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บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์การพัฒนาเมืองภูเก็ตกับการเมืองท้องถิ่นมุ่ง
ทาความเข้าใจความสัมพันธ์ในอานาจของนักการเมืองท้องถิ่นกับพื้นที่เมืองในระดับนคร ภายใต้
กรอบแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจการเมือง โดยมีคาถามการวิจัยคือ 1) ลักษณะการพัฒนาทุนนิยม
ของจังหวัดภูเก็ตเชื่อมโยงหรือมีผลต่อการเมืองท้องถิ่นอย่างไรและ 2) ทุนนิยมชนิดใดทีเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนให้เมืองภูเก็ตเกิดการพัฒนา การศึกษาครั้งนี้ได้อาศัยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่าน
การศึกษาพื้นที่เมืองของเทศบาลนครภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าทุนนิยมในเมืองนครภูเก็ตทาให้
เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจในพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งทาให้นักการเมืองท้องถิ่นที่เข้ามาแย่งชิงอานาจ
ในพื้นที่เมืองแห่งนี้ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของเมืองนครภูเก็ตผ่านโครงการพัฒนา
ต่างๆ ทาให้พื้นที่เมืองถูกขยายและพัฒนาออกไป เป็นที่ประจักษ์ว่ากลุ่มการเมืองที่ชนะการ
เลือกตั้งมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีมีเพียงกลุ่มเดียวคือ กลุ่มคนหนุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม
ล้วนแล้วแต่เป็นนายทุนในพื้นที่ที่มีการสะสมทุนทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ยุคทุนนิยมเหมืองแร่
นครภูเก็ตตั้งแต่ปี 2540 จนกระทั้ งถึงปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยทุนนิยมที่ขับเคลื่อนในพื้ นที่
เทศบาลนครภูเก็ตคือทุนนิยมวัฒนธรรม
คาสาคัญ: เมืองทุนนิยม; เศรษฐศาสตร์เมือง; เศรษฐศาสตร์การเมือง; จักรกลการเมือง
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Abstract

This articles on the study of the relationship between Phuket city’s
development and local politics aims to understand the relationship in the
power of local politicians and urban areas at the city level by using the concept
of political economy. Research questions are 1) how the capitalist development
of Phuket connects or affects local politics and 2) what kind of capitalism is the
driving force for Phuket’s development. This study relies on qualitative research
methods through the study of urban areas of Phuket Municipality. The study
results that capitalism in the city of Phuket leads to benefits for local
businesses in large scale and allows local politicians to take over the power in
this city and be benefited from the growth of Phuket City through various
development projects. These result in urban enlargement and development.
Obviously, the group of the young politician is the one and only political group
who won the election in this city for over 20 years. Their members are all local
capitalists who perform economic accumulation in areas since the period of
mining capitalism in Phuket city in 1997. Presently, Phuket municipality is driven
by culture capitalism.
Keywords: Capitalist city, Political economy, Economical politic, Political
mechanism
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บทนา

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราจะเห็นการศึกษาแบบแยกส่วนในการปกครอง
ท้องถิ่นและการศึกษาเมือง กล่าวคือ หากเป็นการศึกษาเรื่องการเมืองท้องถิ่น เราจะเห็นความ
พยายามในการอธิบายพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นที่พบบ่อยที่สุด 2
รูปแบบ รูปแบบแรกเป็นการอธิบายการเมืองท้องถิ่นโดยกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์การเมือง
ท้องถิ่น ในรูปแบบนี้มุ่งวิเคราะห์ให้เห็นบทบาทของนักการเมืองที่ มีต่อกระบวนการกระจาย
อานาจตลอดช่วงสองทศวรรษหลังปีพ.ศ.2540 มิติในการศึกษามีตั้งแต่ภารกิจอานาจหน้าที่
การจัดงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขับเคลื่อนนโยบายไปจนถึงโครงสร้าง
รูปแบบการบริหารของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ งานเขียนของมรุต วันทนากร (2549) ที่
ได้นากรอบวิธีเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นมาอธิบายให้ตรงและชัดเจนทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ทั้งผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มีการ
พิจารณาในแง่มุมอานาจของการบริหารงานนายกเทศมนตรี และคณะเทศมนตรี การเข้าสู่
อานาจของนักการเมืองท้องถิ่น
รูปแบบที่สองเป็นความพยายามอธิบายวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ การ
เลือกตั้ง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายอุปถัมภ์อัน
สอดคล้องกับงานเขียนของ เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (2558) ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ (2553) จิราภรณ์
ด าจั น ทร์ (2547) ที่ ได้ ค้ น หาค าตอบการเมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในประเด็ น การเปลี่ ย นผ่ า นเชิ ง
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทาง
อานาจในท้องถิ่นอย่างไร ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่เคยมีความเชื่อว่าเป็ น
หัวใจของการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นนั้นยังคงดารงอยู่หรือไม่ หากดารงอยู่ปรากฏ
ในรูปแบบใดโดยเฉพาะคาถามเรื่องพรรคการเมืองระดับชาติที่มีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายทางการ
เมืองในท้องถิ่น
งานวิจัยฉบับนี้ได้ค้นพบว่า ระบบทุนนิยม ได้เข้ามาทางานในเมืองภูเก็ต อย่างค่อยเป็น
ค่อยไปตั้งแต่ยุคเหมืองแร่ส่งผลให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจสูงเมือง
หนึ่งของประเทศไทย และ นักการเมืองท้องถิ่นได้ใช้ความมั่งคั่งของทุนนิยมผ่านโครงการต่างๆ
ที่ลงมาสู่เมืองภูเก็ต เพราะฉะนั้นการขยายเมืองจึงเกิดจากโครงการพัฒ นาของนักการเมือง
ท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต จากจุดนี้เองเกิดเป็นข้อต่อสู้กันทางนโยบายต่างๆของนักเลือกตั้งและ
บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ผลคือเมืองกลายเป็นพื้นที่สาคัญที่ทาให้ทุนนิยมได้ทางาน
งานวิจัยฉบับนี้จึงให้ความสนใจเมืองของจังหวัดภูเก็ตโดยมุ่งศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต
เป็นหลัก เหตุเพราะเทศบาลนครภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และเป็นเมืองขนาดใหญ่ ที่มี
ระยะของเวลาความเป็ น เมื อ งยาวนานหลายร้ อ ยปี ภายในพื้ น ที่ ข องเทศบาลนครภู เก็ ต
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ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว เป็นศูนย์การค้าการปกครอง การศึกษา มีประชากรทั้งประชากร
ดั้งเดิมและประชากรแฝงอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอีกทั้งด้วยเมืองภูเก็ตมีความสาคัญของการ
เป็นเมืองท่าเก่า เมืองแห่งเหมืองแร่ วิวัฒน์มาจนกระทั่งเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ตัวตนของเมืองภูเก็ตสร้างมูลค่าและความสาคัญของเมืองมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่ง
ปัจจุบัน

การทบทวนวรรณกรรม

1.พฤติกรรมการเลือกตั้งในการเมืองท้องถิ่นภาคใต้ผู้วิจัยได้จาแนกออกเป็น 2 ประเด็น
ได้แก่ การเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์นักการเมืองคนใต้ และการเมืองท้องถิ่น
เป็นเรื่องของจักรกลการเมือง กล่าวคือ
1.1 การเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์นักการเมืองคนใต้
Marc Askew (2551)ได้ ม องแน วคิ ด การเมื องใน ป ระเท ศไท ยผ่ า นงาน เขี ย น
Performing Political Identity: The Democrat Party in Southern Thailand ว่ า
รูปแบบของการเมืองท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคมักขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครในทางการเมือง” แต่สาหรับภาคใต้ Marc ค้นพบว่า
สาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมในภาคใต้มานานหลายสิบปี
เนื่องมาจากการสร้างอัตลักษณ์นักการเมืองคนใต้โดยการ “ชูความเป็นคนใต้” เมื่อผนวกกับการ
อาศัยเครือข่ายสมัครพรรคพวก รวมทั้งกลวิธีการหาเสียงอื่น ๆ อาทิ การปราศรัยโดยใช้ภาษา
ถิ่นในการหาเสียงทาให้ประชาชนคนใต้รู้สึกประทับใจ การสร้างความเป็นพวกพ้องนิยม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ได้ส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถยึดครองสนามเลือกตั้งภาคใต้ได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จ
ทั้งในการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นภาคใต้นับแต่ต้นทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา
1.2 การเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของจักรกลการเมือง
งานวิจัยของ เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (2558) เรื่อง หีบบัตรกับบุญ คุณ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว
พบว่า การเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องของจักรกลการเมือง อันมีเหตุผลที่มวลชนไปลงคะแนนเสียงให้
นักการเมืองด้วยความรู้สึกจงรักภักดีและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่นักการเมืองเคยช่วยเหลืออุปถัมภ์
ค้าจุน (สิ่งที่อุปถัมภ์อาจเป็นในรูปแบบของวัตถุ สิ่งของ หรือตาแหน่งหน้าที่การงาน หรือการให้
ความช่วยเหลือเมื่อมวลชนมีงานบุญต่าง ๆ) ดังนั้น การไปลงคะแนนเสียงของประชาชนจึงไม่ได้
ขึ้นอยู่กับนโยบายหรือความสามารถของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่เนื่องจากเห็นถึงผลประโยชน์
เฉพาะหน้าที่ตนจะได้รับผ่านหัวคะแนนหรือผู้นาชุมชนที่เป็นตัวเชื่อมข้อเรียกร้องของประชาชน
กับนักการเมืองเข้าหากัน
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2. การพัฒนาเมืองภูเก็ต
2.1 การปฏิบัติการทางอานาจในระดับเมือง
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (2560) ได้อธิบาย “การเมืองนคร (Urban Politics)” ไว้ในหนังสือ
เมือง กิน คน ศึกษาการทาความเข้าใจลักษณะเฉพาะของ “พื้นที่” ที่เกิดปฏิบัติการทางการ
เมืองขึ้นโดยโครงสร้างการปกครองระดับเมือง คือ การปกครองในระดับเทศบาลขึ้นไป เป็น
การศึกษาและทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตเมืองกับมิติทางการเมือง ซึ่งจะทา
ให้เข้าใจปฏิบัติการทางอานาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้มากขึ้นและเข้าใจว่าการเมืองในระดับเมืองนั้น
ไม่ ได้ มี เฉพาะเรื่อ งของการเลื อ กตั้ ง การจั ด การปกครองหรือ การออกกฎหมายเท่ านั้ น แต่
การเมืองในระดับเมืองยังเป็นตัวแสดงสาคัญที่ทาให้เกิดการพัฒนาเมืองผ่านโครงการพัฒนา
ต่างๆในระดับเมืองอีกด้วย
ญาณ์ น ภั ส สถุ ล บุ ญ พาณิ ช ย์ (2554) ได้ ท าการศึ ก ษาประเด็ น การพั ฒ นาเมื อ งผ่ าน
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ภูเก็ตสมัยใหม่ พ.ศ. 2500 -2550” โดยใช้เหตุการณ์จลาจล
เผาโรงงานแทนทาลัมคัดค้านผู้ประกอบการเหมืองแร่ดีบุกเป็นยุคเปลี่ยนสาคัญของเมือง เพราะ
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว เมืองภูเก็ตได้เข้าสู่ยุคของเมืองแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งญาณ์นภัสได้
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจของภูเก็ตในแต่ละยุค ตั้งแต่ยุค
เหมืองแร่ สู่ยุคยางพารา จนมาถึงยุคแห่งการท่องเที่ยวว่าทาให้สังคม วัฒนธรรมและเมืองภูเก็ต
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แม้ งานวิจัยดั งกล่ าวจะเป็ น การให้ ค วามสนใจศึก ษาเรื่องเมื อ งและ
การเมืองแบบแยกส่วนออกเป็นมิติ แต่ยังขาดในส่วนของเรื่องการทาความเข้าใจลักษณะของ
พื้นที่เมืองที่ที่การเมืองนั้นทางาน โดยเฉพาะพื้นที่เมืองซึ่งมีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจมากมาย
อย่างเมืองภูเก็ต

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิ ด การพั ฒ นาเมื อ ง(Urban Development)คาร์ ล มาร์ ก ซ์ (Karl Marx)ได้
วิเคราะห์ ถึงกาเนิ ดของระบบทุ นนิ ยมและกระบวนการสาคัญ ของระบบทุ นนิ ยม ทั้งในด้าน
ลักษณะการผลิตและกระบวนการสะสมทุน การก่อตัวของชนชั้น ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น
และการขยายตัวของทุน (ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย , 2556) ซึ่งจะเห็นตัวแสดงข้างต้นขับเคลื่อนอยู่
ในเมือง นอกจากเมืองจะเป็นศูนย์กลางความเจริญ ก้าวหน้า เมืองยังสามารถถูกพิจารณาใน
ฐานะของการดู ด ซั บ ส่ ว นเกิ น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ เพื่ อ ผลในการสะสมทุ น และความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ของระบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ โลก ใน
ขณะเดียวกันความสาคัญ ของเมื องคือท าให้ที่ดินกลายเป็นสินค้าตัวใหม่ที่มีราคาแพง เมือง
เปลี่ยนฐานะของที่ดินจากธรรมชาติสู่การเป็นสินค้าและเป็นต้นทุนในการผลิต
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ระเบียบวิธีวิจัย

1. การเลือกพื้นที่ในการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกทาการศึกษาเมืองและการเมืองท้องถิ่นใน
พื้นที่เฉพาะ โดยศึกษาตั้งแต่การเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของกลุ่มการเมืองที่ได้รับแรงจูงใจมาจาก
การเติ บ โตของระบบทุ น นิ ยมในพื้ น ที่ เมื อ งโดยให้ ค วามสาคัญ เมื องเทศบาลนครภู เก็ ต ทั้ งนี้
เทศบาลนครภูเก็ต มีเขตการปกครอง2 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลตลาดเหนือ มีพื้นที่ 4 ตาราง
กิโลเมตร มีชุมชน 6 ชุมชน และตาบลตลาดใหญ่ มีพื้นที่ 8.562 ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 15
ชุมชน
2. การแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาผู้วิจัยได้กาหนดช่วงเวลาในการศึกษา ได้แก่ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบัน โดยแสดงถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทางทุนนิยม ตั้งแต่วิกฤติ
เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 โดยพิจารณาตั้งแต่การกระจายอานาจปีพ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์บุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการพัฒนาต่างๆในท้องที่ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ได้ แ ก่ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ภู เก็ ต
สานั ก งานสถิติ จังหวัด ภู เก็ ต ส านั ก โยธาธิก ารและผั งเมื อ งจังหวัด ภู เก็ ต Phuket Land Use
Policy มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการพัฒนาเมือง
จังหวัดภูเก็ต (2) กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตคนปัจจุบัน,
สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 15 คน, อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน และอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต 1 คน และผู้นาชุมชน 7 ชุมชนได้แก่ ชุมชนย่านเมืองเก่า
ภูเก็ต ชุมชนสามัคคีสามกอง ชุมชนซอยต้นโพธิ์ ชุมชนสุทัศน์ ซอย2 และชุมชนหลังหอประชุม
ชุม ชนแสนสุ ข ชุ ม ชนสะพานร่วมพู น ผล 2 (3) กลุ่ ม นั ก ธุรกิ จและประชาชนในพื้ น ที่ ได้ แ ก่
ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต ประธานบริษัทภูเก็ต
พั ฒ นาเมือ งภู เก็ต จังหวัดภู เก็ ต และสื่ อมวลชนจังหวัด ภู เก็ ต นอกจากนี้ ได้มี การศึก ษาจาก
เอกสารชั้ น ต้ น (Documentary Research)การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ค้ น คว้ า จากหนั งสื อ และ
งานวิจัยทางวิชาการอื่นๆ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประกอบใน
การศึกษา

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสาคัญ ที่มีผลต่อการพัฒ นาเมืองภูเก็ตมาจาก 2 พลวัติหลัก
ได้แก่ การพัฒ นาของทุ นนิยมที่ เกิดขึ้นจากการสะสมทุนและความเจริญ ก้าวหน้าของระบบ
เศรษฐกิจในเมืองภูเก็ต และนโยบายโครงการพัฒนาที่เกิดจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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พัฒนาการทุนนิยมในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตก่อนปีพ.ศ.2540
ตามเอกสารของปเตโล (Claudius Ptolemy) นักภูมิศาสตร์และนักเดินเรือชาวกรีก
ได้บรรยายถึงเมืองภูเก็ตก่อนปีพ.ศ.2396 ว่าการตั้งถิ่นฐานชุมชนในระยะเริ่มแรกเกิดขึ้นตาม
เส้นทางคมนาคมทางน้าเพื่อให้เอื้อต่อการทาเหมืองแร่ดีบุกในการขนถ่ายสินค้าโดยเรือสาเภา
(มูลนิธิเมืองเก่า, 2557) แต่เมื่อระบบทุนนิยมเข้ามาสู่เมือง ในช่วงปีพ.ศ. 2450 -2474(อัปสร
ณ ระนอง, 2550) ทาให้รัฐไทยต้องเปิดการค้าเสรี เป็นเหตุให้กิจการเหมืองแร่ได้ขยายกลุ่มของ
ผู้ลงทุนจากเดิมผู้ครอบครองทากิจการเหมืองแร่จะเป็นกลุ่มเจ้าเมืองเพียงเท่านั้น แต่กระแสทุน
นิยมที่เริ่มเข้ามาในยุคนั้นจาให้รัฐต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนอื่นได้เข้ามาสู่กิจการเหมืองแร่ใน
พื้ น ที่ เขตเมื องภู เก็ ตโดยเฉพาะกลุ่ ม ชาติ ตะวันตก ดังจะเห็ น ได้จากตารางแสดงจานวนผู้ข อ
ประทานบัตรทาเหมืองแร่ ตามตารางข้างล่างนี้
นามผู้ขอ
1.มิสเตอร์ แมลคาตันกัน
2.บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ ทิน เทรดดิง
3.โรเบิน รอท คลูนิส
4.มิสเตอร์ เฮนรี่ ยี สก๊อต
5.บริษัทไซมิศตินซินติเก็ตลิมิเต็ด
6.บริษัทอีสเอเชียติค
7.บริษัทดงกาคอมเปานด์

ใต้บังคับ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
เดนมาร์ก
อังกฤษ

ขนาดที่ดิน
ไร่ งาน วา
39
1
68
1800 190 1
3000 31
105
111
2
76

ชื่อตาบล อาเภอ
สามกอง เมือง
อ่าวภูเก็ต เมือง
สามกอง เมือง
นาคา
เมือง
นาคา
เมือง
นาคา
เมือง
บางเหนียว เมือง

ตารางที่1 ที่มา : “เรื่องบัญชีรายชื่อบริษัทที่ทางการเข้าควบคุมและจัดการกิจการหรือ
ทรัพย์สินในจังหวัดภูเก็ต, พ.ศ.2485”
จุดเริ่มต้นของการขยายเมืองในเขตเทศบาลนครภูเก็ตคือบริเวณรอบที่มีแหล่งแร่ดีบุก
มากมายมหาศาล ณ หมู่บ้านทุ่งคา (บริเวณสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 ปัจจุบัน) เมื่อกิจการ
เหมืองแร่เติบโตทาให้เมืองขยายตัวตามความเติบโตของอาชีพในเมืองนั้น ๆ ซึ่งเมืองภูเก็ตมี
อาชีพหลักคือ การทาเหมืองแร่ เมื่อกิจการเหมืองแร่ขยาย (ถนอม พูนวงศ์, 2556) จึงมีความ
ต้ อ งการแรงงานชาวจี น ในการท าเหมื อ งแร่เพื่ อ เป็ น กุ ลี จ านวนมาก ความต้ อ งการดี บุ ก ใน
ตลาดโลกทาให้อุปสงค์ต่อแรงงานทาเหมืองแร่เพิ่มขึ้น แรงงานเหล่านี้มีมากขึ้นทุกปี ซึ่งสาหรับ
ระบบทุนนิยม แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญอย่างหนึ่ง ทาให้เกิดคลื่นแรงงานอพยพจาก
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จีนเข้าสู่เมืองภูเก็ตด้วยเหตุจูงใจทางเศรษฐกิจ เกิดตลาดแรงงานสองตลาดระหว่างอุตสาหกรรม
เมืองแร่และการค้าขายที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเหมืองแร่ ขายอุปกรณ์ขุดแร่ และ
จากการขายเครื่องอุปโภคบริโภคในเมืองภูเก็ต ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทั้งจานวนประชากร
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังปรากฏเมื่อ พ.ศ. 2484 ชุมชนและบ้านเรือนในบริเวณตลาดทุ่งคา
เพิ่มขึ้นกว่า 100 หลังคาเรือน ก่อนที่จะขยายเป็น 674 หลังคาเรือน ในพ.ศ.2502 (ที่มา: สถิติ
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครภูเก็ต) การทาเหมืองแร่ดีบุกช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
ทั้งจากการค้าขายและด้านการใช้แรงงานของชุมชนในละแวกนั้นและแรงงานจากต่างถิ่น คนที่
เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่จะต้องใช้เครื่องบริโภคอุปโภคจานวนมาก จึงมีอาชีพมากมายที่เกิดขึ้น
จากการทาเหมืองแร่ส่งผลให้เมืองภูเก็ตกลายเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย และกลายเป็น
เมืองที่มีรายได้มากเป็นอันดับต้นๆเมืองหนึ่งของประเทศไทย
การขยายตั วทางเศรษฐกิจของเมื อ งภู เก็ต เป็ น แรงผลั ก ดัน ให้ รัฐบาลต้ องรีบ จัด การ
ปกครองให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจเมือง กระทั่งมีการจัดการปกครองแบบเทศาภิบาลภูเก็ต และ
ได้ป ระกาศยกฐานะให้ เมื องภู เก็ต มี ฐานะเที ยบเท่ ากับ เมื องถลางในชั่ วระยะเวลาเพี ยง 4 ปี
เท่านั้น ทาให้เมืองภูเก็ตมีฐานะโดยอาณาเขตและความสาคัญทางปกครองเทียบเท่า เมืองถลาง
ซึ่งเคยเป็นเมืองใหญ่กว่า และการยกฐานะของเมืองภูเก็ตให้สูงขึ้นเช่นนี้ทาให้เมืองเติบโตและ
ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก และยิ่งตลาดโลกต้องการแร่ดีบุกมากขึ้นความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ของเมืองภูเก็ตก็ยิ่งเด่นชัดขึ้น ทางรัฐบาลได้เลื่อนฐานะเมืองภูเก็ตอีกครั้งโดยไม่ต้องไปอยู่ภายใต้
การดู แ ลของหั ว เมื อ งใหญ่ ๆ ในภาคใต้ อี ก ต่ อ ไป จึ งกล่ าวได้ ว่ า ฐานะเมื อ งภู เก็ ต ในด้ านการ
ปกครองสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การเกิดทุนนิยมท้องถิ่นหลังปี 2540
ผลพวงของวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้ น ฐานเศรษฐกิจ
จังหวัดภูเก็ตในภาพรวมทั้งจังหวัด วิกฤตเศรษฐกิจทาให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวส่งผลทาให้ราคาที่ดิน
ทั้งเกาะภูเก็ตตกต่าจึงเป็นสิ่งจูงใจดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดิน เกิดทุนข้ามชาติและ
ทุนระดับชาติ ซึ่งทาให้พื้นที่ (space) จังหวัดภูเก็ตเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดินกลายเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางต่อกระบวนการสะสมทุน (วีระพงศ์ ยศบุญ เรือง,
2560) ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับ พื้ นที่ เทศบาลนครภู เก็ ตด้วยที่ ตั้งที่ เป็ น พื้ น ที่ เมืองเก่า เป็ น
ศูนย์กลางการค้าและการปกครอง เป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์เป็นหลักไม่ได้
มีชายหาดซึ่งเป็นจุดขายที่สาคัญสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างพื้นที่เมืองป่าตอง หรือ
พื้ น ที่ เมื อ งกมลา ดั งนั้ น พื้ น ที่ เมื อ งเทศบาลนครภู เก็ ต จึ งไม่ ได้ ถู ก พั ฒ นาเมื อ งด้ ว ยทุ น นิ ย ม
ระดับ ชาติและทุ นนิ ยมข้ามชาติเฉกเช่น พื้ นที่ เมืองอย่างเทศบาลเมืองป่าตอง อย่างไรก็ตาม
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ความสาคัญ ของเมื องนครภูเก็ตมีหน้าที่ ของเมืองที่เด่นชัดมาตลอดนั้นคือการเป็นเมืองแห่ ง
การค้าและวัฒนธรรมและเป็นมาเช่นนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเวลาร่วมกว่าร้อยปี ดังนั้น
นักการเมืองท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้นาวัฒนธรรมอันมีอยู่ในพื้นที่นับร้อยปี มาแปรเป็น
สินค้าโดยมีทุนอุตสาหกรรมและทุนภาคบริการเป็นกาลังสาคัญที่ทาให้เกิดทุนนิยมวัฒนธรรมขึ้น
ในพื้นที่ จะสังเกตได้ว่าเศรษฐกิจเทศบาลนครภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังเกิด
โครงการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของเทศบาลนครภูเก็ต
บทบาทของการเมืองท้องถิ่นกับการพัฒนาเมืองภูเก็ต
การเข้ามาพัฒนาพื้นที่เมืองให้ฟื้นคืนชีพกลับมาค้าขายและทาให้เศรษฐกิจของเมือง
กลับมารุ่งโรจน์ได้อีกครั้งถือเป็นนโยบายสาคัญของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ตที่ได้
วางนโยบายเกี่ยวกับเมืองเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเพราะประชาชนต้องการทราบว่าเมืองจะ
เดินหน้าไปในทิศทางใด ดังนั้นโครงการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้าดังที่
เคยเป็นมาในอดีตเป็นสิ่งที่นักการเมืองท้องถิ่นต่างตระหนักดีว่าจะช่วยสร้างฐานเสียงในการ
เลือกตั้งได้ แต่การพึ่งพิงทุนจากข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทุนข้ามชาติหรือทุนระดับ ชาติเป็นสิ่งที่
เป็ นไปได้ยากและไม่ ส ามารถท าให้ เมื อ งพั ฒ นาได้อย่างยั่งยืน ดั งนั้น การใช้ทุ นที่ มี อยู่เดิมใน
ท้องถิ่นมาพั ฒ นาเมืองย่อมจะเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้อย่างเป็ นรูปธรรมมากกว่า ทุนท้องถิ่นที่ว่า
ได้แก่ ทุนวัฒนธรรม ความสาเร็จของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจย่านเมืองเก่า นอกจากจะทาให้
ฐานคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นแล้ว นักการเมืองท้องถิ่นที่ถือครองที่ดินในพื้นที่ย่านเมืองเก่าและ
บริเวณใกล้เคียงต่างก็ได้รับประโยชน์มหาศาลจากค่าเช่าที่ดินที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่า 5 เท่า
ผลการศึกษาพบว่า นักการเมืองท้องถิ่นพยายามใช้ประโยชน์จากโครงการที่ตัวเองเป็น
ผู้กาหนดหรือโครงการที่กาหนดโดยโครงการระดับชาติหรือแม้กระทั่งโครงการใหญ่จากเอกชน
ผ่านที่ดินที่ที่ตนเองหรือเครือญาติเป็นผู้ถือครอง หรือที่ดินที่ตนมีผลประโยชน์ เพื่อพัฒนาความ
เป็นเมือง (Urbanization) ออกไป โดยมีจุดมุ่งหมายอันมีนัยที่สาคัญ 2 ประการ คือ 1) เพิ่ม
มูลค่าในที่ดินที่ตนเป็นผู้ครอบครองซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญ และ 2) พัฒนาเมืองออกไป
เพื่อรักษาฐานคะแนนเสียงของกลุ่มเอาไว้ การเมืองท้องถิ่นของเทศบาลนครภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่ให้
นายทุ น (นั กธุรกิจ) เปลี่ ยนทุ น ธุรกิจเข้าสู่ พื้ น ที่ แห่ งอานาจ โดยใช้ทุ น ท้ องถิ่นที่ สะสมมาใน
รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุนการค้า ทุนบริการ ทุนเหมืองแร่ และใช้เงินหรือทุนเหล่านี้ผันตัวเอง
เป็นหนึ่งในคณะเทศมนตรีเพื่อจะได้ใช้อภิสิทธิ์จากตาแหน่งดาเนินการและกาหนดนโยบายที่เอื้อ
ให้ตนเองและพรรคพวกแสวงหารายได้และกาไรจากพื้นที่เมืองหรือแม้กระทั่งการเข้าไปกุมและ
จั ด สรรค่ า เช่ า ทางเศรษฐกิ จ (Economic Rent) ท าให้ นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น เหล่ า นี้ ส ามารถ
แสวงหากาไรในอัตราที่มากกว่าระดับปกติที่เกิดขึ้นในตลาดแข่งขันทั่วๆ ไป

206 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)
การก่อรูปของนักการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลนครภูเก็ตมาจากการขยายตัวของชนชั้นที่
มีอานาจทางเศรษฐกิจและใช้ฐานธุรกิจเข้าสู่อานาจทางการเมือง กลุ่มการเมืองที่มีบทบาท
ส าคั ญ ในพื้ น ที่ เทศบาลนครภู เก็ ต มาตั้ งแต่ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2518 ได้ แ ก่ กลุ่ ม คนหนุ่ ม ตลอด
ระยะเวลาหลายทศวรรษ กลุ่มคนหนุ่มคือผู้กุมอานาจในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตมาโดยตลอด
แม้ในการเลือกตั้งแต่ ละครั้งจะมีกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มชาวบ้านสร้างสรรค์ กลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็น
คู่แข่ง แต่ก็ไม่สามารถชนะกลุ่มคนหนุ่มได้เลย ทั้งนี้การสะสมทุนของกลุ่มคนหนุ่มเกิดจากรวมตัว
ของนักธุรกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2540 ผู้นาคนกลุ่มคนหนุ่ม มี 2 คนได้แก่ ร้อยโทภูมิศักดิ์
หงส์หยก และนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ทั้ง2ตระกูลเกิดจากการสะสมทุนมาตั้งแต่อดีต
ตั้งแต่ทุนเหมืองแร่และทุนพ่อค้าทั้งสิ้น โดยตระกูลหงส์หยกเป็นตระกูลเก่าแก่ที่สุดตระกูลหนึ่ง
ของจังหวัดภูเก็ต เป็นตานานนายเหมืองแร่ที่มีที่ดินของเหมืองแร่เก่าทั้งในตัวเมืองภูเก็ตและ
บริเวณใกล้เคียง ดังนั้นจึงมีการสะสมทุนมาตั้งแต่สมัยทุนนิยมเหมืองแร่เรื่อยมาและกลายเป็น
รากฐานสาคัญของการนาทุนของตนเองและครอบครัวหรือเครือญาติที่สะสมมา ลงทุนในธุรกิจ
การเมือง การได้เข้าสู่สนามการเมืองท้องถิ่นในระดับเมืองทาให้มีแนวคิดที่จะพัฒนาผืนแผ่นดิน
เหมืองแร่ที่ทรุดโทรมและไม่ ก่อให้เกิดรายได้พลิกฟื้นที่ดินและทาให้เกิดมูลค่าผ่านโครงการ
พัฒนาของเทศบาลนครในขณะที่มีอานาจในการบริหารท้องถิ่นในสมัยที่ดารงตาแหน่งซึ่งถือว่า
เป็นการแสวงหาความได้เปรียบจากการเข้าสู่วงการการเมืองท้องถิ่น สาหรับตระกูล สุวรรณ
ศุภพนา เป็นตระกูลที่สะสมทุนมาจากการเป็นเป็นนักธุรกิจที่ค้าขายทองในพื้นที่เมือง และเข้าสู่
การเมืองท้ องถิ่นโดยการสืบ ทอดอานาจต่อจากผู้นาคนก่อน จึงกล่าวได้ว่าการเมืองท้องถิ่น
เทศบาลนครภูเก็ตสามารถมองได้สองทางคือ กลุ่มแรกเป็นนักการเมืองที่สร้างฐานธุรกิจแล้วเข้า
สู่พื้นที่ทางการเมือง อีกกลุ่มคือการใช้การเมืองเพื่อขยายฐานทางธุรกิจ สาหรับตระกูลหงส์หยก
มีการใช้อานาจทางการเมืองเข้าไปสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อขยายฐานทางธุรกิจ

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการศึกษาพัฒ นาการของระบบทุนนิยมที่มีผลต่อการพัฒ นาเมืองในของเขต
เทศบาลนครภูเก็ต พบว่าเทศบาลนครภูเก็ตในอดีตเป็นเมืองศูนย์การค้าที่พัฒนามาจากการเป็น
เมืองท่าเรือที่มีคนจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อทาการค้าจานวนมากทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจึง
ทาให้ภูเก็ตได้เริ่มก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเหมืองแร่ด้วยการสะสมทุนขั้นพื้นฐานอัน
ได้แก่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็น
สินค้า เมื่อทุนนิยมในเมืองเติบโตส่งผลให้เมือง(Urban)เจริญและได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ
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เศรษฐกิจที่โตอย่างก้าวกระโดด (พิ ชญ์ พงษ์สวัสดิ์ , 2552)การศึกษาในส่วนนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ที่มองเมืองมีหน้าที่ในฐานะของการดูดซับส่วนเกิน
เพื่อผลในการสะสมทุน โดย ในขณะเดียวกันความสาคัญของเมืองคือทาให้ที่ดินกลายเป็นสินค้า
ตัวใหม่ที่มีราคาแพง เมืองจึงเป็นฐานปัจจัยการผลิตที่สาคัญของระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
อย่างไรก็ตามทุนนิยมในเมืองภูเก็ตไม่ไ ด้เกิดโดยตรรกะทุนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการที่
การเมืองท้องถิ่นเข้าไปมีผลในการขยายเมืองด้วย และในขณะเดียวกันนักการเมืองท้องถิ่นก็
อาศัยทุนนิยมเพื่อขยายฐานทุนของตนเองผ่านโครงการพัฒนาเมือง ในขณะที่การศึกษาเรื่อง
เมือง เช่นหีบ บัตรกับ บุญ คุณ เป็น การมุ่ งจุดสนใจไปที่ระบบอุปถัมภ์ที่ ให้ ความสาคัญ กับการ
เลื อ กตั้ งที่ มี แ ค่ 4 ปี ค รั้ง ซึ่ งไม่ ส ามารถท าให้ เห็ น ภาพว่าเมื อ งเมื อ งหนึ่ งว่าเติ บ โตได้ อ ย่ างไร
สอดคล้องกับงานของผาสุก พงษ์ไพจิตร (2549) ที่มองว่าการที่นักธุรกิจเข้ามามีบทบาทกับ
การเมืองเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจในรูปแบบหนึ่งเพื่อช่วยคุ้มครองหรือมีอภิสิทธิ์
ในทางธุรกิจ ในกรณีของจังหวัดภูเก็ต กลุ่มทุนจาแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ ทุนท้องถิ่น ทุน
ระดับชาติ และทุนข้ามชาติ ซึ่งพื้นที่เมืองในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทุนนิยมที่มีบทบาทมากที่สุด
ที่ทาให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคือทุน นิยมวัฒนธรรมเพราะทุนนิยมวัฒนธรรมใน
เมื อ งภู เก็ต ถู ก น ามาเพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ (space) ในเมื อ ง เพราะฉะนั้ น การขยายเมื องเกิด จาก
โครงการที่ ม าจากการเมื องท้ องถิ่นเป็ น ส่ วนสาคัญ ทั้ งหมดนี้ จึงเป็ น ส่วนประกอบสร้างและ
แรงจูงใจในการที่นักการเมืองท้องถิ่นมาเล่นการเมืองในระดับเมือ ง เมื่อเมืองเป็นพื้นที่สาคัญที่
ทาให้ทุนนิยมทางาน การเมืองท้องถิ่นนครภูเก็ตในระดับเมืองจึงเป็นการเมืองที่มีความน่าสนใจ
ในมิตินี้ สาหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ทุนนิยมท้องถิ่น การเมืองท้องถิ่น และเมือง คือ
3 ประสานสาคัญที่ส่งเสริมและทาให้พื้นที่เมืองนครภูเก็ตพัฒนาได้อย่างยั่งยืนจนมาถึงปัจจุบัน

สรุป

ทุนนิยมท้องถิ่นหรือทุนนิยมวัฒนธรรมมีผลต่อการสร้างเมืองในเทศบาลนครภูเก็ตและ
ส่งผลไปถึงการเมื องในระดั บ ท้ องถิ่น เพราะผลประโยชน์ ท างธุรกิจขนาดใหญ่ ในเมื องท าให้
นักการเมืองที่เข้ามา ได้รับผลประโยชน์จากเมืองที่เติบโต ดังนั้นเมือง (urban politics) จึงเป็น
พื้นที่ของการต่อสู้เชิงอานาจ และการต่อสู้ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้การเมืองใน
ระดับเมืองของเทศบาลนครภูเก็ตจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเมืองภูเก็ต
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