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คำนำ

การวิจัยเรื ่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ฉบับนี้

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนักการเมืองถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์

ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรก29มกราคมพ.ศ.2491(นับตั้งแต่

แยกมาจากจังหวัดมหาสารคาม)จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งปี

พ.ศ.2554เพ ื ่อศ ึกษาเคร ือข ่ายความสัมพันธ ์ของกลุ ่ม

ผลประโยชน์เทคนิคกลยุทธ์การหาเสียงของนักการเมืองถิ่น

กาฬสินธุ์กับพรรคการเมืองต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งบรรดา

ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการ

ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบมาก่อนเพื่อศึกษานักการเมืองที่เคย

ได้รับการเลือกตั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองบทบาทและความ

สัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่มีส่วน

ในการสนับสนุนทางการเมืองบทบาทและความสัมพันธ์ของ

พรรคการเมืองกับนักการเมืองและวิธีหาเสียงเลือกตั ้งของ

นักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์
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ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับสถาบันพระปกเกล้า

ในฐานะผู้สนับสนุนทุนการวิจัยและขอขอบพระคุณคณาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้พิจารณางานวิจัยฉบับนี้รวมถึงคำแนะนำ

อันเป็นประโยชน์ต ่อการดำเนินงานและขอขอบพระคุณ

นักการเมืองจังหวัดกาฬสินธุ ์ข้าราชการผู ้นำท้องถิ ่นและ

ผู้ประสานงานโครงการในการติดตามการทำงาน

ท้ายที่สุดแต่ไม่น้อยที่สุดขอขอบคุณรองศาตราจารย์

ดร.พิชญ์สมพอง(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)กำลังใจที่สำคัญที่อยู่

เบื้องหลังอันมีค่าสูงสุดและหากเนื้อหางานวิจัยนี้มีข้อผิดพลาด

ข้อบกพร่องผู้วิจัยน้อมรับคำแนะนำไปแก้ไขปรับปรุงให้งาน

วิจัยชิ้นนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

   

รองศาตราจารย์ ดร.ศรุดา สมพอง  

ผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ

จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองเก่าโบราณมาตั้งแต่ปลายสมัย

กรุงศรีอยุธยาและอยู่ภายใต้พระบรมโพธิ-สมภารมาตั้งแต่ปี

พ.ศ.2336ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-

จ ุฬาโลกมหาราชแห ่งบรมราชวงศ ์จ ักร ี เม ืองกาฬสินธ ุ ์

เปลี ่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองมาหลายยุคสมัยในสมัย

การปกครองแบบเทศาภิบาลพ.ศ.2456ได้ถูกเปลี ่ยนเป็น

หน่วยการปกครองต่ำกว่าระดับมณฑลโดยเปลี่ยนจาก“เมือง

กาฬสินธุ์”เป็น“จังหวัดกาฬสินธุ์”ขึ้นกับมณฑลร้อยเอ็ดมีเขต

การปกครองเพียง5อำเภอคืออำเภออุทัยกาฬสินธุ์อำเภอ

สหัสขันธ์อำเภอกุฉินารายณ์อำเภอกมลาสัยและอำเภอ

ยางตลาด

มีวัตถุประสงค์การศึกษา1)เพื่อศึกษานักการเมืองที่เคย

ได้รับการเลือกตั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
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�II

2)เพื่อทราบถึงเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองใน

จังหวัดกาฬสินธุ์3)เพื่อทราบบทบาทและความสัมพันธ์ของ

กลุ ่มผลประโยชน์และกลุ ่มที ่ไม่เป็นทางการที ่มีส่วนในการ

สนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ ์

4)เพื่อทราบบทบาทและความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองกับ

นักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ ์5)เพื ่อทราบถึงวิธีหาเสียง

เลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์

จากการศึกษาพบว่า 

1) นักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

รับราชการรองลงมาประกอบอาชีพด้านธุรกิจและทนายความ

ตามลำดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด

จำนวน7สมัยค ือนายสังข ์ทองศร ีธเรศรองลงมาคือ

ดำรงตำแหน่ง5สมัยมี3คนคือนายขุนทองภูผิวเดือน

นายวิว ัฒนไชยณกาฬสินธุ ์และนายวิทยาภูมิเหล่าแจ้ง

ดำรงตำแหน่งจำนวน4สมัยมี2คนคือนายชิงชัยมงคลธรรม

และนายคมเดชไชยศิวามงคลสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร

จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ย้ายพรรคมากที่สุดในการสมัครรับเลือกตั้ง

3พรรคการเมืองคือนายคมเดชไชยศิวามงคลนายพิชัย

มงคลวิรกุลและนายวิทยาภูมิเหล่าแจ้ง
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�III

2) เครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองในจังหวัด

กาฬสินธุ ์

ในช่วงปีพ.ศ.2495ถึงพ.ศ.2511เคร ือข ่ายที ่มา

ช่วยเหลือให้การสนับสนุนทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นความ

สัมพันธ์เชิงตัวบุคคลเช่นเป็นญาติทั้งที่เป็นเครือญาติทางกลุ่ม

ตระกูลและเครือญาติในที่เกิดจากการช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อถึง

การเลือกตั้งระหว่างพ.ศ.2517ถึงพ.ศ.2539เริ่มมีการสร้าง

เครือข่ายทางการเมืองในระบบอุปถัมภ์การแจกสิ่งของและ

การให้ความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชาข้าราชการมาใช้ใน

การสร้างเครือข่ายทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรบางคนด้วยบางส่วนเป็นเครือข่ายโดย

สมัครใจจากการยอมรับในบทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็น

ชนชั้นนำที่มีความรู้และมีหน้าที่การงานทางราชการระดับสูง

ในขณะที ่บางส่วนก็ใช้ความสัมพันธ์ในรูปแบบอุปถัมภ์เชิง

เครือข่ายธุรกิจกับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และการ

แจกเงินให้กับประชาชนการเลือกตั้งในปีพ.ศ.2538เป็นต้นมา

การสร้างเครือข่ายทางการเมืองและการสร้างความสัมพันธ์ของ

นักการเมืองกับหัวคะแนนมีความซับซ้อนมากขึ้นจะใช้ระบบ

อุปถัมภ์ทางธุรกิจระดับท้องถิ่นการแจกสิ่งของการแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์หรือการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจการใช้

เงินซื ้อเสียงและการสร้างระบบอุปถัมภ์ทางการเงินกับการ

เลือกตั ้งระดับท้องถิ ่นทุกประเภทคือสมาชิกสภาจังหวัด

สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การใช้ผู ้นำท้องที่เป็นหัวคะแนนคือกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

01-228 ������������������������_8   8 6/17/16   4:14:40 PM



นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

IX

การเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ ์ไม่มีการจัดแบ่งเครือข่ายทาง

การเมืองเป็นขั ้วทางการเมืองที ่ช ัดเจนแต่ก็มีการจัดแบ่ง

จัดระยะความสัมพันธ์ของเครือข่ายการเมืองกันอย่างลงตัว

โดยการประนอมผลประโยชน์ทางการเมืองและผลประโยชน์

ทางธุรกิจไม่สร้างประเด็นความขัดแย้งทางเครือข่ายการเมือง

ต่อกันในระดับที่รุนแรง

3) บทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์และ

กลุม่ทีไ่มเ่ปน็ทางการทีม่สีว่นในการสนบัสนนุทางการเมอืง 

แก่นักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ ์

ส่วนสนับสนุนนักการเมืองท่ีสำคัญได้แก่กลุ่มนักการเมือง

ท้องถิ ่นและนักธุรกิจประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด(ส.จ.)สมาชิกสภาเทศบาง(ส.ท.)และ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.)เป็นฐานการเมือง

ในระดับตำบลและระดับอำเภอกลุ่มครูอาจารย์และข้าราชการ

เก่ากลุ ่มนี ้ก ็ม ีส ่วนสนับสนุนและถือเป็นฐานที ่สำคัญของ

นักการเมืองที่มาจากข้าราชการเก่าโดยเฉพาะข้าราชการครู

กลุ่มที่ไม่เป็นทางการกลุ่มนักปกครองท้องที่ประกอบไปด้วย

กำนันและผู ้ใหญ่บ้านเป็นฐานการเมืองที ่สำคัญที ่มาจาก

นักปกครองท้องที่กลุ่มนี้จะมีการควบคุมคะแนนเสียงในระดับ

ตำบลและหมู่บ้านให้แก่นักการเมืองที่ตนเองมีความสัมพันธ์

และได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างดีกลุ่มอื่นๆได้แก่กลุ่มอาสา

สมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)กลุ่มสตรีกลุ่มสโมสรโรตารี่
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4) บทบาทและความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองกับ

นักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ ์

ความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองและนักการเมือง

บทบาทและนโยบายของพรรคการเมืองก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้

นักการเมืองถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการเลือกตั้งเพราะ

นโยบายของพรรคการเมืองที ่สามารถเข้าถึงกลุ ่มรากหญ้า

นโยบายแบบประชานิยมจะสามารถสร้างกระแสความสนใจให้

แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พรรคที่มีขนาดใหญ่และ

มีกำลังทรัพย์สูงก็จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการ

หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

5) วิธีหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ ์

การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในอดีตมักใช้

วิธีการไปพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยผู ้สมัครเองโดยใช้

ช้างจักรยานและรถยนต์เป็นพาหนะเดินทางแตกต่างกัน

ตามศักยภาพและสภาพเศรษฐกิจของผู ้สมัครสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร(ส.ส.)มีการจัดทำแผ่นปลิวและโปสเตอร์ติดตาม

บ้านเรือนหรือตามที่สาธารณะต่างๆแม้จะมีการแจกสิ่งของ

และจัดเลี้ยงบ้างก็ใช้เงินไม่มากราคาไม่แพงแต่ผู้รับรู้สึกว่ามี

คุณค่าเช่นแจกน้ำปลาปลาทูเค็มรองเท้าไม้ขีดไฟน้ำตาล

ในส่วนการปราศรัยหรือการช่วยหาเสียงของหัวคะแนนจะใช้

การนำเสนอนโยบายให้ความหวังกับประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาประชาชนชูภาพหัวหน้ากลุ่มหรือ

หัวหน้าพรรคของตนส่วนการต่อสู้ในระดับพื้นที่จะใช้วิธีการ

ปล่อยข่าวลือและการโจมตีว่าร้ายในบางคนบางช่วงเวลา
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การสร ้างคะแนนนิยมของนักการเม ืองถ ิ ่นจ ังหว ัด

กาฬสินธุ์ก่อนปีพ.ศ.2535ใช้ภาพลักษณ์บุคคลความนิยม

ในตัวของบุคลในยุคแรกจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก

ห ัวคะแนนในพื ้นท ี ่แต ่หลังจากปีพ.ศ.2538เป ็นต้นมา

นักการเมืองจะใช้วิธีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายวิเคราะห์พื้นที่

จัดตั ้งองค์กรเครือข่ายใช้ระบบแรงจูงใจและมีผลตอบแทน

มีการกำหนดเป้าหมายจำนวนคะแนนเสียงขั้นต่ำและหากทำได้

ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายก็จะมีระบบการให้โบนัส

หรือให้รางวัลตอบแทนพิเศษการซื้อเสียงของนักการเมืองถิ่น

จังหวัดกาฬสินธุ์จะจ่ายเงินซื้อเสียงให้หัวคะแนนและผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งเป็นหลักข้าราชการผู้มีอำนาจหน้าที่จัดการเลือกตั้ง

ไม่ต้องการขัดขวางหรือทำให้นักการเมืองไม่พอใจตลอดจน

ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในพื้นที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

นักการเมืองที่เป็นนักธุรกิจทำให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนจาก

นักธุรกิจที ่ลงสมัครรับเลือกตั ้งอีกด้วยนักการเมืองที ่เป็น

นักธุรกิจส่วนใหญ่จะมีสายสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับข้าราชการ

ในพื้นที่ทั้งทหารตำรวจอัยการและนักปกครองสังกัดกระทรวง

มหาดไทยซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าส่วนราชการในระดับ

จังหวัดของนักธุรกิจเหล่านี้มีผลอย่างมากที่ทำให้ข้าราชการ

ระดับรองลงไปในเขตเลือกตั้งในชนบทจะเป็นหัวคะแนนให้กับ

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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Abstract

PoliticiansintheAreaofKalasin:ASurveyProjectto

GatherDataofPoliticiansinProvinces

KalasinwasanancienttownduringlateAyuthaya

periodandwasannexedintonewThaikingdomunderChakri

dynastyinB.E.2336byKingRamaI.Kalasinunderwent

polit icalchangesmanytimes.UndertheThesaphibhan

administrativeforminB.E.2456,itwasdowngradedtobe

administrativeunitlowerthanmandalaorcounty---Kalasin

ProvinceunderRoi-EtCounty---andhadonlyfiveamphoe

(districts):Uthai-Kalasin,Sahassakhanth,Kuchi-Narai,Kamalasai,

andYang-Talad.

Theobjectivesofthestudyare:(1)toidentifypoliticians

whohavebeenelectedinKalasin;(2)tosurveypoliticians’

networksinKalasinandexploretherelationships;(3)to

explorerolesandrelationshipsbetweeninterestgroupsand

informalgroupsthatprovidepoliticalsupporttopoliticiansin

Kalasin;(4)todiscoverrolesandrelationshipsbetweenpolitical

partiesandpoliticiansinKalasin;and(5)toexplicatepolitical

campaignsinKalasin.

01-228 ������������������������_12   12 6/17/16   4:14:41 PM



นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

XIII

The following are the results of the study. 

(1) The politicians who have been elected in Kalasin 

Beforeenteringintopolitics,mostKalasinpoliticians

weregovernmentoff ic ia ls ,businessmen,or lawyers.

Mr .Sank thongS r i t ha reswase l ec ted seven t imes .

Mr.KhunthongPupuedeun,Mr.WiwatchaiNaKalasin,and

Mr.WithayaPhumlauchaengwereeachelectedfivetimes.

Mr.ChingchaiMongkolthamandMr.KhomdejChaisivamongkol

wereeachelectedfourtimes.RepresentativesofKalasinwho

changedtheirpoliticalpartymembershipmostoften—three

timeseach—wereMr.KhomdejChaisivamongkol,Mr.Pichai

Mongkolwirakul,andMr.WithayaPhumlauchaeng.

(2) The politicians’ networks and relationships  

FromB.E.2495to2511,networkssupportingpolitical

campaignsweremostlybasedonpersonalrelationships,e.g.,

clanshipandpatron-clientrelationships.FromB.E.2517to

2539,therewerenewpoliticalactivitiessuchasforming

politicalnetworksunderthepatronagesystem,givingthings,

util izinggovernmentchainofcommandtoformpolitical

networksfornational-levelelections,formingvoluntary

networksbypersonallyacceptingofrolesandstatusofthe

candidatesaselitesequippedwithknowledgeandtitles,

usingbusiness-orientednetworkswithcommunitiesandlocal

leaders,andbuyingvotes.Theestablishmentofpolitical
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networksandtherelationshipbetweenpoliticiansandvote

leadingagentshavebeencomplicatedsincetheelectionin

B.E.2538.Manytechniqueshavebeenemployed:usinglocal

business-orientedpatronagesystem,givingthings,establishing

mutualinterestsandtradingoffinterestsbetweenlocal

businessmenandpoliticians,buyingvotes,applyingafinancial

patronagesysteminallkindsoflocalelections,andusing

v i l l ageheadmenandkamnan ( leadersofsub-d is t r ic t

administrativeunitsortambol)asvotecanvassers.Thereisno

cleardivisionamongpoliticalnetworksofdifferentpolitical

partiesbutthereiscertaindistanceofrelationshipamong

thosepoliticalnetworks,inotherwords,acompromise

betweenpoliticalinterestsandbusinessinterestsdoesnot

provokeseriouspoliticalconflict.

(3) Roles and relationships between interest groups 

and informal groups in political support of politicians 

in Kalasin. 

Importantsupportersofpoliticianscomefromvarious

groups:localpoliticiansandbusinessmenatthelevelof

tambol(sub-district)andamphoe(district),andteachersand

retiredgovernmentofficials(importantsupportersofpoliticians

whoareretiredgovernmentofficials,especiallyteachers).

Informalgroupsarecomposedofkamnanandvillageheadmen

(importantsupportersofpoliticianswhocomefromheadof
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sub-distr ictadministrat iveunitsorkamnanandvi l lage

headman).Otherinformalgroupsarevillagepublichealth

volunteers,women’sgroups,androtaryclubs.

(4) Roles and relationships between political parties 

and politicians in Kalasin. 

Rolesandpoliciesofpoliticalpartiesplayanimportant

partinelectionvictoryforparties’candidates.Thenewpopulist

policieshavebeenveryattractivetograssrootsconstituencies.

Moreover,bigandwealthypartiesalsogivesomefinancial

supportinpoliticalcampaignsfortheelectionofnational

representatives.

(5) Political campaigns in Kalasin. 

BeforeB.E.2535,candidatesusedpersonalimages

andsomehelpfromvotecanvassersinpoliticalcampaigns.

Theyralliedbyridingelephants,biking,drivingcars,orwalking

toknockondoors;thesizeandtypeofralliesvariedaccording

tothepotentialandeconomicstatusofthecandidates.Other

campaignmethodsusedweredistributingleaflets,installing

posters,givingthings,andholdingparties.Smallsumsof

moneyandmiscellaneousitems(suchasfishsauce,salted

fish,sandals,matches,andsugar)weregiventopeople;the

receiversfeltthesegiftswerevaluable.Concerningpolicy

delivery,candidatesandvotecanvassersemphasizedhope

andhighlightedlocaldevelopmentpoliciesandproblem-solving
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forthepeople.Theyalsohighlypraisedtheirgroupleadersor

politicalleaders.Spreadingofrumorsandverbalattackswere

sometimesemployedatthecampaignsite.

SinceB.E.2538,methodsusinginpoliticalcampaigns

havechanged.Manytechniqueshavebeenemployed:

targetingandanalyzingthegeographicalareaofacampaign,

settinguporganizationalnetworks,usingmotivationand

compensation,settinguptargetsofminimumvotes,and

givingbonusesorofferingspecialrewardsforthosewhocan

meetorexceedtargets.Votebuyinghasbeendonemainly

withcanvassersandconstituencies.Officialsinvolvedinthe

electiondonotwanttoblockvotebuyinganddonotwantto

makepoliticiansunsatisfied.High-rankingofficerssuchas

soldierspolicemen,attorneys,andofficersfromtheMinistryof

Interiorevenhavegoodrelationshipswithpolitico-business

politiciansandtakebenefitsinreturn.Asaconsequence,the

lowerrankingofficersbecomevotecanvassersforcandidates

atthenationallevelinruralareas.
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