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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ ธี ก ารเข้ า สู่ ต าแหน่ งทางการเมื อ งของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดหนองบัวลาภู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งใน
จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู และกลยุ ท ธ์ ข องนั ก การเมื อ งในการเลื อ กตั้ ง ของจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู โดยใช้การศึกษาจากเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์บุคคล
ที่เกี่ยวข้องแล้วพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลและวิเคราะห์ตามความสอดคล้องของ
ข้อมูลที่ได้เพื่ออธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผลการศึกษาพบว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งในจังหวัดหนองบัวลาภูสามารถจาแนกได้
ดังนี้ คือ นักการเมืองท้องถิ่น, นักธุรกิจในท้องถิ่น, ข้าราชการในพื้นที่ และบุคคลที่สืบ
ทายาททางการเมืองของคนในครอบครัว และกลยุทธ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
การเลือกตั้งของจังหวัดหนองบัวลาภู คือ การสร้างมวลชน การใช้ผู้สนับสนุนหรือ
หัวคะแนน การใช้รถประชาสัมพันธ์ และการเดินหาเสียงแบบเข้าถึงประชาชน ปัจจัย
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ที่สนับสนุนให้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ ฐานเสียงจากเครือญาติ การสนับสนุนของ
นักการเมืองท้องถิ่น การรวมกลุ่มทางการเมือง ผู้สนับสนุนหรือหัวคะแนน และความ
นิยมในตัวผู้สมัครและ/หรือพรรคการเมืองที่สังกัด การวิจัยในอนาคตควรศึกษาการ
ส่งเสริมภาคประชาสังคมและภาคการเมืองท้องถิ่นให้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่ที่
ต่อรองฐานอานาจทางการเมืองกับพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
พรรคการเมื องในจังหวัด รวมทั้งให้มี การศึกษาวิจั ยเพื่ อเปรียบเทีย บกลยุทธ์ และ
แนวทางในการดาเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองในจังหวัดหนองบัวลาภูกับ
จังหวัดอื่นเพื่อจะทาให้เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวต่างๆ ทางการเมืองและพฤติกรรม
ทางการเมืองของภูมิภาคหรือประเทศได้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, จังหวัดหนองบัวลาภู, การเลือกตั้ง

Abstract
The purpose of this study to examine data about Nongbualamphu
politicians who have been elected to the parliament. And the strategy’s
politicians for elections in Nongbualambhu. The researcher used the
related document and interview people, and analyzed the accuracy by
using the accordance to explain the prospect result. The study has
shown that a member of parliament who have been elected in
Nongbualamphu can be classified as follows, the local politicians, the
local businessmen , the officials in the area, and the political successors
of the family And the strategy’s politicians for elections is comprised of
mass movement, campaign’s representatives, campaign vehicle, and
knock the door campaign. There were many important factors
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influencing who would be elected, such as their family networks,
political coalition and politicians’ political party. According to findings, it
is recommended that should support civil society and local politics as
an interest group in the area to negotiate the political authority base
with the parties and members of parliament in the province. Moreover,
it should have the research of comparing the strategy and ways to
administer political issues in Nongbualambhu and other provinces so
that we can better see the overall of political activities and action in
politics in regions or country
Key Word: Member of Parliament, Nongbualambhu, Election

บทนา
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ.
2475 ได้สร้างระบบการเมืองที่ให้ประชาชนเลือกผู้แทนของตนเข้าไปทาหน้าที่กาหนด
นโยบายสาธารณะแทนตน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าไป
สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางยุคบางสมัยที่มี
ข่าวเสียหายเกี่ยวกับพฤติกรรมของบรรดา ส.ส.ทั้งในและนอกสภาผู้แทนราษฎร จน
กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมตลอดมา (สมคิด ศึกขัน
เงิน, 2549) ด้วยเหตุนี้การทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองในช่วงสมัยภายใต้
ประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษาพฤติกรรมของผู้แทนฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่ประชาชนคัดสรรให้ทาหน้าที่เป็นตัวจักร
สาหรับทาการขับเคลื่อนสังคมการเมือง เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แม้จะเป็นการปกครองที่เข้าใจตรงกันว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย แต่
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ประชาชนในรัฐสมัยใหม่ (Modern-State) ต่างมีภาระหน้าที่และความจาเป็นที่
สลับซับซ้อนแตกต่างกันไป จึงไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้อานาจของตนได้โดยตรง ทาให้
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองแบบตัวแทนหรือผู้แทน
(Representative system) (สมเกียรติ วันทะนะ, 2555) ซึ่งเรียกอีกชื่อว่าเป็น
ประชาธิปไตยทางอ้อม (Indirect Democracy) (สนธิ เตชานันท์, 2550) กล่าวคือ
ประชาชนจะดาเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่า “ผู้แทนราษฎร” เข้า
ไปท าหน้ า ที่ ใ นรั ฐ สภาซึ่ ง เป็ น สถาบั น ตั ว แทนของประชาชนและมี ห น้ า ที่ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของประชาชน ผ่านการเลือกตั้ง ซึ่งเป็น กระบวนการทางการเมืองที่
สาคัญถือเป็นหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (พัฒนะ เรือนใจดี, 2553)
สาหรับการศึกษาเรื่องราวของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.
2476 ถึง พ.ศ.2554 ซึ่งมีการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 24
ครั้ง (นับถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2554) มีการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว 3
ครั้ง (2543, 2549, และ 2551) ทาให้เห็นว่าระยะเวลาที่ระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศภายใต้การยึดกติการ่วมกันคือ “การเลือกตั้ง” ได้ดาเนินมาเป็นเวลากว่า 80
ปี ภายใต้กฎเกณฑ์การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ นายกรัฐมนตรี 28 คน
คณะรั ฐ มนตรี 60 ชุ ด โดยแต่ ล ะช่ ว งเวลาการเลื อ กตั้ งจะมี ส ภาพเหตุ ก ารณ์ ท าง
การเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งบางช่วงเวลาเป็นการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายที่มีความเป็น
ประชาธิปไตย บางช่วงเป็นการเลือกตั้งภายใต้กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แต่
อย่างไรก็ตามก็ต้องถือว่ากติกาอันเป็นหัวใจของการได้มาซึ่งผู้แทนในระบบรัฐสภาเพื่อ
ใช้ อ านาจอธิ ป ไตยแทนประชาชนวิ ธี นี้ ยั งเป็ น วิ ธี ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ มากกว่ า การ
รัฐประหารหรือการใช้วิธีการอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้น (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัค
ฮาด, 2556: 2-3)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากล่าวได้ว่า การเลือกตั้งผู้แทน มีข้อสังเกตหลาย
ประการที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่เข้าใจคุณค่าการเลือกตั้ง มีการซื้อเสียงมากขึ้น
มีการใช้อานาจรัฐเพื่อช่วยเหลือพรรคการเมืองและผู้สมัคร การเข้าสู่ตาแหน่งทาง
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การเมืองใช้วิธีการที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ผู้แทนที่ประชาชนเลือกไม่มีคุณภาพที่ดี
พอที่จะนาไปสู่การปฏิรูปการเมือง ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมือง แต่จะรวมกลุ่มกันเพื่อ
ต่อรองแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของตนเอง และการใช้ระบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจน
ทาให้นาไปสู่ความสาเร็จในการดารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่งอาจสรุปเป็นกรอบ
การศึกษาว่า ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากความไม่พร้อมและความไม่มีสานึกของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2555: 9-16) ด้วยวิธีการดังกล่าว
ข้ า งต้ น เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ท าให้ ก ารเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยมีความก้าวหน้าช้า ดังจะเห็นได้จากปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ไม่ลดลง นักการเมืองหลายคนโดยเฉพาะในภาคอีสานได้รับเลือกตั้งติดต่อกันหลาย
สมัย แต่ไม่ได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาประชาชนตามกระบวนการประชาธิปไตย
ประชาชนขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากนั ก การเมื อ งในด้ า นที่ ไ ม่ ใ ช่ ห น้ า ที่ ใ นฐานะ
นักการเมือง ประชาชนไม่สามารถวิเคราะห์เหตุผลที่นักการเมื องซื้อเสียงได้ว่ า
นักการเมือ งจะได้รับ ประโยชน์ จากการใช้อานาจทางการเมื องเพื่ อประโยชน์ของ
ตนเองและครอบครัวอย่างไร (สมบัติ จันทรวงศ์, 2536)
ดังนั้นการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง ประชาชนมีความเกี่ยวพันกับ
การเมืองตามอุดมการณ์ด้านการเมืองมิใช่การร้องขอและเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว
เพียงเล็กน้อยแล้วตอบแทนแลกเปลี่ยนด้วยการลงคะแนนเสียงให้ อีกทั้งไม่สามารถทา
ให้ประชาธิปไตยพัฒนาด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเพิ่มบทลงโทษให้สูงขึ้นเท่านั้น
แต่ควรให้ความสาคัญกับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างศรัทธาต่อคุณค่าของ
ประชาธิปไตยในกลุ่มประชาชน (อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2550) และปัจจุบันแม้จะมี
การเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น ทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ความรู้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระหลักการ
กว้างๆ ซึ่งมองไม่เห็นภาพที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ไม่สามารถเรียบเรียงเหตุการณ์ทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในภูมิลาเนาที่ตนเองอาศัย จึงเกิดความรู้สึกว่า การเมืองเป็นเรื่อง
ไกลตัว เป็นเรื่องของชนชั้นนาเป็นเรื่องของนักการเมือง (สถาบันพระปกเกล้า, 2556)
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ประกอบกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู
โดยเฉพาะพฤติกรรมทางการเมืองของบรรดาผู้แทนฯ ในจังหวัดหนองบัวลาภูไม่เคยมี
ผู้ศึกษามาก่อน ทาให้ผู้ที่สนใจไม่มีแหล่งสืบค้นข้อมูลในการศึกษานอกจากนี้ จังหวัด
หนองบัวลาภูเป็นพื้น ที่ของจังหวัดใหม่ซึ่งแยกการปกครองออกจากจังหวัดอุดรธานี
เมื่อปี พ.ศ.2536 เป็นจังหวัดขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับจังหวัดต่างๆในภูมิภาค
เดียวกัน (เสรี อุ่นยวง, 2543) ซ้ายังถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของ
ประชากรต่าที่สุด หรือประชาชนมีฐานะยากจนที่สุดในประเทศไทย (สานักงานสถิติ
จังหวัดหนองบัวลาภู , 2554) ซึ่งนับตั้งแต่จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้นมา การพัฒนาจังหวัด
หนองบัวลาภูแม้จะเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลหรือราชการบริหารส่วนภูมิภาคในพื้นที่
ก็ ต าม แต่ ที่ ข าดมิ ไ ด้ แ ละถื อ เป็ น ความหวั ง ส าคั ญ ส าหรั บ การพั ฒ นาจั ง หวั ด
หนองบัวลาภูอย่างแท้จริงคือ บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายที่ได้รับการ
เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู (นพพล อัคฮาด, 2555) ซึ่งการศึกษาเรื่องนี้
นอกจากจะทาให้เห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สาคัญอย่างหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสาน
นั้นคือ การมองว่าพื้นที่ภาคอีสานเป็นฐานเสียงของนักการเมืองที่หวังจะเป็นรัฐบาล
เมื่อถึงวันเลือกตั้งก็ขนเงินใส่กระเป๋าเจมส์บอนด์ (Jamesbond Bag) มาแจกชาวบ้าน
เพื่อลงคะแนนเสียงให้ก็จะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภูมิภาคนี้ ดังกรณี “โรค
ร้อยเอ็ด” ที่เกิดขึ้นสมัยพุทธทศวรรษ 2520 อันโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองในช่วงเวลา
นั้นและเป็นอุทาหรณ์และตราบาปให้แก่คนอีสานจนปัจจุบัน (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
และ นพพล อัคฮาด, 2556: 2-3) หรือการมองว่าพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ผูกขาดของ
พรรคการเมืองบางพรรคตั้งแต่การเลือกตั้งหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.
2540 อันทาให้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นทุกครั้งพรรคการเมืองดังกล่าวต่างประสบชัยชนะ
และเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้ง อันเนื่องมาจากฐานเสียงที่สาคัญและเป็น
ภูมิภาคใหญ่ที่สุดก็คือ “คนอีสาน” นั้นเอง (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด,
2555: 7) ซึ่งเหตุผลเบื้องหลังของปรากฏการณ์ตามที่กล่าวมานี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่า
เกิดขึ้นจากสาเหตุใด แต่ก็มีนักวิชาการและสื่อมวลชนบางส่วนเสนอความเห็นไปใน
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แนวทางเดียวกันว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากความเป็นภูมิภาคที่ประชากรส่วน
ใหญ่ ย ากจน ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
(ประจั ก ษ์ ก้ อ งกี ร ติ , 2555: 15-16) ดั ง นั้ น การศึ ก ษาเรื่ อ งราวของบรรดา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งในภาคอีสานจึงเป็นประเด็นสาคัญที่
น่ า สนใจเพื่ อ หาค าตอบดั ง กล่ า ว โดยเฉพาะสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจั ง หวั ด
หนองบัวลาภูได้มีพฤติกรรมที่กระทาต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของตนอย่างไร
เพื่อให้เป็นวิธีการในการเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมืองดังกล่าว ซึ่งจะสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการสืบค้น อ้างอิงและการวิเคราะห์ในทางวิชาการต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “วิ ธี ก ารเข้ า สู่ ต าแหน่งทางการเมื อ งของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎรจังหวัดหนองบัวลาภู ” ครั้งนี้ เป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Non-structure Interview) จากบุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ที่
เจาะจงว่าเป็น/เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร /บุคคลในครอบครัว /ผู้ใกล้ชิดที่รู้จัก
มักคุ้นเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแล้วทาการตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดย
ตรวจสอบข้อมูลเดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลหลายคน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อมู ลที่ถูกต้อง
และท าการวิเ คราะห์ ข้อ มูล แบบสร้ างข้อ สรุ ปตามแนวทางของ สุภ างค์ จั น ทวนิ ช
(2542: 131-152) ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย การจาแนกชนิดของ
ข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา
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ผลการศึกษา
จังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด 6 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง อาเภอศรีบุญเรือง
และอาเภอโนนสัง แยกการปกครองออกจากจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ.2536 ซึ่งได้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเป็นเขตเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งแรก
ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2538 ซึ่งจนถึงการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554 สามารถลาดับ
พัฒนาการของการเมืองจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อประมวลข้อมูลวิธีการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดหนองบัวลาภู และบริบททาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งสามารถลาดับเวลาของ
การได้รับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภูดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลาภู
2538-2554
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
ลาดับ-ชื่อ-สกุลผู้ได้รับเลือกตั้ง เขต
พรรค
1
2 ก.ค. 2538
นายไพรัช นุชิต
1
กิจสังคม
นายไชยา พรหมา
ชาติพัฒนา
ว่าที่ รอ. สรชาติ สุวรรณพรหม
ความหวัง
ใหม่
2
17 พ.ย. 2539
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
1
ความหวัง
ใหม่
ว่าที่ รอ.สรชาติ สุวรรณพรหม
ความหวัง
ใหม่
นายพิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์
ความหวัง
ใหม่
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
3
6 ม.ค. 2544

4

6 ก.พ. 2548

5

2 เม.ย. 2549

6

23 ธ.ค. 2550

ลาดับ-ชื่อ-สกุลผู้ได้รับเลือกตั้ง เขต
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
1
นายไชยา พรหมา
2
นายวิชัย สามิตร
3
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
1
นายไชยา พรหมา
2
นายวิชัย สามิตร
3
นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
1
นายไชยา พรหมา
2
นายวิชัย สามิตร
3
นายไชยา พรหมา
1
นายวิชัย สามิตร
นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์

7

3 ก.ค. 2554

นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
นายไชยา พรหมา
นายวิชัย สามิตร

1
2
3

พรรค
ไทยรักไทย
เสรีธรรม
ไทยรักไทย
ไทยรักไทย
ไทยรักไทย
ไทยรักไทย
ไทยรักไทย
ไทยรักไทย
ไทยรักไทย
พลัง
ประชาชน
พลัง
ประชาชน
พลัง
ประชาชน
เพื่อไทย
เพื่อไทย
เพื่อไทย

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด
หนองบัวลาภูมีทั้งหมด 7 ครั้ง (นับการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2549 เพราะมีความสาคัญ
ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยในครั้งนี้ด้วย) มี ส.ส. ทั้งหมด 7 คน ซึ่งบทความชิ้นนี้
ต้องการศึกษาวิธีการเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
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หนองบัวลาภู ผู้เขียนจึงนาเสนอผลการศึกษาตามลาดับเวลาที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแต่ละคนได้รับการเลือกตั้งซึ่งจะสามารถดาลับได้ดังนี้
1. นายไพรัช นุชิต (พ.ศ.2494-ปัจจุบัน) เดิมเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มี
ชื่อเสียงคนหนี่งในตลาดหนองบัวลาภู ไม่เคยคิดว่าจะเล่นการเมืองมาก่อน แต่ด้วย
ความเป็นคนชอบความท้าทายและกล้าได้กล้าเสีย จึงลองสมัครรับเลือกตั้งตามคา
ชักชวนจากญาติซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ให้มาลองมาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ.2523 ชีวิตการเมืองของนายไพรัชจึงเริ่มต้นขึ้น จนกระทั่ง
เขาพ่ า ยแพ้ ก ารเลือ กตั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ใน พ.ศ.2534 และในปี เ ดี ยวกั น ก็ เ กิ ด
เหตุการณ์ทางการเมืองในระดับชาติจากการรัฐประหารยึดอานาจทางการเมืองโดย
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. หลังจากนั้นคณะรัฐประหารได้เชิญ
นายอานันท์ ปันยารชุน มาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อทาการร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 และจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2535 ในการเลือกตั้งครั้งนี้นายไพรัช ก็อยากลองสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติเป็นครั้ง
แรกดูบ้าง หลังจากได้รับการชักชวนจากนายรักเกียรติ สุขธนะ ส.ส.อุดรธานี ซึ่งทั้ง
สองเคยรู้จั กกั นมาก่ อนจากการเป็น สมาชิ กสภาจังหวั ด อุด รธานี ด้ว ยกั น จากการ
ชักชวนดังกล่าว นายไพรัชก็ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ครั้งแรกในสังกัดพรรคกิจสังคม ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี แต่เนื่องจากการ
เลือกตั้งครั้งนี้นายไพรัชไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวและเป็นสนามเลือกตั้งที่มีขนาดพื้นที่
ค่อนข้างกว้างใหญ่กว่าสนามการเมืองท้องถิ่นที่เคยประสบมา ทาให้นายไพรัชจึงแพ้ใน
ครั้งนี้ แต่ต่อมาไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในระดับชาติขึ้นอีกเรียกกันว่า
“เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 อันสงบลงด้วยการให้มีการ
เลือกตั้งทั่วไปใหม่ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2535 อีกครั้ง ในการเลือกตั้งครั้งนี้นาย
ไพรัช ได้มีการเตรียมตัวระดับหนึ่งหลังจากมีประสบการณ์มาบ้างเมื่อการเลือกตั้งก่อน
นี้ และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการเมืองทั้ง เงินส่วนตัว ชื่อเสียง ญาติพี่น้อง
และหัวคะแนน และการสนับสนุนของพรรคกิจสังคมส่วนหนึ่งในการใช้ระดมหาเสียง
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เลือกตั้งครั้งนี้ เริ่มรู้จุดแข็งและจุดอ่อนทางการเมืองของคู่แข่งและพื้นที่เลือกตั้งมาก
ขึ้น โดยเฉพาะมีการใช้เครือข่ายญาติพี่น้องที่เป็นคนจีนในแถบพื้นที่ที่นายไพรัชมี
คะแนนเสียงตามคู่แข่งคนอื่นๆ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ส่วนในพื้นที่จุดแข็งหรือ
ฐานเสียงใหญ่ของนายไพรัช เพราะอาศัยชื่อเสี ยงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวบ้านทั่วไป
และเป็นผู้ประมูลรับเหมางานก่อสร้างต่างๆในพื้นที่แถบอาเภอหนองบัวลาภู อาเภอ
นากลาง และอาเภอสุวรรณคูหามาอย่างต่อเนื่องจึงพอมีเครือข่ายจากบรรดากานัน
ผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่พอรู้จักช่วยเป็นหัวคะแนนและให้การสนับสนุนในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ จนทาให้นายไพรัช นุชิต ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคกิจสังคม ได้รับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 2 เป็นผลสาเร็จ และการเลือกตั้งครั้ง
ต่อมา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2538 และถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลาภูเรียบร้อยแล้ว นายไพรัชในฐานะ
เป็นผู้สมัครฯ ที่มีภูมิลาเนาในเขตอาเภอหนองบัวลาภู มาตั้งแต่เกิดจึงลงสมัครรั บ
เลือกตั้งสังกัดพรรคกิจสังคม ทาให้การเลือกตั้งครั้งนี้นายไพรัชอาศัยผลงานการพัฒนา
พื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
หนึ่งสมัย ซึ่งสมัยนั้นจะมีงบพัฒนาจังหวัดหรือเรียกกันว่า “งบ ส.ส.” เพราะจะมีการ
ตั้งงบประมาณให้แก่ ส.ส. ทุกคนๆละ 20 ล้านบาทสาหรับนาไปใช้พัฒนาพื้น ที่
เลือกตั้งของตน นายไพรัชก็ได้นางบประมาณดังกล่าวมาทาการก่อสร้างถนนหนทาง
สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไฟฟ้าไปยังหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนฯ
ที่มีผลงานการพัฒนาจนเป็นที่ประจักษ์คนหนึ่ง และที่สิ่งที่ขาดมิได้สาหรับการเลือก
ตั้งแต่ละครั้งคือการซื้อเสียงจากชาวบ้าน ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.
2538 นายไพรัชหมดเงินไปกับการซื้อเสียงชาวบ้านหัวละ 100 บาท เป็นเงินทั้งหมด
ประมาณ 20 ล้านบาทจึงทาให้เขาสามารถเอาชนะคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ มี
คะแนนเป็นอันดับ 1 ได้เป็น ส.ส. จังหวัดบ้านเกิดสมความปรารถนา (ไพรัช นุชิต,
2555)
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2. นายไชยา พรหมา (พ.ศ.2503-ปัจจุบัน) ได้เข้าสู่สนามการเมืองครั้งแรกด้วย
การเป็ น กรรมการสุ ข าภิ บ าลโนนสู ง เปลื อ ย อ าเภอศรี บุ ญ เรื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
หลังจากนั้นก็ลาออกเพื่อลงสมัครสมาชิกสภาจังหวัดอุดรธานี (ส.จ.) เขตอาเภอศรีบุญ
เรือง ในปี พ.ศ.2534 ซึ่งการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนั้น นายไชยา
ต้องการปูฐานเสียงทางการเมืองในระดับท้องถิ่น สร้างผลงาน สร้างชื่อสียงให้ชาวบ้าน
ในเขตอาเภอศรีบุญเรืองรู้จักตนเสียก่อน และต้องการให้สนามการเมืองท้องถิ่นเป็นที่
พึ่งของชาวบ้านในท้องถิ่นจริงๆ มากกว่าการเป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่ม
ผู้รับเหมา หรือพวกพ่อค้าที่ต้องการเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์จากการรับสาปะทาน
หรือการประมูลงานในเขตพื้นที่ ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายไชยาไม่ได้รับการ
เลือกตั้งในครั้งนั้น หลังจากแพ้ดังกล่าวแล้ว นายไชยาก็ตัดสินใจที่จะยุติบทบาททาง
การเมืองของตนและตั้งใจจะประกอบธุรกิจร้านค้าในตลาดสุขาภิบาลศรีบุญเรือง ใน
นาม “ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีบุญเรืองวัฒนา” ทาธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเขียน สังฆภัณฑ์
และของเบ็ดเตล็ดทั่วไป แต่ด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองในระดับชาติพลิกผัน เกิด
เหตุ การณ์ ยึด อ านาจทางการเมื องใน พ.ศ.2534 โดยคณะ คณะรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช.” ขึ้นมีการดาเนินคดีและยึดทรัพย์รัฐมนตรีในคณะ
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หลายคน บางคนหนีไปยังต่างประเทศชั่วคราวเพื่อ
รอจั งหวะทางการเมื อ งที่ คิ ด ว่ า ปลอดภั ย แล้ ว จึ ง กลั บ ประเทศ หลั ง จากนั้ น คณะ
รัฐประหารก็เชิญนายอานันท์ ปันยารชุน มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ.2534 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2535 การ
เลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการพลิกเกมทางการเมืองครั้งสาคัญระหว่างนักการเมืองที่นิยม
ฝ่ายทหารกับฝ่ายที่ไม่ชอบการยึดอานาจของทหาร ซึ่งนายไชยาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่
นิยมชมชอบในการยึดอ านาจของฝ่ ายทหารมาตั้ง แต่ สมัย เรีย นอยู่ที่ม หาวิทยาลั ย
รามค าแหงแล้ ว ส าหรับ การเลื อกตั้งครั้ งนี้น ายไชยาซึ่ งเพิ่งพลาดจากลงสมั ครรั บ
เลือกตั้งในสนามการเมืองท้องถิ่นมาในปี พ.ศ.2534 แต่ด้วยโชคชะตาหรือพรหมลิขิต
ที่จะทาให้นายไชยาได้เป็นผู้แทนราษฎรในระดับชาติหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ ปรากฏว่า
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มีคนรู้จักคนหนึ่งมาทาบทามติดต่อให้นายไชยาลองลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อ
ประกบผู้สมัครรับเลือกตั้งชื่อดังของจังหวัดอุดรธานีรายหนึ่งชื่อ “นายประจวบ ไชย
สาส์ น ” ซึ่ งเป็ น หนึ่ งในคณะรั ฐ มนตรี ที่ ถู ก ค าสั่ งของคณะ รสช. ยึ ด ทรั พ ย์ แ ละได้
หลบหนีไปต่างประเทศชั่วคราว และเพิ่งกลับมาหลังประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งใน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายตรงข้ามพรรค
การเมืองที่ฝ่ายทหารให้การสนับสนุนในสมัยนั้นคือ พรรคสามัคคีธรรม ในเขตเลือกตั้ง
ที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเหตุผลที่นายประจวบ เลือกนายไชยาลงสมัค รประกบตัวเอง
ในเขตนี้ เพราะฐานคะแนนเสียงสาคัญของนายประจวบส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อาเภอกุม
ภวาปีซึ่งเป็นอาเภอใหญ่ที่เพิ่งถูกพ่วงมาอยู่ในเขตพื้นที่เขตนี้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้ง
แรก ทาให้นายประจวบซึ่งเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์และฐานเสียงเฉพาะ
อาเภอกุมภวาปี จาเป็นต้องหาพันธมิตรที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตอาเภออื่ น
โดยเฉพาะเขตอาเภอศรีบุญเรืองและอาเภอโนนสัง ที่ไม่เคยมีนักการเมืองคนใดที่
สามารถกอบโกยคะแนนจากคนแถบนี้ได้เลย ทาให้นายประจวบต้องหาผู้สมัครที่
พอจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในอาเภอศรีบุญเรืองและอาเภอโนนสังซึ่งใน
สมัยนั้นได้รับการยอมรับจากนักการเมืองในจังหวัดอุดรธานีว่ามีความเป็น “ถิ่นนิยม
สูง” ดังนั้นนายประจวบจึงมีความจาเป็นที่ต้องอาศัยนายไชยา ในการช่วยดึงคะแนน
เสียงในเขตอาเภอดังกล่าวให้แก่ตนด้วย ในการเลือกตั้งของนายไชยาครั้งนี้ได้รับการ
วางแผนและมอบหมายจากนายประจวบหั ว หน้ า ที ม ให้ เ ดิ น สายปราศรั ย พบปะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 7 อาเภอในเขตเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยแก่ชาวบ้าน ให้เห็นแก่สิทธิของตนในการลงคะแนนเสียงให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด ไม่ใช่เห็นแก่อามิสสินจ้างหรือการให้เงินซื้ อเสียงดังที่เกิดขึ้น
พร้อมกล่าวโจมตีระบอบทหารที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชน เพื่อให้ชาวบ้านที่ได้ฟังการปราศรัยเกิดความสานึกทางการเมืองใน
ฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้แสดงผ่านการลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งวิธีการ
หาเสี ย งลั ก ษณะนี้ น ายไชยามี ทั ก ษะมาจากการเป็ น สมาชิ ก ชมรมโต้ ว าที ข อง
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มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งจากความขยันขันแข็งในการหาเสียงกับชาวบ้านในพื้นที่
และบารมี ข องนายประจวบที่ถื อ เป็ นผู้ ส มั ค รที่ ชาวบ้า นเลื อกเพราะมี ผ ลงานและ
ชื่อเสียงและพร้อมที่ จะพ่วงคะแนนให้กับ นายไชยาในฐานะผู้ สมัครในสังกัดพรรค
เดี ย วกั น เพราะการลงคะแนนเลื อ กนั้ น ผู้ มี สิ ท ธิ ส ามารถเลื อ กได้ เ ท่ า จ านวน
ผู้แทนราษฎรที่พึงมีได้ในเขตนั้นซึ่งมี ส.ส. ได้จานวน 3 คน ผลปรากฏว่า นายไชยา
เข้ามาเป็นลาดับที่ 3 ได้เป็น ส.ส.ครั้งแรกในชีวิตและเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่
คนศรีบุญเรืองด้วยการเป็นผู้แทนฯ คนแรกของอาเภอ (ไชยา พรหมา, 2555)
3. นายสรชาติ สุวรรณพรหม (พ.ศ.2505-ปัจจุบัน) ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ.2529 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่มีอายุเพียง 25 ปีเศษ เพราะอาศัยความตั้งใจใน
การอยากเป็ น นั ก การเมื อ งมาจากเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ยุ ว ชนประชาธิ ปั ต ย์ (Young
Democrat) ของพรรคประชาธิ ปั ต ย์ ซึ่ งเป็ น กลุ่ ม กิ จ กรรมส าหรั บ เยาวชน เพื่ อ
เตรี ย มพร้ อ มเยาวชนที่ มี ค วามสนใจในการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งกั บ พรรค
ประชาธิปัตย์ ซึ่งในปี พ.ศ.2529 พรรคประชาธิปัตย์ได้คัดเลือกตัวแทนของพรรคจาก
กลุ่มดังกล่าวเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย ทาให้นายสรชาติได้ลงสมัครรับเลือกตั้งใน
เขต 4 จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง ในการเลือกตั้งครั้งแรกฐานเสียงที่
นายสรชาติใช้หาเสียงคือญาติพี่น้องและคนที่รู้จักกับคุณพ่อกานันเลิศ สุวรรณพรหม
ซึ่งเป็นผู้ที่กว้างขวางและชาวบ้านแถบอาเภอศรีบุญเรืองรู้จักเป็นอย่างดี เมื่อลูกชาย
คุณพ่อกานันแห่งตาบลกุดสะเทียน อาเภอศรีบุญเรืองจะลงสมัครรับเลือกตั้งจึงไม่เป็น
ปัญ หาในเรื่อ งของฐานเสี ยงในพื้ นที่ อ าเภอศรีบุ ญ เรื องที่ จะให้ ก ารสนับ สนุ น และ
ประเด็นที่ใช้หาเสียงคือการปลุกกระแส “ถิ่นนิยม” ของชาวบ้านอาเภอศรีบุญเรือง
และอาเภอโนนสังซึ่งต้องการมีผู้แทนราษฎรเป็นของตนเองบ้าง ซึ่งผลจากการเลือกตั้ง
ครั้งนั้นปรากฏว่าไม่ได้รับการเลือกตั้ง ต่อมานายสรชาติก็เข้ารับราชการสังกัดสานัก
งบประมาณ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในช่วงที่เริ่มรับราชการนั้นก็ ลงสมัครรับ
เลือกตั้งอีกในปี พ.ศ.2531 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดิม ในเขตเลือกตั้งเดิมและ
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ยังคงไม่ประสบผลสาเร็จจากการเลือกตั้งครั้งนั้น ต่อมากลับเข้ารับราชการที่สานัก
งบประมาณเช่นเดิม ในช่วงนี้ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยงานพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งนาย
สรชาติ เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวตั้งแต่ ครั้งเขาเป็นประธานนักศึกษาคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ ซึ่งมีโอกาสจัดงานครบรอบ 20 ปีรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น ที่สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ได้มีติดต่อทาบทามและเชิญพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการ
ทหารบกขณะนั้นมาปาฐกถาในงานดังกล่าว ทาให้พลเอกชวลิตพอเห็นแววในตัวของ
นายสรชาติบ้างแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ.2534 เกิดการรัฐประหารขึ้น เมื่อสถานการณ์เข้า
สู่ภาวะปกติ มีการแต่งตั้งรัฐบาลรักษาการเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนเมษายน
พ.ศ.2535 นายสรชาติซึ่งเตรียมตัวที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจังหวัด
อุดรธานี ประกอบกับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธได้จัดตั้งพรรคความหวังใหม่ขึ้น ในการ
เลือกตั้งครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งให้มีขนาดใหญ่ขึ้น นายสรชาติได้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้เช่นเดิม ในสังกัดพรรคความหวังใหม่แต่ก็ไม่ได้รับ ต่อมา
ภายหลังการเลือกตั้งดังกล่าวก็ เกิด ความวุ่นวายทางการเมืองเนื่องจากเหตุการณ์
“พฤษภาทมิฬ 35” หลังจากเหตุการณ์สงบลงได้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นอีกครั้งใน
เดื อ นกั น ยายน พ.ศ.2535 ซึ่ ง ครั้ ง นี้ น ายสรชาติ ไ ด้ ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในสั ง กั ด
พรรคชาติพัฒนาร่วมกับนายประจวบ ไชยสาส์น ซึ่งส่วนตัวนายสรชาติต่างคุ้นเคยและ
สนิทกับทั้งนายประจวบ ไชยสาส์นและนายรักเกียรติ สุขธนะ เพราะเคยไปช่วยงาน
นักการเมืองใหญ่ทั้งสองแห่งจังหวัดอุดรธานีเมื่อครั้งดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งการลง
สมัครครั้งนี้นายสรชาติเลือกที่จะลงสมัครเป็นทีมผู้สมัครของนายประจวบเพื่อแข่งกับ
ทีมผู้ส มัครของนายรั กเกีย รติที่ สมัครรับเลือกตั้ งในสังกัด พรรคกิจสั งคม ในเขต 2
จังหวัดอุดรธานี แต่ก็ยังคงไม่ได้รับเลือกตั้ง หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2536 มีการจัดตั้ง
จังหวัดหนองบัวลาภูขึ้น ทาให้นายสรชาติ ซึ่งมีตาแหน่งรับราชการที่สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี ได้ขอโอนย้ายมาดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด หนองบั ว ล าภู มี ห น้ า ที่ ในการจั ด ตั้ งกลุ่ ม สตรี กลุ่ ม
แม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมกับการเตรียมพร้อมสภาตาบลเพื่อรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ซึ่งการทางานดังกล่าวทาให้มีโอกาสได้คุ้นเคย
กับชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้น ทาให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ และกานัน
ผู้ใหญ่บ้านในสภาตาบลที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลาภูเข้าไปเกี่ยวข้อง
ด้วยได้กลายเป็นฐานเสียงที่สาคัญให้กับนายสรชาติ ในการเตรียมการที่จะลงสมัครรับ
เลือกตั้งใน พ.ศ.2538 การเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ.2538 นายสรชาติลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในสังกัดพรรคความหวังใหม่ ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งใหญ่มีผู้แทนฯ ทั้งจังหวัดได้ 3 คน
และเขาก็ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรชุดแรกหลังการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลาภูได้
เป็นผลสาเร็จ (สรชาติ สุวรรณพรหม, 2555)
4. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ (พ.ศ.2482-ปัจจุบัน) เป็นผู้ที่ไม่เคยสนใจใน
ด้านการเมืองมาก่อน การเล่นการเมืองเกิดขึ้นจากความอยากรู้อยากลอง อยากแสดง
ให้คนอื่นเห็นว่าตนก็มีความสามารถเป็นผู้แทนฯ ที่ม าจากการเลือกตั้งของประชาชน
ได้ ซึ่งเส้นทางสายการเมืองเริ่มต้นจากการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาล
เมืองอุดรธานีในระหว่าง พ.ศ.2517-พ.ศ.2522 ในระหว่างนั้น พลตรีศิริ สิริโยธิน รอง
หัวหน้าพรรคชาติไทย ได้ชักชวนและดึงตัวนายกิตติศักดิ์เพื่อให้มาลงสมัครรับเลือกตั้ ง
ในปี พ.ศ.2522 ในสังกัดพรรคชาติไทย ซึ่งนายกิตติศักดิ์ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต
2 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งนอกจากลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่แล้ว พรรคชาติไทยได้
มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบดูแลการเลือกตั้งของพรรคชาติไทย
ในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด ซึ่งในการดูแลนั้นนายกิตติศักดิ์ได้ใช้ทุนส่วนตัวในการช่วย
ผู้สมัครคนอื่นด้วยซึ่งปรากฏว่าในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ.2522 นั้นนายได้รับเลือกตั้ง
และพาผู้สมัครของพรรคชาติไทยคนอื่นๆ จากภาคอีสานเข้าสภาฯ ได้อีกจานวน 13
คน ซึ่งในการลงสมัครสังกัดพรรคชาติไทยขณะนั้นซึ่งมีพลตารวจเอกประมาณ อดิเรก
สาร เป็นหัวหน้าพรรค และพลตรีศิริ สิริโยธิน เป็นรองหัวหน้าพรรคได้มาทาบทาม
นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ใ ห้ ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในสนามการเมื อ งจั ง หวั ด อุ ด รธานี เ พราะ
พรรคชาติ ไ ทยซึ่ งก่ อ ตั้ งเมื่อ มี ก ารเลื อ กตั้ งทั่ ว ไป พ.ศ.2518 เป็ นพรรคการเมื อ งที่
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รวบรวมบรรดา “นายทุนและขุนศึก ” เข้าไว้ด้วยกัน ทาให้นายทุนใหญ่ผู้มั่งคั่งแห่ง
เมืองอุดรธานี ที่ได้รับการสัมปทานการก่อสร้างที่มีมูลค่ามหาศาลทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งการจัดส่งแรงงานแถบภาคอีสานไปทางานก่อสร้างที่ประเทศ
ต่างๆ แถบตะวันออกกลางซึ่งกิจการดังกล่าวนี้ถือว่านายกิตติศักดิ์ เป็นคนไทยคนแรก
ที่บุกเบิกกิจการด้านนี้ในประเทศไทยด้วย ซึ่งแรงงานทั้งหมดที่ไปกับนายกิตติศักดิ์ทุก
คนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยจะมีเงินมีทองสามารถ
ตั้งตัวได้หรือกลายเป็นเศรษฐีเล็กๆในหมู่บ้านคนหนึ่ง ซึ่งแรงงานที่กลับมาและญาติพี่
น้องของแรงงานดังกล่าวต่างถือเป็นหนี้บุญคุณของนายกิตติศักดิ์ที่ช่วยนาโอกาสและ
ความร่ารวยมาสู่ครอบครัวตน ทาให้ต่อมาครอบครัวเหล่านี้กลายเป็นฐานเสียงของ
นายกิตติศักดิ์ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งด้วย จากกิจการดังที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่า
นายกิตติศักดิ์เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ารวยหรือกลายเป็น “นายทุนหัวเมือง” ที่หลาย
พรรคการเมืองต่างเฝ้าจับตามอง รวมทั้งพรรคชาติไทยที่ต้องการดึงมาช่วยทางาน
การเมืองเพื่อดูแลงานของพรรคในภาคอีสานด้วย ตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรก
เป็นต้นมา นายกิตติศักดิ์ใช้วิธีการหาเสียงในพื้นที่โดยใช้วิธีการปราศรัยเป็นหลัก ซึ่งจะ
มีการวางแผนโดยให้ทีมงานเข้าไปประชาสัมพันธ์บอกคนในหมู่บ้านให้รู้ล่วงหน้าว่าจะ
มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฯ จะมาปราศรัย พบประพี่น้องในหมู่บ้าน หลังจากนั้น
ก็เริ่มให้ทีมงานจัดเกณฑ์ชาวบ้านมานั่งฟังการปราศรัย โดยการให้ธนบัตรใบละสิบ
บาทสมัยนั้นเพื่อดึงดูดใจให้คนมาฟัง จากที่ไม่มีใครให้ความสนใจก็เริ่มทยอยมามาก
ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนเต็ ม ลานปราศรั ย ทุ ก คื น ประกอบกั บ นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ เ ป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถในการใช้วาทศิลป์ และสานวนโวหารในการปราศรัยให้ชาวบ้านทั่วไปรู้
เรื่องราว เหตุและผลที่ตนตัดสินใจลงสมัครเป็นผู้แทนฯ และการอาศัยฐานเสียงจาก
ญาติ ฝ่า ยภรรยา ซึ่ งเป็น ตระกูล ใหญ่แ ละเป็ นที่ รู้จั กของชาวอาเภอบ้ านผือ ซึ่งเป็ น
อาเภอใหญ่ที่มีจานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงมากกว่าอาเภออื่น และสมัยนั้นหาก
ผู้ ส มั ค รคนใดสามารถท าคะแนนได้ เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น ห้ า พั น คะแนนก็ จ ะได้ เป็ น
ผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกนั้นนายกิตติศักดิ์ได้คะแนน
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กว่าสามหมื่นห้าพันคะแนน โดยได้คะแนนเฉพาะที่อาเภอบ้านผือหมื่นเก้าพันกว่า
คะแนน สามารถเอาชนะคู่แข่งคนอื่นๆ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรก และ
เป็นมาเรื่อยๆ จนภายหลังมีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลาภูแล้ว นายกิตติศักดิ์ได้มาลง
สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลาภู เพราะมีพื้นที่บางส่วนเคยเป็น
ส่วนหนึ่งของเขตเลือกตั้งที่ตนเป็นผู้แทนฯ มาก่อน ในสังกัดพรรคชาติไทยตามเดิม แต่
ด้วยความเป็นเขตเลือกตั้งใหม่ ซึ่งนายกิตติศักดิ์ ไม่ค่อยมีพื้นที่ฐานเสียงเป็นของตนมา
ก่อนเพราะฐานเสียงของนายกิตติศักดิ์ คือ อาเภอบ้านผือ ซึ่งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ทา
ให้นายกิตติศักดิ์สอบตกเป็นครั้งแรก ซึ่งแพ้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งที่มีฐานเสียงในฐานะ
มีภูมิลาเนาเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลาภู อย่าง นายไพรัช นุชิต จากพรรคกิจสังคม
นายไชยา พรหมา จากพรรคชาติพัฒนา และนายสรชาติ สุวรรณพรหม จากพรรค
ความหวั งใหม่ ต่อ มาหลั งจากไม่ไ ด้ รับ เลื อกตั้งใน พ.ศ.2538 นายกิ ต ติศั กดิ์ ยังท า
กิจกรรมทางการเมืองในส่วนกลางในฐานะแกนนาคนสาคัญของพรรคชาติไทยในพื้นที่
ภาคอี ส าน ซึ่ ง หลั ง จากนายบรรหาร ศิ ล ปอาชา หั ว หน้ า พรรคชาติ ไ ทยและ
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ประกาศยุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใน พ.ศ.2539 นาย
กิตติศักดิ์ซึ่งเคยอยู่พรรคชาติไทย ได้ร่วมกับกลุ่มของนายเสนาะ เทียนทอง ซึ่งเป็น
หัวหน้ากลุ่มการเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า “วังน้าเย็น” ที่เคยช่วยนายบรรหาร ศิลปอาชา
จัดตั้งรัฐบาลใน พ.ศ.2538 จนประสบความสาเร็จ ย้ายมาเข้าร่วมกับพรรคความหวัง
ใหม่ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มวังน้าเย็นและลง
สมัครรับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดหนองบัวลาภู สังกัดพรรคความหวังใหม่
ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลาภูเป็นผลสาเร็จ (กิตติ
ศักดิ์ หัตถสงเคราะห์, 2555)
5. นายพิชาญ พิบูลย์วัฒนวงศ์ (พ.ศ.2485-ปัจจุบัน) เคยดารงตาแหน่ง
ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่บาบัดทุกข์บารุงสุข
ให้แก่ประชาชนในตาแหน่งนายอาเภอหลายอาเภอในจังหวัด หนองบัวลาภู เช่น นา
กลาง ศรี บุ ญ เรื อ ง สุ ว รรณคู ห า ก่ อ นที่ จ ะขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง เป็ น ปลั ด จั ง หวั ด
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หนองบัวลาภู (ไพรัช นุชิต, 2555) การทางานในฐานะผู้ปกครองดูแลและรักษาความ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทาให้นายพิชาญเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของบรรดา
ข้าราชการ กานัน-ผู้ใหญ่บ้าน และนักการเมืองบางคนในพื้นที่ เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไป
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 นายพิชาญจึงได้รับการแนะนาจากนักการเมือง
จังหวัดอุดรธานีรายหนึ่งให้สมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคความหวังใหม่ซึ่งเป็นพรรค
การเมือ งที่ มีก ระแสแรงมากในพื้น ที่ภ าคอีส านขณะนั้น ประกอบกับ พื้น ที่จั งหวั ด
หนองบัวลาภูมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในทีมพรรคความหวังใหม่เพียง 2 คน ทาให้นาย
พิชาญสนใจที่ล งรับ เลือกตั้งในนามพรรคความหวังใหม่ซึ่ งใช้ฐ านเสียงที่สาคัญคื อ
กานัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ซึ่งเคยประกาศจะสนับสนุนพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และ
ผู้สมัครพรรคความหวังใหม่ให้ได้รับการเลือกตั้งเพราะความชื่นชอบพลเอกชวลิตสมัย
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ที่
สามารถปกปั กษ์รั กษาต าแหน่ งกานัน -ผู้ใ หญ่ บ้า น ซึ่ งอยู่คู่ สังคมไทยมาตั้งแต่ สมั ย
รัชกาลที่ 5 ให้คงไว้ต่อไป หลังจากมีการเสนอให้ย กเลิกตาแหน่งกานัน -ผู้ใหญ่บ้าน
ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 ทาให้พลเอกชวลิตกลายเป็นขวัญใจกานัน-ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น และสโลแกนที่
พรรคความหวังใหม่ใช้หาเสียงในพื้นที่ภาคอีสานสมัยนั้นคือ “ปั้นข้าวเหนียวให้ติด
เลือกพ่อใหญ่ชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรี ” โดยเสนอโครงการ “อีสานเขียว” ที่จะขจัด
ความยากจนให้หมดไปจากภาคอีสาน (สรชาติ สุวรรณพรหม, 2555) กอร์ปกับการที่
นายพิชาญรับราชการเป็นผู้บังคับบัญชากานัน -ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาเกือบทุกอาเภอ
ทาให้การเลือกตั้งครั้งนี้นายพิชาญคือ “ม้ามืด” ในสนามเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลาภู
สามารถพิชิตชัยชนะได้เป็นผู้แทนราษฎรครั้งแรก (กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์, 2555)
6. นายวิชัย สามิตร (พ.ศ.2501-ปัจจุบัน) เส้นทางการเมืองเริ่มขึ้นหลังจาก
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ได้กลับไปช่วยครอบครัวทาไร่ ทานา ที่บ้าน
โนนม่ ว ง ต าบลโนนเมื อ ง อ าเภอนากลาง จั ง หวั ด อุ ด รธานี โดยในปี พ.ศ.2528
ชาวบ้านโนนม่วงได้เลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในสมัยนั้นถือได้ว่าเขาเป็นคนหนุ่มคน
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แรกๆ ของประเทศไทยที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วกลับมาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านเกิด
ตนเอง ทาให้นายวิชัยเป็นความหวังของชาวบ้ านในการพัฒนาหมู่บ้าน ประกอบกับ
ความตั้งใจจริง เขาจึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาหมู่บ้านโนนม่วงจนเป็นที่ประจักษ์
ในหลายๆ ด้าน เช่น เป็นหมู่บ้านแรกของจังหวัดอุดรธานีที่มีส้วมครบทุกหลังคาเรือน
มีโอ่งหรือภาชนะรองน้าฝนไว้สาหรับอุปโภคบริโภคแทนการใช้น้าจากลาห้วยหรือ
แหล่งน้าตามธรรมชาติต่างๆ ครบทุกหลังคาเรือน มีการตัดถนนหนทางใหม่ภายใน
หมู่บ้านและเชื่อมต่อกับหมู่บ้านต่างๆ นาระบบไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้านครั้งแรก ซึ่งบาง
กิจ กรรมนายวิ ชัยใช้ทุ น ทรั พ ย์ส่ ว นตั วในการดาเนิน การโดยไม่ เ ห็น แก่ ค วามเหน็ ด
เหนื่อย ทาให้หมู่บ้านโนนม่วงมีการพัฒนาด้านต่างๆ เหนือหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอาเภอ
นากลางหรือในละแวกชนบทของจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้น จากผลงานการพัฒนา
ดังกล่ า วทาให้ พ่ อ ผู้ ใหญ่ วิ ชัย ได้รั บ การแต่งตั้ งให้ เ ป็น “ผู้ ใ หญ่บ้ า นดี เ ด่ น ” จั งหวั ด
อุดรธานี ในปี พ.ศ.2531 ซึ่งในช่วงนั้นได้มีโอกาสต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตรีพล
เอกเปรม ติณสูลานนท์ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีและทางจังหวัด
ได้เลือกให้หมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านต้นแบบโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อ.
พ.ป.) ด้ ว ย หลั ง จากนั้ น นายวิ ชั ย จึ ง ยื่ น ใบลาออกจากต าแหน่ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นต่ อ
นายอาเภอนากลางเพื่อโดยใช้เหตุผลว่าจะลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งซ่อมสมาชิก
สภาจังหวัดจังหวัดอุดรธานี (ส.จ.) ถือเป็นการลงสนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่สาคัญ
ของนายวิชัย เขาพยายามหาเสียงสนับสนุนจากชาวบ้านในเขตอาเภอนากลางทั้งหมด
ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาได้ใช้เงินทุนเพียงประมาณ 2,800 บาทโดยจัดเป็นค่าแผ่น
โปสเตอร์พิมพ์ขาวดาแนะนาตัวผู้สมัคร และค่าน้ามันสาหรับเติมรถยนต์ของพี่ชายซึ่ง
ให้ยืมมาใช้ แต่ที่ลืมไม่ได้เลยและถือจะเป็นที่มาของคะแนนเสียงที่เลือกนายวิชัยให้ได้
เป็น ส.จ. ครั้งนี้ คือบรรดาเครือข่ายญาติพี่น้องของนายวิชัยและคนที่รู้จักชอบพอนาย
วิ ชัย โดยเฉพาะชาวบ้ า นโนนม่ ว งเกื อ บทั้ ง หมู่ บ้ า นได้ จั ด ขบวนคาราวานหาเสี ย ง
เคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆในเขตอาเภอนากลาง โดยทุกคนที่ไปจะห่อข้าว ห่อน้า
กันไปเอง และไม่ได้มีการขอรับค่าตอบแทนใดๆ ค่าไหน นอนนั่น เป็นลักษณะการหา
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เสียงที่อาศัยเครือข่ายญาติพี่น้องและคนที่รู้จักช่วยบอกกันปากต่อปากว่านายวิชัยเป็น
ใคร มาจากไหน ทาอะไรมาบ้าง มี ผลงานพั ฒนาเป็น อย่างไร ซึ่งการมี ญาติพี่น้อ ง
จานวนมากก็มีข้อ ดีสาหรับการเลือ กตั้งหลายประการ เช่ น ญาติพี่น้อ งจะออกมา
ลงคะแนนเลือกตนให้โดยไม่รับเงินซื้อเสียง และตนไม่ต้องเหนื่อยกับการไปขอคะแนน
ในรูปแบบต่างๆ เหมือนคนอื่น อีกทั้งญาติพี่น้องยังช่วยหาเสียงให้ แม้จะได้ได้ขอร้อง
ความช่วยเหลือก็ตาม หรือเวลาไม่มีทุนหรือเงินในการลงสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
หากไปบอกญาติพี่น้องคนไหน ญาติคนนั้นก็จะให้กู้ยืมเงินมาใช้เป็นทุนในการเลือกตั้ง
โดยไม่ คิด ดอกเบี้ ย หรือ บางคนเอาเงิ น มาช่ว ยระดมหาเสีย งถึ งบ้า นของนายวิ ชัย
หลังจากทราบข่าวว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น ทาให้ระบบเครือญาติพี่น้องเป็น
ปัจจัยที่ช่วยสร้างฐานคะแนนเสียงในพื้นที่โดยเฉพาะเขตอาเภอนากลางซึ่งเป็นเขต
พื้นที่ที่นายวิชัย มีอิทธิพลทางการเมืองเหนือคู่แข่งคนอื่นๆ ในการลงสมั ครรับเลือกตั้ง
ตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นก็เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมาเรื่อยๆ จนถึง
คราวเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2535 นายวิชัยได้ตัดสินใจ
ลองลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคชาติพัฒนา เป็นครั้งแรก
ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่ประสบผลสาเร็จทางการเมืองในระดับชาติ
ต่อเมื่อมีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลาภูแล้ว และได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.
2538 นายวิชัย จึงลองลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในนามพรรคชาติพัฒนาเช่นเดิม ใน
เขตเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลาภู แต่ก็ยังไม่ได้รับเลือกตั้งอีก จากความพ่ายแพ้ใน
สนามการเมื อ งระดั บ ชาติ ทั้ ง 2 ครั้ ง ท าให้ เ ขาจึ งคิ ด ว่ า จะหยุ ด ความคิ ด ที่ จ ะเล่ น
การเมืองระดับชาติแล้วหันกลับไปลงเล่นสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นเดิมจะดีกว่า เพราะ
การเลือกตั้งระดับชาติในสมัยนั้นผู้สมัครแต่ละคนต่างทุ่มกาลังและเงินทุนในการสร้าง
ฐานเสียงอย่างหนัก เป็นไปได้น้อยที่โอกาสคนอย่างเขาซึ่งเป็นเพียงลูกชาวนาและ
ไม่ได้มีความร่ารวยใดๆ จะสามารถสู้กับคู่แข่งคนอื่นๆ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มาอย่าง
ต่อเนื่อง หรือมีเงินสนับสนุนจากพรรคการเมืองที่สังกัดในการใช้ระดมสรรพกาลังใน
การเลื อ กตั้ งแต่ ล ะครั้ ง ด้ ว ยเหตุ นี้ น ายวิ ชัย จึ ง หั น กลั บ ไปเป็ น สมาชิ ก สภาจั ง หวั ด
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หนองบั ว ล าภู เขตอ าเภอนากลาง ในช่ ว ง พ.ศ.2538-พ.ศ.2543 พร้ อ มท าธุ ร กิ จ
รับเหมาขนาดกลางในนาม ห้างหุ้นส่วนจากัด “ชัยธวัชก่อสร้าง” ซึ่งประกอบธุรกิจ
รับ เหมาก่ อ สร้ า งหรื อ ท าทุ กอย่ า งว่ า แต่ มี ผู้ ว่ า จ้ า งมา ท าให้ น ายวิ ชัย พอมี ฐ านทาง
การเงินที่จะการใช้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2544 การเลือกตั้ง
ครั้งนี้ เขามีความพร้อมด้านต่างๆ มากกว่าทุกๆ ครั้งที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เช่น การ
เลือกตั้งครั้งนี้ใช้ระบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ให้มีขนาดเล็กลง ทาให้หาเสียงง่ายขึ้น
เพราะในเขตเลื อกตั้งที่ 3 จังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบด้วยพื้น ที่อาเภอนากลาง
อาเภอสุวรรณคูหา และอาเภอนาวัง เฉพาะตาบลวังปลาป้อม สังกัดพรรคไทยรักไทย
เพราะในสมัยนั้นพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครหน้า
ใหม่ๆ ที่สนใจในการพัฒนาการเมืองไปสู่มิติใหม่ ด้วยการไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง แต่ใช้
นโยบายเป็นตัวขาย ซึ่งแตกต่างจากพรรคการเมืองต่างๆ ก่อนหน้านี้ ที่จะมีการตกลง
ราคากันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คาดว่าจะได้รับเลือกเป็นผู้แทนฯ ในพื้นที่กับ
พรรคการเมืองที่ต้องการผู้สมัครคนนั้นไปสังกัดในมูลค่า มากถึง 30-40 ล้านบาท แต่
พรรคไทยรักไทยไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้น หัวหน้าพรรคต้องการบรรดาดาวรุ่ง หรือนก
แลในพื้นที่เลือกตั้งต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนบ้าง หรือเป็น
กรรมการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเครือข่ายสมาชิกจานวนมากมาลงสมัครในนาม
พรรคโดยไม่มีผลประโยชน์เรื่องเงินหรือการตีมูลค่าระหว่างกัน และในสมัยนั้นพรรค
ไทยรักไทยกาลังเป็นพรรคการเมืองที่ชาวบ้านในพื้นที่ภาคอีสานเฝ้าจับตามองอย่าง
มาก เพราะเห็นว่าเป็นพรรคของคนรวย และมีนโยบายที่ใช้หาเสียงค่อนข้างท้าทายให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและสังคมไทยไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งนายวิชัยเองใน
ฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคไทยรักไทยในระบบเขตเลือกตั้ง ได้ใช้กลยุทธ์ในการหา
เสียงในครั้งนี้ คือการเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเลือกตั้งพร้อมชี้แจงนโยบายต่างๆ
ของพรรคในสมัยนั้นเป็นหลัก ซึ่งนายวิชัยในฐานะผู้ปราศรัยชี้แจงนโยบายต่างๆของ
พรรคให้ชาวบ้านฟัง บางทีก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่านโยบายต่างๆ ที่ตนกาลังหาเสียงกับ
ชาวบ้านนั้นจะทาได้จริง แต่ก็พยายามทาความเข้าใจกับชาวบ้านให้มากที่สุด พูดง่ายๆ
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ก็คือ อาศัยการขายนโยบายพรรคไทยรักไทยในการดึงคะแนนจากชาวบ้านมาช่วย
เลือกผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยอย่างนายวิชัยในระบบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย ใน
ที่สุดนายวิชัยก็สามารถได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมัยแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ.2544
(วิชัย สามิตร, 2555)
7. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ (พ.ศ.2508-ปัจจุบัน) เส้นทางชีวิตการเมืองของ
เขาถื อ ว่ า ตั้ ง แต่ เ กิ ด หรื อ จ าความได้ ก็ คุ ก คลี อ ยู่ กั บ วงการเมื อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
หนองบั ว ล าภู เพราะสมั ย ที่ น ายพิ ษ ณุ ยั ง เป็ น เด็ ก ได้ เ ห็ น คุ ณ พ่ อ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ หั ต ถ
สงเคราะห์ เล่นการเมืองตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ขยับเป็นเทศมนตรีเทศบาล
เมืองอุดรธานี ต่อมาเมื่อเป็นหนุ่มขึ้นก็มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นจากการได้ช่วยคุณ
พ่อหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน พ.ศ.2522ขณะที่มีอายุ 17 ปีซึ่งก็มี
โอกาสได้เรียนรู้เรื่องการเมืองจากการช่วยเหลือและสังเกตเห็นแบบอย่างจากคุณพ่อ
สาหรับการเข้าสู่การเมืองอย่างเป็นทางการนั้นเกิดขึ้นปี พ.ศ.2549 เมื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคไทยรักไทย เห็นว่า คุณพ่อกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดหนองบัวลาภูมีความอาวุโสมากแล้ว เพราะขณะนั้นมีอายุย่างเข้าปีที่
70 แล้วจึงพยายามผลักดัน ส.ส.กิตติศักดิ์ให้ไปอยู่ในระบบบัญชีรายชื่อ (Party list)
ของพรรคไทยรักไทย หลังจากนั้น ส.ส. กิตติศักดิ์ก็เสนอพันตารวจโท ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร หัวหน้าพรรคให้พิจารณาตัว นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ บุตรชายสมควรให้เป็นผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนซึ่ งนายพิษณุเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า
“เมื่อท่านทักษิณเห็นชื่อผม (นายพิษณุ) ก็บอก..ไอ้นี่ไม่เป็นไร ไม่มีปัญหา เพราะเห็น
หน้ า มั น ตลอด” เมื่ อ ทางพรรคไทยรั ก ไทยเห็ น ด้ ว ยกั บ ความประสงค์ ข องคุ ณ พ่ อ
ดังกล่าว นายพิษณุก็ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2
เมษายน พ.ศ.2549 ในเขต 1 ซึ่ง การลงสมัครครั้งนี้ได้เขาเป็นเพียงผู้สมัครคนเดียวใน
เขตเลือกตั้งซึ่งก็สามารถเอาชนะการเลือกตั้งครั้งแรกมาได้ แต่ต่อมามีการกล่าวหาว่า
เป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามวิถีประชาธิปไตย ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
คาสั่งให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ อันเป็นผลทาให้ชีวิตการเมืองของเขาในการลง
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สนามการเมืองครั้งแรกไม่ประสบความสาเร็จอย่างที่ตั้ งไว้ และถือเป็น ส.ส. โมฆะรุ่น
แรกของประเทศไทย หลังจากนั้นสถานการณ์ทางการเมืองก็เกิดวิกฤตการณ์สาคัญอัน
นามาสู่การรัฐประหาร ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ คปค. เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 มีการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จนนาไปสู่การตั้งรัฐบาลชั่วคราว
และร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ขึ้นในปี 2550 หลังจากมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญและให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 เป็น
การเลือกตั้งโดยใช้เขตใหญ่เรียงเบอร์ ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งเขาได้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งในนามพรรคพลังประชาชนพร้อมกับอดีตผู้แทนฯ พรรคไทยรักไทยอีก 2 คน
คือ นายไชยา พรหมา และ นายวิชัย สามิตร และได้รับการเลือกตั้ง 3 คนเป็นผู้แทนฯ
สมใจปรารถนา (พิษณุ หัตถสงเคราะห์, 2555)

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาพบว่ า วิธีการเข้าสู่ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
หนองบัวลาภูทั้ง 7 ตามที่ศึกษานั้น พบว่าการสร้างฐานอานาจทางการเมืองในจังหวัด
หนองบัวลาภู ยังไม่เห็นว่ามีกลุ่มตระกูลที่สถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
อย่างชัดเจน เหมือนงานศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองหรือ นักการเมืองของจังหวัด
อื่นๆ เช่น จังหวัดตาก (ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, 2551) ที่พบว่า ตระกูลไชยนันทน์และ
ตระกูลตันติสุนทร เป็นสองตระกูลใหญ่ที่วางรากฐานทางการเมืองในจังหวัด หรือ
จังหวัดปทุมธานี (พรชัย เทพปัญญา, 2549) ที่พบว่า ตระกูลหาญสวัสดิ์เป็นตระกูล
ของนั ก การเมื อ งส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง จั ง หวั ด
ทั้ ง นี้ เ พราะส่ ว นใหญ่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดหนองบัวลาภูที่ได้รับเลือกตั้งในพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้
พื้นที่ฐานเสียงของตนเป็นหลัก ซึ่งจังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบด้วย 6 อาเภอ 3 เขต
เลือกตั้ง ใน 3 เขตนี้จะมีเจ้าถิ่นที่กุมฐานเสียงของแต่ละอาเภอไว้ ได้แก่ เขต 1 ผู้ใด
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สามารถกุมฐานเสียงในเขตอาเภอเมืองหนองบัวลาภูได้ ผู้นั้นก็จะได้รับเลือกตั้ง ซึ่งใน
เขตนี้ผู้ที่เคยกุมฐานเสียงได้ในระยะแรกคือ นายไพรัช นุชิต ซึ่งมีภูมิลาเนาในเขต
เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู ต่อผู้ที่กุมฐานเสียงได้แทนคือนายกิตติศักดิ์ หัตสงเคราะห์
ซึ่งย้ายฐานการเมืองมาจากอาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันฐานการเมือง
ดังกล่าวก็ส่งต่อมายังนายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ด้วย สาหรับเขต 2 ผู้ใดสามารถกุม
ฐานเสี ย งในเขตอ าเภอศรี บุ ญ เรื อ งได้ คนนั้ น ก็ จ ะได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ซึ่ ง ในเขตนี้ จ ะมี
นักการเมืองที่แข่งขันกันอยู่ 2 คน ได้แก่ นายสรชาติ สุวรรณพรหม และนายไชยา
พรหมา ซึ่งทั้งสองถือเป็นนักการเมืองที่ชิงไหวชิงพริบในพื้นที่จนกระทั่งปัจจุบัน และ
เขต 3 ผู้ใดสามารถกุมฐานเสียงในเขตอาเภอนากลางได้ ผู้นั้นก็จะได้รับเลือกตั้ง ซึ่งใน
เขตนี้จะมีเพียง นายวิชัย สามิตร ที่กุมฐานเสียงได้ ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (2546: 270-283) เรื่องการเมืองสองฝั่งโขง ซึ่งพัฒนาจาก
งานค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรวมกลุ่มทาง
การเมืองของ ส.ส. อีสาน พ.ศ.2476-2494 ที่พบว่า ประเด็นการหาเสียงที่กลุ่ม ส.ส.
อีสานได้ชูในช่วงสมัยการเลือกตั้งครั้งที่ 3 มีลักษณะสาคัญสรุปได้ดังนี้ คือ (1) การชู
ประเด็นความเป็นคนในพื้นที่หรือท้องถิ่น ย้าเรื่อง “คนนอกคนใน” หรือ การแยก
“เขาและเรา” (2) เน้นการแก้ปัญหาปากท้องของคนในพื้นที่ (3) ย้าความเป็นคนจริง
กล้าต่อสู้ทางการเมือง (4) ชูความเป็นพวกเดียวกันกับชนชั้นชาวนาชาวสวน และ
กรรมกร (5) ย้าความเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานดีและมีความรู้สูง เน้นใบปริญญา
“ธรรมศาสตร์” และ(6) ประเด็นอื่นๆ หรือการศึกษาของ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
และ ปนัทดา เผือกพันธ์ (2535) ที่พบว่า ผู้นาท้องถิ่นที่มีฐานทุนมั่งคั่ง เป็นผู้อุปถัมภ์
ชุมชน มีความสามารถเข้าถึงแกนนาของกลุ่มหรือคุ้มบ้านต่างๆ หรือเข้าถึงกลุ่มพลัง
มวลชนที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ได้ก็จะสามารถสร้างฐานพลังสนับสนุนทางการเมืองในพื้นที่
นั้นๆได้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้การกุมฐานเสียงโดยยึดพื้นที่ของตนเองจะเป็นยุทธศาสตร์หลัก
ก็จะต้องมีภูมิหลังมาจากการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เป็นนักธุรกิจในท้องถิ่น เป็น
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ข้าราชการในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ของ ประกาย
ศรี ศรีรุ่งเรือง (2550) ที่พบว่านักการเมืองจังหวัดเชียงรายมี 3 กลุ่มอาชีพ คือ นัก
ธุรกิจ นักกฎหมายและอดีตข้าราชการ นอกจากนี้ยังพบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นทายาททางการเมืองของคนในครอบครัวมาก่อนด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชาญณวุฒ ไชยรักษา (2549) ที่พบว่านักการเมืองจังหวัดพิษณุโลกบางคนบิดาเคย
เป็น ส.ส. มาก่อน เป็นต้น หรือการศึกษาของ รักฎา เมธีโภคพงษ์ และ วีระ เลิศสม
พร (2551) ที่พบว่านักการเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กันโดยเป็นคู่สมรส
และเป็นญาติกันด้วย นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดใน
จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นบุคคลที่มีญาติพี่น้องจานวนมาก เป็นผู้ที่คนในพื้นที่นับหน้า
ถือตา รู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นบิดามารดาก็จะได้รับการสนับสนุนในการเลือกตั้งในพื้นที่
ด้วย เพราะปัจจัยเหล่านี้ต่างเป็นภาษีสังคมที่ต้องอาศัยการสั่งสมกันมา และในสังคม
คนอีสานเป็นสังคมที่อยู่ในระบบอุปถัมภ์เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่กันในหมู่ญาติมิตรและคนที่
รู้จักกันเป็นอย่างดี ยิ่งทาให้ฐานอานาจของนักการเมืองที่มีญาติพี่น้องและคนรู้จัก
จานวนมากยิ่งขยายใหญ่ขึ้นพร้อมที่จะเป็นเสียงสนับสนุนให้กับนักการเมืองถิ่นคนนั้น
ความสั มพั นธ์ ลั กษณะดั งกล่ าวถื อเป็น กรณี ตั วอย่า งความสั มพั น ธ์เ ชิ งอุ ปถั ม ภ์ข อง
นักการเมือง หัวคะแนน และประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งในจังหวัดหนองบัวลาภูที่
ประชาชนมักจะเข้ามาพึ่งพาอาศัย ขอความช่วยเหลือจากนักการเมือง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิด Terwiel (1984) ที่ได้นาเสนอความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยว่า
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องหรือไม่ถูกกฎหมาย เมื่อผู้
อุปถัมภ์หรือผู้ถูกอุปถัมภ์ไม่ได้ทาตามหน้าที่ก็ไม่สามารถนามาลงโทษตามกฎหมายได้
โดยอุดมการณ์แล้วผู้อุปถัมภ์นั้นเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง ให้ความมั่นใจ และความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ถูกอุปถัมภ์ และในขณะเดียวกันผู้ถูกอุปถัมภ์ก็ต้องซื่อสัตย์ เชื่อฟัง และให้
ความช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์โดยไม่ต้องขอร้อง รูปแบบของผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกอุปถัมภ์ มี
การคบหากันและมีผลประโยชน์ให้กันและกัน หรือการศึกษาของ นภดล สุคนธวิท
(2539) ที่พบว่า การควบคุมประชาชนในท้องถิ่นจะมีการอาศัยกลไกในระบบอุปถัมภ์
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ของสังคมควบคู่ไปกับความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องการเมืองของประชาชนภายใต้วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าจึงทาให้เกิดฐานอานาจทางการเมืองในท้องถิ่นในการก้าวเข้า
สู่อานาจทางการเมืองและแสวงหาผลประโยชน์จากการแสวงหาอานาจทางการเมือง
อย่างไม่จากัด เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่ขาดเสียมิได้ในการเลือกตั้งและประสบชัยชนะทาง
การเมื อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู คื อ การใช้ เ งิ น ซื้ อ เสี ย ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของนักวิจัยที่ทาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ (นิรันดร์
กุลฑานันท์, 2549) จังหวัดเชียงราย (ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง, 2550) ทั้งนี้เพราะปัจจัย
ด้านเงินซื้อเสียงเป็นกลยุทธ์ที่นักการเมืองใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยการใช้เงินซื้อ
เสียงผ่านหัวคะแนน และให้หัวคะแนนในหมู่บ้านต่างๆ ตรวจสอบยอดจานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ที่คาดว่าจะลงคะแนนเลือกตนอย่างแน่นอน แล้วก็
จ่ายเงินผ่านหัวคะแนนที่รับผิดชอบนั้นเพื่อนาไปแจกจ่ายต่อให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามที่ได้สารวจมา สอดคล้องกับการศึกษาของ สุเชาว์ มีหนองหว้า และ กิติรัตน์
สีหบัณฑ์ (2549) ที่พบว่า นักการเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันมีการบริหาร
จัดการหัวคะแนนในชุมชนควบคู่ไปกับระบบอุปถัมภ์ มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีวิธีการบริหารจัดการหัวคะแนนที่ดีจะชนะการเลือกตั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นส่วนการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่านักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภูนั้น หากอาศัยเพียงชื่อเสียง ผลงานการพัฒนา หรือการ
เป็นคนบ้านเกิดเมืองนอนที่ หนองบัวลาภูอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ปัจจัยเหล่านี้เป็น
เพียงตัวประกอบการตัดสินใจของชาวบ้าน เพราะเมื่อชาวบ้านจะทาการลงคะแนน
เลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง หากไม่มีเงินซื้อเสียงให้ชาวบ้านๆ ก็จะเกิดการเปรียบเทียบ
ว่า คนนี้ดี มีผ ลงานแต่ ไม่ มีเ งิ นมาแจกก็ไ ม่มี เหตุผ ลจ าเป็ นที่ จะลงคะแนนให้ แต่ ถ้ า
ผู้สมัครคนใดแม้ไม่ค่อยมีผลงานแต่มีเงินมาแจก ชาวบ้านก็จะเลือกคนนั้น ซึ่งปัจจัย
เรื่องเงิน เป็นเหตุแห่งการตัดสินใจเลือกตั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของนภดล สุคนธ
วิท (2539) ที่พบว่า ในการสร้างฐานอานาจทางการเมืองจะต้องมีการใช้เงินซื้อเสียง
ทุ่มเข้าไปในพื้นที่พร้อมจัดตั้งฐานอานาจในแต่ละท้องถิ่นโดยอาศัยระบบอุปถัมภ์เป็น
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ตัวนาไปสู่ความสาเร็จในการเลือกตั้งแต่ละครั้งด้วย แต่แต่อย่างไร การให้เงินซื้อเสียงก็
ใช้ไม่ได้เสมอไป เพราะภายหลังตั้งแต่มีกระแสพรรคไทยรักไทยและความนิยมในตัว
พันตารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ที่เข้ามาในพื้นที่การเมืองจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่ง
กระแสดั ง กล่ า วได้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเมื อ งไปอย่ า งมาก อั น
เนื่องมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในภาคอีสานที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้สะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นการหาเสียงที่กลุ่ม ส.ส.อีสานได้ชูเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง
ได้มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน กล่าวคือ “จากเดิมที่เน้นคุณสมบัติหรือ
ลักษณะเฉพาะส่วนตัว เช่น การศึกษา อาชีพความเป็นคนในท้องถิ่น นิสัยส่วนตัว
ฯลฯ เปลี่ยนไปสู่การโฆษณาหาเสียงที่อิงกับพรรคการเมืองที่สังกัดมากขึ้น (ประเทือง
ม่วงอ่อน, 2556) ทาให้บทบาทของพรรคการเมืองได้เข้าไปมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นใน
พื้นที่ รวมทั้งตัวผู้สมัครของพรรคดังกล่าวในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองที่สร้างฐาน
การเมืองในพื้นที่ของตนตามการอภิปรายในประเด็นต้นๆ อยู่แล้ว ได้มีส่วนทาการ
ประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคและผลงานของพรรคให้ชาวบ้านในพื้นที่รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งให้ก ารสนับ สนุนกิจกรรมต่า งๆ ในนามพรรค ติดโปสเตอร์ข นาดใหญ่
แสดงผลงานของพรรคที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์และสามารถมองเห็นและ
จับต้องได้ ผ่านการสร้างนโยบายประชานิยมต่างๆ เช่น โครงการ 30 รักษาทุกโรค,
โครงการพักหนี้เกษตรกร , โครงการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านๆ ละหนึ่งล้านบาท เป็นต้น
อันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและพื้นฐานเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า
ท าให้ ช าวบ้ า นส่ ว นใหญ่ ชื่น ชอบนโยบายดั งกล่ า วและเลื อ กผู้ ส มั ค รที่ สั งกั ด พรรค
การเมืองที่ พันตารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ให้การสนับสนุน ซึ่งปรากฏการณ์ความ
นิยมในตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ดังกล่าว ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ (Charles F. Keyes) (2552:
157) ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาค
อีสานของประเทศไทย อธิบายว่า เป็นเพราะวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้คนใน
ภูมิภาคนี้ที่แตกต่างไปจากที่อื่นๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มชนชั้นนาที่
สมาชิกของชนชั้นนี้ได้ครอบครองอานาจการปกครองในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
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และแตกต่างจากวัฒนธรรมการเมืองของชนชั้นกลางที่ประกอบด้วยคนไทยเชื้อสาย
จีนเป็นกลุ่มหลักความแตกต่างอย่างเด่นชัดในด้านวัฒนธรรมทางการเมืองนี้เองที่เป็น
พื้นฐานสาคัญที่ทาให้ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนับสนุนพรรคไทยรักไทยของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในการเลือกตั้งในช่วงปีแรกๆ ของศตวรรษที่ 21 และต่อเนื่อง
มาจนถึงพรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย รวมทั้งการเกิดปรากฏการณ์แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือ “คนเสื้อแดง” ในช่วง พ.ศ.
2551-2555 นั่นเอง

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา สถาบั น
พระปกเกล้ า ในการศึ ก ษาโครงการประมวลข้ อ มู ล นั ก การเมื อ งถิ่ น พื้ น ที่ จั งหวั ด
หนองบัวลาภู (งบประมาณปี 2555)
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