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บทคัดยอ 

  
 การศึกษาเรื่องการเมืองถ่ิน  กรณีจังหวดับรีุรัมย  มีวัตถุประสงคเพื่อทําความรูจัก
นักการเมืองที่เคยไดรับการเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย  เพือ่ทราบถึงเครือขายและความสัมพันธของ
นักการเมืองในจังหวัด  เพื่อทราบบทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไม
เปนทางการทีม่ีสวนสนับสนุน  ทางการเมืองในจังหวัด  เพื่อทราบบทบาทและความสัมพันธของ
พรรคการเมืองกับนักการเมอืงในจังหวัด  เพื่อทราบวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมือง
ในจังหวดั  ทําการศึกษานกัการเมืองระดับชาติ  ตั้งแคการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก  จนถึงป พ.ศ. 2548  
โดยใชกระบวนการวจิัยเชิงคณุภาพในการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวา  นักการเมืองที่โดดเดนในยุคแรก  พ.ศ. 2476 - 2500  ไดแก  นายเสรี  
อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  (บิดาของพลเอกธรรมรักษ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  และเปนรัฐมนตรีคนแรก
ของบุรีรัมย)  และนายสอิ้ง  มารังกูล  (นักการเมืองหัวกาวหนาในยุคแรก)  ในยุคที่ 2  (พ.ศ. 2512 - 
2519)  นักการเมืองที่โดดเดนคือ  นายสวสัดิ์  คชเสนีย  และนายประเสริฐ  เลิศยะโส  (ผูสมัครพรรค
สังคมนิยมแหงประเทศไทย)  เปนนักการเมืองหัวกาวหนาที่ไดรับเลือกหลังเหตกุารณ  14  ตุลาคม  
2516  ในยุคทีส่าม  (พ.ศ. 2522 -  2535)  นกัการเมืองที่โดเดนคือ  นายอนุวรรตน  วฒันพงศศิริ  
(อดีตรัฐมนตรหีลายสมัย)  และนายการุณ  ใสงาม  นักการเมืองหัวกาวหนา  ในยุคทีส่ี่  (พ.ศ. 2535 - 
2540)  นักการเมืองที่โดดเดนคือนายพรเทพ  เตชะไพบูลย  (อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย)  ในยุค
ปจจุบัน  (พ.ศ. 2540 - 2548)  นักการเมืองบรีุรัมยที่โดดเดนคือ  นายเนวนิ  ชิดชอบ  (รัฐมนตรีหลาย
สมัย)  นายโสภณ  เพชรสวาง  (อดีตรองประธานสภาผูแทนราษฎร)  และพลเอกธรรมรักษ  อิศราง
กูร  ณ  อยุธยา  (รัฐมนตรีหลายสมัย) 
 สําหรับเครือขายความสัมพนัธระหวางนักการเมืองในจังหวัด  พบวานกัการเมืองบุรีรัมย  มี
ความสัมพันธกันผานการทําธุรกิจ  และการแบงปนผลประโยชน  งบประมาณพัฒนาที่ลงมาใน
พื้นที่เลือกตั้ง  มีความสัมพันธเชิงเครือญาติกันบาง  และสมัพันธกับกลุมผลประโยชนตางๆ  เชน  
หอการคา  สภาอุตสาหกรรม  องคกรกูภยั  เปนตน  สวนความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับ
พรรคการเมือง  จะสัมพันธผานมุงการเมอืงที่ตนสังกัดอยู 
 ในดานวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้ง  มีพัฒนาการมาตั้งแตการเคาะประตูบาน  จัดมหรสพ
แลวปราศรัยหาเสียง  ทําโปสเตอร  แผนปายโฆษณา  มาจนถึงการแจกสิ่งของ  อาหาร  ยารักษาโรค  
เสื้อผา  จนแจกเงินในทายทีสุ่ด  และรูปแบบการจัดตั้งหัวคะแนนเริ่มจากงายๆ  อาศยัผูนําทองถ่ิน  
มาเปนการวางเครือขายคลายธุรกิจขายตรง  มีสัดสวนหวัคะแนนตอผูใชสิทธิเล็กลง  และนอกจากนี้
ยังใชวิธีการหาเสียงโดยจดัตัง้กองทุนใหกลุมชาวบาน  การอบรมและพาไปศึกษาดูงาน  การจัดเลีย้ง  
การแจกเบี้ยเล้ียง  เปนตน 



 
บทที่ 1 

บทนํา: การศึกษา  “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จังหวัดบุรีรัมย  

เกร่ินนํา 
 การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยตั้งแตป พ.ศ.2475  ไดสรางระบบ
การเมืองแบบที่ประชาชนเลือกผูแทนของตนเขาไปทํางานที่กําหนดนโยบายสาธารณะแทนตน  ทั้ง
ในระดับชาติและระดับทองถ่ิน   ที่ผานมาในระดับชาติประเทศไทยจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นทั้งทางตรงและทางออมรวม  20  คร้ัง  มีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒิสภา
ทางออม  1  คร้ัง  ในป  พ.ศ. 2489  และมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงครั้งแรกไปเมื่อวันที่  4  
มีนาคม  2543  ในขณะที่ในระดับทองถ่ินก็ไดจัดใหมีการเลือกตั้งตัวแทนเพื่อทําหนาที่ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในหลายรูปแบบพัฒนาขึ้นตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม  คงมิอาจปฏิเสธไดวาการศึกษาการเมืองการปกครองไทยที่ผานมายังมุงเนน
ไปที่การเมืองระดับชาติเปนสวนใหญ  ส่ิงที่ขาดหายไปของภาคการเมืองที่ศึกษากันอยูก็คือส่ิงที่
เรียกวา  “การเมืองถ่ิน”  ที่เปนการศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของทองถ่ินที่
เปนจังหวัดตางๆ ของประเทศไทยซึ่งเปนปรากฏการณที่เปนภาพคูขนานไปกับการเมืองระดับชาติ
อีกระนาบหนึ่ง  เพราะในขณะที่เวทีการเมือง  ณ  ศูนยกลางของประเทศกําลังเขมขนดวยการชงิไหว
ชิงพริบของนักการเมืองในสภา  และภาคการเมืองตางๆ  อีกดานหนึ่งในจังหวัด  บรรดาสมัครพรรค
พวกและผูสนับสนุนทั้งหลายกําลังดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาฐานเสียงในพื้นที่ดวยเชนกัน  และทนัที
ที่ภารกิจที่สวนกลางสิ้นสุดลง  การลงพื้นที่พบปะประชาชนตามสถานที่และงานบุญ  งานประเพณี
ตางๆ  เปนสิ่งที่นักการเมืองผูหวังชัยชนะในการเลือกตั้งมิอาจขาดตกบกพรองได 

ภาพตางๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงหลายส่ิงหลายอยางของการเมืองไทยที่
ดําเนินมาตอเนื่องยาวนาน  ในแงมุมที่อาจถูกมองขามไปในทางการศึกษาการเมืองระดับชาติ  
“การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จึงเปนเรื่องที่นาสนใจทําการศึกษามิใชนอย เพื่อเติมเต็มองค
ความรูที่ยังขาดหาย และหากนําสิ่งที่ไดคนพบนี้มาพิจารณาอยางลึกซึ้งก็นาจะทําใหสามารถเขาใจ
การเมืองไทยไดชัดเจนขึ้นในทุกมุมมองที่แตกตางจากการเมืองแบบเดิมๆ 

จังหวัดบุรีรัมย  เปนจังหวัดที่มีการเคลื่อนไหวการเมืองเขมขน  มีการใชกลยุทธหลากหลาย  
เอาชนะกันในการเลือกตั้ง  ซ่ึงเปนสิ่งที่นาศึกษา  อันจะนําไปสูการเขาใจสภาพการเมืองในทองถ่ิน
มากขึ้น 

 



การศึกษาเกี่ยวกับ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” ของจังหวัดบุรีรัมย 

ดวยเหตุผลดังกลาวในขางตน ดังนั้น หนังสือ “นักการเมืองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย” นี้ จึงมุงเนน
ทําการศึกษานักการเมืองที่เคยไดรับการเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย เพื่อใหทราบถึงเครือขายและ
ความสัมพันธของนักการเมืองในจังหวัดบุรีรัมยวาในแตละชวงแตละยุคเปนอยางไร มีบทบาทและ
ความสัมพันธของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการ  เชน  ครอบครัว  วงศาคณาญาติ  
ฯลฯ  ที่มีสวนในการสนับสนุนทางการเมืองในจังหวัดหรือไม อยางไร ความสัมพันธระหวางพรรค
การเมืองกับนักการเมืองในจังหวัดเปนอยางไรและวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองใน
จังหวัดบุรีรัมยตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันนั้นมีรูปแบบและวิธีการอยางไร  ทั้งนี้ ผูแตงจะ
ทําการศึกษาการเมืองของนักการเมืองระดับชาติ  ตั้งแตการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจนถึงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่กําลังจะมีขึ้นในชวงตนป  พ.ศ.2548  ในจังหวัดบุรีรัมย  โดยให
ความสําคัญกับเครือขายและความสัมพันธของนักการเมือง  บทบาทของกลุมผลประโยชนและกลุม
ที่ไมเปนทางการตางๆ บทบาทและความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมืองภายในจังหวัด  
ตลอดจนรูปแบบ  วิธีการ  และกลวิธีตางๆ  ที่นักการเมืองใชในการเลือกตั้งแตละครั้ง 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูแตงไดอาศัยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ 
ไดแก หนังสือ  งานวิจัย และวิทยานิพนธ รวมทั้งการสัมภาษณบุคคลที่สามารถใหขอมูลโยงใยไป
ถึงนักการเมืองคนตางๆในพื้นที่ได ในประเด็นที่ตองการศึกษา  
 ผูแตงมีความคิดวาหนังสือเลมนี้นาจะเปนประโยชนแกผูอานเปนอยางมาก ซ่ึงจะทําให
ผูอานเขาใจถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัดบุรีรัมย  ตั้งแตมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจนถึงปจจุบัน 
อีกทั้งไดทราบวาตั้งแตการเลือกตั้งครั้งแรกเปนตนมา มีนักการเมืองคนใดในจังหวัดบุรีรัมยไดรับ
การเลือกตั้งบาง  และชัยชนะของนักการเมืองเหลานี้มีสาเหตุและปจจัยอะไรสนับสนุน รวมทั้งทํา
ใหทราบถึงความสําคัญของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการ  เชน  ครอบครัว  วงศาคณา
ญาติ  ฯลฯ  ที่มีตอการเมืองทองถ่ินบุรีรัมย ความสําคัญของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด รวมไปถึงรูปแบบ  วิธีการ  และกลวิธีตางๆ ที่นักการเมืองใชใน
การเลือกตั้ง นอกจากนั้นยังไดทราบขอมูลเกี่ยวกับ  “การเมืองถ่ิน”  และ  “นักการเมืองถ่ิน”  สําหรับ
เปนองคความรูในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยตอไป    
 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปของจังหวัดบุรีรมัย 

ท่ีตั้งและอาณาเขต  
จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งอยูทางทิศใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหวางเสนรุงที่  14  องศา  

15  ลิบดาเหนือ  กับ  15  องศา   45  ลิบดาเหนือ  เสนแวงที่  102  องศา  30  ลิบดาตะวันออก  กับ  
103  องศา  45  ลิบดาตะวันออก  อยูหางจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนตประมาณ  385  
กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ  376  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น  10,393.945 ตารางกิโลเมตร  
หรือ  6,451,178.125  ไร  คิดเปนรอยละ  6.11  ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และคิดเปนรอย
ละ  2.01  ของพื้นที่ประเทศไทย  และมีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ  จังหวัดขอนแกน  มหาสารคาม  สุรินทร 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  จังหวัดสุรินทร 
ทิศใต  ติดตอกับ  จังหวัดสระแกว  และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  จังหวัดนครราชสีมา 

ขอมูลดานการปกครอง 
การบริหารการปกครองในจังหวัดบุรีรัมย   มีหนวยงานของกระทรวง  ทบวง  กรมตาง ๆ 

ซ่ึงแยก ออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้  
1. การบริหารราชการสวนกลาง คือ หนวยงานที่มีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงกับสวนกลาง  

ซ่ึงมาจัดตั้ง หนวยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย 62 สวนราชการ และสวนราชการที่เปน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 18 หนวยงาน  

2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค แบงการบริหารออกเปน 2 ระดับ คือ 
2.1  จังหวัด  ประกอบดวย สวนราชการประจําจังหวัด ทั้งสิ้น  33  สวนราชการ  มี

สํานักงานจังหวัด  เปนหนวยงานกลางในการบริหารราชการ  และเปนศูนยกลางบริหารราชการกับ
สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาในระดับจังหวัด  

2.2  อําเภอ  ประกอบดวย 21 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 189 ตําบล 2,520 หมูบาน และ สวน
ราชการประจําอําเภอ โดยมีนายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ เปนผูบังคับบัญชา  
 3. การบริหารราชการสวนทองถ่ิน แบงการบริหารราชการสวนทองถ่ินเปน 3 แบบ คือ 

  3.1  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนหนวยงานปกครองทองถ่ินครอบคลุม
พื้นที่ทั้ง จังหวัด ยกเวนเทศบาล  

3.2   องคการบริหารสวนตําบล (อ.บ.ต.) เปนหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน 
ครอบคลุมพื้นที่ แตละตําบล 189 แหง  



3.3  เทศบาล ประกอบดวยเทศบาลเมืองบุรีรัมย และเทศบาลตําบล 24 แหง 

ลักษณะการแบงเขตการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย ป 2546 
 

อําเภอ เนื้อท่ี (กม.2) ระยะทางจาก 
อําเภอถึงจังหวัด เทศบาล 

องคการ 
บริหารสวน 

ตําบล 
ตําบล หมูบาน 

เมืองบุรีรัมย 718,235 1 1 18 19 319 
คูเมือง 442,000 33 2 7 7 104 
กระสัง 652,700 37 1 11 11 166 
นางรอง 914,000 54 1 15 15 188 
หนองกี ่ 385,000 83 1 9 10 108 

ละหานทราย 669,000 99 1 6 6 80 
ประโคนชัย 890,121 44 1 16 16 182 
บานกรวด 583,000 66 2 9 9 111 
พุทไธสง 329,000 64 1 6 7 97 

ลําปลายมาศ 802,950 32 2 15 16 213 
สตึก 803,000 40 1 12 12 179 
ปะคํา 296,029 78 1 5 5 73 
นาโพธิ์ 255,000 76 1 5 5 65 

หนองหงส 335,000 54 1 7 7 100 
พลับพลาชัย 306,670 40 1 5 5 67 
หวยราช 174,500 15 1 7 8 80 

โนนสุวรรณ 189,650 65 1 4 4 56 
ชํานิ 242,000 70 - 6 6 63 

บานไหมไชยพจน 178,000 85 1 5 5 55 
โนนดินแดง 448,000 92 1 3 3 34 

กิ่งอําเภอบานดาน 159,000 18 - 4 4 59 
กิ่งอําเภอแคนดง 298,000 60 1 4 4 54 
เฉลิมพระเกยีรติ 350,000 76 1 5 5 67 

รวม 10,393.945  24 184 189 2,520 
ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย 



จํานวนเขตการปกครองและพื้นท่ีจังหวัดบรีุรัมย 
 

เขตการปกครอง 2543 2544 2545 2546 
อําเภอ 21 21 21 21 
กิ่งอําเภอ 2 2 2 2 
ตําบล 189 189 189 189 
หมูบาน 2,485 2,511 2,516 2,520 
เทศบาล 24 24 24 24 

พื้นท่ีจังหวัด                                                                    10,393.945                    ตร.กม. 
ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย                                  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 

 
ขอมูลในการเลือกตั้ง  สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

เปนการเลือกตั้งทั่วไป ป 2548 (วันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ  2548)  มีผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  
1,057,748  คน 

 
การแบงเขตเลอืกตั้ง  จังหวดับุรีรัมย  แบงออกเปน  10 เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี  1     ประกอบดวย  1  อําเภอ, 12  ตําบล, 1  เทศบาล 
อําเภอเมือง  ต.อีสาน, ต.บานยาง, ต.บานบัว, ต.ชุมเห็ด, ต.ถลุงเหล็ก, ต.พระครู, ต.หนองตาด

, ต.กระสัง, ต.บานบัว, ต.ลุมปุก, ต.สะแกโพรง , ต.สวายจีก และเทศบาลเมือง
บุรีรัมย 

เขตเลือกตั้งท่ี  2      ประกอบดวย  6  อําเภอ, 20  ตําบล, 2  เทศบาล 
อําเภอชําน ิ     ต.ชํานิ, ต.ชอผกา, ต.ละสวด, ต.หนองปลอง, ต.เมืองยาง, ต.โคกสนวน  
อําเภอพลับพลาชัย    ต.สะเดา, ต.จันดุม, ต.โคกขมิ้น, ต.สําโรง  
อําเภอหนองหงส     ต.เมืองฝาย 
อําเภอกระสัง     ต.สองชั้น  
อําเภอเมือง     ต.เมืองฝาง, ต.สองหอง, ต.เสม็ด, ต.สะแกซํา, ต.หลักเขต  
อําเภอหวยราช     ต.สนวน, ต.หวยราช, ต.สามแวง  

เขตเลือกตั้งท่ี  3      ประกอบดวย  5  อําเภอ, 20  ตําบล, 1  เทศบาล 
อําเภอเมือง     ต.กลันทา 
อําเภอกระสัง     ต.กระสัง, ต.ลําดวน, ต.สูงเนิน, ต.หนองเต็ง, ต.เมืองไผ, ต.ชุมแสง, ต.บานปรือ,  



    ต.หวยสําราญ, ต.กันทรารมณ, ต.ศรีภูมิ 
ก่ิงอําเภอบานดาน     ต.บานดาน, ต.ปราสาท, ต.วังเหนือ, ต.โนนขวาง 
อําเภอหวยราช     ต.ตาเสา, ต.บานตะโก, ต.โคกเหล็ก, ต.เมืองโพธิ์ 
อําเภอสตึก     ต.ชุมแสง 

 เขตเลือกตั้งท่ี  4      ประกอบดวย  4  อําเภอ, 18  ตําบล, 2  เทศบาล 
อําเภอสตึก ต.สตึก, ต.หนองใหญ, ต.ดอนมนต, ต.กระสัง, ต.ทามวง, ต.สนามชัย,ต.รอนทอง

, ต.นิคม, ต.เมอืงแก, ต.ทุงวัง, ต.สะแก 
ก่ิงอําเภอแคนดง     ต.แคนดง, ต.สระบัว, ต.ดงพลอง, ต.หัวฝาย 
อําเภอพุทไธสง     ต.มะเฟอง, ต.บานยาง, ต.คูเมือง, ต.ปะเคียบ 

 เขตเลือกตั้งท่ี  5      ประกอบดวย  4  อําเภอ, 21  ตําบล, 5  เทศบาล 
อําเภอนาโพธิ ์     ต.นาโพธิ์, ต.ศรีสวาง, ต.บานคู, ต.บานดู, ต.ดอนกอก 
ก่ิงอําเภอบานใหมชัยพจน    ต.หนองแวง, ต.กูสวนแตง, ต.แดงใหญ, ต.ทองหลาง, ต.หนองเยือง 
อําเภอพุทไธสง     ต.พุทไธสง, ต.บานจาน, ต.บานแวง, ต.หายโศก, ต.บานเปา 
อําเภอคูเมือง     ต.คูเมือง, ต.ตูมใหญ, ต.หนองขมาร, ต.บานแพ, ต.หนิเหล็กไฟ, พรสําราญ 

เขตเลือกตั้งท่ี  6      ประกอบดวย  2  อําเภอ, 18  ตําบล, 3  เทศบาล 
อําเภอลําปลายมาศ      ต.ลําปลายมาศ, ต.หนองค,ู ต.โคกสะอาด, ต.ตลาดโพธิ์, ต.บุโพธ์ิ, ต.เมืองแฝก, 

    ต.ทะเมนชยั, หนองกระทิง, ต.ผไทรินทร, ต.บานยาง, ต.โคกกลาง, ต.โคกลาม, 
    ต.หินโคน, ต.แสลงพัน, ต.หนองบัวโคก, ต.หนองโดน 

อําเภอหนองหงษ    ต.ไทยสามัคคี, ต.สระแกว 

เขตเลือกตั้งท่ี  7      ประกอบดวย  4  อําเภอ, 22  ตําบล, 3  เทศบาล 
อําเภอหนองกี ่     ต.หนองกี,่ ต.ทุงกระเต็น, ต.ทุงกระตาดพัฒนา, ต.บุกระสัง, ต.ทาโพธ์ิชัย, 
      ต.เยยปราสาท, ต.โคกสูง, ต.โคกสวาง, ต.ดอนอะราง 
อําเภอปะคํา     ต.ปะคํา, ต.ไทยเจริญ, ต.หนองบัว, ต.โคกมะมวง, ต.หูทํานบ 
อําเภอโนนสุวรรณ     ต.โนนสุวรรณ, ต.ทุงจังหนั , ต.โกรกแกว, ต.ดงอีจาน 
อําเภอหนองหงส    ต.สระทอง, ต.หนองชยัศรี, ต.เสาเดียว, ต.หวยหิน 

เขตเลือกตั้งท่ี  8      ประกอบดวย  3  อําเภอ, 21  ตําบล, 1  เทศบาล 
อําเภอนางรอง    ต.นางรอง, ต.ชุมแสง, ต.หนองโบสถ, ต.สะเดา, ต.หนองโสน, ต.หวัถนน, 



ต.หนองกง, ต.หนองยายพิมพ, ต.ทรัพยพระยา, ต.ทุงแสงทอง, ต.ถนนหกั, ต.
หนองไทร, ต.กานเหลือง, ตําบลลําไทรโยง, ตําบลบานสิงห 

อําเภอหนองกี ่    ต.เมืองไผ 

เขตเลือกตั้งท่ี  9      ประกอบดวย  3  อําเภอ, 17  ตําบล, 4  เทศบาล 
อําเภอบานกรวด    ต.บานกรวด, ต.ปราสาท, ต.บึงเจริญ, ต.หนองไมงาม, ต.จันทบเพชร, 
     ต.สายตะก,ู ต.สินลาด, ต.โนนเจริญ, ต.เขาดินเหนือ 
อําเภอละหานทราย    ต.ละหานทราย, ต.สําโรงใหม, ต.หนองแวง, ต.หนองตะครอง, ต.โคกวาน 
อําเภอโนนดินแดง    ต.โนนดินแดง, ต.ลํานางรอง, ต.สมปอย 

เขตเลือกตั้งท่ี  10      ประกอบดวย  3  อําเภอ, 18  ตําบล, 1  เทศบาล 
อําเภอประโคนชัย      ต.ประโคนชัย, ต.โคกมะขาม, ต.แสลงโทน, ต.ส่ีเหล่ียม, ต.บานไทร, 
 ต.โคกตูม, ต.ละเวีย้, ต.จรเขมาก, ต.ปงก,ู ต.โคกยาง, ต.ปะทัดปุ, ต.โคกมา 

, ต.ไพศาล, 
   ต.ตะโกตาพ,ิ ต.เขาคอก , หนองบอน 

อําเภอละหานทราย    ต.ตาจง 
อําเภอพลับพลาชัย    ต.ปาชัน 
 
จํานวนหนวยเลือกตั้งและจํานวนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง  จําแนกเปนเขตเลือกตั้ง  ดังนี ้

 

เขต จํานวน 
อําเภอ 

จํานวน 
ตําบล 

จํานวน 
เทศบาล 

จํานวน 
หมูบาน 

หนวยเลือกตัง้ 
 ป44 

หนวยเลือกตัง้ ป  
48 

1 1 12 1 226 161 164 
2 6 20 2 271 207 197 
3 5 20 1 280 190 190 
4 4 18 2 265 206 220 
5 4 21 5 273 213 219 
6 2 17 3 244 188 218 
7 4 22 3 276 206 217 
8 3 21 2 273 208 208 
9 3 17 4 203 175 183 
10 3 18 1 215 188 190 
รวม 21 อ. 2 ก่ิง 184  ตําบล 24  เทศบาล 2,526 1,942 2,006 



แผนที่แบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย 
 

 
 
 



สภาพทางการเมือง 
รายช่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฏร จังหวดับรีุรัมย ป 2544 
จังหวดับุรีรัมย แบงเขตการเลือกตั้งเปน 10 เขต มีสมาชิกสภาผูแทนราษฏรไดเขตละ 1 คน ดังนี ้
 
 
 

เขต ชื่อ พรรคการเมือง 
1 นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกลุ  ชาติไทย 
2 นางกรุณา ชิดชอบ  ชาติไทย 
3 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  ชาติไทย 
4 นายสุรศักดิ์ นาคดี  ไทยรักไทย 
5 นายพีระพงษ เฮงสวัสดิ์  ไทยรักไทย 
6 นายโสภณ ซารัมย  ชาติไทย 
7 นายประกิจ พลเดช  ไทยรักไทย 
8 นายโสภณ เพชรสวาง  ไทยรักไทย 
9 นายขจรธน จดุโต  ไทยรักไทย 
10 นายทรงศักดิ์ ทองศรี  ไทยรักไทย 

 

สมาชิกสภาผูแทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ 2 คน  
1. นายจํารัส เวียงสงค พรรคไทยรักไทย  
2. นายชัย ชิดชอบ พรรคชาติไทย  

สมาชิกวุฒิสภา 5 คน  
1. นายเพิ่มพูน ทองศรี  
2. นายการณุ ใสงาม 
3. นายพร เพญ็พาส  
4. นางสาวอุษณีย ชิดชอบ 
5. พ.ต.อ. สุรพงศ ไผนวล 

 
 
 

 
 



สภาพทางการเมืองในจังหวดับุรีรัมย 
 สภาพการณทางการเมืองของจังหวดับุรีรัมย   โดยเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วของกับการเมอืง
ระบบตัวแทนนั้น  ในจังหวดับุรีรัมยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแต พ.ศ. 2476 จนถึง
ปจจุบัน  พอทีจ่ะประมวลภาพรวมไดตามตารางดานลาง 

รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดบรีุรัมย 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ป  
พ.ศ ชื่อ – สกุล สังกัดพรรค / เขตเลือกตั้ง หมายเหตุ 

1. 2476 นายพันตรี หลวงศักดิ์รณการ  
(นาก ปตะเสน) 

- เลือกตั้งเมื่อวันที่ 15  พ.ย. 2476 

2. 2480 - - - 
3. 2481 นายทัน  พรหมมิทธิกุล - เลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2481 
4. 2489 นายพูน   มณีวรรณ - เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2489 
5. 2489 นายนคร  ทินศิริกุล เขต 1 เลือกตั้งเพิ่มข้ึนเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2489 
6. 2489 รอยตรีกาจ  อุดดรวิเชียร เขต 2 เลือกตั้งเพิ่มข้ึนเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2489 
7. 2491 นายเสรี  อิศรางกูร  ณ อยุธยา - เลือกตั้งเมื่อวันที่ 29  ม.ค. 2491 
8. 2491 นายไพรัช วิเศษโกสินทร - เลือกตั้งเมื่อวันที่ 29  ม.ค. 2491 
9. 2495 นายเสรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา - เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2495 
10. 2495 นายสอิ้ง   มารังกุล - เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2495 
11. 2500 นายสอิ้ง  มารังกุล เสรีประชาธิปไตย เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2500 
12. 2500 นายแถม  วงศอามาตย เสรีมนังคศิลา เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2500 
13. 2500 นายโตะ   แกวเสมา เสรีประชาธิปไตย เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2500 
14. 2500 นายแถม  วงศอามาตย ไมสังกัดพรรคใด เลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2500 
15. 2500 นายสอิ้ง  มารังกุล เสรีประชาธิปไตย เลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2500 
16. 2500 นายโตะ    แกวเสมา เสรีประชาธิปไตย เลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2500 
17. 2512 นายบุญเยี่ยม  โสภณ ไมสังกัดพรรคใด เลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2512 
18. 2512 นายทองเจือ  กลัพุมานุกูลกิจ ไมสังกัดพรรคใด เลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2512 
19. 2512 นายสวัสดิ์   คชเสนี สหประชาไทย เลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2512 
20. 2518 นายประเสริฐ   เลิศยะโส สังคมแหงประเทศไทย เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2518 
21. 2518 นายจําลอง   วงษทอง ธรรมสังคม เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2518 
22. 2518 นายสมาน   มณีราชกิจ ชาติไทย  เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2518 
23. 2518 นายบุญเยี่ยม  โสภณ ธรรมสังคม  เขต 2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2518 



ลําดับ 
ท่ี 
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24. 2518 นายจรูญ   ปราบริปูตลุง ธรรมสังคม  เขต 2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2518 
25. 2518 นายปกรณ  กุลกําจร ไท  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 26  ก.พ. 2518 
26. 2519 นายบัญชา   วัฒนวงศวิสุทธิ์ กิจสังคม เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2519 
27. 2519 นายดนัย   นพสุวรรณวงศ ประชาธิปตย  เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2519 
28. 2519 นายอนุวรรตน  วัฒนพงศศิริ ชาติไทย  เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2519 
29. 2519 นายสุนัย   พงศอารยะ ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2519 
30. 2519 นายสมโภชน   ศิริกุล ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2519 
31. 2519 นายไพโรจน   ติยะวานิช ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2519 
32. 2519 นายทองเจือ  กลัพุมานุกุลกิจ เกษตรสังคม  เขต  3  เลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2519 
33. 2522 นายอนุวรรตน    วัฒนพงศศิริ ชาติไทย  เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  เม.ย. 2522 
34. 2522 นายเนาว  พฤทธิธรรมกูล เสรีธรรม  เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  เม.ย. 2522 

 (ลาออก 24 ม.ค 2526) 
35. 2522 นายชัย   ชิดชอบ อิสระ   เขต   1  เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  เม.ย. 2522 
36. 2522 นายบุญเยี่ยม   โสภณ อิสระ   เขต   2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  เม.ย. 2522 
37. 2522 นายวุฒินันท   หลอดทอง อิสระ  เขต  2  เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  เม.ย. 2522 
38. 2522 นายณัฐ   ชาติวัฒนศิริ ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  เม.ย. 2522 
39. 2522 นายพิชิต   ธีระรัชตานนท กิจสังคม  เขต  3  เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  เม.ย. 2522 
40. 2526 ดร. อนุวรรตน  วัฒนพงศศิริ ชาติไทย   เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18  เม.ย. 2526  
41. 2526 นายสวัสดิ์   คชเสนี ชาติไทย   เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18  เม.ย. 2526 
42. 2526 นายชัย    ชิดชอบ ไมสังกัดพรรค   เขต 1  เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18  เม.ย. 2526 
43. 2526 นายตอสู   ลัทธิกุล ชาติไทย   เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18  เม.ย. 2526 
44. 2526 นายบุญเยี่ยม   โสภณ ชาติไทย   เขต  2  เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18  เม.ย. 2526  

(ถึงแกกรรมเมือ่วันที่12 มิ.ย 2526 ) 
45. 2526 นายไพโรจน  ติยะวานิช ชาติไทย  เขต   2  เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18  เม.ย. 2526 

( แทน เมื่อวันที่ 28 ส.ค 2526 ) 
46. 2526 นายโสภณ  เพชรสวาง ประชาธิปตย เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18  เม.ย. 2526 
47. 2526 นายพิชิต  ธีระรัชตานนท ไมสังกัดพรรค เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18  เม.ย. 2526 
48. 2526 นายการุณ   ใสงาม ไมสังกัดพรรค  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18  เม.ย. 2526 
49. 2529 นายปณวัตร  เลี้ยงผองพันธุ มวลชน เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27  ก.ค. 2529 
50. 2529 นายชัย   ชิดชอบ  สหประชาธิปไตย เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27  ก.ค. 2529 
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51. 2529 นายพรเทพ   เตชะไพบูลย ประชาธิปตย เขต   1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27  ก.ค. 2529  
52. 2529 นายวุฒินันท  พงศอารยะ ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27  ก.ค. 2529 
53. 2529 นายตอสู  ลัทธิกุล ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27  ก.ค. 2529 
54. 2529 นายไพโรจน   ติยะวานิช สหประชาธิปไตย เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27  ก.ค. 2529 
55. 2529 นายการุณ  ใสงาม ประชาธิปตย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27  ก.ค. 2529 
56. 2529 นายพิชิต  ธีระรัชตานนท สหประชาธิปไตย เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27  ก.ค. 2529 
57. 2531 นายพรเทพ   เตชะไพบูลย ประชาธิปตย เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24  ก.ค. 2531 
58. 2531 นายปณวัตร  เลี้ยงผองพันธุ มวลชน เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24  ก.ค. 2531 
59. 2531 นายวุฒิพงษ  เหลืองอุดมชัย เสรีนิยม  เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24  ก.ค. 2531 
60. 2531 นายโสภณ  เพชรสวาง มวลชน  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24  ก.ค. 2531 
61. 2531 นายประกิต   พลเดช ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24  ก.ค. 2531 
62. 2531 นายตอสู  ลัทธิกุล ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24  ก.ค. 2531 
63. 2531 นายอนุวรรตน    วัฒนพงศศิริ ชาติไทย  เขต 3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24  ก.ค. 2531 
64. 2531 นายพิชิต  ธีระรัชตานนท ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24  ก.ค. 2531 
65. 2531 นายเนวิน   ชิดชอบ สหประชาธิปไตย  เขต 3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24  ก.ค. 2531 
66. 2535 นายพรเทพ   เตชะไพบูลย ประชาธิปตย เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  มี.ค. 2535 
67. 2535 นายวุฒิพงษ  เหลืองอุดมชัย ชาติไทย  เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  มี.ค. 2535 
68. 2535 นายปณวัตร  เลี้ยงผองพันธุ มวลชน เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  มี.ค. 2535 
69. 2535 พตอ.สุทรี  คะสุวรรณ ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  มี.ค. 2535 
70. 2535 นายตอสู  ลัทธิกุล ชาติพัฒนา  เขต 2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  มี.ค. 2535 
71. 2535 นายประกิจ  พลเดช ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  มี.ค. 2535 
72. 2535 นายอนุวรรตน    วัฒนพงศศิริ ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  มี.ค. 2535 
73. 2535 นายเนวิน   ชิดชอบ ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  มี.ค. 2535 
74. 2535 นายทรงศักดิ์  ทองศรี ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22  มี.ค. 2535 
75. 2535 นายพรเทพ   เตชะไพบูลย ประชาธิปตย เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ก.ย. 2535 
76. 2535 นายชัย  ชิดชอบ ชาติไทย  เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ก.ย. 2535 
77. 2535 นายปณวัตร  เลี้ยงผองพันธุ มวลชน เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ก.ย. 2535 
78. 2535 นายมนัส  เฮงยศมาก ประชาธิปตย เขต 2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ก.ย. 2535 
79. 2535 นายโสภณ  เพชรสวาง ชาติพัฒนา  เขต 2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ก.ย. 2535 
80. 2535 นายประกิจ  พลเดช ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ก.ย. 2535 



ลําดับ 
ท่ี 

ป  
พ.ศ ชื่อ – สกุล สังกัดพรรค / เขตเลือกตั้ง หมายเหตุ 

81. 2535 นายอนุวรรตน    วัฒนพงศศิริ ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ก.ย. 2535 
82. 2535 นายเนวิน   ชิดชอบ ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ก.ย. 2535 
83. 2535 นายทรงศักดิ์  ทองศรี ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ก.ย. 2535 
84. 2538 นายเนวิน  ชิดชอบ ชาติไทย  เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2  ก.ค. 2538 
85. 2538 นายประสิทธิ์  ตั้งศรีเกียรติกุล ชาติไทย  เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2  ก.ค. 2538 
86. 2538 นายทรงศักดิ์  ทองศรี ชาติไทย  เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2  ก.ค. 2538 
87. 2538 นายปณวัตร  เลี้ยงผองพันธุ ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2  ก.ค. 2538 
88. 2538 นายชัย  ชิดชอบ ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2  ก.ค. 2538 
89. 2538 นายพรเทพ   เตชะไพบูลย ประชาธิปตย เขต 2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2  ก.ค. 2538 
90. 2538 นายโสภณ  เพชรสวาง ชาติพัฒนา  เขต 3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2  ก.ค. 2538 
91. 2538 นายวัชรินทร  ฉันทะกุล ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2538 
92. 2538 นายการุณ  ใสงาม ประชาธิปตย เขต 4 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2538 
93. 2538 พ.ต.อ.สุทธิ  คะสุวรรณ ชาติไทย  เขต  4 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2538 
94. 2539 นายเนวิน   ชิดชอบ เอกภาพ เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539 
95. 2539 นางกรุณา  ชิดชอบ  เอกภาพ เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539 
96. 2539 นายประสิทธิ์  ตั้งศรีเกียรติกุล เอกภาพ เขต 1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539 
97. 2539 นายพรเทพ  เตชะไพบูรณ ประชาธิปตย เขต 2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539 
98. 2539 นายชัย  ชิดชอบ เอกภาพ เขต 2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539 
99. 2539 นายปณวัตร  เลี้ยงผองพันธุ ประชาธิปตย เขต 2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539 
100. 2539 นายประกิจ  พลเดช  ความหวังใหม เขต 3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539 
101. 2539 นายโสภณ  เพชรสวาง  ชาติพัฒนา เขต 3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539 
102. 2539 นายทรงศักดิ์  ทองศรี  ความหวังใหม เขต 4 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539 
103. 2539 นายขจรธน  จุดโต ความหวังใหม เขต 4 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2539 
104. 2544 นายประสิทธิ์  ตั้งศรีเกียรติกุล ชาติไทย  เขต  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 
105. 2544 นางกรุณา  ชิดชอบ  ชาติไทย  เขต  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 
106. 2544 นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  ชาติไทย  เขต  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 
107. 2544 นายสุรศักดิ์  นาคดี  พรรคไทยรักไทย  4 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 
108. 2544 นายพีระพงษ  เฮงสวัสดิ ์  พรรคไทยรักไทย  5 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 
109. 2544 นายโสภณ  ซารัมย  ชาติไทย  เขต  6 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 
110. 2544 นายประกิจ  พลเดช  พรรคไทยรักไทย  7 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 



ลําดับ 
ท่ี 

ป  
พ.ศ ชื่อ – สกุล สังกัดพรรค / เขตเลือกตั้ง หมายเหตุ 

111. 2544 นายโสภณ  เพชรสวาง  พรรคไทยรักไทย  8 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 
112. 2544 นายขจรธน  จุดโต  พรรคเสรีธรรม 9 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 
113. 2544 นายทรงศักดิ์  ทองศรี  พรรคไทยรักไทย  10 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2544 
114. 2548 นายประสิทธิ์  ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคไทยรักไทย  1 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  ก.พ.. 2548   
115. 2548 นางกรุณา  ชิดชอบ  พรรคไทยรักไทย  2 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  ก.พ. 2548   
116. 2548 นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  พรรคไทยรักไทย  3 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  ก.พ. 2548   
117. 2548 นายสุรศักดิ์  นาคดี  พรรคไทยรักไทย  4 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  ก.พ. 2548   
118. 2548 นายพีระพงษ  เฮงสวัสดิ ์  พรรคไทยรักไทย  5 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  ก.พ. 2548   
119. 2548 นายโสภณ  ซารัมย  พรรคไทยรักไทย  6 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  ก.พ. 2548   
120. 2548 นายประกิจ  พลเดช  พรรคไทยรักไทย  7 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  ก.พ. 2548   
121. 2548 นายโสภณ  เพชรสวาง  พรรคไทยรักไทย  8 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  ก.พ. 2548   
122. 2548 นายขจรธน  จุดโต  พรรคไทยรักไทย  9 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  ก.พ. 2548   
123. 2548 นายทรงศักดิ์  ทองศรี  พรรคไทยรักไทย  10 เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  ก.พ. 2548   

 
การเลือกตั้งและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดบุรีรัมย  ตัง้แต  พ.ศ. 2476  ถึง  พ.ศ. 

2548 
จากขอมูลตั้งแต พ.ศ. 2476  ซ่ึงเปนปที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งครั้ง

แรก  จวบจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2548)  สามารถลําดับเหตุการณการเลือกตั้งและรายชื่อของผูไดรับ
การเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูแทนจังหวัดบุรีรัมย  ไดดังนี้ 

สภาผูแทนราษฎร  ชุดท่ี 1  (15  พ.ย. 2476 – 9 ธ.ค. 2480) 
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว   พุทธศักราช   2475  

กําหนดให  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)  2  ประเภท  คือ สมาชิกประเภทที่ 1  ซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งมีจํานวน  78  คน  และสมาชิกประเภทที่ 2 ซ่ึงมาจากการแตงตั้ง จํานวน  78  คน  สําหรับ
เลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2476  ซ่ึงถือเปนการเลือกตั้ง  ส.ส. คร้ังแรกของประเทศไทย  เปน
การเลือกตั้งแบบ  “รวมเขตจังหวัด”  (เขตจังหวัด  แตละจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง)  ใชวิธีการเลือกตั้ง
ทางออม  โดยใหราษฎรเลือกผูแทนราษฎรกอน  แลวใหผูแทนตําบลเลือกผูแทนราษฎรอีกตอหนึ่ง  
ใชอัตราประชากร  200,000  คน  ตอ  ส.ส. 1 คน  อยูในวาระ  4  ป  ทั้งนี้ ส.ส. ชุดที่ 1 ส้ินสุดลงเมื่อ  
ครบวาระ  4  ป  ในวันที่  9  ธันวาคม  2480 



ผูที่ไดรับการเลือกตั้งส.ส.ของจังหวดับุรีรัมยคนแรกคือนายพนัตรี  หลวงศักดิ์รณการ(นาก  
ปตะเสน) 

สภาผูแทนราษฎร  ชุดท่ี 2 (7  พ.ย. 2480 – 11 ก.ย. 2481) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  ประกอบดวย  ส.ส. 2  ประเภทๆ ละ  91  คน  คือ  สมาชิกประเภท

ที่ 1  มาจากการเลือกตั้ง  และสมาชิกประเภทที่ 2  มาจากการแตงตั้งโดยเปนผูดํารงตําแหนงตอ
เนื่องมาจาก สภาผูแทนราษฎร  ชุดที่ 1  และมีการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งเพิ่มอีก  13  คน  เมื่อวันที่  8  
ธันวาคม  2480  สําหรับสภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2480  เปนการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชนครั้งแรก  และใชระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตๆละ  
1  คน  ใชอัตราประชากร  200,000  คน  ตอ  ส.ส.  1  คน  วาระในการดํารงตําแหนง  4  ป  ส.ส.
ประเภทที่ 1  ของสภาชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร  ในวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2481 

สําหรับผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน  ส.ส.  บุรีรัมย  คนที่ 2  คือ  นายทัน  พรหมมินธิกุล 

สภาผูแทนราษฎร  ชุดท่ี 3 (12  พ.ย. 2481 – 15 ต.ค. 2488) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  ประกอบดวย  ส.ส.  2  ประเภท ๆ ละ 91  คน  คือ  สมาชิกประเภท

ที่ 1  มาจากการเลือกตั้ง  และ  สมาชิกประเภทที่ 2  มาจากแตงตั้งโดยเปนผูดํารงตําแหนงตอ
เนื่องมาจาก สภาผูแทนราษฎร  ชุดที่ 1  และ  ชุดที่ 2  สําหรับ  ส.ส.  ประเภทที่ 1  ของสภาชุดนี้  มา
จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2481  เปนการเลือกตั้งโดยวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง  ใหแตละ
เขตเลือกตั้ง   มีผูแทนราษฎรได 1 คน ถือเกณฑประชากร  จํานวน 200,000 คนตอผูแทนราษฎร 1 
คน  เนื่องจากในชวงการดํารงตําแหนงของ ส.ส. ชุดนี้  เปนชวงเกิดสงครามโลก  คร้ังที่ 2  ทําให
ราษฎรไมสามารถจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกประเภทที่ 1  ได  สภาผูแทนราษฎรจึงไดให
ความเห็นชอบ พ.ร.บ.  ขยายกําหนดเวลาอยูในตําแหนง ส.ส. ออกไปอีกไมเกิน 2 ป  นับแตวันที่
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามที่รัฐบาลเสนอ 2 คร้ังคือ  คร้ังที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม  พ.ศ. 2485  และ  คร้ังที่ 
2 วันที่ 14   กันยายน  พ.ศ. 5487  ทั้งนี้  ส.ส. ประเภทที่ 1  ของ    สภาชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภา
ผูแทนราษฎร  ในวันที่  15  ตุลาคม  2488 

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. บุรีรัมย  คือ  นายทัน  พรหมมินธิกุล 

  สภาผูแทนราษฎร  ชุดท่ี 4 (6  ม.ค. 2489 – 8 พ.ย. 2490) 
สําหรับสภาผูแทนราษฎรชุดนี้  ประกอบดวย  ส.ส. 2 ประเภทๆ  ละ  96  คน  สมาชิก

ประเภทที่ 1     มาจากการเลือกตั้ง  และสมาชิกประเภทที่ 2  มาจากแตงตั้งโดยเปนผูดํารงตําแหนง
ตอเนื่องมาจากสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 1 – 3 สําหรับ ส.ส. ประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่  
6  มกราคม  พ.ศ. 2489  เปนการเลือกตั้งโดยตรงแบบแบงเขต  (เขตละ 1 คน)  ใชเกณฑจํานวน
ประชากร  200,000  คนตอ ส.ส. 1 คน  มีวาระ 4 ป สําหรับ ส.ส. ประเภทที่ 1 ของสภาชุดนี้ส้ินสุด



ลง  เพราะการทํารัฐประหารของ พลโทผิน  ชุณหะวัณ  บิดาของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  เมื่อวันที่  
8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490 

สําหรับผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. บุรีรัมย  คนที่ 4  คือ  นายพูน  มณีวรรณ 

สภาผูแทนราษฎร  ชุดท่ี 5 (5  ส.ค. 2489 – 8 พ.ย. 2490) 
สภาผูแทน  (ไมมีคําวา “ราษฎร” ตอทาย)  สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนแบงเขตเลือกตั้งโดยใชเกณฑประชากร  100,000  คนตอ ส.ส. 1 คน  มีวาระในการดํารง
ตําแหนง 4 ป  ซ่ึงในระยะแรกให ส.ส. ที่อยูในตําแหนงกอนวันใชรัฐธรรมนูญ (สภาผูแทนราษฎร  
ชุดที่ 4) ซ่ึงเลือกตั้งมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2489 จํานวน 96 คน ทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนไปกอน  
ตอมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489  ไดมีการเลือกตั้ง ส.ส. เพิ่มในอีก 47 จังหวัด (รวมทั้งจังหวัด
พิษณุโลกดวย) ได ส.ส เพิ่มมาอีก 82 คน รวมเปน 178  คน สภาชุดนี้ ส้ินสุดลง  เพราะการทํา
รัฐประหารของ  พลโทผิน   ชุณหะวัณ   เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490 

ผูที่ไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. บุรีรัมย  คือ  นายนคร  ทินศิริกุลและ รต. กาจ  อุดตรีวิเชียร 

สภาผูแทนราษฎร  ชุดท่ี 6 (29  ม.ค. 2491 – 29 พ.ย. 2494) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช 2490  กําหนดใหรับสภา  

มี  2  สภา  คือ  1. สภาผูแทนราษฎร  จํานวน  99  คน  วาระในการดํารงตําแหนง  4  ป  และ  2. 
วุฒิสภา  มาจากการแตงตั้ง  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.2490  สําหรับ ส.ส. ของสภาชุดนี้  มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  เมื่อวันที่  29  มกราคม  พ.ศ.2491  เปนการเลือกตั้งแบบ
รวมเขตจังหวัด (จังหวัดละ 1 เขต)  ในเกณฑประชากร  200,000  คนตอ  ส.ส. 1  คน  มีวาระในการ
ดํารงตําแหนง  4  ป  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง  ในวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2494  เพราะ
การทํารัฐประหารของ  พลเอกผิน  ชุณหะวัณ 

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน  ส.ส.บุรีรัมย  ในการเลือกตั้งครั้งนี้  ไดแก  นายเสรี   อิศรางกูร ณ 
อยุธยา  และนายไพรัช  วิเศษโกสินทร  โดยนายเสรี  ไดรับการแตงตั้งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตราการ  ในป 2593  ถือเปนรัฐมนตรีคนแรกของจังหวัดบุรีรัมยและของตระกูลอิศรางกูร  ณ  
อยุธยา  นายเสรี  เคยทํางานสรรพสามิต จ.บุรีรัมย  แลวลาออกมาเปนทนายความวาความใหคน
ยากจน  เคยเปนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ป 2590  เปนบิดาของพลเอกธรรมรักษ  อิศ
รางกูร  ณ  อยุธยา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและแกนนําพรรคไทยรักไทย  ดูแลภาคอีสาน
ในปจจุบัน     

 
 

สภาผูแทนราษฎร  ชุดท่ี 7 (29 ก.พ.. 2495 – 25 ก.พ..2500) 



สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  ประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท ๆ ละ  123  คน  คือ  สมาชิก
ประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งใหม  และสมาชิกประเภทที่ 2 มาจากการแตงตั้งชดุเดิม  สําหรับ
สมาชิกประเภทที่ 1  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใชวิ ธีการเลือกตั้งแบบรวมเขต
รวมจังหวัด(จังหวดัละ 1 เขต) ใชเกณฑประชากร 200,000 คนตอ ส.ส. 1 คน มีวาระการดํารง
ตําแหนง 5 ป สภาชุดนี้ส้ินสดุลงตามวาระ 5 ป    เมื่อวันที่  25  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2500 

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน  ส.ส.บุรีรัมย ในการเลือกตั้งครั้งนี้  ไดแก นายเสรี  อิศรางกูร ณ 
อยุธยา ซ่ึง เปนการดาํรงตาํแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยที่ 2  และนายสอิ้ง  มารังกูล  
เปนนักการเมอืงหัวกาวหนา ที่ลงคลุกคลีกับระดับชาวบานถึงระดบัชุมชนเปนเครือขายเสรีไทย  
สนใจแนวคิดสวัสดิ์การชุมชน ไดไปดูงานการพิจารณาชนบทที่ประเทศจีบ  กลับมาจึงมีความคิด
กาวหนามากขึน้  คือเปนแบบอยางที่ดีของนักการเมืองบรีุรัมย 

สภาผูแทนราษฎร  ชุดท่ี 8 (26 ก.พ.. 2500 – 16 ก.ย.2500) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน ส.ส.160 คน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2500  เปนการเลือกตั้ งโดยตรงจากประชาชน  ใชระบบการเลือกตั้งแบบรวมเขต
จังหวัด  ( เขตจังหวัดแตละจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง)  ใช เกณฑประชากร  150,000 คน  
ตอ  ส .ส .  1 คน  มีวาระในการดํารงตําแหนง 5 ป สําหรับ การเลือกตั้งในครั้งนี ้ส.ส.สวนใหญจะ
สมัครในนามของพรรคการเมืองสภาชุดนีส้ิ้นสุด เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500  เนื่องจากการทาํ
รัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. บุรีรัมย ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสอิง้ มารังกุล พรรคเสรี
ประชาธิปไตย  นายแถม  วงศอามาตย  พรรคเสรีมนังคศิลา  และนายโตะ  แกวเสมา  พรรคเสรี
ประชาธิปไตย 

 สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี 9 (15 ธ.ค. 2500 – 20 ต.ค. 2501) 
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มีจาํนวน ส.ส. 160 คน มาจากการเลือกตั้งเมือ่วันที่  15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2500  เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบรวมเขตจังหวดั (ใชเขต
จังหวดัเปนเขตเลือกตั้ง)  ใชเกณฑประชากร  150,000  คน ตอ ส.ส. 1 คน  มีวาระในการดํารง
ตําแหนง  5 ป  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เนื่องจากการทํา
รัฐประหารซึ่งนําโดย  จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต 
 ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง  ส.ส. บุรีรัมย  ในการเลือกตั้งครั้งนี้  ไดแก  นายแถม  วงศอามาตย  
ซ่ึงเปนการดํารงตําแหนงสมยัที่ 2  นายสอิง้ มารังกุล พรรคเสรีประชาธิปไตย  (ส.ส. สมัยที่ 3) และ
นายโตะ  แกวเสมา  พรรคเสรีประชาธิปไตย (ส.ส. สมัยที่ 2) 

 สภาผูแทนราษฎรชดุท่ี 10 (10 ก.พ.. 2512 – 17 พ.ย. 2514) 



 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มีจาํนวน ส.ส. 219  คน  มาจากการเลือกตั้งเมือ่วันที่ 10 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2512  เปนการเลือกตั้ งโดยตรงจากประชาชน  ใชระบบการเลือกตั้งแบบรวมเขตจังหวัด 
ในเกณฑประชากร 150,000 คน  ตอ  ส .ส .  1  คน  มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป  สภา
ผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อ   วันที่  17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2514  เนือ่งจากการทํารัฐประหารชุดนี้
ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2514  เนื่องจากการทํารัฐประหารของจอมพลถนอม  กิตติ
ขจร 
 ผูที่ ได รับการเลือกตั้ ง เปน  ส.ส.บุรีรัมย  ในการเลือกตั้งครั้ งนี้  ไดแก   นายบุญ
เยี่ยม  โสภณ  (ไมมีสังกัดพรรค)  นายทองเจือ  กัลพุมานุกูลกิจ (ไมสังกัดพรรค)  นายสวัสดิ์  คช
เสนี  (พรรคสหประชาไทย)  นายสวัสดิ์  เปน ส.ส.สมัยแรก  ถือเปนคูแขงทางการเมืองกับนายชยั  
ทําธุรกิจโรงโมเชนเดยีวกัน  รุนลูกของสองตระกูลตางลงเลนการเมืองในระดับทองถ่ิน
และระดับประเทศ    

 สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี 11 (26 ม.ค. 2518 – 12 ม.ค. 2519) 
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มีจาํนวน  ส.ส. 269 คน  มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่  26  มกราคม  
พ.ศ. 2518  เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัด
ใดที่มี ส.ส.ไมเกิน3 คน  ใหถือเขตจังหวดัเปนเขตเลือกตัง้  จังหวัดที่มี ส.ส.เกิน 3 คน  ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง โดย  แตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คน และไมนอยกวา 2 คน  
ใชเกณฑจํานวนประชากร  150,000  คน     ตอ  ส.ส. 1 คน  มีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  สภา
ผูแทนราษฎรชุดนี้  ส้ินสุด  ลงเมื่อวันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2519  โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร  พ.ศ. 2519 
 สําหรับจังหวดับุรีรัมย แบงเขตการเลือกตัง้ออกเปน  2  เขต ๆ  ละ  2  คน  รวมม ีส.ส. 
จํานวน  4  คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. ในแตละเขต มีดังนี้  นายประเสริฐ  เลิศยะโส (สังคม
นิยมแหงประเทศไทย) นายจําลอง  วงษทอง (ธรรมสังคม)  นายสมาน  มณีราชกิจ (ชาติไทย)  นาย
บุญเยี่ยม โสภณ (ธรรมสังคม)   นายจรูญ  ปราบริฐตลุง (ธรรมสังคม)  นายปกรณ  กลุกําจร (พรรค
ไท)  นายประเสริฐ  เลิศยะโส  เปน ส.ส. แนวสังคมนิยมคนแรกของจังหวดั และไดรับคะแนน
สูงสุดจากกระแสการตื่นตัวทางการเมือง โดยเปนคะแนนบริสุทธิ์  แตก็ไดเปน ส.ส. เพียงสมัยเดียว 

 สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี  12 (4 เม.ย.. 2519 – 6 ต.ค. 2519)  
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มีจาํนวน ส.ส. 279  คน  มาจากการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  4  เมษายน  
พ.ศ. 2519  เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม  กลาวคือ จังหวดั
ใดที่มี ส.ส. ไมเกิน 3 คน  ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตัง้  จังหวดัที่มี  ส.ส.  เกิน  3  คน  ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้งโดยแตละเขตเลอืกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกนิ 3 คน และไมนอยกวา 2 คน  ใช
เกณฑจํานวนประชากร  150,000  คนตอ  ส.ส. 1 คน  มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป  สภา



ผูแทนราษฎรชุดนี้ ส้ินสุด ลงเมื่อวันที่ 6  ตุลาคม  พ.ศ. 2519เนื่องจากการยึดอํานาจการปกครองของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  นําโดย  พล .ร .อ .  สงัด  ชลออยู เหตุการณนองเลือดเมื่อ  6  
ตุลาคม  2519 

สําหรับจังหวดับุรีรัมยแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 3 เขต รวมมี ส.ส. จํานวน 7 คน ผูที่ไดรับการ
เลือกตั้ง         เปน ส.ส. ในแตละเขตมีดังนี้  เขตเลือกตั้งที่ 1  นายปญญา  วัฒนพงษศิริ (กิจสังคม)  นาย
ดนัย  นพสุวรรณวงศ (ประชาธิปตย)  นายอนุวรรตน  วฒันพงศศิริ (ชาติไทย) นายสมโภชน  ศิริกุล 
(ชาติไทย)  เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสุนัย  พงศอารยะ (ชาตไิทย)  นายสมโภชน  ศิริกุล (ชาติไทย)  เขต
เลือกตั้งที่ 3  นายไพโรจน  ตยิะวานิช (ชาตไิทย)  นายทองเจือ  กัลพุมานุกูลกิจ (เกษตรสังคม)   

พรรคกิจสังคม  และพรรคประชาธิปตย  ปกธงครั้งแรกในจังหวัดบรีุรัมย  โดยนายดนยั  
นพสุวรรณวงศ  เปนแกนนําพรรคประชาธิปตย  และกลุมตระกูลนพสุวรรณวงศ  ก็ยงัเปนแกนของ
ประชาธิปตยมาจนปจจุบนั และนายอนวุรรตน  วัฒนพงศศิริ  ซ่ึงเปนแกนนําพรรคชาติไทยไดเปน 
ส.ส. สมัยแรก  สามารถนําลูกทีมเขาสภาได  ที่นั่งรวมเปน 4 ที่นั่ง  จาก 7 ที่นั่งของ ส.ส. บุรีรัมย  
จนทําใหไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี  คนที ่2  ของบุรีรัมย(คนแรกคือนายเสรี  อิศรางกูล  ณ  อยุธยา) 
และเปนรัฐมนตรีตอมาอีกหลายสมัยในรัฐบาลโควตาพรรคชาติไทย 

สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี  13 (22 เม.ย.. 2522 – 19 มี.ค. 2526)  
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มีจาํนวน ส.ส. 301  คน  มาจากการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  22  เมษายน 
พ.ศ. 2522  เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัด
ใดที่มีส.ส.ไมเกิน 3 คน  ใหถือเขตจังหวดัเปนเขตเลือกตัง้  จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกนิ 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใช
เกณฑจํานวนประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน  มวีาระการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎร
ชุดนี้  ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2523  เนื่องจาก มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  
พ.ศ. 2526 

สําหรับจังหวดับุรีรัมยแบงการเลือกตั้งออกเปน 3 เขต โดยเขตการเลือกตั้งที่ 1 ม ีส.ส. ได 3 
คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก  นายอนวุรรตน  วัฒนพงศศิริ (ชาติไทย)  เปน ส.ส. สมัยที่ 2  นาย
เนาว  พฤทธิธรรมกูล (เสรีธรรม) นายชยั ชิดชอบ (ไมสังกัดพรรค) โดย นายชยั ไดเปน ส.ส. สมัย
แรก หลังจากนั้นก็เปนส.ส. ติดตอกันมาโดยตลอด ยกเวน ป 2531 ที่สอบตก เพราะขัดแยงกับนายวี
ระ มุสิกพงศ (แกนนําพรรคประชาธิปตย) กรณีหมิน่พระบรมเดชานภุาพ  จนถูกคูแขงสกัด  นาย
บุญเยี่ยม โสภณ (ไมสังกัดพรรค) นายบญุเยี่ยม  เปน ส.ส. สมัยที่ 3 เปนคนอําเภอลําปลายมาศ  
เหมือน นายสอิ้ง  มารังกูล  เปนอําเภอที่เพาะบมนักการเมืองหัวกาวหนาหลายคนของบุรีรัมย (นาย
บุญเยี่ยมเปนนกัการเมืองสายอนุรักษนยิมรุนแรกๆที่รูจักการใชกลเม็ดการใหเครือขายแจกเงินกับ
ชาวบาน ทําใหฐานเสียงหนาแนนจนวัฒนธรรมนี้แพรหลายในหมูผูสมัครตอมา)นายวฒุินันท  



หลอดทอง (อิสระ)  เขตเลือกตั้งที่ 3  นายณัฐ ชาตวิัฒนศิริ  (ชาติไทย) นายพิชิต  ธีระรัชตานนท (กิจ
สังคม)  นายพชิิตไดเปน ส.ส. สมัยแรก และเปนตอมาอกีหลายสมัย ตอมายายมาพรรคชาติไทย ได
รวมกับนายอนุวรรตน ปกธงพรรคชาติไทยในจังหวัดบุรีรัมย  ปจจุบันลงมือทางการเมืองแลว  
ภายหลังจากพายแพตอทีมนายเนวิน  ในการเลือกตั้งส.ส.ในป  2539 

สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี  14 (18  เม.ย. 2526 – 1 พ.ค. 2529)  
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มีจาํนวน ส.ส. 324  คน  มาจากการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  18  เมษายน 
พ.ศ. 2526  เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัด
ใดที่มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน  ใหถือเขตจังหวดัเปนเขตเลือกตัง้  จังหวัดที่ม ีส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกนิ 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใช
เกณฑจํานวนประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน  มีวาระการดํารงตําแหนง  4 ป  สภา
ผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529  เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร  พ.ศ. 2529   

สําหรับจังหวดับุรีรัมยแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 3 เขตโดยเขตการเลือกตั้งที่ 1 มีส.ส.ได 
3 คน  ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง  ไดแก  นายอนุวรรตน  วัฒนพงศศิริ  (ชาติไทย)  นายสวัสดิ์  คชเสน ี 
(ชาติไทย)   (นายสวัสดิ ์ เปนคูแขงทางการเมืองกับนายชัย  ทําธุรกจิโรงโมหินเชนเดียวกัน)  นายชยั  
ชิดชอบ  (ไมสังกัดพรรค)  สวนเขตเลือกตั้งที่ 2 มีส.ส. ได 3 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นาย
ตอสู  ลัทธิกุล  (ชาติไทย)  เปนนักการเมืองชาวอําเภอนางรอง  ไดเปน ส.ส. สมัยแรก และเปนอีก
หลายสมัยตอมา  นายบุญเยยีม  โสภณ (ชาติไทย) เปนคนอําเภอลําปลายมาศ  นายไพโรจน  ตยิะวา
นิช (ชาติไทย) เปนคนอําเภอละหานทราย  ทําธุรกิจสัมปทานไมและโรงเลื่อย แถบปาดงใหญและ
ตอนใตของจังหวัด  เขตเลือกตั้งที่ 3 นายโสภณ  เพชรสวาง (ประชาธปิตย) เปนส.ส.สมัยแรก สังกดั
พรรคประชาธิปตยและเปนส.ส.ติดตอกันมาจนปจจุบนั อาชีพทนายความเคยเปนเจาหนาที่
สรรพสามิตคลุกคลีกับชาวบาน  ตอมายายมาอยูพรรคมวลชน  พรรคชาติพัฒนา  (ยุคพลเอกชาติ
ชาย)  (เคยเปนรองประธานสภาผูแทนราษฎร  เปนคูแขงทางการเมืองกบันายชัย)  นายพิชิต      ธีระ
รัชตานนท  (อิสระ)  และนายการณุ  ใสงาม  (อิสระ)  นายการุณมีอาชีพทนายความเคยเปน
นักพัฒนา  (NGO)  และเคยเขาปาเปนสหาย  จึงเปนนักการเมืองที่มีแนวคดิกาวหนา  คนที3่ของ
จังหวดั  ตอจากนายสอิ้ง  นายประเสริฐ  ไดเปนส.ส.สมัยแรกดวยคะแนนบริสุทธิ์  (เปนคูแขงทาง
การเมืองกับตระกูลชิดชอบ)  ตอมาสังกัดพรรคประชาธิปตย  เปนส.ส.อีกหลายสมัย  ปจจุบันเปน
วุฒิสภา 

 สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี  15  (27 ก.ค. 2529 – 29 เม.ย. 2531)  
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มจีํานวน ส.ส. 347  คน  มาจากการเลอืกตั้ง  เมื่อวนัที่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2529  เปนการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม 



กลาวคือ จังหวัดใดที่มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน  ใหถือเขตจังหวดัเปนเขตเลือกตัง้  จังหวดัที่มี ส.ส. เกิน 3 คน 
ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส.ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 
2 คน ใชเกณฑจํานวนประชากร 150,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน  มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป  สภา
ผูแทนราษฎรชุดนี้  ส้ินสุดลงเมื่อวันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2531  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร  พ.ศ. 2531 

สําหรับจังหวดับุรีรัมยแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน  3  เขต  โดยเขตการเลือกตั้งที่ 1 มี ส.ส. 
ได  3  คน ผูทีไ่ดรับการเลือกตั้ง ไดแก  นายปณวัตร  เล้ียงผองพันธุ (มวลชน)  เปน ส.ส. สมัยแรก
ฉายา ส.ส. เปดนอย (เครือขายเอาลูกเปดไปใหชาวบาน)  เปนคนอําเภอคูเมอืงเปนคูแขงทาง
การเมืองกับนายชัย เปน ส.ส. ตอมาหลายสมัย  ยายมาอยูพรรคประชาธิปตย (ตอมาถูกลอบยิงที่ยาน
สะพานควาย กรุงเทพฯ จึงลดบทบาทลงเมื่อการเลือกตั้งป 2548 ลงสมัครในสังกัดพรรคชาติไทย
พายแพตอลูกทีมของนายเนวิน(กลุมบุรีรัมย)ดวยคะแนนไมกี่รอยเสียง) นายชยั ชิดชอบ (สหประ
ชาธิปไตย)  นายพรเทพ  เตชะไพบูลย (ประชาธิปตย)  นายพรเทพ  เปน ส.ส. บุรีรัมยสมัยแรก  โดย
การสนับสนุนของตระกูลชิดชอบ และกลุมทุนโรงงานสุราและธนาคารของตระกูลเตชะไพบูลย    
ถือเปนกลุมทุนของประชาธิปตยในภาคอสีานใต  เขตเลือกตั้งที่  2  นายวุฒนิันท  พงศอารยะ (ชาติ
ไทย)  นายตอสู  ลัทธิกุล (ชาติไทย)  นายไพโรจน  ติยะวานิช (สหประชาธิปไตย) เขตเลือกตั้งที่ 3  
นายกรณุา  ใสงาม (ประชาธิปตย)  นายการุณยายมาอยูพรรคประชาธิปตย  เนื่องจากเปนคน อ.ประ
โคนชัย  จึงเปนคูแขงทางการเมืองของนายทรงศักดิ์  ทองศรี  ญาติของนายเนวิน (ในการเลือกตั้ง ป 
2544) 

   สภาผูแทนราษฎร  ชุดท่ี  16  (24 ก.ค. 2531 – 23 ก.พ. 2534)  
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มจีาํนวน ส.ส. 357  คน  มาจากการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  24    กรกฎาคม   
พ.ศ.   2531  เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือจังหวัดใด
ที่มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน  ใหถือเขตจังหวดัเปนเขตเลือกตัง้  จังหวัดที่ม ีส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกนิ 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใช
เกณฑจํานวนประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน มวีาระการดํารงตําแหนง 4 ป  สภาผูแทนราษฎร
ชุดนี้  ส้ินสุดลงเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2534  เนือ่งจากการยดึอํานาจการปกครองของคณะ
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) 

สําหรับจังหวดับุรีรัมยแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 3 เขต  เขตเลือกตั้งที่ 1 มี ส.ส. ได  3  
คน  ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง  ไดแก  นายพรเทพ  เตชะไพบูลย (ประชาธิปตย)  เปน ส.ส. สมัยที่ 2  นายปณ
วัตร  เล้ียงผองพันธุ (มวลชน)  นายวุฒิพงษ  เหลืองอุดมชัย (เสรีนิยม)  เปน ส.ส. สมัยแรก  โดย
เอาชนะนายชยั  ซ่ึงชวงนั้นขัดแยงกับนายวีระ  มุสิกพงศ  แกนนําพรรคประชาธิปตย  กรณีหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ   ทําใหแกนนําพรรคประชาธิปตยหันไปสนับสนุนนายวุฒพิงศ  ซ่ึงมีฐานเสยีง



จากชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทราย  เขตเลือกตั้งที่  2   นายโสภณ   เพชรสวาง (มวลชน)   (นาย
โสภณและนายปณวัตร    หันมารวมพรรคมวลชนเพราะ     รตอ.เฉลิม  อยูบํารุง  หัวหนาพรรค
มวลชน  ลงมาทําธุรกิจและวางฐานเสยีงทีบุ่รีรัมยดวยตนเอง  ทําใหปกธงพรรคมวลชนได 2 ทีน่ั่ง)  
โดยนายโสภณ  ยายการลงสมัครจากเขต 3  (ซ่ึงคูแขงเขมแข็งคือ  นายอนุวรรตน, นายพิชิต  และ
นายเนวิน)  ไปลงสมัครที่เขต 2  ซ่ึงคูแขงไมเขมแข็งนกั  จนตองลงในเขตนี้มาตลอด  โดยพื้นที่
ครอบคลุมอําเภอนางรอง  ปะคํา  หนองกี่  แตบานเกดินายโสภณอยูในเมืองบุรีรัมย)  นายประกจิ  
พลเดช (ชาติไทย)  (นายประกิจประกอบอาชีพทนายความ เคยเปนสหายเชนเดียวกับนายการณุ  ใส
งาม  จึงเปน ส.ส. ที่มีแนวความคิด  กาวหนา คนที่4  ของบุรีรัมย  เปนคนอําเภอปะคํา  ซ่ึงมีปาดง
ใหญซ่ึงเปนพืน้ที่สีชมพูมากอน  จึงมีฐานเสียงหนาแนนในแถบนัน้)  นายประกิจ  ไดเปน ส.ส. สมัย
แรก  และเปนมาตลอดจนปจจุบันมาสังกดัพรรคไทยรักไทย  นายตอสู  ลัทธิกุล  (ชาติไทย)  เปน
คนอําเภอนางรองที่เปน ส.ส. สมัยที่ 3  เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอนุวรรตน  วัฒนพงศศิริ(ชาติไทย)  เปน 
ส.ส. สมัยที่ 3  นายพิชิต  ธีระรัชตานนท (ชาติไทย) เปน ส.ส. สมัยที่ 4  นายเนวิน  ชิดชอบ 
(สหประชาธิปไตย)  เปน ส.ส. สมัยแรก  ภายใตการสนบัสนุนของนายอนุวรรตน  และนายพิชิต  
และไดเปน ส.ส. ติดตอกันมา  โดยตลอด  เปนรัฐมนตรหีลายสมัย  และเปนแกนนํากลุมบุรีรัมยใน
ปจจุบัน   

สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี  17  (22  มีนาคม 2535 – 30  มิถุนายน  2535)  
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มีจํานวน ส.ส. 360  คน  มาจากการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  
พ.ศ. 2522 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือจังหวดั
ใดที่มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน  ใหถือเขตจังหวดัเปนเขตเลือกตัง้  จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกนิ 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใช
เกณฑจํานวนประชากรทั้งประเทศ  ตอ  ส.ส. 360 คน หรือ ส.ส. 1 คน ตอประชากร 150,000 คนขึ้น
ไป  วาระในการดํารงตําแหนง  4  ป  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  ส้ินสุดลงเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 
2535  เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2535  ภายหลังจากการเกิดเหตุการณ
พฤษภาทมฬิ เนื่องจากพรรคการเมืองและประชาชนคัดคานการขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ
พลเอกสุจินดา  คราประยูร 

สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้  จังหวดับุรีรัมยมี ส.ส. ได 9 คน  และมีการแบงเขตการเลือกตั้ง
เปน 3 เขตการเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งที่ 1  มี ส.ส. ได 3 คน  ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก  นายพรเทพ  
เตชะไพบูลย (ประชาธิปตย)  นายชัย  ชิดชอบ (ชาติไทย)  นายปณวตัร  เล้ียงผองพันธุ (มวลชน)  
เปน ส.ส. สมัยที่ 3  นายปณวัตร  มีกํานันแสวง  เล้ียงผองพันธุ  ผูกวางขวางแถบอําเภอคูเมือง  
พี่ชายเปนหัวคะแนนให  เนือ่งจากวยัไลเล่ียกับนายเนวิน  ทางตระกูลหวังใหเติบโตทางการเมืองสู
กับตระกูลชิดชอบ  สวนเขตการเลือกตั้งที่ 2  ม ีส.ส. ได 3 คน  ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง  ไดแก  นาย



มนัส  เฮงยศมาก (ประชาธิปตย)  นายมนัส  เปนผูนําครูหัวกาวหนา  เปนแกนนําในสมาคมครู
ชนบทจังหวัดบุรีรัมย  และมูลนิธิครูทิม  บุญอิ้ง ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  ที่ทํางานดาน
เด็กเยาวชน  และปญหาเกษตรกร  ตั้งอยูที่อําเภอชํานิ  จากกระแสนยิมพรรคประชาธิปตย  ซ่ึงเปน
ผลจากเหตุการณพฤษภาทมฬิ  ทําใหนายมนัส  ไดรับการสนับสนุนจากครู  และ NGO  จนไดเขา
สภาสมัยแรก  นายโสภณ   เพชรสวาง (ชาติพัฒนา)  นายประกิจ  พลเดช (ชาติไทย)  เขตที่ 3  นายอนวุรรตน  
วัฒนพงศศิริ (ชาติไทย)  นายเนวิน  ชิดชอบ (ชาติไทย)  (นายเนวินมาเขาพรรคชาติไทยจากการ
ชักชวนของ ดร.อนุวรรตน  และเติบใหญในที่สุด)  นายทรงศักดิ์  ทองศรี (ชาติไทย)  เปนญาติกับ
นายเนวิน  เปนคนอําเภอประโคนชัย  มีนายเพิ่มพนู ทองศรี (ปจจุบันเปนสมาชิกวุฒสิภา) ซ่ึงเปน
เจาของธุรกิจรับเหมาและปมน้ํามัน เปนผูกวางขวางในแถบนั้นเปนผูสนับสนุน 

สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี  18  (13  กันยายน  2535 – 19 พฤษภาคม  2538)  
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มจีํานวน ส.ส. 360  คน  มาจากการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  13  
กันยายน  พ.ศ.2535 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ
จังหวดัใดที่มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน  ใหถือเขตจังหวดัเปนเขตเลือกตั้ง  จงัหวัดที่ม ีส.ส. เกิน 3 คน ให
แบงเขตจังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 
คน ใชเกณฑจาํนวนประชากรทั้งประเทศ ตอ ส.ส. 360 คน หรือ ส.ส. 1 คน ตอประชากร 150,000 คน
ขึ้นไป  วาระในการดํารงตําแหนง  4  ป  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  ส้ินสุดลงเมื่อวันที ่19  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2538  เนือ่งจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.2538 

สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้  จังหวดับุรีรัมยมี ส.ส. ได 10 คน  และแบงเขตการเลือกตั้งเปน  
4  เขตการเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งที่ 1  มี ส.ส. ได 3 คน  ผูที่ไดรับการเลือกตั้งไดแก  นายเนวิน  ชิด
ชอบ (ชาติไทย) นายประสทิธิ์  ตั้งศรีเกียรติกุล (ชาติไทย)  นายทรงศักดิ์  ทองศรี (ชาติไทย)  (นาย
ประสิทธิเปนเพื่อนกับ นายเนวินทาํธุรกิจฟารมไกและโรงพยาบาลเอกชนไดรับการสนับสนุนเปน 
ส.ส. สมัยแรก) สวนเขตการเลือกตั้งที่ 2  มี ส.ส. ได 3 คน  ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง  ไดแก  นายปณ
วัตร  เล้ียงผองพันธุ (ชาตไิทย) นายชยั  ชิดชอบ (ชาติไทย) และนายพรเทพ  เตชะไพบูลย 
(ประชาธิปตย) (เปน ส.ส. สมัยที่ 4  และไดเปนรัฐมนตรีชวยวาการในรัฐบาล  นายชวน  หลีกภยั)  
เขตเลือกตั้งที่ 3  นายโสภณ  เพชรสวาง (ชาติพัฒนา)  นายวัชรินทร  ฉันทะกุล (ชาติไทย)  (นาย
วัชรินทรเปนคนอําเภอนางรอง เปนผูนําในชุมชนสหกรณการเกษตรระดับประเทศ ไดเปนส.ส. 
สมัยแรก)  เขตเลือกตั้งที่ 4  นายการณุ  ใสงาม (ประชาธิปตย)  (อาศัยกระแสพฤษภาทมิฬที่
ประชาชนนยิมในพรรคประชาธิปตยกลับเขาสภาอีกครั้ง  โดยยายจากเขต 1 (อําเภอเมือง  อําเภอ
ประโคนชัย) ไป เขต 4 (อําเภอบานกรวด  อําเภอละหานทราย) จึงไมไดตอสูกับนายทรงศักดิ์ ซ่ึงมีฐาน
เสียงในอําเภอประโคนชัย) พตอ.สุทธี คะสุวรรณ  เปน ส.ส. สมัยแรกโดยอาศยัเสียงจากเครือขาย
ตํารวจ 



  

สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี 19 (2  กรกฎาคม  2538 – 27 กันยายน  2539) 
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน 391 คน มาจากการเลอืกตั้ง เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2538 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัดใดที่มี
ส.ส.ไมเกิน3 คน ใหถือเขตจังหวดัเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัด
ออกเปนเขตเลอืกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คนใชเกณฑ
จํานวนประชากร 150,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎรชุด
นี้ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2539 เนื่องจากมพีระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.
2539 

สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ บรีุรัมยมีส.ส. ได 5 คน โดยผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก เขต1 นาย
เนวิน  ชิดชอบ (ชาติไทย)  นายประสิทธ   ตั้งศรีเกียรตกิุล  นายทรงศักดิ์  ทองศรี  เขต2  นายปณ
วัตร  เล้ียงผองพันธุ (ชาติไทย) นายชัย  ชิดชอบ  นายพรเทพ  เตชะไพบูลย (ปชป.)  เขต3  นาย
โสภณ  เพชรสวาง  (ชาตพิฒันา)  นายวชัรินทร  ฉันทะกูล (ชาตไิทย)  เขต4  นายการุณ  ใสงาม 
(ปชป.)  พตอ.สุทรี  คะสุวรรณ (ชาติไทย) 

 สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี 20 (17 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2543) 
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มจีํานวน 393 คน มาจากการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2539   เปนการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใชระบบการเลือกตัง้แบบผสม กลาวคือ จังหวดั
ใดที่มีส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวดัเปนเขตเลือกตัง้ จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกนิ 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใช
เกณฑจํานวนประชากร 150,000คน ตอ ส.ส. 1 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป สภา
ผูแทนราษฎรชุดนี้ ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543  เนื่องจากมีพระรากฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร  พ.ศ. 2543 

สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้  จังหวดับุรีรัมย  มี ส.ส.ได 6 คน โดยผูที่ไดรับการเลอืกตั้ง  
ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1  นายเนวิน  ชิดชอบ (เอกภาพ)  นางการุณ  ชิดชอบ (เอกภาพ)  นายประสิทธิ์  
ตั้งศรีเกียรติกลุ (เอกภาพ)  เขตเลือกตั้งที่ 2  นายพรเทพ  เตชะไพบูลย (ประชาธิปตย)  นายชัย  ชิด
ชอบ (เอกภาพ)  นายปณวัตร  เล้ียงผองพนัธุ (ประชาธปิตย) เขตเลือกตั้งที่ 3  นายประกิจ  พลเดช 
(ความหวังใหม)  นายโสภณ  เพชรสวาง (ชาติพัฒนา)  นายทรงศักดิ์  ทองศรี (ความหวังใหม)   

การเลือกตั้งป 2539 เปนจดุเปลี่ยนครั้งสําคัญของแวดวงการเมืองบุรีรัมย เพราะเกิดความ
ขัดแยงรุนแรงระหวาง ผูสมคัรในนามพรรคเอกภาคที่นําโดยนายเนวิน ชิดชอบ (กอนหนาที่เคยเปน 
รมช. กระทรวงการคลัง  รัฐบาลบรรหาร) กับผูสมัครพรรคความหวังใหม ที่นําโดย ดร.อนุวรรตน วฒั
นพงศศิริ  ซ่ึงผูนําพรรคความหวังใหม  คือ  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  อาศัยนโยบายอีสานเขียวมาหา



เสียง  ทําใหพรรคมีคะแนนนิยมในหมูประชาชนอีสานสูง  น้ําเสียงของทีม ดร.อนุวรรตน  จึงมี
เหลือเฟอ  แตจุดออนอยูตรงที่ ดร. อนุวรรตน  สอบตกในการเลือกตั้งป 2538 (ไดคะแนน 56,534  
แพนายทรงศักดิ์ ซ่ึงไดอันดับ 3 ไดคะแนน 99,433  คะแนน  แพอยูถึง  42,899  คะแนน) ในขณะที่
นายพิชิต  ผูสมัครรวมทีม สอบตกในการเลือกตั้ง  2  สมัย เมื่อป 2535  และ  2538  สวน พตอ.
สนอง  เรืองไพศาล  ผูรวมทีมอีกคนกย็ังไมเคยเปน ส.ส.  การรางเวทีไปนานทําใหทีมพรรค
ความหวังใหมในเขต 1 (พืน้ที่ อําเภอเมือง  กระสัง  หวยราช  พลับพลาชัย  ชํานิ)  ตองเริ่มสราง
เครือขายหัวคะแนนในชุมชนใหม  ซ่ึงหวัคะแนนเกรดเอ  (เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารและ
สมาชิก อบต.  ครู  อสม.  ครูอาสา กศน. ฯลฯ) ตางอยูภายใต เครือขายของพรรคเอกภาพเปน
สวนใหญ  ในการเลือกตั้งป 2539  เขตเลือกตั้งที่ 1  ของบุรีรัมยจึงเปนศึกชางชนชาง  มีการงัดวิชา
มารสารพัดรูปแบบมาใช  ทัง้แจกเงนิ  แจกของ  การขูหัวคะแนนฝงตรงขาม  ในคนืวันหมาหอนมี
การปดทางเขาหมูบาน  โดยหัวคะแนนในทองถ่ิน  ทําใหคูตอสูเขาไปแจกเงนิไมได (กังวาน  วงศ
วัฒนโสภณ : 2548)  ผลการเลือกตั้งปรากฏวา  ทีมพรรคความหวังใหมพายแพในเขตเลือกตั้งที่ 1  
และได ส.ส.  3  ที่นั่งในเขต 3  คือ  นายประกิจ  พลเดช  และเขต 4  คือ  นายทรงศักดิ ์ ทองศรี  และ
นายขจรธน  เปนผูนําครู  ไดรับเลือกตั้งสมัยแรก  มีฐานเสียงหนาแนนในกลุมครูแถวอําเภอบาน
กรวด  ละหานทราย  และโนนดินแดง 

สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี 21 (6  มกราคม  2544 – 5 มกราคม  2548) 
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐมนตรีแหงราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช  2540  ที่กําหนดสภาผูแทนราษฎร  มี ส.ส. จํานวน  500  คน  แบงออกเปน ส.ส. 
ประเภทบัญชรีายช่ือ 100  คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ และ ส.ส. 
อีกประเภทหนึ่ง  คือ ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง มีจํานวนคงที่ คือ 400 คน ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ ป 2540 
กําหนดการคํานวณเกณฑประชากรตอ ส.ส. 1 คน  โดยคํานวณจากจํานวนประชากรทั้งประเทศ 
ตามหลักฐานการทะเบยีนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยดวยจํานวน ส.ส. 
400 คน  การเลือกตั้ง ส.ส. แบบเขตเลือกตั้งเปนระบบวันแมนวนัโหวต  และกําหนดใหเขตเลือก
ตั้งแตละเขต  มีจํานวน ส.ส. 1 คน (400  คน  400  เขต)  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงเนื่องจาก
การดํารงตําแหนงครบวาระ  เมื่อวันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2548 

สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จงัหวัดบุรีรัมยมีจํานวน ส.ส. ได 10 คน และแบงเขตการเลือกตั้ง
เปน 10 เขต  ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง เปน ส.ส. ประเภทแบงเขตการเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 นาย
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล (ชาติไทย) (เขตอําเภอเมือง) นายประสิทธิ์ (ชาติไทย) เอาชนะ
นางพรรณประภา อินทรวิทยนันท (ไทยรักไทย)  ภรรยา  นายพิทักษ  อินทรวิทยนันท 
(อดีตรองนายกรัฐมนตรี) เพียง  519  คะแนน  เปนเขตที่การตอสูทางการเมืองเขมขนมากดวย
สารพัดกลยุทธ เขต 2 นางการุณ  ชิดชอบ  (ชาติไทย)  (เขตอําเภอพลับพลาชัย   ชํานิ)  เขต 3  นาย



ศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ชาติไทย) (นายศักดิ์สยามเปนนองชายนายเนวิน  เคยเปนปลัดอาํเภอ  ไดเปน 
ส.ส. สมัยแรก  ลงในเขตพืน้ที่เดิมของนายเนวิน  คือ  อําเภอกระสัง  และนายชัยขึน้ไปเปน ส.ส. 
ระบบบัญชีรายช่ือ) เขต 4 นายสุรศักดิ์ นาคดี (ไทยรักไทย) (เปน ส.ส. สมัยแรก ทําธุรกิจทาทราย 
คาขายอยูที่อําเภอสตึก ริมแมน้ํามูล  มีฐานเสียงหนาแนนแถบนั้น) เขต 5 นายพีระพงษ เฮงสวัสดิ์ 
(ไทยรักไทย)  (เปน ส.ส. สมัยแรก ทําธุรกิจทาทราย คาขายอยูที่อําเภอพทุไธสง) เอาชนะนายปณวัตร  
เล้ียงผองพันธุ (ปชป.) อดีต ส.ส. หลายสมัย ดวยคะแนนเสียงหางกนัเพยีง  258  คะแนน  ดวยการ
สนับสนุนของนายเนวิน และพรรคไทยรักไทย   เขต 6 นายโสภณ ซารัมย  (ไทยรักไทย) (เปน ส.ส. 
สมัยแรก  เปนเพื่อนของนายเนวิน)  เปนผูนําครูในพืน้ที่อําเภอลําปลายมาศ  เคยเปนกรรมการ
สหกรณครู  ชวงหลังทําธุรกิจสินเชื่อปลอยเงินกูจากครูที่รอคิวกูสหกรณจากครูไมทัน  มีฐานเสียง
หนาแนนในพืน้ที่นั้น  เขต 7 นายประกิจ พลเดช (ไทยรักไทย)  (เขตอาํเภอปะคํา  หนองกี่  หนอง
หงส)  เปน ส.ส. ติดตอกันมาหลายสมัย  เขต 8  นายโสภณ  เพชรสวาง (ไทยรักไทย) (เขตอําเภอ
นางรอง  เฉลิมพระเกียรติ)  เปน ส.ส. หลายสมัย  ใกลชิดกับนายสมบัติ  กลุมวังน้ํายม  เขต 9       
นายขจรธน จดุโต (ไทยรกัไทย) (เขตอําเภอบานกรวด  ละหานทราย  โนนดินแดง)  เปน ส.ส. 
หลายสมัย ใกลชิดกับนายพนิิจ  จารุสมบัติ  กลุมวังพญานาค  เขต  10  นายทรงศักดิ์  ทองศรี  
(ไทยรักไทย) (เขตอําเภอประโคนชัย)  เปน ส.ส. หลายสมัย ใกลชิดกบั  นายเสนาะ  เทียนทอง  
กลุมวังน้ําเย็น 

สภาผูแทนราษฎร  ชดุท่ี 22 (6  กุมภาพนัธ 2548 – ปจจุบัน) 
 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548 ตาม
รัฐธรรมนูญป 2540  กําหนดใหมี ส.ส.  2  ประเภท  ส.ส. ประเภทบัญชรีายช่ือ 100  คน  และ ส.ส. 
ประเภทแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400  คน ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ ป 2540  กําหนดการคํานวณเกณฑ
ประชากรตอ  ส.ส. 1 คน  โดยคํานวณจากจํานวนประชากรทั้งประเทศ  ตามหลักฐานการทะเบยีน
ราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง  เฉลี่ยดวยจํานวน ส.ส. 400 คน การเลือกตั้ง 
ส.ส. แบบเขตเลือกตั้งเปนระบบวันแมนวนัโหวต  และกําหนดใหเขตเลือกตั้งแตละเขต มีจํานวน 
ส.ส. 1 คน (400 คน 400 เขต) สภาผูแทนราษฎรชุดนี้เปนสภาผูแทนราษฎรชุดปจจบุัน  ที่ยังดํารง
ตําแหนงอยูสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมยมีจํานวน ส.ส. ได 10 คน และแบงเขตการ
เลือกตั้งเปน 10 เขต  ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง เปน ส.ส. ประเภทแบงเขตการเลือกตั้ง  ได ส.ส. ไทยรัก
ไทยทั้ง 10  เขต ไดแก เขต 1  นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรตกิุล (ไทยรักไทย)  เขต 2  นางกรุณา ชิดชอบ 
(ไทยรักไทย)  เขต 3  นายศกัดิ์สยาม ชิดชอบ (ไทยรักไทย)  เขต 4  นายสุรศักดิ์  นาคดี  (ไทยรัก
ไทย )   เขต 5  นายพีระพงษ เฮงสวัสดิ์ (ไทยรักไทย) โดยนายพีระพงษ  เอาชนะนายปณวัตร (ชาติ
ไทย)  อดีต ส.ส.  หลายสมัยไดเพียง  551 คะแนน (มีการรองเรียนเรื่องความเปนกลางของ
คณะกรรมการ  กกต. ระดับเขตพื้นที่  กรณีกระบวนการนับคะแนน) เขต 6  นายโสภณ ซารัมย 



(ไทยรักไทย)  เขต 7  นายประกิจ พลเดช (ไทยรักไทย)  เขต 8  นายโสภณ  เพชรสวาง   (ไทยรัก
ไทย)  เขต 9  นายขจรธน จดุโต (ไทยรกัไทย)  เขต 10  นายทรงศักดิ์ ทองศรี (ไทยรักไทย)   

ในการเลือกตัง้ครั้งลาสุด (8 กุมภาพันธ 2548)  กลุมนักการเมืองในบุรีรัมยมีการประสาน
ผลประโยชนกันลงตัว  โดยเฉพาะนายโสภณ  เพชรสวาง  หันมารอมชอมกับนายเนวิน  โดยสง
บุตรชายมาเปนรองนายกองคการบริหารสวนจังหวดั (อบจ.บุรีรัมย)  ภายใตการนําของนายก อบจ. 
คือ  พตอ.ชวลิต  ชิดชอบ (สามี สว. อุษณยี  ชิดชอบ  พี่สาวนายเนวิน)  สวน ส.ส. คนอื่นๆ  ก็มกีาร
ประสานผลประโยชนกนัได  แมวาจะแยกกันสังกดัคนละมุงในพรรคไทยรักไทย  ทําใหพรรคไทย
รักไทยได ส.ส. บุรีรัมยยกทีมทั้งจังหวดั  10  คน รวม ส.ส. ระบบบัฐชีรายช่ืออีก  3  คน  คือ  นายชัย  
ชิดชอบ  นายเนวิน  ชิดชอบ  นายจํารัส  เวยีงสงฆ  ทําให      นายเนวนิ  ไดตําแหนงรัฐมนตรี  เปน 
สมัยที่ 2  ในรฐับาล พตท.ทักษิณ  ชิณวัตร  ถาจะนับตระกูลการเมืองของบุรีรัมยยุคปจจุบันตองนับ
ตระกูล  อิศรางกูล  ณ  อยุธยา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ผูประสานงาน ส.ส. ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ของพรรคไทยรักไทยเขาไปดวย  ทําใหพรรคไทยรักไทยมีฐานเสยีง
หนาแนนอยางมากในจังหวดับุรีรัมย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเมืองในบุรีรัมย 
มีเขตการเลือกตั้ง 10 เขต  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฏร 10 คน  แบบบญัชีรายช่ือ 2 คน  
มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 5 คน 
จังหวดับุรีรัมย  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแยกเปน  องคการบริหารสวนจังหวัด  1  

แหง องคการบริหารสวนตําบล  184  แหง  เทศบาลเมือง 1 แหง   เทศบาลตําบล 23 แหง    
ขอมูลการครบวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย 

( เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 23 แหง ) 
 

ลําดับ อําเภอ เทศบาล วันเลือกตั้ง วันครบวาระ หมายเหตุ 
1 ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ 25 เม.ย.. 2542 24 เม.ย.. 2546  
2 โนนดินแดง โนนดินแดง 25 ก.ค. 2542 24 ก.ค. 2546  
3 ละหานทราย ละหานทราย 31 ต.ค. 2542 30 ต.ค. 2546  
4 กระสัง กระสัง 6 ม.ค. 2543 5 ม.ค. 2547  
5 ประโคนชัย ประโคนชัย 29 ม.ค. 2543 28 ม.ค. 2547  
6 สตึก สตึก 18 มี.ค. 2543 17 มี.ค. 2547  
7 หวยราช หวยราช 8 เม.ย.. 2543 7 เม.ย.. 2547  
8 บานกรวด บานกรวด 24 มิ.ย. 2543 23 มิ.ย. 2547  
9 เฉลิมพระเกียรติ พนมรุง 24 มิ.ย. 2543 23 มิ.ย. 2547  

10 เมืองบุรีรัมย เมืองบุรีรัมย 5 พ.ย. 2543 4 พ.ย. 2547  
11 นาโพธิ์ นาโพธิ์ 23 ธ.ค 2543 22 ธ.ค. 2547  
12 คูเมือง หินเหล็กไฟ 3 ก.พ.. 2544 2 ก.พ.. 2548  
13 หนองหงส หนองหงส 8 เม.ย.. 2544 7 เม.ย. 2548  
14 นางรอง นางรอง 4 ส.ค. 2544 3 ส.ค 2548  
15 แคนดง แคนดง 18 ส.ค. 2544 17 ส.ค. 2548  
16 ลําปลายมาศ ทะเมนชัย 18 ส.ค. 2544 17 ส.ค. 2548  
17 พุทไธสง พุทไธสง 16 มี.ค.2545 15 มี.ค. 2549  
18 บานใหมไชยพจน บานใหมไชยพจน 23 มี.ค .2545 22 มี.ค. 2549  
19 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 23 มี.ค. 2545 22 มี.ค. 2549  
20 บานกรวด ตลาดนิคมปราสาท 11 พ.ค. 2545 10 พ.ค. 2549  
21 หนองกี ่ หนองกี ่ 5 ต.ค. 2545 4 ต.ค. 2549  
22 พลับพลาชัย พลับพลาชัย 26 ต.ค. 2545 24 ต.ค. 2549  
23 คูเมือง คูเมือง 22 ธ.ค 2545 21 ธ.ค. 2549  
24 ปะคํา ปะตํา 22 ธ.ค 2545 21 ธ.ค. 2549  



สรุปขอมุลการครบวาระการดํารงตําแหนง 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ในจังหวดับุรีรัมย 

ประเภท จํานวน ครบวาระป 
2546 

ครบวาระป 
2547 

ครบวาระป 
2548 

ครบวาระป 
2549 

องคการบริหารสวนจังหวัด 1 1 - - - 
องคการบริหารสวนตําบล 184 - 92 92 - 
เทศบาลตําบล 23 3 7 5 8 
เทศบาลเมือง 1 - 1 - - 

รวม 209 4 100 97 8 
 

ขอมูลการครบวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวดับุรีรัมย 

 

ประเภท วันเลือกตั้ง วันครบวาระ หมายเหตุ 
องคการบริหารสวนจังหวัด 7 พ.ย. 2542 6 พ.ย. 2546  

ขอมูลการครบวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัดบุรีรัมย จําแนกเปนรายอําเภอ 

ลําดับ อําเภอ อบต. วันเลือกตั้ง วันครบวาระ หมายเหตุ 
1 ชุมแสง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
2 บานปรือ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
3 เมืองไผ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
4 ศรีภูมิ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
5 

กระสัง 

หวยสําราญ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
6 กิ่ง อําเภอแคนดง สระบัว 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
7 โนนขวาง 23มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
8 ปราสาท 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
9 

กิ่งอําเภอบานดาน 

วังเหนือ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
10 พรสําราญ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
11 หนองขมาร 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
12 

คูเมือง 

หินเหล็กไฟ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  



ขอมูลการครบวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัดบุรีรัมย จําแนกเปนรายอําเภอ 

ลําดับ อําเภอ อบต. วันเลือกตั้ง วันครบวาระ หมายเหตุ 
13 โคกสนวน 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
14 ชอผกา 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
15 ชํานิ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
16 เมืองยาง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
17 ละลวด 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
18 

ชํานิ 

หนองปลอง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
19 กานเหลือง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
20 ชุมแสง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
21 ถนนหัก 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
22 ทรัพยพระยา 23 มิ.ย. 2544 22 มิ.ย.2548  
23 นางรอง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
24 บานสิงห 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
25 ลําไทรโยง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
26 หนองกง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
27 หนองโบสถ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
28 หนองยายพิมพ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
29 หนองโสน 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
30 

นางรอง 

หัวถนน 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย.2548  
31 ดอนกอก 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
32 บานดู 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
33 

นาโพธิ์ 

ศรีสวาง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
34 ลํานางรอง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
35 

โนนดินแดง 
สมปอย 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  

36 เขาดินเหนือ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
37 โนนเจริญ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
38 บึงเจริญ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
39 ปราสาท 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
40 

บานกรวด 

หินลาด 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  



ขอมูลการครบวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัดบุรีรัมย จําแนกเปนรายอําเภอ 

ลําดับ อําเภอ อบต. วันเลือกตั้ง วันครบวาระ หมายเหตุ 
41 กูสวนแตง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
42 แดงใหญ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
43 ทองหลาง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
44 

บานใหมไชยพจน 

หนองเยือง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
45 โคกตูม 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
46 โคกมะขาม 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
47 โคกยาง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
48 ประโคนชัย 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
49 

ประโคนชัย 

ประทัดบ ุ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
50 ปะคํา 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
51 

ปะคํา 
หนองบัว 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  

52 พลับพลาชัย สะเดา 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
53 บานจาน 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
54 บานเปา 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
55 บานแวง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
56 พุทไธสง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
57 

พุทไธสง 

หายโศก 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
58 กระสัง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
48 ประโคนชัย 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
59 กลันทา 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
60 บัวทอง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
61 พระครู 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
62 ถลุงเหล็ก 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
63 เมืองฝาง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
64 

เมืองบุรีรัมย 
 

หลักเขต 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
65 โคกวาน 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
66 ตาจง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
67 

ละหานทราย 

หนองตะครอง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  



ขอมูลการครบวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัดบุรีรัมย จําแนกเปนรายอําเภอ 

ลําดับ อําเภอ อบต. วันเลือกตั้ง วันครบวาระ หมายเหตุ 
68 โคกกลาง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
69 ตลาดโพธิ์ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
70 ทะเมนชยั 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
71 บุโพธ์ิ 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
72 

ลําปลายมาศ 

หนองโดน 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
73 กระสัง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
74 ทามวง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
75 ทุงวัง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
76 

สตึก 

สนามชัย 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
77 โคกสวาง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
78 โคกสูง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
79 ทาโพธ์ิชัย 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
80 ทุงกระเต็น 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
81 บุกระสัง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
82 

หนองกี ่

เยยปราสาท 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
83 ไทยสามัคคี 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
84 เมืองฝาย 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
85 สระแกว 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
86 สระทอง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
87 เสาเดียว 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
88 

หนองหงส 
 

หนองชัยศรี 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
89 โคกเหล็ก 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
90 สนวน 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
91 สามแวง 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
92 

หวยราช 

หวยราช 23 มิ.ย.2544 22 มิ.ย. 2548  
                     รวม                                       92  แหง 
 
 



บทที่ 3 
วิเคราะหการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย 

เครือขายและความสัมพันธของนักการเมืองในบุรีรัมย 
 การทําความเขาใจเครือขายความสัมพันธของนักการเมืองในบุรีรัมย  อาจจะมองผานการ
แบงเปนตระกูลการเมืองที่เคยมีสมาชิกลงสมัคร  สส.  ในนามพรรคการเมืองตางๆ  และมองผานมุง
ทางการเมืองที่  สส.  เหลานั้น  สังกัดอยู  ก็จะทําใหเห็นเสนทางการเติบโตทางการเมืองของ
นักการเมืองเหลานั้น 

ตารางจําแนกตระกูลการเมืองบุรีรัมย 
 

ลําดับ
ท่ี ตระกูล / อําเภอท่ีอยู พรรคที่สังกัด / ประกอบอาชพี ธุรกิจ แกนนํา 

1.  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
(อ.เมือง) 

อิสระ (2491) , ไทยรักไทย (ปจจุบัน) 
(ทนายความ)  

พลเอกธรรมรักษ    อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
(รมว.กลาโหม – ปจจุบัน 2548) 

2.  มารังกุล 
(อ.ลําปลายมาศ) 

เสรีประชาธิปไตย (2500) นายสอิ้ง  มารังกุล 
(เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) 

3.  วงศอามาตย   
(อ.นางรอง) 

เสรีมนังคศิลา (2500) นายแถม  วงศอามาตย 

4.  มณีวรรณ 
(อ.เมือง) 

อิสระ (2489)  
(ราชการ) 

นายพูน  มณีวรรณ 
(เสียชีวิต) 

5.  แกวเสมา  (อ.เมือง) เสรีประชาธิปไตย (2500) นายโตะ  แกวเสมา 

6.  โสภณ 
(อ.ลําปลายมาศ) 

อิสระ (2512) , ธรรมสังคม (2518) 
อิสระ (2522) , ชาติไทย (2526) 
(รับเหมา) 

นายบุญเยี่ยม  โสภณ 
(เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) 

7.  คชเสนีย 
(อ.เมือง) 

สหประชาไทย (2512) , ชาติไทย  (2518) 
(โรงโม / กอสราง) 

นายสวัสดิ์  คชเสนีย 
(เสียชีวิต) 

8.  เลิศยะโส สังคมนิยมแหงประเทศไทย (2518)  
มหาชน (2548)  (ทนายความ) 

นายประเสริฐ  เลิศยะโส 

9.  วงษทอง 
(อ.เมือง) 

ธรรมสังคม (2518) 
(ธุรกิจโรงแรม) 

นายจําลอง  วงษทอง 
 
 



ลําดับ
ท่ี ตระกูล / อําเภอท่ีอยู พรรคที่สังกัด / ประกอบอาชพี ธุรกิจ แกนนํา 

10.  มณีราชกิจ 
(อ.หวยราช) 

ชาติไทย (ธุรกิจโรงสี) 
(ธุรกิจโรงสี) 

นายสมาน  มณีราชกิจ 
 

11.  กุลกําจร 
(อ.ลําปลายมาศ) 

ไท (2518) 
(รับเหมา) 

นายปกรณ  กุลกําจร 
(เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) 

12.  วัฒนวงศวิสุทธิ์ 
(อ.เมือง) 

กิจสังคม (2519) 
(รับเหมา) 

นายปญญา  วัฒนวงศวิสุทธิ์ 
 

13.  นพสุวรรณวงศ 
(อ.เมือง) 

ประชาธิปตย (2519) 
(รับเหมา) 

นายดนัย  นพสุวรรณวงศ 
 

14.  วัฒนพงศศิริ 
(อ.เมือง) 

ชาติไทย (2519) 
(สนามกอลฟ , รีสอรต) 

นายอนุวรรตน  วัฒนพงศศิริ 
(อดีตรมต. หลายสมัย) 

15.  พงศอารยะ 
(อ.นางรอง) 

ชาติไทย (2519 , 2529) 
(ราชการ / รับเหมา) 

นายวุฒินันท  พงศอารยะ 
 

16.  ศิริกุล 
(อ.เมือง) 

ชาติไทย (2519) 
(โรงสี / คาขาย) 

นายโสโภชน  ศิริกุล 
 

17.  ติยะวานิช 
(อ.ละหานทราย) 

ชาติไทย (2519 , 2526) 
(รับเหมา / ปลูกสวนปา) 

นายไพโรจน  ติยะวานิช 

18.  ชิดชอบ 
(อ.เมือง) 

อิสระ  (2522)   ,   สหประชาธิปไตย  (2529)   
เอกภาพ   ,   ชาติไทย   ,   ไทยรักไทย   (2548)   
(โรงโม / รับเหมา) 

นายชัย  ชิดชอบ 
นายเนวิน  ชิดชอบ 
(รมต.หลายสมัย) 

19.  ลัทธิกุล 
(อ.นางรอง) 

ชาติไทย (2526 , 2529 , 2531) 
(รับเหมา) 

นายตอสู  ลัทธิกุล 

20.  เพชรสวาง 
(อ.เมือง) 

ประชาธิปตย (2526) , มวลชน (2531) 
ไทยรักไทย (2544 , 2548) 
(รับเหมา) 

นายโสภณ  เพชรสวาง 
อดีตรองประธานสภาผูแทนราษฎร 

21.  ธีระรัชตานนท 
(อ.เมือง) 

อิสระ  (2526)   ,   สหประชาธิปไตย  (2524) 
ชาติไทย  (2531) 
(รับเหมา  /  คาขาย) 

นายพิชิต  ธีระรัชตานนท 

22.  ใสงาม 
(อ.ประโคนชัย) 

ประชาธิปตย (2529) 
(รับเหมา / ทนายความ) 

นายการุณ  ใสงาม 
(ปจจุบันเปนสมาชิกวุฒิสภา - 2548) 



 
ลําดับ
ท่ี ตระกูล / อําเภอท่ีอยู พรรคที่สังกัด / ประกอบอาชพี ธุรกิจ แกนนํา 

23.  เล้ียงผองพันธ 
(อ.คูเมือง) 

มวลชน (2529 , 2531) 
(รับเหมา) 

นายปณวัตร  เล้ียงผองพันธ 
 

24.  เตชะไพบูลย 
(กทม.) 

ประชาธิปตย (2529 , 2531) 
(ธนาคาร / บริษัทสุรา ฯลฯ) 

นายพรเทพ  เตชะไพบูลย 
(อดีตรมต.หลายสมัย) 

25.  เหลืองอุดมชัย 
(อ.เมือง) 

เสรีนิยม (2531) 
(รับเหมา / ไรออย) 

นายวุฒิพงษ  เหลืองอุดมชัย 
 

26.  พลเดช 
(อ.ปะคํา) 

ชาติไทย (2531) , ความหวังใหม (2539) 
ไทยรักไทย (2544 , 2548) 
(ทนายความ / รับเหมา) 

นายประกิต  พลเดช 
 

27.  ทองศรี 
(อ.ประโคนชัย) 

เอกภาพ , ไทยรักไทย (2544) 
(รับเหมา / ปมน้ํามัน) 

นายทรงศักดิ์  ทองศรี 
นายเพิ่มพูน  ทองศรี 
(สว.บุรีรัมย - 2548) 

28.  จุดโต 
(อ.ประโคนชัย) 

ความหวังใหม (2539)  
ไทยรักไทย (2544 , 2548)  
(รับราชการครู / รับเหมา)  

นายขจรธน  จุดโต 

29.  ตั้งศรีเกียรติกุล 
(อ.เมือง) 

เอกภาพ (2539) , ชาติไทย (2544) 
ไทยรักไทย (2548) 
(ฟารมไก , รับเหมา) 

นายประสิทธิ  ตั้งศรีเกียรติกุล 
 

30.  นาคดี 
(อ.สตึก) 

ไทยรักไทย (2544 , 2548) 
(ทาทราย / รับเหมา) 

นายสุรศักดิ์  นาคดี 

31.  เฮงสวัสดิ์ 
(อ.พุทไธสง) 

ไทยรักไทย (2544 , 2548) 
(ทาทราย / ปมน้ํามัน / รับเหมา) 

นายพีระพงษ  เฮงสวัสดิ์ 
 

32.  ซารัมย 
(อ.ลําปลายมาศ) 

ชาติไทย (2544) , ไทยรักไทย (2548) 
(รับราชการครู / รับเหมา) 

นายโสภณ  ซารัมย 

 
 
 
 



จากตารางขางตนจะมองเห็นภาพตระกูลการเมืองในบุรีรัมยที่มีบทบาทสําคัญตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน  จํานวน  32  ตระกูล  โดยเลือกเฉพาะตระกูลของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และที่มี
บทบาทสําคัญ  โดย ผอ.   จะแบงเปน  3  ชวงใหญ  คือชวงกอนป  2516 – 2539  และชวง  2540  – 
ปจจุบัน   

ในชวงกอนป  2516  เปนการเมืองในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  (2547)  สมาชิก
ผูแทนราษฎรคนแรกของจังหวัดบุรีรัมย  คือ  พันตรีหลวงศักดิ์รณการ (นาก  ปตาเสน) (2476)  
หลังจากนั้น    จะเปนผูแทนตระกูลสําคัญของบุรีรัมยสลับกันเขามาเปนผูแทน  เชน  นายพูน  
มณีวรรณ  (2486)  เปนอดีตขาราชการครูที่มีเครือขายคนในตระกูลสวนมากรับราชการ  ตระกูลที่มี
บทบาทสําคัญชวงนี้ คือ ตระกูลอิศรางกูร  ณ  อยุธยา  ที่นําโดย นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา (บิดาของพล
เอกธรรมรักษ อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ปจจุบัน (2548)  ซ่ึงนายเสรี
เติบโตทางการเมืองจนไดรับโปรดเกลาใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตราธิการ ใน
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม (เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2493)  ถือวาเปนรัฐมนตรีคนแรกของบุรีรัมย  
ในยุคแรกของการเมืองระบบประชาธิปไตยของเมืองบุรีรัมย  ตระกูล  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  จึงโดด
เดนที่สุด 

สวนตระกูลมารังกูล, วงศอามาตย, แกวเสมา  ก็เปนตระกูลจากตางอําเภอที่มีบทบาททาง
การเมืองพอสมควร  โดยเฉพาะที่อําเภอลําปลายมาศ  และนางรองซึ่งเปนเมืองใหญ  มีนักการเมือง
หัวกาวหนาหลายคน  โดยเฉพาะ  นายสอิ้ง  มารังกูล  ถือวาเปนนักการเมืองน้ําดี  มีอุดมการณ  หัว
กาวหนาของอําเภอลําปลายมาศ    ที่เปนแบบอยางใหชนรุนหลัง  ที่อําเภอลําปลายมาศมีตระกูล
โสภณ  นําโดย  นายบุญเยี่ยม  โสภณ      ตระกูลกุลกําจร  นําโดย  นายปกรณ  กุลกําจร  ทั้งสามตางเปน
คูแขงทางการเมือง เมื่อหลังป 2518 และตางเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ                                      

อําเภอนางรองมีตระกูลวงศอามาตย , พงศอารยะ , หลอดทอง ที่มีคนในตระกูลมาเลน
การเมือง     เพราะประชาชนในพื้นที่นางรองตื่นตัวทางการเมืองสูงไมแพลําปลายมาศ  นายตอสู  
ลัทธิกุล  ถือวาทํางานการเมืองยาวนาน  แตชวงหลังตระกูลเหลานี้ถูกบดบังโดย  นายโสภณ  เพชร
สวาง เร่ิมเขาสูการเมือง เปน ส.ส.  ป 2526 – ปจจุบัน (อดีตรองประธานสภาผูแทนราษฎร, สส.ไทยรัก
ไทย)  ที่เคลื่อนจากเขตอําเภอเมืองมาปกหลักที่ อ.นางรอง  ที่มีแรงเสียดสีทางการเมืองนอยกวาเขต
อําเภอเมือง  สวนที่ปะคํา  มีนายประกิจ  พลเดช  (สส.ไทยรักไทย)  ปกหลักอยูคนเดียว  โดยอาศัย
ฐานเสียงจากอดีต  สหายและแกนนําครู  เพราะอดีตเปนพื้นที่สีแดง  สวนในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย
ในยุคแรก (2491)  ตระกูลอิศรางกูร ณ อยุธยา  โดดเดนมาก  ถัดมาเปนตระกูลคชเสนีย  นําโดย  
นายสวัสดิ์  คชเสนีย  เขาพรรคสหประชาไทย เปน ส.ส. ป 2512 และเปน ส.ส.  ในนามชาติไทย ป 
2526  ตระกูลวัฒนพงศศิริ  นําโดย  ดร.อนุวรรตน  วัฒนพงศศิริ (อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย)  และ
ตระกูลชิดชอบ  นําโดยนายชัย  ชิดชอบ  เร่ิมเขาสูการเมืองป 2522 – ปจจุบัน  เปนการดุลกัน
ระหวาง 3  ตระกูลนี้  โดยที่ ดร.อนุวรรตน  นั้นโดดเดน  เพราะเปนรัฐมนตรีหลายสมัย  สังกัด



พรรคชาติไทย  สวนตระกูลอ่ืนๆ  ตางแจงเกิดทางการเมืองเมื่อป  2518  ที่กระแสตื่นตัวทาง
การเมืองสูง  ไมวาจะเปน  เลิศยะโส  วงษทอง  มณีราชกิจ  วัฒนวงศวิสุทธิ์  ธีระรัชตานนท  และ
ตระกูลนพสุวรรณวงศ  (เปนตระกูลเกาแกที่สนับสนุนพรรคประชาธิปตยมาตลอด)  แตหลังจาก  ป  
2534  ตระกูลชิดชอบก็คอยๆ  เขมแข็งขึ้น  จนถึงปจจุบัน (2548)   

เขตอําเภอประโคนชัยมีตระกูลใสงาม  นําโดยนายการุณ  ใสงาม เร่ิมเปน ส.ส. ป 2526 
(ปจจุบันเปน สว.บุรีรัมย) ที่แนบแนนกับพรรคประชาธิปตย (2529)  เปนนักการเมืองหัวกาวหนาที่
โดดเดน  และยังมีตระกูลจุดโต  ของนายขจรธน   จุดโต  (อดีตผูนําครู) เริ่มเปน  ส.ส. ป 2539 
- ปจจุบัน  ที่ตอมาเคลื่อนยายไปปกหลักทํางานการเมืองที่อําเภอบานกรวด – ละหานทราย  
ภายหลังการเติบโตขึ้นของตระกูลทองศรี      ภายใตการทําของนายทรงศักดิ์  ทองศรี  เร่ิมเปน ส.ส. 
ป 2535 - ปจจุบัน  และนายเพิ่มพูน  ทองศรี (สว.บุรีรัมยปจจุบัน)  ซ่ึงตระกูลนี้เกี่ยวพันเปนญาติขาง
แมกับตระกูลชิดชอบทําใหฐานเสียงของตระกูลนี้หนาแนนใน อ.ประโคนชัย  จนถึงปจจุบัน   
 เขตอําเภออื่นๆ  เชนที่อําเภอคูเมือง  มีตระกูลเล้ียงผองพันธุ  นําโดย  นายปณวัตร  เล้ียงผอง
พันธุ      เร่ิมเปน ส.ส. ป 2529   (อดีต สส.ประชาธิปตย  หลายสมัย)  ที่มีเสียงหนาแนนในเขต
เลือกตั้งที่ 5  (คูเมือง      พุทไธสง  บานใหมชัยพจน  นาโพธิ์) และทานกระแสชิดชอบในเขตนั้น  แตการ
เลือกตั้งลาสุด  ไดพายแพแก     ตระกูลเฮงสวัสดิ์   นําโดยนายพีรพงษ  เฮงสวัสดิ์ เร่ิมเปน ส.ส. ป 2544 – 
ปจจุบัน (สส.ไทยรักไทย)   ที่มีตระกูลชิดชอบสนับสนุน  ตระกูลอ่ืนๆ ไมวาจะเปนนาคดี (สส.สุร
ศักดิ์  นาคดี – ไทยรักไทย) ที่อําเภอสตึก  ตระกูลตั้ งศรี เกียรติกุล  (สส.ประสิทธิ์  ตั้งศรีเกียรติกุล  
เร่ิมเปน ส.ส. ป 2538 – ปจจุบัน :ไทยรักไทย)  ตระกูลซารัมย (สส.โสภณ  ซารัมย  เร่ิมเปน ส.ส. ป 
2544 – ปจจุบัน :ไทยรักไทย)  ลวนมีความสัมพันธแนบแนนกับตระกูลชิดชอบที่ปจจุบัน
นําโดยนายเนวิน   ชิดชอบ  โดยเฉพาะนายประสิทธิ์  ตั้งศรีเกียรติกุล และ    นายโสภณ  ซารัมย 
ถือเปนเพื่อนสนิทของนายเนวิน   

สวนตระกูลเตชะไพบูลย  นําโดยนายพรเทพ   เตชะไพบูลย (อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยของ
พรรคประชาธิปตย)  เร่ิมเปน ส.ส. บุรีรัมย ตั้งแตป 2529  แตเนื่องจากไมไดอยูในพื้นที่  แมมีความ
พรอมดานเศรษฐกิจ  แตไมไดลงคลุกคลีกับพื้นที่เทาตระกูลชิดชอบ  ทําใหบทบาทลดลงไปมาก  
ทําใหทีมงานพรรคประชาธิปตย  ในพื้นที่ออนตัวลงไปมาก  โดยเฉพาะลาสุดนายพรเทพมา
สนับสนุนพรรคมหาชน  ซ่ึงทําใหเกิดสีสันในการทานกระแสพรรคไทยรักไทยที่นําโดยตระกูลชิด
ชอบในพื้นที่  แตก็ไมสามารถนําผูสมัครพรรคนี้ปกธงที่บุรีรัมยได 

โดยสรุปแลวการเมืองถ่ินบุรีรัมย  มีตระกูล  อิศรางกูร ณ อยุธยา  โดดเดนในยุคแรก  หลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ผานมาถึงตระกูลคชเสนีย  วัฒนพงศศิริ  ในชวงป 2512 – 2535 แต
ในชวงสุดทายจนปจจุบันถือวาตระกูลชิดชอบ (เติบใหญตั้งแตการเลือกตั้งป 2538 – ปจจุบัน) เปน
แกนนําหลักที่ปกธงพรรคไทยรักไทยไดครบ  10  เขตเลือกตั้งทั้งจังหวัด  โดยการประสาน
ผลประโยชนกันระหวางตระกูลการเมืองในบุรีรัมยในการเลือกตั้งครั้งลาสุด ป 2548  โดยการลง



สมัครในนามพรรคเดียวกันคือไทยรักไทย  มีการแบงการดูแลงบประมาณพัฒนาจังหวัดในเขต
เลือกตั้งที่ตนเปน ส.ส. และงบขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)      ก็แบงปนกันไป  โดยนาย
โสภณ  เพชรสวาง  สงนายสุวัฒน  เพชรสวาง  บุตรชายมาเปนรองนายก อบจ.  ในขณะที่นายชัย  
ชิดชอบ  สง พตอ.ชวลิต  ชิดชอบ  บุตรเขยมาเปน  นายก อบจ.บุรีรัมย  ทําใหสามารถจัดสรร
งบประมาณ อบจ. ไดเต็มที่ 

ตระกูลการเมืองท่ีเดนในปจจุบัน 

ตระกูลอิศรางกูร ณ อยุธยา 
 ตระกุลนี้มีนายเสรี  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  เปนผูบุกเบิกโดยนายเสรี  ถือกําเนิดที่อยุธยา  
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง  เดิมรับราชการกรมสรรพาสามิต  
โยกยายไปหลายจังหวัด  จนมาเปนผูชวยสรรพสามิตจังหวัดบุรีรัมย  แลวลาออกมาประกอบอาชีพ
ทนายความ  แลวตั้งรกรากที่บุรีรัมย  โดยพลเอกธรรมรักษ  และนายวันรบ(พี่ชาย)  และลูกคนอื่นๆ  
ตางเติบโตรับการศึกษาที่บุรีรัมย      (วันรบ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา , สัมภาษณ)  นายเสรี  ลงเลน
การเมืองทองถ่ินจนเปน  นายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองบุรีรัมย ป  2490  และไดรับเลือกเปน
ผูแทนราษฎร  ป  2491  ป  2493  ไดรับโปรดเกลาใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตราธิการ  ซ่ึงมีการยุบสภา  ยกเลิกรัฐธรรมนูญ  ทําใหการเมืองไทยในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงครามตกอยูในยุคมืดเกือบ 10 ป  จนมีการเลือกตั้งใหมในป 2512 ถือเปนรัฐมนตรีคนแรกของ
บุรีรัมย  ในป  2495  มีการเลือกตั้งทั่วไป  ทานก็ไดรับเลือกเปนผูแทนอีก  เมื่อหมดอายุสภา  ทานก็
เลิกเลนการเมืองตั้งแตป  2502  ซ่ึงเขาสูยุค  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต   

ตระกูลอิศรางกูร  ณ  อยุธยา  มีคนในตระกูลประกอบอาชีพทนายความและรับราชการเปน
หลัก     หลังยุคนายเสรีแลว  ไมมีสมาชิกลงเลนการเมืองทองถ่ินอยางตอเนื่อง  นายวันรบ  อิศราง
กูร  ณ  อยุธยา ก็รับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จนไดเปนอัครราชทูต (ฝายการเกษตร)  
ประจํา  FAO  ที่ประเทศอิตาลี (รวม 13 ปอยูตางประเทศ)  และเปนผูตรวจราชการกระทรวงกอง
เกษียณอายุ  สวนพลเอกธรรมรักษ  ก็เติบโตในอาชีพทหารในกองทัพ  ทําใหตระกูลนี้ลดบทบาท
การเมืองทองถ่ินไปนาน  จนหลังป  2540  ที่ พลเอกธรรมรักษ  ไปรวมกอตั้งพรรคไทยรักไทย  กับ  
พตท.ทักษิณ  ชินวัตร  จนไดรับเลือกเปน สส.บัญชีรายช่ือ  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  
และรองนายะรัฐมนตรี  ในการเลือกตั้งลาสุด (2548)  พลเอกธรรมรักษ  ยังเปนผูอํานวยการเลือกตั้ง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพรรคไทยรักไทย  ดูแลผูสมัครสส. ทั้งภาค  จึงถือวาบารมีของตระกูล
นี้ไดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 

 
 



ตระกูลชิดชอบ 
 ตนกําเนิดของตระกูลนี้อยูที่จังหวัดสุรินทร  โดยนายชัย  ชิดชอบ  ไดเขามาทําฟารมกุงที ่ อ.
สตึก  และมาทําธุกิจโรงโมหินใน อ.เมืองบุรีรัมย  จนลงเลนการเมืองไดเปนผูแทน  เมื่อ ป  2522  
และเปนผูแทนตอเนื่องมาโดยตลอดจนกระทั่งปจจุบัน  โดยตระกูลชิดชอบประสบความสําเร็จใน
การพลักดันใหคนในตระกูลเขาเปนนักการเมืองระดับชาติ  ไดแก  นายเนวิน ชิดชอบ (ไดเปน
รัฐมนตรีคร้ังแรก สมัยรัฐบาลนายบรรหาร   ศิลปอาชา  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2538  เปน รมช.
กระทรวงการคลัง ป 2540 เปน รมช.กระทรวงเกษตรฯ  สมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย  ป 2545 เปน 
รมช.กระทรวงพานิชย  และรมช.กระทรวงเกษตรฯ สมัยรัฐบาล พตท.ทักษิณ  ป 2548 เปน รมต.
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  เปนแกนนําของตระกูลชิดชอบ)  นางอุษณีย  ชิดชอบ (สส.บุรีรัมย  
พี่สาวนายเนวิน)  นายศักดิ์  สยาม  ชิดชอบ  (สส.บุรีรัมย  เขต 3)  นางการุณ  ชิดชอบ (ภรรยานาย
เนวิน  สส.บุรีรัมย  เขต 2)  นอกจากนี้ยังมี สส. ในพื้นที่ที่สังกัดกลุมบุรีรัมยของนายเนวิน หลายคน  
เชน นายประสิทธิ  ตั้งศรีเกียรติกุล  (สส.บุรีรัมย  เขต 1)  นายโสภณ  ซารัมย  (สส.บุรีรัมย  เขต 6)  
เมืองกลุมบุรีรัมยยายมาสังกัดไทยรักไทย (2548)  ทําให สส.เกือบทั้งหมด (10 เขต)  เขามารวมกับ
กลุมบุรีรัมยในนามพรรคไทยรักไทย  แมวานายทรงศักดิ์  ทองศรี  จะสังกัดกลุมวังน้ําเย็น  แตก็เปน
ญาติทางแมกับ     นายเนวิน  และนายโสภณ  เพชรสวาง  สังกัดกลุมวังน้ําเย็น  มีลูกชายเปนรอง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่มี พตอ.เชาวลิต  ชิดชอบ (พี่เขยนายเนวิน) เปนนายก อบจ.
บุรีรัมยอยู   

ในระดับการเมืองทองถ่ินทั้งระดับสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด(สจ.)  สวนใหญ
ผูบริหารและสมาชิกของเทศบาลและอบต. หลายแหงลวนใกลชิดกับเครือขายกลุมบุรีรัมย  ทําให
เครือขายฐานเสียงของกลุมบุรีรัมยแผขยายครอบคลุมลงลึกถึงระดับชุมชนผานองคกรสวนทองถ่ิน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนภูมิท่ี 1.1  ความสัมพันธนักการเมืองบุรีรัมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวา  กลุมบุรีรัมย (ไทยรักไทย)  ไดจัดวางเครือขายฐานเสียง

ไวในทุกระดับ  ตั้งแตระดับ สส.ทั้ง 10 เขต  ที่แบงกันดูแลพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของตน  โดย
ประสานงานกับ สจ.  ในเขตนั้น  แลวประสานงานผานไปยังผูบริหารและสมาชิกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยางองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล  กํานันผูใหญบาน  ในการดูแลฐานเสียงใน
แตละชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมบุรีรัมย 
(ไทยรักไทย) 

สส. 10 เขต สจ. 21 อําเภอ 2 กิ่ง 

อบต. กํานัน / ผูใหญบาน เทศบาล อบจ. 

หัวคะแนน  และ  ประชาชน 



แผนภูมิท่ี 1.2  ความสัมพันธนักการเมืองกบักลุมตางๆในจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
        หอการคา            มูลนิธิสวางจรรยาธรรม         กลุมสตรีทุกระดับ 
       สภาอุตสาหกรรม           (กูภัย)           เครือขาย กศน. 
  กลุมผูรับเหมา                      เ ค รื อ ข า ย เ กษตร    

สหกรณออมทรัพยครู 
 
จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นวา  กลุมบุรีรัมย(ไทยรักไทย)  ไดวางเครือขายเขาสูภาค

ธุรกิจ  ทั้งหอการคา  สภาอุตสาหกรรม  ซ่ึงในหมูกรรมการบางสวนลวนใกลชิดกับสายการเมือง  
โดยเฉพาะในกลุมผูรับเหมา  การไดงานประมูลจากภาครัฐ  และทองถ่ิน  ตองอาศัยสายสัมพันธกับ
ทางการเมือง  บริษัทรับเหมากอสรางในระยะหลังมักจัดตั้งโดยเครือญาติของนักการเมืองระดับชาติ
และทองถ่ิน  รวมทั้งผูบริหารเทศบาลและ อบต.  ซ่ึงถือเปนการเชื่อมโยงฐานทางเศรษฐกิจกับ
การเมืองเขาดวยกัน  บุคคลเหลานี้จึงเปนหัวคะแนนที่มีคุณภาพยิ่งกวาขาราชการเสียอีก 

สวนทางดานสหกรณออมทรัพยครู  กรรมการสวนมากลวนใกลชิดสายบานใหญ  หรือ  
กลุมบุรีรัมย (ไทยรักไทย)  ทําใหสามารถดูแลงบประมาณ  เงินออม  เงินกู  สินเชื่อใหขาราชการครู
ทั้งจังหวัด  ซ่ึงสหกรณบริหารงบอยูนับพันลาน  และถาครูมีความเรงดวนดานการเงินแตเงินกู
สหกรณออกไมทัน  ก็มีธุรกิจสินเชื่อจากนายทุนภายนอกเขามาบริหารดวย  จึงเปนเครือขายที่แพร
ขยายครอบคลุมขาราชการครูทั้งจังหวัด 

ในภาคประชาสังคม  กลุมบุรีรัมย (ไทยรักไทย)  ใกลชิดกับกรรมการในมูลนิธิสวางจรรยา
ธรรม (หรือหนวยกูภัย) ในตัวจังหวัดที่ทํางานเชิงสังคมสงเคราะหและกูภัย  ชวยนําคนเจ็บจาก
อุบัติเหตุสงโรงพยาบาล  หรือเก็บศพ  ทําใหสามารถบริการประชาชนไดกวางขวาง  และเมื่อมีคน
เจ็บนําสงโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดซึ่งมีกลุมการเมืองถือหุนสวนใหญอยู  เพราะทาง
โรงพยาบาลจะมีรายไดจากการรักษาพยาบาลของคนเจ็บจากบริษัทประกัน  และยังจายคาตอบแทน
แกอาสาสมัครกูภัยที่นําคนเจ็บมาสงดวย 

กลุมบุรีรัมย 
(ไทยรักไทย) 

ภาคธุรกิจ ภาคประชาสงัคม ภาคชุมชน 



ในภาคชุมชน  กลุมบุรีรัมยไดประสานงานอยางใกลชิดกับคณะกรรมการสตรีตั้งแตระดับ
จังหวัด  อําเภอ  ถึงกลุมแมบานในระดับชุมชนหมูบาน  โดยมีการจัดอบรมสัมมนา  พาไปศึกษาดู
งานอยูเสมอ  รวมทั้งจัดหางบประมาณสมทบกองทุนของกลุมแมบาน  ซ่ึงในทางการเมืองถือวา  
แกนนํากลุมแมบานเปนหัวคะแนนที่มีประสิทธิภาพและมีความซื่อสัตยสูง 

ทางดานในเครือขายการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  เนื่องจากผูบริหารการศึกษานอก
โรงเรียนมีความใกลชิดกับสายการเมือง  ทําใหสามารถสรางเครือขายในหมูครูอาสา กศน.  แกนนํา
ชาวบานและสมาชิก อบต.  ที่มาเปนนักเรียน กศน.  นอกจากนี้ยังมีเครือขายเกษตรกรในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที่ครอบคลุมในพื้นที่ในชนบททั่วทั้งจังหวัด  ทําใหฐานเสียงของกลุม
บุรีรัมยไทยรักไทยเขมแข็งอยางดี     

ความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมืองในจังหวัด 
 เนื่องจากบริบทของนักการเมืองไทยตั้งแตป พ.ศ.2475  มาจนถึงป 2540  พรรคการ
เมืองไทยมีความออนแอมาโดยตลอด  มีความเปนสถาบันนอย  การเกิดขึ้นดํารงอยู  หรือแมแตลม
สลาย  มักขึ้นอยูกับหัวหนาพรรคหรือแกนนําพรรคเปนดานหลัก  ผูแทนราษฎรในฐานะสมาชิก
พรรคจึงไมมีบทบาทในการขับเคลื่อนพรรค  ความผูกพันกับพรรคจึงมีนอยกวาผูกพันกับหัวหนา
มุงหรือหัวหนากลุม  เพราะหัวหนากลุมจะเปนคนดูแลผูแทนในสังกัดทุกดานทั้งเรื่องการสนับสนุน
งบประมาณดูแลฐานคะแนนในพื้นที่  สนับสนุนใหไดตําแหนงทางการเมือง  สนับสนุนใหไดงาน
รับเหมาหรืองานประมูลอ่ืนๆจากภาครัฐ  ในจังหวัดบุรีรัมยนักการเมืองจะผูกพันกับมุงที่สังกัดมาก  
แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญป 2540  ไดเพิ่มความเขมแข็งใหกับพรรคการเมืองมากขึ้น  โดยเฉพาะสวน
ที่กําหนดใหนักการเมืองตองสังกัดพรรคกอน  90  วัน  กอนจะมีการเลือกตั้งทั่วไป  ทําใหผูแทน
จําเปนตองขึ้นตรงตอพรรค(หัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร) มากขึ้น   
 ในยุคปจจุบัน (2548)  ผูแทนจังหวัดบุรีรัมยทั้ง 10 เขต (10 คน)  สังกัดพรรคไทยรักไทย  
แตก็มีสังกัดมุงในพรรคไทยรักไทยตางกัน  เชน  นายทรงศักดิ์  ทองศรี  ใกลชิดกับมุงวังน้ําเย็น  
ของนายเสนาะ  เทียนทอง, นายโสภณ  เพชรสวาง  ใกลชิดมุงวังน้ําเย็นของนายสมศักดิ์  เทพสุทิน  
สวนผูแทนคนอื่นๆ ก็ใกลชิดกับมุงหรือกลุมบุรีรัมยของนายเนวิน  ชิดชอบ  แตอยางไรก็แลวแตแม
จะสังกัดมุงตางกัน  แตอยูในจังหวัดเดียวกัน  ผูแทนทุกคนตางประสานผลประโยชนซ่ึงกันและกัน
อยางลงตัว  เพราะตางมีเขตเลือกตั้ง  มีฐานเสียงของตนที่ตองดูแลแยกกันอยางชัดเจนอยูแลว     

รูปแบบและวธีิการหาเสียงของนักการเมอืง 
 วิธีการหาเสียงของนักการเมืองจังหวัดบุรีรัมย  ก็คงคลายกับนักการเมืองในจังหวัดอื่นๆ  ที่
ในอดีตจะเนนการปราศรัยหาเสียง  ติดใบปลิว  ปายประกาศใหประชาชนรูจัก  ในพื้นที่ทุระกันดาน
ที่รถยนตเขาไมถึง  ผูแทนตองขี่มาเขาไปในหมูบานเพื่อหาเสียง  ในยุคของนายเสรี  อิศรางกูล ณ 
อยุธยา  ก็ขี่มาไปหาเสียงในชุมชนตางๆ (วันรบ  อิศรางกูล ณ อยุธยา, สัมภาษณ)  โดยผูสมัครจะจัด



ใหมีมโหรสพ  เชน  ฉายหนังกลางแปลง , จัดแสดงลิเกหมอลํา หรือกันตรึม (การแสดงของคนไทย
เขมรทองถ่ิน)  หลังจากนั้นผูสมัครจะขึ้นปราศรัยหาเสียงคั่นรายการ  เพราะในสมัยนั้น  ยังไมมี
กฎหมายหามจัดมโหรสพเชนปจจุบัน  และถาจะใหไดคะแนนเสียงแนนอนก็จะใชวิธีการหาเสียง
แบบเคาะประตูบาน  พบปะหาเสียงเปนรายครัวเรือน  เปนรายหมูบานไป (เล่ือน  เคาไธสง , 
สัมภาษณ)  การจัดเลี้ยงก็ตามมีตามเกิด  ผูสมัครอาจมีเหลาขาวไป  แลวซ้ือไกปรุงอาหารไปกินกับ
แกนนําชาวบานในหมูบาน  แตยังไมมีการแลกเงินแลกสิ่งของเหมือนในยุคหลังการหาเสียงโดยวิธี
แจกสิ่งของ  แจกเงิน  เร่ิมมีในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ พ.ศ.2512 ในยุครัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติ
ขจร  ภายหลังที่การเมืองไทยอยูภายใตระบอบอํานาจนิยมทางทหารภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ ์ 
ธนะรัชต มายาวนาน  การแจกสิ่งของมักจะเปนสิ่งอุปโภค  บริโภค  เชน  หมาก  พลู  ยาแกปวดหัว  น้ําปลา  
เปนตน  การแจกเงินยังไมมีมาก  มักจะใหเฉพาะหัวคะแนน  การแจกเงินประชาชนโดยตรงจะเริ่ม
แพรหลายหลังจากการเลือกตั้ง ป 2522  ที่มีการตอสูทางการเมืองระหวางกลุมพลเอกเกรียงศักดิ์  
ชมะนันท กับ มรว.คึกฤทธิ์  ปราโมท  ที่สนาม จ.รอยเอ็ด  ที่มีกระแสขาวการใชเงินซื้อเสียงรุนแรง  
จนถูกขนานนามวาโรครอยเอ็ด  หลังจากนั้นการใชเงินซื้อเสียงก็แพรระบาดไปทั่วภาคอีสานและ
ทั่วประเทศ 
 ในยุคปจจุบันหลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญ ป 2540  มีการปฏิรูปทางการเมืองหลายดาน  
โดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้ง  ไดมีคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)  ซ่ึงเปนองคกรอิสระ  เขามาดูแล
จัดการเลือกตั้งแทนกระทรวงมหาดไทย  ทําใหรูปแบบการหาเสียงและหาคะแนนของผูสมัคร ส.ส. 
มีความสลับซับซอนขึ้นไปอีก  ซ่ึงจะไดจําแนกรายละเอียดตอไป 

การจัดตั้งหัวคะแนน 
 ภาคหลังการปฏิรูปการเมืองแลว   มีการออกกฎหมายเลือกตั้งที่ เขมงวดมากขึ้น   มี
คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดเขามาตรวจสอบ  ดูแลการเลือกตั้งอยาง
ใกลชิด  กลยุทธการหาเสียงหาคะแนนของนักการเมืองทั้งทางบวกและทางลบ (ที่เราเรียกวาวิชา
มาร)  จึงมีความซับซอนมากขึ้น  ซ่ึงที่บุรีรัมยก็คลายจังหวัดอื่นๆ ที่นักการเมืองมีการจัดตั้ง
หัวคะแนน 1 คน ดูแลมวลชนฐานเสียง 5 – 10 คนเทานั้น  โดยการแจกจายเงิน  ส่ิงของ  คูปอง 
(นํามาขึ้นเงินภายหลัง)  จะกระทําผานหัวคะแนนระดับรากหญาเหลานี้  สําหรับบุรีรัมยหัวคะแนน
ระดับรากหญาจะทําผานเครือขายแมบาน  เครือขายสตรีในหมูบานเปนหลัก  โดยเฉพาะแกนนํา
กลุมแมบานที่มีการรวมกลุมทํากิจกรรมกันเขมแข็งอยูแลวจะไดรับความสนใจเปนพิเศษ  การที่
นักการเมืองสนใจแมบาน  เพราะมีความซื่อตรง (ถารับเปนหัวคะแนนฝายใดแลวจะไมเปลี่ยนไปชวย
คูแขง)  และมีความรับผิดชอบสูงกวาผูชาย (คือจะจายเงินซื้อเสียงเต็มจํานวนที่ตกลงกับผูสมัคร ไมมี
การหักไว) (สวัสดิ์  บุราสิทธิ์ , สัมภาษณ) กลุมแมบานในหมูบานจะไดรับงบสมทบจากนักการเมอืง  
หรือผลักดันผานงบของสวนราชการ  เพื่อสมทบกองทันของกลุม  หรือกองทุนณาปนกิจของกลุม



แมบาน  ทางนักการเมืองจะจัดการอบรมแกนกลุมแมบาน  ในทุกระดับอยางสม่ําเสมอ  โดยใช
งบประมาณของสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพรรคพวกเขาไปดูแลมาใชอบรมและ
พากลุมแมบานไปศึกษาดูงานตางจังหวัด  พรอมทั้งมีการแจกเบี้ยเล้ียงการไปดูงานดวย   
 สําหรับหัวคะแนนในพื้นที่ที่ใหความสําคัญคือ  ผูบริหารและการบริหารสวนตําบล  
รวมทั้งกํานัน  ผูใหญบานคือเปนหัวคะแนนระดับนําที่คอยดูแลแกนนําระดับรากหญา  มักจะมี
บทบาทมากในชวงที่มีการเลือกตั้ง (สวนกลุมแมบานจะมีบทบาทตลอด)  โดยเฉพาะเลือกตั้งแกน
นําเหลานี้  จะทําหนาที่เปนหนวยรักษาความปลอกภัยในหมูบาน  ไมใหคนแปลกหนาเขาไปใน
หมูบานยามวิกาลในชวงคืนหมาหอน  ก็คือการสกัดไมใหคูแขงเขาไปแจกเงินซื้อเสียงในคืนหมา
หอน  หัวคะแนนที่เปนผูบริหารและสมาชิกอบต.  ไมตองมีน้ําเลี้ยงตลอด  เพราะมีรายไดจาก
งบประมาณของ อบต.อยูแลว  บางคนก็ตั้งบริษัทมารับเหมางานจาก อบต. เอง เปนลักษณะอัฐยาย
ซ้ือขนมยาย (บุญเพ็ง  สุรักษ , สัมภาษณ) 
 แกนนําในชุมชนที่นักการเมืองใหความสนใจคือ  แกนนําของเครือขายกระทรวงตางๆ  
เชน อสม. (สาธารณะสุข) , ครูอาสา (กศน.) , ผูนําเกษตร (เกษตร) , ผูนํากลุม ธกส. , ผูนํากลุมปศุ
สัตว เปนตน  แกนนําเหลานี้บางครั้งก็ซํ้าซอนกับกลุมแมบาน  หรือสมาชิก อบต.  เพราะชาวบานมี
ผูนํานอยในระดับชุมชน  และผูนํามักสวมหมวกหลายใบ  แกนนําเหลานี้จะชวยเหลือสองกลุมแรก
ดุแลฐานเสียงในพื้นที่ให    นักการเมือง  และขาราชการบริหารในแตละกระทรวงในระดับจังหวัด  
ตางก็ใหการสนับสนุนฝายการเมือง  เพราะเวลาวิ่งเตนขอโยกยายในระดับสูงขึ้นก็ตองอาศัยบารมี
นักการเมือง เปนลักษณะน้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา (ธงชัย  สนหอม , สัมภาษณ)   
 ผูนําที่มีคุณภาพในชุมชนอีกสวนหนึ่งก็คือชุมชนกับพระ  โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนใน
ชุมชนสวนมากจะมีสายสัมพันธกับฝายการเมือง  โดยฝายการเมืองจะสงคนใกลชิดมาเปนผูบริหาร
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และเปนคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่  ซ่ึงจะมีอํานวยในการพิจารณา
ความดีความชอบ  และโยกยายครูในเขตพื้นที่การศึกษา  ทําใหครูและผูบริหารบางสวน  ตองให
ความชวยเหลือฝายการเมือง  ถึงจะกาวหนาในอาชีพการงาน (ลีชาย  โพธ์ิไข , สัมภาษณ)  สวนกรณี
พระสงค  โดยเฉพาะเจาอาวาสหรือพระผูใหญ  ทางฝายการเมืองจะพยายามเขาหา  ชวยบริจาค
ทําบุญวัด  เพราะชาวบานจะเชื่อถือศรัทธาในพระสงคมาก  เปนเรื่องความเชื่อความศรัทธา  ซ่ึงถา
พระผูใหญใหการสนับสนุนนักการเมืองที่ฝากตัวเปนลูกศิษย  โอกาสจะไดคะแนนเสียงเปนกอบ
เปนกําก็มีสูง  โดยเฉพาะเขตชุมชนไทเขมร (แถบเขตเลือกตั้งที่ 1,2,3 และ 10)  ชาวบานจะเชื่อถือใน
พระสงคมาก 
 
 
 
 



แผนภูมิท่ี 1.3  แกนนํา – หัวหนาคะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนหัวคะแนนในระดับอําเภอ  และจังหวัดนัน  ฝายการเมืองจะทํางานผานผุบริหารและ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (สจ.)  และสมาชิกสภาเทศบาล (สท.)  โดยเฉพาะ สจ. จะ
ดูแลหัวคะแนนในระดับอําเภอ  โดย  สจ .จะประสานงานกับ สส. ในเขตเลือกตั้ง  และจะ
ประสานงานกับบานใหญโดยตรงอีกทางหนึ่ง  ในอีกทางหนึ่งก็จะยังทําหนาที่ประสานกับหัวหนา
สวนราชการในพื้นที่อําเภอดวย  ในการประสานงบ  ประสานแผนงานกิจกรรมที่ลงสูชุมชน 
 
แผนภูมิท่ี 1.4  การประสานงานหัวคะแนนระดับอําเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกอบต. / กํานัน 
ผอ.รร. 

สมาชิกอบต. 
หมูบานละ 2 คน 

ผูชวยผูใหญบาน 
สารวัตรกํานัน 
แพทยตําบล 

อสม. 
ครูอาสาฯ 
แกนนําเกษตร/ปศุสัตว 
กรรมการกองทุน 

แกนนํากลุมแมบาน 
เครือขายสตรี 

สจ. 

นายกอบต. 
นายกเทศบาล 

หัวหนาสวนราชการ ผอ.โรงเรียน 
ผอ.ศูนย กศน. 

ประชาชน
กลุมแมบาน 

หัวคะแนนในชุมชน / ประชาชนในชุมชน 



นอกจากนี้ถาเปนระดับจังหวัดฝายการเมืองจะมีความสัมพันธกับขาราชการระดับสูงใน
แทบทุกกระทรวง  รวมทั้งองคการอิสระ  องคกรเอกชน  เชน  หอการคา  สภาอุตสาหกรรม  เปน
ตน  บุคคลระดับสูงเหลานี้แมไมใชหัวคะแนนโดยตรง  แตก็อํานวยความสะดวกในดานนโยบาย  
อาจจะวางเฉยเมื่อพบการทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง  จึงพบวาในสวนของกรรมการ กกต. ระดับทองถ่ิน  
ระดับหนวยเลือกตั้งหลายคนมีความใกลชิดกับฝายการเมือง  ทางองคกรเอกชนตรวจสอบการ
เลือกตั้ง จึงไดรับการรองเรียนจากประชาชนบางพื้นที่วามีการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งที่หนวย
เลือกตั้ง  หรือสถานที่นับคะแนน  (กังวาน  วงศวัฒนโสภณ, สัมภาษณ) 

 
กลยุทธการหาเสียง   
 เมื่อมีการวางเครือขายหัวคะแนนในทุกระดับในจังหวัดแลว  การจะชนะการเลือกตั้ง
นักการเมืองจําเปนตองมีกลยุทธในการหาคะแนนทั้งในดานบวกและลบ  หรือที่หลายฝายเรียกวา 
วิชามารฺ  ถาใครมีกลยุทธดี  มีเครือขายหัวคะแนนที่มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่ก็นับวามีชัยชนะ
ไปกวาครึ่งแลว  กลยุทธการหาเสียงพอประมวลไดดังนี้ 

การจัดประชุม อบรมอาชีพ 
 การจัดประชุมและอบรมแกนนํากลุมแมบาน  กลุมสตรี  และเครือขายอื่น ๆ เปนที่นิยมของ
นักการเมือง  โดยใชงบประมาณของสวนราชการบาง ของฝายการเมืองบาง  การจัดประชุมอบรมก็
อาจใชหอประชุมโรงเรียน  หรือศาลาการเปรียญในวัด  โดยปกติจะจายคาเดินทางใหชาวบานหัวละ 
100  บาท  ใหรถปกอัพที่ขนชาวบานมาประชุมคันละ  500  บาท  ซ่ึงชาวบานที่มาประชุมก็พอไดคา
กับขาวเลี้ยงดูครอบครัว 

การพาไปศึกษาดูงาน 
 การพาแกนนําชุมชนและหัวคะแนนไปศึกษาดูงานนอกจังหวัด  เปนวิธีการหนึ่งที่ฝาย
การเมืองชอบใช  โดยจะพาไปจังหวัดทางภาคเหนือ  เชน  เชียงใหม หรือภาคตะวันออก เชน  ชลบรีุ  
ระยอง  ทางฝายการเมืองจะจัดหาที่พัก  อาหาร  และจายเบี้ยเล้ียง  ใหหัวคะแนนดวย   วิธีการนี้ทาง 
กกต. ก็เอาผิดไดลําบาก  เพราะเปนการแจกเงินกันนอกพื้นที่ 

การจายเงินชวยเหลือ หรือพันธุกลาไม หรือสิ่งของ 
 ในบางพื้นที่นักการเมืองจะอาศัยเงินชวยเหลือภัยแลง  หรือชวยเหลือผูมีรายไดนอย  หรือ
เงินชวยเหลืออุทกภัย  หรืออ่ืน ๆ  ไปแจกใหหัวคะแนนของตน  โดยรวมมือกับหัวหนาสวนราชการ
ในพื้นที่  เพราะระบบราชการยังขาดการตรวจสอบที่รัดกุม  เชน  ผูมีรายไดนอยจายใหหัวละ  1,000  
บาท  ปญหาภัยแลงจายหัวละ  100  บาท  เปนตน  มีการนําพันธุกลาไมเศรษฐกิจ  ไปแจกชาวบาน
ผานหัวคะแนน  เชน  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  หรือมีการแจกเสื้อที่พิมพช่ือนักการเมืองใหชาวบาน



โดยตรง  ในบางพื้นที่มีการโอนเงินสมทบกลุมสหกรณสตรี  ตําบลละ  3,000 – 4,000  บาท  เพื่อใช
ในการทํากิจกรรมกลุม  แจกผาเพื่อใหกลุมแมบานนําไปตัดชุดประจํากลุม  แจกสมุดที่มีภาพ
นักการเมืองใหนักเรียน  จัดหาคอมพิวเตอรใหโรงเรียน  มีการแจกขาวสาร  แจกไกสด (ชวงไกลน
ตลาด  ชวงโรคไขหวัดนก)  แจกลูกเปด  แจกพันธุปลา  แจกปุย  เปนตน 

การจัดงานเลี้ยงวันเกิด  งานขึ้นบานใหม 
 วิธีดูแลฐานคะแนนเสียงอีกอยางหนึ่งก็คือ  การที่นักการเมือง จัดเลี้ยงโตะจีน แลวให
หัวคะแนนมารวมงาน  โดยอางวาเปนงานวันเกิด  งานขึ้นบานใหม  หรืออ่ืน ๆ ในงานจะมีการ
แนะนําตัวนักการเมือง  ถือเปนการหาเสียงไปในตัว  โดยการจัดเลี้ยงมักจะทํากอนมีพระราช
กฤษฎีกาจัดการเลือกตั้ง  หรือเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
 
การแจกเงินซื้อเสียง 
 การใชเงินซื้อเสียง ยังเปนวิธีการที่ไดผล สําหรับการเมืองในพื้นที่  แตวิธีการจายเงินจะไม
โฉงฉางเหมือนในอดีต  ที่ใหหัวคะแนนเดินแจกเงินชาวบานตามบานทีละหลัง  ซ่ึงวิธีการนี้เสี่ยงตอ
การไดใบแดง  ใบเหลือง  จาก กกต.  การแจกเงินจึงตองใชวิธีการเรียกประชุมแกนนํา ( แกน B )  
แลวจายไปตามแกนนําหัวคะแนนในแตละลําดับชั้น  โดยแกนนําระดับหมูบาน ( แกน B )  จะดูแล
ชาวบานฐานเสียง  ( แกน C )  จํานวน  10  คน  ชาวบาน  ( แกน C )  ทั่วไปจะไดหัวละ  200  บาท  
สวนแกน B  จะไดหัวละ   500  บาท  โดยจะมีการจายเงินกอนวันเลือกตั้งประมาณ  3 – 5 วัน  ผาน
แกน B  สวนแกน  A  เปนผูประสานงานระดับอําเภอ  ระดับเขต  จะมีคาใชจายใหอีกชั้นหนึ่ง  ใน
บางพื้นที่มีการสัญญาวาจะใหโบนัสหัวคะแนนทุกระดับ  ถาผูสมัครไดรับชัยชนะ 

การขมขู  สกัดการทํางานของคูแขง 
 ในพื้นที่ที่มีการตอสูกันเขมขน  ทางฝายผูสมัครและหัวคะแนนอาจใชวิธีการปดกั้นการ
ทํางานหาเสียงหรือหาคะแนนของทีมงานคูแขง  โดยอาจใชหัวคะแนนที่เปนนักเลงหัวไม  แตงกาย
คลายเจาหนาที่รัฐไปติดตาม  หรือเฝาอยูหนาบานหัวคะแนนของคูแขง  เพื่อไมใหแจกเงินแก
ชาวบานได  หรือไปพูดขมขูหัวคะแนนคูแขงใหหวาดกลัวจนทําใหไมกลาทํางาน 

การปดหมูบาน 
 การปดหมูบานเปนมาตรการที่ฝายการเมืองใชในคืนหมาหอน  (คืนกอนวันเลือกตั้ง)  เพื่อ
สกัดไมใหทีมงานหัวคะแนนคูแขงเขาไปแจกเงินซื้อเสียงในหมูบาน  โดยการใหหัวคะแนนที่เปน
สมาชิก อบต.  กํานัน  ผูใหญบาน  ตํารวจบาน  และกลุมวัยรุน  ตั้งดานตรวจบริเวณทางเขาหมูบาน
โดยอางวา เพื่อรักษาความปลอดภัยกอนวันเลือกตั้ง  โดยจะใชมาตรการนี้ในพื้นที่ที่มีการแขงขัน



กันรุนแรง  และอยูไกลจากเขตเมือง  ในอดีตมีการโปรยเรือใบบริเวณทางเขาหมูบานดวยในชวง
กลางดึก  เพื่อปองกันรถแจกเงินของฝายตรงขาม  ซ่ึงในปจจุบันไมพบปรากฏการณนี้ 

โดยสรุปแลว  รูปแบบการหาเสียง  หาคะแนนของผูสมัครที่เรียกวา  วิชามาร  มีหลาย
รูปแบบ  ซ่ึงจะถูกนํามาใชในบางพื้นที่  บางสถานการณ  ถาพื้นที่ใดมีการตอสูกันรุนแรง  ก็จะใช
วิธีการที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อใหไดชัยชนะในการเลือกตั้ง  กลยุทธเหลานี้นับวันจะทวีความ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
บทสรุป 

นักการเมืองท่ีโดดเดน 
ถาจะแบงยุคการเมืองตามระยะเวลาตาง ๆ  จะพบวาจังหวัดบุรีรัมย  จะมีนักการเมืองที่โดด

เดนในแตละยุค  โดยในยุคแรกตั้งแตป พ.ศ. 2476 (สมัยคณะราษฎร)  ถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธน
รัตน (พ.ศ. 2502)  มีนักการเมืองที่โดดเดน  คือ  นายเสรี  อิศรางกูล ณ อยุธยา (บิดาของพลเอกธรรม
รักษ  อิศรางกูล ณ อยุธยา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมปจจุบัน)  ไดเปนรัฐมนตรีคนแรกของ
บุรีรัมยเมื่อ พ.ศ. 2493 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  อีกทานหนึ่งคือนายสอิ้ง  มารังกุล  
ส.ส. หัวกาวหนา  ซ่ึงเคยเปนแนวรวมเสรีไท  เปนนักการเมืองที่ลงคลุกคลีใกลชิดกับชาวบานมาก  
เคยไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน พ.ศ. 2500  และเกิดการปฏิวัติโดยจอมพลสฤษดิ์  ทําใหตกคางอยูใน
ประเทศจีนถึง 16 ป  ไดกลับมาเมืองไทย ป พ.ศ. 2518 ลงสมัครในนามพรรคสังคมนิยมแหง
ประเทศไทย  แตมาประสบอุบัติเหตุ  รถปกอัพที่นั่งมาถูกรถสิบลอชนเสียชีวิตบริเวณถนนสาย
กรุงเทพ – สระบุรี ในเดือนมกราคม 2518 ขณะกลับจากประชุมเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปของพรรค   
(มีการเลือกตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธุ 2518)  หลายคนวิเคราะหวาสาเหตุมาจากการเมือง 

ยุคท่ี 2 ตั้งแตป พ.ศ. 2512 – 2519 ถือวาอยูในยุครัฐบาลจอมพลถนอม  กิติขจร  จนเกิด
อุบัติเหตุ  14 ตุลาคม  2516  เปนยุคประชาธิปไตยเบงบาน  มีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 
(ซ่ึงถือวาเปนประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งของไทย)  จนไดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  นําโดย 
มรว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  พรรคกิจสังคม  ที่มีโครงการเงินผันสูชนบท  ขบวนการนักศึกษาก็ลงไป
รณรงค  ประชาธิปไตยในชนบท  จนประชาชนตื่นตัวทางการเมืองสูง  บรรยากาศทางการเมืองมี
การปะทะกันของแนวคิดซายจัด – ขวาจัดทั้งทุนนิยม  ศักดินา  สังคมนิยม ฯลฯ  จนนําไปสูความ
วุนวายทางการเมืองจากการชุมนุมเรียกรองตางๆ  การปะทะกัน  จนรัฐบาลตอมานําโดย มรว.เสนีย  
ปราโมช (พรรคประชาธิปตย)  คุมสถานการณไมไดนําไปสูการปฏิวัติยึดอํานาจของคณะทหาร  ที่
นําโดย พล.ร.อ.สงัด  ชลออยู  ในป 2519  นักการเมืองที่โดดเดนของบุรีรัมย  ในชวงนี้  ไดแก  นาย
สวัสดิ์  คชเสนีย (เปน ส.ส. คร้ังแรก ป 2512)  นายสวัสดิ์  ยายจากกรุงเทพฯ มาทําธุรกิจโรงโมหิน  
และทําธุรกิจหลอเสาเข็ม  เสาไฟฟา  CPAC ที่บุรีรัมย  ตั้งแตป 2500  เปนผูสนใจการเมืองแตตน  
เคยเปน ส.ส. 2 สมัย  เปนสมาชิกวุฒิสภา  เปนคูแขงทางการเมืองกับนายชัย  ชิดชอบ (ทําธุรกิจโรงโมหิน
เชนเดียวกัน)  ในทางสังคมนายสวัสดิ์  เคยเปนนายกสภาสถาบันราชภัฏบุรีรัมย (เชนเดียวกับพลเอก
ธรรมรักษ  ที่เปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยคนปจจุบัน)  นายสวัสดิ์ทํางานดานสังคม
มากทําใหเปนที่นับหนาถือตาของคนทั้งจังหวัด  ปจจุบันไดเสียชีวิตแลว  นักการเมืองที่เดนอีกคน
หนึ่งในยุคนี้  คือ  นายประเสริฐ  เลิศยะโส เปน ส.ส. ป 2518  ดวยคะแนนสูงสุดของจังหวัด  ใน
สังกัดพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย  นายประเสริฐมีแนวคิดกาวหนา  หาเสียงแบบเคาะประตูบาน  



ประจวบกับในยุคนั้นกระแสความคิดกาวหนากําลังไดรับความนิยม  โดยเฉพาะคนจนทั้งในเมือง  และ
ชนบท  ทําใหนายประเสริฐ  ไดรับคะแนนบริสุทธิ์ลนหลาม แตการปฏิวัติของทหารเมื่อวันที่ 6  
ตุลาคม  2519  นักการเมืองหัวกาวหนาถูกปราบปราม  นายประเสริฐก็ตองลดบทบาทตนเองลง  แมวาในป  
2548  เขาจะกลับมาลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคมหาชน (ของพลตรี  สนั่น  ขจรประศาสน)แตก็ไม
ประสบผลสําเร็จเชนเมื่อกอนมาก ในชวงเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 มีนักการเมืองบุรีรัมยกอนจะมา
เปน ส.ส. ไดหลบหนีเขาปาไปเปนสหาย  อาทิ  เชน  นายการุณ  ใสงาม  เมื่อออกจากปาไดรับเลือก
เปน ส.ส. ป 2526  นายประกิต  พลเดช  ไดรับเลือกเปน ส.ส. ป 2531  จนปจจุบัน (ปจจุบันเปน 
ส.ส. ไทยรักไทย  ดํารงตําแหนง  ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา  สภาผูแทนราษฎร)   

ยุคท่ีสาม (2522 – 2535)  ภายหลังคลี่คลายตัวทางการเมืองหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 มี
การเลือกตั้งใหม ป 2522  แมนายชัย  ชิดชอบ จะไดเปน ส.ส. สมัยแรกในป 2522 และเปน ตอมาอีก 
3 สมัย แตก็เปนชวงสั่งสมบารมี  นักการเมืองที่โดดเดนของบุรีรัมยในชวงนี้  คือ  ดร.อนุวรรตน  
วัฒนพงศศิริ  สังกัดพรรคชาติไทย  ไดเปน ส.ส. ตั้งแต ป 2519 และเปน ตอมาอีก 4 สมัย  เปนแกน
หลักของพรรคชาติไทยไดเปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รวมรัฐบาลพลเอกชาติชาย 2 ไดดํารง
ตําแหนง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และพลังงาน  จนรัฐบาลลมลงโดยการ
ปฏิวัติของทหาร (รสช.)  ที่นําโดยพลเอกสุนทร  คงสมพงษ  และพลเอกสุจินดา  คราประยูร ในป 
2534 บารมีของ ดร.อนุวรรตน  จึงมีสูงในบุรีรัมยในชวงนี้  แมแตนายเนวินที่ลงเลนการเมืองจนได
เปน ส.ส. ในป 2531 ยังตองพึ่งพาบารมี ดร.อนุวรรตน   ดร.อนุวรรตนเปนคนบานดาน (แตกอน
รวมกับอําเภอเมืองบุรีรัมย)  ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย  และสนามกอลฟ  เกี่ยวดองกับตระกูลขุน
สมรรถการอักษรกิจ  ซ่ึงเปนเจาที่ดินรายใหญในเทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงมีฐานเสียงหนาแนนในเขต
เมืองและบานดาน   นักการเมืองที่โดดเดนในยุคนี้  คือ  นายการุณ  ใสงาม  หลังจากคืนสูเมืองมา
เปนนักพัฒนา (NGO) แลวมาลงสมัครไดเปน ส.ส. สมัยแรก ป 2526 ในเขตอําเภอประโคนชัยบาน
เกิด  ซ่ึงเปน ส.ส. ตอมาอีก 2 สมัย  ในนามพรรคประชาธิปตย  ในสมัยแรกไดรับคะแนนนิยมสูง
จากชาวบาน  จนกลาววาบางพื้นที่ชาวบานเรี่ยรายเงินลงขันเปนคาน้ํามันรถหาเสียงให  เนื่องจากมี
แนวคิดกาวหนา  และมีฝปากกลาในสภา (ซ่ึงหาไดยากในหมู ส.ส. บุรีรัมย)  ทําใหเขามีบทบาทเดน
ในยุคนี้     

ยุคท่ีสี่  (พ.ศ.2535-2540)  หลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ  ภาพของพรรคเทพ  พรรคมารยิ่ง
เปนที่กลาวขวัญในหมูประชาชนมาก  ทําใหกระแสความนิยมในพรรคประชาธิปตยมีสูง  ทาํใหนาย
พรเทพ  เตชะไพบูลย  แกนนําพรรคประชาธิปตยในพื้นที่ไดรับการเลือกตั้งติดตอกัน 4 สมัย  (รวม
กับกอนป 2535 อีก2สมัย)  จนนายพรเทพไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี 2 สมัย  (เปนรัฐมนตรีคนที่ 3 
ของบุรีรัมย)  โดยสมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย  (23  กันยายน  2535)  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม  และรัฐบาลชวน 2  (14 พฤศจิกายน2540)  เปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดลอม  แตในขณะเดียวกันนั้น  นายเนวิน  ชิดชอบ  



เร่ิมมีบทบาทมากขึ้นในทีมพรรคชาติไทย  หลังจากยายมาสังกัดพรรคนี้ในป 2535  ตามคําเชิญชวน
ของ ดร.อนุวรรตนจนสามารถนําลูกทีมในสังกัดพรรคชาติไทยเขาสภาได 3 คนในป 2535  และได 
7 คนในป 2538  (จาก ส.ส. 10 คน)  จนเขาไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  
ในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปะอาชา  (เมื่อ 13 กรกฎาคม 2538)คือเปนรัฐมนตรีคนที่ 4 ของ
บุรีรัมย  และในป 2538 ดร.อนุวรรตนสอบตกไมไดเปนส.ส.  หลังจากยายจากพรรคชาติไทยไปอยู
พรรคชาติพัฒนาโดยแพตอทีมนายเนวินในเขต 1 และในการเลือกตั้งป 2539  ก็พายแพตอทีมนาย
เนวินในเขต 1 อีก  (ไดอันดับ 4)  ทําใหบารมีนายเนวินและเครือขายแผขยายครอบคลุมเกือบทั้ง
จังหวัด  

ยุคท่ีหา  (2540 – 2548)  ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญป 2540  มีหลักการที่
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับพรรคการเมืองใหม  และเปดพื้นที่ใหประชาชนมีสวนรวมทางการ
เมืองมากขึ้นทําใหพรรคไทยรักไทย  ที่นําโดย  พตท.ทักษิณ  ชินวัตร  ประสบความสําเร็จอยางสูง
ในการรณรงคหาเสียงดวยนโยบายประชานิยม  และการรวบรวมกลุมกวนการเมืองจากพรรคอื่นๆ  
เขามารวมกับพรรคตน  นักการเมืองที่โดดเดนมีหลายคน  ไดแก  พลเอกธรรมรักษ  อิศรางกูล  ณ  
อยุธยา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  (2548-ปจจุบัน)  เปนส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือพรรคไทย
รักไทย  (เปนรัฐมนตรีคนที่ 5  ของบุรีรัมย)  เปนผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนบุตรชายนายเสรี   อิศรางกูล  ณ  อยุธยา  (รัฐมนตรีคนแรกของบุรีรัมย)มี
บทบาทในการประสานกลุมกวนการเมืองในบุรีรัมยที่เคยขัดแยงกันใหมารอมชอมกัน  และประสบ
ผลสําเร็จในการเลือกตั้งป 2548  ที่สามารถดึงทีมนายเนวิน  ชิดชอบมารวมกับพรรคไทยรักไทย  
จนพรรคไดส.ส.บุรีรัมยยกจังหวัด  (10คน)  นายพิทักษ  อินทรวิทยนันท  อดีตรองนายกรัฐมนตรี  
สมัยทักษิณ 1 (17 กุมภาพันธ 2544)  เปนส.ส.บัญชีรายชื่อ  เปนเขยบุรีรัมย  (ภรรยาคือ นางพรรณ
ประภา  อินทรวิทยนันท)  เคยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงตางประเทศในสมัยรัฐบาลพลเอก
ชวลิต  ยงใจยุทธ  (25 พฤจิกายน 2539)  เปนคนสนิทของพลเอกชาติชาย  อดีตนายกรัฐมนตรี  นาย
พิทักษสงนางพรรณประภาลงสมัครส.ส. เขต 1 บุรีรัมย  เมื่อป 2544  แตพายแพตอลูกทีมนายเนวิ
นดวยคะแนนไมกี่รอยเสียง  แตไดสรางสีสันทางการเมืองในบุรีรัมยในขณะนั้น  นายโสภณ  เพชร
สวาง  เปนส.ส.บุรีรัมย เขต8 พรรคไทยรักไทยปจจุบันเปนประธานกรรมาธิการกิจการสภาของสภา
ผูแทนราษฎร  เปนอดีตรองประธานสภาผูแทนราษฎร  นายโสภณ  ถือเปนผูอาวุโสทางการเมืองไม
แพนายชัย  ชิดชอบ  ที่เปนส.ส.หลายสมัยมายาวนาน  และบางครั้งก็เปนคูแขงทางการเมืองกัน  
ปจจุบันออกมาทํางานทางสังคมมากขึ้น  เชน  จัดรายการเผยแพรประชาธิปไตยทางวิทยุ  ทํา
กิจกรรมรวมกับศูนยกิจกรรมรวมรัฐสภา – ประชาสังคม  จ.บุรีรัมย  ในการเผยแพรประชาธิปไตยสู
ประชาชน  นายชัย  ชิดชอบ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย  ถือเปนนักการเมืองอาวุโส
ของจังหวัดที่มีบทบาทในสภามายาวนาน  และประสบความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งใหกับ
ตระกูลชิดชอบ  จนเปนตระกูลที่มีบารมีทางการเมืองมากที่สุดในบุรีรัมยขณะนี้  โดยสงบุตรชาย 2 



คนเขาเปน ส.ส.  (โดยคนหนึ่งไดเปนรัฐมนตรีคือนายเนวิน)  บุตรสาวเขาเปนสมาชิกวุฒิสภา  (นาง
อุษณีย)  จึงถือเปนครอบครัวการเมือง  เชนเดียวกับนายบรรหาร  ศิลปอาชา  ที่สุพรรณบุรี  เปนตน
คนสุดทายนักการเมืองที่โดดเดนคือนายเนวิน  ชิดชอบ  แกนนํากลุมบุรีรัมยไทยรักไทย  ปจจุบัน
เปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (2548 – ปจจุบัน)  นายเนวินเติบโตทางการเมือง  มาจาก
การเมืองทองถ่ินเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.)  กอนจะมาเปน ส.ส. สมัยแรกในป 2531  (และ
เปน ส.ส. ติดตอกันมา 7 สมัย)  เคยรวมกับกลุม ส.ส. หนุมหลายคนตั้งกลุม 16  (เชน นายสรอรรณ  
กล่ินประทุม  นายพินิจ  จารุสมบัติ  นายสุชาติ  ตันเจริญ  นายไพโรจน  สุวรรณฉวี  เปนตน)  
เคลื่อนไหวตอรองทางการเมืองในสภา  ไดเปนรัฐมนตรีคร้ังแรกสมัยรัฐบาลนายบรรหาร  ป 2538  
เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  ป พ.ศ. 2540 เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  สมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย ป 2545 เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยและ
กระทรวงเกษตร  (ตามลําดับ)  ในสมัยรัฐบาล พตท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายเนวิน  ไดเปนรัฐมนตรี
หลายสมัย  เนื่องจากสามารถสรางเครือขายการเมืองในทองถ่ินครอบคลุมทั้งในจังหวัดบุรีรัมยและ
หลายจังหวัดในเขตอีสานใต  เชน  บางเขตของสุรินทร  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  เปนตน  โดย
สามารถสรางเครือขายฐานคะแนนตั้งแตระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แกนนําระดับ  หมูบาน  
ตําบล  จนถึงระดับจังหวัด  ผนวกกับการมีน้ําเสียงจากพรรคเหลือเฟอ  การอยูในอํานาจการเมือง
ยาวนาน  จึงทําใหมีความเขมแข็ง  มั่นคง  และตระกูลชิดชอบยังมีบารมีทางการเมืองในจังหวัด
บุรีรัมยไปอีกนาน   

เครือขายและความสําคัญของนักการเมืองในจังหวดั 

เครือขายความสัมพันธระหวางนักการเมือง 

 ในยุคแรก  (พ.ศ.2476-2500)  นักการเมืองของบุรีรัมยมักจะมาจากตระกูลขุนนางหรือ
ขาราชการเปนหลัก  เชน  ปตะเสน  มณีวรรณ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  และ  วิเศษโกสินทร  (ตระกูล
พระยาสุริยวราชวราภัยอดีตเจาเมืองบุรีรัมย)  ตระกูลเหลานี้สมาชิกมักรับราชการมีโอกาสไดรับ
การศึกษาสูง  และเปนเจาที่ดินในเขตเมือง  เชน  ตระกูลวิเศษโกสินทรอดีตเจาเมืองบุรีรัมย  เปนเจา
ที่ดินบริเวณตลาดสดใจกลางเมืองบุรีรัมย  ความสัมพันธระหวางกันของนักการเมืองยังไมชัดเจน
สวนบททํากิจกรรมการเมืองโดยอิสระ  ในทางเศรษฐกิจก็ยังไมไดเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน  
ความสัมพันธกับพรรคการเมืองก็มีนอยเพราะสวนบทสมัครแบบอิสระ 

 ยุคถัดมา  (2512-2535)  เร่ิมมีนักธุรกิจ  นายทุนทองถ่ิน  ผูรับเหมา  เขามาเปนนักการเมือง
จึงเริ่มมีความสัมพันธกันทางธุรกิจ  เชน  นายบุญเยี่ยม  โสภณ  เปนเจาของคายมวย  เปนโปรโม
เตอรจัดชกมวย  นายทอง  เจือกัลพุมานุกูลกิจ  เปนผูรับเหมา  นายสวัสดิ์  คชเสนีย  ทําธุรกิจโรงโม
หิน  เชนเดียวกับนายชัย  ชิดชอบ  นายจําลอง  วงษทอง  ทําธุรกิจเดินรถโดยสาร  สายบุรีรัมย-



กระสัง  และหอพัก  นายสมาน  มณีราชกิจ  ทําโรงสีขาว  เชนเดียวกับนายบัญชา  วัฒนวงศวิสุทธิ์  
นายดนัย  นพสุวรรณวงศ  เปนผูรับเหมา  นายอนุวรรตน  วัฒนพงศศิริ  ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย  
นายสมโภชน  ศิริกุล  ทําธุรกิจปมน้ํามัน  นายเนาว  พฤทธิธรรมกุล  ทําปมน้ํามัน  (เปนอดีต
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย)  นายไพโรจน  ติยะวานิช  ทําธุรกิจโรงโมไมและรับสัมปทานปาไม
ออป. นายพิชิต  ธีระรัชตานนท  รับเหมา  นายตอสู  ลัทธิกุล  ทําปมน้ํามัน  นายวุฒิพงษ  เหลืองอดุม
ชัย  ทําธุรกิจไรออย  จะเห็นไดวากอนมาเลนการเมือง  สวนมากนักการเมืองบุรีรัมยทําธุรกิจใน
ระดับทองถ่ิน  โดยเฉพาะงานรับเหมากอสราง  โรงสี  โรงเลื่อย โรงโมหิน  เดินรถประจําทาง  
ธุรกิจเกษตร  เปนตน จึงเริ่มมีความสัมพันธกันทางธุรกิจ  โดยเฉพาะธุรกิจกอสราง  ตองเชื่อมโยง
กันระหวางธุรกิจโรงโมหิน  ขายวัสดุกอสราง  ปมน้ํามัน  รถขุดขนดิน  ฯลฯ  พวกรับเหมากอสราง
ก็ตองมาซื้อหินบดจากโรงโมหินศิลาชัยของนายชัย  ชิดชอบ  หรือโรงโมนิสิตสวัสดิ์  ของนาย
สวัสดิ์  คชเสนีย  จะมีเพียงนายพรเทพ  เตชะไพบูลย  ที่เปนทุนระดับชาติ  (ที่คนในตระกูลทําธุรกิจ
สถาบันการเงินโรงงานสุรา)  ที่เขามาเปนนักการเมืองบุรีรัมย  หอการคาและสภาอุตสาหกรรมเปน
องคกรที่กลุมทุนธุรกิจในทองถ่ินใชเชื่อมโยงผลประโยชนกัน 
 สําหรับความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับพรรคการเมืองเริ่มเห็นการรวมกลุมตามพรรค
การเมืองที่สงสมัครบาง  ที่เดนชัดคือกลุมพรรคชาติไทย  มีนายอนุวรรตน  วัฒนพงศศิริ  (อดีต
รัฐมนตรีหลายสมัย)  เปนแกนนํา  มีนักการเมืองอื่น ๆ  เชน  นายไพโรจน  ติยะวานิช  นายสวัสดิ์  
คชเสนีย  นายตอสู  ลัทธิกุล  นายบุญเยี่ยม  โสภณ  นายพิชิต  ธีระรัชตานนท  นายประกิต  ผลเดช  
นายวุฒิพงษ  เหลืองอุดมชัย  เปนตนกลุมพรรคประชาธิปตย  มีนายพรเทพ  เตชะไพบูลย  (อดีต
รัฐมนตรีหลายสมัย)  เปนแกนนํา  นักการเมืองที่เชื่อมกัน  เชน  นายดนัย  นพสุวรรณวงศ  นาย
โสภณ  เพชรสวาง  นายการุณ  ใสงาม  นายปณวัตร  เล้ียงผองพันธุ  เปนตน  แตความสัมพันธ
ระหวางนักการเมืองกับพรรคการเมืองยังเปนแบบหลวมๆ  และหลายคนก็ยายสังกัดไปหลายพรรค
การเมือง  ซ่ึงถือเปนเรื่องธรรมดาในการเมืองแบบไทยๆ 
 ในชวงป  2538 – 2548  (ปจจุบัน)  ความสัมพันธระหวางนักการเมืองในจ.บุรีรัมยเร่ิม
เปลี่ยนไป  ภายหลังการเติบใหญทางการเมืองของตระกูลชิดชอบภายใตการนําของนายเนวิน  ชิด
ชอบ  (รัฐมนตรีหลายสมัย)  ทําใหการเมืองในจังหวัดที่กระจายไปหลายขั้ว  กลายมาเปนขั้วใหญขั้ว
เดียวแลวมีกลุมยอยๆ  แตก็มีสายสัมพันธกับขั้วใหญ  โดยการแบงปนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน  
โดยเฉพาะการแขงขันโครงการกอสรางรับเหมา  การแบงงบพัฒนาตางๆ  ลงไปตามเขตเลือกตั้ง
ของนักการเมืองแตละคน 
 
 
 
 



ความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมือง 
 
 สวนความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับนักการเมืองมีความแนบแนนมากขึ้น
โดยเฉพาะภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540  มีบทบัญญัติที่ทําใหส.ส.ตองขึ้นตรงกับ
พรรคมากขึ้น  แตความสัมพันธกับพรรคมักจะทําผานมุงการเมืองที่นักการเมืองผูนั้นสังกัดอยู  
นักการเมืองบุรีรัมยก็มีทั้งสังกัดกลุมบุรีรัมยของนายเนวิน  สังกัดกลุมวังน้ําเย็น  วังพญานาค  และ
วังน้ํายม  ซ่ึงก็คงไมแตกตางกับนักการเมืองจังหวัดอื่นๆ  ในปจจุบันนักการเมืองของจังหวัดบุรีรัมย  
ตางสังกัดพรรคไทยรักไทยทั้งหมด  ซ่ึงกอนหนานี้เคยมีกลุมพรรคประชาธิปตย  ความหวังใหม  
มวลชน  ตางก็โยกยายพรรคบาง  สอบตกบาง  ในการเลือกตั้งป  2548  มีกลุมนักการเมืองสังกัด
พรรคมหาชน  พรรคชาติไทย  ที่รวมตัวกันคึกคัก  แตก็ไมประสบผลสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งที่
ผานมา 
 
ความสัมพันธของกลุมผลประโยชน  เครือญาติกับนักการเมือง 
  
 กลุมผลประโยชนที่สัมพันธกับนักการเมืองมักทําผานแวดวงธุรกิจทีน่กัการเมืองคนนั้นทํา
อยู  อยางกลุมนักการเมอืงที่มีครอบครัว  เครือญาติ  ทําธุรกิจรับเหมากอสรางก็มักจะมี
ความสัมพันธกับกลุมฮั้วประมูลรับเหมา  ซ่ึงในจังหวดัจะมกีลุมใหญกลุมเดียว  นักการเมืองที่มี
ครอบครัวทําธุรกิจโรงโมหิน  โรงสี  โรงเลื่อย  สัมปทานดูดทราย  โรงงานน้ําตาล  โรงงานสุรา  
มักจะเชื่อมความสัมพันธผานสภาอุตสาหกรรมของจังหวัด  ถาทาํธุรกิจคาขาย  ปมน้ํามัน  
อสังหาริมทรัพยและอืน่ๆ  ก็จะเชื่อมสัมพนัธผานหอการคาจังหวัด 
 ในดานความสมัพันธกับองคกรสาธารณะกศุล  นักการเมอืงจะสนับสนนุกิจการขององคกร
กูภยัในพื้นที่เลือกตั้ง  เพราะนักการเมอืงจะใชบริการเก็บศพ  นาํคนเจ็บสงโรงพยาบาล  เปน
กิจกรรมรณรงคหาเสียงของตนดวย  บางครั้งก็อาศัยเครือขายอาสาสมัครกูภัยบางสวนเปน
หัวคะแนนใหดวยและอาศยัเครือขายวิทยุส่ือสารขององคกรเหลานี้ชวยประสานงานเมื่อมีการ
เลือกตั้งดวย  ในดานความสัมพันธเชงิเครือญาติ  สายตระกูลนั้นนักการเมืองในบุรีรัมยมีการ
เชื่อมโยงกันอยู  อยางตระกลูชิดชอบของนายเนวิน  ชิดชอบ  เปนเครือญาติกับตระกูลทองศรีของ
นายทรงศักดิ์  ทองศรี  (ส.ส.ไทยรักไทย  เขต 10)  นายตอสู  ลัทธิกุล  ส.ส.หลายสมัย  เปนนอง
ภรรยาของ  พตอ.สุรพงษ  ไผนวล  สว.บุรีรัมย  (ปจจุบนั)  ที่เดนชดัคอืตระกูลชิดชอบมีสมาชิกใน
ตระกูลเปนนกัการเมืองระดบัชาติ  5  คน  คือ  นายชัย  ชิดชอบ  (บดิา)ส.ส.  นายเนวิน  ชิดชอบ  
(บุตร)ส.ส.  นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  ส.ส.เขต 3  (บุตร)  นางกรุณา  ชิดชอบ  (ภรรยานายเนวนิ)  
ส.ส.เขต 2  นางอุษณีย  ชิดชอบ  (บุตรี)  สว.บุรีรัมย 
 



 
รูปแบบวิธีการหาเสียง 
 
 รูปแบบการหาเสียงในยุคแรก  (2476 - 2500)  จะใชวิธีการที่ตัวผูสมัครส.ส.  เขาไปหาเสียง
ดวยตนเองในหมูบาน  โดยไปจัดแสดงมหรสพฉายภาพยนตร  แลวข้ึนปราศรัยหาเสียง  มกีารตดิ
ใบปลิวหาเสยีงดวย  บางครั้งใชวิธีหาเสยีงแบบเคาะประตูบาน  ผูสมัครหาสุราไปดื่มและกินตมไก
กับชาวบาน   
 ในยุคถัดมา  (2512 – 2519)  การหาเสียงนอกจากใชรูปแบบเดิมโดยจัดมหรสพโดยฉาย
หนัง  มีดนตรีแสดง  มีบริการตัดผมฟรีแลว  ผูสมัครปราศรัยหาเสยีง  และเริ่มมีการแจกสิ่งของ
อุปโภค  บริโภค  ใหชาวบาน  เชน  หมาก  พลู  ยาแกปวด  น้ําปลา  รองเทา  เปนตน  ในยุคกอนการ
ปฏิรูปการเมือง  (2522 – 2540)  การหาเสยีงเริ่มมีการแจกเงินควบคูกับสิ่งของ  เชน  เสื้อ  ผาถุง  ลูก
เปด  กลาไม  เปนตน  และเริ่มมีการจัดตั้งเครือขายหัวคะแนน  ผูนําทองถ่ิน  ผูนําสตรี  ครู  
ขาราชการในทองถ่ิน  โดยจัดตั้งถึงระดับชุมชนหมูบาน  ทําใหการควบคุมคะแนนเสียงของผูสมัคร
มีประสิทธิภาพมาก  และไมตองลงไปปราศรัยหาเสยีงเองเหมือนเมื่อกอน  เพราะมีการนําการ
จัดการเครือขายแบบธุรกิจขายตรงมาใชกับเครือขายหัวคะแนน  นอกจากนีย้ังมีการติดตามดูแล
เครือขายหัวคะแนนอยางตอเนื่อง  เชน  จดัเงินกองทุนใหกลุมแมบาน  การจัดอบรมและพาไปดูงาน
ตางจังหวัดและแจกเบีย้เล้ียง  การจัดงานเลีย้งโตะจนีเปนระยะ  สําหรับหัวคะแนนฝายตรงขามจะใช
การขมขู  การปดหมูบานไมใหเขาไปแจกเงินหาเสียงของคูแขงใหชาวบานได  สําหรับการทุจริตใน
กระบวนการจดัการเลือกตั้ง  เชน  การเวียนเทียน  ไพไฟ  คณะกรรมการไมเปนกลางก็พบเหน็บาง
แตมีความซับซอนของการทุจริตมากขึ้น 
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