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งานวิจยั เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยภายใต้สภาวะความขัดแย้งในจังหวัดชั ยภูมิ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปั ญหาของสังคมไทย ในการมองผ่านมิตขิ องเศรษฐศาสตร์การเมือง ในพืน้ ที่
จังหวัดชัยภูมิ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ จานวน 400 คน โดยการสุ่ม
ตามสะดวกจากประชากรใน 16 อาเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ โดยทาการวิจยั ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง
เดือ น กัน ยายน พ.ศ. 2560 ผลการวิจ ัย พบว่ า สภาพปั ญ หาของสัง คมไทย ในการมองผ่ า นมิติ ข อง
เศรษฐศาสตร์การเมือง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ ได้แก่ ประชาชนรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เห็นคุณค่าของวัตถุ
นิยมและเงินตรา ปั ญหาเด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ข่มขืน ท้องก่อนวัยอันควร การทาแท้ง ทะเลาะวิวาท มี
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยมและระบบอุปถัมภ์ มีการขูดรีดระหว่างชนชัน้ โดยเฉพาะชนชัน้ นายทุนที่
เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิที์ ่ดนิ มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของสังคมที่ซ้อนทับกันอยู่อย่าง
หลากหลาย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนาและอุดมการณ์
ในจังหวัดชัยภูมกิ ลุ่มที่มอี ทิ ธิพลที่ควบคุมเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมแิ ละชี้นาสังคม ได้แก่ กลุ่ม
พ่อค้าที่มเี ชือ้ สายจีนและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองชัยภูมิ ส่วนสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิ
ได้แ ก่ จุ ด มุ่ ง หมายไม่ ต รงกัน แบ่ ง พรรค แบ่ ง พวก แบ่ ง ชนชัน้ ความไม่ เ ท่ า เทีย มกัน ในสัง คม เห็น แก่
ผลประโยชน์สว่ นบุคคลมากกว่าส่วนรวม การต่อสูข้ ดั ขวางการกระทาของอีกฝ่ าย สถานะทางสังคมและรายได้
แตกต่างกัน การแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมือง ข้าราชการ วัตถุนิยม ความขาดแคลนทรัพยากร ความ
ขัดแย้งส่วนบุคคล รับรูข้ า่ วสารทีผ่ ดิ ฟั งข้อมูลด้านเดียว ผลกระทบทีเ่ กิดจากความขัดแย้ง ได้แก่ ความวุ่นวาย
ไม่มรี ะเบียบในสังคม ขาดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความล่าช้าในการพัฒนาด้านต่างๆ แนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ได้แก่ การเจรจาพูดคุย ประนีประนอม การจัดกิจกรรมโดยฝึกการอยู่ร่วมกัน มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปั ญหาร่วมกัน ปลูกฝั งเยาวชนให้รู้จกั เอื้อเฟื้ อแบ่งปั น ไม่เอารัดเอา
เปรียบผูอ้ ่นื เป็ นคนมีเหตุผลและใช้วจิ ารณญาณในการวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาต่างๆ รูจ้ กั ยอมตาม ถอยคนละ
ก้าว เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จงั หวัดชัยภูมจิ ะมีความขัดแย้งกันแต่ไม่ถึงขัน้ รุนแรงเหมือน
จังหวัดอื่นๆเนื่องจากชาวจังหวัดชัยภูมทิ ุกคนต่างมีความเชื่อและศรัทธาในองค์เจ้าพ่อพระยาแล ซึง่ เป็ นเจ้า
เมืองชัยภูมคิ นแรกเหมือนกันและทุกคนต่างมีความเชื่อว่าตนเป็ นลูกหลานเจ้าพ่อพระยาแล หากมีการทะเลาะ
ขัดแย้งกันก็จะทาให้เจ้าพ่อพระยาแลไม่ช่นื ชอบและไม่สบายใจอะไรที่ยอมกันได้ชาวจังหวัดชัยภูมกิ จ็ ะยอมกัน
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เพื่อถวายเจ้าพ่อพระยาแล สังเกตได้จากงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ และงานบุญเดือน 6 ทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นประจาทุก
ปี เพื่อถวายเจ้าพ่อพระยาแล เพราะชาวจังหวัดชัยภูมทิ ุกคนต่างเคารพศรัทธาและมีสงิ่ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคือ
เจ้าพ่อพระยาแลเหมือนกัน
คาสาคัญ: เศรษฐศาสตร์การเมือง, ความขัดแย้ง, จังหวัดชัยภูมิ

ABSTRACT
Research of Political Economy context in Thai society under conditions of conflict in
Chaiyaphum Province. The aimed to study problems of Thai society were looking through the
dimension of political economy in divided racist Province. The population was 400 people living in
Chaiyaphum, randomly selected the population in 16 Districts in Chaiyaphum Province. The
research was conducted from October 2016 to September 2017, and found that the problems area
were: People didn’t have enough income, value of materialism, young people addicted to drugs
cause rape, premature, abortion and wrangle. Capitalism and patronage, were exploits between the
classes especially the capitalist class that owned the land. There were a number of interrelated
components of society: economic, political, social, cultural, religious and ideological.
The influential people group controlled the economy in Chaiyaphum Province, the social
leaders were: Chinese Merchants and Descendants Chaiyaphum Group. The cause of the conflict in
Chaiyaphum province were: the aims didn’t match, the party and racist divided also group divided in
Chaiyaphum society, more personal interested than the collective, fighting against other party, social
status and income were different, the interests’ the pursuit of politicians, misinformation from
government officials then listen to one side, materialism, resource shortage and the last personal
conflict. Impact of conflict include chaos in society, lack of harmony among the faculty cause to
delay in the various development areas.
Guidelines to resolved the conflicts :We should cultivate the youth to share with others,
didn’t take advantage of others, negotiation, compromised, organized activities by practicing
together, participated in commenting and resolving issues together, be reasonable and used
judgment to analyze problems then be willing to do activities together. However, although
Chaiyaphum province had conflicts, but less than other provinces, because Chaiyaphum people all
believed and faith in Chao Por Pra Ya Lae, whose the first Chaiyaphum governor. Everyone
believed that, they were Chao Por Pra Ya Lae’s descendants, if there was a conflict, it would make
Chao Por Pra Ya Lae would not be happy or be uneasy. We could observe the time during the Red
Cross Fair and at the sixed monthly merit ceremony annually was held in Chaiyaphum. They
organized annually for consecration Chao Por Pra Ya Lae, because they all respect and mental
attachment Chao Por Pra Ya Lae the same.
Keywords: Political Economy, Conflict, Chaiyaphum Province
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บทนา
ปั จจุบนั เศรษฐศาสตร์การเมืองนับว่ามีความสาคัญ เพราะว่าในปั จจุบนั สังคมประเทศไทยมีปัญหา
ต่างๆมากมายที่ซบั ซ้อนมากขึน้ การมองปั ญหาทีละด้านทาให้การแก้ปัญหาของประเทศไทยในปั จจุบนั ไม่
ประสบผลสาเร็จ เพราะปั ญหาต่างๆ ล้วนมีหลายองค์ประกอบทีซ่ อ้ นทับกันอยู่ การมองปั ญหาในมุมมองของ
1
เศรษฐศาสตร์การเมืองจะเป็ นการมองปั ญหาแบบองค์รวม เพราะเศรษฐศาสตร์การเมืองเน้นการวิเคราะห์ท่ี
องค์รวม โดยการศึกษาแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองจะเน้นและให้ความสาคัญต่อการพัฒนาของสังคมทัง้ สังคม
ทีเ่ ป็ นหน่วยรวม โดยมุ่งไปทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆของสังคมทีซ่ อ้ นทับกันอย่างหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนาและอุดมการณ์ ทัง้ นี้หากเรา
วิเคราะห์ปัญหาสังคมเพียงด้านเดียว โดยไม่เชื่อมโยงไปถึงปั จจัยอื่นๆ ในสังคม เราอาจไม่เข้าใจปั ญหาของ
2
สังคมทัง้ หมดได้
ความขัดแย้งในสังคมไทยทีผ่ ่านมาเพราะคนไทยมีแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน
จนไม่สามารถหาจุดยืนร่วมกันได้ ต่างฝ่ ายต่างคิดว่าความคิดฝ่ ายตนเองถูกต้อง จนกระทังเกิ
่ ดการชุมนุ ม
ประท้ว งขับไล่ ฝ่ ายตรงข้า มยกระดับ เป็ น การขับ ไล่ ร ัฐบาล เกิด การปะทะกัน จนเกิด การสูญ เสีย ชีวิต และ
ทรัพย์สนิ ความขัดแย้งขยายวงกว้างไปทัวประเทศไทย
่
ต่างฝ่ ายต่างไม่ยอมรับความคิดของฝ่ ายตรงข้าม จน
ลืมนึกถึงไปว่าเป็ นคนไทยเหมือนกัน ในทีส่ ดุ ก็เกิดการรัฐประหารครัง้ ล่ าสุดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ความขัดแย้งในสังคมไทยทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดชัยภูมกิ เ็ ช่นเดียวกัน
มีการแบ่งฝ่ ายเป็ นสีต่างๆมีการชุมนุมประท้วงโจมตีและขับไล่ฝ่ายตรงข้ามส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ของจังหวัดชัยภูมิ ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิ โดยเป็ นการ
วิเคราะห์ความขัดแย้งในมุมมองของเศรษฐศาสตร์การเมืองทีม่ องปั ญหาแบบองค์รวมไม่ได้มองปั ญหาแยก
ส่วนทีละส่วน

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
3

วรชัย วุฒสิ ารสกุล ได้ศกึ ษาวิจยั แนวทางการแก้ไขปั ญหาความคัดแย้ง ความขัดแย้ง คือความรูส้ กึ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ทีม่ คี วามคิดเห็นหรือความเข้าใจว่าเป้ าหมายหรือผลประโยชน์
ของตนเองนัน้ ถูกขัดขวางสกัดกัน้ หรือไม่ลงรอยกัน ได้สรุปแนวทางการบริหารความขัดแย้ง เช่น การแก้ไข
ปั ญหาร่วมกันเป็ นกลุ่ม เกลีย้ กล่อมให้ทงั ้ สองฝ่ ายเข้าใจหรือพอใจการจัดหาทรัพยากรเพิม่ การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ แก่กนั และกันการประนีประนอมคบกันครึง่ ทาง หาแก้กลบเกลื่อนเรื่องความขัดแย้งต่างๆ การแก้
กฎหมาย หรือคาสังผู
่ บ้ ญ
ั ชาการเสนอ ให้หน่วย เหนือดาเนินการสับเปลีย่ นหน้าทีก่ ารใช้หลักแยกแล้วปกครอง

1

กนกศักดิ ์ แก้วเทพ, มรรควิ ธีเศรษฐศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการเอกสารทางวิชาการ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551).
2
เรือ่ งเดียวกัน.
3
วรชัย วุฒสิ ารสกุล, “แนวทางการบริ หารความขัดแย้งการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็ นกลุ่มเกลี่ยกล่อม”,
ปริญญาโทโครงการพิเศษ, (วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น),2551.
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4

ณรงค์ บุญสวนขวัญ ได้ศึกษาวิจยั เรื่องความขัดแย้งทางสังคมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับท้องถิน่ บ้านแห่งหนึ่งในอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ ผลจากการศึกษาพบว่า ผลกระทบที่
ไม่ได้คาดหมาย จากนโยบายพัฒนาของรัฐ โดยกรณีนากุง้ เป็ นธุรกิจหนึ่งตามนโยบายดังกล่าวทีส่ ร้างรายได้
สูงในระยะเวลาอันสัน้ จึงทาให้มกี ารขยายพืน้ ทีม่ ากขึน้ อย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์ทไ่ี ม่ได้คาดหมายตามมาคือ
การปล่อยน้าเค็มจากบ่อกุง้ ไปทาลายพืน้ ทีน่ าข้าวและพืน้ ทีต่ ่างๆ ตลอดจนพืชผลการเกษตร ของชุมชนได้รบั
ความเสียหายรุนแรง ในทีส่ ุดกลายเป็ นความขัดแย้งทางสังคมขึน้ จากสภาพการณ์น้ี ทาให้การเกษตรนาข้าว
เคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ เพื่อให้มกี ารแก้ไขปั ญหา โดยเฉพาะการเรียกร้องต่อองค์การราชการหลายครัง้
ส่วนการตอบสนองของทางราชการ มักจะไม่สอดคล้องกับการเกษตรกร ทัง้ นี้เนื่องจากเจ้าหน้ าที่ต่างก็มี
ประโยชน์แอบแฝง ในการเป็ นเจ้าของนากุง้ อยู่ดว้ ย เกษตรการไม่ได้รบั ความช่วยเหลือต่อการแก้ไขปั ญหา
ใดๆ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมเลย
5
กันตพัฒน์ ชนะบุญ ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องการต่อสูข้ องชนชัน้ นาไทย ปี พ.ศ. 2549-2557การวิจยั ครัง้ นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยภายใต้บทบาท ของกลุ่มชนชัน้ นาไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มชนชัน้ นาไทย และแนวทางการแสวงหาและรักษาอานาจทางการเมืองของกลุ่มชนชัน้ นาไทย
ตัง้ แต่รฐั ประหารปี พ.ศ.2549 ถึงรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 ผลการวิจยั พบว่า ความขัดแย้งทางการเมืองตัง้ แต่
ปี พ.ศ.2549-2557 ถือเป็ นความขัดแย้งทางการเมืองที่นาไปสู่การต่อสูท้ างการเมืองระหว่างกลุ่มชนชัน้ นา
ต่างๆ ที่ประกอบด้วย กลุ่มทักษิณ กลุ่มประชาธิปัตย์ กลุ่มมวลชน (กลุ่มพันธมิตรฯ กลุ่ม นปช. และกลุ่ม
กปปส.) กลุ่มทุน กลุ่มข้าราชการทหาร ตารวจระดับสูง กลุ่มปั ญญาชน กลุ่มศิลปิ น และเครือข่ายสถาบัน
พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาถึงสภาพปั ญหาของสังคมไทย ในการมองผ่านมิตขิ องเศรษฐศาสตร์การเมือง ในพืน้ ที่
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลในจังหวัดชัยภูมิ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆของสังคมที่ซอ้ นทับกันอยู่อย่างหลากหลาย
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนาและอุดมการณ์
4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจและระบบสังคม
5. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองโดยเน้นทีก่ ารวิเคราะห์เชิงประวัตศิ าสตร์
6. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยเน้นการวิเคราะห์ทค่ี วามขัดแย้งและการ
ขัดกัน
7. เพื่อนาทฤษฎีไปประสานกับการปฏิบตั ใิ นการต่อสูเ้ พื่อชีวติ และความเป็ นธรรมของคนส่วนใหญ่ใน
สังคม
4

ณรงค์ บุญสวนขวัญ, “ความขัดแย้งทางสังคมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิ จระดับท้องถิ่ นบ้านแห่งหนึ่ งใน
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช”,สังคมศาสตรมหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
5
กันตพัฒน์ ชนะบุญม, “การต่อสู้ของชนชัน้ นาไทย ปี พ.ศ. 2549-2557”, หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2559.
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
- จุดมุ่งหมายไม่ตรงกัน
- แบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งชนชัน้ ไม่เท่าเทียมในสังคม
- เห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นบุคคล
- การต่อสูข้ ดั ขวางการกระทาของอีกฝ่ าย
- สถานะทางสังคมและรายได้แตกต่างกัน
- การแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมือง ข้าราชการ
- วัตถุนิยม ความขาดแคลนทรัพยากร
- ความขัดแย้งส่วนบุคคล
- รับรูข้ า่ วสารทีผ่ ดิ ฟั งข้อมูลด้านเดียว

เศรษฐศาสตร์การเมืองใน
บริบทสังคมไทยภายใต้
สภาวะความขัดแย้งใน
จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าพ่อพระยาแล (พระยาภักดีชมุ พล (แล)

ความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมลิ ดลง
เลิกขัดแย้งกัน

แนวคิ ดทฤษฎี
ทฤษฎีมาร์กซิ สต์6
ทุน: วิธกี ารผลิตของนายทุนโภคภัณฑ์แรงงานรูปธรรมและนามธรรมทุนคงทีม่ ูลค่าแลกเปลีย่ นการ
ขูดรีดแรงงาน: พลังแรงงาน, ทฤษฎีมูลค่าแรงงาน: กฎของกาไรสะสมกฎของมูลค่าความหมายของการผลิต
วิธกี ารผลิตทุนนิยมผูกขาดโดยอานาจรัฐองค์ประกอบอินทรียข์ องทุนพลังการผลิตกาไรการสะสมทุนแบบบุพ
กาลอัตราการขูดรีดอัตรากาไรราคาแท้จริง และราคาอุดมคติความสัมพันธ์ของการผลิตการผลิตซ้ากองทัพ
แรงงานสารองเวลาแรงงานอันจาเป็ นทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม: มูลค่าส่วนเกินแรงงานส่วนเกิน
ผลิตภัณฑ์สว่ นเกินมูลค่าใช้สอยมูลค่าสินค้า

6

คาร์ล มาร์กซ์. Das Kapital ว่าด้วยทุน เศรษฐศาสตร์การเมืองวิ พากษ์ เล่ม 1. แปลโดย เมธี เอีย่ มวรา,
(กรุงเทพมหานคร: อักษรพิทยา, 2542).
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สานักคิ ดแฟรงก์เฟิ ร์ต (The Frankfürt School)7
โดยการนาของมักซ์ ฮอคไฮม์เมอร์, ธีโอดอร์ อดอร์โน, เฮอร์เบิรท์ มาคูเซอ และวอลเตอร์ เบนจามิน
ทีเ่ ริม่ มีการศึกษาเชิงวิพากษ์ (critical theory) ในประเด็นทางวัฒนธรรม อาทิ เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อ ,
การวิเคราะห์วฒ
ั นธรรม, การวิเคราะห์การรับสารในทางอุดมการณ์ เป็ นต้น นักวิชาการกลุ่มดังกล่าวนี้เป็ นที่
รูจ้ กั ในนามนักคิดสายแฟรงก์เฟิ รต์ (The Frankfürt School) นักคิดสายแฟรงก์เฟิ รต์ จะปฏิเสธทฤษฎีลทั ธิ
มากซ์ในส่วนที่ให้ความสาคัญกับปั จจัยทางเศรษฐกิจ โดยวิพาก์ว่าให้ความสาคัญต่อส่วนนี้มากเกินไปจน
ละเลยมิตอิ ่นื ไปเสียหมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัฒนธรรม นักคิดสายแฟรงก์เฟิ รต์ จึงให้ความสาคัญกับมิตดิ า้ น
วัฒนธรรม ความคิด จิตสานึก และอุดมการณ์ ประเด็นทีน่ ักคิดสายแฟรงก์เฟิ รต์ ให้ความสนใจคือการทีส่ ่อื ทา
ให้ "วัฒนธรรม" แปรสภาพมาเป็ น "สินค้า" หรือในภาษาของนักคิดสายแฟรงก์เฟิ รต์ ทาให้ทุกอย่างกลายเป็ น
"วัฒนธรรมสาหรับคนหมู่มาก (mass culture) กล่าวคือ มีการผลิตวัฒนธรรมเพื่อกาไร ซึง่ นักคิดสายแฟรงก์
เฟิ ร์ตเห็นว่าเป็ นการทาลายคุณค่าทางวัฒนธรรม ดังนัน้ สาหรับนักคิดสายแฟรงก์เฟิ ร์ต วัฒนธรรมจึงไม่มี
วัฒนธรรมชัน้ สูง (hi-culture) หรือวัฒนธรรมชัน้ ล่าง (lo-culture) คงมีแต่เพียงวัฒนธรรมสาหรับคนหมู่มากที่
ต่างถูกผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการขายวัฒนธรรมในฐานะของสินค้ า ที่คุณค่านัน้ ได้ถูกทาลายลงไป
แล้วทัง้ หมดเท่านัน้
แนวคิ ดหลังลัทธิ มากซ์ (Post-Marxism)
แนวคิดลัทธิมากซ์ แบบหลังโครงสร้างนิยม (Poststructuralist Marxism) หรือ ลัทธิมากซ์หลัง
สมัยใหม่ (Postmodern Marxism) หรือเรียกสัน้ ๆ ว่าหลังลัทธิมากซ์ (Post-Marxism) เป็ นแนวคิดทีว่ างฐาน
อยู่บนการวิพากษ์แนวคิดลัทธิมากซ์เชิงโครงสร้างของอาลตูวแ์ ซร์ และใช้ฐานคิดบางส่วนจากแนวคิดของมี
แชล ฟูโก ข้อแตกต่างสาคัญระหว่างแนวคิดหลังลัทธิมากซ์กบั ลัทธิมากซ์อ่นื ๆ คือ แต่เดิมนัน้ ลัทธิมากซ์จะมอง
การต่อสูท้ างชนชัน้ โดยวางฐานอยู่บนแนวคิดเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ แต่แนวคิดหลังลัทธิมากซ์จะปฏิเสธมุมมอง
ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็ นมุมมองทีม่ คี วามคับแคบ แนวคิดหลังลัทธิมากซ์จะมองว่าการกดขีท่ างชนชัน้ นัน้
สามารถกล่าวรวมไปถึงเรื่องเพศ ชาติพนั ธุว์ รรณา เชือ้ ชาติ ศาสนา ฯลฯ อย่างไรก็ดกี ม็ กี ารกล่าววิจารณ์ว่าแม้
แนวคิดหลังมาร์ซสิ ม์จะพยายามกล่าวว่าตนเองนัน้ หันหลังให้กบั ลัทธิมากซ์กต็ าม อย่างไรก็ดนี ักคิดตระกูลนี้
เองก็ยงั หลงใหลในแนวทางการวิเคราะห์สงั คมและการเมืองแบบมากซ์อยู่อย่างมากเช่นกัน
การวิ เคราะห์ระบบความสัมพันธ์ในเศรษฐศาสตร์การเมือง8
การมองปรากฏการณ์ อ ย่ างเป็ น ระบบ,ระบบความสัม พันธ์ของกระบวนการผลิต ,ความสัมพัน ธ์
ทางการผลิตกับระบบกรรมสิทธิในปั
์ จจัยการผลิต,การวิเคราะห์วถิ กี ารผลิต และระบบสังคมทัง้ หมด,โครงสร้าง
ส่วนบนและวิถกี ารผลิต,โครงสร้างชนชัน้ และวิถกี ารผลิต

7

กาญจนา แก้วเทพ, พัฒนาการความคิ ดมาร์กซิ สต์ในศตวรรษที่ 20: สานักแฟรงเฟิ ร์ต. คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
8
ปรีชา เปี่ ยมพงศ์สานต์, เศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎี สงั คมวิ พากษ์, (ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557).
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เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสถาบันและประวัติศาสตร์9
ให้ความสาคัญแก่การวิเคราะห์ทางประวัตศิ าสตร์เป็ นอย่างมาก โดยมองว่าเศรษฐกิจคือพัฒนาการ
ทางประวัตศิ าสตร์มกี ารเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ โดย มองว่าการพัฒนาทางประวัตศิ าสตร์มกั มีขนั ้ ตอน มียุค มี
ระยะของมัน การมองประวัติศาสตร์ไม่มองบางส่วน แต่มองระบบทัง้ ระบบ การมองทัง้ ระบบทาให้เราเห็น
ความเชื่อมโยงชัดเจน และมองดูความเชื่อมโยงนี้เปลีย่ นไปตามขัน้ ตอนของประวัตศิ าสตร์
ทฤษฎีการขัดแย้ง (Conflict Theory )10
มีกลไกบางอย่างในสังคมทีท่ าให้การขัดแย้งเกิดขึน้ ในสังคมอย่างหลีกเลีย่ งไม่พน้ เช่น
1.การทีบ่ ุคคลมีอานาจไม่เท่ากัน ทาให้คนมีอานาจมากถือโอกาสเอารัดเอาเปรียบผูม้ อี านาจน้อย ทา
ให้เป็ นแหล่งทีม่ าของความตึงเครียด และการขัดแย้งในสังคม
2.การทีส่ งั คมมักมีของหายากอยู่อย่างจากัดเป็ นเหตุให้ต้องมีการต่อสูด้ น้ิ รน เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งจาก
ของทีม่ อี ยู่จากัดนัน้ และ
3.ในสังคมมักมีกลุ่มต่างๆ ที่มีเป้ าหมายไม่เหมือนกัน กลุ่มเหล่านี้จึงต้องแข่งขันช่วงชิงกันบรรลุ
เป้ าหมายนัน้ อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการกระทบกระทังระหว่
่
างกลุ่มได้ ดังนัน้ การขัดแย้งจึงเป็ นเรื่องธรรมดา

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
- ทาการศึกษาสภาพปั ญหาของสังคมไทย ในการมองผ่านมิติ ของเศรษฐศาสตร์การเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ
- ศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลในจังหวัดชัยภูมิ
- ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆของสังคมทีซ่ อ้ นทับกันอยู่อย่างหลากหลาย ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนาและอุดมการณ์
- ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจและระบบสังคม
- ศึกษาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองโดยเน้นทีก่ ารวิเคราะห์เชิงประวัตศิ าสตร์
- ศึกษาการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยเน้นการวิเคราะห์ทค่ี วามขัดแย้งและการขัดกัน
ขอบเขตด้านเวลา
ทาการศึกษาวิจยั ตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
ขอบเขตด้านพืน้ ที่
ทาการศึกษาวิจยั ในพืน้ ที่ จังหวัดชัยภูมิ

9

อ้างอิงแล้ว, เศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎี สงั คมวิ พากษ์, (ขอนแก่น:คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557).
10
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์, ทฤษฎีสงั คมวิ ทยา เนื้ อหาและแนวการใช้ประโยชน์ เบือ้ งต้น, (กรุงเทพมหานคร:
โครงการตาราพืน้ ฐาน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550).
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ขอบเขตด้านประชากร ( ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง )
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือประชากรในจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้สญ
ั ชาติไทยจากจานวนประชากร
11
ทัง้ หมด 1,127,423 คน โดยการคานวณจากสูตร ของ ทาโร ยามาเน่ ( Taro Yamane )
n

N
1  Ne 2

n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
e แทน ระดับของความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้
N แทน ขนาดประชากร
แทนค่าในสูตร

n

1,127 ,423
1  (1,127 ,423)(0.05) 2

n = 400
ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรคือ 400 คน โดยการสุม่ ตามสะดวกจากประชากรใน 16 อาเภอ
ของจังหวัดชัยภูมิ เฉลีย่ อาเภอละ 25 คน
วิ ธีการเก็บและการวิ เคราะห์ขอ้ มูล เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์
โดยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณลักษณะทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2. แบบสอบถามเกีย่ วกับความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิ
ตอนที่ 3. แบบสอบถามเกีย่ วกับโครงสร้างอานาจทางสังคมในจังหวัดชัยภูมิ
ตอนที่ 4.ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
โดยทาการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จงั หวัดชัยภูมิ จาก 16 อาเภอ จานวน 400 คน
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ซึง่ เป็ นการวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ หลังจากนัน้ นาข้อมูลมา
เคราะห์ทางสถิตแิ ละสังเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตีความจากเนื้อหาทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์

ผลการวิ จยั
ตารางที่ 1 สรุปแบบสอบถามเกีย่ วกับคุณลักษณะทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
1.เพศ
ชาย
11

จานวน

ร้อยละ

204

51.0

พิชติ ฤทธิ ์จรูญ,ระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางสังคมศาสตร์,(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ เฮ้า ออฟ เคอร์มสี ท์, 2551).
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หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 - 40 ปี
41 - 60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
3. อาชีพ
นักเรียนนักศึกษา
รับจ้าง
รับราชการ
เกษตรกร/ทาไร่/ทานา
พนักงานบริษทั เอกชน
นักการเมือง
อื่นๆ โปรดระบุ

196

49.0

80
189
122
9

20.0
47.3
30.5
2.3

49
85
118
63
29
25
31

12.3
21.3
29.5
15.8
7.3
6.3
7.8

4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

35
58
139
148
20

8.8
14.5
34.8
37.0
5.0

5. ที่พกั อาศัย
บ้านพักตนเอง
หอพัก
บ้านญาติ
คอนโดมิเนียม
อื่นๆ….

335
32
20
1
12

83.8
8.0
5.0
.3
3.0

สรุปผลการวิ จยั
สรุปผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิ จยั และอภิ ปรายผล
1. สภาพปัญหาของสังคมไทย ในการมองผ่านมิ ติของเศรษฐศาสตร์การเมือง ในพืน้ ที่จงั หวัด
ชัยภูมิ ได้แก่ ในจังหวัดชัยภูมมิ คี วามสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยม เห็นคุณค่าของวัตถุนิยม และเงินตรา ใน
ขณะเดียวกันก็มคี วามสัม พันธ์ทางสังคมแบบระบบอุปถัมภ์ ประชาชนยากจน รายได้ไม่พอกับรายจ่ายใน
ครอบครัว สินค้า เกษตรราคาตกต่ าในขณะที่สนิ ค้าอุ ปโภคบริโภคกลับ มีราคาสูงขึ้น เมื่อรายได้ไม่พอกับ
รายจ่ า ยก็มีก ารกู้เ งิน มาใช้จ่ า ยทัง้ การกู้เ งิน ในระบบและการกู้เ งิน นอกระบบ เกิด ปั ญ หาหนี้ สิน ตามมา
โดยเฉพาะปั ญหาหนี้นอกระบบได้ส่งผลกระทบต่ อการใช้ชีวิตเนื่องจากดอกเบี้ยมีราคาแพงและต้องคอย
หลบหนี ค นทวงหนี้ เนื่ อ งจากไม่ มีเ งิน ที่จ ะมาใช้ห นี้ คืน ใครที่เ ป็ น เจ้า ของปั จ จัย การผลิต ก็จ ะได้เ ปรีย บ
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โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าที่มีเชื้อสายจีนและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองที่มอี ทิ ธิพลเป็ นกลุ่มที่ ควบคุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมซิ ง่ึ แสดงได้ถงึ ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยม ในขณะเดียวกันก็มกี ารขูดรีด
ระหว่างชนชัน้ โดยเฉพาะนายทุนชนชัน้ บนทีเ่ ป็ นเจ้าของกรรมสิทธิที์ ด่ นิ การขูดรีดโดยการขึน้ ราคาค่าเช่าทีด่ นิ
เนื่องจากประชาชนในจังหวัดชัยภูมบิ างส่วนมีปัญหาที่ดนิ ทากิน คือไม่มที ด่ี นิ ทากินเป็ นของตนเอง เกิดการ
ต่อสูด้ น้ิ รนระหว่างชนชัน้ เพื่อให้ตนเองมีชวี ติ รอดชนชัน้ รากหญ้าบางส่วนต้องอพยพไปขายแรงงานยังพืน้ ทีอ่ ่นื
เช่น กรุง เทพมหานคร จัง หวัดระยอง จังหวัดชลบุรี ฯลฯ เพื่อชีวิตความเป็ น อยู่ท่ดี ีข้นึ บางคนเลือกที่จ ะ
แต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อเลื่อนสถานะทางชนชัน้ เป็ นชนชัน้ กลางและชนชัน้ สูงในสังคมโดยการถูกครอบงา
จากแนวคิดทุนนิยม
2. ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลในจังหวัดชัยภูมิมีลกั ษณะดังนี้ คือ ประชาชนใน
ชัยภูมอิ ยู่รวมกันเป็ นกลุ่มในสังคมเป็ นระบบอุปถัมภ์ โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์ได้แก่ มีความสัมพันธ์แบบพี่
น้องกัน, พ่อ–แม่–ลูก, เจ้านายลูกน้อง, เครือญาติ, คนรูจ้ กั , เพื่อนมิตรสหาย, นายจ้างกับลูกจ้าง นอกจากนี้ยงั
มีการแบ่งชนชัน้ อย่างชัดเจนระหว่างชนชัน้ สูงหรือโครงสร้างส่วนบนทีเ่ ป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต และชนชัน้
รากหญ้าหรือโครงสร้างส่วนล่างทีเ่ ป็ นผูข้ ายแรงงาน ซึง่ ก่อให้เกิดความแปลกแยกระหว่างชนชัน้
3. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆของสังคมที่ ซ้อนทับกันอยู่อย่างหลากหลาย
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิ จ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนาและอุดมการณ์ ในจังหวัด
ชัยภูมิ มีลกั ษณะสาคัญดังนี้ ในจังหวัดชัยภูมเิ ป็ นสังคมระบบอุปถัมภ์มคี วามสัมพันธ์กนั ดังนี้คอื
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิ จและการเมือง ในจังหวัดชัยภูมมิ คี วามสัมพันธ์กนั อย่างชัดเจน
ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง กล่าวคือการเมืองในจังหวัดชัยภูมจิ ะเป็ นตัวกาหนดเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ
โดยเฉพาะกลุ่ ม พ่ อ ค้า ที่มีเ ชื้อ สายจีน และกลุ่ ม ลูก หลานเจ้า เมือ งชัย ภูมิท่ีเ ป็ น เจ้า ของกิจ การและควบคุ ม
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของจังหวัดชัยภูมจิ ะเป็ นคนกาหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิ ซึง่ ปั จจุบนั ทัง้
กลุ่มพ่อค้าทีม่ เี ชือ้ สายจีนและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองชัยภูมหิ นั มาเล่นการเมือง ทัง้ การเมืองระดับท้องถิน่ และ
การเมืองระดับชาติโดยการสนับสนุ นทางการเงินจากทัง้ กลุ่มพ่อค้าที่มีเชื้อสายจีน กลุ่มลูกหลานเจ้าเมือง
ชัยภูมิ และกลุ่มนายทุนในระดับชาติและระดับท้องถิน่
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิ จกับวัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมคิ นไทยเชื้อสายจีนโดยเฉพาะ
กลุ่มพ่อค้าที่มเี ชือ้ สายจีนและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองชัยภูมจิ ะมีวฒ
ั นธรรมในการชอบค้าขายจึงกลายมาเป็ น
เจ้าของกิจการและควบคุมเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิ ในขณะทีค่ นชัยภูมสิ ่วนใหญ่และโดยทัวไปมี
่ วฒ
ั นธรรม
ชอบรับราชการและประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในปั จจุบนั ในจังหวัดชัยภูมกิ ม็ กี ารนาเอาวัฒนธรรมมาทา
ให้เป็ นสินค้ายกตัวอย่างเช่น หมอลา ซึง่ เป็ นศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานมีการนาหมอลามาทาเป็ นธุรกิจมา
ทาเป็ นสินค้าจนกลายเป็ นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหมอลา วงหมอลาที่สาคัญของจังหวัดชัยภูมคิ อื วงหมอลา
คณะหนึ่งเพชรเมืองชัย นอกจากนี้ชาวจังหวัดชัยภูมยิ งั นิยมชื่นชอบว่าจ้างหมอลามาทาการแสดงสมโภชน์ใน
งานต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง งานกฐิน ผ้าป่ า งานทาบุญฉลองอัฐิ ฯลฯ โดยอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหมอ
ลามีสว่ นในการกระตุน้ เศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมแิ ละเศรษฐกิจของประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิ จกับศาสนา ในจังหวัดชัยภูมสิ ่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยึด
มันในประเพณี
่
12 เดือน หรือ ฮีต 12 คอง 14 ทีเ่ ป็ นวัฒนธรรมของชาวอีสาน ชาวชัยภูมมิ นี ิสยั ชอบทาบุญทัง้
โดยการบริจาคเงิน และสิง่ ของตามกาลังทรัพย์และความศรัทธาทีต่ นเองมีอยู่ บางคนก็อาศัยความเชื่อของคน
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มาประกอบอาชีพเลีย้ งชีพ เช่น ร้านเช่าพระในจังหวัดชัยภูมิ ร้านรับซือ้ ของเก่าร้านดูดวง ซึง่ ต่างก็มรี ายได้
สามารถเลีย้ งดูครอบครัวได้ ที่สาคัญในจังหวัดชัยภูมมิ พี ระเกจิทม่ี ชี ่อื เสียง และเป็ นพระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิชอบ
เยอะ ยิง่ วัดป่ ายิง่ มีเยอะซึง่ ก็มสี ว่ นอย่างมากต่อเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมโิ ดยเฉพาะการรับบริจาคเงินจากพระเก
จิช่อื ดังในการระดมเงินทุนก่อสร้างอาคาร โรงเรียน โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชัยภูมทิ ่ี เป็ นผลมาจากแรง
ศรัทธาในศาสนาของผูบ้ ริจาคนันเอง
่
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเศรษฐกิ จ กับ อุ ด มการณ์ ในอดีต จัง หวัด ชัย ภู มิใ นแต่ ล ะพื้น ที่ต่ า งมี
อุดมการณ์ทแ่ี ตกต่างกันโดยเฉพาะอุดมการณ์ทางการเมืองจนทาให้เกิดความขัดแย้งกันจนกลายเป็ นเสือ้ แต่
ละสีต่างฝ่ ายต่างคิดว่าอุดมการณ์และแนวคิดของกลุ่มตนถูกต้องไม่ยอมรับฟั งความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันจน
นาไปสูก่ ารชุมนุมประท้วงในจังหวัดชัยภูมกิ ระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด ประชาชนไม่กล้าใช้จ่ายเงินต่างเก็บ
เงินไว้และพ่อค้าก็ไม่กล้าลงทุนกลัวจะไม่มคี นซือ้ สินค้าอันเป็ นผลมาจากอุดมการณ์ทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ในระบบเศรษฐกิ จและระบบสังคมในจังหวัดชัยภูมิ มี
ลักษณะสาคัญคือ ในจังหวัดชัยภูมใิ นเขตตัวอาเภอเมืองและในเขตอาเภออื่นๆทีเ่ ป็ นเทศบาลจะมีสภาพเป็ น
สังคมเมือง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและพาณิชยกรรม ถ้านอกเขตเมืองจะเป็ นลักษณะของสังคมชนบท
ซึง่ เป็ นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดชัยภูมสิ ว่ นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่กม็ หี ลายพืน้ ทีใ่ นจังหวัด
ชัยภูมทิ พ่ี ฒ
ั นากลายเป็ นสังคมเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลทีไ่ ม่ใช่ตวั อาเภอต่างๆ เช่นเทศบาลตาบลบ้าน
ค่ายหมื่นแพ้ว อาเภอเมืองชัยภูมิ เทศบาลตาบลบ้านเป้ า อาเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่มีการพัฒนาจากสังคม
ชนบทไปสู่สงั คมเมือง ในจังหวัดชัยภูมปิ ระชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท เป็ นสังคมเกษตรกรรมแบบ
ประเพณีนา กล่าวคือ วิถีชวี ติ จะผูกพันธ์กบั วัฒนธรรมของชาวอีสานนัน่ คือประเพณี 12 เดือน หรือ ฮีต 12
คอง 14 เช่นประเพณีบุญเดือน 6 ในเขตอาเภอเมืองชัยภูมิ ทีจ่ ะมีประจาทุกปี โดยในงานประเพณีบุญเดือน 6
จะมีการจัดทาพานบายศรีของชุมชนต่างๆในอาเภอเมืองชัยภูมิ แล้วแห่เป็ นขบวนเพื่อไปสักการะเจ้าพ่อพระ
ยาแลซึ่งเป็ นเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ณ หนองปลาเฒ่าในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประเพณีแห่กระธูปออก
พรรษาของอาเภอหนองบัวแดงทีม่ ปี ระจาทุกปี เช่นเดียวกัน เป็ นต้น
ในเขตตัวอาเภอเมืองชัยภูมิ ผูท้ ม่ี อี านาจและมีอทิ ธิพลคือกลุ่มพ่อค้าทีม่ เี ชือ้ สายจีนทีอ่ พยพมาจากจีน
แผ่นดินใหญ่และกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองชัยภูมิ โดยเฉพาะเจ้าเมืองชัยภูมคิ นแรกคือ พระยาภักดีชุมพล (แล) ที่
ชาวจังหวัดชัยภูมเิ รียกกันโดยทัวไปว่
่ า “เจ้าพ่อพระยาแล ” นอกจากนี้ยงั มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างกลุ่มพ่อค้า
ทีม่ เี ชื้อสายจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่และกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองชัยภูมทิ ส่ี บื เชือ้ สายมาจากเจ้าเมือง
ชัยภูมโิ ดยมีการแต่งงานกันระหว่างกลุ่มพ่อค้าทีม่ เี ชือ้ สายจีนทีอ่ พยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่และกลุ่มลูกหลาน
เจ้ า เมือ งชัย ภู มิท่ีสืบ เชื้อ สายมาจากเจ้ า เมือ งชัย ภู มิท ัง้ นี้ ก็เ พื่อ ผลประโยชน์ ท างธุ ร กิจ และการเ กื้อ กู ล
ผลประโยชน์ซ่งึ กันและกัน ในเขตอาเภออื่นๆรอบนอกของจังหวัดชัยภูมกิ จ็ ะมีลกั ษณะการแต่งงานระหว่าง
กลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองและกลุ่มพ่อค้าทีม่ เี ชือ้ สายจีนเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่าง เช่น ในเขตอาเภอภูเขียว อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ ทีส่ าคัญเมื่อใดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางสังคม เช่น การเลือกตัง้ ส.ส. ถ้า ส.ส.ทีเ่ คย
ได้รบั เลือกตัง้ ไม่ได้รบั การเลือกตัง้ หรือเปลีย่ นพรรคหรือแม้แต่การเลือกตัง้ ระดับท้องถิน่ หากคนทีไ่ ด้รบั การ
เลือกตัง้ เป็ นนักการเมืองคนใหม่ไม่ใช่นักการเมืองกลุ่มเดิมก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิ เช่น ราคา
สินค้าเกษตรสูงขึน้ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถูกลง ในทานองเดียวกันหากราคาสินค้าเกษตรตกต่ าและราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึน้ เศรษฐกิจ ถดถอยก็จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมใิ น
การเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไปโดยนักการเมืองเดิมก็จะไม่ได้รบั การเลือกตัง้ นันเอง
่
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5. การวิ เคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองโดยเน้ นที่การวิ เคราะห์เชิ งประวัติศาสตร์
ในอดีตจังหวัดชัยภูมมิ กี ารแบ่งฝ่ ายทางการเมืองโดยมีเสือ้ สีต่างกันแบ่งพรรคแบ่งฝ่ าย ความขัดแย้ง
เรื่องของผลประโยชน์ ความไม่ เ ข้าใจกัน มีการใช้ความรุน แรงในการต่ อต้า นการดาเนิ นงานของภาครัฐ
การพัฒนาในจังหวัดชัยภูมไิ ม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ความขัดแย้งระหว่างข้าราชการประจาและ
นักการเมืองท้องถิน่ และนักการเมืองระดับชาติ ในอดีตอาเภอหนองบัวแดงเป็ นพืน้ ทีข่ องคอมมิวนิสต์ทต่ี ่อต้าน
การทางานของรัฐบาล แต่ปัจจุบนั ก็ไม่ได้มปี ั ญหาเกีย่ วกับคอมมิวนิสต์แล้ว นอกจากนี้มปี ั ญหาเรื่องทีด่ นิ ทากิน
โดยเป็ นความขัดแย้งกันระหว่างอุทยานแห่งชาติกบั ชาวบ้านและนายทุน เนื่องจากชาวบ้านบุกรุกอุทยาน
แห่งชาติในการทาไร่ ทาสวนยางพารา ปลูกอ้อย โดยทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิในการครอบครองที
ด่ นิ ซึง่ ในปั จจุบนั
์
ก็ยงั มีปัญหาเรื่องทีด่ นิ ทากินอยู่ ในประวัตศิ าสตร์จงั หวัดชัยภูมไิ ม่มคี วามขัดแย้งทีร่ ุนแรงเหมือนจังหวัดอื่นๆ
เนื่องจากมีศูนย์รวมในการยึดเหนี่ยวจิตใจและความเชื่อนัน่ คือ “ เจ้าพ่อพระยาแล” หรือ พระยาภักดีชุมพล
(แล) ซึง่ เป็ นเจ้าเมืองชัยภูมคิ นแรก โดยต่างเคารพและศรัทธาซึง่ หากมีการทะเลาะกันรุนแรงเกรงว่าจะทาให้
เจ้าพ่อไม่สบายใจ อะไรทีย่ อมกันได้กจ็ ะยอมตามไม่อยากทะเลาะขัดแย้งกัน
6. การวิ เคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยเน้ นการวิ เคราะห์ที่ความขัดแย้ง และการ
ขัดกัน
ปั ญหาความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิเกิ ดจากสาเหตุ จุดมุ่งหมายไม่ตรงกัน ค่านิยมแตกต่างกัน
การแสดงความคิดเห็นทีต่ ่างกัน, การชิงดีชงิ เด่นกัน การแบ่งพรรคแบ่งพวกในหน่ วยงานและองค์กรต่า งๆ, มี
การต่อสูแ้ ละขัดขวางการกระทาของอีกฝ่ าย,เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนบุคคลมากกว่าส่วนรวม, การแบ่งชน
ชัน้ ในสังคม, ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ข้าราชการใช้อานาจในทางทีไ่ ม่ถูกต้อง เอือ้ ประโยชน์พวกพ้อง
,สถานะครอบครัวรายได้แตกต่ างกัน , ความไม่เข้าใจกัน , ขาดความสามัคคี นักการเมืองแต่ละฝ่ ายขัดแย้ง
ผลประโยชน์กนั , ไม่ยอมรับฟั งความคิดเห็นของอีกฝ่ าย, การแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมือง การทุจริต
คอร์รปั ชัน,
่ ความต้องการทีต่ รงกันข้ามกันในขณะหนึ่ง ความขาดแคลนทรัพยากรทีถ่ ูกกาหนดโดยสังคม, เห็น
ความสาคัญของวัตถุนิยมและเงินตราอันเป็ นผลมาจากแนวคิดทุนนิยม,ความขัดแย้งส่วนบุคคลมีเรื่องทะเลาะ
กันมาก่อน, รับรูข้ า่ วสารทีผ่ ดิ รับฟั งข้อมูลด้านเดียว ยิง่ พัฒนายิง่ ทาให้สงั คมแตกแยกช่องว่างระหว่างรายได้
ของคนจนกับคนรวยเพิม่ มากขึน้ รวยกระจุก จนกระจาย
ผลกระทบที่เกิ ดความขัดแย้ง ได้แก่
ความสับสนวุ่นวายไม่มรี ะเบียบในสังคม ขาดความสามัคคีในหมู่คณะเกิดความล่าช้าในการพัฒนา
ด้านต่างๆ ประชาชนไม่สนใจในการทางานร่วมกัน มีความตึงเครียดในการทางาน มีการแบ่งชนชัน้ เกิดความ
รุนแรงในสังคม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของจังหวัดลดลง การชุมนุ มประท้วงอาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บและเสียชีวติ ได้จากปั ญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาจขยายวงกว้างเป็ นความขัดแย้งของคนส่วน
ใหญ่ในสังคมได้ ผลกระทบทางด้านจิตใจ หดหู่ใจ วิตกกังวล เด็กและเยาวชนนาไปเป็ นแบบอย่างทีไ่ ม่ดแี ละ
นาไปปฏิบตั เิ หมือนกับทีผ่ ใู้ หญ่กระทา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ได้แก่
มีการเจรจาพูดคุย ประนีประนอม จัดอบรมหรือทากิจกรรมร่วมกันโดยเป็ นการฝึ กการอยู่ร่วมกันใน
กลุ่ม ปรับความเข้าใจกัน รับฟั งเหตุผลซึง่ กันและกัน หาวิธใี นการแก้ไขปั ญหาร่วมกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและแก้ไขปั ญหาร่วมกัน ปลูกฝั งเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จกั เอือ้ เฟื้ อแบ่งปั นไม่เอารัดเอา
เปรียบผูอ้ ่นื เป็ นคนมีเหตุผลใช้วจิ ารณญาณในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ รูร้ กั สามัคคีเป็ นพลเมืองทีด่ ี ใช้หลัก
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ธรรมะ ทางสายกลาง ถอยคนละก้าว รูจ้ กั ยอมตาม เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จงั หวัดชัยภูมจิ ะ
มีความขัดแย้งกันแต่กไ็ ม่ถงึ กับขัน้ รุนแรงเหมือนจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากชาวจังหวัดชัยภูมทิ กุ คนต่างมีความเชื่อ
และศรัทธาในองค์เจ้าพ่อพระยาแล ซึง่ เป็ นเจ้าเมืองชัยภูมคิ นแรกเหมือนกันและทุกคนต่างมีความเชื่อว่าตน
เป็ นลูกหลานเจ้าพ่อพระยาแล หากมีการทะเลาะขัดแย้งกันก็จะทาให้เจ้าพ่อพระยาแลไม่ช่นื ชอบและไม่สบาย
ใจอะไรทีย่ อมกันได้ชาวจังหวัดชัยภูมกิ จ็ ะยอมกันเพื่อถวายเจ้าพ่อพระยาแล สังเกตได้จากงานกาชาดจังหวัด
ชัยภูมิ และงานบุญเดือน 6 ทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อถวายเจ้าพ่อพระยาแล เพราะชาวจังหวัดชัยภูมทิ ุกคน
ต่างเคารพและศรัทธาและมีสงิ่ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคือเจ้าพ่อพระยาแลเหมือนๆ กัน
7. เพื่อนาทฤษฎี ไปประสานกับการปฏิ บตั ิ ในการต่อสู้เพื่อชี วิตและความเป็ นธรรมของคน
ส่วนใหญ่ในสังคม จากการวิเคราะห์ พบว่า จังหวัดชัยภูมเิ ป็ นไปตามทฤษฎีของมาร์กซิสกล่าวคือ รากฐาน
ของประวัตศิ าสตร์จงั หวัดชัยภูมคิ อื การต่อสูร้ ะหว่างชนชัน้ ในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั เศรษฐกิจในจังหวัด
ชัยภูมยิ งั เป็ นรากฐานของปรากฏการณ์ในสังคมชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมยิ งั มีความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยม
และแบบระบบอุปถัมภ์ ยังมีการขูดรีดระหว่างชนชัน้ การต่อสูด้ น้ิ รนทางชนชัน้ การแบ่งชนชัน้ มีความแปลก
แยกโดยเฉพาะระหว่างโครงสร้างส่วนบนซึง่ ได้แก่กลุ่มพ่อค้าเชือ้ สายจีนและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองชัยภูมแิ ละ
โครงสร้างส่วนล่างซึ่งได้แก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานรับจ้างในจังหวัดชัยภูมิรวมถึงชนชัน้ กลาง ที่ไม่ได้เป็ น
เจ้าของปั จจัยในการผลิต ยังมีความเหลื่อมล้าในด้านรายได้และการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ
ส่วนความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมเิ ป็ นไปตามแนวคิดของมาร์กซิส กล่าวคือ สาเหตุท่นี าไปสู่การ
ปฏิวตั ขิ องชนชัน้ ล่างทางสังคมเกิดจากกระบวนการ มีความต้องการในการผลิต เกิดการแบ่งแยกแรงงาน มี
การสะสมและพัฒนาทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล ความไม่เท่าเทียมทางสังคมมีมากขึน้ เกิดการต่อสูร้ ะหว่างชนชัน้ ใน
สังคม ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าทีน่ ิยมที่มองว่าสังคมเป็ นระบบหนึ่งๆ ระบบนัน้
ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่สมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน แต่ความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิ ไม่ได้มคี วามรุนแรงเหมือน
จังหวัดอื่นๆ เนื่องจากมีศูนย์รวมใจเดียวกันนัน่ คือ “เจ้าพ่อพระยาแล” ซึง่ เป็ นเจ้าเมืองชัยภูมคิ นแรก อะไรที่
ยอมกันได้กจ็ ะยอมเพื่อถวายเจ้าพ่อพระยาแล สังเกตได้จากเวลาจะทาพิธกี รรมต่างๆชาวจังหวัดชัยภูมกิ จ็ ะมี
การเสีย่ งทายถามเจ้าพ่อพระยาแลก่อ นว่าควรทาอย่างไร หรือทาได้หรือไม่ และจะมีการนาสิง่ ของต่างๆ มา
ถวายเจ้าพ่อเมื่อตนเองสมหวังในเรื่องต่างๆ มีการนาเอาวัฒนธรรมมาทาให้เป็ นสินค้าสร้างรายได้เลีย้ งชีพเป็ น
เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหมอลาซึง่ สอดคล้องกับสานักคิดแฟรงก์เฟิ รต์ ทีใ่ ห้ความสนใจ
คือการทีส่ ่อื ทาให้ "วัฒนธรรม" แปรสภาพมาเป็ น "สินค้า" หรือในภาษาของนักคิดสายแฟรงก์เฟิ รต์ ทาให้ทุก
อย่างกลายเป็ น วัฒนธรรมสาหรับคนหมู่มาก (mass culture) กล่าวคือมีการผลิตวัฒนธรรมเพื่อกาไร ซึง่ นัก
คิดสายแฟรงก์เ ฟิ ร์ตเห็นว่ า เป็ นการทาลายคุ ณค่าทางวัฒ นธรรม ดังนัน้ สาหรับนักคิดสายแฟรงก์เฟิ ร์ต
วัฒนธรรมจึงไม่มวี ฒ
ั นธรรมชัน้ สูง (hi-culture) หรือวัฒนธรรมชัน้ ล่าง (lo-culture) คงมีแต่เพียงวัฒนธรรม
สาหรับคนหมู่มากทีต่ ่างถูกผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการขายวัฒนธรรมในฐานะของสินค้า ทีค่ ุณค่านัน้
ได้ถูกทาลายลงไปแล้วทัง้ หมดเท่านัน้ โดยหมอลาได้ถูกทาลายคุณค่าทางวัฒนธรรมลงเป็ นแต่เพียงวัฒนธรรม
สาหรับคนหมู่มากทีต่ ่างถูกผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการขายวัฒนธรรมในฐานะของสินค้า นอกจากนี้
รัฐบาลและหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุ นการสร้างงานสร้างรายได้ ในจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริม
สนับสนุ นการแปรรู ปสินค้าเกษตรเพื่อเพิม่ มูลค่า สนับสนุ นการท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชัยภูมเิ ป็ นเมือง
ท่องเทีย่ วมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติทส่ี วยงามทัง้ สถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม
เช่น มอหิน ขาว น้ าตกตาดโตน เขื่อ นจุฬ าภรณ์ ทุ่ง กระมัง ทุ่ง ดอกกระเจียว อุทยานแห่ งช าติป่าหินงาน
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อุทยานแห่งชาติไทรทอง ป่ าปรงพันปี เขื่อนลาปะทาว ปรางค์ก่สู มัยขอมเรืองอานาจ หมู่บ้านทอผ้าไหมที่มี
ชื่อเสียงในอาเภอบ้านเขว้า ทีล่ ว้ นต่างมีอตั ลักษณ์และเอกลักษณ์ของตนเองทีส่ ามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มา
เทีย่ วชมได้ ซึง่ ก็จะเป็ นการสร้างรายได้และเป็ นการกระจายรายได้ให้กบั ประชาชนในจังหวัดชัยภูมสิ ร้างความ
เป็ นธรรมให้กบั คนส่วนใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ โดยจะต้องมีแผนความร่วมมือและมีการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันจากทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคประชาสังคม

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในสังคมเพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างกันในสังคม เลิกเห็นแก่
ผลประโยชน์สว่ นบุคคลมากกว่าส่วนรวม หยุดการแบ่งชนชัน้ แบ่งพรรคแบ่งพวก ผูน้ าควรเป็ นตัวอย่างให้กบั
ประชาชนมีความรักใคร่ต่อกันอย่างแท้จริง รับฟั งปั ญหาของประชาชนให้มากขึน้ ควรมีการส่งเสริมอาชีพและ
เพิม่ รายได้ให้กบั ประชาชน จังหวัดชัยภูมเิ ป็ นเมืองน่าอยู่ แต่ไม่มอี ะไรโดดเด่นควรมีการพัฒนาอัตลักษณ์ของ
ชัยภูมขิ น้ึ มา ควรมีการเรียนการสอนเรื่องของหน้าทีพ่ ลเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมให้กบั เยาวชนคนรุ่น
ใหม่และควรสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาให้มากกว่านี้
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