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บรรณาธิการแถลง

วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับนี้มีเนื้อหาหลักคือเรื่อง
“คนกับงาน” น�ำเสนอ “งาน” หลายประเภท และ การต่อสู้ของ “คนท�ำงาน”
พร้อมๆ กับการตั้งข้อสังเกตต่อการจัดการ/ควบคุม คนและงาน ในหลายรูป
แบบ เริ่มจากแรงงานหญิงในภาคอุตสาหกรรมกับการถูกควบคุมด้วยเวลา
บทความที่สอง เป็นเรื่องของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และ ความลักลั่น ย้อนแย้ง
ของนโยบายรัฐต่อการค้าหาบเร่ จากแรงงานในเมืองมาสู่แรงงานในชนบท
บทความที่สามอภิปรายการกลับมาเป็นแรงงานในสวนยางพาราของตัวเอง
บทความที่สี่สะท้อนการผสมผสานการท�ำมาหากินที่หลากหลายของคน
อีสาน และบทความที่ห้า อภิปรายทฤษฎีแรงงานเสนอการขยายมโนทัศน์
เรื่องแรงงาน ให้ครอบคลุมการใช้แรงงานที่ไม่ได้ผลิต “วัตถุ” อาทิ ศิลปิน
และแรงงานในโลกดิจิทัล เป็นต้น
ในบทความเรื่ อ ง “การท�ำ งานและการให้ คุ ณ ค่ า ต่ อ การท�ำ งาน
ของแรงงานหญิงนวนครภายใต้การก�ำกับวินัยทางเวลา” อาจารย์นฤมล
กล้าทุกวัน เสนอวิธีการที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้ในการควบคุมแรงงานด้วย
การสร้างวินยั ทางเวลา ก�ำหนดและจ�ำกัดเวลาในการท�ำงานของแรงงานอย่าง
เข้มงวด กระบวนการควบคุมและติดตามการท�ำงานนี้ท�ำผ่านกลไก 2 แบบ
คือ กลไกบังคับ ซึ่งได้แก่การจัดตารางเวลาอย่างละเอียดทั้งเวลาท�ำงานและ
เวลาพัก แรงงานทีไ่ ม่ทำ� ตามจะถูกหักค่าแรงหรือถึงขัน้ ถูกให้ออก อีกด้านหนึง่
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ก็ใช้กลไกการให้รางวัล ด้วยการเพิ่มเงินพิเศษกรณีคนงานท�ำงานตรงตามกฎที่โรงงาน
วางไว้ นอกจากบทความนีส้ ะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมทีเ่ ข้มงวดแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการ
จัดการเวลาในชีวิตของแรงงานที่จะอยู่รอดและสามารถประคับประคองทั้งชีวิตงานและชีวิต
ส่วนตัวไปพร้อมๆ กัน ในขณะที่มาร์กซ์กล่าวถึงการ “ขูดรีดตัวเอง” (self exploitation)
ซึ่งเน้นเฉพาะการท�ำงาน อาจารย์นฤมลได้ชี้ให้เห็นว่าการน�ำเอามิติของวินัยทางเวลาและ
การจัดการเรื่องเวลามาใช้ จะท�ำให้เราเห็นกระบวนการสร้าง/ควบคุม แรงงาน และการ
ต่อต้าน ต่อรองที่ชัดเจนขึ้น บทความยังได้อธิบายการจัดการกับ “ความรู้สึกแปลกแยก”
(alienation) ของคนงาน ทั้งที่แปลกแยกจากกระบวนการผลิต จากเพื่อนร่วมงาน และ
จากสังคม การต่อต้านและต่อรองของแรงงานด�ำเนินไปพร้อมๆ กับการสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเองและสิ่งที่ตนเองท�ำ
แม้ว่าผู้ค้าหาบเร่จะไม่ใช่แรงงานที่อยู่ในระบบโรงงาน และดูเสมือนมีความเป็นอิสระ
มากกว่าแรงงานในโรงงาน แต่ก็ยังคงเลี่ยงไม่พ้นการควบคุมและการจ�ำกัดโดยนโยบาย
รัฐ รศ.ดร.นฤมล นิราทร เสนอในบทความเรื่อง “การจัดการการค้าหาบเร่แผงลอยใน
กรุงเทพมหานคร: ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ” ถึงความไม่ลงรอยของนโยบายรัฐตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2516 - ปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งมาตรการเชิงลบและมาตรการเชิงบวก อย่างไรก็ตาม จาก
ข้อเท็จจริงที่ว่าภาครัฐเองมีหน่วยงานที่ท�ำงานในเรื่องนี้หลายหน่วย ทั้งที่อยู่ในระดับท้องที่
และระดับชาติ จากการท�ำงานทีผ่ า่ นมาอย่างยาวนานถึง 40 ปี สะท้อนให้เห็นว่าการประสาน
งานและการร่วมกันก�ำหนดแผนงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ดูจะท�ำได้ยาก แต่สิ่งที่น่าจะ
ท�ำได้ยากกว่าคือการเปลี่ยนมุมมองและท่าทีที่ภาครัฐมีต่อแรงงานประเภทนี้ ประเด็นที่
บทความน�ำเสนอไว้อย่างน่าสนใจคือ แทนทีจ่ ะมองการค้าหาบเร่จากมุมมองของการจัดการ
พื้นที่กรุงเทพฯ บทความนี้เสนอข้อมูลที่น่าสนใจว่าหากเรามองประเด็นนี้โดยเน้นไปที่ตัว
แรงงานเอง เราอาจปฏิบัติต่อการค้าลักษณะนี้ได้ดีกว่าเดิม เช่น มองผู้ค้าหาบเร่ในฐานะ
ผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายทั้งในแง่เงินทุน เงินออม เงื่อนไขทางครอบครัวที่ต่างกัน
และมีความต้องการการสนับสนุนที่ต่างกันด้วย มองให้เห็นถึงผู้ค้าในฐานะเป็นผู้ลดปัญหา
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นของคนในเมือง เป็นต้น
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ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยส่วนหนึง่ เป็นผูท้ มี่ าจากภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากอีสาน
แรงงานอีสานอีกส่วนหนึ่งเข้าไปท�ำงานในโรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ภาพที่
เห็นในปัจจุบนั คือ ชาวอีสานบางส่วนย้ายกลับบ้านเพือ่ ท�ำสวนยางพารา ผศ. ทรงชัย ทองปาน
เสนอบทความเรื่อง “การเข้ามาของยางพาราและการกลับบ้านของครัวเรือนชาวนา: กรณี
ศึกษาครัวเรือนชาวนาลุ่มน�้ำห้วยคอง” ชี้ให้เห็นว่า แม้ยางพาราจะเป็นพืชชนิดใหม่ที่ท�ำให้
ผู้ปลูกกลายเป็น “เศรษฐีใหม่” ได้ในเวลาไม่นานด้วยราคายางที่ขึ้นสูงมากในช่วงที่ผ่าน
มา และความมั่นคงตลอดจนความสม�่ำเสมอของรายได้ที่มีมากกว่าการท�ำนาหรือท�ำไร่
มันส�ำปะหลังเมื่อครั้งอดีต แต่กระบวนการผลิตท�ำให้ผู้ปลูกแทบไม่มีเวลาพัก ไม่มีเวลา
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพราะมีเวลางานและเวลาพักที่ต่างจากการท�ำงานเกษตรโดยทั่วไป
กระบวนการผลิตแบบนีท้ ำ� ให้ผผู้ ลิตห่างออกจากสังคม/ชุมชนทีต่ นเองอยู่ แต่มคี วามสัมพันธ์
ในครอบครัวที่มากขึ้น หลายครอบครัวที่สมาชิกพากันกลับมาท�ำสวนยางทั้งหมด ประเด็น
ที่น่าจะมีการถกเถียงต่อไปคือการท�ำสวนยางในลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็น การกลับมาเป็น
ชาวนา (re-peasantization) หรือ การกลับมาของภาคเกษตร (re-agrarianization)
ได้หรือไม่ เมื่อทั้งกระบวนการผลิต ความสัมพันธ์ทางการผลิต และพลังการผลิต เปลี่ยน
ไปแล้ ว ที่ ส�ำ คั ญ คื อ การเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต แบบชาวนาและแบบชุ ม ชนเกษตร หรื อ เราควร
จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า กระบวนการกลายเป็นกรรมกร (อีกครั้ง) ของชาวนา (reproletarianization) เป็นกรรมกรที่ไม่ได้อยู่ใต้หลังคาโรงงานแต่อยู่ในสวนยางพาราบน
ที่ดินของตัวเอง ในบทความเรื่อง “คนชนบทอีสานกับการท�ำมาหากิน: ความเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย” รศ. ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ เสนอว่า สังคมอีสานยังคงมีความหลาก
หลายของชีวิตชุมชน ชีวิตครอบครัว การท�ำมาหากิน แม้จะมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น แต่การใช้
ชีวิตแบบเดิมก็ยังคงด�ำเนินอยู่ และนี่คือลักษณะเด่นของสังคมอีสาน
ค�ำถามส�ำคัญประการหนึง่ คือเราจะอธิบาย “งาน” และ “คนท�ำงาน” ซึง่ มีอยูห่ ลายรูป
แบบนี้ได้อย่างไร ทั้งงานในโรงงานของกรรมกร งานในไร่นาของเกษตรกร อีกทั้งการค้าราย
ย่อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่คนท�ำงานอยู่ในสถานะก�้ำกึ่งระหว่างการเป็นแรงงานและการ
เป็นผู้ประกอบการ กับงานที่ไม่ได้ผลิตสิ่งที่เป็น “วัตถุ” อย่างงานของศิลปินและคนท�ำงาน
สร้างสรรค์ ซึ่ง ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ เสนอในบทความเรื่อง “‘เราทุกคนคือศิลปิน’: อวัตถุ
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ศึกษาว่าด้วยแรงงาน” บทความนี้อภิปรายถึงการอยู่ในสถานะของแรงงานที่ถูกผลักไปอยู่
ในระบบการจ้างงานอย่างยืดหยุ่น และอยู่ภายใต้การขูดรีดและกลไกการควบคุมของระบบ
ทุนนิยม คนท�ำงานประเภทนี้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องค่าแรง การประกันรายได้ จากงานที่เป็นการ
ผลิตมูลค่าอีกประเภทหนึง่ และอยูภ่ ายใต้ระบบทุนนิยมทีผ่ เู้ ขียนเรียกว่า “ทุนนิยมความรับรู”้
นอกจากบทความ 5 บทความที่กล่าวถึงข้างต้น วารสารฉบับนี้ยังคงมีคอลัมน์ประจ�ำ
ซึ่งได้แก่ ผลงานของนักศึกษาในคอลัมน์เลียบเลาะห้องเรียน บทปริทัศน์หนังสือ และ
คอลัมน์เก็บตกจากงานสัมมนา ซึ่งมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับบทความในฉบับ หัทยา รัตนานนท์
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศึกษา
ความเหลื่อมซ้อนกันของชีวิตและงานของผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่
ถูกจัดอยู่ในระดับแรงงานไร้ฝีมือและมักถูกมองข้ามความส�ำคัญ ในบทความเรื่อง “ผู้ช่วย
พยาบาล งานดูแลรักษาที่ถูกมองให้ไม่เห็น” หัทยาน�ำเสนอตารางเวลางานที่แน่น ถูกจัด
วางเป็นชั่วโมงต่อเนื่อง ภาระงานที่หนักไม่มีวันหยุดที่แน่นอน ลักษณะงานที่ต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบ อดทนกับคนไข้หลายประเภท ซึ่งมีความต้องการการดูแลที่ต่างกัน อีก
ทั้งงานนี้เป็นงานบริการที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ทางการดูแลพยาบาล และความใกล้ชิดที่จะ
ต้องให้บริการเสมือนญาติ ซึ่งในบางกรณีสถานะทั้งสองนี้ทั้งขัดกันและเหลื่อมซ้อนกันด้วย
ผู้ช่วยพยาบาลต้องเผชิญกับความกดดันในหลายรูปแบบโดยที่ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่
อาจทดแทนได้ โลกในมุมมองของผู้ช่วยพยาบาลดูสดใสขึ้นเมื่อได้รับความรู้สึกขอบคุณ
และความเข้าใจของ ผู้ป่วย ส่วนโลกของคนท�ำงานในลักษณะที่หลากหลายจะเป็นอย่างไร
ต่อไป วชิรวิทย์ คงคาลัย ปริทัศน์หนังสือแปลเรื่อง ขบวนการในความเคลื่อนไหว: อีกโลก
หนึง่ จะเป็นได้จริงหรือไม่ อภิปรายถึงขบวนการทางสังคมใหม่ทกี่ อ่ ตัวขึน้ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ น
มา เป็นการเคลื่อนไหวที่มียุทธศาสตร์ วิธีการและเป้าหมายต่างไปจากการเคลื่อนไหวแบบ
เดิมที่เน้นเรื่องการเรียกร้องผลประโยชน์ของชนชั้นตัวเอง แต่การเคลื่อนไหวใหม่นี้ให้ความ
ส�ำคัญกับประเด็นทีก่ ว้างกว่าเดิมคือ ครอบคลุมเรือ่ งเพศ อัตลักษณ์ และสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนตัง้ ข้อสังเกตต่อขบวนการทางสังคมนีว้ า่ ยังคงพึง่ พิงกับสถาบันการเมือง
แบบเก่าของขบวนการเคลื่อนไหว และการติดยึดกับกรอบคิดแบบเสรีนิยมใหม่ ถ้าเป็น
เช่นนั้นการต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมน่าจะมีกระบวนการอย่างไร
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รายงานสรุปการสัมมนาเรื่อง “ความเป็นธรรมในสังคมไทย” จัดโดย ศูนย์ศึกษา
สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีผู้ร่วมอภิปราย 4 ท่าน จาก 4 สาขาวิชา คือ ดร.เกษม
เพ็ญภินันท์ สาขาปรัชญา ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ สาขารัฐศาสตร์ รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
สาขานิติศาสตร์ และ ผศ.ดร. อนุสรณ์ อุณโณ สาขามานุษยวิทยา
เมื่อกล่าวถึง “ความเป็นธรรม” คนส่วนใหญ่ มักจะตีความ และเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ
หลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย โดยมีรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่สามารถด�ำเนินการ
ตรวจสอบและตัดสินได้ว่าบุคคลใดสมควรจะได้รับความเป็นธรรม แต่แท้จริงแล้ว ประเด็น
“ความเป็นธรรม” มีความซับซ้อนและสามารถมองได้หลายมิติ การท�ำความเข้าใจประเด็น
“ความเป็นธรรม” จึงเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและจ�ำเป็นจะต้องได้รับการตีความ
และท�ำความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในสังคมโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้สามารถ
อาศัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อันจะน�ำมาสู่การสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น
นักวิชาการทั้ง 4 ท่าน ได้พยายามชี้ให้เห็น “ความเป็นธรรมทางสังคม” จากหลาก
มิติ โดยมิติด้านปรัชญาชี้ให้เห็นว่า ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นเรื่องของความเท่าเทียม
เทีย่ งธรรมของทัง้ สังคม ตลอดจนเป็นการวาง ‘บรรทัดฐาน’ ของความเป็นธรรมเพือ่ คุม้ ครอง
ผูด้ อ้ ยโอกาส โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้างความเสมอภาคให้คนในสังคม ความเป็นธรรมจึงเป็น
เรือ่ งของ “โครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคม” โดยมิตดิ า้ นรัฐศาสตร์ชใี้ ห้เห็นว่าการสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากเกิดปัญหาเส้นแบ่งระหว่างความ
ยุติธรรมและความเป็นธรรมที่ไม่ชัดเจน ทั้งนี้นักนิติศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นว่า ความยุติธรรมนั้น
เป็นเพียงหนึ่งในคุณค่าที่กฎหมายต้องรักษา แต่ไม่ใช่คุณค่าทั้งหมดของกฎหมาย ปัญหา
ความเป็นธรรมทางสังคม จึงได้เคลื่อนมาสู่กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็น
ธรรม อนึ่ง นักมานุษยวิทยาชี้ให้เห็นว่า อัตลักษณ์ของกลุ่มคนในปัจจุบันมีความลื่นไหล
หลากหลาย เป้าหมายเรื่องความเป็นธรรม จึงไม่ใช่เพียงการเรียกร้องสิทธิเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
แต่เป็นการชี้ชวนให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายทางอัตลักษณ์ของกลุ่มคน ผ่านการ
เจรจาต่อรองในชีวิตประจ�ำวันภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
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สังคมประกอบด้วยผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้าน วิถีการด�ำรงชีวิต
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และ ความเชื่อ มีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ต่อคนกลุ่มต่างๆ และตั้งค�ำถาม ข้อสังเกต วิพากษ์ในทางวิชาการต่อการศึกษาประเด็น
เหล่านี้ การศึกษาเรื่อง “คนกับงาน” ซึ่งเป็นประเด็นหลักของวารสารฉบับนี้ เป็นอีกหนึ่งใน
ความพยายาม ที่จะตอบโจทย์ทางวิชาการนี้
นลินี ตันธุวนิตย์

