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ความเรียงวาดวยเจาพอ (ตอนที่สอง)

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           การกล าวขวัญถึงเจ าพ อปรากฏอยู  เนืองๆ  โดยเฉพาะอย างยิ่งในหน า  
หนงัสอืพมิพ  และดเูหมือนวา  การระบุตัวเจาพอเปนเรื่องงายกวาการใหคํ านิยาม "เจาพอ"
           พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 เสนอคํ านิยาม "เจาพอ" ไวดังนี้
           "เจาพอ" น. เทพารกัษ ผูคุมเกรงในถิ่นนั้น ผูเปนใหญหรือมีอิทธิพลในถิ่นนั้น"
           พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑิตยสถานมิไดกลาวถึง "เจาพอ" ในเชิงคุณธรรมวาเปน  
"ผูดี" หรือ "ผูราย" เพราะเจาพออาจเปนผูดีหรือผูรายก็ได ข้ึนอยูกับจุดยืน มาตรฐานทาง 
จริยธรรม และผลประโยชนของผูวินิจฉัย ในทํ านองเดียวกัน หากเจาพอเปน `ผูเปนใหญ' หรือ  
`ผูมอิีทธพิล' ในทองถิ่น อิทธิพลนั้นอาจไดมาดวยความชอบธรรมทางกฎหมายหรือไมก็ได ดังที่
หนงัสอืพมิพขนานนามขุนทหารบางคนวาเปน `เจาพอ' ดังเชน `เจาพอ ปตอ.' เปนตน ขุนทหาร 
ทีถ่กูกลาวขวัญวาเปน `เจาพอ' มักเปนคนที่มีใจนกัเลง เอื้อเฟอเผื่อแผตอลูกนอง และปกปอง 
คุมครองผูอยูในความอุปถัมภ เจาพอที่สรางสมอิทธิพลดวยวิธีการอันไมชอบกฎหมายหลาย 
ตอหลายคนกม็คุีณสมบัติเชนวานี้ แตบางคนก็มีพฤติกรรมที่มีความหฤโหดเปนดานหลัก

           คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา เจาพอกอเกิดขึ้นมาในสังคมไทยไดอยางไร?

           ประวัติศาสตรวาดวยเจาพอเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรสังคม (Social 
History) ซึ่งนักวิชาการไทยยังมิไดสนใจศึกษาเทาที่ควร ดังนั้น การกลาวถึงการกอเกิดของ 
เจาพอในสังคมไทยจึงเปนเรื่องยากยิ่ง
           หากเจาพอหมายเฉพาะผูทรงอิทธิพลในทองถิ่น ซึ่งไดอํ านาจและอิทธิพลมาดวย 
วธิกีารอนัไมชอบดวยกฎหมาย เจาพอยอมปรากฏในสังคมทุกสังคม เจาพอจะปรากฏตัวในชุมชน
หรือทองถิ่นที่อํ านาจการบริหารการปกครองขององคอธิปตยแผไปไมถึง หรือถึงจะแผไปถึง แต 
ออนลา
           ดังนัน้ เจาพอจึงมิใชปรากฏการณใหมในสังคมไทย หากแตเปนมรดกที่สืบทอด 
มาจากระบบศักดินาแตโบราณ เจาเมืองที่ปลอดพนจากการควบคุมของสวนกลางอาจใชอํ านาจ
ขมเหงบฑีาราษฎรไมแตกตางจากอันธพาล ในเมืองที่เจาเมืองออนแอ พนักงานฝายปกครองอาจ 
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มพีฤตกิรรม ในท ํานองเดียวกัน ทั้งเจาเมืองและพนักงานฝายปกครองในกรณีนี้เปนเจาพอในความ
เชิงลบ
           ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทยเกื้อกูลใหมีเจาพอในความหมาย 
เชิงบวกได ในชุมชนหรือทองถิ่นที่เครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภครอบคลุมไปไมถึง  
ผูนํ าชุมชนหรือผูนํ าทองถิ่นยอมถือกํ าเนิดขึ้นเพื่อทํ าหนาที่ผูอุปถัมภ อยางนอยในดานการบริบาล
และดแูลทกุขสุขของราษฎร รวมตลอดจนการระงับขอพิพาทระหวางราษฎรดวยกันเอง
            แมวาเจาพอบางคนถีบตัวขึ้นจากการเปนผูนํ าชุมชนหรือผูนํ าทองถิ่น แตเจาพอ 
ก็ตองมีฐานเศรษฐกิจรองรับ เจาพอหลายตอหลายคนเติบโตตามการเติบโตของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อาชีพมีสวนสรางผูทรงอํ านาจหรือผูมีอิทธิพลในทองถิ่นเปนอันมาก ในประวัติศาสตร
เศรษฐกจิไทย ระบบเจาภาษีนายอากรเปนแหลงกํ าเนิดเจาพอที่สํ าคัญในยุคตน
           ในระบบเจาภาษีนายอากร ผูที่เสนอผลประโยชนสูงสุดแกรัฐบาลในการจัดเก็บ
ภาษีอากรประเภทใดจะมีอํ านาจผูกขาดในการจัดเก็บภาษีอากรประเภทนั้น เจาภาษีนายอากร 
แมจะมีอํ านาจอันชอบธรรมในการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย แตก็ปรากฏอยูเนืองๆวามีการ 
ใชอํ านาจเกินกฎหมาย และมีพฤติกรรมไมแตกตางจากเจาพอ เพราะเจาภาษีนายอากรจักตอง 
รีดภาษีจากราษฎรใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การใชอํ านาจบาตรใหญในการบังคับเก็บภาษี 
จึงปรากฏอยูทั่วไป ทั้งปรากฏอยูเนืองๆวา การบังคับเก็บภาษีเปนไปโดยไมคํ านึงถึงความ 
เดอืดรอนของราษฎร จนเปนเหตุใหราษฎรจํ านวนมากตองรองทุกขกับทางราชการ
            เจาพอเพิ่มจํ านวนมากขึ้นไปอีกเมื่อเร่ิมมีการใหสัมปทานปาไม บริษัททํ าไม 
จํ าตองมีระบบการควบคุมแรงงาน และการควบคุมมิใหชาวบานเขาไปตัดไมในพื้นที่สัมปทาน  
โดยทั่วไปบริษัททํ าไมตองอาศัยผู นํ าทองถิ่นมาเปนหัวหนาคนงาน หัวหนาคนงานเหลานี้ 
มพีฤตกิรรมไมแตกตางจากเจาพอ โดยที่ในเวลาตอมาก็มีอาชีพทํ าไมเสียเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อสัมปทานปาไมระลอกแรกๆสิ้นอายุลงในทศวรรษ 2490 การลักลอบทํ าไมขยายตัวอยาง 
รวดเร็ว
           การให สัมปทานขุดแร  ก็ดุจเดียวกับสัมปทานปาไมที่มีส วนผลิตเจ าพอ  
ทั้งผูประกอบการเหมืองแรและปาไมตางตองพึ่งพาผูนํ าชุมชนในการจัดหาและควบคุมแรงงาน 
รวมตลอดจนการปองกันการลักลอบขุดแรหรือทํ าไม หัวหนาคนงานเหมืองแรจํ านวนไมนอย 
กลายเปนผูประกอบการเหมืองแรในภายหลัง โดยที่มีการลักลอบขุดแรอยางผิดกฎหมายดวย  
ชีวิตในปาไมและเหมืองแรเปนชีวิตที่ยากลํ าบาก ยิ่งสภาพทุรกันดารและการคมนาคมไมสะดวก
ดวยแลว ยิง่เปดโอกาสใหหัวหนาคนงานแปรสภาพเปนเจาพอมากยิ่งขึ้น ความตองการผลิตภัณฑ
ไมและสินแรที่มีมากขึ้นมีสวนผลักดันใหมีการลักลอบตัดไมและขุดแร การเติบโตของอุตสาหกรรม
ปาไมและอุตสาหกรรมเหมืองแรจึงมีสวนเกื้อกูลใหเจาพอขยายตัว
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           ธรรมชาติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสวนเอื้ออํ านวยใหเกิดเจาพอ ไมจํ าเพาะ 
แตอุตสาหกรรมปาไมและอุตสาหกรรมเหมืองแรเทานั้น หากยังครอบคลุมถึงการเพาะปลูกพืชไร 
อีกดวย การเพาะปลูกพืชไรซึ่งครอบคลุมพื้นที่อันกวางใหญไพศาลในลักษณะที่เปน plantation  
ท ําใหมคีวามตองการแรงงานจํ านวนมาก ดังนั้น จึงตองมีระบบการควบคุมแรงงานที่เขมงวดและ 
มปีระสิทธภิาพ ดังกรณีไรยาสูบ ไรขาวโพด และไรออย เจาของไรเหลานี้มักจะตองเปนเจาพอ 
ที่มีความเด็ดขาด และในหลายตอหลายกรณีเหี้ยมโหด กระบวนการกระจายการผลิตในภาค
เกษตรกรรมจากการเพาะปลูกขาวไปสูการเพาะปลูกพืชไร จึงมีสวนสํ าคัญในการเพิ่มพูนจํ านวน
เจาพอ
           การประมวลขอมูลตางๆดังที่พรรณนาขางตน ทํ าใหพอปะติดปะตอไดวา เดิมที
เจาพอถือกํ าเนิดจากพนักงานฝายปกครองในสวนภูมิภาค หรือมิฉะนั้นก็เติบโตจากการเปนผูนํ า 
ชุมชนหรือผูนํ าทองถิ่น การเติบโตของเจาพอประเภทนี้เปนผลจากความออนตัวของอํ านาจการ 
ปกครองในสวนภูมิภาค หรือมิฉะนั้น ก็เกิดจากการขาดชวงของเครือขายระบบความสัมพันธ 
เชงิอปุถมัภในสวนภูมิภาค ในอีกดานหนึ่ง ระบบเจาภาษีนายอากรก็มีสวนผลิตเจาพอ การเติบโต
ของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม ทํ าใหการผลิตเพื่อสนองตอบความตองการของตลาดมีมากขึ้น  
กจิกรรมทางเศรษฐกิจที่เติบใหญในชวงแรกๆเปนกิจกรรมที่ของเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ไมวา
จะเปนกิจการปาไมและเหมืองแร รวมตลอดจนการผลิตพืชไร การบุกเบิกพื้นที่ในการประกอบ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้เปนการขยายพรมแดนไปสู ดินแดนที่อํ านาจการปกครองจาก 
สวนกลางออนระโหย ดังนั้น จึงเกื้อกูลตอการเติบโตของเจาพอ ผูประกอบการเหลานี้สามารถ 
แผอิทธิพลไปในอาณาบริเวณโดยรอบ และขยายอาณาจักรอิทธิพลตอไปเร่ือยๆจนในบางกรณี 
ถึงกับมีบทบาทในการจัดระเบียบชุมชนและกํ าหนดกติกาทองถิ่นที่นอกเหนือไปจากขื่อแปบาน
เมืองได
           ที่กลาวมาขางตนนี้เปนพัฒนาการของเจาพอชนบท ซึ่งฐานเศรษฐกิจในช้ันแรก
เร่ิมอาจจะมิใชกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หากแตกาวลวงเขาไปสูกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในภายหลัง  
ไมวาจะเปนการลักลอบตัดไมหรือลักลอบขุดแรโดยไมมีสัมปทาน ในแงนี้ เจาพอชนบทมี 
ภาพลักษณดีกวาเจาพอนาครเปนอันมาก เพราะเจาพอนาครมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเปน 
ฐานเศรษฐกจิต้ังแตตน ในที่นี้ เจาพอนาครประกอบดวยเจาพอนครบาล (กรุงเทพฯ) และเจาพอ
นาครภธูร (ตางจังหวัด) ซึ่งลวนแลวแตแผอิทธิพลและบารมีในเขตเมือง (urban sector) เจาพอ
นาครจะเตบิโตไดก็ตอเมื่อมีการขยายตัวของกระบวนการสรางบานแปงเมือง (urbanization)
            ภาพลักษณของเจาพอนาคร โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาพอนครบาลเลวรายกวา 
เจาพอชนบทเปนอันมาก ความเปนมาในประวัติศาสตรบงชี้อยางชัดเจนวา เจาพอนครบาล 
สืบทอดมรดกมาจากกลุมอ้ังยี่ คนกลุมนี้มีพฤติกรรมหฤโหดเปนดานหลัก เพราะหารายไดจาก 
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การเรยีกคาคุมครองและรีดไถพอคาแมคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานเริงรมย บอนการพนัน และ 
ซองโสเภณี รวมตลอดจนการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังเชนสินคาหนีภาษี ยาเสพติด  
และหวยเถื่อน เจาพอนาครภูธร อันเปนเจาพอในเขตเมืองสวนภูมิภาคก็มีพฤติกรรมไมแตกตาง 
ไปจากเจาพอนครบาล กลาวคือ มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเปนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรม 
ทีข่องเกี่ยวกับอบายมุข
           เจาพอนาคร ไมวาจะเปนเจาพอนครบาลหรือเจาพอนาครภูธร แมจะมีการสราง 
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับพนักงานฝายปกครองบางกลุมบางเหลา แตหาไดมีความจํ าเปน 
ทีจ่ะตองสรางเครือขายความสัมพันธอุปถัมภกับประชาชนในเขตเมืองแตประการใดไม ความขอนี้
นับวาแตกตางจากเจาพอชนบทอยางสํ าคัญ และเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดภาพลักษณของ 
เจาพอทั้งสองกลุม ในขณะที่ประชาชนในชนบทในสัดสวนสํ าคัญยกยองและยํ าเกรงเจาพอชนบท
ในทองถิน่ของตน แตจะหาประชาชนในเขตเมืองไดยากยิ่งที่ยกยองเชิดชูเจาพอนาคร เนื่องเพราะ
กระบวนการสรางบานแปงเมืองไดทํ าลายลักษณะความเปนชุมชนของเมือง และประชาชนในเขต
เมืองไมมีความรูสึกวา เจาพอนาครไดทํ าประโยชนใหแกเมืองที่อยูอาศัย มีแตจะสรางความ 
เดือดเนื้อรอนใจ
           การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของการคมนาคม ในดานหนึ่งเกื้อกูล 
ใหเกิดเครือขายความสัมพันธระหวางเจาพอนครบาลกับเจาพอนาครภูธร และระหวางเจาพอ 
นาครกับเจาพอชนบท เครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้มีส วนสํ าคัญในการผลักดันให 
ภาคเศรษฐกิจใตดิน (Underground Economy) ขยายตัว แตในอีกดานหนึ่งก็เกื้อกูลการขาม
อาณาจักรเพื่อแยงชิงผลประโยชนซึ่งกันและกัน การเขนฆาเจาพอกันเองจึงเกิดขึ้นบอยครั้ง  
แมในชั้นแรกการเขนฆานี้จะกระจุกอยูในเขตเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานคร แตใน 
ไมชาก็แผขยายไปทั่ว ภาพเจาพอคลื่นลูกใหมข้ึนมาแทนที่เจาพอคลื่นลูกเกาปรากฏเปนระลอกๆ 
ยิ่งผลตอบแทนจากการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายสูงมากเพียงใด ยิ่งเปนแรงดึงดูดใหผูคน 
เขาสูตลาดเจาพอมากเพียงนั้น ความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางเจาพอจึงทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น

           ประวติัศาสตรไดใหบทเรียนสํ าคัญวา ไมมีเจาพอคนใดหรือตระกูลใดสามารถ
ยนืคํ ้าฟา หรือแมแตรักษาอาณาจักรผลประโยชนของตนใหคงอยูตลอดไป บทเรียนดังกลาวนี้เอง
ท ําใหเจาพอจ ํานวนไมนอยอาศัยสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมาขยายฐาน
เศรษฐกิจในกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย
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