียน ตอ้งมีการคิดหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมให้นกัเรียน
สามารถซึมซับพฤติกรรมท่ีมีความเป็นธรรมมากกว่าการบงัคบัให้เด็กท่องจ า เพราะเด็กจะไม่
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สามารถน ามาหลกัการเหล่านั้นมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัได ้นอกจากน้ี หลกัสูตรการเรียน
การสอนเก่ียวขอ้งกบัศาสนานั้น ควรมีการปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั 

4.5.2.3  สถาบนัการเมืองหรือผูน้ า กลายเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัในการสร้าง
ความเป็นธรรมเพราะสังคมสมยัใหม่นั้น ผูน้  าตอ้งเป็นแบบอยา่งในการท าหนา้ท่ีของตนเอง มีความ
เป็นธรรม ไม่เลือกข้าง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะท่ีค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่พวกพอ้ง 

4.5.2.4 ส่ือมวลชน เป็นอีกสถาบนัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการเสริมสร้างความเป็น
ธรรม ส่ือมวลชนตอ้งท าหนา้ท่ีของตนเองตามจรรยาบรรณของอาชีพตนเอง ควรน าเสนอเร่ืองราว
ดีๆ เพื่อกระตุน้ให้สังคมไดรั้บรู้วา่ การเป็นคนดีนั้น ย่อมไดรั้บผลการตอบแทนดีเช่นกนั โดยตอ้ง
มุ่งหวงัเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลก าไรท่ีไดจ้ากข่าวท่ีมีแต่แง่ลบ เพราะในสังคม
ปัจจุบนั ประชาชนทุกคนใชเ้วลาในการติดตามข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์ วิทยุ และหนงัสือพิมพ ์จึง
ควรสร้างและกระตุน้ให้ประชาชนรู้สึกว่า สังคมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความเป็นธรรมมนุษย์ทุกคน
สมควรท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมเหล่าน้ี ดงันั้น ทุกคนตอ้งร่วมกนัสร้างความเป็นธรรมข้ึนมา 
   

4.5.3  การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 
การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคมจะเกิดข้ึนได้ ในสภาพสังคมท่ีได้กลายเป็นสังคม

สมยัใหม่ตอ้งเนน้เร่ืองกฎระเบียบในชุมชนหรือหน่วยงานราชการ โดยตอ้งรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นให้มากข้ึน นอกจากน้ี ผูน้  ายงัตอ้งมีความจริงใจท่ีเป็นแบบอยา่งและส่งเสริมให้เกิดความเป็น
ธรรมทางสังคมอยา่งจริงจงั และส่ิงส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งค านึงคือ หลกัของศาสนาต่างๆ ท่ีควร
น ามาประกอบกบัการปรับใชค้วามเป็นธรรมในแต่ละพื้นท่ี เน่ืองจากแต่ละพื้นท่ีนั้นมีความแตกต่าง
ทางดา้นวฒันธรรม ความเช่ือและค่านิยมต่างๆ นอกจากน้ี ความส าคญัของทุนทางสังคมต่างๆ เช่น 
ความซ่ือสัตย ์ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความรักสามคัคี เป็นตน้ ตอ้งมีการส่งเสริมให้รักษาทุนทางสังคม
ท่ีมีค่าเหล่าน้ีใหด้ ารงอยูใ่นสังคมต่อไป เพราะสังคมท่ีมีทุนสังคมเหล่าน้ีจะเป็นสังคมท่ีมีโครงสร้าง
ท่ีมีความเขม้แขง็ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศนัน่เอง 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง แบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็นธรรมทาง
สังคม กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง พบวา่ การท่ีมนุษยต่์อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม เพราะวา่ ถา้
สังคมมีความเป็นธรรมแลว้ ท าใหผู้ค้นรู้สึกวา่ ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและเป็นส่วนส าคญัยิ่ง 
ท าใหเ้กิด “พลงัทางสังคม” (Social Forces) ซ่ึงพลงัดงักล่าว รัฐหรือหน่วยงานท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบ
สามารถน าพลงัน้ีไปพฒันาสังคม เศรษฐกิจในแง่อ่ืนๆ ได ้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากเกิดความไม่
เป็นธรรมทางสังคมข้ึน นัน่คือ มีบุคคลบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่มยงัไดรั้บผลประโยชน์ จะท าให้เกิด
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ความขดัแยง้ พลงัทางสังคมถูกแบ่งแยก อ่อนแอ และยากท่ีจะน าไปพฒันาทางดา้นอ่ืนๆ ได ้ดงันั้น 
ในการศึกษาน้ีท าให้ทราบถึงความเป็นธรรมในระดบัชุมชน ซ่ึงนับว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัและ
สามารถส่งผลต่อของระดบัความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาประเทศเป็นอย่างยิ่ง และน่าจะเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล ้ าท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไดห้ากสังคมโลกมีความเป็นธรรมทางสังคมย่อมจะไม่เกิดปัญหาความขดัแยง้หรือความ
เหล่ือมล ้ าดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอน ดังนั้ น ความเป็นธรรมทางสังคมจะเกิดข้ึนได ้                 
ตอ้งค านึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาคท่ีประชาชนควรจะไดรั้บ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีน าพาให้ประเทศเกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดงั
ปรากฎในภาพท่ี 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

 

พิการ 

พลัง 

ทาง

สังคม 

ป้องกันแก้ไขปัญหา

อาชญากรรม 

ได้รับการปฏิบัติ 

อย่างเป็นธรรม 

 

ความเป็นธรรม 

ทางสังคม 
-  

 

สิท
ธิ 

เสรีภาพ 

ความยุติธรรม 

ความเท่าเทียม 

การคุ้มครองชีวิต 

และทรัพย์สิน 

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

การ 

ศึกษา 

การรักษา 

พยาบาล 

โอกาส

ในการ

ประกอบ

อาชีพ 

การเข้าถึง

ทรัพยากร 

การกระจาย

ทรัพยากร 

เสมอภาค 

เพศ 

เด็ก 

ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส สิทธิประโยชน์ 

ปรับใช้เหมาะสมกับ

ความต้องการ 

พอเพียง นโยบาย 
- รัฐบาล 

- กระทรวง 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบ 
- เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

- การแบ่งปันทุกมิติอย่างเท่าเทียม 

- ซ่ือสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ 

 

 

ชุมชน 
1. การตระหนักในความส าคัญของกระบวนการ

เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2.  การมีส่วนร่วมต่อการเสริมสร้างความเป็น

ธรรมในสังคม 

 

การ

สนับสนุน

ของภาค

ส่วนต่างๆ 

 

กระบวนการเสริมสร้าง 

ความเป็นธรรมทางสังคม 
- สถาบันครอบครัวท าเป็นตัวอย่าง/อบรมสั่ง
สอนให้ซับซับ 

- ผู้น าท าเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตสาธารณะ 
สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นธรรม 

- โรงเรียน มีหลักสูตรท่ีเน้นสอนเร่ืองความ
เป็นธรรม 

- ศาสนา ให้ความรู้ในหลักปฏิบัติ 

 

 
การปรับใช้ 

ความเป็นธรรมทางสังคม 
- ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม 

- ใช้หลักของศาสนามาประกอบ 

- ผู้น ามีความจริงใจ 

- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

- ความรักและความสามัคคี 

 

 

ความเช่ือและ

ค่านิยม 
- รักความถูกต้อง 

- เห็นแก่ส่วนรวม 

- พอเพียง 

- พ่ึงพาตนเอง 

- มีความเมตตาต่อ 

ผู้อ่ืน 

- เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

- รักษาค าพูด 

-  เช่ือกฎแห่งกรรม 

- ยึดมั่นในหลัก

ศาสนา 

 

 

 

การสร้างเครือข่าย 
- อาชีพ, ภูมิปัญญา 

- ศาสนา 

- วิชาการ 

 

สิ่งท่ีประชาชนควรได้รับ 

 

ความต้องการของประชาชน 

ได้รับ 

 
เสมอภาค 

ได้รับ 

 
เท่า

เทียม 

ได้รับ 

 

กระแสโลกาภิวัตน์ 

การปกครองแบบ 

ประชาธิปไตย 



 
 

บทที ่5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาแบบ กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการปรับใชค้วามเป็น

ธรรมทางสังคม กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี 
1) เพื่อศึกษาแบบความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียง 
2) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชน 

มาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียง 
3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างและการปรับใช้ความเป็นธรรมทาง

สังคม ของชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียง 
4)  เพื่อเปรียบเทียบแบบความเป็นธรรม กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใชค้วามเป็น

ธรรมทางสังคมระหวา่งชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียงท่ีวถีิชีวติมีความแตกต่างกนั   
การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการศึกษาแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็น

เคร่ืองมือหลกั และการออกแบบการศึกษาใช้การวิจยัแบบการสร้างทฤษฎีจากขอ้มูล (Grounded 
Theory Research)) เป็นการสร้างแนวคิด และกรอบแนวคิดส าหรับอธิบายปรากฎการณ์ท่ีก าลงั
ศึกษาในระหว่างกระบวนการเก็บขอ้มูลควบคู่ไปกบักระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีแนวทาง
การศึกษา 6 แนวทาง ไดแ้ก่   

1) การศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 
(Document Study) โดยอาศยัการศึกษาทบทวนเอกสารและบนัทึกต่าง ๆ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ 
รายงานการวิจยั บทความและเอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน เช่น บนัทึกเอกสารทางราชการ สถิติหรือส ามะโนประชากรในชุมชน เอกสาร
เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม และความเสมอภาค เป็นตน้   

2 ) การศึกษาโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อใหข้อ้มูลท่ีมีความแม่นย  า สมบูรณ์
ครบถว้น   
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3)  การศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซ่ึงแนวคิด
เก่ียวความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) มีความซบัซ้อนและหลากหลายแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
จึงมีการรวบรวมขอ้คิดจากผูเ้ช่ียวชาญและภายในชุมชนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจความหมายของความ
เป็นธรรมไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด ดงัน้ี 

(1) การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ โดยการศึกษาน้ีไดส้ัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญใน
เร่ืองความเป็นธรรมและชุมชน จ านวน 3 ท่าน 

(2) การสัมภาษณ์เจาะลึกในชุมชน ใชแ้นวคิดน าในการศึกษามาเป็นกรอบ
และแนวทางการสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเก็บขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั  โดยก าหนดลกัษณะ
โครงสร้างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมาตรฐาน ซ่ึงมีการเตรียมชุดค าถามไวอ้ย่างเป็นระบบ 
อยา่งไรก็ตาม แนวค าถามอาจมีการเพิ่มเติมภายใตส้ถานการณ์และบริบททางสังคมท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ชุมชนในช่วงเวลาการเก็บขอ้มูล  
  4) ศึกษาโดยวิธีการแบบประเมินสภาวะอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) 
เพื่อศึกษาแบบความเป็นธรรมของชุมชน และวธีิเสริมสร้างความเป็นธรรม กรณีศึกษาท่ีชุมชนคิดวา่
มีความเป็นธรรม ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในเบ้ืองต้น การใช้วิธี
ดงักล่าว นอกจากท าให้ทราบแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนแลว้ ยงั
ท าให้สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมาย หรือผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน และประการส าคญั คือ 
สามารถสร้างความคุ้นเคยระหว่างผูว้ิจยักบัชุมชน เพื่อให้ชุมชนพร้อมให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ซ่ึงในการศึกษาน้ี นอกจากการท าแบบประเมินสภาวะอยา่งเร่งด่วนแลว้ ยงัไดมี้ส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน เช่น เขา้ร่วมงานประจ าปีของโรงเรียนอีกดว้ย ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการศึกษา
อยา่งยิง่ เพราะนอกจากท าใหชุ้มชนเกิดความคุน้เคยกบัผูศึ้กษาแลว้ ยงัสามารถศึกษาพฤติกรรมและ
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยการศึกษาน้ีมีเป้าในการจัดเก็บแบบ
ประเมินสภาวะอยา่งเร่งด่วนของชุมชนมาเป็นเลิศตามจ านวนครัวเรือนท่ีปรากฎในทะเบียนราษฎร 
จ านวน 78 ครัวเรือน แต่สามารถจดัเก็บไดจ้ริง จ านวน 55 ครัวเรือน เน่ืองจากบางครัวเรือนท่ีมีช่ือ
ปรากฎอยูใ่นทะเบียนราษฎรไม่มีตวัตนอยูจ่ริง มีการยา้ยเขา้เพื่อหวงัผลในการเลือกตั้ง บางครัวเรือน
ประกอบอาชีพอยูน่อกพื้นท่ี และบางครัวเรือนมีเพียงผูสู้งอายุหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถตอบแบบ
ส ารวจได ้ส่วนในชุมชนพอเพียงสามารถจดัเก็บแบบประเมินอยา่งเร่งด่วนไดจ้  านวน 145 ครัวเรือน 

5) การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาความเป็นมาของ
ชุมชน แบบ และ วธีิเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมของประชาชนในชุมชน รวมทั้งปัญหาและ
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อุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เน่ืองจาก
หวัขอ้เร่ืองความเป็นธรรมเป็นหวัขอ้ท่ีมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึก การศึกษาน้ีจึงไดล้ดขนาดของ
การสนทนากลุ่มลง พร้อมทั้งใชก้ารเขา้ไปในชุมชนบ่อยข้ึน เพื่อเป็นการสร้างความคุน้เคยให้แก่ชาว
ชุมชน ท าให้สามารถแยกกลุ่มท่ีมีความขดัแยง้กนัโดยตรงออกจากการสนทนากลุ่ม เพื่อป้องกนั
ความเขา้ใจผิดว่าผูว้ิจยัอาจสร้างความแตกแยกให้เกิดข้ึนแก่ชุมชน ซ่ึงความแตกต่างของทั้งสอง
ชุมชนนั้น พบวา่ ในชุมชนพอเพียงมีแกนน าหรือตวักลางท่ีพยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
โดยใชห้ลกัการวา่ “มุสลิมทุกคนเป็นพี่นอ้งกนั” นอกจากน้ีการไดรั้บการยอมรับและกล่าวถึงวา่เป็น
ชุมชนตน้แบบในเร่ืองต่างๆ ชาวชุมชนจึงควรหนัหนา้เขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหา โดยแกนน ายอมรับวา่ 
การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไม่สามารถท าไดใ้นระยะอนัสั้น แต่ก็มัน่ใจว่าผลของความพยายามน้ีจะ
ส่งผลดีในระยะยาว ส าหรับในชุมชนมาเป็นเลิศ พบว่า ยงัไม่มีแกนน าหรือตวักลางในการแกไ้ข
ปัญหา จึงใชก้ารคุยกบักลุ่มเครือข่ายท่ีมีความสนิทสนมและคุน้เคยกนั เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ
วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

6)  ศึกษาโดยใชว้ิธีกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนทั้งในแนว
กวา้งและแนวลึกท่ีเก่ียวกบัแบบ กระบวนการเสริมสร้าง และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม
ของทั้งสองชุมชน โดยขอ้มูลท่ีไดมี้ความชดัเจนและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

การศึกษาน้ีเลือกพื้นท่ีชุมชนมาเป็นเลิศ อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม และชุมชน
พอเพียง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นท่ีตวัอยา่ง เน่ืองจากทั้งสองชุมชนน้ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ี
ท่ีไดรั้บการพฒันาจากภาครัฐอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน โดยท่ามกลางกระแสการพฒันาท่ีเนน้ระบบ
ทุนนิยม ทั้งสองชุมชนกลบัยงัสามารถปรับตวัให้เขา้กบัวิถีของการพฒันาได้เป็นอยา่งดี เป็นชุมชน
ตน้แบบทั้งทางด้านความเป็นธรรมภายในชุมชน และเป็นชุมชนท่ีน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใชจ้นไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐ อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีดูงานของ
บุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์รท่ีมีความสนใจในเร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยิ่งไปกวา่นั้นทั้ง
สองชุมชนยงัสามารถคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของชุมชนเองไวไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่น มีการน าหลกัศาสนา
มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิต สร้างความสามคัคีให้เกิดข้ึนกบัชุมชน และ
ลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 กลุ่มเป้าหมายและผู ้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ  ในการศึกษาน้ีมีจ านวน 30 คน ดังน้ี  1) 
กลุ่มเป้าหมายของชุมชนมาเป็นเลิศ ประกอบดว้ย ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาชน
ในชุมชน และเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มอาชีพต่างๆ 



280 
 

จ านวนรวมทั้งส้ิน 15 คน 2) กลุ่มเป้าหมายของชุมชนพอเพียง ประกอบด้วย ประธานชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ จ านวน รวมทั้งส้ิน 15 คน  ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
ส าคญั (Key – informant) ของชุมชนในการศึกษาน้ี ไดค้ดัเลือกออกเป็น ดงัน้ี 1) ของชุมชนมาเป็น
เลิศ ไดแ้ก่  ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ/สมาชิกกลุ่มอาชีพ            
นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หน้าท่ีจากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีท างานเก่ียวขอ้งกับชุมชนมาเป็นเลิศ และประชาชน 2) ของชุมชนพอเพียง  ได้แก่  
ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ/สมาชิกกลุ่มอาชีพ/กลุ่มออมทรัพย ์
และประชาชน  

การศึกษาน้ีใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย 1) การตรวจสอบ
สามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) ใชต้รวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลโดยพิจารณาจากเวลา 
สถานท่ี และบุคคล เพื่อสังเกตว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากต่างเวลา ต่างสถานท่ี และต่างบุคคล ขอ้มูลนั้นจะ
ยงัคงมีความเหมือนหรือเกิดความแตกต่างกันอย่างไร 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ กนัจากท่ีต่างๆ 
เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของขอ้มูลท่ีได้
จากการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกต และการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาน้ี เกิดจากรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
การสนทนากลุ่ม และการคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้ จึงตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยใช้เทคนิคสามเส้าจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั นอกจากน้ียงัน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดั
หมวดหมู่ แยกประเภท และท าการวเิคราะห์เชิงตรรกะควบคู่กบับริบท (Context) 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาแบบ กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการปรับใชค้วามเป็น
ธรรม กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
 5.1.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัของชุมชนมาเป็นเลิศ  จ านวน 15 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าคร่ึงหน่ึง 
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหวา่ง 50-59 ปี มีการศึกษาขั้นสูงสุดระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบ
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อาชีพท าสวน (ส้มโอ, ล้ินจ่ี) มีรายได้อยู่ระหว่าง 30,000-39,999 บาท และอาศยัอยู่ในชุมชนเป็น
เวลานานกวา่ 60 ปีข้ึนไป นอกจากน้ีพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัเกินคร่ึงนบัถือศาสนาพุทธ  

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัของชุมชนพอเพียง จ านวน 15 คน เกินคร่ึงเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ระหว่าง 60 - 69 ปี มีการศึกษาระดบัสูงสุดในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการบ านาญ ผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีส าคญัมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 40,000 – 49,999 บาท ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนและอาศยัอยูใ่น
ชุมชนนานเป็นเวลาระหวา่ง 60-69 ปี โดยพบวา่ทุกคนนบัถือศาสนาอิสลาม  

 
5.1.2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัความเป็นธรรมทางสังคม 

5.1.2.1  ชุมชนมาเป็นเลิศ 
 แบบความเป็นธรรม หมายถึง ทุกคนตอ้งไดรั้บการแบ่งอยา่งเท่ากนั ยุติธรรม และ

ส่วนใหญ่ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญัของชุมชนมาเป็นเลิศเห็นวา่ ความเป็นธรรมทางสังคมควรมีลกัษณะ
ท่ีประชาชนทุกคนตอ้งไดรั้บความเสมอภาค ไม่มีเส้นสาย ให้เกียรติ ให้โอกาส ไม่เบียดเบียน ให้
ก าลงัใจ แบ่งปันซ่ึงกนัและกนั เอ้ืออาทร ซ่ือสัตย ์และด าเนินชีวติตามหลกัของศาสนา  

ลกัษณะสังคมท่ีมีความเป็นธรรม คือ สังคมท่ีมีความเป็นธรรมเป็นสังคมท่ีไม่ใช้
เงินเป็นตวัตั้ง ไดรั้บความยติุธรรมในทุกมิติ มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบ ไม่แบ่งชน
ชั้น ไม่ทะเลาะเบาะแวง้ จิตใจดีงาม และไม่เห็นแก่พวกพอ้ง 

การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม สถาบนัท่ีควรท าหน้าท่ีเสริมสร้างความ
เป็นธรรม ไดแ้ก่ 

สถาบนัครอบครัว โดยใช้วิธีท  าเป็นตวัอย่าง พูดให้ซึมซับ พาไปดูของจริง และ
ปรับใช ้หรือท าตามบรรพบุรุษ  

สถาบนัการเมืองหรือผูน้ าควรท าหนา้ท่ีในการเสริมสร้างความเป็นธรรม โดยใชว้ิธี
ท  าเป็นแบบอยา่ง ทั้งในเร่ืองการมีจิตสาธารณะ และไม่เห็นแก่ตวั  

สถาบนัการศึกษา ควรท าหน้าท่ีเสริมสร้างความเป็นธรรม โดยโรงเรียนตอ้งเน้น
สอนเร่ืองคุณธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรม และผูส้อนตอ้งท าเป็นแบบอยา่ง  

สถาบนัศาสนาท่ีเคยท าหน้าท่ีขดัเกลามาตั้งแต่ดั้ งเดิมกลบัพบเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
เน่ืองจากความศรัทธาต่อระบบศาสนาลดนอ้ยลง  
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ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
เห็นวา่ ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองผลประโยชน์ เป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีสุด  รวมไปถึงเร่ือง
การไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน การด าเนินงานของหน่วยงานราชการ และปัญหาการ
กระจายข่าวสารในชุมชนไม่ทัว่ถึง 

การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัเห็นว่า ตอ้งเน้นเร่ือง
ระเบียบกฎเกณฑ์ในชุมชนหรือหน่วยงานราชการมากท่ีสุด และตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น
เพิ่มมากข้ึน ผูน้ าเองตอ้งมีความจริงใจท่ีจะใชป้รับความเป็นธรรมทางสังคมใหเ้กิดข้ึนจริง  

5.1.2.2 ชุมชนพอเพียง 
แบบความเป็นธรรม หมายถึง ประชาชนตอ้งไดรั้บการแบ่งสรรปันส่วนเท่ากนั  

ซ่ึงส่วนใหญ่ของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัของชุมชนพอเพียงเห็นว่า ความเป็นธรรมทางสังคมควรมี
ลกัษณะท่ีประชาชนไดรั้บทุกอยา่งอยา่งเสมอภาค ตอ้งค านึงถึงผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกวา่ ทั้งน้ีทุกคนมีสิทธิ
ท่ีจะได ้และประชาชนจะตอ้งท าหนา้ท่ีของตนเองดว้ยเพื่อท่ีจะใหไ้ดสิ้ทธินั้น  

ลกัษณะสังคมท่ีมีความเป็นธรรม ตอ้งเป็นสังคมมีความรัก สามคัคี ร่วมแรงร่วมใจ
กัน มีสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงต้องท าหน้าท่ีของตนเองด้วย รับรู้ร่วมกันในผลประโยชน์/เสีย
ผลประโยชน์ของชุมชน และเคารพสิทธิผูอ่ื้น   

การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม สถาบนัครอบครัวควรสถาบนัท่ีหน้าท่ี
เสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ซ่ึงความเห็นน้ีตรงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัของชุมชนมาเป็นเลิศ 
โดยครอบครัวมีหน้าท่ีในการท าเป็นแบบอย่าง อบรมสั่งสอน และให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์               
พร้อมอธิบายเหตุผล และยกตวัอยา่งเปรียบเทียบ 
  สถาบนัศาสนา เป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการสร้างความเป็นธรรม 
โดยท าหนา้ท่ีใหค้วามรู้ในหลกัปฏิบติัต่างๆ และผูน้ าทางศาสนาตอ้งท าเป็นตวัอยา่ง เน่ืองจากชุมชน
พอเพียงนบัถือศาสนาอิสลามซ่ึงมีคมัภีร์อลักุรอานเป็นธรรมนูญในการด าเนินชีวิต นอกจากน้ีผูน้ า
ยงัมีส่วนในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึน ด้วยการท าเป็นแบบอย่าง ทั้งในเร่ืองการรักษา
กฎหมาย และส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความเป็นธรรม  

สถาบนัการศึกษานั้น โรงเรียนควรท าหน้าท่ีในการส่งเสริมความเป็นธรรม โดยมี
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมทางสังคม และครูผูส้อนเต้องท าเป็นแบบอย่าง ส าหรับ
สมาชิกในชุมชนเองสามารถมีส่วนในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมได้ โดยการเข้า
ร่วมกบักิจกรรมของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ   
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ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
เห็นว่า ปัญหาการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและญาติพี่น้องเป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด 
นอกจากน้ี ปัญหาความจริงใจในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และการไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นก็
เป็นอุปสรรคท่ีส าคญั 

การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม ต้องอาศยัหลักของศาสนาเป็นท่ีตั้ง และ
ความเป็นเครือญาติ รวมไปถึงความจริงใจของผู ้น าท่ีจะใช้ความเป็นธรรมเป็นหลักในการ
บริหารงานของชุมชน  

 
5.1.3   การเปรียบเทยีบแบบของความเป็นธรรม กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
            และการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 

5.1.3.1 ความเหมือนของชุมชนกรณีศึกษา 
 จากการศึกษา พบวา่ ในบริบททางสังคมของทั้งสองชุมชนท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชนก่ึง

เมืองก่ึงชนบทเช่นเดียวกัน ท าให้ทศันะเก่ียวกับแบบของความเป็นธรรมทางสังคมไม่มีความ
แตกต่างกนัมากนกั คือ ชุมชนมีความเอ้ืออาทร รู้จกัแบ่งปันกนั ให้เกียรติผูอ่ื้น ทุกคนในสังคมตอ้ง
ไดรั้บการแบ่งปันท่ีเท่ากนั เป็นสังคมท่ีไม่เป็นบริโภคนิยม ไม่ใชเ้งินเป็นหลกัในการพิจารณา 

พบวา่ลกัษณะความเป็นธรรมทางสังคมของชุมชนมาเป็นเลิศและชุมชนพอเพียงเร่ิม
มองแบบสังคมสมยัใหม่ คือ การน ากรอบของกฎหมายเขา้มาจดัการความเป็นธรรมในชุมชนมาก
ข้ึน รวมทั้งเนน้เร่ืองสิทธิ ความเสมอภาค เสรีภาพ และหนา้ท่ีของประชาชนมากข้ึน  

เก่ียวกบัสถาบนัท่ีเสริมสร้างความเป็นธรรมนั้น ทั้งสองชุมชนเห็นว่า ครอบครัว 
เป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีความส าคญัในการปลูกฝังนิสัยท่ีรักความเป็นธรรมให้แก่สมาชิกของ
ครอบครัว อีกทั้งสถาบนัการเมืองหรือผูน้ าชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการตอ้งท าเป็น
แบบอย่างในเร่ืองความเป็นธรรม คือตอ้งวางตวัเป็นกลาง สนใจผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือญาติมิตร  
  ส าหับปัญหาการเสริมสร้างความเป็นธรรม พบว่า ทั้ งสองชุมชนเห็นว่า เร่ือง
ผลประโยชน์เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมข้ึน เน่ืองจากผูน้ าหรือกลุ่มผลประโยชน์
ไม่ไดค้  านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม แต่กลบัให้ความสนใจกลุ่มผลประโยชน์หรือญาติพี่นอ้งของ
ตนเองเท่านั้น  
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ในการปรับใช้ความเป็นธรรม ทั้งสองชุมชนเห็นว่า ผูน้  ามีส่วนในการส่งเสริม
ความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม  โดยตอ้งท าเป็นแบบอยา่งและส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรม มี
การใชก้ฎระเบียบทางสังคมและกฎหมายเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากน้ี นโยบายการพฒันาและการสนบัสนุนต่างๆจากภาครัฐ และภาคเอกชน
ยงั เป็นสาเหตุส าคญัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในชุมชนข้ึนได ้ 
  5.1.3.2 ความแตกต่างของชุมชนกรณีศึกษา 

ลกัษณะความเป็นธรรมทางสังคม แมว้่าทั้งชุมชนมาเป็นเลิศ และชุมชนพอเพียง  
เร่ิมมองแบบสังคมสมยัใหม่ โดยเร่ิมน ากรอบของกฎหมายเขา้มาจดัการความเป็นธรรมในชุมชน
มากข้ึน แต่กรอบแนวคิดของชุมชนพอเพียงยงัมีแนวปฏิบติัทางศาสนามารองรับและเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมตามหลกัของศาสนาอีกดว้ย 

กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมท่ีแตกต่างกนั คือ ชุมชนพอเพียงใช้ศาสนา
เป็นสถาบนัหลกัอนัดบัท่ี 2 รองจากสถาบนัครอบครัวในการส่งเสริมความเป็นธรรมให้เกิดข้ึน แต่
ชุมชนมาเป็นเลิศใชศ้าสนาเป็นสถาบนัหลกัอนัดบัสุดทา้นในการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม 

ในการปรับใช้ความเป็นธรรมนั้น ชุมชนพอเพียงเน้นใช้หลักทางศาสนาเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการท าใหเ้กิดความเป็นธรรมในชุมชนข้ึน   
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 ในการศึกษา แบบ กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการปรับใชค้วาม
เป็นธรรม กรณีศึกษาชุมชนในภาคกลาง น้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  

5.2.1  ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการปฏิบัติภายในชุมชน 
5.2.1.1 คนในชุมชนทุกคนตอ้งตระหนกัว่า นอกจากท่ีทุกคนจะมีสิทธิต่างๆ ท่ีพึง

ไดรั้บตามกรอบของกฎหมาย แต่ส่ิงท่ีตอ้งค านึงมากกว่าสิทธิท่ีพึงไดรั้บนั้น นัน่คือ หน้าท่ี หน้าท่ี
ของตนเองในฐานะของผูอ้ยูใ่นชุมชน ผูเ้ป็นเจา้ของชุมชน ดงันั้นการกระท าใดๆ ท่ีจะส่งผลต่อความ
เขม้แขง็ของชุมชน ทุกคนตอ้งพิจาณาการกระท านั้นๆ อยา่งละเอียดและถ่ีถว้น 

5.2.1.2  ผูน้  าในชุมชนต้องมีความจริงใจในแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตอ้งการพบปะ
พูดคุยและช้ีแจงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน รวมทั้งโครงการต่างๆ ท่ีจะเขา้มาใช้พื้นท่ีของ
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ชุมชน ผูน้ าตอ้งยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนในชุมชนแลว้น ามาพิจารณาเป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจหรือแกปั้ญหา 

 5.2.1.3  ผูน้  าในชุมชนตอ้งมีความเป็นกลางสูง ในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึงไม่มีผลดีต่อการพฒันาชุมชนอยา่งแน่นอน 

 5.2.1.4   เม่ือเกิดปัญหาความขดัแยง้ ควรมีตวักลางหรือผูป้ระสานงานท่ีคนใน
ชุมชนใหค้วามเคารพ เกรงใจเขา้มาช่วยในการแกไ้ขปัญหา  

 5.2.1.5  ครอบครัวควรอบรมส่งเสริมความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนกบัสมาชิก เพื่อเป็น
การปลูกฝังพฤติกรรมเร่ิมแรกใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว ซ่ึงลว้นเป็นสมาชิกของชุมชนนัน่เอง 

 5.2.1.6 การใช้พื้นท่ีในชุมชนซ่ึงเป็นพื้นสาธารณะของทุกคนในชุมชน เพื่อ
ประกอบอาชีพ ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งค านึงวา่ พื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีส่วนกลางของทุกคนในชุมชน ควรมี
การแจง้หรือท าความเขา้ใจแก่ทุกคนในชุมชน เพื่อหลีกเล่ียงการเขา้ใจผดิระหวา่งคนในชุมชน  

5.2.1.7  การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะส าเร็จไปไม่ได ้ถา้หากทุกคนในชุมชนไม่เห็นวา่ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ทุกคนในชุมชน 

 
5.2.2  ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

5.2.2.1 การก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนนั้น รัฐควรพิจารณาถึงความ
ตอ้งการและส่ิงท่ีประชาชนควรไดรั้บ ความเสมอภาค และความเท่าเทียมเป็นส าคญั เพื่อให้เกิดการ
กระจายผลประโยชน์ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

5.2.2.2 นโยบายท่ีมีการส่งเสริมให้เกิดการกูเ้งิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆ 
นั้น ควรพิจารณาถึงความเป็นไดข้องนโยบายอย่างจริงจงัว่า รัฐก าลงัเขา้ไปส่งเสริมให้ประชาชน
เป็นหน้ี สร้างนิสัยรอคอยความช่วยเหลือ ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นอยูต่ลอดเวลาหรือไม่ โดยหากรัฐตอ้งการ
ให้เกิดกลุ่มอาชีพอยา่งจริงจงั รัฐตอ้งให้เวลาในการจดัตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ และมีระบบการติดตาม
อยา่งจริงจงั เพราะการให้เวลาจดัตั้งกลุ่มอยา่งเร่งรัด ไม่ไดเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
กลบัเป็นการส่งเสริมไปในทางผดิ 

 5.2.2.3 การก าหนดนโยบายท่ีครอบคลุมพื้นท่ีในบริเวณกวา้ง ควรเปิดช่องทางให้แก่
ผูป้ฏิบติังานได้ปรับการท างานให้เขา้กบับริบทของพื้นท่ีปฏิบติังาน สังคม และวฒันธรรม การ
ท างานจึงจะประสบความส าเร็จ และไดป้ระโยชน์สูงสุดกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
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5.2.2.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม ควร
ท าหน้าท่ีอย่างจริงจงั เพื่อปลูกสร้างนิสัยต่างๆ ท่ีท าให้เกิดความเป็นธรรม เช่น โรงเรียนควรมี
หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัความเป็นธรรม โดยควรใชกิ้จกรรมท่ีใกลเ้คียงกบัการชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน
เป็นบทเรียนท่ีสอดแทรกเร่ืองความเป็นธรรม เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจพฤติกรรมความเป็นธรรม
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

5.2.2.5 การจดัเก็บขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ เช่น จ านวนประชากร และจ านวนครัวเรือน 
ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล เพื่อให้ขอ้มูลท่ีเป็นระบบ
เดียวกนั ไม่เกิดความคลาดเคล่ือน ซ่ึงนบัว่าเป็นสถิติท่ีส าคญัท่ีตอ้งน ามาใช้ในงานพฒันาประเทศ 
และเพื่อเป็นการประหยดังบประมาณ 

 
5.2.3  ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางในการวจัิยคร้ังต่อไป 

5.2.3.1 ควรศึกษาเร่ืองตวัช้ีวดัความเป็นธรรมทางสังคม เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีวดัในเชิง
ปริมาณไดย้าก หากมีตวัช้ีวดัท่ีสามารถบอกไดถึ้งวา่ระดบัใดท่ีเรียกวา่ เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หรือเป็น
มาตรฐานกลางท่ีทุกคนพึงพอใจและรับได้ก็จะท าให้การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมท าได้
แม่นย  ามากยิง่ข้ึน 

5.2.3.2  ควรศึกษาแนวคิดเร่ืองความเสมอภาคและความเท่าเทียมควบคู่ไปกบัความ
เป็นธรรม เน่ืองจากทั้งสองแนวคิดมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคมโดยตรง  

5.2.3.3  ยงัสามารถศึกษาความเป็นธรรมโดยแยกออกเป็นเร่ืองย่อยได ้เช่น โอกาส
การเขา้ถึงการศึกษา การพฒันาอาชีพ และการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข เป็นตน้ 

5.2.3.4 สามารถเปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นกลุ่มอ่ืน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่ม
เด็ก และกลุ่มผูรั้บงานมาท าท่ีบา้น เป็นตน้ เพื่อจะได้ทราบและเกิดความสมบูรณ์ของขอ้มูลมาก
ยิง่ข้ึน 
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กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.). 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบประเมนิสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) 
 
ค าช้ีแจง 
  

แบบส ำรวจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรวิจยัเร่ือง แบบ กระบวนกำรเสริมสร้ำงและกำรปรับใช้
ควำมเป็นธรรมทำงสังคม กรณีศึกษำชุมชนภำคกลำง โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษำแบบควำมเป็น
ธรรมทำงสังคม กระบวนกำรเสริมสร้ำงและกำรปรับใช้ควำมเป็นธรรมทำงสังคม ปัญหำและ
อุปสรรคในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม และกำรปรับใช้ควำมเป็นธรรม  รวมทั้ ง
ขอ้เสนอแนะในกำรเสริมสร้ำงและกำรปรับใชค้วำมเป็นธรรมทำงสังคม 

แบบส ำรวจประกอบไปดว้ยชุดค ำถำม 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐำนทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2 แบบ ควำมหมำย และลกัษณะบ่งช้ี/จุดสังเกตของควำมเป็นธรรมทำงสังคม 
ส่วนท่ี 3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม 
ส่วนท่ี 4 แนวทำงกำรแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรม 
ส่วนท่ี 5 กระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม 
ส่วนท่ี 6 กำรปรับใชค้วำมเป็นธรรมทำงสังคม 
 
      
      ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีใหค้วำมร่วมมือ 
      สุจินตนำ  ภำวสิทธ์ิ 
      คณะพฒันำสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
      สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

1. เพศ        

2. อำยุ        

3. ศำสนำ        

4. สถำนภำพ       

5. จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว     คน 

6. ระดับกำรศึกษำ       

7. อำชีพ        

8. รำยได้ต่อเดือน       บำท 

9. ภูมิล ำเนำเดิม       

10. ระยะเวลำท่ีอำศัยอยู่ในชุมชน     ปี 

11. กำรเป็นสมำชิกกลุ่ม      

12. ต ำแหน่ง       

 

ส่วนที่ 2 ความหมายและลักษณะของความเป็นธรรม 

1. ท่ำนคิดว่ำ ควำมเป็นธรรมทำงสังคมมีควำมหมำยอย่ำงไร 

                   

                   

                   

                   

                    

2. ลักษณะหรือจุดสังคมของควำมเป็นธรรมทำงสังคมของชุมชน 
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3. ในชุมชนของท่ำนมีควำมเป็นธรรมอยู่ในระดับใด ถ้ำต้องให้คะแนน 1-10 เพรำะเหตุใดจึง

ให้คะแนนเท่ำนั้น 

                   

                   

                   

                   

                    

4. เหตุกำรณ์ใด/กลุ่ม/องค์กรท่ีท ำให้ชุมชนมีควำมเป็นธรรม/ไม่มีควำมเป็นธรรม ยกตัวอย่ำง/

เหตุกำรณ์ประกอบ 

                   

                   

                   

                   

                    

 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

1. ปัญหำและอุปสรรคในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรม 

                   

                   

                   

                   

                    

 

ส่วนที่ 4 แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

1. สังคมท่ีมีควำมเป็นธรรมทำงสังคมจะมีลักษณะอย่ำงไร มีอะไรเป็นจุดสังเกต 
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2. แนวทำงกำรแก้ไขและข้อเสนอแนะในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรม 

                   

                   

                    

 

ส่วนที่ 5 กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

1. วิธีกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม (วิธีกำร/กระบวนกำร/บุคคล/สถำบันท่ีต้อง

รับผิดชอบหลัก 

                   

                   

                   

                   

                    

2. เพรำะเหตุใดจีงควรเป็นวิธีกำร/กระบวนกำร/บุคคล/สถำบันรับผิดชอบหลักในกำร

เสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม 

                   

                   

                   

                   

                    

 

ส่วนที่ 6 การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 

1. วิธีกำรปรับใช้ควำมเป็นธรรมทำงสังคมในชุมชน 
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ภาคผนวก ข 

 

แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

เพศ    อำยุ   ศำสนำ     

สถำนภำพ    จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว    คน 

ระดับกำรศึกษำ   อำชีพ       

รำยได้ต่อเดือน    บำท ภูมิล ำเนำเดิม     

ระยะเวลำท่ีอำศัยอยู่ในชุมชน         ปี 

กำรเป็นสมำชิกกลุ่ม    ต ำแหน่ง     

 

ส่วนที่ 2 ความหมายและลักษณะของความเป็นธรรม 

1. ควำมหมำยของควำมเป็นธรรมทำงสังคม  

2. ลักษณะหรือจุดสังคมของควำมเป็นธรรมทำงสังคมของชุมชน 

3. เหตุกำรณ์ใด/กลุ่ม/องค์กรท่ีท ำให้ชุมชนมีควำมเป็นธรรม/ไม่มีควำมเป็นธรรม 

ยกตัวอย่ำง/เหตุกำรณ์ประกอบ  

 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

1. ปัญหำและอุปสรรคในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรม 

 

ส่วนที่ 4 แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

1. สังคมท่ีมีควำมเป็นธรรมทำงสังคมจะมีลักษณะอย่ำงไร มีอะไรเป็นจุดสังเกต 

2. แนวทำงกำรแก้ไขและข้อเสนอแนะในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรม 
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ส่วนที่ 5 กระบวนการเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

1. วิธีกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม (วิธีกำร/กระบวนกำร/บุคคล/สถำบันท่ีต้อง

รับผิดชอบหลัก 

2. เพรำะเหตุใดจีงควรเป็นวิธีกำร/กระบวนกำร/บุคคล/สถำบันรับผิดชอบหลักในกำร

เสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม 

 

ส่วนที่ 6 การปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคม 

1. วิธีกำรปรับใช้ควำมเป็นธรรมทำงสังคมในชุมชน 
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