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บทบรรณาธิการ

รฐัศาสตร์สารฉบบันีเ้ป็นฉบบัทีส่องของปี 2557 ทีท่างรฐัศาสตร์

สารคาดหวังว่าจะออกให้ได้ตรงเวลาตามความต้องการและกรอบคิดของ

สังคมอุตสาหกรรมและทุนนิยม ถ้าจะว่าไปแล้วก็อยากจะออกก่อนเวลา  

แต่ก็เช่นเดียวกันกับสิ่งอื่นๆ ในโลกที่ไม่มีใครดำาเนินไปได้ตามความคาดหวัง 

ทุกๆ อย่างดำาเนินไปด้วยแรงปรารถนาที่จะเร็ว โลกแห่งความเร็วเป็นโลก 

ที่ไม่เพียงแต่ทำาให้ความช้าเป็นสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนกับคอมพิวเตอร์

รุ่นเก่าที่เข้ากับใครไม่ได้ ความช้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนา ด้วยความเร็ว 

ที่สูงมากๆ ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องตามมาเคียงคู่ไปกับความเร็ว ความ

ไม่รูส้กึปลอดภยัทำาให้ความเรว็เป็นสิง่ทีน่่ากลวั ความเรว็เพิม่ความหวาดวติก

ให้กบัคนหนุม่ไปจนถงึคนแก่ แต่ฝ่ายหลงัอาจจะมโีอกาสหวัใจวายตายสงูกว่า 

หยุดก่อนลุงแก่แล้วอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่าตลกขำาขัน ความช้าจึงเป็น

คุณธรรมแบบหน่ึงภายใต้โลกแห่งความเร็ว อย่างน้อยๆ ก็จะเห็นได้จาก 

ความคิดเรื่อง Slow Food ความเร็วด้านอาหารเป็นสิ่งที่ไร้รสนิยมสำาหรับคน

หลายต่อหลายคน สารเร่งและความเร่งทำาให้ทุกส่ิงเสียระเบียบ เพียงแต่ว่า

ระเบียบที่ว่านี้อาจจะไม่ได้เป็นระเบียบของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่กับความเร็ว 

       

  ธเนศ วงศ์ยานนาวา 

  บรรณาธิการ
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และ	 รศ.ดร.สุธาชัย	 ยิ้มประเสริฐ	 ในการนี้	 ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสอง	 รวมถึง	
ผศ.สุวิมล	รุ่งเจริญ,	รศ.ธเนศ	วงศ์ยานนาวา,	อ.ชาติชาย	มุกสง,	และสมิทธ์	ถนอมศาสนะ
ที่ตรวจและให้ค�าแนะน�าในการแก้ไขบทความนี้	 อย่างไรก็ดี	 ความบกพร่องใดๆ	 ที่ยังคง
ปรากฏอยู่ย่อมเป็นของผมเท่านั้น

**	 นิสิตปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต	 ภาควิชาประวัติศาสตร์	 คณะอักษรศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 คดิว่าคราวนีเ้หน็จะเป็นคราวทีส่ภาฯ	ล�าบากทีส่ดุ	
คือจะตกลงทางไหนก็ถูกด่า	 ถ้าจะหารือทางหลักการ
แล้วมีปัญหา	2	ชั้น	ชั้น	1	ปัญหาเกี่ยวกับศีลธรรมหรือ
เกียรติยศ	อีกชั้น	1	ปัญหาทางการเมือง

หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา)1

ความน�าและความส�าคัญของเรื่อง
	 ไม่ทันครบเดือนหลังการปฏิวัติสยาม	หลวงประดิษฐ์มนูธรรม	(ปรีดี	 
พนมยงค์)	 ได้มีหนังสือราชการถึงพระสารสาสน์ประพันธ์	 (ชื้น	 จารุวัสตร์)	
เลขานุการกรมร่างกฎหมายสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะประกาศใช้ประมวล
กฎหมายทั้งหมดภายใน	 8	 เดือน	 เพื่อให้สยามที่ยังคงอยู ่ภายใต้เงื่อนไข
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตมีเอกราชทางการศาลประมวลกฎหมายส�าคัญที่ร่าง 
ไม่เสร็จเสียทีในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็คือบรรพว่าด้วยครอบครัว 
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 (ต่อไปใช้	 ป.พ.พ.)	 กระทั่งในวันที่	 22	
มกราคม	พ.ศ.	2477	(ปฏิทินใหม่)	สภาผู้แทนราษฎรซึ่งรับช่วงการร่างกฎหมาย
ดงักล่าวสบืมากไ็ด้ลงมตด้ิวยคะแนนเสยีง	77	ต่อ	19	ให้	“[สาม]ี จดทะเบยีนภรยิา
ได้คนเดยีว” 2	และอกี	1	ปีให้หลงัจึงได้ประกาศใช้กฎหมายบรรพนีเ้มือ่รายละเอยีด
อื่นๆ	ได้รับการพิจารณาเรียบร้อย
	 ความส�าคญัของมตข้ิางต้นกค็อืเป็นการยนืยนัทีจ่ะสถาปนากฎหมาย
ครอบครวัแบบ	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	ขึน้ในสงัคมสยาม	ซึง่เท่ากบัได้กลบัมตเิสนาบดี
สภาในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่7)	เม่ือ	พ.ศ.	2471	
ที่เคยรับรองการถือ	 “หลักมีเมียหลายคน” 3 เอาไว้แล้วนั่นคือก่อนหน้าที่สภา 

1	 “รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	(รงส.)	ครั้งที่	14/2476	(สามัญ)	วันพฤหัสบดีที่	17	
สิงหาคม	พุทธศักราช	2476,”	หน้า	404.

2	 “รงส.	 ครั้งท่ี	 8/2476	 (สามัญ)	 สมัยท่ี	 2	 วันจันทร์ที่	 22	 มกราคม	 พุทธศักราช	 2476,”	 
หน้า	339.

3	 กรมร่างกฎหมาย,	“ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผวัเมีย	ตอนที	่1-4,”	
ในส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	60 ปี ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(กรุงเทพฯ:	
ส�านักงานฯ,	2536),	หน้า	79.
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ผู้แทนราษฎรจะลงมติดังกล่าว	มโนทัศน์	“ผัวเดียวเมียเดียว”	ได้ถูกบอกปัดออก
ไปจากการสร้างภาวะสมัยใหม่ของสยามและมีสถานะที่ก�ากวม	 อย่างน้อยก็ใน
พืน้ทีก่ฎหมายครอบครวัสมยัใหม่ทีเ่ริม่ต้นกระบวนการร่างมาตัง้แต่พทุธทศวรรษ	
2450	 ค�าอภิปรายของหลวงวิจิตรวาทการในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ	 พ.ศ.	 2476	 
ที่ยกมาแสดงข้างต้นก็ยังสะท้อนความก�ากวมนี้อยู่	จากจุดนี้	ประเด็นที่น่าสนใจ
กค็อืเงือ่นไขใดทีย่งัให้มโนทศัน์	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	ถกูผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของกฎหมายครอบครวัสมยัใหม่ได้	และถกูแปลให้เข้ากบัขนบครอบครวัในสงัคม
สยามอย่างไร

	 ทีจ่รงิ	มโนทศัน์	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	ได้ถกูเบกิเข้าสูส่งัคมสยามตัง้แต่

ก่อนพุทธทศวรรษ	 2410	 และยังให้เกิดค�าถามต่อการด�ารงอยู่ของวัฒนธรรม	 

“ผัวเดียวหลายเมีย”	 กับการสร้างภาวะสมัยใหม่ของสยาม	 ซ่ึงนับจากราว 

พทุธทศวรรษ	2450	จะกลายเป็นใจกลางของปัญหาเพศภาวะ	(gender)	กบัความ

เป็นชาติ	 (nation)	 ที่ยึดโยงปัญหาอ่ืนๆ	 ให้เข้ามาเกาะกุมกัน	 เช่น	 สถานะของ 

ผู้หญิง,	 เมียน้อย,	 ลูกนอกสมรส,	 โสเภณี,	 สถานะและบูรณภาพของสยามย่ิง 

ในพุทธทศวรรษ	2460	ข้อกังวลใจเหล่านี้จะกลายเป็นหัวข้ออภิปรายสาธารณะ

ส�าคญัภายใต้การเตบิโตของสือ่สิง่พมิพ์	 และเมือ่ผนวกเข้ากบัเงือ่นไขสทิธสิภาพ	

นอกอาณาเขตก็น�าไปสู่การก�าหนดหรือจ�ากัดขอบเขตของความเปลี่ยนแปลง 

รปูแบบครอบครวัทีจ่ะเกดิขึน้ผ่านกฎหมายว่าหลกั	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	ควรจะถกู

วางลงในกฎหมายหรือไม่และควรมีเงื่อนไขอย่างไรหากตกลงวางหลักเช่นนี้

	 บทความนีจ้ะไม่อธบิายในกรอบของการเปลีย่นแปลงวถิแีละรปูแบบ

ครอบครัวจาก	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 มาสู่	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 แต่จะอธิบาย 

ภายใต้กรอบค�าถามว่าสังคมสยามเลือกที่จะสร้างความเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาผ่าน

มโนทัศน์	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 และต่อรองกับมโนทัศน์นั้นอย่างไร	 โดยจะเน้น

พจิารณาไปที	่3	เงือ่นไขส�าคญัทีก่�ากบัและผลกัน�าไปสู่การออกกฎหมายครอบครวั

สมัยใหม่ใน	พ.ศ.	2478	ที่วางหลัก	“ผัวเดียวเมียเดียว”	ลงในสังคมสยาม	นั่นคือ

กรอบภูมิปัญญาที่แยกขั้วตรงข้ามทางวัฒนธรรมระหว่างสยามกับตะวันตก	 

ซึง่น�าไปสูค่วามลกัลัน่ในการจะตกลงวางหลกักฎหมายครอบครวัสมัยใหม่	ถดัมา

คอืภาวะกึง่อาณานคิมทีส่ยามตกเป็นรองทางอ�านาจต่อจกัรวรรดนิยิมโดยบรบิท

สทิธสิภาพนอกอาณาเขตเป็นสิง่ทีเ่ร่งรดัโดยตรงให้สยามต้องมกีฎหมายครอบครวั
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สมัยใหม่ทีจ่กัรวรรดนิยิมยอมรบัและสดุท้ายคอืโครงสร้างสงัคมแบบใหม่ทีม่กีลุม่
สถานะหรือชนชั้นใหม่ขึ้นมาแข่งขันกับชนชั้นน�าเดิมผ่านปริมณฑลสาธารณะ	
(public	 sphere)	 โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่มีแนวโน้มปฏิเสธวัฒนธรรม	 “ผัวเดียว
หลายเมีย”

1. เมื่อ “ผัวเดียวเมียเดียว” มาถึง: ชนชั้นน�ากับการสร้าง 

“ความเป็นอื่น” ให้กับ “ผัวเดียวเมียเดียว”
	 ตัง้แต่ก่อนพทุธทศวรรษ	2410	มโนทศัน์	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	ได้เริม่
เผยโฉมและถกูส่งผ่านเข้าสูส่งัคมสยามในช่วงทีก่�าลงัเผชญิหน้ากบัจกัรวรรดนิยิม
ตะวันตก	 ซ่ึงพิจารณาว่าครอบครัวในรูปแบบดังกล่าวเป็นดัชนีช้ีความเป็นสมัย
ใหม่ของแต่ละสงัคมตามวาทกรรมชาตพินัธุว์รรณนาแบบจกัรวรรดนิยิม	(imperial	
ethnography)	และอุดมการณ์จากยุคภูมิธรรม	(the	Enlightenment)4	การมาถึง
และท้าทายของชดุความคดิจากตะวนัตกได้น�าไปสูก่ารสร้างค�าอธบิายเปรยีบเทยีบ 
เพื่อให้รู้จักหรือเข้าใจความเป็นสยามโดยชนชั้นน�า	 ซึ่งอ้างสิทธิการเป็นตัวแทน
ของสยามและเป็นด่านหน้าของการเผชิญกับความเป็นตะวันตก	 ในกรณีนี	้ 
ชนชั้นน�าสยามจึงตระหนักรู ้และให้ค�าอธิบายว่า	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ไม่ใช่
วัฒนธรรมของสังคมสยาม	ครอบครัวแบบ	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 ต่างหากที่เป็น
ขนบในสยาม	 โดยพุทธศาสนาซึ่งถูกมองว่าเป็นความจริงสูงสุดได้ถูกยกขึ้นมา 
เป็นแหล่งอ้างอิงของวัฒนธรรมนี้
	 แดน	 บีช	 แบรดลีย์	 (Dan	 Beach	 Bradley)	 มิชชันนารีอเมริกัน 
ที่เข้ามาถึงกรุงเทพฯ	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2378	 เป็นคนส�าคัญที่น�าเสนอมโนทัศน์	 
“ผัวเดียวเมียเดียว”	 ต่อสังคมสยาม	 เขาเรียกร้องผ่าน	หนังสือจดหมายเหตุ๚ 
หรือ The Bangkok Recorder ให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
(รัชกาลที่	 4)	 ทรงร้ือธรรมเนียมมีเมียมากลงเสีย	 เพราะมันคือความอัปยศของ
สยาม	 เปรียบได้กับแวมไพร์	 (vampire)	 ที่ดูดเลือดให้คนทั้งหลายอ่อนแรงลง5  

4	 ดู	 Tamara	 Loos,	Subject Siam: Family, Law, and Colonial Modernity in Thailand 
(Chiang	Mai:	Silkworm	Books,	2002),	chapter	4.

5	 “เจ้าไวสิรอยเมืองไอกุบโต,” หนังสือจดหมายเหตุ๚ 2,	18	(เดือน	11	แรม	14	ค�่า	ปีขาน
อัฐศก	จุลศักราช	1228):	221.
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ทีส่�าคญั	มันเป็นการขดัต่อพระบญัญตัขิองพระเจ้า	เขาชีว่้าชาวยโุรปและอเมรกินั
ทีเ่จรญิก้าวหน้ากว่าจะ	“เปนผวัเมยีกนัตามพระบญัญตัพิระเจ้า”  6	ซึง่การจบัจ้อง
ไปทีร่ปูแบบครอบครวัด้วยสายตาแบบจกัรวรรดนิยิมไม่ใช่เพยีงแค่การเขยีนสยาม
ให้มคีวามแปลกวเิทศ	(exotic)	เท่านัน้	แต่ยงัเป็นการจดัวางความสัมพนัธ์ระหว่าง
สยามกับตะวันตก	โดยฝ่ายหลังใช้ปัญหา	“ผัวเดียวหลายเมีย”	มายืนยันถึงความ
ด้อยกว่าของสยามว่ายังคงมีรูปแบบครอบครัวที่อยู ่ในขีดขั้นต�่าของระดับ
อารยธรรมดงัทีเ่ขาเปรยีบเทยีบว่าเมือ่เจ้าไวสริอยเมอืงไอกบุโตเอาอย่างตะวนัตก
ด้วยการยกเลิกธรรมเนียมให้เจ้านายมีเมียมากก็ท�าให้บ้านเมืองดีขึ้น	ส่วนสยาม
ที่ยังคงมีธรรมเนียมนี้จะมีแต่ความเสื่อม

	 การที่มีพระสนมหลาย	 10	 หลาย	 100	 คน	 นั้น 

เปนการถับถมเมืองสยามเหมือนต้นหญ้าขึ้นทับต้น 

เข้าในนา	 ต้นเข้าไม่งอกงามบริบูรณได้...เพราะอย่าง

ในหลวงท้ังสองพระองค	 เจ้านายขุนนางทั้งปวงจึ่งเอา

ธรรมเนยีมนัน้เปนอย่าง	จึง่ได้เลีย้งภรรยามากตามมัง่มี	

ธรรมเนียมนั้นเปนท่ีให้บังเกิดความอัปยศในกรุงสยาม	

มีความชั่วหลายอย่างนัก	 เปรียบเหมือนแวมไปยะคือ

สัตวอย่างหนึ่งท่ีมีเร่ืองแต่บูราณว่า	 ดูดเอาโลหิตร 

เจ้านายขุนนางไพรพลทั้งปวงในกลางคืนให้อ่อนก�าลัง

ลงนกั	ให้ความดขีองคอเวอแมนตน้ันเสือ่มลงทกุอย่าง7

	 เพือ่โต้กลบัความคดิข้างต้น	เจ้าพระยาทพิากรวงศ์	(ข�า	บนุนาค)	และ

รัชกาลที่	 4	 ได้ผูกความหมายของมโนทัศน์	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ให้กลายเป็น	

“ความเป็นอื่น”	 ทั้งสองต่างยืนยันว่าวัฒนธรรม	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 ไม่ได้เป็น 

ข้อห้ามในพุทธศาสนา	ใน	กิจจานุกิจ	(พิมพ์	พ.ศ.	2410)	เจ้าพระยาทิพากรวงศ์

6	 “กานผัวเมยี[...]ราะ,”	หนงัสอืจดหมายเหต๚ุ 1,	19	(เดอืนอ้าย	แรมค�า่หนึง่	จลุศกัราช	1227):	
182.

7	 “เจ้าไวสิรอยเมืองไอกุบโต,”	หน้า	221.
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ยังตั้งค�าถามกลับด้วยว่าแม้แต่ธรรมเนียมผัวเมียในคริสต์ศาสนาแต่ละนิกาย 

ยังถือต่างๆ	 กันคือไม่มีเมียบ้าง	 มีได้คนเดียวบ้าง	 หรือมีหลายคนบ้าง	 จะให้	 

“ถือข้างไหนเป็นถูกได้” 8	ส�าหรับรัชกาลที่	4	ก็มีพระราชปรารภ	“ความผัวเมีย”	

(ไม่ทราบปี)	ถึงกฎหมาย	“ผัวเดียวเมียเดียว”	แบบตะวันตกด้วยว่า	“ไม่เป็นเขตร 

พืน้ภมิูของกสุลสามญั...จะนบัว่าเป็นกสุสกรรมบทสามญัมาเป็นกฎหมายส�าหรบั

บ้านเมืองนัน้ไม่ได้” เพราะ	“เป็นเหตใุห้โทษต่างๆ แก่ชนเป็นอนัมากแลบ้านเมือง” 

ซึ่งควร	“จะต้องห้ามเสีย”9

	 ชนชั้นน�ารุ่นพระราชโอรสของรัชกาลที่	 4	 ก็ยังคงตอบโต้มโนทัศน	์ 

“ผัวเดียวหลายเมีย”	 จากจุดยืนที่วางอยู่บนพื้นฐานของพุทธศาสนาเช่นกัน	

บทกลอน	 “แก้ค�าติเตียนแห่งผู้นับถือต่างกัน”	 ใน นารีรม ของกรมหมื่นมหิศร- 

ราชหฤทัยฉบับที่ออกในเดือนอ้าย	จ.ศ.	1250	(พ.ศ.	2431)	ได้ชี้ถึง	“ความเป็น

อื่น”	ของมโนทัศน์	“ผัวเดียวเมียเดียว”	ใจความของบทกลอนคือการ	“แก้ความ

ตามฝรั่งตั้งกระทู้” ที่ผูกปมวิจารณ์ว่าวัฒนธรรม	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 ขัดต่อ 

พระบัญญัติพระเจ้า	 โดยต้ังแง่ว่าการอวดอ้างถึงการมีอยู่จริงของพระเจ้าเป็น 

เพียงการ	 “มาหลอกกันเล่นเปล่าเปล่าไม่เข้าการ” พร้อมกับชี้ว่าแท้จริงนั้น	 “เวร

กรรมเป็นผู้ท�าจ�าแจ้งการ สู่นิพพานสิ้นทุกข์นี่ศุขจริง”	 และช้ีว่าการมีเมียมาก 

ไม่ได้น�ามาซึ่งทุกข์อะไรอย่างที่	“ชนนอกชาวยุโรป”	ติเตียน10

	 ภายใต้กรอบภมูปัิญญาทีใ่ช้ต่อรองระหว่างสยามกบัตะวนัตก	ซึง่แบ่ง

พื้นที่ทางวัฒนธรรมออกเป็น	“ภายใน”	(inner)	ที่อิงแอบอยู่กับคุณค่าเชิงศาสนา

8	 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี	 (ข�า	 บุนนาค),	หนังสือแสดงกิจจานุกิจ	 (กรุงเทพฯ:	
องคก์ารค้าของคุรสุภา,	2514),	หนา้	129-130.	และดเูพิ่มเติมเกีย่วกบัพุทธศาสนาในฐานะ
ปราการของวัฒนธรรม	“ผัวเดียวหลายเมีย”	ได้ที่	Craig	J.	Reynolds,	“A	Thai-Buddhist	
Defense	of	Polygamy,”	in	Charles	Keyes,	Vicente	Refael,	and	Laurie	J.	Sears	(eds.),	
Seditious Histories: Contesting Thai and Southeast Asian Pasts (Seattle,	 WA:	 
University	of	Washington	Press,	2006),	pp.	185-213.

9	 “ความผวัเมีย,”	ใน	พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(ม.ป.ท.,	2528),	
หน้า	38.

10	กลอนนารีรมย์ 1,	4	(แรม	14	ค�่า	เดือนอ้าย	ปีชวด	จุลศักราช	1250),	ใน	กลอนนารีรมย์ 
(ม.ป.ท.,	โรงพิมพ์อักษรนิติ์,	2462),	หน้า	47-48.
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หรือจิตวิญญาณ	(spiritual)	ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มาจาก	“ภายนอก”	(outer)	ซึ่งเป็น

เรือ่งของวตัถสุมัผสั	(material)	อนัไม่ใช่ความจรงิแท้11 ชนชัน้น�ามองว่าครอบครวั

คอืพืน้ทีท่างวฒันธรรมทีต้่องสงวนให้พ้นจากความเป็นตะวนัตกทีเ่ริม่ท้าทายขนบ

ครอบครัวของพวกเขา	 โดยมีพุทธศาสนาเป็นแหล่งอ้างอิงถึงการมีอยู่และจะมี

ต่อไปของวัฒนธรรม	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 ในสยาม	นี่เองที่ท�าให้รัชกาลที่	 4	มี 

พระราชด�ารว่ิามโนทศัน์	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	คงไม่เหมาะและคงไม่อาจปฏบิตักินั

ได้จริงในสยาม	 กรอบทางภูมิปัญญาเช่นนี้เป็นผลโดยตรงให้ชนช้ันน�าสงวน

วัฒนธรรม	“ผัวเดียวหลายเมีย”ออกมาจากการเป็นพื้นที่ชี้วัดความเป็นสมัยใหม่

ของสยาม

11	 เกีย่วกบัประเด็นนี	้ธงชยั	วินจิจะกูลช้ีว่าจดุแยกสองราก	(bifurcation)	ระหว่าง	“จติวญิญาณ”	
กับ	 “วัตถุสัมผัส”	 เป็นกลวิธีส�าคัญในการต่อรองกับความเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตกและ
ธ�ารงไว้ซึง่อตัลกัษณ์และวัฒนธรรมของสยาม	ดู	Thongchai	Winichakul,	“Coming	to	Terms	
with	the	West:	Intellectual	Strategies	of	Bifurcation	and	Post-Westernism	in	Siam,”	
in	Rachel	V.	Harrison	and	Peter	A.	Jackson	(eds.),	The Ambiguous Allure of the 
West: Traces of the Colonial in Thailand (Hong	Kong:	Hong	Kong	University	Press,	
2010),	pp.	135-151.ส่วนงานที่สืบสาววงศาวิทยา	(genealogy)	ภูมิปัญญานี้ของชนชั้นน�า
สยาม	ดู	ทวีศักดิ์	 เผือกสม,	“การปรับตัวทางความรู้	ความจริง	และอ�านาจของชนชั้นน�า
สยาม	 พ.ศ.	 2325-2411”	 (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขา
ประวัติศาสตร์	ภาควิชาประวัติศาสตร์	บัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2540),	
โดยเฉพาะบทท่ี	 2	 และ	 5.	 ซึ่งกรอบโครงทางภูมิปัญญาที่มีลักษณะทวิวิภาคแบบอุปมา	
(analogous	dichotomy)	ยังเห็นได้ในกรณีการรับมือกับอิทธิพลตะวันตกโดยนักชาตินิยม
อนิเดยีในเบงกอล	(Bengal)	ปลายคริสต์ศตวรรษที	่19	ในงานของพาร์ทา	ชัตเตอร์จ	ี(Partha 
Chatterjee)	 ซึ่งธงชัยก็อ้างถึงได้ชี้ว่ามันคือกรอบโครงของหลักการในอุดมคติของการ
เลือกสรร	(ideological	principle	of	selection)	ว่าจะรับหรือบอกปัดอะไรบ้างจากตะวันตก	
มนัเป็นพืน้ฐานของการจดัแบ่งพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมออกเป็น	“ภายใน”	กบั	“ภายนอก”	หรอื
ระหว่าง	“จิตวิญญาณ”	กับ	“วัตถุสัมผัส”	ซึ่งปรากฏให้เห็นในระดับชีวิตประจ�าวันตามปกติ	
(day-to-day	living)	ด้วย	คือการแบ่งแยกพื้นที่ระหว่าง	“บ้าน”	(home)	กับ	“โลก”	(world),	
“แบบพระเจ้า”	 (godlike)	กับ	 “สัตว์โลก”	 (animal),	และ	 “ความเป็นหญิง”	 (feminine)	กับ	
“ความเป็นชาย”	(masculine)	ดูเพิ่มเติมได้ที่งานของเขา,	The Nation and Its Fragments: 
Colonial and Postcolonial Histories (Princeton,	NJ:	Princeton	University	Press,	1993),	
chapter	6.
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	 ทว่าชนชัน้น�ากไ็ม่อาจคมุนยิามดงักล่าวได้ตลอด	เพราะเมือ่เริม่ปรากฏ

คนกลุม่ใหม่ๆ	ทีต่ืน่ตวัต่อความคดิตะวนัตกและพยายามจะแทรกตวัเข้าไปอยูใ่น

พื้นที่ทางสังคมการเมือง	“ความเป็นอื่น”	ของมโนทัศน์	“ผัวเดียวหลายเมีย”	ก็ถูก

ต่อรองและบัน่ทอนลง	แนวโน้มนีจ้ะเริม่เหน็ได้ชดัในพทุธทศวรรษ	2440	“ต.ว.ส.	

วัณณาโภ”	(เทียนวรรณ)	ปัญญาชนผู้ตื่นตัวและตอบสนองต่อความคิดสมัยใหม่

แบบตะวันตกได้เสนอผ่าน ตุลวิภาคพจนกิจ ว่าไม่ว่าชาวยุโรปจะเห็นข้อดีของ

ธรรมเนยีมมภีรรยาคนเดยีวอย่างทีเ่ขาเหน็หรอืไม่กไ็ม่ส�าคญั	เพราะไม่ว่าอย่างไร

มันก็เป็นข้อดีอยู่แล้ว12	 ยิ่งเมื่อถึงพุทธทศวรรษ	 2460	 ความรู้ชาติพันธุ์วรรณา

แบบจักรวรรดินิยมที่มองว่าครอบครัวแบบ	“ผัวเดียวหลายเมีย”	คือคุณลักษณะ

หนึ่งของความไม่ศิวิไลซ์ก็เริ่มจะปรากฏที่ทางในพื้นที่ทางความรู้แบบใหม่ของ

สยามภายใต้บรบิทกึง่อาณานคิม13 และเมือ่ผนวกกบัการแข่งขนัช่วงชิงนยิามของ

ภาวะสมยัใหม่ทีเ่ข้มข้นข้ึนภายใต้การเตบิโตของสือ่สิง่พมิพ์กย็ิง่ท�าให้	“ความเป็น

อื่น”	ของมโนทัศน์	“ผัวเดียวเมียเดียว”	สั่นคลอนขึ้นไปอีก	การที่ชนชั้นน�าจะดึง

ประเด็น	“ผัวเดียวหลายเมีย”	ให้พ้นไปจากการเป็นเครื่องชี้วัดความไม่เป็นสมัย

ใหม่ของสยามจึงเป็นไปได้น้อยลงและจะกลายเป็นว่ามโนทัศน์ดังกล่าวจะมี

สถานะและเป็นหัวข้อส�าคัญในวิวาทะเรื่องการเข้าสู่สมัยใหม่ของสยาม	 น�าไปสู่

12	 “ว่าด้วยความหนักจนไม่มีใครจะยกได้	 แต่มิใช่เหล็กแลศีลาแลของโตแลมาก,”	ตุลวิภาค
พจนกิจ 4,	129	(1	ธันวาคม	ร.ศ.	122):	992.

13	 อาท	ิในต�าราท่ีเรยีบเรยีงโดยขุนจรสัชวนะพนัธ์	(สาตร	สทุธเสถยีร)	ข้าราชการกรมธรรมการ
กลางเรื่อง พงษาวดารโปลิติกส์ หรือเรื่อง	ต้นเหตุของความศิวิไลซ์ (พิมพ์	 พ.ศ.	 2469)	 
ซึ่งอ้างว่าใช้งานเขียนในโลกภาษาอังกฤษของเอ็ดวาร์ด	เจงส์	(Edward	Jenks)	เป็นแก่นใน
การเรียบเรียงได้ให้ค�าอธิบายถึงวิวัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ว่ามี	 3	ล�าดับขั้น	คือมูล
สมัพนัธ์,	โบราณสมัพนัธ์,	และปัจจบุนัสมัพนัธ์	โดยชีว่้าคณุลกัษณะหนึง่ทีบ่่งชีว่้าสงัคมนัน้ๆ	
ยังอยู่ในล�าดับขั้นโบราณสัมพันธ์ก็คือ	“[การ]นับญาติทางผู้ชาย”	และ	“บรรดาหญิงอยู่กิน
เป็นภรรยาด้วยกับชายแต่คนเดียว”	ซึง่ไม่จ�ากัดว่า	“ชายกต้็องมภีรรยาคนเดยีวด้วยเหมอืน
กนั” แต่	“จะมีสกัห้าคนหรอืสบิคน[ก็ได้]” กระนัน้น่าสงัเกตว่าในค�าอธิบายคณุลกัษณะของ
ปัจจุบันสัมพันธ์กลับไม่ได้ชี้ว่าครอบครัวแบบ	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 แสดงถึงความศิวิไลซ์	 
ในแง่นี้	งานชิ้นนี้จึงยังคงแสดงให้เห็นถึงสถานะที่ก�ากวมของมโนทัศน์	“ผัวเดียวเมียเดียว”	
ในสยามอยู่ด้วยนั่นเอง	ดู	ขุนจรัสชวนะพันธ์,	พงษาวดารโปลิติกส์ หรือ เรื่องต้นเหตุของ
ความศิวิไลซ์	(ม.ป.ท.,	2469).
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การต่อรองและสดุท้ายทีก่ารร่างกฎหมายครอบครวัให้สอดคล้องกบัมโนทศัน์ใหม่	

แต่ก็โดยไม่ละเมิดต่อระบบครอบครัวแบบเดิม

2.	 “งดลกัษณ์ผวัเมยีไว้ตรติรองต่อไป”14: ทางออกสายกลาง

ของปัญหา “ผวัเดยีวหลายเมีย”หลงัววิาทะระหว่างกรม

พระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์กับรัชกาลที่ 6
	 แม้	“ความเป็นอืน่”	ของมโนทศัน์	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	จะเป็นกรอบคดิ

ให้กับชนชั้นน�าที่เลือกจะสงวนการเปลี่ยนแปลงขนบครอบครัวเอาไว้	 แต่การจะ

ต้องมีกฎหมายครอบครวัสมยัใหม่ทีจ่กัรวรรดนิยิมยอมรบัได้กเ็ป็นอกีเงือ่นไขใหญ่

ที่ก�ากับการตัดสินใจ	 เงื่อนไขหลังนี้มีความหมายมากต่อการปลดระวางสิทธิสภาพ	

นอกอาณาเขตในสยาม	ตัง้แต่พทุธทศวรรษ	2440	จกัรวรรดนิยิมได้ก�าหนดเงือ่นไข

ผ่านสนธิสัญญาที่ท�ากับสยามว่าการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจะเป็นไป

ได้กต่็อเมือ่สยามร่างกฎหมายสมยัใหม่เสรจ็สมบรูณ์15 แต่กว่าทีก่ระบวนการร่าง

กฎหมายครอบครัวสมัยใหม่จะเริ่มขึ้นก็ในครึ่งหลังของพุทธทศวรรษ	 2450	 คือ

หลังจากการร่าง	 “กฎหมายลักษณะอาญา	 ร.ศ.	 127”	 เสร็จส้ินลง	 อย่างไรก็ดี	 

14	 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	(หจช.),	ม-ร.6	ย/2	กฎหมายลักษณะผัวเมีย	และการจดทะเบียน
ครอบครัว	(19	ธ.ค.	2453	-	9	ก.ย.	2459)

15	 สนธิสัญญาฉบับแรกที่ลงนามคือ	“หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี	ทางค้าขาย	และการ
เดินเรือในระหว่างกรุงสยามกับกรุงญี่ปุ่น”	(พ.ศ.	2441)	ซึ่งระบุว่า	“รัฐบาลฝ่ายสยามยอม
ให้พนักงานกงสุลญี่ปุ่นท�าการมีอ�านาจศาลเหนือคนในบังคับญี่ปุ่นในกรุงสยามไปจนกว่า
จะได้จัดธรรมเนียมใหม่ในตุลาการให้บริบูรณแล้ว คือว่า จนถึงเวลาที่ได้ใช้กฎหมาย พระ
ธรรมสาตรอาญาโทษ 1 พระธรรมสาตรกระบวรช�าระความอาญา 1 พระธรรมสาตร[เ]เพ่ง
พลเรือน เว้นไว้แต่ลักษณสามีภริยากับลักษณมรฎก 1 พระธรรมสาตรกระบวนช�าระความ
แพ่ง 1 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมทั้งหลาย 1”	 ซึ่งเป็นฉบับเดียวยอมให้กฎหมาย
ครอบครัวและมรดกเป็นข้อยกเว้น	 สนธิสัญญาในลักษณะนี้จะทยอยท�ากับชาติอื่นๆ	อีก
โดยเฉพาะในพทุธทศวรรษ	2460	แต่จะไม่ปรากฏข้อยกเว้นข้างต้น	ด	ูกรมสนธิสญัญาและ
กฎหมาย	 กระทรวงการต่างประเทศ, สนธิสัญญา และความตกลงทวิภาคี ระหว่าง
ประเทศไทยกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เล่ม	2	พ.ศ.	2413-2462;	เล่ม	3	
พ.ศ.	2463-2469;	เล่ม	4	พ.ศ.	2469-2480	(Bangkok:	Prachandra	Printing	Press,	1969-
1970).
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ก่อนหน้าน้ี	 ชนชั้นน�าก็เคยหาโอกาสตรวจดูว่ากฎหมายครอบครัวและมรดก 

สมัยใหม่ที่บังคับใช้กันอยู่ในอาณานิคมตะวันตกรอบข้างสยามวางกฎเกณฑ์ 

เรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง16

	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 6)	

กระบวนการร่างกฎหมายสมัยใหม่ที่ด�าเนินมาก่อนหน้าแล้วก็ลุถึงขั้นที่จะต้อง

พิจารณาวางหลักส�าหรับการร่างกฎหมายครอบครัวโดยในขั้นยกร่างกรรมการ

ชาวต่างชาติเห็นตรงกันว่าการจะวางหลักลงในกฎหมายครอบครัวอย่างไรให้ขึ้น

อยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของกษัตริย์สยาม	แต่ในภาพรวม	พวกเขามีแนวโน้ม

ทีจ่ะไม่ยกร่างกฎหมายอนัเป็นการหกัหาญต่อสิง่ทีถ่กูพจิารณาว่าเป็นขนบประเพณี	

ในร่างต้นฉบบับรรพว่าด้วยบคุคลทีย่กร่างโดยโมรซี	เลอกงป์-มงชาร์วย์ี	(Maurice	

Lecompte-Moncharville),	เรอเน่	กียอง	(René	Guyon),	และลูอี	ริวิแยร์	(Louis	

Rivière)	จงึยอมรบัให้สามมีภีรรยาหลายคนได้	เว้นเพยีงโตกชิิ	มาซาโอะ	(Tokichi	

Masao)	ที่ติงว่าแม้จะ	“เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ว่าผัวมีเมียหลายคนตามประเพณีไทย 

แต่[จะ]เอาเป็นกฎหมายที่บัญญัติในประมวลนั้น เป็นสิ่งที่ไม่น่าท�า”17

 เมือ่เข้าสูข่ัน้การตดัสนิใจของชนชัน้น�า	 พวกเขาต้องตกลงใจภายใต้กรอบ

การถกเถียงว่าตกลงสยามจะรับรองระบบ	“ผัวเดียวเมียเดียว”	หรือไม่	ถ้ารับจะ

ท�าอย่างไรต่อ	 ถ้าไม่รับจะท�าอย่างไรต่อซ่ึงก็จะเห็นได้ว่า	 “ความเป็นอื่น”	 ของ 

มโนทัศน์	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ยังคงท�าหน้าที่ก�ากับการตัดสินใจของพวกเขา 

อยู่	 อย่างไรก็ดี	 จากวิวาทะระหว่างกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์กับรัชกาลที่	 6	 

16	 ในคราวเสด็จชวาเมื่อ	พ.ศ.	2439	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	5)	
ทรงถือโอกาสทอดพระเนตรการศาลและธรรมเนียมกฎหมายครอบครัวและมรดกใน
อาณานิคมตะวันตก	 จึงได้ทรงทราบว่าในสิงคโปร์	 “แขกใช้กฎหมายแขก เจ๊กใช้กฎหมาย
อังกฤษ แต่ยอมรับเมียมาก”	ส่วนในบันดุง “ผัวจะมีเมียกี่คนก็ได้ ส่วนแบ่งปันมรดกนั้นได้
คนละส่วนเท่านั้น” ดู	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,	ระยะทางเที่ยวชวากว่า
สองเดือน (ม.ป.ท.,	2516.),	ข้อความที่อ้างมาจากหน้า	17	และ	126	ตามล�าดับ

17	 นาโอจิโร	สึกิยามา,	“ความเจริญของกฎหมายสยามกับผลงานของ	ดร.มาซาโอะ,”	อ้างถึง
ใน	 จุงโซ	 อิอิดะ,	 “การรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตกในประเทศญี่ปุ่น:	 ศึกษาเปรียบ
เทยีบกบักรณขีองประเทศไทย”	(วทิยานพินธ์ปรญิญานติิศาสตรมหาบณัฑติ	คณะนติิศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2530),	หน้า	160.
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ใน	พ.ศ.	 2456	 ถึงเรื่องกฎหมายครอบครัวสมัยใหม่ก็จะเห็นได้ว่าความคิดเรื่อง	
“ความเป็นอื่น”	 ของมโนทัศน์	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ถูกท้าทายจากบริบท
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต	 เห็นได้ชัดจากพระด�าริของกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ 
ทีท่รงเสนอให้หลกีเลีย่งการวางหลกั	“ผวัเดยีวหลายเมยี”	ลงในกฎหมายสมยัใหม่
	 กรมพระสวสัดวิดันวศิษิฎ์อธบิดศีาลฎกีาในฐานะผูท้รงรบัธรุะแปลร่าง
กฎหมายครอบครวัทีก่รรมการชาวต่างชาตยิกขึน้เป็นภาษาองักฤษออกเป็นภาษา
ไทยได้แสดงพระด�าริคัดค้านความในร่างกฎหมายที่ยอมรับการมีอยู่ของระบบ	
“ผวัเดยีวหลายเมยี”	สะท้อนถงึการจ�านนต่อภาวะกึง่อาณานคิมผ่านการยอมรบั
ระบบ	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 พระองค์ทรงชี้แจงผ่านพระบันทึก	 “ความเห็นร่าง 
ลกัษณผวัเมยี”	ว่าหากดจูากกฎหมายครอบครวัสยามในขณะนัน้กจ็ะพบว่า	“ฐานะ
ของเมียน้อยในประเพณีเรามิได้ผิดแผกกับฐานะของคอนคูบายฤๅมิสเตรสใน
ประเทศข้างฝ่ายตวนัตกนัน้เลย...จงึมาเหน็ว่าไม่ควรมบีญัญตัอินภุรรยาให้ปรากฏ
ว่าอนักฎหมายยอมรบัรอง”	ทรงเหน็ว่าความต่างระหว่าง	“โมโนคะม”ี	(monogamy)	
กับ	“โปลิคะมี”	(polygamy)	อยู่ที่	“พิธีบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น” หากสยามยัง
เลือกที่จะคงไว้ซึ่งกฎหมายที่ยอมรับการมีเมียน้อยก็จะเป็นเหตุให้	“ต่างประเทศ
หยิบยกขึ้นกล่าวต�าหนิได้ว่าเป็นภูมิธรรมต�่าด้อย ว่ามีกฎหมายประเพณีไม ่
เท่าเทียม ไม่เสมอกับต่างประเทศฝ่ายตะวันตก ไม่เปนเกียรติยศแก่พระนคร”18

	 ในทางตรงกนัข้าม	รชักาลที่	6	ทรงมพีระราชบนัทกึโต้กลบักรมพระ- 
สวสัดวิดันวศิษิฎ์ด้วยความเหน็ทีว่างอยูบ่นฐานเดยีวกนักบัเจ้าพระยาทพิากรวงศ์
และรัชกาลที่	4	ว่าจะถือว่าสยามมีภูมิธรรมหรือวัฒนธรรมต�่ากว่าตะวันตกไม่ได้	
เพราะพุทธศาสนาไม่ห้ามการมีเมียหลายคน	 หากยอมรับเช่นนั้นก็เท่ากับถือว่า	
“ภมิูธรรมแห่งพระพทุธศาสนาต�า่กว่าภมูธิรรมแห่งคฤสตสาสนา”	ทรงเหน็ว่าการ
ที่ชาวยุโรปมีเมียคนเดียวก็เน่ืองจากลัทธิศาสนาของเขา	พระองค์ยังทรงอ้างถึง
พระอรรถาธิบายของกรมพระยาวชิรญาณวโรรสในเรื่องนี้ว่าส�าหรับพุทธศาสนา
ถอืเรือ่ง	“สนัโดษ”	เป็นส�าคญักว่า	คอื	“จ�านวนแห่งเมยีไม่ส�าคญั ... ถ้าไม่ปรา[ร]ถนา
หรือคดิแย่งชงิเมยีผูอ้ืน่เขาแล้ว ถงึจะมเีมยีกีค่นกค็งนบัว่าตัง้อยูใ่นความสนัโดษ”19

18	 หจช.,	ม-ร.6	ย/2	กฎหมายลักษณะผัวเมีย	และการจดทะเบียนครอบครัว	(19	ธ.ค.	2453-
9	ก.ย.	2459)

19	 เรื่องเดียวกัน.
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	 รชักาลที	่6	ทรงแสดงพระราชวติกข้อใหญ่ว่าหากรบัรปูแบบครอบครวั	
“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	มาใช้กจ็ะแหวกทางให้เกดิปัญหาลกูนอกกฎหมาย	(illegitimate	
children)	ขึน้ซึง่จะน�าไปสู	่“ทางเสือ่ม”	ทัง้ในทางโลกและทางธรรม	คอื	“ไม่มคีวาม
ปรองดองระหว่างบุตร์กับบิดา ฤๅมารดา”	และ	“บุตร์จะต้องขาดความเคารพใน
บิดาฤๅมารดา”	 แต่หากจะต้องวางหลักกฎหมายครอบครัวให้คล้อยตาม
จักรวรรดินิยมก็จะต้องวางหลักป้องกันปัญหาลูกนอกกฎหมายด้วย	พระองค์ยัง
ทรงค่อนขอดว่าหากรบัรปูแบบครอบครวั	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	มาใช้ในทางรปูนยั
เท่านัน้กจ็ะเป็นการท�า	“กฎหมายลวงโลก” 	ซึง่เป็น	“การมสุาวาทอย่างหน้าด้าน” 
เพราะการมีกฎหมายที่ไม่อาจปฏิบัติได้จริงก็เท่ากับลบหลู่กฎหมายและเป็นการ
ลวงโลก	 ซึ่ง	 “ไม่เป็นการเชิดชูพระเกียรติยศพระราชาฤๅชาติไทยเลย”20	 ทรงมี 
พระราชทัศนะว่าหากรับระบบ	“ผัวเดียวเมียเดียว”	มาใช้อย่างหลวมๆ	ก็ควรจะ
ใช้ระบบ	“ผัวเดียวหลายเมีย”	เสียเลยดีกว่า
	 อย่างไรกด็	ีในพระราชบนัทกึนีก้ย็นืยนัในเบือ้งต้นว่าหากต้องยอมรบั
รูปแบบครอบครวัจากตะวนัตกมาใช้กเ็พราะ	“การจ�าเปนในทางรฐัาภปิาลโนบาย” 
เท่านัน้และยงัมพีระราชด�ารว่ิาการจะวางหลกัครอบครวัสมยัใหม่อย่างไรกใ็ห้ขึน้
อยู่กับ	“[ความ]เหมาะและสะดวกแก่[คน]หมู่มาก”21	นี่สะท้อนถึงความพยายาม
ของพระองค์ที่จะออกแบบภาวะสมัยใหม่จากบริบทภายในของสยามเอง	 ขณะ
เดยีวกนั	กต้็องต่อรองกบัอดุมการณ์แบบจกัรวรรดนิยิมภายใต้บรบิทกึง่อาณานคิม 
ด้วยนี่คือสภาพที่ความเป็นอธิปัตย์ไม่ได้สถิตอยู่กับกษัตริย์สยามเท่านั้น
 ท่ีสุดของวิวาทะคร้ังน้ีลงเอยด้วยมตทิีป่ระชมุเสนาบดใีนวนัที	่9	มถินุายน 
พ.ศ.	2456	ที่ให้ทอดเวลาการตัดสินใจออกไปก่อน	ในลายพระหัตถ์กราบบังคม
ทลูรัชกาลที	่6	ของเจ้าฟ้ากรมหลวงพษิณโุลกประชานาถ	ประธานกรรมการพเิศษ
ท�าหน้าทีว่นิจิฉยัปัญหาในการร่าง	ป.พ.พ.	ทรงชีว่้าการทอดเวลาออกไปนีจ้ะระงบั
เสียงดูแคลนจากตะวันตกที่ถือว่าตนมีภูมิธรรมหรือวัฒนธรรมสูงกว่าได้	 ขณะที่
สยามซึง่ยงัขดัข้องต่อการรบัรองระบบ	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	กจ็ะมโีอกาส	“เลง็เหน็
ความประสงค์ของปุถุชนชาวสยามในเร่ืองนี้ได้”22	 พระองค์ยังสนับสนุน 

20	 เรื่องเดียวกัน.
21	 เรื่องเดียวกัน.
22	 เรื่องเดียวกัน.
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พระราชด�าริของรัชกาลที่	 6	 ว่ารูปแบบครอบครัว	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 ไม่ใช่ 

มาตรวัดว่าสยามมีภูมิธรรมต�่ากว่าตะวันตก	หากแต่เป็นภูมิธรรมที่ต่างกัน23

	 ววิาทะระหว่างกรมพระสวสัดวิดันวศิษิฎ์กบัรชักาลที	่6	เป็นตวัอย่าง

ทีเ่ด่นชดัของการปะทะทางความคดิเรือ่งภาวะสมยัใหม่ของสยามทีจ่ะแสดงผ่าน

พื้นที่ครอบครัว	ชี้ให้เห็นว่าฐานภูมิปัญญาที่ก�ากับการออกแบบครอบครัวสยาม

ให้สอดคล้องกบัภาวะสมยัใหม่ทีเ่ผชญิอยูก่ค็อืการแยกปรมิณฑลทางวฒันธรรม

เป็น	2	ขั้วระหว่างสยามกับตะวันตก	โดยพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ส�าคัญ

ของสยามยงัคงเป็นฐานในการปฏเิสธมโนทศัน์	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	จากตะวนัตก

อยู่ดังเดิมแต่กระนั้น	 เงื่อนไขสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่เรียกร้องให้สยาม 

มีกฎหมายสมัยใหม่ที่ตะวันตกยอมรับได้ก็น�าไปสู่ภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก

ต่อมโนทัศน์	“ผัวเดียวเมียเดียว”	เป็นผลให้	“ความเป็นอื่น”	ที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อน

หน้าไม่อาจท�าหน้าที่กีดกันมโนทัศน์ดังกล่าวให้พ้นไปจากวิวาทะว่าด้วยการร่าง

กฎหมายครอบครวัสมยัใหม่ว่าจะยอมรบัรปูแบบครอบครวัเช่นนีห้รอืไม่อกีต่อไป

	 เหล่านีค้อืหมดุหมายทีช่ดัเจนว่าการดงึครอบครวัให้ออกจากการเป็น

พื้นที่ชี้วัดความเป็นสมัยใหม่ของสยามไม่อาจจะเป็นไปได้อีกต่อไป	และภายใต้

ภาวะเช่นนี้ชนชั้นน�าก็ไม่ได้มีความเห็นที่ลงรอยไปในทางเดียวกันเสมอ

3. ชนชัน้กลางกบัการแสดงความเหน็เรือ่งกฎหมายครอบครวั

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
	 แม้ว่ามโนทศัน์	“ผัวเดียวเมยีเดียว”	ยังคงเป็น	“ความเป็นอืน่”	ท่ีไม่อาจ

บรรจุลงในกฎหมายครอบครัวสมัยใหม่ที่ชนช้ันน�าก�าลังออกแบบอยู่	 แต่ก็เริ่ม

เตบิโตและแพร่หลายผ่านสือ่สิง่พมิพ์ทีเ่พิม่จ�านวนมากขึน้โดยเฉพาะนบัจากพทุธ

ทศวรรษ	 2460	 การเคลื่อนไหวน้ีจะมีชนชั้นกลางเป็นหัวหอกส�าคัญพวกเขาคือ

กลุม่ทางสงัคมใหม่ทีถ่อืก�าเนดิขึน้จากการคลีค่ลายโครงสร้างสังคมแบบจารตีและ

เข้าไปมีส่วนในกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เกิดขึ้นหลังสยามเปิด

ประเทศเมื่อ	พ.ศ.	 2398	นครินทร์	 เมฆไตรรัตน์ได้ชี้ให้เห็นว่ามีหลายกลุ่มคนที่

23	 เรื่องเดียวกัน.
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ก�าเนิดขึ้นในโครงสร้างสังคมแบบใหม่	 ที่ส�าคัญคือกลุ่มข้าราชการที่เป็นผลจาก

การปฏิรูประบบราชการ	(ทหาร,	นักปกครอง,	ครู,	และนักกฎหมาย),	กลุ่มคนชั้น

กลางนอกระบบราชการทีป่ระกอบอาชพีอสิระ	(ผูป้ระกอบธรุกจิการค้าการลงทนุ	

และนักเขียนนักหนังสือพิมพ์),	 และผู้น�าราษฎรที่มีความคิดอ่านทางการเมือง24 

ซึ่งอาจนับรวมกลุ่มคนเหล่านี้เป็นชนชั้นกลางได้

	 ในทศวรรษท้ายๆ	ของยคุสมบรูณาญาสิทธิราชย์ชนช้ันกลางเหล่านี้

พยายามจะนยิามและเสนอรปูแบบความสมัพนัธ์ระหว่างชายหญงิให้เป็นไปตาม

ทีพ่วกเขาคดิว่าเหมาะ	สกอ็ต	บาร์เม	(Scot	Barmé)	ช้ีไว้ว่านีน่�าไปสู่การตัง้ค�าถาม

ต่อปัญหา	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 ในฐานะประเด็นถกเถียงเรื่องความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ	(equality	between	sexes)25	และยังเป็นหัวข้อวิวาทะว่าด้วยการเข้า

สู่สมัยใหม่ของสยามด้วย

	 คล้ายกบัชนชัน้กลางองักฤษสมยัวกิตอเรยีน	(Victorian	era)	ทีพ่ยายาม

สร้างกฎเกณฑ์ความเป็นผู้ดีขึ้นมาผ่านมิติเพศภาวะ	 เพื่อแยกตัวเองออกจาก

ชนชั้นสูงและชนชั้นล่าง26	 ชนชั้นกลางสยามปลายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ก็ได้สะท้อนความกังวลใจในเรื่องปัญหาเพศภาวะออกมา	 ชนชั้นน�าตกเป็นเป้า

ในการวจิารณ์ของชนชัน้กลาง	ซึง่ได้ท้าทายระบบคณุค่าทางเพศภาวะของชนชัน้น�า 

โดยเฉพาะเรือ่ง	“ผวัเดยีวหลายเมยี”	บาร์เมชีว่้าเป็นเพราะพวกเขาล้วนแต่เชือ่มัน่

ในความเสมอภาคของมนุษย์,	 เสรีภาพของปัจเจกบุคคล,	 และการปลดปล่อย 

ผู้หญิงให้เป็นอิสระ27	 เวทีในการเสนอความเห็นส�าหรับพวกเขาก็คือส่ือส่ิงพิมพ์

ทั้งหนังสือพิมพ์,	นิตยสาร,	และวรรณกรรม	ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดวาระประเด็น

ทางสังคมที่มีอยู่แล้วขึ้นมาและให้อ�านาจในการวิจารณ์กับคนทั่วไปด้วย

24	 ดภูาพรวมความเคลือ่นไหวทางสงัคมการเมืองของชนชัน้กลางในช่วงเวลานีไ้ด้ที	่นครนิทร์	
เมฆไตรรัตน์,	การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ:	ฟ้าเดียวกัน,	2553),	บทที่	3-5.

25	 Scot	 Barmé,	Woman, Man, Bangkok: Love, Sex & Popular Culture in Thailand  
(Lanham,	MD:	Roman	&	Littlefield,	2002),	p.	157.

26	 ชาคริต	 ชุ่มวัฒนะ,	 “ผู้หญิงของผู้ชายสมัยวิกตอเรียน,”	 วารสารอักษรศาสตร์ 20,	 2	
(กรกฎาคม	2531):	1-11.

27	 Scot	Barmé,	Woman, Man, Bangkok, p.	10.
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	 การปรากฏขึ้นของมโนทัศน์	“ผัวเดียวเมียเดียว”	ที่ผูกกับความเป็น 

สมยัใหม่จงึไม่ได้มาจากภายนอกอกีต่อไป	แต่กลบัมาจากภายในสงัคมสยามเอง

ที่ชนชั้นกลางได้ยื่นมือเข้ารับเอามโนทัศน์	“ผัวเดียวเมียเดียว”	มาเป็นทัศนะของ

ตวัเองต่างไปจากชนชัน้น�าทีเ่หน็ว่า	“ผวัเดยีวหลายเมีย”	คือวฒันธรรมของสยาม	

ซึ่งนี่ก็คือการงัดข้อกับชนชั้นสูงอยู่ในที	 จะเห็นแนวโน้มนี้ได้ชัดโดยเฉพาะใน 

สิ่งพิมพ์เพื่อผู้หญิงที่เร่ิมปรากฏข้ึนมากนับจากพุทธทศวรรษ	 246028	 บางฉบับ 

จะมีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือบรรณาธิการเองด้วย	 เช่น สตรีศัพท์ โดยผะอบ	 

พงศ์ศรีจันทร์,	สตรีไทย	 โดยแฉล้ม	 จีระสุข, นารีนาถ โดยสุมล	 กาญจนาคม,	 

และ	หญิงไทย โดยทรัพย์	อังกินันทน์	เป็นต้น

 การเตบิโตของสือ่สิง่พมิพ์น�าไปสูก่ารเปิดปรมิณฑลสาธารณะ	 (public	

sphere)	 ให้หลายกลุ ่มคนในสังคมใช้เป็นพื้นที่ในการแข่งขันหาบทสรุป	

(contestation)	ให้กบัประเดน็ต่างๆ	เช่น	ความยตุธิรรมทางสงัคม,	อ�านาจน�าทาง

การเมือง,	อ�านาจสทิธิเ์ชงิวฒันธรรม	รวมทัง้เป็นพืน้ทีใ่นการยอมรบัทางภมูปัิญญา 

และความรู้ด้วย29	ส�าหรับในเรื่องกฎหมายครอบครัวสมัยใหม่	ชนชั้นกลางได้ใช้

ช่องทางนี้เป็นสื่อในการวิจารณ์และท้าทายปัญหา	“ผัวเดียวหลายเมีย”	ในฐานะ

สัญลักษณ์ของความไม่เป็นสมัยใหม่และเป็นพฤติกรรมที่ไร้จริยธรรมหรือเป็น

28	 จากการส�ารวจต้นฉบบัสิง่พมิพ์ผูห้ญงิทีเ่กบ็รกัษาและให้บรกิารค้นคว้าโดยหอสมดุแห่งชาติ	
(หสช.)	โดยกอบแก้ว	มุดทอง	เมื่อราว	พ.ศ.	2531	พบว่าระหว่างพุทธทศวรรษ	2460-2470	
มีการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทนี้อย่างน้อย	 14	 หัว	 ได้แก่	 สตรีศัพท์ (2465),	นารีศัพท์  
รายครึ่งสัปดาห์	(2465),	นารีศัพท์ รายสัปดาห์	(2465),	สตรีไทย	(2468-2470),	นารีเขษม 
(2469),	นารีนิเทศ	(2469), หญิงสาว	(2470-2471),	สยามยุพดี (2471),	สุภาพนารี (2473-
2474),	หญิงสยาม	 รายวัน	 (2473), หญิงสยาม รายสัปดาห์	 (2473), นารีนาถ	 (2473),	 
เนตรนารี (2473-2476),	และ	สาวสยาม	(2476)	ดูเพิ่มเติมได้ที่	กอบแก้ว	มุดทอง,	“การ
ศึกษาสถานภาพและค่านิยมของสตรีไทยที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ช่วงปี	พ.ศ.	2431-พ.ศ.	
2476”	 (ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
ประสานมิตร,	2531),	หน้า	7.	อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบัน	สิ่งพิมพ์ตามรายชื่อข้างต้น	ซึ่งให้
บริการในรูปแบบไมโครฟิล์มโดย	หสช.	ไม่ได้มีให้บริการทั้งหมด	เนื่องจากการเสื่อมสภาพ

29	 Thanapol	Limapichart,	“The	Emergence	of	Siamese	Public	Sphere:	Colonial	Moder-
nity,	Print	Culture	and	the	Practice	of	Criticism,”	South East Asia Research 17,	3	
(November	2009):	379.
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ความไม่รูจ้กัผดิชอบชัว่ดขีองชนชัน้สงู	ขณะเดยีวกนั	นีก่คื็อการแสวงหาและแสดง

ตัวตนของชนชั้นกลางในทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรม

	 ตัวอย่างเช่น	ในคอลัมน์	“ทั้งหยิก	ทั้งข่วน”	ของ สตรีไทย (ออกใน	 

พ.ศ.	2468)	ได้กระแนะกระแหนว่าขณะที่ในอารยประเทศเช่นยุโรปและอเมริกา

มีกฎหมายก�าหนดให้ผู้ชายมีเมียคนเดียว	 แต่สยามยัง	 “ก้าวขาไม่ออกในเรื่อง

พรรณนี้”	 เพราะ	 “ค่าที่ความเจริญยังเดินไม่ถึงขีด” ทั้งยังเสียดสีผู้ชายในฐานะ 

ผู้ออกกฎหมายด้วยว่า	 “ผู้ที่ออกกฎข้อน้ีเปนชายล้วนทั้งคณะ ใครล่ะ! จะกล้า 

ตัดสิทธิ์ตนเอง”	 และเรียกร้องว่า	 “ถ้าคณะผู้ร่างกฎหมายหวังในความเจริญของ

ชาติเสมอด้วยครอบครัวตน โปรดลองค้นความชอบธรรม น�ามาใช้ให้เหมาะแก่

กาลสมัยบ้างเถิด – เจ้าประคุณ”30	หรือในฉบับต่อๆ	มาก็ลงเรื่องเสียดสีชนชั้น

สูงที่เอาหญิงคนใช้ในบ้านทุกคนเป็นเมียน้อยหมดและใช้ให้ดูต้นทางคอยระวัง

บ่อนโปก�าทีเ่ปิดในบ้านตอนกลางคนื	ส่วนตอนกลางวนักถ็กูใช้ท�างานบ้านอกีมาก	

โดยในท้ายเร่ืองได้ท�าทีเป็นเชิงทอดอาลัยว่าปัญหาการข่มขี่ผู้หญิงแบบนี้คงไม่

อาจแก้ได้	เพราะ	“กฎหมายยังไม่คุ้มครองในเรื่องชายมีภรรยาได้หลายๆ คน”31

	 นอกจากสิง่พมิพ์เพือ่ผูห้ญงิ	หนงัสอืพมิพ์หรอืนติยสารทัว่ไปต่างกห็ยบิ

หวัข้อนีข้ึน้มาเสนอเช่นกนั	ทัง้ยงัมกีารรายงานข่าวความเคลือ่นไหวของประเทศ

ทางตะวันออกที่ทยอยยกเลิกหรือไม่ก็มีการรณรงค์ต่อต้านระบบ	 “ผัวเดียว 

หลายเมยี”	เช่น	บางกอกการเมอืง	รายงานข่าวว่าหญงิจนีทีม่กีารศกึษาต่างสมคัร

ใจไม่แต่งงาน	 เพื่อให้รัฐบาลจีนเลิกกฎหมายที่อนุญาตให้ชายมีเมียน้อย32 และ

ในบางบทความก็ส่งข้อความถึง	 “รัฐบาลไทย”	 โดยตรงว่าวัฒนธรรม	 “ผัวเดียว

หลายเมีย”	 ที่ยังมีอยู่ในสยาม“หาชอบด้วยประเพณีบ้านเมืองที่เปนอารยะ

ประเทศทัว่โลกไม่”33  เหล่านีล้้วนสร้างความตืน่ตวัต่อการแสดงความเหน็และเป็น

บรรยากาศที่เร่งเร้าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

30	 “ทั้งหยิก	ทั้งข่วน,”	สตรีไทย 1,	1	(1	มีนาคม	2468):	20.
31	 “เชี่ยนหมาก,”	สตรีไทย 1,	3	(15	มีนาคม	2468):	45.
32	 นายชูลู,	 “หญิงจีนสมัยใหม่ไม่ยอมแต่งงาน	 เพื่อให้เลิกกฎหมายมีเมียมาก,”	บางกอก

การเมือง 8,	1838	(4	เมษายน	2473):	17.
33 “รัฐบาลไทยควรค�านึงถึงฐานะของสตรีหรือไม่?,”	 สยามราษฎร์ 4,	 933	 (9	 กรกฎาคม	 

2466):	3.
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 นอกจากข้อเขยีน	ยงัมกีารใช้การ์ตนูหรอืภาพล้อในการเสยีดสพีฤตกิรรม

ของชนชั้นสูงที่ไม่ยึดมั่นในวิถีแบบ	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 มันคือรูปแบบหนึ่งของ

การประกาศข้อเรยีกร้องหรอืท้าทายจากชนชัน้กลางทีไ่ร้สิทธิไร้เสียงทางการเมือง	

(disenfranchised)	ต่ออ�านาจสิทธิ์	(authority)	หรือประเพณี	(tradition)	ที่ด�ารงอยู่

นัน่เอง34 เช่น	การ์ตนูล้อในสยามราษฎร์ (ดภูาพประกอบ	1)	ทีไ่ด้แสดงพฤตกิรรม

ชั่วของชนช้ันสูงที่มีเมียอยู่แล้ว	 แต่ก็ใช้อ�านาจบังคับเอาหญิงอนาถามาเป็นเมีย

อีก	 เมื่อได้หญิงนั้นสมใจแล้ว	 เธอก็จะถูกขับไล่ไสส่งไปอย่างไร้เยื่อใยว่า	 “ฉันไม่

ได้สู่ขอแกมา ออกจากบ้านโดยเร็ว!” หรือในส่ิงพิมพ์ผู้หญิงอย่าง สตรีไทย  

(ดภูาพประกอบ	2)	กล็งการ์ตนูล้อเหตกุารณ์ทีเ่หล่าเมยีๆ	ของชนชัน้สงูต้องระทม

ทุกข์เมื่อผัวไม่อินังขังขอบกับเธออีกและที่หนักข้อกว่าก็คือรูปใน การ์ตูน (ดูภาพ

ประกอบ	3)	ทีแ่สดงภาพชนชัน้สงูทีก่�าลงัมวัเมาในสรุาและกามารมณ์โดยทีใ่ต้รปู

มีบทกลอนที่คัดมาจากตอนหนึ่งใน กาพย์พระไชยสุริยา ให้อ่าน	 ชวนให้คิดว่า

ชนชั้นสูงเป็นพวกที่ไม่อยู่ในศีลธรรม,	ฝักใฝ่กามารมณ์,	ฉ้อฉล,	และกดขี่ไพร่

	 ๏	 อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า	ก็หาเยาวะนารี	ที่หน้าตาดีดี	

ท�ามโหรีที่เคหา

	 ๏	 ค�่าเช้าเฝ้าสีซอ	 เข้าแต่หอล่อกามา	 หาได้ให้

ภริยา	โลโภพาให้บ้าใจ

	 ๏	 ไม่จ�าค�าพระเจ้า	เหไปเข้าภาษาไสย	ถือดีมีข้า

ไทย	ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา35

34	 Scot	Barmé,	Woman, Man, Bangkok,	p.	99.
35	 การ์ตูน 1,	2	(24	ธันวาคม	2468):	27.
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ภาพประกอบ 1

“หญิงจะลงสู่ที่ต�่าก็ด้วยอ้ายตัวมหานรกแทะความเจริญของชาติ” 

ใน	สยามราษฎร์ ปีที่	1	ฉบับที่	288	(17	พฤษภาคม	2464)	ที่มา:	หสช.

ภาพประกอบ 2

“หยาดน�้าตาที่ขาดความอินังจากเจ้าคุณ?” 

ใน สตรีไทย	ปีที่	1	เล่ม	8	(19	เมษายน	2469)	ที่มา:	หสช.
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 แม้แต่รชักาลที	่ 6	 ทีท่รงเหน็ว่าการจะมกีฎหมาย	 “ผวัเดยีวเมยีเดยีว”		

ในสยามจะยังไม่อาจเป็นไปได้ก็ทรงยอมรับมันในฐานะที่เป็นความ	 “ศิวิไลซ์” 

พระองค์ใช้นามปากกา	 “รามจิตติ”	 แสดงพระราชทัศนะผ่านบทความหัวข้อ	

“เครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองคือสภาพแห่งสตรี”	ลงใน วิทยาจารย์ เมื่อ	พ.ศ.	

2461	 ว่าการกดขี่ผู้หญิงและการมีเมียมากจะท�าให้	 “ชาติเรา”	 ถูกตราว่าเป็น	 

“ชาติคนป่า” และไม่ลืมที่จะทรงย�้าว่ามันคือ	 “โลกวัชชะ”	 หรือโทษทางโลกทรง

เห็นว่าสิ่งที่ควรท�าก็คือการ	“ประสาทความเสมอหน้าให้แก่สตรี” อย่างไรก็ดี	แม้

พระองค์จะทรงเพ่งเลง็ไปทีข่นุนางและข้าราชการว่ายงัมคีวามประพฤตเิลวทราม

ด้วยการมีเมียมาก	ทั้งยังทรงชี้ให้ดูตัวอย่างจาก	 “คนไทยชาวชนบท ... [ซึ่ง]ถือ

ประเพณีเป็นคู่ผัวตัวเมียกัน”36	 แต่พระราชวิจารณ์นี้จะต่างจากข้อวิจารณ์ของ

ชนชั้นกลางตรงที่ไม่ได้วางอยู่ในกรอบปัญหาชนช้ัน	 ทรงกล่าวถึงคนเหล่านี้ใน

ฐานะ	“ผู้ชายร่วมชาติ” เท่านั้น	ทั้งนี้	เพราะทรงปฏิเสธว่าในสยามไม่มีการด�ารง

36	 “เคร่ืองหมายแห่งความรุ่งเรืองคือสภาพแห่งสตรี,”	 ใน ประมวลบทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคปกิณณกะ (พระนคร:	 โรงพิมพ์พระจันทร์,	
2494),	หน้า	93-106.

ภาพประกอบ 3

ภาพวิจิตร์ที่	2	ใน	การ์ตูน	ปีที่	1	เล่ม	2	(24	ธันวาคม	2468)	ที่มา:	หสช.
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อยู่ของชนชั้น	 หากจะมีก็คงไม่เกินไปกว่าสองชนช้ัน	 หนึ่งคือกษัตริย์	 อีกหนึ่ง 

คือคนไทยทั่วไป37

	 ส่วนในวรรณกรรมซึง่เป็นพืน้ทีผ่ลติวฒันธรรมและสนิค้าส�าหรบับรโิภค

ในสังคมสมัยใหม่ก็ได้ร่วมเสนอประเด็นทางสังคมนี้ด้วย	 เช่น	 ละครแห่งชีวิต  

ของหม่อมเจ้าอากาศด�าเกิง	 รพีพัฒน์	 ที่ตีพิมพ์ใน	 พ.ศ.	 2472	 และขายดีจน 

มีการพิมพ์ซ�้าในปีรุ่งข้ึนมีฉากสนทนาระหว่างวิสูตร์และล�าจวนซึ่งเป็นชายหญิง 

สมัยใหม่ที่แสดงความคิดต่อต้าน	 “การมีเมียมากในเมืองไทย”	 ในฐานะที่เป็น 

ของ	“บาเบเรียน”	และ	“น่าขยะแขยง”38	และวรรณกรรมสมัยใหม่ยังได้น�าเสนอ

ภาพของตวัละครเอกทัง้ชายหนุม่และหญงิสาวทีป่รารถนาจะมรีกัเดยีวใจเดยีวที่

โน้มไปในความหมายแบบรกัโรแมนตกิ	(romantic	love)39	และต่อต้านการแต่งงาน

แบบคลมุถงุชนขึน้มาแข่งขนักบัวฒันธรรม	“ผวัเดยีวหลายเมยี”	เช่น โลกสนันวิาส  

และชีวิตสมรส	 ของ	 “ศรีบูรพา”	 (กุหลาบ	 สายประดิษฐ์)	 ทั้งสองเรื่องพิมพ ์

ใน	พ.ศ.	 2470	 รวมถึงความผิดครั้งแรก	 ของ	 “ดอกไม้สด”	 (หม่อมหลวงบุปผา	

นิมมานเหมินท์)	ที่พิมพ์ใน	พ.ศ.	2473	เป็นต้น

	 ควรกล่าวด้วยว่าผูห้ญงิเองกม็ส่ีวนในการเคล่ือนไหวด้วย	ซึง่ไม่จ�ากดั

เฉพาะผ่านทางสือ่สิง่พมิพ์เท่านัน้แต่ยงัมผ่ีานช่องทางการเมอืงแบบจารตีด้วย	ที่

น่าสนใจคือกรณีของนักเขียนหญิง	 “กุหลาบขาว”	 หรือกอบกาญจน์	 วิศิษฎ์ศรีที่

ได้ถวายฎีกาถึงพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	พระบรมราชินีในรัชกาลที่	 7	 เมื่อ	พ.ศ.	

2470	ขอให้ออกกฎหมายจ�ากดัจ�านวนเมยี	เพราะการมีเมียได้ไม่จ�ากดัของผูช้าย

เป็นต้นเหตุของการกดขี่ผู้หญิง	 นี่เป็นครั้งแรกๆ	 ของการเรียกร้องต่อชนชั้นน�า

โดยตรงของผูห้ญงิเอง	ซึง่ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึการตระหนกัในความเป็นกลุม่ทาง

37	 “พระราชด�ารัส	 ตอบเนื่องในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลของโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	เมื่อวันที่	 13	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2457,”	 
ใน พระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(พระนคร:	โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ,	2472),	หน้า	96-102.

38	 หม่อมเจ้าอากาศด�าเกิง,	ละครแห่งชีวิต	(กรุงเทพฯ:	เอพี	ครีเอทีฟ,	2553),	หน้า	62-63.
39	 เกี่ยวกับความหมายของความรักโรแมนติก	 ดู	 ปิ่นแก้ว	 เหลืองอร่ามศรี,	 “รักโรแมนติก 

ในมุมมองสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,”	 วารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	
23,	1-2	(2554):	17-50.
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สังคมที่มีประสบการณ์ร่วมกันของผู้หญิงด้วยแน่นอนว่าฎีกานี้ไม่ได้รับการตอบ

สนอง40	และในฐานะนกัเขยีน	เธอกผ็ลติเรือ่งสัน้	“เมียน้อย”	ใน สุภาพบรุษุ เสนอ

ภาพของหญิงที่เป็นเมียน้อยที่ต้องพบกับความขมขื่นใจ41	 ในแง่หนึ่ง	 คือการส่ง

สารถึงผู้หญิงกันเองให้แข็งขืนต่อการตกไปอยู่ในสภาพนั้นนั่นเอง

40	 หจช.,	ม-ร.7	รล/30	ฎกีานางวศิษิฎ์ศร	ีร้องทกุข์แทนนางหวงิทีส่ามที�าทารณุ	และขอให้ตรา
พระราชบัญญัติจ�ากัดภรรยา	(6-18	พฤษภาคม	2470)

41	 กุหลาบขาว,	“เมียน้อย,”	สุภาพบุรุษ 1,	21	(1	เมษายน	2473):	3266-3310.

ภาพประกอบ 4-5

บทสัมภาษณ์	“กุหลาบขาว”	ใน The Daily Mail (ไม่ทราบวันเดือนปี)	

และเรื่องสั้น	“เมียน้อย”	ของเธอที่ลงใน สุภาพบุรุษ ปีที่	1	เล่ม	21	

(1	เมษายน	2473)	ที่มา:	หจช.	และ	หสช.	ตามล�าดับ
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	 อย่างไรกด็	ีแม้จะปรากฏว่ามผีูห้ญงิทีเ่คล่ือนไหวบ้าง	โดยเฉพาะผ่าน
ทางหน้าสิ่งพิมพ์	แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวนั้นไม่สู้จะเข้มข้นนักเมื่อ
เปรยีบกบักรณใีนอาณานคิมตะวนัตกรอบข้างสยาม	อย่างน้อยคือแทบไม่ปรากฏ
การเคลื่อนไหวเรียกร้องในลักษณะที่เป็นขบวนการหรือองค์กรโดยผู้หญิงเลย	 
ต่างไปจากในพม่าที่เริ่มตั้งองค์กรผู้หญิงขึ้นแล้วบนเงื่อนไขชาตินิยมและการต่อ
ต้านอาณานิคม	 โดยเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ	อาทิ	 การปกป้องศาสนาและ
จารตี,	กฎหมายการแต่งงาน,	การศกึษา,	และสทิธกิารเลอืกตัง้ของผูห้ญงิ42	หรอื
ในอินโดนีเซียก็เช่นกันที่ผู ้หญิงเข้าไปเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดกับขบวนการ
ชาตินิยม	 ทั้งนี้	 การที่ผู้หญิงสยามค่อนข้างขาดหายไปจากการเคล่ือนไหวอาจ
เนื่องมาจากระบบเพศภาวะไม่ถูกแทรกแซงจากจักรวรรดินิยมที่เป็นสังคมแบบ
สืบสายบิดา	(patrilineal	society)	พวกเธอจึงถูกประกันไม่ให้	“ต�่าต้อยด้อยสิทธิ”	
เกินไปนัก	 ดังปรากฏว่าผู้หญิงสยามได้รับสิทธิในการเลือกผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับ
ผู้ชายมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2440	 ต่างจากอาณานิคมตะวันตกรอบข้างสยามที่ผู้หญิง
ยังไม่ได้สิทธิเลือกตั้ง43 ท�าให้ผู้หญิงเองไม่สู้จะรู้สึกต่อปัญหาความไม่เท่าเทียม 
ทางเพศนกั
 กล่าวได้ว่าในฐานะกลไกผลิตความหมายร่วมทางวัฒนธรรม	สือ่สิง่พมิพ์
เป็นพื้นที่ของการท้าทายวัฒนธรรม	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	ที่ส�าคัญ	จะเห็นได้ว่า
ประเด็นที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้ด�าเนินไปบนการถกเถียงที่วางอยู่บนกรอบ
คดิแยกขัว้ระหว่างวฒันธรรม	“ภายใน”	กบั	“ภายนอก”	ส�าหรบัชนช้ันกลาง	ปัญหา	
“ผวัเดยีวหลายเมยี”	คอืสิง่ทีข่ดัขวางไม่ให้สยามไปสู่สมัยใหม่และจ�าเป็นทีจ่ะต้อง
เปลี่ยนไปให้ทันกับ	“ภายนอก”	ที่เป็นสมัยใหม่	โดยเป้าโจมตีก็คือชนชั้นสูง	ขณะ
เดียวกันก็แสดงความกังวลใจด้วยว่าวัฒนธรรม	“ผัวเดียวหลายเมีย”	 เป็นต้นตอ
ของปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ	 และสร้างบรรยากาศที่บั่นทอนการ 
คงอยู่ของวัฒนธรรม	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 น�าไปสู่การสานมโนทัศน์	 “ผัวเดียว 
เมียเดียว”	ให้เข้ากับสังคมสยาม

42	 Chie	 Ikeya,	Refiguring Women, Colonialism, & Modernity in Burma	 (Chiang	Mai:	
Silkworm	Books,	2012),	pp.	85-94.

43	 Katherine	Bowie,	“Women’s	Suffrage	in	Thailand:	A	Southeast	Asian	Historiograph-
ical	Challenge,”	Comparative Studies in Society and History 52,	4	(October	2010):	
710-712.
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	 อย่างไรก็ดี	 ความคาดหวังที่จะเห็นระบบ	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ใน

สยามกไ็ม่ใช่ด้านเดยีวของการเรยีกร้องจากชนช้ันกลาง	อกีด้านหนึง่กมี็ความวติก

ว่าหากออกกฎหมาย	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ก็เท่ากับจะตัดสิทธิของเมียน้อยและ 

ลูกเมียน้อย44	ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นหัวข้อที่มีความแหลมคมที่สุดต่อการพิจารณา

ร่างกฎหมายครอบครัว	 ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ทั้งชนชั้นกลางและชนชั้นน�าที่มี

บทบาทในการร่างกฎหมายมีความกังวลใจร่วมกันว่าเป็นปัญหาส�าคัญ	 ทั้งนี้ 

ไม่ว่าจะอย่างไร	มโนทัศน์	“ผัวเดียวเมียเดียว”	ที่เริ่มจะลงหลักปักฐานก็ได้น�าไป

สู่การถกเถียงถึงปัญหา	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 แล้วว่ากฎหมายควรจะคงมันไว้	 

คงไว้อย่างมีเงื่อนไข	หรือเลิกไปเลย

4.	 “โต้เถียงกันมาตั้ง	 20	ปีแล้ว	จะถูกจะผิดอย่างไรตกลง

กันเสียที”45: การลงมติเลือก “ผัวเดียวหลายเมีย” ใน

สมัยรัชกาลที่ 7

	 เมื่อถึงปลาย	พ.ศ.	2469	ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่ากฎหมายครอบครัว 

จะถกูรวมเข้าเป็นบรรพ	5	ใน	ป.พ.พ.46	ซึง่ขณะนัน้ยงัอยูร่ะหว่างการร่างบรรพ	4	

รชักาลที	่7	จงึมพีระราชด�ารใิห้ท�าการร่างกฎหมายจดทะเบยีนสมรสออกมาก่อน

โดยไม่ต้องรอตามล�าดับขั้นการออก	 ป.พ.พ.	 นี่ดูจะเป็นการตอบสนองโดยตรง

ต่อการเร่งเร้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์จากชนชั้นกลางที่ผลักให้ชนชั้นน�าในฐานะผู้ถือ

44	 ดูความเห็นท�านองนี้ได้ที่	 หจช.,	 ม-ร.7	 ม/31	 พระราชบัญญัติการจดทะเบียนครอบครัว	 
(7	 ก.ย.	 2471);	 และ	 หจช.,	 ม-ร.7	 รล/9	 ระเบียบวาระ,	 รายงาน	 และข่าวองคมนตรี	 
(30	พ.ย.	2470-10	เม.ย.	2474)

45	 หจช.,	ม-สบ.2/26	พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว	(3	ก.พ.	2470)
46	 ก่อนหน้านี	้กฎหมายครอบครวัยงัไม่ถกูจดัเข้าเป็นบรรพหนึง่ใน	ป.พ.พ.	ดูรายละเอยีดได้ที	่

พรรคดี	ผกากรอง,	“การจัดร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งสยาม:	พ.ศ.	2451-
2478”	 (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต้	ภาควิชาประวัตศิาสตร์	บณัฑิตวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัศลิปากร,	2537),	 
หน้า	70-73.
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อ�านาจสทิธิเ์หนอืการร่างกฎหมายต้องตดัสนิใจวางบทสรปุส�าคัญเสียทว่ีาจะเลือก

อย่างใดอย่างหนึง่ระหว่าง	“ผวัเดยีวหลายเมยี”	กบั	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	ทัง้ยงัเป็น

ผลมาจากปัญหาตวับทของกฎหมายสยามเองทีย่งัไม่มีนยิามชัดเจนเกีย่วกบัการ

แต่งงานและความเป็นเมีย	 โดยในภาพรวมชนช้ันน�ามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจบน

พืน้ฐานทีไ่ม่ขดักบัธรรมเนยีมทีเ่ป็นอยูแ่ละจะต้อง	“ส�าเหนยีกความพอใจของคน

ส่วนมาก”47	ไปพร้อมกันด้วย

	 ประเดน็ทีช่นชัน้น�าโต้แย้งกนัในการพจิารณาร่างกฎหมายครัง้นีเ้ป็นผล

จากกรอบคิดแบบแยกขั้วทางวัฒนธรรม	คือมีการขัดแย้งกันระหว่างคุณค่าแบบ

จารีตที่แสดงออกผ่านวัฒนธรรม	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 กับภาวะสมัยใหม่ที่มี 

มโนทศัน์	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	เป็นตวัแทน	แต่ทีซ่บัซ้อนและเป็นประเดน็แหลมคม

ยิ่งขึ้นก็คือความกังวลใจว่าระบบ	“ผัวเดียวเมียเดียว”	จะไม่ใช่อะไรที่ลงตัวได้กับ

สงัคมสยาม	นัน่คอืมนัอาจน�าไปสูปั่ญหาลกูนอกกฎหมาย	พร้อมกนันัน้	ชนช้ันน�า

ก็พะวักพะวงว่าจะถูกแทรกแซงจากจักรวรรดินิยมหรือไม่ในระดับใด	อย่างไรก็ดี	

การถกเถียงนี้ก็มีนัยส�าคัญที่ได้เปิดช่องให้เห็นว่าอะไรคือปัญหาของการไม่อาจ

สานมโนทัศน์	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ให้เข้ากับสยาม	 ข้อส�าคัญก็คือปัญหาทาง

กฎหมายเร่ืองลูกนอกกฎหมายที่คาดกันว่าอาจกระทบต่อขนบครอบครัวและ

สังคม	ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องมาตั้งแต่รัชสมัยก่อนหน้า

 ในปลาย	พ.ศ.	 2470	 รชักาลที	่ 7	 โปรดให้ส่งร่างกฎหมายดงักล่าวไปให้

สภากรรมการองคมนตรพีจิารณา	ซึง่ทัง้รชักาลที	่7	และเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์-

วรพินิตทรงเห็นว่าที่ประชุมน้ีน่าจะถือเป็นตัวแทนของคนทั่วไปได้สะท้อนถึง

เจตนาที่จะขยายฐานของการถกเถียงให้กว้างขึ้นอีกระดับหนึ่ง	 แต่ก็ยังจ�ากัดวง

เฉพาะชนชั้นน�าเท่านั้น	คือกรรมการองคมนตรีทั้งหมด	40	ต�าแหน่งที่ได้รับการ

แต่งตั้งล้วนแต่เป็นเจ้านายชั้นพระอนุวงศ์และขุนนางระดับพระยาขึ้นไปและ 

ไม่ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมเสมอ	 โดยก่อนการพิจารณา	 เจ้าพระยาพิชัยญาติ	 

(ดั่น	บุนนาค)	เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมและนายกกรรมการกรมร่างกฎหมายได้

แถลงต่อที่ประชุมดังกล่าวว่า

47	 หจช.,	ม-ร.7	รล/9	พระราชบัญญัติองคมนตรี	(11	เม.ย.	2470-15	ส.ค.	2472)
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 ร่างพระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่าชายมีเมียได ้
หลายคนตามประเพณีเดิมของเรา	 ถ้าหากว่าจะไม่
บัญญัติตามประเพณีเดิม	 จะเปลี่ยนเปนบัญญัติให้ 
ชายมีเมียได้คนเดียวตามกฎหมาย	 ก็จะเปนการพลิก
ประเพณเีดมิของเรา	กฎหมายกบัประเพณกีข็ดักนัขึน้...
การออกกฎหมายมกัจะเดนิตามประเพณขีองบ้านเมอืง
เสมอๆ	 ถ้ามิฉนั้นก็มักจะท�าให้เกิดปั่นป่วนทั่วไป	 การ
เปลี่ยนประเพณีบ้านเมืองนั้น	 ย่อมเป็นการทดลองใน
ทางท่ีน่ากลัว	 เพราะฉนั้นถ้าไม่มีเหตุเสียหายจนท�าให้
จ�าเปนต้องเปลี่ยนแล้ว	 ก็ไม่ควรออกกฎหมายเปลี่ยน
ประเพณีเปนอันขาด48

	 ในการพจิารณา	พระยาศรสีรุยิราชวรานวุตัร	(ศุข	ดษิยบตุร์)	ได้เสนอ
ญัตติว่า	“ไม่ควรจะให้สิทธิแก่ชายที่จะมีภรรยาได้หลายคน ควรให้มีแต่คนเดียว” 
แต่ถูกคัดค้านจากพระยาจินดาภิรมย์	 (จิตร	 ณ	 สงขลา)	 ที่เห็นว่าไม่ควรออก
กฎหมายทีข่ดัประเพณเีขาคดิว่าประเพณผีวัเมยีของแต่ละชาตต่ิางกนั	 ในตะวนัตก
นิยมมีเมียเดียวก็เนื่องจากศาสนา	 แต่ในสยามและประเทศทางตะวันออกที่มี 
เมียได้หลายคนก็ไม่ได้ขัดต่อศาสนา	 หากก�าหนดเช่นว่าก็ราวกับกฎหมายจะ	 
“ไปตัดประเวณีของเขา”	 ผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยก็จะกลายเป็นนางบ�าเรอไป	 เขา
เหน็ว่าต่อเมือ่ประเพณเีปลีย่นจงึค่อยแก้กฎหมาย	แต่กระนัน้	ร่างกฎหมายทีก่�าลงั
พิจารณาอยู่ก็	“ไม่อุดหนุนการมีน้อยอยู่แล้ว”	เพราะ	“ตัดสิทธิเมียน้อยไม่ให้รับ
มฤดก”49	 หลังอภิปรายจบ	 ที่ประชุมได้ลงมติให้ญัตติของพระยาศรีสุริยราช- 
วรานุวัตร์ตกไป

	 เมือ่สภากรรมการองคมนตรพีจิารณาเรยีบร้อย	ร่างกฎหมายกถ็กูส่ง

ไปให้เสนาบดสีภาพจิารณาต่อในเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2471	คราวนี้	กรมหมืน่- 

เทววงศ์วโรทัย	 เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศทรงช้ีปัญหาว่าการรับรอง

48	 กรมร่างกฎหมาย,	“ร่างพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายลกัษณะผวัเมยี	ตอนที	่1-4,”	
หน้า	69.

49	 หจช.,	ม-ร.7	รล/9	การประชุมองคมนตรี	(30	พ.ย.	2470-7	พ.ค.	2471)
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ประเพณี	“ผวัเดยีวหลายเมยี”	ให้ชอบดว้ยกฎหมาย	และจะผนวกรวมใน	ป.พ.พ.	

อาจท�าให้นานาชาติมีข้อคัดค้าน	 (objection)	 ได้	 ซึ่งสยามเคยตกลงล่วงหน้าไว้

แล้วว่าจะพยายามแก้ไขหากมีข้อคัดค้านข้ึน	 จึงทรงเสนอให้เอาอย่างกฎหมาย

ญี่ปุ่นที่ให้มีเมียคนเดียว	 ส่วนเร่ืองปัญหาลูกนอกกฎหมายก็สามารถป้องกันได้

โดยให้มีการรับรองบุตรหรือจดทะเบียนบุตร50	ในตอนท้าย	รัชกาลที่	7	ทรงเห็น

ว่าร่างกฎหมายนี้อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม	 (modification)	 จึงโปรดให้ส่งเรื่อง

กลับมาที่สภากรรมการองคมนตรีอีกครั้ง

 ในการพจิารณาอกีครัง้ของสภากรรมการองคมนตร	ีพระยาศรวีสิารวาจา 

(เทยีนเลีย้ง	ฮนุตระกลู)	ปลดัทลูฉลองกระทรวงการต่างประเทศได้รบัเชญิมาชีแ้จง

ต่อทีป่ระชมุนีใ้นค�าชีแ้จงได้ขมวดปมว่าหากทีป่ระชมุนีพ้จิารณารอบคอบแล้วว่า

ยงัไม่ถงึเวลาทีจ่ะ	“เข้าถอืสมรสภรรยาเดยีว”	ก	็“ขออย่าให้มกีารประกาศโฆษณา

ประเพณมีภีรรยาหลายคนให้เด่นชดั”	เพราะจะ	“เป็นทีส่ะกดิใจนานาประเทศได้” 

และอาจน�ามาซึง่ความยุง่ยากทางการต่างประเทศ51 ข้อทกัท้วงนีถ้กูอภปิรายโดย

พระยามานวราชเสวี	(ปลอด	ณ	สงขลา)	และพระยาราชนกูล	(อวบ	เปาโรหิตย์)	

ทั้งคู่เห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีกฎหมายบังคับให้มีครอบครัวแบบ	 “ผัวเดียวเมีย

เดียว”	 อย่างไรก็ตาม	 พวกเขาก็คิดว่าร่างกฎหมายนี้จะเป็น	 “บันไดคั่นต้น” ที่	 

“จะบังคับให้ชายมีภริยาได้แต่คนเดียว”	 เพราะร่างกฎหมายมีข้อกีดกันการมี 

เมียน้อยอยู่ในที52	ในที่สุด	ที่ประชุมก็ลงมติเสียงข้างมากยืนยันมติเดิมที่รับรอง

ระบบ	“ผัวเดียวหลายเมีย”

	 จากนัน้	เสนาบดสีภาได้กลบัมาพจิารณาร่างกฎหมายนีอ้กีครัง้ในเดอืน

ตุลาคม	พ.ศ.	2471	ครั้งนี้	 รัชกาลที่	7	มีพระราชด�ารัสเด็ดขาดว่าสมควรลงมติ

เรื่องนี้เสียที	เพราะเป็นข้อโต้เถียงกันมานานถึง	20	ปีแล้ว	ในการอภิปรายก่อน

ลงมติเด็ดขาดครั้งนี้	ฝ่ายสนับสนุนระบบ	“ผัวเดียวเมียเดียว”	เสนอขึ้นว่าหากไม่

50	 กรมร่างกฎหมาย,	“ร่างพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายลกัษณะผวัเมยี	ตอนที	่1-4,”	
หน้า	74-75.

51	 หจช.,	ม-ร.7	รล/10	รายงานการประชุมกรรมการองคมนตรี	พ.ศ.	2471	ถึง	พ.ศ.	2474	
(ฉะบับทูลเกล้าฯ	ถวาย)	(1	มิ.ย.	2471-9	เม.ย.	2474)

52	 เรื่องเดียวกัน.
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รับรองระบบน้ีก็อาจน�าไปสู่ปัญหาในทางวิเทโศบาย	 หลายประเทศที่ไม่เคยใช้

ระบบนี้ก็พยายามเปลี่ยนกันโดยมาก	 และในแง่วิวัฒนาการทางสังคมและ

เศรษฐกจิกม็แีนวโน้มไปทางนี	้ทัง้ยงัเป็นการให้ความยตุธิรรมแก่ผูห้ญงิด้วย	หาก

จะถือหลัก	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 ก็เป็นเพียงการอ�านวยความสะดวกให้คนส่วน

น้อยเท่านัน้	ส่วนข้อโต้แย้งจากฝ่ายคดัค้านคอืหากออกกฎหมายเช่นนีท้ัง้ทีย่งัไม่

อาจปฏบิตัไิด้จรงิจะท�าให้ผูไ้ม่ปฏบิตัติามมคีวามผดิอาญา	(criminal	offence)	การ

วางหลกัเช่นนีจึ้งอาจน�ามาซึง่ความยุง่ยาก	อาจท�าให้เกดิปัญหาลกูนอกกฎหมาย	

และคงอีกหลายชั่วคนกว่าที่จะปฏิบัติได้53	 ท้ายที่สุด	 เสนาบดีสภาก็ลงมติด้วย

คะแนนเสียง	8	ต่อ	6	ให้ร่างกฎหมายโดยถือหลัก	“ผัวเดียวหลายเมีย”54	หลังลง

มติเสร็จแล้วรัชกาลที่	7	ได้มีพระราชด�ารัสสรุปว่า

	 แปลว่าไม่ต้องละอายฝรั่ง,	เพราะความจริง	fact	

มีอยู่ว่า,	เมืองใดๆ	ที่ถือหลักมีเมียคนเดียวนั้น,	ไม่มีคน

เดียวได้จริงเลย.	ถ้าเราจะยอมให้รับว่า,	บุตร์ที่เกิดนอก

สมรสเปนบุตร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว	 ก็ควรจะให้

53	 กรมร่างกฎหมาย,	“ร่างพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายลกัษณะผวัเมยี	ตอนที	่1-4,”	
หน้า	76-80;	และ	หจช.,	ม-ร.7	ม/5	พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว	(24	ส.ค.	2471-
31	ม.ค.	2472)

54	 ฝ่ายที่สนับสนุนระบบ	 “ผัวเดียวหลายเมีย”	 8	 เสียง	 ได้แก่	 (1)	 พระยาจินดาภิรมย์	 (จิตร	 
ณ	สงขลา)	ผู้รั้งต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม,	(2)	เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์	(หม่อม
ราชวงศ์เย็น	อสิรเสนา)	เสนาบดกีระทรวงวัง,	(3)	พระองค์เจ้าบวรเดช	ผูร้ัง้ต�าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงกลาโหม,	 (4)	 กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร	 เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ,	 
(5)	 กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน	 เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม,	 (6)	 เจ้าฟ้า- 
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 อภิรัฐมนตรี,	 (7)	 เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต	 
อภิรัฐมนตรีและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย,	และ	 (8)	 เจ้าพระยามหิธร	 (ลออ	 ไกรฤกษ์)	
ราชเลขาธิการ	ส่วนที่สนับสนุนระบบ	“ผัวเดียวเมียเดียว”	6	เสียง	ได้แก่	 (1)	 เจ้าพระยา-
พลเทพ	 (เฉลิม	 โกมารกุล	 ณ	 นคร)	 เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ,	 (2)	 กรมหมื่น- 
พิทยลาภพฤฒิยากร	 เสนาบดีกระทรวงธรรมการ,	 (3)	 กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย	 เสนาบดี
กระทรวงการต่างประเทศ,	 (4)	 พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม	 เสนาบดีกระทรวงพระคลัง 
มหาสมบตั,ิ	(5)	กรมพระจนัทบรุนีฤนาถ	อภิรฐัมนตร,ี	และ	(6)	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	
อภิรัฐมนตรี
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มารดาของบุตร์นั้นเปนภรรยาตามกฎหมายด้วย.	 ที่จะ
ให้นับแต่ลูก,	 ไม่ยอมให้แม่อยู่ในกฎหมายด้วยนั้น,	 ไม	่
logical	และดูไม่เปนธรรม.	การที่เรายอมว่า,	ชายมีลูก
นอกสมรสได้,	 ก็แปลว่าให้มีเมียหลายคนได้น่ันเอง.	 
ถ้าจะให้มเีมยีคนเดยีวจรงิ	ๆ ,	ต้องให้ลกูทีเ่กดินอกสมรส
อยู่นอกกฎหมายเหมือนมารดา.	 ซึ่งเปนของไม่ดี...ควร
ให้มีเมียได้หลายคน,	ซึ่งตรงกับความจริง,	และจะเปน
เช่นนั้นไปอีกนาน.55

	 แม้จะมมีตใิห้วางหลกั	“ผวัเดยีวหลายเมีย”	แต่ข้อความทีเ่คยปรากฏ
ในร่างกฎหมาย	 ซ่ึงระบุไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า	 “ชายอาจมีภริยาได้หลายคน  
แต่จะมีภริยาหลวงเกินกว่าคนหนึ่งในขณะเดียวกันไม่ได้”56	 ก็ได้ถูกตัดออกไป	
กระทั่งในต้น	 พ.ศ.	 2474	 (ปฏิทินใหม่)	 การร่างกฎหมายทั้งฉบับก็เสร็จสิ้นและ
ประกาศใช้ในชื่อ	 “พ.ร.บ.	 แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย	 พ.ศ.	 2473”	
เนื้อหาของกฎหมายนี้ครอบคลุมทั้งเรื่องการจดทะเบียนสมรส,	 การแสดงฐานะ
ภริยาหลวง,	การหย่า,	และการรับรองบุตร
	 เหน็ได้ว่าในฐานะทีก่ฎหมายเป็นใจกลางทีจ่ะก�าหนดขอบข่ายความ
เปลีย่นแปลงใดๆ	ทีจ่ะเกดิกบัครอบครวัซึง่เป็นแหล่งอ้างองิถงึสภาพจ�าเพาะทาง
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์แท้จริงของชาติตามอุดมการณ์แบบจักรวรรดินิยม
กฎหมายครอบครัวจึงเป็นพื้นที่ที่การเผชิญหน้ากับอาณานิคม,	 การสร้างภาวะ
สมัยใหม่,	 การแสวงหาอัตลักษณ์แห่งชาติ,	 และการแสดงตัวของชนชั้นกลางมา
บรรจบพบกนั57	ท�าให้เกดิสภาพลกัลัน่ระหว่างการจะให้ครอบครวัเป็นพืน้ทีธ่�ารง

55	 กรมร่างกฎหมาย,	“ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายลกัษณะผวัเมยี	ตอนที	่1-4,”	
หน้า	79.

56	 หจช.,	ม-สคก./91	เรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย	ตอนที่	
1	พระราชหตัถเลขาวางหลกัเรือ่งการจดทะเบยีนภรยิา	พ.ศ.	2461-2470	(4	พ.ค.	2469-28	
ม.ค.	2470)

57	 Yoko	Hayami,	“Introduction:	The	Family	in	Flux	in	Southeast	Asia,”	in	Yoko	Hayami	
et	 al.	 (eds.),	The Family in Flux in Southeast Asia: Institution, Ideology, Practice 
(Chiang	Mai:	Kyoto	University	Press	and	Silkworm	Books,	2012),	p.	2.
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อัตลกัษณ์เดมิทีเ่ป็นอยูห่รอืจะแสดงคณุลกัษณะของภาวะสมยัใหม่ตามอดุมการณ์

จักรวรรดินิยม	 ซึ่งนี่ได้ท�าให้	 “ความเป็นอื่น”	 ของมโนทัศน์	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 

ทีก่�ากบัความคดิของชนชัน้น�าสัน่คลอนไปมากดงัรบัส่ังของกรมพระยาด�ารงราชา-

นุภาพที่ทรงเห็นว่าหากเลือก	“ผัวเดียวหลายเมีย”	ก็	“เห็นขัด”	เพราะ	“ประมวล

กฎหมายในประเทศทั้งปวงยอมให้มีเมียแต่คนเดียว จะมีประมวลกฎหมายของ

เราประเทศเดียวซึ่งยอมให้มีเมียหลายคน คงจะถูกต�าหนิติเตียน” แต่ถ้าจะเลือก	

“ผัวเดียวเมียเดียว”	 ก็	 “จักท�าให้คนเดือดร้อน”	 เพราะ	 “ประเทศของเรายังไม่

พร้อม” 58

 อย่างไรก็ดี	 การตกลงที่จะไม่วางหลัก	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 อย่าง 

ตะวันตกลงในกฎหมายครอบครัวและเลือกที่จะคงไว้ซึ่งระบบ	 “ผัวเดียวหลาย

เมยี”	กไ็ม่ได้แปลว่าชนชัน้น�าสยามปฏเิสธทีจ่ะสร้างความเป็นสมยัใหม่ผ่านพืน้ที่

ครอบครวั	แต่มนัคอืความพยายามทีจ่ะสร้างภาวะสมยัใหม่ในแบบทีไ่ม่ขดักบัสิง่

ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริง

5. มติสภาผู ้แทนราษฎรในการประชุมครั้งที่ 8/2476 

(สามญั) สมยัท่ี 2: การเลอืกคร้ังสดุท้ายระหว่าง “ผวัเดยีว

หลายเมีย” กับ “ผัวเดียวเมียเดียว”

	 หลงัการปฏวิตัสิยาม	พ.ศ.	2475	การวางหลกักฎหมายครอบครวัถกู 

ยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งเมื่อคณะราษฎรตั้งเป้าที่จะเร่งรัดกระบวนการร่าง	

ป.พ.พ.	 ที่ค้างอยู่ให้ลุไปภายใต้นโยบายที่จะ	 “ให้ประเทศได้มีเอกราชทางการ

ศาล”59 ตามหลกั	6	ประการทีค่ณะราษฎรประกาศให้เป็นอดุมคตขิองระบอบใหม่

ที่ก�าลังสถาปนาขึ้นมาและในคราวนี้	 อ�านาจสิทธิ์ในการตรากฎหมายได้ถูกโอน

58	 หจช.,	ม-ร.7	ม/5	พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว	(24	ส.ค.	2471-31	ม.ค.	2472)
59	 หจช.,	(2)	สร.0201.17/3	การท�าประมวลกฎหมายและค่าใช้จ่าย	(21	ก.ค.	2475-29	ก.ย.	

2484)
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มาสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ซึ่งเป็นผลโดยตรงให้กลุ่มคนที่ไม่ใช่ชนช้ันน�าหรือ

ชนชัน้สงูโดยชาตกิ�าเนดิในระบอบเก่าได้เข้าไปปันส่วนในกระบวนการสร้างภาวะ

สมัยใหม่ผ่านกฎหมาย	 สถาบันการเมืองใหม่นี้ได้ลงมติหลังการอภิปรายกัน 

เพียง	2	ครั้งในครึ่งหลังของเดือนมกราคม	พ.ศ.	2477	(ปฏิทินใหม่)	ให้	“[สามี] 

จดทะเบียนภริยาได้คนเดียว”

	 ในแง่หนึ่ง	 การลงมติข้างต้นก็คือการประกาศยกวัฒนธรรมของ 

ชนชั้นกลางที่สมาทานมโนทัศน์	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ให้ขึ้นมาแทนที่วัฒนธรรม	

“ผัวเดียวหลายเมีย”	ที่มีภาพเสนอว่าเป็นของชนชั้นสูง	แต่กระนั้นก็ไม่ได้แปลว่า

เนือ้ในของวฒันธรรมใหม่ทีถ่กูประกาศผ่านกฎหมายครอบครวัสมยัใหม่จะแตกต่าง

อย่างสิน้เชงิไปจากสิง่ทีถ่กูพจิารณาว่าเป็นขนบครอบครวัแบบเดมิทีโ่ดยทัว่ไปแล้ว

วางอยูบ่นฐานของวฒันธรรม	“ผวัเดยีวหลายเมยี”	คอืจะมกีารปฏเิสธระบบคณุค่า

บางอย่างที่อยู่ในระบบกฎหมายของจักรวรรดินิยม	 นั่นคือลูกนอกสมรส	 ซึ่งถูก

ส่งเข้าไปอยูใ่นระบบกฎหมายของดนิแดนอืน่ๆ	ทีต่กเป็นอาณานคิม	เช่น	ในลงักา

ทีเ่ดมิเป็นอาณานคิมดตัช์และต่อมาคอืองักฤษกต้็องรบัเอาระบบคณุค่าดงักล่าว

ที่ขัดกับกฎหมายพื้นเมืองเดิมเข้ามาด้วย60

 สภาผู้แทนราษฎรได้เริม่พิจารณาบรรพ	5	แห่ง	ป.พ.พ.	ครัง้แรกในวันท่ี 

12	สงิหาคม	พ.ศ.	2475	โดยพระยามโนปกรณ์นติธิาดา	(ก้อน	หตุะสิงห์)	ประธาน

กรรมการราษฎรได้เสนอให้มกีารแต่งตัง้อนกุรรมการพจิารณาร่างบรรพ	5	ซึง่สภา

ก็มีมติรับรองและแต่งต้ังเจ้าพระยาพิชัยญาติเป็นประธาน	 ร่างที่ยกมาพิจารณา

กค็อืฉบบัทีค่งค้างมาตัง้แต่สมยัรชักาลที	่7	ซึง่ยงัมข้ีอความรบัรองระบบ	“ผวัเดยีว

หลายเมยี”	อยู	่คอืในมาตรา	1455	ทีร่ะบไุว้ว่า	“ถ้าชายมภีรยิาหลายคน ชายต้อง

อยู่กับภริยาทุกๆ คนในระยะเวลาอันสมควร”61 ความเร่งรีบในการพิจารณาร่าง

60	 Savitri	Goonesekere,	“Colonial	Legislation	and	Sri	Lankan	Family	Law:	The	Legacy	
History”	(Paper	Presented	at	11th	IAHA	Conference,	Colombo,	1-5	August	1988),	
pp.	9-13.

61	 หจช.,	ม-สคก.1/198	ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	5	(ลักษณะครอบครัว)	
ตอน	2	(18	ส.ค.	2475-7	พ.ค.	2478)
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62	 หจช.,	(2)	สร.	0201.21/5	กรรมาธิการร่างประมวลแพ่งฯ	(แผนกกรรมาธิการ)	(26	เม.ย.	
2476-14	พ.ย.	2477)

63	 “รงส.	ครั้งที่	7/2476	(สามัญ)	สมัยที่	2	วันพฤหัสบดีที่	18	มกราคม	พุทธศักราช	2476,”	
หน้า	240-245.

บรรพ	5	สะท้อนให้เหน็ได้จากการทีแ่ม้จะไม่อยูใ่นสมยัประชมุสภา	คณะรฐัมนตรี

สมัยพระยาพหลพลหยุหเสนา	(พจน์	พหลโยธิน)	ก็ได้ลงมติให้คณะกรรมาธิการ

พิจารณาร่าง	ป.พ.พ.	บรรพ	5	ท�าการต่อไปได้	“โดยรวดเร็วและไม่หยุดชะงัก”62

	 จนในวนัที	่18	มกราคม	พ.ศ.	2477	(ปฏทินิใหม่)	ร่างบรรพ	5	กถ็กูน�า

เข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกและจะต่ออีกครั้งในวันที่	 22	 เดือน

เดียวกัน	 ข้อใหญ่ใจความที่จะต้องตกลงกันก็คือจะให้มีกฎหมายครอบครัวที่

รับรองระบบ	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	หรือไม่	 โดยก่อนเริ่มอภิปราย	 เจ้าพระยาศรี- 

ธรรมาธิเบศร	(เดิมคือพระยาจินดาภิรมย์)	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมาธิการ

พิจารณา	ป.พ.พ.	บรรพ	5	มาตั้งแต่	พ.ศ.	 2476	 เสนอว่าควรต้องรับหลักการ	 

“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	เพราะจะเป็นการยนืยนัความเป็นสมยัใหม่ของสยาม	ประเทศ

ทางตะวันออกที่ยกร่างประมวลกฎหมายแล้วก็ล้วนแต่ถือหลักดังกล่าว	 เขาช้ีถึง

ผลดอีืน่ๆ	ด้วยว่าจะท�าให้เกดิความมัน่คงในครอบครวั	และยกสถานะของผูห้ญงิ

ให้ดีขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญที่ให้ชายหญิงมีสิทธิ

เลอืกตัง้เท่าเทยีมกนั	เขาชีด้้วยว่าหากเป็นจรงิกจ็ะท�าให้สยามก้าวหน้ากว่าตะวนัตก 

เพราะหลายประเทศที่ถือหลัก	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ก็ยังไม่ให้สิทธิเลือกตั้งแก ่

ผู้หญิง	 และแนะน�าถึงวิธีตัดปัญหาลูกนอกกฎหมายว่าจะท�าได้โดยการวางบท

บังคับให้รับรองบุตร63	 ไม่ต้องสงสัยเลยว่าน่ีคือการตอบโต้กับการครอบง�าของ

จักรวรรดินิยมตะวันตกนั่นเอง

	 ส�าหรับประเด็นที่อภิปรายกันจะไกลไปกว่าที่เคยยกขึ้นมาเมื่อครั้ง 

ร่าง	 “พ.ร.บ.	 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย	 พ.ศ.	 2473”	 เช่น	 จะต้อง 

ผ่อนให้เนื้อหาของกฎหมายเป็นไปตามอย่างตะวันตกหรือไม่,	 เหตุไฉนจึงควร

ผ่อนผันไปตามน้ัน,	 สมควรแก่เวลาแล้วหรือที่จะมีกฎหมายเช่นนั้น,	 นี่จะยก

สถานะของผู้หญิงให้สูงขึ้นจริงหรือ,	มันจะยังให้เกิดความปรองดองและปกติสุข

ในครอบครัวได้หรือไม่,	และจะเป็นผลดีหรือร้ายต่อการเพิ่มจ�านวนพลเมืองของ
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ประเทศ64 ผูแ้ทนราษฎรทีส่นบัสนนุหลกั	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	เช่น	สวสัดิ	์ยวูะเวส,	

พระยาประมวลวิชาพูล	(วงศ์	บุญ-หลง),	หลวงวรนิติปรีชา	(วรดี	พรหมสาขา	ณ	

สกลนคร),	และมิ่ง	เลาหเรณู	เป็นต้น	นอกจากนี้	บางคนก็เห็นด้วยแบบมีเงื่อนไข	

เช่น	นิติ	โสรัต	เห็นว่าควรจะวางเงื่อนไขที่ไม่เป็นการตัดสิทธิเมียน้อย	เพราะจะ

ได้ไม่เป็นการเปลี่ยนประเพณีชนิด	“[กลับ]ขาวเป็นด�า”	ซึ่งจะเป็นผลร้ายมากกว่า

ดี65	 และพระยาเสนาภิมุข	 (แสง	 เตมิยาจล)	 ที่เห็นว่าแม้จะต้องเปลี่ยนแปลง	 

แต่ก็ควรทอดเวลาออกไปก่อนสัก	10	ปี66

	 ส่วนผูแ้ทนราษฎรทีไ่ม่สนบัสนนุให้เปลีย่นแปลง	เช่น	ขนุวรสษิฐ์ดรณุ-

เวทย์	(นารถ	อินทุสมิต)	ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ�าเป็นต้องเอาอย่างตะวันตก	เขาตั้ง

แง่ว่า	 “ภาวะแห่งความเป็นอยู่ของประเทศเรากับประเทศเขาเหมือนกันหรือ

อย่างไร”67	เช่นเดยีวกบัมงคล	รตันวจิติรทีช่ีว่้าระบบ	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	จะขดัต่อ

ประเพณี68 และจ�ารสั	มหาวงศนนัท์กเ็สนอว่าระบบ	“ผวัเดยีวหลายเมยี”	ต่างหาก

ที่จะปกป้องผู้หญิงได้ดี	 เพราะบางครั้งผู้หญิงก็เต็มใจเป็นเมียน้อยของชายที่มี

เกยีรตแิละมัง่คัง่	หากห้ามไม่ให้จดทะเบยีนสมรสกด็จูะไม่เป็นธรรม	เพราะไปตดั

64	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	234-279;	และ	“รงส.	ครั้งที่	8/2476	(สามัญ)	สมัยที่	2	วันจันทร์ที่	22	
มกราคม	 พุทธศักราช	 2476,”	 หน้า	 300-339.	 อนึ่ง	 อีกหนึ่งประเด็นส�าคัญที่ยกขึ้นมา
อภิปรายกันทุกครั้งในการวางหลักกฎหมายครอบครัวตั้งแต่รัชสมัยพระมงกุฎเกล้าฯ	ก็คือ
จะให้มีผลบังคับใช้ในบริเวณ	7	หัวเมืองทางใต้ที่ล้วนนับถือศาสนาอิสลามด้วยหรือไม่	ซึ่ง
ประเด็นนี้มีบทสรุปค่อนข้างแน่นอนมาตลอดว่าจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้ในบริเวณ
ดังกล่าว	เกี่ยวกับเรื่องนี้	ทามารา	ลูส	(Tamara	Loos)	ได้เสนอไว้อย่างดีแล้วว่านี่คือความ
พยายามของสยามที่จะใช้กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงภาวะสมัยใหม่ของสยามที่สามารถ 
ปกปักรักษาจารีตประเพณีดั้งเดิมของคนท้องถิ่นเอาไว้ได้	 เป็นความพยายามที่จะแข่งขัน
กับอังกฤษที่ได้ท�าการปฏิรูปในมลายา	สยามจึงรับเอามาตรการแบบอาณานิคมมาใช้	เช่น	
การตั้งศาลศาสนาข้ึนมาพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกที่ทั้งโจทย์และ
จ�าเลยต่างเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม	ดู	Tamara	Loos,	Subject Siam,	p.	6.

65	 “รงส.	 ครั้งท่ี	 8/2476	 (สามัญ)	 สมัยท่ี	 2	 วันจันทร์ที่	 22	 มกราคม	พุทธศักราช	 2476,”	 
หน้า	321.

66	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	325-326.
67	 “รงส.	ครั้งที่	7/2476	(สามัญ)	สมัยที่	2	วันพฤหัสบดีที่	18	มกราคม	พุทธศักราช	2476,”	

หน้า	247.
68	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	259-260.
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สิทธิพวกเธอ69 ท้ายที่สุด	สภาผู้แทนราษฎรก็ลงมติเสียงข้างมากรับรองหลักการ	

“ผัวเดียวเมียเดียว”	 สะท้อนให้เห็นว่าผู้แทนราษฎรที่ส่วนใหญ่คงมีภูมิหลังเป็น

ชนชัน้กลางยอมรบัมโนทศัน์	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	ในระดบัทีม่ากกว่าชนชัน้น�าเดมิ	

และพยายามหาทางท�าให้มนัลงตวักบัขนบครอบครวัเดมิ	นัน่คอืแม้จะเลอืกระบบ	

“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	แต่ในร่างบรรพ	5	ทีจ่ะประกาศให้มีผลบงัคับใช้ทัว่ไปในเดอืน

ตุลาคม	พ.ศ.	2478	ก็เปิดช่องให้มีการรับรองบุตรที่ไม่ได้เกิดในสมรสได้70

	 การออกแบบกฎหมายเช่นนีก้ค็อืการยอมรบัโดยพืน้ฐานว่าวตัรปฏบิตัิ

แบบ	“ผัวเดียวหลายเมีย”	ยังเป็นอะไรที่มีอยู่จริงและคงไม่อาจหักหาญน�้าใจกัน

ได้	นี่คือความพยายามที่จะยกเอาสิ่งที่ถูกพิจารณาว่าเป็นคุณลักษณะของภาวะ

สมยัใหม่มาแปลงให้เข้ากบัสยามได้แนบสนทิขึน้	พดูด้วยภาษาของสวสัดิ	์ยวูะเวส	

ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ที่อภิปรายไว้ก็คือหาก	 “ประสงค์จะแสดงตนว่า 

เราเป็นอารยะประเทศ”	 แต่	 “ยังมีกติกาแสดงความประพฤติบาเบเรียนผิดจาก

ความนิยมเขาอยู่ เราจะเข้าหน้าเขาได้สนิทหรือ”71	เรียกได้ว่านี่เป็นการปรับแต่ง

ประเพณีเดิมด้วยการขึ้นรูปใหม่	(reform),	ตีความใหม่	(reconstruct)	และปกปัก	

(fortify)	 ไว้ซึ่งสาระส�าคัญบางอย่างที่ตกทอดมาจากประเพณีเดิมในฐานะที่เป็น

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม72	กล่าวอย่างกระชับคือขนบครอบครัวแบบ	 “ผัวเดียว

หลายเมีย”	ได้ถกูแปลงให้เป็น	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	ในทางกฎหมาย	แต่โดยเนือ้หา

ก็ยังคงยอมรับการมีอยู่ของวัฒนธรรม	“ผัวเดียวหลายเมีย”	

	 เนือ้หาในบรรพ	5	จงึวางเงือ่นไขให้ลกูทีเ่กดิจากพ่อแม่นอกสมรสได้

สถานะลูกที่ชอบโดยกฎหมายของพ่อในกรณีต่างๆ	 ซึ่งนัยของมันก็คือแม้จะ

ก�าหนดให้จดทะเบียนเมียได้คนเดียว	 แต่ก็ยอมรับสถานะของลูกที่เกิดจากเมีย

อื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนไปพร้อมกันด้วย	 ซึ่งประกันว่าจะไม่เกิดปัญหาลูกไม่มีพ่อ	

69	 “รงส.	 ครั้งท่ี	 8/2476	 (สามัญ)	 สมัยท่ี	 2	 วันจันทร์ที่	 22	 มกราคม	พุทธศักราช	 2476,”	 
หน้า	317-318.

70	 ดู	 “พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ	 5	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์
พุทธศักราช	2477,”	ราชกิจจานุเบกษา 52	(25	พฤษภาคม	2478):	503-509.

71	 “รงส.	 ครั้งท่ี	 8/2476	 (สามัญ)	 สมัยท่ี	 2	 วันจันทร์ที่	 22	 มกราคม	พุทธศักราช	 2476,”	 
หน้า	309.

72	 Partha	Chatterjee, The Nation and Its Fragments,	p.	127.
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(bastard)	 ที่เดิมไม่เคยมีอยู่ในมโนทัศน์เร่ืองครอบครัวของสยามขึ้นซึ่งเท่ากับ

เป็นการสานมโนทัศน์	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ลงในกฎหมายครอบครัวสมัยใหม่ได้

โดยไม่ขดักบัวถิเีดมิ	ซึง่จะช่วยลดทอนข้อวจิารณ์ว่าสยามยงัไม่เป็นสมัยใหม่	และ

พร้อมกันนั้นก็สามารถอวดได้ว่าสยามมีกฎหมายที่ก้าวหน้ากว่าตะวันตกและ

อาณานิคมตะวันตกที่ไม่ยอมรับสถานะทางกฎหมายของลูกที่เกิดจากแม่นอก

สมรสหรือเมียน้อยด้วย

	 แน่นอนว่าการเปลีย่นแปลงนีย่้อมเป็นผลจากบรรยากาศความคาดหวัง

ของชนชั้นกลางที่อยากเห็นระบบ	“ผัวเดียวเมียเดียว”	โดยปัจจัยเร่งเร้าก็คือการ

มีสถาบันทางการเมืองใหม่ในระบอบรัฐธรรมนูญหลังวันที่	 24	 มิถุนายน	 พ.ศ.	

2475	ซึง่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะสร้างภาวะสมยัใหม่ขึน้มาด้วยการยงัความเปล่ียนแปลง

ทีไ่ม่เคยเป็นจรงิในก่อนหน้านีใ้ห้เกดิขึน้ให้ได้แต่กต้็องไม่กระทบต่อขนบครอบครวั

ที่เป็นอยู่แต่เดิมอย่างรุนแรง	 ที่ส�าคัญ	 ไม่อาจลืมได้ว่าเงื่อนไขที่ก�ากับการ

เปลี่ยนแปลงทั้งหมดน้ีก็คือภาวะแบบก่ึงอาณานิคมอันเนื่องมาแต่สิทธิสภาพ 

นอกอาณาเขตทีท่�าให้สยามเสยีเอกราชในแง่ทีก่นิความถงึการมอี�านาจอธปิไตย	

(sovereignty)73	 เฉกเช่นที่หลวงวรนิติปรีชา	 ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครได้ลุก

ขึ้นอภิปรายว่าการลงมติกฎหมายครอบครัวไม่ควรที่จะ	 “โอ้เอ้เฉื่อยชา”	หาไม่ก็

คงต้อง	“เสยีใจว่า พวกเราเองเป็นผูร้ัง้การทีเ่ราจะได้อ�านาจศาลไทยโดยสมบรูณ์

ให้เนิ่นช้าไปโดยไม่จ�าเป็น”74

ความตาม
 ไม่เฉพาะสยาม	ประเด็น	“ผัวเดียวเมยีเดยีว”	ยังเป็นหวัข้อวิวาทะภายใต้

กระบวนการทางชาตนิยิมและการก่อรปูของรฐัในประวตัศิาสตร์ทีอ่ืน่ๆ	ของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกัน	 ซึ่งแน่นอนว่ามีลักษณะร่วมบางประการในกรณี

เหล่านี้	โดยเฉพาะในแง่การสร้างภาวะสมัยใหม่ขึ้นจากการปะทะทางวัฒนธรรม

ระหว่างเจ้าอาณานิคมและผู้ตกเป็นอาณานิคม	 ในกรณีอินโดนีเซีย	 เอสเบท	 

73	 ดู	นครินทร์	เมฆไตรรัตน์,	การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475,	หน้า	5-10.
74	 “รงส.	ครั้งที่	8/2476	(สามัญ)	สมัยที่	2	วันจันทร์ที่	22	มกราคม	พุทธศักราช	2476,”	หน้า	

313-314.
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โลเชอร์-โชลเต็น	 (Elsbeth	Locher-Scholten)	ชี้ถึงความส�าคัญของประเด็นนี้ว่า

เป็นพืน้ทีท่ดสอบและจดัการกบัความคลมุเครอืของภาวะสมยัใหม่แบบอาณานคิม 

และการก่อรปูของรฐัตามแบบตะวนัตกโดยศาสนาได้เข้ามาเล่นบทส�าคญัในเรือ่ง

นี	้จนน�าไปสูก่ารถอนร่างกฎหมายทีเ่จ้าอาณานคิมดตัช์เสนอและโน้มเอยีงไปใน

ทาง	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ซ่ึงไม่พ้องกับหลักกฎหมายการแต่งงานแบบอิสลาม75	

นี่ดูคล้ายกับกรณีสยามที่ประเด็นน้ีเป็นเวทีของการต่อรองสร้างภาวะสมัยใหม่

แบบทางเลือก	 (alternative	modernity)	 ขึ้นมา76	 โดยมีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน

ของการตัดสินใจเลือกรับหรือบอกเลิกอะไรที่มาจากตะวันตกหรือ	“ภายนอก”

	 สิง่ทีต่่างไปกค็อื	ในกรณสียาม	กฎหมายครอบครวัสมยัใหม่แบบ	“ผวั

เดียวเมียเดียว”	 ไม่ใช่ผลจากการแทรกแซงโดยตรงของจักรวรรดินิยมเช่นที่ 

เจ้าอาณานคิมดตัช์ท�าไว้เมือ่	ค.ศ.	1937	(พ.ศ.	2480)	ทว่าเป็นผลของการต่อรอง

กับภาวะสมัยใหม่แบบตะวันตกภายใต้กรอบภูมิปัญญาของการเลือกรับเฉพาะ

บางสิง่จาก	“ภายนอก”	ทีจ่ะต้องไม่กระทบตวัตนของสยามและทีเ่ป็นปัจจยัเร่งเร้า

กค็อืการเปลีย่นแปลงโครงสร้างสงัคมทีไ่ด้ให้ก�าเนดิชนชัน้กลางทีม่แีนวโน้มนยิม

มโนทัศน์	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ขึ้นมาท�าให้กรณีสยามลงเอยด้วยการปรับรับ 

มโนทัศน์	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 ให้เข้ากับขนบครอบครัวที่เป็นมาแต่เดิมต่างจาก

กรณีอินโดนีเซียที่ทัศนะทางศาสนามีบทบาทเด่นในการบอกปัดกฎหมาย	 “ผัว

เดียวเมียเดียว”	และกุมความเป็นต่อได้

	 โดยเปรียบเทียบแล้ว	มโนทัศน์	“ผัวเดียวเมียเดียว”	ที่เข้ามาสู่สยาม

ดูจะมีสถานะและความหมายที่ก�ากวมกว่า	 กล่าวคือในแง่หนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์

ของภาวะสมัยใหม่แบบตะวันตก	 อีกแง่ก็หมายถึงอะไรที่ท้าทายขนบครอบครัว

แบบเดิมที่อิงกับพุทธศาสนา	 แต่เมื่อมโนทัศน์นี้ถูกแต่งให้เข้ากับขนบครอบครัว

เดมิทีเ่หน็กนัว่าเป็นแบบ	“ผวัเดยีวหลายเมยี”	โดยพืน้ฐานแล้วกท็�าให้การวางหลกั	

“ผัวเดียวเมียเดียว”	ลงในกฎหมายสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในกรณีสยาม

75	 Elsbeth	Locher-Scholten,	“Marriage,	Morality	and	Modernity:	The	1937	Debate	on	
Monogamy,”	in	Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity 
in the Netherland Indies 1900-1942 (Amsterdam:	 Amsterdam	University,	 2000),	 
pp.	187-218.

76	 ศัพท์นี้เป็นของ	Tamara	Loos,	Subject Siam,	ดูค�าอธิบายที่	Chapter	1.
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77	 “ประกาสสภาวัธนธัมแห่งชาติ	 เรื่องวัธนธัมของผัวเมีย,”	 ราชกิจจานุเบกสา11,	 61	 (15	
กุมภาพันธ์	2487):	282.

	 ทั้งหมดของบทความนี้ได้แสดงการคล่ีคลาย	 “ความเป็นอ่ืน”	 ของ 
มโนทศัน์	“ผวัเดยีวเมยีเดยีว”	ในสงัคมสยาม	จนขึน้มาแทนทีว่ฒันธรรม	“ผวัเดยีว
หลายเมีย”	 และพาไปสู่ข้อสรุปว่าแม้มโนทัศน์ที่ถูกมองว่ามาจากตะวันตกจะถูก
สถาปนาขึ้น	 แต่ครอบครัวก็ยังคงเป็นพื้นที่ส�าหรับธ�ารงไว้ซึ่งขนบบางอย่างที่
ตกทอดมาจากสังคมเดิมของสยามอยู่	การรับมโนทัศน์	“ผัวเดียวเมียเดียว”	มา
ปรับใช้จงึเป็นเพยีงการผลกัสยามให้เข้าไปสูภ่าวะสมัยใหม่ได้แนบเนยีนขึน้เท่านัน้	
ทั้งนี้	 เพราะครอบครัวคือพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่ถูกนิยามให้หมายถึงอัตลักษณ์
หรือตวัตนทางวฒันธรรมทีเ่ป็นคณุลกัษณะ	“ภายใน”	ของสงัคมสยามเอง	ดงัเหน็
ได้ว่าแม้จะตกลงให้มีกฎหมายครอบครัวแบบ	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 แต่ก็เปิดทาง
ให้มีการรับรองบุตรที่เกิดนอกสมรสได้	 นัยของเนื้อหาเช่นนี้ก็คือการยอมรับให้
รูปแบบ	“ผัวเดียวหลายเมีย”	ด�ารงอยู่ต่อไปได้อย่างไม่เป็นทางการ
	 เมือ่ระบบ	“ผวัเดยีวหลายเมยี”	ผกูตดิเข้ากบัความไม่เป็นสมยัใหม่จงึ
ต้องถกูเปลีย่นแปลงไปให้ทนักบั	“ภายนอก”	การรบัมโนทศัน์	“ผวัเดยีวเมียเดยีว”	
เข้ามาแทนทีไ่ด้จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกอย่างใด	เพยีงแต่การเปล่ียนแปลงนัน้กถ็กูจ�ากดั
ไว้ด้วยเง่ือนไขบางอย่างที่จะคอยก�ากับไม่ให้การเปล่ียนแปลงมีผลไปทลายขนบ
ที่เคยเป็นมานัก
	 แม้การออกบรรพ	 5	 ใน	 พ.ศ.	 2478	 จะแสดงให้เห็นว่ามโนทัศน์	 
“ผวัเดยีวเมียเดียว”	 ไม่ใช่	 “ความเป็นอ่ืน”	 อีกต่อไปแล้ว	 แต่ทว่าการตีความว่า
ครอบครัวแบบ	 “ผัวเดียวเมียเดียว”	 เป็นอะไรที่แสดงภาวะสมัยใหม่ก็ไม่เคยนิ่ง	
เพราะนัน่ไม่ใช่การตคีวามแบบเดยีวทีม่	ีข้อเสนอให้หวนกลบัไปสูร่ะบบ	“ผวัเดยีว
หลายเมีย”	 ก็ยังคงมีอยู่	 รัฐสยามสมัยใหม่ท่ีตกลงใจสถาปนาระบบ	 “ผัวเดียว 
เมียเดียว”	 ขึ้นมาแล้วจึงต้องก�าหนดจริยธรรมส�าหรับ	 “คู่ผัวเมีย”	 ขึ้นมา	 เช่น	 
จะต้อง	“ไม่นอกไจไปยนิดไีนหยงิอืน่นอกจากเมยีของตน” 77	ทัง้นี	้เพือ่ผดงุระบบ
ครอบครัวแบบใหม่ที่เพิ่งสถาปนาขึ้นน่ันเอง	 โครงการรัฐนิยมในพุทธทศวรรษ	
2480	จึงผนวกเอาวัฒนธรรมผัวเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์	แต่ไม่ว่า
จะอย่างไร	ครอบครวักย็งัคงเป็นพืน้ทีท่างวฒันธรรมทีจ่ะแสดงอตัลักษณ์ทีแ่ท้จรงิ
ของชาตอิยูด่	ีกล่าวคอืแม้จะมกีฎเกณฑ์ใหม่ทีต่่างไปจากระเบยีบประเพณดีัง้เดมิ	
แต่ก็ต่างไปจากความเป็นตะวันตกด้วย
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เด็ก รัฐ ประชาสังคม?: การก่อตัวและ

ความเปลี่ยนแปลงของแนวนโยบายว่าด้วย

เด็กในสังคมไทย ก่อนการประกาศใช้ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546*

อลิศรา พรหมโชติชัย**

	 *	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง	 “กระบวนการก�าหนดนโยบายเด็กในสังคม
ไทย:	นยัการก่อตวัและความคลีค่ลาย”	สาขาการบรหิารรฐักจิ	คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์

	**	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาการบริหารรัฐกิจ	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 บทความนี้จะเสนอภาพความเคล่ือนไหวของการให้ความหมายแก่

เด็กอย่างมีนัยส�าคัญภายใต้กระบวนการก�าหนดนโยบายเด็กในสังคมไทย	 โดย

อธบิายการก่อตวัของการนยิามปัญหาโดยผูม้อี�านาจในการก�าหนดนโยบาย	และ

อธิบายให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่ท�ากิจกรรมและผลักดันประเด็น



38

ปัญหาดังกล่าวเข้าสู่วาระการตัดสินใจ	 เพ่ือเข้าใจสภาพปัญหาในเนื้อหาสาระ 

ของนโยบายและกระบวนการขับเคลื่อนปัญหา	 ภายในเครือข่ายนโยบาย 

ภาคสังคม	 โดยจะมุ่งวิเคราะห์เหตุผลของรัฐผ่านกระบวนการก�าหนดนโยบาย

ด้านเด็ก	 ซึ่งท�าให้เห็นว่าแนวทางของการผลักดันประเด็นต้องใช้ระยะเวลา 

ที่ยาวนานกว่า	 20	 ปี	 กว่าที่ตัวแสดงต่างๆ	 ทั้งในภาครัฐและภาคสังคม	 จะได ้

เรียนรู้ในเนื้อหาสาระของนโยบายจนเกิดการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป	และ

พบร่องรอยทางออกของปัญหาที่ดูจะเหมาะสมกว่าในอดีต	

 ประเด็นปัญหาด้านเด็กของสังคมไทยนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

เป็นสภาพทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนสงู	มคีวามเกีย่วข้องและสมัพนัธ์กบัปัญหาอืน่ๆ	

อย่างมาก	 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

มหาศาล	 เมื่อเปรียบเทียบกับส�านึกและวิถีปฏิบัติของสังคมไทยที่ไม่สามารถ

เติบโตและก้าวไปพร้อมกับระบบเศรษฐกิจท่ีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้	 

โดยเฉพาะภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกในปี	

พ.ศ.	2504	เมือ่ส�านกึในคณุค่าของความเป็นมนษุย์และค่านยิมในวฒันธรรมของ

สังคมไทย	มิได้ด�าเนินไปพร้อมกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	ปัญหาด้านเด็ก

จงึถกูนยิามว่าเป็นปัญหาสงัคมด้านหนึง่ทีร่ฐัต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ประกอบ

กับเริ่มปรากฏบุคคลที่รับรู้ถึงความรุนแรงและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต	 

จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะแก้ไขสภาพดังกล่าว	 การรับรู้ว่าเป็นสภาพปัญหาทาง

สังคมก็เพราะผู้คนทั้งสังคมเห็นพ้องต้องกันว่า	 “เด็กคืออนาคตของชาติ”	 และ

อนาคตทีว่่านีก้ม็คีวามเชือ่มโยงกบัความมัน่คงทางการเมอืงและความมัง่คัง่ทาง

เศรษฐกิจของชาติ

	 ในช่วงแรก	นโยบายของรฐัเกดิขึน้ได้ด้วยการก�าหนดจากผูบ้รหิารรฐั

เพยีงสถาบนัเดยีว	และภายใต้บรบิทของสงัคมและสภาพปัญหาในเวลาต่อมาได้

น�าไปสู่การริเร่ิมอาศัยแรงในการผลักดันนโยบายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแนวการ

เลือกหยิบประเด็นปัญหาเข้าสู่วาระการตัดสินใจจนเกิดผลในรูปของกฎหมาย	 

ก็เพราะสิ่งที่รัฐเลือกกระท�าหรือไม่กระท�านั้น	 ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้บริหารรัฐที่มี

ทศันะ	แนวความคดิและส�านกึแบบเดยีวกนัซึง่ด�ารงอยูใ่นสถาบนัใดสถาบนัหนึง่

เท่านัน้	หากแต่ได้เริม่ปรากฏตวัแสดงใหม่ทีเ่ป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะ
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ด้านและมีส�านึกในสิทธิของความเป็นเด็ก	อันเป็นผลให้การรับรู้ความหมายของ

เด็กเปลี่ยนแปลงไปในอาณาบริเวณของนโยบาย	(policy	area)	อย่างมีนัยส�าคัญ	

การับรู้ความหมายของเด็กในพื้นที่เครือข่ายนโยบายจึงไม่ได้ผูกขาดไว้เพียง 

ผู้บริหารรัฐที่มีทัศนะและส�านึกในสิทธิของมนุษย์เพียงลักษณะเดียว	 หากแต่ 

เป็นผลรวมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงใหม่เหล่านั้นในเครือข่ายนโยบาย 

ที่ผลักดันให้ลักษณะของแนวทัศนะนโยบายเปล่ียนแปลงไป	 จนปรากฏความ

ก้าวหน้าของนโยบายคุ้มครองเด็ก “โดยรัฐ”	นั่นคือ	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	

พ.ศ.	2546	

1.  เดก็กบัเหตผุลของรฐั: นยัของการปฏิบตัต่ิอเดก็ในฐานะ

พลเมืองผู้รับใช้รัฐในอนาคต
 ในส่วนนีจ้ะเป็นการส�ารวจหลกัฐานเพือ่อธบิายถงึการปฏบิตัต่ิอเดก็ 

ของรฐั	อนัหมายรวมถงึ	ผูบ้รหิารรฐัทีเ่ป็นองค์พระมหากษตัรย์ิและข้าราชบรพิาร

ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และ 

คณะรฐัมนตรใีนสมยัระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	

โดยจะอธบิายให้เหน็ถงึการรบัรูข้องรฐัในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั	“เดก็”	ทีแ่บ่งแยก

ระหว่าง	“เด็กปกติ”	และ	“เด็กไม่ปกติ”	เป็นสิ่งที่รัฐนิยามเพื่อสะดวกในการแก้ไข

ปัญหา	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 เมื่อการนิยามปัญหาด้านเด็กของรัฐกลายเป็นสิ่งที่

รัฐต้องขจัด/ไม่ให้ปรากฏในสังคม	 (ดังจะกล่าวในรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)	 

ก็เพื่อท้ายที่สุดแล้วก็เป็นความต้องการของรัฐที่ต้องการให้เด็กทุกคนเติบโตเป็น

พลเมอืงทีส่ามารถท�าหน้าทีท่ัง้ทางสงัคม	การเมอืง	และเศรษฐกจิ	เพือ่ตอบสนอง

ผลประโยชน์ของรัฐ-ชาติ	ได้ในที่สุด

 1.1  การปฏิบัติต่อเด็กในสังคมจารีตกับความเป็นมา

ของส�านึกการคุ้มครองเด็กในสังคมไทย
	 ก่อนจะกล่าวถงึเหตผุลของรฐัโดยตรง	ควรต้องเข้าใจถงึระบบหน่วย

ย่อยที่สุดของสังคม	 น่ันคือ	 การให้ความหมายของเด็กในระบบครอบครัวของ

สังคมไทย	 ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	 การจัดระเบียบทางสังคม	
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จารตีประเพณไีด้สะท้อนให้เหน็รากฐานของการปฏบิตัต่ิอบคุคลทีอ่ายนุ้อย	กล่าว

คือ	ความสัมพันธ์ระหว่างลูก	 (เด็ก)	 กับบิดามารดาเป็นสภาวะความจ�าเป็นทาง
ธรรมชาตทิีบ่ดิามารดาต้องเลีย้งดแูละควบคมุพฤตกิรรมของลกูๆ1	และควรกล่าว
ด้วยว่า	ระบบความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นความชอบธรรมในการควบคมุระบบความ
สัมพันธ์
	 ส�าหรับสังคมสยาม	 สถานะของเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของ 
บดิามารดา	ภรรยาอยูภ่ายใต้การปกครองของสามีและผูใ้หญ่อยูภ่ายใต้การบงัคับ
ของมูลนาย	การจัดระบบการควบคุมก�าลังไพร่พลของมูลนายหรือก�าลังคนของ
รัฐ	ปรากฏหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการลักพา	ประมวลกฎหมายรัชกาลที่	1	
ก�าหนดไว้ว่า	ผู้ใดก็ตามที่ลักพาไพร่ ทาส ภรรยาและบุตรของผู้อื่นไปก็ถือว่าเป็น
ขโมย ถ้าหากไพร่ ทาส ภรรยาและบุตร ยินยอมที่จะไปกับขโมยก็จะถูกลงโทษ
ด้วย2	แสดงให้เห็นว่าไพร่อยู่ภายใต้การบังคับของมูลนาย	และถูกจัดไว้ในหมวด
ทรัพย์สินเช่นเดียวกับภรรยาและบุตรด้วย	สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความ
ส�าคัญของ	 “ก�าลังไพร่พล”	 เพราะในอดีต	 เมื่อมีสงครามเกิดขึ้น	 ฝ่ายชนะมัก
กวาดต้อนผู้คนจากฝ่ายที่แพ้กลับไปเป็นก�าลังคนของตนด้วยเป็นจ�านวนมาก3  
รัฐจึงตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีก�าลังคนจ�านวนมากเข้าไว้	 เพื่อป้องกัน
การเสียก�าลังคนของรัฐให้แก่ศัตรู	 ดังน้ัน	 ส�าหรับรัฐ	 การยิ่งมีก�าลังคนในการ
ปกครองจ�านวนมากจะยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อรัฐ	 เมื่อก�าลังคนมี
ความส�าคัญและจ�าเป็นต่อรัฐเช่นนี้	 มโนทัศน์ที่เริ่มให้ความส�าคัญกับการมีชีวิต
อยู่รอดของเด็ก	ซึ่งจะเป็นก�าลังคนของรัฐในอนาคตจึงเริ่มมีความจ�าเป็น

1	 ธเนศ	 วงศ์ยานนาวา.	 (2554).	ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม (ความครอบง�า). 
กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.	หน้า	38-46.	

2	 มาตรา	1	ลักษณะลักพา,	ประมวลกฎหมายรัชกาลที่	1,	เล่ม	2.	หน้า125-126	อ้างถึงใน	
อคิน	 รพีพัฒน์,	 ม.ร.ว..	 (2527). สังคมไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416 
(ประกายทอง	 สิริสุข,	 ม.ร.ว.,	 พรรณี	 ฉัตรพลรักษ์,	 ผู้แปล).	 กรุงเทพฯ:	 ส�านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	(ต้นฉบับพิมพ์ปี	2512)	หน้า	34.	

3 โปรดดูเพิ่มเติมใน	 อัญชลี	 สุสายัณห์.	 (2552).	 ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และ 
ผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ:	
สร้างสรรค์บุ๊คส์
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	 อย่างไรก็ตาม	การจัดความสัมพันธ์ทางสังคมภายในครอบครัวสมัย
รตันโกสนิทร์ตอนต้น	การเคารพเชือ่ฟังนบัว่าเป็นหลกัปฏบิตัสิ�าคญัในครอบครวั	
ดังที่บาทหลวงปาเลกัวซ์	(Pallegoix)	และกฎหมายในสมัยนั้น	กล่าวไว้ว่า	

	 บิดามารดาเป็นผู้ที่บุตรให้ความเคารพอย่างสูง4 
ความแตกต่างระหว่างผู้ท่ีมีอายุมากกว่าและน้อยกว่า
ในหมู่ญาติท่ีมีวัยเดียวกันนั้นอยู่ในความสัมพันธ์ทาง
ด้านเครือญาติด้วย	 ผู้มีอายุน้อยต้องเคารพและเชื่อฟัง
ผู ้มีอายุมากกว่าในครอบครัว	 สามีผู ้ เป ็นหัวหน้า
ครอบครวัตามกฎหมายจะเป็นผูก้มุอ�านาจเหนอืสมาชกิ
ในครอบครัว	 ภรรยาและบุตรเป็นทรัพย์สินของสามี	
ฉะนัน้กฎหมายจงึให้อ�านาจสามใีนการทีจ่ะขายภรรยา
และบุตรของตนไปเป็นทาสได้5 

	 ขณะเดยีวกนักป็รากฏข้อกฎหมายทีท่�าโทษบตุรหากพบว่าบตุรคนใด
มีพฤติกรรมที่ล่วงเกินต่อบิดามารดา	 ซ่ึงจะได้รับโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว	้ 
ดังเห็นได้มาตรา	32	กฎหมายลักษณะวิวาท	ก�าหนดไว้ว่า	“...ผู้ที่ท�าร้ายร่างกาย
บุพการี จะต้องถูกโบย 3 ครั้ง ตระเวนบก 3 วัน ตระเวนน�้า 3 วัน แล้วให้ตัดนิ้ว
มือทั้ง 2 มือ แล้วจึงเอาตัวปล่อยลงแพไป”6	มีนัยแสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่าง

4	 Pallegoix,	Jean	Baptiste,	เล่าเรื่องเมืองไทย (Description du Royaume Thai ou Siam), 
แปลโดย	สันต์	ต.	โกมลบุตร	(กรุงเทพฯ,	2506),	หน้า	208,	216	อ้างถึงใน	อคิน	รพีพัฒน์,	
ม.ร.ว..	(2527).	สังคมไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416 (ประกายทอง	สิริสุข,	
ม.ร.ว.,	 พรรณี	 ฉัตรพลรักษ์,	 ผู้แปล).	 กรุงเทพฯ:	 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	
(ต้นฉบับพิมพ์ปี	2512)	หน้า	25.	

5	 มาตรา	 3-4	 ลักษณะทาส,	 ประมวลกฎหมายรัชกาลที่	 1,	 เล่ม	 2,	 หน้า	 74	 อ้างถึงใน	 
อคิน	 รพีพัฒน์,	 ม.ร.ว..	 (2527). สังคมไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416 
(ประกายทอง	 สิริสุข,	 ม.ร.ว.,	 พรรณี	 ฉัตรพลรักษ์,	 ผู้แปล).	 กรุงเทพฯ:	 ส�านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	(ต้นฉบับพิมพ์ปี	2512)	หน้า	25.

6	 ปาดูซ์,	ยอร์ช.	(2546). บันทึกของนายมองซิเออร์ ยอร์ช ปาดูซ์ ที่ปรึกษาการร่างกฎหมาย
ของรฐับาลสยามเกีย่วกบัการร่างกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127.	(สรุศกัดิ	์ลขิสทิธิว์ฒันกลุ). 
กรุงเทพฯ:	วิญญูชน.	(ต้นฉบับพิมพ์	2451).	หน้า	24.
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บิดา	มารดา	กับบุตรที่ก�าหนดข้อห้ามท�าร้ายร่างกายบิดามารดา	หากบุตรคนใด
ละเมิดก็จะมีโทษรุนแรง	 เป็นการแสดงความหมายของเด็กผ่านโครงสร้างความ
สมัพนัธ์ในสถาบนัครอบครวัโดยก�าหนดไว้เป็นกฎหมาย	ซึง่ผกูโยงศลีธรรมความ
ดีงามให้เกิดสภาพบังคับและมีบทลงโทษที่เป็นทางการ ยิ่งเป็นการเน้นย�้าความ
สมัพนัธ์เชงิอ�านาจทางชวีวทิยาให้มพีลงัมากขึน้ในฐานะเป็นเครือ่งมือจดัระเบยีบ
ทางสังคม		 	
	 สายสมัพนัธ์ภายในครอบครวัระหว่างบตุรกบับดิามารดาจงึต้องด�ารง
อยู่ภายใต้หลักปฏิบัติ	“เคารพและเชื่อฟัง”	เป็นส�าคัญ	เป็นผลให้เด็กยอมรับการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองอย่างปราศจากเงื่อนไข	 ก็เพราะกลไกของจารีตประเพณี
มิได้ก�าหนดเงื่อนไขในการใช้อ�านาจของบิดามารดาต่อบุตรอย่างชัดเจน	ท�าให้
บิดามารดาบางกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กด้วยการใช้อ�านาจในฐานะ 
ผู้ปกครองต่อเด็กในสถานะเป็นเพียงทรัพย์สินของบิดามารดา	 ดังเห็นได้จาก
ประกาศของรัชกาลที่	4	มีเนื้อความตอนหนึ่งว่า..	“วิสัยคนตระกูลต�่ามีแต่คิดจะ
หาเงินหาทองย่อมข่มขืนบุตรหลานของตัวเองแล้วเอาไปขายให้ ให้ไปต้องทน
ยากอยูใ่นทีท่ีต่วัจะได้เงนิทองได้ทองมาก แต่บตุรไม่ควรทีจ่ะต้องยากเพราะบดิา
มารดา จึงต้องตัดสินให้ตามใจบุตรสมัคร”7 
	 แม้ว่ากฎหมายดังที่กล่าวข้างต้นจะเป็นกฎหมายคุ้มครองเด็กใน 
ล�าดบัต้นๆ	ของสงัคมสยาม	อย่างไรกต็าม	หน้าทีข่องเดก็กย็งัคงอยูภ่ายใต้อ�านาจ
การปกครองดูแลของบิดามารดาผ่านวิถีปฏิบัติที่สืบทอดเรื่อยมาภายใต้สถาบัน
ครอบครัว	 และปรากฏการใช้อ�านาจในการปกครองดูแลของบิดามารดาผ่าน
กระบวนการท�าโทษบุตรโดยมีกฎเกณฑ์ของการท�าโทษขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
และความเห็นสมควรของบิดามารดา	 มิได้มีหลักประกันถึงความเหมาะสมของ
การท�าโทษเด็ก8

	 ในปี	พ.ศ.	2435	สยามได้ประกาศเลกิทาสน�ามาซึง่สทิธแิละเสรภีาพ 
ในอีกล�าดบัหนึง่ของชนชาวสยาม	เกดิการปรบัเปลีย่นรปูแบบวธิกีารควบคมุก�าลงั

7	 ประกาศรัชกาลที่	4	ซึ่งประกาศเมื่อวันจันทร์	เดือนยี่	ขึ้น	1	ค�่า	ปีฉลู	สัปตศก	ศักราช	1227	
(วันที่	5332	ในรัชกาลที่	4)	อ้างถึงใน	สรรพสิทธิ์	คุมประพันธ์.	(มกราคม-มิถุนายน	2541).	
แนวทางการป้องกันแก้ไขการละเมิดสทิธเิดก็ในประเทศไทย. ดลุพาห,	ปีที	่45	เล่มที	่1,	16.

8	 สรรพสิทธิ์	คุมประพันธ์.	(มกราคม-มิถุนายน	2541).	แนวทางการป้องกันแก้ไขการละเมิด
สิทธิเด็กในประเทศไทย.	ดุลพาห,	ปีที่	45	เล่มที่	1,	16.
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ไพร่พลด้วยการรับใช้รัฐจากการใช้แรงงานโดยตรงอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย

การรวมอ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง	 และเป็นการควบคุมก�าลังคนของรัฐด้วยการ

ก�าหนดให้คนของรฐัต้องเสยีภาษใีห้กบัรฐัแทนได้น�าไปสูก่ารยตุสิถานะของความ

เป็นทาสลง	ซึง่นบัเป็นจดุเริม่ต้นของหน้าทีท่ีพ่งึต้องปฏบิตัใินฐานะทีเ่ป็นพลเมอืง

ของรัฐที่มีความรับผิดชอบ	

	 นยัการคุม้ครองเดก็ปรากฏหลกัฐานส�าคัญ	ภายหลังจากการประกาศ

ใช้กฎหมายลักษณะอาญา	 ร.ศ.	 127	 มีการก�าหนดให้การกระท�าของเด็กอายุ 

ไม่เกิน	 7	 ปี	 ถือว่าไม่มีความผิดและควรได้รับการยกเว้นการลงโทษเป็นพิเศษ	 

และหากในกรณทีีเ่ดก็อายมุากกว่า	7-18	ปี	กใ็ห้บดิามารดาเป็นผูร้บัผดิชอบความ

ประพฤติของเด็กแทน9	 รวมทั้งยังมีข้อห้ามการกระท�าช�าเราหรือกระท�าการ

อนาจารเด็กหญิงอายุต�่ากว่า	12	ปี	แม้ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม	ผู้กระท�าความ

ผิดต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้	 และหากผู้กระท�าความผิดเป็นบิดา

มารดาหรือปู่ย่าตายาย	 ครูอาจารย์ที่รับเลี้ยงเด็กไว้	 ให้มีความผิดหนักกว่าโทษ 

ที่ก�าหนดไว้หนึ่งในสาม10	ยิ่งไปกว่านั้นในหมวดที่	4	ความผิดฐานละทิ้งเด็กและ

ทิ้งคนเจ็บคนชรา	ยังเป็นหมวดที่ว่าด้วยการป้องกันการทอดทิ้งเด็ก	โดยก�าหนด

ไว้ว่าห้ามผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุต�่ากว่า	 9	 ขวบ	 ไว้ให้มีความผิดต้องจ�าคุกต้ังแต	่ 

3	เดือน	ถึง	3	ปี	และให้ปรับ	20-100	บาท11	นอกจากนั้นยังพบความก้าวหน้า

ของการคุม้ครองเดก็อกีประการโดยก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความผดิทีท่�าให้

เสื่อมเสียอิสรภาพและชื่อเสียง	ดังข้อความว่า

 “มาตรา	273	ผู้ใดบังอาจพาเอาเด็กอายุต�่ากว่าสิบ

ขวบไปเสียจากบิดามารดาหรือจากผู้ที่มีอ�านาจโดย

ชอบด้วยกฎหมายที่จะคุ้มครองเด็กน้ันก็ดี	 แลผู้ใดที่รู้

9	 มาตรา	 56-57	น่า	 145-146	 ศก	 127	อ้างถึงใน	ประกาศพระราชบัญญัติและพระราช-
ก�าหนดต่างๆ	รัชกาลที่	5.	(2438).	พระนคร:	โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ.	

10	 มาตรา	244-245,	247	น่า	226	 -227	ศก	127	อ้างถึงใน	ประกาศพระราชบัญญัติและ 
พระราชก�าหนดต่างๆ	รัชกาลที่	5.	(2438).	พระนคร:	โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ.	

11	 มาตรา	265-267	น่า	235	ศก	127	อ้างถึงใน	ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชก�าหนด
ต่างๆ	รัชกาลที่	5.	(2438).	พระนคร:	โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ.	
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แล้วว่าเด็กคนใดถูกพาไปโดยทุจริตเช่นนั้น	 มันบังอาจ

ซื้อหรือขายเด็กนั้น	 หรือรับเอาเด็กน้นไว้โดยเจตนา

ทจุรติกด็	ีท่านว่ามนัผูก้ระท�าผดิอย่างใดใด	เช่นว่ามาใน

มาตรานี	้ต้องรวางโทษจ�าคกุตัง้แต่หกเดอืนขึน้ไปจนถงึ

เจ็ดปี	 แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

ด้วยอีกโสดหนึ่ง”12

	 “มาตรา	 274	 ผู้ใดบังอาจพาเอาเด็กอายุตั้งแต ่

สิบขวบขึ้นไปจนถึงสิบสี่ขวบไปเสียจากบิดามารดา	

หรือจากผู้ท่ีมีอ�านาจคุ้มครองเด็กน้ัน	 โดยชอบด้วย

กฎหมาย	โดยเดก็มไิด้เตม็ใจไปด้วยมนักด็ี	แลผูใ้ดรูแ้ล้ว

ว่าเด็กคนใดมีผู้พาไปโดยทุจริตเช่นนั้น	 มันบังอาจซื้อ

หรือเด็กนั้น	 หรือรับเอาเด็กนั้นไว้โดยเจตนาทุจริตก็ด	ี

ท่านว่ามันมีความผิด	 ต้องรวางโทษจ�าคุกตั้งแต่เดือน

หนึ่งขึ้นไปจนถึงสามปี	 แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้น

ไปจนถึงห้าร้อยบาท	ด้วยอีกโสดหนึ่ง

	 ถ้าแลความผดิทีว่่ามาในมาตราน้ี	เปนการทีก่ระท�า

เพื่อหาก�าไรหรือเพื่อการอนาจารอย่างหนึ่งอย่างใด	

ท่านว่ามันผู้กระท�าผิดนั้นต้องรวางโทษจ�าคุกต้ังแต่หก

เดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี	แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไป

จนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”13

	 “มาตรา	275	ผู้ใดเกลี้ยกล่อมพาเด็กอายุตั้งแต่สิบ

ขวบขึ้นไป	 จนถึงสิบสี่ขวบไปเสียจากบิดามารดาหรือ

12	 มาตรา	273	น่า	239	ศก	127	อ้างถึงใน	ประกาศพระราชบญัญตัแิละพระราชก�าหนดต่างๆ	
รัชกาลที่	5.	(2438).	พระนคร:	โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ.	

13	 มาตรา	274	น่า	239	ศก	127	อ้างถึงใน	ประกาศพระราชบญัญตัแิละพระราชก�าหนดต่างๆ	
รัชกาลที่	5.	(2438).	พระนคร:	โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ.	
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จากผู้ที่มีอ�านาจคุ้มครองเด็กนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย	

โดยมนัเจตนาหาก�าไรหรอืเพือ่การอนาจารไซ้ถงึเดก็นัน้

จะเต็มใจไปด้วยกับมันท่านก็ว่ามันมีความผิด	อนึ่งผู้ใด

รู้อยู่แล้วว่าเด็กคนใดมีผู้พาไปโดยทุจริตเช่นน้ัน	 มัน

บังอาจซื้อหรือขายเด็กนั้น	 หรือรับเอาเด็กน้ันไว้โดย

เจตนาทุจริตไซ้	ท่านว่ามันมีความผิดเสมอกับผู้พาเด็ก

ไป	แลท่านให้ลงโทษผู้กระท�าผิดในมาตรานี้	ด้วยรวาง

โทษจ�าคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งไปจนถึงสามปี	 แลให้ปรับ

ตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาท	 ด้วยอีกโสด

หนึ่ง”14

	 กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นผลให้การซื้อขาย	 การรับ	 และการหน่วง

เหนี่ยวบุคคลหน่ึงบุคคลใดถือเป็นการขัดต่อกฎหมาย	 การขายบุตรของบิดา

มารดานีจ้งึนบัว่าเป็นการกระท�าทีขั่ดต่อกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร	อย่างไรกต็าม	 

สภาพการขายบตุรในสมยันัน้กย็งัคงมไิด้เลอืนหายไปจากสงัคมสยาม	ซึง่ปรากฏ

ทั้งการซื้อขายเพื่อขึ้นต่อนายทาส	 การยกไว้ให้ใช้งาน	 และบ�าเรอทางเพศ	 หรือ

การแลกเปลี่ยนเช่นว่านี้ก็เพื่อการชดใช้หนี้	

	 เมือ่บดิามารดามหีน้าทีใ่นการดแูลและปกครองบตุรของตนในฐานะ 

ผู้ให้ก�าเนิดโดยสายสัมพันธ์ทางธรรมชาติ	 การใช้อ�านาจของบิดามารดาจึงมัก

ปรากฏเป็นกระบวนการท�าโทษบุตรโดยมิได้มีกฎเกณฑ์ว่าบิดามารดามีอ�านาจ

ในการปกครองดูแลบุตรได้มากน้อยเพียงใดและด้วยวิธีการอย่างไร	 การไม่มี 

กฎเกณฑ์ดังกล่าวจึงน�าไปสู่การกระท�าทารุณต่อเด็กในครอบครัวด้วยรูปแบบ

ต่างๆ	ตามความชอบธรรมตามธรรมชาติ	

	 การก�าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องบดิามารดาตามกฎหมายจงึเป็นความ

พยายามของรฐัทีจ่ะเข้ามาดแูลเดก็	ดงัปรากฏหลกัฐานในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	บรรพ	5	ครอบครัว	พ.ศ.	2477	หมวด	2	ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ

14	 มาตรา	275	น่า	240	ศก	127	อ้างถึงใน	ประกาศพระราชบญัญตัแิละพระราชก�าหนดต่างๆ	
รัชกาลที่	5.	(2438).	พระนคร:	โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ.	
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บิดามารดาและบุตร	 แม้รายละเอียดการดูแลปกครองบุตรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ทรพัย์สนิ	 แต่กป็รากฏเงือ่นไขเกีย่วกบัการใช้อ�านาจในการปกครองของบดิามารดา

หรือผู้มีอ�านาจปกครองได้แก่	ประเด็นการท�าโทษบุตร	ซึ่งกฎหมายก�าหนดไว้ว่า	

บดิามารดาในฐานะผูป้กครองมสีทิธทิ�าโทษบตุรตามสมควรเพือ่ว่ากล่าวสัง่สอน15 

แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อก�าหนดดังกล่าวยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติ	กล่าวคือ	

วิธีการท�าโทษมีขอบเขตและลักษณะการกระท�าอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการ

ท�าโทษบุตรตามสมควร	 ทัศนคติของบิดามารดาจึงไม่มีกฎเกณฑ์ใดมาเปรียบ

เทียบเพื่อวัดความเหมาะสมได้อย่างแท้จริง	ดังนั้น	แม้ว่ารัฐจะพยายามให้ความ

คุ้มครองเด็กเพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยจากการซื้อขาย	 แต่กรณีการท�าโทษเด็ก

เพื่อให้เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของครอบครัวหรือผู้ปกครอง	 รัฐจึงยังไม่อาจ

สร้างกลไกควบคมุการปกครองบตุรของบดิามารดาได้	หากแต่ก�าหนดข้อกฎหมาย

ขึน้เพยีงเพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในสงัคม	เป็นผลให้ยงัคงรกัษาวธิปีฏบิตัิ

ในสายสัมพันธ์ของโครงสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวได้อย่างมั่นคง

 1.2 เด็ก ความมั่นคง และเศรษฐกิจของรัฐ
	 การให้ความหมาย	“เดก็ปกต”ิ	ของรฐันบัตัง้แต่สมยัรชักาลที	่5	จนถงึ

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 2475	 เป็นส่ิงที่รัฐสร้างขึ้นผ่าน

กระบวนการด�าเนินนโยบายการศึกษา	 แม้ว่าแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่จะเริ่ม

ปรากฏเค้ารางขึน้ในสมยัรชักาลที	่5	และปรากฏเป็นระบบโรงเรยีนอย่างรปูธรรม

ในสมัยรชักาลที	่6	แต่สิง่ทีแ่สดงให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนมากกว่านัน้กค็อืคอื	นโยบาย

สาธารณสขุทีเ่กดิขึน้อนัเนือ่งมาจากวทิยาการทางการแพทย์สมยัใหม่	ทีร่ฐัไม่อาจ

หลกีเลีย่ง	“ความรู”้	เพือ่มุง่รกัษาชวีติของราษฎรอนัตอบสนองความต้องการของ

รฐัในการรกัษาไว้ซึง่จ�านวนก�าลงัคนไปพร้อมๆ	กบันโยบายการเพิม่ประชากรใน

สมัยหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง	การให้ความหมายของ	“เดก็ปกต”ิ	จงึไม่มี

15	 มาตรา	1539	(2)	หมวด	2	สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร	พระราชบัญญัติให้ใช้
บทบัญญัติบรรพ	5	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	พุทธศักราช	2477	อ้างถึงใน	
คมกรชิ	วฒันเสถยีร.	(2505).	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์บรรพ 5 ครอบครวั พร้อม
ด้วยตัวอย่างค�าพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2468-2505.	พระนคร:	การพิมพ์พระนคร.	หน้า	124.
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อะไรมากไปกว่าการรักษาไว้ซ่ึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมนุษย์ในฐานะที่ต้องได้

รบัการปลกูฝังค่านยิมและกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมเพือ่ให้เดก็สยบยอมต่อ

รัฐเพื่อด�ารงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุขของสังคม

	 กระบวนการขัดเกลา	การปลูกฝัง	และการรักษาชีวิตของเด็กของรัฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์	 นับต้ังแต่สมัยรัชกาลที่	 5-7	 มุ่งเน้นให้การศึกษาเด็ก 

เพือ่ให้มคีวามรูส้�าหรบัการท�าหน้าทีพ่ลเมอืงท่ีดขีองรฐัในเชิงเศรษฐกจิ	ดงัเหน็ได้

จาก	กระบวนการก�าหนดนโยบายด้านการศกึษาในระบบโรงเรยีนถกูรเิริม่ขึน้โดย

ชนชัน้น�าไทย	เพือ่สร้างฐานก�าลงัคนให้กบัระบบราชการแบบใหม่	และเร่งส่งเสรมิ

การจดัการศกึษาของระบบโรงเรยีนวดั	พร้อมกบัแทรกซมึการถ่ายทอดปลกูฝังให้

เดก็เคารพเชือ่ฟังบดิามารดา	ความอ่อนน้อม	ความส�านกึในความเป็นชาต	ิความ

เสียสละและความกล้าหาญของกองทัพ	รวมไปถึงการสร้างก�าลังการผลิตดังเช่น

ในปี	พ.ศ.	2442	พระยาวสิทุธิส์รุยิศกัดิ	์(ม.ร.ว.เปีย	มาลากลุ)	ได้ส่งเสรมิการศกึษา

วิชาชีพโดยจัดต้ังโรงเรียนสอนวิชาช่างและวิชาการเพาะปลูกตามโรงเรียนใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ส่งเสรมิให้เกดิการเปลีย่นแปลงวถิกีารผลิตแบบดัง้เดมิของ

ชาวบ้านให้เจรญิข้ึนและท�าให้ราษฎรไม่ถกูชกัจงูไปในทางอบายมขุและประกอบ

อาชีพเพื่อความมั่นคงของรัฐ16

	 นอกเหนอืไปจากนโยบายด้านการศึกษาสมัยใหม่แล้ว	กระบวนการ

ขดัเกลาทางสงัคมในวยัเดก็เพือ่สนองความมัน่คงของรฐัยงัปรากฏวธีิการปลูกฝัง

ในหลายรูปแบบ	อาทิ	การปลูกฝังผ่านกิจกรรมลูกเสือซึ่งมีโครงสร้างการจัดการ

เพือ่รองรบัปฏบิตักิารทางวฒันธรรมทัว่ประเทศ	ตัง้แต่ระดบัหมูบ้่าน	อ�าเภอ	และ

ระดับชาติ	 โดยมีเป้าประสงค์หลักก็คือการรวมชาติเป็นส�าคัญ	 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในสมัยรัชกาลที่	6	ที่ปรากฏกระแสของความพยายามปฏิวัติของกบฎยังเติร์ก	

เพราะต้องการให้รฐัชาตไิด้มกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาไปสู่ความเจรญิก้าวหน้า	

เป็นการลดทอนความเป็นศนูย์รวมอ�านาจของสถาบนักษตัรย์ิไว้ทีค่วามเป็นชาติ

16	 ประพฒัน์	ตรณีรงค์	(2504).	ชวีติและงานของเจ้าพระยาพระเสดจ็สเุรนทราธิบด.ี กรงุเทพฯ:	
อุดมศึกษา	อ้างถึงใน	ปวีณา	วังมี.	รัฐไทยกับการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรียน
ในช่วง พ.ศ. 2475-2487.	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	
คณะอักษรศาสตร์,	ภาควิชาประวัติศาสตร์.	หน้า	14.	



48

แทน17	ดังนั้น	การควบคุมกิจการลูกเสือจึงส�าคัญยิ่งในกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคมของราษฎรที่จะเป็นก�าลังของชาติ	 ส�าหรับการถ่วงดุลกับพลังของทหารใน

สมัยนั้น	 นัยของกิจการลูกเสือจึงปรากฏนัยต่อเด็กในฐานะที่เป็นก�าลังทหาร

น้อยๆ	ทีจ่ะเตบิโตข้ึนเพือ่เสรมิสร้างวฒันธรรมการจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหา-

กษัตริย์	 กิจการลูกเสือยังน�ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการใน

ช่วงเวลาต่อมา	 และดูเหมือนพลังของกิจกรรมดังกล่าวเริ่มจะแผ่วเบาไปเรื่อยๆ	

และมีความหมายเพยีงในสถาบนัการศกึษาเท่านัน้	แต่ปฏบิตักิารของสายสมัพนัธ์

แบบผู้ใหญ่/ผู้น้อยยังคงปรากฏในทุกต�าแหน่งแห่งที่ในสถาบันทางสังคม	

	 ดงันัน้	ทัง้ในมติวิฒันธรรมการเมอืงทีส่อนให้เดก็เช่ืองโดยเน้นความ

เคารพเชือ่ฟัง	การมกีริยิามารยาทสภุาพอ่อนน้อมถ่อมตน	และทัง้ในมิตเิศรษฐกจิ

ทีมุ่ง่ให้ราษฎรท�าการผลติเพือ่ให้รฐัเกบ็ภาษไีด้มากขึน้	ดงัค�าอธิบายของอรรถจกัร์	

สัตยานุรักษ์	 ที่กล่าวถึงการเกิดขึ้นของแนวคิด	 “หน้าที่พลเมือง”	 ที่มาพร้อมกับ	

“ชาต”ิ	ในรฐัสมยัใหม่ซึง่กค็อื	เมือ่ความเปลีย่นแปลงในทางเศรษฐกจิได้ก่อให้เกดิ

การรับรู้ถึง	“ผลรวม”	ที่เกิดจาก	“การท�าหน้าที่”	ของตนในชุมชนหนึ่งๆ	เพื่อให้

ชุมชนนั้นก้าวหน้าขึ้น18 ดังนั้น	 นัยนี้จึงอธิบายได้ว่า	 เมื่อความเป็นชาติเป็นผล

รวมที่เกิดจากการท�าหน้าที่ของพลเมืองในรัฐนั้น	 จึงกลายเป็นความจ�าเป็นของ

รัฐที่ต้องให้	 “ความรู้”	 ผ่านนโยบายการศึกษาทั้งในวิธีการผลิตและวิถีปฏิบัติใน

ชวีติประจ�าวนัทีมุ่ง่เน้นวฒันธรรมการเชือ่ฟัง	ความเคารพอ่อนน้อม	และการเป็น

พลเมืองดีให้กับ	 “เด็กปกติ”	 รวมทั้งยังเริ่มปรากฏหลักฐานการช่วยเหลือ	 “เด็ก

ด้อยโอกาส”	 (ดังจะกล่าวต่อไป)	 ก็เพ่ือที่จะให้กลายเป็น	 “ผู้ใหญ่ที่เติบโตอย่าง

ปกติ”	 ในการท�าหน้าที่เป็นพลเมืองดีของรัฐต่อไปในอนาคตได้	 และนี่จึงกล่าว 

ได้ว่า	 สถานภาพของเด็กจากสถานภาพเพียงลูกในครอบครัว	 จึงขยับเขยื้อน 

ความหมายเป็นเด็ก	(ลูก)	ของรัฐ	

17	 โปรดดูเพิ่มเติมใน	แถมสุข	นุ่มนนท์	 (2545).	ยังเติร์กรุ่นแรก กบฏ ร.ศ. 130. กรุงเทพฯ:	
สายธาร.	

18	 อรรถจกัร์	สตัยานรุกัษ์.	(กนัยายน	2531-เมษายน	2532).	“การเกดิแนวคดิ	“หน้าทีพ่ลเมอืง”	
ในรัฐไทยสมัยใหม่”	ใน รัฐศาสตร์สาร. ปีที่	14	ฉบับที่	3-ปีที่	15	ฉบับที่	1,	หน้า	216.	



49

2. นโยบายสงัคมสงเคราะห์: การขจดัปัญหาทีไ่ม่พงึประสงค์

ของรัฐ
 สงัคมสงเคราะห์ในวฒันธรรมไทย	เริม่ปรากฏขึน้อย่างช้าๆ	นบัตัง้แต่

ปรากฏองค์กรศาสนาคริสต์ที่มีเป้าหมายเผยแผ่ศาสนาด้วยการรักษาชีวิตของ

มนุษย์และเน้นกิจกรรมด้านการศึกษาให้แก่เด็ก	 โดยไม่แบ่งแยกว่าเด็กเหล่านั้น

จะเป็นเดก็ยากจน	เดก็ก�าพร้า	หรอืเดก็มอีนัจะกนิกต็าม	จงึเกดิเป็นโรงเรยีนสอน

ศาสนาและสอนการงานพืน้ฐานอาชพีโดยเฉพาะบทบาทของมชิชนันารอีเมรกินั

เพรสไบทีเรียนในสมัยรัชกาลที่	4	

	 เอกสารการด�าเนินงานของมิชชันนารีพบว่า	 มิชชันนารีอเมริกันมี

บทบาทในกระบวนการเผยแผ่ศาสนาผ่าน	 4	 สถาบันที่ส�าคัญก็คือ	 สถาบันการ

ศึกษา	สถาบันสาธารณสุข	สถาบันสังคมสงเคราะห์	และสถาบันศาสนา	มิชชัน

นารีให้ความสนใจแก่เด็กในฐานะเป็นผู้ที่จะได้รับการศึกษาโดยพยายามสร้าง

โรงเรียนเพื่อกล่อมเกลาหล่อหลอมเด็กให้เป็นคริสเตียนที่แท้จริงและมีความคิด

เห็นต่อการศึกษาตามแบบจารีตพุทธว่าเป็นการศึกษาที่มิได้มีแนวทางมุ่งการ

พัฒนาใดๆ	 เลยนอกจากการบวชเรียน19	 งานด้านการพัฒนาสังคมและหมาย

รวมถึงงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขอันเกี่ยวข้องกับ	 “สุขภาพ”	 ของชาว

สยามและหมายความเกีย่วข้องกบัเดก็ทีจ่ะเตบิโตเป็นพลเมอืงในอนาคต	ในสมยั

รชักาลที	่5	ทรงได้ร่วมมอืกบัมชิชนันารเีพรสไบทเีรยีนทีเ่ช่ียวชาญด้านการแพทย์	

จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นแห่งแรกในปี	 พ.ศ.	 2422	 (ค.ศ.	 1879)	 ที่กรมทหารหน้า	 

ต่อมาได้มกีารตัง้โรงพยาบาลอกีแห่งหนึง่ทีเ่พชรบรุโีดยมชิชนันารอีเมรกินั	รชักาล

ที่	5	จึงทรงด�าริตั้งโรงพยาบาลส�าหรับราษฎรทั่วไปขึ้นที่วังหลัง	คือ	โรงพยาบาล

ศริริาช	ซึง่เปิดท�าการในเดอืนเมษายน	พ.ศ.	2431	(ค.ศ.	1888)	โดยมกีรมพยาบาล

เป็นผู้ดูแล	มีโรงเรียนแพทยาการส�าหรับผลิตแพทย์ไปรับราชการ20 

19	 โปรดดูรายละเอียดใน	 ประสิทธิ์	 พงศ์อุดม.	 (2533). การถ่ายทอดวิทยาการตะวันตก 
ในสังคมไทย: ศึกษาบทบาทของ มิชชันนารีโปรเตสแตนด์ระหว่าง พ.ศ. 2371-2411. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	คณะอักษรศาสตร์,	ภาควิชา
ประวัติศาสตร์.	

20	 เสร	ีพงศ์พศิ.	(2525).	คาทอลกิกบัสงัคมไทย. กรงุเทพฯ:	มลูนธิโิกมลคมีทอง.	หน้า	167-194.



50

	 งานของมชิชนันารอีเมรกินัภายใต้การมุง่สอนศาสนาผ่านการเขยีน
หนังสือ	การแปล	การพิมพ์	และงานด้านการแพทย์เป็นไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ของชาวสยาม	ไม่ว่าจะเป็นงานด้านศกึษาและด้านการแพทย์ในฐานะ	“ผูไ้ถ่บาป”	
เป็นกระบวนการกล่อมเกลาหล่อหลอมความคดิให้กบัผูค้นในสงัคมสยาม	แม้ว่า
ผู้คนสยามแทบไม่มีใครละทิ้งศาสนาพุทธ	 แต่คณะมิชนารีก็ยังคงท�าหน้าที่ของ
ตนเองอย่างแข็งขัน	มีหลักฐานปรากฏว่า	ในปี	พ.ศ.	2391	มิสซิสมัตตูนได้รับเด็ก
หญิงและชาย	 3-4	 คนมาดูแลที่บ้านเพ่ือสอนวิชาศาสนาให้เป็นการเฉพาะในปี	
พ.ศ.	2393	และภายหลังเมื่อสังคมเปิดให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนามากขึ้น
จึงเป็นโอกาสของมิชชันนารีในการน�าเด็กชาวสยามมาเลี้ยงดูได้จ�านวนมากกว่า	
20	คนและกลายเป็นนักเรียนประจ�ากลุ่มแรกในปี	พ.ศ.	2396	จึงเปิดโรงเรียนขึ้น
ใกล้ๆ	 กับบริเวณที่ตั้งมิชชัน21	 ต่อมาก็ได้มีขยายกิจการด้านการศึกษาและ 
จดัตัง้โรงเรียนส�าหรบัเดก็หญงิเป็นการเฉพาะขึน้ในเดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2413	หรอื
โรงเรยีนสตรวีงัหลงั	โดยรวบรวมเดก็หญงิกลุม่เลก็ๆ	เพือ่สอนการเรอืนอย่างเป็น
กจิจะลกัษณะนอกเหนอืไปจากระบบการศกึษาในวดัส�าหรบัเดก็ชายทีป่รากฏใน
สงัคมสยามขณะนัน้	กเ็พราะเดก็จะเตบิโตไปเป็นผูใ้หญ่และโดยเฉพาะเดก็ผูห้ญงิ
ทีจ่ะต้องเตบิโตเป็นมารดาในอนาคต	มชิชนันารจีงึมแีนวโน้มด�าเนนิกจิกรรมด้าน
การศึกษากับเด็กผู้หญิงมากเป็นพิเศษเพราะมีแนวโน้มที่จะถ่ายทอดไปสู่คนรุ่น
ต่อไปได้	ยิ่งกว่านั้น	การที่ต้องเน้นให้ความส�าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก	
โดยเฉพาะการสร้างโรงเรียนกินนอนหรือโรงเรียนประจ�าก็เป็นกลวิธีในการสร้าง
พ้ืนท่ีสังคมแบบคริสเตียนให ้แยกออกจากพื้นที่สังคมสยามได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ22

	 ในทางเดียวกัน	 หลักฐานเก่ียวกับกิจการด้านสังคมสงเคราะห์ใน
สงัคมระยะแรกจะพบว่ามคีวามเชือ่มโยงกบัชนชัน้น�าไทย	ซึง่พยายามสร้างความ

21	 จอร์จ	บรัดเลย์	 แมคฟาร์แลนด์,	 เอ็ม.	ดี.	 (บรรณาธิการ),	 (2555). หนึ่งศตวรรษในสยาม  
ค.ศ. 1828-ค.ศ. 1928	(จิตราภรณ์	ตันรัตนกุล),	นนทบุรี:	บริษัท	เฟิสท์	ออฟเซท	(1993)	
จ�ากัด.	หน้า	48-53.	

22	 โปรดดูเพิ่มเติมใน	ชาลี	 เอื้อไพบูลย์.	 (2555).	ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างมิชชันนารี
อเมริกันกับกลุ่มชนชั้นต่างๆ ในสังคมเชียงใหม่ พ.ศ. 2410-2484. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	คณะมนุษยศาสตร์,	สาขาวิชาประวัติศาสตร์.	หน้า	
109-118.	
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หมายเพื่อควบคุมพฤติกรรมของราษฎร	 นับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเล้ียงเด็กในสมัย
รัชกาลที่	5	ซึ่งแม้มิได้มีความหมายเพื่อควบคุมสังคมโดยตรงก็ตาม	แต่เป็นการ
จดัระเบยีบระหว่างเดก็ปกตแิละเดก็ทีต้่องได้รบัการสงเคราะห์	ซึง่เป็นวธิกีารหนึง่
ที่สอดรับกับการด�ารงรักษาโครงสร้างแบบอุปถัมภ์ไว้
	 ส�าหรบัการช่วยเหลอื	“เดก็ด้อยโอกาส”	ในสังคมไทยปรากฏหลักฐาน
เกี่ยวกับโรงเลี้ยงเด็กในสมัยรัชกาลที่	5	กล่าวคือ	พระอัครชายาเธอ	พระองค์เจ้า
สายสวลภีริมย์	กรมขนุสทุธาสนินีาฏ	(พระวมิาดาเธอ	พระองค์เจ้าสายสวลภีริมย์	
กรมพระสุทธาสินีนาฏ)	รู้สึกสังเวชสลดพระหฤทัยที่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านภาจร
จ�ารสัศร	ีพระธดิาของพระองค์สิน้พระชนม์อนัเป็นเหตใุห้พระองค์ตระหนกัว่าแม้
บตุรธดิาของผูท้รพัย์และบรรดาศกัดิเ์จบ็ป่วยสาหสักไ็ม่แตกต่างไปจากทารกหรอื
เด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่ขัดสนซ่ึงอาจมีความยากล�าบากมากกว่า	 อีกทั้งด้วย
ความยากจนของบิดามารดาไม่มีก�าลังความสามารถที่จะดูแลรักษาได้	 ก็น�าไป
ทอดทิ้งหรือยกให้แก่ผู้อ่ืนซ่ึงเด็กทารกเหล่านั้นก็ย่อมเป็นอันตรายเพราะการไม่
ได้รับการปฏิบัติบ�ารุงเลี้ยงดูให้อยู่รอดได้จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่	หรือในบางกรณีที่
บดิามารดามคีวามขดัสนกม็กัทอดทิง้ปล่อยให้เดก็คกึคะนองมจีติใจฝักใฝ่ในทาง
ทุจริต	เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะท�าให้มีความประพฤติในทางทุจริตสร้างความเดือด
ร้อนให้แก่สังคม23 
	 พระอัครชายาเธอฯ	 จึงได้ทรงบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินและที่ตึก 
โรงเรือนต่างๆ	 จัดต้ังโรงส�าหรับเลี้ยงเด็กข้ึนที่ต�าบลสวนมะลิริมถนนบ�ารุงเมือง
ขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2433	 เพื่อเป็นโรงเรือนส�าหรับเลี้ยงทารกและเด็กหญิงชายคน
ยากจน	 บุตรคนยากจนหรือบิดามารดามีเหตุให้ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้	 โดย
ก�าหนดรบัเดก็หญงิตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ	11	ปี	เดก็ชายตัง้แต่แรกเกดิถงึอาย	ุ13	ปี	
มีพีเ่ลีย้งดแูลรกัษาพยายามเมือ่เจ็บป่วย	มคีรฝึูกสอนวชิาเพือ่เป็นแนวทางท�ามา
หากินได้ในอนาคต	 โดยให้บิดามารดาท�าสัญญาข้อตกลงยอมยกเด็กนั้นให้เป็น
สิทธิของโรงเลี้ยงเด็กในการเลี้ยงเด็กจนเติบโต	 บิดามารดาจะมาน�ากลับคืนไป
มไิด้	นอกเสยีจากว่าผูเ้ลีย้งเดก็จะเหน็ว่าการส่งเดก็คืนกลับให้บดิามารดานัน้เป็น

23	 “ประกาศเรื่องตั้งโรงเลี้ยงเด็ก	เมื่อ	พ.ศ.	2433	(คัดจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา)”	อ้างถึง
ใน	ด�ารงราชานุภาพ,	สมเด็จฯ	กรมพระยา.	ต�านานโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ. 
(2472).	พระนคร:	โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.	
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เรือ่งทีด่ต่ีอตวัเดก็	โรงเลีย้งเดก็จึงนบัว่าเป็นสถานสงเคราะห์เดก็แห่งแรกในสงัคม

ไทยและเกิดขึ้นโดยชนชั้นน�า

	 นอกจากนัน้ยงัปรากฏหลกัฐานการจดัตัง้องค์กรการกศุลในด้านการ

พยาบาลและการสงเคราะห์ดูแลเด็กซึ่งก็คือ	 สภาอุณาโลมแดง	 โดยเป็นความ

ประสงค์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน	 ภาสกรวงศ์	 ภรรยาเจ้าพระยาภาสกรวงษ์	 (พร	

บุนนาค)	เล็งเห็นว่าในประเทศนี้ยังไม่มีสมาคมที่ท�าการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยาม

สงครามในปี	พ.ศ.	2436	กรณีรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสเกิดข้อพิพาทเรื่อง

เขตแดนแม่น�้าโขง	 ท่านผู้หญิงเปลี่ยนจึงน�าเรื่องกราบบังคมทูลสมเด็จพระศรี- 

สวรินทิรา	 พระบรมราชเทวี	 พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า	 และได้ขอเชิญเป็นชนนี 

ผูบ้�ารงุการทีจ่ะตัง้สภาอณุาโลมแดง	พระวรราชเทว	ีเป็นสภานายกิา	พระนางเจ้า

และพระอัครชายาเธอ	 และพระองค์อื่นๆ	 ที่เห็นสมควร	 ซึ่งมีพระทัยยินดีช่วย 

เกื้อหนุน	 โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนได้มีจดหมายกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต	 เมื่อทรง 

โปรดเกล้าฯ	แล้ว	จึงออกข้อบังคับส�าหรับสภาอุณาโลมแดง	เพื่อด�าเนินการช่วย

เหลือสงเคราะห์ทหารและฝึกหัดอาสาสมัครไว้ส�าหรับช่วยเหลือในการรักษา

พยาบาลทหารในยามสงคราม24	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2449	 รัฐบาลสยามจึงได้ลง

นามในสญัญาเจนวีา	ตามค�าเชญิของรฐับาลองักฤษทีไ่ด้ส่งหนงัสอืเชญิให้รฐับาล

สยามส่งพระนามพระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจรญูศกัดิก์ฤษดากร	ในฐานะผูแ้ทน

ไปประชุมการอุณาโลมแดง	ณ	 กรุงลอนดอน	 นับแต่นั้นมา	 สภาอุณาโลมแดง 

จึงถือก�าเนิดขึ้นและกล่าวได้ว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของชนชั้นน�าไทยในการริเริ่ม

แนวปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ในรูปแบบสมาคมที่เกิดจากการเรี่ยไรเงินจาก

บุคคลในแวดวงชนชั้นสูงส�าหรับก่อต้ังองค์กรการกุศลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในยามสงคราม

	 การสงเคราะห์เด็กยากจนหรือแม้กระทั่งการจัดต้ังองค์กรการกุศล

ในรูปแบบสมาคมนับเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการช่วยเหลือผู้

24	 สภากาชาดไทย.	 (2481).	 ความรู้บางอย่างเกี่ยวด้วยการกาชาดและสภากาชาดสยาม. 
พระนคร:	โรงพมิพ์สยามอกัษรกจิ.	(พมิพ์แจกในการพระราชทานเพลงิศพ	พระยาราชนกูล	
(รื่น	ศยามานนท์)	ณ	เมรุวัดเทพศิรินทราวาส	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2481).
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อ่ืนในฐานะผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน	

โดยไม่ค�านงึถงึสถานะของก�าลงัคนภายใต้ความสัมพนัธ์แบบมูลนายกบัทาสเพือ่

การควบคุมก�าลังคนโดยตรง	 หากแต่เป็นเพราะการช่วยเหลือบุคคลหรือเด็กให้

มาอยูภ่ายใต้การดแูลเป็นพเิศษ	เพือ่ให้บคุคลหรอืเดก็ด้อยโอกาสหรอืทีไ่ด้รบัการ

ช่วยเหลือให้กลายเป็นบุคคลหรือเด็กที่มีก�าลังในการท�างาน	เก็บผลผลิต	ตลอด

จนเป็นก�าลังของกองทัพเพื่อสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงของรัฐ

	 ดงันัน้	การทีช่นชัน้น�าจดัตัง้โรงเลีย้งเดก็ขึน้เพือ่ช่วยเหลือเดก็ยากจน	

เดก็ก�าพร้าหรอืบดิามารดาพกิารไม่สามารถเลีย้งดบูตุรของตนเองได้	กส็อดคล้อง

กับเหตุผลของรัฐที่ต้องการให้เด็กมีชีวิตอยู่รอด	ไม่ถูกฆ่าอันเนื่องจากเหตุอันไม่

สมควรหรือไม่เจ็บป่วยจนเสียชีวิตก่อนสิ้นอายุขัย	 เพื่อให้เด็กได้เติบโตขึ้นมาใช้

ก�าลงัแรงงานหรอืค้าขายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิส�าหรบัเสยีภาษใีห้รฐั	เหตนุีเ้องรฐัจงึ

ต้องพยายามให้เดก็มกีารด�ารงชวีติทีส่มบรูณ์	แขง็แรง	ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็	อนั

เนื่องมาจากภัยของเชื้อโรคซึ่งเป็น	 “ความรู้”	 ใหม่ส�าหรับสยาม	และเริ่มเล็งเห็น

ความส�าคัญของการสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจน�าไป

สู่การสูญเสียประชากรในฐานะก�าลังคนของรัฐ	 จึงเกิดการก่อตั้ง	 “โรงศิริราช

พยาบาล”	 กับ	 “กรมพยาบาล”	 ขึ้นใน	 พ.ศ.	 2431	 และการตั้ง	 “โรงเรียน 

แพทยากร”	 ในปี	 พ.ศ.	 243325	 ซ่ึงล้วนเป็นความพยายามในการรักษาผู้ป่วย

มากกว่าการควบคมุป้องกนั	 นบัเป็นความพยายามต่อสูข้องรฐักบัเชือ้โรคทีร่ฐัไทย

ยังไม่มีความรู้เรื่องเชื้อโรคแบคทีเรีย	 ปรากฏการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐไทย

พยายามท่ีจะรักษาช่วยเหลือชีวิตคนหมายรวมถึงเด็กมิให้เสียชีวิตก่อนวัยอัน

สมควร	อันจะเป็นก�าลังคนที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ

	 นโยบายสวัสดิการในสังคมไทยภายใต้รูปแบบของรัฐสมัยใหม	่

ปรากฏชดัเจนอกีครัง้ในสมยัรฐับาลจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	(พ.	ศ.	2481-2487)	

แนวนโยบายสวัสดิการให้แก่เด็กและมารดาได้ด�าเนินควบคู่ไปกับการด�าเนิน

นโยบายด้านสาธารณสุขด้วยการเพิ่มและรักษาจ�านวนประชากรโดยเน้นการ

รกัษาดแูลสขุภาพของมารดาและเดก็	การเร่งขยายเครอืข่ายบรกิารทางการแพทย์

25	 ทวศีกัดิ	์เผอืกสม.	(2550).	เช้ือโรค ร่างกาย และรฐัเวชกรรม: ประวติัศาสตร์การแพทย์สมยั
ใหม่ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	หน้า	77.
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ปรากฏในค�าแถลงนโยบายของรัฐเมื่อปี	 พ.ศ.	 2481	 ที่ต้องการจัดให้มีสถาน

พยาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นในส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้ราษฎรในชนบทได้

รบัความสะดวกในการบ�าบดัรกัษาโรค	ขยายการส่งเสรมิสขุาภบิาลในชนบทและ

เพิม่หน่วยสาธารณสขุเคลือ่นทีใ่ห้มากขึน้26	และได้จดัตัง้กระทรวงสาธารณสขุขึน้

เมื่อวันที่	 10	มีนาคม	พ.ศ.	 2484	ด�าเนินนโยบายเพิ่มประชากรด้วยการจัดตั้ง

องค์กรสนบัสนนุการสมรส	ให้มสีมาคมส่งเสรมิการสมรสในกรงุเทพฯ	ทีเ่ทศบาล	

และในต่างจงัหวดัให้อยูท่ีศ่าลากลางจงัหวดั	นอกจากนัน้รฐับาลยงัให้มกีารสมรส

หมู่และรัฐบาลจ่ายเงินให้คู่สมรส	 80	 บาท	 และยังก�าหนดให้เด็กที่เกิดในวันที	่ 

1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2486	 จะได้รับการดูแลจากรัฐทั้งในเรื่องการศึกษา	 สุขภาพ	 

และความจ�าเป็นต่างๆ	ของชีวิต27 

	 ในเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2481	 ซึ่งได้แถลงนโยบายอย่างชัดเจน 

เกี่ยวกับการสร้างชาติ	เพื่อสร้างความชอบธรรมจากการปลูกฝังอุดมการณ์	และ

ใกล้เกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง	รัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	จึงมี 

นโยบายเตรียมพร้อมรับมือสงครามที่อาจเกิดขึ้นในภาคพื้นเอเชียอาคเนย	์ 

โดยการเน้นว่าวินัยของชาติเป็นสิ่งจ�าเป็น28	 และพยายามปลูกฝังให้ประชาชน 

มีระเบียบวินัยและเสียสละ	 ปลูกฝังการให้ความส�าคัญกับก�าลังทหารที่จะช่วย

ป้องกันประเทศในภาวะสงคราม	

 ขณะเดยีวกนั	การเรยีกร้องดนิแดนอนิโดจนีคนืจากฝรัง่เศสในเวลานัน้

ก็ยิ่งท�าให้ความส�าคัญของทหารมีมากข้ึน	 ช่วยสร้างอ�านาจทางการเมืองของ

จอมพล	ป.	และสอดคล้องกบัแนวนโยบายทีม่กีารปลกูฝังให้กบัเยาวชน	โดยการ

จัดตั้งยุวชนทหารขึ้นในโรงเรียนต่างๆ	ตั้งแต่ในปี	พ.ศ.	2478	กระทั่งจัดตั้งกรม

26	 ค�าแถลงนโยบายของรัฐบาล	คณะที่	นายพันเอก	หลวงพิบูลสงคราม	เป็นนายกรัฐมนตรี	
26	ธันวาคม	2481.	ราชกิจจานุเบกษา	วันที่	2	มกราคม	2481	เล่ม	55	หน้า	3318-3321.	

27	 เดช	 พุ่มคชา,	 เพียงพร	 พนัสอ�าพน,	 แก้ว	 วิฑูรย์เธียร,	 สุดารัตน์	 สุวรรณพงศ์,	 ปารณัฐ	 
สุขสิทธิ์,	 และอนุสรณ์	 ไชยพาน.	 (2554). เสมลิขิต: เสม พริ้งพวงแก้ว หมอและครูของ
ประชาชน. กรุงเทพฯ:	มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา	(มสพ.)	หน้า	84-85.	

28	 สุจิต	 บุญบงการ.	 (2519).	 อ�านาจทางการเมืองของผู้น�าทหารไทย:	 ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	กับจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์.	ใน	สมบัติ	จันทรวงศ์	และ
รังสรรค์	ธนะพรพันธุ์. รักเมืองไทย.	กรุงเทพฯ:	ไทยวัฒนาพาณิชย์.	หน้า	83-123.	
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29	 พระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม	(ฉะบับที่	6)	พุทธศักราช 2481	วันที่	
19	กันยายน	2481	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	55	หน้า	424-426.	

30	 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน	พ.ศ.	
2481	 ประกอบไปด้วย	 นายแก้ว	 สิงหะคเชนทร์	 นายเตือน	 บุนนาค	 นายเตียง	 ศิริขันธ	์ 
พ.ท.ประยูร	ภมรมนตรี	พ.ต.อ.พระพิจารณ์พลกิจ	นายโมรา	ณ	ถลาง	นายเลียง	ไชยกาล	
นายศิริ	บ�าเพ็ญอยู่	และนายสงวน	พะยุงพงศ์	อ้างถึงใน	ประกาศสภาผู้แทนราษฎร	เรื่อง
ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน	พ.ศ.	 2481	
วันที่	3	เมษายน	2472	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	56	หน้า	40-41.	

31 พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน	พุทธศักราช	2481	เล่ม	56	หน้า	306	ราชกิจจา-
นุเบกษา	วันที่	17	เมษายน	2482.

32	 เพิ่งอ้าง.	

ยุวชนทหารบกขึ้นในกระทรวงกลาโหม	 ในปี	 พ.ศ.	 248129	 เพื่อฝึกฝนระเบียบ

วินัยและการทหาร	 การจัดต้ังกรมยุวชนทหารบกเป็นกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคมรูปแบบหน่ึงเพื่อปลูกฝังความนิยมและความถูกต้องของรัฐบาลทหารได้

อย่างด	ีนอกจากนัน้	ในกระบวนการการสร้างชาตเิพือ่ความเป็นปึกแผ่นและเป็น

อนัหนึง่อนัเดยีวกนัภายในชาตเิริม่ให้มกีารจดัระเบยีบทางสงัคมด้วยการควบคมุ

เด็กและนักเรียนเพื่อให้เป็นพลเมืองดีและเพื่อให้ได้รับการศึกษาตามสมควร	 

ทัง้ยงัจดัแบ่งประเภทของเดก็โดยก�าหนดไว้ในมาตรา	4	ในพระราชบญัญตัคิวบคมุ

เด็กและนักเรียน	พ.ศ.	248130	ให้	“เด็ก หมายถึง เด็กชายที่มีอายุ 7 ปีถึง 18 

ปีบรบิรูณ์ และหมายถงึเดก็หญงิทีม่อีาย ุ7 ปีถงึ 15 ปีบรบิรูณ์ และนกัเรยีนหมาย

ถึงบุคคลที่ก�าลังรับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา 

เด็กอนาถา หมายถึงเด็กที่ไม่สามารถเลี้ยงชีพหรือประกอบอาชีพและไม่มีบิดา

มารดาหรอืผูป้กครองดแูล31	และเป็นกฎหมายทีม่บีทลงโทษบดิามารดากล่าวคอื	

หากพบเด็กที่เข้าข่ายว่า	 “เด็กเที่ยวเตร่เร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีทางเลี้ยงชีพ 

ท�าความร�าคาญแก่ผู้สัญจรไปมา หรือประพฤติตนไม่สมควรแก่วัยตามที่ก�าหนด

ไว้ในกฎหมาย”32	 ก็ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมเด็กไว้	 แล้วแจ้งให้บิดามารดามา

รบัตวัไป	แต่หากปรากฏสภาพการณ์เช่นเดมิอกี	กใ็ห้เรยีกประกนัทานบนแก่บดิา

มารดา	หากยังคงปรากฏสภาพการณ์ดังกล่าวอีกครั้งจึงค่อยปรับ	

	 นอกจากนั้น	 ในกฎหมายฉบับเดียวกันยังก�าหนดให้ควบคุมเครื่อง

แบบนักเรียนเพื่อแสดง	 “ความเป็นนักเรียน”	 ที่แตกต่างจากเด็กประเภทอื่น	
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ส�าหรับเด็กเร่ร่อนก็ให้บังคับใช้กฎหมายข้างต้น	 แต่หากเป็นเด็กอนาถา	 ก็ให้ใช้

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเด็กอนาถาซึ่งปรากฏในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ 

ด้วยเช่นกัน	 หากพบว่าเข้าข่ายลักษณะเด็กอนาถาที่รัฐนิยามไว้	 ก็ให้เด็กคนนั้น

อยู่ภายใต้อ�านาจปกครองของกรมเจ้าหน้าที่	โดยระหว่างนี้ให้ส่งไปยังโรงเรียนที่

จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ	เพื่ออบรมเด็กให้มีความประพฤติเรียบร้อย	ได้รับการศึกษา	

มีความรู้ทั่วไป	มีวิชาชีพจนกระทั่งศึกษาจบหลักสูตรหรือบรรลุนิติภาวะแล้วก็ให้

พ้นจากอ�านาจการปกครองของกรมเจ้าหน้าที่33

	 นอกเหนือไปจากการจัดระเบียบสังคมทางวัฒนธรรมผ่านนโยบาย

รัฐนิยมแล้ว	 ยังปรากฏแนวนโยบายและหน่วยราชการที่จัดท�าภารกิจด้านการ

สังคมสงเคราะห์แทรกซึมราวกับให้เป็นวัฒนธรรมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน

สังคมที่ชัดเจนในสมัยรัฐบาลนี้	อันเป็นผลหนึ่งของการจัดระเบียบทางสังคมโดย

จัดแบ่งประเภทของปัญหาเพ่ือแก้ไขสภาพสังคมมิให้ปรากฏความเป็นทุกข์ของ

ประชาชน	

	 รฐับาลสมยัจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	ได้จดัตัง้กรมประชาสงเคราะห์	

ในวันที่	1	กันยายน	พ.ศ.	2483	สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี34	โดยแรกเริ่มก่อตั้ง

ยังไม่ปรากฏหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลภารกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	 แต่เริ่ม

33 พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน	พุทธศักราช	2481	เล่ม	56	หน้า	306	ราชกิจจา-
นุเบกษา วันที่	17	เมษายน	2482.

34	 กรมประชาสังคราะห์	สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2483	สมัยจอมพล	
ป.	พิบูลสงคราม	ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการส�านักงานและกรมในส�านัก
นายกรัฐมนตรี	 (ฉะบับที่	10)	พุทธศักราช	2483	ภายหลังจากนั้น	กรมประชาสงเคราะห์
ก็ได้โอนย้ายมายังกระทรวงมหาดไทย	ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2484-เดือนมีนาคม	2485	
และโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ในเดือนมีนาคม	 2485-เดือนมกราคม	 2487	
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมประชาสงเคราะห์	 ในกระทรวงการ
สาธารณสขุ	พทุธศกัราช	2485	และโอนย้ายกลบัไปสงักดักระทรวงมหาดไทย	ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมประชาสงเคราะห์ในกระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	 2495	
ในปี	 พ.ศ.	 2495-2536	 และย้ายไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในเดือน
กรกฎาคม	 2536	 ตามพระราชบัญญัติโอนอ�านาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของ
กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	พ.ศ.	2536	จนถึงปี	
พ.ศ.	2545	ก่อนโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
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ปรากฏการจัดตั้งแผนกสงเคราะห์คนชราและเด็ก	 ภายใต้กองอนาถาสงเคราะห์	

กรมประชาสงเคราะห์	(กระทรวงสาธารณสุข)	ครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2485	และให้มี

การแบ่งแยกภารกิจเกี่ยวกับเด็กออกมาจากแผนกเดิมเป็น	 “แผนกอบรมเด็ก”		 

ในกองอนาถาสงเคราะห์ 

	 นอกจากนัน้ทีง่านด้านสงัคมสงเคราะห์อืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพ

อนามัยโดยตรง	 ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ	 ในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท�า

หน้าที่ด�าเนินงานด้านสุขภาพอนามัย	 การมารดาและทารกสงเคราะห	์ 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาล	 การอนามัยของนักเรียนและสุขวิทยา	 ส�าหรับ

งานการด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ	 

งานเกี่ยวกับปัญหายุวอาชญากรก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม	 ขณะที่งาน

ด้านการสงเคราะห์เด็ก	 สตรี	 และครอบครัวก็มีผู้ด�าเนินการและผลักดันกิจการ

ด้านสังคมสงเคราะห์โดยรัฐ	 นั่นก็คือ	 ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 เป็นผู้

ปฏิบัติงานคนส�าคัญภายใต้ส�านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง35	 อันเป็นจุดเริ่มต้นของ

งานด้านการช่วยเหลือสังคมโดยรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งและเป็นช่วงเวลาของการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย	

	 สภาวัฒนธรรมหญิงแห่งชาติ	 ได้ริเริ่มจัดต้ัง	 “โรงเรียนการสังคม 

สงเคราะห์”	 เปิดสอนเมื่อวันที่	 3	 มกราคม	พ.ศ.	 2487	 หลังจากนั้นในปี	 พ.ศ.	

2494	 ก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสังคมสงเคราะห์ที่บ้านพิษณุโลก	 และได้รับ 

ความช่วยเหลือจาก	Miss	Deborah	Pentz	และ	Miss	Eileen	Davidson	ในการ

จัดท�าหลักสูตร	 ทั้งนี้	 การศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นการศึกษาระดับ

ประกาศนยีบตัร	(post-graduate)	จะเปิดโอกาสให้เฉพาะผูท้ีเ่ข้าศึกษาเป็นผูส้�าเรจ็

ปริญญาตรีจากสาขาวิชาต่างๆ	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

35	 ส�านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง	 เป็นหน่วยงานหนึ่งในสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงาน
ระดับทบวง	จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2485	ในสมัยรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ภายใต้
นโยบายรัฐนิยม	โดยมีท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	เป็นกรรมการร่วมในการควบคุม
ดูแลกิจการ	4	ส�านัก	อ้างถึงใน	จีรวัสส์	ปันยารชุน.	 (บรรณาธิการ).	 (2540). ท่านผู้หญิง
ละเอียด พิบูลสงคราม. กรุงเทพฯ:	(จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ	100	ปี	จอมพล	ป.	
พิบูลสงคราม	วันที่	14	กรกฎาคม	พุทธศักราช	2540)	หน้า	400.	
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ธรรมศาสตร์36	 ต่อมา	 เมื่อมีการจัดต้ังคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขึ้นใน

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	การศกึษาในหลกัสตูรดงักล่าวของสภาวฒันธรรมแห่ง

ชาตกิไ็ด้ล้มเลกิไป	โดยบรรดาครอูาจารย์ทีเ่คยสอนประจ�ากไ็ด้ย้ายมาท�าการสอน

ประจ�าที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แทน37 

 กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์เด็กโดยรัฐก็ได้ด�าเนินควบคู่ไปกับ

นโยบายด้านสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มและรักษาจ�านวนประชากรโดย

เน้นการรกัษาดแูลสขุภาพของมารดาและเดก็	กล่าวคือ	จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	

ในฐานะนายกรัฐมนตรี	ท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	และนายแพทย์พันโท

นิตย์	เวชชวิศิษฏ์38	ได้เป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งโรงพยาบาลหญิงเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	

พ.ศ.	2494	ซึง่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะส�าหรบัผูห้ญงิและเดก็	ดงัปรากฏไว้ในบนัทกึ

การก่อตั้งโรงพยาบาลหญิงว่า

	 “เมื่อ	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	จอมพล	ป.	พิบูล-

สงคราม	 ท่านผู้หญิงละเอียด	 พิบูลสงคราม	 และท่าน 

พนัโทนติย์	เวชชศษิฏ์	ดวงดาวแห่งพลงัทัง้สามได้โคจร

มาพบปะร่วมกนั	โดยทัง้สามท่านล้วนเป็นนกัสร้างชาติ

36	 ยังพบด้วยว่าในปี	 พ.ศ.	 2500	 มีการขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดส่งข้าราชการต�าแหน่ง	
ปลัดอ�าเภอตรีเข้าศึกษาสังคมสงเคราะห์ด้วย	 อ้างใน	 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.	มท. 
0201.2.1.24/15 เอกสารกระทรวงมหาดไทย	เรือ่ง	ส่งข้าราชการสงักัดกระทรวงมหาดไทย	
ต�าแหน่งปลัดอ�าเภอตรี	 ไปรับการศึกษาสังคมสงเคราะห์	ส�านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง	สภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2500).	

37	 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 จัดตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2497	 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
คณะสังคมสงเคราะห์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พ.ศ.	 2497	 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี	 
ใช้ระยะเวลาการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเวลา	4	ปี	อ้างถึงใน	นิภา	
ตุมรสุนทร.	 (2523).	 งานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน (Social group work).	 กรุงเทพฯ:	 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	หน้า	8-10.	

38 นายแพทย์พันโทนิตย์	เวชชศิษฏ์	(นายนิตย์	เปาเวทย์	หรือหลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์)	เป็นหนึ่ง
ในนักเรียนแพทย์ท่ีได้รับทุนส่วนพระองค์ของพระบรมราชชนก	 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง
สงขลานครินทร์	ในปี	พ.ศ.	2460	ด้วย	อ้างถึงใน	จินดา	สิงหเนตร.	(2522).	พ่อเลี้ยงคอร์ท
แห่งเชียงใหม่.	เชียงใหม่:	ช้างเผือกการพิมพ์.	หน้า	37.
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มาด้วยกัน	ต่างตระหนักในความส�าคัญของความทุกข์

และความปลอดภยัในบตุร	โดยเฉพาะหลงัสงครามโลก

ครั้งที่สอง	การเกิดมีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้น	แต่อัตราการ

ตายของทารกก็สูงตามไปด้วย	เด็กเกิด	1,000	คน	จะ

เสียชีวิตในปีแรกกว่า	100	คน	ท่านทั้งสามจึงได้ด�าริจะ

ตั้งโรงพยาบาลสักแห่งหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาและ

ปลดเปลื้องความทุกข์ของมารดาและบุตร”39

 

 กล่าวได้ว่านับตั้งแต่	 พ.ศ.	 2495-2500	 เป็นช่วงเวลาของการสร้าง

โรงพยาบาลในสมัยของรัฐบาลจอมพล	ป.	 พิบูลสงครามและนายแพทย์พันโท

นิตย์	 เวชชศิษฏ์	 อธิบดีกรมการแพทย์ขณะนั้น	 รัฐได้สร้างโรงพยาบาลประจ�า

จงัหวดัครบทกุจังหวดั	เกดิสถานอีนามยัแพร่ขยายออกไปตามอ�าเภอต่างๆ	และ

เกดิศนูย์แม่และเดก็ในเวลาต่อมา	ทัง้นี้	ภารกจิต่างๆ	ของรฐัในช่วงเวลานีก้ไ็ด้รบั

ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาโดยยูซอม	 (The	 United	 State	 Operation	

Mission)	เป็นจ�านวนมาก	และหนึง่ในความช่วยเหลอืเกีย่วกบัเดก็กค็อื	ความร่วม

มือระหว่างโรงพยาบาลเด็กและองค์การยูซอมในการจัดฝึกอบรมในช้ันเฉพาะ

ทางของแพทย์	(Resident	training)	และจัดหลักสูตรพยาบาลเพิ่มเติมอีก	1	ปี	ให้

มีความรู้ความสามารถในการให้ยาระงับความรู้สึก	 เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด	

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในห้องชันสูตรโรค	และเจ้าหน้าที่ทางรังสีส�าหรับโรคเด็ก40

 ด้วยบริบททางการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่าง

ประเทศก�าลังอยู่ในช่วงระส�่าระสาย	ในสภาพที่ฐานะของรัฐบาลยังไม่มั่นคง	จึง

เป็นเหตุให้รัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เลือกใช้นโยบายเน้นจัดระเบียบทาง

สังคมเพื่อการสร้างชาติ	การสร้างสถาบันทางการเมือง	และการสร้างเสถียรภาพ

39 บันทึกการก่อตั้งโรงพยาบาลหญิง	อ้างถึงใน	สันติสุข	โสภณสิริ.	(2554).	หมอหัวใจมวลชน 
นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว. กรุงเทพฯ:	สายธาร.	หน้า	75.

40	 เดช	 พุ่มคชา,	 เพียงพร	 พนัสอ�าพน,	 แก้ว	 วิฑูรย์เธียร,	 สุดารัตน์	 สุวรรณพงศ์,	 ปารณัฐ	 
สุขสิทธิ์,	 และ	อนุสรณ์	 ไชยพาน.	 (2554).	 เสมลิขิต: เสม พริ้งพวงแก้ว หมอและครูของ
ประชาชน. กรุงเทพฯ:	มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา	(มสพ.).	หน้า	98.	
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ทางการเมืองเป็นหลัก	 การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนจึงสอดรับและให้

เป็นไปตามนโยบายการเพิ่มจ�านวนประชากรและความมั่นคงทางการเมือง	

	 การให้ความหมายเด็กในช่วงเวลานี้จึงมุ่งเพียงการรักษาดูแลการ

รักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกาย	 มิให้เสียชีวิตก่อนเวลาอันควร	 แต่มิได้ให้ความ

ส�าคัญกับเด็กในฐานะที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงใดๆ	โดย

เฉพาะการใช้อ�านาจครอบง�า	(discursive	practices)	ของรฐัทีไ่ด้กระท�าการอย่าง

แนบเนียนผ่านนโยบายจัดระเบียบทางสังคม	 การกล่อมเกลาหล่อหลอมแนว

วัฒนธรรมไทย	 และการสร้างวินัยให้แก่เด็กในชีวิตประจ�าวัน	 พร้อมกับการเพิ่ม

จ�านวนประชากรด้วยการพัฒนาและขยายกิจการเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อทั้งให้มี

สขุภาพทีด่แีละมรีะเบยีบวนิยั	อยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายและวธีิปฏบิตัต่ิางๆ	ตาม

ที่รัฐก�าหนดไว้	 พร้อมกับจัดประเภทของเด็กเพื่อน�าไปสู่การจัดการส่ิงที่รัฐไม่พึง

ประสงค์	

	 การด�าเนินนโยบายเหล่าน้ีล้วนเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพล	 

ป.	พิบูลสงคราม	ทั้งสองสมัย	แม้ว่าจะเว้นช่วงสมัยรัฐบาลไปก็ตาม	อาทิ	การให้

ความหมายของเด็กอนาถา	 การจัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นเพื่อด�าเนินงาน

เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือมีความเดือดร้อนจนต้องได้รับความ

ช่วยเหลือให้สามารถช่วยตนเองได้	 ซึ่งล้วนเป็นการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยไม่ได้ให้ความส�าคญักบัต้นเหตขุองสภาพปัญหาทีป่รากฏขึน้แต่อย่างใด	กล่าว

อีกนัยหนึ่งก็คือ	 นโยบายของรัฐนับต้ังแต่	 พ.ศ.	 2475-2500	 เป็นนโยบายที่มุ่ง

สร้างฐานอ�านาจทางการเมือง	 การจัดระเบียบความเรียบร้อยทางสังคม	 สร้าง

มาตรฐานความดคีวามถกูต้องด้วยการขจดัสิง่ทีไ่ม่ได้มาตรฐานหรอือาจก่อให้เกดิ

ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยออกไปจากสังคม	 และเป็นโยบายสาธารณะที่มุ่ง

จัดบริการสาธารณะในภาคสังคมเพื่อป้องปรามการเกิดปัญหาทางสังคม	

3. ปฏิบัติการของนักกิจกรรม: ความ (ไม่) ส�าเร็จในการ

แก้ไขปัญหาของตัวแสดงที่มิใช่รัฐ 
 ในช่วงทศวรรษ	2520-2540	นกักจิกรรมด้านเดก็ในสงัคมไทยค่อยๆ	

ปรากฏขึ้นในสังคมไทยจ�านวนมาก	 ท่ามกลางกระแสของปัญหาด้วยการน�า
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ประเดน็ต่างๆ	เกีย่วกบัเดก็ทีส่งัคมมองเหน็ร่วมกนั	ได้แก่	ปัญหาเดก็เร่ร่อน	ปัญหา

แรงงานเด็ก	 ปัญหาโสเภณีเด็ก	 และปัญหากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

เดก็	โดยมไิด้ตัง้ใจว่าจะน�าประเดน็ปัญหาเข้าสูก่ารรบัรูข้องผูม้อี�านาจตดัสนิใจได้

หรือไม่	แต่เป็นปฏิบัติการโดยไม่สงสัยในเหตุที่สังคมและรัฐมีความห่วงใยมนุษย์

ทีเ่ยาว์วยั	และด�าเนนิการเพยีงมุง่ตอบโจทย์ทีว่่าปัญหาด้านเดก็เกดิขึน้ได้อย่างไร	

และควรแก้ไขปัญหาอย่างไร

 3.1 ความเคลื่อนไหวการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็กโดยสังเขป 
	 สภาพปัญหาการใช้แรงงานเดก็	การค้าประเวณเีดก็	และความรนุแรง

เด็กในรูปแบบต่างๆ	ปรากฏขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์จ�านวนมาก	ได้น�ามาซึ่งการ

ก่อตัวของเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักกิจกรรม	 กล่าวคือ	 ผลจากสภาพ

ปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาด้านเด็กในมิติต่างๆ	 ได้ท�าให้เกิดการรวมตัวของ

องค์กรพฒันาเอกชนเกีย่วกบัเดก็ในปี	พ.ศ.	2525	ทีเ่รยีกว่า	คณะท�างานด้านเดก็	

ซึง่ประกอบไปด้วย	มลูนธิเิพือ่การพฒันาเดก็	มลูนธิเิดก็41	มลูนธิเิดก็อ่อนในสลมั	

มลูนธิดิวงประทปี	สหทยัมลูนธิ	ิสมาคมวาย.เอม็.ซ.ีเอ.	และสมาคมประชากรและ

ชุมชน	 ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างข่ายความสัมพันธ์	 ประสานนโยบาย	 ทิศทางการ

ด�าเนินงานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของเด็ก	 และยังเน้นรณรงค์เผย

แพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพชีวิตของเด็กให้สังคมได้รับรู้โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณี

ปัญหาที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน	 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากฝ่ายอื่นๆ	

41	 มูลนิธิเด็ก	 นับเป็นองค์การพัฒนาเอกชนด้านเด็กล�าดับแรกๆ	 ในสังคมไทยที่ก่อตั้งใน 
ปี	พ.ศ.	2521	 โดยนักกิจกรรมชาวไทยที่เห็นความส�าคัญของเด็ก	และได้รับอนุญาตจาก
ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ให้มีสถานะองค์การ
พัฒนาเอกชนตามกฎหมายเมื่อวันที่	 24	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2522	 ก่อตั้งโดยการรวมตัวกัน
ระหว่างศิริพร	สโครบาเน็ค	พิภพ	ธงไชย	และเทพศิริ	สุขโสภา	ซึ่งบริบทของรัฐไทยขณะนั้น
ยังหวาดกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์	การริเริ่มก่อตั้งองค์กรลักษณะนี้จึงต้องอาศัยบุคคลที่สังคม
ให้การยอมรับเคารพนบัถอืด้านการอทุศิงานเพือ่สงัคม	ซึง่กค็อื	นายแพทย์เสม	พริง้พวงแก้ว 
ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ	 เพื่อให้การท�ากิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น	
อ้างถึงใน	วัลลภ	ตังคณานุรักษ์	(สัมภาษณ์,	29	ตุลาคม	2556).
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โดยเฉพาะภาครัฐ	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของคณะ

ท�างานด้านเดก็42	และมกีจิกรรมสมัมนาต่างๆ	ระหว่างนกัวชิาการ43	นกักจิกรรม

ที่ท�างานด้านเด็ก44	 ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ45	 เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์การท�างานด้านเด็กร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	 จึงอาจเป็นจุดเริ่มต้น

ของการน�าเรือ่งราวเกีย่วกบัสภาพปัญหาเดก็ได้ขยายการรบัรูใ้นแวดวงคนท�างาน

ด้านเด็กและค่อยๆ	ขยายสู่การรับรู้ในส่วนอื่นๆ	ของสังคม	

	 การรวมตัวกันเพ่ือท�ากิจกรรมดังกล่าว	 มิได้ด�าเนินการเพียงล�าพัง	

แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	

(UNICEF)46	 ในการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อสนับสนุนให้รัฐลงนามในอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก	 ในเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2530	 องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่ง

42	 คณะท�างานด้านเด็กและสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	(2527).	
รายงานการสัมมนาเรื่อง “เด็กของเรา”.	 กรุงเทพฯ:	 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	หน้า	1.	

43	 ยกตัวอย่างเช่น	คณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ได้แก่	
รองศาสตราจารย์จิรา	สาครพันธุ์	รองศาสตราจารย์นันทนีย์	ไชยสุต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลักขณา	 เสถียรสวัสดิ์	 คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 ดร.เพ็ญพิไล	 
ฤทธาคณานนท์

44	 ยกตัวอย่างเช่น	 วัลลภ	 ตังคณานุรักษ์	 (ผู้ประสานงานศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่	 (มูลนิธิเด็ก),	
อัญญาพร	 ดิษฐาอภิชัย	 (มูลนิธิเด็ก),	 บุญล้อม	 กานต์ศักดิ์สราญ	 (สหทัยมูลนิธิ),	 ทิชา	 
ณ	นคร	(สหทัยมูลนิธิ),	จินตนา	นนเปารยะ	(สหทัยมูลนิธิ),	สมจิต	ทิพยประภา	(สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน),	 แนนซี	 เกจ	 (สถาบันแสงสว่าง),	 ดาราวรรณ	 ธรรมารักษ์	 
(ผู้อ�านวยการสหทัยมูลนิธิ),	 ศรีสว่าง	 พั่ววงศ์แพทย์	 เข็มแพร	 วิรุณราพันธ์	 และอัญมณี	 
บูรกานนท์	 (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก),	 ศรีศักดิ์	 ไทยอารี	 (ชมรมองค์การสวัสดิภาพเด็ก),	
อภญิญา	เวชยชยั	(สมาคมนกัสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย),	สรรพสทิธ์ิ	คมุพ์ประพนัธ์	
(มูลนิธิเด็ก)	

45	 ยกตัวอย่างเช่น	 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด,	 หัวหน้า
ฝ่ายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น	กรมประชาสงเคราะห์

46	 องค์การกองทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาต	ิ(UNICEF)	เดิมช่ือองค์การกองทนุฉุกเฉินระหว่าง
ประเทศส�าหรับเด็ก	(United	Nations	Children’s	Emergency)	ได้เข้ามาตั้งส�านักงานใหญ่
ในประเทศไทย	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	 9	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2492	 อ้างถึงใน	 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.	 (3) สร.0201.7.2.1/35 เอกสารส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ี
เรือ่งกองทนุฉกุเฉนิระหว่างประเทศส�าหรบัเด็ก	มาตัง้ส�านกังานใหญ่ประจ�าตะวนัออกไกล
ที่กรุงเทพฯ	(11	กุมภาพันธ์	2492-17	มกราคม	2495)	
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สหประชาชาต	ิได้ขอให้ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานเยาวชน

แห่งชาตแิละสภาองค์การพฒันาเดก็และเยาวชน	พจิารณาร่างอนสุญัญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก	จากนั้นอีกหนึ่งเดือนต่อมา	องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	

ก็ได้จัดพิมพ์ร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ครั้งที่	1	ฉบับภาษาไทยออกเผยแพร่	

ซึง่คณะท�างานด้านเดก็	กไ็ด้จดัท�าแผนการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และรณรงค์การ

สนับสนุนให้ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในวงกว้างในช่วง

เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2531

	 จากนั้น	ในวันที่	2-4	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2531	สภาองค์การพัฒนา

เด็กและเยาวชน	 ยังได้ร่วมกับคณะท�างานด้านเด็ก	 และองค์การพัฒนาเอกชน

ด้านเด็กและเยาวชน	 จัดสัมมนาเพื่อพิจารณาร่างอนุสัญญาและปัญหาของเด็ก

ไทย	ซึ่งมีการจัดท�าเอกสารรายงานการสัมมนาโดยเปรียบเทียบกฎหมายไทยใน

ขณะนั้น	 พร้อมทั้งน�าเสนอผลส�ารวจสภาวะเด็กไทยและเร่งเร้าให้รัฐไทยรับรอง

ร่างอนุสัญญาโดยเร็ว

	 สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน	 (สอ.ดย.)	 และคณะท�างาน 

ด้านเดก็	ได้รวมตวักนัเพือ่ผลกัดนัประเดน็ปัญหาและสร้างความตระหนกัร่วมกบั

ภาครฐัอย่างสม�า่เสมอ	ดงัเช่นสภาองค์การพฒันาเดก็และเยาวชน	(สอ.ดย.)	และ

คณะท�างานด้านเดก็	ร่วมจดัการประชมุร่วมกบัคณะกรรมาธกิารสตรแีละเยาวชน

สภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อระดมความคิดใน	 “เวทีสิทธิเด็ก”	 ครั้งแรกในวันที่	 20	

พฤศจกิายน	พ.ศ.	 2532	 เพือ่รณรงค์เผยแพร่ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจเกีย่วกบั

สิทธิเด็ก	และการประชุมสัมมนาประเด็นปัญหาด้านเด็กในลักษณะเดียวกันนี้ได้

ปรากฏขึ้นอีกบ่อยครั้งในช่วงทศวรรษ	2530	แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

องค์การพฒันาเอกชนด้านเดก็และหน่วยงานภาครฐัทีเ่ริม่ปรากฏให้เหน็โครงข่าย

ขึน้	ซึง่การนยิามสภาพปัญหาในช่วงแรกนี	้มุง่เน้นเฉพาะปัญหาภาวะการขาดสาร

อาหารของเด็ก	

	 การนยิามปัญหาด้านเดก็ในสงัคมไทยส่วนหนึง่เป็นผลจากบรบิทใน

สังคมโลกด้วย	 กล่าวคือ	 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติยอมรับร่าง

อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็เมือ่วนัที	่20	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2532	และได้มีการเรยีก

ร้องให้บรรดาประเทศต่างๆ	ลงนามเข้าเป็นสมาชกิตัง้แต่วนัที	่26	มกราคม	2533	

ซึ่งอนุสัญญามีผลบังคับใช้ในฐานะกฎหมายระหว่างประเทศในวันที่	2	กันยายน	
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พ.ศ.	253347	ผู้น�าประเทศและรัฐบาลของประเทศต่างๆ	จ�านวน	71	ชาติ 48	รวม

ทั้งผู้แทนรัฐผู้สังเกตการณ์	 (State	 observer)	 อีก	 86	 ประเทศ	 โดยนายสุบิน	 

ปิ่นขยัน	 ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 คุณหญิงสุพัตรา	 

มาศดติถ์	ในฐานะรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ีรวมทัง้	ดร.สายสรุ	ีจตุกิลุ	

และคณะ49	เป็นตวัแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมในฐานะผูสั้งเกตการณ์

ในการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องเด็ก	(The	World	Summit	for	

Children)	 ซึ่งจัดโดยองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	 (UNICEF)	 

ณ	องค์การสหประชาชาติ	 นครนิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา	 ระหว่างวันที่	 29-30	

กันยายน	2533	ซึ่งในการประชุมนี้ได้กล่าวถึงปัญหาของเด็กทั่วโลกในปัจจุบันที่

ส�าคัญ	ได้แก่	การเสียชีวิตในเด็ก	การขาดอาหารในเด็ก	การขาดการศึกษา	และ

การเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง50

	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

กลั่นกรองฝ่ายความมั่นคงและการต่างประเทศของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่	 10	

กรกฎาคม	2534	ซึ่งเสนอโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ	แต่ได้ตั้งข้อสงวน	3	ข้อ	

ได้แก่	 การให้สัญชาติเด็ก	 การเอื้อต่อผู้ลี้ภัย	 และการให้การศึกษา	 ต่อมาคณะ

รัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่	6	สิงหาคม	พ.ศ.	2534	เห็นชอบให้เห็นชอบในการ

47	 กมลินทร์	 พินิจภูวดล.	 (2540).	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก:	 สิทธิเด็กในประเทศไทย.	 
บทบัณฑิตย์. เล่มที่	53,	หน้า	100-105.	

48	 ผู้น�าประเทศส�าคัญๆ	 ท่ีเข้าร่วมประชุมครั้งนี้	 ได้แก่	 ประธานาธิบดีจอร์จ	 บุช	 แห่ง
สหรัฐอเมริกา	นายกรัฐมนตรีมาร์กาแรต	แทตเชอร์	แห่งอังกฤษ	ประธานาธิบดีวัตสลาฟ	
ฮาเวล	แห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเชคและสโลวชั	ประธานาธบิดดีลีามซิ	เอเลยี	แห่งแอลเบเนยี	
และประธานาธิบดีโรเบิร์ต	มูกาเบ	แห่งซิมบับเว	อ้างถึงใน	พงศ์โชตม์	ไทรงาม.	(กันยายน-
ตลุาคม	2533).	“ทนัโลก” ประวตัศิาสตร์การประชมุสดุยอดเพือ่เดก็แห่งโลก. แรงงานสมัพนัธ์.	
ปีที่	32	ฉบับที่	5.	หน้า	74-77.	

49	 สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน,	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี,	 และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ	 (ยูนิเซฟ).	 (2534).	รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนปฏิบัติการ
หลักของปฏิญญาเพื่อเด็ก.	กรุงเทพฯ:	ผู้แต่ง.	หน้า	55.	

50	 “การประชุมสุดยอดระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องเด็ก”.	(2533).	สยามจดหมายเหตุ, ปีที่	15	
ฉบับที่	43,	หน้า	1198-1202.	
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51	 มตคิณะรฐัมนตรวีนัที	่8	สงิหาคม	2534	เรือ่ง	แนวทางการด�าเนนิการของไทยต่ออนสุญัญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์กรสหประชาชาติ	 ฉบับปี	 ค.ศ.	 1989	 อ้างถึงใน	 <http://www.	
cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=32114&key_word=%CD%B9%D8%
CA%D1%AD%AD%D2%C7%E8%D2%B4%E9%C7%C2%CA%D4%B7%B8%D4%
E0%B4%E7%A1&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_
yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_
yyyy2=>	สืบค้นเมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2556

52	 ไทยได้ถอนข้อสงวนมาตรา	 7	 เม่ือวันท่ี	 13	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2553.	 อ้างถึงใน	 คณะ
อนุกรรมการเรื่อง	 “สิทธิเด็ก”	 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต	ิ
ส�านกังานส่งเสรมิสวัสดิภาพและพทัิกษ์เด็ก	เยาวชน	ผูด้้อยโอกาส	และผูส้งูอาย.ุ	(ม.ป.ป.).	
รายงานผลการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 3-4.,	ม.ป.ท.	

53	 ปัจจุบัน	ไทยยังไม่รับข้อสงวนข้อนี้	ซึ่งเหลือเพียงข้อเดียว
54	 ไทยได้ถอนข้อสงวนในมาตรา	29	ในปี	พ.ศ.	2540	อ้างถึงใน	คณะอนุกรรมการเรื่อง	“สิทธิ

เด็ก”	 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 ส�านักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส	และผู้สูงอายุ.	(ม.ป.ป.).	รายงานผลการ
ด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 3-4.,	ม.ป.ท.

ลงนามเป็นภาคอีนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็	องค์การสหประชาต	ิฉบบัปี	พ.ศ.	2532	

และตั้งข้อสงวน	3	 เรื่อง51	 คือ	 เรื่องสัญชาติ	 (มาตรา	 7)52	 เรื่อง	 สถานะผู้ลี้ภัย	

(มาตรา	22)53	และเรื่องการศึกษา	(มาตรา	29ค.	)54	ในที่สุดประเทศไทยก็ได้เข้า

เป็นภาคอีนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็เมือ่วนัที	่27	มนีาคม	พ.ศ.	2535	ซึง่มผีลบงัคบั

ใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที่	26	เมษายน	พ.ศ.	2535	การลงนามในอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก	 จึงเป็นกลไกส�าคัญที่คล้ายกับว่าเป็นการบังคับให้รัฐต้องเร่งแก้ไข

ปัญหาด้านเด็กในทุกๆ	ด้านอย่างเร่งด่วน	

 3.2 กระแสของปัญหาด้านเด็กสู่การรับรู้ของรัฐเอื้อ

อาทร: ความหมายของปัญหา 
	 การพบปะของนักกิจกรรมเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก	 เป็นพื้นที่

ของการปฏสิมัพนัธ์อนัน�ามาซึง่การถกัทอสายสมัพนัธ์ให้ยดึโยงภายใต้เป้าหมาย

เดียวกันนั่นคือ	การท�างานเพื่อเด็ก	อย่างไรก็ดี	แม้ว่าสังคมไทยจะมีเงื่อนไขของ

อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่การคุ้มครองเดก็	นกักจิกรรม
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จึงมีความชอบธรรมในการต่อสู ้เพื่อเรียกร้องสิทธิของเด็กที่จะต้องอยู่รอด

ปลอดภัยท่ามกลางกระแสของปัญหาอย่างรุนแรงที่ถาโถมในสังคมตลอด	 2-3	

ทศวรรษ เช่น	 ข้อมูลของกองสถิติสาธารณสุขในปี	 พ.ศ.	 2532	 ส�ารวจจ�านวน

ประชากรเด็กผู้หญิงช่วงอายุ	15-19	ปี	มีจ�านวนโสเภณีประมาณ	3.07	ล้านคน	

นั่นหมายความว่า	 ถ้ามีโสเภณีจ�านวน	 800,000	 คนจริง	 ก็เท่ากับว่าเด็กหญิง	 

4	คน	เป็นโสเภณี	1	คน55	รวมทั้งสถิติการรับเด็กถูกทอดทิ้งไว้อุปการะในสถาน

สงเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์พบว่าในระหว่างปี	พ.ศ.	2539-2541	กระจาย

ในสถานสงเคราะห์	21	แห่ง	โดยเป็นเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ	18	ปี	มีตัวเลขเด็ก

ถูกทอดทิ้งในปี	พ.ศ.	2539	มีเด็กถูกทอดทิ้งจ�านวน	399	คน	ในปี	พ.ศ.	2540	 

มีเด็กถูกทอดทิ้งจ�านวน	378	คน	และในปี	พ.ศ.	2541	มีเด็กถูกทอดทิ้ง	486	คน	

ขณะที่การส�ารวจเฉพาะใน	4	เดือนแรกของปี	พ.ศ.	2542	มีจ�านวนมากถึง	277	

คน	 โดยเด็กที่ถูกทอดทิ้งมาจาก	 3	 แหล่งเป็นหลัก	 ได้แก่	 โรงพยาบาล	สถานที่

สาธารณะ	 เช่น	 ย่านธุรกิจ	 และทิ้งไว้กับผู้เลี้ยงดู/ผู้ที่รับฝากเล้ียง/จ้างเล้ียง56 

เป็นต้น	ซึ่งปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกวันในช่วงปี	พ.ศ.	2510-2540		

	 กระแสปัญหาด้านเด็กระยะน้ัน	 อาจพิจารณาได้เป็น	 4	 ประเด็น	

ได้แก่	ปัญหาการค้าประเวณีเด็ก	เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส	ปัญหาแรงงาน

เด็ก	 และปัญหาการทารุณกรรมเด็กในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกรณีเด็ก

ทีถ่กูคมุขงัในสถานพนิจิ	ทกุกระแสของปัญหาปรากฏขึน้ในห้วงเวลาเดยีวกนัและ

มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์	ยากต่อการแก้ไขให้ประเด็นปัญหาหายไปจากสังคมได้	

ในความเป็นจริงแล้ว	 ปัญหาเช่นว่าน้ีล้วนเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตกาล	 ไม่ว่าจะ

เป็นการค้าประเวณี	การทารุณกรรม	การใช้แรงงานเด็ก	ซึ่งมีความสลับซับซ้อน

และเกี่ยวพันกันในทุกประเด็น	เพียงแต่การกระท�าในลักษณะดังกล่าว	เกิดขึ้นใน

สังคมที่ถูกก�าหนดเง่ือนไขตามกรอบความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ที่รัฐต้องน�า

มาก�าหนดให้เป็นกฎหมายเพื่อที่จะใช้บังคับเป็นข้อห้าม	เพื่อป้องกันการกระท�า

ต่อเด็กในลักษณะดังกล่าวที่จะเป็นภัยต่อมวลมนุษยชาติ

55	 วิชัย	 โชควิวัฒน์.	 (28	 สิงหาคม	 2535).	 จ�านวนโสเภณีเด็กในประเทศไทยความจริง 
อันร้ายกาจ. เนชั่นสุดสัปดาห์. ปีที่	12	ฉบับที่	627,	หน้า	27.	

56	 สังคมไทยวิกฤติยอดเด็กถูกทิ้งพุ่ง. ไทยโพสต์. (3	มิถุนายน	2542).	หน้า	14	และ	23.	
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 3.2.1 การค้าประเวณี

	 การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ละเลยความเป็นมนุษย์	ได้ก่อให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์และวิถีการผลิต	กล่าวคือ	เมื่อสังคมเริ่มเข้าสู่สังคมการ

ผลิตด้านเกษตรกรรมหลั่งไหลเข้ามามากและการมีรถไถและเครื่องจักรกลเพื่อ

ช่วยเร่งรดัการผลติทางการเกษตร	การท�าเกษตรกรรมจงึถอืเป็นหน้าทีข่องลูกชาย

ซึ่งกลายเป็นแรงงานส�าคัญในการเกษตร	 โดยผู้ที่จะหารายได้จากทางอ่ืนก็คือ	

“ลกูสาว”	เพราะผูห้ญงิหมดบทบาทด้านการผลติในสังคมจารตีเพราะถกูผลักออก

จากการผลติด้านเกษตรกรรม	ผูห้ญงิจึงต้องไปท�าหน้าทีห่ารายได้ทีเ่ป็น	“ตวัเงนิ”	

จากภายนอกภาคเกษตรกรรมแทน	 นิธิ	 เอียวศรีวงศ์อธิบายว่า	 รายได้ของ

ครอบครัวไทยในอดีตแบ่งเป็น	2	ประเภทคือ	รายได้ที่เป็นสินค้า	เช่น	การปลูก

ข้าวได้ข้าว	 เลี้ยววัวได้ลูกวัว	 มักเป็นหน้าที่ของผู้ชาย	 ขณะที่รายได้ที่เป็นตัวเงิน	

เช่น	ขายของ	ขายขนม	มักเป็นหน้าที่ของผู้หญิง57	สิ่งเหล่านี้เป็นรากของปัญหา

การค้าขายเด็กประการหนึ่งในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่

สังคมอุตสาหกรรม	 กล่าวคือ	 ด้วยแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงวถิกีารด�ารงชวีติของครอบครวัเกษตรกรรมแบบการช่วยเหลอืเกือ้กลู

ซึ่งกันและกันไปสู่	 “การรับจ้าง”	 แทน	 แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงความ

สมัพนัธ์ของแรงงานในยคุเกษตรกรรมทีผู่ใ้ช้แรงงานทัง้หมดมผีลประโยชน์ร่วมกนั

และปันผลประโยชน์ในครวัเรอืนทีข่ึน้กบัรายได้จากผลผลติ	ไปเป็นความสมัพนัธ์

ของแรงงานในยคุอตุสาหกรรมแบบ	“นายจ้าง-ลกูจ้าง”58	ด้วยเหตดุงันี	้ส�านกึของ

ผู้คนในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 จึงเริ่มให้ความส�าคัญกับ	 “ค่าจ้าง”	

ทดแทนแรงงานที่ใช้ในการผลิต	

	 เมือ่ส�านกึของผูค้นในช่วงการเปลีย่นผ่านจากยคุเกษตรกรรมไปสูย่คุ

อุตสาหกรรม	แรงงานส่วนใหญ่จึงเริ่มให้ความส�าคัญกับค่าจ้าง	สภาพเศรษฐกิจ

ยังผลักดันให้ต้องมุ่งท�างานเพ่ือให้ได้มาซ่ึง	 “ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน”	 ที่เป็นตัว

57	 กองบรรณาธิการ.	 (เมษายน	 2537).	 วัฒนธรรมไทย? ลูกสาว-หาเงิน	 ลูกชาย-ใช้เงิน.	 
ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่	15	ฉบับที่	6,	หน้า	76-83.	

58	 รัชนีวรรณ	ถาวรจิตต์.	(2517).	แรงงานภาคเกษตรและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาค
ภาคในประเทศไทย.	ใน	รังสรรค์	ธนะพรพันธุ์.	เศรษฐกิจการเกษตร	(284-305).	พระนคร:	
เคล็ดไทย.	
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เงินภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของระบบครอบครัวที่ให้เน้น	 “การ

ทดแทนบุญคุณ”	 “ความกตัญญู”	 “การเชื่อฟังต่อผู้ที่มีสถานะสูงกว่า”	 โดย

ปราศจากค�าอธิบายเก่ียวกับคุณค่าของสิทธิของความเป็นมนุษย์เพื่อยอมรับ

บรรทัดฐานทางสังคมดังกล่าว สิ่งเหล่าน้ีจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นรากหนึ่งของการ

เกดิสภาพการยอมรบัปฏบิตักิารค้ามนษุย์ของตวัเดก็หรอืการยอมจ�านนต่อความ

เหนือของผู้ใหญ่หรือบุคคลผู้มีอ�านาจ/สถานภาพเหนือกว่าจนกลายเป็นปัญหา

ใหญ่ดังปรากฏสภาพสังคมในสังคมไทยตลอดช่วงทศวรรษ	2500-2530

	 ขณะเดยีวกนัสงัคมไทยช่วงหนึง่มเีหตกุารณ์การจองตวัเดก็ทีย่งัเรยีน

อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ในช่วงหน้าแล้งก่อนสงกรานต์ในแต่ละปี	 โดยจ่าย

เงินมัดจ�าให้แก่บิดามารดา	รอเวลาผลิตเด็กรุ่นใหม่ออกมาเป็นโสเภณี	ดังที่เรียก

ว่า	“ตกเขียว”59	โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ	4	จังหวัด	ได้แก่	เชียงราย	

ล�าปาง	พะเยา	และเชยีงใหม่	พร้อมกบัได้ก�าหนดจดุหมายปลายทางของเดก็เหล่า

นัน้ไว้เรยีบร้อยแล้ว	ได้แก่	หาดใหญ่	มาเลเซยี	ญีปุ่น่	เป็นต้น60	ขณะเดยีวกนั	การ

อพยพแรงงานชายเข้าสูเ่มอืงใหญ่ๆ	ก่อให้เกดิการกระจกุตวัของแรงงานชายระดบั

ล่างในเมอืงซึง่กเ็ป็นอกีเหตผุลหนึง่ทีน่�าไปสูส่ถานประกอบการค้าประเวณสี�าหรบั

แรงงานชายเหล่านี้ด้วย

 ความสลับซับซ้อนของปัญหาการค้าประเวณียังเป็นปัญหาที่มี

ลักษณะข้ามชาติ	 และเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม	 ผู้คนในวงการ

ค้าประเวณี	วงการพนันและวงการมวยก็เป็นที่ทราบดีว่า	จะมี	“เจ้าพ่อ”	เป็นคน

คอยเคลียร์ปัญหาให้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้รักษากฎหมายกับผู้มี

59	 ส�านวนค�าว่า	 “ตกเขียว”	 มีความหมายว่าข้าวท้ังหมดในผืนนาที่ตกลงกันจะต้องเป็นของ 
เจ้าหนี้	 ซึ่งอาจส่งคนมาดูและเก็บเกี่ยวซึ่งชาวนาจะไม่เหลือข้าวของตนเองเลย	 จะได้ข้าว
มากหรือน้อยก็จะตกเป็นของเจ้าหนี้ทั้งหมด	ซึ่งค�าว่า	“ตกเขียว”	ก็ไม่ได้หมายถึงข้าวเสมอ
ไป	แต่อาจหมายถึงผลไม้อื่นๆ	ซึ่งก็มีวิธีการตกเขียวด้วยเหมือนกัน	โดยส�านวน	“ตกเขียว”	
ได้กลับมาใช้อีกครั้งในความหมายของการซื้อผู้หญิงเพื่อน�าไปประกอบอาชีพโสเภณ	ี 
วิธีการก็คือ	 ติดต่อกับพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงโดยให้เงินล่วงหน้าไปก่อน	 โดยมีข้อผูกมัดว่า
เมื่อเด็กเรียนจบชั้นประถมหก	ก็จะมารับตัวไป	อ้างถึงใน	วาณิช	จรุงกิจอนันต์.	(เมษายน	
2537).	ตกเขียว. ศิลปวัฒนธรรม,	ปีที่	15	ฉบับที่	6,	หน้า	86-91.	

60	 พนิดา	สงวนเสรีวานิช.	(เมษายน	2537).	ต�านานดอกค�าใต้	ยุทธการสยบการค้าประเวณี	
ฤาเป็นแค่...	ยุทธการขยับเหงือก?.	ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่	15	ฉบับที่	6,	หน้า	84-85.
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อิทธิพลในวงการค้าประเวณี	 และส่งส่วยให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเช่นกัน61 

แม้ว่าขณะนั้นจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเพียงไม่กี่ฉบับคือ	ประกาศ

คณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 294	 และพระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี	 พ.ศ.	

2503	ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆ	ได้เลย	อีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยว่าการเติบโต

ของเศรษฐกิจนอกกฎหมายที่มีมูลค่าราว	2-4	แสนล้านบาทต่อปีในช่วงปี	พ.ศ.	

2536-2538	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 8-13	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติซึ่ง

กจิกรรมเศรษฐกจิผดิกฎหมายเหล่านีส่้วนใหญ่จะมคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกนัและ

มีเครือข่ายที่ซ้อนทับกันอยู่	 ปัญหาการค้าประเวณีในประเทศไทยก็ถูกนับเป็น

ส่วนหนึ่งของเครือข่ายเศรษฐกิจนอกกฎหมายด้วย62

 3.2.2	 เด็กเร่ร่อน

	 ปัญหาการทารณุกรรมเดก็อาจเป็นมลูเหตหุนึง่ทีท่�าให้เดก็ต้องออก

จากระบบครอบครวัเข้าสูส่ถานะเป็นเดก็เร่ร่อน	ซึง่มงีานวจิยัระบถุงึเดก็เร่ร่อนว่า

มีต้นเหตุจากความยากจนและการเคลื่อนย้ายครอบครัว	 ความสั่นคลอนของ

ระบบครอบครัว	เด็กเร่ร่อนมีวิถีชีวิตที่สลับซับซ้อน	สามารถมีแนวโน้มเป็นได้ทั้ง

เหยือ่และเครือ่งมอืในเวลาเดยีวกนั63	ในอกีด้านหนึง่	เดก็เร่ร่อนกถ็กูสังคมนยิาม

ว่าเป็นเด็กท่ีมีอันตราย	 รุนแรงและเป็นภัยต่อสังคม64	 ดังค�าเรียกที่หลากหลาย	

61	 วนัชยั	ตนัตวิทิยาพทัิกษ์	และพชิญ์	เยาว์ภริมย์.	(2536).	โศกนาฏกรรมแห่งวยัเยาว์.	สารคด.ี 
ปีที่	8,	หน้า	102-116.	

62	 โปรดดูเพิ่มเติมใน	 ผาสุก	 พงษ์ไพจิตร,	 สังศิต	 พิริยะรังสรรค์,	 นวลน้อย	 ตรีรัตน์,	 พิรุณ	 
ฉัตรวนชิกลุ.	(2543). หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า: เศรษฐกจินอกกฎหมาย กบันโยบายสาธารณะ
ในประเทศไทย, กรุงเทพฯ:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์	
การเมือง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

63	 สมพงษ์	จิตระดับ.	(2540). วัฒนธรรมเด็กเร่ร่อนในท้องถนน. กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	หน้า	1-14.	

64	 นอกจากเด็กเร่ร่อนจะมีการด�าเนินชีวิตแบบไร้ทิศทาง	 ระหกระเหินไปตามที่ต่างๆ	 
หลบันอนตามป้ายรถประจ�าทางหรอืใต้สะพาน	มทีัง้อยูก่บัครอบครวัและอยูเ่ป็นกลุม่แก๊ง
แล้ว	เด็กเร่อนส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็นยุวอาชญากร	ลักเล็กขโมยน้อย	ฉกชิงวิ่งราว	ข่มขู่
รงัแกผูอ้ืน่	อ้างถงึใน	สมพงษ์	จติระดบั.	(2540).	วฒันธรรมเดก็เร่ร่อนในท้องถนน. กรงุเทพฯ:	
ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	หน้า	6-7.	
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65	 คณะท�างานด้านเด็กและสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	(2527).	
รายงานการสัมมนาเรื่อง “เด็กของเรา”. กรุงเทพฯ:	 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	หน้า	7-9.	

66	 กฎกระทรวง	(พ.ศ.	2515)	ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	294	ลงวันที่	
27	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2515.

 

เช่น	 เด็กเหลือขอ	 เด็กหนีบ้าน	 เด็กเกเรเร่ร่อน	 เด็กจรจัด	ทั้งที่การด�ารงชีวิตอยู่

ของเด็กเหล่านี้ก็เพียงเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดเป็นพื้นฐานเท่านั้น

	 การนิยามปัญหาเด็กเร่ร่อนในช่วงทศวรรษ	 2520	 หมายถึง	 เด็กที่

เร่ร่อนกับครอบครัว	 ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน	 ในการสัมมนาเรื่อง	

“เดก็ของเรา”	ซึง่จัดโดยคณะท�างานด้านเดก็	ร่วมกบัคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ในวันที่	6	สิงหาคม	พ.ศ.	2527	วัลลภ	ตังคณานุรักษ์	

(ผูป้ระสานงานศนูย์เดก็เลก็เคลือ่นที	่มลูนธิเิดก็	ในขณะนัน้)	ได้น�าเสนอเรือ่ง	“ชวีติ

เดก็ลกูกรรมกรก่อสร้าง”	ซึง่กล่าวเน้นถงึปัญหาด้านการขาดโอกาสทีจ่ะได้รบัการ

ศึกษา	ขาดสารอาหาร	ขาดการดูแลเอาใจใส่	ต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยเป็นประจ�า	

และต้องตกอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีม่กัแก้ปัญหาด้วยความรนุแรง	ซึง่ได้พยายามแก้ไข

ปัญหาโดยการเสนอเรือ่งการจดัตัง้โรงเรยีนเดก็ลูกกรรมกรก่อสร้างโดยเฉพาะ	ต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ65

	 ปัญหาหนึ่งที่ท�าให้การนิยาม	“เด็กเร่ร่อน”	ของสังคมมีความเข้มข้น

และชัดเจนก็คือ	 ในสมัยที่ปัญหาเด็กเร่ร่อนเริ่มรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 

ปี	พ.ศ.	2520	เรื่อยมา	ก็ยังคงใช้กฎหมายค�าสั่งของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	294	และ

กฎกระทรวง	(พ.ศ.	2515)	ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	294	

ทีก่�าหนดลกัษณะความประพฤตทิีไ่ม่เหมาะสมกบัวยั	ได้แก่	พฤตกิรรมทีส่่อไปใน

ทางเกเรหรือเร่ร่อนในที่สาธารณะ	 มั่วสุมและก่อความเดือดร้อนร�าคาญแก่ชาว

บ้านและผูส้ญัจรไปมา	การขอทาน	การเล่นพนนัหรอืมัว่สมุ	เสพสรุา	สบูบหุรีห่รอื

ยาเสพตดิให้โทษ	ห้ามเดก็เข้าโรงรบัจ�าน�า	สถานบรกิารหรอืสถานการค้าประเวณี	

เว้นแต่ผู้อยู่อาศัย	 ประพฤติตนท�านองชู้สาวในที่สาธารณะ	 ไม่อยู่ในโรงเรียน

ประถมศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยประถมศกึษา	และเทีย่วเตร่เวลากลางคนืตัง้แต่	

22.00-04.00	 น.	 ของวันรุ่งข้ึน66	 ท�าให้ทั้งภาครัฐและภาคสังคมต่างเข้าใจและ 
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ให้ความหมายว่าเดก็ทีม่ลีกัษณะเข้าข่ายดงักล่าว	ว่าเป็นเดก็ทีก่ระท�าผดิกฎหมาย	

และนั่นหมายถึงเป็นอันตรายต่อสังคม	สมควรต้องได้รับการสงเคราะห์

	 กลุ ่มคนที่นับว่าเป็นคนกลุ ่มแรกที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือกลุ ่ม 

เด็กเร่ร่อน	เข้าใจว่าเริ่มท�ากิจกรรมเมื่อปี	พ.ศ.	2529	นั่นก็คือ	ครูข้างถนน	เป็น

คนกลุ่มแรกที่เร่ิมรุกเข้าพบเด็กเร่ร่อนในพ้ืนที่จตุจักรและสนามหลวง	 และขยาย

ไปในพืน้ทีต่่างๆ	ได้แก่	สะพานพทุธ	หวัล�าโพง	หมอชติ	พฒัน์พงษ์	วงเวยีนใหญ่67	

ครูข้างถนนเหล่านี้เป็นคนท�างานทั้งในองค์การพัฒนาเอกชนและหน่วยงาน 

ภาครัฐ	อาทิ	มูลนิธิสร้างสรรค์	เมอร์ซี่เซ็นเตอร์	กลุ่มพัฒนาเด็กเร่ร่อนกรุงเทพ-

มหานคร	 ท�างานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 และยังมีกลุ่มพันธกิจเพื่อสังคม

สมทุรปราการ	กลุม่สร้างสรรค์เดก็เวยีงพงิค์เชยีงใหม่	มูลนธิิเพือ่ชีวติเดก็อดุรธานี	

มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบทขอนแก่น	ซึ่งท�างานในพื้นที่ต่างจังหวัด	อย่างไร

ก็ตาม	แม้ว่านักกิจกรรมเช่น	ครูข้างถนน	จะด�าเนินการมานับหลายสิบปีแล้ว	แต่

ปัจจบุนักย็งัคงมเีดก็เร่ร่อนในท้องถนนของเมอืงใหญ่คล้ายเป็นเรือ่งปกตใินสงัคม

เมืองในประเทศก�าลังพัฒนา

 3.2.3	 การใช้แรงงานเด็ก

	 สงัคมไทยยงัเน้นให้เดก็หญงิเป็นผูท้�างานบ้าน	ซึง่โดยมากจะพบเดก็

ผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายที่ท�างานรับใช้ในบ้าน	ทั้งนี้	ด้วยวัฒนธรรมของสังคมที่

มองว่างานบ้านเป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิในครอบครวั	และเม่ือมีความจ�าเป็นต้องไป

ขายแรงงาน	งานบ้านจึงเป็นงานหนึ่งที่ผู้หญิงถูกส่งไปท�ามากกว่าผู้ชาย	

	 ด้วยเหตทุีส่งัคมไทยมทีศันคตทิีว่่าเดก็ผูห้ญงิมคีวามอดทนและขยนั

มากกว่าเด็กผู้ชาย	 ไม่มีปัญหาเร่ืองด่ืมเหล้าสูบบุหรี่	 และสามารถเก็บเงินส่งให้

67	 ครขู้างถนนจะลงพืน้ทีไ่ปพร้อมกบัอปุกรณ์ต่างๆ	เช่น	เครือ่งเขยีน	สเีทยีน	ดนิน�า้มนั	หนงัสอื
นิทาน	เครื่องเล่นกีฬา	ดนตรี	เพื่อดึงดูดใจให้เด็กสนใจและร่วมกิจกรรม	และยังเตรียมสิ่ง
จ�าเป็นส�าหรบัเดก็	เช่น	ยา	อาหาร	เพือ่ช่วยเหลอืเดก็ให้พ้นจากความหวิและบาดแผลทัว่ไป
เป็นเบื้องต้น	 เมื่อเด็กๆ	 ได้ท�ากิจกรรมเหล่านี้กับครูก็เป็นผลให้เกิดความใกล้ชิด	ความไว้
วางใจ	 ในที่สุดเด็กบางคนก็อาจขอให้ครูช่วยพากลับสู่ครอบครัวหรือขอความช่วยเหลือ
อื่นๆ	เพื่อให้กลับเข้าสู่ชีวิตปกติได้	อ้างถึงใน	วัลลภ	ตังคณานุรักษ์.	 (2540).	คิดเพื่อเด็ก. 
กรุงเทพฯ:	มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก.	หน้า	102-103.	
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ทางบ้านได้มากกว่าเดก็ผูช้ายอกีด้วย	ขณะเดยีวกนัเดก็ในชมุชนกม็ทีศันคตว่ิาการ

ท�างานบ้านเป็นงานทีส่จุรติและมรีายได้	นอกจากนีน้ายจ้างส่วนใหญ่ยงันยิมจ้าง

เด็กท�างานบ้าน	เพราะค่าแรงที่ถูกกว่าผู้ใหญ่	เด็กเชื่อฟังและสอนง่ายกว่าผู้ใหญ่	

สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา	 ควบคุมง่าย	 ช่วยแบ่งเบาภาระ	 เป็นต้น	 โดย

คณุลกัษณะทีน่ายจ้างต้องการกค็อื	ความซือ่สตัย์หรอืไว้วางใจได้	ความขยนัหรอื

รู้งาน	 และการสื่อสารได้	 ไม่จ�าเป็นต้องมีการศึกษาสูง	 แต่ภายใต้กระบวนการ 

ดังกล่าว	สังคมไทยจึงพยายามสร้างภาพลักษณ์ยกย่องคนที่มีอาชีพท�างานบ้าน

ผ่านการใช้ค�าว่า	“แจ๋ว”68

	 ไม่เพียงแต่การใช้แรงงานเด็กในที่อยู่อาศัย	 แต่ยังมีการใช้แรงงาน

เด็กอย่างทารุณในสถานประกอบการ	 ดังเช่นปรากฏในกรณีโรงงานผลิตกรวย

กระดาษใช้ลกูจ้างเดก็ท�างานโดยไม่ได้รบัอนญุาต	และให้ลกูจ้างท�างานในวนัหยดุ

และท�างานล่วงเวลา	ทัง้ยงัไม่จ่ายค่าจ้างข้ันต�า่ด้วย69	ซึง่โครงการแรงงานเดก็	ภาย

ใต้มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก	 ได้รับทราบข้อมูลและเข้าไปตรวจสอบโรงงานดัง

กล่าวและเป็นผู้แจ้งต�ารวจให้ด�าเนินการในวันที่	9	สิงหาคม	พ.ศ.	2532	ปรากฏ

ว่าการท�างานของเด็กเหล่านี้มีทั้งชายและหญิงประมาณ	15	คน	อายุ	12-15	ปี	

ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดทางภาคอีสาน	 ตลอดระยะเวลาในการท�างานของเด็ก

กลุ่มนี้ระยะเวลายาวนานประมาณ	 15-17	 ชั่วโมงเป็นต้นไป	 เว้นแต่ว่างานนั้น 

68	 แจ๋ว	หมายถึงความแจ่มชัด	ความยอดเยี่ยม	ความเก่ง	ความดีมาก	สวยงามมาก	ดูน่าจะ
มคีวามหมายในทางทีด่	ีแต่ในทางกลบักนัในอกีความหมายหนึง่มกัเป็นค�าทีใ่ช้เรยีกผูห้ญิง
ที่ท�างานบ้านหรือคนรับใช้ว่า	“แจ๋ว”	เห็นได้ชัดเจนผ่านการผลิตซ�้าของบทละครไทย	เด็กที่
ท�างานบ้านมีภาระหน้าที่ทุกอย่างตามแต่นายจ้างจะมีค�าสั่งให้ท�า	 ท�างานหนักประมาณ	
15	ชั่วโมงต่อวัน	ต้องตื่นนอนก่อนนายจ้างและนอนหลับได้ก็ต่อเมื่อนายจ้างเข้านอนแล้ว	
ขาดความเป็นอิสระที่ใช้ชีวิตของตนเอง	โดยวิธีการแสวงหาเด็กท�างานบ้านหลักๆ	4	ทาง
หลัก	ได้แก่	การสรรหาเด็กผ่านคนรู้จัก	ส�านักงานจัดหางานเอกชน	บริษัทฝึกอบรมและส่ง
พี่เลี้ยงดูแลเด็ก	 การสรรหาเด็กต่างชาติผ่านนายหน้าแบบไม่เป็นทางการ	 แหล่งที่มาของ
เด็กท�างานบ้านโดยส่วนมากมาจากชนบทในภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆ	 ได้แก่	 จังหวัด
สุรินทร์	อุบลราชธานี	หนองคาย	ขอนแก่น	สกลนคร	มหาสารคาม	นครราชสีมา	เป็นต้น	
อ้างในถึง	เข็มพร	วิรุณราพันธ์.	(2546).	แจ๋ว: เรื่องจริงของแจ๋วที่ดูไม่จืด. กรุงเทพฯ:	ไอเดีย
สแควร์.	

69	 “กรณีโรงงานทารุณเด็ก”.	(2534).	สยามจดหมายเหตุ, ปีที่	16.,	หน้า	1207-1208.	
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จะเร่งมากน้อยแค่ไหน	 และได้ค่าจ้างประมาณ	 600-700	 บาทต่อเดือน	 พร้อม

อาหาร	 3	 มื้อ70	 ซึ่งเหตุการณ์นี้ท�าให้นักเคลื่อนไหวด้านเด็ก	 กุมารแพทย์	

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงแรงงาน	ออกมาช่วยเหลือจ�านวนมาก

ดังเช่น	 ดร.สายสุรี	 จุติกุล	 (รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี)	 แพทย์หญิง 

ชนกิา	ตูจ้นิดา	(แพทย์ประจ�าภาควชิากมุารเวชศาสตร์	ศริริาชพยาบาล)	เป็นต้น71

	 ความรนุแรงของสภาพปัญหายงัได้สะท้อนผ่านนวนยิายเรือ่ง	ตุก๊ตา	

ที่แต่งขึ้นและพิมพ์ครั้งแรกในสตรีสารรายสัปดาห์เมื่อปี	 2530	 และถูกสร้างเป็น

ละครโทรทัศน์เรื่อง	“ตุ๊กตา	หนูอยากกลับบ้าน”72	ในปี	พ.ศ.	2531	ซึ่งแพร่หลาย

และโด่งดงัมาก	นวนยิายเรือ่งนีไ้ด้พดูถงึการอพยพของผูค้นจากต่างจงัหวดัมาหา

งานท�าในกรุงเทพฯ	และการทลายโรงงานที่ใช้แรงงานเด็ก	และยังอธิบายสภาพ

โรงงานที่มิได้มีลักษณะเป็นโรงงาน	 แต่มีลักษณะเป็นบ้านคนมากกว่า	 และมีส่ิง 

ทีผ่ดิสงัเกตคอืมรีัว้บ้านทีส่งูและปิดทบึ	รวมถงึประตเูหลก็ทีใ่หญ่โต	ไม่มป้ีายและ

แผ่นข้อความใดๆ	ที่จะสื่อให้เข้าใจได้ว่าสถานที่ในนวนิยายเป็นโรงงานท�าตุ๊กตา	

ซึ่งมีนัยส�าคัญว่า	 ในสมัยก่อนหน้าจนถึงระหว่างนั้น	 มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการใช้

แรงงานเดก็ในโรงงานตามลกัษณะดงักล่าวอย่างมากและสงัคมเริม่รบัรูแ้ละเข้าใจ

ว่าการใช้แรงงานเด็กเป็นปัญหาส�าคัญ

 3.2.4	 ความรนุแรงนอกครอบครวั	การกระท�าของผูใ้หญ่ในฐานะ 

	 	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	

 หากกล่าวถึงการกระท�ารุนแรงต่อเด็กก็คงไม่เพียงแต่บุคคลใน

ครอบครัวเท่านั้น	 แต่ด้วยสายสัมพันธ์แบบผู้น้อย/ผู้ใหญ่	 เด็ก/ผู้ใหญ่	 ผนวกกับ

70	 “โรงงานนรกใช้แรงงานเดก็”	17	ชัว่โมง.	(9-15	พฤศจิกายน	2534).	กรงุเทพธุรกจิสดุสปัดาห์, 
หน้า	8-9.	ทั้งนี้	ประมาณ	2-3	เดือนก่อนเหตุการณ์นี้	ก็มีข่าวกรณีต�ารวจเข้าจับกุมโรงงาน
พิมพ์ไพ่ซึ่งใช้แรงงานเด็กในลักษณะเดียวกันคือ	ท�างานหามรุ่งหามค�่า	พร้อมกับเรียกร้อง
ให้รัฐดูแลมิให้ผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือด้อยกว่าถูกเอาเปรียบ	 อ้างถึงใน	 พอกันทีโรงงานนรก.	
(4	พฤศจิกายน	2534).	มติชน,	หน้า	8.

71	 เหยื่อโรงงานนรก	“โคม่า”	เสี่ยโหดประสาทกลับในคุก.	มติชน (6	พฤศจิกายน	2534)	หน้า	
1,	3.	

72	 โปรดดู	วาณิช	จรุงกิจอนันต์.	(2542).	ตุ๊กตา. กรุงเทพฯ:	มติชน. หน้า	37,	127,	129.	
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ส�านึกของคนในสังคมภายใต้กรอบคิดแบบคนดี/คนเลว	 คนกระท�าผิด/ไม่ผิด	 

ดังนั้น	 บุคคลซึ่งมีอายุน้อย	 (ที่เรียกว่าเด็ก)	 ซ�้ายังเป็นผู้กระท�าผิด	 เมื่อตกอยู่ใน

กระบวนการยุติธรรมของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้คุม	(หรือผู้มีอ�านาจตาม

กฎหมาย)	 จึงมักใช้อ�านาจควบคุมเด็กที่กระท�าผิดด้วยวิธีการที่รุนแรงดังปรากฏ

ข่าวความรนุแรงทีก่ระท�าโดยเจ้าหน้าทีข่องรฐัในสถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และ

เยาวชน	 นอกจากนั้นยังปรากฏปัญหาความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณี

อื่นๆ	 โดยเฉพาะในต�าแหน่งหน้าที่ที่มีอ�านาจเหนือเด็กอย่างถูกต้องชอบธรรม

ตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม	 เช่น	 ครูอาจารย์	 โดยมักปรากฏภาพข่าวในหน้า

หนงัสอืพมิพ์เกีย่วกบัครทู�าโทษนกัเรยีนรนุแรงเกนิกว่าเหตจุนก่อให้เกดิอนัตราย

ต่อคุณภาพชีวิต	ยกตัวอย่าง	ครูพลศึกษาใช้ไม้หน้าสามตีเด็กหญิงอายุ	12	ปี	จน

เป็นลมล้มฟุบ73

 นอกจากนัน้ยงัปรากฏเหตกุารณ์ส�าคญัทีช่วนให้สบืสาวหาสาเหตถุงึ

การลุกฮือก่อจลาจลของเด็ก	 นั่นก็คือ	 เหตุการณ์ก่อจลาจลที่สถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง	 “บ้านกรุณา”	 เหตุเกิดวันที่	 18	 มีนาคม	 2543	 

ซึง่เป็นเหตกุารณ์ส�าคญัทีน่�าไปสูเ่หตกุารณ์ก่อจลาจลและหนอีอกจากสถานพนิจิ

ในแห่งอื่นๆ	 ขยายออกไปอีกหลายแห่งในเวลาต่อมา	 ได้แก่	 สถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง	“บ้านเมตตา”	เหตุเกิดวันที่	20	มีนาคม	254374	

และวันที่	 21	 มีนาคม	 254375	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

นครราชสีมาเหตุเกิดวันที่	 20	 มีนาคม	 2543	 เป็นครั้งที่สอง76	 สถานพินิจและ

คุม้ครองเดก็และเยาวชนกลาง	“บ้านเมตตา”	เกดิเหตคุรัง้ทีส่ามในวนัที	่30	มนีาคม 

254377	และครัง้ทีส่ีใ่นวนัที	่7	สงิหาคม	254378  ตามล�าดบั	สถานพนิจิและคุ้มครอง

73	 ครูพละตีเด็กเป็นลม-อ้างหวดไม่แรง.	ข่าวสด (13	กรกฎาคม	2542)	หน้า	11.	
74	 ถึงคิวคุกเด็ก	 ‘บ้านเมตตา’	 400	 คน	 ฮือหนี	 ลอกแบบก่อหวอดต่อรอง. มติชน.	 (วันที่	 

20	มีนาคม	2543)	หน้า	1,	21.	
75	 บ้านเมตตาหนีรอบ	2	งัด	‘แผนกรกฎ’	คุม.	มติชน. (วันที่	22	มีนาคม	2543)	หน้า	1,	20.	
76	 น่ังดขู่าวแหกคกุเดก็โคราชคกึพงัสถานพนิจิ. สยามรฐั. (วนัที	่21	มนีาคม	2543)	หน้า	1,	13.	
77	 ก่อจลาจลรอบ	3	95	โจ๋บ้านเมตตา.	ข่าวสด. (วันที่	30	มีนาคม	2543)	หน้า	1,	16.	
78	 เยาวชนบ้านเมตตาลุกฮือก่อเหตุจลาจล.	เดลินิวส์. (วันที่	8	สิงหาคม	2543)	หน้า	1,	10.	
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เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่	เหตุเกิดวันที่	19	สิงหาคม	254379	สถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กจังหวัดนครสวรรค์	เกิดเหตุอีกครั้งในวันที่	21	สิงหาคม	254380

	 วธิกีารแก้ไขปัญหาของรฐักค็อื	การควบคมุเดก็จ�านวน	25	คน	ทีร่อง

ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เห็นว่า	 “มีพฤติกรรมเหลือขออันจะเป็นภัยต่อเด็กหรือ

เยาวชนอืน่ ให้ไปฝากไว้ทีเ่รอืนจ�าก่อน เพือ่สร้างวนิยัต่างๆ ซึง่กระทรวงยตุกิรรม

มุ่งมั่นที่จะแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซ�้าอีก”81	 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐกลับ

เป็นเพยีงการยดึถอืคตเิก่า	ไม่มองเดก็ในฐานะมนษุย์ทีเ่ท่าเทยีมกบัผูใ้หญ่	ซ�า้ร้าย

ยังไม่เล็งเห็นว่าผู้กระท�าผิดควรได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมอันเป็นเป้าหมาย

ส�าคญัของสถานพนิจิ	 ซึง่การนยิามสภาพปัญหาของรฐัเป็นไปในลกัษณะคูต่รงข้าม 

แทนที่จะสืบหาสาเหตุที่แท้จริงอันเป็นร่องรอยของระบบความสัมพันธ์แบบ

อ�านาจนิยม

	 การแผ่ขยายการรับรู้สภาพปัญหาของสถานพินิจและเจ้าหน้าที่รัฐ	

ถูกเปิดเผยโดย	ทิชา	ณ	นคร	นักสังคมสงเคราะห์ที่สหทัยมูลนิธิ	หรือป้ามลที่รู้จัก

กันในแวดวงองค์การพัฒนาเอกชนด้านเด็ก	 ทิชาได้เขียนจดหมายอธิบายความ

ไม่ยตุธิรรมครัง้นี	้และขอเข้าพบรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	(สทุศัน์	เงนิหมืน่	

ด�ารงต�าแหน่งระหว่างเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	 2540-พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2543)	

และเคลือ่นไหวด้วยการเขยีนกลอนเปล่าและบทความลงในหนงัสือพมิพ์บ่อยครัง้

ในช่วงปี	พ.ศ.	254482	ประเด็นนี้เริ่มน�าไปสู่ประเด็นพูดคุยในเวทีสาธารณะเรื่อง

เด็กในสถานพินิจกันมากข้ึน	 ซ่ึงทิชายังเข้าร่วมเวทีอีกหลายครั้งเช่นกัน	 เพื่อ

79	 19	วัยรุ่นแหกสถานพินิจเชียงใหม่กลางดึก.	มติชน. (วันที่	20	สิงหาคม	2543)	หน้า	21.	
80	 เยาวชนโจรหัวโจกคดีปล้น	ยกพวกแหกสถานพินิจ.	ไทยโพสต์.	(วันที่	22	สิงหาคม	2543)	

หน้า	3.	
81 ประกาศเอาจริง	 “เด็กเหลือขอ”	 ก่อจลาจล-ปลุกระดมเจอดีแน่.	 (28	 มีนาคม	 2543).	 

มติชน. หน้า	10.	
82	 ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน.	ทิชา ณ นคร: ผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงสังคม.	 ม.ป.พ.	 (เอกสาร 

ได้จากคุณทิชา	 ณ	 นคร	 เม่ือครั้งที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์คุณทิชา	 เมื่อวันที่	 6	 สิงหาคม	 
พ.ศ.	 2555	 เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยโครงการการศึกษาและพัฒนาระบบและวิธีการ
ท�างานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดท�าบริการสาธารณะ	
(ตุลาคม	 2556)	 เสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 ซึ่งมี	 ดร.วสันต	์ 
เหลืองประภัสร์	เป็นหัวหน้าโครงการ).
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ต้องการสือ่สารให้สงัคมรบัรูว่้านอกจากมองพฤตกิรรมและความเสียหายจากการ

ก่อจลาจลของเดก็ๆ	ยงัควรต้องมองเรือ่งการส่งสญัญาณขอความช่วยเหลอืของ

เด็กด้วยว่าจะคลี่คลายได้อย่างไร83 

	 ในที่สุด	 ปัญหาน้ีก็ได้รับการแก้ไขโดยคุณหญิงจันทนี	 สันตะบุตร	 

ได้ทาบทามให้ทชิา	จากสหทยัมลูนธิ	ิไปท�าหน้าทีผู่อ้�านวยการศนูย์ฝึกและอบรม

เด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก	 ซ่ึงทิชาก็ได้ตอบรับและเริ่มด�าเนินการ 

ภายใต้แนวคิดที่ว่า	 “บ้านกาญจนาภิเษกไม่ใช่คุก	 เยาวชนไม่ใช่นักโทษหรือ

อาชญากร	เจ้าหน้าทีไ่ม่ใช่ผูค้มุ	แต่บ้านกาญจนาภเิษก	(สถานพนิจิ)	คอืบ้าน

ทดแทนช่ัวคราวของวยัรุน่ทีก้่าวพลาด”84	แนวคดิของทชิาจงึน�าไปสูก่ารบรหิาร

จัดการที่ไม่มีบรรยากาศความเป็นสถานควบคุมกักขัง	 รวมทั้งความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจระหว่างเจ้าหน้าที่กับเด็กและเยาวชน	 เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ท�า

กจิกรรมต่างๆ	ในระดบัการตดัสนิใจ	ในช่วงแรกทชิาต้องต่อสูอ้ย่างมากกบักระแส

ต่อต้านแนวคิดน้ีของข้าราชการที่ท�างานในระบบมาก่อนหน้านี้	 ในที่สุด

สถานการณ์กค่็อยๆ	คลีค่ลายและน�าไปสูค่วามร่วมมอืระหว่างเจ้าหน้าทีค่นอืน่ๆ	

ในบ้านกาญจนาภิเษก	

 3.3 บทบาทของนักกิจกรรมในฐานะผู ้ขับเคลื่อน

นโยบาย: หนทางเพื่อประโยชน์ของเด็ก
	 การขับเคลื่อนประเด็นปัญหาจะไม่มีทางส�าเร็จได้	 หากไม่สามารถ

เข้าถึงพลังอ�านาจในการควบคุมกลไกรัฐ	 เพราะเมื่อครั้งที่นักวิชาการและนัก

เคลือ่นไหวด้านสทิธเิดก็เช่น	ดร.สายสรุ	ีจตุกิลุ	นกัวชิาการและนกัเคลือ่นไหวสทิธิ

เด็กคนส�าคัญ	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีและ

รบัผดิชอบแก้ไขปัญหาด้านเดก็ในสมยัรฐับาลนายอานนัท์	ปัญญารชนุ	ในปี	พ.ศ.	

2534	 ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก	ดังนั้น	เมื่อสภาพความรุนแรงของปัญหา	ผนวกกับการรับรู้ของภาครัฐ	

83 มิลินทร์.	(2555).	เด็กน้อยโตเข้าหาแสง.	กรุงเทพฯ:	สวนเงินมีมา.	หน้า	57.	
84	 มิลินทร์.	(2555). เด็กน้อยโตเข้าหาแสง.	กรุงเทพฯ:	สวนเงินมีมา.	หน้า	72.	
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ทัง้ยงัได้รบัแรงผลกัจากการลงนามในอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็	จงึเป็นสญัญาณ

ที่ส�าคัญให้ภาครัฐสนใจปัญหาเด็กอย่างจริงจัง	

	 เมื่อระบบกลไกของรัฐเปิดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง	

ประกอบกับสภาวะปัญหาด้านเด็กในช่วงทศวรรษ	 2530	 อยู่ในวิกฤติ	 วัลลภ	 

ตังคณานุรักษ์	 หรือครูหยุย	 ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในปี	 พ.ศ.	

2539	 จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการผลักดันกฎหมายด้านคุ้มครอง 

สิทธิเด็กอย่างเป็นรูปธรรม	 และภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงใน 

ปี	พ.ศ.	 2543	ผู้ท�างานด้านเด็กได้รับการเลือกตั้งหลายคนเช่นกัน	อาทิ	 วัลลภ	 

ตงัคณานรุกัษ์	(สมยัทีส่อง)	มนตร	ีสนิทวชิยั	เตอืนใจ	ดเีทศน์	เรยีกได้ว่าเป็นโอกาส

ส�าคัญในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก	 ได้ด�าเนินอย่างต่อเนื่อง	

และท�าให้เครือข่ายผู้ท�างานด้านเด็กมีส่วนในการผลักดันกฎหมายด้วย85

	 เมื่อตัวแสดงที่มีประสบการณ์ท�างานในองค์การพัฒนาเอกชนใน

ฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก	 กลายเป็นผู้ที่มีอ�านาจรัฐ	 มีทรัพยากรในการบริหาร

จดัการ	ก่อให้เกดิพลงัในการคดิค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาเดก็ในลกัษณะใหม่ๆ	

ที่ไปไกลกว่าเพียงการผลิตซ�้าวิธีคิดในกระบวนใช้อ�านาจในการปกครองและ

สงเคราะห์เด็กที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเฉพาะหน้าและฟื้นฟูเด็กที่กระท�าผิด

ด้วยการใช้อ�านาจผ่าน	 “ผู้คุม”	 ในสถานพินิจ	 ยิ่งสะท้อนว่าการใช้ความสัมพันธ์

แบบสงูต�า่ว่าเดก็ในฐานะทีเ่ป็นมนษุย์อ่อนด้อยและโดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่กลาย

เป็นเด็กที่กระท�าความผิด	 ก็ย่ิงท�าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจโดยชอบธรรม 

ที่ได้รับมอบจากรัฐและอ�านาจตามธรรมชาติในฐานะผู้ใหญ่	 เพื่อควบคุม/ 

จัดระเบียบวินัยของเด็กอย่างเข้มงวดโดยปราศจากความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับ

กระบวนการฟื้นฟูเด็กในฐานะมนุษย์ที่มีชีวิตคนหนึ่ง

	 สภาพปัญหาเดียวที่ดูเหมือนจะได้น�าแนวคิดเรื่องสิทธิเด็กไปใช้ใน

ทางปฏิบัติเฉพาะหน่วยงานด้านยุติธรรมแห่งเดียวก็คือ	กรณีทิชา	ณ	นคร	ที่เป็น

ผู้บริหารสถานพินิจ	ขณะที่สภาพปัญหาด้านเด็กอื่นๆ	 เป็นเพียงปัจจัยที่น�าไปสู่

การออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	

85	 ตัวอย่างเช่น	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมพงษ์	 จิตระดับ	ดร.กมล	รอดคล้าย	 เกื้อ	แก้วเกต	 
ทิชา	ณ	นคร	แพทย์หญิงมาลินี	สุขเวชชวรกิจ	เตือนใจ	ดีเทศก์	เป็นต้น.
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	 ทั้งนี้	 ไม่อาจแน่ใจได้ว่าปัญหาด้านเด็กลดน้อยลงจริงหรือไม่	

เนื่องจากการน�าเสนอข่าวการละเมิดสิทธิเด็กก็ต้องเป็นไปด้วยความระมัดวัง	

เพราะการเสนอข่าวบางคร้ังกลายเป็นซ�้าเติมการละเมิดสิทธิเด็กเสียเอง	 อีกทั้ง	

ไม่ว่าจะเป็นสภาพปัญหาการค้าประเวณี	และปัญหาการทารุณกรรมเด็ก	ล้วนมี

รากส�าคัญจากวิถีปฏิบัติของสังคมอ�านาจนิยมที่มนุษย์ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อมนุษย์ 

ทีอ่่อนกว่าทัง้ทางกายภาพและการใช้ดลุยพนิจิในการตดัสนิใจของตวัเดก็	เพราะ

มูลเหตุส�าคัญของปัญหาก็คือ	 ความชอบธรรมในอ�านาจของผู้เป็นบิดามารดา

หรือผู้ปกครอง	เช่น	ปู่	ลุง	ตา	ยาย	ซึ่งมีรายงานการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูล

สถิติว่าผู้ใกล้ชิดเด็กเป็นผู้กระท�ารุนแรงต่อเด็กมากที่สุด

4.  บทสรุป 
 การก�าหนดนโยบายโดยรัฐในอดีต	 ถูกก�าหนดจากส่วนบนที่เป็น 

ผู้ปกครองหรือผู้บริหารรัฐโดยตรง	แต่เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนไป	ผู้คนได้รับ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีจ�านวนมากขึ้น	ประกอบกับประเด็นปัญหามีความ

รนุแรง	เกดิความรูส้กึกระทบต่อชวีติและทรพัย์สนิโดยอ้อม	(เช่น	เดก็เร่ร่อนทีอ่าจ

ท�าอันตรายต่อผู้คน	 เป็นต้น)	 และนับตั้งแต่ภายหลังการลงนามในอนุสัญญว่า

ด้วยสิทธิเด็ก	ประกอบกับผู้มีความรู้และสนใจปัญหาด้านเด็กดังเช่น	ดร.สายสุรี	

จุติกุล	ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองในปี	พ.ศ.	2534	ซึ่งท�าให้หน่วยงาน

ภาครัฐต้องเร่งให้ความส�าคัญ	 และในเวลาต่อมา	 เม่ือระบบการเมืองมีลักษณะ

เปิดด้วยการให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง	จึงเป็นโอกาสส�าคัญที่ท�าให้ผู้

ที่ท�างานด้านเด็กทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้ที่ท�างานในองค์การพัฒนาเอกชนได้

น�าประเด็นปัญหาเข้าสู่ระดับการจัดการในภาครัฐ

	 ตัวแสดงที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายจ�าเป็นต้องมีพลังมาก

พอที่จะท�าให้ประเด็นปัญหาเข้าสู่การรับรู้ของสังคมโดยรวม	 และยังต้องมีแรง

ผลักดันทางการเมืองโดยการได้รับการแบ่งปันอ�านาจจากกลุ่มการเมืองในการ

สร้างกลไกการผลักดันปัญหาให้เข้าสู่การตัดสินใจของรัฐ	 ดังนั้น	 ผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การพฒันาเอกชน	จึงต้องอาศยัอ�านาจของรฐัผ่านสถาบนัทางการเมอืง	เพือ่

ผลักดันการแก้ไขปัญหาที่อย่างน้อยที่สุดก็จ�าเป็นต้องให้ออกมาในรูปของการ
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บงัคบัใช้กฎหมาย	การแก้ไขปัญหาด้วยกลไกระบบคุม้ครองเดก็และทมีสหวชิาชพี	

อย่างไรก็ดี	 การแก้ไขปัญหาด้านเด็ก	 ควรต้องไม่เป็นเพียงการออกข้อกฎหมาย

เพือ่ใช้บงัคบัและลงโทษ	เพือ่ปกป้องคุม้ครองสทิธเิดก็เท่านัน้	เพราะอาจมใิช่การ

แก้ไขปัญหาให้เป็นผลส�าเรจ็ได้86	หนทางส�าคญัและเป็นสิง่ท้าทายทีจ่ะต้องสร้าง

คุณค่าต่อวิถีปฏิบัติต่อกันระหว่างคนในสังคมทั้งหมดก็คือ	 ไม่เพียงแต่การอ้าง

หลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลเท่าน้ัน	 หากแต่ต้องกลับมาพิจารณาสภาพ

เงื่อนไขของปัญหาว่าเพราะเหตุใดเราจึงมักนิยามถึงความอ่อนด้อยของเด็กไป

พร้อมกับการตัดสินว่าเด็กต้องก้าวเดินตามหลังผู้ใหญ่	

	 เมื่อสังคมโดยรวมยังคงต้องการสร้างสายใยทางสังคมด้วยระบบ

ผูใ้หญ่ผูน้้อย	 แต่ภายใต้สายสมัพนัธ์ดงักล่าวกอ็าจต้องค�านงึถงึความเป็นปัจเจกชน

ของเด็กด้วย	ความเข้าใจเรื่องสิทธิด้วยส�านึกของบุคคลจึงมิใช่เพียงการรับรู้เรื่อง

สิทธิอันเกิดจากการบังคับใช้ของกฎหมายเท่านั้น	 เพราะหากยังคงพึ่งพาแต่

กฎหมายเพือ่บงัคบัใช้	ซึง่โดยเฉพาะสงัคมไทยทีไ่ม่อาจมัน่ใจได้ว่าจะมกีารบงัคบั

ใช้อย่างเคร่งครัดหรือไม่	 ทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ในการแก้ไขปัญหาด้านเด็กอันเน่ืองมาจากการจัดโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่

ของระบบราชการไทยด้วยแล้ว	สภาพปัญหาการทารณุกรรมเดก็ในรปูแบบต่างๆ	

ก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดจนถึงปัจจุบัน

	 ด้วยเหตทุีน่โยบายภาคสงัคมทีถ่กูก�าหนดโดยรฐั	มกัมเีป้าหมายเพือ่

แก้ไขสภาพปัญหาที่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาตามสภาพการณ์เท่านั้น	 ในแง่นี้	

86	 เนื่องจากสภาพปัญหาด้านเด็กมีความเปลี่ยนแปรไปตามสภาพแวดล้อมและบริบท 
ของสังคม	 ท�าให้ปัญหาด้านเด็กในแต่ละด้านมิได้หยุดนิ่ง	 หากแต่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลย	ี
กระแสความรู้ใหม่ๆ	ระบบความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป	การมีส�านึก
รับผดิชอบต่อเดก็ของครอบครวัและสงัคม	ตวัอย่างเช่น	ในอดตี	ปัญหาแรงงานเดก็	โสเภณี
เดก็	เดก็เร่ร่อน	เป็นปัญหาส�าคญัมาก	แต่ปัจจบุนั	ปัญหาเดก็ทีแ่วดวงผูพ้ทิกัษ์สทิธิเดก็เหน็
ว่ารุนแรงมากก็คือ	 เด็กหาย	 เด็กจมน�้า	 เป็นต้น	 (ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อต้องระวังการน�า
เสนอข่าวทีจ่ะส่งผลต่อเดก็ด้วย	เพราะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองเดก็ในปัจจุบัน	จึงท�าให้
ปัญหาที่เคยรุนแรงในอดีตดูเหมือนว่าจะรุนแรงน้อยลง)	 ดังนั้น	 วิธีการแก้ไขและนโยบาย
ด้านเดก็ในมิตสิงัคมสงเคราะห์ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาเชงิรบัจึงต้องปรบัเปลีย่นไปตามสภาพ
ปัญหาตลอดเวลา
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หากจะอธิบายความหมายของนโยบายของรัฐให้ไปไกลกว่าการมุ่งแก้ไขปัญหา

ของสังคมแล้ว	 จึงจ�าเป็นต้องอธิบายการผลิตนโยบายภาคสังคมเสียใหม่	 ที่มิใช่

เพยีงการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมเฉพาะหน้า	ดงัเช่นนโยบายภาคเศรษฐกจิ

หรือนโยบายส่งเสริมผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม	 หากแต่นโยบายภาคสังคม 

ต้องเกิดจากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 เพื่อหา 

ค�าอธิบายสภาพปัญหาโดยเฉพาะนโยบายเด็ก	ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไป

จากนโยบายภาคสังคมอื่นๆ	ก็ตรงที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	

	 กล่าวอีกอย่างก็คือ	 แนวนโยบายอาจต้องเสนอหนทางการจัด 

รปูแบบของความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลเสยีใหม่	โดยสร้างกระบวนการเปลีย่นแปลง

การรับรู้ว่า	มนุษย์ที่สังคม	(ทั่วโลก)	นิยามว่าเป็นเด็ก	มิได้มีร่างกายที่อ่อนแอจน

ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษเท่านั้น	แต่มนุษย์ทั้งปวงต่างหาก	ที่ควร

จะได้รับการดูแลเฉพาะ	 “ขั้นพ้ืนฐาน”	 อย่างเสมอภาค	 เพื่อมิให้ขัดต่อสภาพ

ธรรมชาติของสังคมมนุษย์	 ที่สุดท้ายแล้ว	 สังคมก็ยังคงต้องการด�ารงไว้ซึ่งความ

สูงต�่าระหว่างสายสัมพันธ์เพ่ือรักษาความจ�าเป็นในการจัดการองค์กรทางสังคม	

อันรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคม

	 ดังนั้น	ทุกมิติในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	จึงควรตระหนักในเรื่อง

ดังกล่าว	 โดยเฉพาะในทางปฏิบัติ	 ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ปฏิบัติการขับเคลื่อน

นโยบายด้วยกันทั้งสิ้น	 มิใช่เพียงข้าราชการที่จะเป็นผู้น�านโยบายไปปฏิบัติได้

เฉพาะในเชิงการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น	 แต่อาจแก้ไขได้ด้วยการสร้าง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ต่อเด็กของสังคมเสียใหม่	 เพราะทุกคนล้วนมี

บทบาทสัมพันธ์โดยตรงกับเด็กไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	 (เช่น	ในบทบาทของพ่อ	แม่	

ลุง	ป้า	น้า	ตา	ยาย	ครู	อาจารย์	แพทย์	พยาบาล	เป็นต้น)	เพื่อให้ปัญหาในหลาย

มิตทิีเ่กีย่วกบัเดก็จงึอาจแก้ไขได้อย่างน้อยทีส่ดุกล็ดน้อยลง	และหนทางหนึง่กค็อื	

การริเริ่มสร้างวิถีปฏิบัติต่อเด็กในฐานะมนุษย์ที่เพียงอ่อนกว่าในเชิงชีววิทยา 

ซึ่งไม่ได้ส�าคัญไปกว่าเช่นมนุษย์ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อกันในสังคม



	 บทความนีเ้ป็นการทบทวนการศกึษาและองค์ความรูเ้กีย่วกบัโสเภณี	

ซึง่มักจะถกูอธบิายด้วยทฤษฎขีองเฟมนิสิต์	ทฤษฎจีติวเิคราะห์	ทฤษฎพีฤตกิรรม-

ศาสตร์	ทฤษฎเีบีย่งเบนทางเพศ	มผีลท�าให้สงัคมเข้าใจว่าโสเภณคีอืความเสือ่มเสยี

ทางศีลธรรม	 ด้านหนึ่งจะมองว่าโสเภณีเป็นปัญหาสังคมที่เต็มไปด้วยการกดขี ่

ข่มเหง	การเอารดัเอาเปรยีบ	การล่อลวง	การใช้ความรนุแรง	การใช้อ�านาจ	ท�าให้

ผูห้ญงิและเดก็	(ทัง้ชายและหญงิ)	ตกเป็นเหยือ่ทางเพศ	เป็นคนทีน่่าสงสารทีต้่อง

ได้รบัการช่วยเหลอืและสงเคราะห์	อกีด้านหนึง่มองโสเภณใีนมติทิางเศรษฐกจิที่

รัฐศาสตร์สาร  ปีที่ 35  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) :  หน้า 81-113

ความรู้และอ�านาจ 

เบื้องหลังเซ็กและโสเภณี 

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ*

*	 นักวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
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ลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์	ร่างกายและสรีระทางเพศจะถูกท�าให้เป็น	“วัตถุ”	

(สินค้า)	เพื่อตอบสนองตัณหาราคะ	ปราศจากความรักและความเมตตา	โสเภณี

จะถูกตีตราว่าเป็น	 “คนไม่ดี”	 ผู้ซื้อบริการทางเพศจะถูกประณามว่า	 “ส�าส่อน”	

หรือหมกมุ่นในกาม	 ความคิดทั้งสองด้านนี้ท�าให้โสเภณีกลายเป็น	 “อันตราย”	

บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจดังกล่าวเป็นการมองโสเภณีเพียง 

ผิวเผิน	 และท�าให้เซ็กเป็นความสกปรกโสมม	 จึงมีความจ�าเป็นต้องตรวจสอบ

ความเข้าใจเหล่านี้โดยผู้เขียนจะน�าข้อสังเกตของมิเชล	ฟูโกต์	เรื่อง	Deployment	

of	 Sexuality	 มาเป็นแนวทางวิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นว่าเซ็กและโสเภณีในสังคม

ทุนนิยม/บริโภคนิยมคือกลไกและผลผลิตของปฏิบัติการเชิงอ�านาจและความรู้

แบบวทิยาศาสตร์ทีส่ร้างระเบยีบและกฎกตกิาใหม่ของการแสดงความปรารถนา

ทางเพศของมนุษย์	

การวิพากษ์ทฤษฎีของเซ็กและโสเภณี
	 ในปี	1984	เกล	รูบิ้นเขียนบทความเรื่อง	Thinking	Sex:	Notes	for	

a	Radical	Theory	of	the	Politics	of	Sexuality	เพื่อที่จะวิพากษ์ทฤษฎีเฟมินิสต์ 

ที่มีอิทธิพลต่อการอธิบายเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี	บทความนี้พูดอย่างชัดเจน

ว่าเรื่องเซ็กเป็นเร่ืองการเมืองที่มีประวัติศาสตร์	 เซ็กมิใช่กิจกรรมทางธรรมชาติ	 

แต่เป็นปฏิบัติการเชิงอ�านาจและความรู้ที่สังคมน�ามาควบคุมและจัดระเบียบ

พฤตกิรรมและความปรารถนาทางเพศ	รบูิน้น�าความคดิของมเิชล	ฟโูกต์	ในเรือ่ง	

The	 History	 of	 Sexuality	 Vol.1	 (1978)	 มาขยายความว่าคริสต์ศตวรรษที่	 19	

สงัคมอเมรกินัและยโุรป	การเคลือ่นไหวทางสงัคมมเีป้าหมายเพือ่ท�าลาย	“ความ

ชั่วร้าย”	 ของสังคม	 ความชั่วร้ายนี้รวมเรื่องเซ็กเข้าไปด้วย	 เซ็กจะกลายเป็น

พรมแดนที่จะถูกตรวจสอบ	ถูกเพ่งเล็ง	ถูกเปิดเผย	ถูกวิจารณ์	ถูกควบคุมอย่าง

เคร่งครัดและเข้มงวด	ตั้งแต่เตียงนอนไปจนถึงพื้นที่สาธารณะ	ชีวิตทางเพศของ

บุคคลจะมิใช่เร่ืองส่วนตัวแต่จะเป็นเร่ืองทางการเมืองที่	 “อ�านาจ”	 จะเข้ามา

แทรกแซงอยู่ตลอดเวลา

	 รูบิ้นเรียกกระบวนการท�าให้เซ็กเป็นความชั่วร้ายว่า	 “สงครามแห่ง 

ศลีธรรม”	นักรบในสงครามนี้ก็คือเฟมินิสต์	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิชาการ	และนักต่อสู้
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เคลื่อนไหวทางสังคม	 เป้าหมายของสงครามก็เพื่อที่จะท�าลายและก�าจัดเซ็ก 

ที่ชั่วร้ายออกไปจากสังคม	ท�าไมเซ็กจึงกลายเป็นผู้ร้ายในสงครามแห่งศีลธรรมนี้

ไปได้	ค�าถามนี้	ฟโูกต์เคยยกขึน้มาด้วยการตัง้ข้อสงสยัเรือ่ง	“การกดทบัทางเพศ”	

(Sexual	 Repression)	 ซ่ึงเป็นจริตทางศีลธรรมของสังคมที่ใช้ความรู ้แบบ

วิทยาศาสตร์มาเป็นเครือ่งมอืจดัระเบยีบสงัคม	แต่ความรูไ้ม่ได้มาแบบโดดๆ	มนั

ยงัเป็นเครือ่งมอืของอ�านาจทีท่�าให้นกัวทิยาศาสตร์สามารถบงการและชีน้�าความ

จริงเกี่ยวกับเพศ	ความรู้และอ�านาจจึงเป็นสิ่งที่เอื้ออ�านวยซึ่งกันและกัน	สองสิ่ง

นีเ้คลือ่นตวัไปในสงัคมด้วยเทคนคิและกลไกทีซ่บัซ้อน	โดยไม่จ�าเป็นต้องปรากฏ

อยูใ่นกฎหมายหรอืกฎข้อบงัคบัทีร่ฐัสร้างขึน้เท่านัน้	แต่มนัยงัปรากฏอยูใ่นรปูของ	

“พลัง”	ที่สร้างสิ่งต่างๆ	โดยเฉพาะสร้าง	“ตัวตนทางเพศ”	รูบิ้นต่อยอดข้อสังเกต

นี้ด้วยการอธิบายว่าพลังที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเซ็กคือผลผลิตของศีลธรรมทางเพศที่

บ่มเพาะมาตั้งแต่สมัยวิกตอเรียน	และด�ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน

	 ตัวอย่างที่ชัดเจนของศีลธรรมทางเพศก็คือ	 โสเภณี	 หรือการขาย

บริการทางเพศ	 (เซ็กเพื่อแลกกับเงิน)	 ในมิติทางประวัติศาสตร์	 โสเภณีคือผู้ที่ให้

บรกิารความสขุทางเพศแก่คนอืน่ทีม่ใิช่สามหีรอืภรรยาของตน	ซึง่มทีัง้ผูช้ายและ

ผู้หญิง	ผู้ที่ท�าหน้าที่นี้มิใช่คนที่ชั่วร้ายหรือไร้ศีลธรรม	แต่ความหมายของโสเภณี

ค่อยๆ	 เปล่ียนไปสู่เร่ืองศีลธรรม	 หรือความดี/ความเลวของบุคคลในช่วงคริสต์

ศตวรรษที่	19	รูบิ้นโจมตีระบบศีลธรรมแบบวิกตอเรียนที่มองโสเภณีว่าต�่าทราม	

ท�าให้ผูท้ีท่�าหน้าทีบ่รกิารความสขุทางเพศกลายเป็น	 “คนชัว่”	 (หญงิชัว่หรอืชายชัว่) 

วัฒนธรรมวิกตอเรียนพยายามจัดช่วงชั้นของเซ็ก	 โดยให้คุณค่ากับเซ็กที่เกิดขึ้น

ระหว่างหญงิชายทีแ่ต่งงานกนัถกูต้องตามประเพณเีท่านัน้	ส่วนเซก็ทีมิ่ได้เกดิจาก

การแต่งงานจะถอืว่าสกปรก	ต�า่ช้า	ผดิศลีธรรม	ชายและหญงิทีย่งัไม่แต่งงานหรอื

แต่งงานแล้วแต่ไปมีความสัมพันธ์เชิงสังวาสกับคนอื่นก็จะถูกต�าหนิว่าท�าผิด 

ศีลธรรม	 รูบ้ินกล่าวว่าโสเภณีจะกลายเป็นเป้าโจมตีของระบบศีลธรรมแบบนี้	

เพราะมกีจิกรรมทางเพศทีอ่ยูน่อกบรรทดัฐานการแต่งงาน	หญงิชายทีข่ายบรกิาร

ทางเพศจึงถูกท�าให้กลายเป็นคนที่ไร้ค่า	ต�่าต้อย	น่ารังเกียจ	ราวกับเป็นเชื้อโรค

ทางสังคม	 สังคมที่ยึดในศีลธรรมทางเพศแบบวิกตอเรียนจึงพยายามกวาดล้าง	 

ไล่ล่า	ปราบ	และท�าลายโสเภณี	เพราะเชื่อว่าโสเภณีคือ	“ความชั่ว”	ของสังคม
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 ทฤษฎีเฟมินิสต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบศีลธรรมทางเพศ	เฟมินิสต์

แนวสุดโต่ง	(Radical	Feminist)	สนใจการกดขี่ข่มเหงผู้หญิง	และโจมตีการค้ากาม

ว่าเป็นการเอารดัเอาเปรยีบผูห้ญงิ	(Woman’s	Subordination)	ผูห้ญงิทีข่ายบรกิาร

ทางเพศจะกลายเป็นเพียง	 “วัตถุ”	 ที่มีไว้เพื่อบ�าบัดความใคร่ของผู้ชายเท่านั้น	

คณุค่าของผูห้ญงิจะหายไปและกลายเป็นคนท่ีไร้ศักดิศ์ร	ี(Degradation)	เฟมินสิต์

แนวสุดโต่งและอนุรักษนิยมจ�านวนมากต้องการก�าจัดการค้ากามให้หมดไปจาก

สังคม	 เพราะการค้ากามคือสัญลักษณ์แห่งอ�านาจของผู้ชาย	 (Weitzer,	 2005)	

ความคิดดังกล่าวน้ีท�าให้ระบบศีลธรรมทางเพศมีพลังและแทรกซึมไปในสังคม	 

เฟมินิสต์จะกลายเป็น	 “นายหน้า”	 ที่ท�าให้เรื่องเซ็กนอกสถาบันการแต่งงาน 

กลายเป็นเรือ่งชัว่ร้ายและเป็นสิง่ทีน่่ารงัเกยีจ	การมองแบบนีเ้ป็นการมองโสเภณี

แบบเหมารวมและมองข้ามบริบททางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการมีอยู่ของ

โสเภณี	เช่น	การศึกษาของแบร์รี	(1995)	ที่อธิบายว่าการกดขี่ทางเพศด�ารงอยู่ใน

การขายบริการทางเพศซ่ึงรองรับระบบปิตาธิปไตย	การที่สังคมยอมให้มีโสเภณี

ก็เท่ากับยอมให้ผู้ชายกดขี่ผู้หญิง	 วาทกรรมที่เฟมินิสต์แนวสุดโต่งสร้างขึ้นท�าให้

ผู้ชายซื้อบริการทางเพศกลายเป็น	“ปีศาจ”	เป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่หิวกระหายเซ็ก	

ในขณะทีท่�าให้ผูห้ญงิทีเ่ป็นโสเภณกีลายเป็น	“เหยือ่ทางเพศ”	เป็นคนทีน่่าสมเพช	

เป็นทาสกามารมณ์ของผู้ชาย

	 ในขณะเดียวกัน	เฟมินิสต์หัวก้าวหน้า	หรือ	Sex-Positive	Feminist	 

ออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือที่จะยืนยันว่าผู้หญิงสามารถแสวงหาความสุขทางเพศได	้

โดยไม่จ�าเป็นต้องผูกติดอยู่กับสถาบันการแต่งงาน	 เฟมินิสต์หัวก้าวหน้า	 เช่น	 

เลสเบี้ยนเฟมินิสต์มองว่าโสเภณีคือ	“ทางเลือก”	ที่ผู้หญิงสามารถก�าหนดชะตา-

กรรมและความปรารถนาทางเพศของตนเอง	ผูห้ญงิควรจะมสีทิธใินร่างกายของ

ตัวเอง	 นอกจากนั้น	 ยังชี้ว่าธุรกิจทางเพศไม่ได้มีมิติทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว	

แต่ยงัมมีติเิชงิบวกอืน่ๆ	ผูห้ญงิทีข่ายบรกิารทางเพศไม่จ�าเป็นต้องขมขืน่หรอืหดหู่

กับงานของตัวเองเสมอไป	 เพราะผู้หญิงสามารถแสวงหาความสุขกับลูกค้าใน 

รูปแบบต่างๆ	มากมาย	เซ็กจึงเป็นเพียงความสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น	ดังนั้น	

การขายบริการทางเพศก็มิใช่สิ่งที่ชั่วร้าย	 เฟมินิสต์หัวก้าวหน้าหลายคนจึงออก

มาเคลื่อนไหวสนับสนุนให้การขายบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย	
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	 การโต้แย้งระหว่างเฟมินิสต์สองกระแส	 คือความไม่ลงรอยระหว่าง

กลุ่มที่มองเซ็กเป็นของต�่า	 (ต่อต้านโสเภณี)	 กับกลุ่มที่มองเซ็กเป็นเสรีภาพ	

(สนับสนุนโสเภณี)	รูบิ้นกล่าวว่าการโต้แย้งแบบนี้เป็นการมองเซ็กแบบคู่ตรงข้าม	

ซึง่เป็นปัญหาของตรรกะแบบเหตผุลนยิม	เราไม่สามารถตดัสนิเซก็ว่าเป็นขาวหรอื

ด�าได้	เพราะเซก็มใิช่วตัถสุิง่ของในห้องทดลองทางวทิยาศาสตร์	หากแต่เป็นความ

สัมพันธ์ทางสังคมที่ซับซ้อนที่ถูกนิยามและจัดระเบียบภายใต้วาทกรรมความรู	้ 

ดังนั้นการโต้แย้งว่าโสเภณีคือความต�่าทรามหรือเสรีภาพ	 จึงเป็นการโต้แย้งที่ 

มองข้ามความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและการอ�าพรางตัวของอ�านาจ	 เพราะภายใต้

ข้อโต้แย้งของเฟมินิสต์ทั้งสองกระแส	 วาทกรรมเรื่องเพศก็ยังคงมีอ�านาจในการ

สร้างบรรทัดฐานและศีลธรรม	 เฟมินิสต์ที่ต่อต้านโสเภณีก็จะใช้วาทกรรมเรื่อง

ความบริสุทธิ์ของผู้หญิงและการกดขี่ของผู้ชาย	ส่วนเฟมินิสต์ที่สนับสนุนโสเภณี

ก็จะใช้วาทกรรมเรื่องอิสรภาพและการปลดปล่อยตัวตน

	 การโต้แย้งเกี่ยวกับเซ็กในกรณีโสเภณี	 คือตัวอย่างที่ช้ีให้เห็นว่าเซ็ก

จะกลายเป็นเรื่องทางการเมืองระหว่างผู้ที่ต่อต้านและผู้สนับสนุน	ท�าให้เกิดการ

แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นสองด้าน	 แต่การโต้แย้งแบบนี้คือผลผลิตของอุดมการณ ์

สมัยใหม่ของเซ็ก	หรือเซ็กภายใต้บงการของอ�านาจ	กล่าวคือตรรกะแบบเหตุผล

นิยมและความรู้เชิงวัตถุวิสัยแบบวิทยาศาสตร์จะกลายเป็นบรรทัดฐานส�าหรับ

การตัดสิน	 “ความจริงแท้”	 ของเซ็ก	 ไม่ว่าเราจะต่อต้านหรือสนับสนุนโสเภณี	 

เรากย็งัใช้ตรรกะแบบเหตผุลนยิม	ดงันัน้	การท�าความเข้าใจเซก็ของโสเภณจีงึมใิช่

การแสวงหาหนทางปลดปล่อยหรือปิดก้ัน	 หากแต่เป็นการวิพากษ์วิธีคิดและ

กระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ที่รองรับอ�านาจความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซ็ก	ส�าหรับ

รบูิน้	เป้าหมายของการวพิากษ์เซก็คอืการชีใ้ห้เหน็พรมแดนของความรูท้ีใ่ช้อธบิาย

สิง่ทีเ่รียกว่า	“พฤตกิรรมเซก็”	กบัสิง่ทีเ่รยีกว่า	“เพศภาวะ”	สองสิง่นีม้ใิช่สิง่เดยีวกนั	

เฟมินิสต์ไม่สามารถน�าเอาเพศภาวะของผู้หญิงไปเป็นตัวแทนของพฤติกรรม 

เซก็ได้	ความเป็นหญงิเป็นเรือ่งของบทบาททางสงัคม	ส่วนพฤตกิรรมเซก็เป็นเรือ่ง

ของการแสดงอารมณ์ปรารถนา	 ถ้าน�าเอาความเป็นหญิงไปตัดสินอารมณ์

ปรารถนา	เฟมนิสิต์กจ็ะมองเซก็เป็นแค่เรือ่งการกดทบัหรอืการปลดปล่อยผูห้ญงิ

เท่านั้น	 เราควรจะวิพากษ์สิ่งที่เรียกว่าเพศภาวะผู้หญิง	 ในฐานะเป็นอ�านาจที่
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ครอบง�าชวีติ	และมองเรือ่งพฤตกิรรมเซก็ในฐานะเป็นปฏบิตักิารทีร่องรบัอ�านาจ	

ปัญหาที่เกิดข้ึนกับเฟมินิสต์ทั้งสองกระแสก็คือ	 การยึดมั่นในความเป็นผู้หญิง	

หรือตัวตนผู้หญิงแบบตายตัว	 ท�าให้การมองเซ็กของโสเภณีกลายเป็นเรื่องของ

การกดทับและปลดปล่อยผู้หญิงเท่านั้น	 เฟมินิสต์มองไม่เห็นข้อจ�ากัดของ 

วาทกรรม	“ความเป็นผู้หญิง”	ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองเรื่องเพศ

	 จากข้อสงัเกตทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้เหน็ว่าทฤษฎเีซก็ของเฟมินสิต์	

ท�าให้โสเภณีกลายเป็นเรื่องของ	 “ตัวตนทางเพศ”	 ที่ก�าลังถูกกดขี่ข่มเหงหรือ

เป็นการปลดปล่อยให้มีอิสระการอธิบายปรากฏการณ์ของโสเภณีในลักษณะนี ้

คือสิ่งที่แพร่หลายในสังคม	 ไม่เฉพาะวงการเฟมินิสต์เท่านั้น	 แต่ยังรวมไปถึง 

วงวชิาการสาขาอืน่ๆ	ไม่ว่าจะเป็นสงัคมวทิยา	มานษุยวิทยา	สาธารณสขุ	ประชากร-

ศาสตร์	 จิตเวชศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 นิติศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 ฯลฯ	 ทฤษฎีตัวตน 

ทางเพศของผู้ขายบริการแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกระบวนการสร้างความรู้	 ปัญหา 

ทีต่ามมากค็อื	ความรูเ้หล่านัน้คอืผลผลติของอดุมการณ์สมยัใหม่ทีท่�าให้เรือ่งเซก็

กลายเป็นความจริงแท้ที่ก่อก�าเนิดจากตัวตนและจิตส�านึกของปัจเจก	 ดังนั้น	 

สิง่ทีร่บูิน้และฟโูกต์ได้ตัง้ข้อสงัเกตเอาไว้จะเป็นจดุเริม่ต้นทีจ่ะมองโสเภณใีนฐานะ

เป็นผลผลิตของอ�านาจความรู้	 มิใช่เป็นตัวตนทางเพศที่แสวงหาความบริสุทธ์ิ 

หรือเสรีภาพ

เซ็กของโสเภณี
	 การวจิยัเกีย่วกบัโสเภณทีีผ่่านมา	มักจะสนใจตวัคนทีเ่ป็นโสเภณ	ีหรอื

คนที่ขายบริการทางเพศ	(ทั้งชาย	หญิง	และเด็ก)	นักวิจัยจะลงไปสัมภาษณ์และ

เก็บข้อมูลกับโสเภณี	 และน�าเรื่องเล่าหรือประสบการณ์ของโสเภณีมาถ่ายทอด

เพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่าชวีติของโสเภณต้ีองเจอกบัอะไรบ้าง	เช่น	ปัญหาครอบครวั	ความ

ยากจน	 การไม่มีความรู้	 ตกงาน	 รวมถึงการเข้าสู่อาชีพขายบริการ	 งานวิจัย

พยายามจะชีใ้ห้เหน็สาเหตทุีท่�าให้บคุคลกลายเป็นโสเภณ	ีและมกัจะมองว่าอาชพี

นี้มีไว้ส�าหรับคนที่ไม่มีทางเลือก	โสเภณีจึงถูกมองเป็นเพียง	“งานชั้นต�่า”	ส�าหรับ

คนจนและคนทีไ่ม่มคีวามรู	้เมือ่เป็นเช่นนัน้	การขายบรกิารทางเพศจงึถกูอธบิาย

ด้วยวธิคีดิเชงิเศรษฐศาสตร์	ซึง่มองว่าโสเภณคืีอการน�าร่างกายมาแลกกบัเงนิ	เซก็
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จะถูกมองเป็นวัตถุที่มีไว้แลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ	 โสเภณีคือผู้	 “ขายร่าง”	 ส่วน 

ผูใ้ช้บรกิารคอืผูท้ีใ่ช้เงนิซือ้ความสขุทางเพศ	ความสมัพนัธ์ระหว่างโสเภณกีบัลกูค้า

จึงเป็นเรื่องทางวัตถุ	(Monto	and	Julka,	2009)	

	 เซก็ของโสเภณจึีงกลายเป็นเรือ่งของวตัถ	ุการวจิยัเชงินโยบายมกัจะ

มองการค้าบริการทางเพศเป็น	“ปัญหาสังคม”	และ	“ปัญหาสุขภาพ”	พร้อมกับ

การตีตราว่าเป็น	 “ปีศาจ”	 ซึ่งท�าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโสเภณีเป็นเรื่องของเซ็ก 

ที่ผิดประเพณีและเป็นสัญลักษณ์ของโรคติดต่อ	(กามโรค)	การมองโสเภณีแบบนี้

เป็นการตอกย�้าว่าการใช้เซ็กแลกเงินคือความตกต�่าทางศีลธรรม	 โสเภณีจะถูก

มองว่าไม่มีศักดิ์ศรี	เป็นผู้แพร่เชื้อโรค	ลูกค้าจะถูกมองว่า	“มักมาก”	ในกาม	หรือ

เป็นคนที่มีตัณหาราคะ	 ความเข้าใจดังกล่าวนี้เป็นการมองในเชิงเศรษฐศาสตร	์ 

ซึง่มองว่าเมือ่เซก็กลายเป็นสนิค้า	คณุค่าของมนษุย์จะหมดไป	(Dehumanization)	

ความเป็นมนุษย์จะถูกวัดด้วยเรื่องเซ็ก	และเซ็กที่อยู่นอกระบบศีลธรรมก็จะเป็น

ความชั่วทั้งหมด	 ในการศึกษาของมอนโตและจุลก้า	 (2009)	 พบว่าการอธิบาย

โสเภณด้ีวยมติทิางเศรษฐกจิมกัจะน�าไปสูก่ารถกเถยีงว่าโสเภณคีวรจะเป็นอาชีพ

ทีถ่กูกฎหมายหรอืไม่	ซึง่จะมผีูท้ีอ่อกมาต่อต้านและสนบัสนนุ	ผูท้ีต่่อต้านมองว่า

โสเภณีจะท�าให้สังคมไร้ศีลธรรมหรือเสพติดเซ็ก	 จะท�าให้เกิดการล่อลวงผู้หญิง

และเด็กให้มาขายบริการทางเพศ	 ผู้ที่สนับสนุนมองว่าโสเภณีคืออาชีพ	 เป็น 

รูปแบบการท�ามาหากินอย่างหน่ึง	 แต่เร่ืองราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของโสเภณีมิได ้

เป็นไปตามความเชื่อนี้	ยังมีมิติอื่นๆ	ที่นอกเหนือไปจากเศรษฐกิจ	

	 ค�าถามคือ	 เซ็กของโสเภณีที่มิใช่การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ	 คือ

อะไร	มอนโตและจุลก้า	(2009)	ตอบค�าถามนี้ด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้ชายที่ซื้อ

บรกิารจากหญงิขายบรกิารตามท้องถนน	พบว่าผูช้ายทีเ่ป็นลกูค้าส่วนใหญ่ซมึซบั

ความคดิเรือ่งการแลกเปลีย่นทางเศรษฐกจิและไม่คดิว่าตนเองจะมคีวามสมัพนัธ์

ทางอารมณ์กบัหญงิขายบรกิาร	แต่ผูช้ายอกีจ�านวนหนึง่ไม่ได้คดิว่าการซือ้บรกิาร

ทางเพศเป็นการแลกเปลีย่นทางเศรษฐกจิ	ผูช้ายเหล่านีจ้ะมคีวามสมัพนัธ์กบัหญงิ

ขายบรกิารแบบระยะยาวหรอืเป็น	“ขาประจ�า”	มากกว่าจะเป็นเพยีงคนทีผ่่านมา

แล้วผ่านไป	 ความสัมพันธ์แบบนี้มิใช่เรื่องการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ	 แต่เป็น

เรื่องของความผูกพันทางใจ	 หญิงขายบริการจะเปรียบเสมือนเพื่อนใจและผู้ที่
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มอบความสุขให้กับผู้ชาย	ในการศึกษาของจอร์แดน	(1997)	พบว่าผู้ชายบางคน

เลอืกทีจ่ะแสวงหาความสขุด้วยการอยูก่บัหญงิขายบรกิาร	ซึง่มใิช่เพยีงเพือ่ระบาย

ความใคร่	แต่เพื่อต้องการหาคนที่รู้ใจ	คนที่เข้าใจ	สามารถแบ่งปันความรู้สึกที่ดี

ต่อกันได้	และเป็นไปได้ที่ผู้ชายจะแสดงถึงความรักต่อหญิงขายบริการ

	 ในการศึกษาของแซตส์	 (1995)	 พบว่าการมองเซ็กของโสเภณีเป็น

เรื่องทางเศรษฐกิจ	 เพราะเซ็กไม่ใช่เร่ืองทางวัตถุแต่เป็นเรื่องของความรู้สึก	 เซ็ก

ท�าให้มนุษย์มีความสุขและเบิกบานใจ	 เป็นการตอบสนองอารมณ์ปรารถนาที่

มนษุย์พงึจะมไีด้อย่างเท่าเทยีมกนั	แซตส์มองว่าโสเภณมีใิช่การค้าขาย	แต่โสเภณี

เป็นผู้ให้ความสุขทางเพศแก่ผู้อื่น	ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ	สังคมมักจะตัดสินเซ็กใน

ฐานะเป็นวัตถุและมองโสเภณีว่าเป็น	 “ผู้ขายบริการ”	 ซึ่งท�าให้เซ็กเป็นเรื่องที่ผิด

ศลีธรรมและเป็นสิง่ทีน่่ารงัเกยีจ	การมองโสเภณด้ีวยทศันะแบบนีย้ิง่ท�าให้เกดิการ

ตีตราผู้ที่อยู่ในเส้นทางน้ี	 แซตส์เสนอว่าเซ็กของโสเภณีมิใช่สิ่งที่ผิดและไม่ควรมี

กฎหมายลงโทษผูท้ีใ่ห้บรกิารทางเพศ	ผูท้ีใ่ห้ความสุขทางเพศแก่ผูอ้ืน่คือผูท้ีเ่ลือก

กระท�าสิง่นีจ้ากหลายเงือ่นไข	เราไม่สามารถเหมารวมว่าผูใ้ห้บรกิารทางเพศทกุคน

คิดแบบเดียวกันหรือได้รับผลกระทบในแบบเดียวกัน	ผู้ให้บริการทางเพศจะเป็น

ใครก็ได้	มีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุ	ทั้งเพศหญิงและเพศชาย	แต่สังคมมักจะ	

“จับผิด”	 โสเภณีโดยตีตราว่าเป็นคนที่มีปัญหาชีวิต	ยากจน	ติดยา	 ไร้การศึกษา	

ตกงาน	 ไม่มีความรู้ความสามารถ	 ไปจนถึงคนที่ถูกบังคับขู่เข็ญให้ท�างานตาม 

ค�าสัง่ของแมงดาหรอืแม่เล้า	ทศันคตเิหล่านีค้อืความคดิกระแสหลกัทีส่งัคมน�าไป

อธิบายโสเภณี

	 แซตส์ต้ังข้อสังเกตต่อไปว่า	 ร่างกายของโสเภณีมิใช่วัตถุสินค้าตาม

ท้องตลาด	แต่เป็นพืน้ทีข่องความหมายทีท่�าให้บคุคลรูส้กึเป็นเจ้าของ	ผกูพนั	และ

ต้องดูแลเอาใจใส่	 การที่โสเภณีน�าร่างกายของตนไปปรนเปรอความสุขทางเพศ

ให้ผูอ้ืน่	มใิช่การน�าเอาสนิค้าไปขาย	แต่เป็นการน�าเอาสิง่ทีม่ค่ีาต่อชวีติไปให้ผูอ้ืน่

เชยชม	การมองร่างกายของโสเภณใีนฐานะเป็นของรกัของหวงและเป็นส่ิงทีมี่ค่า	

จะช่วยให้เราเห็นว่าชีวิตของโสเภณีต้องสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกที่ตนเองมี

ต่อร่างกายของตนและร่างกายของผู้อ่ืนตลอดเวลา	 ดังนั้นการใช้ร่างกายของ

โสเภณจีงึเตม็ไปด้วยการปฏบิตัเิชงิคณุค่าและความหมาย	มากกว่าจะมองร่างกาย
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เป็นสนิค้าทีไ่ร้ชวีติและความรูส้กึ	 ร่างกายของโสเภณจีงึไม่ได้แยกอยูอ่ย่างโดดเดีย่ว 

หากแต่ด�ารงอยู่ร่วมกับตัวตนและความรู้สึก	 ฉะนั้น	 เม่ือโสเภณีให้ความสุข 

ทางเพศกับคนอื่นก็เปรียบเสมือนการน�าตัวตนของตนเองไปสื่อสารกับคนอื่น	

ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างโสเภณีกับผู้ที่แสวงหาความสุขจากโสเภณีจึงเต็มไป

ด้วยอารมณ์ความรู้สึก	 มิใช่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย	 ต้นทุนหรือ 

ก�าไร	 การมองโสเภณีจากมิติทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวจะท�าให้เรามองข้าม

ความหมายทางอารมณ์ที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของโสเภณี

	 ปัญหาต่อมาคือ	 สังคมมักมองว่าเซ็กของโสเภณีคือความต�่าทราม	

เนื่องจากมองว่าเซ็กที่มิได้เกิดจากความรัก	 เซ็กที่เกิดกับคนแปลกหน้า	 คือส่ิง 

ที่ผิดและลดค่าความเป็นมนุษย์	 การมองเซ็กในแบบนี้จะน�าไปสู่การตีตราว่า

โสเภณีคือคนที่ไม่มีค่า	 ไม่มีเกียรติ	 และท�าลายศักด์ิศรีของตัวเอง	 ตรรกะที่

สนับสนุนความคิดน้ีก็คือ	 การมองว่าตัวตนทางเพศของบุคคลเป็นสิ่งเดียวกับ

พฤติกรรมและการกระท�าทางเพศ	 เมื่อน�าการปฏิบัติไปรวมกับตัวตนก็จะท�าให้

เห็นว่าการมีเซ็กกับคนแปลกหน้าคือความผิด	 เฟมินิสต์แนวอนุรักษนิยมมักจะ

มองด้วยความคดิเช่นนี	้โดยย�า้ว่าผูห้ญงิทีย่อมเอาตวัเองไปเป็นผูบ้�าบดัความใคร่

ให้ผู้ชายแปลกหน้าคือการท�าลายคุณค่าความเป็นหญิง	หรือเป็นการยอมจ�านน

ต่ออ�านาจผูช้าย	เฟมนิสิต์แนวอนรุกัษนยิมเชือ่ว่าโสเภณคีอืการท�าให้ผูห้ญงิเป็น

ทาสและไม่มีอิสรภาพ	 แซตส์วิจารณ์ความคิดเช่นนี้ว่าเป็นการมองเซ็กแบบ

สารตัถะนยิมทีเ่ชือ่ว่าตวัตนทีแ่ท้จรงิด�ารงอยูใ่นการปฏบิตัทิางเพศ	เราไม่ควรมอง

เซ็กว่าเป็นจุดก�าเนิดของตัวตน	 แต่ควรมองเซ็กเป็นการแสดงออกทางร่างกาย	 

ซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย	 เซ็กของโสเภณีจึงไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นความขมขืน่	เจ็บปวดทรมาน	หรอืไร้ชวีติชวีา	แต่ควรจะเป็นพรมแดนของการ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ทางร่างกายและอารมณ์ระหว่างโสเภณกีบัคนทีมี่ความ

สัมพันธ์กับโสเภณี

	 สังคมมีความคิดเก่ียวกับเซ็กในฐานะเป็นส่ิงที่ต้องปกปิด	 และจะ

ยอมรับเซ็กที่เกิดจากความรัก	 การแต่งงาน	 และความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมีย

เท่านั้น	 เซ็กที่อยู่นอกสิ่งเหล่าน้ีจะถูกรังเกียจ	 นอกจากนั้น	 เฟมินิสต์แนว

อนุรักษนิยมทั้งหลายพยายามตอกย�้าความเท่าเทียมทางเพศ	 ผู้หญิงไม่ควร 
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ตกเป็นทาสหรือเป็นฝ่ายถูกกระท�าทางเพศโดยผู้ชาย	 สิ่งที่ตามมาจากความคิด

แบบนีก้ค็อืโสเภณคีอืการตอกย�า้อ�านาจชายเป็นใหญ่	ซึง่เป็นวาทกรรมทีค่รอบง�า

สงัคม	แซตส์กล่าวว่าการมองโสเภณว่ีาเป็นอ�านาจของผูช้าย	จะท�าให้เรามองข้าม

วธิกีารทีผู่ห้ญงิสร้างความสมัพนัธ์กบัผูช้าย	เซก็ของผูห้ญงิไม่จ�าเป็นต้องเป็นฝ่าย

ถูกกระท�าเสมอไป	 ไม่จ�าเป็นต้องแสดงความอ่อนหวาน	 หรืออ่อนแอ	 ผู้หญิง

สามารถแสดงออกเกี่ยวกับเซ็กได้หลายลักษณะ	แนวคิดเรื่องกุลสตรี	พรหมจารี	

ความเป็นแม่	 คือความบิดเบือนต่อการอธิบายประสบการณ์เซ็กของผู้หญิง	 

ดังนั้น	เซ็กของโสเภณีจึงมิใช่หลักฐานที่ยืนยันอ�านาจที่เหนือกว่าของผู้ชาย	และ

มิใช่ภาพสะท้อนการเป็นเหยือ่ทางเพศของผูห้ญงิ	แต่เซก็ของโสเภณคีอืพรมแดน

ที่เปิดกว้างที่ผู้หญิงสามารถแสดงออกถึงกามารมณ์ที่อยู่นอกบรรทัดฐาน

	 แซตส์ต้ังข้อสังเกตว่า	 ถ้าโสเภณีจะเป็น	 “ความผิด”	 ก็เป็นเพราะ

โสเภณีน�าเอาความคิดของเฟมินิสต์แนวอนุรักษนิยมมาใช้กับตัวเอง	 และผู้ชาย 

ก็น�าเอาบรรทัดฐานทางเพศแบบชายเป็นใหญ่มาใช้กับตัวเอง	 ดังนั้น	 อ�านาจ 

ความรู้เรื่องเพศที่ชี้น�าสังคมจึงเป็น	 “ปัญหา”	 โสเภณีมิใช่ปัญหาแต่อย่างใด	 เรา

จ�าเป็นต้องตรวจสอบกระบวนทัศน์	ค่านิยม	ความเชื่อ	และบรรทัดฐานทางเพศ

ที่ถูกสร้างขึ้นจากเฟมินิสต์แนวอนุรักษนิยมเพื่อที่จะข้ามพ้นไปจากวาทกรรม 

เรื่องศักดิ์ศรีของผู้หญิงและอ�านาจชายเป็นใหญ่	 ต้องข้ามพ้นไปจากวาทกรรม 

เชงิเศรษฐศาสตร์ทีม่องเซก็เป็นแค่สนิค้า	และมองโสเภณเีป็นเพยีงผูข้ายเรอืนร่าง	

มายาคติที่มีต่อโสเภณีหย่ังรากลึกอยู่ในสถาบันทางสังคม	 และยากที่เราจะสลัด

มายาคตเิหล่านี	้การศกึษาของแซตส์ได้ตัง้ค�าถามทีน่่าสนใจส�าหรบัการตรวจสอบ

มายาคตดิงักล่าว	ในความคดิของแซตส์มองว่าโสเภณคืีอ	“ภาพลักษณ์”	ทีถ่กูสร้าง

ขึน้ภายใต้ความไม่เท่าเทยีมทางเพศซึง่ผูห้ญงิจะมฐีานะต�่ากว่าชาย	ต�า่ทัง้ในทาง

เศรษฐกิจ	 การศึกษา	 อาชีพ	 ฐานะ	 และชีววิทยา	 การท�าความเข้าใจส่ิงเหล่านี้

จ�าเป็นต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างโสเภณีกับผู้ที่มาใช้บริการ

ทางเพศ	พร้อมทั้งตรวจสอบ	“อ�านาจ”	ที่ชี้น�าและครอบง�าการสร้างความหมาย

ให้กับโสเภณี	 การท�าความเข้าใจโสเภณีจะต้องเป็นการท�าความเข้าใจวิธีคิด	 

(ความรู้)	ที่สังคมมีต่อเรื่องเซ็ก	กามารมณ์	เพศภาวะ	และเพศวิถี	ถ้าเราไม่เข้าใจ

วิธีคิดเหล่านี้	เราก็จะไม่มีทางหลุดพ้นไปจากมายาคติเดิมๆ	
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เมื่อผู้ชายเป็นโสเภณี
	 ในขณะที่โสเภณีผู้หญิงเป็นประเด็นที่เฟมินิสต์สนใจและมักจะ 

ถกเถียงเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ	 แต่โสเภณีชายกลับไม่ได้รับความ 

สนใจจากเฟมินิสต์	 นอกจากในวงการเควียร์ศึกษา	 สังคมมองปรากฏการณ์ 

เกี่ยวกับโสเภณีชายด้วยความคิดแบบ	“รักต่างเพศ”	ซึ่งตีตราว่าผู้ชายขายบริการ

คือผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน	 และเป็นการขายเซ็กให้กับเกย์เท่านั้น	 ความคิด 

ดังกล่าวนี้ท�าให้สังคมเชื่อว่าโสเภณีชาย	 (ผู้ชายขายตัว	 หรือผู้ชายขายน�้า)	 เป็น

ผลผลิตจากวัฒนธรรมเกย์	 ซ่ึงเป็นการตอกย�้าว่าเกย์คือคนที่ส�าส่อนทางเพศ 

รวมทัง้มองว่าผูช้ายขายบรกิารมกัจะท�างานแบบช่ัวคราว	มีการเปล่ียนไปท�างาน

อย่างอื่นและวนเวียนกลับมาขายบริการเป็นครั้งคราว	 ลักษณะเช่นนี้ถูกมองว่า

ผูช้ายมีอสิระทีจ่ะเลอืกท�างานได้หลากหลาย	และไม่มสีภาพเป็นโสเภณแีบบถาวร	

สังคมเชื่อว่าผู้ชายสามารถเอาตัวรอดจากความรุนแรงทางเพศได้ดีกว่า	 และ

สามารถเป็นเจ้านายตวัเองในการทีจ่ะหาลกูค้า	การขายบรกิารของผูช้ายจงึกลาย

เป็นเพียง	 “งานชั่วคราว”	 ที่ผู้ชายเลือกที่จะท�าเองเม่ือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ	 

ซึ่งต่างไปจากโสเภณีผู้หญิงที่สังคมเชื่อว่าเป็นอาชีพถาวร	(Weitzer,	2005)	

	 การศึกษาของจอห์น	 สก็อตต์	 (2003)	 ได้ตรวจสอบว่าตั้งแต่ช่วง 

ครสิต์ศตวรรษที	่19	เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั	วาทกรรมทีมี่ต่อโสเภณชีายวางอยูบ่น

ตรรกะแบบวทิยาศาสตร์	ซึง่สร้างความรูท้ีว่่า	“เพศชาย”	คือผูท้ีต้่องแสดงบทบาท

เข้มแข็ง	เป็นผู้น�า	มีอ�านาจ	และต้องมีความต้องการทางเพศกับเพศหญิงเท่านั้น	

แต่โสเภณชีายท้าทายความรูด้งักล่าวนี	้เพราะผูช้ายจะตกเป็นฝ่ายถกูกระท�าทาง

เพศ	 โสเภณีชายจึงถูกมองว่า	 “เบี่ยงเบน”	 เมื่อวิทยาศาสตร์เข้ามาจัดระเบียบ

กามารมณ์ให้เป็นไปตามเพศสรีระ	 ท�าให้เกิดการจัดหมวดหมู่ว่ากามารมณ์แบบ

ไหนที่ถูกต้องตามธรรมชาติ	แบบไหนผิดธรรมชาติ	กามารมณ์ระหว่างชายหญิง

เท่านั้นที่วิทยาศาสตร์ให้การยอมรับ	 ส่วนกามารมณ์ระหว่างคนเพศเดียวกัน	

วิทยาศาสตร์จะจัดให้อยู่ใน	“ความผิดปกติ”	ที่จะต้องบ�าบัดรักษา	(Kaye,	2003)	

จะเห็นได้จากทฤษฎีจิตเวชศาสตร์ที่มีการจัดจ�าแนกความผิดปกติของพฤติกรรม

ทางเพศ	เช่น	โฮโมเซก็ชวล	เซก็กบัวตัถสุิง่ของ	(Fetishism)	เซก็กบัเดก็	(Paedophilia)	

เซ็กแบบเจ็บปวดทรมาน	(Sadomasochism)	เป็นต้น
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	 ผูช้ายขายตวัจงึโยงใยอยูก่บัความผดิปกตทิางเพศและวฒันธรรมเกย์	

แต่ผูช้ายทีใ่ห้ความสขุทางเพศกบัชายอืน่มใิช่สิง่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ในช่วงครสิต์ศตวรรษ

ที	่19	ในอดตี	เราจะพบความสมัพนัธ์ทางกามารมณ์ของผูช้ายปรากฏอยูใ่นหลาย

วัฒนธรรมและเป็นเรื่องที่สังคมรับรู้	แต่โสเภณีชายในคริสต์ศตวรรษที่	19	จะถูก

จับตาและตรวจสอบจากกฎหมายและการแพทย์	ต�ารวจจะเข้าไปจับกุมผู้ชายใน	

“ซ่องโสเภณ”ี	เช่น	มอลลเีฮ้าส์ในองักฤษ	สกอ็ตต์อธบิายว่าการเข้าไปจบักมุผูช้าย

ในสถานทีด่งักล่าวคอืสญัญาณของความหวาดกลวัสิง่ทีอ่ยูน่อกระเบยีบศลีธรรม

ของชนชัน้ผูด้	ีเพราะในมอลลเีฮ้าส์มกีารท้าทายกฎระเบยีบของสังคมองักฤษ	เช่น	

ผู้ชายแต่งตัวเป็นหญิง	ชนชั้นสูงมีความสัมพันธ์กับกรรมกร	การจับกุมผู้ชายที่มี

ความสัมพันธ์กันในมอลลีเฮ้าส์จึงมิใช่แค่เรื่องการก่ออาชญากรรมในข้อหา 

โซโดมี	(การร่วมเพศทางทวารหนัก)	แต่เป็นเรื่องของการฝ่าฝืนกฎศีลธรรมด้วย

	 กลางคริสต์ศตวรรษที่	 20	 สังคมมองโสเภณีชายเปล่ียนไปจากเดิม	

สงัคมคดิว่าเดก็หนุม่ทีข่ายบรกิารทางเพศมใิช่เกย์	หากแต่ถกูล่อลวงหรอืถกูบงัคบั

ให้ค้าบริการ	บุคคลที่เป็นโฮโมเซ็กชวลจะถูกตีตราว่าเป็นต้นเหตุที่ท�าให้เด็กหนุ่ม

กลายเป็น	 “ผู้ชายขายตัว”	 โฮโมเซ็กชวลยังคงตกเป็นเป้าโจมตีทางสังคม	 เพราะ

นอกจากจะถกูมองว่า	“ป่วยทางจติ”	แล้วยงัถกูมองว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์ทีห่ลอกเดก็	

ความสัมพันธ์ระหว่างชายวัยผู้ใหญ่กับเด็กหนุ่มวัยรุ่นจะถูกวิจารณ์จากสังคม	

จติแพทย์จะออกมาตดัสนิว่าความสมัพนัธ์แบบนีค้อือาการป่วยทางจติของผูช้าย

ที่มีอารมณ์ทางเพศกับเด็ก	เด็กชายขายตัวจะถูกมองว่าเป็น	“เหยื่อ”	กามตัณหา

ของเกย์สงูอาย	ุความเข้าใจนีน้�าไปสูค่วามหวาดกลวัผูช้ายทีม่พีฤตกิรรมโฮโมเซก็ชวล

	 ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที	่2	มคีวามพยายามทีจ่ะจดัประเภทโสเภณี

ชายเป็น	2	แบบ	คือ	แบบแรกเป็นโสเภณีชายที่มีลักษณะเป็น	“ชาย”	และมีเพศ

วิถีแบบรักต่างเพศ	แบบที่สองเป็นโสเภณีชายที่มีลักษณะเป็น	“หญิง”	และมีเพศ

วถิแีบบโฮโมเซก็ชวล	การแบ่งโสเภณชีายเป็นสองแบบนีเ้ป็นการจดัแบบมายาคติ

และผลิตซ�้าวิธีคิดเรื่องเพศที่เป็นธรรมชาติกับผิดธรรมชาติ	 โสเภณีชายที่มีความ

เป็นชายจะถูกมองว่าคือคนที่ถูกบังคับให้ขายตัว	 ส่วนโสเภณีชายที่มีความเป็น

หญิงจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่มัวเมาในกามตัณหา	 สังคมจะออกมาตัดสินว่าโสเภณี

ชายที่เป็นรักต่างเพศ	สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ

เกย์	เช่น	น�าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์	ฝึกอาชีพ	หรือเรียนหนังสือ	
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	 ในช่วงทศวรรษ	1950-1960	สงัคมสนใจเรือ่งปัญหาเยาวชน	เดก็ชาย

วัยรุ่นจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษเพราะถูกมองว่าเส่ียงต่อการท�าผิดหรือหลงผิด	 รัฐ

จะเข้ามาแทรกแซงด้วยมาตรการต่างๆ	 เพ่ือป้องกันและเยียวยาเด็กชายที่ขาย

บริการทางเพศ	สถาบันกฎหมายและสถาบันสุขภาพจิตคือเครื่องมือของรัฐที่จะ

เข้ามาบงการและควบคุมมาตรการต่างๆ	ที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับโสเภณีเด็กชาย	

เด็กชาย	 (รักต่างเพศ)	 ที่เข้าสู่การขายบริการจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเยาวชนที่มี

ปัญหา	(เด็กเกเร)	นักวิจัยด้านพฤติกรรมและจิตเวชจะมีบทบาทส�าคัญในการให้

ข้อมูลกับสังคม	 ซ่ึงงานวิจัยที่เกิดข้ึนวางอยู่บนกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

ทีม่องเพศวถิเีชงิวตัถวุสิยั	และใช้ทฤษฎชีวีวทิยามาอธบิายพฤตกิรรมทางเพศของ

วัยรุ่น	 มีการหาสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนและแก้ปัญหาด้วยการน�าเด็กมา

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	อบรมสัง่สอนให้ละทิง้อารมณ์และพฤตกิรรมโฮโมเซก็ชวล	

สร้างเสรมิความเป็นชายแบบรกัต่างเพศให้สมบรูณ์	กระบวนทศัน์นีแ้พร่หลายใน

สังคมและสื่อมวลชนซึ่งสร้างวาทกรรมให้กับโสเภณีชายว่าเป็น	 “โรคร้ายทาง

สังคม”	หรือ	Socio-pathology	

	 การมองโสเภณชีายด้วยบรรทดัฐานของรกัต่างเพศ	เป็นการตอกย�า้

ช่วงชัน้ของเพศวถิรีะหว่างการเป็นรกัต่างเพศทีถ่กูต้องตามธรรมชาตแิละการเป็น

โฮโมเซ็กชวลที่ผิดธรรมชาติ	 ผู้ชายที่ขายบริการจะไม่ถูกอธิบายว่าเป็นความลื่น

ไหลและความไม่นิ่งของกามารมณ์	แต่จะถูกตัดสินว่าเป็น	“ความผิดปกติ”	และ	

“เบี่ยงเบน”	 สังคมจัดวางโสเภณีชายให้อยู่ในชนิดของความผิดปกติทางเพศ	 ซึ่ง

เป็นผลจากอ�านาจความรู้ของจิตแพทย์และนักพฤติกรรมศาสตร์	 สก็อตต์กล่าว

ว่าจิตแพทย์จะจัดจ�าแนกโสเภณีชายเป็น	 2	 ลักษณะ	 คือ	 โสเภณีที่เป็นผู้ชาย 

รักต่างเพศ	 กับโสเภณีชายที่เป็นโฮโมเซ็กชวล	 โสเภณีชายที่เป็นรักต่างเพศถูก

อธบิายว่ามคีวามเป็นชายสมบรูณ์แต่ต้องท�างานขายบรกิารเพือ่แลกกบัเงนิ	หรอื

ท�างานด้วยความจ�ายอม	เช่น	ผู้ชายที่ยากจน	ตกงาน	ไม่มีความรู้	จะหันเหเข้าสู่

อาชีพโสเภณีในบาร์เกย์	 ส่วนโสเภณีที่เป็นโฮโมเซ็กชวลถูกอธิบายว่าขาดความ

เป็นชาย	 มีลักษณะนิสัยเหมือนผู้หญิง	 เลือกที่จะขายบริการเพื่อที่จะแสวงหา

ความสขุทางเพศตามความปรารถนาของตนเอง	สกอ็ตต์กล่าวว่าการแบ่งประเภท

แบบนีเ้ป็นการแบ่งทีห่ยาบเกนิไปและไม่เข้าใจความซบัซ้อนของกามารมณ์ในชวีติ

ของผูช้ายขายบรกิาร	สงัคมมกัจะสนใจโสเภณทีีเ่ป็นชายรกัต่างเพศมากกว่าเพราะ
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เชื่อว่าผู้ชายเหล่าน้ีสามารถเลิกอาชีพขายบริการถ้าได้รับการพัฒนาทักษะการ

ท�างานด้านอ่ืนๆ	 ส่วนโสเภณีที่เป็นโฮโมเซ็กชวล	 สังคมมักจะมองว่าคนเหล่านี้

เป็นคน	“ส�าส่อน”	โดยสญัชาตญาณ	ไม่สามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัเองได้เพราะ

มีจิตใจเป็นโฮโมเซ็กชวลแบบถาวร

	 การท�าให้อัตลักษณ์ของเพศวิถีเป็นส่ิงที่คงที่ตายตัวตามทัศนะแบบ

จิตเวชศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์	 คือการสร้างความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศวิถี

แบบรกัต่างเพศและแบบโฮโมเซก็ชวล	เพราะรกัต่างเพศจะถกูจดัให้เป็นเพศทีถ่กูต้อง

ตามธรรมชาติ	 ทั้งๆ	 ที่เพศวิถีมิใช่สิ่งที่มีอยู่ในสายเลือดหรือเป็นพันธุกรรม	 แต่

เป็นวาทกรรมทางสังคม	 นอกจากนั้น	 การท�าให้โสเภณีชายแบบรักต่างเพศอยู่

เหนือกว่าโสเภณีชายที่เป็นโฮโมเซ็กชวล	 ส่งผลให้พฤติกรรมเซ็กของเกย์เลวร้าย

มากขึ้น	 โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาวะทางเพศ	 เซ็กของเกย์จะถูกมองว่าเป็น	 “เชื้อ

โรค”	 หรือเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดของกามโรค	 ความคิดดังกล่าวนี้แพร่

หลายอยูใ่นการวจิยัเกีย่วกบัการหาสาเหตแุละพฤตกิรรมของโสเภณชีาย	งานวจิยั

ส่วนใหญ่จะตัดสินว่าผู้ชายวัยรุ่นที่ขายบริการเข้าสู่อาชีพนี้เพราะเพื่อนชวนและ

มักจะเป็น	 “กลุ่มเสี่ยง”	 ที่จะติดโรคจากการมีเซ็กกับเกย์	 ความเข้าใจดังกล่าวนี้

ท�าให้เกิดการสร้างทฤษฎีสาเหตุของการเป็นโสเภณีชาย	 เช่น	 การศึกษาของ 

เบนจามินและมาสเตอร์ส	(1964)	อธิบายว่าผู้ชายวัยรุ่นกลายเป็นโสเภณีเพราะ

เพื่อนแนะน�า	ทฤษฎีเพื่อนชักจูง	 (Peer	Seduction	Theory)	จึงแพร่หลายในวง

วิชาการที่ต้องการหาสาเหตุการเป็นโสเภณีของวัยรุ่นชาย	(Scott,	2003:	191)	

	 ทฤษฎีดังกล่าวท�าให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของเด็กชายวัยรุ่น 

ที่เกเร	มีปัญหา	มาจากครอบครัวที่แตกแยก	อยู่ในกลุ่มแก็งอันธพาล	ติดยา	และ

ค้าบริการทางเพศ	 ภาพตัวแทนเหล่านี้ถูกผลิตซ�้าอยู่ในต�าราและส่ือกระแสหลัก	

สังคมจึงพยายามแก้ปัญหานี้โดยการน�าวัยรุ่นชายเหล่านี้มาอบรมบ่มนิสัยใน

สถานสงเคราะห์	 และให้ฝึกวิชาชีพและเรียนหนังสือเพื่อที่จะไปท�างานอย่างอื่น

ที่สุจริตและห่างไกลจากวงจรค้ากาม	 ทฤษฎีที่เป็นสูตรส�าเร็จนี้มีอิทธิพลต่อการ

สร้างนโยบายเกีย่วกบัการช่วยเหลอืและป้องกนัเดก็และเยาวชน	สิง่ทีต่ดิมาพร้อม

กับทฤษฎีนี้ก็คือ	การท�าให้เกย์กลายเป็นคนที่น่ากลัวและอันตราย	 เพราะสังคม

จะมองว่าเกย์คือบุคคลหลอกหรือล่อลวงเด็กไปบ�าบัดความใคร่ของตัวเอง	 เกย์

จะถูกตีตราว่าเป็นผู้ร้าย	 เป็นคนที่แสวงหาประโยชน์และมักมากในกาม	 เปรียบ
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เสมือนอาชญากรและคนบ้ากาม	 ความเชื่อนี้คือการสถาปนาทฤษฎีเกย์คือคน

ล่อลวงทางเพศ	(Homosexual	Seduction	Theory)	

	 ปรากฏการณ์การเป็นโสเภณีของผู้ชายจึงน�ามาซึ่งความคิดเชิงลบที่

มีต่อเซก็และกามารมณ์ของเกย์	สงัคมจะตดัสนิปัญหาโสเภณชีายด้วยบรรทดัฐาน

แบบรักต่างเพศ	 โดยมีทฤษฎี	 “เพื่อนชักจูง”	และทฤษฎีเกย์คือผู้ล่อลวงทางเพศ

เป็นทีร่องรบัค�าอธบิาย	นกักฎหมาย	นกัจติวทิยาเดก็	นกัสังคมสงเคราะห์	จะเป็น

ผู ้ที่มีอ�านาจในการเผยแพร่ทฤษฎีดังกล่าวเพราะค�าอธิบายของคนเหล่านี้

สอดคล้องกบัความรูแ้บบวทิยาศาสตร์และเหตผุลนยิมทีส่อนให้เรามองความจรงิ

จากวัตถุวิสัยและสิ่งที่จับต้องได้	 เราจึงมองโสเภณีชายเป็นความบิดเบี้ยวและ

ความผิดธรรมชาติ	ที่ไม่เป็นไปตามเพศวิถีของชายชอบหญิง

 

โสเภณีเด็ก
	 เด็กมักจะถูกอธิบายด้วยลัทธิโรแมนติก	(Romantic	Cult)	ซึ่งมองว่า

วัยเด็กคือวัยที่บริสุทธิ์	 ยังไม่พร้อมในการมีเซ็ก	 ยังขาดทักษะ	 ขาดความรู้	 และ

เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดและล่อลวงทางเพศจากผู้ใหญ่	(Dovzhyk,	2013)	การ

อธิบายแบบน้ีเป็นผลมาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์ที่มองว่าวัยเด็กยัง

เป็นวยัทีข่าดการพฒันาจติส�านกึและความเป็นเหตเุป็นผล	เดก็ยงัไม่เข้าใจตวัเอง	

ยงัใช้อารมณ์เหนอืเหตผุล	ตวัอย่างเช่น	ทฤษฎขีองฌอง	เพยีเจต์	ได้แบ่งพฒันาการ

ของเด็กเป็น	4	ล�าดับขั้น	ขั้นที่หนึ่งตั้งแต่แรกเกิดถึง	18	เดือน	เป็นช่วงที่เรียนรู้

จากการสัมผัส	ขั้นที่สอง	อายุ	18	เดือนถึง	7	ปี	เป็นช่วงที่เด็กเรียนรู้ทักษะแบบ

ง่ายๆ	ขั้นที่สาม	อายุ	7-11	ปี	เด็กจะเรียนรู้การท�าสิ่งต่างๆ	ได้มากขึ้น	และขั้น 

ที่สี่	อายุ	11	ปีขึ้นไป	เด็กจะมีความคิดแยกแยะเหตุผลได้

	 ในแง่ของกฎหมาย	มีการน�าทฤษฎีจิตวิเคราะห์มาเป็นแนวทางเพื่อ

ที่จะนิยามว่าเด็กควรจะมีอายุเท่าไหร่	อายุที่เหมาะสมที่จะมีเพศสัมพันธ์ควรจะ

เป็นเท่าใด	ในองค์การสหประชาชาติก�าหนดให้ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า	18	ปี	คือวัยเด็ก	

ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุไม่ถึง	18	ปี	ต้องได้รับการคุ้มครองจากผู้ใหญ่และห้ามมิให้

ผูใ้ดยุง่เกีย่วทางเพศกบัเดก็	ถ้าผูใ้ดฝ่าฝืนจะถอืว่าเป็นการท�าผดิกฎหมาย	ในแต่ละ

ประเทศจึงมีการก�าหนดอายุข้ันต�่าของการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นมาตรการ
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ควบคุมป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิดทางเพศและถูกบังคับให ้

ค้าบริการทางเพศ	 ค�าถามคือ	 กฎหมายที่ก�าหนดอายุขั้นต�่าส�าหรับการมีเพศ

สัมพันธ์สามารถป้องกันเด็กจากเรื่องเพศได้จริงหรือไม่	และความหมายของเด็ก

ที่ตัดสินจากอายุสะท้อนประสบการณ์ทางเพศของเด็กได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

	 ในแง่สงัคม	อทิธพิลจากทฤษฎจีติวเิคราะห์กม็ผีลต่อการนยิามความ

เป็นเด็ก	 นักวิชาการทางสังคมจะอธิบายว่าเด็กเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์	 

ไร้เดียงสา	 อ่อนแอต่อโลก	 ยังขาดประสบการณ์ชีวิต	 แต่ในเวลาเดียวกันเด็กก็

เปรียบเสมือนความยุ่งเหยิงซุกซน	ขาดการยั้งคิด	ไม่มีเหตุผล	และสามารถสร้าง

ปัญหาได้ตลอดเวลา	 ความหมายที่ต่างกันสองด้านนี้คือตรรกะที่นักวิชาการ 

น�าไปอธิบายปัญหาโสเภณีเด็ก	 สังคมมักมองว่าเด็กกลายเป็นโสเภณีเพราะถูก

ผู้ใหญ่บังคับขู่เข็ญ	 หลอกลวง	 มากกว่าจะมองว่าเด็กเข้าสู่อาชีพโสเภณีด้วย 

ความสมัครใจและเต็มใจ	

	 ความรูจ้ากจติแพทย์และนกัพฤตกิรรมศาสตร์ได้ท�าให้เดก็กลายเป็น	

“ความบริสุทธิ์”	 และจะต้องอยู่ห่างไกลจากเซ็ก	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 โสเภณีเด็กจึงถูก

อธบิายว่าเป็นปัญหาสงัคมและศลีธรรม	ผูใ้หญ่ทีซ่ือ้บรกิารทางเพศจากเดก็จะถกู

ลงโทษจากสังคม	กฎหมาย	และศีลธรรม	สังคมจะไม่ยอมรับความสัมพันธ์ทาง

เพศระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่	และไม่ยอมรับว่าการขายบริการทางเพศเป็นงานของ

เด็ก	ในการศึกษาของดอฟชีค	(2013)	ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการท�าให้เด็กห่างไกล

จากเซ็กคือวิธีคิดที่ปรากฏชัดเจนในสมัยวิกตอเรียน	 สังคมอังกฤษในช่วงคริสต์

ศตวรรษที่	 19	 นิยามความเป็นเด็กภายใต้ความคิดเชิงศีลธรรมและความรู้แบบ

วิทยาศาสตร์	 ซ่ึงมองว่าวัยเด็กคือวัยที่จะไม่เจริญเต็มที่	 ดังนั้น	 สังคมจะต้อง

ปกป้องดูแลและคุ้มครองเด็กให้อยู่ห่างจากอันตราย	 เซ็กจะเป็นศัตรูตัวร้ายที่จะ

ถูกห้ามมิให้เกิดขึ้นกับเด็กทุกคน	 เช่น	 การส�าเร็จความใคร่ของเด็กจะถือว่าเป็น

อนัตราย	ท�าให้เดก็มสีขุภาพอ่อนแอ	ร่างกายไม่แขง็แรง	ล้มป่วย	เดก็ทีม่พีฤตกิรรม

ส�าเร็จความใคร่จึงถูกน�าไปบ�าบัดรักษาเพื่อให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว	 ถึงแม้ว่า	

ชนชั้นผู้ดีของอังกฤษจะวางกฎเกณฑ์ทางเพศต่อเด็กอย่างเข้มงวด	 แต่ในสังคม

ของชนชั้นแรงงาน	 กฎเกณฑ์เหล่าน้ีกลายเป็นเพียงส่ิงที่ไร้สาระ	 เพราะพ่อแม่ที่

ยากจนจะน�าลกูสาวของตวัเองไปเป็นโสเภณเีพือ่ขายบรกิารทางเพศให้กบัคนรวย	

เพื่อที่จะน�าเงินมาเลี้ยงปากท้อง
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	 นกัหนงัสอืพมิพ์ชือ่	วลิเลยีม	ท	ีสเตด	ออกมาเปิดโปงการเป็นโสเภณี

ของเด็กสาวในชุมชนแรงงานของลอนดอน	โดยเขียนบทความเรื่อง	The	Maiden	

Tribute	of	Modern	Babylon	ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์	Pall	Mall	Gazette	บทความ

นีส้ะท้อนสภาพสงัคมขององักฤษในเวลานัน้ว่าศลีธรรมทางเพศมคีวามย้อนแย้ง

ในตัวเอง	 ในขณะที่ชนชั้นผู้ดีพยายามที่จะท�าให้ลูกตัวเองห่างไกลจากเรื่องเซ็ก	

แต่ผูใ้หญ่ทีม่าจากชนชัน้ผูด้กีลบัไปซือ้บรกิารทางเพศจากเดก็หญงิทีย่ากจน	ความ

ขดัแย้งนีส้ะท้อนความไม่เท่าเทยีมระหว่างชนชัน้	ชนชัน้ผูด้ทีีม่ฐีานะร�า่รวยมชีวีติ

ที่สุขสบายและอยู่กับภาพลักษณ์ของคนที่มีศีลธรรม	 ในขณะที่ชนช้ันแรงงานที่

ยากจนมีความอดอยากแร้นแค้นและถูกมองว่าไม่มีศักดิ์ศรีและต�่าต้อย	ดอฟชีค

อธิบายว่าพรมแดนเรื่องเพศในครอบครัวของชนช้ันผู้ดีจะถูกควบคุมอย่าง

เคร่งครัด	 ร่างกายของเด็กที่อยู่ในชนชั้นผู้ดีจะถูกควบคุมให้ห่างไกลจากเซ็ก	 แต่

ในชนชั้นแรงงาน	ร่างกายของเด็กถูกใช้เป็น	“วัตถุทางเพศ”	เพื่อบ�าบัดความใคร่

ของผู้ใหญ่	เซ็กของเด็กยากจนจะกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

	 ถึงแม้ว่าบทความของสเตดจะเปิดเผยด้านมืดของสังคมอังกฤษ	 

แต่ความคดิของสเตดทีม่ต่ีอโสเภณเีดก็กเ็ป็นความคดิของชนชัน้กระฎุมพทีีย่งัเชือ่

ว่าเด็กเป็นวัยที่บริสุทธิ์	 บทความของสเตดจึงเปรียบเสมือนการสร้างวาทกรรม

เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้น่าสงสารที่ตกเป็นเหยื่อกามราคะของผู้ใหญ่	 วาทกรรมนี้

ตอกย�้าศีลธรรมแบบวิกตอเรียนที่แยกเด็กออกจากเรื่องเซ็ก	 แต่เป็นวาทกรรมที่

ตามหลอกหลอนผูด้อีงักฤษ	เพราะโสเภณเีดก็ในลอนดอนอยูน่อกระเบยีบ	นอก 

กฎเกณฑ์ศลีธรรมทางเพศ	เดก็ทีเ่ลอืกท�างานเป็นโสเภณไีม่ได้คดิว่าตนเองบรสิทุธิ์

ผุดผ่องและไม่ได้ถูกบังคับหรือถูกล่อลวงให้ขายบริการ	 แต่เด็กเลือกท�างานเป็น

โสเภณีเพราะไม่สามารถไปท�างานอย่างอ่ืนได้	 การขายบริการทางเพศจะท�าให้

เด็กมีเงินเลี้ยงตัวเอง	 เลี้ยงพ่อแม่	 ไม่อดอยาก	 การเป็นโสเภณีด้วยเง่ือนไขทาง

เศรษฐกิจนี้จะถูกนิยามว่าเป็นการขายเซ็กเพื่อเอาชีวิตรอด	หรือ	Survival	Sex	
	 การศกึษาวจิยัโสเภณเีดก็จ�านวนมากจะเช่ือในความบรสุิทธ์ิของเดก็	
การจับคู่เด็กกับความบริสุทธิ์จึงท�าให้การขายบริการทางเพศของเด็กคือปัญหา
สังคมที่เลวร้าย	 นิยามความเป็นเด็กภายใต้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์และทฤษฎีล่วง
ละเมดิทางเพศในธรุกจิค้ากามคอืความรูก้ระแสหลกัทีท่�าให้สงัคมมองโสเภณเีดก็
เป็นความเสื่อมทรามทางศีลธรรม	 เป็นปัญหาอาชญากรรม	 และความรุนแรง 
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ทางเพศ	สังคมจะเพ่งเล็งไปที่กิจกรรมเซ็กมากกว่าจะท�าความเข้าใจอารมณ์และ
ความคิดของเด็กที่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์และกิจกรรมทางเพศ	 เซ็กถูกมองเป็น
ตัวปัญหามากกว่าจะเป็นเงื่อนไขของการไกล่เกลี่ยต่อรองเชิงอ�านาจระหว่าง 
เดก็กบัผูใ้หญ่	ปัญหาโสเภณเีดก็จงึมใิช่ปัญหาเกีย่วกบัเซก็ทีเ่ดก็เข้าไปยุง่เกีย่ว	แต่
เป็นปัญหาของความตืน่ตระหนกทางเพศทีส่งัคมไม่เข้าใจเซก็ของเดก็	ในบทความ
ของอบีเกล	เบรย์	(2009)	เรื่อง	Governing	the	Gaze:	Child	Sexual	Abuse	Moral	
Panics	 and	 The	 Post-Feminist	 Blindspot	 ชี้ว่าการปกป้องคุ้มครองเด็กจาก 
เซ็กและกิจกรรมทางเพศคือปฏิบัติการของอ�านาจภายใต้บรรทัดฐานของสังคม
เสรีนิยมใหม่	บรรทัดฐานนี้ต้องการท�าให้เด็กเป็นความไร้เดียงสา	ภายใต้ปฏิบัติ
การดังกล่าวเต็มไปด้วย	 “อ�านาจ”	 ที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเครือข่ายทางสังคม	
อ�านาจนีค้อืระเบยีบกฎเกณฑ์ทีส่งัคมน�ามาใช้ปกป้องคุม้ครองเดก็ให้ห่างไกลจาก
เซ็ก	 ร่างกายของเด็กจึงถูกครอบครองด้วยอ�านาจที่คอยเฝ้าระวังสอดส่องและ 
ขบัไล่เซก็อยูต่ลอดเวลา	ทัง้เดก็และผูใ้หญ่จึงหล่อเลีย้งอ�านาจนีร้าวกบัว่ามนัเจรญิ
งอกงามขึ้นเองในร่างกาย	“ความบริสุทธิ์”	ของวัยเด็กจึงกลายเป็นความจริงที่ไร้
ข้อสงสัยใดๆ	

กะเทยโสเภณี
	 การศึกษาเก่ียวกับโสเภณีที่เป็นคนข้ามเพศ	 ซึ่งรู้จักในนามกะเทย
หรอืสาวประเภทสอง	มกัจะให้ความสนใจเรือ่งการตกเป็นเหยือ่ความรนุแรงและ
การถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากสังคม	ในขณะเดียวกัน	กะเทย/สาวประเภทสอง
ที่ขายบริการทางเพศจะเป็นชายขอบของโสเภณี	 เพราะอัตลักษณ์ทางเพศแบบ	
“ข้ามเพศ”	คอือตัลกัษณ์ทีผ่ดิไปจากบรรทดัฐาน	กะเทยโสเภณจีงึถกูจดัวางให้อยู่
ในล�าดับชั้นต�่าสุดของการเป็นโสเภณี	และถูกเหมารวมให้อยู่ในกลุ่มโสเภณีชาย
ทีอ่ยูใ่นชมุชนเกย์	ทัง้ๆ	ทีก่ะเทยโสเภณแีละผูช้ายขายบรกิารมอีตัลกัษณ์ทีต่่างกนั	
มีลูกค้าต่างกัน	สิ่งเหล่านี้ท�าให้ชีวิตของกะเทยโสเภณีเต็มไปด้วยการดูหมิ่นซ้อน	
นโยบายของรฐัจะไม่พดูถงึปัญหาโสเภณกีะเทย	สวสัดกิารและการสงเคราะห์จะ
ไม่ไปถงึกะเทยทีข่ายบรกิารทางเพศ	สภาวะดงักล่าวนีค้อืความเหลือ่มล�้าของการ
มองโสเภณจีากบรรทดัฐานแบบรกัต่างเพศ	เพราะรฐัจะสนใจปัญหาโสเภณผีูห้ญงิ
และเด็กมากกว่ากลุ่มอื่น
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	 ในการศึกษาของคูลิค	 (1998)	 ชี้ว่ากะเทยในบราซิลรู้จักในนาม	

Travestis	คนเหล่านีม้เีพศก�าเนดิเป็นชายแต่มจีติใจเป็นหญงิ	ทราเวสทสิจะค่อยๆ	

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและร่างกายของตนเองให้เป็นหญงิตัง้แต่เดก็	ตัง้ชือ่ตวัเอง

เป็นหญิง	เข้ากลุ่มเพื่อนที่เป็นกะเทย	เรียนรู้การแต่งตัว	แต่งหน้า	ท�าผม	และใช้

ค�าพูดแบบผู้หญิง	จากนั้นจะเริ่มกินหรือฉีดฮอร์โมนเพศหญิง	ท�าศัลยกรรมเสริม 

เต้านม	 เปลี่ยนแปลงใบหน้า	 จนถึงผ่าตัดแปลงเพศ	 ทราเวสทิสเข้าสู่อาชีพการ

ขายบริการทางเพศเพื่อยืนยันในความเป็นคนข้ามเพศ	 การเป็นโสเภณีท�าให้ 

อตัลกัษณ์กะเทยของทราเวสทสิชดัเจน	พวกเธอไม่คดิว่าการเป็นโสเภณคีอืความ

ต�่าต้อยแต่เป็นงานที่ท�าให้เธอมีความสุข	 พวกเธอมีชีวิตอิสระและเลือกที่จะ

แสวงหาลูกค้าได้ด้วยตัวเอง	เช่น	ตามท้องถนน	ชายหาด	โรงแรม	รีสอร์ท	หรือ

ห้องน�า้สาธารณะ	การศกึษาของคลูคิเป็นความพยายามทีจ่ะเข้าใจประสบการณ์

ของกะเทยโสเภณ	ีซึง่วางอยูบ่นสมมตฐิานทีว่่าการเป็นโสเภณช่ีวยสร้างอตัลกัษณ์ 

ที่ชัดเจนให้กับกะเทย	 การศึกษาแนวน้ีจะสนใจกระบวนการสร้างอัตลักษณ์

มากกว่าจะตั้งค�าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่กะเทยโสเภณีต้อง 

ไกล่เกลี่ยต่อรองกับคนกลุ่มต่างๆ	ภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อน	นอกจากนั้น	กะเทย

โสเภณีจะถูกเหมารวมว่ามีคุณลักษณะหรืออัตลักษณ์แบบเดียวกันหมด	 ซึ่ง

เป็นการมองข้ามความหลากหลายของกะเทยโสเภณีที่นิยามร่างกายและความ

ปรารถนาทางเพศแตกต่างกัน

	 การศึกษาของลีชเทนทริตต์และอารัด	 (2004)	 อธิบายว่ากะเทย 

วัยรุ่นในอิสราเอลเลือกท�างานขายบริการทางเพศเพราะครอบครัวและเพื่อนไม่

ยอมรับความเป็นกะเทย	พวกเธอจึงถูกทอดทิ้งให้เผชิญชีวิตตามล�าพัง	การขาด

ทีพ่ึง่และขาดโอกาสท�าให้กะเทยวยัรุน่เลอืกทีจ่ะขายบรกิารทางเพศ	เพือ่นทีเ่ป็น

กะเทยด้วยกนัคอืคนส�าคญัทีท่�าให้กะเทยวยัรุน่ทีไ่ร้ทีพ่ึง่เข้ามาท�างานขายบรกิาร	

เมื่อเป็นโสเภณีอย่างเต็มตัวแล้ว	กะเทยวัยรุ่นก็จะเคยชินกับการหาเงินด้วยวิธีนี้	

และมองว่าโสเภณีท�าให้มีเงิน	 หาเงินง่าย	 ไม่ล�าบาก	 ไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้	 

ซึง่ต่างไปจากการท�างานอาชพีอืน่ๆ	การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาในเชงิหาแนวทาง

ช่วยเหลือและสงเคราะห์	 โดยมองว่ากะเทยคือผู้ที่ด้อยโอกาส	 ถ้ากะเทยวัยรุ่น 

ได้รับการพัฒนาทักษะทางอาชีพหรือมีการศึกษาก็จะท�าให้พวกเธอเลิกอาชีพ

โสเภณี	
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	 ทั้งการศึกษาแนวอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์	 ท�าให้ความเข้าใจ

เกีย่วกบักะเทยโสเภณเีป็นเรือ่งของคนทีด้่อยโอกาสทีด่ิน้รนแสวงหาทางออกด้วย

ตนเองโดยปราศจากการช่วยเหลือจากครอบครัวและสังคม	 เป็นการตอกย�้าว่า

กะเทยคือผู้ที่ขาดตกบกพร่อง	 และถูกกระท�าจากสังคม	 ถึงแม้ว่ากะเทยโสเภณี 

จะเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองและท�าให้เห็นความสัมพันธ์เชิงลบที่มีต่อ

ครอบครวัและคนรอบข้าง	แต่ประสบการณ์ดงักล่าวก	็“เรือ่งเล่า”	ภายใต้การนยิาม

และการให้ความหมายที่กะเทยสื่อสารออกไปในฐานะเป็น	“ผู้เล่า”	ระบบคุณค่า

ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่า	 ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ทางเพศ	พฤติกรรมทางเพศ	 ความ

ปรารถนาทางเพศ	ล้วนเป็นผลผลติทางสงัคมทีก่ะเทยน�ามาปฏบิตัแิละจารกึเป็น

ประสบการณ์และความทรงจ�า	ชวีติทางเพศทีม่อียูใ่นร่างของกะเทยโสเภณจีงึมิใช่	

“ความจริง”	 ที่อยู่นอกเหนือระเบียบกฎเกณฑ์ทางเพศที่สังคมสร้างไว้	 ดังนั้น	

การน�าประสบการณ์มาเป็นเคร่ืองพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถี

ของกะเทยจึงง่ายเกินไป	 กระบวนทัศน์แบบเรื่องเล่าจึงต้องได้รับการตรวจสอบ	

เพราะมิใช่ตัวแทนความจริงเก่ียวกับอัตลักษณ์หรือกามารมณ์	 แต่เป็นเพียง	

“ปฏิบัติการ”	 ของอ�านาจความรู้ที่กะเทยใช้เพื่อสร้างคุณค่าและความหมาย 

เกี่ยวกับเพศเท่านั้น

โสเภณีกับผู้ซื้อบริการทางเพศ
	 การศึกษาผู้ซ้ือบริการทางเพศ	 (ทั้งหญิงและชาย)	 เป็นเรื่องที่ท�าได้

ยากและเป็นเรื่องที่นักวิจัยมักจะมองข้าม	เนื่องจากผู้ซื้อบริการมักจะไม่เปิดเผย

หรือไม่อยากพูดถึงพฤติกรรมของตัวเอง	เพราะการแสวงหาความสุขจากโสเภณี	

(ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตาม)	เป็นเรื่องส่วนตัวที่คนแต่ละคนไม่อยากน�ามาเล่าให้

คนอื่นฟังโดยเฉพาะผู้ซื้อบริการที่เป็นผู้หญิง	 เป็นเกย์	 หรือเป็นผู้ที่มีต�าแหน่ง

หน้าที่ทางสังคม	 การหาความสุขทางเพศกับโสเภณีจะเป็น	 “ความลับ”	 ส�าหรับ

พวกเขา	 การท�าความเข้าใจวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้ซื้อบริการทางเพศจึงเป็น

แดนสนธยา	เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก	

	 อย่างไรกต็าม	การศกึษาพฤตกิรรมของผูซ้ือ้บรกิารทางเพศเท่าทีผ่่านมา 

(Weitzer,	2005)	พอจะบอกให้รูว่้าผูซ้ือ้บรกิารเหล่านีม้เีหตผุลอะไรทีเ่ลอืกแสวงหา
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ความสุขด้วยวิธีดังกล่าว	 เหตุผลแรกคือ	 การได้ปลดปล่อยความปรารถนาและ

ความต้องการทางเพศกับคนที่เขาคิดว่าตรงกับรสนิยมและความชอบส่วนตัว	

นอกจากนั้น	 ผู ้ซื้อบริการต้องการที่จะมีอิสระที่จะเลือกความสัมพันธ์เชิง

กามารมณ์ท่ีอยู่นอกบรรทัดฐาน	 บางคนไม่เคยพบคนที่ถูกใจในการสร้างความ

สัมพันธ์แบบปกติจึงเลือกที่จะเข้าหาโสเภณีซึ่งเขาสามารถเลือกได้	แต่การศึกษา

พฤติกรรมของผู้ซื้อบริการส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องการศึกษาปัจจัยและแรงจูงใจ	

ซึ่งนักวิจัยมักจะใช้แบบสอบถามและหาข้อสรุปเชิงปริมาณ	 เพื่อวิเคราะห์ว่า
เหตผุลแบบไหนทีผู่ซ้ือ้บรกิารมร่ีวมกนัมากทีส่ดุ	เช่น	การศกึษาของมอนโต	(2000)	
ซึ่งพยายามหาเหตุผลว่าท�าไมผู้ชายจึงเลือกซื้อบริการจากโสเภณีหญิง	 มีการ
ส�ารวจความคดิของผูช้าย	700	คน	ซึง่ส่วนใหญ่เลอืกซือ้บรกิารจากโสเภณเีพราะ
ต้องการความแปลกใหม่และความเร้าใจ
	 นอกจากการซือ้บรกิารจากโสเภณใีนพืน้ทีก่ายภาพแล้ว	การมองหา
เซ็กและกามารมณ์ในไซเบอร์สเปซก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ก�าลังแพร่หลายใน
ปัจจุบัน	 ในเว็บไซต์หาคู ่ทั้งหลาย	 จะมีการพูดคุยสนทนาและติดต่อในเชิง
กามารมณ์	 ในการศึกษาของเคิร์น	 (2000)	 พบว่า	 ผู ้ชายที่คุยกับผู ้หญิงใน
อนิเตอร์เนต็	ไม่ได้อยากได้แค่เซก็	หรอืมองว่าเป็นการซือ้บรกิารทางเพศ	แต่มอง
ว่าเป็นการหาความสุขทางใจ	 หาเพ่ือนที่สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ทาง
เพศได้	ผู้หญิงที่เข้ามาคุยด้วยจึงมิได้ถูกมองว่าเป็นโสเภณี	ดังนั้น	ประสบการณ์
การหาความสุขทางเพศจากคนที่มิใช่คนรัก	 มิใช่คนรู้จัก	 จึงเป็นเรื่องที่เหมารวม
ไม่ได้	 อารมณ์ความรู้สึกที่คนคนหนึ่งมีกับคนอีกคนหนึ่งอาจจะด�าเนินไปด้วย
ความคาดหวังที่ต่างกันและคาดเดาไม่ได้	ในแต่ละวัฒนธรรม	วิธีการหาความสุข
ทางเพศกับคนแปลกหน้าก็มีรูปแบบที่หลากหลาย	 การหาความสุขทางเพศของ
ชาวตะวันตกอาจจะต่างไปจากคนในสังคมอื่นๆ	 วิธีการที่ผู ้หญิงหาความสุข 
จากโสเภณีชายก็ไม่เหมือนกับวิธีการที่ผู้ชายหาความสุขจากโสเภณีหญิง	 เช่น
เดียวกัน	คนรักต่างเพศกับคนรักเพศเดียวกันก็ให้ความหมายกับการหาความสุข
ทางเพศจากโสเภณีต่างกัน
	 ความซับซ้อนและความหลากหลายจากประสบการณ์ของลูกค้า 
ทีซ่ือ้บริการทางเพศ	จงึยงัเป็นสิง่ทีค่ลมุเคลอื	การศึกษาส่ิงเหล่านีย้งัเป็นส่ิงจ�าเป็น	
และข้อมูลอาจท้าทายแนวคิดทฤษฎีแบบเดิมๆ	ที่เคยเชื่อกันมา	เช่น	ลูกค้าที่ซื้อ
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บรกิารทางเพศมองโสเภณใีนเชงิวตัถทุางเพศเพยีงอย่างเดยีว	ผูห้ญงิทีซ่ือ้บรกิาร
โสเภณีชายเป็นผู้หญิงไม่ดีหรือเป็นผู้ที่มีราคะความเช่ือเหล่านี้ยังต้องรอการ 
ตรวจสอบ	

โสเภณีกับการท่องเที่ยว
	 การท่องเทีย่วกบัการแสวงหาความสขุทางเพศเป็นสิง่ทีด่�ารงอยูร่่วมกนั 

ไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญหรือความตั้งใจก็ตาม	 การท่องเที่ยวได้ท�าให้มนุษย์มี
เวลาว่างทีจ่ะแสวงหาความสขุส่วนตวั	นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปยงัทีต่่างๆ	จะได้
พบกับสถานที่แปลกตา	 และพบผู้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรม	 ส่ิงที่มาพร้อมกับ
ธุรกิจท่องเที่ยวก็คือการบริโภค	 การจับจ่ายใช้สอย	 การช้อปปิ้ง	 การซื้อบริการ
ต่างๆ	ทีจ่ะท�าให้นกัท่องเทีย่วมคีวามสขุในช่วงเวลาพเิศษนี	้สิง่ทีน่่าสนใจคอื	เมอืง
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญในส่วนต่างๆ	 ของโลกจะมีสถานประกอบการยาม
ค�่าคืน	 เช่น	 บาร์	 ผับ	 ไนท์คลับ	 ดิสโก้เธค	 ฯลฯ	 สถานเริงรมย์เหล่านี้เป็นแหล่ง
ชมุนมุของคนจ�านวนมาก	มทีัง้ผูข้ายบรกิารทางเพศแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ	ผูข้ายบรกิารมทีกุเพศทกุระดบั	และมทีัง้นกัท่องเทีย่วทีต้่องการซือ้บรกิาร
แบบตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ	ความสมัพนัธ์เชงิกามารมณ์และกจิกรรมทางเพศทีเ่กดิขึน้
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ให้บริการความสุขทางเพศจึงมีความซับซ้อน	 เราไม่
สามารถระบุได้ชัดเจนว่าโสเภณีคือคนที่ท�าให้การท่องเที่ยวเฟื่องฟู	 หรือการ 
ท่องเที่ยวท�าให้โสเภณีแพร่ระบาด	เราจ�าเป็นต้องวิเคราะห์ให้ลึกลงไปกว่านั้นว่า
สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด
	 ในการศึกษาของ	โรซาลี	ซิลเวีย	ดอร์ฟแมน	(2011)	ตั้งข้อสงสัยและ
สังเกตว่าการท่องเที่ยวคือปรากฏการณ์ของสังคมทุนนิยมซึ่งมิได้เป็นเพียงกลไก
ที่ท�าให้ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้เท่านั้น	 แต่ยังท�าให้เกิดมายาคติ 
เกี่ยวกับการแสวงหาความสุขระหว่างคนรวยในโลกตะวันตกกับคนจนในโลก 
ที่สาม	 (ประเทศก�าลังพัฒนา	 และประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของตะวันตก)	 
การศึกษาโสเภณีในสังคมทุนนิยมที่ผ่านมา	 มักจะมองการค้าบริการทางเพศ
เป็นการกดขีข่่มเหงและการเอารดัเอาเปรยีบ	โสเภณจีะถกูมองว่าเป็นคนยากจน
ที่เสียเปรียบ	 ส่วนผู้ซ้ือบริการจะถูกมองว่าร�่ารวยกว่าและได้เปรียบ	 การมองใน
เชิงความสัมพันธ์แบบช่วงชั้นนี้	 มาจากสมมติฐานแบบเฟมินิสต์ซึ่งเชื่อว่าสังคม
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ทนุนยิมและการท่องเทีย่วเป็นอ�านาจของผูช้าย	ผูช้ายจะมีอ�านาจจบัจ่ายใช้สอย	
และแสวงหาประโยชน์จากผูห้ญงิ	เฟมนิสิต์จะมองว่านกัท่องเทีย่วชายจากตะวนัตก
คอืคนทีม่อี�านาจเหนอืกว่าและเอาเปรยีบผูห้ญงิในโลกทีส่ามทีย่ากจน	ความเชือ่
นี้วางอยู่บนกระบวนทัศน์การกดขี่ทางเพศ	หรือ	Oppression	Paradigm	ซึ่งมอง
โสเภณีและการขายบริการทางเพศเป็นความรุนแรงที่ผู้ชายมีต่อผู้หญิง
	 แต่กระบวนทัศน์การกดข่ีทางเพศ	 ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์
การขายบรกิารทางเพศทีด่�ารงอยูร่่วมกบัการท่องเทีย่วได้	เพราะผูท้ีใ่ห้บรกิารทาง

เพศจ�านวนมากมิได้นิยามตนเองเป็น	 “โสเภณี”	 และไม่ได้มีแต่เพียงเพศหญิง

เท่านั้น	 หากแต่ผู้ให้ความสุขทางเพศติดต่อสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย	ทั้งการเป็นเพื่อน	 เป็นไกด์	 เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ	และเป็นคน 

ที่รู้ใจ	 นักท่องเที่ยวก็ปฏิบัติต่อคนเหล่าน้ีในลักษณะที่หลากหลายเช่นกัน	 เช่น	 

ในการศึกษาของเพดิลล่า	 (2007)	 ชี้ให้เห็นว่าผู้ชายท้องถิ่นในสังคมโดมินิกันที ่

ขายบริการทางเพศให้กับนักท่องเที่ยวจากประเทศมหาอ�านาจ	 (อเมริกาและ

ยุโรป)	 ผู้ชายที่ให้ความสุขทางเพศเหล่าน้ี	 ชาวโดมินิกันรู้จักในนาม	 “แซงกี	 

แพงกีส์”	 (Sanky	 Pankys)	 ผู้ชายเหล่าน้ีจะนิยามตัวเองต่างไปจากผู้ชายที่มี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า	“บูการ์โรเนส”	(Bugarrones)	แต่

ทั้งสองกลุ่มจะแสดงบทบาทแบบผู้ชาย	(เป็นฝ่ายรุก/ฝ่ายสอดใส่)	และมิได้นิยาม

ตนเองว่าเป็นเกย์	 ผู้ชายเหล่านี้ล้วนให้บริการความสุขทางเพศแก่นักท่องเที่ยว 

ทั้งชาย	หญิง	และเกย์	 ในท�านองเดียวกัน	การศึกษาของคาบีซาส	 (2009)	ชี้ให้

เห็นว่าผู้หญิงคิวบาและโดมินิกันที่บริการความสุขทางเพศให้กับนักท่องเที่ยว	 

มิได้มองว่าตนเองเป็นโสเภณี	แต่มองว่าเป็น	“เพื่อนใจ”	ผู้ท�างานบริการ	ผู้ที่คอย

ช่วยเหลือและคอยดูแลนักท่องเที่ยว	 พวกเธอไม่คิดว่านักท่องเที่ยวชายจะกดขี่

ข่มเหงเธอแต่อย่างใด	 ทฤษฎีของเฟมินิสต์จึงไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องเซ็กและ

กามารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในการท่องเที่ยวได้	

	 โอคอนแนล	เดวดิสนั	(1998)	ตัง้ข้อสงัเกตว่าการขายบรกิารทางเพศ

ในสังคมทุนนิยมแบบโลกาภิวัตน์	 จ�าเป็นต้องมองความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 

ที่ปรากฏอยู่ระหว่างโลกตะวันตกที่เป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ	 กับโลกที่สาม 

ที่เป็นสังคมยากจน	ระบบทุนนิยมข้ามชาติที่ไหลบ่ามาพร้อมกับธุรกิจท่องเที่ยว
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และการค้าบรกิารทางเพศเป็นภาพสะท้อนความสัมพนัธ์เชิงอ�านาจทีน่กัท่องเทีย่ว

ตะวันตกมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนท้องถ่ินซ่ึงเลือกที่จะท�างานขายบริการทางเพศ

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 แต่ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ปรากฏไม่ได้

เกิดขึ้นในลักษณะการกดขี่ข่มเหง	 แต่จะมีลักษณะเป็นการไกล่เกลี่ยต่อรอง	 

นกัท่องเทีย่วไม่ได้มอี�านาจเหนอืกว่าและคนท้องถิน่ทีย่ากจนไม่ได้ถกูเอาเปรยีบ	

นักท่องเที่ยวและผู้ให้ความสุขทางเพศต่างฝ่ายต่างแสดงอ�านาจต่อกันภายใต้

เงื่อนไขที่ซับซ้อน

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการขายบริการทางเพศ	 

จึงมิใช่เรื่องของการกดข่ีทางเพศ	 มิใช่การยืนยันอ�านาจที่เหนือกว่าของผู้ชาย	 

แต่ความสัมพันธ์ที่ปรากฏคือการต่อรองเชิงอ�านาจ	 อ�านาจที่นักท่องเที่ยวและ 

ผู้ขายบริการทางเพศต่างมีอยู่ในตัวเอง	 และน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะท�าให้

ตนเองมีความสุขและได้รับการตอบสนองทั้งในเชิงอารมณ์และวัตถุ	เซ็กระหว่าง

นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจขายบริการทางเพศจึงมิใช่เรื่อง 

การระบายความใคร่เพื่อแลกเงินเท่านั้น	แต่ยังเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนทาง

อารมณ์และความรู้สึก	 ซ่ึงอาจถูกนิยามว่าเป็น	 “มิตรภาพ”	 ความผูกพัน	 ความ

ใกล้ชิด	 หรือความรัก	 ในท�านองเดียวกัน	 เรือนร่างของคนท้องถิ่นก็มิใช่	 “วัตถุ 

ทางเพศ”	 ท่ีมีไว้เพ่ือเป็นสินค้าทางกามารมณ์	 แต่เป็นเรือนร่างของความหมาย 

ที่คนท้องถิ่นจะใช้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

	 ในสถานเริงรมย์ยามค�่าคืนหรือสถานที่ต่างๆ	 ที่คนท้องถิ่นพบเจอ

กบันกัท่องเทีย่ว	แรงจูงใจหรอืบรรยากาศจะมผีลต่อการตดัสนิใจว่าตนเองจะยอม

มีเซ็กกับนักท่องเที่ยวหรือไม่	 คนท้องถ่ินที่ให้ความสุขทางเพศแก่นักท่องเที่ยว 

จะมิใช่	 “โสเภณี”	 ที่ท�างานอยู่ในบาร์หรือสถานประกอบการ	 (ซ่อง)	 หากแต่คน

ท้องถิ่นเหล่านี้จะท�างานรับจ้างและติดต่อกับนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมในหลาย

รูปแบบ	 เช่น	 นวดตามชายหาด	 เสิร์ฟอาหาร	 หรือขายของที่ระลึก	 เมื่อสร้าง

สัมพันธภาพกับนักท่องเที่ยวได้แล้ว	 พวกเขาก็สามารถตัดสินใจที่จะมีความ

สัมพันธ์ทางเพศกับนักท่องเที่ยวได้	 เงินที่ได้รับมาจึงมิใช่การซื้อขายเซ็ก	 แต่

เป็นการให้ของขวัญ	หรือ	“สินน�้าใจ”	ทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นต่างมีความ

พึงพอใจซึ่งกันและกัน	ในการศึกษาของแองเนส	(2008)	อธิบายว่าผู้หญิงที่ได้รับ

เงินจากนักท่องเที่ยวคิดว่าตนเองได้รับโอกาสในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น	 รูปแบบ
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ความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยากต่อ

การตัดสินด้วยทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์

	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ปรากฏอยู่ในการท่องเที่ยว

เชิงกามารมณ์	 ดอร์ฟแมนอธิบายว่าตัวตนของคนท้องถิ่นจะถูกสร้างขึ้นภายใต้

จินตนาการของคนผิวขาว	 เรือนร่างของคนท้องถิ่นจะกลายเป็นเสน่ห์ทางเพศ	

เป็นความเย้ายวนทางเพศ	 หรือเปรียบเสมือนเป็นร่างในจินตนาการทางเพศ 

ที่คนผิวขาวต้องการครอบครองและเชยชม	 เรือนร่างที่มีผิวสีน�้าตาลต่างไปจาก

ร่างขาวซีดของชาวยุโรป	 เรือนร่างของคนท้องถิ่น	 เช่น	 ร่างของผู้หญิงผู้ชายใน

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ในหมูเ่กาะแปซฟิิกและทะเลแครบิเบยีน	จงึมภีาพลกัษณ์

เชงิกามารมณ์และเป็นสญัลกัษณ์ของ	“ธรรมชาต”ิ	หมายถงึร่างทีย่งับรสิทุธิผ์ดุผ่อง	

ยังไม่ถูกปรุงแต่งจินตนาการเหล่าน้ีท�าให้นักท่องเที่ยวผิวขาวมองคนท้องถิ่นใน

เชิงสัญลักษณ์ทางเพศ	ตัวอย่างเช่น	 ในสมัยสงครามเวียดนาม	ทหารอเมริกันที่

เดนิทางเข้ามาในประเทศไทย	ลาว	กมัพชูา	และเวยีดนาม	ต่างมองผูห้ญงิบรกิาร

ด้วยสญัลกัษณ์ทางเพศ	ผูห้ญงิท้องถิน่เหล่านีค้อืจนิตนาการทางกามารมณ์ทีเ่ตมิ

เต็มความสุขทางเพศให้กับทหารอเมริกัน	 หรือในสังคมโดมินิกันและจาไมก้า	 

เด็กหนุ่มผิวสีน�้าตาลเข้มที่อยู่ตามชายหาดคือที่หมายปองทางเพศของเกย์และ 

ผู้หญิงผิวขาว

	 เซก็ทีป่รากฏระหว่างนกัท่องเทีย่วและคนท้องถิน่จงึเป็นปรากฏการณ์

ของจตินาการทางเพศ	(Sexual	Fantasy)	ทีค่นผวิขาวมองร่างของคนท้องถิน่เป็น	

“ร่างแห่งกามารมณ์”	ร่างที่ถูกท�าให้มีเชื้อชาติเผ่าพันธุ์	(Racialised	Body)	ในการ

ศกึษาของเคมปาด	ู (2004)	 อธบิายประเดน็นีว่้าจนิตนาการทางเพศนีค้อืเครือ่งมอื

ของอ�านาจทีค่นผวิขาวพยายามสร้าง	“ความเป็นอืน่”	ให้คนท้องถิน่ซึง่เกดิขึน้มา

ตัง้แต่ยคุอาณานคิม	อ�านาจนีไ้ม่ได้หายไปไหนแต่แปรเปลีย่นไปอยูใ่นวฒันธรรม

ท่องเที่ยว	สัญลักษณ์ของความไม่เท่าเทียมจึงมิใช่การกดขี่ข่มเหงหรือเอารัดเอา

เปรียบแบบนายกับทาส	 แต่เป็นความแตกต่างของสีผิวบนเรือนร่างทางเพศ

ระหว่างผู้เสพความสุขที่เป็นคนผิวขาวกับผู้ให้บริการความสุขที่เป็นคนท้องถิ่น

ความแตกต่างของเรือนร่างทางเพศน้ีตอบสนองจินตนาการซึ่งกันและกัน	 ทั้ง 

นักท่องเที่ยวผิวขาวและคนท้องถิ่นต่างก็ใช้ความแตกต่างของสีผิวเติมเต็มความ

พึงพอใจของตน	 “อ�านาจ”	 ที่หล่อเลี้ยงจินตนาการทางเพศในวัฒนธรรมการ 
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ท่องเที่ยวคืออ�านาจที่แปลงร่างตัวเองให้เป็นผู้สร้างความสุข	 ซึ่งเป็นปฏิบัติการ 

ทีต่่างไปจากเฟมนิสิต์และนกักฎหมายทีย่งัคงเชือ่ว่าเซก็ในการท่องเทีย่วคอืความ

เสื่อมเสียหรือเป็นต้นตอของการล่อลวงและความรุนแรงทางเพศ	 (Kempadoo,	

2009)	

	 เซ็กที่ปรากฏอยู่ในการท่องเที่ยว	จึงมิใช่เซ็กเพื่อแลกเงินแบบตรงไป

ตรงมา	มใิช่เซก็ของผูน้ยิามตนเองเป็นโสเภณท่ีีมองว่าการขายบรกิารทางเพศคือ

อาชีพ	 แต่เซ็กในการท่องเที่ยวเป็นเซ็กเชิงยุทธวิธี	 เซ็กเพื่อที่จะท�าให้คนท้องถิ่น

เข้าถึงโอกาส	ทรัพยากร	มิตรภาพ	และความสุข	เพื่อที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวได้

เติมเต็มจินตนาการและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เซ็กแบบนี้	 เรียกว่า	 Tactical	 Sex	

(Cabezas,	2009)	ดังนั้น	ความพยายามที่จะมองเซ็กในการท่องเที่ยวเป็นปัญหา

ทางสงัคม	ปัญหาศลีธรรม	ปัญหาความรนุแรงและการกดขีข่่มเหง	ปัญหาล่อลวง

และล่วงละเมดิทางเพศ	การมองแบบนีค้อืการตตีราคนตวัเลก็ตวัน้อยทีอ่ยูใ่นซอก

หลืบทางสังคม	 เราจะเห็นวาทกรรมตีตราเหล่านี้มาจากนักวิชาการและนักการ

เมอืงทีเ่คร่งครดักฎระเบยีบทางศลีธรรมแบบรกัต่างเพศ	และมองเซก็ว่าเป็น	“สิง่

สกปรก”	หรือ	“ความไร้ระเบียบ”	ความน่าเกลียดที่มีอยู่ในเซ็กและการท่องเที่ยว

จงึมไิด้มาจากชวีติของคนตวัเลก็ตวัน้อยทีเ่ลอืกใช้เซก็เพือ่สร้างชีวติให้ตวัเอง	หาก

แต่มาจากอ�านาจความรู้ของรัฐเสรีนิยมแนวอนุรักษ์ที่ให้คุณค่าเซ็กตามกรอบ

ประเพณีและตามกฎหมายเท่านั้น	 เซ็กที่อยู่นอกระเบียบกฎเกณฑ์หรือเซ็ก

นอกคอกทั้งหลายจึงกลายเป็น	“ปัญหา”	ทั้งหมด	(Kempadoo,	2009)	

โสเภณี ภาพสะท้อนความไม่เท่าเทียมในสังคมบริโภค
	 หากมองดูปรากฏการณ์โสเภณีหรือการใช้เซ็กเพื่อสร้างโอกาสทาง
สังคมและเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมโลกและโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน	 เราจะเห็น
ความย้อนแย้งของศีลธรรม	 ด้านหนึ่งเราจะเห็นการรุ่งเรืองเฟื่องฟูของการ 
ท่องเทีย่วทีม่เีรือ่งเซก็เป็นกลไกส�าคญัของการจบัจ่ายและการบรโิภค	อกีด้านหนึง่
เราจะเหน็มาตรการของรฐัทีพ่ยายามควบคมุ	จ�ากดั	และปิดกัน้การค้าบรกิารทาง
เพศภายใต้มายาคติเรื่องการล่อลวงเด็กและผู้หญิงให้เป็นโสเภณี	 ความขัดแย้ง 
ดังกล่าวนี้ได้ขับเคลื่อน	 “อ�านาจที่มองไม่เห็น”	 ซึ่งสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ที่
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เคร่งครดัให้กบัเซก็และโสเภณ	ีอ�านาจนีแ้ตกหน่อแพร่พนัธุแ์ละขยายตวัไปพร้อม
กบัทนุนยิมข้ามชาตแิละอดุมการณ์เสรนียิมใหม่เหน็ได้จาก	“ลทัธสิทิธมินษุยชน”	
“ลทัธสิทิธสิตร”ี	“ลทัธสิทิธเิดก็”	ฯลฯ	ทีแ่พร่พนัธุอ์ยูใ่นนโยบายของรฐัและองค์กร
ระหว่างประเทศ	อ�านาจนี้ขับเคลื่อนทั้งระบบทุนนิยม/บริโภคนิยม	 และจรรโลง
ศีลธรรมทางเพศแบบอนุรักษนิยมในเวลาเดียวกัน
	 การศึกษาของโซโลม่อน	 (2005)	 ช้ีให้เห็นว่าชาวเม็กซิโกที่ยากจนที่
เลอืกขายบรกิารทางเพศเป็นทีแ่สวงหาโอกาสทางเศรษฐกจิ	ถกูกระท�าจากรฐัทัง้
เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา	 คนที่ขายบริการทางเพศที่หาลูกค้าบริเวณชายแดน
ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจ�านวนมากจะถูกตีตราว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ท�าผิด
กฎหมายและท�าผดิศลีธรรมทางเพศ	โดยเฉพาะคนขายบรกิารทีเ่ป็นสาวประเภท
สองจะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหนักกว่าคนอื่นๆ	 เม่ือถูกจับตัวและน�าไปกักขัง	 
สาวประเภทสองเหล่าน้ีจะถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ก�าลังข่มเหง	 การเหยียดเพศ	
เหยียดเซ็ก	และเหยียดคนต่างด้าวจึงด�ารงอยู่ในชีวิตของคนจนที่ขายบริการทาง
เพศ	โซโลม่อนอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนอ�านาจที่ตอกย�้าว่าโสเภณีคือ	“ความ
ไร้ระเบยีบ”	หมายถงึอยูน่อกบรรทดัฐานเพศวถิแีบบรกัต่างเพศและศลีธรรมแบบ
ผวัเดยีวเมยีเดยีว	การจบักมุคนต่างด้าวทีข่ายบรกิารทางเพศจงึเป็น	“ปฏบิตักิาร”	
ของการใช้อ�านาจที่สังคมเห็นดีเห็นงาม	
	 การศกึษาของแอนดรชีาสเซวคิ	(2003)	แองเนส	(2008)	และวสีเตอร์	
(2010)	 อธิบายว่าแรงงานต่างด้าวที่ไปแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการ 
ขายบริการทางเพศให้กับคนผิวขาวในอเมริกาและยุโรป	 คือ	 “ตัวประหลาด”	 ที่
ไม่มีสิทธิ	 เพราะประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจเหล่านี้มองว่าการขายบริการ
ทางเพศของแรงงานต่างด้าวเป็นผลของการถูกล่อลวงและการบีบบังคับ	 ความ
คิดเรื่องการล่อลวงผู้หญิงและเด็กให้เป็นโสเภณีและส่งตัวไปขายบริการทางเพศ
ในประเทศที่ร�่ารวย	 คือมายาคติที่ท�าให้ลัทธิสิทธิมนุษยชนมีพลังและครอบง�า 
การสร้างนโยบายระดับชาติ	 เมื่อเป็นเช่นน้ีวาทกรรมเรื่อง	 “การตกเป็นเหยื่อ”	
(Victimisation	Discourse)	 ในการขายบริการทางเพศคือวาทกรรมที่ยากต่อการ
รื้อท�าลาย	วาทกรรมนี้ท�าให้	 “เซ็ก”	กลายเป็นสิ่งที่สะดุดตาและโผล่ขึ้นมา	ทั้งๆ	
ที่เซ็กเป็นเพียงปฏิบัติการทางสังคมอย่างหนึ่งไม่ต่างอะไรกับการกินอาหารหรือ
จบัจ่ายใช้สอย	เบือ้งหลงัทีซ่่อนอยูใ่นชวีติทีย่ากจนของผูข้ายบรกิารทางเพศ	เช่น	
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ความไม่เท่าเทียมทางสังคม	การศึกษา	การประกอบอาชีพ	และสวัสดิการต่างๆ	
จะไม่ถูกพูดถึง	 เบ้ืองหลังเหล่าน้ีจะเป็นเพียงเรื่องนอกประเด็นหรือเรื่องรอง
ส�าหรับนักสิทธิมนุษยชน	 นักกฎหมาย	 และนักสังคมสงเคราะห์	 ทั้งๆ	 ที่มันคือ 
สิ่งที่แยกขาดจากการขายบริการทางเพศไม่ได้	 และมีนัยส�าคัญต่อการท�าให้คน
คนหนึ่งเลือกที่จะเดินเข้าสู่การเป็นโสเภณีและใช้เซ็กเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม
และเศรษฐกิจ	 (Sagar,	 2009)	 และมีความส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจความ 
ไม่เท่าเทียมที่ปรากฏอยู่ในสังคมทุนนิยม/บริโภคนิยม	 ซึ่งประเทศมหาอ�านาจ 
ทางเศรษฐกิจแสวงหาประโยชน์จากประเทศยากจนในโลกที่สามมายาวนาน	
(Jagori,	2005)	

 

โสเภณี กามารมณ์แบบเหตุผลนิยม
	 กามารมณ์คือสิ่งที่มองไม่เห็น	 แต่เข้าใจได้จากการแสดงออกทาง

ร่างกาย	 ดังน้ัน	 “ร่างกาย”	 จึงมีความส�าคัญ	 ค�าถามก็คือในสังคมสมัยใหม่ซึ่ง 

ถูกครอบครองด้วยระบบเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์	 อารมณ์ทางเพศของมนุษย์ 

ถกูท�าให้กลายเป็นเรือ่งทางวตัถ	ุ(อวยัะเพศ)	ได้อย่างไร	ค�าถามนีส้ามารถตอบได้

ด้วยความคิดของฟูโกต์	 (1978)	 ซึ่งเคยวิพากษ์ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ว่าเป็น	

“ศลีธรรม”	ทีใ่ช้ตดัสนิความถกูและความผดิเกีย่วกบัเซก็และกามารมณ์ของมนษุย์	

ฟูโกต์ชี้ให้เห็นว่าความรู้วิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่	19	ท�าให้เซ็กกลายเป็น

เรือ่งทางศลีธรรม	โดยการจดัจ�าแนกชนดิของกามารมณ์เป็น	2	แบบ	คอื	อารมณ์

ที่ถูกต้องตามธรรมชาติ	 (รักต่างเพศ)	 และที่ผิดธรรมชาติ	 (เซ็กแบบอื่นๆ	 ที่มิใช่

ชายกบัหญงิ)	และในความเป็นเพศทีถ่กูต้องตามธรรมชาต	ิเซก็เพือ่การเจรญิพนัธุ์

แบบชายหนึง่หญงิหนึง่เท่านัน้ทีม่คีณุค่าทีส่ดุ	วธิกีารทีว่ทิยาศาสตร์เข้ามาควบคมุ

ศลีธรรมแบบนีเ้กดิขึน้ภายใต้ความรูช้วีวทิยาและโรคยาทางเพศ	ความรูท้ัง้สองนี้

จะเข้ามาจัดระเบียบพฤติกรรมและอารมณ์ทางเพศ

	 นอกจากวิทยาศาสตร์จะสร้างศีลธรรมให้กับเซ็กแล้ว	 ยังสร้าง	 

“ความจริงแท้”	 เกี่ยวกับตัวตนทางเพศให้กับมนุษย์ด้วย	 โดยใช้ความรู้ชีววิทยา

และโรคยามาประเมนิว่าตวัตนทางเพศเกดิมาจากอารมณ์ทางเพศ	เรามอีารมณ์

ความปรารถนาทางเพศแบบไหน	 ตัวตนทางเพศของเราก็จะเป็นแบบนั้น	 เช่น	

ผู ้ชายที่มีความเสน่หาและพึงพอใจในเพศหญิง	 ตัวตนของผู ้ชายคนนั้นคือ	 
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“รักต่างเพศ”	 ซึ่งถือว่าเป็นตัวตนที่ปกติ	 ถ้าผู้ชายมีความเสน่หากับเพศเดียวกัน	

ตัวตนของเขาก็จะเป็นโฮโมเซ็กชวล	 ซึ่งถือว่าผิดปกติ	 การท�าให้ความปรารถนา

ทางเพศเป็น	“ตัวตน”	ของบุคคลได้แพร่ออกไปภายใต้กลไกต่างๆ	เช่น	การสร้าง

ครอบครัว	 การแต่งงาน	 การสร้างความเป็นหญิงชายตามเพศสรีระ	 การแบ่ง

บทบาทหน้าที่ของหญิงชาย	ฯลฯ	กลไกเหล่านี้คือ	“การแปรขบวน”	ของอ�านาจ	

ความรู้เรื่องเพศแบบวิทยาศาสตร์จึงสอดแทรกเข้าไปอยู่ในความประพฤติและ

การปฏิบัติตัวของบุคคลโดยที่ไม่รู้ตัว

	 กามารมณ์ในสังคมแบบวิทยาศาสตร์	 คือ	 “กฎระเบียบชนิดใหม่”	 

ทีท่�าให้บคุคลกระตอืรอืร้น	ค้นหาและยนืยนัในความต้องการทางเพศของตวัเอง	

กฎระเบียบนี้คืออ�านาจที่ตกผลึกอยู่ในร่างกายของมนุษย์	 ร่างกายและสรีระ 

ทางเพศตามธรรมชาติจึงมิใช่อินทรีย์วัตถุ	 แต่เป็นวัตถุที่ถูกปรุงแต่งด้วยอ�านาจ	

อ�านาจทีเ่ข้ามาอยูใ่นร่างกายของเราแอบซ่อนตวัเองอย่างแนบเนยีนจนเราไม่คดิ

ว่ามันคืออ�านาจที่มากดทับเรา	 เพราะมันได้สร้างความสุข	 ความอิ่มเอม	ความ

พึงพอใจ	 ท�าให้เราค้นหาตัวตนทางเพศและความปรารถนาทางเพศที่เรายืนยัน

ว่าคือ	 “ตัวเรา”	 อ�านาจน้ีสร้างส�านึกเก่ียวกับกามารมณ์และความสุขทางเพศ 

ให้เรา	 เราจึงไม่คิดว่าเราถูกครอบง�าจากอ�านาจ	 แต่เราจะคิดว่าเรามีอิสระและ

เสรภีาพทีจ่ะแสดงตวัตนทีแ่ท้จรงิของเรา	เราเช่ือว่าการแสดงความปรารถนาทาง

เพศที่เราต้องการ	คือความจริงในตัวตนของเรา	

	 ฟูโกต์อธิบายว่าการแทรกแซงของอ�านาจความรู้แบบวิทยาศาสตร์

ลงไปในประสบการณ์เกี่ยวกับร่างกายของเรา	 มีความแยบยลและซับซ้อนมาก	

วชิาเพศศกึษา	จติวทิยาทางเพศ	ชวีวทิยาของการสบืพนัธุ์	อดุมคตขิองความเป็น

หญิงและชาย	รวมไปถึง	อุตสาหกรรมความงาม	สุขภาพ	สื่อที่กระตุ้นกามารมณ์	

และธุรกิจทางเพศ	 ล้วนเป็นกลไกที่น�าอ�านาจแบบวิทยาศาสตร์ไปสู่ร่างกายของ

เรา	 ในแง่นี้	 โสเภณีและการขายบริการทางเพศในสังคมสมัยใหม่ก็จัดเป็นกลไก

หนึ่งที่ส่งต่ออ�านาจความรู้แบบวิทยาศาสตร์	 อ�านาจชนิดนี้ท�าให้เรามีความสุข

และเบิกบานใจ	 ซึ่งเห็นได้ชัดจากการแสวงหาความสุขทางเพศกับโสเภณีและ 

ผู้บริการทางเพศในรูปแบบต่างๆ	

	 ในที่น้ี	 จะชี้ให้เห็นว่าโสเภณีและการขายบริการทางเพศในสังคม

บรโิภค	เปรยีบเสมอืน	“นายหน้า”	หรอื	“เครือ่งมอื”	ทีน่�าเอาอ�านาจวทิยาศาสตร์
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มาเพาะพันธุ์ในร่างกายของมนุษย์	 โสเภณีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

ทั้งที่นิยามตนเองและไม่นิยามตนเอง	 ล้วนเป็นกฎระเบียบของระบบเหตุผล 

ซึ่งท�าให้เรามองดูตัวตนทางเพศผ่านกามารมณ์และวิธีการที่เราจะท�าให้

กามารมณ์ได้รบัการเตมิเตม็และตอบสนอง	ในแง่นี	้ท�าให้เราคิดใหม่ว่าการใช้เซก็

เพื่อแลกเงิน	 หรือใช้เงินเพื่อหาความสุขจากเซ็กมิใช่กิจกรรมแลกเปล่ียนเชิง

เศรษฐกิจ	 หรือเป็นการท้าทายบรรทัดฐานของศีลธรรมทางเพศ	 (เซ็กนอกคอก	

เซ็กที่เสื่อมทราม)	 แต่เป็นการจัดระเบียบกามารมณ์	 ท�าให้อารมณ์ทางเพศมี 

หมวดหมู่	 มีตัวตน	 และมีแก่นแท้	 เพื่อที่บุคคลจะมีส�านึกทางเพศว่าเขาคือใคร	

เป็นใคร	ต้องการอะไร	และความสุขแบบไหนที่เขาปรารถนา

	 การเติมเต็มความสุขทางเพศผ่านการซ้ือบริการจากโสเภณี	 คือ	

“ปฏิบัติการ”	 ของกฎระเบียบทางเพศ	 (Practices	 of	 Sexual	 Discipline)	 ซึ่ง 

หล่อหลอมให้มนษุย์สร้างความสมัพนัธ์เชงิกามารมณ์ภายใต้ตรรกะของผูท้ีต่อกย�้า	

“ตวัตน”	ทีต้่องได้รบัการตอบสนองและการยนืยนั	โสเภณหีญงิมไีว้ตอกย�า้ตวัตน

ของผู้ชายรักต่างเพศ	โสเภณีชายมีไว้ตอกย�้าตัวตนของเกย์/โฮโมเซ็กชวล	ความ

สัมพันธ์ที่เรามีกับโสเภณีไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร	 คือการยืนยันกฎระเบียบของ 

ตัวตนทางเพศ	 หรือตัวตนของเพศวิถี	 โสเภณีจึงเป็นหลักฐานแห่งการแพร่พันธุ์	

(Proliferation)	และเพาะพนัธุ	์(Implantation)	ของเพศวถิแีบบวทิยาศาสตร์	(เหตผุล

นิยม)	ที่แนบเนียนและแยบยล
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	 ไม่มใีครปฏเิสธได้ว่าศลิปะเป็นเครือ่งมือในการแสวงหาการรบัรูท้าง

อารมณ์	เพื่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับตัวเอง	แต่ในทางกลับกันความพึงพอใจ

ในศิลปะนั้นก็ได้ถูกน�าไปใช้ในการเสริมสร้างอ�านาจทางการเมืองของผู้ปกครอง

และรัฐมาต้ังแต่สมัยโบราณ1 แต่ถึงกระน้ันความสัมพันธ์ของศิลปะกับอ�านาจ

ทางการเมืองก็ใช่ว่าจะราบร่ืนเท่าใดนักด้วยเหตุที่ศิลปะเรียกร้องความต้องการ

เป็นเอกเทศภายใต้สภาวะสมยัใหม่แต่กไ็ม่อาจต้านทานแรงของรฐัประชาชาตไิด้	

แม้นว่าตลอดระยะเวลาประวตัศิาสตร์ทีผ่่านมา	ศลิปะเองกม็กัจะด�ารงอยูใ่นฐานะ	

“คนรับใช้”	 ก็ตาม	 เช่น	 รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและศาสนา	 ดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

อะไรทีศ่ลิปินอาชพีจะยอมตนเป็นผูร้บัใช้2 ในเมือ่ศลิปินไม่สามารถหลกีพ้นสภาวะ

ของการรับใช้ไปได้ด้วยเงื่อนไขของกรอบรัฐประชาชาติที่มีมาตรฐาน	 “ศีลธรรม

อันดีงาม”	 ที่กินความครอบจักรวาลนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะท�ากันได้ง่ายๆ3	 ฉะนั้น 

การที่ศิลปินจ�านวนไม่น้อยผันตัวเองมาเป็นผู ้รับใช้และสร้างผลงานสนอง 

ต่อเง่ือนไขของรฐัภายใต้ความภาคภมูใิจทีไ่ด้รบัใช้ชาต	ิดงัทีป่รากฏให้เหน็ในยโุรป

ช่วงปี	1930-1945	ซึง่พอจะสรปุให้เหน็ว่าภายใต้สภาวะดงักล่าวนัน้ศลิปะทีร่บัใช้

อ�านาจทางการเมอืงจะปรากฏในรปูลกัษณ์แบบอย่างของการมชียัชนะเหนอืคน

อื่นเพื่อแสดงถึงศักด์ิศรี	 เกียรติภูมิ	 โดยสื่อสะท้อนผ่านผลงาน	 เช่น	 ประตูชัย	

อนุสาวรีย์	อาคาร	ประเด็นต่อมาศิลปะถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบ

พิธีกรรม	 เฉลิมฉลองความเชื่อ	 ความศรัทธา	 เช่น	 พิธีการสวนสนาม	 ราชพิธี	 

รัฐพิธี	มหามงคลต่างๆ	ประการสุดท้ายศิลปะถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการ

ศึกษาและโฆษณาชวนเชื่อภายใต้แนวคิดของคุณค่าและรสนิยมแห่งรัฐ	ไม่ว่าจะ

เป็นกิริยามารยาท	การแต่งตัวและรวมไปถึงภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

ต่างๆ4	ซึง่สภาวะทางศลิปะในประเทศไทยกไ็ม่ได้แปลกแยกแตกต่างจากเงือ่นไข	

ที่กล่าวมา	 ยิ่งไปกว่านั้นวิถีของศิลปะในประเทศนี้ยังผูกติดอยู่กับอ�านาจทาง

1
 ดู	Eric	Hobsbawn,	Art	and	Power:	Europe	under	the	dictators	1930-45,	Catalogue	
edited	by	David	Britt.	(The	Hayward	Gallery,	London,	1995)	p.	11.

2
 ธเนศ	วงศ์ยานนาวา,	ศิลปะกับสภาวะสมัยใหม่:	ความย้อนแย้งและความลักลั่น,	น.	46.

3  ธเนศ	วงศ์ยานนาวา,	ศิลปะกับสภาวะสมัยใหม่:	ความย้อนแย้งและความลักลั่น,	น.	47.
4 ดู	Eric	Hobsbawn,	Art	and	Power:	Europe	under	the	dictators	1930-45,	Catalogue	

edited	by	David	Britt.	(The	Hayward	Gallery,	London,	1995)	p.12.
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สถาบันหลักๆ	ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	อย่างเหนียวแน่น	แม้กระทั้งการ

แบ่งยุคสมัยทางศิลปะก็ยังผูกพ่วงอยู่กับรัชสมัยของการขึ้นครองราชย์	 หรือ

แนวคิดทางพุทธศิลป์ที่พุทธศาสนาถึงพุทธประวัติ	 อ�านาจศักดิ์สิทธิ์	 อภินิหาร

ต่างๆ	 หรือแม้แต่การสร้างชาติที่ก่อกอปรด้วยชนชั้นน�าเป็นผู้น�าทัพอันยิ่งใหญ่	

ซึง่ภาพลกัษณ์ทีเ่พิง่สร้างเหล่านีด้�ารงอยูใ่นอ�านาจทางการเมืองสมัยใหม่อยูท่ีก่าร

ผลิตการจัดการและการสร้างภาพลักษณ์	 (image)	 ให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยงาม	

ความคดิแบบนีท้�าให้การใช้สือ่และการโฆษณากลายเป็นสิง่จ�าเป็น	การสร้างภาพ

ในความหมายทีก่่อให้เกดิความเข้าใจผดิไม่เพยีงเป็นส่ิงจ�าเป็น	แต่ภาพทีส่ร้างขึน้

มายังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความหมายของสุนทรียะ	 (aesthetics)	 ที่เกิดจากการ 

มองเห็นการเมืองในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เน้นการสร้างภาพ	 โดยผ่าน

สือ่นัน้	ภาพลกัษณ์กลายเป็นความจรงิในตวัมนัเองมากกว่าเป็นเพยีงแค่การสร้าง

ภาพเพื่อการหลอกลวง5	 จึงไม่แปลกที่ภาพลักษณ์หรือผลงานทางศิลปะใน

ประเทศไทยที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาภายใต้โครงสร้างของอ�านาจรัฐนั้นส่ิงที่

ประชาชนประจักษ์พบเห็นจึงตกอยู่ในลักษณะของรูปหรือภาพเคารพสักการะ 

มากกว่าการรับรู้ชื่นชมด้วยอารมณ์ของความรื่นรมย์ในความเป็นศิลปะ

	 การสร้างภาพลักษณ์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะใน

ประเทศไทยอย่างจรงิจงัตามแบบอย่างของศลิปะตะวนัตกหรอืสมัยใหม่นัน้ตัง้แต่

ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่	5	เสด็จประพาสยุโรป	ได้ทรงเลื่อมใสศิลปะการ

เขยีนและการป้ันสลกัของศลิปินอติาเลยีน	ทรงให้ช่างเขยีนช่างสลกัจ�าลองรปูของ

พระองค์หลายต่อหลายรปู	ยิง่กว่านัน้ได้ทรงสัง่งานศลิปะประเภทประตมิากรรม

ส�าหรับตกแต่งสวนอัมพร	 และพระราชวังเป็นจ�านวนมากมาย	 ซึ่งงานศิลปะ 

เหล่านั้นเป็นงานสร้างข้ึนเพ่ือการค้า	 (Commercial	 art)	 ครั้นเม่ือถึงรัชกาลที่	 6	

พระองค์ท่านได้ทรงจ้างช่างป้ันช่างเขยีนชาวอติาเลยีนเข้ามารบัราชการหลายคน	

ที่ยังคงรับราชการอยู่	 ณ	 กรมศิลปากรปัจจุบันคือ	 ศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศร	ี 

(Prof.	C.	Feroci)	ด�ารงต�าแหน่งนายช่างชั้นพิเศษและคณบดีคณะประติมากรรม	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ท่านผู้นี้ได้ร่วมมือกับพระสาโรชรัตนนิมมานก์	 (ได้ถึงแก่

กรรมไปแล้ว)	 จัดต้ังโรงเรียนศิลปศึกษาข้ึนให้ช่ือว่า	 โรงเรียนประณีตศิลปกรรม 

5	 ธเนศ	วงศ์ยานนาวา,	ปฏิวัติบริโภค:	จากสิ่งของฟุ่มเฟือยมาสู่สิ่งจ�าเป็น,	น.	2.
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โบซาร์	ของฝรั่งเศส	หรือ	อาคาเดมีออฟอาร์ต	ในประเทศอิตาลี	แต่มีเพียงสอง

สาขา	คอื	จิตรกรรมกบัประตมิากรรมเท่านัน้	(Painting	&	Sclpture)	ต่อมาโรงเรยีน

ประณีตศิลปกรรมได้แปรสภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร	โดยความอุปถัมภ์

ของ	ฯพณฯ	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เมื่อปี	พ.ศ.	2486	สืบมาจนทุกวันนี้ 6	จาก

การอุปถัมภ์ของชนชั้นน�าและชนชั้นน�าของไทยก็มิอาจที่ปฏิเสธแนวคิดอิทธิพล

ทางศิลปวัฒนธรรมของยุโรปได้	 ซ่ึงในช่วงปลายศตวรรษที่	 19	 ชนช้ันสูงที่ไม่ใช่

กลุ่มโลกตะวันตกได้น�าเอายุโรปมาเป็นต้นแบบโดยพวกเขาเช่ือว่าประเทศจะ

ประสบความส�าเรจ็ตามแบบอย่างตะวนัตกหากปรบัตวัตามวฒันธรรม	ธรรมเนยีม	

ปฏิบัติและแม้กระทั่งการแต่งตัวตามแบบตะวันตกอันรวมไปถึงการน�าเอา

เทคโนโลยีการผลิตแบบตะวันตกเข้ามาใช้ 7	 การรุกคืบของวิถีตะวันตกกับการ

ต่อรองกับสยามในสมัยรัชกาลที่	 5	 ที่มีการเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้งใน

ปี	 พ.ศ.	 2444	 และ	 2450	 หลังจากนั้นประเทศไทยก็ย่างก้าวเข้าสู่ภูมิทัศน์ใหม่	

ทั้งด้านวิทยาการ	 เทคโนโลยี	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 และรสนิยมแบบตะวันตกได้

ซมึลกึจากชนชัน้น�าและแพร่กระจายไปสูก่ลุม่ชนต่างๆ	มกีารว่าจ้างช่างจากยโุรป

6	 ดู	 เขียน	 ยิ้มศิริ,	 การแข่งขันศิลปะระหว่างชาติประเภทประติมากรรม	 ในหัวข้อว่าด้วย	
‘นักโทษการเมืองซึ่งไม่มีใครรู้จัก’,	(รากเหง้า:	มหาวิทยาลัยศิลปากร)	น.	124.

7	 Paul	Harrison,	Inside	the	Third	World,	(Penguin	Books,	UK,	1986)	p.	45.

ภาพที่ 2  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
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มาประดษิฐ์ก่อสร้างอาคาร	สถาปัตยกรรม	ประตมิากรรมรปูป้ันกนัอย่างเอกิเกรกิ	

กลายเป็นที่นิยมของชนชั้นน�าของไทยเป็นอย่างยิ่ง

ภาพที่ 3  พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ณ สวนลุมพินี 

	 วถิสีมยัใหม่จากยโุรปอนัเกดิจากความนยิมชมชอบของชนช้ันน�าได้

ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างทางศิลปะ	 วัฒนธรรมและพัฒนามาสู่การสถาปนาเป็น

สถาบันทางศิลปะ	 เพ่ือศึกษาเรียนรู้หลักวิชาศิลปะที่ทันสมัย	 แต่ในเม่ือความรู้

ทางศลิปะและวทิยาการสมยัใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานทีต้่องอาศยัทกัษะฝีมอื

ความแม่นย�าทางโครงสร้างต่างๆ	ทางศิลปะ	หรือแม้แต่หลักวิชาการศิลปะสมัย

ใหม่ยังไม่ปรากฏในสยาม	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ชนชั้นน�าต้องจ้างคนที่เชี่ยวชาญ

มาเป็นผู้สร้างงานให้	 และ	 Corrado	 Freoci	 หรือ	 ศิลป์	 พีระศรี	 ประติมากร

ชาวเมืองฟลอร์เรนซ์	 ประเทศอิตาลี	 ได้ถูกจ้างมาในฐานะช่างปั้นประติมากร

ในราชส�านัก	 ซ่ึงการเข้ามาของศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 นั้นมีพื้นฐานมาจาก
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ความปรารถนาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสงค์จะจ้าง

ศิลปินอิตาลีมารับราชการ8	สถานะบทบาทของ	Corrado	Freoci	ที่เข้ามาในช่วง

แรกเมือ่ปี	พ.ศ.	2466	นัน้ต้องถกูทดสอบจากราชส�านกัโดยให้ทดลองป้ันพระบรม

รูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยไม่มีใครกราบบังคมทูลอัญเชิญ

ให้เสด็จพระราชด�าเนินมาประทับเป็นแบบเลย	 ผลงานที่ออกมาจึงไม่เป็นที่

ประทับใจเหล่าข้าราชการผู้ใหญ่และศาสตราจารย์ศิลป์ก็ไม่สามารถปั้นเจ้านาย

ในสมัยนั้นได้ด้วย	 ถือว่าจะไม่เป็นศิริมงคลแก่ตน	 แต่ในที่สุดสมเด็จเจ้าฟ้า- 

กรมพระยานริศฯ	 ท่านคงจะเห็นแววอัจฉริยะของศิลปินด้วยกันจึงได้ยอมเสด็จ

มาประทับเป็นแบบให้ศาสตราจารย์ศิลป์ปั้น	 ผลงานชิ้นนั้นได้ถูกน�ามาแสดงให้

เหล่าเสนาบดทีัง้หลายได้ชมโดยทีส่มเดจ็ฯ	พระองค์นัน้ทรงเป็นผูใ้ห้ค�ารบัรองว่า

ผู้ปั้นมีฝีมือเป็นเลิศ	 ในที่สุดทุกคนได้ยอมรับในความสามารถของศาสตราจารย์

ศิลป์	 ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณ

เสด็จราชด�าเนินมาประทับน่ังเป็นแบบให้ปั้นด้วยพระองค์เอง	 ผลงานชิ้นนี้เป็น 

ที่พอพระราชหฤทัย9	 	 ซึ่งความพึงพอใจของชนช้ันน�าในขณะนั้นก็คือ	 การปั้น 

รูปเหมือน	ถ้าหากช่างป้ันคนนีท้�าไม่เหมอืนแล้วกเ็ป็นเรือ่งยากทีจ่ะท�างานรบัใช้ได้

และยิง่ไปกว่านัน้ถ้าหากสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศิรานวุดัตวิงศ์ไม่ทรงโอบอุม้

ช่วยเหลอืไว้แล้วนายช่างฝรัง่คนนีอ้าจจะตกงานหรอืไม่กต้็องกลับฟลอร์เรนซ์ด้วย

ซ�้า	“อาจารย์ศิลป์เกือบไม่ได้อยู่เมืองไทย	เพราะตอนที่มาใหม่ๆ	นั้นยังไม่มีใคร

รูจ้กัฝีมืออาจารย์ศลิป์ว่าเก่งหรอืไม่อย่างไร	จงึเข้ามาเกอืบตกงาน	กพ็อดสีมเดจ็ฯ	

ท่านมรีบัสัง่ให้ทดลองป้ันพระพกัตร์หล่อทองสมัรดิ	รบัสัง่ว่าถ้าป้ันได้เหมอืนกจ็ะ

กราบถวายบังคมทูลขอให้อาจารย์ศิลป์อยู่เมืองไทยต่อ	 ปรากฏว่าอาจารย์ศิลป์

ปั้นได้เหมือนมาก	 ในหลวงทรงโปรดอาจารย์ศิลป์จึงได้อยู่เมืองไทยไปตลอด

ชีวิต”10

8	 อ�านาจ	เย็นสบาย,	อทิธพิลของศลิปกรรมตะวนัตกทีม่ต่ีอศลิปกรรมไทยตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2492	
ถึง	พ.ศ.	2522,	น.	67.

9	 ดู	พิษณุ	ศุภนิมิต,	50	ปี	มหาวิทยาลัยศิลปากรกว่า	50	ปี	คณะจิตรกรรมฯ,	(50	ปี:	50	
จินตภาพ)	น.	71.

10	 อ้างใน	 อ�านาจ	 เย็นสบาย,	 อิทธิพลของศิลปกรรมตะวันตกที่มีต่อศิลปกรรมไทยตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.	2492	ถึง	พ.ศ.	2522,	น.	32.
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	 ช่วงตลอดชีวิตที่ศิลป์	 พีระศรี	 ที่ท�างานอยู่ในประเทศไทยนั้นมี
บทบาทส�าคัญต่อวิธีคิดในวงการศิลปะสมัยใหม่	 ปฏิบัติตามแนวคิดในเชิง 
มนุษยนิยมตามหลักวิชาการศิลปะแบบสมัยฟื้นฟูวิทยาการในอิตาลี	 ซ่ึงไม่หวือ
หวาตามศิลปินกลุ่มก้าวหน้าแบบ	Futurism	หรือ	Cubism	อาจเป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่ชนชั้นน�าในชุดนั้นต้องประสงค์กับจริตที่ต้องการก็เป็นได้	การยินยอมพร้อมใจ
ของชนชั้นน�าให้ศิลป์	 พีระศรี	 เป็นผู้วางรากฐานทางศิลปะสมัยใหม่เดินตาม
แนวคดิหลกัวชิาการศลิปะ	ในช่วงก่อร่างสร้างชาตกิย็ิง่สะท้อนให้เหน็ถงึการวางใจ
ให้กับผู้ถูกอุปถัมภ์ที่สามารถตอบสนองต่อการท�างานให้กับกลุ่มชุมชนของตน	
การเปลี่ยนชื่อจาก	Corrado	Freoci	ในปี	พ.ศ.	2487	พร้อมกับโอนสัญชาติไทย
มาเป็นชือ่	ศลิป์	พรีะศร	ีด้วยเหตผุลทางการเมอืงและเพือ่ความปลอดภยัอนัมผีล
จากสงครามโลกครัง้ที	่211	นัน้อนัทีจ่รงิกเ็พือ่ให้ประตมิากรทีร่บัใช้ราชส�านกัอาศยั
อยูต่่อไปเพือ่วางรากฐานการศกึษาศลิปะสมยัใหม่ในประเทศไทยและสะท้อนให้
เห็นถึงการยอมรับถึงความส�าคัญของศิลปะที่มีบทบาทต่อสังคม	 ซึ่งส่ิงเหล่านี้
พสิจูน์ให้ชนชัน้น�าของไทยได้เหน็เป็นประจกัษ์ถงึผลงานประตมิากรรมขนาดใหญ่
ชิ้นต่างๆ	ที่ติดตั้งตามที่สาธารณะทั่วมุมเมือง	เช่น	อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	(2477)	
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 (2482-2483)	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 (2485)	อนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ	(2484)12

	 การพสิจูน์ตวัเองของศลิป์	พรีะศร	ีตัง้แต่เข้ามาในสยามปี	พ.ศ.	2466	
ให้กบัราชส�านกัและชนชัน้สงูได้รบัรูเ้หน็ฝีมอืในฐานะช่างป้ันประตมิากรฝีมอืดทีี่
ถกูคดัเลอืกมาจากอติาล	ีจนกระทัง่รฐัไทยยอมรบัให้เป็นผูว้างรากฐานการศึกษา
ศิลปะตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนปรับให้เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี	 2486	 โดย
ความเห็นชอบของ	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม13	อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์เป็น

อย่างดีจากหลวงวิจิตรวาทการ	 และพระยาอนุมานราชธน14	 ในการดูแลอย่าง

11	 ดู	วิบูลย์	ลี้สุวรรณ,	ชีวิตและงานของศิลป์	พีระศรี,	น.	36.
12	 ดู	 พิพัฒน์	 พงศ์ระพีพร,	 โรงเรียนประณีตศิลปกรรม	 โรงเรียนศิลปากร,	 (“รากเหง้า”	

มหาวิทยาลัยศิลปากร)	น.	19.
13	 จอมพล	 ป.	 พิบูลสงครามเป็นผู้สนับสนุนและเป็นก�าลังส�าคัญอย่างยิ่งในการสถาปนา

มหาวทิยาลยัศลิปากร	รวมทัง้มกีารก่อตัง้กระทรวงวฒันธรรม	ระหว่างปี	พ.ศ.	2495-2501.
14	 พระยาอนุมานราชธน	 และหลวงวิจิตรวาทการ	 เป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลแนวคิดทางด้าน

ศิลปะ	วัฒนธรรมไทยให้กับศิลป์	พีระศรี	ตลอดช่วงที่รับราชการอยู่ในประเทศไทย.
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ใกล้ชดิ	นอกเหนอืจากการทีร่ฐัได้สถาปนาความเป็นศลิปะเข้าสูร่ะบบสถาบนัการ

ศึกษาแล้ว	 กลไกของสถาบันที่อุปถัมภ์ค�้าชูจากรัฐยังได้ผลิตชุดความรู้	 แนวคิด

ทางศลิปะออกมาเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างต่อเนือ่ง	นบัตัง้แต่ทศวรรษที	่2490	

เป็นต้นมาทั้งพระอนุมานราชธนและศิลป์	 พีระศรี	 ได้แปลต�ารา	 เขียนบทความ	

ผลติเอกสารเกีย่วกบัศลิปะออกมา	เช่น	หนงัสอืศลิปะสงเคราะห15	ตพีมิพ์ปี	พ.ศ.	

2500	เขียนโดยศิลป์	พีระศรี	แปลโดยพระยาอนุมานราชธน	ซึ่งเป็นด�าริและการ

อนุเคราะห์สนับสนุนโดยจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 หนังสือเล่มนี้ได้กลายเป็น

15 ศิลปสงเคราะห เป็นพจนานุกรมศัพท์ศิลปะของชาวตะวันตก	 โดยศาสตราจารย์ศิลป์	
พรีะศร	ีคณบดคีณะประตมิากรรม	มหาวทิยาลยัศลิปากร	เรยีบเรยีงเป็นค�าอธบิายในภาษา
อังกฤษ	 ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน	 ราชบัณฑิต	 ประเภทวรรณศิลป์	 สาขาวิชา
วรรณกรรมและภาษาศาสตร์	 แปลเป็นภาษาไทย,	 พิมพ์ครั้งที่	 1	 ในปี	 พ.ศ.	 2500	 โดย
ราชบัณฑิตยสถาน	ด้วยความริเริ่มและความอนุเคราะห์ของ	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม.

ภาพที่ 4  พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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คมัภร์ีทางความรูใ้นบญัญตัศิพัท์และความหมายของศิลปะสมัยใหม่จากตะวนัตก

ที่ท�าให้ผู้คนในวงการศิลปะได้รู้จักอย่างกว้างขวาง	 การปูพรมองค์ความรู้ควบคู่

ไปกับการสร้างผลงานศิลปะและมีสถาบันการศึกษาศิลปะเป็นส่วนที่รองรับและ

ผลิตนักศึกษาตามแนวคิดของผู้สถาปนา	อันเป็นการสถาปนาขึ้นตามความเห็น

ชอบของจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ผู้ซึ่งชื่นชอบแนวคิดชาตินิยมตามแบบอย่าง

ของฟาสซิสม์	 ในยุคนั้นและได้สร้างความฮึกเหิมในการสร้างชาติในยุคของ 

การเปลี่ยนผ่านสู่ภาพลักษณ์และสื่อศิลปะต่างๆ	 โดยมีหลวงวิจิตรวาทการ	 

นักวัฒนธรรมชาตินิยมเป็นขุนพลคู่กาย	 ได้สร้างประดิษฐ์สถาปนาชุดความรู	้ 

ความคิด	ทางวัฒนธรรมผ่านงานเขียน	บทประพันธ์ชนิดต่างๆ	ส่วนด้านศิลปะ

นั้นก็มีมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีศิลป์	 พีระศรี	 คอยก�ากับดูแลเพื่อผลิตศิลปิน 

ภายใต้แนวคิดศิลปะสมัยใหม่

	 ศิลปะสมัยใหม่	 ในแนวคิดใด?	 ถึงจะสอดคล้องกับสภาวะของการ

เปลี่ยนแปลงผ่านทางการเมือง	 วัฒนธรรม	 แบบชาตินิยมในยุคจอมพลแปลก	

แน่นอนว่าคณะของท่านผู้น�าและชนชั้นน�าของประเทศ	 คงจะไม่สนับสนุน 

ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เพ่ิงเห็นชอบให้สถาปนาขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่

ตอบสนองต่อแนวทางศิลปะแบบชาตินิยมอย่างแน่นอน	 จึงไม่แปลกที่ผลผลิต

ทางศิลปะจากสถาบันศิลปะสมัยใหม่ของไทย	 ได้ด�าเนินนโยบายตอบสนองต่อ

กลไกของรฐัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	แต่สถาบนัแห่งนีก้ไ็ม่ได้ด�าเนนิการเรยีนการสอน

ตามแนวคิดศิลปะแบบก้าวหน้า	 (avant-grade)	 ดังที่เกิดขึ้นในยุโรปช่วงนั้น	 

กลับมาเน้นการเรยีนการสอนตามหลกัวชิาการศลิปะ	(Academic	art)	ทีเ่น้นทกัษะ

ทางช่าง	องค์ประกอบศลิป์	หลกัการกายวภิาค	ภาพเหมอืน	ภาพทวิทศัน์	เป็นต้น	

ทัง้นีก้เ็พือ่ทีจ่ะให้บรรดาผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาออกมาเสรมิสร้างผลงานศลิปะให้กบั

ความเป็นชาตนิยิมทีเ่พิง่สถาปนาและต้องการภาพประตมิากรรมอนสุาวรย์ี	เพือ่

ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ	 ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเป็นวีรบุรุษ	 วีรสตรี	 ที่ได้

กอบกู้และสร้างชาติไทยขึ้นมา	 ซ่ึงแนวคิดเช่นนี้ได้ด�าเนินรอยตามวิถีทางของ 

ฟาสซิสม์เพื่อสนองต่อกลไลของรัฐ	และอาจารย์ศิลป์	พีระศรี	ก็หนีไม่พ้นจากวิถี

ความคิดที่สอดประสานกับแนวคิดของท่านผู ้น�าชาตินิยมของไทยในยุค 

เปลี่ยนผ่านเช่นกัน
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	 ภายใต้แนวคิดชาตินิยมของผู้น�าประเทศไทยยุคนั้นผสานกับคติ

ศิลปะแบบจริง	(Natural	Realism)16	แบบยุโรป	โดยเฉพาะจากอิตาลี	ซึ่งเป็นฐาน

แนวคิดของผู้สถาปนาสถาบันศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยนั้น	 ทั้งสองแนวคิด

นี้ผสมผสานสอดคล้องกันอย่างดีย่ิงที่จะเสกสรรปั้นแต่งวาทกรรมการสร้างชาติ

ผ่านผลงานศิลปะที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้	 ดังจะปรากฏให้เห็นในงานศิลปะ	

เช่น	ประติมากรรมอนุสาวรีย์ต่างๆ	ที่เชิดชูชนชั้นน�าของประเทศ	แต่ในทางกลับ

กันศิลปะที่ผลิตขึ้นจากฝีมือชาวบ้านน้ันได้ถูกลดทอนลงไปเหลือเพียงงาน

หตัถกรรมทีไ่ม่จ�าเป็นจะต้องเทยีบชัน้กบังานทีผ่ลติออกมาจากสถาบนัทางศลิปะ

ที่รัฐอุปถัมภ์ค�้าชู

	 ตลอดระยะเวลาที่ศิลป์	 พีระศรี	 เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในฐานะ

ลูกจ้างของราชส�านักและมาเป็นข้าราชการในกรมศิลปากรในฐานะข้าราชการ

ของรัฐ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2466	จนกระทั่งวายชนม์ในปี	พ.ศ.	2505	นั้นจะเห็นได้ว่า

อ�านาจ	 บทบาท	 และหน้าที่ของท่านผู้นี้อยู่ในสถานะของผู้รับใช้สนองตอบต่อ

ความชื่นชอบของบรรดาชนชั้นน�าในขณะนั้นและเป็นผู้ท�างานตอบสนองต่อ

นโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการสร้างประติมากรรมเหมือนจริง 

ในรูปของอนุสาวรีย์เพื่อสนับสนุนอุดมการณ์ชาติตามนโยบายของจอมพล	 

ป.	 พิบูลสงคราม	 (2481-2487)	 จนมีผลไปถึงการยกฐานะโรงเรียนผลิตศิลปิน 

ในสังกัดกรมศิลปากรให้เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร	 (2486)	 โดยมีศิลป์	 พีระศรี	

ประติมากรจากอิตาลีเป็นผู้วางหลักสูตรการศึกษาและผลิตศิลปินส�าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของไทยอย่างมากมาย17	 ซึ่งกระบวนการผลิตและประดิษฐ์สร้าง

ทางศิลปะ	 วัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการออกแบบวาทกรรมชาติเพื่อเสริม

แนวคิดในเรื่องความ	 “ถูกต้อง”	 และ	 “ดีงาม”	 ให้แข็งแกร่งและเพื่อรักษาให้

ขนบประเพณีอันเป็นที่เคารพ	 ซ่ึงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษได้คงอยู ่ต่อไป	

วฒันธรรมมกัจะถกูมองว่าเป็นลกัษณะทีโ่ดดเด่นของประเทศไทย	มคีวามส�าคญั

ยิ่งต่อเสถียรภาพและบูรณภาพของประเทศ18

16	 ดู	ด�ารง	วงศ์อุปราช,	ศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี,	น.	24.
17	 ดู	ศิลปะแห่งรัชกาลที่	9,	ทศวรรษที่	1,	2489-2498,	น.	44.
18	 ดู	อภินันท์	โปษยานนท์,	ศิลปะแห่งรัชกาลที่	9,	น.	28.
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	 การปลกูฝังความเชือ่	ความศรทัธา	ความถกูต้องและดงีามผ่านเครือ่ง

มือกลไกของรัฐในรูปแบบของผลงานศิลปะ	หรือหน่วยวัฒนธรรมต่างๆ	อันรวม

ไปถึงสถาบันการศึกษาน้ันเป็นไปตามอุดมการณ์ของชนช้ันน�าและรัฐเพื่อ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะของตนเอง	 ซึ่งในช่วงระยะเวลาของการ

สร้างชาติและการเปลี่ยนผ่านนั้น	 ผลงานศิลปะโดยตัวของมันเองถูกรัฐน�ามาใช้

ในการก�ากับควบคุมสังคม	 โดยมีเครื่องมือทางความเชื่อ	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	

ศาสนาเป็นตัวก�ากับและสร้างสุนทรียะแห่งรัฐขึ้นมา	 ซ่ึงผลงานเหล่านี้ท�าให้เกิด

วถิทีศันาในเชงิความศกัดิส์ทิธิม์อี�านาจบญุบารมีทีสู่งส่งและโดยสถานะของศิลป์	

พีระศรี	ในฐานะผู้ถูกจ้างมารับใช้ชนชั้นน�าและเป็นลูกจ้างของรัฐที่ถูกขนาบและ

ก�ากับด้วยอ�านาจของผู้จ้างก็ยากที่จะมีอ�านาจต่อรองใดๆ	นอกจากท�างานภาย

ใต้กรอบอดุมการณ์ของการชีน้�าจากผูอ้ปุภมัภ์และผลผลิตทางผลงานศิลปะจงึอยู่

ในฐานะเคร่ืองมือของผู้อุปถัมภ์	 เพ่ือน�าไปใช้ให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของ

ตนเองเท่านั้น

ภาพที่ 5  ตนแบบพระพุทธรูปปางลีลา ณ พุทธมณฑล
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 การศกึษาสถาบนัการเมอืงได้ถกูศกึษามาทางรฐัศาสตร์อย่างยาวนาน	

และโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาวชิาการเมอืงเปรยีบเทยีบ	(comparative	politics)	

ทีม่กีารพฒันาการศกึษาเกีย่วกบัสถาบนัในแต่ละยคุสมยัทีแ่ตกต่างกนั1	ซึง่ถอืว่า

การศึกษาสถาบันเป็นการศึกษาที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะสถาบันเป็น

ส่วนประกอบทีส่�าคญัของพืน้ทีท่างการเมอืง	อนัหมายถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั

การปกครองและการจัดการกิจการสาธารณะเกิดขึ้นในองค์กรหรือผ่านองค์กร	

และสถาบันยังเป็นผู้ครอบครองและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ	 นอกจากนี้สถาบัน

ยงัท�าให้เกดิโอกาสและข้อจ�ากดัส�าหรบัการตดัสนิใจเลอืกและการกระท�าทางการ

เมือง2	 ท�าให้มีการศึกษาเร่ืองสถาบันกันอย่างยาวนานและมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ทฤษฎีให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นซึ่งบทความชิ้นนี้เป็นบทความที่พยายามจะ

อธิบายถึงพัฒนาการบางส่วนจากสถาบันนิยมเก่า	 (old	 institutionalism)	 ไปสู่

แนวคิดสถาบันนิยมใหม่	(new	institutionalism)	ทั้งนี้จะอธิบายเพื่อตอบค�าถาม

ส�าคัญว่า	 สถาบันนิยมเก่าแตกต่างจากสถาบันนิยมใหม่อย่างไร	 รวมถึงอธิบาย

ถึงแนวทางการศึกษาบางแนวทางที่อยู่ภายใต้แนวคิดสถาบันนิยมเก่าและใหม่

เพื่อให้เห็นถึงตัวอย่างและจุดเน้นของแต่ละแนวทางการศึกษาด้วย	และสุดท้าย

จะน�าเสนอถึงแนวทางการศึกษาศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

	 การนิยามสถาบันในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแนวทาง

ใหญ่ๆ	กล่าวคือ	แนวทางแรก	ศึกษาสถาบันในฐานะองค์กรที่เป็นทางการ	และ

อีกแนวทางหน่ึงศึกษาสถาบันในฐานะกระบวนการที่มีผลต่อพฤติกรรม	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	 ชุดกติกาและวิถีปฏิบัติ3	 ซ่ึงทั้งสองมุมมองที่มองสถาบันแตกต่าง

กันล้วนมีประโยชน์ต่อการศึกษารัฐศาสตร์ทั้งสิ้น	 รวมถึงมีข้อเด่นและข้อด้อย 

ของแต่ละแนวทาง	ซึ่งสามารถสรุปสิ่งที่ส�าคัญได้คร่าวๆ	ดังต่อไปนี้

1	 พิจารณาพัฒนาการของการเมืองเปรียบเทียบจากอดีตถึงปัจจุบัน	เพิ่มเติมได้ที่	ไชยวัฒน์	
ค�า้ช	ูและนธิ	ิเนือ่งจ�านง.	“ไม่มสีงครามกระบวนทศัน์ในการเมอืงเปรยีบเทยีบ,”	รฐัศาสตร์สาร 
ปีที่	33	ฉบับที่	1	(มกราคม-เมษายน	2555),	หน้า	1-56.

2	 Stephen,	Bell.	“Institutionalism:	Old	and	New,”	http://espace.library.uq.edu.au/eserv/
UQ:9699/Institutionalism.pdf	เข้าถึงเมื่อ	21	เมษายน	2555.

3 เพิ่งอ้าง.



129

1. การศึกษาสถาบันในฐานะองค์กรที่เป็นทางการ
	 การศึกษาสถาบันในฐานะองค์กรที่เป็นทางการ	 จะสนใจศึกษา

สถาบันที่เชื่อมโยงกับองค์กรที่เป็นรูปธรรม	 มักมีสถานที่ที่มองเห็นจับต้องได้	 

เช่น	รัฐธรรมนูญ	รัฐสภา	รัฐบาล	ศาล	ระบบราชการ	กองทัพ	หน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นหรือการปกครองพิเศษ	และพรรคการเมือง	เป็นต้น	ซึ่งการศึกษาสถาบัน

ตามแนวทางนี้จะเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา	(description)	ไม่ใช่การอธิบายหรือ

สร้างทฤษฎี4 กล่าวคอื	พรรณนาว่าสถาบนัเหล่านีม้หีน่วยงานอะไร	สายการบงัคบั

บัญชาอย่างไร	 มีบทบาทหน้าที่อย่างไร	 เช่น	 ถ้าต้องการศึกษาเกี่ยวกับศาล

รัฐธรรมนูญของไทย	 แนวทางการศึกษาน้ีจะให้ไปพิจารณาจากตัวรัฐธรรมนูญ	

เพราะรัฐธรรมนูญจะก�าหนดโครงสร้างขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญว่าประกอบ

ด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�านวนกี่คน	แต่ละคนมีที่มาอย่างไร	และมีบทบาท

หน้าที่มากน้อยแค่ไหน	 เป็นต้น	 ซ่ึงต่อมาเราเรียกการศึกษาสถาบันแนวนี้ว่า	

สถาบนันยิมเก่า	(Old	Institutionalism)5	และแนวทางการศกึษายงัคงมคีวามส�าคญั

อย่างมากส�าหรับการศึกษารัฐธรรมนูญและการศึกษาบริหารรัฐกิจ	

	 แนวทางการศึกษาสถาบันในฐานะองค์กรที่เป็นทางการได้มีการ

พัฒนาการอย่างต่อเน่ืองตามความสนใจของนักรัฐศาสตร์สาขาการเมือง 

เปรียบเทียบ	 โดยแต่ละยุคสมัยก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน	 ซึ่งก็จะก่อให้เกิดจุด

แข็งและจุดอ่อนของแต่ละแนวทางการศึกษา	 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปออกเป็นสาม

แนวทางการศกึษาคอื	แนวทางการศกึษาแบบกฎหมายสถาบนั	(Legal-Institution	

Approach)	 แนวทางการศึกษาแบบโครงสร้างการหน้าที่นิยม	 (Structural-

Functionalism	 Approach)	 และแนวทางการศึกษาแบบรัฐธรรมนูญนิยม	

(Constitutionalism)	ดังต่อไปนี้

4	 เพิ่งอ้าง.
5	 สถาบันนิยมแบบเก่า	 (old	 institutionalism)	ได้มองสถาบันคือโครงสร้างขององค์กรที่เป็น

ทางการ	พิจารณาเพิ่มเติมได้จาก	Andew,	Lecours.	 “New	 Institutionalism:	 Issue	and	
Questions”	in	Lecours,	Andre.	ed.	New Institutionalism: Theory and Pratice (Toronto:	
University	of	Toronto	Press,	2005),	p.	4.
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 1.1 แนวทางการศึกษากฎหมาย-สถาบัน 

  (The Legal-Institution Approach)
	 การศึกษายุคน้ีเป็นการศึกษาที่ได้รับองค์ความรู้/อิทธิพลมาจาก 
สาขาวิชานิติศาสตร์	 ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาของนักกฎหมาย6	 โดยการศึกษา
ดังกล่าวเป็นการเน้น/ให้ความส�าคัญกับรัฐบาลและสถาบันทางการเมืองที่เป็น
ทางการ7	 โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญซึ่งถูกถือว่าเป็นหัวใจที่ส�าคัญของการศึกษา
เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก�าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันต่างๆ	
ภายในรัฐ
	 ส�าหรับรัฐธรรมนูญตามความหมายของแนวการศึกษาแบบ
กฎหมาย-สถาบัน	 จะเข้าใจรัฐธรรมนูญในความหมายทางกฎหมาย	 กล่าวคือ	
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก�าหนดระเบียบแห่งอ�านาจสูงสุดในรัฐและความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ	ที่มีต่อกันและกัน	เช่น
	 ปรีดี	พนมยงค์	ให้ความหมายรัฐธรรมนูญว่า	หมายถึง	กฎหมายว่า
ด้วยระเบยีบการปกครองแผ่นดนิหรอืรฐั	บางครัง้เรยีกว่า	“ธรรมนญูการปกครอง
แผ่นดินหรือรัฐ”	 ซ่ึงประเทศที่มีรัฐธรรมนูญอาจจะไม่เป็นการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยก็ได้8

	 หยดุ	แสงอทุยั	ให้ความหมายรฐัธรรมนญูว่า	มคีวามหมายแตกตา่ง
กันอยู่	3	ประการคือ9

	 1.	 รฐัธรรมนญูตามความหมายในทางกฎหมาย	หมายถงึ	กฎหมาย
ที่ก�าหนดระเบียบแห่งอ�านาจสูงสุดในรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างอ�านาจ 
เหล่านี้ต่อกันและกัน	

6	 ไพโรจน์	 ชัยนาม.	 สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาค 1 ความน�าทั่วไป 
(กรุงเทพฯ:	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2524),	หน้า	8.

7 Gerardo	 L,	Munch.	 “The	 Past	 and	 Present	 of	 Comparative	 Politics,”	 in	Munck,	
Gerardo	L.	and	Snyder,	Richard.	eds.	Passion, Craft, and Method in Comparative 
Politics	(Maryland:	The	Johns	Hopkins	University	Press	2007),	pp.	33-41.

8	 ปรีดี	พนมยงค์.	ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ:	
โรงพิมพ์นีติเวชช์,	2517),	หน้า	18-29.

9	 หยุด	 แสงอุทัย.	หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป	 (กรุงเทพฯ:	 ส�านักพิมพ์วิญญูชน	 จ�ากัด,	 2538),	 
หน้า	37-42.
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	 2.	 รฐัธรรมนญูตามความหมายในทางการเมอืง	หมายถงึรฐัธรรมนญู

ในระบอบประชาธิปไตย	

	 3.	 รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่จริงๆ	ในประเทศไทย	หมายถึงรัฐธรรมนูญ

ฉบับที่ใช้อยู่จริงๆ	ในประเทศไทยในขณะหนึ่งๆ

	 แนวทางการศกึษานีจ้ะมลีกัษณะเชงิ	“พรรณนา”	(descriptive)	กล่าว

คือ	 เป็นการศึกษาเพื่อจะขยายความว่าแต่ละรัฐมีสถาบันและโครงสร้างของรัฐ

อย่างไร	และสถาบนัและโครงสร้างดงักล่าวมหีน้าทีอ่ย่างไรเพือ่ทีจ่ะท�าความเข้าใจ

ว่าแต่ละรัฐเป็นอย่างไร	 และเป็นการศึกษาที่ไม่อาศัยทฤษฎี	 (a-theoretical)10  

ดังนั้นการศึกษาศาลรัฐธรรมนูญตามแนวทางการศึกษาแบบกฎหมายสถาบัน	 

จะศกึษาศาลรฐัธรรมนญูผ่านองค์ประกอบโครงสร้างของศาลรฐัธรรมนญูทีบ่ญัญตัิ

ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่เขียนอธิบายโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญไว้

 1.2 แนวทางการศึกษาแบบโครงสร้างการหน้าที่นิยม 

(Structural-Functionalism Approach) 
	 แนวทางการศึกษาแบบโครงสร้างการหน้าที่นิยมเป็นแนวทางการ

ศึกษาหนึ่งของแนวทางการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร์	 (Behavioralism	

Approach)11	 ซ่ึงแนวทางการศึกษาแบบโครงสร้างการหน้าที่นิยมจะเน้นเรื่อง

ทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที	่(Structural-functionaltheory)12	ซึง่แนวคิดดงักล่าวจะ

ส่งผลต่อการออกแบบสถาบันทางการเมืองที่ส�าคัญ	 บนฐานความเชื่อว่าถ้า

ก�าหนดให้สถาบันมีหน้าที่อย่างไร	 มนุษย์จะมีพฤติกรรมตามที่สถาบันเหล่านั้น

ก�าหนด	เนือ่งจากสถาบนัจะมกีารให้รางวลัและการลงโทษเป็นกลไกก�ากบั	ดงันัน้

10	 Gerardo	L,	Munch.	“The	Past	and	Present	of	Comparative	Politics,”	pp.	33-41.
11 พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่	 Gerardo	

L,	 Munch.	 “The	 Past	 and	 Present	 of	 Comparative	 Politics,”	 pp.	 41-46.;	 David	 
Easton.	 “Political	 Science	 in	 the	 United	 States:	 Past	 and	 Present,” International 
Political Science Review	 Vol.	 6	 No.	 1,	 1985,	 pp.	 137-141.	 และ	 ไชยวัฒน์	 ค�้าชู	 
และ	นิธิ	เนื่องจ�านง.	“ไม่มีสงครามกระบวนทัศน์ในการเมืองเปรียบเทียบ,”	รัฐศาสตร์สาร  
ปีที่	33	ฉบับที่	1	(มกราคม	–	เมษายน	2555),	หน้า	10-11.

12	 Gerardo	L,	Munch.	“The	Past	and	Present	of	Comparative	Politics,”	pp.	44-45.
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สถาบันตามแนวทางความเข้าใจของการศึกษายุคนี้จึงมีลักษณะที่แข็งตัว	(static)	

ซึง่การเปลีย่นแปลงของสถาบนัตามแนวคดิแบบโครงสร้างการหน้าที	่(Structural-

Functionalism)	 จะเกิดขึ้นเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายที่ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ

สถาบันนั้นๆ	 ใหม่	 เช่น	 ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญตามที่

รัฐธรรมนญูก�าหนด	การทีโ่ครงสร้างองค์กรทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูจะมบีทบาท

หน้าที่เปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น	 ดังปรากฏในงาน

ต่อไปนี้

	 ส�าหรับงานวิชาการและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

ของไทย	ล้วนถกูศกึษาผ่านนกันติศิาสตร์	ซึง่มมีมุมองความเข้าใจศาลรฐัธรรมนญู

ภายใต้แนวทางการศึกษากฎหมาย-สถาบัน	ผสมผสานไปกับแนวทางการศึกษา

แบบโครงสร้างการหน้าทีน่ยิม	กล่าวคอื	มองการท�างานขององค์กร/สถาบนัทีเ่ป็น

ทางการ	และศกึษาถงึโครงสร้างการหน้าทีข่ององค์กร/สถาบนันัน้ๆ	ทัง้นีแ้นวทาง

การศกึษาดงักล่าวเชือ่ว่า	โครงสร้างเป็นสิง่ทีก่�าหนดต�าแหน่งแห่งทีแ่ละพฤตกิรรม

ของบคุคลในองค์กร	โดยมองข้าม/ไม่ศกึษาสถาบนัการเมืองทีไ่ม่เป็นทางการ	รวม

ทั้งปัจจัยเชิงบริบท	กฎ	กติกา	และวัฒนธรรม	

	 งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะมีข้อเสนอแก่ศาล

รัฐธรรมนูญให้ปรับโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญผ่านการแก้ไขหรือเพิ่มเติม

บทบญัญตักิฎหมาย	เพือ่ให้เกดิกลไกบางอย่างอนัจะน�าไปสูค่วามสามารถในการ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แต่ต้นดังเช่น

	 งานวิจัยของนันทวัฒน์	 บรมานันท์	 เรื่อง	 “ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบ

เทียบ”13	 พยายามจะเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับของเยอรมันและ

ฝรั่งเศส	 เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกยอมรับว่าเป็นระบบ

ที่ใช้ได้ดี	 ทั้งนี้ทั้งสามประเทศก็มีลักษณะเด่นในตัวเอง	 และงานช้ินนี้มองศาล

รัฐธรรมนูญไทยตามรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	เป็นฐาน	และพิจารณาจากอีกสอง

ประเทศเป็นส่วนเสรมิ	โดยได้เสนอแนวทางการแก้ไขทีก่ระท�าได้เลย	ไม่ต้องแก้ไข

บทบัญญัติใดๆ	เพิ่มเติม	3	ข้อ	ได้แก่	

13 นนัทวฒัน์	บรมานนัท์.	ศาลรฐัธรรมนญูเปรยีบเทยีบ (กรงุเทพฯ:	ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู,	
2548).
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 ประการแรก การจดัองค์คณะของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู	ให้แยก

เป็นสององค์คณะ	องค์คณะแรกท�าหน้าทีค่วบคมุกฎหมายไม่ให้ขดัต่อรฐัธรรมนญู	

และองค์คณะที่สองมีหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ

 ประการทีส่อง การแยกพจิารณา	กล่าวคอื	การแยกข้อก�าหนดศาล

รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาออกเป็นสองส่วน	ส่วนแรกเป็นวิธีพิจารณาทั่วไป	

ที่ใช้กับคดีทุกประเภท	 ส่วนที่สองเป็นวิธีพิจารณาเฉพาะคดี	 เช่น	 วิธีพิจารณา

กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	

 และประการสุดท้าย ด้านบุคลากร	 ให้สร้างหน่วยสนับสนุนทาง

วิชาการใหม่โดยที่มาของผู้สนับสนุนทางวิชาการควรใช้วิธีขอยืมตัวช่ัวคราวเพื่อ

ให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถมีผู้ร่วมงานที่เป็นผู้มีความรู้ระดับสูงได้

	 วิทยานิพนธ์ของจิราภา	เติมเพ็ชร	เรื่อง	ปัญหากับวิธีพิจารณาของ

ศาลรฐัธรรมนญู:	ศกึษากรณกีารท�าค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู14	ซึง่ต้องการ

ศึกษาถึงสภาพปัญหาของการท�าค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นว่า 

มปัีญหาอย่างไรบ้าง	และเกดิขึน้จากสาเหตอุะไร	โดยศกึษาเปรยีบเทยีบกบัระบบ

ของต่างประเทศว่าองค์กรที่ท�าหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีรัฐธรรมนูญใน 

ต่างประเทศนัน้	ใช้กฎเกณฑ์อะไรเป็นหลกัเกณฑ์ในการท�าค�าวนิจิฉยั	เกดิปัญหา

เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวหรอืไม่	อย่างไร	และต่างประเทศมแีนวทางการแก้ไขอย่างไร	

โดยวทิยานพินธ์เล่มนีไ้ด้เสนอแนะให้มกีารบญัญตักิฎเกณฑ์เกีย่วกบัวธีิพจิารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นให้เหมือนกับที่ศาล

ประเทศอื่นมี	เพราะการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

โดยศาลรัฐธรรมนูญเองไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นกฎหมายหรือไม่	 และยังได้

เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าควรจะมีรายละเอียดในเรื่องใดบ้าง

	 งานวจัิยทีศ่กึษาเกีย่วกบัศาลรฐัธรรมนญูข้างต้น	สามารถใช้เป็นฐาน

ข้อมูลต่อการท�าความเข้าใจต่อการท�างานของศาลรฐัธรรมนญูได้ตามทีก่ฎหมาย

14	 จิราภา	 เติมเพ็ชร.	 “ปัญหาเก่ียวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ:	 ศึกษากรณีการท�า 
ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ,”	 วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์,	2549.	
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บญัญตั	ิแต่งานเหล่านีไ้ม่สามารถจะเหน็ถงึเวลาทีศ่าลรฐัธรรมนญูปฏบิตังิานจรงิ

ได้	 เพราะแนวทางน้ีให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีโครงสร้างการ

หน้าที่มากจนเกินไป15	 กล่าวคือ	 เป็นการเลือกเน้นแต่โครงสร้างหน้าที่ของศาล

รฐัธรรมนญูทีเ่ป็นทางการตามทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตั	ิแต่ไม่เหน็/ไม่ให้ความส�าคญั

ของปัจเจกในฐานะตวัแสดงทางการเมอืง	(agency)	ต่อการตดัสนิใจต่างๆ	ทางการ

เมอืง	ทัง้ทีค่วามจรงิแล้วตวัแสดงทางการเมอืงมีการต่อต้านขดัขนื	ไม่ด�าเนนิตาม

กฎเกณฑ์กตกิาทีก่�าหนดเสมอไปรวมถงึงานเหล่านีไ้ด้ขาดการน�าปัจจยัเชิงบรบิท	

และปัจจัยทางวัฒนธรรม	 เข้ามาสู่การศึกษา	ท�าราวกับว่าศาลรัฐธรรมนูญด�ารง

อยู่ในสุญญากาศ	ไม่เกี่ยวข้องและปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น	

 1.3 แนวทางการศึกษาแบบรัฐธรรมนูญนิยม 

  (Constitutionalism Approach)
	 แนวทางการศึกษาแบบรัฐธรรมนูญนิยม	 เป็นหลักการส�าคัญของ

การจดัท�ารฐัธรรมนญูสมยัใหม่	และยงัปรากฏแนวคดินีใ้นรฐัธรรมนญูฉบบั	2540	

ของไทยด้วย	ซึ่งความหมายของรัฐธรรมนูญนิยมนั้นมีหลายความหมาย	ดังเช่น

 วิลเลี่ยม	 พี	 เกวน	 (William	 P.	 Gwyn)	 ได้กล่าวถึงแนวคิดของ

รัฐธรรมนูญนิยมว่า	 หมายถึง	 การออกแบบสถาบันทางการเมืองเพื่อจ�ากัดการ

ใช้อ�านาจการเมอืง	และให้ความส�าคญักบัการปกป้องสมาชิกในสังคมจากคนอืน่	

พร้อมทัง้ลดโอกาสของรฐับาลทีจ่ะท�าอนัตรายต่อพลเมืองของตน	โดยมีเป้าหมาย

เพื่อการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด	“ทรราช”16

15	 Gerardo	L,	Munch.	“The	Past	and	Present	of	Comparative	Politics,”	pp.	41-46.	และ	
Robert	E,	Goodin.	The Theory of Institutional Design	(Cambridge	UK:	Cambridge	
University	Press,	1998),	pp	4-7.

16	 William	P,	Gwyn.	“The	Seperation	of	Powers	and	Modern	Forms	of	Government,”	
In	Goldwin,	Robert	A.	and	Kaufman,	Art.	eds.	Separation of Powers-Does It Still 
work? (Washington:	American	Enterprise	Institute,	1986)	อ้างจาก	Stephen	L,	Elkin.	
“Constitutionlism:	Old	 and	New”	 in	 Elkin,	 Stephen	 L.	 and	 Soltan,	 Karol	 E.	 eds.	 
A New Constitutionalism: Designing Political Institutions for a Good Society  
(Chicago:	The	University	of	Chicago	Press,	1993),	p.	21.
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	 อมร	 จันทรสมบูรณ์	 ให้ความหมายของรัฐธรรมนูญนิยมคือ	 แนว
ความคดิทีจ่ะใช้รฐัธรรมนญูลายลกัษณ์อกัษรเป็นเครือ่งมอืในการก�าหนดรปูแบบ
การปกครองและก�าหนดกลไกอันเป็นโครงสร้างพื้นฐาน	 (infrastructure)	 ในการ
จัดองค์กรบริหารของรัฐ17

	 อย่างไรก็ตามแม้แนวทางการศึกษาแบบรัฐธรรมนูญนิยม	จะมีผู้ให้
ความหมายไว้หลากหลาย	แต่ก็มีฐานคิดที่ร่วมกันและน่าสนใจอยู่หลายประการ	
ดังนี้	
	 1.	 มฐีานการมองมนษุย์จะคดิถงึแต่ผลประโยชน์ส่วนตน	ผูป้กครอง
ในทุกระบอบการปกครองมีแนวโน้มจะกลายเป็นทรราชได้	 ท�าให้จ�าเป็นต้อง
ออกแบบสถาบันเพื่อควบคุมและจ�ากัดการใช้อ�านาจ	
	 2.	 มองมิติของสถาบันในลักษณะที่ไม่ใช่เครื่องมือ	 (instrumental)	
แต่มองในลักษณะของการก่อรูป	(Formative)
	 3.	 เชื่อว่าสถาบันการเมืองที่ดีสามารถจะออกแบบได้	 โดยการ
ออกแบบสถาบันการเมืองที่ดีขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งๆ
	 กล่าวโดยสรปุได้ว่าแนวคดิแบบรฐัธรรมนญูนยิมยนือยูบ่นฐานความ
เชื่อเกี่ยวกับความเข้าใจมนุษย์ว ่ามนุษย์มีแนวโน้มจะคิดถึงและสนใจใน 
ผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น	โดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ	ดังนั้นมนุษย์
จึงมีแนวโน้มจะกระท�าสิ่งที่ผิดพลาดได้	 ท�าให้การออกแบบรัฐธรรมนูญจ�าเป็น
ต้องมีการออกแบบสถาบันทางการเมืองเพื่อจ�ากัดการใช้อ�านาจรัฐ	และปกป้อง
สมาชิกในสังคมจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
	 นอกจากนี้แนวทางการศึกษาแบบรัฐธรรมนูญนิยมมีแนวทางการ
มองสถาบนัทีแ่ตกต่างจากแนวทางการศกึษาแบบโครงสร้างการหน้าทีน่ยิมทีม่อง
สถาบนัเป็นเครือ่งมอื/กลไกเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์บางอย่างทีผู่อ้อกแบบตัง้ใจไว้	
(instrumental)	ขณะทีแ่นวทางการศกึษาแบบรฐัธรรมนญูนยิมจะมองสถาบนัแบบ
ลักษณะของการก่อรูป	 (Formative	 Institutions)	 ซึ่งจะมองสถาบันในลักษณะที่
เป็นการแก้ไขอย่างต่อเนื่องมากกว่าการที่จะออกแบบมาเพื่อบรรลุเป้าหมายใด

17 อมร	จนัทรสมบรูณ์.	คอนสตติวิชัน่แนลลสิม์ (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ:	 สถาบันนโยบายศึกษา	 โดยความสนับสนุนของ	 มูลนิธิคอนราด	 อเดนาวร์,	
2537),	หน้า	9.
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เป้าหมายหนึ่ง18	 กล่าวคือ	 แนวคิดนี้จะไม่มองรัฐธรรมนูญเป็นแผนงานหรือ

นโยบายของผู้ออกแบบ	 แต่เห็นรัฐธรรมนูญเป็นการสร้างโครงร่างของสถาบัน

ส�าหรบัความเป็นไปได้ในอนาคตของการกระท�าทางการเมอืงทีน่่าจะเกดิขึน้	และ

รัฐธรรมนูญนิยมจะตั้งค�าถามเกี่ยวกับสถาบันว่าสถาบันการเมืองหรือเส้นทางการ

เมืองแบบไหนที่จะเหมาะสมกับลักษณะของสังคม19

	 การตดัสนิใจเลอืกแนวทางของรฐัตามแนวคิดแบบรฐัธรรมนญูนยิม

จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะให้สังคมมีประสิทธิภาพภายใต้สิ่งที่สังคมการเมือง

มีอยู่	 เพื่อจะให้รัฐและสังคมจะมีประสิทธิภาพมากกว่าจะพยายามเลือกจากตัว

เลือก	 (choice)	 ที่เคยมีมาก่อน20	 ซึ่งการเลือกดังกล่าวจ�าเป็นต้องพิจารณาจาก

ความชอบของสังคม	กล่าวคือ	ถ้าสังคมชอบอะไรมากกว่าจะบ่งบอกถึงแนวทาง

ที่รัฐควรจะเป็น	โดยพิจารณาจาก	2	แนวทางคือ	ผลลัพธ์ต้องไม่ถูกควบคุมโดย

คนเดียว	และถ้าทุกคนในสังคมพึงพอใจ/ปรารถนา	x	มากกว่า	y	สังคมต้องตอบ

สนองต่อ	x	มากกว่า	y21	ดงันัน้การจะออกแบบสถาบนัในความเป็นจรงิจงึเป็นการ

ตดัสนิใจร่วมกนัในการหาจดุสมดลุทางด้านผลประโยชน์	การต่อรองทางการเมอืง	

การสร้างความเป็นหนึง่เดยีว	และการแลกเปลีย่นเพือ่ให้สามารถออกแบบสถาบนั

ออกมาได้22	ด้วยเหตุนี้แนวคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยมจึงเช่ือว่าสถาบันการเมือง 

ที่ดีสามารถจะออกแบบได้	 ผ่านการรวบรวมของค่านิยม/ความต้องการของ

ประชาชนทีห่ลากหลาย	เช่น	จ�ากดัอ�านาจผูป้กครอง	การปกป้องสทิธแิละเสรภีาพ

ขัน้พืน้ฐาน	เป็นต้น	ซึง่แต่ละสงัคมจะมค่ีานยิม/ความต้องการ	และความปรารถนา

ทางการเมืองที่แตกต่างกัน	

18	 Stephen	 L,	 Elkin.	 “Political	 Institutions	 and	 Political	 Practice,”	 in	 Portis,	 Edward	
Bryan	and	Levy,	Michael	B.	eds. Handbook of Political Theory and Policy Science 
(New	York:	Greenwood	Press,	1988),	pp.	118-123.

19	 Stephen	L,	Elkin.	“Political	Institutions	and	Political	Practice,”	pp.	118-123.
20	 Stephen	L,	Elkin.	“Constitutionlism:	Old	and	New,”	p.	28.
21	 Ibid, pp.	27-28.
22	 Karol	E,	Soltan.	“What	is	the	New	Constitutionalism,”	in	Elkin,	Stephen	L.	and	Soltan,	

Karol	E.	eds.	A New Constitutionalism: Designing Political Institutions for a Good 
Society (Chicago:	The	University	of	Chicago	Press,	1993),	pp.	13-16.
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	 รัฐธรรมนูญ	2540	เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถูกร่างขึ้นภายใต้อิทธิพลจาก

แนวคดิแบบรฐัธรรมนญูนยิม	(constitutionalism)	เป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะความ

พยายามผลักดันแนวคิดนี้ของ	อมร	จันทรสมบูรณ์	ที่พยายามเสนอให้ออกแบบ

รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร	(รัฐธรรมนูญฉบับ	2540)	ให้เป็นเครื่องมือก�าหนด

รูปแบบการปกครองและก�าหนดกลไกอันเป็นโครงสร้างพื้นฐาน	 (infrastructure)	

ในการจัดองค์กรบริหารของรัฐเพ่ือปฏิรูปการเมือง	 แก้ไขปัญหาทางการเมือง

เฉพาะของประเทศนัน้ๆ	โดยอาศยัผูเ้ชีย่วชาญแบบสหวทิยาการ	โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่เข้าใจถงึหลกัสงัคมวทิยาการเมอืงของประเทศนัน้ๆ	และหลักกฎหมายมหาชน

อย่างลึกซึ้ง23	 อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี	 พ.ศ.	 2540	 ก็ไม่ได้เป็นไปตาม

ความคิดของอมรโดยสมบูรณ์	 แต่ก็ถือได้ว ่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียน

รัฐธรรมนญูตามแนวคดิ	Constitutionalism	ดงัข้อสรปุในวทิยานพินธ์ของอภญิญา	

แก้วก�าเนิด	 เรื่อง	 “การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง:	 ศึกษาในเชิง

ประวตัศิาสตร์กฎหมายรฐัธรรมนญูเปรยีบเทยีบ	กรณขีองประเทศสหรฐัอเมรกิา	

เยอรมัน	 ฝรั่งเศส	 และไทย”24 และวิทยานิพนธ์ของวลัยมาศ	 แก้วศรชัย	 เรื่อง	 

“สภาร่างรัฐธรรมนูญ	 กับการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม”25	 ซึ่ง

วิทยานิพนธ์ทั้ง	 2	 ฉบับน้ีสรุปไว้อย่างสอดคล้องกันว่า	 แม้รัฐธรรมนูญฉบับปี	 

พ.ศ.	2540	จะยงัไม่ถอืว่าสมบรูณ์ตามแนวคดิ	รฐัธรรมนญูนยิม	(Constitutionalism)

ทัง้หมด	แต่ถอืว่าเป็นการเริม่ต้นทีด่ต่ีอการพยายามจะสถาปนาแนวคดิรฐัธรรมนญู

นิยมเข้าไปในรัฐธรรมนูญของรัฐไทย	 กล่าวคือ	 เริ่มมองเห็นรัฐธรรมนูญเป็น 

เครื่องมือและกลไกทางการเมืองที่จะใช้แก้ปัญหาเฉพาะบางอย่างของสังคม

การเมือง

23	 อมร	จนัทรสมบรูณ์.	คอนสตติวิชัน่แนลลสิม์ (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย, 
หน้า	9.

24	 อภิญญา	 แก้วก�าเนิด.	 “การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง:	 ศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ	กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา	เยอรมัน	
ฝรั่งเศส	และไทย,”	วิทยานิพนธ์นิติศาสตร	มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2544.

25	 วลัยมาศ	 แก้วศรชัย.	 “สภาร่างรัฐธรรมนูญ	 กับการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญ
นิยม,”	วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2541.
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	 วิทยานิพนธ์ของอภิญญาข้างต้นเห็นด้วยกับแนวทางของอมร	 

จนัทรสมบรูณ์ว่า	แนวคดิ	Constitutionalism	เป็นสิง่ทีด่	ีและสมควรทีป่ระเทศไทย

จะคิดทบทวนเก่ียวกับแนวคิดดังกล่าวเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย	 

โดยวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวได้ศึกษาถึงการเกิดขึ้นของ	 Constitutionalism	 ใน 

ต่างประเทศที่ประสบความส�าเร็จทั้งสหรัฐอเมริกา	 เยอรมัน	 และฝรั่งเศส	 ว่ามี

ประวตัแิละความเป็นมาอย่างไร	เพือ่วเิคราะห์ถงึปัญหาและสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้

ประเทศไทยยังไม่สามารถจะสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิรูป

การเมืองได้เป็นผลส�าเร็จ	ตามแนวคิดแบบ	Constitutionalism26

	 ขณะทีว่ทิยานพินธ์ของวลยัมาศ	ได้ท�าการวเิคราะห์หลักรฐัธรรมนญู

นิยมของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	ในกรอบหลัก	3	ด้านคือ	สิทธิและเสรีภาพและ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน	 การตรวจสอบการใช้

อ�านาจรัฐ	 และมาตรการในการท�าให้การใช้อ�านาจรัฐสุจริต	 มีเสถียรภาพ	 และ 

มีประสิทธิภาพ	ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ตัวบทของรัฐธรรมนูญโดยตรง27

	 อย่างไรก็ตามวิทยานิพนธ์ดังกล่าวไม่ได้ตั้งค�าถามกับกรอบแนวคิด

รฐัธรรมนญูนยิมว่ามข้ีอจ�ากดัทางทฤษฎอีย่างไรบ้าง	และข้อจ�ากดัดงักล่าวทีง่าน

วทิยานพินธ์เหล่านีไ้ด้มองข้ามไปล้วนเป็นแง่มมุส�าคัญทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็และ

ความล้มเหลวตามแนวทางที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้ออกแบบไว้	ดังนี้	

 ประการแรก ถึงแม้กรอบแนวคิดรัฐธรรมนูญจะมีการวางหลัก

ประกันเกี่ยวกับการจ�ากัดอ�านาจของผู้ปกครอง	 และการปกป้องรักษาสิทธิ

เสรภีาพของประชาชนลงไว้ในรฐัธรรมนญู	แต่ยงัไม่มกีารศกึษาอย่างจรงิจงัว่าใน

ทางปฏิบัติจะจ�ากัดอ�านาจของผู้ปกครองได้จริงหรือไม่	 ทั้งนี้อาจจะไม่เป็นไปดัง

ที่คาดหวังไว้ของผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญก็ได้	เพราะหลังจากรัฐธรรมนูญบังคับใช้

26	 อภิญญา	 แก้วก�าเนิด.	 “การสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง:	 ศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ	กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา	เยอรมัน	
ฝรั่งเศส	และไทย”.

27	 วลัยมาศ	 แก้วศรชัย.	 “สภาร่างรัฐธรรมนูญ	 กับการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญ
นิยม”.
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ต้องเผชญิกบับรบิทของสงัคมการเมอืงทีม่คีวามซบัซ้อนและเปลีย่นแปลงตลอด
เวลา	ทั้งยังต้องปฏิสัมพันธ์กับตัวแสดงทางการเมืองและสถาบันการเมืองอื่น28

 ประการที่สอง	 แนวคิดแบบรัฐธรรมนูญนิยมได้จัดตั้งองค์กรอิสระ
ต่างๆ	พร้อมทัง้ออกแบบให้องค์กรเหล่านัน้มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่	
แต่เมือ่องค์กรอสิระเหล่านัน้ต้องเผชญิกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นวกิฤตการณ์ทางการ
เมือง	 องค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญยังสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 
ได้หรือไม่	
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งแนวทางการศึกษากฎหมาย-สถาบัน	
แนวทางการศึกษาโครงสร้างการหน้าที่นิยม	และแนวทางการศึกษารัฐธรรมนูญ
นิยม	 เป็นสิ่งที่นักกฎหมายของไทยใช้เป็นกรอบในการศึกษาสถาบันต่างๆ	 เช่น	
รัฐธรรมนูญ	ศาลรัฐธรรมนูญ	เป็นต้น	ซึ่งจะมีลักษณะร่วมกันเกี่ยวกับการศึกษา
สถาบนัทางการเมอืงในลกัษณะหยดุนิง่	มองไม่เหน็การเปล่ียนแปลงของสถาบนั
ทางการเมือง	 หรือไม่สามารถจะอธิบายถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
ได้ชัดเจน	 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาสถาบันในฐานะองค์กรที่เป็นทางการอาจ 
ไม่เพยีงพอต่อการเข้าใจสถาบนัได้ครบถ้วน	จึงเสนอการพจิารณาสถาบนัในฐานะ
กระบวนการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมเพือ่จะให้เข้าใจสถาบนัและการเปล่ียนแปลงของ
สถาบันชัดเจนยิ่งขึ้น

2. การศกึษาสถาบันในฐานะกระบวนการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
	 การศกึษาสถาบนัในฐานะกระบวนการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม	จะหมาย
รวมถงึองค์กรทีเ่ป็นทางการ	และแบบแผนพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ผ่านบทบาท	กตกิา	
และวิถีปฏิบัติ	 ทั้งรูปแบบข้อจ�ากัดต่างๆ	 ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อก�ากับการกระท�า
ทั้งของตนเองและคนอ่ืน	 ซ่ึงการมองสถาบันในมุมมองนี้จะเห็นสถาบันที่หลาก
หลายมากยิ่งข้ึน29	 เช่น	 สถาบันครอบครัว	 เพราะการด�ารงอยู่ของครอบครัว 
มีแบบแผนความสัมพันธ	์ และกติกาบางอย่างก�ากับอยู	่ ครอบครัวจึงกลายเป็น
สถาบันได้	เป็นต้น	

28	 Paul,	Pierson. Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis (Princeton:	
Princeton	University	Press,	2004),	pp.	41-42.

29	 Stephen,	Bell.	“Institutionalism:	Old	and	New”.
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	 ความแตกต่างของการศึกษาสถาบันในฐานะองค์กรที่เป็นทางการ

กับการศึกษาสถาบันในฐานะกระบวนการท่ีมีผลต่อพฤติกรรม	 มีอย่างน้อย	 

2	ประเด็น	คือ	

 ประเดน็แรก	การศกึษาสถาบนัในฐานะองค์กรทีเ่ป็นทางการเชือ่ว่า

สถาบันจะเป็นสิ่งที่จะมารับใช้คนที่ออกแบบสถาบันขึ้นมา	 แต่	 พอลเพียร์สัน	 

(Paul	 Pierson)	 ผู้ท�าการศึกษาแนวทางการศึกษาสถาบันในฐานะกระบวนการ 

ที่มีผลต่อพฤติกรรมได้แย้งความคิดข้างต้นไว้ในหนังสือเรื่อง	 Politics	 in	 Time:	

History,	Institutions,	and	Social	Analysis	ด้วยเหตุผล	6	ประการ30	คือ	

	 1.	 สถาบันมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายกว่าแค่ความต้องการของ

ตัวผู้สร้างสถาบัน	 การออกแบบสถาบันจึงจ�าเป็นต้องครอบคลุมถึงหน้าที่ของ

สถาบันและยังต้องต่อรองกับตัวแสดงต่างๆ	

	 2.	 ผูอ้อกแบบสถาบนัอาจถกูจงูใจด้วยแนวคดิว่าสถาบนัทีอ่อกแบบ

ควรจะมีลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสม	 มากกว่าความคิดเกี่ยวกับเรื่อง 

ผลประโยชน์ของผู้ออกแบบเพียงอย่างเดียว	

	 3.	 ผู้ออกแบบสถาบันมีเวลาจ�ากัด	 หลายครั้งไม่สามารถตัดสินใจ

วางแผนระยะยาวได้	

	 4.	 ถงึแม้ว่าผูอ้อกแบบสถาบนัจะตัง้เป้าหมาย	สร้างสถาบนัในฐานะ

เครือ่งมอืและมองผลในระยะยาวแล้ว	แต่กส็ามารถเกดิผลทีไ่ม่สามารถคาดหมาย

ได้	เพราะโลกมีความซับซ้อนมากเกินกว่าความเข้าใจ	

	 5.	 โลกไม่เคยหยุดนิ่งอยู ่ในห้วงเวลาที่มีการจัดต้ังสถาบันใหม่	 

แต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้	

	 6.	 ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลง	 แต่ช่องว่างจะเกิดขึ้น

เพราะตัวแสดงเปลี่ยนจากคนเดิมที่สร้างมันขึ้นมา	

 ประเด็นที่สอง การศึกษาสถาบันในฐานะองค์กรที่เป็นทางการ 

เชื่อว่าสถาบันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการก�าหนดหน้าที่ขององค์กรที่เป็นทางการ

เหล่านั้นใหม่	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงของหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญจ�าเป็นต้อง

30	 Paul,	Pierson.	Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis, pp.	108-122.
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เปลี่ยนแปลงที่ตัวรัฐธรรมนูญ	 เป็นต้น	 แต่แนวทางการศึกษาสถาบันในฐานะ

กระบวนการที่มีผลต่อพฤติกรรมได้แย้งว่า	 สถาบันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ

จัดสรรอ�านาจใหม่	 ซึ่งเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ของตัวแสดง31	 เช่น	

การเปลีย่นแปลงของหน้าทีข่องศาลรฐัธรรมนญูจะเกดิขึน้ได้ถ้ามกีารเปลีย่นแปลง

ของสภาพแวดล้อมทางการเมืองท�าให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการปรับตัว	เป็นต้น

	 การศกึษาสถาบนัลกัษณะนีไ้ด้ถกูนยิามว่าเป็นสถาบนันยิมใหม่	(new	

institutionalism/neo-institutionalism)	 กล่าวคือ	 เป็นแนวทางการศึกษาสถาบัน 

ที่แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างโครงสร้าง	 (structure)	 และ 

ตวัแสดง	(agency)32	ซึง่สถาบนัจะส่งผลต่อการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม	การกระท�า	

และการตัดสินใจว่าอะไรคือความพึงพอใจและความปรารถนาของมนุษย ์

ในทางการเมอืง33	และการศกึษาสถาบนัแนวทางนีถ้กูน�าไปศกึษาในหลากหลาย

สาขาวิชา	 โดยแต่ละสาขาวิชาจะเลือกบางแง่มุมของแนวทางการศึกษาแบบ

สถาบันนิยมใหม่ไปใช้แตกต่างกัน34	 ทั้งน้ีสาขารัฐศาสตร์จะมีแนวทางการศึกษา

สถาบันนิยมใหม่	 (new	 institutionalism/neo-institutionalism)	 ที่ส�าคัญอยู่	 

3	แนวทาง	แต่ละแนวทางการศึกษาจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน35	ดังนี้

31 Kathleen,	 Thelen.	 “How	 institutions	 evolve:	 Insights	 from	 Comparative-Historical	

Analysis”,	 in	 James,	 Mahoney.	 and	 Dietrich,	 Rueschemeyer.	 eds. Comparative  

Historical Analysis in the Social Science (Cambridge	UK:	Cambridge	University	Press,	

2002),	pp.	214-215.
32	 Robert	E,	Goodin. The Theory of Institutional Design,	pp	16-19.
33 Stephen,	Bell.	“Institutionalism:	Old	and	New”.
34	 ดูความหลากหลายของ	new	Instittuionalism	เช่น	New	Institutionalism	in	History,	New	

Institutionalism	in	Sociology,	New	Institutionalism	in	Economics,	New	Institutionalism	

in	Political	Science,	New	Institutionalismin	Social	Theory	เป็นต้น	พิจารณาเพิ่มเติมได้ที่	

Robert	E,	Goodin.	The Theory of Institutional Design, pp.	1-53.
35	 Peter	A,	Hall.	 and	Rosemary	C.R.	Taylor.	 “Political	Science	and	 the	Three	New	 

Institutionalism,”	Political Studies,	44	(4),	1996,	pp.	936-957.
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 2.1 แนวการศกึษาสถาบนันยิมแบบทางเลอืกทีม่เีหตผุล 

(Rational Choice Institutionalism)
	 แนวการศกึษาสถาบนันยิมแบบทางเลอืกทีม่เีหตผุล	(rational	choice	

institutionalism)	 มีจุดก�าเนิดจากการน�าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต ์

ใช้	และมีจุดเน้น	4	ด้านคือ36

	 1.	 มีสมมติฐานเกี่ยวกับความเข้าใจมนุษย์ว่ามนุษย์จะคิดค�านวณ

เลือกสิ่งที่พึงพอใจสูงสุด	(Calculus	approach)	

	 2.	 มองการเมอืงเป็นเรือ่งของการต่อสูท้างอ�านาจและกระบวนการ

เรียนรู้ทางสังคม	

	 3.	 บทบาทของปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนัจะอยูภ่ายใต้การคดิค�านวณ

เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเมือง	

	 4.	 อธบิายจดุก�าเนดิของสถาบนั	เพือ่ความมปีระสทิธภิาพสถาบนั

จะเกิดขึ้นจากการยอมรับร่วมกัน

	 แนวทางศึกษาแบบน้ีแสดงให้เห็นถึงการให้น�้าหนักแก่การตัดสินใจ

ของตวัแสดง	ขณะทีส่ถาบนัคอื	กฎกตกิาของเกมทางการเมอืง	(rule	of	the	political	

game)37	 กล่าวคือ	 สถาบันเป็นทั้งสาเหตุและผลของการเลือก/การกระท�า 

ของมนุษย์	 ดังน้ันเวลาออกแบบสถาบันผู้ออกแบบสถาบันจะออกแบบสถาบัน 

ทีเ่อ้ือประโยชน์สงูสดุแก่ตวัผูอ้อกแบบเอง	และเม่ือสถาบนัไม่สนองความต้องการ

ของผู้ออกแบบ	 ผู้ออกแบบก็เปลี่ยนสถาบันได้เพื่อให้สนองผลประโยชน์สูงสุด

ของผู้ออกแบบนั่นเอง38

36	 Peter	A,	Hall.	and	Rosemary	C.	R,	Taylor.	“Political	Science	and	the	Three	New	
Institutionalism,”	pp.	944-945.

37 Andew,	Lecours.	“New	Institutionalism:	Issue	and	Questions”	in	Lecours,	Andre.	ed.	
New Institutionalism: Theory and Pratice	(Toronto:	University	of	Toronto	Press,	2005),		
p.	6.

38	 Stephen,	Bell.	“Institutionalism:	Old	and	New”.
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 2.2 แนวการศึกษาสถาบันนิยมแบบสังคมวิทยา 
  (Sociological Institutionalism)
	 แนวการศึกษาสถาบันนิยมแบบสังคมวิทยา	 (sociological	 institu-
tionalism)	 มีจุดก�าเนิดจากภายในทฤษฎีองค์การ	 (organization	 theory)	 โดยมี 
จุดเน้น	3	ด้านที่แตกต่างจากสถาบันนิยมใหม่แบบอื่น	ดังนี้39

	 1.	 นิยามสถาบันมีขอบข่ายที่กว้างกว่าการศึกษาสถาบันในฐานะ
องค์กรที่เป็นทางการ	 โดยรวมกฎกติกาที่ไม่เป็นทางการ	 บรรทัดฐาน	 ค่านิยม	
ความเชื่อ	เข้าไปนิยามของสถาบันด้วย	
	 2.		มีความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและการ 
กระท�าของปัจเจกบุคคล	ตามแนวทางวัฒนธรรม	(cultural	approach)	กล่าวคือ
สถาบันจะก�าหนดรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์	
	 3.		การเกดิขึน้และเปลีย่นแปลงของสถาบนัเกดิขึน้จากการยกระดบั
ความถูกต้องชอบธรรมขององค์กรหรือผู้เข้าร่วม

 2.3 แนวการศึกษาสถาบันนิยมเชิงประวัติศาสตร์ 
  (Historical Institutionalism)
	 แนวการศึกษาสถาบันนิยมเชิงประวัติศาสตร์	 (historical	 institu-
tionalism)	มจีดุก�าเนดิจากการตอบสนองต่อทฤษฎกีลุม่และโครงสร้างการหน้าที่
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ช่วง	 1960s-1970s40	 โดยแนวการศึกษาสถาบันนิยมเชิง
ประวัติศาสตร์เห็นด้วยกับทฤษฎีกลุ่มที่อธิบายความขัดแย้งและต่อสู้แข่งขันกัน
ของกลุ่มต่างๆ	ทางการเมือง	แต่พยายามจะเสริมการอธิบายโครงสร้างสถาบัน
ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มมากกว่า	
และเชือ่ว่าองค์กรสถาบนัของรฐัเป็นก�าลงัหลกัในการขบัเคลือ่นระบบมากยิง่กว่า	
สังคม	 จิตวิทยา	 และวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล41	 ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษา 

ที่น�ารัฐ	 (state)	และสถาบันการเมือง	 (political	 institution)	กลับเข้ามาศึกษาใน

39	 Peter	A,	Hall.	and	Rosemary	C.	R,	Taylor.	“Political	Science	and	the	Three	New	
Institutionalism,”	pp.	939,	947-949.

40	 Ibid, p.	937.
41 Ibid, p.	937.
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วชิารัฐศาสตร์อกีครัง้	หลงัจากทีแ่นวทางการศกึษาแบบพฤตกิรรมศาสตร์ได้ละเลย

ต่อการศึกษาโครงสร้างและรัฐ

	 แนวการศึกษาสถาบันนิยมเชิงประวัติศาสตร์จะเน้น	4	ด้านคือ42

	 1.	 พิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับพฤติกรรมของปัจเจก-

บคุคลในความสัมพันธ์ที่ยาวนาน	

	 2.	 เน้นเกี่ยวกับอ�านาจที่ไม่เป็นกลางในการพัฒนาสถาบัน	อันก่อ

ให้เกดิสถาบนัแบบอสมมาตร	กล่าวคอื	เมือ่เริม่ต้นจดัตัง้สถาบนัอาจจะให้อ�านาจ

แก่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสถาบันไว้	 และเมื่อเวลาผ่านไปสถาบันดังกล่าวจะด�ารง

ความไม่เป็นกลางนั้นไว้	และจะยิ่งมีความไม่เป็นกลางมากยิ่งขึ้น	

	 3.		มีแนวโน้มจะพิจารณาการพัฒนาสถาบันโดยเน้นที่การเลือก 

เส้นทางที่จะก�าหนดทางเลือกต่อไปในอนาคต	 (path	 dependence)43	 และผล 

ที่ไม่ตั้งใจ	

	 4.	 รวมการวิเคราะห์สถาบันกับปัจจัยอ่ืนๆ	 เพื่อสร้างผลลัพธ์

ทางการเมือง	 กล่าวคือ	 เชื่อว่ามนุษย์ถูกตรึงอยู่ในความสัมพันธ์หลายรูปแบบ	

เพราะฉะน้ันแบบแผนความสัมพันธ์ของสถาบันมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

มนษุย์	ไม่ใช่มนษุย์ไปปรบัสถาบนั	กล่าวคอื	มนษุย์ต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่

จะอยูก่บัความสมัพนัธ์เหล่านี	้ภายใต้ข้อจ�ากดัเชงิสถาบนั	ดงันัน้มนัไม่ใช่การเลอืก

เพื่อสนองผลประโยชน์สูงสุด44

	 ทั้งน้ีงานศึกษาทางการเมืองไทยที่ใช้แนวการศึกษาสถาบันนิยม 

เชงิประวตัศิาสตร์	ส่วนใหญ่จะศกึษาเกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสถาบนัการเมอืง

ในประวัติศาสตร์	 เช่น	 บทความของ	 ณัฐพล	 ใจจริง	 เรื่อง	 ก�าเนิดระบอบ

ประชาธิปไตยแบบอ�านาจจ�ากัด	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยไทย	 2475-249045	 โดยบทความดังกล่าวพยายามศึกษา 

42	 Ibid,	p.	938.
43	 Path	dependence	จะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งในล�าดับต่อไป
44	 Stephen,	Bell.	“Institutionalism:	Old	and	New”.
45	 ณฐัพล	ใจจรงิ.	“ก�าเนดิระบอบประชาธปิไตยแบบอ�านาจจ�ากดั	ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสถาบนั

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย	 2475-2490,”	ฟ้าเดียวกัน	 ปีที่	 9	 ฉบับที	่ 
1	มกราคม-มีนาคม	2554,	หน้า	117-137.
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ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับรัฐบาลในช่วงสองรัชกาล	 คือ	 
รัชสมัยของพระปกเกล้าฯ	 กับ	 รัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย	 หรืองานอื่นๆ	 ที่มีลักษณะคล้ายงานดังกล่าวข้างต้น46 
เป็นต้น

คุณลักษณะทั่วไปที่ส�าคัญของแนวการศึกษาสถาบันนิยม
เชิงประวัติศาสตร์สามประการ47 คือ 
 ประการแรก	แนวการศกึษาสถาบนันยิมเชงิประวตัศิาสตร์ให้ความ

สนใจต่อโลกแห่งความจรงิทีซ่บัซ้อน	(real	world	puzzle)	กล่าวคอื	แนวการศกึษา

สถาบันนิยมเชิงประวัติศาสตร์พยายามตั้งค�าถามที่ส�าคัญ	 เช่น	 ท�าไมเหตุการณ์

ส�าคญัในอดตีถงึเกดิขึน้หรอืไม่เกดิขึน้,	ท�าไมโครงสร้างเฉพาะบางอย่างจงึเกดิขึน้

ที่หนึ่งแต่ไม่เกิดในที่อื่นๆ	 เป็นต้น	ซึ่งเป็นความพยายามจะเชื่อมระหว่างทฤษฎี

เชิงบรรทัดฐานและการวิจัยเชิงประจักษ์	

 ประการทีส่อง	แนวการศกึษาสถาบนันยิมเชงิประวตัศิาสตร์ให้ความ

ส�าคัญกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์	กล่าวคือ	เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่

เพยีงข้อเทจ็จรงิในอดตี	แต่เป็นสาระส�าคญัของกระบวนการศึกษา	แนวการศึกษา

สถาบนันยิมเชงิประวตัศิาสตร์เสนอให้มองเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ผ่านช่วง

เวลาทีย่าวนานจะท�าให้เข้าใจถงึผลลพัธ์ทีค่รอบคลมุมากกว่าการมองลงไปทีค่วาม

สัมพันธ์ของสาเหตุในช่วงเวลาเฉพาะหน่ึงๆ	 เช่น	 การศึกษารัฐประหาร	 2549	 

ของไทย	 แนวการศึกษาสถาบันนิยมเชิงประวัติศาสตร์จะเสนอว่าไม่ควรจะมอง

รัฐประหาร	2549	โดยพิจารณาจากเหตุและผลที่เกิดการรัฐประหารเท่านั้น	แต่

46	 ได้แก่	ชาญชยั	รตันวิบลูย์.	“บทบาทอภิรฐัมนตรสีภาในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า-
เจ้าอยู่หัว,”	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,	 2519.;	
Benjamin	A,	Batson.	The End of the Absolute Monarchy in Siam	(Singapore:	Oxford	
University	Press,	1984);	นครินทร์	เมฆไตรรัตน์.	การปฏิวัติสยาม	พ.ศ.	2475	(กรุงเทพฯ:	
ฟ้าเดียวกัน, 2553)

47	 Paul,	 Pierson.	 and	 Theda,	 Skocpol.	 “Historical	 Instittuionalism	 in	 Contemporary	 
Political	Science,”	In	Milner,	Helen	and	Katznelson,	Ira.	eds. The State of the Disci-
pline (New	York:	W.	W.	Norton,	2002),	pp.	693-721.



146

ต้องสืบค้นย้อนไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้าและผลที่ยาวนานมากกว่านั้น	 เป็นต้น	

นอกจากนี้การพยายามสืบกลับไปยังกระบวนการทางประวัติศาสตร์	 (tracing	

back	historical	process)	ยังสามารถจะอนุมานถึงสาเหตุได้	
	 และประการสุดท้าย	แนวการศึกษาสถาบันนิยมเชิงประวัติศาสตร์
ไม่มองสถาบันแยกขาดจากบริบท	 แต่จะตรวจสอบการกระท�าของตัวแสดง	
(องค์กรที่หลากหลาย)	ภายใต้ข้อจ�ากัดของสถาบันที่หลากหลาย	กล่าวคือ	สนใจ
ศกึษาปฏิสมัพนัธ์ของสถาบนัทีห่ลากหลาย	ภายใต้บรบิท	และช่วงเวลาทีย่าวนาน	
ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของแนวคิดนี้	นอกจากนี้การวิเคราะห์ระหว่างสถาบันต่างๆ	
ห้ามแยกขาดจากโครงสร้างสังคมหลัก	(broader	configuration)	

3.  รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน 
	 จุดเด่นอย่างหนึ่งของการศึกษาสถาบันนิยมใหม่	 คือ	 มองสถาบัน
อย่างมีการเคลื่อนไหว	 ไม่หยุดนิ่ง	 ดังนั้นจึงต้องมีแนวทางการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของสถาบันด้วย	 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของสถาบันนั้นมีการแบ่งการ
ศึกษาออกเป็น	 2	 รูปแบบหลัก	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและรุนแรง	
(punctuated	equilibrium)	และการเปลีย่นแปลงของสถาบนัแบบค่อยเป็นค่อยไป	
(institutional	 evolution)	 ซ่ึงทั้งสองก็จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน	 
ดังต่อไปนี้

 3.1 การเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและรุนแรง 

  (Punctuated Equilibrium)
	 การเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและรุนแรง	(punctuated	equilibrium)	
เกิดมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการ	 (evolutionary	 theory)	 ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด 
ดาร์วิน	 (Darwinian)48	 จะมีลักษณะการอธิบายการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญในช่วง

48	 Stephen	D,	Krasner.	“Sovereignty:	An	Institutional	Perspective,” Comparative Politi-
cal Studies	Vol.	21,	1988,	p.	77.	อ้างจาก	Praphamontripong,	Ularn.	“Decentralization	
Settlement	 and	 Institutional	Change	of	 the	Thai	State’s	Administrative	Structure:	 
A	Historical	Institutional	Perspective	towards	Center-Local	Relations,”	MA in Public 
Administration and Public Policy	University	of	York,	2008,	p.	29.	
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เวลาสั้นๆ	 และหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสถาบันจะมีลักษณะม่ันคง	 
จนกระทั่งรอการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้ง	

	 โครงสร้างของสถาบันใหม่จะเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่เกิดวิกฤต	

สถาบันจะถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก	เช่น	ผลกระทบของสงคราม	หรือวิกฤต

เศรษฐกจิขนาดใหญ่	เป็นต้น	ซึง่	สตเีฟน	คราสเนอร์	(Stephen	Krasner)	ใช้แนวคดิ

ดังกล่าวอธิบายเหตุการณ์ที่ยาวนานของความไม่เปลี่ยนแปลงของสถาบันที่ต่อ

เนื่องยาวนาน	 จนกระทั่งสถาบันถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกที่รุนแรงและ

รวดเรว็	ในช่วงเวลาเฉพาะหนึง่ๆ	อนัจะน�าไปสูก่ารเบีย่งเบนจากเส้นทางเดมิของ

สถาบันนั้นๆ	 หลังจากนั้นสถาบันจะเริ่มมีลักษณะสมดุลอีกครั้ง	 (สถาบันจะมี

ลักษณะค่อนข้างหยุดนิ่ง	ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเส้นทางเดิม)	จนกว่าสถาบันจะ

ถูกกระตุ้นใหม่	

	 สองแนวคิดส�าคัญที่อยู่ภายใต้รูปแบบของการเปล่ียนแปลงแบบ

รวดเรว็และรนุแรง	(punctuated	equilibrium)	คือ	ปัจจยัสนบัสนนุเชิงบวก	(positive	

feedback	effects)	และ	เส้นทางในช่วงเวลาวิกฤต	(Critical	Juncture)

  3.1.1 ปัจจัยสนับสนุนเชิงบวก (Positive Feedback)

	 	 ปัจจัยสนับสนุนเชิงบวก	 (positive	 feedback)	 เป็นการอธิบาย

ถึงช่วงเวลาที่ยาวนานที่สถาบันไม่เปลี่ยนแปลงหรือสถาบันมีความต่อเนื่อง	 

โดยมีลักษณะที่ส�าคัญดังนี้49

	 	 1.	 คาดการณ์ไม่ได้ถึงเป้าหมายของเส้นทางที่สถาบันมุ่งไป

	 	 2.	 ไม่ยืดหยุ่น	 กล่าวคือยากที่จะเปลี่ยนจากทางหนึ่งไปอีก 

ทางหนึ่ง	

	 	 3.		เหตุการณ์เล็กๆ	 ที่เกิดขึ้นจะไม่หายไป	 แต่จะถูกเก็บไว้

พิจารณาส�าหรับเป็นทางเลือกในอนาคต	

49	 Brain	 W,	 Arthur.	 Increasing Returns and Path Dependence in the Economy  
(Ann	Anbor:	University	of	Michigan	Press,	1994)	อ้างจาก	Paul,	Pierson.	“Increasing	
Returns,	Path	Dependence,	and	the	Study	of	Politics,”	American Political Science 
Review Vol.	94,	No.	2,	June	2000,	pp.	252-254.
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	 	 4.	 เส้นทางเดินใหม่ทีเ่กดิขึน้อาจจะไม่น�าไปสูป่ระสทิธภิาพ

	 	 แนวคิดที่เป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยสนับสนุนเชิงบวก	 (Positive	

feedback)	และถกูใช้อย่างแพร่หลายโดยนกัรฐัศาสตร์ต่อการวเิคราะห์และศึกษา

เกีย่วกบัสถาบนัทางการเมอืงคอื	การศกึษาว่าด้วยการเลอืกเส้นทางทีจ่ะก�าหนด

ทางเลือกต่อไปในอนาคต	 (path	 dependence)	 ซึ่งมีองค์ประกอบร่วมที่ส�าคัญ

สองประการ	คอื	ช่วยวเิคราะห์ผลของการเปลีย่นแปลงของสถาบนัจากทางเลือก

หนึ่งไปอีกทางหนึ่งภายใต้บริบทสังคม	ณ	ช่วงเวลาหนึ่งๆ	และเน้นการให้ความ

ส�าคัญกับเวลาและผลที่เกิดข้ึน	 โดยแบ่งแยกระหว่างช่วงเวลาที่สถาบันเดินตาม

เส้นทางเดมิอยา่งตอ่เนื่องกบัช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ทีท่�าให้สถาบันเบนออก

จากเส้นทางเดิม50

  3.1.2 การเลอืกเส้นทางทีจ่ะก�าหนดทางเลอืกต่อไปในอนาคต  

   (path dependence)

	 	 การเลือกเส้นทางที่จะก�าหนดทางเลือกต่อไปในอนาคต	(path	

dependence)	หมายถงึ	ช่วงเวลาทีส่ถาบนัถกูปัจจยับางอย่างมากระทบท�าให้ต้อง

เปลี่ยนแปลงไปจากเส้นทางเดิมของสถาบัน	 จนน�าไปสู่การเกิดขึ้นของแนวทาง

ใหม่ที่มีลักษณะที่มั่นคงและยากจะเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า	 การ

เลือกเส้นทางที่จะก�าหนดทางเลือกต่อไปในอนาคต	 (path	 dependence)	 เป็น 

กระบวนการที่มีลักษณะพลวัต	(เคลื่อนไหว)	และสามารถก่อให้เกิดความเป็นไป

ได้ของเส้นทางเดนิของสถาบนัทีห่ลากหลายขึน้อยูก่บัล�าดบัของเหตกุารณ์ต่างๆ	

ที่มากระทบ	 และช่วงเวลาเฉพาะหน่ึงๆ51	 ทั้งนี้ภายหลังจากที่สถาบันเลือกเดิน

ทางใดทางหน่ึงแล้วจะท�าให้สถาบันเป็นไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ยากจะ

เหมือนเดิมอีก	 (แต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้)	นอกจากนี้เส้นทางที่สถาบันเลือกจะไม่ได้

เป็นกลางต่อตัวแสดงทุกตัวที่ปฏิสัมพันธ์กับสถาบัน	 แต่สถาบันจะเลือกให ้

ผลประโยชน์แก่คนบางกลุ่มมากกว่าและจะพัฒนาความเหล่ือมล�้า/ไม่เป็นกลาง

นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

50	 Paul,	Pierson.	“Increasing	Returns,	Path	Dependence,	and	the	Study	of	Politics,”	 
p.	251.

51	 Paul,	Pierson.	Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis,	p.	20.
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	 	 การเลือกเส้นทางที่จะก�าหนดทางเลือกต่อไปในอนาคต	(path	

dependence)	ที่ใช้กับการศึกษาการเมือง	จะถูกอธิบายว่ามีคุณสมบัติดังนี้52

	 	 1.	 ภายใต้เงื่อนไขแรกเริ่มที่เกิดขึ้น	 อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ของ

ความเป็นไปได้ที่หลากหลาย	

	 	 2.	 มีความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์เล็กๆ	จะส่งผลกระทบที่ใหญ่

และยาวนาน	ถ้าเหตุการณ์เล็กๆ	นั้นเกิดในเวลาที่เหมาะสม	

	 	 3.	 ให้ความส�าคัญกับเวลาและล�าดับเหตุการณ์	 กล่าวคือ	 ให้

ความส�าคญักบัค�าถามว่าเหตกุารณ์เกดิขึน้เมือ่ไหร่	เพราะเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ก่อน

จะมีความส�าคัญมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลัง	 หรือบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่เกิดล่าช้ามากไปอาจจะไม่ส่งผลอะไรเลยก็ได้	 ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นน่าจะ 

ส่งผลกระทบที่ใหญ่โตได้ถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างจากนี้ก็ตาม

	 	 4.		เมือ่กระบวนการถงึจุดดลุยภาพจดุหนึง่	(จดุทีส่ถาบนัเลอืก

เส้นทางเดินเส้นทางหนึ่งได้)	 หลังจากจุดดุลยภาพนั้นจะเกิดการต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลง

	 	 ความแตกต่างของแนวคิดการหน้าที่นิยม	 (functionalism)	 

กับแนวคิดการเลือกเส้นทางที่จะก�าหนดทางเลือกต่อไปในอนาคต	 (path	

dependence)	ต่อการเข้าใจสถาบันคือ	ถ้าเป็นแนวคิดการหน้าที่นิยมไม่ว่าเวลา

ผ่านไปนานเท่าไหร่หน้าที่สถาบันจะคงเดิม	 แต่แนวคิดการเลือกเส้นทางที่จะ

ก�าหนดทางเลือกต่อไปในอนาคต	(path	dependence)	จะซับซ้อนกว่านั้น	กล่าว

คือ	 เมื่อแรกเริ่มสถาบันอาจจะมีหน้าที่อย่างหนึ่ง	 แต่เม่ือสถาบันด�ารงอยู่อย่าง

ยาวนาน	สถาบันอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้น	หน้าที่เพิ่มขึ้น	 และมีแนวโน้มจะขยาย

ความไม่สมดุลทางอ�านาจเพิ่มขึ้นด้วย53

  3.1.3 เส้นทางในช่วงเวลาวิกฤต (Critical Juncture)

	 	 เส้นทางในช่วงเวลาวิกฤต	 (critical	 juncture)	 คือ	 ช่วงเวลาที่

ท�าให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางหนึ่ง	(ที่ควรเป็นตอนแรก)	ไปเป็น

52 Ibid, p.	44.
53 Ibid,	pp.	44-48.
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อีกแนวทางหน่ึงมักจะเกิดขึ้นจากการกระตุ้นของเหตุการณ์จากภายนอกสังคม 
ทีใ่หญ่หลวง	เช่น	การเกดิขึน้/สิน้สดุของสงคราม	หรอืวกิฤตเศรษฐกจิ54	ภายหลงั
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในช่วงเวลา
ทีส่�าคญั	ดงันัน้ทางทีเ่ดนิได้อาจจะไม่ใช่แค่หนึง่ทางแต่มหีลายทาง	อย่างไรกต็าม
มันยากทีจ่ะเปลีย่นกลบัไปเดนิทางเดมิ	(แต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้)	เพราะทางเลอืกมนั
ยังเปิดอยู่55

  นอกจากนีแ้นวคดิของ	เส้นทางในช่วงเวลาวกิฤต	(critical	juncture) 
ไม่ใช่แค่การเรยีกร้องให้วเิคราะห์แค่การแยกออกของสถาบนัจากเส้นทางหนึง่ไป
อีกเส้นทางหนึง่	แต่ต้องสบืค้นลงไปด้วยว่า	ทางทีแ่ตกต่างของปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
กระบวนการทางการเมอืงและกระบวนการทางเศรษฐกจิมผีลต่อรปูแบบหรอืการ
เปลี่ยนแปลงสถาบันอย่างไร56

	 	 ส่วนประกอบทีส่�าคญัของ	เส้นทางในช่วงเวลาวกิฤต	(critical	juncture)57

	 	 1.	 เงื่อนไขที่มีมาก่อนจะวาง/ก�าหนดเกี่ยวกับเส้นทางเดินของ
สถาบัน	
	 	 2.	 การเกิดขึ้นของการแยกออกจากเส้นทางเดิมหรือวิกฤต 
จะปรากฏออกมาจากเงื่อนไขที่เกิดขึ้นก่อน	และจะกระตุ้นให้เกิดเส้นทางในช่วง
เวลาวิกฤต	 (critical	 juncture)	 ตามล�าดับ	 กล่าวคือ	 เส้นทางในช่วงเวลาวิกฤต	
(critical	juncture)	จะเป็นผลจากวกิฤตทีเ่กดิขึน้	(ทัง้นีว้กิฤตทีเ่กดิขึน้อาจจะสัน้แต่
สามารถก่อให้เกิดการแตกแยกที่ยาวนาน)	
	 	 3.	 มรดกของเส้นทาง	(Legacy)	มีสามส่วน	คือ	
	 	 	 (1)	 กลไกการผลติของมรดกของเส้นทาง	(legacy)	กล่าวคอื
มรดกของเส้นทาง	 (legacy)	 จะไม่แข็งตัวทันทีหลังเกิดเส้นทางในช่วงเวลาวิกฤต	

(critical	juncture)	แต่จะเกิดขึ้นในอีกระยะหนึ่ง	

54	 Ibid, p.135.
55	 James,	Mahoney.	“Path	Dependency	in	Historical	Sociology,”	Theory and Society,  

Vol.	29,	No.	4,	Aug.	2000,	p.	513.
56	 Kathleen,	Thelen.	“Historical	Institutionalism	in	Comparative	Politics,”	Annual Review 

of Political Science. Vol.	2,	June	1999,	pp.	389-390.
57	 Ruth	B,	Collier.	and	David,	Collier.	Shaping the Political Arena	(Princeton:	Princeton	

University	Press,	1991),	pp.	30-31.
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	 	 	 (2)	 กลไกความต่อเน่ืองของมรดกของเส้นทาง	 (legacy)	 
คือ	มรดกของเส้นทาง	(legacy)	ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเอง	แต่มันถูกท�าให้เสถียร
ด้วยกระบวนการทางการเมืองและสถาบัน	
	 	 	 (3)	 ความมั่นคงอันเป็นแก่นของคุณลักษณะของมรดก 
ของเส้นทาง	(legacy)	คือ	คุณสมบัติที่ผลิตในฐานะผลของ	Critical	Juncture
	 	 4.	 การเกิดขึ้นของเส้นทางในช่วงเวลาวิกฤต	(critical	juncture)	
จะเกิดขึ้นได้หลายทาง	 ซึ่งทุกทางล้วนเกี่ยวพันกับการอธิบายถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	
	 	 5.	 ท้ายที่สุดจะถึงจุดจบของมรดกของเส้นทาง	 (legacy)	 
ณ	จุดๆ	หนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
 3.2 การเปลีย่นแปลงของสถาบนัแบบค่อยเป็นค่อยไป 

(Institutional Evolution)
	 แนวทางการศกึษาการเปลีย่นแปลงของสถาบนัรปูแบบการเปลีย่นแปลง
อย่างรุนแรงและรวดเร็ว	 (punctuated	equilibrium)	จะมีลักษณะที่ยาวนานและ
สถาบันมั่นคง	 คือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาปกติ	 และอาจจะเปล่ียน
ทศิทางเดนิของสถาบนัต่อเมือ่เจอกบัแรงกระตุน้ทีเ่กดิจากภายนอก	และเป็นแรง
กระตุ้นที่ใหญ่58	ซึ่งแคธลีน	เธเลน	(Karhleen	Thelen)	ได้ตั้งค�าถามว่า	ถ้าสถาบัน
ต่อต้านการเปลีย่นแปลงแม้กระทัง่ในการเปลีย่นแปลงใหญ่ๆ	มหีรอืไม่ทีส่ถาบนั
จะมีลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในลักษณะเล็กๆ	 ค่อยเป็นค่อยไป	
และอาจจะเป็นไปในลกัษณะซ่อนเร้น59	ดงันัน้	เธเลน	(Thelen)	จงึได้เสนอแนวคดิ	

58	 Kathleen,	 Thelen.	How Institutions Evolve	 (Cambridge	UK:	Cambridge	University	
Press,	2004),	p.	19.

59	 Kathleen,	 Thelen.	 “How	 institutions	 evolve:	 Insights	 from	 Comparative-Historical	
Analysis,”	 in	 Mahoney,	 James	 and	 Rueschemeyer,	 Dietrich.	 eds.	Comparative  
Historical Analysis in the Social Science	(Cambridge	UK:	Cambridge	University	Press,	
2002),	p.	210.
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การเปลี่ยนแปลงของสถาบันแบบค่อยเป็นค่อยไป	(institutional	evolution)	ที่ใช้
อธิบายถึงพัฒนาการ	5	รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน60	ได้แก่	
	 1.	 Institutional	 displacement	 เกิดเม่ือการจัดเตรียมสถาบันเก่า 
ถกูละเลย	เพราะมกีารเตรยีมสถาบนัใหม่	และสถาบนัเก่าจะค่อยๆ	เปล่ียนแปลง
จากการค้นพบใหม่และการพัฒนาของทางเลือกใหม่	

	 2.	 Institutional	Layering	(การเพิ่มระดับชั้นของสถาบัน)	จะเกิดขึ้น

เมื่อบริบทรอบๆ	สถาบันเปลี่ยน	ท�าให้เกิดการท้าทายใหม่ๆ	 แต่ตัวแสดงยังคง

เหมือนเดิม	 สถาบันดังกล่าวจะเพ่ิมชั้นใหม่ในโครงสร้างทางสังคมนั้นๆ	 ขึ้นมา

เพื่อรองรับกับความท้าทายใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้น	

	 3.	 Institutional	Drift	เกิดขึ้นเมื่อสถาบันที่เคยออกแบบให้มีหน้าที่

แบบหนึ่ง	 แต่เมื่อเผชิญกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	 ตัวสถาบันกลับไม่ยอมปรับ

ตัวกับความเปลี่ยนแปลง	ทว่าสถาบันก็จะเบี่ยงเบนไปจากทางเดิม	

	 4.	 Institutional	Conversion	เกดิขึน้เมือ่เวลาผ่านไป	สภาพแวดล้อม

และบริบทมีความเปลี่ยนแปลง	 ตัวแสดงต่างๆ	 จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์ภายใต้ 

สภาพแวดล้อมและบริบทแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลง	 ท�าให้สถาบันมีหน้าที่

เปลี่ยนแปลงไป	

	 5.	 Institutional	 Exhaustion	 เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง 

สังคม	 เศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง	 เช่น	การปฏิวัติอุตสาหกรรม	หรือ	การปฏิวัติ

ทางการเมือง	เป็นต้น	จะส่งผลให้เกิดการสิ้นสุดของสถาบันด้วยตนเอง

60	 เมื่อปี	2002	Kathleen	Thelen	ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบัน	2	รูปแบบ	คือ	
Institutional	Layering	และ	Institutional	Conversion	ใน Ibid, pp.	225-230.	และได้เพิ่ม
เติมแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเป็น	 5	 รูปแบบ	พิจารณาเพิ่มเติมได้ที่	Wolfgand,	
Streeck.	 and	 Kathleen,	 Thelen.	 “Introduction:	 Institutional	 Change	 in	 Advanced	 
Political	 Economies,”	 in	 Streeck,	Wolfgand.	 and	 Kathleen,	 Thelen.	 Eds.	Beyond 
Continuity. Institutional Change in Advanced Political Economies	 (Oxford:	Oxford	
University	Press,	2005),	pp.	18-31.
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4. สรุป
	 การศกึษาสถาบนันยิมแบบเก่า	(old	institutionalism)	เป็นการศกึษา

สถาบนัในฐานะองค์กรทีเ่ป็นทางการ	ซึง่มกัจะเชือ่มโยงกบัองค์กรทีเ่ป็นรปูธรรม	

เช่น	รัฐธรรมนูญ	รัฐสภา	รัฐบาล	ศาล	ระบบราชการ	กองทัพ	หน่วยการปกครอง

ท้องถิน่หรอืการปกครองพเิศษ	และพรรคการเมอืง	เป็นต้น	ซึง่แนวทางการศกึษา

นี้จะมีแนวทางการศึกษาย่อยอีกหลายแนวทางการศึกษา	 แต่จะมีลักษณะ 

บางอย่างร่วมกันคือ	 การศึกษาสถาบันตามแนวทางนี้จะเป็นการศึกษาเชิง

พรรณนา	(description)	ไม่ใช่การอธบิายหรอืสร้างทฤษฎ	ีขณะทีก่ารศกึษาสถาบนั

นิยมใหม่	(new	institutionalism)	เป็นการศึกษาสถาบันในฐานะกระบวนการที่มี

ผลต่อพฤติกรรม	ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรที่เป็นทางการ	และแบบแผนพฤติกรรม

ที่เกิดขึ้นผ่านบทบาท	 กติกา	 และวิถีปฏิบัติ	 ทั้งรูปแบบข้อจ�ากัดต่างๆ	 ที่มนุษย์

สร้างขึ้นเพื่อก�ากับการกระท�าทั้งของตนเองและคนอ่ืน	 ซ่ึงการมองสถาบันใน 

มุมมองนี้จะเห็นสถาบันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น	 และยังให้ความสนใจเกี่ยวกับ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสถาบันด้วย

	 ส�าหรบัการศกึษาศาลรฐัธรรมนญูของไทยตกอยูภ่ายใต้มมุมองของ

นักนิติศาสตร์เป็นส่วนมาก	 โดยมีมุมมองจะท�าความเข้าใจศาลรัฐธรรมนูญแบบ

สถาบันนิยมแบบเก่าในฐานะองค์กรที่เป็นทางการและโครงสร้างอ�านาจหน้าที่

ของศาลรัฐธรรมนญู	บนฐานคดิว่าศาลรฐัธรรมนญูต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามโครงสร้าง

อ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 โดยไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อการศึกษา

ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองเฉพาะหนึ่งๆ	 ที่ศาล

รฐัธรรมนญูต้องปฏสิมัพนัธ์กบัตวัแสดงและสถาบนัการเมอืงอืน่ๆ	รวมถงึไม่เหน็

ถึงบริบทเชิงวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้อ�านาจไว้หรือไม่

	 ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการศึกษาศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นอาจจะไม่

สามารถเข้าใจศาลรัฐธรรมนูญภาคปฏิบัติการผ่านการศึกษาศาลรัฐธรรมนูญใน

ฐานะองค์กรที่เป็นทางการเพียงอย่างเดียวดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 ดังนั้นผู้วิจัย

เห็นว่าควรจะต้องเร่ิมศึกษาศาลรัฐธรรมนูญในฐานะกระบวนการที่มีผลต่อ

พฤติกรรม	 ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าองค์กรที่เป็นทางการ	 อันหมายรวมถึง
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แบบแผนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นผ่านบทบาท	กติกา	วิถีปฏิบัติ	และรูปแบบข้อจ�ากัด

ต่างๆ	ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจ�ากัดการกระท�าของศาลรัฐธรรมนูญ	อันจะน�าไปสู่

ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญภาคปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น	

	 อย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้ศึกษาสถาบันการเมืองจะเลือกศึกษาสถาบัน

การเมืองแบบใดก็ตาม	 ทั้งผู้ศึกษาตามแนวทางสถาบันการเมืองแบบเก่า	 และ 

ผู้ศึกษาตามแนวทางสถาบันการเมืองแบบใหม่ควรจะตระหนักถึงพัฒนาการ 

การศึกษาสถาบันทางการเมืองที่ต่อเนื่องและยาวนาน	 เพื่อให้ผู้ศึกษาจะได้มี 

ความตระหนักรู้เก่ียวกับจุดเด่นและข้อจ�ากัดของแนวทางการศึกษาของตน	 

เพราะไม่มแีนวทางการศกึษาใดทีจ่ะสามารถผกูขาดค�าอธบิายปรากฏการณ์ทาง

สังคมได้ทุกที่และทุกเวลา
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1. ค�าน�า
	 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีความตื่นตัวว่าด้วยการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ

องค์กรปกครองท้องถิ่นและนโยบายกระจายอ�านาจฯ	ในประเทศไทย1 ในหลาย

ประเดน็โดยเฉพาะอย่างยิง่	(ก)	นวตักรรมท้องถิน่	หมายถงึ	ความรเิริม่ของท้องถิน่

ในการจัดบริการสาธารณะแบบใหม่	 หรือ	 การปรับปรุงกระบวนการท�างานของ

ท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน2 (ข)	 การถ่ายโอนภารกิจจากส่วน

กลางให้ท้องถิ่น	รวมทั้งการประเมินความพร้อมของ	อปท.	ในด้านต่างๆ		อาทิ

เช่นกองทุนสุขภาพต�าบล	และการโอนสถานีอนามัยให้	อปท.	ดูแล3 (ค)	ผลงาน

วจิยัว่าด้วยการคลงัท้องถิน่	 ซ่ึงสะท้อนว่ามปัีญหาความไม่สมดลุหรอืความเหลือ่มล�า้

ทางการคลังที่จ�าแนกออกเป็นสองระดับ	 กล่าวคือ	 ความไม่สมดุลตามแนวตั้ง	

(vertical	 fiscal	 imbalance)	 หมายถึง	 ความแตกต่างระหว่างรัฐบาลกลาง	 และ	

อปท.	ความแตกต่างระหว่าง	อปท.	รูปแบบพิเศษกับรูปแบบอื่น	ความไม่สมดุล

ตามแนวนอน	(horizontal	fiscal	imbalance)	หมายถึง	ท้องถิ่นประเภทเดียวกัน	

(เช่น	เทศบาล	A,	B,	C..)	และมสีภาพแวดล้อมใกล้เคยีงกนั	เช่น	จ�านวนประชากร	

พื้นที่	 แต่สถานะการคลังแตกต่างกันอย่างมาก	 เนื่องจากฐานภาษีและความ

สามารถจัดเก็บรายได้แตกต่างกันมาก	 (ง)	 การศึกษาบทบาทของภาครัฐในการ

จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เกิดความเสมอภาค	(equalization)	ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติใน

1	 มีบทความวิจัยหลายชิ้น	 เช่น	 ดิเรก	 ปัทมสิริวัฒน์	 2553	 ดิเรก	 ปัทมสิริวัฒน์	 และ	 พิชิต	 
รัชตพิบุลภพ	2556	Patmasiriwat	(2012)	วีระศักดิ์	เครือเทพ	(2554)

2	 จรัส	 สุวรรณมาลา	 และ	 วีระศักดิ์	 เครือเทพ	 (2547)	 ได้ท�างานวิจัยบันทึกความริเริ่มของ 
ท้องถิน่ในการจดับรกิารสาธารณะ	พร้อมกบัจ�าแนกนวตักรรมออกเป็นด้านๆ	โดยได้รบัการ
สนบัสนนุจากส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั	และนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการ
กระจายอ�านาจให้แก่	 อปท.	 สนับสนุนให้ท้องถิ่นท�า	 “นวัตกรรม”	 โดยก�าหนดเป็นหนึ่ง 
ในเงื่อนไขการให้รางวัลธรรมาภิบาลท้องถิ่น	ให้คณะอนุกรรมการ	(หลายคณะ)	ที่เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน	 บันทึกผลงานเด่นของหน่วยงานท้องถิ่นที่สมควรได้รับเงินรางวัล	
การให้รางวัลด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2546	ถึงปัจจุบัน

3	 ผลงานของดิเรก	ปัทมสิริวัฒน์	และคณะ	(2552)	ว่าด้วยการประเมินกองทุนสุขภาพต�าบล	
และ	ศุภวัฒนากร	วงศ์ธนวสุ	และ	ธัชเฉลิม	สุทธิพงษ์ประชา	 (2556)	ศึกษาศักยภาพและ
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาคมในการจัดการสุขภาพ
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หลายประเทศ4 และตรงกับหลักการที่ว่า	 ประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ใน

ภมูภิาคใด	เมอืงหรอืชนบทควรได้รบับรกิารสาธารณะจากรฐัและองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพใกล้เคียงกัน5

	 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายศึกษาความ

เหลือ่มล�า้ทางการคลงัท้องถิน่และมาตรการเพิม่รายได้โดยเน้นกรณศีกึษาจงัหวดั

อุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีพื้นที่	15,648	ตร.กม.	มีประชากร	1.8	

ล้านคน	และหน่วยงานท้องถิน่จ�านวน	239	แห่งภายในจงัหวดั	(หมายเหต	ุจ�าแนก

ออกเป็นเทศบาล	39	แห่ง	อบต.	199	แห่ง	และ	อบจ	1	แห่งตามสถิติในปี	2554)

พร้อมกับต้ังข้อสันนิษฐานบางประการเพ่ือทดสอบเชิงประจักษ์ต่อไป	 กล่าวคือ	

หนึง่ สนันษิฐานว่าความสามารถจดัเกบ็รายได้ของท้องถิน่ถงึแม้ว่าอยูใ่นจงัหวดั

เดียวกัน	แต่ก็อาจจะแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	ระหว่างพื้นที่เมือง	(เทศบาล)	

และพืน้ทีช่นบท	(อบต.)	สอง สนันษิฐานว่าการจดัภาษแีบ่งหรอืภาษทีีห่น่วยงาน

ของรัฐจัดเก็บแทนท้องถิ่น6	มีคุณสมบัติ	“เป็นกลาง”	ภายใต้จังหวัดเดียวกัน	คือ	

ภาษีแบ่งต่อหัวระหว่างเทศบาล/และ	 อบต.	 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญั	สาม สนันษิฐานว่าการจดัสรรเงนิอดุหนนุจากรฐับาลให้	อปท.	มีเป้าหมาย

ลดความเหลือ่มล�า้	อกีนยัหนึง่ด�าเนนิการตามหลกัเงนิอดุหนนุเพือ่ความเสมอภาค 

(equalization	grant)	หมายถึงว่า	อปท.	ที่ฐานรายได้ต�่า	(ทั้งจัดเก็บเองและภาษี

แบ่ง)	จะได้รบัเงนิอดุหนนุในลกัษณะผกผนั	หรอืสงูกว่าท้องถิน่ทีฐ่านรายได้ขนาด

ใหญ่	ในลักษณะการชดเชย

4	 กรณศีกึษาของประเทศญ่ีปุน่มีค�าอธบิายโดยละเอียดในผลงานของ	Nobuki	Mochia	(2008)	
และประเทศจีนใน	Bao	Yun	and	Anwar	Shah	(2006)

5	 Boadway	(2006)	
6	 ตัวอย่างภาษีที่รัฐจัดเก็บให้	 ได้แก่	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีสุรา	 ภาษียาสูบ	 ภาษีสรรพสามิต	 

ค่าภาคหลวง	 ฯลฯ	 จัดเก็บโดยหน่วยงานระดับจังหวัด/เขต	 ภายใต้กรมสรรพากร	 และ	 
กรมสรรพสามิต	เท่าท่ีผูเ้ขียนทราบ--รายได้เป็นระดบัจงัหวดั	มไิด้ย่อยถงึระดบัอ�าเภอ	ต�าบล	
การแบ่งรายได้ให้หน่วยงานย่อย	จึงใช้ตัวชี้วัดง่ายๆ		เช่น	จ�านวนประชากร	ดังนั้น	รายได้
ภาษีแบ่งต่อหัวภายในจังหวัดเดียวกันจึงน่าจะเท่ากัน	หมายเหตุ	มีข้อยกเว้นค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนนิติกรรม	 (ซื้อขายท่ีดิน)	 จัดเก็บโดยกรมที่ดิน	 ซึ่งสามารถระบุย่อยลงไประดับ
อ�าเภอ	
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	 รายงานการค้นคว้านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย	“การเพิ่มราย

ได้ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล�้า” สนับสนุนโดยมูลนิธิเอเซีย	ผู้วิจัยรวบรวม

ข้อมูลด้านการคลังท้องถ่ินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส�านักงาน

คณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นใช้ข้อมูลสถิติปี	พ.ศ.	

2554	 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการคลังระหว่างเทศบาล	 อบต.	 ในจังหวัด

อุบลราชธานี	พร้อมกับทดสอบข้อสันนิษฐานบางประการ	ค�านวณดัชนีวัดความ

เหลื่อมล�้า	พร้อมกับข้อสังเกตและการอภิปรายผล

2. กรอบความคิด 
	 การกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก	

สอดคล้องกับหลักประสิทธิภาพการบริหาร	 เนื่องจาก	 อปท.	 ท�างานใกล้ชิด

ประชาชน	รูค้วามต้องการของประชาชน	หรอืเข้าใจสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ

ท้องถิ่น	 ภายใต้ระบบบริหารท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณของตนเองและท�างาน 

ภายใต้การก�ากับของสภาท้องถิ่น	ท�าให้	อปท.	สามารถจัดสรรงบประมาณและ

สั่งการให้พนักงานท�างานตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที

	 ผลงานชิน้บกุเบกิ	Charles	Tiebout	(1956)	อธบิายว่า	รฐับาลท้องถิน่	

ซึง่ท�างานภายใต้บรรยากาศการแข่งขนัหรอืการประกวด	แตกต่างจากการท�างาน

ของราชการส่วนกลาง	(กรม	ซึ่งท�างานในบรรยากาศการผูกขาด)	การท�างานของ

รัฐบาลท้องถิ่น	 (หรือ	อปท.	ในบริบทของไทย)	มีลักษณะแข่งขันอย่างน้อยสอง

ลักษณะ กล่าวคือ การแข่งขันทางการเมือง (political	competition)	หมายถึงการ

ได้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน	 และโอกาสที่จะถูก

ประชาชนถอดถอน	 ฝ่ายบริหารท้องถิ่นมีความจ�าเป็นต้องท�างานอย่างแข็งขัน

เพื่อแสดงผลงาน	ผลิตนวัตกรรม	 เพื่อโอกาสได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้ง

ครั้งสมัยต่อไป	การที่ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิเสรีในการเลือกท�าเลที่อยู่อาศัย 

เป็นอีกกลไกหน่ึงที่ท�าให้รัฐบาลท้องถ่ินต้องท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 หาก

ประชาชนไม่พอใจการท�างานของเทศบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง	 บุคคลนี้จะร้องเรียน	

(voice)	 ให้ปรับปรุงบริการสาธารณะ	และหากบุคคลนี้หรือหลายๆ		คนมีความ 

ไม่พึงพอใจบริการสาธารณะของเทศบาล	A	คนเหล่านี้อาจตัดสินใจย้ายถิ่นฐาน
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ออกไปเป็นพลเมอืงของเทศบาล	B	กระบวนการเช่นนีเ้รยีกว่า	การโหวตด้วยเท้า 
(voting by feet หรือ exit)	อย่างไรก็ตาม	voting	by	feet/exit	ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น 
โดยง่าย	 เพราะการย้ายถิ่นฐานมีค่าใช้จ่ายและค่าโสหุ้ย	 การย้ายที่ท�างาน	หรือ
ย้ายสถานที่เรียนของลูก	การขายหรือซื้อบ้าน	ฯลฯ
	 ผลงานเชิงทฤษฎีที่ส�าคัญอีกชิ้นหนึ่งโดย	Wallace	 Oates	 (1972)	
พิสูจน์ให้เห็นว่า	 การจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น	 ซึ่งมีลักษณะ	 “หลากหลาย”	
(diversity)	มีประสิทธิภาพสูงกว่าการจัดบริการโดยหน่วยงานกลาง	ซึ่งมีแนวโน้ม
ให้บริการแบบ	 “เหมือนกันหมด”	 (uniformity)	 Oates	 ให้เหตุผลพร้อมกับ 
การอธิบายด้วยรูปกราฟเปรียบเทียบระหว่างอุปทานกับอุปสงค์	 ภายใต้หน่วย
ราชการซึง่มกัจะก�าหนดอปุทานให้เท่ากนัหรอืเหมอืนๆ		กนั	(uniformity)	ตรงกบั
ค�าเปรยีบเทยีบว่า	one	size	fits	all	มกัจะเกดิปัญหาความไม่พอดกีนั	คือ	“อปุสงค์
ส่วนเกิน”	หรือ	“อุปทานส่วนเกิน”	แต่เมื่อกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น	การก�าหนด
อุปทานของท้องถิ่นโดยผู้บริหารที่ท�างานใกล้ชิดประชาชน	โดยค�านึงถึง	“ความ
หลากหลาย”	 (diversity)	 ของความต้องการ	 อุปสงค์และอุปทานมีโอกาสสมดุล	
กล่าวคอืไม่มากเกนิไป	และไม่น้อยเกนิไป	ตรงกบัรสนยิมของประชาชนในท้องถิน่
	 อย่างไรกต็าม	มข้ีอกงัวลเกีย่วกบัการกระจายอ�านาจให้ท้องถิน่อย่าง
น้อยสองประการ	หนึ่ง	 การกระจายโอกาสคอร์รัปชันหรือความรั่วไหลของราย
จ่ายท้องถิ่นเพราะอ�านาจการใช้จ่ายได้ถ่ายโอนจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นสอง
อคติของรัฐบาลท้องถิ่นที่จะใช้จ่ายเกินตัว	 ขาดดุล	 การกู้ยืมและหนี้สิน	 เพราะ
ต้องการแสดงผลงานให้ประชาชนนิยม	 ซ่ึงเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ	
	 ต�าราการคลงัอธบิายว่าความไม่สมดลุทางการคลงั7	เกดิขึน้ได้เสมอ
และมผีลงานวจิยัจ�านวนมากในสองทศวรรษทีผ่่านมา	ความไม่สมดลุตามแนวนอน 
(horizontal fiscal imbalance) ซึง่เป็นหวัข้อทีจ่ะเน้นในบทความนี	้หมายถงึ	ความ
สามารถจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนยีม	(own	revenue)	ของท้องถิน่-และภาษแีบ่ง
หรือที่รัฐบาลจัดเก็บแทนท้องถิ่น	 (shared	taxes)	แตกต่างกันตามพื้นที่รวย/จน	
ตามภูมภิาค	เนือ่งจากการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม-สถานประกอบการในบาง
พื้นที่	หรือทรัพยากรธรรมชาติ	(แหล่งปิโตรเลียม	แหล่งก๊าซธรรมชาติ)	กระจุกใน

7	 ดู	Bahl	(2000)	Boadway	and	Shah	(2009)	และ	Martinez-Vazquez	and	Boex	(2004)	



160

บางจังหวัด	 ท�าให้	 “รายได้ต่อหัว”	 ของเทศบาล/อบต./อบจ.	 แตกต่างกัน 
มาก	–	แม้ว่ามีขนาดพื้นที่	จ�านวนประชากร	ความพยายามจัดเก็บรายได้เท่ากัน
หรือใกล้เคียงกัน	

	 หนทางแก้ปัญหาความไม่สมดุลตามแนวนอนระหว่างท้องถิ่น	 คือ	

การจัดสรรเงินโอนระหว่างรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่น	 (intergovernmental	

transfer)	หรือ	 “เงินอุดหนุน”	ของรัฐบาลกลางให้รัฐบาลท้องถิ่น	 เพื่อ	 “ปิดช่อง

ว่างทางการคลงั”	(fiscal	gap)	ระหว่างรายได้และภารกจิ	ซึง่มีค�าอธิบายเชิงทฤษฎี

โดยละเอียดในหนังสือของ	Boadway	and	Shah	(2009)	และตัวอย่างการปฏิบัติ

ในประเทศญี่ปุ่น	จีน	รัสเซีย	เป็นต้น	Boadway	(2007)	อธิบายความส�าคัญของ

เงินอุดหนุนให้ท้องถิ่น	ดังนี้	หนึ่ง	เพื่อปิดช่องว่างทางการคลัง	(fiscal	gap)	สอง	

การท�าหน้าที่ความเสมอภาค	(equalization)	สาม	การชี้น�าให้ท้องถิ่นท�างานเพื่อ

บรรลุเป้าหมายของชาติ	เช่น	การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	สี่	การเป็นหลักประกัน

ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะได้มาตรฐาน	(national	standards	of	public	

services)	ห้า	การผดุงความเป็นธรรมตามแนวตั้ง	(national	vertical	equity)	

	 ความเหลื่อมล�้าทางการคลังท้องถิ่นได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตาม

ล�าดับ	 ต่างจากในอดีตยุครวมศูนย์อ�านาจ	 –	 ย้อนหลังไป	 20-30	 ปีเทศบาลมี

บทบาทค่อนข้างน้อย	 เช่น	 การจัดตลาดสด	 การเก็บขยะและดูแลรักษาความ

สะอาด	รวมทัง้งบประมาณจ�ากดั	แต่เมือ่กระจายอ�านาจให้ท้องถิน่	ม	ีอปท.	ครบ

ทุกตารางนิ้วได้รับการถ่ายโอนภารกิจ	(245	ภารกิจหรือมากกว่านั้น)	การท�างาน

ของ	อปท.	จึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในหลายมิติ	คือ	การใช้ทรัพยากร	บทบาท

การพัฒนาและริเร่ิมบริการสาธารณะของนักการเมืองท้องถิ่น	 การมีพนักงาน 

ท้องถิน่จ�านวนเพิม่ขึน้	รวมถงึปัญหาความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างพืน้ที	่ซึง่น�าไป

สู่ข้อวิจารณ์ว่า	 “การจัดสรรเงินอุดหนุนไม่เป็นธรรม”	การวิเคราะห์ปัญหาความ

เหลือ่มล�า้การคลงัจ�าเป็นต้ององิข้อมลูเชงิประจกัษ์	และการวจิยัเชิงลึก	เนือ่งจาก

สถานการณ์การคลังไม่คงที่	แต่ปรับเปลี่ยนทุกๆ		ปี	โดยมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือ	

R1	=	ความสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของท้องถิ่น	R2	=	ภาษีแบ่ง

หรือภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแทนท้องถิ่น	(shared	taxes)	R3	=	เงินอุดหนุน	(grant)	

ซึ่งจ�าแนกออกเป็นสองรายการ	คือ	เงินอุดหนุนทั่วไป	(general	grant	ซึ่งก�าหนด

เป็นสตูรองิจ�านวนประชากร	เดก็	ผูส้งูอาย	ุหรอืตวัช้ีวดัอืน่	โดยไม่ก�าหนดเงือ่นไข	
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และหากใช้จ่ายไม่หมด	 สามารถเก็บเป็นรายได้ท้องถิ่นในปีต่อไป)	 ตัวที่สองคือ	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	 (specific	 grant	 ซ่ึงมีเงื่อนไข	 เช่น	 วัตถุประสงค์การใช	้

ประเภทของกิจกรรม	 และหากมีเงินเหลือจ่าย	 อปท.	 นั้นต้องส่งเงินคืนคลัง

แผ่นดิน)

 การวัดความเหลื่อมล�้าทางการคลัง
	 วิธีการวัดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ	มีสูตรการค�านวณหลายวิธี

ด้วยกัน	 แต่ดัชนีที่ได้รับการอ้างอิงแพร่หลายมากที่สุดคือ	 Gini	 coefficient	 

ซึ่งเข้าใจง่าย	ค่าน้อยที่สุด	0	หมายถึง	การกระจายอย่างเสมอภาค	และสูงที่สุด	

1	หมายถึง	การกระจุกตัวอย่างมาก	 ในทางปฏิบัติค่า	Gini	 เมื่อวัดการกระจาย

รายได้ระหว่างคนรวยคนจน	 โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง	 0.2-0.5	 ตัวอย่างประเทศ 

แถบสแกนดิเนเวียค่า	Gini	=	0.2	ประเทศแถบยุโรปอื่นๆ		Gini	=	0.3	ถึง	0.4	

ถือว่ามีความเหลื่อมล�้าพอสมควร	 กรณีที่ค่า	 Gini	 เกินกว่า	 0.4	 ถือว่ามีปัญหา

การกระจุกตัวระหว่างคนรวยคนจนมาก	

	 เครื่องชี้วัดอีกแบบหนึ่งคือ	เส้นลอเร้นซ์	(Lorenz	curve)	แสดงเป็น

กราฟ	คือเส้นโค้งตกท้องช้าง	 เปรียบเทียบกับเส้นทะแยง	45	องศา	ซึ่งมีความ

สัมพันธ์กับ	Gini	coefficient	ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ใช้	Gini	coefficient	วัดความ

เหลือ่มล�า้การคลงัท้องถิน่ไทย	ในบทความของ	Patmasiriwat	(2012)	ปิยะลักษณ์	

(2013)	และมีการพัฒนาเทคนิคเรียกว่า	Gini	decomposition8 เพื่อ	“ดูที่มาของ

ความเหลื่อมล�้า”	ดังกล่าวว่า	รายได้ท้องถิ่นต่อหัวมาจาก	3	องค์ประกอบ	กล่าว

คอื	รายได้จดัเกบ็เอง	ภาษแีบ่ง	และเงนิอดุหนนุ	การค้นคว้า	Gini	decomposition	

เป็นการวิเคราะห์ว่า	R1,	R2	และ	R3	มีการกระจุกตัวเพียงใด	องค์ประกอบใด

ท�าให้ความเหลือ่มล�า้เพิม่ขึน้	(ค่าบวก)	และองค์ประกอบใดท�าให้ความเหล่ือมล�า้

ลดลง	(ค่าลบ)	

	 ดัชนีแบบไทล์	 (Theil	 entropy	 index)	 ได้รับการยอมรับอย่างกว้าง

ขวาง	และมจุีดแขง็ตรงทีส่ามารถค�านวณ	between	groups	และ	within	variations	

8	 Lerman	and	Yitzhaki	(1985)
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เช่น	วเิคราะห์ความเหลือ่มล�า้การคลงัโดยรวม	ซึง่มาจากการวเิคราะห์ภายในกลุ่ม	

(within	 variations)	 กับ	 การวิเคราะห์ข้ามกลุ่ม	 (between	 variations)	 ตัวอย่าง 

ผลงานวิจัยที่ใช้	entropy	index	ดูในดิเรก	ปัทมสิริวัฒน์	และพิชิต	รัชตพิบุลภพ	

(2556)

	 CV	 หรือ	 coefficient	 of	 variations	 เป็นอีกดัชนีหนึ่งที่นิยมใช้	 

ความหมายคือ	 สัดส่วนระหว่าง	 ค่า	 standard	 deviation	 ()	 กับ	 ค่าเฉลี่ย	 ()	 
CV	 =	 	 /	 	 เนื่องจากค�านวณได้ง่าย	 แต่ที่ไม่นิยมแพร่หลายเท่ากับ	 Gini	

coefficient	เนือ่งจากไม่สามารถระบคุ่าสงูสดุ	ค่าต�า่สดุ	=	0	จงึไม่ม	ี“ค่ามาตรฐาน”	

ที่สื่อความหมายว่า	กระจุกตัวน้อย	หรือ	กระจุกตัวอย่างมาก

3.  การวิจัยเชิงประจักษ์
	 ผูว้จิยัได้รวบรวมข้อมลูการคลงัท้องถิน่	ซึง่ส่วนใหญ่ประมวลโดยกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	และส�านักงานคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

 นิยามศัพท์

 รายได้จัดเก็บเองต่อหัว (R1/N) หมายถึง	รายได้ห้าหมวดที่เทศบาล	

อบต.	จัดเก็บ	ได้แก่	ภาษี	ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าปรับ	รายได้ทรัพย์สิน	

รายได้จากวิสาหกิจ	 (โรงรับจ�าน�า	 การประปา)	 และรายได้เบ็ดเตล็ด	 หารด้วย

จ�านวนประชากร	กรณีของ	อบจ.	จัดเก็บภาษีการขายน�้ามันเชื้อเพลิง	ภาษีการ

เข้าพักโรงแรม	ภาษียาสูบ

 ภาษีแบ่งต่อหัว (R2/N)	 หมายถึง	 รายได้ที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ

ให้	 ได้แก่	 ภาษีมูลค่าเพ่ิม	 ภาษีสุรา	 ภาษียาสูบ	 ภาษีรถยนต์	 ค่าภาคหลวง	 ค่า

ธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม	ฯลฯ	หารด้วยจ�านวนประชากร

 เงินอุดหนุนต่อหัว (R3/N) หมายถึง	 เงินอุดหนุนทั่วไป	 และเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ	ซึ่งส่วนใหญ่มาจากงบประมาณแผ่นดิน	ผ่านกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น	หารด้วยจ�านวนประชากร

 รายได้รวมต่อหวั (R/N) หมายถงึ	ผลรวมของสามส่วนทีก่ล่าวไปแล้ว
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 ข้อสันนิษฐาน

 H1: ความสามารถจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมของ	 เทศบาล/อบต.	

แม้แต่ภายในจังหวัดเดียวกัน	 อาจจะแตกต่างกันอย่างมาก	 โดยสันนิษฐานว่า	

เทศบาลซึ่งเป็นชุมชนเมืองสามารถจัดเก็บรายได้มากกว่า	 อบต.	 เนื่องจากฐาน

ภาษีกว้าง	เช่น	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ภาษีป้าย	ค่าอาชญาบัตร	ค่าธรรมเนียม 

จดัเกบ็ขยะ	ในขณะที	่อบต.	ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีช่นบท	มีแหล่งจดัเกบ็รายได้น้อยกว่า

 H2: การจดัสรรภาษแีบ่งหรอืทีร่ฐัจดัเกบ็แทนท้องถิน่	ภายในจงัหวดั

เดยีวกนั	ค�านวณต่อประชากร	ไม่แตกต่างกนัมากนกั	ฐานรายได้มาจากภาษมีลูค่า

เพิม่	ภาษสีรุา	ภาษยีาสบู	ภาษสีรรพสามติ	และค่าภาคหลวง	องิหลักแหล่งก�าเนดิ

ในจังหวัดนั้นๆ	

 H3: การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้ท้องถิ่น	 อิงหลักความ

เสมอภาค	 หรือขั้นต�่าเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการคลัง	 หรือ	 “ปิดช่องว่าง

ทางการคลัง”	(fiscal	gap)	ระหว่างรายได้ตามศักยภาพ	(potential	revenue)	กับ

ภารกิจขั้นพื้นฐานของท้องถิ่น	(cost	of	basic	service	provision)	จึงคาดหมาย

ว่า	การจัดสรรเงินอุดหนุนมีลักษณะ	“ผกผัน”	กับ	R2/N	หมายถึง	อปท.	ที่ได้รับ

ภาษีแบ่งสูง	ได้รับเงินอุดหนุนต่อหัวน้อย	ในทางตรงกันข้าม	อปท.	ที่ได้รับภาษี

แบ่งน้อย	ได้รับเงินอุดหนุนต่อหัวมาก

 H4:	 รายได้ของท้องถ่ิน	 เป็นตัวแปรที่ก�าหนดรายจ่ายของท้องถิ่น	

(revenue	determines	expenditure)	ซึง่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณและ/หรอืคณุภาพ

ของการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น	ซึ่งจะอภิปรายต่อไป

	 ตารางที่	 1	 แสดงสถิติการคลังของ	 อปท.	 ในจังหวัดอุบลราชธานี	 

ปี	2554	พบว่า	อปท.	มีรายได้รวมกันเท่ากับ	8,458	ล้านบาท	จ�าแนกออกเป็น

สามส่วนจาก		(ก)	รายได้ที่จัดเก็บเอง	305	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	3.6	

เท่านั้น		(ข)	ภาษีแบ่งหรือที่รัฐจัดเก็บให้เท่ากับ	3,785	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	44.7	และ		(ค)	เงินอุดหนุน	4,369	ล้านบาท	ซึ่งสะท้อนความจริงที่ว่า	

อปท.	ในจังหวัดอุบลราชธานียังพึ่งพิงเงินอุดหนุนค่อนข้างสูง	ร้อยละ	51.6

	 ในตอนล่างของตารางเดียวกัน	 แสดงค่าเฉลี่ยการคลังตามประเภท	

กล่าวคือ	อบต.	มีรายได้รวมโดยเฉลี่ยเท่า	25	ล้านบาทต่อแห่ง	 เทศบาลต�าบล	

39	ล้านบาทต่อแห่ง	
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ตารางที่ 1 	ภาพรวมรายได้การคลังท้องถิ่น	ภายในจังหวัดอุบลราชธานี	2554

อบจ.	 1	 77,220	 519,510	 760,430	 1,357,160

อบต.	 199	 82,790	 2,295,150	 2,637,120	 5,015,060

เทศบาลนคร	 1	 5,480	 208,970	 114,860	 329,310

เทศบาลเมือง	 3	 62,690	 151,060	 144,380	 358,130

เทศบาลต�าบล	 35	 76,610	 609,970	 712,130	 1,398,710

รวม 239 304,790 3,784,660 4,368,920 8,458,370

             รายได้เฉลี่ย หน่วย พันบาท

อบจ.	 1	 77,220	 519,510	 760,430	 1,357,160

อบต.	 199	 416	 11,533	 13,252	 25,201

เทศบาลนคร	 1	 5,480	 208,970	 114,860	 329,310

เทศบาลเมือง	 3	 20,897	 50,353	 48,127	 119,377

เทศบาลต�าบล	 35	 2,189	 17,428	 20,347	 39,963

รวม 239 1,275 15,835 18,280 35,391

ประเภท ความถี่ รายได้ ภาษีแบ่ง  เงินอุดหนุน รายได้รวม

 แห่ง จัดเก็บเอง     รายได้รวม หน่วย พันบาท
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 รายได้ ภาษีแบ่ง เงินอุดหนุน รายได้รวม

 จัดเก็บเอง     รายได้ต่อหัว หน่วย บาทต่อคน

อบต.	 62.3	 1,738.8	 1,948.9	 3,750.0

เทศบาลนคร	 65.8	 2,510.5	 1,379.9*	 3,956.2

เทศบาลเมือง	 985.4	 2,935.0	 3,337.5	 7,258.0

เทศบาลต�าบล	 343.6	 2,566.1	 2,846.9	 5,756.6

รวม 115.0 1,872.1 2,089.0 4,076.2

หมายเหตุ  *	ควรจะตรวจสอบข้อมูล

ตารางที่ 2 สถิติรายได้เปรียบเทียบระหว่าง	 อบต.	 กับ	 เทศบาล	 3	 รูปแบบ	 

	 จังหวัดอุบลราชธานี

	 ในตารางที่	2	แสดงรายได้ต่อประชากร	(per	capita	revenue)	พร้อม

กับข้อสังเกตความแตกต่างระหว่าง	อบต.	กับ	เทศบาล	(นคร	เมือง	และต�าบล)	

อบต.มรีายได้รวมต่อหวัเท่ากบั	3,750	บาทต่อคน	เปรยีบเทยีบกบัเทศบาลเมอืง

และเทศบาลต�าบลเท่ากบั	7,258	และ	5,757	บาทต่อคน	ซึง่ยนืยนัความแตกต่าง

ด้านการคลังค่อนข้างมาก	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่า	 รายได้ของเทศบาลนคร	

(อุบลราชธาน)ี	ค่อนข้างต�า่	หรอื	ใกล้เคยีงกบั	อบต.	(หมายเหต	ุผูว้จิยัตัง้ข้อสงสยั

ว่า	ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อน	จะต้องตรวจสอบให้รอบคอบต่อไป)
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	 ผลทดสอบในตารางที่	3	สรุปเป็นใจความส�าคัญ	คือ	

	 (ก)	 การยืนยันว่า	 ความสามารถจัดเก็บรายได้ของ	 อบต.	 ต�่ากว่า

เทศบาล	อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 (ข)	 ปฏิเสธข้อสันนิษฐานที่ว่า	 การจัดสรรภาษีแบ่งให้ท้องถิ่นใน

จังหวัดเดียวกัน	ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

	 (ค)	 อบต.	ได้รบัการจัดสรรเงนิอดุหนนุ	ต�า่กว่าเทศบาลอย่างชดัเจน	

หมายเหตุ	ในตารางที่	3	แสดงการทดสอบ	mean-comparison	test	(หรือ	t-test)

 

 

   รายได้จัดเก็บเองต่อหัว

 ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่า std err ค่า SD

อบต.	 199	 62.28	 3.09	 43.54

เทศบาล	 39	 385.87	 71.07	 443.86

t-test		 -10.12	 ***	 	

   ภาษีแบ่งต่อหัว

อบต.	 199	 1,738.83	 20.9	 294.78

เทศบาล	 39	 2,593.07	 151.66	 947.13

t-test		 -10.46	 ***	 	

   เงินอุดหนุนต่อหัว

อบต.	 199	 1,948.89	 33.86	 477.68

เทศบาล	 39	 2,846.99	 198.96	 1,242.49

t-test		 -7.7314	 ***

ตารางที่ 3 ทดสอบข้อสนันษิฐาน	ความแตกต่างการคลังระหว่าง	เทศบาล	และ	 

	 อบต.
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	 ในตารางที่	 4	 ผู้วิจัยน�าข้อมูลของเทศบาลและ	 อบต.	 มาค�านวณ 

เป็นรายได้ต่อตัว	 พร้อมกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ	 โดยสรุปคือ	 มีหน่วยงาน

ท้องถิ่น	26	แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี	ที่มีรายได้รวมต่อหัวต�่ากว่า	3,000	บาท

ต่อคน	 เปรียบเทียบกับกลุ่มรายได้สูงจ�านวน	 7	 แห่ง	 ซึ่งมีรายได้ต่อหัวระหว่าง	

7,500-11,000	บาท	อปท.	ทัง้นี	้อปท.	ส่วนใหญ่ในจงัหวดันีม้รีายได้ต่อหวัในช่วง

พิสัย	3,500-5,000	บาทต่อคน	ซึ่งน�าไปจัดสรรเป็นรายจ่ายและการจดัท�าบริการ

สาธารณะท้องถิ่น

ตารางที่ 4	จ�าแนกสถานะการคลงัท้องถิน่	(น้อย/มาก	จากสถติริายได้รวมต่อหวั)

 รายได้ต่อหัว ความถี่

 (บาทต่อคน) (แห่ง) ร้อยละ

	 <3000	 26	 10.92

	 3001-3500	 48	 20.17

	 3501-4000	 65	 27.31

	 4001-5000	 68	 28.57

	 5001-7500	 24	 10.08

	 7501-11000	 7	 2.94

 รวม 238 100
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	 ข้อมลูรายได้ต่อหวัของ	อปท.	ในจงัหวดัอบุลราชธาน	ี(ไม่รวม	อบจ.)

น�ามาแสดงการแจกแจงด้วยวิธี	 kernel	 density	 ดังรูปกราฟที่	 1	 ซึ่งสะท้อนว่า	

การกระจายมีลักษณะเบ้ทางขวา	(skew	to	the	right)

รูปที่ 1 แสดงการกระจายของรายได้ต่อหัว	 เทศบาลและ	 อบต.	 จังหวัด

	 อุบลราชธานี

	 ในตารางที่	5	ผู้วิจัยน�าข้อมูลการคลังของเทศบาลต�าบล และ	อบต.

มาเปรียบเทียบกัน	พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า	 มีความแตกต่างอย่างทั้งรายได้จัด

เก็บเอง	 ภาษีแบ่ง	 และเงินอุดหนุน	 โดยสรุปได้ว่า	 การจัดสรรภาษีแบ่งและเงิน

อุดหนุนที่เป็นอยู่ขณะนี้	มีอคติลักษณะเอื้อชุมชนเมือง	(urban	bias)	ซึ่งอาจจะ

มองได้ว่าไม่เป็นธรรมต่อ	 อบต.	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานในชนบท	 และเห็นว่าเป็น

ประเด็นที่ควรจะปฏิรูปในโอกาสต่อไป
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการคลังของ	เทศบาลต�าบล	และ	อบต. 

 เทศบาลต�าบล    

	 Stats	 capr1	 capr2	 capr3	 Caprtot

	 N	=	35	 	 	 	

	 Mean	 343.6	 2,566.1	 2,846.9	 5,756.6

	 p10	 58.3	 1,432.9	 1,524.5	 3,255.1

	 p25	 82.5	 1,503.2	 1,895.4	 4,032.1

	 p50	 189.8	 2,565.2	 2,744.1	 5,527.1

	 p75	 441.0	 3,425.8	 3,466.1	 7,256.4

	 p90	 831.3	 3,908.9	 3,877.1	 8,459.0	

 อบต.    

	 Stats	 capr1	 capr2	 capr3	 Caprtot

	 N	=	199	 	 	 	

	 Mean	 62.3	 1,738.8	 1,948.9	 3,750.0

	 p10	 26.7	 1,412.8	 1,295.0	 2,949.4

	 p25	 35.8	 1,549.4	 1,582.7	 3,288.6

	 p50	 51.1	 1,685.2	 1,991.2	 3,767.3

	 p75	 71.4	 1,868.2	 2,282.2	 4,135.0

	 p90	 115.9	 2,150.7	 2,465.6	 4,537.1

หมายเหตุ:

	 capr1	 =	 รายได้จัดเก็บเองต่อหัว

	 capr2	 =	 รายได้จากภาษีแบ่งต่อหัว

	 capr3	 =	 รายได้จากเงินอุดหนุนต่อหัว
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รูปที่ 2 scatter	 plot	 ตัวแปรเงินอุดหนุนต่อหัว	 กับรายได้จัดเก็บเองบวก

	 กับภาษีแบ่งต่อหัว

รหัส	1	=	เทศบาล		รหัส	0	=	อบต.	

แกนตั้ง	 หมายถึง	เงินอุดหนุนต่อหัว	

แกนนอน	 หมายถึง	รายได้ที่จัดเก็บเองบวกภาษีแบ่งต่อหัว

	 ในรูปกราฟนี้	จะเห็นว่า	หน่วยงานท้องถิ่นที่มีรายได้ภาษีจัดเก็บเอง	

และภาษีแบ่งสูง	ได้รับเงินอุดหนุนสูงตามไปด้วย	(รหัส	1)	
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	 ตารางที่	 6	 แสดงผลการวัดดัชนีความเหลื่อมล�้า	 (Gini	 coefficient)	

ซึ่งยืนยันว่า	 รายได้ที่เทศบาล/อบต.	จัดเก็บเอง	มีความเหลื่อมล�้าสูงที่สุด	ตาม

ด้วยค่าจินีในกรณีภาษีแบ่ง	และเงินอุดหนุน

รูปที่ 3 แสดงสมการรีเกรสชัน	ระหว่างเงินอุดหนุนต่อหัว	กับรายได้จัดเก็บเอง

	 บวกภาษีแบ่ง	ซึ่งยืนยันความสัมพันธ์ทางบวก	ไม่ใช่ในลักษณะผกผัน

ตารางที่ 6 ดัชนีวัดความเหลื่อมล�้า	(เทศบาลและ	อบต.)	จังหวัดอุบลราชธานี

  Gini coefficient

	 รายได้จัดเก็บเองต่อหัว	 0.568

	 ภาษีแบ่งต่อหัว	 0.142

	 เงินอุดหนุนต่อหัว	 0.174
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การอภิปรายผล
	 จากข้อมูลที่แสดงข้างต้นมีข้อสังเกตและการอภิปรายผลดังต่อไปนี้

 หน่ึง การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	 และ	 อบต.	 ในจังหวัดอุบล-

ราชธานค่ีาเฉลีย่	115	บาทต่อคนเปรยีบเทยีบกบัการได้รบัภาษแีบ่งเท่ากบั	1,872	

บาทต่อคน	และเงนิอดุหนนุเท่ากบั	2,089	บาทต่อคน	การทีเ่ป็นเช่นนีสั้นนษิฐาน

ว่าอาจจะมสีาเหตสุองประการ	หนึง่	ฐานภาษขีองท้องถิน่ในจงัหวดัอบุลราชธานี

แคบและน้อย	 ท�าให้การจัดเก็บต�่า	 สอง	 ความพยายามจัดเก็บรายได้/ค่า

ธรรมเนียม	(tax	effort)	ต�่า	ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีการวิจัยในเรื่องนี้ในโอกาส

ต่อไป

 สอง การจดัสรรภาษแีบ่งและเงนิอดุหนนุมอีคตเิอือ้คนเมอืงมากกว่า

ชนบท

 สาม	ความแตกต่างด้านรายได้	น่าจะท�าให้ด้านการจ่ายและการจัด

บริการสาธารณะแตกต่างกันตามไปด้วย	ทั้งนี้เนื่องจาก	อปท.	ส่วนใหญ่ก�าหนด	

“รายจ่ายตามรายได้”	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้วิจัยตระหนักว่าการวัดบริการสาธารณะ

เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนยิ่งกว่าด้านรายได้	

 สี่ เพื่อให้มีประเด็นเชิงนโยบาย	 ในโอกาสนี้ขอเสนอ สถานการณ์

สมมติ (ซิมูเลชัน) โดยอิงแนวคิด	targeting	for	the	poor	และนโยบายลดช่อง

ว่างทางการคลัง	(fiscal	gap)	โดยก�าหนดว่า	รายได้ที่มัธยฐาน	(median	income)	

เป็นรายได้ขั้นต�่าที่ทุก	เทศบาล	/	อบต.	ควรจะได้รับ	แต่ในสภาพเป็นจริงปรากฏ

ว่า	ร้อยละ	50	ของเทศบาล/อบต.	ที่ระดับรายได้ต่อหัวต�่ากว่ามาตรฐาน	พบว่า		 

ก)	 อบต.	 117	 แห่งมีรายได้ต่อคน	 ต�่ากว่าระดับมาตรฐาน	 ช่องว่างการคลัง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 541.6	 บาทต่อคน	 	 ข)	 การเติมเงินโดยจัดสรรเงินอุดหนุน 

เพิ่มเติม	 ซึ่งค�านวณจากช่องว่างการคลัง	 (gap)	 x	 ประชากร	 (N)	 พบว่าจะต้อง

จัดหาเงินเพิ่มเติมเท่ากับ	 538.3	 ล้านบาท	 ดูรายละเอียดในภาคผนวก		 

ค)	เทศบาลต�าบล	จ�านวน	7	แห่งมีรายได้ต่อคนต�่ากว่าค่ามาตรฐาน	และช่องว่าง

การคลัง	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	544.1	บาทต่อคน		ง)	ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับข้างต้น	

การจัดสรรเงินเพ่ิมเติม	 36.7	 ล้านบาทจะท�าให้เทศบาล	 7	 แห่งมีรายได้ต่อหัว

เท่ากับ	3,856	บาทต่อคน
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ข้อจ�ากัดการศึกษา
	 การวเิคราะห์ในบทความนี	้ผูเ้ขยีนใช้ข้อมลูสถติเิพยีงปีเดยีว	คอื	พ.ศ.	

2554	 ซึ่งสะท้อนภาพน่ิงในอนาคต	 คณะวิจัยมีความต้องการขยายกรอบการ

วิเคราะห์ให้ครอบคลุมข้อมูลหลายปีเพื่อเพิ่มความมั่นใจของผลลัพธ์	นอกจากนี้

เห็นว่า	 ควรจะขยายผลการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด	 เช่น	 เปรียบ

เทียบจังหวัดอุบลราชธานี	กับ	จังหวัดระยอง	สุพรรณบุรี	สุราษฎร์ธานี	เชียงใหม่	

และจังหวัดอื่นๆ	

สรุป
	 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยด้านการคลังท้องถิ่นและ

ความเหลื่อมล�้าทางการคลังโดยใช้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นกรณีศึกษา	ประกอบ

ด้วยหน่วยงานท้องถิ่นจ�านวน	239	แห่ง	เพื่อวัดความสามารถจัดเก็บรายได้	ซึ่ง

มาจากสามแหล่ง	คอื	รายได้จัดเกบ็เอง	ภาษแีบ่งหรอืรฐัจดัเกบ็ให้	และเงนิอดุหนนุ	

ผลสรุปประการส�าคัญๆ	 เป็นดังน้ี	 หน่ึง	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

อุบลราชธานี	 (239	แห่ง)	มีรายได้รวมกันเท่ากับ	8,459	ล้านบาท	ส่วนใหญ่มา

จากเงินอุดหนุน	 4,369	 ล้านบาท	 รองลงมาคือภาษีแบ่งหรือรัฐจัดเก็บให้มูลค่า

รวมกัน	 3,785	 ล้านบาท	 ส่วนที่ท้องถ่ินจัดเก็บเองเท่ากับ	 305	 ล้านบาท	 เป็น

สัดส่วนเล็กน้อย	สอง	การทดสอบข้อสันนิษฐานเชิงประจักษ์	ซึ่งสรุปว่า		(ก)	การ

ยนืยนัความแตกต่างของการจัดเกบ็รายได้ระหว่างเทศบาล	และ	อบต.		(ข)	ปฏเิสธ

ข้อสันนิษฐานที่ว ่า	 ภาษีแบ่งต่อหัวในจังหวัดเดียวกันควรจะเท่าเทียมกัน		 

(ค)	 ปฏิเสธข้อสันนิษฐานที่ว่า	 เงินอุดหนุนต่อหัวมีลักษณะผกผันหรือลดความ

เหลื่อมล�้า	

	 การวิจารณ์	 สูตรการจัดสรรภาษีแบ่งและเงินอุดหนุนซ่ึงก�าหนด 

โดยคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน	 

มีลักษณะเอื้อต่อพ้ืนที่เมืองมากกว่าพ้ืนที่ชนบท	 ดังประจักษ์ได้จากการจัดสรร

ภาษีแบ่งและเงินอุดหนุนต่อหัว	 ซ่ึงไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น	 “เงินอุดหนุนเพื่อ

ความเสมอภาค”	(equalization	grant)	
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	 ข้อเสนอแนะ	ผู้วิจัยทดลองค�านวณสถานการณ์สมมติ	 โดยอิงหลัก

การ	“ช่องว่างการคลัง”	(fiscal	gap,	FG)	พร้อมกับนิยามว่า	FG	=	ค่ามัธยฐาน	

(median)	–	caprtot	ผลการศึกษาพบว่ามี	อบต.	จ�านวน	112	แห่งที่รายได้ต�่ากว่า

ค่ามาตรฐาน	(3,856	บาทต่อหวั)	และเทศบาลต�าบล	7	แห่ง	หมายความว่า	รฐับาล

ควรจะจดัสรรเงนิทนุจ�านวนหนึง่เพือ่น�ามาลดความเหลือ่มล�า้ทางการคลงั	ซึง่จะ

ต้องใช้เงินเท่ากับ	575.1	ล้านบาท	ประกอบด้วย	538.3	ล้านบาท	ส�าหรับ	อบต.	

และ	36.8	ล้านบาทส�าหรับเทศบาลต�าบล
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 235	 3	 อบต.โนนก่อ	 1,486.15	 9,739	 14,473,585.6

	 171	 3	 อบต.หนองสะโน	 1,476.97	 16,347	 24,144,028.6

	 179	 3	 อบต.ดอนจิก	 1,388.93	 13,968	 19,400,602.2

	 53	 3	 อบต.ท่าไห	 1,347.18	 9,068	 12,216,210.1

	 59	 3	 อบต.สร้างถ่อ	 1,331.66	 9,551	 12,718,656.0

	 155	 3	 อบต.พังเคน	 1,227.38	 11,040	 13,550,242.1

	 96	 3	 อบต.โพธิ์ไทร	 1,156.49	 8,120	 9,390,723.2

	 225	 3	 อบต.สว่าง	 1,137.88	 7,943	 9,038,204.7

	 158	 3	 อบต.ตาเกา	 1,136.46	 9,645	 10,961,118.1

	 85	 3	 อบต.หัวเรือ	 1,097.50	 8,965	 9,839,042.7

	 201	 3	 อบต.โนนผึ้ง	 1,066.57	 7,722	 8,236,030.4

	 195	 3	 อบต.หนองเมือง	 1,037.76	 7,785	 8,078,961.6

	 102	 3	 อบต.โนนสวาง	 1,009.40	 10,430	 10,528,083.7

	 176	 3	 อบต.โพธิ์ศรี	 999.09	 12,356	 12,344,736.3

	 227	 3	 อบต.โคกสว่าง	 988.31	 7,853	 7,761,168.6

	 71	 3	 อบต.นาเจริญ	 972.01	 7,077	 6,878,911.2

	 105	 3	 อบต.หนองทันน�้า	 941.46	 7,442	 7,006,352.0

	 110	 3	 อบต.เกษม	 931.35	 7,724	 7,193,744.3

	 181	 3	 อบต.นาโพธิ์	 926.24	 8,144	 7,543,264.4

	 173	 3	 อบต.โนนกลาง	 906.62	 7,527	 6,824,111.4

	 79	 3	 อบต.กระโสบ	 891.84	 5,887	 5,250,272.7

	 166	 3	 อบต.โนนค้อ	 882.16	 6,574	 5,799,343.5

ภาคผนวก

 ล�าดับที่ ประเภท ชื่อ ช่องว่างการคลัง ประชากร เงนิอดุหนนุเพิม่

   แบบจ�าลองช่อง

   ว่าการคลัง อบต.
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	 98	 3	 อบต.สองคอน	 880.27	 6,180	 5,440,079.1

	 156	 3	 อบต.โคกสะอาด	 877.86	 6,541	 5,742,096.0

	 64	 3	 อบต.แก้ง	 869.30	 7,972	 6,930,032.5

	 72	 3	 อบต.นากระแซง	 846.81	 13,173	 11,155,087.4

	 161	 3	 อบต.โดมประดิษฐ์	 843.14	 15,945	 13,443,919.9

	 69	 3	 อบต.ท่าโพธิ์ศรี	 828.23	 6,698	 5,547,487.9

	 184	 3	 อบต.หนองบัวฮี	 820.64	 10,605	 8,702,880.8

	 213	 3	 อบต.ค�าไหล	 783.18	 9,571	 7,495,775.6

	 135	 3	 อบต.นาคาย	 782.59	 6,130	 4,797,280.4

	 172	 3	 อบต.ห้วยข่า	 781.38	 16,041	 12,534,095.7

	 178	 3	 อบต.กุดชมภู	 780.31	 14,374	 11,216,145.8

	 237	 3	 อบต.ค�าเขื่อนแก้ว	 766.09	 10,010	 7,668,558.9

	 206	 3	 อบต.บุ่งไหม	 753.96	 8,301	 6,258,656.0

	 162	 3	 อบต.บุเปือย	 733.06	 9,094	 6,666,464.0

	 63	 3	 อบต.เมืองเดช	 707.91	 19,056	 13,489,936.8

	 90	 3	 อบต.โขงเจียม	 703.60	 7,093	 4,990,607.8

	 56	 3	 อบต.บ้านไทย	 689.69	 6,566	 4,528,496.0

	 113	 3	 อบต.โคกจาน	 689.15	 5,406	 3,725,536.3

	 66	 3	 อบต.กลาง	 654.53	 14,131	 9,249,136.6

	 93	 3	 อบต.ห้วยไผ่	 644.48	 5,418	 3,491,808.4

	 108	 3	 อบต.ดอนมดแดง	 637.44	 8,684	 5,535,502.9

	 50	 3	 อบต.ก่อเอ้	 634.84	 7,429	 4,716,223.4

	 204	 3	 อบต.ท่าลาด	 629.78	 7,002	 4,409,711.2

	 145	 3	 อบต.นาดี	 622.20	 7,267	 4,521,552.1

 ล�าดับที่ ประเภท ชื่อ ช่องว่างการคลัง ประชากร เงนิอดุหนนุเพิม่

   แบบจ�าลองช่อง

   ว่าการคลัง อบต.
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	 224	 3	 อบต.บุ่งมะแลง	 613.06	 7,043	 4,317,807.6

	 116	 3	 อบต.กระเดียน	 582.15	 4,707	 2,740,192.3

	 68	 3	 อบต.ตบหู	 572.47	 11,713	 6,705,329.4

	 217	 3	 อบต.นาค�า	 567.45	 8,709	 4,941,904.6

	 114	 3	 อบต.โนนกุง	 564.95	 5,992	 3,385,152.2

	 129	 3	 อบต.สะพือ	 563.51	 5,060	 2,851,359.6

	 163	 3	 อบต.ยาง	 555.99	 7,203	 4,004,767.9

	 170	 3	 อบต.บ้านแมด	 547.89	 7,796	 4,271,376.2

	 107	 3	 อบต.ค�าไฮใหญ่	 533.20	 4,746	 2,530,576.2

	 167	 3	 อบต.โพนงาม	 490.40	 9,505	 4,661,278.6

	 134	 3	 อบต.ตาลสุม	 477.78	 6,163	 2,944,527.9

	 124	 3	 อบต.ถ�้าแข้	 472.89	 4,487	 2,121,872.2

	 238	 3	 อบต.ช่องเม็ก	 461.40	 5,441	 2,510,495.4

	 153	 3	 อบต.นาตาล	 459.04	 11,054	 5,074,223.7

	 169	 3	 อบต.บัวงาม	 458.37	 7,414	 3,398,383.4

	 76	 3	 อบต.สมสะอาด	 442.80	 10,518	 4,657,407.2

	 220	 3	 อบต.สงยาง	 427.43	 6,300	 2,692,799.6

	 160	 3	 อบต.โซง	 423.65	 7,103	 3,009,168.2

	 150	 3	 อบต.บ้านตูม	 395.67	 12,389	 4,901,985.4

	 214	 3	 อบต.ดอนใหญ่	 384.96	 4,333	 1,668,048.6

	 231	 3	 อบต.ค้อน้อย	 376.10	 7,687	 2,891,072.2

	 207	 3	 อบต.บุ่งหวาย	 366.05	 10,748	 3,934,287.1

	 228	 3	 อบต.โนนกลาง	 361.64	 4,430	 1,602,079.8

	 192	 3	 อบต.ม่วงสามสิบ	 348.13	 6,417	 2,233,952.8

 ล�าดับที่ ประเภท ชื่อ ช่องว่างการคลัง ประชากร เงนิอดุหนนุเพิม่

   แบบจ�าลองช่อง

   ว่าการคลัง อบต.
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	 236	 3	 อบต.คันไร่	 329.44	 11,127	 3,665,711.1

	 221	 3	 อบต.หนามแท่ง	 328.12	 7,693	 2,524,207.2

	 139	 3	 อบต.กุดเรือ	 316.02	 6,065	 1,916,640.7

	 141	 3	 อบต.นาห่อม	 303.43	 4,470	 1,356,319.6

	 233	 3	 อบต.ส�าโรง	 286.27	 7,135	 2,042,559.3

	 140	 3	 อบต.นาเกษม	 282.54	 5,622	 1,588,432.0

	 183	 3	 อบต.ระเว	 263.64	 8,223	 2,167,888.7

	 83	 3	 อบต.หนองขอน	 244.98	 9,147	 2,240,832.1

	 99	 3	 อบต.สารภี	 244.35	 7,210	 1,761,760.6

	 54	 3	 อบต.ธาตุน้อย	 236.43	 6,335	 1,497,760.6

	 159	 3	 อบต.เก่าขาม	 227.24	 7,052	 1,602,512.0

	 202	 3	 อบต.โพธิ์ใหญ่	 227.15	 7,625	 1,731,999.7

	 49	 3	 อบต.กลางใหญ่	 225.75	 5,501	 1,241,856.3

	 92	 3	 อบต.หนองแสงใหญ่	 214.44	 5,245	 1,124,719.4

	 78	 3	 อบต.ไร่น้อย	 212.08	 21,540	 4,568,242.0

	 70	 3	 อบต.ทุ่งเทิง	 210.70	 8,142	 1,715,552.8

	 229	 3	 อบต.โนนกาเล็ม	 207.49	 7,710	 1,599,759.5

	 94	 3	 อบต.ห้วยยาง	 206.70	 7,870	 1,626,721.1

	 234	 3	 อบต.หนองไฮ	 204.07	 6,309	 1,287,504.1

	 239	 3	 อบต.ฝางค�า	 195.46	 3,535	 690,959.6

	 43	 3	 อบต.นาแวง	 190.64	 7,118	 1,357,007.6

	 115	 3	 อบต.ไหล่ทุ่ง	 184.42	 8,416	 1,552,096.4

	 223	 3	 อบต.ท่าช้าง	 179.38	 10,050	 1,802,800.2

	 157	 3	 อบต.ไพบูลย์	 159.20	 7,355	 1,170,880.0

 ล�าดับที่ ประเภท ชื่อ ช่องว่างการคลัง ประชากร เงนิอดุหนนุเพิม่
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   ว่าการคลัง อบต.
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	 149	 3	 อบต.นาจะหลวย	 151.88	 10,599	 1,609,744.3

	 112	 3	 อบต.เป้า	 117.09	 5,975	 699,600.2

	 147	 3	 อบต.โนนสวรรค์	 107.77	 5,656	 609,536.4

	 122	 3	 อบต.ตระการ	 100.80	 6,487	 653,872.7

	 186	 3	 อบต.เตย	 92.68	 7,791	 722,096.0

	 65	 3	 อบต.โนนสมบูรณ์	 88.70	 5,707	 506,192.5

	 84	 3	 อบต.หนองบ่อ	 83.63	 7,600	 635,600.1

	 175	 3	 อบต.โพธิ์ไทร	 75.50	 11,517	 869,553.2

	 67	 3	 อบต.ค�าครั่ง	 66.36	 6,275	 416,400.5

	 73	 3	 อบต.นาส่วง	 63.69	 5,672	 361,231.4

	 111	 3	 อบต.เซเป็ด	 61.81	 3,479	 215,023.6

	 100	 3	 อบต.ส�าโรง	 54.07	 7,270	 393,119.6

	 95	 3	 อบต.เหล่างาม	 45.44	 5,532	 251,392.7

	 168	 3	 อบต.นาโพธิ์	 40.56	 8,539	 346,384.0

	 80	 3	 อบต.กุดลาด	 37.42	 10,826	 405,055.2

	 203	 3	 อบต.คูเมือง	 21.09	 7,390	 155,839.5

	 152	 3	 อบต.กองโพน	 15.89	 7,380	 117,280.0

	 193	 3	 อบต.ยางโยภาพ	 3.32	 7,901	 26,256.9

     ผลรวม 538,313,414

     

 ล�าดับที่ ประเภท ชื่อ ช่องว่างการคลัง ประชากร เงนิอดุหนนุเพิม่

   แบบจ�าลองช่อง

   ว่าการคลัง อบต.
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	 36	 23	 ทต.ค�าน�้าแซบ	 971.74	 9,650	 9,377,250.5

	 35	 23	 ทต.ค�าขวาง	 720.85	 7,541	 5,435,965.3

	 7	 23	 ทต.เทพวงศา	 685.57	 10,461	 7,171,763.5

	 10	 23	 ทต.หัวนา	 609.88	 12,700	 7,745,498.9

	 13	 23	 ทต.โพนงาม	 431.22	 8,728	 3,763,719.6

	 27	 23	 ทต.ขี้เหล็ก	 318.11	 8,179	 2,601,834.8

	 9	 23	 ทต.หนองผือ	 70.98	 9,428	 669,220.0

     ผลรวม 36,765,252.4

 ล�าดับที่ ประเภท ชื่อ ช่องว่างการคลัง ประชากร เงนิอดุหนนุเพิม่



หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย (ศปภ.) ไร้ความหมาย 

ในเครอืข่ายการบรหิารจดัการอทุกภยั 2554

ทวิดา กมลเวชช*

*	 อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐศาสตร์สาร  ปีที่ 35  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) :  หน้า 184-231
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	 สถานการณ์วิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี	2554	ส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงและในวงกว้างต่อประชาชนและสังคม	ทั้งในชุมชนเมืองโดยเฉพาะ

กรงุเทพมหานคร	และจงัหวดัต่างๆ	ทัง้ในบรเิวณปรมิณฑลและจงัหวดัทีเ่ป็นทาง

ผ่านของน�้า	ท�าให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัย	นิคมอุตสาหกรรม	

และสถานทีส่�าคญัต่างๆ	ทีเ่ผชญิกบัภาวะน�า้ท่วมขงัอยูเ่ป็นเวลานานนบัสองเดอืน	

ซึง่ตลอดระยะเวลาทีป่ระชาชนและภาคส่วนต่างๆ	เผชญิกบัสถานการณ์ดงักล่าว

นัน้	การปฏบิตังิานของหน่วยงานของภาครฐัในฐานะของผูร้บัผดิชอบหลักต่อการ

บรหิารจดัการน�า้	การเตอืนภยั	การอพยพ	และการให้ความช่วยเหลือต่อผูป้ระสบ

ภัย	 ประสบกับปัญหาความล่าช้า	 ความขัดแย้ง	 ความบกพร่อง	 และความไม่มี

ประสิทธิภาพอยู่เป็นระยะๆ	 จนท�าให้การรับมือต่อสถานการณ์วิกฤติที่สังคม

เผชิญอยู่นั้นไม่ดีเท่าที่ควร	

	 การบรหิารจัดการภยัพบิตัอิทุกภยัดงักล่าว	สะท้อนให้เหน็ถงึปัญหา

ของการด�าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ	 ที่ฝังรากลึกมาเป็นเวลานาน	 

นัน่คอืการขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบ	เพราะการท�างานของรฐัไทยโดย

ปรกตินั้นเป็นการใช้รูปแบบการปฏิบัติตามระเบียบราชการปรกติ	 ที่อยู่บนหลัก

คิดแบบ	 “กรมมาธิปไตย”	 หรือคือต่างคนต่างท�าภายใต้ขอบเขตอ�านาจทาง

รฐัศาสตร์ของตน	หากแต่ในสถานการณ์ทีเ่ร่งด่วนและเกีย่วข้องกบัความปลอดภยั

ของประชาชนนัน้	ไม่เคยมปีระเทศใดหรอืปฏบิตักิารจดัการภยัพบิตัทิีใ่ดทีใ่ช้หน่วย

งานเพียงหน่วยเดียว	 แต่ต้องเป็นหลักการการบูรณาการโดยความหมายว่า

เป็นการด�าเนนิงานโดยมเีอกภาพในการประสานงาน	และยิง่ต้องเป็นการประสาน

งานที่อาศัยความร่วมแรงร่วมใจ	 ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการยึดถือเป้าหมาย

เดียวกันร่วมกัน	 และมีความเชื่อมั่นในการท�างานของหน่วยงานที่มาร่วมกันว่า

จะน�าไปสู่เป้าหมายที่ได้สื่อสารกันให้เข้าใจร่วมกันในเบื้องต้น	

	 หากแต่ในการจดัการอทุกภยัครัง้นี	้มเีหตกุารณ์ทีห่น่วยงานเกดิความ

ไม่เข้าใจกนั	มคีวามขดัแย้งระหว่างหน่วยงาน	และการขาดเอกภาพในการปฏบิตัิ

งานร่วมกัน	เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน	โดยเฉพาะความแตกต่างเชิงพื้นที่เมื่อมวลน�้า

เคลือ่นตวัเข้าใกล้กรงุเทพมหานคร	อนัเป็นทีม่าของวาทะทางการเมือง	และความ

ขดัแย้งระหว่างหน่วยงานภาครฐัในระดบัต่างๆ	ระหว่างมวลชนกบัรฐั	และระหว่าง

มวลชนกันเอง	 จนท�าให้เกิดการประท้วงและการเคล่ือนไหวต่อต้านในรูปแบบ
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ต่างๆ	ซึง่ส่งผลให้การประสานงานและการด�าเนนิงานในการจดัการน�า้ล่าช้าและ

ไม่มีประสิทธิภาพ	 จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า	 การปฏิบัติงานร่วมกันในการ

จดัการอุทกภยัทีผ่่านมานัน้	เป็นความไม่ชดัเจนของโครงสร้างอ�านาจหน้าทีต่าม

ระเบียบปฏิบัติราชการ	หรือเป็นที่ความไม่สามารถในการปรับวัฒนธรรมในการ

ท�างานเข้าสู่ภาวะวิกฤติที่ต้องการความรวดเร็ว	 ยืดหยุ่น	 และการประสานงาน 

ที่คล่องตัว	 หากหรือจะเป็นด้วยความขัดแย้งทางการเมืองและอ�านาจ	 อันเป็น

ที่มาของความไม่เต็มใจในการท�างานร่วมกันและช่วยกันแก้ไขปัญหา	และความ

ขดัแย้งดงักล่าว	ยงัขยายตวัให้เหน็ในระดบัของประชาชนในแต่ละพืน้ที	่เพราะใน

การจดัการอทุกภยัครัง้นี	้มกีารเลอืกทีจ่ะให้มพีืน้ทีท่ีร่บัน�า้	และพืน้ทีท่ีจ่ะต้องแห้ง	

ซึง่เง่ือนไขของความไม่สามารถประสานสอดคล้องได้ในทกุๆ	ระดบันีเ้อง	ทีท่�าให้

การจัดการอุทกภัยไม่ดีเท่าที่ควร	

	 ปัญหาใหญ่ทีส่ดุในอทุกภยัครัง้นีค้อื	ทศิทางในการท�างานของ	ศปภ.	

และกรุงเทพมหานคร	 โดย	 ศปภ.	 มุ่งมั่นที่จะจัดการน�้าในภาพรวม	 โดยที่ทาง

กรงุเทพมหานครกม็ุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาทีม่ัน่ของตนให้ได้รบัผลกระทบน้อยทีส่ดุ	โดย

มีการค�านึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	หากแต่ในล�าดับความส�าคัญที่รองลง

มาจากเป้าหมายหลักของการรักษากรุงเทพมหานครเสียก่อน	 จวบจนการ

ประกาศใช้มาตรา	31	ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2550	

ผ่านสื่อของนายกรัฐมนตรี	ด้วยหวังจะคืนเอกภาพ	(อ�านาจในการควบคุมให้อยู่

กับร่องกับรอย)	ในการท�างานให้กับองคาพยพที่ใหญ่โตนี้	พร้อมทั้งก�าชับให้การ

ท�างานทกุอย่างถกูบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพือ่เป็นหลักฐานในกระบวนการ

ตรวจสอบการท�างานได้ในภายหลงั	ซึง่ในความเป็นจรงิ	การตัง้	ศปภ.	นัน้เป็นการ

ใช้อ�านาจของนายกฯ	อยู่แล้ว	และโดยโครงสร้างในภาวะภัยพิบัตินั้น	ทุกหน่วย

งานต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางของรองนายกฯ	 หรือรัฐมนตรี 

ที่ได้รับมอบหมายอยู่แล้ว	 อันนี้รวมทั้งหน่วยงานทหารด้วย	 เพราะนอกจากจะ

ระบุภายใต้	 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 2550	 แล้ว	 

ยังระบุไว้ในนโยบายเตรียมความพร้อม	ที่ก�ากับโดยกระทรวงกลาโหมว่าต้องให้

ความร่วมมือและประสานงานกัน	หากแต่ดูเหมือนเจ้าภาพงานวัดงานกฐิน	ที่จะ

อย่างไรเสยี	ผูร่้วมกองกฐนิกองบญุกส็ามารถท�าอะไรๆ	เองไปได้	โดยไม่ค�านงึถงึ

ทิศทางของภาพรวม
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	 การจดัการครัง้นี	้มหีน่วยงานมากมาย	ต่างคนต่างกท็�างานเตม็ทีด้่วย

ต้องการช่วยเหลอืผู้ทีป่ระสบภยั	ทัง้หน่วยงานทีม่อียู่เดมิ	ทีเ่ป็นฮโีร่	หรือทีไ่ม่เคย

รู้จักก็ได้รู้จัก	 หรือที่ถูกบดบัง	 และหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ทุกภาคส่วน	 รวมทั้ง

อาสาสมัครต่างๆ	 มากมาย	 จนถึงข้ันมากเกินไป	 โดยไม่มีการจัดท�าฐานข้อมูล

หน่วยงาน	 ไม่มีผู้ประสานงานที่แน่นอนและรู้เขารู้เรา	 ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรม

องค์การขององค์กรอื่นๆ	ที่มาร่วมงาน	จนไม่สามารถใช้การประสานสอดคล้อง

ได้ตามตั้งใจ	เพราะในการปฏิบัติการนั้น	แม้ว่าศาสตร์ของการจัดการภัยพิบัติจะ

ก�าหนดให้มรีะบบการบญัชาการสถานการณ์	(Incident	Command	System,	ICS)	

ทีม่ผีูบ้ญัชาการสถานการณ์จะเป็นกลจกัรส�าคัญในการก�ากบัทศิทางให้มีเอกภาพ	

กระนั้นผู ้บัญชาการสถานการณ์และผู้ปฏิบัติทุกระดับต้องสามารถประสาน 

หน่วยงานที่หลากหลาย	 และต้องมีศิลปะในการท�าความเข้าใจว่า	 แต่ละหน่วย

ย่อมมีกระบวนงานและวัฒนธรรมการท�างานในแบบที่แตกต่างกัน	 เช่น	 หน่วย

งานทหารมกีารสัง่การทีฉ่บัไว	มกีารฝึกการใช้กองก�าลงั	ฟังค�าสัง่ทศิทางเดยีวและ

รายงานการปฏบิตังิานทศิทางเดยีว	เน้นกระบวนการทีฉ่บัไว	ไม่เปะปะสัง่การทกุ

ทิศทาง	 ในขณะที่ภาคเอกชนเองก็ไม่มีความแตกต่างในมิติของความรวดเร็ว 

ทันการณ์	หากแต่การมุ่งเน้นผลงานมากกว่าขั้นตอน	โดยเฉพาะในภาวะเร่งด่วน

นั้น	 ท�าให้องค์กรภาคอ่ืนๆ	 มักใช้วิธีที่เร็วที่สุดที่จะท�างานให้เสร็จเท่านั้น	 จึงไม่ 

น่าแปลกใจที่เราได้เห็นปรากฏการณ์ที่หน่วยงานเอกชน	 และกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับ 

ผลกระทบกลุ่มต่างๆ	ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเอง	โดยไม่ได้ติดต่อประสาน

งานผ่านหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง	

	 เพราะส�าหรับการปฏิบัติงานของรัฐไทยนั้น	ปัญหาหลักใหญ่ในการ

ประสานสอดคล้อง	หรอืการปฏบิตังิานร่วมกนัให้เข้าขากนันัน้	อยูใ่นค�ากล่าวเชงิ

ประชดประชนัยอดฮติของกรูทูางรฐัศาสตร์ทีว่่า	“กรมมาธปิไตย”	ที	่ศาสตราจารย์	

ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	 ได้เปรียบไว้ว่า	 “หัวใจหรือวิธีการท�างานของรัฐยังอยู่

ในรูปแบบราชการโดยมีกระทรวงและกรมเป็นตัวตนและจิตวิญญาณ”	 อย่างยิ่ง	

จริงๆ	 ปัญหานี้สืบเนื่องมาจากการบูรณาการแบบไร้ประสิทธิภาพนั่นเอง	 ด้วย

การใช้ค�าว่าบูรณาการแต่เพียงการให้นโยบายหรือแผนแม่บทหลัก	 และแผน

ปฏิบัติการอุทกภัยนั้น	มีหน่วยงานเป็นกองพะเนินเทินทึกอยู่ด้วยกัน	และแต่ละ

หน่วยงานนั้นก็ไปท�าแผนที่ชื่อคล้ายๆ	กันที่หน่วยงาน	แบบนี้ท�าให้เราเองก็หลง
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เชือ่ไปโดยไม่ทนัรูต้วัหรอืตระหนกัว่า	แผนเหล่านัน้	ไม่ได้ถกูน�ามาตแีผ่ถงึระเบยีบ

การปฏิบัติการของแต่ละหน่วยทั้งในภาวะปรกติ	และในภาวะฉุกเฉิน	และไม่เคย

น�ามาสอดประสานซ้อนภาพกันดูว่า	เชื่อมโยงกันอย่างไร	มีช่องว่างหรือไม่	และ

มีความเป็นไปได้ที่เกิดช่องว่างที่ไม่คาดคิดหรือไม่	หรือแม้แต่การใช้กลไกหลักใน

พืน้ทีท่ีมี่อยูจ่�านวนมาก	และเป็นหน่วยงานทีม่ตีวัตนอยูต่ลอดเวลาได้ออกปฏบิตัิ

การอย่างเต็มศักยภาพ	หากแต่อุทกภัยครั้งนี้กลับมีบทบาทในการจัดการไม่เต็ม

ทีม่ากนกั	และไม่สามารถปฏบิตังิานได้ทกุพืน้ที	่นัน่คอื	หน่วยงานส่วนท้องถิน่ใน

รูปแบบต่างๆ	 การที่หน่วยงานท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง	 สามารถช่วยเหลือหรือ

จดัการกบัวกิฤตใินชมุชนพืน้ทีไ่ด้ด	ีจะมผีลต่อการลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้	แต่ความ

สามารถและความเข้มแข็งนี้	 ต้องมีการเสริมสร้างมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 เพื่อ

เตรยีมความพร้อมต่อการเผชญิสถานการณ์	และหน่วยงานท้องถิน่ในระดบัชมุชน

เมือง	เช่น	ส�านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร	ต้องเข้าถึงและรู้จักพื้นที่ให้มากขึ้น	

ทั้งภาวะทางกายภาพและคุณลักษณะของสังคมชุมชนในพื้นที่	เพราะฐานข้อมูล

ดังกล่าว	 จะช่วยให้การจัดการน�้าตามภูมิศาสตร์พื้นที่มีประสิทธิภาพ	 และการ

จัดการชุมชนหรือการให้ความช่วยเหลือ	 จะสามารถกระท�าได้ถูกตัวบุคคลและ

ตรงตามความต้องการ	กระนัน้แล้ว	บทบาทของหน่วยงานต่างๆ	ในฐานะตวัแสดง

หนึ่งในเครือข่ายการจัดการอุทกภัยจะมีความถดถอยในประสิทธิภาพ	 อันจะส่ง

ผลต่อเครือข่ายการปฏิบัติงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 การจัดการอุทกภัยคร้ังน้ี	 มีประเด็นหลายๆ	 อย่างที่ท�าให้ความ

ยืดหยุ่นที่นักบริหารจัดการรู้จักดี	 ว่ามีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพและความ

สามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต้องด้อยประสิทธิผลลงไป	 อันด้วยเนื่อง 

มาจากกฎระเบียบที่ไม่คล่องตัว	 เช่น	 การเบิกจ่ายงบประมาณที่จ�าเป็นต้องเกิด

ภาวะภยัเสยีก่อน	ซึง่ท�าให้การใช้งบประมาณในการเตรยีมพร้อม	หรอืการวางแผน

ล่วงหน้าไม่คล่องตัวเท่าที่ควร	 การยึดติดกับกระบวนการในการปฏิบัติราชการ

ประจ�า	ที่ถ้าเป็นภาวะปรกติก็ไม่ใช่ว่าไม่ล่าช้า	ในภาวะวิกฤติยิ่งไม่ต้องสงสัยเลย

ว่า	 การใช้กระบวนการบางอย่างผ่านระเบียบปรกติจะเป็นอย่างไร	 เพราะใน

ระเบียบการปฏิบัติงานน้ันมักจะหมายความถึงการใช้ลายลักษณ์อักษรในการ

ด�าเนนิงานและการด�าเนนิการในการประสานขอความช่วยเหลอืในบางเรือ่ง	และ

ต้องผ่านโครงสร้างหลายชั้นของระบบราชการ	 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินใจ
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จัดการอุทกภัยโดยใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 แทนที่จะ

ใช้พระราชบญัญตัภิยัพบิตั	ิพ.ศ.	2550	ทีอ่อกแบบมาให้กระบวนการบางขัน้ตอน

ที่ไม่จ�าเป็นถูกตัดทอนลง	 และในแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยดินโคลนถล่มที่

อยูภ่ายใต้	พ.ร.บ.ภยัฯ	ซึง่หน่วยงานใช้ในการก�าหนดการฝึกซ้อมนัน้	ได้ท�าให้เกดิ

ความคุน้เคยในการปฏบิตังิานและประสานงานอยูใ่นระดบัหนึง่แล้ว	การก�าหนด

หน่วยงานใหม่โดยระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีห่น่วยงานไม่ได้คุ้นเคยอยู	่ท�าให้การปฏบิตัิ

งานมีความสับสน	อีกทั้งความขัดแย้งในทิศทางการจัดการยิ่งเป็นส่วนซ�้าเติมให้

ความยดืหยุน่ในการด�าเนนิงานลดน้อยลงเพราะผูป้ฏบิตังิานสญูเสยีความมัน่ใจ

ในการด�าเนนิงาน	ว่าจะเป็นไปตามความต้องการของผูบ้งัคับบญัชา	และผลลัพธ์

ของการด�าเนินการจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่พอใจมากขึ้นหรือไม่	

	 ค�าถามที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ	 รูปแบบกระบวนการในการ

ประสานงาน	และการมีปฏิสัมพันธ์กันของหน่วยงานต่างๆ	ตามแผนปฏิบัติการ

ภายใต้พระราชบัญญัติทั้งสองนั้น	 ส่งผลมากน้อยเพียงใดต่อล�าดับขั้นของ

กระบวนการด�าเนินการ	 การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินส่งผลเช่นไรต่อการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ทั้งนี้วัฒนธรรม

ราชการของไทย	ส่งผลอย่างไรต่อการปฏบิตังิานในระบบการตอบสนองต่อภาวะ

ที่ไม่ปรกติ	หรือภาวะวิกฤติ	การขาดซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่ไม่เป็นทางการ	หรือ

การที่ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการเหล่านั้น	 ถูกความขัดแย้งทางการเมืองเข้า

มาบัน่ทอนความสามารถในการประสานงานหรอืไม่อย่างไร	รวมทัง้ความขดัแย้ง

และการเคลือ่นไหวของประชาชนจากความขดัแย้ง	ได้ส่งผลต่อความล่าช้าในขัน้

ตอนของกระบวนการปฏิบัติงานมากน้อยอย่างไร	และจะมีแนวทางในการแก้ไข	

ปรับปรุง	 หรือพัฒนากลไกใด	 ให้การประสานงานในการจัดการภัยพิบัติมีความ

สอดคล้อง	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 บทความนี้	 ผู ้เขียนได้คัดสรรผลการศึกษาส่วนหนึ่งจากงานวิจัย	 

ภายใต้การสนบัสนนุของสถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

เรื่อง	รูปแบบการประสานงานเครือข่ายการบริหารจัดการอุทกภัย	2554	ภายใต้

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในฐานะศูนย์บัญชาการ	ซึ่งงานวิจัยนี้	

สนใจที่จะศึกษาถึงการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ	โดยมีหน่วยงานภาครัฐ

เป็นหลัก	ภายใต้การน�าของ	ศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	
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(ศปภ.)	 ว่ามีรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และบริบทต่างๆ	

อย่างไร	อาทิ	การก�าหนดหน่วยงานบัญชาการ	โครงสร้างการบริหารจัดการ	ขั้น

ตอนการประสานงาน	 และความขัดแย้งในระดับต่างๆ	 ว่าจะส่งผลให้การร่วม

ปฏิบัติการมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	 และในส่วนท้ายของบทความ	 

ผู้เขียนได้น�าเสนอแนวทางในการปรับรูปแบบการประสานงานว่าควรมีการ

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขต่างๆ	 ที่มีผลต่อการประสานงานอย่างไร	 และหาก

กระบวนการด�าเนินงานต่างๆ	นั้น	มีรูปแบบการประสานงานที่เปลี่ยนไป	และ/

หรือมีตัวแสดงที่เพิ่มเข้ามาหรือออกไป	 และ/หรือมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ของตัวแสดงหรือหน่วยงานใด	 และ/หรือสามารถจัดการยุติความขัดแย้งบาง

เหตุการณ์ได้แล้วน้ัน	 จะส่งผลให้กระบวนงานของการบริหารจัดการภัยพิบัติ

อุทกภัยที่ผ่านมามีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร	 ทั้งนี้	 งานวิจัยฉบับเต็มนั้น	 

ยังมีกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ	 ที่อาศัยการจ�าลองสถานการณ์ในรูปแบบการ

จ�าลองสถานการณ์เข้ามาทดสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการบรหิารจดัการเครอืข่ายกระบวนการประสานงานดงักล่าว	

หากแต่ยังมิได้น�าเสนอในบทความนี้
 โดยที่งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม	คือใช้ระเบียบวิธีเชิง
ปริมาณและคุณภาพในการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ
อุทกภัย	อ�านาจหน้าที่	และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ในการปฏิบัติ
การ	 เพื่อค้นหารูปแบบการประสานงาน	 และวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพตามแนวคิดการจัดการเครือข่าย	 โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร	
(Document	 Analysis)	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
2550	ระเบียบและค�าสั่งต่างๆ	ในระหว่างการบัญชาการของ	ศปภ.	และรายงาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานหลัก	คือ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	และ	
กรุงเทพมหานครและรายงานการประชุมของ	 ศปภ.	 และการศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 จากหนังสือพิมพ์	 และระเบียนข่าวจากแหล่งข่าว
อิเล็กทรอนิกส์จ�านวน	3	แหล่งข่าว	คือ	เดลินิวส์	มติชน	และคมชัดลึก	เพราะจาก
การสืบค้นเบื้องต้น	 พบว่าแหล่งข่าวทั้งสามมีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานมากกว่าแหล่งอื่นๆ	 เพื่อการวิเคราะห์เครือข่ายการประสานงาน
จากเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายสังคม	(Social	Network	Analysis)	โดยโปรแกรม
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วิเคราะห์	 UCINET	 รวมทั้งการเพิ่มค�าอธิบายผลการศึกษาที่ได้จากเครื่องมือ 
ทั้งสองข้างต้น	 ด้วยการศึกษาวิเคราะห์จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	
(Participatory	 Observation)	 และจากบทสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง	 
(In-depth	 Semi-Structured	 Interview)	 กับบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติ
การของกรุงเทพมหานคร	ได้แก่	ส�านักระบายน�้า	และส�านักงานเขต	และหน่วย
งานหลักของรัฐบาล	 ได้แก่	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ	กรมชลประทาน	รวมทั้งเทศบาลนครปากเกร็ด	และเทศบาลหลัก	
6	 และในบทความนี้	 จะน�าเสนอการศึกษารายละเอียดโครงสร้างการบริหาร
จัดการอุทกภัย	 ที่มี	 ศปภ.	 เป็นศูนย์บัญชาการ	 (Command	 Center)	 ตามการ 
จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	2534	เปรียบเทียบ
กับโครงสร้างจากแผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
อุทกภัยวาตภัยและโคลนถล่ม	 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	2550	ในด้านโครงสร้าง	บทบาทหน่วยงาน	และอ�านาจหน้าที่ต่างๆ	
และสร้างแผนภาพเครอืข่ายการประสานงานการจดัการอทุกภยัจากการวเิคราะห์
รายละเอียดเอกสาร	 (Content	 Analysis)	 และวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดการจัดการ
แบบเครือข่ายในภาพรวม	 (Social	 Network	 Analysis)	 ด้วยข้อมูลทั้งจาก 
การสังเกตการณ์และการค้นคว้าจากรายงานปฏิบัติการของหน่วยงานจาก
สถานการณ์ที่ผ่านมา	การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องในการประสานงานปฏิบัติ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคส่วนต่างๆ	 พร้อมทั้งบทวิเคราะห์เพื่อ
น�าเสนอข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ของประเทศไทย

ศปภ. ภายใต้พระราชบัญญัติที่แตกต่าง
 การบรหิารจดัการภยัพบิตัจิากอทุกภยั	พ.ศ.	2554	ทีผ่่านมา	นายก-

รฐัมนตรไีด้อาศยัพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	2534	และ

ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	มาตรา	11	(3)	และ	(9)	ทีก่�าหนดอ�านาจหน้าทีใ่ห้กบันายกรฐัมนตรี

ในการบริหารราชการแผ่นดิน	 บังคับบัญชาข้าราชการในระดับกระทรวง	 ทบวง	

กรม	 ด�าเนินการอ่ืนในการปฏิบัติตามนโยบายในการส่ังการหน่วยงานราชการ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการและบรหิารจดัการกบัปัญหาผ่านศนูย์ช่วยเหลอื
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ผู้ประสบอุทกภัย	 (ศปภ.)	 ซ่ึงเป็นศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น	 เมื่อ

สถานการณ์ภยัพบิตัจิากอทุกภยัได้ยกระดบัความรนุแรงของสภาพปัญหาเพิม่ขึน้

จนถือเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง	ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	(ศปภ.)	จัดตั้งขึ้น

เมื่อวันที่	8	ตุลาคม	พ.ศ.	2554	โดยรายละเอียดของโครงสร้าง	ศปภ.	ได้ชี้ให้เห็น

ถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง	 ศปภ.	 กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในลักษณะ

ความสมัพนัธ์แนวดิง่ซึง่ในกรณนีีน้ายกรฐัมนตรมีไิด้อาศยัอ�านาจตามมาตรา	31	

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 25501 ซ่ึงส่งผลต่อ

ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัยในครั้งนี้	

	 อนึ่ง	 เมื่อเกิดสถานการณ์ผิดปรกติที่คาดว่าจะเป็นภัยต่อประชาชน	 

และทรัพย์สิน	 และเป็นพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยรุนแรงแล้วนั้น	พ.ร.บ.	 ป้องกันฯ	 

พ.ศ.	 2550	 ได้ก�าหนดให้มีโครงสร้างการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมและตอบ

สนองต่อสถานการณ์จะเป็นไปตามพืน้ทีก่่อน	ด้วยเนือ่งจากการแบ่งส่วนราชการ

ตามพื้นที่	 ให้ผู้บัญชาการสถานการณ์ในระดับต้น	 ซึ่งคือในพื้นที่	 สามารถเข้า

ควบคุม	 สั่งการ	 และอ�านวยการประสานงานได้ในทันที	 ตราบจนความรุนแรง 

เพิ่มขึ้น	 จนเกินความสามารถของพื้นที่	 เมื่อนั้นให้ผู้บัญชาการสถานการณ์ใน

ระดับสูงขึ้นไปสามารถเข้าควบคุม	 บัญชาการ	 และอ�านวยการประสานงานได้

แทน	ดังปรากฏในแผนภาพที่	1	และ	2

1 ค�าสั่งนายกรัฐมนตรี	 ท่ี	 17/2554	 เรื่อง	 ก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิด
สาธารณภัยร้ายแรงตามมาตรา	 31	 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
พ.ศ.	2550	ลงวนัที	่20	ตลุาคม	2554.	โดยอาศยัอ�านาจจากมาตรา	31	แหง่พระราชบญัญตัิ
ดังกล่าว	มีค�าสั่ง	3	เรื่อง		1)	ให้ก�าหนดพื้นที่ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายค�าสั่งนี้เป็น
พ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.
2550		2)	ใหศ้นูยส์นบัสนนุการอ�านวยการและการบรหิารสถานการณอ์ทุกภยั	วาตภยั	และ
ดินโคลนถล่ม	(ศอส.)	ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	ที่	137/2554	ลงวันที่	25	สิงหาคม	
2554	3)	ให้	ศปภ.	เป็นหน่วยบัญชาการตามค�าสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 และเป็นศูนย์กลางในการสั่งการ	ประสานงาน	และระดมทรัพยากรเพื่อช่วย
เหลือประชาชน
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	 แผนภาพ	1	และ	2	แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการภัยพิบัติ	ที่มี

หน่วยงานรับผิดชอบจ�านวนหน่ึงตามที่ระบุใน	 พ.ร.บ.ป้องกันฯ	 2550	 โดย

แผนภาพนี้แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ของหน่วยงาน	 และต�าแหน่งที่ด�ารง

สถานะผู้บัญชาการสถานการณ์ในแต่ละหน่วยงาน	ว่าหน่วยงานต่างๆ	นั้นมีการ

ประสานกิจกรรมภายใต้การบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างไร	 เส้นลักษณะความ

สัมพันธ์ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเส้นความสัมพันธ์	 (Tie)	 ที่มีสองทิศทาง	 ซึ่งหมาย

ถงึมีการเดนิทางของการประสานความร่วมมอืทัง้ไปและกลบัแม้ว่าลกัษณะความ

สัมพันธ์จะมีล�าดับข้ัน	 แต่เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่เส้นแสดงลักษณะความ

แผนภาพที่  1 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย

ที่มา:  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557
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สัมพันธ์ระหว่าง	 กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 (กปภ.ช.)	 

ผูอ้�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัชาต	ิ(ผอ.ปภ.ช.)	ผูอ้�านวยการกลาง 

และผูอ้�านวยการจงัหวดันัน้	เป็นเส้นความสมัพนัธ์ทศิทางเดยีว	ซึง่ลักษณะความ

สมัพนัธ์เช่นนี	้ยงัเหมอืนกบัความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยหลกัในการสัง่การเชงิพืน้ที	่

กับหน่วยเผชิญเหตุในพื้นที่อีกด้วย	

แผนภาพที่  2 การก�าหนดบุคคลผู้มอี�านาจในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	 

  ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั	พ.ศ.	2550

ที่มา:  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557
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	 ลักษณะเช่นน้ีน้ัน	 สามารถท�าความเข้าใจตามหลักการบัญชาการ

สถานการณ์	 (Incident	Command	System	(ICS))	ได้ว่า	เป็นการออกแบบเพื่อ

ให้การสั่งการและทิศทางการท�างานเป็นไปอย่างมีเอกภาพในการปฏิบัติงาน 

ร่วมกัน	 โดยเฉพาะจากหน่วยที่เป็นส่วนอ�านวยการหลัก	 ไปยังหน่วยปฏิบัติเชิง

พืน้ทีแ่ละเผชญิเหต	ุและถงึแม้ว่าจะไม่มกีารเขยีนก�ากบัในการรายงานการปฏบิตัิ

งานกลับขึ้นสู่หน่วยที่เหนือกว่า	 ก็ให้พบว่าด้วยธรรมชาติในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน	 จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ระดับต่อ

เนื่องกันไป	 ทั้งน้ีในแผนปฏิบัติการอุทกภัยฯ	 มีการระบุให้มีการจัดระบบการ

สื่อสารรายงานข้อมูลอย่างสม�่าเสมอตามระยะที่ก�าหนดตกลงไว้เพราะในการ

จดัการภยัพบิตันิัน้	หน่วยปฏบิตักิารส่วนหน้าในพืน้ทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่	แทบ

จะเรียกได้ว่า	 เป็นหัวใจของการจัดการภัยพิบัติเลยก็ว่าได้	หากแต่ในการจัดการ

ภัยพิบัติที่มีระดับความรุนแรงมากน้ัน	 ระดับของการจัดการก็จะมีความซับซ้อน

ไปด้วย	เพราะจะต้องมกีารบรหิารจดัการเชงิพืน้ทีห่ลายๆ	พืน้ที	่หลายๆ	ขอบเขต

อ�านาจการปกครอง	ไปพร้อมๆ	กนั	ให้เกดิเอกภาพ	เพราะภยัพบิตัแิละผลกระทบ

ไม่มีขอบเขตที่แน่นอน	

	 หากแต่ในสถานการณ์อทุกภยัในประเทศไทยเมือ่ปลายปี	พ.ศ.	2554	

นั้นทางรัฐบาลตัดสินใจที่จะใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	

พ.ศ.	2534	แทนพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	2550	ใน

การตัง้	ศปภ.	ในฐานะศนูย์บญัชาการแสดงในแผนภาพที	่3	และ	4	เพือ่ใช้อ�านาจ

การบริหารจัดการแทนนายกรัฐมนตรี	ผู้ซึ่งควรที่จะเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์

ในขณะนั้น	 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้อ�านวยการ	 ศปภ.	 

ซึ่งแตกต่างจากการจัดต้ังศูนย์อ�านวยการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติที่ก�าหนดให้

หน่วยงานหลกั	เป็นกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ปฏบิตักิารร่วมกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	ตามทีม่กีารฝึกซ้อมกนัเป็นประจ�า	และเป็นไปตามทีร่ะบไุว้

ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	
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	 การแต่งตัง้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมเป็นผูอ้�านวยการ	ศปภ.	

ที่ถือว่าเทียบเท่าผู้อ�านวยการป้องกันฯ	ระดับชาติ	แทนที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	 ตามที่ระบุในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	

เป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจมากของรัฐบาล	 เพราะโดยต�าแหน่ง	 อ�านาจหน้าที่

ปรกติ	 และบุคลากรในสังกัดแล้ว	 กระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงล�าดับท้ายๆ	

เสยีด้วยซ�า้ในการด�าเนนิการด้านการรบัมอืกบัภยัพบิตั	ิดงัทีไ่ด้เหน็จากการบรหิาร

จัดการภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี	พ.ศ.	2547	กระทรวงยุติธรรมจะเข้าสู่ปฏิบัติการใน

ด้านการอ�านวยการโดยผ่านสถาบนันติวิทิยาศาสตร์เสยีมากกว่าหน้าทีแ่ละปฏบิตัิ

การอย่างอ่ืนๆ	 ซ่ึงจะมีความเหมาะสมกว่า	 เนื่องด้วยเป็นต�าแหน่งที่สามารถ

อ�านวยการกระบวนงานต่างๆ	ในพื้นที่แต่ละจังหวัดได้มากกว่า	ด้วยเพราะเป็น

ต�าแหน่งสูงสุดของกระทรวงที่ควบคุมผู้ว่าราชการจังหวัด	 และมีความเกี่ยวพัน

ใกล้ชิดในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อีกทั้งกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย	ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการสาธารณภัย	ที่มี

การจัดส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง	ศูนย์เขตและจังหวัด	ก็สังกัดอยู่ในกระทรวง

มหาดไทยเช่นกัน

แผนภาพที่  3	 โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันที่	 8	 

	 	 ตลุาคม	พ.ศ.	2554	ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ 

	 	 แผ่นดิน	พ.ศ.	2534

ที่มา: ดัดแปลงจากรายงานการประชุมประจ�าวันศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
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	 ข้อมลูทีง่านวจิยันีค้้นคว้ามาในอกีลกัษณะหนึง่ทีม่คีวามน่าสนใจมาก	

คือข้อมูลจากรายงานการประชุมของ	 ศปภ.	 ซึ่งท�าให้สามารถเข้าใจลักษณะ 

วธิกีารอ�านวยการ	ประสานงาน	และปฏบิตังิานได้ดยีิง่ขึน้	กล่าวคอืจากแผนภาพ	

3	และ	4	จะเหน็การเปลีย่นแปลงในการลงรายละเอยีดของโครงสร้างการท�างาน

ที่มากขึ้น	แต่กระนั้นโครงสร้างทั้งสองไม่เอื้ออ�านวยให้ท�าความเข้าใจได้ว่าแต่ละ

ส่วนงานนั้นจะปฏิบัติงานร่วมกันอย่างไรด้วยเป้าหมายในแต่ละพื้นที่	 ในแต่ละ

ช่วงอย่างไร	 ทั้งน้ีสะท้อนจากผู้ปฏิบัติทั้งใน	 ศปภ.	 และที่ต้องรับการส่ังการจาก	

ศปภ.	 ต่างสะท้อนถึงวิธีการสั่งการแบบคลุมเครือ	 มีเพียงค�าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ	 จึงท�าให้หน่วยงานต่างท�างานตามที่ตนเข้าใจ	 จึงไม่น่า

แปลกใจที่ทิศทางการท�างานจะมีความสับสนและไม่ชัดเจน	 แม้จะมีเค้ารางของ

ความพยายามในการใช้รูปแบบการบัญชาการสถานการณ์	(ICS)	มาปรับใช้	หาก

แต่มกีารแบ่งส่วนงานทีแ่ยกย่อยมากจนมคีวามทบัซ้อนกนั	เช่น	หน่วยปฏบิตักิาร	

กับหน่วยค้นหาช่วยชีวิต	เป็นต้น	

แผนภาพที่  4 โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 วันที่	 16	 

ตลุาคม	พ.ศ.	2554	ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดิน	พ.ศ.	2534

ที่มา:  ดัดแปลงจากรายงานการประชุมประจ�าวันศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
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	 ด้วยโครงสร้างไม่สามารถให้รายละเอียดในการท�าความเข้าใจกับ

ปฏิบัติการ	 ทิศทาง	 และการร่วมปฏิบัติการที่ชัดเจนนัก	 จึงจ�าเป็นต้องดูบันทึก

ต่างๆ	แนบท้ายรายงานการประชุมร่วมด้วย	พัฒนาการของโครงสร้างจากวันที่	

8	ถงึวนัที	่16	ตลุาคมนัน้	สะท้อนให้เหน็ความไม่พร้อมและการคาดการณ์ทีด่เูบา

สถานการณ์อย่างเห็นได้ชัด	เนื่องด้วยสถานการณ์ในวันที่	8	ที่มีการจัดตั้ง	ศปภ.

นัน้	ไม่ควรทีจ่ะใช้ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิทีใ่ช้ในภาวะปรกตแิล้ว	ไม่ว่าจะ

ด้วยเหตุผลใด	หรือแม้แต่ด้วยประเด็นที่ต้องการจะใช้ความยืดหยุ่นของระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน	ในการก�าหนดตัวบุคคลรับผิดชอบ	การระดมสรรพก�าลัง

และทรัพยากรให้ได้มากที่สุด	เพราะ	พ.ร.บ.	ป้องกันฯ	2550	นั้นก็มีการก�าหนด

ให้มีการระดมสรรพก�าลังได้	 อีกทั้งยังมีรายละเอียดของการบูรณาการก�าลังพล

ทางทหาร	ภายใต้การใช้นโยบายเตรยีมพร้อมซึง่เป็นนโยบายคูข่นานของ	พ.ร.บ.	

ป้องกันฯ	2550	อีกทั้งยังสามารถก�าหนดหน้าที่และทิศทางการประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ	ทีช่ดัเจนกว่า	และมกีารซกัซ้อมท�าความเข้าใจกนัมาก่อนหน้าแล้ว	

	 จากรายละเอยีดของค�าสัง่ต่างๆ	ของ	ศปภ.นัน้	จะเหน็ประเดน็ต่างๆ	

ที่มีความส�าคัญต่อค�าถามวิจัยของงานชิ้นนี้	ในประเด็นของการก�าหนดให้มีการ

ประสานงาน	 และบทบาทของความขัดแย้งที่สะท้อนให้เห็นได้จากค�าส่ังเหล่านี้

เช่นกัน	 กล่าวคือ	 หลังจากการตั้ง	 ศปภ.	 ในวันที่	 8	 ตุลาคมแล้วนั้น	 ในวันที่	 9	

ตุลาคม	 ได้มีค�าสั่งเพิ่มเติมแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นฝ่าย

อ�านวยการร่วมในการปฏบิตังิาน	ซึง่เป็นทีน่่าแปลกใจทีผู่ว่้ากรงุเทพมหานครเอง

ควรจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่จะเหมาะสมกว่า	 และต้องเป็นผู้ประสาน

แนวนโยบายสูก่ารปฏบิตัใินพืน้ที	่แต่กลบัไม่มรีายงานการปฏบิตังิานร่วมระหว่าง	

ศปภ.	กับหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครเลย	จนกระทั่งในวันที่	19	ตุลาคม	

ที่ทาง	ศปภ.	มีค�าสั่งอีกครั้งในการแต่งตั้งให้	ดร.พิจิต	รัตตกุล	เป็นผู้ประสานการ

ท�างานระหว่าง	ศปภ.	และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร	ซึ่งยิ่งท�าให้การประสาน

งานยิ่งมีความน่าสนใจว่า	การก�าหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในการ

อ�านวยการร่วมน้ัน	 กลับไม่สามารถท�าให้การประสานงานเกิดขึ้นในระดับที่น่า

พอใจได้	จนในท้ายที่สุดต้องประกาศใช้	พ.ร.บ.	ป้องกันฯ	2550	มาตรา	31	ใน

การก�ากับการบัญชาการให้การปฏิบัติงานในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายและ 

เป้าหมายของ	ศปภ.	อย่างเคร่งครัดขึ้น
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	 อกีกลุม่หน่วยงานทีน่่าสนใจ	คอื	ศนูย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภยั	

(ศบภ.)	 ของกระทรวงกลาโหม	 กองทัพไทย	 และทุกเหล่าทัพ	 ที่โดยปรกติแล้ว 

จะถูกก�าหนดให้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทันทีที่ประกาศ

สถานการณ์	 ด้วยภารกิจด้านนี้ถูกก�าหนดให้เป็นภารกิจหลักในยามไม่มีศึก

สงคราม	และหน่วยงานของทหารนัน้มกีารฝึกซ้อมร่วมปฏบิตักิารกบักรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั	หน่วยงานจังหวดั	และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภยัใน

พื้นที่อยู่อย่างสม�่าเสมอ	 จึงท�าให้การท�างานร่วมกันกับหน่วยงานพลเรือนหลัก

ท�าได้ง่ายภายใต้	พ.ร.บ.	ป้องกันฯ	2550	แต่การก�าหนดโครงสร้างตามระเบียบ

บริหารราชการฯ	ดังในแผนภาพที่	4	ประกอบด้วยบันทึกการก�าหนดภารกิจของ

หน่วยงานทหารนั้น	มีความซ�้าซ้อน	ไม่ชัดเจน	และไม่มีเอกภาพของทิศทางการ

สั่งการ	กล่าวคือ	ก�าหนดให้	ศบภ.	ของทุกเหล่าเป็นหน่วยสนับสนุน	แต่ก็มีการ

ก�าหนดให้หน่วยงานกองทัพไทยเข้าจัดตั้งศูนย์ประสานปฏิบัติการทางอากาศ	

และศูนย์ค้นหาช่วยชีวิต	ใน	ศปภ.	ด้วย	อีกทั้งให้หน่วยงานกองทัพไทยเข้าจัดตั้ง	

ศนูย์ปฏบิตักิารช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัจงัหวดั	(ศปภ.จ.)	ในจงัหวดันครสวรรค์	

ลพบุรี	อยุธยา	ปทุมธานี	โดยที่หน่วยงานทหารก็มี	ศบภ.	ปฏิบัติงานอยู่	อีกทั้ง	

ศปภ.จ.	นั้น	โดยค�าสั่ง	ศปภ.	ในวันที่	9	ตุลาคม	ได้มีการตั้งหน่วยงานสนับสนุน	

ศปภ.จ.	เพิ่ม	จึงเท่ากับว่ามี	ศปภ.จ.	อยู่เดิมแล้ว	ซึ่งความสับสนซ�้าซ้อนของการ

จดัโครงสร้างการปฏบิตังิานแบบนี	้ไม่น่าทีจ่ะสอดคล้องกบัวฒันธรรมการท�างาน

ของทหารได้ดีนัก	 จึงไม่น่าแปลกใจที่ทางฝ่ายหน่วยงานของทหารต้องการที่จะ

ถอยกลับสู่กองบัญชาการและ	ศบภ.	ของตนเอง

	 รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น	 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนใน

การตดัสนิใจก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจัดการ	การก�าหนดภารกจิ	การออกแบบ

เส้นทางการอ�านวยการสั่งการ	 การประสานงาน	 และการร่วมปฏิบัติการที่เป็น

ระบบและมคีวามคุน้ชนิในการด�าเนนิการ	จงึท�าให้งานวจิยัช้ินนีใ้ห้ความสนใจไป

ยังการศึกษาพัฒนาการของเครือข่ายการประสานงานในการบริหารจัดการ

อทุกภยัในครัง้นี	้รวมถงึวเิคราะห์ลกัษณะของปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแสดงหลกัใน

ระดับต่างๆ	เพื่อท�าความเข้าใจกับปฏิบัติการในทุกๆ	ระดับ	และค้นหาว่าปัจจัย

ทางโครงสร้าง	ศักยภาพ	ทรัพยากร	รูปแบบความสัมพันธ์	และความขัดแย้งนั้น	
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มีบทบาทและผลอย่างไรกับการประสานความร่วมมือและการปฏิบัติการร่วม 

โดยงานวจิยัเครอืข่ายการประสานงานนี	้เกบ็ข้อมูลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน

ต่างๆ	ตั้งแต่วันที่	2	ตุลาคม	ถึง	30	พฤศจิกายน	โดยอาศัยเส้นแบ่งเวลาการนับ

เริ่มการศึกษาเครือข่ายการประสานงานการบริหารจัดการอุทกภัยปี	พ.ศ.	2554	

ด้วยการเริม่เกบ็ข้อมลูหนึง่สปัดาห์ก่อนการตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารช่วยเหลอืผูป้ระสบ

อุทกภัย	(ศปภ.)	เพราะถึงแม้การศึกษาจะมุ่งเน้นที่การประสานงานภายใต้	ศปภ.	

ควรทีจ่ะเริม่เกบ็ข้อมลูตัง้แต่มกีารจดัตัง้	ศปภ.	เท่านัน้	หากแต่ผูว้จิยัต้องการทีจ่ะ

แสดงภาพการบริหารจัดการก่อนหน้าที่จะจัดตั้ง	ศปภ.	เพื่อดูความแตกต่างของ

จ�านวนหน่วยงานทีม่าร่วมกนัปฏบิตังิานว่าจะมีความแตกต่าง	หรอืมีรปูแบบการ

ท�างานที่เปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร	 และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่างๆ	

เป็นอย่างไรด้วย	 และก�าหนดให้สิ้นสุดการเก็บข้อมูล	ณ	 ส้ินเดือนพฤศจิกายน	

เป็นระยะเวลาประมาณ	 2	 เดือน	 ด้วยสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานคร	

ได้เบาบางลง	ศปภ.	และหน่วยงานของ	กทม.	สามารถดึงน�้าเข้าสู่ระบบคูคลอง

ของกรุงเทพมหานคร	 และระบายน�้าออกตามเส้นทางที่ก�าหนดได้แล้ว	 รวมทั้ง

สถานการณ์โดยรอบบริเวณปริมณฑล,	 และจังหวัดที่เป็นทางออกของน�้า	 ก็

สามารถบรหิารจดัการเส้นทางระบายน�้าให้เป็นไปตามแผนได้	และประชาชนส่วน

ใหญ่กเ็ดนิทางกลบัเข้าบ้านทีอ่ยูอ่าศยั	และมกีารท�าความสะอาดทัง้ในบ้านเรอืน

ของตน	 และพื้นที่สาธารณะต่างๆ	 และให้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของปฏิบัติการใน 

งานวิจัย

ใครเป็นใคร...มาท�าอะไร...และมาเมื่อไหร่ ในอุทกภัย
	 ในการแสดงข้อมลูของงานวจิยั	จะแสดงข้อมลูภาพรวมของหน่วยงาน

ทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั	โดยเป็นการรายงาน

ในข้อมูลรายละเอียดของจ�านวน	 ระดับขอบเขตการปกครองของหน่วยงาน	

(jurisdiction)	ภาคส่วนของหน่วยงาน	(source	of	funding/sector)	ตามรายงาน

ในหนงัสอืพมิพ์	เดลนิวิส์	มตชิน	และคมชดัลกึ	โดยเป็นการเกบ็ข้อมูลรายวนั	การ

แสดงผลจะแสดงผลรวมของหน่วยงานทั้งหมดก่อน	 แล้วจึงแยกส่วนของหน่วย

งานทีอ่ยูใ่นการประสานงานกบัหน่วยงานทีม่กีารด�าเนนิการเองออกจากกนั	ทัง้นี้
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จ�านวนหน่วยงานที่ปฏิบัติการเอง	 ให้หมายถึงหน่วยงานที่ไม่มีการรายงานว่า 

มีการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน	 อันอาจเกิดจากการที่ไม่มีข้อมูล	 

หรือส�านักข่าวเข้าใจและละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าปฏิบัติงานร่วม	 ดังนั้นผู้วิจัย 

จึงตัดสินใจใช้แต่ข้อมูลที่มีการรายงานการปฏิบัติงานในสิ่งพิมพ์ที่งานวิจัยเลือก 

ดังกล่าว	 ส่วนในการแสดงแผนภาพเครือข่ายการประสานงานและการอธิบาย

ความสัมพันธ์ในเบื้องต้นว่าการมี	ศปภ.	เป็นศูนย์บัญชาการนั้น	มีลักษณะความ

สัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ	 อย่างไร	 และหน่วยงานอื่นๆ	 มีความสัมพันธ์	 และ 

มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	 ทั้งที่ระบุในแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	และที่ไม่ได้ระบุอย่างไร	

	 ในแผนภาพที่	5	จะแสดงจ�านวนหน่วยงานระหว่างวันที่	2	ตุลาคม	

ถึง	30	พฤศจิกายน	ซึ่งมีหน่วยงานทั้งหมด	1,115	หน่วยงาน	โดยจะเป็นการแยก

เอาเฉพาะหน่วยงานที่มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น	 ซึ่งมีจ�านวน	 635	 

หน่วยงาน	 ทั้งที่ประสานงานกับเครือข่ายใหญ่ที่มี	 ศปภ.	 เป็นศูนย์กลางการ

บญัชาการ	และหน่วยงานหรอืชมุชนทีม่กีารประสานงานกนัเองเพยีงกลุ่มย่อยๆ	

ว่ากจิกรรมใดในการบรหิารจดัการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภยั	ทีมี่การจดั

ท�าโดยกลุม่ย่อยๆ	ส่วนในกลุม่ของหน่วยงานทีม่กีารปฏบิตักิารเอง	ทีไ่ม่มรีายงาน

การประสานงานกับหน่วยงานอื่นดังกล่าวข้างต้น	ซึ่งมี	480	หน่วยงานนั้น	ผู้วิจัย

จะได้รายงานโดยรวมถึงลักษณะของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ	 ที่หน่วยงาน

ปฏิบัติการ	
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	 จากแผนภาพ	5	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึจ�านวนหน่วยงานทัง้หมดทีเ่ข้าร่วม

ในการบริหารจัดการอุทกภัยในช่วง	60	วัน	ที่เป็นช่วงที่กรุงเทพมหานครเริ่มเข้า

สู ่วงจรของการบริหารจัดการภัยพิบัติ	 น่ันคือ	 ตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลและทาง

กรงุเทพมหานครได้ตระหนกัแล้วว่า	ปรมิาณน�า้เหนอืนัน้มมีากมายมหาศาล	และ

เป็นปริมาณน�้าสะสมที่มากกว่าในรอบ	 50	 ปีถึง	 15%	 นั่นหมายความว่า	

กรงุเทพมหานครนัน้	มคีวามเสีย่งในการทีจ่ะต้องเผชญิหน้ากบัน�้าทีเ่อ่อล้นเข้าสู่

พื้นที่อาศัยและย่านธุรกิจ	 โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมน�้าหรือเป็นทางผ่านของน�้า

ตามปรกติ	 ซ่ึงเป็นข้ันตอนการวางแผนมาตรการการป้องกัน	 การลดผลกระทบ	

และการเตรียมพร้อมหน่วยงานและประชาชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์

ได้อย่างเหมาะสม	และเมือ่อทุกภยัเกดิขึน้	คอื	ในช่วงระหว่างวนัที	่13-15	ตลุาคม	

ทีป่ระตไูซฟอนของการประปานครหลวงช�ารดุ	ท�าให้น�า้ทะลกัเข้าสูพ่ืน้ทีด้่านล่าง

ของประต	ูคอืในเขตดอนเมอืง	และเขตหลกัสี	่ของกรงุเทพมหานคร	และเทศบาล

นครปากเกร็ด	นนทบุรี	และตั้งแต่วันที่	16	ตุลาคม	ที่เขตต่างๆ	ในตอนเหนือของ

กรงุเทพมหานคร	ต่างไม่สามารถสกดักัน้มวลน�า้ได้อกีต่อไป	จนต้องมกีารอพยพ

อย่างโกลาหล	 และทยอยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน	 และในช่วงหลังจาก

ทีท่างหน่วยงานของกรงุเทพมหานครสามารถควบคมุสถานการณ์และจดัการให้

แผนภาพที่  5	 กราฟแสดงจ�านวนขององค์กรสะสมในระบบที่เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาทั้งหมด
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มวลน�้ากลับเข้าสู่ระบบการระบายน�้าของกรุงเทพมหานครได้	 ตั้งแต่ประมาณ 

วันที่	27	พฤศจิกายน	เป็นต้นมา

	 ตารางที	่1	แสดงจ�านวนหน่วยงานทีเ่ข้าสูป่ฏบิตักิารทัง้หมด	โดยแยก

ตามรายละเอยีดของเขตการปกครอง	และภาคส่วนของหน่วยงาน	เป็นหน่วยงาน

ที่มีการรายงานว่ามีปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 อย่างน้อย	 1	 หน่วยงาน	

และมีรายงานการประสานงานอย่างน้อย	1	ครั้ง	เป็นจ�านวน	635	หน่วยงาน	ซึ่ง

สูงกว่าจ�านวนหน่วยงานที่มีรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่เดี่ยว	480	หน่วยงาน	

ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานด้วยตนเองเพียงหน่วยงานเดียว	 และไม่มีการรายงานการ

ท�างานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ	ถงึแม้ว่าจ�านวนหน่วยงานทีม่กีารประสานงานจะ

สูงกว่าจ�านวนหน่วยงานที่ไม่มีการประสานงาน	 จะพบว่าหน่วยงานที่ไม่มีการ

ประสานงานนั้น	คิดเป็นสัดส่วน	43.05%	ซึ่งถือว่าเป็นจ�านวนที่สูงมาก	และเมื่อ

ตรวจสอบภาคส่วน	ขอบเขตการปกครอง	และกจิกรรมทีห่น่วยงานปฏบิตังิาน	จะ

พบว่าหน่วยงานทีไ่ม่ได้เข้ามส่ีวนร่วมในเครอืข่ายการปฏบิตังิานหลกันัน้	จ�านวน

มากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐในระดับชาติ	 และเป็นที่น่าสนใจไม่น้อย

กว่ากนั	ว่าหน่วยงานภาคธรุกจิระดบัชาตทิีไ่ม่ได้เข้าร่วมในเครอืข่ายการประสาน

งานหลกัมีจ�านวนใกล้เคยีงกบัหน่วยงานเอกชนในระดบัเดยีวกนัทีอ่ยูใ่นเครอืข่าย

การปฏิบัติงานหลัก	ซึ่งจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์	เหตุผลส่วนใหญ่

ที่หน่วยงานเอกชนระดับชาติด�าเนินการด้วยตัวเอง	 คือ	 ความต้องการ

ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดความช่วยเหลือและส่งตรงไปยังพื้นที่	

โดยไม่ต้องผ่านระเบียบพิธีการและกระบวนงานต่างๆ	ที่ยุ่งยาก	และมีล�าดับขั้น

มากมายของการเข้าร่วมเครือข่ายภาครัฐ	ส่วนหน่วยงานเอกชนในระดับจังหวัด

และท้องถิ่นที่ช่วยเหลือตนเองได้ก็ช่วยเหลือตนเอง	ที่รับความช่วยเหลือได้ก็รอ

รับความช่วยเหลือ	ทั้งนี้จากจ�านวนตัวแสดงทั้งหมด	จะพบว่าประชาชน	ชุมชน	

และเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินเองน้ัน	 ก็ล้วนแต่พยายามจะช่วยเหลือตนเองไปพร้อมๆ	

กับบางส่วนที่จ�าเป็นต้องรอคอยความช่วยเหลือเช่นกัน	
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	 หากพิจารณาในมิติของจ�านวนหน่วยงานที่ประสานงานและไม่

ประสานงาน	ต่อมิติของระดับขอบเขตของหน่วยงาน	จะพบข้อสังเกตที่น่าสนใจ

อยู่	 คือหน่วยงานภาครัฐจะเป็นหน่วยงานที่มีจ�านวนมากที่สุดในการเข้าร่วม

ประสานงานในเครอืข่ายการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั	ทัง้นีส้ามารถอธบิาย

ได้ในแง่มุมของการที่หน่วยงานเหล่าน้ีมีหน้าที่โดยตรงที่ถูกระบุในค�าสั่งตาม

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	และด้วยภาระหน้าทีแ่ต่ละหน้าทีท่ีก่�าหนดให้ต้อง

ดแูลประชาชนในเรือ่งต่างๆ	ทีจ่ะเหน็น่าสนใจ	คงจะเป็นจ�านวนหน่วยงานเอกชน

ทีอ่อกมาให้ความช่วยเหลอืร่วม	ซึง่มจี�านวนใกล้เคยีงกบัชมุชนทีม่ทีัง้ทีไ่ด้รบัความ

เดอืดร้อนทีต้่องช่วยเหลอืตวัเอง	และมกีารประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ	และ

ชุมชนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	แต่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเช่นกัน	

	 หน่วยงานระดบัจงัหวดัมจี�านวนน้อยกว่าหน่วยงานท้องถิน่โดยรวม	

ประเดน็นีเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ	พ.ร.บ.	ป้องกนั	2550	ทีใ่ห้หน่วยงานระดบั

จังหวัดเป็นหน่วยงานเสมือนตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับ

ชาติอยู่แล้ว	 และจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติการเอง	 จะมีจ�านวนน้อยกว่า

หน่วยงานที่ประสานงานอย่างมีนัยส�าคัญ	 เช่นเดียวกันกับหน่วยงานในระดับ 

ชาติ	หากแต่จ�านวนหน่วยงานในระดับชาติที่ไม่มีการประสานงานกับหน่วยงาน

อื่นเลยนั้น	 มีจ�านวนมากอย่างเห็นได้ชัด	 สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ต่อเนื่อง 

ดังกล่าวข้างต้น	 ส่วนหน่วยงานในระดับท้องถิ่น	 มีสัดส่วนของหน่วยงานที่ต้อง

ปฏบิตักิารเองใกล้เคยีงกบัหน่วยงานทีม่กีารประสานงานกบัหน่วยงานอืน่	ซึง่ตาม

ตารางที่ 1  แสดงระดับของหน่วยงานและประเภทของหน่วยงานทั้งหมด

I: Interaction, N: Non-interaction
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เนือ้หาของแผนป้องกนัฯ	และโครงสร้างอ�านาจการปฏบิตังิานของหน่วยงาน	หรอื

องค์กรในระดับขอบเขตต่างๆ	นั้น	ระดับท้องถิ่นเป็นหน่วยเผชิญเหตุ	เป็นหน่วย

หน้าและเป็นหน่วยที่ต้องช่วยเหลือตนเอง	และให้ความช่วยเหลือพื้นที่ข้างเคียง

อยู่แล้ว	 จึงไม่น่าแปลกใจที่มีจ�านวนหน่วยงานสูง	 แต่ที่น่าสนใจคือ	 หน่วยงาน

เหล่านี้ต่างปฏิบัติหน้าที่เต็มก�าลังความสามารถและก�าลังทรัพยากร	 ด้วยมั่นใจ

ในระดบัหนึง่ว่าจะได้รบัการประสานงานและประสานความช่วยเหลอืจากหน่วย

งานอื่นๆ	และหน่วยงานจังหวัด	รวมทั้งหน่วยงานกลาง	หากแต่ในที่สุด	หน่วย

งานท้องถิ่นเหล่านี้ก็จ�าเป็นที่จะต้องจัดการกับกรณีต่างๆ	ด้วยตนเองอยู่ดี

	 จ�านวนหน่วยงานท้องถิน่น่าสนใจมากทีส่ดุเพราะหากแยกเป็นหน่วย

งานท้องถิ่นที่เป็นองค์กรกับชุมชนท้องถ่ินแล้วพบว่า	 หน่วยงานในระดับจังหวัด

จะมีจ�านวนมากกว่าหน่วยงานระดับท้องถ่ินท่ีเป็นองค์กรและที่เป็นชุมชน	 หาก

แต่รวมท้องถ่ินเข้าด้วยกัน	 จะพบว่ามีจ�านวนที่สูงกว่าหน่วยงานระดับจังหวัด	

เป็นการสะท้อนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานระดับจังหวัดท�าหน้าที่เป็นหน่วย

ประสานงานให้กบัหน่วยปฏบิตัต่ิางๆ	โดยเฉพาะประสานให้กบัหน่วยงานท้องถิน่

ที่มีอยู่จ�านวนมาก	หากแต่เมื่อดูจ�านวนหน่วยงานจังหวัดจะพบว่ามีจ�านวนที่สูง

มาก	ซึง่มีทัง้หน่วยงานทีม่กีารประสานงาน	และหน่วยงานทีป่ฏบิตักิารเอง	แสดง

ให้เห็นถึงการท�างานที่ยังขาดการประสานกับทุกหน่วยงาน

	 ตัวแสดงในภาคส่วนของชุมชนในเครือข่ายการประสานงานครั้งนี้	 

มีจุดเด่นที่น่าสนใจในมิติของความพยายามในการให้ความช่วยเหลือกันและกัน	

โดยวัฒนธรรมและความใกล้ชิดแล้ว	ชุมชนในระดับท้องถิ่นทั้งที่ได้รับผลกระทบ

และไม่ได้รับ	 มีการเกื้อหนุนกันในทุกพื้นที่	 แม้ว่าที่ขัดแย้งกันเนื่องจากการต้อง

เป็นพื้นที่รับน�้าให้กับอีกชุมชนหนึ่งก็มีไม่น้อย	 ในขณะที่ชุมชนในระดับชาติที่มี

ทรพัยากรเพยีงพอกเ็ข้าร่วม	ด้วยไม่สามารถรอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานรฐั

หรือหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลืออื่นอีกได้	

	 หน่วยงานต่างประเทศทีป่ฏบิตังิานเองในด้านการให้ความช่วยเหลือ	

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบริจาคและการประสานข้อมูลข่าวสาร	 มีจ�านวนของ

หน่วยงานที่มีสัดส่วนที่สูงกว่าหน่วยงานที่มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	

ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมมนาหน่วยงานระหว่างประเทศในการให้ความ 

ช่วยเหลือนั้น	พบว่า	หน่วยงานระหว่างประเทศยังมีความสับสนถึงต�าแหน่งและ
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บทบาทของหน่วยงานไทยในการติดต่อประสานงานความช่วยเหลือและการ

ลงพื้นที่	ท�าให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ

	 หากพิจารณาจากจ�านวนหน่วยงานและระยะเวลานั้น	 จะพบการ 

เข้าออกสูส่ถานการณ์ทีไ่ม่สม�า่เสมอส่วนหนึง่เกดิจากการทีก่ารบรหิารจดัการภยั

พิบัติจากอุทกภัยในปี	พ.ศ.	2554	นั้น	มีความยุ่งยากและซับซ้อนด้วยวงจรของ

การจัดการภัยพิบัติเองด้วยประการหน่ึง	 กล่าวคือ	 ในขณะที่หน่วยงานรัฐส่วน

กลางจะมุ ่งความสนใจไปที่การรับมือต่อสถานการณ์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใน

กรงุเทพมหานครนัน้	หน่วยงานภาครฐัทกุระดบัอกีจ�านวนมาก	ก�าลงัแยกย้ายกนั

ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอื่นๆ	โดยที่ทางภาคกลางตอนบน	ได้แก่	นครสวรรค์	นั้น

ก�าลงัเข้าสูร่ะยะของการบรรเทาทกุข์และเริม่การฟ้ืนฟใูนบางพืน้ทีเ่นือ่งจากระดบั

น�้าเริ่มลดลง	ในขณะที่พื้นที่ถัดลงมา	อันได้แก่	ลพบุรี	อยุธยา	นั้นยังต้องรับมือ

กับสถานการณ์และออกให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอยู่อย่างเต็มก�าลัง	 การ

ที่หน่วยงานต้องกระจายก�าลังกันบริหารจัดการอุทกภัยในทุกๆ	 ระยะของวงจร

ภัยพิบัติในเวลาเดียวกัน	 ไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะหากเป็นภัยพิบัติในลักษณะอื่นๆ	

ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไล่เรียงด้วยการจัดการในแต่ละระยะ	ที่มีหน่วยงานที่รับผิด

ชอบหลักในแต่ละกระบวนงาน	ลักษณะการบริหารจัดการเช่นครั้งนี้	จะยิ่งท�าให้

เกดิมตีวัแสดงมากมายเข้าสูเ่ครอืข่ายการบรหิารจดัการภยัพบิตัิ	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์	 และหากการประสานงาน

และการสั่งการ	 ไม่สามารถท�าให้สมดุลต่อสถานการณ์ได้	 จะเกิดปัญหาความ

สับสน	ไร้ทิศทาง	และเกิดความล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

	 เวลากล่าวถงึความสมดลุของการสัง่การและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานในเครือข่ายให้มีความสอดคล้องนั้น	 ไม่ได้หมายความว่าการสั่งการ

และการประสานหน่วยงานต้องมรีะดบัทีเ่ท่าเทยีมกนั	หรอืมีจ�านวนครัง้ทีเ่ท่ากนั	

ซึง่โดยหลกัการของศาสตร์และศลิป์ของการจัดการภยัพบิตันิัน้	ไม่มคี�าตอบว่าการ

สั่งการและการควบคุม	 หรือการประสานเครือข่าย	 จะท�าให้ปฏิบัติการมี

ประสิทธิภาพมากกว่ากัน	 หากแต่การผสมผสานรูปแบบการประสานงานให้มี

ทิศทางเดียวกันนั้น	เป็นความสามารถของผู้น�าในสถานการณ์วิกฤติเช่นกัน	ดังที่

ข้อถกเถียงระหว่าง	Hamiltonian	School	และ	Jeffersonian	School	ว่า	การจะ

แสวงหาผูจ้ดัการสาธารณะและทมีงานทีเ่ก่งและเป็นมอือาชพี	และสามารถปฏบิตัิ
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งานได้เต็มที่อย่างสมบูรณ์นั้น	เป็นไปได้ยาก	ดังนั้นท่ามกลางการบริหารจัดการ

ให้เกิดเอกภาพนั้น	ต้องมีการประสานความต่างของตัวแสดงแต่ละกลุ่มเสมอ	

	 งานวจิยัชิน้นี	้จงึได้ท�าการก�าหนดรหสัของการส่ังการและการควบคุม	

และรหัสของการประสานงานและการให้ความร่วมมือ	 ในการเก็บข้อมูล 

เส้นทางการติดต่อปฏิสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ	พบผลการศึกษาที่น่าสนใจ	

กล่าวคือ	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกิดขึ้นนั้น	เป็นการสั่งการและควบคุม	

264	ครั้ง	 โดยแยกเป็น	การสั่งการ	129	ครั้ง	การออกค�าสั่ง	 36	ครั้ง	 และการ

ควบคมุ	99	ครัง้	ในขณะทีป่ฏสิมัพนัธ์เป็นไปในรปูแบบการประสานงานและความ

ร่วมมือถึง	353	ครั้ง	โดยแยกเป็น	ความร่วมมือ	110	ครั้ง	การประสานงาน	174	

ครั้ง	และการเจรจาเพื่อร่วมมือ	69	ครั้ง	ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวนี้	จะ

เห็นได้ชัดเจนว่า	 การบริหารจัดการอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา	 โดยสัดส่วนของ

ปฏิสัมพันธ์	เป็นการประสานงานมากกว่าการสั่งการ	จึงสนับสนุนข้อค้นพบที่ว่า	

อุทกภัยที่มีระยะเวลายาวนาน	และความซับซ้อนของสถานการณ์	ตลอดจนการ

ทีต้่องบรหิารจดัการวงจรของการจดัการภยัทกุระยะพร้อมกนัหมดนัน้	เกนิก�าลงั

ของภาครฐัไปมาก	จนท�าให้การปฏบิตังิานต้องอาศยัการรวบรวมหน่วยงานภาค

รัฐทุกระดับ	และหน่วยงานภาคีอื่นๆ	เข้ามาร่วมในการด�าเนินการ	หากแต่ความ

ยากของการต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 คือการสร้างระบบการ

ประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	ภายใต้การบญัชาการของผู	้(หรอืคณะ)	ทีมี่อ�านาจ

ในการตัดสินใจ	ที่มีความเข้าใจต่อ	สถานการณ์วิกฤติ	ลักษณะของอุทกภัย	และ

ความต่างของการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งโดยระเบียบและโดยวิถี

ปฏบิตั	ิหากไม่เช่นนัน้	การทีเ่ครอืข่ายมขีนาดใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ	และกระจายกนัตาม

พื้นที่แล้วนั้น	 จะมีการตัดสินใจและการด�าเนินการที่เป็นเบี้ยหัวแตก	 และไม่

สามารถควบคุมทิศทางได้

	 งานวิจัยชิ้นน้ีจึงเลือกที่จะศึกษาและแสดงผลรูปแบบของการ

ประสานงาน	 ในมิติของการเติบโตของเครือข่ายการประสานงาน	 และตัวแสดง

พร้อมทั้งเส้นทางการปฏิสัมพันธ์	 เพื่อที่จะอธิบายคุณภาพของการประสานงาน	

การสั่งการ	 และประสิทธิภาพของปฏิบัติการทั้งระบบ	 ซึ่งแสดงจากชุดแผนภาพ

เครือข่ายที่	 6	 (ก)	 ที่เป็นภาพแสดงการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	

ตั้งแต่ก่อนวันที่	8	ตุลาคม	2554	ซึ่งเป็นวันที่เริ่มมีการจัดตั้ง	ศปภ.	นั้น	เราพบว่า
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ศูนย์กลางของเครือข่ายหลักได้ก่อก�าเนิดขึ้นแล้ว	 คือส�านักนายกรัฐมนตรี	 โดย 

นายกฯ	นั่นเอง	(จุดขนาดใหญ่ที่สุดในต�าแหน่งกลางเครือข่าย)

แผนภาพที่ 6 (ก) ชดุแผนภาพเครอืข่ายแสดงการเตบิโตของระบบประสานงาน

ของหน่วยงานต่างๆ	 ในการบริหารจัดการอุทกภัย	 ก่อนและ

หลังการจัดตั้ง	ศปภ.	ในวันที่	8	ตุลาคม	2554
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	 แต่สิง่ทีน่่าสนใจคอื	รฐับาลโดยนายกฯ	นัน้	มกีารตดิต่อประสานงาน

กับกรมชลประทานอย่างสม�่าเสมอและบ่อยครั้ง	 (เส้นหนามากเช่ือมทั้งสองจุด)	

ในขณะที่การติดต่อโดยตรงกับกรุงเทพมหานครนั้นไม่ได้มีรายงานอย่างเป็น

ทางการว่าเกิดขึ้นโดยตรง	การติดต่อจะผ่านหน่วยงานอื่นก่อนเสมอ	โดยเฉพาะ

ผ่านทางกรมชลประทาน	ในด้านหนึง่เกดิจากการคาดการณ์ของรฐับาล	ทีใ่ห้ความ

มัน่ใจในระบบการตดัสนิใจ	ว่าสามารถกัน้มวลน�า้ทัง้หมดจากพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

ได้	สังเกตได้จากการตั้ง	ศปภ.	ในพื้นที่เขตดอนเมืองในวันที่	8	ตุลาคม	หากแต่

อีกด้านหน่ึงสะท้อนถึงความขัดแย้งของการท�างานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับ

กรุงเทพมหานครที่ควรจะมีการร่วมกันแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ในการวิเคราะห์

ความเสีย่งเพือ่เตรยีมพร้อมร่วมกนั	เพราะในการจดัการภยัพบิตันิัน้	การวางแผน

การจัดการอุทกภัยในวงกว้างน้ัน	 ต้องอาศัยทิศทางและความเข้าใจในแผนที่

สอดคล้องและสามารถด�าเนินการต่อเนื่องเมื่ออุทกภัยข้ามเขตการปกครองของ

หลายๆ	พื้นที่ด้วยกัน

	 เมื่อสถานการณ์อุทกภัยขยายตัว	 นายกฯ	 ตัดสินใจตั้งศูนย์อ�านวย

การเพื่อบัญชาการขึ้น	 คือ	 ศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	

เพื่อก�ากับการท�างาน	หากแต่การตั้ง	ศปภ.	ขึ้นมาอีกโดยมอบให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์	 จึงเป็นส่ิงที่ไม่มีความจ�าเป็น	 

เพราะหลงัจากทีต่ัง้	ศปภ.	แล้วและผ่านมาสกัระยะหนึง่	จะเหน็ได้ว่า	ส�านกันายกฯ 

ยงัคงยดึครองการเป็นศนูย์กลางอนัดบัหนึง่ของเครอืข่ายหลักในการประสานงาน

ได้เหมือนเดิม	 แต่หากเจตนาการจัดตั้งเป็นเพื่อแบ่งเบาภาระจากส�านักนายกฯ	 

ก็คงต้องยอมรับว่าประสบความส�าเร็จ	 หากแต่โดยหลักการแล้ว	 การจัดตั้งศูนย์

อ�านวยการเช่นนี้	 สมควรที่จะเป็นหน่วยที่สามารถควบคุม	 และประสานปฏิบัติ

การได้มีประสทิธภิาพกว่านี	้ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย	อนัได้แก่	ส�านกังาน

จังหวัด	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ

เครือข่ายชุมชนต่างๆ	

	 ในการพิจารณาการเจริญเติบโตของเครือข่าย	 และความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานทีน่ัน้	ปรากฏชดัเจนอกีครัง้หนึง่	เมือ่สถานการณ์น�า้เข้าขัน้วกิฤติ

อย่างรุนแรง	คือ	ในช่วงของวันที่	18	ตุลาคม	ที่มวลน�้าก้อนใหญ่ที่สุดได้ไหลบ่า

ลงมาถึงกรุงเทพมหานคร	 โดยน�้าเข้าท่วมเต็มพื้นที่และมีระดับสะสมที่ความสูง
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เฉลี่ยที่ประมาณ	40	เซนติเมตรถึง	1	เมตร	20	เซนติเมตร	ที่บริเวณเขตรอบนอก

ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร	คือ	 เขตดอนเมือง	หลักสี่	 และสายไหม	ท�าให้

ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในการประสานงานกับหน่วยงาน 

อื่นๆ	โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่จะมีมากขึ้นแบบก้าวกระโดด	ในขณะที่ความ

น่าสนใจของรปูแบบความสมัพนัธ์ของรฐับาลโดยนายกฯ	กบัทางกรงุเทพมหานคร

ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน	ดังแสดงในภาพเครือข่ายจากวันที่	18	เข้าสู่วันที่	19	ตุลาคม	

ที่จะเป็นการปรากฏขึ้นของเส้นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงโดยตรงจากรัฐบาลโดย

นายกฯ	 กับทางส�านักงานกรุงเทพมหานคร	 ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ทาง

กรุงเทพมหานครในระยะก่อนหน้านี้	มีการด�าเนินการในการแก้ไขและรับมือกับ

สถานการณ์ในทิศทางที่ไม่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล	 และการประสานงาน

ระหว่าง	ศปภ.	และทางกรุงเทพมหานครไม่ราบรื่นเท่าที่ควร	ดังจะเห็นได้ว่าจาก

วันที่	 10	 จนถึงวันที่	 18	 ตุลาคมน้ัน	 ความหนาของเส้นความสัมพันธ์ระหว่าง 

ทั้งสองหน่วยงานไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	 ซึ่งเป็นตัวแสดงถึงการ

ประสานเชือ่มโยงทีไ่ม่บ่อยครัง้เท่าทีค่วร	ซึง่ในการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์	

พบข้อมูลว่ามีความเคลื่อนไหวของรัฐบาลในการยกประเด็นการประกาศใช ้

พระราชก�าหนดสถานการณ์ฉกุเฉนิ	ด้วยต้องการควบคมุประชาชนไม่ให้ก่อความ

วุ่นวายจากการด�าเนินการของรัฐบาล	 และควบคุมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ด�าเนินการ

ตามแนวทางของรัฐบาลเท่านั้น	 จนในที่สุดเป็นการประกาศใช้มาตรา	 31	 ตาม	

พ.ร.บ.	ป้องกันฯ	2550	แทน	จึงท�าให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงานเริ่มที่

จะมีแนวโน้มที่กระชับแน่นมากขึ้น	ดังแสดงในแผนภาพที่	6	(ข)
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แผนภาพที่ 6 (ข) ชดุแผนภาพเครอืข่ายแสดงการเตบิโตของระบบประสานงาน

ของหน่วยงานต่างๆ	 ในการบริหารจัดการอุทกภัย	 ภายหลัง

น�้าเข้าท่วมเต็มพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร	

	 จนกระทั่งในช่วงวันที่	14	พฤศจิกายน	ที่น�้าได้เคลื่อนที่สะสมจนถึง

พื้นที่ในแนวชุมชนพระรามสอง	 ซ่ึงเป็นแนวรับสุดท้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

ตัวเครือข่ายการปฏิบัติการร่วมกันได้มีตัวแสดงเพิ่มเติมที่น่าสนใจ	 คือ	 ชุมชน	 

โดยการรวมตวัของชมุชนทัง้ในเครอืข่ายหลกั	และกลุม่ย่อยต่างๆ	นอกเครอืข่าย

หลัก	 (แสดงให้เห็นในแผนภาพที่	 10	 หน้า	 223)	 นั้น	 เป็นการรวมตัวเพื่อ

วตัถปุระสงค์ทีแ่ตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ	ในด้านหนึง่	การรวมตวัเป็นไปเพือ่การรเิริม่

จัดคาราวาน	 ในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนใน

พืน้ทีต่่างๆ	ส่วนหนึง่มาจากการทีป่ระชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้รบัความเดอืดร้อนนัน้	

ตระหนักว่าแม้ศูนย์บัญชาการของรัฐบาลเองก็หมดสภาพและไม่สามารถรับมือ

กบัสถานการณ์ได้	หากแต่อกีด้านหนึง่กลบัเป็นการรวมตวัเพิม่มากขึน้	เพือ่แสดง

จุดยืนความไม่พอใจและเป็นกังวลต่อแนวทางการบริหารจัดการของรัฐบาล	 

โดยเฉพาะการจัดท�าคันกั้นน�้าในพื้นที่ต่างๆ	 ประกอบกับชุมชนในบางพื้นที่เอง 

ก็ประสบกับระดับน�้าสะสมที่สูงมาก	 จนไม่สามารถด�ารงชีวิตได้	 และไม่ได้รับ 

การช่วยเหลือที่น่าพอใจ	และด้วยสถานการณ์ทั้งหมดในหลากหลายมิตินี้	ท�าให้
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เครือข่ายหลักและกลุ่มย่อยต่างๆ	 เติบโตเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ	 จนถึงวันที่	 30	

พฤศจิกายน	ที่เครือข่ายหยุดการเติบโต	ดังแผนภาพที่	6	(ค)	ด้วยรัฐบาลและทาง

กรุงเทพมหานครสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามแผนที่วางไว้	 และระดับน�้า

ในทุกพื้นที่เริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว

แผนภาพที่ 6 (ค) แผนภาพเครอืข่ายแสดงการเตบิโตของระบบประสานงานของ

หน่วยงานต่างๆ	ในการบรหิารจดัการอทุกภยั	ภายหลังน�า้เข้า

ท่วมเต็มพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร

	 ในเครอืข่ายปฏบิตักิารหลกั	หน่วยงานทีเ่ป็นศูนย์กลางในการปฏบิตัิ

การอนัดบัหนึง่	คอืส�านกันายกฯ	(มาจากการค�านวณความถีข่องการประสานงาน

ที่ผ่านหน่วยงานนี้	 และความส�าคัญของการเป็นหน่วยงานที่มีระยะห่างในการ

เชือ่มโยงต่อหน่วยงานอืน่จ�านวนมาก)	หน่วยงานทีเ่ป็นศนูย์กลางอนัดบัสอง	คอื	

ส�านักงานกรุงเทพมหานคร	และศูนย์กลางอันดับที่สามคือ	ศปภ.	เป็นที่น่าสนใจ

ว่าไม่เพยีงแต่การดเูหมอืนไม่มคีวามจ�าเป็นในการท�าหน้าทีเ่ป็นธรุการให้กบัส�านกั

นายกฯ	อีกทอดหนึ่ง	หากแต่ในการประสานงานก็ดูเหมือนว่าจะท�าได้น้อยกว่า

ส�านักงานกรุงเทพมหานครด้วยซ�้าไป	 ดังนั้นจึงควรพิจารณาอย่างย่ิงว่า	 การ
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ประสานงานของทั้งสามศูนย์กลางน้ีน้ันเป็นอย่างไร	 ดังจะได้วิเคราะห์ภาพรวม

ในเบื้องต้นต่อไป	ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้จะดูรูปแบบการประสานงานผ่านหน่วยงาน

อีก	7	อันดับการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานที่ส�าคัญตามล�าดับ	อันได้แก่	

กระทรวงสาธารณสุข	กรมชลประทาน	กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงพาณิชย์	

ส�านักงานจังหวัดปทุมธานี	ส�านักงานจังหวัดนนทบุรีและส�านักราชเลขา	ซึ่งเป็น

ที่น่าสนใจว่า	 หน่วยงานในระดับจังหวัดสองหน่วยงาน	 มีความส�าคัญเทียบเท่า

หน่วยงานระดบัชาตอิืน่ๆ	ในการเป็นศนูย์กลางการประสานงาน	ในขณะทีห่น่วย

งานส�าคญัๆ	อืน่ๆ	ทีเ่ราคาดว่าจะได้เหน็รายงานการประสานงานทีท่่วมท้น	อาทิ	

กระทรวงมหาดไทย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	และ	ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ	กลับไม่มีอยู่ในอันดับของการเป็นศูนย์กลางการประสานงาน	

	 แผนภาพเครอืข่ายที	่7	(ก,	ข)	แสดงรายละเอยีดของการตดัภาพเครอื

ข่ายย่อยของศูนย์กลางการประสานงาน	10	อันดับแรก	 โดยแสดงการประสาน

งานในระยะทีม่คีวามห่างระหว่างศนูย์กลางของการประสานงาน	(10	อนัดบัแรก)	

กบัหน่วยงานอืน่ๆ	ทีน้่อยทีส่ดุ	ระยะห่างการประสานงานไม่เกนิกว่า	3	ช่วงระยะ

การตดิต่อปฏสิมัพนัธ์	กล่าวคอืเป็นการฉายภาพการประสานงานโดยมหีน่วยงาน

ศนูย์กลางหลกัเป็นจดุรวมการประสานงาน	หน่วยงานโดยรอบทีเ่ป็นผูม้าประสาน

เลือกจากหน่วยงานที่มีระยะห่าง	 1-3	 หน่วยในการประสานจากหน่วยงาน

ศนูย์กลาง	นัน่หมายถงึการทีห่น่วยงานนัน้ๆ	สามารถตดิต่อหน่วยงานศนูย์กลาง

ได้ภายในระยะห่าง	1	หน่วยคอืตดิต่อประสานงานได้โดยตรง	ระยะห่าง	2	หน่วย	

คือการที่หน่วยงานนั้นๆ	หากจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานศูนย์กลาง	จะ

ต้องผ่านหน่วยงานอื่นก่อนหนึ่งระยะ	 ส่วนระยะห่าง	 3	 หน่วย	 คือการติดต่อ

ประสานงานต้องผ่านหน่วยงานอื่นๆ	ก่อน	2	หน่วยงาน	ในกรณีนี้ผู้วิจัยใช้การ

แสดงผลและการค�านวณการเป็นศูนย์กลางที่	1-3	ระยะ	เนื่องด้วยตามหลักการ

จัดการภัยพิบัติที่มีความรุนแรงระดับสูงสุดของประเทศไทยนั้น	หน่วยงานระดับ

ชาติจะเป็นผู้ควบคุมอ�านวยการ	ผ่านหน่วยงานระดับจังหวัด	สู่หน่วยงานระดับ

ท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งจะเห็นได้จากสีของวงกลมในภาพที่แทนตัวหน่วย

งาน	กล่าวคอืการเป็นศนูย์กลางของหน่วยงานระดบัชาตทิัง้	8	หน่วยงานจะเชือ่ม

ต่ออยู่กับหน่วยงานระดับจังหวัด	 และมีหน่วยงานท้องถิ่นอยู่ที่ปลายทาง	 และ

หรืออาจะมีหน่วยงานย่อยในพื้นที่อื่นๆ	 ให้ประสานต่อจากหน่วยงานท้องถิ่น 
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เพิม่เตมิ	ส่วนในหน่วยงานศนูย์กลางอกี	2	หน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยงานระดบัจงัหวดั	

จะมีการประสานงานกับหน่วยงานระดับชาติในทิศทางหนึ่ง	 และหน่วยงาน 

ท้องถิ่นในอีกทิศทางหน่ึงที่เป็นระยะห่างไม่เกิน	 2	 ระยะของการปฏิสัมพันธ์	 

หรืออาจหมายถึงทั้งสองหน่วยงานต่อเนื่องกัน

	 ในการอธบิายการกระจายความเชือ่มโยงและปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวั

แสดงต่างๆ	 ในเครือข่ายย่อยที่มีตัวแสดงหลักที่แตกต่างกันนั้น	 จะใช้ค่าของ	

network	 centralization	 (nc)	 ซ่ึงเป็นค่าทางสถิติที่ระบุค่าความผันผวนของการ 

กระจายปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายของตัวแสดงหลักนั้นๆ	ว่าต�าแหน่งของตัวแสดง

ต่างๆ	ในการประสานงานและปฏสิมัพนัธ์กนันัน้	มคีวามผนัผวนของการกระจาย 

การประสานงานหรอืไม่	 โดยเฉพาะอย่างยิง่เครอืข่ายย่อยทีม่ตีวัแสดงจ�านวนมาก	

แต่ค่า	 nc	 กลับต�่า	 แสดงว่าหน่วยงานซ่ึงเป็นตัวแสดงหลัก	 มีการประสานงาน 

ในรูปแบบการกระจายงานเป็นกลุ่มๆ	 ค่อนข้างมาก	 และมีการประสานงานใน

กลุ่มย่อยๆ	 น้ันอย่างทั่วถึง	 และมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เป็น 

ตัวแสดงหลักของเครือข่ายหลักแต่ละระดับกับหน่วยงานหลักของกลุ่มย่อยๆ	 

เช่นกัน
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แผนภาพที่ 7 (ก)	 เครอืข่ายแสดงเฉพาะหน่วยงานทีม่กีารประสานงานในระยะ	

1-3	degree	จากศูนย์กลางอันดับ	1-10
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แผนภาพที่ 7 (ข)  เครอืข่ายแสดงเฉพาะหน่วยงานทีม่กีารประสานงานในระยะ	

1-3	degree	จากศูนย์กลางอันดับ	1-10
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	 จากแผนภาพ	ค่าความเชือ่มโยงของเครอืข่าย	(Network	Centraliza-

tion:	nc)	ในแต่ละเครือข่ายย่อยการประสานงานที่มีศูนย์กลางการประสานงาน

หลักจะอยู่ในระดับต�่า	 เพราะเน่ืองจากหากพิจารณาจากภาพรวมของเครือข่าย

หลกัแล้ว	การมศีนูย์กลางการประสานงานและอ�านวยการทีม่ากกว่า	1	ศูนย์อย่าง

เหน็ได้ชดั	กล่าวคอื	จากภาพจะเหน็ได้ว่า	ส�านกังานกรงุเทพมหานคร	และ	ศปภ.	

ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์ประสานงานและอ�านวยการทีม่คีวามส�าคญั	และมจี�านวนการ

ประสานงานที่สูงเช่นเดียวกับส�านักนายกฯ	และค่า	 nc	ที่ส�านักนายกฯ	ซึ่งเป็น

ศนูย์กลางหลกัอนัดบัแรกมค่ีาต�า่ทีส่ดุ	เนือ่งจากเป็นหน่วยงานในระดบัชาตทิีเ่ป็น

หน่วยงานที่เป็นจุดตั้งต้นของการสั่งการ	 การอ�านวยการ	 ร้องขอและรับการ

ประสานงาน	ส่วนค่า	 nc	ของเครือข่ายการประสานงานของศูนย์กลางอันดับที่	

2	และ	3	 ได้แก่	ศปภ.	และ	ส�านักงานกรุงเทพมหานคร	จะมีค่าในระดับสูงขึ้น	

ด้วยเพราะเริม่เป็นศนูย์กลางของการรวมการประสานงานทีม่ากขึน้	ประสานตรง

กับหน่วยงานปฏิบัติการในแต่ละกระบวนงานสูงขึ้น	ซึ่งหากพิจารณาค่า	nc	ของ

ส�านักงานจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี	 จะพบว่ามีค่าที่สูงขึ้นกว่าส�านักงาน

กรุงเทพมหานคร	เพราะแม้จะเป็นหน่วยงานระดับจังหวัด	แต่วิถีการท�างานของ

หน่วยงานในพื้นที่จะมีความใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติในท้องถิ่น	 ที่ต้องมีการ

ประสานงานกันตลอดเวลา	

	 ปรากฏการณ์เช่นน้ี	 อาจเป็นผลดีในแง่ที่ว่ามีศูนย์ส�ารองในการ

อ�านวยการ	 เพื่อกระจายการท�างานไปยังภาคส่วนต่างๆ	 จริง	 หากแต่ถ้า 

ผู้บัญชาการไม่สามารถควบคุมเอกภาพและทิศทางในการปฏิบัติงานได้	 การ

ประสานงานจะเกิดเป็นเบ้ียหัวแตกในจุดที่ส�าคัญๆ	 ดังเช่นในสถานการณ์ที่ทาง

ส�านักนายกฯ	 และ	 ศปภ.	 มีความขัดแย้ง	 และไม่สามารถท�าความเข้าใจกับ

ส�านักงานกรุงเทพมหานครได้ในหลายๆ	ปฏิบัติการ	จึงท�าให้การด�าเนินการเป็น

ไปอย่างไร้ทศิทาง	และบางครัง้สวนทางกนั	ซึง่ย่อมต้องส่งผลต่อความล่าช้า	และ

กระทบต่อแผนการจัดการน�้าในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 หรือแม้แต่การที่	

ศปภ.	 ไม่สามารถท�าความเข้าใจ	 หรือตอบสนองต่อความต้องการ	 หรือจัดการ

ประนีประนอมต่อสถานการณ์ต่างๆ	ในท้องที่ของจังหวัดนนทบุรี	และปทุมธานี

ได้	กใ็ห้ปรากฏถงึความล่าช้าในการจดัการน�า้	ด้วยมีกลุ่มในพืน้ทีแ่ละหน่วยปฏบิตัิ
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จ�านวนมาก	 ที่ไม่สามารถด�าเนินการตามแผนได้อย่างเต็มที่	 และมีการประท้วง	

การท�าลายแนวกัน้น�า้	และการปิดถนนขอเจรจาในเรือ่งทศิทางและวธีิการในการ

จดัการอยูเ่ป็นระยะๆ	การทีศ่นูย์กลางอืน่ๆ	มเีครอืข่ายการท�างานทีม่คีวามเชือ่ม

โยงสูงเช่นนี้	 จะเป็นประโยชน์สูงสุดส�าหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ	หากศูนย์

บัญชาการสูงสุดสามารถก�าหนดทิศทางการท�างานและสร้างเอกภาพในการ

ท�างานไม่ให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นปรกตินั้น	 ขยายวงออกเป็นความขัดแย้ง

ต่อการด�าเนนิการ	เป็นการขดัขวางการท�างานของเจ้าพนกังาน	เช่นในเหตกุารณ์

ทีท่างเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารวางกระสอบทรายของกรงุเทพมหานคร	จะเข้าวางแนว

กั้นน�้าในบริเวณรังสิต	แล้วถูกกลุ่มผู้ไม่ยอมรับยิงอาวุธปืนขู่จนไม่สามารถปฏิบัติ

งานได้	และไม่สามารถกัน้น�า้ได้ในทีส่ดุ	หรอืแม้แต่ความล่าช้าในการจดัสรรเครือ่ง

มือ	เช่น	เครือ่งสบูน�า้	ในการช่วยหน่วยงานท้องถิน่ในการสบูระบายน�า้	กม็ปัีญหา

ความล่าช้าเน่ืองจากความไม่เข้าใจในแนวทาง	 และความขัดแย้งทางการเมือง	

ทั้งๆ	 ที่เส้นทางการประสานงานได้ถูกสร้างขึ้นดังเช่นที่แสดงให้เห็นในภาพแล้ว

นั่นเอง

	 ดังนั้น	ศูนย์กลางหลัก	10	อันดับแรก	และศูนย์กลางรองอื่นๆ	 ใน

เครือข่ายการบริหารจัดการภัยพิบัติจึงมีความส�าคัญมากต่อการเชื่อมโยงงานใน

แต่ละกลุ่มงานย่อย	 ให้สามารถด�าเนินการในภาวะเร่งรีบ	 และขนาดของพื้นที่ที่

กวา้งขวางได้พรอ้มๆ	กนั	ดงันัน้การบรูณาการ	ซึง่คอื	การบรหิารจัดการเอกภาพ

ของการประสานงาน	จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการบริหารจัดการภัยพิบัติ	ซึ่งไม่

น่าแปลกใจที่ภาพรวมเครือข่ายการปฏิบัติงานเองก็สะท้อนให้เห็นเช่นนั้น	 ส่วน

หนึ่งด้วยเนื้อหาที่ถูกแก้ไขและก�าหนดใหม่	 ทั้งใน	 พ.ร.บ.	 ป้องกันฯ	 และแผน 

ป้องกันฯ	 ให้มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นล�าดับช้ัน	 และอาศัยการเช่ือมโยง

ของศูนย์อ�านวยการส่วนกลางและในพ้ืนที่	 หากแต่ส่ิงส�าคัญไม่ใช่แค่เพียงการ 

จัดให้มีโครงสร้าง	 อ�านาจหน้าที่	 และกระบวนงานตามที่ออกแบบไว้ในเอกสาร

ลายลกัษณ์อกัษรทีก่�าหนดมาเท่านัน้	การประสานงานอย่างสอดคล้อง	ความเป็น

มืออาชีพในงานหลักของตน	 การเรียนรู้การท�างานและความเต็มใจที่จะท�างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนต่างหาก	 ที่เป็นปัจจัยในการปฏิบัติการแบบบูรณาการ	 และจะได้ใช้

ประโยชน์จากเครือข่ายการประสานการปฏิบัติงานอย่างมีล�าดับชั้น	 หากไม่เช่น



219

นั้นแล้ว	 ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนหรือความไม่เข้าใจในทิศทางและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน	 จะเป็นสิ่งบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	

และความร่วมแรงร่วมใจไปจนหมดสิ้น

	 เครือข่ายการประสานงานการบริหารจัดการอุทกภัยปี	 พ.ศ.	 2554	

ครั้งนี้	 มีหน่วยงานจ�านวนมาก	 จากหลายระดับขอบเขตการปฏิบัติงาน	 และ 

หลากหลายภาคส่วน	 ดังนั้นเครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงไม่

สามารถที่จะเป็นเครือข่ายการท�างานในแนวราบเสียทั้งหมด	 เนื่องด้วยจากการ

อ�านวยการและการประสานงานหน่วยงานจ�านวนหลกัพนันัน้	เกนิความสามารถ

ในการจะท�าให้ทุกๆ	 หน่วยงานสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	

ทั้งหมดทุกหน่วยงานได้ภายในระยะห่าง	 1	 ระยะเท่านั้น	 หากแต่เครือข่ายใน

ลักษณะนี้	 ต้องมีการจัดชั้นการบริหารจัดการประสานงาน	 โดยยึดหลักของการ

แบ่งตามโครงสร้างแผนป้องกันฯ	 กล่าวคือ	 ต้องมีการใช้ศูนย์กลางหลัก	 และ

ศูนย์กลางรองในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 ในระดับปฏิบัติการ	 ทั้งนี้

หากพิจารณาในเครือข่ายย่อยของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม	 และเครือข่ายธุรกิจ

โรงแรม	 จะเห็นได้ชัดเจนมาก	 เพราะในเครือข่ายย่อยของทั้งสองกลุ่ม	 ดังใน

แผนภาพ	8	และ	9	จะเห็นได้ว่ามีการติดต่อประสานงานในกลุ่มย่อยดังกล่าวที่มี

ความเชือ่มโยงสงู	หมายถงึการทีเ่ครอืข่ายย่อยนีส้ามารถประสานงานกนัได้อย่าง

ทั่วถึงและรวดเร็ว	ในหลักการของการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม	(social	network	

analysis)	 จึงต้องการสร้างเครือข่ายลักษณะนี้	 หากแต่ว่ามักจะใช้ได้ผลกับ 

เครอืข่ายทีม่จี�านวนสมาชกิไม่มากนกั	แต่ในการบรหิารจดัการทีม่สีมาชกิจ�านวนมาก 

และมีการจัดชั้นในการบริหารจัดการ	 ผู้ที่เป็นผู้ประสานงานในแต่ละระดับชั้น 

จึงจะมีขอบข่ายของการควบคุม	 (span	 of	 control)	 ที่ไม่มากเกินไปนัก	 เพื่อให้

สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และแลกเปลี่ยน

ทรพัยากรได้อย่างทัว่ถงึ	รวดเรว็	และสม�า่เสมอ	อกีทัง้มิได้จ�ากดัการประสานงาน

นอกกลุ่มของตน	หากแต่มีการเชื่อมโยงไปที่เครือข่ายรองของกลุ่มอื่นๆ	ภายใน

เครือข่ายหลักอีกด้วย	
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แผนภาพที่ 8 แผนภาพเครือข่ายแสดงการเกิดขึ้นของกลุ่มเครือข่ายรองของ

นิคมอุตสาหกรรม	 กลุ่มโรงแรมและธุรกิจ	 และกลุ่มส�านักงาน

จังหวัด	ในเครือข่ายหลัก

ีรตนมฐัรกยานกันาํส

รากิธาขลเชารกันาํส

ียลโนโคทเะลแ์รตสาศายทิวงวรทะรก

กรมชลประทาน

ีรุบทนนดัวหงัจนางกันาํส

ขุสณราธาสงวรทะรก

มอ้ลดวแงิสะลแิตาชมรรธรกายพัรทงวรทะรก

ศทเะรปงา่ตรากงวรทะรก

งัลครากงวรทะรก

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ีนาธมุทปดัวหงัจนางกันาํส

รคนาหมพทเงุรกนางกันาํส

ายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนางกันาํส

กระทรวงกลาโหม

์ยชิณาพงวรทะรก

นางงัลพงวรทะรก

มรรกหาสตุองวรทะรก

ยัภกทุอบสะรปู้ผอืลหเยว่ชรากิตับิฏป์ยนูศ

ราการปรทุมสดัวหงัจนางกันาํส

ีรุบ์หงิสดัวหงัจนางกันาํส

กรมทางหลวงชนบท

ยทไศทเะรปง่หแมรรกหาสตุอาภส

มฐปรคนดัวหงัจนางกันาํส

าฬีกะลแวยีทเงอ่ทรากงวรทะรก

ารทเงิชเะฉดัวหงัจนางกันาํส

ศทเะรปงา่ตะลแนใงัทยทไา้ครากอห

์ยพัรทมิราหงัสอ มรแงรโมคามส

า้คราก์ยนูศ

่ญหใดานขจิกรุธมคามส

่ญหใดานขคภโิรบคภโปุองอืรคเยาขนา้ร

รคนนตัรหสมรรกหาสตุอมคิน

ายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจมรรกหาสตุอรากบอกะรปตขเะลแมคินูฟนืฟรากมรรกะณค

ะนจรโมรรกหาสตุอมคิน

นิอะปงาบมรรกหาสตุอมคิน

์ดนลแีรอตเคฟแมรรกหาสตุอมคิน

คทเฮไมรรกหาสตุอมคิน

รคาสรทุมสดัวหงัจนางกันาํส

งรแยา้รยัภณราธาสดิกเีทนืพนใาํ้นยาบะรรากดัจราหิรบนางาํทะณค ้ ่

้
่

่

่

่

่

แผนภาพที่ 9 แผนภาพเครอืข่ายแสดงการประสานงานของกลุม่เครอืข่ายรอง

ของกลุม่ส�านกังานจงัหวดั	ในการประสานงานในเครอืข่ายหลัก

ีรตนมฐัรกยานกันาํส

กรมชลประทาน

ีรุบทนนดัวหงัจนางกันาํส

มอ้ลดวแงิสะลแิตาชมรรธรกายพัรทงวรทะรก

กระทรวงมหาดไทย

ีนาธมุทปดัวหงัจนางกันาํส

รคนาหมพทเงุรกนางกันาํส

ยัภกทุอบสะรปู้ผอืลหเยว่ชรากิตับิฏป์ยนูศ

ราการปรทุมสดัวหงัจนางกันาํส

มฐปรคนดัวหงัจนางกันาํส

ารทเงิชเะฉดวัหงัจนางกันาํส

รคาสรทุมสดวัหงัจนางกันาํส

งรแยา้รยัภณราธาสดิกเีทนืพนใา้ํนยาบะรรากดัจราหิรบนางาํทะณค ้ ่่
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	 ตามหลักการของการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมนั้น	 เครือข่ายการ

จัดการภัยพิบัติของประเทศไทย	 เป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนสูง	 อัน

เนื่องจากการที่มีตัวแสดงจ�านวนมากท�าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ	 ในพื้นที่ที่

แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ถูกก�าหนดตามโครงสร้าง

อ�านาจหน้าที่ที่ระบุตามกฎหมายในภาวะวิกฤติ	 หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ระเบยีบปฏบิตัทิางราชการ	หน่วยงานในพืน้ทีร่ะดบัต่างๆ	ทัง้ภมูภิาคและท้องถิน่	

หน่วยงานทีไ่ม่ใช่ภาครฐั	รวมถงึหน่วยงานอาสาสมัครและการเกดิขึน้ของเครอืข่าย

การด�าเนินงานภาคประชาชนต่างๆ	 ซ่ึงด้วยเหตุนี้	 เครือข่ายการจัดการอุทกภัย

ในปี	พ.ศ.	2554	จึงมีลักษณะรูปแบบกระจายเชิงซ้อน	คือเป็นเครือข่ายกระจาย

ที่สมาชิกเครือข่ายมีจ�านวนมากมีการติดต่อประสานงานภายในกลุ่มย่อยของ

ตนเอง	 โดยเป็นกลุ่มย่อยเชิงกิจกรรมเพ่ือเป้าหมายเร่งด่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง	

และขยายการประสานงานไปยงักลุม่ย่อยๆ	หรอืเครอืข่ายองค์กรอืน่ๆ	ซึง่เครอืข่าย

ย่อยต่างๆ	เหล่านัน้กเ็ป็นเครอืข่ายซึง่กนัและกนัมลีกัษณะเป็นเครอืข่ายเชงิซ้อน	

โดยกลุ่มแกนหรือองค์กรแกนหลักจะมีผู้ประสานงานเครือข่ายหลายคน	 ดังเช่น

ทีเ่หน็ได้ว่า	เครอืข่ายหลกัจะประกอบไปด้วยหน่วยงานทีมี่อ�านาจหน้าทีใ่นระดบั

ต้นๆ	เช่น	ส�านกันายกรฐัมนตรโีดยนายกรฐัมนตรเีป็นหลกั	ศปภ.	กรงุเทพมหานคร	

และกรมชลประทาน	 ผ่านการประสานงานมายังหน่วยงานระดับจังหวัดและ 

ท้องถิ่นตามล�าดับ	 โดยหากหยิบเครือข่ายย่อยที่เป็นคู่ปฏิสัมพันธ์	 (dyad)	 หรือ

กลุ่มเล็กที่สุดของปฏิสัมพันธ์	 (triad)	 ก็จะพบการประสานงานตามวัตถุประสงค์

หรอืเป้าหมายเชงิกจิกรรมหรอืพืน้ที	่เช่น	เครอืข่ายโรงแรม	เครอืข่ายโรงงาน	และ

เครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนนั่นเอง

	 หากแต่จากการศึกษาและเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้	 ยังได้ข้อมูลของ

หน่วยงานทีม่ปีฏสิมัพนัธ์เป็นกลุม่ย่อยๆ	ซึง่แยกจากเครอืข่ายหลกัทีม่หีน่วยงาน

หลักๆ	ที่ส�าคัญๆ	ปฏิบัติงานอยู่	จากแผนภาพที่	10	จะเห็นได้ว่า	กลุ่มย่อยที่เกิด

ขึ้นนั้น	 มีองค์ประกอบที่เป็นหน่วยงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่นจ�านวนมาก	

และเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	 และใกล้เคียงกับหน่วยงานระดับชาติ	 เป็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเครือข่ายท้องถิ่นในการช่วยเหลือตนเอง 

ส่วนหนึ่ง	 และความพยายามในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ใน
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แต่ละระดับตามการร้องขอโดยตรง	 ด้วยไม่สามารถรอให้การด�าเนินการร้องขอ

เป็นไปตามขั้นตอนปรกติของทางราชการ	 หรือแม้แต่ผ่านทางศูนย์อ�านวยการ

ย่อยของ	 ศปภ.	 ในพ้ืนที่ก็ตาม	 และเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจง

จากหน่วยงานต่างๆ	ที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐของส่วนกลาง	ด้วยต้องการความ

รวดเร็ว	 และความมั่นใจว่าความช่วยเหลือไปถึงตามที่ผู้ร้องขอต้องการจากการ

สมัภาษณ์จงึพบว่าหน่วยงานจ�านวนไม่น้อย	เป็นหน่วยงานเอกชนและหน่วยงาน

ที่ไม่หวังผลก�าไร	 ที่มีวัฒนธรรมการท�างานที่มุ ่งเน้นผลการท�างาน	 ไม่ใช่

กระบวนการ	จงึใช้กระบวนการท�างานแบบทีไ่ม่ประสานไปกบัหน่วยงานในเครอืข่าย

หลกัทีม่หีน่วยงานอยูแ่ล้วจ�านวนมาก	และต้องเป็นการตดิต่อประสานหลายระดบั

และหลายล�าดบั	ทีจ่ะท�าให้การปฏบิตักิารโดยรวมล่าช้ายิง่ขึน้	การปฏบิตักิารเอง

ของหน่วยงานเหล่านี	้โดยประสานตรงไปยงัพืน้ทีน่ัน้	ในมมุหนึง่เป็นการลดภาระ

ให้กับส่วนกลาง	 และท�าให้กระบวนงานรวดเร็วขึ้น	 แต่ในอีกมุมหนึ่ง	 สามารถ 

ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในพื้นที่ได้หากจัดการไม่ดี	

	 จากแผนภาพจะเห็นว่าหน่วยงานจ�านวนไม่น้อยที่เลือกที่จะด�าเนิน

งาน	และปฏบิตักิารในพืน้ทีโ่ดยตรง	โดยภาพรวมแล้วจะพบว่า	ความปฏสิมัพนัธ์

ทีเ่กดิขึน้ระหว่างกลุม่ความสมัพนัธ์ย่อยนี	้เป็นเรือ่งของการให้ความช่วยเหลอืใน

รูปแบบที่เป็นการเฉพาะ	โดยจะจัดประเภทของกลุ่มกิจกรรมได้ดังนี้

	 1.	 การบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค

	 2.	 การร้องเรียนและการรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรองข้อขัดแย้ง

	 3.	 การขอและให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในพื้นที่ในด้าน

การขนส่ง

	 4.	 การร่วมกันศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

	 5.	 การให้ความช่วยเหลือในด้านเครื่องมือ
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รูปวงกลม คือ หน่วยงานสาธารณะ รูปสามเหลี่ยม คือ หน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไร
รูปสี่เหลี่ยม คือ หน่วยงานเอกชน รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด คือ ชุมชน

แผนภาพที่ 10 แผนภาพเครือข่ายแสดงการประสานงานในเครือข่ายย่อย	 ที่

ไม่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลัก

	 กิจกรรมของกลุ่มย่อยเหล่าน้ีก็เป็นกิจกรรมหลักๆ	ที่เครือข่ายหลัก

ที่มี	 ศปภ.	 เป็นศูนย์กลางเป็นผู้อ�านวยการในกระบวนงานเหล่านี้เช่นกัน	 แต่ใน

เบื้องต้นจากการเข้าไปมีส่วนร่วมที่	ศปภ.	ศูนย์ดอนเมือง	และจากการสัมภาษณ์

เบื้องต้นนั้นพบว่า	 การจัดส่วนงานใน	 ศปภ.	 เพื่อด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	 โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของการจัดการของบริจาคและเครื่องมืออุปกรณ์	 และใน

เรื่องของการจัดการความขัดแย้งและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่นั้น	

ศปภ.	ยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก	เนื่องด้วยจ�านวน

บคุลากรทีม่ใีนศนูย์นัน้ไม่ได้เพยีงพอต่อการด�าเนนิการทกุอย่างเอง	ดงันัน้ในการ



224

จดัการให้เพยีงพอต่อการเป็นส่วนประสานงานนัน้	ต้องอาศัยการจดัส่วนงานและ

กลไกการประสานงานที่รวดเร็ว	 และมีขั้นตอนที่น้อยที่สุด	 แต่ก็ด้วยจ�านวนของ

ความช่วยเหลือที่เป็นหน่วยอื่นๆ	ภาคอื่นๆ	มีเข้ามาจ�านวนมากทุกวัน	ประกอบ

กับการที่ศูนย์ดอนเมืองถูกปรับให้เป็นศูนย์อพยพด้วยแล้วนั้น	 ยิ่งส่งผลให้ 

ความล่าช้า	 ไม่สะดวก	และยุ่งยากเพิ่มมากขึ้น	หน่วยงานหลายๆ	หน่วยงานที่

เป็นหน่วยงานระดบัชาต	ิแต่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร	หรอืหน่วยงานเอกชน

ที่มีเครือข่ายการท�างานของตนเอง	 จึงหันไปใช้วิธีการติดต่อกับหน่วยงานเพียง

ไม่กี่หน่วยงานของตน	 หรือกับหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงแล้วเข้าด�าเนินการใน

ทนัท	ีสะท้อนให้เหน็ถงึความไม่ช�านาญในการจดัการวกิฤตใินลกัษณะนีข้อง	ศปภ.		

อย่างชัดเจน

	 ศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของหน่วยงานต่างๆ	 โดยเฉพาะ

หน่วยงานหลักๆ	ในการบริหารจัดการภัยพิบัตินั้น	เป็นปัจจัยที่ส�าคัญมากอย่าง

ยิ่งของการปฏิบัติงานของเครือข่าย	ซึ่งผู้ศึกษาการจัดการเครือข่ายมักหลงลืมไป

ว่า	 การรวมตัวเป็นเครือข่ายน้ัน	 แม้จะเพ่ือเกื้อกูลกันและแบ่งปันทรัพยากรกัน	

หากแต่ตวัแสดงซึง่ในงานวจิยัคอืหน่วยงานนัน้	จะต้องมีความสามารถและความ

ช�านาญการในการปฏบิตังิานอยูเ่ดมิด้วย	เพราะการจดัการภยัพบิตันิัน้	ไม่ใช่การ

จดัการสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบไม่มแีบบแผน	และไม่ใช่การจดัการทีจ่ะให้ใคร

ก็ได้เป็นผู้ด�าเนินการ	ด้วยเหตุนี้การให้ความรู้	การเตรียมพร้อมข้อมูล	การสร้าง

ความสามารถในการวเิคราะห์	และการฝึกซ้อมจนช�านาญจงึมีความส�าคัญ	ซึง่ใน

เครือข่ายการจดัการอทุกภยัในครัง้นีน้ัน้	ศปภ.	เป็นหน่วยงานใหม่ทีจ่ดัตัง้ขึน้	และ

ก�ากับโดยผู้มีอ�านาจการตัดสินใจที่ไม่ถูกตัวบุคคล	ไม่ถูกโครงสร้างที่ใช้ฝึกปฏิบัติ

การ	ไม่มีความเข้าใจต่อธรรมชาตกิารด�าเนนิงาน	ประกอบกบัไม่สามารถได้ข้อมลู

เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง	เหมาะสม	และทันเวลาได้	ด้วยส่วนหนึ่งมาจากความ

สับสนในศูนย์บัญชาการเองในการปฏิบัติงาน	 การแสวงหาตัวบุคคลที่เป็นผู ้

มีความรู้	 ความช�านาญ	 และมีอ�านาจในการตัดสินใจ	 จึงท�าให้การตัดสินใจ 

หลายต่อหลายครั้งไม่ถูกต้อง	 และท�าให้หน่วยงานในระดับพื้นที่	 ไม่ว่าจะเป็น

กรุงเทพมหานคร	หรือ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ�าเป็นต้องตัดสินใจเองด้วย

เชื่อในข้อมูลและความช�านาญของบุคลากรของตน	 ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความ 

ขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น
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	 ประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในระดับรัฐบาลกลางและ

กรงุเทพมหานคร	ส่งผลให้การประสานงานเป็นไปอย่างทลัุกทเุล	ด้านหนึง่เพราะ

ขาดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันว่าต่างด�าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชน	และทางกรุงเทพมหานครเองไม่ได้ส่งผู้ประสานงานที่มีความเข้าใจใน

ปฏบิตักิารของอทุกภยัโดยตรงเข้าร่วมทมีกบั	ศปภ.	ในระยะแรก	ซึง่มคีวามส�าคญั

อย่างยิง่ในการวางแผนเตรยีมการร่วมกนั	เพราะเมือ่การตดัสนิใจต่อสถานการณ์

ทีต้่องการความรวดเรว็แม่นย�า	ไม่สามารถใช้ตวับคุคลทีถ่กูต้องและเตม็ใจท�างาน

ร่วมกันแล้ว	 การตัดสินใจจะล่าช้าและไม่มีประสิทธิผล	 ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็

ด้วยต้องการเอาชนะซ่ึงกันและกัน	 ดังปรากฏในเหตุการณ์การร้องขอเครื่องสูบ

น�้าจากกรมชลประทานของกรุงเทพมหานคร	 ที่ตอกย�้าความรู้สึกไม่เช่ือม่ันของ

ประชาชนในการท�างานของรัฐยิ่งขึ้น

	 อีกด้านหนึ่ง	ปัญหาเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่	และความไม่พอใจใน

เรือ่งต่างๆ	ของคูก่รณใีนพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบ	ด้วยการไม่ได้รบัทราบข้อมูล	ไม่มี

การอธบิายท�าความเข้าใจ	มกัจะท�าให้เกดิการชะงกังนัและล่าช้าของกระบวนงาน

ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 แม้ว่าคู่กรณี	 หรือ

เหตุการณ์จะไม่บานปลาย	 และสามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาต่อมา	 หากแต่ผล

ของการเสียเวลานั้น	 ท�าให้แผนการจัดการน�้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ	อีกทั้งยัง

เป็นสิ่งที่สะท้อนช่องว่างของการท�าความเข้าใจระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาค

ประชาชน	หรือแม้แต่การถ่ายทอดค�าสั่งที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วย

งานกลางสูห่น่วยงานในพืน้ที	่ท�าให้หน่วยงานในพืน้ทีม่คีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่น	

และไม่สามารถสื่อสารชี้แจงท�าความเข้าใจให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ	 ที่ได้รับ 

ผลกระทบในแต่ละพื้นที่ได้	จนท�าให้ในบางกรณีถึงกับเป็นกรณีพิพาทในที่สุด	

คราวหน้า...“เอาอยู่”...ควรจะท�าอย่างไร
 การด�ารงไว้ซึง่การใช้แผนปฏบิตักิารและโครงสร้างทีอ่อกแบบไว้

เพราะในหลักการน้ัน	 รัฐใด	 ชุมชนใด	 ที่มีการเตรียมพร้อมและฝึกซ้อม	 ในการ

จัดการภัยพิบัติมาเป็นอย่างดี	 ย่อมรู้ว่าการออกแบบโครงสร้างและการด�าเนิน

งานภายใต้สถานการณ์วิกฤตินั้น	จ�าเป็นต้องอาศัยการท�าความเข้าใจ	การเสริม
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สร้างความรู้	 และการปฏิบัติจนเคยชิน	 ระหว่างหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน	
การปฏิบตังิานในลกัษณะมอือาชพีต้องอาศยัการฝึกฝนร่วมกนั	และความเชือ่มัน่
ซึ่งกันและกัน	ดังนั้น การก�าหนดโครงสร้างใหม่ หรือใช้กระบวนงานหลักที่
ไม่คุ้นเคย จึงเป็นสิ่งที่ไม่นิยมกระท�าในการจัดการที่ต้องการความเร่งด่วน	
ต้องการมาตรฐานทางเทคนิค	และต้องการการประสานสอดคล้องในปฏิบัติการ
ระดบัสงูสดุ	จงึไม่มเีหตผุลใดทีร่ฐับาล	หรอืผูม้อี�านาจตดัสนิใจควรทีจ่ะใช้ผูท้ีไ่ม่มี
ประสบการณ์	ไม่เข้าใจในปฏบิตักิาร	และเป็นผูท้ีไ่ม่มเีทคนคิในการบรหิารจดัการ
ฝ่ายพลเรือนหลายๆ	ภาคส่วน	มาเป็นผู้อ�านวยการสถานการณ์	เพราะเอกภาพ
ในการประสานงานนั้น	จะเกิดขึ้นไม่ได้	หากผู้น�าเป็นผู้ที่ไม่สามารถน�า	และเป็น
ผูท้ีไ่ม่สามารถก�าหนดและต่อรองทศิทางของการบรหิารจดัการให้เป็นหนึง่เดยีวได้
 การลดความขัดแย้งระหว่างผู้อ�านวยการกลาง	 และผู้อ�านวยการ
ในพืน้ที	่ซึง่แม้ว่าจากการศกึษานัน้	งานวจัิยจะมุง่เน้นเฉพาะกรณขีองคณะนายก-
รัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 แต่ก็มีข้อค้นพบส่วนหนึ่งเช่นกัน	 
ที่การตัดสินใจของเจ้าของพื้นที่ในระดับต่างๆ	 ไม่ได้คล้อยตามการตัดสินใจของ
หน่วยงานหรือผู้มีอ�านาจตัดสินใจจากส่วนกลาง	 ซ่ึงตามหลักการแล้วภัยพิบัติ 
เป็นมาตรการทางการทูต	ที่ความขัดแย้งมักจะลดระดับลงเมื่อคนในสังคมได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาใดปัญหาหนึ่ง	 เพราะทุกคนจะร่วมกันแก้ไข
ภาวะดงักล่าวมากกว่าพยายามแข่งขนัช่วงชงิพืน้ทีค่วามเป็นใหญ่เหนอืกนัในช่วง
เวลาดังกล่าวซ่ึงส่วนหน่ึงจ�าเป็นต้องยอมรับว่า	 ต้องอาศัยความรู้ส�านึกผิดชอบ
ต่อประโยชน์ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั	การลดจ�านวนนกัการเมืองในคณะ
ผู้ตัดสินใจของหน่วยงานส่วนกลาง	ทั้งนี้ในการจัดการภัยพิบัตินั้น	ผู้ตัดสินใจควร
มีอสิระจากการรบัผดิชอบต่อพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่เป็นส�าคญั	และควรเป็นผูท้ีม่คีวาม
เชี่ยวชาญ	มีความรู้ความสามารถทางเทคนิค	ซึ่งอาจหมายความถึงเทคโนแครต
ในองค์กรความเชี่ยวชาญน้ันๆ	 หรือหากมีความจ�าเป็นต้องมีคณะผู้ตัดสินใจ	
จ�าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทางการเมืองอยู่	 ก็ควรจะให้มี 
เทคโนแครตหรือนักเทคนิคประกบคู่เพื่อให้ข้อมูลความเห็นที่มีความถูกต้อง
แม่นย�าในการประกอบการตัดสินใจ	ร่วมกับการใช้ข้อมูลความเป็นจริงจากพื้นที่
ในภาพรวมเป็นหลกั	โดยเป็นข้อมลูจาก	อปท.	และหรอืหน่วยปฏบิตักิารในพืน้ที	่
และที่ส�าคัญเป็นอย่างย่ิงคือ	 ความรู้และข้อมูลพื้นที่จากประชาชน	หรือองค์กร
ชุมชน	ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมด้วย	
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 มีการออกแบบระบุขั้นตอนในการท�างาน	 ที่มีความยืดหยุ่นและ

เหมาะสมกบัการบรหิารจัดการทีม่คีวามโกลาหล	ต้องการความรวดเรว็	และคล่อง

ตวัในการประสานความช่วยเหลอืและการเคลือ่นย้ายทรพัยากรจ�านวนมาก	การ

ก�าหนดให้มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานนั้น	 หากไม่มีการทบทวน

วิธีการท�างาน	 ระเบียบในการปฏิบัติงาน	 โดยเฉพาะระเบียบราชการ	 และการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นแล้ว	 การก�าหนดขั้นตอนกระบวน

มาตรฐานอาจจะก่อให้เกดิความไม่ยดืหยุน่ของการปฏบิตังิานได้	เพราะการเขยีน

ขั้นตอนนั้น	 คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นการก�าหนดข้อปฏิบัติให้ยึดถือ	 โดย 

ไม่สามารถที่จะปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน	 ทั้งน้ีผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจต่อความ

ต่างระหว่างข้ันตอนกระบวนงานหลกัทีป่ฏบิตัเิหมอืนๆ	กนั	และบรบิทความต่าง

ของพื้นที่	ที่จะสามารถน�ามารวมอยู่ในการอนุโลมให้ปรับใช้	ซึ่งการอนุโลมนี้มัก

พบเหน็กบัระเบยีบวธิกีารและขัน้ตอนงบประมาณ	ว่าในการด�าเนนิการบางอย่าง

ให้สามารถใช้ระเบียบโดยอนุโลมได้	 แต่ก็มิได้มีการก�าหนดเขียน	 “ระเบียบโดย

อนุโลม”	 นั้นให้ชัดเจนเป็นขั้นตอน	 จึงท�าให้บุคลากรมีความจ�าเป็นที่ต้องยึดถือ

ปฏิบัติตามขั้นตอนหลัก	 ซ่ึงไม่มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ใดเลย	 โดยเฉพาะ

สถานการณ์เร่งด่วนฉกุเฉนิ	ทัง้นี	้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบ

ต่อการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่น้ัน	 โดยส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานด้วยความเคยชิน	

ประสบการณ์และความรู้ที่มีมาแต่ด้ังเดิม	 ซึ่งก็มักจะด้อยประสิทธิภาพลงไป 

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเสมอ	 เนื่องจากไม่สามารถ 

พลิกแพลงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ	 หากแต่กระบวนงาน 

ทีถ่อืปฏบิตัมิานัน้	หากได้มกีารสร้างเป็นองค์ความรูร่้วมกนัของหน่วยปฏบิตัแิละ

วเิคราะห์แต่ละส่วนออกมาเป็นกระบวนงานหลักของปฏบิตักิาร	(Core	operation)	

ก็จะช่วยให้สามารถสังเคราะห์เป็นกระบวนปฏิบัติงานมาตรฐานของปฏิบัติการ

หลักร่วมกันได้	 และสามารถก�าหนดให้มีการให้ข้อมูลของความต่างของบริบท

พื้นที่ได้	 ทั้งน้ีจะช่วยให้สามารถประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ	 ได้

สะดวกมากขึ้นอีกด้วย	
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 เครอืข่ายการประสานงานในการจดัการภยัพบิตันิัน้	หมายถงึการ

ที่กลไกของรัฐท�างานได้อย่างเต็มที่	 โดยเอาประโยชน์ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง	

ปราศจากความขดัแย้งทางการเมอืงและบคุคล	และระบบมคีวามสามารถในการ

จัดการขั้นตอนการประสานงานของทุกหน่วยงาน	 รวมทั้งประชาชนก็ต้องท�า 

ความเข้าใจต่อข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงานด้วย	 ในการท�าหน้าที่อย่างเป็นระบบ

และร่วมมือกัน	 ในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินนั้น	 ต้องอาศัยระดับของความ

สามารถในการปรบัตวัและสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นการเรยีนรูด้้วยตนเองของชมุชน	

นอกจากน้ีกระบวนการนี้ยังต้องอาศัยบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวกับภัยพิบัติและ

ชุมชนท้องถิ่นในการเรียนรู้และปรับตัวผ่านการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งหน่วยงานระดับ

จงัหวดัต้องให้ความรูป้ระชาชนท้องถิน่เกีย่วกบัความเสีย่งของภยัพบิตัแิละทกัษะ

การรอดชีวิต	การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในการอพยพและการตอบสนอง	

ต่อภาวะฉุกเฉิน	 หน่วยงานต้องสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านโครงการสร้างความรู้ชุมชน	และหน่วย

งานต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 ซ่ึงสามารถอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

(Participatory	Action	Research;	PAR)	 เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและแลก

เปลี่ยนความรู้ระหว่างภาคีต่างๆ	 โดยเฉพาะในการพัฒนาแผนเผชิญเหตุ	 การ

สร้างคูมื่อการปฏบิตังิานและออกแบบขัน้ตอนกระบวนการปฏบิตังิานมาตรฐาน	

จากส่วนท้องถ่ินและภาคเครือข่ายในพ้ืนที่แทนการตัดสินใจจากส่วนกลาง	 เพื่อ

การปรับปรุงและพัฒนาให้การรับมือภัยพิบัติในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพ	 และ

ระบบสังคมสามารถฟื้นคืนจากภัยได้อย่างรวดเร็ว...
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ธเนศ วงศ์ยานนาวา*

*	 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 สภาวะสมัยใหม่	 (modernity)	 ได้แยกอะไรต่างๆ	ออกเป็นพื้นที่ที่มี

ความแตกต่างกนั	หนึง่ในนัน้คอืศลิปะทีจ่�าเป็นต้องมคีวามเป็นเอกเทศและด�าเนนิ

ไปได้ด้วยตรรกะภายในของตนเอง	เพราะจะไม่มอีะไรอืน่มาประเมนิศลิปะได้หรอื

ศิลปะไม่ได้มีเป้าหมายเพื่ออะไรอื่นๆ	 เช่น	การเมือง	ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆ	ก็

คือ	 ศิลปะเพ่ือประชาชน	 การเมืองแห่งรัฐประชาชาติ	 ศาสนา	 นั้นท�าให้ศิลปะ 

ไม่มีความเป็นเอกเทศ	การใช้ศิลปะเพื่อเป้าหมายเหล่านี้ย่อมท�าให้ศิลปะตกอยู่
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ภายใต้กลไกของ	Instrumental	Rationality	ที่ด�าเนินงานในลักษณะแบบเดียวกัน

กับตรรกะของระบบทุนนิยมที่ทุกๆ	อย่างเป็นเพียงแค่	“เครื่องมือ”	หรือ	“บันได”	

ที่จะน�าไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดเอาไว้	เช่น	ก�าไร	เป็นต้น	หรือแม้กระทั่งศิลปะที่

รับใช้ประชาชนหรือรับใช้รัฐประชาชาติ	

	 สุนทรียะเป็นมาตรฐานส�าคัญในการประเมินศิลปะที่เป็นเอกเทศ

จากการเมืองและศาสนา	 แต่ความรู้สึกเชิงสุนทรียะที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะมาจาก 

บทกว	ีดนตร	ีทศันศลิป์	ทัง้หมดกล้็วนแล้วแต่ให้ชุดความรูสึ้กอนัเดยีวกนั	(?)	ท�าไม

เราถึงรู้สึกถึงความสวยงามเหมือนกันแม้ว่าส่ือจะแตกต่างกัน?	 นี่เป็นความ

พยายามทีจ่ะแสวงความเป็นเอกภาพหรอืความเป็นหนึง่เดยีวกนัของสนุทรยีะที่

มิได้อธิบายผ่านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์	แต่ผ่านการท�างานของสมอง	นี่

เป็นความพยายามของ	G.	Gabrielle	Starr	ที่จะพิจารณาความงามผ่าน	“สาวๆ	

พี่น้องแห่งวงการศิลปะ”	 (Sister	 Arts)	 ความคิดเรื่องการเชื่อมโยงกันของศิลปะ

ประหนึง่เป็นพีน้่องสายเลอืดเดยีวของ	Cicero	(Starr,	2013:	2)	จงึดจูะเป็นความ

พยายามท่ีจะพิสูจน์ความคิดของคนโบราณด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของ

สภาวะสมัยใหม่

	 ส�าหรับประเด็นเร่ืองความสามารถของมนุษย์ในการสร้างผลงาน

ศิลปะเป็นอะไรที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่น้ี	 กรอบความคิดว่าผลงานศิลปะที่แสดงถึง

ความสามารถทางศิลปะในท�านองเดียวกันกับความสามารถแบบอื่นๆ	 เช่น	

คณิตศาสตร์	 ความสามารถในการค�านวณอันเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากความ

สามารถทางคณิตศาสตร์	 เพราะคณิตศาสตร์ต้องการอะไรที่เป็นนามธรรม

มากกว่าการค�านวณ	เป็นต้น	ความสามารถทางศลิปะเป็นอะไรทีเ่กดิขึน้ในสมอง

บรเิวณทีเ่รยีกว่า	“parietal	lobe	ด้านขวา”	อนัเป็นส่วนทีท่�างานเรือ่งมติด้ิานพืน้ที่

ทีร่วมไปถงึการท�างานเรือ่งสดัส่วนและศลิปะ	ดงัจะเหน็ได้จากคนทีป่ระสบปัญหา

สมองส่วนน้ีจะไม่สามารถวาดภาพได้	 ในขณะที่คนที่ประสบปัญหาทาง	 “ด้าน

ซ้าย”	 กลับท�าให้ความสามารถในการวาดภาพดีขึ้นในบางโอกาส	ปัญหาก็คือ	

“ด้านขวา”	 เป็นด้านของศิลปะหรือไม่?1 การอธิบายแหล่งก�าเนิดศิลปะผ่านการ

1	 V.	S.	Ramachandran, The Tell-Tale Brain: A Neuroscientist’s Quest for What Makes 
Us Human, (New	York:	W.W.	Norton	&	Company,	2011),	p.	223.
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ท�างานของสมองท�าให้มีค�าถามต่อความ	“ถูกต้อง”	และ	“ชอบธรรม”	ของการใช้

สมองในการอธิบายและท�าความเข้าใจศิลปะในฐานะ	 “วิทยาศาสตร์ของการ

ท�าความเข้าใจศลิปะ”	กรอบความคดิของประสาทวทิยาศาสตร์กบัจติวทิยาศลิปะ	

(psychology	of	art)	ต่างก็เชื่อว่าการจะเข้าใจว่ามนุษย์ชื่นชมศิลปะได้อย่างไรนั้น

ก็ต้องเข้าใจการท�างานของสมองหรือโครงสร้างทางความคิดตามกรอบของ 

ประชานศาสตร์	(cognitive	sciences)	ส�าหรับกรอบคิดทางจิตวิทยาก็จะให้ความ

สนใจต่อมติขิอง	“ปฏกิริยิาทีม่ต่ีอศลิปะ”	ในขณะทีป่ระสาทวทิยาศาสตร์พจิารณา

การท�างานของสมอง	ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆ	ฝ่ายแรกสนใจกระบวนการทางความ

คิด	(mental)	ส่วนประสาทวิทยาศาสตร์สนใจการท�างานของ	“Neuron”	ที่ท�าให้

สามารถเข้าถึงกฎสากลของสมองในเรื่องของสุนทรียะ2

	 อย่างไรก็ดีกรอบความคิดประสาทวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นเพียงแค่	

“แฟชั่น”	ทางวิชาการที่ก็ยังไม่สามารถให้ค�าอธิบายความงามของสรรพสิ่งต่างๆ	

ได้	 เพราะการท�าความเข้าใจกฎฟิสิกส์ไม่ได้ท�าให้มนุษย์เช่ือม่ันในส่ิงมีค่าและ 

ความงามแต่อย่างใด	 ดังนั้นค�าตอบใหม่ๆ	 ของวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ท�าให้มนุษย์

หมดความศรัทธาต่อสิ่งต่างๆ	 ที่มนุษย์ศรัทธาแต่อย่างใด	 สภาวะสมัยใหม่เป็น

สภาวะที่ต้องการอะไรใหม่ๆ	 ความเข้าใจอะไรใหม่ๆ	 ซึ่งในที่นี้ก็คือความเข้าใจ

ความงามแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้มาจากมาตรฐานอนัใหม่	แต่จะใช้อะไรเป็นมาตรฐาน

อันใหม่กับความงาม?	Johann	Joachim	Winckelmann	นักประวัติศาสตร์ศิลปะ

และโบราณคดีคนส�าคัญของเยอรมันในศตวรรษที่สิบแปดเห็นว่า	 การกลับไปสู่

กรีกโบราณจะท�าให้มีมาตรฐาน	(Starr,	2013:	104)	การกลับไปสู่กรีกโบราณก็ได้

กลายมาเป็นแฟชั่นยอดนิยมของเหล่าคริสเตียนทั้งพวกต่อต้านศาสนาและไม ่

ต่อต้าน	จากศตวรรษนัน้จนถงึวนันีก้รกีโบราณกย็งัเป็นหวัใจส�าคญัของการศกึษา

และเป็นต้นแบบต่างๆ	 ให้กับสังคมเสรีประชาธิปไตยแอตแลนติกเหนือมาโดย

ตลอด	จนท�าให้การกลับไปสู่กรีกโบราณเป็นสิ่งที่ดูดัดจริตไป	เพราะยังย้อนกลับ

2	 Nicolas	 J.	 Bullot	 &	 Rolf	 Reber,	 “The	 artful	 mind	 meets	 art	 history:	 Toward	 a	 
psycho-historical	framework	of	the	science	of	art	appreciation”,	Behavioral and Brain 
Sciences,	(2013),	36,	p.	124.
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ไปไกลไม่พอ	จนท�าให้สถาปนกิอย่าง	Frank	Gehry	กวนประสาทเหล่าบรรดาผูน้ยิม

คลาสสกิทัง้หลายด้วยการย้อนกลบัไปไกลสู	่“รากเหง้าของมนษุย์”	ตัง้แต่ยงัอาศยั

อยู่ในทะเล	 ปลาจึงเป็นต้นแบบแห่งมาตรฐานที่ส�าคัญของเขา	 เป็นต้น	 แต่

มาตรฐานดังกล่าวไม่ได้มีหน่วยการวิเคราะห์อยู่ที่ตัวมนุษย์	 ดังนั้นในกรอบคิด

สมัยใหม่ที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง	 ส�าหรับมาตรฐานอันใหม่ในการท�าความเข้าใจ

ความงามก็คือ	ประสาทวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ในมิติของชีววิทยาเป็นศูนย์กลาง

	 มาตรฐานของประสาทวิทยาศาสตร์ที่ต้องเป็นหนึ่งเดียว	มีความคง

เส้นคงวา	 มีอ�านาจในการอธิบาย	 มีความเป็นสากล	 เป็นกรอบคิดที่ได้รับการ

ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ทศวรรษที่	 1990	 เป็นต้นมา	 แต่ก็ใช่ว่า

มาตรฐานที่ขึ้นจากสังคมที่แต ่ละสังคมมีมาตรฐานและความต้องการที่

เปลี่ยนแปลงไปจะรักษาความเป็นอมตะของมาตรฐานเหล่านี้ไว้ได้ง่ายๆ	เพราะ

ในสังคมเดียวกันก็ใช่ว่าจะยอมรับมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์อันนี้	 สังคมไม่ได้

ท�าให้ความเข้าใจสถานะของการเป็นสิ่งมีชีวิตได้	เช่น	การรับกลิ่น	เพราะคงไม่ใช่

เรื่องง่ายๆ	นักที่จะหาสังคมที่นิยมดมกลิ่นขี้ตนเอง	เพราะเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคม

เห็นว่าขี้เป็นสิ่งน่าดม	 เป็นต้น	 มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องการอะไรที่กรอบ

คิดแบบคลาสสิกและกรีกโบราณให้ไม่ได้	 ความซับซ้อนขององค์อินทรีย์ของส่ิง 

มีชวีติทีม่สีมองส่วนหน้ากท็�าให้มนษุย์มอีะไรทีแ่ตกต่างไปจากสตัว์สายพนัธุอ์ืน่ๆ	

แต่ก็ใช่ว่าจะประเสริฐหรือเลวร้ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ

	 ความซับซ้อนที่ขัดแย้งกับกฎวิทยาศาสตร์ดูจะเป็นคุณลักษณะที่

ส�าคญัของมนษุย์	เช่น	การทีม่นษุย์เหน็ภาพสขีองผลไม้ในสต่ีางๆ	ในแบบเดยีวกนั

หมดไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เง่ือนไขของแสงแบบไหนก็ตามนั้นเป็นอะไรที่	 “แปลก”	

เพราะตามหลักของสีก็เป็นอะไรที่จะต้องแปรเปลี่ยนไปตามแสง	แต่การรับรู้ของ

มนุษย์ที่มีต่อสีของผักผลไม้ในที่ที่มีแสงแตกต่างกันในสภาวะภายนอกกลับเป็น

อะไรที่ตรงกันข้ามกับการรับรู้สีของผลไม้	 เพราะเป็นอะไรที่คงที่	 หรือที่เรียกว่า	

“ความคงที่ของการรับรู้แสง”	(colour	constancy)	(Starr,	2013:	75)	การรับรู้ว่า

เป็นสอีะไรนัน้เป็นอะไรทีม่าจากการทีค่น	“คดิ”	ว่าเหน็อะไร	สมองกท็�าให้สายตา

ปรับไปสู่สภาวะเดิม	ภาพที่เห็นในความรับรู้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเชิงความรู้	

(epistemologically)	เพราะจะเป็นตวัทีท่�าให้เกดิความรู	้เมือ่มคีวามรูก้ท็�าให้มนษุย์



236

สามารถทีจ่ะคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกดิขึน้ในอนาคต	การคาดการณ์โลกในอนาคต

จึงเป็นไปได้	 (Starr,	 2013:	 75-76)	 กรอบคิดแบบนี้จึงตอบสนองต่อค�าอธิบาย

สรรพสิ่งต่างๆ	ในโลกว่าจะต้องพุ่งเป้าไปสู่อนาคต

	 ส�าหรับการเชื่อมโยงศิลปะเข้ากับวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาอ�านาจ

ในการอธิบาย	 “รูปแบบ	 (pattern)	 ที่คงของอารมณ์ที่รู้จักกันในนามความงาม”	

เป็นความพยายามทีก่ระท�ากนัมาโดยตลอด	เช่นถ้าคดิว่าการแสวงหารปูแบบเป็น

แนวทางแบบวทิยาศาสตร์แล้ว	กรอบคดิทางปรชัญาของ	Alexander	Baumgarten	

ในศตวรรษที่สิบแปดก็เป็นตัวอย่างหน่ึง	 เป็นต้น	 ถึงแม้ว่าสุนทรียะจะเป็นเรื่อง

ของอารมณ์แต่ด้วยความพยายามที่จะหาตรรกะภายในของสุนทรียะก็ท�าให้

สุนทรียะเป็นได้ทั้งความคิดเชิงตรรกะและเป็นทั้งอารมณ์ได้พร้อมกันๆ	 (Starr,	

2013:	 16)	 ด้วยพลังของประสาทวิทยาศาสตร์ก็อาจจะท�าให้การแบ่งอาณาเขต

ของศาสตร์ต่างๆ	 หดหายไป	 แม้ว่านอกสมองเส้นแบ่งของสองวัฒนธรรมคือ

ระหว่างมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะเป็นเส้นแบ่งที่จะหาทางมาบรรจบกัน

ไม่ได้ง่าย	 แต่ความพยายามก็เป็นสิ่งที่ด�าเนินกันมาตลอด	 ถึงแม้ว่าการแบ่งเส้น

เขตแดนระหว่างสาขาวิชาต่างๆ	 จะเป็นอะไรที่ด�ารงอยู่ในความคิดของมนุษย์	 

แต่ทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นวทิยาศาสตร์	สงัคมศาสตร์	และวทิยาศาสตร์	ต่างกเ็กดิขึน้

ภายในของเหลวที่มีปริมาตรประมาณ	1,500	cc.	ที่เรียกว่าสมอง	แม้ว่าการยก 

ทกุสิง่ทกุอย่างให้อยูภ่ายในสมองจะเป็นการลดระดบั	(reduction)	ของการอธิบาย

ก็ตาม

	 ถงึแม้ว่าจะเป็นอะไรทีถ่อืว่าศาสตร์ต่างๆ	ในสภาวะสมยัใหม่จะเป็น

คนละสายพันธุ์กันประหน่ึงปลาและนก	 แต่ความพยายามที่จะน�ามาผสมผสาน

กันระหว่างมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมาก	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความหวังยังเป็นสิ่งมีอยู่	 ความหวังในการสร้างความเป็น

เอกภาพให้กบัสรรพสิง่ต่างๆ	ในโลกนี	้การศกึษาแบบประสาทวทิยาศาสตร์ได้รบั

ความนิยมผ่านพลังของเทคโนโลยี	 เช่น	MRI	 เป็นต้น	ความพยายามที่จะเข้าใจ

ความงามและสุนทรียะไม่ได้เป็นเรื่องของรสนิยมที่แต่ละคนแต่ละสังคมเท่านั้น	

แต่สิ่งที่เป็นนามธรรมและเป็นอัตตวิสัยอีกด้วย	 เพราะแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละ

เงื่อนไข	ทั้งหมดนี้นั้นก็สามารถที่จะศึกษาผ่านเทคโนโลยีและชีววิทยาได้	 ความ
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พยายามหาจุดร่วมของความหลากหลายกระท�าได้โดยพิจารณาผ่านกลไกทาง

สมองแสดงแรงปรารถนาที่จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 การเข้าใจเรื่อง 

ความงามจากการท�างานของสมองท�าให้สามารถท�าให้เข้าใจการท�างานของสมอง

ได้ในเวลาเดียวกัน	 การท�างานที่เกิดขึ้นทั้งในระดับของความรู้และความรู้สึก	 

ในศตวรรษที่สิบแปดนักคิดอังกฤษก็พยายามที่จะแสวงหาพื้นฐานร่วมกัน 

ของความงามเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพแห่งชุมชนที่ท�าให้ผู้คนจ�านวนมากมี

ความคิดเหมือนกันจนกลายเป็นส�านึกแห่งชุมชนที่กลายมาเป็นเรื่องสามัญ	

(sensus communis)	

	 ในความคิดแบบสามัญนั้นความงามก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งสวยๆ	 ที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจและความไม่พึง

พอใจ	 สภาวะของการตอบรับที่ดีหรือการปฏิเสธเพราะไม่ดีไม่งามเป็น

ประสบการณ์ทางสุนทรียะที่จะช่วยขยายฐานความรู้ให้กับมนุษย์เพื่อจะมีชีวิต

อยูไ่ด้อย่างดใีนสงัคมและโลกไม่ว่านัน่จะเป็นไปในรปูของความขดัแย้งหรอืความ

เป็นหนึง่เดยีวกนั	(harmony)	โดยสนุทรยีะกจ็ะเป็นตวัการส�าคญัในการสร้างคณุค่า

หรอืค่านยิมแบบใหม่ขึน้มา	(Starr,	2013:	14)	สนุทรยีะจงึอยูใ่นสถานะของเครือ่ง

มือในการสร้างคุณสมบัติอะไรบางอย่างให้กับมนุษย์	ถึงแม้ว่ากรอบคิดประสาท

วิทยาศาสตร์จะเป็นเร่ืองส�าคัญ	 แต่ฐานคิดเกี่ยวกับเรื่องความงามในฐานะของ

เครื่องมือในการสร้างสิ่งใหม่ๆ	 ยังคงเป็นความคิดที่ส�าคัญ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าอะไรที่สร้างสรรค์ย่อมสร้างเงิน	 กลไกของการควบคุมกระท�า

ผ่านกลไกของประชาสังคม	 โดยนักคิดอังกฤษในศตวรรษที่สิบแปดต้องการ

ควบคมุผ่านเรือ่งรสนยิม	(taste)	ในพืน้ทีข่องประชาสงัคม	ในขณะทีก่รอบคดิแบบ

เยอรมันที่ต้องการดูดกลืนสุนทรียะให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกรัฐภายใต้

กรอบคดิแบบ	Polizei	สนุทรยีะจงึเป็นกลไกของรฐัเยอรมนัมากกว่าทีจ่ะเป็นกลไก

ของประชาสังคมแบบในอังกฤษ	กรอบความคิดเรื่องสุนทรียะตามแนวทางแบบ

เยอรมนัจงึเชือ่มโยงกบัรฐั	แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนรสนยิมและสุนทรยีะกจ็ะเป็น

กลไกส�าคัญของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมแบบใหม่	ไม่ว่านั่นจะ

เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอ�านาจร่วมกันระหว่างพ่อค้าและขุนนาง	 หรือจะเป็น

สังคมแห่งรัฐประชาชาติที่ชี้น�าทางสว่างให้กับผู้คนโดยรัฐ	
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	 ส�าหรับประสบการณ์ของความงามไม่ได้เป็นอะไรอันใดอันหนึ่ง	

เพราะสนุทรยีะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัอารมณ์	 การรบัรู	้ จนิตนาการภาพ	ความทรงจ�า 

และภาษา	 สุนทรียะเกิดข้ึนจากเครือข่ายต่างๆ	 เหล่านี้ของสมองไม่ว่าจะเป็น

ดนตรี	 ภาพวาด	 และบทกวี	 โดยทั้งหมดไม่เพียงแต่เป็นอะไรที่เกื้อกูลสนับสนุน

ซึ่งกันและกันแต่ก็ยังเป็นอะไรที่แข่งขันกันเองอีกด้วย	 (Starr,	 2013:	31)	ศิลปะ

สาขาต่างๆ	 เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของสุนทรียะที่เกิดมาจากศิลปะ

สาขาต่างๆ	โดยการเชื่อมโยงของศิลปะแขนงต่างๆ	เหล่านี้ปรากฏออกมาในรูป

ของการท�าให้เป็นภาพ	 (Starr,	 2013:	 9)	 ดังนั้นเสียงหรือการได้ยินและภาพ 

จึงเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกัน	 เช่น	 บทกวีท�าให้เกิดภาพที่ผ่านการใช้หูและยังท�าให้

เกิดภาพแบบเคลื่อนไหวไปจนถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายเอง	 สุนทรียะทาง

ดนตรีที่ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุด	 สุนทรียะในศิลปะสาขา

ต่างๆ	 ก็ล้วนแล้วแต่ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหว	 ดังนั้นดนตรีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

จึงอาจจะถือได้ว่าไม่เป็นดนตรี	 ประสบการณ์ของดนตรีเป็นประสบการณ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายที่เคลื่อนไหว	(Starr,	2013:	86-87)	แต่การเชื่อมโยงกันนั้น

เป็นอะไรที่เกิดขึ้นในสมองที่ทุกอย่างด�าเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่ง	Motor	 imagery	

ที่สัมพันธ์กับร่างกายในความเห็นของ	Starr	เป็น	“กระบวนทัศน์”	เหมาะกับการ

สร้างภาพจนิตนาการมากกว่าจนิตภาพในกรอบของระบบสายตา	(visual	imagery)	

(Starr,	2013:	82)

	 สุนทรียะภายในมิติของประสาทวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หน่วยของ 

ความคิดในแบบปรัชญาที่หยุดน่ิง	 แต่เป็นพลวัตของเหตุการณ์	 (event)	 (Starr,	

2013:	 18)	 ความเป็นพลวัตของเครือข่ายในสมองท�าให้ศิลปะแขนงต่างๆ	 

เชือ่มโยงกนัผ่านนวิร่อน	(neuron)	จ�านวนนบัเป็นหมืน่ๆ	ล้านทีพ่ร้อมจะจบัคูแ่ละ

เรียงล�าดับในลักณะที่แตกต่างกัน	(permutation	&	combination)	ถึงแม้ว่าท�างาน

ผ่านสื่อคนละแบบหรือผ่านประสาทสัมผัสคนละชนิดแต่ทั้งหมดกลับท�าให้เกิด

ความรูส้กึแบบเดยีวกนั	(Starr,	2013:	2)	ประสาทวทิยาศาสตร์จะช่วยท�าให้เข้าใจ

อารมณ์ที่ได้จากความสุขและความพึงพอใจที่ได้จากศิลปะ

	 ถ้าย้อนกลับไปสู่สังคมโบราณกรอบความคิดเรื่องความสุขความ

พอใจที่ได้จากศิลปะนั้นพบได้ในผลงาน	Ars Poetica ของ	 Horace	 สุนทรียะ 
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เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ	“รางวัล”	และอารมณ์	(Starr,	2013:	4)	การตอบสนอง

ในรปูของอารมณ์ศลิปะนัน้กท็�าให้การประเมนิค่าว่าจะใช้กระบวนการทางสมอง

เหล่านี้ต่อไปหรือไม่ก็ท�าให้สุนทรียะเป็นอะไรที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอด

ว่าเหมาะสม	ถ้าจะกล่าวในอรรถประโยชน์นยิมกค็อื	“คุม้ค่า”	หรอืไม่	แต่เรือ่งของ

อารมณ์และการตอบสนองแบบรางวัลน้ันไม่ได้ด�าเนินไปในแบบของรางวัลและ

การลงโทษ	เพราะถงึแม้ว่าจะมกีารลงโทษอารมณ์กย็งัไม่ได้หดหายไปไหน	(Starr,		

2013:	47)

	 อารมณ์เป็นฐานส�าคัญของเหตุการณ์ทางสุนทรียะ	แต่สุนทรียะนั้น

จะต้องให้ความพึงพอใจต่อผู้ชมและผู้ฟัง	 สายสัมพันธ์ของสุนทรียะจึงเป็นอะไร 

ที่เชื่อมโยงเข้ากับอัตตาของบุคคล	(Starr,	2013:	XV)	รางวัลทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น

จากการรับรู้ของมนุษย์ท�าให้มนุษย์รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะชื่นชม	ปฏิกิริยาทาง

อารมณ์เหล่าน้ีไม่ได้เกิดข้ึนในระดับความคิด	 แต่ยังเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ร่างกาย	เช่น	การเต้นของหัวใจ	โดยอารมณ์เองก็เป็นอะไรที่ส�าคัญมากในการที่

จะท�าให้เกิดความคิด	อารมณ์จึงเป็นอะไรที่มาก่อนความเชื่อ	เช่น	การมีอารมณ์

เศร้าจะท�าให้การมองโลกมีลักษณะที่เป็นจริงมากขึ้นและพร้อมที่จะมีลักษณะ

ของการวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าอารมณ์แห่งความสุข	(Starr,	2013:	36-37)	แต่

การเห็นศิลปะหรือภาพที่หดหู่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของสุนทรียะในกรอบของชีวิต

ประจ�าวัน	 นอกจากน้ันผลงานศิลปะก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องน่ารื่นรมย์ตลอด	 ศิลปะ

จ�านวนมากเต็มไปด้วยความหดหู่	 ชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากมีส่วนส�าคัญ

ในการสร้างการมองโลกแบบสัจจนิยม	 (realism)	 มากกว่าชีวิตที่สะดวกสบาย 

แต่อารมณ์เชิงสุนทรียะก็ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกแบบที่พบเห็นได้ในระดับชีวิต

ประจ�าวัน	เช่น	ภาพที่ดูหดหู่ก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการเดินอยู่บนถนนสาย

เปลี่ยวและมืด	เป็นต้น	แต่อะไรคืออารมณ์สุนทรี?	ค�าที่จะใช้เรียกอารมณ์สุนทรี

เป็นอะไรทีอ่าจจะหาได้ยาก	อารมณ์สนุทรเีป็นอารมณ์ทีบ่างคนคดิและจดัให้เป็น

เรื่องละเอียดอ่อน	 แต่อารมณ์แบบไหนบ้างที่ไม่ละเอียดอ่อน?	 การกล่าวว่า

อารมณ์สุนทรีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแสดงให้เห็นว่า	 มีการจัดระเบียบล�าดับชั้น

ทางอารมณ์
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	 ความพยายามในการแยกอารมณ์สุนทรีออกจากอารมณ์ปกติที่

พบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน	อารมณ์ดีจะพบได้ในด้านซ้ายของ	Midline	ใน	Basal	

Forebrain	และในส่วนของ	Orbitofrontal	Cortex	ในขณะที่อารมณ์ไม่ดีจะท�างาน

ในด้านขวาของ	Midline	 ในความเห็นของ	 Starr	 พื้นที่ที่ท�างานทางอารมณ์ใน

สมองเหมือนกันกับสุนทรียะและอารมณ์ในระดับชีวิตประจ�าวัน	แม้ว่า	Neuron	

จะเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ในเร่ืองของอารมณ์สุนทรีกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นปกติใน

ชวีติประจ�าวนักเ็ป็นเรือ่งทีย่งัไม่มคี�าตอบเพยีงแต่ว่าอารมณ์สนุทรขีองดนตรอีาจ

จะมีการควบคุมมากกว่าอารมณ์ปกติธรรมดา	(Starr,	2013:	42)	การเห็นหรือได้

รับอิทธิพลจากศิลปะจนท�าให้เกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงนั้นเป็นอะไรที่แตกต่าง

ไปจากสุนทรียะแบบธรรมดาๆ	(Starr,	2013:	46)	กรอบความคิดเรื่องของรางวัล

และการลงโทษคอืฐานคดิทีส่�าคญัของการท�าความเข้าใจการท�างานของสมองใน

เรือ่งของสนุทรยีะ	การคาดค�านวณว่าจะได้อะไรหรอืเสยีอะไรทีม่นียัทางเศรษฐกจิ

ตามแบบอรรถประโยชน์นิยมดูจะเป็นฐานคิดส�าคัญ	 เพียงแต่คราวนี้เป็นเพียง	

“การคาดค�านวณของ	 Neuron	 (neuron	 calculation)	 ในส่วนของความส�าเร็จ 

และความล้มเหลวและการก�าหนดคุณค่าทางความสุขความทุกข์ให้กับผลลัพธ ์

ที่จะเกิดขึ้นอะไรบางอย่าง	 เช่น	 ความพึงพอใจหรือความคับข้องใจ”	 (Starr,	 

2013:	48)

	 กรอบความคดิเรือ่งรางวลัได้รบัอทิธพิลมาจากจติวทิยาววิฒันาการ	

(evolutionary	 psychology)	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นของหน้าตาที่มีเสน่ห์

เป็นที่ต้องตา	 หน้าตาของมนุษย์ที่มีความสมมาตร	 (facial	 symmetry)	 เป็น

มาตรฐานส�าคัญ	 เพราะความสมมาตรส่งสัญญาณให้เห็นว่ามีศักยภาพทาง

สุขภาพที่ดีต่อการเจริญพันธุ์	 สุนทรียะจึงแสดงให้เห็นถึง	 “คุณค่าทางผ่านการ

ค�านวณเชิงสุนทรียะ”	 (aesthetic	computational	value)	แต่ปฏิกิริยาของมนุษย์

ในเชิงสุนทรียะที่มีต่อความงามของร่างกายและธรรมชาติเป็นอะไรที่	 Starr	

“สงสัย”	ว่าน่าจะแตกต่างกันกับสุนทรีที่เกิดจากศิลปะ	(Starr,	2013:	50)	ความ

สามารถในการประเมนิทางสนุทรยีะเชือ่มโยงกบั	“ความสามารถในการท�าความ

เข้าใจอารมณ์—ทฤษฎว่ีาด้วยจติใจ”	(Starr,	2013:	55)	การท�าความเข้าใจอารมณ์
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สัมพันธ์กับความสามารถในการคาดเดาพฤติกรรมของมนุษย์	โดยประสบการณ์

ของมนุษย์เรื่องสุนทรียะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระดับขอบๆ	ของการคาดเดา	 (the	

edges	of	 predictability)	 “สุนทรียะจะเกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างสิ่งที่คาดเดาได้กับ

สิ่งที่ประหลาดที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้”	(Starr,	2013:	56)

	 ประสบการณ์เชิงสุนทรียะเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของความ

สวยงามในการท�างานของสมองแบบที่เข้าใจกัน	 เพราะการท�างานของสมอง 

ในส่วนของสุนทรียะพร้อมเสมอที่จะเปิดหรือปิดส่วนต่างๆ	 ของการท�างาน 

ของสมอง	 ในพื้นที่ของทัศนศิลป์ก็จะพบว่าการรับฟังจะถูกลดบทบาท	 (Starr,	

2013:	 114)	 กรอบความคิดทัศนศิลป์จึงมีลักษณะของ	 Ocularcentrism	 อย่าง 

มากๆ	 แม้ว่า	 Starr	 จะไม่ได้ใช้ค�าดังกล่าว	 แต่ในขณะที่เมื่อประสาทการรับรู้ 

ส่วนสายตาถูกปิดก้ัน	 ประสาทส่วนของการรับฟังก็จะเพิ่มขีดความส�าคัญเพิ่ม 

มากยิ่งขึ้น	(Starr,	2013:	115)	ความสมดุลของสมองที่จะท�าให้เกิดการรับรู้อย่าง

เท่าเทียมกันของส่วนต่างๆ	ของร่างกายจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ด�ารงอยู่	 เพราะมีอะไร

บางอย่างทีม่บีทบาทหรอืส�าคญัมากกว่า	ถงึกระนัน้กด็กีารมอีะไรทีม่บีทบาทมาก

กไ็ม่ได้ลดบทบาทของสนุทรยีะในการสร้างอะไรใหม่ๆ	โดยไม่ต้องมีแผนการหรอื

กรอบคิดอะไรล่วงหน้า	 (Starr,	 2013:	 118)	 เพียงแต่ในการท�างานขององค์

ประกอบนับอื่นๆ	ล้านที่จะต้องจับคู่กับอะไรนับเป็นหมื่นๆ	ล้านซึ่งรวมกันด้วย

ผลการค�านวณแล้วอาจจะมากกว่าการด�ารงอยู่ของสรรพสิ่งในจักรวาลเอง

	 ความเป็นไปได้ของสิ่งที่คาดหวังไม่ได้กลายมาเป็นนิยามสุนทรียะ

อนัเป็นสิง่ทีแ่ปรเปลีย่นตลอดระยะเวลาทางประวตัศิาสตร์	สนุทรยีะในความเหน็

ของ	Starr	จงึเป็น	“เรือ่งทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงทีส่ร้างขึน้มาใหม่และจดัรปูแบบ

ให้มีคุณค่าแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดย

บางอย่างที่ว่านี้ในบางส่วนก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมองและสิ่งนั้นก็ยังหลง

เหลือเป็นร่องรอยเพื่อที่จะท�าให้เรารู้ว่าเราจะไปต่อไปในอนาคตได้อย่างไร”	

(Starr,	 2013:	 149)	 ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของสายสัมพันธ์เครือข่ายสารพัดแบบที่

เชื่อมโยงไปถึงกระบวนการทางความทรงจ�า	 สุนทรียะจึงถูก	 “ตีความ”	 ไปใน

ทิศทางเชิงเครื่องมือมากกว่าที่จะเป็นเป้าหมายในตัว	 กรอบความคิดแบบ	
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Instrumental	Rationality	ดูจะเป็นกรอบคิดส�าคัญในการก�าหนดการท�างานของ

สมอง	 แม้กระทั่งในประเด็นของสุนทรียะที่กลายมาเป็นเครื่องมือส�าคัญ	 ด้วย

ความคิดแบบนี้จึงเป็นเรื่องไม่แปลกอะไรที่นักสังคมศาสตร์หรือแม้กระทั่งนัก

วิทยาศาสตร์จ�านวนหนึ่งปฏิเสธ	 “กระแสแฟชั่นประสาทวิทยาศาสตร์”	 ด้วยการ

เชื่อมโยงความคิดแบบน้ีกับเสรีนิยมใหม่	 สงครามกับประสาทวิทยาศาสตร์เป็น

สงครามที่เชื่อมโยงเข้ากับการต่อสู้กับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 เพราะ

สงครามนี้เป็นการรักษาพื้นที่ส�าคัญของแต่ละฝ่ายที่ต่างก็เดิมพันกันด้วยสถานะ

ของวิชาและเงินทุนที่เป็นท่อน�้าเลี้ยงให้กับสาขาวิชาต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อมหาวิทยาลัยหลายต่อหลายประเทศไม่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง

เส้นทางของ	“ทนุนยิมมหาวทิยาลยั”	(academic	capitalism)	ทีม่คีวามชดัเจนมาก

ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยๆ	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1980	ด้วย	Bayh-Dole	Act
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