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1โ ห ม โ ร ง

โหมโรง

	 “ขัดขืน”	เป็นหนังสือรวมบทคว�มวชิ�ก�รท่ีเรียบเรียงจ�กบทสงัเคร�ะห์

ผลง�นวิจัยจำ�นวน	8	เร่ือง	ในรอบ	5	ปีท่ีผ่�นม�	(พ.ศ.	2558-2562)	โดยมีเป้�หม�ย

สำ�คัญ	 2	 ประก�ร	 คือ	 เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีให้ง�นวิจัยท�งสังคมวิทย�และม�นุษยวิทย�															

ได้นำ�เสนอมุมมองและข้อค้นพบ	 ท่ีสะท้อนปร�กฏก�รณ์และคว�มจริงท่ีเกิดข้่น															

ในสังคมไทยในปัจจุบัน	 และเพ่ือบอกเล่�คว�มจริงเร่ืองอำ�น�จของส�มัญชน																		

ท่ีแสดงออกในรูปของก�รขัดขืน

	 ท่ีผ่�นม�พบว่�	 นักสังคมศ�สตร์	 ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับอำ�น�จไว้									

เป็นจำ�นวนม�ก	อ�ทิ	Max	Weber	 (ค.ศ.	1856-1920)	กล่�วถ่ง	อำ�น�จในมิติของ

คว�มสัมพันธ์ิ์ท่ีบุคคลมีต่อบุคคลอ่ืนในสังคม	 และให้คว�มหม�ยของอำ�น�จไว้ว่�															

หม�ยถ่ง	เจตน�รมณ์ของบุคคลในก�รกระทำ�ก�รใด	ๆ 	เพ่ือให้ตนเองบรรลุผลต�มท่ีต้องก�ร

ไม่ว่�จะมีก�รต่อต้�นหรือมีคว�มเป็นไปได้ม�กน้อยเพียงใดในก�รบรรลเุป้�หม�ยน้ัน

อำ�น�จในทศันะน้ี	จ่งเนน้อำ�น�จท�งสงัคม	(Social	Power)	ท่ีบคุคลกระทำ�ผ่�นกลไก

ของคว�มสัมพันธ์ิ์

	 ในขณะท่ีมีกลุ่มนักคิดบ�งกลุ่มให้คว�มสำ�คัญกับโฉมหน้�ของอำ�น�จ											

ท่ีมีคว�มซั้ำบซ้้ำอนม�กข้่น	อ�ทิ	Robert	A.	Dahl	ท่ีเสนอแนวคิดเร่ืองอำ�น�จไว้ในหนังสือ

ช่ือ	The One Face of Power	เม่ือปี	ค.ศ.	1957	โดยให้คว�มสำ�คัญกับพฤติกรรม

ของบุคคลในก�รตัดสินใจในประเด็นซ่่้ำงเก่ียวข้องกับคว�มขัดแย้งในผลประโยชน์													

ท่ีสังเกตเห็นได้	ซ่่้ำงแนวคิดดังกล่�ว	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Peter	Bachrach	and	

Morton	S.	Baratz	ท่ีปร�กฏในหนังสือช่ือ	The Two Faces of Power	เม่ือปี	ค.ศ.	1962	

เพียงแต่อำ�น�จในคว�มหม�ยใหม่ซั้ำบซ้้ำอนข้่น	 โดยเพ่ิมอำ�น�จในมิติของก�รยับย้ัง																

ไม่ตัดสินใจท่ีจะแบ่งปันผลประโยชน์	 จนถ่งในปี	 ค.ศ.	 1974	 Stephen	 Lukes																								

จ่งได้เพ่ิมโฉมหน้�ท่ี	 3	ของอำ�น�จว่�	 คือ	คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ให้ผู้อ่ืนคล้อยต�ม	



2 ขัั ด ขัื น

โดยก�รเข้�ควบคุมคว�มคิดและคว�มต้องก�ร	อำ�น�จในคว�มหม�ยน้ี	จ่งครอบคลุม

ก�รกระทำ�กับคว�มคิดของบุคคลและสังคมเพ่ิมม�กข้่น	 กล่�วคือ	 ครอบคลุม 

ก�รทำ�ให้บุคคลยอมรับฐ�นะท่ีตนเองเป็นอยู่	 มีอยู่	 และเช่ือว่�ส่ิงท่ีตนเองเป็นอยู ่

หรือมีอยู่เป็นธิ์รรมช�ติดีอยู่แล้ว	 และไม่อ�จเปล่ียนแปลงได้	 เน่ืองจ�กสภ�พ 

หรือสถ�นภ�พน้ันเป็นส่ิงท่ีพระเจ้�หรือสวรรค์เป็นผู้กำ�หนด

	 ในขณะท่ี	 Michel	 Foucault	 กล่�วถ่ง	 อำ�น�จ	 ไว้ในง�นเขียนช่ือ																	

Discipline and Punish: The Birth of the Prison	ซ่่้ำงพิมพ์เผยแพร่เม่ือปี		ค.ศ.	1975	

โดยเสนอแนวคิดเร่ือง	“Panopticism”	ว่�	ก�รออกแบบกลไกของอำ�น�จเพ่ือรับประกัน

คว�มไม่เสมอภ�ค	 หรือท่ีเรียกว่�	 “ก�รปกครอง	 (Government)”	 ทำ�ให้อำ�น�จ													

ไม่ได้ถูกผูกไว้กับตัวของผู้ปกครองอีกต่อไป	แต่อำ�น�จถูกออกแบบจนกล�ยเป็นระบบ

ท่ีทำ�ง�นได้ด้วยตนเอง	 ในรูปของก�รสร้�งวินัย	 (Discipline	 Power)	 เหนือชีวิต 

ของบคุคลโดยท่ีปัจเจกบคุคลไมรู้่ส่กอีกต่อไปว่�ตนเองกำ�ลังถูกบังคับหรืออยูใ่ต้อำ�น�จ

ของบุคคลอ่ืนเน่ืองจ�กบุคคลได้ควบคุมตนเองให้เป็นไปต�มกฎระเบียบและข้อบังคับ

เหล่�น้ัน	อย�่งเคร่งครัด	จนก�รยอมรับและก�รปฏิบัติต�มอำ�น�จกล�ยเป็นเร่ืองปกติ																					

จนบุคคลเกิดคว�ม	“เช่ืองหงอย”	และเฝ้�ระวังตนเองไม่ให้กระทำ�ก�รใด	ๆ 	ท่ีแตกต่�ง 

ออกไป

	 แม้ว่�แนวคิดเร่ืองก�รขัดขืน	(Resistance)	เป็นแนวคิดท�งสังคมศ�สตร์

ท่ีมีม�น�นแล้ว	 และก�รขัดขืนไม่ใช่เร่ืองใหม่	 ตัวอย่�งเช่น	 ในกรณีของ	 Socrates	 

ก�รปฏิเสธิ์ท่ีจะหลบหนีและยอมรับโทษประห�รชีวิตด้วยก�รด่ืมย�พิษก็เป็น 

ก�รขัดขืน	รูปแบบหน่่งท่ีเรียกว่�	อ�รยะขัดขืน	ดังท่ีปร�กฏในตอนหน่่งของง�นเขียน	

เร่ือง	Apology	ของ	Plato	เม่ือปี	ค.ศ.	2000	แปลคว�มได้ว่�	“ฉันยอมต�ยหลังจ�ก

ได้ให้ก�รไปต�มน้ันม�กกว่�ท่ีจะมีชีวิตอยู่เพร�ะให้ก�รเป็นอย่�งอ่ืน”	 ซ่่้ำงกล่�วได้ว่�	

ก�รขัดขืนแบบของ	 Socrates	 เป็นรูปแบบหน่่งของก�รขัดขืน	 แต่เป็นก�รขัดขืน 

แบบต้ังรับ	(Passive	Disobedience)	ชนิดยอมต�ยถว�ยชีวิต



ขัดัขันืท่ี่� 1
คว�มเป็นปกติิในคว�มเป็นอ้�น : ก�รส่ีงเสีียงและก�รมอีย่่



ดำนติรีฮิิปฮิอป (Hip Hop) กับก�รแสีดำงออกถึง 

“คว�มเป็นปกติิ” ของแรงง�นข้�มชี้�ติิชี้�วกะเหรี�ยง

ในเขติเม้องพิื้ษณุุโลก

กมเลศ	โพธิิ์กนิษฐ



12 ขัั ด ขัื น

บที่นำ�

	 แรงง�นข้�มช�ติมักถูกทำ�ให้เป็นอ่ืน	 (Otherness)	 ภ�ยใต้สภ�วะก�ร 

ถูกกดทับจ�กรัฐไทยม�เป็นเวล�ย�วน�น	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งแรงง�นข้�มช�ติ																	

ช�วกะเหร่ียงท่ีอพยพม�จ�กประเทศพม่�ท่ีถูกสวมทับไว้ด้วยภ�พจำ�ท่ีรัฐไทยผลักไส

ให้กล�ยเป็น		“ศัตรูคู่อ�ฆ่�ตของช�ติไทย”	ภ�ยใต้ม�ย�คติ	(Myth)	แบบประวัติศ�สตร์

ช�ตินิยมท่ีว่�ด้วยก�รทำ�สงคร�มระหว�่งไทยกับพม่�เม่ือกว่�ส�มร้อยปีก่อน	(นิลรำ�ไพ

ภัทรนนท์,	 2554)	 ม�ย�คติดังกล่�วถูกผลิตซ้ำำ้�	 ส่งต่อ	 และฝังตร่งในมโนสำ�น่กของ												

คนในสังคมไทยจนช�ติพันธ์ุิ์กะเหร่ียงถูกเหม�รวมอยู่ในคว�มเป็นพม่�เพ่ือสร้�ง																

“คว�มเป็นอ่ืน	และแบ่งเข�	แบ่งเร�”	และกล�ยเป็นภ�พตัวแทนของก�รเป็น	“จำ�เลย”	

ของปัญห�สังคมไทย	อ�ทิเช่น	“ก�รหลบหนีเข้�เมืองผิดกฎหม�ย,	ก�รเข้�ม�แย่งง�น

คนไทย,	ตัวพ�หะแพร่เช้ือโรคร้�ย	และภัยต่อคว�มม่ันคงของช�ติ”	(อดิศร	เกิดมงคล, 

	2550)

	 คว�มจริงอีกชุดหน่่งซ่่้ำงคนไทยท่ัวไปมักไม่ค่อยต้ังคำ�ถ�ม	คอื	กลุ่มแรงง�น

ข้�มช�ติเหล่�น้ีมิได้มีช�ติพันธ์ุิ์พม่�ช�ติพันธ์ุิ์เดียวกันหมด	 แท้ท่ีจริงแล้วช�ติพันธ์ุิ์													

ในพม่�ประกอบไปด้วยกลุ่มช�ติพันธ์ุิ์ต่�ง	ๆ	ม�กม�ยถ่ง	135	กลุ่ม	ห�กแต่	“คว�ม

เป็นพม่�”	ดังกล่�ว	ได้ถูกเหม�รวมให้กล�ยเป็น	“ศัตรู”	โดยมีรัฐไทย	ทำ�หน้�ท่ีเป็น	

“พระเอก”	ท่ีต้องปกปักรักษ�ไว้ซ่่้ำงคว�มเป็นช�ติไทย

	 อย่�งไรก็ต�ม	 ก�รเป็นภ�พตัวแทนของผลกระทบด้�นลบท่ีมีลักษณะ												

กดทับตัวตนแรงง�นข้�มช�ติช�วพม่�น้ัน	 นอกจ�กจะเกิดข้่นจ�กคว�มพย�ย�ม															

สร้�งช�ติไทย	 สร้�งสำ�น่กคว�มเป็นช�ติไทย	 และสร้�งคว�มส�มัคคีกลมเกลียวกัน											

ในช�ติเพ่ือร่วมใจต่อสู้ภัยจ�กภ�ยนอกประเทศแล้ว	 ภ�พตัวแทนของก�รกดทับ														

ดังกล่�วยังเกิดข้่นในลักษณะซ้้ำอนภ�ยในกลุ่มแรงง�นพม่�ด้วยกันเองอีกด้วย	กล่�วคือ

ภ�ยใต้ว�ทกรรมแรงง�นพม่�ได้แฝงไว้ซ่่้ำงเร่ืองของชนช้ันนำ�	และชนช้ันของผู้ถูกกดทับ



“ไม่ใชี้่ทัี่�งร่�งก�ยและวิญญ�ณุ”

Neither Body nor Soul

นิพันธ์ิ์	โอฬ�รนิเวศน์



40 ขัั ด ขัื น

บที่นำ�

	 บทคว�ม	“ไม่ใช่ท้ังร่�งก�ยและวิญญ�ณ	(Neither Body nor Soul)”	น้ี

เป็นคว�มเรียงท่ีเสนอมุมมองของก�รสำ�รวจและก�รเรียนรู้เร่ือง	 แรงง�นช�วพม่�	

ภ�ยในบริบทของพ้ืนท่ี	(Place/	Space)	คว�มเป็นพรมแดน /	ช�ยแดน 	ก�รเคล่ือนท่ี/	

ย้�ยถ่ิน	 ผ่�นกระบวนก�รวิธีิ์คิดท่ีนำ�ไปสู่ก�รสร้�งง�นศิลปะ	 ผลง�นท่ีกล่�วถ่ง																	

ในบทคว�มน้ีถูกนำ�เสนอในนิทรรศก�รต่�ง	ๆ 	ในช่วงปี	พ.ศ.	2557-2561	ประกอบไปด้วย

ผลง�น	The Storm Continues to Rage Outside and the Wind Sweeps                       

Relentlessly across the Land from the Same Direction,	ผลง�น	2401,	ผลง�น 

Neither Body nor Soul	และผลง�น	Signal	โดยผลง�นทั้งหมดเกี่ยวข้องเชื่อมโยง

กันอยู่ภ�ยใต้กรอบคิดและเน้ือห�ท่ีนำ�ไปสู่รูปลักษณ์	ก�รปฏิบัติก�ร	(Practice)	และ

เป้�หม�ยท่ีสัมพันธ์ิ์กันส�มประก�ร

	 ประก�รท่ีหน่่ง	เร่ืองร�วชีวิตของแรงง�นพม่� ท่ีเข้�ม�ทำ�ง�นในประเทศไทย

ก�รเดินท�งม�แสวงโชคด้วยเหตุผลท�งเศรษฐกิจ	 คว�มย�กจนหรือแรงกดดัน																

จ�กปัญห�คว�มเหล่ือมลำ�้	คว�มไม่เป็นท่ียอมรับและก�รมีพรมแดนกดดัน	ผู้เขียนเน้น

คว�มสนใจไปท่ี	“ก�รมีอยู”่	ของกลุ่มคนเหล่�น้ี	และในฐ�นะศิลปินท่ีว�งหลักและวิธีิ์

ก�รทำ�ง�นไว้ท่ีก�รพ�ตัวเองไปมีประสบก�รณ์ตรงในพ้ืนท่ีเป้�หม�ย	ซ่่้ำงกรอบคิดดังกล่�ว

นำ�ผู้เขียนไปสู่วิธีิ์วิทย�ท่ีใช้ในก�รศ่กษ�ซ่่้ำงเน้นก�รสำ�รวจระน�บของคว�มสัมพันธ์ิ์	

และปฏิสัมพันธ์ิ์ของแรงง�นกับพ้ืนท่ี	 ตลอดจนมิติคว�มเป็นก�รเมืองในอ�ณ�บริเวณ

ท่ีพวกเข�อยู่	 ซ่่้ำงในท่ีน้ีผู้เขียนมุ่งไปยังพ้ืนท่ีพรมแดน/	ช�ยแดนท�งภ�คใต้ท่ีจังหวัด

ระนอง	ซ่่้ำงเป็นจุดตัดของพรมแดนไทย-พม่�

	 ประก�รท่ีสอง	กระบวนก�รคิดและวิธีิ์ก�ร	(Method)	สร้�งง�นของกลุ่ม

ผลง�นท่ีใช้เป็นตัวอย่�งในบทคว�มน้ี	 เป็นกระบวนก�รทำ�คว�มเข้�ใจและค้นห�														

คว�มเป็นไปได้ในก�รทดลอง	“ส่ือส�ร”	และ	“สร้�งเร่ืองเล่�”	ซ่่้ำงประกอบคว�มหม�ย



ก�รต่ิอรองและอำ�น�จบนเร้อนร่�งของแรงง�นข้�มชี้�ติิ

บันด�ล	บัวแดง



64 ขัั ด ขัื น

บที่นำ�

	 บทคว�มน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ก�รลักลอบขนส่ง

แรงง�นข้�มช�ติผิดกฎหม�ยด้�นช�ยแดนอำ�เภอแม่สอด	จังหวัดต�ก	เข้�สู่พ้ืนท่ีช้ันใน	

และก�รใช้อำ�น�จต่อรองผ่�นก�รกระทำ�บนเรือนร่�งของตัวเองในกลุ่มแรงง�น													

ข้�มช�ติ จ�กประเทศเมียนม� 	 โดยก�รยินยอมถูกแสวงห�ประโยชน์โดยมิชอบ																	

จ�กน�ยหน้�ค้�มนุษย	์ก�รท่ีแรงง�นข้�มช�ติจ�กประเทศเมียนม�	มีจำ�นวนม�กท่ีสุด

ในประเทศไทย	 และส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีิ์เคล่ือนย้�ยข้�มแดนด้วยวิธีิ์ผิดกฎหม�ย																	

ผ่�นเส้นท�งด้�นอำ�เภอแม่สอด	จังหวัดต�ก	ทำ�ให้เกิดก�รเติบโตของธุิ์รกิจก�รลักลอบ

ขนส่งหรือเคล่ือนย้�ยแรงง�นดังกล่�วเข้�สู่พ้ืนท่ีช้ันใน	 ก่อนผลักแรงง�นข้�มช�ติ											

เหล่�น้ี	 เข้�สู่ธุิ์รกิจก�รค้�มนุษย์ในพ้ืนท่ีช้ันในหรือเม่ือเดินท�งถ่งจุดหม�ยปล�ยท�ง

อย่�งผิดกฎหม�ยต่อไป

	 ปร�กฏก�รณ์ดังกล่�ว	 มีลักษณะเป็นกระบวนก�รท่ีเป็นคว�มผิดต�ม												

พระร�ชบัญญัติคนเข้�เมือง	 พ.ศ.	 2522	 และยังเช่ือมโยง	 หรือเป็นข้ันตอนหน่่งของ

ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยอ่ืน	ๆ 	โดยเฉพ�ะก�รค้�มนุษย์ 	(Human	Trafficking)	โดยอ�ศัย

ช่องว่�งของนโยบ�ยและกฎหม�ยท่ีมีเจตน�รมณ์แตกต่�งกันไป	 ก�รท่ีผู้กระทำ�ผิด

กฎหม�ยท้ังในส่วนของแรงง�นข้�มช�ติผิดกฎหม�ย	 ผู้รับจ้�งขนส่งแรงง�นผิด

กฎหม�ย	 และน�ยหน้�ค้�มนุษย์	 ต่�งเรียนรู้และพัฒน�กระบวนก�รทำ�ผิดกฎหม�ย	

จนหลบเล่ียงคว�มผิดเพ่ือไม่ให้รับโทษ	หรือหลีกเล่ียงก�รรับโทษหนักได้	 โดยอ�ศัย

ช่องว่�งจ�กกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง	 ทำ�ให้คว�มผิด	 “ฐ�นค้�มนุษย์”	 ของน�ยหน้�ค้�

มนุษย์	 กล�ยเป็นเพียงคว�มผิดจ�กก�รขนส่ง	 บุคคลผู้เดินท�งเข้�เมืองผิดกฎหม�ย	

และแรงง�นข้�มช�ติกล�ยเป็นเพียงผู้เดินท�งเข้�เมืองผิดกฎหม�ย

	 ผลก�รศ่กษ�จ�กเอกส�ร	ด้วยก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กสถิติคดีก�รลักลอบ

ขนส่งบุคคลต่�งด้�วจ�กประเทศเมียนม�	 ท่ีเข้�เมืองโดยผิดกฎหม�ยจ�กด่�นอำ�เภอ



ขัดัขันืท่ี่� 2 
ก�รเล้�อนไหล ก�รต่ิอรอง และหลีกเร้นต่ิออำ�น�จรัฐ



ไม่หนี ไม่ห�ย ไม่จ่�ยค้น : วงเกลียวแห่งคว�มเงียบ และ 

ก�รขัดำข้นของล่กหนี� ค้�งชี้ำ�ระกองทีุ่นเงินให้ก่้ย้ม 

เพ้ื้�อก�รศึึกษ�  (กยศึ.)3

ดำ�รงค์	ตุ้มทอง	

3 บทคว�มน้ีเป็นส่วนหน่่งของวิทย�นิพนธ์ิ์	เร่ือง	กลยุทธ์ิ์ก�รให้ท�งเลือกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิิ์ภ�พของ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือก�รศ่กษ�	(กยศ.)	ในระดับก�รอ�ชีวศ่กษ�	ประเทศไทย	ได้รับงบประม�ณ

สนับสนุนจ�กโครงก�รปริญญ�เอกก�ญจน�ภิเษก	รุ่นท่ี	13



98 ขัั ด ขัื น

หลักก�รและเหติุผล

	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือก�รศ่กษ�	หรือเรียกส้ัน	ๆ 	ว่�	กยศ.	เป็นกลไกสำ�คัญ

ในก�รเพ่ิมโอก�สเข้�รับก�รศ่กษ�ระดับสูงข้่น	 ของนิสิตนักศ่กษ�ท่ีม�จ�กครอบครัว

ท่ีย�กจน	โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญ	เพ่ือลดคว�มเหล่ือมลำ้�ของคนรวยและคนจนในก�ร

เข้�ถ่งระบบก�รศ่กษ�	 ท้ังยังเป็นกลไกลสำ�คัญในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ให้มี

คุณภ�พทัดเทียมน�น�อ�รยประเทศ	(Chapman	et	al.,	2010,	p.	685)

	 รัฐบ�ลไทยรักไทย	ได้ดำ�เนินนโยบ�ยท่ีว�งอยูบ่นฐ�นคติท่ีให้คว�มสำ�คัญ

กับก�รพัฒน�ระบบสวัสดิก�รแห่งรัฐหล�ยนโยบ�ย	ได้แก่	นโยบ�ยสวัสดิก�รสุขภ�พ 

30	บ�ทรักษ�ทุกโรค	โครงก�รบ้�นเอ้ืออ�ทร	และอ่ืน	ๆ	(วีระ	หวังสัจจะโชค,	2553,	

น.	 265)	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือก�รศ่กษ�	 เป็นนโยบ�ยหน่่งท่ีใช้กรอบคิดดังกล่�ว 

โดยมุ่งหวังให้เป็นนโยบ�ยพ้ืนฐ�นสำ�หรับคนทุกกลุ่มให้เข้�ถ่งก�รศ่กษ�ท่ีมีคุณภ�ได้ 

(Universal	Coverage)	นโยบ�ยน้ี	ผ่�นมติ	ครม.	ในช่วงปี	พ.ศ.	2547	และประก�ศ

ใช้โดยมีช่ือเรียกว่�	 “กองทุนกู้ยืมท่ีผูกพันกับร�ยได้ในอน�คต”	 หรือเรียกว่�	 กรอ.	

(Income-Contingent	Student	Loan)	เพ่ือเปดิโอก�สใหผู้้กู้ทุกกลุ่มเข้�ถ่งแหล่งทุน

ไม่จำ�เพ�ะแต่เด็กย�กจนเท่�น้ัน	 โดยมีคำ�ขวัญท่ีติดหูว่�	 “เรียนก่อน	 จ่�ยทีหลัง”	

กองทุนกู้ยืมท่ีผูกพันกับร�ยได้ในอน�คต	ได้รับอิทธิิ์พลอย่�งม�กจ�กกองทุนกู้ยืมเงิน

ท�งก�รศ่กษ�ของประเทศออสเตรเลียหรือท่ีเรียกว่�	 กองทุน	 Higher	 Education	

Contribution	Scheme	(HECS)	ซ่่้ำงเป็นกองทุนก�รศ่กษ�ต้นแบบของหล�ยประเทศ	

โดยมีหลักก�รสำ�คัญ	 คือ	 “มีร�ยได้ม�กจ่�ยคืนม�ก	 มีร�ยได้น้อยจ่�ยคืนน้อย”	

สอดคล้องกับวงจรก�รมีง�นทำ�ของบัณฑิตจบใหม่และสภ�พสังคมเศรษฐกิจท่ีเอ�แน่

เอ�นอนไม่ได้	(Ziderman,	2004,	pp.	26-28)

	 อย่�งไรก็ต�ม	 หลังจ�กมีก�รเปล่ียนแปลงรัฐบ�ล	 นโยบ�ยกองทุนเงิน																

ให้กู้ยืมเพ่ือก�รศ่กษ�	ได้กลับไปใช้ระบบสนิเช่ือแบบจำ�นอง	(Mortgage	Type	Loan)	



ม�นุษยวิที่ย�นโยบ�ย กับก�รเคล้�อนทีี่�

ของรถเร่ ในพ้ื้�นทีี่�สี�ธี�รณุะ

ธัิ์นยวัฒน์	คำ�ป�
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	 ง�นศ่กษ�น้ีเป็นง�นช�ติพันธ์ุิ์วรรณ�	 ศ่กษ�เก่ียวกับชีวิตประจำ�วันของ										

ผู้ค้�เร่ท่ีเคล่ือนท่ีหรือมีจุดข�ยบริเวณถนนหลังมห�วิทย�ลัยนเรศวร 	 โดยใช้วิธีิ์ก�ร

สังเกตก�รณ์อย่�งมีส่วนร่วม	 สัมภ�ษณ์และเลือกกรณีศ่กษ�ท่ีเป็นผู้ค้�เร่ท่ีมีจุดข�ย

ประจำ�หรือตระเวนข�ย	 และมีจุดหน่่งของเส้นท�งอยู่ในบริเวณดังกล่�ว	 โดยมี

วัตถุประสงค์	2	ประก�รคือ	1)	เพ่ือศ่กษ�คว�มสัมพันธ์ิ์ของนโยบ�ยก�รจัดก�รพ้ืนท่ี

ส�ธิ์�รณะระดับท้องถ่ินกับผู้ค้�เร่	 และ	 2)	 เพ่ือศ่กษ�ก�รต่อรองขัดขืนของผู้ค้�เร่													

ผ่�นก�รเคล่ือนท่ีเพ่ือเร่ข�ยสินค้�และสร้�งพ้ืนท่ีส่วนตัวบนพ้ืนท่ีส�ธิ์�รณะ

	 ผู้เขียนอ�ศัยกรอบก�รวิเคร�ะห์จ�กแนวคิดม�นุษยวิทย�นโยบ�ยท่ีให้

คว�มสำ�คัญกับผู้ท่ีถูกควบคุม	 หรือได้รับผลกระทบจ�กนโยบ�ยก�รควบคุมก�รข�ย

อ�ห�รริมถนน	และก�รพัฒน�พ้ืนท่ีของหน่วยง�นต่�ง	ๆ	(Shore	&	Wright,	1997)

	 กระบวนก�รศ่กษ�ในง�นช้ินน้ี	ผู้เขียนใช้วิธีิ์ก�รทบทวนเอกส�รในประเด็น

ม�นุษยวิทย�นโยบ�ย	 เพ่ือสร้�งกรอบคิดในก�รวิเคร�ะห์	 โดยอ�ศัยง�นศ่กษ�ของ	

Chris	Shore	(1997)	นักม�นุษยวิทย�ท่ีประยุกต์วิธีิ์ก�รท�งม�นุษยวิทย�เพ่ือศ่กษ�

นโยบ�ยและก�รศ่กษ�เชิงช�ติพรรณวรรณ�	 โดยก�รติดต�มผู้ค้�เร่ไปยังจุดข�ย 

ต่�ง	ๆ	 สังเกตก�รณ์อย่�งมีส่วนร่วม	รวมถ่งก�รสัมภ�ษณ์เชิงล่ก	โดยใช้พ้ืนท่ีบริเวณ

ถนนหลังมห�วิทย�ลัยนเรศวร	ซ่่้ำงเป็นพ้ืนท่ีซ่่้ำงมีรถเร่หน�แน่นท่ีสุดแห่งหน่่งในเขตเมือง

พิษณุโลกเป็นพ้ืนท่ีก�รศ่กษ�	 เพ่ือวิเคร�ะห์ปฏิบัติก�รท�งสังคมบนพ้ืนท่ีส�ธิ์�รณะ	

ของผู้ค้�เร่ในระดบัชีวิตประจำ�วัน	ตลอดจนก�รปฏสัิมพันธ์ิ์กับผู้คนผ่�นกรอบมโนทศัน์

ม�นุษยวิทย�นโยบ�ย

	 กรณีศ่กษ�ในง�นช้ินน้ี	เป็นกลุ่มผู้ค้�เร่ท่ีข�ยอ�ห�รม�น�นกว่�	1	ปี	และ

เดินท�งม�จ�กพ้ืนท่ีต่�ง	ๆ 	บ�งร�ยมีท่ีพักอยูใ่กล้กับมห�วิทย�ลัยนเรศวรหรอืพักอ�ศัย



ก�รต่ิอต้ิ�นขัดำข้นอำ�น�จรัฐ : กรณุีศึึกษ�

ก�รรวมตัิวของชี้�วไร่อ้อย จังหวัดำกำ�แพื้งเพื้ชี้ร พื้.ศึ. 25594

สันทร�ย	วงษ์สุวรรณ

4 บทคว�มน้ีเป็นส่วนหน่่งของวิทย�นิพนธ์ิ์	 เร่ือง	 ก�รเมืองของระบอบอ�ห�รในเศรษฐกิจ 

ก�รเมืองไทย	:	กรณีศ่กษ�	ศูนย์ก�รเรียนรู้โจ้โก้	ปี	พ.ศ.	2557-2562	ได้รับงบประม�ณสนับสนุน

จ�กโครงก�รปริญญ�เอกก�ญจน�ภิเษก	รุ่นท่ี	20
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	 “ก�รใช้	Civil	Disobedience	คือ	ก�รท่ีผู้ทำ�ก�รขัดขืน 	ช้ีให้สังคมก�รเมือง

เห็นว่�กฎหม�ยหรือนโยบ�ยท่ีรัฐตร�ข้่น	 ไม่ถูกต้อง	 ไม่ชอบธิ์รรม	 เพร�ะมีกฎเกณฑ์

บ�งอย่�งท่ีเหนือกว่�	 กฎหม�ยของรัฐจ่งไม่ต้องเช่ือฟัื้งทำ�ต�มสิทธิิ์ในก�รไม่เช่ือฟัื้ง				

รัฐของประช�ชน...”	(ชัยวัฒน์	สถ�อ�นันท์,	2549,	น.	35)

	 ปัจจุบันสังคมไทยกำ�ลังเผชิญกับปัญห�คว�มขัดแย้งหล�กหล�ยรูปแบบ	

ซ่่้ำงเป็นคว�มขัดแย้งเชิงโครงสร้�ง	 (Structural	 Conflict)	 ท่ีมีจุดเร่ิมต้นจ�กมิติท�ง	

ก�รเมือง	 มิติท�งด้�นวัฒนธิ์รรม	 มิติด้�นสังคม	 และมิติด้�นเศรษฐกิจ	 ประช�ชน															

ถูกละเลยเร่ืองสิทธิิ์ต่�ง	 ๆ	 จ่งต้องลุกข้่นสู้	 โดยเข้�ร่วมในขบวนก�รเคล่ือนไหวของ														

ภ�คประช�ชน	นอกจ�กน้ี	ยงัเป็นคว�มขัดแยง้เชิงผลประโยชน	์(Conflict	of	Interest)	

ระหว่�งรัฐกับประช�ชน	และระหว่�งกลุ่มต่�ง	ๆ 	ในสังคม	ซ่่้ำงบทคว�มน้ีให้คว�มสนใจ

ไปท่ีก�รต่อต้�นขัดขืนรัฐในรูปแบบของ	 “อ�รยะขัดขืน”	 (Civil	 Disobedience)													

เป็นเร่ืองของก�รขัดขืนอำ�น�จรัฐ	 ท้ังเป้�หม�ยและวิธีิ์ก�รอันเป็นหัวใจของ																	

Civil	 Disobedience	 ส่งผลในก�รทำ�ให้สังคมก�รเมืองโดยรวมมี	 “อ�รยะ”	 ยิ่งข้่น														

(ชัยวัฒน์	สถ�อ�นันท์,	2549,	น.	6)

	 ผู้เขียนเลือกศ่กษ�ก�รรวมตัวของเกษตรกรช�วไร่อ้อย	 จังหวัดกำ�แพงเพชร 

พ.ศ.	 2559	 จ�กเหตุก�รณ์ปัญห�คว�มเดือดร้อนของเกษตรกรช�วไร่อ้อย	 กรณี 

กรมท�งหลวงได้มีนโยบ�ยให้สำ�นักง�นควบคุมนำ้�หนักย�นพ�หนะ	และหน่วยง�นท่ี

เก่ียวข้องจัดหน่วยตรวจสอบนำ้�หนักเคล่ือนท่ี	 (Spot	 Check)	 ดำ�เนินก�รเข้มงวด

กวดขัน	 ในก�รตรวจสอบจับกุมรถบรรทุกอ้อยท่ีขนส่งเข้�สู่โรงง�นนำ้�ต�ล	 (ทีมข่�ว	

KPP	News	ข่�วจังหวัดกำ�แพงเพชร,	2560)	จะเห็นได้ว่�ม�ตรก�รหรือนโยบ�ยท่ีใช้

ควบคุมประช�ชน	เข้มงวดเกินไป	ต่อก�รประกอบอ�ชีพของช�วไร่อ้อยในก�รขนส่ง

อ้อยเข้�โรงง�นนำ้�ต�ลล่�ช้�	 ท้ังยังส่งผลกระทบทำ�ให้ช�วไร่อ้อยมีต้นทุนค่�ใช้จ่�ย 

ด้�นก�รขนส่ง	เพ่ิมข้่นเพร�ะบรรทุกอ้อยแต่ละเท่ียวได้น้อยลง	และต้องใช้ระยะเวล�



ขัดัขันืท่ี่� 3 
สัีญญะ : ก�รใชี้้กลไกวัฒนธีรรม



ผีมอญ : ก�รขัดำข้นและวัฒนธีรรมของอำ�น�จ9

พัชรินทร์	สิรสุนทร

9		บทคว�มนีเ้ปน็สว่นหน่ง่ของโครงก�รวิจัย	เรือ่ง	นวัตกรรมท�งสังคมเพือ่ปอ้งกนัปญัห�ก�รค�้มนษุย์

ในเด็ก	:	กรณีกลุ่มช�ติพันธิ์ุ์มอญ
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	 บทคว�มน้ี	 มีวัตถุประสงค์หลัก	 3	 ประก�ร	 ประก�รแรก	 เพ่ือสะท้อน													

ข้อเท็จจริงท�งสังคม	เร่ืองก�รอพยพเคล่ือนย�้ย	และก�รต้ังถ่ินฐ�นของกลุ่มช�ติพันธ์ุิ์

ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยเฉพ�ะกลุ่มช�ติพันธ์ุิ์มอญ 	 ท่ีมีลักษณะของ												

ก�รเคล่ือนย้�ยท�งสังคมในลักษณะพ้นพรมแดนคว�มเป็นรัฐช�ติ	 ประก�รท่ีสอง												

เพ่ือนำ�เสนอกรณศ่ีกษ�วฒันธิ์รรมของอำ�น�จในชนช้ันนำ�มอญ	และก�รสถ�ปน�ระบบ

คว�มสัมพันธ์ิ์ท่ีมีลักษณะเก�ะเก่ียวกัน	 เพ่ือรวมศูนย์อำ�น�จและร่วมกันกระทำ�ก�ร											

ให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง	 และประก�รสุดท้�ย	 เพ่ือนำ�เสนอ 

กรณีตัวอย่�งของก�รใช้กลไกท�งวัฒนธิ์รรม 	 เพ่ือสถ�ปน�วัฒนธิ์รรมของอำ�น�จใน 

อ�ณ�บริเวณใหม่ของช�วมอญ

	 ผู้เขียนใช้วิธีิ์ก�รศ่กษ�เอกส�รและก�รศ่กษ�เชิงคุณภ�พ	โดยก�รวิเคร�ะห์

ข้อมูลท่ีได้จ�กเอกส�รท�งวิช�ก�ร	จดหม�ยเหตุ	เร่ืองเล่�	ตำ�น�น	วรรณกรรมพ้ืนบ้�น

ก�รสัมภ�ษณ์เชิงล่กและก�รสังเกตแบบมีส่วนร่วมในรูปของกรณีศ่กษ�	 กับผู้ให้ 

ข้อมูลสำ�คัญช�วมอญ	 ซ่่้ำงอ�ศัยอยู่ในบ้�นกอปะเน�ะ	 เมืองมะละแหม่ง	 รัฐมอญ	 

ประเทศพม่�หรือเมียนม�	 และชุมชนไทย-ร�มัญบ้�นบ�งกระด่ี	 แขวงแสมดำ�	 

เขตบ�งขุนเทียน	 กรุงเทพมห�นคร	 ประเทศไทย	 โดยใช้ระยะเวล�ก�รศ่กษ�ท้ังส้ิน	 

3	ปี	(พ.ศ.	2559-2561)	ผู้เขียนนำ�แนวคดิเร่ืองอำ�น�จ	ของ	C.	Wright	Mills	ท่ีปร�กฏ

อยู่ในหนังสือช่ือ	Power Elite	(Mills,	1956)	ม�ใช้เป็นแนวท�งในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

เร่ือง	คว�มสัมพันธ์ิ์ของชนช้ันนำ�หรือชนช้ันปกครอง	ท่ีประกอบไปด้วยกลุ่มชนช้ันนำ� 

ท�งก�รเมือง	นักธุิ์รกิจ	และผู้นำ�ท�งก�รทห�ร	ซ่่้ำงมีคว�มสัมพันธ์ิ์ระหว่�งกันในรูปของ

ก�รประส�นประโยชน์	 มีก�รตัดสินใจ	 ท่ีข�ดคว�มรับผิดชอบ	 (Accountability)	 

ต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง	 และแนวคิดเร่ืองร�กเหง้�ท�งวัฒนธิ์รรม	 (Cultural	 Root)	 

ม�ใช้ทำ�คว�มเข้�ใจกับกลไกท�งวัฒนธิ์รรมซ่่้ำงบูรณ�ก�รพุทธิ์ศ�สน�เข้�กับคว�มเช่ือ 

เร่ืองผี	 เพ่ือเช่ือมต่อส�ยสัมพันธ์ิ์ของผู้ล่วงลับ	 ผู้ท่ียังไม่เกิดและผู้ท่ีมีชีวิตอยู่ในโลก



อ�ณุ�บริเวณุที่�งสัีงคม และระบบแม่ของชุี้มกะเที่ย10

วัชรวุฒิ	ซ่ื้ำอสัตย์	

10	บทคว�มน้ีเป็นส่วนหน่่งของวิทย�นิพนธ์ิ์	 เร่ือง	 ชุมกะเทย	 :	 คว�มซั้ำบซ้้ำอนและก�รประกอบ 

สร้�งของอ�ณ�บริเวณท�งสังคม	ได้รับงบประม�ณสนับสนุนจ�กโครงก�รปริญญ�เอกก�ญจน�ภิเษก	

รุ่นท่ี	15
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	 ก�รศ่กษ�เก่ียวกับพ้ืนท่ีท�งสังคม	และคว�มสัมพันธ์ิ์ของมนุษย์	เป็นส่วน

หน่่งของก�รนำ�เสนอปร�กฏก�รณ์ท�งสังคม	 เพ่ือแสดงให้เห็นถ่งคว�มสัมพันธ์ิ์ของ

ปัจเจกบุคคล	ในฐ�นะของตัวแสดงท�งสังคมท่ีมีคว�มหล�กหล�ย	และองค์ประกอบ

ย่อย	ๆ	ท่ีกระจัดกระจ�ยอยูบ่นพ้ืนท่ีท�งสังคม	โดยก�รศ่กษ�คร้ังน้ี	 ผู้เขียนนำ�เสนอ

มุมคว�มหล�กหล�ยของก�รรวมกลุ่มของกะเทย 	 หรือ	 “ชุมกะเทย 	 (Kathoey  

Assemblage)”	 ภ�ยใต้มโนทัศน์ว่�ด้วยก�รเข้�ม�ชุมกัน	 (Assemblage	 Theory)	

ของ	Manuel	DeLanda	(2006a;	2006b,	2010)	เพ่ือทำ�คว�มเข้�ใจก�รปร�กฏข้่น

ของก�รสร้�งอ�ณ�บริเวณท�งสังคม 	 (Social	 Territory)	 และคว�มสัมพันธ์ิ์ภ�ยใน 

ชุมกะเทย	 ดังน้ัน	 บทคว�มน้ีต้ังคำ�ถ�มสำ�คัญ	 2	 ประก�ร	 คือ	 ประก�รแรก	 อ�ณ�

บริเวณท�งสังคมของกะเทยเป็นอย่�งไร	 และปร�กฏข้่นบนพ้ืนท่ีท�งสังคมอย่�งไร	

และประก�รท่ีสอง	กระบวนก�รขัดขืนของกะเทยภ�ยใต้ชุมกะเทยเป็นอย่�งไร

	 ก�รทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับอ�ณ�บริเวณท�งสังคมของกะเทย																		

ในบริบทสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ผู้เขียนพบก�รสร้�งอ�ณ�บริเวณท�งสังคม

ของกะเทย	2	ประก�ร	คอื	ประก�รแรก	พ้ืนท่ีท�งคว�มเช่ือและวฒันธิ์รรม	และประก�ร

ท่ีสอง	คือ	พ้ืนท่ีท�งเศรษฐกิจของธุิ์รกิจก�รค้�ประเวณี	ร�ยละเอียดดังน้ี

 ประการแรก	พ้ืนท่ีท�งคว�มเช่ือและวัฒนธิ์รรม	พบว่�	บริบทสังคมเมียนม�

ปร�กฏเทศก�ลเฉลิมฉลองท่ีเก่ียวข้องกับนัต	 “နတ်် 	 (Nat)”	 ซ่่้ำงถือว่�เป็น																			

อ�ณ�บริเวณท�งสังคมของกะเทยเมียนม�	ท่ีมีก�รรวมกลุ่มของกะเทยเพ่ือประกอบ

พิธีิ์กรรมอันศักดิ�สิทธิิ์�	 ณ	 หมู่บ้�นต่องปะโยง	 (Taungbyone)	 เมืองมัณฑะเลย์														

ประเทศเมียนม�	 เพ่ือแสดงจุดยืนและตัวตนของเพศวิถีแบบกะเทย	 ในท่�มกล�ง												

คว�มกดทับจ�กสังคมขนบแบบช�ยหญิง	(Spiro,	1967,	pp.	48,	113	-	119)	โดยอ�ศัย

พ้ืนท่ีศักดิ�สิทธิิ์�และพิธีิ์กรรมก�รบูช�นัต	เป็นก�รสร้�งอ�ณ�บริเวณท�งสังคมท่ีอ�ศัย



บ ที่ สัี ง เ ค ร � ะ ห์ภ � พื้ ร ว ม 

“การื่ขัดัขัน่”
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	 หนังสือ	“ขัดขืน ”	มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือนำ�เสนอมุมมองและข้อค้นพบ

ในรูปของ	 “ก�รขัดขืน”	 ท่ีสะท้อนปร�กฏก�รณ์และคว�มจริงท่ีเกิดข้่นในสังคมไทย

ในปัจจุบัน	 เพ่ือบอกเล่�คว�มจริงอีกชุดหน่่งในเร่ืองอำ�น�จของส�มัญชนคนธิ์รรมด�	

ภ�ยใต้เง่ือนไขของก�รมีพ้ืนท่ีท่ีดำ�เนินชีวิตได้อย่�งปกติท่ัวไป	พ้ืนท่ีต�มนัยน้ีแตกต่�ง

จ�กพ้ืนท่ีท�งก�ยภ�พและพ้ืนท่ีอคติของคนท่ัวไป	 แต่เป็นพ้ืนท่ีในคว�มใหม่																	

ท่ีมีลักษณะทับซ้้ำอน	 และซั้ำบซ้้ำอน	 โดยมีเป้�หม�ยเพ่ือให้ผู้อ่�นได้เข้�ใจ	 และรับรู้ถ่ง

คว�มมีอยู่	คงอยูข่องคนในลักษณะท่ีแตกต่�งหล�กหล�ย	

	 เป้�หม�ยหลักของหนังสือเล่มน้ีจ่งอยู่ ท่ีก�รต้ังคำ�ถ�มท่ีท้�ท�ยต่อ																			

ก�รศ่กษ�ในกลุ่มแนวคิดหลังปฏิฐ�นนิยม	 (Postpositivism)	 โดยมี	 “โจทย์ร่วม”																

ในประเด็นของก�รครอบงำ�คนด้วยก�รจัดก�รโดยรัฐเพ่ือครอบงำ�ชีวิตของผู้คน																	

อย่�งสมบูรณ์	 (Absolute)	 และเสนอหลักฐ�นเชิงประจักษ์ในส่วนของคนเบ้ืองล่�ง																		

และก�รขดัขืนต่ออำ�น�จของรฐัในลักษณะต�่ง	ๆ 	ท้ังในรปูท่ีอยู่เหนอืเรือนร่�งของตน

ตลอดจนก�รต่อสู้	ขัดขืน	หรือต่อรองกับอำ�น�จครอบงำ�ของรัฐในรูปแบบต่�ง	ๆ

	 หนังสือเล่มน้ีนำ�เสนอก�รปฏิสัมพันธ์ิ์	(Interrelation)	ระหว่�ง	“อำ�น�จ ” 

และ	“ก�รต่อต้�นขัดขืน”	ด้วยพ้ืนฐ�นมุมมองท่ีพิจ�รณ�ถ่ง	“คว�มเล่ือนไหล ”	(Flow)	

ของอำ�น�จ	ม�กกว่�ก�รพิจ�รณ�อำ�น�จแบบคงท่ี	(Static)	เน่ืองจ�ก	“อำ�น�จ”	กับ	

“ก�รต่อต้�นขัดขืน”	 เป็นส่ิงท่ีดำ�รงอยู่ คู่กันเสมอในลักษณะ	 “ท่ีใดมีอำ�น�จ	 

ท่ีน่ันย่อมมีก�รต่อต้�นขัดขืน”	 (Where	 there	 is	 power,	 there	 is	 resistance)	

(Foucault,	1988;	1990,	p.	95)	 ซ่่้ำงท้ังสองส่ิงต่�งเป็นผู้กระทำ�และผู้ถูกกระทำ�ใน

ขณะเดียวกัน	 เพร�ะอำ�น�จไม่ใช่มีเพียงก�รครอบงำ�	 และก�รกดบังคับเท่�น้ัน	 

แต่ยังมีลักษณะของก�รต่อต้�น	 ขัดขืน	 และต่อรองเกิดข้่นพร้อม	 ๆ	 กัน	 ซ่่้ำงแสดง 

ให้เห็นว่�อำ�น�จมิได้มีท�งเดียวแต่มีอยู่ทุกพ้ืนท่ีและม�จ�กทุกหนทุกแห่ง	 รวมถ่ง 

คว�มเล่ือนไหลของอำ�น�จภ�ยใต้กระบวนก�รผลิตซ้ำำ้�	 โดยก�รให้คว�มหม�ยผ่�น

ภ�ษ�ว�ทกรรม	วัฒนธิ์รรม	ดนตรี	และก�รแต่งก�ยอีกด้วย



บที่กล่�วติ�ม : 

การื่ขัดัขัน่/ ต่ิอต้ิานโดยการื่ Crack

วัชรพล	พุทธิ์รักษ�
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	 ก�รขัดขืน 	(Disobedience)	หรือก�รตอ่ต้�น 	(Resistance)	เป็นประเดน็

หลักท่ีท้�ท�ยและแหลมคมของหนังสือรวมบทคว�มวิช�ก�รเล่มน้ี	 คำ�อธิิ์บ�ยท�ง

วิช�ก�รในแต่ละบทของหนังสือเล่มน้ีได้ทำ�หน้�ท่ีในก�รฉ�ยภ�พของก�รขัดขืน/															

ต่อต้�นในระดับจุลภ�ค	 (Micro)	 ผ่�นรูปแบบก�รต่อสู้	 แนวคิด	 วิธีิ์ก�รตลอดจน																	

รวมถ่งบริบทและสภ�พเง่ือนไขท่ีแตกต่�งกัน	อย่�งไรก็ดี	 ผู้เขียนเสนอว่�เร�ควรมอง

ก�รขัดขืน/	ต่อต้�นในระดับมหภ�ค	(Macro)	หรือในระดับภ�พกว้�งควบคู่กันไปด้วย

ท้ังน้ี	 ห�กมองในภ�พกว้�งแล้ว	 เร�ก็จะพบว่�กรณีศ่กษ�ต่�ง	 ๆ	 ของก�รขัดขืน/																	

ต่อต้�นในหนังสือเล่มน้ีมีโจทยใ์หญ่รว่มกันคือ	ก�รต่อสู้ภ�ยใต้คว�มสัมพันธ์ิ์ท�งสังคม

แบบทุนนิยม

	 ในรอบนับศตวรรษท่ีผ่�นม�น้ัน	 นักคิดฝ่�ยซ้้ำ�ยจ�กท่ัวโลกต่�งขบคิดห�

วิธีิ์ก�รในก�รต่อสู้เพ่ือห�หนท�งสู่ก�รปลดปล่อยมนุษย์	 สู่สภ�วะเง่ือนไขท�งสังคม													

ท่ีมนุษย์น่�จะมีคว�มสุขท่ีสุด	 ก�รต่อสู้กับทุนนิยม น้ันมีอยู่หล�กหล�ยรูปแบบ																		

และนักคิดแต่ละคนก็มีจุดมุ่งเน้น	 (Focus)	 ในก�รขัดขืน/	 ต่อต้�นท่ีแตกต่�งกัน																		

ไม่ว่�จะเป็นก�รขัดขืนต่อน�ยทุน	 ก�รขัดขืนต่อกฎระเบียบ/	 ม�ตรก�รของน�ยทุน	

ก�รขัดขืนต่อภ�คปฏิบัติก�รต่�ง	ๆ	ของรัฐ	ก�รขัดขืนเพ่ือเรียกร้องสวัสดิก�รท่ีดีกว่�

เดิมจ�กรัฐน�ยทุน	ฯลฯ	อย�่งไรก็ต�มเป้�หม�ยสำ�คัญของก�รขดัขืน/	ต่อต้�นทนุนิยม

คือก�รก้�วให้พ้นจ�ก	 “คว�มสัมพันธ์ิ์ท�งสังคม”	 (วัชรพล	 พุทธิ์รักษ�,	 2563)																		

แบบทุนนิยม	และผลิตสร้�งคว�มสัมพันธ์ิ์ท�งสังคมแบบใหม่ข้่นม�

	 หน่่งในบรรด�นักคิดฝ่�ยซ้้ำ�ยคนสำ�คัญของโลกวิช�ก�รร่วมสมัยเก่ียวกับ

แนวท�งก�รต่อสู้กับทุนนิยม	 คือ	 John	Holloway	 นักม�ร์กซิ้ำสต์ช�วไอริช	หน่่งใน 

ผู้ก่อต้ังสำ�นักคิด	 Open	Marxism	 (วัชรพล	 พุทธิ์รักษ�,	 2559)	 ท่ีมีช่ือเสียงของ 

สหร�ชอ�ณ�จักรในช่วงทศวรรษ	 1980s	 ผู้มีช่ือเสียงโด่งดังจ�กหนังสือเล่มสำ�คัญใน 

ปี	ค.ศ.	2002	เร่ือง	Change the World Without Taking Power	ซ่่้ำงข้อเสนอหลัก
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ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต	ส�ข�วิช�พัฒน�สังคม	

มห�วิทย�ลัยนเรศวร

Master	of	Arts	in	Conflict	Analysis	and	

Management,	Royal	Roads	University,	Canada

ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต	ส�ข�วิช�พัฒน�สังคม	

มห�วิทย�ลัยนเร		ศวร

ศิลปศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ก�รศ่กษ�ดุษฎีบัณฑิต	ส�ข�วิช�วิจัยและประเมินผล

ก�รศ่กษ�	มห�วิทย�ลัยนเรศวร

ศิลปศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�วิจัยสังคม	

เกียรตินิยมอันดับ	1	มห�วิทย�ลัยนเรศวร

ดำร.กมเลศึ โพื้ธิีกนษิฐ

วุฒิการศ่กษา

ดำร.ดำำ�รงค์ ติุ้มที่อง

วุฒิการศ่กษา

ประวัติิผ่้เขียน
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ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต	ส�ข�วิช�พัฒน�สังคม	

(อยูร่ะหว่�งศ่กษ�)		มห�วิทย�ลัยนเรศวร

ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต	ส�ข�วิช�ก�รพัฒน�สังคม

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

วิทย�ศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�สังคมวิทย�และ

ม�นุษยวิทย�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

Doctor	of	Fine	Arts	in	Printmaking,	Tokyo	

National	University	of	Fine	Arts	and	Music,	Japan

Master	of	Fine	Arts	in	Printmaking,	Tokyo	

National	University	of	Fine	Arts	and	Music,	Japan

ศิลปศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�ภ�พพิมพ์

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

ธัีนยวัฒน ์คำ�ป�

วุฒิการศ่กษา

ดำร.นพัิื้นธ์ี โอฬ�รนเิวศึน์

วุฒิการศ่กษา
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ศิลปศ�สตรดุษฎีบัณฑิต	ส�ข�วิช�พัฒน�สังคม

มห�วิทย�ลัยนเรศวร

รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต	

ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รส�ธิ์�รณะ	มห�วิทย�ลัยเกษมบัณฑิต

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�ก�รตำ�รวจ

โรงเรียนน�ยร้อยตำ�รวจ

Post-doctoral	 Research,	 Josai	 International	

University,	Japan

Doctor	of	Philosophy	in	Anthropology	and	

Sociology,	The	University	of	Queensland,	

Australia

สังคมศ�สตรมห�บัณฑิต	ส�ข�วิช�สังคมศ�สตร์

ก�รแพทย์และส�ธิ์�รณสุข	มห�วิทย�ลัยมหิดล

สังคมศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์

(จิตวิทย�)	มห�วิทย�ลัยธิ์รรมศ�สตร์

พัื้นติำ�รวจโที่ ดำร.บันดำ�ล บัวแดำง

วุฒิการศ่กษา

รองศึ�สีติร�จ�รย ์ดำร.พัื้ชี้รนิที่ร ์สิีรสุีนที่ร

วุฒิการศ่กษา
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Doctor	of	Philosophy	in	Politcs,	The	University	

of	York,	United	Kingdom

รัฐศ�สตรมห�บัณฑิต	ส�ข�วิช�ก�รปกครอง	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ศิลปศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์	

เกียรตินิยมอันดับ	1	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	

วิทย�เขตปัตต�นี

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต	ส�ข�วิช�เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศ่กษ�	(อยูร่ะหว่�งศ่กษ�)	มห�วิทย�ลัยนเรศวร

ก�รศ่กษ�บัณฑิต	ส�ข�วิช�ก�รศ่กษ�	

เกียรตินิยมอันดับ	1	มห�วิทย�ลัยนเรศวร

ศิลปศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�พัฒน�สังคม	

เกียรตินิยมอันดับ	1	มห�วิทย�ลัยนเรศวร

ผ่ช้ี้ว่ยศึ�สีติร�จ�รย ์ดำร.วัชี้รพื้ล พุื้ที่ธีรกัษ�
วุฒิการศ่กษา

วัชี้รวุฒ ิซ้ำ้�อสัีติย์

วุฒิการศ่กษา
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ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต	ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์

(อยู่ระหว่�งศ่กษ�)	มห�วิทย�ลัยนเรศวร

รัฐศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์	

เกียรตินิยมอันดับ	2	มห�วิทย�ลัยนเรศวร

สัีนที่ร�ย วงษ์สุีวรรณุ

วุฒิการศ่กษา
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จัดพิิมพ์ิและจัดจำาหน่ายโดย สำานักัพิิมพ์ิมหาวิทั้ยาลัยนเรีศวรี จังหวัดพิิษณุุโลกั 

สุแกน QR CODE เพ่้�อำทำาแบบป็ริะเมิีน

NUPH

แบบป็ริะเมิีนผลัการิใชิง้านนวัตกริริมีทางการิเริยีนริ่ ้

“หนงัส้ีอขดัำขน้”



หนังสือแนะนำ�

บรรณาธิการ:  

ผศ. วัชรพล ศุภจักรวัฒนา  

และคณะ

 กัารีเปลี�ยนแปลงของรีัฐในรีอบกัว่าทั้ศวรีรีษ 

ทั้ี�ผี่านมา นำามาซื่ึ�งความเป็นพิหุนิยมความซื่ับซื่้อน 

ของกัารีศึกัษาด้านรีัฐศาสตรี์ รีัฐปรีะศาสนศาสตรี์ 

รีวมไปถึึง ด้านความสัมพิันธิ์รีะหว่างปรีะเทั้ศอย่าง

มโหฬารี มากักัว่าทีั้�เรีาจะทั้ำาความเข้าใจเรีื�องต่าง 

ๆ ในมิติเดียว หรีือใช้องค์ความรีู้เพิียงอย่างเดียวได้ 

เพิื�อเทั้่าทั้ันต่อกัารีเปลี�ยนแปลง จำาเป็นอย่างยิ�งทั้ี�ผีู้ 

ทั้ี�สนใจเรีื�องรีัฐ ต้องอาศัยมุมมอง แบบสหวิทั้ยากัารี

ในกัารีทั้ำาความเข้าใจความสัมพิันธิ์ของรีัฐใน 

ยุคสมัยใหม่ให้ลึกัซื่ึ�งมากัขึ�น “หนังสือเล่มนี� เป็น 

ความพิยายามของนักัวิชากัารีทั้างด้านรีัฐศาสตรี์

มหาวิทั้ยาลัยภูมิภาค ทั้ี�จะฉายภาพิความรีู้สำาคัญ 

ทั้างด้านรัีฐศาสตร์ี ทั้ี�เป็นความรู้ีรี่วมสมัยและมี 

ความหลากัหลายปรีะเด็นทั้างวิชากัารี เพิื�อจะช่วย

อธิิบายพิลวัตรีของรีัฐสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนขึ�น
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ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ 

และรัฐประศาสนศาสตร์

ร่วมสมัย 

 ความเข้าใจเกัี�ยวกัับสภาพิกัารีณุ์ของเกัาหลี

ในยุคอลหม่าน รีะหว่างค.ศ. 1864-1953 ทั้ี�เกัาหลี

ต้องเผีชิญเหตุกัารีณ์ุสำาคัญ ได้แก่ั กัารีรุีกัรีานจากั 

ต่างชาติกัารีตกัเป็นอาณุานิคม กัารีแบ่งแยกั และ

สงครีามเกัาหลีถึือเป็นพิื�นฐานสำาคัญในกัารีวิเครีาะห์ 

และกัารีสรี้างความเข้าใจเกัี�ยวกัับเกัาหลีทั้ั�งสอง  

รีวมทัั้�งมหาอำานาจทั้ี�เกัี�ยวข้องในช่วงรีะยะเวลาถึัด

มา ซื่ึ�งเป็นสิ�งยืนยันสำาคัญปรีะกัารีหนึ�งว่ากัารีศึกัษา

เหตุกัารีณ์ุในอดีต ย่อมทั้ำาให้เห็นความเชื�อมโยงกัับ

เหตุกัารีณ์ุในช่วงถัึดมาอันสะท้ั้อนถึึงกัารีเปลี�ยนแปลง

ในด้านต่าง ๆ ดังข้อสังเกัตของนักัวิชากัารีทั้ี�ว่า

ปรีะวัติศาสตร์ีถืึอว่ามีคุณุูปกัารีต่อกัารีศึกัษาความ

สัมพิันธิ์รีะหว่างปรีะเทั้ศ

 นโยบายสังคม ถึือเป็นแนวทั้างสำาคัญในกัารีพัิฒนาคุณุภาพิ

ชีวิตของปรีะชาชนแต่เมื�อพิิจารีณุาด้วยมุมมองเชิงวิพิากัษ์ จะพิบว่า 

อีกัด้านหนึ�ง นโยบายสังคมมักัถูึกัใช้เป็น “กัลไกัเชิงอำานาจ และ

อุดมกัารีณุ์ของรีัฐ” ในกัารีผีลิต กัารีสรี้าง กัารีจัดวางชุดความรีู้และ

ความจรีิงทั้ี�มีผีลต่อความคิดและความเชื�อของปรีะชาชนในวงกัว้าง 

รีวมทั้ั�งกัารีเอื�อปรีะโยชน์ต่อ “ตัวรีัฐเอง” ในฐานะ “ผีู้มีอำานาจใน 

กัารีกัำาหนดนโยบาย”
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ผู้แต่ง: ผศ. ดร.วิเชียร อินทะสี

ผู้แต่ง: ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ

เกาหลีในช่วงอลหม่าน  

ค.ศ. 1864-1953 :  
การรุกรานจากต่างชาติ การตก 

เป็นอาณานิคม การแบ่งแยก  

และสงครามเกาหลี

ทฤษฎีนโยบายสังคม

และการวิพากษ์นโยบาย



 หนังสือเทั้คนิคกัารีสรุีปความเล่มนี� 

มีเนื�อหาครีอบคลุมวิธีิกัารีสรุีปความงานเขียน

ปรีะเภทั้ต่าง ๆ ทีั้�พิบเห็นได้จากัสื�อในชีวิตปรีะจำาวัน 

อาทิั้ สารีคดี บันเทิั้งคดี บทั้วิเครีาะห์ บทั้วิจารีณ์ุ  

บทั้สัมภาษณ์ุ โดยนำาวิธีิกัารีจดบันทึั้กัแบบ Cornell 

Notes ของ Dr. Walter Pauk มาปรีะยุกัต์ใช้ 

ในกัารีเขียนเรีียบเรีียงเนื�อความสรุีป อีกัทัั้�งยังมี 

กัารีสรีุปความในกัารีเขียนผีลงานวิจัยเพืิ�อให้ความรู้ี

เบื�องต้นเกีั�ยวกัับกัารีเขียนผีลงานวิจัยบางองค์

ปรีะกัอบ และเ พืิ� อ ป้อง กัันกัารีลักัลอกัและ 

ละเมิดลิขสิทั้ธิิ�ผีลงานวรีรีณุกัรีรีมพิร้ีอมตัวอย่าง

ปรีะกัอบอย่างชัดเจนในแต่ละบทั้ เพืิ�อให้ผู้ีอ่าน

สามารีถึศึกัษาเรีียนรู้ีได้ด้วยตนเอง จึงเป็นปรีะโยชน์

ต่อนักัเรีียน นักัศึกัษา ครูี อาจารีย์ นักัวิชากัารี  

และผู้ีสนใจในทุั้กัสาขาอาชีพิ

ผู้แต่ง: ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี

เทคนิคการสรุปความ
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 ตำารีาพิิชัยสงครีามซุื่นวู มีคำากัล่าวถึึง “รู้ีเขารู้ีเรีา ร้ีอยรีบมิพ่ิาย” ซึื่�งเป็น 

กัฎสำาคัญหนึ�งในกัารีศึกัสงครีามทั้ั�งยังถูึกันำาไปใช้พัิฒนาความคิด หรืีอกัำาหนดกัลยทุั้ธ์ิ

ด้านต่าง ๆ อย่างแพิร่ีหลายในปัจจุบัน กัรีณีุกัารีศึกัษาวิจัยชุมชนก็ัสามารีถึนำามา 

ปรัีบใช้ได้ เพิรีาะหากัไม่รู้ีเขารู้ีเรีา กัารีเข้าชุมชนก็ัอาจเป็นไปอยา่งไม่รีาบรืี�น ตัวอยา่ง

เช่น ขณุะซัื่กัถึามผู้ีเฒ่าผู้ีแก่ัว่า “ปรีะเพิณีุสำาคัญของคนถิึ�นนี�มีขึ�นเดือนไหน” ซึื่�ง 

เมื�อไหร่ีทีั้�คำาตอบรีะบุเป็นเลขเดือนผู้ีสัมภาษณ์ุมักันึกัถึึงเดือนสากัล ซึื่�งอันทีั้�จริีง 

ท่ั้านหมายความถึึงเดือนตามปฏิิทิั้นจันทั้รีคติ

 เพืิ�อไม่ให้เกิัดปัญหาข้างต้น หนังสือเล่มนี�จึงปรีะมวล 10 เรืี�อง ควรีรู้ีเขา  

ก่ัอนเข้าชุมชน ซึื่�งจะเป็นปรีะโยชน์ต่อนิสิตนักัศึกัษาทุั้กัรีะดับ รีวมถึึงนักัวิจัย 

ทัั้�งภาครัีฐและภาคเอกัชน ทีั้�เกีั�ยวข้องกัับกัารีศึกัษา กัารีวิจัย หรืีอกัารีพัิฒนาชุมชน  

โดยทั้บทั้วนสารีะความรู้ีผ่ีานข้อมูลพืิ�นฐานรีะดับหมู่บ้าน (กัชช. 2ค) ข้อมูล 

ความจำาเป็นพืิ�นฐาน (จปฐ.) กัลุ่มชาติพัินธุ์ิ พัินธ์ุิข้าว ปรีะเพิณีุ 12 เดือน ทั้รัีพิยากัรี

ป่าไม้ ภัยธิรีรีมชาติ กูัเกิัลแมพิ แผีนพัิฒนาท้ั้องถิึ�น และเครืีอข่ายทั้างสังคม

280
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ผู้แต่ง: ผศ. ดร.กวินธร เสถียร

10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน

 ชีวิตในศตวรีรีษทีั้� 21 ของชาวมอญและชาวไทั้ย

รีามัญทีั้�อาศัยอยู่ในอาณุาเขตต่าง ๆ ในชุมนุมชนมอญ 

สะท้ั้อนความจริีงเรืี�องกัารีเปลี�ยนแปลงความคิดเรืี�อง  

ความเป็นชาติ และกัารีปรีะดิษฐ์ “ความเป็นมอญ”  

ทีั้�เกิัดขึ�นท่ั้ามกัลางความแตกัต่าง และกัารีผีสมผีสาน  

ซึื่�งมีลักัษณุะซัื่บซ้ื่อนและทัั้บซ้ื่อน บนพืิ�นทีั้�ใหม่ ๆ ทีั้�มี 

พิลวัต ผ่ีานกัารีอพิยพิเคลื�อนย้ายซึื่�งเกิัดขึ�นตลอดเวลา 

กัรีะบวนกัารีเรีียนรู้ีใหม่ ทีั้�เกิัดขึ�นจึงมีลักัษณุะสะสม 

และเลื�อนไหล สำานึกัและตัวตนของแรีงงานข้ามชาติมอญ 

จึงไม่ได้ถูึกักัำาหนดโดยปัจจัยภายนอกัเช่นในอดีต แต่ถูึกั

พัิฒนาขึ�นบนความสมดุล ของปรีะสบกัารีณุ์และทั้ักัษะ 

ในกัารีใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย
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ผู้แต่ง: รศ. ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร

นวัตกรรมทางสังคมและ 

การเรียนรู้ของแรงงาน 

ข้ามชาติมอญในประเทศไทย



 ท่ั้ามกัลางภารีะหนักัอึ�งทีั้�มีปลายทั้าง 

ยังคลุมเครืีอ กัารีวิจัยเชิงปฏิิบัติกัารีจึงเป็นทั้างเลือกั

หนึ�งทีั้�จะช่วยให้เจ้าหน้าทีั้�สาธิารีณุสุขในชุมชนได้ใช้

ศักัยภาพิทีั้�มีอย่างสูงสุด ทัั้�งต้นทุั้นภูมิปัญญาใน 

กัารีจัดกัารีและแก้ัไขปัญหาในชุมชนและต้นทุั้น 

ความสัมพัินธ์ิทัั้�งในแนวรีาบและแนวลึกัในขณุะ

เดียวกัันก็ัเป็นจุดเปลี�ยนทั้ำาให้เจ้าหน้าทีั้�สาธิารีณุสุข

ในชุมชนได้ทั้ำางานในทีั้�ทั้างทีั้�เหมาะสม คือ อยูใ่นจุด

ทีั้�สามารีถึเป็นได้ทัั้�งนักัปฏิิบัติงาน นักัวิชากัารีและ 

นักัปฏิิบัติกัารีทั้างสังคม เพืิ�อออกัไปเปลี�ยนแปลง

สังคม สู่สิ�งทีั้�ดีกัว่าด้วยกัรีะบวนกัารีวิจัยทีั้�มีชีวิตชีวา 

เสริีมสร้ีางพิลังอำานาจปรีะชาชนให้เข้ามามีส่วนร่ีวม

แก้ัไขปัญหาสาธิารีณุสขุของตนเองและรีว่มไตร่ีตรีอง

สะท้ั้อนคิดจนเ กิัดปัญญาจากักัารีปฏิิบั ติจ ริีง  

เป็นภาวนามยปัญญาทีั้�เป็นปัญญาขั�นสูงสุดทีั้�ช่วย

ปรัีบเปลี�ยนกัารีให้ความหมายกัับทุั้กั ๆ  ปัญหาสังคม

ทีั้�รุีมเร้ีา ให้กัลายเป็นเรืี�องท้ั้าทั้ายและสรี้างสรีรีค์ได้

ด้วยความเป่�ยมหวังนี� เองทีั้� ถืึอว่าเป็นหัวใจของ 

กัารีวิจัยเชิงปฏิิบัติกัารีในงานสาธิารีณุสุขและ 

เป็นหัวใจดวงเดียวกัับกัารีพัิฒนาสุขภาพิชุมชน 

อย่างยั�งยืน

ผู้แต่ง: ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี

NUPH
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ผู้แต่ง: รศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์

การเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม (พิมพ์ครั้งที่ 4)

 กัารี เ มือง  กัรีะบวนกัารีแสวงหาอำานาจ  

กัารีใช้อำานาจ และกัารีรัีกัษาอำานาจทั้างกัารีปกัครีอง 

เพืิ�อปรีะโยชน์สุขของมหาชน…เศรีษฐกิัจ กัารีปรีะกัอบ

อา ชีพิ ทีั้� มี อ ง ค์ รีวมของกัรีะบวนกัารีผีลิ ต สิน ค้ า 

กัารีแลกัเปลี�ยนสินค้า กัารีบริีโภค กัารีกัรีะจายสินค้า 

กัารีกัรีะจายรีายได้ กัารีตลาดทัั้�งในรีะดับจุลภาค 

และมหภาค…สังคม…กัลุ่มคนสองคนขึ�นไปมีมิติแห่ง 

ความสัมพัินธ์ิ พิฤติกัรีรีม วัฒนธิรีรีมทีั้�หล่อหลอม 

สังคมเป็นเนื�อเดียวกัันอย่างชัดเจนทัั้�งด้านบวกัและ 

ด้านลบส่งผีลให้อิทั้ธิิพิลกัลุ่มเหนือบุคคล…ทีั้�ใดมีมนุษย์ 

อยู่ทีั้�นั�นจะมีศาสตร์ีทุั้กัศาสตร์ีเข้าไปเกีั�ยวข้องเสมอ 

และทีั้�ขาดไม่ได้คือศาสตร์ีว่าด้วยกัารีเมือง เศรีษฐกิัจ 

และสังคม…ดังนั�น กัารีพิัฒนาปรีะเทั้ศจึงต้องพัิฒนา 

ทัั้�งกัารีเมือง เศรีษฐกิัจและสังคมพิร้ีอม ๆ กััน และ 

ในชีวิตปรีะจำาวันของคนก็ัไม่อาจหลีกัพ้ินจากักัารีเมือง 

เศรีษฐกิัจ สังคม ได้เช่นกััน…

300
บาท

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ แก้ไขปัญหา

สาธารณสุขในชุมชน



สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
จัดส่งถึงบ้านสะดวกรวดเร็ว
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 กรณีต้องการสั่งซื้อหนังสือปริมาณมาก หรือเข้าชั้นเรียนติดต่อได้ที่
ฝ่ายจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สั่งซื้อทันที


