
24-1 แรงงานข้ามชาติ: ยอมจ านน จนคุ้นชิน ในถิ่นไทย 

บันดาล บัวแดง 

"บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการอยู่รอดของแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบสวน ได้แก่ วิธีการใช้สายลับ ร่วมกับวิธีการข่าวกรอง เพ่ือ
ค้นหาผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยไม่อาจปฏิเสธการใช้แรงงานข้ามชาติได้ เนื่องจากลักษณะงานหลายประเภทคน
ไทยปฏิเสธที่จะท า โดยแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยังคงมีสถานะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีความเปราะบางทาง
สถานะบุคคลจากการเป็นผู้มีความผิดตามกฎหมายการเข้าเมืองติดตัว จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการกลาย เป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ ที่อาจถูกกระท าละเมิดสิทธิมนุษยชน ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ในรูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่เคยผ่านวิธีการเดินทางในประเทศไทยด้วยวิธีอันตราย ทุกข์ทรมาน และถูกเอาเปรียบ
จากหัวคิวค่าขนส่งที่แพงเกินจริง  ส่วนที่ปลายทางพบว่าลักษณะงานและสภาพการจ้างงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
และข้อตกลงก่อนเดินทาง งานบริการในร้านถูกบีบบังคับให้จ าต้องเปลี่ยนเป็นค้าประเวณีเพ่ือปลดหนี้ ควบคู่กับ
การถูกบังคับใช้แรงงานและขูดรีดค่าแรง การขัดขืนและต่อต้านนายจ้างซึ่งมีอ านาจเหนือกว่าไม่ประสบความส าเร็จ 
เช่นเดียวกับการต่อรองที่ถูกปฏิเสธเพราะจุดอ่อนจากสถานะบุคคล ท าให้พวกเขาต้องยอมจ านนและทนปรับตัวให้
คุ้นชินกับการถูกกระท าเพ่ือให้อยู่รอดในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงกฎหมายด้านแรงงานให้ทันสมัยและ
รู้เท่าทันอาชญากร เพ่ือการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์การต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐไทย 
น่าจะเป็นทางเลือก หรือทางรอด ในการยกระดับธรรมภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียกับการใช้แรงงานข้ามชาติให้มี
มาตรฐานสากล และเป็นทางตันส าหรับกระบวนการค้ามนุษย์ของประเทศไทย" 

ค าส าคัญ 

แรงงานข้ามชาติ, ขัดขืน, ต่อรอง, ต่อต้าน 

 

 

 

 

 

 



24-2 การต่อต้านขัดขืนอ านาจรัฐ: กรณีศึกษา การรวมตัวของชาวไร่อ้อย จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ.2559 

สันทราย  วงษ์สุวรรณ     ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

"บทความนี้ศึกษาการต่อต้านขัดขืนรัฐในรูปแบบของ “อารยะขัดขืน” (Civil Disobedience) โดยผู้เขียนมีข้อเสนอ
ว่า การศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) เป็นประเด็นที่ส าคัญต่อการท าความเข้าใจเรื่องการ
ต่อต้านขัดขืนอ านาจรัฐ เนื่องจากจะเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์การเมืองของขบวนการชาวไร่อ้อย
จังหวัดก าแพงเพชร รวมทั้งเป็นการสร้างกรอบการวิเคราะห์โครงสร้างและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการต่อต้านขัดขืนอ านาจรัฐจากภาคประชาชน ใน
กรณีศึกษา การรวมตัวของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ.2559 โดยมองผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎี 
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 แนวคิดทฤษฎีส าคัญด้วยกันได้แก่ 1.แนวคิดเรื่องอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) 2.
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ซึ่งมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องอีกสองเรื่องด้วยกันคือ 2.1 
ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective behavior) และ 2.2 ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization) 
และ 3. แนวคิดเรื่องการใช้ก าลังกับการสร้างความยินยอมพร้อมใจ (Force and Consent) รวมทั้งผู้เขียนได้
น าเสนอบทวิเคราะห์กรณีการขัดขืนต่ออ านาจรัฐผ่านการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวไร่อ้อยก าแพงเพชรในส่วนสุดท้าย
ของบทความ 

การต่อต้านขัดขืนต่ออ านาจรัฐของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ.2559 เป็นกรณีศึกษาถึง
ปรากฏการณ์ขบวนการทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการสร้างสังคมที่ให้เสรีภาพและ
อิสระกับปัจเจกชน อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนภาพความล้มเหลวที่จะแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้าน
การเกษตรให้ประชาชน ซึ่งการรวมตัวของชาวไร่อ้อยจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ.2559 เมื่อมองผ่าน ทฤษฎี force 
และ consent จะเห็นได้ว่า ในการใช้อ านาจทางการเมืองนั้น ไม่สามารถใช้เพียง ก าลังหรือความยินยอมแต่เพียง
อย่างเดียวได้ แต่ต้องใช้ร่วมกันและจากกรณีศึกษา รัฐไทยเลือกใช้เพียง force ต่อการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น โดย
ไม่ได้ท าให้เกิดความยินยอมพร้อมใจของประชาชน เพราะรัฐไม่ต้องการให้ประชาชนมีข้อต่อรองกับรัฐ แต่รัฐ
ต้องการมีอ านาจชี้ขาดในการตัดสินใจ โดยผู้เขียนมองว่า การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรมีการปรึกษาหารือและได้
ข้อตกลงที่ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน" 

ค าส าคัญ 

การต่อต้านขัดขืน, อ านาจรัฐ, การเคลื่อนไหวทางสังคม, ชาวไร่อ้อย 

 

 

 



24-3 แฟชั่น โบฮิเมียน: การขัดขืนบนเรือนร่าง 

พิมพ์วิภา  ค านาค   นิสิตระดับปริญญาตรี  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

"บทความชิ้นนี้ ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาถึงกลุ่มโบฮีเมียน    ซึ่งเป็นหนึ่งใน
รูปแบบวัฒนธรรมรอง จากวัฒนธรรมกระแสหลักของสังคม ซึ่งปัจจุบันโบฮีเมียนบุคคลส่วนใหญ่รู้จักในมิติของการ
เป็นแฟชั่นโบฮีเมียนการแต่งกายผสมผสานเสื้อผ้าชนเผ่าพ้ืนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.) อธิบายกระบวนการ
การเกิดขึ้นของโบฮีเมียนในการขัดขืนสังคมอดีต โดยใช้การแสดงออกผ่านเรือนร่าง พิจารณาโดยใช้แนวคิ ด
วัฒนธรรมต่อต้าน 2.) กลุ่มโบฮีเมียนมีวิธีการอย่างไรในการต่อต้านขัดขืนต่อบริบททางสังคม 

 พบว่าวัฒนธรรมโบฮีเมียนสะท้อนถึงข้อจ ากัดของความดีงามตามขนบโดยใช้การขัดขืนที่กระท าผ่านการตั้งค าถาม
ในประเด็นการขัดเกลาทางสังคมของคนรุ่นพ่อแม่ ต่อเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มีพบเจอสถานการณ์ และประสบการณ์
ช่วงเวลาที่ต่างกัน" 

ค าส าคัญ 

โบฮิเมียน, แฟชั่น, การขัดขืนบนเรือนร่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24-4 การหายไปจากพื้นที่: การปรับตัวและขัดขืนในระดับชีวิตประจ าวันของผู้ค้าเร่ในเขตเมืองพิษณุโลก 

ธันยวัฒน์  ค าปา  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

"เมืองพิษณุโลกภายใต้ความเปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาพิษณุโลก 2020 และนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าจึง
ส่งผลโดยตรงต่อผู้คนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ค้าเร่ขายอาหารที่มีกิจกรรมการใช้พ้ืนที่ริมถนนที่มีการปรับตัวและขัด
ขืนต่อนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการของการปรับตัวของ
ผู้ค้าเร่ขายอาหารในเขตเมืองพิษณุโลก ใช้ระเบียบวิธวิจัยเชิงชาติพรรณวรรณาแบบเมืองและเลือกพ้ืนที่ถนนบรม
ไตรโลกนารถซึ่งเป็นพ้ืนที่แรกในเขตเมืองพิษณุโลกที่จะได้รับการพัฒนาจากนโยบายทั้ง 2 แบบ ส าหรับกรณีศึกษา
ใช้เกณฑ์การคัดเลือกคือ เป็นผู้ค้าเร่ขายอาหารในบริเวณดังกล่าวเป็นประจ ามากกว่า 3 ปี และมีอายุมากกว่า 20 ปี
บริบูรณ ์

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณถนนบรมไตรโลกนารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพคือการ
จัดสรรพ้ืนที่ใหม่ การจัดการ ควบคุม การใช้พ้ืนที่รวมถึงการจัดการผังเมืองรวมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคต 
ในขณะที่ ผู้ค้าเร่ขายอาหารในเขตเมืองพิษณุโลกมีการปรับตัวเชิงสังคม ต่อการเปลี่ยนแปลงคือ ผู้ค้าเร่จะใช้
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ค้าเร่ด้วยกันเพ่ือแสวงหาแนวทางการต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกัน และมีการขัด
ขืนต่อนโยบายคือ การหายไปจากพ้ืนที่ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญต่อการต่อรองกับอ านาจจากกระบวนการพัฒนา  

นอกจากนี้ การหายไปจากพ้ืนที่ไม่ได้เป็นเพียงการหลีกเลี่ยงความขัดเเย้ง หรือการลอดผ่านอ านาจรัฐแต่เป็นการ
เชื่อมต่อพ้ืนที่อ่ืนๆของเมืองเข้าด้วยกันท าให้ผู้ค้าเร่สามารถสร้างแผนที่ของเมืองพิษณุโลกขึ้นมาอีกแบบหนึ่งได้" 

ค าส าคัญ 

เมืองพิษณูโลก, การหายไปจากพ้ืนที่, การต่องรอง, การปรับตัว, ผู้ค้าเร่ 


