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พัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2398 – 2488
Development of the West Bank of Bangkok, A.D. 1855 – 1945
วัลลี นวลหอม
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร๑
คณะอักษรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาพัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตก ในชํวง พ.ศ. 2398 –
2488 ผลของการศึกษาพบวําบางกอกฝั่งตะวันตกมีพัฒนาการเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะแรก เริ่มต๎น
ภายหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาว๑ริงใน พ.ศ. 2398 ถึงการสร๎างสถานีรถไฟบางกอกน๎อยใน พ.ศ.
2443 หลังจากที่สยามกับอังกฤษได๎ลงนามในสนธิสัญญาเบาว๑ริงแล๎ว สยามมีนโยบายสํงเสริมการ
ผลิตเพื่อการค๎า ซึ่งนโยบายนี้สํงผลตํอเศรษฐกิจของบางกอกฝั่งตะวันตก ดังเห็นได๎จากการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนเรือสินค๎าและเรือนแพที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สํงผลให๎รัฐดําเนินการขุดคลองสําคัญขึ้นในบริเวณบางกอกฝั่งตะวันตก ได๎แกํ คลองมหาสวัสดิ์ และ
คลองภาษีเจริญ โดยคลองแรกเชื่อมระหวํางแมํน้ําเจ๎าพระยากับแมํน้ํานครชัยศรี และคลองที่สอง
เชื่อ มระหวํางเมืองสมุทรสาครกับแมํน้ําเจ๎าพระยา นอกจากนี้สนธิ สัญ ญาเบาว๑ริงยังได๎สํงผลให๎มี
ชาวตํางชาติ เดินทางเข๎ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพฯ รวมทั้งบางกอกฝั่งตะวันตกมากขึ้น จนกํอให๎เกิด
การขยายตัวของชุมชนและยํานเศรษฐกิจของชาวตํางชาติ
ระยะที่ ส อง เริ่ ม ต๎ น ภายหลั ง จากพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล๎ า เจ๎ า อยูํ หั ว ได๎ ท รงมี
พระราชดําริให๎มกี ารสร๎างสถานีรถไฟบางกอกน๎อยเมื่อ พ.ศ. 2443 ทางรถไฟสายนี้สํงผลให๎บางกอก
ฝั่งตะวันตกมีการติดตํอสัมพันธ๑กับภูมิภาคตะวันตกและภาคใต๎ทั้งด๎านการค๎าและการคมนาคมขนสํง
นอกจากนี้ยังได๎มีสร๎างทางรถไฟสายปากคลองสาน-มหาชัย ใน พ.ศ. 2444 เพื่อขนสํงอาหารทะเล
เข๎ามากรุงเทพฯ การสร๎างทางรถไฟสายนี้มีผลตํอการขยายตัวของชุมชนและการค๎าในพื้นที่สถานี
รถไฟและบริเวณโดยรอบ เชํน ยํานบางกอกน๎อย ยํานคลองสาน และยํานตลาดพลู
ระยะที่สาม เริ่มตั้งแตํ พ.ศ. 2475-2488 เมื่อการสร๎างสะพานพุทธยอดฟ้าเพื่อเชื่อมตํอกับ
ถนนสายใหมํ 11 สายในฝั่งธนบุรีแล๎วเสร็จใน พ.ศ. 2475 ได๎ผลให๎เกิดการขยายตัวของชุมชนใหมํขึ้น
ตามสองฝั่งถนน และสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู๎คนในบางกอกฝั่งตะวันตกจากสังคม
น้ําสูํสังคมบก ตํอมาในชํวงระหวําง พ.ศ. 2484 - 2488 พื้นที่บริเวณบางกอกฝั่งตะวันตกยังได๎รับ
ผลกระทบโดยตรงจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู๎คนในพื้นที่ได๎อพยพไปยังพื้นที่สวนที่อยูํลึกเข๎าไปข๎าง
ในหรือไมํก็อพยพไปยังจังหวัดอื่น นอกจากนั้นกองทหารญี่ปุ่นยังได๎เข๎ามาใช๎ทางรถไฟเพื่อขนเสบียง
อาหารและอาวุธยุทโธปกรณ๑ของกองทัพด๎วย ดังนั้นการเข๎ามาของกองทหารญี่ปุ่นจึงสํงผลกระทบตํอ
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การดําเนินชีวิตของผู๎คนที่ต๎ องประสบกับปัญหาการขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคอีก
ด๎วย
คาสาคัญ : บางกอกฝั่งตะวันตก, พัฒนาการ พ.ศ. 2398 – 2488
Abstract
This research aims to study the development of the west bank of Bangkok between
1855 and 1945, which can be divided into 3 periods. The first period begins after the
Bowring Treaty in 1850 and ends when Bangkok Noi Railway Station was built in 1910.
After Siam and the United Kingdom signed the Bowring Treaty, the Siamese court issued
policies supporting the production for commercial purposes. These policies affected
economics of the west bank increased the number of ships and rafts along both sides of
the Chaopraya River. The economic expansion led to the digging of many important canals
in the west bank including Mahasawat Canal and Pasi Charoen Canal. The first canal
connects the Chaopraya River and Nakornchaisri River and the second one connects
Samutsakorn district and the Chaopraya River. Moreover, because of this treaty, many
foreigners settled down in Bangkok particularly on the west bank. These foreign
communities and economic quarters substantially expanded.
The second period begins after King Chulalongkorn initiated of the project building
Bangkok Noi Railway Station which was the main southern railway station in 1910. The
construction connects the western and the southern regions for trading and communication
purpose. In addition, in 1911, Pakklong San – Mahachai Railway was built to facilitate sea
food transportation to Bangkok. This railway expanded the communities and the commerce
around the railway areas such as Bangkok Noi, Klong San and Talad Plu.
The last period begins in 1932 and ends in 1945. In 1932, Puttayodfa Bridge
connecting the new 11 roads in Thonburi area was completed. Then, the new communities
along the road were expanded. These new roads and the bridge had an impact on the west
bank people’s life from the river-leased life to land-based. From 1941 to 1945, the west bank
of the Bangkok area was adversely affeted. The Second Wolrd War forced people to move
to the inner land of the bank or other provinces. Besides, the Japanese army-occupied the
area to transport food supplies and armaments. The Japanese invasion had direct
consequences on Thai people’s way of life. These people encountered hardship resulted
from food and consumer goods shortage.
Keywords: west bank of Bangkok / development / A.D. 1855 – 1945
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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บางกอกเป็นเมืองที่มีความสําคัญมาตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยตั้งอยูํหํางจากปากแมํน้ํา
เจ๎าพระยา 21 กิโลเมตร 1 และยังเป็นเส๎นทางเชื่อมตํอไปยังกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย๑กลางทาง
การค๎าที่สําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในขณะนั้น แตํเส๎นทางน้ําตั้งแตํปากแมํน้ําเจ๎าพระยาไป
จนถึงกรุงศรีอยุธยามีความคดเคี้ยวมากใน พ.ศ. 2065 สมเด็จพระชัยราชาธิราชจึงทรงโปรดให๎มีการ
ขุดคลองลัดที่สําคัญคือ “คลองลัดบางกอก” 2 เพื่อเชื่อมชํวงโค๎งตอนเหนือและชํวงโค๎งตอนใต๎ของ
แมํน้ําเจ๎าพระยาสายเกํา การขุดคลองลัดบางกอกนี้ได๎สํงผลให๎พื้นที่บางกอกถูกแบํงออกเป็น 2 สํวน
คื อ พื้ น ที่ บ างกอกฝั่ ง ตะวั น ออกและบางกอกฝั่ ง ตะวั น ตก โดยในสํ ว นของบางกอกฝั่ ง ตะวั น ตกมี
ความสําคัญและพัฒนาการดังนี้
ความสาคัญของบางกอกฝั่งตะวันตกสมัยอยุธยา
บางกอกเป็ น เส๎ น ทางน้ํ า ที่ เ ชื่ อ มโยงติ ด ตํ อ กั บ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาได๎ ใ นสองเส๎ น ทางกลํ า วคื อ
เส๎นทางแรกเป็นเส๎นทางแมํน้ําเจ๎าพระยาออกสูํทะเล เส๎นทางนี้เป็นเครือขํายที่เชื่อมโยงเส๎นน้ําของหัว
เมืองทางใต๎และเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก สํวนเส๎นทางที่สองเป็นเส๎นทางด๎านคลองบางกอกใหญํ
ซึ่งเป็นเส๎นทางน้ําที่สําคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแมํน้ําเจ๎าพระยา และเป็นเส๎ นทางหลักที่ใช๎ติดตํอ
กับเมืองชายทะเลด๎านตะวันตก โดยเฉพาะมหาชัยทําจีน แมํกลองไปจนถึงเพชรบุรี โดยในบริเวณ
เส๎นทางนี้มีผู๎คนตั้งถิ่นฐานอยูํริมลําคลองจํานวนมาก จึงเป็นชุมชนที่มีการติดตํอค๎าขาย นอกจากนี้ยัง
เป็นเส๎นทางที่เชื่อมกับทางบกเพื่อข๎ามไปยังเมืองตะนาวศรี เมื องมะริดและเมืองทวาย ซึ่งเป็นเมือง
ทําสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด๎วย3 ดังนั้นการเป็นเส๎นทางคมนาคมหลัก สูํกรุงศรีอยุธยาจึงทําให๎
ชื่อ “บางกอก” มักปรากฏอยูํในหลักฐานของชาวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาสูํกรุงศรีอยุธยา เนื่องจาก
เมื่อเรือแลํนผํานปากแมํน้ําเข๎ามาจนถึงบางกอก เรือทุกลําต๎องจอดที่ดํานภาษีเพื่อบอกจุดประสงค๑ใน
การเดินทางรวมทั้งเสียอากรคําเรือสําเภาและสินค๎า เมื่อเป็นเชํนนี้บางกอกจึงเป็นจุดแวะพักเรือของ
บรรดาพํอค๎าและนักเดินทาง ดังนั้นบางกอกจึงมีความสําคัญในฐานะเป็นดํานภาษีที่เป็นจุดรวมตัว
ของพํอค๎าและสินค๎าจากที่ตําง ๆ จึงสํงผลให๎บางกอกมีการขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอยําง
ตํอเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการขุดคลองลัดบางกอกในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช ได๎ยิ่งสํงผลให๎
บางกอกมีความสําคัญตํอการขยายตัวทางการค๎าของกรุงศรีอยุธยามากขึ้น โดยการเข๎ามาของเรือ
บรรทุกสิ นค๎ าของชาวตํางชาติทุกลํ าต๎องผํานดํานบางกอกกํอนเข๎าสูํ กรุงศรีอ ยุธ ยา บางกอกจึงมี
ความสําคัญในฐานะดํานภาษีอากรที่เรียกวํา “ขนอนบางกอก” 4 ตํอมาได๎มีการขุดคลองลัดบางกรวย
1

สวาท เสนาณรงค๑, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, พิมพ๑ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 34.

2

ปิยนาถ บุนนาค. ดวงพร นพคุณ และสุวัฒนา ธาดานิติ, คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผล
กระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2525), 13.
3
จิราธร ชาติศิร,ิ “เศรษฐกิจสมัยธนบุร”ี (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณทิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2547), 38.
4
กรมศิลปากร, บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ๑คุรุสภา, 2512), 105.
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ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อ พ.ศ. 2081 ยิ่งสํงผลให๎บางกอกมีการขยายตัวมากขึ้นจน
นําไปสูํการยกฐานะบางกอกจากดํานขนอนขึ้นเป็น “เมืองทณบุรีศรีมหาสมุทร” ใน พ.ศ. 21005
ตํอมาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ๑มหาราชเมื่อการค๎ากับชาติตะวันตกของกรุงศรีอยุธยามี
ความเจริญรุํงเรืองมากยิ่งขึ้น บางกอกอยูํในฐานะเมืองทําการค๎า และดํานป้องกันข๎าศึกทางทะเลที่
สํ า คั ญ ของราชธานี โดยสภาพของเมื อ งบางกอกดั ง ที่ ป รากฏในพระราชพงศาวดารและบั น ทึ ก
ชาวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาได๎ระบุวํา บางกอกเป็นเมืองที่มีกําแพงล๎อมรอบ มีอาคารที่ทําการของ
เจ๎าเมืองบางกอกบนฝั่งตะวันตก และยังมีตึกพักรับรองบุคคลสําคัญ โบสถ๑ฝรั่งและป้อมทั้งสองฟาก
แมํน้ําที่มีชื่อเรียกรวมกันวํา ป้อมบางกอก ระหวํางป้อมทั้งสองมี โซํใหญํขึงขวางลําน้ําเจ๎าพระยา
เพื่ อ ป้อ งกั น ศัต รู ทางทะเล 6 การเติ บโตของเมื อ งบางกอกที่มีอ ยํา งตํอ เนื่อ งในรัช กาลสมเด็จ พระ
นารายณ๑ มหาราชสํงผลให๎ก ารเข๎ามาตั้งถิ่ นฐานของผู๎ค นในบางกอกมีจํานวนมาก มีผ ลให๎ส มเด็จ
พระนารายณ๑มหาราชได๎ทรงตระหนักถึงความสําคัญของเมืองบางกอกมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ภายหลังจากเหตุการณ๑ที่ฮอลันดานํากองทัพเรือมาปิดปากน้ําของสยามใน พ.ศ. 2207 อันมีสาเหตุมา
จากขัดแย๎งทางการค๎า7 สมเด็จพระนารายณ๑มหาราชจึงได๎โปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างป้อมปราการตามแบบ
วิทยาการสมัยใหมํขึ้นที่บริเวณ สองฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยาในเมืองบางกอก โดยป้อมแรกสร๎างขึ้นทาง
ฝั่งตะวันตกบริเวณปากคลองบางกอกใหญํ คือป้อมวิชัยประสิทธิ แล๎วจึงโปรดให๎สร๎างเพิ่มเติมขึ้น
อีกป้อมหนึ่งในฝั่งตรงข๎ามชื่อวํา ป้อมวิไชยเยนทร๑ พร๎อมทั้งโปรดเกล๎าฯ ให๎ขึงโซํขวางกลางลําน้ํา 8
โดยเรียกป้อมทั้งสองรวมกันวํา “ป้อมบางกอก” ซึ่งได๎มีการตั้งกองกําลังทหารฝรั่งเศสประจําการอยูํที่
ป้อมดังกลําว แตํในสมเด็จพระเพทราชาได๎มีปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศส จน
นําไปสูํการสู๎รบ และจบลงด๎วยการที่กองทหารฝรั่งเศสยอมถอนกําลังออกจากป้อมบางกอก ภายหลัง
สมเด็จพระเพทราชาจึงได๎โปรดเกล๎าฯ ให๎รื้อถอนป้อมบางกอกฝั่งตะวันออกลงคงเหลือไว๎แตํป้อมฝั่ ง
ตะวันตก ซึ่งตํอมาในสมัยธนบุรีได๎มีการขนานนามชื่อป้อมใหมํวํา “ป้อมวิไชยประสิทธิ์” 9
นอกจากความสําคัญในทางยุทธศาสตร๑ดังกลําวแล๎ว บางกอกฝั่งตะวันตกยังมีความ อุดม
สมบูรณ๑ของพื้นดินสํงผลให๎เมืองบางกอกเป็นแหลํงปลูกผลไม๎รสดีนานาชนิด ซึ่งปรากฏให๎เห็นใน
5

สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ธนบุรี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑กรุงเทพ, 2542), 30.
ม.ร.ว.แนํงน๎อย ศักดิ์ศรี, องค์ประกอบทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย, 2543), 13.
7
กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร เล่ม 15 ภาค 27 (พระนคร : องค๑การค๎าของคุรุสภา, 2507), 235.
8
ฉัตราภรณ๑ พิรุณรัตน๑, “พัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตก พ.ศ.2325-2369” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร๑เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 15.
9
กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: ห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิติบุคคลสหประชาพานิชย๑,
2525), 27.
6
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บันทึกของชาวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาสูํกรุงศรีอยุธยาอยูํเสมอ ดังปรากฏในบันทึกของบาทหลวงตา
ชาร๑ด ชาวฝรั่งเศสที่ไ ด๎ก ลํ าวถึ งไว๎ใ นจดหมายบันทึกการเดินทางครั้งที่ 2 ในรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ๑ ม หาราชความวํ า “บางกอกเป็ น เมื อ งสวนของประเทศสยาม ซึ่ ง มี ผ ลไม้ ร สเยี่ ย มทั่ ว
ราชอาณาจักรมารวมกันอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เขาจึงนามาให้เป็นของกานัลแก่เราเข่งหนึ่ง ” 10 จาก
ความสําคัญของเมืองบางกอกทั้งในฐานะดํานภาษีอากร ป้อมปราการและแหลํงปลูกผลไม๎รสดีที่เป็น
แหลํ งเสบียงอาหารที่สํ าคั ญ ของกรุงศรีอ ยุธ ยา อีกทั้ง ยังเป็นมีชุมชนขนาดใหญํ ที่ พรั่งพร๎อ มด๎ว ย
กําลังคน ทําให๎พมําตระหนักดีวําในการโจมตีกรุงศรีอยุธยาถ๎าพมําสามารถเข๎ายึดบางกอกได๎กํอนจะ
เป็นฝ่ายได๎เ ปรียบในสงคราม 11 เพราะสามารถใช๎บางกอกเป็นทั้งแหลํงเสบียงอาหารและแหลํ ง
กําลังคน ทั้งยังสามารถใช๎เป็นในจุดยุทธศาสตร๑สําคัญที่สามารถปิดกั้นเส๎นทางน้ําของกรุงศรีอยุธยา
ได๎อีกด๎วย ดังนั้นในชํวงกํอนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พมําจึงได๎เข๎าโจมตีและยึดเมืองบางกอก
ไว๎เ ป็นระยะเวลานานถึ ง 2 ปี คือ ตั้งแตํ พ.ศ. 230812 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูํ การเสี ยกรุงศรี
อยุธยาแกํพมําใน พ.ศ. 2310
บางกอกฝั่งตะวันตกในสมัยธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์
ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็น
ราชธานี ใน พ.ศ. 2310 โดยทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎กํอสร๎างพระราชวังแหํ งใหมํขึ้นทางฝั่งตะวันตกของ
แมํน้ําเจ๎าพระยา แล๎ว โปรดเกล๎าฯ ให๎กํอกําแพงเมืองล๎อมรอบพระนครธนบุรีทั้งสองฝั่งแมํน้ํายกเว๎น
แตํด๎านริมแมํน้ําขนาบคูเมือง 13 โดยผู๎คนที่อาศัยอยูํในธนบุรีมีหลากหลายเชื้อชาติและศาสนา สืบ
เนื่องมาจากการที่เคยเป็นเมืองทําการค๎าที่สําคัญตั้งแตํ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อยํางไรก็ตาม
สาเหตุที่สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแหํงใหมํแทนกรุงศรีอยุธยาที่
เสียหายจากสงคราม เนื่องจากทรงตระหนักถึงความสําคัญของเมืองบางกอกที่มีมาตั้งแตํสมัยกรุงศรี
อยุธยาทั้งด๎านเศรษฐกิ จ สังคมและการเป็ นแหลํงกําลังคน ซึ่งสํงเสริมให๎บางกอกเป็นเมืองที่มี
ความสําคัญสูงสุดทางด๎านยุทธศาสตร๑ทางการเมืองการปกครองในสมัยธนบุรี 14 ทั้งนี้เพราะที่ตั้งของ
ธนบุรี มีความสะดวกตํอการขยายอาณาเขตของเมืองไปยังหัวเมืองภาคเหนือ หัวเมืองภาคใต๎และ
เขมร เพราะธนบุรีอยูํบริเวณตอนกลางและยั งสามารถใช๎เส๎นทางการเดินทางได๎ทั้งทางบกและทาง
น้ํา15 บางกอกจึงได๎เปลี่ยนแปลงจากเมืองดํานภาษีและเมืองทําการค๎าสูํการเป็นราชธานีแหํงใหมํของ
กรุ ง ธนบุ รี ซึ่ ง สํ ง ผลให๎ เ มื อ งบางกอกกลายเป็ น ศู น ย๑ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ของ

10

กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์, 19-20.

11

ฉัตราภรณ๑ พิรุณรัตน๑, “พัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2325-2369”, 20.

12

สมเด็จกรมพระนราธิปประพันธ๑พงศ๑, พระราชพงศาวดารพม่า เล่ม 2 (พระนคร : องค๑การค๎าของคุรุสภา, 2505), 120.
13
ฉัตราภรณ๑ พิรุณรัตน๑, “พัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2325-2369”, 24.
14
เรื่องเดียวกัน, 21.
15
จิราธร ชาติศิริ, “เศรษฐกิจสมัยธนบุรี”, 42.
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ราชอาณาจักร ในชํวงเวลานี้จึงมีผู๎คนเข๎ามาตั้ งถิ่นฐานตามบริเวณริมแมํน้ําเจ๎าพระยาและลําคลอง
ตําง ๆ ในบางกอกอยํางตํอเนื่อง
ตํอ มาเมื่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬ าโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงสถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีใน พ.ศ. 2325 และโปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างพระราชวังขึ้น 3 แหํงได๎แกํ
พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล และพระราชวังบวรสถานพิมุข ตามแบบแผนที่มีมา
ตั้งแตํครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา16 โดยพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลโปรดเกล๎าฯ ให๎
สร๎างขึ้นในราชธานีแหํงใหมํคือบริเวณ ฝั่งตะวันออกของแมํน้ําเจ๎าพระยา สํวนพระราชวังบวรสถาน
พิมุขหรือวังหลัง ตั้งอยูํริมแมํน้ําเจ๎าพระยาฝั่งตะวันตกใกล๎กับปากคลองบางกอกน๎อย การที่รัชกาลที่
1 ทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างวังหลังในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนั้น แสดง ให๎เห็นถึงความสําคัญของเมืองธนบุรี
ที่ทําหน๎าที่เป็นจุดยุทธศาสตร๑สําคัญในการรักษาพระนครทางด๎านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็น
การระวังการตีผําเมืองบางกอกซึ่งมีชัยภูมิที่มีแมํน้ําเจ๎าพระยาผํานกลางเมือง จึงจําเป็นต๎องมีการ
กระจายกําลังในการป้องกันพระนคร นอกจากนี้รัชกาลที่ 1 ได๎ทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎มีการปรับปรุง
พระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ๎าตากสินฯ และพระราชนิเวศน๑เดิมของพระองค๑เมื่อครั้งยังทรงดํารง
ตําแหนํงเจ๎าพระยาจักรีใ นสมัยธนบุรี รวมถึงที่ประทับของพระราชวงศ๑ผู๎ ใหญํ หลายพระองค๑โดย
ยกระดั บ ขึ้ น เป็ น วั ง รวมทั้ ง สิ้ น 5 วั ง 17 ทั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ทํ า หน๎ า ที่ รั ก ษาพระนครตามจุ ด
ยุทธศาสตร๑ อีกทั้งเพื่อพระราชทานให๎กับพระประยูรญาติและเป็นบําเหน็จความชอบแกํผู๎รํวมรบใน
การกอบกู๎ชาติด๎วย
บางกอกฝั่ งตะวัน ตกในสมั ยต๎นรัต นโกสิ นทร๑ ยังคงรัก ษาฐานะการเป็น แหลํ งผลไม๎รสดี ที่
สืบเนื่องมาตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ งเป็นแรงจูงใจอยํางหนึ่งที่สํงเสริมให๎ผู๎คนเข๎ามาตั้งถิ่นฐานใน
บริเวณนี้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะบางกอกฝั่งตะวันตกเป็นลักษณะพื้นที่ลุํมมีดินอุดมสมบูรณ๑เหมาะแกํการ
เพาะปลูกและการเป็นที่อยูํอาศัย ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร๑รัชกาลที่ 1 ความ
วํา “ฝั่ ง ตะวั น ออกนั้ นเสี ย แต่ เ ป็ นที่ ลุ่ ม เจ้า กรุ ง ธนบุรี จึง ได้ ตั้ง อยู่ ฝั่ ง ตะวัน ตกซึ่ง เป็ นที่ ดอน” 18 ใน
บางกอกฝั่งตะวันตกมีการทําเกษตรกรรมกระจายอยูํทั่วไปตามบริเวณริมแมํน้ําเจ๎าพระยาและลํา
คลองตําง ๆ สามารถแบํงได๎เป็น 2 บริเวณ โดยมีพระราชวังเดิมเป็นเกณฑ๑คือ สวนบางบน ตั้งแตํ
ปากคลองบางกอกน๎อยขึ้นไปทางเหนือ และสวนบางลําง ตั้งแตํปากคลองบางกอกใหญํลงมาทางใต๎
สําหรับผลไม๎ที่ปลูกในแตํละพื้นที่มีรสชาติที่ดีแตกตํางกัน จนเกิดมีคําร๎องขายของของเหลําพํอค๎า
แมํค๎าที่เป็นคํากลอนวํา “ซื้ออ้อยจีนบางใหญ่ อ้อยไทยบางโควัด ข้าวหลามตัดวัดระฆัง แม่เอ้ย” 19
บางกอกฝั่งตะวันตกยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของยํานชุมชนชํางที่มีฝีมือในงานหัตถกรรม ได๎แกํ
ชุมชนบ๎านบุ ที่ทําขันลงหิน และชุมชนบ๎านชํางหลํอ ที่ทําการหลํอพระพุทธรูป นอกจากนี้ยังมีตลาด
น้ําขนาดใหญํที่เกิดขึ้นในบริเวณบางกอกฝั่งตะวันตก ซึ่งมักตั้งอยูํตามบริเวณปากคลองหรือจุดตัด
16
17

สุจิตต๑ วงษ๑เทศ (บรรณาธิการ), เวียงวังฝั่งธนฯ ชุมชนชาวสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 123.
ม.ร.ว.แนํงน๎อย ศักดิ์ศรี, องค์ประกอบทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์, 29.

18

เจ๎าพระยาทิพากรวงศ๑, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531), 1.
19
เจ๎าพระยาภาสกรวงศ๑, “เรื่องสวน”, ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาค 3 (พระนคร : สํานักพิมพ๑คลังวิทยา, 2515), 193.
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ทางแยกของลําคลองสําคัญที่เป็นเส๎นทางขนสํงสินค๎าจากสวนออกสูํชุมชนภายนอก ได๎แกํ ตลาดน้ํา
ปากคลองบางกอกน๎อ ย ตลาดน้ําปากคลองบางกอกใหญํ และตลาดน้ําวัดทอง 20 โดยหลั กฐานที่
สะท๎อนให๎เห็นถึงบรรยากาศสภาพการค๎าขายของตลาดน้ําในบางกอกฝั่ งตะวันตก มักปรากฏอยูํใน
นิราศที่แตํงขึ้นในชํวงต๎นรัตนโกสินทร๑ที่กวีได๎พรรณนาถึงตลาดและเรือนแพที่มีอยูํอยํางหนาแนํนใน
เส๎นทางคลองบางกอกน๎อย
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝั่งตะวันตกช่วง พ.ศ. 2398-2442
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 4) มีการทําสนธิสัญญาเบาว๑ริง
ระหวํางสยามกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 โดยภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาว๑ริงสยามได๎มีนโยบาย
สํงเสริมการผลิตเพื่อการค๎า ซึ่งนโยบายนี้ได๎สํงผลตํอเศรษฐกิจของบางกอกฝั่งตะวันตก ดังเห็นได๎
จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเรือสินค๎าและเรือนแพที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยา จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสํงผลให๎รัฐบาลสยามมีนโยบายขยายเส๎นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา
คือการสร๎างถนนแบบตะวันตกควบคูํไปกับการขุดคลอง เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการ
ขนสํงสินค๎า โดยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎มีการขุดคลองเชื่อมระหวํางกรุงเทพฯ กับหัวเมือง
ตําง ๆ ซึ่งการขุดคลองดังกลําวนอกจากอํานวยความสะดวกให๎แกํชาวตํางชาติแล๎วยังเป็นเส๎นทาง
สําคั ญที่ทําให๎ กรุงเทพฯ ปกครองหั วเมืองตําง ๆ ได๎อยํางใกล๎ ชิดมากขึ้นอีกด๎ว ย การขุดคลองใน
กรุงเทพฯ เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งของแมํน้ําเจ๎าพระยา โดยในสํวนของฝั่งตะวันตกของแมํน้ําเจ๎าพระยาได๎มี
การขุดคลองเพื่อ ทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ได๎แกํ คลองมหาสวัสดิ์ ที่เชื่อมจากแมํน้ําเจ๎าพระยาไปยัง
แมํน้ํานครชัยศรี (แมํน้ําทําจีน) แล๎วไปเชื่อมตํอกับคลองเจดีย๑บูชาขึ้นใน พ.ศ. 2400 ดังที่ปรากฏตาม
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร๑ รัชกาลที่ 4 ความวํา “โปรดเกล้าให้เจ้าพระยารวิวงษมหาโกษาธิ
บดี พระสิริสมบัติ จ้างจีนขุดคลองขึ้นตาบลหนึ่ง ตั้งแต่วัดไชยพฤกษมาลาตลอดออกริมศาลเจ้าสุบิน
ตก(ถึง)แม่น้าเมืองนครไชยศรี” 21 คลองมหาสวัสดิ์นับเป็นเส๎นทางคมนาคมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
เนื่องจากบริเวณนครชัยศรีเป็นแหลํงปลูกอ๎อยและผลิตน้ําตาล ทําให๎คลองมหาสวัสดิ์เป็นเส๎นทาง
ขนสํงอ๎อยและน้ําตาลซึ่งเป็นสินค๎าออกที่สําคัญจากแถบเมืองนครชัยศรีมายังกรุงเทพฯ ตํอมาใน
พ.ศ. 2409 พระภาษีสมบัติบริบูรณ๑ (ยิ้ม) ได๎กราบบังคมทูลขอพระราชทานขุดคลองภาษีเจริญจาก
คลองบางกอกใหญํไปยังแขวงเมืองสมุทรสาคร เพื่อประโยชน๑ทางการค๎าและความสะดวกในการ
ขนสํงอ๎อยและน้ําตาล โดยคลองภาษีเจริญเป็นคลองแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ขุดเพื่อประโยชน๑ทาง
การค๎าโดยเฉพาะ22 อยํางไรก็ดีการ ขุดคลองมหาสวัสดิ์ และคลองภาษีเจริญทางฝั่งตะวันตกของ
แมํน้ําเจ๎าพระยาภายหลังการทําสนธิสั ญญาเบาว๑ริง นอกจากเป็นประโยชน๑ใ นการขยายเส๎นทาง
คมนาคมทางน้ําระหวํางแมํน้ําเจ๎าพระยา แมํน้ํานครไชยศรี และแมํน้ําทําจีนให๎สะดวกยิ่งขึ้น แล๎วยัง
20

ม.ร.ว.แนํงน๎อย ศักดิ์ศรี, องค์ประกอบทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์, 103.
เจ๎าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4, พิมพ๑ครั้งที่ 6,
(กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร๑พริ้นติ้งแอนด๑พับลิชชิ่ง จํากัด, 2548), 57.
22
ชัย เรืองศิลป์, ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522), 245.
21
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เป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็ นการแสดงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต๎องการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกทางเกษตรกรรมออกไปสูํตามเส๎นทางคลองและหัวเมืองตําง ๆ อีกด๎วย
การยินยอมทําสนธิสัญญาเบาว๑ริงของสยามได๎สํงผลให๎มีชาวตํางชาติสามารถเดินทางเข๎ามา
ตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพฯ ทั้งที่เข๎ามาด๎วยเหตุผลการค๎าและการเข๎ามาเผยแผํศาสนา การเพิ่มจํานวน
ของผู๎คนและความเจริญทางด๎านการค๎านับเป็นปัจจัยที่กํอให๎เกิดการขยายตัวของชุมชนในบางกอก
ฝั่งตะวันตก เชํน ชุมชนบ๎านชํางหลํอ ชุมชนบ๎านบุ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ฯลฯ
และยังกํอให๎เกิดการขยายตัวของตลาด ทั้งตลาดน้ํา ที่ตั้งอยูํ ตามริมแมํน้ําลําคลองตําง ๆ และตลาด
บกที่ตั้งอยูํตามยํานชุมชนและเส๎นทางสัญจร รวมทั้งการขยายตัวของยํานการค๎าการผลิตตําง ๆ เชํน
ยํานตึกแดง ยํานตึกขาว และยํานคลองสาน ที่ประกอบไปด๎วยทําเรือกลไฟ โกดังสินค๎า ร๎านค๎าตําง ๆ
โดยพื้นที่เหลํานี้มีทําเลที่ตั้งอยูํริมแมํน้ําเจ๎าพระยา ซึ่งแสดงถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของบางกอก
ฝั่งตะวันตกในชํวงภายหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาว๑ริงวํายังคงจํากัดอยูํเพียงพื้นที่บริเวณริมแมํน้ํา
เจ๎าพระยาเป็นหลัก
นอกจากนี้ชุมชนชาวตํางชาติที่อยูํในบางกอกฝั่งตะวันตกตํางได๎รับผลจากสนธิสัญญาเบาว๑ริง
เชํนกัน อาทิ กลุํมชาวจีนได๎มีการขยายตัวของชุมชนมากขึ้น เชํน บริเวณเรือนแพริมแมํน้ําเจ๎าพระยา
ที่มีการเพิ่มจํานวนเรียงรายไปทั้งสองฝั่งแมํน้ํา บริเวณชุมชนริมแมํน้ําเจ๎าพระยาใกล๎ยํานคลองสาน
ซึ่งอยูํตรงข๎ามกับทําราชวงศ๑ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญํทางฝั่งกรุงเทพฯ ในบริเวณ
บางกอกฝั่งตะวันตกมีทําเรือสําคัญเรียกวํา “ฮวยจุํงล๎ง” ซึ่งหมายถึงทําเรือไฟ สร๎างขึ้นโดยพระยา
พิศาลศุภผล (ต๎นตระกูลพิศาลบุตร)23 ฮวยจุํงล๎งประกอบด๎วยอาคาร 2 ชั้นขนาดใหญํ 3 อาคาร ที่มี
ห๎องเกือบร๎อยห๎องสําหรับให๎พํอค๎าเชําเป็นห๎างค๎าขาย 24 ในชํวงรัชกาลที่ 4 ยํานคลองสานถือวําเป็น
ยํานของผู๎สํงสินค๎าออกตํางประเทศที่สําคัญ และเป็นที่ตั้งบ๎านเรือนของกลุํมพํอค๎าชาวจีนที่มีชื่อเสียง
เป็นจํานวนมาก ในบางกอกฝั่งตะวันตกยังมีกลุํมชาวมุสลิมตั้งบ๎านเรือนกระจายอยูํบริเวณทั้งสอง
ฟากของคลองบางกอกใหญํและปากคลองบางกอกน๎อย สนธิสัญญาเบาว๑ริงยังได๎สํงผลให๎มีพํอค๎า
มุสลิมชาวอินเดีย เข๎ามาทําการค๎าในสยามมากขึ้น โดยมีพํอค๎ามุสลิมชาวอินเดียบางสํวนเข๎ามาตั้ง
ถิ่นฐานในบริเวณริมแมํน้ําเจ๎าพระยาฝั่งตะวันตกใกล๎เคียงกับกลุํมชาวมุสลิมเดิม โดยกลุํมมุสลิมที่
อาศัยอยูํในประเทศไทยมีสองนิกายคือ สุหนี่แ ละชีอะห๑ กลุํมมุสลิมชาวอินเดียที่เข๎ามาเป็นพํอค๎า
จากเมือ งสุรัต ประเทศอินเดีย เดินทางเข๎ามายังสยา ในสมัยรัชกาลที่ 4 ในสํ วนของบางกอกฝั่ ง
ตะวันตกได๎ปรากฏหลักฐานในหนังสือบางกอกกาเลนเดอร๑ พ.ศ. 2405 วําพํอค๎าแขกอินเดียอยูํอาศัย
กันอยูํที่บริเวณตึกขาวและตึกแดงริมแมํ น้ําเจ๎าพระยาฝั่งตะวันตกใกล๎กับตลาดสมเด็จเจ๎าพระยาองค๑
น๎อย โดยบริเวณตึกขาว ตึกแดงมีโรงเก็บสินค๎า ขนาดใหญํ โกดังข๎าว โรงน้ําปลา และตึกสองแถว
สองชั้นซึ่งมีพระนิเทศสันต๑พานิช (ต๎นตระกูลนานา) เป็นเจ๎าของ25

23

จํานงศรี รัตนิน, ดุจนาวากลางมหาสมุทร (กรุงเทพฯ : ปาปิรุสพับลิเคชั่น, 2537), 51.
พิมพ๑ประไพ พิศาลบุตร, กระเบื้องถ้วยกะลาแตก (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏ค, 2544), 91.
25
ชัย เรืองศิลป์, ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านเศรษฐกิจ, 328.
24
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ตํ อ มาเมื่ อ มี ก ารสร๎ า งทางรถไฟเชื่ อ มตํ อ แตํ ล ะภู มิ ภ าคเข๎ า สูํ สํ วนกลางในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 5) โดยมีการสร๎างสถานีรถไฟบางกอกน๎อยเป็น
สถานีต๎นทางรถไฟสายใต๎ ซึ่งได๎สํงผลให๎การขนสํงสินค๎าที่แตํเดิมใช๎ขนสํงทางน้ําเป็นเส๎นทางหลัก
แตํมีข๎อจํากัดของการสัญจรในบางพื้นที่ที่ไมํมีแมํน้ําเจ๎าพระยาไหลผําน ดังนั้นการสร๎างทางรถไฟสาย
บางกอกน๎อยจึงสํงผลให๎การขนสํงทางบกมีความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังชํวยลดระยะเวลาในการ
เดินทางและลดคําใช๎จํายอีกด๎วย การสร๎างทางรถไฟสายใต๎ จึงสํงผลให๎สินค๎าตําง ๆ เชํน ข๎าว ไม๎
ผลไม๎และเนื้อสัตว๑ ถูกสํงมายังบางกอกฝั่งตะวันตกเพื่อกระจายสินค๎าหรือสํงผํานไปยังแหลํงอื่นๆ จน
สํงผลให๎เกิดตลาดขึ้นบริเวณสถานีรถไฟ อีกทั้งยังกํอให๎เกิดความสัมพันธ๑ระหวํางชุมชนบางกอกฝั่ง
ตะวันตกกับภูมิภาคตํางๆ อยํางรวดเร็ว
นับตั้งแตํทศวรรษที่ 2430 เป็นต๎นมา เศรษฐกิจโลกเจริญเติบโตขึ้นมากโดยมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัย 2 ประการ ประการแรกคือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตก โดยเฉพาะใน
ยุโรปและอเมริกาเหนือ ประการที่ 2 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขนสํง ซึ่งการขนสํงถือเป็น
เรื่อ งสํ า คั ญ ที่ ส ามารถลดต๎นทุ นการผลิ ต ของสิ นค๎ า และสามารถขนถํ ายสิ นค๎ าได๎เ ป็ นจํา นวนมาก
เชํนเดียวกันในชํวงเวลาดังกลําวสยามได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพด๎านการขนสํงให๎เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตอบสนองตํอการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก โดยให๎ความสําคัญกับการพัฒนาการขนสํงทางน้ําที่อาศัยแมํน้ํา ลําคลอง รวมทั้งการ
พัฒนาเส๎นทางการคมนาคมทางบก มีการสร๎างทางรถไฟเชื่อมตํอภูมิภาคตําง ๆ เพื่อเป็นการขยาย
เส๎นทางคมนาคมขนสํงอีกทางหนึ่งด๎วย ทั้งนี้เริ่มจากการสร๎างเส๎นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – โคราช
เป็นสายแรก ใน พ.ศ. 2434 และได๎มีการสร๎างทางรถไฟสายอื่น ๆ ในเวลาตํอมา ในกรณีของการ
สร๎างทางรถไฟที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของบางกอกฝั่งตะวันตก เกิดจากการสร๎าง
เส๎นทางรถไฟสายใต๎ที่มีสถานีต๎นทางคือ สถานีรถไฟบางกอกน๎อย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่กํอให๎เกิดการ
ขยายตัวของเมืองในฐานะชุมทางการค๎า ดังปรากฏในเอกสารรายงานการประชุมเทศาภิบาลของพระ
เจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระกําแพงเพชร อัครโยธิน ได๎กลําวถึงความเจริญของพื้นที่และการเติบโต
เป็นชุมชนทางการค๎าในเขตพื้นที่ที่มีเส๎นทางรถไฟตัดผําน ความตอนหนึ่งวํา “การรถไฟนับเป็นหัวใจ
ในการค้าของราษฎรอยู่เป็นอันมาก เมื่อมีทางไปมาสะดวกกับรถไฟสะดวกขึ้น และสินค้าแบบนี้ก็ไหล
มาสู่รถไฟโดยไม่ต้องสงสัย เมื่อได้ตัดถนนไป ณ ที่ใดสองข้างทางที่ตัดไปนั้นก็จะมีผู้ประกอบการทา
มาหากิ น ” 26 จากข๎ อ ความข๎ า งต๎ น ได๎ ส ะท๎ อ นให๎ เ ห็ น ถึ ง การขยายตั ว ของชุ ม ทางการค๎ า และ
ความสัมพันธ๑ระหวํางเมืองตําง ๆ ที่เส๎นทางรถไฟแลํนผํานโดยมีบางกอกน๎อยเป็นสถานีต๎นทาง ซึ่ง
เส๎นทางรถไฟที่ทําให๎เศรษฐกิจของบางกอกฝั่งตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือ เส๎นทาง
รถไฟ สายบางกอกน๎อย-เพชรบุรี
เส๎นทางรถไฟสายบางกอกน๎อย-เพชรบุรี เป็นเส๎ นทางที่รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริวํา
ในทางฝั่งตะวันตกของแมํน้ําเจ๎าพระยาสมควรสร๎างทางรถไฟเพื่อลงสูํภาคใต๎ จึงโปรดเกล๎าฯ ให๎กรม
รถไฟดําเนินการสร๎างทางรถไฟจากสถานีบางกอกน๎อยถึงสถานีเพชรบุรีใน พ.ศ. 2441 โดยสถานี
26

กระทรวงมหาดไทย,“รายงานการประชุมเทศาภิบาล” เทศาภิบาล, เลํม 4 แผํนที่ 23 (1 กุมภาพันธ๑ ร.ศ.126), 158.
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รถไฟบางกอกน๎อยเป็นสถานีรถไฟที่มีลักษณะเป็นสถานีต๎นทาง จึงจําเป็นต๎องมีพื้นที่สําหรับสถานี
และกิ จ การของรถไฟเป็ น บริ เ วณกว๎ า ง ดั ง นั้ น จึ ง ได๎ มี ก ารเวนคื น ที่ ดิ น จากภาคสํ ว นตํ า งๆ อาทิ
ที่ดินชาวบ๎าน ที่ดินวังหลัง (บางสํวน) ที่ดินมัสยิด บางกอกน๎อย เป็นต๎น สถานีรถไฟบางกอกน๎อย
เริ่มสร๎างใน พ.ศ. 2442 และเปิดเดินรถในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2446 โดยรัชกาลที่ 5 ได๎เสด็จ
พระราชดําเนินมาเปิดสถานีรถไฟบางกอกน๎อย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2446 สําหรับคําใช๎จําย
ในการสร๎างเส๎นทางรถไฟสายนี้ประมาณ 7,880,000 บาท ระยะแรกโปรดเกล๎าฯ ให๎เรียกวํา “รถไฟ
เพ็ชรบุร”ี 27
อยํางไรก็ดีการสร๎างเส๎นทางรถไฟสายใต๎สํงผลให๎บริเวณบางกอกน๎อยกลายเป็นชุมชนการค๎า
แหํงใหมํของบางกอกฝั่งตะวันตก ควบคูํกับเขตการค๎าขายเดิมที่บริเวณยํานคลองสานที่ตั้งอยูํริมฝั่ง
แมํน้ําเจ๎าพระยา ซึ่งมี การค๎ าขายกั บยํานสํ าเพ็งที่ ตั้งอยูํทางฝั่งพระนครมาอยํางตํอเนื่องเพราะมี
ทําเรือกลไฟที่จอดเรือสินค๎า โดยเมื่อเรือสินค๎ามาถึงทําเรือแล๎วจะมีโกดังสําหรับใช๎เป็นที่เก็บพักสินค๎า
เหลํานี้ กํอนจะแจกจํายไปยังแหลํงตําง ๆ แตํเมื่อมีเส๎นทางขนสํงใหมํในบริเวณบางกอกน๎อยทําให๎
กลุํ มพํ อ ค๎ ามี ก ารขนย๎า ยสิ น ค๎ าออกมาสูํ ทําเลใหมํ จึง สํ งผลให๎บ ริเ วณบางกอกน๎ อ ยมี พํอ ค๎ า แมํค๎ า
พื้นเมือง พํอค๎าแมํค๎าจากหัวเมืองใกล๎เคียง และพํอค๎าชาวจีนเข๎ามาอยูํอาศัยและค๎าขายกันมากขึ้น
ดังนั้นพื้ นที่บางกอกน๎อ ยได๎ก ลายเป็นชุมทางการค๎าแหํงใหมํที่มีค วามสําคั ญในด๎านการค๎ าสินค๎ า
เกษตรกรรม และข๎าวจากภูมิภาคตะวันตกที่นําเข๎ามาสีเป็นข๎าวสารในโรงสีที่ตั้งอยูํบริเวณบางกอกฝั่ง
ตะวันตก นอกจากนั้นบริเ วณสถานีรถไฟบางกอกน๎อ ยยังกลายเป็นจุดศูนย๑รวมผู๎ค นจากมณฑล
ราชบุรีและมณฑลนครชัยศรีอีกด๎วย โดยการคมนาคมทางรถไฟที่สะดวกและรวดเร็วได๎ทําให๎บริเวณ
สถานีรถไฟบางกอกน๎อยกลายเป็นแหลํงรวมสินค๎าจากตํางถิ่นทําให๎เกิดตลาดที่เป็นศูนย๑กลางซื้อขาย
สินค๎ า ทั้งผลผลิต ทางเกษตรกรรมจากสวนในบางกอกฝั่งตะวันตกและสวนจากภูมิภาคตะวันตก
รวมทั้งสินค๎าหัตถกรรมจากเมืองนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี ซึ่งตลาดที่ตั้งอยูํบริเวณ
สถานีรถไฟแหํงนี้เรียกวํา “ตลาดศาลาน้ําร๎อน” หรือที่ชาวบ๎านเรียกกันวํา “ตลาดหัวรถไฟ”
ชุมชนที่อยูํบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน๎อยและบริเวณใกล๎เคียงเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ อยํ า งชั ด เจน สื บ เนื่ อ งมาจากเส๎ น ทางคมนาคมทางน้ํ า ทางรถไฟ รวมถึ ง การสร๎ า ง
โรงพยาบาลศิริราช ใน พ.ศ. 2431 ได๎สํงผลให๎บริเวณนี้เป็นศูนย๑กลางเศรษฐกิจของท๎องถิ่น และทํา
ให๎ความเจริญของบางกอกฝั่งตะวันตกแผํขยายออกไปตามแนวเส๎นทางรถไฟสายใต๎ ที่ตั้งของที่อยูํ
อาศัยของผู๎ คนในบางกอกฝั่ งตะวั นตกจึงเริ่มเปลี่ยนจากที่มีค วามหนาแนํนในบริเ วณริมฝั่งแมํน้ํา
เจ๎าพระยา โดยเฉพาะบริเ วณปากคลองสานไปสูํยํานการค๎าที่เกิดขึ้นใหมํ ซึ่งมีทั้งบ๎านเรือน และ
อาคารร๎านค๎ากระจายตัวอยูํใกล๎พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน๎อย นอกจากนั้นยังมีวัด ศาลเจ๎า
โรงพยาบาล โรงเรียน โรงสีข๎าว ตลอดจนหนํวยงานของทางราชการตําง ๆ ดังนั้นจึงกลําวได๎วํา
เส๎นทางรถไฟสายบางกอกน๎อย – เพชรบุรี ได๎กํอให๎เกิดยํานการค๎าเพิ่มขึ้น และยังสํงผลให๎เกิดการ
ขยายตัวของชุมชนตํางๆ ในบางกอกฝั่งตะวันตกอีกด๎วย อยํางไรก็ดีในบางกอกฝั่งตะวันตกยังได๎มี
27

การรถไฟแหํงประเทศไทย, 100 ปี รถไฟไทย : 26 มีนาคม 2540 ครบรอบวันสถาปนากิจการรถไฟ 100 ปี (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ๑การรถไฟ, 2540), 72.
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สร๎างทางรถไฟสายปากคลองสาน-มหาชัย ใน พ.ศ. 2444 ซึ่งเป็นเส๎นทางรถไฟที่สําคัญอีกสายหนึ่งที่
มีผ ลตํอ การเติบ โตของเศรษฐกิ จไทย รวมทั้ง มีผ ลกระทบตํอ การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
บางกอกฝั่งตะวันตกด๎วย โดยทางรถไฟสายนี้เริ่มต๎นที่สถานีรถไฟปากคลองสานใกล๎ป้อมปิดปัจจนึก
ริมแมํน้ําเจ๎าพระยาทางฝั่งตะวันตกถึงสถานีมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยการเปิดเดินรถไฟจาก
สถานีปากคลองสานไปถึง มหาชัยได๎สํงผลให๎การค๎าเจริญเติบโตขึ้น เพราะเป็นการขนสํงสินค๎าที่
รวดเร็ว กวําทางเรือ ทําให๎ ผ ลิ ต ผลทางการเกษตร และอาหารทะเลสามารถสํ งมาขายยังบางกอก
ฝั่งตะวันตกได๎รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสํงผลให๎ชุมชนที่ตั้งอยูํบริเวณเส๎นทางรถไฟนี้เป็นชุมทาง
การค๎าสําหรับรองรับสินค๎าที่ขนสํงมา
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของบางกอกฝั่งตะวันตก ช่วง พ.ศ.2443-2488
ในชํวง พ.ศ. 2468-2470 ประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากสภาวะ
เศรษฐกิ จโลกตกต่ําหลั งสงครามโลกครั้งที่ 1 และผลจากการใช๎จํายเงินจํานวนมากในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎ าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 6) กํอ ให๎เกิดการขาดดุลงบประมาณแผํนดิน
สะสมเป็นจํานวนมาก ภายใต๎ภาวการณ๑ขาดดุลงบประมาณรัฐบาลได๎ดําเนินการตํางๆ เพื่อหาทาง
ป้อ งกั น มิใ ห๎ ก ารคลั งของประเทศอยูํ ใ นสภาพที่ล๎ มละลาย โดยรัฐ บาลได๎เ ริ่ม ต๎น จากการตัด ทอน
รายจํายที่ไมํจําเป็นออกไป พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 7) ได๎ทรงตัดทอน
รายจํ ายในราชสํ า นัก เพื่ อ เป็น ตัว อยํา งแกํห นํว ยงานราชการตํา ง ๆ นอกจากนี้ มีก ารลดจํ านวน
ข๎าราชการในกระทรวงตําง ๆ ให๎น๎อยลง แตํด๎วยในขณะนั้นภาวะเศรษฐกิ จโลกเริ่มตกต่ําลงอยํางมาก
และสํงผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให๎ทรุดลง ประชาชนตํางเดือดร๎อนอยํางมากเกิด
ภาวะข๎าวยากหมากแพง เมื่อสถานการณ๑เศรษฐกิจเริ่มกระเตื้องขึ้นทําให๎นโยบายตําง ๆ ที่ต๎องชะงัก
ในระยะแรกได๎รับการจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการขึ้นอีกครั้ง โดยสิ่ งที่รัชกาลที่ 7 ทรงเห็นวํามี
ความสําคัญและจะกํอให๎เกิดประโยชน๑ ตํอประเทศคือ การสร๎างถนน ดังปรากฏในพระราชกระแส
ที่วํา “ไม่มีสิ่งใดที่บังเกิดผลประโยชน์แท้จริง แก่ประชาชนหรือประเทศเลย เว้นแต่เรื่องการทาถนน
เท่านั้น”28
เมื่อกรุงเทพมหานครครบ 150 ปี รัชกาลที่ 7 ได๎ทรงมีพระปรารภที่วํา “ควรจะสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้าทาทางถนนเชื่อ มพระนครฯ ให้ติดต่อ กับจังหวัดธนบุรี เพื่อให้เ ป็นสาธารณะประโยชน์
สาหรับมหาชนชาว พระนคร” 29 จึงมีโครงการสร๎างสะพานพระพุทธยอดฟ้าใน พ.ศ. 2472 โดย
รัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ๑สร๎างปฐมบรมราชานุสรณ๑ เมื่อวันที่ 9 มกราคม
พ.ศ. 2472 และเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดสะพานเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 247530 การสร๎าง

28

สจช. เอกสาร ร.7 ค.15.1/1 พระราชกระแสตอบหนังสือพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ที่ 73/70 ลงวันที่ 6 มีนาคม
พ.ศ.2470

29

ประชุมกฎหมายประจาศก เลํมที่ 42 กฎหมาย พ.ศ.2472 (ฉบับพิมพ๑ พ.ศ.2476), 220-224.
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูใน พระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525), 1-237.
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สะพานเพื่อเชื่อมฝั่งพระนครและฝั่งตะวันตกทําให๎คมนาคมติดตํอกันได๎สะดวกยิ่งขึ้น สํงผลให๎การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของฝั่งพระนครเข๎ามายังบางกอกฝั่งตะวันตก
โดยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของบางกอกฝั่งตะวันตกในระยะแรกเริ่มจากเขตบริเวณ
ใกล๎แมํน้ําเจ๎าพระยา โดยเฉพาะบริเวณชุมชนบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาซึ่งเป็นแนวเชิงสะพานพระพุทธ
ยอดฟ้าตัดเชื่อมมาตํอถนนประชาธิปก โดยตัดผํานเขตที่ดินของตระกูลบุนนาค นอกจากนี้การเปิด
สะพานพระพุทธยอดฟ้าได๎สํงผลให๎ยํานบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาเจริญขึ้น เพราะเชิงสะพานฝั่งพระนคร
เชื่อมตํอกับแหลํงการค๎าที่สําคัญ 31คือ พาหุรัด ซึ่งสามารถเดินทางไปยังยํานสําเพ็ง ราชวงศ๑ และ
ทรงวาดได๎อยํางสะดวก ความเจริญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนับเป็นแรงจูงใจที่ทําให๎เ กิดการ
อพยพย๎ายถิ่นจากแหลํงอาศัยอื่นเข๎ามาอยูํในพื้นที่นี้ เมื่อมีการสร๎างสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อม
พื้นที่ฝั่งพระนคร และฝั่งตะวันตกเข๎าด๎วยกันแล๎วใน พ.ศ. 2474 นั้น ยังได๎มีการตัดถนน 11 สายใน
พื้นที่ตําง ๆ ของบางกอกฝั่งตะวันตกด๎วย สํงผลให๎พื้นที่อําเภอคลองสานเจริญมากกวําพื้นที่อื่นๆ
เนื่อ งจากมีส ะพานพระพุ ทธยอดฟ้ าและมี ถ นนที่ ใ ช๎ใ นการสั ญ จรอยูํห ลายเส๎ น อีก ทั้งยั งมี วัด และ
สถานที่สําคัญหลายแหํง เชํน วัดกัลยาณมิตร, วัดพิชัยญาติ, วัดประยุรวงศาวาส เป็นต๎น นอกจากนี้
ยังมีโรงเลื่อยและทําเรือด๎วย อยํางไรก็ดีในหนังสือภูมิศาสตร๑มณฑลกรุงเทพฯ ที่ตีพิมพ๑ใน พ.ศ. 2474
ได๎ให๎ข๎อมูลประชากรที่อยูํอาศัยในท๎องที่คลองสานวําประกอบด๎วยตําบลทั้งสิ้น 17 ตําบล มีประชากร
จํ า นวนมากถึ ง 24,445 คน ซึ่ ง นั บ วํ า เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ป ระชากรอยูํ อ าศั ย คํ อ นข๎ า งมากและหาก
เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของอําเภอนางเลิ้งเขตพระนครที่มีประชากรอาศัย 29,264 คน เห็น
ได๎วํามีจํานวนประชากรใกล๎เคียงกัน แตํในขณะที่ความเจริญของทั้งสองฝั่งยังไมํเทําเทียมกันมากนัก
ตํอมาในชํวงสงครามมหาเอเชียบูรพาระหวําง พ.ศ. 2484 - 2488 พื้นที่บริเวณฝั่งตะวันตก
ได๎ รั บ ผลกระทบจากสงครามโดยตรง โดยเฉพาะบริ เ วณเป้ า หมายในการโจมตี ร ะเบิ ด จากฝ่ า ย
พันธมิตร ได๎แกํ สถานีรถไฟบางกอกน๎อย สถานีรถไฟปากคลองสาน และสะพานพระพุทธยอดฟ้า
การโจมตีทางอากาศได๎สํงผลให๎เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย๑สิน รวมทั้งบ๎านเรือนและสถานที่ตําง
ๆ ได๎รับความเสียหายเป็นอยํางมาก ซึ่งผู๎คน สํวนใหญํในพื้นที่อั นตราย32 ได๎อพยพไปยังพื้นที่สวนที่
อยูํลึ ก เข๎าไปข๎างในหรือไมํก็ อพยพไปยังจังหวัดอื่น แตํใ นขณะเดียวกันได๎มีผู๎ค นทางฝั่ งพระนคร
อพยพมาอาศัยอยูํทางฝั่งตะวันตก เนื่องจากพื้นที่สํวนใหญํยังคง เป็นสวนและนําจะมีความปลอดภัย
จากการโจมตีทางอากาศมากกวําฝั่งพระนคร นอกจากนี้ใ นชํวงสงครามพื้นที่ฝั่งตะวันตกยังได๎เป็น
ที่ตั้งกองกําลังของกองทหารญี่ปุ่น ทั้งนี้เพราะเห็นวํากองทหารญี่ปุ่นได๎เข๎ามาใช๎ทางรถไฟเพื่อขน
เสบียงอาหาร และอาวุธยุทโธปกรณ๑ของกองทัพ ดังนั้นการเข๎ามาของกองทหารญี่ปุ่นจึงได๎กํอให๎เกิด
การติดตํอซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าระหวํ างทหารญี่ปุ่นกับผู๎คนในพื้นที่ใกล๎เคียง แตํผลกระทบจาก
สงครามได๎ทําให๎ผู๎คนที่อาศัยในบางกอกฝั่งตะวันตกต๎องประสบกับความยากลําบาก

31

พรทวี สุปัณณานนท๑ “การจัดการอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2444-2475” (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 122.
32
สจช. (2) สร 0201. 4. 4/12 เรื่อง “การอพยพพลเมืองเพื่อบรรเทาภัยทางอากาศ” (26 พ.ย. 2485 – 24 ม.ค. 2487)
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สรุป
การศึกษาพัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2398 – 2488 ทําให๎ทราบถึงความสําคัญ
ของพื้นที่บางกอกฝั่ งตะวันตกที่มีพัฒนาการมาอยํางยาวนาน โดยในสมัยอยุธยาเมือ งบางกอกมี
ความสําคัญในฐานะเป็น ดํานภาษีอากร ป้อมปราการ และแหลํงปลูกผลไม๎รสดี ในสมัยธนบุรีสมเด็จ
พระเจ๎ า ตากสิ น มหาราชได๎ ท รงเลื อ กเมื อ งบางกอกเป็ น ราชธานีแ หํ ง ใหมํ เพราะทรงเล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญทางยุทธศาสตร๑ เศรษฐกิจและการเป็นชุมชนดั้งเดิม ตํอมาในสมัยรัตนโกสินทร๑แม๎วําราช
ธานีได๎ย๎ายไปทางฝั่งตะวันออกของแมํน้ําเจ๎าพระยา แตํทางฝั่งตะวันตกของแมํน้ําเจ๎าพระยายังคง
เป็นพื้นที่ที่รัฐให๎ความสําคัญเรื่อยมา ในชํวงต๎นรัตนโกสินทร๑ชุนชนที่อาศั ยอยูํในบริเวณบางกอกฝั่ง
ตะวันตกมีการขยายตัวมากขึ้น ผู๎คนเหลํานี้ประกอบไปด๎วย ลาว จีน มอญ มุสลิม และคนไทยเชื้อ
สายโปรตุเกส ซึ่งสามารถแบํงกลุํมคนในชุมชนได๎เป็นยําน ๆ อาทิ ยํานบ๎านชํางหลํอ ยํานบ๎านบุ ยําน
กุฎีจีน เป็นต๎น จากความแตกตํางทางเชื้อชาติและศาสนาทําให๎แตํละชุมชนมีประเพณี ความเชื่อ และ
การดํารงชีวิตที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะของตนเอง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวสยามได๎ทําสนธิสัญญาเบาว๑ริงกับอังกฤษใน
พ.ศ. 2398 ซึ่ ง ผลของสั ญ ญาทํ า ให๎ พํ อ ค๎ า ตํ า งชาติ นํ า สิ น ค๎ า มาค๎ า ขายได๎ อ ยํ า งเสรี สํ ง ผลให๎
ชาวตํางชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกเข๎ามาค๎าขายและตั้งถิ่นฐานในสยามมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําให๎
เกิดการขุดคลองตําง ๆ ขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยในบางกอกฝั่งตะวันตกมีการขุดคลองที่สําคัญได๎แกํ
คลองภาษีเจริญ คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นการขุดคลองเชื่อมระหวํางกรุงเทพฯ กับหัวเมืองตําง ๆ ที่
สํงผลตํอเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวอยํางตํอเนื่อง และจากการใช๎เส๎นทางน้ําเป็นเส๎นทางสัญจรหลัก
ทําให๎ตลาดที่เกิดขึ้นในบางกอกฝั่งตะวันตกสํวนใหญํเป็นตลาดน้ํา ที่ตั้งอยูํบริเวณ ริมแมํน้ําเจ๎าพระยา
รวมทั้งบริเวณปากคลองสายสําคัญ เชํน คลองบางกอกใหญํและคลองบางกอกน๎อย เนื่องจากบริเวณ
นี้เ ป็น จุดสํ าคัญ ที่ส ามารถเชื่อ มตํอ ไปยังคลองตําง ๆ สิ นค๎ าหลั กที่ค๎ าขายคื อ ผลผลิต จากสวนใน
บางกอก และเครื่องอุปโภคบริโภคที่สําคัญ ในชํวงเวลานี้ชุมชนยํานคลองสานในบางกอกฝั่งตะวันตก
เป็นทําเรือขนสํงสินค๎า โกดังสินค๎า และที่อยูํอาศัยของกลุํมพํอค๎าชาวจีนที่สําคัญ บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้ง
ของโรงสีข๎าวของพํอค๎าชาวจีนที่ขึ้นเรียงรายไปทางใต๎ของแมํน้ําเจ๎าพระยา
ตํอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างทางรถไฟสายใต๎ขึ้น
ในทางฝั่งตะวันตกของแมํน้ําเจ๎าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกน๎อยใน พ.ศ. 2442 โดยมีสถานี
รถไฟบางกอกน๎อย เป็นสถานีต๎นทางไปยังจังหวัดเพชรบุรี และใน พ.ศ.2444 มีการสร๎างเส๎นทาง
รถไฟสายที่สองขึ้นในฝั่งตะวันตกของแมํน้ําเจ๎าพระยาอีกสายหนึ่งคือ สายปากคลองสาน – มหาชัย
ซึ่งการสร๎างเส๎นทางรถไฟทั้งสองสายนี้สํงผลให๎บางกอกฝั่งตะวันตกกลายเป็นชุมทางรถไฟสําคัญที่มี
ผลตํ อ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมในบางกอกฝั่ ง ตะวั น ตกเป็ น อยํ า งมาก เมื่ อ มี ก ารฉลอง
กรุงเทพมหานครครบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวมีพระราชดําริ
โปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําเจ๎าพระยาเชื่อมระหวํางฝั่งพระนครและฝั่งตะวันตกเพื่อใช๎เป็น
เส๎นทางสัญจรไปมาและเรียกชื่อสะพานนี้วํา สะพานปฐมบรมราชานุสรณ๑หรือสะพานพระพุทธยอด
ฟ้า นอกจากนี้ได๎มีโครงการตัดถนน 11 สายในพื้นที่ตําง ๆ ของบางกอกฝั่งตะวันตกขึ้น เพื่อใช๎เป็น
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เส๎นทางสัญจรและขนสํงซึ่งจะนํามา สูํความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เส๎นทางคมนาคมใหมํได๎
สํงผลกระทบตํอวิถีชีวิตและ ความเป็นอยูํของผู๎คน อาทิ การถมคลองเพื่อตัดถนนผํานพื้นที่สวนทําให๎
สวนลดจํานวนลง เส๎นทางสัญจรทางน้ําเริ่มลดความสําคัญลง สํงผลให๎ผู๎คนบางสํวนย๎ายบ๎านเรือน
จากบริเวณริมแมํน้ําลําคลองมาสูํบริเวณสองฟากถนน
ชํวงสงครามมหาเอเชียบูรพาใน พ.ศ. 2484-2488 ภายหลังจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ได๎ ยิน ยอมให๎ ก องทัพ ญี่ ปุ่ นเดิน ทัพ ผํ า นประเทศไทยไปยั งพมํา และมลายู สถานี รถไฟ
บางกอกน๎อ ยกลายเป็นที่ตั้งกองทหารญี่ ปุ่น เพื่อ ใช๎เ ส๎ นทางรถไฟสายใต๎ใ นการขนเสบียงอาหาร
กําลังคนและอาวุธ ยุทโธปกรณ๑ ไปยังแนวหน๎าของกองทัพ ทําให๎ส ถานีรถไฟบางกอกน๎อยเป็นจุด
ยุทธศาสตร๑ที่สําคัญจากการโจมตี ผลจากการทิ้งระเบิดอยํางหนักของฝ่ายสัมพันธมิตร ทําให๎ผู๎คนที่
อยูํในบางกอกฝั่งตะวันตกต๎องอพยพไปอยูํในพื้นที่ปลอดภัย จนเป็นเหตุให๎ต๎องทิ้งบ๎านเรือนเรือกสวน
นอกจากนี้ได๎เกิดน้ําทํวมใหญํใน พ.ศ.2485 พื้นที่บางกอกฝั่งตะวันตกจึงได๎รับผลกระทบทั้งจากภัย
สงครามและอุทกภัย เมื่อสิ้นสุดสงครามมหาเอเชียบูรพาการพัฒนาความเจริญทางด๎านคมนาคมและ
สาธารณู ปโภคได๎ เ ริ่มเข๎า สูํ บางกอกฝั่ งตะวั นตกอีกครั้ง โดยมีการตัด ถนนสายตําง ๆ เพิ่มขึ้นใน
บางกอกฝั่ ง ตะวั น ตก เชํ น ถนนเพชรเกษมที่ส ร๎ า งเสร็จ ใน พ.ศ. 2493 ซึ่ ง เป็น การเปิด เส๎ น ทาง
คมนาคมจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคตะวันตกและภาคใต๎ การตัดถนนที่เพิ่มมากขึ้นทําให๎เส๎นทางสัญจร
เปลี่ยนจากเส๎นทางน้ําสูํเส๎นทางบก ความเจริญในด๎านตํางๆ ได๎เกิดขึ้นในบางกอกฝั่งตะวันตกอยําง
ตํอเนื่อง สํงผลให๎เกิดการย๎ายถิ่นของผู๎คนจากภูมิภาคตํางๆ เข๎าสูํบางกอกฝั่งตะวันตกจนทําให๎เกิด
ชุมชนใหมํขึ้นอยํางกว๎างขวาง และนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํความเป็นชุมชนเมืองในปัจจุบัน

สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 2

185

บรรณานุกรม
เอกสารชั้นต้นที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์
สํานักหอจดหมายเหตุแหํงชาติ. ป/1/681 ภูมิศาสตร๑มณฑลกรุงเทพฯ. พ.ศ. 2474
. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.18.1/128 “เรื่องเจ๎าหน๎าที่ซื้อที่ของกรม
รถไฟจะซื้อที่ดินของนายร๎อยเอกหมํอมหลวงชิต, นายปราบ, นายเอี่ยม, นายนิ่ม, ตําบล
บ๎านบุ.” 30-31 พฤศจิกายน ร.ศ. 120.
. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 น.46.2/22. “เรื่องจัดซื้อที่ราษฎรทําทางรถไฟ
สายเพ็ชรบุรี.” 30 ต.ค. 116 – 26 ก.ย. 120.
. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ. ร.5 ยธ.5.5/7. “เรื่องรถไฟสายเพชรบุรี.” 1 ก.พ.
114 – 28 ก.พ. 119.
. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ. ร.5 ยธ.5.8/1. “เรื่องรถไฟมหาไชยฤาทําจีน.” 6
เม.ย. 119 – 20 พ.ย. 124.
. เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.1/165. “เรื่องให๎สํารวจโรงสีในจังหวัด
ธนบุร.ี ” พ.ศ. 2467.
. เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงคมนาคม ร.7 ค.15.1/1. “พระราชกระแสตอบหนังสือพระเจ๎า
พี่ยาเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ที่ 73/70 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2470.”
. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. รัชกาลที่ 7 ร.7 ม.17/13. “เรื่องถนนจังหวัดธนบุรี.” 31 พ.ค.
– 29 มี.ค.2478.
. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. รัชกาลที่ 7 ร.7 ม.26.5/70. “เรื่องสะพานปฐมบรม- ราชา
นุสรณ๑ควรสร๎างที่ไหน.” 4 ต.ค. – 14 ก.พ. 2471.
. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. สร. 0201.66.5.1/11. “เรื่องถนนสาย
เลียบฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยา จังหวัดธนบุรี.” 7-30 พ.ย. 2482.
. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2) สร 0201.70/11. “เรื่องสะพานพระ
พุทธยอดฟ้า 27 ธ.ค. 2487 -23 ส.ค. 2493
. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2) สร 0201.4.4/10. “เรื่องรายงานการ
ถูกโจมตีทางอากาศ.” 15 ม.ค. 2485 – 13 มี.ค. 2488.
. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2) สร 0201.4.4/12. “เรื่องการอพยพ
พลเมืองเพื่อบรรเทาภัยทางอากาศ.” 26 พ.ย. 2485 – 24 ม.ค. 2487.
. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2) สร 0201.4.4/22. “เรื่องรายงานคน
ถูกโจมตีทางอากาศ (ตอนที่ 2).” 7 ก.ย. 2487 – 7 ส.ค. 2488.
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

186

โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 2
. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2) สร 0201.98/30. “เรื่องญี่ปุ่นกว๎าน
ซื้อสิ่งของและสินค๎าตําง ๆ.” 31 กค. 2485 – 28 ธ.ค. 2487.
. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2) สร 0201.98.6/4. “เรื่องประกาศ
ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภค.” 26 ม.ค. 2485 – 12 มี.ค. 2492.

วิทยานิพนธ์
กิตติ ตันไทย. “คลองกับระบบเศรษฐกิจไทย (พ.ศ. 2367-2453).” วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2520.
จิรวัฒน๑ แสงทอง. “ชีวิตประจําวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ.2426-2475.” วิทยานิพนธ๑ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2546.
จิราธร ชาติศิริ. “เศรษฐกิจสมัยธนบุรี.” วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณทิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2547.
ฉัตราภรณ๑ พิรุณรัตน๑. “พัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2325-2369.” วิทยานิพนธ๑ปริญญา
มหาบัณทิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2535.
พรทวี สุปัณณานนท๑. “การจัดการอสังหาริมทรัพย๑ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2444-2475.”
วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2542.
หนังสือภาษาไทย
กฎหมายรัชกาลที่ 6 (ร.ศ.128, 129, 130). กรุงเทพฯ : อัมรินทร๑พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2550.
กรมศิลปากร. จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525.
. บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 เล่ม 1.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑คุรุสภา, 2512.
. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 15 ภาค 27. พระนคร : องค๑การค๎าของคุรุสภา, 2507.
. พระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑การพิมพ๑, 2525.
กระทรวงมหาดไทย. “รายงานการประชุมเทศาภิบาล.” เทศาภิบาล, เลํม 4 แผํนที่ 23 (1
กุมภาพันธ๑ร.ศ.126.
กาญจนาคพันธุ๑ (นามแฝง). เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1. กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2520.
. เมื่อวานนี้ 1. กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2519.
การรถไฟแหํงประเทศไทย. 100 ปี รถไฟไทย : 26 มีนาคม 2540 ครบรอบวันสถาปนากิจการรถไฟ
100 ปี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑การรถไฟ, 2540.
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 2

187

จํานงศรี รัตนิน. ดุจนาวากลางมหาสมุทร. กรุงเทพฯ : ธนาคารนครธน, 2538.
ชมรมสายสกุลบุนนาค. สกุลบุนนาค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑ไทยวัฒนาพาณิช, 2542.
ชัย เรืองศิลป์. ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ.2352 -2453 (ด๎านเศรษฐกิจ). กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา
พานิช, 2522.
. ประวัติศาสตร๑ไทยสมัย พ.ศ.2352 -2453 (ด๎านสังคม). กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2517.
ทิพากรวงศ๑, เจ๎าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1. กรุงเทพฯ : องค๑การค๎า
ของคุรุสภา, 2526.
. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4. พิมพ๑ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑พริ้น
ติ้งแอนด๑ พับลิชชิ่ง, 2548.
นราธิปประพันธ๑พงศ๑, สมเด็จฯ กรมพระ. พระราชพงศาวดารพม่า เล่ม 2. พระนคร : องค๑การค๎า
ของคุรุสภา, 2505.
แนํงน๎อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ. องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2534.
ประชุมกฎหมายประจาศก เล่มที่ 42 กฎหมาย พ.ศ.2472 (ฉบับพิมพ๑ พ.ศ.2476), 220-224.
ปิยนาถ บุนนาค, ดวงพร นพคุณ และสุวัฒนา ธาดานิติ. คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525). กรุงเทพฯ : ฝ่าย
วิจัยจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2525.
พวงทิพย๑ เกียรติสหกุล. ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย. นครปฐม : โรงพิมพ๑มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร๑, 2554.
พิมพ๑ประไพ พิศาลบุตร. กระเบื้องถ้วยกะลาแตก กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏ค, 2544.
.สาเภาสยาม : ตานานเจ๊กบางกอก. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏ค, 2544.
ภาสกรวงศ๑, เจ๎าพระยา. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาค 3. พระนคร : คลังวิทยา, 2515.
วีณา โรจนราธา. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2550.
สรศัลย๑ แพํงสภา. หวอ ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2539.
สวาท เสนาณรงค๑. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย. พิมพ๑ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529.
สุจิตต๑ วงษ๑เทศ, บรรณาธิการ. เวียงวังฝั่งธนฯ ชุมชนชาวสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ. ธนบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑กรุงเทพ, 2542.
การสัมภาษณ์
นฤมล พลจบนภา. อดีตชาวบ๎านชุมชนตลาดพลู. สัมภาษณ๑, 12 กุมภาพันธ๑ 2555.
ประทุม สายะนันท๑. ชาวบ๎านชุมชนบ๎านชํางหลํอ. สัมภาษณ๑, 20 กุมภาพันธ๑ 2555.
วัชรี งามสุวรรณ๑. อดีตชาวบ๎านชุมชนศาลาต๎นจันทน๑. สัมภาษณ๑, 27 มีนาคม 2554.
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

188

โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 2

ความสัมพันธ์ระหว่างนครเชียงใหม่ - สยาม - อังกฤษ ในรัชกาลเจ้าหลวงพุทธวงส์
พ.ศ. 2368 – 2389
The Relations Among Chiang Mai, Siam and the United Kingdom in the reign of
Chao Luang Phuttawong (1825 - 1846)
วสิน ทับวงษ์
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร๑ศึกษา
คณะอักษรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งนครเชี ย งใหมํ -สยาม-อั ง กฤษ
ระหวําง พ.ศ. 2368 – 2389 ในรัชกาลเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ ซึ่งตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว ผลการศึกษาพบวําเชียงใหมํติดตํอกับอังกฤษโดยพยายามรักษาไมตรีที่มีกับสยาม
และดําเนินการตามพระราชประสงค๑ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทุกประการ อยํางไรก็ดี
เชียงใหมํเห็นความสําคัญด๎านเศรษฐกิจและผลประโยชน๑ที่จะได๎รับจากอังกฤษ ฝ่ายอังกฤษก็ยินดี
ปฏิบัติตามพระราชประสงค๑ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เชํนเดียวกัน
คาสาคัญ : ความสัมพันธ๑, เชียงใหมํ, สยาม, อังกฤษ, เจ๎าหลวงพุทธวงส๑,
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว, เศรษฐกิจ
Abstract
This research aims to study the relations among Chiang Mai, Siam and the United
Kingdom in the reign of Chao Luang Phuttawong at the same period of King Rama III.
Contacting the United Kingdom, Chiang Mai court had still kept the relation between Siam
and followed the Siamese policies. However, Chiang Mai court and the England government
were interested in commercial advantage, they agreed to follow the Siamese policies.
Keywords : relation, Chiang Mai, Siam, the United Kingdom, King Phuttawong,
King Rama III, economy
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บทนา
เมื่อราชสํานักพมําพํายแพ๎แกํกองทัพอังกฤษใน พ.ศ. 2369 ทําให๎อํานาจและเกียรติภูมิอัน
เกรียงไกรถูกลบเลือนไป อังกฤษเข๎าครอบครองดินแดนตะนาวศรีจึงเป็นเหตุให๎อังกฤษติดตํอเจริญ
สัมพันธไมตรีกับนครเชียงใหมํและหัวเมืองประเทศราชล๎านนาอื่นๆ อยํางไรก็ดีสยามในฐานะเจ๎า
อธิราชไมํได๎ห๎ามการติดตํอระหวํางประเทศราชล๎านนากับอังกฤษ ตราบใดที่สัมพันธไมตรีเหลํานั้น
ดําเนินไปในรูปของการค๎ามิใชํความสัมพันธ๑ทางการเมือง
รัชกาลเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ พ.ศ. 2368 – 2389 เป็นชํวงเวลาปลอดศึกสงครามจากพมํา ทําให๎
นครเชียงใหมํมีโอกาสฟื้นฟูบ๎านเมืองและสั่งสมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กอปรกับชํวงเวลานี้อังกฤษ
เริ่มเข๎ามามีบทบาทในการค๎ากับนครเชียงใหมํ จึงทําให๎เจ๎าหลวงเชียงใหมํและชนชั้นปกครองได๎รับ
ผลประโยชน๑จากการทําการค๎า อยํางไรก็ตาม การทําการค๎าระหวํางกันยังไมํโดดเดํนเทําที่ควร แตํสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในรัชกาลเจ๎าหลวงพุทธวงส๑นั่นคือการเปิดเส๎นทางการค๎าระหวํางตะนาวศรีกับล๎านนาและ
เลยไปถึงสิบสองพันนา เป็นเส๎นทางที่อุปมาได๎วําเป็นเส๎นทางสายทอง สายเงิน และมิตรภาพ (The
Gold and Silver Road of Trade and Friendship)
ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย นี้ คื อ การศึ ก ษาวิ จั ย โดยใช๎ วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร๑ในการวิเคราะห๑เอกสารชั้นต๎นและชั้นรองเพื่อนําเสนอประวัติศาสตร๑ของนครเชียงใหมํ
ในชํวงเวลาที่เอกสารพื้นเมืองที่สําคัญ คือ ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมํสิ้นสุดลง และเป็ นชํวงเวลาของ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑นครเชียงใหมํที่จะก๎าวเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับอังกฤษโดยเริ่มจากการเจรจา
ค๎าขาย ทํามกลางการรักษาสถานะความสัมพันธ๑กับสยามซึ่งเป็นเจ๎าอธิราช ตลอดจนความพยายาม
ฟื้นฟูเส๎นทางการค๎าโบราณของภาคพื้นทวีปตอนในกับเมืองทําอําวเบงกอล เหลํานี้ ล๎วนเป็นสิ่งที่
นําพานครเชียงใหมํแ ละสยามไปสูํ ยุค ที่ต๎อ งเผชิญ หน๎ากับมหาอํานาจตะวันตกในชํว งเวลาตํอ มา
อยํางไรก็ดีจากความสําคัญทั้งทางยุทธศาสตร๑ การเมือง และเศรษฐกิจ ตํางเป็นปัจจัยสําคัญที่สยาม
ไมํอาจปลํอยให๎ราชสํานักเชียงใหมํดําเนินการใดๆ นอกเหนือขอบเขตของการเป็นประเทศราช
ดั ง ที่ ไ ด๎ ก ลํ า วมาแล๎ ว ข๎ า งต๎ น วํ า เอกสารชั้ น ต๎ น ซึ่ ง เป็ น เอกสารพื้ น เมื อ งที่ สํ า คั ญ ของนคร
เชียงใหมํสิ้นสุดลงกํอ นถึ งรัชกาลเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ และเอกสารจากราชสํานักสยามในชํว งเวลา
เดียวกันมักเกี่ยวเนื่องกับนโยบายและคําสั่งจากราชสํานักกรุงเทพฯ ที่สั่งการไปยังเจ๎าเมืองตลอดจน
ข๎าราชการในหัวเมืองประเทศราชล๎านนาทั้งหลาย (ถูกรวบรวมอยูํในจดหมายเหตุนครเชียงใหม่
ตีพิมพ๑เผยแพรํโดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ) ดังนั้นเอกสารจากบันทึกของนักเดินทางชาว
อังกฤษ คื อ นายแพทย๑เ ดวิด ริชาร๑ดสั น และ ร๎อ ยเอกวิล เลี ยม แมคคลาวด๑ ที่เ ดินทางมาปฏิบัติ
ราชการยัง หั ว เมือ งประเทศราชล๎ านนาในฐานะผู๎ แทนข๎าหลวงอังกฤษประจําตะนาวศรี (ตีพิม พ๑
เผยแพรํโดยสํานักพิมพ๑ White Lotus คือ Dr David Richardson’s Mission to Saim 1826 –
1839 และสํานักพิมพ๑ Silkworm คือ The Gold and Silver Road of Trade and Friendship The
McLeod and Richardson Diplomatic Mission to Tai States in 1837) ได๎ฉายภาพเหตุการณ๑
ประวัติศาสตร๑ในชํวงเวลาดังกลําวซึ่งขาดหายไปจากเอกสารพื้นเมือง เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระจะพบวํา
นักเดินทางตะวันตกบันทึกสิ่งที่ตนเองพบเจออยํางตรงไปตรงมา อยํางไรก็ดีทรรศนะบางอยํางของ
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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นักเดินทางทั้งสองคนที่ปรากฏในเอกสารก็เจือปนอคติและโลกทัศน๑ของชาวตะวันตกเชํนกัน แตํ
เอกสารเหลํานี้กลับไมํเ ป็นที่รับรู๎มากนักเพราะเป็นภาษาตํางประเทศ กระนั้นเอกสารชั้นรองภาค
ภาษาไทยที่ศึกษาและวิเคราะห๑เหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ที่เกี่ยวเนื่องกับนักเดินทางคนสําคัญทั้ง
สองคนนี้ ก็ได๎รับการนําเสนอในแวดวงวิชาการประวัติศาสตร๑ซึ่งเป็นของผลงานของ ดร.โฟลเกอร๑
กราบาวสกี้ (โดยกองทุนดําเนิร เลขะกุล เพื่อประวัติศาสตร๑ คือ “ล๎านนา สิบสองพันนา และรัฐฉานใน
สายตาของชาวตะวันตก : จดหมายเหตุของ W.C. McLeod และ Dr.Richardson เกี่ยวกับการ
เดิ น ทางเมื อ งปี ค.ศ. 1836/37” ใน ประวั ติ ศ าสตร์ ป ริ ท รรศน์ ฯ ) และ ธิ ษ ณา วี ร เกี ย รติ สุ น ทร
(เผยแพรํโดย โครงการวิจัย 100 เอกสารสําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ไทย ในความสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คือ “เอกสารลําดับที่ 25 จดหมายของหมอเดวิด ริชาร๑ดสัน :
ภาพสะท๎อนความสัมพันธ๑ระหวํางล๎านนา อังกฤษ สยามและพมํา ” ใน 100 เอกสารสาคัญสรรพ
สาระประวัติศาสตร์ไทย ลาดับที่ 3 ) ซึ่งผู๎วิจัยใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได๎เป็น
อยํางดี
นครเชียงใหม่และสยาม พ.ศ. 2368 – 2389
พ.ศ. 2368 เป็นชํวงเวลาสําคัญของทั้งราชสํานักเชียงใหมํ สยาม และพมํา เนื่องจากทั้งสาม
ราชสํานักเริ่มเข๎าสูํยุคสมัยแหํงการเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายในของแตํ ล ะราชสํ า นั ก และปั จ จั ย ภายนอกคื อ การแผํ อํ า นาจของอั ง กฤษ เหลํ า นี้ จึ ง เป็ น
สํวนประกอบที่สํงผลตํอพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑และความสัมพันธ๑ของดิน แดนทั้งสามแหํง โดย
อังกฤษเข๎ามามีบทบาทตํอนครเชียงใหมํแทนที่พมํา
สถานการณ๑การเมืองภายในของนครเชียงใหมํ สยาม ชํวง พ.ศ. 2368 – 2389 มีสภาพ
ดังตํอไปนี้
นครเชียงใหม่
ภายหลังจากเจ๎าหลวงฅําฝั้นถึงแกํอนิจกรรม เจ๎าอุปราชพุทธวงส๑ผู๎มีอํานาจในขณะนั้นได๎รับ
ความเห็นชอบจากเจ๎านายผู๎ใหญํทั้งในนครเชียงใหมํ นครลําปาง และนครลําพูน ให๎ดํารงตําแหนํงเจ๎า
หลวงองค๑ที่ 4 แหํงนครเชียงใหมํ จึงเทํากับวําเป็นประธานของเจ๎านายประเทศราชล๎านนากลุํม
ตะวันตกทั้งสามเมือง
เจ๎าหลวงพุทธวงส๑เป็นเจ๎าหลวงเชียงใหมํที่มิได๎เป็นพี่น๎องสายตรงของ “เจ๎าเจ็ดตน” นั่นคือ
ไมํใชํโอรสของเจ๎าฟ้าชายแก๎ ว หากแตํเ ป็นบุตรของนายพํอ เรือนผู๎ เป็นอนุชาของเจ๎าฟ้าชายแก๎ว
อยํางไรก็ดีมิใชํวํา เจ๎าหลวงองค๑นี้เป็น “ลูกพี่ลูกน๎อง” ของอดีตเจ๎าหลวงองค๑ที่ 1-3 และสืบสายตระกูล
มาจากพระยาสุลวฦๅชัยสงคราม ปฐมวงศ๑แหํงราชวงศ๑ทิพจักราธิวงศ๑ -เชื้อเจ๎าเจ็ดตนเทํานั้น แตํเป็น
เพราะผลงานของเจ๎าพุทธวงส๑ปรากฏสืบเนื่องมาตั้งแตํครั้งรัชกาลเจ๎าหลวงกาวิละ (เจ๎าหลวงองค๑แรก
ของนครเชียงใหมํในยุคประเทศราชของสยาม)
ในรัชกาลของเจ๎าหลวงฅําฝั้น เจ๎าหลวงองค๑ที่ 3 กลุํมเจ๎านายจากสายนายพํอเรือน ได๎ดํารง
ตําแหนํงสําคัญในการปกครอง (เจ๎าขันห๎าใบ) คือ เจ๎าอุปราชพุทธวงส๑ เจ๎าราชวงศ๑สุวรรณคํามูล และ
เจ๎าบุรีรัตน๑น๎อยกาวิละ ดังนั้นจะเห็นได๎วําตําแหนํง 3 ใน 5 ของเจ๎าขันห๎าใบของนครเชียงใหมํตกเป็น
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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ของเจ๎านายจากสายนายพํอเรือน และในรัชกาลอันแสนสั้นของเจ๎าหลวงฅําฝั้นได๎เกิดความขัดแย๎ง
ระหวํางองค๑เจ๎าหลวงและเจ๎าราชวงศ๑ขึ้น เนื่องจากการกระทําของเจ๎าราชวงศ๑สุวรรณคํามูลที่เทียบชั้น
แขํงขันสร๎างบารมีทางพระพุทธศาสนากับเจ๎าหลวงฅําฝั้นอยํางเห็นได๎ชัด “ซึ่งไมํเคยมีผู๎ได๎ทําบุญ
มากมายเทําเทียมเจ๎าเมือง ความขัดแย๎งนั้นถึงเกือบจะเกิดการรบพุํงกันกลางเมือง” (สรัสวดี อ๐อง
สกุล, 2553) อยํางไรก็ดีเหตุการณ๑นั้นมิได๎ลุกลามใหญํโตเนื่องจากพระเจ๎านครลําพูนบุญมา และพระ
เจ๎านครลําปางดวงทิพย๑ ซึ่งทั้งสององค๑ตํางก็เป็นอนุชาของเจ๎าหลวงกาวิละยก พลจากเมืองของตน
มาห๎ ามปราม แสดงให๎ เห็ นได๎ชัดวําปัญหาการแกํงแยํงอํานาจภายในราชสํ านักเชียงใหมํระหวําง
เจ๎านายจากสายเจ๎าฟ้าชายแก๎ว กับเจ๎านายสายนายพํอเรือนเกิดขึ้นและจบลงโดยที่ใช๎ระบบอาวุโส
และอํานาจที่เกี่ยวพันในระบบเครือญาติกับอีกสองนครสําคัญคือนครลําปางและนครลําพูน เหตุการณ๑
สงบลงจนกระทั่งเจ๎าอุปราชพุทธวงส๑เจ๎านายจากสายนายพํอเรือนได๎ขึ้นครองนครเชียงใหมํสืบตํอจาก
เจ๎าหลวงฅําฝั้นโดยไมํมีการแยํงชิงอํานาจจากเจ๎านายสายเจ๎าฟ้าชายแก๎ว
อยํางไรก็ดีในครั้งนั้นราชสํานักกรุงเทพฯ มิได๎เข๎าแทรกแซงแก๎ปัญหาโดยปลํอยให๎เจ๎านายนคร
เชียงใหมํ นครลําปาง และนครลําพูน จัดการเป็นการภายใน ตํอมาเมื่อมีมติตั้งเจ๎าอุปราชพุทธวงส๑
เป็นเจ๎าหลวง องค๑ใหมํจึงมีใบบอกไปยังกรุงเทพฯ เพื่อขอรับพระราชทานโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งอยําง
เป็นทางการปรากฏในตําแหนํง “พระยากากวรรณาธิปะราชวชิรปราการ” (พระยาประชากิจกรจักร๑,
2515) และตั้งเจ๎ามหาวงส๑โอรสเจ๎าหลวงธรรมลังกา เป็นอุปราช พร๎อมทั้งเจ๎าน๎อยมหาพรหมโอรสเจ๎า
หลวงฅําฝั้นดํารงตําแหนํงเจ๎าราชวงศ๑ในคราวนั้น
ด๎วยเหตุที่เคยเกิดการแขํงขันแยํงชิงอํานาจระหวํางเจ๎านายสายเจ๎าฟ้าชายแก๎วและสายนายพํอ
เรื อ น จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได๎ ที่ เ จ๎ า หลวงพุ ท ธวงส๑ ต๎ อ งการการสนั บ สนุ น จากสยามและนโยบาย
ความสัมพันธ๑ระหวํางสยามกับนครเชียงใหมํในรัชกาลเจ๎าหลวงพุทธวงส๑จะดําเนินไปในทิศทางที่นคร
เชียงใหมํพยายามไมํขัดพระราชประสงค๑ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
สยาม
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ขึ้นครองราชสมบัติ (พ.ศ. 2367 – 2394) พระองค๑ทรงมี
พระบรมราโชบายปกครองประเทศราชล๎านนาด๎วยการให๎อิสระแตํต๎องอยูํในขอบเขตที่ราชสํานัก
สยามกําหนด ทั้งนี้เพราะการฟื้นฟูเมืองอยํางตํอเนื่องของประเทศราชล๎านนา ตัวอยํางนครเชียงใหมํ
อาจกลายเป็นปัญหาของสยามได๎ ดังนั้นจึงทรงต๎องควบคุมอยํางใกล๎ชิด นอกจากนั้นอังกฤษที่เข๎าไป
อยูํในพมําและมีชายเขตติดตํอกับล๎านนาก็เป็นปัญหาที่สยามไมํอาจมองข๎ามไปได๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางสยามกับ ประเทศราชในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
โดยภาพรวมแล๎วมีปัญหาความขัดแย๎งและการตํอต๎านอํานาจของราชสํานักสยาม ดังจะเห็นได๎จาก
เหตุการณ๑กบฏเจ๎าอนุวงศ๑ซึ่งยกทัพเวียงจันทน๑มายึดได๎ถึงเมืองนครราชสีมา (พ.ศ. 2369) เหตุการณ๑
กบฏไทรบุรีครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2373) และเหตุการณ๑กบฏไทรบุรีครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2373) ตลอดจนการแผํ
อํานาจของกองทัพเวียดนามซึ่งกษัตริย๑เวียดนามได๎ประกาศพระองค๑เป็นพระจักรพรรดิเข๎าไปยัง
เวี ยงจัน ทน๑ ต ลอดจนกั ม พู ช าซึ่ งเป็น ประเทศราชของสยาม ดัง นั้น จากสถานการณ๑ก บฏและการ
เผชิญหน๎ากับเวียดนาม เหลํานี้คงจะมีผลให๎พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงเลือกป้องกัน
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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ไมํใ ห๎เกิ ดศึกด๎านเหนือ ขึ้นโดยทรงพยายามรักษาสายสัมพันธ๑ทางอํานาจเหนือ ประเทศราชล๎ านา
เอาไว๎โดยเฉพาะกับนครเชียงใหมํซึ่งเป็นศูนย๑กลางของล๎านนา ความพยายามดังกลําวสะท๎อนออกมา
ในรูปของการกระชับความสัมพันธ๑กับเจ๎าหลวงพุทธวงส๑มากกวําการใช๎กําลัง
อนึ่งความสัมพันธ๑ระหวํางนครเชียงใหมํกับพมําได๎เปลี่ยนเป็นอังกฤษแทน ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงขอ
นําเสนอบริบทของเหตุการณ๑ในชํวงเวลาดังกลําวดังนี้
พม่าและอังกฤษ
พมําทําสงครามอังกฤษ-พมํา ครั้งแรก ระหวําง พ.ศ. 2367 - 2369 สงครามครั้งใหญํเกิดขึ้นใน
พ.ศ. 2368 อังกฤษยึดได๎เมืองยํางกุ๎ง เมืองแปรไปถึงตําบลยันดาโบหํางจากกรุงอังวะเพียง 50 ไมล๑
(หมํองทินอํอง, 2551) สํงผลให๎พมําต๎องลงนามในสนธิสัญญายันดาโบ ใน พ.ศ. 2369
สนธิสัญญานี้ทําให๎ราชสํานักพมําของพระเจ๎าจักกายแมง (พะคยีดอ) ต๎องสูญเสียมณฑลใหญํ
บนชายฝั่ ง ทะเลที่ สํ า คั ญ ของพมํ า 2 ใน 3 แหํ ง คื อ แคว๎น ยะไขํ (Arakan) และ ตะนาวศรี
(Tanasserim) สํวนตอนลํางที่พะโค (หงสาวดี) พะสิม ยํางกุ๎ง ปากแมํน้ําอิระวดี เรื่อยไปจนถึงเมือง
เมาะตะมะฝั่งตะวันตกของปากแมํน้ําสาละวิน ยังคงอยูํในอํานาจพมําอยูํ (จนกระทั่งกํอนสงคราม
อังกฤษ – พมํา ครั้งที่ 2) เนื่องจากพมําได๎รับคืนมาจากอังกฤษ (เจ๎าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิ
บดี, 2538) สํ วนเมือ งมะละแหมํง (Moulmein) ฝั่ งตะวันออกของปากแมํน้ํา สาละวิน กลายเป็น
ทําเรือสําคัญของตะนาวศรีในความครอบครองของอังกฤษ ดังนั้นพระเจ๎าจักกายแมงจึงเหลืออํานาจ
อยูํเพียงพมําตอนบน (Upper Burma) ในเขตพมําแท๎ และด๎านตะวันออกที่ราชสํานักพมํายังมีอํานาจ
ทางการเมืองเหนือเจ๎าฟ้าไทใหญํในกลุํมรัฐฉาน

ภาพที่ 1
ดินแดนพมําที่อังกฤษยึดครอง
สงครามอังกฤษ–พมํา ครั้งที่ 1
สงครามอังกฤษ–พมํา ครั้งที่ 2

ภาพที่ 2 เจ๎าหลวงพุทธวงส๑
เจ๎าหลวงนครเชียงใหมํองค๑ที่ 4
(ที่มา : วงศ๑สักก๑ ณ เชียงใหมํ, 2539)

สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

สงครามอังกฤษ–พมํา ครั้งที่ 2
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นครเชียงใหม่ในรัชกาลเจ้าหลวงพุทธวงส์ : ความสัมพันธ์กับสยามและอังกฤษ
ในชํวงเวลาสองทศวรรษของนครเชียงใหมํที่ปกครองโดยเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ถูกเรียกวําเป็น
รัชกาล “เจ๎าหลวงแผํนดินเย็น ” เนื่องจากไมํต๎องเผชิญภาวะสงครามกับพมําดังเชํนอดีต ประการ
สําคัญเป็นเพราะพมําประสบปัญหาสืบเนื่องจากสงครามอังกฤษ-พมํา ครั้งที่ 1
อังกฤษได๎ปราบกองทัพของพมํา เริ่มจากกองทัพเรือของอังกฤษตีขึ้นไปถึงเมืองยํางกุ๎ง เมือง
แปร ตั้ ง แตํ เ ดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2367 ในชํ ว งระหวํ า งที่ อั ง กฤษทํ า สงครามอยูํ ใ นพมํ า
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวถึงกับทรงพระราชดําริวํา “จะต๎องให๎มีกองทัพไปขัดตาทัพฟัง
ราชการอยูํ จึ่งจะได๎รู๎เหตุวําการศึกชาวตํางประเทศจะผันแปรประการใด” (เจ๎าพระยาทิพากรวงศ๑มหา
โกษาธิบดี, 2538) การสงครามระหวํางพมํากับอังกฤษนั้นยืดเยื้อมาจนถึงปลาย พ.ศ. 2368 ก็ยังรบ
กันอยูํ อังกฤษได๎เขตแดนพมําฝ่ายใต๎ทั้งสิ้นถึงเมืองแปร หํางจากเมืองอังวะใช๎เวลาเดิ นทาง 1 วัน
สํวนกองทัพบกที่มาทางเหนือ จากดินแดนของอังกฤษในอินเดียก็รุกรบจนยึดเมืองยะไขํ มณีปุระ
อัสสัม กระทั่งในที่สุดพมําจึงยอมแพ๎ ทําให๎ทั้งนครเชียงใหมํและสยามคลายความกังวลได๎มาก
ความพํายแพ๎ของพมําสร๎างความมั่นใจให๎แกํราชสํานักเชียงใหมํโดยเฉพาะตํอเจ๎าหลวงพุท ธ
วงส๑ ซึ่งกรําศึกกับพมํามาตั้งแตํรัชกาลเจ๎าหลวงกาวิละ อิทธิพลของพมํากําลังหํางไกลจากเชียงใหมํ
ออกไป เป็นการตัดโอกาสไมํให๎พมํากลับมาใช๎กําลังทหารเพื่อสถาปนาอํานาจในล๎านนาได๎อีกตํอไป
เพราะเส๎นทางเดินทัพผํานรัฐมอญทางตะนาวศรีเพื่อจะมาโจมตีล๎านนาหรือลงไปสยามถูกอังกฤษยึด
ครองไปเสียแล๎ว ยังเหลืออยูํเพียงเส๎นทางที่ต๎องผํานรัฐไทใหญํบนที่ราบสูงฉาน
เมื่อแสนยานุภาพของกําปั่นเรือรบอังกฤษและปืนใหญํสมัยใหมํทําให๎พมําซึ่งเป็นอริราชศัตรู
ของสยาม และเป็นภัยคุกคามนครเชียงใหมํมาตลอด เสียหายอยํางหนัก กระนั้นก็เป็นนิมิตรหมายอัน
ดีตํอสยามที่อังกฤษชํวยให๎ “ประตูบ๎าน” ทางทิศตะวันตกมั่นคงขึ้น เนื่องจากอังกฤษแสดงเจตจํานง
ในชํ ว งดัง กลํ าววําต๎ อ งการเป็น ไมตรีแ ละทํา การค๎ า กับ ราชสํ านั กสยาม สํ ว นการที่อั งกฤษได๎ เ ข๎ า
ครอบครองแคว๎นตะนาวศรีซึ่งเป็นบ๎านเมืองของบรรดารัฐมอญทั้งหลายที่อยูํติดกับดินแดนของนคร
เชียงใหมํ อังกฤษก็ มิไ ด๎แ สดงทําทีวําจะเป็นภัยคุ กคามความปลอดภัยทางด๎านตะวันตกสํงผลให๎
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มุํงแก๎ปัญหาความกระด๎างกระเดื่องของประเทศราชทางด๎าน
ตะวันออกที่ท๎าทายอํานาจพระองค๑ โดยเฉพาะเวียงจันทน๑และเขมร ตลอดจนการขยายอํานาจของ
กษัตริย๑เวียดนามที่ประกาศตนเป็นจักรพรรดิเข๎าแทรกแซงการเมืองภายในของเวียงจันทร๑และเขมร
เสียเอง
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งนครเชี ย งใหมํ กั บ สยามก็ แ นํ น แฟ้ น มากยิ่ ง ขึ้ น เป็ น ลํ า ดั บ “ไมํ มี เ หตุ
เปลี่ยนแปลงอันใดที่สําคัญ ไมํเหมือนกับความยุํงยากในหัวเมืองลาวด๎านตะวันออก... เมืองขึ้นลาว
ด๎านตะวันตกทั้งหลายยังคงมีเอกราชเป็นของตนเอง เพียงแตํต๎อ งสํงเครื่องราชบรรณาการมายัง
กรุงเทพฯ ตามธรรมเนียม ต๎องจัดสํงกําลังทหารมาชํวยในโอกาสที่ได๎รับการขอร๎อง” (วอลเตอร๑ เอฟ.
เวลลา, 2530) ราชสํานักเชียงใหมํยิ่งได๎ความดีความชอบจากการสํงกองทัพเชียงใหมํไปชํวยสยาม
ปราบเวียงจันทน๑เนื่องจากเจ๎าอนุวงศ๑กํอกบฏ ใน พ.ศ. 2369 กระทั่ง พ.ศ. 2371 เวียงจันทน๑ถูกสยาม
ปราบปรามได๎ราบคาบและเจ๎าอนุวงศ๑ถูกสํงลงไปยังกรุงเทพฯ
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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เมื่อนครเชียงใหมํไมํต๎องระดมสรรพกําลังป้องกันกองทัพพมําลํวงล้ําพระราชอาณาเขตทําให๎
กําลังพลสามารถเพาะปลูกพืชผลได๎เพิ่มขึ้น ไพรํบ๎านพลเมืองไมํต๎องล๎มตายจากการตั้งรับทําศึก
ประกอบกับจํานวนประชากรซึ่งถูกเทครัวเข๎ามาอยูํในอํานาจได๎เพิ่มจํานวนขึ้นทุกปี
ในฐานะเจ๎าอธิราชพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวแสดงพระราชประสงค๑วํา ทรงต๎องการ
ดูแลและรักษาความสัมพันธ๑กับประเทศราชล๎านนาทางตอนเหนืออยํางใกล๎ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให๎
เห็นวําสยามต๎องการสร๎าง “บารมี” โดยอาศัยความสัมพันธ๑อันดีตํอเจ๎าประเทศราชล๎านนา ดังจะเห็น
ได๎วําชํวงเวลาดังกลําวเมื่อเจ๎านายล๎านนาล๎มป่วยทางราชสํานักกรุงเทพฯ จะจัดสํงแพทย๑และข๎าหลวง
พิเศษขึ้นไปชํวยดูแลรักษา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงปฏิบัติเชํนนี้มาตั้งแตํปีแรกของ
การครองราชย๑ ครั้งนั้นเจ๎าพุทธวงส๑ยังดํารงตําแหนํงเจ๎าอุปราชนครเชียงใหมํ เป็นผู๎แทนเจ๎าหลวงฅํา
ฝั้น นําเจ๎านายท๎าวพระยาเสนาอํามาตย๑ลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระเจ๎าอยูํหัวพระองค๑ใหมํ
ตํอมามีใบบอกจากเชียงใหมํโดยเจ๎าราชวงศ๑ เจ๎าราชบุตร แจ๎งวําเจ๎าหลวงฅําฝั้นประชวร ความ
ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ก็โปรดเกล๎าฯ พระราชทาน หมอหลวงขึ้นไปรักษา
(อรุณรัตน๑ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, 2543)
นอกจากนั้นเมื่อเจ๎าหลวงหรือเจ๎าขันห๎าใบองค๑ใดถึงแกํพิราลัยลง พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
แหํงสยามทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทานโกศ ศิลาเพลิง ตลอดจนสิ่งของในการบําเพ็ญกุศล
ซึ่งการ พระราชทานเครื่องประกอบยศและสิ่งของตํางๆ นั้นทรงปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแตํครั้งรัชกาล
กํอน อยํางไรก็ดีผู๎ศึกษามีข๎อสังเกตวําได๎เกิดธรรมเนียมใหมํขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎า
เจ๎ า อยูํ หั ว โดยเริ่ ม ปฏิ บั ติ ตํ อ เจ๎ า ประเทศราชล๎ า นนากํ อ น คื อ การสํ ง ผู๎ แ ทนพระองค๑ ไ ปในก าร
พระราชทานเพลิงพระศพ วอลเตอร๑ เอฟ. เวลลา ผู๎เขียนหนังสือ แผํนดินพระนั่งเกล๎าฯ ตั้งข๎อสังเกต
วํา “การปฏิบัติตํอเมืองขึ้นตํางๆ ของประเทศสยาม คือพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวไมํเคยทรงพระ
กรุณาโปรดเกล๎าฯ สํงข๎าราชการจากกรุงเทพฯ เป็นผู๎แทนพระองค๑ไปในการพระราชทานเพลิ งศพเจ๎า
ผู๎ครองนครอื่นใดเลย นอกจากหัวเมืองลาวภาคตะวันตกเทํานั้น ” (วอลเตอร๑ เอฟ. เวลลา, 2530)
นอกจากเป็นไปเพื่อแสดงพระมหากรุณาธิคุณแล๎ วก็ยังเป็นโอกาสให๎ข๎าราชการสยามได๎สอดสํอ ง
ความเคลื่อนไหวภายในเมืองประเทศราชอีกทีหนึ่ง เนื่องจากในระหวํางทางที่หมอยาและข๎าหลว ง
พิเศษเดินทางไปและเดินทางกลับลงมายังกรุงเทพฯ ก็ยังได๎แวะตามหัวเมืองตํางๆ รายทาง (สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2542)
จากการที่สยามปราบกบฏเจ๎าอนุวงศ๑เป็นตัวอยํางของการจัดการกับประเทศราชที่แข็งข๎อ ทํา
ให๎ เ จ๎าหลวงเชียงใหมํไ มํก ระทําการขัดพระทัยกษัต ริย๑ส ยาม อยํางไรก็ดีเ มื่อ รู๎วําอั งกฤษเข๎ามามี
บทบาทในดินแดนตะนาวศรีซึ่งอยูํติดกับเขตแดนของล๎านนาเจ๎าหลวงเชียงใหมํก็ไมํอาจละเลยที่จะ
ติดตํออังกฤษไปได๎ กระนั้นนครเชียงใหมํ พร๎อมทั้งนครลําปางและนครลําพูนเล็งเห็นวํา ควรจะมี
สัมพันธ๑และติดตามขําวสารของอังกฤษในตะนาวศรี เพราะนอกจากจะเป็นเพื่อนบ๎านรายใหมํแล๎วยัง
จะชํวยให๎ราชสํานักเชียงใหมํกําหนดทิศทางของตนได๎แมํนยําขึ้น เนื่องจากสามารถไปมาหาสูํกันได๎
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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สะดวก โดยให๎ เ หตุ ผ ลและเป็น หน๎าที่ที่ วําต๎อ งสื บขํา วให๎กั บสยามอีกทางหนึ่ง (สํ านั กเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี, 2542) อยํางไรก็ตามเมื่อการติดตํอระหวํางหัว เมืองประเทศราชล๎านนากับอังกฤษ
ต๎อ งเป็นที่รั บรู๎ของสยาม นครเชียงใหมํจึง ตระหนักดี วําความเคลื่ อ นไหวใด ๆ ที่จะมีตํอ อังกฤษ
จําเป็นต๎องดําเนินไปด๎วยความระมัดระวังไมํกํอให๎เกิดความแคลงใจกับราชสํานักกรุงเทพฯ จึงติดตํอ
กับอังกฤษเฉพาะการค๎า
เชียงใหม่ในรัชกาลเจ้าหลวงพุทธวงส์กับอังกฤษ : ความสัมพันธ์ในรูปแบบการติดต่อ-การค้า
ระหวํางที่พมํากําลังทําสงครามกับอังกฤษ ในสงครามฯ ครั้งแรกนั้น เจ๎าหลวงฅําฝั้น เจ๎าหลวง
องค๑ที่ 3 ของนครเชียงใหมํเคยสํงผู๎แทนถือสารไปยัง นายพล เซอร๑ อาร๑ชิบัลด๑ แคมเบล (Gen. Sir
Archibald Campbell) เพื่อแสดงเจตจํานงวําขอมีสัมพันธไมตรี (David Richardson, 2004) ตํอมาใน
รัชกาลเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ เจ๎าบุรีรัตน๑ซึ่งในเอกสารของนายแพทย๑เดวิด ริชาร๑ดสัน เรียกวํา “เจ๎าหอ
แก๎ว” เชียงใหมํได๎ให๎ผู๎แทนถือสารของพระองค๑ไปยังมะละแหมํง เพื่อแสดงไมตรีกับอังกฤษที่ตะนาว
ศรีซึ่งเป็นเพื่อนบ๎านใหมํของล๎านนา (ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, 2553) ทําให๎ แอนโทนี เมนยี (Anthony
Maingy) ข๎าหลวงอังกฤษประจําตะนาวศรีเห็นโอกาสวําควรจะสํงผู๎แทน ชาวอังกฤษเข๎าไปทําความ
รู๎จักกับเพื่อนบ๎านเชํนกัน แตํในครั้งแรกนั้นเนื่องจากเป็นสาสน๑ของเจ๎าบุรีรัตน๑มิใชํสาสน๑ ของเจ๎าหลวง
จึงได๎รับคําตอบวําเจ๎าหลวง มิทรงทราบเรื่องดังกลําวจึงไมํสามารถยินยอมให๎เจ๎าหน๎าที่เดินทางเข๎ายัง
อาณาเขตของพระองค๑ได๎ (David Richardson, 2004) เมื่อถึงต๎นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2372 เจ๎าหลวง
พุทธวงส๑จึงสํงขุนนางถือสาสน๑ในนามของเจ๎าหลวงไปมอบแกํข๎าหลวงเมนยี เอกสารนั้นระบุวําทรง
อนุ ญ าตให๎ ข๎ า หลวงฯ สํ ง ผู๎ แ ทนเข๎ า ไปในล๎ า นนาได๎ ด๎ ว ยเหตุ นี้ ข๎ า หลวงเมนยี จึ ง มอบหมายให๎
นายแพทย๑เดวิด ริชาร๑ดสัน ศัลยแพทย๑ชาวอังกฤษที่เคยประจําอยูํกับกองทัพอังกฤษในมัทราสและมา
ประจําการที่เมืองมะละแหมํง (โฟลเกอร๑ กราบาวสกี้, 2542) ให๎เป็นผู๎แทนข๎าหลวงฯ นําคณะเดินทาง
มายังล๎านนาในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2372 เนื่องจากเป็นชาวอังกฤษคนแรกที่ศึกษาภาษาพมําและ
มอญ กระทั่งมีความรู๎ระดับชํานาญ
จะเห็นได๎วําเหตุการณ๑นั้นดําเนินไปในทางที่ราชสํานักเชียงใหมํเห็นความสําคัญของอังกฤษที่
สามารถพิชิตศัตรูซึ่งครั้งหนึ่งเคยปกครองล๎านนายาวนานถึงสองศตวรรษลงได๎ กระทั่ง เชื้อเชิญให๎สํง
ผู๎แทน เข๎ามายังนครเชียงใหมํ แตํก็แสดงชั้นเชิงทางการเมืองเพื่อไมํให๎สํอเป้าหมายวําเชียงใหมํ
ฝักใฝ่ตํางชาติ หากเพียงดําเนินไปเพราะเป็นเพื่อนบ๎านที่มีดินแดนติดตํอกับตน นับเป็นการดําเนิน
นโยบายทางการเมืองและความสัมพันธ๑ของราชสํานักเชียงใหมํที่สะท๎อนให๎เห็นวํามีอิสระพอสมควร
จากการปกครองภายใต๎อํานาจของกษัตริย๑สยาม สามารถสํงผู๎แทนติดตํอข๎าหลวงอังกฤษ ซึ่งความ
เคลื่อนไหวของราชสํานักเชียงใหมํเป็นที่รับรู๎ของสยาม ขณะที่องค๑เจ๎าหลวงก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
ด๎วยการสํงทูตที่ไปปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําวลงไปชี้แจงและถวายรายงานตํอพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว และให๎ข๎อมูลถึงสภาพบ๎านเมืองที่อังกฤษปกครอง
ข๎าหลวงอังกฤษประจําตะนาวศรีทั้ง เอนโทนี เมนยี และถั ดมา เอ็ดเวิร๑ด บลั นเดลล๑ ล๎ ว น
เล็งเห็นวํา แม๎ตะนาวศรีจะเป็นเขตที่ไมํ อุดมสมบูรณ๑ทางด๎านทรัพยากรธรรมชาติและมีศักยภาพทาง
การเกษตรน๎อยมาก (โฟลเกอร๑ กราบาวสกี้ , 2542) แตํตะนาวศรีเป็นเมืองทําของเส๎นทางการค๎า
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ข๎ามภูมิภาคซึ่งเชื่อมระหวํางอําวเบงกอลกับจีนตอนใต๎ผํานล๎านนา รัฐฉานตะวันออกและสิบสองพัน
นา อังกฤษจึงต๎องการฟื้นฟูเส๎นทางการค๎าสายดังกลําวอยํางเรํงดํวน เพื่อพัฒนาและขยายเศรษฐกิจ
ให๎มีความมั่งคั่งและเพื่อให๎ฐานะของเมืองตะนาวศรีมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้อังกฤษยังต๎องการโคกระบือจากล๎านนา เพื่อเป็นเสบียงอาหารให๎แกํกองทัพของตนเองอีกด๎วย
ข๎าหลวง เอนโทนี เมนยี จึงสํง นายแพทย์ เดวิด ริช าร์ด สัน และ ร้อยเอกวิลเลีย ม แม็ก
คลาวด์ เข๎ามายังล๎านนาหลายครั้ง โดยสรุปความประสงค๑ของอังกฤษที่ต๎องการจากการติดตํอมี
ไมตรีกับล๎านนานั้นก็เพื่อเป้าหมาย 2 ประการคือ 1.ต๎องการค๎าโคกระบือ และ 2.เปิดเส๎นทางการค๎า
สายตะนาวศรี-ยูนนาน
นายแพทย๑เดวิด ริชาร๑ดสัน ออกเดินทางจากตะนาวศรีเข๎ามายังล๎านนาในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2372 นับเป็นการเดินทางมาถึงของชาวตะวันตกคนแรกในรอบ 2 ศตวรรษนับตั้งแตํ โทมัส ซามูเอล
พํอค๎าบริษัทอินเดียตะวันออกที่มาสํารวจตลาดและดําเนินธุรกิจขายผ๎าในเมืองเชียงใหมํ เมื่อ พ.ศ.
2155 และถูกกวาดต๎อนไปพร๎อมกับชาวเชียงใหมํโดยกองทัพพมําของพระเจ๎าอเน๎าก๑แผตหลูํน
(Anault hpet lun) หรือพระเจ๎ามังทรา
จุดประสงค์ของอังกฤษในการเข้ามาติดต่อกับล้านนา
ในรัชกาลเจ๎าหลวงพุทธวงส๑มีผู๎แทนข๎าหลวงอังกฤษประจําตะนาวศรี จํานวน 2 คน เดิน
ทางเข๎ามายังหัวเมืองประเทศราชล๎านนา 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน๎าที่สําคัญคือเจรจาความเมืองและ
ปฏิบัติภารกิจในนามของข๎าหลวงฯ นับเป็นการเปิดสัมพันธไมตรี เจรจาข๎อซื้อโคกระบือ เพื่อนําไปใช๎
ในราชการของอังกฤษในตะนาวศรี ตลอดจนฟื้นฟูเ ส๎นทางการค๎าระหวํางประเทศราชล๎านนากับ
ดินแดนตะนาวศรีของอังกฤษ โดยมีเหตุการณ๑ดังตํอนี้
1. นายแพทย๑เดวิด ริชาร๑ดสัน : ภารกิจเจรจาความเมืองครั้งที่ 1 พ.ศ. 2373
นายแพทย๑ริชาร๑ดสัน เดินทางถึงเมืองลําพูนในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2373 หลังจากนั้น 3
วันถัดมาจึงได๎เข๎าเฝ้าเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ในวันที่ 21 และอีกครั้งคือ 29 มกราคม พ.ศ. 2373 ซึ่ง
ขณะนั้น ประทับ อยูํ ที่เ มือ งลํ า พู น การเจรจาความเมือ งดํา เนิ นไปโดยนายแพทย๑ริ ชาร๑ ดสั นกลํ า ว
ความรู๎สึกสํวนตัววํา “ข๎าพเจ๎าโชคดีมากและมีค วามยินดีเป็นอยํางยิ่งที่ได๎เป็นบุคคลแรกที่มาเปิด
เส๎นทางสายสัมพันธไมตรีระหวํางอังกฤษกับล๎านนา” (David Richardson, 2004) ซึ่งตํอมาได๎ถูก
ขนานนามวําเป็นการเปิดเส๎นทางเศรษฐกิจ การค๎า และมิตรภาพ หรือ Gold and Silver Road of
Trade and Friendship ซึ่งนําความร่ํารวยและความรุํงเรืองทางเศรษฐกิจมาสูํเมือง
จากนั้นจึงถวายสาสน๑จากข๎าหลวงเมนยี ทูลความประสงค๑วํารัฐบาลอังกฤษต๎องการเจริญ
สัมพันธไมตรีกับล๎านนา และเปิดเส๎นทางการค๎าระหวํางตะนาวศรีกับล๎านนา เพื่อพํอค๎าของทั้งสอง
ฝ่ายจะได๎ไปค๎าขายในดินแดนของกันและกันได๎โดยเสรี บรรณาการที่ถวายคือ ปืนคาบศิลา เสื้อที่ทํา
จากผ๎ าขนสั ตว๑ ผ๎าคลุ มไหลํ ผ๎ าเช็ดหน๎าทําจากผ๎าไหมและผ๎าฝ้ าย และสิ นค๎าบางสํว นที่ผ ลิ ตจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในอังกฤษ (David Richardson, 2004) เจ๎าหลวงพุทธวงส๑ทรงตอบรับคําขอของ
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อังกฤษเป็นอยํางดี ทั้งถามถึงความสัมพันธ๑ระหวํางอังกฤษกับพมําซึ่งเคยสู๎รบกับล๎านนามาเป็นเวลา
ยาวนาน
ในการเข๎าเฝ้าถวายสาสน๑ การเจรจาความเมืองเป็นไปด๎วยไมตรีจิต นายแพทย๑ริชาร๑ดสัน
สั ม ผั ส ได๎ จึ ง สอบถามถึ ง เหตุ ก ารณ๑ ที่ ขุ น นางล๎ า นนากวาดต๎ อ นชาวพมํ า กลุํ ม หนึ่ ง จํ า นวน 30-40
ครอบครัว ซึ่งกําลังเดินทางไป มะละแหมํงพร๎อมกับหนังสืออนุญาตผํานทางที่ออกให๎โดยข๎าหลวง
อังกฤษ ขุนนางที่กระทําการดังกลําวก็ได๎ แก๎ตํางวําไมํเคยเห็นเอกสาร แตํเมื่อฝ่ ายอังกฤษยืนยันตํอ
เจ๎าหลวงตลอดจนเจ๎านายของทั้งเชียงใหมํและลําปางวําเรื่องดังกลําวเป็นเรื่องจริงและขอให๎ทรง
พิจารณาวําคนเหลํานั้นได๎แสดงหนังสือผํานทางที่เมืองยวมตํอขุนนางล๎านนาแล๎วจริง นายแพทย๑ริ
ชาร๑ดสั น ยังอ๎างอิงข๎อ ตกลงระหวํางสยามและอั งกฤษในสนธิ สั ญ ญาเบอร๑นีย๑ ที่ระบุวําจะให๎ค วาม
คุ๎มครองแกํบุคคลที่ถือหนังสือผํานทางที่ออกให๎โดยอังกฤษ ในที่สุดขุนนางผู๎นั้นจึงยอมรับวํามีการจับ
กลุํมชาวพมําจริง แตํในเรื่องหนังสือผํานทางนั้นเนื่องจากไมํมีผู๎ใดอํานออกจึงไมํทราบได๎ อยํางไรก็ดี
เรื่องดังกลําวนี้ไมํมีข๎อสรุปเพราะเจ๎าหลวงมิได๎ดําเนินการใด ๆ ตามคําขอร๎องของ
นายแพทย๑ริชาร๑ดสัน
เมื่อนายแพทย๑ริชาร๑ดสันเดินทางกลับนั้น เจ๎าหลวงได๎สํงขุนนางลําพูนเดินทางไปยังมะละ
แหมํงเพื่อสังเกตการณ๑ด๎านการค๎าและความเจริญของเมืองดังที่นายแพทย๑ริชาร๑ดสันชักชวนด๎วย ซึ่ง
เป็นเหตุอันควรเพราะล๎านนาอยูํในเส๎ นทางการค๎าข๎ามภูมิภาค ยูนนาน-ล๎านนา-ตะนาวศรี อยูํแล๎ว
อยํางไรก็ดี ขุนนางชาวลําพูนคนดังกลําวถูกเรียกตัวไปยังสยามเพราะถือวําเป็นการกระทําการที่
นอกเหนืออํานาจโดยพระมหากษัตริย๑มิได๎ทรงทราบเรื่องกํอน
เจ๎าหลวงพุทธวงส๑แ จ๎งขําวการติดตํอกับอังกฤษไปยังราชสํานักสยามและสํงของขวัญ ที่
ได๎รับจากอังกฤษไปทูลเกล๎าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวซึ่งไมํทรงวางพระทัยการ
กระทําของอังกฤษอยูํแล๎ว จึงทรงมีพระบรมราชโองการไปวําอังกฤษไมํควรติดตํอกับล๎านนาให๎มา
ติดตํอกับสยาม
ดังนั้นเมื่ อ นายแพทย๑ริชาร๑ดสั นจะเข๎าเฝ้ าเจ๎าหลวงเชี ยงใหมํ ที่ลํ าพูนอี กครั้งในวันที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2373 จึงไมํได๎รับอนุญาตให๎เดินทางตํอไปยังเชียงใหมํแตํยังได๎รับอนุญาตให๎ซื้อโคกระบือ ตามความต๎องการได๎
จากทําทีที่เปลี่ยนไปของชนชั้นปกครองล๎านนากับอังกฤษสะท๎อนให๎เห็นวําหากเป็นเรื่องที่
เกี่ ย วข๎ อ งกั บ ผลประโยชน๑ ท างการเมื อ งและเศรษฐกิ จ จะเป็ น ที่ ส นใจของชนชั้ น ปกครองของทั้ ง
เชียงใหมํ ลํ าปาง และลําพูน และอํานาจอธิปไตยของสยาม (กํอ นสงครามเชียงตุง ) ที่มีอ ยูํเ หนือ
ประเทศราชล๎ า นนานั้ น ยั ง มี อ ยูํ อ ยํ า งจํ า กั ด (โฟลเกอร๑ กราบาวสกี้ , 2542) สาเหตุ ที่ ร าชสํ า นั ก
เชียงใหมํเ กรงพระราชอํานาจของกษัต ริย๑ส ยามก็นําจะมีเ หตุผ ลจากกรณีที่ทรงใช๎การปกครองที่
เด็ดขาดกับประเทศราชที่ฝักใฝ่ชาติอื่นดังเชํน กรณีนครเวียงจันทน๑ เป็นอาทิ ฉะนั้นอยํางไรเสียการ
ติดตํอระหวํางประเทศราชล๎านนาทั้งหลายก็ต๎องขึ้นอยูํกับความเห็นชอบของกรุงเทพฯ
ในชํวงต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 19 ราชสํานักสยามเริ่มหวั่นเกรงภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยม
ตะวันตก โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อพมําซึ่งสยามถือวํา “เป็นผู๎ที่ไมํมีใครจะเอาชนะได๎ต๎องพํายแพ๎แกํ
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อังกฤษ เลยเป็นผลให๎เกรงกลัวอํานาจราชศักดิ์ของอังกฤษ บังเกิดขึ้นในประเทศสยามมากกวําใน
ประเทศพมําที่ทระนงองอาจเสียอีก ” (วอลเตอร๑ เอฟ. เวลลา, 2530) เมื่อรวมถึงทําทีที่อังกฤษ
คุกคามไทรบุรีประเทศราชบนคาบสมุทรมลายูของสยามยิ่งทําให๎ราชสํานักเห็นอังกฤษเป็นภัยร๎ายที่
เข๎ามาแทนที่พมํา การดําเนินการที่เกี่ยวข๎องกับอังกฤษจึงต๎องทําอยํางระมัดระวังและอยูํภายใต๎ความ
ควบคุมของสยามเทํานั้น
2. นายแพทย๑เดวิด ริชาร๑ดสัน : ภารกิจเจรจาความเมืองครั้งที่ 2 พ.ศ. 2377
การเดินทางกลับมายังล๎านนาครั้งที่ 2 ของนายแพทย๑เดวิด ริชาร๑ดสัน เกิดขึ้นใน 4 ปีถัดมา
มีเป้าหมายเพื่อขอเจรจาซื้อโคกระบือ เนื่องจากภัยแล๎งและโรคระบาดที่เกิดขึ้นในแคว๎นตะนาวศรีซึ่ง
เดิมที่ก็เป็นพื้นที่ที่ไมํอุดมสมบูรณ๑อยูํแล๎วจึงกํอให๎เกิดความขาดแคลนอาหารมากขึ้น ทั้งนี้หลังจากที่
นายแพทย๑ริชาร๑ดสันกลับไปยังมะละแหมํงได๎มีการค๎าขายโค-กระบือโดยพํอค๎า ซึ่งเป็นคนในบังคับ
ของอังกฤษแตํการค๎าระหวํางตะนาวศรีและล๎านนาก็มิได๎ราบรื่นนักเพราะพบวําเจ๎าอุปราชมหาวงส๑ไมํ
สนับสนุนการค๎าขายโค-กระบือซึ่งนําจะมีสาเหตุมาจากวําเจ๎าอุปราชเกรงวําหากขายจํานวนมากจะ
สํงผลให๎เกิดการขาดแคลนโคกระบือในการทํานาและการสงคราม
อุปสรรคที่พํอค๎าโคกระบือ ซึ่งเป็นคนในบังคับของอังกฤษ ที่ทําสัญญาจัดหาโค-กระบือ
ให๎แกํทางการอังกฤษในตะนาวศรี ต๎องประสบคือภาษีโคกระบือขาออกเพิ่มจาก 25 สตางค๑ เป็น 1
บาท นอกจากนี้เมื่อพํอค๎าฟ้องร๎องชาวพื้นเมืองไมํวํากรณีใดก็ตามขุนนางท๎องถิ่นกลับไมํให๎ความ
สนใจมากนัก กอปรกับมีเหตุฆาตกรรมพํอค๎าเบงกอลผู๎หนึ่งในระหวํางเดินทางไปค๎าขายที่เชียงใหมํ
เมื่อนายแพทย๑ริชาร๑ดสันเดินทางไปถึงลําพูนมีขุนนางที่เจ๎าอุปราชลําพูนได๎สํงมาพบเพื่อสอบถามวํา
จะเข๎าพบเจ๎าหลวงพุทธวงส๑เมื่อใดได๎เลําถึงความชั่วร๎ายของพวกพํอค๎าเบงกอลที่มาขอซื้อโคกระบื อ
จากล๎านนา ข๎อมูลที่นายแพทย๑ราชาร๑ดสันได๎รับตรงกันข๎ามกับข๎อมูล ที่เขาทราบมากํอนหน๎า ขุนนาง
ลําพูนพรรณนาถึงปัญหาที่พํอค๎าโคกระบือจากล๎านนาได๎รับเมื่อนําสินค๎าเหลํานั้นไปยังมะละแหมํง
โดยเฉพาะปัญหาจากชีกอับดุลเลาะห๑ (Sheek Abdullah) พํอค๎าที่ทําสัญญากับทางการอัง กฤษที่
ตะนาวศรีวําจะจัดหาโคกระบือให๎แกํกองทัพอังกฤษ (David Richardson, 2004)
นายแพทย๑ริชาร๑ดสันได๎เข๎าเฝ้าเจ๎าอุปราชลําพูนเพื่อเจรจาการค๎าระหวํางลําพูนกับมะละแห
มํง ได๎ข๎อตกลงวําจะลดภาษีกระบือขาออกเหลือ 50 สตางค๑ สํวนภาษีโคขาออกนั้นจะลดลงเหลือ 25
สตางค๑ต ามอัตราเดิมเพราะอังกฤษได๎ยินยอมยกเลิกภาษีทีเก็บจากพรานช๎างในแคว๎นตะนาวศรี
(ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, 2553)
ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เขาได๎เข๎าเฝ้าเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ถึง 2 ครั้ง แตํแทบจะไมํคืบหน๎า
และสมประสงค๑มากนัก เนื่องจากเจ๎าหลวงทรงประชวร ผู๎ที่มีอํานาจหน๎าที่ตัดสิน ใจและสั่งการคือเจ๎า
อุปราชมหาวงส๑ แตํแม๎วําเขาจะได๎เจรจากับเจ๎าอุปราชอีกหลายครั้งแตํก็ไมํประสบผลสําเร็จเนื่องจาก
พระองค๑แสดงให๎เห็นวําไมํโปรดให๎ขายโคกระบือออกไปยังมะละแหมํง
การเข๎าเฝ้าเจ๎าอุปราชมหาวงส๑ครั้งแรกในวันที่ 18 เมษายน ทรงอ๎างวํากลัวผีบ๎าน ผีเมืองจะ
โกรธ ครั้นนายแพทย๑ริชาร๑ดสันถามกลับวําเหตุจึงขายโค-กระบือให๎แกํพวกกะเหรี่ยงแดง เจ๎าอุปราชก็
มิได๎ตอบคําถามดังกลําว วันถัดมา 19 เมษายน เขาได๎เข๎าเฝ้าเจรจาอับเจ๎าอุปราช มหาวงส๑อีกครั้ง
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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การเจรจาหยิบยกเรื่องที่ทางการตะนาวศรียอมยกเลิกภาษีที่เก็บจากพรานจับช๎าง เพราะพวกพราน
ร๎องเรียนวําภาษีที่อังกฤษเก็บนั้นสูงเกินไป เพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดภาษีโคกระบือในเชียงใหมํ ใน
การเจราวันดังกลําวเจ๎าอุปราชมิได๎แสดงทําทีวําสนพระทัย กลําวแตํเพียงวําไมํเคยถามพวกพราน
ช๎างวําต๎องเสียภาษีไปเทําใด จากนั้นเจ๎าอุปราชได๎เปลี่ยนประเด็นการสนทนาโดยได๎กลําวถึงพํอค๎า
20 หรือ 25 คนจากมะละแหมํงที่มายังเชียงใหมํพร๎อมกับหนังสืออนุญาตจากเมืองลําพูนและสินค๎า
ทวําขุนนางเชียงใหมํพบแตํเพียงพํอค๎าคนหนึ่งที่นําหนังสือมายื่นให๎เทํานั้น ฝ่ายนายแพทย๑ริชาร๑ดสัน
ก็เปลี่ยนไปที่ประเด็นที่เขาคิดวําสําคัญเรื่องการฆาตกรรมพํอค๎าเบงกอลริมฝั่งแมํน้ําปิงของเชียงใหมํ
คําตอบที่เขาได๎รับจากเจ๎าอุปราชคือยังไมํทราบขําวดังกลําว เขาจึงกลําววําเจ๎าอุปราชเมืองลําพูน
กลําวถึงการจับกุมผู๎กระทําความผิด ดังนั้นเจ๎าอุปราชเชียงใหมํจึงตอบแตํเพียงวําจะไมํมีการขัดขวาง
ใดๆ คําพูดดังกลําวสร๎างความไมํพอใจให๎แกํฝ่ายอังกฤษอยํางยิ่ง เพราะการแสดงออกของเจ๎าอุปราช
มหาวงส๑ราวกับวําเรื่องที่เกิดขึ้นกับพํอค๎าเบงกอลเป็นเรื่องเล็ก
แตํแล๎วในที่สุดวันที่ 21 เมษายน สถานการณ๑ก็ได๎เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเจ๎าอุปราชอนุญาตให๎
พํอค๎าจากตะนาวศรีสามารถขอซื้อโคกระบือในล๎านนาได๎อยํางเสรีจะไมํเก็บภาษีขาเข๎า สํวนภาษีโค
กระบือนั้นเก็บเทํากับเมืองลําพูน เก็บภาษีช๎างหนึ่งบาท ไมํเก็บภาษีม๎า ห๎ามนําปืน -คาบศิลาและทาส
ออกนอกอาณาจักร (David Richardson, 2004) อาจจะเป็นเพราะเกิดความหวั่นเกรงอังกฤษ เหตุผล
ที่สนับสนุนข๎อสันนิษฐานดังกลําวก็เนื่องมาจากในอีก 2 วันถัดมา เมื่อนายแพทย๑ริชาร๑ดสันได๎สํงผู๎ที่
ติดตามมากับคณะของเขา 2 คน ไปพบขุนนางเชียงใหมํเพื่อขอหนังสืออนุญาตผํานทางสําหรับเดิน
ทางเข๎ามาซื้อ โคกระบือ ขุนนางพยายามบํายเบี่ยงใช๎ก ลอุบายไมํใ ห๎ใ บอนุญ าต ดังนั้นในเย็นวั น
ดังกลํ าวเมื่อ เจ๎าราชวงศ๑มหายุทธได๎ไ ปเยี่ยมนายแพทย๑ริชาร๑ดสั นเพื่อ นํ าข๎าวมอบให๎เ ป็นเสบีย ง
สําหรับเดินทางกลับเขาจึงทูลวําเมื่อกลับไปยังมะละแหมํงแล๎วจะเขียนหนังสือรายงานวําเจ๎าอุปราช
มหาวงส๑ยินยอมให๎พํอค๎าจากมะละแหมํงค๎าขายในเชียงใหมํได๎อยํางเสรี แตํกลับถูกขุนนางขัดขวาง
เริ่มจากการไมํออกหนังสืออนุญาตผํานทาง ทําให๎ในวันรุํงขึ้นพํอค๎ามะละแหมํงจึงสามารถตํอรองจน
ได๎หนังสืออนุญาตผํานทาง
เรื่องหนังสืออนุญาตผํานทางและเสรีภาพในการเข๎ามาค๎าขายโคกระบือเป็นเพียงคําสั่งที่
ไมํได๎กําหนดให๎ปฏิบัติอยํางเครํงครัด เกิดข๎อขัดข๎องนานัปการกระทั่งใน พ.ศ.2380 ร๎อยเอกวิลเลียม
ซี. แม็กคลาวด๑ (Captain William C. McLeod) ผู๎ได๎รับมอบหมายให๎เดินทางผํานล๎านนาเพื่อไปยัง
ยู น นานและมี ภ ารกิ จ รองคื อ เจรจาให๎ ผู๎ ป กครองในเชี ย งใหมํ บั ง คั บ ใช๎ ก ฎหมายค๎ า โคกระบื อ
เชํนเดียวกับที่ลํ าพู นดังที่เจ๎าอุปราชทรงสัญ ญาไว๎ก็ยังจะต๎องขอร๎องให๎ดําเนินการอยํางเครํงครัด
เพราะพํอค๎าต๎องเสียคําใช๎จํายมากจากภาษีและการขึ้นทะเบียนพํอค๎า ข๎อเสนอที่ประนีประนอมที่สุด
คือหากยกเลิกการขึ้นทะเบียนพํอค๎าไมํได๎ก็ขอให๎ลงภาษีลงบ๎าง ข๎อปฏิบัติที่แตกตํางกันระหวํางเมื อง
เชียงใหมํกับลําพูนนั้นเป็นข๎อเปรียบเทียบที่อังกฤษหยิบยกขึ้นมาโต๎แย๎ง เป็นประเด็นปัญหาที่ตํอมา
อังกฤษเปลี่ ยนการเจรจาไปยังกรุงเทพฯ โดยหวังให๎ราชสํานักสยามบีบบังคับให๎เจ๎าประเทศราช
เครํงครัดตํอข๎อตกลงระหวํางอังกฤษกับล๎านนา ที่สุดแล๎วสยามมิได๎ดําเนินการตามที่อังกฤษต๎องการ
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3. นายแพทย๑เดวิด ริชาร๑ดสัน : ภารกิจเจรจาความเมืองครั้งที่ 3 พ.ศ. 2378 – 2379
การเดินทางมายังเชียงใหมํในปีถัดมาแตกตํางไปจากครั้งแรกและครั้งที่สอง เพราะการ
เดินทางในครั้งที่ 3 นายแพทย๑ริชาร๑ดสัน ต๎องการให๎พํอค๎าจากยูนนานซึ่งมีกองคาราวานบรรทุก
สินค๎าด๎วยสัตว๑ตํางที่เข๎ามายังเชียงใหมํเดินทางตํอไปยังมะละแหมํง เข๎าจึงได๎พบปะและเลําถึงความ
ประสงค๑ของข๎าหลวงอังกฤษตํอพํอค๎าจีน ปรากฏวําพํอค๎าเหลํานั้นแสดงความสนใจในคําชักชวนของ
เขาเป็นอยํางยิง่ แม๎วําการเดินทางมายังเชียงใหมํในครั้งนี้เขาจะได๎เข๎าเฝ้าเจ๎าหลวงพุทธวงส๑แตํก็มิได๎
มีความคืบหน๎าแตํอยํางใดเนื่องจากองค๑เจ๎าหลวงประชวรอยูํ ครั้นจะเจรจากับเจ๎าอุปราชก็ไมํสะดวก
เนื่องจาก “ทรงวุํนวายกับเทศกาลยิงบั้งไฟอยูํ” (ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, 2553)
เมื่อกลับออกมาจากนครเชียงใหมํนายแพทย๑ริชาร๑ดสันเดินทางตํอไปยังนครลําปาง และขา
กลับได๎แวะที่นครลําพูน แม๎เป้าหมายที่จะเจรจากับผู๎ปกครองไมํประสบผลดังหวังแตํก็เป็นการเปิด
โอกาสให๎การค๎าขายขยายจากยูนนาน-เชียงใหมํ กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งโดยเพิ่มเป็นยูนนาน-เชียงใหมํมะละแหมํง และเฟื่องฟูมากขึ้นๆ เนื่องจากอังกฤษสํงเสริมการค๎าที่เมืองทําของตน พํอค๎าที่จากเดิมมี
เป้าหมายอยูํเพียงเชียงใหมํเริ่มมีทางเลือกมากขึ้น
4. นายแพทย๑เดวิด ริชาร๑ดสัน : ภารกิจเจรจาความเมืองครั้งที่ 4 พ.ศ. 2381
สืบเนื่องจากความประสงค๑ของอังกฤษที่ต๎องการค๎าขายโคกระบือกับล๎านนา เพื่อเป็นเสบียง
เลี้ยงผู๎คนของตนในตะนาวศรีดินแดนซึ่งขาดประสิทธิภาพทางเกษตร อังกฤษเป็นฝ่ายเสียเปรียบคูํ
ค๎ามาโดยตลอด แม๎จะได๎รับคําสั่งจากเจ๎าอุปราชของนครเชียงใหมํอนุญาตให๎ทําการค๎าขายโคกระบือ
ได๎ก็ตาม ปัญหาเกิดจากพํอค๎าซึ่งเป็นคนในบังคับของอังกฤษที่เข๎ามาเจรจาซื้อขายต๎องจํายเงินคําขึ้น
ทะเบียนกับขุนนางเชียงใหมํ เป็นมูลคําที่ต๎องใช๎จํายเพื่อขอซื้อโคกระบือที่สูงขึ้นนอกเหนือจากภาษี
ขาออก อีกทั้งการจํายเงินให๎กับเจ๎าของโคกระบือแล๎วแตํกลับมิได๎รับสินค๎าตามที่ตกลงกัน เมื่อปัญหา
เกิดซ้ําและเกิดการฟ้องร๎องผู๎เกี่ยวข๎องนายแพทย๑ริชาร๑ดสันจึงต๎องเดินทางไปยังกรุงเทพฯ เพื่อให๎
กรุงเทพฯ มีคําสั่งแก๎ปัญหาเหลํานี้ไปยังประเทศราชของตน แตํการณ๑กลับไมํเป็นไปตามที่คาดไว๎
นายแพทย๑ริชาร๑ดสันเดินทางไปยังกรุงเทพฯ พร๎อมกับคณะที่เป็นมอญพมํา 100 คน ข๎าม
พรมแดนเมืองกาญจนบุรีและไปยังเมืองราชบุรี (เจ๎าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, 2538) พระยา
ราชบุรีเตรียมเรือให๎เข๎ามาสํงก็แสดงความประสงค๑วําไมํต๎องการ แล๎วจึงเดินทางตํอไปยังเมืองนครชัย
ศรี แสดงความจํานงเชํนเดียวกับที่แจ๎งตํอพระยาราชบุรีคือต๎องการให๎ช๎างและคนของตนเดินบก แตํ
พระยานครชัยศรียืนยันวําเมื่อข๎ามแมํน้ํานครชัยศรีไปแล๎วจะสามารถเดินทางได๎แตํเฉพาะคน สํวน
ช๎างต๎องอ๎อมไปถึงกรุงเกําถ๎ายืนยันจะเดินทางบกเชํนนั้นช๎างจะต๎องติดหลํม แตํถ๎าจะไปทางเรือจะ
ดําเนินการจัดหาเรือไปสํงยังกรุงเทพฯ ในที่สุดก็ยอมตามข๎อเสนอ ทําทีดังกลําวเป็นที่ระแวงระวังของ
ราชสํานัก สยามอยํางยิ่ง เพราะการเดินทางเข๎ามาของชาวอังกฤษครั้งนี้อ าจเป็นไปเพื่อสอดสํอ ง
เส๎นทางซึ่งมีเป้าหมายทางการเมือง การเจรจาของนายแพทย๑ริชาร๑ดสันจึงถูกเพํงเล็งและไมํได๎รับ
ความไว๎วางใจนัก
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นายแพทย๑ริชาร๑ดสันได๎แจ๎งความประสงค๑และหน๎าที่ของตนตํอเจ๎าพระยาพระคลั ง (ดิศ
บุนนาค) และจากนั้นได๎รับโปรดเกล๎าฯ ให๎เข๎าเฝ้าฯ ถวายบรรณาการ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
และแสดงอัก ษรสาสน๑ พระราชพงศาวดารกรุงรัต นโกสิ นทร๑ รัชกาลที่ 3 บันทึกเหตุการณ๑พิพาท
การค๎าที่เกิดขึ้นระหวํางเชียงใหมํและอังกฤษ และทําทีของราชสํานักสยาม ความวํา
ที่เมืองมอญเมืองพมําเกิดความไข๎โคกระบือล๎มเสียเป็นอันมาก จนไมํมีโคกระบือ
จะทํานา เจ๎าเมืองมังกลาขอให๎ลูกค๎าซื้อโคกระบือออกไปจะได๎ทําไรํนา ข๎อ 1 วําราษฎร
อยูํในบังคับอังกฤษ ซื้อช๎างม๎าโคกระบือในแขวงเมืองเชียงใหมํ เมืองนครลําพูน เจ๎าของ
ช๎างม๎าโคกระบือรับเงินไว๎แล๎วก็ไมํให๎ช๎างโคกระบือไป ทํานเจ๎าพระยาพระคลังตอบวําที่
แผํนดินสยามช๎างม๎าโคกระบือ เป็นกําลังราชการแผํนดิน และศึกสงครามมีมาได๎อาศัย
จะปลํ อยให๎ลู กค๎ าซื้อ ออกไปแล๎ ว บ๎านเมืองก็จะรํว งโรยเสียถอยกําลังไป และทีเมือ ง
เชียงใหมํ เมืองนครลําพูนนั้น เงินทองเกี่ยวข๎องกันอยํา งไรก็จะให๎ข๎าหลวงขึ้นไปชําระ
คืนแกํเจ๎าของ มิสเตอร๑ริสซอนก็ยอม
ฝ่ายสยามรับรู๎เรื่องราวพิพาทการค๎าโคกระบือดังกลําว และรับปากจะให๎ผู๎ปกครองเมือง
เชียงใหมํแก๎ปัญหาเงินที่จํายไปแล๎วแตํไมํได๎สินค๎า แตํก็มิได๎รับปากวําจะบีบบังคับให๎เป็นไปตามที่
อังกฤษต๎องการทั้งหมด ฝ่ายสยามแสดงทําทีชัดเจนวําสินค๎าที่อังกฤษต๎องการซื้อนั้นเป็นยุทธปัจจัย
ทั้งตํอเมืองที่พํอค๎ามาขอซื้อและตํอราชการสงครามของสยาม เพราะเป็นหน๎าที่ที่ประเทศราชต๎องสํง
กําลังพลตลอดจนสัตว๑พาหนะบรรทุกเสบียงและยุทโธปกรณ๑มาชํวยเหลือ
สารตราเจ๎าพระยาจักรีถึงเมืองเชียงใหมํ เรื่องห๎ามขายช๎าง โค กระบือให๎พํอค๎าอังกฤษ
จ.ศ. 1200 (พ.ศ. 2381) ระบุวําหากนายแพทย๑ริชาร๑ดสันมาเจรจาขอซื้อช๎าง โค กระบือ อีกก็ให๎ตอบ
อยํางสุภาพกลับไปวํา “ช๎างโคกระบือเป็นของสําหรับบ๎านเมืองเป็นอยํางธรรมเนียมห๎ามมิให๎ขายไป
นอกประเทศ แตํมิสเตอร๑ริชาร๑ดสันได๎มาพูดจาขอซื้อช๎างแล๎ว ก็ให๎จัดแจงผํอนปรนขายให๎สัก 2-3 ช๎าง
อยําให๎เสียทางไมตรีที่อังกฤษกับกรุงเทพฯ เป็นไมตรีกันให๎บอกกับอังกฤษวําเป็นคําสั่งทํานเสนาบดี
ขึ้นมา” (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2542) พร๎อมทั้งกําชับวํา
หากภายหลังจะกลับมาซื้ออีกก็ดีให๎พญาเชียงใหมํ พญาละคอน (ลําปาง) พญา
ลําพูน พญาอุปราช นาย
ภิมสาร ญาติพี่น๎องแสนท๎าวพูดจากับอังกฤษให๎เป็นยก
เป็นธรรมตามอยํางทําเนียมบ๎านเมืองวําช๎าง โค กระบือ เป็นของสําหรับบ๎านเมืองมีการ
ศึกสงครามและเกณฑ๑กองทัพขึ้นไปแตํกรุงเทพฯ ให๎ยกไปทําการ รบพุํงช๎างโคเป็นของ
บรรทุกเสบียงอาหารกระบือเป็นกําลัง ทําไรํนาอยํางทําเนียมห๎ามแตํอังกฤษเป็นไมตรี
กันแล๎ว จึงได๎ผํอนปรนให๎ราษฎรเจรจาขอซื้อขายให๎โดยเห็นกับไมตรี ทุกวันนี้ช๎าง โค
กระบือ ก็น๎อ ยเบาบางไป ไมํมีมากเหมือ นแตํกํอ น ช๎าง โค กระบือ เป็นของสํ าหรับ
บ๎านเมืองที่จะซื้อหาเอาเหมือนสินค๎านั้นช๎าง โค กระบือ หาเป็นของสินค๎าไมํ ให๎พูดจา
กับอังกฤษให๎คล๎ายคลึงกับถ๎อยคําเสนาบดีพูดจากกับมิสเตอร๑ริชาร๑ดสัน ณ กรุงเทพฯ
ตามความซึ่งมีขึ้นมาในท๎องตรา พออังกฤษจะขอซื้อเอามากแลจะมาซื้อหาตํอไปอีกฝ่าย
เราไมํขายให๎แล๎วแตํถ๎อยคําพูดจา ให๎พูดจาโต๎ตอบฉันเมืองเป็นไมตรี กัน ด๎วยอังกฤษได๎
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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เข๎ามาเป็นไมตรีกับกรุงเทพฯ นานหลายปีแล๎ว อังกฤษก็รักษาทางไมตรีหามีความร๎าว
ฉานไมํ ข๎างฝ่ายเราก็จะต๎องรักษาทางไมตรีไว๎กํอน การยังไมํควรจะให๎ทางไมตรีมัว
หมอง... (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2542)
ด๎ว ยเหตุข๎า งต๎น ทําให๎ ใ นการเดิน ทางมายังเชียงใหมํ ใ นครั้งที่ 4 พ.ศ. 2381 ของ
นายแพทย๑ริชาร๑ดสัน จึงเน๎นหนักที่การเจรจาความเมืองกับเจ๎าอุปราชมหาวงส๑ แตํเจ๎าอุปราชก็ยิ่ง
แสดงทําทีที่ชัดเจนวําไมํต๎องการให๎มีการค๎าโคกระบือให๎แกํพํอค๎าจากตะนาวศรี สํวนหนึ่งอาจเป็น
ทําทีที่สอดรับกับความเห็นของเจ๎าอุปราชที่มีเจตจํานงตั้งแตํแรกเริ่มอยูํแล๎ว และเมื่อกรุงเทพฯ แสดง
ความประสงค๑ จากที่รับเรื่อ งราวของนายแพทย๑ริชาร๑ดสั นวําโคกระบือ เป็นสั ต ว๑สํ าคั ญ ในราชการ
สงครามและจําเป็นตํอการเพาะปลูกเลี้ยงพลเมือง เจ๎าอุปราชมหาวงส๑จึงแสดงออกอยํางชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นโดยไมํจําเป็นต๎องแสดงทําทีขัดขวางที่สวนทางกับคําสั่งอนุญาตอีกตํอไป
อนึ่งในระหวํางการเดินทางเข๎ามายังเขตแดนของล๎านนาของนายแพทย๑เดวิด ริชาร๑ดสัน
ได๎มีนักเดินทางคนสําคัญมาเยือนนครเชียงใหมํแลหัวเมืองประเทศราชล๎านนาอีกคนหนึ่ง นั่นคือ ร๎อย
เอกแม็กคลาวด๑ (Captain W.C. McLeod) ซึ่งเขาอาศัยข๎อมูลจากการเดินทางเข๎ามายังล๎านนาของ
นายแพทย๑ริชาร๑ดสัน ทําให๎สามารถเดินทางตํอไปยังสิบสองพันนาได๎สําเร็จและเป็นชาวตะวันตกและ
ชาวอังกฤษคนแรกที่สามารถไปยังดินแดนนั้นได๎กํอนชาวตะวันตกคนอื่นๆ โดยเฉพาะนักเดินทาง
ฝรั่งเศสในอินโดจีน
5. ร๎อยเอกแม็กคลาวด๑ : ภารกิจเดินทางสูํนครเชียงใหมํ-สิบสองพันนา พ.ศ. 2379 - 2380
ร๎อยเอกวิลเลียม ซี. แม็กคลาวด๑ เดินทางจากมัทราสเข๎าไปยังแคว๎นตะนาวศรีปฏิบัติหน๎าที่
ผู๎ชํวยผู๎วําราชการเมืองมะริดใน พ.ศ. 2377 (Volker Grabowsky and Andrew Turton, 2003) (ตรง
กับปีที่นายแพทย๑ริชาร๑ดสันเดินทางมายังล๎านนาครั้งที่ 2) จากนั้นอีก 2 ปีถัดมาเขาก็ได๎รับมอบหมาย
ภารกิจจากเอ็ดเวิร๑ด บลันเดลล๑ (Edward Blundell) ข๎าหลวงอังกฤษประจําตะนาวศรีให๎เดินทางไปยัง
เชียงตุง ในปลายปี 2379 เขาหวังจะได๎รับประโยชน๑จากกองคาราวานของพํอค๎าจี นฮํอที่เดินทาง
ค๎าขายอยูํในเมืองยองรัฐฉานฝั่งตะวันออก ซึ่งพํอค๎าจีนฮํอเหลํานี้ใช๎เส๎นทางเดินทางผํานเมืองยอง
แล๎วจึงไปถึงตองอูในเขตพมําแท๎ จากนั้นจึงเดินทางลงไปยังยํางกุ๎ง ซึ่งจะเสียเวลาในการเดินทาง
มากกวําการเดินทางผํานเข๎ามายังล๎านนา
ร๎อยเอกแม็กคลาวด๑เริ่มภารกิจดังกลําวพร๎อมกับนายแพทย๑ริชาร๑ดสัน ออกเดินทางจากมะ
ละแหมํงในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2379 จากนั้นเมื่อคณะสํารวจข๎ามน้ําคงหรือ แมํน้ําสาละวินแล๎วจึง
ได๎แบํงออกเป็นสองกลุํม กลุํมของนายแพทย๑ริชาร๑ดสันแยกออกไปคนละเส๎นทางโดยมุํงหน๎าไปยังทิศ
เหนือผํานรัฐยางแดง (Kya State) ของกะเหรี่ยงและอีกหลายเมืองในรัฐฉาน ปลายทางของคณะ
เดินทางนายแพทย๑ริชาร๑ดสันอยูํที่กรุงอังวะ(โฟลเกอร๑ กราบาวสกี้ , 2542) สํวนร๎อยเอกแม็กคลาวด๑
แยกตามเส๎นทางที่มุํงหน๎าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสํารวจเส๎นทางไปยูนนานในจีนตอนใต๎โดยใช๎
เส๎นทางสะดวกที่สุดคือจะต๎องผํานไปยังลําพูน เชียงใหมํ เชียงรุ๎งและเชียงตุง
หน๎าที่ในครั้งนี้เขาได๎รับมอบหมายให๎เจรจาความเมืองกับผู๎ปกครองเชียงใหมํให๎บังคับใช๎
กฎหมายที่อนุญาตให๎ทําการค๎าโคกระบือได๎เชํนเดียวกับเมืองลําพูน ร๎อยเอกแม็กคลาวด๑เดินทางถึง
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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เมืองลําพูนได๎เข๎าเฝ้าเจ๎าราชวงศ๑ข องลําพูนและจากนั้นก็ได๎เข๎าเฝ้าเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ ในชํวงเวลา
ดังกลําวเจ๎าอุปราชและเจ๎าราชบุตรลําพูน ตลอดจนเจ๎าอุปราชมหาวงส๑แหํงเชียงใหมํเดินทางไปเข๎า
เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ที่กรุงเทพฯ โอกาสนี้จึงนําจะเป็นการดีสําหรับการเจรจา
เขาได๎เจรจากับเจ๎าราชวงศ๑เมืองลําพูนแตํก็ไมํได๎เกิดประโยชน๑แตํอยํางใด เนื่องด๎วยเจ๎าราชวงศ๑องค๑
นั้นตอบสนองวําไมํมีอํานาจอนุญาตให๎เขาเดินทางผํานไปยังยูนนานได๎ อยํางไรก็ตามทําทีที่แสดง
ออกมาวําทางเมืองลําพูนสนใจการค๎าขายกับอังกฤษ และทรงเตือนวําการเจรจากับฝ่ายเชียงใหมํ
อาจจะไมํราบรื่นนักจึงทําให๎ร๎อยเอกแม็กคลาวด๑ชื่นชมอยํางยิ่ง
คําเตือ นของเจ๎าราชวงศ๑เ มือ งลําพูนเป็นดังที่กลํ าวไว๎ ร๎อ ยเอกแม็กคลาวด๑พบวําแม๎เ จ๎า
อุปราชมหาวงส๑แหํงนครเชียงใหมํไมํอยูํในเมือง แตํองค๑เจ๎าหลวงก็มิได๎ตัดสินใจประการใด ในการเข๎า
เฝ้าเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2380 ทรงต๎อนรับอยํางดีในคุ๎มของเจ๎าหลวง ทวําสิ่ง
สําคัญคือฝ่ายเชียงใหมํเกรงวําหากปลํอยให๎ร๎อยเอกแม็กคลาวด๑เดินทางผํานเชียงใหมํไปยังตอน
เหนือ ได๎ราชสํ านัก สยามอาจจะไมํพ อใจ เพราะทําทีที่ส ยามแสดงออกตลอดมาคือ ต๎อ งการจํากัด
บทบาทของอังกฤษในดินแดนของสยาม เครํงครั ดการติดตํอระหวํางเชียงใหมํและประเทศราชอื่น ๆ
ในการติดตํอกับอังกฤษอยํางมาก นอกจากนี้ราชสํานักเชียงใหมํก็เกรงวําร๎อยเอกแม็กคลาวด๑จะแสดง
บทบาทนอกเหนือจากแคํการเดินทางไปแทรกแซงความสัมพันธ๑ระหวํางเชียงใหมํกับบ๎านเมืองตํางๆ
ในอํานาจของเชียงใหมํ ครั้นจะปฏิเสธจนนักเดิ นทางผู๎นี้ไมํพอใจก็จะเป็นปัญหาตํอความสัมพันธ๑ได๎
ดังนั้นองค๑เจ๎าหลวงจึงแสดงพระประสงค๑วําทรงห๎ามปรามโดยยกข๎ออ๎างวําการเดินทางไมํสะดวก มี
โจรผู๎ร๎ายมาก
เจ๎าหลวงพุทธวงส๑เสนอให๎ร๎อยเอกแม็กคลาวด๑เปลี่ยนไปใช๎เส๎นทางเมืองนํานแทนเป็นการ
ผลักภาระให๎ราชสํานักนํานรับ ผิดชอบแทน ผู๎ศึกษาวิเคราะห๑วําจะเป็นการชํวยถํวงเวลาได๎อีกระยะ
หนึ่งเนื่องจากนครนํานต๎องแจ๎งให๎กรุงเทพฯ ทราบเสียกํอน เมื่อถึงเวลานั้นก็จะประจวบกับฤดูฝน
กระทั่งยกเลิกภารกิจโดยปริยาย แตํเขาก็มิยอมตอบรับ ดังนั้นเจ๎าหลวงจึงรับสั่งให๎เขารอไปกํอ น
พระองค๑จะปรึกษากับเจ๎านายของลําพูนและลําปางเสียกํอน
อีก 3 วันตํอมา ร๎อ ยเอกแม็ก คลาวด๑ได๎เ ข๎าเฝ้าเจ๎าหลวงพุทธวงส๑โดยย้ําเตือนวําตนเอง
ต๎องการเดินทางไปยังยูนนาน และโอกาสนั้นเขาได๎เจรจาความเมืองเรื่องการค๎าโคกระบือ ซึ่งอังกฤษ
ให๎ความสําคัญมาโดยตลอด แตํเนื่องจากมีข๎อติดขัดทางการค๎าจนอังกฤษต๎องเจรจากับสยามเสียเอง
ร๎อ ยเอกแม็ ก คลาวด๑ข อเพี ย งให๎ เ ชี ย งใหมํ บั งคั บ ใช๎คํ า สั่ ง ดัง ที่ เ จ๎า อุ ป ราชมหาวงส๑ ทรงตอบรั บ กั บ
นายแพทย๑ริชาร๑ดสันเมื่อ 21 เมษายน พ.ศ. 2377 วําจะให๎มีการค๎าโคกระบือในเชียงใหมํได๎และเก็บ
ภาษีเทํากับเมืองลําพูน ยกเลิกระบบขึ้นทะเบียนพํอค๎าโคกระบือของเมืองเชียงใหมํ คําตอบที่เขา
ได๎รับคือการขึ้นทะเบียนพํอค๎าก็เพื่อป้องกันการขโมยเขาถามกลับไปวําที่เมืองเชียงใหมํมีแตํการ
ขโมยโคกระบือ เทํานั้นหรือพวกขุนนางจึงตอบวําพวกเขาจะขอปรึกษาหารือกันกํอน (ธิ ษณา วีร
เกียรติสุนทร, 2553) เพื่อเป็นการประวิงเวลารอให๎เจ๎าอุปราชมหาวงส๑เดินทางกลับถึงนครเชียงใหมํ
อยํางไรก็ดีการรอคอยของร๎อยเอกแม็กคลาวด๑ก็ประสบผลสําเร็จ เพราะในที่สุดเจ๎าหลวง
พุทธวงส๑ ก็ ทรงอนุญ าตให๎ เ ขาเดินทางตํอ ไปยังตอนเหนือ ได๎ โดยให๎ชาวฉานเป็นผู๎ นําทางและใช๎
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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เส๎นทางที่กองคาราวานพํอค๎าจีนฮํอใช๎ ระหวํางนั้นเขาถูกถํ วงเวลาและไมํอํานวยความสะดวกตลอด
จนกระทั่งออกเดินทางในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2380 เขาผํานชุมชนเหนือสุดของเชียงใหมํคือปาก
บงที่เป็นดํานเล็กๆ ที่มีบ๎านเรือนเพียง 25 หลังคาเรือน เข๎าสูํเชียงรายผํานบริเวณที่เป็นอําเภอแมํ
สายในปัจจุบันจนถึงเมืองพยากเป็นระยะทางราวๆ 150 กิโลเมตร (โฟลเกอร๑ กราบาวสกี้ , 2542)
ไปสูํ เชียงตุง จากนั้นคณะของเขาเดินทางไปถึ งเชียงรุํงในสิบสองพันนา และกลั บมาทางเชียงตุง
กระทั่งถึงนครเชียงใหมํในวันที่ 18 เมษายน ปีเดียวกันสร๎างความประหลาดใจตํอขุนนางเชียงใหมํที่
นักเดินทาง ผู๎นี้กลับมากํอนเวลา (Volker Grabowsky and Andrew Turton, 2003) เมื่อร๎อยเอก
แม็กคลาวด๑กลับถึงเชียงใหมํ เจ๎าอุปราชมหาวงส๑ก็ยังไมํกลับจากกรุงเทพฯ เขาจึงเข๎าเฝ้าขอเจรจา
กับเจ๎าหลวงอีกครั้งเพื่อขออนุญาตให๎พํอค๎าจากมะละแหมํงเดินทางไปยังทําโขง เจ๎าหลวงมิได๎ทรงให๎
คําสัญญาประการใด เชํนเดียวกับบรรดาขุนนางที่พยายามถํวงเวลาตํอไป ในที่สุดเขาได๎เข๎าเฝ้าเจ๎า
อุปราชมหาวงส๑ในวันที่ 4 พฤษภาคม เจ๎าอุปราชทรงถามเขาถึงสุขภาพและสายตาของเจ๎าฟ้าเชียงตุง
(เจ๎ามหาขนาน) ตลอดจนบ๎านเมืองทางตอนเหนือ ทรงแสดงทําทีที่ดีตํอสัมพันธไมตรีกับอังกฤษ
เนื่องจากทรงเห็นวําการค๎ าที่กรุงเทพฯ เฟื่องฟูมากจากการค๎า ทรงยินดีที่จะสานสัมพันธ๑อันดีกับ
อังกฤษ
เมื่อทําที่ของเจ๎าอุปราชมหาวงส๑แหํงนครเชียงใหมํแสดงออกดัง นั้น ในการเข๎าเฝ้าของร๎อย
เอก แม็กคลาวด๑อีกครั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม เขาจึงทูลวําหากทรงต๎องการให๎การค๎าในเชียงใหมํ
เฟื่องฟูเชํนเดียวกับที่กรุงเทพฯ ก็ควรจะเปิดโอกาสให๎มีการติดตํอกับบ๎านเมืองตอนเหนืออยํางเสรี
(Volker Grabowsky and Andrew Turton, 2003) เจ๎าอุปราชจึงทรงตอบวําพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล๎าเจ๎าอยูํหัวไมํโปรดเกล๎ าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต เนื่องจากทรงไมํไว๎ใจพมํา ดังนั้น
หากต๎องการเดินทางไปยังยูนนานจึงต๎องใช๎เส๎นทางที่ทําโขงแทน กํอให๎เกิดความกังวลใจวําจะต๎องมี
ภารกิจเพิ่มคือต๎องเดินทางไปเจรจากับเจ๎าหลวงนครนํานอีก เจ๎าอุปราชเชียงใหมํจึงเรํงให๎คําตอบวํา
จะทรงออกใบอนุญาตผํานทางให๎ (Volker Grabowsky and Andrew Turton, 2003) กระนั้นเขาก็ไมํ
ลืมที่จะเจรจาขอลดภาษีขาออกในการซื้อโคกระบือ แม๎จะทรงรับปากวําจะหารือกับขุนนางกํอนแตํใน
ที่สุดก็ ไมํทรงยินยอมลดภาษีให๎ ร๎อยเอกวิลเลี ยม ซี . แม็กคลาวด๑ และคณะออกเดินทางจากนคร
เชียงใหมํวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2377 กลับถึงมะละแหมํงวันที่ 26 เดือนเดียวกัน
จะเห็นได๎วําการเจรจาความเมือ งเพื่อเปิดการติดตํอสั มพันธ๑ระหวํางนครเชียงใหมํ นคร
ลําปาง และนครลําพูน กับอังกฤษดําเนินมาอยํางตํอเนื่อง การค๎าขายเริ่มเพิ่มมากขึ้นหลังจากการ
เดินทางของนักบุกเบิกชาวอังกฤษทั้งนายแพทย๑เดวิด ริชาร๑ดสัน และร๎อยเอกวิลเลียม ซี .แม็กคลาวด๑
การค๎าในระยะแรกคือการค๎าโคกระบือ เนื่องจากเพื่อใช๎โคกระบือเป็นสัตว๑พาหนะลําเลียงยุทธปัจจัย
เพราะในชํวงเวลาภายหลังจากอังกฤษได๎ยึดยะไขํ อัสสัม และตะนาวศรี มีความเคลื่อนไหวจากราช
สํ านัก พมําวํ าจะทําสงครามเพื่ อ ขับไลํ อังกฤษ อีกทั้ง ตะนาวศรี นั้นเป็นดิน แดนที่แยกออกมาจาก
ดิ น แดนอื่ น ๆ ที่ อั ง กฤษครอบครอง (ยะไขํ แ ละอั ส สั ม นั้ น มี พ รมแดนติ ด กั บ อิ น เดี ย ที่ อั ง กฤษได๎
ครอบครอง) ฉะนั้นการเตรียมพร๎อมรับการโจมตีของพมําจึงเป็นหนทางที่อังกฤษเลือกดําเนินการ
และโคกระบือยังเป็นอาหารของข๎าราชการอังกฤษตลอดจนประชากรซึ่งเป็นคนในบังคับของอังกฤษ
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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สําหรับประเด็นที่มองวําความต๎องการโคกระบือเพื่อการเพาะปลูกก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อังกฤษพยายาม
จะนํามาใช๎ในตะนาวศรีแตํเพราะตะนาวศรีเป็นพื้นที่ที่ขาดศักยภาพในการเกษตรกรรม ความสําคัญ
ของโคกระบือที่อังกฤษต๎องการในชํวงเวลาดังกลําวจึงใช๎เพื่อเป็นพาหนะลําเลียงเสบียงอาหารและ
อาวุธยุทโธปกรณ๑เป็นสําคัญ กระทั่งเมื่ออังกฤษได๎ครอบครองพมําตอนลําง ภายหลังจากสงคราม
อังกฤษ-พมํา ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2395) พื้นที่เพาะปลูกข๎าวดั้งเดิมบนดินดอนสามเหลี่ยมปากแมํน้ําอิระ
วดีจึงกลายเป็นแหลํงที่ อังกฤษแสวงหารายได๎จากอาณานิคมของตน จนเกิดการหักร๎างถางพงเพื่อ
เปิดพื้นที่นาและนําเข๎าปัจจัยการเพาะปลูกทั้งหลายเพื่อเพิ่มผลผลิตข๎าวเพื่อการค๎าและการสํงออก
หลังจากการเจรจาความเมืองระหวํางอังกฤษกับนครเชียงใหมํและหัวเมืองประเทศราช
ล๎านนา ครั้งแรกในต๎นรัชกาลเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ ทําให๎เกิดการค๎าโคกระบือระหวํางกัน จากนั้นในเวลา
ตํอมาพํอค๎าซึ่งเป็นคนในบังคับของอังกฤษและพํอค๎าจีนฮํอก็ได๎นําสินค๎าของตนเดินทางผํานล๎านนา
ค๎าขายระหวํางกัน ซึ่งก็เป็นไปตามความต๎องการของรัฐบาลอังกฤษที่มีเป้าหมายอยูํที่ “ประตูหลัง
บ๎าน” ของจีน ผลประโยชน๑ที่ต กอยูํกั บราชสํ านัก เชียงใหมํคื อ นครเชียงใหมํยิ่งโดดเดํนในฐานะ
ศูนย๑กลางของเส๎นทางการค๎าอุปมาดั่งเส๎นทางความมั่งคั่งสายเงินสายทองและมิตรภาพ (The Gold
and Silver Road of Trade and Friendship) กระนั้นการแทรกแซงของสยามตํอนครเชียงใหมํก็
ไมํได๎เข๎มงวดอยํางที่ คิด เพราะการกระทําและความเคลื่อนไหวใดๆ ของราชสํานักเชียงใหมํก็ถูก
รายงานให๎กรุงเทพฯ ทราบอยูํเสมอ อยํางไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ทรงปริวิตกนั่นก็คือการพิพาทเรื่องอาณาเขตดินแดน
บทสรุป
จากการเปิดสัมพันธไมตรีระหวํางสยามกับอังกฤษ และการติดตํอการค๎าระหวํางนครเชียงใหมํ
(ของสยาม) กับอังกฤษ นํามาซึ่งความหํวงใยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวทรงตระหนักถึงแนวคิดเรื่องการเป็นเจ๎าของแผํนดิน -ดินแดน เพราะจากพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวถึงภัยคุกคามทั้งจากพมําที่แม๎จะพํายแพ๎สงครามอังกฤษแตํก็ยัง
มิได๎สูญสิ้นอํานาจไปทั้งหมด อังกฤษที่เข๎าครอบครองตะนาวศรีก็มีทําทีที่ต๎องการผลประโยชน๑ใน
ล๎านนาเพิ่มมากขึ้นจากโค-กระบือ จากนั้นก็เริ่มมีความต๎องการไม๎สักจากป่าไม๎ของนครเชียงใหมํ มี
การขอสัมปทานตัดไม๎แล๎วลํองขอนไม๎เหลํานั้นไปตามลําน้ําสาละวินที่มะละแหมํง ปากแมํน้ําสาละวิน
มีโรงเลื่อยแปรรูปไม๎สํงออกไปยังอังกฤษ การติดตํอขอสัมปทานได๎ดําเนินการไปยังเจ๎าหลวงโดยตรง
มิได๎ผํานราชสํานัก สยามแตํอยํางใด เพราะสยามก็ถื อวําเป็นสิทธิ์ของเจ๎าเมือ งที่จะอนุญาตให๎ทํา
ประโยชน๑ในแผํนดินของตน ตราบใดที่ไมํกระทบกระเทือนตํอความมั่นคงของพระราชอาณาจักร
ในชํวงเวลานั้นความรู๎ในข๎อมูลด๎านแผนที่ยังไมํแพรํหลายและถูกจํากัดอยูํในแตํชนชั้นปกครอง
ซึ่งในจํานวนนี้ก็มีผู๎รู๎อยูํเพียงไมํกี่คน ความเป็นหํวงในเรื่องเขตแดนเริ่มได๎รับความสําคัญมากขึ้น แตํ
นั่นก็มิใชํประเด็นสําคั ญในขณะนั้น กระทั่งปลายรัชกาลเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ พ.ศ. 2388 จึงมีการ
กลําวถึงเรื่องเขตแดน ปรากฏใน สารตรา เรื่องให๎ไปพูดจากันเรื่องเขตแดนที่ติดตํอแดนกับอังกฤษ จ.
ศ. 1207 วําร๎อยเอกเฮนรี เบอร๑นี่ ซึ่งได๎รับแตํงตั้งเป็นเจ๎าเมืองมะละแหมํง แจ๎งไปยังกรุงเทพฯ วําราช
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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สํานักอังวะแจ๎งตํอร๎อยเอกเฮนรี เบอร๑นี่ วําเมืองเชียงใหมํไปรุกเขตแดนของพมํา อยํางไรก็ดีพมํามิได๎
ทําสิ่งใดกับผู๎ที่ไปรุก เขตแดนพมําเพราะอังกฤษทําหนังสือ สัญ ญาไว๎แตํกํอนวําพมําเป็นไมตรีกับ
อั ง กฤษ อั ง กฤษเป็ น มหามิ ต รกั บ กรุ ง เทพฯ ดั ง นั้ น พมํ า ก็ ต๎ อ งเป็ น ไมตรี ด๎ ว ย (สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี, 2542) และในเอกสารของร๎อยเอกเฮนรี เบอร๑นี แจ๎งวําขุนนางอังกฤษจะเดินทางขึ้น
ไปดูเขตแดนฝ่ายเหนือ และพูดคุยถึงเรื่องเขตแดนพร๎อมกันในเดือนมกราคม พ.ศ. 2389 ในกรณี
เขตแดนเมืองตากและเขตแดนเชียงใหมํนั้นโปรดเกล๎าฯ ให๎เมืองเชียงใหมํพูดจากับอังกฤษ ตามแตํ
เมืองเชียงใหมํกับอังกฤษจะพูดจากันคําสั่งนั้นระบุวํา ได๎โปรดเกล๎าฯ ให๎ฝ่ายเมืองเชียงใหมํ คอย
รับรองพูดจากับอังกฤษ ถ๎าอังกฤษจะมาเจรจาเรื่องเขตแดนตํอแดนกับเมืองเชียงใหมํก็ให๎เจ๎าหลวง
เชียงใหมํ เจ๎าอุปราช นายภิมสาร เจ๎าราชวงศ๑ เจ๎าบุรีรัตน๑เจ๎าราชบุตร และเสนาบดี ปรึกษาหารือกัน
หากพิจารณาวํามีผู๎ใดรู๎ที่เขตแดนสามารถจะพูดจากับอังกฤษได๎โดยไมํเอารัดเอาเปรียบก็ให๎ไปทํา
หน๎าที่เจรจาตกลงกับอังกฤษ ให๎ยึดถือวําแตํกํอนเขตแดนของเรามาถึงแคํไหนก็ให๎วําแคํนั้น อยําให๎
ล้ํ า เกิ น เข๎ า ไป ถ๎ า ฝ่ า ยอั ง กฤษจะเอาเขตแดนให๎ ล้ํ า เกิ น เข๎ า มาก็ อ ยํ า ยอ ม (สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี, 2542)
อนึ่งระยะเวลาดังกลําวอํานาจหน๎าที่ในการปกครองนครเชียงใหมํตกอยูํกับเจ๎าอุปราชมหาวงส๑
เนื่องจากเจ๎าหลวงพุทธวงส๑มีพระชนม๑มากแล๎ว อยํางไรก็ตามจะเห็นได๎วําในชํวงที่นักเดินทางอังกฤษ
เข๎ามายังนครเชียงใหมํอํานาจการตัดสินใจก็ตกอยูํแกํเจ๎าอุปราชองค๑นี้เกือบทั้งสิ้น แตํก็มิได๎มีการแยํง
ชิงอํานาจแตํอยํางใด เมื่อราชสํานักเชียงใหมํนําโดยเจ๎าอุปราช มหาวงส๑ทูลขพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวตั้งเมืองเชียงราย พะเยา และงาว ขึ้นใน พ.ศ.
2387 (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2542) เพื่อให๎เป็นเมืองหน๎าดํานก็โปรดเกล๎าฯ ตามที่ขอมา
เนื่องจากสยามไว๎ใจในผลงานและตระหนักดีวําจะชํวยเพิ่มความมั่นคงของพระราชอาณาเขตดังที่ราช
สํานักเชียงใหมํเสนอมา การขอพระราชทานแตํงตั้งผู๎ครองเมืองใหมํนั้นก็เป็นที่ ตกลงยอมรับกัน
จากเจ๎านายทั้งเชียงใหมํ ลําปาง และลําพูน โดยมีกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนคือเจ๎าอุปราช มหา
วงส๑ ฉะนั้นเมื่อเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ถึงแกํพิราลัยใน พ.ศ. 2389 หลังจากครองนครเชียงใหมํยาวนานถึง
21 ปี เมื่อนครเชียงใหมํมีใบบอกแจ๎งลงมายังกรุงเทพฯ นั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎พระยารักษมณเฑียรซึ่งเป็นพระยาอิศรานุภาพ กับหลวงพิทักษ๑สุเทพ
เป็นข๎าหลวงขึ้นไปชํวยจัดการงานพระศพของเจ๎าหลวงพุทธวงส๑ (พระยาประชากิจกรจักร๑ , 2515)
เจ๎าอุปราชมหาวงส๑ โอรสเจ๎าหลวงธรรมลังกา (เจ๎าหลวงเชียงใหมํองค๑ที่ 2) ซึ่งได๎รับคัดเลือกจาก
เจ๎านายของทั้งเชียงใหมํ ลําปาง และลําพูน ให๎ครองเมืองเป็นเจ๎าหลวงเชียงใหมํองค๑ที่ 5 และตํอมา
ได๎รับการรับรองแตํงตั้งจากกรุงเทพฯ อยํางเป็นทางการใน พ.ศ. 2390
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หนังสือ
ดี.จี.อี. ฮอลล๑, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 2.
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ผู้หญิงในบริบทสนามวัวชน
Women in the Context of the Bullfighting Field

สิริลักษณ์ หมื่นห่อ
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการสร๎างพื้นที่และอัตลักษณ๑ รวมทั้งพิธีกรรมความ
เชื่อที่เกี่ยวข๎องกับผู๎หญิงในบริบทสนามวัวชน ผู๎ศึกษาเก็บข๎อมูลภาคสนามรํวมกับการทบทวนงาน
วรรณกรรมจากหนังสือ งานวิจัย บทความ หรือเอกสารตํางๆ โดยศึกษากลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 4 กลุํม
คือ ผู๎หญิงที่เลี้ยงวัวชนและเลํนเดิมพัน ผู๎หญิงที่เลํนเดิมพั น ผู๎หญิงที่เข๎าไปดูและชม ผู๎หญิงที่เป็น
ผู๎ประกอบการ และกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลรอง คือ กลุํมคนอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ๑กับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก เชํน
ผู๎ชายและเด็กที่เกี่ยวข๎องกับวัวชนหรืออยูํในบริบทสนามวัวชน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ การ
สัมภาษณ๑อยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ การสังเกตการณ๑อยํางมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวม
การบันทึกเทป วิธี ก ารวิ เ คราะห๑ ข๎อ มูล คื อ นํา ข๎อ มูล ที่ได๎จากการทบทวนวรรณกรรมและการลง
ภาคสนามมาจั ดเป็ นหมวดหมูํ ซึ่ง จั ดแบํ งตามลั กษณะเนื้ อ หาที่มี ค วามคล๎ ายคลึ ง กัน แล๎ ว นํา มา
วิเคราะห๑ ตีความ ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวํา 1) ผู๎หญิงในบริบทสนามวัวชนมีการสร๎างพื้นที่ใน
รูปแบบตํางๆ ทั้งพื้นที่ทางสังคม พื้นที่ทางวัฒนธรรม พื้นที่ทางเศรษฐกิจ และพื้นที่ทางการเมือง 2)
การสร๎างอัตลักษณ๑ของผู๎หญิงในบริบทสนามวัวชนสามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม 3) แม๎วําผู๎หญิงเข๎าไปมีสํวนรํวมในบริบทสนามวัวชนมากขึ้น แตํพื้นที่ทางวัฒนธรรมด๎าน
พิธีกรรมความเชื่อยังคงปิดกั้นผู๎หญิงด๎วยความรู๎ที่สร๎างขึ้นจากระบบชายเป็นใหญํ
คาสาคัญ: ผู๎หญิง, วัวชน, พื้นที,่ อัตลักษณ๑, พิธีกรรม
Abstract
This research aimed to study 1) creation of space identity and ritual of the women in
the context of the Bullfighting Field. Researcher collected information and reviewed previous
studies relevant to current study. The subjects studied were four groups key informants:
female cattle and gamblers, only gamblers, go and witch and businessmen. The instruments
used were formal and informal interview, participatory and non participatory observation and
cassette recorder. The data analysis was done by categorizing, analysis and interpreting.
The results showed that 1) women in the context of the Bullfighting Field created of Space in
many patterns, social space, cultural space, economic space and political space 2) creation
of identities of women in the context of the Bullfighting Field can be adapted to context of
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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social and cultural. 3) although women participate in the context of the Bullfighting Field but
in the ritual space that a block with power of knowledge “patriarchy”
Keywords: Women, The Bullfighting, Space, Identities, Ritual
บทนา
“สตรีมีสองมือ
มั่นยึดถือในแกํนสาร
เกลียวเอ็นจักเป็นงาน มิใชํรํานหลงแพรพรรณ
สตรีมีสองตีน
ไว๎ป่ายปีนความใฝ่ฝัน
ยืนหยัดอยูํรํวมกัน
มิหมายมั่นกินแรงใคร
สตรีมีดวงตา
เพื่อเสาะหาชีวิตใหมํ
มองโลกอยํางกว๎างไกล มิใชํคอยชม๎อยชวน
สตรีมีดวงใจ
เป็นดวงไฟไมํผันผวน
สร๎างสมพลังมวล
ด๎วยเธอล๎วนก็คือคน...”
(จิระนันท๑ พิตรปรีชา, 2516)
วรรณกรรมข๎า งต๎ นเป็ นผลงานซึ่ งเกิดจากการกลั่ นกรองความคิ ดและร๎อ ยเรี ยงของกวี ที่
สะท๎อนให๎เ ห็ นถึ ง สภาพสั งคมไทยในชํว งทศวรรษ 2530 เมื่อ ผู๎หญิ งมีบทบาทมากขึ้นในพื้ นที่
สาธารณะ ด๎วยอิทธิพลของระบบทุนนิยมที่ดึงผู๎หญิงให๎เข๎าสูํกระบวนการผลิตในรูปแบบหลากหลาย
การออกสูํพื้นที่สาธารณะของผู๎หญิง จึงเป็นการท๎าทายกับระบบชายเป็นใหญํที่เชื่อวํา ผู๎หญิงควรทํา
หน๎าที่ “แมํศรีเรือน” ปฏิบัติดูแลสามี ลูก และบ๎านเรือน และเนื่องจากผู๎หญิ งเป็นเพศที่อํอนแอ จึงควร
ได๎รับการคุ๎มครองและต๎องพึ่งพาจากผู๎ชาย แตํในระยะหลังความพยายามของผู๎หญิง ไมํวําจะเป็น
พื้นที่ใดในสังคม พวกเธอตระหนักให๎สังคมได๎เห็นวํา สิ่งที่พวกเธอแสดงออกบนพื้นที่สาธารณะนั้น
เธอมีความสามารถทั้งทางด๎านกายภาพและสติปัญญาบนพื้นที่ดังกลําว จนสามารถยืนหยัดด๎วยตัว
ของเธอเอง
สําหรับพื้นที่สาธารณะที่เรียกวํา “สนามวัวชน” เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ผู๎หญิงสามารถใช๎เป็นพื้นที่
ของการทํามาหากินเลี้ยงครอบครัว ทําให๎พึ่งพาตนเองได๎ และรู๎จักพัฒนาศักยภาพของตนเองในการ
กล๎าตัดสินใจทําอะไรเพื่อตนเอง การมีปฏิสัมพั นธ๑กับคนในสังคม ทําให๎เธอได๎รับบทบาทหน๎าที่ที่มี
ความหลากหลายมากขึ้นตามไปด๎วย ปฏิบัติการบนพื้นที่ทางสังคมของผู๎หญิงในบริบทสนามวัวชนที่
มีการสร๎างพื้นที่และอัตลักษณ๑ในรูปแบบใหมํ ซึ่งได๎มีสํวนสร๎างสรรค๑ความเป็นไปทางสังคม ทําให๎
สังคมดํารงอยูํ เนื่องจากมีความลื่นไหล พลวัต ปรับตัว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจกลําวได๎วํา การ
สร๎างพื้นที่ของผู๎หญิ งให๎มีความหมายใหมํ นอกจากเป็นพื้นที่ของการพนัน ยังได๎มีสํวนเกี่ยวข๎อ ง
สัมพันธ๑กับการสร๎างอัตลักษณ๑ใหมํ โดยผู๎หญิงตํอสู๎ตํอรองกับความรู๎ที่ถูกผลิตขึ้นภายใต๎ระบบชาย
เป็นใหญํ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งการมีพื้นที่ยืนหรือได๎รับการยอมรับบนพื้นที่สนามวัวชน
การสร๎างอัต ลัก ษณ๑ ของผู๎ หญิ งในบริบทสนามวัวชนเป็นสิ่งสะท๎อ นให๎เ ห็นการตํอสู๎ ตํอ รอง
เชํนเดียวกับการสร๎างพื้นที่ เป็นที่สังเกตวํา ความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับพื้นที่มักมาควบคูํกับการให๎
ความหมายอยูํเสมอ (อานันท๑ กาญจนพันธุ๑, 2549) อัตลักษณ๑ที่ขัดแย๎งกับ 'ความเป็นหญิง' หรือ 'กุล
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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สตรี' จึงเป็นการตํอสู๎ตํอรองของผู๎หญิงกลุํมนี้ ที่แสดงให๎เห็นวํา พวกเธอมิได๎มีอัตลักษณ๑รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งอยํางถาวร หากแตํได๎มีการปรับเปลี่ยนและเคลื่อนไหว ไปตามความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่
เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอตามสถานการณ๑ทางสังคม ผู๎หญิงจะอยูํในพื้นที่สนามวัวชนโดยการยอมรับจาก
สังคมได๎ พวกเธอต๎องมีการตํอสู๎ดิ้นรน มีการปรับตัว เพื่อแสดงตัวตนของตัวเองออกมาในรูปแบบ
ของการสร๎างความหมายใหมํในพื้นที่ใหมํ มีตนเองเป็นผู๎สร๎างความหมายนั้นขึ้นมา
การแสดงอัตลักษณ๑ใหมํในพื้นที่ใหมํทางสังคมที่เชื่อวํา อัตลักษณ๑นี้มิใชํ 'ความเป็นหญิง' และ
พื้ น ที่ นั้น เป็น พื้ นที่ ที่ เ หมาะสมสํ า หรับ ผู๎ ช ายมากกวํา ผู๎ หญิ ง แตํ สํ าหรั บผู๎ ห ญิ ง กลุํ มนี้ ก ารเข๎า มามี
บทบาทในพื้นที่ทางสังคมดังกลําว ทําให๎เห็นวํา การแสดงออกของพวกเธอมีนัยยะของการตํอรองกั บ
สังคมหรืออุดมการณ๑ทางสังคม ทําให๎ผู๎ศึกษาเกิดคําถามวํา ผู๎หญิงในบริบทสนามวัวชนมีการตํอรอง
กับระบบชายเป็นใหญํในการสร๎างพื้นที่และอัตลักษณ๑อยํางไร
นอกจากประเด็นพื้ นที่แ ละอัต ลั กษณ๑ภายใต๎ค วามสั มพันธ๑ รูปแบบใหมํทางสั งคมในพื้นที่
สาธารณะ ด๎ า นพิ ธี ก รรมความเชื่ อ ทางสั ง คมในบริ บ ทสนามวั ว ชนยั ง เป็ น ประเด็ น ที่ นํ า สนใจใน
การศึ ก ษา เนื่ อ งจากสะท๎ อ นให๎ เ ห็ น ระบบความเชื่ อ ชายเป็ น ใหญํ ที่ ยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลตํ อ ความคิ ด
ความสัมพันธ๑ทางสังคมระหวํางผู๎หญิงและผู๎ชาย (สังคม) พิธีกรรมความเชื่อดังกลําว เป็นวาทกรรมที่
ถูกสร๎างขึ้น เพื่อสร๎างความชอบธรรมให๎กั บระบบชายเป็นใหญํในบริบทสนามวัวชน เพราะมีผลให๎
ผู๎หญิงปฏิบัติตามความเชื่อดังกลําว ถึงแม๎วําผู๎หญิงจะสามารถมีสํวนรํวมหรือปรากฏตัวอยูํทุกอาณา
บริเวณพื้นที่สนามวัวชนมากขึ้นก็ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการสร๎างพื้นที่และอัตลักษณ๑ รวมทั้งพิธีกรรมความเชื่อทีเ่ กี่ยวข๎องกับผู๎หญิงในบริบท
สนามวัวชน
วิธีดาเนินการวิจัย
1.วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาด๎วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู๎ศึกษาจึงให๎ความสําคัญทั้งในสํวนของ
การศึกษาจากเอกสารและแหลํงข๎อมูลตําง ๆ รวมทั้งข๎อมูลภาคสนาม ในสํวนแรกผู๎ศึกษาได๎แบํงและ
จัดกลุํมข๎อมูลออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่งเป็นกลุํมข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎หญิงในบทบาทที่
แตกตํางหลากหลาย ประเภทที่สอง คือ กลุํมข๎อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ๑ของผู๎คนที่มีตํอพื้นที่ อัต
ลักษณ๑ อํานาจ ความรู๎ และประเภทสุดท๎าย คือ กลุํมข๎อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมในบริบทสนามวัวชน
เพื่อผู๎ศึกษาสามารถนําข๎อมูลดังกลําวมาจัดเป็นประเด็นหัวข๎อการวิจัย โดยมีระยะเวลาในการศึกษา
เก็บข๎อมูลภาคสนามในชํวงเดือนพฤศจิกายน 2554 – เดือนตุลาคม 2555
ในสํวนข๎อมูลภาคสนาม ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาถึงความซับซ๎อนระหวํางการตํอรองของผู๎หญิง
กับอํานาจในบริบทสนามวัวชน ทั้งนี้ผู๎ศึกษาเน๎นศึกษาปรากฏการณ๑ที่ผู๎หญิงมีปฏิสัมพันธ๑ทางสังคม
บนพื้ น ที่ ส าธารณะ แตํ ก็ มิ ไ ด๎ ล ะเลยในสํ ว นของวิ ถี ป ฏิ บั ติ ข องผู๎ ห ญิ ง บนพื้ น ที่ สํ ว นตั ว เนื่ อ งจาก
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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ชี วิ ต ประจํ า วั น ของผู๎ ห ญิ ง ในปั จ จุ บั น พื้ น ที่ สํ ว นตั ว กั บ พื้ น ที่ ส าธารณะเป็ น สํ ว นสํ า คั ญ ตํ อ วิ ธี คิ ด
ความรู๎สึก แนวทางปฏิบัติของผู๎หญิง ซึ่งมีอิทธิพลตํอการรับ เลือก ปรับตัว หรือตํอต๎าน ดังนั้น หาก
เลือกศึกษาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อาจทําให๎ข๎อมูลขาดความชัดเจนในด๎านของการเคลื่อนไหวทางสังคม
ของผู๎หญิง อันเกิดขึ้นจากปัจจัยที่อยูํแวดล๎อม
นอกจากนี้ ผู๎ศึกษาใช๎วิธีการสัมภาษณ๑อยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ โดยผู๎ศึกษา
เตรียมคําถามหลักที่นําไปสูํประเด็นการศึกษาสําคัญของการวิจัยถามผู๎ให๎ข๎อมูล เชํน รู๎สึกอยํางไรเมื่อ
เห็นผู๎หญิงเลํนเดิมพันหรือแสดงพฤติกรรมที่ขัดตํอลักษณะ 'ความเป็นหญิง' (โหํร๎อง สํงเสียงเชียร๑ ใจ
นักเลง พกพาอาวุธ ) คุณ (ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก) รู๎สึกอยํางไรเมื่อเลํนเดิมพันแพ๎ -ชนะหรือคิดอยํางไรตํอ
อาชีพของตน (เลี้ยงวัวชน ค๎าขาย) แตํในขณะเดียวกันการสัมภาษณ๑มีความยืดหยุํน เปลี่ยนแปลงได๎
ตลอดเวลา เมื่อ ผู๎ ใ ห๎ ข๎อมูล ได๎ต อบในประเด็น หลักแล๎ ว นั้น ผู๎ศึกษาจะถามคํ าถามซึ่งเป็นประเด็น
คําถามตํอยอดจากคําตอบที่ได๎จากผู๎ให๎ข๎อมูล ในกรณีดังกลําว จึงเป็นลักษณะการสัมภาษณ๑อยํางไมํ
เป็นทางการ แตํสิ่งที่ผู๎ศึกษามิอาจละเลยได๎ คือ การสังเกตทําทาง อารมณ๑ พฤติกรรมการแสดงออก
ตํางๆ ของผู๎ ให๎ ข๎อมูล หรือการที่ผู๎ ศึก ษามิได๎มีสํ วนรํวมในสนาม เป็นเพียงผู๎ สั งเกตการณ๑เ ทํานั้น
เรียกวํา “การสังเกตการณ๑อยํางไมํมีสํวนรํวม” สําหรับ “การสังเกตการณ๑อยํางมีสํวนรํวม” เป็นวิธี
ศึกษาที่ผู๎ศึกษาให๎ความสนใจ เพราะการได๎เข๎ารํวมเป็นสํวนหนึ่งของผู๎ให๎ข๎อมูลและสนามการวิจัย ทํา
ให๎ผู๎ศึกษารู๎สึกวํา ชํวยให๎ผู๎ศึกษาเกิดความเข๎าใจในวิถีชีวิต และความรู๎สึกของคนที่มีความสัมพันธ๑
และผูกพันกับวัวชน
2. การเลือกพื้นที่ศึกษา
การเลือกพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎เลือกศึกษาพื้นที่ในบริบทสนามวัวชนเป็นสําคัญ
รวมทั้งในบางพื้นที่ เชํน พื้นที่สํวนตัว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักใช๎เป็นพื้นที่ของการทํางาน คือ
งานบ๎านและเลี้ยงวัวชน เหตุผลที่ผู๎ศึกษาเลือกพื้นที่ดังกลําว เนื่องจากพื้นที่บริบทสนามวัวชนเป็น
พื้นที่ที่มีความซับซ๎อนของการสร๎างและให๎ความหมายในความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่คาบเกี่ยว และ
เชื่อ มโยงกันระหวํางผู๎ คน พื้ นที่ อัต ลัก ษณ๑ โดยผู๎ หญิ งเข๎าไปมีความสัมพันธ๑กับบริบทที่แวดล๎อ ม
รอบตัว
การลงภาคสนามเก็บข๎อมูลการวิจัยของผู๎ ศึกษาครั้งนี้ ให๎ความสําคัญตํอการลงพื้นที่ที่
สนาม วัวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีอยูํด๎วยกัน 7 แหํงนั้น แตํล ะสนามมีปรากฏการณ๑
หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดกลุํมตามลักษณะหรือมิติซึ่งเป็นตัวแทนของแตํละสนามได๎ 3 รูปแบบ คือ
สนามวัวชนซึ่งมีจํานวนผู๎หญิงเข๎าไปดูหรือเลํนเดิมพันมากกวําสนามอื่นๆ เนื่องจากที่ตั้งของสนามวัว
ชนแหํ งนั้นเป็นพื้นที่ที่มีเ ศรษฐกิจดี คือ ผู๎ หญิ งประกอบอาชีพทําสวนยางพาเป็นสํว นใหญํ ได๎แกํ
สนามวัวชนบ๎านยางค๎อม อําเภอพิปูน และสนามวัวชนบ๎าน จันดี อําเภอฉวาง โดยผู๎ศึกษาเลือก
สนามวัวชนบ๎านยางค๎อม เป็นสนามตัวแทนของรูปแบบดังกลําว ผู๎หญิงที่มีอาชีพเลี้ยงวัวชนและนําวัว
ชนของเถ๎าแกํที่ตนเลี้ยงมาชนที่สนามวัวชน ซึ่งไมํอยูํหํางไกลจากบ๎าน เชํน สนามวัวชนบ๎านจันดี
อําเภอฉวาง และสนามวัวชนบ๎านชะเมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยผู๎ศึกษาเลือกสนามวัวชนบ๎าน
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จันดีเป็นสนามตัวแทนที่มีผู๎หญิงที่เลี้ยงวัวชนและเลํนเดิมพัน ซึ่งเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลหลักสําคัญ เนื่องจาก
ชีวิ ต ประจํ า วัน ของเธอทั้ งในพื้ น ที่สํ ว นตั ว และพื้น ที่ ส าธารณะเกี่ย วพัน กั บวั ว ชนและสนามวัว ชน
คํอนข๎างชัดเจน และบริเวณรอบนอกสนามวัวชนบางแหํงมีผู๎หญิงที่เป็นผู๎ประกอบการ เชํน ค๎าขาย
ผู๎ให๎เชําที่พักวัวชั่วคราว ซึ่งมีจํานวนมากกวําสนามอื่น เชํน สนามวัวชนบ๎านทุํงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ๑
สนามวัวชนบ๎านชะเมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ สนามวัวชนปั๊มโกตี๋ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ สนามวัว
ชนบ๎านเขาปรีดี อําเภอทุํงสง และสนามวัวชนบ๎านเสาธง อําเภอรํอนพิบูลย๑ โดยผู๎ศึกษาเลือกสนาม
วัว ชนบ๎านทุํงโพธิ์ แ ละสนามวัว ชนบ๎านชะเมา เป็นสนามตัว แทนของผู๎ หญิ งที่ เ ป็นผู๎ ประกอบการ
สํ าหรั บสนามวัว ชนซึ่ง มีผู๎ ห ญิ งที่เ ป็ นภรรยาหรือ ญาติของนายสนามและมี บทบาทในการค๎ าขาย
โดยเฉพาะบริเวณภายในสนามวัวชน เชํน สนามวัวชนบ๎านจันดี อําเภอฉวาง และสนามวัวชนบ๎านชะ
เมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยผู๎ศึกษาเลือกสนามวัวชนบ๎านชะเมา เป็นสนามตัวแทนของผู๎หญิงที่
มีอํานาจทางการเมืองในพื้นที่สนามวัวชน
3. การเลือกกลุ่มคนศึกษา
ผู๎ศึกษากําหนดกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก (Key informant) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู๎หญิง
ซึ่งหมายถึง ผู๎หญิงที่เกี่ยวข๎องกับบริบทสนามวัวชน โดยสามารถแบํงกลุํมผู๎หญิงตําง ๆ ตามบทบาท
ที่ปรากฏในบริบทสนามวัวชน จํานวน 20 คน ซึ่งมีความหลากหลาย ดังนี้
- ผู๎หญิงที่เลี้ยงวัวชนและเลํนเดิมพัน
- ผู๎หญิงที่เลํนเดิมพัน
- ผู๎หญิงที่เข๎าไปดูและชม
- ผู๎หญิงที่เป็นผู๎ประกอบการ เชํน ค๎าขาย ผู๎ให๎เชําที่พักวัวชั่วคราว
นอกจากประเด็นการสร๎างพื้นที่ อัตลักษณ๑ ข๎อมูลในสํวนของพิธีกรรมในบริบทสนามวัวชน
ผู๎ศึกษายังคงเก็บข๎อมูลจากทั้งผู๎ให๎ข๎อมูลหลักซึ่งเป็นผู๎หญิง และผู๎ให๎ข๎อมูลรองซึ่งเป็นกลุํมคนอื่นๆ ที่
มีความสัมพันธ๑กับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักจํานวน 15 คน เชํน ผู๎ชายหรือเด็กที่เกี่ยวข๎องกับวัวชนหรืออยูํ
ในบริบทสนามวัวชน ได๎แกํ นายสนาม คนเลี้ยงวัวชน พํอค๎า ผู๎ที่เลํนเดิมพัน
ผู๎ศึกษากําหนดเลือกผู๎หญิงในบริบทสนามวัวชน ซึ่งมีการตํอรองเชิงปฏิบัติการทางพื้นที่กับ
ระบบชายเป็นใหญํ โดยการสร๎างพื้นที่และอัตลักษณ๑ขึ้นมาใหมํบนความสัมพันธ๑ทางสังคมในพื้นที่
สาธารณะ การเลือกกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักซึ่งประกอบด๎วยกลุํมผู๎หญิงหลายกลุํม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ทางความคิดและการแสดงออก สะท๎อนให๎เห็นถึงพื้นที่ทางสั งคมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
ซับซ๎อนของความหมายในพื้นที่และอัตลักษณ๑ที่ไมํตายตัว หยุดนิ่ง
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ผลการวิจัย
1. การสร้างพื้นที่ในบริบทสนามวัวชนในความหมายที่หลากหลาย
การเกิดขึ้นของสนามวัวชนกํอให๎เกิดอาชีพตํางๆ เชํน พํอค๎าแมํค๎า ผู๎ประกอบการ ผู๎ให๎
เชําที่พักวัวชั่วคราว คนเลี้ยงวัวชน โดยนํามาซึ่งรายได๎ที่นําไปใช๎จํายในการดํารงชีวิต ทําให๎คนใน
ชุมชนมีงานทําและมีรายได๎เลี้ยงครอบครัว รวมทั้งภายใต๎ความสัมพันธ๑ดังกลําวกลับมีลักษณะการ
ปฏิสัมพันธ๑และเชื่อมโยงเครือขํายระหวํางผู๎คนกับพื้นที่ในการให๎ความหมายที่หลากหลาย และสร๎าง
พื้นที่ให๎กลุํมของตนได๎มีพื้นที่ยืนและได๎รับการยอมรับจากสังคม เชํน การเข๎าไปปรากฏตัวของผู๎หญิง
ที่ปรากฏในบริบทสนามวัวชน ผู๎ศึกษาจึงยกตัวอยํางการให๎ความหมาย ซึ่งกํอให๎เกิดการสร๎างพื้นที่
ของผู๎หญิงในบริบทสนามวัวชนตามการให๎ความหมายที่แตกตํางกัน ดังนี้
พื้นที่ของการพนัน
สนามวัวชนในความหมายที่รับรู๎กันโดยทั่วไปถูกสร๎างขึ้นเพื่อใช๎เป็นพื้นที่ของการพนัน
หรือเดิมพัน ไมํตํางจากความเห็นของป้าหยัดเมื่อผู๎ศึกษาเอํยถามวําเธอเคยเข๎าไปในสนามวัวชน
หรือไมํอยํางไร “ไม่ชอบการพนัน ไม่ชอบดู สงสารมัน (วัวชน)” (ป้าหยัด (นามสมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑,
28 มกราคม 2555) ป้าหยัดมองพื้นที่สนามวัวชนเป็นพื้นที่ของการพนันหรือเดิมพัน ไมํได๎มองพื้นที่
หรือบริบทสนามวัวชนในความหมายอื่นที่แตกตํางออกไป แตํผู๎ศึกษากลับมองวํา ตัวผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก
กลับเป็นผู๎สร๎างพื้นที่ให๎มีความหมายที่แตกตํางจากพื้นที่ของการพนันหรือเดิมพัน คือ พื้นที่ของการ
รองรับจํานวนวัวชนโดยการสร๎างที่พักวัวชั่วคราวให๎เชําในฐานะผู๎ประกอบการของชุมชน ซึ่งมีผลทํา
ให๎สนามวัวชนดํารงอยูํตํอไป
พื้นที่ของการประชาสัมพันธ์สินค้า
น๎องนาท (นามสมมติ) เธอและสามีมีอาชีพขายขนมถังแตก ขนมปังไส๎สังขยา และขนม
เปี๊ยะ ผู๎ศึกษามักเจอทั้งสองบํอยครั้งโดยเฉพาะสนามวัวชนซึ่งตั้งอยูํใกล๎บ๎านของผู๎ศึกษา เนื่องจาก
สนามวัวชนทั้งสองแหํงอยูํใกล๎บ๎านของเธอ เธอและสามีใช๎เวลาวํางเหลํานี้ทําขนมเปี๊ ยะและสํงขาย
ตามร๎านค๎าในหมูํบ๎าน ซึ่งเธอยอมรับวํารายได๎จากการขายขนมเปี๊ยะเป็นที่นําพอใจ เนื่องจากสํวน
ใหญํแมํค๎าที่รับซื้อไปขายตํางบอกวํานอกจากขนมเปี๊ยะของเธอจะมีรสชาติดีแล๎วยังราคาไมํแพงอีก
ด๎วย (น๎องนาท (นามสมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 28 มกราคม 2555) ในขณะที่ผู๎ศึกษายืนพูดคุยกับเธอ
ไปพลางก็ชํวยขายไปพลาง มีผู๎หญิงคนหนึ่งเข๎ามาถามเธอวํา “ได้ข่าวมาว่า น้องทาหนมเปี๊ยะขายส่ง
กันเหอ” เมื่อผู๎ศึกษาถามผู๎หญิงคนนี้จึงได๎ความวํา เธอเป็นลูกค๎าที่เคยซื้อขนมเปี๊ยะของน๎องนาท และ
เธอจะมาติดตํอให๎น๎องนาททําขายสํงให๎กับน๎องสาวของเธอ ซึ่งเปิดร๎านค๎าใหมํได๎ประมาณ 1 เดือน
และเห็นวําขนมเปี๊ยะของน๎องนาทมีรสชาติดี เธอจึงอาสามาติดตํอกับน๎องนาท เพื่อจะเอาขนมไปขาย
ที่ร๎าน
พื้นที่ของการประกอบอาชีพ
น๎องบุ๐ม (นามสมมติ) มีอาชีพขายเครื่องประดับวัวชนเป็นอาชีพหลัก บ๎านของเธออยูํใน
ตัวอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช แตํเธอและสามี รวมทั้งลูกสาวและแมํของเธอจะนั่งรถมาด๎วยกัน
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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ตระเวนขับรถไปขายทุกสนามที่มีการชนวัว เนื่องจากลูกของเธอยังเล็กเกินไป และแมํของเธอชํวย
เลี้ยงในเวลาที่เธอไมํวํางจากการขายของ สินค๎าที่เธอนํามาขายมีทั้งสินค๎าที่เธอทําเอง เชํน สายสร๎อย
ลูกปัด สายคอถักไหมพรม และสินค๎าที่เธอซื้อมาและนํามาขายตํอ เชํน ยาวัว ซึ่งจะต๎องซื้อมาจาก
ร๎านขายยาที่พบเห็นได๎โดยทั่วไป รายได๎ทั้งหมดจากการขายของเธอนํามาใช๎เป็นคําใช๎จํายตํางๆ ใน
ครอบครัว (น๎องบุ๐ม (นามสมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 4 กุมภาพันธ๑ 2555) นอกจากเธอใช๎พื้นที่สนามวัว
ชนเป็นพื้นที่ของการประกอบอาชีพเพื่อนํามาซึ่งรายได๎มาใช๎จํายในครอบครัวแล๎ว เธอยังใช๎พื้นที่
สนามวัวชนเป็นพื้นที่ “โชว๑รูม” หรือพื้นที่ของการประชาสัมพันธ๑สินค๎าที่เธอทําขายเองอีกด๎วย ทําให๎
เธอมีลูกค๎าใหมํมาติดตํอเพื่อเอาไปขายตํออยํางตํอเนื่อง
พื้นที่ของการใช้เวลาว่างหรือความเป็นส่วนตัว
พี่จิน (นามสมมติ) เธอใช๎พื้นที่สนามวัวชนเป็นพื้นที่ของการใช๎เวลาวํางจากการทํางาน
อาชีพขายอาหารสารพัดยําในตลาดแหํงหนึ่ง เพื่อมาดู -ชมและเลํนเดิมพัน นับได๎วําเมื่อใดที่สนามวัว
ชนบ๎านจันดีมีการชนวัว เธอไมํเคยพลาดที่จะเข๎าไปเลํนเดิมพัน บางครั้งพี่จินก็ต๎องการความเป็น
สํวนตัวในการพักผํอน โดยเวลาที่เธอใช๎เวลาวํางในการเข๎าไปในสนามวัวชน เพื่อดู -ชมหรือเลํนเดิม
พัน เธอไมํอยากจะรับโทรศัพท๑ หยุดพักเรื่องราวของที่บ๎านไว๎ชั่วขณะ
(เสียงโทรศัพท๑ดังขึ้น พี่จินหยิบโทรศัพท๑ขึ้นมาดู แล๎วเก็บใสํกระเป๋าไว๎เชํนเดิม)
ผู๎ชายคนหนึ่งเดินผํานมา: เสียงโทรศัพท๑เติ่นดังงัน
พี่จิน: มันดังแบบนั้นแหละ
ผู๎ศึกษา: ไม่รับเหรอค่ะ
พี่จิน: รับแล้วเรื่องมาก
ผู๎ศึกษา: ใครเหรอค่ะ
พี่จิน: คนที่บ้าน
(พี่จิน (นามสมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 4 กุมภาพันธ๑ 2555)
แสดงให๎เห็นวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักได๎ใช๎พื้นที่สนามวัวชนในการดู-ชมหรือเลํนเดิมพันใน
ชํวงเวลาที่เธอวํางจากการประกอบอาชีพและชีวิตครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นที่สํวนตัวเพื่อความเป็น
สํวนตัว เชํนเดียวกับที่เธอมีที่ยืนดู-ชมหรือเลํนเดิมพันซึ่งเป็นที่ประจําของตนเอง ผู๎ศึกษาพบวํา
ตําแหนํงที่เธอเลือกเป็นที่ประจําเป็นมุมที่คนไมํพลุกพลําน อากาศปลอดโปลํง เมื่อเปรียบเทียบกับ
บริเวณอื่นในปะรําพิธีชั้นที่ 133 ซึ่งเป็นชั้นที่ผู๎ศึกษาและผู๎ให๎ข๎อมูลหลักยืนอยูํ
พื้นที่ของการครอบครองตาแหน่งแห่งที่ภายในสนามวัวชน
ผู๎ศึกษาได๎ไปเยือนสนามวัวชนครั้งหนึ่ง เพื่อไปดูคูํวัวชนด๎วยเงินเดิมพัน 6 ล๎านบาท มี
ผู๎หญิงคนหนึ่งอายุราวๆ 60 ปี เดินเบียดฝ่าคนดูรวมทั้งผู๎ศึกษาไปจนถึงรั้วขอบสนามด๎านหน๎า ทําให๎
คนที่ยืนอยูํตรงบริเวณนั้นแสดงอาการไมํพอใจและดําวําเธอ ตํอมาไมํนานพี่ชวน (นามสมมติ) ซึ่งอยูํ
ใกล๎กับผู๎ศึกษาและเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลรองเอํยขึ้นมาวํา “ให๎ป้าแกออกตัวกํอน แกเลํนขุม34มาก” (พี่ชวน
33

ตัวอาคารซึ่งประกอบไปด๎วยโครงสร๎างที่ทําด๎วยเหล็ก ปูน หรือไม๎ เป็นพื้นทีส่ ําหรับยืน-นั่งเชียร๑ ดู และเลํนเดิมพัน เปรียบได๎กับอัฒจรรย๑
จํานวนเงินที่เลํนเดิมพันในแตํละครั้ง
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(นามสมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 30 มกราคม 2555) ผู๎ชายคนที่ไมํพอใจเมื่อได๎ยินพี่ชวนพูดแล๎วก็ไมํพูด
หรือแสดงทําทางโกรธให๎เห็นอีก แสดงให๎เห็นวํา ผู๎หญิงที่เลํนเดิมพันด๎วยเงินจํานวนมาก ทําให๎
ผู๎หญิงมีพื้นที่ยืนและได๎รับการยอมรับบนพื้นที่สาธารณะรวมทั้งผู๎ชาย
พื้นที่ของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ
-พื้นที่ของการจัดระเบียบทางสังคม เชํน บริเวณภายนอกสนามวัวชนจะมีพํอค๎าแมํค๎า
มาตั้งของเรียงรายกันตามสองข๎างทางเข๎า -ออกกํอนถึงประตูทางเข๎าภายในสนามวัวชน สิ่งที่พํอค๎า
แมํค๎าทุกคนรับรู๎และเข๎าใจกัน คือ จะไมํมีการตั้งของขายทับที่กัน ใครเคยขายอยูํตรงสํวนใดหรือที่ใด
ของสนามก็จะขายอยูํตรงสํวนนั้นหรือพื้นที่นั้น คล๎ายๆ กฎที่รับรู๎กันในกลุํม
-พื้ น ที่ ค วามสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งอํ า นาจรั ฐ หรื อ ผู๎ มี อิ ท ธิ พ ลกั บ ผู๎ ห ญิ ง พํ อ ค๎ า แมํ ค๎ า มี
ความสัมพันธ๑ แบบไมํเ ป็นทางการกับนายสนามและเครือญาติของนายสนาม คื อ ทุกครั้งที่พํอค๎ า
แมํค๎ามาตั้งของขายอยูํที่สนามใดต๎องเสียคําเชําที่ขายของ ซึ่งแตกตํางกันไปตามแตํละสนามขึ้นอยูํ
กับนายสนามจะเรียกเก็บคําเชําที่เทําไร บางสนามเก็บ 40 บาท บางสนามเก็บ 50 บาท หรือร๎านค๎า
ร๎านข๎าวราดแกง ข๎าวขาหมู ร๎านขายเครื่องประดับและยาวัว และชํองจําหนํายบัตรประตูทางเข๎า
สนามวัวชนชั้น 1 และ 2 สํวนใหญํพํอค๎าแมํค๎าที่ตั้งร๎านขายของจะเป็นคนที่อยูํในเครือญาติหรือญาติ
พี่ น๎อ งของนายสนาม รวมทั้ งราคาสิ น ค๎ า หรื อ อาหารมัก มีร าคาแพงกวํา ร๎า นค๎ าหรือ ร๎า นอาหารที่
จําหนํายอยูํบริเวณภายนอกสนามวัวชน
-พื้นที่ของการรวมกลุํมเพื่อนหรือเครือญาติและการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร พื้นที่ที่
เป็นแหลํงรวมเพื่อนหรือเครือญาติ ได๎แกํ ที่พักวัวชั่วคราว ร๎านน้ําชา-กาแฟ ร๎านค๎า เป็นพื้นที่ที่เห็น
ระบบความสัมพันธ๑ในรูปแบบดังกลําวได๎ไมํยากนัก เนื่องจากความเป็นเพื่อนและญาติมิตรที่รู๎จักกัน
มานานและอยูํในวงการวัวชนมักจะคบหาไปมาหาสูํ กันเสมอ เพื่ อถามขําวหรือข๎อมูลเกี่ยวกับนัด
สําคัญที่วัวชนของพรรคพวก คนรู๎จัก เพื่อนบ๎านที่อยูํใกล๎เคียง นอกจากพูดคุยกันถึงเรื่องทั่วไป ถาม
ไถํเรื่องราวทั้งทุกข๑และสุข และยังเป็นพื้นที่ของการเชื่อมโยงความสัมพันธ๑ฉันเครือญาติให๎มีความ
แนํนแฟ้นมากขึ้น เชํน ลูกหลานใครจะบวชหรือแตํงงาน รวมทั้งงานศพก็จะบอกขําวตํอๆ กันไป “มึงรู้
ข่าวยายเขียดตายยัง เผาวันไหน้ 35 มึงรู้หม้าย 36 มึงไปวันไหน้ กูได้ไปพร้อ มมึงกัน ” (น๎าเค (นาม
สมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 28 มกราคม 2555) ไมํเว๎นแม๎แตํบริเวณภายในสนามวัวชน ซึ่งมีผู๎หญิงบาง
คนตามมาดู-ชมหรือเลํนเดิมพันวั วชนที่เป็นของเพื่อน ญาติพี่น๎อง ทั้งๆ ที่บ๎านของเธออยูํหํางไกล
จากสนามวัวชน แตํเธอก็ตามมาดูและมักจะมากันเป็นกลุํมหรือมาเป็นทีมงานวัวชนของฝ่ายที่ตนรู๎จัก
-พื้นที่ของการแบํงปันความรู๎สึก หากในวันที่สนามใดเป็นวันที่มีการชนวัวแล๎วมีผู๎ชม
หรือคนเลํนเดิมพันน๎อย พํอค๎าแมํค๎าจะบํนไปตามๆ กันวําขายของเหลือ เชํนเดียวกับน๎องนาท เธอ
บํนให๎ผู๎ศึกษาฟังวํา “ตั้งแต่ขายสนาม (วัวชน) นี้มาไม่เคยขายเหลือเลย วันนี้คนมาน้อย” (น๎องนาท
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36

สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 2

217

(นามสมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 28 มกราคม 2555) แมํค๎าบางคนชํวยกันปลอบใจและให๎กําลังใจแกํกัน
และกันกับของที่ขายไมํหมดวํา “ของเหลือหม้ายฉายมันอีตายทีเลา ถ้าเหลือแล้วตาย พอได้ร่า37”
2. การสร้างอัตลักษณ์ในรูปแบบที่ไม่ตายตัว
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักก๎าวออกจากพื้นที่สํวนตัวสูํพื้นที่สาธารณะ และมี บทบาทหลากหลาย
จากการมีสํวนรํวมในพื้นที่ทางสังคม ถึงแม๎วําพวกเธอจะปรากฏให๎เห็นทั่วไปในพื้นที่สาธารณะ แตํ
พื้นที่บางแหํงหรือกิจกรรมบางอยํางได๎สงวนไว๎ให๎ผู๎ชาย ทําให๎ผู๎หญิงใช๎ชีวิตอยูํทํามกลางความเชื่อ
ระบบชายเป็นใหญํที่คอยกีดกันมิให๎เข๎าถึงทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม เชํน 'ความเป็นหญิง' คือ
ลักษณะที่ผู๎หญิงพึงมี หากกระทําตํางไปจาก 'ความเป็นหญิง' เธอผู๎นั้นจะถูกสังคมไมํยอมรับหรือมอง
วําเป็นผู๎หญิงไมํดี การได๎มาซึ่งการมีพื้นที่ยืนและยอมรับจากสังคมจึงไมํได๎มาโดยราบรื่น เพราะพวก
เธอตํอสู๎ตํอรองกับระบบความเชื่อดังกลําว โดยมีการรับ เลือก ปรับ และตํอต๎าน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม
สถานที่และเวลา กระบวนการดังกลําวสามารถแบํงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
กระบวนการถอด 'ความเป็ น หญิ ง ' และเอา 'ความเป็ น ชาย' มาสวมใสํ เชํ น
บุคลิกลักษณะนิสัยมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล๎าได๎กล๎าเสีย ใจนักเลง รักพวกพ๎อง โหํร๎อง-สํงเสียง
เชียร๑เสียงดัง พกพาอาวุธ ทํางานที่ต๎องตากแดดตากฝน เชํน เลี้ยงวัวชน เป็นหัวหน๎าครอบครัวหรือผู๎
มีอิทธิพล
“ไปถามคนแถวนี้แล หม้ายมีผู้หญิงคนไหน้เค้ามานั่งป้อนหญ้าป้อนน้าวัวอยู่แบบนี้หรอก”
(ป้าอี๊ด (นามสมมติ).ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 10 กุมภาพันธ๑ 2554)
“ทาพันนี้หลาว38 ไอ้ลูก (วัวชน) เหอ หนะอาโย้39” “หนะหลาวๆ ลูกเหอ ให้พี่น้องได้รอดกัน”
(ป้าเบียบ (นามสมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 30 มกราคม 2555)
ป้าเบียบลุ๎นเชียร๑วัวชนที่ตนและญาติพี่น๎องของเธอรู๎จักและเลํนเดิมพันด๎วย แสดงให๎
เห็นวํา วัวชนมีความสําคัญตํอเธอและญาติพี่น๎องของเธอ เพราะหากวัวชนได๎รับชัยชนะ เธอและ
ญาติพี่น๎องจะได๎รับเงินเดิมพัน อาจกลําวได๎วํา วัวชนคือหุ๎นสํวนชีวิตของเธอ เธอจะได๎เงินเดิมพัน
หรือไมํนั้นขึ้นอยูํกับผลแพ๎-ชนะครั้งนี้
จากการลงสนามทํ า ให๎ ผู๎ ศึ ก ษาได๎ รั บ บทบาทให๎ เ ป็ น ทั้ ง นั ก ขํ า ว นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ๑
รวมทั้งนักบัญชีคอยติดตามผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก เพื่อเข๎าไปเลํนเดิมพันในสนาม ผู๎ศึกษาถือสมุด ดินสอ
เดินตามหลังพี่จิน (นามสมมติ) ไปยังมุมหนึ่งบนปะรําพิธีชั้น 2 ซึ่งเป็นที่ประจําของเธอ และมีคนรู๎จัก
ทักทายเธอวํา “พา40นักบัญชีมากันเหอ” “เออแหละ ยังเหลือแต่มือปืนที่ไม่ พามา” ผู๎ศึกษาฟังแล๎ว
ถึงกับชะงัก
กระบวนการเอา 'ความเป็นหญิ ง ' ไปใช๎ในพื้นที่ส าธารณะ เชํน กรณีน๎ารุํง (นาม
สมมติ) เธอมักทํากับข๎าวหรือเตรียมหุงข๎าว ซื้อกับข๎าวให๎สามีและลูกไว๎ที่พักวัวชั่วคราว เมื่อวัวที่บ๎าน
ของเธอติดคูํชนในสนามที่อยูํไมํไกลจากบ๎านของเธอ เธอกลําวกับผู๎ศึกษาวํา
37

ประโยคนี้อธิบายได๎วํา ขายของเหลือใชํวําจะทําให๎ตาย ถ๎าขายของแล๎วตายก็สมควรที่จะต๎องร๎องไห๎
ทําพันนี้หลาว (ภาษาใต๎) หมายถึง ทําแบบนี้อีกแล๎ว
39
หนะอาโย๎ (ภาษาใต๎) หมายถึง ชนะบํอยๆ
40
พา (ภาษาใต๎) เป็นคําที่สามารถใช๎ได๎ไมํวําประธานหรือคํานามจะเป็นคน สัตว๑ สิ่งของ หมายถึง จูง นํา พา
38
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“ผู้หญิงต้องทางานบ้านได้ ถ้าไม่ได้ต้องหัดทา (งานบ้าน) ให้ได้”
(น๎ารุํง (นามสมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 28 มกราคม 2555)
“ผู้ชายเล่น (เดิมพัน) หนะแล้วจะให้ผู้หญิงเก็บเงินที่หนะเอาไว้ ผู้ชายเล่นมาก เล่นให้ได้ตังค์เยอะ เล่น
จนหมดตัว ไม่เหมือนผู้หญิง เล่นหนะแล้วก็พอ”
(พี่สาว (นามสมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 11 กุมภาพันธ๑ 2554)
จากตัวอยํางสะท๎อนให๎เห็นวํา ผู๎หญิงยังคงใช๎ 'ความเป็นหญิง' ที่เกํงในงานบ๎านงาน
เรือน หรือความละเอียด รอบคอบ ใจเย็น ไปใช๎ในพื้นที่สาธารณะ เพราะชํวยให๎การดํารงชีวิตของ
ครอบครัวของเธอราบรื่น
3. พิธีกรรมความเชื่อเป็นเครื่องมือรูปแบบหนึ่งของระบบชายเป็นใหญ่
พิธี กรรมความเชื่อ ที่เ กิดขึ้นในบริบทสนามวัว ชน โดยสํ วนใหญํ มีผู๎ ชายเป็นผู๎ ประกอบ
พิธีกรรมไมํวําจะเป็น การถือขวดน้ํามนต๑ ถังน้ํา กล๎วยน้ําว๎า หมอวัว จากที่พักวัวชั่ว คราวจนเข๎า
มาถึ ง บริ เ วณภายในสนามสั ง เวี ย น และดํ า เนิ น การเช็ ด ล๎ า งวั ว ชน ทํ า การชน จนรู๎ ผ ลแพ๎ -ชนะ
แม๎ ก ระทั่ ง ที ม งานของวั ว ชนและฝ่ า ยก็ ป ระกอบด๎ ว ยผู๎ ช าย อาจจะมี ผู๎ ห ญิ ง บ๎ า งแตํ เ ป็ น สํ ว นน๎ อ ย
เนื่องจากความรู๎ที่สร๎างขึ้นโดยระบบชายเป็นใหญํกีดกันผู๎หญิงมิให๎ เข๎าถึงวัฒนธรรมสํวนนี้ ด๎วยการ
อ๎างความแตกตํางทางเพศ ซึ่งมีผลให๎เกิดการปฏิบัติที่ไมํเทําเทียมกัน
“ผู้หญิงเค้าหม้ายเข้าไป เวลาวัวแห41 เดี๋ยวแหลน42ไม่ทัน ฉ่า43”
(ลุงพวน (นามสมมติ) ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 15 มีนาคม 2555)
“ผู้หญิงก็เข้าไปได้น่ะ แต่น้าไม่กล้าเข้าไป กลัว”
(น๎ารุํง (นามสมมติ). ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 28 มกราคม 2555)
บางครั้งความรู๎บางอยํางถูกทําให๎สั่นคลอน เนื่องจากที่ใดมีการกดทับ กีดกัน มักมีการตํอสู๎
ตํอรองเสมอ หรือที่ฟูโกต๑ เรียกวํา “other spaces” (ไชยรัตน๑ เจริญสินโอฬาร, 2545)
เชํนเดียวกับเจ๏เกียว (นามสมมติ) ซึ่งเธอเป็นเจ๎าของวัวชน และกล๎าที่จะเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งในการ
ประกอบพิธีกรรม หลายคนในวงการวัวชนเชื่อวําเธอใช๎ไสยศาสตร๑กับวัวชนของตน เพื่อให๎ได๎รับชัย
ชนะ
“วัวอยู่ตรงไหน้ แกเดินตามหลัง ขนาดหันหลังกลับแล้ว ไม่สู้ แกชี้หน้าให้กลับไปชน ก็ยังชนห
นะ” (น๎ารุํง (นามสมมติ). ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 28 มกราคม 2555)
อภิปรายผล
ผลจากการออกสูํพื้นที่สาธารณะของผู๎หญิง ทําให๎เธอมีบทบาทมากกวําการเป็นเมีย แมํ และ
แมํบ๎านที่ได๎รับในพื้นที่สํวนตัว รวมทั้งพื้นที่สาธารณะที่เรียกวํา “สนามวัวชน” บทบาทใหมํที่เกิดขึ้น
คือ บทบาทของผู๎เลี้ยงวัวชนเป็นอาชีพ นักเลํนเดิมพัน ผู๎ชม และผู๎ประกอบการ เมื่อมองผิวเผินอาจ
41

อาการของวัวชนทีต่ กใจ ตื่นกลัว ขณะที่อยูํในสนามสังเวียน
แหลน (ภาษาใต๎) หมายถึง วิ่ง
43
ฉํา (ภาษาใต๎) หมายถึง ช๎า
42
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พบวํา พื้นที่ “สนามวัวชน” เป็นเพียงพื้นที่ของการพนันเทํานั้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สังคมกําหนดและให๎
ความหมายที่ตายตัว หากแตํความจริงแล๎วกลับมีการเคลื่อนไหวในความหมายอยูํตลอดเวลา ผู๎หญิ ง
เหลํานี้ได๎สร๎างพื้นที่แหํงนี้ให๎มีความหมายที่หลากหลาย เชํน พื้นที่ของการประกอบอาชีพ พื้นที่ของ
การประชาสัมพันธ๑สินค๎า พื้นที่ของการใช๎เวลาวํางและความเป็นสํวนตัว พื้นที่ของการครอบครอง
ตําแหนํงแหํงที่ภายในสนามวัวชน พื้นที่ของการสร๎างเครือขํายความสัมพันธ๑แบบไมํเป็นทางการ จึง
สะท๎อนให๎เห็นวํา พื้นที่ดังกลําวกลับเป็นพื้นที่ที่เชื่อมตํอระหวํางพื้นที่สํวนตัวและพื้นที่สาธารณะเข๎า
ด๎วยกัน นั่นหมายความวํา ไมํมีพื้นที่สํวนใดที่เป็นของเพศหนึ่งเพศใดอยํางชัดเจน แตํเป็นพื้นที่
(สาธารณะ) ของทุกคน รวมถึงกิจกรรมทางสังคมทุกอยํา งที่เปิดโอกาสให๎ผู๎หญิงได๎มีสํวนรํวมบน
พื้นที่ดังกลําว
ในงานของ สมสุ ข หิ นวิมาน (2544) ผู้ หญิ งกับการใช้เ วลาว่าง ได๎กลํ าวถึ งการเชื่อ มโยง
ระหวํางพื้นที่สํวนตัว (บ๎าน) กับ พื้นที่สาธารณะ (โลกภายนอก) ของผู๎หญิงซึ่งเป็นแมํบ๎านวํา ผู๎หญิง
กลุํ มนี้มิได๎ตัดขาดกั บโลกภายนอกอยํางสิ้ นเชิง แตํพวกเธอสามารถเข๎าถึงโลกปัจจุบัน และตํอ สู๎
ตํอรองกับระบบความเชื่อที่ได๎จํากัดพื้นที่สํวนตัว โดยเชื่อวําพื้นที่นั้นเหมาะสมกับเธอ ซึ่งเธอใช๎เวลา
วํางจากการทํางานบ๎านหรือขณะที่ทํางานบ๎านดูโทรทัศน๑ไปด๎วย ซึ่งแตกตํางจากงานของผู๎ศึกษา
ตรงที่ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักของผู๎ศึกษามีสํวนรํวมอยูํบนพื้นที่สาธารณะที่เรียกวํา “สนามวัวชน” ทําให๎มี
บทบาทหลากหลาย และสร๎างความหมายให๎กับพื้นที่ที่แตกตํางออกไป ซึ่งเป็นวิธีการตํอสู๎ตํอรองใน
อีกรูปแบบหนึ่ง
สังคมบัญญัติลักษณะผู๎หญิงให๎ผู๎หญิงควรมี 'ความเป็นหญิง' หากแตํผู๎หญิงกลับเป็นผู๎เลือกที่
จะยอมรับหรือไมํยอมรับ สําหรับผู๎หญิงในบริบทสนามวัวชนกระบวนการตํอรอง เพื่อสร๎างอัตลักษณ๑
ใหมํที่เกิดขึ้นจึงมีด๎วยกัน 2 ลักษณะ คือ กระบวนการเอา 'ความเป็นหญิง' ไปใช๎ในพื้นที่สาธารณะ
และกระบวนการถอด 'ความเป็นหญิง' และเอา 'ความเป็นชาย' มาสวมใสํ กระบวนการเหลํานี้แสดง
ถึงจุดยืนของผู๎หญิงวํา เธอต๎องการเลือ กที่จะเป็นผู๎กระทําการเสียเองมากกวําที่จะให๎สังคมเป็นผู๎
กําหนดชะตาชีวิตให๎ สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ จึงกลายเป็น อัตลักษณ๑ที่ผู๎หญิงเป็นผู๎สร๎างขึ้นมา
โดยเฉพาะอัตลักษณ๑ที่เกิดจากกระบวนการถอด 'ความเป็นหญิง' และเอา 'ความเป็นชาย' มา
สวมใสํ สํ ว นหนึ่งของสั งคมกลั บไมํเ ห็ นด๎ว ยกับการสร๎างอัต ลักษณ๑ใ หมํที่เ กิดขึ้น เนื่อ งจากขัดตํอ
'ความเป็นหญิง' ที่สืบตํอกันมา เมื่อเป็นเชํนนี้ เธอจึงมีวิธีปรับตัวเพื่อให๎ตนมีพื้นที่ยืน และได๎รับการ
ยอมรั บ จากสั ง คม โดยใช๎ ก ระบวนการเอา 'ความเป็ น หญิ ง 'ไปใช๎ รํ ว มกั น ในพื้ น ที่ ส าธารณะ
กระบวนการทั้งสองลักษณะสะท๎อนให๎เห็นถึง ความย๎อนแย๎งของปรากฏการณ๑ คือ ผู๎หญิงมีอิสระทาง
ความคิดและเป็นฝ่ายเลือกกระทําการมากขึ้นกวําในอดีต เพื่อต๎องการหลุดออกจากกรอบกฎเกณฑ๑
ทางสังคม แตํขณะเดียวกัน พบวํา การสร๎างอัตลักษณ๑โดยผํานกระบวนการทั้งสองกลับเป็นการสร๎าง
ความมั่นคง และเข๎มแข็งให๎กับระบบชายเป็นใหญํให๎ดํารงตํอไป เพราะ 'ความเป็นหญิง' เป็นลักษณะ
ที่สังคมเห็นวําเหมาะสมกับผู๎หญิง แม๎ผู๎หญิงจะเอา 'ความเป็นชาย' มาสวมใสํแล๎วก็ตาม แตํก็ต๎องเอา
'ความเป็นหญิง'ไปใช๎ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให๎สังคมยอมรับและมีพื้นที่ยืนทางสังคม
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ในความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับพื้นที่มักมีเรื่องอํานาจเข๎ามาเกี่ยวข๎องด๎วยเสมอ เชํนเดียวกัน
ในพื้นที่สนามวัวชน ผู๎หญิงถูกระบบชายเป็นใหญํอ๎างสิทธิ์ โดยใช๎ความเชื่อที่ปลูกฝังกันมาผํานระบบ
การขัดเกลาทางสังคมวํา ผู๎หญิงมีสภาพทางชีวะที่ไมํเอื้ออํานวยตํอการเคลื่อนไหว หากเกิดเหตุที่ไมํ
คาดคิดเกิดขึ้นในสนามสังเวียน อาจเป็นอันตรายตํอผู๎หญิงได๎ เนื่องจากสภาพรํางกายไมํคลํองแคลํว
วํองไว หากผู๎หญิงเข๎าไปมีสํวนรํวมในพิธีกรรมหรือขณะที่วัวชนอยูํในสนามสังเวียน
งานวิจัย บทบาทของผู้ ห ญิ ง ชาวบ้า นในการพัฒนา: กรณีศึ กษาบทบาทของผู้ หญิ งใน
เครือข่ายชุมชนเมือง ของ เนตรดาว แพทย๑กุล (2544) ชี้ให๎เห็นประเด็นข๎างต๎นได๎วํา จริงอยูํที่ผู๎หญิง
ก๎าวข๎ามพื้นที่สูํพื้นที่สาธารณะ โดยการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนในฐานะนักพัฒนา ทําให๎ผู๎หญิง
ได๎ขยายอํานาจบนพื้นที่สาธารณะ แตํก็มิได๎ความหมายวํา ผู๎หญิงจะเป็นอิสระจากรัฐและชายเป็น
ใหญํ ไ ด๎ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาของภาครั ฐ ที่ เ ปิ ด โอกาสให๎ ผู๎ ห ญิ ง เข๎ า มามี สํ ว นรํ ว มในการพั ฒ นา
กลายเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเมืองให๎แกํกลุํมอํานาจหรือผู๎ชายมากขึ้น รวมทั้งครอบครัว
ของเธอตํางตํอต๎านการเป็นนัก พัฒนา เธอจึงตํอรองเพื่อให๎ตนมีพื้นที่อยูํในฐานะนักพัฒนา โดยการ
ตอบสนองความคาดหวังของครอบครัว หรือไมํก็เลือกที่จะไมํยอมรับหรือทําตามบทบาทที่ครอบครัว
คาดหวัง
ข้อเสนอแนะ
ประเด็นแรก คือ สํงเสริมความรู๎เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู๎หญิงในบริบทสนามวัว ชน เล็งเห็น
ความสําคัญในแงํของความคิด ความรู๎สึก ของผู๎หญิงที่มีตํอการเลือกปฏิบัติทางสังคม สร๎างความ
เข๎าใจแกํ สั งคมในประเด็นของความแตกตางทางเพศวํา เกิดจากอํานาจของความรู๎ที่ถูกผลิต ขึ้น
ภายใต๎ระบบชายเป็นใหญํ แตํผู๎หญิงก็มิได๎จํานนตํอความรู๎ดังกลําว หากแตํมีการตํอสู๎ ตํอรองเพื่อให๎
ได๎มาซึ่งการมีพื้นที่ยืนและการยอมรับจากสังคม โดยการสร๎างพื้นที่ให๎มีความหมายหลากหลาย และ
สร๎างอัตลักษณ๑ที่ไมํตายตัว
ประเด็นที่ส อง คือ ความรํวมมือจากทุกสํว นที่เ กี่ยวข๎อง เรื่องการพัฒนา ปรับปรุง แก๎ไข
บริเวณทางกายภาพในสนามวัวชนให๎มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากปะรําพิธีเกือบทุก
แหํ ง มี โ ครงสร๎ า งไมํ มั่ น คง แข็ ง แรง ห๎ อ งน้ํ า มี ไ มํ เ พี ย งพอหรื อ สะอาด ควรมี ห นํ ว ยพยาบาลคอย
ให๎บริการและมีมาตรการรองรับความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
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เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาประชาธิปไตย :
กรณีศึกษาสภาพัฒนาการเมือง
Political Economy on Democratic Development :
Political Development Council’s Case Study
ชาคร พิทักษ์วัชระ
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร๑การเมือง จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
บทนา
สภาพั ฒ นาการเมื อ งและกองทุ นสภาพั ฒนาการเมื อ งภาคพลเมือ งได๎ ถื อ กํ า เนิด ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 ในรัฐบาลภายใต๎การนําของนายกรัฐมนตรี พลเอก
สุ ร ยุ ท ธ๑ จุ ล านนท๑ ได๎ มี นโยบายอยํ า งชั ดเจนที่ แ ถลงตํ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ หํ งชาติ เมื่ อ วั น ที่ 3
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ในสํวนของนโยบายด๎านการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร
ข๎อ 1.3 วํา จะจัดทําแผนแมํบทพัฒนาการเมือง ที่เสริมสร๎างระบบคุณธรรม จริยธรรมทางการเมือง
วัฒนธรรมและการเรียนรู๎ใหมํทางการเมือง โดยการจัดตั้ง "สภาพัฒนาการเมือง" ให๎เป็นองค๑กรหลัก
ในการจัดทําและดําเนินการให๎แผนแมํบทพัฒนาการเมือง ประสบความสําเร็จรวมทั้งทําหน๎าที่
ประสาน ติดตาม กํากับการดําเนินการตามแผนแมํบทพัฒนาการเมือง ให๎ดําเนินไปอยํางตํอเนื่องเพื่อ
เป็นการสนองตอบเจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญโดยจัดตั้ง “คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนา
การเมืองและยกรํางแผนแมํบทพัฒนาการเมือง” ขึ้น มีอํานาจหน๎าที่ดังนี้
1. เสนอแนะรูปแบบ องค๑ประกอบและกระบวนการในการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง
2. เสนอรํางกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง
3. จัดทําแผนแมํบทพัฒนาการเมือง
4. เสนอการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการที่จําเป็นตํอการพัฒนาการเมือง44
คณะกรรมการฯ ได๎ มี ข๎ อ สรุ ป เบื้อ งต๎ นจากบทเรี ยนทางประวั ติศ าสตร๑ ที่ มี การปฏิรู ป ทาง
การเมืองที่ผํานมาวํา ถึงแม๎จะมีการผลักดันจากภาคประชาชนหลายๆ สํวนอยํางกว๎างขวาง จนทําให๎
เกิดการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญํในปี พ.ศ. 2535 ก็ตาม แตํรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
การเมืองในครั้งนั้นก็ยังไมํสามารถแก๎ไขปัญหาตํางๆ ในเชิงโครงสร๎างได๎ มิหนําซ้ํายังกลับกลายเป็น
การทําให๎นักการเมืองยิ่งมีอํานาจมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการเตรียมการฯ จึงมีความเห็นรํวมกันวํา
การปฏิ รู ป การเมื อ งที่ แ ท๎ จ ริ ง นั้ น จะต๎ อ งเน๎ น ที่ ทํ า ให๎ เ กิ ด การกระจายอํ า นาจที่ เ ป็ น ธรรมและการ
44

คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกรํางแผนแมํบทพัฒนาการเมือง,
บันทึกเจตนารมณ์ภาคประชาชนจัดตัง้ สภาพัฒนาการเมือง (2550), หน๎า 55.
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เสริมสร๎างวัฒนธรรมการเมืองให๎แกํภาคประชาชนเพื่อนําไปสูํการสร๎างการเมืองของภาคประชาชนให๎
เข๎มแข็งและเติบโตจนสามารถคูํขนานไปกับการเมืองของนักการเมืองได๎ ทําให๎เกิดการถํวงดุลอํานาจ
และกลายมาเป็นรากฐานที่ชํวยสร๎างให๎เกิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจที่
มั่นคงของประเทศไทยได๎ อีกทั้งในกระบวนการยกรํางแบบแผนแมํบทพัฒนาการเมืองในครั้งนี้ มี
ลักษณะที่แตกตํางจากกระบวนการรํางแผนพัฒนาการเมืองในอดีตที่ผํานมา เนื่องจากกระบวนการ
ยกรํางในครั้งนี้เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการรํางฯมากฉบับหนึ่ง โดยมี
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศและหลากหลายอาชีพรวมทั้งสิ้นกวํา 30 เวที
และมีผู๎เข๎ารํวมมากกวํา 3,000 คน โดยสํวนใหญํมีเจตนารมณ๑พ๎องต๎องกันวําสภาพัฒนาการเมือง
จะต๎องเป็นองค๑กรกลางในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการทํางานขององค๑กรและเครือขํายภาค
ประชาชน กิ จกรรมด๎ านสิ ท ธิ เสรี ภาพ การมี สํ ว นรํ ว มของประชาชนแตํล ะพื้ นที่ เพื่อ การพั ฒนา
การเมือ งภาคพลเมือ งและเสริ มสร๎ า งวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยให๎ เ กิ ดขึ้ น ในสั ง คมไทยภายใต๎ 6
ยุทธศาสตร๑ คือ
1. สนับสนุนให๎เกิดการคุ๎มครองสิทธิ เสรีภาพ และสํงเสริมความเข๎มแข็งของภาคประชา
สังคม
2. สนับสนุนให๎เกิดการเสริมสร๎างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีสํวน
รํวมทางการเมือง
3. สนับสนุนให๎เกิดการสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมของผู๎นําและนักการเมือง
4. สนับสนุนให๎เกิดธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร
5. สนับสนุนให๎เกิดความมั่นคง การจัดการความขัดแย๎ง และการสร๎างสังคมสมานฉันท๑
6. สนับสนุนให๎เกิดการกระจายอํานาจ และการสร๎างความเป็นธรรมในการบริหาร
ทรัพยากร45
ในขณะเดียวกับที่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ประกาศใช๎ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ก็มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่สอดคล๎องกับเจตนารมณ๑ของประชาชนดังกลําวข๎างต๎น อยูํในหมวดที่
5 เรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐซึ่งเป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นบทที่บัญญัติถึงภารกิจของ
รัฐบาลที่จะต๎องให๎หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่สําคัญหมวดหนึ่ง โดยมีการบัญญัติ
บังคับให๎รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต๎องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ทุกขั้นตอนในแนวนโยบายด๎านการมี
สํว นรํว มของประชาชนที่มีสํ ว นเกี่ ยวข๎อ งกับการพัฒนาการเมือ ง โดยรั ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
มาตรา 87 ได๎วางหลักไว๎วํารัฐจะต๎องดําเนินการตามแนวนโยบายด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน
ดังตํอไปนี้ (1) สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท๎องถิ่น (2) สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการตัดสินใจทางการเมืองการวาง แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการ
45

คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกรํางแผนแมํบทพัฒนาการเมือง, แผนพัฒนาการเมือง (สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2550), หน๎า34.
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สาธารณะ (3) สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการตรวจสอบการใช๎อํานาจรัฐทุก
ระดับ ในรูปแบบองค๑กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น (4) สํงเสริมให๎
ประชาชนมีความเข๎มแข็งในทางการเมือง และจัดให๎มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง (5) สํงเสริมและให๎การศึกษาแกํประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 บัญญัติให๎
มาตรา 78 (7) กําหนดให๎รัฐ “จัดให๎มีแผนพัฒนาการเมืองขึ้น รวมทั้งจัดให๎มีสภาพัฒนาการเมืองที่มี
ความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดสํอง ให๎มีการปฏิบัติตามแผนดังกลําวอยํางเครํงครัด”
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ดังกลําว คณะรัฐมนตรีสมัย พลเอก สุรยุทธ๑ จุลานนท๑ เป็น
นายกรัฐมนตรี จึงได๎เสนอรํางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองฯ ตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติและ
ได๎ผํานการพิจารณาให๎ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551 นําลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2551 โดยมีผลให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา (30 มกราคม) เป็นต๎นไป สภาพัฒนาการเมือง จึงได๎จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
พัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข สํงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู๎ดํารงตําแหนํงทาง
การเมืองและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ และสํงเสริมให๎ประชาชนมีความเข๎มแข็งในทางการเมือง
ดั ง นั้ น จึ ง กลํ า วได๎ วํ า เจตจํ า นงทางการเมื อ งในการจั ด ตั้ ง สภาพั ฒ นาการเมื อ ง มี ค วาม
สอดคล๎องกันระหวําง เจตนารมณ๑ของ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กับความต๎องการของภาคประชาชน
อยํางไรก็ตามเมื่อพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองได๎ผํานสมาชิกสภานิติบัญญัติแหํงชาติ
และมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 ก็มีการวิพากษ๑วิจารณ๑จากภาคสังคม, นักวิชาการและ
สื่อมวลชนในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พรบ.สภาพัฒนาการเมือง : ใครได๎ใครเสีย” เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2551 จัดโดย ศูนย๑ศึก ษาชุมชนและพัฒนาการปกครองท๎องถิ่น คณะสังคมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ มีวิทยากรและผู๎เข๎ารํวมสัมมนาจากตัวแทนหลากหลายกลุํม เชํน ดร.
โกวิทย๑ พวงงาม และ นพ.นิรันดร๑ พิทักษัวัชระ ตัวแทนอดีตคณะกรรมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง
อ.คมสันต๑ โพธิ์คง อดีต สสร. ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล ตัวแทนนักวิชาการ เมธา มาสขาว เลขาธิการ
คณะกรรมการรณรงค๑เพื่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการสรุปการสัมมนาวํา เนื้อหาสาระและโครงสร๎างการ
ดําเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง ได๎ผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ๑ที่เป็นรํางเดิมของคณะกรรมการฯ
เกือบทั้งหมด ดังความเห็นของการให๎สภาพัฒนาการเมืองและกองทุนมีสถาบันพระปกเกล๎ามาเป็น
กองเลขา และมี โ ครงสร๎ า งการบริ ห ารที่ ป ระกอบไปด๎ ว ยตั ว แทนนั ก การเมื อ ง องค๑ ก รอิ ส ระและ
ผู๎ทรงคุณวุฒิรวมทั้งตัวแทนจากสภาองค๑กรชุมชนท๎ องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งแตํเดิมคณะกรรมการฯ มี
เจตนารมณ๑ที่ต๎องการให๎องค๑กรนี้เป็นองค๑กรขนาดเล็กทําหน๎าที่ในการบริหารจัดการด๎วยตัวเองโดย
อิส ระ ทํ างานในด๎านการจัดการองค๑ ค วามรู๎เ พื่ อ เสริม สร๎า งสิ ท ธิ เ สรีภาพ การมี สํ ว นรํว มของภาค
ประชาชน ตลอดจนการสร๎างจิต สํ านึก วัฒนธรรมทางการเมือ งในพื้นที่ต ามภูมิภาคตํางๆ มีการ
เชื่อมโยงประสานเครือ ขํายและผลั กดันให๎เกิดการทํางานในการสร๎างสิทธิที่เ ป็นจริงในการแก๎ไข
ปัญหาให๎เกิดประโยชน๑เป็นรูปธรรมตํอประชาชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ไมํวําจะเป็นสิทธิในเรื่องของ
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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การทํามาหากิน สิทธิในเรื่องของการจัดการฐานทรัพยากร สิทธิในเรื่องของการศึกษา สิทธิในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพ สิทธิในเรื่องของการดูแลสื่อภาคประชาชน สิทธิในเรื่องของสวัสดิการ เป็นต๎น
ไมํได๎ต๎องการให๎เป็นองค๑กรขนาดใหญํ องค๑กรในเชิงอํานาจ หรือองค๑กรที่ทําหน๎าที่ในการตรวจสอบ
ซึ่งมีอยูํแล๎วในปัจจุบัน ไมํวํ าจะเป็นรัฐสภา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เป็นต๎น ล๎วน
แล๎วแตํจะถูกครอบงําและแทรกแซงจากอํานาจทางการเมืองและกลุํมผลประโยชน๑ทั้งสิ้น
บทความนี้ ไ มํ ไ ด๎ มี เ จตนารมณ๑ ที่ จ ะมุํ ง วิ พ ากษ๑ วิ จ ารณ๑ ก ารปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ข องสภาพั ฒ นา
การเมือง สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง กองทุนพัฒนาการเมืองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตํผู๎ศึกษา
มุํงที่จะนําเสนอข๎อมูลทางวิชาการใช๎วิธีการศึกษาวิจัยแบบคุณภาพโดยการรวบรวมเอกสารตํางๆ ที่
เกี่ ย วข๎ อ งและใช๎ ก ารสั ม ภาษณ๑ ผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู๎ ป ฏิ บั ติ ง านของสภาพั ฒ นาการเมื อ งภายใต๎
โครงสร๎างตามพระราชบั ญ ญั ติส ภาพั ฒนาการเมือ ง พ.ศ. 2550 ตามแนวทางการศึก ษาแบบ
เศรษฐศาสตร๑การเมือง เพื่อตอบคําถามสองประการ กลําวคือ ประการแรก การขับเคลื่อนของสภา
พัฒนาการเมือง ในการเสริมสร๎างการเมืองภาคพลเมืองนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 มาตรา 78(7) ที่ได๎กําหนดให๎รัฐต๎องจัดให๎มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให๎มีสภา
พัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดสํองให๎มีการปฏิบัติตามแผนดังกลําวอยําง
เครํงครัดหรือไมํ อยํางไร และประการที่สองเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการ
กําหนดทิศทางการทํางานของสภาพัฒนาการเมืองและกองทุนพัฒนาการเมือง ใน 2 ปี ตั้งแตํเริ่มมี
การประกาศใช๎กฎหมายฉบับนี้เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2553
อภิปรายผล
จากการที่ผู๎ วิจั ยได๎ศึก ษาการทํางานของสภาพัฒนาการเมื อ ง พบวํา สมาชิกสภาพัฒนา
การเมือง จํานวน 122 คน (เป็นจํานวนของสมาชิกในขณะที่ผู๎วิจัยได๎ทําการวิจัย ) มีการทํางาน
แบํงเป็นคณะกรรมการชุดตํางๆ เพื่อดําเนินภารกิจตามอํานาจหน๎าที่ที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติ
สภาพั ฒ นาการเมือ งฯ จํา นวน 14 คณะ เป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นสภาให๎ เ ป็น ไปตาม
วัตถุ ประสงค๑ โครงสร๎างของสภาพั ฒนาการเมืองจึงได๎มีการกําหนดองค๑ประกอบของสภาพัฒนา
การเมืองไว๎ใน มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบไปด๎วย
บุคคลที่เป็นตัวแทนจากภาคสังคม พรรคการเมือง ผู๎ทรงคุณวุฒิ องค๑กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตาม
รายละเอียดดังนี้
1) สมาชิกซึ่งมาจากผู๎แทนองค๑ กรภาคประชาสังคม ตามคํานิยาม คําวํา องค๑กรภาคประชา
สังคมใน (1) มาตรา 3 แหํง พระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 ซึ่งที่ประชุมในระดับ
จังหวัดของสภาองค๑กรชุมชนตําบลเลือกกันให๎เหลือจังหวัด ละ 1 คน จํานวน 76 คน
2) สมาชิกที่เป็นตัวแทนจากองค๑กรภาคประชาสังคม ตามคํา นิยาม ใน มาตรา 3 (2) คือ
องค๑ กรภาคประชาสังคมอื่น (ที่ไมํใชํส ภาองค๑กรชุมชน) ที่จดแจ๎งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
จํานวน 16 คน
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3) สมาชิกที่มาจากหัวหน๎าพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกในสังกัด
เป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรทุกพรรคการเมือง พรรคการเมืองละ 1 คน
4) สมาชิกที่มาจากหัวหน๎าพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมือง ซึ่งไมํมีสมาชิกในสังกัด
เป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรทุกพรรคการเมือง เลือกกันเองให๎เหลือ 2 คน
5) สมาชิกที่มาจากประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา เลือกกันเองให๎เหลือ 1 คน
6) สมาชิ ก โดยตํ า แหนํ ง ได๎ แ กํ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการเลื อ กตั้ ง เลขาธิ ก ารสํ า นัก งาน
ผู๎ตรวจการแผํนดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแหํ ง ชาติ เลขาธิ ก ารสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ
ผู๎อํานวยการสถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน (องค๑กรมหาชน) รวมทั้งหมด 6 คน
7) สมาชิกผู๎ทรงคุณวุฒิอื่นจํานวน 10 คน
โดยให๎เลขาธิการสถาบันพระปกเกล๎า เป็นสมาชิกและเลขานุการสภาพัฒนาการเมือง หาก
พิจารณาจากองค๑ประกอบหรือที่มาของสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ประกอบด๎วย สํวนที่มาจาก
ภาคประชาสังคม จํานวน 92 จากผู๎ทรงคุณวุฒิ 10 คน จากองค๑กรอิสระ 6 คน และที่เหลือเป็นสํวน
ที่มาจากภาคการเมืองนั้น จะแตกตํางจากรํางเดิมซึ่งประกอบด๎วย กรรมการที่มาจากการองค๑กรภาค
ประชาสังคมจํานวน 16 คน และผู๎ทรงคุณวุฒิ 11 คน รวม 27 คน เทํานั้น มีผู๎ตั้งข๎อสังเกตวําเป็นการ
ประนีประนอมกับพรรคการเมือง และชนชั้นนํา เป็นการสะท๎อนความสัมพันธ๑ทางอํานาจการเมืองที่
เป็นจริงในสังคมขณะนั้น หาได๎เป็นไปตามเจตนารมณ๑เดิมของผู๎จัดทํารําง ที่ต๎องการเปิดพื้นที่ให๎กับ
การเมืองภาคพลเมืองได๎เข๎ามามีบทบาทที่สําคัญ แทนที่จะเป็นพื้นที่ของนักการเมืองและชนชั้นนํา
ดังนั้น การเข๎ามากําหนดทิศทาง นโยบาย หรือการดําเนินงานของสภาพัฒนาการเมืองจึงอาจกระทบ
ตํอความเป็นอิสระและมีผลตํอปฏิสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่นําไปสูํผลประโยชน๑ของกลุํมอํานาจดังกลําวได๎
เมื่อมาพิจารณาประเด็นสั ดสํวนของสมาชิกสภาพัฒนาการเมือ ง แม๎สัดสํวนที่มาจากภาค
ประชาสังคม (92 คน) จะเป็นสัดสํวนที่มากที่สุดนั้น แตํเมื่อพิจารณารายละเอียดแตํละสํวนที่ถูก
แบํงเป็น 2 คือ สํวนแรกมีจํานวน 76 คน มาจากสภาองค๑กรชุมชน ในมาตรา 7 (1) ตามบทเฉพาะ
กาล ในมาตรา 40 (1) กําหนดให๎ได๎มาภายใน 210 วัน นับตั้งแตํวันที่บังคับใช๎พระราชบัญญัตินี้ ทั้งที่
จุดเริ่มต๎นของแนวความคิดนี้ ไมํได๎มีความสัมพันธ๑กับเรื่องสภาองค๑กรชุมชนตั้งแตํต๎นแตํประการใด
ทําให๎การจัดตั้งสภาองค๑กรชุมชนในระดับตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค๑กรชุมชน พ.ศ. 2551
ถู ก บั ง คั บ ให๎ เ รํ ง รี บ จั ด ตั้ ง ให๎ เ ป็ น ไปตามเวลาที่ กํ า หนดทั้ ง ที่ สํ ว นใหญํ ยั ง ไมํ มี ค วามพร๎ อ มทั้ ง ที่
เจตนารมณ๑เดิมของพระราชบัญญัติสภาองค๑กรชุมชนนั้นต๎องการที่จะกระทําอยํางคํอยเป็นคํอยไป
อยํ า งที่ ร ะบุวํ า “การจัด ตั้ ง สภาองค๑ ก รชุ ม ชนตํ า บล ให๎ เ ป็ น ไปตามความของชุ ม ชนท๎อ งถิ่ น ตาม
ธรรมชาติ สอดคล๎ อ งกั บ วิ ถี วั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชน และความเห็ น พ๎ อ งต๎ อ งกั น ของผู๎ ที่
เกี่ยวข๎อง”46 นอกจากนั้น ควรตั้งข๎อสังเกตด๎วยวํา ไมํได๎เกี่ยวข๎องกับจุดประสงค๑เดิมของสภาองค๑กร
46

สภาพัฒนาองค๑กรชุมชน (องค๑กรมหาชน), สภาองค๑กรชุมชนกรุงเทพฯ) : สภาพัฒนาองค๑กรชุมชน กระทรวง (องค๑กรมหาชน)
(มปป ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑, หน๎า 12
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ชุมชน ที่มีจุดมุํงหมายวํา “สภาองค๑ ก รชุมชนเป็นการเสริมสร๎างองค๑ กรชุมชนให๎เ ข๎มแข็ง เพื่อ ให๎
องค๑กรชุมชนมีสถานภาพที่ชัดเจนในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น รํวมกับสถาบันตํางๆ ใน
ท๎องถิ่น”47 ดังนั้น การดึงสภาองค๑กรชุมชน ตาม พ.ร.บ. สภาองค๑กรชุมชน พ.ศ. 2551 เข๎ามาเป็น
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง นอกจากจะเป็นตัวเรํงให๎การจัดตั้งเป็นไปอยํางรวดเร็วเพื่อรองรับแล๎ว
และเป็นการดึงสองสํวนที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องกันทั้งที่ไมํได๎มีความสัมพันธ๑กันตั้งแตํต๎นโดยสภาองค๑กร
ชุมชนอยูํภายใต๎การดูแลรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ อีกทั้ง กระบวนการการจัดตั้งสภาองค๑กรชุมชนที่ยังไมํพร๎อมอยูํในระยะเริ่มต๎น
จึงอาจมีโ อกาสติด อยูํภายใต๎ อํานาจการแทรกแซงขององค๑ กรต๎นสั งกัดหรือ องค๑ กรอื่น ๆ ที่อ ยูํใ น
กระบวนการดังกลําวได๎
ขณะที่ในสํวนที่ 2 ของภาคประชาสังคม คือ สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา 7 (2)
ไมํได๎มาจากการเลือกกันเอง แตํมาจากกระบวนการสรรหา ตามมาตรา 8 กลําวคือ หลังจากองค๑กร
ประชาสังคมดังกลําว ได๎รับการจัดแจ๎งตํ อสํานักงานแล๎ว องค๑กรเหลํานั้นจะเสนอชื่อผู๎แทนองค๑กรแตํ
ละองค๑กรให๎สํานักงาน และสํานักงานจะทําการสํงรายชื่อให๎คณะกรรมการสรรหาเป็นผู๎สรรหาให๎ได๎
จํานวน 16 คน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดียวกันนี้เองก็เป็นผู๎สรรหาสมาชิกที่มาจากผู๎ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 7 (7) จํานวน 10 คนด๎วย โดยคณะกรรมการสรรหานี้มีทั้งหมด 7 คน แบํงเป็นมี 2 สํวน
คือ
ตาม มาตรา 11 (1) 4 คน ประกอบด๎วย 1) กรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งที่คณะกรรมการ
เลื อ กตั้งมอบหมาย 2) กรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแหํงชาติค นหนึ่งที่ค ณะกรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชน
แหํงชาติมอบหมาย 3) ผู๎ตรวจการแผํนดินคนหนึ่ง ซึ่งผู๎ตรวจการแผํนดินรํวมกันมอบหมาย และ 4)
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย
ตามมาตรา 11 (2) 3 คน คือ อาจารย๑จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีการให๎
ปริญญาตรีด๎านนิติศาสตร๑ รัฐศาสตร๑ รัฐประศาสนศาสตร๑ เศรษฐศาสตร๑ การพั ฒนาชุมชนหรือสังคม
และสื่ อ สารมวลชน จํานวน 3 คน แบํงเป็น 1) ที่ได๎รับการเสนอชื่อ จากที่ประชุมรํว มกันของ
อธิ ก ารบดีส ภาบั นอุ ดมศึก ษาของรัฐ จํ านวน 2 คน และ 2) จากที่ป ระชุม รํว มกัน ของอธิ ก ารบดี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 คน
ข๎อสังเกตที่นําสนใจก็คือ ไมํมีองค๑ประกอบของคณะกรรมการสรรหาที่มาจากผู๎ทรงคุณวุฒิ
จากภาคประชาสังคมแตํอยํางใด
โครงสร๎างถัดไปที่ควรพิจารณา คือ คณะกรรมการบริหารสํานักงาน อันประกอบด๎วย
1) ประธานสภาพัฒนาการเมือง เป็นประธานกรรมการ
2) รองประธานสภาพัฒนาการเมือง เป็น รองประธานกรรมการฯ
3) กรรมการสภาพัฒนาการเมือง ที่มาจากสภาองค๑กรชุมชน 1 คน
4) กรรมการสภาพัฒนาการเมือง ที่มาจากองค๑กรภาคประชาสังคมอื่น 1 คน
47

สภาพัฒนาองค๑กรชุมชน (องค๑กรมหาชน), สภาองค๑กรชุมชน ,หน๎า 12
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5) กรรมการสภาพัฒนาการเมือง ที่มาจากผู๎ทรงคุณวุฒิ 1 คน
6) กรรมการสภาพัฒนาการเมืองที่มาจาก (3) พรรคการเมืองที่มี ส.ส. (4) พรรค
การเมือ งที่ไ มํมี ส.ส. และ (5) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิ ส ภา และ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา โดยเลือกกันเองให๎เหลือ 1 คน
7) เลขาธิการ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล๎า) เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานฯ มีอํานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
1) กํากับดูแลการบริหารของสํานักงานให๎เป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมือง
2) พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจําปีและวางกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานกํอนเสนอตํอสภาพัฒนาการเมือง
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3) วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอํานาจหน๎าที่ และการดําเนินงานของ
สํานักงาน
ทั้ ง นี้ ใ นสํ ว นของสํ า นั ก งานของสภาพั ฒ นาการเมื อ งนั้ น เป็ น หนํ ว ยงานอิ ส ระในสถาบั น
พระปกเกล๎ า ทํ าหน๎าที่ ส นั บสนุ นการดํ าเนิ นกิ จกรรมตามอํา นาจหน๎า ที่ข องสภาพัฒนาการเมือ ง
รวมทั้งเป็นหนํวยธุรการและงานวิชาการ ภายใต๎การกํากับดูแลของประธานสภา โดยมี เลขาธิการ
(เลขาธิการสถาบันพระปกเกล๎า) เป็นผู๎รับผิดชอบการบริหารของสํานักงาน
เมื่ อ พิ จ ารณาองค๑ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งาน แล๎ ว จะเห็ น ได๎ วํ า
ประกอบด๎วยตัวแทนจากสัดสํวนแตํละภาคของสภาพัฒนาการเมือง มีอํานาจหน๎าที่ตามที่ระบุมาแล๎ว
ข๎างต๎น ดังนั้น การตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักงานขึ้น จึงถูกตั้งข๎อสังเกตและมีความหํวงใยอยําง
มากวําผู๎ ที่จะมีสํ วนในการกําหนดการทํางาน หรือ ทิศ ทางของสภาพัฒนาการเมือ งที่แท๎จริง คื อ
คณะกรรมการบริหารสํานักงาน นั่นเอง ในขณะที่ สัดสํวนตัวแทนภาคประชาชน มีแคํ 2 ใน 7 เทํานั้น
โครงสร๎างอีกสํวนหนึ่งที่สําคัญ คือ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตาม พ.ร.บ. สภา
พั ฒ นาการเมื อ งพ.ศ. 2551 เพื่ อ ชํ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมสาธารณะของชุ ม ชน รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการของกลุํมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือ ขํายทุกรูปแบบให๎สามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความต๎องการของชุมชนในพื้นที่ (มาตรา 31) โดยในสํวนกองทุนนั้น นอกจากเงิน
ประเดิมที่ได๎จากรัฐบาลเกี่ยวกับคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกรํางแผน
แมํ บ ทพั ฒ นาการเมื อ งแล๎ ว ที่ ม าของกองทุ น ที่ สํ า คั ญ คื อ 1) เงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลจั ด สรรให๎ จ าก
งบประมาณแผํนดิน และ 2) เงินหรือทรัพย๑สินที่มีผู๎มอบให๎เพื่อสมทบกองทุน
คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด๎วย
1) คณะกรรมการบริหารสํานักงาน (6 คน) ซึ่งประกอบด๎วย (1) ประธานสภา
พัฒนาการเมือง (2) รองประธานสภาพัฒนาการเมือง (3) กรรมการสภาที่มา
จากสภาองค๑กรชุมชน (4) กรรมการสภาฯ ที่มาจากองค๑กรภาคประชาสังคมอื่น
(5) กรรมการสภาฯ ที่มาจากผู๎ทรงคุณวุฒิ (6) กรรมการสภาฯ ที่มาจากพรรค
การเมืองที่มี ส.ส. (4) พรรคการเมืองที่ไมํมี ส.ส. และ (5) ประธาน
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
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คณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
วุฒิสภา โดยเลือกกันเองให๎เหลือ 1 คน
2) ผู๎อํานวยการสํานักงบประมาณ
3) ผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู๎เชียวชาญทางด๎านการเงินการบัญชี
4) ผู๎ทรงคุณวุฒิทางการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
5) เลขาธิการ คือ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล๎า เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริห ารกองทุน มีหน๎าที่ใ นการบริหารกองทุน ให๎เ ป็นไปตามระเบียบที่ส ภา
พัฒนาการเมืองกําหนด รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการใช๎จํายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินของกลุํมประชาชนที่รวมตัวกัน โดยใน
มาตรา 33 กําหนดให๎คํานึงถึงกิจกรรมที่มีลักษณะดังตํอไปนี้
1) กิจกรรมที่มีลักษณะการดําเนินงานที่เป็นการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และสถาบันการเมือง รวมทั้งสถาบันอื่นที่เกี่ยวข๎อง
2) กิ จกรรมที่ ส นั บสนุ น หรื อ สํ ง เสริ ม ให๎ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนั กถึ ง ความสํ าคั ญ ของ
การเมือ ง สิทธิ หน๎าที่ และความรับผิ ดชอบของประชาชนที่พึงมีภายใต๎ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นพระประมุข
3) กิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน หรือองค๑กรภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะบทบาทของประชาชน ชุมชน หรือ องค๑กรภาคประชาสั งคมในสํ วนที่เ กี่ยวข๎องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
4) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับข๎อที่ 1, 2 และ 3
5) กิจกรรมอื่นตามวัตถุประสงค๑ของกองทุนที่สภาพัฒนาการเมืองเห็นสมควร
จะเห็นได๎วํา กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมือง สัดสํวนที่สําคัญมาจาก คณะกรรมการ
บริหารสํานักงาน จํานวน 7 คน (รวมเลขาธิการสถาบันพระปกเกล๎า) ในจํานวนกรรมการบริหาร 10
คน ภายใต๎องค๑ประกอบดังกลําวนี้ จึงเป็นการตอกย้ําให๎เห็นชัดวํา คณะกรรมการบริหารสํานักงาน
เป็นเสมือน “ผู๎บริหารตัวจริง” ใน “สภาพัฒนาการเมือง”
ประเด็นสุดท๎าย คือ แผนการใช๎งบประมาณของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ผู๎วิจัย
ได๎ศึกษาแผนการใช๎งบประมาณ ระหวํางปี พ.ศ. 2551-2552 ในหนังสือ “รายงานประจําปี 25512552 สภาพัฒนาการเมือง” พบวํา กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองได๎รับงบประมาณรวมแล๎ว
130 ล๎านบาท คือ ในปี 2551 ได๎รับจํานวน 80 ล๎านบาท และในปี 2552 ได๎รับจํานวน 50 ล๎านบาท
งบประมาณดังกลําวถูกจัดสรรกระจายไปตามประเภทโครงการ 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ เครือขําย และ
งบสนั บ สนุ น การวิ จั ย โดยในปี 2552 กองทุ น สภาพั ฒ นาการเมื อ งภาคพลเมื อ งมี ก ารอนุ มั ติ
งบประมาณทั้งสิ้น 90,581,910 บาท เป็นโครงการที่ถู กกระจายไปยังพื้นที่ทั้ง 5 ภาค รวมกัน
71,100,060 บาท สังเกตได๎วําเป็นการจัดสรรงบประมาณให๎พื้นที่มีสัดสํวนที่สูงมาก แตํงบประมาณ
สํวนใหญํนั้น จะใช๎ไปในเรื่องของการอบรม สัมมนาให๎ความรู๎ในเรื่องประชาธิปไตย 48 นายจินดา บุญ
48

รายงานประจําปี 2551-2552 สภาพัฒนาการเมือง , หน๎า 60
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จันทร๑ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาการเมือง ให๎ความเห็นไว๎วํา “โครงการอบรม สัมมนาให๎ความรู๎
ทางด๎านประชาธิปไตยนี้สามารถทําให๎เสร็จสิ้นภายใน 1-2 วัน และสามารถเคลียร๑งบประมาณ หรือ
เบิกจํายได๎เสร็จสิ้น จึงกลายเป็นโมเดลทั่วไป”49 ดังเชํนตามรายงานการประเมินผลของคณะกรรมการ
อิสระติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบวํา ผลปฏิบัติงานในโครงการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวนแผนพั ฒ นาการเมื อ งและแนวทางการขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาการเมื อ ง ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศและโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเมือง
และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเมือง มีผลการประเมิน คือ “พอใช๎” สํวน
โครงการสํงเสริมสนับสนุนความเข๎มแข็งของการเมืองภาคพลเมือง – กิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุน
ความเข๎มแข็งการเมืองภาคพลเมือง 5 ภูมิภาคตามบริบทของพื้นที่ มีผลการประเมิน คือ “ปานกลาง”
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ตารางเปรียบเทียบความลักษณะความแตกตํางของพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง
พ.ศ. 2551 และฉบับของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกรํางแผนแมํบท
พัฒนาการเมือง
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง
สภาพัฒนาการเมือง ร่างฯ เดิม
พ.ศ.2551
ที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างสภาพัฒนาการเมือง
- เน๎นการทํางานพื้นที่เป็นตัวตั้ง (โดยองค๑กร
- รวมศูนย๑อํานาจ
ชุมชน)
- สภาอํานาจนิยม
- เน๎นการทํางานพัฒนาองค๑ความรู๎
- สภาประกอบด๎วยนักการเมือง ชนชั้นนํา
- มีความเป็นอิสระ ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิ
(สํวนกลาง+สํวนท๎องถิ่น)
+ ผู๎มีประสบการณ๑
- ทํางานแนวดิ่ง
- ทํางานแนวราบ
- ใหญํเทอะทะเพราะกําหนดให๎มีตัวแทนจาก
- องค๑กรกลางขนาดเล็ก เน๎นการทํางานแบบ
สมาชิกสภาองค๑กรชุมชนจังหวัดละ 1 คน รวม
เชื่อมโยงประสาน
76 คน
คณะกรรมการบริหารสานักงาน
- หนํวยงานธุรการและวิชาการของสภาฯ
- สร๎างองค๑กรรวมศูนย๑อํานาจสํวนกลาง
- สนับสนุนการทํางานของสภา
- สถาบันพระปกเกล๎ารวบอํานาจการจัดการ
(สภา+คณะกรรมการบริหารสํานักงาน+กองทุน)

49

สัมภาษณ๑ จินดา บุญจันทร๑, คณะกรรมการกองทุนพัฒนาการเมือง, 7 ตุลาคม 2554.
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พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง
พ.ศ.2551
การใช้เงินกองทุนฯ
- ผูกขาดการตัดสินใจงบฯ โดยคณะกรรมการ
กองทุน
- จํากัดกิจกรรมประชาธิปไตย/เศรษฐกิจ/
การเมือง/สังคม/สื่อ

สภาพัฒนาการเมือง ร่างฯ เดิม
ที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
- การมีสํวนรํวมประชาชน/สิทธิเสรีภาพ
โดยยึดหลักพื้นที่เป็นตัวตั้ง
- สร๎างประชาธิปไตยที่ “กินได๎”
-ประชาชนเป็นศูนย๑กลาง การทํางาน องค๑กรรัฐ/
สถาบันทางการเมืองมีหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุน

เมื่อมาวิเคราะห๑โครงสร๎างสภาพัฒนาการเมืองจาก พระราชบัญญัติที่กําหนดขึ้นแล๎วจะพบ
การทํางานที่ทําให๎เกิดองค๑กรที่รวมศูนย๑การทํางานที่สํวนกลาง อันประกอบด๎วยตัวแทนจาก พรรค
การเมือง จากวุฒิสภา องค๑กรอิส ระและตัวแทนจากสภาองค๑กรชุมชนท๎องถิ่น จังหวัดละ 1 คน
เพิ่มเติมจากผู๎ทรงคุณวุฒิและตัวแทนองค๑กรภาคประชาสังคมที่ได๎ กําหนดไว๎ตามรํางพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมการเตรียมการฯ เพราะฉะนั้นจึงเป็นองค๑กรที่มีโอกาสที่จะถูกครอบงําจากชนชั้นกลาง
และชนชั้นนําทั้งสํวนกลางและสํวนพื้นที่ ซึ่งขัดตํอเจตนารมณ๑ของความต๎องการของภาคประชาชน
และผลการศึกษาของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งฯ ที่ต๎องการองค๑ กรที่เป็นอิสระ เน๎นการทํางาน
ในพื้นที่เป็นตัวตั้ง ให๎เ ป็นองค๑กรที่มีสํวนการทํางานเป็นองค๑กรขนาดเล็ก เชื่อมโยงประสาน เป็น
องค๑ ก รพั ฒ นาองค๑ ค วามรู๎ และประการสํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ ต๎อ งการการทํา งานในแนวราบเพื่ อ สร๎ า ง
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มากกวําการทํางานในแนวดิ่งตามโครงสร๎างในพระราชบัญญัติสภาพัฒนา
การเมือง พ.ศ. 2551
ดังนั้น แม๎วํา พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเมือง มีเจตนารมณ๑ที่สําคัญวํา ต๎องการเปลี่ยนโจทย๑การ
เมืองไทยใหมํจาก “การเมืองของชนชั้นนํา ” ให๎เป็น “การเมืองของพลเมืองและกลุํมองค๑กรของทุก
ภาคสํวนอยํางหลากหลาย” การยกรํางกฎหมายฉบับนี้ในชํวงต๎นซึ่งเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนรํวมอยําง
กว๎างขวาง ต๎องการให๎ลักษณะโครงสร๎างองค๑กรมีความเป็นอิสระ เน๎นการทํางานพื้นที่เป็นตัวตั้ง
(โดยองค๑กรชุมชน) และองค๑กรขนาดกลาง–เล็ก มีลักษณะเป็นเครือขําย เน๎นการทํางานบริหาร
จัดการเชื่อมโยงประสาน เน๎นการทํางานพัฒนาองค๑ความรู๎ ผู๎ศึกษามีข๎อสังเกตเบื้องต๎น ดังนี้
1. มี ลั ก ษณะเป็ น “สภาพั ฒ นาการเมื อ งฉบั บ นั ก การเมื อ งและชนชั้ น นํ า ” กฎหมายที่
ประกาศใช๎เมื่อผําน สนช. เป็นการออกแบบโดยมีโครงสร๎าง องค๑กร ให๎พื้นที่แกํนักการเมือง ชนชั้น
นํา สามารถเข๎าไปครอบงํา แทรกแซง และมีลักษณะรวมศูนย๑อํานาจและทํางานแนวดิ่ง
2. ทิศทางหลักของประชาธิปไตยภายใต๎สภาพัฒนาการเมืองเป็น “ประชาธิปไตยแบบกํากับ”
กลําวคือ มีการสร๎างกลุํมอภิสิทธิ์ชนขึ้นมาอีกกลุํมหนึ่ง มีคนมาคอยชี้นํา กํากับ วํา ประชาธิปไตยที่
แท๎จริงนั้นคื อ อะไร ประชาชนควรจะมีบทบาทอยํางไร อะไรเป็ นการเมือ งที่ยอมรับได๎หรือ ไมํไ ด๎
รูปธรรมในการตัดสินแบบนี้ก็คือ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง เพื่อ ”ชํว ยเหลื อกิ จกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุํ ม
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ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขํายทุกรูปแบบให๎สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความ
ต๎องการของชุมชนในพื้นที่” (มาตรา 31) ในทางปฏิบัติกิจกรรมก็ยังเน๎นไปยังการอบรมประชาธิปไตย
สังเกตวํา การเมืองภาคพลเมืองถูกทําให๎หดแคบลงเหลือแคํการอบรมประชาธิปไตยให๎กับชาวบ๎าน
เพราะกิจกรรมเชํนนี้ทํางําย คําถามคือ กิจกรรมเหลํานี้จะนําไปสูํก ารสร๎างและจรรโลงประชาธิปไตย
และการเมือ งภาคพลเมือ งได๎แ คํ ไ หน อยํางไร ดังนั้น งบประมาณและทรัพยากรของสภาพัฒนา
การเมืองจึงยังไมํชัดเจนวํา สามารถไปสนับสนุนการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองได๎มากเทําใดนัก
จากข๎ อ พิ จ ารณาดั ง กลํ า วข๎ า งต๎ น อาจกลํ า วโดยสรุ ป ได๎ วํ า พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาพั ฒ นา
การเมือง พ.ศ.2 551 ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ต๎องทบทวนในเชิงระบบโครงสร๎างอันมีผลตํอการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนสภาพัฒนาการเมืองให๎เป็นไปตามเจตนารมณ๑ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ
ความต๎องการของประชาชนในการสร๎างการเมืองภาคพลเมืองและเมื่อวิเคราะห๑ปฏิสัมพันธ๑ เชิงอํานาจ
ในสัดสํวนองค๑ประกอบตํางๆ ภายในโครงสร๎างการบริหารงานและกองทุนสภาพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง ก็ทําให๎เห็นรายละเอียดทางด๎านแผนงาน กิจกรรมและการใช๎งบประมาณกองทุนฯที่ยังไมํ
บรรลุเป้าหมายในการสร๎างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคได๎อยํางแท๎จริง
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