
 
 

บทท่ี 4 
พ้ืนท่ีทางสังคม  ในฐานะประดิษฐกรรมสูความสัมพันธของสงัคมใหม 

 
ยุคพัฒนาการเปนจุดเปล่ียนสําคัญของประเทศไทย ท่ีนํามาสูชุดความสัมพันธทางสังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรมใหมท่ีไดทําใหประเทศไทยกาวสูความทันสมัย และสถาปนาวาท
กรรมความเปนไทยบนฐานคิดอนุรักษนยิมไดอยางม่ันคง การที่รัฐสามารถรวบอํานาจสรางพื้นท่ี
ทางกายภาพอยางมโหฬารดวยความชวยเหลือเชิงวิชาการและงบประมาณจากสหรัฐอเมริกา แมจะ
ยังไมเสร็จสมบูรณท้ังหมดในทศวรรษ 2500 แตก็กระตุนใหประชาชน และกลไกของรัฐเกิดความ
เช่ือม่ันและกระตือรือรนไปพรอมๆกับสถานการณสงครามเย็นท่ีมีผลตอการบริหารประเทศ ความ
พยายามเปล่ียนแปลงความสัมพันธท่ีจะยดึโยงคนในพ้ืนท่ีประเทศไทยจึงเขมขนมากข้ึนเปนเงาตาม
ตัว 

ความพยายามสรางความเปนเอกภาพของพื้นท่ีประเทศไทยน้ันนอกเหนือไปจากการสราง
พื้นท่ีทางกายภาพแลว รัฐยังคํานึงถึงการสรางความสัมพันธระหวางคน ผานการใชอํานาจใน
ชีวิตประจําวันในสังคมซ่ึงมีสวนท่ีทําใหตําแหนงแหงท่ี ภารกจิ หนาท่ีของคนในสังคมไทย
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงสงผลตอการปรากฏตัวของ “คนไทย” จํานวนมากท่ีเขามาเปนราษฏร เปน
ประชาชนของรัฐท่ีถูกรัฐควบคุมผานการปกครองและการใหบริการสาธารณะอันเนือ่งมาจากผล
ของการพัฒนาประเทศ ขณะท่ีสังคมกําลังเจริญเติบโตไปอยางรวดเร็ว ผูคนเร่ิมตระหนักและต่ืนตัว
ตอบรับกับกระแสการพัฒนาท่ีถาโถม แตในทางกลับกันอํานาจกลับกระจุกตัวอยูกับรัฐราชการ
ขนาดใหญ การกระจายอํานาจไปสูการปกครองสวนทองถ่ินถูกปดกัน้ ความสัมพนัธทางสังคมใน
ทองถ่ินถูกจองจําใหอยูใตอํานาจการปกครองของกระทรวงมหาดไทย และอํานาจกลาโหมท่ีอาง
ความม่ันคงอยูรอดของชาติ และสถาบันหลักของชาติเปนอันดับแรก ในทศวรรษนี้รัฐไทยจึงได
สราง “พื้นท่ีทางสังคม” ข้ึนครอบงําสังคมไทยอยางใหญหลวง 

ตนทศวรรษ 2500 สถานการณทางการเมืองอันเนื่องมาจากการตอสูกบัคอมมิวนิสตไมนา
ไววางใจมากข้ึนเร่ือยๆ การรุกคืบและมีชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสตในประเทศเพ่ือนบานของ
ไทย และการทํางานมวลชนของพรรคคอมมิวนิสตท่ีมีเปาหมายอยูกับพื้นท่ีชนบทท่ีหางไกลและ
ทุรกันดาร ทําใหรัฐไทยและผูสนับสนุนหลักอยางสหรัฐอเมริกาเกิดความต่ืนตระหนกตอ
วิกฤตการณดังกลาวเปนอยางมาก สงผลใหกลไกของรัฐปรับเปล่ียนเพื่อตอกรกบัสถานการณ
ดังกลาวท้ังในยุทธศาสตรทางทหารและปฏิบัติการทางพลเรือน ความเชื่อม่ันอยางหนึ่งของรัฐไทยก็
คือวานโยบายการพัฒนาจะทําใหประเทศเจริญเพื่อหลุดพนจากความยากจน ทุรกันดาร ซ่ึงจะทําให
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คนเล่ือมใสในรัฐ “ประชาธิปไตย” มากกวาจะสมาทานอุดมการณคอมมิวนิสต ดังนั้นนโยบายจึง
สะทอนออกมาดวยการที่รัฐไดรวบหนวยงานสําคัญท่ีเกี่ยวกับอุดมการณการพัฒนาใหมาเปนหนวย
พัฒนาระดับชาติ ซ่ึงสอดคลองกับปจจยัภายในท่ีพอคา นักธุรกิจเรียกรองบรรยากาศการลงทุนและ
การพัฒนา ซ่ึงตอไปก็นําไปสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี1 (พ.ศ.2504-2509) 1 และการตั้ง
กระทรวงพฒันาการแหงชาติป 25062 ท่ีเปนแนวรวมและปราการขนาดมหึมาในนามของการพัฒนา
ประเทศ นอกจากนั้นยังมีนโยบายยอยๆที่สนับสนุนการพฒันาอีกหลายระลอกต้ังทศวรรษ 2500 ลง
ไปอีก2 ทศวรรษท่ีถือเปนการเปดมานยุคพฒันาข้ึนอยางเกรียงไกร  

ดังท่ีเรากันดีถึงผลกระทบอยางมหาศาลของแผนพัฒนาดงักลาวซ่ึงในภายหลังถูกให
ความหมายเปนสองดานกลาวคือ เปนตนธารของการพัฒนาขนานใหญ และในทางตรงกันขาม มัน
คือตราบาปและรอยดางอันยิง่ใหญท่ีทําใหชุมชนตองลมสลาย การดวนสรุปดังกลาว ทําใหละเลย
การทาํความเขาใจการเปล่ียนแปลงทางสังคมในดานอ่ืนในนามของการพัฒนาท่ีมิไดมีแค
แผนพัฒนาและนโยบายตอตานคอมมิวนิสตเทานั้น ในท่ีนี้สนใจวิเคราะห 3 ประเด็นท่ีเปนสวน
สําคัญตอการสราง “พื้นท่ีทางสังคม” ของรัฐเพื่อสถาปนา “พื้นท่ีประเทศไทย” ในยุคพัฒนา 
กลาวคือ เครือขายกระทรวงมหาดไทย ส่ือสารมวลชน และการทองเท่ียว ท่ีจะทําใหเห็นความ
เปล่ียนแปลงความสัมพันธทางสังคมท่ีมากไปกวาการอธิบายดวยกรอบเดิม 
 
4.1 เครือขายกระทรวงมหาดไทยกับการสถาปนาความสัมพันธภายในพ้ืนท่ีประเทศไทย 

การใหน้ําหนกักับคําอธิบายของระบบราชการไทยในทศวรรษ 2500 นั้น หนไีมพนส่ิงท่ี
เรียกวา “ระบอบอํามาตยาธิปไตย” ซ่ึงสวนใหญมักจะเทนํ้าหนกัไปท่ีขาราชการทหาร ดังท่ีแสดงให
เห็นอยางชัดเจนในงานของทักษ ขณะท่ีละเลยท่ีจะอธิบายพลังการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในสวนท่ี

                                                 
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2506-2509) แบงเปน 2 ระยะ คือ พ.ศ.2504-2506 และพ.ศ.
2507-2509 3 ปแรกเปนการศึกษาปญหาและงานสาขาตางๆ และ 3ปหลังปรับปรุงใหสมบูรณจากแผนระยะแรก 
อางในไฟลแนบจาก  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ฉบับที่ 1”. [ระบบออนไลน].แหลงที่มา  
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=83 (17 ธันวาคม  2551). 
2 กระทรวงพัฒนาการแหงชาติประกอบดวย สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรมชลประทาน กรมทางหลวง 
กรมทรัพยากรธรณี กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิเทศสหการ กรมสหกรณที่ดิน กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ และการพลังงานแหงชาติ ซึ่งแตละองคกรถือวาเปนหนวยงานที่เก่ียวกับกิจการใหญๆใน
ระดับชาติ  สุวิทย ยิ่งวรพันธุ. พัฒนาชนบทในประเทศไทย (พิมพครั้งที่ 2, ธนบุรี : สหประชาพาณิชย), 2512, น.
103-105 
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เรียกวา “เครือขายกระทรวงมหาดไทย” งานศึกษานี้ไดกลาวถึงบทบาทของนักครองสวนภูมิภาค ซ่ึง
ในท่ีนี้จะขอเรียกนามอยางลําลองวา  “สิงห” ซ่ึงไดมีการกลาวถึงไปบางแลวในบทท่ี 2 “สิงห" เปน
ตัวแทนของรัฐไทยท่ีผลักดนัใหเกิดการเปล่ียนแปลงในภูมิภาคตางๆ “สิงห”ไดนํารองบุกเบิกมา
ต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี2 ซ่ึงมีสวนสําคัญในการจดัระเบียบอํานาจรัฐในภูมิภาคและทองถ่ิน
ตางๆ เม่ือผนวกกับการรวบอํานาจของรัฐบาลกลางภายใตเผดจ็การทหารท่ีทําไดอยางม่ันคงและ
ตรงไปตรงมาต้ังแตการรัฐประหาร พ.ศ.2501 ในสถานการณเชนนี้ยิ่งทําให “สิงห” และ
กระทรวงมหาดไทยมีความโดดเดนอยางสูง  
 
4.1.1 พื้นท่ีการใหบริการของรัฐ 

จากตาราง 4.1 หากเราสังเกตการขยายตัวของการใชจายของรัฐไทยผานท้ัง 5 กระทรวงท่ีมี
การใชจายเงินสูงสุดอันไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ หากไมนับกระทรวงกลาโหมท่ีมีการอัดฉีด
งบประมาณเพือ่รักษาความม่ันคงอยางมโหฬารแลว กระทรวงตางๆท่ีเหลือก็ลวนมีหนาท่ีสําคัญใน
การควบคุมและใหบริการความตองการพื้นฐานของประชาชนท้ังส้ิน เชน กระทรวงมหาดไทยท่ี
เนนไปท่ีการปราบปรามและรักษากฎหมายอยางกรมตํารวจ หรือการใหบริการของกรมการ
ปกครองท่ีสัมพันธกับบทบาทของสิงหท่ีเพิ่มข้ึน กระทรวงศึกษาธิการท่ีเพิ่มเติมคาใชจายอยางกาว
กระโดด โดยเฉพาะการใหน้าํหนักกับกรมสามัญศึกษาท่ีในชวงป 2507-2508 กาวสูหลักพันลาน แต
กระทรวงท่ีมีการขยายตัวของการใชจายตํ่ามากก็คือ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีแมในป 2508 ก็ยังไม
ถึงหารอยลาน ลักษณะความสําคัญดังกลาวก็เปนเชนเดยีวกับท่ีปรากฏใน ตาราง 4.2 ท่ีระบุถึง
จํานวนบุคลากรในหนวยงานตางๆ  

“สิงห” แตเดิมมีหนาท่ีและภารกิจงานกวางขวาง แตมักประสบปญหาการขาดแคลน
งบประมาณอยูเสมอ จนมีคํากลาวกันวา สิงหท่ีดีจะตองทํางานไดแมจะไมมีงบประมาณ3 แตใน
บริบทท่ีเปล่ียนไป งบประมาณของประเทศถูกอัดฉีดลงไปสูหนวยงานตางๆ เพิ่มข้ึนเปน 3-6 เทา 
ดังท่ีสังเกตไดวา ในป2508 กระทรวงมหาดไทยไดรับงบประมาณมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่งอยูท่ี 
2,118,849,247 บาท จําแนกไดดังนี้ กรมการปกครองใชจายไปถึง 597,296,448 บาท กรมตํารวจอยู
ท่ี 765,681,460 บาท4 อาจกลาวไดวา ในปลายทศวรรษ 2500 เครือขายของกระทรวงมหาดไทย
เติบโตข้ึนอยางชัดเจนดวยอํานาจและงบประมาณท่ีจดัสรรใหม ซ่ึงนํามาสูการที่รัฐและประชาชน

                                                 
3 ดังที่กลาวมาแลวในบทท่ี2 
4 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2508 (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ), 2508, น.
373 
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ตองพึ่งพิงกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเปนตัวแทนของรัฐและกลไกสําคัญในการเช่ือมตอระหวาง
รัฐไทยสวนกลางและประชาชนท่ีอยูในภมิูภาคตางๆ ผานการควบคุมและใหบริการตางๆ 
 
การเขาถึงระบบการสาธารณสุข 

ทศวรรษ 2490 ตอ ทศวรรษ2500 เปนหวงเวลาท่ีมนุษยสามารถเอาชนะโรคภัยไขเจ็บได
อยางเหน็ผล โรครายประจําเขตรอนอยางไขมาเลเรียถูกกําจัด จากอัตราการตาย 201.5 ตอแสนคน 
ในปพ.ศ.24925  ลดลงเหลือ 37.8 ตอแสน ในปพ.ศ.2501 และ เหลือ 17.8 ตอแสนในปพ.ศ.25076 ซ่ึง 
ลดลงกวาสิบเทา มาตรฐานทางสาธารณสุขท่ีสูงข้ึนนี้ยังครอบคลุมไปถึงอัตราการรอดของทารก
แรกเกดิ ในปพ.ศ.2495 ทารกเกิด 573,460 การตายของทารกอยูท่ี 189,211 ราย7 แตในปพ.ศ.2507 
การเกิดอยูท่ี 1,119,715 แตการตายของทารกอยูท่ี 231,095 คน8 แสดงถึงการอยูรอดของทารกท่ี
สูงข้ึน โรคทารก(อายุตํ่ากวา 1 ขวบ) ในปพ.ศ.2499 มีอัตราการตาย 72.0 ตอแสน9 ในปพ.ศ.2507 อยู
ท่ีเพียง 46.4 ตอแสน10 วณัโรคแหงเคร่ืองหายใจ ในปพ.ศ.2499 มีอัตราการตาย 42.9 ตอแสน11 ในป
พ.ศ.2507 เหลืออยู 28.3 ตอแสน12 ดังนั้นจากสถิติดังกลาวจึงช้ีใหเห็นวา ความขลังของการแพทย
และเทคโนโลยีสมัยใหมนั้นอยูท่ีสามารถกําจัดโรคภัยไขเจ็บไดอยางมีประสิทธิภาพอยางท่ีสังคม
แบบเกาไมเคยทําไดมากอน การใหบริการของรัฐจึงสรางแรงจูงใจอยางมากตอประชาชนในทองท่ี
ตางๆท่ีจะสรางความสัมพันธกับรัฐ 

นอกเหนือไปจากนั้น การจัดต้ังโรงพยาบาลจนครบทุกจังหวัดจํานวน 77 แหงใน 72 
จังหวดัภายใตความชวยเหลือขององคกรใหความชวยเหลือของสหรัฐอเมริกาหรือยซูอม (USOM) 
อันเปนผลผลิตเดิมของรัฐไทยปลายทศวรรษ 249013 ทําใหตัวเมือง ตัวจงัหวัดนอกจากจะเปน 

                                                 
5 ประเทศไทย พ.ศ.2509 (พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี), 2509, น.206-207 
6 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509 (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ), 2509,  
น.79 
7 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506 (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ), 2506,  
น.69 
8 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, 2509, น.70 
9 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, 2506, น.75 
10 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, 2509, น.79 
11 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, 2506, น.75 
12 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, 2509, น.79 
13 ทวีศักด์ิ เผือกสม. การแพทยสมัยใหมในสังคมไทย : เช้ือโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม รายงานการวิจัย 
โครงการภูมิปญญาทักษิณจากวรรณกรรมและพฤติกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2545, น.183 
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ตาราง 4.1 แสดงรายจายของกระทรวงตางๆ โดยรัฐบาลไทย ท่ีมีการใชจายสูงสุด 5 อันดับ  
ตั้งแตปพ.ศ.2501-2508 (หนวยเปน บาท) 

กระทรวง ปพ.ศ. 
กลาโหม1 มหาดไทย2 ศึกษาธิการ3 สาธารณสุข4 พัฒนาการแหงชาติ5 

2501 684,067,584 452,517,308 310,514,052 101,579,601 - 
2502 1,443,202,778 1,097,550,513 1,243,360,578 265,914,907 - 
2503 1,396,013,730 1,145,317,085 1,207,507,767 205,210,383 - 
2504 1,110,095,864 981,652,321 990,731,495 170,397,678 - 
2505 1,534,757,099 1,338,902,112 1,384,964,079 251,609,362 - 
2506 1,531,917,601 1,412,973,887 1,485,093,395 281,696,671 1,236,302,005 
2507 1,759,692,457 1,714,656,485 1,672,557,884 381,853,023 1,574,303,782 
2508 1,958,942,028 2,118,849,247 1,850,065,583 404,503,965 2,103,549,697 

 
ท่ีมา :  

1. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, น.335 และ สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, น.371 
กระทรวงกลาโหมไมไดมีการแจกแจงการใชจายในหนวยงานยอยใดๆผิดกับกระทรวงอื่นๆ 

2. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, น.337 และ สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, น.373 
กระทรวงมหาดไทย ไดแยกกรมพัฒนาชุมชนออกจากกรมมหาดไทย และเปล่ียนช่ือกรมมหาดไทยเปน
กรมการปกครองในปพ.ศ.2505 หนวยงานที่ใชงบประมาณสูงสุดไดแก กรมตํารวจ และกรมการ
ปกครอง ตามลําดับ 

3. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, น.337 และ สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, น.373 
หนวยงานที่ใชจายงบประมาณมากที่สุดก็คือ กรมสามัญศึกษาในป 2507 และ 2508 ใชเงินในหลัก
พันลานบาท 

4. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, น.338 และ สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, น.374 เปน
กระทรวงที่ใชจายนอยที่สุดจากทั้งหมด 5 กระทรวง และเปนกระทรวงเดียวที่คาใชจายไมถึงพันลาน
บาท  กระนั้นหนวยงานที่ใชจายงบประมาณมากท่ีสุดคือ กรมการแพทย 

5. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, น.372 กระทรวงพัฒนาการแหงชาติพ่ึงถูกต้ังขึ้นป 2506 โดยรวม
เอาหนวยงานที่เก่ียวของกับงานพัฒนามาอยูรวมกัน หนวยงานที่ใชงบประมาณสูงสุดคือกรมทางหลวง 
และกรมชลประทาน ตามลําดับ 
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ตาราง 4.2 แสดงจํานวนขาราชการฝายพลเรือน ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด  5 อันดับ (ไมนับ 
กระทรวงกลาโหม) ตั้งแตปพ.ศ.2501-2508 (หนวยเปน คน) 

กระทรวง ปพ.ศ. 
ศึกษาธิการ1 มหาดไทย2 สาธารณสุข3 การคลัง4 สํานักนายกรัฐมนตรี5 

25016 9,567 29,490 3,070 3,365 1,695 
2502 112,289 65,205 10,315 9,306 1,967 
2503 112,605 67,235 8,897 9,279 4,832 
2504 115,468 67,306 10,222 9,384 5,091 
2505 118,523 68,082 10,216 9,517 6,016 
2506 124,346 69,527 9,837 9,716 6,979 
2507 126,630 71,562 12,367 9,941 7,953 
2508 128,264 74,233 13,650 10,128 8,479 

 
ท่ีมา :  

1. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, น.354  และ สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, น.400 ที่
นาสนใจก็คือวาในป 2499 และ 2500 ตัวเลขมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยยะสําคัญ คือ จํานวน 96,942 
คน และ 6,701 คน 

2. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, น.354  และ สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, น.400 ในน้ี
รวมถึงจํานวนตํารวจดวย 

3. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, น.354  และ สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, น.400  
4. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, น.354  และ สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, น.400  
5. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2506, น.354  และ สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, น.400  
6. ตัวเลขสถิติคอนขางผันผวน ในปพ.ศ. 2500-2501 ที่ในตารางขอมูลนอกจากจะระบุหนวยงานตางๆของ

รัฐบาลแลว ยังเพ่ิมเติมสวนที่เรียกวา “สวนภูมิภาค” สันนิษฐานวาคงจะเปนชวงเปล่ียนผานของการ
จัดการบริหารราชการใหม ในปพ.ศ.2501 ระบุจํานวนขาราชการในสวนภูมิภาคถึง 115,495 คน และใน
ปพ.ศ.2502 มีจํานวน 146,339 คน หลังจากน้ันก็ไมมี “สวนภูมิภาค” ปรากฏอีก 

 
ศูนยกลางของระบบราชการแลว ยังเปนศูนยกลางการใหบริการสาธารณสุขท่ีสําคัญและมีความ
ผูกพันกับการใชชีวิตประชาชนมากย่ิงข้ึน เม่ือการเสนทางคมนาคมถูกปฏิรูปขนานใหญทําใหการ
เขาถึงจากพื้นท่ีนอกเมืองเขาสูตัวเมืองเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
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การเขาถึงระบบการศึกษา 
การขาดแคลนแรงงานและบุคลากรสําหรับการพัฒนาประเทศเปนสาเหตุหนึ่งท่ีรัฐให

ความสําคัญกับการศึกษาเปนพิเศษ รัฐจดัใหมีแผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2503 แทนแผนการศึกษา
ชาติ พ.ศ.2494 ซ่ึงมีสาระเพ่ิมเติมคือ มุงหมายใหเด็กทุกคนไดศึกษาจนถึงช้ันประถมปท่ี 7 มุงขยาย
อาชีวศึกษาใหมีสายอาชีพอยางกวางขวาง และมุงหมายในเร่ือง “ศีลธรรม” มากกวาเดิม14 และ
ประเด็นท่ีนาสนใจก็คือการท่ีรัฐใหความสนใจกับอายุของเด็กท่ีเห็นวา ตองการใหเด็กไดอยู
โรงเรียนใหมากข้ึน จนอายคุรบ 15 ปบริบูรณ อันเนือ่งมาจากการท่ีรัฐตองการใชโรงเรียนกลอม
เกลาเด็กใหอยูในระบบโรงเรียนใหเปนพลเมืองท่ีดีตามความคิดของรัฐ15 จากความกาวหนาตาม
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ีหนึ่ง (พ.ศ.2504-2509) ไดสรุปการเติบโตของการขยาย
การศึกษาของรัฐท้ังในดานปริมาณและคุณภาพโดยขยายท้ังในสวนกลางและสวนภมิูภาค มีสถิติ
ดังนี้16 

ในป พ.ศ. 2509 จํานวนนักเรียนประถมศกึษาภาคบังคับ ( ป.1 - ป.7 ) มีท้ังส้ิน 4,768,000 
คน ขณะท่ีจํานวนนักเรียนมัธยมศึกษา ( มศ. 1-มศ.6 ) ท้ังหมดประมาณ 388,102 คน นอกจากนัน้ยัง
มีนักเรียนฝกหัดครูรวมท้ังส้ินประมาณ 19,776 คน  ในปการศึกษา 2508 มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคท้ังหมด 40,918 คน หากเทียบกับจํานวนประชากรโดยประมาณ พ.ศ.
2509 อยูท่ี 31,698,000 คน 17 สัดสวนของผูอยูในระบบการศึกษานับวาสูงมาก  

ดังนั้นดวยนโยบายการใหบริการของรัฐหลักๆสองประการทําใหรัฐไทยสามารถสรางพื้นท่ี
ครอบคลุมไปสูประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของยคุพัฒนาท่ีกระตุนความหวังให
ประชาชนเขามาเปนสวนหนึ่งของการพฒันา กรณีท่ีสะทอนใหเห็นโอกาสในยุคพัฒนาก็คือขาว
เด็กหญิงท่ีมาจากนครสวรรคท่ีเขากรุงเทพฯเพื่อแสวงหาอนาคตท่ีดีกวา แตตองมาเสียชีวิตเสียกอน 
เม่ือ 31 พฤษภาคม 2504  ท่ีมีนักเรียนช้ันม.6 ตอมาทราบช่ือวา เปยก หรือปุ จําเริญ บุลยดิษฐ (หรือท่ี
รูจักกันดีในนาม ปุ ระเบิดขวด) กับ พรรคพวก กอเหตุใชกระเปาบรรจุระเบิดฟาดใสในรถเมล เบอร 

                                                 
14 ศุภัทรา อํานวยสวัสด์ิ. การจัดการศึกษาของชาติในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต วิทยานิพนธ ศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547,น.52 
15 เรื่องเดียวกัน,น.147-148 
16 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 2”. [ระบบออนไลน].แหลงที่มา  
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=84   (18 ธันวาคม  2551). 
17 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, 2509, น.40 
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22 เพื่อทํารายคูอริ แตกลับเปนผลใหนักเรียนสาว น.ส.มาลี พวงสมบัติ ถูกสะเกด็ระเบิดตัดคอหวิด
ขาด ตายทันที นางวลัย พวงสมบัติ มารดาของ น.ส.มาลีกลาวตอบสัมภาษณกับนกัขาววา  

“ลูกฉันก็เหมือนกับลูกคนอ่ืน เขากรุงมาก็เพื่ออนาคตท่ีสุกใส แตไมทันไร ฉันก็
ตองหอกระดกูกลับบาน นกัเรียนในกรุงเปนอยางนีห้รือ...” 18 

 
บัตรประจําตัวประชาชน กับ ตําแหนงแหงหนในประเทศไทย 

นอกเหนือไปจากโอกาสท่ีจะเขาถึงในระบบการสาธารณสุขและระบบการศึกษาของ
ประชาชนแลวยัง การเขาไปเปนสวนหน่ึงของรัฐไทยยงัรวมไปถึงโอกาสในการทําธุรกรรม การ
โอนท่ีดินฯลฯ ซ่ึงโอกาสนี้ไดกระจายไปสูคนวงกวางมากข้ึน19 การระบุตัวตนของประชาชนท่ี
ถูกตองตามกฎหมายเพ่ือเขาถึงสิทธิดังกลาวจึงกลายเปนส่ิงท่ีจําเปนไมวาจะเปนการขอทะเบียนบาน 
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน อาจกลาวไดวา กอนหนานี้เอกสารทางราชการไมสูจะสําคัญนัก
ตอคนจํานวนมาก เนื่องจากมิไดมีประโยชนโดยตรงในการใชสิทธิดังกลาวเพื่อเขาถึงทรัพยากร 

ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหความเปนประชาชนคนไทย จึงมีความหมายเปนอยางยิ่งตอผูคน
ในยุคพฒันาเชนนี้ เชนเดียวกับรัฐท่ีเห็นความสําคัญโดยการควบคุมประชากรผานเคร่ืองมือท่ีสําคัญ 
เชน การสํารวจสํามะโนครัวประชากรคร้ังใหญในป พ.ศ.250320 การออกพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ.2505  พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ.2505  พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
2508ฯลฯ อํานาจรัฐจึงเขามาเกี่ยวของและควบคุมคนอยางชัดเจนผานกระทรวงมหาดไทยซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชนอยางมาก ในท่ีนี้จะกลาวถึงเพียงการมบัีตรประจําตัว
ประชาชน  

สําหรับรัฐ บัตรประจําตัวประชาชนนัน้ “ยอมเปนเคร่ืองแสดงวา ตนคือใคร อยูท่ีไหน” ซ่ึง
ทําใหประชาชนกลายเปนหนวยหนึ่งในรัฐท่ีสามารถควบคุมและตรวจสอบได ไมวาจะเปน
เคร่ืองมือตรวจจับผูกระทําผิด คุมครองผูสุจริตมิใหถูกจับกุมโดยผิดตัว หรือสะดวกตอการ

                                                 
18 สิทธิเดช จันทรศิริ และคณะ. กรุขาวดังในรอบ 20 ป (กรุงเทพฯ : การเวก), 2521, น.86-89 
19 แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยตระหนักดีวา ดวยโครงสรางทางสังคมที่ไมเปนประชาธิปไตย ไมเสมอภาค ไมโปรงใส
และเอื้อประโยชนใหคนบางกลุม ผลลัพธที่เกิดขึ้นกลับทําใหยุคพัฒนากลายเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาที่ไมเทา
เทียม 
20 บัณฑิต กันตะบุตร. “เรื่องประโยชนของสํามะโนประชากร ในดานการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม” ใน 
เทศาภิบาล, (เมษายน 2503), น.531-540 
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สอบสวนติดตอในกรณีเกดิอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน บัตรประจําตัวประชาชนมีประโยชน
ในการควบคุมบุคคลทุกสัญชาติอีกดวย21 

อํานาจในการออกบัตรประจําตัวประชาชนในฐานะการสรางพื้นท่ีทางสังคมโดยรัฐ 
บทบาทดังกลาวเปนหนาท่ีท่ีเกี่ยวพันกับ “เครือขายกระทรวงมหาดไทย”โดยตรงเนื่องจากพ้ืนท่ีใน
การติดตอเพื่อขอออกบัตร คัดลอก หรือทําสําเนาอยูท่ีสํานักงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
ท่ีวาการอําเภอ หรือท่ีวาการกิ่งอําเภอ22 นาสังเกตวาแมจะมีพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน 
มาแลวต้ังแตปพ.ศ.2486 แตกวาจะมีการประกาศใชในพระราชกฤษฎีกาในเขตจังหวดัพระนครและ
ธนบุรีก็ลวงมาถึงป 249523 และพบวากฎหมายดังกลาวมีความยุงยากในข้ันตอนการดําเนินการ 
กลาวไดวาการมีบัตรประจําตัวประชาชนในชวงแรกยังไมเปนท่ีแพรหลายเทาใดนัก และการมีบัตร
ประจําตัวประชาชนก็ไมไดเปนเร่ืองท่ีเรงดวนแตอยางใดทั้งในมุมมองของรัฐและประชาชนท่ัวไป 

ในปพ.ศ.2501 กระทรวงมหาดไทยไดเสนอแกพระราชบัญญัติดังกลาวโดยเปล่ียนแปลง
หลักการใหมวา ใหเปนไปตามความสมัครใจ ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม และการดําเนนิการใหอิงกับ
กรมการอําเภอเชนเดยีวกบัพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองท่ี พ.ศ.2457 และยังเสนอวาควร
จะช้ีแจงจูงใจราษฎรวา “การทําบัตรประจําตัวประชาชนนี้เพื่อประโยชนแกตัวของเขาเอง มิใชเปน
การเก็บภาษ ี เพราะไมบังคับใหตองทํา และไมตองเสียคาธรรมเนียมใดๆ” แตอยางไรก็ตามไม
ปรากฏวารางดังกลาวผานการพิจารณา เพราะกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติฉบับใหมก็ตองรอไป
จนปลายปพ.ศ.2505 

คณะรัฐมนตรีไดลงมติเม่ือ 17 เมษายน 2505 เห็นชอบในหลักการจัดทําบัตรประชาชน โดย
ต้ังเปาวาจะตองจัดทําใหเสร็จภายใน 6 ป24 ในเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชนเชิงหลักการนั้นกทํ็าใหเห็นวาทางประโยชนสวนตัวก็จะใชเปนหลักฐานแสดงเฉพาะตัว 
แตในทางสวนรวมยอมเปนประโชนในดานการปกครอง อยางไรก็ตามความจําเปนท่ีบีบค้ันจริงๆ
นั้นเนื่องมาจากสถานการณการคุกคามของ “ประเทศฝายคอมมิวนิสต” ท่ีไดมีข้ึนตามทองท่ี 

                                                 
21 “เรื่องที่1 เรื่อง รางพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.25.. ” ใน  สบ.5.1.1/29 การประชุม
คณะรัฐมนตรี (17/2501) 
22 “พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2505” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 79 ตอนที่ 115, 31 ธันวาคม 
2505, ฉบับพิเศษ น.26 
23 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ครั้งที่ 17/2501  “เรื่องที่1 เรื่อง รางพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ.25.. ” ใน  สบ.5.1.1/29 เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
24 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ครั้งที่ 31/2505 “เรื่องที่34 เรื่อง การทําบัตรประจําตัวประชาชน ” ใน  
สบ.5.1.1/227 เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
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“ชายแดนเกือบทุกดานของประเทศไทย” กรณีนี้จะมีผลตอการท่ีราษฎรในบางประเทศอพยพมา
ปะปนในทองท่ีชายแดน ซ่ึงอาจเปนเคร่ืองของฝายคอมมิวนิสต ความหวาดวิตกดังกลาวจึงทําใหรัฐ
ไทยเรงออกบัตรประชาชนใหเสร็จท่ัวประเทศภายใน 6 ป หลักการสําคัญท่ีนาสังเกตคือ การรวม
อํานาจการออกบัตรแตเดมิท่ีใหนายอําเภอเปนผูลงช่ือออกบัตร ใหไปอยูท่ีสวนกลาง เปนผูลงช่ือใน
การออกบัตรท่ัวประเทศผูเดียว ซ่ึงตอมานําไปสูการจัดต้ังสํานักทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน
ข้ึนเปนสวนราชการสังกัดกรมมหาดไทย  

เม่ือพิจารณาจากพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2505 
บังคับในทองท่ีจังหวดัตางๆท่ีเร่ิมต้ังแตป2506 รัฐเรงบังคับใชในทองท่ีลอแหลมบริเวณชายแดน
โดยเฉพาะชายแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวนัออก ในเดือนมีนาคม 2506 ไดบังคับ
ในทองท่ีจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด25 เดือนพฤษภาคม 2506 
บังคับใชเพิ่มเติมในทองท่ีจงัหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย26 เดือนกันยายน 2506 
บังคับใชในทองท่ีจังหวดัเชียงราย นาน อุตรดิตถ สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล27 และยงั
มีจังหวดัท่ีติดชายแดนและสําคัญท่ีประกาศเพ่ิมเติมเดือนมกราคม 2507 อีกคือ จังหวดัเชียงใหม 
แมฮองสอน ลําพูน แพร พัทลุง พังงา ตรัง กระบ่ี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต28 แตอยางไรก็ตามการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกายังตองประกาศตอมาอีก 5 ฉบับถึงจะครอบคลุมทุกจังหวดัท่ัวประเทศเม่ือ
เดือนมิถุนายน 2508 ท่ีใหบังคับใชในทองท่ีจังหวดัระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร29 

แมอํานาจในการออกบัตรโดยหลักการจะอยูท่ีกรมมหาดไทย สวนกลาง แตการติดตอและ
เขาถึงของราษฎร ประชาชนท่ัวไป ก็จําเปนตองผานท่ีวาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ อันเปนพื้นท่ี
ตัวแทนของรัฐท่ีทําการควบคุมและเปดโอกาสการเขามาเปนคนไทยอยางเปนทางการ พื้นท่ีของ
สวนดังกลาวจงึมีความสําคัญและมีความหมายอยางมากตอประชาชน อํานาจรัฐดังกลาวจึงเปน
อํานาจใกลตัวประชาชนท่ีมีอํานาจกําหนดใหประชาชนไดรับสิทธิหรือไมก็ได ปฏิบัติการดังกลาว
จึงแสดงใหเหน็อยางชัดเจนถึงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐกับประชาชนท่ีไมเทาเทียม รัฐ
เปนผูท่ีอยูเบ้ืองบนและสามารถใหคุณใหโทษกับประชาชนไดอยางชัดเจน ไมเพยีงเทานั้นอํานาจรัฐ

                                                 
25 ราชกิจจานุเบกษา เลม 80 ตอนที่ 25, 15 มีนาคม 2506, ฉบับพิเศษ น.1 
26 ราชกิจจานุเบกษา เลม 80 ตอนที่ 52, 24 พฤษภาคม 2506, ฉบับพิเศษ น.22 
27 ราชกิจจานุเบกษา เลม 80 ตอนที่ 91, 13 กันยายน 2506, ฉบับพิเศษ น.1 
28 ราชกิจจานุเบกษา เลม 81 ตอนที่ 4, 14 มกราคม 2507, น.8 
29 ราชกิจจานุเบกษา เลม 82 ตอนที่ 48, 16 มิถุนายน 2508, ฉบับพิเศษ น.4 
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ยังสัมพันธกับประชาชนในชีวิตประจําวันดวยงานทะเบียนราษฎร30ไมวาจะเปนการจดัการเกีย่วกับ
ทะเบียนบาน การแจงเกิด การแจงตาย หรือการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงท้ังหมดนี้อํานาจอยูในมือของ
นายทะเบียน31 นายทะเบียนมีอํานาจเรียกเจาบานหรือบุคคลใดๆมาช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดง
หลักฐานตามความจําเปน มีอํานาจตรวจสอบ สอบถามเม่ือมีเหตุสงสัย โดยท่ีใหอํานาจผูวาราชการ
จังหวดัมีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนภายในเขตทองท่ีตน เวนแต
ในเขตเทศบาลที่นายกเทศมนตรีมีอํานาจทําไดแตใหรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

ปฏิบัติการดังกลาวตอนใหประชาชนทุกคนเขามาอยูสายตาและการควบคุมของรัฐอยาง
เปนรูปธรรม พรอมๆไปกับความสมัครใจ และกระตือรือรนของคนในพ้ืนท่ีประเทศไทยท่ีตองการ
เขามาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาดวยการรับสิทธิท่ีจะไดจากรัฐไมวาจะเปนดานการสาธารณสุข
และการศึกษา อันเปนความจําเปนพืน้ฐานท่ีจะยกระดับชีวิตใหดีข้ึน ฉะนั้นบัตรประจําตัวประชาชน
จึงระบุถึงสิทธิอันชอบธรรมของความเปนคนไทยในพ้ืนท่ีประเทศไทยอยางชัดเจนยิ่ง การมีอํานาจ
เหนือกวาของขาราชการกระทรวงมหาดไทยจึงปูพืน้ฐานความสัมพันธข้ึนมาอีกชุดหนึ่งใน
สังคมไทย 

 
4.1.2 จังหวัดภิวัตน พื้นท่ีแหงการรวบอํานาจเขาสูภูมิภาค 
 บทบาทของ “สิงห” ท่ีมีความโดดเดนจากทศวรรษ2490 ในฐานะมือปราบ ไดลดบทบาท
ลงเน่ืองมาจากการเขามาแทนท่ีโดยอํานาจของตํารวจ ไดมีการมอบงานสอบสวนคดีอาญาในสวน
ภูมิภาคใหฝายตํารวจเปนผูรับไปดําเนนิการแทนฝายปกครองใน ปพ.ศ.250332 เพื่อให “สิงห”ไดมี
สมาธิเต็มท่ีในการปฏิบัติงานพัฒนาทองถ่ิน ในขณะท่ีบทบาทของงานทะเบียนราษฎรและการเปน
ผูนําในการพฒันาทองถ่ินกลับเปนบทบาทใหมของทศวรรษ2500 มิเพียงเทานัน้สิงหยังมีบทบาทใน
การสรางสัมพันธในสังคมเมืองโดยใหจังหวัดกลายเปนศูนยกลางของความรวมมือประเภทตางๆ 
 ในท่ีนี้จะอภิปรายถึงบทบาทของจังหวดัท่ีทวีความสําคัญจนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ในภูมิภาค ควรกลาวดวยวา การใหความสําคัญของจังหวัดตางๆนัน้ มีจดุเร่ิมตนหลังการปฏิวัติ

                                                 
30 “พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 ตอนที่ 16, 21 กุมภาพันธ 2499,  
น.106 
31 ซึ่งในพระราชบัญญัติยังระบุโครงสรางนายทะเบียนภายในจังหวัด ใหมีผูอํานวยการทะเบียน รองผูอํานวยการ
ทะเบียน และนายทะเบียน คือ นายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนทองถ่ิน (กรณีอยูในเขต
เทศบาล) นายทะเบียนตําบล (กรณีอยูนอกเขตเทศบาล) 
32 “คําปราศรัย ของ พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในวันครบรอบปที่ 69 แหง
การสถาปนากระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2504” ใน . เทศาภิบาล, (เมษายน 2504) :  [5] 
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สยาม 2475 เปนตนมาดังท่ีเราเห็นไดจาก ปาฐกถาของผูแทนราษฎรเร่ือง สภาพของจังหวดัตาง ๆ33 
ท่ีเปนการประมวลปาฐกถาทางวิทยุของผูแทนราษฎรของจังหวดัตางๆ เม่ือปพ.ศ.2478  

กรณีท่ีควรกลาวถึงคือ การที่รัฐไทยคิดทําเคร่ืองหมายประจําจังหวดั โดยดําริของหลวง
วิจิตรวาทการ เม่ือคราวดํารงตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากร34 ซ่ึงเร่ิมดําเนินการในป 2483 ซ่ึงมี
ความเหน็วาเม่ือมีเคร่ืองหมายประจําจังหวดัแลวก็ใชประโยชนในการทําเปนธงประจาํจังหวดั เปน
เคร่ืองอาภรณสําหรับชาวจังหวัด หรือแมกระท่ังเปนเคร่ืองหมายสินคาอุตสาหกรรมของจังหวดั 
และในยามนัน้รัฐเองก็สนับสนุนใหเกิดสินคาพิเศษประจําจังหวัดท่ีอาจเปนอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวได หรือเปนของฝากท่ีระลึก สงเสริมการทองเท่ียวไดดวย สอดคลองกบัรัฐนิยมฉบับท่ี 4 
ท่ีชักชวนใหผูประดิษฐสินคาเคร่ืองอุปโภคบริโภค นโยบายท่ีจะจดัทําเคร่ืองหมายประจําจังหวดันี้
ไดส่ังการใหแตละจังหวัดสงสัญลักษณท่ีจะทําเปนเคร่ืองหมายเพ่ือใหกรมศิลปากรทําการออกแบบ
และเขียนแบบ ซ่ึงอธิบดีกรมศิลปากรไดกาํชับดวยวามิใชเปนเคร่ืองหมายโดยความคิดเห็น “เชิง
วิชาการ” เทานั้น แตตองใหชาวจังหวัดโดยท่ัวไปหรือสวนมากพอใจใชดวย และนั่นคือตนกําเนิด
ของเคร่ืองหมายหรือตราประจําจังหวดัตางๆท่ีถูกนํามาใช และผลิตซํ้าตอมาจนถึงปจจุบัน35   

ทศวรรษ 2490 เม่ือจังหวดัไดรับการสนับสนุนใหเปนหนวยการปกครองที่มีความสําคัญ
มากข้ึน รัฐกไ็ดมีการพิมพหนังสือท่ีทําใหความเปนตัวตนของจังหวดัปรากฏข้ึนมา ก็คือ จังหวัด
ตางๆในประเทศไทย (2491) ท่ีจัดทําโดยกรมศิลปากร  จังหวดัตางๆในประเทศไทย (2500) ท่ีจัดทํา
โดย สภาวัฒนธรรมแหงชาติ ในรายจังหวดัก็ไดมีการจัดทําหนังสือชุด “สภาพและความเปนอยู”ข้ึน 
หนังสือชุดนี้จดัทําโดย กรมโฆษณาการในปพ.ศ.2493 ไดจัดพิมพ สภาพและความเปนอยูของ
จังหวดันครราชสีมา สภาพและความเปนอยูของจังหวดันาน สภาพและความเปนอยูของจังหวดั
ประจวบคีรีขันธ สภาพและความเปนอยูของจังหวัดแพร สภาพและความเปนอยูของจังหวดั
อุดรธานี36 หรือในป พ.ศ.2494 สภาพและความเปนอยูของจังหวดันครศรีธรรมราช  สภาพและ
ความเปนอยูของจังหวดัเพชรบูรณ ฯลฯ แมกระท่ังเม่ือคราวฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ก็มีนโยบายให

                                                 
33 ปาฐกถาของผูแทนราษฎรเรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ (กรุงเทพฯ : สมาคมมิตรภาพญี่ปุน-ไทย), 2539. 
34 ศธ.0701.42.2/1  
35 ควรกลาวไววา ทศวรรษ 2470-2480 รัฐใหความสําคัญกับการปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ินโดยมีความสมดุลระหวางกันในนามของการกาวเขาสูระบอบใหมที่พยายามจัดสรรอํานาจใหกับราษฎร 
ผิดกับหลังทศวรรษ 2490 ที่จํากัดความสําคัญของราษฎร และการปกครองสวนทองถ่ินลง จนทําใหหมด
ความหมายในทศวรรษ 2500 ในที่สุด 
36 ปนเพชร จําปา. วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ.2394-2544 วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545, น.232 และ 237 
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จัดพิมพหนังสือท่ีระลึก 25 พุทธศตวรรษของทุกจังหวัดในประเทศไทย37  อาจเรียกไดวาเปน
หนังสือท่ีรวบรวมขอมูลจังหวัดตางๆ อยางคอนขางเปนระบบสมบูรณ ไมวาจะเปนเร่ือง
ประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ความเปนอยูและประเพณีตางๆ แตก็เปนเพยีงภาพตัวแทน
ของจังหวดัผานสายตาและมุมมองของรัฐไทย 
 หนวยการปกครองจังหวัด ยิ่งถูกเนนมากข้ึนในทศวรรษ 2500 การที่ผูวาราชการจังหวดั 
นายอําเภอ หรือสิงหเหลานี้ไดรับอํานาจอยางมากในการเปนผูนาํการพัฒนาภูมิภาคและทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือสภาทองถ่ินหมดความหมายไป และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูภายใต
การควบคุมของผูวาราชการจงัหวัดโดยส้ินเชิง 
 
การจัดความสมัพันธของคนในสังคมใตพืน้ท่ี “ความเปนจังหวัด” 

หากการทําบัตรประชาชนจะเปนการควบคุมและจัดความสัมพันธของปจเจกบุคคลแลว 
ในอีกดานหนึง่ “สิงห” ยังมีบทบาทในการจัดความสัมพันธระหวางกลุมคนดวย ผูวาราชการจังหวดั 
และนายอําเภอ โดยตําแหนงแลวเปนผูนาํท่ีมีอํานาจคอนขางเบ็ดเสร็จในแตละทองท่ี ในทศวรรษ 
2490 พวกเขาเปนผูนําในการปราบปราบอาชญากรรมและผดุงความสงบสุข แตในทศวรรษ 2500 
ภารกิจท่ีโดดเดนของพวกเขากลับเปนผูนําในการพัฒนาทองท่ีอยางเขมแข็ง ดังตัวอยางบันทึกสิงห
ดังนี ้

จากบันทึกของ จํานง เทพหสัดิน ณ อยุธยา38 ราวพ.ศ.2504 สมัยท่ีเขาเปนนายอําเภอตาคลี 
จ.นครสวรรค โดยตําแหนงแลว เขายังเปนประธานสุขาภบิาลตาคลีอีกดวย ไดมีการลาดยางถนนใน
ตลาด รักษาความสะอาด สรางศาลาประชาคม ซ้ือรถบุลโดเซอรมาทําถนน ตัดถนนใหม ปรับปรุง
การประปา ต้ังสุขาภิบาลใหมท่ีตําบลจันเสน39 ดังท่ีทราบกนัวาการปกครองสวนทองถ่ินถูกครอบงํา
อยางเต็มท่ีจากกระทรวงมหาดไทย สวนกลางและสวนภูมิภาค 

                                                 
37 งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ภาค 2 ตามลําดับอักษรยอของจังหวัด บ.ป.พ.ภ.ม.ย.ร. (พระนคร : โรงพิมพอุดม), 
2500. และโปรดดูในหนังสือที่ระลึกของจังหวัดตางๆ เชน  จังหวัดนาน : งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ (นาน : ม.
ป.พ.), 2500.  จังหวัดเชียงราย (เชียงราย :คณะกรรมการประชาสัมพันธและพิมพเอกสารการจัดงานฉลอง 25 
พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 สํานักงานจังหวัดเชียงราย), 2500. ฯลฯ 
38 จํานง เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2462-ปจจุบัน) รับราชการต้ังแตป พ.ศ.2487–2518  ตําแหนงราชการสูงสุด คือ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  
39 จํานง เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 32 ป แหงชีวิตนักปกครอง (กรุงเทพฯ : วีรชัย), 2524, น.210 
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บุรินทร พรหมลักขโณ40 บันทึกไววา พ.ศ.2504 เขาไดรับแตงต้ังใหเปนนายกเทศมนตรี ใน
ฐานะเปนปลัดจังหวดัเชียงราย ทําหนาท่ีดูแลกิจการของเทศบาล ซ่ึงเปนอํานาจสวนภูมิภาคครอบงํา
เหนือสวนทองถ่ิน 

“...ฝายการโยธา สวนผมรับผิดชอบดูแลท้ังหมด...ซอมถนนหนทางและ...รักษา
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ของบานเมือง ในเขตเทศบาล...การจอดรถยนต
โดยสารจากอําเภอตางๆ เราก็ไปจัดรวมกนัไวนอกเมือง ไมใหจอดเกะกะตามถนนท่ีเปน
ยานการคาเหมือนแตกอน ทําใหดูสะอาดหูสะอาดตา ณ ท่ีสถานขีนสง ก็มีรานอาหาร
เคร่ืองดื่มไปเปดคาขาย...ทางเทศบาลก็ไปทําสวนหยอมปลูกไมดอกไมใบ มองดสูวยงาม 
ประชาชนอาศัยเปนท่ีพกัผอนหยอนใจได...” 41 
ตัวอยางบันทึกของ สมพร กล่ินพงษา42 ก็กลาววา พ.ศ.2504 ไปรักษาการตําแหนง

นายอําเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี ลําดับการทํางานจะเร่ิมท่ี”ปราบปราม” แลว”พัฒนา”  
“คดีตางๆ กค็อยๆซาลงพอรุงข้ึนปท่ี 3 ก็หยิบงานพฒันาข้ึนมาทํา ถึงตอนนั้น

ประชาชนเขาเห็นผลงานก็ใหสนับสนุน เพราะตามธรรมชาติคนเราชอบเปนฝายชนะ คน
ชนะมักจะมีพวกมากเสมอ พอผมปราบโจรผูรายสําเร็จ คนก็ใหความรวมมือในการพัฒนา
ทุกอยาง ขอบริจาคเงินให ขอท่ีดินและทุกอยางก็ให เพราะไดรับความรักความศรัทธาเสีย
แลว ผมจึงพยายามท่ีจะหยิบงานซ่ึงเปนท่ีสนใจของประชาชนข้ึนมาทํากอน…” 43 

 
 อาจสังเกตไดวาบทบาทของสิงหนั้นแสดงถึงภาวะผูนําอยางสูงซ่ึงในทางหนึ่งนัน้ไมอาจ
ปฏิเสธไดวาเปนอิทธิพลจากบุคลิกของสฤษด์ิ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีผูกระตือรือรนตอการพัฒนา
ในสมัยนัน้ แตกระน้ันเราก็มิอาจละเลยเบ้ืองหลังโครงสรางทางอํานาจของรัฐและกระทรวง 
มหาดไทยท่ีสถาปนาครอบงําทองท่ีตางๆอยางกระจางชัดในชวงนี้ การทํางานอยางหนักของสิงห
ซ้ือใจผูคนในทองท่ีและในที่สุดก็กลายเปนศูนยกลางการตัดสินใจไมวาจะในระดับอําเภอ หรือ
จังหวดั นํามาสูอํานาจในการสรางพื้นท่ีทางสังคมอยางตอเนื่อง 

                                                 
40 บุรินทร พรหมลักขโณ(2456-2546)  รับราชการต้ังแตป พ.ศ. 2477–2516 ตําแหนงสูงสุด คือ ผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกน 
41 ที่ระลึก 72 ป บุรี พรหมลักขโณ 15 พฤษภาคม 2528 (ขอนแกน : โรงพิมพศิริภัณฑ), 2528, น.101 
42 สมพร กล่ินพงษา (2472-ปจจุบัน)  รับราชการต้ังแตป พ.ศ. 2496?–2532 ตําแหนงสูงสุด คือ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
43 พีระ มานะทัศน, บรรณาธิการ. นายอําเภอมอรแกน : สมพร กล่ินพงษา (กรุงเทพฯ : ประยูรวงศพริ้นต้ิง 
กรุฟ), 2532, น.161 
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การรวมกันทํางานของหลายสวนเพื่อทําใหทองถ่ินเจริญนั้น ถูกเขาใจตรงกันวาเปนหลัก 
“พัฒนาการทองถ่ิน” แมวาในเบ้ืองตนจะถูกใชกับการพฒันาทองท่ีในชนบท44  แตตอมาก็กลายเปน
ท่ีเรียกกนัในการพัฒนาพื้นท่ีในเมือง แมแตในจังหวดัพระนครเอง45 ซ่ึงการพัฒนาทองถ่ินดังกลาวก็
มีแกนกลางอยูท่ี “สิงห” นั่นเอง ในขณะเดยีวกับท่ีการพฒันาประเทศอยูในมือของรัฐบาลกลางและ
เทคโนแครตท้ังหลาย อยางไรก็ตาม การพัฒนาการทองถ่ินก็ตองการแนวรวมจากราษฎร จากการ
ประเมินฝายรัฐเห็นวาท่ีผานมานั้นฝายราษฎรมีทัศนคติวาขาราชการเปนนาย ขาราชการจะส่ังมาเปน
คราวๆจึงจะทําให แตในท่ีสุดก็คอยใหรัฐทําใหเร่ือยไป หรือในบางคร้ังขาราชการผูใหญส่ังผูนอย
มากดหวัราษฎร จนบางคร้ังก็มีบัตรสนเทหรองเรียน และยังผลเสียหายตามมาคือในท่ีสุดขาราชการ
เหลานั้นกห็ลบเล่ียงหนาท่ีการงาน46 จากปญหาดังกลาวจึงมีการพยายามแกไขปญหาใหชาวบาน
ต่ืนตัวกันมากข้ึน ดวยคําถามท่ีวา  

“ทําอยางไรจึงจะใหประชาชน หรือราษฎรคิด รวมกันคิด รวมกันทํา เพื่อ
ประโยชนสวนรวม และในเวลาเดียวกนัไดผลสอดคลองกับความตองการตามแผนใหญ
ของชาติดวย” 47  
และท่ีนาสนใจคือมีมิติของการสรางพื้นท่ีทางสังคมปรากฏอยูในงานพัฒนาการทองถ่ิน 

ดวยกลาวคือ 
“งานพัฒนาการทองถ่ินนั้น...มันไมใชเร่ืองทําของข้ึน เชน ทําถนน ทําสวม หรือ

ร้ัว แตมันเปนการทําใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนกลุมกอน รวบรวมเปนชุมชน และ
ชุมชนรวมกนัเปนชีวิตของชาติ หรืออีกนยัหนึ่ง พัฒนาการใหเอกชนรวบรวมกันเขาเปน
ชุมชน” 48  

 
 ลักษณะในการเปนผูนําในการสรางเอกภาพภายในพืน้ท่ีของ “สิงห” ปรากฏทั้งในพ้ืนท่ี
เมือง และพ้ืนท่ีชนบทใหเปนสวนหนึ่งท่ีข้ึนตรงตอ “พื้นท่ีประเทศไทย” ซ่ึงในบทบาทน้ีถือเปนการ
สรางเครือขายท่ีเช่ือมตอระหวางรัฐสวนกลางสูคนในทองท่ีอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ทําใหคน

                                                 
44 ชํานาญ ยุวบูรณ. “แนวทางดําเนินงานพัฒนาการทองถ่ิน”. เทศาภิบาล, (เมษายน 2503) : 405-410 
45 ชลอ ธรรมศิริ. “การพัฒนาการนครหลวง”. เทศาภิบาล, (กุมภาพันธ 2503) : 175 
46 เสริมศรี เกษมศรี, ม.ร.ว., . “เทคนิคในการทํางานรวมกับประชาชน”. เทศาภิบาล, (พฤษภาคม 2503) : 571 
47 เสริมศรี เกษมศรี, ม.ร.ว., . “เทคนิคในการทํางานรวมกับประชาชน”. เทศาภิบาล, (พฤษภาคม 2503) : 569 
48

 เสริมศรี เกษมศรี, ม.ร.ว., . “เทคนิคในการทํางานรวมกับประชาชน”. เทศาภิบาล, (พฤษภาคม 2503) : 577 
(ขีดเสนใตโดยผูเขียน) 
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ในทองท่ีไดตระหนกัถึงการมีอยูจริงของรัฐไทย ขณะที่รัฐไทยก็สามารถควบคุมและจัดการ
ประชากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ตัวแทน “พื้นท่ีทางสังคม” ใจกลางจังหวัด 

คนในเมือง หรือคนในเขตเทศบาลน้ัน มีความใกลชิดกบัตัวอําเภอและตัวจังหวัดเปนอยาง
มาก ในทศวรรษ 2500 นั้นผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงต้ังนายกเทศมนตรี ซ่ึงแทบท้ังหมดเปน
ปลัดจังหวดั สวนตําแหนงเทศมนตรีมักจะเปนผูมีอํานาจรับผิดชอบลดหล่ันกันไปไดแก ผูกํากับการ 
นายอําเภอ49 ภายในเมืองตางๆนั้น ก็มีการรวมตัว รวมกลุมของกลุมผลประโยชน และความสนใจ
รวมกันอยูไมใชนอย ในท่ีนีอ้าจจําแนกไดเปน 2 กลุม อันไดแก การรวมกลุมเพื่อสมาคมภายใน
กันเอง เชน สโมสรขาราชการ สโมสรพนักงานรถไฟ สมาคมศิษยเกาสถาบันการศึกษาตางๆ รวม
ไปถึงสมาคมตระกูลตางๆของชาวจีนเปนตน ซ่ึงโดยรวมแลวเปนกลุมท่ีจัดต้ังข้ึนมาในกลุมท่ีมี
ความสนใจ มีผลประโยชนรวมกันหรือ มีความเปนเครือญาติ ซ่ึงมีความสัมพันธทางสังคมภายใน 
จึงมิสูมีความสัมพันธกับสาธารณะมากนัก 

สวนอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมท่ีรวมตัวกันและมีบทบาทในการสงเคราะหและทํางาน
สาธารณประโยชน ประเด็นท่ีไดรับความสนใจคอนขางมากก็คือปญหาเด็ก เยาวชน และสตรี และ
การดําเนนิการเกี่ยวกับพุทธศาสนา50 ท่ีขยายตัวข้ึนมาอยางมากในพ้ืนท่ีเมือง ซ่ึงมีความเคล่ือนไหว
ในองคกรตางๆ ในท่ีนี้จะอภิปรายถึงบทบาทกิจการลูกเสือ และกาชาด ท่ีนอกจากจะมีความ
เกี่ยวของสัมพนัธอยางลึกซ้ึงกับตําแหนงผูวาราชการจังหวัดท่ีรัฐสถาปนาข้ึนแลวแลว กจิการ
ดังกลาวยังผูกมัดยึดโยงความเปนจังหวัดกบัความเปนชาติแบบอนุรักษนิยมท่ีสืบเนื่องจาก
อุดมการณในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในอดีต และตอกย้ําใหเห็นบทบาทอยางสําคัญของ
อุดมการณราชาชาตินิยมท่ีจะถูกถักทอผานหนวยการปกครองจังหวัด อันจะสานตออยางเขมแข็งใน
ทศวรรษ 2510 และนําไปสูโศกนาฏกรรมในป 2519 ในท่ีสุด 

 

                                                 
49 ขวานฟา. “เรื่องเทศบาล” ใน สารประชาชน 2 : 56 (25 กรกฎาคม 2508)  
50 ควรกลาวดวยวา ในพ้ืนที่ชนบทน้ันก็มีการสงเสริมสตรีและเยาวชน ดังเชนในโครงการที่ช่ือวา  โครงการ
พัฒนากิจกรรมสตรี เด็ก และเยาวชน หรือเรียกโดยยอวา ส.ด.ย. ใน 15 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่เริ่มในปพ.ศ.2506 แตอยางไรก็ตามโครงการดังกลาวมิไดปรากฏผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากนัก ประกอบกับโครงการพัฒนาชนบทอ่ืนๆอีกจํานวนมากที่รัฐใหความสนใจมากกวา จึงทําใหโครงการ
ดังกลาวไมมีพลังมากพอ ดูเรื่องโครงการส.ด.ย. ใน “โครงการพัฒนากิจกรรมสตรี เด็ก และเยาวชน” ใน สาร
ประชาชน 2 : 66 (3 ตุลาคม 2508) 
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กิจการลูกเสือท่ีเชื่อมรอยระหวาง จังหวัด-ชาต-ิศาสน-กษัตริย 
แมกิจการลูกเสือจะเปนท่ีรูจกักันดีวารัชกาลท่ี6 ทรงเปนผูบุกเบิกกจิการดังกลาวไว51  แตใน

ทศวรรษ 2500 กิจการลูกเสือไดมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยยะสําคัญซ่ึงมีผลตอโครงสรางเชิง
อํานาจของสังคม ความเปนมาของกิจการลูกเสือนั้น ถึงแมวาจะมีความเก่ียวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยจนอาจกลาวไดวาเปนกองกําลังท่ีชวยคํ้าจุนพระราชบัลลังกมากอน แตรัฐสยาม
หลังปฏิวัติสยาม 2475 ก็มิไดปฏิเสธหรือทําการยุบกองกําลังนี้ท้ิง เนือ่งดวยกิจการดังกลาวเปนพืน้ท่ี
ทางสังคมท่ีปลุกเราใหอนุชนมีความรักชาติ และยังมีความสําคัญและความหมายอยู ดังปรากฏวา
ลูกเสือมีสวนในการรวมปราบกบฏบวรเดช พ.ศ.2476 จนไดรับคําชมเชยจากรัฐบาล52 รัฐไดทําการ
ตราพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2482 ท่ีมีจุดประสงคใหกุลบุตรกุลธิดาเปนพลเมืองดีโดยไม
เกี่ยวของกับลัทธิการเมืองใดๆ ขณะเดียวกันรัฐคาดวากิจการลูกเสือจะเปนหนอออนท่ีจะปกปก
รักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รัฐธรรมนูญ หรือเพื่อประชาชน โครงสรางการปกครองของ
ลูกเสือในระยะแรกนั้นไดมีการวางหนวยการปกครองลูกเสือข้ึนใหมเปน 3 ลักษณะคือ สวนกลาง 
สวนภูมิภาคทีแ่บงเปนลูกเสือจังหวดั และลูกเสืออําเภอ รวมไปถึงการปกครองสวนอิสระ53  

กิจการลูกเสือเปนพื้นท่ีทางสังคมเปนเสมือนกิจกรรมท่ีฝกใหเยาวชนเปนสุภาพบุรุษและ
เปนพลเมืองดนีอกเหนือจากอยูในกรอบแนวคิดเร่ืองรัฐชาติแลว ยังมีการส่ังสอนใหเปนคนท่ียึดถือ
ศีลธรรมสมัยใหมของพลเมือง ดังเหน็ไดจากเกณฑการรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ช้ัน
ท่ี3 เหรียญทองแดง54  มีอยูวาตองผานเกณฑดังนี้คือ 1. ชวยเหลือผูตกทุกขไดยากที่ควรชวย ซ่ึง
ตนเองไมตองฝาอันตราย 2. ปองกันผูอ่ืนใหพนอันตรายหรือความเดอืดรอนรําคาญ 3. ปองกันการ

                                                 
51 กิจการลูกเสือเปนมรดกที่ตกทอดมาต้ังแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยที่นําเขามาจากอังกฤษ แตอยางไรก็ตาม
กิจการลูกเสือที่นําเขาจากอังกฤษน้ัน รัชกาลที่6 บัวร เมื่อทรงประทับอยูที่อังกฤษ ทรงไดแรงบันดาลใจมาจาก
บทบาทของกองทหารเด็กเปนหนวยสอดแนมชวยรบในการรบกับพวกบัวร  ทรงไดกอต้ังกองเสือปา (Wild Tiger 
Corps) และลูกเสือไทย ในปพ.ศ.2454  โดยทรงมีพระราชปรารภวา “เมื่อฝกผูใหญเปนเสือปา เพ่ือเตรียมพรอมใน
การชวยเหลือชาติบานเมืองแลว เห็นควรที่จะมีการฝกเด็กชายปฐมวัยใหมีความรูทางเสือปาดวย เมื่อเติบโตขึ้นจะ
ไดรูจักหนาที่และประพฤติตนใหเปนประโยชนตอชาติบานเมือง” แตกระนั้นกองเสือปา และลูกเสือก็ถือวาเปน
กองกําลังสวนพระองคที่มีความหมายในเชิงการเมืองสําหรับพระองคเองอยางมาก ดูรายละเอียดใน 
 คณะลูกเสือแหงชาติ. “กิจการลูกเสือไทย ในสมัยรัชกาลที่ 6”. [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา 
http://www.scoutthailand.org/scout.page/?id=id.01&i=18  (4 มกราคม 2552). 
52 คณะลูกเสือแหงประเทศไทย. ประวัติการลูกเสือไทย 60 ป (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา), 2514, น.39-40 
53 “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2482” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 56 , 6 พฤศจิกายน 2482, น.1507-1522 
54 เหรียญสรรเสรญิแบงเปน ช้ันที่1 เหรียญทอง ช้ันที่2 เหรียญเงิน ช้ันที่3 เหรียญทองแดง ดูใน “พระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ.2482” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 56 , 6 พฤศจิกายน 2482, น.1519-1521 
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ทรมานสัตว หรือชวยสัตวใหพนทุกขเวทนา 4. ทําประถมพยาบาล 5. ชวยเหลือเจาหนาท่ีในทาง
ปกครอง 6. ชวยเหลือเจาหนาท่ีในการสาธารณสุข 7. ชวยเหลือผูปกครองในการบานตางๆ หรือ
ชวยเหลือเพื่อนบาน 8. ชวยเหลือกิจการตางๆทางโรงเรียน หรือทางท่ีทํางานซ่ึงไมใชหนาท่ี
ตามปกติของตน  

อยางไรก็ตาม หลังสงครามโลกคร้ังท่ี2 ท่ีพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยถูก
ฟนฟูข้ึนมาอีกคร้ัง ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2482 และตราพระราชบัญญัติลูกเสือ 
พ.ศ.2490 ข้ึนใหม โดยมีการเปล่ียนแปลงที่นาสังเกตคือ ในมาตรา 6 มีการกําหนดเพ่ิมเติมวาวา 
พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงบรมราชูปถัมภกคณะลูกเสือแหงชาติ55 และปรับโครงสรางการ
บริหารใหมโดยใหมี “สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแหงชาติ”  ทําใหโครงสรางการปกครอง 3 
ลักษณะไดเปล่ียนไปคือไมมีการปกครองสวนกลาง และสวนอิสระอีกตอไป เหลือเพียงลูกเสือ
จังหวดั และลูกเสืออําเภอท่ีเคยเปนการปกครองสวนภูมิภาคเทานั้น ท่ีนาสนใจก็คือสภานี้เปด
ชองทางใหพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจการแตงต้ังตําแหนงกติติมศักดิ์โดยพระบรมราช
โองการ ในพระราชบัญญัติ ป2490 ยังไดเพิ่มการปูนบําเหน็จของลูกเสือดวยการเพิ่ม “เหรียญสดุด”ี 
เปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณไวสําหรับพระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ พนักงานเจาหนาท่ีลูกเสือ 
และบุคคลอ่ืนผูมีความดีความชอบท่ีมีอุปการคุณถึงขนาด หรือไดอุทิศกําลังกายและกําลังความคิด 
ในการประกอบกิจใหบังเกดิคุณประโยชนแกการลูกเสือ56 ซ่ึงตัวบทในพระราชบัญญัติดังกลาวไดปู
พื้นฐานระบบพระบรมราชูปถัมภไวในกจิการลูกเสือไดอยางแนบเนียน 

ทศวรรษ2500 ถึงกลางทศวรรษ2510 นับวาเปน “ระยะกาวหนา” ของลูกเสือไทย กลาวคือ
มีการเปดโฉมใหมดวยการเปดการฝกอบรม การสรางความสัมพันธระหวางประเทศกับลูกเสือ
สากล รวมไปถึงความสัมพันธอยางใกลชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย พ.ศ.2504 การชุมนุมลูกเสือ
แหงชาติ คร้ังท่ี 4 ณ สวนลุมพินี พระนคร เพื่อเฉลิมฉลองท่ีคณะลูกเสือไทยมีอายุ ครบ 50 ป ในคร้ัง
นั้นในหลวงทรงฉลองพระองค “เคร่ืองแบบลูกเสือ” ชุดฝกเหมือนผูบังคับบัญชาลูกเสือเปนคร้ังแรก 
และไดรับกลาวอางวาเปนจุดท่ีทําให “ขาราชการและประชาชน”เกิดความนิยมในเคร่ืองแบบ
ลูกเสือ57  พ.ศ.2505 ถนอม กติติขจร รองนายกรัฐมนตรี เปดคายลูกเสือวชิราวุธ อันเปนคายลูกเสือ
แหงแรกในประเทศไทย ในปพ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเดจ็พระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถเสด็จฯเปนองคประธานในพิธีชุมนุมภาคกลางของลูกเสือในโอกาสคลายวัน

                                                 
55 “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2490” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 64 ตอนที่ 3, 14 มกราคม 2490, น.40-59 
56 “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2490” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 64 ตอนที่ 3, 14 มกราคม 2490, น.57-58 
57 คณะลูกเสือแหงประเทศไทย. ประวัติการลูกเสือไทย 60 ป, 2514, น.67-68 
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สถาปนาลูกเสือไทย ณ กรีฑาสถานแหงชาติ ทอดพระเนตรการสวนสนามลูกเสือ ซ่ึงสมเด็จพระเจา
ลูกยาเธอเจาฟาวชิราลงกรณฯ ทรงแบกปายโรงเรียน “จิตรลดา” ในการสวนสนามคร้ังนี้ดวย58  

กิจการลูกเสือไดสถาปนาอยางม่ันคงดวยพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 ซ่ึงโดยสาระ
แลวมีการเปล่ียนแปลงจาก ฉบับพ.ศ.2490 สงผลใหพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจสูงข้ึนไปอีก
คือจากท่ีทรงดาํรง“ตําแหนงบรมราชูปถัมภกคณะลูกเสือแหงชาติ” ไดมีการแกไขใหทรงเปน 
“พระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ” มิเพียงเทานั้นไดเปล่ียนแปลงโครงสรางใหม โดยแยกแยะ
ใหมีฝายนโยบายในนาม “สภาลูกเสือแหงชาติ” โดยใหนายกรัฐมนตรีเปนนายกสภาฯ  และฝาย
ปฏิบัติงานในนาม “คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ” โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน59 ไมเพียงเทานั้นยังมีการปรับเปล่ียนระบบการใหคุณคาปูน
บําเหน็จเพิ่มเติม นอกจากเหรียญสรรเสริญ60 และเหรียญสดุดีแลว ยงัเพิ่มเข็มลูกเสือสมนาคุณไว
สําหรับตอบแทนผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนเพื่อบํารุงการลูกเสือ61  
 
คายลูกเสือ พื้นท่ีรองรับกิจกรรม 

บทบาทของสิงหท่ีมีตอแวดวงลูกเสือมีความเก่ียวพันตอกันและกัน ไมวาจะโดยโครงสราง
ในการบริหารท่ีผูวาราชการจังหวดัตองรับผิดชอบเปนกรรมการในสภาลูกเสือแหงชาติ และเปน
ประธานลูกเสือจังหวดั เชนเดียวกับนายอําเภอท่ีดํารงตําแหนงเปนประธานลูกเสืออําเภอไปโดย
ปริยาย โดยตําแหนงแลวสิงหมีบทบาทในการสรางคายลูกเสือในจงัหวัดตางๆ กระจายอยูท่ัว
ประเทศ  เฉพาะในปพ.ศ.2509 คายลูกเสือท่ีกระจายตัวอยูตามภาคศึกษาตางๆท้ังในระดับจังหวดั
และระดับอําเภอท้ังหมด 12 ภาคทั่วประเทศ รวม 36 แหง มีรายละเอียดตามตาราง 4.3 

จะเห็นไดวา คายลูกเสือแทบท้ังหมดลวนเกดิข้ึนมาหลังจากพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 

                                                 
58 คณะลูกเสือแหงประเทศไทย. ประวัติการลูกเสือไทย 60 ป, 2514, น.62 
59 “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 81 ตอนที่ 8, 23 มกราคม 2507, น.พิเศษ 4 
60 เหรียญสรรเสรญิเองก็ไดรับการเปล่ียนแปลงจาก ช้ันที่ เหรียญเทอง ช้ันที่2 เหรียญเงิน ช้ันที่3 เหรียญทองแดง 
เปน ช้ันที่1 มีเฟลอรเดอลีส ทําดวยโลหะเงินประดับที่แพรแถบ 2 ดอกตามแนวนอน  ช้ันที่ 2 มีเฟลอรเดอลีส ทํา
ดวยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลาง 1 ดอก ช้ันที่3 ไมมีเฟลอรเดอลีสประดับที่แพรแถบ ดูใน  
“พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 81 ตอนที่ 8, 23 มกราคม 2507, น.พิเศษ 16 
61 เข็มสดุดีแบงเปน 4 ช้ัน คือ ช้ันพิเศษ ช้ันที่1 ช้ันที่2 ช้ันที่3  ดูใน  “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507” ใน ราช
กิจจานุเบกษา เลม 81 ตอนที่ 8, 23 มกราคม 2507, น.พิเศษ 19 
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2507 ท่ีมีผูวาราชการจังหวัดมีตําแหนงเปนประธานลูกเสือจังหวัด สอดคลองกับการกลาวอาง
ผลงานการสรางคายลูกเสือในบันทึกสิงหของวิญู อังคณารักษ62และบุรี พรหมลักขโณ 63 ลักษณะ
ท่ีสําคัญรวมกันเม่ือพิจารณาจากคายลูกเสือประจําภาคศึกษา ก็คือคายลูกเสือสวนใหญจะมีท่ีต้ังอยู
หางจากตัวเมืองออกไป และจะมีองคประกอบสําคัญคือ ศาลากองอํานวยการ และศาลาฝกอบรม
เปนอยางนอย ตัวเลขท่ีนาสนใจก็คือ จํานวนคายลูกเสือท่ีสูงมากปรากฏในภาคการศึกษาในเขต
ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคลองกับการขยายตัวของการตอสูกับคอมมิวนิสตหลัง
เหตุการณ “วันเสียงปนแตก” พ.ศ.2508 สําหรับจังหวดัท่ีมีการจัดต้ังคายลูกเสือข้ึนเปนจํานวนมาก
นั้นหากเรียงลําดับมากไปหานอยแลวสามารถจําแนกไดดงันี้ ภาคเหนือเฉพาะจังหวดัเชียงรายเองมี
คายลูกเสือท่ีกาํลังดําเนินการกอสรางอยู 14 แหง64 ภาคใต จงัหวัดนครศรีธรรมราช 10 แหง65 ภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวดัมหาสารคาม 8 แหง66 ดังนั้นกิจการลูกเสือจึงสะทอนวิธีคิดเกีย่วกับ
ความม่ันคงของชาติไดอยางชัดเจนและเปนโรงเรียนอยางดีสําหรับผลิตอุดมการณชาตินิยม 

นอกจากนั้นเครือขายของลูกเสือยังมีบทบาทในดานการสงเคราะห และสาธารณประโยชน
อ่ืนๆอีก ดังกรณีตัวอยางท่ีสิงหเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับลูกเสือ กคื็อ บุรี พรหมลักขโณ อาศัย
เครือขายลูกเสือในจังหวัดในการระดมทุนสรางตึกคนไขพิเศษและตึกสงฆอาพาธโรงพยาบาล จ.
กาฬสินธุ ปลายทศวรรษ2500 วิญู อังคณารักษ ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ก็เปนผูนาํในการระดม
สรรพกําลังลูกเสือเพื่อชวยเหลือสาธารณประโยชนดําเนนิการซอมพนงัอางเก็บน้ําหนองหญามา  
จ.รอยเอ็ดในป250767 ท่ีนาสังเกตก็คือ กิจกรรมดังกลาวไดมีการตั้งขบวนลูกเสือจากโรงเรียนตางๆ 
เดินแถวรองเพลงปลุกใจ ซ่ึงแตละโรงเรียนจะมีปายนําขบวนมีขอความทํานองเดียวกันวา “เรา
รวมกันพัฒนาอางเก็บน้ําหนองหญามาเพื่อประโยชนสวนรวม” และเคล่ือนเขาสูหนาศาลากลาง
จังหวดั ณ ท่ีแหงนั้นผูวาราชการจังหวัด แตงตัวในชุดผูบังคับบัญชาลูกเสือ ออกมาปรากฏตัวตอ 
หนาชุมนุมลูกเสือตางๆ กลาวคําปราศรัยท่ีเนนใหลูกเสือตระหนักถึงหนาท่ีท่ีสําคัญคือ “การกระทํา
ส่ิงอันเปนประโยชนตอสวนรวม” ซ่ึงกรณนีี้รัฐไดใหความสําคัญถือเปนกรณีตัวอยางท่ีดีตอการ 
                                                 
62 วิญู อังคณารักษ. ผูวาฯ 3 ม. (กรุงเทพฯ : มติชน), 2544, น.95, น.427 วิญู อังคณารักษ (2463-ปจจุบัน) รับ
ราชการต้ังแต พ.ศ.2490?-2523 ตําแหนงสูงสุดคือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เขาอางวาไดสรางคายลูกเสือพลาญชัย 
ที่จ.รอยเอ็ด ในปพ.ศ.2508 ซึ่งเขาอางวาใหญที่สุดในขณะน้ัน 
63 ที่ระลึก 72 ป บุรี พรหมลักขโณ 15 พฤษภาคม 2528, 2528., น.125-127 
64 คณะลูกเสือแหงประเทศไทย. ประวัติการลูกเสือไทย 60 ป, 2514, น.226-227 
65 คณะลูกเสือแหงประเทศไทย. ประวัติการลูกเสือไทย 60 ป, 2514, น.213-214 
66 คณะลูกเสือแหงประเทศไทย. ประวัติการลูกเสือไทย 60 ป, 2514, น.231 
67 “รอยเอ็ด เมืองแหงความรวมมือ” ใน สารประชาชน 2 : 28 (10 มกราคม 2508) และ “รอยเอ็ด เมืองแหงความ
รวมมือ” ใน สารประชาชน 2 : 27 (3 มกราคม 2508)   
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ตาราง 4.3  แสดงจํานวนคายลูกเสือในจังหวัดและอําเภอตางๆ ท่ีสังกัดประจําภาคการศึกษา  
ในปพ.ศ.2514  

สภานภาพของคาย
ลูกเสือ  
ในภาคการศึกษา 

ภาค
การ 
ศึกษา 

คายลูกเสือ 
ประจําภาคศึกษา4 

สถานที่ต้ัง 
คายลูกเสือ 
ประจําภาคการศึกษา 

ระยะทาง
จาก 
ตัวจังหวัด 
(กิโลเมตร) ที่เปดใช

แลว1 
ที่กําลัง
กอสรางอยู 

1 คายลูกเสือกําแพงแสน หรือ 
คายลูกเสือนครปฐม 

อ.กําแพงแสน  
จ.นครปฐม 

28 2 5 

2 คายลูกเสือปาโจ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 30 3 5 
3 คายลูกเสือจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 12 10 24 
4 คายรัษฎานุประดิษฐ อ.เมือง จ.ตรัง 20 1 8 
5 คายลูกเสือจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 10 1 11 
6 คายลูกเสือจังหวัดลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15 3 5 
7 คายลูกเสือภาคศึกษา 7 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 15 2 14 
8 คายหวยชางเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม 8 1 26 
9 คายลูกเสือประจําภาคศึกษา 9  อ.เมือง จ.อุดรธานี 9 2 12 
10 คายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 12 3 12 
11 คายอางหวยยาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 17 6 13 
12 คายลูกเสือประจําภาคศึกษา 12 อ.พนมสารคาม  

จ.ฉะเชิงเทรา 
52 2 10 

รวม 36 145 
รวมคายลูกเสือทั้งหมด 181 

 
ที่มา : คณะลูกเสือแหงประเทศไทย. ประวัติการลูกเสือไทย 60 ป, 2514, น.207-236  
หมายเหตุ 

1. คายลูกเสือที่เปดใชแลวทั้งหมดเปดใชกอนปพ.ศ.2509 
2. คายลูกเสือประจําภาคศึกษาหลายแหงยังอยูในระหวางการดําเนินการกอสรางไดแก คายลูกเสือ

กําแพงแสน หรือ คายลูกเสือนครปฐม คายลูกเสือปาโจ คายลูกเสือชุมพร คายลูกเสือจังหวัดราชบุรี คาย
ลูกเสือจังหวัดลพบุรี คายลูกเสือภาคศึกษา 7 คายลูกเสือหวยชางเคี่ยน (ในเอกสารระบุช่ือวา หวยชาง
เคี่ยน ยังอยูในระหวางดําเนินการกอสรางแตปรากฏวามีช่ือ คายลูกเสือประจําภาค 8 ที่จังหวัดลําปาง) 
คายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี คายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี  
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รูป 4.1 ลูกเสือกําลังขุดดินนําไปเทลงในซองกันดนิท่ีอางเก็บน้ําหนองหญามา 
ท่ีมา :  “รอยเอ็ด เมืองแหงความรวมมือ” ใน สารประชาชน 2 : 27 (3 มกราคม 2508) : 43 
 
พัฒนาประเทศไทย ท่ีสามารถสรางความรวมแรงรวมใจกระทําส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม โดย
มีตัวแบบและกําลังสําคัญคือ ลูกเสือโดยท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาการของสิงห หรืออีกนัยหนึ่ง
คือลูกเสือก็ไดเปนกลุมทางสังคมอยูภายใตการควบคุมของรัฐพรอมท่ีจะเปนกลไกสําคัญนั่นเอง68 
กิจการลูกเสือจึงมิใชกจิการที่สรางเสริมความเปนผูใหญท่ีดีของเยาวชนไทยเทานั้น แตยังเปนฐาน
มวลชนสําคัญของความคิดแบบอนุรักษนยิมท่ีถูกปลูกฝงผานสถานศึกษา และกิจกรรมตางๆ 
 
 
 
                                                 
68 นอกจากน้ันยังมีสโมสรลูกเสือที่ไมไดถือวาเปนการดําเนินการโดยจังหวัด ดังเชน สโมสรลูกเสือกรุงเทพ 
(กอต้ังป 2502) และสโมสรลูกเสือธนบุรี (กอต้ังป 2504) ที่มีบทบาทบําเพ็ญสาธารณประโยชนเปนอยางสูง ดังที่
บันทึกในป 2514 ที่กลาวถึงกิจกรรมของสโมสรลูกเสือนอกจากกิจกรรมภาคบังคับอันไดแกงานถวายบังคมพระ
บรมรูปรัชกาลที่ 6 การเปดอบรมลูกเสือ รวมชุมนุมลูกเสือแลวยังมีกิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่นๆ บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน ไมวาจะเปนรวมมือในการจัดงานฉัตรมงคล เยี่ยมทหาร ตํารวจที่บาดเจ็บจากการรบชายแดน 
และสมรภูมิเวียดนาม ไปชวยใหความรูดานสันทนาการ รวมปฏิบัติงานจราจร รวมมือกับมูลนิธิราชประชานุ
เคราะหเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเพ่ือสงเคราะหราษฎรท่ีประสบภัย ออกแจกใบปลิวแนะนําใหราษฎรทําความสะอาด
บานเรือ กําจัดขยะมูลฝอยในวันสาธารณสุข ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาไดสงวงดุริยางคลูกเสือเขาบรรเลงใน
พระบรมมหาราชวังเปนประจํา นําลูกเสือเขาถวายพระพรและบริจาคทรัพยในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวัน
สําคัญอื่นๆ ดูใน คณะลูกเสือแหงประเทศไทย. ประวัติการลูกเสือไทย 60 ป, 2514, น.383-401 
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กิจการกาชาด เหลากาชาดจังหวัด อนุกาชาดจังหวัด 
หากรากฐานของสิงหในบทบาทอํานาจของ “ความเปนชาย” คือกิจการลูกเสือแลว กิจการ

กาชาดน้ัน ก็เปนตัวแทนแสดงบทบาทอํานาจของ “ความเปนหญิง”ท่ีจะเช่ือมโยงกิจการระดับ
ภูมิภาคเขาสูกจิการระดับประเทศผานองคกรสภากาชาดไทย69 ไมเพียงเทานั้น องคการสภากาชาด
ไทยยังมีพัฒนาการท่ีคลายคลึงกับกิจการลูกเสือ กลาวคือมีความเปนมาท่ียึดโยงกับฐานของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชเดิม แตยังมีประโยชนอยูกับระบอบใหม ดังเห็นไดจากความกระตือรือรนของ
ผูนําสมัยนั้นท่ีออกแบบใหสภากาชาดไทยลงตัวกับสภาพสังคมใหมในการออกกฎหมายและ
ขอบังคับบอยคร้ังในทศวรรษ 2480 กิจการลูกเสือไดถวายพระเกยีรติยศแกพระมหากษัตริยอยางมี
นัยยะสําคัญต้ังแตพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2490 สวนของกิจการสภากาชาดไทยนั้นในป2491 ได
มีการเปล่ียนตัวอุปนายกผูอํานวยการสภากาชาดไทย จากพันเอกชวง เชวงศักดิ์สงคราม มาเปน พระ
เจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุมภฏพงศบริพัตร ดวยเหตุผลวาตองการบุคคลท่ีมีความสามารถจะ
ทํางานท่ีกวางขวางท้ังภายในและนอกประเทศได70 คณะกรรมการสภากาชาดไทยถวายตําแหนง 
“บรมราชูปถัมภิกาแหงกองอนุกาดไทย” ถวายพระเกยีรติยศแดองคสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินี
นาถ ในปพ.ศ.2497 71 หลังจากไดถวายพระเกยีรติยศแกสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรม
ราชินีในรัชกาลท่ี 7 ในตําแหนง “บรมชูปถัมภิกาแหงกองบรรเทาทุกขและอนามัยสภากาชาดไทย”
ในปเดยีวกัน 72 และในท่ีสุด พ.ศ.2499 กมี็พระบรมราชโองการทรงแตงต้ังใหสมเด็จพระนางเจาฯ 

                                                 
69 โดยหลักการแลวสภากาชาดไทย น้ันเปนกิจกรรมอาสาสมัครที่มีความประสงคในการชวยเหลือทาง
มนุษยธรรมโดยไมลําเอียงเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนสัญชาติ ศาสนา วรรณะ  “แมแตความคิดเห็นทางการเมือง” ใน
เมืองไทยน้ันภารกิจที่เดนชัดก็คือการรับบริจาคโลหิต การรับบริจาคอวัยวะ บรรเทาทุกขและสาธารณภัย เพ่ือ
ชวยเหลือคนเจ็บมากกวาจะดูแลผูบาดเจ็บจากสนามรบ สภากาชาดไทยอยูใตพระบรมราชูปถัมภมาต้ังแตสมัย
รัชกาลที่ 5  เรื่อยมาจนถึงรัชกาลปจจุบันโดยที่สภานายิกาสภากาชาดไทยมีอยู 3 พระองคที่ทรงดํารงตําแหนงน้ี 
กลาวคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ(พ.ศ.2436-2462) สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี (พ.ศ.
2463-2498) และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (พ.ศ.2499-ปจจุบัน) ดูใน สภากาชาดไทย, 2538, น.
13 
70 “เรื่อง ต้ังอุปนายกผูอํานวยการสภากาชาดไทย” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 65 ตอนที่ 4, 20 มกราคม 2491, น.
152-153 นอกจากน้ัน ชวง เชวงศักด์ิสงครามยังเปนบุคคลใกลชิดกับพิบูลสงครามดวย 
71 “แจงความสภากาชาดไทย เรื่องสมาชิกพิเศษแหงสภากาชาดไทย และบรมราชูปถัมภิกาแหงกองอนุกาชาด
ไทย” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 51, 17 สิงหาคม 2497, น.1842-1843 
72 เรื่องเดียวกัน, น.1843-1844 
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บรมราชินีนาถ ดํารงตําแหนง “สภานายิกาสภากาชาดไทย”73 นี่คือท่ีมาของบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริยท่ีจะมีสวนสําคัญตอโครงสรางและกลไกสภากาชาดไทย 

กลไกของสภากาชาดไทยในระดับจังหวดั แมวาจะมีการกลาวถึง “สาขากาชาดประจํา
จังหวดั” มาต้ังแต พ.ศ.2480 ซ่ึงไดรับการเปล่ียนมาเปน “เหลากาชาดจังหวัด”ในพ.ศ.248374 แต
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัตินัน้ยังมิไดปรากฏผลเทาใด จนกระท่ังป พ.ศ.2503 สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภา กาชาดไทย เห็นวาการจดัต้ังเหลาการชาดต้ังแตอดีตมายังมิได
ริเร่ิมทํากันอยางจริงจังจึงมีพระราชดําริท่ีจะใหมีการจัดต้ังเหลากาชาดจงัหวัดข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง75 ใน
เวลาตอมากระทรวงมหาดไทยก็ไดสนองพระราชเสาวนยีโดยการประกาศจัดต้ังเหลากาชาดจังหวดั
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศในวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2504 ซ่ึงขณะน้ันมีอยู 69 จังหวัด และถือวันดังกลาว
เปนวนัสถาปนาเหลากาชาดอีกดวย76 จากเหตุการณดังกลาวทําใหเหลากาชาดจังหวัดเกิดข้ึนจริง
ในทางนิตินัยและพฤตินยัและกลายเปนหนวยสําคัญท่ีเช่ือมโยงความเปนจังหวัดกับสภากาชาดไทย 
เชนเดยีวกับกจิการลูกเสือ   

เหลากาชาดจังหวัดมีวัตถุประสงครวมมือกบัสภากาชาดบรรเทาทุกขและสงเสริม
สาธารณสุข รวมมือคิดคนทางวิทยาศาสตร สนับสนุนอนุกาชาดและอาสากาชาด ในเหลากาชาด
จังหวดัมีกรรมการไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 7 คน ตองประกอบดวยสมาชิกสภากาชาดต้ังแต
ประเภทสามัญข้ึนไป “ผูมีจิตศรัทธาในการกุศลสาธารณะ” และ “เปนท่ีเคารพนับถือของประชาชน
ในจังหวดั”โดยใหสมาชิกสภากาชาดในจงัหวัดต้ังแตประเภทสามัญเปนผูเลือกต้ัง  นอกจากนั้นใน
สวนของการระดมทุนนั้น เหลากาชาดจังหวัดสามารถรับเงินบํารุงในนามสภากาชาดได
ขณะเดียวกนักต็องแบงสวนใหสภากาชาดรอยละ20 77 ไมเพียงเทานั้นนายกเหลากาชาดของแตละ
จังหวดันั้นในขอบังคับระบุไววา “ใหผูวาราชการจังหวดัหรือผูท่ีสภากาชาดไทยมอบหมาย เสนอ

                                                 
73 “ประกาศต้ังสภานายิกาสภากาชาดไทย” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 ตอนที่ 66, 21 สิงหาคม 2499,น.957-
958 
74 "ขอบังคับสภากาชาดสยาม แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 12) วาดวยการกาชาดประจําทองที่" ใน ราชกิจจานุเบกษา
เลม 54, 17 พฤษภาคม 2480, น.320-325 และ “ขอบังคับสภากาชาดสยาม แกไขเพ่ิมเติม (ฉะบับที่ 16) วาดวยเหลา
และก่ิงกาชาด” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 57, 17 พฤศจิกายน 2483, น.2917-2924 
75 เหลากาชาดจังหวัดสงขลา. “ประวัติกาชาด” [ระบบออนไลน].แหลงที่มา  
http://www.redcross-
sk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=3& 
PHPSESSID=a6b60c9169123bddab6181bf48d27e0f (8 มกราคม 2552) 
76 สภากาชาดไทย (พิมพครั้งที่2, กรุงเทพฯ : มปพ.), 2538, น.16-17 
77 "ขอบังคับสภากาชาดไทย" ใน  ราชกิจจานุเบกษา เลม 74 ตอนที่ 54, 18 มิถุนายน 2500, น.1098-1101 
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ช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงใน 1,2 และ 3 ใหสภากาชาดแตงต้ัง”78ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวมักจะเปน 
“คุณนายผูวาฯ” หรือภรรยาของผูวาราชการจังหวดัไปโดยปริยาย  
 นอกจากเหลากาชาดแลวยังมี “อนุกาชาด” ท่ีเปนหนวยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาสุขภาพ
อนามัย บําเพ็ญประโยชนทําตนใหเปน “พลเมืองด”ี ไดแบงการปกครองเปน 4 สวนไดแก 
อนุกาชาดจังหวัด (มีผูวาราชการจังหวัดเปนนายกอนุกาชาดจังหวัด) อนุกาชาดอําเภอ (มีนายอําเภอ
ดํารงตําแหนงนายกฯ) หมูอนุกาชาด และหนวยอนกุาชาด ท้ังสองสวนนี้เปนสวนท่ีอยูในโรงเรียน79 
ซ่ึงในป2508 มีการตัดหมูอนุกาชาดและหนวยอนุกาชาดออก กลายเปนหมูอนกุาชาดโรงเรียน80 ท่ี
นาสังเกตก็คือในการแกไขคร้ังนี้ไดมีการเพิ่มกรรมการในการปกครองท้ัง 3 เขตใหประกอบดวย
ตําแหนงท่ีเรียกวา “กรรมการผูทรงคุณธรรม” ท่ีมีอยูในทุกระดับ ระดับจังหวดัอุปนายกผูอํานวยการ
สภากาชาดเปนผูแตงต้ัง ระดับอําเภอผูวาราชการจังหวดัเปนคนแตงต้ัง สวนระดับอนกุาชาด
โรงเรียนแลวแตกรณวีาจะใหนายกอนุกาชาดชาดจังหวดั อําเภอ หรือผูอํานวยการกองอนุกาชาดเปน
ผูแตงต้ัง ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นการผนึกแนนระหวาง “เครือขายคุณธรรม” ซ่ึงลวนมาจากชนช้ันนํา
ในทองถ่ินท่ีมีประสบการณและความสัมพันธอันเนื่องมาจากการบําเพ็ญสาธารณกุศลตางๆ มิเพียง
เทานั้นยงัมีการสรางระบบคุณคาโดยมีการมอบเหรียญ 2 ประเภท อันไดแก เหรียญกาชาดสมนาคุณ 
และเหรียญกาชาดสรรเสริญ81 คลายกันกับลูกเสือท่ีมีเหรียญสรรเสริญและเหรียญสดุด ี ซ่ึงเหรียญ
กาชาดสมนาคุณนั้นเนนท่ีการบริจาคทรัพยตอสภากาชาดไทยเปนหลัก สวนเหรียญกาชาด
สรรเสริญนั้นข้ึนอยูกับคุณูปการและคุณงามความดีท่ีปฏิบัติตอเนื่องมาอยางยาวนาน หรือมีคุณคาท่ี
อาจจะตองแลกดวยชีวิตเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษย 

ในยุคดังกลาวอาจนับไดวาแมบทบาทของสตรีชาวเมืองในจังหวัดตางๆ ในนามของ 
สมาคมสตรีประจําจังหวดั สมาคมสตรีแหงชาติ ฯลฯ จะมีความเคล่ือนไหวอยางนาจับตามอง แตไม

                                                 
78 เหลากาชาดจังหวัดสงขลา. “ประวัติกาชาด” [ระบบออนไลน].แหลงที่มา  
http://www.redcross-
sk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=3& 
PHPSESSID=a6b60c9169123bddab6181bf48d27e0f (8 มกราคม 2552)  
79 "ขอบังคับสภากาชาดไทย" ใน  ราชกิจจานุเบกษา เลม 74 ตอนที่ 54, 18 มิถุนายน 2500, น.1104-1108 
80 "ขอบังคับสภากาชาดไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ.2508" ใน  ราชกิจจานุเบกษา เลม 87 ตอนที่ 11, 10 
กุมภาพันธ 2513, น.48 นอกจากน้ันยังมี  “อาสากาชาดจังหวัด” แตกลับเปนหนวยที่ขึ้นกับกองอาสากาชาดที่เปน
สวนกลางโดยตรง ตองเสียคาบํารุง ซึ่งอาสากาชาดจะมีเอกสิทธิเทากับ “สมาชิกสภากาชาด”  
81 "พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดไทย (ฉบับที่3)" ใน  ราชกิจจานุเบกษา เลม 76 ตอนที่ 102, 1 พฤศจิกายน 
2502. และ  "ขอบังคับสภากาชาดไทยแกไขเพ่ิมเติม" ใน  ราชกิจจานุเบกษา เลม 77 ตอนที่ 13, 16 กุมภาพันธ  
2503.  
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อาจเทียบไดกบัความเขมแข็งของกิจการกาชาดจังหวัดท่ีเปนองคกรจัดต้ังในระดับจังหวัด และอิง
กับโครงสรางในระดบัประเทศท้ังยังผูกความสัมพันธแนนแฟนกับสถาบันพระมหากษัตริย ท้ังยังมี
ผลใหดึงดูดเอาเครือขายท่ีหลากหลายในทองถ่ินเขามาอยูภายใตระบบความสัมพันธเดียว 

กิจกรรมทางสังคมดังกลาวท้ังเหลากาชาดจงัหวัด-อนุกาชาดจังหวัด และลูกเสือจังหวัด 
ลูกเสืออําเภอท่ีมีระบบและโครงสรางท่ีชัดเจน ท้ังในระดับกลุมคนตางๆในเมืองในช้ันขาราชการ 
ตลอดจนครอบคลุมถึงกิจการลูกเสือและอนุกาชาดภายในโรงเรียน ซ่ึงเปนเวลาเดียวกนักบัการ
ขยายตัวของโรงเรียนท่ัวประเทศ และดังท่ีกลาวมาแลววาท้ังสองกิจการลวนเนนการบําเพญ็
ประโยชนตอสาธารณะ โดยมีผูวาราชการจังหวดัเปนตําแหนงท่ีเปนศูนยรวมและแกนกลางของ
โครงสรางดังกลาวท่ีจะเช่ือมตอไปยังระดบัประเทศตอไป การรวมตัวดังกลาวเพื่อทํา “ความด”ี  
ในฐานะท่ีเปน “เครือขายคุณธรรม” ท่ีบําเพ็ญประโยชนใหกับสังคม ความสัมพันธเชนนี้ยิ่งตอกย้ํา
คําอธิบายท่ีวาสังคมแบบไทยอยูไดเพราะการท่ีชนช้ันนําทําดี มีศีลธรรม คุณธรรม สังคมก็จะดีนาอยู
ไปเองโดยไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงโครงสรางท่ีอยุติธรรม โดยเฉพาะคติพจนของถนอมท่ีกลาววา 
“จงทําดี จงทําดี จงทําด”ี 82 ยิ่งสะทอนใหเหน็ไดชัดถึงสภาวการณดังกลาวไดเดนชัด อาจกลาวไดวา
กิจกรรมท่ีนําโดยรัฐเปนหลักหมุดสําคัญท่ีทําใหกลุมคนในสังคมเมืองท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศใน
ทศวรรษ 250083 เติบโตข้ึนโดยอิงกบัโครงสรางจังหวัดและอุดมการณอนุรักษนิยมแบบราชา
ชาตินิยม ทามกลางปญหาเยาวชนท่ีทวีความรุนแรงและกระจายวงกวางมากข้ึน กจิการลูกเสือและ
กาชาดท่ีเปนตัวแทนของ “เครือขายคุณธรรม” จะเปนพืน้ท่ีท่ีทําการฝกอบรมวินยัและสราง
ภูมิคุมกันความเปนพลเมืองดีใหแกเด็กและเยาวชน ในกรณีนี้แสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการ
อบรมเยาวชนในเมือง ท่ีถือวาเปนกลุมเส่ียงสําคัญดังท่ีกลาวไปแลวในบทท่ี 3 ไมเพียงเทานัน้กิจการ
ลูกเสือและกาชาด ยังเปนกิจการท่ีรวมเอาคนวยัทํางานและชนช้ันสูงในจังหวดัเขามามีกิจกรรมท่ี
เยียวยา และบําเพ็ญสาธารณประโยชนอยางเปนระบบอีกดวย 

                                                 
82 “คําปราศรัย เน่ืองในวันขึ้นปใหม 1 มกราคม 2507” ใน ถนอม กิตติขจร. ประมวลคําปราศรัย สาสน และคํา
ขวัญของ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ในรอบปแรกแหงการบริหารของรัฐบาลปจจุบัน ( 11 ธันวาคม 
2506 – 11 ธันวาคม 2507) (พระนคร : สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี), 2507, น.7 
83 ขณะที่บางองคกรก็ดําเนินการต้ังแตทศวรรษ 2490 เชน ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ ที่ดําเนินการ
มาอยางแข็งขันต้ังแตกลางทศวรรษ 2490 แตดวยสาขาที่จํากัด และไมมีงบประมาณสนับสนุน หรือการเขามามี
บทบาทอยางจริงจังของภาครัฐ ทําใหการดําเนินการไมมีความสมํ่าเสมอและขาดพลังในการนําองคกร 
นอกจากน้ันในทศวรรษ 2500 ยังมีกลุมทางสังคมที่เกิดขึ้นมากมายไมวาจะเปน สโมสรโรตารี่ สโมสรไลออนส 
สมาคมเยาวชนประจําจังหวัด ฯลฯ  
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ในขณะเดยีวกนัการสรางพื้นท่ีทางสังคมในเขตชนบทกลับตางออกไป ดังท่ีแสดงใหเห็น
มาแลวในบทท่ีผานมาวาดวยการแยกเมืองและชนบทออกจากกันอยางชัดเจน ความแตกตาง
ดังกลาวท่ีเพิ่มสูงข้ึนไปตามความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมเมือง ก็ยิง่ทําใหชนบทมี
ลักษณะท่ีลาหลังมากข้ึนในสายตาของคนในเมือง โดยเฉพาะ “สิงห” 

 
พื้นท่ีทางสังคมกับการจัดความสัมพันธเชงิอํานาจกับคนในชนบท 
 คนในพืน้ท่ีนอกเมือง ซ่ึงในภาพของรัฐและผูคนในเมืองนั้นอาจถือไดวาเปนประชากรท่ี 
ขาดความรูในทางประกอบอาชีพท่ีทันสมัย มีความยากจนและมีโรคภยัเบียดเบียน84 หรือท่ีรูจักกันดี
วา “โง จน เจ็บ”  คนชนบทในสายตาพวกเขานั้น จงึไมสามารถเปนอะไรไดมากกวาผูท่ีรอรับผล
การพัฒนา และรอการอุปถัมภชวยเหลือจากคนในเมือง ภารกิจสําคัญก็คือการทําใหคนในชนบท
เจริญและหลุดพนจากสภาวการณดังกลาว ท่ีจะเปนการประกันความมั่นคงของชาติ กลาวคือ ทําให
ชาวบานไมหลงผิดไปเขาพวกกับคอมมิวนิสตอีกดวย85 

แตชนบทกเ็ปนพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญ          เนื่องจากเปนฐานทรัพยากรบคุคลและทรัพยากร 
ธรรมชาติจํานวนมาก ในอีกมุมหนึ่งก็คือ ตราบใดท่ีชนบทยังลาหลังอยู ตราบนัน้ชาติก็จะไมเจริญ
ม่ันคง จึงไดมีโครงการที่มอบหมายใหกระทรวงทบวงกรมท่ีมีงานเกีย่วของสัมพันธกันรวมมือกนั
ในนาม “โครงการพัฒนาการทองถ่ินแหงชาติ” ซ่ึงเปนโครงการท่ีรางข้ึนเม่ือป 2502 ท่ีไดรับเงิน
สนับสนุนจากองคการยูซอมในป 250386 โดยท่ีกระทรวงมหาดไทยเปนเจาหนาท่ีกลางในการ
ประสานงานโครงการพัฒนาการทองถ่ินแหงชาติ  แตระบบนี้กแ็ฝงตัวอยูกับหนวยงานราชการและ
กระทรวงทบวงกรมตางๆ โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยประสานงานกลาง โดยผูวาราชการ
จังหวดัและนายอําเภอเปนประธานซ่ึงถือวาเปนหวัจักรสําคัญ87ขณะท่ีพฒันากร และเจาหนาท่ีตางๆ 
“ช้ันอําเภอ” จะเปนผูติดตอกบัราษฎรอยางใกลชิด88  

                                                 
84 ส. หุตะเจริญ. “โครงการพัฒนาการทองถ่ินแหงชาติคืออะไร”. เทศาภิบาล, (มิถุนายน 2503) : 651 
85 อยางไรก็ตามควรกลาว โดยหลักการแลวรัฐก็พยายามทําความเขาใจกับชาวบาน และเห็นความสําคัญของการ
รวมเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาทองถ่ินของชาวบานเชนกัน โดยเฉพาะหนวยงานที่ถูกฝกมาอยางกรมพัฒนา
ชุมชน ซึ่งวิธีการทํางานกับชาวบานน้ันเต็มเปยมไปดวยความพยายามที่จะดึงใหชาวบานมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนอยางแข็งขัน โดยมิไดมุงเนนความเจริญกาวหนาทางวัตถุอยางเดียวแตมุงหวังไปท่ีการยกระดับทางจิตใจอีก
ดวย 
86 เรื่องเดียวกัน, น.653 
87 เรื่องเดียวกัน, น.644-649 
88 เสริมศรี เกษมศรี, ม.ร.ว., . “เทคนิคในการทํางานรวมกับประชาชน”. เทศาภิบาล, (พฤษภาคม 2503) : 569 
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นอกจากนั้นโครงการยังไดเรียกรองความรวมมือและชวยเหลือ และเสียสละจากราษฎร
เปนอยางยิ่งไมวาจะเปนดานวัสดุ แรงงาน หรือแมกระทั่งเงิน89 แมวาจะมีการสนับสนุนอยูบางจาก
ฝายรัฐ หรือองคการที่ใหความชวยเหลือพเิศษตางๆ ดังนั้นการพัฒนาทองถ่ินจึงมิใชเปนการท่ีรัฐลง
ไปหยิบยื่นอะไรให และอุปถัมภชาวบานเพียงอยางเดยีว แตใชความสัมพันธเชิงอํานาจจัดการดึง
ทรัพยากรทองถ่ินท่ีมีมาเปนประโยชนแกรัฐอยางถึงท่ีสุดอีกดวย ตัวอยางการสละแรงงานของคน
ในชนบทเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ปรากฏในคอลัมน “ขาวประชาชนรวมมือสรางความเจริญใหแก
ทองท่ี” ในวารสาร เทศาภิบาล ชวงทศวรรษ 2500 ปรากฏผลงานการสรางตลาดนัด สรางถนน 
สรางสะพาน ฯลฯ โดยความรวมมือของราษฎรเปนจํานวนมากท่ีมีผลงานประกอบภาพถาย 
นอกจากนั้นยงัแสดงสถิติการพัฒนา และการเกณฑแรงงานราษฎรมารวมงานพัฒนาการทองถ่ิน90 
ซ่ึงปรากฏอยูท่ัวประเทศท้ังในเขตพระนคร และในจังหวัดตางๆ 

แตการพัฒนาการทองถ่ินของรัฐจึงถูกประเมินวาเปนการมุงเนนแตผลงานเชิงรูปธรรม แม
จะเกิดอะไรข้ึนในหมูบานไดจริง ราษฎรอาจไดรายไดเพิ่มข้ึนจริง แตไมไดทําใหราษฎรสํานึกวา
เปนเจาของถ่ิน และตองพึ่งพิงขาราชการอยูรํ่าไป91 ซ่ึงก็ตรงกันกับการใหความสําคัญและยกยองตอ
ผูนําในการพฒันาโดยมิไดใสใจตอจํานวนราษฎรจํานวนมากท่ีมีสวน หรือการตัดสินใจบริหาร
งบประมาณท่ีอยูในมือผูนําการพัฒนาท้ังส้ิน จึงสอดรับกับวิธีคิดและการจัดการท่ีโครงสรางแบบนี้
ใหความสําคัญกับผูนําท่ีเปนชนช้ันปกครองอยางสูง อาจกลาวไดวาการพฒันาการทองถ่ินนั้น 
มุงเนนไปท่ีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทําใหชนบทเจริญข้ึน ภายใตภาวะความเปนผูนาํ โดย
จัดลําดับใหราษฎรเปนผูตามอยางเชนผูนอยทําตามผูใหญ มากกวาจะมุงเนนไปท่ีการวางรากฐาน
ของระบบการปกครองสวนทองถ่ิน ดังรูป 4.1 แสดงใหเห็นระบบการบริหารงานของขาราชการ
ไทยในสวนภมิูภาคที่มีตอการพัฒนาชนบท รัฐมักอางเสมอวาการปกครองตัวเองเปนส่ิงท่ีราษฎรยัง
ไมพรอม การปรับทาทีของรัฐแทจริงแลวก็เปนเพยีงการ “แสดงบทบาท” ท่ีทําใหรูสึกวารัฐนัน้
เมตตา และเจตนาดีท่ีจะนําเขาเหลานั้นหลุดพนจากความยากแคนได เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ
การพัฒนาเพยีงเทานั้น92 

                                                 
89 เทศาภิบาล, (ตุลาคม 2503)  : 445 
90 อยางไรก็ตาม ควรกลาวดวยวาสวนหน่ึงของการพัฒนาการทองถ่ินน้ัน  ครอบคลุมในบางบริเวณของกรุงเทพฯ
ดวยซึ่งในกรณีน้ีเรียกวา การพัฒนาการนครหลวง เชน เมื่อป 2502 มีการทํานํ้าพุวงเวียนหนาโรงภาพยนตร
โอเดียน อ.สัมพันธวงศ ขุดลอกคลองขาววัดโสมนัส อ.ปอมปราบศัตรูพาย ทําถ.สาธุประดิษฐ อ.ยานนาวา ฯลฯ ดู
ใน  ชลอ ธรรมศิริ. “การพัฒนาการนครหลวง”. เทศาภิบาล, (กุมภาพันธ 2503) : 189-190 
91 เสริมศรี เกษมศรี, ม.ร.ว.,. “เทคนิคในการทํางานรวมกับประชาชน”. เทศาภิบาล, (พฤษภาคม 2503)  : 580-581 
92 เรื่องเดียวกัน, น.571-574 
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หากเทียบการรวมกลุมภายในกับการรวมกลุมของคนในเมืองแลว ในพื้นท่ีชนบทมีนอย
กวาอยางมาก เทาท่ีสามารถคนพบก็คือ หนวยยุวกสิกร โครงการพัฒนากิจกรรมสตรี เด็ก และ
เยาวชน (ส.ด.ย.) ใน 15 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีเร่ิมในปพ.ศ.
250693  ฯลฯ แตอยางไรก็ตาม ในพื้นท่ีชนบทน้ันไมมีโครงสรางท่ีสัมพันธกับรัฐท่ีเปนของตนท่ีจะ
สนับสนุนการดําเนินการไดอยางยั่งยืน โดยเฉพาะหากเทียบกับกจิการลูกเสือและกาชาดท่ีเปนการ
รวมกลุมของคนในเมืองรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตอรองสูงในพ้ืนท่ีเมือง   

การสรางพื้นท่ีทางสังคมใน 2 สวนไดแก ในเมืองและชนบทจึงมีความแตกตางกนัอยาง
ส้ินเชิง การสรางกลุมเครือขายความสัมพันธของคนในเมืองท่ีอยูใกลกับอํานาจการจดัสรร
ทรัพยากร และการกําหนดนิยามความเปน “ผูทรงคุณธรรม” โดยการสนับสนุนรวมมืออยางใกลชิด
กับผูท่ีเปนแกนกลางหลักของเมืองอันไดแก “สิงห” โดยมีผูวาราชการจังหวดัเปนใหญ ขณะท่ีคนใน
พื้นท่ีชนบทกลับถือวาเปนคนในอีกระดับท่ีไมนาไววางใจ หวาดเกรงในความไมรูไมประสา
จําเปนตองเขาไปชวยเหลือ มิใหตกไปเปนเหยื่อของคอมมิวนิสตท่ีเขามาคุกคาม รัฐจึงทุมเท
นโยบายพฒันาชนบทลงไปสูชนบท แตอยางไรกต็ามเปนไปในลักษณะการปกครองแนวด่ิงท่ีมี
ลําดับสูงตํ่าอยางชัดเจนผานโครงสรางบริหารงานของราชการ 

แตอยางไรก็ตาม แมการสรางพื้นท่ีทางสังคมท่ีผานมา ก็ยังปรากฏวามีชองวางท่ีจะทําให
คนไทยตระหนักถึงการมีอยูของ “พื้นท่ีประเทศไทย” และการมีอยูของคนไทยดวยกนัอีกมาก
โดยเฉพาะในชีวิตประจําวัน นอกจากนัน้รัฐยังเล็งเหน็ความสําคัญและภัยคุกคามอันเนื่องมาจากการ
ส่ือสารมวลชนท่ีตอตานรัฐอีกดวย นําไปสูการเปล่ียนแปลงขนานใหญของการจดัการควบคุมการ
ส่ือสารมวลชนในยุคสมัยนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
93 “โครงการพัฒนากิจกรรมสตรี เด็ก และเยาวชน” ใน สารประชาชน 2 : 66 (3 ตุลาคม 2508) 
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รูป 4.1  แผนภาพแสดงระบบการบริหารงานของขาราชการไทยสวนภูมิภาค 
 
ผูวาราชการจังหวัด 
หัวหนาราชการสวนตางๆ ช้ันจังหวัด 
นายอําเภอ 
หัวหนาสวนราชการตางๆ ช้ันอําเภอ                 พัฒนากร 
 
ราษฎร          พัฒนากร กํานัน   ผูใหญบาน   สภาตําบล 
 
ที่มา : ปรับปรุงจาก  
เสริมศรี เกษมศรี, ม.ร.ว., . “เทคนิคในการทํางานรวมกับประชาชน”. เทศาภิบาล, (พฤษภาคม 2503) : 569 
 
4.2 การขยายตัวของพื้นท่ีส่ือมวลชนเพื่อเชื่อมโยงพื้นท่ีประเทศไทย 
 ดังท่ีทราบกันดีถึงการเมืองเรื่องของสงครามเย็นท่ีมีการชิงไหวชิงพริบกันท่ีแนวคิดและ
อุดมการณซ่ึงตัวช้ีขาดหนึ่งท่ีลืมไมไดเลยคือ ขอมูลขาวสาร และส่ือมวลชน ดังกรณีความจริง
เกี่ยวกับสงครามเวียดนามท่ีประจักษ กองกีรติ94 และพวงทอง รุงสวัสดิ์ทรัพย ภวัครพนัธุ95  ไดเปด
ประเด็นไววา แมรัฐจะพยายามปดบังขอมูลขาวสาร และใหขาวดานเดียวเพียงใด แตก็มิอาจทัดทาน
แหลงขอมูลขาวสารจากโลกภายนอกท่ีเปดกวางมากข้ึนทุกทีในทศวรรษ 2510 
 แตกวาท่ีสังคมไทยจะเดินไปถึงจุดนั้น รัฐไทยไดสรางปราการของขอมูลขาวสารขนาดยักษ
เพื่อปดบัง เบ่ียงเบนประเดน็โดยอางปญหาความมั่นคง ทุมเทงบประมาณลงทุนดานการส่ือสารเปน
อยางหนกั พรอมๆไปกับการเติบโตของวัฒนธรรมความบันเทิง และความหมกมุนสนใจเกี่ยวกับ
เร่ืองภายในประเทศ ในขณะเดียวกนักบัการดําเนนิชีวิตไปดวยความหวาดระแวงคอมมิวนิสตท่ีมี
ภาพลักษณของปศาจรายท่ีตามหลอกหลอนและจองลางจองผลาญประเทศไทยไมส้ิน อันเปนหนอ
ออนท่ีปลุกกระแสชาตินยิม และนําไปสูความเคล่ือนไหวใหญของสังคมไทยในเวลาตอมา ดังนั้น
การส่ือสารมวลชนท่ีเกิดข้ึนในยุคนี้ดวยความต้ังใจของรัฐจึงจัดความสัมพันธทางสังคมข้ึนมาอีก

                                                 
94  ประจักษ กองกีรติ. และแลวความเคล่ือนไหวก็ปรากฎ : การเมืองและวัฒนธรรมของนักศึกษาและปญญาชน
กอน 14 ตุลาฯ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 2548., น.137-246 
95 พวงทอง รุงสวัสด์ิทรัพย ภวัครพันธุ. สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ "รัฐไทย" (กรุงเทพฯ : คบ
ไฟ), 2549. 
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รูปแบบหนึ่งท่ีทําใหคนในพืน้ท่ีประเทศไทยเกดิการรับรูถึงการดํารงอยูของคนอ่ืนๆในประเทศไทย 
ดวยขอมูลขาวสารท่ีไหลเวียนอยางรวดเร็วในยุคนี ้
 
4.2.1 พื้นท่ีความม่ันคงและวัฒนธรรมบันเทิงท่ีขยายตัวผานวิทยุโทรทัศน 

แมประเทศไทยจะเต็มไปดวยสถานีวิทยกุระจายเสียงจํานวนมากมาตั้งแตทศวรรษ 2490 
แลว แตประสบปญหาของคุณภาพการเผยแพรท่ีมีกําลังสงตํ่า สถานีวิทยุก็กระจายตัวจนยากท่ีรัฐจะ
ควบคุมไดซ่ึงทําใหเกิดปญหาสําคัญจนถือวาเปนวิกฤติการณความม่ันคงบนคล่ืนวทิยุและโทรทัศน
กลาวคือ การตรวจสอบพบวาในบางพื้นท่ีไมสามารถจะรับสัญญาณท่ีเปนขอความของรัฐได แต
ไพลไปเช่ือมโยงกับสัญญาณที่ไมพึงประสงคอยางเสียงวทิยุจากปกกิ่ง ฮานอย สถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย ของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ปญหานีจ้ึงตกอยูบนบา
ของรัฐอยางหลีกเล่ียงไมได  

ในสวนกลางนอกจากจะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ
เปนหลักแลว ยังมีสถานีโทรทัศน 2 แหงคือ สถานีโทรทัศนไทย ทีวี (ชอง 4) ท่ีกอต้ังมาต้ังแตป 
2498 และสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง 7  สนามเปา ปจจบัุนคือ ชอง 5) กอต้ังเม่ือตนป 
250196 แตดวยขอจํากัดทางเทคโนโลยีจึงสามารถถายทอดสัญญาณไดในรัศมีท่ีจํากัดเทานั้น ชวงตน
ทศวรรษ 2500 จึงมีโครงการของรัฐท่ีพยายามจะขยายอํานาจการส่ือสารใหลงสูประชาชนใน
รูปแบบของส่ือวิทยแุละโทรทัศนท่ีเฉพาะเจาะจงและใหความสําคัญกับคุณภาพการออกอากาศดวย 
กลาวคือ มีการวางโครงการจัดต้ังสถานีวทิยุกระจายเสียงในตางจังหวดั เพื่อใหราษฎร “ใชเคร่ืองรับ
แบบทรานซิสเตอรรับไดท่ัวไป”ต้ังแตปพ.ศ.250297 ไดมีการเสนอเปล่ียนโครงการจากการจดัต้ัง
ท้ังหมด 9 สถานีลดเหลือเพยีง 2 สถานีในสวนภูมิภาค คือ ลําปางในภาคเหนือ และรอยเอ็ดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขณะท่ีในภาคใตมีอุปกรณพรอมอยูแลว) ดวยเหตุผลท่ีตองการความรวดเร็ว
ในการดําเนินงาน และประหยัดงบประมาณ และสะดวกในการควบคุม แตอยางไรก็ตามในปตอมา 
รัฐก็ไดอนุมัติโครงการขยายรัศมีการสงกระจายเสียงและโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ ท่ีเสนอ
กอสรางสถานีวทิยกุระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศนซ่ึงตางไปจากแผนเดิม ซ่ึงไดมีการผนวก
เอาท้ังสถานีวทิยุและสถานโีทรทัศนมาอยูในโครงการเดียวแลวเปล่ียนแปลงท่ีต้ังสถานีใน 3 จังหวัด 
กลายเปน จ.ลําปาง จ.ขอนแกน และอ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมีกําหนดวาการกอสรางอาคารจะแลว

                                                 
96 พูนพิศ อมาตยกูล. จดหมายเหตุดนตรี 5 รัชกาล ฯ, 2550, น.603 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ชอง 7) โปรด
เขาใจวา เปนคนละแหงกับ ชอง 7 ซึ่งในปจจุบันก็คือสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 สนามเปา 
97 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 15/2502 “เรื่องที่ 3 เรื่อง โครงการจัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียง
ในตางจังหวัด” ใน สบ.5.1.1/64  เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
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เสร็จในปพ.ศ.2504 98 โดยขอมูลระบุวาแตละสถานีแตละแหงไดทยอยเปดดําเนนิการดงันี ้
สถานีโทรทัศนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน พ.ศ.250599 และสถานีโทรทัศนภาคเหนอื 
จ.ลําปาง พ.ศ.2506100   
 เม่ือเทคโนโลยีการส่ือสารรวมศูนยอยูท่ีอํานาจรัฐอยางเดนชัด จึงมักเกดิโครงการท่ีซํ้าซอน
โดยรัฐตางหนวยงาน เชนโครงการส่ือสารภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนอืของกระทรวง
คมนาคม และโครงการในช่ือเดยีวกันของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงหนวยงานหลังไดนําเสนอ
โครงการในปพ.ศ.2505 ขณะท่ีโครงการที่ขอซํ้าซอนกับจากกระทรวงคมนาคมน้ันมีความตางกัน
กลาวคือ วัตถุประสงคของกระทรวงคมนาคมนั้น จะติดต้ัง “ในท่ีชุมชนและเพื่อประโยชนทาง
เศรษฐกิจ” แตโครงการนี้จะติดต้ัง “ตามทองท่ีชายแดนและท่ีทําการของเจาหนาท่ีซ่ึงทางคมนาคม
ยังไมสะดวก” มีวัตถุประสงคเพื่อ “ปองกันประเทศและประโยชนในการปกครอง”ซ่ึงสนับสนุน
การทํางานของตํารวจและสามารถทําการติดตอจากศูนยส่ือสารกลางกรุงเทพฯ ถึง “จังหวดั
ชายแดนในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ” ไดตลอด 24 ช่ัวโมง ถึง 16 แหง101  แต
อยางไรก็ตามความซํ้าซอนมิไดเปนเร่ืองนาวิตกของรัฐ ปญหาอยูท่ีการที่เกิดท่ีวางใหสัญญาณวทิยุ
จากตางประเทศเขามาในชองความถ่ีตางหาก ดังนัน้รัฐจงึไดพยายามขยายกาํลังสงใหกระจายไปท่ัว
ประเทศมากยิง่ข้ึน ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยขาราชการพลเรือนท่ีมีกรมประชาสัมพันธเปนตัว
หลัก และในนามของกองทัพไทย ไมวาจะเปนกรณีท่ีกองทัพเรือต้ังสถานีวิทยกุระจายเสียงกําลังสง 
10 กิโลวัตตข้ึนท่ีเกาะภูเก็ต ใหบริการประชาชนในภูเก็ต พังงา กระบ่ีและจังหวัดอ่ืน ในปพ.ศ.2507 
กองทัพบกไดจัดต้ังสถานีวทิยุกระจายเสียงท่ีชุมพร หาดใหญ ยะลา ตรัง102 ดวยขออางเร่ืองความ
ม่ันคงทําใหยคุนี้กองทัพเขามามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรคล่ืนวทิยุและกิจการโทรคมนาคม
อยางสูงยิ่ง  

หากภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีภัยคุกคามตอความม่ันคงดวยวิทยุจากคายคอมมิวนสิตแลว 
ทางภาคใตกป็ระสบปญหาทางดานการเผยแพรของสถานีโทรทัศน เนื่องมาจากการดอยคุณภาพ
                                                 
98 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 46/2503 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2503  “เรื่องที่ 6 เรื่อง โครงการ
ขยายรัศมีการสงวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ” ใน สบ.5.1.1/133  เอกสารสวนบุคคล  
ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
99 พูนพิศ อมาตยกูล. เรื่องเดียวกัน, น.627 
100 เรื่องเดียวกัน, น.639 
101 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 14/2505 “เรื่องที่ 11 เรื่อง โครงการส่ือสารภาคตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ใน สบ.5.1.1/210  เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
102 การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 44/2507 “เรื่องที่ 13 เรื่อง วิทยุกระจายเสียงภาคใต” ใน สบ.5.1.1/331  
เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
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ของรายการโทรทัศนท่ีไมสามารถจะสูรายการโทรทัศนจากประเทศมาเลเซียท่ีถูกใจคนในพ้ืนท่ี
มากกวา เพราะไมมีการโฆษณาสินคาเลย การจัดรายการจะจัดเปนภาคบันเทิง ขาว สารคดี และ
ภาควิชาการโดยเฉพาะ ทําใหมีผูมีนยิมกนัมาก103 แมการรับชมโทรทัศนจะเปนในคนกลุมไมมาก
นัก แตผูท่ีเปนเจาของโทรทัศน และผูรับชมอยางนอยก็ตองมีฐานะในระดับหนึ่ง ซ่ึงในท่ีนี้จึงเปน
การตอสูในเชิงสัญลักษณ ท่ีใหรัฐไทยเพล่ียงพลํ้า ในขณะท่ีชวงนี้มีความวิตกเปนอยางสูงในเร่ือง
ความม่ันคง โดยเฉพาะปญหาเร่ืองอัตลักษณมุสลิม และสํานึกความเปนไทยของพ้ืนท่ีชายแดน
ภาคใตท่ีเปนปญหาส่ังสมมานานแลว จึงมีการทุมเทเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ในปลายปพ.ศ.2508 
รัฐไดอนุมัติงบประมาณแลวเพื่อขยายกําลังสงและเปล่ียนระบบเพื่อใหเขากับของมาเลเซีย ซ่ึง
ประชาชนจะรับไดท้ังสองฝาย และทําการขยายเคร่ืองสงจากคร่ึงกิโลวตัตเปน 10 กโิลวัตต และทํา
การถายทอดท่ีจังหวดัปตตานี เพื่อใหจังหวัดชายแดนภาคใตรับไดท่ัวถึงกันอีกดวย104  

การควบคุมของรัฐนอกจากจะเปนการดูแลปองกันภายนอกราชอาณาจกัรแลว เนื้อหาจาก
ส่ือสารมวลชนประเภทคล่ืนภายในราชอาณาจักรก็ใหความสําคัญไมนอยกวากนั มีมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2506 ใหแตงต้ังคณะกรรมการวิทยแุหงประเทศไทย 105 รองรับ
กิจการวิทยุอยางเปนรูปธรรมข้ึน บทบาทของคณะกรรมการดังกลาวปรากฏชัดในปพ.ศ.2509 ท่ี
คณะกรรมการวิทยแุหงประเทศไทยไดเสนอความคิดเหน็เพื่อพัฒนาการใชวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศนใหเปนประโยชน106 คือ ใหกรมตํารวจชวยเฝาฟง พิจารณาขอความ เชน “โฆษณาบริการ, 
ขายสินคา, โฆษณาภาพยนตร ตลอดจนบทเพลง, บทละคร เพื่อมิใหเปนการหยาบคาย, เส่ือมเสีย
ศีลธรรม, วัฒนธรรม, ยุยงใหเกิดการแตกแยก, หรือเกลียดชังการปกครองของประเทศไทย, เปน
ตัวอยางของการกอการราย หรือกอความกระดางกระเดื่องเปนตนฯลฯ โดยยึดหลักการพิจารณา
เชนเดยีวกับส่ิงพิมพ กับใหมีหนาท่ีติดตอขอใหสถานียติุรายการท่ีตองหามนั้นเสียไดโดยตรง”  [ขีด
เสนใตโดยผูเขียน]รวมไปถึงการใชวิทยุกระจายเสียงตอตานคอมมิวนิสตดวยวิธีการตางๆ ไมวาจะ
เปนใหกรมประชาสัมพันธรวมกับ “คณะเพลงลูกทุง” และวงดนตรีสวนราชการแตงเพลงตอตาน

                                                 
103 การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2508  “เรื่องที่ 8 เรื่อง เครื่องรับเครื่องสงและการจัดรายการโทรทัศน” ใน 
สบ.5.1.1/361 เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
104 จอมพล ถนอม กิตติขจร ใหสัมภาษณผูแทนหนังสือพิมพ ณ ทําเนียบรัฐบาล ใน สารประชาชน 2 : 75 (5 
ธันวาคม 2508)  
105 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 46/2506 “เรื่องที่ 11 เรื่อง กรรมการวิทยุแหงประเทศไทย” ใน 
สบ.5.1.1/290  เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
106 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2509 วันที่ 11 มกราคม 2509  “เรื่องที่ 6 เรื่อง การโฆษณา
ทางวิทยุกระจายเสียง” ใน สบ.5.1.1/402 เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
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คอมมิวนิสต โนมนาวใหประชาชนรวมมือรวมใจพัฒนาประเทศ ใหสวนราชการสงบทกลอนงายๆ 
ส้ันๆอานจบใน 1 นาที ตอตานคอมมิวนิสต ใหสํานกันายกรัฐมนตรีสงเสริมใหแสดงละครวิทยุ 
และโทรทัศนปลุกใจประชาชนใหตอตานคอมมิวนิสต ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับทศวรรษ 2490 
 
วิทยุทรานซิสเตอรกับอํานาจของประชาชน 

นอกจากปฏิบัติการเพื่อกระจายเสียงสงคล่ืนวิทยุไปสูประชาชนแลว รัฐบาลก็ยังตระหนักดี
วาตราบใดท่ีไมสามารถใหประชาชนมีเคร่ืองรับวิทยุได ก็ไมสามารถจะควบคุมขาวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงมีนโยบายกําหนดใหราษฎรทุกครัวเรือนท่ัวประเทศมีเคร่ืองรับวิทยุ โดยใหสํานกั
อุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคไทย (ออท.) ผลิตวิทยุทรานซิสเตอรจําหนายแกประชาชนในราคาถูก 
ต้ังแตปพ.ศ.2503107 
 ผลการจําหนายเครื่องรับวิทยุเพื่อสงเสริมใหราษฎรมีวิทยุรับฟงขาวและความเคล่ือนไหว
ตางๆ ตลอดจนดานวิชาการอันจะเปนประโยชนตอราษฎร และโดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดมีการรายงานวา ข้ันแรกเร่ิมดาํเนินการ กุมภาพันธ2504 กรมการทหาร
ส่ือสาร ผลิตเครื่องรับวิทยุไดจํานวนไมเพยีงพอกับปริมาณผูส่ังซ้ือ จังหวัดท่ีเปดจําหนายขณะนั้น 
44 จังหวดั ตอมาผลิตไดเพียงพอ เปดจาํหนายไดทุกจงัหวัดตามโครงการตั้งแตเดือน พฤษภาคม 
2505 รวมเคร่ืองวิทยุท่ีไดจําหนายไปแลว 38,670 เคร่ือง108 มีการระบุวา ตามสถิติใน 508 คน จะมี
เคร่ืองรับวิทยุเพียงเคร่ืองเดยีว ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ109 การขยายตัวเช่ือไดวามีอยูในอัตราท่ี
สูงเนื่องจากมีขอมูลวาในปลายทศวรรษ2500ท่ีระบุวา ถาราษฎรมีเงินเหลือพอท่ีจะเจยีดซ้ือเคร่ืองรับ
วิทยแุลวเปนตองซ้ือเคร่ืองรับวิทยุทันที เพราะการใชสะดวกสบายและเปนการส้ินเปลืองนอย ใช
ถานไมกี่กอน นอกจากนี้หางรานยังมีการขายเงินผอนซ่ึงราษฎรไดใหความสนใจและนิยมกนัมาก110 
 วิทยุจงึนับไดวาเปนนวัตกรรมแหงยุคสมัยท่ีนอกจากรัฐจะใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุม
ขอมูลขาวสารแลว ยังเปนเคร่ืองมือท่ีประชาชนเขาถึงยคุสมัยแหงการพัฒนา ซ่ึงไมเพียงแตจะเปน

                                                 
107 การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 44/2507 “เรื่องที่ 15 เรื่อง นโยบายการขายเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร” ใน 
สบ.5.1.1/331  เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
108 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2506 “เรื่องที่ 22 เรื่อง การจําหนายเครื่องรับวิทยุ อาร ที เอ” 
ใน สบ.5.1.1/250  เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
109 การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 28/2505 “เรื่องที่ 17 เรื่อง ประชาชนนิยมรับฟงวิทยุปกก่ิงและฮานอย” ใน 
สบ.5.1.1/224  เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
110 รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของหนวยประชาสัมพันธเคล่ือนที่ของกรมประชาสัมพันธในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 7 กุมภาพันธ 2509 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2509 ใน (6)สร.2.1/102   
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ผูรับขอมูลขาวสารแลว ยังรับเลือกขอมูลขาวสารบางอยางท่ีเปนประโยชนและตามความพึงพอใจ
ของตัวเองดวย ในมุมมองนีป้ระชาชนมีอํานาจในการเลือกรับฟงจากสถานีวิทยุตางๆ ไมวาจะเปน
สถานีของรัฐ และ “สถานีวทิยุเถ่ือน” ไดแก สถานีวิทยคุอมมิวนิสตท่ีปกกิ่ง และสถานีวิทยุฮานอย
ของพวกคอมมิวนิสตเวียดนามเหนือ ตลอดจนสถานีวิทยุเถ่ือนและสถานีวิทยุของกัมพูชา111  
ดวยปญหาโครงสรางพื้นฐานท่ีสถานีวิทยขุองรัฐมีกําลังสงตํ่า ประกอบกับเนื้อหารายการไมเปนท่ี
จูงใจ สถานีวิทยุเถ่ือนกลับมีกําลังสงสูงและมีรายการท่ีนาสนใจกวา ท่ีสําคัญรายการดังกลาวใช
ภาษาไทยในการดําเนินการ ถาไมไดใชความสังเกตกอ็าจจะเขาใจวาเปนสถานีวิทยุท่ีไดทําการสง
กระจายเสียงอยูภายในประเทศ ทําใหเกดิความรูสึกเปนวาในประเทศไทยนัน้มีอยู 2 ฝาย คือ 
ฝายรัฐบาลและฝายตรงกันขามกับรัฐบาล112 อันเปนเร่ืองใหญท่ีรัฐไทยยอมรับไมได 

ปญหาการแยงมวลชนผานสถานีวิทยุปรากฏชัดมาต้ังแตพ.ศ.2505 ไดมีการประเมินผลตาม
หลักจิตวิทยาในคราวน้ันวา “สัญชาติญาณของมนุษยท่ีชอบดูการตอสู ดังนั้นการท่ีวิทยุกลุม
คอมมิวนิสตทําการโจมตีกลาวหาประเทศไทยอยูทุกวนั ในระยะแรกจึงอาจจะมีประชาชนสวนมาก
รับฟง แตเม่ือวิทยกุลุมคอมมิวนิสตทําการโฆษณาติดตอกันอยูเปนประจําแลว การรับฟงก็จะตองลด
นอยลง เพราะบุคคลท่ีมีความรูยอมจะวินจิฉัยไดทันทีวาการกระจายเสียงของวิทยกุลุมคอมมิวนิสต
นั้น ไดใชเร่ืองเท็จและเร่ืองใสรายปายสีทําการโฆษณา”113   

แตอยางไรก็ตามการณหาเปนเชนนัน้ไม เพราะวาแมชาวบานจะสามารถรับฟงจากสถานี
วิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย ป.ช.ส. ขอนแกน ท.ท.ท. สองศูนย พล.1 และว.ป.ถ.ในทองถ่ิน 
ฯลฯได แตเนือ่งจากแรงสงจากสถานีเวยีงจันทร ปกกิ่ง เวียดนาม ฯลฯ มีกําลังแรงสะดวกแกการรับ
ฟง จึงเปนเหตุโนมใหผูฟงฟงสถานีวิทยตุางประเทศเปนจํานวนไมนอย ท่ีสําคัญคือ ประชาชน
โดยท่ัวไปไมคอยสนใจขาว ส่ิงท่ีนิยมมากท่ีสุดคือหมอลํา ไดสอบถามถึงเหตุทราบวา “ฟงขาวไมรู
เร่ือง ท่ีชอบฟงหมอลําเพราะสนุกด”ี ขณะท่ีในทางกลับกันขาราชการ กํานันผูใหญบาน และครู 
                                                 
111 ความขัดแยงกับกัมพูชาทําใหรัฐอางวาอยูใตกัมพูชาอิทธิพลของคอมมิวนิสต พยายามโฆษณาใหรายและขู
เข็ญคุกคามประเทศไทย ดูใน จอมพล ถนอม กิตติขจร ผูบัญชาการทหารสูงสุดใหโอวาทในพิธีกระทําสัตย
ปฏิญาณตนตอธงไชยเฉลิมพลของทหารเรือ ทหารอากาศ ในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี ที่บริเวณลานพระ
บรมรูปทรงมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2508 ใน สารประชาชน 2 : 73 (21 พฤศจิกายน 2508)  
112 รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของหนวยประชาสัมพันธเคล่ือนที่ของกรมประชาสัมพันธในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 7 กุมภาพันธ 2509 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2509 ใน (6)สร.2.1/102   
113 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการประสานการปฏิบัติ ที่ 479/2505 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2505 เรื่อง ประชาชน
นิยมรับฟงวิทยุปกก่ิงและฮานอย ลงช่ือ ถนอม กิตติขจร ประธาน คณะกรรมการประสานการปฏิบัติ อางใน การ
ประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 25/2505 “เรื่องที่ 21 เรื่อง ประชาชนนิยมรับฟงวิทยุปกก่ิงและฮานอย” ใน สบ.
5.1.1/221  เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
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สนใจขาวมากกวาหมอลํา114  แมจนปลายทศวรรษ 2500 ปญหาดังกลาวกย็ังเปนหนามยอกอกของ
รัฐไทย สวนทางกับการเติบโตของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย หลังจากวันเสียงปนแตก 
พ.ศ.2508115 มีการสํารวจ ในปพ.ศ.2509116 ทําใหพบวารายการวิทยท่ีุประชาชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สนใจฟงมากท่ีสุดคือ รายการหมอลํา เพลงและการบันเทิง ขาวสารการเมืองก็
ชอบฟงเชนกนั สวนมากรับฟงขาวของทางราชการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 55 
กิโลวัตต ท่ีขอนแกนซ่ึงถายทอดขาวจากวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ขณะท่ีราษฎรกย็ัง
สามารถรับฟงวิทยุของกัมพชูา เวียดนาม ลาว เสียงประชาชน และปกกิ่ง ไดอยางชัดเจนไปในเวลา
เดยีวกัน 
 
ส่ือสารมวลชน และชนชัน้ในวิทยุ-โทรทัศน 

ปรากฏการณท่ีนาสนใจก็คือ การถือกําเนดิ “เพลงลูกทุง” อยางเปนรูปธรรม ท่ีอาจกลาวอาง
คําอธิบายไดวา มีท่ีมาจากช่ือรายการโทรทัศน ทางสถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม เม่ือปพ.ศ.
2507 ต้ังตนดวยช่ือวา “เพลงชาวบาน”  ท่ีริเร่ิมโดย อาจินต ปญจพรรค ผูควบคุมรายการโทรทัศน 
ไดพยายามนําเพลงตลาด เพลงชาวบานมาปรากฏตัวบนพื้นท่ีโทรทัศนซ่ึงเปนพื้นท่ีของคนในเมือง 
จึงเกิดผลลัพธท่ีไมคาดฝนกลาวคือ ถูกผูชมทางบานบริภาษ บางกต้ั็งขอรังเกียจ จนผูควบคุมรายการ
ขอเลิกจัดรายการในท่ีสุด แตอยางไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2507 ไดนําเสนอการนํานักรอง
เพลงตลาดมาปรากฏตัวอีกคร้ัง และต้ังช่ือรายการใหมวา “เพลงลูกทุง” ออกอากาศรายเดือน เดอืน
ละ 2 คร้ัง มีการอางวาไดจดัติดตอกนัยางเขาเดือนท่ี 6 ประชาชนจึงเร่ิมยอมรับและกลาวขวัญถึง
รายการนี้มากข้ึน จนคําวา “เพลงลูกทุง” เปนท่ียอมรับกนัท่ัวไป117 แทจริงแลวเพลงลูกทุงมีฐานการ
เติบโตมาจากชาวบาน ดวยสภาพสังคมเมืองท่ีกําลังเติบโต เพลงลูกทุงจึงเปนผลและภาพสะทอน

                                                 
114 รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของหนวยประชาสัมพันธเคล่ือนที่ เอกสารแนบมากับ หนังสือกรม
ประชาสัมพันธ ที่ 2590/2506 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2506 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยเคล่ือนที่กรม
ประชาสัมพันธ ใน (6)สร.2.1/102   
115 สมศักด์ิ เจียมธีรสกุล. เว็บบอรดไทยเอ็นจีโอ ." ‘7 สิงหา” (2508) ไมนาจะใช ‘วันเสียงปนแตก’ (8 สิงหา 
ตางหาก!)". [ระบบออนไลน].แหลงที่มา 
http://prachachon.thaingo.org/webboard/view.php?id=5590  (7 สิงหาคม 2547). 
116 รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของหนวยประชาสัมพันธเคล่ือนที่ของกรมประชาสัมพันธในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 7 กุมภาพันธ 2509 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2509 ใน (6)สร.2.1/102   
117  ศิริพร กรอบทอง. วิวัฒนาการเพลงลูกทุงในสังคมไทย (กรุงเทพฯ : พันธกิจ), 2547, น.174-176 
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ความทันสมัยในมโนทัศนของชาวบานในชนบทในอีกทางหนึ่ง118 มิเพียงเทานัน้รายการวิทยุท่ีเดิม
ฟงกันอยูในหมูประชาชนท่ัวไปในเขตชนบท และเปนท่ีนิยมกนัอยางมาก 

ไมเพียงเทานัน้การขยายตัวของเพลงลูกทุงยังมีมิติท่ีนาสนใจกลาวคือ การออกเดินสายของ
วงดนตรีลูกทุงท่ีมีการบันทึกไววา วงดนตรีสุรพลซ่ึงมีชาวคณะประมาณ 50 คนเดนิสายเปดแสดง
ไปท่ัวประเทศ เดินสายไปทุกภาค เหนือ อีสาน “ฝนตกคนไมออก ตัดยางก็มาดูดนตรี” ทัวรเดินสาย
เสร็จก็อยูภาคกลางเลนตามชานเมือง นครปฐม สุพรรณ กาญจนบุรี ราชบุรี อยุธยา อางทอง119 หรือ
วงดนตรีของพยงค มุกดา ช่ือวาวงมุกดาพันธท่ีเดินทางดวยคณะ 40 คน ไปเลนตามชนบทหางไกล 
ขนาดวามีแฟนไกลๆ “เชารถมาดู” กลาวกันวาแมทางจะลําบาก แตกไ็ปท้ัง 72 จังหวัด เหลือเพยีง 
แมฮองสอนท่ียังไมไดไป เพราะทางยังไมไดตัดไป ตองไปทาง “ชาง” 120 การเดินสายของวงดนตรี
ลูกทุงท่ีเติบโตไปพรอมกับการขยายตัวของระบบทางหลวง แสดงใหเห็นถึงความนิยมและการ
เขาถึงเนื้อหาเพลงลูกทุงและองคประกอบของการแสดงตางๆ ในฐานะความทันสมัยท่ีมีศูนยกลาง
อยูท่ีพระนคร และอาจกลาวไดวาวฒันธรรมเพลงลูกทุงไดจัดระบบใหพืน้ท่ีชนบทข้ึนตรงกบั
ศูนยกลางอยางซึมลึก ตัวอยางท่ีสุรพล สมบัติเจริญแตงเพลง กําหนดตัวเองใหเปนคนภาคกลางท่ี
เดินทางไปถึงภาคตางๆ แลวเกดิความประทับใจในท่ีนัน้ๆ โดยเฉพาะผูหญิง ดังสะทอนออกมาใน
บทเพลง คนใตใจซ่ือ ท่ีรําพงึถึงสาวเหนือ มนตรักจากอีสาน ท่ีชอบพอกับสาวท่ีนั่น หรือ มนตรัก
เมืองใต ท่ีไดฝากรักไว121 

ดังนั้นการปรากฏตัวของเพลงลูกทุงนั้น จงึเปนตัวแทนของยุคสมัยท่ีเกดิความแตกตางทาง
ชนช้ันอยางชัดเจนระหวางคนในเมืองและคนในชนบท ท่ีมีการปะทะกันทางวัฒนธรรมสําคัญจาก
รายการ “เพลงลูกทุง” ในพ.ศ.2507 นั้นเอง  ความโดงดังของ “เพลงผูใหญลี” 122  ท่ีแตงข้ึนในป พ.ศ.

                                                 
118 นิธิ เอียวศรีวงศ. “เพลงลูกทุงในประวัติศาสตรวัฒนธรรมไทย” ใน โขน คาราบาว นํ้าเนา และหนังไทย : 
วาดวยเพลง, ภาษา และนานามหรสพ (กรุงเทพฯ : มติชน), 2538, น.19-63 
119 ศิริพร กรอบทอง. เรื่องเดียวกัน, น.220-222 
120 เรื่องเดียวกัน, น.222-223 
121 เรื่องเดียวกัน, น.259-260 
122  “เพลงผูใหญลี” แตงโดย พิพัฒน บริบูรณ และศักด์ิศรี ศรีอักษร ขับรอง (จังหวะรําวง) มีเน้ือรองวา 
  พ.ศ. สองพันหารอยสี ่ ผูใหญลีตีกลองประชุม 

ชาวบานตางมาชุมนุม  มาประชุมที่บานผูใหญลี 
ตอไปน้ีผูใหญีลีจะขอกลาว  ถึงเรื่องราวที่ไดประชุมมา 
ทางการเขาสั่งมาวา   ใหชาวนาเลี้ยงเปดและสุกร 

  ฝายตาสีหัวคลอน  ถามวาสุกรน้ันคืออะไร 
ผูใหญลีลุกขึ้นตอบทันใด  สุกรน้ันไซรคือหมานอยธรรมดา 
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2507 อาจถือไดวาเปนเพลงตัวแทนแหงยุคสมัยท่ีสะทอนความเปนอยูของชาวชนบท ท่ีช้ีใหเห็น
ความเหล่ือมลํ้าหางไกลของเมืองกับชนบท เพลงนี้เปนท่ีนิยมชมชอบอยางกวางขวางในหมูคนเมือง 
ท่ีขบขันในความเปนเชยของคนชนบท กลาวกันวาความนยิมนั้นแสดงออกมาท่ียอดจําหนาย
แผนเสียงภายในเดือนเศษขายไดวา 5,000 แผน สถานีวิทยุบางแหงเปดออกอากาศถึงวันละ 80 
คร้ัง123 เร่ืองท่ีเปนตลกรายกคื็อ เพลงลูกทุงดังกลาวท่ีโดงดังไปท่ัวประเทศ อันมีเหตุมาจาก
สอดคลองกับรสนิยมของคนในเมืองท่ีเขาถึงทรัพยากรส่ือไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา กลับ
กลายเปนการตอกย้ําความแตกตางระหวางคนในเมืองและชนบทใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน ขณะท่ีเพลง
ลูกทุงอันเปนท่ีนิยมของคนในชนบทนั้นมีบทบาทในการใหขอมูลขาวสารแกชาวบานในชนบทได
อยางมีประสิทธิภาพมากกวาขาวสารที่ราชการพยายามจะยัดเยยีดให  

นอกจากการทีรั่ฐมุงม่ันพัฒนาส่ือสารมวลชนเพื่อความม่ันคงแลว ดูเหมือนวาการพัฒนา
ดานอ่ืนๆจะถูกปลอยปละละเลยไปตามยถากรรม ดังเหน็ไดจากการทีมี่ท่ีปรึกษาจากองคการ
สหประชาชาตินําเสนอขอเสนอแนะเกีย่วกบัโครงขายวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนสําหรับ
ประเทศไทย เม่ือปพ.ศ.2509124  ในภาครัฐของไทยแสดงความไมเหน็ดวยใน 2 ประการ ก็คือ 
ขอเสนอในเร่ืองของเนื้อหาที่แบงเปนรายการเพื่อการศึกษา และรายการท่ัวไป ซ่ึงรายการเพื่อ
การศึกษานัน้เห็นวาไมควรแบง หากจะมีกค็วรแยกเปนรายการพิเศษนอกเวลาปกติท่ีจะ“ไมรบกวน
และกอความรําคาญใหแกผูท่ีไมไดศึกษาวชิานั้นและผูท่ีไมไดรับประโยชน” ประการท่ีสองก็คือ 
ขอสังเกตเร่ืองสถานีการคาท่ีเนนการโฆษณามากเกินไป ก็ช้ีแจงในประเด็นนี้วาท่ีปรึกษาไมเขาใจ
เบ้ืองหลังของท่ีสถานีตางๆสถานีการคาเหลานี้ทําใหรัฐไดรับประโยชนดวยการ “ส่ังใชงานไดฟรี” 

                                                                                                                                            
หมานอย หมานอยธรรมดา  หมานอย หมานอยธรรมดา 

  สายัณหตะวันรอนฉี่ ผูใหญลีขี่มาบักจอน 
แดดฮอนๆใสแวนตาดํา  ผูใหญลีกลัวฝนจะตกฮํา 
ผูใหญลีกลัวฝนจะตกฮํา  ถอดแวนตาดําฟาแจงจางปาง 
ฟาแจง ฟาแจง จางปาง   ฟาแจง ฟาแจง จางปาง 

  คอกลมเหมือนดังคอชาง เอวบางเหมือนยางรถยนต 
รูปหลอเหมือนตอไฟลน  หนามนเหมือนเขียงนอยซอยซา 
เขียงนอยเขียงนอยซอยซา  เขียงนอยเขียงนอยซอยซา 

ดูใน เรื่องเดียวกัน, น.202-204 
123  เรื่องเดียวกัน, น.202-205 
124 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 33/2509 วันที่ 23 สิงหาคม 2509  “เรื่องที่ 13 ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับโครงขายวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนสําหรับประเทศไทย” ใน สบ.5.1.1/433 เอกสารสวนบุคคล  
ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
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และสถานีการคาเหลานั้นยังชวยแพรคล่ืนออกไปเต็มยานกระจายเสียงดวยคล่ืนกลาง “เพื่อกําบัง
การแพรคล่ืนของศัตรูท่ีมุงยุแหยใหเกิดการจลาจลข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงนับวามีประโยชนตอ
ประเทศชาติในภาวะเหตุการณปจจุบันเปนอันมาก”  

ดังนั้นตราบใดที่วิทยุไมกระทบตอความม่ันคง กิจการวิทยุไมจําเปนตองเนนเร่ืองความรู 
เร่ืองการศึกษา จะเปนการคา แสวงกําไรก็ได คุณภาพของรายการวทิยุไมใชเปนเร่ืองสําคัญ หาก
รายการจะมีการโฆษณาสินคาหากําไร แตหากทําใหชองสัญญาณ และมีคล่ืนรบกวนการกระจาย
เสียงของฝายตรงขามก็เปนเร่ืองท่ีไมมีปญหาอะไร ในยุคท่ีภยัคุกคามมีความนาหวาดหวั่นเร่ือง
สําคัญลําดับแรกก็คือความม่ันคง มากกวาการขยายโอกาสในการศึกษา หรือการพัฒนาเชิงคุณภาพ
อ่ืนๆ  พื้นท่ีทางวิทยุโทรทัศนท่ีตองอาศัยโครงสรางท่ีรัฐอนุญาตนั้นจงึไมเปดพื้นท่ีใหกับฝายท่ีเหน็
ตางจากรัฐไปเลย พื้นท่ีประเภทนีจ้ึงกลายเปนพื้นท่ีส่ือสารมวลชนท่ี“ไรการเมือง” ท่ีรัฐอนุญาตให
เผยแพรออกอากาศไดอยางแทจริง 

วิทยุโทรทัศนนอกจากจะเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีรัฐใชควบคุมขอมูลขาวสารภายในแลว ยัง
สรางความสัมพันธทางสังคม เกิด “พื้นท่ีประเทศไทย” ท่ีอยูภายใตรัฐบาล นโยบายเดยีวกัน มีเกตุ
การณท่ีรับรูรวมกัน โดยเฉพาะนวัตกรรมของวิทยุทรานซิสเตอรท่ีสรางเพลงลูกทุง และเปนแหลง
เรียนรูความทันสมัยในเมืองผานบทเพลงซ่ึงขยายตัวไปในวงกวางพรอมๆกับการวางระบบ
สาธารณูปโภคทางดานการสื่อสารของรัฐ 
 
4.2.2 การหมุนเวียนขาวสารกับวัฒนธรรมการอานในพืน้ท่ีเมือง 

หากวทิยุทรานซิสเตอรเปนส่ือท่ีชวยเปดโลกทัศนและหยบิยื่นขอมูลขาวสารใหกับคนใน
ชนบทฉันใด ส่ือส่ิงพิมพและวัฒนธรรมการอานก็เปนส่ือสําคัญของคนในเมืองฉันนั้น การเปด
ศักราชดวยการยึดอํานาจของคณะปฏิวัติ เม่ือ 20 ตุลาคม 2501 จากการทีรั่ฐไดมีการส่ังปด
หนังสือพิมพไปหลายฉบับ ยอมถือไดเชนกันวาปดฉากสงครามหนังสือพิมพท่ีดําเนินมาอยาง
เขมขนในปลายทศวรรษ 2490 ลงอยางเด็ดขาด ในเวลาตอมาก็ไดตอกย้ําในการจํากัดสิทธิของ
หนังสือพมิพดวยการประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 17125 เม่ือ 27 ตุลาคม 2501 ทําใหวงการ
หนังสือพิมพเปล่ียนแปลงและปรับตัวขนานใหญ ดวยขออางถึงความม่ันคงของชาติทําให
หนังสือพิมพถูกจํากดัเสรีภาพ และหลายฉบับถูกปดดวยขอหาละเมิดตอสถาบันพระมหากษัตริย 
กลาวรายตอชาติ รัฐบาล กระทรวงทบวงกรมตางๆ การตีพิมพท่ีมีลักษณะเปดเผยความลับของ
ราชการ หรือขอความท่ีสงเสริมใหนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต ขอความยุยง ปลุกปน หยาบคาย ซ่ึงทํา
ใหเส่ือมเสียถึงศีลธรรม หรือวัฒนธรรมของชาติ กฎหมายดังกลาวเปนเคร่ืองมืออยางดีของรัฐท่ีจะ
                                                 
125 “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 17” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 75 ตอนที่ 85, 27 ตุลาคม 2501, น.พิเศษ 7-10 
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ทําการควบคุมส่ือใหสยบอยูใตรัฐอยางตรงไปตรงมา ซ่ึงเปนความรุนแรงทามกลางการฉีก
รัฐธรรมนูญท้ิงและเวนวางประชาธิปไตยไปนับทศวรรษ 

หนังสือพิมพเปนวรรณกรรมรายวันท่ีหมุนเวยีนขอมูลขาวสารภายในสังคมเมือง ภายใต
บรรยากาศดังกลาวทําใหตองมีการปรับเปล่ียนตัวเองไปตามสถานการณ  มีหนังสือพิมพอยู 2 ฉบับ
ท่ีเติบโตมาจากฐานของหนงัสือพิมพยุค2490 ก็คือ หนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินิวส  ซ่ึงเปนส่ือท่ีมี
ลักษณะสนองความตองการ ความอยากรูอยากเห็นของมวลชน และอยูยงมาเปนหนังสือพิมพขายดี
ในปจจุบันอีกดวย ไทยรัฐมีรากฐานมาจาก ขาวภาพ (2493-2501) และ เสียงอางทอง (2501-2505) 
ไทยรัฐมองยอนกลับไปอธิบายตัวเองวา ขาวภาพเปนแนวหนังสือพิมพท่ีฉีกออกจากหนังสือพิมพ
แนวการเมืองเมื่อทศวรรษ 2490 ดวยการพาดหัวขาวอยางนาหวาดเสียววา “ตายโหง 5 ศพ ในวันข้ึน
ปใหม” เนนขาวคราวของชาวบานท่ัวไป ขาวสังคมกอนท่ีจะถูกส่ังปดพรอมๆกับการปฏิวัติ
ของสฤษดิ์ ธนะรัชต126  เนื่องมาจากภายใตนโยบายท่ีเรียกวา “หนังสือพมิพเกาออกไมได 
หนังสือพิมพใหมอยาใหเกดิ” ทําใหหนังสือพิมพท่ีจะต้ังข้ึนใหมในสมัยนั้นจําตองเชาหัว
หนังสือพิมพท่ีมีอยูมาใช ขาวภาพจึงกลับมาใหมในนามของ เสียงอางทอง ในป พ.ศ.2502 โดยขาว
สรางช่ือคือ คดีฆาตกรรมนวลฉวี เดือนกนัยายน 2502 มีการอางตัวเลขยอดจําหนายถึง 45,000 ฉบับ
ในวนัท่ี 1 มกราคม 2503 อยางไรก็ตามในป 2505 เจาของหัวหนังสือพิมพดึงกลับไปทําเอง จึงทําให
ตองเปล่ียนไปใชหัวหนังสือใหมในช่ือวา ไทยรัฐ เม่ือพ.ศ.2505127 ตอมาอีกไมนานก็มีการกลาวอาง
วาไทยรัฐมียอดจําหนายถึง 100,000 ฉบับตอวัน128 ขณะท่ีเดลินิวสนั้นมีรากฐานมาจาก เดลิเมล 
(2493-2501)  หลังจากถูกปดลงในป2501 จําเปนตองรอจนกวา 7 ปถึงจะสามารถเปดใหมในหัว 
“แนวหนาแหงยุคเดลินวิส” ฉบับปฐมฤกษเปดตัวดวยขาวคาวของ จอมพลผาขาวมาแดง สฤษดิ์ 
ธนะรัชตท่ีมีอนุภรรยาถึง 103 คน ซ่ึงรวมท้ังนางงาม และดารานกัแสดงในยุคนั้น รวมไปถึงขาว
มรดกพันลานอันฉาวโฉ ซ่ึงขาวประเภทนีเ้รียกความสนใจของประชาชนไดอยางยิ่ง129 อาจกลาวได
วาขาวสารในทศวรรษ 2500 มิไดเปนสงครามท่ีโจมตีกันทางการเมืองและมีความแหลมคมดังเดิม
อีกตอไป แตเปนยุคท่ีสนองความตองการบริโภคขาวสีสัน และชีวติประจําวนัของมวลชนคนใน
เมืองนั่นเอง 

                                                 
126 “ยุคที่1 ขาวภาพ (2493-2501)” ใน ตํานานชีวิต กําพล วัชรพล...นักหนังสือพิมพ ผูสรางทฤษฎีการบริหาร
หนังสือพิมพแบบไทย (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.), 2540. 
127 “ยุคที่2 เสียงอางทอง (2501-2505)” ใน เรื่องเดียวกัน 
128 “ยุคที่3 ซอยวรพงษ(2505-2513)” ใน เรื่องเดียวกัน 
129 เดลินิวส. "ทศวรรษ1 2507-2517".[ระบบออนไลน].แหลงที่มา 
http://www.dailynews.co.th/about/ab_ink.html(6 มกราคม 2552). 
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ในปพ.ศ.2509 มีสถิติท่ีแสดงถึงการเติบโตของหนังสือพิมพท่ีระบุวาในประเทศไทยนั้นมี
หนังสือพิมพรายวนั 17 ฉบับ จําแนกเปนภาษาไทย 11 ฉบับ ภาษาจีน 4 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 2 
ฉบับขณะท่ีในตางจังหวัดก็มีหนังสือพิมพท่ีออกพรอมกบัการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล ซ่ึง
ภายในกเ็ปนขาวสังคม และขาวภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกลเคียง รวมท้ังส้ิน 37 ฉบับ (ปพ.ศ.2509 
ไทยแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคเปน 71 จังหวัด130) นอกจากนัน้ยังระบุยอดขายดวยวา ไทยรัฐ 
ครองอันดับท่ี1 เดลินวิส ครองอันดับท่ี2131 หากเราเลือกท่ีจะเช่ือสถิติยอดจําหนายของไทยรัฐท่ีมีสูง
มาก เรากอ็าจต้ังขอสังเกตไดวาอยางนอยปลายทศวรรษ ธุรกิจส่ิงพิมพไดขยายตัวและเปนท่ี
แพรหลายอยางมาก ยอดหนังสือพิมพ100,000 ฉบับตอวัน หากคิดตอจํานวนประชากรในเขต
เทศบาล (ซ่ึงในท่ีนี้ขอใชเปนตัวเลขแทนคนในเมือง สถิติในปพ.ศ.2507 ) จํานวน 4,000,204 คน 
เฉพาะในพระนครและธนบุรีจํานวน 2,173,724 คน132  

อยางไรก็ตามเคล็ดความสําเร็จของหนังสือพิมพยอดจําหนายอันดับหนึ่งอยางไทยรัฐ ก็
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงการคมนาคมจากพ้ืนท่ีทางกายภาพดวยกลาวคือ 
การเปล่ียนแปลงระบบ “สายสง” ท่ีเดิมการสงไปตางจังหวัดและตองเอารถไปสง “รวมหอ” ท่ีหวั
ลําโพงขนสงโดยขบวนรถไฟท่ีไมมีประสิทธิภาพนัก133 กาํพล วัชรพล นายใหญแหงหนังสือพิมพ 
เสียงอางทอง(ตอมา คือไทยรัฐ)ไดทําการสํารวจเสนทางและรานตางๆเพื่อสํารวจความนยิม และวาง
ระบบการสงใหมท่ีเรียกช่ือวา “มาเร็ว” โดยอาศัยแผนท่ีทางหลวง แผนท่ีเสนทางเดนิรถไฟ และ
รถยนตรโดยสารบขส.ในการคํานวณการจอด และปกหมุดจุดท่ีเปนสถานีใหญอันเปนชุมทาง โดย
ใช “มาเร็ว” นําหอหนังสือพมิพดกัถายจากสถานีใหญไปทองท่ีหางไกล ในขณะน้ันไดส่ังซ้ือรถ 20 
คันเพื่อนําหอหนังสือพิมพไปถึงรานจําหนายตางจังหวัดโดยตรง และเหตุนี้ทําให เสียงอางทอง เพิม่
ยอดพิมพเปน 80,000 ฉบับตอวัน จากสภาพดังกลาวทําใหเห็นไดถึง ความไมท่ัวถึงของการกระจาย
ส่ือส่ิงพิมพท่ีเปนปญหามาแตเดิม ซ่ึงถูกแกไขปญหาดวยการทําความเขาใจกับระบบการขนสง
สมัยใหมอยางถูกท่ีถูกเวลา  

ท่ีนาสังเกตก็คือหลังพ.ศ.2505 เปนตนมาไดมีการจดัทําวารสาร หรือนิตยสารรายเดือน
ประจําจังหวดัตางๆ หลายแหงระบุวาเจาของคือ องคการบริหารสวนจงัหวัดท่ีเปนองคกรปกครอง

                                                 
130 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, 2509, น.5-6 
131 ประเทศไทย พ.ศ.2509, 2509, น.417-420 
132 สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2509, 2509, น.50 จํานวนคนที่เพ่ิมมากข้ึนน้ีสวน
หน่ึงก็อาจจะมาจากในสวนที่ยายถ่ินฐานมาจากตางจังหวัด หรือชนบทเองเขามาอยูในเมืองกันมากขึ้น 
133 สัญญลักษณ เทียนหอม. ชีวประวัติ กําพล วัชรพล จอมพลของคนหนังสือพิมพ (กรุงเทพฯ : ไททรรศน), 
2545, น.327-329 
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สวนทองถ่ิน แตโดยเนื้อหาแลวผูจัดทําตองการใหเปน “หนังสือเผยแพรกิจการของจังหวดั” จะมุง
ไปท่ีการปกครองสวนภูมิภาคคือจังหวัดนัน้ๆเปนหลัก ซ่ึงเนื้อหาหลักๆ จะประกอบดวยนโยบาย
ของรัฐ นโยบายของจังหวัด ตลอดจนถึงผลงานของสวนราชการในจังหวัด ประมวลขาวรอบเดือน 
แตในขอปลีกยอยกจ็ะแตกตางกันไปตามความสนใจของจังหวดัหรือกองบรรณาธิการ มีตัวอยาง
ดังนี้ ชลสาร : รายงานความกาวหนา จังหวัดชลบุรี (2505)  ชัยนาทสาร (2506)  นครลําปางสาร 
(2506) นิตยสารเชียงใหม (2506) ราชสีมาสัมพันธ (2505) วารสารชุมพร (2506) จันทบุรีสัมพันธ 
(2507) นครปฐมสัมพันธ (2507) อยุธยาสัมพันธ (2507) วารสารรอยเอ็ด (2507) ฯลฯ โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคตางๆกจ็ะมีการเนนถึงแผนพัฒนาการประจําภาคตางๆ หรือในเหตุการณสําคัญของจังหวัดก็
จะถูกระบุไว เชน การเสด็จพระราชดําเนนิของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเพื่อทรงประกอบพระ
ราชกรณียกิจตางๆ ดังเชนใน นิตยสารเชียงใหม ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2509 ท่ีเปนฉบับพิเศษเนน
เร่ือง “พระราชพิธีสมโภชชางสําคัญ” เม่ือวันท่ี 17-23-24 มกราคม 2509134 หรือ นครลําปางสาร  
ฉบับเดือนเมษายน 2507 ท่ีมีรายละเอียดการเสด็จพระราชดําเนนิทรงเปดอาคารศาลากลางจังหวัด
ลําปาง เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2507 135เปนตน 

ไมเพียงเทานัน้ สารประชาชน ซ่ึงเปนวารสารรายสัปดาห ท่ีทําหนาท่ีเปนกระบอกเสียงของ
รัฐบาล  เร่ิมต้ังแตป 2507 และดํารงอยูมาจนถึงป 2516 ท่ีรัฐบาลถนอม กิตติขจรลมสลาย ถือวาเปน
ตัวแทนของส่ือของรัฐท่ีทํางานอยางมีพลวตั ในแตละฉบับหลังจากหนาสารบัญจะมีการลงบท
สัมภาษณบุคคลสําคัญของรัฐบาลไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ แตส่ือฉบับนี้รัฐไดผสมกลมกลืนสาระและบันเทิงอยางแนบเนียนมีท้ังขาวสารจาก
ภาครัฐ ไลฟสไตล ศิลปะไทยรวมสมัย ดวงชะตา การจัดสวน แบบบานพักอาศัย กฬีา แมกระท่ังการ
เปดหนากระดาษใหสงกลอนมารวมสนุก136 นอกจากนั้นหนาปกในแตละฉบับ มักจะมีประเด็นท่ี
เกี่ยวพันกับบุคคลท่ีสามารถสรางเนื้อสรางตัวไดในยุคพฒันานี้ไมนอยเชน ประหยดั พงศดํา - 
ศิลปนผูไดรับเกียรตินยิมช้ันเยี่ยมจากนครฟลอเรนซ [2 : 35 (28 กมุภาพันธ 2508)] เช้ือ  ชนานพ - 
เจาของอุตสาหกรรมเส้ือเช้ิต  [2 : 51 (20 มิถุนายน 2508)] ถนอม จักกะพาก – ตนตํารับซอสพริกศรี
ราชา[2 : 52 (27 มิถุนายน 2508)] วิรัช ศรีตุลานนท – บัณฑิตตาบอดจาก คณะอักษรศาสตร จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย [2 : 57 (1 สิงหาคม 2508)] ฯลฯ ระหวางเดือนตุลาคม 2508 วารสารไดทําการเพ่ิม
สโลแกนวา “เราสนับสนุน ผูประกอบกรรมดี วิริยะอุตสาหะ และสรางตนเอง” วารสารเลมนี้รัฐไม

                                                 
134 นิตยสารเชียงใหม 4 : 2 (กุมภาพันธ 2509)  
135 นครลําปางสาร 2 : 4 (เมษายน 2507)  
136 ในชวงหน่ึงมีการประกวดกลอนในหัวขอ “การพัฒนาบานเมือง”ดวย ผลปรากฏวามีคนสงมารวมสนุกกวา 
400 สํานวน 
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พยายามออกตัววาเปนผูจัดทําโดยตรง แตมักจะใชพื้นท่ีดังกลาวแสดงออกตอสาธารณะถึงคําอธิบาย
ในนโยบาย เหตุการณสําคัญ ปรากฏการณตางๆ ไมวาจะเปนนโยบายพัฒนาการประเทศ การ
ตอตานคอมมิวนิสต โดยเฉพาะสถานการณชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนทาที
ของรัฐท่ีมีตอตางชาติ  

ทามกลางการเติบโตของส่ือส่ิงพิมพนี้ รัฐเองนอกจากจะมีบทบาทในการควบคุมขาวสาร
อยางใกลชิดแลว รัฐยังไดลงสนามเปนอีกผูเลนหนึ่งดวย เปนท่ีนาเสียดายท่ียังไมสามารถหาขอมูล
จํานวนพิมพตอคร้ังและขอมูลการกระจายตัวของส่ือนี้ แตเพียงเทานี้กทํ็าใหเห็นวารัฐนอกจากจะให
ความสําคัญในการบริหารการไหลเวยีนของขาวสารในพื้นท่ีชนบทจากระยะไกลดวยวิทยุแลว รัฐยัง
ใชไมนวมในการเลือกใชส่ือส่ิงพิมพในการสนทนากับคนในเมืองอีกดวย ทาทีท่ีออนลงของรัฐ
ประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพท่ีขยายกวางข้ึน ประกอบกับความเช่ือม่ันใน
ตนทุนทางสังคมทําใหมีการรวมตัวกันของนักหนังสือพมิพยื่นขอเสนอใหรัฐบาลพิจารณาเม่ือวนัท่ี 
14 ตุลาคม 2506 มีประเด็นสําคัญอยูท่ีการกลับมาใหเสรีภาพแกหนังสือพิมพ โดยเฉพาะการ
พิจารณายกเลิกขอใหยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
17137 แตอยางไรก็ตามผลลัพธของการพิจารณาของรัฐบาลในเวลาเกือบ 2 ปตอมา ก็คือ คําปฏิเสธ
อยางหนกัแนนโดยอางถึงความม่ันคงนัน่เอง138 

แมในทศวรรษ2480 ท่ีรัฐไดพยายามขยายเนื้อสารอันเปนเนื้อหาชาตินิยมมากเพียงใด แต
เช่ือไดวายังมีขอจํากัดในการแพรขยายไปในวงกวาง แตการส่ือสารมวลชนในทศวรรษ 2500นั้น 
เรียกไดวาดวยความมุงม่ันของรัฐและการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ทําใหตาขาย
ของการส่ือสารครอบคลุมพื้นท่ีประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงพอท่ีจะนําอุดมการณ
ของยุคพัฒนา และการตอตานคอมมิวนิสตไปถึงในบาน แตก็มิไดหมายความวาเนือ้สารนั้นราษฎร
จะรับ และเช่ือฟงท้ังหมด ในทางกลับกนัมันกลายเปนอํานาจในการเลือกรับส่ือสําหรับคนชนบท  
สําหรับคนในเมืองท่ีรับสารจากหนังสือพิมพ และส่ิงตีพิมพท่ีถูกควบคุมโดยรัฐอยางใกลชิดและ
เครงครัด ซ่ึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหส่ือมวลชนฝายหนงัสือพิมพเล่ียงประเด็นการตรวจสอบรัฐบาล
ไปสูการใหความสําคัญกับขาวชีวิตประจําวัน อุบัติเหตุ และอาชญากรรมซ่ึงถือไดวาเปนท่ีช่ืนชอบ
ของผูบริโภคขาวสารในท่ีสุด ไมเพียงเทานั้นประสบการณในชีวิตประจําวนั และจินตนาการตอ

                                                 
137 ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 45/2506 “เรื่องที่ 19 เรื่อง มติที่ประชุมสัมมนาหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย” ใน สบ.5.1.1/289  เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
138 การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2508 “เรื่องที่ 32 เรื่อง มติที่ประชุมสัมมนาหนังสือพิมพแหงประเทศ
ไทย” ใน สบ.5.1.1/348 เอกสารสวนบุคคล ม.ร.ว.ปน มาลากุล   
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พื้นท่ีประเทศไทยในดินแดนอ่ืนๆยังถูกสรางข้ึนอยางแนบเนียนดวยนโยบายการทองเท่ียวท่ีจะ
เช่ือมโยงประสบการณดังกลาวผานท้ังส่ือสารมวลชน และประสบการณเชิงประจักษดวย 

 
4.3 พลังของการทองเท่ียวกับการเสริมสราง “พื้นท่ีประเทศไทย” 
 นอกจากนั้นการสรางพื้นท่ีสังคมท่ีสําคัญอยางหนึ่งของรัฐคือการใช “การทองเท่ียว” เปน
เคร่ืองมือสําคัญท่ีทําใหผูคนในประเทศไทยได “พบเหน็ซ่ึงกันและกนั” บนเสนทางคมนาคมท่ีได
เปดกวางมากข้ึน และเช่ือมโยงเสนทางหลักกันไดท่ัวประเทศ จนสามารถเดินทางไดสะดวกมากข้ึน 
ความหมายของการเดินทางทองเท่ียวในยคุพัฒนานี้จึงทําใหพืน้ท่ีประเทศไทยปรากฏชัดเจนข้ึนมา 
ดวยประสบการณตรงในการสรางความสัมพันธระหวางคนกับสถานท่ีตางๆท่ัวประเทศไทยอยางมี
จุดมุงหมาย 

ในยุคสมัยท่ีการเดินทางระยะไกลยังไมสะดวก และถือไดวาการเดินทางเปนโอกาสพิเศษ
ของชีวิต คนสมัยกอนแมจะมีการเดินทางไปนมัสการตามปูชนียสถานทางพุทธศาสนา หรือการ
ทอดกฐินผาปา แตก็ไมนับวาเปนการทองเที่ยวเสียทีเดยีว เนื่องจากมีจดุมุงหมายคนละอยางกัน คือ
มุงสักการะคารวะตอส่ิงท่ีนบัถือเปนหลัก ซึงตางโลกทัศนกันกับ “การทองเท่ียว” ในความหมายท่ี
ใชกันอยูในปจจุบัน การใหความหมายของการ “ไปเท่ียว” ของคนสมัยกอนนั้นเห็นวา  

 
“เปนส่ิงท่ีไมคอยจะดีนัก เพราะเกรงไปวาจะทําใหผูคนใจแตกมัวแตจะรักสนุกไม

คิดทํามาหากนิ ซํ้ารายยิ่งกวานั้น ยังจะตองเสียเงินเสียทองหมดเปลืองไปอีกโดยใชเหตุ สู
เก็บเอาไวใชประโยชนในทางอ่ืนเสียยังจะดีกวา” 139 

 
และการเดินทางน้ันไมงาย ใชเวลานาน  ซ่ึงในเง่ือนไขนีแ้มจะมีผูเดินทางไปจาริกแสวงบุญ

ดังกลาวจริง ก็ตองเปนผูท่ีมีฐานะพอท่ีจะเดนิทาง และมีความมุงม่ันอีกดวยเนื่องจากบนเสนทาง
ดังกลาวไมไดมีส่ิงอํานวยความสะดวก ไมไดมีท่ีพัก โรงแรม อาจจะมีศาลา บอน้ํา ท่ีผูมีศรัทธาสราง
เผ่ือแผไวใหเทานั้น140  

อยางไรก็ตามความคิดเร่ืองการทองเท่ียวในโลกทัศนใหมนั้นจะวาพึง่เกิดข้ึนในทศวรรษ 
2500 ก็หาไดไม เพราะมีผูบุกเบิกการเดินทางเพื่อทองเท่ียวพักผอนหยอนใจมากอนแลวนั่นกคื็อ

                                                 
139 สุภาพ (นามแฝง). “เรื่องของการไปทองเที่ยว” ใน อนุสาร อ.ส.ท. 3 : 10 (พฤษภาคม 2506) : 24-25, 78 
140 เรื่องเดียวกัน 
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เหลาชนช้ันสูงในสังคมไทยอันไดแกพระมหากษัตริย และเจานายช้ันตางๆ 141 การเดนิทางทองเท่ียว
นั้นผูกพันอยูกบัโลกทัศนของผูคนในสังคมอยูไมนอย นอกเหนือไปจากฐานะทางเศรษฐกิจแลว 
การใหความหมายของการจดัสรรเวลาในชีวิตเปนสวนตางๆ ใหเปนเวลาทํางาน เวลาพักผอนตาม
ความคิดแบบสมัยใหม กจ็ะสงผลตอการวางแผนการดําเนินชีวิตอีกดวย กอนทศวรรษ 2500 
ความคิดดังกลาวยังไมไดกระจายกวางไปสูมวลชน ตราบเม่ือมีการขยายตัวของคนในเมืองมากข้ึน 
การขยายตัวของงานวิชาชีพท่ีใชความรูเฉพาะทาง งานบริการ การอุตสาหกรรมแบบใหม142 สงผล
ตอความคิดเกีย่วกับเวลาแบบใหมมีผลตอการใชชีวิต รวมไปถึงสภาพแวดลอมในการทํางานและท่ี
อยูอาศัยท่ีเปล่ียนแปลงไป เชนการเขามาอยูในเมือง การใชชีวิตอยูกับตึกแถว การเปล่ียนแปลงของ
ความคิดเร่ืองเวลา ทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงเร่ืองความคิดเร่ืองการใชพืน้ท่ีท่ีไมเหมือนเดิมดวย การ
ทองเท่ียวในยคุนี้จึงสอดคลองกับความตองการของคนในเมืองท่ีมีความสามารถ มีเวลาวาง มีกําลัง
ทรัพย  
 
การทองเท่ียวภายใตกํากับของรัฐ 

กลาวไดวาต้ังแตทศวรรษ 2490 เร่ิมมีการบุกเบิก เดินทางและแสวงหาแหลงทองเท่ียวตางๆ
ในประเทศไทยแลว143 ก็คือความอยากรูอยากเห็นอยากทําความรูจกัเขาใจประเทศไทยใน
สถานการณสงครามเย็นท่ีประเทศไทยไดมีมีจุดยนืในนานาประเทศมากข้ึน คนบางสวนก็มีโอกาส
ไดเดนิทางไปประเทศตางๆ ยุคสมัยนี้เองบางคนเห็นวาจําเปนตองกลับไปรูจักและเรียนรูตนเองวา
ประเทศไทยเปนอยางไร คืออะไรกันแน แตอยางไรก็ตามท่ีกลาวมากเ็ปนเพยีงคนกลุมนอยท่ีมีฐานะ
และบทบาทท่ีจะทําได ซ่ึงไมสามารถจะส่ือสารออกไปในวงกวางไดโดยเฉพาะกอนนโยบาย
สงเสริมการทองเท่ียวของรัฐ 

ความคิดเกีย่วกับเวลาและการเปล่ียนพื้นท่ีแมจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงในการทองเท่ียว
เพียงใดก็ตาม แตจุดเปล่ียนสําคัญในทศวรรษ 2500 ก็คือ การที่รัฐทําใหการทองเท่ียวกลายเปน
ระบบท่ีควบคุมไดและสรางรายไดมหาศาล  รัฐใหความสําคัญของการจัดต้ังโครงสรางและ

                                                 
141 ไมวาจะเปนรัชกาลที่ 5 ที่เสด็จประพาสตนถึง 3 ครั้ง กรณีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  การลาพักผอน
ของเจานายและขุนนางตางๆ ดูรายละเอียดไดใน ปนเพชร จําปา. วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ.2394-
2544 วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545, น.58-131 
142 ปนเพชร จําปา. เรื่องเดียวกัน, น.146 
143 ตัวอยางการเขียนบรรยายการเดินทางทองเที่ยวทั่วไทยกอนการจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเที่ยวไดแก  
สรรพสิริ วิริยศิริ.รอบเมืองไทย (พระนคร : นครเขษมบุคสโตร), 2499. และ ประพัฒน ตรีณรงค. ศึกษาและเที่ยว
ในเมืองไทย (พระนคร : โรงพิมพเล่ียงเซียง), 2502.   
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งบประมาณข้ึนมารองรับการทองเท่ียว โดยเฉพาะการประกาศพระราชกฤษฎีการจัดต้ังองคการ
สงเสริมการทองเท่ียว พ.ศ.2502 ข้ึน ซ่ึงรัฐหวังวาจะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจและเผยแพร
วัฒนธรรมของประเทศจากการทองเท่ียว 144  

นโยบายปฏิวติัท่ีทรงพลังของรัฐ ขับเคล่ือนไปพรอมๆกับการส่ือสารตอสาธารณะฉันใด 
งานทองเท่ียวก็ฉันนั้น การรณรงคเร่ืองการทองเท่ียวนั้นสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีมักจะเปนผู 
กระตุนประชาชนใหเห็นความสัญของการทองเท่ียวท่ีจะนํารายไดเขาสูประเทศ145 แตขณะเดียวกัน
นโยบายการทองเท่ียวกลับสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงความสัมพันธภายในอยูมิใชนอย 
องคการสงเสริมการทองเท่ียว (อ.ส.ท.)ไดจัดทํา อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับปฐมฤกษ เดือนสิงหาคม 2503 
ทามกลางกระแสวัฒนธรรมการอานท่ีขยายตัวของคนในเมือง และคนในเมืองเหลานี้มีกําลังทรัพย
และระบบเวลาท่ีมีวันหยุดแนนอน อันเปนกลุมเปาหมายสําคัญของการทองเท่ียว อนุสาร อ.ส.ท. 
ฉบับปฐมฤกษจัดพิมพจํานวน 10,000 ฉบับ คร่ึงหนึ่งไดมีการสงมอบใหกระทรวงศึกษาธิการไป
แจกตามโรงเรียนตางๆท่ัวประเทศ146 เนื้อหาและรูปแบบของอนุสาร อ.ส.ท. ยังเปนจดุขายท่ีสําคัญ
อันจะเชิญชวนคนใหไปเท่ียวเมืองไทย ท่ีเต็มไปดวยทิวทัศนอันงดงามและโบราณสถาน ศิลปะและ
วัฒนธรรมของจังหวดัตางๆในประเทศไทยใหเปนท่ี “ประจักษ”โดยท่ัวกัน เพื่อใหเกดิ “ความสนใจ
ไปทัศนาจรในทองถ่ินตางๆ” ยิ่งข้ึน แมวาตัวบทของนิตยสารในชวงแรกจะมีการแอบอิง
นายกรัฐมนตรีอยางใกลชิด มีการนําขอความท่ีสฤษด์ิกลาวมาอางอิงบอยๆ โดยเฉพาะท่ีเกีย่วกับการ
ทองเท่ียว ท่ีนาสนใจก็คือ อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับเดือนมกราคม 2507 ถือวาเปนฉบับอนุสรณท่ีระลึก
ถึงอดีตนายกรัฐมนตรี แตอยางไรก็ดีหลังจากการอสัญกรรมของสฤษดิ์แลวท้ังนิตยสารและองคกรก็
ยังดําเนนิตอไปไดอยางเขมแข็ง 
 แมจะเคยมีหนงัสือท่ีแนะนําเกี่ยวกับการทองเท่ียวในประเทศไทยอยูบางแลวแตก็เปนเพียง
หนังสือเลมท่ีมีการจัดพิมพเปนขอมูลทองเท่ียวท่ัวประเทศไทย147 ในขณะท่ีนิตยสารที่มีการ
หมุนเวียนขาวสารเปนประจาํรายเดือน มีการสนับสนุนจากภาครัฐ และเผยแพรอยางสมํ่าเสมอไม
                                                 
144 “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ.2502” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 76 ตอนที่ 74, 
28 กรกฎาคม 2502. 
145 “คําปราศรัยในวันเปดงานองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย” ใน สฤษด์ิ ธนะรัชต, ประมวล
สุนทรพจนของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต พ.ศ.2502 – 2504 เลม 1, พระนคร :โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2507, 
น. 148-150 
146 “จากบรรณาธิการ” ใน อนุสาร อ.ส.ท. 1 : 2 (กันยายน 2503)  
147 ตัวอยางหนังสือดังกลาวไดแก สยามนิเทศ (2482) จังหวัดตางๆในประเทศไทย (2491) จังหวัดตางๆใน
ประเทศไทย (2500) ตระเวณรอบโลกและ 71 จังหวัดในเมืองไทย (2502) เที่ยวเมืองไทย 71 จังหวัด (2502) ทรัพย
ของทานอยูที่ไหน (2503)  
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เคยมีมากอน148 อนุสาร อ.ส.ท.จึงถือกําเนิดข้ึนเพื่อเติมเต็มบนความกระหายใครรูของคนในเมืองท่ี
จะแสวงหาความรูความเขาใจประเทศไทยผานนิตยสารรายเดือนฉบับนี ้หรืออาจกลาวไดวา การใช
เวลาวางในการอานอนุสาร อ.ส.ท.ก็คือการทองไปในดินแดนประเทศไทยในจินตนาการลวงหนา
กอนท่ีจะไดไปสถานท่ีจริง ไดพบไดเหน็ประสบการณตางๆผานส่ือฉบับนี้  

เพียงปเดียว อนุสารอ.ส.ท.ก็เพิ่มจํานวนพมิพเปน 22,000 ฉบับ ปรับราคาเพิ่มเปน 2 บาท 
ในป พ.ศ.2504 149 ยิ่งแสดงใหเห็นท้ังความเอาจริงเอาจังของรัฐท่ีตองการจะสงเสริมการทองเท่ียว 
ท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงความนิยมในนิตยสารฉบับนี้ในหมูผูอานอีกดวย เนื้อสารในอนุสารอ.ส.ท.
นั้นมิเปนเพียงแคขอมูลแนะนําสถานท่ีท่ีจะไปทองเท่ียวเพียงอยางเดียว ดวยนกัเขียนประจําและ
นักเขียนรับเชิญท่ีมากคุณภาพ150 และเนื้อหาท่ีสอดรับไปกับหลักสูตรการเรียนการสอนทําให
นิตยสารนี้เปนเสมือน “หนังสืออานนอกเวลาเรียน” เพื่อเรียนรูเร่ืองเกีย่วกับประเทศไทยไปในตัว 
แตอยางไรก็ตามพึงสังเกตวาการเดินทางดงักลาวยังไมสอดคลองกับเสนทางเดินรถทีก่รมการขนสง
กําหนดข้ึนจริง กลาวคือ กวากรมการขนสงทางบกจะกําหนดเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง
เสนทางหลักท่ัวท้ังประเทศกต็องรอถึงปพ.ศ.2507 ดังท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 3 ในชวงแรกการ
เดนิทางจึงอาศัยตัวหนังสือเปนหลัก  
 สอดคลองกับการท่ีกรมประชาสงเคราะหจดัรายการนําเท่ียว ในเดือนกมุภาพันธ 2504 ท่ีมี
กําหนด 5 เท่ียวซ่ึงสวนใหญจะอยูในวันเสาร-อาทิตยและเดินทางโดยรถบัส ซ่ึงการจัดบริการ
ดังกลาวมีพาหนะและท่ีพักแรมตลอดทาง แตไมรวมรายการอาหาร คิดคาบริการ บางเสนทางเพียง 

                                                 
148 เคยปรากฏ ทองเที่ยวสัปดาห ที่เริ่มพิมพต้ังแตพ.ศ.2481 แตไมปรากฏวามีการตีพิมพตอเน่ือง ดูใน ตารางที่ 8 
ตารางแสดงลําดับนิตยสารทองเท่ียวไทย ใน กุสุมา พิเศฏฐศลาสัย. ผลสนองกลับของรูปแบบการนําเสนอของ
นิตยสารทองเที่ยว ศึกษาเฉพาะกรณีแคมปงทองเที่ยว สารนิพนธปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต คณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534, น.16 อางใน  ปนเพชร จําปา. เรื่องเดียวกัน, น.130-
131  
149 ฐากูร โกมารกุล ณ นคร และ ชตาทิพย อําพันทอง "กาวยางบนเสนทางอันยาวไกลสูปที่ ๔๐ อนุสาร อ.ส.ท." 
ใน อนุสาร อ.ส.ท. 40 : 1 (สิงหาคม 2542) 
150 บทความหลากหลายของนักเขียนรับเชิญ เน้ือหาสวนใหญจะเปน “เรื่องประวัติศาสตร โบราณคดี ประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต” นักเขียนที่มีผลงานเปนประจําในตอนน้ัน ไดแก พันเอก ดําเนิร เลขะกุล หมอมเจาหญิง
พูนพิศมัย ดิศกุล หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล อนุวิทย เจริญศุภกุล ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา วิทย พิณคันเงิน ฉันท 
สุวรรณบุณย นิจ หิญชีระนันทน พิสิฐ เจริญวงศ นรนิติ เศรษฐบุตร กนิษฐา วิเชียรเจริญ นิตยา นาฏยะสุนทร รํา
ไพพรรณ ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ) วนิดา สถิตานนท ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ พันเอก สมชาย หิรัญกิจ 
วิจารณ ไชยสุต เปนตน ใน  รื่นฤทัย สัจจพันธุ."จากวันน้ัน...ถึงวันน้ี...เปดตํานานสู 40 ป อนุสาร อ.ส.ท." ใน อนุ
สาร อ.ส.ท. 40 : 1 (สิงหาคม 2542) 
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30 บาท (ไปชลบุรี) บางเสนทางใชเงินถึง 250 บาท (ไปชุมพร) ท้ัง 5 เสนทางข้ึนไปเหนือสุดคือ
จังหวดัลพบุรี ใตสุดอยูท่ีจังหวัดระยองเทานั้น151  แมจะไมไดหมายความวา จะไมสามารถเดินทาง
ทองเท่ียวจังหวัดอ่ืนไกลไปกวาพืน้ท่ีนั้นได แตก็แสดงใหเห็นถึงการตัดสินใจของหนวยงานบน
ความคุมทุน ความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการเดินทางท่ีพอจะจัดการได เชนเดียวกับหนา
โฆษณาของบริษัท ขนสง จํากัดท่ีเดนิรถไดเพียง 30 จังหวัด ในปพ.ศ.2503 สายเหนือไปไกลสุดท่ี
จังหวดัตาก สายตะวันออกเฉียงเหนือไปไกลท่ีสุดท่ีจังหวัดรอยเอ็ด สายตะวันออกไปไดไกลถึง
จังหวดัตราด สายใตไปไกลที่สุดท่ีจังหวัดชุมพร152  

อยางไรก็ด ี การเดินทางดวยเสนทางอ่ืนก็ยังเปนไปไดกลาวคือเสนทางรถไฟ ในหนา
โฆษณาจะเหน็ไดวารถไฟนั้นมีกลุมลูกคาก็คือ “นักทองเท่ียว นกักฬีา นักเรียนทัศนศึกษา และคณะ
มหรสพและสังคีต” และยังเนนวาการเดินทางโดยรถไฟนั้นมีความสบายและปลอดภยั มีการตีพิมพ
โฆษณาใหเหน็การเดินทางไปสูจังหวดัตางๆ 2 ชุดไดแก “เท่ียวเมืองเหนือ ไมมีวธีิใดจะสบายและ
ปลอดภัยเทาโดยสารรถไฟ”  ท้ังยังแสดงใหเห็นสถานที่ทองเท่ียวตางๆประกอบกบัระยะเวลาท่ีใช
ในการเดินทาง ต้ังแตลพบุรีท่ีใชเวลา 3 ช่ัวโมงจากกรุงเทพฯ ไปถึงเชียงใหมท่ีใชเวลา 19 ช่ัวโมงจาก
กรุงเทพฯ นอกจากนั้นกย็ังมีชุด “ลองใต ชมทิวทัศนอันงดงามและทรัพยากรธรรมชาติ” ท่ีเร่ิมตน
ต้ังแตหวัหนิใชเวลา 4 ช่ัวโมงคร่ึงจากกรุงเทพฯ ไปถึงปตตานีใชเวลา 24 ช่ัวโมงจากกรุงเทพฯ 153  
ซ่ึงแนนอนวาตองการจะเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยรถบัสท่ีไมสามารถเดินทางไดระยะไกล
และปลอดภยั ท้ังยังกําหนดเวลาไดแนนอน การเดินทางทองเท่ียวจริงจึงยังอยูในวงจํากัด 

ดวยความลําบากยากเข็ญในการเดินทางไปทองเท่ียวนัน้เอง กลับปรากฏวาปราโมทย 
ทัศนาสุวรรณ154 นักเขียนจากอนุสาร อ.ส.ท.อาศัยโอกาสดังกลาว เปนนักเขียนคนแรกท่ีริเร่ิมเขียน
สารคดีทองเท่ียวธรรมชาติ ในลักษณะของการบุกเบิกเดินทางผจญภัยไปยังแหลงธรรมชาติท่ีคน
ท่ัวไปยังไมเคยไปถึง ผลงานโดดเดนของเขาก็คือ “การลองแกงแมน้ํานาน” ตีพิมพในชวง พ.ศ.2505 
“บนแผนดินถ่ินภูไท” เดือนมิถุนายน 2505 ก็เปนคร้ังแรกท่ีนําเร่ืองราววิถีชีวติวฒันธรรมของชาวภู
ไท จังหวัดกาฬสินธุ มาเผยแพรตอโลกภายนอก เชนเดยีวกับสารคดีเร่ือง “กินวอกบัอีกอดอยแสน

                                                 
151

 “รายการนําเที่ยวของกรมประชาสงเคราะห” ใน อนุสาร อ.ส.ท. 1 : 1 (สิงหาคม 2503)  
152

 อนุสาร อ.ส.ท. 1 : 1 (สิงหาคม 2503)  
153 เรื่องเดียวกัน 
154

 ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ (2483-2539)  เริ่มทํางานเปนนักเขียนและชางภาพประจํากองบรรณาธิการอนุสาร 
อ.ส.ท. ต้ังแตปพ.ศ.2504 ไดเปนผูชวยบรรณาธิการต้ังแต พ.ศ. 2509 เคยดํารงตําแหนงถึงผูชวยผูอํานวยการสํานัก
ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีความรอบรูและเช่ียวชาญในการเดินทาง จนไดรับการยกยองวาเปน 
“พจนานุกรมการเดินทาง” 
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ใจ” ในเดือนเมษายน 2506 ถึงกับมีการกลาววาเร่ืองและภาพในสารคดีของเขานั้นได “ปลุกวิญญาณ
ผจญภัยทองเท่ียวในหมูหนุมสาวนักเดินทางยุคนั้นเปนอยางยิ่ง และอาจกลาวไดวามีสวนทําใหอนุ
สาร อ.ส.ท. บรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมการทองเท่ียวเปนอยางมากดวย” 155 

ในเวลาไลเล่ียกันไดมีการตราพระราชกฤษฎีการจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียว (ฉบับ
ท่ี2) พ.ศ.2506 ท่ีใหมีการเพิ่มเติมช่ือเปน “องคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย” มีการ
กําหนดรูปตราเคร่ืองหมายองคกร ท่ีประกอบดวยเรือสุพรรณหงส วดัอรุณราชวราราม และมีการ
จัดการแกไขเร่ืองรายไดเม่ือหักคาใชจายใหสามารถสะสมเปนเงินสําหรับใชจายไดในปตอไป การ
แกไขเพ่ิมเติมนี้อางเหตุผลวา การทองเท่ียวไดมีการพัฒนากาวหนาไปอยางมาก156 บรรณาธิการอนุ
สาร อ.ส.ท.กลาวไวในเดือนพฤศจิกายน 2506 อยางนาสนใจวา157  การทองเท่ียวนั้นมีประโยชนอยู 
2 ประการ คือ “ประโยชนแกตัวเอง” และ “ประโยชนแกทองถ่ินและจังหวัด”ท่ีไปเท่ียว ซ่ึงแสดงให
เห็นทัศนะของการทองเท่ียวท่ีตอบสนองท้ังในแงปจเจกซ่ึงไมเพียงจะไดความสนกุเพลินหรือ
ความรูกับตัวเทานั้น แตยังจะไดพบปะประชาชนในทองถ่ิน เนนวาจะ “ทําใหรูจกัพี่นองรวมชาติ
ของทานมากข้ึน และทานจะจดจําไปไดอีกช่ัวกาลนาน” ในแงนี้ถือวาการทองเท่ียวไดเปดมิติใหคน
ในประเทศไทยได “มองเห็นซ่ึงกันและกนั”  และในแงของการสรางประโยชนแกทองถ่ินและ
จังหวดัท่ีไปเท่ียว ท่ีจะทําใหเกิดการกระจายรายไดหมุนเวียนในจังหวัด ขณะเดียวกันก็เรียกรองให
ทุกจังหวัดดึงดูดนักทองเท่ียวเพื่อประโยชนของทองถ่ิน และท้ิงทายวา “จงทําในส่ิงท่ีนักทองเท่ียว
ปรารถนา” 

ในปพ.ศ.2507 กรมการขนสงทางบกก็ประสบความสําเร็จในการเชื่อมโยงระบบควบคุม
การเดินรถไดอยางครอบคลุมท่ัวดวยประกาศ กําหนดเสนทางสําหรับการขนสงดวยรถยนตประจํา
ทาง158 ขณะท่ีในปเดียวกนักอนประกาศดังกลาว ไดมีการจัดกิจกรรมคาราวานรถยนตลองใตไปท่ี

                                                 
รื่นฤทัย สัจจพันธุ."จากวันน้ัน...ถึงวันน้ี...เปดตํานานสู 40 ป อนุสาร อ.ส.ท." ใน อนุสาร อ.ส.ท. 40 : 1 (สิงหาคม 
2542) อางใน  
http://www.osotho.com/th/content/librarydetail.php?ContentID=25 (6 มกราคม 2552) 
156 “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเที่ยว (ฉบับที่2) พ.ศ.2506” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 80 
ตอนที่ 98, 4 ตุลาคม 2506. 
157 “จากบรรณาธิการ” ใน อนุสาร อ.ส.ท. 4 : 4 (พฤศจิกายน 2506)  
158 “ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนสง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2507) เรื่อง กําหนดเสนทางสําหรับการขนสงดวย
รถยนตโดยสารประจําทางระหวางจังหวัด (เฉพาะที่เริ่มตนจากจังหวัดพระนคร)” ใน ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 
112 เลม 81, 25 พฤศจิกายน 2507, น.พิเศษ 1-22  
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จังหวดัชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง และสงขลา ในเดือนเมษายน159 เชนเดยีวกับท่ีเปดทาง
หลวงสายกรุงเทพฯ-หนองคายในป 2508 ท่ีอ.ส.ท.ต้ังใจวาจะเปนทางหลวงท่ีสนับสนุนใหเกดิการ
ทองเท่ียว160 เชนเดียวกับบทความอ่ืนๆท่ีเนนความสําคัญของการเดินทางดวยทางหลวงอยาง “สุด
ทางสุขุมวิท” 161  “วันระทึกในที่ชายแดนคลองใหญ” 162  (จังหวัดตราด) 

นอกจากนั้นราวพ.ศ.2507-2508 มีการเพิ่มจํานวนพมิพของอนุสารอ.ส.ท.ไปสูจํานวน 
37,000 ฉบับ ปรับราคาเพ่ิมเปน 3 บาท163 การตราพระราชกฤษฎีการจัดต้ังองคการสงเสริมการ
ทองเท่ียว (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2509164 ยิ่งเปนการตอกยํ้าความสําคัญของการทองเท่ียว เนื่องจากไดมีการ
เพิ่มทุนการดําเนินการเดมิ 30 ลานบาท เปน 80 ลานบาท และรับโอนสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพยท่ีสถานตากอากาศบางแสน จ.ชลบุรี สนามกอลฟบางพระ จ.ชลบุรี และสถาน
พักผอนบนเขาใหญมาจากกระทรวงการคลัง เปนทุนของอ.ส.ท.ดวย พรอมๆไปกัน  

นอกจากนั้นการบุกเบิกไปสูท่ีทองเท่ียวใหมๆ และแปลกตา ยิ่งทําใหแตละจังหวัดตระหนัก
ถึงตําแหนงแหงท่ีของตนบนแผนท่ี(ทองเที่ยว)ประเทศไทย พรอมๆไปกับสรางอัตลักษณความเปน
จังหวดัและตัวของตัวเอง “จดหมายถึงบรรณาธิการ” ในอนุสาร อ.ส.ท.มีความคิดเหน็แลกเปล่ียนท่ี
นาสนใจท่ีเปนภาพตัวแทนจากทองถ่ินตางๆไดอยางนาสนใจ อาจกลาวไดภาพท่ีแสดงออกมาใน
คอลัมนนี้ทําใหเห็นวามีคนจากท่ัวสารทิศสงจดหมายมาถึงบรรณาธิการ แมแตคนท่ีมีช่ือเสียงอยาง 
บุญชวย ศรีสวัสดิ์165อดีตส.ส.จังหวดัเชียงราย กย็ังเคยเขียนจดหมายสงความเหน็มาช่ืนชม ผูอานกมี็
ท้ังขาราชการ ครู ทหาร แมกระท่ังพระภิกษุท่ีเขียนจดหมายมาถึง บางฉบับเห็นวาหนังสือนี้จะชวย
ใหเดก็รักทองถ่ิน รักชาติ ภูมิใจในชาติกําเนิด แตท่ีมีอยูมากก็คือเรียกรองใหนําเร่ืองเก่ียวกับจังหวดั
                                                 
159

 กองวิจัยการตลาด, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 5ทศวรรษการทองเที่วไทยบนการเปล่ียนผานระบบคิด
และเศรษฐกิจโลก, เอกสารอัดสําเนา (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.), ม.ป.ป.. 
160 มาลี รักตะปุรณะ และสายสุนีย สุขนคร. “บนเสนทางสายกรุงเทพฯ - หนองคาย” ใน อนุสาร อ.ส.ท. 5 : 11 
(มิถุนายน 2508)  
161 บุญชู ชูวงศโกมล.  “สุดทางสุขุมวิท” ใน อนุสาร อ.ส.ท. 6 : 4  (พฤศจิกายน 2508)  
162 “วันระทึกใจท่ีชายแดนคลองใหญ” ใน อนุสาร อ.ส.ท. 6 : 11  (มิถุนายน 2509)  
163

 ฐากูร โกมารกุล ณ นคร และ ชตาทิพย อําพันทอง "กาวยางบนเสนทางอันยาวไกลสูปที่ ๔๐ อนุสาร อ.ส.ท." 
ใน อนุสาร อ.ส.ท. 40 : 1 (สิงหาคม 2542) 
164 “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเที่ยว (ฉบับที่3) พ.ศ.2509” ใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 83 
ตอนที่ 25, 15 มีนาคม 2509. 
165

 บุญชวย ศรีสวัสด์ิ (พ.ศ.2460-2516) เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเมื่อชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่2 แตผลงานโดดเดนก็คือการคนควา สํารวจภาคสนามและเขียนงานเชิงมานุษยวิทยาเลมสําคัญ
ไดแก 30 ชาติในเชียงราย (2493) ไทยสิบสองปนนา (2497) 
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ของตนท่ีมี “อะไรดีๆ” มาลงในอนุสาร อ.ส.ท. ท่ีนาสนใจก็คือ อนุสาร อ.ส.ท.ใหประโยชนแกผูท่ี
จะไปรับราชการ ทํามาคาขาย ต้ังหลักแหลงในตางถ่ิน แตอยางไรก็ตามดวยความท่ีกลุมผูอานเปน
คนในเมืองก็มักจะแสวงหาคําตอบกับเร่ืองแปลกๆในทองถ่ินเชนคําถามถึงเงาะปาวามีตัวจริง
หรือไม นอกจากนั้นยังมีการทักทวงขอมูลจังหวัดใหถูกตองจากขาราชการในอําเภออีกดวย จึงทํา
ใหเห็นวาอนุสาร อ.ส.ท.มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอานและมีพลวัตคอนขางสูง 

จากกรอบการนําเสนอของอ.ส.ท.อาจจะแบงแหลงทองเที่ยวอยากหยาบๆ เปน 2 
ประเภท166ก็คือ แหลงทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงแหลงทองเท่ียว
ประเภทแรกน้ีมีมิติเกี่ยวของกับความทรงจาํรวมกับสังคมทองถ่ินกลาวคือ เปนการนําเอาสารคดี
ประวัติศาสตรทองถ่ิน  มาผนวกรวมกับประวัติศาสตรของชาติ โดยเฉพาะประวัติศาสตรศิลปะท่ี
ปรากฏในลักษณะของโบราณวัตถุ โบราณสถานและงานโบราณคดีท้ังหลายท่ีมักจะอธิบายผาน
กรอบประวัติศาสตรหลักของชาติท่ีไมไดมีพื้นท่ีใหกับประวัติศาสตรทองถ่ิน ดังนัน้คําอธิบาย
เกี่ยวกับโบราณสถานวัตถุท้ังปวงจึงกลายเปนมรดกท่ีบรรพบุรุษ “คนไทย” เปนผูสรางข้ึน และเปน
เจาของท้ังส้ิน ในกรณีนี้เห็นไดชัดในกรณีความขัดแยงเร่ืองปราสาทเขาพระวหิารท่ีจะกลาวในบท
ตอไป ดังท่ีทราบวาอนุสาร อ.ส.ท.ทําหนาท่ีเปนอยางดใีนการสถาปนาชุดความคิดเกี่ยวกับประเทศ
ไทยท้ังในดานภูมิศาสตรและประวัติศาสตร การสรางแกนกลางดวยประวัติศาสตรแหงชาติดังกลาว 
จึงผนวกเอาความสัมพันธของประวัติศาสตรทองถ่ินท่ีสวมรอยเขาไดกับประวติัศาสตรแหงชาติ
เทานั้น สวนสถานท่ีท่ีไมลงรอยกับประวัติศาสตรแหงชาติก็ตองปรับเปล่ียนคําอธิบายและ
ความหมายใหเขากับกรอบนัน้ มิเชนนัน้ก็ไมสามารถจะต้ังอยูไดอยางมีพลัง  

นอกจากนี้การเขาถึงแหลงทองเท่ียวอีกประเภทหนึ่งก็แสดงใหเห็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
คุณคาอันเปนสมบัติของจังหวัด และสมบัติของชาติท่ีควรหวงแหน เปล่ียนความหมายของ “ปา” ท่ี
เคยเปนสถานที่ท่ีไมปลอดภยั เปนแหลงชุมโจร แหลงของโรคภัยไขเจ็บใหเปนสถานท่ีพักผอน
ทองเท่ียวตากอากาศไปในท่ีสุด อันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีรัฐสถาปนา
เครือขายทางหลวงข้ึนมาอยางเปนระบบ และการสงเสริมใหมีการพัฒนาพื้นท่ีตางๆใหพนไปจาก
สภาพปาดังกลาว ท้ังยังทําใหภูมิภาคตางๆปรากฏลักษณะเฉพาะของตนข้ึนมา เชน การสราง
ภาพลักษณของภาคเหนือใหเปนดินแดนแหงขุนเขา ภาคใตเปนแหลงทะเลอันสวยงาม หรือภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีโดดเดนไปดวยวัฒนธรรมท่ีแปลกตา 

ดังนั้นการทองเท่ียวไดสรางพื้นท่ีทางสังคมข้ึนมาสนองโลกทัศนและชีวิตทันสมัยยคุ
พัฒนาของคนในเมือง ขณะเดียวกันก็ลดทอนความสําคัญของ “ประวัติศาสตรทองถ่ิน” ท่ีอยูนอก

                                                 
166 แตก็มีบางแหลงทองเที่ยวที่ไมอาจจัดอยูใน 2 ประเภทไดอยางสนิทใจ แตก็มีไมมากครั้งนัก เชน กรณีนําเที่ยว
สวนสัตวดุสิต กรุงเทพฯ  
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กรอบการอธิบายประวัติศาสตรแหงชาติ ยิง่ไปกวานั้นกคื็อการท่ีกลุมคนเล็กคนนอย กลุมชาติพนัธ
ถูกทําใหกลายเปน “ส่ิงแปลกแยก” ออกไปจากความเปนคนไทย มิเพียงเทานัน้การทองเท่ียวยังได
เปดพื้นท่ีทางธรรมชาติออกมาเปนสวนท่ีงายตอการเขาถึงมากยิ่งข้ึน บางสวนท่ีเคยปดอยูกจ็ะ
กลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนาเขาไปพิชิต และแสวงหาความแปลกใหม แตอยางไรก็ตามปลาย
ทศวรรษ 2500 สถานการณชายแดนเร่ิมไมเปนท่ีปลอดภัยหลังจากเหตุการณ “วนัเสียงปนแตก” 
พ.ศ.2508 และการประกาศตอสูอยางเปนทางการของคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในเวลาตอมา 
ยอมทําใหการเขาถึงแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยมีอุปสรรคไมเปนไปดังท่ีหวงัไว คือไมอาจขยาย
การเดินทางไปทองเท่ียวไดท่ัวประเทศอยางแทจริง แตกระน้ันอาจกลาวไดวา จุดเร่ิมตนดังกลาว
เปนกาวเดนิสําคัญท่ีใหอํานาจแกคนในเมอืงอยางสูงในนามของการนยิามตนเอง และการทองเท่ียว
ท่ีทําใหคนไทย “พบเหน็ซ่ึงกันและกัน” 

 
อาจกลาวไดวาการสราง “พื้นท่ีทางสังคม” สวนใหญ ลวนเปนการสรางโครงสรางท่ี

เอ้ืออํานวยใหคนในเมือง ท้ังท่ีรัฐพยายามจะเปดโอกาสใหราษฏรไดเขาถึงระบบสาธารณสุข และ
ระบบการศึกษาในชีวิตประจําวันมากข้ึน ในทางออมส่ิงเหลานั้นไดทําใหราษฎรเขามาเปนสวน
หนึ่งของประเทศไทย ภายใตโครงสรางของระบบราชการท่ีรวมศูนยอยูท่ีรัฐสวนกลาง และในสวน
ภูมิภาคโดยมิไดมีสวนรวมในการปกครองใดๆ แตพยายามจะจัดรูปแบบการปกครองภูมิภาคดวย
กลไกทางสังคมดวยกลไกทางปจเจกก็คือ การออกบัตรประจําตัวประชาชนท่ีขยายไปท่ัวประเทศ 
และการควบคุมดวยกลไกของกลุมเครือขายในรูปแบบของกิจการลูกเสือและกาชาด ดวยกลไกแบบ
กลุมนี้เกีย่วของและสัมพันธกับคนในเมืองอยางลึกซ้ึง การดําเนินการดงักลาวนําไปสูความสัมพันธ
ภายใน “เครือขายคุณธรรม” ท่ีใหความชอบธรรมแกผูนําท่ีเปนคนดีในการปกครองคนท่ีอยูตํ่ากวา 
คนชนบทท่ี “โง จน เจ็บ” ซ่ึงควรไดรับการอุปถัมภ อนุเคราะห ชวยเหลือ รอรับการพัฒนา 
ขณะเดียวกนัแมรัฐจะประสบปญหาในการส่ือสารกับมวลชนท้ังประเทศในตนทศวรรษ 2500 แต
ในเวลาตอมาระบบโครงสรางทางการส่ือสารและเทคโนโลยีก็ไดมาเติมเต็มความเปนสุญญากาศ
ของรัฐ และพยายามควบคุมขาวสารจากทางรัฐในสถานการณสงครามเย็นอยางเต็มท่ี ในอีกดาน
หนึ่งทําใหธุรกิจท่ีเกีย่วของกับความบันเทิงขยายตัวมากข้ึนและแพรหลายไปสูมวลชนท้ังประเทศ 
กระน้ันดวยชองทางการเขาถึงส่ือตางชนิดกัน และรสนิยมท่ีตางไป ทําใหเกิดลักษณะเฉพาะของการ
บริโภคส่ือสําหรับคนในเมืองและคนในชนบทในเวลาตอมา นอกจากนีก้ารทองเท่ียวยังจดัวาง
ความสัมพันธทางสังคมของคนในเมืองตอ “พื้นท่ีประเทศไทย” ท่ีทําใหการเดินทางทองเท่ียวเปน
อํานาจสําคัญในการนิยามตนเอง และผูอ่ืน ขณะท่ีการทองเท่ียวก็สรางกรอบประวติัศาสตรทองถ่ิน 
และประวัติศาสตรแหงชาติข้ึนมาบนความสัมพันธของผูคนผานการบริโภคส่ืออยางอนุสาร อ.ส.ท.
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อยางนาสนใจ ซ่ึงทําไดใหผูคนโดยเฉพาะคนในเมืองท่ีมีอํานาจสามารถ “มองเห็นซ่ึงกันและกัน” 
ใน “พื้นท่ีประเทศไทย” ไดอยางเปนจริงเปนจัง 

นอกเหนือจากการวางโครงราง “พื้นท่ีทางกายภาพ” จนทําใหประเทศไทยรับรูไดจริงอยาง
ชัดเจนแลว การผลักดันใหเกิดกลไกสําคัญของรัฐในการจดัการความสัมพันธทางสังคมใน
ชีวิตประจําวัน และการบริหารอํานาจใหรวมสูศูนยกลางไดอยางม่ันคงก็เปนการสรางพื้นท่ีทาง
สังคมท่ีสําคัญของรัฐ การสรางพื้นท่ีทางสังคมดังกลาวจึงสรางองครวมของ “พื้นท่ีประเทศไทย” 
รวมกันในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีคนในประเทศไทยสัมพันธกนัโดยมีรัฐเปนตัวกลางท่ีสําคัญ ไมเพียง
เทานั้น รัฐไดเขาไปควบคุม และสานความสัมพันธในรูปแบบตางๆ โดยขออางความม่ันคง ทําให
เกิดกรอบการมองประเทศไทยไดอยางมีเอกภาพในความแตกตาง ความสามารถในการท่ีจะบูรณา
การเอกภาพรวมกันของจังหวัด และเช่ือมโยงไปสูพืน้ท่ีท้ังประเทศ บนโครงสรางทางกายภาพที่
คอยๆสมบูรณข้ึนก็เปนสวนสําคัญสวนหนึง่ และภายใตสํานึกพื้นท่ีประเทศไทยเชนนี้ก็มิไดต้ังอยู
ดวย “พื้นท่ีทางกายภาพ” และ “พื้นท่ีทางสังคม” เทานั้น แตอยูท่ีการสราง “พื้นท่ีทางความคิด” ท่ีจะ
เปนกรอบโครงสําคัญท่ีจะสรางโลกทัศนพื้นท่ีประเทศไทยในยุคพัฒนาอีกดวย “พืน้ท่ีทางความคิด”
นี้เปนชุดความคิดท่ีนําประเทศไทยเปล่ียนผานมาสูทศวรรษ 2500 อยางมีพลัง อันเปนประเด็นหลัก
ในบทตอไปกทํ็างานไปพรอมๆกับพื้นท่ีท่ีกลาวมาแลวนัน่เอง 


