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ความเรียงวาดวยเจาพอ  (ตอนที่หนึ่ง)

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ความเหน็เกีย่วกบัเจาพอในสังคมไทยดูจะแตกตางกันอยางมาก ผูคนที่ชังเจาพอ
มอียูอักโข แตทีรั่กเจาพอก็มีอยูหานอยไม ความแตกตางดานฉันทาคติที่ผูคนในสังคมนี้มีตอเจาพอ  
ในสวนหนึ่งเปนความแตกตางดานวัฒนธรรม กลาวคือ การรังเกียจเดียดฉันทเจาพอเปน 
วฒันธรรมของชนชั้นกลาง
           ดวยเหตุที่เจาพอเปนอภิสิทธิชนในสังคม และตลาดอภิสิทธิเปนตลาดที่มีการ 
แขงขนัอยางไมสมบูรณ (imperfect competition) ชนชั้นกลางโดยทั่วไปเขาไมถึงตลาดอภิสิทธิ์ 
ดังกลาวนี ้ เมือ่ไมมีอภิสิทธิ์ ก็มิอาจแสวงหาประโยชนจากการมีอภิสิทธิ์ แมชนชั้นกลางจะรักความ
เปนธรรมในระดับหนึ่ง และรังเกียจความประพฤติอันมิชอบของเจาพอ แตใชวาชนชั้นกลางจะมี
มาตรฐานทางจริยธรรมอันสูงสงก็หาไม ชนชั้นกลางยังคงเปนปุถุชนที่มีกิเลสตัณหาและโลภโม 
โทสนั ความรูสึกเดยีดฉันทเจาพอสวนหนึ่งเปนผลจากกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรมที่ไดจาก
ระบบการศึกษา อันเปนเหตุใหเกิดความรูสึกตอตานพฤติกรรมที่ขัดตอข่ือแปของบานเมืองและ 
เอาเปรียบสังคมของเจาพอ
           แตความรูสึกเดียดฉันทเจาพอหาไดปรากฏในหมูชนชั้นกลางทั้ง `ชนชั้น' ไม คน 
ชั้นกลางที่ไดประโยชนจากเจาพอและสองเสพเสวนากับเจาพอก็มีอยูไมนอย จนทายที่สุดแลว 
ผลประโยชนกลายเปนปจจัยหลักที่กํ าหนดฉันทาคติที่มีตอเจาพอ เหตุที่ชนชั้นกลางเปนกลุมคน
กลุมใหญที่รังเกียจเดียดฉันทเจาพอนอกเหนือจากเหตุผลทางดานวัฒนธรรมแลวก็เปนเพราะ 
ชนชั้นกลางมิไดรับประโยชนจากเจาพอ และบางครั้งอาจตองสูญเสียประโยชนจากการประกอบ
กจิกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายของเจาพอดวย

           ชนชัน้ปกครองและนักการเมืองจํ านวนไมนอยมิไดรังเกียจเดียดฉันทเจาพอ หาก
ยังคบหาสมาคมกับเจาพออยางเปดเผย ความขอนี้รวมถึงขาราชการชั้นผูใหญทั้งฝายทหารและ
พลเรือนดวย หัวหนาพรรคการเมืองและนักการเมืองหวังประโยชนจากเจาพอทั้งในฐานะ 
ผูสนับสนุนทางการเงินและผูสนับสนุนทางการเมือง เนื่องเพราะเจาพอไมเพียงแตยึดกุมสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจํ านวนมากเทานั้น หากยังยึดกุมเครือขายหัวคะแนนในระบบการเลือกตั้งอีกดวย  
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ชนชัน้ปกครองทีม่าจากกระบวนการเลือกตั้งจึงตองคบหาสมาคมกับเจาพอ โดยไมคํ านึงวาเจาพอ
ดังกลาวจะมปีระวติัอันชั่วชาและโหดเหี้ยมเพียงใด ในอีกดานหนึ่ง เจาพอจํ าตองสรางสายสัมพันธ
เชงิอปุถมัภกบัชนชัน้ปกครอง เพราะหวังพึ่งการปกปองบริบาลจากชนชั้นปกครอง อยางนอยที่สุด
จะไดไมตองเผชิญกับการปราบปรามจากชนชั้นปกครอง การสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาว
นี้ โดยทั่วไปมักจะอาศัยระบบการสงสวยในรูปแบบตางๆ ความสัมพันธระหวางเจาพอกับชนชั้น 
ปกครองจงึเปนความสัมพันธที่มีผลตางตอบแทน
           การที่เจาพอตอสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครองในสวนกลางเปน 
ปรากฏการณที่เพิ่งเกิดขึ้นอยางชัดเจนในยุคหลังรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต แมเจาพอผูทรง
อิทธพิล หรือ `ผูกวางขวาง' จะเคยมีชีวิตที่รุงเรืองในยุคที่กลุมซอยราชครูเรืองอํ านาจในทศวรรษ 
2490 แตกต็องถูกปราบปรามขนานใหญในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต เพราะไมเพียงแต
เจาพอจะเปนขมุก ําลังของกลุมซอยราชครู โดยเฉพาะอยางยิ่งพลตํ ารวจเอกเผา ศรียานนท เทานั้น  
หากทวาจอมพลสฤษดิ์ยังตองการเปน `ซุปเปอรเจาพอ' แตเพียงผูเดียวอีกดวย

           การสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครองในสวนกลางมีผลอยางสํ าคัญ 
ในการ `ปองปราม' พนักงานปกครองสวนทองถิ่นมิใหยุงเกี่ยว รบกวน หรือปราบปรามเจาพอ แท 
ที่จริงแลว เจาพอเร่ิมสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับพนักงานปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะเปน
นายอํ าเภอ ผูวาราชการจังหวัด และตํ ารวจ กอนที่จะสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้น 
ปกครองในสวนกลาง เสียอีก อีกทั้งระบบการสงสวยในทองถิ่นก็เกิดขึ้นกอนการตอสายเขาสู 
สวนกลางอกีดวย โดยทั่วไปแลว พนักงานปกครองสวนทองถิ่นมักจะเขาสูระบบความสัมพันธเชิง
อุปถมัภกบัเจาพออยางเชื่องๆ เพราะการตอกรกับเจาพอมีตนทุนที่ตองเสียสูงมิใชนอย ไมเพียงแต
ชีวิตจะหาศานติสุขมิไดเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบตอความกาวหนาและความมั่นคงแหง
อาชีพอีกดวย ยิ่งเมื่อเจาพอประสบความสํ าเร็จในการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้น 
ปกครองในสวนกลางดวยแลว การตอกรกับเจาพอก็เปนเรื่องยากเย็นแสนเข็ญมากขึ้น การที่
พนักงานปกครองสวนทองถิ่นตอกรราวีกับเจาพอจึงเปนปรากฏการณที่หาดูไดยาก และอาจหาดู 
มไิดอีกเลยในอนาคต ชะตากรรมของนายธวัช มกรพงศ ผูควรแกการสรรเสริญจากสังคมไทยอาจ
กลายเปนอุทาหรณที่ทํ าใหบรรดาพนักงานปกครองสวนทองถิ่นเขาสู ระบบความสัมพันธเชิง
อุปถมัภกับเจาพออยางเชื่อง ๆ มากยิ่งขึ้น
           เจาพอมิไดตองการความมั่นคงแหงชีวิต เพียงดวยการสรางสายสัมพันธเชิง
อุปถัมภกับพนักงานปกครองสวนทองถิ่นและชนชั้นปกครองในสวนกลางเทานั้น หากทวายัง
ตองการสราง   ภาพลักษณของตนเองในสังคมอีกดวย งานฉลองวันคลายวันเกิดเปนวาระสํ าคัญ
ในการสรางภาพลกัษณดังกลาวนี้  งานฉลองเชนวานี้ใหประโยชนอยางนอย 2 ดาน  ดานหนึ่งเปน
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โอกาสในการเลีย้งดูปูเสื่อประชาชนในทองถิ่นเพื่อตอบแทนความภักดีที่มีตอเจาพอ ในอีกดานหนึ่ง
เปนการแสดงออกซึ่งบุญบารมีของเจาพอที่มีผูคนไปรวมฉลองงานวันเกิดอยางลนหลาม หัวหนา
พรรคและนักการเมืองจํ าตองไปอวยพรวันเกิด เพื่อธํ ารงไวซึ่งความสนับสนุนทั้งทางการเมืองและ
ทางการเงินจากเจาพอตอไป ขาราชการระดับสูงทั้งในสังกัดกระทรวงกลาโหมและกระทรวง
มหาดไทยอาจไปรวมงานดวยเหตุผลที่แตกตางกันออกไป บางคนอาจไปรวมงานดวยความ
สัมพันธสวนบุคคล และบางคนอาจไปรวมงานเพียงเพื่อยืนยันที่จะมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
ตอไป แตภาพขาราชการชั้นผูใหญและชนชั้นปกครองที่พากันไปอวยพรวันเกิดเจาพอมีนัยเสมือน
หนึง่การใหความชอบธรรมทางสังคมแกเจาพอ และเจาพอบางคนไมลังเลที่จะเผยแพรภาพเหลานี้
สูสาธารณชน หรือประดับประดาภาพเหลานี้ไวในบานและสํ านักงาน
           การสรางภาพลักษณของเจาพอวามีความสัมพันธอันแนนแฟนกับชนชั้นปกครอง
และขนุนางผูใหญ ในดานหนึ่งทํ าใหพนักงานปกครองทองถิ่นยิ่งเกรงขามเจาพอ จนถึงขั้นไมเขาไป
รบกวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเจาพอ และยิ่งถูกดูดดึงเขาสูระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ
เจาพออยางถลํ าลึกมากยิ่งขึ้น แตในอีกดานหนึ่ง ซึ่งสํ าคัญยิ่งกวาก็คือ ทํ าใหสังคมชาชินและ 
เมนิเฉยตอพฤตกิรรมที่ผิดกฎหมาย ชั่วชาและเหี้ยมโหดของเจาพอ เนื่องเพราะภาพความสัมพันธ
อันแนนแฟนที่มีกับชนชั้นปกครองและขุนนางผูใหญมีสวนใหความชอบธรรมทางสังคมแกเจาพอ
นัน่เอง
           ผูคนทีช่อบพอเจาพอมิไดจํ ากัดเฉพาะชนชั้นปกครองเทานั้น ประชาชนในทองถิ่น
ที่เปนชนชั้นลางจํ านวนมากพากันยกยองเจาพอ หรืออยางนอยที่สุดมิไดรังเกียจเดียดฉันทเจาพอ 
แมวาประชาชนในทองถิ่นบางคนบางกลุมอาจถูกเจาพอรังแกหรือยํ่ ายีบีฑา แตโดยทั่วไปเจาพอ 
หาไดระรานชาวบานสวนใหญอยางไรขอบเขตไม ตรงกันขาม เจาพอตองอาศัยชาวบานเปนฐาน
มวลชน เพือ่ใชเปนอํ านาจตอรองกับพนักงานปกครองสวนทองถิ่น
           เจาพอภูธรมีพฤติกรรมที่แตกตางจากเจาพอนครบาล ในขณะที่เจาพอนครบาล 
มรีายไดหลกัจากการเรียก `คาคุมครอง' จากสถานเริงรมย บอน และซองโสเภณี และจากการ
ประกอบกจิกรรมทีผิ่ดกฎหมาย ดังเชนหวยเถื่อน ยาเสพติด และสินคาหนีภาษี ลักษณะความเปน
นาครทํ าใหเจาพอนครบาลมิจํ าตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชาวบาน แมจะยังตองสราง
สายสมัพนัธเชิงอุปถัมภกับเจาพนักงานฝายปกครองก็ตาม
           ภาพลักษณของเจาพอภูธรดีกวาเจาพอนครบาลเปนอันมาก อยางนอยก็ใน
สายตาชาวบาน เพราะเจาพอภูธรมิไดมีพฤติกรรมเอาแตได หากยังเปนผูใหแกชุมชนดวย ลักษณะ
สังคมภูธรทํ าใหเจาพอจํ าเปนตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชาวบาน เจาพอหลาย 
ตอหลายคนมบีทบาทเปนผูนํ าชาวบาน บางครั้งตองทํ าหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการชํ าระคดีความ
ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน  และบางครั้งก็ทํ าหนาที่เปน `ตํ ารวจ' รักษาความสงบสุขในชุมชนดวย
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           ดวยเหตุที่เจาพอฝงรากอยูในชุมชน ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวาง 
เจาพอกับชาวบานจึงเติบโตและหยั่งรากลึกในชุมชน การเติบใหญของเจาพอในฐานะผูอุปถัมภ 
ทํ าใหระบบเจาพอคอยๆเขาไปแทนที่ระบบผูวาราชการจังหวัดในการสรางสายสัมพันธกับชาวบาน
ในสังคมภูธร
           ในอดตีกาล เมือ่เจาเมืองเปนคนในทองถิ่น และฝงตัวอยูในทองถิ่น สายสัมพันธ 
เชิงอุปถัมภระหวางเจาเมืองกับราษฎรจึงคอนขางแนนแฟน แตแลวเมื่อเร่ิมมีระบบผูวาราชการ
จงัหวดั ความสมัพันธเชิงอุปถัมภในสวนภูมิภาคระหวางผูปกครองกับราษฎรก็เร่ิมถูกกัดกรอนและ
หยอนยาน เนื่องเพราะผูวาราชการจังหวัดไมเพียงแตจะมิไดเปนคนในทองถิ่น หากยังมิไดฝงตัว 
อยูในทองถิน่อกีดวย การที่ผูวาราชการจังหวัดถูกแตงตั้งโดยสวนกลาง และถูกโยกยายทุก 2-4 ป 
ท ําใหผูวาราชการจังหวัดทํ าหนาที่รับใชสวนกลางยิ่งกวาที่จะรับใชราษฎร การบริบาลราษฎรใหอยู
ในศานติสุขมิไดเปนไปอยางเต็มที่ ระบบผูวาราชการจังหวัดจึงทํ าลายระบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมภระหวางผูปกครองกับราษฎร เมื่อราษฎรมิอาจพึ่งพิงผูปกครองไดดังที่เคยเปนมาแตเกา
กอน ราษฎรจงึตองหนัไปพึ่งพิงผูนํ าชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาพอ ดวยเหตุดังนี้เอง เจาพอจึง
คอยๆเขามาแทนที่เจาพนักงานฝายปกครองในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมภูธร

           ความเปนมาดังที่พรรณนาขางตนนี้ชวยใหเขาใจไดวา เหตุใดประชาชนในสังคม
ภูธร จ ํานวนไมนอยจึงเคารพยํ าเกรงและยกยองเจาพอ  และเหตุใดเจาพอจึงสามารถควบคุมระบบ
เครอืขายหัวคะแนนในการเลือกตั้งไวได

           ฉันทาคตทิี่ผูคนในสังคมไทยมีตอเจาพอ มิใชเร่ืองของวฒันธรรมเทานั้น หากยัง
เปนเรื่องของผลประโยชนอีกดวย
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