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Politics of Fighting Bull Gambling
in the Southern of Thailand
รงค บุญสวยขวัญ

Rong Boonsuaykhwan
บทคัดยอ

บทความชิ้นนี้ตองการอธิบายเกี่ยวกับการเมืองที่หมายถึงอํานาจ การยอมรับ
การใชอํานาจจากการยอมรับเพื่อครอบงํา การตอบโต ทาทาย และการไดอํานาจ หมายถึง
ตําแหนงทางสังคมการเมือง และผานวิถีชีวิตพนันชุมชนหรือวัฒนธรรมพนันของชุมชน
ที่ดํารงอยูท า มกลางพนันสมัยใหมทผี่ วู จิ ยั เลือกสรร “การพนันพืน้ บานวัวชน” อันเปนพนัน
ชุมชนหรือพนันพื้นบานที่นิยมชมชอบของผูคนภาคใตตลอดมา ทําการศึกษาปรากฏการณ
จากภาคสนามดวยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนี้ และสังเกตการณในพื้นที่
ในชวง พ.ศ. 2554 - 2556 มาพรรณาความและการวิเคราะหเชิงตีความจากปรากฏการณ
หรือแบบแผนพฤติกรรม การแสดงออกที่เกิดซํ้า ๆ และการประมาณคา
ผลการศึกษา ประการแรก วัวชนในฐานะการเมืองนั้น เปนกิจกรรมที่สามารถ
เปนแหลงการใชอํานาจทางสังคมของบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหเปนที่ยอมรับทางสังคมสูง
และจากหนวยงานราชการ ถึงความ “เปนนักเลง” หรือ “นายหัว” ในลักษณะที่ “เรียกฟา
ตองขาน ถามดินตองตอบ” เพราะมีบุคลิกลักษณะ “อิสระ ใจถึง พึ่งได” คือ ชอบอิสระ
ในการปกครองตนเองตามศักยภาพของตนเอง โดยที่ผูใดที่เขามาเกี่ยวของในปริมณฑล
ของอํานาจนีจ้ ะตองปฏิบตั ติ ามกฎ กติกา บรรทัดฐานของพนันนีอ้ ยางเครงครัด เชนเดียวกับ
การยอมรับอํานาจจากภายนอกไดแตตอ งไมขดั กับอํานาจหรือบรรทัดฐานของการพนันวัวชน
กําหนดไว ทําใหพื้นที่บอนวัวชนเปนพื้นที่มีอํานาจอื่นนอกอํานาจรัฐ จึงเปนปริมณฑลของ
อํานาจพิเศษที่มีการใชอํานาจผกผันไปตามบุคลิกภาพของนายบอน คนจํานวนมากและ
โดยเฉพาะนายบอนวัวชนและกลุมวงในของบอนพนันพื้นบานนี้กลายเปน “นักเลง” หรือ
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“นายหัว” ทีม่ บี คุ ลิกจําเพาะดังทีก่ ลาวแลว ทําใหนกั เลงหรือนายหัวจึงมีโอกาสอางสถาปนา
อํานาจนําเพื่อการบริหารจัดการอํานาจนอกอํานาจรัฐ ทามกลางบริบทการเมืองแบบรัฐ
นิยมเชิงชนชั้นนํา เมื่อรัฐไทยไดมอบอํานาจและกระจายอํานาจรัฐสูหนวยงานระดับลาง
พบวาเกือบทุกบอนพนันวัวชนจะมีบุคคลของบอนหรือในเครือขายของบอนวัวชนสามารถ
แปรเปลี่ยนการยอมรับเกียรติภูมิ เกียรติยศ อันเปนพลังอํานาจทางสังคม เขาครอบครอง
อํานาจรัฐในทองถิน่ ผานกระบวนการเลือกตัง้ กลาวไดวา “ความเปนนักเลงวัวชน” ไดถกู
แปรเปลี่ยนสูความเปน “นักการเมืองทองถิ่น” หรือ “ผูบริหารทองถิ่น” และเปน
“พนักงานปกครองทองที่” ตลอดจนผนวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนอื่น ๆ เขามาไว
ที่บุคคลหรือคนในเครือขายพนันวัวชนดวย จึงเทากับวาไดมีการบูรณาการเชิงอํานาจ
ในชุมชนทองถิ่นใหม เกิดผลของ “ความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการครอบครองและใช
อํานาจ” สรางการยอมรับหรือครอบงําที่มีประสิทธิภาพในปริมณฑลชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ
สวนประการที่สอง การพนันวัวชน ในฐานะที่เปนกิจกรรมพนันเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนที่ปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการพนันรวมสมัยอื่น ๆ อันเปนปฏิบัติการของการพนัน
ยุคโลกาภิวัตน พนันวัวชนจึงตองทาทายกับการพนันแบบใหมที่พัฒนาขึ้นดวยอุปทานและ
อุปสงคการเลนดวยกระบวนการจัดการแบบวิทยาศาสตรที่ขับเคลื่อนของทุนนิยมและ
เสรีนิยมใหม แตวัวชนเปนการพนันพื้นบานดํารงอยูดวยการใชภูมิปญญาผสมผสาน
วิทยาการแบบใหม ไมมีแบบแผนการเลน การพนันแบบนี้ตองใชสมาธิ ตั้งใจ อดทน
มีกติกาที่มีเฉพาะกลุม ทั้งนี้ตองเดินทางลงสูบอนหรือสนามวัวชนดวยตนเอง เปนการพนัน
ที่ตองสัมพันธแบบหนาตอหนาในบอนวัวอันรอนระอุ เชนเดียวกับตองหนีการตีตราเชิงลบ
จากนักอนุรักษ และนักสิทธิสัตวที่มักจะอางสิทธิ์ของสัตว (วัว) วาดวยความรุนแรงหรือ
ทารุณสัตว สวนนักพนันตีคาวาวัวชนเปนกิจกรรมบันเทิงและการอนุรักษสายพันธุวัว
พื้นบาน การรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน เปนวัฒนธรรมพื้นบานที่ตอรอง ทาทาย
วัฒนธรรมพนันแบบใหมของโลกและคานิยมการอนุรักษสัตวที่นําโดยตะวันตก
คําสําคัญ การเมือง พนันวัวชนภาคใต

Abstract
This article aimed to explain about politics which was defined as
power, acceptation, using of power for domination, reaction, challenge, and
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getting power was defined as position of politics society which was how to be
through cultural way of community. The researcher selected “Fighting - Bull
native gambling” which is continuously popular among people in the Southern
as a case study by studying in the phenomenon field study “Fighting - Bull
gambling” from 2011 - 2012.
The research result revealed that firstly, fighting - bull in the term of
politics is the activity which is defined as the social area of power interaction of
stakeholders including the casino owners, bull owners, and gamblers. The first
two groups are acceptable from state institutions, politics or society as “the
gangster” or “the leader” like the Thai proverb “call the sky, it replies; yet
ask the earth, it answers” because of their autonomous, brave and dependable
characteristics. They have their own potential autonomy for self - governing
their community and social groups. Anyone who involves with gambling needs
to follow their rules and norms strictly. The casino owners are also available to
accept the outside power which is not against their rules or norms in the casino.
Therefore, the casino owner employs the power in special area that is depending
on their personality. Many people and especially bull owners and internal
groups in the casino in this cultural native gambling will become the gangster
or the leader who had the special characteristics. It influenced the gangster or
the leader to have a chance to refer their power for self - governing, to have
the role to manage the power outside the state authority through the acceptation
of people among the development of elite politics context. When Thai state
delegated power to the lower level, the power decentralized in region government
and local government system which is economy related to central government.
It was found that in almost of the fighting bull casinos, there would be a person
of a casino or in network who would change the acceptation, prestige which
are social power and could dominate state power in local government through
the election process, that is “the fighting bull gangster” had been changed
to “the local politician” or “the local executive” and “region governing
officer” and attached to economic activities of other communities to a person
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of a casino or in network. So, it was the power integrated in a new community
to “entirely govern and use of power” and created the acceptation or effective
domination in the community.
Secondly, fighting bull gambling as the gamble activity which is cultural
community related to the other contemporary gambling activities which were
globalized practicing. Fighting bull gambling which is the native gambling has
to challenge with the new gambling which was developed from playing by
demand and supply in scientific management processes which were activities
forced by capitalism and neo - liberalism. However, fighting - bull gambling
existed by wisdom and new science: there was no pattern for gambling playing,
it needed concentration, attention, tolerance, specific rule of group. Moreover,
fighting - bull gambler had to travel to the casino or the field by himself to gamble
face to face in the casino which was not convenient. At the same time, he had
to avoid negative stamping of animal conservatives who refer to animal right
(bull) that the owners could not make any violence to animals. In the gambler’s
opinion, fighting - bull is a native gambling or entertaining activity and a strain
conservation which is valuable to maintain community cultural way. It is the
native culture which negotiates and challenges to new global cultural gamble
and the value of animal conservation leading by the West.
Keywords: Politics, Fighting Bull Gambling in the Southern

ความนํา

การเขาใจการเมือง นั้นมีหลายวิธีหลายมุมมอง ในที่นี้จะทําความเขาใจการเมือง
การพนันวัวชนซึ่งเปนการพนันเชิงวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของประชาชนในภาคใตของไทย
ดังนั้น การศึกษาการพนันวัวชนเพื่อทําความเขาใจการเมืองที่หมายถึงอํานาจ การใช
อํานาจในการครอบงํา การตอบโต ทาทาย และการไดอํานาจหมายถึงตําแหนงทาง
สั ง คมการเมื อ งผ า นวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน โดยผู  วิ จั ย เลื อ กเอา “การพนั น
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วัวชน” หรือ “กีฬาวัวชน”1 มีและเปนที่นิยมของผูคนภาคใตตลอดมา “การพนันวัวชน”
ในที่นี้จึงพอจะเปนตัวแทนของวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมชาวใตเพื่อการอธิบายทําความเขาใจ
การเมืองอันเนนที่เปนพลังอํานาจทางสังคม (social power) ดังที่อาคม เดชทองคํา
ในงานชือ่ “หัวเชือกวัวชน” อธิบายเชิงตีความวามีลกั ษณะจําเพาะของวิถปี ระชาชนคนใต
วา “วัวชน” เปนเหมือน “ตาหนา” ที่จําเพาะ บงบอกถึงพฤติกรรมชาวใตในดานอํานาจ
หลากหลายมิติ2 แตงานชิ้นนี้ผูวิจัยตองการสรางคําอธิบายที่แตกตางและเพิ่มเติมตอขึ้นไป
โดยตองการอธิบายวา การพนันวัวชนนั้นมีความเปนการเมืองเพราะเปนกิจกรรมที่ตอง
ปฏิสัมพันธทางอํานาจ เปนกิจกรรมที่สามารถสงผลใหกาวสูตําแหนงทางการเมืองดวยการ
มีประโยชนหรือบางกรณีอาจจะมีการขัดแยงเกี่ยวของดวย นอกจากนี้สถานะของการ
พนั น วั ว ชนในกระบวนการปฏิ สั ม พั น ธ กั บ กิ จ กรรมการพนั น ชนิ ด อื่ น ๆ ในสมั ย ใหม
อันเปนการพนันรวมสมัยที่ทรงพลังของกิจกรรมการพนันในการดึงเอาผูคนจํานวนมาก
ทั่วโลกใหเขารวมกิจกรรมการพนันรวมสมัยผานกลไกทางเทคโนโลยีที่เลนเหมือนกันทั้ง
โลกเฉกเชนในปจจุบัน ความเปนการเมืองของพนันวัวชนจึงอยูที่การเปนกิจกรรมการพนัน
พื้นบานที่ทาทาย ตอบโต แขงขันหรือเคลื่อนไหวทามกลางการพนันสมัยใหมที่นิยมกัน
ทั้งโลกได กิจกรรมนี้จึงเปนเพียงกรณีตัวอยางหนึ่งในการอธิบาย เขาใจมโนทัศนการเมือง
ที่ แ ตกต า งจากกระแสหลั ก ผ า นกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมพื้ น บ า น มโนทั ศ น ก ารเมื อ ง
ที่สามารถเขาใจจากการทาทายดวยพนันชุมชนกับพนันแบบใหม ดวยเหตุนี้ การพนันวัวชน
จึงตองการจะอธิบายและอภิปรายถึงความเปนการเมืองจากการศึกษาผานวัฒนธรรมพนัน
พื้นบานผานการศึกษาภาคสนามการพนันวัวชนในพื้นที่ภาคใต ในชวงธันวาคม พ.ศ. 2554
- มีนาคม พ.ศ. 2556
ปรับปรุงจากวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจการเมืองการพนันวัวชนในภาคใต” จากการสนับสนุน
ของศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556. บทความเสนอในการประชุมวิชาการ
เรื่อง “การพนัน อํานาจทามกลางกระแสปฏิรูป” วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ หองประชุม โรงแรม
รามาการเด็น กรุงเทพมหานคร
2
เชน พลังอํานาจของนายสนามหรือนายบอนวัวชน ความสัมพันธของนายบอนกับอํานาจ
ราชการหรือขาราชการ ความสัมพันธกับนักการเมือง ความสัมพันธกับผูคนในสังคม และผลของการ
อยูในสังคมการพนันวัวชนกับกิจกรรมอื่น ๆ เชน การไดตําแหนงทางการเมือง การรักษาตําแหนงทาง
การเมือง เปนตน ในงานชิ้นนี้ จะไมอธิบายในสวนนี้
1
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แนวคิด

คําวา การเมือง3 นัน้ เปนคําทีม่ คี วามหมายเชิงปทัสถาน เพราะมีความหลากหลาย
แนวความคิดมักจะแฝงไวดวยคานิยม ความรูสึก อารมณ ความตองการ ความปรารถนา
ตามที่ผูใหนิยามอยูเสมอ ๆ เชนเดียวกับการจะเขาใจการเมืองจากวิถีชีวิตวัฒนธรรมนั้น
ตองเขาใจจากความหมายการปฏิบัติ หรือที่สะทอนอยูในความคิด ความเชื่อ คานิยมดวย
ทําใหการเมืองในที่น้ีจึงหมายถึง อํานาจทางสังคมและการใชอํานาจทางสังคม (social
power & use of power) ของตัวกระทําทางอํานาจที่อยูในสังคมการเมืองที่หลากหลาย
ทั้งการปฏิบัติและในรูปแบบแนวคิดการครอบงํา อิทธิพล เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และ / หรือ
เปนผลพวงของวิถที ปี่ ฏิบตั จิ ากอดีตทีผ่ า น ๆ มา จนกอเกิดการยอมรับทีส่ ง ผลตอสถานภาพ
คือ การยอมรับทางสังคม ทําใหสามารถครองความยิ่งใหญหรือสรางความยิ่งใหญขึ้นมา
ใหมใหปรากฏในรูปแบบตาง ๆ เชน ครอบครองตําแหนงทางการเมืองและทางธุรกิจ
กลาวเฉพาะการปฏิบัติการทางสังคมมีทั้งการใชอํานาจตรงหรือการใชอํานาจแบบเปดเผย
และการใชวิธีการที่ซอนเรนผานกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม ในที่นี้คือ “การพนันวัวชน”
ที่เปนพื้นที่ปฏิบัติการทางอํานาจ
นอกจากนี้ การกลาวถึงการเมืองในอีกมิติหนึ่ง คือ กิจกรรมหรือปฏิบัติการ
ตอบโต ทาทาย อาจจะออกมาในรูปแบบเชิงสัญลักษณ และกระบวนการทําใหเปนปกติ
หรือการทําเฉย ๆ การปรับตัวของกลไกกระบวนการทางวัฒนธรรมเหลานี้ คือ อํานาจ
(การเมือง) ของการทาทาย การตอบโต หรือปฏิกิริยาเชิงอํานาจดวย งานสังเคราะหขอมูล
เชิงชุมชนของไทยในภาคใตอยางงานของสุธิวงศ พงศไพบูลย ปราชญชาวใตไดอธิบายไว
จากการปริวรรตวรรณกรรมสุทธิกรรมชาดกแสดงใหเขาใจไดถงึ คานิยมทางอํานาจของชาวใต4
คํ า ว า การเมื อ งเป น แนวคิ ด ที่ มี ค วามหมายเชิ ง ปทั ส ถาน ในทางวิ ช าการรั ฐ ศาสตร ไ ด มี
นักวิชาการอธิบายไวหลากหลาย ผูวิจัยสรุปนํามาเสนอ 7 แนวคิด คือ 1) การเมืองตองพูดถึงอํานาจ
2) การเมืองก็คือกิจกรรมการตอสู การแขงขัน การแยงชิงอํานาจ 3) การเมืองคือกิจกรรมการจัดสรรสิ่ง
ที่ดี สิ่งทีม่ คี ณ
ุ คาสูส งั คมหรือสูพ ลเมือง 4) การเมืองเปนศิลปะของการใชอาํ นาจ 5) การเมืองเปนการยอมรับ
6) การเมือง คือ รูปแบบรัฐหรือการองคกรทางการเมืองหรือองคกรที่ใชอํานาจรัฐหรือการจัดระเบียบ
อํานาจรัฐหรือความสัมพันธทางอํานาจ 7) เปนกิจกรรมการตอสูเรื่องระหวางความที่ไมเหมือนหรือความ
แตกตางหรือความเปนอื่น เพื่อใหไดรับการยอมรับ
4
เปนวรรณกรรมเกาของภาคใตที่นักมนุษยศาสตร ใชเปนฐานคติในการอธิบายพฤติกรรม
คนใต โดยสุธิวงศ พงศไพบูลย เปนหนึ่งในนักวิชาการจํานวนเหลานั้นที่ใชวรรณกรรมนี้มาปริวรรตและ
สังเคราะหในงานวิชาการในลําดับตอ ๆ มา เชน โครงสรางวัฒนธรรมภาคใตกับการพัฒนา พ.ศ. 2543
เปนตน
3
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พบวา “อยูใตอํานาจ แตตองไดอํานาจ”5 การเมืองทัศนะนี้จึงมีฐานคิดวาตัวตนของ
ตนเองมีอํานาจ เปนแหลงที่มาของอํานาจการเมือง ดังนั้น สิทธิ์ในการใชอํานาจของตน
สามารถทวงถาม ติดตามตรวจสอบ วิพากษวิจารณ อาจจะทาทายหรือตอบโต สะทอนให
เขาใจการเมืองของความคิดชาวใตไดตามหลักคิดดังที่กลาวมาแลวขางตน เชนเดียวกับที่
นิธิ เอียวศรีวงศ, (2548: 3) อธิบายนักเลงวัวชนคนใตความหมายสรุปไดสอดคลองกับ
สุธิวงศฯ ที่วาคนใตเปนคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ชอบในความอิสระในการปกครองตนเอง
อํานาจจากภายนอกยอมรับไดแตตองอยูภายใตอํานาจและกติกาของตนเอง6 พื้นที่บอน
วัวชนจึงเปนพื้นที่มีอํานาจอื่น7 หมายถึง อํานาจอิสระของนายบอน ผูเลนพนันที่เปน
ปริมณฑลพิเศษที่มีอํานาจสังคมของบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือศักยภาพไมปกติ
ทํ า ให อํ า นาจสั ง คมมี ศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การนอกเหนื อ อํ า นาจรั ฐ หรื อ อํ า นาจ
ของราชการได หรืออํานาจรัฐหรือราชการเขาไปแทรกแซงกาวกายไดนอย ภายใตขอจํากัด
ในการใชอํานาจของผูทรงอํานาจ8 ที่มีความอิสระ แตตองอยูภายใตกรอบของจริยธรรม
ในพื้นที่ นั้นคือ “ความเปนคนดี” ซึง่ เปนบริบททางสังคมทีส่ าํ คัญอันสงผลตอวิถขี องผูค น
ในสังคมนัน้ ๆ9 จะวาไปแลว ตัวอยางคานิยมหรือวิถีคนดีจึงเปนการเมืองของการตอบโต
ทาทายตอฐานคิดการเมืองของโลกตะวันตกทีเ่ นนโครงสรางดีและระบบทีด่ ี แต “จริยธรรม
ของคนดี” เปนระบบคุณคาตามโลกทัศนของสังคมพื้นถิ่น แมนวาจะผกผันไปตามบริบท
ตาง ๆ แตก็ยังเปนระบบคุณคาที่ทรงพลังตอการใหความหมายตาง ๆ เชน คนเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรที่ดี นายบอนที่ดี โจรที่ดี คนชนวัวที่ดี พรอม ๆ กับคนดีมีความคลุมเครือ
นอกจากนี้ในงานเดียวกันนี้อธิบายคานิยมเกี่ยวกับอํานาจตาม “สุทธิกรรมชาดก” ยังกลาว
ถึงคานิยมเชิงอํานาจอีก 3 ประการ คือ 1) “การเปนหญิงใหสมหญิง” 2) “การเปนคนสุก” 3) “การอยู
อยางมีเพื่อน” ที่อธิบายถึงพฤติกรรมของผูที่ใชอํานาจ ผูที่อยูในปริมณฑลทางอํานาจการเมืองอันเปนคา
นิยมของชาวใต จนตกผลึกตกทอดมากลายเปนระบบคุณคาวิถีชาวใต
6
นิธิ เอียวศรีวงศ. คนใต (ชนวัว). หนังสือพิมพมติชนรายวัน. วันที่ 23 กรกฏาคม 2548
7
อํานาจอื่น คือ อํานาจของระบบการเมือง
8
ในที่นี้ คือ นายบอนวัวชน
9
ความเชื่อเกี่ยวกับคนดีที่เปนบริบทสําคัญของชาวใต เชน บทบัญญัติในศิลาจารึกหุบชองคอย
อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบานนามเมืองของ “ลิกอร” หรือ “ตามพรลิงค” หรือ
“กรุงศรีธรรมราช” (เปนการศึกษาของสืบพงศ ธรรมชาติ นักวิชาการดานไทยศึกษาแหงมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณไดศกึ ษาไว) คือ นครศรีธรรมราช ทีแ่ ปลวานครอันงามสงา แหงพระราชาผูท รงธรรม หมายถึง
คนดี
5
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เชิงแบบแผนปฏิบัติ แตมีความหมายที่พองกัน คือ คนดีจะเปนบุคคลที่มีพลังอํานาจทาง
สั ง คม เพราะได รั บ การยอมรั บ ในที่ นี้ ค วามหมายของคนดี ใ นพื้ น ที่ สั ม พั น ธ กั บ คํ า ว า
“นักเลง” หรือ “คนที่มีความเปนนักเลง” จึงเปนสัญลักษณเชิงอํานาจในสังคมการเมือง
ตามทัศนะบุคคลทั่ว ๆ ไป

วัวชนภาคใต : นันทนาการชาวบานนา สูก ฬี า เปนการพนันพืน้ บานเจ็ดหมืน่ ลาน

วัวชนภาคใตในอดีตเกิดที่นา ชนกันที่ในทองทุง แตปจจุบันสนามหรือบอนวัวชน
จะเติบโตในพื้นที่แถบบริเวณสวนยางพาราหรือชุมชนเมืองหรือชานเมือง หรืออาจจะเปน
พื้นที่ชุมชนตลาด อาจจะสําหรับชุมชนชาวจีน เปนการพนันเชิงวัฒนธรรมพื้นบาน เพราะ
คนจํานวนมากมักไปชมวัวเพราะมาจากความชืน่ ชอบกับลีลาการชนของวัวแตละตัวพรอม ๆ
กับเปาหมายสูงสุด คือ การพนัน ยิ่งนาขาวและทองทุงหมดไปเพราะพืชเศรษฐกิจแบบใหม
ภายใตการสงเสริมของราชการอื่น ๆ มาแทน พรอม ๆ กับโคนมก็ยิ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้น แตวัว
พื้นเมืองก็ยังไดรับความนิยมเลี้ยง โดยแรงจูงใจ คือ ราคาวัวที่แพง ซื้อแพงเพราะวัวตัวนั้น
มาจากสายเลือดวัวที่เคยชน และมีลีลาการชนที่ดุดัน การซื้อดวยเงินที่แพง เพราะตองการ
ครอบครองวัวดี สถานภาพทางสังคมสูงตาม นําไปชนคนชอบ นายสนามก็ชื่นใจเพราะมี
คนเดินทางมาชมและเลนพนันมาก คาผานประตูก็รับเพิ่มขึ้น ขายขาวแกงไดราคา เชนนี้
วัวพื้นเมืองภาคใตจึงเปนวัวชนที่สามารถใชเลนการพนันอยางสมใจนักการพนัน เพราะ
เปนการพนันที่เสียเปรียบนอย เชนนี้วัวภาคใตจึงดํารงอยูทามกลางการพนัน หากไมมี
พนัน จํานวนวัวพื้นเมืองแบบนี้ก็ลดลงไปเรื่อย ๆ เหมือนสภาพไกแจ ในที่สุดก็สูญสิ้นลงไป
เรื่อย ๆ หมดพันธุในอนาคต จนมีการรณรงคพันธุวัวพื้นเมืองดวยการชนวัว10 การดํารงอยู
ของวัวในบริบทการพนัน และยิ่งนับวันบอนวัวชนมากขึ้นทั้งบอนที่ไดรับอนุญาตจากทาง
ราชการ 28 บอน และไมไดรับอนุญาตอีกจํานวนมาก จํานวนวัวชนที่ตองมี คือ ในปหนึ่ง
มีประมาณ 13,440 ตัว หาก 1 ตัว สามารถชนไดปละ 3 ครั้ง คงมีวัวพรอมชนไดจริง
จํานวน 4,480 ตัว หากรวมกับบอนวัวชนที่ไมไดใบรับอนุญาตอีกจํานวนมากกวาบอนที่รับ
ใบอนุญาตก็จะตองมีวัวพรอมชนจํานวนมากขึ้นกวาอยางนอย 1 เทาเศษ หรือหากคํานวณ

ตัวอยางนี้ปรากฏในงานของศาสตราจารยจรัญ จันทรลักขณา และผกาพรรณ สกุลมั่น
(บรรณาธิการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดผลิตหนังสือเชิงสาระคดีเรื่อง “วัวชนกับคนใต” มีนัยของ
ความหวงใยสถานการณวัวพื้นเมืองที่ลดลงและจะสูญพันธุ พรอมกับมีประเด็นวัวชน การชนวัน คือ
การผดุงพันธุวัวพื้นเมืองภาคใตไวดวย
10
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เชิงประมาณการแลว พบวา ในแตละปมีวัวพรอมชนเกือบ 10,000 ตัว เชนเดียวกับตอง
ผนวกเอาผูคนเลนพนันวัวชนและผูคนที่เกี่ยวของกับกระบวนการเลี้ยงวัวจํานวนมากพอ ๆ
กับเงินสดที่หมุนเวียนใน 28 สนามหรือบอนวัวชนไมนอยกวา 73,113,600,000 ลานบาท
ตอป11 ผูคนเขาไปเลนพนันประมาณกวา 200,000 คน โดยเลนพนันในแตละวันตอบอน
ไมตํ่ากวา 2,310 คน เงินสดใชเลนการพนันตอรองประมาณ 35,600,000 บาทตอวัน
ตอบอน ไมนับรวมการเลนเดิมพันที่แตกตางกันในแตละคูและเพิ่มจํานวนมากขึ้นดวย
วัวชนและบอนวัวชนเปนนันทนาการของชาวบานนา ภาคใตมีการพัฒนา
ประเด็ น ต า ง ๆ กล า วคื อ 1) “คอกวั ว ชน” หรื อ สั ง เวี ย นชนวั ว ในทุ  ง นากลายเป น
“สนามชนวัว” และสุดทายเปน “บอนวัวชน” และจํานวนบอนมีจํานวนมากขึ้น คือ
ใน พ.ศ. 2542 มีบอนที่ขออนุญาตถูกตองตามกฎหมาย 21 บอน ในพื้นที่ 9 จังหวัด
สวนใน พ.ศ. 2555 มีบอนที่ขออนุญาตถูกตองตามกฎหมาย 28 บอน ในพื้นที่ 7 จังหวัด
นั้นคือ ลดจํานวนพื้นที่ลงแตเพิ่มความหนาแนนของจํานวนบอนมากขึ้น 2) การชนวัวและ
บอนชนวัว ทีส่ ามารถใชยกระดับของบุคคลใหเปนชนชัน้ นํา เชน “นายหัว” และ “นักเลง”
ในอดีต เสนทางของนักการเมืองในนาม “ผูแทนราษฎร” ในระดับตาง ๆ ทั้งระดับทองถิ่น
และระดับทองที่ ตลอดจนเปนขาราชการมีอยูทั่วไป12 3) การเลี้ยงวัวชนจากทุงนาสูการ
เลี้ยงดวยภูมิปญญาพื้นถิ่นพัฒนาไปสูการเลี้ยงวัวเปนฟารมวัวชนที่มีการจัดการเลี้ยงวัว
ผสมผสานด ว ยวิ ท ยาการ และมี แ บบแผนการเลี้ ย งและการฝ ก ซ อ ม 4) การชนวั ว
ที่เคยมีการจัดชนตามเทศกาลสําคัญของแตบานหรือละชุมชนทองถิ่น กลายเปนการชน
ทุก ๆ เดือน ๆ ละประมาณ 2 - 3 วันตอบอน สงผลใหมีการชนวัวตลอดทั้งเดือนหรือทุกวัน
5) มีระบบการบริหารจัดการในการเลี้ยงวัว การจัดหาหุนสวน การสรรหาทีมงานมาใช
ในการดําเนินงานบอนและจัดการการชนวัว มีการบริหารจัดการที่มีความเปนมืออาชีพ
มากขึน้ มีการใชระบบตลาดหรือการประชาสัมพันธมาชวยจัดการมากขึน้ การใชสนามวัวชน
เปนพื้นที่หรือเวทีหาเสียง 6) การมีวัวชน โดยเฉพาะวัวตัวดัง ๆ ไวในครอบครอง ถือวา
ในรายงานฉบับสมบูรณผูวิจัยไดเขียนและแสดงใหเห็นการคํานวณจากประมาณการอยาง
สมบูรณ นอกจากนี้ ยังไดตีพิมพใน จดหมายขาว “ทันเกมส” ของศูนยศึกษาปญหาการพนันแลว หรือ
ใน www.glamblingcenter.org.th
12
มีขอมูลเชิงประจักษทั้งนักการเมือง นักการเมืองทองถิ่นและทองที่อยู ในรายงานฉบับ
สมบูรณที่ไมอาจจะนํามาเสนอในบทความนี้ไดเพราะอาจจะสุมเสี่ยงตอการถูกฟองรองได จึงไมอาจจะ
เปดเผยรายชื่อได
11
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สามารถยกฐานะ สถานภาพทางสังคมของเจาของวัวได สงผลใหมีโอกาสนําวัวดังไวขายตอ
ใหเซียนวัว หรือนักเลงวัวชน 7) มีธุรกิจที่เกี่ยวของหรือความตอเนื่องของกิจกรรมอื่น ๆ
เชน มีรายการชนวัวในโทรทัศน มี Website ธุรกิจ CD วัวชน ธุรกิจในบอนวัวชน
8) มีวาทกรรมการเก็บเงินคาผานประตูจากเชงเลงเปลี่ยนแปลงมาสูคาเหยียบดินหรือคา
ผานประตูชันนอก กลาวถึงที่สุดในฐานะหนวยทางธุรกิจนั้นเปนกิจกรรมรายได กําไรที่แฝง
อยูมากดวย
สวนเงื่อนไขการชน วัวเทากัน คนเทากัน เงินเทากัน เปนคุณลักษณะที่งายที่สุด
เขาใจไดงา ยแบบนักเลง แตกย็ งั มีบรรทัดฐานเหมือนกัน เชนวัวบานเดียวกัน ฟารมเดียวกัน
วัวของญาติหรือของคนที่เคารพนับถือจะไมชนกัน “วัวเทากัน” คือ ลักษณะรูปรางหรือ
โครงสรางของวัวแตละตัวตามสายตาระหวางเจาของวัวทั้งสองฝาย “คนเทากัน” คือ
เจาของวัว เจาของคายวัวที่มีสถานภาพทางสังคมที่อยูในระนาบเดียวกัน หรือมีสถานภาพ
ทางสังคมเกือบ ๆ เทากัน อาจจะแตกตางกันแตไมแตกตางกันมากนักที่ไมทําใหมีความ
รูสึกวาวัวของบุคคลกวางขวางชนกับเจาของวัวที่ไมมีตําแหนงแหงที่ในสังคม ซึ่งมีความ
รูสึกที่ไมดี “เงินเทากัน” คือ จํานวนเงินเดิมพันในแตละครั้งที่ตกลงกันวาจํานวนเทาไหร
จํานวนเงินเดิมพันจะเปนเงื่อนไขวาวัวคูนั้น ๆ จะไดชนกันหรือไม หากเงินมีจํานวนเทากัน
ก็สามารถชนกันได
สําหรับผลของกิจกรรมวัวชน กลาวเฉพาะผลตอนายบอนหรือนายสนามนั้น
มีผลตอบแทนสองประเด็น คือ ผลตอบแทนทางสังคมและการเมือง13 ผลตอบแทนทาง
ธุรกิจที่หมายถึงกําไร โดยที่ผลตอบแทนแตกตางกันไปตามสถานภาพของผูคนที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมนี้ ในที่นี้ผูวิจัยเสนอผลตอบแทนของบุคคลที่เปนเจาของบอนวัวชนหรือ
นายสนามเปนกรณีตวั อยาง ผลตอบแทนทางธุรกิจผานผลตอบแทนทีป่ ระจักษ คือ รายได
จากการชนวัวในแตละวัน การมีงานทําของตนเองและญาติพี่นอง พวกพอง แมนวามี
ตัวเลขที่ไมอาจจะคุมคาเปรียบเทียบรายรับรายจายทางบัญชี เนื่องจากคาตนทุนและผล
ตอบแทนเงินสดในการชนวัวแตละวันจะขาดทุน คือ ตนทุนประมาณการเฉลี่ยเดือนหนึ่ง
463,000 บาท รายรับประมาณการเฉลี่ยเดือนหนึ่ง 422,933 บาท แตผลตอบแทนทาง
ธุรกิจที่แฝงเรนลึก ๆ อยูในกิจกรรมและกระบวนการที่สามารถสรางคุณคาทางธุรกิจ
ใหเจาของบอนวัวชนดํารงอยูไดอยางดี คือ การขายที่มีการผูกขาดของเจาของบอนในนาม
ประเด็นนี้ผูวิจัยจะนําไปเสนอเปนการเฉพาะในหัวขอ “วัวชนในฐานะการเมือง (อํานาจ)”
ในหัวขอถัดไป ทั้งนี้ เพื่อเปนประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงคของงานชิ้นนี้
13
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ภรรยา ลูก ญาติ หรือวงศวานวานเครือที่ไมไดนํามาคํานวณในการเปนรายรับที่เปดเผย
ของบอน รายไดนนี้ า สนใจในเชิงประมาณการ เชน รายไดจากขาวแกง รายไดจากเครือ่ งดืม่
บํารุงกําลัง การขายผาเย็น ทั้ง 3 รายการสินคานี้สามารถสรางรายไดแอบแฝงประมาณ
เดือนละไมตํ่ากวา 79,000 บาท พรอม ๆ กับเปนการสรางงานใหกับลูกหลาน ธุรกิจ
แอบแฝงอื่นอีกทั้งเปนธุรกิจใตดินหรือผิดกฎหมาย ธุรกิจสีเทาหรือโอกาสในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจที่ตอเนื่อง14 และการไดชนวัวในวันที่ 3 ที่นายบอนวัวชนระบุตรงกันวา
เปนวันที่ไดรับกําไรเกือบทั้งรอยละรอย

วัวชนในฐานะการเมือง

วัวชนนั้นมีผลตอบแทนทั้งคุณคาทางสังคมหรือผลตอบแทนทางสังคมสูงมาก
พอ ๆ กับมูลคาทางเศรษฐกิจ เพราะการเปนนายสนามวัวชนก็ดี เจาของวัวชนก็ดี แมน
กระทั่งนักเลนพนันวัวชนก็ดี พบวา ผูคนเหลานี้ในบอนวัวชนทุกบอนหรือคนในเครือขาย
พนันวัวชนตางก็มีลักษณะพิเศษที่จําเพาะรวมกัน เปนตนวา 1) เปนบุคคลที่ทรงคุณคา
ของสังคม หรือมีเกียรติยศ มีบารมีเปนทีย่ อมรับของราชการ 2) นักเลงวัวชน นายหัววัวชน
กับการเปนบุคคลที่พิเศษ 3) บุคลิกภาพของการจัดการชุมชน 4) นายหัววัวชนกลายเปน
คนใชอํานาจรัฐ เปนการครอบครองและใชอํานาจรัฐที่มีประสิทธิภาพ เพราะควบคุมฐาน
อํานาจไดเบ็ดเสร็จ นําไปสูการยอมรับของพลังมวลชน จนสามารถสรางพลังอํานาจทาง
สังคมจากกิจกรรมวัวชนกาวสูการครอบครองอํานาจการเมืองของรัฐที่อยูในชุมชนทองถิ่น
บุคคลที่ทรงคุณคาของสังคม
การไดครอบครองสนามวัวชนที่คอนขางไดรับอนุญาตยากมาก เพราะเปน
ดุลยพินิจของผูวาราชการจังหวัดและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ตีตราเชิงลบ
ตอสนามวัวชน หรือบอนวัวชนไวนานอยางนอย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยในชวง
พ.ศ. 2505 มีนัยที่วาเปนแหลงมั่วสุม ทําใหอนุญาตเปดบอนวัวชนทําไดยากยิ่งในปจจุบัน
สมัย ทําใหการไดใบอนุญาตใหเปดบอนวัวชน15 จึงตองเปนบุคคลที่มีพลังอํานาจสูง
มีคุณคาทางสังคมสูง มีเกียรติยศ ในสายตาของราชการ มีบารมีเปนที่ยอมรับของราชการ
โดยเฉพาะในระบบการเมืองแบบรัฐนิยมกอนทศวรรษ 2530 ที่อํานาจรัฐมีอิสระและรวม
ประเด็นนี้ผูวิจัยไมไดศึกษา แตอางขอมูลเชิงอธิบายในงานของอาคม เดชทองคํา
จากขอมูลภาคสนามพบวาใบอนุญาตใบหนึง่ ๆ มีมลู คาทุนทีต่ อ งจายประมาณ 7,000,000 บาท
ตอใบอนุญาต
14
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ศู น ย อ ยู  ที่ ส  ว นกลาง บุ ค คลแบบนี้ มี ค วามสามารถใช ค วามสั ม พั น ธ พิ เ ศษที่ ผู  ค นทั่ ว ไป
ไมสามารถรับรูไดอยางประจักษกับราชการหรือการเมือง จึงเปนเงื่อนไขปจจัยเฉพาะ
บุคคลที่สามารถขอรับใบอนุญาตใหฝายการเมืองหรือราชการสามารถ “ใชอํานาจแบบ
ดุลยพินิจ” ไดโดยงาย ใบอนุญาตจึงเปนเหมือนตัวบงบอกฐานะทางสังคมหรือกลาวไดวา
เปนทุนทางสังคม ใครไดครอบครองแสดงใหเห็นถึงการยอมรับของราชการและมีบารมี
ในชุมชน สงผลใหวงศวานวานเครือกับบอนวัวชนไดรับการยอมรับตอหนวยงาน สถาบัน
ทางราชการ การเมืองทั้งในระดับปจเจกบุคคล
นักเลงวัวชน นายหัววัวชนกับการเปนบุคคลที่พิเศษ
นั ก เลงวั ว ชน นายหั ว วั ว ชน คื อ ทุ น ทางสั ง คมของบุ ค คลที่ พิ เ ศษ การมี ทุ น
ทางสังคมมิไดมาอยางลอย ๆ แตจะมาจากการใชศักยภาพของบุคคลผานสรางกิจกรรม
การบริหารจัดการบอนจนเปนรับรูเขาใจของสังคม การเปนบุคคลที่มีตําแหนงแหงที่
ในสังคมกลายเปนสัญลักษณของชุมชนคนชนวัว เพราะเปนบุคคลที่มีเกียรติยศในฐานะ
ของบุคคลกลุมบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนและราชการ การเมือง ดวยความ
เปนบุคคลที่อิสระ พูดคําไหนคํานั้น ใจถึง พึ่งได มีนํ้าใจ เด็ดขาด และครอบครองทรัพยากร
ในพื้นที่ จนไดรับฉายาวา “นายหัว” กลายเปน “นักเลง”16 และครองใจคนในแวดวง
การพนันวัวชน ตลอดจนชาวบานทั่ว ๆ ไป ทําใหเจาของบอน เจาของวัวหรือบุคคลนั้น ๆ
เปนเกียรติภูมิของชุมชนในฐานะที่บอนวัวเปนสถาบันของชุมชนหนึ่งในกระบวนการทาง
สังคมของชาวบานที่ยอมรับเพราะมีการบริจาคเงินใหกับหนวยงานราชการและอุปถัมป
การกุ ศ ลในชุ ม ชน ในที่ สุ ด คุ ณ ค า ทั้ ง เกี ย รติ ย ศ เกี ย รติ ภู มิ นี้ จึ ง ได รั บ การยอมรั บ กั น
จากสถาบันทางราชการ ดังนัน้ การเปน “นักเลง” หรือ “นายหัว” จึงเขาลักษณะที่ “เรียก
ฟาตองขาน ถามดินตองตอบ”17 คือ การทีช่ าวบาน นักการพนันวัวชน เจาของวัวชนยอมรับ
ฝมือในการจัดการบอนวัวชนและทางราชการนิยมชมชอบ เปนพฤติกรรมเชิงทุนทางสังคม
มี ค วามสามารถที่ จ ะได รั บ ใบอนุ ญ าตเป ด บ อ นวั ว ชน ได รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด การชนวั ว
ตามกฎหมายและรวมถึงอาจจะจัดการพนันวัวชนที่ไมไดรับอนุญาตหรือไมถูกกฎหมาย
แตกฎหมายไมอาจจะบังคับใหยุติลงได ตามทุนทางสังคมของนายสนามวัวชน
ภาพลักษณ จากการอธิ บ าย “นั ก เลง” เปน คํา ที่ อธิ บายไดอ ยา งความหมายคลุม เครือ
มีความหลากหลายไมลงตัวกัน แตในบริบทสังคมภาคใตไดใหคุณคาเชิงบวกตอคํานี้ ดังที่กลาวไวแลว
และสามารถศึกษาคํานี้ไดจากงานวิชาการภาคใตหลายแหลง
17
เปนคําที่อธิบายเชิงตีความของ อาคม เดชทองคํา ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเหมาะสมจึงใชตอไป
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บุคลิกภาพของการจัดการของชุมชน
ภาพลักษณของเจาของบอนวัวชน แมนกระทั่งคนอื่น ๆ ในวงการนี้ไดรับการ
ตีตราทางสังคมจากอดีตสงผลตอการไดรับการยอมรับในสถานะของนายสนามบอนวัวชน
มาจนปจจุบัน ในฐานะ “นายบอน” นั้นมีบทบาทในการจัดการบอนวัวชน ซึ่งสามารถ
อธิบายดวยขอสรุปเชิงแนวคิดการจัดการทางสังคมที่เต็มไปดวยบุคลิกลักษณะพิเศษ
หรือ “อิสระ ใจถึง พึ่งได”18 คือ 1) ชอบอิสระในการใชอํานาจของตนเองปกครองคน
และจัดการบอนดวยตนเอง อิสระในการกําหนดแบบแผนปฏิบัติและใชอํานาจบังคับ
แบบแผนนัน้ อยางอิสระเต็มที่ ใครผูใ ดทีเ่ ขามาเกีย่ วของในบอนวัว ทัง้ เจาของวัว เด็กเลีย้ งวัว
นักการพนันตองปฏิบัติตามกติกาตามระเบียบแบบแผนของบอนที่ตนเองเปนเจาของ
แบบแผนนี้จึงเปนทั้งเจาของบอนและคนพนันวัวชนที่ยอมรับอํานาจภายนอกไดหรือ
ยอมรับอํานาจอื่น ๆ แตตองเขามาอยูภายใตอํานาจของตนเอง ตองเปนไปตามอํานาจของ
บอน บอนวัวชนจึงเปนพืน้ ทีท่ มี่ อี าํ นาจอืน่ นอกอํานาจรัฐ หมายถึง อํานาจอิสระของนายบอน
บอนเปนปริมณฑลของอํานาจสังคมหรือพืน้ ทีพ่ เิ ศษมีการใชอาํ นาจทีผ่ กผันไปตามบุคลิกภาพ
ของนายบอน จึงเปนการจัดการนอกเหนืออํานาจรัฐหรืออาจจะทําใหอาํ นาจรัฐหรืออํานาจ
ราชการสมยอม เฉกเชนที่เปนคานิยมตามการสังเคราะหสุทธิกรรมชาดก ของสุธิวงศ
พงศ ไ พบู ล ย ที่ ว  า “อยู  ใ ต อํ า นาจแต ใ ห ไ ด อํ า นาจ” 2) ในขณะที่ พ ฤติ ก รรมใจถึ ง
เปนปฏิสัมพันธระหวางผูคนในแวดวงคนชนวัวดวยกันเอง แมนวาจะเลนพนันเอาแพ
ชนะระหวางกันแตมิไดเปนผลใหเกิดการขัดแยงระหวางคนกับคน เพราะผลแพชนะ
ระหวางวัวกับวัวเพราะภูมิปญญาการเลี้ยงและภูมิปญญาดูลีลาการชน ผลการแขงขันตอสู
กัน มาจากการพินิจพิจารณาวัวที่แตกตาง มาจากคายเลี้ยงที่แตกตางกัน เปนการเลนพนัน
ที่ไมเอาเปรียบกัน แพเปนแพ ชนะเปนชนะ มีบรรทัดฐานการเลนที่ยอมรับกันอยางชัดเจน
สงผลใหผูคนเหลานี้มีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ผานความรูสึกชอบวัวชนรวมกัน ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑเหมือน ๆ กัน จึงยอมรับซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผลทางสังคมหลังการชนวัว คือ
คนวัวชนมักจะผูกพันในการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิงบวกรวมกัน 3) สวน พึ่งได เกิดขึ้น
เพราะเปนความเอื้อเฟอระหวางกัน นั้นคือใคร (ในวงการ) เดือดรอนมาหาตองใหความ
ชวยเหลือกัน ใคร (ในวงการ) มีการมีงานตองไปรวมดวยชวยกัน นําไปสูการเกาะเกี่ยวกัน
ไปดวยการอุปถัมปคํ้าจุนจนเปนวิถีของคนชนวัวที่ตองชวยเหลือระหวางกัน โดยเฉพาะ
เปนคําทีค่ นในกลุม วัวชน อธิบายคุณลักษณะบุคคลทีเ่ ปนเจาของบอน หรือคนพิเศษบางราย
ที่เกี่ยวของกับบอนวัวชน
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กิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกกิจกรรมวัวชน ในนาม “โหมเดียวกัน”19 หรือ “พวกเดียวกัน”
มาจากแบบแผนการเล น พนั น วั ว ชนต อ รองแล ว ชนะเป น ชนะ แพ เ ป น แพ ห รื อ บุ ค ลิ ก
ลักษณะที่พูดคําไหนคํานั้น หรือตรงไปตรงมาเปนลีลาชีวิตที่ไมซับซอน ทําใหกระบวนการ
ทางสังคมเฉกเชนนี้ไดกลายเปนเครือขายทางสังคมและการจัดการเครือขายทางสังคม
(social networking) ของผูคนที่มีแบบแผน “นักเลงวัวชน” ที่บมเพาะคุณลักษณะ
“อิสระ ใจถึง พึ่งได” เปนขายทางสังคมที่ทรงพลังในสังคมภาคใต ตางก็ไดรับการยอมรับ
ทางสังคมมีตําแหนงแหงที่ในภาคใต
นายหัววัวชนกลายเปนคนใชอํานาจรัฐ
การยอมรับจากแบบแผนวิถีชีวิตที่เปนภาพตายตัวของนักเลงวัวชนนี้ ทําใหบาง
คนและหลายคนไดรับตําแหนงแหงที่ทางสังคมจนกลายเปนเกียรติยศและเกียรติภูมิของ
บุคคลและชุมชน กิจกรรมวัวชนและบอนวัวชนเปนกระบวนการทางสังคมบมเพาะใหชาว
ใตผานคานิยมรวม ความผูกพัน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน จนเปลี่ยนสถานภาพนายหัว
หรือนักเลงวัวชนหรืออํานาจทางสังคมใหไดเปนผูมีอํานาจรัฐผานตําแหนงทางการ
ในทองที่มานานเกือบศตวรรษ20 เมื่อวันที่รัฐไทยไดมอบอํานาจและกระจายอํานาจรัฐ
หลังรัฐธรรมนูญ 2540 เปนลักษณะการเมืองประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่มีลักษณะ
คอนขางพัฒนาไปสูการเมืองแบบพหุนิยมและนโยบายการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) (local self government) สงผลให “บุคคลทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
พิเศษ” ใชเครือขายทางสังคมจากการเลนพนันวัวชนรวมกันจนสามารถใชเปนพลังในการ
สรรคสรางเพื่อยึดคะแนนเสียงชนะการเลือกตั้งการเมืองทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาพตายตัวอันเปนเหมือนทุนทางสังคมของคนวัวชนทั้งเปนเกียรติยศและเกียรติภูมิของ
บุคคลในเครือขายนี้ไดกลายเปนผูชนะหรือครองตําแหนงในการเมืองทองถิ่นปรากฏทั่วไป
เชนเดียวกับทองที่ก็ยังมีสภาพเชนเดียวกัน ขอมูลพบวาผูปกครองทองที่ เชน กํานัน ผูใหญ
บาน นักการเมืองทองถิ่น เชน นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบจ. สมาชิก
คือ ความหมายวาพวกเดียวกันที่มีความชอบ ความเชื่อ เกี่ยวกับกิจกรรมวัวชน
ทองที่ หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงกํานัน ผูใหญบานจํานวนมากเปนบุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับทางสังคม และเปนเจาของบอน หรือเกือบทุกบอนในอดีตตองเกี่ยวของกับเจาของ เปนกํานัน
หรือผูใหญบาน รายละเอียดปรากฏในรายงานวิจัย
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สภาเทศบาล หรือ ส.ท. ในภาคใต 7 จังหวัดที่มีบอนวัวชนไดใชโครงขายความสัมพันธ
ที่กลาวแลวยึดอํานาจและไดอํานาจรัฐผานกระบวนการเลือกตั้งดวยคุณคาความสัมพันธนี้
ไดอยางทุกบอน นั้นคือ พบวา มีตัวแทนจากนายบอนหรือนายสนามทุกสนามหรือทั้ง
28 สนาม / บอนวัวชน ใน 7 จังหวัด มีบุคคลในเครือขายของทุกบอนไดครองตําแหนง
การเมืองทองถิน่ นักปกครองทองที่ ขาราชการในพืน้ ทีท่ กุ สนาม / บอน มากวา 1 ตําแหนง21
เชนเดียวกับบุคคลที่เปนนักการพนันวัวชนอื่น ๆ ที่มิไดเปนนายบอนก็พบวาเขาดํารง
ตําแหนงที่กลาวจํานวนมาก ผูคนในบริบทวัวชนจึงเปนผูคนที่มีบทบาทมีพลังอํานาจ
ในฐานะที่ใชวิถีชีวิตที่มีอํานาจทางสังคม (social power) ไดปรับตัวจากโอกาสแหงวิถี
ดังกลาวแลวใหไดครองตําแหนงทางการเมืองแบบเลือกตั้งของระบอบประชาธิปไตย
มีความชอบธรรมในการครอบครองอํานาจรัฐ (state power) ในทองถิ่น ทองที่ หรือ
สวนราชการ มีสทิ ธิอนั ชอบธรรมในการใชอาํ นาจทีม่ กี ฎหมายรองรับอยางเต็มเปย ม เปนการ
ควบคุมแหลงที่มาของอํานาจทั้งสองแหลง อํานาจในปริมณฑลทานอํานาจของชุมชน
ทองถิน่ ไดอยางเบ็ดเสร็จสมบูรณ จากบุคลิกภาพนีแ้ ละสถานภาพแหงอํานาจทีก่ ลาวมาแลว
“นายหัววัวชน” ในบทบาทของอํานาจรัฐใน “ตําแหนงนายก” ยังไดรับโอกาสในการ
ตอนรับและใกลชิดกับนักการเมืองระดับชาติ สามารถใชบุคลิกแบบใจถึง พึ่งได จัดการ
คะแนนเสียงในพื้นที่ใหกับนักการเมืองระดับชาติไดอยางคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไมผันแปร
โดยไมตองตั้งขอสงสัย เกิดความเชื่อ ความไววางใจระหวางกัน ใหโอกาสแกกันและกัน
ในการอางอิงอํานาจตอกัน (reference power) สามารถบริหารจัดการเกณฑระดมผูคน
และสิ่งของตามประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตัวอยางของการ “แสดงพลังอํานาจ
ดวยการระดมหรือเกณฑมวลชน” จํานวนมากไดอยางประจักษ สามารถใชมวลชน
ยกระดับปญหาของชุมชนใหราชการสวนภูมิภาคแกไข เชน ปญหาผลผลิตสินคาการเกษตร
ปญหานโยบายการพัฒนาที่ไมถูกใจชาวบาน และความสามารถในการระดมมวลชน
เพื่อใหเปนไปตามความปรารถนาของนักการเมืองระดับชาติไดอยางพอใจตอกันและกัน

มีขอมูลเชิงประจักษที่เปนทั้งนักการเมือง นักการเมืองทองถิ่นและทองที่อยู ในรายงานฉบับ
สมบูรณ ที่ไมอาจจะนํามาเสนอในบทความนี้ไดเพราะเปนจริยธรรมของผูวิจัยเองที่พิจารณาแลววาไมควร
จะเปดเผยรายชื่อได และปองกันความสุมเสี่ยงที่อาจจะถูกฟองรองดวย
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พนันวัวชนหรือการพนันพื้นบาน ในปฏิสัมพันธกับการพนันรวมสมัย22

การเมืองของการพนันวัวชนเปนกิจกรรมการพนันพื้นบานที่ตอบโต ทาทาย
การพนันรวมสมัยหรือการพนันที่มากับโลกาภิวัฒน การทาทายตอการพนันแบบใหม
การพนันสมัยใหม เพราะวัวชนเปนการพนันเชิงวัฒนธรรมทีพ่ ฒ
ั นามากับสังคมเกษตรกรรม
โบราณ แตการพนันอันเปนผลผลิตจากบริบทสังคมเกาแกนี้ยังสามารถยืนยัดทาทาย
กระแสการพนันรูปแบบใหม ๆ ที่มีพัฒนาการการสรางทั้งอุปทานและอุปสงคการเลน
ใหเกิดขึ้นดวยระบบการจัดการแบบวิทยาศาสตร อันเปนกิจกรรมขับเคลื่อนของทุนนิยม
และเสรีนิยมใหม เปนการพนันที่นักพนันตองเอาใจใส ตองมีสมาธิ และตองเดินทางไปเลน
ในพื้นที่จริง คือ สนามวัวชนหรือบอนวัวชน เปนการพนันทีเ่ ลนตามวันและเวลาทีบ่ รรทัดฐาน
ทางสังคมที่เปนการจัดระเบียบทางสังคม (social organization) รวมกับวันและเวลาตาม
ดุลยพินิจของผูมีอํานาจตามกฎหมายการพนันของรัฐ (state power) เชนนี้ วัวชน
เปนกิจกรรมแสดงออกทามกลางการพนันรวมสมัยกําลังขยายการครอบงํา แตวัวชนยังคง
เปนกิจกรรมการพนันเพราะ 1) เปนการพนันที่ตองมีประสบการณและภูมิปญญาโดยตรง
2) การพนันเงินสด (เทานั้น) ที่มีอิสระในการเลน 3) การพนันที่ไมตมคนดูหรือไมตมผูชม
4) เปาหมายวัวชนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มตนจากนันทนาการของชาวบานนา ไปสูธุรกิจ
การเมืองของชนชั้นนําในชนบท 5) หนีการตีตราวาทารุณสัตวดวยวาทกรรมการพนัน
พื้นบานหรือพนันเชิงวัฒนธรรม 6) การพนันที่ผูเลนเสียเปรียบหรือเสี่ยงนอย
การพนันที่ตองมีประสบการณและภูมิปญญาโดยตรง
ระบบการเลนการพนันที่นักพนันตองลงสูพื้นที่หรือลงสูสังเวียนจริง เปนการ
พนันที่ผูเลนพนันตองมีการเผชิญหนาระหวางคูพนันดวยกันเอง ผานการเชียรวัวคนละตัว
ผูพนันตองศึกษาวัวแตละตัวที่ปราศจากขอมูลเชิงประจักษ ขาดสารสนเทศเกี่ยวกับวัว
ใหไดศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจ แตนักพนันแตละคนตางก็ตองมีภูมิปญญาหรือ
ชุดความรูเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับลักษณะวัวแตละตัวเพื่อประกอบการตัดสินใจเลนพนัน
เชน ลีลาการชน เปนตนวา วัวชนแบบเดินหนา แพวัวชนไปหลังหรือถอยหลัง สวนวัวไป
หลังแพวัวแทง และวัวแทงแพวัวเดินหนาหรือพาขางหรือแบบกินขาง หรือลักษณะวัวดี
การพนันรวมสมัยมิใชประเด็นการศึกษา ผูวิจัยจึงไมอธิบายวาหมายถึงกิจกรรมใด แตให
เขาใจวา หมายถึง กิจกรรมการพนันทั่วไปที่เห็นทราบเกิดขึ้นในปจจุบัน เชน หวย สลาก การแทงบอล
การตอบปญหาชิงรางวัล SMS และอื่น ๆ อีกมากมายหลายกิจกรรม
22

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การเมืองของการพนันวัวชนภาคใต

257

ตามสี23 ภูมิปญญาอันเกิดจากลักษณะวัว24 เนื่องจากเปนรูปแบบการพนันที่ตองอาศัย
สัตวที่มีชีวิตเปนสื่อกลาง โดยสัตวยอมมีความรูสึกตามสัญชาติญาณ การอานอารมณ ลีลา
ทาทาง บุคลิกลักษณะของวัวนั้นจึงบงชี้สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาหรือความสามารถของ
นักการพนัน ทั้งนี้ทั้งนั้น นักการพนันจึงตองลงพื้นที่ไปเลนพนันไกลขามจังหวัด ขามอําเภอ
และบอนพื้นที่เปดที่เต็มไปดวยอากาศรอนอาว ตองมีความรูธรรมชาติของวัวและวงศวาน
ของวัวแตละตัว นักการพนันวัวชนจึงตองมีสายตาที่แหลมคมและมีสมัครพรรพวก เพื่อได
ขอมูลขาวสาร เปนอัตลักษณของการพนัน วัฒนธรรมพื้นบานแบบนี้แตกตางกับการพนัน
แบบยุครวมสมัยที่ไมตองพบปะ ไมตองรูจัก แตมีแบบแผนการเลนเหมือนกันทั้งโลก ดังนั้น
วัวชนจึงเปนการพนันที่ตองมีสวนรวมโดยตรงหรือตองใชประสบการณตรง อาจจะรวม
ในฐานะที่เปนวัวในบานยานเดียวกับผูไปเลนการพนัน มีสวนรวมในฐานะที่เห็นวัวตัวนั้น
เดินและถูกเลี้ยงอยูในชุมชนทองถิ่น ในบาน รวมในฐานะหุนสวน รวมในฐานะไปเลนไปถึง
สนาม อาจจะเดินทางใกลไกล โดยไมมีขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนในกระบวนการ
เขารวมกิจกรรมวัวชน พรอม ๆ กับบรรยากาศในบอนวัวชนที่เปดโลงกลางแจงอากาศรอน
ใชเวลานานทั้งวันเกินกวา 5 ชั่วโมง มิไดนั่งเลนพนันอยูกับหนาจอคอมพิวเตอร หรือรับฟง
ผานสื่อตาง ๆ ที่เลนในยุโรป รวมเลนพนันที่รานกาแฟก็ได ในสโมสรหรือที่ทํางานก็ดี
แตพนันวัวชนสามารถมีสวนรวมจึงตองทุมเท ในบางคราวตองอธิบายใชเวลาใหเปน
ประโยชนในการเขาสังคม หรือบางเหตุผลอธิบายวาวัวชน คือ กีฬา
การพนันเงินสด (เทานั้น) ที่ไดสิทธิ์ และมีอิสระในการเลน
ความเปนอิสระของการเลนการพนัน นั้นคือ นักการพนันจะมีความเปนอิสระ
ในการเลนวัวชน อิสระทีจ่ ะเลนพนันวัวตัวใดก็ได จะเลนเปนตอเปนรองก็สะดวก และอิสระ
ในการจะเลนพนันกับใครก็ไดเพราะเปนกระบวนการพนันที่ไมมีศูนยรวมการเลน หรือใน
ความหมายที่วา “ไมมีเจามือ” แตประเด็นการเลนตองมีบรรทัดฐานการเลน ทาทางการ
ใชมือ การสบตา การยกมือ และการปฏิบัติเมื่อผลการชนวัวจบลงที่ตางก็ตองเรงรีบรับและ
จายเงินสดโดยปราศจากการตอรองเรื่องเงิน เพราะไมมีใครผูใดที่เลนพนันวัวชนโดยไมมี
เงิ น สดเป น อั น ขาด มี ค วามเท า เที ย มกั น ในการรั บ จ า ยด ว ยเงิ น สดเท า นั้ น เป น อิ ส ระ
เชน วัวโหนด วัวดํา วัวขาว วัวสีลางสาด
เชน วัวไดยอด คือ เขาวัวดี สามารถเปนอาวุธใหคูตอสูบาดเจ็บ วัวไดหนา คือ รางกาย
ไดเปรียบ นํ้าหนัก เนื้อแนน
23
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เชิงสัมพัทธของนักการพนันที่ตองปฏิบัติตามบรรทัดฐานการพนันวัวชน อาจจะตางกับ
การพนันรวมสมัยที่มีการไมจาย เปนหนี้กับเจามือ อันมีเจามือเปนศูนยในการรับแทง
สวนความอิสระอีกประการหนึ่ง คือ การเลนพนันที่เลนไดทั้งเสมอ ทั้งตอ ทั้งรอง ในเวลา
เดียวกัน อาจจะเปนผูช นะเสมอไมวา ผลจะออกมาวาวัวตัวไหนแพชนะทีเ่ รียกวา “ออกตัว” ก็ได
การพนันที่ไมตมคนดูหรือไมตมผูชม
การพนันวัวชนที่ไม “ตม” คนดู หรือ ไมตมผูชมหรือนักการพนันจากวัว เพราะ
วัวเปนสื่อกลางที่เปนสัตวที่ไมมี “มายา” เฉกเชนพนันโดยมนุษยที่อาจจะ “ตม” คนดูได
จากความเชือ่ ทีว่ า วัวเปนสัตวของพระอิศวร แลวเปนสัตวทไี่ มสมยอมหรือตมคนดู ไมเสแสรง
หรือออมแรง แตจะชนกันอยางเต็มทีต่ ามศักยภาพของแตละตัวทีไ่ ดรบั การฝกฝนมา ตางกับ
กีฬาที่ใชคนเปนตัวกระทําที่ตรงกันขามทุกกรณี วัวชนจึงเปนการชนที่นาชม เนื่องจาก
มีลีลาการชนดุเดือด ตรงกันขามหากมีการ “ตม” คนดู นักการพนันก็จะมีบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่เปนการใชอํานาจทางสังคมที่เด็ดขาดรุนแรง และเห็นไดทันทีทันใด
เปาหมายวัวชนที่เปลี่ยนแปลง: จากนันทนาการสูพนันและธุรกิจการเมือง
กระบวนการพัฒนาการของชนวัวจากที่กลาวมาแลววาเปน “นันทนาการชาว
บานนา” ในภาคใตมาแตอดีต เปนกระบวนการทางสังคมของชาวบานนา แมนวาจะถูก
ทําใหเปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติตามนัยของกฎหมายการพนัน พ.ศ. 2478 วัวชนของชาว
บานนานี้ไดปรับตัวตลอดมากวา 8 ทศวรรษที่ผานมา นั้นคือ เมื่อกฎหมายออกมาจึงมีการ
ปรับตัวไปสู “การกีฬาวัวชน” และภายใตบริบทของสังคมโลกที่เนนการไมทารุณสัตว
และนโยบายการเขมงวดและผอนคลายการพนันของนักการเมืองในแตละยุคสมัยแลว
วัวชนไดกลายเปน “การพนันวัวชน” ในปจจุบัน เชนเดียวกับการวัวชนพัฒนาจากการ
ชนตาม “พื้นที่ชนตามทองทุง” ที่มีการทํานาขาวไปสูการชนใน “บอนหรือสนามวัวชน”
ที่ตั้งในแถบชุมชนเมืองและสวนมากตั้งใกลทางหลวงแผนดินสายหลักของภาคใต ชนวัว
เริ่มกลายเปนกิจกรรมทางธุรกิจของนายบาน กํานัน เมื่อกอนทศวรรษ 2500 ถูกผนวกให
เปนกิจกรรมกีฬาชนวัวรวมกับงานประเพณีของจังหวัด เชน งานเดือนสิบนครศรีธรรมราช
งานฉลองรัฐจังหวัดตรัง หรืองานสําคัญ ๆ ของชุมชน เชน งานสรงนํ้าพระที่อําเภอ
บานนาเดิม งานเดือน 5 ที่สระทิงพระ เปนตน สวนบอนวัวชนในระยะทศวรรษ 2540
ถึงปจจุบันเปนเปาหมายทางธุรกิจการพนัน และพื้นที่แสดงอํานาจหรือการยอมรับของ
ชุมชนใหววั ชนกลายเปนสัญลักษณของธุรกิจอํานาจทองถิน่ อํานาจทองที่ รวมกับอํานาจรัฐ
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เพราะการพนันวัวชนในปจจุบันอยูภายใตการจัดการของนักการเมืองทองถิ่น พนักงาน
ทองที่และขาราชการ นักการเมืองระดับชาติที่อยูในในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
จะวาไปแลว เปาหมายการเลนพนัน นอกจากเปาหมายทางเศรษฐกิจ คือ ไดเงินชนะและ
แพเปนแรงจูงใจแลว เปาหมายของนักการพนันเปนเปาหมายแฝงเรนทางสังคม นั้นคือ
การไดรบั การยอมรับเปนรางวัลทางสังคม เพราะบอนพนันเปนพื้นที่ทางสังคมที่รองรับ
บุคลิกของบุคคลใหแสดงแลวไดรับการยอมรับ ดังนั้น แมนวาแพหรือชนะก็อาจจะไมมีผล
ทางสังคม และอาจจะมีผลทางสังคมได กลาวคือเลนพนันวัวชนแลวแพการพนัน แตไดใจคน
เพราะลีลาการเลนตอรองเปนที่ประจักษของผูคนรอบขางหรือนักการพนันดวยเองใหเปน
ที่โจทยขาน ในขณะที่พนันแบบใหมมีแรงจูงใจหลักที่กําไรหากชนะ และขาดทุนเมื่อแพ
จึงเปนการเลนแบบมีแรงจูงใจเดียว
หนีการตีตราวาทารุณสัตวดว ยวาทกรรมการพนันพืน้ บานพนันเชิงวัฒนธรรม
การพนันวัวชนตองทาทายกับการตีตราตีคาเชิงลบจากนักอนุรักษสัตว นักสิทธิ
(มนุษยชน) สัตว มักจะอางสิทธิ์ของสัตว (วัว) ที่ไมอาจจะใหเจาของใชความรุนแรงเหนือ
สัตวหรือทารุณสัตว เปนระบบคุณคาของวัวชน คือ การทารุณสัตวที่มาจากคนนอก
แนวคิดนี้เปนฐานคิดหลัก เปนกระบวนทัศนสําคัญหนึ่งในโลกาภิวัตน วัวชนและการพนัน
วัวชนในภาคใตยิ่งขยายทั้งจํานวนและบอนวัวชน คายเลี้ยงวัวใหดํารงอยู พรอม ๆ กับการ
ขยายความนิยมผานสื่อโทรทัศน Farm Channel ทุกวัน นอกจากนี้ยังไดถายทอดสด
ในวันสําคัญ ๆ ของนัดชนวัวที่สําคัญ คูวัวชนที่โดงดังมีราคาเดิมพันหลายสิบลาน ในสถานี
โทรทัศนดังกลาว และมีกิจกรรมทางธุรกิจใหม โดยการสรางผลิตภัณฑบันเทิงพื้นบาน คือ
การทําธุรกิจ CD กีฬาวัวชนวางขายไปทั่วไประเทศ อยางไรก็ดี นักพนันวัวชนหรือกลุม
วัวชนมีความพยายามอธิบายวาเปนการบันเทิงของชาวบานและการพนันทางวัฒนธรรม
ที่ทั้งคูมีความหมายในการรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนที่ตอรอง ทาทายกับวัฒนธรรม
บันเทิงแบบใหมของโลกและคานิยมการอนุรักษสัตวที่นําโดยตะวันตก การมีวัวชน คือ
การรักษาพันธวัวพื้นเมืองก็ดี การดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมชาวบานนาก็ดี จึงเปนการสราง
วาทกรรมจากมิติในชุมชนพื้นบาน
การพนันที่ผูเลนเสียเปรียบหรือเสี่ยงนอย
มีนักการพนันวัวชนอธิบายวา วัวชนเปนการพนันที่ผูเลนพนันเสียเปรียบนอย
ที่สุดในเชิงเปรียบเทียบกับการเลนพนันรวมสมัยอื่น ๆ โดยมีการพิจารณาจากความ
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ไดเปรียบหรือเสียเปรียบในอัตราการเลนที่มีเพียงรอยละ 50 เทานั้น หมายถึง การแพได
ชนะไดเทากัน และมีโอกาสเทากัน สวนจะชนะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอัตราการตอรอง
ของผูเลนแตละคนจะใชวิธีการตามกติกา แตการพนันรวมสมัยนั้น พบวา ผูเลนมีความ
เสียเปรียบ คือ ความเสี่ยงสูงมากที่สุด นี้เปนการลดความเสี่ยงประการแรก นอกจากนี้
วัวชน มีสัตวเปนสื่อเลนพนันที่ไมเสี่ยงกับการตมตุนนักพนัน เพราะวัวเปนสัตวที่ตอสูกัน
ตามวิถีสัตว ตามคุณภาพการเลี้ยงดู ไมเสแสรงใด ๆ หากเกิดขึ้นก็มาจากบุคคลไปกระทํา
เทานั้น

บทสงทาย

การเมืองของวัวชน คือ กระบวนการของนักเลงวัวชนไดถูกแปรเปลี่ยนสูความ
เปนนักการเมืองทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น พนักงานสวนทองที่ที่มีพลังอํานาจของรัฐหรือ
เปนการผนวกเอาอํานาจการเมืองมารวมกับอํานาจทางสังคมอันเปนอํานาจเฉพาะตัว
จึงเทากับเพิ่มศักยภาพในการใชอํานาจเพื่อสรางการยอมรับ การครอบงําชุมชนทองถิ่นได
แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ความเปนนักเลงวัวชนจึงเปนการใชศักยภาพของปจเจกบุคคล
ใหสอดรับกับคานิยมหรือความรูสึกรวมกันของชาวบานภายใตฐานวัฒนธรรมพนันชุมชน
ที่หนุนเสริมใหชนะการเลือกตั้งและครองตําแหนงสําคัญในพื้นที่ทั้งตําแหนงทางการเมือง
ทองถิ่น และพนักงานสวนทองที่
จะวาไปแลว เจาของบอนวัวชนในอดีตเปนผูที่ไดรับความไววางใจและไดรับมอบ
หมายจากทางราชการดําเนินกิจการ วัฒนธรรมพื้นบานนี้จึงเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับทาง
อํานาจจากชาวบานและจากทางราชการ ทําใหสนามวัวชนกลายเปนพื้นที่ทางสังคม
ในการสําแดงพลังอํานาจดวยกิจกรรมที่หลากหลายอยางตอเนื่อง จนกลายเปนพลวัต
แหงอํานาจทางสังคมที่สั่งสมจนเปนบุคคลที่มีอิทธิพลและบารมีในความรับรูและเขาใจ
ของคนอืน่ ๆ พรอม ๆ กับพืน้ ทีบ่ อ นวัวชนเปนพืน้ ทีม่ อี าํ นาจอืน่ นอกอํานาจรัฐ บอนจึงเปน
ปริ ม ณฑลของอํ า นาจพิ เ ศษที่ มี ก ารใช อํ า นาจผกผั น ไปตามบุ ค ลิ ก ภาพของนายบ อ น
ตัวอยางที่เขาใจโดยทั่ว ๆ ไปวาเจาของบอนมีความเปนอิสระมากในการจัดการความ
รุนแรงกับนักเลนการพนันวัวชนที่ไมรักษาบรรทัดฐานการชนวัวที่กําหนดขึ้น พฤติกรรม
แบบนี้และอื่น ๆ กลายเปนระบบคุณคาแหงการยอมรับของสังคมนั้น นอกจากนี้ กลไก
กระบวนการในกิจกรรมวัวชนและเจาของบอนวัวมักจะใช “การบริจาค” ใหหนวยงาน
ราชการในนามเจาของสนามวัวชนจนเปนที่ยอมรับกลายเปน “นักเลง” และยอมรับ
ใหการเปน “นายหัว” เปนการยอมรับทางอํานาจเชิงอิทธิพลจากชาวบานและอํานาจ
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บารมีจากทางขาราชการในพื้นที่ เมื่อลวงมาสูยุคสมัยประชาธิปไตยแบบตัวแทนเจาของ
บอนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประกอบสรางการยอมรับอันมาจากพื้นฐานของ
อิทธิพลและบารมีนี้เปนเงื่อนไขปจจัยเขาสูการครอบครองอํานาจรัฐ อํานาจการเมือง คือ
นายกเทศมนตรี นากยกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคกรบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กํานัน ผูใหญบาน หรือแมกระทั่งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร ดังนั้น ปรากฏการณนี้จึงเปนการควบรวมในการครอบครองอํานาจคู
ทั้งอํานาจสังคมที่มีมาแตเดิมและอํานาจรัฐอันเปนแหลงอํานาจใหมอยางครบถวน
นอกจากนี้ บอนพนันวัวชนยังมีประโยชนทางเศรษฐกิจโดยตรงจากกิจกรรมของบอน
และมีโอกาสในการเขาสูกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในพื้นที่ดวย บอนวัวชนจึงเปนตนนํ้า
ของอํานาจที่มีอิทธิพลและบารมีอันเปนอํานาจทางสังคมสูการครอบครองอํานาจรัฐแลว
ควบรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออํานาจทางเศรษฐกิจไวดวย จึงมีนัยเชิงแนวคิดทาง
การเมืองที่วาบอนวัวชนหรือกิจกรรมวัวชนเปนกลไกเชิงอํานาจที่สามารถครอบครองและ
ใชทั้งอํานาจทางตรงและอํานาจแฝงเรน คอนขางจะเปนศูนยกลางการผูกขาดอํานาจ
เบ็ดเสร็จในพื้นที่ ภายหลังจากอํานาจรัฐลงสูตัวนักเลงหรือนายบอนทามกลางกลไกรัฐ
ออนแอในพื้นที่หางไกล คนเหลานี้จึงเปนศูนยอํานาจเด็ดขาดที่มีพลังศักยภาพการครอบงํา
ชี้นําทางสังคม ไดอยางอิสระเชิงสัมพัทธในการใชอํานาจมีพลังอํานาจของ “นักเลง” หรือ
“นายหัว” ที่รัฐมาชุบตัวหรือเปนเหมือนเอเยนตทางอํานาจในชุมชนทองถิ่น หรือเทากับ
วาไดมีการบูรณาการเชิงอํานาจในชุมชนทองถิ่นใหม ประกอบขึ้นจาก “อํานาจการรัฐ”
ที่ผานกระบวนการเลือกตั้งผสมผสานกับ “อํานาจทางสังคม” เกิดผลเปนเทาทวีคูณ
ในการสรางการยอมรับหรือครอบงําของนายบอนวัวชนหรือนักกิจกรรมวัวชนใหเปนแกนแกน
ในปริ ม ณฑลแห ง อํ า นาจชุ ม ชนในการผู ก ขาดการใช “อํ า นาจแบบความเบ็ ด เสร็ จ ”
ที่มีประสิทธิภาพในบานและในองคกรปกครองทองถิ่นหรือหนวยงานงานราชการในพื้นที่
อยางไรก็ดี การเมืองของวัวชนหรือบอนวัวชนสามารถชี้ใหเห็นถึงความเขาใจ
การเมืองของผูคนปกษใตท่ีสะทอนสูการเมือง องคกรทางการเมืองที่ใชอํานาจรัฐในระบบ
ตัวแทน เปนหนึ่งในภูมิลักษณที่สะทอนถึงเกียรติยศและเกียรติภูมิของบุคคลไดอยาง
ประจักษ นั้นคือ การเมืองตองสะทอนใหเห็นถึงความอิสระ ยอมรับอํานาจและตองได
อํานาจ ใจถึง มีความกลาหาญจนเปนที่ยอมรับจึงสามารถนํามวลชน พรอมที่จะทาทาย
ตออํานาจที่ไรจริยธรรม (คนไมดี) อยางไมเกรงกลัว เชนนั้น การเมืองของชาวปกษใตนั้น
ตองแสดงออกใหได “หนําใจ สะใจ” ในปริมณฑลของอํานาจการเมือง จึงได “ไดใจ”
หรือการยอมรับ เชนเดียวกับการเปนบุคคลที่ตองมีกลยุทธเหมือนกับวัวชนที่ตองตอสู
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อยางมีชั้นมีเชิง หรือวากันตามภาษาวัวชน หมายถึง วัวดี คือ วัวลักษณะดี ชนแลวมีลีลา
เทียบเทากับกลยุทธทางการเมืองที่พิสูจนซํ้าใหเชื่อถือไดในกระบวนการตอสูแขงขันแยงชิง
อํานาจการเมือง จนไดใจชาวบานนําไปสูความไววางใจและศรัทธา คนในพนันวัวชนหรือ
บอนวัวชนจึงเปนภาพสะทอนของ “นายหัวสมัยใหม” ซึ่งสัมพันธกับ “คุณลักษณะความ
เป น นั ก เลง” ที่พิจารณาถึงการใชอํานาจรัฐในขณะที่ครอบครองตําแหนงอยางมีช้ัน
และมี เชิ ง ด ว ย ความเป น นั ก เลงในฐานะที่ เ ป น วั ฒ นธรรมของชาวใต จึ ง เป น “ผู  ที่ มี
คุณลักษณะการใชอํานาจแบบทวิลักษณ” หรือเปน “เหมือนเอเยนตทางอํานาจใน
พื้นที่” สามารถใชอํานาจแบบชัดแจงและแฝงเรนเหนือผูอื่น ทําใหไดรับการยอมรับจาก
เพื่อนบานและสังคมทั่วไป กลาวไดวา นักเลงเปนคนที่มีอํานาจทางสังคม (social power)
ลักษณะจําเพาะอันเปนวิถีชีวิตของความสัมพันธทางสังคมนี้สามารถสรุปเปนเชิงแนว
ความคิดวัฒนธรรมวาเปนบุคคลที่ใจถึง พึ่งได พูดคําไหนพูดคํานั้น เด็ดขาด นักเลง
จึ ง เปนการยอมรับบุคคลในทวงทํานองที่วาบุคคลที่เรียกฟาก็ขาน ถามดินตองตอบ25
สามารถบันดาลความสุข ในขณะเดียวกับสามารถรับความทุกขยากของผูอ นื่ ได จนเปน
ที่ยอมรับความจริงของบุคคลหรือเปนคานิยมของชาวใตหรือเปนตัวแบบของคนที่นา
นับถือ แมนวาจะลดลงในยุคปจจุบนั ก็ตาม แตคา นิยมอันนีไ้ มอาจจะจางหายไปในระยะสัน้ 26
นอกจากนี้ ในปจจุบัน นักเลงเปนเจาของบอน คนในพนันวัวชนที่ควบรวมตําแหนงนักการ
เมืองทองถิ่นจึงเปนผูคนที่ครอบครองอํานาจรัฐ (state power) ไวอีกหนึ่งแหลงหรือฐาน
อํานาจดวย เทากับวาเปนปจเจกบุคคลที่มีทั้งอํานาจรัฐ หมายถึง การใชกฎหมาย และ
ครองความชอบธรรมในการใช อํ า นาจรั ฐ ในท อ งถิ่ น และพลั ง อํ า นาจสั ง คม อั น มี ทั้ ง
อิทธิพล บารมี เกียรติยศ ศักดิ์ศรีทางสังคม และศักยภาพในการกําหนดระบบระเบียบ
ใหผูอื่นปฏิบัติจนเปนบรรทัดฐาน เชนเดียวกับพฤติกรรมของนายหัวหรือนักเลงตองอยู
ในรองในรอยของระเบียบแบบแผนกฎเกณฑที่เปนบรรทัดฐานหรือเปนตัวแบบทางสังคม
ได สวนในทางเศรษฐกิจจะเปนคนที่ครอบครองหรือควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใช
ประโยชนในจํานวนมาก สามารถจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหผูอื่น ๆ ได
เปนคําที่อาคม เดชทองคํา ใชอธิบายพฤติกรรมนักเลงวัวชน
เนื่องจากในปจจุบันมักจะมีการอธิบายนักเลงจาก “คนนอกภาคใต” ที่พบไดจากงานเขียน
หรืองานวิจัยที่เปนชาวตางชาติมาอธิบายในการเมืองภาคใตบาง นักวิชาการสวนกลางบาง สื่อสารมวลชน
บาง ทําใหเปนกระแสสําคัญในการสรางความรับรูและเขาใจใหม แลวตีความแบบเหมารวมวา “นักเลง”
คือ พฤติกรรมของผูคนหรือนิสัยเกเร คนที่เกะกะระราน บุคคลแบบนี้ในปกษใตเขาเรียกวาคนหัวไม
คนที่ ไมเคารพกฎเกณฑ คนที่ไมชวยเหลือผูอื่น คนที่ไมอยูในรองในรอย เปนคนที่ชาวบานไมยอมรับ
ไมมีความหมาย ทําใหเบียดขับความหมายนักเลงปกษใตแบบที่กลาวในเนื้อหา
25
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สวนประเด็นสุดทาย การเมืองของการการพนันวัวชนหรือกีฬาวัวชน ในฐานะ
ที่เปนกิจกรรมพนันเชิงวัฒนธรรมชุมชนในกระบวนการปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการพนัน
อื่น ๆ ที่เปนกิจกรรมการพนันรวมสมัย หากกิจกรรมการพนันวัวชนเปนวิถีของผูคน
ในชุมชนทองถิ่นหนึ่ง ๆ ก็คือวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ มุมมองตอวัวชนก็มีความ
หลากหลาย ทําใหมีการตีความแตกตางกันไปตามคติความเชื่อของแตละคน แตในชุมชน
หนึ่ง ๆ หรือภูมิเขตวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ นั้น มีทั้งความเปนอัตลักษณและความหลากหลาย
ของแบบแผนหรือวิถขี องผูค น การใหคณ
ุ คาใด ๆ ตอวิถชี วี ติ หรือแบบแผนวัฒนธรรมหนึง่ ๆ
นั้น จึงตองลึกซึ้งตามความแตกตาง เชนที่ ชวน เพชรแกว ศาสตราจารยทางภาษาไทย
อรรถาอธิบายสามารถสรุปความวา ในสังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนา
มิไดจํากัดขอบเขตเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรในสังคมเมืองเทานั้น
แตตองครอบคลุมถึงทุกสวนของสังคม ทั้งนี้ เพราะวาการเกาะเกี่ยวกันภายในสังคม
ไมวาดานใดยอมสงผลกระทบกับดานอื่น ๆ ตอเนื่องกันไป ดวยเหตุนี้ ในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ไมวาจะเปนเมืองหรือชนบท กระบวนการพัฒนาจะตองมีความ
เขาใจอยางลุมลึกและตองยอมรับวาเกิดขึ้นจากการเขาใจสภาพสังคมอยางแทจริงของผูมี
สวนเกี่ยวของเปนสําคัญ สาระสําคัญของการศึกษาเรื่อง “การเมืองของการพนันวัวชน
ภาคใต” มีแงมุมอันหลากหลายที่ชวยใหมองเห็นความจริงของสังคมภาคใต ซึ่งสามารถ
นํามาสูความเขาใจและการปรับใชไดเปนอยางดี เชนเดียวกับการดํารงอยูของการพนัน
วัวชนอันเปนการพนันเชิงวัฒนธรรมพื้นบานที่มีความแตกตางทั้งกระบวนการเลนพนัน
กิจกรรม และผลของการพนันวัวชนจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรม การพนันพื้นบานหรือ
วั ฒ นธรรมที่ เ ป น พนั น พื้ น บ า นอั น พั ฒ นาการจากนั น ทนาการชาวบ า นนาสู  กี ฬ าวั ว ชน
แล ว สุ ด ท า ยในปจจุบัน คือ การพนัน พื้น บานที่ดํ า รงอยู  ท  า มกลางการพนั น ร ว มสมั ย
อันมีวทิ ยาการใหม ๆ มาชวยอํานวยความสะดวกในการเลนพนัน แตวัวชนยังคงเปนพนัน
อยูในแบบแผนวิถีชีวิตพื้นบานที่ขาดสารสนเทศ คงใชไหวพริบหรือภูมิปญญาในการเลน
ของนักพนันที่ลวนแลวแตเปนบุคคลผูสูงอายุ แออัดอยูในบอนวัวชนที่แสงแดดรอนระอุ
หรือเปยกแฉะอันเกิดขึ้นตามฤดูกาล นอกจากนี้ การพนันวัวชนจึงเปนไดทั้งการพนัน
พื้นบานหรือเปนทั้งกิจกรรมบันเทิงและการอนุรักษสายพันธที่มีความหมายในการรักษา
วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน เปนวัฒนธรรมพื้นบานที่ตอรอง ทาทายวัฒนธรรมพนันแบบใหม
ของโลกและคานิยมการอนุรักษสัตวที่นําโดยตะวันตก เปนกิจกรรมการพนันที่ยืนตอบโต
กับการตีตราวาเปนการพนันที่มีความรุนแรงตอสัตวและเปนพื้นที่ทางสังคมที่กอใหเกิด
ความรุนแรงทางสังคม นอกจากนี้ วัวชนยังถูกทาทายจากความนิยมการเลนของนักพนัน
รุนใหม ๆ ที่นับวันจะลดความนิยมลงไปหรือเปนพนันที่มีขอจํากัดในการการสืบทอด
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คานิยมนักเลงพนันวัวชน แตสังคมแหงการพนันนั้นกาวหนาไปพรอมกับกิจกรรมการพนัน
แบบใหมที่สรางโอกาสในการเขาถึงผูเลนพนันรวดเร็วทุกสถานที่และเขาถึงไดอยางกวาง
ขวาง เลนไดงา ยกับทุกคนทุกวัย ไมสนิ้ เปลืองกับคาผานประตู ตรงกันขามกับการพนันวัวชน
ที่เลนพนันไดยุงยาก ตองมีเงินสดเทานั้น เลนไดจําเพาะเพราะเดินทางไปสนามวัวชน
หรือบอนวัวในระยะไกล ลีลาการเลนพนันตองใชปญญาความสามารถเฉพาะบุคคล เชนที่
กลาวนี้ จึงทําใหการพนันพื้นบานเชนนี้ดํารงอยูในพื้นที่การพนันรวมสมัยดวยในลักษณะ
เปนการตอบโต ทาทาย การอยูรอด อยูไดของการพนันปกษใตแหงนี้ แมนวาผูวิจัยจะ
ไม นิ ย มเล น การพนั น หรื อ มิ ไ ด มี นั ย ต อ การส ง เสริ ม การพนั น แต ใ นเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
กระบวนการ คุณคา ผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว และสังคมในทุกมิตแิ ลว การพนันวัวชน
มีลักษณะของการพนันพื้นบานที่เปนกิริยาของการตอบโต ทาทายการพนันรวมสมัยภาย
ใตโลกาภิวัตน แมนวาเชิงคุณคาของสังคมไทยแลวพบวาทุกกิจกรรมการพนันมีปญหาทาง
ศีลธรรมหรือปญหาเชิงปทัสถาน แตหากมีความจําเปนตองเลือกเลนพนันแลวตองเลือก
กิจกรรมพนันที่มีผลกระทบตอคุณคานอยที่สุด แลวเกิดความสุขแกผูเลนใหมากที่สุด
วัวชนอาจจะเปนกิจกรรมการพนันที่อาจจะตองเลือกหรือไมขึ้นกับแตละปจเจกบุคคล
และคุณคาของสังคมดวย แตการเมืองของการพนันพื้นบานวัวชนนี้ คือ กระบวนการ
ฝาฟน ตอบโต ทาทาย กับผูเลน และตอกิจกรรมพนันอื่นใหวัวชนอยูไดในกระแสการพนัน
ในสังคมดวย
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