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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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เนื่องมาจากปก

คําอธิบายเกีย่วกับภาพหนาปก : ขบวนแหเดินผานโรงภาพยนตรแหงหนึ่ง บนถนนบุญวาทย ตาํบลสวนดอก
อําเภอเมือง ลําปาง ปจจุบันเปนสี่แยกทีต่ัดกันของถนนเจริญเมืองและถนนบุญวาทย
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วารสารวิชาการ “มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน”
Humanities and Social Sciences Review (HUSOC Review)
กําหนดออกปละ 2 ฉบับ ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ไดรับเงินอุดหนุนจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

วัตถุประสงค
เพ่ือเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและงานวิจัยทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรท้ังยังสงเสรมิและสนับสนุนการคนควา และวิจัยเพ่ือความเปนเลิศ
ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทําหนาท่ีเปนสื่อกลางใหแกนักวิชาการ ผูรู
นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีมคีวามสนใจในสาขาวิชาดังกลาว โดยวารสารมีขอบเขต
เน้ือหาทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอเสนอแนะสําหรับผูสนใจนําเสนอบทความลงวารสาร
กองบรรณาธิการพิจารณารบับทความ 3 ประเภท ดังน้ี

1. บทความ แบงเปน

1.1   บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเปนเรื่องท่ีนาสนใจและ
อยูในกรอบเน้ือหาท่ีกําหนด ตองมกีารอางอิงตามหลักวิชาการ
1.2   บทความวิจัย หมายถึง การนําเสนอผลการวิจัยท่ีไดมีการศึกษา
คนควา ตามหลักทางวิชาการวิจัยแตตองนํามาปรับเพ่ือนําเสนอใน
รูปแบบบทความท่ีงายตอการอานและทําความเขาใจ

2. บทวิจารณหนังสือ (book review) หมายถึงบทความท่ีวิพากษ วิจารณ เน้ือหา
สาระ คุณคา ของหนังสือหรือบทความโดยบทวิจารณหนังสือ จะตองกลาวถึง
รายละเอียดของหนังสือ ไดแก ช่ือผูแตงปท่ีพิมพ สํานักพิมพ ครั้งท่ีพิมพ จํานวน
หนา ใหชัดเจนดวย
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3. บทความปริทัศน (review article) หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะ
ลาสุดทางวิชาการ (State of the art) เฉพาะทางท่ีมีการศึกษาคนควา มีการ
วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูท้ังทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอ
วิพากษท่ีช้ีใหเห็นแนวโนมท่ีควรศึกษาและพัฒนาตอไป

เงื่อนไขการตีพิมพ
1. เปนบทความ ซึ่งไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีไหนมากอน
2. เปนบทความ ท่ีมีคุณภาพ ผานการพิจารณาตรวจสอบ คดัเลือก จากกอง
บรรณาธิการ ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการผูทรงคณุวุฒิ (Peer Review)
3. เปนบทความ ท่ีมีการอางอิงและบรรณานุกรม ตามหลักทางวิชาการ ท้ังในระบบ
เชิงอรรถหรือระบบนามป

การเตรียมตนฉบบั
1. บทความ ตองมีการเขียนเริ่มตนดวย บทคัดยอ (ภาษาไทย) ไมควรเกิน 1 หนา
กระดาษ ใหใชตัวอักษร Cordia  New ขนาดของตัวอักษรเทากับ 14 ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
2. บทความ ควรจัดพิมพบนกระดาษขนาด A4 หนาเดียวประมาณ 26 บรรทัดตอ
หน่ึงหนา ดวยอักษร Cordia  New ขนาดของตัวอักษรเทากับ 16 ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และใสเลขหนาตั้งแตตนจนจบบทความยกเวนหนาแรก โดยมี
ความยาว ดังน้ี

2.1 บทความ  จํานวน 16-25 หนา โดยนับรวมรูปภาพตาราง
เอกสารอางอิงและภาคผนวก
2.2 บทวิจารณหนังสือ จํานวน 11-15 หนา โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง
เอกสารอางอิงและภาคผนวก
2.2 บทความปริทัศน จํานวน 11-15 หนา โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง
เอกสารอางอิงและภาคผนวก
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3. ช่ือผูเขียน อยูถัดลงมาจากช่ือเรือ่ง เขียนตําแหนงและหนวยงานตนสังกัดของ
ผูเขียนในเชิงอรรถ
4. การสงบทความควรสงตนฉบับบทความในรูปแบบเอกสารหรือรปูแบบเปนไฟล
อิเล็กทรอนิกส

เอกสารอางอิง : เอกสารท่ีผูเขียนบทความนํามาอางอิงจะตองมีแหลงท่ีมาท่ีชัดเจน
โดยอาจเปนหนังสือ ตํารา งานวิจัย วารสาร หรือแหลงขอมูลออนไลนก็ได

รูปแบบการอางอิง เชิงอรรถ และบรรณานุกรม
การอางอิง ใหเลือกใชท้ังสองแบบน่ันคือ

(1) แบบนาม-ป ระบุช่ือ นามสกุลผูแตง ปท่ีพิมพ และเลขหนาของ
เอกสารอางอิงไวภายในวงเล็บ ตอทายดวยขอความท่ีนํามาอางอิง

(2) แบบเชิงอรรถท่ีเรียงตัวเลขเปนเลขอารบิกจากนอยไปมากไวตอน
ลางสุดของหนา ภายในสามารถอธิบายความ ใชวิธีลงรายละเอียดคาํอธิบาย

บรรณานุกรม เริ่มดวยบรรณานุกรมภาษาไทย แลวตามดวยบรรณานุกรม
ภาษาอังกฤษ และเรยีงตามลําดับตัวอักษร

*เนื้อหา ทัศนคติและความคิดเห็นในบทความเปนของผูเขียนเทานั้น
บรรณาธิการผูพิมพไมตองรับผิดชอบ
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน ของ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 2 ซ่ึงไดมีการปรับวาระการตีพิมพใหมเปน ปละ 2 ฉบับ
ไดปรับเปล่ียนกําหนดการตีพิมพเปน 2 ชวงไดแก เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 หลักก็
คือ “ทองถิ่นในโลกใหม” อันเนนบทความวิชาการท่ีสัมพันธกับหัวขอดังกลาว สอง
บทความแรกเปน บทความวิชาการ น่ันคือ “พลวัตการการปกครองสวนทองถิ่นไทย : กับ
การขยายพ้ืนท่ีทางการเมืองของประชาชน” โดย ชัยพงศ สําเนียง และ “ “รัก” ในกระแส
คว าม เป ล่ี ย นแป ลง ขอ ง ห นุ ม ส า ว ชนบ ทไทย  ช ว งทศว ร ร ษ  2 52 0 -2 53 0 ”
โดย ภัทรัตน พันธุประสิทธ์ิ

สวนท่ีสองเปนบทความวิจัย ประกอบดวย “เกษตรพันธสัญญา : ระบบความสัมพันธ
ความเส่ียงการปรับตัว อํานาจและการตอรองกรณีศึกษากลุมเกษตรกรในจังหวัดลําปาง”
โดย ผูชวยศาสตราจารย เพ็ญศิริ พันพา, “กระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทยดวย
กลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร ของวิมล ศิริไพบูลย” โดย สุพรรษา
ภักตรนิกร และ “มาตรการปองกันความรุนแรงอยางไมเปนทางการ : การมีสวนรวมใน
การปองกันความรุนแรงของแฟนบอลไทย” โดย อาจินต ทองอยูคง สวนท่ีสามเปน
บทความวิจารณหนังสือ น่ันคือ “หัวใจหองท่ีหา : ปฏิกิริยาความรักไรพรมแดน”
โดย ชัยเนตร ชนกคุณ

จะเห็นไดวาฉบับน้ีประกอบไปดวยบทความในสาขาวิชาท่ีตางกันไปท้ังในมิติทางการเมือง,
ประวัติศาสตร, สังคมศาสตร, วรรณกรรม วารสารน้ีมีความต้ังใจท่ีจะเปนส่ือกลางในการ
เผยแพรความรูท่ีถูกคนพบระหวางการวิจัย การตรึกนึกคิด การเรียนการสอนเพ่ือตอยอด
ความรูสูสาธารณะ หวังวาวารสารฉบับน้ีจะเปนสวนหน่ึงในการเปดขอบฟาการเรียนรูและ
ความเขาใจสังคมไทยในบรรยากาศท่ีอึมครึม และตองการความรูอันซับซอนเพ่ือ
อธิบายและทําความเขาใจมันใหลึกซึ้งกวาท่ีเปนอยู

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร



ฌ > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

เปดรับพิจารณาบทความ
มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฉบับที่ 2.2
Humanities and Social Sciences Review, Lampang Rajabhat
University (LPRU HUSOC Review) #2.2

ฉบับมิติแหงเมือง มิติแหงชนบท
ขอเชิญนักวิชาการท้ังระดับสมัครเลนและโดยอาชีพสงบทความวิชาการ
เพ่ือพิจารณาตีพิมพลงวารสารวิชาการ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปริทัศน
ปท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557)

การสงบทความ
สงตนฉบับถึง
คุณปยะนันท จะเฮิง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52100
หรือสงมาท่ี husocreview@gmail.com

หรือ ติดตามขอมูลขาวสารเพ่ิมเตมิไดท่ี http://husocreview.blogspot.com



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < ญ

สารบัญ

บทบรรณาธิการ ฌ

ภาคแรก : บทความวิชาการ 1

พลวัตการการปกครองสวนทองถิ่นไทย : กับการขยายพ้ืนท่ีทางการเมืองของประชาชน
ชัยพงษ สําเนียง

2

“รัก” ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของหนุมสาวชนบทไทย
ชวงทศวรรษ 2520-2530
ภัทรัตน พันธุประสิทธ์ิ

46

ภาคสอง : บทความวิจัย 75

เกษตรพันธสัญญา : ระบบความสัมพันธ ความเสี่ยง การปรับตัว อํานาจ
และการตอรอง กรณีศึกษากลุมเกษตรกรในจังหวัดลําปาง
ผูชวยศาสตราจารย เพ็ญศิริ พันพา

76

กระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทยดวยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนว
อิงประวัติศาสตร ของวิมล ศิริไพบูลย
สุพรรษา ภักตรนิกร

108

มาตรการปองกันความรุนแรงอยางไมเปนทางการ : การมีสวนรวมในการปองกัน
ความรุนแรงของแฟนบอลไทย
อาจินต ทองอยูคง

140

ภาคสาม : บทวิจารณหนังสือ/บทความปริทัศน 169

หัวใจหองท่ีหา : ปฏิกิริยาความรักไรพรมแดน
ชัยเนตร ชนกคุณ

170



ฎ > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

รายนามผูนําเสนอบทความ
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บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555.

2) ชัยเนตร  ชนกคุณ. การพัฒนากระบวนการสอนเขียนเรียงความดวยผังความคิดแบบ
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ประเด็นท่ีสนใจ : วรรณคดี, วรรณกรรม, วาทกรรม
ผลงานวิชาการ :
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2) อาจินต ทองอยูคง. โครงการวิจยั แอลกอฮอล ความรุนแรง และมาตรการปองกันใน
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พลวัตการการปกครองสวนทองถิ่นไทย :
กับการขยายพืน้ที่ทางการเมืองของประชาชน*

ชัยพงษ  สําเนียง
นักวิจยั สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทคัดยอ

การเขาสูพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประชาชนผาน“การ
เลือกตั้ง” ไดสรางอํานาจตอรองใหประชาชน อยางมหาศาล ผาน
ความสัมพันธของกลุมผลประโยชนตางๆ เชน กลุมเครือญาติ กลุม
ทรัพยากร กลุมทุน ฯลฯ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพ้ืนท่ี
“เปด” ท่ีประชาชนใชเปน “พ้ืนท่ี” เพ่ือสรางสายสัมพันธกับรัฐ
แบบใหมได  รวมถึงการท่ีมีการเลือกตั้งในระดับทองถ่ินอยาง
ตอเน่ืองทําใหนักการเมืองทองถ่ิน ตองสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนอยางหลากหลาย ทําให “การเลือกตั้ง” เปนเครื่องมือท่ี
สําคัญของประชาชนในการตอรองกับนักการเมืองทองถ่ิน และการ
เลือกตั้งยังเปดโอกาสให “คนหนาใหม” เขาสูพ้ืนท่ีทางการเมือง
อยางตอเน่ือง ทําใหการเมืองทองถ่ินมิใชพ้ืนท่ีผูกขาดของกลุม
บุคคลใดบุคคลหน่ึง

*ในงานชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ พลวัตการเมอืงทองถิน่ กับการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะทีด่ี ภายใต
ชุดโครงการวิจัยการเสริมสรางศักยภาพ อปท. สุขภาวะ สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม  และ
โครงการองคกรปกครองสวนทองถิน่ของภาคประชาชน  และการขยายพ้ืนที่ทางการเมืองของประชาชน
สนับสนุนโดย สํานกังานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) และไดรับความอนเุคราะหจาก ศ.ดร. มิ่งสรรพ  ขาว
สอาด “คร”ู ที่อดทนย่ิงในการอาน และใหคําแนะนํา รศ.ดร. ไชยันต  รัชชกูล  ศาสตราจารยเกียรติคุณ สรัสวดี
อองสกุล ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. อานันท  กาญจนพันธุ  ครูผูไมแหนงหนายตอคําถามโงๆ  ของศิษย
รวมถึงกํานันหวนิ ธนา ยะโสภา ทีช่วยเหลอืในหลายๆ โอกาส ชัยนุวัฒน  ปูนคําปน เกรียงไกร จนิะโกฏิ ตรสีกุล
กิตนวตระกูล ทีอ่ํานวยความสะดวกในหลายเรื่อง แตความบกพรองในงานชิน้นี้ยอมเปนของผูเขียนแตเพียงผู
เดียว
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การเขาสูพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประชาชนผานความสัมพันธท่ีหลากหลาย
อาทิ การสรางอํานาจตอรองผาน “การเลือกตั้ง” และการสรางความสัมพันธผานกลุม
ผลประโยชนตางๆ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพ้ืนท่ี “เปด” ท่ีประชาชนใช
เปน “พ้ืนท่ี” เพ่ือสรางสายสัมพันธกับรัฐแบบใหมได รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนองคกรท่ีมีความยืดหยุนสูง ในแงท่ีไมพัฒนาเปนระบบราชการท่ีตายตัว เปน
“องคกรก่ึงรัฐก่ึงสังคม” มีนวัตกรรมใหม ผูบริหารและสมาชิกเปนคนในพ้ืนท่ี ฯลฯ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงสามารถเปนองคกรของประชาชนไดอยางแทจริง

คําสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, สนามของการตอรอง,
การปกครองตนเอง, เครือขายความสัมพันธ

___________________________________________________________
รูปที่1 ภาพประกอบ คําประกาศ สะเอียบเครือขายองคกรภาคประชาชน รวม ยืนหยัด

ตอสู ปกปองปาสกัทอง และชุมชนหยุดสรางเขื่อนใหม แกไขปญหาเขื่อนเกา
เรงแกไขปญหา

ที่มา http://northern-thailand-river.com/คําประกาศ-สะเอียบเครือข
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The Dynamics of Local Government : a Closer Look at
the Expansion of Political Sphere in Thailand

Chaipong Samnieng
Researcher of Public Policy Studies Institute,
Chiangmai University

Abstract

The public's entry into the political space of local
administrative organizations through electoral success
has given them massive bargaining power. The public
has gained this through network building among interest
groups including families and relatives, groups with
access to natural resources, and capitalists and as a
result, local administrative organizations have become
an open space which people use to create new forms
of relationships with the state. In addition, recurring
local elections continue to build relationships between
local politicians and the electorate at many different
levels. Elections have thus become a political tool used
in bargaining with local politicians. Elections also provide
opportunities for newcomers to enter into the political
space. This indicates that local politics is not
monopolized by any one group and is instead open to
all those operating within this context of network
building. Local politics is thus a bargaining arena, and
importantly is a space for people and self-government
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In addition, local administrative organizations are highly
flexible and are not as fixed or rigid as formal
organizations or bureaucratic systems. In other words,
this is a semi-formal organization equipped with
innovations, and elected executives and members who
are attached to the area. Such flexibility allows for a
more responsive approach to the local people and
hence, these are organizations operating for the people.

Keywords local administrative organization, negotiation arena,
self-government, network relationships
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1. บทนํา
การปกครองสวนทองถ่ินของไทยมีวิวัฒนาการมาอยางตอเน่ือง และในชวง

เวลาตาง ๆ ก็มีความเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตางกัน โดยการปกครองสวนทองถ่ินในชวงแรก
เปนการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลาง โดยมีระบบราชการสวนภูมิภาคท่ี
แตงตั้งจากสวนกลางในการควบคุมทองถ่ิน  ในภายหลังรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติ
เพ่ือกระจายอํานาจจากสวนกลางใหทองถ่ินมากข้ึน  สัมพันธกับบริบทของสังคมท่ีมี
ความเปลี่ยนแปลงไปในหลาย ๆ ดาน  เชน จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน  ประชาชนมี
การศึกษามากข้ึน  เศรษฐกิจขยายตัว และประชาชนมีสํานึกความเปนพลเมือง ฯลฯ
นอกจากน้ีการขยายตัวของแนวคิดการเมืองภาคพลเมืองก็มีผลอยางสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงของทองถ่ิน

ความเปลี่ยนแปลงในหวง 2 ทศวรรษท่ีผานมามีวิกฤติทางการเมืองใน
ระดับประเทศเกิดข้ึนหลายครั้ง และทําใหประสิทธิภาพการทํางานของรัฐบาลสวนกลาง
ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  แตในทางกลับกัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินกลับ
กลายเปนฟนเฟองท่ีสําคัญในการพัฒนาในระดับทองถ่ิน  รวมถึงสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดในระดับหน่ึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินได
เปลี่ยนแปลงสายใยความสัมพันธเชิงอํานาจ และสรางสัมพันธภาพชนิดใหม จากอํานาจ
ศูนยกลางเปนผูกําหนดนโยบายมาเปน “ทองถ่ินกําหนดตนเอง”1 (เอนก  เหลาธรรม
ทัศน, 2552; สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2554; วีระศักดิ์
เครือเทพ, 2550) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติของการสรางพ้ืนท่ีการเมืองใหแก
ประชาชนจึงมีความสําคัญ  ท้ังน้ีเพ่ือใหสามารถพัฒนา และกําหนดทิศทางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเปนองคกรท่ีเปนประโยชนอยางสูงสุดแกประชาชน ใน
บทความน้ีจะฉายภาพใหเห็น (1) วิวัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงของการปกครองสวน
ทองถ่ินไทย (2) เปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจการปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน

1 เปนแนวที่ใหทองถิ่นสามารถขับเคลือ่น “วาระ” “ความตองการ” ของตนผาน อปท. (ซ่ึงยังไมลงตัวใน
รูปแบบ) เพ่ือสรางพ้ืนที่การจัดการที่หลากหลาย  สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ อยางหลากหลาย และ
ใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ (ชํานาญ  จันทรเรือง 2555) ในที่นีอ้าจถอืวาเปนการเคลื่อนไหวเพ่ือการ
กระจายอํานาจแนวใหม แตวามีขอถกเถียงในแงทีจ่ะสามารถปฏิบัติไดจริงหรอืไม เพราะการเกดิจังหวัดจัดการ
ตนเอง มีพ้ืนทีท่ับซอนกับ อปท. ในระดับตางๆ อยางกวางขวาง รวมถึงในแงของกฎหมายเฉพาะของแตละ
หนวยงาน
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2. หลักการปกครองสวนทองถ่ิน
การปกครองทองถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐกลางไดกระจายอํานาจไปใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนท่ีและประชากรเปนของ
ตนเอง และมีอิสระ (Autonomy) ในการดําเนินกิจการตางๆ  เพ่ือใหประชาชนใน
ทองถ่ินไดเขามีสวนรวมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ในการเสนอปญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบการทํางานและรวม
รับบริการสาธารณะตางๆ  แมวาการปกครองสวนทองถ่ินจะมีอิสระในการดําเนินงาน
แตยังอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง (วุฒิสาร ตันไชย, 2547 : 1-2) โดยการ
ปกครองสวนทองถ่ินมีเปาหมาย คือ

1) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสถาบันท่ีใหการศึกษา การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน

2) เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเอง  ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ  การปกครองท่ีใหประชาชน
ปกครองตนเอง ไมใชเปนการปกครองท่ีเกิดจากคําสั่ง คําบังคับบัญชาจาก
เบื้องบน

3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนองความตองการของทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนองความตองการ
ของทองถ่ินตรงเปาหมายหรือตรงตอความตองการท่ีแทจริง  เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหบริการและสนองความตองของประชาชนอยางรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ

4) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง (ประหยัด
หงษทองคํา 2520)

การปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทย และของตางประเทศเกือบท่ัวโลก
อยูในชวงการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญอีกท้ังมีการปรับตัวจากสภาพเดิมๆ ดวยสาเหตุ
และปจจัยของแรงผลักดันหลายประการ อาทิเชน

ประการท่ีหน่ึง เกิดมาจากแรงผลักดันของกระแสการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และกระบวนการทําใหการเมืองการปกครองเปนประชาธิปไตย
(Democratization) เกิดข้ึนอยางกวางขวางท่ัวโลก สงผลใหการปกครองในแบบท่ีไม
เปนประชาธิปไตย ตองปรับไปเปนก่ึงประชาธิปไตย (Semi democracy) ประเทศท่ี
ปกครองในระบอบก่ึงประชาธิปไตยตองปรบัไปเปนประชาธิปไตยในระดับท่ีมากข้ึน
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มีการปรับแนวคิดของประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy) เชน ปรับใชระบบ
ถอดถอนผูแทน ระบบเสนอกฎหมายโดยประชาชน การลงประชามติ เปนตน

ประการท่ีสอง อิทธิพลของกระแสความคิดแบบเสรี นิยมใหม (Neo-
liberalism) มีเปาหมายในการลดทอนบทบาทของรัฐ ลดขนาดกําลังคนของภาครัฐ
รวมท้ังตองการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของระบบราชการประเภทตางๆ โดยสงเสริม
ใหสังคม ประชาชน องคกรเอกชน องคการมหาชน รวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเขามามีบทบาทและมีอํานาจหนาท่ีแทนรัฐสวนกลาง

ประการสุดทาย เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนเมืองใหม (Urbanization) ของชุมชนตางๆ รวมถึง
การเกิดข้ึนของขบวนการสังคมแบบใหม (New Social Movement) ซึ่งมี
ฐานเศรษฐกิจอยูในเขตเมืองเปนสําคัญ กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงไปเปนเมืองไมวาจะ
เปนไปในลักษณะใด เชน มีการสรางเมืองใหม มีการขยายเขตเมืองเดิมออกไป เปนตน
ไดสงผลกระทบตอการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันท้ังสิ้น
(นครินทร  เมฆไตรรัตน และคณะ 2546 : 25-26)

ความเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ขางตน ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวท่ีจะ
“ปกครองตนเอง” ของทองถ่ินตางๆ เพ่ือใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีน้ันๆ
การเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยน เรียกรอง การปกครองตนเองเปนกระแสท่ีมีอยางกวางขวาง
ในโลกปจจุบัน เพราะรัฐสวนกลางไมสามารถตอบสนองตอบความตองการของภาคสวน
ตางๆ ไดอยางท่ัวถึง และสังคมท่ัวโลกมีแนวโนมเปนพหุสังคมท่ีมีความหลากหลายทําให
ทองถ่ินมีความหลากหลาย (นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ 2552)

การปกครองสวนทองถ่ินมีลักษณะของการมอบอํานาจใหประชาชนปกครอง2

เปนลักษณะของการกระจายอํานาจ “decentralization” ซึ่งตางกับการรวมอํานาจ

2 หลักในการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของประเทศตางๆซ่ึงนิยมใชกันในประเทศตางๆ  มี 3 หลัก คือ
1) หลักการรวมอํานาจปกครอง (Centralization) คือ การรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง มีรฐับาลในการ

ดําเนนิกจิการทกุประเภท ไมมีความยืดหยุน และไมสามารถสนองตอบความตองการของคนกลุม
ตางๆไดอยางทัว่ถึง

2) หลักการแบงอํานาจปกครอง (Deconcentration) คือ การที่รฐัสวนกลางมอบอํานาจ หนาที่บาง
ดานใหทองถิ่นรับไปดําเนนิการแทน แตอํานาจสูงสุดในการตัดสนิใจ หรอืการดําเนนิกจิการตางๆ
ยอมเปนของสวนกลาง ถอืวาเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจ

3) หลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) คือ การทีร่ัฐสวนกลางใหอํานาจ
หนาที่แกองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการดําเนนิกจิการตางๆ ของตนไดอยางอิสระในระดับหนึ่ง การกระจาย
อํานาจมีความยืดหยุนในการใหทองถิ่นมีแนวทางในการดําเนนิกิจการของตนสูง และสามารถตอบสนองความ
ตองการ และแกปญหาของคนในทองถิน่ได
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“centralization” หรือการแบงอํานาจ “deconcentration” ทําใหเกิดมีการปกครอง
ตนเอง และมีความเปนอิสระในการบริหาร แตก็ยังอยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลของ
รัฐตามสมควร ซึ้งรูปแบบของการปกครองทองถ่ิน คลายคลึงกับรูปแบบการปกครอง
ประเทศ คือ มีฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  ฝายนิติบัญญัติเปนองคประกอบท่ีแสดง
ใหเห็นลักษณะของการปกครองตนเอง โดยใหราษฎรเลือกผูแทนของตนเขาไปกําหนด
นโยบายการบริหารงานในทองถ่ิน สวนฝายบริหารเปนผูรับนโยบายฝายนิติบัญญัติไป
ปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ หรือการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 69 บัญญัติไววา “ทองถ่ินใดท่ี
เห็นสมควรจัดใหราษฎรมีสวนในการปกครองทองถ่ิน ใหจัดระเบียบการปกครองเปน
ราชการสวนทองถ่ิน” การปกครองสวนทองถ่ินตองมีลักษณะ ดังน้ี

1) มีองคกรท่ีเปนนิติบุคลคล อันไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
สุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งมี
อํานาจดําเนินการตามกฎหมาย

2) มีการเลือกตั้งเจาหนาท่ีเขามาบริหารงานในฐานะตัวแทนของประชาชน
3) มีการบรหิารงานอยางอิสระ โดยรฐัเขาควบคุมเพียงสวนนอย
4) มีเงินในการบริหารงานเอง

พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 70 บัญญัติไววา
“ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินดังน้ี (1) องคการบริหารสวนจังหวัด (2)
เทศบาล (3) สุขาภิบาล (4) ราชการสวนทอง ถ่ิน อ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ” (ธเนศวร เจริญเมือง, 2550 : 85)

ดวยลักษณะดังกลาวขางตนการปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนรากฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากเปนสถาบันท่ีทําหนาท่ีในการฝกฝน ให
การศึกษาเก่ียวกับการเมืองแกประชาชน ทําใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
ปกครองตนเอง เกิดสํานึกและเห็นความสําคัญ คุนเคยกับการใชสิทธิทางการเมือง

การใชอํานาจปกครองทั้ง 3 รูปแบบมีจุดออนและจุดแข็งทีแ่ตกตางกนัออกไป การจะใชหลักการ
ปกครอง ชนิดใด ขึ้นอยูกับสถานการณแตละประเทศ ขีดขั้นความรูความสามารถ และความพรอมของ
ประชาชน การรวมอํานาจ แบงอํานาจ และการกระจายอํานาจปกครอง มีลกัษณะสําคัญ จุดแข็ง และจุดออน
ที่แตกตางกันดังนี้

ประเทศไทยใชหลักการปกครองทั้ง 3 รูปแบบ ผสมกัน คือ การรวมอํานาจการปกครองใชในการ
บริหารราชการสวนกลาง การแบงอํานาจปกครองใชในการบริหารราชการสวนภูมิภาค และการกระจายอํานาจ
การปกครองใชในการบริหารผานองคกรปกครองสวนทองถิน่
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หนาท่ีพลเมือง อันจะนําไปสูความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
เปนการเมืองท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  เปนตัวแทนของประชาชน จึง
สามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินไดตรงเปาหมาย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลได การปกครองสวนทองถ่ินจึง
มุงหมายใหทองถ่ินสามารถจัดการปญหา หรือดําเนินนโยบายในทองถ่ินใหสอดคลองกับ
บริบท และใหคนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของทองถ่ิน และ
เปนการสรางประชาธิปไตยในระดับฐานรากของประเทศ

3. พลวัตการปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทย :
จากรวมศูนยถึงการแบงอํานาจ

การปฏิรูปการปกครองเกิดภายใตความเปลี่ยนแปลงภายในสังคมไทย ท่ี
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากการผลิตเพ่ือการยังชีพเปนการผลิตเพ่ือการขาย (นิธิ
เอียวศรีวงศ, 2543) สงผลใหเกิดคนกลุมใหมๆ เชน ราษฎร  ทหาร  นักหนังสือพิมพ
(นครินทร  เมฆไตรรัตน, 2553) การเลิกทาส และการเกณฑทหาร พ.ศ. 2448 ทําให
สถานะของไพรหมดไปและเปลี่ยนเปนราษฎร  รวมถึงวัฒนธรรมและอารยะธรรมตางๆ
ไดหลั่งไหลเขามาสูสังคมไทย ประกอบกับอิทธิพลในการแสวงหาเมืองข้ึนของชาติ
ตะวันตกท่ีสําคัญ 2 ชาติ คือ อังกฤษและฝรั่งเศส ทําใหมีการปรับโครงสรางทาง
การเมืองการปกครอง เพ่ือใหสอดรับกับสถานการณ (อัญชลี สุสายันต, 2552) นํามาสู
การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังทรงมี
พระราชดํารัสเก่ียวกับเรื่องน้ีวา “…การปกครองบานเมืองของเราซึ่งเปนไปในปจจุบันน้ี
ยังไมเปนวิธีการปกครองท่ีจะใหการท้ังปวงเปนไปสะดวกไดแตเดิมมาแลว ครั้นเมื่อลวง
มาถึงปจจุบันบานเมืองยิ่งเจริญกวาแตกอนหลายเทา การปกครองอยางเกาน้ันก็ยิ่งไม
สมกับความตองการของบานเมืองหนักข้ึนทุกที จึงไดมีความประสงคอันยิ่งใหญท่ีจะ
แกไขธรรมเนียมการปกครองใหสมกับเวลาใหเปนการท่ีเจริญแกบานเมือง...” (ชัยอนันต
สมุทวณิช 2523) รวมถึงระบบไพรท่ีใชมาแตเดิมไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะ
จํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน  มีการผลิตเพ่ือขายแทนการผลิตเพ่ือยังชีพ  ทําใหเกิดไพร
กระฎมพีท่ีสามารถจางไพรคนอ่ืนเขาเวร(ทํางาน)แทนได  รวมถึงเกิดไพรหนีนาย หรือ
ไพรตกสํารวจจํานวนมากทําใหการเก็บภาษีอากร  การควบคุมแรงงานในระบบไพรไม
สามารถใชไดอีกตอไป (นิธิ  เอียวศรีวงศ, 2543; อัญชลี สุสายันต, 2552) นํามาสูการ
ปฏิรูปการปกครองโดยรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง (Centralization) สรางรัฐราชการ
มีการตั้งกระทรวง ทบวง กรม ในสวนกลาง สวนภูมิภาคไดจัดการปกครองในระบอบ
เทศาภิบาลท่ีสงขาหลวงหรือขาราชการจากสวนกลางมาปกครอง สวนการปกครองสวน
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ทองถ่ินไดมีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ และสุขาภิบาลทาฉลอมเปนจุดเริ่มตนของ
การปกครองสวนทองถ่ินของไทย เพ่ือใหการทํางานของระบบราชการเปนระบบมาก
ข้ึน กอใหเกิดการปฏิรูปหลายประการดวยกันดังน้ี (ชูวงศ  ฉายะบุตร 2539 : 50-
52; สมคิด เลิศไพฑูรย 2549 : 226-227; นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ 2552)

(1) การคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม
ในสมัย ร. 5 ลัทธิจักรวรรดินิยมกําลังแผขยายเขามาในเอเชียอาคเนย มีการ

ลาอาณานิคม (Colonial aggrandizement) ของประเทศมหาอํานาจตะวันตก เชน
อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปนและฮอลันดาประเทศรายรอบของไทยไดตกเปนเมืองข้ึนของ
ประเทศตะวันตก  พมาท่ีเปนคูแขงในการขยายอํานาจของสยามไดตกเปนเมืองข้ึนของ
อังกฤษในป พ.ศ. 2428 ลาว และเขมร ในป พ.ศ. 2436 รวมถึงเหตุการณ ร.ศ.112
(พ.ศ.2436) ฝรั่งเศสไดนําเรือกลไฟปดปากอาวไทย  สรางความหวาดหว่ันใหชนช้ันนํา
ไทยเปนอยางมาก เหตุการณในครั้งน้ันทําให ร. 5 ตองยินยอมยกดินแดนฝงซายแมนํ้า
โขงใหฝรั่งเศส

นอกจากน้ีอังกฤษ และฝรั่งเศสไดเขามาแสวงหาผลประโยชนจากประเทศไทย
เชน ฝรั่งเศสไดถือโอกาสท่ีไทยยังไมมีระบบการปกครองท่ีดีและรักษาอาณาเขตใหมี
ประสิทธิภาพ ไดอางวิธีการสํารวจทางวิชาการท่ีเรียกวา Scientific expedition เปน
เครื่องมือ อาศัยปญหาเรื่องชายแดนเปนสาเหตุทําใหสยามตองปรับปรุงการปกครอง
บานเมืองใหทันสมัย (Modernization) ไมใชบานปาเมืองเถ่ือน ร. 5 ไดยกเลิก
ขนบธรรมเนียมประเพณีกดข่ี หรือกอใหเกิดความไมยุติธรรมแกราษฎร เชน การมีทาส
การใชจารีตนครบาลในการพิจารณาความ  การมอบคลานเขาเฝา  การไมใสเสื้อผา
เปนตน

การทําใหสยามศิวิไลซ  หรือทันสมัย (Modernization) เพ่ือไมใหชาติ
ตะวันตกยกเปนขออางในการยึดครอง การทําใหทันสมัยเปนการลอกเรียน คัดสรร
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตะวันตกใหเขากับสังคมไทย  และไมทําใหความสัมพันธเชิง
อํานาจท่ีมีมาแตเดิมเปลี่ยนแปลงไป  จะเห็นไดวาในสมัยน้ีมีสถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตก  การแตงกายในชุดสากล การสงนักเรียนไทยไปเรียนตางประเทศ ฯลฯ ซึ่งการ
กระทําอะไรตามแบบตะวันตกทําใหสยามศิวิไลซในสายตาชาวตะวันตก แตไมไดเปลี่ยน
สัมพันธภาพทางอํานาจภายในของสยามแตอยางใด
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(2) การสญูเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีการทําสนธิสัญญาเบาวริง  กับอังกฤษ ในป พ.ศ. 2398

ตามสนธิสัญญาไทยตองยินยอมตามเง่ือนไขท่ีเสียเปรียบหลายหลายประการ อาทิเชน
(1) อังกฤษมีสิทธิตั้งสถานกงสุลในไทยเพ่ือดูแลผลประโยชน และตั้งศาลกงสุล เพ่ือชําระ
ความของคนในบังคับอังกฤษได (2) ไทยใหสิทธิการคาโดยเสรีแกคนในบังคับอังกฤษ
โดยไมตองผานคนกลาง (3) ไทยตองยกเลิกการเก็บคาระวางปากเรือ แตกําหนดภาษีขา
เขาตามราคาสินคาในอัตรารอยชัก 3 สวน ภาษีขาออกใหเก็บเพียงครั้งเดียว ตามพิกัดท่ี
กําหนดไวในหนังสือสัญญา เชน งาชางหาบละ 10 บาท ขาวสารเกวียนละ 10 บาท
นํ้าตาลทรายขาวหาบละ 2 สลึง รงหาบละ 6 บาท แทนการเก็บตามขนาดเรือท่ีชาติ
ตะวันตกเห็นวาไมมีความแนนอนและไมยุติธรรม (4) ไทยใหพอคาอังกฤษนําสินคาทุก
ชนิดเขามาขายในประเทศไทยได ยกเวน อาวุธยุทธภัณฑท่ีตองขายใหแกรัฐบาลไทย
เทาน้ัน และฝนท่ีนําเขามาตองขายใหเฉพาะเจาภาษีฝน แตหากเจาภาษีฝนไมซื้อ พอคา
ท่ีนําฝนเขามาตองนํากลับออกไป (5) รัฐบาลไทยมีสิทธิหามสงขาว เกลือ และปลาออก
นอกประเทศได โดยมีเง่ือนไขวาตองแจงใหกงสุลทราบลวงหนาเปนเวลา 1 เดือน (6)
หากไทยทําสนธิสัญญายกประโยชนใหชาติใดชาติหน่ึงในวันขางหนา นอกเหนือจากท่ี
อังกฤษไดรับในครั้งน้ี อังกฤษจะตองยินยอมดวย (7) สนธิสัญญาฉบับน้ีไมไดกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา (จักษ พันธุชูเพชร, 2549 : 118-121)

ในเวลาตอมาชาติตะวันตกอีกหลายชาติ เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
เดนมารก โปรตุเกส เนเธอรแลนด สวีเดน นอรเวย เบลเยียม ปรัสเซีย (เยอรมนี) ไดเขา
มาทําหนังสือสัญญาในลักษณะเดียวกัน เน่ืองมาจากอังกฤษ และชาติตะวันตกอ่ืนๆ ถือ
วากฎหมายและวิธีพิจารณาความของประเทศไทยยังไมมีระเบียบแบบแผนท่ีดีพอ ทําให
การปกครองมีความยุงยาก  ร. 5 จึงมีพระราชประสงคท่ีจะปรับปรุงการศาลยุติธรรม
และกฎหมายของประเทศใหเปนระเบียบเรียบรอยและเปนท่ีเช่ือถือแกตางประเทศ ซึ่ง
ประเทศไทยไดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอยางสมบูรณภายหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองแลว ในป พ.ศ. 2481 ภายหลังจากจัดทําประมวลกฎหมายอาญา  ประมวล
กฎหมายแพง  ประมวลกฎหมายพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายพิจารณา
ความอาญาเสร็จสมบูรณแลว (ธนากร วรปรัชญากุล, 2550)

(3) การปกครองทองถ่ิน
การปกครองแบบใหมในระดับทองถ่ิน ร. 5 ไดทดลองจัดตั้งหนวยในป

พ.ศ. 2440 เรียกวา “สุขาภิบาลกรุงเทพฯ” สืบเน่ืองดวยในหลวง  ร. 5 ไดเสด็จ
ประพาสยุโรปและประเทศเพ่ือนบานท่ีเปนอาณานิคมของอังกฤษหลายครั้ง และไดทรง
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ทอดพระเนตรบทบาทของหนวยงานทองถ่ินในการดูแลทองถ่ินของตนเองในประเทศ
เหลาน้ันท่ีบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมดูแลราษฎร ในการจัดตั้งสุขาภิบาล
กรุงเทพฯ มีหนาท่ีสําคัญ คือ  การรักษาความสะอาดในชุมชนของตน การบูรณะและ
การสรางสาธารณูปการในชุมชน เชน ถนน  ไฟตามเสนทาง  สวนสาธารณะ  สนาม
กีฬา ฯลฯ การทําลายขยะมูลฝอย  การจัดใหมีสวมสําหรับมหาชนท่ัวไป  การควบคุม
อาคาร  สิ่งปลูกสราง  การยายสิ่งโสโครกและสิ่งกอสรางความรําคาญแกประชาชน
จึงจัดไดวาเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทยท่ีมีการจัดตั้งหนวย
การปกครองทองถ่ินข้ึน (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539 : 55; ธเนศวร เจริญเมือง, 2550 : 88)

แตอยางไรก็ตามการปฏิรูปการปกครองของ ร.5 เปนการปฏิรูปเพ่ือกระซับ
อํานาจของพระมหากษัตริย  ใหมั่นคงและกวางขวางมากข้ึน  รวมถึงเปนการสถาปนา
“รัฐสยาม” ภายใตบูรณาเขตแหงรัฐ สวนการปกครองสวนทองถ่ินเปนแตการขยาย
อํานาจรัฐใหกวางขวางและท่ัวถึงมากข้ึน(ดู ธงชัย วินิจจะกูล, 2530, 2544) รวมถึงเปน
สวนหน่ึงของการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง (Centralization) การปกครองสวน
ทองถ่ินในสมัย ร. 5 มิไดเปนการกระจายอํานาจ (Decentralization) อยางท่ีเราเขาใจ
ในปจจุบัน

แมวาจะมีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในป พ.ศ.2440 เปนไปตามกฎหมาย
ท่ีเรียกวา  พระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 มีลักษณะเปนการปกครอง
ทองถ่ินโดยขาราชการประจํา (Local Government by Government Officials) คือ
เสนาบดีกระทรวงนครบาล นายชาง และนายแพทย (ธเนศวร  เจริญเมือง 2550 : 89)
เปนผูบริหารจัดการ และในป พ.ศ. 2448 หลังจากท่ีเคยเสด็จตลาดทาฉลอม เมือง
สมุทรสาคร พบวาตลาดสกปรก สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีมหาดไทย
ไดตําหนิขาราชการเมืองสมุทรสาคร จนสงผลใหตลาดและเมืองทาฉลอมไดรับการดูแล
อยางดีในเวลาตอมา จึงไดทรงจัดตั้งสุขาภิบาลทาฉลอมข้ึนเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม
พ.ศ.2448 (ร.ศ.124) เปนสุขาภิบาลหัวเมืองแหงแรก (กระทรวงมหาดไทย 2513 :
243 อางใน ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539 : 88) ใหกํานันและผูใหญบานท่ีอยูในเขต
สุขาภิบาลรวมเปนคณะกรรมการ  สุขาภิบาลมีหนาท่ีดําเนินการซอมแซมถนนหนทาง
จุดโคมไฟ รักษาความสะอาดและกิจการอ่ืนอันเปนประโยชนแกราษฎรในทองท่ี โดยใน
การทํากิจการใดๆ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากเทศาภิบาล (นันทวัฒน
บรมานันท, 2552 : 29) และ 2 ปหลังจากน้ัน ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดการ
สุขาภิบาล ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ใหมีการจัดตั้งสุขาภิบาลในหัวเมืองท่ัวประเทศ

พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) แบงสุขาภิบาล
ออกเปน 2 ประเภท คือ สุขาภิบาลสําหรับหัวเมือง จัดตั้งในทองเมืองท่ีมีความเจริญ
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มาก และสุขาภิบาลสําหรับตําบล จัดตั้งในทองท่ีท่ีเปนท่ีชุมชนมากอยูในเฉพาะตําบล
การจัดตั้งสุขาภิบาลเปนหนาท่ีของขาหลวงเทศาภิบาล ปรึกษาหารือกับกํานัน
ผูใหญบานผูเปนหัวหนาราษฎรในทองท่ีน้ันๆ เมื่อเห็นสมควรการจัดสุขาภิบาลในทองท่ี
ใด ใหขาหลวงเทศาภิบาลมีใบออกกราบถวายบังคมทูล ขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตจัดการสุขาภิบาล3ในทองท่ีน้ัน (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539 : 88) สุขาภิบาล
เมืองมีกรรมการ 11 คน สุขาภิบาลตําบลมีกรรมการ 5 คน คณะกรรมการท้ังหมดลวน
เปนขาราชการสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการเมือง ปลัดเมือง นายอําเภอ ครู กํานัน
และผูใหญบาน คณะกรรมการสุขาภิบาลทําหนาท่ีท้ังดานนิติบัญญัติและบริหาร การ
จัดตั้งสุขาภิบาลตามหัวเมืองตางๆ กระจายออกไปตามหัวเมืองตางๆ จํานวน 35 แหงใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 (ธเนศวร เจริญเมือง, 2550 : 90)

ตอมากระทรวงมหาดไทยไดรับหนาท่ีในดานอนามัยและการศึกษาข้ันตนของ
ราษฎรจึงไดคิดแยกเปน “กรมการตําบล” แตเพ่ือใหขาหลวงเทศาภิบาลทดลองนําไป
จัด ปรากฏวามีผลดีในการศึกษาของราษฎร จึงไดแกไขพระราชบัญญัติใหมเมื่อ พ.ศ.
2458

ในสมัยตอมารูปแบบการปกครองทองถ่ินมิไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก
แมในสมัยรัชกาลท่ี 6 จะมีการตั้งเมืองจําลอง “ดุสิตธานี” ก็ไมอาจถือวาเปนการ
ปกครองส วนทอง ถ่ิน 4 และในป  พ .ศ . 2475 ในหลวงรั ชกาล ท่ี 7 ได จั ดตั้ ง

3 สุขาภิบาลเมอืงและสุขาภิบาลตําบล มีอํานาจหนาทีด่ังนี้
1) รักษาความสะอาดในทองที่
2) การปองกนัและรักษาความเจ็บไขในทองที่
3) การบํารุงรกัษาทางไปมาในทองที่
4) การศึกษาชั้นตนของราษฎร

4 ในป พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัวไดมีพระราชประสงคใหประชาชนชาวไทยไดรูจกั
การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย จึงไดทรงจดัตั้งสภาประชาธิปไตย ที่เรียกวา “ดุสิตธาน”ี โดยให
ขาราชการชัน้ผูใหญและขาราชการในสํานกัเปนสมาชกิเรียกวา “ทวยนาคร” มีการตราธรรมนญูลักษณะการ
ปกครอง คณะผูบริหารเรียกวา “คณะนคราภิบาล” โดยคณะนคราภิบาลมฐีานะเปนนติิบุคคลอยูภายใตการ
กํากับดแูลของสวนกลาง มีสิทธิถอืกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและมอีํานาจจําหนายจายโอนทรัพยเพ่ือประโยชนของ
ตนเอง อํานาจหนาทีข่องนคราภิบาลดุสิตธานีเปนอํานาจหนาที่ในการดแูลทกุขสขุของราษฎร จดัการ
บํารุงรักษาทางบกทางน้ํา รกัษาความสะอาด จัดการสาธารณะสขุ การศึกษา สวนสาธารณะ ซ่ึงเปนอํานาจ
หนาทีท่ํานองเดียวกับสุขาภิบาลและเทศบาลในสมัยตอมา การจัดการกิจการของนคราภิบาลดุสิตธานอีาศัย
รายไดจากการเก็บภาษีในเขตนคราภิบาล ซ่ึงการกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีจะตองเรียกประชุม
ทวยนาครเพ่ือทําความตกลงทกุครั้ง นอกจากนี้     นคราภิบาลยังมรีายไดจากการออกใบอนญุาตยานพาหนะ
รานจําหนายสุรา และโรงละคร อกีทั้งยังมีรายไดจากการตั้งกจิการทีท่ํากําไร เชน ธนาคาร โรงรับจํานํา ตลาด
เปนตน (นันทวัฒน บรมานนัท 2552 : 30) การจัดตั้ง “ดุสิตธานี” นี้ยังมีขอสงสัยวาทรงตองการใหมกีาร
ปกครองตนเองของราษฎร หรอืไมเพราะภายหลังจากตั้งดุสิตธานีแลวไมมกีารประชุมคณะกรรมการเลย รวมถึง
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“คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล” (Municipality) เพ่ือทําการศึกษาการดําเนิน
กิจการทองถ่ินในประเทศตางๆ  นําโดยท่ีปรึกษาชาวตางประเทศนาย ริชารด ดี. เครก
(Richard D. Craig) ปรากฏผลการศึกษาในสาระสําคัญ 5 ประการ (นันทวัฒน
บรมานันท 2552 : 31) คือ

1) ควรตั้งกรมเทศบาลอยูในกระทรวงมหาดไทย
2) การตราขอบญัญตัิและการทํางบประมาณตองไดรับอนุมตัจิากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย
3) ควรแบงเทศบาลออกเปน 3 ช้ัน โดยอาศัยหลักรายไดและจํานวนราษฎร ใหมี

บทบัญญัติยกฐานะหรือลดฐานะของเทศบาลได เมื่อรายไดและจํานวนราษฎร
ในเทศบาลเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

4) ควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกท่ีไมไดเปนขาราชการ กําหนดคุณสมบตัิใหผูท่ีมี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตองเปนผูท่ีอยูในเขตเทศบาลไมนอยกวา 1 ป และเสีย
ภาษีถึงจํานวนท่ีกําหนด

5) ใหสภาเทศบาลมผีูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ปลัดจังหวัด สาธารณสุข
จังหวัด นายอําเภอ กํานัน และสมาชิกอีก 4 คน ท่ีมาจากการเลือกตัง้เปน
กรรมการ

ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ทรงเห็นวาการปกครองทองถ่ินในแบบเทศบาลน้ันในอนาคต
ขา งหนาประทศไทย จะตองมีการ เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) ไปเปนระบอบประชาธิปไตย
(Democracy) การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเปนผลดีก็ตอเมื่อไดมีการเตรียม
ตัวอยางคอยเปนคอยไปในการเรียนรู ทดลอง เพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับระบอบ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง โดยกระบวนการเรียนรูทองถ่ิน ตอมาจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุดหน่ึงข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณารางพระราชบัญญัติเทศบาล เรียกวา “คณะกรรมการ
รางพระราชบัญญัติเทศบาล” และไดรับการพิจารณาในสภาเสนาบดี เมื่อวันท่ี 19
มกราคม พ.ศ. 2473 สภาเสนาบดีเห็นชอบในหลักการ และใหกรมรางกฎหมาย
พิจารณาหลักการในรางกฎหมายฉบับน้ันเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ ปเดียวกัน แตก็ยังไมมี
การนําออกมาบังคับใชเปนกฎหมายจนเกิดเหตุการณ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

ไมมีราษฎรอาศัยอยูในพ้ืนที่ เปนแตเพียงเมอืงตุกตาจําลองและไดยกเลิกไปในที่สุด  โดยไมเกิดผลกระเทอืน
อยางมีนัยสําคัญตอการปกครองทองถิ่น และการสรางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยแตอยางใด
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สวนสุขาภิบาลไมไดรับความสนใจ ทําให สุขาภิบาลมีจํานวนเทาเดิม คือ 35 แหง แต
การบริหารก็ลดความสําคัญลงเปนลําดับ เน่ืองจากงานสุขาภิบาลเปนงานฝากและผูนํา
ไมใหความสนใจ และกรรมการสุขาภิบาลซึ่งเปนขาราชการประจําตองทําหนาท่ีหลัก
ของตน (ธเนศวร เจริญเมือง, 2550 : 91) การปกครองในรูปแบบสุขาภิบาลจึงไมมี
ความเจริญกาวหนาเทาท่ีควร

อาจกลาวไดวาการปกครองสวนทองถ่ินของไทยเกิดจากความตองการในการ
รวมศูนยอํานาจเขาสูศูนยกลาง มิใชการความตองการในการกระจายอํานาจ การ
กระจายอํานาจเปนแตผลพลอยไดท่ีกอใหเกิดองคกรตาง ๆ ท่ีจะพัฒนารูปแบบตอมาใน
ภายหลัง สงผลใหการกระจายอํานาจในระยะแรกไมกาวหนาเทาท่ีควร

4. การปกครองทองถ่ินไทย : พัฒนาการในความแยงยอน
ในป พ.ศ. 2475 คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหา-
กษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ5 ไดมีการจัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการ
แผนดินแบบใหม โดยในป พ.ศ. 2476 ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ
ราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 กําหนดใหมีการจัดระเบียบบริหาร
ออกเปน 3 สวน คือ ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน
(นันทวัฒน บรมานันท, 2552 : 31-32; นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, 2552; สมคิด
เลิศไพฑูรย, 2549) ซึ่งการจัดระเบียบราชการบริหารสวนทองถ่ินออกเปนชวงเวลา ดังน้ี

1) รัฐบาลของคณะราษฎรมีนโยบายชัดเจนท่ีจะกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ใน
พ.ศ. 2476

2) รัฐบาลไดผาน พ.ร.บ. จดัระเบียบเทศบาล ใหมีเทศบาล 3 แบบคือ เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาํบล เริม่ตนท่ียกฐานะสุขาภบิาล 35 แหงท่ี
มีอยูข้ึนเปนเทศบาล แลวจดัตั้งเพ่ิมเติม

3) รัฐบาลของคณะราษฎรมุงหมายท่ีจะพัฒนาการปกครองสวนทองถ่ินเพียง
รูปแบบเดยีว คือ เทศบาล และขณะน้ันมตีําบลท่ัวประเทศรวม 4,800 ตําบล
รัฐบาลหวังท่ีจะยกฐานะทุกตําบลใหเปนเทศบาล

5 กอนป พ.ศ. 2482 ประเทศไทยใชชือ่ประเทศวาสยาม ในทีน่ี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจทีต่รงกนัอาจใชวา
“ประเทศไทย” ดวย
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ตามกฎหมายป พ.ศ. 2476 เทศบาลแบงออกเปน 2 สวนคือ สภาเทศบาล6

ทําหนา ท่ีดานนิติบัญญัติ  และคณะเทศมนตรี 7 ในสวนฝายบริหาร เรียกวา
คณะเทศมนตรี เทศบาลมีฐานะเปนนิติบุคคลเปนองคการท่ีมีงบประมาณ ทรัพยสิน มี
เจาหนาท่ีของตนเอง และมีอํานาจอิสระในการปฏิบัติงานในเขตทองถ่ินน้ันตาม
กฎหมายระบุ หนาท่ีของเทศบาลโดยเฉพาะเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีกวางขวาง
มากไดแก รักษาความสงบเรียบรอย จัดสรางและบํารุงทางบก ทางนํ้า รักษาความ
สะอาด กําจัดขยะ ปองกันและระงับโรคติดตอ จัดการดับเพลิง จัดการศึกษาข้ันตน จัด
ทําทาเทียบเรือ ทาขาม สุสาน บํารุงการหาเลี้ยงชีพของประชาชน จัดการไฟฟา เทศ
พาณิชย จัดการประปา โรงฆาสัตว จัดการเรื่องตลาด โรงพยาบาล จัดทําและบํารุงการ
กีฬา จัดทําและบํารุงสวนสาธารณะและสวนสัตว ฯลฯ

รัฐบาลไดพยายามแกไขอุปสรรคตางเ พ่ือให เทศบาลเจริญข้ึน โดย
ไดเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายถึง 4 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล
พ.ศ. 2476 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยังคงใชบังคับอยูในปจจุบัน (ชูวงศ ฉายะบุตร,
2539 : 93; นันทวัฒน บรมานันท 2552 : 32) แตก็ไมสามารถท่ีจะขยายการปกครอง
ในรูปแบบเทศบาลไดเกินกวา 117 แหง เพราะวาเทศบาลมีบทบาท งบประมาณและ
อํานาจท่ีจํากัด จึงทําใหขยายตัวชาและการปกครองทองถ่ินแบบเทศบาลไมเหมาะสม
กับสังคมท่ีประชาชนยังขาดความรูและความสนใจในเรื่องการปกครองทองถ่ิน (ธเนศวร
เจริญเมือง 2550; 2539) รัฐบาลจึงไดกลับมากระจายอํานาจใหแกทองถ่ินในแบบ
สุขาภิบาลอีกครั้งหน่ึง (สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2495) แตการปกครอง
ทองถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาลก็ทําไดเฉพาะในตําบลท่ีตั้งท่ีวาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ
สวนตําบลท่ีไมอยูในตัวอําเภอไมสามารถใชรูปแบบน้ีได  รัฐบาลจึงไดเพ่ิมการปกครอง
สวนทองถ่ินอีก 2 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวน
ตําบลข้ึน

ตอมาการปกครองเทศบาลอยูภายใตการ “นํา” ของขาราชการประจํา โดย
แบงเทศบาลออกเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เมือง และตําบล โดยเทศบาลตําบล
อาศัยความตามมาตรา 9 แหงกฎหมายวาดวยเทศบาลกําหนดไววาไดแกทองถ่ินซึ่งมี

6 สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น เทศบาลนครมีสมาชกิ 24 คน
เทศบาลเมืองมสีมาชกิ 18 คน และเทศบาลตําบลมีสมาชกิ 12 คน
7 ประกอบดวยสมาชกิทีแ่ตงตั้งมาจากสมาชกิสภาเทศบาล  เทศบาลนครมนีายกเทศมนตรี 1 คน เทศมนตรี 4
คน เทศบาลเมอืงและเทศบาลตําบลมีนายกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรี 2 คน ทั้งสภาเทศบาลและคณะ
เทศมนตรอียูในตําแหนงสมัยละ 5 ป
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ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบล ไมไดกําหนดหลักเกณฑไว
โดยเฉพาะวาการเปนเทศบาลตําบลจะตองมีเง่ือนไขอยางไรบาง แตในทางปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยไดวางหลักเกณฑในการจัดตั้งเทศบาลตําบลเอาไว นอกจากน้ี
เทศบาลตําบลจํานวนหน่ึงยังมีท่ีมาจากการท่ีมีการตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 พรอมท้ังยกเลิกกฎหมายวาดวยสุขาภิบาลและ
กําหนดใหบรรดาสุขาภิบาลท่ีมีอยูมีฐานะเปนเทศบาลตําบล ในวันท่ีกฎหมายบังคับใช
(24พฤษภาคม พ.ศ. 2542) ทําใหไมมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลใน
สาระบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยอีกตอไป (นันทวัฒน บรมานันท, 2552 :
123-124)

ในป พ.ศ. 2543 ไดมีการแกไข พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 โดยเพ่ิมรูปแบบ
ของผูบริหารเทศบาล8 คือ นายกเทศมนตรี ใหบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือ
นายกเทศมนตรี ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตเทศบาล โดยผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลในเขตเทศบาลจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกเทศบาลในเขตเทศบาลน้ัน มีสิทธิเขาช่ือรองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือ
จัดทําประชามติในเขตเทศบาลวาจะมีการกําหนดใหการบริหารใชรปูแบบคณะ
เทศมนตรหีรือนายกเทศมนตรี  และไดแกไข พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 อีกครั้งในป
2546 โดยกําหนดใหมีฝายบริหาร คือ นายกเทศมนตรีท่ีมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน9 (นันทวัฒน บรมานันท, 2552 : 137-138)

8 เทศบาลเมือง อาศัยความตามมาตรา 10 แหงกฎหมายวาดวยเทศบาลกําหนดใหเทศบาลเมืองมสีองรูปแบบ
คือ

ก. ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด
ข. ทองถิ่นที่มีชุมนุมชนทีม่ีราษฎรตั้งแต 10,000 คนขึน้ไป และมรีายไดพอควรแกการปฏิบัติหนาที่ซ่ึง

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเทศบาล
การจดัตั้งเทศบาลเมอืงตองทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย

เทศบาลนคร อาศัยความตามมาตรา 11 แหงกฎหมายวาดวยเทศบาลกําหนดไววาเทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่น
ชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 คนขึน้ไป และมรีายไดพอควรแกการปฏิบัติหนาที่ซ่ึงกําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยเทศบาล

การจดัตั้งเทศบาลนครตองทําเปนประกาศการะทรวงมหาดไทย จะตองระบุชือ่และเขตของ
เทศบาลเอาไวดวย (นันทวฒัน บรมานันท 2552 : 136)
9 สมาชิกสภาเทศบาล อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ตาม พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 คือ ลดลง
จาก 5 ปมาเปน 4 ป เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 285 แหงรฐัธรรมนูญ สําหรับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล
ขึ้นอยูกับประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไวในมาตรา 15 แหงกฎหมายวาดวยเทศบาล โดย สภาเทศบาลตําบล
ประกอบดวยสมาชกิจํานวน 12 คน  เทศบาลเมืองประกอบดวยสมาชกิจาํนวน 18 คน และเทศบาลนคร
ประกอบดวยสมาชกิจํานวน 24 คน ตามลําดับ นายกเทศมนตรี มาจากการเลอืกตั้งของประชาชนตาม
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 แหง ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีของ
เทศบาลไวรวม 31 ประการดวยกัน กิจการท่ีเทศบาลทุกประเภทจะทําไดน้ันสามารถ
แบงไดเปน 8 ประเภทใหญๆ คือ (1) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน เชน
การดับเพลิง การปองกันและระงับสาธารณะภัย (2) การสาธารณะสุข เชน การจัดใหมี
และบํารุงสถานท่ีพิทักษรักษาคนเจ็บไข การปองกันและระงับโรคติดตอ การรักษาความ
สะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ
จัดใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สุสานและฌาปนสถาน เปนตน (3) การสาธารณูปการ
เชน การสงเคราะหมารดาและเด็ก การสงเคราะหคนชรา คนอนาถา เด็กกําพรา เปน
ตน (4) การโยธาสาธารณะ เชน การสรางและบํารุงทางบกทางนํ้า การจัดใหมีและบํารุง
ทางระบายนํ้า สวนสาธารณะ สวนสัตว สถานท่ีพักผอนหยอนใจของราษฎร เปนตน (5)
การศึกษา เชน การจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา การจัดใหมีและบํารุงสถานท่ี
สําหรับการกีฬา เปนตน (6) การสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย เชน การประปา การ
ไฟฟา การเดินรถประจําทาง ตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม กิจการโรงรับจํานํา เปนตน (7)
การทะเบียนราษฎร และ (8) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
นอกจากน้ียังมีการเพ่ิมหนาท่ีใหกับเทศบาลตําบลอีกหลายประการ เชน การสงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงาม  สําหรับเทศบาลนครไดเพ่ิมหนาท่ีในการควบคุม
สุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู
อาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
การควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ รวมท้ังการสงเสริมกิจการ
ทองเท่ียว (นันทวัฒน บรมานันท, 2552 : 139)

การปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลมีการปรับปรุงมาอยางตอเน่ือง โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเปนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือใหเปน
องคกรท่ีคนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการปกครอง แมวาในการตั้งเทศใหมๆ จะให
ขาราชการมีอํานาจในการบริหาร ความกาวหนาอยางสําคัญของเทศบาลคือ มีการใหมี
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงในป พ.ศ.2546 สงผลใหประชาชนในทองถ่ิน

กฎหมายวาดวยการเลอืกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถิ่น ทําหนาทีเ่ปนฝายบริหารของเทศบาล
(นันทวฒัน บรมานันท 2552 : 137-138)
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สามารถกําหนดตัวผูบริหาร และขยายพ้ืนท่ีทางการเมืองของประชาชนออกไปอยาง
กวางขวาง

รูป2 แผนพับหาเสียงนายกเทศมนตรีนครเชียงใหมในป 2552
ที่มา http://www.prachatai.com/journal/2009/10/26056

การปกครองทองถ่ินในอีกรูปแบบหน่ึงคือ สุขาภิบาล เน่ืองดวยการปกครอง
ทองถ่ินของไทยมีนอยเกินไปและจํากัดอยูเพียงแตเขตชุมชนเมือง จึงตองการใหมีการ
ปกครองทองถ่ินในเขตนอกเมือง นํามาสูการนําการปกครองทองถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล
มาใชอีกครั้งหน่ึง  เพ่ือยกฐานะทองถ่ินท่ีเจริญใหเปนเทศบาลใหมากข้ึน จึงมีการจัดตั้ง
สุขาภิบาลข้ึนภายหลังจากท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เดินทางไปดูงานในประเทศ
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ตะวันตกและมองเห็นบทบาทของการปกครองทองถ่ินในประเทศเหลาน้ัน ในป พ.ศ.
2495 ตาม พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ. 249510

การปกครองทองถ่ินของไทยมีอยูเพียงในเขตเมืองและก่ึงเมือง (เทศบาลและ
สุขาภิบาล) การท่ี “ประชาชนอยูกันกระจัดกระจาย (ในเขตชนบท) รายไดมีนอยไมเปน
การเพียงพอท่ีจะนํามาใชจายในการดําเนินการปกครองทองถ่ินในรูปเทศบาลหรือ
สุขาภิบาล สวนทองถ่ินท่ีอยูนอกเขตการปกครองทองถ่ินรูปเทศบาล สุขาภิบาล ทาง
ราชการก็มิไดทอดท้ิงหรือปลอยปละละเลย หากแตจัดใหอยูในความรับผิดชอบของ
องคการปกครองทองถ่ิน รูปองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล แยก
หางจากจังหวัด ซึ่งเปนหนวยการปกครองสวนภูมิภาค” (ธเนศวร เจริญเมือง 2550 :
94)

จากการท่ีมีการตราพระราชบัญญตัิเปลีย่นแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล
พ.ศ. 2542 พรอมท้ังยกเลิกกฎหมายวาดวยสุขาภิบาลและกําหนดใหบรรดาสุขาภิบาลท่ี
มีอยูมีฐานะเปนเทศบาลตําบล ในวันท่ีกฎหมายบังคับใช (24พฤษภาคม พ.ศ. 2542)
ทําใหไมมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบสุขาภิบาลในสาระบบขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไทยอีกตอไป

ในป พ.ศ. 2495 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2495 ข้ึนใชแทนพระราชบัญญัติระเบียบราชการการบริหารแหงราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ. 2476 และในป พ.ศ. 2499 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2499 ข้ึนใชบังคับ กฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดเพ่ิมการ
ปกครองทองถ่ินในรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลข้ึนอีกรูปแบบหน่ึง  เกิดการ
ปกครองในรูปแบบ “สภาตําบล” โดยมีแนวคิดมาจากการท่ีการปกครองทองท่ีตําบล
หมูบาน ยังไมมีลักษณะเปนชุมชนท่ีมีความเจริญพอจะยกระดับข้ึนเปนการปกครอง
ทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลหรือสุขาภิบาลได (นันทวัฒน บรมานันท, 2552 : 56)
สภาตําบลจึงเปรียบเสมือนการใหประชาชนมีสวนรวมและมีโอกาสรวมฝกปฏิบัติการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหเกิดข้ึน

10 กรรมการบริหารสุขาภิบาลประกอบดวยบุคคลถึง 3 ประเภท คือ กรรมการโดยตําแหนง กรรมการโดยการ
แตงตั้ง และกรรมการที่ประชาชนเลอืกตั้ง ใหนายอําเภอในทองที่นัน้เปนประธานคณะกรรมการสุขาภิบาล และ
ใหปลัดอําเภอคนหนึ่งเปนปลัดสุขาภิบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดพิจารณาเห็นวาโดยหลักเกณฑของ
ทองถิ่นจะเปนสขุาภิบาลมีดังนี้

1) ที่ตั้งทีว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอจัดตั้งเปนสุขาภิบาลไดเลย
2) ชุมชนที่มกีารคาอยางนอย 100 หอง มีราษฎรอยางนอย 1,500 คน
3) พ้ืนที่ของเขตสุขาภิบาลมีขนาด 1 - 4 ตารางกิโลเมตร
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ตอมาในป พ.ศ. 2500 รัฐบาลไดประกาศใช พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
สวนตําบล พ.ศ. 2499 กําหนดใหตําบลมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถ่ิน มีการ
จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล มีรายไดรายจายของ
ตนเองและสามารถดําเนินกิจการสวนตําบลไดอยางอิสระ แต อบต. ก็มีลักษณะ
คลายคลึงกับ อบจ. น่ันคือ แตงตั้งคนของรัฐ ไดแก กํานันและผูใหญบานเขาไป
ควบคุมดูแล อบต.11 ภายใตการกํากับดูแลของนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด
(ชูวงศ ฉายะบุตร, 2549 : 95)

ในป พ.ศ. 2509 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ไดปรับปรุงองคการบริหาร
สวนตําบลใหม กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีคําสั่งท่ี 275 / 2509 มายกเลิกคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ท่ี 222 / 2499 โดยปรับปรุงสภาตําบลท่ีเคยกําหนดแยกเปนฝาย
สภาและฝายบริหาร เปลี่ยนเปนรูปแบบการบริหารในรูปคณะกรรมการ เรียกวา
“คณะกรรมการสภาตําบล” ข้ึนแทน โดยคณะกรรมการชุดน้ีประกอบดวย กรรมการ
โดยตําแหนง (คือ กํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบล) กรรมการโดยการแตงตั้ง
(คือ ครูท่ีนายอําเภอแตงตั้ง) และคณะกรรมการโดยการเลือกตั้ง (คือ ราษฎรจาก
หมูบานละ 1 คน) จุดตางสําคัญระหวางคณะกรรมการสภาตําบลกับ อบต. คือ
คณะกรรมการสภาตําบลไมมีฐานะนิติบุคคลอีกตอไป เปนองคกรท่ีทํางานตามท่ีไดรับ
มอบหมายและเห็นชอบโครงการพัฒนาตําบล  คณะกรรมการสภาตําบลจึงกลายเปนรูป
สัญลักษณหน่ึงของการบริหารงานสวนภูมิภาค

ในป พ.ศ. 2515 องคการบริหารสวนตําบล ประสบปญหาดานตาง ๆ จึงถูก
ยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 ยกเลิกหนวย
การปกครองแบบองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบลเดิมเปลี่ยนเปน “สภาตําบล”
ข้ึนแทน มีคณะกรรมการสภาตําบลท่ีมีกํานันเปนประธานมีผูใหญบานและแพทยประจํา
ตําบล  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากการเลือกตั้งของราษฎรหมูบานละ 1 คนเปน
กรรมการ รูปแบบคณะกรรมการสภาตําบลใหมน้ีคลายคลึงกับคณะกรรมการสภาตําบล
ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 275/2509 (นันทวัฒน บรมานันท, 2552 : 57)

11 อบต. ประกอบดวยกํานันและผูใหญบานซ่ึงเปนสมาชกิสภาตําบลโดยตําแหนง มีสมาชิกทีร่าษฎรแตละ
หมูบานเลือกตั้งหมูบานละ 1 คน สภาตําบลทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ  สวนคณะกรรมการ ใหกํานนัในตําบลนัน้
เปนประธานโดยตําแหนง แพทยประจําตําบลและผูใหญบานเปนกรรมการ ครแูละผูทรงคุณวุฒทิี่นายอําเภอ
แตงตั้งไมเกิน 5 คน ทั้งหมดนี้อยูในวาระ 5 ป อํานาจหนาทีข่ององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 2499 มาตรา 46 ไดแก รกัษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
ปองกันและระวังโรคติดตอ สงเสรมิการศึกษาและการทํามาหากนิของราษฎร จัดใหมสีถานที่ประชมุและ
สงเสริมศาสนา วฒันธรรม ศีลธรรม และสังคมสงเคราะห เปนตน
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จนกระท่ังใน พ.ศ. 2537 รัฐบาลภายใตการนําของ นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี ไดประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนท่ี 53 ก. ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2537) มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 2538 โดยเหตุผลหลักในการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ี
เน่ืองมาจากสภาตําบลตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 326 ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล จึง
ไมสามารถบริหารและดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ

พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฉบับป 2537 มีสาระสําคัญ
คือ มีการแบงตําบลออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกคือสภาตําบลท่ีมีอยูในทุกตําบล
ประกอบดวยสมาชิกคือกํานันและผูใหญบานทุกหมูบาน แพทยประจําตําบล และ
สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งหมูบานละ 1 คน สวนเลขานุการไดแกขาราชการท่ีทํางาน
ในตําบลน้ันแตงตั้งโดยนายอําเภอ สวนประเภทท่ีสองคือ สภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไม
รวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกัน 3 ปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000
บาท ใหตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล ในประเภทท่ีสองน้ีมีการแบงงานเปน 2 ฝาย
คือ ฝายนิติบัญญัติเรียกวาสภาองคการบริหารสวนตําบล (สภาองคการฯ) กรรมการ
ไดแก กํานันและผูใหญบานทุกหมูบาน แพทยประจําตําบล และสมาชิกท่ีมาจากการ
เลือกตั้งหมูบานละ 2 คน สวนฝายบริหารเรียกวาคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน 2 คน และสมาชิกสภาองคการฯ 4 คน
ซึ่ง 6 คนน้ีมาจากการเลือกตั้งของสภาองคการฯ (ธเนศวร เจริญเมือง 2550 : 96-98)

สภาตําบล12 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 กําหนดใหตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีสวนท่ีอยูนอก

12 หนาทีข่องสภาตําบล
มาตรา 22 แหงพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กาํหนดให

สภาตําบลมีหนาที่ในการพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตาํบลเสนอแนะสวน
ราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่ และหนาทีอ่ื่นๆ ตามทีก่ฎหมายกําหนด

นอกจากนี้สภาตําบลอาจดําเนนิกจิการดังทีบั่ญญัติไวในมาตรา 23 คือ
1) จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2) จัดใหมีน้ําและบํารุงทางน้ําและทางบก
3) จัดใหมีน้ําและรกัษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่

สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) คุมครองดแูลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) บํารุงและสงเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร
6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (นนัทวัฒน บรมานันท 2552 : 59)
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เขตเทศบาลและสุขาภิบาลมีสภาตําบลทําหนาท่ีดําเนินกิจการสวนตําบล มีฐานะเปนนิติ
บุคคล  ดังท่ีกําหนดไวในมาตรา 4 และมาตรา 6 ตามกฎหมายดังกลาว

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดังน้ี มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล อาทิเชน จัด
ใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน
และท่ีสาธารณะ รวมท้ัง กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ13 เปนตน (พระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537)

ในป 2537 มีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ออก
บังคับใชเพ่ือกระจายอํานาจการปกครองใหองคการบริหารสวนตําบล  จึงไดมีการตรา
กฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัดเสียใหมใหสอดคลองกับองคกรปกครอง
ทองถ่ินตางๆ จึงไดยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ.
2498 ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดท่ีอยูนอกเขต
สุขาภิบาลและเทศบาล และใชพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และในป พ.ศ. 2542 จึงไดมีการ
แกไขพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 เพ่ือใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญประเด็นท่ีเก่ียวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด
และการพนจากตําแหนงของประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นายกและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ตอมาในป พ.ศ. 2546 ก็ไดมีการแกไข

13 หนาที่ อบต. (1) จัดใหมีและบํารุงรกัษาทางน้ําและทางบก(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้ง กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ปองกันโรคและระงบัโรคตดิตอ (4) ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (5) สงเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูพิการ (7) คุมครอง ดแูล และบํารุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (8) ปฏิบัติหนาที่อืน่ตามที่
ทางราชการมอบหมาย และมาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจ จัดทํากจิการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (2) ใหมีและ
บํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวธิีอืน่ (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชมุ
การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ (5) ใหมีและสงเสรมิกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ(6)
สงเสริมใหมอีุตสาหกรรมในครอบครวั (7) บํารุงและสงเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร (8) การคุมครอง
ดูแลและรกัษาทรพัยสินอนัเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิ (9) หาผลประโยชนจากทรพัยสินขององคการบริหาร
สวนตําบล (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (พระราชบัญญัตอิงคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537)
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กฎหมายฉบับน้ี เพ่ือกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให อบต. มีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตาม
มาตรา 16 เชน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  การจัดใหมี และบํารุงรักษา
ทางบกทางนํ้า และทางระบายนํ้า  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม
และท่ีจอดรถ  การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืนๆ  การสาธารณูปการ ฯลฯ
(พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542)

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกรูปแบบหน่ึงคือ องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) โดยมีการออก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งเกิด
จากการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ข้ึน โดยมีความประสงคท่ีจะแยก
กฎหมายท่ีเก่ียวกับสภาจังหวัดไวโดยเฉพาะสําหรับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯน้ัน
ยังมิไดมีการเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม กลาวคือ สภา
จังหวัดยังคงทําหนาท่ีเปนสภาท่ีปรึกษาของคณะกรรมการจังหวัดเทาน้ัน จนกระท่ังไดมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งกําหนดให
ผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบบริหาร
ราชการสวนจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัด
เดิม โดยผลแหงพระราชบัญญัติฯ น้ี ทําใหสภาจังหวัดมีฐานะเปนสภาท่ีปรึกษาของผูวา
ราชการจังหวัด

แตเน่ืองจากบทบาทและการดําเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะท่ีปรึกษา ซึ่ง
คอยใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด ไมสูจะไดผลสมตามความ
มุงหมายเทาใดนัก จึงทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ใหมี
ประสิทธิภาพโดยใหประชาชนไดเขามามีสวนในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน

ในป พ.ศ. 2498 ไดมีการออก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด
จัดตั้งองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ในทองท่ีท่ีมีความเจริญรองลงไปจากทองท่ีท่ี
เปนเทศบาลหรือสุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล แยก
ตางหากจากจังหวัดมีหนาท่ีท่ีกฎหมายเรียกวา “กิจการสวนจังหวัด” แยกจากจังหวัด
ในฐานะท่ีเปนราชการบริหารราชการสวนภูมิภาค ตอมาไดมีการประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทวาดวยการจัดระเบียบ
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บริหารราชการแผนดิน กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปนหนวยการ
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง (ชูวงศ ฉายะบุตร 2539 : 96)

ในป พ.ศ. 2540 มีการตรา พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาใชบังคับแทน พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 การมี พ.ร.บ. องคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 เกิดจากแรงกดดันจากการรวมตัวของสหพันธ อบจ.
ท่ัวประเทศ และผลกระทบจาก พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 ท่ีมีการประกาศยกฐานะสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ซึ่งทําใหพ้ืนท่ีดําเนินงานของ อบจ.ซอนทับกับ อบต. รวมท้ังการจัดเก็บภาษีอากร
คาธรรมเนียม และรายไดของ อบจ. เปนตน

นอกจากน้ัน พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดแยกขาราชการ
สวนภูมิภาค  ออกจากฝายบริหารของ อบจ. (ซึ่งแตเดิมผูวาราชการจังหวัดเคยดํารง
ตําแหนงนายก อบจ.) มาใหสภาจังหวัดเปนผูเลือกนายก อบจ. ข้ึนทําหนาท่ีเปนฝาย
บริหาร และมีการเลือกตั้งนายยก อบจ. โดยตรงในป พ.ศ. 2546 ตาม พ.ร.บ. องคการ
บริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 254614

14 อบจ. ประกอบดวย (1) สภาจังหวัด ทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ กําหนดนโยบายการบริหารและควบคุมฝาย
บริหาร สภาจงัหวัดประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแตละอําเภอ เรียกวาสมาชกิสภา
จังหวัด (สจ.) สภาจังหวัดมีจํานวน 18-36 คน ขึน้อยูกับจํานวนราษฎรในจังหวดันัน้ (2) ฝายบริหาร อบจ. มี
หัวหนา คือ นายกองคการบริหารสวนจังหวดั ไดแก ผูวาราชการจังหวัด ปลัด อบจ. คือ ปลัดจังหวัด นายอําเภอ
ในฐานะหัวหนาสวนอําเภอ นอกจากนี้ยังมสีํานักงานเลขานกุารจังหวัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนเรงรดั
พัฒนาชนบท สวนอําเภอหรือกิ่งอําเภอและขาราชการประจําคนอืน่ๆ ที่เขามาทํางานใน อบจ. หนาที่หลักของ
สภาจังหวัด คือ

1) ผานขอบัญญัตจิังหวัดซ่ึงมีผลใชบังคับแกประชาชนในเขต อบจ. นัน้
2) ควบคุมและทํางานรวมกับฝายบริหาร ไดแก

ก. การตั้งกระทูถามงานของผูวาฯในสวน อบจ.
ข. สอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานของสวนภูมิภาค
ค. เสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของ อบจ. และปญหาของประชาชนใหแกฝายบริหาร
ง. อาจเขาเปนกรรมการรวมกับฝายบริหาร

3) พิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจายของ อบจ. พิจารณาโครงการตางๆของฝายบรหิารที่จะเปน
ประโยชนแกประชาชน

4) ตั้งคณะกรรมการสภาจังหวดั เพ่ือทํางานดานตางๆมทีั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภา และ
คณะกรรมการวิสามญั (ธเนศวร เจริญเมือง 2550 : 147-148)

อํานาจหนาที่ฝายบริหาร อบจ. ที่สําคัญคือ
1) บริหารงานตามขอบังคับจังหวัด
2) บังคับบัญชาผูปฏิบัติงานของ อบจ.
3) บริหารงานตามกฎหมาย เชน รกัษาความสงบ จัดการศึกษา การสาธารณูปการ การพยาบาล

บํารุงทางบกทางน้ํา กําจัดขยะ จัดโรงฆาสตัว จัดใหมีตลาด ทาเรอื บํารุงการไฟฟา สุสาน
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พระราชบัญญัตริะเบยีบราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ไดกําหนดอํานาจ
หนาท่ีใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินกิจการสวนจังหวัดภายใตบังคับแหงกฎหมาย
วาดวยเทศบาลและกฎหมายวาดวยสุขาภิบาล แบงเปนประเภทใหญๆ ได 11 ประเภท
ดังท่ีกําหนดไวในมาตรา 31อาทิเชน การรักษาความสงบเรียบรอยและศลีธรรมอันดี
การสาธารณสุข ไดแก การปองกันและบําบดัโรค การจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ท่ีสาธารณะ การกําจดัขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
การจัดใหมสีุสานและฌาปนสถาน   การคมนาคมขนสง ไดแก การจดัใหมีและบํารุงทาง
บก ทางนํ้า ทาเทียบเรือ  การสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ ไดแก การใหมีและ
บํารุงไฟฟา ประปา นํ้าสะอาด ตลาด การชลประทานราษฎร การปองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย15 เปนตน (นันทวัฒน บรมานันท, 2552 : 51)

การปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปน
องคกรท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสรางองคกรท่ีอยูนอกเหนือพ้ืนท่ีเทศบาล สุขาภิบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล โดยในชวงแรกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในการดูแลของผู
ขาราชการในการบริหารจัดการ ตอมาไดแยกออกมาเปนนิติบุคคล แตก็อยูภายใตการ
บริหารของขาราชการ แมจะมีสมาชิกท่ีเปนตัวแทนของประชาชนเลือกเขาไปทําหนาท่ี
นิติบัญญัติ แตก็ไมมีอํานาจตอรองกับขาราชการเทาท่ีควร พัฒนาการท่ีสําคัญของ อบจ.
คือ การเลือกตั้งนายก อบจ. โดยสมาชิกสภาเทศบาลในป 2540 แตการเลือกตั้ง
ทางออมขางตนทําใหตําแหนงนายกไมมั่นคงมีการเปลี่ยนอยางตอเน่ืองสงผลใหนโยบาย
ในการบริหารไมตอเน่ืองเปลี่ยนแปลงไปตามกลุมการเมืองท่ีข้ึนมามีอํานาจ ซึ่งเกิดข้ึนท้ัง
รูปแบบการปกครองทองถ่ินแบบอ่ืนดวยท้ังเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
นํามาสูการเลือกตั้งนายกฯ โดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 3 รูปแบบในป
พ.ศ. 2546 ทําใหประชาชนสามารถเลือกตั้งนายกฯ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สมาชิกได ทําใหการบริหารเกิดความตอเน่ือง และเพ่ิมอํานาจการตอรองของประชาชน
ผานการเลือกตั้งไปดวย

สวนสาธารณะ สวนสตัว สงเสริมการทํางานของประชาชน การคา ฯลฯ (ธเนศวร  เจรญิเมอืง
2550 : 148)

15 นอกจากนี้ยังใหรับผิดชอบดูแล การศึกษา ไดแก การจัดการประถมศึกษา การอาชีวศึกษา การทํานุบํารุง
ศาสนา และการสงเสริมวฒันธรรม การสังคมสงเคราะหและการประกันสังคม  การบํารงุสงเสริมการทํามาหา
กินของราษฎร  การสันทนาการ ไดแก การจัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา การพักผอนหยอนใจ
สวนสาธารณะ สวนสตัว สถานที่ประชมุราษฎร  แบงสรรเงนิซ่ึงตามกฎหมายตองแบงใหเทศบาลและสขุาภิบาล
จัดการดูแล คุมครอง และหาผลประโยชนจากทรัพยสินสวนจังหวดั  และ กจิการอื่นทีจ่ําเปนเพ่ือประโยชนของ
ราษฎรและทองถิน่ หรอืหนาที่อืน่ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่กจิการทองถิน่ (นนัทวัฒน  บรมานนัท 2552
: 51)
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นอกเหนือจากการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป คือองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาล ซึ่งสามารถจัดใหมีข้ึนท่ัวประเทศในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
พรอมแลว ประเทศไทยยังมีการจัดการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษข้ึนอีกสอง
แหง คือ การจัดการปกครองทองถ่ินกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งมีการ
จัดรูปแบบองคกรปกครองทองถ่ินแตกตางจากองคกรปกครองทองถ่ินในรูปแบบอ่ืนๆ

การปกครองรูปแบบพิเศษ คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมี
ลักษณะพิเศษบางประการท่ีแตกตางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป ดวย
ผลสืบเน่ืองมาจาก “ลักษณะเฉพาะ” ของทองถ่ินน้ัน ๆ และดวยเหตุน้ีเองจึงทําให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไปท่ีใชกับพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไมมี่ความเหมาะสมกับ
การดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีดังกลาว จึงจําเปนตอง “ออกแบบ”
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบใหมข้ึน

การจัดการปกครองทองถ่ินกรุงเทพมหานคร แตเดิมน้ันมีการจัดตั้งเปน
เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2476

ตอมาในป พ.ศ. 2514 ไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 24 ลงวันท่ี 21
ธันวาคม พ.ศ. 2514 รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเปนจังหวัดเดียวกัน เรียกวา
“จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุร”ี และไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 25 ลงวันท่ี
21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ใหรวมเทศบาลกรุงเทพธนบุรีเปนผูรับผิดชอบท้ังในราชการ
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ในสวนทองถ่ินท่ีเปนเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให
ผูวาราชการจังหวัดเปนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีอีกตําแหนง
(นันทวัฒน บรมานันท, 2552 : 67)

ในป พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 335 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2515 ปรับปรุงการจัดการปกครองจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเปน “กรุงเทพ
มหา-นคร” จัดการปกครองแบบราชการสวนภูมิภาคก่ึงทองถ่ิน ใหผูวาราชการจังหวัด
ซึ่งมาจากการแตงตั้งเปนผูบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร มีสภากรุงเทพท่ีมาจาก
การเลือกตั้งของราษฎรในกรุงเทพมหานครทําหนาท่ีในการตรวจสอบการบริหาร
ราชการของผูวาฯ และยกเลิกเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีซึ่งเปนการปกครองแบบ
ราชการสวนทองถ่ิน

ในป พ.ศ. 2518 ไดมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 และ
ประกาศ ใชพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริห ารกรุ ง เทพมหานคร  พ .ศ . 2518
พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดเปลี่ยนการปกครองกรุงเทพมหานครจากราชการสวนภูมิภาค
ก่ึงทองถ่ินมาเปนการปกครองสวนทองถ่ินเพียงอยางเดียว กรุงเทพมหานครจึงไมมีฐานะ
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เปนจังหวัดซึ่งเปนราชการสวนภูมิภาคซอนอยูเชนจังหวัดอ่ืนๆ อีกตอไป โดยกําหนดให
มีการเลือกตั้งคณะผูบริหาร ไดแก ผูวาราชการและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
พรอมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

จากน้ันในป พ.ศ. 2528 ไดยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยตรง
จากประชาชน (นันทวัฒน บรมานันท, 2552 : 68)

ลักษณะองคการของ กทม. คือ มีสภา กทม. ทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ
มีสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งเขตละ 1 คน และมีฝายบริหาร คือ ผู วาราชการ
กรุงเทพมหานครท้ังหมดน้ีอยูในวาระ 4 ป

การปกครองพิเศษอีกรูปแบบหน่ึงคือ เมืองพัทยาน้ัน สืบเน่ืองมาจากความ
ตองการจัดระเบียบสุขาภิบาลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนแหลง
ทองเท่ียวสําคัญ ซึ่งการปกครองทองถ่ินในรูปแบบอ่ืนๆท่ีมีอยูไมเหมาะสมกับเมืองพัทยา
หลายประการ จึงไดจัดระเบียบราชการเมืองพัทยาใหเปนราชการบริหารทองถ่ิน
รูปแบบพิเศษ โดยยกเลิกสุขาภิบาลนาเกลือจัดตั้งเมืองพัทยาข้ึน (นันทวัฒน บรมานันท
2552 : 77) และในป พ.ศ. 2521 มีการตรา พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีกําหนดใหเมืองพัทยามีฐานะเปนนิติบุคคล เปนองคกรปกครอง
ทองถ่ินรูปแบบใหมท่ีคลายกับระบบผูจัดการเมืองในสหรัฐอเมริกา การบริหารเมือง
พัทยาแบงเปน 2 องคการคือ สภาเมืองพัทยา และฝายบริหาร สภาเมืองพัทยามีสมาชิก
2 ประเภท คือ ประเภทเลือกตั้ งจากราษฎร 9 คน และประเภทแตงตั้ง 8 คน
ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกวานายกเมืองพัทยา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภา
ฯ สวนฝายบริหารคือปลัดเมืองพัทยามาจากการแตงตั้งโดยสภาเมืองพัทยา (ธเนศวร
เจริญเมือง 2550 : 95-96) ปจจุบันเมืองพัทยาไดปรับมาใชรูปแบบเทศบาล จึงไมเหลือ
ความเปนรูปแบบการปกครองพิเศษอีกตอไป

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีมาอยางตอเน่ืองกอนทศวรรษท่ี 2540 ท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจท่ีผูคนพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตรมากข้ึน  เราเห็นได
จากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม  ภาคการสงออกท่ีผลิตผลทางการเกษตรมีมูลคา
การสงออกนอยกวาภาคอุตสาหกรรม เกิดคนช้ันกลางท้ังในเมืองและชนบทอยาง
กวางขวาง  ระบบราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคไมสามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงได  ไมสามารถใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง  ทําใหมีการเรียกรอง
“การปกครองตนเอง” เชน เสนอใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เปนตน  ในการ
เลือกตั้งท่ัวไปเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2535 ทําใหมีพรรคการเมืองถึง 5 พรรคเสนอ
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นโยบายหาเสียงวาจะกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน  และมี 4 พรรคการเมืองท่ีเสนอ
นโยบายเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด  สังคมไทยเกิดการตื่นตัวในนโยบายการปรับปรุง
การปกครองทองถ่ินอยางไมเคยมีมากอน  แมวาจะมีเสียงเรียกรองใหมีการเลือกตั้งผูวา
ฯ แตรัฐบาลพรรคประชาธิปตยท่ีมาจากการเลือกตั้งก็ไมไดทําตามนโยบายดังกลาว
โดยอางวาประชาชนในทองถ่ินยังไมมีความพรอม ขาดความรูความเขาใจในการ
ปกครองทองถ่ินอยู  และเพ่ือเปนการลดกระแสการเรียกรองใหมีการเลือกตั้งผูวาฯ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไดปรับปรุง อบจ. ดวยการใหนายก อบจ. มาจาก สจ.
ไมใหผูวาฯ เปนนายก อบจ. อีกตอไป  และเสนอราง พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล ผานสภาฯในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 และมีผลบังคับใชตั้งแต
เดือนมีนาคม 2538

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป พ.ศ. 2540 ไดใหความสําคัญแกการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ไดบัญญัติเรื่ององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไวในหมวดท่ี 9 ไว 10 มาตรา  ทําใหเกิดกฎหมายสําคัญหลายฉบับ
เชน  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มีการเริ่มใชแผนในป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545ตามลําดับ
โดยปจจุบันใชแผนฯฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 ไดรักษา
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมถึงเพ่ิมบทบัญญัติใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน มีการบัญญัติเรื่ององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไวในหมวด 14 ในมาตรา 281-290 โดยใหสามารถดําเนินนโยบายการ
บริหาร การจัดการบริการสาธารณะ  การบริหารบุคคล  การเงินและการคลังได (กอบ
กุล  รายะนาคร 2554 : 1 - 3)

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 4 และฉบับ
ท่ี 5) พ.ศ. 2546 ในมาตรา 66-72 ไดระบุถึงบทบาทหนาท่ีขององคบริหารสวนตําบล
(อบต.) ในมาตรา 67 จัดใหมีและบํารุงทางนํ้าและทางบก  ใหมีการรักษาความสะอาด
ของถนน  ทางนํ้า  ทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เปนตน  สวนในมาตรา 16 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดการบริการสาธารณะโดย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีถึง 31 ดาน  เพ่ือ
บริการแกประชาชน อยางเชน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง, การจัดใหมี
และบํารุงรักษาทางบกทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  คุมครอง ดูแล  และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, การสงเสริมการทองเท่ียว, การกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล  และนํ้าเสีย, การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม
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ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม, การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ เปนตน จะเห็น
วา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาท  และหนาท่ีอยางกวางขวาง
อยางไรก็ตามการปกครองในรูปแบบสุขาภิบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
และองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล ในระยะเริ่มตนเปน “สวนยอ”
“สวนยอย” ของการปกครองสวนภูมิภาค  ท่ีมีขาราชการประจํา  เชน  นายอําเภอ
ปลัดอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด เขามาเปนผูบริหาร  สวนสมาชิกมาจาก
การเลือกตั้ง  แตอํานาจในการตัดสินใจ หรือกํากับนโยบายเปนของขาราชการประจําจึง
ทําใหการปกครองสวนทองถ่ินในระยะเริ่มแรกไมกาวหนาเทาท่ีควร (ดู เอนก
เหลาธรรมทัศน, 2550ก, 2550ข) อาจกลาวไดวาการปกครองทองถ่ินในระยะเริ่มตนมี
ลักษณะการดําเนินการท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 1. เปนองคกรท่ีขาราชการคิดและจัดตั้ง
ขาราชการจึงเปนผูควบคุมเทศบาลน้ัน 2. ประชาชนเปนผูรับเอา จะเขาใจหรือไมเขาใจ
ไมสําคัญ  เพราะขาราชการเปนผูหยิบยื่นให (Devolution) โดยหวังท่ีจะเห็น
ประชาธิปไตยมีข้ึนในบานเมือง  การควบคุมโดยประชาชนก็เกือบจะไมปรากฏรางข้ึน
คงมีแตการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเปนครั้งคราว นอกจากน้ันก็ปลอยใหเปนเรื่องของ
เทศบาล คือ  นายกเทศมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับสมาชิก โดยมีพนักงานเปนผูรับ
นโยบายไปดําเนินการ (ประหยัด หงสทองคํา, 2520 : 29)

การเลือกตั้งนายกฯ โดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 3 รูปแบบใน
ป พ.ศ. 2546 ทําใหประชาชนสามารถเลือกตั้งนายกฯ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สมาชิกได ทําใหการบริหารเกิดความตอเน่ือง และเพ่ิมอํานาจการตอรองของประชาชน
ผานการเลือกตั้งไปดวย จึงนับเปนความกาวหนาอีกระดับหน่ึงขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของไทย

5. พื้นทางการเมืองผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ความเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในชวง 1 ทศวรรษท่ีผาน

มาไดทําใหเห็นความกาวหนาของทองถ่ินในหลายมิติ อาทิ การศึกษาของ มิ่งสรรพ ขาว
สะอาด (2555) ท่ีช้ีใหเห็นความกาวหนาของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสามารถดูแลปาไมในพ้ืนท่ีใหอุดมสมบูรณ หรือการดูแลชายฝงให
เกิดความสมบูรณเพ่ิมมากข้ึน แมวาในดานกฎหมายจะมีอุปสรรคอยู และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีชองทางในการเขาไปจัดการนอยมาก (ดูเพ่ิมใน กอบกุล
รายะนาคร, 2555) แตดวยท่ีผูบริหาร และสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตางเปน
คนในพ้ืนท่ี ทําใหใชความสัมพันธสวนตัวเขาไปแกไขขอพิพาทตางๆ ได (ดู ชัยพงษ
สําเนียง  และพิสิษฏ นาสี, 2557)
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นอกจากน้ีการขับเคลื่อนของภาคประชาชน เชน สมัชชาคนจน  สมาพันธ
เกษตรกรรายยอยภาคเหนือ  กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชนิดตางๆ  เกิดข้ึนอยาง
กวางขวางในการสะทอนปญหา  และหาหนทางในการแกไขปญหา ทําใหภาคประชาชน
เขมแข็ง และมีสํานึกของความเปนพลเมืองมากข้ึน (ประภาส ปนตบแตง, 2541;
เสกสรรค ประเสริฐกุล, 2548) มีความตองการปกครองตนเอง  จัดการแกไขปญหาของ
ตนเองในระดับทองถ่ิน  เพ่ือใหคนในทองถ่ินท่ีเขาใจปญหาเขามามีสวนรวมในการ
บริหารและกําหนดทิศทางของทองถ่ิน

พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพ้ืนท่ีท่ีกลุมตางๆ เขามาสราง “อํานาจ
ตอรอง” เพ่ือเรียกรอง พิทักษรักษาสิทธิของกลุม หรือผลประโยชนสวนตนไดอยาง
เต็มท่ี โดยพ้ืนท่ีทางการเมืองเปน “พ้ืนท่ีเปด” ท่ีชาวบานแตละกลุม แตละคนสรางให
กลุมตน แตละกลุมตางสรางพ้ืนท่ี และมีอํานาจแตกตางกัน แลวแตวาคนหรือกลุมน้ันๆ
มีฐานทรัพยากร และสามารถสรางอํานาจตอรองในกลุมไดมากนอยแคไหน  และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังเปนพ้ืนท่ีตอรองเชิงนโยบายระหวางอํานาจรัฐสวนกลาง และ
ความตองการของทองถ่ิน (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2552 : 138 - 143) สวนกลุมท่ีเขาถึง
ทรัพยากรมาก คือ ผูท่ีแปรทุนเครือญาติ พวกพอง เงิน ฯลฯ ใหเปนฐานการเมืองได
และจะเปนผูท่ีสามารถเขาไปใชองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากกวาคนกลุมอ่ืน ผาน
“การเลือกตั้ง” ซึ่งเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน หรือการเขาไปมีสวนในการ
กําหนดทิศทางของทองถ่ิน เชนการเขาไปมีอํานาจในการออกเสียงประชาคม การอนุมัติ
โครงการตางๆ การถอดถอนสมาชิก และผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
“การเมืองแบบชาวบาน” เชน การซุบซิบนินทา การใชความสัมพันธในรูปแบบตางๆ
เชน เครือญาติ พวกพอง ฯลฯ ในการควบคุมนักการเมืองทองถ่ินใหสามารถกําหนด
ทิศทางของทองถ่ินได (ดูเพ่ิมใน พิสิษฏ นาสี และชัยพงษ สําเนียง, 2556)
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รูป3 สมัชชาคนจน
ที่มา http://thaiesannews.blogspot.com/2010/10/2511-2514-27-2514-42-

940-7.html

รวมถึงการท่ีผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตางไดรับ
เลือกตั้งจากประชาชนในพ้ืนท่ี ซึ่งมีพันธะท่ีตองรักษาสัญญาตามท่ีไดหาเสียงไว รวมถึง
ตองรักษาฐานคะแนนเสียงไวในการเลือกตั้งครั้งตอไป หรือไมก็เพ่ือสรางความรวมมือ
ของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งถาปราศจากซึ่ง
ความรวมมือแลวการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เปนไปไดยากยิ่ง
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 2554)

ในทศวรรษท่ีผานมาพ้ืนท่ีทางการเมืองน้ีไดเปลี่ยนผานจากการเมืองใน
รูปแบบตางๆ เชน ผานการเมืองระบบตัวแทน หรือการเมืองระดับชาติ การเคลื่อนไหว
ผานประชาสังคม หรือการเมืองผานชีวิตประจําวัน และในปจจุบัน “องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน” ไดกลายเปนพ้ืนท่ีใหมในการเลนการเมืองของชาวบาน ซึ่ งมี 2
องคประกอบท่ีทําใหพ้ืนท่ีน้ีเปนพ้ืนท่ีเปดของประชาชน คือ (1) การเปดชองทางดาน
กฎหมาย และ (2) การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมในมิติตางๆ ของสังคมไทย ซึ่งปจจัยดาน
การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีผลักดันใหเกิดวิวัฒนาการของการ
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ปรับเปลี่ยนกฎหมาย ในท่ีน้ีจะกลาวถึงการเปดพ้ืนท่ีผานการปรับปรุงกฎหมายให
สัมพันธกับบริบทท่ีไดอธิบายมากอนหนาน้ี

นอกจากน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน “องคกรทางการก่ึงทางการ”
(ดู ชัยพงษ สําเนียง และพิสิษฏ นาสี, 2557) คือ เปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย มี
อํานาจตามกฎหมาย แตคนท่ี “เลน” หรือกําหนดทิศทางขององคกร คือ “คนใน
ทองถ่ิน” (ชาวบาน) ท่ีไดรับการเลือกตั้ง หรืออีกนัยยะหน่ึง คือ ประชาชนท่ีเขาไปใช
อํานาจแทนรัฐ ไมวารูปแบบใด (อเนก  เหลาธรรมทัศน 2553) อาทิเชน เทศบาลตําบล
ศรีเตี้ย ท่ีผูบริหาร สมาชิกเทศบาล มีหลายสถานะ เชน ผูบริหาร สมาชิกเทศบาล กลุม
ผูยึดท่ีดิน ผูตองหา แกนนําเกษตรกร หรือกลุมอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาการตอสูโดยไมมีองคกร
ของรัฐอ่ืนๆ หนุนหลังไมสามารถทําได เพ่ือขับเคลื่อน สะทอนปญหา  ตอรองกับรัฐ
และแสวงหาความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ  ซึ่งประสบความสําเร็จพอสมควรในการ
ขับเคลื่อนประเด็นปญหา (ดูเพ่ิมใน, พิสิษฏ  นาสี และชัยพงษ สําเนียง 2556)

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน “พ้ืนท่ีก่ึงการเมืองภาคประชาชน” เพราะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกลายเปนพ้ืนท่ีทางการเมืองท่ีประชาชนเขาไปชวงใช
และกําหนดทิศทางไดมากกวาองคกรอ่ืน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ตอบสนองตอปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินได เพราะอยางไรก็ตาม สมาชิก
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินลวนเปนคนในพ้ืนท่ี หรือไมก็มีความผูกพันกับ
คนในพ้ืนท่ีอยางแนนแฟน ทําใหการทํางานตองรับผิดชอบตอคนในพ้ืนท่ีท้ังวิถีชีวิต และ
กฎหมายกําหนดใหสมาชิก และผูบริหารตองมาจากการเลือกตั้ง ถาผูบริหาร หรือ
สมาชิก องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมตอบสนองตอปญหา หรือความตองการของ
ประชาชน ในสมัยตอไปก็ไมไดรับการเลือกตั้งกลับเขามา ซึ่งประชาชนสามารถกําหนด
ตัว “ผูเลน” การเมืองได  อาทิ เชน การออกขอบัญญัติทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะสอดคลองตามความตองการของคนในพ้ืนท่ี เชน การออกขอบัญญัติปาชุมชน
ท่ีกําหนดพ้ืนท่ี การขอใชประโยชน และการลงโทษ ซึ่งจะเห็นวาขอบัญญัติปาชุมชนของ
อบต.แมทา และ อบต.ทาเหนือ อ.แมออน จ.เชียงใหม สามารถรักษาพ้ืนท่ีปา และเอ้ือ
ประโยชนตอชาวบานในการใชประโยชนจากปา หรือพูดอีกอยางวา “ใหชาวบานเปน
เจาของปา” ซึ่งไมอาจหาไดจากกฎหมายของรัฐอ่ืนใด (พสิษฏ นาสี และชัยพงษ
สําเนียง 2556)

การเมืองทองถ่ินจึงมีความสลับซับซอน การสรางเครือขายความสัมพันธอยาง
ใดอยางหน่ึงพียงอยางเดียวไมอาจประกันชัยชนะได ทําใหการใช “ทุน” ชนิดตางๆ มี
ความสําคัญ เชน เครือญาติ พวกพอง การทํากิจกรรมทางสังคมแบบตางๆ อยางใด
อยางหน่ึงไมสามารถทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งไดเปน “นักการเมืองทองถ่ินได”
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นักการเมืองในทองถ่ินตองประสานผลประโยชนระหวางกลุม เครือขายตางๆ ใหลงตัว
ท่ัวถึง และเปนธรรม เพราะการจะชนะเลือกตั้งไมสามารถใชเครือขายหรือกลุมเพียง
ชนิดเดียวไดนักการเมืองทองถ่ินตองสรางความสัมพันธกับกลุมท่ีหลากหลาย เพ่ือเปน
หลักประกันวาจะสามารถชนะเลือกตั้งไดอยางตอเน่ือง กลุมหรือเครือขายในท่ีน้ีจึงมี
ความสัมพัทธ ยืดหยุน และควบคุมกันเอง ทําใหนักการเมืองทองถ่ินตองสราง
ความสัมพันธ และสมดุลระหวางกลุมตางๆ อยางหลากหลาย เพ่ือรักษาสถานะความ
เปนนักการเมืองผานการเลือกตั้งใหนานท่ีสุด

พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตางๆ จึงเปน “สนาม” (field) หรือ
“พ้ืนท่ี” (space) ท่ีคนช้ันกลางใหมน้ีใชในการขับเคลื่อนเพ่ือเปลีย่นแปลงสังคมในมติิ
ตางๆ ท่ีนาสนใจคือกลุมชนช้ันกลางใหมท่ีมีอาชีพท่ีหลากหลาย (รอยละ 50,
กกต. เชียงใหม, 2555) ซึ่งไมใชคนกลุมเดิมท่ีมีการผลิตในภาคเกษตรกรรม คนกลุมใหม
น้ีสัมพันธอยางแนบแนนกับเศรษฐกิจ และการเมืองในระดับชาต ิ ท่ีลวนแลวแตสงผล
กระทบไมมากก็นอยตอเขา เชน ถาเปนผูรับเหมากอสราง เขายอมมคีวามสัมพันธกับ
ความเติบโตของเศรษฐกิจในระดับมหภาค ถาเศรษฐกิจมีการเติบโตอยางตอเน่ืองก็ทํา
ใหเขามีงานทํา และสามารถ “หลอเลี้ยง” แรงงานในเครือขายไดอยางตอเน่ือง
ความเติบโตของเศรษฐกิจในระดับมหภาคอยางหลีกเลี่ยงไมได

การเขาสูการเมืองทองถ่ินของ “ผูประกอบการขนาดเล็ก” ท่ีตางเปนผูเลน
“หนาใหม” ท่ีเขาสูสนามการเมอืงทองถ่ินดวยวัตถุประสงคท่ีตางกัน และสรางสาย
สัมพันธท่ีหลากหลาย เปนความเปลี่ยนแปลงในการเมืองทองถ่ินท่ีนาสนใจ  เพราะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรขนาดเล็ก และสมาชิก ผูบริหารขององคกรก็ลวน
เปนคนในพ้ืนท่ี หรือไมก็มีความผกูพันกับคนในพ้ืนท่ีอยางแนนแฟน หรือแบบซึ่งหนา16

ทําใหการทํางานตองรับผดิชอบตอคนในพ้ืนท่ี หากผูบริหาร หรือสมาชิกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมสามารถตอบสนองตอปญหา หรือความตองการของประชาชนได ในสมัย
ตอไปก็จะไมไดรับการเลือกตั้งกลบัเขามา ดังจะพบวากลุมอดีตนายกฯ ไมสามารถชนะ
การเลือกตั้งกลับเขามาบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กวา 50 % และสมาชิก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเกา (คนเดิม) ไดรับเลือกกลับเขามาเฉลี่ยแค 50 % เชนกัน
(ดูเพ่ิมใน มติชน 2555; ไทยรัฐ 2555; เดลินิวส 2555) ซึ่งช้ีใหเห็นวาประชาชนในพ้ืนท่ี
ขนาดเล็กสามารถกําหนดตัว “ผูเลน” ทางการเมืองได

16 เปนความสัมพันธ ทีเ่ห็นหนาคาตา หรอืรูภูมิหลังของแตละฝาย  มีความสมัพันธกนัในชองทางใด ชองทาง
หนึ่ง เชน เปนญาติ  เพ่ือน ลกูจาง หรือนายจาง ฯลฯ
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พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพ้ืนท่ีชวงชิง ท่ีคนกลุมตาง ๆ เขาไปใช
อํานาจตอรองภายใตการใชทุนในรูปแบบตาง ๆ ผานเครือขายความสัมพันธ ท่ี
หลากหลายในระบบการเลือกตั้ง พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมิไดถูกผูกขาดโดย
คนกลุมใดกลุมหน่ึง  แตไดเห็นปฏิสัมพันธของความเปลี่ยนแปลงผานกลุมคนท่ีเขาไปสู
การเมืองในระดับทองถ่ิน  ท้ังในฐานะผูเลน และผูกระทําการ  การเมืองทองถ่ินจึงเปน
ภาพสะทอนความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

6. สรุป
การปกครองสวนทองถ่ินในระยะเริ่มตนเปนการขยายอํานาจของรัฐสวนกลาง

โดยทองถ่ินเปน “สวนยอ” “สวนยอย” ของการบริหารสวนภูมิภาค โดยมีการสง
ขาราชการ เชน ผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ปลัดจังหวัด เขามาเปน
ผูบริหาร  เปนการกระชับอํานาจของสวนกลางโดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมนอย
มาก

การขยายตัวของระบบราชการจนไมอาจสนองตอความหลากหลายของ
ทองถ่ินตางๆ นํามาสูการแกไขกฎหมายของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง โดยจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญของการปกครองสวนทองถ่ิน คือ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีรางโดยประชาชน  ไดเพ่ิมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนใหกวางขวางอยางไมเคยมีมา และไดกระจายอํานาจใหทองถ่ิน
มากข้ึน  ทําใหเกิดความตื่นตัวของประชาชนในการปกครองตนเอง

ความเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญในการปกครองสวนทอถ่ิน คือ “การเลือกตั้ง”
อยางตอเน่ืองไดเปดโอกาสใหมี “ผูเลน” (actor) ท่ีหลากหลาย และทําใหประชาชนได
เขามาเปน “ผูเลือก” ทําใหนักการเมืองตองสรางความยึดโยงกับประชาชนในทองถ่ิน
และทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทองถ่ินอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนผลดีตอการพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทย“การเมือง” ในทองถ่ินจึงตอง “เปนธรรม” “เทาเทียม”
“เขาถึง” “เปนพ้ืนท่ีเปด”รวมถึง “ตรวจสอบ ถวงดุล” ได ทําใหการเมืองในระดับ
ทองถ่ินเปนพ้ืนท่ีท่ี “ชาวบาน” เขาไป “เลน” และกําหนดทิศทางได เชนคําพูดท่ีวา
“ไมพอใจเราก็ไมเลือก ถาแพครั้งหนาก็เลือกใหมได”

นอกจากน้ีการเมืองในระดับทองถ่ินไดเปดโอกาสให “คนหนาใหม” เขาสูพ้ืน
ทางการเมืองอยางตอเน่ือง ผานการเลือกตั้ง ทําใหประชาชนสามารถควบคุม สรางพ้ืนท่ี
และมีสวนรวมทางการเมืองอยางตอเน่ือง ทําใหนักการเมืองทองถ่ินตองตองสรางความ
ยึดโยงกับฐานเสียง และประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือท่ีจะไดรับเลือกตั้งกลับเขามาในสมัย
ตอไป นอกจากน้ันประชาชนก็อาจใชชองทางทางกฎหมายท่ีเปดโอกาสใหตรวจสอบ
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ควบคุมนักการเมืองทองถ่ิน หรือไมก็ใชเครือขายความสัมพันธในแบบอ่ืนๆ ในการ
ควบคุมนักการเมือง

“การเมือง” ในสํานึกของคนช้ันใหมน้ีจึงตอง “เปนธรรม” “เทาเทียม”
“เขาถึง” “เปนพ้ืนท่ีเปด”รวมถึง “ตรวจสอบ ถวงดุล” ได  ทําใหการเมืองในระดับ
ทองถ่ินเปนพ้ืนท่ีท่ี “ชาวบาน” เขาไป “เลน” และกําหนดทิศทางได

รายการอางอิง

กนกศักดิ์ แกวเทพ.  (2530). บทวิเคราะหสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศ
ไทย : เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยชาวนายุคใหม. กรุงเทพฯ: โครงการ
หนังสือเลม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

กอบกุล  รายะนาคร. (2555). โครงการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพและ
นวัตกรรมของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น. เชียงใหม: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.

เกษียร เตชะพีระ. (2547). บุชกบัทักษิณ ระบอบอํานาจนิยมขวาใหมไทย-
อเมริกัน. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ.

______. (2553ก). สงครามระหวางสี : กอนถึงจดุท่ีไมอาจหวนกลับ. กรุงเทพฯ :
โอเพน บุกส.

______. (2553ข). สงครามระหวางสี : ในคืนวันอนัมืดมิด. กรุงเทพฯ : โอเพน บุกส.
______. (2555). ′ไตรลักษณของวาทกรรมปฏิกิริยา′ (1). มติชนรายวัน,

31 สิงหาคม 2555.
แคเธอรีน เอ. เบาววี. (2555). “การซื้อเสยีงและความเดือดดาลของหมูบานในการ

เลือกตั้ ง ที่ภาคเหนือของไทย : การปฏิรูปกฎหมายในบริบททาง
ประวัติศาสตร”. ใน ประจักษ  กองกีรต.ิ [บรรณาธิการ]. การเมืองวาดวย
การเลือกต้ัง : วาทกรรม อํานาจ และพลวัตชนบทไทย. กรุงเทพฯ :
ฟาเดียวกัน.

จามรี พิทักษวงศ.  (2530). การเปลี่ยนแปลงของชาวนา : การผนวกเขากับระบบ
เศรษฐกิจนอกหมูบาน (กรณีศึกษาการทํางานรับจางของหมูบาน 4
หมูบานในเชียงใหม )  : รายงานการวิจัย . เ ชียงใหม :
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.



39 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

จามรี เชียงทอง. และคณะ. (2554). ชนบทไทย : เกษตรกรระดับกลางและแรงงาน
ไรท่ีดิน. เชียงใหม: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.

ฉัตรทิพย นาถสุภา.  (2553ก). เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต. พิมพครั้งท่ี 6.
กรุงเทพฯ: สรางสรรค.

______.  (2553ข). การเปนสมัยใหมกับแนวคิดชุมชน. กรุงเทพฯ: สรางสรรค.
ชัยพงษ  สําเนียง. (2554). องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. วารสารรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (2554) คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

______. (2555). โครงการวิจัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นของภาคประชาชน
และการขยายพ้ืนท่ีทางการเมืองของประชาชน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

ชัยพงษ  สําเนียง  และพิสิษฏ  นาส.ี  (2557). “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน: พ้ืนท่ี
การเมือง(ก่ึง)ทางการโดยคนท่ีไมเปนทางการ”. มนุษยศาสตรศาสตร ปท่ี
15, (มกราคม – มิถุนายน).

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร.  (2545). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม.
พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: วิภาษา.

ดวงจันทร  อาภาวัชรุตน  เจรญิเมอืง. (2537). การเติบโตของเมืองและสภาวะ
แวดลอมของเมืองเชียงใหม  รายงานการวิจัยในภาคเหนือ : ศึกษากรณี
เมืองเชียงใหม. เชียงใหม: มิ่งเมือง.

ธเนศวร เจรญิเมือง. (2550). 100 ป การปกครองทองถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540.
พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ.

นครินทร เมฆไตรรตัน. (2540). การปฏิวัติสยาม พ.ศ 2475. กรุงเทพฯ: อัมรินทร.
______. และคณะ. (2552). รายงานผลการศึกษาความกาวหนาของการกระจาย

อํานาจในประเทศไทย โครงการเสริมขีดความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนการกระจายอํานาจและธรรมาภิบาลทองถิน่.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยัและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

นันทวัฒน บรมานันท. (2549). การปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (2540). กรุงเทพฯ: วิญูชน.

______.  (2552). การปกครองทองถ่ิน. กรุงเทพฯ : วิญูชน.
นิธิ  เอียวศรีวงศ. (2532). เชิงอรรถสังคมไทยในสายตานักวิเคราะห. กรุงเทพฯ:



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 40

มูลนิธิโกมลคีมทอง.
______. (2536). บนหนทางสูอนาคต : รายงานประกอบการประชุม. เชียงใหม:

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม.
______. (2541). วัฒนธรรมความจน. กรุงเทพฯ: แพรว.
______. (2549). วัฒนธรรมคนอยางทักษิณ. กรุงเทพฯ : มติชน.
______. (2552). รากหญาสรางบาน ชนชัน้กลางสรางเมือง. กรุงเทพฯ: มติชน.
______. (2553). การเมืองของคนเสื้อแดง. กรุงเทพฯ : โอเพนบุกส.
______. (2554). เบี้ยไลขุน. กรุงเทพฯ : มติชน.
______. (2555). อนาคตทางการเมือง ของคนเสื้อแดง. คอลมัส กระแสทรรศน

หนังสือพิมพมติชนรายวัน (3 กันยายน 2555).
ประจักษ กองกีรต.ิ (2555ก). “นิทานสอนใจวาดวยความโงจน เจบ็ ของผู

เลือกตั้ งชนบท: มายาคติและอคติของนักรัฐศาสตร ไทย”. ใน
วสันต  ปญญาแกว. การเมืองของราษฎรไทยยุคหลัง(หลัง)ทักษิณ.
เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

______. (2555ค). [บรรณาธิการ]. การเมืองวาดวยการเลือกต้ัง : วาทกรรม
อํานาจ และพลวัตชนบทไทย. กรุงเทพฯ : ฟาเดียวกัน.

ประภาส ปนตบแตง.  (2541). การเมืองบนทองถนน: 99 วันสมัชชาคนจน และ
ประวัติศาสตรการเดินขบวนชมุนุมประทวงในสังคมไทย. กรุงเทพฯ:
ตนตํารับ.

______. (2551). กอนภาคประชาชนลมสลาย. กรุงเทพฯ : way of book.
______. (2552). กรอบการวิเคราะหการเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม.

กรุงเทพฯ: มูลนิธิไฮนริค เบลิล สาํนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต.
ผาสุก พงษไพจิตร. ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ ประชาธรรม. ปาฐกถานําในการ

สัมมนาประจําป ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 ณ หองประชุม
สารนิเทศ

______. และ คริส เบเคอร. (2546). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ.
(พิมพครั้งท่ี 3 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม)). เชียงใหม : ซิลคเวอรม.

พิสิษฏ นาสี และชัยพงษ สําเนียง.  (2556). “การเลือกตั้ง: การสรางเครือขายและ
สายใยความสัมพันธในการเมืองระดับทองถ่ิน” . วารสารสถาบัน
พระปกเกลา ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2556.



41 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

มิ่งสรรพ  ขาวสอาด  และคณะ. (2555). โครงการสํารวจและการศึกษาระดับพ้ืนท่ี
เกี่ยวกับขอจํากัดของการบริหารจัดการท่ีดีของ อปท.. เชียงใหม: สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ.

มิ่งสรรพ  ขาวสอาด  และณัฎฐาภรณ  เลียมจรัสกุล. (2556). ชีวิตคนไทยในสอง
ทศวรรษของการพัฒนา. เชียงใหม: แผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะท่ี
ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม.

ยุกติ  มุกดาวิจิตร. (2555ก). “เงินไมใชปจจัยช้ีขาดการเลือกตั้ง: มานุษยวิทยา
การเมืองของ “การซื้อเสียง”. ใน  วสันต  ปญญาแกว. การเมืองของราษฎร
ไทยยุคหลัง(หลัง)ทักษิณ. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

วิเชิด ทวีกุล. พลวัตการเมืองภาคประชาชน. (2548). เชียงใหม : ธาราทองการพิมพ.
วีระศักดิ์ เครือเทพ.  (2550). เครือขาย : นวัตกรรมการทํางานขององคกรปกครอง

ทองถิ่น. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
วุฒิสาร  ตันไชย. (2542). การมสีวนรวมของประชาชน ในการปกครองทองถิ่น.

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
______. (2544). การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิน่ . กรุงเทพฯ: ศูนย

ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
______. (2547ก). การกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น : ความกาวหนา

หลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา.
______. และคณะ. (2547ข). แนวทางในการสรางมาตรฐานในการจัดบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น., นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองทองถ่ิน สถาบนัพระปกเกลา.

______. (2554). การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิน่: ความสําเร็จ และ
ความทาทาย. เชียงใหม: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม.

สกอตต, เจมส ซี.  (2539). “การเมืองในระบบอุปถัมภกับผูรับอุปถัมภ และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต.” ใน อมรา พงศาพิชญ
และปรีชา คุวินทรพันธุ. บรรณาธิการ. ระบบอุปถัมภ. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สมคิด เลิศไพฑูรย. (2549). กฎหมายการปกครองทองถิ่น. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

______. และคณะ. (2550). ทิศทางการปกครองทองถิ่นไทยในรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 42

เสกสรรค  ประเสริฐกุล. (2548). การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร.

อมรา   พงศาพิชญ และปรีชา ควิุนทรพันธุ.  (2539). บรรณาธิการ. ระบบอุปถมัภ.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

อคิน รพีพัฒน. (2527). สังคมไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสนิทร พ.ศ. 2325-
2416. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ; มูลนิธิตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร.

______. (2541). รายงานการศึกษาและประเมนิผลโครงการพัฒนา
สภาพแวดลอมชมุชนเมือง. กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาชุมชนเมอืง การ
เคหะแหงชาต.ิ

อภิชาต  สถิตนิรามัย. (2553). “เสื้อแดงคือใคร: ม็อบเติมเงิน ไพร หรือชนช้ันกลาง
ใหมกับทางแพรงของสังคมไทย”. ใน Red Why: แดงทําไม.
กรุงเทพฯ : โอเพน บุกส.

______. (2553). รัฐธรรมนูญ การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของ
ประชาชน. กรุงเทพฯ: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.

______. และคณะ.  (2556). ทบทวนภูมิทัศนการเมืองไทย. เชียงใหม: แผนงาน
สรางเสริมนโยบายสาธารณะท่ีดี (นสธ.) สถาบันศกึษานโยบายสาธารณะ
ม.เชียงใหม.

อานันท  กาญจนพันธุ. และคณะ. (2547). ระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียน :
สถานภาพและความเปลี่ยนแปลง : รายงานการวิจัย . เ ชียงใหม
: คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

______. (2532). บริบททางสังคมของการเรงรัดออกโฉนดท่ีดินของรัฐ กรณีศึกษา
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม : ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม.

เอนก เหลาธรรมทัศน.  (2536). "ม็อบมือถือ" ชนชัน้กลางและนกัธุรกิจกับ
พัฒนาการประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : มติชน.

______. (2549). ทักษิณา-ประชานิยม. กรุงเทพฯ: มติชน.
______. (2552ก). อภิวัฒนทองถิ่น : สํารวจทฤษฏกีารเมืองเพ่ือสรางทองถิ่นให

เปนฐานใหมของประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ.

______. (2552ข). สองนคราประชาธิปไตย.  (พิมพครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ: คบไฟ.



43 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

______. (2552ค). แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน: สรางการปกครองทองถิน่ใหเปนรากฐาน
ของประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

Barber, Benjamin R. (2003). Strong Democracy: Participatory Politics for
a New Age. Los Angeles: University of California Press.

Blondel, J.  (1995). Comparative Government: An Introduction.  New
Jersey: Prentice Hall.

Bogdanor, Vernon. (1999). Devolution in the United Kingdom.  London
: Oxford University Press.

Chomsky, Noam. (1999). Profit Over People: Neoliberalism and Global
Order. New York: Seven Stories Press.

การอางอิงอิเลกทรอนิกส
กกต. ลําพูน.  (2555). [ออนไลน]. สืบคนเมื่อ 20 สิงหาคม 2555. จาก

http://www2.ect.go.th/about.php?Province=lamphun&SiteMenuI
D=3000

กกต. เชียงใหม.  (2555). [ออนไลน]. สืบคนเมื่อ 20 สิงหาคม 2555. จาก
http://www2.ect.go.th/home.php?Province=chiangmai

ชัยพงศ สําเนียง . (2555). การเมืองทองถ่ินของคนช้ันกลาง (ใหม) ในชนบท.
[ออนไลน]. สืบคนเมื่อ 10 ตุลาคม 2555
http://www.siamintelligence.com/when-middle-class-from-rural-
becomesagency-politic/

ประจักษ กองกีรต.ิ (2555ข). ประชาธิปไตยของฉัน ของทาน และของเธอ.
[ออนไลน]. สืบคนเมื่อ 11 กันยายน 2555. จาก
http://www.rsu-
cyberu.com/leadership/media/Leadership_Forum/PrajaK_democr
acy_essay_for_open_2011.pdf

ไทยรัฐออนไลน. (2555). ผลเลอืกตั้ง ส.อบจ.สกลนคร ไมเปนทางการ กลุม
จตุพรแพหลดุลุย. [ออนไลน]. สบืคนเมื่อ 3 กันยายน 2555
http://www.thairath.co.th/content/pol/286464



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 44

มติชนออนไลน. (2555). [ออนไลน]. "รังสรรค" คายเพ่ือไทยชนะขาด
"บรรจง" ปชป. ศึกเลือกตั้งซอมส.ส.ลําพูน. สืบคนเมื่อ 26 สิงหาคม 2555
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=134598681
6&grpid=03&catid&subcatid

______.  (2555). [ออนไลน]. เสื้อแดงสกลฯ-อีสาน ฮือตาน "จตุพร" หยุด
เอ่ียวการเมืองทองถ่ินขัดหลักประชาธิปไตย. สืบคนเมื่อ 25 สิงหาคม 2555
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=134590123
5&grpid=00&catid&subcatid

ยุกติ  มุกดาวิจิตร. (2555ข).  [ออนไลน]. ปฏิรูปการเมืองเรื่องประชาธิปไตย ฝาหวง
มืด?ความขัดแยง แดง-เหลือง. สบืคนเมื่อ 13 สิงหาคม 2555 จาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=134482581
3&grpid&catid=02&subcatid=0207&fb_action_ids=4799249320176
28&fb_action_types=og.likes&fb_source=timeline_og&action_obje
ct_map=%7B



45 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 46



47 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

“รัก” ในกระแสความเปลีย่นแปลงของ
หนุมสาวชนบทไทยชวงทศวรรษ 2520-2530*

ภัทรัตน พันธุประสิทธ์ิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลยัเชียงใหม

บทคัดยอ

ความเปลี่ยนแปลงของชนบทไทยในกระแสโลกาภิวัตน โดยเฉพาะ
ตั้งแตทศวรรษ 2500 เปนตนมาท่ีสงผลกระทบมาถึงปจจุบัน สงผล
ใหนักวิชาการไทย และตางประเทศจากหลากหลายพ้ืนท่ีทาง
การศึกษาไดพยายามอธิบายภาพดังกลาว ผานมุมมองทางวิชาการ
ของตน โดยมากมุงเนนไปท่ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีสงผลตอคน
ชนบท และทําใหการมีสวนรวมของคนกลุมน้ีเขามาสูทางการเมือง
เพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม งานวิจัยจํานวนมากยังละเลยท่ีจะ
พิจารณาผลกระทบ และความเปลี่ยนแปลง ท่ีมีตอวัฒนธรรมทาง
อารมณและความรูสึกของคนชนบท ท้ังท่ีการเขาใจในเรื่องดังกลาว
จะมองเห็นภาพอุดมคติและความคิดของคนชนบทท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการพัฒนาไดอยางลึกซึ้ง

*บทความนีเ้ปนสวนหนึ่งของวทิยานิพนธระดับปริญญาโท ภัทรัตน พันธุประสทิธิ์. ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
และความรูสึกนึกคิดของผูหญิงช้ันกลางระดับลาง ต้ังแตชวงทศวรรษ 2530 ถึงปจจุบัน วทิยานิพนธศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556.
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บทความน้ี จึงเปนการพยายามตอบคําถามความเปลี่ยนแปลงดาน
ความรัก และการหาคูครองของคนชนบทไทยชวงทศวรรษ 2520-
2530 ทามกลางการอพยพยายถ่ินฐานและการเลื่อนสถานภาพ
รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจรอบตัวของ
กลุมคนเหลาน้ี ผานทางสื่อสิ่งพิมพท่ีคนชนบทอาน และเปนพ้ืนท่ีใน
การแสดงออกทางความรูสึกและความตองการของตน อยาง
นิตยสารคูสรางคูสม ท่ีถือวาเปนนิตยสารท่ีมีช่ือเสียง และไดรับ
ความนิยมจากคนชนบทในยุคแรกเริ่มจนถึงปจจุบันอยางตอเน่ือง
โดยคําถามหลักของบทความ คือ

1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยชวงการพัฒนาในทศวรรษ
2520-2530 สงผลอยางไรตอชีวิตคนชนบท 2. การขยายตัวของ
นิตยสารในฐานะพ้ืนท่ีในการเรียนรูโลกของคนชนบท สัมพันธ
อยางไรกับการเปลี่ยนแปลงภายในชนบท 3. ความเปลี่ยนแปลงใน
ชนบทสงผลตอความรัก และการหาคูครองของหญิงชายชนบท
อยางไร เพ่ือนําไปสูความเขาใจอยางลึกซึ้งตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของไทยในชวงทศวรรษ 2520-2530 ท่ีสงผล
อยางหลีกเลี่ยงไมไดตอความสัมพันธภายในครอบครัว โดยเฉพาะ
ผูหญิงและผูชาย รวมถึงรอยแยกของชนบทไทยอันเกิดมาจากการ
เลื่อนสถานภาพ และการศึกษาท่ีทําใหเกิดกลุมคนท่ีแตกตาง
หลากหลายมากข้ึน โดยท้ังหมดไดสะทอนผานปรากฏการณความ
นิยมของคอลัมนและการหาคูครองผานทางจดหมาย

___________________________________________________________________________
รูปที่1 (หนากอน) นิตยสาร คูสรางคูสม ปก จารุณี สุขสวัสดิ์ และทูน หิรัญทรัพย
ที่มา http://www.sinkaonline.com/imageuser/2010-01-28/StorageImage-

20100128033631-6787.jpg



49 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

The Changing of “Love” in the Transition of Thai
Rural People in the late 1977s-1987s. *

Pattarat Phantprasit

Abstract

The transformation of Thai rural life in the post-war period,
which has been dramatically influenced by economic
development, has attracted the concentrated attention of
both Thai and foreigner scholars. Most researchers focus on
the effects of economic development on the Thai rural
population and try to answer the question of why and how
this lead to increased participation by the Thai rural
population in the political sphere, demanding improved
living and economic conditions. However, these
investigations have neglected the investigation of how
economic development affected the mental life of rural
people. An understanding of this will provide important
insights into this group of people at a time of transformation
in Thai society.

________________________________________
*This article comprises a part of the thesis Transition of Life and Mentality of the Lower
Middle Class Women from the late 1980s to the Present, submitted by Pattarat
Phantprasit in completion of a Master of Arts degree in History, Chiangmai University, 2013.
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This paper therefore analyses changes in how love and the search for
relationships were re-conceptualized by Thai rural people in the decade from
the late 1970s, a period of migration and of changes in the social and
economic environment in which the rural population moved. These changes
were made evident in print media, in particular “Koo Saang Koo Som”
magazine. The three questions addressed by this paper are therefore: (i) How
did economic changes between 2520 and 2530 BE (1977-1987 CE) reshape the
ways of life of rural people? (ii) What was the relationship between the
increasing role of magazines as sources of knowledge for rural people and
these changes in rural life? (iii) How were these changes related to changes in
conceptualizations of love and in relationships between heterosexual partners.
It is hoped that answers to these questions will lead to a better understanding
both of these profound economic and social transitions and of fractures in and
stratification of rural populations (through, for example, increasing access to
higher education).
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ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชนบทไทย
สืบเน่ืองจากยุคพัฒนา 2500-2530

การพัฒนาตั้งแตทศวรรษ 2500 ทําใหบทบาทของรัฐบาลจากสวนกลางและ
ความเจริญไดกระจายลงสูชนบทไทยอยางเขมขน ในดานหน่ึง คือ การพัฒนาดานการ
คมนาคมโดยเฉพาะถนนท่ีใชเช่ือมกรุงเทพฯเขากับจังหวัดขางเคียง กอนท่ีจะขยายไปยัง
ภูมิภาคตางๆเพ่ือใชขนสงสินคาออกจากกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันก็ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรกลับเขาสูเมืองหลวงเชนกัน โดยโรงงานท่ีเกิดข้ึนในชวงน้ีสวนมากจะเนนหนักไป
ท่ีโรงงานพลาสติก โรงงานทอผา โรงงานตอเรือ โรงงานหลอมเหล็ก ท้ังหมดลวนตั้งอยู
ในเขตลุมแมนํ้านครชัยศรีและเขตจังหวัดรอบกรุงเทพฯ1 อีกประการหน่ึง คือ การ
ขยายตัวของบทบาทเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการใหความรู
ทางดานการเกษตร เชน ปุยเคมี ยาฆาแมลง เครื่องสูบนํ้า รถไถ เมล็ดพันธุพืช แมวาใน
แงหน่ึงจะเปนไปเพ่ือการไดผลผลิตเขาไปปอนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีรัฐสนับสนุน แตใน
อีกแงหน่ึงการพัฒนาเหลาน้ีไดเขาไปเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตแบบเดิม และท่ีสําคัญ
อยางยิ่ง  คือทําใหตนทุนของการเกษตรกรรม ของเกษตรกรพุงสูงข้ึน เมื่อตนทุน
ทางการผลิตสูงข้ึน จึงทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีจะออกนอกภาคการเกษตรกรรมของ
เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีไรท่ีดินทํากินและเกษตรกรรายยอยท้ังชายและหญิง
โดยทางเลือกใหมในการประกอบอาชีพของกลุมคนเหลาน้ีคือ การเขาไปทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีกําลังขยายตัวในเขตจังหวัดใกลเคียงกรุงเทพฯ เชน นครปฐม
สมุทรปราการ ฯลฯ เน่ืองจากไดรับเงินคาแรงเปนรายวันและรายเดือน ซึ่งมีความ
สม่ําเสมอกวาการขายผลผลิตทางการเกษตรท่ีผันผวนกวามาก เปนท่ีสังเกตวาใน
ชวงแรกของการอพยพยายถ่ินฐานของคนชนบท ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรท่ีผันตัวเอง
ไปเปนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมระยะแรกน้ัน มักเปนเกษตรกรท่ีมีพ้ืนเพมาจาก
จังหวัดใกลเคียงกรุงเทพฯเปนสวนใหญ2 แตในยุคตอมา เริ่มมีการยายถ่ินฐานมาจาก
ภูมิภาคอ่ืนๆมากข้ึนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถิติของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ในป พ.ศ.2518 มีผูอพยพยาย
ถ่ินออกจากหมูบานท้ังสิ้น 12,824 คน ท่ีนาสนใจคือ ผูหญิงในวัย 10-29 ป มีจํานวน
การยายถ่ินสูงกวาผูชาย โดยมีจํานวน 16,082 คน ในขณะท่ีผูชายมีจํานวน 10,035 คน
ท้ังน้ีประชาการจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการยายถ่ินมากท่ีสุด คือ ผูหญิงใน

1 เสาวภา พรสิริพงษ. พลวัตของชุมชนลุมแมน้ํานครชัยศรีมิติทางนิเวศวฒันธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนนุการวิจัย), 2541
2 พอพันธุ อุยยานนท. เศรษฐกิจชุมชนหมูบานภาคกลาง (กรุงเทพฯ:สถาบันวิถทีรรศน), 2546, น.73
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วัย 10-29 ป จํานวน 8,299 คน และผูชายในวัยเดียวกัน 6,089 คน ซึ่งเหตุผลของการ
ยายถ่ินอันดับแรก คือ หางานทําเพราะวางจากการเกษตร3 นอกจากน้ีในทศวรรษ
2510 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของกําลังแรงงานในเมืองเพ่ิมสูงข้ึน โดยระหวางป พ.ศ.2515-
2516 มีการเพ่ิมข้ึนสูงกวาชนบทถึง 4 เทา4

ชวงทศวรรษตอมา การเขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICS) ของ
ประเทศไทยในทศวรรษ 2520 สงผลใหรัฐบาลเนนการพัฒนาและลงทุนดาน
อุตสาหกรรม สาธารณูปโภค การทองเท่ียวและการบริการเพ่ือใหเกิดรายไดเขาประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน การพัฒนาท่ีเนนหนักในดานเหลาน้ีสงผลกระทบตอการเกษตรกรรมเปน
อยางมากในสวนเงินทุนสนับสนุน โครงการวิจัยเก่ียวกับการปลอยเงินกูของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ในชวงทศวรรษ 2520 เผยใหเห็นวา โครงการของ
ธนาคารมักจะปลอยกูใหแกเกษตรกรรายใหญมากกวารายเล็ก และขอกําหนดในการ
กูยืมเงินก็ไมเอ้ือตอการเกษตรแบบยังชีพของเกษตรกรรายยอย5 นอกจากน้ีชองวาง
รายไดของอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะอาชีพท่ีเก่ียวของกับการอุตสาหกรรม
การบัญชีและพาณิชย ตลอดจนรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ขณะท่ีรายได
ของภาคการเกษตรเต็มไปดวยความผันผวน ไมแนนอนของราคาสินคา ราคาของ
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ิมสูงจนเกษตรยากจะแบกรับไหว โดยรายไดตอคนทํางานของ
เกษตรกรในปพ.ศ.2519 อยูท่ี 7,113 บาท ขณะท่ีสาขาอาชีพอุตสาหกรรมอยูท่ี 44,215
บาท และพาณิชยกรรมอยูท่ี 70,339 บาท6 สงผลใหจํานวนของคนท่ีอพยพเขาสูเมือง
และเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการเกษตรกรรมไปสูอาชีพอ่ืนๆยังคงเพ่ิมสูงข้ึน หรือเลือกท่ี
จะประกอบอาชีพอ่ืนเสริม โดยเฉลี่ยท้ังประเทศในป พ.ศ.2521-2522 เกษตรกรมี
รายไดเงินสดนอกการเกษตรครัวเรือนละ 8,963,550 บาท หรือคิดเปนรอยละ 32.58
ของรายไดท้ังหมด7

3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ สถานภาพปจจุบนัของสตรีไทย,
(กรุงเทพฯ:สํานักงาน), 2523, น.45-47
4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524), น. 95
5 วอลเดน เบลโล,เชียร คันนิ่งแฮม,ลี สวน ปอห. โศกนาฎกรรมสยาม:การพัฒนาและการแตกสลายของ
สังคมไทยสมัยใหม (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง), 2542, น.242
6 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524), น.96
7 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. รายไดรายจายของเกษตรกรปการเพาะปลูกในเขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทาน,(กรุงเทพฯ : สํานักงาน), 2523, น.6
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นอกจากการพยายามหารายไดนอกภาคการเกษตร ยังมีเกษตรกรและ
แรงงานสวนหน่ึงท่ีตัดสินใจเดินทางไปทํางานยังตางประเทศ เพ่ือหารายไดมาจุนเจือ
ครอบครัว โดยสถิติชวงตนทศวรรษ 2520 พบวามีคนไทยไปทํางานยังตางประเทศ
ประมาณ 200,000 คน และเงินตราตางประเทศท่ีสงกลับมาถึงประเทศไทยสูงถึง
8,000 ลานบาท8 เมื่อมาถึงชวงปลายทศวรรษ 2520 จํานวนคนชนบทท่ีอพยพยายถ่ิน
ฐานไปเปนแรงงานตางประเทศเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองจากทศวรรษ 2510 ในปพ.ศ.
2528 พบวารายไดของผูใชแรงงานท่ีไปทํางานตะวันออกกลางเฉพาะในเขตภาคเหนือ
เพียงภูมิภาคเดียว มีเงินโอนผานธนาคารพาณิชยในภาคเหนือท้ังสิ้น 4,999.5 ลานบาท
เพ่ิมข้ึนจากปพ.ศ.2527 รอยละ 7.19 แมแตผูหญิงชนบทท่ีไมไดยายถ่ินฐานก็เริ่มหันมา
ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรมากข้ึนผานทางการรวมกลุมแมบานและกลุมอาชีพ
ท่ีรัฐบาลและทองถ่ินใหการสนับสนุน แมวาจะยังไมเปนระบบมากก็ตาม เชน กองทุน
อุตสาหกรรม มูลนิธิสัมมาชีวศิลป ฯลฯ

การหันออกมาประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรไดสงผลใหคนชนบทนิยมสง
บุตรหลานใหมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน
ตั้งแตปพ.ศ.2525-2542 เปนตนมา พบวาปริมาณแรงงานนอกภาคการเกษตรกรรมท่ีมี
การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตนลดลงจนเหลือนอยกวารอยละ 50 ในขณะท่ี
ปริมาณของแรงงานนอกภาคการเกษตรกรรมท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอน
ปลายข้ึนไปมีมากข้ึนตามลําดับ10 งานวิจัยของ Jennifer Gray ช้ีใหเห็นวามีการ
ขยายตัวของการศึกษาโดยเฉพาะระดับวิทยาลัยเทคนิค อาชีวะและวิทยาลัยสารพัดชาง
ลูกหลานของคนชนบทเขาถึงการศึกษาในระดับน้ีและเขาทํางานทามกลางการขยายตัว
ของโอกาสการประกอบอาชีพโดยเฉพาะผูหญิง ท่ีครอบครัวชาวนามักจะสงเสียใหลูกคน
สุดทองท่ีเปนผูหญิงไดเขาเรียนเพ่ือสอดรับกับการขยายตัวดานการทองเท่ียวของจังหวัด
เชียงใหม เชน การประกอบอาชีพพนักงานขายของหนาราน พนักงานบัญชี พนักงานใน
โรงแรม11 เชนเดียวกับกรณีของวิทยาลัยพยาบาลท่ีเริ่มเปดรับนักศึกษาตั้งแตทศวรรษ
2530 เปนตนมา เชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม วิทยาลัยบรมราชชนนี

8 ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเคอร. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ (เชียงใหม : ตรัสวิน), 2542,
น.258
9 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนอื. รายงานสถิติการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนอื ปงบประมาณ 2528,
(ลําปาง : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ), ม.ป.ป., น.28
10 ประดิษฐ ชาสมบัติ. ตลาดแรงงานอุตสากรรมภูมิภาค (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวจิัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย) ,2533, น.79
11 Jennifer Gray. The Road to the City: young women and transition in Northern Thailand
(Sydney, Australia : School of Behavioral Sciences, acquire University), 1992
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รูปที่2 รถรับสงนักเรียนในชนบท
ที่มา http://www.siamintelligence.com/wp-content/uploads/2013/05/รถนักเรียนใน
ชนบท.jpg

นครลําปาง และวิทยาลัยพยาบาลทหารบก เปนตน ผูหญิงชนบทยังคงมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพท่ีหลากหลายออกไปจากอดีต ไมวาจะเปนธุรกิจขายตรง พยาบาล
เสมียน พนักงานขายของหนาราน พนักงานโรงแรม ซึ่งลวนแลวแตเปนอาชีพท่ีสอดรับ
กับการขยายตัวของธุรกิจทองเท่ียวท่ีรัฐบาลสงเสริมท้ังสิ้น นอกจากน้ี จากขอมูลการ
เรียนการศึกษาผูใหญสายอาชีพพบวาจํานวนผูชายท่ีเขารับการเรียนการศึกษาผูใหญ
สายอาชีพในภาคเหนือป พ.ศ.2527 สายอุตสาหกรรม มีจํานวน 5,117 คน ขณะท่ี
ผูหญิงมี 693 คน แตในสายคหกรรมและชางท่ัวไป มีผูชายจํานวน 2,864 คน และ
ผูหญิงจํานวน 25,908 คน12

ความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ 2530 ท่ีเห็นไดชัด คือ พ้ืนท่ีทํากินถูกเปลี่ยน
มือจากเกษตรกรรายยอยมาสูเกษตรกรรายใหญหรือนายทุน ทําใหชาวนาไรท่ีดินทํากิน

12 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนอื. รายงานสถิติการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนอื ปงบประมาณ 2527
(ลําปาง : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ), ม.ป.ป., น.46
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มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและพรอมท่ีจะออกนอกภาคการเกษตรอยางเต็มตัว การวิจัยในป
พ.ศ.2530 พบวา ผูอพยพท่ีเขามาทํางานในกรุงเทพฯกวารอยละ 66.4 ไมเคยไปสมัคร
งานหรือหางานทําในเขตจังหวัดภูมิลําเนาของตนเองเลย มีเพียงรอยละ 33.6 เทาน้ัน ท่ี
เคยไปสมัครงานหรือหางานทํา13 ตัวเลขดังกลาวยืนยันไดดีถึงความมุงหวังของคนชนบท
สวนใหญท่ีตองการหางานทําในกรุงเทพฯซึ่งเปนศูนยกลางความเจริญท่ีคนชนบท
ตองการจะเขามาสัมผัสและใชชีวิต

การศึกษายังคงเปนหมุดหมายสําคัญของคนชนบทท่ีจะสงบุตรหลานไปถึงฝง
ใหได รวมถึงเขยิบกรอบของระดับการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสูระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ตัวอยางของงานศึกษาโดยจามรี เชียงทองและคณะ พบวา
เกษตรกรขนาดกลางในพ้ืนท่ีราบ เริ่มสงบุตรหลานเรียนหนังสือเพ่ิมมากข้ึนจากปพ.ศ.
2530 เปนตนมา14 สอดคลองกับจํานวนนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ในป พ.ศ.2537 มีจํานวน 1,727,942 คน ในป พ.ศ.2538 มีจํานวน
2,059,239 คน และป พ.ศ.2539 มีจํานวน 2,377,232 คน15 แตกตางอยางมากกับ
ตอนตนทศวรรษ 2530 ท่ีตัวเลขของนักเรียนอายุตั้งแต 13 ปข้ึนไปท่ีเรียนตอในช้ัน
มัธยมศึกษายังมีอยูเพียงรอยละ 35-40 ในป พ.ศ.253016

การพัฒนาดานการทองเท่ียวและการกระจายความเจริญทําใหการลงทุนและ
ความสนใจของรัฐบาลในชวงน้ีลงไปสูชนบทเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงการสงเสริมอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนใหกับชนบท แมในความเปนจริง การพัฒนาดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีผานมาของรัฐ จะไมสอดคลองกับสภาวะความตองการในการทํางานของ
คนชนบทท่ีไมมีโอกาสไตเตาทางดานการศึกษาและแหลงเงินทุน แตโอกาสใหมน้ีกลับ
ทําใหชองทางแหงโอกาสดานอ่ืนเปดออก การท่ีรัฐจัดใหมีเงินทุนกูยืมแกเกษตรกรผาน
ทางธนาคารพาณิชยโดยเนนไปท่ีเกษตรกรท่ีมีท่ีดินทํากิน สงผลใหกลุมคนเหลาน้ีเขาถึง
เงินทุน และสามารถนํามาลงทุนในการศึกษาใหแกบุตรหลานหรือประกอบธุรกิจขนาด
เล็กไดมากยิ่งข้ึน

13 เกษมสนัต จิณณวาโส. การอพยพเขามาหางานทําของชาวชนบทชวงภาวะฝนแลง ป 2530 (กรุงเทพฯ:
กองวางแผนทรัพยากรมนุษย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต)ิ ,2531, น.31
14 จามร ีเชียงทอง และคณะ. ชนบทไทย เกษตรกรระดับกลางและแรงงานไรท่ีดิน (เชยีงใหม : ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวทิยา คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม), 2554, น.57
15 กระทรวงศึกษาธิการ,รายงานสถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,(กรุงเทพฯ:กระทรวง,2532) หนา 1
16 บุษกร สรุิยสาร และเบอรนาเดท็ท รีเซอรเรคซโยน. มิติหญิงชายในระบบการพัฒนาฝมือแรงงานใน
ประเทศไทย:รายงานการวิจยั (กรุงเทพฯ : สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ;กระทรวงแรงงาน;กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย), 2546, น.26
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จะเห็นไดวา ตั้งแตทศวรรษ 2500 เปนตนมา ชนบทไทยพบกับความ
เปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ท่ีสงผลให
วิถีชีวิตของคนเหลาน้ีเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อการเกษตรกรรมท่ีเต็มไปดวยตนทุนท่ี
เกษตรกรตองแบกรับ รวมถึงความผันผวนและนโยบายของรัฐท่ีเนนการสงเสริมดาน
อุตสาหกรรมและการทองเท่ียวมากกวาภาคการเกษตร ทําใหการเกษตรกรรมไมใช
ตัวเลือกเดียวท่ีเกษตรกรมีอยู แตกระแสความเปลี่ยนแปลงน้ีกลับนํามาซึ่งหนทางอัน
หลากหลายของอาชีพนอกภาคการเกษตร เชน การเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเปน
แรงงาน การผันตัวเองไปเปนพนักงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การเดินทางไป
ตางประเทศเพ่ือเปนแรงงานท้ังมีฝมือและไรฝมือ ท้ังยังรวมไปถึงการผลักดันใหบุตร
หลานไตเตาเขาสูระบบการศึกษา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในสายตาคนชนบทเพ่ือ
ประกอบอาชีพในสายวิชาเฉพาะทางตางๆ หรือแมกระท่ังการเขาถึงแหลงเงินทุนของรัฐ
เพ่ือหันมาประกอบธุรกิจขนาดยอม ท้ังหมดน้ีไดทําใหโลกชนบทเดิมท่ีมีแตทุงนายาวสุด
ลูกหูลูกตา กลายมาเปนชนบทแหงความทันสมัยท่ีเช่ือมตอกับเมืองและตางประเทศ
ผานสายตาของคนชนบทรุนใหมท่ีไมไดผูกติดชีวิตและความรูสึกนึกคิดอยูกับภูมิลําเนา
เดิมของตนเพียงแหงเดียวอีกตอไป โดยภาพท้ังหมดน้ีไดมาจากการเรียนรูจาก
ประสบการณในชีวิตจริงของตนเอง พรอมไปกับการแลกเปลี่ยนและจินตนาการผาน
ทางสื่อสิ่งพิมพ อยางนิตยสาร ท่ีจะเปนพ้ืนท่ีสําคัญใหกับคนชนบทในยุคแรกเริ่มแหง
ความเปลี่ยนแปลงสูกระแสโลกาภิวัตน

คนชนบทกับการอาน การเขียน
และการใชนิตยสารในฐานะสิ่งที่เช่ือมกับโลกใหม

อาจกลาวไดวาในยุคเริ่มแรกของวัฒนธรรมการอานของคนชนบทน้ัน สัมพันธ
เก่ียวเน่ืองกับการขยายตัวของ “ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน” ท่ีไดรับการสงเสริมจาก
รัฐบาลโดยไดเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ.2515 และไดมีการขยายปริมาณการ
ดําเนินการอยางรวดเร็ว โดยในป พ.ศ.2527 มีท่ีอานหนังสือประจําหมูบานท่ีไดรับ
งบประมาณดําเนินการจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือเปนจํานวนถึง 2,136 แหง17 การขยายตัวของท่ีอาน
หนังสือประจําหมูบานเหลาน้ี ผนวกเขากับความรูความสามารถในการอานออกเขียนได

17 การวิจยัเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหาร การประสานงาน และการสนับสนุนท่ีอานหนังสือประจํา
หมูบานในเขตภาคเหนือ, น.10
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จากการศึกษาท่ีสูงข้ึน ทําใหปริมาณการอานและเขาถึงสื่อหนังสือพิมพและนิตยสารของ
คนชนบทเพ่ิมมากข้ึน และสงผลใหจํานวนนิตยสาร สิ่งพิมพสําหรับคนชนบทและคนช้ัน
ลางเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน ซึ่งสวนใหญแลวมักจะเปนนิตยสารบันเทิง ดารา ท่ีเริ่มจัดพิมพ
มาตั้งแตปลายทศวรรษ 2510 เชน นิตยสารภาพดารา นิตยสารศาลาคนเศรา นิตยสาร
ภาพยนตรบันเทิง และนิตยสารคูสรางคูสม หรือเปนการตูนเลมเล็ก บาง ท่ีเรียกกันวา
การตูนผีเลมละบาท เปนตน

ในสวนของนิตยสาร คูสรางคูสม เปนนิตยสารท่ีเกิดข้ึนชวงป พ.ศ. 2523 เปน
นิตยสารท่ีไดรับความนิยมอยางมาก โดยพัฒนามาจากรายการโทรทัศนและวิทยุ
“คูสรางคูสม” ท่ีไดรับความนิยมจากผูฟงมากอน18 สวนใหญแลวมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย
ไมจํากัดเฉพาะเรื่องบันเทิงเทาน้ัน เชน คอลัมนสัมภาษณนักธุรกิจ ผูมีช่ือเสียงในสังคม
หรือแมแตชาวบานท่ัวไป มีการรวบรวมเรื่องราวความรูท่ัวไปท้ังจากในและตางประเทศ
การตอบปญหาสุขภาพ แตท่ีไดรับความนิยมอยางมากคือคอลัมนเก่ียวกับการเขียนมา
บอกเลาเรื่องราวชีวิต ปญหาความรัก ครอบครัวจากผูอานท้ังชายและหญิง นิตยสาร
ฉบับน้ีจึงคอนขางไดรับความนิยมจากคนชนบท

จากการเก็บตัวอยางการอานของคนชนบทโดยกัญญา ชมศิลป พบวานิตยสาร
คูสรางคูสมเปนนิตยสารท่ีประจําอยูท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน เชนเดียวกับ
หนังสือพิมพไทยรัฐ ไทยนิวส นิตยสารดาราภาพยนตรและหนังสือแฟช่ันท่ัวไป19

ตัวอยางหน่ึงจากผูอานคูสรางคูสมก็เปนอีกหน่ึงการยืนยันถึงความนิยมของผูอานไดเปน
อยางดี โดยระบุวาตนเองน้ันติดตามอานนิตยสารฉบับน้ีมาตั้งแตปพ.ศ.2528

“ท่ีหมูบานของดิฉัน เมื่อสมยัเด็กจะมีท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน ดิฉัน
ไปอานแลวจะมีหนังสือสารพัดอยาง หนังสือพิมพก็เกามากและก็มีหนังสือ
คูสรางคูสมของคุณ ดิฉันไดรูจักเลมแรกไมมีหนาปก พ.ศ. 2528”20

นิตยสารคูสรางคูสมในสายตาของคนชนบทและคนช้ันลางเปนเสมือนแหลง
ความรูเรื่องราวรอบตัวและรอบโลกใหมท่ีพวกเขาไดสัมผสั ประการสําคัญท่ีสุด คือ

18 Magazinedee. “นิตยสารคูสรางคูสม” เขาถึงเมือ่ 13 มกราคม 2556 เขาถึง
จาก http://www.magazinedee.com/firstissue/firstissuepreview.php?id=542
19 กัญญา ชมศิลป. การจัดการขาวสารความรูของคนชนบท (เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2538.
20 “ดํารงตอบจดหมาย” . คูสรางคูสม, 29 : 590 (มกราคม 2551) : 72
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รูปที่3 คูสรางคูสม ฉบบัที่ 7 กรกฎาคม 2523
ที่มา http://khunmaebook.tarad.com/product.detail_841808_th_5066538#



59 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

นิตยสารไดเปดโอกาสใหผูอานสามารถเขียนจดหมายบอกเลาประสบการณ
ของตนเอง ไมวาจะเปนเรื่องความรัก การทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว ปญหาชีวิต
หรือแมแตการเขียนมาขอคําแนะนําและซักถามปญหา แมวาจะยงัมีจํานวนนอยในชวง
ทศวรรษ 2520 เชน

“รายการคูสรางคูสมของคณุดํารงนาจะเปลี่ยนเปนรายการนินทาผัวนินทาเมีย
ถาจะเหมาะกวา แตคิดอีกทีก็ดเีหมือนกันท่ีประชาชนคนธรรมดาอยางดิฉันจะ
ไดมโีอกาสระบายความในใจบาง ไมตองเก็บอัดอ้ันตันใจไปตลอดชีวิต เพราะ
การท่ีจะวาผัวหรือเมียกับผูอ่ืนก็เทากับอะไรนะ ถาดิฉันจะพูดวา หยิกเล็บมัน
ก็เจ็บเน้ือ เพราะถึงอยางไรเราก็ตองทนอยูแลว”21

เมื่อถึงทศวรรษ 2530 ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนชนบทเพ่ิมมากข้ึน ทํา
ใหผูอานเริ่มสนใจเรื่องเลาและขอคิดในนิตยสารในฐานะของสื่อท่ีทําใหตนเองเรยีนรูและ
เขาถึงขอมูลตางๆ โดยเฉพาะจากประสบการณการบอกเลาของผูอานคนอ่ืนท่ีมี
ประสบการณรวมกับตนเอง ในโลกท่ีขยายออกไปอยางกวางขวางของคนชนบท การ
เรียนรูดวยตนเองเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ดวยการศึกษาท่ีแมวาจะมีเพ่ิมมากข้ึนจาก
สมัยกอนหนา แตในบางครั้งการอานประสบการณและการแกปญหาท่ีคลายคลึงกับชีวิต
จริงดูจะเปนทางเลือกท่ีดีกวา จึงพบวามีผูอานจํานวนมากท่ีนิยมนิตยสารคูสรางคูสม
และตองการใหนิตยสารเผยแพรเรื่องราวของผูอานคนอ่ืนตอไป เชน ตัวอยางหน่ึงจาก
ผูอานในปพ.ศ.2538 ท่ีเขียนมาแสดงความขอบคุณตอทีมงานนิตยสารคูสรางคูสม

“ฉันยอมรับทีมงานคูสรางคูสมทําไดดีมาก ทุกคอลัมนฉันพอจะรับรูอะไร
ความเปนไปของโลกท่ีอาศัยอยูใบน้ี เพราะมีคูสรางคูสมเปนครูคอยใหความ
กระจางแกฉัน”22 หรืออีกตัวอยางจากผูอานในปเดียวกัน ท่ีเสนอแนะให
นิตยสารเลือกเรื่องเลาจากผูอานทางบานมาลงใหมากข้ึน

“อยากใหเปนประสบการณจากผูอานมากกวาหลักการ วิธีการ เพราะเวลามี
ปญหา นอยคนนักท่ีจะคิดถึงหลักการวิธีการท่ีดีมีนอย เพราะมักจะจําไมได
แตถาเปนประสบการณท่ีคลายคลึงกันจะจําไดแมนยํากวา”23

21 “ดํารงตอบจดหมาย” . คูสรางคูสม, 3 : 35 (พฤศจิกายน 2525) : 67
22 “ดํารงตอบจดหมาย” . คูสรางคูสม, 16 : 257 (กันยายน 2538) : 74
23 เรือ่งเดียวกัน
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รูปที่4 คูสรางคูสม ฉบับที่ 3 มีนาคม 2523 จดหมายที่ดํารงเขียนถงึผูอาน
ที่มา http://www.khunmaebook.com/product.detail_646347_th_5066545
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ท้ังน้ีดวยลักษณะการตอบคําถามในคอลัมนดํารงตอบจดหมาย ท่ีมีลักษณะ
เฉพาะตัว ไมออมคอมและมักจะตอบปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยวางอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริง
ท่ีสามารถนําไปแกปญหาในชีวิตไดจริง สงผลใหมีผูนิยมติดตามอานและเขียนเขามา
สอบถามและปรึกษาปญหาจํานวนมากท้ังหญิงและชาย ไมวาจะเปนปญหาเก่ียวกับการ
ทํางาน การสอบถามเก่ียวกับความรูท่ัวไป หรือแมกระท่ังขอรองใหดํารง พุฒตาลหาคู
หรือหางานยังตางประเทศให

จะเห็นไดวานิตยสารคูสรางคูสม เปนพ้ืนท่ีสําคัญอยางยิ่งในการรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงของคนชนบทและสังคมท่ีแวดลอม เมื่อโลกใหมท่ีตนเองตองเผชิญน้ัน
ไมใชสังคมเล็กในหมูบานท่ีประกอบไปดวยคนจํานวนไมมากอีกตอไป ท้ังยังรวมไปถึง
ปญหาและโอกาสใหมๆท่ีถาโถมเขามาเปลี่ยนชีวิตของคนชนบทและคนช้ันลาง ทําให
การเรียนรูท้ังผานระบบการศึกษา และการเรียนรูผานประสบการณจริงจําเปนตองทวี
ความเขมขนข้ึน บทบาทของนิตยสารจึงไดกลายมาเปนพ้ืนท่ีท่ีทําใหกลุมคนเหลาน้ีได
พบเห็นวาในกระแสโลกาภิวัตนท่ีกําลังซัดสาดเขามา ยังมีผูรวมชะตากรรมท่ีตองพบ
พานกับวิกฤติของการปรับเปลี่ยนตัวเองออกนอกภาคการเกษตร รวมถึงการยายถ่ินฐาน
ออกจากหมูบานไปสูเมืองใหญ หรือแมแตขามประเทศ เชนเดียวกับตน การไดอาน
เรื่องราวของคนท่ีแตกตางแตมีประสบการณท่ีตองพบพานรวมกันจึงเปนทางออกในการ
ปรับตัวและมุมมองของตนเองท่ีมีตอโลกใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงใชเปน
พ้ืนท่ีในการแสวงหาโอกาสใหกับตัวเอง ท้ังหมดไดสงผลใหคนชนบทไทยในทศวรรษ
2520-2530 เกิดความเช่ือมั่นและพรอมท่ีจะเดินหนาเขาสูความเปลี่ยนแปลงท่ีพวกเขา
ตองทําตัวใหคุนเคยตอไปขางหนาไมวาจะเปนเรื่องของการประกอบอาชีพ การไตเตาสู
ความสํ า เร็ จหรื อแม แต การจั ดการ กับปญหาใน ชี วิตรั กและการหาคู ค รอง

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอชีวิต ครอบครัว
และความสัมพันธของคนชนบท

เปนท่ีนาสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงภายในชนบทจากปจจัยทางเศรษฐกิจ
ดังท่ีกลาวไปขางตน ท่ีสุดทายแลวไดสงผลใหคนชนบทเริ่มรับเอาอิทธิพลและความ
เจริญจากเมืองและการพัฒนาตางๆเขามา กอใหเกิดการสรางความสัมพันธระหวางคน
ชนบทและชนช้ันลางในเมืองผานการติดตอราคาถูกอยางการเขียนจดหมาย การเกิดข้ึน
ของคอลัมนมิตรชายแดน ดูจะยืนยันไดดีถึงอัตราการอานออกเขียนไดท่ีมาจากระดับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึนจากอดีตและความกระตือรือรนของกลุมคนเหลาน้ี โดยมีจุดมุงหมาย
สําคัญเพ่ือเรียนรูชีวิตท่ีแตกตางและสรางปฏิสัมพันธกับคนแปลกหนาท่ีตนเองไมเคยพบ
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มีตัวอยางมากมายระหวางชวงตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา ถึงการติดตอผานจดหมาย
ของคนชนบทและชนช้ันลาง ท่ีแมแรกเริ่มเดิมทีจะมาจากการเขียนจดหมายเพ่ือให
กําลังใจทหารท่ีอยูตามชายแดนไทยอันเน่ืองมาจากสงครามอินโดจีนก็ตาม เชน ผูอาน
คนหน่ึงจากนิตยสารคูสรางคูสม ท่ีเขียนมาเลาถึงการติดตอระหวางตนเองกับสามีในป
พ.ศ.2527 วา “หลานรูจักกับพ่ี ย.ทางจดหมายหามิตรชายแดน เราติดตอกันไดสัก 20
ฉบับ พ่ี ย.ก็ขอมาพบนองท่ีกรุงเทพฯ”24

และยังมีอีกหลายกรณีท่ีผูอานจากทางบานโดยเฉพาะผูหญิงเขียนมาเลาถึง
ประสบการณการติดตอกันระหวางตนเองกับสามีท่ีอยูคนละจังหวัดจนในท่ีสุดก็ได
แตงงาน เชน กรณีของผูหญิงคนหน่ึงในป พ.ศ.2527 เลาวาตนเองน้ันเปนคนภาคเหนือ
แตไดติดตอกับแฟนหนุมท่ีอยูภาคใต จนในท่ีสุดก็ตกลงปลงใจแตงงานกันโดยมีจดหมาย
เปนสื่อรัก25 และกรณีของผูหญิงอีกคนหน่ึงท่ีเขียนมาเลาวาสามีของตนเองน้ันมักจะ
เขียนจดหมายติดตอกับผูหญิงคนอ่ืน โดยไหววานใหตนเองเปนผูเขียนจดหมายให
สุดทายตนเองจึงตองใชวิธีคิดเงินกับสามีทุกครั้งท่ีตองเขียนจดหมาย เพ่ือเปนการแกเผ็ด
ท่ีสามีคุยกับผูหญิง26

ดังท่ีไดอธิบายไปขางตนถึงความสําคัญของนิตยสารคูสรางคูสมในฐานะพ้ืนท่ี
การเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรื่องราวของคนชนบท อีกสิ่งหน่ึงท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีอาจจะ
เรียกไดวาสืบทอดและปรับเปลี่ยนมาจากการเขียนจดหมายใหกําลังใจทหารและหา
เพ่ือนใหมนอกภูมิลําเนา คือ การท่ีคนชนบทและคนช้ันลางในชวงทศวรรษ 2530 ไดหัน
มาใชพ้ืนท่ีของนิตยสารคูสรางคูสมเปนใบเบิกทางในการหาเพ่ือนใหม คนรัก หรือ
แมกระท่ังคูครองใหกับตนเอง อาจเรียกไดวาเปน คอลัมนหาคูผานทางจดหมาย
ท่ีเกิดข้ึนและไดรับความนิยมอยางลนหลามท้ังจากหญิงชายชนบทเปนครั้งแรก กอนจะ
มีการรวมเลมเฉพาะเปนหนังสือช่ือวา “คูสราง-อุมสม” ท่ีทําการรวบรวมผูประกาศหาคู
จํานวน 500 คนจัดพิมพเปนรูปเลมและเปดใหสั่งจองจากผูท่ีสนใจในเวลาตอมา

การเกิดข้ึนของปรากฏการณท่ีนาสนใจดังกลาว เห็นไดชัดเจนวาสัมพันธอยาง
ลึกซึ้งกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเขาสูหมูบานชนบทไทยสืบเน่ืองมาตั้งแต
ทศวรรษ 2500 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไมไดนําพาความเจริญเขามาเทาน้ัน แต
ยังไดปรับเปลี่ยนความสัมพันธของคนในสังคม รวมถึงการเลื่อนสถานภาพอัน
เน่ืองมาจากฐานะและการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากน้ี เทคโนโลยี ขาวของ

24 “หนุมจีบสาว สาวจีบหนุม” . คูสรางคูสม, 5 : 54 (มิถุนายน 2527) : 15
25 เรือ่งเดียวกัน
26 “ผัวเมียละเห่ียใจ” . คูสรางคูสม, 4 : 43 (กรกฎาคม 2526) : 78
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เครื่องใชตางๆกลายมาเปนสิ่งของท่ีตองแลกมาดวยเงินตรา ไมใชการแลกเปลี่ยน
แรงงานดังท่ีเคยเปนมาในอดีต จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหเงินทองกลายมาเปน
สิ่งจําเปนในชีวิตของคนชนบท และสงผลกระทบมาถึงเรื่องความสัมพันธระหวางหญิง
ชาย เน่ืองจากผูชายชนบทและชนช้ันลางกลายเปนคนกลุมแรกท่ีไดออกนอกภาค
การเกษตรไปทํางานหาเงิน เมื่อเงินถูกผูกติดกับสถานภาพทางสังคมท่ีเพ่ิมข้ึนจากสังคม
ท่ีพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงเปนสาเหตุใหกลไกการคานอํานาจ และจัดความสัมพันธ
ระหวางหญิงชายชนบทจากอดีตเปลี่ยนไปเชนกัน แรงงานในบานอยางผูหญิงจึงเปน
แรงงานท่ีดอยสถานะกวาเน่ืองจากไมสามารถทําเงินใหกับครอบครัว หรือหากออกไป
ทํางานนอกบาน รายรับของผูหญิงก็จะมีนอยกวาจากอคติท่ีวาผูหญิงออนแอกวาผูชาย
จึงมีศักยภาพการทํางานท่ีนอยกวาเชนกัน ขณะท่ีแรงงานของฝายชายกลับไดรับรายได
สม่ําเสมอจากการจายเงินเดือนของโรงงานอุตสาหกรรมหรือการประกอบอาชีพอ่ืนนอก
ภาคการเกษตร ดังน้ันผูหญิงชนบทจึงเริ่มตองการท่ีจะมีอํานาจในการจัดการเงินทอง
ภายในครอบครัว จากการท่ีผูชายเปนฝายหาเลี้ยง ภาพของการตอรอง ผอนปรน
ระหวางหญิงชายในเรื่องปญหาเงินๆทองๆและการใชจาย จึงปรากฏข้ึนอยางมากมาย
ผานทางการบอกเลาในนิตยสารคูสรางคูสมตั้งแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา เชน ผูหญิง
คนหน่ึงท่ีระบุวาตนเองยินยอมใหสามีมีผูหญิงคนอ่ืนได ตราบใดท่ีใหตนเองเปนผูเก็บเงิน
“ดิฉันทําเฉยไมสนใจ บอกเขาวาจะไปมีเลนๆก็ได แตอยาใหจริงจัง และเงินท่ีหามาได
ตองใหดิฉันครบ”27 เชนเดียวกับกรณีของผูชาย ท่ีใชความรูของตนเองในการประกอบ
อาชีพสรางรายไดมาแสดงใหฝายหญิงพอใจวาตนเองสามารถสรางครอบครัวท่ีมั่นคงได

“พอพอของเธอทราบวาผมชอบลูกสาวเขา ก็ไมขัดของเพราะฝมอืเจียระไน
พลอยของผมไมใชยอย ถาไดผมเปนลูกเขยก็จะชวยทางดานการคาไปดวย”28

เมื่อมาถึงทศวรรษ 2530 ปญหาเรื่องเงินทองระหวางหญิงชายดูจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน จํานวนของผูอานท่ีเปนหญิงท่ีเขียนมาระบายในนิตยสารคูสรางคูสม
ลวนเปนเรื่องเก่ียวกับความคับแคนใจของตนท่ีตองแบมือรับเงินจากผูชายท้ังสิ้น เชน
กรณีของผูหญิงคนหน่ึงท่ีตั้งครรภกับสามี แตตนเองกลับพบกับความยากลําบากท่ีฝาย
ชายไมรับผิดชอบ

27 “ผัวเมียละเห่ียใจ” . คูสรางคูสม, 4 : 43 (กรกฎาคม 2526) : 82
28 “ผัวเมียละเห่ียใจ” . คูสรางคูสม, 3 : 35 (พฤศจิกายน 2526) : 71
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“ตลอดเวลาท่ีฉันอยูกับนาย ฉันตองเปนฝายเงียบตลอดเวลา เขาจะไมเคยให
ฉันใชเงินเลย ตรงกันขามฉันกลับเปนฝายใหเขา ท้ังท่ีฉันไมไดทํางาน ฉันตอง
เปนฝายเงียบตลอดเวลา จนกระท่ังฉันคิดวาฉันคงหนีไปจากเขา แตตอนน้ียัง
ตัดสินใจอะไรไมได เพราะทองฉันก็โตข้ึนทุกวัน”29

หรืออีกกรณีหน่ึงของผูหญิงท่ีแตงงานแลว แตตัดสินใจท่ีจะแยกทางกับสามี
ก็ไดบรรยายวาตนเองน้ัน “หัวใจแทบสลาย” เน่ืองจากสามีจะเปนผูดูแลลูก โดยอางวา
ตนเองมีฐานะมั่นคงกวาฝายหญิง

“พอดิฉันเรียนจบก็ตัดสินใจแยกทางกับสามี แมวาตอนน้ันหัวใจดิฉันแทบ
สลาย เพราะดิฉันไมไดลูกไวดูแล เพราะสามีอางวาเขาเปนขาราชการ มีความ
มั่นคง”30

จะเห็นไดชัดเจนวาสถานภาพของผูหญิงชนบทในชวงทศวรรษ 2530 เปลี่ยน
แปลงไปอยางสิ้นเชิงจากอดีต เมื่อเงินทองไดเขามาเปนตัวแปรสําคัญตอความมั่นคงท้ัง
ในครอบครัวและตอจิตใจของผูหญิง การขวนขวายไตเตาใหไดรับการศึกษาเ พ่ือ
ประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวจึงเปนทางออกท่ีสําคัญประการ
หน่ึง ดวยปจจัยการขยายตัวทางการศึกษาและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและบริการท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน สงผลใหผูหญิงชนบทและผูหญิงช้ันลาง
ในชวงเวลาน้ี มีความหลากหลายทางชีวิตและอาชีพมากข้ึนตามท่ีงานวิจัยของ Gray ได
อธิบายไปในขางตน และมีจํานวนมากท่ีเขยิบฐานะออกนอกชนบทอยางเต็มตัว ดังท่ี
สะทอนในนิตยสารคูสรางคูสมวาผูหญิงเหลาน้ีหันไปประกอบอาชีพ เชน “ดิฉันจบปอ
หกแลวก็ออกมาทํางานเปนชางเย็บเสื้อผาอยูแถวเจริญนคร”31 ดวยโอกาสท่ีเปดกวาง
มากข้ึน พรอมกับประสบการณอันเลวรายจากปญหาเรื่องเงินทองในครอบครัว ท้ังหมด
สงผลใหผูหญิงเรียนรูท่ีจะยอมรับวาโลกแหงความเปนจริงท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง ไมใช
เสนทางท่ีตนเองสามารถเดินทางไดอยางราบรื่นอีกตอไปเชนในอดีต หากจําเปนตอง
ตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งความสุขและความสําเร็จ ท้ังหมดน้ีเปนแรงผลักดันใหผูหญิงท่ี
ประสบปญหา หรือมองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีเปนเสมือนวิกฤติท่ีทําใหตนเองตองออกมา
ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวและ “ยืนดวยลําแขง” มากยิ่งข้ึน

29 “ชุมทางปญหารกั” . คูสรางคูสม, 10 : 117 (กันยายน 2532) : 56
30 “แงคิดจากประสบการณผูอาน” . คูสรางคูสม, 16 : 257 (กันยายน 2538) : 27
31 “หนุมจีบสาว สาวจีบหนุม” . คูสรางคูสม, 12 : 141 (พฤศจิกายน 2533) : 77
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การท่ีผูหญิงเริ่มตระหนักถึงการหารายไดดวยตนเอง ไมพ่ึงพาผูอ่ืน ไมเพียง
สงผลกระทบในดานความสัมพันธระหวางชายหญิง แตผูหญิงชนบทและผูหญิงช้ันกลาง
ระดับลางเริ่มไมพอใจกับคุณสมบัติอันไมพึงปรารถนาของผูชาย เชน การพนัน ดื่มสุรา
ความรุนแรงและความสัมพันธกับผูหญิงอ่ืน ท่ีท้ังหมดจะสงผลกระทบตอความมั่นคงท้ัง
ทางจิตใจและเศรษฐกิจภายในครอบครัว จึงไมลังเลท่ีจะเดินออกมาจากความสัมพันธ
น้ันหากตนเองไมพอใจ อันเน่ืองมาจากตนทุนทางการศึกษาท่ีมีติดตัวทําใหพวกเธอ
ตองการท่ีจะยืนหยัดดวยตัวเองมากกวาท่ีจะอดทนกับความเลวรายในชีวิต

อยางไรก็ตาม เสนทางชีวิตของผูหญิงชนบทและชนช้ันลางไมอาจตัดสินอยาง
ผิวเผินไดวา มุงเนนความสําคัญไปท่ีเรื่องของการหาเลี้ยงปากทองในครอบครัวเพียง
อยางเดียวจนถึงกับตองตอสูทุกวิถีทางเพ่ือความร่ํารวย ในทางตรงกันขาม กลับมีแงมุม
ของความเปนมนุษยท่ีเก่ียวกันอยางลึกซึ้งไปกับเหตุผลทางเศรษฐกิจเชนกัน ซึ่งในตัว
ของผูหญิงยอมประกอบไปดวยความสัมพันธและความรูสึก โดยเฉพาะความรูสึกรักและ
ตองการหาผูชายท่ีเขาใจตนเอง และสรางครอบครัวท่ีมีความมั่นคงท้ังทางเศรษฐกิจและ
จิตใจ ท้ังน้ี ความคิดและรูสึกเหลาน้ีไดวางอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริงท่ีผูหญิงกลุมน้ี
ยอมรับไดวาไมอาจสวยงามเหมือนกับนวนิยายเสมอไป

ดวยเหตุน้ี จากปจจัยการยายถ่ินฐานออกจากภูมิลําเนาและลักษณะเฉพาะตัว
ของคนชนบทและชนช้ันลางในยุคสมัย 2520-2530 ท่ีเปดกวางตอความเปลี่ยนแปลง
และพรอมจะสรางความสัมพันธกับคนแปลกหนาเพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน
พรอมกับการขยายตัวของการติดตอทางจดหมายและนิตยสารคูสรางคูสม สงผลให
ผูหญิงมีความกระตือรือรนเปนอยางยิ่งตอชองทางการหาคูครอง ท่ีตนเองสามารถเปนผู
กําหนดไดเองวาตองการผูชายในฝนท่ีมีคุณสมบัติเชนไร เชนเดียวกับผูชายท่ียึดกุม
สถานภาพทางเศรษฐกิจในครอบครัว และตองการหาผูหญิงในแบบฉบับท่ีตนเอง
ตองการเชนกัน ท้ังหมดไดนําไปสูกระแสความนิยมท่ีพุงข้ึนอยางสุดขีดของคอลัมนหาคู
ทางจดหมาย โดยเฉพาะในนิตยสารคูสรางคูสมในชวงเวลาดังกลาว

รจนาหาคู

เมื่อพิจารณาคอลัมนหาคูทางจดหมายผานทางนิตยสารคูสรางคูสม ซึ่งเปน
ขอมูลท่ีสําคัญอยางยิ่งในการช้ีใหเห็นถึงคุณสมบัติของ “สามีท่ีดี” ท่ีผูหญิงชนบทและชน
ช้ันลางตองการ คุณสมบัติท่ีไดรับความนิยมในการประกาศ คือ รักเด็ก ชอบอานหนังสือ
ไมเจาชู ไมเลนการพนัน รับผิดชอบ มีความเปนผูนํา มีความจริงใจและพูดคุยกันรูเรื่อง
ท้ังน้ีวัยของผูหญิงท่ีเขียนเขามาก็เต็มไปดวยความหลากหลาย เริ่มจากวัยรุน วัยทํางาน
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จนไปถึงสาวแกแมมาย โดยเฉพาะกลุมหลังท่ีเขียนเขามาเปนสัดสวนเกือบครึ่งหน่ึงของ
ผูหญิงท้ังหมด นาสังเกตวาบรรดาแมมายท่ีเขียนจดหมายเขามาน้ันมักจะมีลูกติดมาดวย
ดังน้ันคุณสมบัติเดนท่ีตองการ คือ การหาผูชายท่ีสามารถเขากันไดและพรอมจะยอมรับ
ลูกของตน การชอบอานหนังสือ แสดงใหเห็นถึงความรักในความรูและการขวนขวายท่ี
จะเรียนรูอยูเสมอ เพราะแมวาการศึกษาในระบบจะเปนสิ่งท่ีคนชนบทและชนช้ันลางท้ัง
หญิงและชายใฝฝน ทวาในความเปนจริงกลับไมเปนอยางท่ีตั้งใจไปหมดทุกอยาง การ
เรียนรูผานการอานหนังสือดวยตนเอง จึงเปนสิ่งท่ีผูหญิงปรารถนาจะพบในตัวคูครองใน
อนาคตของตน

นอกจากน้ีคุณสมบัติของผูชายท่ีไมเจาชู ไมเลนการพนันและดื่มสุรา มีความ
รับผิดชอบ เปนผูนํา ก็เปนคุณสมบัติท่ีผูกอยูกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ภายในครอบครัว เน่ืองจากการพนันและการดื่มสุราสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดท่ี
ควรจะไดนํามาใชจายในครอบครัว ขณะท่ีพฤติกรรมเจาชูจะสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธสามีภรรยา ขณะท่ีการรับผิดชอบตอครอบครัวและการเปนผูนําของผูชาย
จะทําใหครอบครัวมีความมั่นคงและอยูกันไดอยางราบรื่นมากข้ึน และคุณสมบัติอีก
ประการหน่ึง คือ ความจริงใจและพูดคุยกันรูเรื่อง เน่ืองจากผูหญิงถึงครึ่งหน่ึงท่ีเขียนมา
เปนแมมายท่ีผานการแตงงานมากอน พวกเธอจึงกังวลวาความสัมพันธครั้งใหมอาจ
เปนไปช่ัวคราวไมจริงจัง และไมนําไปสูการสรางครอบครัวท่ีมั่นคง หากจะพูดใน
ลักษณะของการลงทุนก็เปนการลงทุนท่ีเต็มไปดวยความเสี่ยง ดังน้ันหากไดรูจักกับ
ผูชายท่ีจริงใจและพูดคุยกันรูเรื่องก็ยอมจะดีกวา

นอกเหนือไปจากคุณสมบัติท่ัวไป อีกสิ่งท่ีมีนัยยะสําคัญอยางยิ่งในการสะทอน
ผูชายและความรักในอุดมคติของผูหญิงชนบทและผูหญิงช้ันลาง คือ ตองการผูชายท่ีมี
อาชีพมั่นคง โดยเฉพาะผูชายท่ีประกอบอาชีพขาราชการและคาขาย จะถูกระบุจาก
ผูหญิงท่ีเขียนเขามาในคอลัมนหาคูอยางชัดเจน เชน ตัวอยางของผูหญิงโสดวัย 24 ท่ี
ตองการ “ติดตอกับชายโสดอายุ 26-38 สะอาด ศึกษาไมต่ํากวาอนุฯ สูงเกิน 165 ไมมี
หน้ีสิน รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ”32 หรือกรณีของแมมายวัย 31 ท่ีตองการ “ติดตอ
ชายใจเย็น มีอายุ 36-38 ข้ึนไป สะอาด เปนคนทํามาหากิน ถาคาขายตองมีรานเอง
ขาราชการก็ได ตองไมเจาชู ไมดื่ม ไมสูบนอกจากเขาสังคม”33 แมวาจะมีความแตกตาง
อยูบางในนํ้าเสียงระหวางผูหญิงท่ียังโสดและผูหญิงท่ีผานการแตงงานมากอน ในสวน
ของผูหญิงกลุมแรก จะมีขอกําหนดหรือรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของผูชายท่ี

32 คูสรางคูสม, 10 : 117 (กันยายน 2532) : 73
33 เรือ่งเดียวกัน
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ตนเองตองการมากกวา โดยเฉพาะในกรณีของผูหญิงท่ีตระหนักวาตนเองมีตนทุนทาง
สังคมพอสมควร เชน ตัวอยางของขาราชการสาวท่ีแนะนําตัวเองมาวา

“ขาราชการสาวโสดวัย 24 หนาตาพาไปวัดไปวาได นิสัยเรียบรอยแตก็ติด
ตลก จบปริญญาตรี ยังไมเคยมีแฟน มองโลกในแงดี ไมซีเรียส ชอบเขียน
จดหมาย ประสงคจะติดตอกับหนุมอายุไมต่ํากวา 24 ไมจูจี้ ขรึมหนอยก็ได
มีเช้ือจีนนิดๆยิ่งดี รักเดียวใจเดียว และเปนโสด พอมายไมสนคะ ตองชอบ
เขียนจดหมายดวย มีงานทําเปนหลักเปนฐาน”34

เชนเดียวกับขาราชการสาวอีกคนในวัย 24 เชนกัน

“ขาราชการสาววัย 24 ผอมบาง สูง 148 ราเริง คุยเกง โกรธงายหายเร็ว
อยากมีเพ่ือนชายผิวขาวอายุ 28 ป ข้ึนไป ใจเย็นสุขุม รับราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ระดับซี 3 เปนอยางนอย ยกเวนทหารตํารวจ ถาเปนนักธุรกิจก็ไม
ขัดของ คนไทยหรือตางชาติก็ได”35

ขณะท่ีแมมายท่ีเขาใจวาตนทุนของตนเองน้ันลดนอยไปกับอายุและการมีลูก
ติดท่ีอาจทําใหตัวเลือกของตนเองจํากัดมากข้ึน กลับมีนํ้าเสียงของการเปดกวางและมี
เง่ือนไขท่ีนอยกวาผูหญิงท่ียังโสด  เชน “มายสาววัย 26 บอกมาวาไมมีคุณสมบัติ คือ
ดอยท้ังความรูและฐานะ แตก็อยากจะเสี่ยงดู ตองการมีผูอุปการคุณ และสงเสียใหเรียน
เสริมสวยหรือแมบาน”36 และแมมายวัย 34 ท่ีตองการแคผูชายท่ี “นิสัยไมตอง
เพียบพรอมนัก แคพูดกันรูเรื่องก็พอและไมเลนการพนัน”37 หรือถาหากจะมีขอจํากัด
เพ่ิมข้ึน ก็จะมาพรอมกับตนทุนทางสังคมท่ีแมมายเหลาน้ีมีอยู เชน

“แมมายสาวใหญวัย 40 อาชีพชางเสริมสวย รูปรางหนาตาไมแพสาวๆนะ
จะบอกให ใจเย็น ออนหวาน รักเด็ก ทําอาหารเปน มีรานเสริมสวยเปนของ
ตนเอง ลูกติดหน่ึง ยังมีไฟแรงเต็มหัวใจ...ฮา! ชายไทยหรือตางชาติท่ีพูด

34 คูสรางคูสม, 8 : 87 (มีนาคม 2530) : 68
35 เรือ่งเดียวกัน
36 เรือ่งเดียวกัน
37 คูสรางคูสม, 10 : 117 (กันยายน 2532) : 73



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 68

ภาษาไทยรูเรื่องจะติดตอก็ได ถาเปนมายตองมีลูกติดไมเกินสอง อายุ 40-50
สูง 170 ข้ึนไป ชอบไวหนวดดวย”38

จะเห็นไดวาแมเง่ือนไข ขอจํากัดท่ีผูหญิงชนบทและชนช้ันลางตองการจาก
ผูชายจะมีความแตกตางหลากหลาย แตจุดรวมท่ีสําคัญ คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และจิตใจท่ีจะสงผลตอความสัมพันธในครอบครัว อันเปนเรื่องหลักท่ีผูหญิงเนนย้ําเปน
อยางมาก และเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหผูหญิงตัดสินใจท่ีจะเลือกทางเดินของตนเองโดย
ไมหวังพ่ึงพาชะตากรรมหรือการหาคูผานครอบครัวและคนรูจักดังเชนในอดีต ผูหญิง
ท่ีมาจากหลากหลายอาชีพ อยาง ชาวสวน แมบาน ชางเสริมสวย ขาราชการ จึงมีความ
กระตือรือรนและจริงจังอยางยิ่งตอการหาผูชายท่ีเหมาะสม และพูดคุยกันรูเรื่องเพ่ือ
พัฒนาความสัมพันธจากหนาจดหมายไปสูความสัมพันธในชีวิตจริง

ขณะเดียวกัน การหาคูผานทางคอลัมนในนิตยสารคูสรางคูสมสําหรับผูชาย
กลับดูจริงจังนอยกวามาก ผูชายในอาชีพครู พนักงานบริษัท เจาของสวน หรือแมแต
แรงงานมีฝมือท่ีเดินทางไปทํางานยังตางประเทศ ดูจะตระหนักถึงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีมั่นคงและการมีภาษีท่ีดีในสายตาของผูหญิงพอสมควร การประกาศหาคูของ
ผูชาย จึงสะทอนภาพ “ผูหญิงท่ีดี” ท่ีมีคุณสมบัติเพียง นารัก มีอารมณขัน รักเด็ก ราเริง
สะอาดเรียบรอย มีอยูเพียงจํานวนนอยท่ีเนนไปในเรื่องของหนาท่ีการงาน หากสิ่งท่ี
สําคัญท่ีเห็นไดอยางชัดเจน คือ ผูชายชนบทและชนช้ันลางตองการหาผูหญิงท่ีมีความรู
ในระดับท่ีสามารถพูดคุยกับตนเองไดรูเรื่องเขาใจ เชน กรณีของขาราชการชาย วัย 35
ท่ี “ประสงคจะรูจักสุภาพสตรีอายุไมเกิน 30 อยูในกทม.ขอใหเปนคนดีเรียบรอย ความรู
ปริญญาตรีอยางนอย หนาตา รูปรางดี”39 เชนเดียวกับ นักศึกษาวางงานอายุ 26 ท่ี
ตองการ “เพ่ือนหญิงสาวโสดอายุ 18-20 กําลังเปนนักศึกษานิสิตหรือทํางานแลวก็ได
ขอใหมีวุฒิปวช.เปนอยางนอย รางสูง ขาว โปรง หนาตาพอไปวัดไปวาไดก็แลวกัน”40

หรือ ขาราชการชายท่ีอายุถึง 32 ป และจบการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีตองการ
“ติดตอสาวอายุ 23 ข้ึนไป ปริญญา มีงานทํา สูงเกิน 150 เรียบรอย ไมจําเปนตองสวย
มาก ขอเปนเพ่ือนกันกอน แตแมเรงใหแตงเร็วๆ”41

38 คูสรางคูสม, 8 : 87 (มีนาคม 2530) : 68
39 คูสรางคูสม, 10 : 117 (กันยายน 2532) : 73
40 คูสรางคูสม, 8 : 87 (มีนาคม 2530) : 68
41 คูสรางคูสม, 10 : 117 (กันยายน 2532) : 73
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แมแตผูชายท่ีเปนมาย กลับไมไดคิดวาตนเองมีขอจํากัดเชนเดียวกับผูหญิง
ตรงกันขาม กลับใชความมั่นคงในหนาท่ีการงาน โดยเฉพาะการรับราชการ แสดงความ
มั่นคงของสถานะทางเศรษฐกิจของตน เชน

“พอมายวัย 55 เปนขาราชการ ไมสูบบุหรี่ ดื่มสุราเล็กนอย ชอบเลนกีฬา
เทนนิส เกลียดการพนัน อยากไดแมบานเปนคนจีนหรือเช้ือจีน หนารูปไข
อายุ 35-40 ป จบปริญญา โสด ถาเปนมายตองไมมีพันธะใดๆ อาชีพ ครู
พยาบาล หรือธนาคาร ตองมีฐานะดี อิสระ รูปรางสมสวน”42

อยางไรก็ตาม จําเปนตองกลาวดวยวาไมใชผูชายท้ังหมดท่ีสามารถจะมีตนทุนทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเหนือกวาผูหญิง เน่ืองจากยังมีผูชายบางสวนท่ีตระหนักดีวาดวย
ขอจํากัดของฐานะและความรู ทําใหไมอาจท่ีจะระบุคุณสมบัติท่ีตนเองตองการหาในตัว
ผูหญิงไดมากนัก เชน กรณีของหนุมชาวสวนวัย 27 ป ท่ีระบุวา

“อยากติดตอกับสตรีวัย 18-28 ไมจํากัดนํ้าหนัก และสวนสูง รวมท้ังความรู
ขอใหชอบทําสวนหรือคาขาย เรียบงาย จริงใจ มองโลกในแงด”ี43

การปรากฏตัวและการขวนขวายเพ่ือหาคูชีวิตใหมของคนชนบท ในคอลัมนหา
คู จึงเปนภาพท่ีสอดคลองกับการท่ีชวงเวลาระหวางทศวรรษ 2520-2530 เปนยุคสมัย
แหงการยายถ่ินฐาน เขยิบฐานะและเปลี่ยนแปลงสถานภาพของคนชนบทอยางมาก ทํา
ใหรสนิยมและทัศนคติของหญิงชายเริ่มไมสอดคลองกันในบางเรื่อง โดยเฉพาะผูหญิง
หรือผูชายท่ีไดรับการศึกษาสูงข้ึนและประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร งานศึกษาของ
Gray ไดแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภาคเหนือชวงเวลาดังกลาว
และพบวา ผูหญิงชนบทเริ่มไดรับการสงเสียใหเขาสูระบบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนและไป
ประกอบอาชีพในเมือง เชน พนักงานขายของหนาราน พยาบาล ครู เสมียน ผูหญิง
เหลาน้ีมีแนวโนมท่ีจะแตงงานกับผูชายในเมืองท่ีมีฐานะมั่นคงกวาท่ีจะกลับมาแตงงาน
กับผูชายในหมูบานเดิม ขณะท่ีผูชายชนบทมักจะแตงงานกับผูหญิงในหมูบาน44

ดวยความเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลใหภาพแทนหรือภาพในอุดมคติของ
หญิงชายชาวชนบท หรือชนบทใหมท่ีบางสวนไดขยับข้ึนมาเปนชนช้ันกลางระดับลาง

42 คูสรางคูสม, 8 : 87 (มีนาคม 2530) : 68
43 คูสรางคูสม, 10 : 117 (กันยายน 2532) : 73
44 Jennifer Gray. The Road to the City: young women and transition in Northern
Thailand(Sydney (Australia : School of Behavioral Sciences, acquire University), 1992
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เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน สําหรับผูหญิง ผูชายท่ีดื่มเหลา เลนการพนัน มีความสัมพันธกับ
ผูหญิงคนอ่ืน รวมถึงการไมรับผิดชอบและไมสามารถทําใหพวกเธอรูสึกมั่นคงทางจิตใจ
และเศรษฐกิจได ไดกลายมาเปนผูชายประเภทท่ีไมพึงปรารถนา เชนเดียวกับผูชายท่ีมี
ตนทุนทางสังคมและกุมอํานาจทางเศรษฐกิจในระดับหน่ึง กลับคิดวาตนเองตองการ
เพียงผูหญิงท่ีสามารถเปนแมบาน ดูแลบานและสามีไดดี แตท่ีสําคัญคือ การมีการศึกษา
ท่ีทําใหผูหญิงคุยกับตนเองรูเรื่อง  สิ่งเหลาน้ีกลับตรงขาม หรือเปนไปไดนอยกวาสําหรับ
ท้ังชายและหญิงท่ีปราศจากตนทุนทางการศึกษาและอาชีพ

รอยแยกในชนบทไทยในชวงกระแสโลกาภิวัตน จึงไมไดเกิดข้ึนในดานของ
เศรษฐกิจและสังคมเทาน้ัน หากยังไดลงรากลึกไปถึงความสัมพันธระหวางหญิงชายใน
ชนบท ระหวางกลุมคนท่ีสามารถใชการศึกษาและการประกอบอาชีพนอกภาค
การเกษตรมาเปนปจจัยสําคัญในการเลื่อนสถานภาพของตนเอง ขณะเดียวกันก็มีคน
ชนบทบางสวนท่ีไมสามารถเอ้ือมไปถึงฝงฝนท่ีตนเองตองการได จุดบรรจบของความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนในคอลัมนหาคูในนิตยสาร
คูสรางคูสม ท่ีท้ังผูหญิงและผูชายตางท้ังนําเสนอและคนหาสิ่งท่ีเหมาะสมหรือคิดวา
เหมาะสมสําหรับตนเอง โดยวางอยูบนพ้ืนฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและจิตใจ
การมองคนชนบทและชนช้ันลาง ในฐานะกลุมคนท่ีอยูรั้งทายขบวนรถไฟแหงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของไทยชวงทศวรรษ 2520-2530 และภาพของหมูบานท่ียังเต็มไปดวยทุง
นาสีทองอันแสนสุข จึงเปนภาพท่ีลวงตาอยางยิ่ง เพราะในความเปนจริง คนชนบทได
ปรับตัว และรับเอาสิ่งใหมท่ีตนเองเผชิญเขามาหลอมรวมกับชีวิตของตนเองไดอยาง
นาสนใจเทาท่ีโอกาสและความรูอันจํากัดจะสงเสริมใหเปน ความเปลี่ยนแปลงดานความ
รักและการหาคูครองท่ีเริ่มจากปฏิสัมพันธกับคนแปลกหนา มาสูความสัมพันธในชีวิต
จริงท่ีพบเห็นในนิตยสารคูสรางคูสม จึงเปนการสะทอนท่ีดีอยางยิ่งถึงความสัมพันธอัน
ลึกซึ้งเก่ียวพันอยางแยกไมออก ระหวางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตอวัฒนธรรม
ทางอารมณ ความรูสึก และความสัมพันธระหวางเพศในชนบทไทยอยางแทจริง



71 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

รายการอางอิง

เอกสารทั่วไป
กัญญา ชมศิลป. การจัดการขาวสารความรูของคนชนบท, เชียงใหม:บัณฑติวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2538.
กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.รายไดรายจายของเกษตรกรปการเพาะปลูกในเขต

ชลประทานและนอกเขตชลประทาน, กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2523.
กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานสถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ :

กระทรวง, 2532.
เกษมสันต จณิณวาโส. การอพยพเขามาหางานทําของชาวชนบทชวงภาวะฝนแลง

ป 2530, กรุงเทพฯ : กองวางแผนทรัพยากรมนุษย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2531.

จามรี เชียงทอง และคณะ. ชนบทไทย เกษตรกรระดับกลางและแรงงานไรท่ีดิน,
เชียงใหม : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2554.

บุษกร สุริยสาร และเบอรนาเด็ทท รีเซอรเรคซโยน. มิติหญิงชายในระบบการพัฒนา
ฝมือแรงงานในประเทศไทย:รายงานการวิจัย, กรุงเทพฯ : สํานักงานแรงงาน
ระหวางประเทศ ; กระทรวงแรงงาน ;กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย, 2546.

ผาสุก พงษไพจิตร และครสิ เบเคอร. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, เชียงใหม :
ตรัสวิน, 2542.

พอพันธุ อุยยานนท. เศรษฐกิจชุมชนหมูบานภาคกลาง, กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน,
2546.

ประดิษฐ ชาสมบัต.ิตลาดแรงงานอุตสากรรมภูมิภาค, กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2533.

วอลเดน เบลโล, เชียร คันน่ิงแฮม, ลี สวน ปอห. โศกนาฎกรรมสยาม : การพัฒนาและ
การแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง,
2542.

เสาวภา พรสริิพงษ. พลวัตของชมุชนลุมแมน้ํานครชัยศรีมิติทางนเิวศวัฒนธรรม,
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สถานภาพปจจุบนั
ของสตรีไทย, กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2523.



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 72

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524)

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.รายงานสถิติการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
ปงบประมาณ 2528, ลําปาง : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ,
ม.ป.ป.

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.รายงานสถิติการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
ปงบประมาณ 2527, ลําปาง : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ,
ม.ป.ป.

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ฝายพัฒนาวิชาการ.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบบริหาร การประสานงาน และการสนับสนุนท่ีอานหนงัสือ
ประจําหมูบานในเขตภาคเหนือ, ลําปาง : ศูนยการศึกษานอกโรงเรยีน
ภาคเหนือ, 2530.

Jennifer Gray. The Road to the City: young women and transition in
Northern Thailand, Sydney, Australia : School of Behavioral
Sciences, acquire University, 1992.

นิตยสาร
คูสรางคูสม, 3 : 35 (พฤศจิกายน 2525)
คูสรางคูสม, 4 : 43 (กรกฎาคม 2526)
คูสรางคูสม, 3 : 35 (พฤศจิกายน 2526)
คูสรางคูสม, 5 : 54 (มิถุนายน 2527)
คูสรางคูสม, 8 : 87 (มีนาคม 2530)
คูสรางคูสม, 10 : 117 (กันยายน 2532)
คูสรางคูสม, 12 : 141 (พฤศจิกายน 2533)
คูสรางคูสม, 16 : 257 (กันยายน 2538)
คูสรางคูสม, 29 : 590 (มกราคม 2551)

การอางอิงอิเลกทรอนิกส
Magazinedee. “นิตยสารคูสรางคูสม” เขาถึงเมื่อ 13 มกราคม 2556 เขาถึงจาก

http://www.magazinedee.com/firstissue/firstissuepreview.php?id=
542



73 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 74



75 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

ภาคสอง : บทความวิจัย
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เกษตรพันธสัญญา : ระบบความสมัพันธ
ความเสีย่ง การปรบัตัว อํานาจและการตอรอง
กรณีศึกษากลุมเกษตรกรในจังหวัดลําปาง*

ผูชวยศาสตราจารย เพ็ญศิริ พันพา
อาจารยประจาํวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง

บทคัดยอ

บทความวิจัยเรื่อง “เกษตรพันธสัญญา :ระบบความสัมพันธ ความเส่ียง
การปรับตัว อํานาจและการตอรอง” กรณีศึกษากลุมเกษตรกรในจังหวัด
ลําปาง” เปนบทความท่ีปรับปรุงมาจากงานวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาความเปนมา  รูปแบบการเขาสูระบบเกษตรพันธสัญญา  ระบบ
ความสัมพันธทางการผลิต การปรับตัวและการต้ังรับความเส่ียงของ
เกษตรกร สนามในการศึกษาคือพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง โดยทําการศึกษา
ผานกลุมเกษรกรในระบบพันธสัญญาของ จ.ลําปาง ไดแกกลุมผูปลูก
สับปะรดบานเสด็จ อ.เมือง กลุมผูปลูกเมล็ดพันธุผัก  อ.แจหม  และกลุม
ผูปลูกออย  อ.เกาะคา  โดยมีบริษัทคูสัญญาไดแก โรงงานผลิตผลไม
กระปอง บริษัทเจี๋ยไต และโรงงานนํ้าตาลเกาะคาตามลําดับ

ดังท่ีเราทราบกันดีวา ระบบการเกษตรแบบพันธสัญญาเริ่มเขาสูจังหวัด
ลําปางและแพรหลายมาเปนระยะเวลาไมตํ่ากวา 50 ป ท้ังน้ีรูปแบบ
เกษตรพันธสัญญาแตละรูปแบบตางมีเงื่อนไขท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับวิถีการผลิต กระบวนการผลิต และการตลาดเปนหัวใจสําคัญ
นอกจากน้ียังพบวารูปแบบ และระบบความสัมพันธตามท่ีคนสวนใหญ
ท่ัวไปเขาใจวาเกษตรกรจะถูกควบคุม ผูกมัดโดยตัวสัญญาท่ีเปนลาย
ลักษณอักษรน้ัน กลับมิไดเปนเงื่อนไขท่ีสําคัญในการควบคุมเกษตรกร
ตามสัญญา

*บทความนีเ้ปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เพ็ญศิริ พันพา. เกษตรพันธะสัญญา : กรณีศึกษากลุมเกษตรกรใน
จังหวัดลําปาง, วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง, 2555.
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ในทางตรงขาม จากการศึกษาพบวาการควบคุมเกษตรกรของบริษัทคูสัญญามีการออกแบบมา
เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีซับซอนมากกวาน้ัน คือผานระบบความสัมพันธทางการผลิต ไมวาจะเปน
การควบคุมตลาด ปจจัยการผลิต การควบคุมคุณภาพ หรือแมแตการควบคุมระบบ
ความสัมพันธทางสังคม ซ่ึงแสดงใหเห็นนัยถึงความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีบริษัทใชในการควบคุม
เกษตรกรผานเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรอยางมาก

แตในขณะเดียวกันก็พบวาภายใตภาวะการณเสียเปรียบ และขาดอํานาจตอรองน้ัน
จึงเปนเงื่อนไขหน่ึงท่ีทําใหเกษตรกรมีการปรับตัวสรางกลยุทธในการผลิต มีการรับมือ และ
ตอรองกับอํานาจของทุนอยูดวย ท้ังน้ีเพ่ือธํารงวิถีการผลิตของตนไว นอกจากน้ียังพบวาการ
ตอสูของเกษตรกรไดมีการใชกลยุทธท้ังในระดับครัวเรือน และระดับกลุม ท่ีมีการรวมตัวกันท้ัง
ในแงการจัดการในระบบไรนา กระบวนการผลิต และการรวมกลุมทางการเมือง หรือตามการ
ผลักดันของรัฐ ท้ังน้ีการรวมกลุมในการตอรองจะมีความเขมแข็งหรือไมน้ันเกี่ยวของกับตนทุน
ในการรวมตัวกัน หรือในกรณีการรวมกลุมเพ่ือเปนกลไกของรัฐ ท่ีทําการจัดต้ังเพ่ือกํากับ
เกษตรกรเขาสูระบบพบวา จะขาดความเขมแข็งในการจัดการและสรางอํานาจในการตอรอง

_____________________________________________________
รูปที่1 ไรสับปะรด
ที่มา http://tolonnews.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
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Contract Farming  :
Production System, Risk, Power and Negotiation

Assistant Professor Pensiri Punpa
College of Interdisciplinary Studies,
Thammasat University, Lampang Center

Abstract

This research studies contract farming in terms of its production
systems, risks, power relations and systems of negotiation through the
use of a case study of agricultural groups in Lampang province. The
research also studies the histories and patterns of contract farming
through which farmers have struggled.

The study shows that the written contracts which are designed to
control farmers are not actually enforced. Instead, the system of
control is exercised through more sophisticated production relations,
for instance input, market or even social relationship control systems.
These systems show the significant power that private companies are
able to exert over farmers and their economic conditions and ways of
life.

However, the researcher found that their lack of negotiating power
was one of the conditions that led the farmers to change. Farmers
formed production strategies in order to meet the power of capital
and to retain their modes of production. It was also found that their
strategies could be observed at both household and group levels.
Farmers gathered to set up groups to manage work in the fields,
production and political integration, and some of these systems were
supported by the Thai government. The power of these groups
depends on their starting costs. In cases where there was government
support, it was found that the groups lacked management expertise
and negotiating power.
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1. บทนํา
ในปจจุบันการทําเกษตรแบบพันธสัญญากําลังแพรหลาย และเปนทางเลือกท่ี

มีแรงดึงดูดสําหรับเกษตรกรท่ีประสบปญหาขาดทุนซ้ําซากจากการทําเกษตรแบบอิสระ
ท่ีทํากันมาแตเดิม ซึ่งนับเปนแรงผลักดันใหเกษตรกรไทยพยายามแสวงหาทางเลือก
ใหม ๆ ท่ีใหรายไดพอเพียงและมั่นคงกวาอดีต เมื่อพิจารณาถึงหลักการท่ีแทจริงของ
ธุรกิจแบบเกษตรพันธะสัญญา พบวามีหลักการท่ีสําคัญไดแก การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตรท้ังมีการปรับปรุงคุณภาพสินคา เพ่ือใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง
โดยการบริหารจัดการ การใชเทคโนโลยีมาใชในการผลิตเพ่ือกอใหเกิดการประหยัดตอ
ขนาด มีการวางแผนการผลิตเพ่ือสอดคลองกับความตองการของตลาดโลกในภาวะท่ีมี
การแขงขันอยางรุนแรง ฯลฯ  สําหรับงานศึกษาท่ีสะทอนภาพบวกของเกษตรพันธะ
สัญญาของไทยไดแกงานของ สุดใจ จงวรกิจวัฒนา (สุดใจ จงวรกิจวัฒนา, 2549 : 26)
ศึกษาเรื่อง เกษตรพันธะสัญญาเพ่ือบรรเทาความยากจน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม
ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวาการใชระบบสัญญาทําใหรายไดเกษตรกรเพ่ิมข้ึน และมี
รายไดท่ีมั่นคงสม่ําเสมอซึ่งเปนสิ่งจูงใจใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบพันธะสัญญา
นอกจากน้ีระบบเกษตรพันธะสัญญาเมื่อถูกนําไปใชภายใตเง่ือนไขท่ีตางกันยอมสงผล
ตางกัน การวางแนวทางในการสงเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญาใหไดผลจําเปนตองมี
การวางแผนรองรับและการจัดการท่ีเหมาะสมดวย

งานศึกษาวิจัยท่ีนาสนใจอีกช้ินท่ีมีผลไปในทิศทางเดียวกันในการนําเสนอขอดี
ของระบบเกษตรพันธะสัญญา คือ งานวิจัยเรื่อง “การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันในภาค
กลาง: กรณีศึกษากลุมเกษตรกรผูปลูกหนอไมฝรั่ง จังหวัดนครปฐม” โดยชัชรี นฤทุม
(ชัชรี นฤทุม, 2543) เปนการศึกษารูปแบบการจัดการระบบการเกษตร รวมถึงการ
รวมตัวของกลุมเกษตรในระบบฟารมสัญญาท่ีปลูกหนอไมฝรั่งแบบออรแกนิก ท่ีมี
ลักษณะการทําสัญญาผูกพันเปนกลุม ระหวางกลุมเกษตรกรกับผูรับซื้อ  ขอดีของการ
ทําสัญญาเปนกลุมคือ สามารถตกลงราคาใหมทุกป ทําใหลดความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของราคา รวมท้ัง ไดรับความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ จากผูรับซื้อ และหนวยงาน
ของรัฐ สวนงานศึกษาจุฑาธร  พรสุวรรณ (จุฑาธร  พรสุวรรณ, 2546) ทําการศึกษา
เรื่อง “การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันของอุตสาหกรรมมันฝรั่งทอดกรอบในประเทศ
ไทย” ซึ่งพบวาการเกษตรแบบพันธะสัญญาท่ีใชกันอยางแพรหลายคือ อุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวกับอาหาร เกษตรพันธะสัญญาจึงเปนรูปแบบหน่ึงของการรวมตัวในแนวดิ่ง
(Vertical Intergration) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญท่ีกอใหเกิดความรวมมือและการปรับตัวอยาง
มีประสิทธิภาพของระบบการผลิต การทําเกษตรพันธะสัญญา คอนขางจะประสบ
ความสําเร็จในการประสานงานระหวางการผลิตกับความตองการของผูบริโภคไดอยาง
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รวดเร็ว และยังมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ นอกจากน้ีเง่ือนไขในตัวสัญญาถือไดวามี
ความยุติธรรมแกเกษตรกร

ในขณะท่ีความเปนจริง อีกดานจากการศึกษาผลกระทบของเกษตรระบบ
พันธะสัญญาพบวา เปนระบบความสัมพันธท่ีไมเทาเทียม และมีความไมเปนธรรมอยู
มาก เชนในงานศึกษาของจตุพล หวังสูวัฒนาและชลธี วัฒนเวชวิจิตร (จตุพล หวังสู
วัฒนา และชลธี วัฒนเวชวิจิตร, 2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง “รูปแบบความสัมพันธทาง
กฎหมายของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming)” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธทางกฎหมายของเกษตรกร ในระบบเกษตร
พันธะสัญญา (Contract Farming) และการหาแนวทางของกฎหมายในการคุมครอง
เกษตรกร ในระบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) รวมท้ังศึกษาเปรียบเทียบ
การใชกฎหมายคุมครองของตางประเทศและไทย ผลการศึกษาพบวา  การคุมครอง
เกษตรกรท่ีอยูในระบบเกษตรพันธะสัญญาโดยกฎหมายน้ัน เปนการคุมครองตาม
กฎหมายสัญญาจางทําของคูสัญญาหรืออาจจะเปนกฎหมาย ซื้อขาย และแนวทางของ
กฎหมายท่ีควรมีเพ่ือคุมครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญาควรมีลักษณะ
ควบคุมสัญญา โดยการกําหนดรายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญของสัญญา อยางเชน
คาตอบแทนท่ีเปนธรรม ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การขนสง ระยะเวลาในการ
ผลิต หรือสงมอบ รวมท้ังการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวกับในสวนของปจจัยการผลิต

ในขณะท่ีการศึกษาของ โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา (โฟกัส)
ซึ่งเปนองคกรท่ีเนนการเคลื่อนไหวในประเด็นดานผลกระทบ ท่ีเกิดจากระบบเกษตร
อุตสาหกรรม ท่ีเช่ือมโยงกับระบบตลาดโลกเปนหลัก ไดนําเสนอนําประเด็นผลเสียของ
ระบบเกษตรพันธะสัญญา ดานปญหาเรื่องสิทธิของเกษตรกร การถูกเอารัดเอาเปรียบ
และการสรางระบบการคุมครองและหลักประกัน ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
โดยเสนอแนวทางแกไขปญหาวา ตองมีการระดมนักกฎหมาย นักวิชาการ ศึกษาขอ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเกษตรพันธะสัญญาท้ังหมด และรวมกันวิเคราะหวามีประเด็น
ไหนท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจจะแกไขปรับปรุงในมาตรการการบริหารเชิงกลไก การสราง
อํานาจการตอรอง การรวมกลุมของเกษตรกรพันธะสัญญาเพ่ือสรางความเขมแข็งของ
กลุมเกษตรใหมากข้ึน เพ่ือกาวสูเปาหมายการพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะ มีกฎหมาย
และสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับเกษตรกรไทยผูผลิตอาหารเลี้ยงคนท่ัวประเทศ

นอกจากน้ีในมุมมองของ กมล กมลตระกูล (กมล กมลตระกูล, 2550) ได
นําเสนอตีแผการเกษตรแบบพันธะสัญญาวาเปนการเกษตรแบบตีตรวน โดยยกกรณี
ตัวอยางของบริษัท ไทเสิ้นฟูด เปนบริษัททางดานเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ กิจการ
ของไทเสิ้นฟูด มีลักษณะเหมือนกับกิจการ ของ บริษัท ซ.ีพี.หรือเครือเจริญโภคภัณฑใน
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ไทย เปนธุรกิจเก่ียวกับอาหารอยางครบวงจร ท้ังการเลี้ยงไก หมู เน้ือ ปลา หองเย็น
ชําแหละ และบรรจุสงขายท่ัวอเมริกา  ปญหาของไทเสิ้นท่ีพบคือ เกษตรกรสวนใหญ
ไดรับค่ํามั่นสัญญาวา การเขารวมโครงการของบริษัทเปรียบเสมือนการสรางอาชีพท่ี
มั่นคงสําหรับการเกษียณอายุ โดยท่ีไมรูวามีเง่ือนไขผูกมัดอยางไร สิ่งตอบแทนและผลท่ี
ไดรับคือคาแรงข้ันต่ํา แตสวนใหญจบลงดวยการมีหน้ีสินลนพนตัว หลังจากท่ีตอง
ทํางานอยางหนัก ในขณะท่ีขายผลผลิตไดในราคาต่ํา โดยผูรับซื้อใชขออางเรื่องความ
ไมไดมาตรฐาน  โดยเกษตรกรตองแบกรับตนทุนความเสี่ยงอยางหลีกเลี่ยงไมได

จากการทบทวนงานศึกษาท่ีเก่ียวของจะเห็นวา การทําเกษตรแบบพันธะ
สัญญา (Contract Farming) มีการดําเนินงานมานานแลวและถือเปนแนวทางหน่ึงท่ี
ทําใหภาคผลิตน้ี ในท่ีน้ี คือ เกษตรกร สามารถปรับตัวเพ่ือสนองตอความตองการของ
ตลาดไดรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยผานการทําสัญญาผูกพันกับกิจการท่ีทําธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึ่งกิจการเหลาน้ียังไดประโยชนจากการลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
อยางไรก็ตามการทําสัญญาอาจเกิดความไมยุติธรรม  เน่ืองจากมีแนวโนมท่ีกิจการผูขอ
ทําสัญญาซึ่งมีอํานาจตอรองมากกวา และมีฐานขอมูลท่ีดีกวาจะอาศัยความไดเปรียบ
เบียดบังผลประโยชนท่ีกลุมเกษตรกรควรจะได  โดยภาพรวมของงานศึกษาท่ีเก่ียวของ
พบวามี ลักษณะแบงตามกลุมประเด็นศึกษาได 4 กลุมใหญๆดวยกันคือ ประเด็น
รูปแบบ กระบวนการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ซึ่งผูศึกษาสวนใหญจะมีแนวคิด
โนมเอียงในการสนับสนุนรูปแบบการผลิตดังกลาว กลุมท่ีสองจะเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับความเปนธรรม สวัสดิการ  การผูกขาด และผลกระทบเชิงลบของเกษตรพันธะ
สัญญา รวมถึงการสรางพลังชุมชน

กลุมท่ีสามเปนงานศึกษาในประเด็นพันธะทางกฎหมาย  ความเปนธรรมอัน
เน่ืองมาจากความผูกพันในขอสัญญาตางๆ และสุดทายงานศึกษาเก่ียวกับการปรับตัว
และ การตอรองของเกษตรกรภายใตเง่ือนไขเกษตรพันธะสัญญา  ซึ่งงานศึกษาประเด็น
สุดทายยังมีผูศึกษานอยมาก และมักเจาะจงศึกษาเพียงรูปแบบเดียว พ้ืนท่ีเดียว จึงเปน
จุดเริ่มตนท่ีผูศึกษาสนใจเก่ียวกับการปรับตัวและการตอรองของเกษตรกรแตละรูปแบบ
วามีความแตกตางหรือไม มีเง่ือนไข ปจจัยใดท่ีทําใหศักยภาพในการปรับตัวของเกษตร
แตละรูปแบบมีความแตกตางกัน และเหตุใดการนําระบบเกษตรพันธะสัญญา
(Contract Farming) มาใช   ซึ่งไดกอใหเกิดปญหาหลายๆ ประการแกเกษตรกร อาทิ
เชน การใชขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม การรับภาระความเสี่ยงในการผลิต การเกิดภาวะ
หน้ีสินจากการลงทุนท้ังทางดานปจจัยและกระบวนการผลิต คาตอบแทนคงท่ีท่ีไมเปน
ธรรม แตทําไมเกษตรกรจํานวนมากยังตัดสินใจท่ีจะเขาสูระบบและคงอยูในระบบ
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มีเหตุปจจัยใดท่ีทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนแบบแผนวิถีการผลิตจากเกษตรกรรายยอย
มาเปนเกษตรอุตสาหกรรม  รูปแบบการเขาสูระบบเกษตรพันธะสัญญา ความสัมพันธ
ระหวางคูสัญญา ผลของการทําเกษตรพันธะสัญญาท่ีสงผลตอการปรับตัวและการ
ตอรองความเสี่ยงเพ่ือการอยูรอด  รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบท่ีเอ้ือประโยชนตอ
เกษตรกร  ซึ่งผูเขียนหวังวางานศึกษาช้ินน้ีนาจะใหคําตอบท่ีชัดเจนข้ึน และมีความ
แตกตางไปจากงานศึกษาท่ีผานมาเก่ียวกับเกษตรระบบพันธะสัญญา อันจะนําไปสูการ
ทําความเขาใจตอปรากฏการณ และสามารถพัฒนาระบบท่ีเอ้ือประโยชนตอเกษตรกร
ในจังหวัดลําปางอยางแทจริงตอไป

2. กรอบการศึกษา
การวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยท่ีเนนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ของกลุม

เกษตรกรในชุมชนท่ีมีการนําเอาระบบเกษตรพันธะสัญญามาใชในการผลิตเชิง
อุตสาหกรรมเกษตร หนวยการวิเคราะหครั้งน้ีเพ่ือใหเห็นความหลากหลายของรูปแบบ
ของกระบวนการเขาสูระบบเกษตรพันธะสัญญา การจัดการ ระบบความสัมพันธ และ
การปรับตัวของเกษตรกร รวมท้ังผลท่ีไดรับ ขอดี ขอเสีย ของการทําการเกษตรแบบ
พันธะสัญญา ผูศึกษาจึงทําการคัดเลือกกลุมเกษตรกรท่ีมีความแตกตางหลากหลายใน
ดานบริบทชุมชน และ รูปแบบการดําเนินกิจกรรมเกษตรพันธะสัญญาภายใตคูสัญญาท่ี
ตางหนวยงานกัน โดยกลุมเกษตรกรและคูสัญญาท่ีทําการคัดเลือกข้ึนมาศึกษา มี 3
กลุม 3 พ้ืนท่ี ดวยกันคือ กลุมผูปลูกสับปะรด อ.เมือง  จ.ลําปาง คูสัญญาคือบริษัทผลิต
สับปะรดกระปอง กลุมผูปลูกเมล็ดพันธุผักบานมวง อ.แจหม จ.ลําปาง คูสัญญาคือ
บริษัทเจียไตจํากัด กลุมผูปลูกออยชุมชนบานนาแกว  อ.เกาะคา  จ.ลําปาง คูสัญญาคือ
โรงงานนํ้าตาลเกาะคา จ.ลําปาง ท้ังน้ีกลุมประชากรท่ีศึกษาจะตองเขาสูกระบวนการทํา
เกษตรพันธะสัญญามาไมต่ํากวา สามป  และมีท่ีดินท่ีใชในการเกษตรพันธะสัญญาตั้งแต
3 ไรข้ึนไป

สําหรับกรอบในการนําเสนอผลการศึกษา ผูเขียนจะอาศัยกรอบคิดสองเรื่อง
ใหญในการวิเคราะหกระบวนการ ปฏิสัมพันธ และการปรับตัวในระบบเกษตรพันธ
สัญญา 2 แนวคิดดวยกันคือ แนวคิดวาดวยวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต
(Mode  of  Production) และแนวคิดการดํารงชีพ (Livelihood) โดยแนวคิดวิถีการ
ผลิต (Mode of production) โดยมองผานพลังการผลิตของสังคม ความสัมพันธ
ทางการผลิต และระบบกรรมสิทธ์ิในปจจัยการผลิต รวมถึงการผลิต การแบงปนผลผลิต
การแลกเปลี่ยน และการบริโภค อันเปนสวนประกอบท่ีมีความเก่ียวพันกัน และมี
ความสัมพันธ กันและกัน  โดยวิ ถีการผลิต ประกอบดวย พลังการผลิต และ
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ความสัมพันธการผลิต  เน่ืองจากในกระบวนการผลิตสวนใหญจะถูกกําหนดโดยผูเปน
เจาของปจจัยการผลิต ระบบกรรมสิทธ์ิ ดังน้ันความสัมพันธทางการผลิตจึงไมไดอยู
อยางโดดเดี่ยว หากแตมีความสัมพันธอยางแนนแฟนกับพลังการผลิต โดยการพัฒนา
พลังการผลิตจะเปนตัวผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางการผลิต และ
ความสัมพันธทางการผลิตจะเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญในการยับยั้งหรือการผลักดัน
ความกาวหนาของพลังการผลิตเชนกัน (ปรีชา เปยมพงษสานต และคณะ, 2543 : 7-8)

สวนแนวคิดการดํารงชีพ (Livelihood) ผูศึกษาใชในการอธิบายความสัมพันธ
อันสลับซับซอน จากกการพัฒนา และการปรับตัวของชาวนา  โดยใหความสําคัญกับ
การกระทําของปจเจกบุคคลและครัวเรือน โดยพิจารณาความสามารถในการปรับตัว
เพ่ือความอยูรอดภายใตโครงสรางในรูปแบบตางๆ ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจท่ีเขาสูทุนนิยมเสรีในประเทศกําลังพัฒนา ท้ังน้ี ไดใชแนวคิดของโร
เบิรต แฮมเบอร เปนผูนําเอาแนวคิดดํารงชีพมาพัฒนาเปนแนวคิดการดํารงชีพอยาง
ยั่งยืน (Sustainable livelihoods) โดย แชมเบอร (Chamber, R., and G. C.
Conway, 1992) ไดนิยามความหมายและองคประกอบของการดํารงชีพไวคือ
ความสามารถ(Capability) ชุดทางเลือกในการเปนอยู และกระทําหนาท่ี จนสามารถบรรลุ
คุณลักษณะทางเศรษฐกิจ  สังคม จากคุณสมบัติสวนตัว  ทรัพยากร (Assets) ทุนทาง
ธรรมชาติ กายภาพ คน เงิน สังคม  กิจกรรม (Activities) ควบคุมและกํากับโดยสถาบัน
และความสัมพันธทางสังคม โดยองคประกอบเหลาน้ี เปนความจําเปนตอวิถีการดํารง
ชีพ การดํารงชีพจะยั่งยืนยาวนานได ก็ตอเมื่อคนสามารถท่ีจะรับมือกับสภาพการณ
ความตึงเครียดได นอกจากน้ียังมีแนวคิดของ เอลลิส ไดเสนอใหพิจารณาเง่ือนไขท่ี
กําหนดการตัดสินใจ การดํารงชีพอยางหลากหลาย  จากปจจัยหลายประการ เชน
ฤดูกาล ความเสี่ยง พฤติกรรมการจัดการปญหา  ตลาดแรงงาน  และการอพยพแรงงาน
ความลมเหลวของตลาดเงินกู และการจัดการทุน ในแงของฤดูกาล มีนัยยะสําคัญ ตอ
การจัดการแรงงาน  และการบริโภคในครัวเรือน  เพราะเปนท่ีมาของความไมแนนอน
และความสี่ยง ซึ่งสามารถแยกแยะองคประกอบไดแก

1.การจัดการความเสี่ยง (Risk Strategies/Management) คือ การจัดการ
รายได การวางแผนการผลิต การกระจายความเสี่ยง

2.การรับมือ (Coping) การจัดการบริโภคในครัวเรือนยามวิกฤติ การปรับตัว
(Adaptation) คือกระบวนการอันตอเน่ืองของการเปลี่ยนแปลงในการดํารงชีพ  โดยการ
ลดความเปราะบางของสภาวะวิกฤติ  เชน การสรางความหลากหลายของทางเลือก

3. การปรับตัวเพ่ือลดความเสี่ยง (Davies and Hossain, 1997 : 5 อางใน
Ellis, 2000 : 63)
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ซึ่งจากแนวคิดดังกลาวผูศึกษาจะนํามาใชเปนกรอบในการอธิบายประเด็น ผล
ของการทําเกษตรพันธะสัญญาตอครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน รวมถึงกระบวนการ
ปรับตัว การตอรองของเกษตรกรและชุมชนในการดํารงวิถีการผลิต

3. ผลการศึกษา
โดยการนําเสนอผลการศึกษาผูเขียนจะนําเสนอเปนรายกรณีศึกษา จํานวน 3

กรณี ไดแก กลุมเกษตรกรไรออย กลุมผูปลูกเมลด็พันธุผัก และกลุมผูปลูกสับปะรด ดัง
มีรายละเอียดตอไปน้ี

3.1 กรณศีึกษากลุมปลูกเมลด็พันธุผัก
อําเภอแจหม คูสัญญาบริษทัเจียไต

ในกรณีกลุมผูปลูกเมล็ดพันธุผักชุมชนบานมวง อ.แจหม จ.ลําปาง พบวา
บริษัทเจียไตไดเริ่มเขามาทําการสํารวจชุมชนบานมวงตั้งแตป 2527 และทําการสงเสริม
เกษตรกรใหทําการปลูกเมล็ดพันธุใหแกบริษัท เน่ืองจากชุมชนบานมวงมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีเหมาะสม พืชท่ีสงเสริมเปนพืชชนิดเดียวกับท่ีเกษตรกรปลูกอยู คือ แตงโม
และแคนตาลูป โดยรูปแบบการผลิตมีลักษณะไมเปนทางการหรือทําสัญญาเปนลาย
ลักษณอักษร แตจะเปนรูปแบบการใหปจจัยการผลิตแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
มีการประกันราคาผลผลิต และรับซื้อผลผลิตท้ังหมด ซึ่งเกษตรกรตองรับผิดชอบเรื่อง
ท่ีดิน แรงงาน เมื่อชาวบานขายผลผลิตใหกับทางบริษัท ก็จะทําการหักตนทุนปจจัยการ
ผลิตท่ีใหไปในตอนแรก  ตอมาในป พ.ศ.2533 บริษัทไดนําโควตาการปลูกเมล็ดพันธุท่ี
สงเสริมใน จ. เชียงใหม มาสงเสริมการปลูกในชุมชนอยางเต็มรูปแบบ โดยมีเกษตรกร
ลงช่ือเขารวมโครงการ 57 ครอบครัว  เหตุผลท่ีเกษตรกรตัดสินใจเขารวมโครงการ
เน่ืองจากเห็นวามีราคาประกันท่ีสูง และไมตองลงทุนเอง มีแหลงรับซื้อแนนอน

ระบบความสัมพันธทางการผลิตในกรณีการปลูกพืชเมล็ดพันธุ
ในประเด็นความสัมพันธทางการผลิตวาดวยเรื่องกรรมสิทธในปจจัยการผลิต

จากการศึกษาพบวารูปแบบเกษตรพันธะสัญญาของชุมชนบานมวงงามท่ีทําการผลิต
เมล็ดพันธุใหแกบริษัทเจียไตน้ันมีเง่ือนไขท่ีสําคัญ ในการกําหนดรูปแบบการผลิต และ
การเขาสูระบบการผลิตแบบพันธะสัญญาคือขอจํากัดของการเขาถึงทุน และเทคโนโลยี
น่ันหมายความวาการปลูกพืชเมล็ดพันธุในชุมชนบานมวงงาม ระหวางเกษตรกรผูปลูก
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เมล็ดพันธุและบริษัทชนมเจริญฟารมจํากัด (เจียไต) น้ัน ทางบริษัทไดทําการควบคุมการ
จัดสรรเมล็ดพันธุเอง เน่ืองจากการปลูกพืชเมล็ดพันธุจะตองอาศัยเทคโนโลยีท้ังหมด
ของทางบริษัทเทาน้ัน  ซึ่งลักษณะเดนของเมล็ดพันธท่ีถูกทําการตัดตอพันธุกรรมแลวก็
คือ เปนพืชท่ีมีความตานทานโรคและแมลงต่ํา มีการเจริญเติบโตไดดีเมื่อมีการใชปุยและ
สารเคมี  การท่ีบริษัททําการควบคุมการผลิตของเกษตรกรน้ัน ทางบริษัทไดอาศัย
ขอจํากัดในการเขาถึงทุนท่ีใหในการผลิต และเครือขายความสัมพันธแบบอุปถัมภ
เปนกลไกสําหรับควบคุมเกษตรกรในรูปแบบของระบบเกษตรแบบมีพันธะสัญญา
เพ่ือแสวงหาผลประโยชนจากคาตอบแทนของการเปนผูควบคุมปจจัยในเรื่องของทุนซึ่ง
เปนระบบคิดท่ีวา “ออกใหกอนหักทีหลัง” โดยในระยะเริ่มแรกของการผลิตทางบริษัท
จะเปนผูออกทุน และเทคโนโลยีท่ีใชสําหรับการผลิตใหกอน ซึ่งทางบริษัทจะเปนตัว
ควบคุมการผลิตท้ังหมด อันไดแก การอบรมเกษตรกร การแจกจายเมล็ดพันธุ อุปกรณ
สําหรับการทําแปลงเพาะปลูกพืชเมล็ดพันธุ ปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อันเปน
ปจจัยการผลิตท่ีสําคัญท่ีอยูนอกเหนือจากการควบคุมของเกษตรกร เมื่อเง่ือนไขในการ
นําเกษตรกรเขาสูระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาและไดผลผลิตตามระยะเวลาท่ี
กําหนด เกษตรกรจะตองนําเมล็ดพันธท่ีไดมาขายคืนใหกับบริษัทเทาน้ัน ซึ่งทางบริษัท
จะทําการกําหนดมาตรฐานในการรับซื้อเอง และเงินท่ีไดจากการขายเมล็ดพันธุทาง
บริษัทจะทําการหักตนทุนคาใชจายท่ีเกษตรกรใชในรูปสินเช่ือไปในการผลิต
นอกจากน้ี การศึกษาพบวา ธนาคารสินเช่ือเพ่ือการเกษตรยังมีบทบาทสําคัญอยางมาก
ในการเปนแหลงสินเช่ือปจจัยการผลิต โดยรวมมือกับบริษัท ท้ังน้ีเปนเพราะทางบริษัท
ไมตองการแบกภาระความเสี่ยงในเรื่องของเงินทุน และปญหาความไมซื่อสัตยของ
เกษตรกรท่ีไมขายผลผลิตใหตามสัญญาโดยลักลอบขายผลผลิตใหกับพอคารายอ่ืน
รวมถึงการจัดการตางๆ ท่ีตามมาจากการใหสินเช่ือปจจัยการผลิต ถึงแมจะมีการตกลง
ซื้อขายผลผลิตลวงหนาแลวก็ตาม  ในดานการแบงปน และการกระจายผลผลิตพบวา
ถูกผูกขาดอยูกับบริษัทในรูปแบบการขายผลผลิตท้ังหมดใหแกบริษัทภายใตเง่ือนไขการ
ประกันราคา ผลผลิต รายไดของเกษตรกรจะมาจากการขายเมล็ดพันธุใหแกบริษัท
โดยรายไดจะถูกหักคาใชจายในสวนของปจจัยการผลิตของบริษัท ท้ังน้ีเมล็ดพันธุจะตอง
ผานคามาตรฐานท่ีบริษัทตั้งไวดวย

การปรับตวัของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสญัญา
สําหรับประเด็นการศึกษาเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกเมล็ดพันธุ

จากการศึกษาพบวาการปรับตัวในดานการผลิตในระบบพันธะสัญญาของการปลูกเมล็ด
พันธพบวามีการปรับตัวใน 4 องคประกอบหลัก ไดแกการพัฒนาความรู ซึ่งสวนใหญ
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เปนความรูทางการเกษตรสมัยใหมท่ีบริษัทนํามาถายทอดในระบบการผลิตแบบฟารม
ไมวาจะเปนเทคโนโลยี  ระบบการจัดการฟารม โดยเปนความรูท่ีมาพรอมกับเง่ือนไขท่ี
ทางบริษัทวางไวโดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทเปนผูลงไปถายทอดความรูใหกับชาวบาน
ดังน้ันการปรับตัวในดานการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ภายใตเง่ือนไขดานการผูกขาด
เทคโนโลยีกับทางบริษัท เกษตรกรไดมีการยอมรับและนํามาใชในไรของตนตามเง่ือนไข
เรื่องมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการเพาะปลูก   ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาว
ชาวบ านจํ าต องมี ความรู เ ฉพาะ  หรื อมี ความ เ ช่ียวชาญระดับห น่ึ ง ใน เรื่ อ ง
เทคโนโลยีชีวภาพ เชนการคัดสายพันธ การผสมพันธุพืช ฯลฯ เปนตนทุนเดิมในการ
ยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหมกับทางบริษัท อีกท้ังการท่ีเมล็ดพันธุท่ีเกษตรกรท่ีนํามาใช
เพาะปลูกน้ัน ไมสามารถท่ีจะทําการเก็บหรือคัดเมล็ดพันธุเพ่ือไวเพาะปลูกเองได
เหมือนกับพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ ท่ีเปนพืชดั้งเดิมของเกษตรกรท่ีไดเคยเพาะปลูกกัน
แตเมล็ดพันธุนํามาเพาะปลูกน้ันจะเปนพืชท่ีเกิดจากการตัดตอปรับปรุงสายพันธุ โดยนัก
วิศวพันธุกรรมของทางบริษัทผูผลิตเมล็ดพันธุ ซึ่งลักษณะเดนของเมล็ดพันธท่ีถูกทําการ
ตัดตอพันธุกรรมแลวก็คือ เปนพืชท่ีมีความตานทานโรคและแมลงต่ํา มีการเจริญเติบโต
ไดดีเมื่อมีการใชปุยและสารเคมี จึงนําไปสูการยอมรับการนําสารเคมีมาใชในไรนาของ
ตนอยางเขมขนน่ันเอง

นอกจากน้ีจากระบบการผลิตแบบพันธะสัญญายังนําไปสูการปรับตัวของการ
จัดการแรงงานในชุมชนกลาวคือ  เดิมทีระบบการผลิตแบบดั้งเดิมจะอาศัยแรงงานใน
ครัวเรือนและกลุมเครือญาติเปนหลัก  ตอมาระบบการผลิตเปลี่ยนแปลงไปโดยเปนการ
ผลิตเชิงพาณิชยมากข้ึนนําไปสูการขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ในขณะเดียวกันวัยแรงงาน
ในชุมชนมีจํานานลดลงเน่ืองจากอพยพเขาสูเมืองใหญ ทําใหชุมชนตองมีการจัดการ
แรงงานท่ีเปนระบบมากข้ึน ในกรณีของการปลูกพืชเมล็ดพันธุในระบบฟารม แรงงานมี
ความจําเปนอยางมากและตองมีจํานวนมากพอ เพ่ือใชในการผสมเกสร โดยเฉพาะหาก
เปนพืชท่ีผสมเกสรยากอยางเชนมะเขือเทศ  ดังน้ันเกษตรกรท่ีจะเขาสูระบบการผลิต
ตองมีเงินทุนมากพอในการจางแรงงาน จากการขาดแคลนแรงงานทําใหเกษตรกรเลือก
วิธีการรวมกลุมกันผลิต และหมุนเวียนกันไปตามท่ีนาของสมาชิกโดยอาศัยแรงงานของ
สมาชิกในกลุมเปนหลัก และจางแรงงานเพ่ิมเติม ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานหญิงในชุมชน
นอกจากน้ีการแกปญหาเรื่องแรงงานของเกษตรกรเพ่ือใหการผลิตทันตอระยะเวลาของ
สัญญาในการสงมอบผลผลิต จึงทําการกําหนดเวลางานใหยาวนานข้ึนในการอยูในไร
รวมถึงการจัดการรอบการผลิตใหมีเวลาสั้นข้ึน และมีการจัดการระบบแรงงานท่ีดี
แตท้ังน้ีไมวาจะเปนแรงงานในไรนา หรือการปลูกเมล็ดพันธุ ลวนแลวแตทําใหเกษตรกร
ตองใชแรงงานในไรนาอยางเขมขนข้ึนน่ันเอง
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การรับมอืกับความเสี่ยง
ประเด็นการรับมือกับความเสี่ยงพบวา ตลาด แรงงาน และรายไดหลังจากท่ี

เกษตรกรเขาสูระบบเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จะถูกบริษัทกําหนดเง่ือนไขตางๆเพ่ือ
ควบคุมการผลิตและการตลาด แตในขณะเดียวกันก็ชวยแกปญหาพ้ืนฐานของเกษตรกร
ในเรื่องการลดขอจํา กัดในการเข า ถึงตลาด  ในดานความเสี่ยงเรื่องแรงงาน
จากการศึกษาพบวาการจัดการแรงงาน  จากเดิมกอนการเขาสูระบบการเกษตรแบบมี
พันธะสัญญา เกษตรกรสวนใหญนิยมการทํานาปลูกขาวเปนหลัก และปลูกพืชไรอายุ
ยาวปละครั้งในชวงท่ีวางจากการทํานา แตหลังจากการเขาสูระบบการเกษตรแบบมี
พันธะสัญญา เกษตรกรจะมีการทํานาปลูกขาว และปลูกพืชไรอายุสั้นในระบบปละ 2-3
ครั้ง โดยการปลูกพืชเมล็ดพันธุในระบบจะมีเวลาการผลิตกําหนดไวแนนอนซึ่งเปนการ
ใชแรงงานในไรนาอยางเขมขนข้ึนจากรอบการผลิตท่ีมากชนิดข้ึน  นอกจากน้ียังมีการ
จางแรงงานในการผลิตพืชเริ่มตั้งแตข้ันตอนการเตรียมดิน  ในกรณีท่ีครอบครัวของ
เกษตรกรมีแรงงานนอย จําเปนท่ีจะตองจางแรงงานในการเกลี่ยแปลงพืชเตรียมดินดวย
รวมท้ังตองจางแรงงานในการผสมเกสรพืชเมล็ดพันธุ โดยเฉพาะมะเขือเทศเปนพืชท่ี
ตองจางแรงงานในการผสมเกสรอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะมะเขือเทศเปนพืชท่ีดอกดก
ผสมเกสรยาก และการท่ีจะผสมเกสรใหทันเวลาท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขสัญญาตองจาง
แรงงานอยางนอย 5 คนข้ึนไป/พ้ืนท่ีปลูก 1 งาน สวนพืชชนิดอ่ืนในครอบครัวท่ีมี
แรงงาน 2-3 คนก็สามารถผสมเกสรเองไดทันกําหนดเวลาโดยไมตองจางแรงงานเพ่ิม ซึ่ง
จะเห็นไดวา เกษตรกรตองมีการปรับตัวท้ังในดานการจัดการแรงงานใหเพียงพอใน
ฤดูผสมพันธุ มากกวาชวงฤดูเก็บเก่ียวซึ่งมักเปนชวงท่ีมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน
และมีตนทุนแรงงานท่ีสูง อีกท้ังตองใชแรงงานจากคนในครอบครัวเขมขนมากข้ึน

การกํากับ และการตอรอง
ในประเด็นการกํากับและการตอรองของเกษตรกรผูปลูกเมล็ดพันธุผักชุมชน

บานมวง จากการศึกษาพบวาการควบคุมและการกํากับระบบการผลิต บริษัทกระทํา
ผานการควบคุมปจจัยการผลิต และการตลาด โดยการควบคุมจะเปนลักษณะของการ
สงเสริมการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร และการตั้งแหลงรับซื้อในทองถ่ิน ท้ังน้ีจาก
การศึกษาเราจะพบวา  รูปแบบของการควบคุมเกษตรกรในระบบการผลิตแบบพันธะ
สัญญาของการผลิตเมล็ดพันธุผักในชุมชนบานมวง จะเก่ียวของกับนโยบายรัฐ ในรูปของ
การสงเสริมการเกษตร ผานเกษตรอําเภอ และ ธนาคารสินเช่ือเพ่ือการเกษตรเปนหลัก
ในระบบการปลูกเมล็ดพันธุเพ่ือสงใหกับบริษัทเจียไตน้ัน รัฐและบริษัทไดพยายาม
สงเสริมใหเกิดระบบการปลูกพืชแบบครบวงจร เมื่อไดผลผลิตออกมาแลว บริษัทจะเปน
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ผูรับซื้อเมล็ดพันธุท้ังหมดเพ่ือขายสูตลาดตอไป ความสัมพันธทางการผลิตท่ีเกิดข้ึน
ระหวางเกษตรกรกับบริษัทเปนความสัมพันธแบบพันธะสัญญาท้ังในดานการผลิตและ
ดานการตลาด กลาวคือ บริษัทเปนผูครอบครองปจจัยการผลิตท่ีสําคัญคือ เมล็ดพันธุ
ปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท้ังยังเปนเจาของตลาดรับซื้อเมล็ดพันธุ แรงงาน
เกษตรกรผูปลูกเมล็ดพันธุ ตองเขามาอยูในระบบเกษตรพันธะสัญญาจึงจะไดรับสิทธิ
ในการเขาถึงปจจัยการผลิตและตลาดท่ีบริษัทเปนผูควบคุมไว

ในดานการควบคุมการผลิต  ทางบริษัทไมไดกระทําผานการทําสัญญากับ
เกษตรกรโดยตรงเทาน้ัน แตจะทําสัญญาผานคนกลาง หรือ โบรกเกอรในทองถ่ิน
ในกรณีของ ตําบลแจหม จะมี โบรกเกอรอยูประมาณ 2-3 ราย ในการปลูกเมล็ดพันธุ
แบบพันธะสัญญา เกษตรกรบางรายจะรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตคือ เมล็ดพันธุ
ปุย และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากบริษัท หรือ ผานโบรกเกอร แลวขายผลผลิตใหโบรก
เกอรอีกทอดหน่ึงกอนถึงบริษัท ดังน้ันโบรกเกอรจะทําหนาท่ีเปนคนกลางประสานงาน
ระหวางบริษัทและเกษตรกร จะเปนผูรวบรวมรายช่ือเกษตรกรและจํานวนพ้ืนท่ีท่ีจะ
ปลูกในแตละปใหกับบริษัทเพ่ือท่ีบริษัทจะทําเรื่องสั่งเมล็ดพันธุ สงใหโบรกเกอรกระจาย
แกเกษตรกรไปปลูกตอไป  นอกจากน้ีโบรกเกอรยังทําหนาท่ีรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรในกลุมสงใหกับบริษัทดวย

3.2 กรณศีึกษากลุมเกษตรกรปลูกออยบานนาแกว
คูสัญญา โรงงานนํ้าตาลเกาะคา

ลักษณะชุมชนบานนาแกวตะวันออก กอนท่ีมีทําการเกษตรแบบพันธะสัญญา
คนชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน  เก็บของปาขาย และมีระบบ
แลกเปลี่ยนผลผลิตกับหมูบานใกลเคียง ตอมาเมื่อป พ.ศ.2480 ทางบริษัทโรงงาน
นํ้าตาลลําปาง ไดเขามาในชุมชน เพ่ือทําการสงเสริมการปลูกออยใหแกชาวบาน มีการ
แจกเช้ือออยท่ีเปนพันธุท่ีดีตอผูคนในพ้ืนท่ีจังหวัดปาง   การเขามาของโรงงานนํ้าตาลจึง
ถือเปนจุดเริ่มตนของการทําการเกษตรแบบพันธะสัญญาของหมูบานนาแกวตะวันออก
ในยุคแรก  เมื่อเริ่มมีการกอตั้งโรงงานนํ้าตาล (โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลแมวัง
ปจจุบัน) ข้ึนทําใหกลุมเกษตรกรน้ันเริ่มมีการสนใจท่ีจะทําการผลิตเพ่ือการคามากข้ึน
เน่ืองจากรัฐบาลใหการสนับสนุนเพ่ือชวยเหลือราษฎรในเรื่องรายได  ตอมาเมื่อ
ป 2541 ไดมีการแปรรูปกิจการบริหารโรงงานนํ้าตาลจากรัฐวิสาหกิจมาเปนเอกชน โดย
ใชช่ือโรงงาน วา โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลแมวังโดยออยท่ีเขาหีบมีท้ังออยในเขต
สงเสริมของโรงงานฯ  และออยจากนอกพ้ืนท่ี เมื่อมีการจัดตั้งโรงงานข้ึน จึงมีการ
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สงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกออยมากข้ึนและขยายพ้ืนท่ีออกไป โดยเกษตรกรจะไป
รับเช้ือออยจากโรงงานมาปลูก และเริ่มเปนชาวไรคูสัญญากับโรงงานนํ้าตาลตั้งแตน้ันมา
ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรในหมูบานนาแกวตะวันออกไดหันมาทําไรออยเปนจํานวน
มาก แตยังเปนการทําเกษตรแบบพันธะสัญญาแบบปากเปลาไมมีเอกสารเปนลาย
ลักษณอักษร   ตอมาในป 2545 จึงเริ่มมีการทําสัญญาแบบลายลักษณอักษร  ซึ่งมี
ระบบมากข้ึน

ระบบความสัมพันธทางการผลิตในไรออยและโรงงานนํ้าตาล
จากการศึกษาพบวารูปแบบเกษตรพันธะสัญญาของชุมชนบานนาเสง ท่ีทํา

การผลิตออยใหแก โรงงานนํ้าตาลเกาะคา มีระบบความสัมพันธทางการผลิตในดาน
ปจจัยการผลิตคือเมื่อเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในชวงแรกของการเขาสูระบบจะตอง
ซื้อเช้ือออยจากโรงงานนํ้าตาลเกาะคามาปลูก และเริ่มเปนชาวไรคูสัญญากับโรงงาน
นํ้าตาล  ซึ่งมีเกษตรกรปลูกออยรอยละ 90 ของหมูบานท่ีเขาสูโครงการ หลังจากน้ันเมื่อ
ขายผลผลิตใหกับโรงงานจะทําการหักคาพันธออยตอนเกษตรกรนําออยมาสงโรงงาน
แตตอมาในชวงป 2523 เริ่มมีการทําสัญญาแบบลายลักษณอักษร  ซึ่งเปนระบบมากข้ึน
สามารถปองกันการขายออยจากแหลงรับซื้อท่ีอ่ืนไดโดยเปนชาวไรคูสัญญากับโรงงาน
นํ้าตาล โดยมีคูสัญญาท่ีเปนลายลักษณอักษรเปนสื่อกลางระกวางโรงงานกับชาวไร ซึ่ง
ทําใหคนในชุมชนหันมาทําไรออยกัน เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหมากข้ึนพรอมท้ังตองการ
ใหครอบรัวน้ันไดอยูดวยกันพรอมหนาโดยไมตองไปรับจางหรือเปนแรงงานรับจางพ้ืนท่ี
อ่ืน ในดานการใหสินเช่ือปจจัยการผลิต โรงงานนํ้าตาลจะมีสินเช่ือปจจัยการผลิต
ใหบริการแกเกษตรกรทุกอยาง โดยการใหสินเช่ือจะใชรูปแบบการค้ําประกันกลุม
ดังน้ันตนทุนในการปลูกออยท้ังหมดของ เกษตรกร โดยสวนใหญใชบริการสินเช่ือของ
โรงงานนํ้าตาล ท้ังน้ีเน่ืองจากการปลูกออยอาศัยการลงทุนหลายดาน เกษตรกรสวน
ใหญท่ีไมมีเงินทุนสวนตัวในการลงทุน จึงตองอาศัยสินเช่ือจากโรงงาน  โดยโรงงานจะลง
บันทึกหน้ีสินเช่ือไว แลวจะหักออกจากผลผลิตออยท่ีเกษตรกรสงใหโรงงาน

ประเด็นการแบงปนและการกระจายผลผลิต จากการศึกษาพบวาระบบ
ผลประโยชนตางๆ ในกรณีเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรไรออยพบวา เมื่อออยเขาสู
ฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต ในการนําผลผลิตปอนเขาสูโรงงาน จะใชลักษณะการจัดเปน
ระบบคิว ซึ่งแนวทางในการจัดคิวสงออยมี 2 แนวทาง ดวยกันคือ จัดคิวสงออยโดย
กําหนดรถบรรทุกออย  จัดคิวสงออยตามปริมาณออยท่ีทําสัญญา ซึ่งท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ขอตกลงในการทําสัญญาระหวางเกษตรกร และโรงงานนํ้าตาล การจายเงินคาออยจะ
เปน 2 งวด คือ ออยเขาหีบตั้งแตวันท่ี 1- 15 ของเดือน   กําหนดจายคาออยวันท่ี
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22 ของเดือนและออยท่ีเขาหีบตั้งแตวันท่ี 16- ถึงสิ้นเดือน     กําหนดจายคาออยวันท่ี
7 ของเดือนถัดไป โดยโรงงานจะจายเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีชาวไรได
แจงหมายเลขไว  ในการการกําหนดราคาออย จะทําการกอนเริ่มการเขาหีบในปหน่ึง ๆ
น้ัน คณะกรรมการบริหารมีหนาท่ีท่ีจะตอง จัดทําประมาณการรายไดจากการจําหนาย
นํ้าตาลทรายท่ีคาดวาจะผลิตไดในฤดูน้ัน เพ่ือกําหนดราคาออยข้ันตน

รูปท่ี 2 ไรออย
ท่ีมา http://tirapat1995.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

การปรับตวัของวิถีการผลิต
เมื่อเกษตรกรเขาสูระบบการปลูกออยในระบบสญัญา เพ่ือใหเกิดความคุมทุน

เกษตรกรสวนใหญจึงมคีวามจําเปนในการเชาท่ีดินเพ่ิมเติม จากการศึกษาพบวาอยาง
นอยทุกครัวเรือนท่ีมีท่ีดินต่ํากวา 10 ไร จะทําการเชาท่ีดินเพ่ิมเติม อีกราว 20 ไร ซึ่ง
อาจเปนท่ีดินท่ีอยูในชุมชนหรือนอกชุมชน  หรือบางกรณจีะมีการแผวถางเขาไปยังเขต
ปาเสื่อมโทรมซึ่งไมมเีอกสารสิทธ เงินทุนท่ีใชในการทําไรออยน้ันกลุมเกษตรกรรมมีการ
ปรับตัวเพ่ือใหลดตนทุนในการทําการเกษตรใหมากท่ีสดุ โดยไมซือ้เช้ือออยจากโรงงาน
เน่ืองจากชุมชนมีความคิดท่ีวา  ลงทุนนอย แตไดผลท่ีดี ซึ่งกลุมเกษตรกรใชวิธีระบบการ
เอามื้อเอาวันกันภายในกลุม และเช้ือออยน้ันเอามาจากเก็บสวนหน่ึงในไรเพ่ือไวเปนเช้ือ
ออยของปตอไป  หรือออยปลูก 1 ครั้งสามารถเก็บได 3-4ครั้งตอจํานวนการปลูก 1
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ครั้ง ซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหเกษตรกรลดตนทุนได นอกจากน้ีเมื่อทําการผลิตเปนไร
ขนาดใหญ จึงจําเปนตองมีการนําเอาเทคโนโลยเีขาใชในการผลติมากข้ึน สวนการตดั
ออยยังใชแรงงานคนเชนเดียวกับการปลูก

การรับมือกับความเสี่ยง
ดานความเสี่ยงของตลาดและรายได  ดังท่ีกลาวมาขางตนท่ีกลุมเกษตรกร

ตองการลดตนทุนเพ่ือใหไดผลกําไร  ในระยะหลังจึงมีเกษตรกรจํานวนมากหันมาทําการ
ผลิตแบบรายยอยมากข้ึน  เริ่มจากการลดจํานวนการใชแรงงาน มาเปนระบบการเอา
มื้อเอาวัน ตามกลุมท่ีไดตั้งกันไว  โดยหมุนเวียนกันไป และการใชเทคโนโลยีจากทาง
โรงงานแนะนํามาเพ่ือสอดคลองกับวิถีแบบดังเดิมควบคูกันไป   หรือ อาจมีอาชีพเสริม
จากการปลูกออยได เชน เก็บของปาขาย การรับจางหลังจากวางจากการทําไรออย
การทํานาในฤดูทํานาเพ่ือตั้งรับความเสี่ยงของรายไดจากการขายออยเพียงอยางเดียว
จากการศึกษาพบวาในปจจุบันมีเกษตรกรปลูกออยมีจํานวนลดลงเน่ืองจากไมกลาเสี่ยง
ตอภาวะการขาดทุน และตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน  ในดานแรงงานเน่ืองจากการปลูกออย
แบบการเกษตรแบบพันธะสัญญาเปนการปลูกเพ่ือใหไดโควตาตามท่ีโรงงานกําหนด
ซึ่งมีเง่ือนไขและขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษรอยู ทําใหกลุมเกษตรกรตองทําตาม
เง่ือนไขและขอตกลงน้ันๆ ดังน้ันเพ่ือลดภาวะความเสี่ยงในเรื่องแรงงาน และการจัดการ
ในไร จึงทําใหเกิดการจัดตั้งกลุมข้ึน เพ่ือจัดการแรงงานไดอยางเหมาะสม และสามารถ
สงออยไดตรงตามเวลาท่ีทางโรงงานน้ันกําหนดนอกจากน้ีการศึกษายังพบวา เมื่อเกิด
กรณีเกิดไฟไหมไรออยของสมาชิกในกลุม กลุมจะตองรับผิดชอบรวมกัน กลาวคือ ถา
หากเกิดไฟไหมปาและลุกลามมายังไรออยจะทําใหทางโรงงานหักคาความหวานของ
ออยตันละ 20 บาท เพราะคาความหวานลดลง และตองรีบสงออยเขาโรงงานใหเร็ว
ท่ีสุด ดังน้ันการท่ีสวนตางท่ีถูกโรงงานนํ้าตาลหักไปและสมาชิกตองจายคาเสียหาย
รวมกัน  ทําใหทางกลุมจะตองชวยกันระมัดระวังเรื่องไฟไหมไรของสมาชิกในกลุมตนเอง
มากข้ึน

การกํากับ และการตอรอง
ในแงมุมของการกํากับควบคุม เกษตรกร จากโรงงานนํ้าตาลพบวา เกษตรกร

ชาวไรสวนใหญ พบวานอกจากสัญญาท่ีเปนรายลักษณอักษรแลว ทางโรงงานยังไดมี
ความพยายามออกแบบระบบความสัมพันธ เพ่ือควบคุมเกษตรกรผานการควบคุมปจจัย
การผลิต และการตลาด จากการศึกษาพบวา  ทางโรงงานนํ้าตางจะเปนผูใหสินเช่ือการ
ผลิตในรูปของตัวเงิน ผานกระบวนการทําสัญญากับทางโรงงาน โดยลักษณะการกูยืมจะ
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ใชการค้ําประกันเปนกลุม เพ่ือปองกันการเบี้ยวหน้ีของสมาชิก  ในกระบวนการทํา
สัญญาผูมีบทบาทสําคัญคือ ฝายไร ทีมสํารวจไรจากโรงงานเขามา ติดตอชาวไรรายใหม
และรายเกาท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกออยเพ่ิม ในพ้ืนท่ีเปาหมายสงเสริมการปลูกออย และเสนอตอ
โรงงานเพ่ืออนุมัติใหดําเนินการติดตามชาวไรใหข้ึนทะเบียนกับบริษัท จากน้ัน ฝายไร
นักสํารวจไรติดตามชาวไรท่ีไดรับการอนุมัติใหติดตาม โดยการเรียกมาประชุมและ
ติดตามความคืบหนาของการปลูกออย เมื่อมีการลงนามครบถวนแลวจะสงแบบใบสมัคร
เขาเปนชาวไรคูสัญญา ใหแกชาวไรเพ่ือไปขอข้ึนทะเบียนชาวไรกับสมาคมชาวไรออย
สําหรับชาวไรออยท่ีตองการเงินกูเงินมาใชในการลงทุนจะตองมีการค้ําประกันแบบกลุม
ใชสมาชิก 3 คนข้ึนไป  หรือการใชหลักทรัพยค้ําประกัน   การผูกมัดชาวไรในรูปแบบน้ี
ยอมกอใหเกิดประโยชนแกโรงงานนํ้าตาลอยางแนนอน แตเมื่อพิจารณาใหลึกลงไปก็จะ
พบวาเกษตรกรจะไดรับผลดีอยูประการหน่ึง เชนกัน คือ เกษตรจะมั่นใจวาผลผลิตของ
ตน เมื่อถึงเวลาเก็บเก่ียวจะมีตลาดรองรับท่ีแนนอน  เพราะออยเปนพืชท่ีใชระยะเวลา
ในการปลูกยาวนานถึง 1 ป และเมื่อเก็บเก่ียวแลวจะเก็บท้ิงไวนานเกิน 3-4 วันไมได
เพราะคานํ้าตาลจะลดลง และเนาเสีย ตองรีบขายทันที เพราะหากคาความหวานต่ําลง
ทางโรงงานจะไมรับซื้อออยจากเกษตรกร หรือจะหักเงินซึ่งอาจทําใหเกษตรกรน้ันไมคุม
ทุนท่ีลงไปในแตละป  จึงนับวาในการผลิตออยถูกผูกขาดดวยโรงงานนํ้าตาลเพียงอยาง
เดียว  ดังน้ันการควบคุมดวยเง่ือนเวลา และกระบวนการจัดสงผลผลิต จึงเปนการ
ควบคุมท่ีสําคัญ และเปนท่ีมาของความเสี่ยงตอราคาขายออยของเกษตรกรเปนอยาง
มาก นอกเหนือจากการควบคุมผานมาตรฐานความหวานท่ีตองขนสงออยเขาโรงงาน
แขงกับเวลาแลว

การควบคุมของโรงงานนํ้าตาลยังปฏิบัติการผานการยึดโยงความสัมพันธทาง
สังคม กลาวคือการควบคุมเกษตรกรโดยตั้งโครงสรางในการกํากับดูแลการผลิต เพ่ือให
โรงงานแนใจวาชาวไรออย จะสามารถผลิตออยสงโรงงานนํ้าตาลไดเต็มกําลังการผลิต
และไมสามารถ ”เบี้ยว” สัญญาได  ดังน้ันสัญญาท่ีโรงงานจัดทําข้ึนน้ัน  จะเปนลักษณะ
การทําสัญญาผานกับกลุมบุคคล กลุมหน่ึง ท่ีเรียกวา “หัวหนาโควตา” หรือทาง
ภาคเหนือจะเรียกวา “แกไร” หัวหนาโควตาหรือแกไรสวนใหญจะเปนชาวไรออยท่ีมี
ท่ีดินขนาดใหญ  ซึ่งจะเปนผูติดตอกับโรงงาน และรับจัดสรรโควตาคือปริมาณออยท่ีจะ
สงมอบใหกับโรงงานในฤดูหีบออยตอไป  โดยโควตาท่ีไดรับน้ันหากเกินกําลังการผลิต
ของหัวหนาโควตา จะนําสวนตางของโควตาไปทําสัญญากับลูกไรรายเล็ก อ่ืนๆ ท่ีตน
รูจักอีกทอดหน่ึง เพ่ือใหชาวบานผลิตออยใหตามท่ีหัวหนาตองการ ดังน้ันรูปแบบน้ีทาง
โรงงานจะทําสัญญากับหัวหนาโควตาไมก่ีคน และหัวหนาโควตาแตละคนก็จะทําสัญญา
กับชาวไรท่ีตนรูจักไมก่ีคน ซึ่งเปนการทําคูสัญญาในสองระดับ และสามารถไววางใจกัน
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ได ในการจัดการปริมาณผลผลิตในการปอนโรงงานได ดังน้ันบทบาทท่ีสําคัญของ
หัวหนาโควตาท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ การเปนคนกลางระหวางโรงงานนํ้าตาล และ
เกษตรกรชาวไรออยรายยอย  บทบาทในฐานะตัวแทนโรงงานนํ้าตาล หัวหนาโควตา
เหลาน้ีจะเปนผูดูแลใหเกษตรกรปฏิบัติตามสัญญา และติดตอกับโรงงานในการรับ
จัดสรรโควตาการปลูก รวมถึงการเจรจากับโรงงานนํ้าตาล หากเกิดปญหา เชนการจัด
คิวรถบรรทุกออยเขาโรงงานนํ้าตาล การเจรจากักคาความหวาน ฯลฯ

ในดานการตอรองของเกษตรกรไรออย จากการศึกษาพบวามีประเด็นท่ี
นาสนใจอยูหลายประการดวยกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากดวยรูปแบบการผลิตท่ีถูกควบคุมดวย
ระบบตลาดอยางใกลชิด อีกท้ังการมีประวัติศาสตรอันยาวนานในระบบความสัมพันธ
พบวาบทบาทของ กลุม มีอิทธิพลอยางมากในการตอรอง ดวยระบบการผลิตออยเพ่ือ
ปอนอุตสาหกรรมนํ้าตาล ซึ่งเปนตลาดทางเลือกเดียวในระบบน้ี อาจนําไปสูการเอารัด
เอาเปรียบ หรือการกดราคาจากโรงงานนํ้าตาล แตจากการศึกษากลับพบวา จากสาเหตุ
น้ีเองท่ีทําใหเกิดแรงกดดันจนนําไปสูการรวมตัวกันของชาวไรออย ในลักษณะสมาคม
ชาวไรออยเขลางคนคร โดยมีบทบาทเพ่ือทําการเจรจากับโรงงานหีบออยในเรื่องการตก
ลงราคา ซึ่งสมาคมชาวไรออยถือเปนประวัติศาสตรของเกษตรกรไทยในการรวมกลุมกัน
เจรจาตอรอง แตในขณะเดียวกันก็มีชาวไรออยจํานวนหน่ึงมองวา การเจรจาดังกลาว
เปนไปเพ่ือผลประโยชนของคนเฉพาะกลุม กลาวคือในทางโครงสรางกลุมหรือองคกร
ผูท่ีเขาเปนสมาชิกสวนใหญเปนเจาของไรออยขนาดใหญ ในระดับหัวหนาโควตาเทาน้ัน
ซึ่งไมไดเอาใจใสตอผลประโยชนของเกษตรกรรายยอยอยางแทจริง  ถึงอยางไรก็ตามใน
หลักความจริงก็คือ ไดมีการรวมกลุมของเกษตรกรในการเจรจาตอรองแลว หาก
วิเคราะหใหลึกลงไปจะพบวา สถานการณในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล เปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหเกิดแรงผลักดัน  และกลุมก็มีโครงสรางท่ีชัดเจน มีบทบาทท่ีแนนอน
เพราะบทบาทถูกกําหนดมาจากเง่ือนไขระบบตลาดท้ังสิ้น ทําใหแตกตางจากกลุม
ชาวนา หรือสหกรณอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในสังคมไทย

3.3 กรณศีึกษากลุมเกษตรกรปลูกสับปะรด
ชุมชนบานทรายทอง ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลาํปาง

ในดานพัฒนาการการประกอบอาชีพปลูกสับปะรดของชุมชนบานทรายทอง
เริ่มจากในป 2514 ชาวบานเริ่มท่ีจะใหความสนใจในการทําสวนสับปะรดอยาง
กวางขวาง  ทําการผลิตสับปะรดเพ่ือขายผลสดใหแกพอคาคนกลางท่ีเขามารับซื้อถึงใน
ชุมชน ตอมาในป 2519 เปนชวงท่ีบทบาทพอคาคนกลางและโรงงานสับปะรดเริ่ม
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เขามา  ชาวสวนสับปะรดเริ่มเปลี่ยนจากการปลูกพืชเกษตรอ่ืนๆ  รวมไปถึงการปลูก
ออยมาทําสวนสับปะรดเพียงอยางเดียว เน่ืองจากผลผลิตมีราคาดีผลตอบแทนมากกวา
พืชชนิดอ่ืนท่ีเคยท่ีเคยทํามา ในป พ.ศ. 2525 ไดเริ่มมีบริษัทเอกชนในรูปบริษัทผลิต
อาหารกระปองและผลไมกระปอง  คือ  บริษัทอาหารสากล  จํากัด  จังหวัดลําปาง  ซึ่ง
ทางบริษัทไดเขามาใหความชวยเหลือทางดานการเกษตรกับชาวสวนสับปะรด  ทาง
บริษัทจึงจัดสงเจาหนาท่ีไปช้ีแจงความประสงควาจะรับซื้อผลผลิตปอนโรงงานสับปะรด
กระปอง พรอมท้ังทางบริษัทจะจายเงินลวงหนาใหราษฎรตามท่ีไดตกลงกันไวคือ
นอกจากน้ีทางบริษัทยังใหคําแนะนําเก่ียวกับการปลูกตามแบบแผนใหมท่ีจะสามารถ
ปลูกไดมาก และมีขนาดของตามท่ีโรงงานตองการดวย แตทางโรงงานตองประสบ
ปญหาตลอดมา เมื่อพบวาเกษตรกรในสัญญาเบี้ยวสัญญาโดยการนําสับปะรดไปขายผล
สดซึ่งไดราคาดีกวาท่ีโรงงานตั้งไว ผลคือโรงงานไมมีสับปะรดปอนเขาระบบการผลิต
ตามกําลังการผลิต จนในท่ีสุดบริษัทจึงตองปดกิจการลง เน่ืองจากคูแขงขันในการรับซื้อ
สับปะรดมีมากมายท้ังพอคาคนกลางในพ้ืนท่ี พอคาคนกลางตางถ่ิน โรงงานสับปะรด
นอกพ้ืนท่ี ทําใหโรงงานไมสามารถควบคุมเกษตรกรได เพราะมีชองทางตลาดหลาย
ชองทางใหเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได  เมื่อโรงงานในพ้ืนท่ีปดตัวลง เกษตรกรผู
ปลูกจึงเนนการขายผลสดใหแกพอคาคนกลางเพียงอยางเดียว ซึ่งในกรณีศึกษาน้ีทําให
มองเห็นกรณีของความพายแพของทุนในการทําเกษตรพันธะสัญญาในการควบคุม
เกษตรกร และระบบการผลิต ซึ่งผูศึกษาจะอธิบายเง่ือนไขในหัวขอการควบคุมและ
ตอรอง

ระบบความสัมพันธทางการผลิตในตลาดสับปะรด
ในตลาดสับปะรด การซื้อสินคามักซื้อขายกันดวยเงินสด การรับซื้อโดยท่ี

พอคาคนกลางมาเปดท่ีจุดรับซื้อ เมื่อไดทําการตอรองตกลงราคาสินคากันเปนท่ี
เรียบรอย คนกลางท่ีรับซื้อก็จะทําการชําระเปนเงินสดใหแกเกษตรกรเพ่ือนําไปใชจาย
ในครอบครัว และลงทุน การผลิต จากการศึกษาพบวา ปจจัยการผลิตตางๆ ไมวาจะ
เปนท่ีดิน ปุยเคมี ยาฆาแมลง ฯลฯ จะเปนเกษตรเอง หรือจัดหามาเองท้ังหมด ในดาน
ความสัมพันธทางการผลิตดานสินเช่ือปจจัยการผลิตของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดน้ัน
สวนใหญเกษตรกรจะทําการกูยืมกับสหกรณการเกษตรเปนหลัก  เน่ืองจากสหกรณ
การเกษตรจะปลอยสินเช่ือท่ีเนนไปในทางสิ่งของ เชน ปุยเคมี ยากําจัดศัตรูพืช หรือแม
กระท้ังเงินลงทุนในการปลูกสับปะรด    ดังน้ันเมื่อเกษตรกรมีความตองการในเรื่องของ
เงินทุน  จึงไดทําใหมีการจัดตั้งสหกรณผูปลูกสับปะรดข้ึน  หนาท่ีหลักของสหกรณคือ
จัดหาสินคามาจําหนาย ไดแก ปุย เคมีภัณฑ วัสดุการเกษตร เปนตน  รวมถึงมีการรับ
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ซื้อสับปะรดจากสมาชิกเพ่ือนําไปจําหนายยังตลาดผูบริโภค (ผลสด) และตลาด
ภาคอุตสาหกรรม (สงโรงงาน)โดยผานการใหสินเช่ือแกเกษตรกร ซึ่งการใหสินเช่ือ
แกสมาชิกเปนสินเช่ือระยะสั้นไมเกิน 1 ป และระยะปานกลางไมเกิน5 ป ในวงเงินตาม
ช้ันลูกหน้ีของสมาชิกและตามมติคณะกรรมการดําเนินการ จะเห็นไดวาสหกรณมี
บทบาทสําคัญในการเปนแหลงสินเช่ือ และปจจัยการผลิต  แตดวยขอจํากัดของวงเงิน
ทําใหตอมาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเพ่ือการเกษตร (ธกส.) ไดเขามาปลอย
สินเช่ือใหแกเกษตรกรไปใชในการทําสวนสับปะรด

ปจจุบันเกษตรกรไดกูเงินเพ่ือในมาใชในการทําสวนสับปะรดมากกวาใชเงิน
ลงทุนของตนเอง โดยกูยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเพ่ือการเกษตร
(ธกส.) มากท่ีสุด รองลงมาคือ กูยืมจากกองทุนหมูบาน สหกรณผูปลูกสับปะรด จํากัด
จะเห็นไดวาเกษตรกรในระบบการปลูกสับปะรด จะมีอิสระมากพอสมควรในการเลือก
เขาถึงแหลงสินเช่ือปจจัยการผลิต โดยมิไดถูกผนวก หรือถูกผูกมัดดวยระบบสัญญากับ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทหน่ึง บริษัทใด เหมือนเชน ระบบการเกษตรสองกรณี
แรก คือเมล็ดพันธุ และออย  เหตุผลหน่ึงท่ีพอจะสามารถอธิบายได วาเหตุใดชาวสวน
สับปะรดจึงไมไดถูกผูกมัดดวยระบบสัญญากับโรงงานสับประรด เฉกเชนเดียวกับออย
และโรงงานนํ้าตาล หากเรายอนกลับไปดูพัฒนาการในระบบตลาดสับปะรดก็จะพบวา
ระบบตลาดสับปะรดสดมีความสําคัญอยูมาก และเพราะตลาดผลสดน้ีเองท่ีทําให
โรงงานสับปะรดกระปองไมสามารถครอบงําเกษตรกรได เชนกรณีของออย เพราะ
พบวาทุกครั้งท่ีโรงงานพยายามท่ีจะทําสัญญากับเกษตรกร และใหสินเช่ือแกเกษตรกร
โดยหวังวาเกษตรกรจะขายผลผลิตใหกับตน แตเมื่อถึงเวลาเก็บเก่ียว โรงงานตองพบกับ
ความผิดหวัง เพราะเกษตรกรตางเบี้ยวสัญญา และเบี้ยวหน้ี  โดยขายสับปะรดใหกับ
ตลาดสด หรือพอคาคนกลางรายอ่ืนท่ี ใหราคาดีกวา  ซึ่ งสาเหตุ น้ี เอง ท่ี ทําให
ประวัติศาสตรโรงงานสับปะรดกระปองใน จ.ลําปาง ตองลมลุกคลุกคลานปดตัวไปก็
หลายโรง หรือบางโรงก็ปดเปดหลายรอบ ซึ่งในสวนน้ีผูศึกษาจะอธิบายเพ่ิมเติมในสวน
ของการปรับตัวและการตอรองของระบบการตลาดสับปะรด

การปรับตวัของวิถีการผลิต
ดังท่ีกลาวไปในขางตนวาระบบการตลาดของสับปะรด มีลักษณะแตกตางไป

จาก ตลาดของออยอยางสิ้นเชิง กลาวคือโรงงานแปรรูปของสับปะรด คือโรงงาน
สับปะรดกระปอง ถึงแมจะมีสวนคลายโรงงานนํ้าตาลตรงท่ีวา เปนกิจการท่ีตองลงทุน
สูงมาก และผูลงทุนก็จําตองขวนขวายหาวัตถุดิบปอนเขาโรงงานอยางสม่ําเสมอ
ตลอดเวลา  แตผลสําเร็จท่ีโรงงานนํ้าตาลสามารถผูกมัดเกษตรกรใหอยู และปฏิบัติตาม
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ในระบบสัญญา  แตบทเรียนดังกลาวไมสามารถนํามาใชไดกับโรงงานสับปะรดกระปอง
ท้ังน้ีเหตุผลงายๆ ประการเดียว ตลาดออยมีอยูประเภทเดียวคืออุตสาหกรรมนํ้าตาล
ตลาดออยสดแคบมากจนแทบไมมีทางเลือก แตสําหรับสับปะรด ตลาดสับปะรดสดยังมี
ความสําคัญอยูมาก  และก็เพราะตลาดสับปะรดสดน้ีเองท่ีทําใหโรงงานสับปะรด
กระปองไมมีทางครอบงําเกษตรกรได เหมือนกรณีของออย  เพราะจากการศึกษาพบวา
ทุกครั้งท่ีโรงงานพยายามท่ีจะทําสัญญากับเกษตรกร และใหสินเช่ือแกเกษตรกร โดย
หวังวาชาวสวนจะขายผลผลิตใหแกตน แตเมื่อถึงเวลาเก็บเก่ียว โรงงานตองประสบกับ
ความผิดหวัง เมื่อพบวาเกษตรกรสวนใหญ “เบี้ยว” สัญญา และ “เบี้ยว” หน้ี ขาย
สับปะรดสงใหตลาดสดแทน และเก็บเงินไวใชสอยเอง จนโรงงานสองโรงงานคือโรงงาน
อาหารสากลฟูด และ บริษัทเทสตี้ฟูด ตองปดกิจการลงช่ัวคราว เพราะไมมีผลผลิต
ปอนเขาโรงงาน  จากปรากฏการณดังกลาว อาจกลาวไดวา พืชพันธะสัญญาไมใชทุก
ชนิดไปท่ีจะสามารถผูกมัดเกษตรกรท่ีอยูในระบบได หรือมีการเอารัดเอาเปรียบสวนเกิน
เพียงฝายเดียว หากแตขอผูกมัดสัญญายังข้ึนอยูกับตลาด และความหลากหลายของ
ชองทางตลาดดวยเชนกัน  สําหรับในปจจุบัน  คือ  ผูท่ีประกอบอาชีพปลูกสับปะรดของ
บานทรายทองเริ่มท่ีจะหาอาชีพเสริมเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว หรือเพ่ิม
ความหลากหลายทางการผลิต ไมวาจะเปนวัยหนุมสาวท่ีออกไปทํางานท่ีอ่ืน  เหตุท่ีคน
กลุมน้ีออกไปทํางานตางจังหวัดเพราะวาเปนการสรางรายไดใหกับครอบครัวเปนอยาง
มาก  คือ  สามารถท่ีจะสงเงินกลับมาใหท่ีบานไดใชจายกัน  และสําหรับอาชีพเสริมอีก
ประเภทหน่ึงก็คือ  ปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนหรือเปนอาชีพเสริม  เชน  รับจาง  ทําสวน
ลําไย  เปนตน  และในสวนของการทําสวนสับปะรดน้ัน  ชาวสวนก็ยังทําการปลูกกันอยู
เพราะวาเปนอาชีพท่ีทํากันมานานแลว  และก็ยังเปนอาชีพท่ีสรางรายไดใหกับชาวสวน
อยู  คือหลังจากท่ีรัฐและเอกชนเขามาชวยเหลือชาวสวน  ทําใหรายไดของชาวสวนน้ัน
อยูในระดับพออยูพอกิน  บางครอบครัวก็มีฐานะท่ีดี  เพราะวาลูก หลานสงเงินมาใหใช
จาย

ในขณะเดียวกันปญหาสําคัญของผูปลูกสับปะรดบานเสด็จประการหน่ึง คือ
ความผันผวนของราคาขายผลสด เน่ืองจากผูปลูกสับปะรดไมไดจําหนายโดยตรงกับ
โรงงานแตมีพอคาคนกลางหรือ นายหนาเปนผูมารับซื้อ โดยนายหนาเหลาน้ันจะเปน
ผูทําสัญญากับโรงงานเอง บางครั้งกลุมนายหนาหรือพอคาคนกลางก็ใชกลยุทธ
แทรกแซงราคาเพ่ือกดราคาใหต่ําลง ในขณะท่ีกลุมผูปลูกสับปะรดเองก็มีปญหาการ
รวมกลุมท่ีเปนปกแผนในการชวยเหลือกัน และจัดการผลผลิต  ซึ่งสงผลใหโรงงานยังไม
มั่นใจวาเกษตรกรจะสามารถสงสับปะรดไดตามท่ีตกลงหรือไมจึงยังไมมีการทําสัญญา
เพราะท่ีผานมาเคยมีปญหาคือ เมื่อกลุมนายหนาเขาแทรกแซงราคาโดยใหราคาสูงกวา
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โรงงานเกษตรกรบางกลุมก็นําผลผลิตไปขาย ทําใหไมสามารถสงผลผลิตไดตามจํานวน
จนในท่ีสุดโรงงานตองหยุดการผลิตไปในท่ีสุด อยางไรก็ตามดวยปญหาความผันผวน
ของราคาทําใหชาวสวนเริ่มมาใหความสนใจในเรื่องของตลาดโดยเริ่มมีการรวมกลุมกัน
แตจํานวนชาวสวนในการรวมกลุมยังมีไมมากนัก  โดยไดรวมกลุมกันเพ่ือชวยกันหา
ตลาดของสับปะรด  โดยไดขอใหทางพัฒนากรมาเสนอแนวทางในการเปดตลาด  รวม
ไปถึงในเรื่องของการตอรองราคากับพอคาคนกลาง  เพ่ือเปนการชวยชาวสวนในการ
เปดเปนชองทางการระบายสินคา  และลดปญหาการเนาเสียของสับปะรด  นอกจากน้ี
หลังจากท่ีชาวสวนประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหชาวสวนหาวิธีกระจายสินคาใหม
โดยการนําไปขายเองหรืออาจจะนําไปแปรรูป โดยการแปรรูปสับปะรดน้ันจะดําเนินการ
ในรูปแบบของการรวมกลุมกันทํา ผลิตไวน แยม สับปะรดกวน กระดาษใยสับปะรด
ออกจําหนาย ซึ่งพอชวยในปญหาผลผลิตลนตลาดได

การรับมือกับความเสี่ยง
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวไรสับปะรดมีหน้ีสินจํานวนมาก

เน่ืองมาจากตนทุนในการผลิตสับปะรดเริ่มแรกคอนขางสูง ประกอบกับเกษตรกรไมมี
เงินทุนเพียงพอตอการทําสวนสับปะรด ทําใหเกษตรกรหันไปกูเงินทุนจากแหลงตางๆ
เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเพ่ือการเกษตรกร (ธกส.)
สหกรณผูปลูกสับปะรดลําปาง จํากัด หรือแหลงเงินทุนตางๆ ท่ีปลอยเงินกูหรือท่ี
เรียกวาเงินกูนอกระบบ เปนตน นอกจากน้ีในดานความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงาน
ในปจจุบันการทําสวนสับปะรดของเกษตรกรประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในการ
ผลิต กลาวคือแตเดิมแรงงานหลักในการทําสวนสับปะรดคือคนในครอบครัว เมื่อเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจข้ึนในป 2540 ทําใหแรงงานหลักเหลาน้ันเปลี่ยนไปกอบอาชีพอ่ืนหรือ
ศึกษาตอ ทําใหมีการจางแรงงานเกิดข้ึน ซึ่งก็ถือวาเปนการเพ่ิมตนทุนในการผลิตใหสูง
ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในชวงฤดูกาลออกผล ตองรีบทําการเก็บเก่ียวมิเชนน้ันจะสุกเนาเสียคา
ตน ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรตองประสบปญหาขาดแคลนแรงงานทันที จนตองใช
วิธีจัดระบบเอามื้อเอาวันเวียนกันเก็บในกลุมญาติหรือเพ่ือนกัน ปญหาเรื่องแรงงานมิใช
ปญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกับเกษตรกรเทาน้ัน จากการศึกษาพบวา โรงงานผลิตสับปะรด
กระปองก็ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานในโรงงานเชนกัน เน่ืองจากโรงงาน
สับปะรดกระบวนการข้ันตอนการผลิตตองใชแรงงานมากกวาเกษตรอุตสาหกรรมอ่ืน
เชนโรงงานนํ้าตาล เปนตน  ในดานความเสี่ยงตอคุณภาพผลผลิตสําหรับคุณภาพ
มาตรฐานสับปะรดคือสับปะรดเปนผลไมท่ีเนาเสียเร็วเมื่อเก็บเก่ียวข้ึนมาจําตองรีบ
ระบายผลผลิตออกสูตลาดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ียังพบวาพอคาคนกลางท่ีมารับซื้อมัก



99 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

ใชระบบการเช่ือคือจายเงินภายหลัง รวมถึงกดราคาสับปะรดของเกษตรกรในชวงท่ี
ผลผลิตลนตลาด

การกํากับ ควบคุมและการตอรอง
ดังท่ีกลาวในขางตนวา ระบบของการตลาดสับปะรดของชุมชนบานทรายทอง

มีความแตกตางจากระบบตลาดของออย และเมล็ดพันธุท่ีมีตลาดแคบและผูกขาดมาก
กวา ในขณะท่ีตลาดผลสดสับปะรดกลับมีความหลากหลายและเปนทางเลือกใหแก
เกษตรกร รวมถึงการตอรองท่ีมีการรวมกลุมกันในรูปของสหกรณ  จากการศึกษาพบวา
การกํากับในฐานะสับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจรัฐจึงมีบทบาทเขามากํากับผานนโยบาย
ตางของทางราชการ เชนเกษตรจังหวัด เกษตรตําบล เพราะปญหาจากการผลิต
สับปะรดออกสูตลาดไมสามารถไปกํากับหรือควบคุมปริมาณใหอยูในดุลยภาพได และ
สงผลใหกําลังการผลิตของโรงงานท่ีสรางข้ึนทําไดยากเน่ืองจากปจจัยการตลาดของ
สับปะรดท่ีมีชองทางหลากหลายชองทางโดยเฉพาะตลาดสับปะรดสด ดังน้ันในการ
กํากับควบคุมกระบวนการผลิต รัฐจึงเลือกใชนโยบายแกปญหาการเรียกรองของ
เกษตรกรเมื่อเกิดปญหาสับปะรดลนตลาด เชน มาตรการบริหารจัดการ และควบคุม
พ้ืนท่ีเพาะปลูกสับปะรด เพ่ือปองกันการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร อันจะสงผล
ใหมีผลผลิตมากข้ึนจนลนตลาด ดังน้ันจึงควรควบคุมพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยรัฐจะมีเง่ือนไข
คือหากรายใดลดพ้ืนท่ีการปลูกรัฐจะสงเสริมใหปลูกยางพาราแทน โดยสนับสนุนกลา
ยางสําหรับเกษตรกรท่ีมาลงทะเบียนแทน  ดังน้ันการกํากับผานกลุมสถาบันซึ่งจาก
การศึกษาพบวาผูท่ีเขามาทําหนาท่ีเปนสถาบันในการดูแกเกษตรกรผูปลูกสับปะรดก็คือ
สหกรณการเกษตร โดยการจัดตั้งสหกรณผูปลูกสับปะรดจังหวัดลําปาง มีหนาท่ีในการ
พัฒนาความรู และขอมูลการเกษตร แตในขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีเปนคนกลางในการ
รวบรวมปจจัยการผลิต การใหสินเช่ือ และ การขายสับปะรดใหแกโรงงาน โดยจะมี
เจาหนาท่ีสงเสริมเกษตรคอยกํากับดูแลกระบวนการผลิต และปริมาณผลผลิตใหตอบรบั
กับตลาดและโรงงาน ดังน้ันการกํากับโดยระบบอุปถัมภจะพบวาในการผลิตสับปะรด
ของชุมชนบานทรายทอง พอคาคนกลางมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดราคา
สินคา ภายใตการใชเกณฑมาตรฐานของสับปะรดในการพิจารณาและตีราคารับซื้อ
เพราะฉะน้ันสายสัมพันธระหวางเกษตรกรผูปลูกสับปะรดจึงใชความคุนเคย และ
ไววางใจท่ีจะผลิตสับปะรดใหแกกัน โดยพอคาเหลาน้ีอาศัยการกินสวนตางของราคา
สับปะรดท่ีขายเขาโรงงาน หรือผูคาปลีก และดวยความเสี่ยงเรื่องตลาดและความไม
แนนอนของราคา ทําใหเกษตรกรแกปญหาดวยการรวมกลุมและการสรางอํานาจตอรอง
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กับภายนอก นับเปนการปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ท้ังน้ี
เกษตรกรไดมีการรวมกลุมตางๆ ภายในหมูบาน  ซึ่งเปนการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู
แกปญหารวมกันและบางกลุมก็เพ่ือใชในการตอรองเรื่องราคาเปนกลุมตางๆ  จะทําให
กลุมหลอมรวมกันเปนเสียงเดียวกันท่ีมี นํ้าหนักและมีพลังในการตอรองกับ
บุคคลภายนอก  โดยเฉพาะในการซื้อขายกับพอคาคนกลาง  ซึ่งเมื่อกอนพอคาคนกลาง
จะเปนผูกําหนดราคาเอง  ชาวบานเปนเพียงผูผลิตเพ่ือปอนผลผลิตใหกับพอคาคนกลาง
เทาน้ัน แตเมื่อเกิดปญหาข้ึนจะคอยพ่ึงพาภาครัฐเขามาชวยเหลือกลุมตางๆภายใน
หมูบาน  ซึ่งกลุมตางๆท่ียังดําเนินการอยูคือ  กลุมออมทรัพย  กลุมสหกรณผูปลูก
สับปะรด  กลุมแปรรูปผลผลิต  แตถาจะพูดถึงความชวยเหลือจากรัฐน้ันรัฐไดมีนโยบาย
ในการชําระหน้ีสินของเกษตรกร และโครงการกองทุนหมูบานนอกจากน้ีในการซื้อ
ปจจัยการผลิต เชน ปุย ยาปราบศัตรูพืช สารเคมีท่ีใชในการเพาะปลูก อุปกรณในการ
ทําสวน เปนตน

3. บทสรุปการศึกษา
จากท้ัง 3 กรณีศึกษา ในดานพัฒนาการของระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา

แสดงใหเห็นวา เกษตรกรเขาสูระบบเกษตรเชิงพาณิชยมานานแลว โดยพบวาภายใต
เง่ือนไขขอจํากัด ปญหาท่ีผานมาก็ไดสรางการเรียนรูแกเกษตรกรในการตอรอง และ
ปรับตัวเ พ่ือการอยูรอดของตนเอง การปรับรูปแบบการผลิต การสราระบบ
ความสัมพันธแบบใหม สิ่งเหลาน้ีเกิดจากการเรียนรูจากระบบท่ีไดประสบมา ในระบบ
ความสัมพันธนอกจากการเอาเปรียบ จึงมีท้ังการตอรองอยูในที รวมถึงการตั้งรับสภาวะ
ความเสี่ยงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายใตระบบเง่ือนไขท่ีมีขอจํากัดมากมาย ซึ่งลักษณะการ
เขามาของเกษตรพันธะสัญญาแตละรูปแบบตางก็มีเง่ือนไขท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
วิถีการผลิต กระบวนการผลิต และการตลาดเปนหัวใจสําคัญ จึงไมนาแปลกใจหาก
พบวาการประวัติศาสตรการตลาดของออย สับปะรด และเมล็ดพันธุจึงมีรูปแบบวิธีการ
ท่ีแตกตางกัน  ในดานรูปแบบการเขาสูระบบพันธะสัญญา และความสัมพันธทางการ
ผลิต สรุปไดวาเกษตรพันธะสัญญาของเมล็ดพันธุ และออย เปนลักษณะการทําสัญญาท่ี
เปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ีพบวาในกรณีออยและโรงงานนํ้าตาล เปนกิจการขนาดมหึมา
ตองใชเงินทุนเปนจํานวนมาก ฉะน้ันโรงงานจะตองมีความมั่นใจวาโรงงานของตนจะมี
วัตถุดิบ คือออยปอนเขาโรงงานเต็มตามอัตรากําลังการผลิต และจะตองมั่นใจวาชาวไร
ออยจะผลิตออยไดพอดีกับกําลังการผลิต ไมนอยไปและมากไป เพราะหากนอยไป
โรงงานก็จะขาดวัตถุดิบในการปอนโรงงานและเกิดปญหาตองปดโรงงานลง แตใน
ขณะเดียวกันหากออยมีปริมาณมากเกินความตองการของโรงงานชาวไรออยก็จะขาย
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ออยไมได เพราะไมมีตลาดรองรับทําใหตองขาดทุน และสงผลใหปตอไปลดจํานวนการ
ผลิตลง หรือไมก็เลิกผลิต โรงงานก็จะไมมีออยมาปอนเขาโรงงาน  ดวยเง่ือนไขของ
ระบบการผลิต ทําใหโรงงานนํ้าตาล และชาวไรตองมีการวางแผนการผลิตท่ีดี ผาน
วิธีการท่ีเรียกวา “การใหโควตาการปลูก” จากโรงงานนํ้าตาล เพ่ือควบคุมปริมาณออย
วิธีการท่ีวาน้ีจะนําไปสูขอผูกมัด น่ันก็คือระบบการทําสัญญาปตอปเปนลายลักษณอักษร
ซึ่งเปนลักษณะการทําสัญญาซื้อขายลวงหนากับโรงงานนํ้าตาล ดังน้ันโรงงานจะไมรับ
ซื้อออยจากชาวไรท่ีไมไดเซ็นสัญญาไวกับตนกอน ฉะน้ันเมื่อชาวไรตัดสินใจเซ็นสัญญา
ลวงหนาไวกับโรงงานแลว จะไมมีทางโยกยายนําออยไปขายใหกับโรงงานอ่ืนไดเลย
เพราะโรงงานอ่ืนก็รับซื้อแตเฉพาะชาวไรท่ีทําสัญญาไวกับตน ซึ่งรูปการแบบน้ีสวนใหญ
จะมองวาโรงงานเอาเปรียบชาวไร แตในทางกลับกัน ขอดีของระบบน้ีคือเกษตรกรจะ
มั่นใจวาผลิตของตนจะมีตลาดรองรับแนนอนเมื่อถึงเวลาเก็บเก่ียว เพราะออยเปนพืชไร
ท่ีมีอายุยาว แตเมื่อเก็บเก่ียวแลวจะปลอยท้ิงไวไมได เพราะคุณภาพจะลดลงตองรีบสง
เขาโรงงานความมั่นใจดังกลาว คือเหตุผลสําคัญท่ีทําใหชาวไรออยจํานวนมากยังคงอยู
ในระบบน้ีมาอยางยาวนานตอเน่ือง แตในขณะเดียวกันก็พบวาชาวไรออยท่ีจะอยูใน
ระบบไดจะตองมีเงินทุนหนา และมีพ้ืนท่ีการผลิตขนาดใหญ จึงจะทําการผลิตไดคุมทุน

ในขณะท่ีระบบพันธะสัญญาของพืชเมล็ดพันธุกลับแตกตางกัน จาก
การศึกษาพบวาการทําสัญญาในลักษณะลายลักษณอักษรถึงมี แตเปนเพียงพิธีกรรมบน
กระดาษ เพราะเราพบวาผูท่ีถือคูสัญญาคือบริษัทรับซื้อเมล็ดพันธุ แตการบังคับตาม
สัญญาทําไดอยางไร น่ันก็คือกระทําผานการใหสินเช่ือปจจัยการผลิต และดวยขอจํากัด
ของตลาดท่ีมีลักษณะผูกขาด  นอกจากน้ียังมีการใชระบบความสัมพันธทางสังคม
ควบคุมผานระบบโบรกเกอรซึ่งสวนใหญเปนคนในชุมชน สามารถพูดคุยกันได    ในการ
เขาสูระบบเริ่มจากฝายสงเสริมของบริษัทเขามาหาสมาชิกผานหัวหนาใน หมูบาน โดย
เกษตรกรแจงความจํานงแกบริษัทผานหัวหนา ในหมูบาน บริษัทจะสงเจาหนาท่ีมา
ตรวจพ้ืนท่ี ความ เหมาะสมของดิน ความพรอมดานแรงงาน ในสวนของปจจัย การผลิต
ท่ีมาจากเกษตรกร ไดแก ท่ีดิน แรงงาน สวนปจจัย การผลิตอ่ืนๆ ถูกกําหนดโดยบริษัท
ท้ังหมด โดยบริษัทจะเตรียมการใหท้ังหมดแตใหมาในรูปของ สินเช่ือ บางรายก็มี
รายการคาใชจายให จะพบบางท่ีบางรายก็ไมทราบกระบวนการผลิตตองใชปุยและฉีด
ยา ตามท่ีบริษัทกําหนด ผลผลิตเมล็ดพันธุเกษตรกรเปนเจาของ แตไมมีสิทธิจะใช
ประโยชนหรือ จําหนาย ตองสงใหแกบริษัทท่ีมีสัญญาผูกพันธท้ังหมด โดยมีการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ และทําการปรับปรุงสายพันธุดวยกระบวนการเทคโนโลยี
อีกทอดหน่ึง สวนกรณีสับปะรดน้ันจากการศึกษาทําใหคนพบวา รูปแบบการสรางพันธะ
สัญญาของออยน้ัน ไมสามรถนํามาใชกับโรงงานสับปะรดได ท้ังท่ีเปนกระบวนการผลิต
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ท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญรองรับ และมีการลงทุนสูง และตองขวนขวายหา
วัตถุดิบปอนโรงงานใหพอดีกับกําลังการผลิตเหมือนกัน  แตจากประวัติศาสตร
พัฒนาการระบบพันธะสัญญาของโรงงานสับปะรดในจังหวัดลําปาง พบวาตองลมลุก
คลุกคลาน โรงงานตองปดกิจการไปช่ัวคราวหลายตอหลายครั้งเน่ืองจากไมมีวัตถุดิบ
ปอนโรงงาน ท้ังน้ีเปนเพราะวาตลาดของออยสดมีขนาดเล็กหรือแทบไมมีเลย แต
ในขณะท่ีสับปะรดตลาดขายผลสดกลับมีบทบาทสําคัญยิ่ง  และเพราะตลาดผลสดน้ีเอง
ท่ีทําใหโรงงานไมสามารถครอบงําเกษตรกรไดดวยระบบสัญญาเหมืออยางกรณีโรงงาน
นํ้าตาล เพราะฉะน้ันทุกครั้งท่ีโรงงานเคยพยายามท่ีจะทําสัญญากับเกษตรกรผูปลูก
สับปะรด แตก็ประสบกับความผิดหวังทุกครั้งเมื่อพบวา เวลาถึงฤดูการเก็บเก่ียว เกษตร
กลับเบี้ยวสัญญาไมสงสับปะรดเขาโรงงาน แตกลับนําไปขายใหกลับพอคาคนกลางท่ีให
ราคาดีกวา หรือขายผลสดเมื่อราคาผลสดดี จุดน้ีเองท่ีทําใหปริมาณสับปะรดเขาสู
โรงงานมีปริมาณไมแนนอนสม่ําเสมอ บางครั้งไมมีวัตถุดิบปอนโรงงานเลย จนโรงงาน
ตองปดตัวลงไปหลายโรง

ในกรณีประเด็นความเสี่ยง การปรับตัว การรับมือและการตอรอง หากทําการ
พิจารณา ประเด็นปจจัยความเสี่ยงพบวา ถึงแมเหตุผลประการหน่ึงท่ีเกษตรกรเลือกเขา
สูระบบสัญญา น่ันก็คือเหตุผลในเรื่องความมั่นคงทางตลาด ท่ีเกษตรกรเช่ือวาจะมีตลาด
รองรับผลผลิตท่ีแนนอน แตในความเปนจริงกลับพบวาภายใตการประกันราคาผลผลิต
หรือการประกันรายไดแกเกษตรถึงแมจะทําใหเกิดตลาดรองรับผลผลิตท่ีน่ีนอน แตใน
ขณะเดียวกัน การประกันดังกลาวมิไดนําไปสูการรับประกันความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดตลอดกระบวนการผลิต  ท่ีจะสงผลตอราคาท่ีไดรับตามสัญญาท่ีตกลงกันไว
ดวยเหตุผลเพราะผลผลิตไมเปนไปตามคุณภาพมาตรฐานท่ีผูรับซื้อเปนผูกําหนด ท่ีเห็น
ไดชัดคือกรณีของชาวไรออย กลไกและเง่ือนไขในการผลิตออย และการรับซื้อออยจะ
อยูภายใตสิ่งท่ีเรียกวา “คามาตรฐานความหวาน” ปญหาสําคัญท่ีเกษตรกรชาวไรออย
ตองประสบและถือเปนความเสี่ยงอยูมากคือการรักษาคุณภาพความหวานของออย
ซึ่งในการควบคุมระดับความหวานน้ีมีผลตอความเสี่ยงของเกษตรกรในการถูกหักราคา
คาออยอยูมาก เน่ืองจากหากการสงออยเขาโรงงานลาชา นอกจากจะเสียคาปรับลาชา
ยังตองถูกหักราคาคาความหวานท่ีเสียไปตามระยะเวลาท่ีตัดออย และคางสงโรงงาน
หรือกรณีไฟไหมไรออย ท่ีจะมีผลตอระดับความหวานและคุณภาพนํ้าตาล ทําใหชาวไร
ออยตองระมัดระวังเรื่องไฟไหมออยอยางหนัก โดยตองจัดเวรสมาชิกกลุมในการดูแล
ปองกันไฟท่ีอาจเกิดไหมได โดยเฉพาะหนาแลง และเปนชวงการเก็บเก่ียวออยพอดี
หรือในกรณีชาวไรบางคนตองการลดตนทุนคาแรงในการเก็บออยก็จะเลือกใชวิธีการเผา
เพ่ืองายตอการเก็บถึงแมจะรูดีวาจะตองถูกหักเงินเมื่อสงออยเขาโรงงาน แตก็อาจจะคุม
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กวาการจางแรงงานตัดน่ันเอง ในขณะท่ีกรณีของเมล็ดพันธุกลับพบวามีภาวะความเสี่ยง
สูงในเรื่องของโรค และแมลง เน่ืองจากเมล็ดพันธุท่ีทําการปรับปรุงสายพันธุท่ีเกษตรกร
ไดรับมาทําการเพาะปลูก เปนพืชท่ีมีการตัดตอพันธุกรรม โดยออกแบบมาใหออนไหว
งาย โตเร็ว ตองมีการดูแลเปนพิเศษท่ีตองใชสารเคมี และเทคโนโลยีท่ีทางบริษัทกําหนด
เพ่ือใหผลผลิตไดตามมาตรฐานท่ีบริษัทตองการ

น่ันหมายถึงบริษัทไดใชวิธีการแทรกแซงสองประการ คือ การแทรกแซง
ควบคุมเรื่องปจจัยการผลิต ไดแกปุย ฮอรโมน ยากําจัดศัตรูพืช ประการท่ีสองคือการใช
วิธีการทางพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงสายพันธุซึ่งเปนความรูท่ีผูกขาดโดยบริษัท
โดยเฉพาะการผสมพันธุพืชบางชนิด ตองใชแรงงานจํานวนมาก และมีความเสี่ยงตอการ
ติดผล ทําใหเกษตรกรตองประสบปญหาทุกครั้งในเรื่องของแรงงานผสมเกสร และมัก
เปนพืชบังคับท่ีบริษัทกําหนดใหปลูกกอนไดรับโควตาการปลูกพืชชนิดอ่ืน ดวยเหตุน้ีทํา
ใหเกษตรกรตองแบกรับคือเรื่องตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีการประกันการรับซื้อ
เปนราคาท่ีคงท่ี ในดานสับปะรดพบวาความเสี่ยงท่ีเกษตรกรมักพบเจอคือเรื่องปญหา
ความเสี่ยงดานตลาดและราคา เพราะปญหาและอุปสรรคในการจัดจําหนายและการ
กระจายสินคาสับปะรดน้ัน จะตองผานระบบพอคาคนกลาง โดยท่ีมิไดผูกเรื่องราคา
รายได และตลาดไวกับโรงาน ดังน้ันปญหาความเสี่ยงของสับปะรดก็คือความสั่นไหว
ของราคา ถึงแมจะมีการประกันราคา หรือการแทรกแซงจากรัฐบาลตลอดเวลาก็มิได
ชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยงตอความผันผวนของราคาสับปะรดในตลาดสับปะรดลงได
บทบาทพอคาคนกลางจึงมีสวนอยางมากในการรับซื้อและกระจายผลผลิต  แตจาก
การศึกษาก็พบวามีเกษตรกรชาวสวนไดมีการใชระบบเช่ือสินคากับพอคาท่ีมารับซื้อ มี
พอคาหลายรายท่ีไมจายคาสับปะรด เกษตรกรบางรายก็อาจจะขาดทุนจากการจําหนาย
สับปะรดก็เปนได  นอกจากน้ียังพบวาพอคาคนกลางบางรายเริ่มเปลี่ยนแหลงซื้อ
สับปะรดใหม เน่ืองจากในปจจุบันจังหวัดลําปางมีแหลงปลูกสับปะรดท่ีมีคุณภาพตรง
ตามความตองการของตลาด คือ สับปะรดของอําเภอหางฉัตร ซึ่งถือเปนแหลงผลิตท่ี
เปนคูแขงท่ีสําคัญ  นอกจากน้ีตัวสับปะรดเองเน่ืองจากเปนผลไมสดท่ีเนาเสียไดงาย
ยอมมีความเสี่ยงตอคุณภาพผลผลิต

ดังน้ันจากเง่ือนไขสภาวะความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกษตรกรไดรับ เราจึงพบวายังมี
กระบวนการปรับตัวและรับมือของเกษตรกร กับความเสี่ยงเหลาน้ีอยูดวยภายใตระบบ
การผลิต เชนการหันมาสรางการผลิตท่ีหลากหลายมาข้ึนเพ่ือลดปญญาเรื่องความเสี่ยง
ของตลาด ในระดับครัวเรือน จะมีแรงงานในครอบครัวจํานวนหน่ึงไปทํางานในเมือง
และสงเงินกลับมายังครอบครัว เพ่ือนําเงินท่ีไดไปใชจายในชีวิตประจําวัน และพยุงการ
ผลิตของครอบครัวไว การรับมือกับความเสี่ยงเรื่องแรงงาน ท่ีพบไดในระบบพันธะ



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557 < 104

สัญญาทุกชนิด โดยการนําเอาระบบความสัมพันธในชุมชนมาใช เชนการเอามื้อ เอาวัน
การจัดแบงแรงงานในกลุมการผลิตของตน นอกจากน้ีภายใตภาวการณเสียเปรียบ
และขาดอํานาจตอรอง พบวาสินคาเกษตรกรรมบางชนิดเปดชองทางใหมีการไดเปรียบ
เสียเปรียบเกิดข้ึนได เพราะรูปแบบการผลิตสินคาบางชนิด อํานวยใหมีระบบตลาดท่ี
จําเปนตองมีการสรางพันธะใหแกเกษตรกร แตเมื่อระบบตลาดอํานวยใหโรงงาน หรือ
บริษัท มีอํานาจมากเกินไป ก็จะเปนเง่ือนไขหน่ึงท่ีเปนชนวนใหมีการรวมตัวของ
เกษตรกรไดสําเร็จ เชนกรณีของชาวไรออย จุดเดนประการหน่ึงของรูปแบบการผลิต
ออย ผูผลิตมักอยูในโซนพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน และมีการรวมตัวกันในลักษณะการจัดการ
ผลิตอยูแลว  ทําใหตนทุนในการรวมตัวกันไมสูงและสามารถทําไดไมยาก เพียงแตวา
การรวมตัวน้ัน เปนการรวมตัวกันเฉพาะเกษตรกรรายใหญหรือไม คําตอบคือใช
แตคําถามท่ีตามมาก็คือการรวมตัวกันในลักษณะแบบน้ี จะสามารถ หรือมีกําลังมาก
พอท่ีจะซับกําไรสวนเกิน ออกจากมือของโรงงานนํ้าตาลไดมากเทาไร  และกําไร
สวนเกินท่ีซับได กระจายลงสูเกษตรกรรายยอยดวยหรือไม จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจศึกษา
ในรายละเอียดตอไป  หรือในความเปนจริงสมาคมชาวไรออยเปนเพียงแคตัวแทนของ
นายทุนเพ่ือใชเจรจากับโรงงานนํ้าตาล หรือเปนแคกลไกรัฐท่ีทําการจัดตั้งเพ่ือเปน
ตัวแทนภาครฐัในการกํากับเกษตรกรเขาสูระบบ ซึ่งหากเปนเหตุผลประการหลังก็จะทํา
ใหกลุมมีพลังไมมากพอในการสรางอํานาจตอรอง  เมื่อพิจารณากลุมผูปลูกสับปะรด
กลับพบวาถึงแมจะมีการรวมตัวกันจริงในรูปของสหกรณผูปลูกสับปะรด แตกลับไร
อํานาจในการตอรองกับพอคาคนกลาง หรือกับรัฐในการรับประกันความเสี่ยง
เมื่อยอนกลับไปดูท่ีมาท่ีไปของกลุมเราจะพบวาจุดเริ่มตนเริ่มมาจากการสงเสริมของ
ภาครัฐมากอนแตกลุมในระยะแรกกลับไมเขมแข็งพอท่ีจะทําการตอรองสิ่งใดได
นอกจากรอรับนโยบายจากภาครัฐมาปฏิบัติ หรือเปนเครื่องมือ กลไกของนักการเมือง
ทองถ่ิน สหกรณเริ่มเปนรูปเปนรางมากข้ึนเมื่อชาวสวนตองประสบปญหาราคาสับปะรด
ตกต่ําอยางหนัก จนนําไปสูการเคลื่อนไหว ชุมนุมเรียกรองของเกษตรกรท่ีศาลากลาง
จังหวัด หลังจากน้ันสหกรณเริ่มมีความชัดเจน และมีบทบาทมากข้ึน ในการแกไขปญหา
ราคาผลผลิต รวมท้ังมีบทบาทเปนผูรวบรวมผลผลิตในชุมชน สงขายใหแกโรง แตก็ยัง
ตองพัฒนาไปอีกมากในเรื่องของการสรางอํานาจตอรองกับตลาด ในขณะท่ีกลุมผูปลูก
เมล็ดพันธุพบวา การรวมกลุมของเกษตรกรเปนเพียงแคการรวมกลุมเพ่ือจัดการแรงงาน
และจัดการปจจัยการผลิตท่ีไดจากทางบริษัทเทาน้ัน ลักษณะการตอรองของเกษตรกร
กลุมน้ีจึงอาศัยการตอรองผาน ระบบความสัมพันธทางสังคมผานตัวแทนท่ีเรียกวา “โบ
รกเกอร” เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง โบรกเกอร เกษตรกร และบริษัทแลวจะ
พบวามีความสัมพันธท่ีมิไดอิงอยูบนหลักการทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตยังอิงอยู
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กับมิติของตรรกะทางวัฒนธรรมในสังคมดวย กลาวคือ โบรกเกอรตองทําหนาท่ีท่ีเอ้ือ
ประโยชนกับบริษัท ขณะเดียวกันก็ตองรักษาความสัมพันธทางสังคมกับคนในชุมชน
เมื่อโบรกเกอรเปนคนในทองถ่ินท่ีมีฐานะดี มีเครือญาติมาก เปนท่ีนับหนาถือตาใน
ชุมชนและสามารถชวยเหลือเกษตรกรในการกูยืมเงินไปใชท้ังในการเพาะปลูกและใชใน
ชีวิตประจําวัน ขณะเดียวกัน โบรกเกอรกับเกษตรกรก็มีความเปนพ่ีนองหรือเครือญาติ
กันหรือเปนคนบานเดียวกัน ความสัมพันธระหวางโบรกเกอรกับเกษตรกรจึงเปน
ความสัมพันธแบบอุปถัมภ   เมื่อเกิดกรณีความขัดแยงในการเพาะปลูกหรือการขาย
เกษตรกรกับบริษัทจึงมิไดเผชิญหนากันโดยตรงแตจะมีการเจรจาตอรองผานคนกลาง
คือโบรกเกอร ซึ่งจะเปนผูไกลเกลี่ยผลประโยชนท้ังสองฝาย เมื่อพิจารณาเชนน้ีจะเห็นวา
บริษัทไดใชความสัมพันธในสังคมคือระบบอุปถัมภมาใชในการควบคุมเกษตรกรอีก
ช้ันหน่ึง

ดังน้ันตามท่ีคนสวนใหญท่ัวไปเขาใจวาเกษตรกรจะถูกควบคุมโดยระบบ
เกษตรพันธะสัญญาท่ีเกษตรกรทํากับทางบริษัท กลาวคือ เกษตรกรถูกควบคุมโดย
สัญญาและขอกําหนดบังคับตามสัญญา(เอกสารสัญญาไมมีความหมาย หรืออํานาจ
บังคับท่ีแทจริง) ท่ีทํากับบริษัท เพราะในความเปนจริงตอใหขอสัญญาท่ีเปนเอกสารอยู
หรือไมอยูในมือเกษตรกรแตก็มิไดมีผลแตอยางไรในการควบคุมตามสัญญา เพราะจาก
ผลการศึกษาดังกลาวกลับช้ีใหเห็นวาในทางปฏิบัติแลว แมวาเกษตรกรจะละเมิดสัญญา
แตบริษัทก็ไมมีการฟองรองหรือดําเนินการเอาผิดกับเกษตรกรตามขอตกลงในสัญญา
การดําเนินการลงโทษเกษตรกรผูละเมิดสัญญามีเพียงการไมทําสัญญากับเกษตรกรราย
น้ันในปตอไปเทาน้ัน แตในขณะเดียวกัน กลับแสดงใหเห็นวาการควบคุมเกษตรกรของ
บริษัทมีการออกแบบมาเพ่ือใหมีการควบคุมท่ีซับซอนผานระบบความสัมพันธทางการ
ผลิต มากกวาการบังคับใชอํานาจตามสัญญาลายลักษณอักษรท่ีทางบริษัทจัดทําข้ึนเสีย
อีก  ซึ่งไมวาจะเปนการควบคุม ตลาด ปจจัยการผลิต การควบคุมคุณภาพ “เมล็ดพันธุ”
หรือแมแตการควบคุมความสัมพันธทางสังคม จึงมิไดเปนเรื่องของคุณภาพสินคา หรือ
แรงงาน หรือปริมาณผลผลิต ท่ีเปนไปตามเอกสารสัญญาเพียงอยางเดียว แตไดแสดงให
เห็นนัยถึงความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีบริษัทฯ ใชในการควบคุมเกษตรกรผานเง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเปนอยู ในฐานะแรงงานของบริษัทน่ันเอง  สรุปจาก
สิ่งท่ีอธิบายมาท้ังหมดในขางตน ผูทําการศึกษาพยายามมองผานระบบความเปนเหตุ
เปนผล บนระบบความสัมพันธทางการผลิต เพ่ือท่ีจะหลุดจากกรอบคิด หรือสิ่งท่ีรับรูมา
จนกลายมาเปนอคติในเรื่องเกษตรพันธะสัญญา ท่ีพบวาไมไดเปนสิ่งเลวรายท้ังหมด
หรือดีงามท้ังหมด ท้ังน้ีเกษตรพันธะสัญญาแตละชนิดเก่ียวของกับพัฒนาการ
ประวัติศาสตร และรูปแบบเง่ือนไขท่ีออกแบบข้ึนมาภายใตการเรียนรูระหวางกัน ดังน้ัน
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ในอนาคตหากเราหลีกเลี่ยงไมไดในการเขาสูระบบ เน่ืองจากนโยบายการพัฒนา
ประเทศก็เปนไปในทิศทางกระแสหลัก ท่ีนับวันจะผูกมัด และผนึกเปนสวนหน่ึงของ
ระบบการผลิตโลก ดังน้ันการทําความเขาใจในปรากฏการณ เพ่ือเทาทัน และตั้งรับกับ
การเปลี่ยนแปลงน้ันได ก็จะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบเกษตรของไทยตอไปใน
อนาคต



107 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

รายการอางอิง

กมล กมลตระกูล. (2550) . “การเกษตรแบบตีตรวน” ใน แสงสวางปลายอุโมงค
เพ่ือการศึกษาและทําความเขาใจ, มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.

จตุพล หวังสูวัฒนา และชลธี วัฒนเวชวิจิตร. (2550). แรงงานนอกระบบภาคเกษตร
สิทธิและสวัสดิการของเกษตรพันธะสญัญาและรับจาง, กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.

จุฑาธร พรสุวรรณ. (2546). การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน ของอตุสาหกรรมมันฝร่ัง
ทอดกรอบในประเทศไทย, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ชัชรี นฤทุม. (2543). การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันในภาคกลาง: กรณีศึกษากลุม
เกษตรกรผูปลูกหนอไมฝร่ัง จังหวัดนครปฐมนครปฐม :มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน.

ปรีชา  เปยมพงศสานต และคณะ. (2543). วิถีใหมแหงการพัฒนา : วิธีวิทยาศึกษา
สังคมไทย”, พิมพครั้งท่ี 3, กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สุดใจ จงวรกิจวัฒนา. (2549). เกษตรพันธสัญญา เพ่ือบรรเทาความยากจน :
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม, กรุงเทพ ฯ : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Chamber, R., and G. C. Conway. (1992). “Sustainable Livelihoods :
Practical Concepts for the Twenty-First Century.” Vol. 296.
IDS Discussion Paper.

Davies, Susanna, and Naomi Hossain. (1997). "Livelihood adaptation,
public action and civil society: a review of the literature."



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557 < 108



109 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

กระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทย
ดวยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร
ของวิมล ศิริไพบูลย*

สุพรรษา   ภักตรนิกร
อาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทคัดยอ

บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทยดวย
กลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของ วิมล
ศิริไพบูลย” มี วัตถุประสงคเ พ่ือวิเคราะห กระบวนการสราง
อุดมการณรักชาติไทยดวยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายของวิมล
ศิริไพบูลย จํานวน 6 เรื่อง คือ คูกรรม รมฉัตร ทวิภพ อตีตา
กษัตริยา และอธิราชา โดยใชแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ
ตามแนวภาษาศาสตรของนอรแมน แฟรคลาฟ

ผลการศึ กษาพบว า  นว นิยายแนว อิ งประ วัติ ศาสตร ของ
วิมล ศิริไพบูลย มีการผลิตสรางอุดมการณรักชาติไทย โดยการใชคํา
และการผูกประโยคแบบตางๆ และกลวิธีทางวรรณศิลป ซึ่งปรากฏ
ในขอความบรรยาย หรือบทสนทนาของตัวละคร อุดมการณรักชาติ
ไทยในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล ศิริไพบูลย ประกอบ
ไปดวยการยกยองความเปนไทยดวยการแสดงใหเห็นถึง “คุณคา
ความเปนไทย”

*บทความนีเ้ปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง อุดมการณรักชาติไทยในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวมิล
ศิริไพบูลย ไดรับทุนอุดหนนุงานวจิัยจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พ.ศ. 2557



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 110

และยังทําใหไทยมีสถานะเปนผูถูกกระทําท่ีนาเห็นใจ โดยมีประเทศคูสงครามมีสถานะ
เปนผูกระทําท่ีโหดราย นอกจากน้ียังทําใหจุดบกพรองในดานการปกครองของผู นํา
ประเทศในอดีต กลายเปนสิ่งท่ีสมเหตุสมผล  อุดมการณรักชาติไทยน้ีสอดคลองกับ
อุดมการณกระแสหลักในสังคมไทย  จึงทําใหนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของ
วิมล ศิริไพบูลยเปนท่ียอมรับในสังคมไทย

คําสําคัญ : กระบวนการสรางอุดมการณรักชาตไิทย, กลวิธีทางภาษา,
นวนิยายอิงประวัติศาสตร, วิมล  ศิริไพบลูย

___________________________________________________________
รูปที่1(หนากอน) ปก นวนิยาย คูกรรม ฉบับพิมพครั้งที่ 15, 2551



111 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

The Procedure to Construct Thai Nationalism
Ideology by Linguistic Strategies in
Wimol Siripaiboon’s Historical Novels

Supansa Pagtaranigone
Lecturer, Thai Language Department ,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Udon Thani Rajabhat University

Abstract
This research aims to analyze the construction of a Thai
nationalist ideology in Wimol Siripaiboon’s six historical
novels: Khukam, Romchat, Thawibhop, Atita, Kasatriya and
Atiraja. This will be done through the use of Norman
Fairclough’s conception of critical discourse analysis

The results show that the texts build nationalist ideologies
through lexis and syntax in the novels' narration and
dialogue. The nationalist ideologies are built through the
praising of the values of the Thai nation and nationality
and in portraying Thais as the victims of foreign aggression
and so worthy of sympathy. In addition, the failures of
historical leaders are defended and justified. This
nationalist ideology is in accordance with major currents in
Thai society, resulting in the novels' acceptance by the
broader society.

Keyword
Procedure to Construct, Thai Nationalism Ideology,
Linguistic Strategies, Historical Novels, Wimol  Siripaiboon
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บทนํา

นวนิยายเปนสื่อท่ีสังคมจัดใหเปน “วรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง” มักใช
“อานเลน” เพ่ือความสนุกสนานหรือผอนคลายจิตใจ  แมวาจะมีนวนิยายเชิงสรางสรรค
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติไทยโดยตรง อยางนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร
แตผูอานมักใหความสําคัญกับองคประกอบทางวรรณกรรม ท่ีทําใหนวนิยายแนวอิง
ประวัติศาสตรมีความแปลกเดนกวานวนิยายแนวอ่ืนๆ  เชน  ประเด็นดานชวงเวลา
สถานท่ีทางประวัติศาสตร  ภาษา  การแตงกายของตัวละคร   หรือสนใจโครงเรื่อง
การดําเนินเรื่อง  หรือเรื่องราวเก่ียวกับตัวละครท่ีใหความสนุกสนาน  หากสนใจ
ประเด็นประวัติศาสตรชาติไทย ก็มักจะคลอยตามทัศนะทางประวัติศาสตรของ
ผูประพันธในฐานะ “ผูบอกขอมูลความรู” ปจจัยเหลาน้ีทําใหผูอานนวนิยายอิง
ประวัติศาสตรมองไมเห็นอุดมการณรักชาติไทยในฐานะสิ่งท่ีถูกประกอบสรางข้ึน
และซอนเรนอยูในรูปของคําและประโยคจากบทบรรยาย หรือบทสนทนาของตัวละคร

การท่ีอุดมการณรักชาติไทยเปนอุดมการณกระแสหลัก ท่ีคนไทยทุกคนไดรับ
การปลูกฝงจากรุนสูรุนจากสถาบัน และสื่อกระแสหลักในสังคมไทยมาเปนเวลานาน
จวบจนปจจุบัน  ทําใหอุดมการณน้ีกลายเปน “ธรรมชาติ” หรือ “เปนความปกติ
ธรรมดา” ท่ีคนในชาติยอมรับวาเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง และตองปฏิบัติตนใหสอดคลองกับ
ความรักชาติน้ันดวยการทําประโยชนและเสียสละเพ่ือชาติ และการท่ีผูประพันธ
นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรเปนสมาชิกในสังคมไทย ยอมไดรับการถายทอด
อุดมการณน้ีจากสถาบันและสื่อกระแสหลัก จึงไดถายทอดอุดมการณรักชาติน้ีผานตัว
บททางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรท่ีตนประพันธข้ึน  อาจจะโดยตั้งใจ
หรือไมตั้งใจก็ตามทําใหผูอานนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรไดรับการตอกย้ําอุดมการณ
รักชาติมากยิ่งข้ึน

เครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยใหมองเห็นกระบวนการสรางอุดมการณรักชาติใน
นวนิยายเหลาน้ีไดคือ แนวคิด วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของแฟรคลาฟ  เน่ืองจาก
เปนแนวคิดท่ีมุงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาษา อุดมการณ และปริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม   แนวคิดน้ียังนําไปสูการวิเคราะหตัวบททางภาษาอยางเปน
รูปธรรมท้ังในระดับเสียง คํา และประโยค  การพิจารณาการจัดเรียงองคประกอบของ
ตัวบท และการเช่ือมโยงกับขอความท่ีมีอยูแลวในสังคมไทย  การใชแนวคิดน้ีในการ
วิเคราะหนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรจึงชวยใหเขาใจกระบวนการสรางอุดมการณรัก
ชาติไทยท่ีมีความสัมพันธกับชุดวาทกรรมความรักชาติท่ีมีอยู แลวในสังคมไทยดวย



113 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

สําหรับนักเขียนท่ีเลือกศึกษาคือ วิมล  ศิริไพบูลย  ซึ่งใชนามปากกาวา
“ทมยันตี” เน่ืองจากเปนนักเขียนท่ีมีผลงานประเภทนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรไทย
จํานวนมาก  และ นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิริไพบูลยยังมีเน้ือหา
สอดคลองกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ท้ังบุคคล เหตุการณ สภาพสังคมท่ีเกิดข้ึน
จริงในประวัติศาสตรไทย ประกอบกับมีคุณคาทางวรรณศิลปและมักเนนในเรื่องการทํา
เพ่ือชาติท่ีสอดคลองกับแนวคิดกระแสหลักในสังคมไทย วิมล  ศิริไพบูลย  จึงไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ  สาขาวรรณศิลป (นวนิยาย) พุทธศักราช
2555 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาในดานประวัติผูเขียนจะพบวาวิมล ศิริไพบูลยน้ันไดแสดง
ใหเห็นถึงอุดมการณรักชาติไทย  เห็นไดจากการพูดโนมนาวใหประชาชนรักชาติ
เสียสละเพ่ือชาติ   และยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และยังไดเคยปราศรัย
โจมตีขบวนการนักศึกษาท่ีเรียกรองประชาธิปไตยวา เปนผูทําลายความสัมพันธอันดีท่ีมี
ตอประเทศสหรัฐอเมริกา  สงผลใหวิมล ศิริไพบูลยไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลทหารให
เปนสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน (วิกิพีเดีย, 2557) การแสดงบทบาททางการเมือง
เชนน้ี แสดงใหเห็นวาวิมล  ศิริไพบูลยมี “อุดมการณรักชาติแบบกระแสหลัก” ตามท่ี
ผูนําประเทศกําหนด

สําหรับนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิริไพบูลย  ท่ีเลือกศึกษามี
จํานวน 6 เรื่อง คือ คูกรรม   รมฉัตร  ทวิภพ   อตีตา  กษัตริยา และอธิราชา ซึ่งมี
เน้ือหาเก่ียวกับประวัติศาสตรไทยตางยุคสมัย  สามารถเรียงลําดับตามชวงเวลาใน
ประวัติศาสตร คือ กษัตริยา และ อธิราชา เปนนวนิยายท่ีอิงประวัติศาสตรไทยในสมัย
กรุงศรีอยุธยา นับตั้งแตชวงเหตุการณเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1 จนถึงชวงท่ี
พระนเรศวรมหาราชสามารถกอบกูเอกราชคืนจากพมาไดสําเร็จ  ลําดับท่ีสองคือ อตีตา
เปนนวนิยายอิงประวัติศาสตรไทย ตอนท่ีชาวบานบางระจันชวยกันสูรบกับพมาในชวง
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 ลําดับท่ีสามคือ ทวิภพ ท่ีอิงประวัติศาสตรไทยในชวงท่ี
ประเทศไทยไดรับผลกระทบ จากลัทธิลาอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจฝรั่งเศส
ในชวง ร.ศ. 112 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ลําดับท่ีสี่
คื อ ร มฉั ตร ท่ี แสดงช ว ง เหตุการณ ใน 5 แผนดิน ตั้ งแตพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ลําดับ
สุดทายคือ คูกรรม ท่ีอิงประวัติศาสตรไทยในชวงในชวงท่ีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม
เปนนายกรัฐมนตรี หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ-
ราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย  ชวงน้ียังตรงกับเหตุการณสงครามโลกครั้งท่ีสอง
ท่ีไทยเขารวมกับประเทศญี่ปุนซึ่งเปนกลุมประเทศฝายอักษะสูรบกับประเทศ
สัมพันธมิตรคือ อังกฤษและสหรัฐอเมริกาอีกดวย
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จากท่ีกลาวมาจะเห็นวานวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรไทยของวิมล ศิริไพบลูย
เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการตอกย้าํอุดมการณรักชาติ ซึ่งเปนอุดมการณกระแสหลักของ
สังคมไทย เน่ืองจากมีองคประกอบตาง ๆ ของความเปนนวนิยายท้ังดาน โครงเรื่อง
การดําเนินเรื่อง ตัวละคร  แนวเรื่อง  วรรณศลิป  ท่ีสามารถปดบังอุดมการณรักชาติ
ไทย   เพ่ือใหผูอานรับอุดมการณรักชาติไดอยางแนบเนียนโดยไมรูตัว  ผูวิจัยจึงสนใจท่ี
จะใชแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของแฟรคลาฟเพ่ือคนหากระบวนการสราง
อุดมการณรักชาติโดยพิจารณาตัวบททางภาษาเปนสาํคัญเพ่ือใหเขาใจกระบวนการ
สรางอุดมการณรักชาตไิทยท่ีสื่อผานกลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร
ของวิมล ศิริไพบลูย ท่ีมีความสัมพันธกับบริบทในสังคมไทย

วัตถุประสงค
วิเคราะหกระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทยดวยกลวิธีทางภาษาใน

นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิรไิพบูลย

นิยามศพัทเฉพาะ
อุดมการณรักชาตไิทย (Thai Nationalism Ideology) หมายถึง ชุดความคิด

เก่ียวกับชาติไทยท่ีถูกประกอบสรางข้ึนและเขาไปอยูในความรูสึกนึกคิดของคนไทย
ทําใหคนไทย  เกิดการตระหนักรูถึงความสําคัญและหนาท่ีท่ีมีตอชาตินําไปสูการปฏิบัติ
ภารกิจเพ่ือชาตไิทย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เขาใจกระบวนการสรางอุดมการณรักชาติไทยท่ีสื่อผานกลวิธีทางภาษาใน

นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิริไพบูลย ท่ีมีความสัมพันธกับบริบทใน
สังคมไทย

วิธีการศึกษาวิจัย และแนวคดิวาทกรรมวิเคราะหเชิงวพิากษ
วิธีการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนวนิยาย

แนวอิงประวัติศาสตรในประเด็นความรักชาติ  พบวามีงานวิจัยเรื่อง นวนิยายอิง
ประวัติศาสตรลานนา : ภาพสะทอนทางการเมืองและสังคม ( 2547) ของ นัยนา  ครุฑเมือง
ผลการวิจัยพบวา มีการนําเสนอภาพความสัมพันธเชิงอํานาจภายในอาณาจักรลานนา
กับสยาม พมา และมหาอํานาจตะวันตก โดยผูประพันธท่ีเปนคนนอกวัฒนธรรมลานนา
แสดงความเห็นดวยกับการรวมลานนาเขากับสยาม  แตผูประพันธท่ีเปนคนลานนา
แสดงทัศนะท่ีตรงกันขาม  แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา คนนอกวัฒนธรรมลานนาจะ
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ไดรับอิทธิพลจากอุดมการณรักชาติจากสวนกลาง จึงเห็นวาการนําดินแดนสวนหน่ึงมา
ผนวกรวมเปนชาติไทยน้ันเปนสิ่งท่ีเหมาะสม

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยเรื่อง กลวิธีการนําเสนอภาพขัตติยนารีในนวนิยาย
แนวอิงประวัติศาสตร (2550) ของ  ทรงภพ  ขุนมธุรส  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ท่ีดีงามของขัตติยนารีมี 6 ดาน คือ ดานความมีสติปญญา ดานความกลาหาญ ดาน
ความอดทนอดกลั้น ดานความเสียสละ ดานความเมตตากรุณา และดานความรักชาติ
บานเมือง อีกท้ังยังมีงานศึกษาวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับ นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร  คือ
เรื่อง การศึกษาวิเคราะหนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของ วรารัตน
สุขวัจนี (2551) มีผลการศึกษาท่ีมีลักษณะรวมกันคือ   นวนิยายอิงประวัติศาสตรสมัย
กรุงศรีอยุธยามีแนวคิดในเรื่อง การเชิดชูวีรบุรุษและการเชิดชูวีรกษัตริย การเสียกรุงศรี
อยุธยาและการกอบกูเอกราช  ความกตัญู ความเสียสละและความจงรักภักดี
งานวิจัยท้ังสองเรื่องน้ีจึงแสดงใหเห็นวา “ความรักชาติและการทําเพ่ือชาติ” ไดถูก
กําหนดใหเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของชนช้ันกษัตริยท้ังชายและหญิง  และ
แนวคิดเรื่องการยกยองบุคคลท่ีทําเพ่ือชาติยังเปนแนวคิดสําคัญในนวนิยายแนวอิง
ประวัติศาสตร

งานวิจัยอีกเรื่องหน่ึงคือ  งานศึกษาวิจัยเรื่อง มิติสถานท่ีในนวนิยายอิง
ประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทรศึกษาจากงานประพันธของ "ทมยันตี" ของ วรมน
เหรียญสุวรรณ (2552) ซึ่งเปนงานวิจัยท่ีศึกษานวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรโดยมุงเนน
ไปท่ีประเด็นสถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดโครงเรื่องและการ
ดําเนินเรื่อง

จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา ยังไมมีงานวิจัยท่ีศึกษานวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร
ของวิมล  ศิริไพบูลย โดยมุงเนนไปท่ีอุดมการณรักชาติโดยตรง และยังไมมีงานวิจัยท่ีใช
กรอบคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของ     นอรแมน  แฟรคลาฟ ทําใหผูวิจัยสนใจ
ท่ีจะศึกษานวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิริไพบูลยโดยใชแนวคิดวาทกรรม
วิเคราะหเชิงวิพากษของแฟรคลาฟ

เมื่อไดศึกษาแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของแฟรคลาฟ  ทําใหพบวา
แนวคิดน้ีเปนแนวคิดท่ีชวยทําใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวบททางภาษาในนวนิยาย
แนวอิงประวัติศาสตร  วาทกรรม  และบริบทในสังคมไทยไดชัดเจน โดยนอรแมน  แฟร
คลาฟ (Norman Fairclough, 1989) ไดอธิบายภาษาตามแนววาทกรรมวา ภาษาเปน
วิถีปฏิบัติทางสังคม  แฟรคลาฟไดเสนอการวิเคราะหภาษาตามแนววาทกรรมวา
ควรพิจารณาองคประกอบของภาษาและขนบทางภาษา ณัฐพร พานโพธ์ิทอง (2556)
แสดงใหเห็นวา แฟรคลาฟ มีวิธีการวิเคราะหภาษาในตัวบทอยางเปนรูปธรรม คือ
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การวิเคราะหภาษาระดับเสียง ระดับคําศัพท และระดับประโยค นอกจากน้ียังเสนอให
วิเคราะหภาษาระดับตัวบทคือ การวิเคราะหการเช่ือมระหวางประโยค การวิเคราะห
โครงสรางการจัดเรียงองคประกอบของตัวบท รวมถึงการวิเคราะหสหบท คือ ระเบียบ
ทางวาทกรรม ถอยคําท่ียกมากลาวใหม สมมติฐาน หรือท่ีนักวัจนปฏิบัติศาสตรเรียกวา
มูลบท/ความเช่ือท่ีมีอยูกอนแลว การวิเคราะหในระดับน้ีจัดเปนการวิเคราะหวาทกรรม
ในระดับการบรรยาย (Description) ทําใหเห็นโครงสรางทางภาษาท่ีสื่อใหเห็นถึง
อุดมการณหรือลักษณะทางสังคมของผูใชภาษาน้ัน

ระดับตอมาคือการตีความ ( Interpretation) ระดับน้ีเปนการพิจารณา
ความสัมพันธระหวางภาษาในฐานะผลผลิตทางวาทกรรมและแหลงขอมูลในการตีความ
กับปฏิบัติการทางวาทกรรมในสังคม  นอกจากน้ียังสามารถพิจารณาตัวบททางภาษาท่ี
เกิดข้ึนมากอนและไดเขามาเปนสวนหน่ึงของตัวบทท่ีวิเคราะห กลาวไดวา เปนการนํา
ตัวบททางภาษาท่ีมีอยูแลวมาผลิตซ้ําในบริบทใหมเพ่ือสรางความหมายใหมในรูปของ
สัมพันธบท (intertextuality)

ระดับสุดทายคือการวิเคราะหวาทกรรมในระดับการอธิบาย (Explanation)
การวิเคราะหในระดับน้ีเปนการแสดงใหเห็นวาตัวบททางภาษาน้ันเปนภาคปฏิบัติการ
ทางวาทกรรมท่ีถูกกําหนดโดยโครงสรางทางสังคม หรือแบบแผนปฏิบัติทางสังคม  เชน
การใชภาษาในลักษณะตาง ๆ กลาวช่ืนชมผูท่ีทําเพ่ือประเทศชาติ แสดงใหเห็นวา ภาษา
ท่ีใชเพ่ือการกลาวช่ืนชมน้ีเปนตัวบท มีฐานะเปนภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมซึ่งถูก
กําหนดโดยโครงสรางทางสังคมหรือวิถีปฏิบัติทางสังคมท่ีใหความเคารพยกยองตอ
สถาบันชาติ  เปนตน  วาทกรรมจึงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทางสังคม ถูกกําหนด
โดยโครงสรางทางสังคม ในขณะเดียวกัน  การผลิตสรางหรือผลิตซ้ําวาทกรรมก็มีผลตอ
โครงสรางสังคมอีกดวย

จึงกลาวไดวาแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของแฟรคลาฟเปนแนวคดิ
ท่ีมุงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาษา อุดมการณ และปริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม และยังมีแนวทางดานการวิเคราะหภาษาเพ่ือใหเห็นอุดมการณท่ีซอนแฝงอยู
ภายในระบบภาษา ผูวิจัยจึงสนใจนําแนวคิดน้ีมาใชวิเคราะหนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร
เพ่ือแสดงใหเห็นวานวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรไทยของวิมล ศิริไพบูลย นอกจากจะให
ความบันเทิงแลว ยังทําหนาท่ีเปนตัวบททางภาษาท่ีผลติสรางหรือตอกย้ําอุดมการณรัก
ชาติไทยใหแกคนในสังคมดวย
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1. นวนิยายแนวอิงประวตัิศาสตรของ วิมล ศิริไพบูลย :
กลวิธีการใชภาษาเพื่อยกยองความเปนไทย

กลวิ ธีการใชภาษาเ พ่ือยกยองความเปนไทยน้ีมี ท้ังประเด็นในด าน
ศิลปะการแสดง ศิลปะดานอาหาร การแตงกาย  เอกราชไทย  และแผนดินไทย
สําหรับในเรื่อง กษัตริยา น้ันไดยกยองความเปนไทยในประเด็นดานการแสดง สําหรับ
ตอนท่ียกมาน้ีเปนตอนท่ีพมาเขายึดครองกรุงศรีอยุธยาไดสําเร็จ และเก็บทรัพยสินของ
อยุธยาไป  ผูแตงไดกลาวขอความแสดงความสามารถของคนไทยในการสรางสรรคงาน
ศิลปะ   แทรกเขามาในตอนน้ี เพ่ือแสดงวาเปนความไมชอบธรรมท่ีพมาจะมายึดครอง
ศิลปะของไทยไป  ดังตอนท่ีวา

ชางหลอของไทยฝมือเปนเลิศ และนกกระเรียนก็เคยมีอยูในประเทศไทย
กลาวกันวารปูหลอตาง ๆ  ในพมา คือรูปหลอท่ีไดไปจากประเทศไทยท้ังสิ้น
แมแตการฟอนราํท่ีพมาเรยีก ‘ฟอนโยเดีย’ ก็คือการฟอนแบบอยุธยา  บาง
คราเรยีก ‘อโยธยา’ หรือ ‘โยเดีย’ น่ันเอง

(กษัตริยา, 2547 : 361 )

วีธีการทางภาษาคือ เริ่มจากการกลาวถึง ชางหลอของไทย และใชคําคุณศัพท
ในเชิงบวกขยายชางหลอของไทยวา “ฝมือเปนเลิศ” และใชประโยควา “นกกระเรียน
ก็เคยมีอยูในประเทศไทย” การใชคําวา “เคยมี” เปนการแสดงใหเห็นถึงสิทธิโดย
ชอบธรรมของคนไทยท่ีจะเปนเจาของรูปหลอนกกระเรียนท่ีพมายึดไป ผูแตงยังไดใช
ประโยคในเชิงสรุปวา “รูปหลอตาง ๆ  ในพมา คือรูปหลอท่ีไดไปจากประเทศไทย
ท้ังสิ้น” ประโยคน้ียังมี    นัยยะทําหนาท่ีสื่อความวา พมาไมมีชางมีฝมือเพ่ือหลอรูป
ตาง ๆ ดวยตนเอง  จึงสื่อถึงความดอยกวาทางดานวัฒนธรรม  ประโยคน้ีจึงเปนวิธีการ
ยกยองไทยและกดทับพมาในประเด็นทางวัฒนธรรมไปพรอมกัน
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รูปที่ 2 ปกนวนิยาย กษตัริยา, 2547

นอกจากน้ีผูแตงยังใชโครงสรางประโยควา แมแต......ก็.............. ขอความท่ี
ตามหลังคําวา แมแต มักจะเปนสิ่งท่ีไมสําคัญ และหลังคําวา ก็ มักเปนขอความท่ี
ตองการเนนความสําคัญ ในท่ีน้ี ขอความท่ีอยูหลังคําวา แมแต   คือ การฟอนรําท่ีพมา
เรียก ‘ฟอนโยเดีย’ และขอความท่ีอยูหลังคําวา ก็ คือ คือการฟอนรําแบบอยุธยา
รวมประโยคไดวา แมแตการฟอนรําท่ีพมาเรียก ‘ฟอนโยเดีย’ ก็ คือการฟอนรําแบบ
อยุธยา จึงเปนการสื่อวา การฟอนรําแบบโยเดียของพมาไมไดมีคุณคาสูงสง แตสิ่งท่ีมี
คุณคาคือ การฟอนรําแบบอยุธยา และการท่ีผูแตงแสดงวาการฟอนแบบอยุธยาและ
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โยเดียน้ันเปนการฟอนรําชนิดเดียวกันโดยใชคําวา “ก็คือ” เพ่ือใหผูอานเขาใจวาพมา
รับศิลปะการแสดงไปจากไทย  จึงกลาวไดวาจากขอความน้ีสื่อวาไทยมีความรุงเรืองทาง
วัฒนธรรม แตพมาไมมีความรุงเรืองทางวัฒนธรรม

การยกยองความเปนไทยในประเด็นดานวัฒนธรรมน้ียังเห็นไดจากนวนิยาย
เรื่อง รมฉัตร ซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับตัวละครแมนวาดในวัยชราไดนึกยอนถึงเรื่องราวชีวิต
ท่ีมีความสุขของตนในวัยเด็ก ซึ่งเปนชวงรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร ประเด็นหน่ึง
ท่ีวาดกลาวถึงคือ วิธีการแตงกายของแมซึ่งเคยเปนนางขาหลวงในวัง ดังตอนท่ีวา

ผานุงผาหมของแมทุกผืน  หลังจากซักแลวตองนํามาแชในนํ้าตมลูก
ซัด  ใบสมปอยและเตยหอมอีกพักใหญจึงนําไปตากและขัดใหข้ึนมัน  จากน้ัน
จึงพับอัดดวยกอปป  แลวอบร่ําไวในหีบไมใบใหญกอนนําออกมาใช

(รมฉัตร, 2534 : 29)

ขอความน้ีมีโครงสรางการบรรยายดังน้ี
................หลังจาก...............แลวตอง............จึง....................................

จากน้ันจึง.............ดวย.......แลว.......................

การใชโครงสรางขอความเชนน้ีเพ่ือใหเห็นวาการดูแลเครื่องแตงกายของแมมี
หลายข้ันตอนเปนอยางยิ่ง เห็นไดจากการใชคําเช่ือมเพ่ือแสดงข้ันตอนแบบตาง ๆ
การดูแลเครื่องแตงกายหลายข้ันตอนน้ียังสื่อนัยยะทางสังคม คือ ความพิถีพิถัน
ละเอียด  และประณีต   อีกท้ังยังมีการเลือกใชกลุมคําศัพทในดานกรรมวิธีดูแลเครื่อง
แตงกายเพ่ือแสดงใหเห็นความละเอียด ประณีต คือ ขัดใหข้ึนมัน พับอัด อบร่ํา
ลักษณะพิเศษ อีกประการหน่ึงคือการกลาวถึงพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ คือ ลูกซัด ใบ
สมปอย และเตยหอม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนไทยท่ีสามารถนําพืชชนิด
ตาง ๆ มาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

นอกจากในดานการแตงกายแลว นวนิยายเรื่อง รมฉัตร ยังแสดงวาอาหารไทย
เปน “อาหารแหงศิลปะ” เห็นไดจากตอนท่ีวา

ตะโกกระทงเล็กเทาหัวแมมือ  หอมกลิ่นใบเตยกรุน  ถ่ัวกวนอยูใน
ถาดสี่เหลี่ยมแคคืบ  ขนมเรไรอบควันเทียนเสียหอมฟุง  แบบฉบับเหลาน้ีเปน
แบบฉบับเดียวกับท่ีแมถูกอบรมมา  เปนแบบฉบับท่ีทําใหคนทุกคนละมาย
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คลายคลึงกันไดอยางนาอัศจรรย และบัดน้ีวาดกําลังจะถูกหลอหลอมใหเขาสู
พิมพอันน้ี   พิมพซึ่งมีจักรกลดําเนินไปประดุจลูกโซ

(รมฉัตร, 2534 : 210)

ขอความท่ียกมาน้ีมีโครงสรางการใชภาษาโดยเริ่มจากการกลาวถึงการทําขนม
ไทยหลายชนิดเพ่ือเปนสัญลักษณสื่อถึงวิถีชีวิตแบบไทย คือ ตะโก ถ่ัวกวน เรไร โดยใช
คําคุณศัพทเชิงบวกท่ีสื่อนัยถึงความประณีตของไทยคือ ขนาดท่ีเล็ก กลิ่นหอมท่ีไดมา
จากพืชโดยมีวลี เปนแบบฉบับเดียวกับท่ีแมอบรมมา เพ่ือแสดงวาวิถีชีวิตแบบไทยเปน
วิถีชีวิตท่ีถูกตอง  เพราะไดรับการยอมรับและปลูกฝงตอกันมาจากรุนสูรุน  และการใช
คําขยายวิถีชีวิตแบบไทยวา นาอัศจรรย จึงเปนการเพ่ิมคุณคาใหกับวิถีชีวิตแบบไทย
และยังมีการใชภาษาเชิงอุปลักษณเพ่ือแสดงวาวิถีชีวิตไทยดั้งเดิมคือเบาหลอมท่ียิ่งใหญ
โดยการเปรียบเทียบวา วิถีไทยคือ แบบพิมพ สวนแมนวาด คือ วัตถุท่ีจะใชหลอม และ
ยังแสดงวาตัวละครแมนวาดมีความภาคภูมิใจกับการท่ีได “ถูกหลอหลอม” ดวย
แบบพิมพแหงความเปนไทย

สําหรับนวนิยายเรื่อง อธิราชา ไดแสดงใหเห็นการยกยองความเปนไทยใน
ประเด็นความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติไทย สําหรับตัวอยางท่ียกมาน้ีเปนตอนท่ี
สมเด็จพระนเรศวรไดชัยชนะจากศึกชนชางกับพระมหาอุปราชาของพมา มีการยกโคลง
สี่สุภาพซึ่งมีนัยยะของการนาเคารพยําเกรงดังน้ี

อิสระแลกดวยเลือด เผาพันธุ
เม็ดดินคือธุลีอัน จากราง
สายนํ้าปนจาบลัย หยาดหยด
อยาจงอยาเริดราง ท้ิงศักดิ์แหงไทย

...ตั้งแตสมเด็จพระนเรศวรมีชัยชนะครั้งน้ีแลว ก็มิไดมีขาศึกกลา
มาเบียดเบียนเมืองไทยแต ณ ทิศใดอีกตอไปจนตลอดกาลนาน  สวนการ
สงครามก็เริ่มตนท่ีไทยจะกลับเปนฝายปราบปรามขาศึกศัตรูถึงตางประเทศ
แตน้ีไป  จนมีอํานาจแผอาณาเขตสยามประเทศใหกวางขวางถึงท่ีสุด

(อธิราชา, 2551 : 466)
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การท่ีผูประพันธใชโคลงสีสุ่ภาพน้ี  เน่ืองจากโคลงสี่สภุาพมักใชแตงเพ่ือการยอ
เกียรติกษัตริย  ความไพเราะจากฉันทลักษณและวรรณศลิปของโคลงสี่สภุาพน้ียังทําให
ผูอานเช่ือมโยงคณุคาเขากับความดีงามในดานเอกราชของชาติไทย กลวิธีทางภาษาท่ี
ชวยสื่อความหมายในโคลงบทน้ีคอืการใชคําตายเพ่ือเนนนํ้าหนักเสยีงคือ เลือด หยาด
หยด ศักดิ์ เพ่ือกระตุนใหเกิดความภาคภมูิใจในเอกราชของชาติ ความโดดเดนดานการ
ใชคําอีกประการคือ การใชคําแสดงความละเอียดคือ เมด็ดิน แทนคาํวา แผนดิน และใช
คําวา ธุลี ซึ่งหมายถึงสวนเล็ก ๆ โดยใชสื่อความหมายรวมกับรางกายของบรรพบุรุษ
อีกท้ังใชมโนทัศนแบบอุปลักษณ เปรียบเทียบวาเม็ดดินท่ีคนไทยเหยียบอยูทุกวันน้ีคือ
ธุลีหรือสวนเล็ก ๆ สวนหน่ึงของบรรพบุรุษ  และแสดงวาสายนํ้าท่ีไหลอยูในตอนน้ีมา
จากความสญูเสียและความโศกเศราของบรรพบุรุษ  กลวิธีทางภาษาท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ี
ตางรวมกันสื่อความหมายใหคนไทยภูมิใจในอิสรภาพท่ีพระนเรศวรกอบกูมาได
ดวยความยากลําบาก และปดทายดวย คํากลาวแบบสั่งหาม คือ อยาจงอยาเรดิราง ท้ิง
ศักดิ์แหงไทย เปนการแสดงใหเหน็ถึงแนวการปฏิบัติท่ีมีอยูแลวคือ คนไทยยุคใหมไมเห็น
คุณคาความเปนไทย ผูแตงจึงใชคํากลาวแบบสั่งหามเพ่ือเปนการย้าํเตือนวา เอกราช
หรืออิสรภาพคือศักดิ์ศรีท่ีคนไทยตองภาคภูมิใจ

หลังจากยกโคลงสี่สุภาพเพ่ือยกยองเอกราชของชาติไทยแลว ผูแตงไดบรรยาย
แบบรอยแกวประกอบดวยโดยใชประโยคบอกชวงเวลาคือ ...ตั้งแตสมเด็จพระนเรศวร
มีชัยชนะครั้งน้ีแลว การอางอิงเหตุการณในชวงสมเด็จพระนเรศวรชนชางชนะพระมหา
อุปราชาเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณคาหรือความสําคัญของเหตุการณน้ี  อีกท้ังการใช
โครงสรางประโยควา ตั้งแต................................ก็..............................ทําใหขอความหลัง
คําวา แต เปนเหตุการณสําคัญ และหลังคําวา ก็ คือเหตุการณท่ีตามมาหลังจากเกิด
เหตุการณแรก  ในท่ีน้ีเหตุการณท่ีตามมาคือ มิไดมีขาศึกกลามาเบียดเบียนเมืองไทยแต
ณ ทิศใดอีก และยังใชวลีเสริมความวา ตอไปจนตลอดกาลนาน เพ่ือเปนการสื่อวาชัย
ชนะครั้งน้ียิ่งใหญมาก นอกจากน้ียังมีการใชคําเช่ือมวา สวน เพ่ืออธิบายประเด็นในดาน
การสงครามเพ่ิมเติมโดยใชขอความท่ีแสดงวาไทยเปนผูกระทํา ใชคํากริยาคือ
ปราบปราม และขาศึกศัตรูเปนผูถูกกระทําโดยใชคําขยายกริยา ปราบปราม คือ ถึง
ตางประเทศแตน้ีไป ตอดวยขอความท่ีเริ่มคําเช่ือมวา จน เพ่ือบอกผลลัพธของประโยค
กอนหนา ผลลัพธน้ันคือ มีอํานาจแผอาณาเขตสยามประเทศใหกวางขวางถึงท่ีสุด เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงอํานาจท่ียิ่งใหญของชาติไทยหลังจากไดรับเอกราช

อีกท้ังนวนิยายเรื่อง อตีตา ยงัมีกลวิธีการใชภาษาเพ่ือยกยองแผนดินไทย
เห็นไดจากคํากลอนวา



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 122

... จากแผนดินรวมธาตเุปน...คนไทย
จากคนไทย...มลายเปนดินสิ้น
ฝากไวกับพ้ืนแผนดิน
ภาคหนา...จักเกิดแผนดินท่ีเปนไทย!...

(อตีตา, 2555 : 574)

กลอนบทน้ีเปนคํากลอนท่ีกลาวแทรกในตอนท่ีตัวละครศิโรจนขามมิติไปชวย
ชาวบานบางระจันรบกับพมา กลอนบทน้ีมีลักษณะเดนดานการใชภาษาคือใชโครงสราง
ประโยคคือ จาก..............เปน...........ซ้ํากันถึง 2 ครั้ง   โดยขอความท่ีตอจากคําวา จาก
น้ีมักเปนขอความท่ีแสดงถึงแหลงกําเนิด บอเกิดหรือท่ีมาและหลังคําวา เปน คือ
ขอความท่ีแสดงถึงภาวะในปจจุบัน ในท่ีน้ีหลังคําวา จาก คือ แผนดินรวมธาตุ และหลัง
คําวา เปน คือ คนไทย เพ่ือแสดงวา “คนไทยมาจากแผนดินรวมธาต”ุ และการนําคําวา
คนไทย ซึ่งอยูหลังคําวา เปน ในบาทแรกมาอยูหลังคําวา จาก ในบาทท่ีสอง เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความหมายท่ีตอเน่ืองกัน สวนหลังคําวา เปน ในบาทท่ีสอง คือคําวา ดิน เพ่ือ
สื่อความหมายวา ดินน้ันมาจากคนไทย กลาวไดวากลวิธีการใชภาษาเชนน้ีแสดง
ความสัมพันธในเชิงท่ีมาและผลลัพธระหวางแผนดินกับคนไทย เมื่อผูอานเขาใจวา
แผนดินกับคนไทยมีความสัมพันธกันอยางแนนแฟนแลว  จึงกลาวดวยประโยคกริยาใน
บาทท่ีสามวา ฝากไวกับพ้ืนแผนดิน โดยละประธานคือ คนไทย และจบดวยบาทสุดทาย
ดวยประโยคแบบแสดงความมุงหวัง คือ ภาคหนา...จักเกิดแผนดินท่ีเปนไทย !... การมี
เครื่องหมายอัศเจรียน้ีเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงความมุงมั่นอยางแรงกลาของคนไทยท่ี
ยอมตายเพ่ือชาติและยังตองการเกิดบนแผนดินไทยอีกครั้ง ลักษณะพิเศษอีกประการ
หน่ึง การใชภาษาในกลอนบทน้ีสอดคลองกับความเช่ือเรื่องการเวียนวายตายเกิดใน
ศาสนาพุทธซึ่งเปนความเช่ือกระแสหลักในสังคมไทย ทําใหการใชกลอนบทน้ีสื่อ
ความหมายท่ีสมเหตุสมผลในบริบทของสังคมไทย

2. นวนิยายแนวอิงประวตัิศาสตรของ วิมล ศิริไพบูลย :
กลวิธีการใชภาษาที่สื่อความหมายเชิงลบเพื่อแสดงใหเห็นวาพมาเลวราย

นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิริไพบูลยมีกลวิธีการใชภาษาในเชิง
ลบเพ่ือทําใหพมาเปนผูกระทําและไทยมีสถานะเปนผูถูกกระทํา เพ่ือใหเกิดความสลด
หดหู เศราเสียใจจากการสูญเสียเอกราช สงผลใหเกิดการมีสํานึกรักชาติ  ดังตอนท่ีวา
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ไทย...เคยถูกไลฆา
ไทย...เคยถูกจับยางไฟใหบอกท่ีซอนทรัพยสิน
ไทย...เคยถูกเจาะรอยหวายเปนพวง เปนเชลยตีตอนไป เชนน้ีผิดหรือท่ีไทย
จะเปนฝายไลฆาบาง

(อธิราชา, 2551 : 120)

จากขอความน้ีจะเห็นวาในเรื่อง อธิราชา ไดแสดงวาเมื่อพมาเขามายึดกรุงศรี
อยุธยาน้ัน ไทยเปนถูกกระทําอยางเดนชัด ดวยการใชเริ่มประโยควา ไทยเคยถูก
................... ซ้ํากันถึงสามครั้ง  แลวตามดวยการทรมานดวยวิธีตาง ๆ  คือ ไลฆา จับ
ยางไฟ เจาะรอยหวาย และไดใชประโยคแสดงสภาพของคนไทยคือ เปนเชลยตีตอนไป
การท่ีพมาเปนผูกระทําท่ีโหดราย น้ีสงผลใหคนไทยสามารถใชคําบริภาษในเชิงตัดสิน
พมาวาเลว คือ จังไร   อเวจี เพ่ือสื่อวาพมาโหดรายเชนเดียวกับสัตวนรกไดอยาง
สมเหตุสมผล และสามารถใชเปนขออางแบบ “ยุติธรรม” คือ ไทยจะเปนฝายไลฆาบาง
โดยผูแตงใชกลวิธีแบบคําถามเชิงวรรณศิลปวา“ผิดหรือท่ีไทยจะเปนฝายไลฆาบาง”

นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิริไพบูลยมีกลวิธีการใชภาษาในเชิง
ลบเพ่ือทําใหพมาในฐานะผูรุกรานชาติไทยมีความเลวรายในประเด็นตาง ๆ  เห็นไดจาก
ในเรื่อง กษัตริยา ในตอนท่ีวานวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิริไพบูลยมีกล
วิธีการใชภาษาในเชิงลบเพ่ือทําใหพมาในฐานะผูรุกรานชาติไทยมีความเลวรายใน
ประเด็นตาง ๆ  เห็นไดจากในเรื่อง กษัตริยา ในตอนท่ีวา

พระเจาหงสาวดีบุเรงนองน้ันเมื่อจะข้ึนเปนใหญตองปราบปรามหัว
เมืองท้ังหลาย โดยเฉพาะรามัญ  เปนการปราบปรามอยางขนานใหญ บุเรง
นองเขาท่ีใด ชอบเผาเมือง ประชาชนยากเข็ญ แคนเคืองสาหัสสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิยอนยอกใหพิจารณาในทศพิธราชธรรม หงสาวดีในขณะน้ีน้ัน
ทุกหัวเมืองหวาดหว่ัน แตมิรมเย็น พระเจาหงสาวดีบุเรงนองเปนกษัตราธิ
ราชผูยิ่งใหญ

เหตุใดไมมีชางเผือกมาสูโพธิสมภาร?
(กษัตริยา, 2547 : 10)

นวนิยายเรื่องน้ีไดใชกลวิธีทางภาษาเพ่ือแสดงวากษัตริยพมาเปนผูท่ีไมมี
ทศพิธราชธรรม หรือคุณธรรมสําคัญสําหรับการเปนนักปกครอง โดยใชประโยคแบบ
แสดงเวลาคือ เมื่อจะข้ึนเปนใหญ แลวตอดวยสิ่งท่ีพระเจาบุเรงนองตองทําคือ
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ปราบปรามหัวเมืองท้ังหลาย การใชคําวา ตอง  ขนานใหญ เพ่ือแสดงวาหากไมใช
กําลังเปนอยางมากในการปราบปรามหัวเมืองท้ังหลาย พระเจาบุเรงนองจะไมสามารถ
ข้ึนเปนเจาปกครองได และยังใชประโยคเพ่ือแสดงวาพมาเปนผูกระทําวา บุเรงนองเขา
ท่ีใดชอบเผาเมือง ผูแตงเลือกใชคําวา  ชอบ   เพราะสื่อความหมายไดสองความหมาย
คือ สื่อถึงลักษณะนิสัยชอบความรุนแรงของพระเจาบุเรงนอง  กับ  ชอบ  ท่ีมี
ความหมายวา มักจะ แตไมวาจะสื่อในความหมายใด ก็เปนการแสดงใหเห็นความ
โหดรายของพระเจาบุเรงนองท้ังสิ้น และยังเสริมดวยประโยคแสดงผลของการกระทํา
คือ ประชาชนไดรับความเดือดรอน โดยใชคําคุณศัพทเพ่ือแสดงความเดือดรอนของ
ประชาชน คือ ยากเข็ญ   แคนเคือง  สาหัส ซึ่งมีความหมายถึงความเดือดรอนมาเรียง
ตอกัน และยังใชคําคุณศัพทแสดงความรูสึกดานลบท่ีประชาชนมีตอพระเจาบุเรงนองคือ
หวาดหว่ัน  มิรมเย็น เพ่ือใหผูอานเห็นถึงความโหดรายของกษัตริยบุเรงนอง

นอกจากน้ียังใชกลวิธีเปรียบเทียบทางออมกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  โดย
กลาววา  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เปนผู ทํากริยา ยอนยอก ให พิจารณาใน
ทศพิธราชธรรม  จึงเปนการสื่อวา พระเจาบุเรงนองไมมีทศพิธราชธรรม แตสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิมีทศพิธราชธรรม  และ คําวา ยอนยอก  เปนกริยาท่ีสื่อความหมายวา
พระมหาจักรพรรดิตองการใหพระเจาหงสาวดีรูสึกผิดท่ีไมมีทศพิธราชธรรมในการ
ปกครองบานเมือง อีกท้ังยังมีการใชการกลาวในเชิงประชดประชัน ดวยการใชประโยค
ยกยองวาพระเจาหงสาวดีบุเรงนองเปนกษัตราธิราชผูยิ่งใหญ เพ่ือใหขัดแยงกับประโยค
ตอไปคือ “เหตุใดไมมีชางเผือกมาสูโพธิสมภาร ?” ซึ่งเปนการตั้งคําถามเชิงวาทศิลป
เพ่ือแสดงการประชดประชัน และเปนประโยคประเภทแนะความใหผูอานคิดคําตอบเอง
วาเปนเพราะพระเจาบุเรงนองไมมีทศพิธราชธรรม

นอกจากน้ีในเรื่อง กษัตริยา ยังแสดงใหเห็นวาพระเจาบุเรงนอง กษัตริยพมา
ไมมีความความสามารถในการรบ เห็นไดจากตอนท่ีวา

ยิ่งอาน จะยิ่งรูวา  อันพระเจาหงสาวดีบุเรงนองนั้น ‘ฝมือไม
เทาไหร’ จะดีก็แต ‘ปาก’ กับความคิดเจาเลหเจากล ยกพลมาถึงหาแสน
(ตอนน้ีคงเหลือไมครบแลวละ เพราะเอาศพไปถมจองถนนเสียก็มาก) ชอง
กําแพงเมืองตรงมุมเกาะแกวก็โหว ยังไมมีปญญาขามอีกเลย

(กษัตริยา, 2547 : 328)

ตอนน้ีเปนตอนหน่ึงท่ีพมากําลังจะเขายึดกรุงศรีอยุธยาผูแตงใชกลวิธีทางภาษา
โดยเริ่มจากขอความวา ยิ่งอาน จะยิ่งรูวา การซ้ําคําวา “ยิ่ง” เปนการเนนย้ํา
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ความหมายในสิ่งท่ีอานหรือสิ่งท่ีจะรูคือ  พระเจาหงสาวดีบุเรงนองน้ันรบไมเกง โดยใช
คําคุณศัพทวา ฝมือไมเทาไหร ไมมีปญญา นอกจากน้ียังใชประโยคแบบนัยยะผกผัน
คือ การกลาวในเชิงบวก แตใหความหมายในเชิงลบ ในท่ีน้ีคือ การกลาววาพระเจาบุเรงนองมี
ขอดีในเรื่องปากกับความคิดเจาเลห  จะเห็นวา คําวา ปากดี กับ ความคิดเจาเลห น้ัน
เปนลักษณะเชิงลบ แตกลับกลาววาเปนขอดี  อีกท้ังแสดงการเปรียบเทียบเพ่ือใหเห็นวา
พมามีจุดแข็งในดานการรบตรงขามกับไทยท่ีมีจุดออน

แตพมาไมสามารถขามมายึดกรุงศรีอยุธยาได การกลาวเชนน้ีจึงมีนัยของการ
ดูถูกความสามารถของกษัตริยพมา อีกท้ังยังมีการเขียนนัยยะเชิงประชดประชันวลีท่ีวา
ยกพลมาถึงหาแสน ดวยการเขียนขอความไวในรูปวงเล็บเพ่ือขยายความวา (ตอนน้ี
คงเหลือไมครบแลวละ เพราะเอาศพไปถมจองถนนเสียก็มาก) เปนการลดทอนความ
ยิ่งใหญในการดานกําลังพลของพมา  และยังแสดงใหเห็นถึงการความโหดรายรุนแรงท่ี
นําศพทหารไปจองถนน นอกจากน้ีจะเห็นไดวาผูแตงใชภาษาปากในการบรรยาย
ลักษณะของพระเจาบุเรงนอง และการใชวงเล็บอธิบายแทรกเพ่ือใหดูไมเปนทางการ
สงผลใหคําวาพระเจาบุเรงนองถูกลดทอนความนาเช่ือถือนาศรัทธา นวนิยายเรื่อง
อธิราชา ยังเปนนวนิยายท่ีมีกลวิธีการใชภาษาเพ่ือแสดงวาพมาสมควรไดรับผลกรรมทํา
ไวกับไทย ดังตอนท่ีวา

‘รอยกรรม’ ของพระเจาหงสาวดีนันทบุเรงยอนกลับมาสนองทาน
จนได เผาไทย...เราไดรับใชทุกหยดเลือดและนํ้าตา
พระแมเจา...หยดพระโลหิตจากอุรา
พระมหาอุปราชา...พระเจาหงสาวดีคืนถวาย
พระมหาธรรมราชา พระวิสุทธิกษัตรีย...ไดทอดพระเนตรวาระ
สุดทายของผูทําใหขายพระพักตรฤายัง
พระสุพรรณกัลยาอยาเศราสรอยนอยพระทัย
หงสาวดีเคยกักขังทุกอยางไวทุกอยาง...พังภินท!
ทายสุดหงสก็บินจากหงสาวด!ี

(อธิราชา, 2551 : 651)

ขอความน้ีแสดงวาการท่ีเมืองหงสาวดีถูกเผาในทายท่ีสุดน้ันเกิดจากกรรมท่ี
พมาไดทํากับไทยไว  การใชคําวา กรรม ซึ่งเปนคําท่ีมาจากวาทกรรมหลักของสังคมคือ
วาทกรรมพุทธศาสนามาอธิบายความสูญเสียของพมาน้ีทําใหผูอานเห็นวา การท่ีไดรับ
ผลเชนน้ีเปนสิ่งท่ีถูกตองสมควรแลว โดยผูแตงเลือกใชคําวา สนอง ใหอารมณ
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ความรูสึกวา พมาไดรับผลตอบแทนในดานลบท่ีรุนแรงมาก  หลังจากน้ันไดกลาวถึง
เหตุการณท่ีแสดงความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีไทยตองสูญเสีย คือสมเด็จพระศรีสุริโยทัย
กับ ผลท่ีพมาไดรับ คือ สูญเสียพระมหาอุปราชาเชนกัน นอกจากน้ีผูแตงยังใชกลวิธี
เสมือนวาตนเองไดพูดคุยกับบุคคลในประวัติศาสตรท่ีตองประสบกับการสูญเสียครั้ง
ยิ่งใหญคือ พระมหาธรรมราชา พระวิสุทธิกษัตรีย และพระสุพรรณกัลยา สําหรับวิธีการ
พูดคุยน้ันมีท้ังการใชคําถามแบบวาทศิลปวา “พระมหาธรรมราชา พระวิสุทธิกษัตรีย...
ไดทอดพระเนตรวาระสุดทายของผูทําใหขายพระพักตรฤายัง” เพ่ือเปนการแสดงใหท้ัง
สองพระองคเห็นถึงผลกรรมท่ีพมาไดรับและใชคําพูดแบบปลอบใจวา “พระสุพรรณ
กัลยา  อยาเศราสรอยนอยพระทัย” และปดทายขอความชวงน้ีดวยการแสดงการสื่อ
ความหมายวาการเรืองอํานาจของพมากลายเปนอดีต เห็นไดจากการใชคําวา เคย
ในประโยคท่ีวา หงสาวดีเคยกักขังทุกอยางไว พรอมกับบอกใหเห็นสภาพปจจุบันคือ
“ทุกอยาง...พังภินท! ”และกลวิธีทางภาษาท่ีโดดเดนอีกประการหน่ึงของขอความตอนน้ี
คือการเลนคําพองเสียงระหวางคําวา   หง (หงสาวดี) กับ หงส ท่ีหมายถึง นก
ในตระกูลสูง ซึ่งเปนคําท่ีสื่อนัยถึงสิ่งท่ีสวยงาม เปนมงคล หรือทรงคุณคา โดยกลาววา
“ทายสุดหงสก็บินจากหงสาวดี! ” เพ่ือเปนการแสดงวาสิ่งท่ีสวยงาม เปนมงคล หรือ
ทรงคุณคาไดหายไปจากเมืองหง   สาวดี  การมีเครื่องหมายอัศเจรียทายประโยคยังเปน
การตอกย้ําผลกรรมท่ีพมาไดรับอีกดวย

3. นวนิยายแนวอิงประวตัิศาสตรของ วิมล ศิริไพบูลย :
กลวิธีการใชภาษาเพื่อแกตางใหบุคคลหรือชวงเวลาในประวัตศิาสตร

3.1 การแกตางใหบคุคลในประวัตศิาสตร
นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิรไิพบูลยมีกลวิธีการใชภาษาเพ่ือแก

ตางใหบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรของไทย ดังบทสนทนาระหวางบทสนทนาระหวาง
พระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรีย

“อนิจจา น่ีฤาขุนศึก อนิจจาน่ีฤาบุรุษท่ีเราคิดวาเปนผูกลาแหง
แผนดิน มิทันไรจะคิดหาทางรอด”

“ สวัสดิราช ! อยาทรงหมิ่นเรา ! ขุนศึกน้ันมิใชรูจักแค   ชัยยะ
หรือพายศึก  ขุนศึกตองรูจักถนอมลูกศึก รูจักถนอมกําลัง รูจักถอยหน่ึงกาว
รอเวลารุกใหม ผูบาจะบิ่น ดาบท่ีคมรอยจะใชประโยชนดีหรือ เราตองรูวา
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เมื่อใดจักซอนคม เราจะปลอยในเมืองทลายพินาศ ไพรเมืองถูกฆาฟนลาญ
แหลกไดอยางไร วันน้ีอัปยศ แตวันหนา เรามีเวลาลางอาย แตถาพินาศหมด
จะเรียกคืนไดไฉน ?”

(กษัตริยา, 2547 : 132-133)

บทสนทนาตอนน้ีมีลักษณะการแกตางใหพระมหาธรรมราชาท่ีไดรับการ
กลาวหาจากผูวิพากษประวัติศาสตรไทยวา พระมหาธรรมราชาเจาเมืองพิษณุโลกยอม
เขากับพมาเพ่ือตองการความเปนใหญเมื่อครั้งท่ีพมาเขามาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1
สําหรับวิธีการแกตาง คือ ใชรูปแบบของบทสนทนาระหวางพระวิสุทธิกษัตรียซึ่งเปน
ตัวแทนของฝายกลาวหา  โดยใหพระวิสุทธิกษัตรียใชคําพูดเชิงสลดสังเวช คือ อนิจจา
และใชการตั้งคําถามแบบประชดประชัน ดูหมิ่น วา น่ีฤา แลวตามดวยคําและวลีท่ีแสดง
แสดงความดีงามของกษัตริย คือ ขุนศึก  ผูกลาแหงแผนดิน เพ่ือเปนการสื่อความวา
พระมหาธรรมราชาไมมีสิ่งเหลาน้ี

ผูแตงไดกําหนดใหพระมหาธรรมราชาตอบโตขอความน้ีดวยการเรียก
พระวิสุทธิกษัตรียวา สวัสดิราช ซึ่งเปนช่ือท่ีใชเรียกเปนการสวนพระองค และใช
ประโยคแบบสั่งหามพระวิสุทธิกษัตรียใหหยุดการกลาวหา โดยใชคําวา อยา ข้ึนตน
ประโยควา อยาทรงหมิ่นเรา แสดงใหเห็นถึงความไมพอใจ  การท่ีพระมหาธรรมราชาไม
พอใจน้ียังเปนการสื่อความดวยวา สิ่งท่ีพระวิสุทธิกษัตรียกลาวไมเปนความจริง แตเปน
เพียง “การดูหมิ่น" พรอมท้ังอธิบายเหตุผลท่ีตนตองเขากับฝายพมาดวยการนิยามคําวา
ขุนศึก ใหม  เน่ืองจาก  พระวิสุทธิกษัตรีย เขาใจความหมายของ ขุนศึก วา นักรบผูกลา
สูรบตอขาศกึแบบตาตอตาฟนตอฟนโดยมีผล 2 ประการ คือ ชนะ กับ แพ แตพระมหา
ธรรมราชาไดนิยามคําวา ขุนศึก ใหมวา  คือ ผูรูจักถนอมลูกศึก  รูจักการประนีประนอม
ยอมหยุดเพ่ือรอคอยจังหวะรุกท่ีเหมาะสม  จะเห็นไดวา การนิยามใหมน้ีเปนนิยามท่ีเขา
กับการกระทําของพระมหาธรรมราชา และยังเปนการสื่อความไดวา พระองคยังคงเปน
ขุนศึกอยู แตเปนขุนศึกในนิยามใหม  ประกอบกับการแสดงใหเห็นขอเสียของนิยามขุน
ศึกแบบพระวิสุทธิกษัตรียวามีขอเสีย โดยใชคําพูดเชิงอุปลักษณเปรียบเทียบใหคูสนทนา
เห็นขอเสียของขุนศึกท่ีสูแบบตาตอตาฟนตอฟนจนพายแพวาเหมือนดาบท่ีบิ่น และดาบ
ท่ีคมรอย  ดาบเหลาน้ีใชประโยชนไมได  เชนเดียวกับขุนศึกท่ีจะไมมีวันชนะไดอีก และ
ยังอุปลักษณตนเองวา เปนดาบท่ีซอนคม   เพ่ือสื่อใหเห็นวาการยอมเขากับพมาของ
พระองคน้ันเปนการรอเพ่ือทําลายพมาในภายหลัง และยังสื่อใหเห็นถึงความฉลาดแบบ
คมในฝก ของตนอีกดวย  ในชวงทายของขอความน้ี  ผูแตงไดกําหนดใหพระมหาธรรม
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ราชาใชคําถามเชิงวรรณศิลปวา “เราจะปลอยในเมืองทลายพินาศ ไพรเมืองถูกฆาฟน
ลาญแหลกไดอยางไร ถาพินาศหมด  จะเรียกคืนไดไฉน ?” เพ่ือแสดงวาพระองคไม
สามารถปลอยใหบานเมืองพินาศได และยังเปนขอความท่ีแนะใหคูสนทนาคิดตาม และ
ยังกลาวเสริมการกระทําของตนเองดวยวา “วันน้ีอัปยศ แตวันหนา เรามีเวลาลางอาย
” เพ่ือแสดงวาแนวคิดของตนน้ันใหผลดีกวาแนวคิดของพระวิสุทธิกษัตรีย

หลังจากท่ีพระมหาธรรมราชากลาวตอบโตเชนน้ีแลว ผูแตงไดแสดงวา
พระวิสุทธิกษัตรียมีอาการน่ิงงัน จึงเปนอวัจนภาษา  แสดงใหเห็นถึงการยอมจํานนดวย
เหตุผลของพระมหาธรรมราชา ผูแตงยังแสดงวาพระวิสุทธิกษัตรียเปลี่ยนประเด็นไป
โกรธพระมหาธรรมราชาในฐานะสามีท่ีพูดจารุนแรงกับภรรยาแทน  การเปลี่ยนประเด็น
ความโกรธในครั้งน้ี จึงเปนการเนนย้ําวาพระวิสุทธิกษัตรียไมสามารถโตแยงประเด็นท่ี
พระมหาธรรมราชาอธิบายใหฟงได

นวนิยายเรื่อง กษัตริยา ยังไดแกตางใหพระยาจักรี บุคคลท่ีประวัติศาสตรไทย
จารึกไววาเปน “ไสศึกใหพมา” ในครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ งท่ี 1 ดังตอนท่ีวา

หากท่ีคิดเลน ๆ คือพระยาจักรีมีนิสัยแบบซามูไร ซามไูรจะซื่อสัตย
เฉพาะนายคนเดียว ถานายตาย...จะไปเปนนินจา  ไมยอมข้ึนตอใครอีก
พระยาจักรีคงรัก...นายคนเดยีว...คือพระราเมศวร

เมื่อสิ้นพระราเมศวร ทานจึง...ยอนรอยตอบแทนใหสาสม พระยา
จักรี ‘ควร’รูชะตากรรมตน  คนไทย ‘ควรรู’ พระนิสัยพระเจาหงสาวดี เลี้ยง
ไวจะลําบากใจ ฆาท้ิงเสยีสบายใจกวา ใครไปชวยหงสาวดไีว ระวังตัวเอาเอง

(กษัตริยา, 2547 : 362)

จากขอความน้ีจะเห็นวาผูแตงแนะประเด็นใหผูอานคิดดวยวลีวา หากท่ีคิด
เลน ๆ  คือ วลีน้ีเปนการสื่อความหมายสองประการคือ  ผูแตงตองการเสนอวาสิ่งท่ีจะ
กลาวตอไปน้ีเปนความคิดของตน และยังเปนวลีท่ีผูแตงมุงใหสื่อความหมายตรงกันขาม
คือ ตองการใหผูอานไดลองคิดวิเคราะหในประเด็นน้ีดู จึงไมไดมีความหมายวา “เลน ๆ”
ตามความหมายตรง สําหรับขอความท่ีผูแตงแนะใหคิดน้ีลวนเปนขอความท่ีแสดงขอดี
หรือเขาขางพระยาจักรีท้ังสิ้น  เห็นไดจากการใชคําคุณศัพทแสดงลักษณะของ
พระยาจักรีวา ซามูไร โดยเปรียบเทียบใหผูอานเห็นลักษณะท่ีสอดคลองกันในเชิงบวก
ระหวางพระยาจักรีกับซามูไร คือ ซื่อสัตยตอนายคนเดียว  เมื่อไมมีนายแลวซามูไรจะไป
เปนนินจา เชนเดียวกับพระยาจักรีท่ีซื่อสัตยตอพระราเมศวร เมื่อพระราเมศวรสิ้นชีวิต
แลว จึงเปนอิสระ ทําตามความตองการของตนเองได  นอกจากน้ีผูแตงไดแสดงการ
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ตีความใหมท่ีตางจากพงศาวดาร  กลาวคือในพงศาวดารแสดงเหตุ  คือพระยาจักรีเปน
ไสศึกใหพมาเพ่ือเอาตัวรอด  ผลคือ ถูกพมาฆาตาย  เน่ืองจากพมาเห็นวาแมนายของตน
ยังทรยศได ในภายหนาพระยาจักรีอาจจะเปนภัยตอพมาได  แตผูแตงไดตีความโดย
อธิบายวาพระยาจักรีรูผลของการเปนไสศึก วาตองถูกพมาฆาตายในทายท่ีสุดอยูแลว
เห็นไดจากประโยคท่ีวาพระยาจักรี ‘ควร’ รูชะตากรรมตน การใชอัญประกาศเดี่ยวเนน
คําวา ควร ยังเปนการเสริมความหมายวาพระยาจักรีรูชะตากรรมตนอยางแนนอน  แต
การท่ีเปนไสศึกน้ันเน่ืองจากตองการแกแคน จากประโยคท่ีวา ทานจึง...ยอนรอยตอบ
แทนใหสาสม กลาวคือ พระยาจักรีมีความแคนพระมหินทราธิราชกษัตริยอยุธยาท่ียอม
ใหพระราเมศวรและตนไปเปนตัวประกันของพมาและการเปนไสศึกยังทําใหพระเจาหง
สาวดีไมไดชัยชนะเพราะฝมือรบของตนเอง

ขอความน้ียังแสดงการเบี่ยงประเด็นความสนใจจากเรื่องของพระยาจักรีไปยัง
ประเด็นลักษณะนิสัยท่ีโหดรายของพระเจาหงสาวดี  แมผูแตงจะไมไดใชคําสื่อโดยตรง
แตการกลาววา คนไทย ‘ควรรู’ พระนิสัยพระเจาหงสาวดี เปนแสดงใหเห็นวาผูแตง
มั่นใจวาตนไดใหขอมูลแสดงความโหดรายของพระเจาหงสาวดีแกผูอานมากพอแลว
จนไมตองกลาวซ้ําอีก  และยังนําเหตุการณท่ีพระยาจักรีถูกพมาประหารโดยทําใหผูอาน
เขาใจวา พระเจาหงสาวดีใชความสบายใจของตนมาเปนเกณฑในการตัดสินฆาคน เพ่ือ
เปนการแสดงวาพระเจาหงสาวดีมีความโหดรายเปนอยางมาก  เลี้ยงไวจะลําบากใจ ฆา
ท้ิงเสียสบายใจกวา จบทายดวยประโยควา “ใครไปชวยหงสาวดีไว ระวังตัวเอาเอง”
เพ่ือเปนการสื่อความหมายวา ทุกคนท่ีชวยหงสาวดีไว จะตองไดรับผลตอบแทนท่ี
เลวราย  การเนนการสื่อความหมายเรื่องความโหดรายของพระเจาหงสาวดีน้ี เปนกลวิธี
ทางภาษาท่ีใชเพ่ือลดทอนความเลวรายในการเปนไสศึกของพระยาจักรี

3.2 การแกตางใหชวงเวลาในประวัติศาสตร

นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิริไพบูลยมีการแกตางใหกับ
สถานการณท่ีผูแตงเห็นวาเปน “จุดดางพรอย” ของประวัติศาสตรไทย คือชวงท่ีไทยยอม
เสียดินแดนใหฝรั่งเศส  ดังปรากฏในนวนิยายเรื่องทวิภพในตอนท่ีวา

“ผลประโยชนของแผนดิน  ไมใชของใคร  อังกฤษรบกับฝรั่งเศส
พรอมเสมอท่ีจะผาเราเปนสองซีก เหมือนผาชมพู  เมื่ออังกฤษพะวงถึง
ผลประโยชนในพมา   ก็ตองกลัววา หากฝรั่งเศสมีอํานาจในไทย  จะกระทบ
ผลประโยชนฝายเขา ฝรั่งเศสตองการคืบคลานจากญวน มาลาว เขมร ท่ีเขารู
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วาไทยมีอํานาจเหลืออยู  เขาก็ตองตัดทอนอํานาจไทย หากก็เกรงใจอังกฤษ
เรามีชองนิดเดยีวท่ีจะเอาตัวรอดได”

อันความรูน้ีใครเถียงได  มณีจันทรออกจะอัศจรรยใจ การสูญเสียท่ี
เธอเคยขัดใจวา...ทําไมยอมเขางาย ๆ บัดน้ีกุญแจไขความจริงอยูเบือ้งหนา

การตอสูเพ่ือแผนดินทํากันเงียบ ๆ ลับ ๆ
(ทวิภพ, 2551 : 571)

ผูแตงกําหนดใหตัวละครมณีจันทรซึ่งเปนตัวแทนของคนยุคใหม  กลาวถึง
ขอมูล ท่ี ทูตไทยในยุควิ เคราะหว า เปนขอมูล ท่ี ถูกตองตรงกับขอเ ท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร  โดยการกลาววา อันความรูน้ีใครเถียงได และยังกําหนดใหมณีจันทร
ประเมินคาคําพูดของทูตไทยทานน้ีวาเปนเรื่อง อัศจรรยใจ เน่ืองจากทําใหเธอเขาใจถึง
สาเหตุท่ีไทยยอมเสียดินแดน  และยังเปรียบเทียบแบบอุปลักษณวาคําพูดของทูตทานน้ี
เหมือนกุญแจ เน่ืองจากสามารถ ไข หรือทําใหเธอพบความจริงวาไทยไดพยายามรักษา
ดินแดนอยางสุดความสามารถแลวเสริมดวยประโยควา การตอสูเพ่ือแผนดินทํากัน
เงียบ ๆ ลับ ๆ ซึ่งทําหนาท่ีสื่อความได 2 ประการ ประการแรก  มีการตอสูเพ่ือแผนดิน
ในสมัย ร.ศ. 112 และการตอสูในครั้งน้ีเปนการตอสูท่ีคนยุคใหมไมทราบ อีกท้ังผูแตง
ยังกําหนดใหตัวละครมณีจันทรแสดงความรูสึกในเชิงบวกเมื่อไดทราบ “ขอเท็จจริง
เก่ียวกับการตอสูเพ่ือแผนดินในสมัยร.ศ. 112 “ ในตอนท่ีวา

“...ฉันภูมิใจ ในอดีตท้ังหมดของ...สยามประเทศของเราไมมีขอ
ตําหนิ ไมมีขอโตแยง”

คนพูดรูสึกปลอดโปรงใจอยางประหลาด...หาก ‘ใคร’ ในภายหนา
เธอจะโตแยงเชนเธอ จะขัดแคน  จะโทมนัสสูญเสีย  เธอยินดีท่ีจะยอมรับผิด
รวมอยางภาคภูมิ

เอกราชมีคากวาส่ําสมบัติท้ังปวง

(ทวิภพ, 2551 : 652)



131 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

รูปที่3 ปกนวนิยาย ทวิภพ, 2554

จากขอความตอนน้ีจะเห็นวาตัวละครมณีจันทรไดทําหนาท่ีประเมินคา
ประวัติศาสตรไทยโดยใชคําคุณศัพทเชิงบวกขยายประวัติศาสตรไทยวา ไมมีขอตําหนิ
ไมมีขอโตแยง แตการใชคําวา ไมมี ก็เปนการยอมรับไปดวยวา มีขอตําหนิและขอ
โตแยงในประวัติศาสตรชวงน้ีอยูจริง จึงทําใหเกิดประโยคปฏิเสธเชนน้ีข้ึน  นอกจากน้ียัง
ใชวลี อยางประหลาด ขยายคําวา ปลอดโปรง สื่อความหมายวาเปนความปลอดโปรง
ใจอยางมากจนไมสามารถอธิบายได  อีกท้ังยังมีการใชคําวา หาก เพ่ือสื่อความหมายใน
เชิงเง่ือนไข ตามดวยขอความท่ีแสดงการกระทําหรือความรูสึกเชิงลบตอประวัติศาสตร
คือ โตแยง ขัดแคน โทมนัส เปนการสื่อความวาหากเง่ือนไขเชนน้ีเกิดข้ึน ตัวละคร
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มณีจันทรไดแสดงวาเธอยินดีท่ีจะยอมรับผิดรวมอยางภาคภูมิ  วลีน้ีมีความโดดเดนทาง
ภาษาคือ มีคําท่ีมีความหมายเชิงลบและบวกมาอยูรวมกัน  คือ คําวา ยอมรับผิด มาอยู
รวมกับคําบอกความรูสึกเชิงบวก คือ ยินดีและภาคภูมิ จึงเปนการสื่อวา การท่ีไทยยอม
เสียดินแดนน้ี เปนเรื่องไมผิด เพราะมีผูท่ียินดี และภาคภูมิกับการสูญเสียครั้งน้ี และการ
ท่ีตัวละครมณีจันทรใชคําวา รวมรับผิด แสดงวาเธอไดแสดงการเปนอันหน่ึงอันเดียวกับ
ชวงเวลาในอดีตอยางชัดเจน อีกท้ังมีการปดทายขอความน้ีดวยประโยคท่ีวา
เอกราชมีคากวาส่ําสมบัติท้ังปวง ดวยตัวอักษรท่ีมีขนาดใหญมาก เพ่ือแสดงเหตุผล
สําคัญท่ีไทยตองยอมเสียดินแดนคือ เพ่ือรักษาเอกราชท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอ
คนไทย

ลักษณะเชนน้ียังปรากฏในนวนิยายเรื่อง คูกรรม ในตอนท่ีแมพูดกับอังศุมาลิน
เพ่ือใหเห็นความดีงามของตัวละครโกโบริซึ่งเปนทหารญี่ปุนวา

“...ถูกละท่ีสงครามทําใหเราเดือดรอน  แตหนูก็อยาลืมวาไมใช
ความผิดของพอดอกมะลิแก  แกเองพลัดท่ีนาคาท่ีอยูเขามาก็เพราะผลของ
สงคราม  แกไมรูไมเห็นอะไรดวยนอกจากมาทําตามหนาท่ี  หนูจะโทษวาเปน
ความผิดของแกไมได  ท่ีแกเลาถึงประเทศของแก  แกก็คงไมไดตั้งใจจะอวด
ถึงความวิเศษวิโสของบานเมืองแก  แกอาจจะอยากพูดถึงประเทศของแกให
คลายความคิดถึงบานลงเทาน้ันเอง  คนคนน้ีเปนคนดี  แกพยายามเขามาผูก
มิตรกับเราแทนท่ีจะขมขูอยางพวกอ่ืน ๆ เขาโดนกัน...”

(คูกรรม, 2556 : 652)

จะเห็นวาในเรื่อง คูกรรม น้ันผูแตงไดแกตางจุดบกพรองทางประวัติศาสตร
ในตอนท่ีไทยยินยอมใหญี่ปุนเดินทัพผานประเทศในสมัยท่ีจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปน
นายกรัฐมนตรี  ทําใหไทยตองเขาไปเก่ียวของกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 มากยิ่งข้ึน และได
ประกาศสงครามกับฝายพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ  สงผลใหประเทศไทยถูก
โจมตีจากฝายสัมพันธมิตรไดรับความเสียหายเปนอยางมาก โดยการกําหนดใหตัวละคร
อังศุมาลินเปนผูท่ีมีแนวคิดแบบชาตินิยม ไมยินดีท่ีใหญี่ปุนเขามามาในประเทศ  กลาว
ไดวาผูแตงตองการให ตัวละครอังศุมาลินเปนตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีไมเห็นดวยกับการ
ตัดสินใจใหญี่ปุนเดินทัพผานประเทศ โดยผูแตงไดแสดงวาการท่ีตัวละครอังศุมาลิน
มีความคิดเชนน้ีเน่ืองจาก “การมีทิฐิ” “ความดื้อรั้น” หรือ “การไมเขาใจโลกและชีวิต”
จึงตองมีตัวละครหลายตัวท่ีทําหนาท่ีเปนผูอบรมสั่งสอนเพ่ือใหเธอลดทิฐิ ความดื้อรั้น
และเขาใจโลกและชีวิตท่ีแทจริง  การยอมรับในความดีของตัวละครโกโบริซึ่งเปน
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นายทหารญี่ปุน  จึงสื่อถึงการยอมรับประเทศญี่ปุน หรือยอมรับการตัดสินใจของผูนําท่ี
อนุญาตใหญี่ปุนผานประเทศได  สงผลใหประวัติศาสตรไทยในชวงน้ีไมมีจุดดางพรอย
เพราะไดใชตัวละครอังศุมาลินเปนตัวแทนของการยอมรับและทําความเขาใจ
ประวัติศาสตรในชวงเวลาดังกลาว

ในดานกลวิธีการใชภาษาเพ่ือทําใหเห็นวาคนญี่ปุนเปนคนดีน้ัน ผูเขียนได
กําหนดใหตัวละครท่ีมีนัยยะเชิงอํานาจเปนผูกลาวอบรมสั่งสอนอังศุมาลิน คือ แม  จาก
ขอความท่ียกมาน้ีผูแตงไดกําหนดใหแมอร แมของอังศุมาลินกลาวในเชิงอบรมสั่งสอน
ลูกเก่ียวกับคนญี่ปุน โดยเริ่มจากประโยควา ถูกละท่ีสงครามทําใหเราเดือดรอน เปนการ
เริ่มประโยคท่ีแสดงความคิดเดียวกับผูฟงคืออังศุมาลินกอน เพ่ือใหอังศุมาลินยอมรับฟง
คําพูดตอไป  ซึ่งเปนประโยคท่ีไมตรงกับความคิดความเช่ือของอังศุมาลิน คือ การกลาว
วาโกโบริไมผิดในประเด็นตางๆ  เห็นไดจากคําพูดของแมอรวา ไมใชความผิด... แกไมรู
ไมเห็นอะไรดวย.... แกก็คงไมไดตั้งใจ.... จะเห็นไดวาตัวละครแมอรใชประโยคปฏิเสธ
โดยมีคําวา ไม เมื่อกลาวถึงโกโบริ เพ่ือเปนการสื่อความหมายวา  ประเด็นเหลาน้ันเปน
ประเด็นท่ีอังศุมาลินคิดกลาวโทษโกโบริ  แมอรจึงใสคําวา ไม เพ่ือปฏิเสธวาโกโบริ
ไมไดเปนอยางท่ีอังศุมาลินคิด  และยังใชประโยคปฏิเสธเปนเชิงสั่งหามวา หนูจะโทษวา
เปนความผิดของแกไมได และยังใหเหตุผลประกอบการกระทําตาง ๆ ของโกโบริคือ
มาอยูท่ีประเทศไทยเพราะสงคราม และเพ่ือทําหนาท่ีทหาร อีกท้ังใชประโยคเชิง
คาดคะเนในเชิงบวกวาโกโบรินาจะพูดถึงประเทศญี่ปุนเพราะคิดถึงบาน และไดประเมิน
คาโกโบริวา เปนทหารท่ีดี  พรอมกับเปรียบเทียบโกโบริกับทหารญี่ปุนกลุมอ่ืน ๆ ท่ีมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม เพ่ือใหเห็นความดีของโกโบริมากข้ึน อีกท้ังการท่ีแมเรียกโกโบริ
ตามช่ือท่ีตั้งใหใหมเหมาะกับการออกเสียงของคนไทยวา ดอกมะลิ เปนการแสดงวาแม
ยอมรับโกโบริในฐานะนายทหารญี่ปุนท่ีเปนคนดี

นอกจากตัวละครแมแลว  ยังมีตัวละครนายทหารอังกฤษผูศึกษาดาน
มานุษยวิทยาไดกลาวขอความเชิงอบรมสั่งสอนอังศุมาลินในประเด็นการไมยอมรับ
ทหารญี่ปุนดวยวา

“คุณเปนคนกลา  คงหัวแข็งดวย  ตัดสินใจเด็ดขาดแบบผูชาย
ฉะน้ัน  บางทีคุณอาจจะตัดสินชีวิตของคุณงาย ๆ  ประเภทลูกชาติเสือ  บาง
ทีแมจะผิดคุณก็ดันทุรังไปท้ัง ๆ ท่ีผิด ถาเปนผูชายก็เขาประเภทหาวหรือ
บาบิ่น ทหารหลายคนมีนิสัยแบบน้ีไดเหรียญกลาหาญไปแยะแลว แตน่ีคุณ
เปนผูหญิง อยาใชหัวใจอยางเดียว ใชสมองดวย อยาตัดสินใจงาย ๆ พยายาม
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ใชเหตุผลใหมาก  ชีวิตภายหนาคุณจะรุงโรจน  แตถาคุณ...ดันทุรัง สักวันหน่ึง
คุณจะรูวา สิ่งท่ีคุณตองการน้ันไดเลื่อนลอยหายไปเพราะตัวคุณเอง”

(คูกรรม, 2556 : 389 )

จากขอความน้ีจะเห็นวาตัวละครนายทหารอังกฤษ ไดกลาวในเชิงสั่งสอนแนะนํา
อังศุมาลิน หลังจากท่ีเขารูวาโกโบริรักอังศุมาลิน แตอังศุมาลินไมยอมรับความรักน้ัน
โดยการแสดงใหอังศุมาลินเห็นขอเสียของตนเองและแนะนําใหปรับปรุงตัวเอง โดยมี
จุดประสงคใหอังศุมาลิน  ยอมรับความรักจากโกโบริ การท่ีผูแตงกําหนดใหนายทหาร
อังกฤษซึ่งเปนชาวตะวันตกและเปนนักมานุษยวิทยากลาวคําพูดน้ี เพ่ือใหคํากลาวน้ี
นาเช่ือถือ เพราะสอดคลองกับขอเท็จจริงทางสังคมท่ีวา ชาวตะวันตกใหความสําคัญกับ
สิทธิเสรีภาพ ประกอบกับการเรียนดานมานุษยวิทยาทําใหเขาใหความสําคัญกับความ
เปนสิทธิมนุษยชนมากกวาเช้ือชาติ

ในดานกลวิธีการใชภาษาน้ี ผูแตงไดกําหนดใหนายทหารอังกฤษเริ่มตน
กลาวถึงลักษณะความเปนชาตินิยมและมีทิฐิมานะของอังศุมาลินโดยใชคําคุณศัพท
ขยายวา กลา  หัวแข็ง ตัดสินใจเด็ดขาด และยังเปรียบเทียบแบบอุปลักษณวา
อังศุมาลินเปน ลูกชาติเสือ เพราะรักศักดิ์ศรีของตนเองมาก  การกลาวเชนน้ีเปนการ
เปดประเด็นท่ีดูเหมือนจะเปนการช่ืนชม แตตอมานายทหารอังกฤษ ไดแสดงใหเห็น
ขอเสียของการมีคุณสมบัติดังกลาว คือ แมจะผิดคุณก็ดันทุรังไปท้ัง ๆ ท่ีผิด การใชคํา
วา ดันทุรัง เปนการสื่อใหเห็นวาการมีทิฐิอยางแรงกลาในทางท่ีผิดซึ่งในท่ีน้ีก็คือความคิด
ชาตินิยม ไมยอมรับความดีของคนญี่ปุน  อีกท้ังยังใชประโยคเง่ือนไขวา ถาเปนผูชายก็
เขาประเภทหาวหรือบาบิ่น ทหารหลายคนมีนิสัยแบบน้ีไดเหรียญกลาหาญไปแยะแลว
การใชประโยคเชนน้ีเพ่ือใหดูเหมือนวาเปนการช่ืนชม แตการท่ีอังศุมาลินไมใชผูชาย
จึงกลาวไดวาเธอไมไดรับการช่ืนชมแตประการใด  สอดคลองกับพูดของนายทหาร
อังกฤษในประโยคตอมาวา แตน่ีคุณเปนผูหญิง เพ่ือเปนการแสดงวาคุณลักษณะท่ีเธอ
กําลังเปนอยูน้ีไมเหมาะสมกับการเปนผูหญิง อีกท้ังยังใชคําพูดแบบสั่งไมใหทํา คือ อยา
ใชหัวใจอยางเดียว อยาตัดสินใจงาย ๆ และแบบสั่งใหทํา คือ พยายามใชเหตุผลให
มาก ขอความน้ียังเปนการสื่อนัยวา วิธีคิดแบบชาตินิยมหรือการมีทิฐิมานะในเรื่องเช้ือ
ชาติเปนการตัดสินใจงาย ๆ และเปนความคิดท่ีไมมีเหตุผล
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บทสรุป

นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรเรื่อง กษัตริยา อธิราชา อตีตา รมฉัตร ทวิภพ
และ คูกรรม ของ วิมล  ศิริไพบูลย ผลิตสรางอุดมการณรักชาติไทยโดยใชกลวิธีทาง
ภาษาแบบตาง ๆ ท้ังในดานการใชคํา รูปประโยคแบบตาง ๆ และกลวิธีทางวรรณศิลป
ในการยกยองในความเปนไทยท้ังดานศิลปะและการแสดง ดานการแตงกาย เอกราช
ไทย และแผนดินไทย เพ่ือใหคนไทยภาคภูมิใจและมีสํานึกรักชาติ และยังแสดงใหเห็น
วาในเหตุการณการเสียกรุงศรีอยุธยา  คนพมาเลวราย คือ การขาดคุณธรรม  และขาด
ความสามารถ เพ่ือใหพมากลายเปนอ่ืน นอกจากน้ียังมีกลวิธีการใชภาษาเพ่ือแกตางให
บุคคลคือ พระมหาธรรมราชาท่ีไดรับการกลาวหาเรื่องการเขากับฝายพมา  เพ่ือตองการ
ความเปนใหญ หรือพระยาจักรีท่ีเปนไสศึกใหพมาในชวงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 และ
มีกลวิธีการใชภาษาเพ่ือแกตางใหชวงเวลาในประวัติศาสตรท่ีแสดงจุดบกพรอง  และได
รับคําวิพากษวิจารณจากคนรุนหลังในสังคมไทย คือ ชวงเวลาท่ีประเทศไทยยอมเสีย
ดินแดนฝงซายแมนํ้าโขงใหฝรั่งเศสในชวงร.ศ.112 และเหตุการณท่ีรัฐบาลไทยยินยอม
ใหญี่ปุนเดินทัพผานประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือใหคนไทยมอง
ประวัติศาสตรไทยในเชิงบวก หรือมองประวัติศาสตรไทยเปนภาพท่ีสมบูรณแบบ
นวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล ศิริไพบูลยมีบทบาทหนาท่ีเปนปฏิบัติการทาง
วาทกรรมเน่ืองจากเปนกลุมขอความท่ีสามารถหยิบยื่นภาษารักชาติใหคนในสังคมไทย
โดยประเภทนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตรของวิมล  ศิริไพบูลยน้ีเปนพ้ืนท่ีในการในการ
ผลิตซ้ําหรือตอกย้ําอุดมการณรักชาติ ซึ่งเปนอุดมการณกระแสหลักในสังคมไทยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถนําเสนอภาพเชิงบวกของประวัติศาสตร
ไทยโดยใชคํา และการผูกประโยคในรูปแบบตาง ๆ  อุดมการณรักชาติในนวนิยายแนว
อิงประวัติศาสตรของวิมล ศิริไพบูลยน้ีมีความสัมพันธกับกลุมอํานาจใหญในสังคม คือ
กลุมอํานาจรัฐท่ีมักผลิตสรางวาทกรรมรักชาติในรูปแบบของปฏิบัติการตาง ๆ อยูเสมอ
เชน บทเพลงของทางราชการ คําขวัญวันเด็ก  แบบเรียน เปนตน และการท่ีนวนิยาย
แนวอิงประวัติศาสตรของวิมล ศิริไพบูลยไดใชภาษาภายใตกรอบของอุดมการณรักชาติ
สอดคลองกับปฏิบัติการทางวาทกรรมเหลาน้ี สงผลใหนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร
ของวิมล ศิริไพบูลยสามารถดํารงอยูและเปนท่ียอมรับในสังคมไทยได
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มาตรการปองกันความรุนแรง
อยางไมเปนทางการ :
การมีสวนรวมในการปองกันความรุนแรงของแฟนบอลไทย*

อาจินต ทองอยูคง
นักวิจยัอิสระ

บทคัดยอ

บทความน้ีเสนอวา แมฟุตบอลไทยถูกมองวามีความรุนแรงเกิดข้ึน
มากและแฟนบอลมักจะถูกกลาวถึงในแงของการเปนผูกอความ
รุนแรง แตในอีกดานหน่ึงน้ันแฟนบอลไทยก็สามารถมีสวนรวมใน
การปองกันความรุนแรงไดผาน “มาตรการปองกันความรุนแรง
อยางไมเปนทางการ” อันไดแก การกําหนด “ธรรมนูญแฟน” หรือ
ระเบียบขอปฏิบัติของแฟนบอล, บทบาทของผูนําเชียรในการผอน
คลายอารมณของแฟนบอล, และกิจกรรมท่ีชวยสรางความสัมพันธ
ท่ีระหวางแฟนบอลตางสโมสร มาตรการดังกลาวทํางานผาน
ความสัมพันธระหวางแฟนบอล โดยมีการรวมตัวกันไดเปนชุมชน
แฟนเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งการท่ีแฟนบอลมีสวนรวมในการปองกัน
ความรุนแรงน้ีนับเปนมาตรการปองกันความรุนแรงในฟุตบอลท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะของสังคมไทย

*บทความนี้ปรับปรุงมาจากสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “แอลกอฮอล ความรนุแรง และมาตรการปองกนัใน
ฟุตบอลไทย” โดยไดรับการสนับสนุนจากสาํนักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.)
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Measure of Informal Violence Prevention :
Fan Participation in the Prevention of Violence in
Thai Football

Arjin Thongyuukong
Independent researcher

Abstract

This article argues that, although Thai football leagues
are permeated with violence and fans are often
stigmatized as offenders, football fans could play a role
reducing this violence through “measure of informal
violence prevention”. For example, many fan groups
have enacted “football fan’s code of conduct” to curb
violent behavior. Chant-leaders can also play a
constructive role in toning down violent emotions and
increased contact between fan clubs could strengthen
relationships. These informal measures operate through
relationships between fans, so solidarity within fans'
communities is an important factor in their success and
the participation of fans generally is important in
preventing football violence.

________________________________________
รูปที่1 (รูปหนากอน) ผูนําเชียร
ที่มา อาจินต ทองอยูคง
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บทนํา
ปจจุบันการแขงขันฟุตบอลสโมสรไทยไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว

ในฤดูกาลแขงขัน 2556 เฉพาะการแขงขันระดับไทยพรีเมียรลีกมีผูเขาชมการแขงขันท่ี
สนามรวมตลอดท้ังป 1,657,887 คน1 และหากรวมถึงการแขงขันระดับดิวิช่ัน 1 และ 2
ดวยแลว คาดวาในแตละสัปดาหจะมีผูเขาชมการแขงขันท่ีสนามท่ัวประเทศรวมแลว
มากกวา 100,000 คน เรียกไดวาทุกวันน้ีการเขาชมการแขงขันฟุตบอลกลายเปนหน่ึง
ในกิจกรรมพักผอนหยอนใจของผูคนจํานวนมาก

ภายใตกระแสความนิยมของฟุตบอลไทยน้ีเอง ก็ไดมีการกอตั้งสโมสรฟุตบอล
ในจังหวัดตางๆท่ัวประเทศ2 เกิดการแขงขันฟุตบอลมากถึงประมาณ 50-60 นัดตอ
สัปดาห จากปริมาณการแขงขันและจํานวนผูชมท่ีมากข้ึนก็เริ่มปรากฏเหตุการณความ
รุนแรงท่ีเก่ียวของกับฟุตบอล (football-related violence) มากข้ึนไปดวย3 นับตั้งแต
เหตุการณความรุนแรงครั้งสําคัญ ท่ีกอใหเกิดความตื่นตัวแกสังคมไทยในการแขงขัน
ฟุตบอลชิงถวยพระราชทานถวย ก. ระหวางสโมสรเมืองทอง หนองจอก ยูไนเต็ด
กับการทาเรือไทย เอฟซี เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2553 และในการแขงขันระหวาง
สโมสรนครปฐม เอฟซีกับศรีสะเกษ-เมืองไทย เอฟซีเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2553 ท่ีท้ัง

1 บริษัทไทยพรเีมียรลกีจํากัด. “ดร.วชิิต แยมบุญเรอืง แถลงสรุปสถิตกิารแขงขนัประจําป 2013 ในงาน Meet
the Press” เขาถึงไดจาก www.thaipremierleague.co.th/news_detail.php?nid=00464 (1 กรกฎาคม
2557), 7 พฤศจกิายน 2556.
2 ปจจุบันเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยมีสโมสรฟุตบอลอยางนอยหนึ่งสโมสร ยกเวนจังหวัดแมฮองสอนและ
บึงกาฬ
3 แมวาภาพลักษณของฟุตบอลไทยนั้นมักจะถูกมองวามีความรุนแรงอยูมาก แตจากผลการศึกษาอีกสวนหนึ่ง
ของโครงการวิจัยนี้ก็พบวาความรุนแรงในฟุตบอลไทยยังไมเกิดขึ้นมากนักโดยเฉพาะเมื่อเปรียบกับตางประเทศ
จากสถิติการลงโทษการทําผิดขอบังคับการแขงขันของบริษัทไทยพรีเมียรลีก จํากัดในฤดูกาล 2556 พบวา
เหตุการณความรุนแรงที่สงผลใหเกิดความเสียหายแกรางกายและทรัพยสินโดยตรงนั้นไมไดเกิดขึ้นบอยครั้งหรือ
กอใหเกิดความเสียหายมากนัก การแขงขันในระดับพรีเมียรลีกและดิวิชั่น 1 ที่มีทั้งหมด 578 นัดนั้น มีการ
กระทําผิดขอบังคับฯในลักษณะดังกลาวทั้งหมด 12 นัด คิดเปน 2.1 % ของการแขงขันทั้งหมด และยังไมมีผูที่
ไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต นอกจากนี้แลว เหตุการณความรุนแรงในฟุตบอลไทยแตละครั้งก็มักจะเกิดขึ้น
ในการแขงขันที่มีบริบทเฉพาะบางลักษณะคือ 1. เปนการแขงขันที่มีผลสําคัญ 2. แฟนบอลเกิดความไมไววางใจ
ตอการทําหนาที่ของผูตัดสิน 3. มีผูชมจํานวนมาก และ 4. เกิดความบกพรองในการรักษาความปลอดภัย, ดู
รายละเอียดเกี่ยวกับสถิติและตัวอยางของกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในฟุตบอลไทยไดที่ อาจินต ทองอยูคง.
“แฟนบอล แอลกอฮอล และความรุนแรงในฟุตบอลไทย” ใน วสันต ปญญาแกว, พงศกร สงวนศักดิ์, และจุติ
พร ทรัพยปญญาญาณ (บรรณาธิการ). ฟุตบอลไทย: ประวัติศาสตร อํานาจ การเมือง และความเปนชาย
(กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาปญหาการพนัน), 2557, หนา 153-210.
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สองเหตุการณทําใหมีผูบาดเจ็บจํานวนหลายสิบคน รวมถึงเหตุการณปดลอมสนามแขง
โดยแฟนบอลท่ีไมพอใจการทํางานของคณะผูตัดสินก็เริ่มมีใหเห็นมากข้ึน4

ในเหตุการณความรุนแรงท่ีเก่ียวของกับฟุตบอลน้ัน “ตัวละคร” สําคัญท่ี
มักจะถูกกลาวถึงอยูเสมอคือแฟนบอล ในแงท่ีเปนผูกอความรุนแรง งานศึกษาทาง
สังคมศาสตร เ ก่ียวกับฟุตบอลในตางประเทศชวงแรกก็เริ่มมาจากการศึกษา
ปรากฏการณแฟนบอลอันธพาล (football hooliganism) โดยเฉพาะความพยายาม
อธิบายถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดแฟนบอลอันธพาล เชนคําอธิบายวาความรุนแรงท่ีเก่ียวของ
กับฟุตบอลในอังกฤษเกิดมาจากกลุมแฟนบอลท่ีเปนชนช้ันแรงงาน, ในไอรแลนดเหนือ
และเมืองกลาสโกวของสกอตแลนดเปนผลมาจากความขัดแยงของลัทธิทางศาสนา,
ในสเปนเปนผลมาจากความขัดแยงทางเช้ือชาต,ิ ในอิตาลีท่ีมาจากการแบงแยกระหวาง
ภูมิภาคเหนือ-ใต5, หรือในกรณีของแฟนบอลไทยท่ีมักจะถูกอธิบายโดยท่ัวไปในลักษณะ
ท่ีวา “บอลแพคนไมแพ” หรือเปนผลมาจากการบริโภคแอลกอฮอลของแฟนบอล
ซึ่งท้ังหมดน้ันลวนวางอยูบนฐานคิดท่ีมองแฟนบอลในฐานะผูกอความรุนแรง

ในดานหน่ึง มุมมองดังกลาวเปนการพยายามทําความเขาใจตอปรากฏการณ
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน แตในอีกดานหน่ึงน้ัน มันก็เปนการสรางตราบาปจนทําใหแฟน
บอลถูกมองในแงลบอยูเสมอ ผลทางลบของตราบาปดังกลาวแสดงออกมาผานกรณี
โศกนาฏกรรมท่ีฮิลสโบโร (Hillsborough disaster)6 โดยรายงานการสืบสวนเหตุการณ
น้ีหรือท่ีเรียกวา Taylor report ซึ่งเปดเผยในปค.ศ. 1989-1990 ระบุวาสาเหตสุวน
หน่ึงมาจากพฤติกรรมกาวราวของแฟนบอล ความมึนเมาจากการดืม่แอลกอฮอล และ
การลักลอบเขาชมการแขงขันโดยไมมตีั๋ว จนกระท่ังในชวงหลังมาน้ีท่ีความตื่นตระหนก
ตอปรากฏการณแฟนบอลอันธพาลลดลงก็ไดมีการรื้อฟนการพิจารณาคดดีังกลาวข้ึนมา
อีกครั้งหน่ึง และในปค.ศ. 2012 ก็มีการประกาศวา Taylor report น้ันเปนผลมาจาก
การสืบสวนท่ีผิดพลาดและจงใจบดิเบือนโยนความผดิไปท่ีแฟนบอล จนนายกรัฐมนตรี
ของอังกฤษและหนวยงานที่เก่ียวของออกมาแสดงความขอโทษตอสาธารณชน

4 ทั้ง 4 สโมสรที่กลาวถึงในยอหนานี้ ปจจุบันเปลี่ยนชือ่เปน เอสซีจี เมอืงทอง ยูไนเต็ด, สิงหทาเรือ เอฟซี,
นครปฐม ยูไนเต็ด, และศรีสะเกษ เอฟซี ตามลําดับ
5 Eric Dunning, “The Social Roots of Football Hooliganism: A Reply to the Critics of the
‘Leicester School'” in Richard Giulianotti, Norman Bonney and Mike Hepworth (eds.),
Football, Violence and Social Identity (London: Routledge), 2005[1994], p.147.
6 โศกนาฏกรรมที่ฮิลสโบโรเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1989 ในการแขงขันฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษรอบรองชนะเลิศ
ระหวางลิเวอรพูล เอฟซีกับนอตติงแฮม ฟอเรสต ที่สนามฮิลสโบโร ซ่ึงเกิดการแตกตื่นของฝูงชน (human
stampede) ในชวงเริ่มตนของการแขงขันผูชมจํานวนมากกรูกันเขามาในสนามจนเบียดอัดผูชมดานหนาใหติด
กับรั้วเหล็ก ทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากถึง 96 คน และบาดเจ็บอีก 766 คน
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ถึงกระน้ันก็ตาม กรณดีังกลาวก็ทําใหแฟนบอล (ท่ีเปนผูเสียหายในเหตุการณน้ันดวย)
ตองถูกมองวาเปนฝายกระทําผดิมากวายี่สิบป7

Anthony King มองวาภาพของแฟนบอลอันธพาลท่ีถูกสรางข้ึนมาในชวง
คริสตทศวรรษ 1960 น้ันเปนผลมาจากภาวะตื่นตระหนกทางศีลธรรม (moral panic)
ท่ีสังคมมีตอแฟนบอลมากจนเกินเหตุ โดยเฉพาะบทบาทของสื่อมวลชนท่ีทําใหแฟน
บอลดูเปนกลุมคนท่ีกอความรุนแรงอยูเสมอ8 การผลิตซ้ําภาพลักษณดังกลาวไมเพียงแต
จะสรางตราบาป แตยังอาจมีสวนทําใหสถานการณความรุนแรงยิ่งลุกลามมากข้ึนดวย
ดังท่ี Stuart Hall ศึกษาการรายงานขาวเก่ียวกับความรุนแรงในฟุตบอลอังกฤษและ
เสนอวา การท่ีสื่อมวลชนเสนอขาวเก่ียวกับความรุนแรงโดยขับเนนอารมณจนเกินจริง
น้ันอาจทําใหเกิดความรุนแรงมากข้ึนได เพราะยิ่งมีการนําเสนอท่ีดูรุนแรงมากข้ึน
ก็จะสงผลใหฝายรักษาความปลอดภัยทําหนาท่ีอยางเขมงวดเกินจริงจนมีโอกาสเกิดการ
กระทบกระท่ังระหวางแฟนบอลกับเจาหนาท่ีไดมากข้ึน9

ดวยลักษณะดังกลาว บทความน้ีจึงพยายามมองแฟนบอลไทยในมิติท่ีมากไป
กวาการเปนผูกอความรุนแรง โดยเสนอวา แมในดานหน่ึงน้ันแฟนบอลไทยจะมีสวนท่ี
กอใหเกิดความรุนแรงในฟุตบอล แตในอีกดานหน่ึงน้ันพวกเขาก็สามารถท่ีจะมีสวนรวม
ในการปองกันความรุนแรงในฟุตบอลไดดวย ผานกลไกท่ีบทความน้ีเรียกวาเปน
“มาตรการปองกันความรุนแรงอยางไมเปนทางการ”

โดยสรุปแลว บทความน้ีจะช้ีให เห็นถึงบทบาทของแฟนบอลไทย
ในการปองกันความรุนแรง โดยใชขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ของแฟนบอลไทยและการสัมภาษณแกนนําผูมีบทบาทสําคัญในแฟนบอลกลุมตางๆ
ในชวงฤดูกาลแขงขัน 2556 (มีนาคม – ธันวาคม 2556)

7 ดูรายละเอียดในกรณนีี้ไดที่ ปดิเทพ อยูยืนยง. “ผลจากโศกนาฏกรรมฮิลสโบโร ค.ศ. 1989 ตอกฎหมายกฬีา
อังกฤษ: มองจากอดีต ปจจุบันและอนาคต” ประชาไท. เขาถึงไดจาก
www.prachatai.com/journal/2012/09/42654 (3 กรกฎาคม 2557), 15 กนัยายน 2555.
และ พลพงศ จันทรอัมพร. “ความจรงิเปดเผย!! ตํารวจและเจาหนาที่บิดเบือนโศกนาฏกรรมฮิลสโบโรห” Goal.
เขาถึงไดจาก www.goal.com/th/news/4256/ฟุตบอลอังกฤษ/2012/09/13/3373580/ความจริงเปดเผย
(3 กรกฎาคม 2557), 13 กันยายน 2555.
8 Anthony King. “The Postmodernity of Football Hooliganism” The British Journal of
Sociology, 48(4), 1997, p. 576-593.
9 Stuart Hall. “The Treatment of Football Hooliganism in the Press” in Roger Ingham (ed.),
Football Hooliganism: The Wider Context (London: Inter-Action Imprint), 1978, p. 15-36.
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แฟนบอล ความรุนแรง และวัฒนธรรมแฟน
Desmond Morris เสนอวาการแขงขันฟุตบอลน้ันเปนกิจกรรมท่ีวางอยูบน

ระบบสัญลักษณแบบเดียวกับการลา สงคราม และกิจกรรมทางศาสนา ในแงน้ีการ
แขงขันฟุตบอลจึงมีแนวโนมท่ีจะเกิดความรุนแรงไดมาก10 อยางไรก็ดีฟุตบอลอยางท่ีเรา
รูจักกันทุกวันน้ีก็ถูกพัฒนาข้ึนมาในฐานะท่ีเปนกีฬาสมัยใหม (modern sport) ตามท่ี
Norbert Elias and Eric Dunning เสนอวากีฬาสมัยใหมน้ันถือกําเนิดข้ึนมาพรอมๆกับ
กระบวนการทําใหเปนอารยะ (civilising process) ของสังคมสมัยใหมท่ีมุงควบคุม
ความรุนแรง ดังน้ันแลวลักษณะของกีฬาสมัยใหมจึงมุงใหเปนการแขงขันโดยปราศจาก
ความรุนแรง แตในอีกดานหน่ึงกีฬาสมัยใหมก็มีหนาท่ีชวยลดความจําเจใหกับผูคนใน
สังคมอุตสาหกรรมดวยการสรางความตื่นเตน ลักษณะของกีฬาจึงเปนการปลดปลอย
ความรุนแรงทางอารมณแตควบคุมความรุนแรงทางกายภาพ (control physical de-
control emotion)11 จากท่ีกลาวมาน้ีจะเห็นไดถึงลักษณะสองดานของฟุตบอลท่ีคัด
งางกันอยูเสมอ ระหวางการปลดปลอยความรุนแรงและการจัดการความรุนแรง จึงไมใช
เรื่องแปลกอะไรท่ีความสนใจศึกษาฟุตบอลจากมุมมองทางสังคมศาสตรน้ันจะให
ความสําคัญกับประเด็นเรื่องความรุนแรง

ความสนใจศึกษาแฟนบอลโดยมากแลวผูกอยูกับความเปลี่ยนแปลงของ
วงการฟุตบอลในยุโรป ซึ่งเปนท้ังศูนยกลางของโลกฟุตบอลและโลกวิชาการ งานศึกษา
แฟนบอลเริ่มไดรับความสนใจเปนอยางมากในชวงคริสตทศวรรษ 1960 ท่ีวงการ
ฟุตบอลยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษกําลังประสบกับปญหาความรุนแรงอันเน่ืองมาจากแฟน
บอลอันธพาล งานศึกษาเก่ียวกับแฟนบอลในชวงน้ันจึงมักจะพยายามอธิบายถึงการเกิด
ข้ึนมาของแฟนบอลอันธพาล12 ขณะท่ีความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญประการตอมาเกิดข้ึน
ในชวงคริสตทศวรรษ 1990 ท่ีฟุตบอลสโมสรยุโรปเริ่มมีการดําเนินการอยางเปนธุรกิจ
เต็มตัว หลังไดรับผลกระทบสําคัญมาจากเหตุการณโศกนาฏกรรมท่ีฮิลสโบโร ทําใหมี
การออกกฎหมายบังคับใหสนามฟุตบอลตองมีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
หลายดานซึ่งตองใชงบประมาณจํานวนมาก สโมสรตางๆจึงมีการดําเนินการท่ีเปนไป
เพ่ือธุรกิจมากข้ึน ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ีทําใหวิถีการบริโภคฟุตบอลเปลี่ยนไป
กลุมผูบริโภคหลักเปลี่ยนจากชนช้ันแรงงานมาเปนชนช้ันกลางท่ีมีกําลังซื้อมากกวา

10 Desmond Morris. The Soccer Tribe (London: Cape), 1981.
11 Norbert Elias and Eric Dunning. Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilising
Process. Eric Dunning (ed.), (Dublin: University College Dublin Press), 2008[1986].
12 Richard Giulianotti. Football: A Sociology of the Global Game. (Cambridge: Polity Press),
1999.
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และการดําเนินการแบบธุรกิจอยางเต็มตัวน้ีก็ไดทําใหกลุมแฟนบอลดั้งเดิมรูสึกสูญเสีย
ความผูกพันกับสโมสร ประเด็นการศึกษาในชวงหลังคริสตทศวรรษ 1990 จึงหันมาอยูท่ี
การศึกษาผลกระทบจากการกลายเปนธุรกิจท่ีมีตอแฟนบอล13

ภายใตกระแสการตั้งคําถามกับการกลายเปนธุรกิจของสโมสรฟุตบอล
ประเด็นยอยอันหน่ึงท่ีนาสนใจคือการใหความสําคัญกับบทบาทของแฟนบอลท่ีมีตอการ
กลายเปนธุรกิจของสโมสร ท้ังท่ีสนับสนุนสโมสรและตอรองเพ่ือรักษาผลประโยชนของ
แฟนบอล ซึ่งในดานหน่ึงก็เปนการยอนกลับไปตั้งคําถามตอคําอธิบายเก่ียวกับ “แฟน
บอลอันธพาล” ในชวงกอนหนาดวย เชนท่ี Vincenzo Scalia ศึกษากลุมแฟนบอล
สโมสรอิตาลีท่ีมีการรวมตัวกันเปนกลุมแฟนท่ีเรียกวา ultras (ซึ่งมักจะมีภาพลักษณของ
แฟนบอลอันธพาล) และเสนอวา กลุม ultras ของสโมสรตางๆไมไดมีเฉพาะแงลบอยาง
ท่ีเคยมองกันมากอน แตในอีกดานหน่ึงท่ีไมคอยจะถูกมองน้ัน พวกเขามีบทบาทสําคัญ
หลายอยาง ท้ังในการเปนตัวเช่ือมระหวางสโมสรกับผูชมท่ัวๆไป จัดกิจกรรมระหวาง
กลุมแฟนดวยกัน หรือกระท่ังมีสวนชวยในยามท่ีสโมสรประสบปญหาการเงิน14 หรือท่ี
Rex Nash ศึกษาการรวมกลุมของแฟนบอลในลักษณะของ “สมาพันธแฟนบอล” ท่ีมี
แฟนบอลจากหลายๆสโมสรมารวมตัวกันเพ่ือตอรองกับสโมสรในประเด็นตางๆ
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องคาบัตรเขาชมการแขงขันท่ีสูงข้ึน ซึ่งการรวมตัวกันไดของ
แฟนบอลจํานวนมากน้ีทําใหพวกเขามีอํานาจตอรองมากข้ึน15 งานศึกษาในกลุมน้ีชวย
ช้ีใหเห็นบทบาทของแฟนบอลในอีกดานท่ีไมไดเปนผูกอความรุนแรงเสมอไป

ดังท่ีกลาวไปแลววางานศึกษาแฟนบอลตางประเทศหลายช้ินในชวงหลัง
ช้ีใหเห็นถึงบทบาทของแฟนบอลในกิจกรรมตางๆนอกเหนือจากการเปนเพียงผูชมหรือผู
กอความรุนแรง ผูเขียนเห็นวาบทบาทดังกลาวเปนลักษณะท่ีสําคัญของวัฒนธรรมแฟน
(fan culture) ซึ่งไมใชแคในแฟนบอลยุโรปเทาน้ันท่ีมีวัฒนธรรมแฟนบอลในลักษณะ
ดังกลาว แมวาฟุตบอลสโมสรไทยจะไดรับความนิยมมาไดไมนาน แตก็มีงานศึกษาหลาย
ช้ินท่ีช้ีใหเห็นวาไดเกิดวัฒนธรรมแฟนบอลไทยข้ึน และทําใหแฟนบอลมีบทบาทใน

13 Adam Brown. “Introduction” in Adam Brown (ed.), Fanatics!: Power, Identity, and Fandom
in Football (London: Routledge), 1998, p.1-7.
14 Vincenzo Scalia. “Just a Few Rogues?: Football Ultras, Clubs and Politics in Contemporary
Italy” International Review for the Sociology of Sport, 44(1), 2009, p. 41-53.
15 Rex Nash. “Contestation in Modern English Professional Football: The Independent
Supporters Association Movement” International Review for the Sociology of Sport, 35(4),
2000, p. 465-486.
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กิจกรรมตางๆนอกเหนือไปจากแคการชมการแขงขัน หรือการกอความรุนแรงดวย
เชนกัน

ยอนกลับไปชวงกอนหนาท่ีฟุตบอลสโมสรไทยจะไดรับความนิยมอยางปจจบุนั
ณ เวลาน้ันกระแสความสนใจฟุตบอลของคนในสังคมไทยอยูท่ีฟุตบอลสโมสรยุโรปและ
ก็กอใหเกิดวัฒนธรรมแฟนบอลสโมสรยุโรปในสังคมไทยข้ึนมา ดังเชนงานของ ณัฐสุพงศ
สุขโสต ท่ีเสนอวาแฟนบอลยุโรปในสังคมไทยใชการสื่อสารในลักษณะตางๆเพ่ือสราง
และสืบทอดอัตลักษณความเปนแฟนบอล รวมถึงมีการรวมตัวกันเปนกลุมแฟนคลับและ
ทํากิจกรรมตางๆรวมกันนอกเหนือจากการดูฟุตบอลดวย16

เมื่อฟุตบอลสโมสรไทยไดรับความนิยมมากข้ึน งานศึกษาหลายช้ินก็ช้ีใหเห็น
ถึงการเกิดข้ึนมาของวัฒนธรรมแฟนบอลไทยท่ีมีการรวมตัวเปนกลุมแฟนคลับและทํา
กิจกรรมตางๆรวมกัน เชนงานของกุลวิชญ สําแดงเดช ท่ีศึกษาการใชสื่อในการสราง
และธํารงรักษาอัตลักษณแฟนบอลของสโมสรชลบุรี เอฟซี และเสนอวาแฟนบอล
ชลบุรีฯ มีการสื่อสารในหลายลักษณะท่ีทําใหพวกเขารวมกลุมกันเปนแฟนบอลได โดยมี
ลักษณะ “ทองถ่ินนิยม” หรือความรูสึกเปนพวกเดียวกันของคนในทองถ่ินเปน
แกนกลางสําคัญ17 งานศึกษาของสายชล ปญญชิต ท่ีศึกษากิจกรรมตางๆของกลุม
อุลตราเมืองทองแฟนบอลกลุมหลักของสโมสรเมืองทองฯ และเสนอวาแฟนบอลมีการ
ทํากิจกรรมตางๆรวมกันจํานวนมาก ซึ่งทําใหแฟนบอลมีลักษณะเปนทุนทางวัฒนธรรม
ใหกับสโมสรดวย18 หรืองานของอาจินต ทองอยูคง ท่ีศึกษากิจกรรมตางๆของแฟนบอล
ไทย และเสนอวา กิจกรรมตางๆท่ีแฟนบอลทํารวมกันน้ันเปนสื่อกลางท่ีทําใหเกิดชุมชน
แฟน (หรือเรียกกันโดยท่ัวไปวากลุมแฟนคลับ) ซึ่งชุมชนแฟนน้ีเปนทุนท่ีทําใหแฟนบอล
ไมไดเปนผูบริโภคหรือชมการแขงขันเพียงอยางเดียวแตสามารถแสดงบทบาทของการ
ผลิตไดดวย เชนการผลิตบรรยากาศในสนาม ผลิตเพลงเชียร ผลิตกิจกรรมตางๆท่ีแฟน
บอลทํารวมกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมแฟนบอลน้ันเกิดข้ึนมาโดยแฟนบอลมีสวน
รวม19 งานศึกษาเหลาน้ีลวนแตช้ีไปในทางเดียวกันถึงบทบาทของวัฒนธรรมแฟนบอล
ไทย ท่ีแฟนบอลสามารถแสดงบทบาทตางๆไดมากกวาการเปนผูชมเพียงดานเดียว

16 ณัฐสุพงศ สขุโสต. บทบาทของการสื่อสารกับกระบวนการสรางและสืบทอดวัฒนธรรม “แฟนบอล” ใน
สังคมไทย. (วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต [สื่อสารมวลชน] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 2548.
17 กุลวิชญ สําแดงเดช. การใชสื่อเพ่ือสรางและธํารงรักษาอัตลักษณของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี.
(วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย), 2551.
18 สายชล ปญญชิต. ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม: ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก
ยูไนเต็ด. (วิทยานิพนธสังคมวทิยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2553.
19 อาจนิต ทองอยูคง. “แฟนบอล”: ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย. (วิทยานิพนธ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต [มานุษยวิทยา] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 2555.
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จากท่ีกลาวมาแลว ผูเขียนเสนอใหมองแฟนบอลผานมุมมองแบบแฟนศึกษา
(fan studies) ท่ีเสนอวาแฟนหรือผูบริโภคสื่อบันเทิงตางๆน้ันไมไดมีบทบาทเพียงแค
การเปนผูบริโภคเพียงดานเดียว แตในอีกดานหน่ึงน้ันแฟนยังแสดงบทบาทในการผลิต
ดวย เชนท่ี Henry Jenkins ศึกษาแฟนซีรี่ยโทรทัศนและเสนอวาพวกเขาไมไดแคดูซีรี่ย
โทรทัศนเทาน้ัน แตยังมีการรวมกลุมกันเปนชุมชนแฟน (fan community) และ
รวมกันทํากิจกรรมในลักษณะอ่ืนๆดวย เชนการเขียนแฟนฟค (fanfic หรือ fan
fiction)20 ทําแฟนซีน (fanzine)21 จัดกิจกรรมประจําป และกระท่ังการเรียกรองให
ยกเลิกการตัดจบซีรี่ส22 เมื่อมองแฟนบอลดวยแนวคิดเดียวกันน้ี แฟนบอลจึงไมไดเปน
แคผูชมการแขงขัน แตสามารถท่ีจะมีสวนรวมในการสรางกิจกรรมตางๆท่ีอยูรายรอบ
ฟุตบอลข้ึนมาได หรือกลาวในอีกแบบหน่ึงก็คือ แฟนบอลสามารถท่ีจะมีสวนรวมใน
มาตรการปองกันความรุนแรงไดดวย

จากท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ัน เพ่ือท่ีจะขยายมุมมองตอแฟนบอลใหมากไปกวา
การเปนผูกอความรุนแรงเพียงดานเดียว ผูเขียนจึงเสนอใหพิจารณาวาแฟนบอลไทย
สามารถท่ีจะมีสวนรวมในการปองกันความรุนแรงผาน “มาตรการปองกันความรุนแรง
อยางไมเปนทางการ” ดวยกลไกและเง่ือนไขแบบใดไดบาง โดยในสวนตอไปจะเปนการ
กลาวถึงขอจํากัดของ “มาตรการปองกันความรุนแรงอยางเปนทางการ” ท่ีดําเนินงาน
โดยฝายจัดการแขงขัน และหลังจากน้ันจะกลาวถึงบทบาทของ “มาตรการปองกันความ
รุนแรงอยางไมเปนทางการ” ท่ีดําเนินงานโดยแฟนบอล

มาตรการปองกันความรุนแรงอยางเปนทางการของฝายจดัการแขงขัน
การจัดการดานการรักษาความปลอดภัยในการแขงขันฟุตบอลสโมสรไทยน้ัน

เปนหนาท่ีรับผิดชอบของสโมสรเจาของสนาม โดยแตละสโมสรตองปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับขององคกรกลางผูควบคุมการแขงขันอีกช้ันหน่ึง ซึ่งในแตละครั้งจะมผีูควบคมุ
การแขงขันเปนตัวแทนไปท่ีสนามเพ่ือควบคุมการดําเนินงาน

20 แฟนฟคคือ คืองานในลกัษณะเรือ่งแตง (fiction) ที่แฟนเขียนขึน้โดยนําเคาโครงเรือ่งเดิมที่พวกเขาเปนแฟน
นั้นมาดัดแปลง ตอเตมิหรอืเนนจดุสนใจใหม และเผยแพรกันในกลุมแฟน
21 แฟนซีนคือ “นิตยสารทํามอื” ที่จัดทําและเผยแพรกันเองในกลุมแฟน โดยเนื้อหาจะเกีย่วของกบัสิ่งที่พวกเขา
ชื่นชอบรวมกัน แฟนซีนสวนใหญจะมีพ้ืนทีส่ําหรับแฟนสงจดหมายมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในยุคกอน
อินเทอรเน็ตนั้นแฟนซีนเปนหนึ่งในชองทางการสือ่สารระหวางแฟนที่สําคัญที่สุด
22 Henry Jenkins. Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture (London:
Routledge), 1992.
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องคกรกลางท่ีรับผิดชอบดานการจัดการจัดการแขงขันฟุตบอลสโมสรไทยน้ัน
มีอยู 2 องคกร องคกรแรกคือบริษัทไทยพรีเมียรลีก จํากัด รับผิดชอบการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลในระดับพรีเมียรลีกและดิวิช่ัน 1 องคกรท่ีสองคือคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลเอไอเอส ลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 ซึ่งรับผิดชอบการจัดการแขงขันในระดับดิวิช่ัน 2
ซึ่งท้ังสององคกรน้ันจะมีคูมือหรือแบบแผนการรักษาความปลอดภัยเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานใหกับสโมสรตางๆ ซึ่งจะมีการปรับปรุงเปนประจําทุกป และถาหากสโมสรใด
ไมสามารถปฏิบัติตามไดก็อาจมีโทษปรับตามแตกรณี

ในสวนของสโมสรท่ีแขงขันในระดับไทยพรีเมียรลีกและดิวิช่ัน 1 น้ัน บริษัท
ไทยพรีเมียรลีกฯกําหนดใหมีเจาหนาท่ีตํารวจหรือสารวัตรทหารไมต่ํากวา 10 นายตอ
ผูชม 1,000 คนและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไมต่ํากวา 50 นาย (เพ่ิมอัตราสวน
ตามจํานวนผูชม) และไดระบุแนวทางการรักษาความปลอดภัยใน “ขอบังคับ และ
ระเบียบ วาดวยการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย พ.ศ.2556” ไวดังน้ี

ผนวกท่ี 3
คูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแขงขนัของทีมเหยา

(Local Organizing Committee)…
…1. งานรักษาความปลอดภัย (security management)
การดูแลทางเขา-ออกสนามของผูชม ท้ังกอนและหลังการแขงขัน

ใหแตงตั้งเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและมอบหมายใหรับผิดชอบเขา
ปฏิบัติหนาท่ีอยางนอย 2 ช่ัวโมง กอนการแขงขันจะเริ่ม และตองอยูปฏิบัติ
หนาท่ีจนกระท่ังผูชมและนักกีฬา ไดออกไปจากสนามแลวดวยความปลอดภัย
จนหมดสิ้น

การดูแลความปลอดภัยใหแกเจาหนาท่ีและนักกีฬา ทีมเยือน ผู
ควบคุมการแขงขันและผูตัดสินตลอดการแขงขัน ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
จัดกําลังเจาหนาท่ีตํารวจมาประจําอยูท่ีสนามแขงขันอยางนอย 30 นายหรือ
ตามสัดสวนท่ีกําหนดไวในผนวกท่ี 6 ขอ 5.2.8 เพ่ือใหการอารักขาและดูแล
โดยเฉพาะผูตัดสิน ใหวางกําลังประจําหนาหองพัก และใหจัดเจาหนาท่ีตํารวจ
จํานวนหน่ึง เขาอารักขาผูตัดสิน ตั้งแตสนามจนถึงหองพักท้ังจบครึ่งเวลาแรก
และครึ่งเวลาหลัง ซึ่งในกรณีปกติการอารักขาน้ีอาจทําในระยะหางๆ ได โดย
ภารกิจดานการรักษาความปลอดภัยแกบุคคลแตละกลุม ใหเริ่มตั้งแตเดินทาง
ไปถึงสถานท่ีจัดการแขงขัน จนกระท่ังบุคคลท้ังหมดไดเดินทางออกไปจาก
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สถานท่ีจัดการแขงขันเปนท่ีเรียบรอยแลว ซึ่งท้ังน้ี ใหรวมถึงกลุมแฟนคลับ
ของทีมเยือนอีกดวย

การดูแลความปลอดภัยใหแกผูชมตลอดการแขงขัน วางกําลัง
เจาหนาท่ีดวยจํานวนท่ีเหมาะสมเขาประจําตามจุดตางๆ ท่ีผูจัดการสนาม
เห็นสมควร โดยเฉพาะอัฒจันทรท่ีมิไดมีรั้วปดก้ันระหวางกองเชียรของคู
แขงขันและรวมถึงมาตรการหามและตรวจเช็ค การพกพาอาวุธและนําวัสดุท่ี
อาจแปรสภาพใชเปนสิ่งของทํารายกัน หรือกอใหเกิดอันตรายได เชน ขวดนํ้า
แกวหรือถวยพลาสติก หรือเครื่องดื่มท่ีบรรจุในภาชนะโลหะ พลุ ดอกไมไฟ
ฯลฯ เขาไปในสนาม

การดูแลความปลอดภัยใหแกผูชม VIP ใหวางกําลังเจาหนาท่ีดูแล
ความปลอดภัยใหแกบุคคลหรือคณะบุคคลระดับ VIP ท่ีเขาชมและใหมีการ
ก้ันบริเวณใหเปนสัดสวนเฉพาะ และปฏิบัติหนาท่ีจนบุคคลดังกลาวเดินทาง
กลับ

การดูแลความปลอดภัยท่ีหองจําหนายตั๋ว ควรจัดกําลังเจาหนาท่ี
ตํารวจจํานวนหน่ึงเขาทําการอารักขา ใหความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีท่ีขายตั๋ว
ท่ีรับผิดชอบเงินเปนจํานวนมาก

การกําหนดทางเขา-ออกสนาม อาจกําหนดประตูเขาใหเปดเปนบาง
ประตู แตเมื่อถึงตอนฟุตบอลจบการแขงขันควรเปดทุกประตูอัฒจันทรและ
หองอํานวยความสะดวกตางๆ ควรมีอุปกรณดับเพลิงฉุกเฉินท่ีใชงานไดเสมอ
ตามสมควร23

สวนของการแขงขันระดับลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 กําหนดใหมีเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยไมต่ํากวา 10 นายตอผูชม 1,000 คน โดยตองเพ่ิมจํานวนตามจํานวน
ผูชมการแขงขัน และแบงหนาท่ีตามตําแหนงรับผิดชอบตางๆคือ

ขอ 16. เจาหนาท่ีฝายรักษาความปลอดภัย (SAFETY &
SECURITY OFFICERS) ดานตาง ๆ ตามท่ีจะเห็นสมควร อาทิ เจาหนาท่ี
ดับเพลิงเจาหนารักษาความสงบและปราบจลาจล รวมท้ังการเฝาระวังและ
ปองกัน การขวางปาขวดนํ้าหรือสิ่งของอ่ืนๆ เขาไปในสนามหรือ การจุดพลุไฟ

23 บริษัทไทยพรเีมียรลกีจํากัด. ขอบังคับ และระเบียบ วาดวยการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย
พ.ศ.2556. (เอกสารไมตีพิมพ), 2556, หนา 38-39.
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หรือจุดประทัดในทุกกรณีเจาหนาท่ีผูชํานาญการดานวัตถุระเบิด หนวยสุนัข
ตํารวจ เจาหนาท่ีควบคุมการจราจรท้ังน้ีอาจจะเปนเจาหนาท่ีในเครื่องแบบ
อาทิ ตํารวจ ทหาร ฯลฯ หรือเจาหนาท่ีนอกเครื่องแบบท่ีไดรับการฝกอบรม
ในดานการรักษาความปลอดภัยก็ได24

จากการเก็บขอมลูภาคสนาม ผูเขียนพบวาการทําหนาท่ีดานการรกัษาความ
ปลอดภัยของแตละสนามจะมรีะดบัความเขมงวดแตกตางกันไป ในภาพรวมแลวระดับ
ไทยพรีเมียรลีกและดิวิช่ัน 1 จะมคีวามเขมงวดมากกวา สวนดิวิช่ัน 2 จะผอนปรนใหใน
หลายดาน โดยรวมแลวพอจะแบงองคประกอบในการรักษาความปลอดภัยท่ีสําคญัได
เปน 3 สวน คือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย การอนุญาต/
ไมอนุญาตใหนําสิ่งของข้ึนไปบนอัฒจันทร และการจัดแบงพ้ืนท่ีของแฟนบอลสองฝาย

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยในแตละสนามโดยท่ัวไปแลวจะเปนการปฏิบัติงาน

รวมกันของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เจาหนาท่ีตํารวจ อาสาสมัครตํารวจ
บาน/ชุมชน (อส.ตร.) หรือทหาร จํานวนของเจาหนาท่ีจะข้ึนอยูกับการจัดการของ
สโมสร ซึ่งมักจะอิงอยูกับจํานวนผูชมและขนาดของสโมสร อยางเชนสโมสรเมืองทองฯ
ท่ีมีผูชมเปนจํานวนมากจะมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยครั้งละประมาณ 250 นาย
แตหากเปนสโมสรท่ีมีผูชมจํานวนไมมากนักก็จะมีจํานวนเจาหนาท่ีนอยลงลดหลั่นกันไป
โดยบางสนามอาจมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเพียงไมถึง 10 นายเทาน้ัน

การจัดหาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเปนหนาท่ีรับผิดชอบของสโมสร
เจาของสนาม โดยท่ัวไปแลวคาจางมักจะอยูในอัตราคนละประมาณ 300-500 บาทตอ
วัน บางสโมสรอาจใชการขอความรวมมือจากหนวยงานราชการตางๆเชนตํารวจหรือ
ทหารซึ่งจะทําใหเสียคาใชจายนอยลง

อยางไรก็ดีการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยยังมีขอจํากัดอยู
หลายดาน ในเหตุการณความรุนแรงหลายครั้งพบวาจํานวนเจาหนาท่ีไมเพียงพอตอการ
รักษาความปลอดภัย รวมถึงเจาหนาท่ียังดูจะไมสามารถมีบทบาทในการขัดขวางความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนไดมากนัก ขอจํากัดหน่ึงมาจากเรื่องคาใชจายท่ีทําใหไมสามารถจาง
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไดในจํานวนท่ีมากพอ เน่ืองจากรายไดจากคาบัตรเขาชม

24 สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย. คูมือการแขงขันฟุตบอลอาชีพ ลีกภูมิภาค ดิวิช่ัน 2 ของสมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทย. (เอกสารไมตีพิมพ), 2556, หนา 19.
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การแขงขันฟุตบอลสโมสรไทยยังนับวาอยูในระดับท่ีนอยมากเมื่อเทียบกับคาใชจายใน
การจัดการแขงขัน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการจัดการแขงขันของสโมสรระดับดิวิช่ัน
2 แหงหน่ึงใหขอมูลกับผูเขียนวา คาใชจายในการรักษาความปลอดภัยและการจัดการ
อ่ืนๆในการแขงขันแตละครั้งน้ันคิดเปนเงินหลายหมื่นบาท ขณะท่ีรายไดจากการ
จําหนายบัตรเขาชมการแขงขันก็อยูในระดับท่ีใกลเคียงกันหรือนอยกวา ขณะท่ีสโมสร
ยังตองมีคาใชจายในสวนอ่ืนอีกเปนจํานวนมาก (เชนคาจางนักกีฬาและผูฝกสอน)
นอกจากน้ีแลวขอจํากัดในอีกสวนหน่ึงคือความพรอมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัย เน่ืองจากเจาหนาท่ีโดยมากมักจะไมไดมีความเช่ียวชาญโดยตรงใน
การควบคุมฝูงชนและขอบเขตอํานาจของเจาหนาท่ีก็ดูจะไมชัดเจนนัก ท้ังหมดน้ีทําให
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยยังมีขอจํากัดอยูหลายดาน

การนําสิ่งของข้ึนไปบนอัฒจนัทร
มาตรการปองกันดวยการจํากัดสิ่งของท่ีแฟนบอลนําข้ึนไปบนอัฒจันทรน้ัน

แบงออกกวางๆได 3 รูปแบบ รูปแบบแรกคือการหามนําอาหารและเครื่องดื่มข้ึนไปบน
อัฒจันทร ซึ่งมีแคในบางสโมสรเทาน้ัน (เชนบุรีรัมย ยูไนเต็ด และชลบุรีฯ) รูปแบบท่ีสอง
นาจะเรียกไดวาเปนมาตรฐานของสโมสรในระดับไทยพรีเมียรลีกและดิวิช่ัน 1 คือหาม
นําขวดหรือกระปองข้ึนไปบนอัฒจันทร หรือหากเปนขวดนํ้าดื่มก็ตองเปดฝา เพ่ือ
ปองกันการขวางปา สวนสโมสรระดับดิวิช่ัน 2 มักจะไมเขมงวดและปลอยใหนําขวด
หรือกระปองข้ึนไปบนอัฒจันทรได

มาตรการจํากัดการนําสิ่งของข้ึนไปบนอัฒจันทรน้ีเปนไปเพ่ือปองกันการขวาง
ปาสิ่งของลงไปในสนาม (ซึ่งเปนการกระทําผิดขอบังคับฯของแฟนบอลท่ีพบไดมาก
ท่ีสุด) นอกจากน้ีในชวงป 2556 เริ่มมีแฟนบอลนิยมจุดพลุบนอัฒจันทรมากข้ึน ทําให
บางสโมสรหามนําพลุข้ึนไปดวย

เจาหนาท่ีสนามจะทําการตรวจคนในจุดเดียวกับการตรวจบัตรท่ีทางข้ึน
อัฒจันทร แตอยางไรก็ดี การตรวจคนก็ไมสามารถท่ีจะทําใหอยางละเอียดมากนัก
โดยเฉพาะในชวงใกลเวลาแขงขันท่ีแฟนบอลตอแถวข้ึนอัฒจันทรเปนจํานวนมากจนไม
สามารถตรวจคนไดอยางท่ัวถึง ทําใหหลายครั้งท่ีผูเขียนพบวามีการลักลอบนําสิ่งของ
ตองหามตางๆข้ึนไปบนอัฒจันทรได

การจัดแบงพื้นที่
การแขงขันฟุตบอลสโมสรไทยโดยท่ัวไปแลวจะไมมีการแบงพ้ืนท่ีรอบๆสนาม

ของแฟนบอลสองฝายใหขาดออกจากกันมากนัก เวนแตในการแขงขันนัดสําคญัท่ีมีการ
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เฝาระวังเปนพิเศษ แมฟุตบอลไทยมักจะถูกมองวามีความรุนแรงอยูมาก แตท่ีสนาม
ฟุตบอลโดยเฉพาะชวงกอนแขงขันน้ันแฟนบอลท้ังสองฝายมักจะมคีวามสัมพันธท่ีดตีอ
กันและมีการทํากิจกรรมรวมกันเสมอ การจัดแบงพ้ืนท่ีรอบสนามจงึมักจะไมมีการแยก
ขาดแฟนบอลสองฝายออกจากกันอยางชัดเจน

พ้ืนท่ีซึ่งแบงแฟนบอลออกจากกันอยางเขมงวดคือบนอัฒจันทร สนามฟุตบอล
สวนมากมักจะจัดอัฒจันทรของแฟนบอลแตละสโมสรใหแยกหางออกจากกัน หรือมีรั้ว
เหล็กก้ันระหวางแฟนบอล อยางไรก็ดียังพบวาอีกหลายสนามโดยเฉพาะสโมสรขนาด
เล็กท่ีไมไดแยกท่ีน่ังบนอัฒจันทรของแฟนสองฝายอยางเด็ดขาด เน่ืองจากสนามท่ีใช
แขงขันฟุตบอลสโมสรไทยสวนมากเปนการเชาจากสนามกีฬาประจําจังหวัดซึ่งเปน
สนามเอนกประสงค ไมไดออกแบบมาเพ่ือการแขงขันฟุตบอลโดยเฉพาะ ทําใหการแบง
พ้ืนท่ีของแฟนบอลสองฝายเปนไปไดยาก หลายครั้งท่ีปญหาความรุนแรงเกิดข้ึนจากการ
ไมแยกพ้ืนท่ีของแฟนบอลสองฝายออกจากกัน หรือไมสามารถทําตามแผนท่ีกําหนดไว
ลวงหนาได

ขอจํากัดของมาตรการปองกันความรุนแรงอยางเปนทางการ
แมวาฝายจัดการแขงขันจะมีความพยายามออกมาตรการปองกันความรุนแรง

ในสนามและปรับปรุงตามสถานการณอยูตลอด แตถึงท่ีสุดแลวพบวาการปองกันความ
รุนแรงอยางเปนทางการน้ียังมีขอจํากัดอยูมาก เชนศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ียังไมเพียงพอตอการควบคุมเหตุรุนแรงเน่ืองจาก
ขอจํากัดเรื่องคาใชจายและความเช่ียวชาญของเจาหนาท่ี การไมสามารถควบคุมการนํา
สิ่งของตองหามข้ึนไปบนอัฒจันทรไดอยางท่ัวถึง การไมสามารถแยกแฟนบอลสองฝาย
ออกจากกันไดเน่ืองจากโครงสรางของสนามสวนมากไมไดสรางข้ึนมาเพ่ือใชในการ
แขงขันฟุตบอลโดยเฉพาะ รวมไปถึงขอจํากัดอ่ืนๆ เชนการไมสามารถท่ีจะติดตั้งกลอง
วงจรปดเพ่ือใชในการรักษาความปลอดภัย25เน่ืองจากตองใชงบประมาณท่ีสูงและสนาม
สวนมากเปนการเชาจากหนวยงานอ่ืน ทําใหการติดตั้งกลองวงจรปดเปนไปไดยาก
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทไทยพรีเมียรลีกฯคนหน่ึงระบุกับผูเขียนวา หากพิจารณาตาม
มาตรฐานการจัดการแขงขันอยางเขมงวดแลวจะมีหลายสโมสรท่ีไมผานเกณฑจนไม

25 การตดิตั้งกลองวงจรปดในสนามฟุตบอลเปนมาตรการหนึ่งที่ถกูนํามาใชแกปญหาความรุนแรงที่เกี่ยวของกับ
ฟุตบอลในยุโรป โดยเฉพาะหลังเกดิเหตกุารณโศกนาฏกรรมที่ฮิลสโบโร ซ่ึงนับวาเปนมาตรการที่ประสบ
ความสําเร็จในการปองกนัความรุนแรง แตในอกีดานหนึ่งกถ็ูกวิจารณวาเปนการละเมิดเสรีภาพของแฟนบอล
มากเกินไปดวย
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สามารถจัดการแขงขันได ดังน้ันฝายจัดการแขงขันจึงตองยอมผอนปรนและคอยๆ
รวมกันพัฒนามาตรฐานการจัดการแขงขันข้ึนเปนลําดับ

จากลักษณะท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีจะเห็นไดวามาตรการปองกันความรุนแรง
อยางเปนทางการของฝายจัดการแขงขันน้ันยังมีขอจํากัดอยูหลายดาน ผูเขียนจึงเห็นวา
มาตรการปองกันความรุนแรงอยางไมเปนทางการหรือการมีสวนรวมในการปองกัน
ความรุนแรงของแฟนบอลจึงเปนอีกสวนหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญ ซึ่งแฟนบอลไทยหลาย
กลุมก็ไดพยายามท่ีจะรวมทําหนาท่ีในสวนน้ีดวย

มาตรการปองกันความรุนแรงอยางไมเปนทางการของแฟนบอลไทย
แมวาแฟนบอลมักจะถูกกลาวถึงในแงท่ีเปนผูกอความรุนแรง แตผูในอีกดาน

หน่ึงน้ันแฟนบอลก็สามารถท่ีจะมบีทบาทในการปองกันความรุนแรงไดในหลายลักษณะ
โดยเฉพาะในสวนท่ีมาตรการปองกันความรุนแรงของฝายจัดการแขงขันไมสามารถ
จัดการได ในสวนน้ีจะช้ีใหเห็นถึงมาตรการปองกันความรุนแรงอยางเปนทางการท่ี
ดําเนินการโดยแฟนบอลในลักษณะตางๆอันไดแก ธรรมนูญแฟน, บทบาทของผูนําเชียร
และความสัมพันธและกิจกรรมระหวางแฟนบอลตางสโมสร

ธรรมนูญแฟน: ระเบียบขอปฏิบัติในกลุมแฟน
กลุมแฟนบอลท่ีไดรับคําช่ืนชมในแงของการจัดระบบระเบียบภายในกลุมมาก

ท่ีสุดกลุมหน่ึงคือกลุม “อุลตราเมืองทอง” กลุมแฟนบอลของสโมสร เอสซีจี เมืองทอง
ยูไนเต็ด ความสําเร็จในการจัดการภายในกลุมทําใหแกนนําสวนหน่ึงของกลุมอุลตรา
เมืองทองไดรับเชิญจากการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ใหเปนวิทยากรใน “โครงการ
นํารองการสรางวัฒนธรรมการชม การเชียรกีฬาอาชีพ” ท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยจัด
ข้ึนเมื่อป 2555 โดยมีแฟนบอลจาก 10 สโมสรเขารับการอบรม นอกจากน้ีแลวแกนนํา
ของอุลตราเมืองทองยังไดมีสวนรวมในการจัดทํา “คูมือรูปแบบการสรางวัฒนธรรมการ
เชียรฟุตบอลอาชีพ” ของการกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งมีโครงการท่ีจะเผยแพรใหกับ
แฟนบอลสโมสรตางๆตอไปอีกดวย

กลุมอุลตราเมืองทองมีสโลแกนประจํากลุมวา “อารยชน คนเมืองทอง"
โดยมาตรการปองกันความรุนแรงอยางไมเปนทางการท่ีโดดเดนของกลุมอุลตราเมือง
ทอง คือการออกกฎระเบียบเพ่ือปฏิบัติรวมกันของแฟนบอลในลักษณะของ “ธรรมนูญ
แฟน” ท่ีเรียกวา “กฎแฟนคลับอุลตราเมืองทอง” โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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กฎแฟนคลับอลุตราเมืองทอง พ.ศ. 2552
ตามปณิธานการกอตั้งแฟนคลับอุลตราเมืองทองโดยเจตนารมณมุง

หมายสรางแฟนคลับ ใหเปนกองเชียรมีสีสัน มีเอกลักษณ และสามารถยืน
หยัดเสียงเชียรเคียงขางนักฟุตบอลตลอดเวลา 90 นาทีน้ัน

ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความสามัคคี เปนอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุม
อุลตราเมืองทองและเพ่ือใหเกิดภาพลักษณอันดีงามของแฟนคลับ กลุม
อุลตราเมืองทองจึงประกาศขอความรวมมือสมาชิกทุกทาน ดังน้ี
1. กลุมอุลตราเมืองทองจะไมฝาฝนขอหามดังตอไปน้ี

1.1 เราจะไมขวางปาสิ่งของลงสนาม
1.2 เราจะไมสูบบุหรี่ หรือยาสูบใดๆ ในสนามแขงขัน
1.3 เ ราจะ ไม ดื่ ม เ ครื่ อ งดื่ มแอลกฮอล  หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ใดๆ

ท่ีมีสวนผสมของ แอลกอฮอลในสนามฟุตบอล
1.4 เราจะไมเขาสนามฟุตบอล ขณะท่ีมีการแขงขัน
1.5 เราจะไมจุดพลุไฟ ประทัด หรือดอกไมไฟใดๆ อันกอใหเกิด

ความเสียหายตอผูหน่ึงผูใดในสนามฟุตบอล
1.6 เราจะไมนําการพนันมาเก่ียวของในสนามแขงขัน ไมวาในกรณี

ใดๆ ก็ตาม
1.7 เราจะไมใชหรือตะโกนคําหยาบคายในสนามแขงขัน
1.8 เราจะไมดูถูกคูแขง และนําเอาเรื่องเกียรติอาชีพ ภูมิกําเนิด

เช้ือชาติ ศาสนา และการเหยียดผิวของนักฟุตบอลมาตะโกน ดาทอหรือตอวา
1.9 เราจะไมตั้งกระทูหรือโจมตีเวบบอรดอ่ืนหรือทีมอ่ืน เน่ืองจาก

เวบบอรดเรามีคนผานมาดูจํานวนมาก หากพบเห็นกระทูของเราแลว อาจ
เปนชนวนใหเกิดความไมพอใจและบาทหมางกันได
2. กลุมอุลตราเมืองทองจะยึดมั่นเครงครัดในขอพึงปฏิบัติดังตอไปน้ี

2.1 เราจะรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี ความเปนอุลตราเมืองทอง และจะ
ไมกระทําการใดๆ ใหเกิดความเสื่อมเสียช่ือเสียงของอุลตราเมืองทองและ
สโมสร

2.2 เราจะชวยกันสอดสองดูแลผูท่ีฝาฝนขอหามตาม 1
2.3 เราคือ “อารยชนคนเมืองทอง อารชนแหงความสุภาพ”
2.4 เราจะใหเกียรติกองเชียรคูแขงขัน ท้ังเกมในบานและนอกบาน

ดวยไมตรีและมิตรภาพ
2.5 เราจะไมเปนนักเลงอันธพาล ไมวาในสถานการณใดๆ ก็ตาม
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2.6 เราจะใสเสื้อสีแดงเพ่ือแสดงความสามัคคี ไมวาจะเกมในบาน
และนอกบาน โดยอาจเปนเสื้อเชียร เสื้อแขงของสโมสร หรือเสื้ออะไรก็ไดท่ี
เปนสีแดง

2.7 เราจะสงเสียงเชียรเ พ่ือเปนกําลังใจใหกับนักฟุตบอลและ
เจาหนาท่ีของสโมสร

2.8 เราจะรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหกับฟุตบอลไทยและสังคม
2.9 เราจะจัดหาของท่ีระลึกมอบใหแฟนคลับคูแขงขัน ท้ังเกมเหยา

และเกมเยือน โดยเงินจัดหาของท่ีระลึกดังกลาว มาจากการทํากิจกรรมแฟน
คลับอุลตราเมืองทองของพวกเราเอง ไมเก่ียวกับสโมสรแตอยางใด

2.10 เราจะสามัคคี รวมหัวจมทายดวยกัน ไมวาจะเกิดสถานการณ
ใดๆ เราจะไมแตกแยกกัน การเห็นแตกตางทางความคิด ถือเปนการตอยอด
ความคิด เพ่ือรวมกันหาแนวทางตางๆ มาพัฒนากองเชียรของเราตอไป

กลุมอุลตราเมืองทองขอสัญญาวา จะไมฝาฝนขอหามและจะยึดมั่น
เครงครัดในขอพึงปฏิบัติตลอดไป ตราบใดท่ียังรักและศรัทธาความเปนอุลตรา
เมืองทอง ท้ังน้ีตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป26

อยางไรก็ดี ธรรมนูญแฟนน้ีก็ไมไดมีอํานาจบังคับใชโดยตัวมันเอง เน่ืองจาก
เปนเพียงกฎท่ีแฟนบอลตราข้ึนมากันเองเทาน้ัน การท่ีจะทําใหกฎน้ีเกิดผลไดจริงน้ันจึง
ตองมีกลไกในลักษณะท่ีตางออกไปจากระเบียบของฝายจดัการแขงขันท่ีเปนอํานาจซึ่ง
บังคับใชโดยตรง

“เกง”27 แกนนําคนหน่ึงของกลุมอุลตราเมืองทองอธิบายถึงกลไกการบังคับใช
กฎระเบียบน้ีวา “ความสัมพันธระหวางแฟนเปนเรื่องสําคัญท่ีทําใหทําแบบน้ีได เพราะ
เรามีกิจกรรมรวมกัน แฟนบอลก็รูจักกัน เวลาหาม เวลาเตือนกันก็ทําไดงาย เพราะเปน
เพ่ือนกัน ถาไมรูจักกันก็อาจจะไมกลาเตือน”

จุดเดนของอุลตราเมืองทองคือเปนกลุมแฟนบอลท่ีจัด “กิจกรรมนอกสนาม”
รวมกันเปนจํานวนมาก นอกจากการชมการแขงขันฟุตบอลรวมกันหรือเดินทางไปชม
การแขงขันนัดเยือนแลว ในวันท่ีไมมีการแขงขันฟุตบอลพวกเขาก็มักจะจัดกิจกรรม
รวมกันอยูเสมอ ท้ังกิจกรรมประจําปอยางเชน “มิตติ้งแฟนคลับ อุลตราเมืองทองสุด

26 กฎดังกลาวเผยแพรอยูในกระดานสนทนาของกลุมอลุตราเมืองทอง, ดูไดที่ webmaster. “ประกาศกฎแฟน
คลับอุลตราเมืองทอง พ.ศ.๒๕๕๒” เขาถึงไดจาก www.mtufc.com/board/index.php?topic=1021.0 (3
กรกฎาคม 2557), 17 พฤษภาคม 2553.
27 ชื่อแฟนบอลทั้งหมดในบทความนี้เปนชื่อสมมติ
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ยอดดดดดด” ท่ีเปนกิจกรรมสันทนาการซึ่งจัดเปนประจําทุกปในชวงพักครึ่งฤดูกาล
กิจกรรม “อุลตราเมืองทองเพ่ือนอง” ท่ีเปนกิจกรรมการกุศลและออกคายพักแรม
ในชวงปดฤดูกาล, กิจกรรมท่ีทําเปนครั้งคราวอยางเชนการซอมรองเพลงเชียร ผลิต-
ซอมอุปกรณเชียร, กิจกรรมท่ีทําเปนประจําอยางเชนการรวมกลุมเปนชมรมยอยตางๆ
อยางเชนชมรมกอลฟ ชมรมแบดมินตัน หรือกระท่ังชมรมคนรักพระเครื่อง, รวมถึง
กิจกรรมออนไลนท่ีแฟนบอลจะติดตอสื่อสารกันอยูเสมอทางอินเทอรเน็ต

ดวยกิจกรรมจํานวนมากเหลาน้ีทําใหแฟนบอลภายในกลุมอุลตราเมืองทองมี
ความใกลชิดสนิทสนมกันมากจนแฟนบอลสามารถท่ีจะสอดสองดูแลและหามปราม
กันเองไดเมื่อแฟนบอลเริ่มจะกอความรุนแรง ผลท่ีตามมาคือทําใหกลุมอุลตราเมืองทอง
เปนกลุมแฟนบอลท่ีมีการแสดงออกอยางเปนมิตร กระท่ังคําหยาบคายท่ีพบไดท่ัวไปใน
สนามฟุตบอลไทยก็ยังแทบจะไมปรากฏในแฟนบอลกลุมน้ีมากนัก

บทบาทของผูนําเชียร
การรองเพลงเชียรในสนามฟุตบอลเปนกิจกรรมหลักกิจกรรมหน่ึงของแฟน

บอลไทย โดยท่ัวไปแลวแฟนบอลแตละกลุมจะมี “ผูนําเชียร” คอยเปนตนเสียงใหกับ
เพลงท่ีรอง ผูนําเชียรของแฟนบอลแตละกลุมจะใชโทรโขงเปนอุปกรณนําเชียร โดย
มักจะยืนอยูบนแทนท่ียกสูงข้ึนมาท่ีดานหนาสุดของอัฒจันทรและหันหนาเขาหาแฟน
บอลบนอัฒจันทร แฟนบอลบนอัฒจันทรจะคอยสังเกตสัญญาณจากผูนําเชียรเปนระยะ
วาจะรองเพลงหรือทํากิจกรรมใด ลักษณะดังกลาวทําใหผูนําเชียรเปนจุดรวมสายตาอีก
จุดหน่ึงของแฟนบอลนอกจากการแขงขันในสนาม การแสดงออกของผูนําเชียรจึงจะ
สงผลตอแฟนบอลอยูมาก

“โก” ผูนําเชียรของกลุมแฟนบอลสโมสรอุบล ยูเอ็มที เอฟซี บอกกับผูเขียน
วากอนเริ่มการแขงขันทุกครั้งเขาและแกนนําคนอ่ืนๆจะพยายามประชาสัมพันธตอแฟน
บอลเก่ียวกับระเบียบขอบังคับและขอหามตางๆท่ีควรและไมควรทํา โดยเฉพาะการ
ขวางปาสิ่งของลงสนามหรือการว่ิงลงไปท่ีสนามซึ่งจะทําใหสโมสรโดนปรับเงิน โกบอก
วาพวกเขาตองมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับขอหามน้ีทุกครั้ง เน่ืองจากในการแขงขันแต
ละครั้งมักจะมีแฟนบอลหนาใหมท่ีไมทราบระเบียบเหลาน้ี ซึ่งการจูงใจท่ีไดผลท่ีสุดคือ
การบอกวาหากทําผิดสโมสรจะโดนปรับเงิน เพราะแฟนบอลสวนใหญยอมไมตองการ
สรางความเสียหายใหกับสโมสร

ระหวางแขงขันโกจะคอยสังเกตปฏิกิริยาของแฟนบอลอยูตลอด (เน่ืองจาก
ผูนําเชียรจะตองหันหนาเขาหาแฟนบอลอยูตลอด ทําใหสามารถสังเกตปฏิกิริยาของ
แฟนบอลไดงาย) และเมื่อแฟนบอลเริ่มแสดงความไมพอใจเขาก็จะรีบนํารองเพลงเชียร
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ทันทีเพ่ือชวยชะลออารมณของแฟนบอล โกอธิบายเทคนิคในการชะลออารมณแฟน
บอลของเขาวา “หามเฉยๆน่ีมันไมคอยไดผล เราตองมีเทคนิคบาง อยางถามีแฟนบอล
ทําทาจะขวาง ผมก็จะรีบปลอยมุกขัดจังหวะ ‘ขวางเลยครับพ่ี แตขวางมาท่ีผมนะ
เอาใหโดนเลยนะ’ แลวเขาก็จะหยุด บางคนก็หัวเราะ เราก็เลนมุกตอไปอีก เดี๋ยวเขาก็
หายโกรธไปเอง”

การชะลออารมณของแฟนบอลโดยผูนําเชียรน้ีมีบทบาทในเชิงปองกันเปน
หลัก ซึ่งเปนดานท่ีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไมสามารถทําไดมากนัก และท่ีสําคัญก็
คือการแสดงออกของผูนําเชียรมักจะไดรับความรวมมือจากแฟนบอลมากกวาเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัย (ขณะท่ีการหามปรามจากเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยน้ันมักจะ
กอใหเกิดผลทางลบมากกวาเสียดวยซ้ํา) ท้ังในสวนของบทบาทการนํารองเพลงเชียรท่ี
สามารถช้ีนําการแสดงออกบางสวนของแฟนบอล รวมถึงความสัมพันธสวนตัวระหวาง
ผูนําเชียรและแฟนบอลท่ีมักจะมีความสนิทสนมใกลชิดกันจนสามารถหามปรามหรือขอ
ความรวมมือไดไมยาก

รูปที่2 ผูนําเชียร
ที่มา อาจินต ทองอยูคง
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ความสัมพันธและกิจกรรมระหวางแฟนบอลตางสโมสร
ลักษณะเดนของแฟนบอลไทยประการหน่ึงคือการมีเครือขายระหวางแฟน

บอลตางสโมสร เน่ืองจากกลุมแกนนําหลายๆคนในปจจุบันเปนกลุมท่ีติดตามชมฟุตบอล
ไทยมาตั้งแตยังมีผูชมแคกลุมเล็กๆ รวมถึงมักจะใชกระดานสนทนาออนไลนอยางเชน
กระดานสนทนาไทยแลนดสูสู28เปนพ้ืนท่ีกลางในการสื่อสาร จึงทําใหแฟนบอลตาง
สโมสรมีความใกลชิดกันอยูมาก ซึ่งตอมากลุมแฟนบอลรุนบุกเบิกเหลาน้ีก็ไดมีบทบาท
เปนแกนนําของแฟนในแตละสโมสรและเปนตัวเช่ือมความสัมพันธระหวางแฟนบอลตาง
สโมสร

ดวยความใกลชิดกันระหวางกลุมแกนนําของแตละสโมสรน้ีทําใหแฟนบอล
ไทยตางสโมสรมักจะมีกิจกรรมรวมกันเสมอจนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติ โดยกิจกรรม
ท่ีเปนธรรมเนียมปฏิบัติดังกลาวน้ีจะเกิดข้ึนท้ังชวงกอนแขงขัน ระหวางแขงขัน และหลัง
จบการแขงขัน ธรรมเนียมปฏิบัติในชวงกอนเริ่มการแขงขันคือการเลน “ฟุตบอลแฟน
คลับ” ฟุตบอลแฟนคลับเปนการเลนฟุตบอลรวมกันเพ่ือเช่ือมสัมพันธของแฟนบอลสอง
สโมสรท่ีจะตองแขงกัน โดยท่ัวไปแลวการแขงขันฟุตบอลแฟนคลับจะมีข้ึนกอนการ
แขงขันประมาณ 2-3 ช่ัวโมงในบริเวณท่ีไมหางจากสนามแขงขันจริงมากนัก แฟนบอล
แตละสโมสรจะสงตัวแทนกลุมหน่ึงไปเลนฟุตบอลรวมกัน โดยท่ัวไปแลวจะ “แขงขัน”
กัน 1 คู หรือในบางกรณีอาจมีการสงตัวแทนท้ังทีมชายและทีมหญิง หรือมีกิจกรรม
สันทนาการอ่ืนๆรวมกัน บรรยากาศในการเลนฟุตบอลแฟนคลับจะไมใชการแขงขัน
อยางเอาจริงเอาจังมากนัก โดยนอกจากตัวแทนท่ีลงแขงแลว แฟนบอลบางสวนของท้ัง
สองสโมสรก็มักจะไปน่ังชม “การละเลน” น้ีรวมกัน การแขงขันฟุตบอลแฟนคลับน้ีจึง
ชวยสรางความสัมพันธระหวางแฟนบอลสองฝายกอนจะเริ่มการแขงขันจริงในสนามได
เปนอยางดี นอกจากการเลนฟุตบอลแฟนคลับแลว ในบางกรณีน้ันกอนการแขงขันจะ
เริ่ม แฟนบอล “เจาบาน” ก็อาจมีการจัดกิจกรรมหรือเลี้ยงอาหารเพ่ือตอนรับแฟนบอล
ทีมเยือนท่ีเดินทางไกลมาชมการแขงขันดวย

ธรรมเนียมปฏิบัติในชวงระหวางการแขงขันคือการแลกของท่ีระลึก ในชวงพัก
ครึ่งเวลาการแขงขันตัวแทนแฟนบอลท้ังสองฝายจะลงไปท่ีกลางสนามเพ่ือแลกเปลี่ยน
ของท่ีระลึกและถายภาพรวมกัน โดยสิ่งของท่ีนํามาแลกกันน้ันอาจเปนของท่ีระลึกของ
สโมสรเชนผาพันคอ เสื้อ ธง หรืออาจเปนของฝากข้ึนช่ือประจําจังหวัด

สวนธรรมเนียมปฏิบัติในชวงหลังจบการแขงขันน้ันคือการรองตะโกนช่ือ
สโมสรฝายตรงขามและสงแฟนบอลทีมเยือนเดินทางกลับ โดยเมื่อหลังจบการแขงขัน

28 www.thailandsusu.com
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แลวแฟนบอลสองฝายจะยังอยูบนอัฒจันทรอีกระยะหน่ึงหลังจากน้ันจะเริ่มตีกลองเปน
จังหวะแลวตะโกนช่ือสโมสรฝายตรงขามซ้ําไปมาหลายครั้งและหลังจากน้ันอีกฝายหน่ึง
ก็จะตีกลองและรองตะโกนกลับมาเชนกัน โดยเปนท่ีรูกันของแฟนบอลวาการรอง
ตะโกนสลับไปมาน้ีเปนการแสดงความเคารพหรือขอบคุณตอแฟนบอลฝายตรงขาม

ความสัมพันธและกิจกรรมท่ีแฟนตางสโมสรทํารวมกันจนเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติน้ีชวยสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแฟนบอลแตละสโมสร ทําใหชวยลดโอกาสท่ี
จะเกิดความบาดหมางระหวางแฟนตางสโมสรไดมาก ผูเขียนเคยถามชาวตางชาติหลาย
คนท่ีเปนแฟนบอลไทยวาพวกเขาประทับใจอะไรในฟุตบอลไทยมากท่ีสุด เกือบท้ังหมด
ตอบตรงกันวาสิ่งท่ีพวกเขาประทับใจในฟุตบอลไทยมากท่ีสุดคือความเปนมิตรท่ีแฟน
บอลท้ังสองฝายมีตอกัน ดังท่ีจะเห็นไดวาบรรยากาศกอนการแขงขันในทุกสนามน้ัน
แฟนบอลสองฝายจะเปนมิตรตอกันมากและไมเคยปรากฏเหตุการณรุนแรงมากอน
เลย29

รูปที่3 การแลกของที่ระลึกระหวางพักครึ่งเวลา
ที่มา อาจินต ทองอยูคง

29 จากสถิติการเกิดความรนุแรงในฟุตบอลไทยระดับไทยพรีเมียรลีกและดิวชิั่น 1 ฤดูกาล 2556 พบวา เหตุ
ทั้งหมดนัน้เกิดขึน้ในชวงระหวางและหลังจบการแขงขนั โดยไมมเีหตุการณทีเ่กดิขึ้นกอนการแขงขันจะเริ่มเลย,
ดูไดที่ อาจินต ทองอยูคง, “แฟนบอล แอลกอฮอล และความรุนแรงในฟุตบอลไทย”, หนา 183.
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บทสรุป : มาตรการปองกันความรุนแรงอยางไมเปนทางการ
กับการมีสวนรวมของแฟนบอลไทย

แมวาฝายจัดการแขงขันจะพยายามใชมาตรการปองกันความรุนแรงในดาน
ตางๆหลายรูปแบบ แตถึงท่ีสุดแลวการปองกันความรุนแรงอยางเปนทางการน้ันก็ยังไม
สามารถควบคุมความรุนแรงไดท้ังหมด ท้ังในแงท่ีเปนขอจํากัดของฝายจัดการ (เชน
งบประมาณหรือทรัพยากรบุคคล) ขีดจํากัดในตัวมันเองของการปองกันความรุนแรง
อยางเปนทางการท่ีไมอาจแทรกซึมเขาไปในหลายๆพ้ืนท่ี (เชนสิ่งท่ีแฟนบอลทําบน
อัฒจันทรหรือการหามกอนจะกอเหตุ) รวมถึงไมอาจปรับมาตรการใหทันตอพฤติกรรม
ของแฟนบอลท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การปองกันความรุนแรงอยางเปนทางการจึง
มีลักษณะคลายกฎหมายท่ีควบคุมในแนวตั้งจากบนลงลาง

ขอมูลในบทความน้ีช้ีใหเห็นวาลักษณะการทํางานของมาตรการปองกันความ
รุนแรงอยางไมเปนทางการของแฟนบอลน้ันทํางานผานความสัมพันธระหวางแฟนบอล
เปนหลัก ท้ังการบังคับใชธรรมนูญแฟนท่ีเปนไปไดผานความสัมพันธท่ีใกลชิดกันของ
แฟนบอลในกลุม บทบาทของผูนําเชียรท่ีใชความสัมพันธระหวางผูนําเชียรกับแฟนบอล
ในการควบคุมพฤติกรรมรุนแรง และกิจกรรมของแฟนบอลตางสโมสรท่ีสราง
ความสัมพันธอันดีจนชวยปองกันความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน ในแงน้ีบทบาทการมีสวนรวม
ในการปองกันความรุนแรงโดยแฟนบอลท่ีมักจะวางอยูบนฐานของความสัมพันธเปน
หลักจึงเปนการควบคุมท่ีทํางานในแนวราบ ลักษณะเดียวกันกับการควบคุมกันเอง
ภายในชุมชนท่ีทํางานคูขนานไปกับกฎหมาย ดังน้ันแลว ความสําคัญของการปองกัน
ความรุนแรงอยางไมเปนทางการแฟนบอลจึงอยูท่ีการแทรกซึมลงไปในรายละเอียดท่ี
มาตรการปองกันความรุนแรงอยางเปนทางการไมสามารถเอ้ือมมือมาถึงได

แมวาแฟนบอลมักจะถูกมองวาเปนผูกอความรุนแรง แตในอีกดานหน่ึงน้ัน
บทบาทของแฟนบอลโดยเฉพาะแฟนบอลท่ีมีการรวมตัวเปนกลุมแฟนก็สามารถท่ีจะ
แสดงบทบาทในทางบวกได Christian Bromberger เสนอวาการรวมตัวกันไดเปนกลุม
แฟนจะชวยใหแฟนบอลสามารถควบคุมความรุนแรงในกลุมแฟนบอลกันเองไดมากข้ึน
โดยเขายกตัวอยางกรณีของประเทศท่ีแฟนบอลมีการรวมตัวกันเปนกลุมอยางเชนอิตาลี
ฝรั่งเศส หรือสเปน ทีจะมีปญหาความรุนแรงนอยกวาอังกฤษท่ีไมมีวัฒนธรรมการ
รวมตัวกันเปนกลุมแฟน30 ซึ่งลักษณะของวัฒนธรรมแฟนบอลไทยก็จัดวาอยูในกลุมท่ีมี
การรวมตัวเปนกลุมแฟนเชนกัน โดยแฟนบอลแตละกลุมจะมีช่ือ มีสัญลักษณ มีกิจกรรม

30 Anastassia Tsoukala. Football Hooliganism in Europe: Security and Civil Liberties in the
Balance. (New York: Palgrave Macmillan), 2009, p. 45-46.
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ท่ีทํารวมกันชัดเจน เชนสโมสรเมืองทองฯมีแฟนบอลกลุมอุลตราเมืองทองและ N-zone
สโมสรชลบุรีฯมีกลุมฉลามกรุงและ The Sh@rk Power

จากท่ีกลาวมาน้ันจะเห็นไดวา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหแฟนบอลไทยสามารถมี
สวนรวมในการปองกันความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในฟุตบอลไทยไดคือ การรวมตัวกันไดเปน
กลุมแฟนบอลหรือชุมชนแฟน ซึ่งสิ่งท่ีทําใหแฟนบอลสามารถรวมตัวกันไดน้ันก็เกิดมา
จากกิจกรรมพวกเขาทํารวมกัน โดยแฟนบอลแตละกลุมจะมีการทํากิจกรรมรวมกันเปน
จํานวนมาก ท้ังในวันท่ีมีการแขงขันและวันท่ีไมมีการแขงขัน และกิจกรรมตางๆเหลาน้ี
เองท่ีชวยใหพวกเขารวมตัวกันเปนชุมชนแฟนไดอยางชัดเจนและเหนียวแนน ซึ่งใน
ทายท่ีสุดแลว ชุมชนแฟนเหลาน้ีเองท่ีจะมีศักยภาพพอท่ีจะมีสวนรวมในการปองกัน
ความรุนแรง หรือกลาวในอีกแบบไดวา การรวมตัวกันไดเปนกลุมแฟนบอลน้ันทําให
แฟนบอลไมถูกจํากัดอยูแคการเปนผูบริโภคหรือชมการแขงขันเพียงอยางเดียว แตมัน
ทําใหพวกเขาสามารถแสดงบทบาทของการผลิตไดดวย

กลาวโดยสรุปแลว บทความน้ีเสนอวา แมวาในดานหน่ึงน้ันแฟนบอลไทยจะมี
สวนท่ีทําใหเกิดความรุนแรงในฟุตบอล แตในอีกดานหน่ึงน้ันพวกเขาก็สามารถท่ีจะมี
สวนรวมในการปองกันความรุนแรงไดผานมาตรการปองกันความรุนแรงอยางไมเปน
ทางการ ซึ่งมาตรการดังกลาวน้ีทํางานผานความสัมพันธระหวางแฟนบอลเปนหลัก อัน
เปนการควบคุมผานความสัมพันธในแนวราบท่ีมาตรการปองกันความรุนแรงอยางเปน
ทางการของฝายจัดการแขงขันท่ีทํางานจากบนลงลางไมสามารถครอบคลุมมาถึงได โดย
ปจจัยหลักท่ีทําใหแฟนบอลสามารถแสดงบทบาทดังกลาวไดมาจากการรวมตัวกันเปน
ชุมชนแฟนบอลหรือกลุมแฟนบอลกลุมตางๆ

บทเสนอแนะ : การจัดการทีท่องถ่ินมีสวนรวมและโมเดลการปองกัน
ความรุนแรงในสนามฟุตบอลแบบไทยๆ

เมื่อพิจารณาถึงการปองกันความรุนแรงโดยการมีสวนรวมจากแฟนบอลตามท่ี
บทความน้ีไดเสนอไปแลว ลักษณะดังกลาวเปนไปในทางเดียวกับแนวคิดสิทธิชุมชนท่ี
เสนอวาการมีสวนรวมของคนพ้ืนถ่ินเปนหัวใจสําคัญในการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน
และเปนธรรม31 แมวาชุมชนแฟนบอลไทยจะยังไมสามารถกลาวอางถึงประวัติศาสตรท่ี
ยาวนานเหมือนชุมชนทองถ่ินตางๆท่ีใชวิถีปฏิบัติเชิงจารีตในการจัดการทรัพยากร แต
การเกิดข้ึนมาของชุมชนแฟนบอลก็ช้ีใหเห็นถึงวิถีปฏิบัติท่ีกําลังกอตัว ความสัมพันธ

31 ยศ สันตสมบัติ. “สิทธชิุมชน: พัฒนาการและการปรับกระบวนทัศนทางมานุษยวิทยา” ใน ชลธริา สัตยา
วัฒนา (บรรณาธกิาร) พลวัตสิทธิชุมชน: กระบวนทัศนทางมานุษยวิทยา (กรุงเทพ: ศูนยมานุษยวิทยาสริินธร
[องคการมหาชน]), 2546, หนา 47-131.
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ระหวางแฟนบอลกับฝายจัดการแขงขันจึงเปรียบไดกับความสัมพันธระหวางชุมชน
ทองถ่ินกับรัฐ และมาตรการปองกันความรุนแรงอยางไมเปนทางการของแฟนบอล
จึงหมายถึงการมีสวนรวมในการจัดการของทองถ่ินน่ันเอง

หากแนวทางในการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนธรรมน้ันสามารถ
เปนไปไดดวยการประสานความรวมมือระหวางกลไกเชิงกฎหมายของอํานาจรัฐกับ
กลไกเชิงจารีตของชุมชน การจัดการความรุนแรงท่ีเหมาะสมกับบริบทของฟุตบอลไทย
ก็อาจเปนไปไดดวยการรวมมือกันระหวางมาตรการปองกันความรุนแรงอยางเปน
ทางการของฝายจัดการแขงขันและมาตรการอยางไมเปนทางการของแฟนบอล ซึ่งจะ
ชวยใหเกิดรูปแบบของการปองกันความรุนแรงท่ีท้ังเฝาระวังในแนวตั้งและควบคุม
กันเองในแนวราบ

จากท่ีกลาวมาน้ัน ผูเขียนเสนอแนวปฏิบัติในการสรางรวมมือระหวางฝาย
จัดการแขงขันกับแฟนบอลเพ่ือรวมกันปองกันความรุนแรงใน 2 ลักษณะคือ ขอแรก
ในการจัดการแขงขันแตละครั้งน้ัน ฝายจัดการแขงขันควรมีการประสานงานกับแฟน
บอลแตละกลุมของท้ังสองสโมสรท่ีทําการแขงขัน เก่ียวกับแผนงานการรักษาความ
ปลอดภัย เพ่ือใหมาตรการท้ังสองสวนสามารถดําเนินงานรวมกันไดอยามีประสิทธิภาพ
ขอสอง ฝายจัดการแขงขัน/สโมสรฟุตบอลควรมีสวนในการสนับสนุนหรืออํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆของกลุมแฟนบอล ท้ังกิจกรรมในวันท่ีมีการแขงขันและ
ไมมีการแขงขัน เพราะกิจกรรมเหลาน้ีจะชวยเสริมสรางและดํารงรักษาความสัมพันธ
ภายในกลุมแฟนบอล อันจะนําไปสูศักยภาพในการรวมปองกันความรุนแรงโดยแฟน
บอลไดดียิ่งข้ึน

หากความเปนสมัยใหมหรือกระท่ังกีฬาในฐานะตัวแทนของความเปนสมัยใหม
น้ันไมไดทําใหทุกๆพ้ืนท่ีเหมือนกันไปหมดแตมีการปรับใหเปนพ้ืนถ่ิน (indigenize)
อยางท่ี Arjun Appadurai เสนอเอาไว32 มาตรการปองกันความรุนแรงในการแขงขัน
ฟุตบอลก็ยอมสามารถท่ีจะมีความเปนพ้ืนถ่ินของมันเอง ซึ่งผูเขียนมองวา การปองกัน
ความรุนแรงท่ีแฟนบอลมีสวนรวมน้ีเองท่ีจะเปนการปองกันความรุนแรงในฟุตบอลอัน
เปนลักษณะเฉพาะของสังคมไทย

32 Arjun Appadurai. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. (Minneapolis:
University of Minnesota Press), 1995.



165 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

รายการอางอิง

กุลวิชญ สําแดงเดช. การใชสื่อเพ่ือสรางและธํารงรักษาอัตลักษณของแฟนสโมสร
ฟุตบอลจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2551.

ณัฐสุพงศ สุขโสต. บทบาทของการสื่อสารกับกระบวนการสรางและสืบทอด
วัฒนธรรม “แฟนบอล” ในสังคมไทย. วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหา
บัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548.

บริษัทไทยพรีเมียรลีกจํากัด. ขอบงัคับ และระเบียบ วาดวยการแขงขันฟุตบอลลกี
อาชีพของประเทศไทย พ.ศ.2556. เอกสารไมตีพิมพ, 2556.

ยศ สันตสมบัต.ิ “สิทธิชุมชน: พัฒนาการและการปรับกระบวนทัศนทางมานุษยวิทยา”
ใน ชลธิรา สัตยาวัฒนา (บรรณาธิการ) พลวัตสิทธิชุมชน: กระบวนทัศนทาง
มานุษยวิทยา. กรุงเทพ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2546,
หนา 47-131.

สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย. คูมือการแขงขนัฟุตบอลอาชีพ ลกีภูมภิาค ดิวิชั่น 2
ของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย. เอกสารไมตีพิมพ, 2556.

สายชล ปญญชิต. ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม: ศึกษากรณีสโมสรเมือง
ทองหนองจอก ยูไนเต็ด. วิทยานิพนธสังคมวิทยามหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2553.

อาจินต ทองอยูคง. “แฟนบอล”: ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอล
ไทย. วิทยานิพนธสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑติ (มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2555.

______________. “แฟนบอล แอลกอฮอล และความรุนแรงในฟุตบอลไทย”
ใน วสันต ปญญาแกว, พงศกร สงวนศักดิ,์ และจตุิพร ทรัพยปญญา
ญาณ (บรรณาธิการ). ฟุตบอลไทย: ประวัติศาสตร อํานาจ
การเมือง และความเปนชาย. กรงุเทพฯ: ศูนยศึกษาปญหาการ
พนัน, 2557, หนา 153-210.



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 166

Adam Brown. “Introduction” in Adam Brown (ed.), Fanatics!: Power,
Identity, and Fandom in Football. London: Routledge, 1998,
p.1-7.

Anastassia Tsoukala. Football Hooliganism in Europe: Security and Civil
Liberties in the Balance. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Anthony King. “The Postmodernity of Football Hooliganism” The British
Journal of Sociology, 48(4), 1997, p. 576-593.

Arjun Appadurai. Modernity at Large: Cultural Dimensions of
Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995.

Desmond Morris. The Soccer Tribe. London: Cape, 1981. Eric Dunning,
“The Social Roots of Football Hooliganism: A Reply to the Critics
of the ‘Leicester School'” in Richard Giulianotti, Norman Bonney
and Mike Hepworth (eds.), Football, Violence and Social
Identity. London: Routledge, 2005[1994], p.123-151.

Henry Jenkins. Textual Poachers: Television Fans & Participatory
Culture. London: Routledge, 1992.

Norbert Elias and Eric Dunning. Quest for Excitement: Sport and Leisure
in the Civilising Process. Eric Dunning (ed.), Dublin: University
College Dublin Press, 2008[1986].

Rex Nash. “Contestation in Modern English Professional Football: The
Independent Supporters Association Movement” International
Review for the Sociology of Sport, 35(4), 2000, p. 465-486.

Richard Giulianotti. Football: A Sociology of the Global Game.
Cambridge: Polity Press, 1999.

Stuart Hall. “The Treatment of Football Hooliganism in the Press” in
Roger Ingham (ed.), Football Hooliganism: The Wider Context.
London: Inter-Action Imprint, 1978, p. 15-36.

Vincenzo Scalia. “Just a Few Rogues?: Football Ultras, Clubs and Politics
in Contemporary Italy” International Review for the Sociology
of Sport, 44(1), 2009, p. 41-53.



167 > มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

การอางอิงอิเลกทรอนิกส
บริษัทไทยพรีเมียรลีกจํากัด. “ดร.วิชิต แยมบุญเรือง แถลงสรุปสถิตกิารแขงขันประจําป

2013 ในงาน Meet the Press” เขาถึงไดจาก
www.thaipremierleague.co.th/news_detail.php?nid=00464 (1
กรกฎาคม 2557), 7 พฤศจิกายน 2556.

ปดิเทพ อยูยืนยง. “ผลจากโศกนาฏกรรมฮลิสโบโร ค.ศ. 1989 ตอกฎหมายกีฬา
อังกฤษ: มองจากอดีต ปจจุบันและอนาคต” ประชาไท. เขาถึงไดจาก
www.prachatai.com/journal/2012/09/42654 (3 กรกฎาคม 2557), 15
กันยายน 2555.

พลพงศ จันทรอัมพร. “ความจริงเปดเผย!! ตํารวจและเจาหนาท่ีบิดเบือนโศกนาฏกรรม
ฮิลสโบโรห” Goal. เขาถึงไดจาก
www.goal.com/th/news/4256/ฟุตบอลอังกฤษ/
2012/09/13/3373580/ความจรงิเปดเผย (3 กรกฎาคม 2557), 13กันยายน
2555.

webmaster. “ประกาศกฎแฟนคลับอุลตราเมืองทอง พ.ศ.๒๕๕๒” เขาถึงไดจาก
www.mtufc.com/board/index.php?topic=1021.0 (3 กรกฎาคม
2557), 17 พฤษภาคม 2553.
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ภาคสาม : บทวิจารณหนังสือ/บทความปริทัศน
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หัวใจหองที่หา : ปฏกิิริยาความรักไรพรมแดน

ชัยเนตร  ชนกคุณ
อาจารยประจาํสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง
บครัว
บทนํา

เมื่อไดอานหัวขอของบทความน้ี ไดโปรดอยาเขาใจผิดเก่ียวกับเปาหมายของ
สารวาจะสื่อถึงความรักของวัยหนุมสาว หรือความสวยงามในปฏิกิริยาความรักท่ัวไปท่ี
มุงเสนอสารท่ีตอบสนองอารมณความรูสึกแบบ โรแมนติก แตผูเขียน ซึ่งหมายถึง
ขาพเจาน้ัน กําลังละเลียดอารมณของตน จาระไนผลึกแงงามท้ังทางสังคมและทาง
วรรณศิลปใหผูอานไดเห็นถึงความรักของคนท่ีมีตอคน ความรักท่ีกวีหนุมมีตอเพ่ือนรวม
สังคมและรวมโลก เปนความรักจากคนธรรมดาท่ีเติมเต็มตนเอง ไมขาดตกบกพรองอีก
แลวในความรูสึก จากน้ันจึงขยายออกมาเปนหองหัวใจหองใหมท่ีมาดหมายจะละลาย
กรอบตางๆของสังคมเปนความรักท่ีสามารถบินขามพรมแดน เสมือนเปนหัวใจหองท่ีหา

ความรักในมิติใหมท่ีกําลังจะนําเสนอน้ี  เกิดจากหัวใจท่ีออนโยนตอสัมผัสของ
สรรพสิ่งรอบขาง อังคาร  จันทราทิพย มิไดมีมุมมองตอปรากฏการณตางๆรอบขางเพียง
ขาวสารท่ีผานเลย แตเขาใหความสําคัญตอเน้ือหาของปรากฏการณเหลาน้ันอยางลึกซึ้ง
พรอมๆกับท่ีไดเช่ือมโยงสภาวะรูคิดของตนเองเขากับสารอยางละเอียดลออ ดวยฝมือ
นักกวีท่ีบรรจงประดิษฐประดอย งานเขียนของเขาจึงสื่อเน้ือหาตางๆออกมามากกวา
หวงคํานึงท่ีจะสนใจแตตนเอง

หัวใจหองท่ีหา นําเสนอเรื่องเลาโดยจําลองวิวัฒนาการของมนุษยตั้งแตยุค
โบราณกอนประวัติศาสตร การตั้งชุมชนจนถึงสังคมรวมสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคม
เมือง ซึ่งประกอบไปดวย คนไรบาน คนพลัดถ่ิน คนกลุมนอย โดยเช่ือมโยงเรื่องเลาใน
อดีตกับวิถีชีวิตในปจจุบัน ซึ่งลวนระทมทุกข นําเสนอการปะทะสังสรรคทามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ผูแตงมองโลกและปรากฏการณดวยมุมมองท่ียอนแยง
ในภาคแรก “หัวใจหองท่ีหา” และภาคหลัง “นิทานเดินทาง” จึงเปนภาพคูขนานของ
การวายวนตอสูดิ้นรนของมนุษย ทวงทํานองการประพันธใชฉันทลักษณท่ีหลากหลาย
และมีลีลาเฉพาะตน
___________________________________________
รูป1 (หนากอน) ภาพถายแมของอองซาน ซูจี ลูกชาย ไมเคิล อาริส สามี

และอองซาน ซูจี
ที่มา http://goodguy.hubpages.com/hub/Aung-San-Suu-Kyi-The-Beauty-and-the- Beastกับ
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พรมแดนท่ีถูกเปดเผยน้ัน เปนเสมือนการนําเสนอเรื่องราวของของความเปน
อ่ืน (The others) ท่ีถูกกระทําโดยกระบวนคิดของสังคมท่ีสะสมมาเน่ินนาน จนไมอาจ
สรุปท่ีมาของสิ่งท่ีแฝงเรนไว ผูแตงกลาวไววาเปนเพียง ความศักดิ์สิทธ์ิครั้งโบราณท่ีสง
มายังรุนปจจุบัน

เหนือจริง  รางเลือน และเหมือนจริง
ครั้งหลายสิ่งยังไรคําเรียกขาน
ธรรมชาติเหนือธรรมชาติวาดตํานาน
มือศักดิ์สิทธ์ิสงสารผานสูมือ (22)

ในบทกวีท่ีช่ือวา เสียงสนทนาจากผนังถ้ํา ไดเปดเรื่องไวดวยเรื่องราวของ
ตํานานท่ีมีมนตขลัง เสมือนเปนเครื่องปูทางไวเปนแนวสําหรับเน้ือหาของเรื่องท้ังหมด
ตอจากน้ีไป ท่ีมิอาจหาคําตอบท่ีชัดเจนของสาเหตุของปญหา ความขัดแยง
และปฏิกิริยาของสังคมได มีเพียงแตการปรากฏของเหตุการณตางๆเทาน้ันท่ีอางอิง
‘เทพเจา’ ใหมีอยู และสงสาร ‘เบื้องบนขับ เบื้องลางขาน สงผานขา’(24) ซึ่งทําให
ตํานานท่ีลึกลับเสมือนมีอยูจริง ดังน้ันเพ่ือใหผูอานไดเห็นมุมมองความรักในแบบของกวี
อยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผูเขียนจึงจะขยายหัวใจของกวีหนุมทานน้ีออกมา แลวนําเสนอ
เปน 3 สวนตามลําดับ ดังน้ี คือ พรมแดนท่ีถูกขยาย ความหมายจากปลายขาว และ
ดวงดาวแหงความฝน เพ่ือลําดับความรูสึกของเขาท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตผูรวมชะตากรรม
เดียวกันในโลกใบน้ี ไปจนถึงความฝนท่ีกวีหนุมวาดไว

พรมแดนที่ถูกขยาย
ปรากฏการณท่ี อังคาร จันทราทิพย ไดสรางข้ึนในบทกวีตางๆเหลาน้ี

สวนใหญเปนการเลาเรื่องราวของผูคนท่ีอยูอาศัยในภูมิภาคเดียวกัน คือแผนดินไทยและ
อาณาจักรใกลเคียง โดยมีปรากฏการณของการ ‘ถูกกระทํา’เปนเสมือนจุดรวมของคน
ท้ังหมด นอกจากน้ันก็ยังกลาวถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนท่ีเปนสวนหน่ึงของปรากฏการณดังกลาว
อาทิ ลิง เปนตน

ดูเหมือนวาพรมแดนเหลาน้ีไดถูกถางขยายออกดวยสํานึกแหงคุณคาในความ
เปนผูถูกกระทํา โดยมีอํานาจเขามาเก่ียวของ จนเกิดสภาวะแหงการผลักใหกลายเปน
อ่ืน หรือท่ีเราเรียกวา ความเปนชายขอบน่ันเอง (สุริชัย หวันแกว, 2546 : 12) ชูศักดิ์
วิทยาภัค (2541 : 17 - 18) เสนอวาความเปนชายขอบ (Marginality) หมายถึง ผูคนท่ี
ดอยอํานาจ (The Powerless) คนท่ีตกเปนเบี้ยลาง (The Subordinate) ของคนกลุม
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ใหญและคนยากไร (The Have - nots) และเมื่อคนเหลาน้ีเปนคนชาติพันธุ คนกลุม
นอย และไมมีตําแหนงแหงท่ีในสังคม หรือเรียกรวมๆวามีสถานะเปน “คนอ่ืน (The
Others)” อีกดวยแลว จึงทําใหคนเหลาน้ีตกอยูในสถานการณท่ีถูกกีดกันออกซ้ําแลวซ้ํา
เลา (Multiple Exclusions) หรือเปนคนชายขอบในพหุมิติ (Multiple Marginalities)
จนแทบจะกลาวไดวาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของคนเหลาน้ีเทากับศูนย

เรื่องเลาตางๆในเลม กลาวถึงผูคนท่ีถูกกระทําตางท่ีตางวาระและหลากหลาย
เชน กลุมชาติพันธุท่ีตกเปนเปาการโจมตีจากสงครามฆาลางเผาพันธุบริเวณชายแดน
ประเทศพมา อีกฝากฝงของสายนํ้าสาละวิน ในบทกวีท่ีมีช่ือวา แนวรบดานตะวันตก
ท่ีกลาวถึงความตายของผูบริสุทธ์ิและการใชกําลังขมเหงท่ียังไมมีทีทาจะลดลงวา

สิบสูรอยรองรอยฝนนับพันป
ยิ่งกดข่ีซากศพยิ่งทับถม
ประวัติศาสตรดางเปอนผูกเง่ือนปม
ยิ่งแหลมคม บีบคั้นเรงวันคืน (47)

อํานาจจากรัฐบาลพมาท่ีสงผลตอชาวไทยใหญ จนเกิดโศกนาฏกรรมอัน
ตอเน่ืองกวา 40 ป ทําใหเกิดการจัดตั้งกองทัพใหญนอยข้ึนตามชายแดน โดยเฉพาะ
กองทัพแหงรัฐฉานท่ีตอกรกับอํานาจศูนยกลางเสมอมาและดวยกระแสความหวังท่ีนาง
อองซาน ซูจีไดรับการปลอยตัว ประกายหวังของชนกลุมนอยท่ีตองการปลดแอกจาก
กองทัพพมาก็ยิ่งโหมกระพือ (พิมุข  ชาญธนะวัฒน : 2545 หนา 36) พรอมๆกับซากศพ
ท่ีเพ่ิมข้ึน กลายเปนปรากฏการณของชนชายขอบท่ีถูกกระทําอยางทารุณและตอเน่ือง
จนดูเหมือนวาอาณาจักร  ไดกลายเปนดินแดนท่ีชุมไปดวยเลือดจากการสงคราม

ชุมแนวรบ ฉานเลือดยิ่งเดือดแรง
‘สหภาพอาบสีแดง’ แหงแผนดิน (48)

ปรากฏการณขางตนเปนการนําเสนอเน้ือหาความเปนอ่ืนในพ้ืนท่ีท่ีหางไกล
ออกไปจากสังคมไทย แตเปนสภาวะของการถูกกระทําท่ีสรางผลกระทบในวงกวาง
แมวาดินแดนดังกลาวจะเปนแผนดินพมาและชนชาติไทยใหญ มิใชคนไทยในแผนท่ี
แตผูเขียนก็ไดแสดงปฏิกิริยาของหัวใจในความเปนหวงและนําเสนอสารอยางเปนหวง
เสมือนวาเปนเช้ือชาติเดียวกัน
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เด็กชายทองดี   ผูชนะเลิศการแขงขันพับจรวดกระดาษช่ือกระฉอน
ปรากฏการณของคนชายขอบท่ีไรสัญชาติ แตเกิดและเติบโตในผืนแผนดินน้ีเชนเดียวกับ
คนไทยอีกหลายสิบลานคน  กวีไดขยายพรมแดนของความรูสึกผูอานดวยการนําเสนอ
ขอจํากัดของกฎหมาย และการจํากัดสิทธ์ิของคนชายขอบ ท่ีพยายามสรางคนเหลาน้ีให
กลายเปนอ่ืนและผลักใหกลุมคนท่ีมีฐานะใกลเคียงกันใหอยูในการควบคุมของรัฐชาติแต
เพียงผูเดียว ปรากฏการณดังกลาวบีบรัดหัวใจเด็กนอยท่ีหวังจะสรางช่ือในฐานะของ
“คนไทย”ใหกลายเปนเพียงความฝน ในบทกวีท่ีมีช่ือวา ภาพสะทอนในวาวหยดน้ําตา
หมอง ทองดี

เอยเจาเครื่องบินกระดาษ...
‘หยดนํ้าตาไรสัญชาติ’ เปอนหยาดชุม
‘ดวงใจไรสัญชาติ’ หวาดหว่ันกุม
กลางมรสุมพัดรานเสียดทานใจ (50)
...เปนคนอ่ืนในบานตัวเองเควงควาง (51)

เด็กชายทองดี คือพรมแดนท่ีกวีขีดครอมเขาไปในแผนท่ีประเทศไทยและ
พยายามใชปากกาสีแปลกวงกลมไวใหเห็นถึงความเปนอ่ืน ท้ังๆท่ีสํานึกของทองดี
เขาคือคนไทย เช้ือชาติไทยและมีสํานึกของความเปนคนไทยอยางเปยมลน อันเปนอีก
หน่ึงความหมายของคนชายขอบ ดังท่ี สุริยา  สมุทคุปติ์ (2542 : 21) ไดใหความหมาย
ไววา

. . .กลุมคนท่ีมีชีวิตอยู ก่ึงกลาง หรือหางไกลศูนยกลางท้ังทาง
ภูมิศาสตรและสังคมวัฒนธรรม  ในทางภูมิศาสตร“คนชายขอบ”มักจะเปน
กลุมคนท่ีตองยายออกจากภูมิลําเนาดั้งเดิม ดวยเหตุผลทางธรรมชาติ
เศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมวัฒนธรรม  การตั้งถ่ินฐาน  การประกอบอาชีพ
หรือวิถีชีวิตของคนกลุมน้ีตองเผชิญกับการแกงแยงแขงขัน เพ่ือเขาถึง
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เกิดการกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุม
ใหญซึ่งอยูอาศัยในดินแดนหรือเขตภูมิศาสตรน้ันมากอน  การเรียนรูการ
ปรับตัวและการดิ้นรนเพ่ือท่ีจะเอาตัวรอด หรือมีชีวิตอยูภายใตสภาพการณ
ดังกลาวจึงเปนสาระสําคัญของวิถีชีวิตของประชากรท่ีอาศัยอยูในวัฒนธรรม
ชายขอบ
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เด็กชายทองดี ไมเคยรับรูถึงความแปลกแยกในตนเอง  เขาเกิดข้ึนมาพรอมๆ
กับการรับรูวาแผนดินน้ีเปนบาน แตรัฐชาติกลับคดิวาเขาเปนอ่ืน  ทองดีจึงเปนอีก
โศกนาฏกรรม ‘ชาติไทย’ ท่ีมุงแบงเขาแบงเราจนทําใหพรมแดนความงดงามของเช้ือ
ชาติถูกคั่นกลางดวยอคตคิวามเช่ือ อังคาร  จันทราทิพยไดช้ีชวนผูอานใหกาวขาม
กําแพงดังกลาวดวยหัวใจท่ีเปนหวง

เอยดวงตาและดวงใจไรสญัชาติ
แวววาวหยาดสะทอนใหใครใครเหน็
เปนผูลี.้..มิใชภัย มิใฝเปน...
เยี่ยงรายเรนเงารางใจบางใจ (52)

ปรากฏการณของเด็กชายทองดีจึงเปนตัวอยางของภาวะความเปนอ่ืนท่ีไดรับ
อยางไมตั้งใจ และกลายเปนภาระ หรือ ภัย อยางท่ีตนเองไมเคยเขาใจความหมาย

ยายพรมแดนมาทางดานตะวันออก ในบทกวีท่ีช่ือวา แนวรบดานตะวันออก
กวีไดขยายพ้ืนท่ีการรับรูของคนไทยตอปรากฏการณแกงแยงพ้ืนท่ีระหวางไทยและ
กัมพูชาท่ีเขาพระวิหารท่ีเรื้อรังมานาน สรางผลกระทบตอวิถีชีวิตผูคนท้ังสองฝง ไมเวน
แมกระท่ังคนในชาติเดยีวกัน

กระแสสํานึกดังกลาว เปนการขยายหัวใจของตนสูความจริงของปรากฏการณ
อยางไรอคติทางชาติพันธุและความเช่ือ แมวากวีจะเปนคนไทยและเกิดบนผืนแผนดิน
ไทย แตก็ขยายความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมโลกอยางเทาเทียม ดังบทท่ีกลาววา

อานอดีต ปจจุบันใคร ครอบปด
เปลือยสุข – โศกนาฏกรรมสราง จบสิ้นสญูเปลา(54)

เรื่องราวของเขาพระวิหารยังดําเนินตอไปอีกหลายบท เปนความตอเน่ืองของ
สงคราม ท่ีกวีบอกวาเปนเพียงวัตถุ กอนหินดึกดําบรรพ (ผมและเพ่ือนชาวกัมพูชา)
ท่ีกลาวถึงกอนหินแหงประวัติศาสตรท่ีเปนชนวนความขัดแยงวา

พน  ไมพนเง่ือนไขในอดีต ? วันน้ีขีดเขียนโดยใครไมอาจหาม
ตางแบกหินคนละกอนยอนโมงยาม ลืมคําถามวาจะวางลงอยางไร?
ใครแบกหินคนละกอนยอนโมงยาม เดินเขาสูสงครามสนามรบ !...(55)
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จนถึงบทท่ีช่ือวา สัญญะมิคสัญญี ท่ีกลาวถึง กรรมและวาระ ท่ีบิดเบือนไป
จากความเปนจริง จนกลายเปนฝนท่ีไกลเกินเอ้ือมในความคํานึงของผูคนท่ีอาศัยอยู
ทามกลางปญหา ดังท่ีผูเขียนกลาววา กระแสหลักลักลั่น  ฝนชายขอบ(58) กระท่ัง
สงครามในครั้งน้ีจะสรางปญหาท่ีเรื้อรังไปอีกแสนนาน เน่ืองจากเผาพันธุผูเปนใหญไดใน
สิ่งท่ีพวกเขาตองการจึงเหลือเปนปริศนาคางคาตอไปวากลุมชนชายขอบเหลาน้ีจะเผชิญ
ชีวิตตออยางไร

ถึงท่ีสุดสวนสัดเลือกคัดสรร
เหลือสายพันธุ ‘กลายพันธุ’ไวฟนฝา
ฝนสุดทายของสุดทายทวนทายทา
อยูไลลาความรุงโรจนอันโหดราย
ทนนานาความรุงโรจนอันโหดราย (59)

เคลื่อนลงมาสู พ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย  พรมแดนแหงน้ีถูกอังคาร
จันทราทิพย คลี่ขยายโดยอาศัยจังหวะการยอนแยงกับขาวของสังคมอยางเทาทัน อาจ
เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีของความขัดแยงท่ีเน่ินนานและลุกลามไปสูผูบริสุทธ์ิท้ังฝายผูท่ีนับถือ
อิสลามและศาสนาพุทธ  เปนความขัดแยงท่ีเปนผลมาจากนโยบายของรัฐชาติท่ีสราง
กรอบกําหนดความเปนเขาเปนเราอยางไรความเท่ียงธรรม เปนหน่ึงในชนิดของความ
เปนชายขอบท่ีเรียกวา ตัวละครชายขอบในทางเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตรการเมือง
(ชัยเนตร  ชนกคุณ : 2554, หนา 5) เน่ืองจากชาวบานพุทธและมุสลิมเหลาน้ันไม
สามารถเขาถึงนโยบายในการจัดการตนเองได จนเปนท่ีมาของการถูกผลักใหกลายเปน
อ่ืน กระท่ังสรางความหวาดกลัวและความสูญเสียอยางตอเน่ือง ดังบทกวีท่ีช่ือวา
แนวรบดานใต...(หลายรอยกิโลเมตรจากบานเกิด)

ภารกิจ ชายแดนใต ใชไหมแม ?...
หวาดหว่ันแผมานความตายคลายหมอกฝน
ฤดูปรับสับเปลี่ยนกําลังพล
สะพรึงทนทวมอกวิตกสะทาน(63)
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จนทําใหเกิดบรรยากาศ

หมนมานหมอกมันเหมือนเดิมแม...
หมอกท่ีกลั่นหยาดแตหยดนํ้าใส
เคยนองกลบนัยนตาขา ดวงตาใคร
ผูคนหมนไขอยูเหมือนเคย(63)

เปนบรรยากาศท่ีเรื้อรังและนับวันยิ่งพรากความสุขของคนในพ้ืนท่ี โดยผูเขียน
ไดสะทอนเงาความเศรา ความกังวลของคนออกมาใหผูอานไดขยายตนเองเขาสูพ้ืนท่ี
อยางเห็นภาพ และรับรูวาดินแดนแหงน้ี ความสุขไดอันตรธานหายไปสิ้น ดังตัวอยางบท
กวีท่ีช่ือวา วัตถุ (ไม) ตองสงสัย

‘รูปลักษณ’ คลายเห็นท่ีเปนขาว
เชนทุกคราว ‘พบสิ่งของตองสงสัย’
หวาดระแวงจึงระวังฝงติดใจ
กอน ‘คนใสชุดเทา’ กาวเขามา !? ...(67)

กวีไดขยายพ้ืนท่ีตอไปอีกหลายบท เชน ผีเสื้อขยับปก

ใตเรนไฟกรุนไหม หมกหวัง
ทองทุงสังหาร สัง- โยคเศรา
ผิดพลาดหวาดระแวง วัง- วนวาย
ตายขับคนเปนเขา ข่ืนแคนประหารคน...  (69)

เลหของตรรกะ ท่ีกลาวถึงความเช่ือท่ีตางกัน จนทําใหเกิดโศกนาฏกรรมใน
พ้ืนท่ี ไมเวนแมในสถานท่ีศักดิส์ทิธ์ิ ....ศาสนสถาน – สนามรบ? รายศพนับ...(71)
จนกระท่ังถึงบทท่ีช่ือวา ไมมีของขวัญจากสงคราม ท่ีนิยามประเทศน้ีเอาไววา

ใจไมรักษาใจ จึงไดเห็น...
ประเทศเปนโรงงานทอธงหอศพ
ปนทอความโศกเศราข้ึนทาวทบ
ปนทอชังฝงกลบวีรกรรม (74)
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ดวยหัวใจท่ีเปนหวง ดวยความปรารถนาท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี
ข้ึน แตไมไดกาวลวงเขาไปวิพากษอํานาจอยางตรงไปตรงมา เพียงแตไดนิยามวาทกรรม
ของพ้ืนท่ีเอาไววา

ความเปนมาจึงทาทายท่ีหมายทุกเมื่อ
ครอบความเช่ือเหนือความจริง มืดดิ่งด่ํา
ใตสัญญะกลีหรือวีรกรรม
ราวรวดท้ังเจ็บจําและลบเลือน!...(76)

นอกจากน้ี กวีไดนําเสนอพ้ืนท่ีของความเปนอ่ืนท่ีทับซอนอยูกับพ้ืนท่ีของคน
เมืองในปรากฏการณท่ัวไปอยางหลากหลายเพ่ือแสดงถึงการปลดล็อกกุญแจทาง
พรมแดนมิติและวัฒนธรรมตางๆใหผูอานไดสัมผัสดินแดนท่ีถูกขยายออกไป เชน บทท่ี
กลาววา ขูลู – นางอ้ัว ผาแดง – นางไอ นิทานโบราณของทองถ่ินเก่ียวกับบรรพบุรุษ
การกําเนิด... (97) ในเรื่อง รุงนิทานและเร่ืองเลาในตํานานของแม ลูกชาวนาผูพลัดถ่ิน
แลวกลายเปนคนใชแรงงานในเมือง แลวตองกลายเปนคนอ่ืน เน่ืองจากภาวะทาง
เศรษฐกิจ ท่ีไมสามารถขยับตัวตามกระแสริโภคนิยมได  ในบทท่ีช่ือวา บทสนทนาของ
คนพลัดถิ่น ดังตัวอยางท่ีวา

อยางนอย ลูกไดเรียนหนังสือ
ท้ังมือถือ คาเทอมเริ่มรุมสุม
ท้ังลูกท้ังเมียเสียทุกมุม
พอแตกหนุมมันขอมอเตอรไซค...(109)

กลุมคนไรบานในสนามหลวง ท่ีไรทิศทาง ไมอาจระบุท่ีมา และไมชัดเจนในมิติ
ของอนาคต ในบทกวีท่ีช่ือวา ในบานของคนไรบาน (111) หรือแมกระท่ังสังคมชนเผา
ท่ีกําลังเผชิญกับการเปดรับกระแสวัฒนธรรมใหมๆจนผูเฒาผูแกในหมูบานมองเห็น
สัญญาณอันตรายบางอยางแลวแทรกอยูกับบทอ่ือทาท่ีคุนเคย ในบทกวีท่ีมีช่ือวา
การหายไปของทาบทหนึ่ง (119) นอกจากน้ีกวียังไดนําเสนอกลุมมอญพลัดถ่ิน
โดยเช่ือมโยงถึงประวัติศาสตรของครอบครัวตนเองท่ีปจจุบันเปนสวนหน่ึงของแผนดิน
แปลกหนาเมื่อครั้งโบราณ และคุณคาของคนมอญบางกลุมในเมืองไทยปจจุบัน ในบท
กวีท่ีช่ือวา งานวันชาติมอญและตํานานในตัวผม (122) ดังตัวอยาง
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‘มะละแหมง สูอาวไทย หางไกลบาน
เปน ‘แรงงานตางดาวชาวพมา’
ขามพรมแดน ขามดาน ขามกาลเวลา
ตางเง่ือนไข ท้ังราคา ตีคาคน (124)

ปรากฏการณของการนําเสนอคนชายขอบ หรือภาวะความเปนอ่ืนเหลาน้ีคือ
สวนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในสังคม กวีไดช้ีชวนผูอานใหโบยบินไปพรอมกันสูดินแดนท่ีถูกขยาย
ใหเขาใจบรรยากาศ  ใหเห็นภาพของความตางในหลากมิติ

ความหมายจากปลายขาว
จากสภาวะของความเปนอ่ืนใน ดินแดนท่ีถูกขยาย สู ความหมายจากปลาย

ขาว การเคลื่อนท่ีของกระบวนคิดน้ันคอยๆสรางมโนธรรมเก่ียวกับคนและสิ่งมีชีวิตท่ี
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  แทบทุกคนหรือทุกการกลาวถึง คือผลของการนําเสนอจากขาว กวีได
นําเสนอมุมมองของตนผานภาษาและจินตนาการท่ีเปนกลางทามกลางปรากฏการณ
ของสื่อรวมสมัย ดวยขอมูลชุดเดียวกันกับท่ีผูอานเคยไดรับ ไดทัศนา เน้ือหามากนอย
เทาๆกัน และระยะเวลาในการรับสารพรอมกัน  แตสิ่งท่ีตางไปจากผูรับสารโดยท่ัวไปก็
คือ การกระจายแงคิดของปรากฏการณ กวีมิไดหยัดยืนบนขอมูลขาวเพียงดานเดียว
แตมีความสนใจเก่ียวกับประเด็นขาวอ่ืนท่ีสัมพันธกันกับขาวกระแสหลักอยูเสมอ อาทิ
ขาวความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต กวีใหความสนใจกับเกร็ดตางๆท่ีเกิดข้ึน
ประกอบกัน และมุงสนใจเก่ียวกับขาวเสริม หรือขาวเคียงจอเสมอ เชน ขาวของการขอ
ยายกลับภูมิลําเนาเดิมของพลตํารวจเอกสมเพียร เอกสมญา โดยมีลูกชาย
(ชุมพล  เอกสมญา) ท่ีทําสวนยางรอคอยดวยความหวัง แตก็ตองถูกฆาตกรรม

เกษียณจากสงครามสนามรบ
บานสวนสงบ เชาแดดสอง นกรองสง
ควันฟนไฟ นํ้าในกา ชารอชง
หอมร่ําคงกลิ่นรื่น ควันปนเลือน ! (72)

บทกวี ไมมีของขวัญจากสงคราม ขยายพรมแดนการรับรูขาวสารกระแส
หลักของสังคม ท่ีพุงเปาหมายอยูแตเพียงการขอแยกดินแดน การฆาพ่ีนองไทยพุทธและ
มุสลิม และขาวความขัดแยงเรื่องงบประมาณการนําไปบริหารภาคใต  นอกจากน้ันบท
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กวี ความตายของสันติสุข ยังไดขยายพรมแดนการรับรูของผูอานตอกรณีของ สันติสุข
พรมดาว ลิงแสมแสนรูท่ีคอยติดตามเจาหนาท่ีตํารวจมวลชนสัมพันธจนไดช่ือวา
‘ลิงตํารวจ’ ขวัญใจเด็กๆและประชาชนในพ้ืนท่ี ปตตานี แตสุดทายก็เกิดเหตุรายกับ
สันติสุข พรมดาวคือมันถูกสุนัขรุมกัดเสียชีวิต ประเด็นขาวดังกลาวเปนเพียงขาว
ประกอบ หรือเกร็ดขาว ท่ีไมสําคัญกับการหาวิธีสรางความสมานฉันทในพ้ืนท่ี แตความ
ตายของลิงตัวหน่ึง อาจเปนเสมือนสัญลักษณอยางหน่ึงสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีผูคนเรียกรอง
มองหาความสงบสุขอยูตลอดเวลา

‘ความตายของสันติสุข’ ปลุกขาวสาร ‘สัญชาตญาณสตัว’ ฝงคมเข้ียวจมเข้ียว
‘สันตสิุข’ รางยับเยินเกินยาเยียว ความหอเหี่ยวจูโจมจับหองหับใจ
“สันติสุขตายแลว”วางแววเสียง ปนยังเปรี้ยงระเบิดปลุกเพลิงลุกไหม
ยิ้มเด็กเด็กปตตานีจากน้ีไป วงยิ้มไหว วับวายสญูหายวง (82)

รูปที่3 ลิงแสม “สันติสุข พรมดาว” ลิงในเครื่องแบบประจํารถสายตรวจ นปพ.สายบุรี
ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=633154
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นอกจากน้ี การแปลความหมายจากปลายขาวของกวี ยังขยายพรมแดนไปสู
ความเห็นอกเห็นใจตอปรากฏการณของประเทศเพ่ือนบาน น่ันก็คือการเมืองในประเทศ
พมา แมวาขาวกระแสหลักของสังคมโลกท่ีดําเนินเรื่องอยางตอเน่ืองเพ่ือกดดันรัฐบาล
ทหารพมาใหปลอยตัวนางอองซาน ซูจี ท่ีเช่ือวาเปนผลจากการกดดันของนานาประเทศ
ไม ใ ช เ กิ ดจากจิ ต ใจ ท่ี นิ ยมประชา ธิป ไตยอย า งแท จ ริ ง ของรั ฐบาลพม า
(พิมุข ชาญธนะวัฒน, 2545 : 36) น้ันจะประสบผลสําเร็จ  แตในอีกมุมหน่ึงทามกลาง
นํ้าตาแหงความปลาบปลื้ม นํ้าตาแหงความสูญเสียก็หลั่งลงมาขนานกัน น่ันก็คือขาว
เคียงการจากไปของ ดร.ไมเคิล อริส สามีคูชีวิตของนางอองซาน ซูจีในอีกซีกโลก

ตราบท่ียังทําได  หายใจอยู...
การตอสูท้ังปวงหนวงหนัก
เสียสละความรักเพ่ือความรัก
...สงความเศราสะเทือนใจในทุกอณู
สรางความหวังและรักสูในผูคน...(127 – 128)

เปนปรากฏการณของขาวท่ีกวีไดนําเสนอประกอบปรากฏการณหลักเพ่ือสราง
ใหเรื่องราวมีความเขมขน มีพลังและสะเทือนอารมณ  ความสําคัญของการขยาย
พรมแดนขาวน้ีชวยทําใหรอยยิ้มของนักตอสูหญิงคนน้ีมีความหมายมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
สภาวะการตอสูอยางยาวนานของเธอแมจะตรากตรําลําบากสักเพียงใด วันน้ีแมจะไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวาง แตเบื้องหลังกลับเปนความโศกสลด ท่ีเธอแปลงคาเปน
กําลังในการเดินหนาตอไป และนับเปนอีกหน่ึงจังหวะของกวี ท่ีแปลอีกหน่ึงความหมาย
จากปลายปากกาขาวไดเปนอยางดี

ดวงดาวแหงความฝน
หัวใจหองท่ีหา คือการเติมเต็มตนเองดวยความรักและความปรารถนาดีตอ

เพ่ือนรวมโลกทุกชีวิต  อคติตางๆท่ีเปนเครื่องขวางก้ันอยูน้ันกําลังถูกหัวใจหองท่ีหา
หัวใจท่ีละเอียดออนและงดงาม ละลายพรมแดนใหเปนผืนแผนดินเดียวกัน  ดวงดาว
แหงความฝนน้ีเปนเสมือนบทสรุปของความฝนและจินตนาการของ กวีท่ีมีตอทุกๆ
ปรากฏการณ แมวาความเปนอ่ืนและการถูกกระทําตางๆจะยังคงอยู ดังบทกวี กาวยาง
ยอนแยงแหงศตวรรษ(วิวัฒนาการท่ี ‘ชารลส  ดารวิน’ไมมีโอกาสไดเห็น) ท่ีกลาวถึง
สมดุลอํานาจอยางรูทันและเขาใจในปรากฏการณ
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กาวยางยอนแยงแหงศตวรรษ!
บางอุบัติ วิวัฒนาการดานเสื่อมต่ํา
ทวนขาวสาร ธารขาวเศรา อีกเชาย้ํา
รูปธรรม ทฤษฎี มีชีวิต!...(33)

เสมือนวาเปนการเขาใจและยอมรับ และประชดประชันในความเปนจริงอยาง
เสียมิได แตกวีก็มิไดกาวลวงลงไปในเหตุการณ เปนแตเพียงมนุษยเฉกเชนเดียวกับคน
ท่ัวไปท่ีใชสายตาของตนมองและถายทอดออกมาเปนความสละสลวยทางภาษา
และคาดหวังตอโลกอีกใบท่ีซอนทับกันอยู ดวยการมองเขาไปในดวงตาของคนชายขอบ
ดังกลาว โดยมีความพยายามท่ีจะอธิบายโลก เพ่ือผอนปรนความซับซอนของปญหา
ดังบทท่ีวา

อาจโลกรอบขางเปลี่ยนแปลงเรา
เราเปลี่ยนแปลงโลกบางในบางสวน
หมุนเวียน เปลี่ยน  ผาน ทานทวน
เสียงไหร่ําคร่ําครวญ – ชวยอะไร? (61)

ดังน้ัน ในปรากฏการณของความเปนชายขอบและความเปนอ่ืนท่ีกวีกลาวถึง
จึงไดจินตนาการถึงความสุขอีกรูปแบบหน่ึงเอาไว  เสมือนเปนการสรางดวงดาวคูขนาน
กับโลกใบน้ี

ปรากฏการณความไมสงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต กวีกลาวท้ิงทาย
เอาไวอยางนาคิดเก่ียวกับ-สันติภาพวา

หมื่นแสนวนวายเว้ิง ปกหวัง
ทามประทุษรายแรงยัง ยืดเยื้อ
สันติสุขสานพลัง แรงสง
ลมแหงปกผีเสื้อ ลึกซึ้งขยับสาย...(69)

แมจะเปนเพียงแรงโบกของปกผีเสื้อ  แตก็เปนความฝนท่ีโหยหาสันติสุข
แมจะแผวเบาและดูเน่ินนานกวาจะสรางแรงขยับ แตก็เปนความปรารถนาของผูคนท่ี
ออกมาจากหัวใจท่ีมุงมั่นและจะแสดงพลังในท่ีสุด
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หัวใจหองท่ีหา เปนถอยคําท่ีกวีแสดงความชัดเจนย้ําความหวังท่ีจะเห็นความ
สันติสุข ดังท่ีกลาวเอาไววา

ดวงใจใฝฝนสันติสุข
ทามกลางทุกขกระพือไฟไมสุดสิ้น
ชีวิตหยัดอยูและรูยิน
รักและหวังดังฝนรินลงดับรอน (83)

ความรักและความหวัง คือหน่ึงพลังท่ีกวีหวังท่ีจะใชเปนตัวดับความรอนแรง
ในพ้ืนท่ี และสรางโลกใบใหมท่ีดกีวา ดวงดาวแหงความฝนจึงเปนเสมือนอีกพรมแดน
ของกวี ท่ีจะสรางข้ึนมาในใจของทุกพ้ืนท่ีและทุกปรากฏการณ เพ่ือท่ีจะสามารถกาว
ขามไปไดโดยใชหัวใจหองท่ีหาเปนสะพานขามไป แมทางออกของปญหายังไมมีว่ีแววจะ
คลี่คลาย  แมปรากฏการณการกดข่ีจะยังคงอยูในพ้ืนท่ีตางๆ แตหวัใจหองท่ีหา ท่ีกวีได
นําเสนอ จะคอยๆแผขยายออกจากหัวใจปกติของทุกคน  ซึ่งเปนเสมือนเจตนารมณของ
เขา ท่ีพยายามขยายอาณาจักรแหงความรักใหโอบกอดผูคน ผสานความตาง  เช่ือมทุก
มวลชีวิตท้ังแผนดินใหเปนดุจเดียวกัน แมจะตางแตก็มีหัวใจแหงการยอมรบัและเขาใจ
ในความหลากหลาย

หัวใจหองท่ีหา แตกตางจากผลงานการสรางสรรควรรณกรรมในอดตี เสมือน
การยอนรําลึกปฏิกิริยาของนักเขียนไทยท่ีพยายามนําภาพสะทอนสังคมในอดีต ท่ีมักจะ
มุงนําเสนอดานผลกระทบอยางตรงไปตรงมาน่ันคือวรรณกรรมเพ่ือชีวิตท่ีนําเสนอปญหา
สังคมและความทุกขยากของคนจน (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวิณิชย : 2547 หนา 110) นับวา
เปนอีกมุมมองของกวี ท่ีใชวิธีท่ีออนโยนและไมมาดมั่นอยางตรงไปตรงมาจนทําให
วรรณกรรมเสยีอรรถรส และเวนพ้ืนท่ีใหผูอานรวมสรางจินตนาการประกอบ



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 184

รายการอางอิง

ชัยเนตร  ชนกคุณ. 2555. ตัวละครชายขอบในวรรณกรรมซีไรต, วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวิณิชย. 2547. อาน (ไม) เอาเร่ือง, มูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตย
และการพัฒนา. กรุงเทพฯ : คบไฟ.

ชูศักดิ์ วิทยาภัค, บรรณาธิการ . 2541. “บทนํา : สังคมศาสตรกับการศึกษาคนชาย
ขอบ”, วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 11 : 1.

พิมุข ชาญธนะวัฒน. 2545.กรกฎาคม. โลกใบใหญตางประเทศ : สารคดี, 209.
สุริชัย หวันแกว. 2546. กระบวนการกลายเปนคนชายขอบ. กรุงเทพฯ :

คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.

สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา. 2542. มานุษยวิทยากับโลกาภิวัตน : รวม
บทความ. นครราชสีมา : หองไทยศึกษานิทัศน, สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม,
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี.

อังคาร  จันทราทิพย. 2556. หัวใจหองท่ีหา. กรุงเทพฯ : ผจญภยัสาํนักพิมพ.



185 I มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน, 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)



มนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน , 2 : 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) < 186

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง

ประวตัิความเปนมา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง เดิมเรียกช่ือวา คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งข้ึน
หลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีภาควิชาในสังกัดคณะวิชา
11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษ
ศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร
เปดสอนในระดับ ปกศ.สูงภาคปกติ และภาคตอเน่ือง ป พ.ศ. 2522 เปดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และป พ.ศ. 2529 เปดสอน บุคลากรประจําการ
(กศ.บป.)

วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู เปนสถาบันราชภัฏ ทําให
วิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนช่ือเปน "สถาบันราชภัฏลําปาง" คณะวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จึงเปลี่ยนช่ือเปน "คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร" ในป พ.ศ. 2543
สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการโดยคณะ บุคคล 3 ระดับ
ไดแก คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา

เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2538 ประกาศใชทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัด
การศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีได ป พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึง
เปดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา ป พ.ศ. 2547 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอนระดับปริญญาโทรุนแรก โปรแกรมยุทธศาสตร
การพัฒนา และวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มีผลบังคับใช ทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง" แบงสวนราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบงสวนราชการ
เปนสํานักงานคณบดี และแบงงานเปน 3 งาน บริหารโดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา
และบรหิารกิจการภายในคณะ
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง

ปรัชญา
สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูสากล

วิสัยทัศน
เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในระดับสากล

คานิยมองคกร
H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข)
U = Unity (การเปนอันหน่ึงอันเดียวกันขององคกร)
S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากร

รวมกัน)
O = Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ)
C = Cooperation (การทํางานรวมกันขององคกร)

พันธกิจ
1.ผลิตบณัฑติสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมคีุณลักษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงคของสังคม
2. ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรู บูรณาการวิจัยกับการเรยีนการสอน บูรณา
การวิจัยกับการบริการวิชาการแบบมีสวนรวม
3. ใหบริการวิชาการ เสริมสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแบบมีสวนรวม
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค
1. บัณฑิตสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของสังคม
2. มีองคความรูจากงานวิจัยเพ่ือเปนฐานการพัฒนาการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการใหเปนไปตามความตองการของสังคม
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3. มีงานบริการวิชาการมาเสริมสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแบบมีสวนรวม
4. มีการอนุรักษและสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. การบริหารจัดการองคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบาย
1. พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาและความตองการของผูใชบัณฑิต
2. สงเสรมิความรวมมือในการจดัการศึกษาและการวิจัยกับภาคีเครอืขาย
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหสามารถนําองคความรูสูการพัฒนาสังคมและประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมปีระสิทธิภาพ
4. เสริมสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณ วัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ
5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา
6. การบริหารงานองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลและหลักนิตริัฐ
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