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บทคัดย่อ
บทความนี้อภิปรายถึงเรื่องความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมในประชากรชายขอบ พบว่าสังคมไทยไม่เคยมีความคิดเรื่อง
ความเป็นธรรม แต่ยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคระหว่างคนแต่ละชั้นเป็นแก่นส� ำคัญในแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม ท�ำให้
ความเป็นธรรมในสังคมไทยมีลักษณะดังนี้ คือ (1) มองความเป็นธรรมทางศีลธรรมภายใต้กฎแห่งกรรมของพุทธศาสนา น�ำไปสู่การยอมรับ
ความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ และทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นไปตามยถากรรม (2) เข้าใจความเป็นธรรมอย่างสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
อุปถัมภ์ (3) ยอมรับความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอ�ำนาจที่มีเหนือกว่า และ (3) ความพยายามสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคมให้เกิดขึน้ ด้วยการปรับใช้แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทเี่ สมอกัน และการจัดสรรปันส่วนกระจาย
ความเป็นธรรมในสังคม แต่ด้วยเหตุที่กลุ่มประชากรชายขอบในสังคมไทยยังคงถูกมองอย่างแตกต่างและเป็นอื่น ความเป็นธรรมทางสังคม
ซึง่ เชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้บนพืน้ ฐานของการตระหนักถึงความเท่าเทียมในการเป็นมนุษย์ และการกระจายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทางสังคม
ตามสถานภาพอย่างเหมาะสมนั้น ยังเป็นสิ่งที่ห่างไกลความเป็นจริงในสังคมไทยอย่างยิ่ง
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Abstract

This article discusses social justice and fairness in relation to marginalised people in Thailand. Thai society
lacks application of the concept of social justice as inequality between different social classes of people is accepted
as the foundation of socio-cultural relationships. Regarding “fairness” in Thai society: (1) “fairness” is morallydetermined as the cause and effect rule of Karma that prescribes not only how humans are born unequal but also
that such individuals are responsible for their own Karma which explains how they experience different levels of
happiness and suffering; (2) “fairness” is distributed through the patron and client relationship; (3) “fairness” is
dispensed under the discretion of those with high social status and power. Attempts to establish social justice in
Thai society with modern discourse such as human rights, respect of human dignity and redistributive justice still has
a long way to go because the belief in human equality and fair distribution of social advantages goes against the
prevailing view of marginalised people as ‘others’, different or unequal.
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1. การถกเถียงเรื่องความยุติธรรม
ประเด็นปัญหาว่าด้วยความยุติธรรมหรืออะไรคือความเป็นธรรมทางสังคมนั้น เป็นประเด็นถกเถียงใหญ่
ในหลายสังคมมาทุกยุคสมัย นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั นักคิดนักปรัชญาทัว่ โลกต่างพยายามทบทวน โต้แย้ง และ
ถกเถียงในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความยุตธิ รรมหรือความเป็นธรรม โดยเฉพาะประเด็นว่าด้วยการก�ำหนดความหมาย
ทีแ่ ท้จริงให้กบั ความยุตธิ รรม และความเป็นสากลหรือเฉพาะถิน่ ของความยุตธิ รรม ดังทีเ่ พลโตเสนอว่า ความยุตธิ รรม
ที่แท้จริงต้องสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกับความดี ความถูกต้อง และต้องมีความเป็นสัจธรรมหรือเป็นสากล ไม่ว่าจะใช้
ในเวลาและสถานที่ใดก็ตาม (Plato, 1963 อ้างถึงใน ไชยันต์, 2541: 58)
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ไม่ว่าจะก�ำหนดความหมายให้กับความยุติธรรมอย่างไร ก็ยังคงมีข้อถกเถียงต่อความจริง
แท้และความเป็นสากลของความหมายต่างๆ เหล่านัน้ เสมอมา จนกลายเป็นว่าความยุตธิ รรมนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถรับ
รู้และตัดสินว่าพฤติกรรมหรือการกระท�ำใดยุติธรรมหรือไม่ ได้ง่ายกว่าการก�ำหนดความหมายให้กับความยุติธรรม
ความหมายที่แท้จริงและเป็นสากลของความยุติธรรมนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักถกเถียงใน 3 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ
(1) ความยุติธรรมในความหมายที่เป็นความถูกต้องเที่ยงตรง ตรงไปตรงมา คือการให้และรับในสิ่งที่
ควรจะได้ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เอาเปรียบกันและกัน ความยุตธิ รรมในความหมายนีไ้ ม่ได้เอาประเด็นเรือ่ งความดีเข้า
มาพิจารณา เพียงให้ความส�ำคัญกับการพูดความจริง และคืนหรือให้ในสิ่งที่คนๆ หนึ่งควรจะได้เท่านั้น
(2) ความยุติธรรมที่มีลักษณะที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟัน นั่นคือการแยกแยะเลือกปฏิบัติ รับผลหรือ
ตอบแทนการกระท�ำด้วยสิ่งเดียวกัน ท�ำเช่นใดได้ผลเช่นนั้น คือท�ำดีตอบแทนต่อมิตรที่ทำ� ดีกับเรา และท�ำร้ายศัตรู
หรือผูเ้ ป็นภัยตอบแทนในลักษณะกับทีเ่ ขาท�ำไม่ดตี อ่ ผูอ้ นื่ เข้าท�ำนองทีเ่ รียกว่า ท�ำดีได้ดที �ำชัว่ ได้ชวั่ แต่ความยุตธิ รรม
ในความหมายนีไ้ ม่ได้ให้ความส�ำคัญกับความถูกต้อง เพียงใช้ความเหมือนกันของการกระท�ำและความเป็นพวกเดียวกัน
เป็นตัวตัดสิน และ
(3) ความหมายของความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอ�ำนาจที่มีเหนือกว่า ทั้งอ�ำนาจ
ทางการเมืองการปกครอง ทางสังคมวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ ดังวาทกรรมที่มองว่า ในธรรมชาตินั้นประกอบ
ด้วยผู้ที่เข้มแข็งและอ่อนแอในสถานะต่างๆ กันไป ความไม่เท่าเทียมกันจึงเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งในธรรมชาติ และ
การที่ผู้อ่อนแอกว่ายอมจ�ำนนต่อผู้แข็งแรงกว่านั้นก็เป็นสิ่งที่ยุติธรรมถูกต้องแล้ว ความยุติธรรมในความหมายนี้
อยู่ภายใต้ระบบการให้คุณค่าสูงต�่ำกับคนในสังคมตามสถานะทางสังคมและเงื่อนไขเชิงอ�ำนาจ ที่ให้ผู้มีอ�ำนาจ
เหนือกว่ามีความชอบธรรมในการก�ำหนดความยุติธรรม และประทานความยุติธรรมนั้นๆ ให้แก่ผู้ด้อยอ�ำนาจ
ที่จริงแล้ว การพูดถึงความยุติธรรมโดยเชื่อมโยงกับที่มาของอ�ำนาจตามธรรมชาตินั้น สอดคล้องกับสิ่งที่
อริสโตเติลอธิบายถึงความยุติธรรมทางการเมือง ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้วตรงข้าม นั่นคือ (1) เห็นว่า
ความยุติธรรมคือความไม่เสมอภาค ภายใต้เหตุผลที่เชื่อว่ามนุษย์เรานั้นเกิดมาไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว การท�ำให้
ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงเป็นสิ่งที่สวนทางกับความจริงและความถูกต้องตามธรรมชาติ ผู้ที่มีฐานะ
เศรษฐกิจสังคมสูงนัน้ มีการศึกษา มีคณ
ุ ธรรม และความรูเ้ ดียงสาสูงกว่าคนจน จึงควรมีสทิ ธิทางการเมืองการปกครอง
สังคมจะยุติธรรมถ้ายอมรับความไม่เสมอภาคที่ว่านี้ และไม่เป็นธรรมหากให้คนจนที่กระหายทรัพย์สมบัติและ
ขาดความรู้เข้ามามีสิทธิทางการเมืองการปกครอง และในทางตรงข้าม (2) เห็นว่าความยุติธรรมคือความเสมอภาค
เชื่อว่าคนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันในฐานะเสรีชน และควรจะมีสิทธิทางการเมืองการปกครองอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกันด้วย (ไชยันต์, 2541: 79-80)
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การถกเถียงถึงความหมายของความยุติธรรม หรืออะไรคือความยุติธรรมนั้น แม้กระทั่งในยุคปัจจุบัน ก็ยังคง
วนเวียนเกี่ยวข้องกับทั้งสามประเด็นข้างต้น และอาจสอดคล้องกับที่ไชยันต์สรุปว่า การก�ำหนดความหมายให้กับ
ความยุติธรรมนั้น สัมพันธ์กับความรักตัวเอง ผลประโยชน์ส่วนตัว และความเห็นแก่ตัว ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทใด
ต่างก็ก�ำหนดความหมายของความยุติธรรมให้สอดคล้องกับการเอื้อประโยชน์ต่อลักษณะนิสัยของแต่ละคน
และลักษณะร่วมจากทั้ง 3 ความหมายข้างต้นของความยุติธรรมก็คือ ความยุติธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือเป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลดีต่อตัวเรา (หรือผู้ก�ำหนด) และอ�ำนาจที่เหนือกว่าย่อมท�ำให้นิยามใดๆ
ก็ตามสัมฤทธิ์ผลได้ตามนั้น (ไชยันต์, 2541: 71-72)

2. จากความคิดเรื่องยุติธรรมสู่ความเป็นธรรมทางสังคม
จากการถกเถียงถึงความหมายของความยุติธรรมที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งมักจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อ
การท�ำความเข้าใจความยุติธรรมไปเกี่ยวพันกับประเด็นอ่อนไหวอื่นๆ โดยเฉพาะในทางศีลธรรม-จริยธรรมที่ว่าด้วย
ความดีและความถูกต้อง มาสู่ประเด็นอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับความยุติธรรม อาทิเช่น สิทธิ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ปัญญาเหตุผล ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน กฎหมาย ความเที่ยงธรรม ความเป็นธรรม
ฯลฯ ไปจนถึงการถกเถียงว่าความยุตธิ รรมมีลกั ษณะเป็นสากลหรือไม่ หรือทีจ่ ริงแล้วเป็นการประกอบสร้างทางสังคม
ไม่ใช่ธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้ ข้อถกเถียงในประเด็นข้างต้นเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนทัศน์และ
การท�ำความเข้าใจความยุติธรรมนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา
ความเชื่อ ระบบการให้คุณค่าทางจริยธรรม และความเป็นมาทางการเมืองการปกครอง
แม้ประเด็นว่าด้วยความยุติธรรมจะมีการถกเถียงกันโดยนักปรัชญาคนส�ำคัญๆ ของโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณ
แต่การกล่าวถึงความยุตธิ รรมในความหมายของความเป็นธรรมทางสังคม ทีเ่ ป็นประเด็นถกเถียงสาธารณะของสังคม
ในด้านบทบาทของสถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง และบทบาทของรัฐ ความเป็นธรรมในความหมายที่ว่านี้ ซึ่งมีนัย
ถึงการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรทีม่ จี �ำกัดให้แก่ผยู้ ากไร้หรือด้อยโอกาส เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีจ่ �ำเป็นมากกว่า
คนมั่งมีนั้น เป็นความคิดที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมานี้เอง หากจะระบุให้ชัดก็คือ เกิดขึ้น
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต่อต้นศตวรรษที่ 19 (Fleischacker, 2005; Miller, 1999) ความคิดเรื่อง
ความยุติธรรมจึงขยับจากเดิมที่มองว่า ความยุติธรรมคือการลงโทษตามความผิดที่กระท�ำ ไปสู่ความเป็นธรรม
ทางสังคมที่ค�ำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรให้กับคนด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
Fleischacker (2005) ได้ย�้ำอย่างชัดเจนว่า ความคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคม (social justice) นั้น
มีความหมายแตกต่างไปจากความคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมในยุคก่อนหน้า โดยเฉพาะสิง่ ทีเ่ รียกว่าความยุตธิ รรมทีจ่ ดั สรร
ปันส่วนอย่างเป็นธรรม (distributive justice) ซึ่งเชื่อว่า ปัจเจกทุกคนเสมอภาคกันและควรได้รับการเคารพ
ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอเหมือนกัน ภายใต้สิทธิ
ขั้นพื้นฐานข้างต้นนั้นยังรวมถึงการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร ที่สามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและอยู่บนพื้นฐาน
ของเหตุผล โดยรัฐมีหน้าที่จัดสรรทรัพยากรและสร้างกลไกเชิงสถาบันส�ำหรับการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
กระบวนทัศน์ใหม่เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมที่ก่อตัวขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 นี้ ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดส�ำคัญในหลายลักษณะด้วยกัน (ซึ่งที่จริงแล้ว โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
มากมายในช่วงนัน้ ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองโลก และโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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และมีผลชัดเจนต่อกันและกัน) อาทิเช่น ทัศนคติต่อคนจนที่มองว่า
ความยากจนหรือภาวะด้อยโอกาสของคนหนึ่งคนใดเป็นบาป โชคร้าย
หรือเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อน ที่ท� ำให้คนจนเกิดมากับชะตากรรม
เช่นนั้น ทรัพย์สมบัติที่มากหรือน้อยไปจึงไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญ เนื่องจาก
ไม่วา่ จะเป็นคนมัง่ มีหรือคนยากจนต่างก็ควรพึงพอใจกับสิง่ ทีเ่ ป็นเจ้าของ
ได้ตามความสามารถและตามสมควรเสมอเหมือนกัน ภายใต้แนวคิด
ที่ว่านี้ คนจนจึงสามารถมีความสุขในชีวิตได้ไม่ต่างจากคนมั่งมี ด้วยการ
ใช้ชีวิตแบบ ‘พอเพียง’ เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพียงแค่พอยังชีพ เพียง
ยอมรับสถานะและชะตากรรมของตัวเองเท่านั้น ไปสู่การมองว่าที่จริง
แล้วไม่มใี ครสมควรจนหรือตกอยูใ่ นภาวะยากจน รวมทัง้ พยายามหาช่อง
ทางที่เป็นไปได้ในการก�ำจัดความยากจนให้หมดไป โดยการกระจาย
ทรัพยากรตามความจ�ำเป็นของแต่ละคน
นอกจากนี้ ยังมีความคิดที่เคยมองว่า การช่วยเหลือคนยากไร้เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมนั้น เป็นเรื่องของ
คุณธรรมหรือศีลธรรมส่วนบุคคล ไม่ใช่เป็นภาระรับผิดชอบของรัฐ แม้หลายศาสนาจะมีค�ำสอนที่ตรงกันในเรื่องการ
ช่วยเหลือหรือท�ำดีตอ่ ผูอ้ นื่ เพือ่ บังเกิดผลดีตอ่ ชีวติ เป็นการตอบแทน ไม่วา่ ชาตินหี้ รือชาติหน้า แต่ความเชือ่ ดังกล่าวนีไ้ ม่
ได้อยู่บนพื้นฐานของความคิดเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมของสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองของคนใน
สังคมแต่อย่างใด (Fleischacker, 2005:9) แนวคิดใหม่เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมนั้นมองด้วยสายตาที่เท่าเทียม
ว่า การช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกว่าเป็นสิทธิที่เขาพึงมีพึงได้ ไม่ใช่ด้วยความเมตตาจากการท�ำบุญของผู้อื่น สังคมที่
เป็นธรรมต้องมีลกั ษณะต่างตอบแทนทีเ่ สมอภาคกัน นัน่ คือทุกคนท�ำดีทสี่ ดุ ในส่วนของตัวเองเพือ่ สังคม และจะได้รบั
ส่วนแบ่งที่ยุติธรรมจากสังคมเป็นการตอบแทน

ความเป็นธรรมทางสังคมกับโครงสร้างความสัมพันธ์ ในสังคม
ความคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมในยุคสมัยใหม่ทคี่ อ่ นข้างเกีย่ วพันกับสิง่ ทีเ่ รียกว่า ความยุตธิ รรมหรือความเป็นธรรม
ทางสังคมข้างต้นนี้ แม้จะเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่กว่าจะเป็นประเด็นถกเถียงกว้างขวางใน
ทางปรัชญาการเมืองก็ล่วงเข้าคริสตศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในงานของ John Rawls ซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวคิด
อรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ในการก�ำหนดความยุติธรรมที่ว่า สังคมที่มีความเป็นธรรมทางสังคมคือสังคม
ที่เอื้อประโยชน์ที่ดีงามที่สุดให้กับกลุ่มคนส่วนมากที่สุดในสังคม ซึ่งยินยอมให้คนไม่กี่คนหรือจ�ำนวนน้อยที่สุด
เสียประโยชน์หรือประสบกับความทุกข์ เพื่อความดีและความสุขของคนจ�ำนวนมากกว่า Rawls เห็นว่าแนวคิด
อรรถประโยชน์นิยมข้างต้นนี้ท�ำให้คนส่วนน้อยถูกลิดรอนสิทธิ และยังสะท้อนให้เห็นว่าเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
มีความส�ำคัญรองจากผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ เขาจึงเสนอไว้ในงานส�ำคัญ 2 ชิน้ คือ Justice as Fairness
(1958) และ A Theory of Justice (1971) ว่า ความยุติธรรมคือการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม และหนทางแก้ไข
ปัญหาความไม่เป็นธรรมคือ การกระจายหรือปันส่วนความยุตธิ รรม (distributive justice) ให้เสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตามเงื่อนไขแห่งชีวิตที่แตกต่างกัน
สิ่งที่แนวคิดนี้ให้ความส�ำคัญก็คือ ความเสมอภาคเท่าเทียม ทั้งในแง่ของการได้รับโอกาสและผลประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นการให้ในสิ่งที่พวกเขาสมควรจะได้รับ โดยเฉพาะความมั่งมี
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และสถานะทางสังคม ซึง่ มักจะเข้าใจกันว่าเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากความสามารถ ความขยันขันแข็ง และการท�ำงานหนัก
ขณะที่เมื่อค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นพื้นฐานของชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคแล้ว ทั้งหมดนี้จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องกระจายความยุติธรรม หรือการจัดสรรปันส่วนให้ความเป็นธรรมเข้าถึงคนทุกคนในสังคมอย่าง
เสมอภาคกัน และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคน โดยการยอมรับความไม่เสมอภาคในสิทธิเสรีภาพ
บางประการเพื่อให้คนที่เสียเปรียบที่สุดในสังคมมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นและดีขึ้น
Rawls มองว่าโครงสร้างของสังคมที่เป็นธรรมประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ 2 ประการ คือ (1) ทุกคนย่อม
มีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นหลักการเบื้องต้นที่ส� ำคัญที่สุด (2) หลักแห่งความเท่าเทียมกัน
ในการได้รบั โอกาสและการค�ำนึงถึงหลักการเรือ่ งความแตกต่าง นัน่ คือ กฎหมายและสถาบันต่างๆ ไม่ควรเอือ้ ประโยชน์
ให้กับคนกลุ่มใดบนต้นทุนที่ไม่เท่าเทียมกันของคนกลุ่มอื่นๆ คนด้อยโอกาสที่สุดในสังคมควรจะได้รับโอกาสและ
เข้าถึงส่วนแบ่งทรัพยากรเท่าเทียมกับคนอืน่ ๆ ความเป็นธรรมจึงจะเกิดขึน้ เมือ่ สังคมใช้ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
และสังคมไปส่งเสริมชดเชยให้คนด้อยโอกาสทีส่ ดุ มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี ได้รบั โอกาส และเข้าถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
ของสังคมอย่างเท่าเทียมกัน สังคมที่เป็นธรรมจึงมีลักษณะเป็นสังคมที่คนซึ่งยากล�ำบากที่สุดได้รับการคุ้มครอง
ดูแลอย่างดีที่สุด คนที่ยากไร้ที่สุดได้รับการยกระดับความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม (กิติพัฒน์, 2553)
สืบเนื่องจากแนวคิดข้างต้น ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมทางสังคมจึงถือเป็นหลักการที่ใช้กำ� หนด
การกระจายทั้งผลประโยชน์และภาระรับผิดชอบในสังคม ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้นว่า ธรรมชาติของความสัมพันธ์
ทางสังคมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึกเรื่องความยุติธรรม กล่าวคือ โครงสร้างทางสังคมรูปแบบต่างๆ
จะท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมในแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่ ในทางกลับกันก็จะสร้างวิธกี ารในการก�ำหนดการ
กระจายผลประโยชน์และภาระต่างๆ ของปัจเจกบุคคลอย่างไรในแบบต่างๆ กันเช่นกัน โลกทัศน์ของสังคมในเรื่อง
ความเป็นธรรมจึงแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง การปกครอง
และเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับที่ Miller ระบุไว้ใน Social Justice (1979) ว่า ความคิดเรื่องความยุติธรรมในแต่ละสังคมนั้น
มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับธรรมชาติของความสัมพันธ์ทางสังคม สังคมที่มีลักษณะโครงสร้างทางสังคมแบบดั้งเดิม
ไม่มีความคิดเรื่องความยุติธรรมในความหมายเดียวกับในสังคมสมัยใหม่ เขาอธิบายถึงความคิดเรื่องความเป็นธรรม
ที่แตกต่างไปตามลักษณะทางสังคม 3 รูปแบบคือ สังคมดั้งเดิม สังคมที่มีล�ำดับขั้น เช่น สังคมศักดินา สังคมวรรณะ
และสังคมสมัยใหม่ที่มีความสัมพันธ์แบบตลาดหรือทุนนิยม ก่อนจะสรุปว่า
ไม่มีความคิดเพียงหนึ่งเดียวของความยุติธรรม ไม่มีการก�ำหนดความยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรม
ได้อย่างชัดเจนในทางนโยบาย…ทางเดียวที่จะรวมเอาทั้งการตระหนักในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในรูปแบบของทฤษฎีทางการเมืองเข้าไว้ด้วยกันก็คือ
การเริ่มต้นยอมรับว่า ทฤษฎีทางการเมืองของเราเหมาะสมกับกาละและเทศะหนึ่งๆ เท่านั้น ยอมรับ
ว่าแนวคิดและข้อถกเถียงของเราเพียงถูกยอมรับภายในกรอบทางวัฒนธรรมของเราเองเท่านั้น
(Miller, 1979: 343)
ความเป็นธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ตามข้อเสนอของ Miller ได้แก่
(Miller, 1979: 253-344)
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(1) สังคมดั้งเดิม ซึ่งเป็นสังคมขนาดเล็ก มีเครือญาติเป็นพื้นฐานของเครือข่ายความสัมพันธ์ ยังชีพด้วยการ
เก็บของป่าล่าสัตว์หรือท�ำการเกษตรแบบง่ายๆ ไม่มกี ารแบ่งงานกันท�ำ ไม่มรี ะบบการเมืองการปกครอง
ที่จัดตั้งอย่างเป็นระบบ และไม่มีโลกทัศน์เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมทางสังคมอย่างที่เข้าใจกันอยู่ใน
สังคมสมัยใหม่ Miller จึงมองว่าเราน่าจะมองความยุติธรรมจากความเป็นจริงทางสังคมบางอย่าง เช่น
การใช้ที่ดิน การแบ่งสรรทรัพยากรและผลผลิตของกลุ่ม และพิจารณาหลักการที่อยู่เบื้องหลังการ
แบ่งสรรเหล่านี้ด้วย ซึ่งพบว่า สังคมลักษณะนี้เป็นชุมชนที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก สิทธิของ
ความเป็นเจ้าของต่างจากสังคมสมัยใหม่ เช่น สิทธิในทีด่ นิ หรือทรัพย์สนิ บางอย่างขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ
ของสมาชิกคนอื่นๆ หรือสังคมส่วนรวม นั่นคือความต้องการหรือความจ� ำเป็นของกลุ่มมาก่อนสิทธิ
ในทรัพย์สินส่วนบุคคล
		
Miller สรุปว่า คนในสังคมดั้งเดิมคิดถึงความสุขของกลุ่มก่อนของตัวเอง ทุกคนมีหน้าที่ต้อง
เสียสละ ใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว ด้วยการให้ผลผลิตและการบริการแก่คนอื่นๆ ที่ต้องการ ทุกคนในกลุ่ม
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ตา่ งตอบแทนระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังค�ำนึงถึงสวัสดิการของส่วนรวมด้วยการ
ปันส่วนอาหารให้กบั ทุกคน ซึง่ ไม่ได้สะท้อนความคิดเรือ่ งความเสมอภาคเท่าเทียม แต่เป็นเรือ่ งการจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่สมาชิกของสังคมอย่างกว้างขวางทัว่ ถึง ไม่มคี วามคิดว่าแต่ละคนควรได้ผลประโยชน์ตาม
สัดส่วนความสามารถและความพยายามของตัวเอง
(2) สังคมที่มีล�ำดับขั้น มีการจัดประเภทคนตามโครงสร้างสังคม แต่ละคนมีสถานะต�่ำสูงไม่เท่ากัน
อาจสามารถเลือ่ นสถานะของตัวเองได้ ขึน้ อยูก่ บั การสัง่ สมความสามารถทางเศรษฐกิจ อภิสทิ ธิท์ างสังคม
และอ�ำนาจทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เกิดขึ้นนั้นถูกอธิบายว่าเป็นธรรมชาติที่ติดตัวมา
ของแต่ละคน และทุกคนเกิดมาต่างกันเพื่อท�ำหน้าที่เฉพาะอย่างให้ดีที่สุด พื้นฐานความสัมพันธ์จึงเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เหนือกว่าและผู้ที่ต�่ำต้อยกว่า เช่น ในสังคมศักดินา ไพร่-ทาสที่มีสถานะต�่ำกว่า
ต้องท�ำงานให้แก่เจ้าที่ดิน เพื่อได้รับการปกป้องคุ้มครองและโอกาสต่างๆ ในการด�ำเนินชีวิต โดยไพร่
ต้องสัญญาว่าจะเป็น “คน” ของเจ้าที่ดินและเป็นก�ำลังทางทหาร ขณะที่ทาสถือเป็นสมบัตขิ องเจ้าทีด่ ิน
และต้องท�ำงานหลายอย่างให้แก่เจ้าที่ดินแลกกับการคุ้มครองและที่อยู่ที่กิน
		
ในยุคนี้ แม้จะถือความยุติธรรมเป็นคุณธรรมส�ำคัญ แต่ก็เป็นเพียงพันธะในการป้องกันคุ้มครอง
สิทธิที่มีอยู่ทางกฎหมายตามสถานะในโครงสร้างสังคม ซึ่งเอื้อให้คนสามารถมีทรัพย์สินส่วนเกินได้ตาม
จ�ำเป็น และเป็นข้อผูกมัดในการให้ชว่ ยเหลือตามจ�ำเป็นตามฐานะทางสังคมมากน้อยตามระดับคุณธรรม
อาจกล่าวได้ว่า ความยุติธรรมมีหน้าที่รักษาระบบศักดินาให้คงอยู่มากกว่าจะท�ำให้สังคมมีความ
เสมอภาคเท่าเทียม
(3) สังคมสมัยใหม่ทใี่ ช้ระบบกลไกตลาดเป็นตัวขับเคลือ่ น มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีระบบแบ่งงานกันท�ำ
สถาบันหลักของสังคมนี้ คือ ตลาดทางเศรษฐกิจที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างกัน กรรมสิทธิ์
เป็นส่วนที่ส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล ทุกคนมีโอกาสและสามารถได้รับรางวัลสูงสุดที่
สังคมเสนอให้โดยไม่มีก�ำแพง ทั้งทางกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจที่จะกันไม่ให้ใครได้รับผลตอบแทน
ทีค่ วรได้ ตามกฎเรือ่ งอุปสงค์อปุ ทานทีเ่ ป็นหลักประกันความยุตธิ รรมในระบบตลาด พืน้ ฐานความสัมพันธ์
ทางสังคมอยู่บนการท�ำสัญญาสาธารณะระหว่างบุคคลที่เป็นอิสระ และมีสถานะเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมาย ทั้งนี้ ความคิดส�ำคัญประการหนึ่งในสังคมนี้ก็คือ ลัทธิปัจเจกชนนิยม ที่ยกเลิกความคิด
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เรือ่ งฐานะทางธรรมชาติของคนในสังคม และถือว่าคนทุกคนล้วนเกิดมาโดยเสรีและเท่าเทียมกัน ทุกคน
เป็นเจ้าของสิทธิซึ่งได้มาจากความสามารถตามธรรมชาติ
		
สิง่ เหล่านีส้ ง่ ให้ชนชัน้ กลางในสังคมมีลกั ษณะดังต่อไปนีค้ อื (1) การไม่มสี ถานะทางสังคมทีต่ ายตัว
อย่างเช่นในสังคมศักดินา แต่ให้โอกาสแต่ละคนที่จะมีวิถีทางในโลกตามความพยายามของตัวเอง
(2) การไม่มีชุดของสิทธิและข้อผูกมัดทางประเพณี ไม่ว่าจะทางเครือญาติเช่นในสังคมดั้งเดิม หรือ
แบบผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองเช่นในสังคมศักดินา (3) มีการเคลื่อนย้ายของคนทั้งทางสังคมและ
ทางภูมิศาสตร์ ท�ำให้ต้องเผชิญกับคนแปลกหน้าตลอดเวลา และ (4) การเกิดขึ้นของความสัมพันธ์
เชิงตลาด โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการและการท�ำสัญญาโดยเสรี ซึ่งถือว่าส�ำคัญที่สุด
เพราะตลาดจะเรียกร้องความเสมอภาคของมูลค่าในการแลกเปลี่ยนมากกว่าตัวปัจเจก แต่ละคนจะได้
รับมูลค่าที่เท่าเทียมกันกับสิ่งที่เอามาแลกในตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับพลังการผลิตของปัจเจกแต่ละคน
ความยุติธรรมจึงหมายถึงการได้รับคุณงามความดีตอบแทน ซึ่ง Miller อธิบายว่าเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกและความประพฤติของเขา หรือความเหมาะสมของปัจเจกคนหนึ่งด้วยคุณลักษณะและ
พฤติกรรมในอดีตในการจะได้รบั รางวัลหรือโทษทัณฑ์ตอบแทนการกระท�ำนัน้ ๆ ของเขา (Miller, 1979)
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ แต่ละสังคมจะให้ความหมายกับความยุตธิ รรมทางสังคมไว้อย่างสอดคล้องกับลักษณะพืน้ ฐาน
ความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร มนุษย์ก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไปตามทัศนคติที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมและวิธีการ
ให้เหตุผลในแต่ละวัฒนธรรม เช่นเดียวกับที่ Miller สรุปว่าความคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคมมีลักษณะเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมทั่วๆ ไปของสังคมเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ โดยเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมที่มี
โครงสร้างชัดเจน และก่อตัวเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบต่างๆ นั่นเอง

3. ความเป็นธรรมมีหรือไม่? ในคนชายขอบของสังคม
หากพิจารณาความหมายของความเป็นธรรมที่กล่าวถึงไว้ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นความเที่ยงตรงในการรับและ
ให้อย่างไม่เอาเปรียบกันและกัน ตาต่อตาฟันต่อฟัน การยอมรับอ�ำนาจของผู้ที่แข็งแรงกว่า การปฏิบัติต่อกันอย่าง
เป็นธรรม ไปจนถึงความเป็นธรรมในมิติที่หมายถึงการกระจายความยุติธรรมให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุด แม้จะ
ไม่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ ในสังคมก็ตาม ความเป็นธรรมทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ยังมีลักษณะเป็นความคิดเชิงนามธรรม
ที่จับต้องไม่ได้และก�ำหนดความหมายได้ยากยิ่ง การเรียนรู้และพยายามท�ำความเข้าใจความเป็นธรรมทางสังคมจึง
อาจท�ำได้ง่ายขึ้น หากมองด้วยแนวคิดเรื่องคู่ตรงข้าม นั่นคือการมองผ่านความไม่เป็นธรรมลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้น
กับคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีสถานะเป็นรองในความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ กลุ่มคนด้อยโอกาส
หรือคนชายขอบของสังคม

3.1 การศึกษากลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย
กลุ่มประชากรที่เรียกว่าคนชายขอบได้รับความสนใจศึกษาในสังคมศาสตร์หลากหลายสาขา ทั้งสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ในช่วงแรก
ของการศึกษาคนชายขอบอาจกล่าวได้ว่ามุ่งสนใจความเป็นชายขอบในทางพื้นที่ คือ คนที่อยู่ในชนบทห่างไกลจาก
ศูนย์กลาง โดยเฉพาะการท�ำความเข้าใจลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างของคนเหล่านัน้ เพือ่ การผสมกลมกลืน
เข้าเป็นคนในรัฐชาติไทย จากนัน้ ค่อยขยับมาศึกษาคนชายขอบใน ‘พืน้ ที’่ อืน่ ๆ เช่น การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม
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สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิดหลายส�ำนักที่วิพากษ์การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยและลัทธิก้าวหน้า
นิยม (progressivism) ที่ส่งผลกระทบต่างๆ นานาต่อคนในสังคมอย่างขนานใหญ่ การศึกษาคนชายขอบตาม
ความคิดข้างต้นนี้จึงได้แก่ การศึกษาชาวเขาบนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง คนยากคนจน ทั้งชาวนาชาวไร่ในชนบท และ
คนจนเมืองในสลัม โดยเฉพาะในมิติของภาวะด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง ความทุกข์ยาก วังวนของปัญหา และการทอดทิ้ง
คนเหล่านี้ให้ตกอยู่ในภาวะชายขอบ
ต่อมาภายหลังจึงได้ขยับขยายประเด็นคนชายขอบไปสู่การศึกษาวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์
แตกต่างหลากหลายจากคนกลุ่มใหญ่ของสังคมมากขึ้น2 ไม่ว่าจะเป็นคนเก็บขยะ ขอทาน คนพิการ หาบเร่แผงลอย
คนถีบสามล้อ มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง คนขับรถบรรทุก เด็กขายพวงมาลัย คนไร้บา้ น เด็กเร่รอ่ น หญิง/เด็กชายขายบริการ
ชาวนาไร้ที่ดิน แรงงานข้ามชาติ แรงงานเหมาช่วง ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้รัฐ คนพลัดถิ่น ผู้หญิง คนรักเพศเดียวกัน
และคนข้ามเพศ เป็นต้น และมุ่งสนใจศึกษาคนชายขอบเหล่านี้ด้วยแนวคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้นเช่นกัน
เช่นงานที่ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมของกลุ่มที่ถูกกดทับไว้ (Subaltern Studies) ซึ่งสนใจการเคลื่อนไหวเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของคนชั้นล่างหรือคนชายขอบที่ถูกกดทับจากกระบวนการต่างๆ ในสังคม
และศึกษากลไกของการก่อรูปสถานะทีเ่ ป็นอืน่ ให้กบั กลุม่ subaltern ทีไ่ ม่สามารถ ‘พูด’ เรือ่ งของตัวเองได้ เนือ่ งจาก
ถูกคนอื่นก�ำหนดอัตลักษณ์ที่ ‘เป็นอื่น’ ให้ รวมทั้งถูกพูดถึง เขียนถึง และบันทึกไว้โดยคนอื่น (Spivak, 1988)
งานส่วนใหญ่ในแนวการศึกษาดังกล่าวนี้ ชีใ้ ห้เห็นถึงประสบการณ์ของการถูกท�ำให้เป็นคนชายขอบ กระบวนการ
ทอดทิ้งและเบียดขับให้คนบางกลุ่มเหล่านี้ตกอยู่ในภาวะชายขอบ หรือเป็น ‘คนอื่น’ ของสังคม การอยู่ในสภาวะ
ที่ไร้อ�ำนาจต่อรองในการใช้ชีวิต การเรียกร้องต่อสู้ด้านสิทธิและความเป็นธรรม การสร้างและผลิตซ�้ำภาพเหมารวม
ตายตัวของคนชายขอบกลุ่มต่างๆ การขาดโอกาสในการเข้าร่วมตัดสินใจเรื่องต่างๆ และเข้าไม่ถึงส่วนแบ่งทรัพยากร
จากภาครัฐ ทั้งหมดล้วนสะท้อนให้เห็นความไม่เป็นธรรมที่กลุ่มคนชายขอบก�ำลังเผชิญ ด้วยการเปิดเผยให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนชายขอบกับโครงสร้างเชิงอ�ำนาจของสถาบันต่างๆ ในสังคม และสะท้อนให้เห็น
กระบวนการจัดการความเป็นธรรมในสังคมและประสบการณ์ที่ไม่เป็นธรรมของคนชายขอบนั่นเอง
ตัวอย่างเช่น คนจน ซึง่ ถือว่าเป็นชนชายขอบในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
ในการจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ นอกจากนี้ คนจนยังมีปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในความยากจนมากมาย
เช่น รายได้ที่พอเพียงต่อการด�ำรงชีวิต มาตรฐานการครองชีพ ภาวะโภชนาการ การศึกษา เส้นแบ่งความยากจน
คุณภาพชีวิต ฯลฯ ตัวชี้วัดดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นอ�ำนาจที่อยู่เบื้องหลังการก�ำหนดความยากจน และส่งผลกระทบ
ต่อการถูกเลือกปฏิบัติตามมา (จุฑารัตน์, 2545) ปัญหาความไม่เป็นธรรมของคนจน จึงได้แก่ การได้รับผลกระทบ
จากนโยบายของรัฐ ไม่มีสิทธิในที่ดินท�ำกิน ต้องแบกรับความเสี่ยงในการผลิตทั้งหมดเอง ถูกเพิกถอนสิทธิพื้นฐาน
เข้าไม่ถงึ บริการและสวัสดิการของรัฐ มีมาตรฐานการครองชีพต�่ำ ทัง้ ทางด้านสุขภาวะ การศึกษา และเศรษฐกิจ ไม่มี
อ�ำนาจต่อรองทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่มีอ�ำนาจในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งไม่ได้รับ
และเข้าไม่ถึงความเป็นธรรม
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ที่น่าสนใจคือ งานของชุดโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการส�ำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ศึกษาคนชายขอบกลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มคนจนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงที่ประสบ
ปัญหาทางสังคม กลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลุ่มอาชีพอิสระ ประกอบด้วยงานวิจัยระดับพื้นที่
110 กรณี
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3.2 ว่าด้วยประชากรชายขอบ
คนชายขอบเกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมหนึ่ ง ๆ ได้ ด ้ ว ยหลายวิ ธี คิ ด หนึ่ ง ในนั้ น คื อ แนวคิ ด คู ่ ต รงข้ า มที่ แ บ่ ง แยก
เรา-เขา คนใน-คนนอก ท�ำให้เกิดการรวมเอาคนที่มีอัตลักษณ์ร่วมไว้เป็นพวกเดียวกัน และกีดกันคนบางกลุ่มที่มี
ความแตกต่างให้กลายเป็นคนนอก เป็นคนอื่น สังคมไทยซึ่งผ่านกระบวนการสร้างชาติด้วยวิธี “รวม” เอาคนที่เคยมี
อัตลักษณ์ทางภาษา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ฯลฯ หลากหลายแตกต่างกันให้มายึดถือเอกลักษณ์แห่งชาติร่วมกันเพื่อ
สร้างความเหมือนๆ กันให้กับคนในชาติเดียวกัน จึงได้สร้างแนวคิดที่มองความแตกต่างหรือความไม่เหมือนกับ
เอกลักษณ์ของชาติเป็นคนอื่น ทั้งยังสร้างภาพเหมารวมเชิงอคติต่อคนที่มีอัตลักษณ์แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทาง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ชาติพันธุ์ และศาสนา และฝังใจว่าคนกลุ่มต่างๆ เหล่านั้นมีลักษณะบางอย่าง
ที่แปลกแยกแตกต่างกับคนส่วนใหญ่เสมอมา
ที่ส�ำคัญก็คือ คนส่วนใหญ่ในสังคมยังเห็นว่าการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกแสวงประโยชน์เชิงโครงสร้างจากรัฐ
ในรูปแบบต่างๆ การถูกกีดกัน แย่งชิงทรัพยากร หรืออยู่ในอันดับท้ายๆ ของการจัดสรรทรัพยากรโดยภาครัฐ
การไม่ได้รับสิทธิหรือเข้าไม่ถึงบริการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งการด�ำรงชีวิตอยู่อย่างล�ำบาก แร้นแค้น ขาดสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในชีวิตของกลุ่มคนชายขอบเหล่านี้ เป็นเพียงความไม่เป็นธรรมที่เป็นปัญหาของ “คนอื่น” ที่ไม่
เกีย่ วข้องกับตัวเอง สังคมส่วนใหญ่ไม่ได้รสู้ กึ เดือดเนือ้ ร้อนใจหรือห่วงใยกังวล ไม่ได้คดิ ว่าเป็นการละเมิดสิทธิพนื้ ฐาน
ของสังคมที่ทุกคนมีเสมอเหมือนกัน ไม่ยินดียินร้ายในชะตากรรม หรือเป็นทุกข์แทนคนเหล่านั้นแต่อย่างใด ไม่ว่า
จะเป็นการเรียกร้องสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน การชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาที่ดิน
ท�ำกิน ปากท้อง ราคาพืชผล ของชาวนาชาวไร่และคนยากจน การชุมนุมประท้วงเพื่อยุติโครงการพัฒนาของรัฐที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน ทัง้ เขือ่ น โรงไฟฟ้า ท่าเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ของชาวบ้านในภูมภิ าคต่างๆ การเรียกร้อง
ขอเพิม่ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ของแรงงาน หรือกรณีการถูกเพิกถอนสัญชาติของคนทีอ่ ยูอ่ าศัยในอ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่3
การเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
การมองให้เห็นคนชายขอบที่อยู่นอกสายตาของรัฐในสังคมไทย จึงไม่ได้เพียงมุ่งความสนใจไปยังผู้คนในพื้นที่
ห่างไกลศูนย์กลางอย่างชายแดนทางภูมิศาสตร์เท่านั้น หากแต่ยังต้องค�ำนึงถึงมิติที่ซับซ้อนของการด�ำรงชีวิตในโลก
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการรับรู้ถึงผู้คนที่อยู่ชายขอบในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา
วัฒนธรรม รวมทั้งผู้คนที่อยู่นอกการรับรู้ของสังคมส่วนใหญ่อีกด้วย ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งในการมองให้เห็น
คนชายขอบเหล่านี้ก็คือ การเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองว่าการเป็นคนชายขอบเป็นความไม่เท่าเทียมตามธรรมชาติ
ที่ปกติธรรมดา เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกสังคม อาจจะเนื่องจากชาติกำ� เนิด โชค เคราะห์กรรม ฯลฯ ไปสู่
การเข้าใจปรากฏการณ์ไม่เป็นธรรมทีค่ นชายขอบเผชิญอย่างสัมพันธ์กบั โครงสร้างเชิงอ�ำนาจรูปแบบต่างๆ ทีก่ ำ� หนด
ให้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมนี้ด�ำรงอยู่ได้
3

เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 นายอ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพิกถอนชือ่ ชาวบ้านแม่อายจ�ำนวน 1,243 คน ออกจากทะเบียนราษฎร
คนอยูถ่ าวรในสถานะคนสัญชาติไทย ไปไว้ในทะเบียนบ้านคนอยูช่ วั่ คราวประเภทคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่มสี ทิ ธิอาศัยอยูช่ วั่ คราว
ท�ำให้ชาวบ้านทัง้ หมดสูญเสียสถานะผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยทันที ชาวบ้านแม่อายจึงได้ยนื่ ฟ้องกรมการปกครอง และนายอ�ำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่
ต่อศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ ต่อมาในปี 2547 ศาลปกครอง จ.เชียงใหม่มคี ำ� พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของนายอ�ำเภอแม่อายทีใ่ ห้จำ� หน่าย
ชื่อชาวบ้าน อ.แม่อาย ออกจากทะเบียนบ้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออกค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนายอ�ำเภอแม่อาย
ได้ยนื่ อุทธรณ์ค�ำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด วันที่ 30 สิงหาคม 2548 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า ค�ำสัง่ เพิกถอนชือ่ ชาวบ้านดังกล่าว
ออกจากทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวรเป็นค�ำสั่งโดยมิชอบ และให้น�ำรายชื่อชาวบ้านกลับเข้าสู่ทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวรและ
บันทึกชาวบ้านดังกล่าวในทะเบียนราษฎรในสถานะคนสัญชาติไทย (บรรณาธิการ)

26 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ใครคือคนชายขอบ?
คนชายขอบ เป็ น ค� ำ ที่ น� ำ มาใช้ ใ นทาง
สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะทางสังคมวิทยาในการศึกษา
กลุ่มผู้อพยพที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างสองกลุ่ม
วัฒนธรรม ตัง้ แต่ชว่ งปลายคริสตศตวรรษ 1920 เรือ่ ย
มา เช่น งานของ Robert Ezra Park ในบทความเรือ่ ง
Human Migration and the Marginal Man
(1928), Cultural Conflict and the Marginal Man
(1937) เป็นต้น และค�ำนี้ถูกน�ำไปใช้ศึกษาในทาง
สังคมศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เป็นภาษาที่ใช้เรียกกลุ่มคนอันหลากหลายที่กลายเป็นเหยื่อของการ
ลดทอนความเป็นมนุษย์ ด้วยการท�ำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งของบางอย่างที่ตายตัว เช่น การท�ำให้เป็นสินค้า
(commoditisation) และการติดป้ายให้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ (stigmatisation) นอกจากนี้
ความเป็นชายขอบทางสังคมนั้นยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ที่ผลักให้คนส่วนหนึ่งไร้อ�ำนาจจนตกไปอยู่
ชายขอบของสังคม (อานันท์, 2549: 4-5) คนชายขอบจึงถูกใช้เพื่อหมายถึง
กลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่กึ่งกลางหรือห่างไกลจากศูนย์กลาง ทั้งในทางภูมิศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ในทาง
ภูมศิ าสตร์ “คนชายขอบ” มักจะเป็นกลุม่ คนทีต่ อ้ งเคลือ่ นย้ายจากภูมลิ ำ� เนาดัง้ เดิมด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมวัฒนธรรม การตัง้ ถิน่ ฐาน การประกอบอาชีพ หรือวิถชี วี ติ ของคนกลุม่ นีต้ อ้ งเผชิญกับการแก่งแย่ง
แข่งขัน เพือ่ เข้าถึงทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุม่ ใหญ่ซงึ่ อยูอ่ าศัยในดินแดน
หรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน ในทางสังคมวัฒนธรรม “คนชายขอบ” ย่อมกลายเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมใหม่
วัฒนธรรมประจ�ำกลุ่มจึงเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากผู้คนในกระแส
วัฒนธรรมหลัก การเรียนรูก้ ารปรับตัวและการต่อสูด้ นิ้ รนเพือ่ ทีจ่ ะเอาตัวรอดหรือมีชวี ติ อยูภ่ ายใต้สภาพการณ์ดงั กล่าว
จึงเป็นสาระส�ำคัญของวิถีชีวิตของประชากรที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชายขอบ (สุริยา และพัฒนา, 2542: 21)
ในสังคมใหญ่ทกุ แห่งมี “ประชากรชายขอบ” ซึง่ อาศัยอยูห่ า่ งจากศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
วัฒนธรรม คนกลุม่ นีข้ าดอ�ำนาจการต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครือ่ งมือทีเ่ ข้าถึงอ�ำนาจ และถูกกีดกันออกจากระบบ
การต่อรองอ�ำนาจและการจัดสรรทรัพยากร อ�ำนาจและความมัง่ คัง่ ในสังคม ลักษณะของกลุม่ ประชากรชายขอบอาจ
จะแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของสังคม ในแง่ของชาติพันธุ์ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม ฯลฯ (Seymour-smith, 1986: 177 อ้างใน สุริยา และพัฒนา, 2542: 22)
คนชายขอบจึงหมายถึง บุคคลหรือกลุม่ คนส่วนน้อยทีส่ งั คมไม่รบั รูส้ นใจ เป็นผูท้ ถี่ กู ท�ำให้ไม่มคี วามส�ำคัญและ
มีชีวิตอยู่ตามชายแดนหรือริมขอบของพื้นที่ในสังคม ทั้งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา ภาษา วิถีชีวิตทางเพศ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการเท่าทันกระแสความทันสมัย
ในยุคโลกาภิวัตน์ และเมื่อค�ำนึงถึงประเด็นเรื่องความเป็นธรรมแล้ว คนชายขอบยิ่งอยู่ห่างไกลจากการสิ่งที่เรียกว่า
ความเป็นธรรม ด้วยเหตุทมี่ กั ไม่ถกู นับรวมเข้าไว้เป็นพวกเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ของสังคม จึงไม่อยูใ่ นข่ายทีจ่ ะได้รบั
สิทธิพื้นฐานและเข้าถึงความเป็นธรรมที่ถูกจัดสรรให้โดยรัฐ
คนชายขอบต่างๆ ข้างต้นไม่เพียงไม่ได้รบั โอกาสในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายใดๆ ของประเทศ
โดยเฉพาะนโยบายทางการเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
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ไม่มโี อกาสเข้าถึงการบริการหรือสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีค่ วรจะได้รบั ไม่ได้ผลประโยชน์และได้รบั ผลกระทบจากการพัฒนา
และมักถูกมองเป็นเพียงแหล่งทรัพยากร แหล่งระบายสินค้าและเป็นแรงงานราคาถูกในกระบวนการผลิตเท่านั้น
ประชากรกลุม่ ทีอ่ าจถือว่าเป็นคนชายขอบในประเทศไทย จึงได้แก่ ชาวเขาเผ่าต่างๆ ชนชาติพนั ธุก์ ลุม่ น้อย ผูอ้ พยพลีภ้ ยั
คนไร้รัฐไร้สัญชาติ คนยากคนจน ชาวนาชาวไร่ในชนบท คนจนเมือง ชาวสลัม คนไร้บ้าน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์
คนพิการ ผู้สูงอายุ คนที่มีเพศวิถีทางเลือก พนักงานขายบริการ แรงงานข้ามชาติ แรงงานไร้ทักษะฝีมือ แรงงาน
นอกระบบ แรงงานเหมาช่วง เป็นต้น

3.3 กระบวนการท�ำให้เป็นชายขอบ (marginalisation) ในสังคมไทย
กระบวนการที่ท�ำให้เป็นคนบางกลุ่มกลายเป็นคนชายขอบ รวมทั้งการสร้างภาวะชายขอบให้กับคนบางกลุ่ม
ในสังคมไทยนั้น สัมพันธ์กับหลากหลายมิติ ทั้งทางภูมิศาสตร์ การเมือง สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์
ฯลฯ ดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่ทสี่ �ำคัญอย่างยิง่ คือ กระบวนการท�ำให้เป็นชายขอบทีส่ มั พันธ์กบั โครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจในสังคมไทย ซึ่งผู้มีอ�ำนาจครอบน�ำการจัดประเภทกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม โดยรวมเอาผู้ที่มีอัตลักษณ์
เหมือนๆ กันไว้และกีดกันคนที่มีอัตลักษณ์แปลกต่างจากคนส่วนใหญ่ให้ไปอยู่ชายขอบของสังคม กระบวนการ
ที่ทั้งผลักคนออกและรวมคนไว้ให้อยู่ในภาวะชายขอบของสังคมไทยที่ว่านี้ ได้แก่
(1) กระบวนการสร้างรัฐชาติไทย และกระบวนการสร้างความเป็นไทย (Thai-isation) ซึ่งเกิดขึ้น
ในสมัยการก่อตัวของรัฐชาติและลัทธิชาตินิยมที่มีการสถาปนาความเป็นรัฐขึ้น มีการก�ำหนดดินแดน
อาณาเขตและลากเส้นพรมแดนระหว่างประเทศ ส�ำรวจรวมผู้คนไว้ในรัฐชาติเดียว อยู่ภายใต้ระบบ
การปกครองเดียวกันทั้งประเทศ และสร้างวัฒนธรรมแห่งชาติที่เป็นแบบแผนเดียวกันให้ทุกคนยึดถือ
ร่วมกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะน�ำไปสู่เอกราชหรือความเป็นชาติเดียวกันได้ ผู้คน
หลากหลายชาติพนั ธุต์ า่ งวัฒนธรรมทีเ่ คยอาศัยอยูป่ ะปนกันในดินแดนแถบนีจ้ �ำนวนไม่นอ้ ยจึงกลายเป็น
คนชายขอบและต้องตกอยูใ่ นภาวะชายขอบไปโดยปริยาย เนือ่ งจากมีอตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
จากมาตรฐานของศูนย์กลาง และมีชีวิตประจ�ำวันที่ต่างออกไปจากวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งมักจะอยู่
ภายใต้วาทกรรมที่ว่า เพราะไม่เหมือนจึงไม่เป็นไทย และมักน�ำไปสู่ความเชื่อว่าความแตกต่างเหล่านั้น
เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติได้โดยง่าย
(2) การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย (modernisation) แม้สังคมไทยจะได้ชื่อว่าไม่ได้ตกอยู่ใน
อาณานิคมของมหาอ�ำนาจชาติใด แต่กระบวนการพัฒนาประเทศให้เป็นตะวันตก (westernisation)
และการท�ำให้ไทยเป็นชาติทันสมัยด้วยเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยม เป็นแนวทางพัฒนาหลักที่รัฐไทย
ใช้สร้างประเทศ เช่นเดียวกับการพัฒนาทีเ่ ป็นกระแสหลักของโลก ภายใต้การด�ำเนินนโยบายพัฒนาด้วย
ระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม คือเลือกปฏิบัติ ให้ความส�ำคัญกับเขตเมืองส่วนกลางมากกว่าภาคชนบท
ส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม หรือเลือกที่จะส่งเสริมบางส่วนของภาคเกษตร ท� ำให้
คนบางกลุ่มถูกทอดทิ้ง ถูกกันออกจากกระแสพัฒนา ไม่ถูกให้ความส�ำคัญ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
การพัฒนาเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่น กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
(3) การขยายตัวของทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalisation) เมื่อสังคมไทยขับเคลื่อนไปด้วย
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ที่ยังมีข้อโต้แย้งในแง่ของความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรและ
ความต้องการผ่านกลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรที่ดีที่สุด และน�ำไป
สูก่ ารสร้างความไม่ยตุ ธิ รรมทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง กีดกันให้คนบางกลุม่ ไร้อ�ำนาจต่อรองกับตลาด
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กลายเป็นคนชายขอบ (อานันท์, 2546) ขณะเดียวกัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่
เศรษฐกิจทุนนิยมไร้พรมแดนแผ่ขยายครอบโลกอย่างเสรี ก็มีข้อสังเกตว่ายิ่งแสดงให้เห็นความขัดแย้ง
กับประชาธิปไตย และยิ่งขยายช่องว่างระหว่างชนชั้นและความเหลื่อมล�้ำไม่เป็นธรรมในสังคม (เกษียร,
2550; เสกสรรค์, 2553) ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากช่องว่างระหว่างรายได้ของคนจนและคนรวยที่ห่าง
กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง (นิคม, 2541; ปราณี, 2545; สมเกียรติ, 2553)
		
ภาวะชายขอบที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์จึงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกผู้คน ทุกหนทุกแห่ง และ
ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แม้จะอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม การศึกษา
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ หรือแม้แต่ทางเศรษฐกิจ ในแง่นี้ ความเป็นคนชายขอบจึงไม่ได้เป็นเพียง
การถูกกันให้ไปอยู่ในต�ำแหน่งทางสังคมที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ หรืออ�ำนาจเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่อง
ของความรู้และความจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาอธิบาย กลายเป็น ‘สามัญส�ำนึก’ ที่รับรู้และเข้าใจกันโดย
ไม่ต้องตั้งค�ำถาม คนชายขอบเองก็อาจจะรับหรืออ้างอิงไปเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองด้วย รวมทั้ง
มีการต่อต้าน โต้แย้ง ปฏิเสธในเวลาเดียวกัน (ปริตตา, 2545) การท�ำความเข้าใจหรือมองให้เห็น
ปรากฏการณ์ของคนชายขอบ อันรวมถึงความเป็นคนชายขอบ และกระบวนการท�ำให้เป็นคนชายขอบ
นั้นจึงมักเน้นการศึกษาให้ครอบคลุมถึงวาทกรรมและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ที่ก�ำหนดความหมาย
ทางสังคมและภาพฝังใจที่ตายตัวให้กับคนกลุ่มต่างๆ ร่วมด้วย
กล่าวโดยสรุป เห็นได้วา่ ปัญหาของการจัดประเภทคนบางกลุม่ เป็นคนชายขอบนัน้ เกิดขึน้ จากกระบวนการ
ใช้อำ� นาจในโครงสร้างความสัมพันธ์ทคี่ นส่วนใหญ่มเี หนือกว่าในรูปแบบต่างๆ สร้างวาทกรรมทีก่ ำ� หนดการรับรู้
การจัดประเภทและแนวคิดจ�ำแนกแยกพวก (exclusion) คนในสังคมขึ้น โดยปฏิบัติการเชิงอ�ำนาจของ
วาทกรรมการจ�ำแนกแยกพวกในมิติต่างๆ ยังทรงอิทธิพลอยู่ในองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมไทยมาตราบจนถึง
ทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็นเครือ่ งมือของรัฐเพือ่ สร้างความชอบธรรมในการใช้กำ� ลังเข้าจัดการปัญหาบางอย่าง
เช่น ปัญหาความมั่นคง ปัญหายาเสพติด และปัญหาการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น (ชูศักดิ์, 2541: 18)
ทัง้ ยังมีกลุม่ คนทีต่ กอยู่ในภาวะชายขอบใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ในสังคมสมัยใหม่ เช่น แม่วยั รุน่ พ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ ว ผูส้ งู อายุ
ผู้ติดเชื้อเอดส์/เอชไอวี ผู้ติดยาเสพติด คนรักเพศเดียวกัน ที่ถือเป็นคนชายขอบในสวัสดิการสังคม เป็นต้น

4. จากคนชายขอบสู่วัฒนธรรมความยุติธรรมในสังคมไทย
การท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยผ่านการปฏิบตั กิ บั ประชากรชายขอบนัน้ สมควร
พิจารณาถึงวัฒนธรรมความยุตธิ รรมในสังคมไทยควบคูไ่ ปด้วย เนือ่ งจากเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการให้ความหมายกับ
ความยุติธรรม ความคิดเรื่องความเป็นธรรมที่มีนัยยะหมายถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงส่วนแบ่งทรัพยากร
และคนด้อยโอกาสควรมีสิทธิได้รับบริการจากรัฐให้สามารถมีชีวิตและโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่นนั้น เป็นเรื่อง
ที่เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็มีความคิดความเชื่อหลายประการที่มองไม่เห็นว่าทุกคนในสังคม
มีความเป็นมนุษย์เท่ากัน และควรมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ดี ภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมอุปถัมภ์และระบบศีลธรรมทาง
พุทธศาสนา ซึ่งไม่มีค�ำสอนในเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม มีแต่เพียงค�ำสอนให้ปฏิบัติหน้าที่แบบต่างตอบแทน
ต่อกันของผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ กัน (King, 1995) สังคมไทยจึงไม่เคยมีความคิดเรื่องความยุติธรรมหรือ
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ความเป็นธรรมเป็นแก่นส�ำคัญในแบบแผนความ
สัมพันธ์ทางสังคมแต่อย่างใด ในทางตรงข้าม ความ
ยุตธิ รรมในสังคมไทยหมายถึงการยอมรับความสัมพันธ์
ทีไ่ ม่เสมอภาคระหว่างคนในแต่ละชัน้ ทางสังคม โดยให้
อ�ำนาจผูน้ ำ� ในแต่ละยุคสมัยเป็นผูจ้ ดั สรรความยุตธิ รรม
กล่าวคือ ความยุตธิ รรมในสมัยต้นกรุงเทพรัตนโกสินทร์
มีที่มาจากพุทธศาสนา ความยุติธรรมคือความถูกต้อง
ตามหลักธรรมะของพุทธศาสนา และเป็นฐานทาง
ความคิ ด ให้ แ ก่ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ์ ร ะหว่ า ง
พระมหากษัตริยก์ บั ประชาชน เนือ่ งจากพระมหากษัตริย์
ซึง่ มีความชอบธรรมในการเป็นผูป้ กครองนัน้ เป็นแหล่ง
ที่มาของความยุติธรรม (สายชล, 2546ก) ประชากรไทยไม่เคยเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
เป็นปัจเจกชนไร้สังกัดที่มีความสัมพันธ์กันตามแนวนอนแต่อย่างใด
ลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมในสังคมไทย อาจแยกออกได้เป็นส่วนๆ ดังนี้

4.1 ความเป็นธรรมภายใต้ระบบศีลธรรมและศาสนา
การที่สังคมไทย ไม่รู้สึกอ่อนไหว ต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมนั้น ส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลของพุทธศาสนา
ที่ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อที่อธิบายโลกธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบความเชื่อทางศีลธรรมที่เป็นเหตุเป็นผล
ด้วยหลักความสัมพันธ์ระหว่างเหตุคอื การกระทํา (กรรม) กับผลของการกระทํานัน้ ๆ (วิบาก) ทีด่ าํ เนินไปตามกระบวน
แห่งเหตุปัจจัย โลกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของกิเลสตัณหาและความทุกข์ จึงต้องข้ามไปด้วยการปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น
และเชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ปรีชา, 2534; ชาญณรงค์, 2550)
ทัศนะเรื่องความยุติธรรมของสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธเถรวาท เนื่องจากศาสนาพุทธยอมรับ
ความเป็นธรรมตามกฎแห่งกรรม ความยุติธรรมในทางพุทธศาสนาไม่ได้ตัดสินโดยยึดความเท่าเทียมกันของมนุษย์
เป็นเกณฑ์ ไม่ได้ถือว่าผู้ท�ำความผิดเดียวกันย่อมได้รับโทษเดียวกันเช่นในทางกฎหมาย แต่อยู่ที่กรรมที่ทำ� มาของ
แต่ละคน ใครท�ำกรรมมาอย่างไรก็ควรได้รับผลอย่างนั้น ทุกคนเสมอภาคกันในแง่ของโอกาสในการท� ำความดีและ
การได้รบั ผลกรรมตามทีท่ �ำไว้ ซึง่ สามารถข้ามภพไปยังโลกหน้าได้ดว้ ย ในแง่นี้ ‘กรรม’ จึงเป็นพืน้ ฐานความคิดส�ำคัญ
ในการพิจารณาเรื่องความเป็นธรรม (ปรีชา, 2534; สุวรรณา, 2550) ความยุติธรรมที่อิงอยู่กับกฎศีลธรรมมีลักษณะ
ดังนี้คือ
(1) ใช้กฎแห่งกรรมหรือหลักท�ำดีได้ดีท�ำชั่วได้ชั่วเป็นหลักประกันความยุติธรรม นั่นคือการยอมรับว่า
มีความดีและความชัว่ ทีเ่ ป็นภววิสยั อยูจ่ ริง ไม่ใช่เรือ่ งของสังคมวัฒนธรรม กรรมทีม่ นุษย์กระทําด้วยเจตนา
ไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมมีผลจริงเป็นความสุขหรือทุกข์ในที่สุด สิ่งนี้คือกฎสากลแห่งความยุติธรรมสูงสุด
เป็นหลักประกันว่า ทุกคนจะได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน (ชาญณรงค์, 2550:66) โดยนัยนี้ ค�ำสอน
เรื่องกรรมเปิดโอกาสให้ความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ในทุกมิติกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ เป็นเรื่องที่
เหมาะสมและเป็นธรรม การแบ่งชนชั้นและความเหลื่อมล�้ำที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นเรื่องธรรมดา และ
ชอบธรรมแล้วตามกฎแห่งกรรม และ
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(2) การผนวกแนวคิดเรื่องกรรมกับการเกิดใหม่เข้าด้วยกันเป็นความเชื่อเรื่องเวียนว่ ายตายเกิด
ซึ่งแม้จะเป็นค�ำอธิบายเพิ่มเติมและยืนยันว่าการรับผลของกรรมนั้นเป็นไปได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
แต่ก็กลายเป็นข้อโต้แย้งต่อความคิดเรื่องความยุติธรรมทางศีลธรรมของพุทธศาสนาในหลายประเด็น
เช่น การรับผลกรรมในโลกหน้านัน้ ขัดต่อหลักการพืน้ ฐานแห่งความยุตธิ รรมทีผ่ ถู้ กู ลงโทษต้องรูแ้ ละเข้าใจ
ความผิดของตัวเอง แต่การเกิดใหม่โดยมีผลกรรมบางอย่างติดตัวไปด้วยนัน้ ไม่ได้สง่ ผลต่อความก้าวหน้า
ทางศีลธรรม (Kaufman, 2004 อ้างใน ชาญณรงค์, 2550) ส่งผลไปสู่การมองว่า กรรมเป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคลที่ต้องรับผิดชอบกับการกระท�ำของตัวเองตามยถากรรม มองทุกข์ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็น
เรื่องของปัจเจกแต่ละคน แยกตัวโดดเดี่ยวจากคนอื่น ทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นความรับผิดชอบ
ตามกฎศีลธรรม หน้าที่ของแต่ละคนคือสร้างกรรมให้ดีที่สุด และไม่ควรเข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้อง
กับความสุขหรือความทุกข์ของคนอื่น เพราะเป็นผลกรรมของแต่ละคน หากมองแง่นี้ การแก้ไขปัญหา
สังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจึงกลายเป็นการกระท� ำที่ไม่เป็นธรรม เพราะไปละเมิดกฎแห่ง
ความเป็นธรรม
แม้ตรรกะของคําสอนทางพุทธศาสนาลักษณะนี้จะชี้นําให้ยอมรับความแตกต่างที่ไม่เท่าเทียม ซึ่งเกิดขึ้นใน
ชีวิตปัจจุบันมากกว่าความเข้าใจว่า ความไม่เท่าเทียมกันและการกดขี่ทางสังคมบางอย่างแสดงถึงความไม่เป็นธรรม
แต่อาจสรุปได้ว่า ภายใต้ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของศาสนาพุทธนั้น การกระทําใดๆ ที่ดําเนินไปอย่าง
สอดคล้องกับความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในธรรมชาติ (ปฏิจจสมุปบาท) ก็ถือว่าถูกต้องและเป็นธรรม (ชาญณรงค์,
2550:139) ความเป็นธรรมจึงหมายถึง การทีบ่ คุ คลได้รบั ผล (ประโยชน์) ตอบแทนตามความเหมาะสมแห่งเหตุปจั จัย
สถานภาพและการกระท�ำของตน และมีความเป็นธรรมอยู่ 2 ระดับ คือ ความยุตธิ รรมทางศีลธรรมหรือความยุตธิ รรม
ตามธรรมชาติที่อิงอยู่กับค�ำสอนเรื่องกฎแห่งกรรม และความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งหมายถึง ความเที่ยงธรรม
(fairness) ในด้านต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตในสังคม การกระจายรายได้หรือสวัสดิภาพทางสังคม
และการได้รับโอกาสในการพัฒนาชีวิตไปตามเป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของปัจเจกบุคคลด้วย (ชาญณรงค์,
2550; เครือข่ายพุทธิกา และศูนย์วจิ ยั ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2551)

4.2 ความเป็นธรรมภายใต้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
ความสัมพันธ์ทางสังคม และอาจรวมถึงความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจทางการเมืองของไทยในช่วงที่เป็นรัฐ
ก่อนสมัยใหม่นนั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางกับไพร่ ซึง่ ก�ำลังคนในปกครองมีความส�ำคัญมากกว่า
เชื้อชาติ ดังที่เสกสรรค์ (2553) สรุปว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมของรัฐไทยโบราณนั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ความภั ก ดี ค ่ อ นข้ า งแคบและเปราะบาง ด้ ว ยขึ้ นอยู่กับความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของชนชั้นปกครอง ดังนั้น
ในความสัมพันธ์แบบบรรณาการ และกลไกการควบคุมก�ำลังคนที่ไม่ได้มีผลสัมฤทธิ์นัก วิถีทางวัฒนธรรมหรือ
ความสัมพันธ์แบบนายบ่าวทีถ่ กู ก�ำกับโดยคุณธรรมทางศาสนา จึงกลายเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการยึดโยงความสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์นี้ให้ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างส�ำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะ
การเลิกควบคุมก�ำลังคนเข้าไว้ในสังกัด ระบบขึ้นต่อศูนย์อ�ำนาจหลวมๆ แบบเก่าถูกแทนที่ด้วยการใช้แนวคิดแบบ
อ�ำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนแบบใหม่ มีการจัดตัง้ กระทรวง ทบวง กรมทีก่ ลายเป็นกลไกการใช้อ�ำนาจตามบรรทัดฐาน
ใหม่ในการปกครอง นั่นคือประมวลกฎหมายฉบับต่างๆ ซึ่งกลายเป็นเส้นแบ่งส�ำคัญระหว่างหน้าที่สาธารณะกับ
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ผลประโยชน์สว่ นตัว (เสกสรรค์, 2553:51-52) แต่วฒ
ั นธรรมแบบอุปถัมภ์ยงั คงมีบทบาทส�ำคัญในเครือข่ายทางสังคม
ที่ประกอบด้วยคนในชนชั้น สถานะ และฐานะสูงต�่ำไม่เท่ากัน การยืนยันสิทธิและความเสมอภาคระหว่างบุคคลไม่มี
ความส�ำคัญแต่อย่างใด ความคิดเรื่องความยุติธรรมจึงเป็นเรื่องของแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างคนในชั้นทาง
สังคมทีม่ สี ถานภาพ (ตามชาติกำ� เนิด) อ�ำนาจ และสิทธิไม่เท่าเทียมกัน โดยคนในแต่ละชัน้ ทางสังคมรับรูอ้ ตั ลักษณ์
สถานภาพ และหน้าที่ที่แตกต่างของตัวเอง ผ่านการสร้างระบบสัญลักษณ์ พิธีกรรม และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของรัฐ
ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์นี้ยอมรับว่า ความยุติธรรมคือการได้และการเสียสิ่งต่างๆ ตามสถานภาพทางสังคม
ที่ตนมีอยู่ ความไม่เสมอภาคจึงเป็นสิ่งที่ยุติธรรม
โดยนัย พุทธศาสนาไม่ได้เป็นรากฐานของความยุติธรรมอีกต่อไป หากแต่เป็นพระปัญญาบารมีและ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระมหากษัตริย์ ผูม้ ชี าติกำ� เนิดเป็น ‘เจ้า’ (royalty) ดังทีส่ มเด็จฯกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ทรงชี้แจงว่า เฉพาะคนที่เกิดมาเป็น ‘เจ้า’ เท่านั้นที่มี ‘ideal’ ซึ่งแปลว่า ‘ศีลธรรม’ ผู้น�ำหรือพระมหากษัตริย์จึง
ย่อมมี ‘ศีลธรรม’ สูงส่งเหนือผู้อื่น ส่วนประชาชนคือคนที่ยังโง่อยู่ ย่อมไม่รู้ว่าอะไรคือความยุติธรรม ต้องรอให้
พระมหากษัตริย์ทรงอ�ำนวยความยุติธรรมให้บังเกิดแก่ชีวิตของทุกคนในรัฐ (สายชล, 2546ข) ดังนั้น พระบรม
ราชโองการคือแหล่งทีม่ าของความยุตธิ รรม ชีวติ ของประชาชนจึงขึน้ อยูก่ บั ความยุตธิ รรมทีร่ ฐั เป็นผูอ้ �ำนวยให้มากขึน้
เรื่อยๆ ความรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด การได้รางวัลและการลงโทษมาจากรัฐที่มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้น

4.3 ความเป็นธรรมในยุคตามผู้น�ำ
อิทธิพลของวัฒนธรรมอุปถัมภ์ทสี่ ง่ ผ่านและยังคงหลงเหลืออยูใ่ นแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของไทยนัน้
ท�ำให้การจัดสรรอ�ำนาจ ทรัพยากร และผลประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีลกั ษณะเล่นพรรคเล่นพวก
ซึ่งท�ำให้การปกครองโดยหลักนิติธรรมพัฒนาได้ช้ามากในสังคมไทย (เสกสรรค์, 2553) ดังที่ปรากฏว่า ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แนวคิดส�ำคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลในการสร้างรัฐชาติไทยก็คือ ลัทธิผู้น�ำ
(Elitism) ซึ่งเห็นว่าการพัฒนาชาติขึ้นอยู่กับผู้น�ำที่มีบุคลิกภาพพิเศษ รวมทั้งมีสติปัญญาและคุณธรรมเหนือกว่าผู้อื่น
ผู้น�ำชาติจึงส�ำคัญต่อชะตากรรมของคนในชาติ มีอ�ำนาจสูงสุดที่จะปกครองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข หรืออยู่ดี
กินดี น�ำไปสู่การยอมรับอ�ำนาจและความส�ำคัญของผู้น�ำ โดยเฉพาะในฐานะผู้อ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
เสมอหน้ากันตามแต่สถานภาพ
ความยุติธรรมในที่นี้ จึงเป็นความไม่เสมอภาคโดยไม่ขัดต่อค่านิยมเชิงศีลธรรมที่ยึดถือกันอยู่ในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักที่ต�่ำที่สูง ความกตัญญูกตเวที ความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ความเสียสละ การถือว่าส่วนรวมส�ำคัญ
กว่าส่วนย่อย ซึ่งเปิดโอกาสให้รัฐสามารถกระท�ำการใดๆ ในนามของผลประโยชน์ของชาติหรือสังคมส่วนรวมได้
โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงความยุตธิ รรม ดังทีห่ ลวงวิจติ รวาทการระบุวา่ “สิทธิทจี่ ะท�ำอะไรตามใจชอบโดยไม่คดิ ถึงประโยชน์
ส่วนรวมนัน้ ควรรอนเสียได้เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม เพราะถ้าปล่อยให้ประโยชน์สว่ นตัวบุคคลขัดกับประโยชน์สว่ นรวม
อยู่ได้แล้ว ก็เป็นทางแห่งความล่มจมของชาติ” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2502: 279)
ดังนัน้ ภายในสังคมไทยทีธ่ งชัย (2554) เรียกว่า สังคมอินทรียภาพแบบพุทธนัน้ มีแนวคิดพืน้ ฐานทีเ่ น้นว่า สังคม
จะปกติสุขและเคลื่อนตัวพัฒนาไปได้ก็ต่อเมื่อหน่วยต่างๆ ของสังคมรู้จักหน้าที่ของตนและท� ำงานอย่างประสาน
สอดคล้องกัน (harmony) เปรียบเสมือนอวัยวะต่างๆ ของร่างกายซึง่ มีหน้าทีต่ า่ งๆ กัน ความส�ำคัญไม่เท่ากัน แต่ตอ้ ง
ประสานสอดคล้องกันจึงจะไม่เจ็บป่วย สังคมไทยจึงประกอบด้วยผู้คนที่มีบุญบารมีไม่เท่ากัน และต้องยอมรับ
ความสูงต�่ำนัน้ ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเชือ่ ฟังผูน้ �ำและการรับผลประโยชน์จากการท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ

32 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ทีแ่ ตกต่างกันนัน้ จึงเป็นคุณสมบัตอิ นั จ�ำเป็นของบุคคลทีส่ งั กัดขึน้ ต่อผูอ้ นื่ มากกว่าจะเป็นเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพซึง่ เป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของปัจเจกชน
ดังจะได้เห็นได้ชัดเจนในเรื่องผลกระทบส�ำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ก็คือ
การผลักกรรมกรและชาวนาให้กลายเป็นชนชายขอบผูอ้ ยูห่ า่ งไกลจากการได้รบั ความยุตธิ รรม ขณะทีผ่ นู้ ำ� รัฐยังคงอยู่
ในฐานะเป็นแหล่งที่มาของความยุติธรรม ซึ่งยังคงมีความหมายอย่างแคบที่เป็นเพียงการท�ำหน้าที่และแสวงหา
ความเจริญก้าวหน้าของตนตามชั้นทางสังคมนั้นๆ โดยไม่ก้าวก่ายผู้อื่น ความยุติธรรมจึงไม่ได้หมายถึงการกระจาย
รายได้อย่างเสมอภาค ไม่ใช่การแข่งขันอย่างเสรีในภาคเศรษฐกิจ ไม่รังเกียจที่จะใช้ความสัมพันธ์ที่เป็นคุณในระบบ
อุปถัมภ์ซึ่งไม่เสมอภาคและขาดเสรีภาพในการแลกเปลี่ยน ในแง่นี้ ความยุติธรรมจึงไม่ได้หมายถึงความเป็นธรรม
ทางสังคมแต่อย่างใด (สายชล, 2546ข)

4.4 ความยุติธรรมสมัยใหม่และความเป็นธรรมทางสังคม
ระบบยุติธรรมในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ประเทศใน พ.ศ. 2475 เมือ่ เปลีย่ นอ�ำนาจตุลาการเป็นส่วนหนึง่ ของอ�ำนาจอธิปไตย ซึง่ มาจากปวงชนชาวไทย แทนที่
จะมาจากพระมหากษัตริย์ดังแต่ก่อน พระมหากษัตริย์เป็นเพียงผู้ใช้อ� ำนาจตุลาการทางศาลในนามของปวงชน
ชาวไทย และเป็นการใช้อำ� นาจภายใต้กฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ นอกจากนีก้ ย็ งั มีการก�ำหนดในรัฐธรรมนูญถึงสิทธิในชีวติ
ในเสรีภาพ ในทรัพย์สิน หน้าที่ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันของประชาชนทุกคน อันเป็นสิทธิตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ ความคิดส�ำคัญที่แฝงอยู่ในระบบยุติธรรมปัจจุบันคือ distributive justice ซึ่งเกี่ยวพันกับการแบ่งสรร
ปันส่วนสิทธิอ�ำนาจหน้าที่ และภาระความรับผิดชอบในหมู่สมาชิกของสังคม
ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นต้นมา กล่าวได้วา่ มีการขยายตัวของปริมณฑลสาธารณะ ภาคประชา
สังคม และการเมืองภาคประชาชนเกิดขึน้ อย่างกว้างขวางในสังคมไทย โดยเฉพาะการขยายตัวของสิทธิทางการเมือง
(political right) และสิทธิพลเมือง (civil right) น�ำไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องและผลักดันประเด็นปัญหาภายใต้
แนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในมิติของความเท่าเทียมเสมอภาคกันทางสังคม ทั้งนี้
อาจเป็นผลทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในสังคมไทยอย่างขนานใหญ่ชว่ งทศวรรษ 2500 เป็นต้น
มา เช่น พื้นฐานเศรษฐกิจของภาคเอกชนพัฒนาเข้มแข็งขึ้น การขยายตัวเพิ่มขึ้นของความรู้และวิชาชีพต่างๆ ขณะที่
ภาคเกษตรกรรมในชนบทก็มกี ารเคลือ่ นตัวและขยายประสบการณ์กว้างขวาง การแบ่งแยกชนชัน้ สูงต�่ำตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและรสนิยมทางวัฒนธรรมคลายตัวลง เปิดพื้นที่ให้อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมากขึ้น การเคารพ
สิทธิพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนขยายตัวเพิ่มขึ้น ภาคประชาสังคมขยายตัวกว้างขวางในทุกประเด็นเคลื่อนไหวทาง
สังคม โดยเฉพาะในฐานะพลังต่อรองกับภาครัฐและภาคเศรษฐกิจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ค่านิยมของสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นปัจเจกชนสูงขึ้น เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น รวมทั้งรู้สึกมีส่วนร่วม กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น (ธีรยุทธ, 2548)
ขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการพัฒนาภายใต้แนวคิดก้าวหน้านิยม (progressivism) ท�ำให้เกิดค�ำถาม
ในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนหรือตลาดด้วยการเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่กลับส่งผลเป็นความเหลื่อมล�้ ำในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความมั่งคั่งและอิทธิพลครอบน� ำของ
อภิสิทธิ์ชน การเมืองที่ยุติธรรม และเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ซึ่งน�ำไปสู่การตั้งค�ำถามและตรวจสอบความไม่เป็นธรรม
ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและมิติอื่นๆ มากขึ้น ทั้งยังกล่าวได้ว่า กระบวนทัศน์ในเรื่องความเป็นธรรมของสังคมไทย
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ยังได้รบั อิทธิพลจากการขับเคลือ่ นความคิดและการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมในระดับสากล ทัง้ จากประเด็น
เรื่องสิทธิมนุษยชน คุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขพื้นฐาน การแก้ปัญหาความยากจน
ความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย ประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน ฯลฯ เหล่านี้ล้วนท� ำให้
ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมกลายเป็นประเด็น
ถกเถียงและถูกผลักดันอย่างกว้างขวางในสังคม
ตลอดมา โดยเฉพาะในการต่อสู้เรื่องสิทธิสังคม
สิทธิชุมชน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญในการต่อสู้ต่อรองระหว่างรัฐและการเมือง
ภาคประชาชนอย่างกว้างขวางในช่วงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540
ความคิดเรือ่ งความเป็นธรรมในสังคมสมัยใหม่ ไม่เพียงเกิดขึน้ บนพืน้ ฐานความคิดทีม่ องว่ามนุษย์ทกุ คนเกิดมา
เสมอภาค มีคณ
ุ ค่าแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน หากแต่ยงั อยูบ่ นพืน้ ฐานความคิดเรือ่ งอืน่ ๆ เช่น หลักการพืน้ ฐาน
ของแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็นหลักการสากล ที่ถือว่ามนุษย์มีสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และมีศักดิ์ศรีมาตั้งแต่เกิด
เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ ทั้งในด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติ ทรัพย์สิน ชาติกําเนิด หรือสถานภาพทางสังคม มนุษย์ทุกคนจึงควรได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับโอกาสและสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันที่จะได้รับส่วนแบ่งในการจัดสรรทรัพยากร
และการดูแลจากสังคม มีโอกาสในการเลือกด�ำเนินชีวติ เท่าๆ กัน รวมทัง้ การรับภาระมากน้อยแตกต่างกันตามสถานะ
และพยายามที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมด้วยกระบวนการให้เหตุผลที่เป็นทางโลกมากขึ้นกว่าทางศาสนา ทั้งนี้
เพื่อให้คนด้อยโอกาสที่สุดในสังคมสามารถเข้าถึงได้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและโอกาสให้ทัดเทียมกับคนอื่น โดยรัฐ
มีบทบาทส�ำคัญในการจัดสรรทรัพยากรให้เท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ดี ในภาคปฏิบตั กิ ารของวัฒนธรรมยุตธิ รรมในสังคมไทยนัน้ แม้ในระบบกฎหมายไทยจะมีพฒ
ั นาการ
จากการสร้างระบบเพื่อน�ำไปสู่การมีกฎหมาย การบังคับใช้ และการตีความชี้ขาดโดยกฎหมาย เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมตามกฎหมาย และแม้วา่ ในกฎหมายระดับต่างๆ จะมีมาตราว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของ
ทุกคนในสังคม แต่ความเท่าเทียมเสมอภาคกันในสังคมไทยยังเป็นเพียงอุดมคติของความเป็นธรรมทางสังคม
เนื่องจากมักจะพบเห็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมในชีวิตประจ�ำวันได้เสมอ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรชายขอบทั้ง
หลาย ไม่วา่ จะเป็นกรณีคนยากจน ได้แก่ ชาวนาชาวไร่ เกษตรกรทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน แรงงานรับจ้าง คนทีไ่ ม่มที อี่ ยูอ่ าศัย
ฯลฯ ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นประชากรชายขอบในมิตขิ องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และมักจะต้องเสียสละหรือถูกเอารัดเอา
เปรียบในนามของการพัฒนา ขณะเดียวกันก็ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านั้นน้อยมาก กิจกรรมเหล่านี้
ไม่ได้ด�ำเนินไปอย่างอิสระบนพื้นฐานความยุติธรรมเสมอไป หากแต่สัมพันธ์อย่างยิ่งกับมิติทางการเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม ดังกรณีของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในสังคมไทย ซึ่งเป็นคนชายขอบในทางพื้นที่
ภูมิศาสตร์ เนื่องจากมักอาศัยอยู่ตามพรมแดน หรืออาจข้ามไปมาระหว่างรัฐ ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ
ที่ใช้อ�ำนาจในการตั้งถิ่นฐาน การก�ำหนดสถานะพลเมือง การเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการได้รับสัญชาติ

34 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ฯลฯ หรือกรณีชนมลายูมุสลิมที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอิสลาม การก�ำหนดนโยบายทางวัฒนธรรมภายใต้วิธีคิด
ที่อิงอยู่กับพุทธศาสนาและวิถีไทยภาคกลาง จึงเป็นการครอบน�ำและกีดกันอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลเป็น
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่จนทุกวันนี้

5. บทสรุปของ (การมองหา) ความเป็นธรรมในคนชายขอบ
การมองหาความเป็นธรรมในคนชายขอบท�ำให้ได้เห็นว่า สังคมไทยมองความเป็นธรรมในความหมายต่างๆ
กัน มีทั้งที่เป็นความเป็นธรรมทางศีลธรรมภายใต้กฎแห่งกรรมของพุทธศาสนา ความยุติธรรมตามพันธะของระบบ
ควบคุมคนในสังกัดหรือวัฒนธรรมอุปถัมภ์ ความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอ�ำนาจที่มีเหนือกว่า
ทัง้ อ�ำนาจทางการเมืองการปกครอง ทางสังคมวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ ความเป็นธรรมทางสังคมทีอ่ งิ กับ
สิทธิมนุษยชน และการจัดสรรทรัพยากรของสังคมให้คนด้อยโอกาสหรือคนทีถ่ กู กดทับไว้ในสังคมได้รบั โอกาสในชีวติ
เท่าเทียมกับคนอื่นๆ แต่ในกลุ่มประชากรที่เรียกว่าคนชายขอบ ที่ซึ่งความยุติธรรม ความเจริญก้าวหน้า โอกาส
ในการด�ำรงชีวิต สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และความเสมอภาคเท่าเทียมจากศูนย์กลางยังส่องลงไปไม่ถึงนั้น เป็นพื้นที่
ซึ่งแสดงให้เห็นการปะทะกันของความคิดว่าด้วยความเป็นธรรมในลักษณะและความหมายต่างๆ ชัดเจนที่สุด
สังคมไทยมีการศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาของกลุ่มคนชายขอบไม่น้อย ทั้งในแง่ของกระบวนการเป็น
คนชายขอบที่เกิดขึ้นได้ใน 2 ทิศทางตรงข้ามกัน คือ เกิดจากการถูกกีดกัน ถูกท�ำให้ไร้อ�ำนาจ และถูกตีตรา ท�ำให้
แปลกแยกจากสังคมส่วนใหญ่และกลายเป็นคนชายขอบในทีส่ ดุ และการเป็นคนชายขอบทีเ่ กิดจากการถูกดึงให้เข้าไป
มีสว่ นร่วมกับกระบวนการ โดยเฉพาะการพัฒนา แต่กลับน�ำไปสูก่ ารสร้างอัตลักษณ์ทแี่ ปลกแยกและเป็นคนชายขอบ
(อานันท์, 2549) ในแง่ของการศึกษาถึงบริบทและเงื่อนไขปัจจัยของการท�ำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลายเป็นคนชาย
ขอบ เช่น การสร้างวัฒนธรรมแห่งชาติทกี่ ดความแตกต่างของชนกลุม่ ต่างๆ ไว้ภายใต้ความเหมือนของเอกลักษณ์ไทย
การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกาภิวัตน์ และความพยายามสร้างอัตลักษณ์ความหมาย
ของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมสมัยใหม่ และในแง่ของการเผชิญความไม่เป็นธรรมลักษณะต่างๆ ของคนชายขอบ เช่น
การถูกรอนหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต ไม่ได้รับหรือถูกบิดเบือนความเป็นธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรม การต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิในการร่วมจัดสรรทรัพยากรของสังคม การไม่ได้รับการยอมรับอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมในอัตลักษณ์ที่แตกต่าง เป็นต้น (ดังตัวอย่างที่หยิบยกในบทโหมโรง)
ภายใต้สถานการณ์ไม่เป็นธรรมของกลุ่มประชากรชายขอบ ทั้งที่เป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อย คนไร้รัฐ คนพลัดถิ่น
แรงงานข้ามชาติ คนหลากหลายทางเพศ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ผู้ติดยาเสพติด คนยากคนจน พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียม การยอมรับในอัตลักษณ์ การสร้างความหมาย
และการสร้างพื้นที่ทางสังคม หรือการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานและบริการสังคมก็ตาม ต่างสะท้อนให้เห็นถึง
การตัง้ ค�ำถามกับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในความสัมพันธ์ทางสังคม ทีเ่ คยสร้างความรูแ้ ละภาพความจริงให้กบั สังคม
และคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม และได้รับการปฏิบัติอย่างแตกต่างกันจากความแตกต่างของคนกลุ่มต่างๆ เหล่านั้น
ความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของตนเองและคนอื่นๆ
อย่างเสมอภาคกัน และทุกคนพร้อมที่จะกระจายผลประโยชน์และภาระรับผิดชอบทางสังคมตามสถานภาพ
อย่างเหมาะสมนั้น ดูจะเป็นความเป็นธรรมที่ห่างไกลความเป็นจริงอย่างยิ่งส�ำหรับคนชายขอบ ด้วยเหตุที่สังคม
ไทยยังคงมองคนชายขอบจากแง่มุมของความแตกต่าง ความเป็นอื่น และแทบจะไม่มีทางเท่าเทียมกันได้
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