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บทคัดย่อ
บริบทของแรงงำนไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงก่อนกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองปี พ.ศ.
2475 ด้วยโครงสร้ำงของสังคมไทยมีกำรแบ่งคนออกเป็น 2 ชนชั้นคือชนชั้นปกครองและชนชั้น
ใต้ปกครอง จึงส่งผลให้เกิดระบบศักดินำที่เป็นรูปแบบกำหนดควำมแตกต่ำงฐำนะของคนใน
อำณำจักรและเพื่อใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติต่อกันของคนในสังคม รัฐจึงได้วำงระบบกำรเกณฑ์
แรงงำนเพื่อควบคุมกำลังคนเพื่อป้องกันกำรขำดแคลนแรงงำน ทำให้เกิดกำรเกณฑ์แรงงำนเพื่อ
ทำหน้ำที่ต่ำงๆตำมนโยบำยของรัฐ ด้วยสังคมไทยในอดีตมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ต้อง
ใช้แรงงำนเป็นจำนวนมำกเพื่อร่วมกันทำกำรผลิตและทำงด้ำนต่ำงๆ แรงงำนจึงถือเป็นกำลัง
สำคัญของกำรทำงำนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และระบบกำรเกณฑ์แรงงำนจะผูกติดกับระบบ
กำรเมืองกำรปกครองในแต่ ละยุคสมั ยที่ แตกต่ำงกัน ไป จวบจนกระทั่ งเปลี่ย นผ่ำนเข้ำสู่ ยุ ค
รัตนโกสิน ทร์ในสมัยรัชกำลที่ 4 ได้มีกำรทำสนธิสัญ ญำบำวร์ริ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศ
เปลี่ยนจำกระบบกำรค้ำที่ผูกขำดกลำยเป็นกำรค้ำแบบเสรี จึงมีกำรหลั่งไหลเข้ำมำของแรงงำน
ต่ำงชำติที่เข้ำมำขำยแรงงำน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ชนชั้นไพร่ผู้ ใช้แรงงำนได้สิทธิในกำรรับเงิน
ค่ำจ้ำงเฉกเช่นเดียวกับแรงงำนต่ำงชำติ ถึงอย่ำงไรชนชั้นไพร่ผู้ใช้แรงงำนก็ยังคงได้เพียงสิทธิใน
กำรได้รับค่ำจ้ำงเท่ำนั้น เพรำะภำยใต้กำรปกครองในระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์อำนำจต่ำงๆ
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ล้วนผูกขำดอยู่กับ ชนชั้นปกครองเท่ำนั้ น ฉะนั้น ควำมสัม พันธ์ ระหว่ำงชนชั้น จะเป็ นไปตำม
บริบ ทของเศรษฐกิ จ และกำรเมื อ งในแต่ ล ะห้ ว งเวลำที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงของ
โครงสร้ำงทำงสังคม ซึ่งในบทควำมนี้จะชี้ให้เห็นว่ำ ตัวแปรทั้ง 2 มีผลอย่ำงมำกต่อบริบทของ
แรงงำนไทยและสำมำรถใช้เป็นฐำนสำหรับกำรวิเครำะห์และมองภำพในอนำคตได้
คาสาคัญ : ชนชั้นไพร่ สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ ระบบศักดินำ สังคมเกษตร

The Journal of Law, Public Administration and Social Science.
129
School of Law Chiang Rai Rajabhat University Vol.6 No.2 (July – December 2022)

Abstract
The context of the history of Thai labour before the Thai regime
changes 1932 consists of 2 classes, the ruling class and the working class. The
feudal system then was created to manage how people from different classes
express themselves and interact between classes. The government has
imposed the labour conscription policy to control the labour forces and
prevent the labour shortages. Since the Thai society is an agricultural society,
the labour is the most important part of our productivity. Therefore the labour
conscription play an important part in the Thai political system. In the era of
the King Rama4 , the treaty of Bowring was signed and caused an immense
foreign labour migration into Thailand. This has lead to a new phase for Thai
labour as they are getting paid for their labour since. But under the absolute
monarchy political system, the ruling class always get the upper hand over the
working class. The interrelations between 2 classes is changing constantly
according to their economical and political environments. These 2 variables are
the most important basis for us to understand, analyze and visualize the future
of the Thai labour.
Keywords: Labour class, Monarchy, Feudalism, Agricultural society
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1.บทนา
กำรดำรงอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตนั้นเพื่อควำมอยู่รอดในธรรมชำติที่มนุษย์มองว่ำมี
ควำมป่ำเถื่อนและไม่ปลอดภัยที่จะอยู่อำศัยตำมลำพัง ได้เหมือนเยี่ยงสัตว์ป่ำ ตลอดจนเหตุผล
ด้ำนควำมมั่นคงของกำรดำรงอยู่ของเผ่ำพันธุ์มนุษย์ จึงทำให้มนุษย์ผู้มีสติปัญญำมำรวมกลุ่ม
อำศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคมในลักษณะสัตว์สั งคม ซึ่งในสังคมหนึ่งๆจะต้องมีผู้ที่แข็งแรงที่สุดเป็น
ผู้ น ำหรือ ผู้ ป กครองที่ มี ห น้ ำ ที่ ดู แลปกป้ อ งบริว ำรที่ เป็ น ลู ก น้ อ งหรือ ผู้ ใต้ ป กครอง และผู้ ใต้
ปกครองมีหน้ำที่ทำตำมคำสั่งของผู้ปกครองเป็นกำรแลกเปลี่ยนแบบพึ่งพำอำศัย ซึ่งกันและกัน
ด้วยสัญชำตญำณควำมเป็นมนุษย์กำรอยู่ร่วมกันและมีควำมสัมพันธ์กัน ในฐำนะต่ำงๆในสังคม
ย่อมมีควำมขัดแย้งกันสังคมจึงต้องมีกำรสร้ำงกรอบกติกำที่เรียกว่ำกฎหมำย กฎศีลธรรมและ
จำรีตประเพณีมำเป็นตัวกำหนด1 จึงเป็นเหตุผลในกำรพัฒนำไปสู่กำรปกป้องผู้ประโยชน์ของแต่
ละชนชั้ น ด้ วยกำรแสดงออกในหลำยรูป แบบทั้ งที่ เป็ น กำรใช้ กฎหมำยจริยธรรม จำรีต เพื่ อ
ตีควำมหรือรับรองหน้ำที่และกำรกระทำของชนชั้นสังคมของตน 2 เป็นจุดเริ่มต้นของระบบกำร
จ้ำงงำนที่มีกำรเอำแรงงำนเข้ำแลกกับปัจจัยสี่เพื่อกำรดำรงชีวิต เมื่อมีระบบกำรจ้ำงเกิดขึ้นผู้ใช้
แรงงำนถูกกำหนดให้ เป็ น ชนชั้น หนึ่ งในสังคมที่ จ ะต้ องรับ ใช้ช นชั้น ที่ สู งกว่ำมี อำนำจกว่ำใน
ลักษณะควำมสัมพันธ์แบบต่ำงเกื้อกูลพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน
ตำมแนวคิดทฤษฎีของปรัชญำเมธีคนสำคัญ ของสำยอำรยธรรมกรีกได้แก่โสเกรตีส
(Socrates) เพลโต้ (Plato) และอริสโตเติ้ล (Aristotie) ที่กล่ำวว่ำรัฐเป็นชุมชนกำรเมืองจึงต้อง
มีกำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจระหว่ำงมนุษย์กับมนุษย์3 จึงเกิดกำรแบ่งชั้นชนขึ้นและ
นำไปสู่ระบบอุปถัมภ์ ตำมแนวคิดทฤษฎีของเจมส์ (James C. Scott)4 ที่ได้ให้คำนิยำมว่ำเป็น
ควำมสัมพั นธ์ของผู้อุปถัมภ์กับผู้รับ อุป ถัมภ์เป็นกลไกควำมสัมพันธ์ที่ บุคคลมีสถำนภำพทำง
เศรษฐกิจและสังคมเหนือกว่ำเป็นผู้อุปถัมภ์ ด้วยกำรใช้อำนำจและอิทธิพลเพื่อช่วยเหลือกับผู้ที่
อยู่ ในสถำนภำพที่ ด้ อ ยกว่ ำ คื อ ผู้ รับ อุ ป ถัม ภ์ โดยผู้ รับ อุ ป ถั ม ภ์ จ ะตอบแทนด้ ว ยกำรให้ ก ำร
สนับสนุนให้ควำมจงรักภักดีและทำงำนตำมคำสั่งอันเป็นลักษณะต่ำงตอบแทนซึ่งกันและกัน
หำกพิจำรณำย้อนกลับไปในอดีตจะเห็นว่ำอำณำจักรต่ำงๆ มีกำรก่อร่ำงสร้ำงเมืองจน
กลำยเป็นรำชอำณำจักรที่มีควำมเข้มแข็งแห่งหนึ่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้วนแต่
เกิดขึ้นจำกพลังแห่งแรงงำนด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งในทำงประวัติศำสตร์ตำมที่มีกำรศึกษำมำและเป็น
ที่ยอมรับในควำมเป็นอำณำจักรที่เป็นเอกรำชและเป็นศูนย์รวมของชนชำติที่มีดินแดน กำร
ปกครอง ภำษำและวัฒนธรรมร่วมกันแสดงถึงควำมเป็นชำติของชนชำติไทยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่
อำณำจั กรสุ โขทั ย (พ.ศ.1800-1920) (ค.ศ.1257-1377) หรือที่ เรีย กว่ำสั งคมไทยลุ่ มแม่ น้ ำ
1

เกรียงไกร เจริญธนำวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพ : โรงพิมพ์เดือนตุลำ, 2558), 18.

2 ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน, ควำมยุตธิ รรม, ในเอกสารสอนชุดวิชาปรัชญาการเมือง, กรุงเทพ: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2535), 70.
3

อมร รักษำสัตย์, การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพ: โรงพิมพ์ วี.เจ. พริ้นติ้ง,
2544), 5-9.
4 ปรีชำ คุวินทร์พันธุ,์ ระบบอุปถัมภ์, (กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2539), 47.
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เจ้ำพระยำก่อนสมัยศรีอยุธยำ 5จนถึงปัจจุบันซึ่งแต่ละยุคสมัยจะมีระบบกำรเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจที่แตกต่ำงกันออกไป ฉะนั้น บริบทของแรงงำนจึงเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวกำรณ์ของ
ประเทศ ณ ห้วงเวลำนั้น ๆ ในลักษณะที่ส่งผ่ำนยุคต่อยุค
1.1 ยุคอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ.1800-1920)(ค.ศ.1257-1377)
อำณำจักรสุโขทัยเป็นอำณำจักรที่ตั้งอยู่ในที่รำบลุ่มภำคกลำงตอนบนของประเทศไทย
ในปัจจุบันเป็นพื้นที่เหมำะกับกำรเกษตร มี โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจเป็นลักษณะทำกำรเกษตร
แบบพึ่งพำตนเอง มีระบบกำรเมืองกำรปกครองเป็นแบบครอบครัวใหญ่มีพ่อเป็นใหญ่ที่สุด มี
ควำมสัม พั น ธ์เป็ น แบบปิ ต ำธิป ไตย (Patriarchal Ruler) แต่ ก็เป็ น เพี ย งยุคต้ น ของยุคสมั ย นี้
เท่ำนั้นที่ประชำชนมีสิทธิเสรีภำพ เพรำะมีกำรขยำยตัวของเมืองและประชำกรในประเทศส่งผล
ให้โครงสร้ำงทำงกำรเมืองมีควำมซับซ้อนขึ้น ฉะนั้น ควำมสัมพันธ์ย่อมเกิดควำมเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย จึงเกิดเป็นกำรปกครองแบบลำดับชั้นที่ลดหลั่นกันลงมำใครที่ถืออำนำจมำกกว่ำก็จะอยู่สูง
กว่ำและมีกำรตรำกฎหมำยขึ้นมำเพื่อสร้ำงควำมเป็นระเบียบในสังคม แต่ก็ยังไม่มีควำมเข้มข้น
มำกนักจนกระทั่ง มีกำรใช้ ระบบศักดินำในยุคปลำยสุโขทัย ต่อมำได้มีกำรเกณฑ์แรงงำนไพร่
(ไพร่ฟ้ำหน้ำใส) และข้ำ (ไพร่ฟ้ำข้ำไท) หรือที่ภำยหลังสมัยอยุธยำเป็นต้นมำเรียกว่ำทำส6ไปทำ
ไร่ทำนำนอกจำกเลี้ยงดูตนเองในครอบครัวแล้วยังต้องเลี้ยงดูเจ้ำนำยที่อยู่ในชนชั้นศักดินำ ยำม
ศึกสงครำมจะต้องถูกเกณฑ์ไปสู้รบเพื่อปกป้องประเทศชำติ จะมีเพียงไพร่และข้ำเป็นชนชั้นที่
ถูกเกณฑ์แรงงำน7ไปเพื่อใช้แรงงำนในทุกมิติเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมในลักษณะของข้ำหรือทำสใน
ยุคสมัยนี้ไม่เหมือนกับทำสของทำงตะวันตกเพรำะของไทยในสมัยนั้น มีฐำนะและศักดิ์ศรีสูง
กว่ำทำสแบบตะวันตก8 ถึงแม้ระบบกำรเมืองกำรปกครองและสังคมมักจะมีกำรเล่ำขำนถึงกำร
ปกครองแบบพ่อขุนกับลูกขุนที่แสนอบอุ่นคู่กับคำว่ำระบบชุมชนบุพกำล 9 ซึ่งไม่ได้มีควำมหมำย
อะไรเลยนอกจำกร่องรอยของระบบชุมชนบุพกำลที่สืบทอดผ่ำนมำในสังคมไพร่และข้ำเท่ำนั้น
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของควำมไม่เท่ำเทียมกัน ในยุคนี้ได้มีกำรตรำกฎหมำยที่ปรำกฏในหลักศิลำ
จำรึกที่เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่มีข้อควำมเป็นกฎหมำยในหลำยลักษณะที่
แตกต่ ำงกั น ไปดั งนี้ กฎหมำยภำษี กฎหมำยซื้ อขำย กฎหมำยลั ก ษณะมรดก กฎหมำยวิ ธี
พิจำรณำควำม กฎหมำยเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ กฎหมำยเกี่ยวกับ ที่ดิน กฎหมำยมนุษยธรรม
กฎหมำยเกี่ยวกับ ผู้ลี้ภัย10 และกฎหมำยลักษณะโจร เนื่องด้วยอำรยธรรมอินเดียได้เข้ำมำมี
5

จิตร ภูมิศักดิ์, โฉมหน้าศักดินาไทย, (นนทบุรี: สำนักพิมพ์ศรีปัญญำ, 2550), 20.
ไพฑูรย์ มีกุศล, “การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย,” วารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1, ฉ.1 (มกรำคม - มิถุนำยน 2560): 15.
7 ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, (กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2542), 17-20.
8 แสวง บุญเฉลิมวิภำส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2554), 65.
9 ชุมชนบุพกาล คือ ชุมชนเก่ำแก่ในอดีตที่ไม่มีระเบียบกำรปกครอง เป็นกำรดำรงชีวิตเพื่อควำมอยู่รอด และรวมตัวกัน
เป็นชุมชนเพียงเพื่อเอื้อประโยชน์ในเรื่องของอำหำร
10 สุเมธ จำนประดับ และคณะ, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก, (กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง, 2550), 9-16.
6
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อิทธิพลในยุคสุโขทัยจึงทำให้กฎหมำยสมัยสุโขทัยได้รับอิทธิพลจำกกฎหมำยอินเดีย หรือคัมภีร์
ธรรมศำสตร์อย่ำงมำก11
1.2 ยุคอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893-2310)(ค.ศ.1350-1767)
เมื่อศูนย์กลำงควำมเป็นไทยเคลื่อนเข้ำสู่ยุคอำณำจักรกรุงศรีอยุธยำ ซึ่งเป็นอำณำจักร
ที่มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถขยำยอำณำจักรออกไปในทุกทิศทำงจนกลำยเป็นอำณำจักรขนำด
ใหญ่ ในยุ ค นี้ ได้ เปลี่ ย นจำกกำรปกครองจำกพ่ อขุ น กั บ ลู กขุ น ไปเป็ น กำรปกครองระบอบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ตำมคตินิยมของชำวอินเดียและขอม ส่งผลให้แกนกลำงของกำรเมืองกำร
ปกครองรวมศูน ย์ อยู่ ที่ กษั ต ริย์ ที่ เปรีย บตนเองเป็ น สมมติ เทพตำมควำมเชื่ อ ในคั ม ภี ร์ม ำนว
ธรรมศำสตร์ของฮินดูว่ำกษัตริย์ทรงเป็นเจ้ำของทุกอย่ำงจนก่อเกิดเป็นระบบกำรปกครองตำม
ศักดินำในสมั ยต่อๆ มำ และยังส่งผลถึงกำรตรำกฎหมำยในยุคนี้ ทำให้กฎหมำยสมัยกรุงศรี
อยุธยำมีรำกฐำนมำจำกคัมภีร์มนูธรรมศำสตร์ของอินเดียเช่นกัน ด้วยโครงสร้ำงของอำณำจักรที่
มีขนำดใหญ่ขึ้นทำให้กฎหมำยของยุคนี้มีควำมซับซ้อนกว่ำยุคสุโขทัย และมีควำมเป็นลักษณะ
ของตั ว บทกฎหมำยที่ แ ท้ จ ริ ง กว่ ำ มี ก ำรแบ่ ง กฎหมำยออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ คั ม ภี ร์ พ ระ
ธรรมศำสตร์12และรำชศำสตร์13 ในคัมภีร์พระธรรมศำสตร์ได้กล่ำวถึงกำรเกิดของผู้ได้เป็นใหญ่
ในกำรปกครองโลกมนุษย์ 14 และเป็นกฎหมำยที่ใช้ระงับข้อพิพำทระหว่ำงรำษฎร เนื่องจำก
ล ำพั ง พระธรรมศำสตร์ อ ย่ ำงเดี ย วไม่ เพี ย งพอที่ จ ะเป็ น กฎหมำยหลั กหรือ “มู ล คดี ” ในกำร
ปกครองบ้ำนเมือง จำเป็นต้องมีรำชศำสตร์ที่เป็นข้อบังคับหรือสำขำคดีเพื่อใช้ควบคู่ไปกับมูลคดี
ในกำรปกครองระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ ที่พระมหำกษัตริย์ ทรงมีพระรำชอำนำจเต็มที่ใน
กำรออกกฎหมำย เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพบ้ำนเมืองและสังคมในห้วงเวลำนั้น 15ถือเป็นต้น
กำเนิดของกฎหมำยตรำสำมดวง จึงกล่ำวได้ว่ำกฎหมำยในยุคนี้เป็นทั้งกฎหมำยสำรบัญญัติที่มี
กำรกำหนดสิทธิและหน้ำที่ของรำษฎร และเป็นกฎหมำยที่บัญ ญัติกำรพิจำรณำคดีและเป็น
กฎหมำยปกครองแบบรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินอีกด้วย
ยุคนี้โครงสร้ำงระบบเศรษฐกิจสังคมกสิกรรมและหัตถกรรมพื้นบ้ำนรวมถึงกำรค้ำขำย
กับชำวต่ำงชำติ ในยุคนี้ได้ส่งผลมรดกทำงด้ำนสถำบันกษัตริย์ พุทธศำสนำ ระบบควำมเชื่อต่ำง ๆ
11

ศิลำจำรึกลักษณะโจร, ประชุมศิลาจารึก ภาค 3, (พระนคร: โรงพิมพ์สำนักนำยกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.), 28.
พระธรรรมศำสตร์หรือเรียกว่ำ มูลคดี เป็นกฎหมำยแม่บทที่ใช้เป็นหลักในกำรบัญญัติกฎหมำยย่อยขึ้นมำบังคับใช้ ไทย
ได้แบบอย่ำงกฎหมำยนี้มำจำกคัมภีร์ธรรมสัตถัมของมอญ ซึ่งมอญได้ดัดแปลงคัมภีร์ดังกล่ำวนี้มำจำกคัมภีร์มนู
ธรรมศำสตร์ของอินเดียอีกต่อหนึ่ง โดยกำรตัดตอนเอำส่วนที่เป็นลัทธิพรำหมณ์ออกเหลือเฉพำะที่เป็นกฎหมำยแท้ๆไว้
13 รำชศำสตร์หรือเรียกว่ำสำขำคดี เป็นกฎหมำยย่อยที่พระมหำกษัตริย์ตรำขึ้นใช้ในรูปพระรำชกำหนด บทพระอัยกำร
และพระรำชบัญญัติ โดยอำศัยคัมภีร์พระธรรมศำสตร์เป็นหลัก ทั้งนี้โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมกับเหตุกำรณ์บ้ำนเมือง
และวัฒนธรรมประเพณีในสมัยนั้น พระรำชศำสตร์จึงเป็นกฎหมำยเฉพำะรัชกำล ซึ่งพระมหำกษัตริยอ์ งค์ต่อมำอำจ
ยอมรับมำใช้หรือไม่ก็ได้
14 พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยำลำภพฤฒิยำกร, เรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรม,
(พระนคร : โรงพิมพ์ท่ำพระจันทร์, 2500), 38-39.
15 ร.แลงกำต์, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม 1, (พระนคร: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์และกำรเมือง, 2478), 50.
12
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และวัฒ นธรรมทำงกำรเมื องไปสู่ ยุ คสมั ย รัต นโกสิ น ทร์ต อนต้ น สมั ยอยุ ธยำได้ จัด วำงระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองที่มีควำมก้ำวหน้ำ และสลับซับซ้อนเพื่อให้สำมำรถควบคุมและ
ระดมกำลังเพื่อใช้ในกำรปกป้องบ้ำนเมือง เพื่อกำรผลิตและระเบียบทำงสังคม 16 ในยุคนี้มีกำร
แบ่งชนชั้นตำมโครงสร้ำงของสังคมไทยที่วำงอยู่บนฐำนในเรื่องควำมมั่นคง 17ของประเทศชำติ
เป็นหลัก ออกเป็น 3 ชนชั้น คือชนชั้นกษัตริย์ ชนชั้นขุนนำงและข้ำรำชกำร และชนชั้นไพร่ 18
เหตุที่แบ่งชนชั้นเพื่อเป็นกำหนดสิทธิหน้ำที่และฐำนะของแต่ละปัจเจกทำงสังคม มีกำรใช้ระบบ
กำรควบคุมกำลังคนหรือแรงงำนไพร่และจำนวนที่ดินเป็นตัวชี้วัดถึงอำนำจและฐำนะของชนชั้น
ศักดินำ19ทั้งหลำย จึงกล่ำวได้ว่ำผู้ที่มีอำนำจสูงสุดย่อมเป็นผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในปัจจัยกำรผลิต20
มำกที่ สุ ด อย่ ำงไรก็ต ำมส ำหรับ ชนชั้ น ในยุ คนี้ ไม่ ได้ เป็ น กำรแบ่ งอย่ ำงถำวรเหมื อนกำรแบ่ ง
วรรณะของอินเดีย อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงได้คืออำจจะเปลี่ยนแปลงจำกชนชั้นไพร่ไปเป็นชน
ชั้นสูง21แต่ก็เป็นไปได้ยำก แต่หำกเปรียบเทียบกับประเทศในแถบตะวันตกในห้วงปี ค.ศ.4761453 (พ.ศ.1019-1996) ที่มีกำรใช้ระบบศักดินำสวำมิภักดิ์หรือระบบฟิวดัล (Feudalism) เป็น
องค์กรแบบเบ็ดเสร็จเป็นสังคมคบคุมชีวิตของปัจเจกตั้งแต่เกิดจนตำยไม่สำมำรถย้ำยฐำนันดรได้
ชนชั้นใต้ปกครองส่วนใหญ่เป็นทำสติดที่ดิน (Serf) เป็นชำวนำที่ผูกติดกับที่ดิน 22 ก็ถือว่ำไพร่
ไทยยังดีกว่ำที่ยังมีโอกำสในกำรโยกย้ำยฐำนันดร
ในระบบกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนไพร่มีกำรแบ่งแยกไพร่23ออกเป็นไพร่สมกับไพร่
หลวง เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรเกณฑ์แรงงำน ไม่ว่ำจะเป็นไพร่หลวงหรือไพร่สมต่ำงก็อยู่
ในฐำนันดรไพร่ด้วยกันทั้งสิ้น ต่ำงก็มีหน้ำที่รับใช้ทำมำหำเลี้ยงนำยและปกป้องประเทศชำติ
ไพร่เป็นผู้ที่ถูกเกณฑ์จะต้องเสียสละแรงงำนบำงส่วนเพื่อรับใช้ครอบครัวชนชั้นศักดินำทั้งหลำย
จึงถือว่ำระบบไพร่เป็นระบบที่สำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรเมือง สังคมและเศรษฐกิจในยุคนี้ เพรำะ
บทบำทหน้ำที่ของชนชั้นไพร่ถือเป็นเครื่องหมำยแห่งเกียรติยศ ฉะนั้น กำรควบคุมแรงงำนไพร่
จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในกำรจัดระเบียบสังคมในยุคศักดินำตำมที่ปรำกฏให้เห็นในระบบ
กำรจั ด องค์ กำรสั งคม ในยำมศึกสงครำมแรงงำนไพร่และทำสทั้ งหลำยกลำยเป็ น กำลั งรบ
16

อคิน รพีพัฒน์, พระมหากษัตริย-์ ขุนนาง: นาย-ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพ:
โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ, 2560), 5-6.
17 เรื่องเดียวกัน, 118.
18ขจร สุขพำนิช, ฐานันดรไพร่, (กรุงเทพ: บจก. คอมแพคท์พริ้นทร์, 2542), 26.
19 ชนชั้นศักดินา คือชนชั้นที่เป็นเจ้ำของที่ดิน จึงเป็นผู้ที่มีโอกำสบังคับบัญชำคนที่ได้รับประโยชน์จำกที่ดินให้ทำ
ประโยชน์ใดๆ ตำมที่เจ้ำของที่ดินต้องกำร และเจ้ำของที่ดินก็จะให้ควำมคุ้มครองปกป้องผู้มำอำศัยทำกินจำกผู้มีอำนำจอื่น
20 ปัจจัยการผลิต หมำยถึง ที่ดินและแรงงำนคน
21 ภูริชญำ วัฒนรุ่ง, หลักกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง, 2545), 201.
22 ปัญญำ วิวัฒนำนันท์, อังกฤษ จักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน, (กรุงเทพ: ยิปซี, 2559), 72-75.
23 ชนชั้นไพร่ คือผู้ที่ถูกเกณฑ์แรงงำนเมื่ออำยุครบ 18 ปีบริบูรณ์ โดยไปขึ้นทะเบียนสังกัดมูลนำย เรียกว่ำไพร่สม เมื่อ
อำยุครบ 20 ปี มูลนำยต้องส่งทำบัญชีหำงว่ำว หรือทะเบียนหำงว่ำว หรือสักเลก โดยสัสดีจะแบ่งส่วนไปให้เป็นไพร่อยู่
กับมูลนำยตำมที่กำหนด เรียกว่ำไพร่หลวง ถ้ำหำกเป็นไพร่หลวงแล้วไม่ต้องกำรเข้ำประจำกำรต้องส่งส่วยแทน
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ยำมว่ำงเว้นจำกศึกพวกเขำกลับมำเป็นแรงงำนผลิตที่สำคัญ กล่ำวได้ว่ำไม่ว่ำจะเป็นช่วงเวลำใด
ล้วนต้องใช้แรงงำนจำกไพร่และทำสที่ทั้งสิ้น ไม่ว่ำพวกเขำจะมีควำมสำคัญเพียงใดก็ตำมชีวิต
และควำมเป็นอยู่ของพวกเขำไม่เคยดีขึ้นแต่กลับแย่ลงกว่ำเดิม เพรำะในระบบไพร่ระบบทำสนั้น
จะต้องถูกเกณฑ์แรงงำนปีละ 6 เดือน24 และเหลือเวลำเพียง 6 เดือนที่จะเป็นกำรใช้แรงงำน
เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว
หำกจะกล่ำวถึงสิทธิในกำรปกป้องตนเองภำยใต้กำรคุ้มครองของกฎหมำยลักษณะรับ
ฟ้องในปี พ.ศ.1899 มำตรำ 10 “รำษฎรมำร้องฟ้ องด้วยคดีประกำรใดๆ แลมิได้ตั้งสังกัดมูลนำย
อย่ำพึงรับไว้บังคับบัญชำเป็นอันขำดทีเดียว ให้ส่งตัวผู้หำสังกัดมูลนำยมิได้นั้นแก่สัสดีเอำเป็น
คนหลวง” มีกำรกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขจะต้องเป็นไพร่ที่มีสังกัดเท่ำนั้นกฎหมำยจึงจะให้กำร
คุ้มครอง หำกเป็นไพร่ที่ไม่มีค่ำยสังกัดจะสุ่มสี่สุ่มห้ำฟ้องร้องคดีควำมย่อมเป็นไปไม่ได้ หรือถ้ำไม่
มีค่ำยสังกัดต้องถูกเข้ำไปอยู่ในสังกัดหลวง รัฐได้กล่ำวอ้ำงถึงเหตุผลสำคัญที่กฎหมำยกำหนด
เงื่อนไขเช่นนั้นเพรำะรัฐมองถึงควำมมั่นคงเป็นหลัก และเพื่อเป็นกำรควบคุมรำษฎรเนื่องจำกมี
ควำมจำเป็นในกำรตั้งอำณำจักรขึ้นใหม่ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเรียกผู้คนในยำมมีเหตุคับขันป้องกัน
ไม่ให้รำษฎรแตกหมู่แตกพวกออกไปเพ่นพ่ำนพเนจร 25 นอกจำกนั้นยังได้กำหนดให้ไพร่มีศักดิ
นำ 10-15ไร่และต้องสังกัดมูลนำยไม่สำมำรถย้ำยสังกัดได้ซึ่งเป็นเหตุผลเพื่อทำบัญชีพลเมืองใน
กำรจัดกำลังพลในแผ่นดินตำมระบบมูลนำยและไพร่ หำกไพร่ทั้งหลำยไม่มีที่สังกัดในยำมจะ
เกณฑ์แรงงำนไปใช้งำนหรือเพื่อป้องกันภัยจำกข้ำศึกศัตรูย่อมเป็นไปได้ยำกลำบำก เพรำะในยุค
สมั ย อยุ ธ ยำยั ง ไม่ มี ท หำรเกณฑ์ ห รือ ทหำรประจ ำกำรในกองทั พ เหมื อ นปั จ จุ บั น รัฐ จึ งตรำ
กฎหมำยคุ้ ม ครองไพร่ภ ำยใต้ กำรสั งกัด ของมู ล นำยขึ้น เพื่ อให้ เกิ ด ควำมง่ ำยต่ อ กำรควบคุ ม
แรงงำนไพร่ที่มีรำกฐำนในควำมจำเป็นของสังคมในสมัยนั้น เมื่อเกิดกฎหมำยฉบับนี้ทำให้พวก
ไพร่ต่ำงต้องหำมูลนำยต้นสังกัดกันทั่วหน้ำ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนกับกำรคุ้มครองชี วิตและ
ทรัพย์สินของตน เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพั นธ์ของไพร่กับเจ้ำขุนมูลนำยจะเป็นไปในลักษณะ
ควำมสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ที่ให้กำรพึ่งพำกัน
ลั ก ษณะควำมสั ม พั น ธ์ แ บบอุ ป ถั ม ภ์ เป็ น ควำมสั ม พั น ธ์ กั น ของคน 2 คนที่ มี ฐ ำนะ
แตกต่ำงกัน ทั้ง 2 ฝ่ำยต่ำงก็ได้รับประโยชน์จำกควำมสัมพันธ์แบบนี้จำกควำมไม่เท่ำเทียมกัน
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และอำนำจบำรมี จึงทำให้ผู้อุปถัมภ์ได้ให้ควำมช่วยเหลือและผู้รับ
อุปถัมภ์ไม่สำมำรถตอบแทนได้จึงทำให้เกิดกำรติดหนี้บุญคุณจนกลำยเป็นกำรผูกมัดตัวผู้รับ
อุปถัมภ์ไว้กับผู้อุปถัมภ์26 มูลนำยต้องคอยควบคุมดูแลไพร่ให้อยู่ในภูมิลำเนำ กำรเดินทำงไปต่ำงถิ่น
หรือ กำรรับ จ้ ำ งท ำงำนต่ ำง ๆ จะต้ องให้ มู ล นำยอนุ ญ ำตเท่ ำนั้ น ต้ องดู แลไม่ ให้ ไพร่ห ลบหนี
ต้องทำกำรไต่สวนลงโทษหำกไพร่ทะเลำะวิวำทกันและควำมผิดนั้นไม่ร้ำยแรงหำกไพร่กระทำผิด
ต้องติดตำมไพร่ไปส่งศำลมิฉะนั้นจะมีควำมผิด แต่ในขณะเดียวกันมูลนำยก็ต้องให้ควำมคุ้มครอง
24

ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ, “วิวัฒนำกำรระบบเศรษฐกิจไทย,” อักษรศำสตรพิจำรณ์ 1, ฉ.9 (กุมภำพันธ์ 2517), 44.
ขจร สุขพำนิช, ฐานันดรไพร่, (กรุงเทพ: บจก. คอมแพคท์พริ้นทร์, 2542), 28.
26 ปรีชำ คุวินทร์พันธุ์, ระบบอุปถัมภ์, (กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2539), 49.
25
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ไพร่ไม่ให้ใครมำกดขี่ข่มเหงและต้องให้ควำมช่วยเหลือตำมสมควร และมูลนำยจะต้องเป็นผู้ออก
คำสั่งให้ไพร่ดำเนินกำรทั้งในกำรเกณฑ์แรงงำนและกำรรบ ส่วนไพร่ก็มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติต่อมูล
นำยด้วยกำรแสดงควำมจงรักภักดี ปฏิบัติตำมคำสั่งและให้ของกำนัลหรือผลประโยชน์ตอบแทน
แก่มูลนำยเป็นกำรหวังประโยชน์จำกมูลนำยเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงำน หรือได้ทำงำนเบำ
แม้มีกฎหมำยห้ำมมูลนำยใช้ไพร่หลวงทำงำนส่วนตัวในขณะที่มูล นำยควบคุมดูแลแต่ในควำม
เป็นจริงมักจะมีกำรเบียดบังแรงงำนไพร่ไว้ใช้ส่วนตัว อยู่เสมอ มีกำรแสวงหำประโยชน์จำกไพร่
มีกำรเกณฑ์แรงงำนและบังคับเก็บ ส่วยจนเกินกำลังของไพร่จนมีกำรหลบหนี ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
บำงครั้งมีกำรรวมตัวกันก่อกำรกบฎขึ้น 27 อำทิกบฎไพร่ญำณพิเชียร นำโดยญำณพิเชียร ในรัช
สมัยพระมหำธรรมรำชำ 28 กบฎธรรมเถียร นำโดยธรรมเถียร และกบฎบุญกว้ำง นำโดยบุญ
กว้ำง ในรัชสมัยพระเพทรำชำ 29 แม้ว่ำไพร่จะมีเสรีภำพในกำรเลือกมูลนำยแต่ก็เป็นเสรีภำพที่
น่ำเจ็บปวด30เพรำะต้องถูกเกณฑ์แรงงำนหรือหำส่วยส่งเพื่อทดแทนกำรเกณฑ์แรงงำน เงินที่จะ
จ่ำยแทนกำรเข้ำเวรเกณฑ์แรงจำนวน 12-15 บำทต่อปีจึงเป็นอัตรำที่สูงมำกที่เป็นภำระที่ไพร่
ต้องหำมำให้เป็นเสรีภำพที่ปฏิเสธไม่ได้
จึงกล่ำวได้ว่ำระบบกำรเมืองในยุคกรุงศรีอยุธยำนี้ให้ควำมสนับสนุนคุ้มครองระบบกำร
ขู ด รี ด ทำงเศรษฐกิ จ ของชนชั้ น ศั ก ดิ น ำต่ อ ชนชั้ น ไพร่ ซึ่ ง ปฏิ เสธไม่ ไ ด้ เ ลยว่ ำ ระบบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์นี่แหละที่มีบทบำทโดยตรงที่ส่งเสริมควำมมั่งคั่งให้กับชนชั้นศักดินำด้วย
กำรแจกจ่ำยที่ดินที่ทำกินให้อย่ำงล้นเหลือ แต่ในขณะเดียวกันก็บังคับให้ชนชั้นไพร่ต้องขึ้นสังกัด
ควำมเป็นไพร่กับมูลนำยต้องทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย เป็นชนชั้นที่ถูกเบียดเบียนในสังคม
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเกณฑ์แรงงำนหรือกำรขูดรีดภำษี 31ในรูปแบบต่ำงๆ แม้ว่ำเศรษฐกิจของชนชั้น
ไพร่ก็ยังถูกกำหนดโดยนำยที่อยู่ในชนชั้นศักดินำ ซ้ำยังถูกมอมเมำด้วยควำมคิดทำงศำสนำ
เพื่อให้เกิดควำมเชื่อในเรื่องบุญทำกรรมแต่ง เชื่อในบุญญำธิกำร คนที่อยู่ในชนชั้นสูงกว่ำถือว่ำ
เป็นคนมีบุญมำกกว่ำ คนที่มีบุญน้อยต้องยอมรับชะตำกรรมและต้องยอมคนที่มีบุญมำกกว่ำจน
กลำยเป็นกำรสร้ำงทัศนคติยอมรับในควำมไม่เท่ำเทียมกัน32 เป็นกำรควบคุมพฤติกรรมของไพร่
ให้พอใจและยอมรับฐำนะอันต่ำต้อยของตนในสังคมขณะนั้น 33แต่สิ่งเหล่ำนี้ไม่สำมำรถปิดกั้น
ควำมคิดควำมต้องกำรที่ พวกเขำต้องกำรจะหนีให้พ้นจำกสภำพควำมลำบำกเช่นนี้ได้ เมื่อถูก
27

ภูริชญำ วัฒนรุ่ง, หลักกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง, 2545), 218.
สำยสกุล เดชำบุตร, กบฏไพร่ หรือผีบญ
ุ , (นนทบุรี: สำนักพิมพ์ ดินแดน บุ๊ค, 2563), 13-25.
29 เรื่องเดียวกัน, 31-39, 45-50.
30 ชำติชำย พณำนำนนท์, “ทาสอยุธยาในประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1”, ศิลปวัฒนธรรม, 10 (10) สิงหำคม 2532, 96 - 113.
31 ภาษีทเี่ รียกเก็บจากไพร่ในยุคกรุงศรีอยุธยำในรูปแบบเงินตรำหรือสิ่งของเพื่อแทนกำรถูกเกณฑ์แรงงำน หรือวัสดุที่
จำเป็นต่อรัฐเช่นมูลค้ำงคำวเพื่อใช้ผสมดินปืนสำหรับปืนใหญ่ หรือหำของป่ำที่จำเป็นมำส่งมอบให้รัฐเช่นไม้หำยำก
หนังกวำง ทอง ดีบุก เพือ่ ส่งออก หรือใช้แรงงำนเพื่อกำรเพำะเกษตร กำรก่อสร้ำงต่ำงๆ และงำนที่ถูกมอบหมำยให้ทำ
32 กุลธิดำ เกษบุญชู-มิ้ด, เอกสารบันทึกการอภิปราย เรื่อง การใช้ Patron-Client Model ในการศึกษาสังคมไทย
สถาบันไทยคดีศึกษา, (กรุงเทพ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2524), 11.
33 ปำเลกัวซ์, ญัง ปัปติส(เขียน), เล่าเรื่องเมืองไทย, แปลโดย สันติ ท.โกมลบุตร, (พระนคร: คุรุสภำ, 2506), 206.
28
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เอำเปรียบจนเกิดควำมทุกข์ยำกและถูกด้อยค่ำลงย่อมสร้ำงควำมคับแค้นใจจนนำไปสู่กำรต่อสู้
เรียกร้องสิทธิเพื่อให้หลุดพ้นจำกวงจรควำมทุกข์ยำกและอำนำจของรัฐศักดินำในแผ่นดินกรุงศรี
อยุธยำหลำยต่อหลำยครั้ง เป็นกำรต่อสู้ที่มีหลำกหลำยรูปแบบและวิธีไม่ว่ำจะเป็นกำรต่อต้ำน
แบบต่ำงคนต่ำงทำด้วยกำรหลบหนีกำรเกณฑ์แรงงำน หรือสร้ำงกองกำลังร่วมกันเพื่อต่อสู้กับ
อำนำจรัฐศักดินำอย่ำงเปิดเผยในลักษณะของกบฎ34 (ได้กล่ำวแล้วในข้ำงต้น)
1.3 ยุคกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-2325) (ค.ศ.1767-1782)
เปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ยุคกรุงธนบุรีถือเป็นยุคที่มีระยะเวลำสั้นที่สุดเพียง 15 ปีเนื่องจำกเป็น
ยุคสมัยที่มีกำรทำศึกสงครำมเพื่อกอบกู้เอกรำชและรวบรวมแผ่นดินที่มีผตู้ ั้งตัวเป็นใหญ่หลังกำร
เสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 ให้แก่พม่ำเกือบตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน โดยกำร
ปกครองในยุคสมัยนี้ยังคงเป็นระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์อย่ำงอำณำจักรอยุธยำ ยังคงใช้
กฎหมำยเดิมของกรุงศรีอยุธยำ และได้มีกำรฟื้นฟูระบบไพร่ขึ้นมำอีกครั้งโดยให้มีกำรสักเลกไพร่
ทุกคนเป็นกำรขึ้นทะเบียนไพร่เพื่อง่ำยต่อกำรติดตำมตัวและยังเป็นเครื่องตรวจสอบ ภำยหลังได้
ถูกใช้เพื่อจัดระเบียบชำติไทยขึ้นใหม่ จึงกล่ำวได้ว่ำระบบไพร่ถือเป็นส่วนสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำร
ดำรงอยู่ของชำติในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่ำนมำ ถือเป็นกลไกในกำรสร้ำงหน่วยรวมหรือสร้ำงชำติที่มี
กำรจัดตั้งขึ้นมำใหม่ภำยหลังจำกควำมพังพินำศของรัฐเดิม และยังมีบทบำทสำคัญในกำรทำให้
คนไทยรวมตัวกันได้จนเกิดเป็นพลังที่นำไปสู่กำรฟื้นตัวของชำติไทย 35 บริบทของแรงงำนในยุค
นี้โดยเฉพำะแรงงำนชำวจีนโพ้นทะเลที่เริ่มเข้ำมำแสวงโชคในสมัยธนบุรี -รัตนโกสินทร์ ด้วย
กระแสโลกสมั ย ที่ ม ำพร้ อ มกั บ กำรปฏิ วั ติ อ เมริก ำในปี ค.ศ.1776 (พ.ศ.2319) ได้ ป ระกำศ
อิ ส รภำพจำกอั ง กฤษ ปฏิ เสธอ ำนำจของรำชำธิ ป ไตยอั ง กฤษอย่ ำ งเด็ ด ขำดน ำมำสู่ ก ำร
เปลี่ยนแปลงระบอบกำรปกครองที่ยึดมั่นในเรื่องของสิทธิเสรีภำพและอิสรภำพ36
1.4 ยุครัตนโกสินทร์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 – 3
จวบจนกระทั่ งเข้ำสู่ รัช สมั ย พระพุ ท ธยอดฟ้ ำจุ ฬ ำโลก (รัช กำลที่ 1) ได้ มี กำรสร้ำ ง
อำณำจักรใหม่ตำมแบบอำณำจักรกรุงศรีอยุธยำ และมีกำรฟื้นฟูสถำบันกษัตริย์รวมทั้งมีกำรรื้อฟื้น
รูปแบบกำรบริหำรปกครองบ้ำนเมืองในระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ตำมแบบฉบับกรุงศรี
อยุธยำขึ้นมำ ส่งผลให้กำรจัดองค์กำรทำงสังคมเป็นลักษณะระบอบศักดินำที่เป็นองค์ประกอบ
ทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมือง มีกำรใช้แรงงำนเป็นปัจจัยกำรผลิตหลัก เช่นเดิม ยุคนี้ได้ให้
ควำมสำคัญในเรื่องกำรสร้ำงวัดสร้ำงวังของเจ้ำนำยมำกกว่ำควำมเป็นอยู่ของรำษฎร และกำร
ป้องกันกำรลุกรำนจำกอำณำจักรอื่น จึงให้มีกำรจัดวำงโครงสร้ำงกำรจัดกองทัพที่ชำยกรรจ์ทุกคน
ต้องเป็นทหำร ทำให้กำรสักไพร่ยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องโดยให้บังคับตำมพระรำชกำหนด พ.ศ.
2317 (ค.ศ.1774) ในสมัยพระเจ้ำตำกสินเพรำะกำรสักไพร่มีควำมจำเป็นและสำคัญอย่ำงยิ่ง
34 สำยสกุล เดชำบุตร, กบฏไพร่ หรือผีบญ
ุ , (นนทบุร:ี สำนักพิมพ์ ดินแดน บุ๊ค, 2563), 13-50.
35 ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2542), 69-70.
36

ศิลปวัฒนธรรม, “4 กรกฎาคม 1776: สภาแห่งฟิลาเดลเฟียประกาศ “อิสรภาพ” ปลดแอกจากอังกฤษ,” 2560,
https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_642, สืบค้นเมื่อ 4 กรกฎำคม 2564.
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ต่อบ้ำนเมือง37 จึงทำให้มีกำรเกณฑ์แรงงำนและเก็บส่วยจำกคนชนชั้นไพร่ทั้งหลำยเพื่อสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งให้กับอำณำจักรสยำม เนื่องด้วยในยุคนี้ยังมีศึกสงครำมเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
แรงงำนไพร่และทำสจึงเป็นสิ่งสำคัญ
กำรที่ ก ษั ต ริย์ ท รงเป็ น องค์ อุ ป ถั ม ภ์ ศ ำสนำเพื่ อให้ อุ ด มกำรณ์ 38ศำสนำยั ง คงอยู่ ใน
ควำมรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของประชำชนที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเรื่ อ ยมำตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่ำวได้ว่ำเป็นยุคธรรมนิยมเพรำะปรัชญำกฎหมำยไทยล้วนได้รับอิทธิพล
จำกพระพุทธศำสนำผ่ำนมำทำงคัมภีร์ธรรมศำสตร์ทั้งสิ้น มีกำรพัฒนำมำจำกวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีตลอดถึงหลักธรรมะและศีลธรรมอันดีงำม39 ส่งผลให้หลักพุทธศำสนำเป็นกลไกในกำร
ควบคุมกำรใช้อำนำจของกษัตริย์ตำมหลักทศพิศรำชธรรมสถำบันกษัตริย์ไทยจึงมีควำมแนบอิง
กับศำสนำอย่ำงใกล้ชิด อันสืบเนื่องจำกระบบศักดินำที่กษัตริย์มักจะอ้ำงตนเป็นเจ้ำของที่ดินทั้ง
ประเทศและหำกจะใช้กำลังเพียงอย่ำงเดียวเพื่อกำรปกครองแบบสมัยทำสย่อมเป็นไปได้ยำก
และด้วยสภำวกำรณ์ต่ำง ๆ ในห้วงเวลำนั้นทำให้กษัตริย์ต้องใช้สถำบันศำสนำเป็นเครื่องรับรอง
อำนำจของตนเพื่อให้เกิดกำรยอมรับและศรัทธำขึ้นในหมู่ประชำชนขึ้น ส่งผลให้แนวควำมคิด
เกี่ยวกับเรื่องบุญทำกรรมแต่งจึ งเป็นเครื่องมือในกำรอธิบำยถึงควำมไม่เท่ำเทียมกันของคนใน
สังคมได้เป็นอย่ำงดี กำรเชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปำฏิหำริย์ที่สืบทอดมำจำกสมัยกรุงศรีอยุธยำที่ถือ
ว่ำกษัตริย์เป็นสมมุติเทพเป็นผู้ที่สะสมบุญไว้มำกที่สุด และเชื่อในชนชั้นควำมไม่เท่ำเทียมกัน
เพรำะมีบุญต่ำงกันไปเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นกำรสวนทำงกับหลัก พุทธศำสนำเพรำะ
รำกของหลักพุทธศำสนำเป็นกำรสอนในเรื่องของควำมเท่ำเทียมกัน ของทุกวรรณะและกำรรู้
แจ้งบรรลุธรรม กำรมีสิทธิในชีวิตของตนเอง มีสิทธิที่จะทำดีทำชั่วได้ กำรที่มนุษย์ต้องเคำรพใน
ชีวิตทุ กชีวิต จะต้องปฏิบั ติ ดำรงอยู่ ในศีล ในธรรมเพื่ อให้เกิด ควำมสงบสุข โดยทั่ วกัน เพรำะ
มนุ ษย์ไม่สำมำรถดำรงอยู่ได้โดยปรำศจำกควำมมีสิทธิ มนุษยชน 40 จนเป็ นสิ่งที่ยึดถือปฏิบั ติ
สืบต่อกันมำและกลำยเป็นวัฒนธรรมปฏิบัติในสังคมที่คนที่อยู่ต่ำกว่ำต้องยอมรับและจำนนต่อ
กำรถูกเอำรัดเอำเปรียบควำมไม่เท่ำเทียมกันที่เกิดขึ้น และในรัชสมัยนี้ได้มีกำรชำระกฎหมำย
ตรำสำมดวงใหม่ที่มีกฎหมำยลักษณะต่ำงๆรวม 29 ลักษณะ41เพื่อให้รัดกุมขึ้นและได้กลำยเป็น
กฎหมำยหลักที่ใช้มำตั้งแต่รัชกำลที่ 1 จนถึง รัชกำลที่ 5
ในช่ วงรัช สมั ย พระพุ ท ธเลิ ศหล้ ำนภำลั ย (รัช กำลที่ 2) และพระนั่ งเกล้ ำเจ้ ำอยู่ หั ว
(รัชกำลที่ 3) นอกเหนือจำกปัญหำแรงงำนไพร่ที่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข ยัง เกิดกำรแย่งชิงอำนำจ
37

อคิน รพีพัฒน์, พระมหากษัตริย-์ ขุนนาง : นาย-ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพ:
โครงกำรจัดพิมพ์คบไฟ, 2560), 69-72.
38 อุดมการณ์ หมำยถึงหลักกำรทีว่ ำงระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติในสังคมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ .
39 แสวง บุญเฉลิมวิภำส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2554), 61.
40 เสน่ห์ จำมริก, พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพ: สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ, 2545) 37.
41 สุเมธ จำนประดับ และคณะ, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง, 2550), 40-41.
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ของชนชั้นศักดินำจนสร้ำงควำมวุ่นวำย จนกระทั่งในยุคสมัยรัชกำลที่ 3 เกิดควำมเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจกับฐำนอำนำจใหม่ขึ้น เพรำะเดิมกำรควบคุมกำลังพลที่เป็นไพร่ถือเป็นฐำน
ของควำมมั่นคงและอำนำจทำงกำรเมืองทำให้ไพร่กลำยเป็นตัวแปรของอำนำจในยุคกรุงศรี
อยุธยำ ภำยหลังได้เกิดกำรเปลี่ยนฐำนอำนำจทำงกำรเมืองจำกกำรควบคุมกำลังคนในระบบ
ไพร่ไปเป็นทรัพย์สินเงินทองทำงเศรษฐกิจอันเป็นผลมำจำกพลวัตทำงกำรค้ำ ที่ประเทศเปิดทำ
กำรค้ำกับชำวจีนควบคู่ไปกับกำรอพยพเข้ำมำของชำวจีนเป็นจำนวนมำกที่เข้ำมำขำยแรงงำน
ด้ วยระบบเศรษฐกิจ ในลั กษณะผู กขำดผู้ ได้ ป ระโยชน์ คื อผู้ มี อำนำจที่ เป็ น คนกลุ่ ม น้ อยของ
ประเทศเท่ำนั้น ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ตกมำถึงชนชั้นไพร่เลย เมื่อถูกภำวะสังคมบีบคั้นจึงสร้ำง
ควำมกดดันให้กับ พวกเขำจนต้องสู้เพื่อปกป้องตนเองจำกกำรถูกลิดรอนสิทธิควำมเป็นมนุษย์
ทั้งๆที่ชนชั้นไพร่เป็นผู้ผลิตแต่กลับไม่มีสิทธิที่จะใช้ผลผลิตนั้นอย่ำงเต็มที่กลับถูกเบียดเบียน
ผลประโยชน์ที่ควรได้รับ และเป็นชนชั้นที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกสังคม ถ้ำหำกพิจำรณำใน
ฐำนะแรงงำนมนุษย์ที่ถูกกดขี่และลิดรอนสิทธิ ไม่ว่ำเวลำจะผ่ำนไปนำนเท่ำใดชนชั้นไพร่ก็ยังคง
เป็นผู้ถูกเกณฑ์แรงงำนด้วยวัตถุประสงค์เดิม ๆ เปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษในห้วงเวลำ
เดียวกันนี้ได้มีกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงสังคมเกิดชนชั้น
แรงงำนขึ้นอย่ำงชัดเจน42 และมีกำรให้สิทธิเสรีภำพกับชนชั้นแรงงำน
1.5 ยุครัตนโกสินทร์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 - 5
เข้ำสู่ยุคสยำมเปิด ประเทศในยุครัช สมัยพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 4) ตำม
กระบวนกำรตกลงในสนธิสัญญำบำวร์ริ่งที่ได้ลงไว้ในปี พ.ศ.2398 (ค.ศ.1855)43 อันสืบเนื่องจำกที่
ต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงและกดดันจำกประเทศอำณำนิคมทั้งหลำย จึงต้องตรำกฎหมำย
ขึ้น บั งคั บ ใช้เพื่ อให้ สอดคล้องกับ บริบ ททำงสังคมและเศรษฐกิจ ในกำรเปิ ดประตู กำรค้ำกับ
ต่ำงชำติ จำกเดิมระบบเศรษฐกิจมีลักษณะเป็นกำรผลิตเพื่อกินเพื่อใช้ได้พัฒนำมำสู่กำรผลิตเพื่อ
กำรค้ำ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบศักดินำมำเป็นกำรผสมผสำนกับระบบ
ทุนนิยม ระบบกำรค้ำที่เคยผูกขำดก็กลับกลำยมำเป็นกำรค้ำแบบเสรี มีกำรหลั่งไหลเข้ำมำอย่ำง
ต่อเนื่องของกลุ่มแรงงำนจีนเข้ำมำขำยแรงงำนซึ่งไม่ได้ถูกรวมเข้ำในระบบไพร่ ด้วยแต่ต้องเสีย
เงินผูกปี้ ให้กับ รัฐทุ ก ๆ 3 ปี 44 จึงเป็น จุดเริ่มต้ นที่ ผู้ใช้แรงงำนได้รับ ค่ำตอบแทน เมื่อชำวจีน
จำนวนมำกอพยพเข้ำมำขำยแรงงำนทำให้แรงงำนหำง่ำย และส่งผลให้ผู้ขำยแรงงำนมีจำนวน
มำกทำให้ผู้ซื้อแรงงำนมีโอกำสที่จะต่อรองรำคำได้อย่ำงเต็มที่ จึงเกิดกำรกดค่ำแรงเกิดกำรเอำ
รัดเอำเปรียบเพรำะกำรเข้ำมำขำยแรงงำนของชำวจีนเป็นลักษณะแรงงำนอิสระจึงไม่มีนำยคอย
คุ้มครองหรือให้ควำมช่วยเหลือ ทำให้กลุ่มแรงงำนจีนต้องช่วยกันเองด้วยกำรรวมกลุ่มกันใน

42

ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ, ประวัติศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ, (กรุงเทพ: บริษัท ธรรมสำร จำกัด, 2536), 7, 11-13.
ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2542), 89-94.
44 ภูริชญำ วัฒนรุ่ง, หลักกฎหมายมหาชน, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง, 2545), 218-219.
43
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ลักษณะของ “อั้งยี่ ”45 เพื่ อเป็ น กำรดู แลปกป้ องสิ ท ธิป ระโยชน์ ของกลุ่ม ไม่ ให้ ถูกเอำรัด เอำ
เปรียบจำกนำยจ้ำง ทำให้ต้องออกกฎหมำยอั้งยี่ขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 5พระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรกระทำในลักษณะอั้งยี่ ร.ศ.116 เพื่อมำควบคุมกำรรวมตัวของแรงงำนจีน
เพรำะรัฐไทยมองว่ำเป็นปัญ หำทำงด้ำนควำมมั่นคงของประเทศที่รัฐจำเป็นต้องเข้ำไปควบคุม
อย่ ำ งเข้ ม งวด ท ำให้ อั้ งยี่ ก ลำยเป็ น สิ่ ง ต้ อ งห้ ำ มในสั งคมไทยนั บ ตั้ ง แต่ นั้ น มำ และภำยหลั ง
พระรำชบั ญ ญั ติ ป้ องกัน และปรำบปรำมกำรกระท ำในลักษณะอั้งยี่ ร.ศ.116 ได้ พั ฒ นำเป็ น
ประมวลกฎหมำยอำญำ จึงได้บัญญัติไว้ใน มำตรำ 209 ในเรื่องควำมผิดฐำนเป็นอั้งยี่ ในภำค
ควำมผิ ด ลั กษณะที่ 5 ควำมผิ ด เกี่ย วกับ ควำมสงบสุ ขของประชำชน อย่ ำ งไรก็ต ำมแม้ จ ะมี
แรงงำนต่ำงชำติหลั่งไหลกันเข้ำมำเพื่อใช้แรงงำนอย่ำงมำกมำยแต่ระบบกำรเกณฑ์แรงงำนไพร่ก็
ยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแรงงำนไพร่ไทยกับแรงงำนจีนคือกำรเกณฑ์แรงงำนไพร่ไทยเพื่อ
ใช้งำนเป็นของฟรี ส่วนรำยได้เพื่อกำรดำรงชีพของแรงงำนไพร่คือกำรทำนำนอกช่วงเวลำเกณฑ์
แรงงำนซึ่งทำได้แค่เพียงพอกับกำรเลี้ยงชีวิตเท่ำนั้น ถ้ำหำกไม่พอกินก็ต้องขำยตัวขำยลูกขำย
เมียไปเป็นทำสสะท้อนให้เห็นถึงแรงงำนไพร่ผู้อ ำภัพที่ถูกเอำรัดเอำเปรียบถูกกดขี่ซ้ำซ้อนอย่ำง
ไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะเดียวกันกำรใช้แรงงำนจีนจะได้รับค่ำจ้ำงเป็นตัวเงินพวกเขำจึงดำรงชีพด้วย
กำรขำยแรงงำน เมื่อระบบนำยทุนเกิดขึ้นควบคู่กับระบบศักดินำทำให้ชำวจีนที่พอมีอันจะกิน
ตั้งตนเป็นนำยทุนเข้ำมำผูกขำดอำชีพกำรเก็ บภำษีเพื่อควำมมั่นคงทำงสังคมจึงเกิดเป็นชนชั้น
ใหม่ขึ้นในแผ่นดินสยำมคือชนชั้นกลำงด้วยสภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจเช่นนี้มีชนชั้นกลำงที่
เป็นชำวจีนย่อมมีโอกำสเป็นนำยภำษีแบบผูกขำดได้อย่ำงง่ำยดำย ในห้วงเวลำดังกล่ำวระบบขูด
รีดเริ่มเกิดขึ้นโดยมีกำรขูดรีดภำษีกับพวกชำวไร่ชำวนำผู้ยำกจนอย่ำงไร้ควำมปรำนี มีกำรบังคับ
ขู่เข็ญด้วยวิธีกำรต่ำงๆ มีทั้งใช้กำลังและกฎหมำยบีบบังคับ รัฐเองก็ไม่ได้ใส่ใจให้ควำมช่วยเหลือ
ใดๆ กับชำวไร่ชำวนำผู้ยำกจนเลย กลับไปสนับสนุนกำรกระทำที่เอำรัดเอำเปรียบและเข้ำข้ำง
นำยภำษีชำวจีนมีกำรลงโทษผู้ที่ไม่ยอมจ่ำยภำษีด้วยวิธีกำรต่ำงๆ นำๆ โดยไม่มีกำรไต่สวนก่อน
เป็นควำมงอกเงยของขบวนกำรขูดรีดซึ่งแต่เดิมมีเพียงชนชั้นศักดินำเท่ำนั้นที่ทำกำร
ขูดรีด จึงเพิ่มกำรขูดรีดขึ้นเป็น 2 ชั้น จำกควำมอัดอั้นที่สะสมมำจำกกำรถูกขูดรีดอำกรในยุ ค
ข้ำวยำกหมำกแพง พวกเขำได้พยำยำมร้องทุกข์ต่อรัฐแต่ก็ไม่ได้รับกำรใส่ใจ 46 เสียงของชนชั้น
ไพร่มักถูกกดลงจนไม่ได้ยิน เมื่อประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนกันมำกขึ้นก็จะพำกันเคลื่อนไหว
ต่อสู้เรียกร้องจึงเป็นเหตุให้เกิดกบฏชำวนำขึ้นอีกหลำยต่อหลำยครั้งในเวลำต่อมำ ในยุคนี้ถื อว่ำ
สยำมมีนโยบำยเปิดประตูประเทศจึงมีกำรติดต่อและกำรเข้ำมำของชำวตะวันตกอย่ำงมำกมำย
จึงให้สิทธินอกอำณำเขตกับชำวต่ำงชำติตำมหลักสิทธิตำมแบบฉบับของประเทศแถบตะวันตก
45

อั้งยี่ หมำยถึง สมำคมลับของคนจีนที่อพยพเข้ำมำในประเทศไทย เพื่อใช้จัดกำรดูแล และแสวงหำผลประโยชน์
กันเองในกลุ่มคนจีนอพยพที่เข้ำมำเป็นแรงงำน และค้ำขำยในประเทศไทย ปกครองกันด้วยระเบียบและกฎที่ตั้งขึ้น
กันเองในอั้งยี่นั้น ๆ โดยแยกเป็นหลำยอัง้ ยี่ แล้วแต่ใครจะเข้ำร่วมกับอั้งยี่ใด
46 จิตร ภูมิศักดิ,์ โฉมหน้าศักดินาไทย, (นนทบุรี: สำนักพิมพ์ศรีปัญญำ, 2550), 205, 217-221.

140

The Journal of Law, Public Administration and Social Science.
School of Law Chiang Rai Rajabhat University Vol.6 No.2 (July – December 2022)

แต่กลับไม่ได้ให้ควำมคุ้มครองดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงำนหรือกรรมกรชำวสยำมดังเช่นชำวต่ำงชำติ
แม้ในห้วงเวลำดังกล่ำวกลุ่มผู้ใช้แรงงำนหรือกรรมกรชำวสยำมได้ถือกำเนิดขึ้นอย่ำงชัดเจน พวก
เขำต้องใช้แรงงำนหรือขำยแรงงำนเพื่อแลกกับควำมเป็นอยู่และฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่
กลับไม่มีกำรออกกฎหมำยที่ให้กำรับรองและคุ้มครองสิทธิ ต่อพวกเขำแต่อย่ำงใด
กลุ่มผู้ ใช้แรงงำนหรือกรรมกรก็ยั งคงเป็น กลุ่ม ที่ไม่ ได้รับสิ ทธิยังคงเป็ นชนชั้น ไพร่ที่
ไร้กำรเหลียวแลจำกรัฐบำลเสมอ พวกเขำยังคงเป็นผู้ถูกเกณฑ์แรงงำนเพื่อใช้ในกำรผลิตภำยใต้
สังกัดของมู ล นำยและเพื่ อกำรป้ องกัน ประเทศอยู่เช่ น เดิ ม ยั งคงไม่ มีสิ ท ธิอย่ ำงชนชั้ น อื่น ๆ
ในสังคม เหล่ำนำยทุนจีน (เจ้ำสัว) เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้ระบบเจ้ำภำษีนำยอำกร
ตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 4 จำกกำรอุปถัมภ์ค้ำชูของชนชั้นศักดินำที่มีอิทธิพลทำงกำรเมือง เมื่อเข้ำสู่
ยุครัชสมัยพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 5) นำยทุนจีนเริ่มมีตัวตนในสังคมไทย เพรำะ
ได้รับกำรอุปถัมภ์จำกพระรำชวงศ์ บ้ำงก็ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นขุนนำงมียศถำบรรดำศักดิ์ ใน
บำงครอบครัวสำมำรถก่อร่ำงสร้ำงตระกูลดัวยกำรถวำยลูกสำวให้เป็นบำทบริจำริกำของกษัตริย์
หรือแต่งงำนกับตระกูลใหญ่ๆของกรุงเทพฯ และมีกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์กับสมำชิกรำชวงศ์ใน
ลักษณะเดียวกัน ทำให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชนชั้นศักดินำสยำมมำกยิ่งขึ้น 47 เช่น
ตระกูลโชติกเสถียร โชติกพุกกณะ และโชติสวัสดิ์ ได้รับพระรำชทำนบรรดำศักดิ์เป็นพระยำ
โชฎึ กรำชเศรษฐี นอกจำกนี้ยังมีตระกูลเลำหะเศรษฐี สมบั ติ ศิริ พิศำลบุตร และพิ ศลยบุต ร
ส่งผลให้ น ำยทุ น จีน มี บ ทบำทและอิท ธิพ ลทำงเศรษฐกิจ จึ งเกิด ระบบกำรขูด รีด ที่ รุน แรงขึ้น
ชนชั้นไพร่ไม่อยู่ในฐำนะที่จะต่อรองใดๆ ได้นอกจำกยอมรับต่อสภำพที่เกิดขึ้น
ในยุคนี้มีกำรปฏิรูปโครงสร้ำงและกำรจัดตั้งสถำบันบริหำรและระบบรำชกำรสมัยใหม่
ตำมแบบตะวันตก มีกำรรวบรวมกำลังตำมหัวเมืองต่ำงๆ กลับเข้ำมำอยู่ภำยใต้บังคับบัญชำในที่
เดียวจึงเป็นกำรสร้ำงฐำนอำนำจของกษั ตริย์ให้มีควำมเข้มแข็งขึ้น และเพื่ อเป็นกำรลดทอน
อำนำจบำรมีของเหล่ำขุนนำงอำมำตย์ลงจึงจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนของไพร่พลในสังกัดลงจน
หมดไป 48 เพรำะในห้วงเวลำนั้นสยำมได้เปลี่ยนผ่ำนสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลให้
ชำวนำผู้ใช้แรงงำนทั้งหลำยกลำยมำเป็นพลเมืองในบังคับใต้กฎหมำยของสยำมที่ไม่ใช่ทำสหรือ
ไพร่ผู้ถูกเกณฑ์แรงงำนภำยใต้บังคับของมูลนำยอีก ต่อไป และมีกำรประกำศเลิกทำสในปี พ.ศ.
2448 (ค.ศ.1905) รวมทั้ งกำรยกเลิกระบบเกณฑ์ แรงงำนไพร่และทำสแต่ เป็น เพี ยงแค่บ ำง
มณฑลเท่ำนั้น ในกำรปลดปล่อยให้แรงงำนพลเมืองสยำมที่เป็นไพร่และทำสได้รับอิสระ ซึ่งเป็น
กำรเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพของสังคมที่เปลี่ยนไปตำมยุคตำมสมัยเพรำะได้รับอิทธิพลของ
ตะวันตกจึงส่งผลให้เรำต้องเข้ำสู่รัฐสมัยใหม่ ช่วงศตวรรษที่ 16-1849 จึงทำให้ประเทศไทยเกิด
47 คริส เบเคอร์ และ ผำสุก พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มติชน, 2562), 49-50.
48

ผำสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม,
2546), 284-286.
49 แสวง บุญเฉลิมวิภำส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2554), 133.
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กำรพัฒนำทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองขึ้น และยังได้มีกำรสังคำยนำกฎหมำยเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก
ในปีเดียวกันกลับออกกฎหมำยใหม่มำทดแทนเรียกว่ำ “พ.ร.บ.ลักษณะเกณฑ์ทหำร ร.ศ.
124” เป็นกำรทดแทนกำรเกณฑ์แรงงำนระบบไพร่แบบเดิม กำรยกเลิกระบบไพร่และทำสที่มี
ควำมยืดเยื้องพัวพันมำจนถึงสมัยรัชกำลที่ 6 ไพร่และทำสทั้งหลำยจึงได้รับกำรปลดปล่อยหลุด
พ้นจำกกฎหมำยเกณฑ์แรงงำนโดยทั่วหน้ำ จึงทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่สำคัญคือ
กำรล้มเลิกฐำนันดรไพร่และระบบทำสถือเป็นกำรสิ้นสุดของระบบไพร่และทำส ถือว่ำเป็นกำร
คืนสิทธิอันชอบธรรมในควำมเป็นมนุษย์ให้แก่ไพร่ทั้งหลำยอย่ ำงแท้จริงตำมหลักของศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ 50 จึงนับได้ว่ำเป็นก้ำวที่สำคัญ อย่ำงยิ่งของกำรปฏิรูปสังคม กำรเมือง และ
เศรษฐกิจในสยำม นำควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมหำศำลมำสู่สยำมประเทศ แม้จะมีกำรคืนสิทธิ
ควำมเป็นคนให้กับชนชั้นไพร่ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของพวกเขำดีขึ้น เพรำะพวกเขำก็ยังคงไม่ได้รับ
สิทธิในกำรรวมกลุ่ม สิทธิในกำรเรียกร้องและปกป้องสิทธิของตนเอง กำรต้องออกมำต่อสู้อย่ำง
เดียวดำยโดยไม่มีพรรคพวกย่อมถูกบีบคั้นทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นภำวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ซ้ำยังถูก
ขูดรีดจำกทำงรำชกำรอย่ำงต่อเนื่ อง จนน ำไปสู่ ควำมขัดแย้ งขึ้น ในสั งคมท ำให้ เกิดปฏิกิริย ำ
โต้ตอบระเบิดขึ้นในรูปแบบของกบฏ อำทิ กบฎอ้ำยเชียงแก้ว นำโดยอ้ำยเชียงแก้ว ชำวกูยหรือ
ข่ำ ในสมัยรัชกำลที่ 151 กบฎสำเกียดโง้ง นำโดยอ้ำยสมีสำ ในสมัยรัชกำลที่ 252 กบฎพญำผำบ
เชียงใหม่ นำโดยพระยำปรำบสงครำม กบฎศึกสำมโบก นำโดยนำยหนู นำยจวนและอีกคนไม่
ทรำบชื่อ กบฎผีบุญภำคอีสำน นำโดยองค์แก้วหรือบักมี กบฎเงี้ยวเมืองแพร่ นำโดยพะกำหม่อง
และสลำโปไชย ในสมัยรัชกำลที่ 553 ฉะนั้ น สิ่งที่ เป็น ตั วบ่ งชี้ว่ำชีวิต ของชนชั้น ไพร่มีควำม
ยำกแค้นเพียงใดนั้นอนุมำนได้จำกจำนวนกบฏที่เกิดขึ้นอย่ำงดำษดื่น ที่ล้วนแล้วเป็นที่มักถูกกด
ขี่เอำรัดเอำเปรียบถูกรีดไถ่จำกทำงกำรและถูกขูดรีดผลผลิตส่วนเกินอย่ำงไม่เป็นธรรม จึงเกิด
กำรปลุกระดมชำวไร่ชำวนำชนให้ร่วมประชำชนในเหตุกำรณ์กบฎที่กล่ำวมำแล้วโดยใช้ปัจจัยที่
เป็นปัญหำในกำรชี้ชวนและโน้มน้ำวให้เกิดอุดมกำรณ์ร่วมกันในกำรเคลื่ อนไหวต่อสู้เพื่อให้หลุด
พ้นจำกควำมทุกข์ยำก ให้เกิดกำรดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเองและกลุ่มและเพื่อให้
หลุดพ้นจำกกำรครอบงำของชนชั้นศักดินำและผู้มีอำนำจ
ถึงจะเป็นกำรลำบำกและยำกอย่ำงยิ่งที่เหล่ำไพร่จะลุกขึ้นก่อกำรใหญ่ท่ำมกลำงควำม
เข้มแข็งมั่งคงของระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ก็ตำม เมื่อถึงครำวอับจนหนทำงก็ต้องสู้เพรำะ
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมไม่มีสิทธิอย่ำงคนอื่นแม้สุดท้ำยต้องจบลงด้วยควำมพ่ำยแพ้ทุกครั้ง หรือ
50

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมำยถึง คุณสมบัติ จิตใจ สิทธิเฉพำะตัวที่พึงสงวนของมนุษย์ทุกคน และรักษำไว้มิให้
บุคคลอื่นมำล่วงละเมิดได้ กำรถูกละเมิดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งต้องได้รับควำมคุ้มครอง และได้รับควำม
ยุติธรรมจำกรัฐ
51 สำยสกุล เดชำบุตร, กบฏไพร่ หรือผีบญ
ุ , (นนทบุร:ี สำนักพิมพ์ ดินแดน บุ๊ค, 2563), 54-62.
52 เรื่องเดียวกัน, 67-72.
53 เรื่องเดียวกัน, 75-106, 111-127, 129-171, 172-196.
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แม้กระทั่งกำรรวมตัวกันของกรรมกรรถรำงในปลำยปี พ.ศ.2440 (ค.ศ.1897) ก่อตั้งสมำคม
แรงงำนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรประหยัด สงเครำะห์ผู้ชรำและคนพิกำร รวมทั้ง
ส่งเสริมควำมสำมัคคีฯลฯ โดยรัฐได้ตีกรอบให้สำมำรถดำเนินกิจกรรมเพียงด้ำนสังคมสงเครำะห์
เท่ำนั้น ซึ่งในควำมเป็ นจริงแล้วมันย่อมเป็นไปไม่ได้ เพรำะกิจกรรมใดๆ ของสมำคมแรงงำน
ย่อมก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นจึงหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับกำรเมืองย่อมเป็นไปไม่ได้ จึง
ทำให้สมำคมกรรมกรรถรำงเข้ำไปมีบทบำททำงกำรเมืองมำกขึ้น ภำยหลังได้มีกำรออกฎหมำย
เกี่ยวกับคนงำนแต่ให้ควำมคุ้มครองเพียงบุคคลต่ำงชำติเท่ำนั้น กลุ่มผู้ใช้แรงงำนหรือกรรมกร
สยำมกลับไม่ได้รับกำรรับรองคุ้มครองสิทธิด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรัฐที่มองควำมเป็นคนที่ไม่
เท่ำเทียมกันเป็นเรื่องธรรมดำ
เมื่อสังคมไทยก้ำวสู่ควำมรัฐชำติด้วยภำยหลังที่มีกำรเลิกทำสยกเลิกระบบไพร่ทำให้
เริ่มเกิดชนชั้นแรงงำนขึ้น 54 เพรำะเริ่มเกิดระบบกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมขึ้น ส่งผลให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้ำงทำงสังคมที่มีผลอย่ำงมำกต่อกำรรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงำนอัน
เป็นสิทธิทำงกำรเมืองที่สำคัญแต่กลับยังไม่ปรำกฏ ทั้งๆ ที่สิทธิทำงกำรเมืองของชนชั้นแรงงำน
และพลเมืองสยำมจะเป็นตัวบ่งบอกตัวตนควำมเป็นรัฐชำติได้อย่ำงแท้จริง หรือหำกแม้จะมีก็
เป็ น กำรรวมกลุ่ ม เป็ น สมำคมแบบไม่ เป็ น ทำงกำรเพรำะยั ง ไม่ มี กฎหมำยรองรับ ท ำให้ ผู้ ใช้
แรงงำนยังไม่มีตัวแทนที่จะพิทักษ์ดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของกลุ่มอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
จึงกล่ำวได้ว่ำกำรสร้ำงชำติและรัฐชำติของสยำมประเทศเกิดขึ้นเป็นคู่ขนำนกับกำรเพิ่มขึ้นของ
อำนำจกษัตริย์และอุดมกำรณ์ระบบกษัตริย์ใหม่ ฉะนั้น ชำติจึงไม่ใช่กำรรวมตัวของประชำชนที่
หลำกหลำย แต่กลับกลำยเป็นกระบวนกำรสร้ำงให้กษัตริย์เป็นหนึ่งเดียวกับชำติอย่ำงแยกออก
จำกกันไม่ได้ ให้ชำติกลำยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีสถำบันกษัตริย์อยู่บนจุดที่สูงสุดเสมอย่อมแสดงให้
เห็นถึงควำมเป็นชำติสมบูรณำญำสิทธิรำชย์อย่ำงแท้จริง55 หำกมองย้อนกลับไปประเทศพัฒนำ
ทั้งหลำยในเวลำดังกล่ำวได้ให้สิทธิเสรีภำพกับประชำชนทุกกลุ่มและในทุกด้ำนจนเกิดตัวแทน
ของกลุ่มชนชั้นแรงงำนขึ้น56
1.6 ยุครัตนโกสินทร์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 - 7
ในรัช สมั ย ของพระมงกุฎเกล้ ำเจ้ำ อยู่ หัว (รัช กำลที่ 6) และพระปกเกล้ ำเจ้ำ อยู่ หั ว
(รัชกำลที่ 7) กำรปกครองประเทศยังคงยึดถือกำรปกครองแบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ ในห้วง
รัชสมัยรัชกำลที่ 6 ที่ต้องประสบกับปัญหำหลำยด้ำนไม่ว่ำจะเป็นกำรระบำดของโรคฝีดำษหรือ
ไข้ทรพิษที่ทำให้ชำวสยำมต้องทุกข์ระทมอย่ำงสำหัส ซ้ำร้ำยยังมีโรคอุบัติใหม่หรือไข้หวัดใหญ่
สเปน (Spanish Flu) ในปี พ.ศ.2461 (ค.ศ.1918) แม้ว่ำประเทศสยำมมีกรมสำธำรณสุขแล้วก็
ตำมแต่หำกยังไม่มียำรักษำและไม่รู้วิธีกำรรับมือ ทำให้ประชำชนชำวไทยต้องล้มตำยถึงแปด
หมื่นกว่ำคน และคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนชนบทที่อยู่รอบปริมณฑลกรุงเทพฯ เพรำะควำม
54 ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2542), 102.
55 คริส เบเคอร์ และ ผำสุก พงษ์ไพจิตร, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มติชน, 2562), 110 -112.
56 พฤทธิสำณ ชุมพล, ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ,

(กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2544), 26.
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เหลื่อมล้ำของสังคมที่ผลักให้คนยำกจนตำมชนบทไม่มีโอกำสได้เข้ ำถึงระบบสำธำรณสุขอย่ำง
คนในเมือง เป็นกำรซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่ก่อนจนพังพินำศ จึงเกิดกำรย้ำยถิ่นฐำนเพื่อมำ
ขำยแรงงำนของคนในชนบทแต่กลับต้องถูกกดขี่ขูดรีดเอำเปรียบจำกนำยทุน เป็นแรงกดดันให้
ผู้ใช้แรงงำนรวมตัวกันเรียกร้องกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยเพื่ อให้เกิ ดสิทธิในหมู่ผู้ใช้
แรงงำน แม้ภำยหลังสยำมได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกก่อตั้งองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO)
แต่กลับไม่รับรองอนุสัญญำฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ที่เป็นกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและสิทธิ
แห่งมนุษยชน ในแง่ของกำรคุ้มครองแรงงำนกลับไม่ได้ให้ควำมสำคัญ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยได้เข้ำ
เป็นสมำชิกก่อตั้งองค์กำรสันนิบำตชำติและองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2462 และองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ได้ระบุให้ประเทศไทยออกกฎหมำย
คุ้มครองแรงงำน แต่ทำงกำรไทยในขณะนั้นได้ให้เหตุผลว่ำ “แรงงำนไม่ใช่คนไทย ไม่จำเป็นต้อง
คุ้มครอง”57 สะท้อนให้เห็นถึงกำรที่ผู้ปกครองที่ออกกฎหมำยมองว่ำแรงงำนไม่ใช่พวกเรำแต่
เป็นคนอื่น จึงทำให้แรงงำนยังคงเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิตำมกฎหมำย ทั้งๆ ที่กำรสร้ำงบ้ำนสร้ำงเมือง
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนมำจำกแรงงำนของพวกเขำทั้งสิ้น หำกเพียงรัฐยินยอมลงนำม
รับรองพันธสัญญำอนุสัญญำฉบับที่ 87 และที่ 98 ก็จะส่งเสริมให้เกิดสิทธิในกลุ่มผู้ใช้แรงงำน
อย่ำงประเทศที่พัฒนำทั้งหลำย ควำมแตกต่ำงและเหลื่อมล้ำล้วนเกิดจำกสิทธิที่แตกต่ำงกัน
ทั้งสิ้น
กำรเอำรัดเอำเปรียบของนำยจ้ำงต่อผู้ใช้แรงงำนก็ยังคงดำเนิน อย่ำงต่อเนื่องในทุกยุค
ทุกสมัย เมื่อมีกำรเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองกลับต้องถูกไล่ล่ำจับกุมคุมขังเยี่ยง
นั กโทษ ด้ ว ยชะตำกรรมของรำษฎรผู้ ย ำกไร้และผู้ ใช้ แรงงำนภำยใต้ ระบอบกำรเมื องแบบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ทเี่ ผชิญอยู่เต็มไปด้วยควำมทุกข์ ยำกจน อับจนหนทำง หมดสิ้นโอกำสจึง
ทำให้มีชีวิตที่ถูกเอำรัดเอำเปรียบถูกกดขี่ข่มเหงอยู่ร่ำไป แม้เข้ำสู่รัชสมัยรัชกำลที่ 7 สิทธิของ
กลุ่มผู้ใช้แรงงำนก็ยังไม่เกิดขึ้น ในห้วงเวลำนี้เศรษฐกิจประเทศตกต่ำถึงที่สุดชำวไร่ชำวนำผู้ใช้
แรงงำนต้องประสบกับควำมลำบำก มีกำรเรียกร้องขอควำมช่วยเหลือจำกรัฐแต่กลับถูกรัฐขูด
รีด ภำษี อ ย่ ำ งหนั ก แม้ จ ะมี ก ำรออกกฎหมำยเพื่ อให้ ควำมช่ ว ยเหลื อแต่ ก็ เอนเอี ย งและเอื้ อ
ประโยชน์ต่อชนชั้นสูงทั้งสิ้น นอกจำกนั้นยังมีกำรปลุกฝังและปิดกั้นควำมคิดไม่ให้มีกำรคิดนอก
กรอบและจำกัดสิทธิเสรีภำพในทุกด้ำน จนทำให้ผู้ใช้แรงงำนต้องยอมจำนนต่อสภำพทั้งๆ ที่ไม่
เต็มใจ สิ่งที่ปรำกฏให้เห็นอย่ำงเด่นชัดในเรื่องสิทธิเสรีภำพ ผลประโยชน์ต่ำงๆ ล้วนเป็นของชน
ชั้นศักดินำ ในทำงกลับกันชนชั้นต่ำที่เป็นผูใ้ ช้แรงงำน(กรรมกรและชำวนำ) แทบจะไม่มีสิทธิไม่มี
เสียงใดๆ และไม่ค่อยได้รับกำรเกื้อหนุนจำกรัฐบำลเลย ปัญหำสำคัญคือกำรไม่สำมำรถรวมกลุ่ม
กันได้เพรำะควำมกระจัดกระจำยของกลุ่มแรงงำนอันเกิดจำกระบบเศรษฐกิจและสังคมที่บีบรัด
และควำมจงใจของรัฐที่ไม่ต้องกำรให้มีกำรรวมกลุ่มกันในหมู่ของผู้ใช้แรงงำน ซึ่งสอดคล้องกับ
57

The Citizen.Plus Thai PBS, ขบวนการแรงงานเยอรมัน-ไทย ประวัติศาสตร์ในความเหมือนที่แตกต่าง,
7 September 2016, https://www.thecitizen.plus/node/9438.
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พระรำชดำรัสของรัชกำลที่ 7 ที่ไม่เห็นด้วยกับกำรที่คนงำนหรือผู้ใช้แรงงำนจะมีสิทธิรวมตัวเป็น
กลุ่ ม ก้อน 58 จึ งเป็ น เหตุ ให้ ไม่ มี กฎหมำยที่ ให้ กำรรับ รองคุ้ ม ครองสิ ท ธิ กำรรวมกลุ่ ม ของผู้ ใช้
แรงงำน อันเป็นผลให้ผู้ใช้แรงงำนมักถูกกดขี่ได้อย่ำงง่ำยดำยจำกผู้มีอำนำจ
2. บทสรุป
บริบ ทของแรงงำนไทยในอดี ต ที่ ถู กเรีย กว่ ำ ระบบไพร่นั้ น เป็ น ไปตำมรูป แบบกำร
ปกครองของแต่ละยุคสมัย หำกวิเครำะห์ผ่ำนประวัติศำสตร์ของไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัย อยุธยำ
รัตนโกสินทร์ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง จะพบว่ำในแรงงำนยุคสุโขทัยมีหน้ำที่ต้องถูก
เกณฑ์ แ รงงำนเพื่ อไปใช้ แ รงงำนให้ กั บ ทำงรำชกำรตำมที่ ได้ รับ มอบหมำยเป็ น กำรควบคุ ม
กำลังคนแบบง่ำยๆที่ทุกคนจะขึ้นตรงต่อกษัตริย์ นอกเหนือจำกเวลำรำชกำรแรงงำนมีสิท ธิ
เสรีภำพในกำรประกอบอำชีพเพื่อเลี้ยงตนเองภำยใต้กฎหมำย เมื่อเข้ำสู่ยุคกรุงศรีอยุธยำเริ่มมี
โครงสร้ำงที่ซับซ้อนมำกขึ้นจึง กำหนดให้ไพร่ต้องหำมูลนำยสังกัดเพื่อแลกกับกำรได้รับสิทธิใน
กำรจับจองที่ดินและได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย ในขณะเดียวกันไพร่มีหน้ำที่ต้องใช้แรงงำน
ทำงำนให้กับมูลนำยและมีหน้ำที่เสียภำษี ตำมที่กฎหมำยกำหนด ซึ่งระบบนี้ได้ใช้มำจนถึงยุค
รัตนโกสินทร์ในรัชสมัยรัชกำลที่ 3 เมื่อเข้ำสู่ยุครัชกำลที่ 4 แม้แรงงำนไพร่จะมีสิทธิในดำรงชีพ
มำกขึ้นแต่ก็ยังคงต้องถูกเกณฑ์แรงงำนเช่นเดิม จนกระทั่งรัชสมัยรัชกำลที่ 5 ได้ประกำศเลิกทำสที่
เป็นสัญลักษณ์ของกำรยอมรับสิทธิและเสรีภำพของกำรเป็นมนุษย์ ทำให้สิ้นสุดของระบบไพร่
ซึ่งสรุป ได้ ว่ำสิ ท ธิแรงงำนไทยในอดี ต ที่ ผ่ ำนมำเป็ น ไปตำมสภำพสั งคมไทยและอิ ท ธิพ ลของ
แนวคิดควำมเชื่อที่ได้รับมำจำกศำสนำ วัฒนธรรมและจำรีตประเพณี โดยเฉพำะจำกอินเดีย
และขอม ประกอบกับควำมจำเป็นของยุคสมัยก่อนกำรจัดระบบสังคมที่สอดคล้องกับบริบทใน
ขณะนั้นเป็นธรรมดำที่กษัตริย์ต้องพยำยำมรวบรวมคนและรวบรวมดินแดน กำรจัดระบบทำง
สั งคมในยุ ค นั้ น ฉะนั้ น เมื่ อ เข้ ำสู่ สั งคมยุ คใหม่ ภ ำยหลั งกำรเปลี่ ย นแปลงกำรปกครองจำก
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยจึงทำให้มีกำรหล่อหลอม
แนวคิดทำงตะวันตกประกอบกับกำรเกิดขึ้นขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ(ILO)ในเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภำพ รัฐบำลไทยได้คำนึงถึงควำมสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนของ
ประชำชนจึงได้ กำหนดไว้ในรัฐธรรมนู ญ เกื อบทุ กฉบั บ เนื่ องด้ ว ยรัฐเห็ น ว่ ำมนุ ษ ย์แต่ ล ะคน
จำเป็นต้องมีและเอำไว้ใช้เพื่อกำรดำรงชีวิต รัฐจึงต้องเคำรพและให้กำรรับรองคุ้มครองในสิทธิ
และเสรี ภ ำพอย่ ำ งแท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น ในกำรศึ ก ษำเกี่ ย วกั บ บริ บ ทของแรงงำนไทยก่ อ นกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครองปี พ.ศ. 2475 จะพบว่ำผลของกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรเมืองทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของสังคมและยังส่งผลถึงวัฒนธรรมจำรีต
ประเพณี ที่ ยึ ดถือปฏิบั ติ ท ำให้ ควำมสั ม พั น ธ์ระหว่ำงชนชั้ น เปลี่ย นตำมไปด้ว ย สั งคมจึงต้ อง
58

ศิโรตม์ คล้ำมไพบูลย์, แรงงานวิจารณ์เจ้า ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย, (กรุงเทพฯ:
มติชน, 2564), 81-82.
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ปรับตัวตำมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงชนชั้นจนนำไปสู่กำรใช้ควำมรุนแรง เพรำะ
ผู้ใช้แรงงงำนคือกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต
ฉะนั้น ประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำเป็นสิ่งที่ทำให้ คนในปัจจุบันได้รับรู้ถึงเรื่องรำวทำงกำรเมืองและ
สังคมเมื่อครั้งในอดีต ทำให้เห็นภำพสะท้อนโครงสร้ำงทำงกำรเมืองและสังคมในยุคสมัยสุโขทัย
อยุธยำ ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองปีพ.ศ. 2475 ในบริบทของ
ผู้ใช้แรงงำน วัฒนธรรม ควำมเชื่อและจำรีตประเพณีต่ำง ๆ ที่ไม่เพียงแค่ทำให้เรำรู้ว่ำเมื่อครั้ง
อดีตสังคมของเรำเป็นอย่ำงไรและทำให้เรำได้เห็นมุมต่ำง ๆ ในบริบทของแรงงำนที่มีวิถีชีวิต
และควำมเป็นอยู่ อย่ำงไรผ่ำนประวัติศำสตร์ในแต่ละยุค ทำให้เข้ำใจถึงรูปแบบทำงกำรเมือง
สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันไปจนพัฒนำมำเป็นแรงงำนไทยในปัจจุบัน
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