การจัดการฐานทรัพยากรและทุนทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้้าในชุมชนภาคใต้
ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตั้งแต่เริ่มปี 2017 ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้้าเป็นประเด็นที่ถกเถียงไปทั่วโลก เพราะโลกในยุคโลกาภิ
วัตน์ก้าลังทิ้งคนจนไว้ข้างหลังมากขึ้นเรื่อยๆ ความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจัดว่าเป็นความเหลื่อมล้้าที่ชัดเจน
ที่สุ ดในบรรดาความเหลื่ อมล้้ าทั้ งหมด ในขณะที่ ความเหลื่ อมล้้ าที่เกิ ดขึ้ น มี ความหลากหลาย และต่ างก็ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทั้งในรูปแบบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียว และสองทิศทาง ความเหลื่อมล้้า
ในสังคมไทยที่พบมาก ได้แก่ ความเหลื่อมล้้าเชิงพื้นที่ ความเหลื่อมล้้าด้านสิทธิและโอกาสในการรับบริการ
สาธารณะ ความเหลื่ อมล้้ าด้ านรายได้และทรั พย์ สิ น ความเหลื่ อมล้้ าด้ านทรั พยากร ความเหลื่ อมล้้ าด้ า น
โครงสร้างภาษี ความไม่เท่าเทียมในการแข่งขัน เป็นต้น (สฤณี อาชวานันทกุล, 2554) จากความเหลื่อมล้้าที่มี
ความหลากหลาย อาจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้กล่าวว่า “ความเหลื่อมล้า อาจเกิดได้ 4 ด้านด้วยกัน คือ ความเห
ลี่อมล้าทางสิทธิ – โอกาส – อ้านาจ – ศักดิ์ศรี ไม่จ้าเป็นว่าความเหลื่อมล้าทัง 4 ด้านนีต้องเกิดขึนจากกฎหมาย
เพียงอย่างเดียว ส่ วนใหญ่ เกิดขึนจากแนวทางการปฏิบัติ หรือพูดให้ กว้างกว่านันคือเกิดในทาง วัฒนธรรม
มากกว่า” ในขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล้้ายังคงอยู่คู่สังคมไทย และรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างก็
พยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ทั้งนี้เพื่อลด
ความเหลื่อมล้้า เสริมสร้างพลังสังคม กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้ พึ่งตนเอง โดยการสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่ อมล้้ า จัดอยู่ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่าด้วยเรื่องของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ปรเมธี วิมลศิริ, 2561)
ความเหลื่อมล้้าที่มีในสังคมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการจัดอันดับเรื่องความ
เหลื่อมล้้าที่พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้้ามากที่สุดเป็นอันดับสาม รองจากรัสเซีย และ
อินเดีย ใน 5 ปีที่ผ่านมา คนเพียง 1% เป็นเจ้าของความมั่นคั่งของคนทั้งประเทศรวมกัน ส่วนหนึ่งของความ
เหลื่อมล้้าที่กว้างมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเรื่องของ ช่องว่างด้านรายได้ “แตกต่างกันมากกว่า 20 เท่า” ซึ่งปี 2558
จากการรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า กลุ่ม
คนรวยสุด มีรายได้เป็น 22 เท่า ของกลุ่มคนจนสุด (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558) การเข้าถึงบริการด้านการศึกษา “แตกต่างกัน 15 เท่า” จาก ข้อมูลการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2559 พบว่า อัตราการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 27.8 %
กลุ่มคนรวยสุด มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิเป็น 15 เท่า ของกลุ่มคนจนสุด ในด้านการบริการสาธารณสุขมีความ
ครอบคลุม “แต่มีช่องว่างระหว่างพื้นที่ ” กล่าวคือ ในปี 2559 คนไทยเข้าถึงหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมร้อยละ 99.95 แต่ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้้าของการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลให้คุณภาพ
การบริการมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค และการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ “ยังมีความเหลื่อม
ล้้า” ปี 2559 การเข้าถึงน้้าประปา โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยีฯ ยังมีความแตกต่างตามเศรษฐานะ จะเห็น
ได้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายตามบริบทของพื้น ที่ โครงสร้างอ้านาจ และสิทธิการ
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เข้าถึงบริการ ของด้านต่างๆ ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้้าในมิติต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น การเข้าถึงทรัพยากร การบริการสาธารณสุข ระบบการเงิน สิทธิชุมชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้้ าในพื้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย โดยประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาครั้งนี้จะน้าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้าในด้านต่างๆของสังคม
ในพื้นที่ภาคใต้ และน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในอนาคตได้อีกด้วย
สถานการณ์ และปัญหา
ปัจจัยเงื่อนไข
สถานการณ์ภาคใต้และประเทศไทย
สถานการณ์ จ ากภายนอกและ
ภายในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ท างเศรษฐกิ จ
สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาความไม่เป็นธรรม ความเท่า
เที ย ม และความขั ด แย้ ใ นพื้ น ที่
ภาคใต้

ประเด็นของการวิจัย
 เศรษฐกิจ รายได้ และทรัพย์สิน
 ทรัพยากร ป่าไม้ /ชายฝัง่
 โอกาส และการรับบริการ

สาธารณะ
 การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 การบังคับใช้กฎหมาย
 สิทธิชุมชน และอื่นๆ

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
Output
 องค์ความรู้ และ

สถานการณ์ความเหลื่อม
ล้้าด้านต่างๆในภาคใต้
 รูปแบบการแก้ไขปัญหา
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

Outcome
การปรับเปลี่ยนนโยบาย
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา และ
วางแผนระเบียบปฏิบั ติ
เพื่ อ ลดความเหลื่ อมล้้ า
ในสังคม

เป้าหมายของโครงการ
Goal

ลดความเหลื่อมล้้า และ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาค ความเท่าเทียมกัน
ใ น ชุ ม ช น แล ะ สั ง ค ม
ภาคใต้ของประเทศไทย

กรอบและแนวคิดในการท้าวิจัย
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ด้าเนินงานชุดโครงการวิจัย
ล้าดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์

2

ศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า

3

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

4

คุณอุสมาน หวังสนิ

5

รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ

6
7

ผศ.ดร.อุทัย ปริญญาสุทธิ
นันท์
ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร

8

อ.กิตติพันธ์ เอกอารีสกุล

9

ดร.นิวดี สาหีม

10

ผศ.ดร.มนตรี เพชรนาจักร

ชื่อเรื่องภาษาไทย
ความสามารถขององค์กรการเงินชุมชนในการจัด
สวัสดิการชุมชนเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อม
ล้้า
ลักษณะความเหลื่อมล้้าในระบบสังคมเกษตรสวน
ยางพารา ลทิศทางนโยบายที่ตอ้ งปรับเปลี่ยน
ความเหลื่อมล้้าการเข้าถึง การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในโครงการขนาด
ใหญ่ภาคใต้ กรณีศึกษา โครงการท่าเรือน้้าลึกปาบา
รา โครงการท่าเรือน้้าลึกสงขลาแห่งที่2 และโครงการ
พัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
ระหว่างท่าเรือน้้าลึกฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน
(แลนด์บริดจ์สงขลา-สตูล)
การจัดการทรัพยากรประมงเพือ่ ลดความเหลื่อมล้้า
เชิงพื้นที่ของชุมชนชายฝั่งภาคใต้
นโยบายทวงคืนผืนป่า เพื่อลดความเหลือมล้้าหรือ
เพิ่มความเหลือมล้้า : กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่
สิทธิชุมชนในการจัดการตนเองของเกษตรกรชาวสวน
ยางพารากับการลดความเหลื่อมล้้าในสังคมไทย
ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศกับกระบวนการเจรจา
สันติภาพในเมียนมา: กรณีศึกษาค่ายอิทูทา่
รูปแบบและกลไกในการจัดการความเหลื่อมล้้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการ
สาธารณะแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและเป็น
แรงงานนอกระบบในเขตพื้นที่พฒ
ั นาอุตสาหกรรม
ของจังหวัดสงขลา
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การศึกษาสงฆ์กับการลดความเหลื่อมล้้าทางการ
ศึกษาไทย
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ระยะเวลา
ด้าเนินการ
3 ปี

งบประมาณ

1 ปี

1,167,200

1 ปี

ไม่ระบุ

1 ปี

1,000,000

1 ปี

ไม่ระบุ

1 ปี

200,000

1 ปี

100,000

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

1 ปี

ไม่ระบุ

2 ปี

1,000,000

6,000,000
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