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โครงการสํารวจเพ่ือประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ิน: จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงคเพ่ือรูจัก 

นักการเมืองท่ีเคยไดรับเลือกตั้งในจังหวัดยโสธร เครือขายความสัมพันธของนักการเมืองในจังหวัด

ยโสธร  บทบาทของเครือขายและกลุมผลประโยชนในการสนับสนุนนักการเมืองถ่ินยโสธร กลวิธีใน

การหาเสียงของนักการเมืองถ่ินยโสธร โดยการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ และ 

การสังเกตการณในพ้ืนท่ีของผูวิจัย ขอมูลท่ีไดนํามาประมวล จัดระบบ วิเคราะหแลวนํามาเสนอโดย

การพรรณนาวิเคราะห 

 ผลการศึกษาพบวา นักการเมืองถ่ินยโสธรจําแนกได 3 กลุมใหญ คือ กลุมนักส่ือสาร 

มวลชน  กลุมครู อาจารย ขาราชการเกา และนักกฎหมาย กลุมนักการเมืองทองถ่ินและนักธุรกิจ 

เครือขายสายสัมพันธท่ีพบจะเปนบิดา–บุตร 1 คู นอกนั้นจะเปนการเช่ือมโยงเครือขายกับกลุม 

ผลประโยชนทางการเมืองในระดับทองถ่ิน กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และกลุมผลประโยชน

ทางสังคม และวัฒนธรรม พรรคการเมืองคือกลุมผลประโยชนทางการเมือง มีบทบาทสูงตอ 

นักการเมืองถ่ินยโสธร นักการเมืองถ่ินยโสธรมีการเปล่ียนสังกัดพรรคตามวาระของรัฐบาล โดย

พรรคใดเปนรัฐบาลบริหารประเทศ นักการเมืองถ่ินยโสธรก็สังกัดพรรคนั้น สวนกลวิธีสําคัญใน 

การหาเสียงไดแก การลงพ้ืนท่ีพบประชาชนโดยสมํ่าเสมอ การใหความอุปถัมภชวยเหลือใน 

รูปแบบตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 The  survey  project  for  compilation  of  data  on  locally  based  politician: 

Yasothon  Province  aimed  to  understand  the  politicians  who  had  been  elected  in  

Yasothon  Province  with  reference  to  their  networks  and  the  roles  of  interest  groups,  

as  well  as  their  vote-gaining  techniques.  For  the  purposes  of  this  project,  related  

documents  and  literatures  were  examined.  The  data  in  the  field  were  collected  with  

interviewing  and  observation  by  the  researcher  and  assistant  team.  Then  the  obtained  

data  were  complied,  systematized,  and  analyzed.  The  research  report  was  presented  

by  means  of  analytical  description. 

 The  findings  of  the  study  were  as  follows: Classified  by  background,  the  

Yasothon  politicians  comprised  of  three  categories: mass  medias men,  teachers  or  

retired  government  officials  or  lawyers,  and  local  administrative  organization  officers  

or  businessmen.  By  kinship  network  and  relationship,  there  was  a  father-child  pair,  

the  other  interest  groups  were  economic,  social  and  cultural  groups  which  had  been  

connected  by  the  local  politicians’  interest  groups. 

 Political  Parties  in  Bangkok  played  the  major  roles  to  support  the  election  

winning  in  Yasothon  province.  Usually,  the  dominant  ones  were  the  government  

parties.  The  Yasothon  Members  of  Parliament  are  always  in  service  of  governmental  

side.  Their  major  vote-getting  techniques  were,  local  visitation  to  meet  people,  

speech  making  and  patronage  in  various  forms  and  participation  in  any  social  

activities  in  communities.  
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บทที่  1 
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และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดยโสธร 

 

เกร่ินนํา 

 

 โครงการสํารวจเพ่ือประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธรเปนสวนหนึ่งของ 

โครงการสํารวจเพ่ือประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ ท่ีสํานักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกลา ไดจัดสรรทุนสนับสนุนใหนักวิชาการในพ้ืนท่ีดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล

ทําการวิจัย โดยมีฐานคิดวาการเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยตั้งแตป พ.ศ.

2475 เปนตนมา ไดสรางระบบการเมืองในรูปแบบท่ีใหประชาชนเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนา

ท่ีกําหนดนโยบายสาธารณะท้ังในระดับชาติ เพ่ือทําหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไดดําเนิน

การมาหลายรูปแบบ และพัฒนาข้ึนตามลําดับ 

 อยางไรก็ตามคงมิอาจปฏิเสธไดวา การศึกษาการเมืองการปกครองไทยที่ผานมายังคง 

มุงเนนไปท่ีการเมืองระดับชาติเปนสวนใหญ ส่ิงท่ีขาดหายไปของภาคการเมืองท่ีศึกษากันอยูก็คือ 

ส่ิงท่ีเรียกวา “การเมืองถิ่น” ท่ีเปนการศึกษาเร่ืองราวของการเมืองท่ีเกิดข้ึนในอาณาบริเวณของ

ทองถ่ินท่ีเปนจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีเปนภาพคูขนานไปกับการเมือง

ระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง เพราะในขณะที่เวทีการเมือง ณ ศูนยกลางของประเทศกําลังเขมขนไป

ดวยการชิงไหวชิงพริบของนักการเมืองในสภา และพรรคการเมืองตางๆ การเมืองอีกดานหนึ่งใน

พ้ืนท่ีจังหวัด บรรดาสมัครพรรคพวก และผูสนับสนุนท้ังหลาย  ก็กําลังดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษา

ฐานเสียงในพ้ืนท่ีดวยเชนกัน และทันทีท่ีภารกิจในสวนกลางส้ินสุดลง การลงพื้นท่ีพบประชาชนตาม

สถานท่ีตาง ๆ และการรวมงานบุญงานประเพณี เปนส่ิงท่ีนักการเมืองผูหวังชัยชนะในการเลือกตั้งจะ

ตองปฏิบัติใหไดอยางท่ัวถึงมิใหขาดตกบกพรอง 

 ภาพตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด ไดสะทอนใหเห็นถึงหลายสิ่งหลายอยางของการเมืองไทยท่ี

ดําเนินมาอยางตอเนื่องเปนเวลาอันยาวนาน ในแงมุมท่ีอาจถูกมองขามไปในการศึกษาการเมืองระดับ

ชาติ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจทําการศึกษา เพ่ือเติมเต็ม 

องคความรูท่ีขาดหายไป และสิ่งท่ีไดทําการศึกษาคนพบนาจะสามารถชวยใหเขาใจการเมืองไทยได

ชัดเจนมากข้ึน 

การศึกษา “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จังหวัดยโสธร 

หนังสือ “นักการเมืองถิ่นจังหวัดยโสธร” จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุเพ่ือทราบถึงนักการเมืองถ่ิน

ท่ีเคยไดรับการเลือกตั้ง ทราบถึงเครือขายความสัมพันธ ของนักการเมือง รวมถึงกลุมผลประโยชน

ตางๆ และเครือขาย บทบาทของกลุมผลประโยชน ในการสนับสนุน นักการเมือง และทราบถึง 



 

 

บทบาทของพรรคการเมือง ในการสนับสนุน สัมพันธกับนักการเมือง ตลอดจนทราบถึงวิธีการ 

หาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัดยโสธร  

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดจํากัดขอบเขต ทางภูมิศาสตร โดยผูวิจัยจะศึกษาการเมือง 

ของนักการเมืองถ่ินระดับชาติ เฉพาะกรณีของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของจังหวัดยโสธร ท้ัง 4 

เขต 9 อําเภอ ไดแก อําเภอเลิงนกทา อําเภอไทยเจริญ อําเภอกุดชุม อําเภอทรายมูล อําเภอปาติ้ว 

อําเภอเมืองยโสธร อําเภอคําเข่ือนแกว อําเภอมหาชนะชัย และอําเภอคอวัง และขอบเขตเก่ียวกับ

เวลา โดยผู วิจัยจะศึกษาการเมืองของนักการเมืองถ่ินระดับชาติ เร่ิมตั้งแตท่ีจังหวัดยโสธร 

ไดแยกการปกครองออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2515 จนถึงปจจุบัน  

(19 เมษายน 2549) 

 

    

 

 

 

 

 

  



 

 

บทที่  2 

ขอมูลทั่วไปและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ขอมูลทั่วไป 

 2.1.1  ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดยโสธร 

  จังหวัดยโสธร มีประวัติความเปนมาอันยาวนานกวา 200 ป เก่ียวพันกับเมืองหนอง 

บัวลําภู และอุบลราชธานี ไดรับการยกฐานะ เปนเมืองมาตั้งแตสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย ในยุคปฏิรูปการปกครอง หัวเมืองอีสาน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมืองยโสธร ถูกยุบรวมอยูกับ หัวเมืองฝายตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ึนตรงตอ

เมืองอุบลราชธานี เม่ือมีการยกเลิกมณฑล ในป พ.ศ.2443 ยโสธรไดเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัด

อุบลราชธานี จนกระท่ัง คณะปฏิวัติ ไดมีประกาศ ฉบับท่ี 70 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2515  

ยกฐานะอําเภอยโสธร เปนจังหวัดยโสธร โดยมีผลบังคับตั้งแต 1 มีนาคม 2515 มีอําเภอตางๆ มา

รวมในเขตปกครอง จังหวัดยโสธร คือ อําเภอ ยโสธร คําเข่ือนแกว มหาชนะชัย ปาติ้ว เลิงนกทา 

และกุดชุม 

 2.1.2  ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ยโสธรตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพฯ โดย

ทางรถยนต ประมาณ 552 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 4,161.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

2,600,902.5 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ดและมุกดาหาร 

 ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดอํานาจเจริญและอุบลราชธานี 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ด 

 2.1.3  การปกครอง 

 จังหวัดยโสธร มีการบริหาร การปกครอง 2 รูปแบบ คือ 

 1)  ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประกอบดวย 

 1.1)  ระดับจังหวัด มีสวนราชการ จากกระทรวงตางๆ ทุกกระทรวง ท่ีมีการ

บริหารสวนภูมิภาค สงขาราชการ เจาหนาท่ี มาปฏิบัติราชการ ใหบริการแกประชาชน 

 1.2) ระดับอําเภอ ประกอบดวย 9 อําเภอ ไดแก อําเภอเลิงนกทา อําเภอ 

ไทยเจริญ อําเภอกุดชุม อําเภอทรายมูล อําเภอปาติ้ว อําเภอเมืองยโสธร อําเภอคําเข่ือนแกว 

อําเภอมหาชนะชัย และอําเภอคอวัง (จังหวัดยโสธรมีตําบล 78 ตําบล 875 หมูบาน) 

  



 

 

2)  ราชการบริหารสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

 2.1) องคการบริหารสวนจังหวัด  1  แหง 

 2.2) องคการบริหารสวนตําบล    78  แหง 

 2.3) เทศบาลเมือง                       1  แหง   

   (เทศบาลเมืองยโสธร) 

 2.4) เทศบาลตําบล              8  แหง  

(เทศบาลตําบลสามแยก เทศบาลตําบลเลิงนกทา  

เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา เทศบาลตําบลทรายมูล  

เทศบาลตําบลปาติ้ว เทศบาลตําบลคําเข่ือนแกว  

เทศบาลตําบลฟาหยาด และเทศบาลตําบลคอวัง) 

 2.1.4  ดานการเมือง 

 การเมืองเร่ืองการเลือกตั้งของจังหวัดยโสธรนั้น เร่ิมมีการบันทึกนับตั้งแตไดแยกการ 

ปกครอง ออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เม่ือ พ.ศ.2515 และในยุคนั้นเปนยุคของการปกครอง

ประเทศโดยคณะปฏิวัติ จังหวัดยโสธรไดมีโอกาสเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังแรก เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 

พ.ศ.2518 การเลือกตั้งคร้ังนั้นเปนการเลือกตั้งแบบรวมเขต ท้ังจังหวัด มี ส.ส. ไดท้ังส้ิน 3 คน  

ดังตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1   ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยโสธร เม่ือ 26 มกราคม 2518  

  (เรียงตามลําดับคะแนน) 

 

ช่ือผูสมัคร พรรค คะแนน 

นายอุดร ทองนอย สังคมนิยมฯ 27,280 

นายสุทิน ใจจิต เกษตรสังคม 27,183 

นายประยงค มูลสาร สังคมนิยมฯ 24,147 

ส.ต.ท.ผอง เดชเสน ธรรมสังคม 23,262 

นายสาตร ไกรศรีวรรธนะ เกษตรสังคม 21,944 

นายลวน ประสพดี ธรรมสังคม 11,858 

นายสําเริง เจริญชัย สันติชน 11,721 

ที่มา:  สัมฤทธิ์ มีวงศอุโฆษ (2529) 



 

 

 ผูท่ีไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. จังหวัดยโสธร คร้ังแรก คือผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด เรียงลําดับ 

3 คนแรก ไดแก  

1) นายอุดร ทองนอย 

2) นายสุทิน ใจจิต 

3) นายประยงค มูลสาร 

จังหวัดยโสธรมีการเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 4 เมษายน 2519 ผลปรากฏตามตาราง

ท่ี 2.2 โดยผูท่ีไดรับเลือกตั้ง คือผูท่ีไดคะแนน เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย 3 คนแรก คือ 

ตารางที่ 2.2   ผลการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดยโสธร เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2519  

    (เรียงตามลําดับคะแนน) 

 

ช่ือผูสมัคร พรรค คะแนน 

นายสุทิน ใจจิต ประชาธิปตย 35,112 

ส.ต.ท.ผอง เดชเสน ธรรมสังคม 25,010 

นายสุชาติ สกุลบัวพันธ ประชาธิปตย 24,407 

นายพิทักษ ศิริวาลย ประชาธิปตย 21,670 

นายวิญู ยุพฤทธิ์ สังคมชาตินิยม 20,937 

นายบรรจง นิจพานิชย กิจสังคม 19,538 

นายวิศิษฏ วิเศษรัตน ชาติไทย 18,282 

ที่มา: สัมฤทธิ์ มีวงศอุโฆษ (2529) 

 ส.ส.ในปนี้มี 3 คนเทาเดิม ผูท่ีไดรับเลือก คือ  

1) นายสุทิน ใจจิต  

2)  ส.ต.ท.ผอง เดชเสน   

3)  นายสุชาติ สกุลบัวพันธ  

(ในการเลือกตั้งคร้ังนี้ กระแสความนิยม พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย ไดหายไป) 

 การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 3 ของจังหวัดยโสธรมีข้ึนในวันท่ี 22 เมษายน 2522 มีประชาชน

ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ ถึงรอยละ 

77.11 ในขณะน้ีผูไปใชสิทธิโดยเฉล่ียท้ังประเทศ มีเพียงรอยละ 44.57 (สุขุม นวลสกุล อางถึงใน

ถม ทรัพยเจริญ 2523: 7) ในการเลือกตั้งคร้ังนี้ผูท่ีไดรับเลือกเปน ส.ส. 3 คน คือ  



 

 

 1)  นายสํารวย  จันทนป  พรรคกิจสังคม ได 38,797 คะแนน 

 2)  นายวิญู  ยุพฤทธิ์  ไมสังกัดพรรค ได 31,150 คะแนน 

 3)  นายสาตร  ไกรศรีวรรธนะ  พรรคกิจสังคม ได 29,420 คะแนน 

 การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 4 ของจังหวัดยโสธร เปนการเลือกตั้งท่ัวไป การเลือกตั้งมีพรอมกัน

ท่ัวประเทศ ในวันท่ี 18 เมษายน 2526 ผลการเลือกตั้งปรากฏ ตามตารางท่ี 2.3 

ตารางที่ 2.3   ผลการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดยโสธร เม่ือ 18 เมษายน 2526 

  (เรียงตามลําดับคะแนน) 

 

ช่ือผูสมัคร พรรค คะแนน 

นายเรืองวิทย  พันธุสายเช้ือ กิจสังคม 51,575 

ส.ต.ท.ผอง  เดชเสน กิจสังคม 49,498 

นายสุทิน  ใจจิต สยามประชาธิปไตย 38,685 

นายพีรพันธุ  พาลุสุข ชาติไทย 36,144 

นายวิญู  ยุพฤทธิ์ กิจสังคม 26,468 

นายสาตร  ไกรศรีวรรธนะ สยามประชาธิปไตย 22,038 

นายราชัย  จารุภาพ ชาติไทย 16,943 

ที่มา: สัมฤทธิ์ มีวงศอุโฆษ (2529) 

ผูไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. คือ  

1) นายเรืองวิทย  พันธุสายเช้ือ   

2) ส.ต.ท.ผอง  เดชเสน  

3) นายสุทิน  ใจจิต  

ในการเลือกตั้งส.ส.คร้ังนี้ มีรายละเอียดการใชสิทธิเลือกตั้งตามตารางที่  2.4 

 

 

 

  



 

 

ตารางที่ 2.4   แสดงจํานวนผูมีสิทธิ ผูใชสิทธิเลือกตั้ง ในวันท่ี 18 เมษายน 2526  

 แยกตามอําเภอ 

 

อําเภอ ผูมีสิทธิ ผูใชสิทธิ รอยละ 

1. เมืองยโสธร 46654 35,216 75.48 

2. กุดชุม 21,985 15,331 69.73 

3. คําเข่ือนแกว 26,387 18,880 71.55 

4. ปาติ้ว 11,612 11,201 96.46 

5. มหาชนะชัย 19,757 14,204 71.89 

6. เลิงนกทา 32,708 29,806 91.13 

7. ก่ิง อําเภอทรายมูล 9,992 8,514 85.21 

8. ก่ิง อําเภอคอวัง 8,.79 7,912 97.93 

รวม 117,174 141,064 79.62 

ที่มา:  สัมฤทธิ์ มีวงศอุโฆษ (2529) 

  

ในป พ.ศ.2528 ส.ต.ท.ผอง เดชเสน ส.ส.ยโสธร พรรคกิจสังคม ไดถึงแกกรรม ไดมีการ

เลือกตั้งซอม ผูท่ีไดรับเลือกเปน ส.ส. แทนตําแหนงท่ีวางคือ ดร.พีระพันธ พาลุสุข 

 การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 5 ของจังหวัดยโสธร มีข้ึน ในวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2529 เปน

การเลือกตั้งแบบรวมเขตท้ังจังหวัด มี ส.ส. ได 3 คน มีผูสมัครท้ังส้ิน 36 คน ผลการเลือกตั้ง เรียง

ตามลําดับคะแนน เรียงจากมากไปหานอย ดังตารางท่ี 2.5 

ตารางที่ 2.5   ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ยโสธร เม่ือ 27 กรกฎาคม 2529 เรียงตามลําดับคะแนน 

 

ลําดับที่ ช่ือ/ สกุล พรรค คะแนน หมายเหตุ 

1 นายวิสันต  เดชเสน กาวหนา 73,044 ไดรับเลือกตั้ง 

2 นายวิทูรย  วงษไกร ปวงชนชาวไทย 45,622 ไดรับเลือกตั้ง 

3 นายพีรพันธุ  พาลุสุข ประชาธิปตริย 41,397 ไดรับเลือกตั้ง 

4 นายอุดร  ทองนอย กาวหนา 32,509 ไมได 



 

 

ลําดับที่ ช่ือ/ สกุล พรรค คะแนน หมายเหตุ 

5 พล.ต. ระวี  วันเพ็ญ ปวงชนชาวไทย 30,919 ไมได 

6 นายสุทิน  ใจจิต สหประชาธิปไตย 30,743 ไมได 

7 พ.ต.ต.สุขุม  พันุเพ็ง ชาติไทย 24,137 ไมได 

8 นายวิศิษฐ  วิเศษรัตน ชาติประชาธิปไตย 22,730 ไมได 

9 นายสวาท  ไชยสัจ สหประชาธิปไตย 18,770 ไมได 

10 นายสํารวย  จันทนป ปวงชนชาวไทย 17,054 ไมได 

11 นายประยงค  มูลสาร ประชาธิปตย 16,973 ไมได 

12 นายโกวิท  สมพรชัย สหประชาธิปไตย 16,772 ไมได 

13 นางพิสมัย  ภัตรนิกร ประชาธิปตย 16,737 ไมได 

14 นายอุทัย  นามวงศ กาวหนา 11,633 ไมได 

15 ส.อ.ทวี  วรรณโร ประชากรไทย 9,825 ไมได 

16 ส.อ.สํารอง  แกวผล ชาติไทย 4,673 ไมได 

17 จ.ส.ต. ชวงชัย  คานทอง กิจประชาคม 4,094 ไมได 

18 นายตรีพร  พันธุเพ็ง ชาติไทย 2,809 ไมได 

19 นายอาคม  จวนสาง กิจประชาคม 2,754 ไมได 

20 นายชนะ  นามศรีโครต ประชากรไทย 2,058 ไมได 

21 นายสงวน  ศรีวิเศษ กิจประชาคม 1,511 ไมได 

22 นายจําเนียร  อินนุพัฒน ประชากรไทย 1,197 ไมได 

23 นายวิชัย  ประถม ชาติประชาธิปไตย 1,126 ไมได 

24 นายมังกร  ภาระเวช เสรีนิยม 899 ไมได 

25 นายแสงไทย  รูปดี แรงงานประชาธิปไตย 894 ไมได 

26 พ.ต.มงคล  วงศเกรียงไกร รักไทย 653 ไมได 



 

 

ลําดับที่ ช่ือ/ สกุล พรรค คะแนน หมายเหตุ 

27 นายเรือง  ไชยชนะ รวมไทย 573 ไมได 

28 นายวันรบ  พรชัย เสรีนิยม 571 ไมได 

29 นายมานพ  อบรม ชาติประชาธิปไตย 532 ไมได 

30 นายสํานวน  งามสุข เสรีนิยม 525 ไมได 

31 นายอาภรณ  สุทธิอาคาร รักไทย 481 ไมได 

32 นายสุนทร  โคตะวัน แรงงานประชาธิปไตย 401 ไมได 

33 นายสมใจ  ทองบุราณ แรงงานประชาธิปไตย 376 ไมได 

34 นายสุพรรณ  พวงมะลิ รวมไทย 355 ไมได 

35 นายฉายนิตย  เช้ือบัณฑิตย รักไทย 329 ไมได 

36 นายเหลา  บุญโกฏิ รวมไทย 323 ไมได 

ที่มา:  มนุชญ  วัฒนโกเมร  ขอมูลพ้ืนฐานพรรคการเมืองปจจุบัน 2529  หนา663- 664 

การเลือกตั้งคร้ังท่ี  6  ของจังหวัดยโสธรไดมีข้ึนเม่ือ  24  กรกฎาคม  2531  ผลการเลือก

ตั้งปรากฏตามตารางท่ี 2.6 

ตารางที่ 2.6   ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ยโสธร เรียงตามลําดับคะแนน ป พ.ศ. 2531 

 

ลําดับที่ ช่ือ/สกุล พรรค คะแนน หมายเหตุ 

1 นายพีระพันธ  พาลุสุข ประชาชน 51,727 ไดรับเลือก 

2 นายอุดร  ทองนอย ประชาธิปตย 49,469 ไดรับเลือก 

3 นายวิสันต  เดชเสน ชาติไทย 46,911 ไดรับเลือก 

4 นางอุบล  บุญญชโลธร รวมไทย 36,140 ไมได 

5 นายวิฑูรย  วงษไกร กิจสังคม 27,690 ไมได 

6 นายสํารวย  จันทนป ปวงชนชาวไทย 22,656 ไมได 

7 ด.ต.พิชัย  ทองเฟอง ปวงชนชาวไทย 22,019 ไมได 



 

 

ลําดับที่ ช่ือ/สกุล พรรค คะแนน หมายเหตุ 

8 นายราชัย จารุภาพ ปวงชนชาวไทย 21,966 ไมได 

9 นายพิชพต  โสมณวัตร ราษฎร 21,144 ไมได 

10 นายสมรรถชัย  ประสพดี เสรีนิยม 19,647 ไมได 

11 พ.ต.ต.สุขุม  พันธุเพ็ง ประชาชน 18,679 ไมได 

12 นายสมบัติ  วอทอง ประชาธิปตย 17,347 ไมได 

13 นายเซ็ง  หลักหาญ กาวหนา 14,523 ไมได 

14 นายประยงค  มูลสาร ประชาธิปตย 13,554 ไมได 

15 นายสุทิน  ใจจิต สหประชาธิปไตย 10,931 ไมได 

16 นายอาคม  จวนสาง ประชาชน 8,939 ไมได 

17 นายจํารัส  ชวงชิง พลังธรรม 8,794 ไมได 

18 นายกุสุมา  ชํานิสาร สหประชาธิปไตย 5,934 ไมได 

19 นายภาดา  อุปยโส พลังธรรม 5,094 ไมได 

20 นายนอย  ศิริชัย พลังธรรม 4,105 ไมได 

21 นายสุทัศน  ศิริ พลังสังคมประชาธิปไตย 3,850 ไมได 

22 นายอวยชัย  สุทธิอาคาร กิจสังคม 3,359 ไมได 

23 นายประโมทย  พวงศรี กิจประชาคม 2,870 ไมได 

24 นายเกรียงศักดิ์  เคราะหดี เกษตรอุตสาหกรรมไทย 2,804 ไมได 

25 นายเชษฐ  พานิชสมบัติ ชาติไทย 2,461 ไมได 

26 นายเรืองชัย  ศรีหากุล เกษตรอุตสาหกรรมไทย 2,357 ไมได 

27 นายทวิช  วงศยะลา รวมไทย 2,260 ไมได 

28 นายสุรเดช  เคราะหดี เกษตรอุตสาหกรรมไทย 2,084 ไมได 

29 นายศิริ สัมพันธมาศ ราษฎร 1,952 ไมได 



 

 

ลําดับที่ ช่ือ/สกุล พรรค คะแนน หมายเหตุ 

30 น.ส.เฉลิมศรี  พราวศรี พลังสังคมประชาธิปไตย 1,915 ไมได 

31 นายเจียม  ศรชัย มวลชน 1,725 ไมได 

32 นายสมบูรณ ศิลากุล มวลชน 1,629 ไมได 

33 นายบุญลอม  ชินมาตย กิจสังคม 1,589 ไมได 

34 นายโพธิ์ชนะ  ไหลริน เสรีนิยม 1,579 ไมได 

35 นายสิทธิกาญจน  รักษณรงค สหประชาธิปไตย 1,442 ไมได 

36 ส.อ.ทวี  วรรณโร ราษฎร 1,402 ไมได 

37 นายมานพ  อบรม เสรีนิยม 1,401 ไมได 

38 นายธีรวัฒน  แดงเกษม ชาติไทย 1,333 ไมได 

39 นายจํานงค  บุญฉวี รวมไทย 1,254 ไมได 

40 นายอาภรณ สุทธิอาคาร กาวหนา 809 ไมได 

41 นายเดชชัย  สุกใส พลังสังคมประชาธิปไตย 746 ไมได 

42 นายสุมิตร   ศิลากุล มวลชน 702 ไมได 

43 จ.ส.ต.ชวงชัย  คานทอง กิจประชาคม 648 ไมได 

44 นายทวีชัย  ศสรีชาติ กาวหนา 638 ไมได 

45 นายสัมฤทธิ์ ปสสุวรรณ กิจประชาคม 479 ไมได 

ที่มา: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, รายงานการเลือกตั้ง 2531 หนา 191-192 

 การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 7 เปนการเลือกตั้งท่ัวไป แบบรวมเขต มี ส.ส. ท้ังหมดได 3 คน 

เทาเดิม การเลือกตั้งมีในวนท่ี 13 กันยายน 2535 ตามตารางท่ี 2.7 



 

 

ตารางที่ 2.7   ผลการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดยโสธร เม่ือ 13 กันยายน 2535 เรียงตามลําดับคะแนน 

 

ลําดับ ช่ือ/สกุล พรรค คะแนน หมายเหตุ 

1 นายวิฑูรณ  วงษไกร กิจสังคม 72,299 ไดรับเลือก 

2 นายสมบูรณ  ทองบุราณ พลังธรรม 66,466 ไดรับเลือก 

3 นายรัชชัย  ศรีลาภ ประชาธิปตย 42,383 ไดรับเลือก 

4 นายวิรุฬห  วงศางาม มวลชน 35,151 ไมได 

5 นายสมบัติ  วอทอง ประชาธิปตย 34,933 ไมได 

6 นายพิน  ทองนอย พลังธรรม 32,387 ไมได 

7 นายพีระพันธ  พาลุสุข ความหวังใหม 31,158 ไมได 

8 นายวิสันต  เดชเสน ชาติไทย 30,138 ไมได 

9 นายประยงค  มูลสาร พลังธรรม 28,479 ไมได 

10 นายรณฤทธิชัย  คานเขต ชาติไทย 25,648 ไมได 

11 นางอุบล  บุญญชโลธร ชาติพัฒนา 24,323 ไมได 

12 นายสุทิน  ใจจิต เสรีธรรม 7,584 ไมได 

13 นายอวยชัย  สุทธิอาคาร กิจสังคม 5,973 ไมได 

14 นายอุดร  ทองนอย ชาติพัฒนา 5,857 ไมได 

15 นายสมบูรณ  โลวิลัย กิจสังคม 5,532 ไมได 

16 นายอาคม  จวนสาง ความหวังใหม 5,521 ไมได 

17 นายวีระศักดิ์  ทองสุทธิ์ ประชาธิปตย 5,180 ไมได 

18 นายอํานวย  แสงแกว ความหวังใหม 5,141 ไมได 

19 นายสงวน  วอทอง ชาติพัฒนา 3,958 ไมได 

20 นายอํานวย  อาชญาทา มวลชน 2,387 ไมได 

21 น.ส.เฉลิมศรี  พราวศรี เสรีธรรม 2,220 ไมได 



 

 

ลําดับ ช่ือ/สกุล พรรค คะแนน หมายเหตุ 

22 น.ส.สุพรรณี  ทองใจ เอกภาพ 2,079 ไมได 

23 นายจินดา  กิริยะ เอกภาพ 1,736 ไมได 

24 นายอภิสิทธิ์  สรางโศก มวลชน 1,695 ไมได 

25 นายสมโพธิ์  ศิริวาลย เสรีธรรม 1,640 ไมได 

ที่มา:  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมวลผลวิเคราะห และติดตามผลการเลือกตั้ง ส.ส.      

        (หนา 120) 

 การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 8 ของจังหวัดยโสธร จัดใหมีข้ึนเม่ือ 2 กรกฎาคม 2538 เปน

การเลือกตั้งแบบแบงเขต โดย จังหวัดยโสธร แบงเปน 2 เขต แตละเขตมี ส.ส. ได 2 คน รวม

เปน ส.ส. ท้ังจังหวัด 4 คน แตละเขตประกอบดวยอําเภอ และตําบลตางๆ ดังนี้ 

 เขต 1 ไดแก อําเภอเมืองยโสธร  อําเภอคําเข่ือนแกว  อําเภอมหาชนะชัย  อําเภอคอวัง 

 เขต 2 ไดแก อําเภอเลิงนกทา  อําเภอไทยเจริญ  อําเภอกุดชุม  อําเภอทรายมูล   

อําเภอปาติ้ว 

 ผลการเลือกตั้ง เปนไปตามตารางที่ 2.8 และ 2.9 

ตารางที่ 2.8   ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 จังหวัดยโสธร เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2538  

                   เรียงตามลําดับ 

 

ลําดับที่ ช่ือ/สกุล พรรค คะแนน หมายเขต 

1 นายรณฤทธิชัย  คานเขต ชาติไทย 42,241 ไดรับเลือก 

2 นายประยุทธ  นิจพานิชย ความหวังใหม 37,428 ไดรับเลือก 

3 นายพรชัย  ไชยาวานิชยกุล ชาติพัฒนา 32,663 ไมได 

4 นายถาวร  บุญแท ความหวังใหม 32,113 ไมได 

5 นายรัชชัย  ศรีลาภ ประชาธิปตย 29,812 ไมได 

6 นายวิฑูรย  วงศไกร กิจสังคม 19,220 ไมได 

7 นายสมใจ  ทองบุราณ พลังธรรม 4,318 ไมได 

8 นายณรงคฤทธิ์  ใจช่ืน พลังธรรม 3,498 ไมได 



 

 

ลําดับที่ ช่ือ/สกุล พรรค คะแนน หมายเขต 

9 นายสุทิน  พิจารณ เอกภาพ 1,767 ไมได 

10 นายจินดา  กวีนนท ประชาธิปตย 1,403 ไมได 

11 นายสุทิน  ใจจิต ดํารงไทย 983 ไมได 

12 นายสมศักดิ์  เทียนมงคล ชาติพัฒนา 897 ไมได 

13 น.ส.รําไพ  มีศิริ เอกภาพ 523 ไมได 

14 นายธงชัย  ทองแสง ชาติไทย 393 ไมได 

15 นายบุญเลิศ  สุวรรณเสนีย เสรีธรรม 241 ไมได 

16 นายหํา  บุคลัง เสรีธรรม 231 ไมได 

17 นายสมบูรณ  โลวิลัย กิจสังคม 227 ไมได 

18 นายสมชัย  สุนทรา ดํารงไทย 104 ไมได 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2538 หนา 102 

ตารางที่ 2.9   ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 จังหวัดยโสธร เม่ือ 2 กรกฎาคม 2538  

                   เรียงตามลําดับคะแนน 

 

ลําดับที่ ช่ือ/สกุล พรรค คะแนน หมายเหตุ 

1 นายสฤษดิ์  ประดับศรี ความหวังใหม 41,867 ไดรับเลือก 

2 นายพีระพันธ  พาลุสุข ชาติไทย 31,322 ไดรับเลือก 

3 นายวิสันต  เดชเสน ชาติไทย 29,774 ไมได 

4 นายสมบูรณ  ทองบุราณ พลังธรรม 25,657  

5 นายอุดร  ทองนอย เสรีธรรม 21,051  

6 นายพูลสวัสดิ์  นาทองคํา เอกภาพ 5,085  

7 นายสรรพสวัสดิ์  จารุภาพ ประชาธิปตย 4,808  

8 นายประยงค  มูลสาร พลังธรรม 4,488  



 

 

ลําดับที่ ช่ือ/สกุล พรรค คะแนน หมายเหตุ 

9 นายวิเชียร  สลับศรี เอกภาพ 4,050  

10 นายสุวัฒน  จิตตจันทร ประชากรไทย 3,763  

11 นางสุรียพร  บุญวิทยชัยกุล กิจสังคม 3,145  

12 นายจําลอง  คงอาจหาญ ประชาธิปตย 1,858  

13 จ.ส.อ.วีระศักดิ์  บุญทศ กิจสังคม 1,440  

14 นายขจัด  สุดสวาท เสรีธรรม 781  

15 นายเชษฐ  พานิชสมบัติ ความหวังใหม 677  

16 นายชัยวัฒน  กิจพัฒนเจริญ มวลชน 364  

17 นายเฉลียว  ทุมโมง ประชากรไทย 108  

18 นายประวัติ  สายอุตสาห    

ที่มา:  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2538 หนา 103 

 การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 9 ของจังหวัดยโสธร เปนการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขต เม่ือวัน

ท่ี 17 พฤศจิกายน 2539 ในคร้ังนั้น จังหวัดยโสธรแบงเปน 2 เขต มี ส.ส. เขตละ 2 คน รวมเปน 

4 คน ผลการเลือกตั้งปรากฏตามตารางท่ี 3.1 (ดูตารางที่ 3.1 บทท่ี 3) 

 การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 10 ของจังหวัดยโสธร เปนการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบงเขต ตาม 

รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จังหวัดยโสธร แบงเขตการเลือกตั้งเปน 4 เขต 

เลือก ส.ส. ไดเขตละ 1 คน เขตตางๆ มีดังนี้ 

 เขตเลือกตั้งท่ี 1  อําเภอเมืองยโสธร 

    อําเภอคําเข่ือนแกว (เฉพาะตําบลยอ) 

 เขตเลือกตั้งท่ี  2  อําเภอมหาชนะชัย  

อําเภอ คอวัง 

    อําเภอคําเข่ือนแกว (เฉพาะตําบลลุมพุก สงเปอย  

นาคํา ดงแคนใหญ แคนนอย กูจาน นาแก กุดกุง) 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3  อําเภอปาติ้ว   

อําเภอทรายมูล 

อําเภอ คําเข่ือนแกว  (เฉพาะตําบล ทุงมน ดงเจริญ เหลาไฮ 

โพนทัน) 



 

 

อําเภอ กุดชุม  (ฉพาะตําบลกุดชุม โนนเปอย กําแมด นาโส  

หวยแกง หนองหมี คําน้ําสราง) 

 เขตเลือกตั้งท่ี 4  อําเภอ เลิงนกทา  

    อําเภอ ไทยเจริญ 

    อําเภอ กุดชุม  (เฉพาะตําบล หนองแหน โพนงาม) 

 สําหรับผูท่ีไดรับเลือก เปน ส.ส. ในคร้ังนั้น ในแตละเขต ใหดูในตารางที่ 2.12 

ตารางที่ 2.10  ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ยโสธร แยกเปนเขต เม่ือ 6 มกราคม2544 

 

 เขตเลือกตั้งที่ ช่ือ/สกุล พรรค คะแนน 

1 น.พ.สุทธิชัย  จันทรอารักษ ความหวังใหม 23,882 

2 นายรณฤทธิชัย  คานเขต ความหวังใหม 38,832 

3 นายวิฑูรย  วงษไกร ไทยรักไทย 20,359 

4 นายวิสันต  เดชเสน ความหวังใหม 29,721 

ที่มา:  หนังสือพิมพ สยามรัฐ ฉบับวันท่ี 15 มกราคม 2544 

การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 11 ของจังหวัดยโสธร เปนการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขต เม่ือวัน

ท่ี 6 กุมภาพันธ 2548 ผลการเลือกตั้งมีดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 2.11   ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 จังหวัดยโสธร จํานวนผูใชสิทธิ บัตรเสีย  

                     และไมประสงคลงคะแนน (อําเภอ เมืองยโสธร  อําเภอ คําเข่ือนแกว  

           เฉพาะตําบลยอ) 

 

หมายเลข ช่ือผูสมัคร พรรค คะแนน ไดลําดับที่ 

1 นายประยุทธ  นิจพานิชย ชาติไทย 11,106 2 

4 นายสมชาย  ภัตรนิกร ประชาธิปตย 972 5 

6 นายสุคนธ  นันตาวัง คนขอปลดหนี้ 372 6 

9 นายสุทธิชัย  จันทรอารักษ ไทยรักไทย 39,142 1 

10 นายวีระศักดิ์  บุญทศ ความหวังใหม 7,296 4 



 

 

หมายเลข ช่ือผูสมัคร พรรค คะแนน ไดลําดับที่ 

11 นายสมหวัง  จําปาหอม มหาชน 9,741 3 

15 วาท่ี ร.ต.อ.สัญญลักษณ  แสงพันธุ ชาติประชาธิปไตย 251 7 

 

จํานวนผูมาใชสิทธิ บัตรเสีย 
ผูไมประสงค 

ลงคะแนน จํานวนผูมีสิทธิ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

100,700 72,961 72.45 2,684 3.68 1,398 1.91 

  ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร 

ตารางที่ 2.12    ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 จังหวัดยโสธร 6 กุมภาพันธ 2548   

                      อําเภอมหาชนะชัย คอวัง คําเข่ือนแกว (เฉพาะตําบลลุมพุก สงเปอย นาคํา  

 นาแก กูจาน กุดกุง แคนนอย ดงแคนใหญ) 

 

หมายเลข ช่ือผูสมัคร พรรค คะแนน ไดลําดับที ่

4 นายประจักษ  เนาวรัตน ประชาธิปตย 5,361 2 

9 นายรณฤทธิชัย  คานเขต ไทยรักไทย 46,672 1 

10 นายกร  ศิรินาม ความหวังใหม 1,216 4 

11 นายอาคม  จวนสาง มหาชน 2,736 3 

 

จํานวนผูมาใชสิทธิ บัตรเสีย 
ผูไมประสงค 

ลงคะแนน จํานวนผูมีสิทธิ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

98,450 59,549 60.49 2,982 5.01 682 1.15 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร 

 

 



 

 

ตารางที่ 2.13   ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 3 จังหวัดยโสธร 6 กุมภาพันธ 2548   

อําเภอปาติ้ว อําเภอทรายมูล  อําเภอคําเข่ือนแกว (เฉพาะตําบลทุงมน ดงเจริญ 

เหลาไฮ โพนทัน) อําเภอกุดชุดม (เฉพาะตําบลกุดชุม โนนเปอย กําแมด นาโส 

หวยแกง หนองหมี คําน้ําสราง) 

 

หมายเลข ช่ือผูสมัคร พรรค คะแนน ไดลําดับที่ 

1 นายอภินันท  เมตตาริกานนท ชาติไทย 18,936 2 

4 นายถาวร   ศรีมันตะ ประชาธิปตย 1,556 3 

9 นายวิฑูรย  วงษไกร ไทยรักไทย 36,822 1 

 

จํานวนผูมาใชสิทธิ บัตรเสีย 
ผูไมประสงค 

ลงคะแนน จํานวนผูมีสิทธิ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

94,237 62,093 65.89 3,574 5.76 1,199 1.93 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร 

ตารางที่ 2.14   ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จังหวัดยโสธร เม่ือ 6 กุมภาพันธ 2548   

                     อําเภอเลิงนกทา อําเภอไทยเจริญ อําเภอกุดชุม (เฉพาะตําบลโพนงาม  

 ตําบลหนองแหน) 

 

หมายเลข ช่ือผูสมัคร พรรค คะแนน ไดลําดับที่ 

1 นายสฤษดิ์  ประดับศรี ชาติไทย 22,311 2 

4 น.ส.ปยะนุช  ทองบุราณ ประชาธิปตย 1,106 4 

9 นายวิสันต  เดชเสน ไทยรักไทย 32,198 1 

10 นายพัฒนา  ชลพันธ ความหวังใหม 282 5 

11 นายพิเชษฐ  สารสุข มหาชน 7,786 3 

 



 

 

 

จํานวนผูมาใชสิทธิ บัตรเสีย 
ผูไมประสงค 

ลงคะแนน จํานวนผูมีสิทธิ 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

100,305 66,995 66.79 2,712 4.05 600 0.90 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร 

การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 12 ของจังหวัดยโสธร เปนการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2549 

การเลือกตั้งคร้ังนี้ เปนการเลือก เพราะมีการยุบสภาเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2549 ในการเลือกตั้ง

คร้ังนี้ มีพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัคร รับเลือกตั้งเพียงพรรคเดียว คือ พรรคไทยรักไทย หมายเลข 2 

ในกรณี เชนนี้ ผูสมัคร จะตองไดรับคะแนนเสียง ไมนอยกวา รอยละ 20 ของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง ปรากฏวา ส.ส.ยโสธรทั้ง 4 เขตคือ เขต 1 น.พ. สุทธิชัย  จันทรอารักษ เขต 2 นาย 

รณฤทธิชัย คานเขต เขต 3 นายวิฑูรย วงษไกร และเขต 4 นายวิสันต เดชเสน ไดคะแนนเกินกวา

รอยละ 20 ทุกคน ซึ่งตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําพิพากษาใหการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 2 เมษายน  

2549 เปนโมฆะ และคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดยึด

อํานาจการปกครองแผนดิน เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549 เปนเหตุใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก 

ผูแทนราษฎรในขณะนั้นตองส้ินสุดลง 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การเมืองเปนกิจกรรมของมนุษยชาติท่ีเก่ียวของสัมพันธกับอํานาจและผลประโยชน 

การเมืองในแตละประเทศแตละสังคมจะมีรายละเอียดแตกตางกันไปตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมทาง

การเมืองของสังคมนั้น ๆ พฤติกรรมทางการเมืองเปนพฤติกรรมรวมหมูกิจกรรมทางสังคมท่ี 

ซับซอน จึงไมสามารถใชทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอธิบายปรากฏการณใหกระจางชัดไดเพียงทฤษฎีเดยีว 

จําเปนจะตองอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหลายทฤษฎีในการอธิบาย 

 การวิจัยคร้ังนี้ก็มิอาจหนีพนสัจธรรมดังกลาวขางตนไปได จึงขอหยิบยกทฤษฎีตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของดังตอไปนี้  

 2.2.1  ทฤษฎีความทันสมัยทางการเมือง (Political Modernizations)  

  ทฤษฎีนี้มีความเช่ือวา การเมืองท่ีทันสมัยตองมีลักษณะเปนรัฐชาติ (Nation 

State) และเปดโอกาสใหสิทธิแกประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจการสาธารณะ (Pye 1966: 8, 

Huntington 1968: 34-9, Inkeles and Smith 1974:4-15) รัฐหรือประเทศท่ีทันสมัยตองมีการ

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูทองถ่ินใหทองถ่ินมีตัวแทนสามารถจัดการการบริหาร

สาธารณะตาง ๆ  ในทองถ่ินได (Black 1966: 13-8 )  



 

 

  ดัชนีสําคัญตัวหนึ่งท่ีใชช้ีวัดความทันสมัยทางการเมืองคือ ระบอบประชาธิปไตย  

(Democratic System) และประชาธิปไตยนั้นมีการถวงดุลอํานาจ มีการเลือกตั้งผูแทนของปวงชน

จากระบบการเมืองแบบหลายพรรค (Hoogvelt 1982: 114-6, Chilcote 1983: 9-10) สําหรับ

ประชาธิปไตยตามตัวหนังสือ หรือตามทฤษฎีนั้นไดมีการนํามาใชในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2475 

อันมี “คณะราษฎร” เปนผูนําในการปฏิวัติยึดอํานาจการปกครองจากสถาบันกษัตริย เปล่ียนจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันมีพระมหากษัตริยทรงไวซึ่งอํานาจสูงสุดในการปกครองมาเปน  

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีพระราชอํานาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

  สําหรับประชาชนสวนใหญของประเทศซึ่งอาศัยอยูในสังคมชนบท วิถีชีวิต 

ความเปนอยูยังผูกติดอยูกับระบบอุปถัมภคานิยมยัง “ใฝสัมพันธ” พ่ึงพิงอยูกับผูมีอํานาจท้ังทาง

เศรษฐกิจ ผูมีอํานาจทางการเมืองการปกครอง ผูมีบารมี หรืออิทธิพล (Local Mafia) ดังนั้นการ

เลือกตั้งผูแทนท่ีผานมาสวนใหญ การใชสิทธิโดยเสรีจึงเปนเพียงทฤษฎีเทานั้น แตในพฤติกรรมท่ี

เปนจริง “ประชาธิปไตยแบบไทย” ยังมีการขายเสียงอยู (Pit 1994: 114) ซึ่ง Kulick and 

Wilson เรียกวา “ประชาธิปไตยแบบวกวน” หรือ  Zigzag Democracy (Kulick and Wilson 

1992) แมแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือ 6 กุมภาพันธ 2548 ก็มีรายงานการซื้อ

เสียงแจกเงินใหแกหัวคะแนนรูปแบบตาง ๆ (ดู วุฒิสาร ตันไชย และคณะ 2548: 85-92)  

 2.5.2  แนวคิดมีเงินนับวานองมีทองนับวาพ่ี 

  สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบทมีคานิยมเดนประการหนึ่ งคือ “การนับ 

เครือญาติ” เคร่ืองช้ีแสดง (Indicator) ท่ีบงบอกเร่ืองนี้ จะดูไดจาก คําพูดจา สนทนาในชีวิต 

ประจําวัน ผูพูดมักจะนิยมใชสรรพนามแทนตัวเองวา “ลูก” หรือ “หลาน” หรือ “นอง” หรือ “พ่ี” 

หรือ “ลุง/ปา”  “นา”  “พอ-แม”  “ปู-ยา/ตา-ยาย”  ขณะเดียวกันผูท่ีสนทนาดวยก็จะถูกเรียก

ขานสรรพนามตาม “วัย/อายุ” ดังกลาวเชนกัน 

  การนับญาติหรือวงศาคณาญาติในสังคมไทยเกิดข้ึนได 3 ประการไดแก 

1) ญาติโดยสายโลหิต ( Consanguineal Kin ) เปนการนับญาติแนวดิ่ง หรือ 

แนวตั้ง คือนับข้ึนไป พอ-แม, ปู-ยา , ตา-ยาย, ทวด และนับตรงลงมาคือ ลูก, หลาน เหลน ซึ่ง

คนไทยมักเรียกรวมวา “ เจ็ดช่ัวโคตร “ นั่นเอง 

2) ญาติโดยการสมรส ( Affined Kins ) เปนญาติในระดับแนวราบหรือแนว

ขนาน การแตงงานยอมกอใหเกิดการขยายเครือญาติ คือ เปนญาติท้ังฝายภรรยา หรือญาติฝาย

สามี เปนญาติท่ี “ เก่ียวดอง “ กัน 

3) ญาติโดยผูกสัมพันธ เคารพนับถือกันแบบ “ วิสาสา ปรม ญา-ติ” ความสนิท

สนมคุนเคย เปนญาติอันสนิท เชน เพ่ือรวมน้ําสาบาน เพ่ือนผูกเส่ียว เพ่ือนเกลอ เพ่ือนอุปการคุณ 

ฯลฯ ความเปนญาติชนิดนี้อาจสืบทอดลงไปถึงช้ันลูกหลานได 

ในสถานภาพ  ( Status ) ญาติ  จะมีบทบาท  ( Role ) ห รือหน า ท่ีต อ กันอย างไร 

ศาสตราจารย ดร. สนิท สมัครการ ไดใหทรรศนะวา “ คนไทยมีญาติเพ่ือเอาประโยชนจากญาติ



 

 

มากกวาท่ีจะมีญาติถึงขนาดมีภาระผูกพันจนขาดความเปนไทของตน” ดังเรามักจะพบเห็นคนไทย

/ครอบครัวไทยท่ียากจนก็จะถูกมองวา “ ไรญาติขาดมิตร” แตถาเม่ือไหรครอบครัวรํ่ารวยม่ังคั่ง ก็

มักจะไดยินคํากลาววา “ มีเงินก็นับวานอง มีทองก็นับวาพ่ี “ ซึ่งการอุปการะชวยเหลือ เจือจุนกัน

ระหวางญาติ ก็ข้ึนอยูกับ ระดับความใกลชิดสนิทสนมของความเปนเครือญาติ ( ดูรายละเอียดใน 

สนิท สมัครการ 2519: 109) ในกิจกรรมทางการเมืองความเปนเครือญาติก็เปนตัวแปรสําคัญอัน

หนึ่งท่ีนํามาเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือก หรือไมเลือกใหการสนับสนุน เพราะอิทธิพลของการส่ัง

สอนอบรม ถายทอดทางวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ดังคําพังเพยไทยท่ีวา “อยาเห็นข้ีดี 

กวาไส”  

 Somsak Srisontisuk ไ ด ศึ ก ษ า  Village Civil Society :A Solution for Ban 

Khum Community Problems (Tambon Khu Muang, Mahachanachai District Yasothon 

Province) ไดพบวา ความสัมพันธของชาวบานในชุมชนบานคุม มีความสัมพันธฉันทเครือญาติ 

แมวา พวกเขาบางคนไมไดเปนญาติโดยสายโลหิต แต ความรูสึกผูกพันตอกันก็เสมือนเครือญาติ 

มีการชวยเหลือสนับสนุนกันเทาท่ีสามารถจะชวยได ( Somsak srisontisuk 2003: 100 )  

 ดารารัตน เมตตาริกานนท และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข ไดศึกษาวิจัย “ ชาวจีนใน

อําเภอสองแหงของจังหวัดยโสธร : การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี “ ในป พ.ศ. 2530 พบวา 

 ชาวจีนท่ีมาตั้งรานคาอยูในเขตสุขาภิบาลทรายมูล กลุมแรกเปนชาวจีนท่ีอพยพมา

จากประเทศจีน ชาวจีนเหลานี้สวนใหญแตงงานกับหญิงชาวพ้ืนเมืองตอมาไดอพยพเขาไปอยู

อําเภอเมืองยโสธร ท่ีเหลืออยูประมาณ 10 ครอบครัวก็เปนรุนลูก-หลาน-เหลน สวนชาวจีนในเขต

สุขาภิบาลกุดชุมพัฒนาสวนใหญเปนชาวจีนท่ีเกิดในเมืองไทย และเปนรุนลูก-หลาน สวนใหญชาว

จีนท้ังสองอําเภอดําเนินธุรกิจการคา เชน รานคาวัสดุกอสราง รับเหมากอสราง การผูกขาดสุราและ

น้ําอัดลม การรับซื้อของปาและพืชเศรษฐกิจอะไหลยนต สินคาเบ็ดเตล็ด เปนนายทุนเงินกูรายใหญ

ในเขตสุขาภิบาลทรายมูล ส่ิงท่ีเหมือนกันสําหรับลักษณะการคาของชาวจีนในเขตทรายมูล และ 

กุดชุม คือ เปนการคาในระบบครอบครัวและเครือญาติ (ดารารัตน เมตตาริกานนท และสมศักดิ์

ศรีสันติสุข 2530: บทคัดยอ)   

2.5.3  แนวความคิดระบบอุปถัมภ 

 แนวความคิดนี้อธิบายพฤติกรรมความสัมพันธของผูคนในสังคมไทยเปนแบบผู

อุป ถัมภ  กับผู รับการอุป ถัมภ  (Patron Client Relationship) รองศาสตราจารย  ดร .ปรีชา  

คุวินทรพันธ ไดแปลผลงานของ Anthony Hall ซึ่งนิยามผูอุปถัมภ (Patron) วา “หมายถึงบุคคล 

ผูมีอํานาจ สถานภาพ ฉันทานุมัติ (Sanction) และอิทธิพล ท่ีไปเก่ียวของสัมพันธกับผูท่ีมีอํานาจ

ดอยกวา หรือผู รับอุปถัมภ (Client) ท่ีตองการความชวยเหลือ หรือปกปองผู อุปถัมภจะได 

ผลประโยชนตอบแทนในรูปสินคา ความจงรักภักดี การสนับสนุนทางการเมือง และบริการใน 

รูปแบบตาง” (ปรีชา คุวินทรพันธุ 2543: 27)  



 

 

 อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพันธุ ไดรวบรวมผลงานวิจัยของนักวิชาการ

หลายทานท่ีใชแนวคิด เร่ือง ระบบอุปถัมภเปนกรอบในการอธิบายโครงสรางสังคมไทย นักวิชาการ

เหลานั้นเปนตนวา Hanks ม.ร.ว.อคิน  รพีพัฒน Wilson VanRoy, Clark Neher (ดูรายละเอียด

ใน อมรา พงศาพิชญ และปรีชา คุวินทรพันธ 2543: บทท่ี1)  นักวิชาการเหลานี้ไดช้ีใหเห็นวา 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีการกําหนดสถานภาพของบุคคลลดหล่ันกันลงมาจากบนสูลาง เม่ือมีการ

ติดตอสัมพันธกันจะเนนความแตกตางระหวางตําแหนง/สถานภาพ เปนการติดตอสัมพันธแบบไม

เทาเทียมกัน หรือ เปนความสัมพันธในแนวดิ่ง ซึ่งความคิดนี้จะใชอธิบายความสัมพันธของผูคนใน

สังคมระดับจุลภาคไดคอนขางชัดเจน  

อมรา พงศาพิชญ และ ดร.ปรีชา คุวินทรพันธ ไดขยายความเกี่ยวกับระบบอุปถัมภตาม

ทัศนะของ ม.ร.ว.อคิน  รพีพัฒนวา “ระบบอุปถัมภเปนผลมาจากความเช่ือของคนไทยในเร่ืองบุญ

กรรมและเร่ืองตายแลวเกิดใหม” ผูท่ีเกิดมาเปนลูกเศรษฐีมีเงินทอง หรือเปนผูมีอํานาจ วาสนา 

ตําแหนงสูง เพราะกรรมดี หรือบุญท่ีสรางสมกันไวแตปางกอน คนเราเกิดมาไมเทาเทียมกัน คน

ไทยตางก็ยอมรับในความแตกตางในฐานะตําแหนงท่ีลดหล่ันเปนข้ัน ๆ วา เปนปรากฏการณ

ธรรมดาหรือปกติของสังคม 

 ผูอุปถัมภมักจะไดรับยกยองใหเปน “เจานาย” หรือ  “หัวหนา” หรือ “ลูกพ่ี” หรือ 

“เฮีย” ขณะท่ีผู รับ อุปถัมภ ก็ ยินยอมท่ีจะเปน  “ผู รับใช” หรือ  “ผูตาม” หรือ  “ลูกนอง”  

สายสัมพันธนี้จะเปนการแลกเปลี่ยนระหวางผูอุปถัมภกับผูรับอุปถัมภเปนตนวา ผูอุปถัมภหรือ 

ผูบังคับบัญชาก็จะสงเสริมสนับสนุนผูรับอุปถัมภใหเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานเปน

พิเศษจากพฤติกรรมความสัมพันธแบบผูอุปถัมภ และผูรับอุปถัมภนี้ไดนําไปสูการสนับสนุนให 

“ลูกพ่ี” ไดรับเลือกเปน ผูใหญบาน กํานัน หรือกลายเปน “หัวคะแนน” สําหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวัฒนธรรมการเมืองไทย ( อมรา พงศาพิชญ และปรีชา คุวินทรพันธ 

2543: 3-5 )  

 Norman Jacobs ไดศึกษาสังคมไทยและพิมพเผยผลแพรการศึกษาวา เศรษฐกิจไทยมี

ลักษณะแบบ “พอขุนอุปถัมภนิยม” (Patrimonial) ซึ่งเปนลักษณะการปกครองตั้งแตสมัยสุโขทัย 

กษัตริยเปรียบเสมือน “พอขุน” ในขณะท่ี ผูใหญบานเปรียบเสมือน “พอบาน” พอมีหนาท่ี 

อุปภัมภชวยเหลือ จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหลูกบาน หรือประชาชน 

 ในชุมชนตาง ๆ ประชาชนในระดับลางจึงมีหนาท่ีปฏิบัติตามคําส่ัง หรือแผนกําหนดการ

พัฒนาจากสวนกลาง ซึ่ งปรากฏการณ แบบนี้  Jacobs เรียกวา “ทันสมัยแต ไม พัฒนา”  

(Modernisation without development) (Jacobs 1971) 

 ปรากฏการณการเมืองระบบพอขุนอุปถัมภของไทยไดรับการยืนยันอีกคร้ังหนึ่งใน วิทยา

นิพนธปริญญาเอกของ ทักษ  เฉลิมเตียรณ ท่ีทําการศึกษา “The Srit Regime 1957-1963” ซึ่ง

ตอมาไดนําเสนอเปนหนังสือวิชาการช่ือ “Thailand: the Politics of Despotic Paternalism” แปล

โดย พรรณี  ฉัตรพลรักษ ม.ร.ว.ประกายทอง  สิริสุข และธํารงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต ใชภาษาไทย



 

 

วา “การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ” (ดูรายละเอียดใน ทักษ เฉลิมเตียรณ 2548: 

161-408 ) 

 2.5.4  แนวคิดกลุมผลประโยชน ( Interest Groups )  

 กลุมผลประโยชน หรือบางทีก็เรียกวา “กลุมกดดัน” (Pressure) หมายถึงกลุม

บุคคลท่ีรวมตัวกัน เพ่ือเรียกรอง ตอสูเพ่ือสิทธิผลประโยชนตาง ๆ เชนกลุมเรียกรองสิทธิสตรี 

กลุมสหภาพแรงงานตอสูเพ่ือขอเพ่ิมคาจาง กลุมสมาคมพอคา กลุมนิสิตนักศึกษา กลุมลูกเสือชาว

บาน พรรคการเมือง เปนตน (ดู จุมพล หนิมพานิช 2545: 22-4) 

 วิทยา  นภาศิริกุลกิจ และสุรพล  ราชภัณฑารักษ (วิทยา นภาศิริกุลกิจ และสุรพล  

ราชภัณฑารักษ  2539: บทท่ี  14) ไดจัดแบงประเภทของกลุมผลประโยชนตามแนวของ

ศาสตราจารย มอริส  ดูแวรเซ (Marice Duverger) เปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ 

  1)  กลุมผลักดันจริง อันไดแก 

  1.1)  กลุมผลักดันเฉพาะกรณี เปนกลุมผลประโยชนท่ีมีจุดมุงหมายทางการเมือง

เฉพาะเร่ือง ในอเมริกา เรียก Lobby 

      1.2)  กลุมผลักดันบางสวน สวนมากจะเปนกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน 

สหภาพแรงงาน สมาคมนายจาง ฯลฯ 

  1.3)  กลุมผลักดันเอกชน เชน สมาคมสตรี สมาคมเยาวชน 

  1.4)   กลุมผลักดันมหาชน เกิดข้ึนโดยหนวยงานของรัฐเพ่ือบีบบังคับใหรัฐบาลมี

นโยบายตามที่กลุมตองการ หรืออาจจะเปนพนักงาน เจาหนาท่ีของรัฐ เปนตน 

   1.5)  กลุมผลักดันภายนอกประเทศ เปนกลุมจากรัฐอ่ืนอาจจะเปนรัฐบาลของ

ประเทศอ่ืน หรือ กลุมองคการระหวางประเทศ เปนตน 

  2)  กลุมผลักดันแฝง เปนองคกรท่ีตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการดานตาง ๆ แกประชาชนท่ัวไป 

เปนตนวา 

   2.1)  กลุมผูเช่ียวชาญ เปนกลุมนักวิชาการเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง เชน สํานักงาน

จัดหาทุนเพ่ือการเลือกตั้ง Lobby เปนตน 

  2.2)  กลุมส่ือสารมวลชน เปนกลุมผลประโยชนแบงเปนหลายรูปแบบเชน  

ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศนเปนตน 

  3)  กลุมผลักดันมวลชน เปนกลุมท่ีแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพมาก มีเครือขาย

ประสานกันท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ เชน ขบวนการตอตานการเหยียดสีผิว  

ขบวนการสันติภาพเขียว (Green Peace) ขบวนการตอสูพิทักษสิทธิสตรี สําหรับในประเทศไทย ก็

มีตัวอยางใหเห็นหลายกลุม เชนสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย กลุมสมัชชาคนจน กลุมยัง

เติรคของนายทหาร จปร. รุนที่ 7 เปนตน 

  



 

 

บรรดากลุมผลประโยชนหรือกลุมผลักดันตาง ๆ ขางตนเม่ือรวมตัวกัน หากมี 

วัตถุประสงคเจรจาตอรองผลประโยชนทางการเมือง เชน การมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย

สําคัญ หรือมีตําแหนงบริหารท่ีมีอํานาจตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากรในการบริหารอาจจะกลาย

รูปเปนพรรคการเมือง ซึ่งกลุมจะมีพลังตอรองไดมากนอยแตไหนข้ึนอยูกับ ขนาดของกลุม  

สถานภาพการยอมรับของสังคมท่ีมีตอกลุม ความสามัคคีของสมาชิกในกลุม ความเปนผูนํา หรือ

ภาวะผูนําของผูนํากลุม (จุมพล หนิมพานิช 2545: 27-30) 

2.5.5  แนวความคิดเร่ืองสังคมเครือขายหรือเครือขายสังคม 

 (The Network Society/Social network)  

 มนุษยเปนสัตวสังคม ตองอยูรวมกันเปนหมูเหลา ชุมชน หรือ สังคม เนื่องจาก

มนุษยตองพ่ึงพาอาศัยแลกเปลี่ยนสัมพันธกับสมาชิกในสังคม การติดตอสัมพันธกันจะ 

ใกลชิด หางเหิน ข้ึนอยูกับระยะหางทางสังคม (Social distance) วามีสายสัมพันธท่ีเปนเครือขาย  

(Network) อ ยู ใน ระดั บ เหนี ย วแน น  (Close-Knit) ห รือก ลุ ม ระดั บหลวม  (Loose-knit)  

การอธิบายพฤติกรรมการติดตอสัมพันธของมนุษยในสังคม โดยใชแนวคิด “เครือขาย”  

(Network) เปนกรอบในการศึกษาวิจัยไดรับความสนใจอยางมากในสหรัฐอเมริกามาตั้งแตป คศ.

1977 (ดูรายละเอียดใน Fararo 1992: 259-60)  

 Fararo ไดอธิยายขยายความเพิ่มเติมตอไปวา แนวคิดเครือขายทางสังคมจัดอยูใน

สาขาหนึ่งของ ทฤษฎีโครงสรางนิยม ( Structuralism ) ซึ่งแนวคิด “เครือขายสังคม” จะใชอธิบาย

ความสัมพันธของสมาชิกในสังคมวา สายสัมพันธจะเหนียวแนน  (เขมแข็ง) หรือหลวม  

(ออนแอ) ข้ึนอยู กับโครงสรางของสังคมถ าเปน สังคมขนาดเล็ก  โครงสรางไมซับซอน  

สายสัมพันธของเครือขายจะเหนียวแนน ในทางตรงกันขามถาเปนสังคมขนาดใหญโครงสราง 

ซับซอน เชนสังคมโลก สายสัมพันธในหมูสมาชิกก็จะโนมเอียงไปในดานหลวมไม ม่ันคง  

ไมเหนียวแนน เชนกรณีความสัมพันธทางการคาของประเทศตางๆ  Fararo 1992: 260-71)  

 Giddens and Turner ไดกลาวถึง การใช “เครือขาย (Network)” วาเปนกรอบ

ทางสังคมวิทยาท่ีไดเขามามีสวนสําคัญมากในการอธิบายคุณลักษณะการรวมและการกระจายของ

บุคคลและกลุมคนโดยเฉพาะอยางย่ิงใชเปนตัวแบบทางคณิตศาสตรท่ีวัดแยกแยะแจกแจงใหเห็น

ถึงระดับความสัมพันธ ใกล-ไกล กับแกนกลางของกลุม หรือ สถาบัน ซึ่งการตีความ ใกล-ไกล 

หรือหางเหินของบุคคลใดข้ึนอยูกับบุคคลนั้นไดรับประโยชนจากกลุมหรือสถาบันตามความ

ประสงคหรือไมเพียงใด (Giddens and Turner 1987: 400-1)  

 Abercrombie, Warde, Soothill, Urry and Walby แหงมหาวิทยาลัย Lancaster 

ไดช้ีใหเห็นวา ในสังคมช้ันสูงของอังกฤษยุครวมสมัย “เครือขาย (Network)” มีสวนสําคัญในการ

ติดตอสัมพันธภายในชนช้ันซึ่งเครือขายอาจจะมีอยูหลายรูปแบบ เชน การสมรส เครือญาติ 

มิตรภาพสัมพันธ สมาคมนักเรียนเกา สายสัมพันธทางธุรกิจการคลัง จากการศึกษาวิจัยในป ค.ศ.

1970 พบวา สามในส่ีของผูบริหารทางการเงินระดับสูงของธนาคารในอังกฤษสําเร็จการศึกษาจาก



 

 

โรงเรียนมัธยมแบบกินนอน (Public School) ช่ือ Eton ซึ่งคร่ึงหนึ่งของชนช้ันสูงพวกนี้เปนศิษย

เกามหาวิทยาลัย ออกซฟอรด และแคมบริดจ รอยละ 75 ของนายทหารยศตั้งแตพลโทข้ึนไปก็

สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมแบบกินนอนประจํา (Public School) เชนกัน (Abercrombei 

and others 1988: 188-92 ) 

ทักษ เฉลิมเตียรณ ไดศึกษาการเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ ก็พบวาใน

สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ขาราชการทหาร-พลเรือน ระดับสูงท่ีไดรับคัดเลือกเขาศึกษาใน 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในระหวางป พ.ศ. 2499 ถึงป พ.ศ. 2506 ก็ลวนแตมีเครือขายทาง

สังคม ท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดียวกัน กลาวคือถาเปนระดับช้ันมัธยมศึกษาสวนใหญก็จะ

เปนศิษยเกา สวนกุหลาบ เทพศิรินทร อัสสัมชัญ วัดเบญจมบพิตร บานสมเด็จเจาพระยา ขณะท่ี

ระดับอุดมศึกษาก็จะเปน  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม  ถาเปนตางประเทศก็จะเปน 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมันนี (ดู ทักษ เฉลิมเตียรณ 2548: 336 )  

เจเรม่ี โบซาแวง (Boissevain) ไดศึกษาเครือขายทางสังคมเก่ียวกับ “เพ่ือนของเพ่ือน  

(Friends of friends)” เขาพบวาเครือขายความสัมพันธระหวางบุคคลจะใกลชิดแคไหนข้ึนอยูกับ

ระยะหางทางสังคม (Social distance) ระหวางบุคคลที่เปนศูนยกลาง กับ เครือขายปริมณฑล ซึ่ง 

โบเซแวง ไดแบงออกเปน 3 เขตปริมณฑล ไดแก 

1) เครือขายใกลชิดสนิทสนม ( Intimate network ) ไดแก บุคคลในครอบครัว ญาติ  

พ่ีนอง เพ่ือนสนิท เปนตน 

2) เครือขายระดับรอง ( Effeetive network ) เปนบุคคลหรือกลุมคนท่ีมีความคุน 

เคย สนิทสนม กับแกนกลางนอยกวากลุมแรก 

3) เครือขายขยาย ( Extended network ) เปนเครือขายในระดับปริมณฑลท่ีบุคคล 

หรือกลุมบุคคลไมรูจักโดยตรงกับแกนกลาง แตสามารถติดตอสัมพันธกับโดยผานเครือขายใกลชิด

อีกช้ันหนึ่งกอน ( ดูรายละเอียดใน Boissevain 1974 )  

 ในชีวิตประจําวันของมนุษยจะแสดงพฤติกรรมบทบาทในการติดตอสัมพันธกันตาม

สถานภาพ (Status) ท่ีบุคคลนั้น ๆ ดํารงอยู ในสังคมชนบท หรือสังคมขนาดเล็กผูคนมีสถาน

ภาพไมมาก หรือ สวมหมวกไมก่ีใบ บทบาทท่ีพวกเขาแสดงออกก็งายไมซับซอน แตในสังคม

ขนาดใหญ สมาชิกของสังคมหลายคนมีหลายตําแหนง หลายสถานภาพ การติดตอสัมพันธ

ระหวางสมาชิกของสังคมก็มีความยุงยากซับซอนเปล่ียนไป (Multi strained) ตามสถานภาพและ

บทบาท และเครือขายสังคมก็จะขยายกวางข้ึนเปนเงาตามตัว ซึ่ง Wellman ไดกลาววา ความ

เก่ียวพันธกันของสมาชิกในเครือขายจะเหนียวแนนหรือหลวม ข้ึนอยูกับสมาชิกไดรูวาบุคคลท่ีเขา

ติดตอสัมพันธดวยเปนใคร อยูท่ีไหน เก่ียวดองกันอยางไร  (Wellman 1983: 101-5) 

 Manuel Castells ไดศึกษาเครือขายสังคมในยุคสมัยใหมวา เปนเครือขายในการตดิตอ

ส่ือสารคมนาคมของมนุษย “เปนชุดเครือขายเชื่อมตอระหวางจุดตาง ๆ” (A network is a set 



 

 

of interconnected nodes) Castells ไดขยายความคําวา “จุดตาง ๆ” (Nodes) นั้นถาขยายให

เปนรูปธรรมก็จะสัมพันธกับ “เครือขาย” (Network) เชนกัน เปนตนวาตลาดหุน ซึ่งตั้งอยูตาม

หัวเมืองใหญ ๆ ทางเศรษฐกิจท่ัวโลกไมวาจะเปนนิวยอรก ลอนดอน โตเกียว ฮองกง บรรดา

ตลาดหุนเหลานี้จะมี “เครือขาย (Network)”  เช่ือมตอขาวสารการซื้อขาย ราคาข้ึน-ลง ของหุน

ตาง ๆ  

   สําหรับเครือขายทางการเมือง เขาไดยกตัวอยางใหเห็นชัดวาในการบริหารจัดการทาง

การเมืองการปกครองของคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป (European Union) ไดประสานเครือขาย

กันเก่ียวกับเร่ืองการปองกันปราบปราม การลักลอบปลูกฝน กัญชา การลักลอบตั้งโรงงานสกัด

ฝน กัญชา การปลน สดมภ พวกแกงกวนเมือง สถาบันฟอกเงิน การลักลอบขนยาเสพติด ซึง่เปน

ปญหาตอเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระดับนานาชาติ เครือขายตาง ๆ ยังขยายไปถึงระบบ

โทรทัศน สถานบันเทิงตาง ๆ เครือขายคอมพิวเตอร ส่ิงแวดลอมขาวสาร เคร่ืองสงสัญญาณแบบ

เคล่ือนท่ี ซึ่งเปดสังคมโลกใหเปนเครือขายเชื่อมประสานกัน ในดานสังคมถาเปนสังคมท่ีมีโครง

สรางเปดเครือขายเช่ือมระดับโลก วัฒนธรรมของสังคมนั้นก็จะมีอัตราพลวัตรสูง (Highly 

dynamic) ในทางการเมืองทัศนะความเห็นของประชาชนพลเมืองก็จะมีกระบวนการเปล่ียน

แปลงคานิยมทางการเมืองสูง ซึ่ง Castells เห็นวาผูท่ีเช่ือมตอเครือขายกับสังคมภายนอกไดใน

ทางการเงินการคลังและส่ือ ก็เปรียบเสมือนมีเคร่ืองมือมหัศจรรยหรืออภิสิทธิ์แหงอํานาจ  

(Castells 1996: 469-78) 

 ศิริพงษ บุญถูก ไดศึกษาเครือขายทางสังคมในกิจกรรมการทอดผาปาของสังคมอีสาน 

พบวา ผูเขารวมกิจกรรมการทอดผาปาสวนใหญรูจักกันและมีความสัมพันธกันมากอน คือ เปน

คนทองถ่ินบานเดียวกัน ทํางานบริษัทหรือหนวยงานเดียวกัน (ศิริพงษ บุญถูก 2544: บทท่ี 5 )  

 ดลฤดี วรรณสุทธะ ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร: ศึกษา

กรณีการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ 6 มกราคม 2544 ในพ้ืนท่ีอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พบวา 

 “ระบบอุปถัมภ” ไดแกการซื้อเสียง การใหผลประโยชน มีความสัมพันธกับพฤติ

กรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน สวนกลุมเครือญาติไมมีความสัมพันธกับพฤติ

กรรมคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน คุณลักษณะของประชากร อันไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีตางกันมีผลทําใหมีทัศนะเก่ียวกับระบบอุปถัมภแตกตางกัน  

(ดลฤดี วรรณสุทธะ 2544: บทคัดยอ)  

 ดารารัตน เมตตาริกานนท ไดศึกษา ผูนําทองถ่ินอีสานกับเครือขายความสัมพันธ โดยได

ศึกษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรในชุดป พ.ศ.2535 พบวา กลุมท่ีกุมอํานาจทางการเมืองใน

ระยะแรกของการตั้งเมืองยโสธรคือ กลุมไทย อีสาน ภายหลังปฏิรูปการปกครองในสมัย 

รัชกาลท่ี 5 โอกาสก็เปดใหบุคคลผู ท่ี มี “ความรู” ในระบบราชการเขามาเปนผูนํา ตั้ งแต  

พ.ศ. 2518 เปนตนมา แกนนํากลุมผูมีอํานาจทางการเมืองทองถ่ิน ไดเปล่ียนมาสูกลุมพอคาชาว

จีนท่ีมีธุรกิจกอสราง และบริการ-บันเทิง ผสมกับกลุมพอคาชาวจีนในเมืองท่ีมีการเช่ือมประสาน

สัมพันธกับผูนําคุมตาง ๆ ท่ีมีเช้ือสายไทยอีสาน มีการรวม “ทุน” ชวยเหลืออุปถัมภทางการเมือง



 

 

ซึ่งกันและกัน มีการขยายฐานของเครือขายสัมพันธไปยังกลุม องคกรตาง ๆ ท้ังดานการคาและ

สาธารณะกุศล ตลอดจนกลุมพลังทางสังคม เชน กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมสตรี หอการคา มูลนิธิ 

สโมสรไลออนสโรตารี ฯลฯ การประสานเครือขายเหนียวแนนดวนผลประโยชนทําใหประสบผล

สําเร็จในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเกือบทุกคร้ัง เครือขายดังกลาวยังเช่ือมประสานสูเครือ

ขาย ขอมูล-ขาวสาร ท้ังในระดับการเลือกตั้ง สวนทองถ่ิน ระดับชาติ ซึ่งในอนาคตการกระจุกตัว

ของอํานาจการบริหารทองถ่ิน มีแนวโนมจะกอใหเกิดปญหา ความขัดแยงในดานการครอบครอง

และแบงปนทรัพยากรได (ดารารัตน เมตตาริกานนท 2535: บทคัดยอ) 

 ดารารัตน เมตตาริกานนท และปณัทดา เผือกพันธ ไดศึกษาผูนําทองถ่ินกับเครือขาย

สัมพันธ โดยศึกษาเชิงวิเคราะหจากกรณีเทศบาลเมืองยโสธร กับ ระดับตําบล กรณีกํานันสตรี

ตําบลนาหนองทุม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน เม่ือป พ.ศ.2535 พบวา คุณลักษณะท่ีสําคัญในการไดรับ

ชัยชนะในการเลือกตั้งคือ (1) เปนผูท่ีมีฐานทุนม่ังคั่ง (2) เปนผูอุปถัมภชุมชน (3) เขาถึงแกนนํา

ของกลุมหรือคุม (4) เขาถึงกลุมพลังมวลชนจัดตั้งตาง ๆ และมีการยืนยันสมมุติฐานวา ระบบ

อุปถัมภเดิมไดเปล่ียนแปลงจากแนวคิด “บุญ”  กับ “อํานาจ” ไปสูระบบอุปถัมภใหม คือความ

สัมพันธของ “ทุนท่ีม่ังคั่ง” กับ “อํานาจ” ชุมชนท่ีเปล่ียนเปนชุมชนเมือง การสมาคม เครือขาย

สัมพันธแมจะเปนครัวเรือน เพ่ือนบาน เครือญาติ แตเนื้อหา และความหมายไดเปล่ียนไปเปน 

การเมือง และเศรษฐกิจการคา กลุมพลังมวลชนทางการเมืองทองถ่ินท่ีรัฐจัดตั้งข้ึนไมเพียงแคเปน

พลังสนับสนุนอํานาจรัฐบาลกลางเทานั้นแตไดกลายมาเปนพลังสนับสนุนอํานาจทางการเมืองของ 

ผูนําทองถ่ินดวยซึ่งถือวาเปนอุปสรรคคือการพัฒนาประชาธิปไตย (ดารารัตน เมตตาริกานนท 

และปณัทดา เผือกพันธ 2535: บทคัดยอ ) 



 

 

 บทที่ 3 

ขอมูลนักการเมืองถ่ินจังหวัดยโสธร 

3.1  ขอมูลพ้ืนฐานการเลือกตั้ง 

3.1  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดยโสธร  

 นับตั้งแตคณะปฏิวัติไดมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 70 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2515 

ใหแยก อําเภอยโสธร อําเภอคําเข่ือนแกว อําเภอมหาชัยชนะ อําเภอปาติ้ว อําเภอเลิงนกทา และ

อําเภอกุดชุม จากเขตการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ไปตั้งเปนจังหวัดท่ี 71 ของประเทศไทย 

เปนจังหวัดยโสธร โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2515 จังหวัดยโสธรไดมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังแรก เม่ือ 26 มกราคม 2518 คร้ังลาสุดเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2549 

รวม 12 คร้ังและมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 1 คร้ัง คือ เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2543 ปรากฏวาผู

ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดยโสธร ดังปรากฏในตารางที่ 3.1 

 ตารางที่ 3.1  ขอมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดยโสธร 2518 – 2549  

  

คร้ังท่ี 
วัน/เดือน

/ป 
ลําดับ ช่ือ-สกุล 

เขต 

เลือกต้ัง 
พรรค หมายเหตุ 

1 26 ม.ค. 

2518 

1. นายอุดร ทองนอย 

2. นายสุทิน ใจจิต 

3. นายประยงค มูลสาร 

- 

- 

- 

สังคมนิยมฯ 

เกษตรสังคม 

สังคมนิยมฯ 

 

2 4 เม.ย. 

2519 

1. นายสุทิน ใจจิต 

2. ส.ต.ท. ผอง เดชเสน 

3. นายสุชาติ สกุลบัวพันธ 

- 

- 

- 

ประชาธิปตย 

ธรรมสังคม 

ประชาธิปตย 

 

3 22 เม.ย. 

2522 

1. นายสํารวย จันทนป 

2. นายวิญู ยุพฤทธ 

3. นายสาตร ไกรศรีวรรธนะ 

- 

- 

- 

กิจสังคม 

เสรีธรรม 

กิจสังคม 

 

4 18 เม.ย. 

2526 

1.นายเรืองวิทย พันธุสายเชื้อ 

 

2. ส.ต.ท. ผอง เดชเสน 

 

3. นายสุทิน ใจจิต 

 

4. นายพีรพันธ พาลุสุข 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

กิจสังคม 

 

กิจสังคม 

 

สยามประชาธิปไตย 

 

ชาติไทย 

-ถึงแกกรรม 

พ.ศ.2528 

 

 

-เลือกต้ังซอม 

พ.ศ.2528 

5 27 ก.ค. 

2529 

1. นายวิสันต เดชเสน 

2. นายวิฑูรย วงษไกร 

3. นายพีรพันธ พาลุสุข 

- 

- 

- 

กาวหนา 

ปวงชนชาวไทย 

ประชาธิปตย 

 



 

 

คร้ังท่ี 
วัน/เดือน

/ป 
ลําดับ ช่ือ-สกุล 

เขต 

เลือกต้ัง 
พรรค หมายเหตุ 

6 24 ก.ค. 

2531 

1. นายพีรพันธ  พาลุสุข 

2. นายอุดร  ทองนอย 

3. นายวิสันต  เดชสน 

- 

- 

- 

ประชาชน 

ประชาธิปตย 

ชาติไทย 

 

7 22 มี.ค. 

2535 

1. นางอุบล   บุณญชโลธร 

2. นายวิฑูรย  วงษไกร 

3. นายวิสันต  เดชเสน 

- 

- 

- 

สามัคคีธรรม 

ปวงชนชาวไทย 

ประชาธิปตย 

 

8 13 ก.ย. 

2535 

1. นายวิฑูรย  วงษไกร 

2. นายสมบูรณ  ทองบุราณ 

3. นายรัชชัย  ศรีลาภ 

- 

- 

- 

กิจสังคม 

พลังธรรม 

ประชาธิปตย 

 

9 2 ก.ค. 

2538 

1. นายรณฤทธิชัย  คานเขต 

2. นายประยุทธ  นิจพานิชย 

3. นายสฤษด์ิ  ประดับศรี 

4. นายพีรพันธ  พาลุสุข 

1 

1 

2 

2 

ชาติไทย 

ความหวังใหม 

ความหวังใหม 

ชาติไทย 

 

10 17 พ.ย. 

2539 

1. นายรณฤทธิชัย  คานเขต 

2. นายประยุทธ  นิจพานิชย 

3. พล.อ.อ.จรูญ  

   เฟองวุฒิกาญจน 

4. นายสฤษด์ิ  ประดับศรี 

1 

1 

 

2 

2 

ความหวังใหม 

ความหวังใหม 

 

ความหวังใหม 

ความหวังใหม 

 

11 6 ม.ค. 

2544 

1. น.พ.สุทธิชัย  จันทรอารักษ 

2. นายรณฤทธิชัย  คานเขต 

3. นายวิฑูรย  วงษไกร 

4. นายวิสันต  เดชเสน 

1 

2 

3 

4 

ความหวังใหม 

ความหวังใหม 

ไทยรักไทย 

ความหวังใหม 

 

12 6 ก.พ. 

2548 

1. น.พ.สุทธิชัย  จันทรอารักษ 

2. นายรณฤทธิชัย  คานเขต 

3. นายวิฑูรย  วงษไกร 

4. นายวิสันต  เดชเสน 

1 

2 

3 

4 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

 

13 2 เม.ย. 

2549 

1. น.พ.สุทธิชัย  จันทรอารักษ 

2. นายรณฤทธิชัย  คานเขต 

3. นายวิฑูรย  วงษไกร 

4. นายวิสันต  เดชเสน 

1 

2 

3 

4 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

43.31% 

43.70% 

42.64% 

46.57% 

ที่มา: หองสมุดรัฐสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.ยโสธร 

หมายเหตุการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 มีพรรคการเมืองสงผูสมัครเพียงพรรคเดียว คือ 

พรรคไทยรักไทย ตามเกณฑจะตองไดรับคะแนนรอยละ 20 ของจํานวนผูมีสิทธิ ผลปรากฏวา 



 

 

ผานเกณฑทุกคน (สนง. คณะกรรมการเลือกตั้ง จ.ยโสธร 2549) การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 

ไดรับการพิพากษาโดยศาลรัฐธรรมนูญใหเปนโมฆะ 

3.2  ประวัตินักการเมืองถิ่นยโสธร 

 การนําเสนอประวัตินักการเมืองถ่ินยโสธรจะนําเสนอเฉพาะบางคนท่ีสามารถหาขอมูลได ท่ี

หาไมไดเพราะบางคนไดถึงแกกรรมไปแลว บางคนก็ไมใหสัมภาษณ การนําเสนอนี้จะนําเสนอเรียง

ตามลําดับปท่ีไดรับการเลือกตั้ง  

 3.2.1) สมัยเลือกตั้งที่ 1 (26 มกราคม 2518)  

   1) นายอุดร  ทองนอย 

   นายอุดร  ทองนอย ไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ยโสธร คร้ังแรกตั้งแตแยกการ

ปกครองออกมาจาก จ.อุบลราชธานี เขาเกิดวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2492 นับเปน ส.ส.หนุมไฟแรง 

ฝปากกลา  อายุนอยท่ีสุด คือ 26 ป เปนบุตรของนายเคน–นางบัว ทองนอย บิดา–มารดา มีอาชีพ

ทํานาท่ีบานโนนยาง ต.กําแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร ภรรยาช่ือ นางผกาพรรณ ทองนอย ภูมิลําเนา

เดิม  จ.อยุธยา มีบุตรชาย 1 คน บุตรี 1 คน ท้ังคูสําเร็จการศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย 

    นายอุดร  ทองนอย สําเร็จการศึกษาระดับประถมท่ี ร.ร.บานโนนยาง  

ต.กําแมด  อ.กุดชุม อันเปนบานเกิด ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาตองบวชเปนสามเณร เพ่ือ

เรียนบาลีมัธยมท่ี ร.ร.บาลีมัธยมวัดโพธิ์ กรุงเทพฯ ในทางพระศาสนา สอบไดธรรมศึกษาโท และ

สอบไดมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ม.ศ.5) ท่ี โรงเรียนมหาพุทธาราม (วัดพระโต) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

สอบเขาศึกษาตอในคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป 2511 เม่ือสําเร็จเปน 

นิติศาสตรบัณฑิต ก็ประกอบอาชีพทนายความ นักหนังสือพิมพ 

  เสนทางสูการเมือง 

 เนื่องจากอุดร  ทองนอย เปนนักสู สูกับความยากจนตองบวช-เรียน สูกับการ

ถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อพ่ีนองชาวนา–ชาวไรผูยากไรในชนบท เขาเปนสมาชิกพรรคสังคมนิยมแหง

ประเทศไทยท่ีฝปากกลา คารมคมคาย หนุม รูปหลอ มีผลงานเขียนแนวตอสูเพ่ือความยุติธรรม

แพรหลาย ตามส่ือส่ิงพิมพท้ังรายวันและฉบับกระเปา (Pocket book) จึงไมแปลกท่ีเม่ือการเมือง

เปดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไป ในวันท่ี 26 มกราคม 2518 เขาจึงลงสมัครรับเลือกตั้ง และไดรับเลือก

ตั้งดวยคะแนนอันดับ 1 คือ 27,280 คะแนน เปนส.ส. รุนแรกของ จ.ยโสธร นายอุดร  ทองนอง  

ไดรับความไววางใจจากชาวยโสธรเลือกใหเปน ส.ส. 2 สมัยคือ 

 สมัยท่ี  1   เปนการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ  26  มกราคม  2518  คะแนน  27,280  

    อันดับ 1 

  สมัยท่ี  2   เปนการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ  24  กรกฎาคม 2531  คะแนน  49,469  

     อันดับ 2 พรรคประชาธิปตย 



 

 

 ในสมัยท่ีนายอุดร  ทองนอย ดํารงตําแหนง ส.ส.ยโสธร เขาเปน ส.ส.ท่ีมีคุณภาพ ตอสู

พิทักษปกปองมวลชนผูยากไร ไดรับเลือกใหปฏิบัติหนาท่ีในกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร ใน

ป 2518 และในป 2531 เปนกรรมาธิการฝายวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

 กลุมแกนและเครือขายในความสําเร็จ  

 กลุมและเครือขายท่ีสนับสนุนใหนายอุดร  ทองนอย ไดรับชัยชนะในการเลือก

ตั้งมีหลายกลุมไดแก 

 (1)  กลุมเครือญาติ ซึ่งมีท้ังญาติสายโลหิตกับญาติดวยการสมรสและญาติ

ดวยรวมอุดมการณ ญาติของนายอุดร  ทองนอย มีกระจายอยูท่ัวไปในเขตอําเภอทรายมูล อําเภอ

กุดชุม  อําเภอไทยเจริญ และอําเภอเลิงนกทา ในอดีตชวงป พ.ศ.2516–2517 ซึ่งเปนการตอสู

ระหวางแนวความคิดสังคมนิยม กับประชาธิปไตยอยางเขมขน นายอุดร  ทองนอย เคยเปนแกนนํา

ในการตอสู  พ้ืนท่ีอําเภอกุดชุม และอําเภอเลิงนกทาเปนพ้ืนท่ีปา บางทองท่ีไดรับการแบง–กําหนด

ใหเปนพ้ืนท่ีสีชมพู ถึง สีแดง เม่ือนายอุดร  ทองนอย ออกมาตอสูบนเวทีการเมือง จึงมีสหายรวม

อุดมการณในเขตกุดชุม เลิงนกทา ใหการสนับสนุนอยางทวมทน 

 (2)  กลุมแนวรวมในเมืองและเครือขายในวงการสื่อสารมวลชน นายอุดร  

ทองนอย เปนคนหนุมไฟแรง เคยเปนนักหนังสือพิมพมีอุดมการณมวลชน ประชาชนตองเปนใหญ

หรือประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งท่ัวไป 26 มกราคม 2518 บรรดาแนวรวมในเมือง นิสิตนัก

ศึกษา ประชาชน ตลอดจนส่ือสารมวลชน โฆษณา ประชาสัมพันธ ชูแนวทางการตอสูของพรรค

สังคมนิยมแหงประเทศไทย บรรดาแนวรวมเหลานี้จึงเปนเครือขายหนุนชวยใหคะแนนของนาย

อุดร  ทองนอย ไดชัยชนะอันดับ 1 ในการเลือกตั้ง 2518  สําหรับการเลือกตั้ง 2531 ซึ่งนายอุดร  

ทองนอย  ไดรับเลือกเครือขายความนิยมพรรคประชาธิปตย  ก็มีสวนชวยใหเขาไดรับเลือกอยูมาก 

 (3)   เครือขายปราชญทองถ่ิน ผูนําทองถ่ินตลอดจนผูนําทางศาสนาในชุมชน 

กลุมบุคคลเหลานี้นิยม ยกยองคนมีความรู มีการศึกษาและมีอุดมการณมวลชน นายอุดร  ทอง

นอยเปนนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฝปากดี คารมกลา จึงเปนคุณสมบัติท่ี

เครือขายดังกลาวไมลังเลท่ีใหการสนับสนุน 

 2) นายประยงค มูลสาร 

 นายประยงค มูลสาร เปน ส.ส. ท่ีหนุมของยโสธรในสมัยนั้น คืออายุเพียง 28 

ป เกิดวันท่ี 20 สิงหาคม 2490 ท่ีบานโสกนํ้าขาว ตําบลหวยแกง อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เปน

บุตรนายสงค มูลสาร นางสอน มูลสาร บิดา-มารดามีอาชีพทํานา บิดาเสียชีวิตแลว มีภรรยาช่ือ 

นางบุญยง มูลสาร เปนขาราชการบํานาญ มีภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดระยอง มีบุตรชายสองคน กลัง

ศึกษาเลาเรียน 

 ประวัติการศึกษา 

 นายประยงค มูลสาร สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีบานโสกน้ําขาว อัน

เปนบานเกิด จากน้ันไดบวชเปนสามเณร อาศัยการบวช-เรียนบาลีมัธยมท่ี ร.ร.นายกวัฒนากร  



 

 

อ.เมือง จ. นครนายก สําหรับการศึกษาในระดับอุคมศึกษา ประยงค มูลสาร สําเร็จการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ประวัติทางการเมือง 

   นายประยงค มูลสาร จัดวาเปนนักการเมืองถ่ินยโสธรท่ีมีหัวคิดกาวหนา เปน

ผูนําท่ีตอสูปกปองสิทธิประโยชนอันชอบธรรมของมวลชนชาวนาชาวไรผูยากไร เปนนักเขียน  

นักหนังสือพิมพ ใชนามปากกาวา “ยงคยโสธร” เปนสมาชิกพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย ดวย

การแนะนําของนายอุดร ทองนอย ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี 26 

มกราคม พ.ศ. 2518 ซึ่งเปนการเลือกตั้งคร้ังแรกของจังหวัดยโสธรนับตั้งแตแยกการปกครองออก

มาจากจังหวัดอุบลราชธานี นายประยงค มูลสาร เปน ส.ส. หนุมไฟแรง ปากกลา คารมดี ปจจัยท่ี

หนุนนําใหไดรับเลือกเปน ส.ส. นอกจากจะปากกลา คารมดี พูดเกง ปราศรัย พบปะประชาชนใน

เขตทองท่ีแลว เขายังเปนคนสุภาพ ออนนอมถอมตน ถือวาเปนลูก/หลานชาวนาผูยากไรเขากับ 

ยุคสมัยนั้น พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย เปนพรรคท่ีมีกระแสตอบรับแพรหลายในวงกวาง 

หลักเกณฑสําคัญในการพิจารณาเลือกผูแทนของประชาชนยโสธรในยุคนั้น คือ ตองเปนคนหนุม 

ฝปากกลา มีการศึกษาดี สามารถท่ีจะเปนปากเสียงแทนมวลชนผูยากไรในชนบทได เปนลูก-หลาน

ชาวบาน เปนคนทองถ่ิน ท่ีพูดภาษาถ่ินอีสาน เขาพบงาย ไมถือตัว 

 กลวิธีการหาเสียงของนายประยงค มูลสาร ก็ใชวิธีแบบคนยากคนจน ข่ีจักร

ยานตระเวนไปพบปะพูดคุย ขอคะแนนสงสารจากชาวบานในเขตตาง ๆ ดวยการปราศรัย ในเนื้อ

หาสาระท่ีสะทอนปญหาท่ีเกิดในหมูบานชนบท พรอมท้ังเสนอแนวทางแกไข ตอสูกับการถูกเอารัด

เอาเปรียบจากนายทุน ชนช้ันผูปกครอง ซึ่งแนวทางพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทยในยุคนั้น ได

รับการตอบรับจากประชาชนในชนบทสูง หลายจังหวัดในภาคอีสาน 

 นายประยงค มูลสาร ในขณะดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดเปน

คณะกรรมาธิการการศึกษา ของสภาผูแทนราษฎรเมื่อป พ.ศ. 2518 เขาไดทําหนาท่ีของ ส.ส. ดวย

ความเขมแข็ง รับผิดชอบ จริงจัง ซื่อสัตยตอหนาท่ี แตเปนท่ีนาเสียดายเขาอยูในตําแหนงไดป 

เศษ ๆ เทานั้นก็มีการยุบสภาและประกาศเลือกตั้งใหม ซึ่งการเลือกตั้งคร้ังตอๆ มาเขาไมชนะการ

เลือกตั้งอีกเลย 

 3.2.2) สมัยเลือกตั้งที่ 3 (22 เมษายน 2522)  

 1)  นายสํารวย จันทนป  

  เกิดวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2470 ท่ีบานศรีฐาน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร    

(ปจจุบัน อ.ปาติ้ว) จ.อุบลราชธานี (ปจจุบันจังหวัดยโสธร) บิดารับราชการครู ช่ือ ครูมาก  

จันทนป มารดาชื่อ นางวิเชียร จันทนป มีภรรยาช่ือ นางนทีพร จันทนป อาชีพเปนครูสอนเสริม

สวย ภูมิลําเนาเดิมของภรรยาเปนชาวยโสธรเชนกัน มีบุตร 1 คน นายสํารวย จันทนป เรียนช้ัน

ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนบานศรีฐาน อันเปนโรงเรียนในหมูบานเกิดและสําเร็จช้ันมัธยมท่ีโรงเรียน 

สายปรีชา อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร  



 

 

 ในสมัยเปนหนุม นายสํารวย จันทนป เปนหนุมรูปหลอ เปนนักมวยฝมือดี มี

แฟนมวยชาย-หญิง มากมาย ชอบกีฬาชนไก จัดอยูในเซียนช้ันไกชนก็วาได 

 ประวัติดานการเมือง 

 นายสํารวย จันทนป ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดยโสธร 

สังกัดพรรคกิจสังคม ในสมัยเลือกตั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2522 ผูท่ีมีสวนสนับสนุนชักชวน

แนะนําใหลงสมัครเลือกตั้ง คือ ส.ต.ท ผอง เดชเสน อดีต ส.ส. ยโสธรสมัยท่ี 2  เม่ือ 4 เมษายน 

2519 ซึ่งในสมัยท่ี 3 ส.ต.ท. ผอง เดชเสนกลายเปนผูสอบตก แตผูท่ีไดรับเลือกแทนคือ นาย

สํารวย จันทนป เขาเปนกรรมาธิการการคมนาคมของสภาผูแทนราษฎรตั้งแต 2522-2526  

 นายสํารวย จันทนป กอนไดรับเลือกเปน ส.ส. ระดับชาติเขาเคยเปนสมาชิก

สภาเทศบาล 18 ป และเปนสมาชิกสภาจังหวัด 5 ป เขาเปนนักการเมืองถ่ินยโสธรผูหนึ่งท่ีใชกลไก

ของกลุมผลประโยชน ประสานเครือขายกันท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการ

เมืองคือ การไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

 กลุมแกนและเครือขายในความสําเร็จ 

 กลวิธีสรางกลุมผลประโยชนและการประสานเครือขายของนายสํารวย จัน

ทนป ใชกลุมและเครือขาย 2 กลุมหลัก คือ  

 (1)  กลุมสงเสริมอาชีพสตรี อาศัยท่ีนายสํารวย จันทนปเปนหนุมรูปหลอ จึง

เปนผูท่ีมีภรรยาหลายคน ภรรยาแตละคนก็จะเปนแกนนําในการขยายเครือขายคะแนนเสียง

สนับสนุน แกนท่ีสําคัญท่ีสุดคือ นางนทีพร จันทนป ภรรยาคนปจจุบันเปนชางเสริมสวยฝมือดี เปด

รับสมัครสตรีสาวสวยจากแตละหมูบานมาเรียนเสริมสวย ซึ่งในยุคสมันโนน พอ- แม ของหญิงสาว

ในแตละหมูบานจะนิยมสงเสริมสนับสนุนใหบุตรีของตนเรียนเสริมสวย เพราะเปนงานในรมท่ีเบา 

รายไดดี มีเกียรติ นายสํารวย  จันทนป ก็จะใชเครือขายสตรีเสริมสวยเปนแกนนําในการประสาน

เครือขาย นักเรียนผูใดมาจากหมูบานไหนก็จะพาหนวยเสริมสวยเคล่ือนท่ีของนายสํารวย  จันทนป 

และภรรยาออกไปใหบริการเสริมสวย ตัดแตงผม ในหมูบานของตนฟรี หากมีนักเรียนใหมสนใจ

จะศึกษาเลาเรียนก็จะรับสมัครไปดวย นับเปนการสรางกลุมผลประโยชน ประสานเครือขายทาง

สังคม (ครู-ศิษย) และประโยชนทางเศรษฐกิจ (อาชีพ-รายได) ท่ีลงตัวเขากับยุคสมัยในชวงเวลา

นั้นเปนอยางย่ิง (พ.ศ.2522)  

 (2)  กลุมผูเล้ียงไกชน การชนไกเปนกีฬานันทนาการพ้ืนบานท่ีมีอยูคูสังคม

ไทยโดยเฉพาะสังคมชนบท มาตั้งแตสมัยโบราณสืบเนื่องมาจนปจจุบัน นายสํารวย จันทนป เปน 

ผูชอบเลนกีฬาชนไก (ตีไก) เขาเปนผูเล้ียงไกชน เพาะพันธุไกชน หากไกชนตัวใดชนดี ตีเกง เขาก็

จะเพาะเลี้ยงแพรพันธุขยาย นําไปฝากใหกลุมพอบานผูนิยมไกชนไดเพาะเลี้ยง แพรขยายเครือขาย

ไปเร่ือย ๆ บางกลุมนอกจากเล้ียงไกชนเพ่ือนําไปชนไดแลว ยังจําหนายไกชนอีกดวย ไกชนบางตัว

ราคาหลายแสนบาท ข้ึนอยูกับสายพันธุนักสู นายสํารวย  จันทนปจะใชกีฬาชนไกเปนเคร่ืองมือใน

การหาเสียง ขยายเครือขายดวย เขาเปนนักการตลาดผูหาตลาดใหผูเล้ียงไกชนไดจําหนายในราคา

ดี กีฬาชนไกเปนเครือขายทางวัฒนธรรม ท่ีนายสํารวย  จันทนปใชในการขยายฐาน-แนวรวม ผู



 

 

เพาะเล้ียงไกชนเพ่ือจําหนาย ก็เปนแกนนํา-เครือขายทางเศรษฐกิจท่ีนายสํารวย จันทนปใช

ประสานท้ังเครือขายทางสังคม-วัฒนธรรมละเศรษฐกิจ นายสํารวย จันทนป จึงดรับคะแนนเสียง

สนับสนุนอยางทวมทนใหเปน ส.ส. ยโสธรถึง 38,797 คะแนน 

 2)  นายวิญู ยุพฤทธิ์ 

 นายวิญู ยุพฤทธิ์ เกิดวันท่ี 20 กันยายน 2480 ท่ีตําบลในเมือง อ. เมือง

ยโสธร จ.ยโสธร บิดาช่ือนายซง ยุพฤทธิ์ มารดาช่ือ นางเดือน ยุพฤทธิ์ มีภรรยาช่ือ นางทัศนีย  

ยุพฤทธิ์ อาชีพแมบาน ภูมิลําเนาของภรรยาอยูในทองถ่ินยโสธร นายวิญู ยุพฤทธิ์ มีบุตร-ธิดา  

4 คน นายวิญู ยุพฤทธิ์มีอาชีพทําธุรกิจเก่ียวกับวัสดุกอสรางและบริษัทรับเหมากอสราง ช่ือ หาง

หุนสวนจํากัด วิญู ยโสธร ประวัติการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน

ยโสธรวิทยาคม อําเภอเมืองจังหวัดยโสธร 

 ประวัติทางการเมือง 

 นายวิญู ยุพฤทธิ์ นับเปน ส.ส. ยโสธรคนแรกท่ีเปนนักธุรกิจมีเช้ือสายจีน

และมีภูมิลําเนาในตลาดยโสธร กอนหนานั้น ส.ส. ยโสธรลวนแตเปน ส.ส. พ้ืนถ่ินอีสาน หรือไมก็

เปนลูกหลานอีสานท่ีมีการศึกษาหรือเปนอดีตขาราชการ ผูท่ีชักนําใหนายวิญู ยุพฤทธิ์ ลงสมัคร 

ส.ส. คือ นายบุญย่ิง นันทาภิวัฒน หัวหนาพรรคเสรีธรรม ซึ่งตอมาพรรคเสรีธรรมไดยุบรวมกับ

พรรคกิจสังคม กอนท่ีนายวิญู ยุพฤทธิ์ จะไดรับเลือกเปน ส.ส. เขาเคยไดรับความไววางใจจาก

ประชาชนในเขตเทศบาลเลือกใหเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรอยูในตําแหนงเปนเวลา 4 ป

ตามวาระ 

 กลุมแกนและเครือขายในความสําเร็จ 

 เทคนิคกลวิธีการหาเสียงของนายวิญู ยุพฤทธิ์ ใชกลุมเครือขายทางสังคม-

วัฒนธรรม จะใชกลุมผูนําในเขตเทศบาลเมืองยโสธรเปนกําลังหลัก ในการเดินสายพบปะประชาชน

เพ่ือแจกแผนปลิวโฆษณาหาเสียง ตัวนายวิญู ยุพฤทธเองก็เดินสายปราศรัยหาเสียงตามหมูบาน

ตาง ๆ  กลุมท่ีชวยสนับสนุนอีกกลุมคือ กลุมยุวพุทธิกสมาคมยโสธร ซึ่งนายวิญู ยุพฤทธิ์เปน

กรรมการ มีการเดินสายสรางเครือขายกับบรรดาวัดตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีใหชวยสนับสนุน 

 กลุมเครือขายหลักอีกกลุมท่ีเปนกําลังสําคัญในการชวยเหลือสนับสนุนคือ 

กลุมเครือขายทางธุรกิจรับเหมากอสราง ซึ่งเปนกลุมทุนทางการคา ไดประสานเครือขายกับธุรกิจ

ประเภทเดียวกันในเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้ง ทําใหผลคะแนนออกมาอยูในอันดับ 2  ในจํานวน ส.ส.ท้ัง

หมด 3 คน  

 นายวิญู ยุพฤทธิ์ เปน ส.ส. ยโสธรผูหนึ่งท่ีปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ 4 ป 

ขณะท่ีดํารงตําแหนง ส.ส. ก็ไดรับความไววางใจเลือกใหเปนคณะกรรมการถึง 3 ชุด ไดแก คณะ

กรรมาธิการคมนาคม คณะกรรมาธิการการศึกษา คณะกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรม 

  



 

 

3.2.3) สมัยเลือกตั้งที่ 4 ( 18 เมษายน 2526 ) 

 1)  นายเรืองวิทย พันธสายเช้ือ 

 เกิดวันท่ี 16 กันยายน 2486 ท่ีจังหวัดยโสธร บิดา นายเฉย แซเซีย มารดา

นางกิมเนย แซเซีย ท้ังบิดา-มารดาประกอบธุรกิจในตัวเมืองยโสธร ภรรยาช่ือ นางสุริยา พันธุสาย

เช้ือ ประกอบอาชีพคาขาย ภูมิลําเนาเดิมของภรรยาเปนชาวอําเภอธาตุพนม จ.นครพนม มีบุตร-

ธิดา 5 คน นายเรืองวิทย พันธุสายเช้ือ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 เสนทางสายการเมือง กอนไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นาย 

เรืองวิทย พันธุสายเช้ือเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัดมา 2 ป ไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. อันดับ 1 ดวย

คะแนนเสียง 51,575 คะแนน จากจํานวนผูมีสิทธิ์ลงคะแนน 177,174 คน (ดูตารางท่ี 2.3 และ 

2.4 ประกอบ)  

 ปจจัยแหงความสําเร็จในเสนทางสายการเมืองในระดับชาตินี้ นอกจากกระแส

นิยมพรรคกิจสังคม อยูในระดับสูงท่ัวประเทศแลว นายเรืองวิทย พันธุสายเช้ือ ยังเปนตัวแทนกลุม

ทุน โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมากอสรางท่ีรูจักในนาม “จัวเซ็ง” ในตลาดยโสธร เปนชัยชนะแหง

อํานาจทางการเมืองท่ีชวงชิงจากกลุมชนพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมอีกดวย 

 2) ดร. พีรพันธ พาลุสุข  

 ไดรับเลือกเปนตัวแทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยโสธร ในนามของกลุมตัว

แทนผูนําทางการศึกษารุนใหมไดโอกาสเบียดแทรกเขามาในการเลือกตั้งซอมในปพ.ศ. 2528 

แทน ส.ต.ท. ผอง เดชเสน ส.ส. ผูถึงแกกรรม ดร.พีระพันธุ พาลุสุข เกิดท่ีบานซงแย ต.คําเตย 

อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เปนบุตรของนายบิน – นางหม  พาลุสุข  

ภริยาคือ  รองศาสตราจารย ดารณี  พาลุสุข  แหงคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มี

ธิดา 1 คน  ขณะนี้กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดร. พีระพันธ  พาลุสุข  

เรียนช้ันประถมปท่ี 1-2 ท่ี ร.ร. บานซงแย  แลวยายไปเรียนช้ัน ป. 3-4 ท่ีโรงเรียนซงแยทิพยา  

จากน้ันไดรับทุนของฝายคริสตจักรไปศึกษาตอช้ันมัธยมท่ีโรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร ต. ทาแร  

อ.เมือง  จ.สกลนคร 

 ดร.พีรพันธ พาลุสุข สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร 

(เกียรตินิยมอับดับสอง) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แลวมาทํางานเปนอาจารยคณะนิติศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในป พ.ศ.2514 ตอมาไดรับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสไปศึกษาตอท่ีประเทศ 

ฝร่ังเศส  สําเร็จ Diploma (การทูต) จากสถาบัน I.I.A.P. ปารีส ปริญญาเอก Doctorat de 3 cycle 

จาก Universite’ de Paris II กลับมารับราชการเปนอาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราม

คําแหง  ตอเปนดอกเตอรหนุมท่ีมีหัวคิดกาวหนา  จึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการ

บดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2525 

  



 

 

เสนทางการเมือง   

 ดร.พีรพันธ  พาลุสุข  เปนผูท่ีมีแงคิดมุมมองทางการเมืองแหลมคม จึงไดรับ

การผลักดันสนับสนันจากกลุมอาจารยหนุมชาวอีสานในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งมี ผศ.เฉลิมชัย  

ผิวเรืองนนท แหงยโสธร  เปนแกนนําจวบกับตัวเขาเองมีความสนใจทางการเมืองเปนทุนเดิมอยู

แลว เขาจึงตัดสินใจลาออกจากราชการลงสมัครรับเลือกตั้ง  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด

ยโสธร  อันเปนบานเกิดในสมัยเลือกตั้ง 18 เมษายน 2526 สังกัดพรรคชาติไทย แตโชคไมดีสอบ

เกือบผาน ยโสธรมี ส.ส. ได 3 คน แตดร.พีระพันธ  พาลุสุข ไดอันดับ 4 ดวยคะแนน 36,144 

คะแนน นับวาสูงทีเดียว สําหรับผูท่ีสมัครคร้ังแรก 

 ชัยชนะยอมเปนของผู ท่ีพยายาม  ในป พ.ศ. 2528 ส.ต.ท. ผอง เดชเสน  

ส.ส. ยโสธรถึงแกกรรม ดร.พีรพันธ  พาลุสุขไดลงสมัครรับเลือกตั้งซอม ผลปรากฏไดรับเลือกตั้ง

เปน ส.ส. แทนตําแหนงท่ีวาง เปน ส.ส.หนุมอายุ 39 ปท่ีมีการศึกษาสูงระดับปริญญาเอกคนแรก

ของจังหวัดยโสธร การเลือกตั้งคร้ังนี้ ดร.พีรพันธ  พาลุสุข  สังกัดพรรคประชาธิปตย  จากนั้นเขาก็

ไดรับเลือกเปน ส.ส.อีก 3 สมัย  รวมเปน ส.ส.ยโสธร ท้ังหมด 4 สมัย  คือ 

สมัยท่ี 1  เปนการเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงท่ีวาง  เนื่องจาก ส.ต.ท.ผอง  เดชเสน ไดถึง

แกกรรม  สังกัดพรรคประชาธิปตย 

สมัยท่ี 2  เปนการเลือกตั้งท่ัวไป  เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2529  ดร.พีรพันธ  พาลุสุข  

ยังสังกัดพรรคประชาธิปตยดังเดิม 

สมัยท่ี 3  เปนการเลือกตั้งท่ัวไป  เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2531  การเลือกตั้งคร้ังนี้เขาได

ยายไปสังกัดพรรคประชาชน  ซึ่งตอมาเปล่ียนเปนพรรคเอกภาพ 

สมัยท่ี 4  เปนการเลือกตั้งท่ัวไปแบบแบงเขตเปน 2 เขตเลือกตั้ง จ.ยโสธร มี ส.ส.เพ่ิมข้ึน

อีก 1 คน  จากเดิม 3 คนรวมเปน 4 คน  2 เขตเลือกตั้ง  เขตละ 2 คน  ดร.พีระพันธ  พาลุสุข  ไดรับ

เลือกเปน ส.ส.เขต 2 อันประกอบดวย อ.เลิงนกทา อําเภอไทยเจริญ อําเภอกุดชุม อําเภอทรายมูล  

อําเภอปาติ้ว มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2538  ในคร้ังนี้เขาสังกัดพรรค

ชาติไทย 

 ดร.พีรพันธ  พาลุสุข เปน ส.ส.ยโสธรคนแรกที่มีบทบาทเดนในสภา เนื่องจากเปนผูท่ีมี

การศึกษาดีจากตางประเทศ จึงไดรับเลือกเปนกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรในป 2529  

และกรรมาธิการตางประเทศ ตั้งแตป พ .ศ . 2531-2538 นอกจากนี้ เขายังมีตําแหนงเปน

กรรมการบริหารพรรค โดยดํารงตําแหนงดังนี้ 

- รองเลขาธิการพรรคประชาธิปตย  (2528-2529) 

- รองเลขาธิการพรรคประชาชน/เอกภาพ  (2531) 

- รองเลขาธิการพรรคชาติไทย  (2538) 

ดร.พีรพันธ  พาลุสุข เปน ส.ส.ยโสธรคนแรกท่ีมีตําแหนงทางการเมืองสูง และมีบทบาทใน

ระดับประเทศ คือ ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ในป  



 

 

พ .ศ .2547-2548  และในป  2549 ก็ได รับแตงตั้ งให เปนผู ชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ศึกษาธิการ ซึ่งการไดรับแตงตั้งเปนผูชวยรัฐมนตรีท้ัง 2 สมัยนี้ เขาสังกัดพรรคไทยรักไทย 

 กลุมแกนและเครือขายในความสําเร็จ  

 ดร.พีรพันธ  พาลุสุข เปนผูมีการศึกษาสูง เปนลูกชาวบาน มีหัวคิดกาวหนา 

จึงไดรับแรงศรัทธาสนับสนุนจากหลายกลุม กลุมแกนหลัก ๆ  คือ 

 1)  กลุมอาจารยหนุมแหงรามคําแหง กลุมนี้แกนกลางคือ ผศ.เฉลิมชัย ผิว

เรืองนนท  รศ.ดร.พิชญ  สมพอง เปนกลุมหนุนชวยในยุคตน ๆ (พ.ศ.2526-2529) ดวยการ

รวบรวมปจจัยตาง ๆ ท่ีจําเปนในการเลือกตั้งจากคณาจารยชาวอีสาน แหงรามคําแหง และไดขอ

แรงนักศึกษารามคําแหงท่ีมีภูมิลําเนาในภาคอีสาน ใหลงไปชวยเขียนโปสเตอร แจกแผนปลิว 

ตลอดจนชวยเดินจรยุทธพา ดร.พีรพันธ พาลุสุข ปราศรัยพบปะประชาชนในเขตเลือกตั้ง กิจกรรม

ของกลุมนักศึกษานับเปนเครือขายในการเผยแพรประชาสัมพันธไดดีในยุคตน ๆ ตอมาก็ออน

กําลังลง 

  2)  กลุมครูอาจารยในสถานศึกษาตาง ๆ ในจังหวัดยโสธร  กลุมนี้เปนกําลัง

สําคัญในการหาคะแนนเสียงจากชาวบานผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  เพราะครู-อาจารยคือผูท่ีไดรับการยอม

รับนับถือจากชาวบาน  ครูจึงเปนแกนนําในการสนับสนุนโดยประสานเครือขายกับกํานัน-ผูใหญ

บาน  ซึ่งนิยมยกยองผูมีวิชาความรู  มีการศึกษาสูง  ดร.พีรพันธ  พาลุสุข  จึงมีคุณสมบัติในขายนี้ 

  3) กลุมเครือญาติและกลุมนักการเมืองทองถ่ิน  อันไดแก  สมาชิกสภา

จังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบล  ตลอดญาติพ่ีนองโดยเฉพาะเครือขายคริสตจักรตามโบสถคริสตในเขตจังหวัดยโสธร  

ไดหนุนชวยอยางดี 

 4)  กลุมเครือขายพรรคการเมือง  นักการเมืองในระดับชาติ ดร.พีรพันธ  พา

ลุสุข ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายสมัย  จึงมีเครือขายสัมพันธกับบรรดานักการ

เมือง  พรรคการเมืองในระดับชาติ  เม่ือมีการเลือกตั้งแตละคร้ัง  เครือขายเหลานี้จึงเปนกําลัง

สําคัญในการหนุนชวย  ใหเขาไดรับชัยชนะ 

 3.2.4) การเลือกตั้งสมัยที่ 5  (27 กรกฎาคม 2529) 

1) นายวิสันต  เดชเสน  

  เปน ส.ส.หนุมทายาทของ ส.ต.ท.ผอง เดชเสน อดีต ส.ส.ผูลวงลับไปเม่ือ 

2528 เม่ือเขาได รับเลือกตั้ งเปน  ส .ส .เขามีอายุเพียง 27 ป  เขาเกิดวันท่ี  19 พฤศจิกายน  

พ.ศ.2502  ท่ีบานสวาท ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร บิดาคือ ส.ต.ท.ผอง เดชเสน อาชีพตํารวจ 

–นักการเมืองศึกษา มารดาช่ือนางสายทอง  เดชเสน ประกอบอาชีพธุรกิจเดินรถโดยสารประจํา

ทางเลิงนกทา-อุบลราชธานี ภริยาช่ือนางสุภา เดชเสน ประกอบอาชีพธุรกิจ มีบุตร-ธิดา 3 คน 

 นายวิสันต  เดชเสน สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนบานสวาท  

อันเปน ร.ร.ในหมูบานท่ีเขาเกิด บิดา-มารดาไดสงใหมาศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ี ร.ร.สามเสน



 

 

วิทยาลัย กรุงเทพฯ สําเร็จปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เม่ือเปน 

ส.ส. แลวไดหาโอกาสศึกษาเพ่ิมเติมระดับปริญญาโทในสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงอีก

ระดับหนึ่งดวย 

 เสนทางสายการเมือง   

 นายวิสันต  เดชเสน  เปน ส.ส.หนุมคนหนึ่งของยโสธรที่ไดรับเลือกตั้งเปน 

ส.ส.ถึง 5 สมัย  มากกวา ดร.พีระพันธ  พาลุสุข  กลาวคือ  เขาไดรับเลือกตั้ง 

 - สมัยท่ี 1  เลือกตั้ง 27 กรกฎาคม 2529  สังกัดพรรคกาวหนา 

 - สมัยท่ี 2  เลือกตั้ง 24 กรกฎาคม 2531  สังกัดพรรคชาติไทย 

  - สมัยท่ี 3  เลือกตั้ง 22 มีนาคม 2535/1  สังกัดพรรคชาติไทย 

 - สมัยท่ี 4  เลือกตั้ง 6 มกราคม 2544  สังกัดพรรคความหวังใหม 

- สมัยท่ี 5  เลือกตั้ง 6 กุมภาพันธ 2548  สังกัดพรรคไทยรักไทย 

 เปน ส.ส.หนุมท่ีมีบทบาทในสภาผูแทนราษฏร  โดยเปนกรรมาธิการวิสามัญ  

พิจารณางบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2545 และ 2549 เคยเปนผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย เคยเปนผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 กลุมแกนและเครือขายในความสําเร็จ 

 นายวิสันต  เดชเสน  เปนตัวแทนของคนหนุมรุนใหมในเขต อําเภอเลิงนกทา  

เขาไดอาศัยกลุมและเครือขาย ดังตอไปนี้ 

 (1)  เครือขายเดิมของ ส.ต.ท.ผอง  เดชเสน ผูเปนบิดาซึ่งไดรับเลือกใหเปน 

ส.ส.ยโสธร ตั้งแตการเลือกตั้งสมัยท่ี 2 เม่ือ 4 เมษายน 2519 ดวยคะแนน 25,010 คะแนน และ

ในการเลือกตั้งสมัยท่ี 4 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2526  ส.ต.ท.ผอง  เดชเสน ก็ไดรับเลือกดวย

คะแนน 49,498 คะแนน ซึ่งในสมัยโนนพอของเขาทําธุรกิจเดินรถประจําทางสายเลิงนกทา-

อุบลราชธานี จึงมีทุนทางเศรษฐกิจในการสราง-เช่ือมประสานเครือขายกับญาติพ่ีนอง และแกนนํา

ท้ังหลายใหมาหนุนชวย เม่ือ ส.ต.ท.ผอง  เดชเสน ไดลวงลับไป นายวิสันต  เดชเสน ทายาทผูลูก

จึงไดมาสานสายใยเดิมของพอใหมีความเหนียวแนน ม่ันคง ดวยทุนทางสังคมและทุนทาง

เศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว  จึงไมใชส่ิงท่ียากเกินความสามารถของนายวิสันต  เดชเสน ท่ีจะไดรับชัยชนะ

ในการเลือกตั้ง 

 (2)  กลุมเพ่ือนนายวิสันต  เดชเสน เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดี เม่ือสําเร็จการ

ศึกษานิติศาสตร จากรามคําแหง เขาคืนถ่ินบานเกิดเลิงนกทา อาศัยเพ่ือน ๆ จากมหาวิทยาลัยราม

คําแหงท่ีเปนทนายความและอาชีพอ่ืน ๆ กระจายอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในเขตเลือกตั้ง เขาไดอาศัย

ความเปนลูกพอขุนรามคําแหง  ผูกประสานกับเพ่ือน ๆ รามคําแหง เปนเครือขายหนุนชวย 



 

 

2) นายวิฑูรย  วงษไกร 

 เกิดวันท่ี 1 ตุลาคม 2494 บิดาช่ือ นายฮอง  วงษไกร  มารดาช่ือนางสนิท    

วงษไกร  อาชีพทํานา  ภรรยาช่ือนางภักดี  วงษไกร (สกุลเดิมขันเงิน) อาชีพครูโรงเรียนเอกชน มี

บุตรชาย 2 คน บุตรสาว 1 คน นายวิฑูรย  วงษไกร สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก 

โรงเรียนบานคําแดง ช้ันปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 เสนทางสายการเมือง   

 นายวิฑูรย  วงษไกร  เปน ส.ส.ยโสธรผูหนึ่งท่ีไดรับความไววางใจจากประชา

ชนชาวยโสธร เขต 3  เลือกใหเปนผูแทนของพวกเขาถึง 5 สมัย  ไดแก 

 สมัยท่ี 1  เลือกตั้ง 27 กรกฎาคม 2529  แบบรวมเขต   

  พรรคปวงชนชาวไทย 

 สมัยท่ี 2  เลือกตั้ง 13 กันยายน 2535  แบบรวมเขต   

  พรรคกิจสังคม 

สมัยท่ี 3  เลือกตั้ง 2535/2  พรรคกิจสังคม 

 สมัยท่ี 4  เลือกตั้ง 6 มกราคม 2544  แบบแบงเขต   

  พรรคไทยรักไทย 

 สมัยท่ี 5  เลือกตั้ง 6 กุมภาพันธ 2548  แบบแบงเขต   

  พรรคไทยรักไทย 

 กลุมแกนและเครือขายในความสําเร็จ 

 ใหนายวิฑูรย  วงษไกร  ไดรับเลือกตั้งใหเปน ส.ส.หลายสมัยมีมากมายหลาย

กลุม  ไดแก 

 (1)  กลุมเครือขายส่ือสารมวลชนดานวิทยุ  นายวิฑูรย  วงษไกร เปนหัว

หนาสถาวิทยุ จ.ส.4 ยโสธร เปนนักจัดรายการวิทยุท่ีมีมิตรรักแฟนเพลง ชาวบานท่ัวไปรูจัก โฆษก

วิทยุ จ.ส. 4  จัดใหมีประกวดนักรองลูกทุง ภายใตการสนับสนุนของครีมไขมุกกวนอิม ของคุณ

ประจวบ จําปาทอง ผูโดงดังทางดานการปนดารานักรองลูกทุงเสียงทอง ชาวบานจะนิยมชมชอบ

เม่ือมีรายช่ือตนเองและลูก-หลานออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง คนหนุมสาวจะรูจักติดตามเพ่ือ

เขาประกวดรองเพลงลูกทุง 

 3.2.5) การเลือกตั้งสมัยที่ 6  (13 กันยายน 2535) 

1)   นายสมบูรณ  ทองบุราณ   

   เกิดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2499  ท่ีบานกุดโจด  ต.สวาท  อ.เลิงนกทา  

จ.ยโสธร  เปนบุตรนายอวม-นางสังวาล  ทองบุราณ  บิดา-มารดามีอาชีพทํานา  ภรรยาช่ือนางวร



 

 

ปกรณ  ทองบุราณ  อาชีพรับราชการเปนพยาบาล  โรงพยาบาลยโสธร  มีบุตร-ธิดา 2 คน  ภูมิ

ลําเนาเดิมของภริยาอยู อ.ระโนด จ.สงขลา 

 นายสมบูรณ  ทองบุราณ  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียน

บานกุดโจด อําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร ระดับมัธยมศึกษาจาก ร.ร.มุกดาหาร อําเภอเมือง 

จังหวัดมุกดาหาร สําเร็จปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

และปริญญาตรีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปริญญาโทการจัดการภาครัฐ และภาค 

เอกชน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณิต จากมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย 

 เสนทางสูความสําเร็จทางการเมือง  

 นายสมบูรณ  ทองบุราณ กอนไดรับเลือกเปน ส.ส. เคยเปนสมาชิกสภา

จังหวัด (สจ.) เขตอําเภอเลิงนกทา 2 ป คือระหวางป พ.ศ. 2533-2534 เขาเปนลูกชาวนาท่ีเปน

นักสูเพ่ือมวลชนผูยากไร ผูหนึ่งท่ีมีฝปากคมคารมกลา ปราศรัยจับหัวใจผูฟง เปนนักเคล่ือนไหว 

ตอสูพิทักษสิทธิปกปองส่ิงแวดลอม เพ่ือบานเกิด รักความเปนธรรม ในสมัยเปนสมาชิกสภา

จังหวัด เขาเปนแกนนําในการตอสู กรณีพิพาทเร่ืองฝายหวยสะแบก อําเภอเลิงนกทา จนตัวเองถูก

จับเขาคุก เขาไดสมัครเปนสมาชิกพรรคพลังธรรม รวมเคล่ือนไหวตามตอสูตามแนวทางสันติวิธีมา

ตลอด จนชาวบานรูจักวาเปนนักสูเพ่ือมวลชนคนยากผูหนึ่งของจังหวัดยโสธร จึงไมแปลกท่ีนาย

สมบูรณ ทองบุราณ ไดรับเลือกใหเปน ส.ส.ยโสธรดวยคะแนนเสียงสูงถึง 66,466 คะแนน ในการ

เลือกตั้งท่ัวไป เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2535 หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา 35/2 เนื่องจากในป พ.ศ.

2535 มีการเลือกตั้ง 2 คร้ัง 

 ในยุคสมัยท่ีเขาเปน ส.ส.ในสภา  ก็เปน ส.ส.ยโสธร  ผูหนึ่งท่ีมีผลงานเพ่ือ

สาธารณปรากฏออกมาอยูเสมอ  เขาเปนหัวหอกคนหนึ่งในการรวมยกรางพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสาร  เปนแกนนําคนสําคัญในการยกยางพระราชบัญญัติ  องคการปกครองทองถ่ิน 

 กลุมแกนและเครือขายในความสําเร็จ  

 เครือขายท่ีหนุนชวย นายสมบูรณ  ทองบุราณ เปน ส.ส.ยโสธร คนเดียวท่ี

เม่ือพนจากสภาพการเปน ส.ส. แลวลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาก็ไดรับความไววางใจเปนสมาชิกวุฒิ

สภาคร้ังแรก  ชุดแรกของจังหวัดยโสธร  เขามีเครือขายหรือเทคนิคกลวิธีในการหาคะแนนเสียงดัง

นี้ 

 (1)  ใชเครือขายประชาชนในพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ีโดยมีแกนนําท่ีมีหัวกาวหนา  

กระจายขาวคุณสมบัติท่ีเดนดี  เปนผูรักความยุติธรรม  ตอสูเพ่ือสวนรวมและมวลชนผูเสียเปรียบ

ของนายสมบูรณ  ทองบุราณ  ใหประชาชนไดรับทราบและบอกตอ ๆ กันไป  จากปากตอปาก  ช่ือ

เสียงของเขาจึงเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางในหมูประชาชนท้ังเขตจังหวัด 



 

 

 (2)  ใชกลวิธีปราศรัยหาเสียงใหไดมากท่ีสุดท่ัวเขต  เนื่องจากนายสมบูรณ  

ทองบุราณเปนนักพูดฝปากคม คารมกลา เม่ือเขาพูดจาปราศรัย ประชาชนท่ัวไปจะพากันใหความ

เช่ือถือ การเปนนักพูดท่ีดี จึงเปนคุณสมบัติเดนของนายสมบูรณ  ทองบุราณ ใหเขาไดรับความไว

วางใจเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และยังสงผลตอการไดรับเลือกใหเปนสมาชิกวุฒิสภาตอ

มาในป พ.ศ.2543 นับเปน ส.ส.คนเดียวของยโสธรท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชนมากมาย

เชนนี้ 

2)   นายรัชชัย  ศรีลาภ   

 เกิดวันท่ี 24 มกราคม 2499 เปนบุตรของนายเถลิง–นางทองใบ  ศรีลาภ  

ณ จังหวัดรอยเอ็ด เขาสําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาที่ ร.ร.บานคู อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด สําเร็จ

ช้ันมัธยมศึกษาท่ี ร.ร.รอยเอ็ดวิทยา อ.เมือง จ.รอยเอ็ด จบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จาก

วิทยาลัยเทคนิค จ.รอยเอ็ด ปริญญาตรี รัฐศาสตร จากสถาบันราชภัฎบุรีรัมย และปริญญาโท 

รัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภรรยาช่ือนางทองใบ ศรีลาภ รับราชการครู ภูมิลําเนา

เดิมของภริยาอยูท่ี จ.รอยเอ็ด มีบุตรธิดา 3 คน 

 เสนทางการเมือง  นายรัชชัย  ศรีลาภ กอนไดรับเลือกเปน ส.ส.ยโสธร  เขา

เคยทํางานอยูฝายชาง สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทยโสธร ซึ่งงานชาง รพช. จะเกี่ยวของสัมพันธ

กับสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานสําหรับหมูบานชนบท นั่นคือถนน–สะพาน–ไฟฟา–แหลงน้ํา  

ตลอดจนงานสงเสริมอาชีพ ดวยบุคลิกลักษณะท่ีเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี ช่ือเสียงของนายรัชชัย 

ศรีลาภ  จึงเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในวงกวางท้ังจังหวัดยโสธร เขาจึงไดรับการชักชวนจากนายสมบูรณ  

ทองบุราณใหลงสูถนนสายการเมือง โดยสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคประชาธิปตย ในสมัยท่ี 

นายรัชชัย  ศรีลาภ อยูในสภาผูแทนราษฎรก็ไดทําหนาท่ีคณะกรรมาธิการแปรงบประมาณประจําป 

พ.ศ.2535 

 กลุมแกนและเครือขายในความสําเร็จ  

 กลุมและเครือขายท่ีนายรัชชัย  ศรีลาภ ใชเพ่ือชัยชนะในการเลือกตั้งมีหลาย

กลุมเชน 

(1) กลุมเครือขายแมบาน รพช. ซึ่งมีภรรยาของนายรัชชัย  ศรีลาภ  เปน

แกนนํา  เช่ือมประสานกับกลุมสตรีแมบานในชนบท ในดานการสงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายไดใหแก

ครอบครัว นายรัชชัย ศรีลาภ ก็เปนชางของ รพช. จึงหนุนชวยประสานเครือขายไดเหนียวแนนข้ึน 

(2) เครือขายการเมืองระดับชาติโดยพรรคประชาธิปตยไดสงทีมงาน

ระดับชาติลงไปชวยระดมทรัพยากรทุกฝาย หนุนชวยเต็มท่ี จนนายรัชชัย  ศรีลาภ ไดคะแนนมา

เปนอันดับสาม คือ 42,383 คะแนน 



 

 

3.2.6) การเลือกตั้งสมัยที่ 9 (2 กรกฎาคม 2538)   

   ในสมัยนี้การเลือกตั้งไดแบงเปน 2 เขต  มี ส.ส.ไดเขตละ 2 คน เขต 1 ไดแก 

อําเภอเมือง อําเภอคําเข่ือนแกว อําเภอมหาชนะชัย อําเภอคอวัง เขต 2 ไดแก อําเภอเลิงนกทา  

อําเภอไทยเจริญ อําเภอกุดชุม อําเภอปาติ้ว อําเภอทรายมูล 

 ส.ส.ยโสธรเขต 1  คือ 

 1)  นายรณฤทธิชัย  คานเขต   

   เกิดวันท่ี 12 กันยายน 2492  ณ บานหมู 4  ต.ฟาหยาด  อ.มหาชนะชัย  

จ.ยโสธร  เปนบุตรนายสระคาม – นางทอน  คานเขต  อาชีพคาขาย  ภรรยาช่ือนางวณี  คานเขต  

เปนชาวกรุงเทพ  มีบุตร 2 คน  ภรรยาทําธุรกิจการคา  ประวัติการศึกษา  ระดับประถมศึกษาโรง

เรียนฟาหยาด  ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เบญจะมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี  การศึกษาระดับอุดม

ศึกษา  สําเร็จปริญญาตรีดานพลศึกษา  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  เสนทางการเมือง   

  นายรณฤทธิชัย  คานเขต  ส.ส.หนุมรูปหลอ  ดาราภาพยนตร  เขาสูเสนทาง

การเมืองดวยการชักนําของนายบรรหาร  ศิลปะอาชา  หัวหนาพรรคชาติไทย  เขาไดรับเลือกเปน 

ส.ส. ยโสธร 4 สมัย ได 

 สมัยท่ี 1  เลือกตั้ง 2 กรกฎาคม 2538  แบบแบงเขต  พรรคชาติไทย 

 สมัยท่ี 2  เลือกตั้ง 17 พฤศจิกายน 2539  แบบแบงเขต  พรรคความหวังใหม 

 สมัยท่ี 3  เลือกตั้ง 6 มกราคม  2544  แบบแบงเขต  พรรคความหวังใหม 

 สมัยท่ี 4  เลือกตั้ง 6 กุมภาพันธ  2548  แบบแบงเขต  พรรคไทยรักไทย 

  ในขณะที่ดํารงตําแหนง ส.ส.ในสภาผูแทนราษฎร  นายรณฤทธิชัย  คานเขต

ไดดํารงตําแหนงคณะกรรมาธิการการกีฬา  ป 2538, 2544, 2548  และคณะกรรมาธิการวิทยา

ศาสตร  ในป พ.ศ. 2539 

  กลุมและเครือขายท่ีประสานหนุนนําไปสูชัยชนะของ ส.ส.รณฤทธิชัย  คาน

เขต  มีหลายกลุม  อาทิเชน 

(1)  กลุมเพ่ือนดาราศิลปนนักแสดง  นายรณฤทธิชัย  คานเขต เปนผูมีมนษุย

สัมพันธดี ออนนอมถอมตน มีเพ่ือนศิลปนอยูในวงการนักแสดง ภาพยนตร ละครโทรทัศน 

มากมาย หลายคนไดอาสาสมัครลงมาชวยเขาโฆษณาหาเสียง เดินพบปะกับประชาชนในเขต 

เลือกตั้ง คานิยมของประชาชนในเขตชนบทก็ใหเกียรติยกยองนิยมชมชอบดารานักแสดงอยูใน

ระดับสูงอยูแลว คะแนนนิยมของเขาจึงสูงอยูในอันดับหนึ่งเสมอมานับตั้งแตมีการแบงเขต 

เลือกตั้ง 



 

 

  (2)   กลุมญาติพ่ีนอง–เพ่ือนในเขตพ้ืนท่ี โดยบุคลิกภาพสวนตัวนายรณฤทธิ

ชัย  คานเขต เปนคนออนนอมถอมตน เปนดารารูปหลอ จริงใจ พบงาย ท้ังคร้ังท่ีมีงานบุญ

ประเพณีเขาจะตองเขาไปมีสวนรวม การพูดจาภาษาถิ่นอีสานจึงเปนเสนหในการประสานสัมพันธ

กับบรรดาผูนําทองถ่ิน  ส.อบต.นายก อบต.  ส.จ.  เปนเครือขายหนุนชวย 

  (3) กลุมการเมืองระดับชาตินายรณฤทธิชัย  คานเขต  เปน ส.ส. ยโสธร  ผู

หนึ่งท่ีมีเครือขายประสานกับพรรคการเมือง  ตลอดจนนักการเมืองระดับชาติไดดี  ผลงานท่ี

ประจักษคือเขาสามารถเจรจาแปรญัตติงบประมาณในการกอสราง  ถนนหนทาง  บอน้ํา  ชล

ประทาน  ตลอดจนสาธารณูปเกือบทุกอยางใหมาลงในเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้งไดเปนสวนมาก  ผลงาน

รูปธรรมอันนี้สงผลตอคะแนนเสียงสนับสนุนเขาใหไดรับเลือกตั้งมาตลอด 

2)  นายแพทยสุทธิชัย  จันทรอารักษ   

 ส.ส.ยโสธรเขต 1  เกิดวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2501  ท่ีบานหนองบอนแดง  

อ.บานบึง จ.ชลบุรี เปนบุตรของนายทองฮอ–นางกิมฮอง  จันทรอารักษ อาชีพคาขาย ภรรยาช่ือ  

นางพรรณทิพย  จันทรอารักษ อาชีพธุรกิจการแพทย น.พ.สุทธิชัย  จันทรอารักษ  สําเร็จการศึกษา

ช้ันประถมศึกษาท่ี ร.ร.บานบอนแดง และชั้นมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนบานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี  

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ปริญญาโท 

รัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  เสนทางสูถนนการเมือง  

 นายแพทยสุทธิชัย  จันทรอารักษ  ไดรับการช้ีนําชักชวนเขาสูการเมืองจาก

นายสุชาติ  ตันเจริญ แกนนําทางการเมืองคนสําคัญของพรรคความหวังใหมในยุคนั้น เขาไดรับการ

เลือกตั้งใหเปน ส.ส. 2 สมัย คือ 

สมัยท่ี 1  เลือกตั้ง 6 มกราคม 2544  แบบแบงเขต  พรรคความหวังใหม 

สมัยท่ี 2  เลือกตั้ง 6 กุมภาพันธ 25448  แบบแบงเขต  พรรคไทยรักไทย 

 ในสมัยท่ี น.พ.สุทธิชัย  จันทรอารักษ  ดํารงตําแหนง ส.ส. ยโสธรเขต 1 ได

รับความไววางใจใหเปนคณะกรรมาธิการการคลังของสภาผูแทนราษฎร  ในป พ.ศ. 2544 

 กลุมแกนและเครือขายในความสําเร็จ  

 กลุมเครือขายท่ีหนุนชวย น.พ.สุทธิชัย  จันทรอารักษ  มีอยูมากมายหลาย

กลุม  อาทิเชน 

 (1)  กลุมขาราชการ  เนื่องจาก น.พ.สุทธิชัย  จันทรอารักษ  เคยรับราชการ

เปนแพทยประจําโรงพยาบาลยโสธรอยูหลายป  จึงรูแบบแผนธรรมเนียมของขาราชการไดดี  การ

ยกยองใหเกียรติแพทยอยูในระดับสูง  เขาจึงรูจักคุนเคยกับหัวหนาสวนราชการในจังหวัดยโสธร

เปนอยางดี 



 

 

 (2)  กลุมธุรกิจพอคาสมาคมตาง ๆ ในตัวเมืองยโสธร น.พ.สุทธิชัย  จันทร

อารักษ  ในสมัยรับราชการเปนแพทยประจําโรงพยาบาลยโสธร  ก็ใชเวลาหลังราชการเปดคลินิกทํา

การตรวจรักษาโรคอยูหลายป  เม่ือลาออกจากราชการก็มาเปดโรงพยาบาลรวมแพทย  อันเปนโรง

พยาบาลเอกชนท่ีมีช่ือเสียงแหงหนึ่งของ จ.ยโสธร  เขาไดทําธุรกิจการรักษาพยาบาลอยูหลายสิบป  

กอนตัดสินใจลงสมัคร ส.ส.  ดังนั้นจึงมีเครือขายนักธุรกิจในตัวจังหวัดยโสธรกวางขวาง 

 (3)  กลุมแกนนําประชาขนในเขตพื้นท่ีโดยเฉพาะผูนําทองถ่ิน  ผูนําทาง

ศาสนา  น.พ.สุทธิชัย  จันทรอารักษ  เปนผูหนึ่งท่ีใชยุทธวิธีการทําบุญ  ตักบาตรกับพระสงฆใน

ตอนเชาตรู  จึงมีโอกาสพบปะกับประชาชนในเขตเลือกตั้งมาก  และไดรับการยกยองวาเปนผูมีใจ

บุญกุศล 

(4)  กลุมการเมืองพรรคการเมืองในระดับชาติ  ในสมัยท่ี น.พ.สุทธิชัย  

จันทรอารักษ  ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น  พรรคการเมืองท่ีเขาสังกัดจะกุมอํานาจทางการเมือง  คือ

เปนรัฐบาล  จึงเปนการงายท่ีจะประสานกับกลุมขาราชการระดับสูงของจังหวัดในการประสานเครือ

ขายการสนับสนุน 

 3)  นายสฤษด์ิ  ประดับศรี (ส.ส.ยโสธรเขต 2)   

  นายสฤษดิ์  ประดับศรี เกิดวันท่ี 19 กันยายน 2504 ท่ีบานสวาท ต.สวาท  

อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เปนบุตรของนายบู–นางลําไย  ประดับศรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว  

ภรรยาช่ือนางปทมา  ประดับศรี ภูมิลําเนาเดิมอยูเลิงนกทา มีบุตร-ธิดา 3 คน นายสฤษดิ์   

ประดับศรี สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ท่ี ร.ร.บานสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และ

มัธยมศึกษาท่ี ร.ร.เซ็นตจอรน กรุงเทพฯ 

  เสนทางสายการเมือง  

  นายสฤษดิ์  ประดับศรี กอนไดรับเลือกเปน ส.ส. ยโสธร เขต 2 เขาเคยเปน

กรรมการสุขาภิบาลเลิงนกทา ตั้งแต พ.ศ.2529-2533 และเปนสมาชิกสภาจังหวัดยโสธรเขตเลิง

นกทา ตั้งแตป 2533-2538 เปนการเดินทางสายการเมืองท่ีเติบโตมาตามลําดับ เขาไดรับเลือก

เปน ส.ส.ยโสธร 2 สมัย คือ 

สมัยท่ี 1 เม่ือ 2 กรกฎาคม 2538  แบงเขต  พรรคความหวังใหม 

สมัยท่ี 2 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2539  แบงเขต  พรรคความหวังใหม 

  กลุมแกนและเครือขายในความสําเร็จ  

 กลุมและเครือขายท่ีสนับสนุนใหไดรับเลือกตั้งมีหลายกลุม 

 กลุมเครือญาติ นายสฤษดิ์  ประดับศรี บิดา-มารดาประกอบอาชีพธุรกิจใน

อําเภอเลิงนกทา ภริยาก็เปนชาวอําเภอเลิงนกทา จึงมีกลุมเครือญาติ ท้ังในวงธุรกิจ และกลุมสังคม  

หรือกลุมผลประโยชนตามหมูบานตาง ๆ ในเขตเลือกตั้งหนุนชวยกลุมพรรคการเมืองในระดับชาติ  



 

 

นายสฤษดิ์  ประดับศรี  ไดรับเลือกเปน ส.ส. ในขณะที่พรรคท่ีเขาสังกัด  คือ  พรรคความหวังใหม

รวมเปนรัฐบาล  ดังนั้นเครือขายอํานาจรัฐจึงมีสวนหนุนชวยใหเขาไดรับชัยชนะ 



 

 

บทที่  4 

สรุป  อภิปรายผลขอคนพบและขอเสนอแนะ 

  

สรุป อภิปรายผลขอคนพบ 

จากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณบุคคลใหขอมูลในทองถ่ินพอสรุป และอภิปรายผล 

นักการเมืองถ่ินยโสธร ไดดังนี้ 

4.1) นักการเมืองถิ่นยโสธรที่เคยไดรับเลือกตั้ง  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ดูรายละเอียด

ในตาราง 3.1)  เม่ือจําแนกตามภูมิหลังซึ่งบางคนอาจมีคุณสมบัติจัดเขาไดหลายกลุม  แตพอจะ

สามารถจัดกลุมไดดังนี้ 

4.1.1) กลุมนักสื่อสารมวลชน  

  นักการเมืองในกลุมนี้  ไดแกนายอุดร  ทองนอย, นายประยงค  มูลสาร  

นางอุบล  บุณญชโลธร และนายวิฑูรย  วงษไกร สําหรับนายอุดร  ทองนอย และนายประยงค   

มูลสาร เปนนักเขียนมีผลงานท้ังงานเขียนหนังสือเลมขนาดกระเปา (Pocket book) และงานเขียน

บทความในหนังสือพิมพ นายประยงค  มูลสาร เปนส่ือมวลชนผูมีแนวคิดกาวหนา เปนบัณฑิตทาง

กฎหมายท่ีเสนอแงคิดมุมมองท่ีแหลมคมเพื่อผลประโยชนของมวลชนผูดอยโอกาส 

 นางอุบล  บุณญชโลธร ปจจุบันถึงแกกรรมแลว เปน ส.ส.หญิงคนแรก และ 

คนเดียวของจังหวัดยโสธรท่ีใชส่ือวิทยุกระจายเสียง เขาเปนผูเชาเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียงใน

ยโสธรเกือบทุกสถานี ดานทุนทางการเงินสูง และชาวบานท่ัวไปรูจักผานทางสถานีวิทยุนางอุบล  

บุณญชโลธร จึงมีคะแนนเสียงสนับสนุนใหไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.อยางทวมทน 

 สําหรับนายวิฑูรย  วงษไกรนั้น เปนส่ือมวลชนดานวิทยุกระจายเสียง ชาวบานรู

จักในนาม “โฆษกวิทยุ จส.4” เปนนักจัดรายการ เปนหัวหนาสถานีวิทยุ จส.4 มีการจัดประกวดนัก

รองลูกทุงภายใตการสนับสนุนของครีมไขมุก “กวนอิม” นายวิฑูรย  วงษไกร ไดใชความเปนนักส่ือ

สารมวลชนดานวิทยุกระจายเสียง จนชาวบานรูจักกันท่ัวไป จึงเปนการงายท่ีจะใชเครือขายนี้หา

คะแนนเสียงสนับสนุน 

4.1.2) กลุมครู  อาจารย  ขาราชการเกา  และนักกฎหมาย   

นักการเมืองถ่ินยโสธรในกลุมนี้ไดแก ดร.พีระพันธ  พาลุสุข ส.ส.ยโสธร  

4 สมัย นายสุทิน  ใจจิตร, นายสาตร  ไกรศรีวรรธนะ, นายสุชาติ  สกุลบัวพันธ, นายรัชชัย   

ศรีลาภ, ดร.พีระพันธ  พาลุสุข เคยเปนอาจารยคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยเปน

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนท้ังนักกฎหมาย เปนขาราชการ  

เปนอาจารยกอนลาออกมาลงสมัคร ส.ส.ความเปนครูนักวิชาการทางกฎหมายจึงไดรับแรงศรัทธา

จากครู-อาจารยในจังหวัดยโสธร สวนนายสุทิน  ใจจิตร เคยเปนครูโรงเรียนศรีธรรมวิทยา มี 



 

 

บทบาทในการว่ิงเตนตอสู เรียกรอง ใหแยกจังหวัดยโสธรจากจังหวัดอุบลราชธานี นายสุชาติ   

สกุลบัวพันธ ก็เปนทนายความ นายสาตร  ไกรศรีวรรธนะ เคยรับราชการเปนศึกษาธิการจังหวัด

ยโสธร จึงมีสายสัมพันธกับเครือขายครู-อาจารยโรงเรียนตาง ๆ  ใน จ.ยโสธร นายรัชชัย   

ศรีลาภ  เคยรับราชการเปนชางในสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท จังหวัดยโสธร พล.อ.อ.จรูญ  

เฟองวุฒิกาญจน เปนนายทหารอากาศ ลูกเลิงนกทา เม่ือเกษียณราชการจากทหารอากาศแลว มา

สมัครเปน ส.ส.ยโสธร เขต 2 และประสบผลสําเร็จ 

4.1.3) กลุมนักการเมืองทองถิ่นและนักธรุกิจ   

  ส.ส.ยโสธรในกลุมนี้จะเคยเปนนักการเมืองทองถ่ินมากอนและหลายคนเปนนัก

ธุรกิจดวย  ส.ส.ในกลุมนี้มีหลายคน เชน 

 1)  ส.ต.ท. ผอง  เดชเสน เคยเปนสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี (สมัยนั้น) 

สังกัดอําเภอเลิงนกทา ทําธุรกิจเดินรถโดยสารประจําทางเลิงนกทา-อุบลราชธานี เลิงนกทา-ยโสธร 

 2)  นายวิญู  ยุพฤทธิ์ เคยเปนสมาชิกสภาพเทศบาลเมืองยโสธร ทําธุรกิจ 

รับเหมากอสราง 

 3)  นายเรืองวิทย  พันธุสายเช้ือ เคยเปนสมาชิกสภาจังหวัดยโสธร ทําธุรกิจ

เก่ียวกับรับเหมากอสราง เอเยนตจําหนายรถยนตมาสดา และรถจักรยานยนตฮอนดาในจังหวัด

ยโสธร 

 4)  นายประยุทธ  นิจพานิชย เคยเปนรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร  

และทําธุรกิจโรงงานเสนหม่ีขายสงท่ัวไป 

 5)  นายวิสันต  เดชเสน เปนนักธุรกิจท่ีรับชวงกิจการเดินรถตอจาก ส.ต.ท. 

ผอง  เดชเสน บิดาผูลวงลับไปแลว 

 6)  นายสฤษดิ์  ประดับศรี เคยเปนกรรมการสุขาภิบาลเลิงนกทา และเปน

สมาชิกสภาจังหวัดยโสธร  เขตอําเภอเลิงนกทา 

4.2) เครือขายความสัมพันธของนักการเมืองในจังหวัดยโสธร   

 นักการเมืองถ่ินยโสธรท่ีมีเครือขายสัมพันธฉันทเครือญาติมีอยูหลายคน เชน 

4.2.1) ส.ต.ท. ผอง  เดชเสน  กับนายวิสันต  เดชเสน มีความสัมพันธทางสายโลหิต

ใกลชิด กลาวคือ ส.ต.ท. ผอง  เดชเสนเปนบิดาของนายวิสันต  เดชเสน เม่ือ ส.ต.ท. ผอง   

เดชเสน ถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2528 นายวิสันต  เดชเสนก็ลงสมัคร ส.ส. โดยใชฐานเสียงของบิดา  

และไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.ยโสธรสมัยแรกในป พ.ศ.2529 และไดรับชัยชนะเลือกใหเปน ส.ส. ถึง 

5 สมัย 

4.2.2)  พล.อ.อ. จรูญ  เฟองวุฒิกาญจน ไดรับเลือกเปน ส.ส.เขต 2 ในสมัยเลือกตั้ง 

17 พฤศจิกายน 2539 โดยอาศัยเครือขายลูกผูไท ในเขต อ.เลิงนกทา และอ.กุดชุม  มีชาวไทย

เช้ือสายผูไทอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเครือขายญาติพ่ีนองแบบนี้เปนเครือขายในแนวขนาน  



 

 

หรือแนวราบ/แนวนอน เปนความสัมพันธทางชาติพันธุ ท่ีไดผลในกรณีท่ีไมมีญาติแนวดิ่ง หรือ

ญาติทางสายโลหิตเปนคูแขง 

4.3) บทบาทของกลุมผลประโยชนในการสนับสนุนนักการเมืองถิ่นยโสธร   

กลุมผลประโยชนในท่ีนี้จะกลาวถึง กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ กลุมผลประโยชนทาง

สังคมวัฒนธรรม และกลุมผลประโยชนทางการเมือง เฉพาะกลุมผลประโยชนทางการเมืองนั้นใน

สวนท่ีเปนพรรคการเมืองจะแยกกลาวอีกตางหาก ในสวนนี้จะกลาวถึงเฉพาะกลุมการเมืองระดับ

เทศบาล อบจ. 

4.3.1)  กลุมผลประโยชนทางการเมืองในระดับทองถ่ิน มีบทบาทตอนักการเมืองถ่ิน

ยโสธรคอนขางสูง กลุมผลประโยชนเหลานี้ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) นายก 

องคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) เปนกลุมบุคคลท่ีมีเครือขายสัมพันธอันดีกับ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคน สจ.ในแตละอําเภอจะเปนแกนนําหลักของเครือขายเช่ือมประสาน

กับนายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.)  

หมูบานละ 2 คน ส.ส.ทุกคนตองเช่ือมกับ นายก อบจ. ใหนายก อบจ. เปนเครือขายใกลชิดสนิท

สนม (Intimate network) เครือขายระดับรอง (Effective network)  คือบรรดา สจ. ในแตละเขต  

และเครือขายขยาย (Extended network) คือนายก อบต. และส.อบต. 

  นักการเมืองถ่ินยโสธรบางคน  เชน  นายวิญู   ยุพฤทธิ์  นายเรืองวิทย   

พันธสายเช้ือ นายประยุทธ  นิจพานิชย,  ชนายแพทยสุทธิชัย  จันทรอารักษ, ยังมีกลุมผล

ประโยชนท่ีเปนนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองยโสธร สมาชิกสภาเทศบาล เมืองยโสธร เปน 

เครือขายสนับสนุนอีกดวย 

4.3.2) กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สวนมากจะเปนกลุมผลประโยชนท่ีไมเปน 

ทางการ เชนบริษัทเอกชน สภาหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เปนตน กลุม 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเหลานี้จะตั้งอยูในเขตอําเภอท่ีมีประชากรมาก ซึ่งไดแก อําเภอเมือง

ยโสธร อําเภอเลิงนกทา ในเขตเลิงนกทา กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจก็จะเลือก ส.ส.ท่ีเปน 

ตัวแทนของพวกเขา เชน ในยุคป 2519-2528 ไดแก ส.ต.ท. ผอง  เดชเสน เปนผูแทนของกลุม  

ตอจากนั้นก็จะเลือกนายวิสันต  เดชเสน เปนตัวแทนของกลุมเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

 ในขณะท่ีเขตเทศบาลเมืองยโสธรอันถือวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของ

จังหวัด  ก็มี ส.ส.ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน ในปเลือกตั้ง 2522   

ตัวแทนกลุมคือนายวิญู  ยุพฤทธิ์ ในปเลือกตั้ง 2526 ส.ส. ตัวแทนกลุม คือ นายเรืองวิทย   

พันธสายเช้ือ ในปเลือกตั้ง 2538-2539  ส.ส.ตัวแทนกลุมคือ นายประยุทธ นิจพานิชย ตั้งแต 

พ.ศ.2544 เปนตนมา ตัวแทนของกลุมท่ีเปน ส.ส. คือ นายแพทยสุทธิชัย  จันทรอารักษ 

4.3.3)  กลุมผลประโยชนทางสังคมวัฒนธรรม กลุมผลประโยชนทางสังคมวัฒนธรรมใน

จังหวัดยโสธรท่ีคอนขางจะจีรังย่ังยืน มีกิจกรรมตอเนื่อง และมีอยูในเขตอําเภอใหญ ๆ โดยเฉพาะ 

อ.เมืองยโสธร ไดแก กลุมสโมสรโรตารี กลุมสโมสรไลออนส ซึ่ง ส.ส.ในเขต อ.เมืองยโสธร ทุกคน



 

 

ใชเครือขายเหลานี้เปนแกนนําในการสนับสนุน นอกจากน้ีแตละหมูบานมีอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) กระทรวงมหาดไทย ก็มีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

กรมพัฒนาท่ีดินก็มีหมอดินประจําหมูบาน ผูสมัคร ส.ส.ทุกคนใชกลุมเหลานี้เปนแกนนําในการ

ประสานเครือขายสายวัดมีกลุมสมาชิกของยุวพุทธิกสมาคมสาขาจังหวัดยโสธร ผูใชกลุมแกน

จังหวัดในยุคแรก ๆ ไดแก นายประยงค  มูลสาร  นายวิญู  ยุพฤทธิ์ และนายแพทยสุทธิชัย  

จันทรอารักษ ตอมาผูสมัคร ส.ส.ทุกคนตางก็ใชเครือขายสายวัดเปนแกนท้ังส้ิน 

4.4) บทบาทของพรรคการเมืองในการสนับสนุนสัมพันธกับนักการเมืองถิ่นยโสธร 

จากขอมูลการเลือกตั้งช้ีแสดงใหเห็นวาพรรคการเมืองท่ีเคยไดรับการเลือกตั้งในการเมือง

ถ่ินยโสธรประกอบดวย 

1)  พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย 

2)  พรรคเกษตรสังคม 

3)  พรรคประชาธิปตย 

4)  พรรคธรรมสังคม 

5)  พรรคกิจสังคม 

6)  พรรคเสรีธรรม 

7)  พรรคสยามประชาธิปไตย 

8)  พรรคชาติไทย 

9)  พรรคกาวหนา 

10)  พรรคปวงชนชาวไทย 

11)  พรรคประชาชน 

12)  พรรคพลังธรรม 

13)  พรรคความหวังใหม 

14)  พรรคไทยรักไทย 

พรรคท่ีได รับความนิยม 5 ลําดับแรก ไดแก ไทยรักไทย ความหวังใหม กิจสังคม  

ประชาธิปตย การเรียงลําดับนี้ เรียงตามจํานวน ส.ส. ในสังกัดท่ีไดรับเลือกในสมัยเลือกตั้ง 2518 

ถึง 2549 เปนท่ีนาสังเกตวา การเลือกพรรคของประชาชนชาวยโสธรมักเปล่ียนไปตามกระแสนิยม  

โดยเฉพาะพรรคที่เปนรัฐบาล และส.ส.นักการเมืองถ่ินยโสธรผูไดรับเลือกหลายสมัยก็จะเปล่ียน

ยายพรรคไปสังกัดพรรคท่ีเปนรัฐบาลบริหารประเทศเกือบท้ังนั้น (ดูตารางที่ 3.1) 

ในการเชื่อมประสานกับพรรคการเมืองระดับชาติของนักการเมืองถ่ินยโสธรนั้นมีสายใย

เช่ือมประสานกันมาตั้งแตยุคแรกเร่ิมคือ พ.ศ.2518 นายอุดร  ทองนอย นายประยงค  มูลสาร  

แหงพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทยก็เปนแกนนําในระดับแนวหนาของพรรค 



 

 

สมัยการเลือกตั้ ง 22 เมษายน  พ .ศ .2522 นายวิญ ู   ยุพฤทธิ์  ส .ส .สมัยนั้ น  ก็ มี 

สายสัมพันธอันดีกับนายบุญย่ิง  นันทาภิวัฒน หัวหนาพรรคเสรีธรรม ในยุคการเลือกตั้งซอม ป 

พ.ศ.2528  ดร.พีรพันธ  พาลุสุข ไดรับเลือกแทน ส.ต.ท.ผอง  เดชเสน  ดร.พีระพันธ  พาลุสุข ก็

มีตําแหนงเปนรองเลขาธิการพรรคชาติไทย และเม่ือยายมาอยูพรรคประชาธิปตย ดร.พีรพันธ   

พาลุสุข ก็มีตําแหนงเปนรองเลขาธิการพรรคเชนกัน ดังนั้น ดร.พีรพันธ  พาลุสุข จึงเปนแกนนํา

เช่ือมประสานกับพรรคในระดับชาติใหลงมาชวยสนับสนุนบรรดา ส.ส.ในทีมของยโสธร   

กิจกรรม การเช่ือมประสานเครือขายกับพรรคการเมืองในระดับชาตินี้ เม่ือยายสังกัดพรรคไปอยู

กับพรรคความหวังใหม ดร.พีระพันธ  พาลุสุข ก็เช่ือมประสานกับนายสุชาติ  ตันเจริญ แกนนําคน

สําคัญของพรรคใหเปนฐานสนับสนุนทางเศรษฐกิจแก ส.ส.เขตตาง ๆ ท้ัง 4 เขตของจังหวัดยโสธร  

สายสัมพันธระบบอุปถัมภนี้ไดสืบทอดมาจนกระทั่งปจจุบัน คือเม่ือยุบพรรคความหวังใหมมารวม

กับพรรคไทยรักไทย ส.ส.ยโสธรท้ัง 4 เขต ก็ยังสังกัด “คายบานริมน้ํา” ของนายสุชาติ  ตันเจริญ  

เหมือนเดิม ซึ่งปรากฏการณ “มุงเล็กในมุงใหญ” (Political factions in political party) มีใหเห็น

อยูเกือบทุกพรรคการเมืองของสังคมไทย 

4.5) กลวิธีที่ใชในการหาเสียง 

นักการเมืองถ่ินยโสธรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  มักใชเทคนิควิธีการหาเสียงท่ีเหมือนกัน

เปนสวนใหญ  ซึ่งพอประมวลไดดังนี้ 

4.5.1)    การปราศรัย มีท้ังการปราศรัยใหญ ปราศรัยยอย และปราศรัยแบบจรยุทธ ใน

การปราศรัยใหญพรรคการเมืองตนสังกัดจะลงมาชวย ถาหัวหนาพรรคมาไมไดก็มีกรรมการบริหาร

พรรคระดับรองลงมา หรือหัวหนาทีมสําหรับภูมิภาคนั้น ๆ หรือหัวหนาทีมจังหวัดนั้น ๆ ไป

ปราศรัยชวย สวนปราศรัยยอยนั้นแตละคนจะมีรถติดเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ีไปตามหมูบาน 

ตาง ๆ หากมีเทศกาล งานบุญประเพณีก็จะถือโอกาสปราศรัยหาเสียงไปดวย สําหรับการปราศรัย

แบบจรยุทธนั้นจะมีแกนนําแตละหมูบานรวมกลุมไวใหบางกลุม 5-10 คน เม่ือผูสมัครไปถึงท่ี

หมายก็จะปราศรัยพูดคุยดวย ส.ส.ผู ท่ีใชกลวิธีปราศรัยแบบจรยุทธ ก็มีหลายคนเปนตนวา  

ดร.พีรพันธ  พาลุสุข, นายอุดร  ทองนอย, นายประยงค  มูลสาร, นายสมบูรณ  ทองบุราณ 

 4.5.2) การชวยเหลืออุปถัมภในรูปแบบตาง ๆ แลวแตสถานการณแวดลอม หรือ 

วัฒนธรรมชุมชุน เชน นายวิฑูรย  วงษไกร จะใหความชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสตามชุมชน 

เปนตนวา กลุมคนชรา กลุมสตรี กลุมพวกนี้ ถือวาไมหลอกลวง รักษาคําม่ัน  งานบริการ 

สวัสดิการสังคม นายวิฑูรย  วงษไกร มีรถบริการรับ-สงผูปวยเจ็บระหวางบาน-โรงพยาบาล หาก

ตายก็มีหีบศพบริการนําศพสงบาน-วัด บริการดูดสวม นายรณฤทธิชัย คานเขต ชวยเหลืออุปถัมภ

งานกีฬาเยาวชนคนหนุม-สาวเปนพิเศษ นายสํารวย  จันทนป ชวยเหลือสตรีท่ีตองการเรียนวิชาชีพ

เสริมสวย ชวยเหลือใหพันธุไกชน หาตลาดจําหนายไกชน ดร.พีรพันธ  พาลุสุข ชวยเหลือกลุม 

ครูเปนพิเศษ นายสมบูรณ  ทองบุราณ ชวยเหลือกลุมเกษตรกร นางอุบล  บุณญชโลธร และ 

นายวิฑูรย  วงษไกร ชวยเหลือ-อุปถัมภงานโฆษณาประชาสัมพันธงานประเพณี ขาวการบวชลูก  



 

 

แตงงานลูก งานปรึกษาอรรถคดี ทนายคนยาก ผูใหบริการดานนี้ ก็มีนายอุดร  ทองนอย,   

นายประยงค  มูลสาร, นายสมบูรณ  ทองบุราณ 

4.5.3) การเขารวมกิจกรรมงานบุญประเพณี กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมตาง ๆ  

งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหก ส.ส.ทุกคนขาดไมได งานกฐิน ผาปา สงกรานต แขงเรือ ประกวด

สรภัญญะ วันเด็ก วันแม วันพอ งานแตง งานบวช งานศพ บุญอัฐฐา ฯลฯ ส.ส.ทุกคนไปรวมไมได

ตองจัดใหผูแทน ส.ส. หรือแกนนําของเครือขายไปแทน หากใครขาดการรวมกิจกรรมดังกลาว จะ

มีเสียงตําหนิวา “ตีนไมติดดิน” ไมรวมทุกข-รวมสุข 

4.5.4) การลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนพบปะ พูดคุย หรือ “เคาะประตูบาน”  บอย สมํ่าเสมอ  

ส.ส.รณฤทธิชัย  คานเขต ไดรับการกลาวขานวา ขยันลงพื้นท่ีในเขตเลือกตั้งมากท่ีสุด 

4.6) ขอเสนอแนะ 

 4.6.1) ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย   

 ควรศึกษาวิจัยเครือขายทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของนักการเมืองถ่ิน

ยโสธรกับนักการเมืองทองถ่ินยโสธรท้ังในระดับลึกและ ในระดับกวาง 

 ควรศึกษาตัวแปร “บุญนิยม” “ทองถ่ินนิยม” และ “ประโยชนนิยม” กับการ

ตัดสินใจเลือก ส.ส. ของประชาชนในถ่ินจังหวัดยโสธร 

4.6.2) ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการเมืองถิ่นยโสธร 

 ควรมีการฝกอบรมประชาธิปไตยภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุมเยาวชน คนหนุม

คนสาว 

ควรใหองคกรภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเลือกตั้งเพ่ือ

ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
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