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กระบวนการสะสมทุนของโครงสร้างอ�านาจท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

The Process of Capital Accumulation of Local Power Structure in Phetchaburi
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บทคัดย่อ

 กระบวนกำรสะสมทุนของโครงสร้ำงอสำนำจแบบชนชั้นนสำในจังหวัดเพชรบุรี มีพัฒนำกำรดังนี้ 1) ยุคศักดินำ

ก่อน พ.ศ. 2398 กระบวนกำรสะสมทุนไม่ชัดเจนเนื่องจำกไม่มีควำมต่อเนื่องของโครงสร้ำงอสำนำจในเมืองเพชรบุรี  

2) ระหว่ำง พ.ศ. 2398 – 2475 โครงสร้ำงอสำนำจท้องถ่ินโดยกลุม่ตระกลูบนุนำค มบีทบำทในกำรควบคมุปกครองเมอืง

เพชรบุรตีัง้แต่สมยัรชักำลที ่4 และมอีสำนำจสงูสดุในใสมยัรชักำลที ่5 สำมำรถครองอสำนำจยำวนำนในตสำแหน่งเจ้ำเมอืง

เพชรบรุจีนถงึ พ.ศ. 2475 มกีระบวนกำรสะสมทนุสมัพนัธ์กบัอสำนำจรฐัส่วนกลำง มผีลประโยชน์จำกระบบกนิเมอืงมี

รำยได้หลกัมำจำกภำษแีละกำรค้ำในภำคกำรเกษตรโดยเฉพำะข้ำวและนสำ้ตำลโตนด และกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์

โดยปลูกตึกพำณิชย์ให้เช่ำทสำกำรค้ำ 3) ยุคหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ระหว่ำง พ.ศ. 2475-2521โครงสร้ำงอสำนำจ

โดยนำยทุนจีนท้องถิ่นมีกระบวนกำรสะสมทุนโดยกำรทสำกำรค้ำหลำกหลำยประเภท กำรลงทุนในธุรกิจต่ำง ๆ  

ธุรกิจสีดสำซึ่งผิดกฎหมำย และเป็นกำรร่วมทุนกับผู้มีอสำนำจในรัฐบำล 4) ยุคเลือกตั้งหลังประกำศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2521 – ปัจจบุนั กลุม่ตระกลูอังกนินัทน์ ยงัคงรกัษำควำมเป็นโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่ในจงัหวดัเพชรบรุไีว้ได้ มกีลุม่

กำรเมืองใหม่อื่น ๆ พยำยำมสถำปนำโครงสร้ำงอสำนำจทำงกำรเมือง และมีกระบวนกำรสะสมทุน คือ กำรทสำธุรกิจ

ทั้งสีขำว สีเทำ และสีดสำ ได้แก่ กำรแสวงค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจโดยใช้ตสำแหน่งหน้ำที่ทำงกำรเมือง เช่น กำรคุมคิวรถ  

กำรทสำธรุกจิสัมปทำนโรงนสำ้แขง็ โรงงำนนสำ้ดืม่ นำเกลอื ธรุกจิกำรบรหิำรจดักำรตลำด ธรุกจิบ้ำนเช่ำ โรงแรม และกำรเป็น 

นำยหน้ำในธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์ โดยมนีกัเลงและมอืปืนเป็นกลุม่ทีด่แูลธรุกจิ และรกัษำควำมปลอดภยัแก่ชนชัน้นสำ 

ค�าส�าคัญ : กระบวนกำรสะสมทุน โครงสร้ำงอสำนำจท้องถิ่น กำรแสวงค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจ

Abstract

 The development of the process of capital accumulation of the power structure in Phetchaburi province are 

as follows : 1) in feudal era before 1855 capital formation process is not clear because there was no continuity of 

the power structure in Phetchaburi. 2) During 1855-1932, the establishment of the power structure in Bunnak family 

because Bunnak family to play a role in the administration and plays a role in the regulation governing Phetchaburi 

from the reign of King Rama 4 and a maximum power load in the reign of King Rama 5. Bunnak family incumbent 

governor Phetchaburi decades and the role after the change of government in 1932. Elites had a relationship with the 

central state power, got benefits of the Feudal system (kin muang) from taxes and trade in agriculture, particularly 

rice and sugar palm, and invested in real estate by building commercial buildings for rent. 3) During 1932-1978, 

the local power structure was Chinese capitalists who had a variety of trade, investment in various businesses, 

illegal business, and joint venture with government authorities. 4) The elections era, after the promulgation of The 
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บทน�า

 โครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่ในเพชรบรุมีคีวำมเป็น

ลกัษณะเฉพำะของพืน้ที ่โดยทีส่ภำพสงัคม ค่ำนยิมและ

วัฒนธรรมมีควำมน่ำสนใจเน่ืองจำกบริบทแวดล้อมใน

พัฒนำกำรประวัติศำสตร์เชิงโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิ่น 

ในจงัหวดัเพชรบรุมีคีวำมต่อเนือ่งและคลีค่ลำยมำหลำย

ยุคหลำยสมัย ซึ่งในกำรสถำปนำขึ้นเป็นโครงสร้ำง

อสำนำจของชนชั้นนสำในจังหวัดเพชรบุรีนั้น ทุนทำง

เศรษฐกิจเป็นปัจจัยสสำคัญในลสำดับต้น นอกเหนือจำก

ทนุทำงสงัคม ทนุทำงสัญลกัษณ์ และทนุทำงวฒันธรรม  

ดังนั้นควำมมั่งคั่งจึงเป็นส่วนสสำคัญในกำรสถำปนำ

ขึ้นมำเป ็นโครงสร ้ำงอสำนำจในท้องถิ่น โดยใน 

ควำมมั่งคั่งนั้นต้องอำศัยกระบวนกำรสะสมทุนเพ่ือ

ให้ได้มำซึ่งอสำนำจทำงเศรษฐกิจ และรักษำสถำนภำพ 

ควำมเป็นโครงสร้ำงอสำนำจไว้ให้นำนที่สุด 

กระบวนการสะสมทุนของโครงสร้างอ�านาจท้องถิ่น 

ในจังหวัดเพชรบุรี

 สสำหรับพัฒนำกำรโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิ่นใน

จังหวัดเพชรบุรีนี้ กระบวนกำรสะสมทุนของชนชั้นนสำ

มีส่วนสสำคัญของกำรดสำรงควำมเป็นโครงสร้ำงอสำนำจ 

ซึง่กระบวนกำรสะสมทนุของโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่

ของเพชรบุรีในยุคต่ำง ๆ มีพัฒนำกำรแตกต่ำงกัน ดังนี้ 

 1. ในยุคศักดินำกินเมืองก่อน พ.ศ. 2498 

เนื่องจำกไม่ปรำกฏโครงสร้ำงอสำนำจชัดเจนในเมือง

เพชรบุรี ผู ้ที่มำปกครองเมืองเพชรบุรีเป็นชนชั้นนสำ

ซึ่งเป็นขุนนำงที่รัฐส่วนกลำงไว้ใจและมอบหมำยมำ 

เนื่องจำกเมืองเพชรบุรีมีควำมสสำคัญในเชิงยุทธศำสตร์

ควำมม่ันคงของอำณำจักร ที่เป็นเมืองหน้ำด่ำนรับทัพ

ของพม่ำ [1] เป็นปำกทำงไปสู่ทำงใต้ และเป็นเมืองที่

มีควำมมั่งคั่งทำงทรัพยำกรและผลผลิตทั้งเกลือ ข้ำว 

ของป่ำ [2] และผลผลิตที่จะเป็นส่วยส่งสู่ส่วนกลำง

ในรำชธำนี และส่งสู่กองทัพหำกมีกำรรบเพื่อป้องกัน

เขตแดน และยกทพัไปยงัดนิแดนทัง้ทำงใต้และตะวนัตก 

ดังนั้นในยุคนี้กระบวนกำรสะสมทุนเพื่อสถำปนำ

โครงสร้ำงอสำนำจในท้องถิ่นยังไม่ได้เกิดขึ้น ผู้ปกครอง

เมอืงเพชรบรุขีึน้อยูก่บักำรจดักำรของรฐับำลส่วนกลำง 

ทั้งไม่ได้มีควำมต่อเนื่องในกำรดสำรงตสำแหน่งเจ้ำเมือง

ที่อยู่ภำยในตระกูลใดตระกูลหนึ่งโดยเฉพำะ อย่ำงไร

ก็ตำมเจ้ำเมืองก็ได้รับผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจจำก

ระบบกินเมืองทั้งในด้ำนแรงงำนคนและแรงงำนส่วย 

ไม่น้อยเน่ืองจำกควำมมั่งคั่งของท้องถิ่น ในยุคสมัยน้ี 

ตัง้แต่รชักำลที ่2 เป็นต้นมำ เมอืงเพชรบรุไีด้รบัควำมสนใจ

จำกผู้นสำจำกส่วนกลำงมำกขึ้นและเริ่มมีควำมต่อเนื่อง 

ของกำรดสำรงอสำนำจในตระกูลที่มำดสำรงตสำแหน่งเจ้ำ

เมืองได้แก่ ตระกูล ณ บำงช้ำง [3] และ [4] ที่มีเจ้ำเมือง

เพชรบุรีจำกตระกูลนี้ถึง 3 คน ส่วนกลุ่มตระกูลบุนนำค

เริ่มเข้ำมำมีบทบำทในตสำแหน่งว่ำที่สมุหพระกลำโหม

ที่คุมหัวเมืองฝ่ำยใต้ตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 3 [5] ซึ่งต้อง

ควบคุมผลประโยชน์ในเมืองเพชรบุรี 

 2. ในยคุเปิดประเทศจำกสนธสิญัญำเบำว์รงิถงึ

กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในช่วง พ.ศ. 2398 - 2475 

มีกำรสถำปนำโครงสร้ำงอสำนำจในเมืองเพชรบุรีโดย

กลุ่มตระกูลบุนนำค ซึ่งก่อนหน้ำนี้ผู้นสำของตระกูลโดย 

สมเดจ็เจ้ำพระยำบรมมหำพระประยรูวงศ์ (ดศิ บนุนำค) 

ซึ่งดสำรงตสำแหน่ง สมุหพระกลำโหม และสืบต่อมำถึง

Constitution 1978 to present, Angkinun’family continued as local power structures in Phetchaburi and new groups 

try to establish a power structure. Process of capital of the elite had been doing business in all types - white, gray and 

black including the economic rent seeking by political positions. For example, the control bus business, concessions 

of ice factories, factories of drinking water, salt-plant, business of the market management, business of rent house, 

hotels and a broker in real estate. That businesses had the thugs and gumen was taking care of business and security.

Keywords : the process of capital accumulation, the local power structure, Rent seeking
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บุตรชำย คือสมเด็จเจ้ำพระยำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) 

ใน พ.ศ. 2398 ซ่ึงควบคุมหัวเมืองฝ่ำยเหนือท้ังหมด

รวมทั้งเพชรบุรีด้วย โดยขุนนำงกลุ่มสกุลบุนนำคเริ่ม

เข้ำมำมีอสำนำจเต็มท่ีตั้งแต่ พ.ศ. 2399 โดยพระเพชร 

พิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนำค) ในตสำแหน่งปลัดเมือง

เพชรบุรี และต่อมำในตสำแหน่งเจ้ำเมืองเพชรบุรีผู้ที่มี

อสำนำจยำวนำนที่สุดคือ เจ้ำพระยำสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ 

บุนนำค) ซึ่งครองตสำแหน่งเจ้ำเมืองเพชรบุรียำวนำน

ทีส่ดุตัง้แต่ พ.ศ. 2413 – 2437 และหลงัจำกนัน้ ลกูหลำน

ของเจ้ำพระยำสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนำค) อันได้แก่ 

พระยำสุรพันธ์พิสุทธ์ิ (เทียน บุนนำค) ก็ได้รับแต่งตั้ง

ให้ดสำรงตสำแหน่งเจ้ำเมืองเพชรบุรี และขุนนำงบุนนำค

คนสุดท้ำยในเมอืงเพชรบรุ ีคอื พ.อ. พระยำสรุพนัธ์เสนี 

(อิ้น บุนนำค) ทั้งได้ดสำรงตสำแหน่งสมุหเทศำภิบำล

มณฑลรำชบุรีซึ่งรวมถึงหัวเมืองเพชรบุรีด้วย สืบเนื่อง

ต่อมำจนกระทั่งเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง และ

หมดอสำนำจไปใน พ.ศ. 2476 [6] และ [7] 

 ทั้งนี้กระบวนกำรสะสมทุนของกลุ ่มสกุล

บุนนำคสัมพันธ์กับระบบกินเมือง ซึ่งเกี่ยวโยงกับ

อสำนำจรัฐส่วนกลำง โดย ณ ช่วงเวลำนั้นเป็นระยะ

เวลำที่สกุลบุนนำคมีอสำนำจเต็มสูงสุดในแผ่นดิน และ

ได้เป็นผู้สสำเร็จรำชกำรแทนพระมหำกษัตริย์ในระยะ

เวลำถึง 5 ปี ทั้งนี้ได้ควบคุมอสำนำจรัฐไว้ทั้งหมด กำรที่

เพชรบรุมีคีวำมมัง่คัง่ในทรพัยำกรทกุด้ำน จงึเป็นแหล่ง

ผลประโยชน์ให้กับตระกูล ซึ่งสืบทอดอสำนำจในเมือง

เพชรบุรมีำอย่ำงยำวนำน โดยกระบวนกำรสะสมทนุของ

ตระกูล ดังนี้ [2] 

 กำรลงทุนในสร้ำงตึกแถวในตลำดเพ่ือให้เช่ำ

ทสำกำรค้ำของพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนำค) 

ไปพร้อมกับกำรสร้ำงตึกแถวให้เช่ำของหลวงตั้งแต่

รัชกำลที่ 4 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรค้ำที่เจริญก้ำวหน้ำขึ้น

ภำยหลังสนธิสัญญำเบำว์ริง ตึกแถวเพื่อให้เช่ำของพระ

เพชรพิไสยศรีสวัสดิ์นี้ น่ำจะเกิดขึ้นพร้อมกับกำรสร้ำง

ตึกแถวของหลวงซ่ึง พระเพชรพิไสยศรีสวัสด์ิได้รับ

มอบหมำยให้เป็นนำยกองในกำรก่อสร้ำง ซึ่งในกำร

ก่อสร้ำงน่ำจะใช้แรงงำนเลกไพร่ของหลวงซึง่พระเพชร

พไิสยน่ำจะถอืเอำโอกำสนีใ้นกำรใช้แรงงำนเลกหลวงนี้ 

ในกำรก่อสร้ำงตึกแถวอันเป็นกิจกำรส่วนตัวด้วย พบ

ว่ำตึกแถวของหลวงทสำรำยได้ให้แก่รำชสสำนักอย่ำงมำก  

รำยได้เหล่ำนี้นสำมำใช้ในกำรดูแลรักษำพระรำชวัง

พระนครครี ีตลอดมำทัง้ในช่วงรชักำลที ่4 – 6 [6] ดงันัน้ 

ตึกแถวที่เป็นกิจกำรส่วนตัวที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรให้

เช่ำมำกกว่ำของหลวงกย่็อมสร้ำงรำยได้ให้แก่พระเพชร

พิไสยศรีสวัสดิ์อย่ำงมำกเช่นกัน 

 ในช่วงหลัง พ.ศ. 2398 ระบบกินเมืองมีควำม

คลี่คลำยลงบ้ำงแล้ว แต่พบว่ำ ไพร่ เลก ยังคงมีสังกัด

อยู่ กำรที่ขุนนำงในสกุลบุนนำคครองอสำนำจในเมือง

เพชรบรุใีนตสำแหน่งสสำคญัทัง้สิน้ ดงันัน้ ทัง้ไพร่หลวงและ

ไพร่ส่วยทีอ่ยูภ่ำยใต้อสำนำจ ประกอบกบักำรค้ำข้ำว เกลือ 

และสนิค้ำเกษตรอ่ืน ๆ  โดยเฉพำะนสำ้ตำลโตนดทีรุ่ง่เรอืง

อย่ำงมำก [8] ทั้งกำรสร้ำงระบบกำรจัดเก็บภำษีจำก

ส่วนกลำง ขุนนำงกลุ่มสกุลบุนนำคซึ่งได้รับมอบหมำย 

ให้มำควบคุมปกครองในเพชรบุรี จึงมีบทบำทเข้ำมำ

จัดกำรกับผลประโยชน์เหล่ำนี้ และเล็งเห็นช่องทำงใน

กำรลงทุนในกิจกำรบำงประเภทตำมที่กล่ำวแล้ว ทั้ง

กำรปลูกตึกให้เช่ำ และกำรเก็บผลประโยชน์ในรูป

ของภำษีบำงประเภททั้งให้ผลตอบแทนดี เช่น ภำษี 

อันเนื่องมำจำกกำรผลผลิตของตำลโตนด ซึ่งมีมูลค่ำ

มหำศำลย่อมรั่วไหลมำยังขุนนำงผู ้ควบคุมดูแลด้วย 

เช่นกัน รวมทั้งกำรใช้แรงงำนในสังกัดเพื่อกำรผลิต  

เช่น กำรทสำนำข้ำว และสวนผลไม้ ตลอดจนกำรก่อสร้ำง

บ้ำนเรือนอันเป็นทรัพย์ส่วนตัว

 ภำยหลังกำรปฏิรูประบบบริหำรรำชกำรใน 

พ.ศ. 2435 เจ้ำเมืองในระบบกินเมืองถูกทอนอสำนำจจำก

นโยบำยจำกรัฐส่วนกลำงแม้จะมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 

กับรำชสสำนักก็ตำม ประกอบกับมีพระรำชบัญญัติเลิก

ทำสใน พ.ศ. 2448 และกระบวนกำรเพื่อรองรับกำรค้ำ 

ทีข่ยำยตวัภำยหลงัสนธสิญัญำเบำว์รงิมำตัง้แต่ พ.ศ. 2420 

เรื่องกำรเกณฑ์แรงงำนไพร่และกำรเก็บเงินค่ำรำชกำร 

ใน พ.ศ. 2443 มีพระรำชบัญญัติเกณฑ์จ้ำง ร.ศ. 119 ให้

ข้ำรำชกำรที่จะเกณฑ์เอำสัตว์หรือพำหนะจำกรำษฎร

ต้องเสียภำษีตำมสมควร หรือให้ลดเงินส่งส่วยแทน
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ค่ำจ้ำงได้ และ พ.ศ. 2448 มี พระรำชบัญญัติลักษณะ

เกณฑ์ทหำร ร.ศ. 124 บัญญัติให้ชำยฉกรรจ์รับรำชกำร

ทหำรกองเกิน 2 ปี แล้วเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจสำ

กำรอีก 2 ปี แล้วปลดจำกกองประจสำกำรเป็นกองหนุน

ขั้นที่ 1 อำยุ 5 ปี แล้วปลดไปอยู่ในกองหนุนขั้นที่ 2 

อำยุ 10 ปี แล้วให้ถือว่ำหมดหน้ำที่รับรำชกำรทหำร ซึ่ง

พระรำชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหำรนี้ ถือเป็นขั้นตอน

สุดท้ำยของกำรยกเลิกขนบไพร่ ประกำศใช้ในมณฑล

นครศรธีรรมรำช ปัตตำน ีสรุำษฎร์ ภเูกต็และเพชรบรูณ์ 

และ พ.ศ. 2458 ในช่วงสมัยรัชกำลที่ 6 ทรงมีควำมเห็น

ว่ำกำรยกเลกิขนบไพร่สสำคญัยิง่กว่ำกำรยกเลกิขนบทำส 

เพรำะรำษฎรได้รับกำรส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจ มี

เวลำทสำมำหำกินได้เต็มที่ และไม่มีใครรังเกียจเหมือน

แต่ก่อน [9] 

 ควำมรุง่เรอืงของสกลุบนุนำคค่อย ๆ  ลดบทบำท

ลง สอดคล้องกับกระบวนกำรสะสมทุนของตระกูล

บุนนำคขึ้นอยู่กับอสำนำจรัฐส่วนกลำงท่ีมอบหมำยลง

มำ ในช่วงสมยัรชักำลที ่6 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตระกลู

บุนนำคกับรำชสสำนักลดลง ในขณะเดียวกันกำรใช้

แรงงำนไพร่เพื่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจลดลงตำม

สภำพกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเมือ่เปลีย่นแปลงกำร

ปกครองใน พ.ศ. 2475 เกิดกบฏบวรเดช ใน พ.ศ. 2476 

พระยำสรุพนัธ์เสน ี(อิน้ บนุนำค) ซึง่เป็นสมหุเทศำภบิำล

มณฑลรำชบุรีคนสุดท้ำยที่ปกครองดินแดนแถบน้ีของ

กลุ่มสกุลบุนนำค ต้องโทษในฐำนะกบฏ สกุลบุนนำค

จึงหมดบทบำทและอสำนำจในจังหวัดเพชรบุรีเช่นกัน

 3. ในยุคหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 

2475 – 2521 โครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่ของเมอืงเพชรบรุี

มีควำมเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มขุนนำงสกุลบุนนำค

และรำชสสำนักที่หมดบทบำทลง ในช่วง 25 ปีภำยหลัง

เปลีย่นแปลงกำรปกครองใน พ.ศ. 2475 ชนชัน้นสำท้องถิน่ 

เปลี่ยนแปลงไปจำกกลุ่มขุนนำงและข้ำรำชกำรระดับ

สูงเป็นชนชั้นนำยทุนท้องถิ่น โดยผู้ประกอบกำรชำว

จนีมบีทบำทมำกทีสุ่ดเป็นโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่ของ

จงัหวดัเพชรบรุ ีข้ำรำชกำรทหำร และฝ่ำยปกครองทีเ่ข้ำ

มำประจสำต้องพึง่พำนำยทนุท้องถิน่ในกำรทสำงำนให้รำบ

รืน่ รวมทัง้ควำมช่วยเหลอืจำกนำยทนุในงำนรำชกำร ซึง่

โครงสร้ำงอสำนำจท้องถิน่ทีม่ำจำกนำยทนุท้องถิน่ ทีเ่หน็

ได้ชัดคือนำยเทียนไล้ ใหญ่กว่ำวงษ์ ซึ่งให้กำรอุปถัมภ์

ทั้งข้ำรำชกำรในท้องถิ่น และประชำชนคนทั่วไป มี

กระบวนกำรสะสมทนุจำกกำรค้ำขำยอำหำรทะเล ธรุกจิ

เกี่ยวกับกำรประมง และธุรกิจที่นสำผลกสำไรให้มหำศำล 

จนมีอสำนำจทำงกำรเงิน และมีอิทธิพลในท้องถิ่น 

เนื่องจำกต้องใช้นักเลงเป็นเครื่องมือในกำรดูแลผล

ประโยชน์ในธุรกิจ คือกิจกำรโรงยำฝิ่นที่มีจสำนวนมำก

และใหญ่โตในพื้นที่หลำยจังหวัดในภูมิภำคตะวันตก 

นำยเทียนไล้ ใหญ่กว่ำวงษ์ มีบทบำทและอิทธิพลใน

ท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่ข้ำรำชกำรชั้นสูงในจังหวัด

ต้องเกรงใจเพื่อให้ได้รับควำมร่วมมือในกำรทสำงำน

รำชกำร และมีอิทธิพลเหนือชำวบ้ำนเนื่องจำกให้ควำม

ช่วยเหลอืแก่ประชำชนทกุด้ำน สร้ำงอทิธพิลเหนอืจติใจ

ชำวเมอืงเพชรบรุทีัง้ในแง่พระเดชและพระคณุ ซึง่กำรมี

อทิธพิลดงักล่ำวทสำให้ทัง้นกักำรเมอืงท้องถิน่และนกักำร

เมืองในระดับชำติ รวมทั้งข้ำรำชกำรทุกระดับเข้ำมำขอ

ควำมช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องส่วนรวมและเรื่องส่วนตัว 

รวมทั้งขอกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเมืองในกำรเลือก

ตั้งด้วย [11-12]

 ในช่วงนี้ กลุ่มตระกูลอังกินันทน์เริ่มสถำปนำ

โครงสร้ำงอสำนำจในท้องถิ่น ซึ่งวำงรำกฐำนโดยนำย

ผำด อังกินันทน์ ทำยำทรุ่นที่ 2 ของตระกูล นำยผำด

สืบทอดอสำนำจควำมเป็นนักกฎหมำยจำกบิดำ คือ ขุน

อังกินันทนพงษ์ ขุนนำงจำกส่วนกลำงที่ถูกส่งมำรับ

รำชกำรที่จังหวัดเพชรบุรีต้ังแต่ต้นรัชกำลที่ 6 และ 

ต้ังรกรำกทีเ่มอืงเพชรบรุ ี[11] และพีช่ำยนำยผำดคอืนำย

ทองพูนที่เคยได้รับเลือกเป็น ส.ส. เพชรบุรีในระหว่ำง 

พ.ศ. 2481-2489 และเลิกเล่นกำรเมืองไป นำยผำด  

อังกินันทน์ เริ่มเล่นกำรเมืองท้องถิ่นลงเลือกต้ังใน

เทศบำลเมืองเพชรบุรีและสำมำรถจับขั้วอสำนำจได้รับ

เลือกเข้ำมำเป็นนำยกเทศมนตรีตั้งแต่ ปลำยทศวรรษ 

2490 เริ่มวำงทำยำททำงกำรเมืองในเวทีท้องถิ่นหลัง

จำกไปลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ใน พ.ศ. 2500 โดยมุ่ง

ไปที่องค์ปกครองท้องถิ่นสสำคัญของจังหวัด 2 แห่งคือ  
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สภำจังหวัด และเทศบำลเมืองเพชรบุรี 

 4. ยคุเลอืกตัง้หลงัประกำศใช้รฐัธรรมนญู พ.ศ. 

2521 – ปัจจุบัน กำรเมืองท้องถิ่นอยู่ในอสำนำจของกลุ่ม

ตระกลูองักนินัทน์ โดย เทศบำลเมอืงเพชรบรุ ีมนีำยยทุธ 

องักนินัทน์ เข้ำไปเป็นผูน้สำกลุม่ขัว้อสำนำจสบืต่อจำกนำย

ผำด อังกินันทน์ และสำมำรถคุมอสำนำจให้อยู่ในกลุ่ม

ผำดตลอดมำจนถงึปัจจบุนั และในสภำจงัหวดั นำยปิยะ 

องักนินัทน์ มบีทบำทในกำรบรหิำรขององค์กำรบรหิำร

ส่วนจังหวัดอยู่ [13] 

 ในกระบวนกำรสะสมทุนของโครงสร้ำงอสำนำจ

ในยคุนี ้จะพบว่ำมกีลุม่นกัเลงและมอืปืนซ่ึงเป็นเครือ่งมอื 

ของนักกำรเมืองเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเป็นมือปืน

คุ้มกันและปฏิบัติงำนให้ทั้งในกิจกำรที่เป็นสีขำว สีเทำ

และสีดสำ กิจกำรที่เป็นสีขำวได้แก่ นำเกลือซึ่งนักกำร

เมอืงระดบัเจ้ำพ่อบำงรำยมกีจิกำรนำเกลอืทีม่พีืน้ทีก่ว้ำง

ใหญ่ และถือเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ กำรทสำโรงนส้ำแข็งและ

โรงนส้ำดื่ม ซึ่งต้องอำศัยกำรอนุญำตและอสำนวยควำม

สะดวกจำกภำครฐั ส่วนธรุกจิสเีทำและสดีสำ ได้แก่ บ่อน 

หวย และกำรค้ำขำยสินค้ำหนีภำษีท่ีจังหวัดเพชรบุรีมี

ชำยทะเล ซึ่งเป็นภูมิศำสตร์ที่ดีในกำรเชื่อมโยงสินค้ำ

เหล่ำนี้กับดินแดนภำยนอก และจังหวัดชำยทะเล [14] 

และ [15] เจ้ำพ่อหรือนักกำรเมืองผู้มีอิทธิพลเหล่ำนี้ มี

ทั้งที่ทสำเอง และลูกน้องซ่ึงเป็นมือปืนให้ แตกตัวออก

ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวเอง ซ่ึงในกิจกำรลักษณะนี้ 

ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทั้งในทำงกำร

เมือง และทำงเศรษฐกิจ ทับทำงกันทสำให้เกิดเหตุกำรณ์

ลอบสังหำรโดยมือปืนอยู่อย่ำงสมส่ำเสมอ ส่วนค่ำเช่ำ

ทำงเศรษฐกิจกำรเมือง ได้แก่ บำรมี และอิทธิพล และ

ควำมสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ท่ีกว้ำงขวำงของเจ้ำพ่อ ผู้

มีอิทธิพลต่อกลุ่มนักเลง นักธุรกิจ และข้ำรำชกำร กำร

เป็นนักกำรเมืองระดับชำติทสำให้มีหนทำงในกำรนสำงบ

ประมำณมำใช้ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ี ทสำให้มีอิทธิพลและ

ผลประโยชน์ในกลุ่มผู้รับเหมำ นักธุรกิจ มีนักเลงต่ำง

สมัครใจเข้ำมำเป็นลูกน้องมำกยิ่งขึ้น และควำมมีเครือ

ข่ำยกับผู้มีตสำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำพ่อทั่วประเทศ 

มีบทบำทในฝ่ำยรัฐบำลมีอิทธิพลเหนือข้ำรำชกำรใน

จังหวัด และมีอิทธิพลแผ่ขยำยในระดับชำติ ดังนั้นจึง

อำศัยอิทธิพลและบำรมีแสวงหำรำยได้โดยควำมเป็น 

ผู้กว้ำงขวำง และกำรใช้อิทธิพลต่ำง ๆ เช่น กำรแบ่งผล

ประโยชน์จำกกำรคุมคิวรถโดยสำร รถตู้โดยสำร หรือ

กำรได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ตรวจกำรขนส่งสำยใต้ ด้วย

ควำมที่มีลูกน้องมำกกว้ำงขวำง ต้องรับผิดชอบ ดูแล

ควำมสงบเรียบร้อยของกำรเดินรถต้ังแต่สถำนีขนส่ง

สำยใต้ที่ธนบุรีจนถึงอสำเภอเบตง จังหวัดยะลำ เกิดผล

ประโยชน์ต่ำง ๆ มำก เพรำะมีอสำนำจในกำรส่ังพักกำร

เดินรถที่วิ่งประจสำสำยใต้ได้ [11] 

 และภำยหลังกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองใน 

พ.ศ. 2535 และกำรเรียกร้องในประเด็นกำรกระจำย 

อสำนำจทสำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผล

ให้ท้องถิน่เกดิพฒันำกำรอกีขัน้ มคีวำมสนใจจำกบคุคล

ต่ำง ๆ ทั้งชนช้ันนสำในจังหวัดเพชรบุรี นักเลง มือปืน 

หรือเจ้ำพนักงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ในพื้นที่ เช่น กสำนัน 

ผู ้ใหญ่บ้ำนต่ืนตัวในกำรเมืองระดับท้องถิ่น มีควำม

สนใจและเข้ำแข่งขันในเวทีท้องถิ่นในทุกระดับ ทั้ง 

อบจ. เทศบำล และ อบต. เพิ่มมำกขึ้น ในขณะเดียวกัน

กำรเมืองในสนำม ส.ส. ก็เข้มข้นขึ้น เนื่องจำกกลุ่ม 

พลบุตร นสำโดยนำยอลงกรณ์ พลบุตร ลงสนำมเลือกตั้ง 

เข้ำแข่งขันกับกลุ่มอังกินันทน์ อันเปรียบเสมือนกำร

ท้ำทำยต่อโครงสร้ำงอสำนำจท้องถิ่นที่มีมำยำวนำน ที่มี

พฒันำกำรของโครงสร้ำงอสำนำจในท้องถิน่สองระดบัคอื 

ในท้องถิน่ระดบัล่ำง นกัเลง มอืปืนทัง้ทีพ่ฒันำตนเองมำ

เป็นผูใ้หญ่บ้ำน หรอืกสำนนั และยงัดสำรงอำชพีเป็นมอืปืน 

หรอืเป็นนกัเลงเป็นลกูน้องของเจ้ำพ่อผูม้อีทิธพิล พฒันำ

ตัวเองมำลงเลือกต้ังในสนำมท้องถิ่นทั้งเทศบำล อบต. 

ทั้งตสำแหน่งสมำชิกสภำ และผู้บริหำรซึ่งส่วนใหญ่จะ

ประสบควำมสสำเร็จ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกลูกพี ่

ผูใ้ห้กำรอปุถมัภ์ ส่วนในท้องถิน่ระดบับน และกำรเลอืก

ต้ังระดับชำติอันได้แก่ ใน อบจ. และ ส.ส. ผู้มีฐำนะ 

ที่มีอิทธิพลในระดับหนึ่ง นักกำรเมืองในระดับท้องถิ่น

ที่ประสบควำมสสำเร็จในสนำมเทศบำล หรือ อบจ. ผู้ที่

มีต้นทุนทำงสังคมโดยมำจำกตระกูลนักกำรเมืองเก่ำ  

เช ่น นำยธำนี  ยี่สำร ที่ เป ็นประธำนสภำจังหวัด  
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นำยอภิชำต ิสุภำแพ่ง ท่ีประสบควำมสสำเรจ็ในกำรเลอืกตัง้ 

ทั้งในสนำมเทศบำล และ อบจ. และนำยอลงกรณ์  

พลบตุร กลุม่นีเ้ป็นชนชัน้นสำระดบัจงัหวดั พฒันำตนเอง

ไปสู่กำรเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. [11] และ [13]

 บคุคลทีส่ถำปนำตนเองขึน้มำเป็นโครงสร้ำงได้

อย่ำงโดดเด่นยังคงเป็นบุคคลในตระกูลอังกินันทน์ คือ 

นำยชัยยะ อังกินันทน์ ซึ่งเข้ำสู่สนำมกำรเมืองในสภำ

จงัหวดัภำยหลงั พ.ศ. 2535 ซึง่ในสภำจงัหวดันี ้หลงัจำก

ที่นำยปิยะ อังกินันทน์ เคยดสำรงตสำแหน่งประธำนสภำ  

แล้วเข้ำสู ่สนำมกำรเมือง ส.ส. ไม่ได้มีกำรจับกลุ ่ม 

ขั้วอสำนำจชัดเจน เนื่องจำกยังเป็นยุคที่กฎหมำยกสำหนด

ให้ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดและข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำค 

มีอสำนำจบริหำร อบจ. หำกภำยหลัง พ.ศ. 2540 พระรำช

บัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกสำหนดให้นำยก 

อบจ. มำจำกกำรเลอืกตัง้ เริม่มกีำรจบัขัว้ของสมำชกิสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัดเจนขึ้น โดยขั้วอสำนำจที่

ได้รับชัยชนะตลอดมำคือ ขั้วของนำยชัยยะ อังกินันทน์ 

อันเป็นผลมำจำกบำรมีของบิดำ และกำรมีต้นทุนทำง

เศรษฐกิจที่เหนือกว่ำสมำชิกสภำจังหวัดด้วยกันเอง 

ประกอบกับบุคลิกส่วนตัวที่ใจนักเลง ใจกว้ำงและ 

ให้ควำมอุปถัมภ์ช่วยเหลือแก่นักกำรเมืองท้องถิ่น และ

หัวคะแนนอย่ำงทั่วถึงทสำให้ได้รับตสำแหน่งนำยก อบจ. 

มำโดยตลอดทั้งกำรเลือกตั้งทำงอ้อมและทำงตรง 

 ในด้ำนกระบวนกำรสะสมทุนของโครงสร้ำง

อสำนำจท้องถิ่นในยุคนี้ ภำยหลังกำรปฏิรูปกำรเมืองใน 

พ.ศ. 2540 มีควำมเปลี่ยนแปลงอยู่บ้ำงเน่ืองจำกกำรทสำ

ธุรกิจสีเทำหรือสีดสำดสำเนินกำรได้ยำกขึ้น แต่ในกลุ่ม 

ลูกน้อง นักเลงที่เคยอุปถัมภ์ อำจยังตั้งบ่อนและเป็น 

เจ้ำมอืหวยอยูบ้่ำง ซึง่จะพบว่ำ ผูบ้รหิำรในท้องถิน่ระดบัล่ำง 

มอียูจ่สำนวนไม่น้อยทีย่งัดสำรงกจิกำรเช่นนีแ้ละยงัดสำรงตน 

เป็นเครือข่ำยของกลุ่มอสำนำจเก่ำแก่อยู่ แต่ส่วนใหญ่

ไม่ได้อยู ่ในฐำนะเครื่องมือในกำรคุ้มครองหรือดูแล

ธุรกิจเหนียวแน่นแบบเดิม ยังมีอยู่บ้ำงในเครือข่ำย ท่ีมี 

นำยนำเกลือ ดูแลผลประโยชน์ในกิจกำรนำเกลือที่

มีมูลค่ำมำกให้ และยังดสำรงตนเป็นหัวคะแนนให้แก่

ทำยำทของกลุม่โครงสร้ำงอสำนำจอย่ำงเข้มแขง็ เนือ่งจำก

มผีลประโยชน์ในกำรได้รบักำรสนบัสนนุในลกัษณะของ

กำรอยูภ่ำยใต้กำรอปุถมัภ์ของกลุม่โครงสร้ำงอสำนำจอย่ำง

ชัดเจน และตอบแทนด้วยกำรเป็นหัวคะแนนที่เข้มแข็ง 

ทั้งข่มขู่ฝ่ำยตรงข้ำม และดูแลคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 กระบวนกำรสะสมทุนในด ้ำนอื่นๆ ยังมี

ลักษณะเช่นเดิมได้แก่ กำรดสำเนินกำรจัดกำรบริหำร

คิวรถโดยสำรโดยเฉพำะในเมืองเพชรบุรี กำรมีธุรกิจ 

นำเกลือ โรงนส้ำแข็งและนส้ำดื่ม กำรบริหำรจัดกำรตลำด

นดัเอกชนต่ำง ๆ  ทีเ่ปิดขึน้ในเขตเมอืงเพชรบรุ ีส่วนธรุกจิ 

ของหนีภำษี ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้แล้ว เนื่องจำก

กำรบังคับใช้กฎหมำยเข้มข้นขึ้น หำกกำรครองอสำนำจที่

ยำวนำนโดยเฉพำะที่เทศบำลเมือง และกำรมีบทบำทใน

กำรอปุถมัภ์นกักำรเมอืงในท้องถิน่มำกมำย กำรสะสมทนุ

ทำงเศรษฐกิจด้ำนหลักมำจำกกำรมีอสำนำจทำงกำรเมือง 

ผลประโยชน์จึงมำจำกกำรหักเปอร์เซ็นต์ หักหัวคิว 

จำกโครงกำรต่ำง ๆ ที่มีอสำนำจอนุมัติในทำงกำรเมือง 

และกำรดึงงบประมำณส่วนกลำงเข้ำมำใช้ในเมือง

เพชรบุรี โดยเฉพำะโครงกำรรับเหมำก่อสร้ำงในพื้นที่

รับผิดชอบ ซ่ึงมีเครือข่ำยผู้รับเหมำของตน และมีกำร

จัดสรรผลประโยชน์อย่ำงเป็นระบบแก่สมำชิกสภำ 

เพื่อป้องกันกำรตรวจสอบจำกสภำท้องถิ่น รวมทั้งกำร

ประสำนงบประมำณในตสำแหน่ง ส.ส. ด้วย ซึ่งแม้ใน

บำงช่วงเวลำโครงสร้ำงอสำนำจมิได้มีตสำแหน่งทำงกำร

เมอืง แต่ด้วยกำรสร้ำงสำยสมัพนัธ์เชงิอปุถมัภ์กบัผูน้สำใน

พรรคกำรเมอืงทีม่อีสำนำจบทบำทในกำรรฐับำลบำงช่วง

เวลำ ดังนั้นกำรใช้งบประมำณใด ๆ ในเมืองเพชรบุรีจึง

เกิดค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจได้เสมอ 

 กำรสะสมทนุรปูแบบใหม่ทีช่ดัเจนในยคุนีไ้ด้แก่ 

กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยที่ดินให้แก่ทุนระดับชำติ โดย

อำศยัควำมกว้ำงขวำงกำรรูจ้กัพืน้ทีแ่ละผูค้นมำกมำย ทนุ

ระดบัชำตนิีม้คีวำมสนใจในทีด่นิชำยทะเลของเพชรบรุี

ตั้งแต่ชำยทะเลแถบแหลมผักเบี้ย หำดเจ้ำสสำรำญ ไป

จนถึงอสำเภอชะอสำ ซึ่งมีมูลค่ำมหำศำล กลุ่มทุนเหล่ำนี้

เข้ำมำกว้ำนซ้ือไว้เพ่ือลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

ในอนำคต ทั้งกลุ่มสิริวัฒนภักดี และกลุ่มซีพี ซึ่งปรำกฏ

ว่ำภำยหลังมีลงทุนในกำรสร้ำงโรงแรมขึ้นบ้ำงแล้ว 
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ประกอบกับในช่วง พ.ศ. 2546 ที่มีโครงกำรของรัฐบำล

จะก่อสร้ำงทำงด่วนข้ำมอ่ำวไทยเพ่ือย่นระยะทำงไป 

ภำคใต้ ทสำให้รำคำที่ดินพุ่งขึ้นสูง รำยได้ของนำยหน้ำ 

ย่อมสูงเช ่นกัน และแม้โครงกำรจะยกเลิกไปแต  ่

กำรกว้ำนซื้อที่ดินยังคงดสำเนินอยู่

 ในช่วงปลำยทศวรรษ 2540 เป็นต้นมำกลุ่ม

ตระกลูสภุำแพ่งพยำยำมทีจ่ะสถำปนำโครงสร้ำงอสำนำจ 

โดยสร้ำงเครือข่ำยนักกำรเมืองท้องถิ่นในระดับล่ำงคือ 

อบต. และสนับสนุนส่งผู้สมัครเป็นสมำชิกสภำ อบจ. 

ซึ่งพบว่ำประสบควำมสสำเร็จท้ังส้ิน แต่จสำนวนนักกำร

เมืองในเครือข่ำยยังมีจสำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจสำนวน

เครือข่ำยของกลุ่มอังกินันทน์ กลุ่มนี้เป็นครอบครัวที่

เป็นเศรษฐีที่ดินและบ้ำนเช่ำเก่ำแก่ดั้งเดิม และมีกิจกำร

ที่พี่น้องในตระกูลลงทุนดสำเนินสืบทอดกันมำเนื่องจำก

ให้รำยได้ดี คือกิจกำรโรงแรมชั้น 2 และกำรแสวงหำ 

ค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจบำงประกำร 

สรุป

 กระบวนกำรสะสมทุนของโครงสร้ำงอสำนำจ

ท้องถิน่ในยคุต่ำง ๆ  ของเพชรบรุ ีมคีวำมเปลีย่นแปลงไป

ตำมสภำพเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองที่เปลี่ยนแปลง

ไป โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งโครงสร้ำงอสำนำจรัฐ และ

อุดมกำรณ์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พัฒนำกำร

ไปตำมยุคสมัย
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