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ความเรียงวาดวยเจาพอ (ตอนที่สอง)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การกล า วขวั ญ ถึ ง เจ า พ อ ปรากฏอยู  เ นื อ งๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในหน า
หนังสือพิมพ และดูเหมือนวา การระบุตัวเจาพอเปนเรื่องงายกวาการใหคํานิยาม "เจาพอ"
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 เสนอคํานิยาม "เจาพอ" ไวดังนี้
"เจาพอ" น. เทพารักษ ผูคุมเกรงในถิ่นนั้น ผูเปนใหญหรือมีอิทธิพลในถิ่นนั้น"
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมิไดกลาวถึง "เจาพอ" ในเชิงคุณธรรมวาเปน
"ผูดี" หรือ "ผูราย" เพราะเจาพออาจเปนผูดีหรือผูรายก็ได ขึ้นอยูกับจุดยืน มาตรฐานทาง
จริยธรรม และผลประโยชนของผูวินิจฉัย ในทํานองเดียวกัน หากเจาพอเปน `ผูเปนใหญ' หรือ
`ผูม อี ทิ ธิพล' ในทองถิ่น อิทธิพลนั้นอาจไดมาดวยความชอบธรรมทางกฎหมายหรือไมก็ได ดังที่
หนังสือพิมพขนานนามขุนทหารบางคนวาเปน `เจาพอ' ดังเชน `เจาพอ ปตอ.' เปนตน ขุนทหาร
ทีถ่ กู กลาวขวัญวาเปน `เจาพอ' มักเปนคนที่มีใจนักเลง เอื้อเฟอเผื่อแผตอลูกนอง และปกปอง
คุมครองผูอยูในความอุปถัมภ เจาพอที่สรางสมอิทธิพลดวยวิธีการอันไมชอบกฎหมายหลาย
ตอหลายคนก็มคี ณ
ุ สมบัติเชนวานี้ แตบางคนก็มีพฤติกรรมที่มีความหฤโหดเปนดานหลัก
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา เจาพอกอเกิดขึ้นมาในสังคมไทยไดอยางไร?
ประวัติศาสตร วาดวยเจาพอเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรสังคม (Social
History) ซึ่งนักวิชาการไทยยังมิไดสนใจศึกษาเทาที่ควร ดังนั้น การกลาวถึงการกอเกิดของ
เจาพอในสังคมไทยจึงเปนเรื่องยากยิ่ง
หากเจาพอหมายเฉพาะผูทรงอิทธิพลในทองถิ่น ซึ่งไดอํานาจและอิทธิพลมาดวย
วิธกี ารอันไมชอบดวยกฎหมาย เจาพอยอมปรากฏในสังคมทุกสังคม เจาพอจะปรากฏตัวในชุมชน
หรือทองถิ่นที่อํานาจการบริหารการปกครองขององคอธิปตยแผไปไมถึง หรือถึงจะแผไปถึง แต
ออนลา
ดังนัน้ เจาพอจึงมิใชปรากฏการณใหมในสังคมไทย หากแตเปนมรดกที่สืบทอด
มาจากระบบศักดินาแตโบราณ เจาเมืองที่ปลอดพนจากการควบคุมของสวนกลางอาจใชอํานาจ
ขมเหงบีฑาราษฎรไมแตกตางจากอันธพาล ในเมืองที่เจาเมืองออนแอ พนักงานฝายปกครองอาจ
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มีพฤติกรรม ในทํานองเดียวกัน ทั้งเจาเมืองและพนักงานฝายปกครองในกรณีนี้เปนเจาพอในความ
เชิงลบ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทยเกื้อกูลใหมีเจาพอในความหมาย
เชิงบวกได ในชุมชนหรือทองถิ่นที่เครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภครอบคลุมไปไมถึง
ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถิ่นยอมถือกําเนิดขึ้นเพื่อทําหนาที่ผูอุปถัมภ อยางนอยในดานการบริบาล
และดูแลทุกขสุขของราษฎร รวมตลอดจนการระงับขอพิพาทระหวางราษฎรดวยกันเอง
แมวาเจาพอบางคนถีบตัวขึ้นจากการเปนผูนําชุมชนหรือผูนําทองถิ่น แตเจาพอ
ก็ตองมีฐานเศรษฐกิจรองรับ เจาพอหลายตอหลายคนเติบโตตามการเติบโตของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อาชีพมีสวนสรางผูทรงอํานาจหรือผูมีอิทธิพลในทองถิ่นเปนอันมาก ในประวัติศาสตร
เศรษฐกิจไทย ระบบเจาภาษีนายอากรเปนแหลงกําเนิดเจาพอที่สําคัญในยุคตน
ในระบบเจาภาษีนายอากร ผูที่เสนอผลประโยชนสูงสุดแกรัฐบาลในการจัดเก็บ
ภาษีอากรประเภทใดจะมีอํานาจผูกขาดในการจัดเก็บภาษีอากรประเภทนั้น เจาภาษีนายอากร
แมจะมีอํ านาจอันชอบธรรมในการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย แตก็ปรากฏอยูเนืองๆวามีการ
ใชอํานาจเกินกฎหมาย และมีพฤติกรรมไมแตกตางจากเจาพอ เพราะเจาภาษีนายอากรจักตอง
รีดภาษีจากราษฎรใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การใชอํานาจบาตรใหญในการบังคับเก็บภาษี
จึงปรากฏอยูทั่วไป ทั้งปรากฏอยูเนืองๆวา การบังคับเก็บภาษีเปนไปโดยไมคํ านึงถึงความ
เดือดรอนของราษฎร จนเปนเหตุใหราษฎรจํานวนมากตองรองทุกขกับทางราชการ
เจาพอเพิ่มจํ านวนมากขึ้นไปอีกเมื่อเริ่มมีการใหสัมปทานปาไม บริษัททํ าไม
จําตองมีระบบการควบคุมแรงงาน และการควบคุมมิใหชาวบานเขาไปตัดไมในพื้นที่สัมปทาน
โดยทั่ ว ไปบริ ษั ท ทํ าไม ต  อ งอาศั ย ผู  นํ าท อ งถิ่ น มาเป น หั ว หน า คนงาน หั ว หน า คนงานเหล า นี้
มีพฤติกรรมไมแตกตางจากเจาพอ โดยที่ในเวลาตอมาก็มีอาชีพทําไมเสียเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อสัมปทานปาไมระลอกแรกๆสิ้นอายุลงในทศวรรษ 2490 การลักลอบทําไมขยายตัวอยาง
รวดเร็ว
การให สั ม ปทานขุ ด แร ก็ ดุ จ เดี ย วกั บ สั ม ปทานป า ไม ที่ มี ส  ว นผลิ ต เจ า พ อ
ทั้งผูประกอบการเหมืองแรและปาไมตางตองพึ่งพาผูนําชุมชนในการจัดหาและควบคุมแรงงาน
รวมตลอดจนการปองกันการลักลอบขุดแรหรือทํ าไม หัวหนาคนงานเหมืองแรจํ านวนไมนอย
กลายเปนผูประกอบการเหมืองแรในภายหลัง โดยที่มีการลักลอบขุดแรอยางผิดกฎหมายดวย
ชีวิตในปาไมและเหมืองแรเปนชีวิตที่ยากลําบาก ยิ่งสภาพทุรกันดารและการคมนาคมไมสะดวก
ดวยแลว ยิง่ เปดโอกาสใหหัวหนาคนงานแปรสภาพเปนเจาพอมากยิ่งขึ้น ความตองการผลิตภัณฑ
ไมและสินแรที่มีมากขึ้นมีสวนผลักดันใหมีการลักลอบตัดไมและขุดแร การเติบโตของอุตสาหกรรม
ปาไมและอุตสาหกรรมเหมืองแรจึงมีสวนเกื้อกูลใหเจาพอขยายตัว
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ธรรมชาติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสวนเอื้ออํานวยใหเกิดเจาพอ ไมจําเพาะ
แตอุตสาหกรรมปาไมและอุตสาหกรรมเหมืองแรเทานั้น หากยังครอบคลุมถึงการเพาะปลูกพืชไร
อีกดวย การเพาะปลูกพืชไรซึ่งครอบคลุมพื้นที่อันกวางใหญไพศาลในลักษณะที่เปน plantation
ทําใหมคี วามตองการแรงงานจํานวนมาก ดังนั้น จึงตองมีระบบการควบคุมแรงงานที่เขมงวดและ
มีประสิทธิภาพ ดังกรณีไรยาสูบ ไรขาวโพด และไรออย เจาของไรเหลานี้มักจะตองเปนเจาพอ
ที่มีความเด็ดขาด และในหลายตอหลายกรณีเหี้ยมโหด กระบวนการกระจายการผลิตในภาค
เกษตรกรรมจากการเพาะปลูกขาวไปสูการเพาะปลูกพืชไร จึงมีสวนสําคัญในการเพิ่มพูนจํานวน
เจาพอ
การประมวลขอมูลตางๆดังที่พรรณนาขางตน ทําใหพอปะติดปะตอไดวา เดิมที
เจาพอถือกําเนิดจากพนักงานฝายปกครองในสวนภูมิภาค หรือมิฉะนั้นก็เติบโตจากการเปนผูนํา
ชุมชนหรือผูนําทองถิ่น การเติบโตของเจาพอประเภทนี้เปนผลจากความออนตัวของอํานาจการ
ปกครองในสวนภูมิภาค หรือมิฉะนั้น ก็เกิดจากการขาดชวงของเครือขายระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภในสวนภูมิภาค ในอีกดานหนึ่ง ระบบเจาภาษีนายอากรก็มีสวนผลิตเจาพอ การเติบโต
ของพลั ง เศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย ม ทํ าใหก ารผลิ ตเพื่อ สนองตอบความตองการของตลาดมีม ากขึ้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เติบใหญในชวงแรกๆเปนกิจกรรมที่ของเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ไมวา
จะเปนกิจการปาไมและเหมืองแร รวมตลอดจนการผลิตพืชไร การบุกเบิกพื้นที่ในการประกอบ
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เหล า นี้ เ ป น การขยายพรมแดนไปสู  ดิ น แดนที่ อํ านาจการปกครองจาก
สวนกลางออนระโหย ดังนั้น จึงเกื้อกูลตอการเติบโตของเจาพอ ผูประกอบการเหลานี้สามารถ
แผอิทธิพลไปในอาณาบริเวณโดยรอบ และขยายอาณาจักรอิทธิพลตอไปเรื่อยๆจนในบางกรณี
ถึงกับมีบทบาทในการจัดระเบียบชุมชนและกํ าหนดกติกาทองถิ่นที่นอกเหนือไปจากขื่อแปบาน
เมืองได
ที่กลาวมาขางตนนี้เปนพัฒนาการของเจาพอชนบท ซึ่งฐานเศรษฐกิจในชั้นแรก
เริ่มอาจจะมิใชกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หากแตกาวลวงเขาไปสูกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในภายหลัง
ไมว า จะเป น การลั กลอบตั ดไมห รือลั กลอบขุดแรโดยไมมีสัมปทาน ในแงนี้ เจาพอชนบทมี
ภาพลัก ษณดีก วา เจา พอ นาครเป น อัน มาก เพราะเจ าพอนาครมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเปน
ฐานเศรษฐกิจตัง้ แตตน ในที่นี้ เจาพอนาครประกอบดวยเจาพอนครบาล (กรุงเทพฯ) และเจาพอ
นาครภูธร (ตางจังหวัด) ซึ่งลวนแลวแตแผอิทธิพลและบารมีในเขตเมือง (urban sector) เจาพอ
นาครจะเติบโตไดก็ตอเมื่อมีการขยายตัวของกระบวนการสรางบานแปงเมือง (urbanization)
ภาพลักษณของเจาพอนาคร โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาพอนครบาลเลวรายกวา
เจาพอชนบทเปนอันมาก ความเปนมาในประวัติศาสตรบงชี้อยางชัดเจนวา เจาพอนครบาล
สืบทอดมรดกมาจากกลุมอั้งยี่ คนกลุมนี้มีพฤติกรรมหฤโหดเปนดานหลัก เพราะหารายไดจาก
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การเรียกคาคุมครองและรีดไถพอคาแมคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานเริงรมย บอนการพนัน และ
ซองโสเภณี รวมตลอดจนการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังเชนสินคาหนีภาษี ยาเสพติด
และหวยเถื่อน เจาพอนาครภูธร อันเปนเจาพอในเขตเมืองสวนภูมิภาคก็มีพฤติกรรมไมแตกตาง
ไปจากเจาพอนครบาล กลาวคือ มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเปนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรม
ทีข่ อ งเกี่ยวกับอบายมุข
เจาพอนาคร ไมวาจะเปนเจาพอนครบาลหรือเจาพอนาครภูธร แมจะมีการสราง
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับพนักงานฝายปกครองบางกลุมบางเหลา แตหาไดมีความจํ าเปน
ทีจ่ ะตองสรางเครือขายความสัมพันธอุปถัมภกับประชาชนในเขตเมืองแตประการใดไม ความขอนี้
นับวาแตกตางจากเจาพอชนบทอยางสํ าคัญ และเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดภาพลักษณของ
เจาพอทั้งสองกลุม ในขณะที่ประชาชนในชนบทในสัดสวนสําคัญยกยองและยําเกรงเจาพอชนบท
ในทองถิน่ ของตน แตจะหาประชาชนในเขตเมืองไดยากยิ่งที่ยกยองเชิดชูเจาพอนาคร เนื่องเพราะ
กระบวนการสรางบานแปงเมืองไดทําลายลักษณะความเปนชุมชนของเมือง และประชาชนในเขต
เมืองไมมีความรูสึกวา เจาพอนาครไดทํ าประโยชนใหแกเมืองที่อยูอาศัย มีแตจะสรางความ
เดือดเนื้อรอนใจ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของการคมนาคม ในดานหนึ่งเกื้อกูล
ใหเกิดเครือขายความสัมพันธระหวางเจาพอนครบาลกับเจาพอนาครภูธร และระหวางเจาพอ
นาครกั บ เจ า พ อ ชนบท เครื อ ข า ยความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วนี้ มี ส  ว นสํ าคั ญ ในการผลั ก ดั น ให
ภาคเศรษฐกิจใตดิน (Underground Economy) ขยายตัว แตในอีกดานหนึ่งก็เกื้อกูลการขาม
อาณาจักรเพื่อแยงชิงผลประโยชนซึ่งกันและกัน การเขนฆาเจาพอกันเองจึงเกิดขึ้นบอยครั้ง
แมในชั้นแรกการเขนฆานี้จะกระจุกอยูในเขตเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานคร แตใน
ไมชาก็แผขยายไปทั่ว ภาพเจาพอคลื่นลูกใหมขึ้นมาแทนที่เจาพอคลื่นลูกเกาปรากฏเปนระลอกๆ
ยิ่งผลตอบแทนจากการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายสูงมากเพียงใด ยิ่งเปนแรงดึงดูดใหผูคน
เขาสูตลาดเจาพอมากเพียงนั้น ความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางเจาพอจึงทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น
ประวัตศิ าสตรไดใหบทเรียนสําคัญวา ไมมีเจาพอคนใดหรือตระกูลใดสามารถ
ยืนคําฟ
้ า หรือแมแตรักษาอาณาจักรผลประโยชนของตนใหคงอยูตลอดไป บทเรียนดังกลาวนี้เอง
ทําใหเจาพอจํานวนไมนอยอาศัยสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมาขยายฐาน
เศรษฐกิจในกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย

