
                                       
 

  

 
 

 
 

 

             ‘ความไมเทาเทียมทางสังคม’ (Social Inequality) เปนปญหาท่ีสําคัญและไดรับความสนใจอยาง
สูงจากนักสังคมศาสตรมาเปนเวลาชานาน ปญหาดังกลาวมีความซับซอน และกอใหเกิดผลกระทบตอการ
พัฒนาสังคมอยางกวางขวาง ทั้งผลกระทบตอความขัดแยง คุณภาพชีวิต และความเปนธรรมทางสังคม   
 เมื่อมองยอนกลับไปสูศตวรรษที่ 19 จะพบวาความไมเทาเทียมที่ไดรับความสนใจในชวงนั้น คือ 
ความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจ โดยนักคิดสําคัญ คือ คารล มารก (Karl Marx) (1818-1883) เขามองวา
สังคมทุนนิยมไดกอใหเกิดความแตกตางทางชนชั้น (Classes) ระหวาง “นายทุน” ผูเปนเจาของปจจัยการ
ผลิต กับ “กรรมาชีพ” ผูไมมีทรัพยสินใด ๆ ติดตัว (เวนแตพลังแรงงานท่ีขายได) คนงานดํารงชีพดวยการ
ขายแรงงานเพื่อแลกกับคาจางที่มีมูลคาเพียงแคการบริโภคใหมีแรงทํางานในวันรุงข้ึนเทานั้น แตสิ่งท่ี
แรงงานผลิตออกมากลับถูกนายทุนครอบครองและนําไปสะสมทุน (Capital Accumulation) จนเกิดการ
กระจุกตัวของทุน (Concentration) และรวมศูนยทุน (Centralization) เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อันทําใหชองวาง
ทางชนชั้นถางออกไปมากข้ึนตามลําดับ มารกจึงเสนอใหปฏิวัติสังคมนิยมเพื่อสลายความแตกตางทาง  
ชนชั้น นําปจจัยการผลิตมาเปนของสังคม จัดระเบียบสังคมที่เนนสวนรวม (Collectivism) ทุกคนเทา
เทียมกันทางผลลัพธ (Equality of Outcome) โดยแตละคนทํางานตามความสามารถแตรับผลผลิตตาม
ความตองการ1  
 ผูคัดคานนักคิดมารกซีสตที่สําคัญ คือ ทอลคอทท พารสันส (Tolcott Parsons) (1902-1979)2 
นักทฤษฎีโครงสรางหนาที่ชาวอเมริกัน เขามองวา เปนไปไมไดที่จะขจัดความไมเทาเทียมทางสังคม 
ในทางตรงขาม ความไมเทาเทียมกลับเปนสิ่งจําเปนและเปนสิ่งพึงปรารถนาสําหรับสังคม อันทําใหความ
ไมเทาเทียมดํารงอยูอยางมั่นคงภายใตการค้ําจุนอยางเหนียวแนนจากคานิยมและบรรทัดฐานของสังคม 
เหตุที่เปนดั่งนี้เกิดจากภายในสังคมมีการแบงงานกันทํา โดยแตละงานตางมีความสําคัญตอระบบสังคม
ตางกัน สังคมจึงตองมีระบบการกระจายรางวัลสูตําแหนงตาง ๆ แตกตางกัน ซึ่งข้ึนอยูกับวาตําแหนงนั้น
รับผิดชอบตอกิจกรรมของสวนรวมมากนอยเพียงใด ตําแหนงท่ีมีความรับผิดชอบสูงและใชทักษะสูงก็จะ
ไดรับรางวัลสูงพรอมกับไดรับสิทธิอํานาจในการจัดการ สวนตําแหนงท่ีมีความสําคัญต่ําและรับผิดชอบ  

 
 

                                                           
1 Marx, K. & Friedrich, E. (1985). The Communist Manifesto, Middlesex: Penquin Books.   
2 Parsons, T. (1940). Analytic Approach to the Theory of Stratification. American Journal of Sociology, 45. 
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ตอสวนรวมต่ําก็จะไดรับรางวัลตํ่า3 อันเปนพื้นฐานของการจัดชวงชั้นทางสังคม (Social Stratification)  
ที่กอใหเกิดหลักประกนัแกสังคมสวนรวมวา ทุก ๆ ระบบยอยจะไดรับการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ4 

 แนนอนที่สุด ความเสมอภาคในผลลัพธ (ตามแนวคิดมารกซีสต) นั้นเปนสิ่งเพอฝนที่จะทําใหทุก
คนไดรับสวนแบงเทากัน แตการเนนความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity) ที่สุดโตงเพียง
ดานเดียว โดยถือวาทุกคนเทาเทียมกันและสามารถแขงขันกันภายใตกฎ/กติกาที่เปนกลาง  (ตามแนวคิด
โครงสรางหนาที่นิยม และเสรีนิยมคลาสสิก) แมเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา แตมิอาจทําใหบรรลุเปนจริงได
เชนกัน เนื่องจากแตละคนตางครอบครองทรัพยากรเร่ิมตนไมเทากัน อันทําใหผูครอบครองทรัพยากรนอย
เสียเปรียบและพายแพอยางหลีกเลี่ยงไมพน จึงกลาวไดวา ทั้งมารกซีสตและโครงสรางหนาที่นิยมตางมี
จุดออนดวยกันทั้งคู ผูที่พยายามแกไขจุดออนดังกลาวนี้คือ จอหน โรวลส (John Rawls) (1921-2002) 
นักปรัชญาชาวอเมริกัน ผูชี้ทางสวางดวยแนวคิด “ความยุติธรรมท่ีเท่ียงธรรม” (Justice as Fairness)  
ซึ่งประกอบดวยหลัก 3 ขอ คือ (1) ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน (2) ทุกคนไดรับโอกาสใหปน
บันไดทางสังคมเพื่อกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นอยางเทาเทียมกัน และ (3) คนท่ีเสียเปรียบจะไดรับการชดเชย5  
 แนวคิดมารกซีสตเปนพื้นฐานของขบวนการสังคมนิยมแหงศตวรรษท่ี 20 สวนแนวคิดสังคม
ประชาธิปไตย (Social Democracy) เปนพื้นฐานของพรรคแรงงานท่ีเคลื่อนไหวในประเทศยุโรป
จนกระท่ังสามารถสถาปนารัฐสวัสดิการไดสําเร็จนับจากทศวรรษ 1920-1940 เปนตนมา นอกจากนี้การ
นําเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชทดแทนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สงผลใหแรงงานในภาคบริการมี
ความสําคัญแทนที่แรงงานภาคการผลิต ในขณะท่ีอัตราคาจางเพิ่มสูงข้ึน จนทําใหคนงานสามารถเขาถึง 
สิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางกวางขวาง สภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกรรมาชีพในยุโรปไดสงผลใหความนิยมใน
แนวคิดมารกซีสตคอย ๆ ลดลง จนกระท่ังถึงจุดต่ําสุดเมื่อประเทศสังคมนิยม/คอมมิวนิสตยกธงขาวเพ่ือ
ประกาศยอมแพอยางเปนทางการนับจากกลางทศวรรษ 1980s เปนตนมา  
 ในขณะท่ีขบวนการสังคมนิยม/คอมมิวนิสตกําลังถูกฌาปนกิจอยูนั้น ปรากฏวาแนวคิดชนชั้น
และความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจไดรับความสนใจลดนอยถอยลงตามไปดวย แตสิ่งท่ีเกิดขึ้นและเขามา
แทนที่ในเวลาใกลเคียงกัน คือ ประเด็นความไมเทาเทียมของพลเมืองชั้นสอง (อาทิ สตรี ผูนิยมรักรวมเพศ 
กลุมชาติพันธุ และคนพิการ) ซึ่งกลับไดรับความสนใจมากข้ึน พรอม ๆ กับการกอรูปของขบวนการทาง

                                                           
3 Abrahamson, M. et al. (1967). Stratification and Mobility, New York: Macmillan Publishing.  
4 ตอมา Kingsky Davis และ Wilbert E. Moore ไดนําแนวคิดของ Parsons มาขยาย โดยเสนอวา ความไมเทาเทียม

กันทางสังคมจะเปนหลักประกันวา ตําแหนงที่มีความสําคัญตอสังคมสูงสุดนั้นจะตองไดรับการบรรจุโดยบุคคลท่ีมีคุณวุฒิสูงสุด 
ดังน้ัน ในทุกสังคมไมวาจะเปนสังคมท่ีเรียบงายหรือสังคมซับซอน จะตองประกอบดวยบุคคลท่ีมีความแตกตางกันทั้งในแงรายไดและ
เกียรติภูมิ โดยสังคมจะตองมี “กลไกเชิงหนาที่” เพื่อทําหนาที่สองประการ คือ (1) ทําหนาท่ีบรรจุคนท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนง และ (2) กระตุนใหเกิดการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและตอเนื่อง ผานการกระตุนดวยรางวัลที่แตกตางกันนี้ 
(อางจาก Davis, K. & W. E. Moore. “Some Principle of Stratification” in Celia S. Heller. (ed.) Structured Social 
Inequality: A Reader in Comparative Social Stratification. New York: The Macmillan Company, 493-497. และ 
Davis, K. Human Society New York : The Macmillan Company 1954.) 

5 Rawls, J. (2003). A Theory of Justice, Massachusetts: Harvard University Press. 
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สังคมแบบใหม (New Social Movements)  นับจากทศวรรษ 1970-1980 เปนตนมา แมวาความไมเทา
เทียมของพลเมืองชั้นสองไดรับการแกไขในชวงกอนหนานี้แลว แตสวนใหญเปนการแกไขในมิติทาง
กฎหมาย เชน สตรี คนพิการและชนสีผิวในบางพื้นที่ ตางไดรับสิทธิในเลือกตั้งและมีความเทาเทียมกัน
ทางกฎหมาย แตในทางปฏิบัติพบวา พลเมืองชั้นสองเหลานี้ตางถูกเดียดฉันทและถูกกีดกันอันมีสาเหตุ  
มาจากรากเหงาทางวัฒนธรรม อาทิ ไมจางคนสีผิวเขาทํางาน เลือกท่ีจะไมอาศัยอยูในชุมชนที่มีคนสีผิว
อาศัยอยู คนงานหญิงไดรับคาจางต่ํากวาชาย รวมทั้งความไมเทาเทียมในการดําเนินชีวิตแตละวัน ฯลฯ 
ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “การเมืองวาดวยอัตลักษณ” (Identity Politics) ที่เคลื่อนไหว/
ผลักดันเพื่อใหเกิดการยอมรับโดยผานการตอสูในปริมณฑลทางวัฒนธรรม พรอมกับเกิดความสนใจใน 
มโนทัศนใหม ๆ อาทิ การกันออก (Social Exclusion) การผนวกรวม (Social Inclusion) ความยุติธรรม 
(Social Justice) และความแตกตางหลากหลาย (Diversity)6 

 อยางไรก็ตาม ในชวงประมาณ 2 ทศวรรษที่ผานมานี้ พบวาความสนใจในปญหาความไมเทา
เทียมทางเศรษฐกิจกลับถูกรื้อฟนขึ้นมาใหม เนื่องจากเปนปญหาที่ปรากฏเดนชัดมากข้ึนเกี่ยวกับการ
กระจายรายไดไมเปนธรรมและความยากจน โดยมีนักวิชาการ 2 ทานที่ไดรับความสนใจและมีอิทธิพล
อยางสูงในการวิเคราะหถึงปญหาความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจในชวงนี้ คือ สติกลิทส (J. E. Stiglitz) 
นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันผูยิ่งใหญ ที่ไดรับรางวัลโนเบลประจําป 2001 และ พิเก็ทที (Thomas 
Piketty) ศาสตราจารยทางเศรษฐศาสตรผูโดงดังจากประเทศฝรั่งเศส 

 สติกลิทส7 มองวาความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจไดขยายตัวนับจากทศวรรษ 1990s เปนตนมา 
อันเปนผลมาจากนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม (Neo-liberalism) ที่ลดการกํากับ/แทรกแซงของรัฐ
เพื่อปลอยใหกลไกทางเศรษฐกิจสามารถจัดระเบียบตัวมันเองไดอยางมีประสิทธิภาพ การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ และยกเลิกสวัสดิการของรัฐ นโยบายดังกลาวแมกอใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม (Fairness) 
แตมิอาจทําใหเกิดความยุติธรรม (Justice) เนื่องจากแตละคนที่เขาสูสนามแขงขันตางครอบครอง
ทรัพยากรที่แตกตางกันราวฟากับดิน อันทําใหผูครอบครองทรัพยากรนอย (เชน ผูประกอบการท่ีมีทุน
นอย เกษตรกรในประเทศดอยพัฒนา และกรรมกรโดยท่ัวไป) มีแนวโนมจะพายแพการแขงขันจน
สิ้นเน้ือประดาตัว อันตรงขามกับทุนขนาดใหญที่สามารถสะสมทุนและความม่ังคั่งไดอยางรวดเร็วโดยไมมี
อุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง  
 สวน พิเก็ทที8 มองวาความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจเปนสิ่งปกติเนื่องจากเปนกฎธรรมชาติที่ติดอยู
ภายในระบบทุนนิยมโดยตัวมันเองอยูแลว เหตุที่เปนดั่งนี้ เกิดจากระบบทุนนิยมซึ่งปกติแลว “อัตรา

                                                           
  6 Newman, J. Changing Equalities: Politics, Policies and Practice. in T. Bovaird & E. Loffler (eds.) Public 
Management and Governance. London: Taylor & Francis Group. 

7 Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Ours Future, New 
York: W.W. Norton; Stiglitz, J. (2003) Globalization and Its Discontents, New York: W.W. Norton.   

8 Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century, Cambridge: The Belknap Press of Harvard 
University Press. 
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ผลตอบแทนตอทุน” (Rate of Capital Return) จะมีคาสูงกวา “อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” (Rate 
of Economic Growth) อันสงผลใหความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อยางหลีกเล่ียงไมพน เขา
ใชเวลาในการวิจัยกวาสิบป เพื่อศึกษาขอมูลจากยุโรปและสหรัฐอเมริกานับจากศตวรรษท่ี 18 จนถึงปจจุบัน 
ซึ่งพบวาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 18-19 มีลักษณะกระจุกตัวสูงข้ึนเรื่อย ๆ จนกระท่ังตกอยูใน
กํามือของคนเพียงไมกี่ตระกูล ตอมาในศตวรรษท่ี 20 ไดเกิดพลังตานการกระจุกตัวของทุนขึ้น คือ การเกิด
สงครามโลก 2 ครั้ง และสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ ซึ่งเปนปจจัยกีดขวางและทําใหการกระจุกตัวทาง
เศรษฐกิจลดระดับลง  นอกจากนี้ นโยบายรัฐสวัสดิการและการเก็บภาษีในอัตรากาวหนายังเปนอุปสรรค 
ที่สงผลใหความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจลดนอยถอยลงอีกดวย พิเก็ทที ไดเสนอทางออกสําหรับแกปญหา
ความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจในอนาคต คือ การเก็บภาษีทุนในอัตรากาวหนาที่ดําเนินการพรอมกันใน
ระดับโลก  (Progressive Global Tax on Capital) และความโปรงใสในการบริหารจัดการระบบการเงิน
ระหวางประเทศ (International Financial Transparency) 

 “วารสารพัฒนาสังคม” ฉบับนี้ (ปที่ 18 ฉบับพิเศษ พ.ศ. 2559) ไดยกปญหา “ความไมเทาเทียม
ทางสังคม” เปนประเด็นหลัก โดยมีบทความประจําฉบับ 7 บทความ จําแนกออกเปน 3 ดานใหญ ๆ 
ไดแก (1) ปรัชญา/แนวคิดวาดวยความไมเทาเทียมกัน (2) ความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจ และ (3) ความ
ไมเทาเทียมของพลเมืองชั้นสอง (สตรี ผูนิยมรักรวมเพศ กลุมชาติพันธุ และคนพิการ) 
 บทความแรก สุวิชา เปาอารีย ไดนําเสนอขอถกเถียงทางปรัชญาการเมืองเกี่ยวกับ “ความเสมอ
ภาค” (Equality) ในมิติตาง ๆ โดยผานการสํารวจขอถกเถียงระหวางนักอนุรักษนิยมคลาสสิก กับนักเสรี
นิยมคลาสสิก และนักเสรีนิยมสมัยใหม รวมท้ังแนวคิดของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงระดับโลก อา ทิ 
Aristotle, Kurt Vonnegut และ Friedrich Nietzsche เปนตน โดยในตอนทายผูเขียนจบดวยประมวล
แนวคิดเหลานี้ออกมาในรูปของคําถาม เพื่อกระตุนตอมความคิดสําหรับผูสนใจไดเขารวมทําการบานตอ 

 บทความถัดมา หลี่ เหรินเหลียง ไดวิเคราะหปญหาในการพัฒนาของประเทศจีน โดยพบวานับ
จากเปดประเทศสูระบบตลาดอยางจริงจังในป 1978 เปนตนมา จีนเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปนสําคัญ จนกอใหเกิดปญหาความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจขึ้นอยางรุนแรง การพัฒนาท่ีมุงเนน
เศรษฐกิจเพียงดานเดียวไดสงผลกระทบทั้งทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม อันแสดงใหเห็นวาการพัฒนา
ของจีนที่ผานมาไมสามารถตอบสนองตอการพัฒนาที่ยั่งยืนได อันทําใหจีนจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลง
นโยบายครั้งใหญ  
 บทความตอมา ปรีชา อุยตระกูล ไดแสดงใหเห็นวาความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดรับ ซึ่งอยูในระดับสูงกวาภาคอ่ืน ๆ อยางเดนชัด ทั้งความเหลื่อมล้ําทางดาน
งบประมาณที่ไดรับ ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา อัตราคาจางแรงงานที่ต่ํา และอัตราสวนของบุคลากร
ทางการแพทยที่ไดรับการจัดสรรนอยกวาภาคอื่น ๆ โดยสาเหตุของความเหลื่อมล้ําดังกลาว เกิดจาก
โครงสรางในการจัดสรรงบประมาณใหแกทองถ่ิน การรวมศูนยอํานาจทางการบริหาร และการผูกขาด  
ทางเศรษฐกิจโดยนายทุนผูมีอิทธิพล   สุดทายผูเขียนไดเสนอแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ํา โดยการ  
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กระจายอํานาจสูชุมชนและทองถิ่น การเสริมสรางอํานาจใหแกประชาชน และการมีสวนรวมในการ
พัฒนาอยางแทจริง  
 ธันภัทร โคตรสิงห ไดวิเคราะหปญหาความเหล่ือมล้ํา ในการถือครองที่ดินในประเทศไทยที่มี
ลักษณะกระจุกตัวอยูในมือของคนเพียงไมกี่ตระกูล ในขณะที่คนจนในชนบทสวนใหญกลับไมมีที่ดินทํากิน 
ทําใหคนจนจํานวนไมนอยบุกรุกปาเพื่อถากถางเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากิน  ในขณะท่ีเจาหนาที่ปาไม
ยึดถือกรอบคิดในการจัดการปาแบบวิทยาศาสตร อันเปนแนวคิดที่กีดกันภูมิปญญาชาวบานออกจากส่ิงท่ี
เรียกวาความรู และเชื่อวาจะตองแยกคนออกจากปาเพื่อจะไดอนุรักษปาใหมีความสมบูรณ ซึ่งแนวคิด
ดังกลาวเปนสาเหตุที่กอใหเกิดขอพิพาทระหวางเจาหนาที่กับชาวบานขึ้นบอย ๆ สุดทายผูเขียนไดเสนอ
ทางออกในการแกปญหาที่ดินทํากินในเขตชนบทดวยแนวคิด “สิทธิชุมชน” และ “โฉนดชุมชน”   
 ศราวุฒิ อินทพนม ไดศึกษาถึงความไมเทาเทียมที่คนพิการไดรับในการจางงาน แมวาปจจุบันนี้ 
รัฐมีนโยบายสนับสนุนคนพิการในการทํางานท่ีมีรายได/คาจาง โดยผาน พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2556) ที่กําหนดใหสถานประกอบการ
จะตองรับคนพิการเขาทํางาน แตในทางปฏิบัติพบวามีการรับคนพิการเขาทํางานนอยมาก ซึ่งเหตุที่เปนดั่ง
นี้เกิดจากวาทกรรมทางการแพทยที่มองวาคนพิการคือผูผิดปกติ ตองไดรับความชวยเหลือ ทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ และหากรับเขาทํางานก็จะทําใหเปนภาระแกผูประกอบการ ในขณะท่ีการฟนฟูคนพิการใน
ประเทศไทยภายใตกรอบคิดการพัฒนาชีวิตที่เปนอิสระก็ยังไมประสบความสําเร็จ  
 เพ็ญประภา ภัทรานุกรม ไดวิเคราะหความเหลื่อมล้ําทางเพศภาวะ ที่ถูกครอบงําดวยระบบวาท
กรรม “ชายเปนใหญ” (Patriarchy) อันทําใหสถานภาพของความเปนหญิงซึ่งถูกมองวาเปนเพศท่ีออนแอ
ตองปรับตัวใหเขากับวาทกรรมหลักดังกลาว เชน การเล้ียงดูหญิงเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ เปน
ภรรยาที่ดี และเปนแมบานที่ดี หญิงควรเลือกแตงงานกับชายท่ีมีความเปนผูนําเพื่อจะไดดูแล/ปกปอง
หลอน วาทกรรมชายเปนใหญมีภาคปฏิบัติการที่แพรกระจายอยูในสถาบันตาง  ๆ ทางสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สถาบันครอบครัวและโรงเรียน ดังนั้นในการแกไขปญหาจึงตองพุง ตรงไปยังสถาบันตาง ๆ 
เหลานั้น  
 กฤษฎา บุญชัย ไดวิเคราะหถึงความไมเทาเทียมที่กลุมชาติพันธุไดรับ เนื่องจากการครอบงําดวย
วาทกรรมแบบวิทยาศาสตร ที่เบียดขับภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหภาครัฐมองวาไรหมุนเวียนของชาว
กะเหรี่ยงเปนการทําลายปา ดวยเหตุนี้ภาครัฐจึงสงเสริมใหชาวกะเกรี่ยงหันมาทําเกษตรแผนใหมทดแทน 
ผูเขียนไดแสดงใหเห็นวา ไรหมุนเวียนไมใชเพียงแคอาชีพและมิไดทําลายสิ่งแวดลอม แตเปนระบบนิเวศ
เกษตรพ้ืนบานบนพื้นที่สูงที่พัฒนาขึ้นมาจากความรูทองถ่ินท่ีสั่งสมมาหลายชั่วอายุคน การทําลาย  
ไรหมุนเวียนจึงสงผลกระทบอยางรุนแรงตอวิถีการดําเนินชีวิตและความม่ันคงทางอาหารของชาว
กะเหร่ียง ผูเขียนไดเสนอใหแกไขปญหาดังกลาว ดวยการพัฒนาที่จะตองใหความเคารพในสิทธิทาง
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอยางจริงจัง 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการใชจายของครัวเรือนไทย ป พ.ศ.2548-2555                                               

  

 สําหรับบทความท่ัวไป ประกอบดวย 2 บทความ คือ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ไดอภิปรายถกเถียง
เก่ียวกับนโยบายของรัฐที่มีตอกลุมชาติพันธุ โดยการตั้งคําถามตอนโยบายการกลืนกลายทางวัฒนธรรม 
(Assimilation) นโยบายการบูรณาการ (Integration) และนโยบายการใหสถานะพิเศษ (Accommodation) 
พรอมกับเสนอแนวคิดวาดวย ‘สิทธิทางวัฒนธรรม’ (Cultural Rights) และการสงเสริมการปฏิสัมพันธ 
เชิงบวกระหวางกลุมชาติพันธุที่แตกตางหลากหลาย  
 บทความสุดทาย ศิวัช พงษเพียจันทร ไดใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณในการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชงานซอฟตแวรประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทาง
สุขภาพที่มีผลมาจากมลพิษทางอากาศในเขตพ้ืนที่อยูอาศัย ซึ่งผลการศึกษาไดเชื่อมโยงไปสูนโยบาย  
ของรัฐ ที่ควรใหความสําคัญกับการออกแบบซอฟตแวรประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพใหสอดคลองกับ
ความแตกตางทางดานคุณลักษณะทางประชากรของผูใช 
 สุดทายนี้ คณะผูจัดทําหวังวาวารสารพัฒนาสังคมฉบับนี้ นาจะเปนประโยชนตอผูอาน ในการ
เปดพรมแดนทางปญญาดวยการตั้งคําถาม และพยายามคนหาคําตอบที่เปนขอสงสัยตาง  ๆ ดวยการ
นําเสนอขอถกเถียงอันหลากหลาย อันจะทําใหผูอานสามารถใชความคิดในการไตรตรอง โตแยง และเขา
รวมในการอภิปรายถกเถียงดังกลาว เพื่อสืบทอดขนบของชุมชนวิชาการใหดํารงอยูควบคูกับสังคมแหง
อารยะตอไป 
                                                
                                                                   รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 

                                                                                     บรรณาธิการ 
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วารสารพัฒนาสังคม ปท่ี 18 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2559)                         สารบัญ 
  
 

 
 
   

ความเสมอภาค: แนวคิดและขอถกเถียงเบื้องตน      1 
          สุวิชา เปาอารีย 

 
ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ไมยั่งยืนจากประสบการณจีน         19 

     หลี่ เหรินเหลยีง และ ฑิตยา สุวรรณชฎ 
 
  ความเหล่ือมล้ําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปญหาและทางออก          35 
           ปรีชา อุยตระกลู  และ เอกรัตน  เอกศาสตร    
 
  ความเหล่ือมล้ําในท่ีดินทํากิน: ปญหาและทางออก           63 
   ธันภัทร โคตรสิงห   
 
  กําแพงกีดขวางสิทธิและความเทาเทียมในโอกาสเขาสูแรงงาน          89 
  และการจางงานของคนพิการไทย 

ศราวุฒิ อินทพนม 
 

   ความเหล่ือมล้ําทางเพศภาวะ: “ปญหาความรุนแรง” ขอทาทายและทางออก           107 
  เพ็ญประภา ภัทรานุกรม  
    
   ไรหมุนเวียน สิทธิทางวัฒนธรรมเพื่อความเปนธรรมทางนิเวศและสังคม          137 
  กฤษฎา บุญชัย 
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