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บทคัดย่อ
การใช้ ปื น เถื่อนสร้างอานาจของกลุ่ ม คนในท้ องถิ่น แห่ ง หนึ่ ง
บริเวณเชิงเขาบรรทัด พบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเงื่อนไข
3 ประการที่สอดคล้องกันพอดี คือ สภาพเชิงโครงสร้างของสังคม การมี
ปืนที่สอดคล้องกับยุคสมัย และความรู้สึกนึกคิดของผู้คน กล่าวคือสังคม
ชนบทแต่เดิมที่เป็นสังคมที่อยู่ไกลอานาจรัฐ ชาวบ้านมีความจาเป็นต้อง
หาวิ ธี ก ารปกครองกั น เอง โดยการจั ด การความสั ม พั น ธ์ เชิ ง อ านาจ
ระหว่ า งกลุ่ ม คนผ่ า นความสั ม พั น ธ์ แ บบเครื อ ข่ า ย การเลื อ กมี ปื น
ปฏิบัติการขึ้นอยู่กับความจาเป็นหลัก คือ ใช้ในเชิงป้องกันอันตรายที่เขา
เผชิ ญ อยู่ การใช้ปื น เป็ น ลั กษณะหมุ น เวียนกัน ในเครือข่ายด้ วยความ
ไว้วางใจที่มีต่อกัน เมื่อโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไป คือการสู้รบระหว่าง
กองกาลังคอมมิวนิสต์กับฝ่ายรัฐบาล เป็นผลให้ชาวบ้านขาดความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องใช้ปืนที่เข้ามาในพื้นที่นี้จานวน
มากเพื่อสร้างความมั่นคงกันเอง หลังจากนั้นก็มีนโยบายเชิงสังคมและ
เศรษฐกิจเข้าถึงพื้นที่ ทาให้คนบางกลุ่มได้แก่ผู้ปกครองท้องถิ่นและผู้มี
อิ ท ธิ พ ลในทางเป็ น นั ก เลง รวมถึ ง อดี ต ผกค.ด้ ว ยใช้ อ านาจปื น ที่ มี
ประสิท ธิภ าพสูงไปแสวงหาผลประโยชน์จากคนด้อยอานาจและจาก
ทรัพยากรส่วนรวม ถือว่าส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ทาอย่างผิดกฎหมาย
และมีผลกระทบกับคนท้องถิ่น แม้ต่อมาอานาจรัฐได้เข้ามาดูแลท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง แต่การใช้ปืนในลักษณะดังกล่าวจึงมีอยู่ต่อเนื่อง ผู้ถือครอง
ในปั จ จุ บั น ได้ ข ยายตั ว ไปสู่ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลขนาดใหญ่ ที่ ส ามารถสร้า งผล
สะเทือนแก่สังคมในวงกว้างอย่างสอดคล้องกับอานุภาพของอาวุธ โดย
เกิดจากเงื่อนไข 2 ประการที่สอดคล้องกันพอดี ประการแรก คือ มีคนที่
พร้อ มจะเป็ น มิ จ ฉาชี พ กลุ่ ม ข้ า ราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งร่ว มกั น แสวงหา
ผลประโยชน์ ประชาชนไม่สนใจจับผิดในขณะที่สังคมภายนอกก็ไม่สนใจ
ประการที่สอง วงการค้ายาเสพติดในประเทศไทยขยายขอบเขตอย่าง
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กว้างขวาง จนเกิดนักเลงสมัครเล่นหลายกลุ่ม และได้สร้างผลกระทบกับ
ผู้คนในท้องถิ่นจานวนมาก เช่ น ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอาเปรียบ
และเสียศักดิ์ศรี
คำสำคัญ: ปฏิบัติการสร้างอานาจ ปืนเถื่อน
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Abstract
The use of illegal guns to generate power amongst
locals living at the foot of the Banthat Mountain Ranges has
been witnessed for a long time due to three conditions:
social structure, the trend of having a gun, and people’s
feelings and thinking. Originally, this rural society stayed far
from state power; therefore, local people needed to find
ways to govern each other. They managed power relations
between different groups of people by means of network
relationships. Having a gun was a necessity – they were
used to prevent the dangers they encountered. Guns were
circulated within a network based on mutual trust within
groups. When the social structures changed, featured by
battles between the forces of the Communist Party of
Thailand and the goverment, this deprived locals of safety
in terms of life and property. Thus, they needed to use guns
which were introduced to the area in large numbers to
create security amongst themselves. Later, when social and
economic policies reached the area, certain groups of
locals, including local administrators and criminal influences,
as well as members of the Communist Party of Thailand,
utilized high-performance guns to exploit vulnerable people
and common resources. Most of their activities were illegal
and had negative impacts on local people. Later, despite
state authorities’thorough over sight of the local area, gun
use still continued to exist. Today, gun holders extend to
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influential people who can create a great impact on society
in a wider scope, in line with the power of such weapons.
This phenomenon results from two factors. Firstly, there are
people who are ready to be unlawful, officials cooperatein
exploitation, and local people and people outside the area
do not pay attention to this issue. Secondly, the drug trade
in Thailand is expanding, which results in the establishment
of many criminal groups. This has an impact on many local
people, for example, they do not receive justice, are
exploited, and lose their dignity.
Keywords: Power Generation, Unregistered Gun
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บทนำ
บทความวิชาการชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปืน
เถื่อ นกับ การสร้า งอ านาจและการต่ อ รองทางอานาจของกลุ่ ม คนใน
ท้องถิ่น: ศึกษากรณีท้องถิ่นแห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขาบรรทัด”1 โดยผู้เขียน
ได้ ป รั บ เนื้ อ หาให้ เข้ า กั บ หั ว ข้ อ ของบทความที่ พ ยายามอธิ บ ายและ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ การใช้ปืนเถื่อนสร้างอานาจตั้งแต่ปี 2477 ปีที่รัฐ
ไทยออก พ.ร.บ.การใช้อาวุธปืน 2 จนถึงปัจจุบัน ว่า การครอบครองปืน
เถื่อนมีบทบาทในการสร้างอานาจแก่ผู้ครอบครองอย่างไร และเงื่อนไข
ใดที่ ท าให้ ค นในพื้ น ที่ มี การใช้ ปื น เถื่อนกัน อย่ า งแพร่หลาย โดยใช้ วิ ธี
การศึกษาในแนวประวัติศาสตร์ สัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
คือกลุ่มผู้ใช้ปืนเถื่อนในการสร้างอานาจ ผ่านคนสามรุ่นคือ รุ่นสูงอายุ
8 คน รุ่น วั ยกลางคน 11 คน และกลุ่ ม วัย รุ่น 4 คน รวมทั้ งผู้ผ ลิ ตปื น
เถื่ อ นและช่ า งซ่ อ มปื น 2 คน โดยผู้ เขี ย นได้ วิ เคราะห์ ให้ เห็ น ว่ า การ
ครอบครองปืนเถื่อนนั้นมีผลต่อการสร้างอานาจ รวมทั้งวิเคราะห์ให้เห็น
ถึงเงื่อนไขที่ทาให้เกิดการสร้างอานาจในสังคมว่ามีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คาว่า “ปืนเถื่อน” โดยความหมายตามตัวก็หมายถึงปืนที่ผู้ถือ
ครองไม่ ได้ มาตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรัฐไทยได้ป ระกาศใช้
กฎหมายเกี่ยวกับปืนเถื่อนมาตั้งแต่ พ.ศ.2477 นอกจากนั้นมีความหมาย
ทางสังคมที่ขึ้นอยู่กับยุคสมัย
ในสมัยก่อนที่การพัฒนาสมัยใหม่ยังเข้าถึงชนบทได้น้อย การ
ซื้อปืนที่ถูกกฎหมายสาหรับชาวบ้านแทบเป็นไปไม่ได้เลย เพราะออกไป
1

งานวิจยั ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดูรายละเอียดในพระราชบัญญัตอิ าวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง
พุทธศักราช 2490
2
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หาซื้อยาก ราคาแพง กระบวนการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายก็
เป็นไปได้ยาก ในขณะที่ปืนเถื่อนนั้นมีอยู่รอบตัว บางพื้นที่มีแหล่งทาปืน
เถื่อนอยู่ในชุมชนด้วยซ้า อีกทั้งทางราชการก็ไม่มีกลไกที่จะไปตรวจสอบ
การครอบครองปื น ของคนในท้ อ งถิ่น ได้ (วิ ท ย์ วรการ, 2520) คนใน
ท้องถิ่นจึงมีปืนเถื่อนครอบครองกันเป็นส่วนใหญ่ การใช้ปืน เถื่อนในช่วง
นั้นไม่ใช่ใช้เพราะคิดว่าเถื่อนผิดกฎหมาย แต่ใช้เพราะถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่
เป็นปกติอย่างหนึ่ง
ต่อมาเมื่อการพัฒนาสมัยใหม่เข้าถึงท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ความ
น่าจะเป็ น คื อปื น เถื่อนควรจะลดลง แต่การใช้ ปื น เถื่อนก็ยั งมีใช้อย่า ง
กว้างขวาง ดังหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2555
รายงานว่าปืนที่ใช้เพื่อสร้างอานาจในลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมไทย
นั้นเป็นปืนเถื่อนถึงประมาณร้อยละ 99
เมื่อเป็นเช่นนี้ความหมายของปืนเถื่อนจึงเปลี่ยนไปจากยุคก่อน
ความหมายใหม่นี้เกิดจากการเปรียบเทียบกันระหว่างการครอบครอง
และการใช้ปืนเถื่อนกับปืนถูกกฎหมาย ควำมหมำยแรก คือการใช้ปืน
เถื่อนจะดูน่าเกรงขามกว่าการใช้ปืนถูกกฎหมาย การมีปืนเถื่อนนั้นมีนัย
ว่าไม่กลัวกฎหมาย ในขณะที่คนที่ครอบครองปืนถูกกฎหมายนั้นอาจจะ
ถูกมองว่าเป็นคนไม่จริง มีปืนไว้โก้ๆ เท่านั้นเอง ควำมหมำยที่สอง การ
ประกอบอาชญากรรมที่ใช้ปืนเถื่อนนั้นมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้มากกว่า
กว่าปืนที่ถูกกฎหมาย เพราะหาหลักฐานยาก ในขณะที่ปืนมีทะเบียนจะ
รู้ได้ จากการตรวจสอบในทางคดี ว่าใครเป็ น ผู้ ก่ออาชญากรรมหากได้
พยานวัตถุปืนมา รวมทั้งราคาถูกกว่าปืนมีทะเบียนเมื่อใช้แล้วอาจทิ้งได้
โดยไม่เสียดายและไม่ต้องกลัวว่าใครจะรู้ เช่นนี้แล้วจึงยิ่งทาให้คนกลัว
ผู้ใช้ปืนเถื่อนมากกว่าปืนมีทะเบียน
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ดังนั้น การใช้ปืนเพื่อสร้างอานาจต่อรองอานาจในท้องถิ่น จึง
เกือบจะเป็ น การใช้ปื น เถื่อนล้วนๆ และเพราะการแพร่หลายของปื น
เถื่อนนี้เองจึงทาให้คนในท้องถิ่นหลายกลุ่ มสามารถสร้างอานาจของตน
ขึ้นมาได้
เทื อ กเขาบรรทั ด ยาวตามแนวทิ ศ เหนื อ สู่ ทิ ศ ใต้ ประมาณ
103 กิโลเมตร ขนานคู่กับถนนสายเอเชีย นับจากอาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จนถึงอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็ น แหล่ งน้ าตก
กาเนิ ด ต้น น้ าหลายสาย จนมี ผลให้พื้ น ที่ ราบรอบเชิงเขาเป็น พื้ น ที่ ที่ มี
ระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาการเกษตร ทั้งสองด้านของ
ทิวเขานี้มีเส้นทางข้ามผ่านไปมาเป็ นช่วงๆ เพื่อการติดต่อระหว่างกัน
โดยทั้งสองฝั่งเทือกเขานี้จะมีชุมชนอาศัยกระจายอยู่รอบมีทั้งชาวพุทธ
และชาวมุสลิม
กล่ า วได้ ว่ า ชุ ม ชนเชิ ง เทื อ กเขาบรรทั ด เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ก าร
แพร่หลายและการใช้ ปื น เถื่อนจากอดี ต ถึงปั จ จุ บั น เนื่ องจากแต่ เดิ ม
บริเวณนี้ เป็ น เขตป่ าลึ กที่ โจรผู้ ร้ายหนี การปราบปรามของเจ้ าหน้ า ที่
บ้านเมืองมาซ่องสุมกันอย่างปลอดภัย ชุมชนที่เกิดขึ้นแรกๆ ในเขตนี้จึง
เป็ น ชุ ม ชนโจร ต่ อ มาเมื่ อ รั ฐ ไทยสนั บ สนุ น เรื่ อ งการบุ ก เบิ ก ที่ ท ากิ น
(สุวิทย์ มาประสงค์, 2550) พื้นที่แถบนี้ก็เป็นเป้าหมายของการบุกเบิก
การท ากิ น ของชาวบ้ า นจากหลายถิ่ น แต่ ว่ า บริเวณนี้ เป็ น ที่ ห่ า งไกล
อานาจรัฐ ทุรกันดาร และมีโจรผู้ร้ายมาก คนที่ เข้ามาอยู่ในวงจรของ
ชุมชนของนักบุกเบิกเหล่านี้ ได้จึงต้องมีความสามารถในการใช้ปืน และ
พยายามใช้ปืนในการสร้างอานาจเพื่อที่กลุ่มตนจะสามารถอยู่ได้ รวมทั้ง
จะต้องต่อรองเพื่อการอยู่ร่วมกับคนกลุ่มอื่นๆ และโจรผู้ร้าย ในพื้นที่เชิง
เขาบรรทัดจึงเป็นพื้นที่ของการใช้ปืนทั้งเพื่อสร้างอานาจเหนือกลุ่มอื่น
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และเพื่ อต่ อรองป้ อ งกัน ตนเองมาตั้ งแต่ ต้ น คนจากหลายพื้ น ที่ เข้า มา
บุกเบิกป่าส่วนใหญ่จึงนาปืนติดตัวมาด้วย หรือไม่เช่นนั้นก็หาซื้อใหม่
ในช่ ว งที่ พ รรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ข ยายตั ว ในภาคใต้ พื้ น ที่ แ ถบ
เทือกเขาบรรทัดถือได้ว่าเป็นพื้นที่หลักในการตั้งค่ายของ พคท. ดังนั้น
การใช้ปืนเถื่อนของประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง
เมื่อการพัฒนาสมัยใหม่ขยายตัวเข้าสู่ชุมชนแถบเชิงเขาบรรทัด
จากที่เคยอยู่ห่างไกลและทุรกันดารก็เปลี่ยนไป แต่ว่าการสร้างอานาจ
ด้วยการใช้ปืนก็ยังคงดารงอยู่อย่างเข้มข้น เพียงแต่เปลี่ยนรูป ไป เช่น
เปลี่ยนไปเป็นผู้ปกครองท้องที่และท้องถิ่น กลุ่มธุรกิจเถื่อน กลุ่มธุรกิจสี
เทา กลุ่มค้ายาเสพติด กลุ่มตามหนี้เงินกู้นอกระบบ การตัดสินปัญ หา
หลายเรื่องในพื้นที่ก็ยังใช้การยิงทิ้งแทนการแจ้งความตามกฎหมาย
ปัจจุบันปัญหาการใช้ปืนเถื่อนเพื่อสร้างอานาจลักษณะต่างๆ นี้
ถือว่าเป็ นปั ญ หาสาคัญ ของสังคม เพราะเป็ นอานาจที่ มีพ ลวัตต่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยมาก ไม่เพียงรัฐไม่สามารถปราบปรามได้เท่านั้น
อานาจดังกล่าวนี้ยังปรับตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอานาจรัฐด้วย เมื่อ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนได้อานาจรัฐ ก็จะช่วยให้
อานาจที่ได้มาด้วยการใช้ปื นของตนเข้มแข็งยิ่งขึ้น (พัฒ นา กิติอาษา,
2546) กรณีที่สอง ข้าราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามผู้ใช้ปืนในการสร้าง
อานาจได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับผู้ใช้ปืนสร้างอานาจนั้นใน
หลายรูปแบบ เช่น การค้ายาเสพติด การตั้งซุ้มมือปืน การตั้ งแก๊งจาร
กรรมทรัพย์สิน เป็นต้น (สังศิต พิริยะรังสรรค์ , 2548) แต่อานาจที่ได้มา
จากปืนในท้องถิ่นก็ขัดแย้งกับอานาจรัฐไปพร้อมกันด้วย พลวัตเช่นนี้จึงมี
ผลต่อการทาให้อานาจรัฐอ่อนแอและขาดความน่าเชื่อถือจากสังคมเป็น
ลาดับ แต่ตัวบุคคลที่มีอานาจรัฐกลับเข้มแข็งในการครองอานาจเพราะมี
กลุ่มอานาจในท้องถิ่นสนับสนุน ในขณะเดียวกันกลุ่มอานาจในท้องถิ่นที่
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อิ ง อยู่ กั บ อ านาจทางการเมื อ งก็ มี โอกาสที่ จ ะยกระดั บ ตั ว เองในการ
แสวงหาผลประโยชน์ และสร้างความชอบธรรมในการกระทาของตน
ส่งผลทั้งต่อการเกิดความไม่ถูกต้องชอบธรรมและการทาลายบรรทัดฐาน
ของสังคมที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะบรรทัดฐานของสังคมที่ผู้มีอานาจด้วย
การใช้ปืนดังกล่าวเคลื่อนไหวอยู่
ฉะนั้ น การที่ จ ะอธิ บ ายปรากฏการณ์ ก ารใช้ ปื น เถื่ อ นของ
ชาวบ้ านตั้ งแต่ อดี ตจนถึงปั จจุ บั น นั้ น จึงต้องดูว่า การใช้ ปื น เถื่อนของ
ประชาชนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสาคัญคือ ลักษณะของปืนที่แพร่ หลาย
ในพื้นที่รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงอาวุธปืนของชาวบ้าน และ
ความสัมพันธ์ใดที่ประชาชนจาเป็นต้องใช้ปืนในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กัน การพิจารณา 2 องค์ประกอบนี้จะช่วยให้เข้าใจเป้าหมายของการใช้
และบริบททางสังคมในช่วงต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้ปืนเถื่อน
แนวคิดที่ทำควำมเข้ำใจ
ผู้เขียนจะใช้แนวคิดเรื่องอาณาบริเวณทางสังคม (field) และ
ทุน (capital) ของบูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) เพื่อทาความเข้าใจการ
สร้างอานาจโดยการใช้ปืน เถื่อน บูร์ดิเยอ เสนอว่า อาณาบริเวณทาง
สังคม (field) คือ พื้นที่หรืออาณาบริเวณที่คนในสังคมต่อสู้แย่งชิ ง/ช่วง
ชิ ง การเข้ า ถึง ทรัพ ยากรที่ มี ค่า และสงวนไว้ ให้ ก ลุ่ ม ของตนเอง โดยที่
ทรัพยากรที่มีค่านั้น คือ ทุน (capital) (Bourdier, 1977) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ได้แก่ รายได้ ทรัพย์สิน
หรือความมั่ งคั่งต่ างๆ ทุ น วัฒ นธรรม (cultural capital) คือคุณ ภาพ
ด้านที่เป็นสมรรถนะด้านวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล เช่น การมีบุคลิกที่
น่าเกรงขาม การมีความสามารถในการพูดจา ทุนสัญลักษณ์ (symbolic
capital) หมายถึง สถานภาพ ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับจากคนอื่น
ที่ทาให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบ เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น ผู้ ที่เคย
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ได้รางวัลความประพฤติดีเด่นถึงจะเป็นโจรก็ยากที่ใครจะสงสัย และทุน
ทางสังคม (social capital) หมายถึงเครือข่ายที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมี
โดยที่ เครือ ข่ายดั ง กล่ า วช่ ว ยให้ บุ คคลหรือ กลุ่ ม บุ คคลสามารถเข้ าถึ ง
ประโยชน์ต่ างๆ ได้มากกว่าคนอื่น ทุน ทางสังคมจึงเหมือนทรัพ ยากร
อย่างหนึ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมี เช่น การมีเส้นสายกว้างขวางช่วยให้
มือปืนรอดพ้นจากการถูกจับกุมได้ ทั้งนี้บูร์ดิเยอก็กล่าวว่า ภายในอาณา
บริเวณหนึ่งๆ นั้น คนแต่ละคนจะต้องพยายาม สะสม/ขยาย ทุนด้านที่
ตนขาดออกไปแลกเปลี่ ย นให้ เป็ น ทุ น อี ก ประเภทหนึ่ ง และทุ ก ๆ
ปฏิบัติการล้วนมุ่งไปสู่ผลประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและด้านสัญลักษณ์ และ
ผลประโยชน์ อื่น ที่ แฝงอยู่ (กาญจนา แก้ว เทพ และสมสุ ข หิ น วิ มาน,
2553: 550-551)
เมื่อนาความคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายเรื่องการใช้ปืน
เพื่อสร้างอานาจนั้นการสร้างทุนทางวัฒนธรรมอาจกินความหมายไปถึง
ว่าผู้มีทุนทางเศรษฐกิจสามารถใช้ทุนเศรษฐกิจไปสร้างทุนทางวัฒนธรรม
ครอบงาพฤติ กรรมคนไม่ ให้ แตกแถว สร้างการถูกยอมรับ จากคนอื่ น
นาไปสู่การเห็นพ้องต้องกันของผู้อยู่ใต้อานาจที่จะให้เขามีอานาจหรืออยู่
ในอานาจต่อไปได้อย่างไม่มีข้อแม้
หากดูตัวอย่างจากการศึกษา พบว่ามีงานของเจริญ ตันมหา
พราน (2542: 184-185) ได้ กล่ าวถึงอดีตขุน โจร “รุ่ง ดอนทราย” ว่า
ในช่วงที่รุ่ง ดอนทราย ยังมีอิทธิพลอยู่นั้นเขาสามารถขยายอิทธิพลได้
โดยที่ตัวเองไม่ต้องปรากฏตัว แต่ว่าสามารถทาให้คนเกรงกลัวและเชื่อ
ฟังได้โดยสร้างสัญลักษณ์ “ปืนปลอกเงิน ” เป็นอาวุธประจาตัว เมื่อจะ
สั่งการใดๆ หากไม่ได้ไปสั่งด้วยตนเองก็จะมอบปืนปลอกเงินนั้นไปแทน
ตัว ใครจะมาอ้างคาสั่งโดยไม่มีปลอกปืนไปแสดงก็ไม่ต้องเชื่อถือคาสั่ง
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นั้น และหากมีปืนปลอกเงินมาพร้อมคาสั่งใครจะไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
ไม่ได้
พงศักดิ์ ขาเพชร (2540) ได้ศึกษามือปื นคนหนึ่งที่ชื่อ “โทน”
โทนเล่าว่ าคิว รถจั กรยานยนต์ รับ จ้ างในกรุงเทพฯ นั้ น มี ผ ลประโยชน์
เดือนละหลายหมื่นบาทเป็นเหตุให้ผู้มีอิทธิพลหลายคนอยากจะคุมคิว
เพื่อนของเขาในฐานะผู้คุมคิวไม่อยากเสียผลประโยชน์จึงได้ว่าจ้างเขาใน
ฐานะมื อ ปื น ให้ ช่ ว ยดู แ ลผลประโยชน์ การกระท าดั งกล่ า วท าให้ ผู้ มี
อิทธิพลคนอื่นต้องถอยออกไป
ส่ ว นเจิ ม ศัก ดิ์ ปิ่ น ทอง (2534) และ สารูป ฤทธิ์ ชู (2553) ก็
กล่าวว่า ช่วงที่รัฐสนับสนุนให้คนบุกเบิกป่าเพื่อการแสวงหาที่ดินในการ
ผลิตอย่างกว้างขวางนั้น รัฐได้แสวงหาผลประโยชน์โดยการให้สัมปทาน
แก่นายทุน เช่น การทาเหมืองแร่ การทาป่าไม้ แต่การสัมปทานดังกล่าว
มักเป็นการแย่งชิงทรัพยากรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์อยู่แล้ว และผู้ได้รับ
สัมปทานมักขยายเขตไปมากกว่าที่รัฐอนุญาตโดยขาดการตรวจสอบจาก
รัฐ ฉะนั้น เพื่อให้ปลอดภัยจากการข่มขู่แสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่ม
อิทธิพลในท้องถิ่น บริษัทผู้ได้รับสัมปทานจึงจ้างมือปืนไว้สร้างบารมีและ
ปกป้องผลประโยชน์
ผู้ เ ขี ย นใช้ แ นวคิ ด เรื่ อ ง field เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณ ะการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คม และทุ น เพื่ อ ชี้ ให้ เห็ น ว่ า นอกจากจะเป็ น
ทรั พ ยากรส าคั ญ ที่ ค นต้ อ งการให้ ไ ด้ ม าแล้ ว การสร้ า งทุ น ก็ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรณ์ที่นำไปสู่กำรสร้ำงอำนำจ
ผู้เขีย นแบ่ งการเปลี่ ย นแปลงบริบ ทของการใช้ ปื น เถื่อนเป็ น
3 ช่ ว งเวลา คื อ ยุ ค สร้า งความมั่ น คง สร้า งอิ ท ธิ พ ล และสร้า งความ
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ปลอดภัยของกลุ่ม (พ.ศ.2477-2512) ยุคการขยายอิท ธิพลของพรรค
คอมมิว นิ สต์ แ ห่ งประเทศไทย (พ.ศ.2513-2534) และ ยุ คการพั ฒ นา
สมัยใหม่ (พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน)
1. ยุคสร้ำงควำมมั่นคง สร้ำงอิทธิพล และสร้ำงควำมปลอดภัยของ
กลุ่ม
1.1 ลักษณะโครงสร้ำงทำงสังคม
ควำมหลำกหลำยของกลุ่ ม คนที่ เข้ ำ ไปในพื้ น ที่ ก่ อ นต้ น
ทศวรรษ 2490 จะมีชาวบ้านจานวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว แต่ก็
อยู่อาศัยเป็นหย่อมบ้านห่างๆ หย่อมละ 5-7 ครัวเรือน มีทั้งหมดไม่เกิน
5 หย่อมบ้าน แต่หลังต้นทศวรรษ 2490 ทางราชการได้ประกาศให้เป็น
พื้นที่โล่งเตียนจากการให้สัมปทานเป็ นพื้ นที่จับจองทากิน (สุ วิทย์ มา
ประสงค์, 2550) ประกาศดังกล่าวมีชาวบ้านจากหลายทิศทางอพยพเข้า
มาจับจองที่ดิน เท่าที่สืบหาข้อมูลได้พบว่ากลุ่มอพยพที่เข้ามาในช่วงนั้น
มี 3 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่ม ที่ เข้าไปหาที่ ท ากิน /จับ จองที่ ดิ น 2) กลุ่ มที่ มี
ปัญหาติดตัว ที่ถือโอกาสแทรกเข้ามาในกระบวนการจับ จองที่ดิน สร้าง
ที่อยู่ใหม่ เพราะห่างไกลหูตาตารวจอย่างมาก 3) กลุ่มคนมีหนี้หรือหนี
หนี้ คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่หมดตัวมาจากที่อื่น เมื่อมาแล้วต้องจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะอยู่ให้ได้ด้วยเหตุผลว่าถ้าอยู่ไม่ได้จะกลับไปที่เก่า
ก็กลับไม่ได้แล้ว
การเข้ามาของกลุ่มคนจะเข้ามาอยู่ในลักษณะที่เป็นกลุ่ มก้อน
หรือมารวมกัน เป็ น กลุ่ ม ก้อ นในลั ก ษณะของกลุ่ ม เครือญาติ และกลุ่ ม
พรรคพวก ที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งมีการพึ่งพากันด้านแรงงาน
ด้วย เพราะการผลิตในสมัยนั้นยังคงใช้แรงงานคนเป็นสาคัญ
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ลักษณะของกำรเข้ำบุกเบิกที่ดิน มี 2 ลักษณะ คือ พวกที่หา
ที่ ดิ น รกร้า งไร้เจ้ า ของเข้ า จั บ จองในที่ รกร้า งในขอบป่ า ลึ ก โดยการ
รวมกลุ่มกันประมาณ 3-5 ครัวเรือน ถือว่าทากันอย่างจริงจัง ภายในไม่
นานที่ดินก็ถูกจับจองจนหมดสิ้น และพวกที่เข้าไปขอแบ่งซื้อที่ดินจากผู้
ที่จับจองอยู่ก่อน ซึ่งเป็นเพียงการซื้อสิทธิ์ โดยไม่มีเอกสารใดๆ แต่การ
เข้าไปในพื้ นที่ นี้ ผู้มาใหม่ต้องเข้าไปหาคนที่พึ่ งได้ คือ คนใหญ่ คนโต
คนยาว หรือเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่ เพื่ออาศัยบารมีและอิทธิพลที่
คนๆ นั้นมีไว้เป็นหลักประกันไม่ให้คนกลุ่มอื่นรังแกหรือไล่ที่
อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคนบางส่วน ใช้อานาจที่มีแย่งชิงที่ดินโดย
การทาให้เกิดความไม่มั่นคงในการตั้งที่อยู่อาศัย และมีหลายรายที่ได้ลง
แรงบุกเบิกหรือปลูกสร้างอาสินไว้แล้วก็ถูกเจ้าของที่ดินที่ตนซื้อหักหลัง
โดยใช้อานาจปืนเอาที่ดินที่ขายไปกลับคืนมา เรียกว่า “อุกยิก” คนส่วน
ใหญ่จึงตกอยู่ในภาวะง่อนแง่น ขาดความมั่นคงในชีวิต เพราะไม่รู้ว่าจะ
ถูก กลุ่ ม อื่ น เข้ า รัง ควาน เข้ า อุ ก ปล้ น หรือ ไล่ ที่ เมื่ อ ใด ความไม่ มั่ น คง
ดังกล่าวนาไปสู่การใช้อาวุธ
มีก ำรใช้อำวุธของคนหลำยกลุ่ม ส่วนหนึ่ง เพื่ อปกป้ องและ
แย่งชิงที่ดิน ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เข้า ไปได้จับจองที่ดินมากกว่าที่ทากิน
จริง ส่วนที่เหลือก็ปล่อยเป็นสภาพป่า เมื่อชาวบ้านส่วนอื่นเข้าไปก็จะจับ
จองซ้ าและลงแรงท าถางซุ ย จนถึ ง ขั้ น พร้ อ มที่ จ ะเพาะปลู ก แต่ เจ้ า
ของเดิมก็ทวงสิทธิ์กลับคืน ทั้งโดยการเจรจา ด้วยตนเอง ด้วยพรรคพวก
และด้วยปืน ส่วนใหญ่แล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอม จนเกิดความขัดแย้งขึ้น
รวมทั้งยังพบว่ามีคนหลายกลุ่มใช้อานาจปืนและอานาจเครือข่ายเข้าถึง
ที่ดินโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง แต่ใช้อานาจที่มีกระทาด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น อุก ปล้น ยิงขู่ พาพรรคพวกข่มขู่ เพื่อให้เจ้าของที่ดิน (เดิม) เกรง
กลัวแล้วยอมออกจากพื้นที่โดยการขายที่ดินในราคาถูกเพื่อรักษาตัวเอง
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และครอบครัวไว้ ซึ่งเรียกว่า “อุกยิก” สถานการณ์ เช่นนี้ เกิดบ่อยครั้ง
ในช่วงหลังปี 2500 แล้ว เพราะที่ดินจับจองหมดไปแล้ว การที่ฝ่ายใดจะ
ได้ที่ดินในช่วงจังหวะเวลาดังกล่าวจึงต้องอาศัยทั้งอานาจปืนและอานาจ
พรรคพวก ดังนั้นในช่วงนี้คนจึงรวมกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนและมีการ
สะสมปืนไว้เพื่อรักษาที่ดินของคนในกลุ่ม
อีกส่วนหนึ่งก็ เพื่ อความมั่ นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การที่ มี ค นหลากหลายเข้ า มาในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น นี้ พ บว่ า ความมั่ น คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในพื้นที่ถูกคุกคามเนื่องจาก มีโจร
มาก จากเงื่อนไขหลายประการคือ ประการแรก เป็นช่วงของเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนยังไม่ดี เนื่องจากยังไม่ได้ผลผลิต รวมทั้งการจะนาผลผลิต
ออกไปขายยังภายนอกทาได้ยากเพราะห่างไกลตลาด ทาให้คนบางกลุ่ม
ได้รวมตัวกันเพื่อหาเงินในลักษณะของการปล้นชิง ประการที่สอง อาชีพ
ของชาวบ้ านไม่ได้มีตลอดเวลา ท าให้คนส่วนหนึ่ งโดยเฉพาะผู้ชายใช้
เวลาว่างคลุกคลีกับเพื่อนและรุ่นพี่หากิจกรรมที่สนุกและท้าทายทา เช่น
ยิงสัตว์ ขโมยวัวควาย เมื่อขโมยได้ก็จะชาแหละเนื้อมากินและแจกจ่าย
เพื่อนฝูงถือเป็นการสร้างพรรคพวก ประการที่สาม มีกลุ่มโจรเข้าออก
พื้ น ที่ อ ยู่ แ ล้ ว ทั้ ง หมดได้ ส่ ง ผลให้ ในพื้ น ที่ มี โจรหลายกลุ่ ม บางกลุ่ ม ก็
เชื่อมโยงกัน เป็นพรรคพวกเดียวกัน บางกลุ่มก็ขัดกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ต้อง
มีคนที่เป็นนักเลงพอตัวไว้ประจากลุ่มเพื่อเป็นหลักให้กลุ่มตนเองอยู่ได้
ไม่เช่นนั้นจะเสียเปรียบกลุ่มที่แข็งแกร่งกว่า ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ทาให้กลุ่มโจร
กลุ่มต่างๆ แข็งแกร่งพอก็ต้องอาศัยอาวุธปืน ประการที่สี่ นอกจากมีโจร
หลายกลุ่ ม แล้ ว ก็มี โจรหลายระดั บ อี กด้ วย คือลั กขโมยแค่ วัว ควายก็
เรียกว่ากลุ่มโจร แต่ถ้ามีการอุกปล้นเอาทรัพย์สินรวมทั้งฆ่าเจ้าทรัพย์เมือ่
มีการต่อสู้ก็เรียกกลุ่มนี้ว่า “ไอ้เสือ” แต่ละครั้งก็มักจะมีพรรคพวกที่เป็น
เครือข่ายไปด้ วย พรรคพวกเหล่านั้นได้จากการคบเพื่อนต่างถิ่นทาให้
พื้นที่ในการปล้นกว้างขึ้นเรียกว่า “รวนกันไปอุก” การมีโจรมากนี้ส่งผล
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ให้ในอีกด้านหนึ่งครัวเรือนต่างต้องระวังตัว และการระวังตัวที่ดีที่สุดคือ
ใช้อาวุธป้องกันตัวเอง ครอบครัวและทรัพย์สิน
นอกจากนี้ครอบครัวใดที่มีลูกสาวสวยที่กาลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็
ต้ อ งให้ อ ยู่ ในสายตา ไม่ เช่ น นั้ น โจรกลุ่ ม ต่ า งๆ จะมาฉุ ด ลากไป ซึ่ ง มี
บ่อยครั้ง แม้โดยส่วนใหญ่จะลากฉุดไปเป็นคู่ชีวิต แต่ก็ถือว่าเป็นการใช้
อานาจคุกคาม ใครพอใจผู้หญิงคนไหนก็จะเอาปืนมาขอแล้วลากผู้หญิง
ไปเฉยๆ มีการให้เหตุผลว่าที่ลากฉุดนั้นเพราะต้องการแสดงถึงความเป็น
นักเลงพอตัว ไม่ต้องการให้เรื่องมันยาว ไม่ต้องผ่านพิธีกรรมและพิธีการ
หลายขั้นตอน เสียเวลา แต่เหตุผลส่วนใหญ่คือชายหนุ่มในยุคนี้มักไม่มี
เงินค่าสินสอด สู้ใช้อานาจที่มีลากฉุดดีกว่า ทั้ งรวดเร็วทันใจและไม่ต้อง
จ่ายเงิน
ด้วยสภาวะเช่นนี้ทาให้ครอบครัวต่างๆ จาเป็นต้องหาปืนมาไว้
เป็นอาวุธประจาครอบครัว แต่การมีปืนอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะป้องกันโจร
กลุ่มต่างๆ ได้คนในครอบครัว หรือกลุ่มเครือญาติจะต้องเป็นนักเลงที่
รู้จักของคนทั่วไปด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใครยาเกรง
ประเด็นทำงกฎหมำย แม้พื้นที่วิจัยจะเป็นที่ที่ทางราชการเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านจากภายนอกเข้าไปบุกเบิกและตั้งถิ่นฐาน แต่ก็เป็นแค่
พื้นที่บางส่วนเท่านั้น คือพื้นที่รอบเขตที่ทางราชการสงวนไว้ และการ
บุกเบิกดังกล่าวนั้น ผู้บุกเบิกต้องขอใบเหยียบย่าจากราชการ แต่อย่างไร
ก็ตามวิธีปฏิบัติดังกล่าวมีชาวบ้านส่วนน้อยที่ปฏิบัติตาม เพราะลักษณะ
ของความยุ่ งยากต่ างๆ จากความที่ เป็ น พื้ น ที่ ห่า งไกลและทุ รกัน ดาร
ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รุกเข้าไปในเขตที่ทางราชการสงวนไว้ ถือว่าเป็นการ
กระท าที่ ผิ ด กฎหมาย รวมทั้ ง การที่ จ ะเข้า ถึงหน่ ว ยงานของรัฐ ต้ องมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยากและบางครั้งต้องถูกเอาเปรียบ โดยต้องเสียผลประโยชน์
บางส่วนให้กับเจ้าหน้าที่ ดังกรณีของโต๊ะเหล็มที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าไปที่
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จังหวัดหลายครั้งๆ ละหลายวัน เพื่อขอใบเหยียบย่า ครั้นเมื่อเจ้าหน้าที่
ที่ดินได้ลงไปสารวจแล้วก็ต้องยอมจายอมแบ่งที่ดินถึงจานวน 30 กว่าไร่
ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ามที่ คนเหล่ า นั้ น ขอ (โต๊ ะ เหล็ ม , 2555: สั ม ภาษณ์ )
กรณีดังกล่าวทาให้ชาวบ้านจานวนมากหลีกเลี่ยงที่จะไปขอให้เจ้าหน้าที่
ทางอาเภอมาสารวจที่ดินเพื่อออกใบเหยียบย่า เป็นผลให้คนจานวนมาก
ไม่มีความมั่นคงในสิทธิทากิน เมื่อมีการขายสิทธิต่อให้คนอื่นจึงเป็นการ
ขายปากเปล่า และการขายปากเปล่านี้เองทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมา
ในช่วงหลัง
1.2 ปืนที่สอดคล้องกับยุคสมัย
ปืนในยุคนี้มีไม่กี่ชนิด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของปืนไทยทำหรือปืน
ประดิษฐ์ เช่น ปืนนกตี หรือ ปืนนกสับ หรือ “ปืนแก๊ป” มีกระบอกยาว
เริ่มแพร่หลายอยู่ในพื้นที่เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว และใช้ต่อเนื่องมา
กระทั่งถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีคนจากหลากถิ่นอพยพเข้ามา
บุกเบิกที่ดินและเมื่อมีปืนแบบใหม่เกิดขึ้นมาก ปืนชนิดนี้ก็กลายเป็นปืน
คุณภาพต่าและเสื่อมความนิยมในที่สุด
ปืนคอลท์ตราควายมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ปืนไอ้ควาย ปืนหัก
คอไอ้เท่ง แต่ที่นิยมเรียกกันและเป็นชื่อที่บอกลักษณะชัดเจน คือ “ลูก
ซองสั้น” ใช้ลูกปืนขนาดใหญ่มีหัวกระสุน เช่น 9 เม็ด 12 เม็ดอยู่ภายใน
ลูกปืนต้องซื้อจากตลาดที่เรียกกันว่า “ลูกซอง” แต่ว่ายิงได้ทีละนัด โดย
เมื่อยิงนัดหนึ่งแล้วก็จะต้อง “หักคอ” เพื่อใส่ลูกปืนใหม่ ชัยยศ ชิโนกุล
อดี ต มื อปื น ที ม ชาติ แ ละนั ก วิช าการอิ ส ระผู้ เชี่ ย วชาญเรื่องปื น เล่ า ว่ า
ต้ น แบบมาจากปื น U.S.army ยี่ ห้ อ Colt ที่ เข้า มากั บ ทหารอเมริกั น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยคาว่า โคลท์ (Colt) มาจากชื่อของคน
ผลิตที่ชื่อ Samual Colt แล้วตั้งเป็นชื่อตระกูลของปืนที่มีทั้งปืนสั้นและ
ปืนยาวแล้วใส่ตราการผลิตลงไป เช่นปืน Colt ตราม้าคาบศร ตราช้าง 3
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เศียร เป็นต้น เมื่อชาวบ้านเอามาเลียนแบบผลิตเองก็ใช้หลายชื่อ ดังที่
กล่ า วข้ า งต้ น คนที่ ไม่ มี ปื น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ จ ะแสวงหาปื น ชนิ ด นี้
เพราะถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดสาหรับชาวบ้าน หาซื้อได้ไม่ยากนัก
หากมีเงินน้อยก็รอซื้อจากคนที่ขายต่อ แต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนใช้วิธีปล้น
ชิงมาจากคนอื่น อย่างไรก็ตามก็มีเพียงครัวเรือนบางส่วนเท่านั้นที่มีปืน
ชนิดนี้ใช้ เนื่องจากราคาค่อนข้างแพง เช่น เมื่อต้นทศวรรษ 2500 ราคา
ประมาณกระบอกละ 500 – 600 บาท ในขณะที่ ที่ ดิ น 25 ไร่ราคา
ประมาณ 800 บาทเท่านั้น สาหรับผู้มีอิทธิพลและโจรผู้ร้ายส่วนใหญ่
จะต้องมีปืนนี้
ปืนที่มำจำกต่ำงประเทศ เช่น ปืนลูกซองยาว ขนาด 32 นิ้ว
เป็นปืนที่ยิงได้ไกลและแม่น ในช่วงที่คนอพยพเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ทากิน
นับแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา พบว่ามีไม่เกิน 4 ราย เนื่องจาก
ราคาแพงกระบอกละไม่ต่ากว่า 1,500 บาท บางรายต้องหุ้นกันในหมู่
ญาติพี่น้อง ถึงพอจะซื้อได้
ปืนรางแดง กระสุนชนิด 8 มม.เป็นปืนของทหารญี่ปุ่นเมื่อแพ้
สงครามได้ทิ้งไว้จานวนมาก ชาวบ้านเรียกว่ารางแดงมาจากลักษณะของ
สีไม้ที่คล้ายน้าตาลแดงที่พานท้ายปืน (ชัยยศ ชิโนกุล, 2557: สัมภาษณ์)
ปืนชนิดนี้มีใช้ในพื้นที่แค่ช่วงสั้นๆ เท่านั้น เพราะไม่มีกระสุน
ความจาเป็นที่ต้องมีปืนนั้น เฒ่าสินอดีตไอ้เสือปล้นเล่าว่าไม่มี
กลุ่ม ไหนกล้าพอที่ จะเข้ามาพื้ น ที่ ชนิ ดมื อเปล่า เพราะคนส่ วนหนึ่ งได้
ยกระดับ ตนเองเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มโจร คนอีกจานวนหนึ่งก็
ต้องหาปืนไว้ป้องกันตนเองและครอบครัว แต่ละกลุ่มแต่ละคนย่อมต้อง
มีปืนไว้ป้องกันตัว แม้แต่กลุ่มที่เคร่งศาสนาเมื่อเข้ามาในพื้นที่ก็มีปื นเข้า
มาด้วย “ตอนโต๊ะ (ตา) เข้ามาลุงของโต๊ะแบกมาเอง ป๊ะ (พ่อ) ได้มาจาก
เล ของโต๊ะก็แบกนกตีเอามาจากที่บ้านเล ใครเข้ามาเขายังเขาก็ถือ หา
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ม่ายใครเที่ยวจับ (ตารวจไม่จับ)” (หร้อหีม, 2555: สัมภาษณ์) บางคนไม่
มีก็ต้องตัดใจขายวัวเพื่อนาไปซื้อปืน
ทั้งนี้ลักษณะการครอบครองและการใช้ปืนเถื่อนในยุคนั้นจะไม่
ใช้แบบของใครของมันเท่านั้น แต่จะมีการยืมและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันใช้ในกลุ่มของตนเอง เช่น กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อนฝูง “...สมัยนั้นกู
รู้ว่าปืนบ้านไหนยัง (ปืน) กูไปเอาได้ทุกบ้าน เอามาแล้วมาให้พรรคพวก
ยืมไปใช้ เสร็จธุระกลับมาเอากลับไปคืน (เฒ่าสิน, 2556: สัมภาษณ์) สิ่ง
ที่เฒ่าสินเล่าสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปืนในยุคนี้มีไม่มากนัก แต่การ
หมุ น เวี ย นกั น ใช้ ในเครื อ ข่ า ยด้ ว ยความไว้ ว างใจที่ มี ต่ อ กั น ท าให้ ดู
เหมือนว่ามีปืนใช้กันมาก
1.3 ลักษณะควำมนึกคิดของผู้คน
เป็นส่วนผลักดันพฤติกรรมการใช้ปืนเถื่อน มองได้สองด้านคือ
ด้านแรก เกิดจากปลูกฝังเชิงอุดมการณ์หรือโครงสร้างส่วนบน คือ การ
ได้ รั บ การบ่ มเพ ราะทางความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด เช่ น ลู ก ผู้ ช ายต้ อ งมี
ความสามารถในการใช้ปืนปกป้องตัวเองและพรรคพวก แม้การใช้ปืน
คุกคามคนอื่นก็ถือว่าเป็นการสร้างศักดิ์ศรีของตนเองด้วย แรงผลักดัน
ทางอุดมการณ์เช่นนี้ จึงทาให้ผู้ชายในหมู่บ้านจานวนหนึ่งมักแสดงความ
กล้าหาญให้ ญ าติพี่ น้ องหรือพรรคพวกเห็ น ว่าเขาเป็ นคนที่ พึ่ งได้ และ
พยายามสร้างตัวตนให้คนรู้จักว่าเขาเป็น คน “พอได้” “ใจถึง พึ่งได้ ”
โดยทาตัวเป็นนักเลงและคบกับนั กเลง หากสามารถทาให้คนกล่าวขวัญ
หรื อ ให้ ส มญานามต่ า งๆ ได้ ก็ จ ะท าให้ ต นรู้ สึ ก มี ศั ก ดิ์ ศ รี เป็ น โจรที่
ชาวบ้ านรัก ความรู้สึ กนึ กคิด ดั งกล่า วถูกสร้า งขึ้น โดยคนกลุ่ ม หนึ่ งใน
สังคมเท่านั้น เริ่มต้นมาตั้งแต่การปลูกฝังหรือถ่ายทอดตัวแบบจากคนรุ่น
ก่อน เช่น พ่อแม่ที่เป็นนักเลงหรือโจรก็มักจะมีลูกๆ เจริญรอยตาม หรือ
ญาติพี่น้องก็มีส่วนปลูกฝังความรู้สึกเช่นนี้ให้แก่ลูกหลาน นอกจากนี้กลุ่ม
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เพื่อนก็มีส่วนสาคัญที่ชักนาให้ผู้ชายมีความคิดเช่นนี้เพราะหมายถึงการ
เป็นลูกผู้ชาย
ด้ า นที่ ส อง เกิ ด จากตั ว ตนที่ เปลี่ ย นแปลงการรั บ รู้จ ากการ
กระทาของคนอื่นตั้ งแต่วัยเด็ก จากนั้นจึงได้วางตัวตนในตาแหน่งที่จะ
สามารถสนองตอบหรือควบคุมต่อการกระทาของคนอื่นๆ ได้ เช่นกรณี
ตัวอย่าง “ไอ้เสือ” หลายคน ที่เป็น เสือเพราะในวัยเด็กได้คลุกคลีกับ
เพื่อนของพ่อ ของญาติที่เป็นโจรลักวัว ได้เคยกิน “วัวลัก” คนเหล่านี้มัก
รู้สึกสนุก รวมทั้งการได้พบโจรทาให้มีความคุ้นเคยกับปืน และมีโอกาสที่
ได้หยิบ ปืนของเหล่าโจรมาลองยิง ดังกรณี ของ เสือสิน หรือเฒ่ าสิน ที่
บอกว่า “อุกปล้นก็ต้องฝึกเพื่อให้ใจกล้าต้องหัดทาตั้งแต่เด็ก ” (เฒ่าสิน,
2555: สัมภาษณ์)
อดีตไอ้เสือสินชื่อดังวัยเกือบ 80 ปี ได้บอกเล่าความรู้สึกของ
การเป็นโจรว่า มีแต่ความภูมิใจ เช่น ญาติพี่น้องได้มาร่วมกินเนื้อวัวลัก
ภูมิใจที่ฉุด ผู้หญิ งมาเป็ นภรรยาเพราะไม่ มีใครกล้ ามาขัดขวาง โดยให้
ความหมายของการที่พ่อแม่ไม่กล้าขัดขวาง (เพราะกลัวตาย) ว่าเป็นการ
เต็มใจยกลูกสาวให้ เพราะเห็นตัวเองเป็น โจรสามารถคุ้มครองลูกสาวได้
การมี ภ รรยาถึง 4 คนว่าเป็ น การแสดงความสามารถในการปกครอง
ด้วยการมีความรู้สึกนึกคิดทานองนี้เป็ นแรงผลักดันให้ผู้ชายส่วนหนึ่ ง
ดารงพฤติกรรมและบทบาทของตนเองในการใช้ปืนคุกคามผู้อื่นได้มา
อย่างต่อเนื่อง และไม่เคยพูดถึงความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่ งที่ถูกคุกคาม
“ถ้าไม่นักเลงคนไม่นิยม ทาแต่งาน เบิกแต่นาเขาไม่ยกลูกสาวให้ ฝ่าย
ชายต้องเป็นหลักด้วยปืน” (เฒ่าสิน, 2555: สัมภาษณ์)
การเป็นลูกผู้ชายอย่างมีศักดิ์ศรีในยุคนี้จึงอธิบายด้วยการใช้ปืน
ก่อตัวให้เกิดเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเกรงขามและมีความกล้าหาญ เรียกว่ามี
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สัญลักษณ์จนเป็นที่ยอมรับ และถูกสังคมยอมรับให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง
พรรคพวก ญาติพี่น้อง เรียกว่าเกิดเป็นทุนวัฒนธรรมนั่นเอง
อย่างไรก็ตามความรู้สึกของโจรจึงมักจะสวนทางกับโลกความ
เป็ น จริง ของชาวบ้ า น เพราะมี ช าวบ้ า นอี ก จ านวนมากที่ ไม่ ช อบโจร
หรือไม่เห็นว่าโจรเป็นวีรบุรุษ แต่การที่ชาวบ้านบางกลุ่มพยายามสร้าง
มิตรกับพวกโจร ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาชื่นชมแต่เป็นกลวิธีที่เขาได้เรียนรู้
มาว่าการทาเช่นนี้จะทาให้เขาปลอดภัยจากโจรกลุ่มอื่น
จะเห็นได้ว่าในยุคนี้การใช้ปืนเถื่อนสร้างอานาจเกิดจากเงื่อนไข
หลายอย่าง เช่น เงื่อนไขของโครงสร้าง อาวุธปืนที่มีอย่างสอดคล้องกับ
พื้นที่ และลักษณะความนึกคิดของผู้คน โดยการใช้ปืนปฏิบัติการขึ้นอยู่
กับความจาเป็นหลักคือใช้ในเชิงป้องกันอันตรายที่เขาเผชิญอยู่ และกลุ่ม
ที่ ต้องการหาความอยู่รอดโดยการรุ กรานผู้ อื่น ประเภทของปื น เช่ น
คอลท์ ต ราควาย และลู ก ซองยาว มี ทั้ ง ส่ ว นตั ว และหมุ น เวี ย นกั น ใน
เครือข่ายด้วยความไว้วางใจที่มีต่อกัน
2. ยุคกำรขยำยอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
2.1 ลักษณะโครงสร้ำงสังคม
ในยุคนี้หากเป็นพื้นที่อื่น น่าจะเป็นยุคของการพัฒนาสมัยใหม่
เพราะประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งแรก
ในปี พ.ศ.2504 เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งเป็ น ระบบ แต่
สาหรับพื้นที่นี้ไม่ทันที่การพัฒนาสมัยใหม่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคม
ได้ ม ากเท่ า กั บ ที่ อื่ น ก็ เกิ ด ปรากฎการณ์ เกี่ย วกั บ การใช้ ปื น เพื่ อ สร้า ง
อานาจขึ้นมา คือมีการขยายอิทธิพลเข้ามาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย ทาให้เกิดการปะทะกันของกลุ่มผู้ใช้ปืน 3 กลุ่ม คือกลุ่ม
นักรบ พคท. กลุ่มทหารและตารวจที่เข้ามาปราบปราม พคท. และกลุ่ม
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ที่มีอิท ธิพลในท้องถิ่นต่อเนื่องมาแต่เดิม คือกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน นักเลง
และโจร กลายเป็น สถานการณ์ เฉพาะของพื้ นที่ ในการใช้ปื น เถื่ อนอยู่
ประมาณ 20 ปี จนเมื่ อ ฝ่ า ยรั ฐ บาลควบคุ ม สถานการณ์ ได้ และใช้
นโยบายพั ฒ นาเศรษฐกิจ ตามแผนการพั ฒ นาเข้าไปในต้ น ทศวรรษที่
2530 พื้นที่นี้จึงได้ปรับตัว การใช้ปืนเถื่อนจึงอธิบายได้ตามปรากฏการณ์
การใช้อานาจ คือ
สถำนกำรณ์โจรชุกชุม ทั้งปล้นทรัพย์สิน เงินทอง ฉุดลากหญิง
สาว มี ไ ม่ ต่ า งจากยุ ค แรก รวมทั้ งการแย่ ง สิ ท ธิ ท ากิน ระหว่ า งคนที่ มี
อานาจปืนกับฝ่ายที่มีสิทธิในการครอบครอง ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
แต่ ค วามรุ น แรงมี ม ากขึ้ น เพราะชาวบ้ า นเกื อ บทุ ก ครอบครั ว ต่ า งก็
พยายามหาปืนไว้ป้องกันตัว บางคนเล่าว่านาเงินที่ได้จากการทานาทั้งปี
ไปซื้อปืนลูกซองยาว ราคา 800 บาท ได้เพียงหนึ่งกระบอก ที่ต้องซื้อ
เพราะความจาเป็นไม่เช่นนั้นวัวควาย รวมทั้งที่ดินที่มีอาจจะไม่เหลือถ้า
ไม่มีปืน (จบ, 2555: สัมภาษณ์)
เป็ น พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ำรและสู้ รบระหว่ ำ งฝ่ ำ ยรัฐ บำลกั บ ฝ่ ำ ย
พคท. ตั้งแต่ปี 2513 ที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เริ่มไปตั้งค่ายย่อยๆ ในพื้นที่ ก็
เริ่มมีการปะทะกันระหว่างฝ่ายรัฐกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ ทั้งสองฝ่ายต่างก็มี
กลยุ ท ธ์ ในการควบคุม มวลชน กว่ า จะสิ้ น ยุ คนี้ พ บได้ อย่ า งชั ด เจนว่ า
นักเลงและโจรแบบเดิมที่อยู่การปล้นและขโมย และการใช้อานาจรังแก
ผู้อื่น เช่น การฉุดผู้หญิง ได้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ถือว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์
ค่อนข้างประสบผลสาเร็จในการตอบรับของชาวบ้านโดยเป็นทั้งแนวร่วม
และสร้างกองกาลังอาวุธ สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้มีการใช้ปืนเถื่อนที่
เป็นปืนอัตโนมัติมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น
สิ่งหนึ่งทีฝ่ายคอมมิวนิสต์คุมไม่อยู่คือการกลั่นกรองหรือการหา
แนวร่วมที่มีอุดมการณ์แท้จริงเพื่อมาต่อสู้กับรัฐ เพราะกลุ่มคนที่เข้าไป
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ร่ว มกับ ขบวนการมี ห ลายเหตุ ผ ล เช่ น เกลี ย ดนาย (ต ารวจ) จ ายอม
หรือไม่มีที่ไป ดังที่กลุ่มภูบรรทัด (2544: 74) กล่าวว่าคนที่เข้าร่วมกับ
พคท.ชุดแรกๆ จะเป็นโจรมีอิทธิพลในท้องถิ่นหลายคน หรืออย่างน้อย
ที่สุดก็จะมีเหตุขัดแย้งหรือไม่ชอบนาย กานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีอิทธิพ ล
ท้องถิ่นมาก่อน และ สุวิทย์ มาประสงค์ (2550: 132) กล่าวถึงยุทธวิธี
ปราบโจรของ พคท.แถบเชิงเขาบรรทัด เป็นผลให้กลุ่มโจรต้องปรับตัว
ใหม่ว่า “พวกขี้ลักขโมยทั้งหลายต้องยุติพฤติกรรมตามคติ นิยมดั้งเดิมลง
โดยโจรบางส่วนก็เข้าร่วมกับกองกาลังปฏิวัติ ขณะที่โจรบางกลุ่มหันไป
ยืนข้างรัฐโดยสมัครเป็นกองกาลังอาสาสมัคร” เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วยิ่งเปิด
โอกาสให้มีการใช้ปืนเถื่อนกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
ส่วนฝ่ายรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่ตารวจและทหารลงพื้นที่จานวนมาก
เช่ น กัน เร่งใช้อานาจในการปราบปรามคนที่ เข้าข้างฝ่ ายตรงข้าม ใน
ลักษณะใช้ความรุนแรง เช่น สหายสาลี่เล่าว่าปี พ.ศ.2516 ลูกชายของ
ป้าตายเพราะถูกตารวจจับตัวไปตั้งข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ “ไปขอศพ
มาทาพิธีทางศาสนาเขาก็ไม่ให้มา” หรือชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านถูก
ตารวจลากตัวลงจากรถสองแถวแล้วรุมซ้อมจนตาย โดยให้ เหตุผลว่า
ชายหนุ่ ม คนนั้ น เป็ น สายให้ ค อมมิ ว นิ ส ต์ หลั ง จากนั้ น ชาวบ้ า นจะไม่
ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ และมีคนหนุ่มสาวจานวนมากทยอยเข้าป่ า (สาลี่,
2556: สัมภาษณ์)
ชาวบ้านจานวนมาก กานัน ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งผู้นาต่างๆ โจร
ไอ้ เสือ ล้ วนถู กจั บ ตามองทั้ งจากฝ่ ายอานาจรัฐ และ พคท. การที่ ถูก
เพ่งเล็งเป็นผลให้ทุกคนต้องระมัดระวังตัว หรือที่เรียกกันว่า “ต้องอยู่กัน
ให้ดี” บ้างแสดงตนว่าอยู่ฝ่ายไหนเพื่อเอาตัวรอด และมีคนจานวนมาก
เช่นกันที่ไม่แสดงตนชัดเจนว่าอยู่ฝ่ายไหน ทาได้เพียงหาปืนมาไว้ป้องกัน
ตนเองและครอบครัวให้รอดพ้นจากสถานการณ์ ด้วยภาวะเช่นนี้จึงมีผล
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ต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ เกิดความแตกแยกของ
กลุ่มชาวบ้านออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมากขึ้น
จนกล่าวได้ว่ายุคนี้ ปืนเถื่อนเข้ามาในพื้นที่มากที่สุด การใช้ปืน
เถื่อนของชาวบ้านในพื้นที่เป็นไปอย่างกว้างขวางเพื่อเอาตัวรอดจากการ
สร้างอานาจของคนหลายฝ่าย ไม่เพียงแต่ชาวบ้านทั่วๆ ไปที่เลือกใช้ปืน
เถื่ อ นแต่ ค นที่ เข้ า ร่ ว มกั บ ขบวนการปฏิ วั ติ ก็ ใช้ ปื น เถื่ อ น ซึ่ ง เป็ น ปื น
อัตโนมัติที่มีการจัดหามาจากหลากหลายวิธี
เกิ ด กลุ่ มอิท ธิพ ลใหม่ใช้ ปื นหำผลประโยชน์ห ลั งคนป่ ำคื น
เมือง เมื่อรัฐบาลที่นาโดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ใช้นโยบายการเมือง
เอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยออกคาสั่ง 66/23 เรื่อง
นโยบายการต่ อสู้เพื่ อเอาชนะคอมมิ วนิ สต์ ลงนามเมื่อวัน ที่ 23 เม.ย.
2523 (กลุ่ ม ภู บ รรทั ด , 2544) ด้ า นหนึ่ ง ก็ เร่ ง พั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานและสาธารณู ป โภคในเขตเคลื่ อนไหวอย่ างรวดเร็ว โดยการ
วางรากฐานบริก ารขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ ง ถนนลาดยางติ ด ต่ อ กั บ เมื อ งและ
เชื่อมต่อระหว่างตาบล วางระบบไฟฟ้า ตั้งโรงเรียนมัธยมและตั้งอาเภอ
ขึ้นใหม่ในพื้นที่ในช่วง 2527 และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็นับว่าชุมชน
แห่งใหม่นี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเชิงเขาบรรทัด เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลง
แล้ว ก็ใช้นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นส่งเสริมการเกษตรแนว
ใหม่ ที่ เป็ น เพื่ อ การค้ า ส านั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง
(สกย.) ได้เข้ามาส่งเสริมยางพั นธุ์ดี ให้ทุ นสนับสนุน การปลูกยางพัน ธุ์
ตามการแนะน าของ สกย.อย่างจริงจัง และกว้างขวาง ถือว่าเป็นการ
พัฒนาที่สอดคล้องกันทุกด้านไม่ว่าด้านความมั่นคงทางทหารและการ
ขยายตัวของทุนนิยม เป็นการพัฒนาให้พื้นที่เป็นสมัยใหม่
อีกด้านหนึ่งก็ให้ความผ่อนปรนกับผู้ที่ออกจากป่า เข้มงวดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นมิตรกับชาวบ้าน คนป่าจึงคืนเมืองเป็นระลอกตั้งแต่
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ปี 2525 เป็ น ต้ น มา แต่ ก ารที่ มี เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงต่ อ เนื่ อ งยาวนาน
มากกว่า 10 ปี คนที่เคยอยู่ป่าจานวนหนึ่งย่อมได้รับผลกระทบและต้อง
ปรับตัว เพราะสถานการณ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คนกลุ่ม
หนึ่งที่เคยเข้าอยู่ในป่ามีความคิดที่เป็นระบบจึงสามารถพัฒ นาตนเอง
เป็นเกษตรกรก้าวหน้า โดยการพัฒนาที่ดินเป็นสวนยางเช่นเดียวกับคน
ส่ ว นใหญ่ และยั ง เป็ น กลุ่ ม ที่ น าพั น ธุ์ ผ ลไม้ ใหม่ ๆ เข้ า มา เช่ น เงาะ
โรงเรียน ทุเรียนหมอนทอง มังคุด เป็นต้น
ในส่วนของ กานัน ผู้ใหญ่บ้านก็ยังรักษาอิทธิพลต่อไปได้ โดย
เปลี่ยนลักษณะไปจากการอุปถัมภ์พวกโจรหรือเป็นโจรเสียเองไปสู่การ
หาประโยชน์จากทรัพยากรส่วนรวม เช่น บุกเบิกที่ดินในเขตป่า ตัดไม้
เถื่อน ดูดทรายในคลองขาย การหากินเช่นนี้ได้ส่งผลให้ชาวบ้านบางส่วน
ทาตาม ดังจะพบว่าในช่วงปลายทศวรรษ 2528 มีเสียงเลื่อยยนต์ที่กาลัง
ตัดไม้บนเขาดังอยู่โดยทั่วไปทั้งเพื่อตัดไม้ขาย และบุกเบิกป่าเชิงเขาเพื่อ
หาที่ทากินเพิ่มเติม มีชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ดัดแปลงเครื่องยนต์จากรถไถ
นาเดิ น ตามเป็ น เครื่ อ งสู บ ทรายในคลองขึ้ น มาขาย การที่ ช าวบ้ า น
สามารถท าเช่ น นี้ ไ ด้ ก็ แ สดงว่ า ชาวบ้ า นมี อ านาจต่ อ รองได้ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะการต่อรองกับอานาจปืน
คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามีอานาจในช่วงนี้โดยใช้ปื นก็คืออดีต
สมาชิก พคท.บางส่วนแตกออกไปเอาเครื่องแบบคอมมิวนิสต์ รวมทั้ง
อาวุธปืนสงครามที่มีอานุภาพร้ายแรงออกมาสร้างอานาจ และกลายเป็น
กลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลที่ มี ค วามสั น ทั ด ในการใช้ ปื น เถื่ อ นประสิ ท ธิ ภ าพสู ง หา
ผลประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การค้าขายทรัพยากรท้องถิ่น การเรียก
ค่าคุ้มครอง เรียกค่าไถ่ นายหน้าเจรจา/รับจ้างทวงหนี้ การค้ายาเสพติด
รวมทั้งช่วยแก้แค้น เป็นต้น โดยใช้ภาพความเป็นคอมมิวนิสต์ (ถือปืน
เครื่องแบบ เอาจริง คาไหนคานั้ น ) จนชาวบ้ านเรีย กว่ า “คอมฯเสี ย
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ขบวน คอมฯแกลบ หรือคอมฯปลอม” ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ในพื้นที่จึง
มีการครอบครองปืนเถื่อนกันจานวนมาก
2.2 ปืนที่สอดคล้องกับยุคสมัย
ยุคนี้ถือว่ามีปืนเถื่อนกระจายอยู่ในมือชาวบ้านมากที่สุดทั้งปืน
ไทยประดิษฐ์และปืนอัตโนมัติประเภทต่างๆ เช่น ปืนคอลท์ตราควาย ที่
แพร่หลายอย่างมากในปี 2518 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีช่างในพื้นที่ทาปืน
เถื่อนหลายราย และตรงกับที่รัฐบาลมีนโยบายให้ชาวบ้านนาปืนเถื่อน
มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยเสียเงินเพียง 100 บาท
ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็นาไปขึ้นทะเบียน แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังถือครองปืน
นี้เป็นแบบผิดกฎหมาย เพราะสะดวกในการใช้มากกว่า ไม่ต้องเสียเงิน
และไม่ยุ่งยากที่จะต้องไปติดต่อกับทางราชการเพื่อขึ้นทะเบียน
ปืนลูกโม่ชนิดหมุน 6 นัด มีใช้ในช่วงต้นทศวรรษ 2510 โดยมี
ช่างทาปืนอยู่ในพื้นที่และชุมชนข้างเคียง ผลิตเลียนแบบปืนลูกโม่ที่เข้า
มาจากต่ างประเทศ ท าให้ ราคาถูก มี ขนาดเล็ ก สะดวกในการพกพา
ขนาดของรูจะขึ้นกับกระสุนที่เลือกใช้ เช่น .38 หรือ .22 ปืนชนิดนี้ได้รับ
ความนิยมจากชาวบ้ านอย่างรวดเร็ว แต่ก็ลดความนิ ยมอย่างรวดเร็ว
เช่นกันเมื่อมีปืนอัตโนมัติ (และหาซื้อง่าย) เข้ามาแทนที่ เพราะในการยิง
หนึ่งนัดต้องหมุนลูกโม่ 1 ครั้ง ท าให้ช้า และช่างก็เลิกทาไปในปี 2523
ปัจจุบันยังคงมีปืนชนิดนี้อยู่ในมือของคนที่ชอบสะสมปืนมากกว่าคนที่
ต้องการใช้งาน (โต๊ะเด็ง, 2556: สัมภาษณ์)
ปื น กึ่งอัต โนมั ติ ลูกซองโช้ ค หรือ ลู กซอง 5 นั ด หรือ “ซอง
ถอก” ใส่ ลู ก ได้ ค รั้ ง 5 นั ด เมื่ อ ยิ ง นั ด หนึ่ ง แล้ ว ก็ จ ะกระชากรางรอง
กระบอก หรือกระชากโช้ค หรือถอก เพื่อให้เปลือกกระสุนดีดออกจาก
รัง เพลิ ง แล้ ว ก็ ส ามารถยิ ง นั ด ต่ อ ไปได้ ปื น ชนิ ด นี้ เริ่ม เข้ า มาในพื้ น ที่
ประมาณกลางทศวรรษ 2515 เป็ น ต้ น มา แต่ ราคาแพง ในส่ ว นของ
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ชาวบ้ า นทั่ ว ไปจะพบน้ อ ย แต่ ว่ า จะมี ในกลุ่ ม ของก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น
เพราะรัฐบาลแจกให้ใช้ ต่อมาปี 2525 ก็มีปืนลูกซองที่ใช้ลูกกระสุนเป็น
แม็กได้ แต่ว่าก็มีผู้ซื้อน้อยรายเพราะราคาแพงนั่นเอง
ปืนอัตโนมัติทั้งปืนสัน้ และปืนยาว ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนที่ถือ
อาวุธปืนเข้ามาในพื้นที่ คือกลุ่ม ผกค. และกลุ่มทหาร,ตารวจ โดยเฉพาะ
กลุ่ม ผกค.ได้ใช้ปืนปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อลดอานาจและจานวนของโจร
ผู้ร้ายและผู้มีอิทธิพลที่ทาให้ชาวบ้านเดือดร้อน เพื่อสร้างความนิยมต่อ
พรรคให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ในขณะที่พร้อมจะต่อสู้ กับกองกาลังของรัฐด้วย
โดยกลุ่ม ผกค.ดังกล่าวมีทั้งคนที่มาจากพื้นที่อื่นและคนในพื้นที่
ปืนสั้นที่คนนิยม เช่น ปืน 9 มม. ปืน 11 มม. ปืนโคลท์(Colt)
ปืน US.Army ปืนลูกโม่สมิธแอนด์เวตสัน ปืน .357 ปืนแม็กนั่ม ปืน.38
ปื น .22 เป็ น ต้ น ปื น เหล่ า นี้ บ างส่ ว นเข้ า มาบ้ า งแล้ ว ในช่ ว งสงคราม
เวียดนามในช่วงปี พ.ศ. 2511-2513 เพราะในช่วงนั้นชายหนุ่มจากพื้นที่
กว่า 30 คนไปเป็นทหารรับจ้างสู้รบที่ประเทศเวียดนาม มี จานวนหนึ่ง
เสียชีวิตในสนามรบ ส่วนที่ เหลือก็พกปืนใส่ย่ามกลับมาขายที่บ้าน ส่วน
ใหญ่จะเป็น ปืนสั้น ตัวอย่างเช่น นายสิทธิ์ที่พกปืนกลับ มา 4 กระบอก
คือ ปืน 11 มม. ปืนโคลท์ (Colt) ปืน US.army ปืนลูกโม่สมิธแอนด์เวต
สัน นายสิทธิ์ขาย 11 มม. ต่อให้นายสุกโดยคิดราคาแค่ “ค่าน้าหวาก”
(น้าตาลเมาที่ทามาจากต้นโตนด) แต่รวมๆ แล้วก็ได้กินเป็นเวลาหลาย
เดื อ น การซื้ อ ปื น สั้ น ประเภทต่ า งๆ ของชาวบ้ า นจะซื้ อ ต่ อ ๆ กั น ใน
ลักษณะมือสองมือสาม หรือไม่ก็สั่ง ซื้อตามเส้นสายของเครือญาติ เช่น
ญาติที่เป็นตารวจ ทหาร อดีต ผกค. ซึ่งญาติดังกล่าวมีช่องทางที่จะหา
ปืนที่ต้องการมาขายให้ได้
ครั้น เมื่ อ การต่ อ สู้ ระหว่ า งรัฐ กั บ ผกค.รุน แรงมากขึ้ น ในช่ ว ง
ปี 2519-2520 ก็ มี ปื น เถื่ อ น ซึ่ งส่ วน ให ญ่ เป็ น ปื น อั ต โน มั ติ ที่ มี
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ประสิทธิภาพทาลายล้างสูง ปืนลูกโม่ชนิดต่างๆ ปืนเอ็ม 16 ปืนสงคราม
ประเภท HK นาโต้ คาร์บิน อาร์ก้า โดยในช่วงดังกล่าวการควบคุมดูแล
การใช้อาวุธเป็นไปอย่างหละหลวม จึงมีการนาปืนกลุ่มนี้มาขายทั้งจาก
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ และ ผกค. “ช่วงนั้นหาง่าย เขาว่ามากันเป็นล็อตๆ ใหญ่ๆ
ปืน ก็มาจากที่ เดี ยวกัน แต่ปื นที่ มาอยู่กับคอมฯเป็ นปื น เถื่อน ที่ อยู่กับ
ทหารเป็นปืนราชการ” (ราซะ, 2556: สัมภาษณ์)
แม้ ว่า ปี 2523 รัฐ ออกนโยบาย 66/23 เพื่ อให้ ผกค.กลับ ใจ
เข้าร่วมพัฒนาชาติไทย โดย ผกค.ที่ออกมาร่วมพัฒนาชาติไทยดังกล่าว
จะมอบปืนให้แก่ทางราชการ แต่บางส่วนเท่านั้น เพราะส่วนหนึ่งชารุด
อีกส่วนจะถูกแอบซ่อนไว้ในป่าตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งกล่าวได้ว่าปืนในส่วนนี้
มีจานวนไม่น้อยที เดียว และต่อมาได้กลายเป็นปืนเถื่อนที่ใช้อยู่ในหมู่
ประชาชนทั้งสิ้น ดังที่นายหวาดอดีตสหายเล่าว่า ถ้าเป็นปืนสงคราม ปืน
HK นาโต้ เอ็ม 16 คาร์บิน ก็นามาตั้งเป็นกองกลางไว้ ส่วนชนิดที่เป็นปืน
ส่วนตัว เช่น ปืน 11 มม. US army จะเก็บไว้กับตัว ซึ่งเขามีปืน 11 มม.
(ปื น Colt) 3 กระบอก ปื น US army (ชนิ ด 11 มม.) 1 กระบอก
นายหวาดเชื่อว่ามีอีกหลายรายที่ทาเช่นเดียวกับตนเอง แม้ว่าปืนเหล่านี้
ส่ วนมากจะช ารุด สู ญ เสี ย ไปแต่ ก็ยั งคงมี บ างส่ วนที่ ยั งคงใช้ งานจนถึง
ปัจจุบัน (หวาด, 2557: สัมภาษณ์)
ความจาเป็นหนึ่งในการต้องมีปืนของคนยุคนี้ คือ ในระหว่าง
สถานการณ์ การสู้รบดังกล่าวนี้ชาวบ้านและผู้มีอิทธิพลกลุ่มต่างๆ จะ
รู้สึ กไม่ ป ลอดภัย สู ง และไม่ ส ามารถคาดเดาว่ าจะเกิด อะไรขึ้น กับ ตน
ดังนั้นการดิ้นรนเพื่อหาอาวุธที่มีประสิทธิภาพครอบครองไว้เพื่อป้องกัน
ตัวและกลุ่มจึงมีอยู่ทั่วไป ดังจะเห็นว่าเมื่อทางราชการพยายามกวาดล้าง
ปืนเถื่อนในพื้นที่ ก็มีการสั่งซื้อปืนประเภทต่างๆ มาจากเครือ ข่ายที่คน
แต่ ล ะกลุ่ม มี อยู่ ซึ่ งมี ทั้ งปื น ไทยประดิษ ฐ์และปื น จากต่ างประเทศที่ มี
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ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งอาวุธสงครามที่หลุดรอดไปสู่วงการค้าปืนเถื่อน
ยิ่งกลุ่มอิทธิพลเดิมซึ่งได้แก่ผู้นาท้องถิ่น และกลุ่มโจรผู้ร้ายซึ่งพอมีเงินอยู่
บ้างก็ยอมที่จะทุ่มเงินเพื่อหาซื้อปืนดั งกล่าว เมื่อความต้องการปืนเถื่อน
แบบมีประสิทธิภาพสูงมีอยู่มาก ในขณะที่การควบคุมอาวุธของทั้งฝ่าย
กองกาลั งของรัฐและ ผกค.มี ความหละหลวมท าให้ มี การลั กลอบเอา
อาวุธสงครามมาขายให้แก่ประชาชนในพื้นที่
2.3 ควำมรู้สึกนึกคิดของผู้คน
กล่าวได้ว่าในส่วนของความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในพื้นที่
ยั ง ไม่ เปลี่ ย นแปลงจากในช่ ว งแรกมากนั ก แต่ ที่ เด่ น ชั ด ขึ้ น มาก็ คื อ
ประชาชนจะให้ความสาคัญกับการมีอาวุธ การใช้อาวุธมากขึ้น คือถ้ามี
อาวุธแล้วจะ “อยู่ได้” และ “อยู่ดี” สิ่งที่สะท้อนออกมาคือคนพยายาม
แสวงหาอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น
บริบทการใช้ปืน เถื่อนในยุคนี้ ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากยุคที่
ผ่านมา จากเงื่อนไขการเข้ามาของขบวนการพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แห่ ง
ประเทศไทยที่ใช้นโยบายการต่อสู้ด้วยอาวุธ ทาให้มีกลุ่มคนหลายฝ่าย
เข้าไปเกี่ยวข้องในพื้นที่ มีความคิดแตกต่าง มีความหวาดระแวงต่อกัน
และเมื่อคนที่เข้าป่ากลับคืนเมืองนั้น ทาให้เกิดกลุ่มอิทธิพลใหม่ใช้ปืนหา
ผลประโยชน์ กลุ่มคนดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการใช้ปืน นอกจากนี้
ยังมีการรวมกลุ่มของคนที่เคยมีอิทธิพลในพื้นที่เช่นกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
เพื่อหาผลประโยชน์จากทรัพยากรส่วนรวม จนกล่าวได้ว่าในยุคนี้เป็นยุค
ที่ ช าวบ้ า นได้ รับ อิ ท ธิ พ ลในการใช้ อ าวุ ธ ทั้ ง เพื่ อ หาผลประโยชน์ จ าก
หลายๆ ด้าน จนเห็นได้ว่าการใช้ปืนสร้างอานาจส่วนใหญ่ในยุคนี้มุ่งไปสู่
การหาผลประโยชน์ในส่วนที่เป็นปัจเจกมากขึ้น
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3. ยุคกำรพัฒนำสมัยใหม่
3.1 โครงสร้ำงสังคม
พื้นที่ศึกษาได้พัฒนาเข้าสูก่ ารพัฒนาสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว การ
ผลิ ต และการประกอบอาชี พ ของครัว เรือ นมุ่ ง ให้ ได้ เงิ น สดมาใช้ จ่ า ย
เช่ นเดี ยวกับ พื้ น ที่ อื่น อาชี พ หลั กได้ แก่การท าสวนยางและสวนผลไม้
นอกจากนี้ก็เกิดธุรกิจบริการสมัยใหม่อย่างที่เห็นในตัวเมืองทั่วไป เช่น
ร้านอาหาร ร้านล้างรถ เป็นต้น ในด้านการเมือง ก็ให้ความสาคัญต่อการ
กระจายอานาจมาสู่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องของตัวเอง ด้วย
การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบริบทนี้ทาให้รูปแบบการใช้ปืนเถื่อน
เพื่อสร้างอานาจหรือต่อรองทางอานาจเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นกัน คือ
การใช้ปืนมีรูปแบบและเป้าหมายที่มีความซับซ้อนกว่าสมัยก่อนอย่าง
มาก ปื น กลายเป็ น สิ่ งที่ ต้ องเก็บ ไว้ อย่ างปิ ด ลั บ และใช้ ในทางลั บ แต่
ชาวบ้านด้วยกันมักจะรู้ว่าบ้านใครมีปืน กลุ่มที่เคยสร้างบารมีด้วยปืนที่
ยังตกค้างอยู่ก็ยังพยายามรักษาท่าทีการมีอานาจของตน ซึ่งต้องแสดงใน
ที ไม่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีปืนแล้วจะใช้จัดการทุ กคนที่เข้ามาขัดขวาง
ผลประโยชน์ การที่จะใช้ปืนสร้างอานาจจึงไม่เปิดพื้นที่ให้ใครประกาศ
ตัวอย่างชัดเจน
การที่สังคมกลายเป็นสังคมสมัยใหม่ ภายใต้การควบคุมของ
อานาจรัฐ แต่กลับพบว่ายังมีคนหลายกลุ่มที่มี อานาจ และใช้อาวุธปืน
สร้างอานาจอย่างสอดคล้องกับยุคสมัย เพราะมีเงื่อนไข ดังนี้
กำรขำดกลไกกำรพั ฒ นำ พบว่ า โครงสร้า งสั ง คมไม่ ได้ ถู ก
ปรับเปลี่ยนคลี่คลายมาตามปกติ แต่ถูกกังขังอยู่ในสถานการณ์การสู้รบ
ระหว่างรัฐกับ พคท.ถึงเกือบ 20 ปี ในสถานการณ์ เช่นนี้ผู้นาลักษณะ
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ต่างๆ และแนวทางที่ อยู่ในท้ องถิ่นมากมายได้สู ญ หายไป ไม่ สามารถ
ปรับ ตั วเข้าสู่ สังคมใหม่ ได้ เหมาะสม ในขณะที่ ผู้ น าแบบใหม่ และแนว
ทางการอยู่ร่วมกันที่ควรจะได้รับการก่อรูปบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลง
ของสั ง คมก็ บิ ด เบี้ ย วไป ดั ง นั้ น เมื่ อ การสู้ ร บยุ ติ แ บบกะทั น หั น ตาม
นโยบาย 66/23 และรัฐรีบพัฒนาเพื่อให้พื้นที่นี้ถูกควบคุมโดยกลไกของ
รัฐ และตลาดเช่ น เดี ย วกั บ พื้ น ที่ อื่น แต่ กลไกรัฐ และกลไกของผู้ น าใน
ท้ องถิ่น ไม่ ส ามารถเข้า ไปดู แลเรื่องความขัด แย้ งต่า งๆ ที่ ถูกกดทั บ มา
ตั้งแต่ยุคการสู้รบและที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ได้ การใช้ปืนเถื่อนเพื่อตัดสินความ
ขัด แย้ ง ที่ มี มิ ติ ใหม่ ๆ อย่ างซั บ ซ้ อนนั้ น จึ ง เกิด ขึ้น โดยง่าย และเกิด ขึ้ น
ภายใต้ เงื่ อ นไขใหม่ คื อ ต้ อ งไม่ ให้ ใครรู้ หรื อ หากรู้ ก็ ต้ อ งไม่ พู ด ต่ อ ไป
นอกจากจะเป็นอันตรายถึงตัวแล้วยังเป็น เพราะการตัดสินใจลงโทษใคร
เป็นเรื่องของรัฐเท่านั้น
กำรเมืองท้องถิ่นกับ อำนำจของผู้ที่มีอิทธิพล พบว่า ในส่วน
ของนักการเมืองท้องถิ่นนั้นเป็นเพียงการเกิดพรรคพวกกลุ่มใหม่ที่ก่อตัว
เป็นกลุ่มอิทธิพลเข้ามาบริหารงบประมาณ ในแบบที่พรรคพวกได้มาก
ชาวบ้านได้น้อยจนถึงขั้นสูญเสียผลประโยชน์ กลุ่มคนที่เป็นผู้นามักถูก
มองว่ า “ฮั้ ว ” กั น บริ ห ารโดยขาดกลไกการตรวจสอบจากองค์ ก ร
ชาวบ้าน
คนส่วนหนึ่งที่เข้าไปเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหาผลประโยชน์
อย่างคลุมเครือ คือใช้ตาแหน่งซ้อนทับกับการหาผลประโยชน์ในท้องถิ่น
ท าธุรกิจ ผิด กฎหมาย เช่น บ่ อทรายเถื่อน ค้ายาเสพติ ด โกงกิน เท่ าที่
โอกาสอานวย เท่ากับว่าระบบตัวแทนไปสนับสนุนอานาจเถื่อนให้มีพลัง
ขึ้นมาอีก หลายคนจึงอยากขึ้นมาเป็นผู้นาท้องถิ่น และต้อง “ลงทุน ”
ด้วยเงินจานวนมาก ดังที่ “ธนู” หนึ่งในอดีตผู้สมัครลงองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (อบต.) เล่าว่าตอนลงเลือกตั้งหมดเงินเกือบสามแสนบาท แต่
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ก็ยังไม่พ อ ครั้งนั้นธนูต้องขายที่ ดินเพื่ อใช้หนี้ให้กับนักการเมืองที่ เป็ น
นายทุนขุดบ่อทรายไปจานวน 6 ไร่ ธนูบอกว่าคนที่ตั้งใจจะเล่นการเมือง
ที่ นี่ ต้ อ งใช้ เ งิ น จ านวนมากเพื่ อ มา “ลงทุ น ” ทั้ ง สิ้ น (ธนู , 2556:
สัมภาษณ์)
ปืนเถื่อนเข้ามามีบทบาทในสถานการณ์ของการแข่งขัน การซื้อ
เสียง และการหาผลประโยชน์ แต่วิธีการใช้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ดังที่
พบว่ า การซื้ อ เสี ย งในการเลื อ กตั้ ง แต่ ล ะครั้ ง จะมี ที ม ที่ แ ข่ ง ขั น กั น ใน
ลักษณะที่ มีเงิน ที่ พ ร้อมจะซื้อเสียงมากกว่า 1 ทีม การใช้ปื นเถื่อนจะ
เริ่มต้นกันตั้งแต่บางทีมใช้วิธีพกปืนเถื่อนไปขู่ให้อีกทีมหนึ่งถอนตัว โดย
เลิ ก หาเสี ย ง ต่ อ มาคื อ ขั้ น ตอนการซื้ อ เสี ย ง คื อหากไปซื้ อ เสี ย งเฉยๆ
อาจจะถูก “กินเปล่า” รับเงินแต่ไม่เลือก ดังนั้นกลุ่มที่ไปแจกเงินต้อง
เป็นกลุ่มที่คลุกคลีกับการใช้ปืน หรือต้องพกปืน เพื่อสื่อความหมายว่า
“เอาจริง ” เมื่ อ ผลการเลื อ กตั้ ง ปรากฏแล้ ว ปื น เถื่อ นก็ยั งสามารถท า
หน้ าที่ ต่อไปอี ก คือกาจัด คู่แข่งขัน ที่ ช นะการเลื อกตั้ ง เพื่ อให้ เกิด การ
เลื อกตั้ งใหม่ ดั ง พบจากการเลื อกตั้ งครั้งหนึ่ งในพื้ น ที่ ว่ าในคืน ที่ เลี้ ย ง
รับรองตาแหน่งนายก อบต.ของผู้ชนะผู้ได้รับเลือกตั้ง เขาถูกซุ่มยิงด้วย
ปื น ชุ ด ใหญ่ แต่ โ ชคดี ที่ ไ ม่ เสี ย ชี วิ ต เพราะว่ า เขาก็ ร ะวั ง ตั ว และมี ค น
แวดล้อมประกบอยู่หลายคน ในคืนนั้นผู้แวดล้อมคนหนึ่งจึงกลายเป็น
ผู้รับ ลูกปืน แทน ดังนั้น หากใครจะสมัครเป็ นนายก อบต.ในพื้ นที่ นี้ไม่
เพียงจะต้องมีเงินเท่านั้นแต่จะต้องเลี้ยงมือปืนด้วย
ปั ญ หำในชุ ม ชนและกำรขำดควำมปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน พบว่ามีการใช้อิทธิพลและอานาจเถื่อนมากและซับซ้อน เช่น
การก่ ออาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติ ด ระบาด เป็ น ต้ น โดยที่ ปั ญ หา
ดั ง กล่ า วมั ก จะเกี่ ย วเนื่ อ งกั น จนส่ ง ผลให้ ช าวบ้ า นไม่ มี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็จาต้องอยู่นิ่ง
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สงบยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะกลัวความเดือดร้อนจากอานาจเถื่อน
จะถึงตัว ไม่มี ใครกล้าเป็ นพยานให้ ปากคา สู้ปิด ปากเงียบไว้ปล่อยให้
เรื่องราวผ่านไปจะเป็นการดีกว่า ความเป็นไปดังกล่าวยิ่งสนับสนุนให้
เกิดผลร้ายต่อพื้ นที่ เพราะไม่มีกลไกการสอดส่อง เมื่อมีคนถู กยิงตาย
น้อยครั้งที่จะจับผู้กระทาได้ คนที่ต้องการความช่วยเหลือจึงมักผิดหวัง
ส่วนคนที่ก่อความผิดก็ยิ่งเหิมเกริม ปัญหาที่พบได้แก่
ปัญหายาเสพติด ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ เพราะโยงไปสู่
การลักเล็กขโมยน้อย รวมถึงอาจนาไปสู่การใช้ปืนเถื่อนต่อกัน ชาวบ้าน
ส่ ว นใหญ่ พู ด เป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า กลุ่ ม ที่ ค้ า ยาเสพติ ด นั้ น เป็ น กลุ่ ม
เดียวกับนักการเมืองท้องถิ่น ที่ขายยาเพราะต้องใช้เงินซื้อเสียง ต้องเลี้ยง
มือปืนไว้คุ้มกัน และป้องกันการหักหลัง ดังมีตัวอย่างผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในกลุ่มค้ายาร่วมกับผู้นาท้องถิ่น รวมทั้งมีตารวจอยู่ในกลุ่มด้วย
ผู้ใหญ่ บ้ านคนนั้ น ถูกต ารวจจั บ ด้ วยข้อหาค้า ยาเสพติ ด และหลั งจาก
ประกันตัวมาไม่กี่วันก็ถูกลอบสังหารขณะเข้าบ้านในยามดึก ซึ่งชาวบ้าน
เชื่อว่ากลุ่มค้ายากันเองฆ่าปิดปาก (สวาด, 2557: สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังมีปัญหาสังคมอีกหลายด้านที่ปรากฏให้เห็นจนชิน
ตามากมาย และอาจนามาสู่การใช้ปืนเถื่อน เช่น คนเมาเหล้าติดยา ใน
ตอนเช้าตรู่บางวันจะเห็นวัยรุ่นบางคนเดินโซซัดโซเซใส่กางเกงตัวเดียว
เมาค้างอยู่บนถนน มีแก๊งโจรกรรมรถยนต์ มีการตบตีแย่งแฟน มีคนถูก
ฆ่าทิ้งตามริมถนน ในบางค่าคืนจะมีเสียงปืนดังมาเป็นชุด เมื่อได้ยินชุด
หนึ่ ง ก็ จ ะมี เสี ย งตอบรั บ มาอี ก ทิ ศ ทาง มี ก ารลั ก เล็ ก ขโมยน้ อ ย ลั ก
แม้กระทั่งถังแก๊สของโรงเรียน ลักกรีดยาง ลักเก็บขี้ยาง ลักตัดต้นยาง
ชาวบ้านบางคนต้องพกปืนยามออกไปกรีดยางเพราะความไม่ปลอดภัย
เด็กสาววัยรุ่นตบตีกันและถูกลวงออกจากพื้นที่ไปรุมซ้อมแล้วกรอกยา
พิ ษ เพราะแย่ งแฟนกัน ชาวบ้ านบางคนต้องยืม เงิน เพื่ อนบ้ านครั้งละ
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50-100 บาทเพื่อให้ลูกไปโรงเรียน ชาวบ้านบางคนกรีดยางของตนเอง
ได้ยางแผ่นเช้าละหลายสิบแผ่น แต่บางคนต้องกรีดยางรับจ้างไร่ละไม่กี่
สิบบาท คนมีความทุกข์แล้วไปแจ้งความแต่ตารวจก็ไม่เคยช่วยอะไรได้
คนส่วนหนึ่งไม่ให้คุณ ค่ากับบางหน่วยงานของรัฐเพราะเห็นว่าเป็นแค่
กาฝากสังคม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมด
ควำมขั ด แย้ ง อั น เนื่ อ งมำจำกสิ ท ธิ แ ละกำรแสวงห ำ
ผลประโยชน์ ในทรัพ ยำกร พบว่ามี การใช้ปื น ในการแก้ปั ญ หาความ
ขั ด แย้ ง ที่ เกิ ด มาจากการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง ทรั พ ยากร
ส่วนรวม และทรัพยากรที่เป็นสิทธิทากิน แต่ว่าก็ไม่ใช่การเอาปืนออกมา
ยิงกันอย่างเปิดเผยหรือประกาศให้รู้อย่างสมัยก่อน แต่มีทั้งที่แอบยิง
หรือจ้างมือปืน ซึ่งการหามือปืนรับจ้างในปัจจุบันหาได้ไม่ยาก ดังกรณี
ตัวอย่างความขัดแย้ งที่ เกิดจากการใช้อานาจที่ มี ของคนรุ่นใหม่ ไปขอ
ออกโฉนดเอกสารสิทธิทากิน ในที่ดินที่เคยเป็นที่ดินส่วนรวมของโคตร
ตระกูล ที่คนรุ่นก่อนเคยร่วมกันบุกเบิกและร่วมทามาหากิน ทาให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้น จนถึงขั้นยิงกันตาย
นอกจากนี้ในกรณีการดูดทรายซึ่งมีมากกว่า 20 บ่อ มีการเพิ่ม
ขนาดของเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้น ขอสัมปทานบัตรเปิดพื้นที่มากขึ้น แต่
“มากกว่าครึ่งเป็นบ่อเถื่อน” (ราซะ, 2556: สัมภาษณ์) การดูดทรายได้
สร้างความเสียหายและความขัดแย้งกับ เจ้าของพื้นที่รอบข้าง แต่เมื่อ
ชาวบ้านร้องเรียนความเดือดร้อน เจ้าของบ่อก็หาทางแก้โดยการจ้าง
มือปืนและให้ส่วยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ กั บ อ ำนำจเถื่ อ น ทั้ ง ที่ ก ฎหมายได้ ให้ อ านาจ
เจ้าหน้าที่รัฐไว้มาก แต่ยังพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนช่วยคลี่คลายปัญหา
น้อย ไม่ใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมา กลับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่นการรับส่วยจากการขุดทราย ทุกๆ
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เดือนชาวบ้านจะเห็นตารวจเข้าไปในบ่อทราย ธนูซึ่งคลุกคลีอยู่กับธุรกิจ
บ่อทรายและอุสมานซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ทาหน้าที่เฝ้าบ่อทรายมาหลายปี
บอกเล่าคล้ายกันว่า “เข้าไปหนหนึ่งก็ประมาณ 30,000-40,000 บาท
เขาเอาไปปันกัน ได้จากทุกบ่อ ชาวบ้านเดือดร้อนแต่ตารวจได้ส่วย ยังมี
ค่าน้าชา กาแฟ ค่าเหล้าตามร้านอาหารเหลย แล้วยังส่วยที่ชาวบ้านเปิด
วงไพ่ วงไฮโล เดือนๆ ได้มาก ตารวจที่นี่ส่วนใหญ่รวย (ธนู และ อุสมาน,
2556: สัมภาษณ์)
กรณีรับสินบน เช่น นายอุสมานถูกจับด้วยข้อหาค้าขายอาวุธ
เถื่อน และอาวุธสงครามในช่วงปลายปี 2556 อุส มานถูกจาคุกจนถึง
ปัจจุบัน ญาติกล่าวว่าไม่มีเงินไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ ตรงกันข้ามกับนาย
สมยศถูกจับข้อหาขายปืนเถื่อนและอาวุธสงครามเช่นกัน แต่นายสมยศ
ไม่ต้องมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาล และไม่ต้อ งติดคุกชาวบ้านบอกว่าเขาจ่ายเงิน
จานวน 300,000 บาท ให้แก่ตารวจโดยเงินจานวนนั้นมาจากการขาย
ที่ ดิ น สวนยางจ านวนหนึ่ งแปลง ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า
ตารวจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ “หาผลประโยชน์ ” “พึ่งไม่ได้”
ชาวบ้านคิดว่าการที่เจ้าหน้าที่ตารวจทาตัววางเฉยกับคนที่กระทาผิด
เพราะได้ผลประโยชน์ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง ในขณะที่การกระทาความผิด
อยู่ในชุมชนมักจะมีเจ้าหน้ าที่หนุนหลังอยู่ ประกอบกับการพั ฒ นาใน
ปัจจุบันเน้นความเป็นปัจเจกมากขึ้น ด้วยความคิดเช่นนี้ทาให้ชาวบ้าน
ขาดหนทางในการเข้าถึงความยุติธรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัย จึงเลือกที่
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลไกของรัฐ เมื่อเห็นใครทาอะไรผิดกฎหมายก็วางเฉย
ถือว่ าธุ ระไม่ ใช่ ยุ่ งไปก็ไม่ มี ป ระโยชน์ เพราะคิด ว่ าเจ้ า หน้ า ที่ รัฐไม่ ได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ดีไม่ดีอันตรายจะถึงตัวด้วย
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3.2 ปืนที่สอดคล้องกับยุคสมัย
ปืนที่ มีใช้อยู่ในปัจจุบันนั้ นส่วนใหญ่ เป็ นปืน ที่ตกทอดมาจาก
ช่วงก่อนหน้านี้ มีเพียงส่วนน้อยที่มีการซื้อเพิ่ม และแม้ซื้อเพิ่มก็เป็นการ
ซื้อมือสองมือสาม ที่มีเพิ่มบ้างคือ ปืนปากกาซึ่งพบในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไป
เรียนหนังสือในตัวเมือง และในส่วนของปืนประเภทสงครามก็กล่าวได้ว่า
จะไม่ มี ใครได้ มี โอกาสพบเห็ น ได้ บ่ อยนั ก นอกจากจะมี การใช้ งานใน
เหตุการณ์สาคัญ เช่นการฆ่าบุคคลสาคัญในพื้นที่ หรือยังคงหลงเหลืออยู่
ในกลุ่ ม คนแค่ บ างกลุ่ ม เช่ น กลุ่ ม ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม ค้ า ยาเสพติ ด
นักการเมือง และเมือแยกประเภทของกลุ่มคนที่ถือปืนในปัจจุบัน พอจะ
แบ่งดังต่อไปนี้
ปื น เถื่อนกั บ กลุ่ มชำวบ้ ำนทั่ วไป ปื น เถื่อนที่ อยู่ ตามบ้ านจะ
หลากหลาย เช่น ลูกซองยาว คอลท์ตราควาย ลูกโม่ ปืนอัตโนมัติ บาง
บ้ า นถึ ง กับ มี ปื น ที่ เป็ น อาวุ ธ สงครามด้ ว ย บางครัว เรือ นอาจมี ปื น ถู ก
กฎหมายแต่ก็นับว่ามีครัวเรือนลักษณะนี้น้อยมาก
ปืนเถื่อนกับกลุ่มนักเลงสมัครเล่น คือมีประสบการณ์ในการ
ทาผิดกฎหมายมาเกือบทุกประเภท เช่น ค้ายา ฆ่าคน ขโมยรถ เพียงแต่
ว่าไม่ได้ทาอย่างจริงจัง กลุ่มคนส่วนนี้โดยปกติจะมีอาชีพ เช่น ทาสวน
ยาง แต่ว่าจะทาเมื่อขาดแคลนเงิน เมื่อมีผู้ขอให้ช่วยเหลือ โอกาสที่มีผู้
ขอให้ เป็ น หั ว คะแนน รวมทั้ งเพื่ อความสนุ กสนานเฮฮา เป็ น ต้ น การ
กระทาดังกล่าวจะไม่มีการวางแผนนาน คิดแล้วก็ลงมือทาเลย ส่วนปืน
เถื่อนจะเป็นปืนสั้นเพราะหาง่าย หากจาเป็นต้องใช้อาวุธสงครามลูกพี่ก็
สามารถหามาให้ได้ เพราะลูกพี่จะเชื่อมต่ออยู่กับนักเลงหรือมิจฉาชีพที่
อยู่ในระดับที่โตกว่า ส่วนเงินที่ได้มาจากการประกอบมิจฉาชีพดังกล่าวก็
จะนามาแบ่งกันในกลุ่ม ในปั จจุบั นแต่ละตาบลที่เป็นพื้ นที่ศึกษาจะมี
กลุ่ ม ลั ก ษณะนี้ ไม่ ต่ ากว่ า 3 กลุ่ ม นั ก เลงรุ่ น โตคนหนึ่ ง กล่ า วถึ ง กลุ่ ม
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ลักษณะนี้ว่า “วัยรุ่นที่นี่เขาพกอย่างน้อยๆ ก็ .22 หรือปืนอัตโนมัติทั่วไป
ชอบพกปืนโชว์หัว (ด้ามปืน) เป็นพวกใช้ปืนสร้างภาพ ประกาศศักยภาพ
ให้กับกลุ่มตนเอง บอกนักเลงด้วยกันว่าพอได้ พวกนี้ไม่มีไหรแค่อยาก
โชว์ ไม่ มี อิท ธิ พ ลกับ ชาวบ้ าน วัน ไหนเพื่ อนชวนรบพวกนี้ ก็ไม่ สู้ จริง ”
(อุสมาน และหมัดลี, 2555: สัมภาษณ์)
ปื น เถื่ อ นกั บ กลุ่ ม นั ก กำรเมื อ งท้ อ งถิ่ น มี ก ารกล่ า วกั น ว่ า
นั กการเมื องท้ องถิ่น ในพื้ น ศึกษาส่ ว นหนึ่ งเริ่ม ต้ น มาจากผู้ ที่ เคยสร้า ง
อิ ท ธิ พ ลจากการใช้ ปื น เถื่ อ น และเมื่ อ เป็ น นั ก การเมื อ งแล้ ว ก็ ยั ง คง
ประกอบอาชีพลับๆอย่างผิดกฎหมายควบคู่ไปด้วย เพื่อหาเงินมาใช้จ่าย
ในเส้ น ทางการเป็ น นั กการเมื องของตน เช่ น ค้ายา ดั งนั้ น ผู้ ที่ จ ะเป็ น
นักการเมืองท้องถิ่นจึงต้องมีปืนและมีมือปืนคุ้มครองอยู่รายรอบ
ปืนเถื่อนกับกลุ่มทำธุรกิจผิดกฎหมำย เช่น กลุ่มค้ายาเสพติด
ซึ่งทั้งผู้ค้ายาทั้งระดับหัวหน้าลงไปจนถึงระดับลูกน้องล้วนต้องพกปืนไว้
ป้องกันอันตรายทั้งสิ้น กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันจึงพยายามที่จะครอบครองและใช้ปืนเถื่อนที่มีประสิทธิภาพสูง
ถ้าไม่ใช่ปืนสงครามก็เป็นปืนอัตโนมัติอานุภาพร้ายแรง มีคาอธิบ ายที่
น่าสนใจว่า “เพราะที่นี้มีกลุ่มมีทีมกันหลายทีม ทั้งทีมนักการเมือง ทีม
ค้ ายา แต่ ล ะที ม เขาก็ไม่ มั่ วกัน ถ้าขัด กัน ชิ งดี กัน เขาก็จ ะจัด การกัน ”
(อุสมาน, 2556: สัมภาษณ์)
3.3 ควำมรู้สึกนึกคิดของผู้คน
ในส่วนผู้คนทั่วไปนั้นมีลักษณะมุ่งไปในทางเดียวกันคือเทิดทูน
คนมีเงิน เห็นว่าเงินนาไปสู่ความสาเร็จด้านต่างๆ แล้วเอาอานาจเงินไป
สร้างความพอใจในด้านต่างๆ คนบางส่วนไม่สนใจว่าวิธีการได้เงินมาว่า
จะชอบธรรมหรือถูกต้องมากน้อยแค่ไหน
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หากพิ จ ารณากลุ่ ม ที่ ใ ช้ ปื น เถื่ อ นประกอบ การกระท าผิ ด
กฎหมายก็ พ บว่ า พวกเขามั ก จะมี ค วามคิ ด หรือ ให้ ค วามหมายไปใน
ทานองที่ไม่น่าวิตกและตนไม่ได้ทาผิดอะไร และโยนความผิดที่พอจะมี
บ้างไปให้คนอื่น ลักษณะเช่นนี้จึงทาให้ผู้สร้างอานาจโดยการใช้ปืนเถื่อน
ยังคงสบายใจที่จะทาความผิดไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ยังมีเงื่อนไขให้ทาได้
ตัวอย่างของ อุสมานหนึ่งในเครือข่ายแก๊งโจรกรรมรถยนต์ที่รวมกลุ่ม
นักเลงทั้งในพื้นที่และต่างถิ่น ให้ความหมายว่าตนเองไม่ได้สร้างความ
เดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพราะขโมยรถมาจากที่อื่น พื้นที่เป็นแค่
แหล่งชาแหละรถเพื่อขายอะไหล่ต่อไปยังที่อื่นเท่านั้น
เห็นได้ว่าในสังคมมีปัญหาที่หลากหลายซับซ้อน และคนขาด
ทางออก ขาดที่พึ่ง การขาดซึ่งแนวทางแก้ไขเป็นผลให้ชาวบ้านมีการใช้
ปืนเถื่อนเพื่อแก้ปัญหา เพราะสังคมในอดีตก็ล้วนใช้ปืนเถื่อนแก้ปัญหา
เช่นนี้มาแล้วทั้งสิ้น
จากที่ ก ล่ า วมาพอสรุ ป ถึ ง บริ บ ทการปื น เถื่ อ นในยุ ค นี้ ว่ า
เปลี่ยนแปลงไปจากยุคที่ผ่านมา 4 ส่วน ส่วนแรก เพื่อแก้แค้นระหว่าง
ปัจเจกบุคคล เพราะบุคคลมีโอกาสที่จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ง่าย
ทั้ ง เรื่อ งที่ สื บ ทอดมาแต่ บ รรพบุ รุษ และเรื่อ งที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ ๆ เมื่ อ ไม่
สามารถหาความยุติธรรมจากระบบของรัฐได้การใช้ปืนเถื่อนแก้แค้นกัน
มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะในพื้นนี้เป็นพื้นที่ที่มีประสบการณ์ของ
การใช้ ปื น เถื่ อ นมาอย่ า งยาวนาน ส่ ว นที่ ส อง ใช้ ส าหรับ การเข้ า ไป
แสวงหาผลประโยชน์ จ ากทรัพ ยากรส่ ว นรวมของกลุ่ ม นั ก การเมื อ ง
ท้องถิ่นและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ส่วนที่สำม ใช้เพื่อชนะการเลือกตั้ง
ของนักการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งการหาทุนสาหรับการเคลื่ อนไหวในทาง
การเมื องดั งกล่ าว และ ส่ วนที่ สี่ ใช้ ส าหรับ สร้า งความเป็ น ไปได้ และ
ความเข้มแข็งของการประกอบอาชีพของกลุ่มมิจฉาชีพ
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บทสรุป
เงื่อนไขการใช้ปืนสร้างอานาจและต่อรองอานาจในสังคมยุค
ของการบุกเบิกนั้น เพราะสังคมยอมรับให้ผู้มีอานาจขึ้นมาเป็นผู้นา โดย
ผู้มี อานาจนั้ น ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับ การใช้ปื น โดยตรง และเกี่ย วข้อง
สัมพันธ์กับคนที่ใช้ปืน ผู้นาคนดังกล่าวถูกยอมรับเพราะมีความสามารถ
ในการช่วยทาให้เข้าถึงทรัพยากรโดยเฉพาะที่ดินทากิน แต่ประเด็นอยู่
ที่ว่าอาณาบริเวณนี้มีหลายกลุ่มคนที่ต่างก็ต้องการที่ดินทากินและแต่ละ
กลุ่มต่างก็มีผู้นา เช่นนี้จึงไม่เอื้อให้ผู้นาคนหนึ่งคนใดมีอานาจมากล้น คน
จานวนหนึ่งพยายามสร้างความ “พอได้” ผ่าน “ปฏิบัติการ” โดยการใช้
ปืนสร้างอานาจให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อคานอานาจระหว่างกัน สถานการณ์
ดังกล่าวจึงทาให้มีโจรกลุ่มต่างๆ มากขึ้น และต่างก็ใช้อานาจที่มี เช่น
อานาจสัญลักษณ์ อานาจของความน่าเกรงขามน่าเชื่อถือ รวมทั้งอานาจ
เครือข่ายเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน ทั้งนี้ปฏิบัติการ
ดังกล่าวท าให้ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเกิด ความโน้ม เอียง หรือ เกิด
“habitus” ซึ่งพอจะอธิบายได้ คือ ประกำรแรก เป็นอาณาบริเวณที่มี
การผลิตซ้าและบ่มเพาะอุดมการณ์มาจากการใช้ความรุนแรงในหลาย
ด้าน เช่น การใช้ปืนสร้างอานาจปกป้องครอบครัว ญาติ รักษาศักดิ์ศรี
ท าให้ เป็ น คน “พอได้ ” หรือ นักเลงจริงต้ อง “ใจถึง พึ่ งได้ ” หรือการ
ขึ้นมาเป็นนักเลงตัวจริงต้องผ่านการใช้อาวุธ เป็นต้น อุดมการณ์ดังกล่าว
คนส่ วนหนึ่ งมองว่าเป็น ความรู้สึกที่ถูกต้อง ไม่ได้มองว่าเป็ น ความผิ ด
ร้ายแรง การมองเช่นนี้ทาให้อุดมการณ์ส่วนนี้ถูกดารงอยู่ในความคิดทีจ่ ะ
ถูกผลิตซ้า กลายเป็นโครงสร้างภายในของปัจเจกบุคคลหรือผู้กระทา
การที่พร้อมจะถูกถอดมาใช้ตลอดเวลา แต่ลักษณะการใช้ความรุนแรง
จะมี แ บบอย่ า งเฉพาะของตั ว บุ ค คล ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลสื บ ต่ อ ไปจนถึ ง ยุ ค
ปัจจุบัน ประกำรที่สอง การมองคนอื่นทาให้เกิดการผลิตซ้าการสร้าง
ความเป็นตัวตนของคน เช่น เมื่อเป็นนักเลงแล้วมีพรรคพวก เข้าถึงที่ดิน
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ง่ายขึ้น โจรผู้ ร้า ยกลุ่ ม อื่ น ๆ ต่ างย าเกรง โจรบางคนที่ ถูกยอมรับ จาก
ชาวบ้ านให้เป็ นผู้ นาท้ องถิ่น เพราะช่วยเหลือญาติและพรรคพวกยาม
เดื อ ดร้อ นได้ ผลของการเป็ น นั ก เลงท าให้ เขามี ส ถานภาพเกิ ด ขึ้ น มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากชาวบ้าน เกิดความได้เปรียบ สถานภาพที่ว่า
คื อ การเกิ ด ทุ น สั ญ ลั ก ษณ์ (symbolic capital) และทุ น วั ฒ นธรรม
(cultural capital) ตามแนวคิ ด ของบู ร์ ดิ เยอ ซึ่ ง คนที่ มี ส ถานภาพ
ดังกล่าวล้วนถือปืน หรือมีปืนเป็นหุ้นส่วนในการสร้างบุคลิก และบารมี
ที่สาคัญตัวตนของเขา ก็ถูกคนรุ่นต่อๆ มานาไปผลิตซ้าให้กับในสนาม
แห่งนี้
ยุคที่สองเงื่อนไขของอาณาบริเวณถูกกระทาให้เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจากเงื่อนไขสองประการคือ ประกำรแรก การจู่โจมเข้ามา
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่มาพร้อมๆ กับการเข้ามาของ
อานาจรัฐ ถือเป็นเงื่อนไขโครงสร้างที่มาจากภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพล
ในสนามอย่างสูง ในขณะที่ “ปฏิบัติการ” สร้างอานาจในลักษณะเดิมก็
ยังมี อย่ างเข้ม ข้น ประกำรที่ ส อง เมื่ อเข้าสู่ ช่ วงคนป่ าคื น เมื อง ระบบ
สังคมถูกกฎหมายและนโยบายต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจเข้ามามีอานาจ
ชี้นาต่อพฤติกรรมของคน คนส่วนหนึ่งจึงใช้ปืนสร้างอานาจเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะแปรเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจได้ มีผลต่อการทาให้อาณาบริเวณถูกเปลี่ยนไปในทิศทางของ
การใช้อานาจทั้งเพื่อการอยู่ได้และการอยู่ดี เกิดความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ลักษณะใหม่ เช่ น ลั กษณะความสัม พั น ธ์ในแบบของเจ้ าของกิจ การผู้ ดู แ ลกิจ การ (เหมื องแร่ บ่ อดู ด ทราย) มี ความขัด แย้ งที่ เกิด จากการ
เข้าถึงสิทธิทากิน/การรักษาไว้ซึ่งสิทธิที่มี มีการเข้าถึงผลประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิ จ ที่ เป็ น ลั ก ษณะของการฉกฉวย (ใครมี อานาจมากกว่ า ก็ไ ด้
ผลประโยชน์ ม ากกว่ า) ของกลุ่ ม ผู้ ที่ มี อานาจ “ปฏิบั ติ การ” ต่ างๆ ที่
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เกิดขึ้นพบว่ามีการใช้ปืนที่มีประสิทธิภาพสร้างอานาจเพิ่มมากขึ้น ทั้ง
เพื่อสร้างและใช้ระบบสัญลักษณ์ที่มีเพื่อเข้าถึงทุนทางเศรษฐกิจ
ยุค ที่ ส ามถือว่าอิ ท ธิพ ลของโครงสร้า งในส่ ว นที่ เป็ น นโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาเป็นเงื่อนไขหลักของอาณาบริเวณ ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ในเชิงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของกลุ่มคนหลากหลาย
กลุ่ม เงินเป็นหลักประกันความมั่นคงและเป็นแก่นสารของการดารงชีวิต
ไม่มีความจาเป็นต้องพึ่ งพาหรือขอความช่วยเหลือจากใคร คนที่มีเงิน
เท่ า นั้ น ที่ ถู ก ยอมรับ จากสั ง คม เช่ น นี้ ถื อ ว่ า ใครมี อ านาจ มี ศั ก ยภาพ
ความสามารถด้านใดก็ใช้สิ่งที่มีแปรไปสู่ทุนเศรษฐกิจและขยายไปสู่ทุน
สังคม สร้างผ่านสัญ ลั กษณ์ ให้ แก่ต นเองได้ เมื่อเป็ นเช่น นี้ ทาให้ มีกลุ่ ม
อานาจเกิดขึ้นหลายกลุ่ ม เช่น ใช้ปืนสร้างอานาจในธุรกิจผิดกฎหมาย
แล้ ว น าเงิน ที่ ได้ ไปร่ว มมื อ กับ กับ นายทุ น และข้า ราชการที่ ค ลุ ก คลี ใน
ท้องถิ่นแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากร เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าสถานภาพของทุนแต่ละประเภทไม่ได้มีคงที่เสมอ
ไป แต่ มี ค วามหมายเปลี่ ย นตามกาลเวลา กล่ า วคื อ ทุ น สั ง คม จาก
เครือข่ายความช่วยเหลือกันเชิงสังคมในหมู่เครือญาติ เป็นเครือข่ายที่
สัมพันธ์และแลกเปลี่ยนซึ่งผลประโยชน์ ส่วนของการสร้างทุนสัญลักษณ์
จากคนที่ ใช้ บ ารมี ที่ มี ก่อให้ เกิด เป็ น นั กเลงที่ ถูกคนยอมรับ กลายเป็ น
สัญ ลักษณ์เชิงวัตถุ (ผ่านเศรษฐกิจ) มีตัววัตถุเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเป็ นคน
นั้นๆ ทุนวัฒนธรรม จากสมรรถนะความสามารถ ความน่าเกรงขามมี
บารมีต่อผู้คน กลายเป็นความน่ากลัว (ขาดซึ่งบารมี) ทุนทั้ง 3 ประเภท
ดังกล่าวเหลือแต่ระบบสัญลักษณ์ที่ทาให้คนหวาดกลัว หวาดระแวง ไม่
ไว้วางใจ ขาดความน่าเชื่อถือ สังคมจึงขาดผู้นาตามธรรมชาติที่คนให้
ความเคารพนับถือ เกรงใจ ระบบสัญลักษณ์ที่มาจากเนื้อในของคนใน
ปัจจุบันจึงหาไม่ได้ง่ายเพราะไม่มีใครยอมรับอย่างแท้จริง ผู้นาที่มีส่วน
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ใหญ่จึงต้องซื้อเสียงหรือใช้อานาจทุนเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งตาแหน่ง
แห่งที่ แล้วจึงใช้ตาแหน่งที่มีไปขยายเครือข่ายทางสังคมในวงกว้างเพื่อ
เข้าถึงและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์เชิงอานาจทางสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ในปัจจุบัน ระบบทุนทาให้เกิดกลไกที่เอื้อให้บางหน่วยงานหรือกลุ่มคน
ได้เปรียบเหนือชาวบ้านทั่วไป เพราะความที่มีทุนบางด้านสูงกว่าหรือ
สามารถเข้ า ถึ ง ทุ น บางด้ า นได้ ง่ า ยกว่ า เช่ น นี้ ยิ่ ง ท าให้ สั ง คมมี ค วาม
แตกต่าง คนบางกลุ่มไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความเหลื่อมล้าขึ้น
แต่ถึงอย่างไรงานบทความชิ้นนี้ก็เสนอให้เห็นว่ามีเพียงคนกลุ่ม
หนึ่งเท่านั้นที่ใช้ habitus ดังกล่าวผลิตซ้าโครงสร้างความสัมพันธ์และ
ค่านิยมที่เป็นอยู่ เพราะเมื่อมองในมุมกลับก็พบว่ามีคนอีกจานวนมากก็
ไม่ได้เลือกใช้ปืนมาสร้างอานาจเพื่อเข้าถึงทุนทางวัฒนธรรมหรือทุนทาง
สัญ ลักษณ์ เพื่อที่จะเข้าถึงทุนเศรษฐกิจ แต่เขากลับ หาวิธีการใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
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