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บทคัดย่ อ
การศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นในประเทศไทย มีพัฒนาการในการน�ำ
แนวคิดวิเคราะห์มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาหลากหลายแนววิเคราะห์ โดย
แนวคิดที่มีบทบาทมากที่สุดคือ แนวคิดชนชั้นน�ำและแนวคิดระบบอุปถัมภ์ นอก
เหนือจากนี้มีการน�ำแนวคิดวิเคราะห์อื่นมาร่วมศึกษาด้วย อาทิ แนวคิดพหุนิยม
แนวคิดพหุภาคี แนวคิดระบบเครือญาติ แนวคิดระบบชนชัน้ และแนวคิดเรือ่ งกลุม่
การเมืองหรือฝักฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงสภาพโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นที่ชัดเจน
แนวคิดทีค่ วรค�ำนึงถึงในการน�ำมาศึกษาประกอบได้แก่ แนวคิดเกีย่ วกับการสะสม
ทุนเบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับโครสร้างอ�ำนาจรัฐ และแนวคิดเรื่องอุดมการณ์และ
การครองอ�ำนาจน�ำ
ค�ำส�ำคัญ : โครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่น, แนวคิดชนชั้นน�ำ, แนวคิดระบบอุปถัมภ์,
แนวคิดเกี่ยวกับการสะสมทุนเบื้องต้น, แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง
อ�ำนาจรัฐ, แนวคิดเรื่องอุดมการณ์และการครองอ�ำนาจน�ำ
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Abstract
Studying local power structures in Thailand has brought the
analysis concept to be a tool to study various political factors. The most
active concepts are Elitism and Patronage. Moreover, Pluralism,
Multilateralism, Corporatism, Kinship system, Class system and Political
parties or factions are analyzed using this concept. In order to see
the local power structures clearly, additional factors should also be
considered; Primitive accumulation of capital, State power structure,
ideology and Hegemony.
Keywords : Local Power Structures, Elitism, Patronage, Primitive Accumulation
of Capital, State Power Structure, Ideology, Hegemony

บทน�ำ
ในการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นในประเทศไทยที่เกิดขึ้นนั้น มีการ
น�ำแนววิเคราะห์ทนี่ ำ� มาใช้ในการศึกษาหลากหลายแนว แต่จะพบว่าแนววิเคราะห์
ทีม่ บี ทบาทในการน�ำมาศึกษามากทีส่ ดุ คือ แนวความคิดชนชัน้ น�ำ (Elite Approach)
และแนวคิดระบบอุปถัมภ์ (Pratron-client System) หากก็ยังมีแนวคิดวิเคราะห์
อื่น ๆ ที่น�ำมาใช้ประกอบในการศึกษา ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะน�ำแนวคิดต่าง ๆ
มาเสนอ โดยเห็นว่าเป็นแนวคิดที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์โครงสร้าง
อ�ำนาจท้องถิ่นในสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีบริบทอันสอดคล้องสามารถน�ำไป
วิเคราะห์ได้
แนวคิดชนชั้นน�ำเป็นแนวคิดหลักที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
อ�ำนาจท้องถิ่นตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งมีงานจ�ำนวนไม่มาก
หากหลังจากนั้นปรากฏการณ์ความตื่นตัวในการเลือกตั้งภายหลังการประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
อ�ำนาจท้องถิ่นจ�ำนวนเพิ่มขึ้นตามล�ำดับกระทั่งถึงปัจจุบัน แต่ยังพบว่ายังคงใช้
แนวคิดชนชั้นน�ำในการวิเคราะห์เป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์
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จะพบว่าพัฒนาการในระยะต่อมาของการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่น
ไทย มีการน�ำแนวความคิดชนชั้นน�ำ (Elite) และโครงสร้างอ�ำนาจชุมชนแบบ
ชนชั้นน�ำนิยม (Elite School) และแบบพหุนิยม (Pluralist School) มาเป็นกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาและใช้วิธีการระบุชนชั้นน�ำทั้งสามแบบผสมผสานกัน
ได้แก่ งานวิจัยของกมล ประเสริฐกุล (2527) เรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องโครงสร้าง
อ�ำนาจและความรู้สึกมีสมรรถภาพทางการเมืองของชนชั้นน�ำท้องถิ่น หากนอก
เหนือจากนีจ้ ะพบว่างานวิจยั เกีย่ วกับโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิน่ ก่อน พ.ศ. 2540 นัน้
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในแนวทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์โดยตรง และมีแนวคิด
โครงสร้างอ�ำนาจแบบชนชั้นน�ำเป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ ซึ่งงานวิจัย
เหล่านี้ 1 ล้วนมีผลสรุปในการศึกษาคือชนชั้นน�ำเป็นโครงสร้างอ�ำนาจที่ส�ำคัญ
ในระยะต่อมา เริ่มมีการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจโดยใช้แนวคิดวิเคราะห์
อื่น ๆ โดยใช้ตัวแบบผสมผสาน (Mixed Model) ซึ่งการศึกษาที่เป็นตัวแบบที่ดี
ได้แก่ การศึกษาของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2533) ซึ่งวิเคราะห์โดยชี้ให้เห็น
ถึงโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นที่มีลักษณะการปะทะ ประสานของโครงสร้างอ�ำนาจ
หลายแบบระหว่างแบบเครือญาติ แบบอุปถัมภ์ แบบชนชั้น และแบบฝักฝ่าย
ซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านในช่วงต้นทศวรรษ 2530 และต่อมาได้น�ำแนวคิดแบบ
ผสมผสานระหว่างแนวคิดโครงสร้างอ�ำนาจแบบอุปถัมภ์ และโครงสร้างอ�ำนาจ
เชิงพหุภาคี (Corporate Clienteles) มาใช้ในการศึกษา โครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่น
ความขัดแย้งและการเปลีย่ นแปลง (2552) ในกรณีศกึ ษาเทศบาลนครอุบลราชธานี
และเทศบาลเมืองปัตตานี
ต่อมาการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นของไทยมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
จากการบุ ก เบิ ก ของกลุ ่ ม เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
โดยเฉพาะในแนวทางวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ การศึกษาของ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และสังคิต พิริยะรังสรรค์ (2537) คอร์รัปชั่นกับประชาธิปไตย
1

ได้แก่ งานวิจัยของ จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2515), สมชัย รักวิจิตร (2514), Narong
Sinsawasdi (1980), ของระดม วงษ์น้อม (2527), กมล ประเสริฐกุล (2527), สมจิต
ปัญญาศักดิ์ (2528), ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (2529), นลินี ตันธุวนิตย์ (2532), ไพฑูรย์
โพธิส์ ว่าง (2532), เทอร์ตนั (2533) และ นาตาชา วศินดิลก (2540)
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ไทย เศรษฐกิจนอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะในประเทศไทย ในงานวิจัย
เจ้าพ่อ ธุรกิจท้องถิ่น : อ�ำนาจนอกระบบ การคอร์รัปชั่น ประโยชน์ประชาธิปไตย
โดยใช้ แ นววิ เ คราะห์ แ บบชนชั้ น รวมไปถึ ง การศึ ก ษาของ Hewison and
Maniemai Thongyou (2000) ศึกษาเรื่อง Development Provincial Capitalism
a Profile of the Economic and Political Roles of a New Generation in
Khon Kaen, Thailand โดยวิเคราะห์แบบบูรณาการ ซึ่งค�ำนึงถึงปัจจัยทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นต่อเนื่องและเป็นกระแสชัดเจนมากขึ้น
จากฐานเครือข่ายของกลุม่ เศรษฐศาสตร์การเมืองน�ำโดย ดร. ปรีชา เปีย่ มพงศ์สานต์
ในหลากหลายงานวิจยั อาทิ ความขัดแย้งในการจัดการปัญหากากพิษอุตสาหกรรม
ในโครงการพัฒนาชายฝัง่ ทะเลตะวันออก : ศึกษากรณีเจนโก (2545) ของ ชัยยนต์
ประดิษฐศิลป์ งานวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตผู้ประกอบการรายย่อยบนชายหาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว : วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน (2545) ของ ชัยยนต์
ประดิษฐศิลป์ และจุฑามาศ ไชยรบ การศึกษาโครงสร้างและพลวัตการสะสมทุน
ของทุนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง (2548) งานของชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2549)
เรื่อง การขยายตัวของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นและวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบทุนนิยมเชิงอุปถัมภ์ภายใต้ระบอบเลือกตั้งในจังหวัดชลบุรี และงานวิจัย
ของ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และโอฬาร ถิ่นบางเตียว (2549) เรื่อง บทบาท
การเมื อ งของเจ้ า พ่ อ ท้ อ งถิ่ น ในกระแสโลกาภิ วั ต น์ : กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด หนึ่ ง
ทางภาคตะวันออก รวมทั้งงานวิจัยที่เน้นประเด็นการเมืองท้องถิ่น จากการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งได้แก่ งานของ
ประเสริฐ รักเผ่า (2548) เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงจังหวัดระยอง และโครงสร้างชุมชนกับการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโดยตรง : ศึกษากรณีองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ของเพ่ง บัวหอม (2548) และงาน
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิน่ อันเป็นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาในระบบทุนนิยมและอุตสาหกรรม ในงานของ ชัยณรงค์ เครือนวน
(2550) เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองของการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
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จะพบว่างานวิจัยโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
การเมืองมีออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก
จากงานของ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือนวน (2551) เรื่อง
โครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นระดับต�ำบลในเขตภาคตะวันออกและจังหวัดปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร และเรื่อง การสะสมทุนและโครงสร้างอ�ำนาจขั้วเดียวใน
จังหวัดชลบุรี (2552) และงานของ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และโอฬาร ถิ่นบางเตียว
(2551) เรื่อง โครงสร้างอ�ำนาจในจังหวัดชลบุรีกับนัยในการขับเคลื่อนโครงการ
ทางสังคม และงานวิจัยของชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2553) ใน รายงานการวิจัย
เรื่อง โครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลของกรุงเทพฯ และภาค
ตะวันออก และงานวิจัยเรื่อง โครงสร้างอ�ำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดชลบุรี
ของ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และ ชัยณรงค์ เครือนวน (2555) งานวิจัยเรื่อง
พัฒนาการของโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นในภาคตะวันออก : วิเคราะห์ในเชิง
เศรษฐศาสตร์การเมืองของ โอฬาร ถิ่นบางเตียว (2555) งานวิจัยเรื่อง พลวัต
ของเครือข่ายอ�ำนาจท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีในยุคของการกระจายอ�ำนาจสู่
ท้องถิ่น ของ ธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์ (2556) และเครือข่ายทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ในจังหวัดตราด ของ พรทิวา อาชีวะ (2557) ซึ่งวิเคราะห์โครงสร้าง
อ�ำนาจท้องถิ่นของพรรคการเมืองซึ่งครองอ�ำนาจในท้องถิ่น
และในพื้ น ที่ อื่ น อั น ได้ แ ก่ โครงสร้ า งอ� ำ นาจท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ของ สถาพร เริงธรรม (2555) โดยมีกรอบในการวิเคราะห์จากแนวคิด
ทฤษฎีโครงสร้างอ�ำนาจ 4 Power Indicators ของ G. William Domhoff
และ Monetary Power Structure ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นที่กระบวนการใช้ และ
แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงสร้างอ�ำนาจ การศึกษาพัฒนาการ
เครือข่ายอ�ำนาจท้องถิ่นหลังการเปลี่ยนแปลง 14 ตุลาคม 2516: กรณีศึกษา
จังหวัดราชบุรี ของ ศิวัช บุญเกิด (2556) ซึ่งใช้ตัวแบบโครงสร้างอ�ำนาจส�ำนัก
เยอรมันนี ของ H.J. Krysmanski เป็นการวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นถึงข่ายใย
ความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
จะเห็นภาพในเชิงพัฒนาการเครือข่ายอ�ำนาจที่ต่อเนื่องมายาวนาน
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จากงานวิจยั เกีย่ วกับโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิน่ ต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมานี้ จะพบว่า
แนวคิดที่น�ำมาวิเคราะห์โครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นของไทยมีการพัฒนาที่หลาก
หลายขึ้น และพบว่าแนวทางการศึกษาแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองมีบทบาท
ในการน�ำมาวิเคราะห์โครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นในประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งใน
การศึ ก ษาแนวทางเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งนี้ แม้ ว ่ า แนวคิ ด ที่ น� ำ มาใช้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องคือ แนวคิดชนชั้นน�ำก็ตาม หากงานวิจัยในระยะต่อมาก็มีกรอบวิเคราะห์
ตามแนวคิดอื่น ๆ เข้ามาผสมผสานในการวิเคราะห์ด้วย ซึ่งในบทความนี้จะ
ประมวลแนวคิดทีไ่ ด้นำ� มาใช้ในการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิน่ ในประเทศไทย
มีดังนี้

แนวคิดชนชัน้ น�ำ
เป็นแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นในสังคมตะวันตก
ที่ มี ม านาน ซึ่ ง การศึ ก ษาที่ เ ป็ น ระบบ ละเอี ย ด ลึ ก ซึ้ ง ได้ แ ก่ การศึ ก ษาของ
นักสังคมวิทยาการเมืองชาวอิตาลี คือ วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto) กับ
กีตาโน มอสกา (Gaetano Mosca) และ โรเบิร์ต มิเชลส์ (Robert Michels)
(Samuel, 1974; Mosca, 1939; Pareto, 1935; Michels, 1949)
และมีการน�ำแนวคิดชนชัน้ น�ำมาผสานกับแนวคิดอืน่ ๆ เพือ่ ศึกษาโครงสร้าง
อ�ำนาจท้องถิน่ ดังเช่น ในสหรัฐอเมริกา ซึง่ น�ำแนวคิดเรือ่ งชนชัน้ น�ำและแนวคิดเรือ่ ง
อ�ำนาจ (Power) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบความคิดน�ำมาอธิบายโครงสร้างอ�ำนาจ
ท้องถิ่น เช่นงานวิจัยของ ฮันเตอร์ (Hunter), ดาห์ล (Dahl) และมิลเลอร์ (Miller)
และในยุคหลัง อันได้แก่ ดอมฮอฟฟ์ (Domhoff, 1990)
ในการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานั้น มีการ
ศึกษา 2 ระดับคือ ระดับมหภาค และระดับจุลภาค หรือ ระดับชาติและท้องถิน่ การ
ศึกษาในระดับชาตินนั้ เป็นการศึกษาทีม่ ขี อบข่ายกว้างและค่อนข้างยากทีจ่ ะเข้าถึง
ข้อมูลอย่างแท้จริง ในปัจจุบนั การศึกษาระดับนีจ้ งึ ลดบทบาทความนิยมลง มีเพียง
ในระดับท้องถิ่น เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ไม่กว้าง และมีขอบเขตที่ผู้สนใจจะเข้า
ศึกษาได้ โดยน�ำหลักการและวิธีการของการศึกษาโครงสร้างในระดับชาติมาใช้
(เบญจวรรณ บุญโทแสง, 2550, หน้า 21)
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แนวคิดชนชัน้ น�ำ (Elitism) มีฐานมาจากการขยายตัวของประชาธิปไตยใน
ตะวันตกตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นแนววิเคราะห์สำ� คัญในการศึกษารัฐศาสตร์
โดยมีฐานความคิดว่า อ�ำนาจทางการเมืองจะอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยเพียงไม่กี่
คนทีม่ บี ทบาทในการตัดสินใจทางการเมือง ทีเ่ รียกว่า ชัน้ ชัน้ น�ำหรือชนชัน้ ปกครอง
นักปรัชญาคนส�ำคัญในส�ำนักนี้ ได้แก่ Vilfredo Pareto (1935), Gaetano Mosca
(1939), Harold D. Lasswell และ Daniel Learner ซึ่งได้พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นให้มี
ลักษณะเป็นทฤษฎีที่ทันสมัยขึ้นในต้นศตวรรษ ที่ 20
การศึกษาแนวคิดชนชั้นน�ำในระดับชาติ นักคิดที่มีชื่อเสียงในยุคหลังที่
ส�ำคัญคือ ซี.ไรท์ มิลล์ (C. Wright Mills) ในงาน “The Power Elite”(1956)
(เบญจวรรณ บุญโทแสง, 2550, หน้า 22-23) ซึ่งให้ความเห็นว่าสังคมอเมริกาอยู่
ภายใต้ความครอบครองของปัจเจกชนจ�ำนวนไม่กี่พันคน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับ
นักคิดก่อนหน้านี้ ที่ว่าชนชั้นน�ำคือผู้น�ำทางเศรษฐกิจ ผู้น�ำทางการเมือง และกลุ่ม
ผู้น�ำทางทหาร โดยสามกลุ่มนี้ (ข้าราชการ ทหาร และนักธุรกิจ) เรียกว่า ชนชั้น
น�ำทางอ�ำนาจ (Power Elite) โดยผูน้ ำ� ทางด้านเศรษฐกิจมีบทบาทและความส�ำคัญ
มากกว่าผู้น�ำทางด้านอื่น ๆ ซึ่งแนวความคิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับแนวคิดของ
มาร์กซ์ (Karl Marx) และทั้งสามกลุ่มมีคุณลักษณะส�ำคัญคือ มีความเหมือนกัน
ในทางสังคม โดยมีต้นก�ำเนิดจากสถานภาพสังคมเดียวกัน มีเอกภาพเชิงค่านิยม
ทีต่ กลงร่วมกันระหว่างกลุม่ ชนชัน้ น�ำด้วยกันเอง และมีปฏิสมั พันธ์ทงั้ แบบทีไ่ ม่เป็น
ทางการ โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวและแบบที่เป็นทางการผ่านสมาคม
(สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2527, หน้า 42-44; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552, หน้า
19)
ในการศึกษาในระดับท้องถิ่น งานเด่นที่สุดได้แก่ ของ ฮันเตอร์ (Floyed
Hunter) คือ “Community Power Structure” (1953) ซึ่งเป็นการศึกษาโครงสร้าง
อ�ำนาจในเมืองแอตแลนต้า (Atlanta) ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างอ�ำนาจของ
เมืองถูกปกครองโดยกลุ่มชนชั้นน�ำที่มีอิทธิพลเพียง 40 คนเท่านั้น และผู้มีอิทธิพล
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ บริษทั การเงิน และอุตสาหกรรม มีลกั ษณะเป็นพีระมิด
แห่งอ�ำนาจ ซึ่งผู้ที่มีอ�ำนาจจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและรวมตัวกันอย่าง
เหนียวแน่น ผู้น�ำทางเศรษฐกิจแบบแฝง (Covert Economic Elite) จะเป็นผู้ชี้น�ำ
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การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในชุมชน แม้จะเข้าสู่อ�ำนาจอย่างเป็นทางการ
หรือไม่ก็ตาม (Dye, 1997, pp. 377-379)
การศึกษาในระดับท้องถิ่น มีนักวิชาการอีกหลายคน ได้แก่ โรเบิร์ต และ
ลินด์ ( Robert and Helen Lynd) การศึกษาของ Roland J. Pellegein, Charles
H. Coates ซึ่งท�ำการศึกษาเพื่อยืนยันแนวความคิดของ ฮันเตอร์ Delbert C.
Miller ศึกษาเมืองแปซิฟิค ซิตี้ (Pacific City) ซึ่งเป็นการยืนยันแนวคิดของส�ำนัก
ชนชั้นนิยมนี้ ดังที่ พาเรโต (Vilfredo Pareto) กล่าวว่า “ทุก ๆ คน จะถูกปกครอง
โดยชนชัน้ น�ำซึง่ ถูกเลือกสรรขึน้ มาจากประชาชน” และมอสกา (Gaetano Mosca)
ที่ว่า “ในทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมด้อยพัฒนาหรือสังคมที่เจริญจะมีคนอยู่ 2
ชนชั้น คือชนชั้นผู้ปกครอง และชนชั้นผู้ถูกปกครอง ชนชั้นปกครองมีจ�ำนวนน้อย
เป็นผู้ปฏิบัติภาระหน้าที่ทางการเมือง ผูกขาดอ�ำนาจ กอบโกยผลประโยชน์ที่เกิด
ขึ้น ในขณะที่อีกชนชั้นหนึ่งมีจ�ำนวนมาก ถูกกระท�ำ และถูกควบคุมโดยชนชั้นใน
กลุ่มแรก” ซึ่งลาสเวลล์ ,เลิร์นเนอร์ และ รอธเวลล์ (Lasswell & Lerner and Rothwell, 1952) ได้กล่าวถึงในเรือ่ งนีว้ า่ “การค้นพบว่าการตัดสินใจในสังคมขนาดใหญ่
ของทุกสังคมอยูใ่ นก�ำมือของคนจ�ำนวนน้อยนัน้ ยืนยันว่าเป็นความจริงทีว่ า่ รัฐบาล
ทั้งหลายต่างเป็นรัฐบาลของคนจ�ำนวนน้อย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในนามของคน
จ�ำนวนน้อย คน ๆ เดียว หรือคนหมู่มากก็ตาม” รวมทั้งนักวิชาการชนชั้นน�ำนิยม
รุน่ หลัง อย่างดอมฮอฟฟ์ (Domhoff, 1990) ซึง่ จะพบว่า (จุมพล หนิมพานิช, 2529,
หน้า 30-31) เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นในแนวทางแบบ
ชนชั้นน�ำ นักวิชาการกลุ่มนี้เชื่อว่าทุกท้องถิ่นจะมีคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ใช้
อ�ำนาจเหนือทรัพยากรและบุคคลในสังคม และสามารถควบคุมผลการตัดสินใจที่
ส�ำคัญ ๆ ในท้องถิ่น (นาตาชา วศินดิลก, 2540, หน้า 20) ท�ำให้เกิดฐานคติในเรื่อง
การแบ่งชั้นทางสังคม (Social Stratification) โดยพิจารณาจากความไม่เท่าเทียม
กันทางด้านเศรษฐกิจ ด้านเกียรติยศ และด้านอ�ำนาจของคน เมื่อแบ่งชนชั้นอย่าง
คร่าว ๆ จะได้ 3 ชนชั้นด้วยกันคือ ชั้นสูง (Upper Class) ชั้นกลาง (Middle Class)
และชั้นต�่ำ (Lower Class) (สถิตย์ นิยมญาติ, 2524, หน้า 144)
การศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นที่ส�ำนักชนชั้นน�ำนิยมใช้ศึกษาท้องถิ่น
นัน้ มักจะพบว่าการศึกษาจะมีขนั้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้ (นาตาชา วศินดิลก, 2540, หน้า 21)
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ขั้นแรก คือการระบุตัวบุคคลที่เป็นชนชั้นน�ำ
ขั้นที่สอง ส�ำรวจปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นชนชั้นน�ำว่าปัจจัยใดบ้าง
ที่อธิบายการเป็นชนชั้นน�ำ
ขั้นที่สาม เป็นการส�ำรวจระดับชั้นของอ�ำนาจและความสัมพันธ์
ทางอ�ำนาจของชนชั้นน�ำในระดับอ�ำนาจที่ต่าง ๆ กัน
ขั้นที่สี่ อาจจะเป็นการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างชนชั้นน�ำ
กับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นชนชั้นน�ำ
ซึ่งในการศึกษาชนชั้นน�ำในประเทศไทยตามที่กล่าวแล้วของนักวิชาการ
ไทย เห็นว่าธรรมชาติของสังคมมี 2 ชนชั้นเป็นอย่างน้อย คือ ชนชั้นน�ำเป็นชนกลุ่ม
น้อย (Minority group) เป็นกลุ่มที่มีทรัพย์สิน อ�ำนาจ มีชื่อเสียงเกียรติยศ และ
ครอบครองสิ่งที่มีค่าทางสังคม ในอัตราที่มากกว่าชนกลุ่มมาก (Majority Group)
ดังนั้น ชนชั้นน�ำ คือ ชนชั้นปกครอง (Ruling Class) หรือชนชั้นแห่งอ�ำนาจ (The
Power Elite) ส่วนชนชั้นที่ไม่มีส่วนในการปกครองก็เรียกว่า ชนชั้นถูกปกครอง
(Non-governing Class) หรือมวลชน (Mass) (Bottomore, 1993) ชนชัน้ น�ำผูกขาด
การใช้อำ� นาจทางการเมือง เป้าหมายส�ำคัญ คือ เข้ามามีบทบาทโดยตรงในรัฐ เป็น
ผูม้ สี ว่ นส�ำคัญในการตัดสินใจในการก�ำหนดนโยบายและอ�ำนาจจะกระจายอยูใ่ น
กลุ่มเท่านั้น (Witt, 1982, pp. 9-11) แนวคิดนี้มีตัวแทนของนักคิดที่ส�ำคัญตามที่
ได้น�ำเสนอไปคือ Hunter (1953) และ Domhoff (2002) (ระดม วงษ์น้อม, 2527;
Domhoff, 2002; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2553) โดย Hunter ให้ความส�ำคัญต่อ
ฐานอ�ำนาจที่มาจากหลากหลายรูปแบบ เช่น ต�ำแหน่งทางการเมือง หรือทุนทาง
เศรษฐกิจ และหน่วยในการวิเคราะห์จะให้ความส�ำคัญแก่การวิเคราะห์แบบสห
วิทยาการแทนที่การใช้กลุ่มพหุนิยมหรือชนชั้น โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดเครือข่าย
อ�ำนาจว่าได้มีการปฏิบัติหรือท�ำหน้าที่อย่างไร ซึ่ง Domhoff ก็ให้ความส�ำคัญกับ
เครือข่ายอ�ำนาจเช่นเดียวกัน ในฐานะที่เครือข่ายอ�ำนาจเป็นกลไกในการก่อรูป
โครงสร้างอ�ำนาจ เพราะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของโครงสร้างอ�ำนาจเกิดจากการสร้าง
เครือข่ายอ�ำนาจขององค์การต่าง ๆ และโยงกันจนก่อรูปโครงสร้าง ดังนัน้ เครือข่าย
อ�ำนาจจึงเปรียบเสมือนอิฐบล๊อค (Building Block) ส�ำหรับการก่อรูปโครงสร้าง
ขึ้นมา ในการก่อรูปโครงสร้างอ�ำนาจแบบชนชั้นน�ำนั้น จะพบว่ากลไกกลางที่จะ
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เป็นตัวเชื่อมระหว่างชนชั้นน�ำท้องถิ่นกับประชาชนทั่วไป คือเครือข่ายของระบบ
อุปถัมภ์
ในการศึ ก ษาโครงสร้ า งอ� ำ นาจระดั บ ท้ อ งถิ่ น นั้ น นอกจากการศึ ก ษา
ตามแนวคิดชนชั้นน�ำ ยังมีแนวทางการศึกษาในแนวคิดวิเคราะห์อื่นอีก อันได้แก่

แนวคิดพหุนิยม (Pluralism)
มีฐานคิดเกี่ยวกับโครงสร้างอ�ำนาจ คือ ไม่ใช่เพียงชนชั้นน�ำแค่กลุ่มเดียว
ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจในนโยบายต่าง ๆ หากจะประกอบด้วยกลุ่มที่มีหลาก
หลายบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละนโยบายเนื่องจากอ�ำนาจในการตัดสินใจ
จะกระจายไปตามฐานทรัพยากร ที่มีไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะทรัพยากรเงิน การจ้างงาน
ความเชี่ยวชาญ ต�ำแหน่งหรือสถานภาพทางสังคม และในกระบวนการก�ำหนด
นโยบายจะมีกลุ่มต่าง ๆ ที่ขัดแย้ง ต่อรอง และตกลงร่วมกัน และจะพบว่ากลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะมีผู้มีบทบาททางการเมือง มากกว่าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และผู้น�ำนั้นจะมีบทบาทเพียงคนกลาง (Broker) เท่านั้น
ไม่ใช่ผู้ผูกขาดอ�ำนาจการตัดสินใจ (ธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์, 2556, หน้า 39-40) หากก็
ถูกวิจารณ์ว่า อิทธิพลของกลุ่มกดดันที่มีต่อนโยบายใดนั้น ไม่ได้ขึ้นกับฐาน
ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวหากเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ อุดมการณ์ และ
สถาบันที่กระบวนการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้น ดังนั้นการจะเข้าใจจึงจ�ำเป็นต้องศึกษา
ถึงพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ของนโยบาย รวมทั้งการที่มีความพยายามจะ
อธิบายว่ากลุ่มธุรกิจมีอ�ำนาจเท่ากับกลุ่มอื่น ๆ นั้น เป็นเรื่องไร้เดียงสาและมีอคติ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจมีความ
ส�ำคัญเพราะการด�ำเนินการมีผลกระทบต่อคนจ�ำนวนมาก เข้าถึงทรัพยากรทาง
การเงินและข้อมูลข่าวสารได้มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552,
หน้า 16-17)
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แนวคิดพหุภาคี (Corporatism)
ได้รับความสนใจจากนักรัฐศาสตร์ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ซึ่งเชื่อว่าเป็น
อุดมการณ์การพัฒนา และเป็นกรอบทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับสังคม เนื่องจากเห็นว่าพหุนิยมไม่สามารถวิเคราะห์และอธิบายสภาพสังคมได้
อย่างชัดเจน โดยที่แนวคิดพหุนิยม มองว่าสังคมจะค่อย ๆ แยกความแตกต่างและ
เกิดความช�ำนาญเฉพาะด้านมากขึ้นเรื่อย ๆ จนน�ำไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบ
เสรีนยิ ม หากแนวคิดพหุภาคีให้การวิเคราะห์วา่ จะมีการผนวกรวมศูนย์สมาคมหรือ
องค์กรผลประโยชน์ตา่ ง ๆ เข้าสูอ่ ำ� นาจรัฐใหม่อกี ครัง้ หนึง่ ทัง้ นีเ้ พือ่ หลีกเลีย่ งความ
ตึงเครียดทีจ่ ะเกิดขึน้ จากกระบวนการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (สม
ศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2541, หน้า 25-55)
ส�ำหรับงานทีใ่ ช้กรอบแนวคิดพหุภาคีในการวิเคราะห์โครงสร้างอ�ำนาจท้อง
ถิ่นในประเทศไทยนั้นยังไม่ปรากฏ หากเป็นงานที่ใช้แนวคิดพหุภาคีผสานกับ
แนวคิดระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นแนวคิดหลักอันได้แก่ งานวิจัยเรื่อง โครงสร้างอ�ำนาจ
ท้องถิ่น ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง ของพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552)
ซึ่งศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมือปัตตานี ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
ในเชิงทฤษฎีการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยในระดับเทศบาล มีพลวัตรของการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงอ�ำนาจแบบอุปถัมภ์เชิงพหุภาคี (Corporate Clientelism) คือมีกลุม่
อ�ำนาจทางยุทธศาสตร์ (Strategic Power Groups) ที่เป็นชนชั้นน�ำ (Elite) ท้อง
ถิน่ หลายกลุม่ ทีม่ บี ทบาทครอบง�ำการเมืองท้องถิน่ กลุม่ อ�ำนาจแต่ละกลุม่ มีรากฐาน
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแตกต่างกัน กลุ่มเหล่านี้จะรวมตัวกันเป็นพันธมิตร
ชัว่ คราวในการเข้าสูอ่ ำ� นาจทางการเมือง สายสัมพันธ์ของสมาชิกในแต่ละกลุม่ เป็น
ความสัมพันธ์ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายไว้ว่าเป็นแนวคิดที่อธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจทางเศรษฐกิจกับอ�ำนาจทางการเมือง และระหว่าง
รัฐกับกลุ่มทางสังคม แนวคิดนี้มี 2 ลักษณะ คือ พหุภาคีนิยมแบบเก่า กับพหุภาคี
นิยมแบบใหม่ โดยแบบเก่านั้นอธิบายไว้ว่า รัฐมีอ�ำนาจเหนือกลุ่มทางสังคม โดย
รัฐเป็นผูจ้ ดั ตัง้ หรือสนับสนุนกลุม่ ทางสังคมการเมืองขึน้ มาและใช้กลุม่ เหล่านัน้ เป็น
เครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ทั้งนี้โครงสร้าง
อ�ำนาจภายใต้พหุภาคีแบบเก่าคือ จะมีกลุ่มยุทธศาสตร์เชิงอ�ำนาจ (Power Stra-
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tegic Groups) หลักในสังคม 3 กลุม่ คือ รัฐหรือกลุม่ ข้าราชการ กลุม่ นักธุรกิจ และ
กลุ่มสหภาพแรงงาน นโยบายและการตัดสินใจทางการเมืองจะมีลักษณะเป็น
อย่างไรนั้นขึ้นกับการต่อรองระหว่างกลุ่มเหล่านี้ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552,
หน้า 161-162)
ส่วนพหุภาคีแบบใหม่ เน้นการวิเคราะห์ทกี่ ระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และการผูกขาดผลประโยชน์ของตัวแทนกลุม่ ต่าง ๆ ในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย
โดยทีร่ ฐั จะมีอำ� นาจไม่มากเท่ากับแนวคิดพหุภาคีแบบเก่า การเกิดขึน้ ของกลุม่ ทาง
สังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสมาคมนักธุรกิจ กลุ่มสหภาพแรงงานหรือกลุ่มอื่น ๆ เกิด
ขึ้นโดยอาศัยฐานทรัพยากรของตนเองเป็นหลัก สามารถเข้ามาต่อรองหรือมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายกับรัฐ แนวคิดนี้ไม่ได้มองว่าพหุภาคีจะมีเฉพาะ
กลุ่มรัฐ ธุรกิจ และแรงงานเท่านั้น แต่อาจจะมีกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญและมี
บทบาทในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของตนเอง
ด้วย เช่นกลุ่มวิชาชีพ เป็นต้น (Marsh and Stoker, 1995, หน้า 240-241)
ซึง่ ส�ำหรับแนวคิดพหุภาคีนใี้ นบริบทของโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิน่ ในสังคม
ไทย แนวคิดนี้ยังไม่สอดคล้องพอที่จะน�ำมาวิเคราะห์สภาพโครงสร้างอ�ำนาจท้อง
ถิน่ โดยทีแ่ นวคิดนีใ้ ห้การวิเคราะห์วา่ การรวมกลุม่ สมาคม หรือองค์กรผลประโยชน์
ต่าง ๆ นอกเหนือภาครัฐ จะมีบทบาทเข้มแข็งขึ้นในการต่อรองและเป็นโครงสร้าง
อ�ำนาจทีเ่ ข้มแข็ง สามารถเข้ามาต่อรอง และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ร่วมกับภาครัฐได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ในสภาพท้องถิ่นของไทยการรวม
กลุ่มในลักษณะดังกล่าวมานั้น ยังไม่สามารถก่อให้เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็งและมี
บทบาทร่วมกับภาครัฐได้ในระดับการร่วมตัดสินใจในนโยบาย หากการเข้าไปมี
ส่วนในการตัดสินใจร่วมกับภาครัฐได้นั้นเกิดขึ้นจากระบบอุปถัมภ์ผสานกับความ
เป็นชนชั้นน�ำมากกว่า

แนวคิดระบบอุปถัมภ์ (Pratron-client System)
เป็นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการไทยอย่างมากว่า
สามารถอธิบายได้ถงึ ปรากฏการณ์ทงั้ ทางการเมืองและทางสังคมตัง้ แต่ระดับชาติ
จนถึงระดับท้องถิน่ นักวิชาการให้ความเห็นไว้วา่ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , 2552,
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หน้า 10-11) แนวคิดนี้มีรากฐานอยู่ที่การแลกเปลี่ยนทั้งในเชิงวัตถุผลประโยชน์
และในเชิงสัญลักษณ์ และความเชือ่ ระหว่างกลุม่ บุคคลสองฝ่าย คือผูอ้ ปุ ถัมภ์และ
ผู้ใต้อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยที่อาจเป็นการยินยอม
พร้อมใจทั้งสองฝ่ายหรืออาจเป็นภาวะที่ไม่ยินยอมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ อาจ
จะมีการใช้ความรุนแรงเป็นเงื่อนไขที่ให้เกิดความยอมตามเพื่อให้ความสัมพันธ์
ด�ำรงอยู่ต่อไป ซึ่งความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์นี้ มีความขัดแย้งกันเองในความ
สัมพันธ์ กล่าวคือ ด้านหนึ่งคือความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนสองกลุ่ม แต่
อีกด้านหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอารัดเอาเปรียบของเจ้านายที่มีต่อลูกน้อง
ในส่วนของการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นนั้น มีนักวิชาการ
จ�ำนวนหนึ่ง ได้สรุปแนวคิดวิเคราะห์ในระบบอุปถัมภ์ไว้ว่า (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
และชัยณรงค์ เครือนวน, 2555, หน้า 29-30) โครงสร้างแบบอุปถัมภ์เป็นแบบแผน
ความสัมพันธ์ทอี่ ำ� นาจกระจุกตัวอยูท่ ผี่ นู้ ำ� ตัง้ อยูบ่ นเครือข่ายความสัมพันธ์แบบไม่
เป็นทางการ (Informal Relationship) ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองบุคคล
(Dialectic Relationship) ที่มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างไม่เท่าเทียมกัน (Unequal
Exchange) เครือข่ายอุปถัมภ์จึงประกอบด้วยบุคคลสองประเภท คือ ผู้น�ำที่อาจ
มีชอื่ เรียกต่าง ๆ เช่น ผูอ้ ปุ ถัมภ์ ลูกพี่ เจ้านายหรือผูใ้ หญ่แล้วแต่บริบท การเป็นผูน้ ำ�
อุปถัมภ์จะมีฐานทรัพยากรที่ส�ำคัญ คือ อ�ำนาจรัฐ ต�ำแหน่งหน้าที่ สถานภาพทาง
สังคมหรือทักษะความรู้ต่าง ๆ ผู้น�ำจะต้องแสดงบทบาทที่ส�ำคัญ คือ การให้ความ
คุ้มครองหรือช่วย “เคลียร์” รวมถึงให้ความก้าวหน้าแก่ผู้ตาม ดังนั้นผู้น�ำอุปถัมภ์
อาจใช้วิธีการทั้งพระคุณในลักษณะของนักบุญหรือพระเดชในแบบเจ้าพ่อก็ได้
ส่วนผู้ตามซึ่งเรียกต่างตามบริบทว่า ผู้ใต้อุปถัมภ์ ลูกน้อง บริวารหรือผู้น้อย ผู้ใต้
อุปถัมภ์จะขาดฐานทางทรัพยากรยกเว้นการมีแรงงานของตัวเอง เพื่อการรับใช้
ลูกพีผ่ อู้ ปุ ถัมภ์ ดังนัน้ ผูใ้ ต้อปุ ถัมภ์จะต้องมีคา่ นิยมทีส่ ำ� คัญ คือ แนวคิดเรือ่ งบุญคุณ
การรู้จักกตัญญูหรือซื่อสัตย์จงรักภักดี (เจมส์ ซี สกอตต์, เจเรมี เคมพ์ และ ฮันส์
ดีเตอร์ เบ็คชเต็ด, 2545)
มีข้อถกถียงเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างอ�ำนาจของ
สังคมไทย ว่าพัฒนาการของสังคมในพื้นที่ชนบทหรือสังคมที่ต่างกันท�ำให้ความ
สัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์มคี วามแตกต่างกันด้วย และการก�ำหนดโครงสร้างอ�ำนาจ
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มิได้มีเพียงระบบอุปถัมภ์เท่านั้นหากแต่ยังมีความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจอื่น ๆ ที่แฝง
อยู่ด้วย ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2533) ซึ่งจะพบว่า
สอดคล้องกับพลวัตรของระบบอุปถัมภ์ซึ่ง เจมส์ ซี สกอตต์ ได้กล่าวไว้ (Scott,
1972)
ระบบอุปถัมภ์เป็นแนวคิดทีท่ รงพลังในการอธิบาย และพบว่ากระบวนการ
ก่อเกิดพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ กระบวนการการได้มาซึ่ง
อ�ำนาจหรือในการเลือกตั้ง กระบวนการบริหารและความขัดแย้งทางการเมืองใน
สังคมไทยภายใต้แนวคิดอุปถัมภ์ ชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงว่า กลุ่มการเมืองไม่ว่า
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ระดั บ ชาติ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี คุ ณ ลั ก ษณะหลายประการ
สอดคล้องกับแนวคิดระบบอุปถัมภ์ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552, หน้า 14-15)
และที่ส�ำคัญไม่อ าจละเลยอิทธิพลและความส� ำ คั ญ ของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกระบวนการปฏิรูปการเมืองในยุค
ปัจจุบันได้ กระบวนการเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและ
การเมืองแบบเดิมบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งย่อมจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านรูป
แบบและเนื้อหาของระบบอุปถัมภ์

แนวคิดระบบเครื อญาติ (Kindship System)
เป็นทีย่ อมรับและใช้ศกึ ษาสังคมชนบทไทยอย่างกว้างขวาง แนวคิดนีก้ ล่าว
ไว้ว่า ระบบเครือญาติเป็นความสัมพันธ์ตามระดับแนวนอนที่เกิดขึ้นมาจากความ
จ�ำเป็นในชีวิตจริงของชาวบ้านในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร
และวัฒนธรรม (Popkin, 1979 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2533, หน้า
6) ทัง้ นีม้ นี กั วิชาการหลายคนได้ใช้อธิบายสภาพโครงสร้างของสังคมไทยในชนบท
ว่า เป็นสังคมทีท่ ำ� ให้บคุ คลต้องร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน มีความเป็นเอกภาพ พึง่ พา
อาศัยซึง่ กันและกัน ชาวบ้านยึดถือคุณธรรมในการด�ำรงระบบ และเป็นระบบทีเ่ ป็น
รากเหง้าของสังคม (กาญจนา แก้วเทพ, 2527 ,ไพฑูรย์ เครือแก้ว, 2515 และ สุ
เทพ สุนทรเภสัช, 2551) เห็นแต่ด้านดีของสังคมไทยในชนบท ซึ่งได้รับการโต้แย้ง
ว่า เป็นการมองแบบองค์รวม (Holism) และเป็นจินตนิยม (Romanticism) มอง
เห็นแต่ภาพความสวยงาม ซึง่ เป็นเพียงด้านหนึง่ ของความสัมพันธ์เท่านัน้ ในความ

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

15

จริงยังมีความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ ที่จะต้องน�ำมาพิจารณา เนื่องจากพลวัตรภายใน
หมู่บ้านน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าระบบทุนนิยมหรืออิทธิพลของรัฐจะเข้าไป
แทรกแซงหรือไม่ก็ตาม (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2533)
ซึ่งในที่สุดแล้วจะพบว่าในการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นของไทย มี
การน�ำแนวคิดระบบเครือญาติมาอธิบายสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย แต่จะให้
เกิดพลังในการอธิบาย เห็นภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองของไทย ต้องน�ำผสมผสาน
ร่วมอธิบายกับแนวคิดอื่นด้วย (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2533)

แนวคิดระบบชนชัน้ (Class Structure)
นักวิชาการไทยกล่าวไว้วา่ แนวคิดโครงสร้างทางชนชัน้ ในสังคมไทยชนบท
เป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ในชนบทของไทย และระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชนชัน้ ได้ชดั เจนมากขึน้ ดังนัน้
การมองว่าภาพชนบททุกแห่งเหมือน ๆ กัน ในอดีต จึงไม่ใช่ภววิสยั ทีส่ อดคล้องกับ
ความเป็นจริงและความเปลี่ยนแปลงไป (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2533, หน้า
14-16) และในประเด็นของระบบทุนนิยมทีม่ ผี ลต่อโครงสร้างอ�ำนาจนัน้ นักวิชาการ
ชาวตะวันตก ได้อธิบายว่า ความแตกต่างในการถือครองที่ดินถือเป็นพื้นฐานใน
การแบ่งชนชั้นในสังคมชนบทของไทย (Potter, 2526 และ Kaufman, 1960) ซึ่ง
ชนชั้นเจ้าของที่ดินจะเป็นผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองและผู้น�ำของหมู่บ้าน มีอ�ำนาจ
เหนือชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินของตนเอง ลูกจ้างหรือเช่า หากในอีกด้านหนึ่ง ได้มีการ
ศึกษาและอธิบายว่าการแผ่ขยายของระบบทุนนิยมท�ำให้ชนบทในภาคกลางของ
ไทยมีความแตกต่างทางชนชั้นมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะความเป็นเจ้าที่ดิน
หรือชาวนารวยกับชาวนายากจนไร้ที่ดิน (วิทยากร เชียงกูล, 2525 และ อานันท์
กาญจนพันธ์, 2527) เช่นนี้เองก่อให้เกิดชนชั้นที่ควบคุมปัจจัยการผลิต มีอ�ำนาจ
และอภิสทิ ธิเ์ หนือชนชัน้ อืน่ ๆ และจะพบว่าผูน้ ำ� ในสังคมชนบทของไทย มักจะเลือก
จากชนชัน้ เจ้าของทีด่ นิ และความเป็นชนชัน้ ในสังคมไทย ผูกติดอยูก่ บั ระบบความ
สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์และจากความสัมพันธ์ดงั นี้ ท�ำให้การต่อสูท้ างชนชัน้ ในชนบท
ของไทยไม่ปรากฏชัดเจน แม้สังคมไทยจะมีพัฒนาการและความเป็นมาภายใต้
ระบบบุญคุณ ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์แต่ความขัดแย้งในชนบทในเรื่อง
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ชนชั้นก็เกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ตลอดเวลา และอาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้
ในโครงสร้างอ�ำนาจหากมีการรวมกันเพือ่ ต่อสูท้ างชนชัน้ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
2533, หน้า 15-16)

แนวคิดเรื่ องกลุ่มการเมืองหรื อฝั กฝ่ าย (Faction)
คือ การทีม่ กี ลุม่ ทีม่ คี วามขัดแย้งกันทางด้านการเมือง แต่เป็นความขัดแย้ง
ที่ไม่ถาวรและไม่เป็นทางการ กลุ่มจะมีความเข้มแข็งเมื่อได้รับการกระตุ้นหรือ
เกิดพิพาทกันในการควบคุมทรัพยากรหรือคน สมาชิกของกลุ่มมีหลักการต่าง ๆ
นานา แตกต่างกันไปหลายประการ เช่น ความเป็นเครือญาติกัน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้ใต้อุปถัมภ์ ความผูกพันทางด้านศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
หรือการเมือง หรืออาจผสมปนเปกันไป ส่วนการเคลื่อนไหวจะเป็นไปตามรูปแบบ
โครงสร้างแบบหัวหน้ากับลูกน้อง บทบาทของสมาชิกจะไม่ชดั เจนและผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับผู้น�ำ (Nicholas, 1965; Firth, 1957) ซึ่งในโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่น
ของไทยการเป็นฝักฝ่ายมาจากการมีกลุ่มอุปถัมภ์อยู่หลายกลุ่ม และกลุ่มเหล่านี้
แบ่งเป็นฝักฝ่ายที่มีความขัดแย้งกัน การเกิดกลุ่มฝักฝ่ายอาจเกิดจากสาเหตุ
ประการเดียว หรือหลากหลายประการ ล้วนมีผลต่อการก�ำหนดโครงสร้างทั้งสิ้น
(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2533, หน้า 17)
มีข้อถกเถียงว่าแนวคิดเรื่องฝักฝ่ายเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของความ
สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ เนื่องจากลักษณะกลุ่มการเมืองที่เกิดขึ้นมักจะมีการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ภายในกลุ่มแบบอุปถัมภ์ที่มีความผูกพันในอาชีพเดียวกัน
มีผลประโยชน์รว่ มกัน การทีอ่ ยูใ่ นชนชัน้ เดียวกันอันก่อให้เกิดการก่อตัวแบบฝักฝ่าย
ไม่ได้มีลักษณะมั่นคงถาวร ขึ้นอยู่กับความลงตัวของผลประโยชน์ อาจเปลี่ยนขั้ว
ไปตามการตกลงกันภายใต้เงื่อนไขแห่งผลประโยชน์ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
2533, หน้า 30-31) และเชื่อว่าแนวโน้มในอนาคตจะเกิดโครงสร้างได้ชัดเจน
และมีเพิ่มขึ้นในท้องถิ่นเนื่องเพราะมีการแย่งชิงผลประโยชน์ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
เป็นไปในลักษณะของกลุม่ ทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มภายใต้เงือ่ นไขต่าง ๆ เช่น การแย่งชิง
ต�ำแหน่งผู้น�ำในชุมชน แย่งชิงทรัพยากรจากภายนอกอันได้แก่โครงการพัฒนา
ต่าง ๆ และจะเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่ยากจนกับคนที่ร�่ำรวยในท้องถิ่น
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แนวคิดเกี่ยวกับการสะสมทุนเบือ้ งต้ น (Primitive Accumulation of
Capital)
เป็นแนวคิดที่สามารถน�ำมาประกอบในการวิเคราะห์โครงสร้างอ�ำนาจ
เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากบริบทและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ ของ
ไทย จะพบว่าแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น ที่ในบางท้อง
ถิ่นสภาพสังคมและเศรษฐกิจยังเป็นเศรษฐกิจที่มาจากภาคทุนท้องถิ่น และเป็น
ทุนที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ระดับชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การประกอบการที่เกิดขึ้น
เป็นภาคการประกอบการรายย่อย เศรษฐกิจภาคการเกษตร มีการผูกขาดทาง
เศรษฐกิจในบางประเภท และการประกอบการมีทงั้ ธุรกิจทีถ่ กู กฎหมาย ธุรกิจสีดำ�
และธุรกิจสีเทา ซึ่งการสะสมทุน (Capital Accumulation) หมายถึง การเพิ่ม
ปริมาณสินค้าประเภททุน ซึง่ ทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเป็นผลมาจากการสะสมทุนนัน้ สะท้อน
ถึงความสามารถของหน่วยผลิตที่พัฒนาขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2550)
ทัง้ นีก้ ารสะสมทุนเบือ้ งต้น ก่อให้เกิดกระบวนการกระจุกตัวของความมัง่ คัง่
ของชนชั้นนายทุนก่อนการเกิดขึ้นของวิถีการผลิตแบบทุนนิยม ซึ่งนักวิชาการได้
ตีความแบบใหม่และเสนอแนวคิดวิเคราะห์การสะสมทุนเบือ้ งต้นทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง
ยั่งยืน (Inherent – Continuous Primitive Accumulation) แทนแนวคิดการสะสม
ทุนเบื้องต้นในรูปแบบเก่า (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือนวน , 2555,
หน้า 28-29 )
กระบวนการสะสมทุนเบือ้ งต้นก่อให้เกิดการแตกตัวทางสังคมในชุมชนท้อง
ถิ่น (Social Differentiation) และจัดคนในชุมชนออกเป็นกลุ่ม ที่มีความลดหลั่น
กันตามฐานะของทรัพย์สนิ นอกเหนือจากการใช้ตำ� แหน่งหน้าทีห่ รือสถานภาพทาง
สังคมตามทีเ่ ป็นมาในอดีต กระบวนการนีเ้ รียกกันว่าการแบ่งชัน้ ทางสังคม (Social
Stratification) ซึ่งเกิดจากการที่ผู้น�ำท้องถิ่นสามารถสะสมความมั่งคั่ง จากธุรกิจ
ทั้งที่ผิดกฎหมาย กลายมาเป็นนายทุนท้องถิ่น เช่น พ่อค้า (Merchant) เจ้าที่ดิน
(Landlord) หรือผู้ให้กู้ดอกเบี้ยสูง (Usury) กลุ่มนายทุนท้องถิ่น และได้ก้าวขึ้นมา
เป็นชนชัน้ น�ำท้องถิน่ (Local Elite) โดยการสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ขนึ้ มาเพือ่ ให้เกิด
เป็นโครงสร้างอ�ำนาจที่ตอบสนองผลประโยชน์และคุณค่าของตัวเอง จนสามารถ
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เข้าไปมีบทบาททางการเมืองระดับชาติ ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง นายทุนท้องถิ่น
จึงมีอำ� นาจทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ (อิทธิพล) ในเวลาเดียวกัน ซึง่ เป็น
ลักษณะของนายทุนเจ้าพ่อ (Beta court & Garcia จาก Schnider and Zarata,
1994, p. 175 อ้างถึงใน ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือนวน, 2555)
แนวคิ ด การสะสมทุ น เบื้ อ งต้ น มี ก ารพั ฒ นาเป็ น แนวคิ ด การสะสมทุ น
ในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยถึงจุดที่เกิดวิกฤตของทุนนิยม ตามแนวคิดการสะสมทุน
ของมาร์กซ์ซงึ่ สามารถอธิบายได้วา่ วิกฤตเกิดขึน้ ได้อย่างไร หากไม่สามารถอธิบาย
ได้วา่ เหตุใดวิกฤตจึงลุกลามไปยังสังคมอืน่ ๆ และน�ำมาอธิบายสถานการณ์ในโลก
ปัจจุบันได้อย่างไร (ปวงชน อุนจะน�ำ, 2558) เดวิด ฮาร์วีย์ (David Harvey, 2003)
จึงอธิบายแนวคิดการสะสมทุนโดยน�ำบริบทโลกและศาสตร์สาขาใหม่ ๆ เข้ามา
อธิบายเป็นแนวคิดการสะสมทุนในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งนายทุนกระท�ำการโดยการ
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ กว่า ซึง่ ผลทีส่ ดุ วิกฤตจะถูกชะลอออกไป
ฮาร์วีย์เรียกการสะสมทุนแบบนี้ว่า การสะสมทุนโดยการช่วงชิง (Accumulation
by Dispossession) เป็นผลให้วิกฤตเศรษฐกิจโลกจะลุกลามและรุนแรง ซึ่งเป็น
“วิกฤตของทุนนิยม” (Crises of Capitalism) ซึ่งการสะสมทุนโดยการช่วงชิง
เป็นการสะสมทุนซึง่ เป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในระดับโลก (Harvey,
2003, p. 139) และเปิดโอกาสให้เกิดกลไกใหม่ที่รัฐและนายทุนจะเข้าไปแสวงหา
ประโยชน์จากคนท้องถิ่นน�ำไปสู่ความเหลื่อมล�้ำทางชนชั้นภายในชุมชนและท้อง
ถิ่นได้
ผู้เขียนเห็นว่าแนวคิดการสะสมทุนเบื้องต้น เป็นแนวคิดที่สามารถน�ำมา
วิเคราะห์โครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นในสังคมไทยได้ จะเห็นได้ว่าการสะสมทุนเบื้อง
ต้นของโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นในสังคมไทยล้วนมาจากการที่สามารถสะสม
ความมั่งคั่ง จนกลายมาเป็นนายทุนท้องถิ่น ทั้งพ่อค้า เจ้าของที่ดิน นายทุนเงินกู้
และคนเหล่านีล้ ว้ นเป็นชนชัน้ น�ำท้องถิน่ โดยอาจสร้างเครือข่ายเชิงอุปถัมภ์จนกลาย
เป็นโครงสร้างอ�ำนาจ รวมทั้งแนวคิดการสะสมทุนในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในท้องถิ่นอันมาจาก
ระบบทุนนิยม อันจะท�ำให้เห็นถึงพัฒนาการของการสะสมทุน และการก่อตัวของ
โครงสร้างอ�ำนาจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในพื้นที่ที่จะศึกษาได้อย่างชัดเจน
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แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้ างอ�ำนาจรั ฐ
หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจการเมืองการปกครอง ซึ่ง
เป็นแกนหลักของความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจทัง้ ปวง ซึ่งโครงสร้างอ�ำนาจรัฐของไทย
มีลักษณะรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางโดยเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หากก่อนหน้า
นี้และถอยหลังไปจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ความสัมพันธ์ทางการเมืองของชนชั้น
ปกครองมีลกั ษณะกระจายอ�ำนาจสูงมาก แต่เป็นการกระจายอ�ำนาจกันในระหว่าง
ผูม้ อี ำ� นาจ ในหมูข่ นุ นาง และระหว่างขุนนางกับพระมหากษัตริย์ ซึง่ ยอมรับศักดิศ์ รี
ฐานะกันด้วยระบบบรรณาการ (Tribute) มากกว่าใช้การบังคับบัญชากันแบบสมัย
ใหม่หรือความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริหาร โดยวัฒนธรรมอุปถัมภ์คำ�้ จุน (Patron and
Client Relationship) เป็นส่วนส�ำคัญทีโ่ ครงสร้างอ�ำนาจรัฐไทยใช้เป็นเครือ่ งมือใน
การก�ำหนดพันธะหน้าที่ (Obiligation) ระหว่างผูม้ ฐี านะต่างกัน (เสกสรรค์ ประเสริฐ
กุล, 2553, หน้า 7) มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่รวม
อยูใ่ นโครงสร้างของระบบราชการมาโดยตลอด แบ่งคนออกเป็น 2 ชนชัน้ คือ ชนชัน้
ปกครอง ที่เรียกว่า ขุนนาง และชนชั้นที่ถูกปกครองคือไพร่และทาส แม้ในปัจจุบัน
จะมีการปฏิรปู ระบบการปกครองใหม่แต่รปู แบบความสัมพันธ์ในสังคมก็ยงั มีระบบ
อุปถัมภ์อยู่เช่นเดิมซึ่งอยู่ในรูปแบบของระบบราชการสมัยใหม่
ทั้ ง นี้ ใ นอดี ต อ� ำ นาจของรั ฐ ไทยไม่ ไ ด้ แ ทรกไปในทุ ก ส่ ว น หากมี ค วาม
เปลีย่ นแปลงมากภายหลังการปฏิรปู ระบบราชการใน พ.ศ. 2435 ซึง่ เป็นการขยาย
โครงสร้างอ�ำนาจรัฐอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นโครงสร้างอ�ำนาจทั้งเชิง
ก�ำลังบังคับ และเชิงอุดมการณ์ ท�ำให้รฐั สามารถครอบง�ำประชาชนได้มากขึน้ ผ่าน
การท�ำงานของโครงสร้างอ�ำนาจ และ ด้วยการจัดระบบบริหารราชการแบบใหม่นี้
เป็นผลให้เกิดระบบราชการส่วนภูมภิ าค ซึง่ ท�ำให้ทอ้ งถิน่ ไม่สามารถพัฒนาตนเอง
ได้ถูกครอบง�ำด้วยข้าราชการทหารและพลเรือนเป็นเวลานาน หากการพัฒนา
โครงสร้างทางการเมืองเพิ่งเกิดขึ้นอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2540 มีการเกิดองค์กร
อิสระ เป็นการแยกโครงสร้างใหม่ ๆ ขึ้นมาให้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรอื่น ๆ ที่มี
อยู่ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2556)
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แนวคิดเรื่ องอุดมการณ์ และการครองอ�ำนาจน�ำ  (Ideology and
Hegemony)
ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเรื่องอุดมการณ์ของหลุย อัลธูแซร์ และการครองอ�ำนาจ
น�ำของอันโตนิโอ กรัมชี่ เป็นแนวคิดที่เน้นว่า “ในกิจกรรมทางสังคมและการเมือง
นั้ น ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารไม่ อ าจแยกจากกั น ได้ โ ดยสิ้ น เชิ ง ความ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมการเมืองจะมีความสัมพันธ์กบั จังหวะทีเ่ คลือ่ นไหวไปในชีวติ
ประจ�ำวันของผู้คนในสังคมเสมอ” จะเห็นได้ว่า แนวคิดของกรัมชี่และอัลธูแซร์ มี
ความสอดคล้องกันที่ชี้ให้เห็นความส�ำคัญและเข้าใจโครงสร้างส่วนบนที่ยึดกุม
ความคิดและจิตใจของชนชั้นใต้ปกครองในระดับชีวิตประจ�ำวันและสามัญส�ำนึก
(Common Sense) ให้ยินยอมต่ออ�ำนาจของชนชั้นปกครอง โดยหลักการสร้าง
เหตุผลของทุนนิยมที่เข้ามาครอบง�ำจิตส�ำนึกของมวลชนผ่านกลไกอุดมการณ์
(กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553, หน้า 166)
แนวคิดการครองอ�ำนาจน�ำเชื่อว่าชนชั้นน�ำนายทุนมีอ�ำนาจเหนือผู้อื่นได้
โดยต้องอาศัยพลังทางการเมือง และอาศัยเครื่องมือทางอุดมการณ์อันได้แก่
สถาบันต่าง ๆ ของประชาสังคม (Civil Society) องค์กรทางศาสนา ครอบครัว
สหภาพแรงงานล้วนเป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์ของทุนนิยม
และในส่วนของโครงสร้างอ�ำนาจรัฐนัน้ การครองอ�ำนาจน�ำอธิบายไว้วา่ รัฐ
เองก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอ�ำนาจทางการเมืองบีบบังคับชนชั้นอื่น แต่
เสถียรภาพของสังคมทุนนิยมขึ้นอยู่กับอ�ำนาจครอบง�ำทางอุดมการณ์ของชนชั้น
แรงงาน (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, 2550)
โดยอ�ำนาจน�ำนั้นเป็นการรวมตัวกันของอุดมการณ์กับวัฒนธรรม ซึ่งมี
ลักษณะเป็นอุดมการณ์ท่ีหยั่งรากฝังลึกเหมือนวัฒนธรรม และในขณะเดียวกันก็
เป็นวัฒนธรรมทีม่ ลี กั ษณะครอบง�ำชักน�ำและรับใช้อำ� นาจหรือผลประโยชน์ของคน
บางกลุ่มเหมือนอุดมการณ์ (เกษียร เตชะพีระ, 2550)
จะเห็นว่าแนวคิดเกีย่ วกับโครงสร้างอ�ำนาจรัฐ แนวคิดเรือ่ งอุดมการณ์ และ
แนวคิดการครองอ�ำนาจน�ำ เป็นแนวคิดคิดที่เกี่ยวพันกันหากน�ำมาวิเคราะห์
โครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่น โดยจะพบว่า การใช้อุดมการณ์เป็นเครื่องมือส�ำคัญใน
การสร้างให้เกิดขึ้นของการครองอ�ำนาจน�ำ และการครองอ�ำนาจน�ำนั้นเป็นการ
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สร้างจากชนชั้นนายทุน ซึ่งได้แก่ชนชั้นน�ำโดยการครองอ�ำนาจน�ำนี้อาจผ่านจาก
การใช้โครงสร้างอ�ำนาจรัฐเป็นเครื่องมือด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน โครงสร้าง
อ�ำนาจรัฐซึ่งกระทบต่อโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นก็เป็นผลจากอุดมการณ์และ
วัฒนธรรมทีค่ รอบง�ำในสังคม การสร้างอ�ำนาจน�ำ เป็นไปเพือ่ สร้างความชอบธรรม
ของโครงสร้างอ�ำนาจในท้องถิ่น และพบว่า ในท้องถิ่นนั้นโครงสร้างอ�ำนาจรัฐเป็น
เครื่องมือส�ำคัญยิ่งของโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่น การใช้แนวคิดดังกล่าวในการ
วิเคราะห์ จะท�ำให้เห็นถึงพัฒนาการของโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นได้ชัดเจน
จากองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นทั้งในบริบทสากล และ
องค์ความรู้จากการศึกษาท้องถิ่นในสังคมไทย จะพบว่าในการศึกษาโครงสร้าง
อ�ำนาจท้องถิน่ ในประเทศไทยนัน้ สามารถน�ำแนวความคิดต่าง ๆ มาเป็นเครือ่ งมือ
ในการวิเคราะห์โดยขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นที่จะศึกษา ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการ
ศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจให้เกิดความลึกซึง้ และสอดคล้องกับบริบททีเ่ กิดขึน้ ในท้อง
ถิ่นของไทย ยังคงต้องใช้แนวคิดหลักในลักษณะตัวแบบผสมผสาน (Mixed
Model) ระหว่างแนวคิดชนชั้นชั้นน�ำ และแนวคิดระบบอุปถัมภ์ เนื่องเพราะ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมากนั้นมีแนวโน้มที่โครงสร้างอ�ำนาจกระจุกตัวอยู่ที่
ชนชั้นน�ำ กล่าวคือในกลุ่มตระกูลที่เป็นขุนนางซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจทางการเก่า และ
ในกลุม่ ของผูท้ มี่ อี ำ� นาจทางเศรษฐกิจ ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
อันเป็นสภาพการณ์ที่ปรากฏขึ้นชัดเจนในสังคมการเมืองของท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ในเชิงของโครงสร้างอ�ำนาจในท้องถิ่นที่เห็นได้ชัดเจนว่าโครงสร้างอ�ำนาจแบบ
อุปถัมภ์มบี ทบาท อันเห็นได้จากในการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง และนอกเหนือจากนีแ้ ล้ว
มีแนวคิดอืน่ ๆ ทีค่ วรค�ำนึงถึงในการน�ำมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ได้แก่ แนวคิด
พหุภาคี ซึง่ เมือ่ พิจารณาควบคูไ่ ปกับแนววิเคราะห์แบบอุปถัมภ์ ผสมผสานเป็นแนว
วิเคราะห์อุปถัมภ์เชิงพหุภาคี (Corporate Clientelism) ได้ ซึ่งในปัจจุบันท้องถิ่นมี
ปรากฏการณ์คอื มีกลุม่ อ�ำนาจทีเ่ ป็นชนชัน้ น�ำท้องถิน่ หลายกลุม่ มีบทบาทครอบง�ำ
การเมืองท้องถิน่ และมีความหลากหลายของรากฐานทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
เพื่ออ�ำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงอาจจะรวมตัวกันเป็นพันธมิตรชั่วคราว
ได้ภายใต้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ รวมทั้งในบางท้องถิ่นมีกลุ่มในภาคประชา
สังคมที่เคลื่อนไหวอยู่ซ่ึงแม้จะเคลื่อนไหวไม่ต่อเนื่อง หากแนวคิดเชิงพหุภาคีก็ยัง
ควรค�ำนึงถึงในการน�ำมาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างอ�ำนาจ โดยเฉพาะ
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ปรากฏการณ์ในภายหลังการปฏิรูปการเมือง พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
แนวคิดระบบเครือญาติ แนวคิดนี้มิอาจน�ำมาวิเคราะห์ได้เพียงล�ำพังหาก
ต้องผสมผสานร่วมกับแนวคิดอืน่ ซึง่ อาจใช้ผสมผสานร่วมกับแนวคิดระบบอุปถัมภ์
ในการวิเคราะห์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง จะพบว่าในท้องถิ่นหลายแห่งยังคงมี
ปรากฏการณ์การสถาปนาตระกูลการเมือง ซึ่งในกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้ ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติจะค่อย ๆ ลดบทบาท
เกิดการแข่งขันระหว่างญาติในกลุ่มตระกูลเดียวกัน ดังนั้น
แนวคิดระบบชนชัน้ จะพบว่าแม้สงั คมไทยในปัจจุบนั มีความเป็นชนชัน้ อยู่
บ้ า ง แต่ ใ นสภาพสั ง คมเศรษฐกิ จ ของไทยโดยภาพรวมมี ค วามเป็ น สั ง คม
เกษตรกรรมและความชนบทยังคงอยู่ ความเป็นชนชั้นของคนในสังคมมิได้ก่อให้
เกิดความขัดแย้ง มีกลุ่มผู้น�ำ ที่เรียกได้ว่าชนชั้นน�ำแต่ก็มีลักษณะอุปถัมภ์และพึ่ง
พิงกันและกันมาโดยตลอด มีการพัฒนาตนเองของชนชั้นระดับรองขึ้นสู่ชนชั้นน�ำ
และผู้น�ำทางอ�ำนาจท้องถิ่นในพื้นที่ก็มีลักษณะคาบเกี่ยวอยู่หลายชนชั้น ดังนั้น
ลักษณะความเป็นชนชั้นจะมีอยู่เจือจาง สภาพความเป็นชนชั้นที่แท้จริงผูกติดอยู่
กับระบบอุปถัมภ์ดังนั้นในการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นควรจะพิจารณา
ประกอบกับระบบอุปถัมภ์ อันจะสะท้อนลักษณะโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นได้ลุ่ม
ลึกและชัดเจนมากกว่า (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2527)
ในส่วนแนวคิดแบบฝักฝ่ายนั้น อาจเป็นแนวคิดที่ควรค�ำนึงถึงโดยเฉพาะ
ปรากฏการณ์หลังการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2540 เป็นต้นมา เนื่องจาก
มีการเกิดขึน้ ของกลุม่ การเมือง กลุม่ องค์กรภาคเอกชน ภาคสาธารณะเพิม่ มากขึน้
ในท้องถิ่นต่าง ๆ และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มที่เข้มแข็งและไม่เข้มแข็ง ซึ่ง
มีส่วนในการผลักดัน และต่อต้านกลุ่มการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม และบางกลุ่มมี
ข้อมูลว่าได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง
แนวคิดการสะสมทุนเบือ้ งต้น และการสะสมทุนในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์หรือ
การสะสมทุนแบบช่วงชิง (Accumulation by Dispossession) ของเดวิด ฮาร์วี่ย์
ซึ่งพบว่าในท้องถิ่นไทยมีลักษณะของผู้ประกอบการรายย่อยทั้งทางด้านการค้า
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมรายย่อย และผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้มักมี
ความสัมพันธ์กบั ทุนและอ�ำนาจรัฐ เมือ่ พิจารณาถึงการสะสมทุนเบือ้ งต้นในรูปแบบ
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เก่า จะพบว่าในท้องถิน่ โดยมากนัน้ เป็นการสะสมความมัง่ คัง่ และทุนทางเศรษฐกิจ
อันเกิดจากการผูกขาดทางเศรษฐกิจซึง่ มีความสัมพันธ์ระหว่างทุนและรัฐในรูปแบบ
ของภาษี ส่วย ตั้งแต่ในสังคมสมัยศักดินาที่ชนชั้นน�ำมีบทบาทหลักในการสะสม
ทุนในบางกลุ่มเท่านั้น และในระยะเวลาต่อ ๆ มา การสะสมทุนปรากฏในรูปแบบ
ของการคอร์รัปชั่น การเก็งก�ำไรที่ดิน การประกอบธุรกิจสีด�ำหรือสีเทา ซึ่งสะท้อง
ถึงการสะสมทุนเบื้องต้นในรูปแบบเก่าที่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเป็นการสะสมทุนเบื้อง
ต้นในรูปแบบใหม่ทมี่ คี วามหลากหลายมากขึน้ คือการสะสมทุนทีม่ บี ทบาทในการ
พัฒนาระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นอุดมการณ์ในการสร้างความชอบธรรมในการสะสม
ทุน รวมไปถึงบริบทของอิทธิพลในกระแสโลกาภิวัตน์ด้วย ซึ่งเป็นบริบทภายนอก
ทัง้ ประกอบกับแนวคิดเสรีนยิ มใหม่ทเี่ ข้ามามีอทิ ธิพลต่อท้องถิน่ มาก การสะสมทุน
ก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ซึ่งแนวคิดของฮาร์วี่ย์จะสามารถน�ำมาประยุกต์ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสะสมทุนและโครงสร้างอ�ำนาจได้ดี
ส�ำหรับแนวคิดในเรื่องอุดมการณ์ แนวคิดการครองอ�ำนาจน�ำ และแนวคิด
โครงสร้างอ�ำนาจรัฐ จะเป็นการพัฒนาการศึกษาเกีย่ วกับโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิน่
ให้เกิดความลุ่มลึกชัดเจนยิ่งขึ้น ในปัจจุบันการศึกษาวิจัยมีการพัฒนาให้เป็น
สหวิทยาการ (Interdisplinary) มีการบูรณาการศาสตร์มากขึ้น โดยค�ำนึงถึงมิติ
ต่าง ๆ อันรวมไปถึงมิติทางด้านวัฒนธรรมและอุดมการณ์นอกเหนือจากมิติทาง
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ดังนั้นแนวคิดดังกล่าวมาอาจน�ำมาเป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ในการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิน่ ได้ โดยแนวคิดโครงสร้างอ�ำนาจรัฐ
เป็นปัจจัยส�ำคัญก่อให้เกิดโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่น แนวคิดทางด้านอุดมการณ์
และการครองอ�ำนาจน�ำที่เป็นที่มาของการเกิดโครงสร้างอ�ำนาจทั้งส่วนบนและ
ส่วนล่าง
ในส่วนของแนวคิดเรื่องอุดมการณ์และการครองอ�ำนาจน�ำ เมื่อผสาน
กับแนวคิดโครงสร้างอ�ำนาจรัฐ ซึ่ง ไฮม์ (2554) ได้อธิบายไว้ว่าหมายถึงรัฐและ
กลไกของรัฐ องค์กรของรัฐที่เข้าไปมีบทบาทในท้องถิ่น อันได้แก่กลไกของรัฐ
ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง เช่นส่วนราชการในจังหวัด อ�ำเภอ ที่เข้ามามี
บทบาทในท้องถิน่ ตลอดจนการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจของรัฐ เช่น การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ที่เข้ามามีบทบาทในท้องถิ่น
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และกลุ่มทุนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ กลุ่มทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเข้ามา
ลงทุนและมีบทบาทในท้องถิ่นจนสามารถสถาปนาตนเป็นโครงสร้างอ�ำนาจ
ส�ำคัญในท้องถิ่นได้ (โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2554, หน้า 82) ดังนั้นในการวิเคราะห์
โครงสร้างอ�ำนาจ สามารถที่จะผสานแนวคิดดังกล่าวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้
จะเห็นได้ว่าการสร้างอุดมการณ์ การสะสมทุนของชนชั้นสูงซึ่งเป็นชนชั้นที่มี
อิทธิพลในสังคมสามารถน�ำเสนออุดมการณ์ และครองอ�ำนาจน�ำในสังคมได้
โดยผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่แทรกซึมไปในชีวิตประจ�ำวัน แนวคิดต่าง ๆ ของ กรัมซี่
สามารถน�ำมาวิพากษ์ปรากฏการณ์ของสังคมไทยได้อย่างดี เนื่องจากสังคมไทย
เป็นระบบสังคมเก่า ที่ต้องต่อสู้ต่อรองกับอ�ำนาจศักดินา เป็นสังคมที่ปิดกั้นทาง
ความคิด ภายใต้การท�ำงานของอุดมการณ์หลักของชนชั้นปกครองที่มุ่งช่วงชิง
พื้นที่ทางความคิด เพื่อสร้างความหมายให้ชนชั้นที่ถูกปกครองรู้สึกถึงการพัฒนา
ไปในทางที่ดียิ่งขึ้น การใช้อุดมการณ์เป็นเครื่องมือ การครองอ�ำนาจของชนชั้น
และส่งผ่านอุดมการณ์ทแี่ ฝงมาในรูปแบบความสัมพันธ์ของ ภาพ สัญญะ ทีช่ นชัน้
ผู้ปกครองใช้ก�ำหนดความหมายให้กับสิ่งต่าง ๆ จนกลายเป็นกลไกโครงสร้าง
อ�ำนาจรัฐ ซึ่งนั่นเท่ากับว่า โครงสร้างเป็นตัวการในการก�ำหนดทั้งความหมาย
และหน้าที่ของสิ่งต่าง ๆ ในสังคม จนกระทั่งสะท้อนออกมาในรูปของโครงสร้าง
อ�ำนาจ และพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของอุดมการณ์ รวมทั้งการครอง
อ� ำ นาจน� ำ ซึ่งสามารถก่อ ให้เกิด ความเปลี่ย นแปลงในพั ฒ นาการโครงสร้ า ง
อ�ำนาจท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
จากงานการศึก ษาโครงสร้างอ�ำนาจท้ องถิ่ นในประเทศไทยที่ ผ่ า นมา
จะพบว่า แนวคิดหลักที่น�ำมาใช้ในการศึกษาคือแนวคิดชนชั้นน�ำ แนวคิดระบบ
อุปถัมภ์ และมีแนวคิดอื่นน�ำมาผสมผสานเพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอ�ำนาจ
ในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งวิธีการศึกษาที่โดดเด่นในระยะหลังคือแนวทางการศึกษา
แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจ
ท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกของไทย ซึ่งในการศึกษาโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่น
ด้วยแนวคิดผสมผสานนี้อันเห็นได้จากงานวิจัยจ�ำนวนมาก อาทิ งานวิจัยเรื่อง
โครงสร้างอ�ำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดชลบุรี (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และ
ชัยณรงค์ เครือนวน, 2555) ซึ่งใช้กรอบแนวคิดแบบชนชั้นน�ำมาเป็นเครื่องมือ
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ในการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างและเชื่อมโยงกับการสะสมทุนดังนั้นจึงใช้แนวคิด
การสะสมทุนเบื้องต้นเครื่องมือวิเคราะห์ด้วย เนื่องจากการวิเคราะห์โครงสร้าง
อ�ำนาจในการวิจัยอยู่บนฐานการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ในงานวิจยั เรือ่ งพัฒนาการของโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิน่ ในภาคตะวันออก
: วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง (โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2555) ที่เสนอไว้ว่า
ในการอธิ บ ายโครงสร้ า งอ� ำ นาจและชนชั้ น น� ำ ของประเทศไทยนั้ น ต้ อ งมี ก าร
ผสมผสานทางทฤษฎีแบบผสมผสาน (Mixed Model) ซึ่งในงานวิจัยดังกล่าวนี้
ให้ความส�ำคัญในการน�ำแนวคิดชนชั้นน�ำและแนวคิดระบบอุปถัมภ์มาใช้เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่นเดียวกับงานวิจัยเรื่องพลวัตของเครือข่ายอ�ำนาจ
ท้องถิน่ ในจังหวัดชลบุรใี นยุคของการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ (ธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์,
2556) งานวิจัยดังกล่าวมานั้นมีการวิเคราะห์ในแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
โดยให้ความส�ำคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และบริบท
ทั้งภายนอกและภายใน และจะเห็นได้ว่าในท้องถิ่นภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่โดด
เด่นและชัดเจนในด้านอ�ำนาจและอิทธิพลท้องถิ่น การศึกษาในพื้นที่นี้จึงมีเป็น
จ�ำนวนมาก ส่วนในท้องถิ่นอื่นที่มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ และงานวิจัยอีก
จ�ำนวนมากดังที่กล่าวแล้วมาข้างต้น ก็เห็นได้ว่ามีการใช้แนวคิดผสมผสาน
หลายแนวคิ ด ในการใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ เ ช่ น กั น ผู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า
ด้วยความเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
โครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นในประเทศไทย มีความซับซ้อนแตกต่างกันไปแต่ละ
พื้นที่ และในการศึกษาในบางพื้นที่ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของโครงสร้างอ�ำนาจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน การน�ำแนวคิดแบบผสมผสาน โดยมีแนวคิดชนชั้นน�ำและระบบ
อุ ป ถั ม ภ์ เ ป็ น หลั ก ในการวิ เ คราะห์ หากนอกเหนื อ จากนี้ แ ล้ ว แนวคิ ด อื่ น ก็ มี
ความจ� ำ เป็ น ในการเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง โครงสร้ า ง
อ�ำนาจอย่างชัดเจน		
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