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การศึกษาการเมืองการปกครองไทยท่ีผานมาคงมิอาจปฏิเสธไดวายังมุงเนนไปท่ีการเมืองระดับ

ชาติเปนสวนใหญ สถาบันพระปกเกลา โดยสํานักวิจัยและพัฒนาจึงไดริเร่ิมและดําเนินการโครงการวิจัย

สํารวจเพ่ือประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินข้ึน เพ่ือเติมเต็มส่ิงท่ีขาดหายไปของภาคการเมืองท่ีมีการศึกษากัน

อยูก็คือส่ิงท่ีเรียกวา “การเมืองถ่ิน” หรือ การเมืองในจังหวัดตาง ๆ เปนการศึกษาเร่ืองราวของการเมืองท่ี

เกิดข้ึนในอาณาบริเวณของทองถ่ินท่ีเปนจังหวัดตางๆ ในประเทศไทยอันเปนปรากฏการณท่ีเปนภาพคู

ขนานไปกับการเมืองระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง 

หนังสือ “นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย” เปนผลผลิตช้ินหนึ่งของโครงการดังกลาว ซึ่งทางสถาบัน

พระปกเกลาตองขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยไชยวุฒิ  มนตรีรักษ ในการทําวิจัยจนไดขอมูลท่ีสมบูรณ

ของการเมืองถ่ินจังหวัดเลย หวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือเลมนี้จะชวยเติมเต็มเร่ืองราวทางการเมืองในสวนท่ี

ยังขาดอยู และหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนในการชวยทําความเขาใจปรากฏการณทางการเมืองไทย

ในระดับจังหวัดใหชัดเจนย่ิงข้ึน รวมท้ังจะเปนแรงกระตุนใหมีการศึกษาวิจัยการเมืองการปกครองไทยเพิ่ม

เติมตอไป 
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คํานําผูแตง 

 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยบุกเบิกริเร่ิมท่ีสําคัญในการสืบคนและวิเคราะหเก่ียวกับสภาพการเมืองถ่ิน

และนักการเมืองถ่ิน จังหวัดเลย เนื่องจากงานศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ไมเคยมีมากอนในจังหวัดเลย ดังนั้น

ในชวงเร่ิมตนการวิจัยจึงตองใชความพยายามอยางมากในการคนหาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูล

มาจัดเรียงใหถูกตองตามชวงเวลาและการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับมา จากการรวบรวมขอ

มูลท่ีมีอยูกอนการจัดทํางานวิจัยนี้พบวา มีขอมูลของนักการเมืองถ่ินบางคนที่คลาดเคล่ือนจากความเปน

จริงจนตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากสวนงานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรแลว จึงนํามาเสนอไวในรายงานฉบับนี้ 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับนักการเมืองถ่ินท่ีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนป 

พ.ศ. 2500 ตองใชความพยายามคนหาขอมูลอยางมาก เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายคนท่ีมี

วาระการดํารงตําแหนง ส.ส. ในชวงเวลาส้ัน ญาติไมไดเก็บขอมูลท่ีสําคัญไว บางกรณีขอมูลเสียหายไปกับ

อุทกภัยคร้ังใหญในจังหวัดเลยเม่ือ พ.ศ. 2544  และอดีต ส.ส. เกือบทุกคนเสียชีวิตไปแลว (มีชีวิตอยู

เพียงคนเดียวคือนายปรีชา เพ็ชรสิงห) ดังนั้นการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจึงตองขอขอมูลจากผู

สนับสนุนทางการเมือง ผูรับรูเหตุการณ และอดีตผูสมัครรับเลือกตั้งในชวงเวลานั้น ซึ่งไดรับความกรุณา

และใหความอนุเคราะหดวยดีย่ิง 

 การเก็บรวบรวมขอมูลสภาพการเมืองถ่ินและนักการเมืองถ่ิน จังหวัดเลย หลังป พ.ศ. 2512

เปนตนมา มีขอมูลท่ีหลากหลายมากข้ึน เร่ิมมีขอมูลพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการหาเสียง มีการซื้อเสียงมาก

ข้ึน และซับซอนข้ึนตามลําดับเวลาท่ีผานไป ผูใหขอมูลหลักหลายคนไดใหขอมูลพฤติกรรมตาง ๆ เหลานั้น

อยางตรงไปตรงมา และเพ่ือปองกันความเสียหายหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ผูวิจัยไดพยายามอยางย่ิงท่ี

จะหลีกเล่ียงความเสียหายตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูเก่ียวของทุกฝาย แตยังคงไวซึ่งขอมูลท่ีมีความสําคัญใน

การศึกษาวิจัย เนื่องจากงานวิจัยนี้มุงหวังคนหา ศึกษาปรากฏการณหรือพฤติกรรมทางการเมืองเปน

ประเด็นหลักไมมีเจตนาจะสรางความเสียงหายใหแกบุคคลใดท้ังส้ิน โดยมีเจตนาสําคัญในการศึกษาวิจัย 

เพ่ือจะนําขอมูลมาใชประโยชนในการศึกษาคนควาเพ่ือเรียนรูและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมีคุณภาพมากขึ้น และขอขอบคุณผูใหขอมูลหลักทุก

ทานท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูล และขอสังเกตท่ีมีประโยชนตอการศึกษาวิจัยนี้อยางมาก 

 ความสําเร็จ ความสุข และช้ินงานทางวิชาการนี้จะเกิดข้ึนไมไดเลยหากไมไดรับความอนุเคราะหใน

การสนับสนุนงบประมาณ การใหคําแนะนําทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิ และการติดตอประสานงานอยางดี

ย่ิงจาก สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา จึงขอแสดงความขอบคุณเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

 อยางไรก็ตามหากงานวิจัยนี้ยังมีความไมสมบูรณในทางวิชาการอยูบาง ผูวิจัยยินดีนอมรับคําแนะ

นํานั้นอยางเต็มใจ ท้ังนี้เพ่ือรังสรรคงานริเร่ิมช้ินนี้ใหมีความถูกตองทางวิชาการ และมีความสมบูรณมากข้ึน 

ซึ่งจะนําไปสูการสรางงานวิชาการดานรัฐศาสตรในบริบทของจังหวัดเลยใหกาวหนาและมีคุณคามากข้ึน 

 

            ไชยวุฒิ  มนตรีรักษ 

            พฤษภาคม  2551 



 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับนักการเมืองท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลย ระหวาง พ.ศ. 2476 ถึง  พ.ศ. 2548  เพ่ือศึกษาเครือขายทางการเมืองและ

ความสัมพันธของนักการเมืองกับประชาชนในแตละชวงเวลาท่ีมีการเลือกตั้ง เพ่ือศึกษารูปแบบการหาเสียง 

วิธีการสรางคะแนนนิยมและเพ่ือศึกษาบทบาทของกลุมผลประโยชนและกลุมท่ีไมเปนทางการอื่นๆ  ท่ีมี

สวนสนับสนุนนักการเมือง โดยการใชเทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) ซึ่งประกอบ

ดวยการศึกษาวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง และการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดย

การคนหาขอมูลจากบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ  (Key Informant) ซึ่งคัดเลือกบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ 

อยางเจาะจงและตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีการตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล 

(Methodological Triangulation)  นําขอมูลมาวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) และวิเคราะห

โดยการจัดจําแนกชนิดขอมูล (Typological  Analysis) ตามแนวคิดการจัดจําแนกของ ลอฟแลนด 

(Lofland)    

 ผลการศึกษาพบวา นับตั้งแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2476 ถึงการเลือกตั้งท่ัวไป คร้ังท่ี 21 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548 มีสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจังหวัดเลยท้ังส้ิน 25 คน เปนชาย 21 คน คิดเปนรอยละ 84 ในขณะท่ีเปนหญิง  4 คน คิดเปน

รอยละ 16  อาชีพกอนเขามาดํารงตําแหนงทางการเมือง สวนใหญมีอาชีพธุรกิจ  รองลงมาไดแกรับราช

การ ผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองยาวนานมากท่ีสุด คือ นายทศพล  สังขทรัพย จํานวน 9 สมัย ระยะเวลา 

18 ป 3 เดือน 25 วัน ในขณะท่ีผูดํารงตําแหนงส้ันท่ีสุดคือ นายบัวพัน ไชยแสง 1 สมัย ระยะเวลา 6 เดือน 

18 วัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ียายพรรคมากท่ีสุด คือนายปรีชา เรงสมบูรณสุข จํานวน 4 พรรค มีภูมิ

ลําเนาโดยการเกิดในจังหวัดเลย 12  คน คิดเปนรอยละ 48  

 เครือขายทางการเมืองท่ีใหการสนับสนุนนักการเมืองและความสัมพันธของนักการเมืองกับประชา

ชนในชวงการเลือกตั้งระหวาง พ.ศ. 2476 ถึง  พ.ศ. 2500 สวนใหญเปนความสัมพันธแบบเครือญาติท้ัง

ในแบบเครือญาติตระกูลและเครือญาติเก้ือกูล การเลือกตั้งในป พ.ศ.2512 เปนยุคแรกท่ีนักธุรกิจเขามาสู

การเมืองระดับชาติ โดยมีความสัมพันธเครือขายธุรกิจระหวางจังหวัด ไดรับการชวยเหลือจากกลุมธุรกิจคา

ไมและสมาชิกสภาจังหวัดเลยท่ีมาจากภาคตะวันออก เร่ิมมีการใชเงินซื้อเสียงการใชอิทธิพลขมขูหัวคะแนน

และการสรางระบบอุปถัมภกับหัวคะแนน ผูมีสิทธิเลือกตั้งชวงป พ.ศ.2531 ถึง พ.ศ.2535 เปนชวงการ

เมืองสองสภาพโดยนักการเมืองถ่ินสวนหนึ่งมีพฤติกรรมทางการเมืองเชิงอุดมการณในขณะท่ีอีกกลุมหนึ่ง

เปนแบบธนกิจการเมือง (Political  Finance) การเลือกตั้งหลังจากป พ.ศ. 2538 เปนตนมา นักการเมือง

ถ่ินกลุมคุณภาพยึดอุดมการณประชาธิปไตย พายแพการเลือกตั้งและไมไดดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรอีกเลย ในขณะที่นักการเมืองกลุมธนกิจการเมืองเขามามีบทบาทและประสบความสําเร็จทางการ

เมืองทุกเขตเลือกตั้ง  ในสวนการจัดตั้งเครือขายทางการเมืองไมปรากฏข้ัวการแขงขันทางการเมืองท่ีเดนชัด 

แมการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2538 จะมีกลุมท่ีมีความเขมแข็งทางการเมืองอยู 3 ตระกูล คือ ตระกูลแสง

เจริญรัตน  ตระกูลเรงสมบูรณสุข และตระกูลทิมสุวรรณ โดยทุกตระกูลมีอาชีพธุรกิจการรับเหมากอสราง

และการสัมปทานแรธาตุ แตไดจัดแบงขอบเขตพ้ืนท่ีทางการเมืองอยางประนีประนอม อิงประโยชนทาง



 

 

ธุรกิจและจัดสรรอํานาจทางการเมืองอยางลงตัว ทําใหยังคงมีบทบาท มีอิทธิพลทางการเมืองอยางตอเนื่อง

จนถึง พ.ศ.2548 ทําใหไมเกิดสภาพการแขงขันในตลาดการเมืองอยางแทจริง 

 รูปแบบการหาเสียงและวิธีการสรางคะแนนนิยมของนักการเมืองถ่ิน ในชวงระหวางป พ.ศ. 2476 

ถึง พ.ศ.2500 ใชการเดินหาเสียงกับประชาชนในหมูบาน มีใบปลิว โปสเตอรหาเสียง  ฉายภาพยนตร มี

จัดเล้ียงสุราอาหาร แจกส่ิงของหลายประเภท เชน น้ําปลา ปลาทูเค็ม ปลารา  ไมขีดไฟ น้ําตาล รองเทา 

บางคนมีการปราศรัยโดยชูนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเจริญ และชูภาพลักษณหัวหนาพรรคหรือหัวหนา

กลุมการเมือง มีการปลอยขาวลือ โจมตีวารายคูแขงขันทางการเมือง การเลือกตั้งจากป พ.ศ.2518 เร่ิมมี

การใชเงินซื้อเสียง การจัดเล้ียง และการจัดตั้งระบบเครือขายหัวคะแนนในพ้ืนท่ี ผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีเปน

นักธุรกิจปราศรัยหาเสียงนอย การสรางคะแนนนิยมจะอาศัยการจายเงิน และอุปถัมภหัวคะแนนการเลือก

ตั้งนับจากป พ.ศ.2538  เปนตนมามีการนํารูปแบบการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาใชในการสรางฐาน

คะแนนเสียงทางการเมือง  ควบคูกับการสรางความสัมพันธท่ีใกลชิดกับขาราชการช้ันผูใหญในจังหวัดเลย 

เพ่ือควบคุม และใชประโยชนจากกลไกราชการ ในขณะเดียวกันนักการเมืองจะอยูในการควบคุมการชวย

เหลือของหัวหนากลุม (มุง) การเมืองเพ่ือสรางความเขมแข็งทางอํานาจการเมือง และรองรับการกระจาย 

ผลประโยชน 

 บทบาทของกลุมผลประโยชน กับการเมืองกอนป   พ .ศ .2500 ไมปรากฏเดน ชัด  เร่ิม มี 

บทบาท และมีความสัมพันธกับนักการเมืองถ่ินอยางเดนชัดนับจากการเลือกตั้งในป  พ.ศ.2512  คือ กลุม

สัมปทานปาไม และกลุมคาสงคาปลีก ตอจากนั้นเปนกลุมธุรกิจรับเหมากอสรางเร่ิมเขาสูการเมืองในป 

พ.ศ.2529 ในบางเขตเลือกตั้ง และกลุมธุรกิจสัมปทานแร และรับเหมากอสราง เขายึดพ้ืนท่ีทางการเมือง

จังหวัดเลย ทุกเขตเลือกตั้งมาตั้งแตการเลือกตั้งในป พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ. 2548 และมีเครือขายธุรกิจรับ

เหมาระหวางจังหวัด สวนกลุมท่ีไมเปนทางการที่มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือนักการเมืองถ่ินไดแก 

กลุม อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน) กลุมสตรี  เครือขายกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชเงินคาตอบแทน และระบบอุปถัมภทางการเงินเปนเคร่ืองมือหลัก 

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จทางการเมืองแตกตางกันตามชวงเวลากอนการเลือกตั้ง พ.ศ.2476 ถึง พ.ศ.

2522 ปจจัยสถานภาพบุคคลเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด รองลงมาเปนวิธีการหาเสียงจากป พ.ศ.2522 ถึง พ.ศ.

2535 เปนปจจัยสถานภาพบุคคล และการจัดตั้งเครือขายหัวคะแนนโดยใชเงินตอบแทน นับจากป พ.ศ.

2535 ถึง พ.ศ.2548 ระบบอุปถัมภและเงินเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีนําไปสูความสําเร็จทางการเมือง สวน

ปจจัยท่ีนําไปสูความไมสําเร็จทางการเมืองของนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลย จะเกิดจากขอจํากัดดานความ

สามารถเชิงเศรษฐกิจ  วิธีการบริหารจัดการหัวคะแนน ขาวลือและพฤติกรรมของนักการเมือง ท้ังใน

ระหวางการดํารงตําแหนง และไมไดดํารงตําแหนงทางการเมือง 
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บทที่  1 

บทนํา: การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดเลย 

 

เกริ่นนํา 

 

 โครงการสํารวจเพ่ือประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยเปนสวนหนึ่งของโครงการ

สํารวจเพ่ือประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ  ท่ี สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบัน 

พระปกเกลา ไดจัดสรรทุนสนับสนุนใหนักวิชาการในพ้ืนท่ีดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลทําการวิจัย โดย

มีฐานคิดวาการเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยตั้งแตป พ.ศ. 2475 เปนตนมา ไดสราง

ระบบการเมืองในรูปแบบท่ีใหประชาชนเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาท่ีกําหนดนโยบายสาธารณะทั้งใน

ระดับชาติ เพ่ือทําหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไดดําเนินการมาหลายรูปแบบ และพัฒนาข้ึนตาม

ลําดับ 
 

 อยางไรก็ตามคงมิอาจปฏิเสธไดวา การศึกษาการเมืองการปกครองไทยท่ีผานมายังคงมุงเนนไปท่ี

การเมืองระดับชาติเปนสวนใหญ ส่ิงท่ีขาดหายไปของภาคการเมืองท่ีศึกษากันอยูก็คือ ส่ิงท่ีเรียกวา “การ

เมืองถิ่น” ท่ีเปนการศึกษาเร่ืองราวของการเมืองท่ีเกิดข้ึนในอาณาบริเวณของทองถ่ินท่ีเปนจังหวัดตาง ๆ 

ในประเทศไทย ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีเปนภาพคูขนานไปกับการเมืองระดับชาติอีกระนาบหน่ึง เพราะใน

ขณะท่ีเวทีการเมือง ณ ศูนยกลางของประเทศกําลังเขมขนไปดวยการชิงไหวชิงพริบของนักการเมืองในสภา

และพรรคการเมืองตางๆ การเมืองอีกดานหนึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัด บรรดาสมัครพรรคพวก และผูสนับสนุนท้ัง

หลาย  ก็กําลังดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาฐานเสียงในพ้ืนท่ีดวยเชนกัน และทันทีท่ีภารกิจในสวนกลางส้ินสุด

ลง การลงพื้นท่ีพบประชาชนตามสถานท่ีตาง ๆ และการรวมงานบุญงานประเพณี เปนส่ิงท่ีนักการเมืองผูหวัง

ชัยชนะในการเลือกตั้งจะตองปฏิบัติใหไดอยางท่ัวถึงมิใหขาดตกบกพรอง 
 

 ภาพตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด ไดสะทอนใหเห็นถึงหลายส่ิงหลายอยางของการเมืองไทยท่ีดําเนิน

มาอยางตอเนื่องเปนเวลาอันยาวนาน ในแงมุมท่ีอาจถูกมองขามไปในการศึกษาการเมืองระดับชาติ “การ

เมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจทําการศึกษา เพ่ือเติมเต็มองคความรูท่ีขาดหาย

ไป และส่ิงท่ีไดทําการศึกษาคนพบนาจะสามารถชวยใหเขาใจการเมืองไทยไดชัดเจนมากข้ึน 

การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดเลย 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนกระแสหลักของสังคมโลกอยางหนึ่งซึ่งเปนผล

พวงมาจากโลกยุคโลกาภิวัตน (The Globalized World) หรือโลกยุคหลังสมัยใหม (The Post Modern 

World) ท่ีมีลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วรอบดานและซับซอน การศึกษาในประเด็นนักการ

เมืองถ่ินจังหวัดเลยเปนการศึกษาในกรอบรัฐศาสตรลักษณะหนึ่ง โดยจัดเปนการศึกษาเกี่ยวกับพลังเคล่ือน

ไหวทางการเมือง (Political Dynamic) เพราะเนนการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองมากกวาองคการทาง

การเมือง โดยใหความสําคัญกับการศึกษาในประเด็น จิตวิทยาสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง เทคนิควิธี

ทางการเมือง และกลุมผลประโยชน เปนตน 



 

 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแต พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2550 มีการเลือกตั้งท่ัวไปมา

แลว 23 คร้ัง (นับถึงการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2550) ในยุคสมัยของ 3 รัชกาล โดยเปน

การเลือกตั้งในชวงรัชกาลท่ี 7 จํานวน 1 คร้ัง ชวงรัชกาลท่ี 8 จํานวน 3 คร้ังและชวงรัชกาลท่ี 9 จํานวน 19 

คร้ัง เม่ือพิจารณาขอมูลการเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2476 พบวา เปนการเลือก

ตั้งทางออมในระบบรวมเขตใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยใหกรมการอําเภอจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ

ออกเสียงในตําบลนั้นแลวใหเลือกตั้งผูแทนตําบล ๆ ละ 1 คน เม่ือไดผูแทนตําบลแลวผูแทนตําบลจึงมา

ออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ของจังหวัด ซึ่งผูแทนตําบลมีสิทธิเลือก ส.ส. ไดเทากับจํานวน ส.ส. ท่ีจังหวัดนั้นพึง

มี ได ส.ส. รวมท้ังส้ิน 78 คน ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ในการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 1 นี้มี

จังหวัดท่ีมี ส.ส. ได 3 คน 2 จังหวัดคือพระนครและอุบลราชธานี จังหวัดท่ีมี ส.ส.ได 2 คนมี 4 จังหวัดได

แก เชียงใหม นครราชสีมา มหาสารคามและรอยเอ็ด นอกจากนั้นเปนจังหวัดท่ีมี ส.ส.ได 1 คน มีผูมีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้ง 4,278,231 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 1,773,532 คน คิดเปนรอยละ 41.45 จนถึง

การเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 23 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2550 ท่ีมี ส.ส.ท้ังระบบเขตเลือกตั้งและระบบสัดสวน

ตามกลุมจังหวัด รวมท้ังส้ิน 480 คน มีผูมีสิทธิเลือกตั้งเกือบ 45 ลานคน ในระยะเวลาท้ังส้ิน 75 ป ภายใต

กฎเกณฑการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ โดยแตละชวงเวลาการเลือกตั้งจะมีสภาพเหตุการณทาง

การเมืองท่ีแตกตางกัน ซึ่งบางชวงเวลาเปนการเลือกตั้งภายใตกฎหมายท่ีมีความเปนประชาธิปไตย เชน 

การเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 10 และ 11 ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517  บางชวงเปน

การเลือกตั้งภายใตกฎเกณฑท่ีไมเปนประชาธิปไตยอยางเต็มท่ี ไดแก การเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 5 ถึงคร้ังท่ี 9 

เพราะเปนยุคทหารเขากุมอํานาจรัฐ (นิยม รัฐอมฤต, 2550) 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมากลาวไดวา การเลือกตั้ง ส.ส. มีขอสังเกตหลายประการท่ีแสดงใหเห็นวา

ประชาชนไมเขาใจคุณคาการเลือกตั้ง มีการซื้อเสียงมากข้ึน มีการใชอํานาจรัฐเพ่ือชวยเหลือพรรคการเมือง

และผูสมัคร การเขาสูตําแหนงทางการเมืองใชวิธีการที่ขัดตอกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไมมีคุณภาพท่ีดีพอท่ี

จะนําไปสูการปฏิรูปการเมือง ส.ส. ไมมีอุดมการณทางการเมือง แตจะรวมกลุมกันเพ่ือตอรองแลกเปล่ียน

กับผลประโยชนของตนเอง และการใชระบบอุปถัมภในทองถ่ินจนทําใหนําไปสูความสําเร็จในการดํารง

ตําแหนงทางการเมือง ดวยวิธีการดังกลาวขางตนเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหการเมืองการปก

ครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยมีความกาวหนาชา ดังจะเห็นไดจากปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไมลด

ลง นักการเมืองหลายคนในภาคอีสานไดรับเลือกตั้งติดตอกันหลายสมัย แตไมไดมีบทบาทในการแกไข

ปญหาประชาชนตามกระบวนการประชาธิปไตย ประชาชนขอรับความชวยเหลือจากนักการเมืองในดานท่ี

ไมใชหนาท่ีในฐานะนักการเมือง ประชาชนไมสามารถวิเคราะหเหตุผลท่ีนักการเมืองซื้อเสียงไดวา นักการ

เมืองจะไดรับประโยชนจากการใชอํานาจทางการเมือง เพ่ือประโยชนของตนเองและครอบครัวอยางไร ดัง

นั้นการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยท่ีม่ันคง ประชาชนมีความเก่ียวพันกับการเมืองตามอุดมการณดาน

การเมืองมิใชการรองขอและเรียกรับผลประโยชนสวนตัวเพียงเล็กนอยแลวตอบแทนแลกเปล่ียนดวยการลง

คะแนนเสียงให อีกท้ังไมสามารถทําใหประชาธิปไตยพัฒนาดวยการแกไขรัฐธรรมนูญหรือเพ่ิมบทลงโทษ

ใหสูงข้ึนเทานั้น แตควรใหความสําคัญกับเสริมสรางความรูความเขาใจและสรางศรัทธาตอคุณคาของ

ประชาธิปไตยในกลุมประชาชนดวย 



 

 

 ปจจุบันแมจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยศึกษามากข้ึนท้ังท่ีเปนการศึกษาในระบบ

โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย แตความรูสวนใหญจะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับสาระหลักการกวาง ๆ ซึ่ง

มองไมเห็นภาพท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ไมสามารถเรียบเรียงเหตุการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในภูมิลําเนาท่ีตน

เองอาศัย จึงเกิดความรูสึกวา การเมืองเปนเร่ืองไกลตัว เปนเร่ืองของชนช้ันนําเปนเร่ืองของนักการเมือง 

อีกท้ังการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเมืองการปกครองในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย โดยเฉพาะพฤติกรรมทางการเมือง

ในจังหวัดเลยไมเคยมีผูศึกษามากอน ทําใหผูศึกษาวิจัยไมมีแหลงสืบคนขอมูลในการศึกษา ดังนั้นงานวิจัย

นี้จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางมาก เพ่ือเปนการศึกษาถึงเหตุการณและพฤติกรรมทางการเมือง

ในจังหวัดเลย เพ่ือใชเปนขอมูลในการสืบคน อางอิงและการวิเคราะหตอไปในทางวิชาการ 

หนังสือ “นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย” จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับนักการเมือง

ท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเลย ตั้งแตการเลือกตั้งคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2476  

ถึงการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548 และศึกษาถึงเครือขาย และความสัมพันธของนักการ

เมืองในจังหวัดเลยในแตละชวงเวลาท่ีมีการเลือกตั้ง เพ่ือศึกษารูปแบบการหาเสียง และการสรางความ

สัมพันธกับประชาชนในแตละชวงเวลาท่ีมีการเลือกตั้งตลอดจนศึกษาบทบาทของกลุมผลประโยชน และ

กลุมท่ีไมเปนทางการอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนในการสนับสนุนนักการเมืองใหไดดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยผลท่ี

คาดวาจะไดรับจากหนังสือเลมนี้ ไดแก ทําใหรูถึงความเปนมา บทบาท และเครือขายของนักการเมือง รวม

ถึงวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมือง และสามารถเช่ือมโยงภาพการเมืองระดับชาติในจังหวัดเลยได

อยางไมขาดตอน 

มุงเนนศึกษาเน้ือหาในสวนขอมูลท่ีเก่ียวกับสถิติและขอมูลพ้ืนฐานการเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง 

ส.ส. ของนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลย พฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลย เหตุการณ

สําคัญทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลย ความสัมพันธและเครือขายของนักการเมือง

ถ่ินจังหวัดเลย โดยศึกษาในชวงเวลาตั้งแตการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 1 (15 พฤศจิกายน 2476) ถึงการ

เลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 21 (6 กุมภาพันธ 2548) 

 การวิจัยนี้ ใชเทคนิควิธี วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งประกอบดวยการศึกษา

วิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Non Structure Interview) และการสัมภาษณแบบมี

โครงสราง (Structure Interview)  โดยการคนหาขอมูลจากบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ซึ่ง

คัดเลือกบุคคลผูใหขอมูลสําคัญอยางเจาะจงและตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีการตรวจสอบสามเสาดาน

วิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) โดยการตรวจสอบขอมูลเดียวกันจากผูใหขอมูลสําคัญ

หลายคน เพ่ือใหแนใจวาเปนขอมูลท่ีถูกตอง หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic 

Induction) และการวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) ตามแนวคิดการจําแนก

ของลอฟแลนด (Lofland, 1971) ซึ่งประกอบดวยสภาพสังคมหรือสถานการณ การกระทําและความ

สัมพันธระหวางบุคคล 

  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษานักการเมืองถ่ินจังหวัดเลยคือ มีฐานขอมูลเก่ียวกับสถิติ 

และขอมูลพ้ืนฐานการเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง ส.ส. ของนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลย เพ่ือใชประโยชนใน

การอางอิง และการศึกษาทางวิชาการดานรัฐศาสตร และมีเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมดาน



 

 

การเมืองจังหวัดเลย ซึ่งจะทําใหองคความรูเก่ียวกับจังหวัดเลยหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนสามารถนําเนื้อ

หาสาระ องคความรูจากการศึกษาวิจัยมาใชประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรสถานศึกษาได และองค

ความรูเหลานี้สามารถนําไปสูการสรางจิตสํานึกทางการเมือง เพ่ือแกไขปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงใน

อนาคตได 

คํานิยามศัพท 

 นักการเมืองถ่ินจังหวัดเลย หมายถึง  บุคคลผูมีความสนใจการเมืองตองการมีอํานาจทางการเมือง 

ซึ่งไดแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในลักษณะตาง ๆ และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน

เขตเลือกตั้งพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

 การเมือง  หมายถึง การไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจนั้นเพ่ือการตัดสินใจวาใครจะไดรับอะไร 

เม่ือใดและอยางไร 

 กลุมผลประโยชน  (Interest Group) หมายถึง  การรวมตัวกันของผูมีผลประโยชนรวมกันเพ่ือตอ

รอง รักษา เสาะหาผลประโยชนทางการเมืองและเพ่ือเขาไปมีอิทธิพลทางการเมือง 

 ระบบอุปถัมภ  หมายถึง  ความชวยเหลือเก้ือกูลท่ีเปนความสัมพันธคู ซึ่งเกิดจากผูอุปถัมภมีฐานะ

เหนือกวาผูรับอุปถัมภ ท้ังท่ีเปนความสัมพันธแบบมีขอตกลงและไมมีขอตกลง แตก็ไดทําใหเกิดความผูก

พันในลักษณะของการสนองตอบซ่ึงกันและกัน แมจะไมเทาเทียมกัน 

 ผูมีอิทธิพล  หมายถึง  บุคคลท่ีมีอํานาจท่ีไมเปนทางการและสามารถใชอํานาจนั้นในรูปแบบตางๆ 

เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายของตน 

 ผูนําทองถ่ิน  หมายถึง บุคคลท่ีประชาชนยกยอง นับถือ เช่ือฟง มีบารมีในทองถ่ิน ท้ังท่ีไดรับการ

แตงตั้งตามกฎหมาย เชน ผูใหญบาน  กํานัน  ขาราชการ  นักการเมืองทองถ่ิน  และบุคคลที่ไดรับการยอม

รับ นับถือ โดยคุณลักษณะสวนบุคคล โดยไมไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย เชน ปราชญทองถ่ิน  หมอพ้ืน

บานและผูประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ 

 ธนกิจการเมือง (Political Finance)  หมายถึง  รูปแบบการเมืองท่ีนักการเมืองเขามาสูการดํารง

ตําแหนงทางการเมืองดวยวิธีการใชเงินซื้อเสียงและใชเงินในระบบอุปถัมภ เม่ือไดอํานาจทางการเมืองแลว

ไดใชอํานาจนั้นเอ้ืออํานวยประโยชนทางธุรกิจใหแกตนเอง ครอบครัว และเครือขายผูสนับสนุนทางการ

เมือง 

 พฤติกรรมเบี่ยงเบนในการหาเสียงเลือกตั้ง หมายถึง  กระบวนการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. และพฤติกรรมการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองและทีมงาน ผูสนับสนุนทางการ

เมืองซึ่งพฤติกรรมเหลานั้นขัดตอกฎหมายเลือกตั้งหรือเปนเหตุจูงใจใหประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือก

ตั้งอยางไมบริสุทธิ์ยุติธรรม 

 

 

  



 

 

บทที่  2 

 

ขอมูลทั่วไปและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ขอมูลทั่วไป 

 2.1  ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดเลย 

 2.1.1  ประวัติความเปนมาของจังหวัดเลย และสภาพทางสังคม 

  ชุมชนโบราณของจังหวัดเลยมีรองรอยโบราณวัตถุมานานนับตั้งแตสมัยกอนประวัติ

ศาสตร เพราะมีภาพเขียนสีตามผนังถํ้า ซึ่งบงบอกถึงการตั้งถ่ินฐานของมนุษย สวนชุมชนท่ีอยูในยุคประวัติ

ศาสตรก็มีเมืองดานซาย ซึ่งอยูใกลกับเมืองนครไทย (อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งเปนยุคกอนจะ

ตั้งเปนกรุงสุโขทัย 

 ในสมัยอยุธยาชุมชนเหลานี้คงเปนเมืองช้ันนอก ชายพระราชอาณาเขต แตก็ยังอยูใน

พระราชอาณาเขตกรุงศรีอยุธยาเปนสวนใหญ จนกระทั่งมีการกอสรางเจดียเพ่ือเปนเคร่ืองหมายเขตแดน

ก้ันและเปนสักขีพยานแหงการทําสัญญาพระราชไมตรี และใหช่ือวา “พระธาตุศรีสองรัก” 

 ป พ.ศ. 2396  ซึ่งเปนปลายรัชสมัยรัชกาลท่ี 4  ไดมีการสํารวจทําบัญชีไพรสมชุมชน

บานแฮ (เทศบาลเมืองเลย) พบวา มีผูคนหนาแนน สมควรตั้งเปนเมือง จึงไดโปรดเกลาฯ จัดตั้งเมืองข้ึน

และใหช่ือวา “เมืองเลย” ตามช่ือลําน้ําเลย โดยใหข้ึนกับเมืองหลมสัก 

 ป พ.ศ. 2440  มีการเปล่ียนระบบบริหารแบบเทศาภิบาล เมืองเลยจึงข้ึนกับมณฑล

อุดร 

 4  มกราคม  พ.ศ. 2450  ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยใหเมืองเลยมีการปก

ครอง โดยมีอําเภอตาง ๆ คือ อําเภอกุดปอง (อําเภอเมืองเลยในปจจุบัน) อําเภอทาล่ี อําเภอดานซาย 

(โอนมาจากเมืองพิษณุโลก) อําเภอวังสะพุง (โอนมาจากเมืองหลมสัก) อําเภอเชียงคาน (โอนมาจากเมือง

พิชัย)  

 ป พ.ศ. 2476  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2476  ยุบการ

ปกครองแบบมณฑล เปล่ียนขาหลวงประจําจังหวัดเปนผูวาราชการจังหวัด จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2550  มี   ผูวาราชการจังหวัดเลยรวม 44 คน  

    1) เขตการปกครองและขนาดท่ีตั้ง 

  จังหวัดเลยประกอบดวย 14 อําเภอ 89 ตําบล 910 หมูบานและ  20 ชุมชน

เมือง เนื้อท่ีประมาณ 11,424,612  ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร หรือประมาณรอยละ 6.77 

ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูเหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หางจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 520 กิโลเมตร (เสนทางกรุงเทพฯ-ชัยภูมิ) ภูมิประเทศพ้ืนท่ีสวนใหญประมาณรอยละ 80 เปนท่ี

สูงและภูเขาท่ีราบมีนอยประมาณรอยละ 20 ประชาชนอาศัยในเขตท่ีราบ แตใชพ้ืนท่ีสูงในการเกษตรกรรม

จึงมีปญหาเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ครอบครองท่ีดิน  



 

 

 2) มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 

   ทิศเหนือติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแมน้ําโขงก้ัน

เขตแดนยาว 71 กิโลเมตร  และแมน้ําเหืองยาว 123 กิโลเมตร (รวม 194 กิโลเมตร) เปนเสนก้ันเขต

แดนระหวางสองประเทศ 

  ทิศใตติดตอกับอําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน, อําเภอน้ําหนาว,จังหวัด

เพชรบูรณและอําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

   ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อําเภอน้ําโสม อําเภอ

สุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี และอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู 

   ทิศตะวันตกติดตอกับเทือกเขาเพชรบูรณ อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 

อําเภอชาติตระการ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 

   3) ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดเลยตั้งอยูบนพ้ืนท่ีราบสูงโคราชท่ีเรียกวา “แองสกลนคร” ภูมิประเทศ

สวนใหญเปนเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต โดยมีท่ีราบลุมระหวางหุบเขาขนาดไมใหญนักสลับอยูแนว

เทือกเขาเหลานั้น หินท่ีพบในบริเวณนี้สวนใหญมีอายุมาก เชน 

 หินแปรรูปยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน อายุ  438-378 ลานป 

 หินปูนยุคดีโวเนียนตอนกลาง  อายุ  385  ลานป 

 หินตะกอนและหินแปรช้ันต่ํา  อายุ  360-280  ลานป 

 หินตะกอนยุคไตรแอสซิก  อายุ  220  ลานป 

 และพบหินยุคโคราชบริเวณเขายอดราบอยูบนหินเหลานี้ เชน  ภูผาจิต   

ภูกระดึง  ภูหลวง  ภูหอ ภูขัด ภูเม่ียง (อําเภอนาแหว) เนื่องจากช้ันหินเกือบท้ังหมดวางอยูแนวเหนือใต 

จึงควบคุมใหเกิดท่ีราบลุมระหวางหุบเขา และทิศทางแนวเหนือใตดวย แมน้ําเลยจึงไหลจากใตข้ึนเหนือ 

    4) ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศ จังหวัดเลย อยูใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูงสุด 43.5 องศาเซลเซียส (25 เมษายน 2517) และต่ําสุด

ประมาณ-1.3 องศาเซลเซียส จนบางคร้ังน้ําคางกลายเปนน้ําแข็งท่ีชาวเมืองเลยเรียกวา “แมคะนิ้ง” 

อุณหภูมิเฉล่ียท้ังป 26.1 องศาเซลเซียส เดือนมิถุนายน-ตุลาคม จะมีมรสุมหรือแนวปะทะโซนรอน (Inter 

Tropical Convergence Zone :ITCZ)  พาดผาน ทําใหมีฝนตกติดตอกันหลายวันและบางคร้ังจะมีพายุหมุนเขตรอน 

(Tropical Cyclone) เคล่ือนผานเปนคร้ังคราว ซึ่งจะทําใหมีฝนตกหนัก 

       5) ทรัพยากรธรรมชาติและปาไม 

 จังหวัดเลยมีแหลงแรหลายชนิด เชน เหล็ก  หินปูน  แกรนิต  แบรไรท ลิกไนต 

มังกานีส ทองแดง ตะก่ัว และทองคํา มีพ้ืนท่ีปาไมประมาณ 8,341.68  ตารางกิโลเมตร สภาพปาไมสวน

ใหญเปนปาดงดิบ สภาพปาคอนขางสมบูรณ เปนปาไมเบญจพรรณและปาไมเต็งรัง มีอุทยานแหงชาติ 4 

แหง คือ อุทยานแหงชาติภูกระดึง, ภูเรือ, ภูหินรองกลา นาแหว เขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง คือ เขต



 

 

รักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ปาสงวนแหงชาติมี 21 ปา และปาตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดใหรักษาไวเปน

ปาไมถาวรของชาติ คือปาหมายเลข 23 (ปาหวยสม-ภูผาแดง) ตั้งอยูในทองท่ีอําเภอภูกระดึง มีเนื้อท่ี

ประมาณ 206 ตารางกิโลเมตร 

  

     6) ลักษณะการประกอบอาชีพ 

 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร พืชท่ีเพาะปลูก เชน ขาวโพด 

ออย มันสําปะหลัง ฝาย ปอ ถ่ัวแดง ถ่ัวเหลือง ขาวไร สับปะรด ถ่ัวเขียวและงา การเพาะปลูกจะหมุนเวียน

ไปตามฤดูกาลและสภาพพื้นท่ีของแตละแหง และจังหวัดยังสงเสริมใหมีการปลูกไมผลไมยืนตน ยางพารา 

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ผลไมท่ีทํารายไดและสรางช่ือเสียงใหแกจังหวัดเลย คือ 

มะขามหวาน ล้ินจี่ ลําไยและสม เปนตน 

 

     7) การคมนาคม 

 การเดินทางโดยรถยนต การติดตอระหวางจังหวัดเลยกับจังหวัดอ่ืนๆ ไดโดย

สะดวก 5 ทาง คือ 

7.1) ติดตอกับจังหวัดขอนแกน (เสนทางเลย-ชุมแพ-ขอนแกน)  

ระยะทาง 208 กิโลเมตร 

7.2) ติดตอกับจังหวัดอุดรธานี (เสนทางเลย-วังสะพุง-อุดรธานี)  

ระยะทาง 140 กิโลเมตร 

7.3) ติดตอกับจังหวัดหนองคาย (เสนทางเลย-ปากชม-สังคม-หนองคาย)  

 ระยะทาง 199 กิโลเมตร 

7.4) ติดตอกับจังหวัดเพชรบูรณ (เสนทางเลย-ดานซาย-หลมสัก)  

 ระยะทาง 199 กิโลเมตร 

7.5) ติดตอกับจังหวัดพิษณุโลก   

 (เสนทางเลย-ดานซาย-นครไทย-พิษณุโลก)  

 ระยะทาง 289 กิโลเมตร 

 

     8) ศาสนา 

  ประชาชนในจังหวัดเลยรอยละ 99.61 นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนั้นนับถือ

ศาสนาคริสต รอยละ 0.35  และอ่ืน ๆ รอยละ 0.04 

 ศาสนสถานในจังหวัดเลย ประกอบดวย วัด จํานวน 546 วัด เปนวัดท่ีมี

วิสุงคามสีมาท้ังหมด โดยในจํานวนนี้เปนพระอารามหลวง 1 วัด ธรรมยุตินิกาย 54 วัด และมหานิกาย 

491 วัด โบสถศานาคริสต จํานวน 14 แหง มัสยิด 1 แหง (ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย) 

 

      



 

 

9) งานเทศกาลและประเพณีที่สําคัญ 

 9.1) งานกาชาด 

  งานประจําปของจังหวัดเลยเร่ิมจัดข้ึนอยางเปนทางการเม่ือป 2522 ใน

คร้ังแรกชื่อวา “งานกาชาด” ตอมาเม่ือพิจารณาถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจจึง

นําช่ือของพืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรปลูกกันมากเขามารวมกันใชช่ือวา “งานกาชาดดอกฝายบาน” และ

กลายมาเปน “งานกาชาดดอกฝายบานมะขามหวานเมืองเลย” ในปจจุบันซึ่งตรงกับวันท่ี 1-7 

กุมภาพันธ ของทุกป จัดข้ึน ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด 

 9.2) ผีตาโขน ประเพณีการละเลนทองถิ่นอําเภอดานซาย 

 ผีโขนหรือผีตาโขน เปนการละเลนชนิดหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงคติ

ความเช่ือเร่ืองผีของคนในภาคอีสาน สันนิษฐานวาเกิดข้ึนพรอมกับประเพณีบุญผะเวสและประเพณีบุญบั้ง

ไฟ ถือเปนประเพณีบุญหลวงของชาวอําเภอดานซาย จะมีข้ึนระหวางปลายเดือนมิถุนายน-ตนเดือน

กรกฎาคมของทุกป 

 9.3) งานแสดงไมดอกและไมเมืองหนาว อําเภอภูเรือ 

 จัดในระหวางวันท่ี 31 ธันวาคม–2 มกราคม ภายในงานจะมีเจาของ

สวนไมดอกไมประดับและไมเมืองหนาว ระดมพันธุไมท่ีสวยท่ีสุดมาประชันความงามกันบริเวณสนามหนาท่ี

วาการอําเภอภูเรือในลักษณะของซุมดอกไม ท้ังซัลเวีย มอรนิ่งกลอรี่ เยอรบีรา เดือนฉาย ทอรีเมีย เทียน

ญี่ปุน ฯลฯ ท่ีดูสะดุดตาท่ีสุดคือ ตนคริสมาสต สีแดงสดท่ีสวยงามสวางไสวละลานตา 

  

 9.4) งานออกพรรษาท่ีเชียงคาน 

 เปนประเพณีของชาวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยท่ีจัดใหมีประเพณีนี้

ข้ึนโดยเร่ิมงานในวันออกพรรษาของทุกป ประมาณเดือนตุลาคม โดยในงานประกอบดวยขบวนแห 

การละเลนพ้ืนบานและศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

 

 2.2.2  ประชากร 

  จังหวัดเลยมีประชากรตามทะเบียนราษฎรท้ังส้ิน 604,285 คน เปนชาย 305,970 

คน และหญิง 298,316 คน แตประชากรจากการสํารวจตามบัญชีขอมูลพ้ืนฐานดานสาธารณสุข (บัญชี 1-

10) มีท้ังส้ิน 630, 912 คน เปนชาย 318,441 คน และหญิง 312,471 คน (ดังตารางท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่  1   จํานวนประชากรจากการสํารวจและทะเบียนราษฎรป 2549  จําแนกตามอายุและเพศ 

 

สํารวจ ทะเบียนราษฎร กลุมอายุ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ต่ํากวา 1 ป 3,319 3,223 6,542 3,180 3,074 6,254 

1-4 ป 16,089 15,292 31,381 15,456 14,595 30,051 

5-9 ป 23,502 21,958 45,460 22,566 20,959 42,525 

10-14 ป 25,552 24,533 50,085 24,527 23,418 47,945 

15-19 ป 24,631 23,734 48,365 23,639 22,648 46,286 

20-24 ป 25,234 25,210 50,444 24,236 24,075 48,311 

25-29 ป 26,478 26,557 53,035 25,484 25,417 50,901 

30-34 ป 27,433 27,432 54,865 26,408 26,199 52,607 

35-39 ป 29,420 29,002 58,422 28,311 27,749 56,060 

40-44 ป 26,497 25,267 51,764 25,463 24,034 49,497 

45-49 ป 22,987 22,387 45,374 22,058 21,304 43,362 

50-54 ป 18,160 17,554 35,714 17,404 16,762 34,166 

55-59 ป 14,310 13,847 28,157 13,727 13,198 26,925 

60-64 ป 10,806 10,602 21,408 10,407 10,144 20,551 

65-69 ป 8,115 8,245 16,360 7,799 7,876 15,675 

70-74 ป 6,133 6,743 12,876 5,888 6,449 12,337 

75-79 ป 4,288 4,691 8,979 4,134 4,479 8,613 

80 ปข้ึนไป 5,487 6,194 11,681 5,283 5,935 11,218 

รวม 318,441 312,471 630,912 305,970 298,316 604,285 

 

 หมายเหตุ:  ประชากรจากทะเบียนราษฎร ณ  22  พฤษภาคม  2549 

  จากการสํารวจตามบัญชีขอมูลพ้ืนฐานดานสาธารณสุข (บัญชี-1-10)  

 ณ 31 พฤษภาคม  2549 

 

 2.2.3  เหตุการณขบถผีบุญหรือขบถเจาผูมีบุญหนองหมากแกว 

 ฉัตรทิพย  นาถสุภา และ ประนุช  ทรัพยสาร (2522) ไดศึกษาเหตุการณท่ีชาวบาน 

หนองหมากแกว ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลยเรียกวา เจาผูมีบุญหนองหมากแกว หรือเหตุ

การณท่ีหลักฐานราชการเรียกวา ขบถเจาผูมีบุญ (หรือขบถผีบุญตามคําเรียกของเจานายฝายกรุงเพทฯ) 

พ.ศ. 2467 โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกผูสูงอายุท่ีมีขอมูลเก่ียวกับเหตุการณนี้จํานวน 4 คน โดยได

กลาวถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2466 วาในชวงปนั้นมีพระภิกษุ 3  รูป และเณรนอย 1 รูปเดินธดุงค

มาถึงบานหนองหมากแกว โดยมีพระภิกษุช่ือ บุญมา  จัตุรัส เปนหัวหนาไมทราบภูมิลําเนาท่ีแนชัด พระ



 

 

ภิกษุสายทอง  อินทไชยศรี  มีภูมิลําเนาบานหนองคัน จังหวัดเลยและพระภิกษุสังข  ไมทราบนามสกุล มี

ภูมิลําเนาอยูจังหวัดอุบลราชธานี โดยท้ัง 3 รูปและเณรนอย 1  รูปเม่ือเดินทางมาถึงธารน้ําปวนพุใกลหมู

บานมีคําเลาลือกันวา ไดแสดงอภินิหารตอหนาชาวบานโดยการโยนผาพาดไหลขามธารน้ําแลวเดินบนผา

ขามลําธารน้ําได แลวมาจําพรรษาที่วัดโนนทรายในหมูบาน คณะพระธุดงคไดส่ังสอนธรรมแกผูชายในหมู

บานและสอนวิชาคาถาอาคมใหแกผูสนใจบางคน เชน ทิดเถิกท่ีเม่ือศึกษาอาคมแลวมีอาการเปล่ียนแปลก

ไปจากเดิม เชน ไมพูดจากับคน ชอบฟอน มักแสดงปาฏิหาริยตาง ๆ  เชน เอาน้ํามันงาใสขวดแลวขวาง

ออกไปไมแตก ข้ึนไปนอนบนก่ิงไมเล็ก ๆ โดยกิ่งไมไมหักในขณะท่ีพระธุดงคก็รักษาคนปวยดวย ซึ่งมีผู

หายจากความเจ็บปวยหลายคนพรอมกันนั้นก็ส่ังสอนอบรมใหถือศีล สวดมนต ไหวพระทุกเชาเย็น ใหหม่ัน

ทําบุญ ไมใหกินเนื้อสัตว ไมใหลักขโมย ทําใหเปนท่ีเล่ือมใสของผูคนในหมูบานหนองหมากแกวและหมู

บานใกลเคียงอยางรวดเร็ว ตอมาเม่ือมีผูคนนับถือมากข้ึนพระธุดงคจึงไดลาสิกขาบทและทุกคนก็มีภรรยา

ซึ่งเปนคนในบานหนองหมากแกว เม่ือถึงประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2467 ท้ัง 3 คนก็ไดตั้งตนและบอก

กับชาวบานวาตนเปนผูมีบุญและไดเรียกประชาชนมาชุมนุมกันบริเวณวัดโนนทราย ปจจุบันเปนวัดโนน

ทรายท่ีสรางข้ึนใหมในบริเวณสถานท่ีใหม (วัดเดิมรางไปแลว) จะมีการประชุมกันท้ังเวลากลางวันและ

กลางคืน จัดใหมีหญิงสาวชาวบานแตงตัวสวยงามมาฟอนรําเวลากลางคืน สวนผูมารวมชุมนุมก็จะเปนผู

รองกลอนลําท่ีมีเนื้อหาปลุกเราจูงใจใหชาวบานศรัทธาผูมีบุญในเวลากลางคืนจะจุดเทียนปกตามโคนตนไม

สองสวางไสวไปท่ัว สวนเจาผูมีบุญจะนั่งอยูในกุฏิ มีลูกศิษยคอยเอาน้ําหอมมาปะพรมให หากผูมีบุญพอใจ

หญิงงามคนใดก็จะเอามาลัยใสปลายไมยาวสงไปคลองคอหญิงนั้นและหญิงนั้นตองเขาญาณรวมกับผูมีบุญ

ในกุฏิ ญาติพ่ีนองและพอแมก็พอใจท่ีจะใหทําเชนนั้น กลาวกันวาบารมีช่ือเสียงของผูมีบุญไดกระจายไป

ไกล มีประชาชนเล่ือมใสจํานวนไมนอยกวาส่ีพันคน  บางคนเอาดอกไมธูปเทียนมาบูชา บางคนมาปลูก

กระทอมอยูใกล ๆ กุฏิเพ่ือรับใชผูมีบุญ มีพระภิกษุบางรูปไดลาสิกขาบทเขารวมกับผูมีบุญดวยและช่ือเสียง

เลาลือถึงอภินิหารของผูมีบุญไดกระจายไปไกลถึงเพชรบูรณ ชัยภูมิและพิษณุโลก การชุมนุมในบางวันหรือ

บางคืน มีการทําน้ําดื่มศักดิ์สิทธิ์ใหผูคนไดดื่มและสาบานตนเขารวมเปนสมาชิกของกลุมผูศรัทธาตอผูมีบุญ  

บางคร้ังไดมีการทําพิธีอัญเชิญพระศรีอริยเมตไตรยเขาทรงเจาผูมีบุญคนใดคนหนึ่งในขณะท่ีทิดเถิกจะเปน

ผูท่ีถูกเขาทรงมากคร้ังท่ีสุด เม่ือเขาทรงแลวจะมีการประกาศวาใกลถึงยุคท่ีพระศรีอริยเมตไตรยจะมาเกิดท่ี

วัดโนนทราย ซึ่งในขณะเวลานั้นจะเปนยุคท่ีไมมีเจานายปกครองกดข่ี  ใบไมจะกลายเปนเงินเปนทอง เม่ือมี

การชุมชนจะมีคําสวดวิงวอนรองขอใหพระศรีอริยเมตไตรยลงมาเกิด นอกจากนั้นในกลอนลํายังมีเนื้อ

ความปลูกเราทางการเมืองท่ีกลาวถึงเหตุการณท่ีกองทัพไทยทําลายนครเวียงจันทรในสมัยเจาอนุวงศ พ.ศ. 

2371  และเจาผูมีบุญไดทํานายไววา บานหนองหมากแกว (ในกลอนลําเรียกวา เวียงแกว) จะเจริญรุง

เรืองเปนเมือง เวียงจันทรก็จะฟนคืนใหมย่ิงใหญกวาเดิม ในคํารองกลอนลําไดขอใหพรรคศรีอริยจุติเพ่ือ

ชวยใหสังคมมีความสมบูรณพูนสุขและเปนอิสระ จากการปกครองของเจานายไทย ในขณะที่การจัดองค

การมีนอยมากไมไดตระเตรียมอาวุธหรือเสบียง ไมจัดลําดับการควบคุมบังคับบัญชา มีเพียงการสวดมนต 

บําเพ็ญศีลและรองขอวิงวอนใหพระศรีอริยจุติ คณะเจาผูมีบุญประกอบดวยบุคคลช้ันหัวหนา 7 คน เรียก

ช่ือตามช่ือวีรบุรุษของตํานานพ้ืนบานคือ นายบุญมาเปนพระฤาษีหัวหนาใหญ นุงหมผาเหลือง ไมโกนผม 

หนวดยาว นายสายทองเปนพระหนอเรไร นายสังขเปนเจาฝาตีนแดง นายกอนทองเปนพญาแขนส้ันยาว 



 

 

ทิดเถิกเปนพญาล้ินกาน ผูใหญเหลวเปนหนุมานและพญาปากเข็ด (ไมปรากฏแนชัดวาผูใดดํารงตําแหนง

นี้) 

 ตอมานายสายทองไดแจงกับผูคนวา พระศรีอริยเมตไตรยจะลงมาจุติแลว จึงตองยกเลิกระบบเจา

นายท่ีราชการไทยจัดตั้งไว โดยไดเดินบอกและปาวรองใหผูคนไดยินท่ัวไป จากน้ันในวันท่ี 23 พฤษภาคม  

2467  เจาผูมีบุญท้ัง 7 คนก็ไดยกกําลังชาวบานประมาณ 50 ถึง 60 คน  มีอาวุธปน 2 กระบอก ดาบและ

คอนเดินทางเพ่ือเขายึดท่ีทําการอําเภอวังสะพุง โดยมีเจาผูมีบุญข่ีมานําขบวน ระหวางทางไดประกาศปาว

รองเชิญชวนใหประชาชนเขารวมขบวนการกับคณะของตนไมข้ึนกับราชการไทย โดยหากเขารวมกับคณะ

ของตนจะไดรับการยกเลิกการเสียสวยท่ีราชการจัดเก็บอยูปละส่ีบาท โดยใหสงผาขาวปละหน่ึงวาแทน

เหมือนท่ีเคยเสียสวยใหแกเวียงจันทร เม่ือทางการที่อําเภอวังสะพุงรูขาวจึงเกณฑราษฎรและเสมียนอําเภอ

ประมาณ 40 คนออกไปเพ่ือจับกุม แตฝายเจาผูมีบุญไมยอมใหจับและไดตะโกนกลาวหาวา ทางการไทย

ขูดรีดภาษีสวยจากคนยากจน ทําใหทางการวังสะพุงตองสงมาเร็วไปขอกําลังตํารวจจากตัวจังหวัดเลยมา

ชวยเหลือโดยมีตํารวจพรอมปน 24 นาย ทําใหฝายกองกําลังของเจาผูมีบุญตองยอมถอยกลับไปต้ังม่ันท่ี

บานหนองหมากแกว สามวันตอมากองกําลังของเจาผูมีบุญก็ยกกําลังเพ่ือเขายึดวังสะพุงอีกคร้ัง มีกําลังพล

ประมาณสี่รอยถึงหารอยคนพรอมเสบียง  โดยมีผูหญิงเปนฝายเสริมและสนับสนุนเสบียงและไดตั้งกอง

กําลังท่ีหนองปลาแดก (ปจจุบันคือบานโนนสวาง) การท่ีพักกองกําลังท่ีจุดนี้ เพราะเจาผูมีบุญปาวรองวา 

ในถํ้าท่ีหนองปลาแดกมีฆองใหญ มีเงินมากถึง 3 บาตรและทําใหชาวบานอยากจะมาเอาเงิน เม่ือมาถึงนาย

บุญมาก็ไดบริกรรมคาถาอยูท่ีบริเวณปากถํ้าแลวใหผูชายสมมติเปนควาญชาง ผูหญิงสมมุติเปนชางใหผูชาย

ข่ีหลังผูหญิงเขาไปเอาเงินในถํ้า แตก็หาไมพบ พวกเจาผูมีบุญก็แกตัววาท่ีหาไมพบ เพราะคนท้ังหมดยังเช่ือ

ไมพรอมกันจึงเอาสมบัติไปไมได หลังจากตั้งม่ันอยูสามถึงส่ีวันชาวบานก็กลับไปบานหนองหมากแกว เจา

หนาท่ีอําเภอและตํารวจจึงไดตามไปจับตัวคณะหัวหนาผูมีบุญไดท่ีบานหนองหมากแกว โดยไมมีการตอสู

จากชาวบานพรอมดวยชาวบานอีกประมาณหนึ่งรอยคน ศาลพิพากษาจําคุกคณะเจาผูมีบุญคนละสามป ทิด

เถิกปวยดวยโรคทองรวงถึงแกกรรมในคุก สวนหัวหนาคนอ่ืน ๆ เม่ือพนโทษออกจากเรือนจําก็ไดออกมา

ประกอบอาชีพตามปกติ แตนายสายทองไดกลับไปบวชอีกคร้ังหนึ่ง โดยไดจําพรรษาอยูท่ีวัดบานหนองคัน 

 ในสวนการรายงานราชการเหตุการณคร้ังนี้นั้น ทางราชการโดยมหาอํามาตยเอกเจาพระยายมราช

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดบันทึกในรายงานวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนเพราะคนในแถบพ้ืนท่ีนี้เปนคนโง

เขลา จึงถูกหลอกลวงไดงาย ในขณะที่นักวิชาการวิเคราะหเหตุการณนี้วา ไมใชเกิดจากความโงเขลา แตเกิด

จากการขูดรีดระหวางชนช้ัน การเก็บสวยเปนเงินจากคนยากจนปละส่ีบาทเปนภาระที่หนักสําหรับการผลิต

เพ่ือการยังชีพ โดยไมไดคาขาย ประกอบกับชวงเวลาท่ีเกิดขบถผูมีบุญเมืองเลยมีปญหาฝนแลง ทํานาได

ขาวไมพอกิน ชาวนาตองเดินทางไปหาซื้อขาวจากท่ีอ่ืน เชน ซื้อจากเมืองหลมสัก  เพชรบูรณ กลาวไดวา

เหตุการณขบถผูมีบุญมีการตอสูเพ่ือการปลดปลอยความทุกขยากของชาวนาใหหลุดพนจากระบบศักดินา

ในสมัยนั้น เปนการตอสูเพราะไมมีกลไกทางสังคมอยางอ่ืนท่ีจะเปดโอกาสใหชาวนารองเรียนหรือเรียกรอง

ใหราชการแกไขปญหาของชาวนาและเหตุการณลักษณะนี้ไดเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี เชน กรณีหัวหนาผู

ตอตานราชการท่ีมณฑลอุดรท่ีช่ือ อาจารยออนศรีผูแนะ และขบถพญาผาบท่ีเชียงใหม (พ.ศ. 2432) 

เปนตน และนักวิชาการดานสังคมวิทยาไดตั้งขอสังเกตวา ในกรณีขบถท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคอีสานทุกคร้ังจะ

เก่ียวของกับความแรนแคน ซึ่งเปนปญหาทางเศรษฐกิจและจุดหมายท่ีจะกอบกูเอกราชของเวียงจันทร



 

 

เสมอ ซึ่งไดสะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงในแนวคิดและความเช่ือดานชาติพันธุและระบบการเมืองและใน

กรณีขบถผูมีบุญหนองหมากแกวไดแสดงใหเห็นท้ังความขัดแยงทางเศรษฐกิจความขัดแยงในระดับโครง

สรางทางสังคมและความขัดแยงทางการเมืองของชนชาติ 

 2.2.4 กลุมประชากรในจังหวัดเลย 

 กลุมประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเลยประกอบดวย กลุมตาง ๆ ดังนี้ 

 1)  คนไทเลย  

 คนเมืองเลยจะเรียกตนเองวา “ไทเลย” เรียกคนอีสานอ่ืน ๆ ท่ีอพยพมาอยูเลยวา 

“ไทใต” ยกเวน คนกลุมกรุงเทพฯ  ท่ีเรียกวา “ไทกรุงเทพ” คําวาไทเลยก็ไมไดใชเรียกคนเมืองเลยท้ังหมด 

คนท่ีอาศัยในแถบอําเภอดานซาย นาแหว จะถูกเรียกวา “ไทดาน” ตอมาเม่ือการคมนาคมสะดวกขึ้น “ไท

ดาน” ก็หายไป เหลือแตคําวาไทเลย 

  ลักษณะคนเมืองเลย ท้ังผูหญิงและผูชายมีผิวขาวคลายคนเหนือ โดยเฉพาะหญิงวัย

ชราน้ันนิยมไวผมยาวเกลามวยดานหลังเก็บไรผม หวีเรียบ บุคลิกสมถะ เรียบงาย รักสงบ อยูในศีลธรรม 

 การแตงกายผูหญิงนุงซิ่น ลายซิ่นหม่ีคั่น ซิ่นยก ตอหัวตอตีนท่ีมีลวดลายละเอียด

สวยงามทอจากเสนไหม เสนฝาย นิยมใสเส้ือคอกลมสีขาวสามสวนหรือแขนยาวหนาติดกระดุมแตบ มีผา

สไบเฉียงสีขาว 

  สวนผูชายนิยมใสเส้ือคอกลมแขนส้ันหนาติดกระดุมท้ังสีขาวและสียอมหมอนิน (น้ํา

เงินเขม) นุงกางเกงขากวยและโสรง สวนผาขาวมาใชประโยชนสารพัดอยาง เชน นํามาอาบน้ํา พาดบา พัน

รอบอกและสไบเฉียง (ผูหญิง) ปจจุบันการแตงกายเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย 

 2) ชาวไทดํา 

 ชาวไทดําอพยพมาจากแควนพวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน

ปจจุบัน ในป พ.ศ. 2417  พวกฮอยกกําลังมาตีเมืองเชียงขวาง ซึ่งเปนหัวเมืองสําคัญในแควนพวน จึงไดมี

การขอความชวยเหลือมายังไทย โดยมีพระยาภูธราภัยเปนแมทัพคุมกองทัพไปปราบฮอ ผลการปราบไทย

ชนะและไดใชนโยบายอพยพผูคนจากแควนพวนมายังไทย ชาวไทดําถูกกวาดตอนมาถึงกรุงเทพฯ ภายหลัง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหไปตั้งหลักแหลงท่ีบานหม่ี คลอง

สนามแจง จังหวัดลพบุรี ตอมาเจาเมืองบริขันธมาทูลขอราษฎรกลับไปเมืองเชียงขวางตามเดิม โดยเร่ิม

อพยพลงมาเรื่อย ๆ จนไดมาพักท่ีบานน้ํากอใหญ อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ตอมาชาวไทดํากลุม

หนึ่งไดเดินทางขามแมน้ําโขงไปยังบานน้ํากุม แขวงเวียงจันทน แตในขณะนั้นเขตเวียงจันทนมีปญหาการ

เจรจากับฝร่ังเศส ไทดําจึงขามแมน้ําโขงยอนกลับมาต้ังหมูบานท่ีตาดซอ ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน อยู

ไดระยะหน่ึง จึงอพยพมาตั้งถ่ินฐานท่ีบานนาแบนและไดอพยพมาตั้งหลักแหลงถาวรที่บานนาปาหนาด 

ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน เม่ือ พ.ศ. 2438 โดยมีจํานวนครัวเรือนในขณะนั้น 15 หลัง สภาพความ

เปนอยูของชาวไทดําคอนขางเรียบงาย การแตงกายผูชายสวมเส้ือท่ีทอดวยผาสีดํา ผาหนา แขนกระบอก 

ติดกระดุมเงิน 11 เม็ด ลักษณะกระดุมเปนรูปผักบุง ตัวเส้ือผูชายจะยาวกวาเส้ือผูหญิงมีกระเปาท้ังสองขาง



 

 

ตรงชายลาง กางเกงเปนขายาว ลักษณะรูปทรงคลายกางเกงจีนจะใชผาดําเขมในการตัดเย็บ สวนผูหญิงจะ

ใสเส้ือท่ีเปนสีดําคอกลมผาหนา แขนกระบอก เขารูป ติดกระดุมเปนรูปผีเส้ือและนุงผาซิ่นท่ีทอเปนลายพ้ืน

เมืองท่ีเปนเอกลักษณ เชน ซิ่นลายแตงโม ซิ่นลายนางหาญ นิยมโพกศีรษะดวยผาท่ีทอดวยฝายยอมดํา

ความกวางประมาณ 40 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.20 เมตร ชายผาปกดวยสีท่ีมีลวดลายตาง ๆ สวนรอง

เทาท้ังชายและหญิงใสรองเทาไมยกพ้ืนสูงแบบคีบ 

 สําหรับอาหารจะชอบรับประทานผักและน้ําพริกช้ันยอด คือ แจวอด ซึ่งจะทําจากใบบอนคัน    จุบ

ผักแวน (ซุบผักแวน) จุบใบมะมวง (ซุบใบมะมวง) เปนตน 

 3) ชาวไทพวน 

 ชาวไทพวนอพยพมาตั้งหลักแหลงท่ีบานบุฮมและบานกลาง อําเภอเชียงคาน บาน

ปากหมาก อําเภอเมือง จังหวัดเลย ถ่ินฐานเดิมอยูท่ีเมืองเตาไห หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ตอมามีพวกจีนฮอ กุลา เง้ียวมารุกรานเมืองเตาไห ก็มี 4 ผูเฒาเปนผูนําชาวพวนกลุมหนึ่ง

อพยพออกมาโดยลองตามแมน้ําโขง มาตั้งถ่ินฐานท่ีบานบุฮม ตอมาก็มีผูคนอีกสวนหนึ่งมาอยูท่ีบานกลาง

อีกแหง แลวเรียกตัวเองวา “ไทพวน” 

 ชาวไทพวนมีความเปนอยูอยางเรียบงาย มีอาชีพเกษตรกรรม การทอผา การตี

เหล็ก การทําเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง บานเรือนของชาวไทพวนจะยกพื้นสูงมีใตถุนเรือน การแตงกายนั้น ผู

ชายจะนุงกางเกงหรือนุงผาโจงกระเบน ใสเส้ือมอฮอม มีผาขาวมาคาดเอว ผูหญิงนุงผาซิ่น ผาขาวมารัดอก

หรือใสเส้ือแขนกระบอกสีดําหรือครามหรือสีทึบ เด็กผูชายจะใสกําไลเทา เด็กผูหญิงจะใสท้ังกําไลมือ และ

กําไลเทา ปจจุบันการดําเนินชีวิตของไทพวนกลายเปนชาวไทเลยอยางเต็มตัว 

 4) ชาวไทใต 

 ชาวไทใตอพยพจากหลายจังหวัดในภาคอีสานสวนใหญจะมาจากกาฬสินธุ 

อุบลราชธานี ยโสธร โดยไดอพยพมาในป พ.ศ. 2506  หลังจากมีถนนเสนทางขอนแกน-เลย จะพบชาว

ไทใตจํานวนมากในกิ่งอําเภอเอราวัณ อําเภอนาดวง ชาวไทใตประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร ทําสวน 

ปลูกขาว เล้ียงสัตว สภาพบานเรือนจะเปนกระตอบและนิยมสรางบนท่ีดอนน้ําทวมไมถึง 

 5) คนใต   

 คนใตเปนกลุมคนท่ีมาจากภาคใตของประเทศไทยหลายจังหวัดเชนสุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร เพ่ือเขามาทําสวนยางในจังหวัดเลย โดยอพยพเขามาตั้งแต พ.ศ. 2527 

 

 

 



 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับระบบการเมือง การเลือกตั้งนักการเมืองแตละสวนมีสาระดังนี้ 

  2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเมือง การเลือกตั้งและนักการเมือง 

  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2550) ไดเสนอแนวคิดวาพลวัตของการเมืองไทยขึ้นกับสวน

ประกอบของสังคมและการเมือง 4 สวน คือ 

   1. สถาบันพระมหากษัตริย 

   2.   ขาราชการทหารและพลเรือน 

   3.   ช้ันชนกลางในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ 

   4.   ประชาชนในชนบท 

  ความสัมพันธเชิงอํานาจของ 4 สวนนี้ ทําใหเกิดพลวัตทางการเมืองและสังคมตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบันรวมท้ังกอใหเกิดรัฐบาลและทําลายรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย กลาวในสวนสุด

ทายคือประชาชนสวนใหญในชนบทนั้นไมมีอํานาจตอรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดท้ังยังไมอาจเขา

ถึงทรัพยากรสวนใหญของประเทศ ชวงวางรายไดระหวางกลุมคนจนท่ีสุดกับกลุมคนรวยท่ีสุดหางกันถึง 

14.66 เทา (อางอิงขอมูลสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2549) 

ความไมสามารถเขาถึงทรัพยากรและไมสามารถตอรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนี้เอง ประกอบกับ

ความดอยโอกาสในดานการศึกษา ทําใหคนสวนใหญในชนบทตองพ่ึงพาการชวยเหลือของกลุมอ่ืนใน

สังคม กระบวนการเลือกตั้งผูแทนราษฎรในระบบเศรษฐกิจเชนนี้ จึงไมไดมีความหมายเชิงการเมืองการ

เลือกผูแทนเขาไปเปนปากเปนเสียงแทนประชาชนเทานั้น แตมีความหมายเชิงเศรษฐกิจของการแลก

เปล่ียนในระบบอุปถัมภดวย การซื้อเสียงจึงไมใชเพียงการเอาเงินไปแจกแลวประชาชนจะลงคะแนนให 

แตหมายถึงการตอบแทนบุญคุณท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งเคยชวยเหลืออุปถัมภคนในเขตเลือกตั้งมากอน 

 ผาสุก  พงษไพจิตร (2536) เสนอแนวคิดวา นายทุนทองถ่ินของไทยเขามามีบทบาททางการ

เมืองภายใตโครงสรางอํานาจแบบประชาธิปไตยคร่ึงใบตามกรอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 โดยเปนนัก

ธุรกิจสะสมทุนข้ึนมาจากการใชอิทธิพลเหนือกฎหมายเปนกลไกหลัก ขณะเดียวกันก็ตองใชตําแหนงทาง

การเมืองในทองถ่ินหรือระดับชาติเพ่ือสนับสนุนการสะสมทุน นายทุนทองถ่ินเหลานี้จะมีภาพลักษณะ

เปนเจาพอในพ้ืนท่ี 

 ในการศึกษาเก่ียวกับบทบาทนักการเมืองนั้นมีหลายแนวทางศึกษา ในแตละชวงเวลามีความสน

ใจท่ีจะศึกษาในประเด็นท่ีแตกตางกัน  ในสวนท่ีเก่ียวของกับการศึกษาน้ีไดแก การศึกษาในแนวทางเชิง

เศรษฐศาสตรการเมือง ซึ่งตัวแทนของแนวคิดนี้ไดแก งานศึกษาของผาสุก  พงษไพจิตร และ Ruth 

Mcvey (อางถึงใน ชัยยนต  ประดิษฐศิลปและโอฬาร ถ่ินบางเตียว, 2549) งานศึกษาแนวนี้ใหความ

สําคัญตอปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งในการวิเคราะหการเกิดข้ึนและการมีบทบาทของเจาพอ

ในสถานภาพนักการเมืองถ่ินมักเก่ียวของกับผลประโยชนในทองถ่ินและอิทธิพล 



 

 

 สมบัติ  จันทรวงศ (2536) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการซื้อเสียงวา การซื้อเสียงในการเลือกตั้ง 

ส.ส. มีมานานแลว เพียงแตไมไดใชเงินมากอยางในปจจุบัน กลาวไดวาการใชเงินซื้อเสียงอยางโจงแจง

เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2518  แตการซื้อเสียงท่ีอ้ือฉาวมากท่ีสุดในประวัติการเมืองไทยคือ การเลือกตั้งซอม

ท่ีจังหวัดรอยเอ็ดในป พ.ศ. 2522  ท่ีจังหวัดรอยเอ็ด โดยกลาวกันวาผูสมัครรับเลือกตั้ง (ซอม) จังหวัด

รอยเอ็ดในคร้ังนั้นใชเงินซื้อเสียงประมาณ 30 ลานบาท ซึ่งตอมาเรียกช่ือเหตุการณนี้วาโรครอยเอ็ด 

และตอมาไดขยายตัวไปท่ัวประเทศไทย การท่ีผูสมัครนิยมจายเงินเพ่ือใหไดมาซึ่งคะแนนนี้สะทอนวา 

วิธีการนี้เปนสวนสําคัญสวนหน่ึงท่ีจะทําใหชนะการเลือกตั้งได แตตองอาศัยองคประกอบอยางอ่ืนดวย 

เชน ช่ือเสียงผูสมัคร การบริหารจัดการหัวคะแนน การจัดองคกรการหาเสียง เปนตน  การซื้อเสียง

ปรากฏมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งจะเห็นไดจากนักธุรกิจการเมืองสวนใหญจะ

ประสบความสําเร็จทางการเมืองจากการซื้อเสียงในสองภาคนี้ นอกจากนั้นมีขอสังเกตประการหน่ึงใน

กรณีท่ีนายทุนจาก    ตางถ่ินมุงไปลงสมัครรับเลือกตั้งในตางจังหวัดจะใชอํานาจเงินเปนเคร่ืองมือบุก

เบิกท่ีสําคัญ ภายในพ้ืนท่ีท่ีมีการครอบครองฐานทางเศรษฐกิจโดยนายทุนทองถ่ินอยูแลว ความผูกพัน

ระหวางฐานเศรษฐกิจของผูสมัครกับฐานคะแนนเสียงของตนก็ปรากฏเดนชัดข้ึนเชนกัน กลาวคือ สภาพ

เศรษฐกิจภายในจังหวัดจะมีสวนสําคัญในการกําหนดประเภทของผูสมัครรับเลือกตั้ง เชน กลุมทุนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน จะเห็นไดวา ในพ้ืนท่ีมีปาไมมีภูเขานายทุนคาไมและนายทุนโรงโมหินมี

แนวโนมจะสมัคร ส.ส. มาก 

 เกศกนก  ชุมประดิษฐ และคณะ (2549) กลาวถึง การซื้อสิทธิขายเสียงในชวงของการเลือกตั้ง

วา แมจะมีการรณรงคตอตานและใหขอมูลผลเสียของการเลือกตั้งท่ีมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง แตก็ไม

สามารถทําใหหายไปได และมีปรากฏการณการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดข้ึนในการเลือกตั้งทุกระดับเกิดข้ึน 

และดํารงอยูตอเนื่องมาชานานสืบเนื่องมาจากปญหาความยากจน ความซื่อสัตยของคนในชนบทตลอด

จนความไมเขาใจเก่ียวกับคุณคาของประชาธิปไตย 

 แนวคิดเร่ืองระบบความสัมพันธเชิงเครือญาติ (Kingship Relations System) เสนอวา ระบบ

ความสัมพันธเชิงเครือญาติมี 2 กรณีคือ เครือญาติแนวตั้งซึ่งเปนเครือญาติทางสายเลือดและเครือญาติ

แนวนอน ซึ่งเปนเครือญาติดานความชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชน กิจกรรมความสัมพันธทางวัฒนธรรม กิจ

กรรมดานการผลิตทางการเกษตร กิจกรรมดานความรวมมือชวยเหลือกันเพ่ือแกไขปญหาของชุมชน 

แนวคิดนี้เช่ือวาสังคมใดที่ยังคงยึดถือระบบเครือญาติอยูในระดับสูงก็จะมีผลตอการตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง ดังนั้นผูมีญาติท้ังสองกรณีมากก็มีโอกาสชนะการเลือกตั้งไดมาก เนื่องจากในสังคมไทย

คิดวาการลงคะแนนเสียงใหเครือญาติเปนการชวยเหลือญาติและหวังวาจะไดรับผลตอบแทนในภายหลงั

หรือจะเปนท่ีหวังพ่ึงพิงไดในอนาคต 

 แนวคิดเร่ืองระบบอุปถัมภ (Patron-Client System) แนวคิดนี้เช่ือวา ระบบอุปถัมภเปนระบบ

ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลหรือระหวางบุคคล 2 สถานภาพ เชน เจานาย-ลูกนอง ผู

ให-ผูรับ ซึ่งฝายท่ีมีสถานภาพสูงกวา (Patron) จะใชอํานาจและปจจัยตางๆ ใหความคุมครองอีกฝาย

หนึ่งท่ีมีฐานะต่ํากวา (Client) โดยผูมีฐานะต่ํากวาจะตอบแทนโดยการคอยใหความชวยเหลือเร่ืองตาง 

ๆ และจะอุทิศตัวรับใชผูอุปถัมภ ซึ่งในระบบอุปถัมภนั้นจะเปนการแลกเปล่ียนท่ีไมเทาเทียมกัน  



 

 

ระหวาง 2  ฝาย ในลักษณะฝายหน่ึงจะใหมาดวยความกรุณาและอีกฝายหนึ่งจะตอบแทนบุญคุณโดยท่ี

ฝายเจานายจะไมมีวันรูสึกวาเปนหนี้บุญคุณตอลูกนองเลย ในสวนท่ีเก่ียวพันการเมืองนั้น ผูนําเชิง

อุปถัมภยอมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางมาก โดยเฉพาะประชาชนในชนบท 

ดังนั้นนักการเมืองมักจะสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนําชุมชนกอนแลวทําใหผูนําชุมชนเปนหัว

คะแนนในพ้ืนท่ีเลือกตั้งควบคูไปกับการสรางความสัมพันธกับประชาชนโดยมีหัวคะแนนเปนผูประสาน

งานและอํานวยการเพื่อใหเกิดสัมพันธท่ีดีตอกัน ความสัมพันธในกระบวนการดังกลาวนี้จะมีลักษณะ

ความสัมพันธแบบผลประโยชนตางตอบแทนระหวางเจานายกับลูกนองมากกวาความสัมพันธแบบอุดม

การณหรือการมีจิตสํานึกทางการเมืองรวมกัน เชน ผูอุปถัมภจะใหการชวยเหลือดานเงินทอง การชวย

เหลือส่ิงของในรูปแบบตาง ๆ ตามความตองการและชาวบานพอใจผานผูนําชุมชน ทําใหประชาชนมอง

วาผูนําชุมชนมีผลงาน เปนตัวแทนของนักการเมือง เปนผูมีบารมีในชุมชน ดังนั้นเม่ือการเลือกตั้งเกิด

ข้ึนหัวคะแนนจึงมีความสําคัญและมีความหมายตอการชักจูง เชิญชวน ช้ีนําในการลงคะแนน เพ่ือให

ประชาชนสนับสนุนนักการเมืองท่ีเปนผูอุปถัมภตน ความสัมพันธระหวางผูใหกับผูรับอาจมีสองลักษณะ

คือ เปนความสัมพันธเชิงมิตรสหายท่ีมีความคุนเคยเปนกันเองและความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีมีลักษณะ

ความสัมพันธเปนทางการไมเปนสวนตัว 

 เกศกนก  ชุมประดิษฐ และคณะ (2549) ไดกลาวถึง ระบบอุปถัมภวาเปนลักษณะเดนอยาง

หนึ่งของสังคมไทย เนื่องจากไดรับการปลูกฝงใหมีความเคารพและกตัญูตอผูมีพระคุณ รวมไปถึง 

การฝงรากลึกของระบบเจาขุนบุญนายและไพรฟาท่ีมีมาแตโบราณและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน แม

ความรูสึกจะลดนอยลง แตยังคงฝงอยูในวิถีชีวิตคนไทย เชน การอาศัยเสนสายเขาทํางาน การโยกยาย 

การเล่ือนช้ัน การฝากฝงใหดูแล การฝากลูกเขาเรียน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนผลมาจากระบบอุปถัมภนั่นเอง 

อยางไรก็ตามรูปแบบของระบบอุปถัมภไดเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ปจจุบันความสัมพันธระหวาง 

ผูอุปถัมภกับผูถูกอุปถัมภอาจอยูในรูปแบบของการเปล่ียนแปลงสินคาและบริการที่ไมเทาเทียมกันใน

คุณคาของส่ิงท่ีแลกเปล่ียนกัน บางลักษณะเปนการชวยเหลือทางเศรษฐกิจ บางลักษณะเปนการ 

ปกปองใหพนจากการบีบบังคับของผูมีอํานาจท้ังท่ีเปนไปตามกฎหมายหรือไมก็ตาม ในขณะท่ีผูรับ

อุปถัมภจะตอบแทนดวยส่ิงท่ีไมปรากฏรูปรางแนชัด เชน การแสดงความเคารพนับถือ การเสนอขาว

สาร การคอยสอดสองดูแลความเคล่ือนไหวทางการเมืองของอีกฝายหนึ่ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให

และการเปนหัวคะแนนเสียงเลือกตั้งให  เปนตน นอกจากนั้นระบบอุปถัมภยังไดผูกโยงไปถึงความ

สัมพันธระหวางนักการเมืองระดับชาติกับผูนําทองถ่ินดวย โดยผูนําทองถ่ินจะอาศัยบารมีของนักการ

เมืองระดับชาติในการปูรากฐานทางการเมืองในระดับพ้ืนท่ีทองถ่ินของตน ในขณะเดียวกันผลประโยชน

ดังกลาวยอมเอื้อตอนักการเมืองระดับชาติท่ีตองการไดฐานจากนักการเมืองทองถ่ินและผูนําในทองถ่ิน 

ฉะนั้นจึงสงผลใหความสัมพันธของบุคคลท้ัง 2 กลุมนี้เปนไปอยางแนนแฟนและเอื้อประโยชนตอกัน 

 การเลือกตั้งยุค พ.ศ. 2500  มีรูปแบบการทุจริตหลายลักษณะไดแก 

 1. พลรม  หมายถึง การขนคนไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งท่ีไมใชหนวย

ท่ีตนมีสิทธิลงคะแนน 



 

 

 2. ไพผี  หมายถึง  มีบัตรเลือกตั้งท่ีเหมือนบัตรเลือกตั้งจริงและลงคะแนนเลือกผูสมัครไวใน

กลองหยอนบัตรไวกอนแลว 

 3. ไพไฟ  หมายถึง บัตรเลือกตั้งท่ีทําเคร่ืองหมายมาใสไวตอนไฟดับระหวางนับคะแนน 

 4. เวียนเทียน  หมายถึง การท่ีผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหมุนเวียนไปใชสิทธิลงคะแนน

หลายรอบโดยใชสิทธิของผูอ่ืนท่ีไมมาลงคะแนน 

 การเลือกตั้งท่ีทุจริตลักษณะนี้เกิดข้ึนท่ัวไปท้ังในเขตพระนคร (กรุงเทพฯ) และจังหวัดอ่ืน เชน 

นครราชสีมา  ลําปาง  เชียงใหม  เปนตน 

 การเลือกตั้งยุคนักธุรกิจการเมืองและการเติบโตของหัวคะแนนอาชีพ 

 อิสระ  สุวรรณบล และคณะ (2535) เสนอขอมูลวา ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 เปนจุดเร่ิม

ตนของการใชเงินจํานวนมากเพ่ือซื้อเสียงท้ังโดยการจายใหกับหัวคะแนน (การซื้อเสียงทางออม) และ

การจายเงินใหกับผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยตรง ตลอดจนการแจกส่ิงของ เชน ปลาทูเค็ม จนมีช่ือเรียกผูไดรับ

เลือกตั้งจากการแจกปลาทูเค็มวา “ส.ส.ปลาทูเค็ม” และไดพัฒนาการซื้อเสียงมาสู ส.ส. เจาบุญทุมใน

การเลือกตั้งป พ.ศ. 2518  เม่ือมีนักธุรกิจใหญลงสมัครรับเลือกตั้งจํานวนมากในหลายจังหวัด เชน 

นายพงศ สารสิน ร.ต .ท .สุ รัตน  โอสถานุ เคราะห  นายพิชัย  รัตตกุล  นายทวิช  กล่ินประทุม  

พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร นายพรเทพ เตชะไพบูลย นายบรรหาญ  ศิลอาชา นายสมพงษ  อมร

วิวัฒน  นายวัฒนา อัศวเหม เปนตนตอจากนั้นไดพัฒนามาสูโรครอยเอ็ดในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2522 

หลังจากนั้นก็มีคําใชเรียกผูสมัคร ส.ส.ท่ีไมใชผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งวา “ผูแทน

หมาหลง” สวนหัวหนาทีมหรือนักธุรกิจท่ีเปนผูสนับสนุนการเงินใหลูกทีมก็จะมีช่ือเรียกวา “ตูเอทีเอ็ม” 

 ในระยะหลังป พ.ศ. 2512  มีพฤติกรรมการเลือกตั้งท่ีผิดกฎหมายหลายรูปแบบกระจายในพ้ืน

ท่ีหลายจังหวัด ไดแก การซื้อบัตรประจําตัวประชาชน การซื้อนายอําเภอ ผูนําทองถ่ิน องคกรในทองถ่ิน 

เชน คณะกรรมการหมูบาน สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาตําบล การซื้อกรรมการหนวยเลือกตั้ง การ

ซื้อเสียง จากแจกสิ่งของ เชน สังกะสีมุงหลังคาบาน การแจกปุย แจกรองเทา แจกปลากระปอง แจกยา 

แกปวด การแจกเทปปราศรัยของพรรคหรือผูสมัคร การจัดเล้ียงสุราอาหาร การออกล็อตเตอร่ีผูแทน 

การแจกถวยชาม การนําหัวคะแนนไปเท่ียว การพนัน การทอดผาปาและกฐิน การบริจาคทรัพยและส่ิง

ของใหวัด โรงเรียน การจัดรถบริการรับศพ รับสงผูปวย การมอบเงินชวยเหลือใหญาติในวันฌาปนกิจ

ศพ การจัดรถรับสงผูมีสิทธิลงคะแนน การใชอํานาจอิทธิพลขมขู นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมการซื้อ

เสียงทางออมอีกหลายรูปแบบ เชน การใชเงินจัดตั้งกลุมสตรี กลุมสหกรณ ศูนยเด็กกอนเกณฑ กองทุน

ยาหมูบาน โดยมีวงเงินตั้งแตหลักหม่ืนถึงหลักแสนบาท เพ่ือเปนแรงจูงใจใหลงคะแนนใหแกผูสมัคร

บางคน (อิสระ สุวรรณบล และคณะ, 2535) 

 

 

  



 

 

2.2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเมือง การเลือกตั้ง และนักการเมือง 

 การเลือกตั้งเปนกระบวนการท่ีจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการปก

ครองแบบประชาธิปไตยเพ่ือเลือกนโยบาย เลือกผูใชอํานาจทางการเมืองและเลือกตัวแทนประชาชน

เพ่ือตรวจสอบควบคุมการใชอํานาจทางการเมืองการปกครอง ตามหลักทฤษฎีการเลือกตั้งควรมี

ลักษณะดังนี้ 

 1. หลักท่ัวไป (Universal Suffrage) หมายถึง การเลือกตั้งท่ีเปดกวางใหประชาชนโดย

ท่ัวไปไดใชสิทธิในการเลือกตั้ง จะตองไมมีการกําหนดเง่ือนไขในเร่ืองเพศ  หรือฐานะทางเศรษฐกิจมา

จํากัดสิทธิของประชาชนท่ีมีตอการเลือกตั้ง 

 2. หลักอิสระ (Free Voting) หมายถึง ตองกระทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยอิสระ

ปราศจากการบีบบังคับหรือใชอิทธิพลเพ่ือใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกหรือไมเลือกบุคคลใดหรือพรรคใด 

 3. หลักการกําหนดเวลาในการเลือกตั้ง (Periodic Election) หมายถึง วาระของการ

เลือกตั้งโดยแตละคร้ังไมควรนานเกินไป สวนใหญจะอยูในชวงเวลา 2-7 ป) 

 4. หลักความเสมอภาค (Equal Suffrage) หมายถึง ผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนยอมมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงไดเพียง 1 เสียงเทานั้น 

 5. หลักการลงคะแนนลับ (Secret Voting) หมายถึง ในการเลือกตั้งนั้นตองมีมาตร

การท่ีปองกันมิใหบุคคลอ่ืนลวงรูคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละคนเพื่อใหผูมีสิทธิเลือก

ตั้งสามารถใชดุลยพินิจการลงคะแนนโดยอิสระ 

 6. หลักความบริสุทธิ์ (Fair Election) หมายถึง การเลือกตั้งตองเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติ

ธรรม ไม  คดโกง 

 ทฤษฎีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีดังนี้ 

 1. ทฤษฎีปจจัยตัวกําหนด (Deterministic Theories) เช่ือวา พฤติกรรมการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งถูกกําหนดโดยสภาพภูมิหลังของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงคะแนน เชน ฐานะ

ทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันทําใหตัดสินใจลงคะแนนตางกัน 

 2. ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผล (Consciously Relational Theories) ทฤษฎีนี้เช่ือวา

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลจะมีจิตสํานึกเชิงเหตุผลในการพิจารณาลงคะแนนเลือกบุคคลหรือ

พรรคการเมือง 

 กรรณิกา  ประภาวะดิลก (2549) ไดอางถึง ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผลของ Antony 

Down วาปฏิกิริยาของสํานึกตรึกตรองของผูไปใชสิทธิออกเสียงการเลือกตั้งวา จะมีการจัดการทางเลือก

ตาง ๆ ไวตามลําดับความสําคัญ แตการจัดลําดับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได แตในการตัดสินใจจะเลือก

ทางเลือกท่ีจัดลําดับไวสูงเสมอในสถานการณเหมือนกันการตัดสินใจจะเหมือนกันตลอดไป 

 พรชัย  เทพปญญา (2549) ไดกลาวถึง ทฤษฎีวาดวยชนช้ันผูนํา (Elitist Theory) วา

ชนช้ันผูนําเปนผูท่ีมีอํานาจในการปกครองในการท่ีจะช้ีชะตาบุคคลท่ีอยูภายใตการปกครองใหเปนไป



 

 

ตามครรลองท่ีเขาตองการ เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการชวยสรางฐานอํานาจใหเขมแข็ง ไดแก สถานะทาง

เศรษฐกิจท่ีม่ันคงและความสามารถท่ีจะควบคุมปจจัยการผลิตไวได นอกจากน้ันไดเสนอแนวคิดของ

ทฤษฎีชนช้ันผูนําไวดังนี้ 

 1.  ยอมรับการแบงสังคมเปนสองชนช้ันคือ ผูปกครองและผูอยูใตปกครอง 

 2.  ผูปกครองจะเปนผูครอบครองเศรษฐกิจสวนใหญภายในสังคม 

 3.  อาจมีการหมุนเวียนโอกาสเขามามีสวนรวมในระบบการเมืองในสถานะของผูปก

ครอง โดยอาจเปนการหมุนเวียนเฉพาะกลุมของพวกชนช้ันผูนําดวยกัน หรืออาจเปนการหมุนเวียน

ระหวางชนช้ันผูนํากับมวลชนโดยเกิดจาก 2  ลักษณะคือ การที่มวลชนไดเปล่ียนสถานะตัวเองไปเปนชน

ช้ันผูนําหรือมวลชนไดรวมตัวกันข้ึนเพ่ือท่ีจะตั้งกลุมชนช้ันผูนําใหม และรูปแบบการหมุนเวียนแบบสุด

ทาย คือ การหมุนเวียนของชนช้ันผูนําท่ีเปนการหมุนเวียนระหวางผลประโยชนเดิมท่ีกําลังหมดลงไปกับ

ผลประโยชนใหมท่ีเขามาแทนท่ี 

 4.  ทฤษฎีชนช้ันผูนําเนนถึงการมีฉันทานุมัติ (Consensus) รวมกันเก่ียวกับกฎเกณฑ

เบื้องตนของสังคมเพ่ือการอยูรอดของระบบ 

 5.  นโยบายสาธารณะจะไมสะทอนถึงความตองการของมวลชน แตจะแสดงใหเห็นถึง

ความตองการของพวกตน แมในบางคร้ังจะมีการเปล่ียนแปลงในนโยบายสาธารณะแตการเปล่ียนแปลง

นั้นเกิดข้ึนเพราะชนช้ันนําตองการที่จะเปล่ียนแปลงคานิยมของตนมิใชเพราะเพ่ือประชาชน 

 จากทฤษฎีชนช้ันผูนําสามารถแบงรูปแบบชนช้ันผูนําไดเปน  2  รูปแบบคือ 

 1. The Single Elite Model ซึ่งชนช้ันผูนํารูปแบบนี้จะเนนถึงอํานาจอยูในมือของคน

กลุมนอยเพียงสองถึงสามกลุม โดยอํานาจเกิดมาจากบทบาท  ตําแหนงท่ีไดมาจากสถานภาพทางสังคม

และทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผูท่ีทรงอํานาจมักจะเปนผูนํามีตําแหนงสําคัญทางธุรกิจ การเงิน การทหารหรือ

สถาบันทางการเมืองอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางชนช้ันผูนําดวยกันความขัดแยงเหลานี้จะถูก

ขจัดใหลดนอยลงดวยแนวความคิดในการที่จะรักษาระบบการเมืองใหคงไว ในขณะเดียวกันรูปแบบนี้

จะจํากัดการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและนโยบายสาธารณะจะตัดสินใจโดยคน

สวนนอย 

 2.  The Plural Elite Model ชนช้ันผูนํารูปแบบน้ีจะเนนการกระจายอํานาจระหวาง

กลุมผูนํา หลาย ๆ กลุม ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนตาง ๆ ภายในสังคมกลุมเหลานี้จะแขงขัน

กันเพ่ือท่ีจะอยูในอํานาจ โดยจะใชกระบวนการเลือกตั้ง พรรคการเมืองหรือกลุมผลประโยชนเปนแนว

ทาง รูปแบบนี้จะเนนถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย ทําใหอํานาจจะเปล่ียนแปลง

อยูตลอดเวลา จะไมอยูในมือของคนกลุมใดกลุมหนึ่งอยางถาวร โดยแตละกลุมจะมีอํานาจเฉพาะเร่ือง 

จะเกิดการแขงขันกันระหวางกลุมของชนช้ันผูนําดวยกัน โดยเช่ือถือในแนวคิดในการปกครองตาม

ระบอบประชาธปิไตย 



 

 

2.2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สุชาติ  ศรียารัณย (2550) ไดวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมการเมืองทองถ่ินกับการพัฒนา

ประชาธิปไตยเพ่ือสํารวจและวิเคราะหทําความเขาใจคานิยม คติชน ทัศนคติและความรูสึกนึกคิดทาง

การเมืองของคนในทองถ่ิน โดยมุงสืบคนเพ่ืออธิบายรากฐานและพัฒนาการของเนื้อหาทางวัฒนธรรม

ทองถ่ินท่ีมีผลตอพฤติกรรมดังกลาวขางตน ท้ังในมิติท่ีเปนอุปสรรคและมิติท่ีเอ้ือตอการพัฒนา

ประชาธิปไตยโดยรวม ตลอดจนมุงแสวงหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรูทางการเมืองบน

รากฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยใชพ้ืนท่ีสําหรับศึกษา 4 จังหวัดท่ีเปนตัวแทน

ของ 4 ภูมิภาคคือ จังหวัดแพร (ภาคเหนือ) จังหวัดบุรีรัมย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด

ฉะเชิงเทรา (ภาคกลาง) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต) ซึ่งการเลือกพ้ืนท่ีดังกลาวใชเกณฑ

พิจารณาจากความเหมาะสม สอดคลองของการเปนพ้ืนท่ีสามารถเปนตัวสะทอนภาพความเปนจริงเก่ียว

กับแบบแผนทางคานิยมวัฒนธรรมทางการเมืองทองถ่ินท่ีชัดเจน โดยใชเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ดวยการสนทนากลุม (Focus Group) และการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) เนื้อ

หาท่ีตองการเก็บขอมูลมี 6 ประเด็นคือ ความรูความเขาใจทางการเมือง การรับรูขาวสารทางการเมือง 

การมีสวนรวมทางการเมืองและความเช่ือม่ันไวใจระบบการเมือง คานิยมแบบอุปถัมภและการถือเงิน

เปนใหญ คานิยมประชาธิปไตยและมีวัฒนธรรมแบบพลเมือง ขอเสนอแนะในการเสริมสรางคานิยม

และวัฒนธรรมการเมืองท่ีพึงประสงค 

  สมิหรา  จิตตลดากร และคณะ (2550) ไดวิจัยเร่ือง ระบอบประชาธิปไตยเปรียบ

เทียบไทย มาเลเซียและสิงคโปร โดยใชเทคนิควิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักและใชเทคนิคการวิจัยเชิง

ปริมาณประกอบ ซึ่งไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ควบคู

กับการสังเกต การวิเคราะหจากเอกสารส่ิงพิมพและจากบทสัมภาษณกลุมการเมือง ผูนําชุมชนและ

ประชาชนท่ัวไป รวมท้ังใชแบบสํารวจความคิดเห็น สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางจะเลือกแบบเจาะจง

และจากการแนะนําตอ ๆ กัน (Snowball Sampling) ผลการศึกษาในสวนท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหใน

ระดับกลุมและปจเจกชนของไทย พบวา สังคมไทยเปนสังคมราชการที่อุดมไปดวยกฎหมายและขอ

บังคับ แตปราศจากการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและเขมแข็ง ในอดีตท่ีผานมารัฐบาลปฏิเสธบท

บาทขององคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ขาดการสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาสังคม ความสัมพันธ

ระหวางคนและกลุมเปนสัมพันธภาพหลวม ๆ แมสังคมไทยจะใจกวาง แตมีระบบอุปถัมภแบบสายโยง

ใย ภายใตการมุงไปสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม แตในโลกแหงความเปนจริงนั้นสังคมไทยให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะนอย ดังนั้นอุดมการณประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมจึง

เปนเพียงแนวคิดหรือจินตนาการเทานั้น เพราะปราศจากการเปนพฤติกรรมของประชาธิปไตยแบบมี

สวนรวมอยางจริงจัง 

  พัณณิน  กิตติพราภรณ (2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวคิดและวิธีการสรางความ

พรอมของคนไทยตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาอุปสรรค

และปญหาท่ีขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยท่ีมีสาเหตุมาจากประชาชนไทย การวิจัยนี้ใช

เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จํานวน 3 กลุม ๆ ละ 



 

 

10 คน ผลการศึกษาพบวา การที่จะทําใหระบอบประชาธิปไตยสงผลดีแกสังคม ตองสรางวัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งประกอบดวย หลักการพ้ืนฐาน 3 ประการคือ ความมีวินัย การมีสวน

รวมสาธารณะและการใชเหตุผลในการตัดสินใจ นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ไดใหขอเสนอแนะวา ควรจัดทํา

แผนปฏิบัติ ซึ่งเปนการสอนวิธีการ (How To) ในการท่ีจะแกปญหาตาง ๆ และการใหผลตอบแทนการ

กระทําอยางเหมาะสม (Proper Reinforcement) เพราะจะเปนส่ิงช้ีนํากําหนด ควบคุมใหสังคมแสดง

พฤติกรรมตามทิศทางท่ีตองการ 

  นภดล  สุคนธวิท (2539) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง พรรคการเมืองไทยกับการเมืองทอง

ถ่ิน : ผลประโยชนและฐานอํานาจ พบวา การที่พรรคการเมืองตาง ๆ สามารถควบคุมประชาชนในทอง

ถ่ินในลักษณะท่ีสามารถชักจูงหรือชักนําประชาชนไดนั้นจะอาศัยกลไกในระบบอุปถัมภของสังคมไทย

ควบคูไปกับความไมรูไมเขาใจเร่ือง การเมืองของประชาชน ภายใตวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา 

จึงทําใหพรรคการเมืองสามารถใชการเมืองทองถ่ินเปนฐานอํานาจสําคัญในการกาวเขาสูอํานาจทางการ

เมืองและแสวงหาผลประโยชนจากอํานาจทางการเมืองอยางไมจํากัด การจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ ใน

ทองถ่ินเปนการทําเพ่ือรักษาและสรางฐานอํานาจของพรรคการเมืองอยางหน่ึง จากเหตุผลดังกลาวนี้จึง

เปนปจจัยสําคัญของท่ีมาแหงฐานอํานาจของการเมืองท้ังในทองถ่ินและระดับชาติท่ีจะตองทุมเงินซื้อ

เสียง พรอมจัดตั้งฐานอํานาจในแตละทองถ่ินโดยอาศัยระบบอุปถัมภเปนตัวนําไปสูความสําเร็จในการ

เลือกตั้งแตละคร้ัง 

  พรชัย  เทพปญญา (2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง นักการเมืองถ่ินจังหวัดปทุมธานี โดย

ใชเทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและวิทยานิพนธ รวมท้ังการสัมภาษณบุคคล

ท่ีสามารถใหขอมูลโยงใยไปถึงนักการเมืองคนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีไดในประเด็นท่ีตองการศึกษา ซึ่งครอบ

คลุมถึงเครือขายความสัมพันธของนักการเมืองในแตละชวงเวลา บทบาทกลุมผลประโยชน วิธีการหา

เสียงจากผลการศึกษาพบวา 

  1.  นักการเมืองถ่ินสวนใหญมีภูมิหลังทางการศึกษาที่ดี มีสภาพทางเศรษฐกิจดีและมี

สังคมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเปนนักการเมือง 

  2.  นักการเมืองสวนใหญจะอยูในกลุมตระกูลหาญสวัสดิ์ นอกจากนั้นจะไดรับเลือกตั้ง

เพราะช่ือเสียงของตน 

  3.  ความสัมพันธระหวางนักการเมืองถ่ินภายในจังหวัดปทุมธานีมีนอย 

  4.  การหาเสียงของนักการเมืองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีในปจจุบันมีความสัมพันธกับ

พรรคการเมืองและนโยบายพรรค 

  5.  กลุมผลประโยชนทางธุรกิจมีความสัมพันธกับ ส.ส. นอย 

  6.  การรวมตัวของกลุมตระกูลหาญสวัสดิ์กับพรรคไทยรักไทยถือวาเปนการรวมกัน

ระหวางอิทธิพลทองถ่ินกับอิทธิพลระดับชาติ 



 

 

  ณ รงค   บุ ญ สวยข วัญ  (2549) ได ศึ กษ า วิจั ย เ ร่ือ ง  นั กก าร เมื อ ง ถ่ิ น จั งห วัด

นครศรีธรรมราช โดยใชเทคนิควิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณนักการเมือง

รวมท้ังการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของหรือรับรูปรากฏการณทางการเมือง พบวา ปฏิบัติการทางการ

เมืองจะสัมพันธกันท้ังบริบทการเมืองระดับชาติและบริบทสังคมวิทยา ในสวนของภาพลักษณนักการ

เมืองถ่ินจะเปนผูมีความรูสูง มีการศึกษาคนควาตลอดเวลา มีความใกลชิดกับประชาชน มีระบบอุปถัมภ

ภายใตโครงการพัฒนาทางกายภาพ มีความสามารถในการสรางวาทกรรมทางการเมือง มีความกลาหาญ

ท่ีจะช้ีนําประชาชนใหเห็นความไมถูกตอง ความไมเหมาะสมของขาราชการและคูตอสูทางการเมืองอยาง

ไมเกรงกลัว เนนกลวิธีการหาเสียงมากกวาการเมืองเชิงนโยบาย กระบวนการสรางเครือขายการหาเสียง

ในชวงแรกมีการใชพรรคพวก ญาติ เครือขายวิชาชีพครู เครือขายสถาบันการศึกษาหรือชมรมศิษยเกา

ของสถาบันการศึกษา เครือขายสตรี กลไกศาสนาและนักการเมืองจากพรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนพรรค

หลักท่ีชนะการเลือกตั้งตอเนื่องมาหลายสมัย พยายามจะเชื่อมโยงสภาพความเปนนักการเมืองประชาธิ

ปตยกับความมีมาตรฐานทางการเมืองถ่ิน 

  บูฆอรี  ยีหมะ (2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองนักการเมืองถ่ินจังหวัดปตตานี โดยใช

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ และการสัมภาษณบุคคลท้ังนักการ

เมืองและบุคคลผูสามารถใหขอมูลเก่ียวกับเหตุการณทางการเมืองไดตามประเด็นศึกษา รวมท้ังการ

สังเกตกรณีพฤติกรรมทางการเมืองในพ้ืนท่ีศึกษา จากการศึกษาพบวา การเมืองของปตตานีสามารถ

แบงพัฒนาการไดเปน 3 ยุคคือ 

  ยุคแรก (พ.ศ. 2476-2528) เปนการตอสูชวงชิงทางการเมืองระหวางตระกูลอดีตเจา

เมืองกับตระกูลนักการศาสนาและเครือขาย โดยตระกูลอดีตเจาเมืองไดแก ตระกูลพิพิธภักดี และ

ตระกูลอับดุลบุตร สวนตระกูลนักการศาสนาประกอบดวยตระกูลอับดุลกาเดรหรือโตะมีนา โดยภาพ

รวมเปนการตอสูกันในการเขาสูอํานาจทางการเมือง โดยใชอํานาจและอิทธิพลของนักปกครองกับ

อํานาจอิทธิพลทางจิตวิญญาณ 

  ยุคท่ีสอง (พ.ศ. 2529-2543) มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในพ้ืนท่ีปตตานีคือ 

การรวมกลุมทางการเมืองของ ส.ส. และ อดีต ส.ส. ท่ีกระจายอยูกับพรรคการเมืองตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 5 

จังหวัดชายแดนใต อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดเกิด

กลุม “วะดะหหรือเอกภาพ” เพ่ือสรางอํานาจตอรองกับพรรคการเมืองท้ังในเชิงการผลักดันนโยบายท่ี

เก่ียวของกับพ้ืนท่ีและการรับตําแหนงทางการเมืองของสมาชิกกลุมและสมาชิกกลุมนี้ไดรับความสําเร็จ

ทางการเมืองสูงมากในยุครัฐบาลพรรคความหวังใหม ในขณะเดียวกันก็เกิดการตอสูกับฐานการเมือง

ของพรรคประชาธิปตยโดยมี ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ เปนแกนนําสําคัญและแนวทางการตอสูของนัก

การเมืองสองฝายนี้ก็ใชแนวทางการตอสูผานการอธิบาย การทําลายความนาเช่ือถือดวยหลักการหรือคํา

อธิบายตามหลักศาสนาอิสลาม เชน วิธีการประกอบพิธีกรรมการอุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับ สตรีกับ

สิทธิทางการเมือง โดยท่ีกลุมวะดะหใชฐานสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานีเปน

ฐานสังคม ในขณะท่ีพรรคประชาธิปตยใชฐานโตะครูเจาของปอเนาะเปนฐานทางสังคม 



 

 

  ยุคปจจุบัน (2544-2549) เปนยุคเฟองฟูของนโยบายพรรคไทยรักไทย ซึ่งหลาย

ประเด็นท่ีทําใหมีมุสลิมในจังหวัดปตตานีปฏิเสธนโยบายประชานิยม และวิธีการปฏิบัติทางการเมืองใน

การแกไขปญหาของรัฐบาลสงผลใหกลุมวะดะหแพการเลือกตั้งใหแกผูสมัครหนาใหมของพรรคประชาธิ

ปตย 

  ดังนั้นกลาวไดวาพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองและการเมืองในจังหวัด

ปตตานีมีความสัมพันธระหวางการเมืองกับศาสนา นักการเมืองใชศาสนาเปนฐานในการเคล่ือนไหวทาง

การเมืองหรือกลยุทธในการเลือกตั้งท้ังในเชิงของเนื้อหาสาระหลักปฏิบัติทางศาสนาและในเชิงขององค

กรทางศาสนาไดแก คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด หรือโตะครูเจาของโรงเรียนปอเนาะหรือ

โตะอิหมามประจํามัสยิด 

  ชาญณวุฒ  ไชยรักษา (2549) ไดศึกษาวิจัยนักการเมืองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก โดยใช

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเอกสารเผยแพร เอกสารทางวิชาการและการสัมภาษณ

บุคคล ผลการศึกษาพบวาในชวงแรกผูไดรับการเลือกตั้งจะเปนผูเคยดํารงตําแหนงขาราชการและเปน

กลุมบุคคลช้ันนําในสังคมจนถึง พ.ศ. 2512 สภาพการเมืองเร่ิมเปล่ียนแปลงไปนักการเมืองท่ีชนะการ

เลือกตั้งจะเปนผูมีความผูกพันกับจังหวัดพิษณุโลกอยางใกลชิดกับประชาชนมาตั้งแตรุนบิดา มารดา 

บางคนมีบิดามารดาเปนนักการเมืองทองถ่ินมากอน บางคนเปนนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง บางคนบิดาเคย

เปน ส.ส. มากอน สําหรับยุทธวิธีการหาเสียงมีหลายรูปแบบ เชน การพบปะชาวบานในพื้นท่ีเลือกตั้ง

เพ่ือคลุกคลี พูดคุยสรางความคุนเคยท้ังกอนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง การปราศรัยหาเสียง การฉาย

หนังกลางแปลงแลวคั่นดวยการปราศรัยหาเสียง การใชส่ือประชาสัมพันธและการใชรถแหกระจายเสียง 

เปนตน ในสวนของปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการเลือกตั้งนั้นประกอบดวยปจจัยสําคัญดังนี้ 

  1. ความสัมพันธของผูสมัครท่ีมีตอชุมชน 

  2. คาใชจายในการใชหาเสียง 

  3.  การมีเครือขายทางสังคมของผูสมัคร 

  4.  ความสัมพันธกับนักการเมืองระดับทองถ่ินและผูนําชุมชน 

  5.  การสรางระบบอุปถัมภผานการชวยเหลือในลักษณะตางๆ  

  ประกายศรี  ศรีรุงเรือง (2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง นักการเมืองถ่ินจังหวัดเชียงราย

โดยใชเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการศึกษา วิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณบุคคลและการ

สังเกตแลวนําขอมูลมาจัดระบบนําเสนอท้ังในเชิงปริมาณและการพรรณนาความ ผลการศึกษาพบวา นัก

การเมืองถ่ินจังหวัดเชียงรายมี 3 กลุมอาชีพคือ นักธุรกิจ นักกฎหมายและอดีตขาราชการ ความนิยม

ของประชาชนมีตอตัวบุคคลผูสมัครรับเลือกตั้งมากกวาความนิยมตอนโยบายพรรค ซึ่งจะเห็นไดจาก

การเลือกตั้งสวนใหญนักการเมืองจังหวัดเชียงรายจะเปล่ียนพรรคอยูเสมอ แตโดยภาพรวมความ

สัมพันธในระบบเครือญาติจะผูกโยงตอสถานภาพการดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับชาติมีนอย มีผู

แทนราษฎรท่ีเปนสตรีเพียง 3 คน (รอยละ 5.77) ในขณะท่ีเปนเพศชาย 49 คน (รอยละ 94.23) ผู

ไดรับการเลือกตั้งบางรายไมมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงราย ไมมีอาชีพ ไมมีธุรกิจอยูในจังหวัด



 

 

เชียงรายก็สามารถไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. เชียงรายได หากนักการเมืองและผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน

ใหการสนับสนุนกลยุทธการหาเสียงท่ีนํามาใชมีหลากหลายวิธี ไดแก การแจกส่ิงของ แจกเงิน การ

ปราศรัย การใชแผนปลิว การติดปายประชาสัมพันธ การพาไปทัศนศึกษา การพนันขันตอ การซื้อบัตร

ประชาชน การสัญญาวาจะให การใชอิทธิพลขมขู 

  สุเชาวน  มีหนองหวา และกิติรัตน  สีหบัณฑ (2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง นักการเมือง

ถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี โดยใชเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณบุคคล

และการสังเกตการณ ผลการศึกษาวิจัยพบวา ภูมิหลังและอาชีพของนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งแต พ.ศ. 2476-2548 สามารถแบงไดเปน 2 ยุคคือ ยุคของนักการเมืองท่ีเปนขาราชการ (พ.ศ. 

2476-พ.ศ. 2514) และยุคของนักธุรกิจการเมือง (พ.ศ. 2518- พ.ศ. 2548) นักการเมืองมีการรวม

กลุมกันเปนบางชวงเพ่ือชวยเหลือกันในการเลือกตั้ง ในสวนรูปแบบการหาเสียงในอดีตและแตกตาง

จากปจจุบัน โดยท่ีในอดีตจะใชการปราศรัยในแหลงชุมชน มีเครือญาติและเพ่ือนชวยเหลือ แตในยุค

ปจจุบันใชวิธีการบริหารจัดการหัวคะแนนในชุมชนควบคูไปกับระบบอุปถัมภ การเขารวมกิจกรรมกับ

ชุมชน ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ท่ีมีวิธีการบริหารจัดการหัวคะแนนท่ีดีจะชนะการเลือกตั้ง 

  นิรันดร  กุลฑานันท (2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง นักการเมืองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย โดยใช

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพพบวา เครือขายความสัมพันธระหวางนักการเมืองจะเปนความสัมพันธผานการทํา

ธุรกิจและการแบงปนผลประโยชน งบประมาณพัฒนาในพื้นท่ีเลือกตั้ง มีความสัมพันธเชิงเครือญาติ

และผานกลุมผลประโยชน เชน  หอการคา สภาอุตสาหกรรม องคกรกูภัย สวนความสัมพันธระหวางนัก

การเมืองกับพรรคการเมืองจะสัมพันธผานมุงการเมืองท่ีตนสังกัดอยู ในดานวิธีการหาเสียงมีหลายรูป

แบบ ไดแก การเดินเคาะประตูบาน การจัดมหรสพแลวปราศรัยหาเสียง การทําโปสเตอร ปายโฆษณา 

การแจกส่ิงของ เชน ลูกเปด กลาไม รองเทา น้ําปลา อาหาร ยารักษาโรค เส้ือผา แจกเงิน ในดานรูป

แบบการจัดตั้งหัวคะแนนจะเร่ิมจากรูปแบบงาย ๆ ผานผูนําทองถ่ินขาราชการผูนํากลุมสตรีมาเปนการ

วางเครือขายคลายธุรกิจขายตรง มีสัดสวนหัวคะแนนตอผูใชสิทธิเล็กลง มีการจัดตั้งกองทุนใหกลุมชาว

บาน การอบรม    การพาไปศึกษาดูงาน การจัดเล้ียง การแจกเบี้ยเล้ียง เปนตน 

  สมบัติ  จันทรวงศ (2535) ไดวิจัยเร่ือง การเลือกตั้งไทยกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนใน

การหาเสียง : ปญหาพ้ืนฐานและแนวทางแกไข ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมเบี่ยงเบนในการหาเสียง

เลือกตั้ง สวนใหญมีอยูบนรากฐานประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน เชน การจัดเล้ียง การจัดงานแสดง

มหรสพ การชวยเหลือในดานตาง ๆ หรือแมแตการแจกเงินซื้อเสียงก็เปนวิธีการที่อาศัยความสัมพันธ

ระหวางหัวคะแนนกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งคือ อาศัยโครงสรางทางสังคมและอํานาจท่ีเนนการพึ่ง

พาอาศัยซึ่งกันและกันยามปกติของสังคมชนบทเปนหลักซึ่งเกิดมาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  ความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจสังคมระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบท 

  2.  วัฒนธรรมและทัศนคติของผูเลือกตั้ง 

  3.  ความไมเหมาะสมของกฎหมายเลือกตั้งบางสวนและความยอหยอนในการบังคับใช 

  4.  เขตเลือกตั้งท่ีใหญเกินไป 



 

 

  5.  ความออนแอและดอยพัฒนาของระบบพรรคการเมือง 

  6.  ระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตเรียงเบอร 

  7.  บทบาทของนักธุรกิจการเมือง 

 



 

 

บทที่ 3 

 

ขอมูลนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลย 

 

 

3.1  ขอมูลพ้ืนฐานการเลือกตั้ง 

 ภายหลังเกิดการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเม่ือวันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475 ไดกําหนด

ใหประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองรูปแบบใหมและเกิดสถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญคือ รัฐสภากับ

คณะรัฐมนตรี แตเนื่องจากความผันแปรทางการเมืองทําใหมีการยกเลิก การแกไขเพิ่มเติมและการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญหลายฉบับ ดังนั้นท่ีมาของรัฐสภาไทย จํานวนสมาชิกรัฐสภา รูปแบบรัฐสภา หลัก

เกณฑ    ตาง ๆ ในการเลือกตั้งจึงแตกตางกันออกไปตามสารบัญญัติของรัฐธรรมนูญและสถานการณ

บานเมือง ในสวนของสภาพทางการเมืองและนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลยในแตละชุดมีรูปแบบท่ีมาและ

จาํนวนสมาชิกรัฐสภาดังนี้ 

 

3.1.1  รัฐสภาชุดที่  1 

 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 

กําหนดใหมีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร 

 สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย ผูแทนราษฎรช่ัวคราวท่ีคณะผูรักษาพระนครฝายทหาร

ใชอํานาจแตงตั้งแทนคณะราษฎร จํานวน 70 คน เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2475 พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกลาเจาอยูหัว พระราชทานพระท่ีนั่งอนันตสมาคมใหใชเปนท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร 

     สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 28 มิถุนายน 2475 ถึงวันท่ี 15  

พฤศจิกายน 2476  และสิ้นสุดเม่ือวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2476   ภายหลังท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิก

ประเภทที่ 1  และมีการแตงตั้งสมาชิกประเภทท่ี 2 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธ

ศักราช 2475  รวมเวลาท่ีสมาชิกอยูในตําแหนง 1 ป   4   เดือน  27  วัน ในรัฐสภาชุดนี้ไมมีสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเลย 

 

3.1.2  รัฐสภาชุดที่  2 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475  กําหนดใหมีสภาเดียวคือ สภา

ผูแทนราษฎร ประกอบดวย สมาชิกสองประเภท คือ สมาชิกประเภทท่ี 1  และสมาชิกประเภทที่ 2 มี

จํานวนสมาชิกเทากัน 

 สมาชิกประเภทท่ี 1   มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  1 มีจํานวน 78 คน มาจากการ

เลือกตั้งทางออม โดยวิธีรวมเขตจังหวัด ซึ่งใหราษฎรเลือกผูแทนตําบลกอนแลวให ผูแทนตําบลเลือกผู



 

 

แทนราษฎร เม่ือวันท่ี 15  พฤศจิกายน  2476 โดยถือเกณฑจํานวนราษฎรสองแสนคนตอผูแทน

ราษฎรหนึ่งคน ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี  9  ธันวาคม  2480  เพราะครบวาระ 

 สมาชิกประเภทท่ี  2  มีจํานวน  78 คน เทากับสมาชิกประเภทท่ี 1 โดยไดรับการแตง

ตั้งเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2476    เม่ือสมาชิกประเภทท่ี 1 พนจากตําแหนงตามวาระแลว สมาชิก

ประเภทท่ี 2 ยังคงอยูในตําแหนงตอไป 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้คือ นายบุญมา  เสริฐศรี รวมเวลาท่ี

เปนสมาชิกประเภทท่ี 1 อยูในตําแหนง 4 ป  25  วัน 

 

3.1.3  รัฐสภาชุดที่  3 

 รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย สมาชิกสองประเภทคือ 

สมาชิกประเภทท่ี 1 และสมาชิกประเภทท่ี 2 

 สมาชิกประเภทที่ 1   มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 2   มีจํานวน 91 คน มาจากการ

เลือกตั้งของราษฎรโดยตรง เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2480 เปนการเลือกโดยวิธีแบงเขตเลือกตั้งแตละ

เขตใหมีผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน และถือเกณฑจํานวนประชากรสองแสนคนตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน 

 สมาชิกประเภทที่ 1 ชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 7  พฤศจิกายน  2480 ถึงวันท่ี 11  

กันยายน  2481  ส้ินสุดโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร อันมีเหตุมาจากการท่ีสภาผูแทนราษฎรมีมติรับ

ญัตติแกไขขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรเก่ียวกับวิธีการเสนอรางพระราชบัญญัติงบ

ประมาณรายจายประจําปไวพิจารณา เพ่ือใหรัฐบาลเสนอรายละเอียดตามงบประมาณโดยชัดเจน แตรัฐ

บาลไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได จึงยุบสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี  11  กันยายน  2481  เพ่ือใหมี

การเลือกตั้งสมาชิกประเภทท่ี 1 ข้ึนใหม 

 สมาชิกประเภทท่ี  2   มีจํานวน 91 คน มาจากการแตงตั้งจากสมาชิกชุดเดิมจํานวน 

78 คน และพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งเพ่ิมอีก 13 คน เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2480  เพ่ือใหมีจํานวน

เทากับสมาชิกประเภทที่ 1 เม่ือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลว สมาชิกประเภทที่ 2 ยังคงอยูในตําแหนง

ตอไป 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้คือ นายเฉลิม  ศรีประเสริฐ รวม

เวลาท่ีสมาชิกประเภทท่ี 1 อยูในตําแหนง 1 ป 5 วัน (สมาชิกภาพยังคงอยูจนกวาจะมี  ส.ส. ใหม) 

3.1.4  รัฐสภาชุดที่  4 

 รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียวคือ สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สมาชิกสองประเภท คือ 

สมาชิกประเภทท่ี 1 และสมาชิกประเภทท่ี 2  

 สมาชิกประเภทท่ี 1 มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  3   มีจํานวน 91 คน มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรง เม่ือวันท่ี 12  พฤศจิกายน  2481  โดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งมีผูแทน

ราษฎรไดหนึ่งคน และถือเกณฑจํานวนประชากรสองแสนคนตอผูแทนราษฎรหน่ึงคน สมาชิกประเภทท่ี 

1  ชุดนี้ ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 12  พฤศจิกายน  2481  ถึงวันท่ี 15  ตุลาคม  2488  ท้ังนี้ไดมี



 

 

การขยายเวลาอยูในตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  2  คร้ัง คร้ังละไมเกิน  2  ป โดยพระราช

บัญญัติขยายกําหนดเวลาอยูในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช 2485  เนื่องจากมีกรณีพิพาทอินโดจีนและ

สงครามมหาเอเชียบูรพาและส้ินสุดโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 15  ตุลาคม  2488  เพ่ือให

มีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ 1 ใหม อันมีสาเหตุมาจากสภาผูแทนราษฎรมีมติไมเห็นชอบดวยกับราง

พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามท่ีรัฐบาลเสนอเพื่อใหลงโทษผูกอใหเกิดการปกครองตามลัทธิเผด็จ

การ 

 สมาชิกประเภทท่ี  2  มีจํานวน  91  คน ชุดเดิมมาจากการแตงตั้ง เม่ือมีการยุบสภาผู

แทนราษฎรแลว สมาชิกประเภทท่ี 2  ยังคงอยูในตําแหนงตอไป 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้คือพระยาศรีนครไชย (ประวงษ   

อมาตยกุล) รวมเวลาท่ีสมาชิกประเภทท่ี 1 อยูในตําแหนง 6 ป 11 เดือน 4 วัน 

 

3.1.5  รัฐสภาชุดที่ 5  

 รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สมาชิกสองประเภทคือ 

สมาชิกประเภทท่ี 1 และสมาชิกประเภทท่ี 2 

 สมาชิกประเภทที่  1 มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 4   มีจํานวน  96  คน มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรง เม่ือวันท่ี 6 มกราคม  2489  โดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งมีผูแทน

ราษฎรหนึ่งคน และถือเกณฑจํานวนประชากรสองแสนคนตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน สมาชิกประเภทท่ี 

1 ชุดนี้ ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 6 มกราคม  2489  ถึงวันท่ี  8  พฤศจิกายน  2490 

 อนึ่งเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489  ในวัน

ท่ี 9  พฤษภาคม  2489  สมาชิกประเภทท่ี 1 ยังคงอยูในตําแหนงตอไปในฐานะสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร 

 สมาชิกประเภทที่  2  มีจํานวน   96  คน มาจากการแตงตั้ง เปนสมาชิกชุดเดิม 91 

คน และไดมีการแตงตั้งเพ่ิมเติมอีก 5 คน เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2489 เพ่ือใหมีจํานวนเทากับสมาชิก

ประเภทท่ี 1 สมาชิกประเภทท่ี 2 ชุดนี้ ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2489  เนื่องจากมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้คือ ร.ต.ท.สงกรานต  อุดมสิทธิ์  

รวมเวลาท่ีสมาชิกประเภทท่ี 1 อยูในตําแหนง 1 ป 10 เดือน 4 วัน 

 

3.1.6  รัฐสภาชุดที่  6 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489  กําหนดใหรัฐสภามีสองสภา 

คือ สภาผูแทนราษฎรและพฤฒสภา 



 

 

 สภาผูแทนราษฎร   มีสมาชิกจํานวน 178 คน ประกอบดวยสมาชิกประเภทท่ี 1  ในรัฐ

สภาชุดท่ี 5 จํานวน 96 คน และไดมีการเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนอีก 82 คน เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2489  ใน 

47 จังหวัด เนื่องจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดกําหนดเกณฑจํานวน

ประชากรตอผูแทนราษฎรหนึ่งคนลดลงจากสองแสนคนเปนหนึ่งแสนหาหม่ืนคน เปนการเลือกตั้งโดย

ตรง โดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งใหมีผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน 

 พฤฒสภา  มีสมาชิกจํานวน  178  คน มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2489  (ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ) พฤฒสภาชุดนี้ปฏิบัติ

หนาท่ีระหวางวันท่ี 24 พฤษภาคม 2489 ถึงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2490 รัฐสภาชุดนี้ส้ินสุดลงเนื่องจาก

การยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2490  โดย “คณะทหารของชาติ” ภายใต

การนําของ พลโท ผิน  ชุณหะวัณ 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้ ซึ่งไดมาจากการเลือกตั้งเพ่ิมอีก

หนึ่งคน คือ นายทองหนัก  สุวรรณสิงห  รวมเวลาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในตําแหนง 1 ป 3 

เดือน 6 วัน (นับเวลาจากการเลือกตั้งเพ่ิม) 

 

3.1.7  รัฐสภาชุดที่  7 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2490 กําหนดใหรัฐ

สภามีสองสภา คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา มีสมาชิกจํานวน 100 คน มาจากการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 18  พฤศจิกายน  

2490 วุฒิสภาชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2490  ถึงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2494  

 สภาผูแทน  มีสมาชิกจํานวน  99 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง เม่ือวันท่ี 29 

มกราคม 2491 โดยวิธีรวมเขตจังหวัด และถือเกณฑจํานวนประชากรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทน

ราษฎรหนึ่งคน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ในวันท่ี 5  มิถุนายน  2492  

ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มข้ึนใน 19 จังหวัด จํานวน 21 คน โดยวิธีรวมเขตจังหวัด 

และถือเกณฑจํานวนประชากรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทนราษฎรหน่ึงคน ตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 (ไมมีจังหวัดเลย) 

 อนึ่งเม่ือประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญ

กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในตําแหนงตอไปจนครบวาระ 

 รัฐสภาชุดนี้ ส้ินสุดลงเนื่องจากการยึดอํานาจการปกครองประเทศเม่ือวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2494 โดย “คณะบริหารประเทศช่ัวคราว” ภายใตการนําของพลเอกผิน  ชุณหะวัณ 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้คือ นายมา  เสริฐศรี  (เดิมช่ือนาย

บุญมา เสริฐศรี)  รวมเวลาท่ีอยูในตําแหนง 3 ป 10 เดือน 3 วัน 

 

 



 

 

3.1.8  รัฐสภาชุดที่  8 

 การยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันท่ี 29  พฤศจิกายน  2494  คณะบริหาร

ประเทศช่ัวคราวไดนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 มาใชบังคับใหม ซึ่ง

กําหนดใหมีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกสองประเภท คือ สมาชิกประเภทท่ี 1 

และสมาชิกประเภทท่ี 2 

 สมาชิกประเภทท่ี  1  มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 6  มีจํานวน  123  คน มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2495 โดยวิธีรวมเขตจังหวัด และถือเกณฑจํานวนประชา

กรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน 

 สมาชิกประเภทท่ี 2  มีจํานวน  123 คน มาจากการแตงตั้ง เม่ือวันท่ี 30  พฤศจิกายน  

2494 เม่ือสมาชิกประเภทท่ี 1  พนจากตําแหนงตามวาระแลว สมาชิกประเภทท่ี 2 ยังคงอยูในตําแหนง

ตอไป 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้คือ ร.ต.ต.สัมฤทธิ์  อินทรตระกูล 

รวมเวลาท่ีอยูในตําแหนง 4 ป 11 เดือน 27 วัน 

 

3.1.9  รัฐสภาชุดที่ 9 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 

2495 กําหนดใหมีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกสองประเภท คือ สมาชิก

ประเภทท่ี 1 และสมาชิกประเภทท่ี 2 

 สมาชิกประเภทท่ี  1 มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 7   มีจํานวน  160  คน มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2500 โดยวิธีรวมเขตจังหวัด ถือเกณฑจํานวนประชากร

หนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน 

 สมาชิกประเภทท่ี 2  มีจํานวน  123 คน มาจากการแตงตั้งเปนสมาชิกประเภทท่ี 2 

ชุดเดิม 

 สภาผูแทนราษฎรนี้ส้ินสุดลงเนื่องจากการยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันท่ี 16 

กันยายน 2500 โดยคณะทหารภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในรัฐสภาชุดนี้ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

พรรคการเมืองเปนคร้ังแรกของรัฐสภาไทย โดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเปนผูเสนอราง

พระราชบัญญัตินี้ตอสภาผูแทนราษฎรและสภาเห็นชอบ  

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้คือ นายบัวพัน  ไชยแสง พรรคเสรี

ประชาธิปไตย รวมเวลาท่ีอยูในตําแหนง 6 เดือน 18 วัน 

 

 

 



 

 

3.1.10  รัฐสภาชุดที่  10 

 ภายหลังการยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2500 มีพระบรม

ราชโองการใหใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 

2495 ตอไปภายใตเง่ือนไขท่ีผูรักษาพระนครฝายทหารกําหนด ซึ่งกําหนดใหมีสภาเดียว คือ สภาผูแทน

ราษฎร ประกอบดวยสมาชิกสองประเภทคือ สมาชิกประเภทท่ี 1 และสมาชิกประเภทท่ี 2 

 สมาชิกประเภทที่ 1  มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  8  เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 

2500 โดยวิธีรวมเขตจังหวัด ถือเกณฑจํานวนประชากรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน มี

จํานวน 160 คน ตอมาวันท่ี 1 มกราคม 2501 คณะรัฐมนตรีไดประกาศจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีจบ

ช้ันประถมศึกษา ตามมาตรา 116  ของรัฐธรรมนูญเปนผลใหสมาชิกประเภทท่ี 2 ตองจับสลากออก 26 

คน เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2501 ในวันท่ี 31 มีนาคม 2501 จึงมีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทท่ี 1 ใน 

5 จังหวัด จํานวน 26 คน รวมสมาชิกประเภทท่ี 1 จํานวน 186 คน 

 สมาชิกประเภทท่ี 2  มีจํานวน 121 คน มาจากการแตงตั้ง เม่ือวันท่ี  18 กันยายน 

2500 

 สมาชิกประเภทท่ี 2 จับสลากออกจํานวน 26 คน เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2501 จึง

เหลือสมาชิกประเภทท่ี 2 จํานวน 95 คน 

 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันท่ี 18 กันยายน 2500 ส้ินสุดลงเนื่อง

จากการยึดอํานาจการปกครองประเทศของทหาร เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2501 โดยคณะปฏิวัติภายใต

การนําของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้คือ นางเอ้ืออารี อุดมสิทธิ์ สังกัด

พรรคชาติสังคม รวมเวลาท่ีอยูในตําแหนงนับจากวันเลือกตั้งเปนเวลา 10 เดือน 7 วัน 

 

3.1.11  รัฐสภาชุดที่  11  

 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 กําหนดใหมีสภาเดียว คือ 

สภารางรัฐธรรมนูญ มีจํานวนสมาชิก 240 คน มาจากการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 3  กุมภาพันธ  2502 

 สภารางรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาท่ีระหวาง 3 กุมภาพันธ 2502 ถึง วันท่ี 20 มิถุนายน 

2511 ส้ินสุดลงโดยการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 

 สภาชุดนี้ไมมีสมาชิกรัฐสภาจังหวัดเลย เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง 

 

3.1.12  รัฐสภาชุดที่  12 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 กําหนดใหรัฐสภามีสองสภา 

คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 



 

 

 วุฒิ สภา มีสมาชิกจํานวน  164 คน  พระมหากษัต ริยทรงแตงตั้ งเม่ือ วัน ท่ี  4 

กรกฎาคม 2511 จํานวน 120 คน และทรงแตงตั้งเพ่ิมอีก 44 คน เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2512 เพ่ือ

ใหมีจํานวน 3 ใน 4 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญจนถึงวันท่ี 3 กรกฎาคม 

2514 สมาชิกวุฒิสภามีอายุครบ 3 ป ตองจับสลากออกก่ึงหนึ่งจํานวน 82 คน และพระมหากษัตริยทรง

แตงตั้งสมาชิกเทาจํานวนท่ีตองออกไปเขามาแทนท่ี วุฒิสภาชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 4  

กรกฎาคม 2511 ถึงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2514  

 สภาผูแทนราษฎร  มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  9  มีสมาชิกจํานวน  219  คน 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2512 โดยวิธีรวมเขตจังหวัด ถือเกณฑจํานวน

ประชากรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทนราษฎรหน่ึงคน สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 

10 กุมภาพันธ  2512 ถึงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2514 

 รัฐสภาชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจากการยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2514 โดยคณะปฏิวัติภายใตการนําของ จอมพลถนอม  กิตติขจร 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้มี 2 คน คือ นายประชา  บุญย

เนตร   ไมสังกัดพรรค และนายสะดวก  เช้ือบุญมี  สังกัดพรรคประชาชน (ได ส.ส. ท่ัวประเทศ 2 คน 

เปนอันดับ 5) รวมเวลาท่ีอยูในตําแหนง 2 ป 9 เดือน 5 วัน      

 

3.1.13  รัฐสภาชุดที่ 13 

 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 กําหนดใหมีสภาเดียว คือ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีสมาชิกจํานวน 299 คน มาจากการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2515 

 สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 16 ธันวาคม 2515 ถึงวันท่ี 

16 ธันวาคม 2516 

 สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ส้ินสุดลงโดยพระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแหง

ชาติ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2516 อันมีสาเหตุมาจาก ภายหลังเกิดเหตุการณวันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 

2516 มีสมาชิกฯ ขอลาออกจํานวนมากจนไมเพียงพอจะเปนองคประชุมได 

 รัฐสภาชุดนี้ไมมีสมาชิกรัฐสภาจากจังหวัดเลย เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง 

 

3.1.14  รัฐสภาชุดที่ 14 

 

 รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีสมาชิกจํานวน 299 คน มา

จากการเลือกตั้งโดยสมัชชาแหงชาติ ซึ่งมีจํานวน 2,347 คน ตามพระบรมราชโองการตั้งสมัชชาแหง

ชาติ ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2516 เพ่ือใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติเลือกตั้งกันเอง เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 

2516 และพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามมติของสมัชชาแหงชาติ เม่ือ

วันท่ี 23 ธันวาคม 2516 



 

 

 สภานิติบัญญัติแหงชาติ ชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 23 ธันวาคม 2516 ถึงวันท่ี 25 

มกราคม 2518 ส้ินสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป ตามรัฐธรรม

นูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 

 รัฐสภาชุดนี้ไมมีสมาชิกรัฐสภาจากจังหวัดเลย เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง 

 

3.1.15  รัฐสภาชุดที่ 15 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 กําหนดใหรัฐสภามีสองสภา

คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน 100 คน พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 

2518 

 เม่ือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไปจนถึงวันท่ี 

6 ตุลาคม 2519  จึงส้ินสุดลงโดยการยึดอํานาจของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน 

 สภาผูแทนราษฎร  มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  10  มีสมาชิกจํานวน 269 คน 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2518 โดยจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเกิน

สามคนใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินสามคน ใหแบงเขต

จังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง ในแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน และไม

นอยกวาสองคน ถือเกณฑจํานวนประชากรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน สภาผูแทน

ราษฎรชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 26 มกราคม 2518 ถึงวันท่ี 12 มกราคม 2519 ส้ินสุดโดยพระ

ราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2519 มีสาเหตุจากพรรคการเมืองรวมรัฐบาล

ขาดเอกภาพทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการแผนดิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้มี  3  คน คือ นายปรีชา  เพชรสิงห  พรรคธรรมสังคม (ได ส.ส.มากเปน

อันดับสอง)  นายประดิษฐ  เสริฐศรีพรรคสังคมชาตินิยม (ได ส.ส.มากเปนอันดับหก) นายชาญยุทธ  

สุทธิรักษ  พรรคธรรมสังคม (ได ส.ส. มากเปนอันดับสอง)  รวมเวลาท่ีอยูในตําแหนง 11 เดือน 17 

วัน 

 

3.1.16  รัฐสภาชุดที่  16 

 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภาคือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน 100 คน เปนสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมท่ีไดรับแตงตั้งเม่ือวัน

ท่ี 26 มกราคม 2518 

 สภาผูแทนราษฎร  มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 11  มีสมาชิกจํานวน 279 คน มา

จากการเลือกตั้งโดยตรงเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2519 โดยจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเกินสาม

คนใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินสามคน ใหแบงเขตจังหวัด

ออกเปนเขตเลือกตั้ง ในแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน และไมนอยกวา



 

 

สองคน ถือเกณฑจํานวนประชากรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้

ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 4 เมษายน 2519 รัฐสภาชุดนี้ส้ินสุดเนื่องจากการยึดอํานาจการปกครอง

ประเทศเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินภายใตการนําของ พลเรือเอก

สงัด  ชะลออยู 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้มี  3  คนคือ พ.ต.อ.กฤช  สังข

ทรัพยพรรคชาติไทย (ได ส.ส. มากเปนอันดับสอง)  นายประชา  บุญยเนตร  พรรค กิจ สั งคม 

(ได ส.ส.มากเปนอันดับสาม)  นายวัชรินทร  เกตะวันดี พรรคประชาธิปปตย (ได ส.ส. มากเปนอันดับ

หนึ่ง) รวมเวลาท่ีอยูในตําแหนง  6  เดือน 2 วัน 

3.1.17  รัฐสภาชุดที่ 17 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 กําหนดใหมีสภาเดียวคือ 

สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน แตในระหวางท่ียังมิไดแตงตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินให

สภาท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ทําหนาท่ีสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินแทนไปพลางกอน มีสมาชิก

จํานวน 24 คน มาจากการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2519  สภาท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ไดทําหนาท่ี

สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินตั้งแตวันท่ี 22 ตุลาคม 2519 ส้ินสุดลงเนื่องจากมีการแตงตั้งสมาชิก

สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2519 

 รัฐสภาชุดนี้ไมมีสมาชิกรัฐสภาจากจังหวัดเลย เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง 

 3.1.18  รัฐสภาชุดที่  18 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519  กําหนดใหมีสภาเดียวคือ 

สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน มีสมาชิกจํานวน 340 คน มาจากการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

2519 

 รัฐสภาชุดนี้ไมมีสมาชิกรัฐสภาจากจังหวัดเลย เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง 

 3.1.19  รัฐสภาชุดที่  19 

 รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 กําหนดใหมีสภาเดียว 

คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีสมาชิก 360 คน มาจากการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2520 

 สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2520 ถึงวัน

ท่ี 21 เมษายน 2522 ส้ินสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 

22 เมษายน 2522 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 

 รัฐสภาชุดนี้ไมมีสมาชิกรัฐสภาจากจังหวัดเลย เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง 

3.1.20  รัฐสภาชุดที่ 20 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 กําหนดใหรัฐสภามีสองสภา

คือ วุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ภายใตบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หามใชคําวา



 

 

พรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. จึงไดมีการใชช่ือกลุมการเมืองแทนพรรคการเมือง เพราะ

รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท  เกรงวาจะเสียเปรียบนักการเมืองจึงพยายามเหน่ียวร้ังไมให

กฎหมายพรรคการเมืองมีผลบังคับใช 

 วุฒิสภา มีสมาชิกจํานวน 225 คน มาจากการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2522 

เม่ือครบ 2 ป ในวันท่ี 22 เมษายน 2524  สมาชิกจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดคือ 

จํานวน 75 คน พนจากตําแหนงโดยวิธีจับฉลาก และมีการแตงตั้งเขามาแทนตําแหนงท่ีวางจํานวน 75 

คน   

 สภาผูแทนราษฎร  มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 12  มีสมาชิกจํานวน 301 คน มา

จากการเลือกตั้งโดยตรง เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2522  โดยจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเกิน

สามคนใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินสามคนใหแบงเขต

จังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง ในแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน และไม

นอยกวาสองคน ถือเกณฑจํานวนประชากรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน สภาผูแทน

ราษฎรชุดนี้ปฏิบัติหนาท่ีระหวางวันท่ี 22 เมษายน 2522 ถึงวันท่ี 19 มีนาคม 2526 ส้ินสุดลงเนื่อง

จากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2526 อันมีสาเหตุมาจากสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันเก่ียวกับวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบท

เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้มี 3 คน คือ พ.ต.อ.กฤชสังข

ทรัพย กลุมชาติไทย (37,824 คะแนน) ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2524 และมีการเลือกตั้ง

ซอมนายทศพล สังขทรัพย พรรคชาติไทย ไดรับเลือกตั้งแทน เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2524 (มี 

ส.ส.มากอันดับสาม) นายสะดวก เช้ือบุญมี กลุมสยามประชาธิปไตย (37,084 คะแนน) นายประชา  

บุญยเนตร พรรคกิจสังคม (31,389 คะแนน) จังหวัดเลยมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนรอยละ 52.46 จากผู

มาใชสิทธิท่ัวประเทศรอยละ 43.90 (พรรคกิจสังคมมี ส.ส.มากเปนอันดับหนึ่ง) รวมเวลาท่ีอยูใน

ตําแหนง 3 ป 10 เดือน 27 วัน 

3.1.21  รัฐสภาชุดที่  21 

 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภาคือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 243 คน มาจากวุฒิสภาชุดเดิม 

จํานวน 225 คน ในวันท่ี 22 เมษายน 2526 ไดแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมเติมจํานวน 18 คน เพ่ือให

ไดสัดสวนสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 

 สภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 13   มีสมาชิกจํานวน 324 คน มา

จากการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2526 โดยจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเกินสามคนให

ถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคนใหแบงเขตจังหวัดออก

เปนเขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน และไมนอยกวาสองคน 

โดยถือเกณฑจํานวนประชากรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน 



 

 

 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ส้ินสุดลง เนื่องจากการยุบสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี 1 

พฤษภาคม 2529 โดยมีสาเหตุมาจากสภาผูแทนราษฎรลงมติไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้มี 3 คน คือ  

 1. นายประชา  บุญยเนตร  พรรค    กิจสังคม  (37,791 คะแนน) มี ส.ส.มาก

อันดับสอง   

 2. นายทศพล  สังขทรัพย  พรรคชาติไทย  (36,746 คะแนน) มี ส.ส.มากอันดับ

หนึ่ง   

 3. นายวัชรินทร  เกตะวันดี พรรคประชาธิปตย (34,160 คะแนน) มี ส.ส. มาก

อันดับสาม รวมเวลาท่ีอยูในตําแหนง 3 ป 13 วัน 

3.1.22  รัฐสภาชุดที่  22  

 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภาคือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 260 คน มาจากวุฒิสภาชุดเดิมจํานวน 

243 คน และวันท่ี 28 กรกฎาคม 2529 มีการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมเติมจํานวน 17 คน เพ่ือใหมี

สัดสวนสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 

 สภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 14  มีสมาชิกจํานวน 347 คน มา

จากการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2529 โดยจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเกินสามคน

ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคน ใหแบงเขตจังหวัด

ออกเปนเขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน และไมนอยกวา

สองคน โดยถือเกณฑจํานวนประชากรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน 

 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ส้ินสุดเนื่องจากการยุบสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี 29 

เมษายน 2531 โดยมีสาเหตุมาจากพรรคการเมืองรวมรัฐบาลขาดเอกภาพกอใหเกิดปญหาอุปสรรคใน

การบริหารราชการแผนดินและการพัฒนาประเทศ 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้มี 3 คนคือ 

1. นายปรีชา  เรงสมบูรณ สุข  พรรคสหประชาธิปไตย (70,083 คะแนน) มี 

ส.ส.มากเปนอันดับส่ี 

2. นายทศพล  สังขทรัพย พรรคชาติไทย (65,781 คะแนน) มี ส.ส.มากเปน

อันดับสอง 

3. นายวัชรินทร  เกตะวันดี  พรรคประชาธิปตย (44,944 คะแนน) มี ส.ส. มาก

เปนอันดับหนึ่ง รวมเวลาท่ีอยูในตําแหนง 1 ป  9 เดือน  2 วัน 

 



 

 

3.1.23  รัฐสภาชุดที่  23 

 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภาคือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 267 คน มาจากวุฒิสภาชุดเดิม 

จํานวน 260 คน และวันท่ี 25 กรกฎาคม 2531 ไดแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติม 7 คน เพ่ือใหมีสัด

สวนสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 

 สภาผูแทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 15   มีสมาชิกจํานวน 357 คน มา

จากการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2531 โดยจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเกินสามคน

ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคนใหแบงเขตจังหวัด

ออกเปนเขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน และไมนอยกวา

สองคน โดยถือเกณฑจํานวนประชากรหนึ่งแสนหาหม่ืนคน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหน่ึงคน  รัฐ

สภาชุดนี้ส้ินสุดเนื่องจากการยึดอํานาจการปกครองประเทศ เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 โดยคณะ

รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ภายใตการนําของพลเอกสุนทร  คงสมพงษ สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้มี 4 คน ใน 2 เขตเลือกตั้งคือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบดวย 

1. พลเอกอาทิตย  กําลังเอก   พรรคปวงชนชาวไทย มี ส.ส.มากอันดับ 8  

2. นายประชา  บุญยเนตร     พรรคปวงชนชาวไทย  

เขตเลือกตั้งท่ี 2 ประกอบดวย 

 1.  นายพินิจ  สิทธิโห  พรรคปวงชนชาวไทย 

2.  นายทศพล  สังขทรัพย พรรคชาติไทย  มี ส.ส.มากอันดับหนึ่ง 

 รวมเวลาท่ีอยูในตําแหนง 2 ป 7 เดือน 8 วัน 

3.1.24  รัฐสภาชุดที่  24 

 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 กําหนดใหมีสภาเดียว

คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีสมาชิก 292 คน จากจํานวนท่ีกําหนดไมนอยกวา 200 คน แตไมเกิน 

300 คนมาจากการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2534 มีหนาท่ีสองประการ คือ 

(1) พิจารณารางพระราชบัญญัติ 

(2) จัดทํารัฐธรรมนูญ 

วันท่ี 4 เมษายน 2534 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดตั้งคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรม

นูญ จํานวน 20 คน เพ่ือรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เม่ือคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จเสนอ

ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ และเม่ือสภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติใหความ

เห็นชอบแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 

2534 สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 2534 และส้ินสุดเนื่องจากการ



 

 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2535 ตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2534   

 ไมมีสมาชิกรัฐสภาจากจังหวัดเลย เนื่องจากไมมีการเลือกตั้ง 

3.1.25  รัฐสภาชุดที่  25 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 กําหนดใหรัฐสภามีสองสภา

คือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 270 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตง

ตั้งเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2535  

 สภาผูแทนราษฎร เปนการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 16  ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 

360 คน มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2535  โดยจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ไมเกินสามคนใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน

สามคน และไมนอยกวาสองคน จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดคํานวณจากเกณฑ

จํานวนราษฎร ตอผูแทนราษฎรหนึ่งคน ซึ่งเฉล่ียจากจํานวนราษฎรท้ังประเทศ สภาผูแทนราษฎรชุดนี้

ส้ินสุดลงเนื่องจากการยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2535 มีสาเหตุมาจากเกิดวิกฤต

การณทางการเมือง เม่ือเดือนพฤษภาคม 2535 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเลยมี 4 คนจาก 2 เขตการเลือกตั้งคือ 

 เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบดวย 

 1.  พลเอกอาทิตย  กําลังเอก   พรรคสามัคคีธรรม มี ส.ส.มากอันดับหนึ่ง 

 2.  นายวัชรินทร  เกตะวันดี   พรรคประชาธิปตย  มี ส.ส.มากอันดับส่ี 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบดวย 

   1. นายทศพล  สังขทรัพย       พรรคชาติไทย  มี ส.ส.มากอันดับสอง 

   2. นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข  พรรคกิจสังคม  มี ส.ส.มากอันดับหก  

 รวมเวลาดํารงตําแหนง 3 เดือน 11 วัน 

3.1.26  รัฐสภาชุดที่  26 

 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภาคือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมมีจํานวน 270 คน  

 สภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 17  ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 360 

คน มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2535  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงเนื่องจาก

การยุบสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2538 โดยมีสาเหตุมาจากเกิดความขัดแยงระหวาง

พรรคการเมืองรวมรัฐบาลกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการแผนดิน 



 

 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลย มี 4 คน มาจาก 2 เขตเลือกตั้งคือ 

 เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบดวย 

 1. พลเอกอาทิตย  กําลังเอก   พรรคชาติพัฒนา มี ส.ส.มากอันดับสาม  

 2. นายวัชรินทร  เกตะวันดี  พรรคประชาธิปตย  มี ส.ส.มากอันดับหนึ่ง 

 เขตเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบดวย  

 1. นายทศพล  สังขทรัพย   พรรคชาติไทย มี ส.ส.มากอันดับสอง 

 2. นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข  พรรคกิจสังคม  มี ส.ส. มากอันดับหก  

 รวมเวลาดํารงตําแหนง 3 ป 8 เดือน 6 วัน 

3.1.27  รัฐสภาชุดที่  27 

 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภาคือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมจํานวน 270 คน วันท่ี 21 มีนาคม 

2539 สมาชิกวุฒิสภาตองพนจากตําแหนงตามวาระในวันท่ี 22  มีนาคม 2539 พระมหากษัตริยทรง

แตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมจํานวน 260 คน หรือสองในสาม ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พุทธศักราช 2538 

 สภาผูแทนราษฎร  มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  18  ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 

391 คน มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2538  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงเนื่อง

จากการยุบสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2539 โดยมีสาเหตุมาจากพรรคการเมืองรวมรัฐ

บาลขาดเอกภาพกอใหเกิดปญหาอุปสรรคในการบริหารราชการแผนดินและการพัฒนาประเทศ 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเลยมี 4 คน จาก 2 เขตเลือกตั้งคือ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบดวย 

1. นายสมศักดิ์  แสงเจริญรัตน   พรรคประชาธิปตย มี ส.ส.มากอันดับสอง 

2. พลเอกอาทิตย  กําลังเอก        พรรคชาติพัฒนา มี ส.ส.มากอันดับส่ี 

เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบดวย 

1. นายพินิจ  สิทธิโห               พรรคชาติพัฒนา 

2. นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข   พรรคกิจสังคม  มี ส.ส.มากอันดับหก 

รวมเวลาดํารงตําแหนง  1  ป  2  เดือน  25  วัน 

3.1.28  รัฐสภาชุดที่  28 

 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภาคือ วุฒสิภาและสภาผูแทนราษฎร 



 

 

 วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 262 คน มาจากวุฒิสภาชุดเดิม จํานวน 260 คน 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2539  มีการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมเติม 2 คน เพ่ือใหมีสัดสวนสองในสาม

ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 สภาผูแทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 19   ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 393 คน 

มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2539  โดยจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไม

เกินสามคน ใหถือจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งและจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินสามคน ให

แบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสามคน 

และไมนอยกวาสองคนโดยถือเกณฑจํานวนราษฎรหนึ่งแสนหาหม่ืนคน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หนึ่งคน 

 วันท่ี 26 ธันวาคม 2539  รัฐสภาไดดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 99 

คน เพ่ือทําหนาท่ีรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมและเมื่อรางแลวเสร็จเสนอตอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบ เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2540 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย

ประกาศใชในวันท่ี 11 ตุลาคม 2540 สภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงเพราะมีการยุบสภาเม่ือวันท่ี 9 

พฤศจิกายน 2543 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเลยมี 4 คน มาจาก 2 เขตเลือกตั้งคือ 

 เขตเลือกตั้งท่ี  1  ประกอบดวย 

 1. นายสมศักดิ์  แสงเจริญรัตน   พรรคประชาธิปตย มี ส.ส.มากอนัดับสอง 

 2. นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด     พรรคชาติพัฒนา   มี ส.ส.มากอันดับส่ี 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบดวย 

 1. นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข      พรรคกิจสังคม มี ส.ส.มากอันดับหก 

 2. นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ         พรรคความหวังใหม  มี ส.ส.มากอันดับสาม 

 รวมเวลาสมาชิกอยูในตําแหนง  3  ป  11 เดือน 22 วัน 

3.1.29  รัฐสภาชุดที่  29 

 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภาคือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา  ประกอบดวยจํานวนสมาชิก  200  คน มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรก

เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2543 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดย

ใชเกณฑจํานวนประชากรตอสมาชิกหนึ่งคนใหคํานวณจากจํานวนประชากรทั้งประเทศตามหลักฐาน

ทะเบียนประชากรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้งเฉล่ียดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาสองรอย

คน มีวาระดํารงตําแหนง 6 ป สวนจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีแตละจังหวัดจะพึงมีใหนําจํานวนประชากร

ตอสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งคนมาเฉล่ียจํานวนราษฎรในจังหวัดนั้น ซึ่งจังหวัดเลยมีสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 2 

คน คือ 



 

 

1. พลเอกอาทิตย  กําลังเอก 

2. ม.ร.ว.กําลูนเทพ  เทวกุล 

 สภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  20  มีจํานวน 500 คนมาจากการ

เลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2544 เปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือจํานวน 

100 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบการแบงเขตเลือกตั้งเขตละ 1 คน มีจํานวน 400 คน ครบวาระ

เม่ือ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้มี 4 คน มาจาก 4 เขตคือ 

 เขตเลือกตั้งท่ี 1  นายทศพล  สังขทรัพย    พรรคไทยรักไทย (43,18 คะแนน) มี 

ส.ส.มาอันดับหนึ่ง 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2  นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ  พรรคไทยรักไทย (37,802 คะแนน) 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3  นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข  พรรคเสรีธรรม (34,868 คะแนน) มี 

ส.ส.มากอันดับหก 

 เขตเลือกตั้งท่ี 4  นายสุวิชย  โยทองยศ    พรรคเสรีธรรม (16,129 คะแนน) 

 รวมเวลาดํารงตําแหนง 4 ป 

3.1.30  รัฐสภาชุดที่  30 

 รัฐสภาชุดนี้ประกอบดวยสองสภาคือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

 วุฒิสภา  มีจํานวนสมาชิก 200 คน มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 

มีนาคม 2543 เปนสมาชิกชุดเดียวกับชุดท่ี 29 เนื่องจากยังไมครบวาระ 

 สภาผูแทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 21  มีจํานวนสมาชิก 500 คน มา

จากการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548 เปนสมาชิก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ

จํานวน 100 คนและสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 400 คน จาก 400 เขต 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเลยในรัฐสภาชุดนี้มีจํานวน 4 คน มาจาก 4 เขต

เลือกตั้งคือ 

 เขตเลือกตั้งท่ี 1  นายทศพล  สังขทรัพย   พรรคไทยรักไทย มี ส.ส.มากอันดับหนึ่ง 

 เขตเลือกตั้งท่ี  2 นางนันทนา  ทิมสุวรรณ  พรรคไทยรักไทย 

 เขตเลือกตั้งท่ี  3  นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข  พรรคไทยรักไทย 

 เขตเลือกตั้งท่ี  4  นางจันทรเพ็ญ  แสงเจริญรัตน  พรรคไทยรักไทย 

 มีจํานวนผูมาใชสิทธิทุกเขตเลือกตั้ง คิดเปนรอยละ 73.50   

 รวมเวลาดํารงตําแหนง 1 ป  18  วัน 



 

 

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549  เนื่องจากรัฐประหาร 19 

กันยายน โดยคณะปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข (คปค.) รวมเวลาดํารงตําแหนง 4 เดือน 21 วัน 

3.1.31  รัฐสภาชุดที่  31 

 รัฐสภาชุดนี้ประกอบดวยสองสภาคือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร  

 วุฒิสภายังคงอยูตอไปเนื่องจากยังไมครบวาระ 

 สภาผูแทนราษฎร ตองเลือกตั้งใหม เปนการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 22  เม่ือวันท่ี 2 

เมษายน 2549  เนื่องจากมีส่ือมวลชนและกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พลตรีจําลอง  

ศรีเมือง และนายสนธิ  ล้ิมทองกุล เปนแกนนํา) ไดกลาวหานายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรวา 

ซุกหุนภาคสอง เนื่องจากการขายหุนบริษัทแอมเพิลริช ในเครือชินคอรปใหบริษัทเทมาเส็คของสิงคโปร 

เปนเงิน 73,000 ลานบาท โดยไมเสียภาษี ทําใหนายกรัฐมนตรีตองยุบสภาผูแทนราษฎร เพ่ือเลือกตั้ง

ใหมในวันท่ี 2 เมษายน 2549  

 ผลคะแนนของผูสมัครท่ีไดรับเลือกตั้งเม่ือวันท่ี  2  เมษายน 2549 มีดังนี้ 

 เขตเลือกตั้งท่ี  1  นายทศพล  สังขทรัพย  พรรคไทยรักไทย  (53,479 คะแนน) มี 

ส.ส.มากอันดับหนึ่ง 

 เขตเลือกตั้งท่ี  2  นางนันทนา  ทิมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย (52,579 คะแนน) 

 เขตเลือกตั้งท่ี  3  นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข  พรรคไทยรักไทย (45,865 คะแนน) 

 เขตเลือกตั้งท่ี  4  นางจันทรเพ็ญ  แสงเจริญรัตน  พรรคไทยรักไทย (47,059 

คะแนน)  

 การเลือกตั้งคร้ังนี้พรรคฝายคาน ไดแก พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทยและพรรค

มหาชนไมยอมสงผูสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือแขงขันกับพรรคไทยรักไทย จึงเกิดปญหาหลายเขตเลือกตั้ง มี

พรรคเดียวท่ีสงผูสมัครรับเลือกตั้งและเกิดปญหาวุนวายข้ึนในหลายเขตเลือกตั้งจน กกต.ตองจัดเลือก

ตั้งเพ่ิมเติมเปนคร้ังท่ี 1  ในวันเสารท่ี  23  เมษายน  2549  จํานวน  39  เขตเลือกตั้ง แตยังได ส.ส. 

ไมครบตามท่ีรัฐธรรมกําหนดไว กกต. จึงตองจัดเลือกตั้งเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 29 เมษายน 2549 

จํานวน 14 เขตเลือกตั้ง ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวา การเลือกตั้งวันท่ี 2  เมษายน 2549 

เปนการเลือกตั้งท่ีไมชอบรัฐธรรมนูญ ส.ส. เลยจึงยังไมไดดํารงตําแหนงในสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ 

 สําหรับสถิติการเลือกตั้งท่ัวไปของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวประเทศคร้ังท่ี 1  ถึง

คร้ังท่ี 21 แสดงไวในตารางที่ 2 สถิติสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจําแนกตามเพศแสดงไวในตารางที่ 3  

รายช่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลย (พ.ศ. 2476-2549) แสดงไวในตารางท่ี 4  และสรุปชวง

เวลาท่ีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแสดงไวในตารางที่  5 





 

 

ตารางที่  2  สถิติการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วประเทศครั้งที่ 1  ถึงครั้งที่  21  

 

ครั้งที่ วันที ่ วิธีการเลือกตั้ง 
จํานวนผู

สมัคร 

จํานวน 

ส.ส. 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ผูมาใชสิทธิ 

เลือกตั้ง 
คิดเปนรอยละ 

จังหวัดที่มีผูใช

สิทธิมากที่สุด 

คิดเปน 

รอยละ 

1 15 พ.ย. 2476 ทางออม - 78 4,278,231 1,773,532 41.45 เพชรบุรี 78.82 

2 7 พ.ย. 2480 แบงเขต - 91 6,123,239 2,462,535 40.22 นครนายก 80.5 

3 12 พ.ย. 2481 แบงเขตๆละ 1 คน - 91 6,310,172 2,210,332 35.05 นครนายก 67.36 

4 6 ม.ค. 2489 แบงเขต - 96 6,431,827 2,091,827 32.52 บุรีรัมย 54.65 

5 29 ม.ค. 2491 รวมเขต - 99 7,176,891 2,177,464 29.5 ระนอง 58.69 

6 26 ก.พ. 2495 รวมเขต  123 7,602,591 2,961,291 38.95 สระบุรี 77.78 

7 26 ก.พ. 2500 รวมเขต 699 160 9,859,039 5,668,566 57.5 สระบุรี 93.3 

8 15 ธ.ค. 2500 รวมเขต 813 160 9,917,417 4,370,789 44.07 ระนอง 73.3 

9 10 ก.พ. 2512 รวมเขต 1,253 219 14,820,400 7,289,837 49.16 ระนอง 73.95 

10 26 ม.ค. 2518 แบงเขตกับรวมเขต 2,199 269 20,243,791 9,549,924 47.17 ภูเก็ต 67.87 

11 4 เม.ย. 2519 แบงเขตกับรวมเขต 2,369 279 20,623,430 9,072,629 43.991 นครพนม 63.53 

12 22 เม.ย. 2522 แบงเขตกับรวมเขต 1,623 301 21,283,790 9,344,045 43.9 ยโสธร 77.11 

13 18 เม.ย. 2526 แบงเขตกับรวมเขต 1,880 324 24,224,470 12,295,339 50.76 ยโสธร 79.62 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่  2  (ตอ) 

  

ครั้งที่ วันที่ วิธีการเลือกตั้ง 
จํานวนผู

สมัคร 

จํานวน 

ส.ส. 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ผูมาใชสิทธิ 

เลือกตั้ง 
คิดเปนรอยละ 

จังหวัดที่มีผูใช

สิทธิมากที่สุด 

คิดเปน 

รอยละ 

14 27 ก.ค. 2529 แบงเขตกับรวมเขต 3,813 347 26,224,305 16,070,957 61.53 ชัยภูมิ 85.15 

15 24 ก.ค. 2531 แบงเขตกับรวมเขต 3,612 357 26,658,638 16,944,931 63.56 ยโสธร 90.42 

16 22 มี.ค. 2535 แบงเขตกับรวมเขต 2,851 360 32,436,283 19,216,466 59.35 มุกดาหาร 87.11 

17 13 ก.ย. 2535 แบงเขตกับรวมเขต 2,417 360 31,860,156 19,622,322 61.59 มุกดาหาร 90.43 

18 2 ก.ค. 2538 แบงเขตกับรวมเขต 2,372 391 37,817,983 23,462,746 62.04 มุกดาหาร 83.8 

19 17 พ.ย. 2539 แบงเขตกับรวมเขต 2,310 393 38,564,836 24,070,744 62.42 สระแกว 87.71 

แบงเขต 2,276 400 42,759,001 29,904,940 69.94 ลําพูน 83.78 
20 6 ม.ค. 2544 

บัญชีรายชื่อ 940 100 42,759,001 29,909,271 69.95 ลําพูน 83.78 

แบงเขต 1,707 400 44,572,101 32,342,834 72.6 ลําพูน 86.6 
21 6 ก.พ. 2548 

บัญชีรายชื่อ 552 100 44,572,101 32,341,582 72.6 ลําพูน 86.6 

 

ที่มา  :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ 1-19) 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ครั้งที่ 20-21) 

 



 

 

ตารางที่  3   สถิติสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจําแนกตามเพศ ตั้งแตชุดท่ี 1 ถึง ชุดท่ี 22   

                 (6 กุมภาพันธ 2548) 

 

เพศ (รอยละ) 
ชุดที่ วันเลือกตั้ง 

ชาย หญิง 
รวม (คน) 

1 มาจากการแตงตั้ง 70 (100) - 70 (100) 

2 15 พ.ย. 2476 78 (100) - 78 (100) 

3 7 พ.ย. 2480 91 (100) - 91 (100) 

4 

เลือกเพ่ิม 

12 พ.ย. 2481 

15 ก.ค. 2488 

95 (100) 

 
- 95 (100) 

5 

เลือกเพ่ิม 

6 ม.ค. 2489 

5 ส.ค. 2489 

96 (100) 

82 (100) 

- 

- 

96 (100) 

82 (100) 

6 

เลือกเพ่ิม 

29 ม.ค. 2491 

5 มิ.ย. 2592 

100 (100) 

20 (95.24) 

 

1 (4.765) 

100 (100) 

21 (100) 

7 26 ก.พ. 2495 121 (98.37) 2 (1.63) 123 (100) 

8 26 ก.พ. 2500 159 (99.37) 1 (0.63) 160 (100) 

9 

เลือกเพ่ิม 

15 ธ.ค. 2500 

30 มี.ค. 2501 

156 (97.50) 

25 (96.5) 

4 (2.50) 

1 (3.85) 

160 (100) 

26 (100) 

10 10 ก.พ. 2512 213 (97.26) 6 (2.74) 219 (100) 

11 26 ม.ค. 2518 266 (99.88) 3 (1.12) 269 (100) 

12 4 เม.ย. 2519 279 (97.49) 7 (2.51) 279 (100) 

13 22 เม.ย. 2544 292 (97.01) 9 (2.99) 301 (100) 

14 18 เม.ย. 2526 311 (95.99) 13 (4.01) 324 (100) 

15 27 ก.ค. 2529 335 (96.54) 12 (3.46) 347 (100) 

16 24 ก.ค. 2531 347 (92.2) 10 (2.8) 357 (100) 

17 22 มี.ค. 2535 348 (96.67) 12 (3.33) 360 (100) 

18 13 ก.ย. 2535 344 (95.55) 16 (4.45) 360 (100) 

19 2 ก.ค. 2538 367 (93.86) 24 (6.14) 391 (100) 



 

 

เพศ (รอยละ) 
ชุดที่ วันเลือกตั้ง 

ชาย หญิง 
รวม (คน) 

20 17 พ.ย. 2539 371 (94.40) 22 (5.60) 393 (100) 

21 

6 ม.ค. 2544 

- แบงเขตเลือกตั้ง 

- บัญชีรายช่ือ 

 

362 (90.5) 

94 (94) 

 

38 (9.5) 

6 (6) 

 

400 (100) 

100 (100) 

22 

6 ก.พ. 2548 

- แบงเขตเลือกตั้ง 

- บัญชีรายช่ือ 

 

353 (88.25) 

94 (94) 

 

47 (11.75) 

6 (6) 

 

400 (100) 

100 (100) 

หมายเหตุ:  การเลือกตั้งท่ัวไปวันท่ี  2  เมษายน  2549  มิชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ที่มา:  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2549 

 

 

ตารางที่  4  แสดงรายช่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลย ตั้งแต พ.ศ. 2476-2549  

 

 

วัน/เดือน/ป     

ที่เลือกตั้ง 

รายช่ือสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร 

พรรคการเมืองที่สังกัด ระยะเวลาที่ 

อยูในตําแหนง 

15 พ.ย.2476 นายบุญมา  เสริฐศรี ไมสังกัดพรรค 4  ป  25  วัน 

7 พ.ย.2480 นายเฉลิม  ศรีประเสริฐ ไมสังกัดพรรค 1 ป 5 วัน 

12 พ.ย.2481 
พระยาศรีนครไชย 

(ประวงษ  อมาตยกุล) 
ไมสังกัดพรรค 6 ป 11 เดือน 4 วัน 

6 ม.ค.2489 ร.ต.ท.สงกรานต  อุดมสิทธิ์ ไมสังกัดพรรค 1 ป 10 เดือน 4 วัน 

5 ส.ค.2489 
นายทองหนัก  สุวรรณสิงห 

(เลือกตั้งเพ่ิม) 
ไมสังกัดพรรค 1 ป 3 เดือน 6 วัน 

29 ม.ค.2491 
นายมา  เสริฐศรี 

(เปล่ียนช่ือจากบุญมา เสริฐศรี) 
ไมสังกัดพรรค 3 ป 10 เดือน 3 วัน 

26 ก.พ.2495 ร.ต.ต.สัมฤทธิ์  อินทรตระกูล ไมสังกัดพรรค 4 ป 11 เดือน 27 วัน 

26 ก.พ.2500 นายบัวพัน  ไชยแสง เสรีประชาธิปไตย 6 เดือน 18 วัน 

15 ธ.ค.2500 นางเอ้ืออารีย  อุดมสิทธิ์ ชาติสังคม 10 เดือน 7 วัน 

10 ก.พ. 2512 1. นายประชา  บุญยเนตร 

2. นายสะดวก  เช้ือบุญมี 

ไมสังกัดพรรค 

ประชาชน 
2 ป 9 เดือน 5 วัน 

26 ม.ค. 2518 1. นายปรีชา  เพชรสิงห 

2. นายชาญยุทธ  สุทธิรักษ 

3. นายประดิษฐ  เสริฐศรี 

ธรรมสังคม 

ธรรมสังคม 

สังคมชาตินิยม 

11 เดือน 17 วัน 



 

 

วัน/เดือน/ป     

ที่เลือกตั้ง 

รายช่ือสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร 

พรรคการเมืองที่สังกัด ระยะเวลาที่ 

อยูในตําแหนง 

4 เม.ย. 2519 1. พ.ต.อ.กฤช  สังขทรัพย 

2. นายประชา  บุญยเนตร 

3. นายวัชรินทร  เกตะวันดี 

ชาติไทย 

กิจสังคม 

ประชาธิปตย 

6  เดือน 2 วัน 

22 เม.ย. 2522 1. พ.ต.อ.กฤช  สังขทรัพย 

(ถึงแกกรรมและนายทศพล สังขทรัพย

ไดรับเลือกต้ังแทนในสังกัด 

พรรคชาติไทย) 

2. นายสะดวก เช้ือบุญมี 

3. นายประชา  บุญยเนตร 

กลุมชาติไทย 

 

 

 

กลุมสยามประชาธิปไตย 

กลุมกิจสังคม 

3 ป 10 เดือน 27 วัน 

18 เม.ย.2526 1. นายประชา  บุญยเนตร  

2. นายทศพล  สังขทรัพย 

3. นายวัชรินทร  เกตะวันดี 

กิจสังคม 

ชาติไทย 

ประชาธิปตย 

3  ป  13  วัน 

27 ก.ค. 2529 1. นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข 

2. นายทศพล  สังขทรัพย 

3. นายวัชรินทร  เกตะวันดี 

สหประชาธิปไตย 

ชาติไทย 

ประชาธิปตย 

1 ป 9 เดือน 2 วัน 

24 ก.ค. 2531 เขตเลือกตั้งที่  1 

1. พลเอกอาทิตย  กําลังเอก 

2. นายประชา  บุญยเนตร 

เขตเลือกตั้งที่ 2  

1. นายพินิจ  สิทธิโห 

2. นายทศพล  สังขทรัพย 

 

ปวงชนชาวไทย 

ปวงชนชาวไทย 

 

ปวงชนชาวไทย 

ชาติไทย 

 

2 ป 7 เดือน 8 วัน 

22 มี.ค. 2535 เขตเลือกตั้งที่  1 

1. พลเอกอาทิตย  กําลังเอก 

2. นายวัชรินทร  เกตะวันดี 

เขตเลือกตั้งที่  2 

1. นายทศพล  สังขทรัพย 

2. นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข 

 

สามัคคีธรรม 

ประชาธิปตย 

 

ชาติไทย 

กิจสังคม 

 

3 เดือน  11  วัน 

13 ก.ย. 2535 เขตเลือกตั้งที่  1 

1. พลเอกอาทิตย  กําลังเอก 

2. นายวัชรินทร  เกตะวันดี 

เขตเลือกตั้งที่  2   

1. นายทศพล  สังขทรัพย 

2. นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข 

 

ชาติพัฒนา 

ประชาธิปตย 

 

ชาติไทย 

กิจสังคม 

 

2 ป 8 เดือน 6 วัน 



 

 

วัน/เดือน/ป     

ที่เลือกตั้ง 

รายช่ือสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร 

พรรคการเมืองที่สังกัด ระยะเวลาที่ 

อยูในตําแหนง 

2 ก.ค. 2538 เขตเลือกตั้งที่ 1 

1. นายสมศักดิ์  แสงเจริญรัตน 

2. พลเอกอาทิตย  กําลังเอก 

เขตเลือกตั้งที่  2 

1. นายพินิจ  สิทธิโห 

2. นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข 

 

ประชาธิปตย 

ชาติพัฒนา 

 

ชาติพัฒนา 

กิจสังคม 

 

1 ป2 เดือน 25 วัน 

17 พ.ย. 2539 เขตเลือกตั้งที่  1 

1. นายสมศักดิ์  แสงเจริญรัตน 

2. นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด 

เขตเลือกตั้งที่  2 

1. นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข 

2. นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ 

 

ประชาธิปตย 

ชาติพัฒนา 

 

กิจสังคม 

ความหวังใหม 

 

3 ป 11 เดือน 22 วัน 

6 ม.ค. 2544 เขตเลือกตั้งที่  1 

นายทศพล  สังขทรัพย 

เขตเลือกตั้งที่ 2 

นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ 

เขตเลือกตั้งที่ 3 

นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข 

เขตเลือกตั้งที่ 4 

นายสุวิชย  โยทองยศ 

 

ไทยรักไทย 

 

ไทยรักไทย 

 

เสรีธรรม 

 

เสรีธรรม 

 

4  ป 

6  ก.พ. 2548 เขตเลือกตั้งที่  1 

นายทศพล  สังขทรัพย 

เขตเลือกตั้งที่ 2 

นางนันทนา  ทิมสุวรรณ 

เขตเลือกตั้งที่  3   

นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข 

เขตเลือกตั้งที่  4 

นางจันทรเพ็ญ  แสงเจริญรัตน 

 

ไทยรักไทย 

 

ไทยรักไทย 

 

ไทยรักไทย 

 

ไทยรักไทย 

 

1  ป  18  วัน 

2  เม.ย. 2549 เขตเลือกตั้งที่  1 

นายทศพล  สังขทรัพย 

เขตเลือกตั้งที่  2 

นางนันทนา  ทิมสุวรรณ 

เขตเลือกตั้งที่ 3 

 

ไทยรักไทย 

 

ไทยรักไทย 

 

 

ศาลรัฐธรรมนูญไดตัดสินชี้

ขาดคดีท่ีผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภานําเขาสูศาลวา 

การเลือกต้ัง 2 เม.ย. 2549 

ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 



 

 

วัน/เดือน/ป     

ที่เลือกตั้ง 

รายช่ือสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร 

พรรคการเมืองที่สังกัด ระยะเวลาที่ 

อยูในตําแหนง 

นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข 

 

เขตเลือกตั้งที่  4 

นางจันทรเพ็ญ  แสงเจริญรัตน 

ไทยรักไทย 

 

ไทยรักไทย 

 

ตารางที่  5    สรุปชวงเวลาท่ีนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลย ดํารงตําแหนง ส.ส. และจํานวนพรรคการเมือง     

 ท่ีสังกัดในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต พ.ศ. 2476-พ.ศ. 2549 

 

ลําดับ รายช่ือ ส.ส.จังหวัดเลย 
จํานวนคร้ังที่

ไดรับเลือกตั้ง 
ระยะเวลาเปน ส.ส. 

จํานวนพรรคที่

เคยสังกัด 

1 นายบุญมา  เสริฐศรี 2 7 ป 10 เดือน 28 วัน ไมสังกัดพรรค 

2 นายเฉลิม   ศรีประเสริฐ 1 1 ป  5  วัน ไมสังกัดพรรค 

3 
พระยาศรีนครไชย  

(ประวงค อมาตยกุล) 

1 6 ป 11 เดือน 4  วัน ไมสังกัดพรรค 

4 ร.ต.ท.สงกรานต  อุดมสิทธิ์ 1 1 ป 10 เดือน 4 วัน ไมสังกัดพรรค 

5 นายทองหนัก  สุวรรณสิงห 1 1  ป 3 เดือน 6 วัน ไมสังกัดพรรค 

6 ร.ต.ต.สัมฤทธิ์  อินทรตระกูล 1 4 ป 11 เดือน 27 วัน ไมสังกัดพรรค 

7 นายบัวพัน  ไชยแสง 1 6 เดือน 18 วัน 1 พรรค 

8 นางเอ้ืออารีย  อุดมสิทธิ์ 1 10 เดือน 7 วัน 1 พรรค 

9 นายประชา  บุญยเนตร 5 12 ป 9 เดือน 25 วัน 2 พรรค 

10 นายสะดวก  เช้ือบุญมี 2 6 ป 8 เดือน 2 วัน 2 พรรค 

11 นายปรีชา  เพชรสิงห 1 11 เดือน 17 วัน 1  พรรค 

12 นายชาญยุทธ  สุทธิรักษ 1 11 เดือน 17 วัน 1 พรรค 

13 นายประดิษฐ  เสริฐศรี 1 11 เดือน 17 วัน 1 พรรค 

14 พ.ต.อ.กฤช  สังขทรัพย 2 1 ป 6 เดือน 2 วัน 1 พรรค 

15 นายวัชรินทร  เกตะวันดี 5 8  ป 3 เดือน 4 วัน 1  พรรค 

16 นายทศพล  สังขทรัพย 9 18 ป 3 เดือน 25 วัน 2  พรรค 

17 นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข 8 14 ป 11 เดือน 24 วัน 4  พรรค 

18 พลเอกอาทิตย  กําลังเอก 4 6 ป 9 เดือน 20 วัน 3 พรรค 

19 นายพินิจ  สิทธิโห 2 3 ป 10 เดือน 3 วัน 2 พรรค 

20 นายสมศักดิ์  แสงเจริญรัตน 2 5 ป 2 เดือน 17 วัน 1 พรรค 

21 นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด 1 3 ป 11 เดือน 22 วัน 1 พรรค 



 

 

ลําดับ รายช่ือ ส.ส.จังหวัดเลย 
จํานวนคร้ังที่

ไดรับเลือกตั้ง 
ระยะเวลาเปน ส.ส. 

จํานวนพรรคที่

เคยสังกัด 

22 นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ 2 7 ป 11 เดือน 22 วัน 2 พรรค 

23 นายสุวิชย  โยทองยศ 1 4 ป 

2 พรรค  

(พรรคเดิมยุบรวม

กับไทยรักไทย) 

24 นางนันทนา  ทิมสุวรรณ 2 1 ป 18 วัน 1 พรรค 

25 นางจันทรเพ็ญ  แสงเจริญรัตน 2 1  ป  18  วัน 1 พรรค 

 

3.2 พฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย 

 จะกลาวถึงขอมูลสวนบุคคลของนักการเมืองถ่ิน รูปแบบการหาเสียง เครือขาย และความสัมพันธ

ของนักการเมืองกับหัวคะแนนและประชาชน บทบาทของกลุมผลประโยชนและกลุมท่ีไมเปนทางการอ่ืน 

ๆ ท่ีมีสวนในการสงเสริมสนับสนุนนักการเมืองถ่ินใหไดดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยจะนําเสนอขอ

มูลเปนรายบุคคลเรียงตามลําดับเวลาท่ีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรณีศึกษาพฤติ

กรรมการเลือกตั้งท่ัวไป คร้ังท่ี 18  วันท่ี 2 กรกฎาคม 2538 และคร้ังท่ี 19  วันท่ี 17 พฤศจิกายน 

2539 พฤติกรรมเบี่ยงเบนในการหาเสียงเลือกตั้งและการสรางความสัมพันธกับประชาชน พ.ศ. 

2538-พ.ศ. 2548 พฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบธนกิจการเมืองยุค พ.ศ. 2537-พ.ศ.2548 บท

บาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนท่ีสนับสนุนนักการเมืองถ่ิน พฤติกรรมการซื้อเสียงและการ

ตรวจสอบคะแนนนิยมของผูสมัคร ส.ส. โดยมีสาระแตสวนดังนี้ 

 3.2.1 พฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองถิ่น 

  1) นายบุญมา  เสริฐศรี (พ.ศ. 2476-2494) 

 จังหวัดเลยในชวงการเลือกตั้งทางออม พ.ศ. 2476  มีประชากรประมาณ 97,705  

คน มีเขตปกครอง 5 อําเภอ การเลือกตั้งคร้ังนี้มีการเลือกผูแทนตําบลแลวใหผูแทนตําบลมาเลือก 

ผูแทนจังหวัด ซึ่งผลการเลือกตั้ง นายบุญมา เสริฐศรี ไดรับเลือกตั้ง พ้ืนเพนายบุญมา เสริฐศรีเปนคน

เมืองเลยโดยกําเนิด เปนชาวบานขอนแดง ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย เดิมมีอาชีพเปนครูและเปน 

ผูบริหารโรงเรียนในหลายพื้นท่ี เชน อําเภอเชียงคาน ครูใหญโรงเรียนเลยสโมสร เปนตน ทําใหมีลูก

ศิษยมาก เปนผูพูดจาเกง มีไหวพริบดี มีผูคนรูจักมาก เม่ือลงสมัครรับเลือกตั้งจะหาเสียงโดยการใช

จักรยานข่ีไปหาเสียงตามหมูบานตาง ๆ เม่ือถึงพ้ืนท่ีสูงเสนทางไมสะดวกจะใชวิธีจูงจักรยานเดินไป  ได

ข่ีจักรยานเดินทางไปหาเสียงในอําเภอตาง ๆ นโยบายท่ีใชในการหาเสียงก็จะพูดถึงการพัฒนาถนน 

หนทาง การแกปญหาสาธารณสุขและการพัฒนาการเกษตรกรรมใหพืชผลมีราคาสูงข้ึน เปนตน นายบุญ

มา เสริฐศรีไดเปน ส.ส. 2 สมัยคือ การเลือกตั้งคร้ังท่ี 1 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2476 และการเลือกตั้ง

วันท่ี 29 มกราคม 2491 ท้ัง 2 สมัยไมสังกัดพรรคการเมือง โดยในการดํารงตําแหนง ส.ส. คร้ังท่ี 2  

ไดเปล่ียนช่ือเปน นายมา เสริฐศรี เปนนักการเมืองท่ีมีท่ีดินในจังหวัดเลยมากคนหนึ่ง 



 

 

 ในชวงท่ีเปน ส.ส. สมัยแรก นายบุญมา  เสริฐศรี ไดบรรยายกลาวถึง สภาพท่ัวไป

ของจังหวัดเลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2477 ตามคําเชิญของสํานักงาน

โฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ) โดยไดกลาวถึงจังหวัดเลยวาเปนเมืองอยูในหุบเขา มีปาทึบ มีไขปา

ชุกชุม ขาราชการเม่ือถูกยายมาอยูจังหวัดเลยจะกลัวบางคนถึงกับลาออก มีความรูสึกเหมือนวาเมืองเลย

เปนดินแดนไซบีเรียในสยามและการใหยายมาอยูเมืองเลยเหมือนเปนการเนรเทศเปนจังหวัดท่ีคนสวน

ใหญปฏิบัติธรรมจึงมีการกระทําผิดในคดีอาญานอย อาชีพสวนใหญทํานาและทําไร บางปฝนแลงติดตอ

กัน 7-8 ป เชน ในป พ.ศ. 2468 ราษฎรอดอยากตองขุดกลอย ขุดมัน มะขี (ผลไผ) หยวกกลวยกิน

แทนขาว ปจจุบันมีความเปนอยูดีข้ึน ขาวเปลือกขายไดหาบละ 50 สตางค ขาวสารขายไดหาบละหนึ่ง

บาท การทําไรจะมีมากในเขตอําเภอดานซาย ทาล่ีและเชียงคาน โดยจะทําไรตามเนินเขา เชน ไรฝาย ไร

พริก คร่ัง และยาสูบ ผลผลิตสวนใหญจะขายกันเองในระหวางชุมชนและระหวางอําเภอ นอกจากนั้นมี

การหาของปามาขายใหกับผูรับซื้อ เชน ไมคูน เปลือกเสียด ไมมะยมหอม ไมตะเคียน ไมขลัก เปนตน 

ชาวบานบางพ้ืนท่ีมีการถลุงเหล็กและรอนหาทองคํามาใช นอกจากนั้นชาวจังหวัดใกลเคียง เชน 

อุดรธานี หนองคาย นครพนม ขอนแกนจะหาซื้อฝาย พริกและคร่ังจากเมืองเลย เสนทางคมนาคมไปมา

จังหวัดเลยลําบากมาก ถนนทุกสายเกิดจากราษฎรชวยกันทําข้ึนท้ังส้ิน ในชวงเวลาดํารงตําแหนง ส.ส. 

จังหวัดเลย นายบุญมา  เสริฐศรี ถูกโจมตีตอวาเร่ืองไมสามารถใหรัฐบาลมาชวยทําถนนใหอยูเสมอ โดย

ถูกโจมตีหาวาเปนผูแทนโง ไมเหมือนผูแทนจังหวัดอ่ืนท่ีทําถนนได โดยนายบุญมา  เสริฐศรีไดบอก

กลาวกับประชาชนวา การทําถนนเปนหนาท่ีฝายบริหาร แตตนในฐานะเปน ส.ส. ก็ไดตั้งกระทูถามไป

แลววา เม่ือไรจะสรางถนนสายขอนแกน-เลย แตก็ไมมีคําตอบจากรัฐบาล การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง

เมืองเลยก็ลําบากอยางเชนคราวท่ีเชิญรัฐธรรมนูญไปท่ีจังหวัดเลยตองใชเวลาเดินทางถึง 23 วัน (3 

ตุลาคมถึง 25 ตุลาคม) มีถนนท่ีใชการไดเพียง 2 สายคือจากเลยไปวังสะพุงและเชียงคานเทานั้นใน

ขณะท่ีเสนทางอ่ืนตองใชเกวียน จังหวัดเลยมีแพทยคนเดียวท้ังจังหวัด สวนใหญจะรักษาขาราชการภาย

ในจังหวัดสวนทองท่ีหางไกลและระดับอําเภอจะใชยาพ้ืนบาน และการใชมนตคาถาเสกเปา อําเภอท่ีมีตู

ยาตําราหลวงจะไดมาจากกรมการอําเภอเร่ียไรเงินจากราษฎรซื้อตูยา ในฤดูรอนอากาศรอนจัด ฤดหูนาว

ก็หนาวจัด (หนาวจนทํางานไมได) นายบุญมา  เสริฐศรี เปนผูเรียกรองใหรัฐบาลเพ่ิมจํานวนโรงเรียน

ใหมากข้ึนและเพ่ิมเงินเดือนครูใหสูงข้ึน เพ่ือเปนขวัญกําลังใจครู (สรุปจากคําปาฐกถาเร่ือง สภาพ

จังหวัดเลยของนายบญุมา  เสริฐศรี ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันท่ี 27 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2477) 

 นายบุญมา  เสริฐศรี เปน ส.ส. สมัยแรก (15 พฤศจิกายน 2476) นานถึง 4 ป 25 

วัน โดยไมสังกัดพรรคการเมือง กลาวไดวาบทบาทในการพัฒนาจังหวัดเลยของนายบุญมา  เสริฐศรีมี

ไมมากนัก เนื่องจากในชวงเวลานั้นอํานาจหนาท่ีอยูในสวน ส.ส. ประเภทท่ี 2 ซึ่งมาจากการแตงตั้งของ

คณะราษฎร โดย ส.ส. ชุดนี้อยูในตําแหนงจนครบวาระ 4 ป และไดจัดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 2 

ซึ่งเปนการเลือกตั้งโดยตรง แตนายบุญมา  เสริฐศรี ไมไดรับเลือกตั้งและมาไดรับการเลือกตั้งอีกคร้ังใน

การเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 6 วันท่ี 29 มกราคม 2491 และคร้ังนี้ดํารงตําแหนงนาน 3 ป 10 เดือน 3 วัน 

กอนท่ีจะมีรัฐประหาร พ.ศ. 2494  และในชวงท่ีไมไดรับเลือกตั้งก็เบนทิศทางมาสูการเมืองระดับทอง

ถ่ินไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเลย 2 สมัย 



 

 

 กลาวไดวาความสําเร็จทางการเมืองของนายบุญมา  เสริฐศรี มาจากบุคลิกภาพสวน

บุคคลเปนปจจัยสําคัญท่ีเปนผูมีความรู มีลูกศิษยมาก เปนท่ีรูจักของประชาชนท่ัวไป ประกอบกับความ

พยายามในการเดินทางหาเสียงโดยใชจักรยานเปนพาหนะอยางไมยอทอ เขาถึงประชาชนในเกือบทุก

พ้ืนท่ีและเปนผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีมีความรูคนหน่ึงในชวงเวลานั้นในสภาพท่ีจังหวัดเลยเปนเมืองปด 

การติดตอกับจังหวัดอ่ืน ๆ และการรับรูขาวสารของประชาชนมีนอย 

 2) นายเฉลิม  ศรีประเสริฐ (พ.ศ. 2480-2481) 

 เปนชาวอําเภอเชียงคาน เปนผู เกิดในตระกูลเจาเมืองเชียงคาน ซึ่งตระกูลศรี

ประเสริฐเปนตระกูลใหญมีญาติพ่ีนองหรือมีผูใชนามสกุลจํานวนมาก ความสําเร็จของการไดดํารง

ตําแหนงทางการเมืองนาจะมาจากปจจัยท่ีคนจังหวัดเลยเรียกวา “กอใหญ” หรือมีญาติมาก 

 3) พระยาศรีนครไชย  (ประวงษ อมาตยกุล พ.ศ. 2481-2489) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยคนน้ีเคยดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดเลย

คนท่ี 6 ซึ่งอยูในตําแหนงระหวาง พ.ศ. 2466-2475 หลังจากเกษียณอายุราชการแลวไดมาลงสมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งเปนบุคคลท่ีไมใชผูมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเลย ไมมีญาติพ่ีนอง แตอาศัยความคุนเคย

จากการท่ีรับราชการท่ีจังหวัดเลยนานถึง 9 ป ในตําแหนงพอเมือง ซึ่งเปนชวงเวลายังคงอยูในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งผูปกครองมีอํานาจตามกฎหมายคอนขางมาก ประกอบกับประชาชนยังมี

ความรูนอย ความเกรงกลัวขาราชการยังมีอยูมาก นอกจากนั้นผูสมัครทานนี้ลงสมัครเลือกตั้งในชวงท่ี

การแขงขันทางการเมืองไมรุนแรง ผูสมัครแขงขันสวนใหญเปนบุคคลธรรมดาสามัญ ไมมีอํานาจทางราช

การดานการปกครองมากอน การหาเสียงของ ส.ส. ทานนี้สวนใหญจะอาศัยหัวคะแนนทางสายงานปก

ครองเปนหลัก ความผูกพันกับจังหวัดเลยและประชาชนไมมากนักจึงแทบไมมีหลักฐานอ่ืนท่ีจะสืบคนได 

 4) ร.ต.ท.สงกรานต  อุดมสิทธิ์ (พ.ศ. 2489-2490) 

 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยคนแรกท่ีมีความรูเก่ียวกับการเมืองการปก

ครองโดยตรง เนื่องจากสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง (ธรรมศาสตร

บัณฑิต) ไมใชผูมีภูมิลําเนาโดยกําเนิดในจังหวัดเลย แตเปนชาวหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ มีความเก่ียว

พันกับจังหวัดเลยอยูบาง เพราะเดิมจังหวัดเลยข้ึนกับเขตปกครองของเมืองหลมสัก คนเมืองเลยกับคน

เมืองหลมสักจึงไปมาหาสูกัน หลังจากรับราชการตํารวจไดระยะหน่ึงจึงลาออกจากราชการเพ่ือลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ส.ส. ในขณะที่มีอายุเพียง 26 ป เนื่องจากเปนคนท่ีมีความรูทางดานกฎหมายและการเมือง

มีอัธยาศัยดี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงเปนท่ีช่ืนชมของประชาชนท่ัวไป จึงไดรับเลือกตั้ง

เปน ส.ส. และไดรับมอบหมายใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมท้ังไดรับการเลื่อน

ยศเปนรอยตํารวจเอก การหาเสียงและเครือขายหัวคะแนนก็จะใชขาราชการตํารวจท่ีเปนลูกนองเกา แต

ไมปรากฏการจายเงินซื้อเสียงการหาเสียงจะมีหนังกลางแปลงมาฉายใหประชาชนดูเปนหนัง 8  ม.ม. 

ขาวดํา เปนหนังประเภทคาวบอยตะวันตก ไมพากษ (หนังใบ) และกอนฉายภาพยนตรจะมีแตรวงมา

เปาสรางความครึกคร้ืนและเรียกคนดู หลังจากฉายภาพยนตรไดคร่ึงเร่ืองผูสมัคร ส.ส. ก็จะออกมาพูด

หาเสียงแลวจึงจะฉายภาพยนตรตอจนจบเร่ือง การหาเสียงจะมีการจัดตั้งหัวคะแนนเชนเรียกช่ือวา “ผู



 

 

เลาเร่ืองไปหาพ่ีหานอง”  มีการเล้ียงเหลาขาวประชาชน ผูนําชุมชน ขณะนั้นราคาขวดละ 2 บาท และจะ

พักอยูกับบานผูนําทองถ่ินในชวงเดินทางไปหาเสียงโดยจะจายเงิน “คาอยูคากิน” ใหเจาของบาน ตอมา

จังหวัดเลยมีประชากรเพ่ิมมากข้ึนจึงมีการเลือกตั้ง ส.ส. เพ่ิมอีกหนึ่งคนคือ นายทองหนัก  สุวรรณสิงห 

ตอมาเกิดรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ทําใหสภาผูแทนราษฎรถูกยุบเลิกไป หลังจากนั้นได

ไปสมัคร ส.ส. ในเขตจังหวัดเพชรบูรณและไดรับเลือกตั้งอีกหนึ่งสมัย หลังจากนั้นไดสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. อีกหลายคร้ังในจังหวัดเพชรบูรณ แตไมไดรับการเลือกตั้งอีกเลย 

 5) นายทองหนัก  สุวรรณสิงห (พ.ศ. 2489-2490)  

 ในยุคนี้รัฐบาลไดจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมข้ึน มีนโยบายนําประเทศไทยไปสูความ

ทันสมัยหรือเรียกกันวาเปนยุคมาลานําไทย มีนโยบายปลูกฝงใหคนรักชาติ จึงเกิดวัฒนธรรมใหม ๆ ข้ึน

ในอีสาน เชน เร่ิมมีประเพณีลอยกระทง เพ่ือใหคนไทยมีรูปแบบวัฒนธรรมเดียวกัน ไดเปล่ียนวันข้ึนป

ใหมมาเปนวันท่ี 1 มกราคม เปนตน นายทองหนัก สุวรรณสิงห ส.ส. จังหวัดเลยในสภาผูแทนราษฎร

ชุดนี้เปนนักการเมืองท่ีจัดอยูในกลุมชนช้ันนํา เพราะเกิดในตระกูลขาราชการโดยเปนบุตรคนท่ี 5  ของ

ขุนราชภักดี (บุญชู  สุวรรณสิงห) กํานันตําบลกุดปอง ซึ่งมีเช้ือสายมาจากเจาเมืองเกาคือ ทาวคําแสน

หรือตอมาไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนพระศรีสงครามเจาเมืองเลยคนแรก นายทองหนักสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และสอบไดประโยคครูมูลกอนเขาสูตําแหนงทางการเมืองเคยรับราชการครู โรง

เรียนเลยสโมสรวิทยาลัยและครูโรงเรียนบานขอนแดง และอีกหลายโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง อําเภอ

เชียงคาน ตอมาสอบไดครูประถมกสิกรรม จึงมารับราชการเปนพนักงานสงเสริมการเกษตรและไดเปน

หัวหนาสถานีกสิกรรม จังหวัดเลย มีความรูเก่ียวกับหมอยาพ้ืนบาน จึงเปนท่ีรูจักของประชาชนโดยท่ัว

ไป เม่ือมีการเลือกตั้งก็ไดลาออกมาสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และไดเปน ส.ส. ซึ่งรูปแบบการหาเสียงก็จะ

ใชวิธีการเดิน ปนจักรยานพบปะขอคะแนนเสียงจากประชาชน โดยมีผูใหญบาน กํานันและเพื่อนเปนหัว

คะแนนสําคัญ โดยในการหาเสียงก็จะกลาวถึงความตั้งใจท่ีจะพัฒนาเมืองเลยใหเจริญ ทําใหความเปน

อยูของประชาชนดีข้ึน และจะพัฒนาการเกษตรใหกาวหนา ตอมาเกิดรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2490 และใหมีการเลือกตั้งใหม นายทองหนัก สุวรรณสิงห ไดลงสมัครรับเลือกตั้งอีกคร้ัง แตไมไดรับ

เลือกตั้ง จึงไดเขาสูเสนทางการเมืองทองถ่ินไดดํารงตําแหนง สมาชิกสภาจังหวัดเลย ประธานสภา

จังหวัดเลย สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาลจนถึงป พ.ศ. 2514 จึงไดยุติ

บทบาททางการเมือง ในขณะเปน ส.ส. เปนผูรองขอใหรัฐบาลสรางถนนลูกรังจากผานกเคาอําเภอภู

กระดึงถึงอําเภอเชียงคาน ไดของบประมาณสรางฝายเก็บน้ําชลประทานหวยน้ําหมาน ซึ่งเปนฝายน้ําลน

คอนกรีตแหงแรกของภาคอีสาน เปนผูผลักดันและพัฒนาระบบไฟฟาในจังหวัดเลยยุคเร่ิมตน 

 ปจจัยท่ีสงผลใหไดรับเลือกตั้งนาจะมาจากหลายปจจัยคือ 

 1. การเปนชนช้ันนําในสังคม เนื่องจากเปนลูกหลานผูปกครองทองถ่ิน 

 2. เปนผูมีความรูทางการศึกษาและดานหมอยาพ้ืนบาน 

 3. การมีอาชีพเปนครูหลายพ้ืนท่ีและหัวหนาสถานีกสิกรรม จังหวัดเลย ทําใหคุนเคยกับ

ประชาชนไดชวยเหลือใหคําแนะนําแกประชาชนตามความรูท่ีมีอยู 



 

 

 4. เปนผูมีเพ่ือนฝูงมาก ผูใหญบานและกํานันในหลายพื้นท่ีนําลูกหลานมาฝากใหอาศัย

อยูท่ีบานในเมืองเพ่ือเรียนหนังสือ จึงเปนหัวคะแนนสําคัญในชวงลงสมัครรับเลือกตั้ง 

 ยุทธศาสตรการหาเสียงท่ีนาจะมีผลใหไดรับเลือกตั้งคือ เม่ือสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ก็ได

ไปขอความชวยเหลือจากนายฮอยชาง (เจาของฝูงชาง) ซึ่งในชวงเวลานั้นถือไดวาเปนนักธุรกิจหรือเปน

เส่ียในปจจุบัน เนื่องจากชางจะเปนสัตวท่ีมีความสําคัญในการรับจางชักลากไมซุงและนายฮอยชางจะ

เปนผูกวางขวางในพ้ืนท่ีมีคนรูจักมากใหชวยหาเสียงสนับสนุนใหในขณะเดียวกันก็ไดข่ีชางเขาไปหาเสียง

ดวยตนเองในหลายหมูบาน ไดพูดหาเสียงตามงานบุญ งานศพ ในการเดินทางเขาหมูบานเพื่อหาเสียง

จะใชวิธีใหคนเปาชะนัย (เขาวัวท่ีใชเปาเรียกชาง) เพ่ือเรียกคนในหมูบานมาฟงการปราศรัย โดยชาว

บานเมื่อไดยินเสียงเปาก็จะทราบและบอกตอ ๆ กันวา ผูแทนมาแลวก็จะออกมารวมตัวกัน 

 6) ร.ต.ต.สัมฤทธิ์  อินทรตระกูล (พ.ศ. 2495-2500) 

 การเลือกตั้งคร้ังนี้ยังไมมีกฎหมายพรรคการเมืองและรัฐบาลไมยอมใหหาเสียงใน

แบบพรรคการเมือง ร.ต.ต.สัมฤทธิ์  อินทรตระกูล เปนคนเมืองเลยโดยกําเนิด โดยเกิดท่ีอําเภอดาน

ซาย เรียนจบธรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ประกอบอาชีพทนายความ

ตลอดมา จึงเปนคนท่ีมีความรูดานกฎหมายและการเมือง จะหาเสียงโดยการเดินพบปะกับประชาชน 

 7) นายบัวพัน  ไชยแสง (พ.ศ. 2500) 

 เปนคนมีภูมิลําเนา อําเภอทาล่ี จังหวัดเลย มีอาชีพเปนครูกอนลาออกมาสมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส. เปนผูมีทักษะการปราศรัยดี พูดจาคลองแคลว มีไหวพริบดี มีความจําดีจะจดจําช่ือบุคคล

ตาง ๆ ไดอยางแมนยํา ในชวงกอนเปน ส.ส. ไดเปนแกนนํารองเรียนความเดือดรอนของประชาชนตอ

ทางจังหวัดหลายคร้ัง เปน ส.ส.ในชวงส้ันเพียง 6 เดือน 18 วัน เพราะถูกรัฐประหารโดยจอมพลสฤษด์ิ  

ธนะรัชต  เม่ือ  16 กันยายน  2500 เปน  ส .ส.เลยคนแรกท่ี สังกัดพรรคการเมืองคือ  พรรคเสรี

ประชาธิปไตย 

 8) นางเอ้ืออารีย  อุดมสิทธิ์ (พ.ศ. 2500)  

 เปน ส.ส. หญิงคนแรกของจังหวัดเลย ชาติกําเนิดเปนลูกสาวของเจาเมืองแกนทาว 

(เดิมเปนดินแดนของไทย ปจจุบันเปนเขตแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ภายหลัง

จากฝร่ังเศสยึดลาวไดอพยพเขามาตั้งรากฐานในจังหวัดเลย เปนภรรยาของ ร.ต.ท.สงกรานต  อุดมสิทธิ์ 

อดีต ส.ส.เลย ( 6 มกราคม 2489) เปนครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  เปนผูท่ีพูดจาไพเราะ ออน

นอม ฟอนรําสวย ในชวงท่ีจังหวัดเลยมีงานบุญสําคัญจะเปนผูฟอนรําแสดงใหประชาชนดู ซึ่งไดรับคํา

ช่ืนชมอยางมาก หลังจาก ร.ต.ท.สงกรานต อุดมสิทธิ์ไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. เพชรบูรณและไดดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยก็ไดสงภรรยามาลงสมัครรับเลือกตั้งท่ีจังหวัดเลย โดย

อาศัยคุณลักษณะสวนบุคคลดังกลาวขางตนและเปนญาติกับหลวงปูหลุยส  พระเกจิอาจารยช่ือดังของ

จังหวัดเลยและของอีสาน ทําใหไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ในสังกัดพรรคชาติสังคม นอกจากนั้นในการหา

เสียงไดนําเอาวิธีการของสามีท่ีเคยใชหาเสียงมาใช เชน การนําภาพยนตรมาฉายใหชาวบานดู โดยในยุค

นี้ภาพยนตรจะกาวหนามากข้ึนเปนภาพยนตรของบริษัท Twenty Century Fox มาฉายโดยมีนักพากษ 



 

 

แตยังคงเปนหนังขาวดํา 16 ม.ม. ในการหาเสียงจะมีปลาราใสถุงไวแจกชาวบานและหัวคะแนน ในบาง

ชวงจะมีปลาทู ซึ่งเปนอาหารทะเลท่ีหากินไดยากและมีราคาแพงในจังหวัดเลย แจกชาวบาน บางพ้ืนท่ี

แจกรองเทาขางเดียวอีกขางใหมารับหลังจากไดรับเลือกตั้งแลว เนื่องจากเปน ส.ส. ท่ีมีฐานะรํ่ารวย มีท่ี

ดินในจังหวัดเลยและเพชรบูรณมาก กลาวกันวาในจังหวัดเลยมีท่ีดินในยานธุรกิจมากถึงรอยละ 50 ของ

ท่ีดินในยานธุรกิจท้ังหมด หลังจากเกิดรัฐประหารวันท่ี 20 ตุลาคม 2501  โดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 

ทําใหรัฐสภาส้ินสุดลง หลังจากนั้นนางเอ้ืออารีย อุดมสิทธิ์ ไดลงสมัครรับเลือกตั้งอีก 2 คร้ัง แตไมไดรับ

เลือกตั้งและเสียชีวิตท่ีกรุงเทพมหานคร  

 9) นายประชา บุญยเนตร (พ.ศ. 2512-2531) 

 การเมืองในยุคนี้ของจังหวัดเลยถือไดวาเปนยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม

ทางการเมืองมากยุคหนึ่ง เนื่องจากสภาพการเมืองภายหลังรัฐประหารโดย จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ใน

ป พ.ศ. 2501 และถูกสืบทอดอํานาจโดย จอมพลถนอม  กิตติขจร ยาวนานเวนวางไมมีการเลือกตั้งถึง 

11 ป โดยมีการเลือกตั้งอีกคร้ังเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2512 และการเลือกตั้งคร้ังนี้จังหวัดเลยมี ส.ส. 

ได 2 คน โดยผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จะสังกัดพรรคหรือไมสังกัดพรรคก็ได ซึ่งนายประชา  บุญยเนตร 

ไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. เลยสมัยแรกไมสังกัดพรรคการเมืองมีเวลาดํารงตําแหนง 2 ป 9 เดือน 5 วัน 

สมัยท่ีสองเปนการเลือกตั้งวันท่ี 4 เมษายน 2519 พรรคกิจสังคม สมัยท่ีสามเปนการเลือกตั้งวันท่ี 22 

เมษายน 2522 สังกัดกลุมกิจสังคมสมัยท่ีส่ีเปนการเลือกตั้งวันท่ี 18 เมษายน 2526 พรรคกิจสังคม

และสมัยท่ี 5 เปนการเลือกตั้งวันท่ี 24 กรกฎาคม 2531 สังกัดพรรคปวงชนชาวไทย 

 นายประชา  บุญยเนตร เคยเปนขาราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเลยมากอนลงสมัคร

รับเลือกตั้งและเปนผูท่ีมีความสัมพันธกับชาวบานเปนอยางดี พูดจาไพเราะ มีความเปนกันเองกับชาว

บาน เม่ือมีงานบุญท่ีใดก็จะไปรวมงานบุญเสมอและจะทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับชาวบานอยูเสมอ เชน 

งานบุญบั้งไฟท่ีบานนาออ อําเภอเมืองเลย จะมีการละเลนพ้ืนบานท่ีเรียกวา “ถ่ังบั้งก๊ึง” ซึ่งการละเลนนี้

จะเปนกระทุงผิวดิน (ถ่ัง) ดวยไมไผ (บั้ง) จะมีเสียงดังคลายเสียงกลอง (ก๊ึง) เปนเคร่ืองมือใชกํากับ

จังหวะเพื่อใหชาวบานท่ีมารวมงานบุญบั้งไฟไดฟอนรํา ซึ่งบางคร้ังนายประชา บุญยเนตร จะไปฟอน

รวมขบวนกับชาวบานและในโอกาสเดียวกันนั้นก็จะซื้อเหลาขาวแจกจายใหชาวบาน ทําใหไดรับความช่ืน

ชมอยางมาก โดยชาวบานจะพูดวาเปนเจานายแลวก็ไมถือตัว เม่ือไปรวมงานก็จะแจกใบปลิวหาเสียง

ดวย ซึ่งการหาเสียงจะไมปราศรัยเปนจุด ๆ และไมเดินหาเสียง แตจะใชวิธีการหาเสียงโดยผานหัว

คะแนนในหมูบาน และไปรวมกิจกรรมงานบุญใหญ ๆ เปนคร้ังคราว หากใครมาหาท่ีบานพักก็จะใหเงิน

คารถกลับบาน 20-50 บาท ตามเสนทางใกลไกล นายประชา บุญยเนตร จะมีกลยุทธท่ีเปนจุดเดนใน

การหาเสียงและการสรางคะแนนนิยม ไดแก 

  1. การจดจําช่ือบุคคลท่ีคอนขางแมนยํา ประชาชนรูสึกวาตนสําคัญเพราะผูแทนจํา

ช่ือได 

  2. เม่ือมีคนมาหาหรือพบปะกับคนบางคนก็จะถามขาวคราว ถามถึงอีกคนหนึ่งในชุม

ชนนั้นท่ีไมไดมาดวย โดยจะบอกวา 



 

 

 “ใหไปบอกดวยวาคิดถึงเหลือเกิน อยูสบายดีหรือไม มีอะไรใหชวยก็ใหสงขาวมา จะ

ชวยเหลือดูแลให” 

 “ฝากไปบอกลุงทองไหลดวยเดอวาคิดฮอดหลาย วางเม่ือไรจะไปหา” 

 ทําใหผูไดรับทราบเร่ืองนี้ดีใจมากและจะประทับใจ ส.ส. อยูเสมอไปพูดกับใครท่ีไหน

ก็จะเลาเร่ืองนี้ใหฟงเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใส หวงใยของ ส.ส. ท่ีมีตอคนในหมูบาน 

  3. ใชยุทธวิธีลืมเร่ืองความขัดแยงท่ีเคยมีมาแตกอนท้ังหมดไมผูกใจเจ็บและพยายาม

เปนเพ่ือนกับทุกคน โดยไมเลือกกลุมเหลา 

  4. พยายามใหตามท่ีชาวบานรองขอเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางระบบ

อุปถัมภ 

  5. จะจดช่ือหัวคะแนนไวในสมุดจัดแยกเปนเลม ๆ ตามพ้ืนท่ีคลายทําระบบบัญชี

และจะเปดสมุดรายช่ืออานทบทวนและจัดความสัมพันธหรือการใหส่ิงของแกหัวคะแนนคนสําคัญอยู

เสมอ 

  นายประชา  บุญยเนตร มีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีดีแนบแนนกับพอคาไม ผูมีอิทธิ

พลภาคตะวันออกท่ีเรียกกันวา “เทงซง” และในชวงนี้เองท่ีกลุมเจาพอและนักธุรกิจคาไมจากภาคตะวัน

ออกเขามาตั้งโรงเลื่อยและรับสัมปทานไมในจังหวัดเลย ตลอดจนเร่ิมเขาสมัครเปนสมาชิกสภาจังหวัด

และมีอํานาจบทบาทควบคุมการเมืองทองถ่ินยาวนานติดตอมานาน 40 ป จนถึงปจจุบันและไดลงหุน

กันสัมปทานไม ตั้งโรงเลื่อยไมขนาดใหญท่ีดานซายและวังสะพุง และการเมืองเริ่มใชเงินซื้อเสียงควบคู

กับการใชอิทธิพลขมขูในจังหวัดเลย 

  การหาเสียงในยุคของนายประชา  บุญยเนตร ตอนลงสมัครรับเลือกตั้งคร้ังแรกจะใช

วิธีการจัดการและสรางความสัมพันธกับหัวคะแนน โดยใชปจจัยทางการเงินในขณะที่ผูสมัคร ส.ส. คน

อ่ืน ๆ จะใชจักรยานยนตเดินทางไปหาเสียง บางคนจัดฉายภาพยนตรในหมูบาน  บางคนจัดเล้ียง

อาหาร 

 กลยุทธทางการเมืองในชวงป พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2518 มีการใชกลยุทธลวง

คะแนนนิยม โดยใหหัวคะแนนของผูสมัครบางคนใหขอมูลกับคูแขงขันวามีคะแนนเสียงดีมาก ประชา

ชนชอบไมตองมาหาเสียงก็ชนะแนนอน แตเม่ือผลคะแนนออกมาปรากฏวาไมมีคะแนนเลยแมแต

คะแนนเดียว นอกจากนั้นในชวงเวลานี้ผูสมัคร ส.ส. ท่ีไมใชผูสมัครท่ีมีภูมิลําเนาโดยการเกิดท่ีจังหวัด

เลยจะถูกโจมตีวาเปน “หมาหลง” และคนจังหวัดเลยก็จะพูดเปรียบเทียบเปนภาษาถิ่นวา “ไกฟาหรือ

จะดีเทาไกขวัญ” (ไกขวัญหมายถึง ไกเล้ียงหรือไกบาน) 

 การพูดจาปราศรัยแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมืองจะมีนอย เฉพาะกลุมคนท่ี

สนใจโดยจะพูดจาเร่ืองการเมืองกันตามคุมบาน ศาลาวัดและในวงการเลนไพตอง แมจะมีความคิดเห็น

ทางการเมืองท่ีแตกตางกันบางก็จะไมโกรธแคนกัน ไมอาฆาตและใหน้ําหนักสําคัญกับผูสมัครท่ีมีเงิน

หรือมีอํานาจ 



 

 

 ในยุคสมัยของผูแทนราษฎรชุดนี้ท้ังนายประชา บุญยเนตรและนายสะดวก เช้ือบุญมี

ตางก็ ไดรวมมือกันผลักดันใหมีการกอตั้งวิทยาลัยครูเลย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) และสถานีวิทยุ

กระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเลยข้ึนมา ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีสวนสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินใน

เวลาตอมา 

 10) นายสะดวก  เช้ือบุญมี (พ.ศ. 2512-2522) 

 ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองสมัย สมัยแรกในการเลือกตั้งวันท่ี 

10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคประชาชน ดํารงตําแหนง 2 ป 9 เดือน 5 วัน สมัยท่ีสองในการ

เลือกตั้งวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2522 สังกัดกลุมสยามประชาธิปไตย 

 นายสะดวก  เช้ือบุญมี จบการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต เปนผูมีภูมิลําเนาอยูอําเภอ

ดานซาย มีญาติมาก พูดจาดี ปราศรัยเกง พูดจาเสียงดังชัดเจน ไมกลัวใคร ในการไปหาเสียงจะใชยาทัน

ใจ (ทัมใจ) ซึ่งเปนยาแกไข แกปวด แจกประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง การเดินทางไปหาเสียงจะใชรถยนต

และมีเสบียงอาหารติดตัวไปดวย เม่ือเดินทางไปหาเสียง ค่ําไหนจะนอนท่ีนั่น ทําอาหารกินกัน จึงมี

ความคุนเคยกับประชาชนและจะใชสโลแกนหาเสียงวา “หากพ่ีนองอยากไดรับความสะดวกใหเลือก

สะดวกเปนผูแทน” 

 11) นายปรีชา  เพชรสิงห (พ.ศ. 2518) 

 ไดรับเลือกตั้งเพียงสมัยเดียวในการเลือกตั้งวันท่ี 26 มกราคม 2518 สังกัดพรรค

ธรรมสังคม มีเวลาดํารงตําแหนง ส.ส. 11 เดือน 17 วัน  

 ภูมิลําเนาเกิดท่ีบานหนองแซง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน สําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาป  ท่ี 5 ไดสมรสกับนักธุรกิจเช้ือสายจีนในจังหวัดเลย เคยเปนพนักงานขับรถเมล นายเลิศ 

สายมักกะสัน-บางลําภู 2 ป เคยสมัครรับราชการตํารวจ เคยเปนครูอัตราจางสอนชางยนตท่ีจังหวัด

รอยเอ็ด มาอยูท่ีจังหวัดเลยโดยนายทองหนัก สุวรรณสิงห ชักชวนใหมาขับรถยนตท่ีจังหวัดเลย เนื่อง

จากจังหวัดเลยไดรับรถดอสจากสหประชาชาติ 4 คัน เปนรถท่ีฝายพันธมิตรใชในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง

สูรบกับญี่ปุน โดยรถดังกลาวนี้จะมาใชขนดินเพ่ือสรางถนนสายผานกเคาถึงจังหวัดเลย โดยใชเวลาสราง

นาน 2 ป และใน     ระหวางท่ีมาทํางานก็ไดพักอาศัยอยูกับนายทองหนัก สุวรรณสิงห เปนเวลา 4 ป 

จุดเร่ิมตนทางการเมืองเร่ิมจากนายประชุม บุญยเนตร ไดชักชวนใหเขารวมเปนสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองเลยโดยไดดํารงตําแหนง 1 สมัย และตอมาไดดํารงตําแหนงสมาชิกสภาจังหวัดเลย 1 สมัย หลัง

จากน้ันไดลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเลยในป พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย แตไมไดรับ

เลือกตั้งจึงไดกลับไปดํารงตําแหนงประธานสภาจังหวัดเลย และไดลงสมัครรับเลือกตั้งอีกคร้ังในเวลา

ตอมาจนไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. 

 รูปแบบที่ใชในการหาเสียงจะอาศัยความคุนเคยกับประชาชนจากการเปนพนักงาน

ขับรถทําถนนมากอนและมีอาชีพรับซื้อพืชไร ขายวัสดุกอสรางทําใหคุนเคยกับประชาชนเปนอยางดี การ

หาเสียงไดใชวิธีการปราศรัยและเขาไปขอความชวยเหลือจาก ผูใหญบาน กํานัน แตยังไมมีการจายเงิน

ซื้อเสียงจะมีการจายเงินบางก็เปนการใหเงินซื้อสุรา ซื้อบุหร่ีเพียงเล็กนอย ผลงานท่ีสําคัญคือการนํา



 

 

นโยบายเงินผันของรัฐบาลมาใชในจังหวัดเลย และไดผลักดันใหมีการตั้งโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โครง

การพัฒนาแหลงน้ํา หวยล้ินควายและเสนอโครงการสรางเข่ือนก้ันลําน้ําโขงท่ีอําเภอเชียงคาน 

 เนื่องจากนายปรีชา  เพชรสิงห มีธุรกิจโรงภาพยนตรแหงแรกในจังหวัดเลย ดังนั้น

การหาเสียงไดเปดฉายภาพยนตรใหประชาชนเขาชมฟรีและมีหนังกลางแปลงไปฉายใหประชาชนไดชม

ตามหมูบานตาง ๆ สลับกับการปราศรัย 

 เหตุท่ีไดดํารงตําแหนง ส.ส. เพียงสมัยเดียวอาจเปนผลมาจากสภาพธุรกิจของครอบ

ครัวท่ีคาขายไมเอ้ือตอการสรางคะแนนนิยมเนื่องจากชาวบานจะมาขอวัสดุอุปกรณ เชน สังกะสีมุงหลัง

คาบานท่ีรานวัสดุ แตครอบครัวซึ่งคาขายอยูท่ีรานจะไมใหโดยบอกวา “มีไวขาย ไมไดมีไวแจก”  

 12) นายชาญยุทธ  สุทธิรักษ (พ.ศ. 2518) 

 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยเดียวในการเลือกตั้งวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 

2518 สังกัดพรรคธรรมสังคม มีภูมิลําเนาเกิดท่ีจังหวัดเลย เคยเปนขาราชการสังกัดสํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท (ร.พ.ช) มากอน เปนผูผลักดันงบประมาณมาทําถนนรวมใจ (ถนนสายหลักเขาสูตัวเมือง

ยานธุรกิจของจังหวัดเลย) และในการหาเสียงจะอางกับประชาชนวาหากไดเปน ส.ส. สามารถทําถนนให

ประชาชนไดรับประโยชนและมีความสะดวกมากกวานี้ 

 ในยุคนี้มีการซื้อเสียงบางโดยผูสมัครท่ีซื้อเสียงจะนําเงินใสซองไปใหแมบานหรือคน

ในครอบครัวและบอกวาผูสมัครคนใดฝากมาใหและขอใหชวยเหลือลงคะแนนใหดวย นอกจากนั้นผู

สมัครบางคนยังไดนําเงินไปมอบใหหัวหนาสวนราชการท่ีมีอํานาจในระดับจังหวัดเลยดวย เพ่ือใหชวย

สนับสนุน 

 13) นายประดิษฐ  เสริฐศรี (พ.ศ. 2518) 

 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยหนึ่งสมัย สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม ในการ

เลือกตั้งเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2518 เปนบุตรนายบุญมา  เสริฐศรี จึงไดรับแรงกระตุนจากการซึมซับ

บรรยากาศการเมืองจาก ส.ส. คนแรกของจังหวัดเลยผูเปนบิดา ครอบครัวประกอบอาชีพธุรกิจ คาสง

และคาปลีกสุรา เบียร น้ําอัดลม บุหร่ี กลาวกันวาเปนธุรกิจท่ีไดรับความชวยเหลือมาจากนายประสิทธ 

กาญจนวัฒน นักการเมืองคนสําคัญในขณะนั้น ดังนั้นจึงมีเครือขายผูคาสุราและคาบุหร่ีกระจายอยูในทุก

อําเภอและในการหาเสียงก็จะสรางคะแนนนิยมจากการแจกเหลาขาวและบุหร่ีใหหัวคะแนนและประชา

ชน มีการใหเงินแกหัวคะแนนและประชาชนในบางพ้ืนท่ี การหาเสียงไมนิยมปราศรัยในรูปแบบเวทีใหญ 

แตจะใชวิธีการพูดคุยกับประชาชนเปนกลุมยอย ๆ โดยมีหัวคะแนนในพื้นท่ีประสานงานเชิญจัดใหมี

การพบปะพูดคุย อยางไรก็ตามนายประดิษฐ  เสริฐศรีจะมีเพ่ือนมากและจะเขารวมกิจกรรมท่ีชุมชนจัด

ข้ึนเสมอ นอกจากนั้นการท่ีมีเพ่ือนสนิทเปนผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐประจําจังหวัดเลยและประชาชน

จังหวัดเลยจะอานหนังสือพิมพนี้ ซึ่งมีขาวคราวการเขารวมกิจกรรมชุมชนของนายประดิษฐ  เสริฐศรีอยู

เสมอ ทําใหเปนท่ีรูจักและช่ืนชมของประชาชน 

 



 

 

 14) พ.ต.อ.กฤช  สังขทรัพย  (พ.ศ. 2519-2522) 

 เดิมช่ือบุญเลิศ สังขทรัพย เกิดท่ีจังหวัดนครสวรรค แตมาอยูในจังหวัดเลยนาน

หลายป จบการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจสามพราน รุนท่ี 8 พ.ศ. 2496 และไดประกอบอาชีพ

ทางธุรกิจดวย ตอมาไดลาออกจากราชการและลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และไดเปน ส.ส. 2 สมัยใน

สังกัดพรรคชาติไทย คือการเลือกตั้งวันท่ี 4 เมษายน 2519 และวันท่ี 22 เมษายน 2522 บุคลิกภาพ

เปนผูมีความเขมแข็ง พูดจาตรงไปตรงมา เคยเปนผูบังคับบัญชาตํารวจในทองท่ีอําเภอเชียงคาน อําเภอ

ดานซาย อําเภอเมืองเลยและดํารงตําแหนงผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเลย ในชวงเวลานั้นจังหวัดเลย

เปนเขตคุกคามของคอมมิวนิสต ซึ่งในการปฏิบัติหนาท่ีสูรบคร้ังหนึ่งในขณะดํารงตําแหนงยศพันตํารวจ

ตรีไดนํากําลังตํารวจ 30 คน เขายึดหมูบานภูข้ีเถา ซึ่งอยูแนวเขตรอยตอจังหวัดเลยกับจังหวัดพิษณุโลก

และติดอยูในวงลอมผูกอการรายนานถึง 15 วัน ตอมาทางราชการไดสงกองกําลังไปชวยรบจนไดรับชัย

ชนะ จนส่ือมวลชนขนานนามใหวา “อัศวินภูข้ีเถา” และเปนสัญลักษณประจําตัวท่ีสําคัญท่ีนํามาใชเปน

เคร่ืองมือหรือเปนสัญลักษณในการสรางความนิยมทางการเมือง เนื่องจากเปนช่ือเสียงท่ีคนท่ัวไปยก

ยองช่ืนชม เม่ือลงสมัครรับเลือกตั้งจึงไดรับการเลือกตั้ง 2 สมัยติดตอกัน ในชวงเปน ส.ส. เคยดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดสงเสริมงานการเกษตรหลายดาน เชน 

การจัดตั้งสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเลย สรางสะพานขามแมน้ําเลยบริเวณตลาดเชา บุคลิกภาพสวนตัว

เปนคนพูดจาดีการหาเสียงจะใชเครือขายตํารวจท่ีเคยเปนลูกนองมาชวยเหลือ จะเดินหาเสียงตามชุมชน

ตาง ๆ และมักใชความเช่ืออีสานเปนเคร่ืองมือสรางความนิยมโดยเลาเหตุการณสูรบท่ีภูข้ีเถาและบอกวา

ท่ีรอดชีวิตมาไดเพราะมีของดีติดตัวคือ ชายผาถุงแมพับเปนสามเหล่ียมหอยคอ ซึ่งสอดคลองกับความ

เช่ือของคนอีสานจึงไดรับการกลาวถึงอยางช่ืนชมท้ังในทางวีรกรรมทางราชการและภูมิปญญาความเช่ือ

ของคนอีสานอาจกลาวไดวาความสําเร็จทางการเมืองเกิดมาจากปจจัยสวนบุคคลมากกวาปจจัยอ่ืน เชน 

ช่ือเสียงและเครือขายตํารวจท่ีเปนกําลังสําคัญในการหาเสียง 

 15) นายวัชรินทร  เกตะวันดี  (พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2535) 

 เปนผูมีภูมิลําเนาเกิดท่ีบานปากหมาก ตําบลนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทดานบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมอนเตวอลโล สหรัฐอเมริกา เคยรับ

ราชการครูและเปนวิทยากรฝายวางแผนการศึกษาของกรมสามัญศึกษามากอนลงสมัครรับเลือกตั้ง เม่ือ

ลาออกจากราชการมาลงสมัคร ส.ส. ไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ยาวนานถึง 5 สมัย คือ พ.ศ. 2519, พ.ศ. 

2526, พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2535/1 และ พ.ศ. 2535/2 เคยดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองหลาย

ตําแหนง ไดแก เลขานุการประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี กรรมการประสานงาน 

ส.ส. (วิป) ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาของสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

สาธารณสุข (พ.ศ. 2529-2531) เปนนักการเมืองจังหวัดเลยท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาและการ

เผยแพรความรูประชาธิปไตยใหแกประชาชนจังหวัดเลยมากท่ีสุดคนหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากในชวงดํารง

ตําแหนง ส.ส. ไดจัดสรรงบประมาณ ส.ส. ใหกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือซื้ออุปกรณการเรียนการสอน

หลายคร้ัง ในสวนการเผยแพรความรูดานประชาธิปไตยนั้นไดจัดอบรมสัมมนาใหความรูดานการเมือง

และกฎหมายแกประชาชนอยูเสมอปละประมาณ 5 คร้ัง โดยจะจัดในหลายรูปแบบ เชน การจัดอบรม



 

 

ใหความรูแกหัวคะแนนและประชาชนที่หองประชุมของสาขาพรรคประชาธิปตยจังหวัดเลย การประสาน

งบประมาณใหวิทยาลัยครูเลย จัดสัมมนาใหความรูแกประชาชนและนักศึกษาโดยเชิญวิทยากรผูมีช่ือ

เสียงของพรรคประชาธิปตยจากกรุงเทพฯ มาใหความรู เปนตน  

 รูปแบบการหาเสียงจะใชการพบปะแกนนําชุมชน เครือญาติและหัวคะแนนเปนคร้ัง

คราวเพ่ือประเมินผลการทํางาน ตรวจสอบคะแนนนิยม ประเมินคูแขงขันทางการเมือง ใหประสานงาน

ในพ้ืนท่ีเพ่ือเชิญประชาชนมาฟงการหาเสียง โดยจะใชการปราศรัยและการแจกแผนพับเปนวิธีการหลัก

ในการหาเสียงจะชูนโยบายพรรค หัวหนาพรรค ภาพลักษณของพรรคและความสามารถของตนเอง จะ

เดินทางไปหาเสียงพบปะประชาชนดวยตนเองทุกหมูบาน การเขารวมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน

อยางสมํ่าเสมอ การอาศัยเครือขายผูใหญบาน กํานัน ครู เปนหัวคะแนน การใชเงินในการซื้อเสียงไม

ปรากฏชัดเจนในวงกวาง เนื่องจากไมใชบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีรํ่ารวย แตมีผูใหขอมูลวาไดจาย

เงินใหกับประชาชนบางประมาณ 20 ถึง 50 บาท มีการใชมหรสพประเภทหมอลํามาแสดงในการหา

เสียง “การบริหารจัดการหัวคะแนนในพ้ืนท่ีจะจัดออกเปนทีมหรือเปนกลุม มีการมอบหมายใหหัวหนา

ทีมเปนผูรับเงินจากผูสมัครหรือ ส.ส. เพ่ือไปซื้ออาหารการกินมาจัดเล้ียงกันตามคุมบาน มีการมอบเงิน

ใหงานสาธารณะเพื่อใหชุมชนใชประโยชนรวมกัน และในชวงท่ีดํารงตําแหนง ส.ส. จะกลับมาพบปะ

ประชาชนในพ้ืนท่ีอยางสมํ่าเสมอและประชาชนเขาพบปะไดงาย 

 ผลงานสําคัญในชวงการดํารงตําแหนงทางการเมืองไดแกการผลักดันใหเกิดโรงเรียน

มัธยมศึกษาประจําตําบล ผลักดันใหกอสรางโรงพยาบาลประจําอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดเลย ผลักดัน

ใหวัดเลยหลงเปนพระอารามหลวง ใหกอสรางสะพานขามแมน้ําเลยหนาบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จังหวัดเลย ใหกอสรางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ผลักดันใหกอสรางโรง

พยาบาลจิตเวชเลย เปนตน การประชาสัมพันธตนเองและผลงานจะใชวิธีการสรางศาลาท่ีพักผูโดยสาร

ริมทางมีช่ือ ส.ส. บนหลังคาศาลาเชนเดียวกับ ส.ส. คนอ่ืนในยุคสมัยเดียวกัน การแจกจายส่ิงของใหชาว

บานมีใหพบเห็นนอย มีขอดีอยูประการหน่ึง แมจะเปนผูรับสัมปทานคล่ืนวิทยุ อ.ส.ม.ท. เลย ในขณะ

นั้น แตไมไดใชส่ือวิทยุเปนเคร่ืองมือทางการเมืองของตนและพยายามใหสถานีวิทยุจัดรายการเผยแพร

ความรูดานประชาธิปไตย 

 จุดหักเหทางการเมืองจนทําใหไมประสบความสําเร็จทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2535/2 เกิดมาจากเสียงวิพากษวิจารณถึงความไมเหมาะสมบางประเด็นท่ีเก่ียวโยงกับ ส.ส. เชน 

ปญหานมโรงเรียน ปญหาการสัมปทาน ขุดหินแกรนิตท่ีภูถํ้าพระ ตําบลกกดู ความขัดแยงกับนักการ

เมืองทองถ่ินท่ีเปนผูสนับสนุนประกอบกับผูสมัครแขงขันทางการเมืองในทีมเดียวกันเปนนักธุรกิจท่ี

รํ่ารวยและมีเครือขายนักการเมืองทองถ่ินสนับสนุนมาก จึงทําใหไมไดรับเลือกตั้งในการสมัคร ส.ส. 

หลายคร้ังในเวลาตอมา 

 16) นายทศพล  สังขทรัพย  (พ.ศ. 2522-2549) 

 สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ มีอาชีพ

เปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค กอนลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลย

ยาวนานถึง 9 สมัย ในระยะเวลา 18 ป 3 เดือน 25 วัน ในสังกัดพรรคชาติไทยและพรรคไทยรักไทย 



 

 

โดยสมัครรับเลือกตั้งคร้ังแรกเปนการเลือกตั้งซอมในป พ.ศ. 2524  เนื่องจากบิดาซึ่งเปน ส.ส. จังหวัด

เลยเสียชีวิต เคยดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีสําคัญหลายตําแหนง เชน ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เลขา

นุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง ทบวงมหาวิทยาลัย เลขา

นุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานและเลขานุการรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวัฒนธรรม 

 ในชวงการลงสมัครรับเลือกตั้งคร้ังแรกในสังกัดพรรคชาติไทยเปนผูสมัครท่ีไมถนัด

ในการปราศรัยหาเสียง เนื่องจากไมคุนเคยกับการหาเสียงมากอน เม่ือข้ึนปรากฏตัวบนเวทีหาเสียงจะ

กลาวคําพูดซ้ํา ๆ กันทุกเวทีวา “ถาคิดถึงพอผมใหเลือกผมนะครับ ผมพูดไมเกง แตผมจะทํางาน

เหมือนพอผม เลือกผมนะครับ”  

 รูปแบบการหาเสียงจะใชโปสเตอร คัตเอาทขนาดใหญ ติดกระจายอยางท่ัวถึงในทุก

ชุมชน มีรถแหกระจายเสียง เปนผูสมัครท่ีสรางความสัมพันธและมีระบบอุปถัมภท่ีดีมาก ทําใหมีเครือ

ขายทางการเมืองท่ีเขมแข็งท้ังผูใหญบาน กํานัน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการ

บริหารสวนตําบล แตไมมีคะแนนนิยมมากนักในเขตพ้ืนท่ีเมือง เนื่องจากเปนนักการเมืองท่ีใหความ

สําคัญกับการหาเสียงในเขตพ้ืนท่ีชนบทจะพบเห็นการเขารวมกิจกรรมและการบริจาคเงิน มอบส่ิงของ

ในหมูบาน         ตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ เชนการมอบเงินชวยเหลือการฌาปนกิจศพ 3,000 ถึง 5,000 

บาท การเปนเจาภาพทอดผาปา ทอดกฐิน เจาภาพแตงงาน เปนตน การจัดการองคกรทางการเมืองใน

พ้ืนท่ีเลือกตั้งจะมีรูปแบบท่ีดี แบงบทบาทหนาท่ีของทีมงานอยางชัดเจนและมีคาตอบแทนทีมงานอยาง

ท่ัวถึงและเปนท่ีพอใจของทีมงาน จะเห็นไดจากความภักดีของทีมงานการเมืองจะมีสูง หัวคะแนนไม

เปล่ียนข้ัวสนับสนุนและมีขาวคราวเสียหายปรากฏออกสูสังคมนอยมาก นอกจากนั้นเปนนักการเมืองท่ี

ประชาสัมพันธผลงานตนเองนอยมาก สํานักงาน ส.ส. ก็ไมคอยมีประชาชนเขามามากนัก การปรากฏตัว

ตอกิจกรรมทางสังคมในระดับจังหวัดมีคอนขางนอย แตเม่ือถึงคราวลงสมัครเลือกตั้งจะไดคะแนนคอน

ขางสูง ท้ิงหาง ผูสมัครแขงขันดวยคะแนนจํานวนมากทุกคร้ัง อาจจะเกิดมาจากปจจัยสนับสนุน 3 

ประการคือ 

 1.  การใชบุคคลท่ีมีความเปนมืออาชีพทางการเมืองควบคุม จัดการ รักษาคะแนน

นิยมในพ้ืนท่ี เลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  การสรางเครือขายระบบอุปถัมภอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ

ของประชาชน หัวคะแนนและผูนําชุมชนไดอยางพึงพอใจ 

 3.  การไมมีขาวคราวท่ีสรางความเสียหายในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แม

ไมมีผลงานท่ีเดนชัด แตประชาชนก็ยังยอมรับได 

 17) นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข  (พ.ศ. 2529-2549) 

 เปนคนท่ีมีภูมิลําเนาเกิดในจังหวัดเลย ครอบครัวมีอาชีพธุรกิจรับเหมากอสรางราย

ใหญ สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษาเพ่ือการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได



 

 

รับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเลย 8 สมัยรวมเวลา 14 ป 11 เดือน 24 วัน เปน

ผูสมัคร ส.ส. จังหวัดเลยท่ีเปล่ียนพรรคท่ีสังกัดมากท่ีสุดถึง 4 พรรค เขาสูสนามการเลือกตั้ง ส.ส. ตาม

คําแนะนําของ            นายประชา บุญยเนตร อดีต ส.ส.เลย เคยดํารงตําแหนงการเมืองสําคัญคือ 

เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข (นายรักเกียรติ  สุขธนะ)  

 รูปแบบการหาเสียงจะสรางความสัมพันธในระบบอุปถัมภกับนักการเมืองทองถ่ินท้ัง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลย องคการบริหารสวนตําบล และกลุมองคการตาง ๆ ท่ีจัดตั้ง

ข้ึนเองและหนวยงานราชการจัดตั้งข้ึน เชน กลุมสตรี กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ ชมรมกํานันผูใหญบาน 

เปนตน โดยจะสนับสนุนเงินใหแกองคกรหรือกลุมเหลานี้ เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน จะจัดประกวดอาหาร 

การแสดงและอ่ืน ๆ การสนับสนุนเงิน วัสดุส่ิงของ ถวยรางวัล เส้ือใหแกกลุมตาง ๆ นําประชาชนและ

กลุมองคกรตาง ๆ ไปทัศนศึกษาโดยไมตองเสียคาใชจาย สนับสนุนเงินทุนใหกลุมอาชีพหลายตําบลใน

เขตเลือกตั้ง มีการจัดระบบสวัสดิการใหแกกลุมสตรี เชน ฌาปนกิจสงเคราะหสตรี กองทุนสวัสดิการ

สตรี ทุนชวยเหลือการศึกษาบุตร จัดอบรมสตรีใหความรูเก่ียวกับสังคมและการเมืองโดยใชทีมงานของ

ตนเอง จัดตั้งกองทุนกิจกรรมสตรีในระดับจังหวัดดวยเงินทุน 500,000 บาท และกองทุนในระดับ

อําเภอ อําเภอละ 90,000 บาท เปนตน นอกจากนั้นในชวงการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. จะใชเทคนิคเชา

พ้ืนท่ีติดโปสเตอรหาเสียงท่ีบานของประชาชนในเขตเลือกตั้งประมาณครัวเรือนละ 500 บาท ท้ังนี้ไมให

ติดโปสเตอรผูสมัครคนอ่ืน ๆ  

 การบริหารจัดการทางการเมืองจะมีทีมงานท่ีมีหนาท่ีตางกัน มีการจัดระบบทีมงาน มี

การประชุมทีมงานอยางสมํ่าเสมอทุกเดือน เพ่ือวิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี ติดตามความเคล่ือนไหว

ของผูแขงขันทางการเมืองและการจัดทํากําหนดการเขารวมกิจกรรมในพ้ืนท่ีซึ่งชุมชนจัดข้ึน 

 ในดานการใหบริการชวยเหลือประชาชนเปน ส.ส. คนแรกท่ีมีการจัดรถบริการรับสง

ศพ มีบริการรถเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ีไวบริการประชาชน โดยดานขางของรถจะเขียนขอความวา 

ส.ส. ปรีชามาชวยแลว มีบริการน้ําดื่มบรรจุขวดติดช่ือ ส.ส. ไวบริการในงานตาง ๆ มีทีมงานบริการชวย

เหลืออํานวยความสะดวกในการจัดงานพิธีกรรมตาง ๆ ท้ังงานศพ งานแตงงาน งานทําบุญ เปนตน ใน

ชวงท่ีดํารงตําแหนง ส.ส. มีงบประมาณ ส.ส. ใชสําหรับการจัดซื้อ เกาอ้ี เต็นท และหอกระจายขาวไวให

กับผูนําชุมชนท่ีเปนทีมงานการเมืองของตนไวใหบริการแกประชาชน 

 โดยภาพรวมเปน ส.ส. ท่ีเขารวมประชุมสภาผูแทนเสมอจนไดรับโลเกียรติคุณจาก

ประธานสภาผูแทนราษฎร แมภาพรวมในบทบาทหนาท่ีของผูแทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยไมชัด

เจนมากนัก แตไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนสูงทุกคร้ัง ปรากฏตัวในงานระดับจังหวัดนอย ผลงานสวนใหญ

จะเปนรูปธรรมในงานกอสรางสะพานคอนกรีต ถนนลาดยาง เปนตน 

 ในสวนของเครือขายผูสนับสนุนทางการเมืองจะประกอบดวย เครือขายผูนําทองถ่ิน 

เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้ง มีระบบประนอมผล

ประโยชนทางการเมือง เพ่ือลดความขัดแยงทางการเมืองกับคูแขงขันทางการเมืองไดอยางลงตัว มีเครือ



 

 

ขายธุรกิจรับเหมากอสรางท่ีกวางขวาง มีเคร่ืองมืออุปกรณในอาชีพมากและจัดสรรปนสวนใหเครือขายผู

สนับสนุนทางการเมืองไดอยางท่ัวถึง 

 18) พลเอกอาทิตย  กําลังเอก 

 1.  บทบาทกอนเขาสูการดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 พลเอกอาทิตย  กําลังเอก เกิดท่ีกรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลาเคยรับราชการทหารหลายหนวยในหลายจังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบุรี สระบุรี  

ลพบุรี  นครราชสีมา  นครพนม  สกลนคร  อุดรธานี  หนองคาย  สระแกว  เลย และกรุงเทพมหานคร  

เคยรับราชการในกองกําลังทหารไทยประจําประเทศเกาหลี (พ.ศ. 2493-2494) เคยรับราชการใน

ตําแหนงผูบังคับท่ีพักกองพลทหารอาสาสมัครประจําประเทศเวียตนาม  เคยเปนผูบัญชาการทหารบก 

ลําดับที่ 24    (1 ตุลาคม 2525-27 พฤษภาคม 2529) และเคยเปนผูบัญชาการทหารสูงสุด เปน

บุคคลท่ีไดรับรางวัลเกียรติยศมากมาย เชน ไดรับเลือกเปนคนไทยตัวอยาง (พ.ศ. 2520) จากมูลนิธิ

ธารน้ําใจ ไดรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธสังขเงิน (พ.ศ. 2525)  จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหง

ประเทศไทย ไดรับรางวัลบุคคลแหงปในฐานะผูเสียสละมุงม่ันทําประโยชนอันมีผลงานสูงเดนกับสังคม 

(พ.ศ. 2527) ไดรับรางวัลเมขลาหรือรางวัลผลงานดีเดนทางโทรทัศนประจําป 2528  ประเภทรายการ

สงเสริมความเขาใจอันดีตอประชาชน ไดรับรางวัลเอกลักษณดีเดนจากสํานักนายกรัฐมนตรีสาขาความ

ม่ันคง (พ.ศ. 2534) ไดรับรางวัลพระราชทานเสมาทองคําสาขาสงเสริมพุทธศาสนา  (พ.ศ. 2539) 

 2.  บทบาททางการเมืองกอนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลย 

 เคยดํารงตําแหนงทางการเมืองท่ีสําคัญ เชน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พ.ศ. 

2514 และ พ.ศ. 2520) สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง (พ.ศ. 2522 และ พ.ศ.2526) 

 3.  อาชีพกอนลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยเปนขาราช

การทหาร 

 4.  ผลงานสําคัญในจังหวัดเลย   

 กอนท่ีพลเอกอาทิตย  กําลังเอก จะเขาสูตําแหนงทางการเมืองดวยการลงสมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส. นั้น เคยดํารงตําแหนงผูบังคับการกรมผสมท่ี 23  หรือผูบังคับหนวยกองกําลังผสมพล

เรือนตํารวจทหารท่ี 1718  (ผบ.พตท. 1718) ในชวง พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2523  ซึ่งหนวยกอง

กําลังนี้มีภารกิจทางดานการขาว การรบและการสรางแนวรวมประชาชนเพ่ือสูรบกับคอมมิวนิสต พลเอก 

อาทิตย กําลังเอกไดนํายุทธศาสตรการเมืองนําการทหารมาใชโดยไดริเร่ิมจัดตั้งกองกําลังไทยอาสาปอง

กันตนเอง (ทสป.) ตอมาไดปรับมาเปนกองกําลังไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) และไดรับความรวม

มือตลอดจนความรูสึกช่ืนชมในยุทธวิธีนี้จากประชาชนจังหวัดเลยอยางมาก อีกท้ังพลเอกอาทิตย  กําลัง

เอกเปนผูท่ีพูดจานิ่มนวล ไมแสดงอํานาจกับประชาชน จึงเปนท่ีช่ืนชอบรักใครทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดเลย ดงั

จะเห็นไดจากจะมีรูปโปสเตอร พันเอกอาทิตย  กําลังเอก (ยศขณะนั้น) ในชุดเคร่ืองแบบทหารสีแดง

ติดอยูท่ัวไปตามรานคา รานตัดผม รานกาแฟ  บานผูนําชุมชน ท้ังในเขตเทศบาลเมืองเลยและในชุมชน



 

 

ชนบทกิจกรรมสําคัญของจังหวัดพลเอกอาทิตย  กําลังเอกจะเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนบอยคร้ัง พบเห็น

ไดงาย จึงเปนบุคคลท่ีประชาชนจังหวัดเลยกลาวถึงอยูเสมอในแวดวงการสนทนา 

 5.  เหตุการณสําคัญท่ีเปนผลใหลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 ในป พ.ศ. 2524  เกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย ราคาหุนในตลาดหลัก

ทรัพยตกต่ํา เศรษฐกิจขยายตัวเพียงรอยละ 5.6  ในขณะท่ีตองปรับเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ของไทยจาก 21 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ มาเปน  23  บาทตอดอลลารสหรัฐฯ  ผลจากความตกต่ําทาง

เศรษฐกิจนําไปสูการรวมกลุมของนายทหาร จปร. 7 หรือกลุมยังเติรกเพ่ือรัฐประหารรัฐบาลพลเอก

เปรม  ติณสูลานนท  โดยมีพันเอกมนูญ  รูปขจรเปนแกนนํา แตไมสําเร็จ ตอมาไดเรียกเหตุการณนี้วา 

ขบถเมษาฮาวาย (เมษายน 2524) ซึ่งในการปราบปรามผูกอการรัฐประหารคร้ังนี้ พลเอกอาทิตย  

กําลังเอกเปนผูมีบทบาทอยางสําคัญในการตอตานกลุมขบถและใชเวลาเพียงสามวันกลุมผูกอการรัฐ

ประหารก็ยอมจํานน  ส่ือมวลชนนําเสนอขาวสารอยางตอเนื่องนานหลายวันและทุกวันจะมีภาพและขาว

พลเอกอาทิตย กําลังเอก ทําใหคนจังหวัดเลยท่ีติดตามขาวสารเหลานั้นพูดถึงบทบาทของพลเอกอาทิตย 

กําลังเอก อยางภาคภูมิใจเสมือนหนึ่งเปนผูมีกําเนิดภูมิในจังหวัดเลย  ผลพวงจากเหตุการณขบถ

เมษายนทําใหพลเอกอาทิตย  กําลังเอกเปนนายทหารคูใจ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  นายกรัฐมนตรี

และไดรับไววางใจใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนอยางรวดเร็วจนกระท่ังมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ให

ดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบกเมื่อวันท่ี 1  ตุลาคม  2525 

 ตอมาในป พ.ศ. 2527  ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยอีกคร้ังและนําไปสู

การลดคาเงินบาทอีกคร้ังจากอัตราแลกเปล่ียน 23 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ เปน  27  บาท ตอดอลลาร

สหรัฐฯ หรือคาเงินบาทลดลงจากเดิมรอยละ 17.4  มีผลใหธุรกิจขนาดใหญหลายแหงเปนหนี้สินจาก

เงินกูตางประเทศจํานวนมาก ผลการลดคาเงินคร้ังนี้พลเอกอาทิตย  กําลังเอกไมทราบมากอน เนื่องจาก

เดินทางไปตางประเทศ เม่ือกลับมาประเทศไทยก็แสดงความไมเห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหา

ของรัฐบาลและไดใชส่ือโทรทัศนวิพากษวิจารณรัฐบาล ในเวลาตอมาพลเอกเปรม  ติณสูลานนท นายก

รัฐมนตรีไดเสนอเร่ืองและมีพระบรมราชโองการปรับตําแหนง พลเอกอาทิตย  กําลังเอกใหพนจาก

ตําแหนงผูบัญชาการทหารบกและใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุด เม่ือวันท่ี 27  พฤษภาคม  

2529   และไดอยูในตําแหนงดังกลาวนี้จนเกษียณอายุราชการ ตลอดเวลาท่ีอยูในตําแหนงผูบัญชาการ

ทหารบกและผูบัญชาการทหารสูงสุด พลเอกอาทิตย  กําลังเอกเดินทางมาจังหวัดเลยบอย ๆ เนื่องจาก

ไดมีบานท่ีปลูกสรางไวท่ีจังหวัดเลยหนึ่งหลังช่ือบานเวณิกา (ตอมาไดขายใหแกนักธุรกิจไป) ดังนั้นพล

เอกอาทิตย  กําลังเอกจึงมีความผูกพันกับจังหวัดเลยและขณะดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดใน

ชวงป พ.ศ. 2530  ไดเดินทางมาเปนประธานเปดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีพลังมวลชนหรือสวนราชการจัดข้ึน

ในจังหวัดเลยอยางสมํ่าเสมอและทุกคร้ังท่ีมารวมกิจกรรมก็มักจะมีผูนําชุมชน เชน ตัวแทน  กํานัน  ผู

ใหญบาน  กลุมพลังมวลชน นักธุรกิจจังหวัดเลยและกลุมขาราชการไดเชิญชวนและรองขอใหลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ส.ส.ในจังหวัดเลย ทุกเวที ทุกคร้ังท่ีมีการพูดถึงเร่ืองนี้ก็จะมีเสียงปรบมือจากประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรมคร้ัง    นั้น ๆ อยางกึกกอง 

 



 

 

 6.  การเขาสูเสนทางการเมือง 

 อาจกลาวไดวา พลเอกอาทิตย  กําลังเอก เขาสูเสนทางการเมืองในการเขามาเปนหัว

หนาพรรคปวงชนชาวไทย ซึ่งไดจัดตั้งมากอน (พ.ศ. 2525) เปนความตั้งใจไมใชเหตุบังเอิญ เนื่องจาก

ตลอดเวลาที่รับราชการทหารนั้นพลเอกอาทิตย  กําลังเอก คลุกคลีกับภาคการเมืองมากอนท้ังดํารง

ตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 2 คร้ัง และสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง 2 คร้ัง จึงไดซึม

ซับการเมืองมากพอสมควร และชวงดํารงตําแหนงผูนําทหารก็ไดคุยเคยกับนักธุรกิจหลายคนท่ีพรอม

สนับสนุนทางการเงินหากเขามาสูเสนทางการเมือง ซึ่งหนึ่งในนักธุรกิจเหลานั้นท่ีเปนผูสนับสนุนสําคัญ

คือ นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ  ประกอบกับพลเอกอาทิตย  กําลังเอกมีฐานมวลชนหนาแนนท่ีจังหวัดเลย 

ดังนั้นเม่ือตัดสินใจเขาสูเสนทางการเมืองจึงเลือกเปนหัวหนาพรรคเล็กท่ีไมเคยมี ส.ส. มากอนคือ 

พรรคปวงชนชาวไทยและเลือกลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ท่ีจังหวัดเลย ในคราวการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 

15  วันท่ี  24  กรกฎาคม  2531  และพรรคปวงชนชาวไทยไดรับเลือกตั้งเขาสภาท้ังหมด 17 คน มี

จํานวน ส.ส. มากเปนอันดับ 8  จาก 6 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย อุดรธานี  ขอนแกน  

หนองคาย อุบลราชธานีและนครราชสีมา)  1 จังหวัดในภาคเหนือ (อุตรดิตถ) และ 1 จังหวัดในภาค

กลาง (ราชบุรี)  โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยเปน ส.ส. ในสังกัดพรรคปวงชนชาวไทย 3 คนจาก 4 คน 

พรรคปวงชนชาวไทยไดเขารวมรัฐบาล พลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ หลังจากพรรคประชาธิปตยแกนนํา

ฝายคานเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลกลาวหาวาทุจริตในโครงการยกระดับทางรถไฟในกรุงเทพฯ 

หรือโครงการโฮปเวลลและโครงการสัมปทานโทรศัพท 3 ลานเลขหมาย ทําใหตองลาออกจากตําแหนง

นายกรัฐมนตรีและไดกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังและพลเอกอาทิตย  กําลังเอกไดรับตําแหนงรอง

นายกรัฐมนตรีระหวางวันท่ี 9 ธันวาคม 2533 ถึง วันท่ี 23  กุมภาพันธ  2534 นอกจากน้ันในชวง

ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้นั้นเกิดเหตุการณสําคัญท่ีนําไปสูจุดเปล่ียนทางการเมือง

ไทยและเสนทางการเมืองของพลเอกอาทิตย  กําลังเอกคือหลังจากท่ีพลเอกเชาวลิต  ยงใจยุทธ  พนจาก

ตําแหนงผูนําทหาร (ผบ.ทบ.) ก็ไดรับเชิญใหเขารวมรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ โดยไดดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แตตอมาไดขอลาออกจากตําแหนง เนื่องจากถูกกลาวหาเชิง

ประชดจากนักการเมือง ทําใหพลเอกชาติชาย  ชุณหวัณไดทูลเกลาเสนอชื่อพลเอกอาทิตย  กําลังเอกให

ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมอีกตําแหนงหนึ่งเม่ือวันท่ี  19  กุมภาพันธ  2534  

เหตุการณนี้นําไปสูความขัดแยงระหวางผูนํารัฐบาลกับผูนําเหลาทัพ ซึ่งมีพลเอกสุจินดา  คราประยูร 

(จปร.5) ผูบัญชาการทหารบกเปนแกนนํา จนกระทั่งนําไปสูการยึดอํานาจในวันท่ี  23  กุมภาพันธ  

2534  โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.)  ไดประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร 

 ตอมาภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2534  ไดกําหนดใหมีสภาผูแทน

ราษฎรมาจากการเลือกตั้งจํานวน 360 คน จึงไดมีการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  16  เม่ือวันท่ี  22  มีนาคม  

2535        พลเอกอาทิตย  กําลังเอก จึงไดลงสมัครรับเลือกตั้งอีกคร้ังในสังกัดพรรคสามัคคีธรรม  (มี

ตําแหนงเปนประธานท่ีปรึกษาพรรคสามัคคีธรรม) และไดรับเลือกตั้งเปนคร้ังท่ี  2  พรรคสามัคคีธรรม

เปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล ในขณะท่ีพรรคเดิมคือ ปวงชนชาวไทยก็สงผูสมัครรับเลือกตั้งและไดรับเลือก

ตั้ง 1 คน แตไดเกิดเหตุการณไมสงบข้ึนท่ีถนนราชดําเนินระหวางวันท่ี  17-20  พฤษภาคม  2535  

ซึ่งประชาชนสวนใหญเรียกวา เหตุการณพฤษภาทมิฬ โดยเกิดจากประชาชนเรียกรองใหพลเอกสุจินดา  



 

 

คราประยูร ลาออกจากนายกรัฐมนตรีและเรียกรองใหแกไขรัฐธรรมนูญ แตรัฐบาลไดใชกําลังทหารเขา

ปราบปรามผูชุมนุมและนายกรัฐมนตรียอมลาออก มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหนายอานันท  

ปนยารชุนเปนนายกรัฐมนตรี เพ่ือแกไขสถานการณและแกไขรัฐธรรมนูญตามท่ีประชาชนเรียกรอง ตอ

มาไดยุบสภาเม่ือวันท่ี  30  มิถุนายน  2535  และไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 17  เม่ือวันท่ี 

13 กันยายน 2535  พลเอกอาทิตย  กําลังเอกไดลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. อีกคร้ังในสังกัดพรรคชาติ

พัฒนาและไดรับเลือกตั้งเปนสมัยท่ี  3 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้อยูในวาระคอนขางนานคือ 2 ป 8 เดือน 

6 วัน แตพรรคชาติพัฒนาเปนพรรครวมฝายคาน ในขณะที่รัฐบาลผสมมี 5 พรรคคือ ประชาธิปตย  

ความหวังใหม  พลังธรรม           กิจสังคมและเอกภาพ ซึ่งในชวงนี้พลเอกอาทิตย  กําลังเอกไดใช

เวลาในการทํากิจกรรมรวมกับองคกรชุมชนในจังหวัดเลยอยางมาก ใชเวลาในจังหวัดเลยติดตอกันนาน

กวาในชวงอ่ืน ๆ และไดสรางสาธารณูปโภค สาธารณูปการในจังหวัดเลยจํานวนมาก ในชวงป 2538  

ไดเกิดความขัดแยงในพรรครวมรัฐบาลและมีความขัดแยงระหวางสภาผูแทนราษฎรกับรัฐบาลจนนําไป

สูการยุบสภาเม่ือวันท่ี  19  พฤษภาคม  2538  และใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  18  เม่ือวันท่ี  2  

กรกฎาคม 2538 พลเอกอาทิตย  กําลังเอก  ไดลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี 1  จังหวัดเลยและ

ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. อีกคร้ังนับเปนคร้ังท่ี 4  และเปนคร้ังสุดทายท่ีเปน ส.ส. จังหวัดเลยและ

พรรคชาติพัฒนาเปนพรรครวมฝายคานอีกคร้ังหนึ่ง ตอมาไดมีพระราชกฤษฏีกายุบสภาผูแทนราษฎร

และกําหนดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2539  พลเอกอาทิตย  กําลัง

เอก ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. อีกคร้ังในสังกัดพรรคชาติพัฒนาคูกับนางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียดในเขต

เลือกตั้งท่ี 1  จังหวัดเลย และในการเลือกตั้งคร้ังนี้พลเอกอาทิตย  กําลังเอก ไมไดรับเลือกตั้งในขณะท่ี

นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด ผูสมัครหนาใหมและไมใชนักการเมืองท่ีมีช่ือเสียงท่ีสมัครคูกันไดรับเลือกตั้ง 

ทําใหมีกระแสขาววาพลเอกอาทิตย  กําลังเอกเสียใจมากที่ไมไดรับเลือกตั้งและไดจัดทําแถลงการณและ

ใชรถแหกระจายเสียงพูดแสดงความรูสึกเสียใจท่ีไมไดรับการเลือกตั้ง และประชาชนจังหวัดเลยไมให

การสนับสนุนท้ัง ๆ ท่ีไดสรางคุณประโยชนใหแกวงการศึกษาและศาสนาในจังหวัดเลยมากมายหลายป 

หลังจากทราบผลการเลือกตั้งในคืนวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539  และทราบวาไมไดรับการเลือกตั้ง ใน

เชาวันรุงข้ึน (20 พฤศจิกายน 2539) พลเอกอาทิตย  กําลังเอก ก็เดินทางกลับบานพักท่ีกรุงเทพฯ 

โดยทันที (สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง นางยอดคิม  บํารุงราชหิรัญ, 20 ตุลาคม 2550)  และนําไปสู

การประกาศขายบาน  เวณิกา ท่ีเคยเปนสํานักงาน ส.ส. ตลอดมาใหแกนักธุรกิจ  ซึ่งเหตุการณนี้นําไปสู

การวิพากษวิจารณเหตุการณทางการเมืองจังหวัดเลยอยางกวางขวางวาเปนการเลือกตั้งท่ีมีการใชเงินซื้อ

เสียงอยางมากมายท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอนในการจังหวัดเลยและในคืนกอนลงคะแนนเลือกตั้งคร้ังนี้มีผู

สมัคร ส.ส.คนหนึ่งไดโทรศัพทมาพูดคุยเพ่ือขอใหซื้อเสียง โดยใชเงิน 5 ลานบาท แตพลเอกอาทิตย 

กําลังเอกปฏิเสธท่ีจะซื้อเสียงจนทําใหไมไดรับเลือกตั้ง 

 7.  ยุทธวิธีทางการเมือง 

 แนวคิดในดานการเมืองพลเอกอาทิตย  กําลังเอก เปนนักการเมืองท่ีเช่ือม่ันใน

ระบอบประชาธิปไตยและเชื่อม่ันในอํานาจประชาชน ไมสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางการเมืองโดย

การซื้อเสียง ดังจะเห็นไดจากคํากลาวในการปฐมนิเทศผูสมัคร ส.ส. ของพรรคปวงชนชาวไทย จํานวน 

248 คน ท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ  เม่ือวันท่ี 15  มิถุนายน  2531  วา การลงเลือกตั้งขอ



 

 

อยาทุมเท       เงินทอง ควรทํางานการเมืองในรูปแบบใหม และควรเปนนักการเมืองท่ีพูดความจริง

และทําไดจริง (หนังสือพิมพดาวสยาม วันท่ี 17  มิถุนายน  2531)  

 ในชวงเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2531 ซึ่งเปนชวงเวลาระหวางการหาเสียงมีกระแสขาว

โจมตีพลเอกอาทิตย  กําลังเอกอยางมาก ท้ังในรูปใบปลิว จดหมาย ไปรษณียบัตร และพยายามไมใหมี

การเสนอขาวทางสื่อมวลชนอีกท้ังมีกระแสขาววา ผูบริหารบานเมืองระดับสูงในขณะนั้นตองการใหพล

เอกอาทิตย  กําลังเอก  สอบตก เนื่องจากเปนหัวหนาพรรคการเมืองท่ีประกาศตัวจะเปนนายกรัฐมนตรี

คนตอไปและไดปราศรัยหลายจังหวัด แสดงความเห็นวา พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ควรจะยุติบทบาท

ทางการเมืองไดแลว เพราะไดทํางานทางการเมืองอยางเหน็ดเหนื่อยตรากตรํามานานหลายป (หนังสือ

พิมพดาวสยาม วันท่ี 20 มิถุนายน 2531)   

 ในชวงเดือน กรกฎาคม  2531  พลเอกอาทิตย  กําลังเอก ยังคงใชยุทธศาสตรการ

หาเสียง โดยการปราศรัยตอไปอยางตอเนื่องในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน เพ่ือชวยสรางคะแนนนิยม

ใหแกผูสมัคร ส.ส.พรรคปวงชนชาวไทยและเสนอตัวเปนนายกรัฐมนตรีคนตอไปและเปนนายกรัฐ

มนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งจะขอแกไขปญหาความทุกขยากของคนอีสานในขณะท่ีไดมีกลุมอางตัววา 

เปนกลุมกระทิงแดงเขามากอกวนสรางสถานการณโจมตีใหขาวรายตอพลเอกอาทิตย  กําลังเอกอยางตอ

เนื่อง      จนทําใหมีการวมกลุมของ ทส.ปช. และลูกเสือชาวบานในเขตจังหวัดเลยตองแสดงตนและตั้ง

กลุมผลักดันใหกลุมกระทิงแดงออกไปจากจังหวัดเลย ส่ิงเหลานี้ไดสรางกระแสความเห็นใจตอพลเอก

อาทิตย  กําลังเอกอยางมาก 

 นอกจากนั้นในชวงเวลาใกลเคียงกันนี้ไดมี พ.ต.ต.อนันต  เสนาขันธ แกนนําขบวน

การชนวนไดมาเปดเวทีปราศรัยโจมตีพลเอกอาทิตย กําลังเอกอยางรุนแรงในจังหวัดเลย ทําใหประชา

ชนในจังหวัดเลยมีการวิพากษวิจารณเหตุการณดังกลาวอยางมากและรูสึกสงสารผูถูกกลาวหาวาไมไดรับ

ความเปนธรรม 

 การหาเสียงอีกรูปแบบหนึ่งของพลเอกอาทิตย  กําลังเอก ท่ีนํามาใชในการลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ส.ส. ป 2531  คือ การเขียนจดหมายดวยลายมือตนเองแลวนําอัดสําเนาเปนแผนปลิวให

ทีมงานแจกจายใหกับประชาชนในจังหวัดเลย โดยมีขอความดังนี้  

 “กราบเรียน  พ่ีนองประชาชนท่ีเคารพกระผมและทุกคนท่ีรวมอยู 

ในพรรคปวงชนชาวไทย ขอใหคําม่ันวาจะปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือชาติบานเมืองดวย 

ความตั้งใจจริงใจ อยางถูกตอง สุจริต และยุติธรรมเพ่ือพัฒนาชาติและประชาชน 

ใหอยูดีมีสุขตามขั้นตอนจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีพ่ีนองประชาชนชาวไทย 

ปรารถนาทุกประการ” 

                                                                 พลเอกอาทิตย  กําลังเอก 

         หัวหนาพรรคปวงชนชาวไทย 

 ผลจากการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  2531  พลเอกอาทิตย  กําลังเอกได

รับเลือกตั้งพรอมกับผูสมัครในจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีสังกัดพรรคปวงชนชาวไทย รวมท้ังส้ิน 17 คน มี ส.ส. 

มากเปนลําดับท่ี 8 (พรรคชาติไทยมี ส.ส. มากเปนอันดับ 1 จํานวน 87 คน)  ตอจากนั้นหนังสือพิมพ



 

 

ดาวสยามฉบับวันท่ี 26 กรกฎาคม 2531 ไดลงตีพิมพคําใหสัมภาษณของพลเอกอาทิตย  กําลังเอกใน

ฐานะหัวหนาพรรคปวงชนชาวไทย โดยคําใหสัมภาษณนั้นไดแสดงเจตนารมณทางการเมืองอยางแนวแน

ท่ีจะสนับสนุนใหนายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง เพราะผูมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนจะรู

และเขาใจความทุกขยาก ความตองการของประชาชนดีท่ีสุด 

 ยุทธวิธีการหาเสียงของพลเอกอาทิตย  กําลังเอก ไมไดใชวิธีการใหม ๆ ท่ีแปลกไป

กวาเดิม สวนใหญจะใชการปราศรัยเปนจุดใหญ ๆ ท่ีมีการรวมคนมาไวเปนจุด ๆ และการปราศรัยก็ใช

เวลาไมนาน เนื่องจากเปนผูสูงอายุและไมใชนักปราศรัย  แตการท่ีเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงมากอน ทําให

ไดรับความนิยมมากและไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน สวนราชการและประชาชนสวนใหญจะรูจัก

พลเอกอาทิตย  กําลังเอกทุกชวงอายุ เพราะรวมกิจกรรมมากในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยท้ังเขตชนบทและชุมชน

เมือง นอกจากนั้นใชโปสเตอร แผนพับแนะนําตัว คัตเอาทขนาดใหญ เทปเพลงเสนอสโลแกนและ

นโยบายของพรรคชาติพัฒนา เปนตน ในการเขาสูตําแหนงทางการเมืองไมมีการกลาวถึงการใชเงินซื้อ

เสียง แตมีการใหเงินแกหัวคะแนนในพ้ืนท่ีเพ่ือนําไปใชทํากิจกรรมในชุมชน โดยไมจายเงินเปนราย

บุคคลใหแกผูมีสิทธิลงคะแนน  ในการออกไปรวมงานท่ีชุมชนในเขตเลือกตั้งจัดข้ึนสวนใหญจะเปน

ประธานจัดงาน แตไมเดินทักทายประชาชนหรือเดินยกมือไหวประชาชนท่ัวไปท่ีมารวมงานดังเชนนัก

การเมืองคนอ่ืน ๆ ท่ีทํากัน 

 8. เครือขายผูสนับสนุนทางการเมืองและแหลงเงิน 

 ผูสนับสนุนดานการเมืองพลเอกอาทิตย  กําลังเอก สวนใหญจะเปนกลุมผูนําชุมชน 

กํานัน ผูใหญบาน ขาราชการครู อันเนื่องมาจากเปนกลุมผูสามารถติดตามขาวสารได  รูสถานการณทาง

สังคมและการเมือง ประกอบกับพลเอกอาทิตยเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เปนบุคคลช้ันผูนําของประเทศ 

เม่ือสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จึงมีแตผูคนจะเขาไปอาสาชวยเหลืองานทางการเมือง ไมตองสรางเครือขาย

ความชวยเหลือจากนักการเมืองทองถ่ิน ไมมีกลุมกอนทางการเมือง ไมสรางความสัมพันธกับ ส.ส. คน

อ่ืน ๆ เพ่ือสรางพลังและฐานทางการเมืองระดับทองถ่ิน 

 สําหรับแหลงเงินท่ีนํามาใชในทางการเมืองนั้นไมทราบขอมูลท่ีชัดเจน แตพบวาพล

เอกอาทิตย  กําลังเอกใชเงินกอนใหญจํานวนหนึ่งฝากรับดอกเบี้ยไวกับสหกรณออมทรัพยครูเลย นํา

ดอกผลที่ไดจากเงินฝากนี้มาใชทํากิจกรรมทางการเมือง เชน การตั้งมูลนิธิอาทิตย  กําลังเอก (ดานการ

ศึกษา) การบูรณะวัด เปนตน นอกจากนั้นยังเปนยังใชเงินสนับสนุนกลุมชมรมสามลอเคร่ืองรับจาง

อําเภอเมืองเลยเปนเงินชวยเหลือสวัสดิการ  เปนตน 

 9. ภาพรวมเสนทางการเมือง ในตําแหนงสําคัญมีดังนี้ 

 เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติใน พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2520  

เคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้งใน พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2526  เคยดํารง

ตําแหนง ส.ส.จังหวัดเลย 4 คร้ัง รวมเวลาอยูในตําแหนง ส.ส. ท้ังส้ิน 6 ป 9 เดือน 20 วัน สังกัดพรรค

การเมือง 3 พรรค คือ พรรคปวงชนชาวไทย พรรคสามัคคีธรรมและพรรคชาติพัฒนา เคยดํารง



 

 

ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2533) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2534) และ

ประธานท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2540)  

 10.  องคประกอบท่ีนําไปสูความสําเร็จและความพลาดหวังทางการเมือง 

 10.1 องคประกอบท่ีนําไปสูความสําเร็จทางการเมือง ประกอบดวย 

 10.1.1 การเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศมาตั้งแต พ.ศ. 2523 

ควบคูกับ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ทําใหประชาชนช่ืนชอบและเห็นวาเปนผูมีความสามารถ มีบารมีใน

สังคม 

 10.1.2  การมีบทบาททางสื่อมวลชนจนไดรับรางวัลสังขเงินในป พ.ศ. 

2525 จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทยและรางวัลเมขลาในป พ.ศ. 2528 ทําใหประชา

ชนรูจัก 

 10.1.3  การเคยดํารงตําแหนงผูบังคับหนวย พตท. 1718 รับผิดชอบ

ในเขตจังหวัดเลย  อุดรธานี หนองคาย  โดยมีผลงานดานการปราบปรามคอมมิวนิสตในชวงป พ.ศ. 

2519-2522 โดยคุนเคยกับพ้ืนท่ีจังหวัดเลยอยางมาก 

 10.1.4  การจัดตั้งหนวยกองกําลังไทยอาสาปองกันตนเองตามแนวชาย

แดนไทย-ลาว และไดทํากิจกรรมรวมกันเสมอ ทําใหเปนท่ีรูจักคุนเคยกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางดี เม่ือ

ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จึงไดรับการสนับสนุนจากประชาชนอยางดี โดยไมตองใชเงินซื้อเสียงราย

บุคคล 

 10.1.5  เม่ือไดเปน ส.ส. แลวยังคงทํางานการเมืองในพ้ืนท่ีอยาง

สมํ่าเสมอและใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเลยอยางมากหลายปติดตอกัน ซึ่งไดจัด

ตั้งมูลนิธิอาทิตย  กําลังเอก ในทุกอําเภอ ๆ ละหลายโรงเรียน กลาวไดวาจะพบเห็นมูลนิธินี้ในสถาน

ศึกษามากกวา 40 แหง  นอกจากนั้นยังไดจัดสรางคายลูกเสืออาทิตย  กําลังเอก หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ศูนยภาษาอังกฤษ  การสรางเมรุ ขุดบอน้ําบาดาล การทําถนน สะพาน เข่ือนหินท้ิง การ

บริจาคเงินใหแกโรงพยาบาล การสรางหอกระจายขาว การบูรณะวัด เปนตน โดยใชงบประมาณจากสวน

งบ ส.ส. และงบประมาณสวนตัว 

 10.1.6 ในชวงเปน ส.ส. จะเดินทางกลับมาจังหวัดเลยเสมอและจะเขา

รวมกิจกรรมของชุมชนในหลายลักษณะ เชน เปนประธานงานแตงงาน ประธานงานกิจกรรมของสถาบัน

การศึกษา งานฌาปนกิจ ประธานเปดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เปนตน จึงกลาวไดวาเปนนักการ

เมืองท่ีใหความสําคัญกับงานในพ้ืนท่ีเลือกตั้งอยางมาก สวนใหญจะรับคําเชิญรวมงาน ซึ่งตางกับ ส.ส. 

ท่ีเปนนักธุรกิจจะมารวมกิจกรรมทางวิชาการนอยกวากิจกรรมของชุมชนในชนบท สวนใหญประชาชนจะ

เชิญใหเขารวมเพ่ือหวังผลจากเงินใสซองสมทบกิจกรรมและนักการเมืองเขารวมเพ่ือมอบเงิน เม่ือทาน

ไปเก่ียวพันกับองคกรหรือสถาบันใดก็จะแกปญหาของสถาบันใหดีข้ึน เชน การเปนนายกสภาสถาบัน

ราชภัฏเลย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) ก็ประสานงานใหมีท่ีทําการไปรษณียและธนาคารทหารไทย สาขา

ยอยข้ึนในมหาวิทยาลัยตามที่สโมสรนักศึกษารองขอหรือในชวงเปน ส.ส. สมัยแรกก็ไดผลักดันใหมีการ



 

 

ติดตั้งสถานีถายทอดสัญญาณโทรทัศนชอง 7 สีข้ึนท่ีภูผาสาด อําเภอภูเรือ ทําใหประชาชนสามารถรับ

สัญญาณโทรทัศนไดชัดเจน นอกจากนั้นหากมีประชาชนเจ็บปวยอาการหนักหรือเปนโรคท่ีโรงพยาบาล

เลยรักษาไมไดก็จะมีการเขียนจดหมายใหผูปวยถือเขาไปย่ืนขอรักษาอาการปวยจากโรงพยาบาลมงกุฎ

เกลา ตึกคุณหญิงประภาศรี  กําลังเอก (ภรรยาคนแรก) ทําใหเปนท่ีช่ืนชอบ ช่ืนชมของคนจังหวัดเลย

อยางมาก (สัมภาษณนางยอดคิม  บํารุงราษฎรหิรัญ, 12 ตุลาคม 2550) ในสวนของบพัฒนาจังหวัดท่ี 

ส.ส. รับผิดชอบ หากนําไปสรางสาธารณะประโยชนก็จะมีปายติดบอกไววา งบพัฒนาพลเอกอาทิตย  

กําลังเอก เชน การปรับปรุงถนนในซอย  การทําหองสมุด  เปนตน 

 10.2  องคประกอบท่ีนําไปสูความพลาดหวังทางการเมือง เกิดจากองค

ประกอบดังนี้ 

 10.2.1  สภาพความเปนผูสูงอายุทําใหออนเพลียและเหน็ดเหนื่อยใน

การเขารวมกิจกรรมทางสังคมและทางการเมือง จะเห็นไดจากในชวงป พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2540 เม่ือ

ไดรับเชิญเปนประธานกิจกรรมจะพูดชาลง มีอาการเหนื่อยลาเห็นไดชัด การกราบพระพุทธรูปบูชาจะลุก

ยืนชา ทําใหประชาชนสวนใหญพูดวิจารณในประเด็นความเปนผูสูงอายุมากข้ึน และเกิดความรูสึก

ตองการใหทานพักผอน 

 10.2.2  การออกพบปะเย่ียมเยือนประชาชนในเขตเลือกตั้งมีนอยลง 

 10.2.3  การทํางานกิจกรรมทางการเมืองในชวง พ.ศ. 2538 หลังได

รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี 1  ประชาชนจะนําไปเปรียบเทียบกับ ส.ส. อีกคนหนึ่งในเขตเดียวกัน ท่ีใช

เงินในการทํากิจกรรมมาก หัวคะแนน ผูนําชุมชนไดรับเงินเปนคาใชจายในการทํากิจกรรมในขณะท่ีพล

เอกอาทิตย  กําลังเอก มีแตความรูสึกวาเปนคนดีท่ีไมแจกเงิน ทําใหในการเลือกตั้งคร้ังตอมา (17 

พฤศจิกายน 2539) ซึ่งมีการใชเงินซื้อเสียงกันมากประมาณหัวละ 500 บาท ทําใหพลเอกอาทิตย  

กําลังเอก ไมไดรับการเลือกตั้ง ในขณะที่ประชาชนในชนบทยังช่ืนชมทานและพูดวาหากทานจายเงินซื้อ

เสียงบางเพียงหัวละ 20-50 บาททานก็จะไดรับเลือกตั้ง 

 10.2.4  การไมสรางความสัมพันธหรือสรางเครือขายทางการเมืองกับ

นักการเมืองในระดับทองถ่ิน เชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ส.จ.) หรือหากมีความ

สัมพันธอยูบางก็จะเปนความสัมพันธในแนวตั้งในลักษณะนายกับลูกนอง ดังจะเห็นไดจากคําสรรพนาม

ท่ีใชเรียกพลเอกอาทิตย  กําลังเอก วา “นาย” ตลอดเวลา อีกท้ังการท่ีพลเอกอาทิตย กําลังเอกอยูใน

ระบบราชการมานานทําใหรูปแบบความสัมพันธท่ีมีตอกลุมผูสนับสนุนคอนขางเปนความสัมพันธในรูป

แบบเปนพิธีการ  ซึ่งเปนความสัมพันธท่ีคอนขางแข็งมีความยืดหยุนนอย จึงไมสรางความประทับใจให

กับกลุมผูท่ีสนับสนุน แตไมหวังผลประโยชนตอบแทน 

 10.2.5  ในชวงตั้งแต พ.ศ. 2538  เปนตนมามีกลุมนักธุรกิจสนใจ

เขามาทํางานทางการเมืองมากข้ึน ท้ังระดับ ส.จ. และ ส.ส. โดยกลุมนักธุรกิจเหลานี้จะใชเงินซื้อหัว

คะแนนและซื้อเสียงจากผูมีสิทธิเลือกตั้งมากข้ึน ทําใหผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบานหลายคนท่ีเคยเปน

กลุมผูสนับสนุนพลเอกอาทิตย  กําลังเอก ไดหันไปสนับสนุนนักธุรกิจท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งแทน โดยได



 

 

มีการประมาณการณวา นักธุรกิจท่ีมาลงสมัครรับเลือกตั้งในชวงนั้นตองใชเงินซื้อเสียงไมนอยกวา

สามสิบลานบาท 

 19) นายพินิจ  สิทธิโห (พ.ศ. 2531-2538) 

 เปนผูมีภูมิลําเนาเกิดท่ีบานหวยเดื่อ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย ครอบครัวประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิตจากสถาบันราชภัฏเลย กอนลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. เคยเปนครูใหญหลายโรงเรียน เปนผูนําองคกรครูจังหวัดเลยและองคกรครูภาคอีสาน เคยดํารง

ตําแหนง ส.ส. 2 สมัย สังกัดพรรคปวงชนชาวไทย พ.ศ. 2531 และพรรคชาติพัฒนา พ.ศ. 2538  

 นายพินิจ  สิทธิโห เปนนักการเมืองท่ีมีทักษะการปราศรัยหาเสียงดีมาก พูดจา

ฉะฉานมีมุมมองทางการเมืองท่ีแหลมคม การปราศรัยนาติดตาม ดังนั้นการหาเสียงจึงใชการปราศรัย

บนเวทีเปนหลัก โดยนํานโยบายของพรรคและเสนอแนวทางแกไขปญหาของเกษตรกรเปนหลัก มีเครือ

ขายญาติพ่ีนองและเครือขายวงการครูเปนผูสนับสนุนท่ีสําคัญ มีภาพลักษณของนักการเมืองผูตอสูเพ่ือ

ความถูกตองและเพ่ือความเปนธรรม อยูในความทรงจําของประชาชนจังหวัดเลยท้ังจังหวัด แตภายหลัง

จากการไมไดรับการเลือกตั้งก็ไมไดมารวมทํากิจกรรมกับประชาชน จึงหางจากพ้ืนท่ีเลือกตั้งไปนาน

ประกอบกับเปนผูมีทุนทรัพยนอยเม่ือลงมาสมัครรับเลือกตั้งจึงมีหนี้สินจํานวนมาก นอกจากน้ันการ

ประกาศตัวเปนนักการเมืองและเคยเปน ส.ส. มากอนจึงมักจะมีประชาชนมาขอรองใหชวยเหลือและขอ

เงินชวยเหลืออยูเสมอจึงตองไปทํางานที่อ่ืนไมทํากิจกรรมตอเนื่องในพ้ืนท่ี เม่ือเกิดขาวลือเสียหายตาม

มาก็ไมสามารถแกไขได บางคร้ังเม่ือหัวคะแนนติดตอใหกลับมาทํากิจกรรมกับชาวบานในเขตเลือกตั้งก็

ไมมาตามท่ีตกลงรับปากกันไว ทําใหหัวคะแนนในพ้ืนท่ีหลายคนไมพอใจและไมชวยเหลือในการเลือก

ตั้งคร้ังตอ ๆ มา แตอยางไรก็ตาม ทุกคร้ังท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งท้ัง ส.ส. และ ส.ว. ก็มีคะแนนท่ีคอนขาง

สูงกวาผูสมัครท่ีไมไดรับเลือกตั้งคนอ่ืน ๆ หรือมีคะแนนสูงในกลุมแพเลือกตั้ง และยังคงเปนผูสมัครรับ

เลือกตั้งท่ีเปนผูแขงขันท่ีสําคัญของนักการเมืองในจังหวัดเลยทุกสมัย อยางไรก็ตามในการจายเงินเพ่ือ

หาคะแนนในการเลือกตั้งก็มีการจายเงินใหหัวคะแนนนําไปใหผูมีสิทธิลงคะแนนเชนกันดวยจํานวนท่ี

นอยกวาคนอ่ืน 

 20) นายสมศักดิ์  แสงเจริญรัตน  (พ.ศ. 2538-2539) 

 มีภูมิลําเนาเกิดท่ีจังหวัดขอนแกน  มีธุรกิจในจังหวัดเลยหลายประเภทท่ีเปนนักธุรกิจ

หลัก ไดแก ปมน้ํามัน โรงโมหิน ธุรกิจรับเหมากอสรางรายใหญ เร่ิมเขาสูสนามการเมืองโดยการลง

สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลยเขตอําเภอเมืองเลย และลงสมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส. ไดรับเลือกตั้งในคร้ังแรกที่ลงสมัคร ส.ส. และไดรับเลือกตั้งติดตอกัน 2 สมัย ในสังกัด

พรรคประชาธิปตยในเขตเลือกตั้งท่ี 1 หลังจากนั้นไมไดรับเลือกตั้งและไดเปล่ียนแนวทางมาสมัครรับ

เลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลยและไดรับเลือกตั้ง สวน ส.ส. ไดสงภรรยา (นางจันทร

เพ็ญ แสงเจริญรัตน) ลงสมัครรับเลือกตั้งแทนในสังกัดพรรคไทยรักไทย 

 เครือขายทางการเมืองของนายสมศักดิ์  แสงเจริญรัฐมาจากการสนับสนุนของนักการ

เมืองทองถ่ิน เชนมี ส.จ. หลายอําเภอใหการสนับสนุนและมีกํานัน ผูใหญบานในเขตเลือกตั้งใหการ



 

 

สนับสนุนในชวงหาเสียงเลือกตั้งจะมีกํานัน  ผูใหญบาน อสม. เปนผูชวยหาเสียงจํานวนมาก การสราง

ความสัมพันธกับทีมงานการเมืองมีหลายรูปแบบ เชนการจางงานใหชวยหาเสียงในการติดโปสเตอร 

แจกใบปลิว ชวยบอกกลาวหาเสียงดวยคาจางในอัตราสูง การจัดนําเท่ียวโดยมีคาใชจายให การใหเงิน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชน การสรางความผูกพันดวยเครือขายทางธุรกิจการรับเหมาบรรทุกหิน

และบรรทุกดิน โดยจะใหความชวยเหลือดานการเงินแกกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ใหเชาซื้อรถ

บรรทุกเล็ก 6 ลอเพ่ือใชในการรับเหมาชวงการบรรทุกหิน ทราย และดินลูกรังในสวนความสัมพันธกับผู

มีอํานาจทางราชการจะมีของขวัญของกํานันใหในราคาแพงในชวงเทศกาลสําคัญ หัวหนาสวนราชการ

บางคนเม่ือยายมารับราชการท่ีจังหวัดเลยจะซื้อท่ีดินชานเมืองเพ่ือกอสรางบานพักสวนตัวก็จะไดรับ

ความอนุเคราะหถมดิน ถมหิน อิฐบล็อก วัสดุสําหรับกอสรางบาน เม่ือยายไปรับราชการท่ีอ่ืนหรือ

เกษียณอายุราชการก็จะขายทรัพยสินเหลานั้น ดังนั้นในชวงท่ีเปน ส.ส. อยูจะมีเจาหนาท่ีตํารวจและเจา

หนาท่ีในหนวยงานราชการอื่นๆ  คอยชวยเหลือทําใหภาพลักษณภายนอกดูเปนผูมีบารมีและมีอํานาจ 

ซึ่งนําไปสูการเกิดความรูสึกอํานาจนิยมในตัวนักการเมืองและเปนภาพลักษณบุคลิกภาพประจําตัวของ 

ส.ส. ในขณะดํารงตําแหนงทางการเมืองมีกระแสขาวจะยายผูวาราชการจังหวัดและขาราชการในอีก

หลายหนวยงานท่ีตนรูสึกไมพอใจ ตลอดจนมีขาวคราวปรากฏทางหนังสือพิมพหลายฉบับท่ีสรางความ

เสียหายใหกับช่ือเสียงของ ส.ส. หลายกรณี จึงเกิดเสียงวิจารณของประชาชนในเขตเลือกตั้งอยางตอ

เนื่องและนําไปสูการไมไดรับเลือกตั้ง ส.ส. ในการสมัครคร้ังตอ ๆ มา 

 ในสวนการสรางความนิยมในกลุมประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นจะเปนนักการเมืองท่ี

มุงเนนการสรางผลงานประเภทการสรางถนน การขุดลอกและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเปนหลัก มีการ

ทําปายช่ือถนนสายที่กอสราง โดยใชนามสกุลตนเองเชนเดียวกับ ส.ส. หลายสมัยของจังหวัดขอนแกน 

เชน ถนนแสงเจริญรัตน มีการสรางอาคารที่พักผูโดยสารริมถนนหลังคาศาลามีช่ือ ส.ส. มีเต็นท เกาอ้ี

พลาสติก รถบรรทุกมีเคร่ืองขยายเสียงไวใหบริการ จัดทําแกวน้ํา ถวยชาม เส้ือยืด เส้ือแจ็คเก็ตปกช่ือ

แจกจายใหประชาชน เม่ือไปรวมงานกิจกรรมตาง ๆ จะข้ึนเวทีรองเพลง 2-3 เพลง มีความสัมพันธท่ีดี

กับกลุมพอคาในจังหวัดเลย มักนํานักการเมืองท่ีมีช่ือเสียงหรือเปนรัฐมนตรีมาตรวจเยี่ยมงานที่จังหวัด

เลยบอย ๆ เชน นายพินิจ  จารุสมบัติ เปนตน 

 21) นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด (พ.ศ. 2539) 

 ภูมิลําเนาโดยการเกิดอยูท่ีกรุงเทพมหานคร เขาสูสนามการเมืองในจังหวัดเลย 

โดยการชักชวนและสนับสนุนโดยนักธุรกิจคาวัสดุกอสรางรายใหญคนหนึ่งในจังหวัดเลยท่ีมีความคุนเคย

กัน โดยกอนหนานี้มีกระแสเลาลือวา นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ท่ีจังหวัด

เชียงรายมากอน แตไมไดรับเลือกตั้ง เม่ือมาทํางานทางการเมืองท่ีจังหวัดเลยไดเร่ิมตนโดยการลงสมัคร

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลยเขตอําเภอภูเรือ ในชวงเริ่มเปดตัวนั้นสราง

ความสนใจใหแกประชาชนชาวภูเรืออยางมากเนื่องจากไดนําโทรศัพทมือถือมาใหทีมงานการเมืองและผู

นําทองถ่ินใช ซึ่งในขณะนั้นมีราคาแพงนับหม่ืนบาทตอหนึ่งเคร่ือง ทีมงานการเมืองไปหาเสียงกับชาว

บานในพ้ืนท่ีวาเราตองเลือกคนรวยเปน ส.จ. เพ่ือใหเขามาชวยเหลือเรา มาชวยพัฒนาภูเรือ และไดรับ

เลือกตั้งเปน ส.จ. ดวยเปนผูมีฐานะเศรษฐกิจดีไดสรางบารมีทางการเมืองใหเกิดข้ึนในกลุมนักการเมือง



 

 

ทองถ่ินอยางรวดเร็วมี ส.จ. หลายอําเภอใหการสนับสนุนและไดมาซื้ออาคารสํานักงานไวทํางานการ

เมืองในตัวเมืองเลยมีผูคนมาติดตอขอความชวยเหลือ ขออนุเคราะหวัสดุอุปกรณกีฬา ขอเงินรางวัลใน

การจัดกิจกรรมและอื่น ๆ อยูเสมอ แตการติดตอดังกลาวนี้ประชาชนไมไดพบกับนักการเมืองโดยตรง 

แตมีทีมงานคอยรับเร่ืองและประสานงานจัดหาใหตามความตองการ หลังจากนั้นไดลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. เขตเลือกตั้งท่ี 1  ในการเลือกตั้งท่ัวไป วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2539 คูกับพลเอกอาทิตย กําลังเอก 

ในสังกัดพรรคชาติพัฒนา และไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนมากถึง 109,880 คะแนน ในขณะท่ีพลเอก

อาทิตย  กําลังเอก อดีต ส.ส. หลายสมัยสอบตกไดคะแนนเพียง 56,952 คะแนน 

 เนื่องจากนางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด เปนผูสมัคร ส.ส. ท่ีไมไดมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี

จังหวัดเลยและเร่ิมตนงานทางการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.จ. เขตอําเภอภูเรือซึ่งเปนอําเภอ

ขนาดเล็ก เม่ือมาสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตเลือกตั้งท่ี 1 ซึ่งมีพ้ืนท่ีครอบคลุมหลายอําเภอจึงตองเรง

หาคะแนนเสียง และหาผูสนับสนุนท่ีเปนทีมงานการเมืองในพ้ืนท่ี โดยไดจัดกิจกรรมท่ีนักการเมืองสวน

ใหญในขณะนั้นนิยมทํากันคือ การจัดแขงขันชกมวยสากลชิงแชมปโลก นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด ก็ได

จัดกิจรรมนี้ข้ึนในจังหวัดเลย ซึ่งเปนคร้ังแรกท่ีมีกิจกรรมลักษณะนี้เกิดข้ึนในจังหวัดเลย ทําใหมีประชา

ชนกลาวขวัญถึงผูสมัคร ส.ส. คนนี้อยางกวางขวางวาเปนผูมีบารมี มีเงิน และเปนผูกวางขวางในหลา

ยวงการ ผลจากกิจกรรมนี้ทําใหนางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียดเปนท่ีรูจักอยางรวดเร็วของประชาชนจังหวัด

เลยในเวลาอันส้ันและในชวงเวลานั้นหากใครตองการขอสนับสนุนเงินหรือส่ิงของอ่ืนใด ก็จะไปขอรับ

ความชวยเหลือและไดรับมา 

 สําหรับการเตรียมการในการสรางความรูจัก สรางบารมีในพ้ืนท่ีเลือกตั้งนั้นกอนการ

เลือกตั้งนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียดไดสรางทีมงานโดยอาศัยเครือขายทีมงานของ ส.จ. ในเขตพ้ืนท่ีเลือก

ตั้ง โดยให ส.จ. ท่ีเปนทีมงานจัดประชุมแกนนํากลุมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเลือกตั้ง เชน กลุมกํานัน  ผูใหญ

บาน อสม. ขาราชการครู โดยจายเงินคาตอบแทนการเขารวมกิจกรรมคร้ังแรกคนละ 500 บาท และ

เพ่ิมจํานวนเงินมากข้ึนในคร้ังตอ ๆ มาเปนการสรางความผูกพันกับแกนนําชุมชนลักษณะนี้หลายคร้ัง

และทํากิจกรรมลักษณะนี้ในทุกตําบลท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง ซึ่งตนเองจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดยผู

ใหขอมูลคาดคะเนวากอนจะถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนาจะใชจายเงินทํากิจกรรมตาง ๆ ไมนอยกวา 25 

ลานบาท และเม่ือไดรับเลือกตั้งแลวยังมีทีมงานจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกองทัพภาคท่ี 2 จังหวัด

เลย โดยรายงานความเคล่ือนไหวและใหขอมูลเก่ียวกับนางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด อยูตลอดเวลาวาได

บริจาคหรือทํากิจกรรมอะไรบาง ในขณะท่ีตัวของนักการเมืองเองกลับมาจังหวัดเลยนอยมาก การพบปะ

ผูคนในเขตเลือกตั้งมีนอยและประชาชนรูสึกวาภายหลังท่ีไดเปน ส.ส. แลวระบบอุปถัมภและการให

ความอนุเคราะหตาง ๆ ลดนอยลง นอกจากนั้นในชวงระยะเวลาหลัง ๆ มีเสียงพูดและคําลํ่าลือหลาย

เร่ืองท่ีเก่ียวของกับตัวของนักการเมืองในทางที่เสียหายตอช่ือเสียง ทําใหไมไดรับเลือกตั้งในการลง

สมัครคร้ังตอมา 

 นอกจากนั้นในชวงดํารงตําแหนงทางการเมืองไดสรางเครือขายทางธุรกิจกับผูนําทอง

ถ่ินหลายรูปแบบ เชน การมีทาดูดทราย และมีโรงโมหิน ทําใหสามารถสรางรายไดและสรางความผูกพัน

กับผูนําทองถ่ินท่ีมีอาชีพเปนผูรับเหมารายยอยในทองถ่ินไดเปนอยางดี 



 

 

 จากการที่นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังแรกในจังหวัด

เลยและไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนมากกวาหนึ่งแสนคะแนนท้ัง ๆ ท่ีไมใชผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดเลยและ

ชนะพลเอกอาทิตย  กําลังเอก ผูเคยเปนอดีต ส.ส. จังหวัดเลยถึง 4 สมัย ซึ่งไดรับคะแนนเพียงหาหม่ืน

คะแนนเศษ ไดนําไปสูการวิพากษ วิจารณทางการเมืองมากมายถึงการใชเงินซื้อเสียงในเขตเลือกตั้งท่ี 1 

นอกจากนั้นจากการท่ีภายหลังการเลือกตั้งนางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด มีความสัมพันธกับประชาชนใน

เขตเลือกตั้งนอยมาก ทําใหประชาชนในเขตเลือกตั้งท่ี 1 เร่ิมมีการวิพากษ วิจารณกันมากและเกิดความ

รูสึกวาเปนเพราะ ส.ส. ไมใชคนในพ้ืนท่ีจึงไมมีความผูกพันกับประชาชน (สัมภาษณนายเสนาะ ไชโย

แสง เม่ือ 20 กันยายน 2550) นอกจากนั้นเร่ิมมีความตองการใหคนพ้ืนท่ีหรือคนท่ีมีภูมิลําเนาใน

จังหวัดเลยเปน ส.ส. จังหวัดเลยในการเลือกตั้งคร้ังตอไป ส่ิงนี้อาจกลาวไดวาปรากฏการณทางการเมือง

ในชวงนั้น (พ.ศ. 2538-2540) ไดสรางสํานึกทางการเมือง (Political Consciousness) ใหเกิดข้ึน 

เนื่องจากประชาชนไดเรียนรูสภาพความสัมพันธระหวาง ส.ส. กับประชาชนโดยผานการพูดคุยแสดง

ความคิดเห็นในโอกาสตาง ๆ แตอยางไรก็ตามสภาพนี้เกิดข้ึนกับกลุมประชาชนเพียงกลุมหนึ่งท่ีสนใจ

สภาพการเมืองเทานั้นในขณะท่ีประชาชนสวนใหญยังมีความรูสึกเชนนี้ไมมากนัก 

 22) นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ (พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2544) 

 มีภูมิลําเนาโดยการเกิดท่ีอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม สําเร็จการศึกษานิติศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ิมตนเสนทางการเมืองดวยการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเลย เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยสองสมัยในชวงเปน ส.ส. เคยดํารง

ตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรรมาธิการสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎรและผู

ชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนนักการเมืองท่ีมีอนาคต เนื่องจากเปนคนหนุม มี

ความรูดี มีฐานทางการเงินและธุรกิจของครอบครัวท่ีม่ันคง เชน การรับเหมากอสราง โรงโมหิน 

สัมปทานแร จําหนายพืชพันธุและอุปกรณการเกษตร มีฐานการสนับสนุนจากนักการเมืองทองถ่ินกลุม 

ส.จ. จํานวนมาก มีการจัดองคการทางการเมืองท่ีเปนรูปแบบและมีทีมงานบริหารจัดการทางการเมือง

ในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ บิดามีเครือขายทางธุรกิจและเครือขายทางการเมืองท่ีเขมแข็งและบิดาเคย

เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมานานหลายสมัย 

 การสรางคะแนนนิยมทางการเมืองในพ้ืนท่ีเลือกตั้งจะมีระบบอุปถัมภหลายรูปแบบ 

เชน การใหบริการน้ําดื่มบรรจุขวด การมีพวงหรีด รถรับสงไปโรงพยาบาลและรับสงศพ การใหทุนการ

ศึกษานักเรียนใหบริการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในงานแตงงาน เชน เต็นท  เกาอ้ี สําหรับงานบวช

นาค กิจกรรมของชุมชน อุปกรณและรางวัลกีฬาและส่ิงอ่ืน ๆ ตามท่ีประชาชนรองขอ โดยใหบริหาร

ผานทางนักการเมืองทองถ่ินและผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน กํานัน อสม. เปนตน นอกจากนั้นยังไดจัด

ตั้งกลุมองคกรตาง ๆ ข้ึนในชุมชนท่ีอยูในเขตเลือกตั้ง เชน กลุมสตรี เครือขาย อสม. เครือขายกํานัน ผู

ใหญบาน เปนตน จุดเดนของการบริหารจัดการทางการเมืองท่ีเห็นไดชัดเจนกวาผูสมัคร ส.ส. คนอ่ืน ๆ 

คือการสรางความสัมพันธในระบบอุปถัมภกับประชาชนในพ้ืนท่ีเลือกตั้งอยางตอเนื่องไมใชเฉพาะใน

ชวงเลือกตั้งเทานั้น ทีมงานการเมืองทองถ่ินมีความผูกพันและจงรักภักดีสูงมีความขัดแยงกันนอย และ

สามารถประสานประโยชนทางการเมืองไดอยางลงตัวเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีและโอกาสทางการเมืองของกลุม



 

 

การเมืองของตนเองและลดความรุนแรงในการแขงขันทางการเมืองกับกลุมข้ัวทางการเมืองอ่ืน ใหมี

ความรุนแรงลดลงโดยเฉพาะอยางย่ิงการแขงขันทางการเมืองกับกลุมตระกูลเรงสมบูรณสุข ในชวงเทศ

กาลสําคัญเชนปใหมหรือชวงท่ีจัดกิจกรรมวันหรือโอกาสพิเศษอ่ืน จะมีการจัดเล้ียงเปนประจํามีนักการ

เมืองคนสําคัญและขาราชการชั้นผูใหญในจังหวัดเลยมารวมกิจกรรมมาก ทําใหหัวคะแนนและผูนําชุม

ชนท่ีไดรับเชิญมารวมงานไดเห็นบารมีทางการเมืองและเกิดความรูสึกช่ืนชมและเชื่อม่ันท่ีจะเปนทีมงาน

การเมืองตอไป 

 23) นายสุวิชญ  โยทองยศ (พ.ศ. 2544-2548) 

 ภูมิลําเนาโดยการเกิดที่จังหวัดขอนแกน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา

บริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในฟลิปปนส (University of Northern Philippines) กอนเขาสูสนาม

การเมือง เคยรับราชการครูมากอนและเปนผูทํากิจกรรมการเมืองครูมาหลายระดับ เชน ดํารงตําแหนง

นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดเลย เปนตน มีวาระดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงสมัยเดียว

และเคยดํารงตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย 

 เปนนักการเมืองท่ีมีความมุงม่ันพยายามสูงมาก โดยไดลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

หลายคร้ังนานกวา 10 ป จึงมีโอกาสไดรับเลือกตั้ง โดยปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จเกิดมาจาก

ความพยายามในการเดินหาเสียง โดยใชการปราศรัย พบปะผูคน และติดโปสเตอรเปนวิธีการหลัก นอก

จากนั้นไดนําวิธีการผูกเส่ียว (เพ่ือนท่ีผูกพันรักใครกันของอีสาน) มาใชในการหาเสียง จะมีเส่ียวอยูทุก

หมูบาน ประกอบกับเปนคนท่ีพูดจาดี มีความเปนกันเองกับทุกคน และเพ่ือน ๆ ในวงการครูใหความ

ชวยเหลือจึงไดรับเลือกตั้งในชวงเปน ส.ส. และชวงหาเสียงจะทําใหวิถีชีวิตกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาว

บาน เชน กินอาหารเหมือนชาวบาน การแตงกายใชสไตลชาวบานมีผาขาวมาคาดพุงเสมอ ซึ่งนักการ

เมืองคนอ่ืน ๆ ไมมีบุคลิกเชนนี้ แตเนื่องจากเปนนักการเมืองท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ไมมีธุรกิจ

ครอบครัวรองรับในขณะท่ีความคาดหวังของประชาชนตอ ส.ส. ในเชิงระบบอุปถัมภมีมาก ทําให

คะแนนนิยมของนายสุวิชญ  โยทองยศ ลดลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับมีขาวลือท่ีทําใหเกิดความเส่ือม

เสียช่ือเสียงเกิดข้ึนหลายเร่ือง นอกจากนั้นการบริหารจัดการทางการเมืองในพ้ืนท่ีเลือกตั้งไมมีระบบท่ีดี

ไมมีมืออาชีพมาชวย ประกอบกับเครือขายนักการเมืองในระดับทองถ่ินใหการสนับสนุนนอยทําใหไมได

รับเลือกตั้งในคร้ังตอ ๆ มา 

 24) นางนันทนา  ทิมสุวรรณ (พ.ศ. 2548-2549) 

 มีภูมิลําเนาโดยการเกิดท่ีชลบุรี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาไทยคดีศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดสมรสกับนายธนเทพ  ทิมสุวรรณ อดีต ส.ส. จังหวัดเลยสองสมัย กอนลง

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เคยมีประสบการณเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลยมากอน โดย

เปน ส.จ.เพียงสมัยแรกก็ไดรับการแตงตั้งเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลย 

 ในดานการเมืองนอกจากจะเปนนักการเมืองทองถ่ินมากอนแลวยังเปนผูชวยงานของ

สามี ซึ่งเปน ส.ส. มากอนอีกดวย ทําใหสามารถเขาใจสภาพการเมืองไดดี สําหรับความสําเร็จทางการ

เมืองเกิดจากเครือขายในระบบอุปถัมภเครือขายของนักการเมืองทองถ่ินและเครือขายผูนําชุมชนท่ีเขม



 

 

แข็งตอเนื่องมาอยางยาวนาน จนมีความเช่ือกันวาในพ้ืนท่ีเลือกตั้งของตระกูลทิมสุวรรณสงใครลงสมัคร

ก็ชนะ โดยมีคําสัญลักษณท่ีใชเรียกหรือกลาวถึงกันในทางการเมืองของตระกูลนี้วา “บานใหญวังสะพุง”  

 25) นางจันทรเพ็ญ  แสงเจริญรัตน  (พ.ศ. 2548-2549) 

 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยในคราวเลือกตั้งท่ัวไปวันท่ี 6 กุมภาพันธ 

2548  สังกัดพรรคไทยรักไทย มีภูมิลําเนาเกิดท่ีจังหวัดเลย สําเร็จการศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศา

สตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ครอบครัวประกอบอาชีพธุรกิจ มีกิจการรับเหมากอสราง ปม

น้ํามันและโรงโมหินในจังหวัดเลย กอนสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. เคยดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองเลยมากอนหนึ่งสมัยและเคยเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลยสองสมัย กลาวไดวาเปน

บุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธดีและเขาถึงกลุมประชาชนไดดี และเปนผูสนับสนุนงานดานการเมืองของสามีท่ี

เปนอดีต ส.ส. ตลอดมา ตอมาเม่ือสามีพายแพการเลือกตั้งจึงไดลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แทนสามีและ

ไดรับเลือกตั้งในคร้ังแรกที่ลงสมัคร โดยไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากลุมพอคา นักธุรกิจหลายสาขา

ในจังหวัดเลย ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังแรกพรรคไทยรักไทยในเขตเลือกตั้งท่ี 4 จังหวัดเลย

กลาวไดวา คอนขางเหนือความคาดหมายของประชาชน เนื่องจากนางจันทรเพ็ญ  แสงเจริญรัตน ถือได

วาเปนคนท่ีไมคุนเคยกับพ้ืนท่ีในเขตเลือกตั้งนี้มากอน แตไดรับการสนับสนุนจากนายพินิจ  จารุสมบัติ 

เพราะเปนนักการเมืองท่ีอยูในกลุมนี้ใหลงสมัครรับเลือกตั้งอยางกะทันหันแทนอดีต ส.ส. คนเดิมคือ 

นายสุวิชญ โยทองยศ ท่ีกระแสความนิยมทางการเมืองลดลง 

 ความสําเร็จในการดํารงตําแหนงทางการเมืองมาจากการสรางความสัมพันธในเชิง

อุปถัมภและความเขมแข็งทางการเงิน โดยจะบริหารจัดการสรางความนิยมโดยผานทางผูนําชุมชน ผู

ใหญบาน กํานันและนักการเมืองทองถ่ิน ซึ่งความสัมพันธระหวางกันเกิดจากการใหความชวยเหลือดาน

การเงินแกผูนําทองถ่ินดวยจํานวนเงินคอนขางสูง และมักมีกิจกรรมสัมพันธกับหัวคะแนน ผูนําชุมชน

หลายรูปแบบ เชน การจัดรถทัศนศึกษา การจัดเล้ียงสังสรรค การใหเงินจัดกิจกรรมในชุมชน  เปนตน 

3.3 กรณีศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังที่ 18  วันที่ 2 กรกฎาคม 2538  

 การเลือกตั้งคร้ังนี้เปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ เนื่องจากเปนจุดเร่ิมตนของธนกิจการเมือง โดยกลุม

ทุนทองถ่ิน  มีจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 384,445 คน มีผูมาใชสิทธิลงคะแนน  256,005 คน คิด

เปนรอยละ 66.59  

การเลือกตั้งคร้ังนี้แบงเปน 2 เขตเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งท่ี  1  ประกอบดวยอําเภอเมือง 

อําเภอเชียงคาน อําเภอนาแหว อําเภอดานซาย อําเภอทาล่ี อําเภอภูเรือ และอําเภอภูหลวง มีจํานวน

ประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้ง  194,217 คน มีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง  12 คน ผูท่ีไดรับการเลือกตั้ง

เปน ส.ส.  2 คน ไดแก พลเอกอาทิตย กําลังเอก พรรคชาติพัฒนา(63,450 คะแนน) และนายสมศักดิ์  

แสงเจริญรัตน พรรคประชาธิปตย (57,802 คะแนน) มีอดีต ส.ส. ในการเลือกตั้งท่ีผานมาสอบตก 

โดยไดคะแนนในลําดับท่ี  4 (29,446 คะแนน) คือ นายวัชรินทร เกตะวันดี พรรคประชาธิปตย อยูใน

กลุมรวมฝายคานท้ังคู  



 

 

3.3.1  กลยุทธการหาเสียงของผูสมัครที่ไดรับเลือกตั้งและผูมีคะแนนนิยมดีในพ้ืนที่เขต

เลือกตั้ง 

  หมายเลข  1  นายวัชรินทร  เกตะวันดี อดีตผูแทนราษฎรเลย  5 สมัย ใชกลยุทธหา

เสียงโดยการติดโปสเตอรตามพื้นท่ีตาง ๆ ใชรถแหปาย เปดสปอรตบันทึกเสียงตามหมูบานตาง ๆ การ

ปราศรัยหาเสียงตามชุมชนโดยเสนอวา หากไดเปน ส.ส. จะนํางบประมาณมาพัฒนาจังหวัดเลย เชน ทํา

ถนน 4 เลน เปนตน 

 หมายเลข  2  นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน พรรคประชาธิปตย เนื่องจากเปนนักธุรกิจ

และลงสมัคร ส.ส. เปนคร้ังแรก แมเคยเปน ส.จ. เขตอําเภอเมืองเลยมากอน แตไมมีความถนัดในการ

ปราศรัยจึงไดใชเครือขาย ส.จ. ในเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้งเปนฐานและไดใชกลยุทธในการสรางคะแนนนิยม

หลายรูปแบบ ซึ่งประชาชนวิพากษวิจารณกันมากวาเปนไปตามท่ีกฎหมายเลือกตั้งไดกําหนดไวหรือไม 

เชน การแจกเส้ือท่ีมีช่ือดานหนา ดานหลัง การแจกแกวน้ําสลักช่ือ การแจกถวยชาม  จานขาวท่ีมีช่ือผู

สมัคร เปนตน 

 หมายเลข  7  พลเอกอาทิตย กําลังเอก พรรคชาติพัฒนา เนื่องจากเปนบุคคลท่ีมีช่ือ

เสียงและเปน อดีต ส.ส. มากอน และเปนผูท่ีใชงบ ส.ส. พัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง จึงมีคะแนนนิยม

ดี ใชโปสเตอรปดตามท่ีตาง ๆ  มีคัตเอาทขนาดใหญติดตั้งตามชุมชนและริมถนนท่ีเปนทางแยกแตไม

เนนการใชเวทีปราศรัยและไดรับเลือกตั้งในคร้ังนี้ 

 หมายเลข  9  นายสุวิทย  โยทองยศ พรรคนําไทย จะชูภาพลักษณของหัวหนาพรรควา

เปนผูมีความรูดานเศรษฐกิจ คือ นายอํานวย วีรวรรณ ในการเลือกตั้งคร้ังนี้มีคะแนนลําดับท่ี  3 

(39,680 คะแนน) โดยหัวคะแนนสวนใหญจะเปนขาราชการครู เนื่องจากวา นายสุวิทย โยทองยศ เคย

เปนผูนําในองคกรครูในระดับจังหวัดมากอน 

 ในการเลือกตั้งคร้ังนี้มีผูสมัคร รับเลือกตั้งสังกัดพรรคความหวังใหมไดใหขอมูลวา ได

รับเงินคาใชจายมาคร้ังแรก 5 ลานบาท เพ่ือนํามาสรางฐานโดยจัดตั้งแกนนําชุมชน แตเนื่องจากพรรค

จายเงินใหลาชา ใกลวันเลือกตั้งเม่ือติดตอจัดตั้งแกนนําและหัวคะแนน ไมสามารถหาแกนนําไดครบ

ตามจํานวนเปาหมาย เนื่องจาก หัวคะแนนปฏิเสธท่ีจะรับเงิน โดยใหเหตุผลวาไดรับเงินจากผูสมัครท่ี

เปนนักธุรกิจคนหนึ่งไวกอนแลว หลังจากนั้นเม่ือกอนถึงกําหนดวันลงคะแนนประมาณ 2 ถึง  3 วัน ผู

สมัครทานนี้ไดนําไปจายใหชาวบานในเขตตําบลธาตุ ประชาชนไดปฏิเสธท่ีจะรับเงินท่ีจายใหหัวละ 100 

บาท โดยใหเหตุผลวา รับเงินของผูสมัครหมายเลขอ่ืนไวแลว จึงไมขอรับเงินของผูสมัครคนนี้อีก เพราะ

หากรับเงินแลวไมลงคะแนนใหก็จะเปนบาปเปนกรรม 

 3.3.2  กลยุทธการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีคะแนนนิยมดีในพ้ืนที่เลือกตั้ง 

ที่  2 

 มีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง  10 คน ผูสมัครท่ีเปนจุดเดนอยูในความสนใจของประชา

ชนไดแก หมายเลข  1 นายปรีชา เรงสมบูรณสุข พรรคกิจสังคม ผูสมัครเคยเปน ส.ส. ในเขตน้ีหลาย

สมัย ในชวงท่ีเปน ส.ส. อยูจะไดรับงบ ส.ส. พัฒนาจังหวัดจัดซื้อโตะ เกาอ้ี เต็นท หอกระจายขาวใหกับ



 

 

ชุมชน ออกพบปะประชาชนตามงานบุญอยางสมํ่าเสมอ และจะใหเงินชวยเหลือรวมท้ังจัดหามหรสพให

ดวย ในชวงหาเสียงจะติดปายโฆษณา คัตเอาทขนาดใหญ มีรถกระจายเสียง ใหเงินสนับสนุนกลุมแม

บานทํากิจกรรม มีรถบริการรับสงศพ บริจาคโลงศพ ใหน้ําดื่มบริการ เม่ือสังเกตการณในชวงเลือกตั้ง

พบวา ในเขตเลือกตั้งบานเรือนบางสวนจะติดโปสเตอรหาเสียงของผูสมัครเพียงคนเดียว 2 ถึง 3 ใบ ไม

พบเห็นโปสเตอรของผูสมัครคนอ่ืน ภายหลังการเลือกตั้งพรรคกิจสังคมไดเปนพรรครวมรัฐบาล 

 หมายเลข  7 นายพินิจ สิทธิโห พรรคชาติพัฒนา เคยเปนอดีต ส.ส. ในเขตนี้มา 1 

คร้ัง  ในการหาเสียงจะเนนการปราศรัยเปนหลัก โดยเสนอวาหากไดเปน ส.ส. จะแกปญหาประชาชนท่ี

เปนปญหามากอน เชน จะลดดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) จากรอยละ 

12.5 ใหเหลือรอยละ 6 จะประกันราคาปุย จะใหมีโรงปุยแหงชาติ จะผลักดันใหเกิดสภาเกษตรแหง

ชาติ จะใหเกษตรกรมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เปนตน ภายหลังการเลือกตั้งอยูในกลุมพรรครวม

ฝายคาน 

 หมายเลข  5  นายทศพล สังขทรัพย พรรคชาติไทย เคยเปน ส.ส. เขตนี้มากอน การ

หาเสียงจะใชช่ือเสียงของพอมาอางอิง ในชวงเปน ส.ส. เขตน้ีไดนํางบประมาณ ส.ส. มาจัดทําเต็นท ซื้อ

เกาอ้ี จัดทําศาลาพักผูโดยสาร (บนหลังคาจะช่ือมี ส.ส. ทศพล สังขทรัพย) ในการหาเสียงคร้ังนี้ถูกคู

แขงปราศรัยโจมตีเร่ืองความเก่ียวพันกับโรงโมหินท่ีตําบลผานอย ซึ่งเปนเหตุการณความขัดแยงท่ี

ประชาชนสนใจมาก 

 3.3.3  การซื้อเสียงในเขตเลือกตั้ง 1 และ 2 ในการเลือกคร้ังวันที่ 2 กรกฎาคม  2538 

 จากการศึกษาเอกสารบันทึกเหตุการณในการเลือกตั้งคร้ังนี้  พบวา มีการซื้อเสียงในรูป

แบบ     ตาง ๆ  ในหลายอําเภอท้ัง  2 เขต เลือกตั้งดังนี้ 

 อําเภอเมือง ผูสมัคร ส.ส. จะไดหัวคะแนนหน่ึงคนรับผิดชอบ 50 ครัวเรือน มีการนํา

สําเนาทะเบียนบานมาวิเคราะหคะแนนและความตองการของประชาชน มีการจัดเล้ียงสังสรรคเปนกลุม 

ๆ ตามจุดท่ีกําหนดไว และกอนวันลงคะแนนจะจายเงินซื้อเสียงคนละ 200 ถึง  300 บาท 

 อําเภอเชียงคาน มีขอมูลการซื้อเสียงในหลายตําบล เชน ตําบลเชียงคาน บุฮม นาซาว 

นาบอนและธาตุ เปนตน โดยผูสมัครจะซื้อหัวคะแนนที่เปนผูนําทองถ่ินผานนายหนาติดตอใหมาพบกับ

ผูสมัคร ส.ส. หลังจากนั้นผูสมัคร ส.ส. จะจัดประชุมเปนชุด ๆใหหัวคะแนนไปจดช่ือผูมีสิทธิลงคะแนน

แลวนํามาเบิกเงิน เพ่ือนําไปจายใหประชาชนตามรายช่ือโดยแตละหมูบานจะจายเงินไมเทากัน ซึ่งหากผู

สมัครมีคะแนนนิยมอยูในพ้ืนท่ีนั้นจะจายเงินคนละ 200 บาท ถึง  300 บาท แตหากคะแนนนิยมต่ําจะ

จายเงินถึงคนละ 500 บาท นับวาเปนจํานวนเงินท่ีสูงข้ึนมาจากการซื้อเสียงในคร้ังกอน ๆ มากกวา  3 

เทาตัว 

 อําเภอนาดวง พบการซื้อเสียงในหลายตําบล เชน ตําบลนาดอกคํา ทาสะอาด นาดวง 

ทาสวรรค เปนตน การจายเงินเขตอําเภอนี้คอนขางต่ํา โดยจายเพียง  50 บาทถึง  100 บาท ผูสมัคร

บางรายมีอาชีพรับเหมากอสรางทําถนนก็จะนําเคร่ืองมือมาซอมแซมถนนให มีการแจกสุราและเล้ียง

อาหารหลายชุมชน คะแนนนิยมของผูสมัครในอําเภอนี้จะเกาะกลุมกัน 2 ถึง 3 คน แตในข้ันตอนการลง



 

 

คะแนนประชาชนจะลงคะแนนใหกับผูจายเงินและลงคะแนนใหแกผูสมัครตามท่ีผูนําทองถ่ินช้ีนําให

เลือก 

 อําเภอปากชม พบพฤติกรรมการซื้อเสียงและแจกส่ิงของในหลายตําบล เชน ตําบล

หวยบอซืน ตําบลเชียงกลม ตําบลปากชม เปนตน การซื้อเสียงจะมีผูนําชุมชนท่ีเปนหัวคะแนนจดช่ือผูมี

สิทธิเลือกตั้งแลวนําเงินมาจายตามรายช่ือกอนวันลงคะแนนหนึ่งวัน  เปนเงิน 50 บาทถึง  100 บาท 

นอกจากนั้นในหนึ่งสัปดาหกอนวันลงคะแนนจะมีการฆาวัว ควาย หมู มาจัดเล้ียงกัน 

 อําเภอภูหลวง พบพฤติกรรมการซื้อเสียงแจกส่ิงของในหลายตําบล เชน ภูหอ หนอง

คัน หวยสีเสียด แกงศรีภูมิ เลยวังไสย เปนตน หัวคะแนนท่ีเปนผูนําชุมชนจะมาจดรายช่ือผูมีสิทธิลง

คะแนนแลวนําเงินมาจายใหในวันกอนการเลือกตั้งหนึ่งวัน (คืนหมาหอน) เปนเงินคนละ 50 บาทถึง  

100 บาท แตกตางไปตามคะแนนนิยมในพื้นท่ี หากคะแนนนิยมดีจะจายนอย มีการแจกส่ิงของกอน

แจกเงิน 

 อําเภอวังสะพุง พบพฤติกรรมการซื้อเสียงในตําบลศรีสงคราม ตําบลผานอย ในเขต

อําเภอนี้จะมีการแขงขันกันสูงมาก ดังนั้นหัวคะแนนของผูสมัครแตละคนจะแยกกันอยางชัดเจน มีการ

แจกเส้ือ แกวน้ํา ถวยชาม หลายหมูบาน การแจกเงินจะสูงถึงคร้ัง  100 บาทถึง  200 บาท และใน

ตําบลมีการแจก 2 คร้ัง เพ่ือใหม่ันใจในคะแนนท่ีจะไดรับเลือก ในเขตนี้มีพฤติกรรมท่ีไมพบในเขตอ่ืน 

ๆ  เชน ชาวบานจะรวมตัวกันหาถึงสิบครอบครัวจดช่ือไปขอรับเงินเอง โดยตรงจากผูสมัครโดยไมผาน

หัวคะแนน 

 ขอสังเกตการเลือกตั้งคร้ังนี้  มีขอสรุปท่ีสําคัญดังนี้ 

  1.  มีพฤติกรรมการกระทําผิดตามกฎหมายเลือกตั้งของผูสมัครบางคน เชน การแจก

เส้ือ แจกแกวน้ํา แจกถวยชาม (มีช่ือผูสมัคร) แตปจจัยท่ีมีผลตอการไดรับเลือกตั้งของผูสมัครบางคน

เปนการใชเงินซื้อหัวคะแนนและซื้อเสียงของประชาชน 

 2.  บุคคลท่ีผูสมัครใชสรางความนิยมและเปนทีมงานหาเสียงใหแกผูสมัครมากท่ีสุด 

คือ ผูนําทองถ่ิน และผูใหญบาน กํานัน 

 3.  เม่ือวิเคราะหเหตุผลท่ีใชเงินซื้อเสียงนาจะมาจากสาเหตุท่ีผูสมัครใหม เปนนักธุรกิจ 

ท่ีมีเงินแตไมคุนเคยพ้ืนท่ี เม่ือตองการชนะการเลือกตั้งตองใชเงินซื้อเสียง เพราะไมมีเวลาคลุกคลีกับ

ชาวบานกอนการเลือกตั้ง อีกท้ังไมมีทักษะการปราศรัยหาเสียงบนเวที 

 4.  ผูสมัครท่ีเปนผูมีเงินทุนมาก นิยมใชการบันทึกเสียงบอกช่ือผูสมัคร ช่ือพรรค และ

หมายเลขผูสมัครโดยใชรถติดปายโฆษณาและกระจายเสียงจํานวนหลายคัน หรือใชคัตเอาทใหญและ

โปสเตอรขนาดใหญติดตามสถานท่ีแหลงชุมชนและบริเวณทางแยก 

 5.  การเลือกตั้งคร้ังนี้เร่ิมใชการพนันขันตอมาชวย โดยมีการพนักตอรอง 2 กรณี คือ 

ใครจะไดรับเลือกตั้งและมีคะแนนตางกันเทาใด 

 



 

 

3.4  กรณีศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังที่ 19  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2539  

 จากผลการศึกษา พบวา ในชวงระหวางป พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2538 แรงงานสวนใหญใน

จังหวัดเลย ยังเปนแรงงานภาคเกษตร คิดเปนรอยละ 70 ถึงรอยละ 75 รายไดเฉล่ียของประชากรตอ

หัวในป 2537 19,584 บาทตอคนตอป สูงเปนอันดับท่ี 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในดานการ

เมือง ภายหลังรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี  ยุคพรรครวมฝายคานท่ีมีพรรค

ประชาธิปตยเปนแกนนํา อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและไดยุบสภาเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2539 

ภายหลังการอภิปรายไมไววางใจยาวนานถึง  6 วัน ในการเลือกตั้งคร้ังนี้มี ส.ส. ยายพรรคกันมาก เกิด

การแขงขันทางการเมืองเปน  2 ข้ัว คือ ข้ัวประชาธิปตยกับข้ัวความหวังใหม 

 สําหรับการเลือกตั้งในจังหวัดเลย แบงเขตเลือกตั้งเปน 2 เขต โดยเขตเลือกตั้งท่ีหนึ่งมีผูมีสิทธิ

เลือกตั้งจํานวน 197,684 คน มาใชสิทธิลงคะแนนรอยละ 75.15 ผูไดคะแนนมาเปนอันดับหนึ่ง คือ 

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด พรรคชาติพัฒนา (109,880 คะแนน) อันดับท่ีสอง นายสมศักดิ์ แสงเจริญ

รัตน พรรคประชาธิปตย (84,488 คะแนน) ในขณะท่ีพลเอกอาทิตย กําลังเอก ไดอันดับท่ีสาม 

(56,925 คะแนน) สวนในเขตเลือกตั้งท่ี  2  มีผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  193,829 คน มาใชสิทธิลง

คะแนนรอยละ 66.14 ผูไดรับเลือกตั้งโดยมีคะแนนมากเปนอันดับหนึ่งคือ นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 

พรรคความหวังใหม (79,900 คะแนน) และลําดับท่ีสอง คือ นายปรีชา เรงสมบูรณสุข พรรคกิจสังคม 

(72, 403 คะแนน) ในขณะลําดับท่ี 3 คือ นายพินิจ สิทธิโห พรรคชาติพัฒนา (53,582 คะแนน) ใน

เขตเลือกตั้งท่ีสองนี้มีขอสังเกตสําหรับการเลือกตั้งคร้ังนี้ คือ คะแนนของผูท่ีไดลําดับท่ี 1 ถึง 3 จะสูง

มากในทุก ๆ  เขตเลือกตั้ง มีสัดสวนคะแนนตางจากลําดับท่ี 4 ถึงลําดับท่ี 10 มากกวา  10 เทา โดยที่

กลุมคะแนนมากจะเกาะกลุมนํา 3 คน และมีคะแนนท้ิงหางมากในทุกเขตเลือกตั้ง 

 ขอสังเกตการเลือกตั้งคร้ังนี้มีขอสรุปท่ีสําคัญดังนี้ 

 1.  ในเขตเลือกตั้งท่ี 1 มีผูสมัคร 8 คน จาก  4 พรรคการเมือง ซึ่งเม่ือนํามาจัดกลุมจะแบงได

เปน 3 กลุมคือ 

 1.1  กลุมอํานาจทางการเมืองเกา เปนกลุมผูสมัครท่ีมีอํานาจทางการเมืองดวยการเปนอดีต 

ส.ส. ในเขตเลือกตั้งมาหลายสมัย ประกอบดวย พลเอกอาทิตย กําลังเอก และนายวัชรินทร เกตะวันดี 

 1.2  กลุมนักธุรกิจการเมืองใหม เปนกลุมผูสมัคร ส.ส. ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการเมืองทองถ่ิน 

(ส.จ.) มีฐานการเงินจากอาชีพนักธุรกิจ ไดแก นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน ผูสมัครพรรคประชาธิปตย 

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผูสมัครสังกัดพรรคชาติพัฒนา  ซึ่งผูสมัครในกลุมนี้และไดรับเลือกตั้งท้ังสอง

คน 

 1.3  กลุมผูสนใจการเมือง เปนกลุมผูสมัคร ส.ส. ท่ีมีความสนใจทางการเมืองและลงสมัคร

รับเลือกตั้งเกือบทุกคร้ังแตไมเคยไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นายกิตติชัย กิตติอุดมพิทยา และนายสุวิทย     

โยทองยศ 

 ในเขตเลือกตั้งนี้ผูท่ีมีคะแนนเสียงดีและจากการทําแบบสอบถามคะแนนนิยม คาดวา ผูไดรับ

การเลือกตั้งคอนขางแนนอน คือ พลเอกอาทิตย กําลังเอก อดีต ส.ส. สวนลําดับท่ีสองมีคะแนนนิยม



 

 

ใกลเคียงกันคือ นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน อดีต ส.ส. และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผูสมัครใหม ใน

ขณะท่ีเขตเลือกตั้งนี้มี ส.ส. ไดเพียงสองคน ดังนั้น ผูสมัครจึงตองใชกลยุทธหลากหลายมาหาเสียง เพ่ือ

ใหไดรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ซึ่งเปนผูสมัครใหมและไมมีฐานคะแนนเสียงเดิม

ในเขตเลือกตั้งนี้ ซึ่งในชวงแรก ๆ จะหาเสียงโดยอิงคูกับพลเอกอาทิตย กําลังเอก เพราะเปนผูมีช่ือเสียง

และเปนอดีต ส.ส. เขตนี้ จะเห็นไดจาก การมีโปสเตอร มีรูปถายคูกันเพราะสมัครพรรคเดียวกัน แตตอ

มาชวงใกลถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเห็นภาพโปสเตอรของนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด เพียงคน

เดียว และมีกระแสขาวการซื้อเสียงของผูสมัครบางคนมากข้ึน ในขณะที่นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน ได

วาจางบริษัทโฆษณามาจัดทําการประชาสัมพันธให มีการแตงเพลงประจําตัวข้ึนมา โดยการดัดแปลงเนื้อ 

กลาวถึงคุณลักษณะท่ีดีของนายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน ใชทํานองเพลงส่ังนางของมนตสิทธิ์ คําสรอย ซึ่ง

โดงดังมากในชวงเวลานั้น ในการหาเสียงจะใชเพลงท่ีแตงข้ึนนี้โฆษณากระจายเสียงกับรถแหปายจํานวน

มากออกตะเวนทุกตําบล ในสวนของนางพวงเพ็ชร ก็ไดใชเพลงพรรคชาติพัฒนาเปนหลักในการประชา

สัมพันธ ในชวง 2 อาทิตยหลังสุดมีขาวและกระแสการใชเงินมากข้ึนโดยมีขาววาในเขตอําเภอเมืองจะมี

การซื้อเสียงกันหมายเลขละ 300 ถึง 500บาท ในขณะที่เขตอําเภอรอบนอกราคาหมายเลขละ 200ถึง 

300 บาท โดยมีจุดหนึ่งนาสังเกตวามี พลเอกอาทิตย กําลังเอก เพียงผูเดียวท่ีประชาชนใหขอมูลวาไม

ซื้อเสียงผูสมัครคนอ่ืน ๆ มีกระแสการใชเงินท้ังส้ิน ในชวงของประชาชนท่ีรับเงินจากหัวคะแนนผูสมัคร

ใหเหตุผลวาใครก็ตามยากจะเปน ส.ส. ก็ตองใหเงินแกประชาชนดวยเพราะ ส.ส.เขาไปก็ไดรับประโยชน

จากการประกอบธุรกิจอยูแลว ประชาชนเลือกใครเขาไปก็ไมแตกตางกัน  นอกจากขาวสารเก่ียวกับการ

ใชเงินซื้อเสียงแลวยังมีขาวการทําลายโปสเตอรของผูสมัครดวยโดยมีขาวการรับซื้อโปสเตอรของผูสมัคร

ท่ีเปนผูแขงขันแผนละ 100 บาทใครก็ตามที่ฉีกโปสเตอรของผูสมัครคูแขงขันสามารถนําไปแลกเปนเงิน

ได ในเขตตําบลที่อยูรอบนอกบานหลังใดท่ีติดโปสเตอรของผูสมัครคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว จะได

รับคาตอบแทนดวยราคาโดยเฉล่ียอยูระหวางบานละ 500 ถึง 1,000 บาท ในสวนของผูสมัครบางคน

จะทําสติ๊กเกอรหาเสียงและปายโฆษณาขนาดเล็กติดหรือแขวนไวกับรถโดยสารประจําทางโดยไดรับคา

ตอบแทนคันละ 500 ถึง 1,000บาท  ตลอดเวลาจนเสร็จส้ินการเลือกตั้ง  ตลอดระยะเวลา 1 เดือน

กอนการเลือกตั้ง มีการจัดทําใบปลิวโจมตีเร่ืองสวนตัวของนางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด  ออกแจกจายโดย

ท่ัวไปในเขตเมืองและเขตชุมชนใหญ  การหาเสียงใชวิธีการปราศรัยมีนอยมากกอนชวงวันเลือกตั้งท้ัง           

นายสมศักดิ์และนางพวงเพ็ชรจะมีการเปดสํานักงานไวตอนรับหัวคะแนนและประชาชน  มีการบริการ

อาหารเชา  อาหารกลางวันและอาหารเย็น อาหารวางตลอดเวลา ดังนั้นท่ีสํานักงานระยะนี้จะพบเห็นชาว

บานนั่งรถโดยสาร รถสวนบุคคล ท้ังท่ีเปนรถกระบะและรถบรรทุกมารับประทานอาหารท่ีสํานักงานของ

ผูสมัครเปนจํานวนมากโดยเฉพาะท่ีสํานักงานของนางพวงเพ็ชร จะมีประชาชนเขาออกอยูตลอดเวลาตั้ง

แตชวงเชาถึงเวลาประมาณ  21.00 น . ในสวนความสัมพันธกับประชาชนท้ังนายสมศักดิ์ และ            

นางพวงเพ็ชร มีลักษณะเดียวกันคือไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) เนื่องจากเคย

ทํางานในสวนนี้มากอนโดยนายสมศักดิ์เคยเปน ส.จ. เขตอําเภอเมืองเลย และนางพวงเพ็ชร เคยเปน 

ส.จ.เขตอําเภอ ภูเรือ นอกจากนั้นยังโยงใยไปถึงการสรางเครือขายผูกพันกับธุรกิจรายยอยในกลุมผูรับ

เหมาในทองถ่ินดวย 



 

 

 สําหรับรูปแบบการซ้ือเสียงในเขตเลือกตั้ง ท่ี 1 มีความหลากหลายวิธีการท่ีมีความเดนชัด

และนาสนใจไดแก การใหผลตอบแทนในลักษณะจางงานในทองถ่ินดวยคาจางสูงโดยกลุมนักการเมือง

ซึ่งตอมาลูกจางเหลานี้จะพัฒนาเปนหัวคะแนนของผูสมัคร ส.ส. โดยในชวงเลือกตั้งก็จะจายเงินซื้อเสียง

อีกคร้ังหนึ่งโดยผูประสานงานในระดับจังหวัดและตําบล  นอกจากนั้นมีการนําหัวคะแนน  แกนนําหมู

บานไปทัศนศึกษาท้ังนอกเขตและในเขตเลือกตั้ง มีการจัดประชุมเพ่ือใหหัวคะแนนและแกนนําหมูบาน

ตางอําเภอ ตางตําบลพากันมาพบปะพูดคุยปญหาและแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน  โดยจุดสรุปจะมาอยูท่ี

แกนนําทุกคนมีความเห็นตรงกันวา ส.ส. เจาของโครงการเปนผูท่ีมีคุณงามความดี  ชวยเหลือประชาชน 

ดังนั้นเม่ือจะลงคะแนนก็จะลงคะแนนเลือก ส.ส. ทานนี้ ย่ิงไดรับเงินอีกดวยก็จะย่ิงเช่ือม่ันในคะแนน

เสียงท่ีไดมากข้ึนสวนผูสมัคร ส.ส. อีกทานซึ่งเปนคนท่ีมีความผูกพันกับประชาชนในพ้ืนท่ีนอย เพราะ

เพ่ิงจะเขามามีบทบาททางการเมืองเพียงปเศษ  ก็จะทุมเงินเพ่ือเปนคาใชจายสูงมาก การซื้อเสียงจะใช

เงินเปน 2 สวน คือ สวนหนึ่งจะซื้อผูนําชุมชนและผูนําหมูบาน สวนท่ี 2 จะซื้อเสียงประชาชนโดยการ

จายเงินโดยตรงไมผานหัวคะแนนและแกนนําหมูบาน โดยเช่ือม่ันวาหากประชาชนไดรับเงินโดยตรงทั่ว

ถึง ดวยจํานวนเงินท่ีพอใจก็จะไดรับเลือกตั้ง ดังนั้นทีมจายเงินจะเปนตัวแทนของผูสมัครจะเขามาสมัคร

อยูในหมูบานกอนการเลือกตั้งโดยคนกลุมนี้จะไมใชคนในพ้ืนท่ีแตจะประสานงานกับประชาชนผานแกน

นําหมูบานมีการตกลงราคาท่ีตองจายใหประชาชน ซึ่งราคาจะแตกตางกันไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกัน เชน 

ในเขตชุมชนเมืองคนละ 500 บาท ในเขตพ้ืนท่ีนอกเมือง คนละ 200 ถึง 300 บาท นอกจากนี้เขตท่ีมี

การแขงขันสูงและผูสมัครมีฐานคะแนนนอยราคาซื้อเสียงก็จะสูงข้ึนดวย  การจะจายใหใครเทาไรแกนนํา

หรือผูนําหมูบานจะทําหนาท่ีเปนเพียงผูประสานงานการรับเงินการช้ีเปาหมายและการใหการรับรอง

จํานวนบุคคลเทานั้น หนาท่ีการจายเงินเปนของตัวแทนผูสมัคร เม่ือรับเงินไปก็จะถูกหัวคะแนนจดช่ือ

และที่อยูไวเพ่ือเปนหลักฐานของการรับเงินและการลงคะแนนอีกท้ังยังใชเพ่ือตรวจสอบผลในภายหลัง 

การเลือกตั้งดวย การจายเงินตองจายกอนวันลงคะแนนเสียงประมาณ 1-2 วัน ในบางหนวยเลือกตั้งจะ

มีการจายเงินหนาหนวยเลือกตั้งกอนจะเขาคูหาลงคะแนน เชนเดียวกับพฤติกรรมการซื้อเสียงในเขต

เลือกตั้งท่ี 2 โดยเปาหมายการซื้อเสียงจะซ้ือประมาณ 150,000คะแนน ดังนั้นหากซ้ือเสียงดวยจํานวน

เงินเฉล่ีย 200 บาทตอคนจะตองใชเงินซื้อเสียงประชาชนโดยตรงประมาณ 30 ลานบาท นอกจากนี้ยังมี

คาใชจายอ่ืน ๆ อีก เชน คาเชารถประชาสัมพันธประมาณวันละ 500 บาทตอคัน มีผูใหขอมูลวาตองใช

รถไมนอยกวา 40 คัน เวลาประมาณ 30 วัน มีคาใชจายสวนนี้ประมาณ 600,000บาท คาตอบแทนหัว

คะแนน แกนนําหมูบานท้ังกอนและหลังการเลือกตั้งใชจายเงินประมาณหาลานบาท คาใชจายทีมงาน 

คาจางติดโปสเตอร คาน้ํามันเช้ือเพลิง  คาเล้ียงตอนรับประชาชนและแกนนําหมูบาน คาคัตเอาท คา

ปายโฆษณา ในสวนนี้รวมกันประมาณหาลานบาทดังนั้นผูใหขอมูลประมาณการวาผูสมัครท่ีไดรับการ

เลือกตั้งตองจายเงินเพ่ือการเลือกตั้งคร้ังนี้ไมต่ํากวา 40 ลานบาทตอคน  ในสวนท่ีเปนผูสมัครท่ีใชเงิน

ซื้อเสียง 

 2.  ในเขตเลือกตั้งท่ี 2 มีผูสมัครจํานวนท้ังส้ิน 12 คนจาก 6 พรรคการเมืองซึ่งนํามาจัดกลุม

จะแบงได 3 กลุมคือ 

  2.1  กลุมผูสมัครท่ีมีความตั้งใจและความหวังวาจะไดรับเลือกตั้ง ประกอบดวยผูสมัคร

ใหมสังกัดพรรคความหวังใหมหมายเลข 1 นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ สังกัดพรรคชาติพัฒนาหมายเลข 7 



 

 

นายพินิจ สิทธิโห (อดีต ส.ส.) และผูสมัครสังกัดพรรคกิจสังคมหมายเลข 9 นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข

(อดีต ส.ส.) 

 2.2  กลุมผูสมัครท่ีมีความตั้งใจและวางรากฐานไวเพ่ือการเลือกตั้งคร้ังตอไป ประกอบ

ดวยผูสมัครสังกัดพรรคประชาธิปตย หมายเลข 3 พล.อ.อ. วีระ  ศรีประเสริฐและผูสังกัดพรรคพลัง

ธรรม หมายเลข 5 นายคุมพงษ  ภูมิภูเขียว  อาชีพทนายความและเปนนักเคล่ือนไหวเชิงประเด็นปา

ไม-ท่ีดิน 

 2.3 กลุมผูสมัครท่ีไมคาดหวังและไมมีเปาหมายทางการเมืองประกอบดวยผูสมัครคน

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน 

 ผูสมัครในกลุมท่ี 1 จะมีการวางยุทธศาสตรและการสรางเครือขายในชุมชนรูปแบบเดียว

กันคือสรางความสัมพันธกับกลุมองคกรชาวบานในทองถ่ิน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานกลุม

อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง กลุมสหกรณหมูบานเปนตน นอกจากนั้น ยังมีการสรางความสัมพันธกับ

ผูนําชุมชนตาง ๆ ท้ังกํานัน  ผูใหญบาน ครูอาจารย สาธารณสุขตําบล พนักงานอนามัยผดุงครรภ  พระ

ภิกษุ ขาราชการอ่ืน ๆ ผูนําชุมชนเหลานี้จะเปนผูใหการสนับสนุนผูสมัครคนสําคัญเปนผูมีบทบาทอยาง

ย่ิงในการท่ีจะติดตอประสานงานกับสมาชิกสภาจังหวัด(ส.จ.) ของเขตอําเภอนั้น ๆ เนื่องจากสมาชิก

สภาจังหวัดทุกอําเภอจะไดรับการสนับสนุนจากผูสมัคร ส.ส. อีกทอดหนึ่งประกอบกับ ส.จ. เปนบุคคล

ท่ี คลุกคลีคุนเคยกับพ้ืนท่ีซึ่งรูจักบุคคลตาง ๆ ในทองถ่ินเปนอยางดีจึงทําหนาท่ีเปนตัวกลางหรือเปนผู

ประสานงานใหกับผูสมัคร ส.ส. ในชวงการเลือกตั้งผูสมัคร ส.ส. จะจายเงินคาดําเนินการใหกับ ส.จ. ใน

สังกัดของตนเองเปนงวด ๆ เพ่ือให ส.จ.นําไปจายใหกับผูนําชุมชนท่ีใหการสนับสนุนอีกทอดหนึ่ง 

 ในการจายเงินก็มีรูปแบบเดียวกันคือเม่ือผูสมัครไดหมายเลขประจําตัวแลว ก็จะข้ึนปาย

คัตเอาทในท่ีตาง ๆ ท่ีเปนแหลงชุมชน มีการพิมพเอกสารประชาสัมพันธผูสมัครแลวผูประสานงาน

ระหวางผูนําชุมชนกับผูสมัครคือ ส.จ. ก็จะเดินทางไปหาผูนําชุมชนท่ีเปนเครือขายของตนเองพรอมกับ

การจายเงินใหผูนําชุมชนงวดแรกประมาณ 1,000บาท เพ่ือสรางความสัมพันธตอกัน เชนในตําบลนั้นมี

ผูใหญบานก่ีคนท่ีเปนเครือขายของตนเองก็จะจายใหคนละ 1,000 บาทเปนการจายแบบปูพรมหรือ

เรียกอีกอยางหนึ่งวา จายคาองคกร หลังจากนั้นก็จะมีการจายคาองคกรคร้ังท่ี 2 แตในการจายคาองค

กรคร้ังท่ี 2 นั้น จํานวนเงินท่ีจายจะแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ีท้ังนี้ข้ึนกับปจจัยประกอบหลาย

อยางเชน  จํานวนเงินท่ีผูสมัครหมายเลขอ่ืนจาย  จํานวนประชากรท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งความ

นิยมในตัวผูสมัครและคะแนนเสียงท่ีไดรับจากการเลือกตั้งคร้ังท่ีผานมา  การเลือกตั้งคร้ังนี้คาองคกรใน

คร้ังท่ี 2 ก็จะจายไมต่ํากวา 1,000 บาทตอคน การจายคร้ังนี้ก็เหมือนกับการจายคร้ังแรกคือการจาย

แบบใหเปลาและมีการเล้ียงอาหาร เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแกผูสนับสนุนดวย หลังจากนั้นก็สอบถาม ฟง

ขาววาผูสมัครหมายเลขอ่ืนจายคร้ังท่ี 3 จํานวนเทาไร ในการจายคร้ังท่ี3 จะเรียกวาการจายพรอมยิง 

(จายเงิน)  โดยจะจายคาองคกรใหแกผูสนับสนุนอยางต่ํา 1,000 บาท(จํานวนเงินจะแตกตางกันออก

ไปตามปจจัยท่ีกลาวขางตน) และใหผูสนับสนุนหรือหัวคะแนนนําไปจายใหประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนน

อยูท่ีในการควบคุมดูแลของตนเองคนละ 100 บาท (จํานวนเงินนี้แตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ีเชน

เดียวกัน แตอยูระหวาง 100 บาทถึง 500 บาทตอคน) จํานวนเงินสูงสุดท่ีถูกจายจะถูกกําหนดในอัตรา



 

 

เชาของวันลงคะแนนกอนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเขาคูหาเลือกตั้งโดยหลายหนวยเลือกตั้งท่ีการจายเงิน

ซื้อเสียงจะจายบริเวณเขตเลือกตั้ง โดยท่ีเจาหนาท่ีตํารวจหรือผูมีหนาท่ีเก่ียวของมักไมเขาไปขัดขวาง

หรือจับกุม หลังจากผูสมัครไดรับเลือกตั้งแลวมีเงินสมนาคุณพิเศษใหแกหัวคะแนนอีกงวดหน่ึงโดย

จํานวนเงินท่ีจะใหคิดจากจํานวนเสียงท่ีลงคะแนนใหผูสมัครในหนวยเลือกตั้งท่ีหัวคะแนนดูแลอยูคูณ

ดวย 20 เชน หนวยเลือกตั้ง ก ลงคะแนนใหผูสมัครหมายเลข 1  800 คะแนน หัวคะแนนท่ีดูแลหนวย

นั้นจะไดรับเงิน 16,000 บาท นอกจากนั้นยังมีการใหวัวควายเพ่ือเล้ียงฉลองกัน ถาเปนบานหมูเล็กก็จะ

ใหหนึ่งตัว  ถาหมูบานใหญก็ให 2-3 ตัวเปนตน 

 ในสวนท่ีประชาชนเรียกรองใหผูสมัครรับเลือกตั้งชวยเหลือในดานส่ิงกอสรางและ

สาธารณูปโภคในทองถ่ินก็มีมากเชน ขอใหผูสมัครชวยปรับปรุงถนน ปรับปรุงระบบนํ้าของหมูบาน   

เปนตน  นอกจากนั้นยังมีงานการแขงขันกีฬาของหมูบาน กีฬาของกลุมโรงเรียน กีฬาอําเภอ ก็จะขอให

ผูสมัครรับเลือกตั้งสนับสนุนเส้ือแขงขัน อุปกรณการแขงขัน ถวยรางวัลเปนตน ในสวนของกลุมแมบาน

ก็ขอจักรเย็บผา โทรโขง เคร่ืองสํารองไฟ เส้ือใสเปนชุดประจํากลุมหรือเส้ือทีม  เปนตน 

 นอกจากนั้นชวงเวลาท่ีใกลจะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีขาววา ผูสมัครในเขตเลือก

ตั้งท่ี 1 คนหนึ่งซึ่งสนิทสนมเปนผูสมัครใหมในเขตเลือกตั้งท่ี 2 และไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งเปนผู

แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งท่ี 1 ดวยไดสงเงินไปสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตท่ี 2 คนหนึ่งเปนเงิน 

25 ลานบาท และมีสวนทําใหผูสมัครคนนั้นไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรดวยเชนเดียวกัน  โดยมีขอ

ตกลงวาจํานวนเงินดังกลาวนี้ไมตองชดใชคืนแตจะใหเปนหุนสวนในบริษัทของบิดาผูสมัครแทน 

 สําหรับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งคร้ังนี้เกิดจากความนิยม

ในบทบาททางการเมืองมีใหเห็นเดนชัดเพียง 2 พรรคการเมืองคือ พรรคความหวังใหมกับพรรคประชา

ธิปตย โดยประชาชนไดรับทราบขาวสารและบทบาททางการเมืองท้ังสองพรรคทางสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด

รองลงมาเปนส่ือหนังสือพิมพรายวัน วิทยุ และแผนปายคัตเอาทประชาสัมพันธของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ตามลําดับ ผูท่ีช่ืนชมพรรคความหวังใหมพอใจในจุดท่ีตองการใหคนอีสาน(พลเอกเชาวลิต        ยงใจ

ยุทธ) เปนนายกรัฐมนตรี สวนผูท่ีช่ืนชอบพรรคประชาธิปตยพอใจในนโยบายพรรคที่จะสรางความม่ัน

คงใหระบบเศรษฐกิจและเนนความซื่อสัตยของนักการเมือง ผลจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบาง

หนวยเลือกตั้งแสดงใหเห็นถึงความนิยมในพรรคการเมืองไดเปนอยางดีเชนท่ี  ตําบลหวยบอซืน อําเภอ

ปากชม ประชาชนจะลงคะแนนเสียงใหกับผูสมัครในสังกัดพรรคประชาธิปตยเปนจํานวนมากในทุกสมัย

การเลือกตั้ง ท้ังท่ี ผูสมัครในสังกัดพรรคประชาธิปตยในเขตเลือกตั้งท่ี 2 นี้เปล่ียนแปลงตัวผูสมัครอยู

เสมอและผูสมัครสวนใหญไมใชคนในภูมิลําเนานี้ นอกจากน้ันผูสมัครยังไมมีความสัมพันธในลักษณะ

อ่ืน ๆ กับหนวยเลือกตั้งนี้ไมวาจะเปน ฐานธุรกิจหรือระบบการจัดตั้งหัวคะแนนก็ตาม สําหรับการเลือก

ตั้งคร้ังนี้ก็เชนเดียวกันผูสมัครสังกัดพรรคประชาธิปตยหมายเลข 3 คือ พลอากาศเอก วีระ ศรีประเสริฐ 

ไดรับคะแนนเสียงในหนวยเลือกตั้งนี้สูงท้ัง ๆ ท่ีไมเคยเขาไปปราศรัยพบปะประชาชนรวมท้ังไมมีแผน

ปายหาเสียงเขาไปติดตั้งและผูสมัครก็ไมไดจายเงินซื้อเสียงแตประการใด เม่ือสอบถามความคิดเห็นของ

ประชาชนในตําบลนี้ก็ใหเหตุผลการเลือกผูสมัครพรรคประชาธิปตยวาเพราะชอบนักการเมืองของพรรค



 

 

ประชาธิปตยหลายคนเชน นายชวน  หลีกภัย  นายไตรรงค  สุวรรณคีรี เปนตน นอกจากนั้นพรรค

ประชาธิปตยไดมีบทบาททางการเมืองเดนชัดตลอดมา 

 ในบางกลุมองคกรประชาชนและบางกลุมผูนําชุมชนมีความผูกพันกับผูสมัครรับเลือกตั้ง

มากอนและเปนฐานคะแนนนิยมท่ีม่ันคงใหกับผูสมัคร  เชน  กลุมสมัชชาเกษตรกรรายยอยอีสานเลย

กลุมผานอย (กลุมเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีของครูประเวียน  บุญหนัก)  จะมีความผูกพันและใหการ

สนับสนุนแกผูสมัครหมายเลข 7 คือนาย พินิจ  สิทธิโห โดยไมมีเง่ือนไขการสนับสนุนอ่ืนใด เชนไม

เรียกรองเงิน ไมเรียกรองการปรับปรุงถนนแตเปนการสนับสนุนเพราะเห็นวา นายพินิจ  สิทธิโหเปนนัก

ตอสูทางการเมืองและเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเลยท่ีมีบทบาทในการอภิปรายและการ

ตั้งกระทูในสภาผูแทนราษฎร นอกจากนั้นผูสมัครพรรคพลังธรรมหมายเลข 5 นายคุมพงษ  ภูมิภูเขียว 

ก็เปนผูสมัครอีกคนหนึ่งท่ีเปนนักเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีท้ังในเขตเลือกตั้งท่ี 1 และเขตเลือกตั้งท่ี 2 โดย

เฉพาะอยางย่ิงในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเมืองและสิทธิในท่ีดินทํากินของเกษตรกร ทําใหผูสมัคร

หมายเลขนี้เปนท่ีรูจักของประชาชนโดยท่ัวไป และประชาชนในเขตเลือกตั้งมีความเช่ือวาผูสมัครหมาย

เลขนี้เปนผูสมัครท่ีไมใชเงินซื้อคะแนนเสียงท่ีไดเปนคะแนนเสียงบริสุทธิ์จากประชาชน  สวนกลุมผูนํา

ชุมชนอ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับผูสมัครอ่ืน ๆ ในรูปแบบของเครือขายธุรกิจและการไดรับเงินสนับสนุน 

เชน ธุรกิจการกอสรางธุรกิจ   หินทราย  เอเยนตขายเหลาบุหร่ี และรับเหมาตลอดจนงานประมูลในทอง

ถ่ิน เปนตน 

 พฤติกรรมการหาเสียงของผูสมัครในเขตเลือกตั้งท่ี 2 ไมเนนการปราศรัยมากนัก (ยก

เวนผูสมัครสังกัดพรรคพลังธรรมที่ใชยุทธวิธีการปราศรัยมากกวาพรรคอื่น ๆ  รองลงไป ไดแก ผูสมัคร

สังกัดพรรคชาติพัฒนาหมายเลข 7) ผูสมัครท่ีมีเงิน มีอิทธิพลจะใชระบบการจัดการกับหัวคะแนนใน

หลาย ๆ รูปแบบ เชน การจัดเล้ียงโตะจีน  การจัดประชุม การจายเงินและการใหผลประโยชนตอบแทน 

การกระทําในลักษณะนี้จะพบเห็นไดโดยท่ัวไปและบอยคร้ังแตไมมีเจาหนาท่ีคนใดท่ีจะเขาไปแกไข ใน

กรณีท่ีผูสมัครใชวิธีการปราศรัยสวนใหญจะเร่ิมเวลาประมาณ 18.00 ถึง 21.00 น. ในหนึ่งวันจะ

ปราศรัยไดประมาณ 2 หมูบาน ในชวงเวลาระหวาง 6.00 ถึง 18.00 น. การปราศรัยใหผลนอยเนื่อง

จากประชาชนไมอยูบาน เวทีกลางวันท่ีมีประชาชนรวมกันบางก็จะเปนเวทีบริเวณวัดชวงท่ีมีชาวบานมา

ทําบุญ งานศพ และเวทีตลาดสด  มีประชาชนท่ีสนใจฟงการปราศรัยของผูสมัครอยางตั้งใจและติดตาม

มีประมาณรอยละสิบของประชาชนในชุมชนน้ัน ผูท่ีมีสวนรวมในการซักถามและโตตอบกับผูสมัครท่ี

ปราศรัยจะเปนผูดื่มสุรา นอกจากนั้นยังถามถึงจํานวนเงินท่ีจะจายใหกับผูลงคะแนน โดยถามวานโยบาย

ขอสุดทายวาอยางไร (หมายถึงวาจะจายเงินใหจํานวนเทาไร) ท่ีเปนเชนนี้เพราะประชาชนมีความเช่ือวา

เลือกใครเปนผูแทนก็เหมือนกัน ไมเห็นทําอะไร เม่ือเปน ส.ส. แลวก็ลืมประชาชนและเขาไปเปน ส.ส. 

เพ่ือประโยชนของตนเองและใชอํานาจเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจสรางความรํ่ารวย ดังนั้น ถาเปน ส.ส. 

ก็ตองจายเงินใหกับประชาชนผูลงคะแนน 

 เม่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองประชาชนในเขตเลือกตั้งท่ี 1 กับเขตเลือกตั้ง

ท่ี 2 พบวา มีความแตกตางกัน โดยเขตเลือกตั้งท่ี 1 ฐานการเมืองท่ีประชาชนใหการสนับสนุนนักการ

เมืองเกิดจากความเล่ือมใสช่ือเสียงเกียรติยศ เชน พลเอกอาทิตย กําลังเอก อีกท้ังไดทําประโยชนใหกับ



 

 

เขตเลือกตั้งในเกือบทุกตําบลท้ังดานการจัดหาแหลงน้ําสะอาด การทําถนนการทําฝายน้ําลน สงเสริม

การกีฬา การประสานจัดหาไฟฟาเขาหมูบาน การพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน โดยเฉพาะในสวนหลังนี้

ไดดําเนินการสงเสริมการศึกษาอยางกวางขวาง  ไดใชงบพัฒนาจังหวัดจัดทําหองปฏิบัติการทางภาษา

และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจํานวนหลายโรงเรียน ทุก

อําเภอในเขตเลือกตั้ง  ซึ่งประชาชนใหการยอมรับวาเปนประโยชนและเกิดความผูกพันกับนักการเมือง 

แตในเขตเลือกตั้งท่ี 2 ประชาชนจะผูกพันกับนักการเมือง 2 ลักษณะ คือ 

 1.  ผูกพันกับผลประโยชนดานการพัฒนาสาธารณูปโภคในทองถ่ิน เชน แหลงน้ํา  ไฟฟา 

ประปาหมูบาน การบูรณะวัด การสงเสริมการเกษตรกรรม ในสวนนี้ประชาชนใหการยอมรับ นายปรีชา  

เรงสมบูรณสุข และนายธนเทพ  ทิมสุวรรณ 

  2.  ผูกพันกับบทบาททางการเมืองและการยอมรับในความรูความสามารถตลอดจนมี

ความผูกพันกับประชาชนในทองถ่ิน ในสวนนี้ประชาชนใหการยอมรับ 2 คน ไดแก นายพินิจ  สิทธิโห

และนายคุมพงษ  ภูมิภูเขียว ซึ่งนักการเมืองท้ัง 2 คนนี้เปนท่ีพ่ึงพาและใหการชวยเหลือใหคําแนะนํา

และรวมตอสูเพ่ือเรียกรองกับประชาชนที่เปนเกษตรกรเสมอมา  ไมวาจะเปนเร่ืองสิทธิทํากินหรือการไม

ไดรับความเปนธรรมในกฎหมาย 

 ดังนั้นความแตกตางอยางชัดเจนของการมีสวนรวมทางการเมืองและความผูกพันกับนัก

การเมืองของประชาชนที่นําไปสูการสนับสนุนนักการเมืองในเขตเลือกตั้งท่ี 1 กับ 2  คือกลุมสนับสนุน

และการแสดงบทบาททางการเมืองของนักการเมืองตอประชาชน  โดยในเขต 1 กลุมท่ีมีความผูกพันจะ

เปนเหตุผลดานอาชีพ ดานธุรกิจและการจัดหา และเกษตรกรเชื่อม่ันนักการเมืองในบทบาทของตัวแทน

ในระบอบประชาธิปไตยไมมากนัก แตในเขตเลือกตั้งท่ี 2 นอกจากผูกพันในสวนผลประโยชนทางธุรกิจ 

การจัดหาแลวเกษตรกรยังผูกพันกับบทบาทการเปนตัวแทนการตอสูอีกดวย ดังนั้นองคกรประชาชนใน

พ้ืนท่ีเขตเลือกตั้งท่ี 2 จึงมีบทบาทสนับสนุนนักการเมืองเพ่ือเปนตัวแทนของตนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตยที่ชัดเจนท่ีควรมีการสนับสนุนใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 

3.5 พฤติกรรมเบ่ียงเบนในการหาเสียงเลือกตั้งและการสรางความสัมพันธกับประชาชน  

(พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2548)  

 พฤติกรรมเบี่ยงเบนในการหาเสียงเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง

และพฤติกรรมการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองและทีมงานการเมือง ซึ่งพฤติกรรม

เหลานั้นขัดตอกฎหมายเลือกตั้งหรืออาจทําใหการออกเสียงลงคะแนนของผูมีสิทธิลงคะแนนเปนไปโดย

ไมสุจริตและไมยุติธรรม ปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ในจังหวัดเลยตั้งแตการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2538 

เปนตนมา ในอําเภอตาง ๆ รวม 14 อําเภอมีดังนี้  

  3.5.1  อําเภอหนองหิน  มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้  

 1)  การแจกเงินใหแกผูมีสิทธิลงคะแนนเพ่ือซื้อเสียง โดยเร่ิมจากทีมงานการเมืองของผู

สมัคร ส.ส. จะสํารวจความนิยมท่ีมีตอผูสมัครแตละคน แลวจึงกําหนดอัตราการจายเงินซื้อเสียง โดย

เทียบเคียงกับคูแขงขันวาจายเงินหรือไมหากจายเงินจะจายจํานวนเทาใดและผูสมัครท่ีตองการไดรับ



 

 

เลือกตั้งจะตองจายก่ีคร้ัง ๆ ละก่ีบาท ดังนั้นจํานวนท่ีซื้อเสียงในแตละคร้ังจะมีจํานวนเงินไมเทากัน โดย

ท่ัวไปจํานวนเงินจะเพ่ิมมากข้ึนในแตละคร้ังท่ีจาย 

 2)  การซื้อกรรมการประจําหนวยโดยใชหลายรูปแบบ เชน การใหโควตารับประทาน

อาหารที่รานอาหารคนละ 500-1,000 บาท แจกสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนและการใหเงิน โดยหัว

คะแนนในเขตเลือกตั้งนั้นของผูสมัครจะเปนผูดําเนินการ 

 3)  การจายเงินผานรานขายของชําในชุมชนโดยรานคาจะทอนเงินใหแกชาวบานในเขต

เลือกตั้งมากเปนพิเศษและจะบอกวาเปนเงินท่ีใครใหมา 

 4)  การหลอกเก็บขอมูล โดยการสงทีมงานการเมืองของผูสมัครไปเก็บบัตรประชาชน

ของผูมีสิทธิเลือกตั้งมาเก็บไวหรือเอาไปถายสําเนาเก็บไวเพ่ือเปนหลักฐานการจายเงินและรับเงินซื้อ

เสียงและเปนระบบการจัดการจายเงินท่ีปองกันการซ้ําซอนโดยบอกประชาชนวาเอาไปใชเปนขอมูล 

จปฐ. (ความจําเปนพ้ืนฐาน)  

  5)  การแกลงจับผิด โดยการใชกลองถายรูปมาถายรูปบางกิจกรรมของผูสมัครท่ีมี

คะแนนนิยมดีแลวนํามาตัดตอสงไปฟองรอง กกต. เพ่ือทําลายความนาเช่ือถือและนํามาใชรองคัดคาน

การเลือกตั้ง 

 6)  ในชวงใกลเลือกตั้งจะจัดสรรงบประมาณใหผูนําชุมชนโดยอางวาเปนงบประมาณชวย

เหลือภัยแลงภัยหนาวใหชุมชน หรือมอบคาน้ํามันดีเซลใหสําหรับการสูบน้ําลงไรนาครอบครัว 10 ลิตร 

เพ่ือชวยในการปลูกพืช 

 7)  การใหเบี้ยยังชีพแกกลุมผูสูงอายุและใหเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุมสตรี 

 8)  การจายคาเวรยามใหประชาชนอยูเวรยามระวังเหตุในชุมชน 

 9)  การจัดสัมมนาพระสงฆและไวยาวัจกร โดยไมรวมกับสวนราชการที่เก่ียวของและ

สอบถามความตองการจากวัดและจากประชาชนท่ีใกลชิดกับวัดวาตองการใหปรับปรุงอะไรก็จะทําให

ตามที่รองขอ 

 10)  การแจกเสื้อพรรคมีช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งและแจกอุปกรณกีฬา 

 11)  การเกณฑชาวบานมาเปนสมาชิกพรรคโดยโฆษณาวาจะไดรับสิทธิประโยชนจาก

พรรค 

 12)  การจัดทัศนศึกษาใหกับกลุมตาง ๆ เชน อสม. กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผูนํา 

ชุมชน 

  13)  การใหสัญญาวาจะชวยปลดหนี้ให จะสรางถนน จะขุดแหลงน้ํา จะติดไฟฟาถนนให 

จะสรางประปาหมูบานให เปนตน 

  14)  จะมีทีมงานการเมืองในพ้ืนท่ีเพ่ือคอยประสานงานจัดหาส่ิงตาง ๆ ท่ีประชาชน

ตองการให เชน เต็นท  โตะเกาอ้ี น้ําดื่ม โรงทาน  รถรับสงศพหรือผูปวย 



 

 

 3.5.2  อําเภอภูกระดึง มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนที่ปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. เหมือนกับพฤติกรรม

ท่ีเกิดข้ึนในเขตอําเภอหนองหิน เพราะเปนอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกันและอําเภอหนองหินเปนอําเภอใหม

ท่ีแยกพ้ืนท่ีออกจากอําเภอภูกระดึง  

 3.5.3  อําเภอเอราวัณ  มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการเลือกตั้ง ส.ส.ท่ีปรากฏดังนี้ 

 1)  การซื้อเสียงจะจายใหผูนําชุมชนคนละ 1,000 บาท และจัดตั้งหัวคะแนนในแตละ

เขตชุมชนใหหัวคะแนนหนึ่งคนรับผิดชอบหาเสียงและจายเงินใหผูมีสิทธิลงคะแนนคนละ 200-500 

บาท 

2) มีการแจกส่ิงของ เชน ยาสามัญประจําบาน  ถวย จาน แกวน้ํา ครัวเรือนละ 6 ชุด 

3) แจกเส้ืออุปกรณกีฬา ถวยรางวัลและเงินรางวัลในการแขงขันกีฬาหมูบาน 

4)  สัญญาวาจะปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

 3.5.4  อําเภอวังสะพุง มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

  1)  กอนวันเลือกตั้งทีมงานการเมืองจะเชิญผูนําชุมชนและแกนนําในหมูบานเขาประชุมท่ี

บานของผูสมัครเพ่ือช้ีแจงแนวทางการควบคุมคะแนนเสียงในพ้ืนท่ีเลือกตั้ง โดยผูเขารวมประชุมจะได

รับเส้ือมีช่ือผูสมัครและเงินคาพาหนะ 200-300 บาท แตกตางกันตามระยะทางหลังจากนั้นแกนนําจะ

กลับไปจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีตนสามารถควบคุมเสียงไดตามเขตพ้ืนท่ี 

(Zone) ท่ีไดจัดแบงไว หลังจากนั้นจึงนํารายช่ือมาขอรับเงินจากสํานักงานผูสมัคร ส.ส. เพ่ือนําไปจาย

ใหกับผูมีสิทธิ์ลงคะแนนในเขตท่ีตนรับผิดชอบในอัตราคร้ังแรก 100-200 บาท แตกตางกันตามระดับ

ความรุนแรงของการแขงขัน ซึ่งในวันจายเงินจะมีตัวแทนของผูสมัครท่ีมีหนาท่ีควบคุมเสียงในระดับเขต

อําเภอเปนผูคอยสังเกตการณและควบคุมอีกทอดหนึ่งเพ่ือใหมีการจายเงินถึงมือของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

จริง ในชวงกอนการลงคะแนนเสียงอาจมีการจายเงิน 1-2 คร้ัง 

 2)  ในชวงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แกนนําในชุมชนจะคอยตรวจสอบและตรวจนับ

จํานวนผูมาใชสิทธิท่ีไดรับเงินไปแลววาใครมาหรือยังไมมาลงคะแนนเพ่ือจะติดตามตัวใหมาลงคะแนน

ใหทันตามกําหนดเวลา 

 3)  หลังวันเลือกตั้งถาผูสมัครท่ีจายเงินซื้อเสียงไดรับเลือกตั้งก็จะจายเงินตอบแทนใหแก

แกนนําคนละ 1,000-2,000 บาท และหากไดคะแนนสูงมากกวาท่ีกําหนดไวก็จะใหเงินตอบแทนมาก

ข้ึนรวมท้ังใหหมูหรือวัวไปชําแหละเล้ียงกันในหมูบานเปนการขอบคุณท่ีลงคะแนนให 

 4)  การสัญญาวาจะปรับปรุงสาธารณูปโภคและการพัฒนาหมูบานจะดําเนินการโดยชวง

กอนการเลือกตั้งจะประชุมแกนนําในแตละหมูบานเพ่ือใหเสนอความตองการของแตละหมูบานและ

สัญญาวา หากไดรับเลือกตั้งจะดําเนินการให เชน การทําถนนเขาหมูบาน การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการ

เกษตร การทําศาลากลางบาน การสรางหอกระจายขาว การชวยสนับสนุนงบประมาณการศึกษาและงบ

กิจกรรมกลุมสตรี กลุมเยาวชนและกลุมผูสูงอายุ เปนตน เพ่ือใหแกนนําชุมชนนําไปบอกกลาวกับผูลง

คะแนนในหมูบานวา ผูสมัครคนใดจะสนับสนุนและอนุเคราะหในส่ิงท่ีรองขอ จากน้ันก็จะนัดหมาย

ประชุมชาวบานเพ่ือกําหนดชวงเวลาจัดกิจกรรมหรือชวงเวลาท่ีจะใหผูสมัครมาพบหาเสียงกับชาวบาน 



 

 

ซึ่งจะมีผูเขารวมประชุมจํานวนมากและเปนการประชุมท่ีทุกฝายมีความสุขเพราะชาวบานจะไดส่ิงท่ีรอง

ขอ หัวคะแนนจะไดเงินคาประสานงานกิจกรรมหรือคาจัดองคกรและผูสมัครรับเลือกตั้งไดรับการตอน

รับอยางอบอุนจากผูมีสิทธิลงคะแนน ในกรณีท่ีข้ันตอนการดําเนินงานดังกลาวนี้มีอุปสรรค ทีมงานคน

สําคัญของผูสมัครก็จะจัดประชุมแกนนําในชุมชนเพ่ือวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 5)  ในอดีตกิจกรรมการสรางคะแนนนิยมของผูสมัคร ส.ส. จะดําเนินการเอง โดยอาจมี

ญาติหรือบุคคลในครอบครัวเปนผูดําเนินการให แตในระยะตอมาหลังป พ.ศ. 2540 มีบทลงโทษของ

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดในการเลือกตั้งสูงข้ึน ดังนั้นการดําเนินการตาง ๆ จึงตองใชทีมงานหัว

คะแนนในหมูบานเปนผูดําเนินการเพื่อปองกันไมใหความผิดนั้นมาถึงตัวผูสมัคร 

 6)  ในอดีตการจายเงินซื้อเสียงจะเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหไดรับเลือกตั้ง แต

ปจจุบันตองใชกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบดวย และการจายเงินซื้อเสียงในคืนหมาหอน  (คืนกอนวันลง

คะแนน) ทําไดยากข้ึน ในอดีตกอนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

เขตเลือกตั้งนี้จะใชรถปกอัพจอดปดหัวถนนซอยและทายถนนซอยเพื่อใหทีมงานนําเงินไปจายใหผูมี

สิทธิลงคะแนนในชวงค่ํา ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีเกษตรกรจะกลับจากไรนาและมารวมกลุมกันท่ีบานหลังใด

หลังหนึ่งท่ีหัวคะแนนประสานงานไว 

 3.5.5  อําเภอผาขาว มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

 1)  การใชเงินซื้อเสียงในชวงใกลวันเลือกตั้งคนละ 200-500 บาท แตกตางกันตามพ้ืน

ท่ีหากมีคะแนนนิยมดีจะจายนอย แตถาคะแนนนิยมไมดีจะจายมาก นอกจากนั้นยังข้ึนกับอัตราท่ีผู

สมัครแขงขันจายดวยวามากนอยเพียงใด 

 2)  การสนับสนุนเงินทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชนการแขงขันกีฬา งานประเพณีตางๆ  

 3)  การแจกเสื้อ อุปกรณกีฬา ถวยรางวัล 

 4)  การใหเงินชวยเหลือในงานศพ งานแตงงานและรถเคร่ืองเสียง 

 5)  การใชส่ือในทองถ่ิน เชน วิทยุชุมชนประชาสัมพันธนักการเมืองและโจมตีพรรคการ

เมืองท่ีไมชอบ 

 6)  การสัญญาวาจะชวยเหลือปรับปรุงพัฒนาทองถ่ิน เชน แหลงน้ํา ถนน วัด โรงเรียน 

 3.5.6  อําเภอปากชมมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

 1)  มีการแจกเงิน แจกเส้ือผา แจกถวยชาม 5 ใบตอครอบครัวกอนการเลือกตั้ง

ประมาณ 2 เดือน หรือหากใกลวันลงคะแนนก็จะแจกสิ่งของท่ีมีการระบุวัน เดือน ปไวใหรูวาเปนการ

ดําเนินการกอนมีพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้ง เพ่ือหลีกเล่ียงความผิด 

 2)  หัวคะแนนท่ีเปน อสม. หรือผูใหญบาน กํานัน ส.จ. จะพูดคุยสอบถามความเห็น

กอนวาชอบผูสมัครคนไหน แลวนํามาจัดแบงกลุมเพ่ือจายเงินในเวลาตอมา ซึ่งวิธีนี้จะจายเงินคร้ังแรก

ใหคนท่ีชอบและจะสนับสนุนผูสมัครกอนประมาณ 200 บาทในคร้ังแรกและหากเสียงดีข้ึนก็จะจายให

อีกในครั้งตอมา  หากพบวาไมชอบผูสมัครท่ีจายเงินก็จะเกล้ียกลอมใหเลือกโดยเสนอเงินตอบแทนหาก



 

 

ซื้อไมไดก็จะขอซื้อแบงเสียงในครอบครัว เชน ในครอบครัวมีสมาชิก 5 คนก็ขอซื้อแบงคะแนน 2 คน 

โดยอาศัยความสัมพันธและความคุนเคยรองขอใหชวยแบงคะแนนใหเพ่ือประโยชนในการพัฒนาหมู

บานในภายหลัง 

 3)  การใหเงินชวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึนประมาณคร้ังละ 10,000-

30,000 บาท โดยการบริจาคกอนการเลือกตั้งดวยตนเองผานผูนําชุมชน เชน นายก อบต. กํานัน ผู

ใหญบาน เปนตน 

 4)  การจัดเล้ียงหัวคะแนนในชวงเทศกาลและโอกาสพิเศษ 

 3.5.7  อําเภอเชียงคาน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

 พฤติกรรมกอนการเลือกตั้ง มีพฤติกรรมดังนี้ 

 1) ผูเสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง จะมอบหมายใหหัวคะแนนหรือตัวแทนระดับอําเภอของ

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งไดจัดตั้งไวกอนหนานี้แลว ออกไปพบปะพูดคุยกับกลุมผูนําระดับหมูบาน  ตําบล 

เชน  กํานัน  สารวัตรกํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิก อบต. และขาราชการบางคนที่มีภูมิลําเนาอยูในหมู

บาน ในเขตเลือกตั้งท่ีตนเองจะลงสมัคร เพ่ือชักจูงใหมาเปนหัวคะแนนใหกับผูสมัครเลือกตั้ง และเสนอ

ผลประโยชนท่ีจะไดรับ 

 2)  หัวคะแนนหรือตัวแทนระดับอําเภอ (เพ่ือนสนิทหรือญาติของผูสมัครเลือกตั้ง) จะ

นัดหมายวัน เวลา สถานท่ีท่ีจัดไวใหกลุมผูนําตาง ๆ ของหมูบานตาง ๆ ของแตละอําเภอไปพบปะพูด

คุยและรับประทานอาหารรวมกับผูสมัครเลือกตั้ง 

 3)  เม่ือผูสมัครเลือกตั้งไดพบกับกลุมผูนําระดับหมูบานแลว จึงไดเสนอนโยบายของ

พรรคท่ีตนเองสังกัดอยูและอางเหตุผลท่ีตนเองตองลงสมัครเลือกตั้ง พรอมกับสอบถามกลุมผูนําระดับ

หมูบานตาง ๆ ถึงสภาพความเปนอยูและปญหาตาง ๆ ของหมูบาน เม่ือทราบถึงสภาพปญหาของหมู

บานตาง ๆ แลวผูสมัครเลือกตั้งเปน ส.ส. ก็ขออาสาจะแกปญหาให และขอใหกลุมผูนําตาง ๆ ชวยเปน

หัวคะแนนระดับหมูบานใหกับตนเองใหไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. และเสนอรางวัล  ผลประโยชนใหกับ

กลุมผูนําระดับหมูบานเมื่อตนเองไดเปน ส.ส. กอนแยกยายจากกัน ผูสมัครเลือกตั้งไดใหหัวคะแนน

หรือตัวแทนระดับอําเภอ แจกจายเงินใหกับผูเขารวมประชุมรายละ 500 บาท เพ่ือเปนคาพาหนะเดิน

ทางกลับบาน (สวนมากจะนัดหมายพบปะพูดคุยกัน ระหวางเวลา 18.00-21.00 น.) 

 4)  หัวคะแนนหรือตัวแทนระดับอําเภอจะไดเงินจากผูสมัครเลือกตั้ง ประมาณ 

30,000-50,000 บาท (ตามจํานวนประชากรท่ีมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง) เพ่ือจางเหมารถยนตพรอม

เคร่ืองขยายเสียง ติดปายหาเสียงและจางเหมารถยนตเพ่ือรับเอาหัวคะแนนระดับหมูบานสมาชิกพรรคท่ี

รักและนับถือในตัวผูสมัครเลือกตั้งไปชวยเชียร ในวันเดินทางไปสมัคร ส.ส. ตามวัน เวลาสถานที่ท่ี 

กกต. เปดรับสมัคร 

 5)  ผูสมัครเลือกตั้งหลายครั้งท่ีสังกัดพรรคการเมืองท่ีตั้งข้ึนมาใหมหรือยายพรรคก็จะ

เดินทางไปพบกับหัวคะแนนหรือตัวแทนระดับอําเภอท่ีตนเองเคยจัดตั้งไวในอดีตใหชวยตนเองและให

หาหัวคะแนนระดับหมูบานให เม่ือไดหัวคะแนนระดับหมูบานตามที่ตองการแลว ก็จะใหหัวคะแนนหรือ



 

 

ตัวแทนระดับอําเภอ นัดหมายวัน เวลา สถานท่ี ใหหัวคะแนนระดับหมูบานไปพบกับผูสมัครเลือกตั้ง 

เพ่ือแสดงตัวและเจตนารมณวา จะลงสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองท่ีตั้งข้ึนใหม โดยอางถึง

เหตุผลตาง ๆ นานาท่ีตนเองตองยายพรรค จากน้ันไดขอใหหัวคะแนนระดับหมูบานชวยหาสมาชิก

พรรคระดับหมูบานให พรอมกับไดมอบเอกสารการสมัครเปนสมาชิกพรรคและเงินจํานวน 10,000 

บาท ใหกับหัวคะแนนระดับหมูบาน โดยผูสมัครเลือกตั้งจะบอกหัวคะแนนวา ผูสมัครเปนสมาชิกพรรค

จะไดเงินรายละ 500 บาท แตใหหัวคะแนนระดับหมูบาน จายเงินใหกับผูสมัครเปนสมาชิกรายละ 200 

บาทกอนเม่ือไดสมาชิกพรรคครบตามจํานวนท่ีตองการแลวก็ใหหัวคะแนนระดับหมูบานมารับฟง

นโยบายของพรรคและรับเงินสวนท่ีเหลือรายละ 300 บาท ไปจายใหกับสมาชิกพรรคในกลุมท่ีตนรับผดิ

ชอบอยู 

 พฤติกรรมวันเปดรับสมัครเลือกตั้งถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 1)  ผูสมัครเลือกตั้งจะนัดหมายใหหัวคะแนนหรือตัวแทนระดับอําเภอ นําเงินไปจายให

กับหัวคะแนนระดับหมูบานและประชาชนท่ีหัวคะแนนระดับหมูบานจัดตั้งไวรายละ 300-500 บาท 

เพ่ือเดินทางไปใหกําลังใจและสนับสนุนใหตนเองลงสมัครเลือกตั้งท่ีบริเวณท่ีท่ี กกต.เปดรับสมัคร 

 2)  เม่ือผูสมัครเลือกตั้งผานกรรมวิธีการรับสมัครและไดหมายเลขเรียบรอยแลว ก็จะให

ลูกนองรับดําเนินการเขียนหมายเลขท่ีตัวเองไดใสลงในปายหาเสียงท่ีผูสมัครเลือกตั้งไดจัดเตรียมมา

กอนหนานี้แลว โดยผูสมัครเลือกตั้งบางคนก็จะข้ึนไปยืนบนกระบะรถยนตท่ีจัดเตรียมไว นําหนาดวย

ขบวนรถยนตท่ีติดตั้งเคร่ืองเสียงและปายโฆษณา  ขบวนรถยนตของหัวคะแนนและประชาชนท่ีหัว

คะแนนนํามาแหไปตามอําเภอ ตําบล  หมูบาน ในเขตท่ีตนเองลงสมัครเลือกตั้ง เพ่ือเปดตัวเอง หมาย

เลขเบอรท่ีได  และนโยบายของพรรคท่ีตนเองสังกัดอยูหรือบางคร้ังผูสมัครเลือกตั้งเดินทางถึงแหลงชุม

ชนท่ีมีประชาชนอาศัยอยู ก็จะลงจากรถยนตเดินไปกราบไหวแนะนําตนเองพรอมกับหมายเลขท่ีได  

แนะนําพรรคที่ตนเองสังกัดอยู  และขอรองใหประชาชนชวยสนับสนุนตนเองและไปลงคะแนนใหกับตน

เองและพรรคของตนเองในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 3)  ผูสมัครบางคนก็จะเปดเวทีปราศรัยหาเสียงในระดับอําเภอ  ตําบล โดยใหหัวคะแนน

ระดับหมูบานนําประชาชนท่ีรับเงินจากหัวคะแนนแลวไปฟงปราศรัยจากหัวหนาพรรคการเมืองหรือตัว

แทนของพรรคการเมืองท่ีไดรับมอบหมายและผูสมัครเลือกตั้งท่ีกลาวถึงนโยบายของพรรคและแนว

ความคิดของผูสมัครวา เม่ือไดเปน ส.ส. แลวก็จะนําปญหาความเดือดรอนของประชาชนไปแกปญหา

และขอรองใหประชาชนชวยลงคะแนนเสียงใหกับพรรคตนเองและตัวผูสมัครดวย 

 4)  เม่ือผูสมัครเลือกตั้งเปดตัวเองแลว ก็จะมอบหมายใหหัวคะแนนหรือตัวแทนระดับ

อําเภอ ตรวจสอบกับหัวคะแนนระดับหมูบาน ประชาชนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวาท่ีอาศัยอยูใน

หมูบานจริงจํานวนเทาไหรและผูท่ีทํางานอยูนอกเขตเลือกตั้งท่ีสามารถเดินทางกลับมาลงคะแนนเสียง

ไดมีจํานวนเทาไร เม่ือไดจํานวนประชาชนท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจริงแลว หัวคะแนนหรือตัว

แทนระดับอําเภอก็จะมอบเงินใหกับหัวคะแนนระดับหมูบานนําไปจายใหกับประชาชนท่ีมีสิทธิลง

คะแนนเสียงเลือกตั้ง รายละ 300-500  บาท ตามแตผูสมัครเลือกตั้งของแตละพรรคการเมืองจะเสนอ

ให 



 

 

 5)  พรรคการเมืองบางพรรคจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของหัวคะแนนระดับอําเภอหรือ

หัวหนาหนวยราชการบางหนวยท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเขตเลือกตั้งใหชวยเหลือพรรคของตนไดเปนพรรค

แกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและผูสมัครเลือกตั้งในนามพรรคของตนไดเปนพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐ

บาลและผูสมัครเลือกตั้งในนามพรรคของตนไดเปน ส.ส. 

 6)  ผูสมัครเลือกตั้งบางคนก็จะมอบหมายใหหัวคะแนนหรือตัวแทนระดับอําเภอ 1 คน 

ควบคุมกํากับดูแลหัวคะแนนระดับหมูบานไดไมเกิน 10 คน หัวคะแนนระดับหมูบาน 1 คน ควบคุม

กํากับดูแลประชาชนท่ีมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 5-10 คน และหัวคะแนนระดับหมูบานจะไดรับเงิน

ตอบแทนจากผูสมัครเลือกตั้งรายละ 3,000-5,000 บาท (ขอเท็จจริงแลว หัวคะแนนระดับหมูบานจะ

เปนหัวคะแนนใหกับผูสมัครเลือกตั้งหลาย ๆ คนในคราวเดียวกัน ซึ่งบางคร้ังผูสมัครเลือกตั้งอาจจะอยู

ในพรรคเดียวกันหรือคนละพรรค)  

 7)  กอนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 3-4 วัน ผูสมัครเลือกตั้งจะมอบหมายใหหัวคะแนน

หรือตัวแทนระดับอําเภอ ออกตรวจสอบคะแนนเสียงจริง ๆ วามีเทาไหร ถาตรวจสอบไดวาคะแนนเสียง

สูสีกับคูแขงหรือคิดวาตัวเองจะแพก็จะใหหัวคะแนนหรือตัวแทนระดับอําเภอ นําเงินไปใหกับหัวคะแนน

ระดับหมูบาน เพ่ือจายใหกับประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในคืนวันกอนท่ีจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

อีก 1 เทา เชน จายกอนแลวรายละ 500 บาท ก็จะจายเพ่ิมอีกรายละ 500 บาท เพ่ือตองการใหตัวเอง

ชนะคูแขงอยางเด็ดขาดและไดเปน ส.ส. 

 8)  ผูสมัครเลือกตั้งบางคนจะจางมือปน 3-5 คน ไปซอนไวท่ีเซฟเฮาสของผูมีอิทธิพล

ระดับอําเภอหรือเซฟเฮาสของนักการเมืองทองถ่ินท่ีมีความสนิทสนมกับหัวหนาสวนราชการบางหนวย 

เพ่ือออกไปขมขูหัวคะแนนหรือตัวแทนระดับอําเภอและหัวคะแนนระดับหมูบานท่ีควบคุมกํากับดูแล

ประชาชนใหไปใชสิทธิและลงคะแนนใหกับตน ถาตนไมไดเปน ส.ส. ก็จะใหมือปนไปทํารายหัวคะแนน 

 9)  สําหรับรถยนตท่ีติดเคร่ืองขยายเสียงและปายโฆษณาหาเสียงก็จะดําเนินการหาเสียง

ใหกับผูสมัครเลือกตั้งไปตามหมูบานตาง ๆ ในเขตเลือกตั้งตลอดเวลาตั้งแต 06.00-20.00 น. ของแต

ละวันและจนถึงเวลา 18.00 น. กอนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 1 วันก็จะหยุดกิจกรรมการหาเสียง โดย

ในชวง 2 วันสุดทายจะเปล่ียนสปอรตโฆษณาเนนเฉพาะช่ือและหมายเลขผูสมัคร 

   พฤติกรรมหลังลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 1)  ผูสมัครเลือกตั้งจะมอบหมายใหหัวคะแนนหรือตัวแทนระดับอําเภอและระดับหมู

บานตรวจเช็คจํานวนประชาชนท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จํานวนเทาไหร และลงคะแนนเสียงให

กับตนเองจํานวนเทาไหร ชนะคูแขงหรือไมเปนอันดับแรก 

 2)  หลังจากนั้นจะมอบหมายใหหัวคะแนนหรือตัวแทนระดับอําเภอรายงานผลการนับ

คะแนนจริงใหทราบและใหขอมูลวิเคราะหผลคะแนนท่ีได 

 3)  ผูสมัครเลือกตั้งท่ีแพการเลือกตั้งก็จะใหมือปนไปทวงถามเอาเงินคืนจากหัวคะแนน

ระดับตาง ๆ ก็จะทํารายรางกายหัวคะแนนที่ไมไดคะแนนตามเปาหมาย เชน รุมซอมรางกายจนเกิด

ความพิการหรือทําใหเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตถึงข้ันเสียชีวิต 



 

 

 4)  ผูสมัครเลือกตั้งท่ีชนะการเลือกตั้งก็จะเชิญหัวคะแนนระดับหมูบาน  ระดับอําเภอไป

เล้ียงขอบคุณ 

 นอกจากนั้นยังพบการแจกสิ่งของเคร่ืองใชใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง เชน จาน ถวยชาม แกว

น้ํา การใหเต็นท  เกาอ้ีแกชุมชน การแจกโทรศัพทมือถือใหกับ อสม. ผูนําชุมชน  อบต.  ผูใหญบาน

และกํานัน การมอบเคร่ืองใชไฟฟาเปนของขวัญเพ่ือจับรางวัลในกิจกรรมชุมชน เปนตน 

 3.5.8  อําเภอนาดวง  มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

      1)  การแจกเสื้อและผาหมกันหนาว 

      2)  มอบระบบกรองน้ําประปาใหหมูบาน วัด และโรงเรียน 

 3)  มอบวัสดุและเงินสมทบการกอสรางวัดและโรงเรียน 

 4)  การแจกขาวสาร อาหารแหง เมล็ดพันธุพืชผัก 

 5)  แจกปุย ยาฆาแมลง 

 6)  แจกพันธุปลา  ลูกเปด  ลูกไก 

 7)  ใหเงินหัวคะแนน 1,000-3,000 บาท 

 8)  ใหเงินผูมีสิทธิลงคะแนนคนละ 200-500 บาท ผานหัวคะแนนและหากไดรับเลือก

ตั้งก็จะจายเพ่ิมใหอีก 

 9)  มอบเงินชวยเหลือกิจกรรมตามเทศบาลที่ชุมชนจัดข้ึน 

 10)  สัญญาวาจะชวยปรับปรุงถนน ขุดแหลงน้ํา 

 11)  การซื้อบัตรประชาชนมาเก็บไวในชวงหาเสียงและจะคืนใหตอนวันลงคะแนนพรอม

ใหเงินซื้อเสียง 200 บาท 

 12)  จัดรถรับสงมาลงคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้งสําหรับผูท่ีอยูไกลหรือมีผูสูงอายุเพ่ือ

อํานวย  ความสะดวก 

 13)  การเรียกประชุมผูนําชุมชนเพ่ือจัดตั้งทีมงานหาเสียงในพ้ืนท่ีและใหคาตอบแทน 

500 บาท สวนใหญจะดําเนินการกอนจะมีการเลือกตั้ง ยกเวนการแจกเงินซื้อเสียงและการเก็บบัตร

ประชาชน ซึ่งจะดําเนินการชวงใกลเลือกตั้งประมาณหนึ่งสัปดาหกอนวันลงคะแนน 

 3.5.9  อําเภอทาล่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

 1)  การนําผูนําชุมชน ผูสูงอายุ เยาวชนไปทัศนศึกษาเปนกลุม ๆ  

 2)  การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมท้ังสวนรวมและสวนครอบครัว 

 3)  การนาํรถแห รถขยายเสียงมาชวยงานท่ีชุมชนจัดข้ึน เชน งานกีฬา งานประเพณี 

 4)  การจัดตั้งทีมงานและหัวคะแนนในพ้ืนท่ีโดยใหคาตอบแทนสูง 3,000-5,000 บาท 



 

 

 5)  การใชเงินซื้อเสียงคนละ 300-500  บาท โดยใชผูนําทองถ่ินเปนผูแจกเงินและจะมี

ทีมงานผูสมัครคอยกํากับและตรวจสอบอีกคร้ังเพ่ือใหผูลงคะแนนไดรับเงิน 

 6)  การจัดเล้ียงหัวคะแนนชวงใกลเลือกตั้ง 

 3.5.10 อําเภอเมืองเลย มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

 1)  การจัดนําหัวคะแนนและผูนําชุมชนไปทัศนศึกษา เร่ิมมีตั้งแตการเลือกตั้งในป พ.ศ. 

2531  

 2)  การบริจาคเงินใหวัดและใหเงินสมทบการจัดงานบุญตามประเพณี 

 3)  มีการซื้อเสียงตั้งแตหัวละ 100 บาท ถึง 500 บาท แตกตางกันตามชวงเวลาท่ีมีการ

เลือกตั้งและเริ่มปรากฏการณใชเงินแจกผูมีสิทธิลงคะแนนอยางแพรหลายในการเลือกตั้งในป พ.ศ. 

2519  และการซื้อเสียงจะมีจํานวนเงินมากข้ึนตามลําดับ 

 4)  การใชเจาหนาท่ีของรัฐเปนเคร่ืองมือชวยเหลือในการทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง เชน ใช

เจาหนาท่ีตํารวจคุมกัน การใชเครือขายสาธารณสุขชวยหาเสียงโดยมีคาจางและเปนเครือขายจายเงินซื้อ

เสียง 

 5)  การใหผูมีสิทธิลงคะแนนสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองโดยใหเปนส่ิงของแลก

เปล่ียน เชน แกวน้ํา ถวยชาม เส้ือมีช่ือของนักการเมืองติดอยูในชวงใกลเลือกตั้ง แตระบุวันท่ีไวในส่ิง

ของท่ีแจกยอนหลังประมาณ  6  เดือน เพ่ือหลีกเล่ียงการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

 6)  การมีปายช่ือนักการเมืองหรือนามสกุลของนักการเมืองติดแสดงไวในส่ิงกอสราง 

เชน ถนน ศาลา สะพาน เปนตน 

 7)  การนําผูนําชุมชนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี สวนใหญนิยมไปภาคตะวันออกและจาย

เงินใหแกผู ท่ีเดินทางรวมคณะคนละ 500-1,000  บาท ตามความสําคัญของกลุม โดยวิธีการนี้จะ

ปรากฏชัดเจนตั้งแตการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2538 หัวคะแนนผูชายจะนําไปเท่ียวกลางคืนจังหวัด

ขอนแกนและอุดรธานี 

 3.5.11 อําเภอภูหลวง มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

 1)  การใหเงินชวยเหลืองานศพและงานบุญประเพณี 

 2)  การแจกส่ิงของ เชน เส้ือผา  ถวยจาน  อาหารแหง มีช่ือนักการเมืองติดอยูและจะ

ดําเนินการกอนชวงมีการเลือกตั้ง 

 3)  การใหทุนการศึกษา 

 4)  การใชเงินซื้อเสียง 

 5)  การแจกปุย ยาปราบศัตรูพืช การแจกพันธุพืชและแจกลูกเปด ลูกไก 



 

 

  6)  การใหเงินชวยเหลือในการเพาะปลูกโดยใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําและมีหัว

คะแนนในพ้ืนท่ีเปนคนค้ําประกัน สวนใหญใหกูในจํานวนไมเกิน 5,000 บาท 

  3.5.12  อําเภอนาแหว มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส.ดังนี้ 

 1)  มีพฤติกรรมการแจกสุราขาวและการจัดเล้ียงอาหารโดยผูสมัคร ส.ส. ตั้งแตป 

พ.ศ. 2518 

 2)  การจัดหารถยนตใหแกหัวคะแนนในหมูบานไวบริการประชาชนในเขตเลือกตั้ง 

เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีอยูหางไกลจากตัวจังหวัดเลย 

3)  การจัดหาเมล็ดพันธุพืชและปุยเคมีใหแกเกษตรกร 

4)  การใชเงินซื้อเสียงในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2518 จะจายเงินใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง

คนละ 10-20 บาท และเพ่ิมสูงข้ึนเปน 500 บาท ในป พ.ศ. 2548 

 5)  การแจกส่ิงของและการใหเงินจัดเล้ียงแกหัวคะแนนในพ้ืนท่ี 

 3.5.13   อําเภอดานซาย มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีปรากฏในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

 1)  การสรางฐานสนับสนุนและหาเครือขายทางการเมือง ผูสมัคร ส.ส.จะเขาไปขอ

ความสนับสนุนจากแกนหลักใน 3 ตระกูลซึ่งมีญาติมากและเปนท่ีรูจักของคนดานซาย ไดแก ตระกูล 

เสนานชุ ตระกูลเช้ือบุญมีและตระกูลนนทโคตร 

 2)  การแจกเงินใหประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 3)  การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูนําชุมชนในชวงหาเสียงเลือกตั้ง ผูใหญบาน 

กํานัน อบต. เพ่ือเปนฐานเสียงในการสมัคร ส.ส. ของตนโดยจะเลือกสนับสนุนผูสมัครท่ีมีโอกาสไดรับ

เลือกตั้งไมเกิน 2  คน  

 4)  การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา  การประกวดชิงเงินรางวัล ตามโครงการท่ีนักการ

เมืองจัดข้ึนและเปนผูสนับสนุนงบประมาณท้ังหมด 

 5)  การแจกส่ิงของ เชน แกวน้ํา  ถวยชาม  โทรศัพท  เส้ือ  วัสดุอุปกรณกีฬา น้ําดื่ม 

ขาวสาร อาหารกระปอง ยาสามัญประจําบาน โดยจะนํามามอบใหกอนจะมีการเลือกตั้ง 

 6)  การใหบริการรถรับสงศพ รถเคร่ืองขยายเสียง 

 7)  การจัดทัศนศึกษา 

 8)  การใหทุนการศึกษาแกนักเรียนและการมอบเงินพัฒนาวัด 

 3.5.14   อําเภอภูเรือ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนี้ 

 1)  ในชวงการเลือกตั้งกอนป พ.ศ. 2512  ยังไมปรากฏการแจกเงินซื้อเสียงแตจะใช

การจัดเล้ียง แตจะปรากฏการใชเงินซื้อเสียงรายบุคคลและการใหเงินเปนคาจัดการแกหัวคะแนนในหมู

บานหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 โดยใชกลไกผูใหญบานและกํานันเปนแกนหลัก โดยมีเจาหนาท่ีปก



 

 

ครองของอําเภอเปนผูใหการสนับสนุนอีกทอดหน่ึง เนื่องจากเจาหนาท่ีรัฐกับผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีเปนผู

มีเงิน เปนนักธุรกิจมักจะมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน และมีการใชเงินซื้อเสียงเริ่มตนท่ี 20 บาท และได

เพ่ิมจํานวนมากข้ึนในการเลือกตั้งคร้ังตอๆ มาจนถึงการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2548  มีการจายเงินซื้อ

เสียงสูงถึงคนละ 500 บาท 

 2)  ในบางชวงการเลือกตั้ง เชน ตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมามีการแจกส่ิงของ

เคร่ืองใช เชน รองเทา  เส้ือยืด  เส้ือกันหนาว  ขาวสาร ถวยจาน  แกวน้ํา ในชวงใกลการเลือกตั้งหรือมี

เหตุอันแสดงถึงแนวโนมวาจะยุบสภาหรือใกลครบวาระอายุสภาผูแทนราษฎร โดยจะเร่ิมตนดวยการที่ผู

สมัครจะเดินทางมาพบผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี แลวเสนอผลประโยชนใหแลกเปล่ียนกับการชวยเหลือผู

สมัครหรือนักการเมือง แตหลังป พ.ศ. 2538  นักการเมืองจะไมมาหาผูนําชุมชนท่ีเปนหัวคะแนน แต

จะใชวิธีติดตอเชิญผูนําชุมชนรวมประชุมกับนักการเมืองในตัวเมืองเลยและจายเงินคาตอบแทนให 

 3)  หลังป พ.ศ. 2538 นักการเมืองจะใหความสําคัญกับหัวคะแนนท่ีเปนผูนําชุมชน

มากข้ึนและจายคาตอบแทนสูงข้ึน หัวคะแนนท่ีมีศักยภาพสูงจะถูกแยงซื้อตัว จึงมีการเปล่ียนตัวบุคคลท่ี

ใหการสนับสนุนโดยในป พ.ศ. 2547  ผูนําชุมชนบางคนท่ีมีศักยภาพสูงจะไดคาตอบแทนคนละ 

5,000-8,000 บาท ในการประสานจัดกิจกรรมใหนักการเมือง 

 4)  การแจกส่ิงของเคร่ืองใช เชน แกวน้ํา  ถวยชาม เส้ือผา  รองเทา  ขาวสาร  ยา

สามัญประจําบาน 

 5)  การมอบเงินชวยเหลือสมทบกิจกรรมตาง ๆ ท่ีชุมชนจัดข้ึนท้ังงานบุญประเพณี 

งานร่ืนเริงและงานศพ 

 6)  ในชวงเวลาท่ีเจาหนาท่ีรัฐไมเขมงวดเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งจะเห็น

พฤติกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยางโจงแจง มีการจายเงินแบบตั้งโตะจดช่ือจายเงินเหมือนจายเงิน

เดือน คาจาง เกิดข้ึนในชุมชน แมเจาหนาท่ีของราชการเองก็รับเงินและเปนหัวคะแนนจายเงินดวยเชน

กัน 

 7)  การใชรถขนคนมาลงคะแนนสวนใหญจะเก่ียวพันกับการซ้ือเสียง โดยหัวคะแนนท่ี

เปนผูจายเงินซื้อเสียงก็จะเปนผูจัดหารถขนคนมาลงคะแนนดวย โดยนักการเมืองจะเปนผูออกคาใชจาย

ให 

 8)  การขนคนไปฟงการปราศรัยจะพบเห็นตั้งแตการเลือกตั้งในป พ .ศ. 2531  

เปนตนมา โดยจะจายคาจางใหคนท่ีมาฟงปราศรัยตั้งแต 20 บาท ในป พ.ศ. 2531 ถึง 200 บาท ในป 

พ.ศ. 2548 และใหคาจางเหมารถบรรทุกมาฟงปราศรัยคันละ 1,000-1,500  บาท 

 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. และการสราง

ความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับหัวคะแนนและประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในทุก

อําเภอ (14 อําเภอ) ในจังหวัดเลยพบวา มีท้ังพฤติกรรมที่เหมือนกันในทุกอําเภอและปรากฏในบาง

อําเภอ ซึ่งสามารถรวบรวมเปนกลุมได 2 กลุมดังนี้ 



 

 

   1.  กลุมพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการหาเสียงเลือกตั้งและการสรางความสัมพันธท่ีพบ

ในเกือบทุกอําเภอ ประกอบดวย 

 1.1  การใชเงินซื้อเสียงโดยใหหัวคะแนนซ่ึงเปนผูนําชุมชนหรือผูนําองคกรเครือ

ขายท่ีหนวยงานราชการจัดตั้งข้ึนเปนผูนําไปจายใหกับประชาชนโดยตรงในชวงใกลวันลงคะแนน ซึ่ง

อัตราการจายจะแตกตางกันในแตละคร้ังท่ีมีการเลือกตั้ง โดยมีจํานวนเงินตั้งแต 20 บาทในชวงป พ.ศ. 

2512 เปน 500 บาท-1,500 บาท (ในกรณีจายมากกวาหนึ่งคร้ัง) ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548  

 1.2  การจัดตั้งทีมงานการเมืองหรือหัวคะแนนในพ้ืนท่ีจะใชเงินเปนคาตอบแทน

หลักและมีระบบการบริหารจัดการทีมงานหัวคะแนนโดยใชวิธีการทางธุรกิจ คือ จะสํารวจ วิเคราะหและ

จัดระดับศักยภาพของหัวคะแนนแลวจึงกําหนดอัตราคาตอบแทนในแตละคร้ัง มีทีมงานของ ส.ส. หรือ

ของผูสมัครคอยควบคุมการทํางานอีกระดับหนึ่ง และหากทําไดตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายก็จะ

มีระบบตอบแทนพิเศษ อาจเปนเงิน เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและหมูหรือวัว เพ่ือการจัดเล้ียงขอบคุณ

ประชาชนท่ีลงคะแนนให 

 1.3  การเก็บบัตรประชาชนมาเก็บไว จดช่ือและจัดทําบัญชีการจายเงินโดยจะ

คืนบัตรใหในชวงกอนวันลงคะแนน 1-2 วัน พรอมกับเงินซื้อเสียงเพ่ือปองกันการซ้ือเสียงของผูสมัคร

คนอ่ืน  

      1.4  การใหส่ิงของท่ีมีช่ือผูสมัคร ส.ส. กับครอบครัวท่ีหัวคะแนนประสานงานไว 

เชน แกวน้ํา ถวยชาม เส้ือยืดหรือเส้ือแจ็คเก็ต เกาอ้ี เต็นท น้ําดื่มบรรจุขวด ยาสามัญประจําบาน 

ขาวสาร อาหารแหง 

      1.5  การใหเงินในโอกาสตาง ๆ แกชุมชน วัด โรงเรียนและครอบครัวแกนนํา 

      1.6  การสัญญาวาจะจัดทําถนนและแหลงน้ํา 

      1.7  การจัดทัศนศึกษาโดยมีเงินคาตอบแทน 

      1.8  การจัดรถรับสงศพและรถบริการเคร่ืองขยายเสียงและใหความชวยเหลือ

อ่ืน ๆ ในการจัดงาน 

      1.9  การแจกเมล็ดพันธุพืช สารเคมีปราบศัตรูพืชและปุย 

      1.10  การจัดอบรม สัมมนา รวมกันทํากิจกรรมตามโครงการที่นักการเมือง

กําหนด โดยมี    เบี้ยเล้ียง 

   2.  กลุมพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการหาเสียงเลือกตั้งและการสรางความสัมพันธท่ีพบ

ในบางอําเภอประกอบดวย 

      2.1  การใหกูยืมเงินเพ่ือไถนาและเพาะปลูก 

      2.2  การจัดสัมมนาพระสงฆและไวยาวัจกร 

      2.3  การซื้อเสียงดวยการจายเงินทอนมากกวาปกติผานรานขายของชําในชุมชน 



 

 

      2.4  การเชาพ้ืนท่ีติดโปสเตอรท่ีบานเรือนผูมีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน 

      2.5  การแจกพันธุปลา ลูกเปด  ลูกไก และวัสดุกอสราง 

      2.6  การจางฟงปราศรัยและจางบรรทุกคนมาลงคะแนน 

      2.7  การตั้งช่ือส่ิงของกอสรางโดยใชนามสกุลนักการเมือง 

 ท้ังนี้ปจจัยท่ีนาจะมีผลมากท่ีสุดในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ

ประชาชนในเขตชนบทคือ จํานวนเงินซื้อเสียง สวนปจจัยอ่ืน ๆ เปนเพียงการสรางคะแนนนิยมในตัวผู

สมัครหรือนักการเมืองเทานั้น เพ่ือสรางภาพการเปนคนดี (คือคนท่ีใหส่ิงของและชวยเหลืออ่ืน ๆ ตาม

ท่ีประชาชนรองขอ) และเปนการรักษาความสัมพันธกับประชาชนอยางตอเนื่อง ถึงแมไดทําส่ิงตาง ๆ 

อยางตอเนื่องแลวก็ตามเพ่ือใหแนใจวาจะไดรับเลือกตั้งก็จะใชเงินซื้อเสียงดวย อยางเชนกรณีอดีต ส.ส. 

ท่ีไมไดรับเลือกตั้ง  แมจะไดทํากิจกรรมรวมกับประชาชนและพัฒนาทองถ่ินในเขตเลือกตั้งมาอยางตอ

เนื่อง แตไมใชเงินซื้อเสียงก็อาจไมไดรับเลือกตั้งดังเชน กรณีพลเอกอาทิตย  กําลังเอกในการเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2538 

3.5  พฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบธนกิจการเมืองยุค พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2548  

 กลาวไดวาการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลยท่ีมีพ้ืนฐานอาชีพดาน

ธุรกิจเกือบท้ังหมดมาจากแรงจูงใจดานผลประโยชนจากการรับเหมาสรางโครงสรางพ้ืนฐานและการใช

ประโยชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดเลย ท้ังในรูปของการสัมปทานตัดไมและธุรกิจโรงโมหิน

มาตั้งแตยุคการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  9  เม่ือวันท่ี 10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512 ซึ่ง ส.ส. จังหวัดเลยมี

อาชีพธุรกิจการคาไมและตอเนื่องมาถึงยุคการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 22  ท่ี ส.ส.เลยเกือบท้ังหมดเก่ียว

ของกับธุรกิจกอสราง  โรงโมหินและการสัมปทานแร ลักษณะเชนนี้สะทอนใหเห็นวาเหตุผลในการท่ีผู

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. นั้นมีเร่ืองของผลประโยชนดานธุรกิจสวนตนและผลประโยชนของครอบครัวเขา

มาเกี่ยวของ 

 รูปแบบพัฒนาการเขาสูเสนทางการเมืองของกระฎมพีทองถ่ินหรือพอคาในจังหวัดเลยท่ีมีความ

ม่ังคั่งและอิงแอบกับผลประโยชนฐานทรัพยากรธรรมชาติมีรูปแบบคลายคลึงกับพัฒนาการเขาสูเสนทาง

การเมืองของจังหวัดอ่ืน ๆ กลาวคือในระยะแรกจะอิงแอบกับนักการเมืองอดีตผูมีอํานาจทางราชการ 

โดยจะเปนผูใหเงินสนับสนุน การชวยจัดตั้งหัวคะแนนในพื้นท่ี การชวยเหลือคาใชจายในการหาเสียง 

แตในชวงหลังป พ.ศ. 2538  ลูกหลานของนักการเมืองเหลานั้นเร่ิมเขาสูอํานาจทางการเมืองเสียเอง

เพ่ือพิทักษรักษาผลประโยชนทางการคาของตน เพราะในระยะหลังการตอสูในเชิงธุรกิจมีการแขงขันกัน

สูงข้ึน ทําใหนายทุนนักธุรกิจทองถ่ินในจังหวัดเลยตองแสวงหาอํานาจทางการเมือง เพ่ือทําใหตนเองได

เปรียบและสามารถรักษาสวนแบงของผลประโยชนท่ีเคยมีอยูใหยังคงมีอยูตอไป 

 ในอีกดานหนึ่งท่ีนักธุรกิจใหเงินซื้อเสียงและแจกสิ่งของแมจะเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายและไม

ใชกระบวนการประชาธิปไตยท่ีดี แตก็มีสวนทําใหประชาชนไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากข้ึน 

จากการศึกษาของผูวิจัย พบวา การเลือกตั้งในชวงป พ.ศ. 2539 มีผูสมัครท่ีเปนนักธุรกิจรับเหมากอ

สรางจะใหหัวคะแนนไปสํารวจรายช่ือบุคคลผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตอําเภอนาดวง จังหวัด



 

 

เลย ท่ีไปทํางานตางจังหวัดหรือไปเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ เดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อมาลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง โดยไดจายเงินเปนคาเดินทางไปกลับใหคนละ 500 บาท ทําใหสถิติการไปใชสิทธิลง

คะแนนของอําเภอนี้สูงท้ัง ๆ ท่ีมีผูคนอาศัยในบานนอย ซึ่งสวนใหญเปนผูสูงอายุ ดังนั้นจึงแสดงใหเห็น

วาการท่ีมีประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ีสูงข้ึนไมไดแสดงถึงความสนใจทางการเมืองหรือการมีสวน

รวมทางการเมืองอยางมีคุณภาพ แตอาจมีผลมาจากปจจัยการใชเงินซื้อเสียงดวย 

 การเขาสูอํานาจทางการเมืองของกลุมธนกิจการเมืองในจังหวัดเลยไดพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการหัวคะแนนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใชวิธีการทางธุรกิจ โดยเร่ิมตนจากการซื้อหัวคะแนน

จากนักการเมืองคนเกาใหมาสนับสนุนตนแลวใชหัวคะแนนเปนตัวกลางเช่ือมไปหาประชาชนเพ่ือควบ

คุมฐานคะแนนเสียงของตนจนถึงระดับลางสุด โดยพยายามพึ่งพาคนกลางท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน

ระยะยาวใหนอยท่ีสุดเพ่ือปองกันปญหาการซ้ือตัวหัวคะแนนหรือการเพ่ิมบารมีทางการเมืองใหหัว

คะแนนท่ีอาจเปนคูแขงขันทางการเมืองของตนเองในอนาคต  จากการใชอํานาจทางการเงินและการนํา

วิธีการจัดการทางธุรกิจมาบริหารงานการเลือกตั้ง ทําใหกลุมธนกิจการเมืองไมตองเดินหาเสียงแบบเชา

ถึงค่ํา พักคางคืนท่ีวัดหรือบานผูสนับสนุนเหมือนเชนในอดีต แตจะใชวิธีการใหหัวคะแนนนัดแกนนํา

กลุมยอยหรือนัดประชาชนมารวมกันเปนกลุมท่ีจุดใดจุดหนึ่งเพ่ือรอพบ ส.ส. หรือผูสมัคร ซึ่งในการพบ

กันแตละคร้ังก็จะมีส่ิงของแจก เชน เส้ือ  ถวยชาม  แกวน้ํา  ขนมปง  อาหารแหง ยารักษาโรค ผลไม 

และไดรับเงินเปนคาเบี้ยเล้ียงกลับบานโดยรถยนตท่ีจัดเหมามารับสงประชาชน ในขณะที่หัวคะแนนก็จะ

ไดรับเงินคาจัดการใหเกิดกิจกรรมดวย ดังนั้นจึงทําใหกลุมธนกิจการเมืองมีความสําเร็จทางการเมือง

มากข้ึนและยากท่ีผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ท่ีมีเงินนอยจะมาทลายเครือขายลักษณะนี้ได 

3.6  บทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนที่สนับสนุนนักการเมืองถิ่น 

 ผูสมัคร ส.ส. เลยท่ีเปนนักธุรกิจรับเหมากอสรางจะระดมทุนจากเครือขายผูรับเหมากอสรางใน

เขตจังหวัดใกลเคียง เชน ขอนแกน  อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู  เลย  ในลักษณะเปนเงินยืม

เพ่ือนํามาใชจายในการหาเสียง การใชจายในการจัดตั้งระบบหัวคะแนนและการซื้อเสียงในชวงกอนการ

เลือกตั้งเปนเงินจํานวนหลายลานบาท โดยมีขอสังเกตท่ีนาสนใจวานักธุรกิจรับเหมากอสรางท่ีเปนผู

สมัครรับเลือกตั้งนั้นเปนผูมีฐานะทางการเงินดี แตไมนําเงินสวนตัวของตนมาใชท้ังหมด การยืมเงินของ

กลุมนักธุรกิจในจังหวัดขางเคียงเปนวิธีการระดมทรัพยากร ศักยภาพและเครือขายของกลุมตาง ๆ ท่ีตน

เขาไปมีขอผูกพันทางการเงินใหนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาระดมพลังชวยเหลือผูสมัคร ส.ส.ท่ีตนใหความ

ชวยเหลือทางการเงินไป ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของกลุมธุรกิจ  2  ประการคือ 

 1.  เพ่ือใหมีตัวแทนของธุรกิจรับเหมากอสรางอยูในอํานาจทางการเมือง ซึ่งจะมีประโยชนในการ

ผลักดันงบประมาณการกอสรางถนนหรือโครงการตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับอาชีพธุรกิจรับเหมาและจะได

รับการจัดสรรปนสวนใหมีงานรับเหมาในเขตพ้ืนท่ีธุรกิจของตน 

 2.  เพ่ือรวมกลุมพลังทางธุรกิจใหเปนกลุมผลประโยชนท่ีมีพลังตอรองและผลักดัน มีอํานาจเชิง

อิทธิพล มีภาพลักษณเปนทุนอํานาจท่ีควบคุมทุนระดับกลุมจังหวัดและกลุมทุนระดับทองถ่ิน เพ่ือนําทุน

พลังอํานาจและอิทธิพลทางการเมือง ทุนอํานาจการเงินไปควบคุม บริหารจัดการทุนทองถ่ินใหเปนเครือ



 

 

ขายการเมืองและเปนหัวคะแนนใหแกนักการเมืองระดับชาติ โดยแลกเปล่ียนกับการปนสวนทางธุรกิจ

และการสงเสริมสนับสนุนใหมีตําแหนงทางการเมืองระดับทองถ่ิน 

3.7  พฤติกรรมการซื้อเสียง 

 แมวาการซื้อเสียงจะเกิดข้ึนมานานแลวในการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเลยแตใชเงินซื้อเสียงไมมาก

นักดวยจํานวนเงิน 20-50 บาท ท้ังนี้จะข้ึนกับคูแขงขันท่ีนาเกรงขามในแตละคร้ังและข้ึนกับความเช่ือ

ม่ันในคะแนนเสียงของผูสมัครวามีโอกาสไดรับเลือกตั้งมากหรือนอย แตในชวงการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 

9  เม่ือวันท่ี 10  กุมภาพันธ  2512  ถือไดวาเร่ิมมีการใชเงินซื้อเสียงมากข้ึน โดยผูสมัครคนหน่ึงซึ่งมี

อาชีพเปนผูประกอบธุรกิจบริษัทคาไม มีบานพักอยูในเมืองเลยในคืนกอนวันเลือกตั้ง (คืนหมาหอน)  

มีรถกระบะว่ิงเขาออกบริเวณบานพักตั้งแตชวงเย็นจนถึงชวงดึก ซึ่งผูใหขอมูลหลักเช่ือวาจะมีการนําเงิน

มาใหหัวคะแนนนําไปแจกใหกับประชาชนในเขตท่ีหัวคะแนนรับผิดชอบตางอําเภอในเขตเลือกตั้ง นาจะ

มีจํานวนเงินนับสิบลานบาท โดยจายเงินใหผูมีสิทธิลงคะแนนคนละ 100 บาทและไดรับการเลือกตั้ง 

 แมจะไมสามารถสรุปอยางแนชัดไดวานักการเมืองถ่ินจังหวัดเลยคนใดเปนผูสมัครคนแรกท่ีใช

เงินซื้อเสียง แตอาจกลาวไดวาภายหลังการเลือกตั้งในป 2535  การซื้อเสียงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผู

สมัคร ส.ส.ไดรับเลือกตั้ง การใชเงินซื้อเสียงของผูสมัครประชาชนมีการพูดถึงกันกวางขวางเปนท่ีรับรู

กันโดยท่ัวไปทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดเลย  แตไมเคยถูกฎหมายลงโทษและผูสมัคร ส.ส.ท่ีไดรับเลือกตั้ง

ท่ีมาจากการซื้อเสียงก็ยังคงเปนบุคคลท่ีมีเกียรติยศไดรับการนับถือจากสังคม 

 ผูสนใจเก่ียวกับการซื้อเสียงของนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลยมีขอสังเกตวา เหตุท่ีการซื้อเสียงของ

นักการเมืองถ่ินจังหวัดเลยทวีความรุนแรงมากขึ้นในชวงหลังจากการเลือกตั้งป พ.ศ. 2535/1 เพราะ

ความไมขัดกันของทัศนะบุคคล 4 กลุมคือ ผูสมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน คณะผูจัดการเลือกตั้งและส่ือ

มวลชนทองถ่ิน โดยท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีใชเงินซื้อเสียงเกือบทุกคนจะไมมีทักษะการปราศรัยเวที ไม

เขาใจนโยบายพรรคอยางทองแท อาจเปนเพราะยายพรรคบอยหรือไมเห็นความสําคัญของการหาเสียง

เชิงนโยบาย การแจกเงินจะใชเวลานอยกวาการตั้งเวทีปราศรัยและการเดินเคาะประตู ประชาชนจังหวัด

เลยไมนิยมฟงการปราศรัยหาเสียง และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือการซื้อเสียงจะเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีทําให

สามารถชนะการเลือกตั้งได เชน การเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 18  วันท่ี  2  กรกฎาคม  2538 และการ

เลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  19  วันท่ี  17  พฤศจิกายน  2539  ผูสมัครท่ีใชเงินซื้อเสียงจํานวนมาก คาดกัน

วานาจะใชเงินไมนอยกวา 30 ลานบาท และไดทําใหอดีต ส.ส. ท่ีมีผลงานดานพัฒนาทองถ่ินท่ีไมซื้อ

เสียงตองแพการเลือกตั้งจนนําไปสูการไมประสบความสําเร็จในเวที ส.ส. อีกเลย ในสวนของประชาชน

จังหวัดเลย กอนท่ีนักธุรกิจจะเขามาสูการมีอํานาจทางการเมืองโดยไมรับเลือกตั้งเปน ส.ส. จะกลาวถึง

การใชเงินนอยมาก ไมเรียกรองเงินจากผูสมัคร แตภายหลังมีการซื้อเสียงมากข้ึนประชาชนบางสวนจะ

เรียกรองเงินโดยประชาชนจะพูดวานักการเมืองจะเขาไปเอาผลประโยชน ดังนั้นหากจะตองใหประชาชน

ลงคะแนนให นักการเมืองก็ตองจายเงินใหประชาชนกอน ใครจายเงินใหมากกวาก็จะลงคะแนนใหคน

นั้น ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้จะปรากฏชัดเจนในเขตชุมชนเมืองในชวงการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 แตสําหรับ

ในเขตชนบทความคิดแบบนี้ยังไมเดนชัดอาจพบไดในบางคน แตสวนใหญจะรับเงินผูสมัคร ส.ส. คนใด

คนหนึ่งเพียงคนเดียว แตอาจรับมากกวาหนึ่งคร้ังและหากรับเงินของคนใดแลวจะไมรับเงินของผูสมัคร



 

 

คนอ่ืนอีก รวมท้ังจะลงคะแนนใหกับผูใชเงินซื้อเสียงอยางแนนอน เนื่องจากเช่ือวาหากรับเงินแลวไมลง

คะแนนใหจะเปนบาปเปนกรรม ดวยความเช่ือเชนนี้จึงทําใหผูสมัครท่ีใชเงินซื้อเสียงในจังหวัดเลย

ประสบความสําเร็จทุกคร้ัง จนสามารถกลาวไดวา ไมมีนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลยคนใดท่ีใชเงินมากกวา 

20 ลาน แลวไมไดรับเลือกตั้ง นอกจากนั้นส่ือมวลชนทองถ่ินก็มีบทบาทเสนอขาวสารการซื้อเสียงนอย

มาก 

 รูปแบบการซื้อเสียงของนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลยมีไมหลากหลายรูปแบบ สวนใหญจะซื้อโดด

และซื้อพวง เชน  ในการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  15  วันท่ี  24  กรกฎาคม  2531  ซึ่งมีการแบงเขตเลือก

ตั้งของจังหวัดเลยเปน 2  เขต เขตละ 2 คน ในเขตเลือกตั้งท่ี  1  ผูสมัคร ส.ส. ในเขตเลือกตั้งเดียวกับ

พลเอกอาทิตย  กําลังเอก จะซื้อโดด (ซื้อเสียงเฉพาะใหเลือกตนเองคนเดียว) ประมาณเสียงละ 300  

ถึง 500 บาท ข้ึนกับความนิยมและฐานคะแนนในพ้ืนท่ีและในคราวการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 18  วันท่ี 2  

กรกฎาคม  2538  ผูสมัครในเขตเลือกตั้งเดียวกับนายวัชรินทร  เกตะวันดี ก็ใชวิธีการซื้อโดดเสียงละ

ประมาณ 200-300 บาท ก็ไดรับเลือกตั้งเชนกัน 

 สวนการซื้อพวงจะพบในการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 19  วันท่ี  17  พฤศจิกายน  2539  โดยนัก

การเมืองถ่ินจังหวัดเลยในเขตเลือกตั้งท่ี 1  ซึ่งชนะการเลือกตั้งในคร้ังท่ีผานมาเม่ือยุบสภาและมีการ

เลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี  19  ก็ไดลงสมัครรับเลือกตั้งอีกคร้ังแตอยูกันคนละพรรค ผูสมัครก็จะศึกษาและ

วิเคราะหความนิยมของผูสมัครแตละคน และหากเห็นวาคะแนนเสียงของตนดีอยูแลวก็จะซื้อเสียง

จํานวนนอย เชน 200  ถึง  300  บาท แตในเขตชุมชนท่ีเสียงไมดีก็จะขอซื้อพวงกับผูสมัครท่ีเสียงดี มี

คะแนนนิยมมาก แตก็ตองใชเงินมากข้ึนถึง 500 บาท ทําใหในการเลือกตั้งคร้ังนี้เปนการเลือกตั้งท่ีมี

การซื้อเสียงชัดแจงมากผูสมัคร 2 คน จาก 2 พรรคการเมือง ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในเขตเดียวกันไดรับ

เลือกตั้งเปน ส.ส. ท้ังคู ดังนั้นในการเลือกตั้งในจังหวัดเลยในเขตเลือกตั้งท่ี 1 ในคราวการเลือกตั้งท่ัว

ไปคร้ังท่ี 19 วันท่ี 17  พฤศจิกายน  2539  จึงเปนความสําเร็จของการซื้อเสียงแบบซ้ือพวง ทําใหนัก

การเมืองหลายสมัยของจังหวัดเลย ซึ่งไมมีขอมูลดานการซื้อเสียงท่ีชัดเจนตองสอบตกและการเลือกตั้ง

คร้ังนั้นกลาวไดวาเปนการซื้อเสียงท่ีมากท่ีสุดในการเลือกตั้ง ส.ส.ของจังหวัดเลย 

 การซื้อเสียงเปนการลงทุนท่ีผูสมัครสามารถคํานวณตัวเลขคะแนนเสียงของตนได ในระยะแรกท่ี

เร่ิมมีการซื้อเสียงจะมีการใหเงินแกผูมีสิทธิโดยผานหัวคะแนนในพ้ืนท่ีหัวละ 20 บาท แลวมีจํานวนเพ่ิม

ข้ึนเร่ือยเปน 50 บาท 100 บาท 200 บาท และ 500 บาท (ในขณะท่ีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งในเขต

เทศบาลเมืองเลยในชวงหลังป พ.ศ. 2540 สูงถึง 3  รอบคิดเปนเงินท่ีไดรับคนละ 1,200 บาท และผู

สมัครท่ีซื้อเสียงก็ไดรับเลือกตั้ง) ในชวงมีการซื้อเสียงใหม ๆ ผูสมัครท่ีซื้อเสียงจะหวังผลคะแนนจาก

การซื้อเสียงสูงถึงรอยละ 70  แตในชวงการเลือกตั้งจากป พ.ศ. 2538  เปนตนมาหวังผลเพียง 1 ใน 3 

(ซื้อเสียง 3 คน หวังวาจะลงคะแนนให 1 คน) (สัมภาษณอยางไมเปนทางการ อดีตหัวคะแนน 

ส.ส.เลย เม่ือวันท่ี 18  สิงหาคม  2550)  ดังนั้นจะเห็นไดวาผูสมัคร ส.ส.และซื้อเสียงจะตองใชเงินมาก

ข้ึน แตยังคงเปนวิธีท่ีคุมคากับการลงทุน เนื่องจากจะประสบความสําเร็จไดเปน ส.ส. และใชสถานภาพ 

ส.ส. ไปรับเหมาหรือประกอบธุรกิจของตนเองจนมีความรํ่ารวยมากข้ึนและใชเงินซื้อเสียงตอเนื่องเปนวง

จรเชนนี้ตลอดมา จึงเปนการยากท่ีผูสมัคร ส.ส. หนาใหมท่ีมีเงินนอยจะเอาชนะในการเลือกตั้งได 



 

 

 สําหรับข้ันตอนการจัดการซื้อเสียงนั้นในข้ันแรกผูสมัคร ส.ส. ท่ีตองการใชเงินซื้อเสียงจะกวานซื้อ

ตัวหัวคะแนนในพ้ืนท่ีเขตเลือกตั้งโดยการใหผลประโยชนตอบแทนท้ังท่ีเปนเงินคําสัญญาท่ีจะสนับสนุน

ใหมีตําแหนงในหมูบาน เชน ผูใหญบาน  กํานัน และการใหความชวยเหลือในการประกอบอาชีพใหมี

รายไดเพ่ิมข้ึน มีการใหเงินชวยเหลือกิจกรรมชุมชนโดยผานทางหัวคะแนนหรือไปจายเงินดวยตนเอง 

โดยมีหัวคะแนนเปนผูประสานงานใหเกิดการประชุมของคนในชุมชน เม่ือใกลกําหนดวันเลือกตั้ง ผู

สมัครก็จะนําขอมูลผูมีสิทธิเลือกตั้งมาวิเคราะหวามีจํานวนเทาใด คะแนนนิยมของตนเองและของผู

สมัครคนอ่ืน ๆ เปนอยางไร  หากพบวาคะแนนของตนมีความนิยมนอยก็จะวางแผนการซื้อเสียงโดย

กําหนดเปาหมายการซื้อเสียงเปน  3  กลุมคือ 

   1.  จายเงินซื้อเสียง  กํานัน  ผูใหญบาน นักการเมืองทองถ่ิน ผูนํากลุมหรือองคกร 

 2.  จายเงินใหหัวคะแนนในพื้นท่ีเพ่ือสรางคะแนนนิยมใหมากข้ึน เชน นําเงินไปเล้ียงอาหาร 

เล้ียงสุรา  ซื้อของขวัญใหในงานมงคล ทําบุญในพิธีกรรมทางศาสนาและงานศพโดยจะกลาวในงานน้ัน 

ๆ วา “ดวยความปรารถนาดีจากทาน (ผูสมัคร ส.ส. หรือ ส.ส.) ทานมีภารกิจตองไปว่ิงเตนหางบ

ประมาณมาพัฒนาหมูบานของเรา แตไดฝากน้ําใจเล็ก ๆ นอย ๆ มามอบให” (กรณีเปนเงินสดมักจะมี

จํานวน 3,000 บาทถึง 10,000 บาท แลวแตกรณี) 

 3.  การจายเงินใหผูมีสิทธิเลือกตั้งจะกระทําโดยผานหัวคะแนนท่ีไวใจได มีความใกลชิดเปนผู

ดําเนินการ เพราะจะตองแนใจไดในสองประการคือ เงินถึงมือผูมีสิทธิเลือกตั้งตามเงื่อนไขเวลาหรือตาม

ขอตกลง และหากเกิดปญหาข้ึนมาความผิดนั้นจะตองไมเก่ียวพันมาถึงตัวนักการเมืองคนน้ัน สวนการ

จะจายเงินใหหัวคะแนนคนใดจํานวนเทาไรก็จะพิจารณาจากศักยภาพหัวคะแนนวามีความสามารถคุม

เสียงไดเทาใด ในบางพื้นท่ีเชน อําเภอวังสะพุง อําเภอเชียงคาน อําเภอปากชม จะใหหัวคะแนนจดช่ือ

บุคคล จดเลขประจําตัวประชาชน จดเลขท่ีบานมาแสดงเพ่ือขอรับเงินไปจายใหผูมีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจ

มีการขอเก็บบัตรประชาชนเอาไว แลวนํามาคืนใหพรอมเงินซื้อเสียงในวันกอนลงคะแนนเลือกตั้ง โดย

ท่ัวไปหัวคะแนน 1 คน จะรับผิดชอบไมเกิน 20 คน อยางไรก็ตามหากในหนวยเลือกตั้งหนึ่งมีผูลง

คะแนนใหไดตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (กรณีการเลือกตั้งกอนรัฐธรรมนูญฯ  พ.ศ. 2540 ให

นับคะแนนท่ีหนวยเลือกตั้ง) หัวคะแนนในหนวยเลือกตั้งนั้นก็จะไดรับรางวัลพิเศษจากผูสมัครท่ีไดรับ

เลือกตั้ง เชน ไดเงินเพ่ิมหนึ่งหม่ืนถึงสองหม่ืนบาทหรือไดสรอยคอทองคําหนักหนึ่งบาทถึงสองบาทเปน

ระบบใหโบนัสพิเศษ เปนตน วิธีนี้มีขอดีท่ีในระดับตําบลหนึ่ง ๆ จะมีหัวคะแนนหลายคน แตละคนรับ

ผิดชอบเงินไมมากนัก การจายเงินซื้อเสียงจะกระจายไดท่ัวถึงและหัวคะแนนมีโอกาสโกงเงินหรือทําผิด

ขอตกลงจนทําใหเกิดผลเสียงตอคะแนนนิยมของผูสมัครมีนอย 

 การจายเงินซื้อเสียงในคราวการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 19  เม่ือวันท่ี 17  พฤศจิกายน 2539 ซึ่ง

เปนปรากฏการณซื้อเสียงท่ีมากและชัดเจนมากท่ีสุดในจังหวัดเลยนั้น เนื่องจากผูสมัคร ส.ส. คนหนึ่งไม

ไดเปนคนพื้นท่ี (มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอ่ืน) แตมีเงินมากจากการประกอบธุรกิจท่ีอาจเก่ียวของกับ

ธุรกิจการพนัน เม่ือมาสมัคร ส.ส. ในจังหวัดเลยจะใชเงินซื้อเสียงคูกับการสรางภาพลักษณใหเห็นวาเปน

ผูมีอิทธิพล มีลูกนองมากท่ีไมใชคนในพ้ืนท่ีจนทําใหเขาใจวาเปนพวกนักเลงและมือปนคุมกัน ในการซื้อ

เสียงนั้นจะไมจายเงินใหหัวคะแนนโดยตรง แตจะใหหัวคะแนนในชุมชนเปนผูช้ีเปาหมายใหทีมจายเงิน



 

 

วาบานไหนจะจายใหใครเปนจํานวนเงินเทาใด ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีรับเงินแลวตองลงคะแนนให

เพราะเกรงกลัวภัยและหวาดกลัวมือปน สวนผูสมัคร ส.ส. อีกคนหนึ่งท่ีจายเงินซื้อเสียงแตอยูตางพรรค

กันจะจัดรูปแบบองคกรการซื้อเสียงในรูปแบบธุรกิจโดยจัดตั้งหัวคะแนนเปน 2 ระดับ คือ ระดับ  ก  

เปนหัวคะแนนระดับแกน มีจํานวนหมูบานละ 2 ถึง 5 คน ใหไปหาหัวคะแนนระดับ  ข  อีกคนละ 5 

คน แลวใหหัวคะแนนระดับ  ข  ไปหาลูกทีมท่ีเปนชาวบานอยูในสังกัดการช้ีนําการลงคะแนนเสียงเลือก

ตั้งของตนอีกคนละ  5  คนถึง 20 คน การจัดองคกรลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพมาก โดยใหหัวคะแนน

ระดับ  ก  เปนหัวคะแนนระดับนําในหมูบาน ทําหนาท่ีควบคุมการหาเสียงและการจายเงินผานหัว

คะแนนระดับ ข  หรือหัวคะแนนยอย ซึ่งมีหนาท่ีจายเงินใหผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยตรง และเปนผูชวยหา

เสียงหลักในชุมชน นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการซ้ือเสียงทางออมอีกหลายวิธี เชน การวาจางใหเปนผูติด

โปสเตอรดวยคาจางสูงเกินจริง การจายเงินใหเจาของบานท่ียินยอมใหติดโปสเตอรที่ฝาบานเพียงคน

เดียว โดยไมใหผูสมัครคนอ่ืน ๆ มาติดโปสเตอรดวย การใหเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุมสตรี การจัด

ประกอบอาหาร การใหเงินบํารุงกลุมองคกรในชุมชนการพาไปทัศนศึกษาโดยใหเบี้ยเล้ียงและไมเก็บคา

ใชจาย (นิยมไปภาคตะวันออกชายฝงทะเล)  

3.8  การตรวจสอบคะแนนนิยมของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

 ยุคท่ีมีการใชเงินซื้อเสียงตั้งแต พ.ศ. 2512  ถึง พ.ศ. 2531 การตรวจสอบคะแนนนิยมของผู

สมัครรับเลือกตั้งแตละคนวาใครมีคะแนนเสียงดีหรือไมดีอยางไรจะดูจากการเปล่ียนแปลงข้ัวสนับสนุน

ผูสมัครของหัวคะแนนหรือผูนําชุมชน โดยปกติผูสมัครท่ีมีบารมีมาก มีช่ือเสียง มีฐานะทางการเงินดี อยู

ในเกณฑท่ีอาจไดรับเลือกตั้งจะมีหัวคะแนนและผูนําชุมชนใหการสนับสนุนมาก บางคนเขามาสนับสนุน

ผูสมัครเพราะไดรับการติดตอใหชวยเหลือ บางคนเดินมาเสนอตัวขอชวยเหลือโดยมีเง่ือนไขตอรองดาน

คาใชจาย ซึ่งใชคําเรียกกันวา “คาน้ํามันหลอล่ืน”  ดังนั้นหากผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดมีหัวคะแนนหรือ

ผูนําชุมชนใหการสนับสนุนมากก็มีโอกาสมากท่ีจะไดรับเลือกตั้งและก็ตองมีคาใชจายท่ีสูงมากเชนเดียว

กัน ในทางกลับกันหากผูสมัครรับเลือกตั้งรายใด หัวคะแนนเปล่ียนข้ัวสนับสนุนอาจเกิดจากการซื้อหัว

คะแนนหรือหัวคะแนนไมสนับสนุนตอไปอาจเกิดจากคาใชจายไมเปนไปตามท่ีตกลงกันไวทําใหจํานวน

หัวคะแนนลดลงก็เปนการยากท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นจะไดรับเลือกตั้ง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การ

เมืองยุคการซื้อเสียงความสําเร็จทางการเมืองจะอยูท่ีความสามารถในการหาหัวคะแนนและการบริหาร

จัดการหัวคะแนน เนื่องจากผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีเปนนักธุรกิจและใชเงินซื้อเสียงมีความคุนเคยและคลุก

คลีกับประชาชนนอยและดวยเหตุนี้เองเม่ือมีการจายเงินซื้อเสียงผานหัวคะแนนหรือมีการจายเงินใหกับ

หัวคะแนนจํานวนมาก โดยไดรับคํารับรองวาจะตองไดรับเลือกตั้งเม่ือผลการเลือกตั้งออกมาแลวปรากฏ

วาไมไดรับเลือกตั้ง ผูสมัคร ส.ส. บางคนจึงไปขอเงินคืน แตผูสมัครบางคนใชวิธีการจางมือปนยิงหัว

คะแนนเสียชีวิตหลายคนในชวงระหวางป พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2531 ตอมาในชวงป พ.ศ. 2531 ถึง 

พ.ศ. 2540 อดีต ส.ส. หรือผูสมัครรับเลือกตั้งจะใหความสําคัญกับการจายเงินใหแกหัวคะแนนหรือผู

นําชุมชนในชวงใกลวันเลือกตั้งลดลง โดยไดจัดระบบการบริหารจัดการหัวคะแนน ความสัมพันธ

ระหวางนักการเมืองกับหัวคะแนนและความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับประชาชนในเขตเลือกตั้ง

ใหม โดยใชระบบการสรางเครือขายความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนผลตอบแทนทางธุรกิจ เชน เม่ือ ส.ส. 



 

 

มีโครงการรับเหมากอสรางในพื้นท่ีก็จะแบงปนโอกาสการไดรับผลประโยชนใหแกหัวคะแนนในพ้ืนท่ี

ดวยเชนการรับเหมาชวง ขุดลอกแหลงน้ําโครงการขนาดเล็ก การรับเหมาถมดินและหิน รับเหมาแรง

งานกอสราง เปนตน ดังนั้นคะแนนนิยมของ ส.ส. จึงสามารถดูไดจากการจางเหมางานในพ้ืนท่ี หากมี

โครงการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ มาก โดยผานการประสานการจัดการของนักการเมืองคนใดมาก นัก

การเมืองนั้นจะมีคะแนนนิยมดี ในขณะเดียวกันนักการเมืองก็จะทํากิจกรรมโดยตรงกับกลุมพลังมวลชน

ในพ้ืนท่ีมากข้ึน มีการบริจาคโดยตรงใหแกมวลชนกิจกรรมตาง ๆ จะผานหัวคะแนนนอยลง ดังนั้นใน

ชวงเวลาหลังป พ.ศ. 2531  หัวคะแนนท่ีถูกมือปนยิงเสียชีวิต เนื่องจากรับเงินจากนักการเมืองแลว

คะแนนเสียงไมเปนไปตามขอตกลงจึงไมปรากฏเหตุการณเชนนี้ในจังหวัดเลย 

 ในชวงป พ.ศ. 2538  เปนตนมาการวิเคราะหและตรวจสอบคะแนนนิยมของผูสมัครในแตละ

พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองหลัก เชน พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย

จะนําเทคนิค SWOT หรือการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสมาใชวิเคราะหคะแนนนิยม

ผูสมัครในชวงหน่ึงถึงสองเดือนสุดทายกอนจะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพ่ือท่ีพรรคจะไดสงเสริม 

สนับสนุน งบประมาณใหแกผูสมัครของพรรค หากพบวาคะแนนเสียงดีก็จะไดรับเงินจากพรรคมากข้ึน 

แตหากคะแนนนิยมไมเพ่ิมข้ึนและไมมีโอกาสไดรับการเลือกตั้งพรรคก็จะงดการสนับสนุน ซึ่งผูสมัคร

และหัวคะแนนจะใชคําพูดวา “ถูกถอดปล๊ัก” 

3.9  ปจจัยนําไปสูความสําเร็จทางการเมืองของนักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย แบงตามชวงเวลาไดดังนี้ 

 3.9.1  ยุคการเลือกตั้งระหวาง พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2500  ความสําเร็จทางการเมืองของ 

นักการเมืองถ่ินจังหวัดเลยมาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

 (1)  บุคลิกภาพสวนตัวท่ีเปนคนพูดจาดี 

   (2)  มีอาชีพท่ีผูคนรูจักมาก เชน อาชีพครู  ทนายความ  ตํารวจ  ทหาร  นักปกครอง

และขาราชการที่ทํางานใกลชิดกับประชาชน 

 (3)  มีระดับการศึกษาดีเปนท่ียอมรับของประชาชน 

 (4)  เปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในระดับจังหวัด   

 (5)  มีญาติพ่ีนองและมีเพ่ือนมาก 

 (6)  มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

 (7)  มีการนําเทคนิควิธีการใหม ๆ ในชวงเวลานั้นมาใชในการหาเสียง เชน การฉายภาพ

ยนตร การเปาแตรวง  การข่ีชางเขาไปหาเสียง  ทําใหประชาชนมองเปนจุดเดนท่ีแตกตางจากผูสมัคร

คนอ่ืน ๆ และเปนท่ีกลาวถึงของประชาชน 

 (8)  การเล้ียงสุราอาหารหัวคะแนนและประชาชน 

 (9)  การแจกส่ิงของท่ีมีนอยหรือหาไดยากแกประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนน เชน รองเทา  

ปลาทูเค็ม  น้ําปลา  ปลาราคุณภาพดี  ยาลดไขแกปวด 



 

 

 3.9.2  ยุคการเลือกตั้งระหวาง พ.ศ. 2512-พ.ศ. 2531  ความสําเร็จทางการเมืองของนักการ

เมืองถ่ินจังหวัดเลยมาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

 หลังจากท่ีประเทศไทยวางเวนการเลือกตั้งมานานกวาสิบปก็ไดจัดใหมีการเลือกตั้งข้ึนอีก

คร้ังตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511  และไดจัดใหมีการเลือกตั้ง ส.ส. ท่ัวไปคร้ังท่ี  9  ข้ึน เม่ือวันท่ี  10  

กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512 โดยระบบรวมเขต (จังหวัด)  การเมืองยุคนี้ถือไดวาเปนยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียน

แปลงวัฒนธรรมทางการเมืองมากยุคหนึ่ง เนื่องจากเร่ิมมีผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีมีอาชีพเก่ียวกับการ

สัมปทานปาไมในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยและเปนยุคท่ีนักธุรกิจจากภาคตะวันออกเร่ิมเขามาประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับการสัมปทานปาไมและการตั้งโรงเล่ือยแปรรูปไมในจังหวัดเลย รูปแบบและปจจัยท่ีนําไปสู

ความสําเร็จทางการเมืองมีดังนี้ 

   (1)  บุคลิกภาพสวนตัวของผูสมัคร ส.ส. ท่ีตองพูดจาดี มีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

ประชาชน 

 (2)  มีการบริหารจัดการระบบหัวคะแนนและเปนยุคท่ีใหความสําคัญกับหัวคะแนนมาก

ข้ึน 

 (3)  การสรางระบบตอบแทนประโยชนท้ังท่ีเปนเงินและส่ิงของเพื่อแลกเปล่ียนกับการ

ชวยเหลือทางการเมืองท้ังในฐานะหัวคะแนนและผูลงคะแนน นักการเมืองบางคนจะไมเนนการปราศรัย

และไมไปพบประชาชนในทองถ่ิน แตจะใชการพบปะกับหัวคะแนนและการจัดส่ิงตาง ๆ ใหตามท่ีหัว

คะแนนและประชาชนรองขอรับการชวยเหลือ แตยังคงไปรวมงานบุญประเพณีท่ีสําคัญในทองถ่ินและ

การใหเงินชวยเหลือกิจกรรมท่ีประชาชนจัดข้ึน 

 (4)  มีการใชเงินซื้อเสียงกระจายไปท่ัวเกือบทุกอําเภอควบคูกับการใชอิทธิพลขมขูหัว

คะแนนฝายตรงกันขามและประชาชนเพื่อชักจูง ขมขูใหลงคะแนนเสียงใหแกผูสมัคร ส.ส. ซึ่งวิธีการนี้

เปนวิธีการที่นักการเมืองถ่ินท่ีมีฐานการคาสัมปทานปาไมนํามาใชอยางไดผล 

 (5)  ยังมีการแจกส่ิงของใหประชาชนเพ่ือสรางคะแนนนิยม เชน ยาแกปวดลดไข   

วัสดุกอสราง 

 (6)  ยังมีการใชเทคนิควิธีการหาเสียงบางวิธีท่ีเคยใชหาเสียงในยุคกอน พ.ศ. 2500 แต

ปรับปรุงใหทันสมัยมากข้ึน เชน การฉายภาพยนตรสลับกับการปราศรัย  

 (7)  เร่ิมมีความสัมพันธเชิงธุรกิจระหวางกลุมตาง ๆ ท้ังในจังหวัดเลยและจังหวัดอ่ืน ๆ 

รวมถึงกลุมทุนใหญในกรุงเทพฯ เชน กลุมสัมปทานปาไม และกลุมธุรกิจคาสงคาปลีกท่ีเปนเอเยนตราย

ใหญในการผูกขาดการจําหนายสินคาภายในจังหวัด ทําใหเกิดเครือขายความชวยเหลือจากลุมทุนธุรกิจ

ตอนักการเมืองถ่ินในกลุมของตนท่ีมีศักยภาพทางการเมืองท่ีสูงกวานักการเมืองถ่ินท่ีไมมีกลุมทุน

สนับสนุน 

 (8)  การเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจากเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนและประชาชนใหความสนใจ 



 

 

 (9)  การเปนบุคคลผูมีความรูในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา ทําใหประชาชนเช่ือวาเปน

ผูมีความรูมีความสามารถและเปนคนดีเปนบุคคลผูเปนเย่ียงอยางท่ีดี นาเคารพนับถือ 

 (10) นักการเมืองถ่ินท่ีมีความรูดีจะสรางผลงานและหาคะแนนนิยมจากการพัฒนาคุณ

ภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมสัมมนาใหความรูทางการเมืองการปกครอง โดยเชิญวิทยากรผูมีช่ือ

เสียงระดับชาติมาใหความรูแกประชาชน 

 3.9.3  ยุคการเลือกตั้งระหวาง พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2538 ความสําเร็จทางการเมืองของนักการ

เมืองถ่ิน จังหวัดเลยประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

 (1)  ความโดนเดนของตัวบุคคลที่เปนผูมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของประชาชน เชน เปน

ขาราชการระดับสูง เปนนักกิจกรรมทางสังคมท่ีมีทักษะการพูดในท่ีสาธารณะที่โดดเดน และการเปนผูมี

พ้ืนฐานความสัมพันธกับประชาชนในสวนท่ีเก่ียวกับการเมืองมากอน ทําใหไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.  

   (2)  เปนยุคสมัยท่ีนักการเมืองถ่ินมีการแสดงพฤติกรรมในบทบาทนักการเมืองท่ีแตก

ตางกันอยางเดนชัด โดยกลุมนักการเมืองกลุมคุณภาพดีจะเนนการสรางผลงานในดานการพัฒนาการ

ศึกษาเปนหลัก ในขณะท่ีนักการเมืองถ่ินอีกกลุมหนึ่งเร่ิมใชระบบอุปถัมภ และเร่ิมสรางเครือขายตอบ

แทนดวยเงินและธุรกิจรับเหมาชวงการจางงาน ซึ่งเปนพ้ืนฐานความสําเร็จของนักการเมืองถ่ินท้ังสอง

กลุมในระยะเวลา 8 ป  

 3.9.4  ยุคการเลือกตั้งระหวาง พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2548  ความสําเร็จทางการเมืองของนักการ

เมืองถ่ินจังหวัดเลย ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

   (1)  การจัดระบบการบริหารจัดการหัวคะแนนหรือผูสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 

โดยใหผลตอบแทนดวยเงิน วัตถุ ส่ิงของ และเครือขายธุรกิจรับเหมากอสรางหรือรับเหมาชวง 

   (2)  มีระบบอุปถัมภสําหรับกลุมตาง ๆ เชน นักการเมืองทองถ่ิน  ผูนําชุมชน  ขาราช

การ 

3.10  ปจจัยที่ทําใหไมประสบความสําเร็จทางการเมืองของอดีตนักการเมืองถิ่น จังหวัดเลย  แบง

ตามชวงเวลาดังนี้ 

3.10.1   ยุคการเลือกตั้งระหวาง พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2500 

     1)  ความไมสมํ่าเสมอในการพบปะกับประชาชนในทองถ่ิน โดยจะคุนเคยกับประชา

ชนเฉพาะชวงหาเสียงเลือกตั้ง  จึงเปนจุดออนของอดีต ส.ส.ท่ีเคยดํารงตําแหนงและเปนจุดท่ีคูแขงขัน

ทางการเมืองใชเปนโอกาสในการสรางคะแนนนิยม 

    2)  การไมสามารถสรางผลงานในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน  ไฟ

ฟา  ประปา  สาธารณสุข ใหดีข้ึนตามท่ีประชาชนคาดหวัง 

3.10.2   ยุคการเลือกตั้งระหวาง พ.ศ. 2512-พ.ศ. 2531   

    1)  การไมมีระบบการจัดการหัวคะแนนท่ีดี 



 

 

    2)  มีการใชเงินซื้อหัวคะแนนในทองถ่ินใหมาสนับสนุนนักการเมืองถ่ินท่ีมีฐานะ

เศรษฐกิจดี ซึ่งสามารถจายเงินใหหัวคะแนนและใหส่ิงของแกประชาชนได ทําใหนักการเมืองถ่ินบางคน

ไมไดรับเลือกตั้งอีกในการสมัครรับเลือกตั้งในคร้ังตอมา 

    3)  เม่ือเร่ิมมีการซื้อเสียงกระจายไปทั่วจังหวัดเลย ทําใหตองใชเงินในการทํากิจ

กรรมทางการเมืองมากข้ึนกวาในคร้ังกอน ทําใหนักการเมืองท่ีไมมีกลุมทุนธุรกิจสนับสนุนจึงไมไดรับ

เลือกตั้ง โดยนักการเมืองถ่ินท่ีมีทุนนอยจะใชการปราศรัยและการเล้ียงอาหารหัวคะแนนเปนกิจกรรม

หลัก ในขณะท่ีนักการเมืองถ่ินท่ีมีกลุมทุน มีฐานทางธุรกิจสนับสนุนจะใชการใหเงินแกหัวคะแนนและ

ประชาชนเปนวิธีการหลัก ซึ่งเปนปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จทางการเมืองมากกวาการปราศรัยและ

การจัดเล้ียงอาหาร สุรา  

    4)  การมีขาวลือท่ีประชาชนวิพากษวิจารณในเชิงเสียหายเก่ียวกับการใชอํานาจทาง

การเมืองเพื่อสัมปทานทรัพยากรของชาติ เชน ปาไม แรและการมีผลประโยชนไดเสียในโครงการของรัฐ 

เชน การกอสราง  นมโรงเรียน  เปนตน 

3.10.3   ยุคการเลือกตั้งระหวาง พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2538 

    การเมืองในจังหวัดเลยในชวงนี้กลาวไดวาเปนยุคสุดทายของนักการเมืองท่ีเปนกลุม

ชนช้ันนํา (Elite Group) จากความสําเร็จของตัวนักการเมืองถ่ินในระบบราชการและเปล่ียนผานไปสู

กลุมชนช้ันนําจากความสําเร็จของตัวนักการเมืองจากกลุมทุนทองถ่ิน โดยปจจัยสําคัญท่ีทําใหอดีตนัก

การเมืองถ่ินในยุคนี้ไมประสบความสําเร็จทางการเมืองในชวงยุคสมัยตอมา เกิดจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

   1)  ความสําคัญของตัวบุคคลจากระบบราชการทําใหมีรูปแบบความสัมพันธกับหัว

คะแนนและประชาชนเปนแนวดิ่ง คลายสายบังคับบัญชาและรูปแบบของราชการ ซึ่งประชาชนเขาถึงได

ยากและเปนความรูสึกคลายกับวาเปนความสัมพันธท่ีมองเห็นแตอยูไกลสัมผัสไดยาก 

   2)  มีการใชเงินในการซื้อเสียง ซื้อหัวคะแนนมากข้ึนและการใชเงินเปนปจจัยสําคัญ

สูงสุดท่ีนําไปสูผลการตัดสินใจของประชาชนวาจะลงคะแนนใหกับผูสมัครคนใด 

  3)  นักการเมืองถ่ินใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธผลงานของตนนอย ทําให

ประชาชนรูสึกวาลงคะแนนใหกับใครไปก็เหมือนกัน เพราะทุกคนไมมีผลงาน ประชาชนไมไดประโยชน

แตอยางใด จึงลงคะแนนใหกับผูอุปถัมภและผูจายเงินซื้อเสียง ซึ่งประชาชนจับตองประโยชนได 

  3.10.4   ยุคการเลือกตั้งระหวาง พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2548 

    การเมืองในจังหวัดเลยในชวงนี้เปนชวงท่ีมีการใชเงินในการสรางความนิยม สราง

เครือขายผูสนับสนุนทางการเมืองและใชเงินในการหาเสียงสูงมากกวาในทุกชวงเวลาในขณะท่ีผูสมัครรับ

เลือกตั้งและผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน ปจจัยท่ีทําใหอดีตนักการ

เมืองถ่ินจังหวัดเลยบางคนไมประสบความสําเร็จทางการเมืองในยุคนี้ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ  ดังนี้ 

  1)  การสรางความสัมพันธระหวางประชาชนกับนักการเมือง แมวานักการเมืองถ่ิน

ยังคงรักษาความสัมพันธท่ีดีกับหัวคะแนนในทองถ่ินหรือกับผูนําชุมชนไวไดดี แตความสัมพันธกับ



 

 

ประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความสัมพันธไมใกลชิด สวนใหญจะเปนความสัมพันธผาน

การสื่อสารกับหัวคะแนนในทองถ่ิน 

  2)  การเกิดกระแสขาวลือท่ีทําลายภาพพจนของนักการเมือง เชน ขาวลือการใช

อํานาจ โยกยายขาราชการ ขาวลือการใชอํานาจและการแสดงตนวาเปน ส.ส. อยางไมเหมาะสม ขาวลือ

เก่ียวของหรือมีความเก่ียวพันกับผูตองหาคดีคายาเสพติด ขาวลือการใชอํานาจ ส.ส. หาผลประโยชน

จากโครงการพัฒนาทองถ่ิน การมีภาพลักษณเปนผูมีอิทธิพลและมีอาวุธรายแรงเกินกวาความเหมาะสม

เพ่ือใชปองกันตนเอง เปนตน 

  3)  การเกิดกระแสทองถ่ินนิยมท่ีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูนําชุมชนในบางพ้ืน

ท่ี เชน อําเภอเชียงคาน  อําเภอเมืองเลย  ตองการเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ท่ีเปนผูมีภูมิลําเนาโดย

การเกิดท่ีจังหวัดเลย 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่  4 

สรุป  อภิปรายผลขอคนพบและขอเสนอแนะ 

  

สรุปอภิปรายผลขอคนพบ 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนกระแสหลักทางการเมืองการปกครองของ

สังคมโลกและในหลายประเทศไดพยายามพัฒนาใหมีคุณภาพมากข้ึน โดยการพัฒนากติกาองค

ประกอบ กลไกและกระบวนการประชาธิปไตยใหสอดคลองกับอุดมการณประชาธิปไตย สําหรับใน

ประเทศไทย แมจะใชรูปแบบการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมานานกวา  75  ป แลว

แตกลไกและกระบวนการทางการเมืองบางประการยังไมพัฒนาใหกาวหนาเทาท่ีควร โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในสวนท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและนักการเมืองถ่ินจังหวัดตาง ๆ ดังนั้นการศึกษาเก่ียวกับพลังเคล่ือนไหว

ทางการเมือง (Political Dynamic) ซึ่งเปนรูปแบบการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการศึกษาพฤติกรรม

ทางการเมือง จิตวิทยาสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง เทคนิควิธีการเมืองและกลุมผลประโยชน จึงเปน

ส่ิงสําคัญเพ่ือนําขอมูลและองคความรูเหลานี้มาใชพัฒนาประชาธิปไตย โดยการสรางจิตสํานึกทางการ

เมืองโดยกระบวนการประชาธิปไตยศึกษาในแตละพ้ืนท่ี 

 กลาวสําหรับการพัฒนาประชาธิปไตยในจังหวัดเลยมีแนวโนมท่ีไมดีข้ึน เนื่องจากนักการเมือง

ถ่ินจังหวัดเลย ไดนํารูปแบบการหาเสียงหลายลักษณะที่เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการหาเสียงเลือกตั้ง

มาใช ทําใหการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนไมเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งมีผลใหการพัฒนา

คุณภาพตามอุดมการณประชาธิปไตยเกิดไดยาก นอกจากนั้นแมจังหวัดเลยจะมีการเลือกตั้งมาแลว

หลายคร้ัง มีนักการเมืองถ่ินท่ีไดดํารงตําแหนงทางการเมืองและเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลว

จํานวน    25  คน  แตไมเคยมีเอกสารทางวิชาการใด ๆ ท่ีไดรวบรวมขอมูล สถิติเก่ียวกับการเลือกตั้ง

นักการเมืองถ่ินและพฤติกรรมทางการเมืองในแตละชวงเวลาไวอยางเปนระบบ ดังนั้นจึงตองมีการ

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองเหลานี้ข้ึน 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลยมีวัตถุประสงค

เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับนักการเมืองท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเลย

ตั้งแตการเลือกตั้ง พ.ศ. 2476  ถึงการเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. 2548  เพ่ือศึกษาเครือขายทางการเมือง

และความสัมพันธของนักการเมืองกับประชาชนในจังหวัดเลย ในแตละชวงเวลาท่ีมีการเลือกตั้ง เพ่ือ

ศึกษารูปแบบการหาเสียงและวิธีการสรางคะแนนนิยมในแตละชวงเวลาท่ีมีการเลือกตั้ง และเพ่ือศึกษา

บทบาทกลุมผลประโยชนและกลุมท่ีไมเปนทางการอื่น ๆ ท่ีมีสวนในการสนับสนุนนักการเมืองใหได

ดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับสถิติและขอมูลพ้ืนฐานการ

เลือกตั้งของนักการเมืองถ่ินจังหวัดเลย ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการอางอิงและการศึกษาทางวิชา

การดานรัฐศาสตร เนื่องจากมีเอกสารสวนท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งของจังหวัดเลยนอยมาก นอกจาก

นั้นผลการศึกษานี้ยังสามารถนํามาใชสืบคน ศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมดานการเมืองไดอีกดวย ซึ่งจะทํา

ใหมีองคความรูเก่ียวกับทองถ่ินและจังหวัดเลยท่ีหลากหลายมากข้ึน ประกอบกับในการศึกษาน้ีไดมีการ

คนหา วิเคราะหรูปแบบการใชเงินซื้อเสียงในหลายพื้นท่ี ซึ่งสามารถนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและนํา



 

 

เนื้อหาสาระมาใชประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือ

สรางจิตสํานึกทางการเมือง (Political Consciousness) ใหแกเยาวชนอันจะนําไปสูการแกไขปญหาการ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียงในอนาคตได 

 สําหรับวิธีการศึกษานั้นไดใชกรอบแนวคิดทฤษฎีปจจัยตัวกําหนด (Deterministic Theories) 

ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผล (Consciously Relational Theories) ทฤษฎีวาดวยชนช้ันนํา (Elitist 

Theory) มาใชเปนกรอบในการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกตั้งโดยมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมเนื้อหา

ในสวนขอมูลท่ีเก่ียวกับสถิติและขอมูลพ้ืนฐานการเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง ส.ส. ของการเมืองถ่ิน

จังหวัดเลย พฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองถ่ิน เหตุการณสําคัญทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับนัก

การเมืองถ่ิน จังหวัดเลย ความสัมพันธและเครือขายของนักการเมืองถ่ิน จังหวัดเลย ซึ่งจะศึกษาขอมูล

ตางๆ เหลานี้ในระหวางชวงเวลาการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ถึง

การเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 21 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 โดยใชเทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง

ประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางและการสัมภาษณแบบมีโครง

สราง คนหาขอมูลจากบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ซึ่งคัดเลือกบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ

อยางเจาะจงจํานวน 15 คน และตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีการตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบ

รวมขอมูล (Methodological Triangulation) ดวยการตรวจสอบขอมูลเดียวกันจากผูใหขอมูลประกอบ

และขอมูลตรวจสอบหลายคนเพ่ือใหแนใจวาเปนขอมูลท่ีถูกตอง หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหแบบ

อุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูลตามแนวคิดการจําแนก

ของลอฟแลนด (Lofland) ซึ่งประกอบดวยสภาพสังคม หรือสถานการณหรือการกระทําและความ

สัมพันธระหวางบุคคลในพ้ืนท่ีอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดเลย 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย  จากการศึกษา พบวา 

 5.1.1.  นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลยที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 1   

  เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2475 ถึงการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 21 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 

2548 มีจํานวนท้ังส้ิน 25 คน เปนเพศชาย 21 คน เพศหญิง 4 คน กอนเขาสูตําแหนงทางการเมือง

สวนใหญประกอบอาชีพดานธุรกิจ รองลงมาไดแกอาชีพรับราชการ และทนายความ สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดคือ นายทศพล สังขทรัพย  จํานวน 9 สมัย ระยะเวลา 18 ป 3 เดือน 

25 วัน รองลงมาไดแกนายปรีชา เรงสมบูรณสุข จํานวน 8 สมัย ระยะเวลา 14 ป 11 เดือน 24 วัน นาย

ประชา บุญยเนตร จํานวน 5 สมัย ระยะเวลา 12 ป 8 เดือน 25 วัน และนายวัชรินทร เกตะวันดี 

จํานวน 5 สมัย ระยะเวลา 8 ป 3 เดือน 4 วัน ในขณะท่ีผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ันท่ี

สุดคือ นายบัวพัน ไชยแสง เพียง 1 สมัย ระยะเวลา 6 เดือน 18 วันเทานั้น 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ียายพรรคมากท่ีสุดคือ นายปรีชา เรงสมบูรณสุข เคยสังกัด

พรรคการเมืองตาง ๆ ในการสมัครรับเลือกตั้ง 4 พรรคการเมือง รองลงมาไดแกพลเอกอาทิตย กําลัง

เอก 3 พรรคการเมือง มีภูมิลําเนาโดยการเกิดในจังหวัดเลย จํานวน 12 คน สวนใหญเปนสมาชิกสภาผู

แทนราษฎรในชวงการเลือกตั้งระหวางป พ.ศ.2476 ถึง พ.ศ.2526 ในขณะที่เปนผูซึ่งไมมีภูมิลําเนา



 

 

โดยการเกิดในจังหวัดเลยจํานวน 13 คน และสวนใหญดํารงตําแหนงทางการเมืองระหวาง พ.ศ. 

2529-2548 

 5.1.2  เครือขายทางการเมืองและความสัมพันธของนักการเมืองกับประชาชนในแตละชวง

เวลาที่มีการเลือกตั้ง   

  จากการศึกษาพบวา ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในจังหวัดเลยในชวงป พ.ศ.2476  ถึง 

พ.ศ. 2500  เครือขายท่ีมาชวยเหลือใหการสนับสนุนทางการเมืองสวนใหญจะเปนความสัมพันธเชิงตัว

บุคคล เชน เปนญาติท้ังท่ีเปนเครือญาติแนวตั้ง (เครือญาติทางกลุมตระกูล) และเครือญาติในแนวนอน 

(ความผูกพันท่ีเกิดจากการชวยเหลือเก้ือกูล) เม่ือถึงการเลือกตั้งหลัง พ.ศ.2500  ซึ่งหมายถึง การ

เลือกตั้งระหวาง พ.ศ.2512 ถึงการเลือกตั้ง พ.ศ.2531 แมเครือขายและความสัมพันธของนักการเมือง

กับประชาชนยังคงมีลักษณะเชิงเครือญาติ แตเร่ิมมีการสรางเครือขายทางการเมืองในระบบอุปถัมภ การ

แจกส่ิงของและการใหความสัมพันธในสายการบังคับบัญชาขาราชการมาใชในการสรางเครือขายทางการ

เมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. บางคนดวย ในชวงการเลือกตั้งระหวาง พ.ศ.2531 ถึง พ.ศ. 2535  

การสรางเครือขายทางการเมืองและการสรางความสัมพันธของนักการเมืองกับประชาชน บางสวนเปน

เครือขายโดยสมัครใจจากการยอมรับในบทบาทของผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีเปนชนช้ันนําท่ีมีความรูและมี

หนาท่ีการงานทางราชการระดับสูง ในขณะท่ีบางสวนก็ใชความสัมพันธในรูปแบบอุปถัมภเชิงเครือขาย

ธุรกิจกับผูนําชุมชนและการแจกเงินใหกับประชาชน นับจากการเลือกตั้งในป พ.ศ.2538 เปนตนมา 

การสรางเครือขายทางการเมืองและการสรางความสัมพันธของนักการเมืองกับหัวคะแนนมีความซับซอน

มากข้ึน จะใชระบบอุปถัมภทางธุรกิจระดับทองถ่ิน การแจกส่ิงของ การแลกเปล่ียนผลประโยชนหรือ

การสรางผลประโยชนรวมกันทางธุรกิจ การใชเงินซื้อเสียงและการสรางระบบอุปถัมภทางการเงินกับการ

เลือกตั้งระดับทองถ่ิน 

  จากการศึกษาไมพบวา มีการจัดแบงเครือขายทางการเมืองเปนข้ัวทางการเมืองท่ีชัดเจน 

เนื่องจากสภาพการเมืองจังหวัดเลยยังไมปรากฏการแบงข้ัว แขงขันทางการเมืองกันอยางเดนชัด แมจะ

มีสภาพกลุมกอนตระกูลทางการเมืองเปน 3 ตระกูลหลัก หลังจากการเลือกตั้งป พ.ศ. 2538 ไดแกกลุม

ตระกูลแสงเจริญรัตน กลุมตระกูลเรงสมบูรณสุข และกลุมตระกูลทิมสุวรรณ และทั้ง 3 กลุมตระกูลมี

ธุรกิจของครอบครัวเหมือนกันคือ ธุรกิจรับเหมากอสรางและโรงโมหิน แตก็มีการจัดแบง จัดระยะความ

สัมพันธของเครือขายการเมืองกันอยางลงตัว โดยการประนอมผลประโยชนทางการเมืองและผล

ประโยชนทางธุรกิจไมสรางประเด็นความขัดแยงทางเครือขายการเมืองตอกันในระดับท่ีรุนแรง 

 5.1.3  รูปแบบการหาเสียงและวิธีการสรางคะแนนนิยมของนักการเมืองถิ่น   

  จากการศึกษาพบวา การหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในอดีตมักใชวิธีการไปพบ

ปะพูดคุยกับประชาชน โดยผูสมัครเอง โดยใชชาง จักรยาน และรถยนตเปนพาหนะเดินทางแตกตางกัน

ตามศักยภาพและสภาพเศรษฐกิจของผูสมัคร ส.ส. มีการจัดทําแผนปลิวและโปสเตอรติดตามบานเรือน

หรือตามท่ีสาธารณะตาง ๆ มีขนาดและจํานวนแตกตางกันตามกําลัง ทุนทรัพยของผูสมัครแตละคน แม

จะมีการแจกสิ่งของและจัดเล้ียงบางก็ใชเงินไมมาก ส่ิงของท่ีแจกก็มีราคาไมแพง แตผูรับรูสึกวามีคุณคา  

เชน แจกนํ้าปลา ปลาทูเค็ม รองเทา ไมขีดไฟ น้ําตาล ในสวนการปราศรัยหรือการชวยหาเสียงของหัว



 

 

คะแนนจะใชการนําเสนอนโยบาย การใหความหวังกับประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินและการแกไข

ปญหาประชาชนชูภาพหัวหนากลุมหรือหัวหนาพรรคของตน สวนการตอสูในระดับพ้ืนท่ีจะใชวิธีการ

ปลอยขาวลือและการโจมตีวารายในบางคนบางชวงเวลา  

 การสรางคะแนนนิยมของนักการเมืองถ่ิน จังหวัดเลย ในชวงการเลือกตั้งกอนป พ.ศ. 

2535  ใชภาพลักษณบุคคล หลังจากนั้นการใชเงินซื้อเสียงเริ่มมีมากข้ึน ในชวงสมัยการเลือกตั้งท่ีนัก

ธุรกิจเขามาสมัครรับเลือกตั้ง และมีประชาชนจากจังหวัดอ่ืน เชน ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด 

อุบลราชธานี อพยพเขามาทําสวน ทําไรในจังหวัดเลยมากข้ึน และนักธุรกิจเขาสูการเมืองเพ่ือทําธุรกิจคา

ไมและโรงโมหิน ซึ่งตองใชอํานาจทางการเมืองใหการชวยเหลือ ในยุคแรกจะตองอาศัยความชวยเหลือ

จากหัวคะแนนในพ้ืนท่ี แตหลังจากป พ.ศ. 2538 เปนตนมานักการเมืองจะใชวิธีการเหมือนธุรกิจขาย

ตรง มีการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย วิเคราะหพ้ืนท่ี จัดตั้งองคกรเครือขาย ใชระบบแรงจูงใจและมีผลตอบ

แทน มีการกําหนดเปาหมายจํานวนคะแนนเสียงข้ันต่ําและหากทําไดตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย

ก็จะมีระบบการใหโบนัสหรือใหรางวัลตอบแทนพิเศษ การซื้อเสียงของนักการเมืองถ่ิน จังหวัดเลยจะ

จายเงินซื้อเสียงใหหัวคะแนนและผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนหลัก ท้ังนี้จะไดรับการชวยเหลือโดยการวางเฉยไม

สนใจควบคุม ตรวจสอบหรือจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งมาลงโทษของขาราชการผูมีอํานาจหนา

ท่ีจัดการเลือกตั้ง เนื่องจากขาราชการไมตองการขัดขวางหรือทําใหนักการเมืองไมพอใจ ตลอดจนผู

บังคับบัญชาของขาราชการในพ้ืนท่ีจะมีความสัมพันธท่ีดีกับนักการเมืองท่ีเปนนักธุรกิจ และการวางเฉย

ยังทําใหไดรับประโยชนตอบแทนจากนักธุรกิจท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งอีกดวย ท้ังนี้ในสภาพปกตินักการ

เมืองท่ีเปนนักธุรกิจสวนใหญจะมีสายสัมพันธท่ีดีและใกลชิดกับขาราชการในพื้นท่ีท้ังทหาร ตํารวจ 

อัยการ และนักปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งความสัมพันธท่ีดีกับหัวหนาสวนราชการในระดับ

จังหวัดของนักธุรกิจเหลานี้มีผลอยางมากที่ทําใหขาราชการระดับรองลงไปในเขตเลือกตั้งในชนบทจะ

เปนหัวคะแนนใหกับผูสมัคร ส.ส. ท่ีเปนนักธุรกิจมากอน 

 5.1.4  บทบาทของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการอ่ืน ๆ ที่มีสวนสนับสนุนนัก

การเมืองถิ่นจังหวัดเลย   

 จากการวิจัยพบวา ในการเลือกตั้ง ส.ส. กอนป พ .ศ. 2512  บทบาทของกลุมผล

ประโยชนท่ีเขามาสนับสนุนชวยเหลือนักการเมืองไมปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด แตในการเลือกตั้งนับ

จากป พ.ศ. 2512 เปนตนมามีกลุมผลประโยชนผูประกอบอาชีพธุรกิจเก่ียวกับปาไมเขามาเก่ียวของกับ

การเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะบทบาทของนักการเมืองในสวนสมาชิกสภาจังหวัด ซึ่งไดเร่ิมมีการสราง

เครือขายรวมตัวกันเพ่ือรักษา เสาะหาผลประโยชนจากการสัมปทานปาไมและการสัมปทานแรธาตุ โดย

อาศัยเครือขายและอํานาจทางการเมือง แตบทบาทของกลุมผลประโยชนท่ีรวมตัวกันของผูมีผล

ประโยชนรวมกันเพ่ือตอรอง รักษา เสาะหาผลประโยชนทางการเมืองและเขาไปมีอํานาจทางการเมือง

ปรากฏชัดเจนในชวงการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538  เปนตนมา โดยกลุมนักธุรกิจรับเหมากอสรางและธุรกิจ

โรงโมหินเร่ิมเขาสูการเมืองในระดับสมาชิกสภาจังหวัดแลว จึงมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรในระยะตอมา และไดสรางเครือขายผู รับเหมาในระดับกลุมจังหวัดอีสานตอนบน (เลย 



 

 

หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู) จนถึงเครือขายในระดับทองถ่ิน ซึ่งเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด (ส.จ.) ไวเปนฐานการเมืองในระดับตําบลและระดับอําเภอ 

 ในสวนกลุมท่ีไมเปนทางการอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนสนับสนุนนักการเมืองท่ีสําคัญไดแก กลุม

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) เครือขายผูใหญบาน กํานัน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) เปนตน โครงสรางความสัมพันธกับกลุมองคกรเหลานี้จะใชระบบอุปถัมภทางการเงิน

เปนเคร่ืองมือหลัก 

 5.1.5 ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จทางการเมืองและปจจัยที่ทําใหไมประสบความสําเร็จทาง

การเมือง 

  จากการศึกษาพบวา นักการเมืองถ่ิน จังหวัดเลย ตั้งแตการเลือกตั้งคร้ังแรกจนถึงการ

เลือกตั้งคร้ัง 21 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548 มีจํานวนท้ังส้ิน 25 คน แตละคนมีชวงเวลาการดํารง

ตําแหนงทางการเมืองท่ีไมเทากันมีปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จและความลมเหลวทางการเมืองท่ีแตกตาง

กัน อาจกลาวไดวาปจจัยตางๆ ท้ังท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการดํารงตําแหนงทางการเมืองของนัก

การเมืองถ่ิน จังหวัดเลยประกอบดวยปจจัยตอไปนี้ 

1) สถานภาพบุคคล 

2) อาชีพกอนเขาสูตําแหงการเมือง 

3) วิธีการหาเสียงและการสรางคะแนนนิยม 

4) ระบบอุปถัมภ 

5) วิธีการบริหารจัดการหัวคะแนนและความสัมพันธกับนักการเมืองระดับทองถ่ิน 

6) ความสามารถเชิงเศรษฐกิจและการซื้อเสียง 

7) อายุของนักการเมือง 

8) ขาวลือ 

9) พฤติกรรมของนักการเมืองถ่ินท้ังในระหวางตําแหนงตําแหนงทางการเมืองและไมได   

     ดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 5.1.6  การสรางความสัมพันธในเชิงอุปถัมภ 

  จากการศึกษา พบวาในชวงการเลือกตั้งคร้ังแรกถึงการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 การสราง

ความสัมพันธเชิงอุปถัมภจะเปนลักษณะการแจกสุรา การเล้ียงอาหารและแจกส่ิงของ และการใหการ

อุปการะครอบครัว ท้ังโดยใชงบประมาณราชการและงบสวนตัว สวนการสรางความสัมพันธในเชิงระบบ

อุปถัมภของนักการเมืองจังหวัดเลย ในชวงป พ.ศ.2530-2548 ท้ังเขตเลือกตั้งท่ี 1 และเขตเลือกตั้งท่ี 

2 มีลักษณะรูปแบบท่ีหลากหลายซับซอนมากข้ึน แตที่มีรูปแบบเดียวกันมีดังนี้ 

1)   การสรางหอกระจายขาวใหแกหมูบาน 

2)   การสรางศาลาท่ีพักริมถนนสายหลักท่ีมีช่ือของ ส.ส. ปรากฏอยูบนหลังคา 

3)   การซื้อเกาอ้ีใหวัด หรือใหผูนําชุมชนไวใชบริการงานกุศล 

4)   การจัดทําเต็นทผาใบใหชุมชนมีช่ือ ส.ส. ปรากฏอยูท่ีหลังคาเต็นทผาใบ 



 

 

5)   การแจกเสื้อยืดและเสื้อแจ็คเก็ตมีช่ือ ส.ส. 

6)   การแจกจาน ถวยชาม แกวน้ํามีช่ือ ส.ส. 

7)   การจัดหาหรีดไวอาลัยจารึกช่ือ ส.ส. ในงานศพและตองวางในตําแหนงท่ีเปน  

  จุดเดนของงาน 

8)   การเปนเจาภาพแตงงานและเปนเจาภาพกิจกรรมตาง ๆ ใหสมาชิกในครอบครัว   

  หัวคะแนนคนสําคัญ 

9) การจัดเล้ียงหัวคะแนนกอนการหาเสียงเลือกตั้ง 

10) การใหการสนับสนุนเงิน อุปกรณ เส้ือ ถวยรางวัลในกิจกรรมตาง ๆ  

11) การใหการสนับสนุนเงินแกผูนําชุมชนในเขตเลือกตั้ง 

12) การชวยเหลือว่ิงเตนคดีความ 

13) การแจกเมล็ดพันธุพืช พันธุสัตว ปุย สารเคมีเพ่ือใชในการเกษตรกรรม ยาสามัญ 

 ประจําบาน 

14) การบริจาคโลงบรรจุศพท่ีมีระบบความเย็น (โลงเย็น) ใหกับชุมชน 

15) การจัดทัศนศึกษา 

สวนที่มีรูปแบบปรากฏเฉพาะบางพ้ืนที่เลือกตั้ง ไดแก 

1) การจัดงานทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูเสียชีวิตรวมกันหลายครัวเรือน 

2) การทําสัญญากูยืมเงินดอกเบี้ยต่ํา โดยไมตองจายเงินยืมคืนในกรณีไดรับ 

 การเลือกตั้ง 

3) การทอนเงินเกินจํานวนจากการซื้อสินคาในรานคาของหัวคะแนนในหมูบาน 

4) การใหน้ํามันเช้ือเพลิงชวยเหลือการไถพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

5) การจัดรถบริการรับสงศพหรือผูปวยและรถบริการเคร่ืองขยายเสียง 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 ประเด็นการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ควรนําเนื้อหาสาระที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้ไป

จัดทําหนังสือเสริมการอาน เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

และอาชีวศึกษา เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดเขาใจถึงพัฒนาการทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

ของจังหวัดเลย อันจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไดในอนาคต 

5.2.2 ประเด็นเก่ียวกับการวิจัยตอไป เนื่องจากจังหวัดเลยมีสภาพประชากรและระบบ

ภูมิศาสตรการเมืองท่ีหลากหลาย เชน มีกลุมชนเผา  มีกลุมชนอีสานอพยพ มีกลุมตางชาติพันธุ กลุม

ชนอาศัยในเขตภูเขาและท่ีสูง กลุมชนอาศัยเขตท่ีราบ จึงสมควรศึกษาในเชิงเปรียบเทียบวัฒนธรรมการ

เมืองของกลุมชนเหลานี้เพ่ือศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมทางการเมืองวาแตกตางกันหรือไม 
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