
 
 

๑ 

 

การเมืองเร่ืองการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์:  
สัมพันธภาพและการเปล่ียนแปลงในเชิงอ านาจ 

 
นายไททัศน์ มาลา * 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนีมี้วัตถุประสงค์ในการอธิบาย ๒ ประการ คือ (๑) สัมพันธภาพในเชิงอ านาจทาง
การเมืองในการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรี รัมย์ และ (๒) การเปล่ียนแปลงของ
สมัพนัธภาพในเชิงอ านาจของการเมืองท้องถ่ินในจงัหวดับุรีรัมย์โดยการวิเคราะห์ผ่านการเลือกตัง้นายก
องค์การบริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์  
 ผลการศกึษาพบวา่ (๑) สมัพนัธภาพในเชิงอ านาจทางการเมืองมีการผสมผสานทัง้รูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ โดยเฉพาะรูปแบบใหม่นัน้ ได้แก่ ช่ือเสียงหรือผลงานทางการเมืองของผู้ สมัครแต่ละคน 
นโยบายของผู้สมคัรแต่ละคน กระแสความนิยมต่อกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองของผู้สมคัร ช่ือเสียงของ
พรรคการเมืองท่ีผู้ สมัครสังกัด รวมทัง้อิทธิพลจากแนวคิดการตลาดการเมืองท่ีผู้ สมัครเสนอขายแก่
ประชาชน (๒) ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงสมัพนัธภาพในเชิงอ านาจทางการเมือง ได้แก่ ช่ือเสียงของ
พรรคการเมือง ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม การเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน และ
แนวคดิการตลาดการเมือง  
 การเปล่ียนแปลงของสมัพนัธภาพในเชิงอ านาจท่ีเกิดขึน้นัน้ได้สง่ผลตอ่รูปแบบการหาเสียงและการ
รักษาฐานเสียงของนกัการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานอ านาจเดิมในจงัหวัดบุรีรัมย์ได้มีการปรับตวัต่อ
กระแสของการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเข้าใจตอ่การเปล่ียนแปลงนีเ้ป็นอยา่งดี 
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 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถมัภ์  จ.ปทมุธานี 



 
 

๒ 

 

 

บทน า 
 จงัหวดับรีุรัมย์นบัเป็นจงัหวดัแรกของประเทศไทยท่ีมีการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
โดยตรงจากประชาชน ทัง้นีสื้บเน่ืองจากการท่ีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๖ มีผลประกาศใช้ ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ได้ส่งผลต่อการก าหนดให้การเลือกตัง้นายก
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (นายก อบจ.) ต้องมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนเป็นครัง้แรกใน
ประเทศไทย ในเวลาเดียวกนันัน้ได้ตรงกบัช่วงการสิน้สุดลงของวาระการด ารงต าแหน่งของนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย์ (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย์ (ส.อบจ.) ใน
วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นผลให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ มีการ
เลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงจากประชาชน เม่ือวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่ง
หลงัจากนัน้ตอ่มาประเทศไทยจงึมีการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและสมาชิกองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัโดยตรงครบทัว่ประเทศอีกทัง้ ๗๔ จงัหวดัในภายหลงัเม่ือวนัท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๗ 
 
การเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ปี ๒๕๕๕ 
 นบัตัง้แต่ได้เร่ิมมีการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย์โดยตรงจากประชาชนครัง้
แรกเม่ือปี ๒๕๔๖ เร่ือยมาจนถึงปี ๒๕๕๑ และล่าสดุคือปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นผลหลงัจากการท่ีก่อนหน้านี ้นาง
กรุณา ชิดชอบ ได้ลาออกจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์ก่อนท่ีจะครบก าหนดวาระ 
โดยคณะกรรมการการเลือกตัง้จงัหวดับรีุรัมย์ได้จดัให้มีการเลือกตัง้ในวนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ พร้อมกนั
ทัง้จังหวัด ซึ่งถือว่าการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในครัง้นีเ้ป็นเป็นการเลือกตั ง้
โดยตรงจากประชาชนเป็นครัง้ท่ี ๓ ของจงัหวดับรีุรัมย์ โดยการเลือกตัง้ในปี ๒๕๕๕ ในครัง้นีมี้จ านวนหน่วย
เลือกตัง้รวมทัง้สิน้ ๒,๒๖๖ หน่วย จาก ๒๓ อ าเภอ ใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คน และใช้เงิน
งบประมาณในการจดัการเลือกตัง้จ านวน ๕๓ ล้านบาท (ข้อมลูจาก กกต.จงัหวดับรีุรัมย์) 
 ส าหรับจ านวนผู้สมคัรชิงต าแหนง่นายกอบจ.บรีุรัมย์ในปี ๒๕๕๕ มีจ านวน ๕ ราย ดงัตาราง 
 

ตารางที่ ๑ รายชื่อและสถานะของผู้สมัครรับเลือกตัง้นายก อบจ.บุรีรัมย์ ปี ๒๕๕๕ 
 

ผู้สมัคร
หมายเลข 

ช่ือ-นามสกุล สถานะเบือ้งต้น 

๑  นางสาวอชุษณีย์ ชิดชอบ - อดีตสมาชิกวฒุิสภาจงัหวดับรีุรัมย์ 

- อดีตประธานคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและ

สถาบนัการเงิน วฒุิสภา  



 
 

๓ 

 

- เป็นลูกสาวของนายชัย ชิดชอบ และเป็นพ่ีสาวแท้ๆ ของ

นายเนวิน ชิดชอบ 

- เป็นภรรยาของ พ.ต.อ.ชวลิต ชิดชอบ (เขยตระกลูชิดชอบ) 
อดีตนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์ 
- สโลแกน “ขออาสาท างาน เพ่ือคนบรีุรัมย์” 

๒  นายขจรธน จดุโต  - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดับรีุรัมย์ ๔ สมยั  
- อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวัดบุรีรัมย์ เขต 
๘ จากพรรคเพ่ือไทย เม่ือวนัท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แตส่อบ
ตก 
- ได้รับการสนบัสนนุจากพรรคเพ่ือไทยและกลุ่มคนเสือ้แดง
ในจงัหวดับรีุรัมย์ 
- สโลแกน “คดิใหม ่ท าใหม่ เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน” 

๓  นายประเสริฐ เลิศยะโส  - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดับรีุรัมย์ 
๔  นางกรุณา ชิดชอบ  - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดับรีุรัมย์บรีุรัมย์ 

- อดีตสมาชิกวฒุิสภาจงัหวดับรีุรัมย์ 
- อดีตนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์สมยัท่ีผ่านมา 
(๒๕๕๑-๒๕๕๔)  
- เป็นภรรยาของนายเนวิน ชิดชอบ 
- สโลแกน “คนบรีุรัมย์ต้องอยูดี่มีสขุ” 

๕  นายสรุศกัดิ์ สมบรูณ์รัมย์  - อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์  

- อดีตท่ีปรึกษานางกรุณา ชิดชอบ ในสมยัท่ีด ารงต าแหน่ง

นายก อบจ.สมยัท่ีผา่นมา 

- ถูกจับตามองว่าเป็นตัวส ารองของนางกรุณา ชิดชอบ 
เพราะนอกจากจะเคยเป็นอดีตท่ีปรึกษาของนางกรุณา แล้ว 
ในระหวา่งการหาเสียงเลือกตัง้นัน้นายสรุศกัดิ์ก็มิได้ลงพืน้ท่ี
หาเสียงมากมายแตป่ระการใด 

 
แหล่งที่มา: ไททศัน์ มาลา (๒๕๕๖) 

 



 
 

๔ 

 

 ส าหรับการเลือกตัง้ครัง้นี ้มีผู้สมคัรรับเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์จ านวน ๕ 
คนด้วยกนั ซึง่หากมองจากความนิยมและฐานเสียงของผู้ สมคัรรับเลือกตัง้แตล่ะคนแล้ว การเลือกตัง้ครัง้นี ้
เป็นการแข่งขันกันระหว่างผู้สมคัรคนส าคญัเพียง ๒ คนเท่านัน้ คือ ระหว่างนางกรุณา ชิดชอบ (ผู้สมคัร
หมายเลข ๔) และนายขจรธน จุดโต (ผู้สมคัรหมายเลข ๒) ส่วนผู้สมคัรคนอ่ืนๆ ยงัไม่มีฐานคะแนนเสียง
เพียงพอในสนามการเลือกตัง้ครัง้นีไ้ด้ ไม่ว่าจะเป็นนายประเสริฐ เลิศยะโส (ผู้สมคัรหมายเลข ๓) นายสุร
ศกัดิ ์สมบรูณ์รัมย์ (ผู้สมคัรหมายเลข ๕) หรือแม้แตน่างสาวอชุษณีย์ ชิดชอบ (ผู้สมคัรหมายเลข ๑) 
 โดยนายสุรศกัดิ์ สมบูรณ์รัมย์ ผู้ ซึ่งเคยเป็นอดีตท่ีปรึกษาของนางกรุณา ชิดชอบ ในสมัยท่ีด ารง
ต าแหน่งนายก อบจ. สมยัท่ีผ่านมา โดยถูกจบัตามองว่าเขาถูกวางเป็นตวัส ารองของนางกรุณา ชิดชอบ 
หากมีเหตุการณ์ผิดพลาดทางการเมืองเกิดขึน้ระหว่างการเลือกตัง้ เพราะนอกจากเขาจะเคยเป็นอดีตท่ี
ปรึกษาซึ่งมีความสนิทสนมกบักลุ่มเพ่ือนเนวินแล้ว ในการเลือกตัง้ครัง้นีน้ายสุรศกัดิ์ก็มิได้ลงพืน้ท่ีหาเสียง
เพ่ือเรียกร้องคะแนนเสียงมากมายแตป่ระการใด 
 สว่นนายประเสริฐ เลิศยโส แม้จะเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดับรีุรัมย์ แตปั่จจบุนั
นัน้ได้ลดบทบาททางการเมืองเป็นอยา่งมาก ทัง้นีน้ายประเสริฐ เลิศยโส เคยเป็นผู้ ท่ีเคยขึน้เวทีปราศรัยของ
กลุม่พนัธมิตรฯ ซึง่ถือวา่เขาเป็นคนหนึ่งท่ีเป็นแกนน าของกลุ่มคนเสือ้เหลืองในจงัหวดับรีุรัมย์ และหากมอง
ในเชิงคะแนนเสียงแล้วเขายงัไมมี่บทบาททางการเมืองมากนกัส าหรับพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ปัจจบุนั  
 ส่วนผู้สมคัรอีกคน คือ นางอชุษณีย์ ชิดชอบ แม้จะพยายามชปูระเด็นของการเป็นลกูสาวคนเดียว
ของนายชยั ชิดชอบ ก็ตาม ทว่าผลงานและฐานเสียงในระดบัชุมชนและเครือข่ายในระดบัหมู่บ้านยงัไม่มี
มากพอและยงัไมเ่ข้มแข็งมากพอท่ีจะสามารถแยง่ชิงฐานเสียงได้ 
 
การลาออกจากต าแหน่งของนางกรุณา ชิดชอบ 
 จากกรณีท่ีการด ารงต าแหน่งทางการเมืองของนางกรุณา ชิดชอบ ในฐานะนายกองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดับรีุรัมย์ ได้ย่ืนใบลาออกจากการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์ต่อผู้ว่าราชการจดั
หวดับุรีรัมย์ เม่ือวนัท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนก าหนดท่ีจะหมดวาระประมาณ ๒ 
เดือน ก่อนท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย์ในวนัท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๕ ท าให้ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรี รัมย์ว่างลง ซึ่งหากวิเคราะห์ในบริบท
ความสมัพนัธ์ทางการเมืองทัง้ในระดบัชาติและในระดบัท้องถ่ินของจงัหวดับุรีรัมย์แล้ว สามารถอธิบายได้
วา่การท่ีนางกรุณา ชิดชอบ รีบลาออกจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย์ก่อนก าหนดใน
ครัง้นีน้ัน้ แสดงให้เห็นวา่มีเหตปัุจจยัในการลาออกท่ีส าคญั ๔ ประการด้วยกนัคือ 
 ๑. นายเนวิน ชิดชอบ และกลุ่มพรรคภูมิใจไทยได้คาดการณ์ไว้เป็นอย่างดีว่าการอาศยัช่วงจงัหวะ
สถานการณ์ทางการเมืองในระดบัชาติท่ีคะแนนความนิยมของรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย (ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร) 
ก าลงัตกต ่าจากประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกับปัญหาเร่ืองมหาอุทกภัยในปลายปี ๒๕๕๔ รวมทัง้



 
 

๕ 

 

กรณีปัญหาการทุจริตในเร่ืองรายจ่ายในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยท่ีรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยก าลัง
ประสบปัญหาอยู ่
 ในขณะท่ีพระราชบญัญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ ก็ยงัไม่ได้ผ่านการอนุมตัิจากสภา (ซึ่งจะ
แล้วเสร็จตามปฏิทินงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ซึ่งในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ทาง
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์จะต้องจัดให้มีการ เลือกตัง้ (ภายใน ๖๐ วันหลังจาก
ต าแหนง่วา่งลง) ก็จะตรงกบัชว่งท่ีมีการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๕ 
ในวาระท่ี ๒-๓ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ เป็นต้นว่ารัฐบาลของพรรคเพ่ือไทยจะถูก
วิพากษ์วิจารณ์ถึงการพิจารณางบประมาณท่ีมีลักษณะของงบประมาณแบบขาดดุล (Deficit Budget) 
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยและจากปัญหาอุทกภัยในปลายปี ๒๕๕๔ ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลต้อง
ขยายวงเงินกู้ เป็นการเพิ่มหนีส้าธารณะในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มากถึง ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และมี
แนวโน้มท่ีจะมีการขออนมุตักิรอบเงินกู้ เพิ่มเติมมากกว่านีป้ระกอบกบัการท่ีรัฐบาลต้องตดังบประมาณจาก
ทกุกระทรวงเป็นจ านวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ด้วยเหตนีุย้อ่มจะเป็นการลดคะแนนความนิยมของพรรค
เพ่ือไทยเป็นอย่างมาก อันจะส่งผลต่อการลดลงของกระแสคะแนนความนิยมของผู้สมคัรคู่แข่งของนาง
กรุณา ชิดชอบ คือนายขจรธน จดุโต ซึง่เป็นผู้สมคัรท่ีพรรคเพ่ือไทยให้การสนบัสนนุและเป็นคูแ่ข่งคนส าคญั
ของนางกรุณา ชิดชอบ 
 ๒. การเลือกตัง้นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์ในปี ๒๕๕๕ ครัง้นี ้นายเนวิน ชิดชอบ ยงัมี
ความเช่ือมัน่ในฐานคะแนนเสียงของตนวา่ยงัมีความเหนียวแนน่ในจงัหวดับรีุรัมย์อยูม่ากเน่ืองจากคูแ่ข่งคน
ส าคญัของนางกรุณา ชิดชอบ คือ นายขจรธน จดุโต ซึง่แม้พรรคเพ่ือไทยจะให้การสนบัสนนุและมีฐานเสียง
ท่ีส าคญัคือกลุม่คนเสือ้แดงจงัหวดับรีุรัมย์ก็ตาม แตเ่ม่ือเทียบเคียงช่ือเสียงระหว่างนายขจรธน จดุโต กบัคน
ในตระกูลชิดชอบซึ่งเข้าสู่เวทีทางการเมืองในจงัหวดับุรีรัมย์มานานมากกว่า ๕๐ ปี มีเครือข่ายโยงใยกับ
หัวคะแนนและฐานเสียงทัง้ในระดับผู้ น าท้องถ่ินและผู้ น าท้องท่ี  ซึ่งการท่ีตระกูลชิดชอบได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจงัหวดับรีุรัมย์หลายสมยัและยงัเคยด ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีส าคญัๆ ใน
ระดบัชาตมิาแล้ว จึงท าให้เป็นท่ีรู้จกักนัดีของคนทกุพืน้ท่ีในจงัหวดับรีุรัมย์ ซึ่งในปัจจบุนัถึงแม้ว่านายเนวิน 
ชิดชอบ จะอยูใ่นชว่งของการถกูเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา ๕ ปีก็ตามแตน่ายเนวินก็ยงัด าเนินกิจกรรม
การเคล่ือนไหวในจงัหวดับรีุรัมย์อยู ่โดยเฉพาะการเป็นผู้จดัการทีมฟุตบอลบรีุรัมย์พีอีเอ (Buriram PEA) ซึ่ง
สามารถคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกจนเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป อีกทัง้ยังสามารถน าทีมบุรีรัมย์เอฟซี 
(Buriram FC.) คว้าแชมป์ดวิิชัน่ ๑ จนท าให้ทีมสามารถขยบัขึน้มาเล่นในระดบัพรีเมียร์ลีกได้เป็นส าเร็จ ซึ่ง
ความส าเร็จทัง้สองรายการนีเ้ป็นความส าเร็จท่ีอยูใ่นชว่งเวลาใกล้เคียงกบัการเลือกตัง้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดับุรีรัมย์ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งจะเอือ้ต่อการได้รับคะแนนความนิยมท่ีเพิ่มขึน้ของนางกรุณา ชิดชอบ 
เป็นอย่างมาก เพราะกระแสความนิยมในกีฬาฟุตบอลของคนบุรีรัมย์ภายใต้การคมุทีมของนายเนวิน ชิด
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ชอบ นัน้ มีความผกูพนักบัรูปแบบการสร้างเครือขา่ยในรูปของจงัหวดันิยม รวมทัง้กลวิธีในการหาเสียงและ
การรักษาฐานเสียงความนิยมในพืน้ท่ีเป็นอย่างมาก 
 ในขณะเดียวกนั หากเปรียบเทียบฐานเสียงระหว่างคนในตระกูลชิดชอบกบัฐานเสียงของนายขจร
ธน จุดโต แล้ว ยงัถือว่ายงัห่างชัน้ในเวทีการแข่งขนัทางการเมืองของจงัหวดับุรีรัมย์เป็นอย่างมาก เพราะ
นายขจรธน จุดโต ถึงแม้จะเคยเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ถึง  ๔ สมัย และเคยด ารง
ต าแหนง่ส าคญัทางการเมืองในระดบัชาตมิาบ้างแล้วก็ตาม เช่น ท่ีปรึกษา รมว. กระทรวงศกึษาธิการและท่ี
ปรึกษา รมว. กระทรวงกลาโหม ทว่าผลงานทางการเมืองและช่ือเสียงของนายขจรธนยงัไม่มีความโดดเดน่
เท่าท่ีควร เพระยงัเป็นท่ีรู้จกัอยู่ในวงจ ากัดเท่านัน้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีอ าเภอบ้านกรวด, โนนดินแดง, ละหาน
ทราย, นางรอง, และประโคนชยั ประกอบกับผลของการเลือกตัง้สภาผู้แทนราษฎรเม่ือวนัท่ี ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา นายขจรธนได้ลงสมคัรในพืน้ท่ีเขต ๘ สงักดัพรรคเพ่ือไทย แตผ่ลปรากฏว่าพ่ายแพ้ให้กบั
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ผู้สมคัรจากพรรคภมูิใจไทยประมาณ ๒,๕๑๐ คะแนน ดงันัน้เม่ือเทียบกบัพืน้ท่ีทัง้หมด
ในจงัหวดับรีุรัมย์ซึง่มีอยู ่๒๓ อ าเภอแล้ว ยงัถือวา่ฐานเสียงของนายขจรธน จดุโต ยงัจ ากดัอยู่ในวงแคบกว่า
ฐานเสียงของคนในตระกลูชิดชอบอยูเ่ป็นอยา่งมาก 
 ด้วยเหตุนี ้การรีบลาออกจากต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัของนางกรุณา ชิดชอบ 
ก่อนท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งนัน้ จึงแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตระกลูชิดชอบคอ่นข้างท่ีจะได้เปรียบและ
เป็นตอ่กบัคูแ่ขง่เป็นอยา่งมากในการเลือกตัง้ครัง้นี ้
 ๓. การหยั่งเสียงความภักดีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรี รัมย์ (ส.อบจ.) 
โดยเฉพาะการกดดนัให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์ท่ีก าลงัจะหมดวาระลงตามมานัน้ว่า
ต้องเลือกข้าง โดยการช่วยหาเสียงหรือการเป็นหวัคะแนนจะกลายเป็นตวัชีว้ดัท่ีส าคญัเพ่ือไม่ให้เกิดการ
แตกแถวในกลุม่และเพื่อความสะดวกในการลงพืน้ท่ีหาเสียง เพราะในช่วงปลายของสมยัการด ารงต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์ของนางกรุณา ชิดชอบ ท่ีผ่านมานัน้ มีกระแสของการแบง่ฝักแบ่ง
ฝ่ายของกลุม่สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์ท่ีไม่ลงรอยกบัทีมฝ่ายบริหารอยู่เบือ้งต้นแล้วใน
หลายประเดน็ เชน่ กรณีน างบประมาณขอองค์การบริหารสว่นจงัหวดัไปใช้ในการบริหารจดัการทีมฟุตบอล
และการกล่าวหาถึงการทุจริตในการซ่อมแซมถนนหลายสายในจงัหวดับรีุรัมย์ หรือแม้แต่การท่ีรองนายก
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์คนก่อน คือ นายพรชยั ศรีสริุยนัโยธิน ก็ยงัเคยลาออกจากต าแหน่งเพ่ือ
ลงสมคัรเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดับรีุรัมย์สงักดัพรรคเพ่ือไทย ซึง่เป็นฝ่ายตรงกนัข้ามกบัฝ่ายของ
นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์ซึง่สงักดัพรรคภมูิใจไทย 
 ดงันัน้ ผลคะแนนของการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัในแตล่ะเขตของจงัหวดับรีุรัมย์
นัน้ จึงถือเป็นปัจจยัชีว้ดัถึงความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกนัของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์
กบักลุ่มตระกูลชิดชอบหรือไม่นัน่เอง ซึ่งเป็นท่ีแน่นอนว่าผลการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
บุรีรัมย์ในครัง้นี ้ก็จะส่งผลสะเทือนต่อการก าหนดตวัผู้สมคัรชิงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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จงัหวดั (ส.อบจ.) ในนามของการสนบัสนนุจากกลุ่มตระกูลชิดชอบของในแตล่ะเขตท่ีจะหมดวาระลงหลงั
การประกาศผลคะแนนเลือกตัง้ และจะต้องมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ส.อบจ.) 
ชดุใหมใ่นเดือนถดัไปหลงัจากท่ีรู้ผลการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
 ๔. การอาศยัความได้เปรียบในช่วงจังหวะท่ีกลุ่มพรรคเพ่ือไทยในจงัหวดับุรีรัมย์ก าลังเกิดความ
แตกแยกกันเองในกลุ่มและยังขาดความพร้อมในการลงชิงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยเฉพาะในเร่ืองการประกาศรายช่ือตวัแทนของพรรคเพ่ือไทยในการลงสมคัรรับเลือกตัง้นายกองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดันัน้ เน่ืองจากท่ีผา่นมาการขอมตใิห้นายขจรธน จดุโต ลงสมคัรนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดับุรีรัมย์จากท่ีประชุมนัน้ได้ด าเนินการมาถึง ๒ ครัง้ เพราะในครัง้แรกนัน้เป็นการขอมติโดยการให้
สมาชิก นปช. บรีุรัมย์ยกมือสนบัสนนุและนบัคะแนนกนัเองแตไ่ม่มีหลกัฐานท่ีจะไปยืนยนักบัพรรคเพ่ือไทย 
ซึง่ทาง ดร.สากล ศรีวนัทา (สมาชิกพรรคเพ่ือไทยแตท่ี่ผ่านมาไม่ได้ลงสมคัร ส.ส.บรีุรัมย์และมีความขดัแย้ง
กบักลุ่มของนายขจรธน จุดโต อยู่ก่อนหน้านีแ้ล้ว) ได้แจ้งต่อนายพายัพ ชินวตัร แกนน าของพรรคเพ่ือไทย 
(ประธาน ส.ส.ภาคอีสาน พรรคเพ่ือไทย) ว่านายขจรธนไม่ได้รับมติจากแกนน า นปช. บุรีรัมย์ให้ลงสมคัร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้นายสุรศกัดิ์ เพชรสว่าง (ลูกชายของนายโสภณ เพชร
สวา่ง นกัการเมืองช่ือดงัจงัหวดับรีุรัมย์) แกนน า นปช. จงัหวดับรีุรัมย์จึงต้องจดัประชมุขึน้ใหม่เป็นครัง้ท่ี ๒ 
เม่ือวันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๔ โดยเชิญแกนน าทุกอ าเภอให้ลงช่ือสนบัสนุนนายขจรธน จุดโต เพ่ือใช้เป็น
หลกัฐานส าหรับการยืนยันกับผู้บริหารพรรคเพ่ือไทยต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดความเป็นเอกภาพ
ของกลุ่มพรรคเพ่ือไทยในจังหวัดบุรีรัมย์และยังสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม นปช. หรือกลุ่มคนเสือ้แดงจงัหวัด
บรีุรัมย์ยงัไมเ่ข้มแข็งเพียงพอท่ีจะตอ่สู้กบัฐานเสียงของกลุม่นายเนวิน ชิดชอบ ได้ 
 
ผลการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ปี ๒๕๕๕ 
 

 ส าหรับผลการนบัคะแนนจากการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์ปี ๒๕๕๕ พบว่า 
มีผู้ มาใช้สิทธิเลือกตัง้ทัง้สิน้จ านวน ๖๖๒,๓๔๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๓ จากผู้ มีสิทธิเลือกตัง้
ทัง้หมดจ านวน ๑,๑๒๐,๗๒๙ คน มีบตัรไม่ประสงค์จะลงคะแนนจ านวน ๑๗,๖๔๓ ใบ หรือร้อยละ ๒.๙๒ 
และมีบตัรเสีย ๑๔,๕๕๒ ใบ หรือร้อยละ ๒.๓๔ ดงัข้อมลู 
 

ตารางที่ ๒ ผลคะแนนการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดับุรีรัมย์ปี ๒๕๕๕ 
 

ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเลข คะแนน (ร้อยละ)  
๑  นางกรุณา ชิดชอบ (ภรรยานายเนวิน) ๔  ๔๑๖,๐๘๖ (๖๖.๘๖)  
๒  นายขจรธน จดุโต  ๒  ๑๓๘,๙๕๐ (๒๒.๓๓) 
๓  นางสาวอชุษณีย์ ชิดชอบ (พ่ีสาวนายเนวิน) ๑  ๒๕,๕๖๔ (๔.๑๑)  



 
 

๘ 

 

๔  นายประเสริฐ เลิศยะโส  ๓  ๕,๓๗๓ (๐.๙๑) 
๕  นายสรุศกัดิ์ สมบรูณ์รัมย์  ๕  ๔,๑๗๒ (๐.๖๗) 
 - บตัรเสีย  ๑๔,๕๕๒ (๒.๓๔) 
 - บตัรไมป่ระสงค์ลงคะแนน  ๑๗,๖๔๓ (๒.๙๒) 
 รวม  ๖๖๒,๓๔๐ (๑๐๐.๐๐) 

 
แหล่งที่มา: รวบรวมข้อมูลจากส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดับรีุรมัย์ 

 
 โดยนางกรุณา ชิดชอบ ผู้สมคัรหมายเลข ๔ มีคะแนนมากท่ีสดุถึง ๔๑๖,๐๘๖ คะแนน หรือร้อยละ 
๖๖.๘๖ ซึ่งถือว่านางกรุณา ชิดชอบ มีคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ครัง้นีถื้อเป็นสดัส่วนท่ีสูงมาก โดยนาย
ขจรธน จุดโต ได้คะแนนเพียง ๑๓๘,๙๕๐ คะแนน หรือร้อยละ ๒๒.๓๓ ทัง้นีน้างกรุณา ชิดชอบ มีคะแนน
ทิง้ห่างจากนายขจรธน จดุโต ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีผลการเลือกตัง้เป็นอนัดบัท่ี ๒ ถึง ๒๗๗,๑๓๖ คะแนน ในขณะท่ี
นางอุชษณีย์ ชิดชอบ ได้รับคะแนนการเลือกตัง้เพียง ๒๕,๕๖๔ คะแนน หรือร้อยละ ๔.๑๑ นายประเสริฐ 
เลิศยะโส ๕,๓๗๓ คะแนน หรือร้อยละ ๐.๙๑ และอนัดบัสุดท้ายคือ นายสุรศกัดิ์ สมบูรณ์รัมย์ ได้คะแนน 
๔,๑๗๒ คะแนน หรือร้อยละ ๐.๖๗ ตามล าดบั 
 
สัมพันธภาพในเชิงอ านาจ 
 
 สมัพนัธภาพในเชิงอ านาจ หมายถึง ความเช่ือมโยงหรือเส้นทางการปฏิสมัพนัธ์ของอ านาจอนัจะ
เป็นตวัก าหนดบทบาทและสถานภาพของผู้ ท่ีอยู่ในเครือข่ายความสมัพนัธ์ ซึ่งในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ เขียนได้
เน้นศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ของอ านาจใน ๒ เครือข่ายความสัมพันธ์ คือ ประการแรก 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองทั ง้ในระดับท้องถ่ินและในระดับชาติ ประการที่สอง 
ความสมัพนัธ์ของอ านาจระหว่างนกัการเมืองท้องถ่ินกบันกัการเมืองหรือพรรคการเมืองในระดบัชาติท่ีอยู่
ในเครือขา่ยความสมัพนัธ์ซึง่มีลกัษณะของการเกือ้กลูและลกัษณะตา่งตอบแทนซึง่กนัและกนั 
 การเลือกตัง้นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์ในปี ๒๕๕๕ ครัง้นี ้มีการแข่งขนัชิงไหวชิงพริบ
กนัอย่างเข้มข้นระหว่างกลุ่มขัว้อ านาจทางการเมืองท่ีส าคญัในจงัหวดับุรีรัมย์สองกลุ่มอ านาจท่ีส าคญัคือ 
กลุ่มแรก คือ กลุ่มนางกรุณา ชิดชอบ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัคนก่อน ภายใต้กลุ่ม “เพ่ือนเน
วิน” ซึง่เป็นกลุม่อ านาจเก่าในพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ นางกรุณา ชิดชอบเป็นภรรยาของนายเนวิน ชิดชอบ แกน
น าพรรคภูมิใจไทยผู้ ท่ีมีฐานคะแนนเสียงอย่างเหนียวแน่นอย่างยาวนานในเขตพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ กลุ่มที่
สอง คือ กลุ่มของนายขจรธน จุดโต อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดับุรีรัมย์ผู้ซึ่งได้รับการสนบัสนุน
จากนายโสภณ เพชรสวา่ง นกัการเมืองคนดงัในจงัหวดับรีุรัมย์ภายใต้ช่ือ “กลุม่เสือ้แดงจงัหวดับรีุรัมย์” ซึ่งมี



 
 

๙ 

 

พืน้ฐานการรวมกลุ่มภายใต้การเช่ือมโยงกับเครือข่ายกลุ่มคนเสือ้แดงในระดบัชาติโดยมีสัญญาณทาง
การเมืองท่ีดีจากผลของการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจงัหวดับุรีรัมย์ เม่ือปี ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมาท่ี
พรรคเพ่ือไทยได้คะแนนในระบบสดัสว่นมากกวา่พรรคภมูิใจไทยถึง ๑ แสนกวา่คะแนน และยงัสามารถแย่ง
เก้าอี ้ส.ส. แบบแบ่งเขตได้ ๒ ท่ีนัง่จากทัง้หมดท่ีมี ๙ ท่ีนัง่ และ กลุ่มที่สาม ซึ่งเป็นผู้สมคัรคนส าคญัอีกคน
หนึง่ในสนามแขง่ขนั คือ กลุม่ของนางอชุษณีย์ ชิดชอบ (พ่ีสาวนายเนวิน) ภรรยาของ พ.ต.อ.ชวลิต ชิดชอบ 
(เขยตระกูลชิดชอบซึ่งได้เปล่ียนนามสกลุตามภรรยา) อดีตนายก อบจ.บรีุรัมย์ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๐ โดยนาง
อชุษณีย์ ชิดชอบ มีศกัดิเ์ป็นพ่ีสาวของนายเนวิน ชิดชอบ โดยสาเหตท่ีุลงสมคัรชิงเก้าอีน้ายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในครัง้นีท้ัง้ๆ ท่ีเป็นคนในตระกูลชิดชอบเช่นเดียวกันกับนางกรุณา สืบเน่ืองจากเกิด
ปัญหาความขดัแย้งทางการเมืองระหวา่งกนัเองของคนภายในตระกลูชิดชอบมาก่อนหน้านี ้นางอชุษณีย์จึง
ตดัสินใจลงสมคัรแขง่ขนัในครัง้นีด้้วย 
 ดงันัน้ จึงส่งผลให้เวทีทางการเมืองในการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดับุรีรัมย์ในปี 
๒๕๕๕ จึงมีความหมายทางการเมืองมากกว่าการชิงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพียงอย่าง
เดียวเทา่นัน้ หากแตก่ารเลือกตัง้ครัง้นีจ้ะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่าพืน้ท่ีทางการเมืองในจงัหวดับรีุรัมย์นีจ้ะ
ยังเป็นของกลุ่มนายเนวิน ชิดชอบ อย่างเหนียวแน่นอยู่หรือไม่ การเลือกตัง้ครัง้นีมี้สัมพันธภาพในเชิง
อ านาจมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึน้อย่างไร หรือผลการเลือกตัง้ในครัง้นีจ้ะเป็นการสลายขัว้อ านาจเก่าของ
กลุ่มนายเนวิน ชิดชอบ ลงได้หรือไม่ อันจะส่งผลถึงฐานเสียงทางการเมืองของนักการเมืองและพรรค
การเมืองในระดบัชาติ รวมทัง้จะส่งผลถึงความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใน
ระดบัท้องถ่ินเป็นส าคญั 
 การหาเสียงเลือกตัง้ของผู้สมคัรเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์มีการแข่งขนักนัอย่าง
ชดัเจนระหวา่งพรรคการเมือง โดยผู้สมคัรประกาศวา่ตนสงักดัพรรคการเมืองหรือเป็นคนของพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึง่อยา่งชดัเจน หรือพรรคการเมืองให้การสนบัสนุนในกระบวนการหาเสียงอย่างชดัเจน 
ดงักรณีของผู้สมคัร ดงัตอ่ไปนี ้
 ๑. นายขจรธน จดุโต ท่ีได้ประกาศว่าตนเป็นผู้สมคัรท่ีอยู่สงักดัพรรคเพ่ือไทยหรือตวัแทนของกลุ่ม
คนเสือ้แดงจังหวัดบุรีรัมย์ โดยก่อนท่ีจะประกาศตัวลงสมัครนัน้ได้ขอมติจากท่ีประชุมของกลุ่ม นปช. 
จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือเสนอช่ือให้พรรคเพ่ือไทยรับรองหรือแม้แต่การเดินทางไปพบกับอดีตนายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชิณวตัร ท่ีประเทศอินเดียเพ่ือขอแรงสนบัสนนุ และในระหว่างการหาเสียงนัน้ก็ได้มีแกนน า
และ ส.ส. ของพรรคเพ่ือไทยได้ร่วมเข้ามาช่วยในการหาเสียงด้วย อนัเป็นความพยายามของพรรคเพ่ือไทย
ในการเจาะฐานคะแนนเสียงของกลุม่นายเนวิน ชิดชอบ ท่ีสามารถยึดฐานคะแนนเสียงในจงัหวดับรีุรัมย์ได้
อย่างยาวนานและหนาแน่น ทัง้นีก้ลุ่มเพ่ือไทยในจังหวัดบุรีรัมย์ได้สัญญาณทางการเมืองท่ีดีเม่ือครัง้
เลือกตัง้ ส.ส. เม่ือปี ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา ท่ีพรรคเพ่ือไทยสามารถแย่งท่ีนัง่จากพรรคภูมิใจไทยได้ถึง ๒ ท่ีนัง่ 
และมีคะแนนแบบบญัชีรายช่ือในจงัหวดับรีุรัมย์มากกวา่พรรคภมูิใจไทยมากถึง ๑ แสนกวา่คะแนน 



 
 

๑๐ 

 

 ๒. นางกรุณา ชิดชอบ ประกาศตนในนามของพรรคภมูิใจไทย โดยมีฐานเสียงตามเขตพืน้ท่ีตา่งๆ ท่ี
กลุม่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นเจ้าของพืน้ท่ี โดยการเลือกตัง้ครัง้นี ้นางกรุณา ชิดชอบ ได้เน้นการชนูโยบาย 
๓ กองทนุ ในการหาเสียง คือ กองทนุสร้างอาชีพ ๑๐๐ ล้านบาท กองทนุส่งเสริมการศกึษา ๑๐๐ ล้านบาท 
และกองทนุพฒันาการทอ่งเท่ียวและกีฬา ๑๐๐ ล้านบาท ตลอดจนการขออาสาเข้าไปสานตอ่งานเดิมท่ีตน
เคยท าไว้ก่อนหน้าแล้ว ส าหรับฐานเสียงส าคญัของนางกรุณานัน้ คือ ฐานเสียงเดิมของนายเนวิน ชิดชอบ 
ฐานเสียงของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดบุรี รัมย์ท่ีสังกัดพรรคภูมิใจไทยทัง้  ๗ คน ท่ีมีอยู่อย่าง
หนาแน่นในระดบัเครือข่ายนักการเมืองในระดบัท้องถ่ิน ก านัน-ผู้ ใหญ่บ้าน ข้าราชการในจังหวัด กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชน บรรดากลุ่มหวัคะแนนต่างๆ รวมทัง้ฐานเสียงทางการเมืองกลุ่มใหม่ คือ ฐาน
เสียงแฟนสโมสรฟตุบอลทีมบรีุรัมย์พีอีเอและฐานเสียงจากทีมสโมสรฟุตบอลบรีุรัมย์เอฟซี ซึ่งหลงัจากท่ีเจ้า
ตวัได้ทุม่เทโดยการเป็นประธานสโมสรบรีุรัมย์เอฟซีและเป็นผู้น าเชียร์ของทัง้สองทีมสโมสรมาโดยตลอด 
 ๓. นายประเสริฐ เลิศยะโส ประกาศว่าตนเป็นตัวแทนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตยหรือกลุ่มคนเสือ้เหลืองจงัหวดับรีุรัมย์เน่ืองจากตนเองก็เป็นแกนน าของกลุ่มคนเสือ้เหลืองใน
จงัหวดับรีุรัมย์อยูแ่ล้ว  
 ส่วนนางอุชษณีย์ ชิดชอบ แม้ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ก็ประกาศแนะน าตัวโดยเสนอเป็น
ทางเลือกท่ีสามของชาวบรีุรัมย์และพยายามเสนอวา่ตนมีทศันคตแิบบกลางๆ 
 
การหาเสียงเลือกตัง้ 
 
 ในการหาเสียงเลือกตัง้นัน้ ผู้สมคัรแตล่ะคนนิยมใช้รูปแบบการใช้ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์รูปแบบ
ตา่งๆ ได้แก่ ป้ายคทัเอาท์ โปสเตอร์ แผน่ปลิว การใช้รถโฆษณาหาเสียง การแนะน าตวัผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
และท่ีส าคญัคือมีการใช้ระบบตวัแทนท่ีเป็นอาสาสมัครหรือหวัคะแนนเข้าพบประชาชนโดยตรงโดยท่ีตัว
ผู้สมคัรไม่ต้องลงพืน้ท่ีก็ได้ ซึ่งระบบหวัคะแนนเป็นกลวิธีในการหาเสียงท่ีได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน 
และถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัส าหรับการได้ชยัชนะในการเลือกตัง้ทุกระดบัในจงัหวัดบุรีรัมย์ ในภาวะปกติ
หวัคะแนนจะท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงสายสัมพนัธ์ระหว่างชาวบ้านกับนกัการเมืองอยู่แล้ว 
หัวคะแนนจะเป็นผู้ ช่วยในการรักษาคะแนนนิยมให้กับนักการเมืองโดยการประชาสัมพันธ์ผลงานของ
นกัการเมืองให้ประชาชนทราบหรือท าหน้าท่ีในการรวบรวมปัญหาและความต้องการของชาวบ้านเพ่ือเสนอ
ให้นกัการเมืองทราบและน าไปสูก่ารแก้ไขตอ่ไป สว่นในยามเลือกตัง้หวัคะแนนจะท าหน้าท่ีเป็นกลไกในการ
โน้มน้าวคะแนนเสียงจากประชาชนและแจกจา่ยกระจายเงินซือ้เสียงไปยงัผู้ เลือกตัง้ ควบคมุการลงคะแนน
เสียงของผู้ เลือกตัง้ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตกลงและช่วยเหลือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ในการจดัท ากิจกรรม
รณรงค์อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
 

๑๑ 

 

 โดยการซือ้เสียงผา่นระบบหวัคะแนนนัน้ หวัคะแนนแตล่ะคนจะเป็นผู้น าเงินไปแจกจ่ายกบัผู้ มีสิทธิ
เลือกตัง้หรือเจ้าบ้านซึ่งอาจเป็นการจ่ายเป็นรายคนหรือการเหมาจ่ายทัง้ครอบครัว ก็ได้ โดยท่ีผู้ สมัคร
เลือกตัง้ไม่จ าเป็นต้องลงไปแจกเงินเอง ทัง้นีห้วัคะแนนจะท าหน้าท่ีในการรวบรวมจ านวนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้
ในพืน้ท่ีและประเมินคะแนนเสียงท่ีในแตล่ะพืน้ท่ีควรจะได้ก่อนการเลือกตัง้ โดยหวัคะแนนเหล่านีม้กัจะเป็น
ผู้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีประชาชนรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีในพืน้ท่ี  ซึ่งได้แก่ กลุ่มพ่อค้า นายทุน แกนน ากลุ่มองค์กร
ชมุชน หรือเป็นผู้ มีอิทธิพลในพืน้ท่ีมากพอสมควร ซึง่มกัเป็นผู้ ท่ีเคยมีประสบการณ์ในสนามเวทีการเลือกตัง้
ในระดบัท้องถ่ินหรือสนามการเลือกตัง้ก านนั-ผู้ ใหญ่บ้านและในระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาก่อน 
แต่ส่วนใหญ่แล้วหวัคะแนนมกัเป็นนกัการเมืองท้องถ่ิน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดับุรีรัมย์มี 
๒๐๙ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นในระดบัองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล จนกระทัง่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเองก็ตาม โดยนักการเมืองท้องถ่ินส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความสมัพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับ นีท้ัง้นี ้
เพราะถือเป็นเครือขา่ยความสมัพนัธ์ของระบบอปุถมัภ์ท่ีนกัการเมืองเคยมีบุญคณุตอ่กนั นอกจากนีแ้ล้วยงั
มีหวัคะแนนท่ีส าคญัในการรวบรวมมวลชนอีก คือ เครือขา่ยก านนั-ผู้ ใหญ่บ้านในพืน้ท่ี ซึ่งบคุคลเหล่านีล้้วน
แล้วแตมี่พืน้เพด้านฐานเสียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตามแตล่ะพืน้ท่ีของตนเพราะก านนั -ผู้ ใหญ่บ้านถือว่าเป็น
บคุคลท่ีมีความใกล้ชิดกบัความเป็นอยูข่องประชาชนซึ่งประชาชนจะให้การยอมรับนบัถือโดยทั่วไป หรือใน
อดีตก่อนท่ีจะได้รับต าแหน่งในปัจจุบนันัน้อาจเป็นผู้ ท่ีเคยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางการเมือง
กลุม่ใดกลุม่หนึง่จนชนะการเลือกตัง้ จงึต้องตอบแทนด้วยการเป็นหวัคะแนนในการชว่ยหาเสียงแกผู่้สมคัร 
 การใช้เงินซือ้เสียงเป็นวิธีการท่ีได้รับความนิยมอยู่เสมอส าหรับการเลือกตัง้ของจงัหวดับรีุรัมย์ โดย
วิธีการแจกเงินจะมีการแบง่ระดบัหวัคะแนนผู้ ท่ีน าเงินไปจ่ายแก่ประชาชนตามล าดบัชัน้หรือท่ีเรียกกันว่า 
แกน A แกน B และแกน C โดยแกน A จะเป็นหวัคะแนนในระดบัเขตเลือกตัง้หรือในระดบัอ าเภอ และจะ
เป็นผู้ ท่ีคอยจดัการด้านการถ่ายทอดการประสานงานไปสูผู่้น าในระดบัแกน B ซึ่งเป็นแกนน าในระดบัต าบล
หรือระดบัหมูบ้่านซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วมกัจะเป็น ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน นกัการเมืองท้องถ่ิน กลุ่มแม่บ้าน อสม. 
ซึง่จะมีหน้าท่ีในการรวบรวมคะแนนเสียงและประสานงานการแจกจ่ายเงินไปสู่ชาวบ้านทัว่ไปในระดบัแกน 
C ซึง่การแจกจ่ายเงินซือ้เสียงมักจะจ่ายก่อนวนัเลือกตัง้ประมาณ ๓-๗ วนั โดยมีทัง้การจ่ายเป็นรายบคุคล
หรือเหมารวมทัง้ครอบครัว ซึ่งชาวบ้านทัว่ไปในระดบัแกน C จะได้รายละ ๒๐๐ บาท ผู้น าในระดบัแกน B 
จะได้รายละ ๑,๐๐๐ บาท ส่วนผู้น าในระดบัแกน C จะได้รายละไม่ต ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ทัง้นีห้ากผู้สมคัร
ได้รับการเลือกตัง้แกนน าหวัคะแนนในแต่ละระดบัจะได้รับเงินหรือได้รับเป็นสิ่งของพิเศษเพ่ือเป็นรางวัล
ตอบแทนตามความส าคญัของแตล่ะคน 
 ดงันัน้ รูปแบบการหาเสียงของผู้สมคัรเป็นนายก อบจ.บุรีรัมย์ส่วนใหญ่นัน้จะไม่เน้นการตัง้เวที
ปราศรัยขนาดใหญ่เพ่ือประชนันโยบายและวิสยัทศัน์ของผู้สมคัรแตล่ะคนแตอ่ย่างใด แตย่งัคงนิยมรูปแบบ
การหาเสียงแบบดัง้เดิม คือ การหาเสียงผ่านทางการติดป้ายหาเสียง รถประชาสัมพันธ์ ป้ายคัทเอาท์ 
โปสเตอร์ แผ่นปลิว และการอาศยับรรดากลุ่มหัวคะแนนของแต่ละฝ่ายท่ีมีอยู่อย่างเหนียวแน่นในระดบั



 
 

๑๒ 

 

ชมุชน ทัง้นีสื้บเน่ืองจากบทบาทของกลุ่มเครือข่ายระบบอปุถมัภ์ในระดบัท้องถ่ินยงัมีบทบาทส าคญัตอ่การ
ก าหนดตวัผู้แทนของประชาชน อยา่งไรก็ตาม นอกจากการเลือกตัง้ในจงัหวดับรีุรัมย์จะยงัคงรูปแบบการหา
เสียงแบบเดิมดงัท่ีกล่าวไว้แล้วนัน้ ผลการศึกษาครัง้นีย้ังพบอีกว่า ภาพของการเมืองท้องถ่ินในจังหวัด
บุรีรัมย์ได้มีการเปล่ียนแปลงจากเดิมอยู่หลายประการ กล่าวคือ พฤติกรรมการเลือกตัง้ของประชาชนใน
ภาพรวมนัน้ จะตดัสินใจเลือกตัง้นกัการเมืองโดยมิได้พิจารณาเพียงแคผ่ลประโยชน์ท่ีได้รับจากการซื อ้ขาย
เสียงและแรงสนบัสนนุจากเครือข่ายของระบบอปุถมัภ์แบบเดิมอย่างท่ีเคยเป็นเท่านัน้ หากแตมี่ปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีเข้ามามีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของประชาชน ดงัแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี ๑ รูปแบบการหาเสียงทางการเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: ไททศัน์ มาลา (๒๕๕๖) 

  
จากแผนภาพ จะพบว่า รูปแบบการหาเสียงทางการเมืองของจงัหวดับุรีรัมย์ในปัจจุบนันัน้มีการ

ผสมผสานทัง้รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะรูปแบบใหม่นัน้อนัได้แก่ จากช่ือเสียงหรือผลงานทาง
การเมืองของผู้สมัครแต่ละคน นโยบายของผู้สมัครแต่ละคน กระแสความนิยมต่อกลุ่มเคล่ือนไหวทาง
การเมืองท่ีผู้สมคัรสงักัด ช่ือเสียงของพรรคการเมืองท่ีผู้สมคัรสงักดั รวมทัง้อิทธิพลจากแนวคิดการตลาด
การเมืองท่ีผู้สมคัรเสนอขายแก่ประชาชน ซึง่ความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการเลือกตัง้ของประชาชนนัน้ 
ได้ส่งผลต่อรูปแบบการหาเสียงและการรักษาฐานเ สียงของนักการเมืองท่ีมีการปรับตัวต่อความ
เปล่ียนแปลงนีด้้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานอ านาจเดิมในจงัหวดับุรีรัมย์ท่ีมีการปรับตวัต่อกระแส

 

รูปแบบเดิม 

การหาเสียงผ่านทางการติดป้ายหา

เสียง รถประชาสัมพันธ์ ป้ายคัท

เอาท์ โปสเตอร์ แผ่นปลิว และการ

ซือ้สิทธ์ิขายเสียงผ่านแรงสนบัสนุน

จากเครือข่าย (หัวคะแนน) ของ

ระบบอปุถมัภ์ที่เหนียวแน่นในระดบั

ท้องถ่ิน 

รูปแบบใหม่ 

- ช่ือเสยีงและผลงาน 

- นโยบาย 

- กลุม่เคลือ่นไหวทางการเมือง 

- ช่ือเสยีงของพรรคการเมือง 

- การตลาดการเมือง 

รูปแบบการหาเสียงในปัจจุบัน 



 
 

๑๓ 

 

ของความเปล่ียนแปลงและเข้าใจต่อความเปล่ียนแปลงนีไ้ด้เป็นอย่างดี อนัเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของสมัพนัธภาพในเชิงอ านาจระหวา่งประชาชนกบันกัการเมืองในจงัหวดับรีุรัมย์ 
 
การเปล่ียนแปลงของสัมพันธภาพในเชิงอ านาจ 
 
 การเปล่ียนแปลงของสมัพนัธ์ภาพในเชิงอ านาจของการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
บรีุรัมย์นัน้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของระบบความสมัพนัธ์ในเชิงอ านาจซึ่งมีแนวโน้มหรือทิศทางอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ โดยในการศกึษาครัง้นีเ้ขียนได้พยายามเน้นศกึษาและอธิบายความเปล่ียนแปลงในเชิงอ านาจ
ทางการเมืองในระดบัท้องถ่ินท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเมืองในระดบัชาติและประชาชนในพืน้ท่ี โดยเฉพาะ
ความเปล่ียนแปลงของระบบอุปถัมภ์ การซือ้สิทธิขายเสียง ความเปล่ียนแปลงของกลยุทธ์ท่ีใช้ในการหา
เสียง การรักษาฐานเสียง รวมทัง้การสร้างเครือข่ายในรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ทั ง้ในระดับท้องถ่ินและใน
ระดบัชาต ิโดยมองผา่นปรากฏการณ์ทางการเมืองของการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์ 
 วิถีชีวิตของคนชนบทในจงัหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่แล้วก็คล้ายคลึงกับคนชนบทในพืน้ท่ีจงัหวดัอ่ืน
โดยทัว่ไป กล่าวคือ คนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีชนบทก็คือคนเฒ่าคนแก่และเด็ก ในขณะท่ีวยัท างานนัน้ส่วน
ใหญ่แล้วตา่งเข้าไปท างานในเมืองใหญ่หรือตามแหล่งนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้แรงงาน 
การขายสลากกินแบง่รัฐบาล การประกอบธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พนกังานบริษัท งานห้างร้านเอกชน หรือ
แม้กระทัง่แรงงานท่ีอยูต่า่งประเทศ โดยกลุม่คนเหลา่นีล้้วนแล้วแตมี่การรับรู้ขา่วสารและบริบททางสงัคมใน
พืน้ท่ีท่ีตวัเองท างานเป็นอยา่งดี และท่ีส าคญัคือมีการตดิตอ่ส่ือสารกบัญาตพ่ีิน้องท่ีอยู่ในชนบทอยู่เสมอ ท า
ให้สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์บ้านเมืองได้หลายช่องทางและเข้าใจลักษณะของความเป็นไปทัง้ในสังคม
ชนบทและสงัคมเมืองจากหลากหลายทิศทาง ซึ่งเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้รับรู้ความเป็นไปและสภาพความ
เป็นจริงของบ้านเมืองไมว่า่จะเป็นในเร่ืองของเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมโลกปัจจบุนัเป็นอยา่งดี 
 ถึงแม้ว่าญาติพ่ีน้องของคนในสงัคมชนบทจะเข้ามาหางานท าในเมืองใหญ่เป็นจ านวนมากก็ตาม 
ทวา่พวกเขาเหลา่นัน้ยงัคงรักษาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัได้เป็นอยา่งดี ทัง้นีเ้พราะมีการส่ือสารตอ่กนั
อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างคนชนบทท่ีเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ด้วยกนัเองและกับ
ญาติพ่ีน้องท่ีอยู่ในพืน้ท่ีชนบท โดยผ่านทางการพูดคุยทางโทรศัพท์ การกลับบ้านท่ีต่างจังหวัดในช่วง
เทศกาลส าคญัต่างๆ และบนโลกสังคมออนไลน์ โดยสิ่งนีท้ าให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ ความ
เป็นไปและความเป็นจริงของในแตล่ะสงัคมระหว่างกนั ประกอบกบัการท่ีสงัคมชนบทในปัจจบุนัมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ท หรือแม้แตก่ารรับชมขา่วสารตามช่องทางสถานีโทรทศัน์ท่ีหลากหลาย เพราะปัจจุบนัเร่ิมมีการ
แผข่ยายในเร่ืองของการติดตัง้สญัญาณจากจานดาวเทียมในแตล่ะครัวเรือนมากขึน้ ท าให้เกิดความต่ืนตวั
ทางการเมืองและมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีกว้างขึน้ ลึกขึน้ และมีทางเลือกในการรับรู้ได้มากขึน้กว่าเดิม 



 
 

๑๔ 

 

ส่งผลให้สงัคมชนบทของไทยได้กลายเป็นสงัคมชนบทในรูปแบบใหม่ท่ีเกิดความเช่ือมัน่ในการแสดงออก
บนพืน้ท่ีทางสงัคมและมีการสร้างความรู้สึกร่วมกัน โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนชนบทท่ีเข้ามาหางานท าใน
เมืองใหญ่หรือตามแหลง่นิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ ได้มีโอกาสในการพบปะพดูคุยและสร้างเครือข่ายระหว่าง
กนั บนพืน้ฐานของการมีความรู้สกึร่วมกนั ท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ตอ่กนั อย่างกรณีวาท
กรรมของค าว่า “คนบ้านเดียวกัน” สิ่งนีไ้ด้กลายเป็นพลังให้กับสังคมชนบทในรูปแบบของท้องถ่ินนิยม 
(localism) และภูมิภาคนิยม (regionalism) ท่ีได้ส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงของสมัพนัธภาพในเชิงอ านาจ 
แนวคดิ และอดุมการณ์ทางการเมืองของชนบทท่ีมีร่วมกนั  
 ทัง้นี ้จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสมัพนัธภาพในเชิงอ านาจทาง
การเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นความเปล่ียนแปลงในเชิงอ านาจทางการเมืองในระดับท้องถ่ินท่ีมี
ความสมัพนัธ์กับการเมืองในระดบัชาติ โดยเฉพาะความเปล่ียนแปลงของระบบอุปถมัภ์ การซือ้สิทธิขาย
เสียง กลยทุธ์ท่ีใช้ในการหาเสียง การรักษาฐานเสียง รวมทัง้การสร้างเครือข่ายในรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ทัง้ใน
ระดบัท้องถ่ินและในระดบัชาต ิทัง้นีเ้กิดจากสาเหตท่ีุส าคญัอยา่งน้อย ๕ ประการด้วยกนั ดงัแผนภาพ 
 

แผนภาพที่ ๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสัมพนัธภาพ 
ในเชิงอ านาจทางการเมืองในจังหวดับุรีรัมย์ 

 
แหล่งที่มา: ไททศัน์ มาลา (๒๕๕๖) 
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๑. ช่ือเสียงของพรรคการเมือง 
 ช่ือเสียงของพรรคการเมือง หมายถึง สถานภาพของความฝักใฝ่ของประชาชนท่ีมีต่อพรรค
การเมืองในระดบัชาตไิมว่่าจะเกิดจากอดุมการณ์ทางการเมือง แนวคิดทางการเมือง นโยบายทางการเมือง 
ผลงานท่ีผ่านมาของพรรคการเมือง รวมทัง้ตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความนิยมชมชอบของประชาชนท่ีมีต่อ
พรรคการเมือง โดยบนพืน้ท่ีสนามการแข่งขนัของเวทีการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย์
ในปี ๒๕๕๕ นี ้ถือว่าเป็นมิติใหม่ทางการเมืองในระท้องถ่ินท่ีมีการใช้ช่ือเสียงของพรรคการเมือง (party 
banner) เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์การหาเสียงเลือกตัง้ของผู้ สมคัรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการขบัเค่ียวกันทาง
การเมืองระหวา่งพรรคเพ่ือไทยและพรรคภมูิใจไทยท่ีทัง้สองพรรคพยายามส่งผู้ สมคัรรับเลือกตัง้ในนามของ
พรรค เพ่ือเข้าชิงเก้าอีน้ายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์ หรืออาจกล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือ การเลือกตัง้
นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์ครัง้นีเ้ป็นการขบัเค่ียวกนัระหว่างนายขจรธน จดุโต ผู้สมคัรท่ีได้รับ
การสนบัสนนุจากพรรคเพ่ือไทยกบันางกรุณา ชิดชอบ ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากพรรคภมูิใจไทย 
 ในการเลือกตัง้ครัง้นี ้นอกจากจะมีการใช้ช่ือเสียงของพรรคการเมือง (party banner) เพ่ือใช้เป็น
กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตัง้แล้ว ยังได้อาศัยช่ือเสียงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ หรือ “กลุ่ม นปช.” ภายใต้แรงสนบัสนุนของเครือข่ายกลุ่มคนเสือ้แดงซึ่งเป็นกลุ่มเคล่ือนไหวทาง
การเมืองในระดบัชาตมิาใช้เป็นยทุธวิธีในการหาเสียงอีกด้วย ดงักรณีของนายขจรธน จดุโต ในฐานะท่ีเป็น
ผู้สมคัรท่ีพรรคเพ่ือไทยให้การรับรองนัน้ ก่อนท่ีจะมีการสง่ช่ือนายขจรธน จดุโต ลงสมคัรรับเลือกตัง้นัน้ แกน
น ากลุม่คนเสือ้แดงในจงัหวดับรีุรัมย์ได้ลงมตร่ิวมกนัเพ่ือสง่ช่ือของนายขจรธน จดุโต เพ่ือให้กรรมการบริหาร
พรรคเพ่ือไทยให้การรับรองในฐานะท่ีพรรคเพ่ือไทยเป็นพรรคท่ีกลุ่มคนเสือ้แดงในจงัหวัดบุรีรัมย์ให้การ
สนบัสนนุ นอกจากนีก้่อนท่ีนายขจรธน จดุโต จะลงสมคัรรับเลือกตัง้นัน้ เขาและผู้แทนของพรรคเพ่ือไทยใน
จงัหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางไปพบกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีประเทศอินเดียเพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกในการสนบัสนนุการหาเสียงเลือกตัง้ในครัง้นี ้ซึง่ทาง พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เองก็พร้อม
ท่ีจะให้การสนบัสนนุนายขจรธน จดุโต ลงรับสมคัรในการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์
ในนามตวัแทนของพรรคเพ่ือไทยอีกด้วย หรือแม้แตก่ารขึน้ปราศรัยหาเสียงของนายขจรธน จดุโต ในแตล่ะ
ครัง้นัน้ก็ได้มีการชูนโยบายของพรรคเพ่ือไทยเพ่ือช่วยในการหาเสียง คือ นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค 
นโยบายกองทนุหมูบ้่าน นโยบายพกัช าระหนีเ้กษตรกร นโยบายรับจ าน าข้าวเปลือก และนโยบายคา่แรงขัน้
ต ่า ๓๐๐ บาท ภายใต้กระแสความนิยมของพรรคเพ่ือไทยท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่นโยบายสาธารณะเน่ืองจาก
การเป็นพรรคเสียงข้างมากของรัฐบาลในขณะนัน้ 
 สะท้อนให้เห็นวา่ การอาศยัช่ือเสียงของพรรค (party banner) นโยบายของพรรคและกระแสความ
นิยมของพรรคเพ่ือไทย ได้สง่ผลหรือมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการเลือกตัง้ของประชาชนในจงัหวดับรีุรัมย์ผ่าน
การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์ โดยปรากฏการณ์ทางการเมืองจากผล
ของการเลือกตัง้ในพืน้ท่ีจงัหวดับุรีรัมย์ในครัง้นี ้สะท้อนให้เห็นว่า สมัพนัธภาพในเชิงอ านาจระหว่างกลุ่ม
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เครือขา่ยอปุถมัภ์ในระดบัท้องถ่ินกบัอ านาจของประชาชนชนในระดบัรากหญ้า ก าลงัมีความเปล่ียนแปลงท่ี
สง่ผลตอ่ระบบโครงสร้างอ านาจในท้องถ่ินเป็นอย่างมาก กล่าวคือ อ านาจของประชาชนก าลงัมีบทบาทใน
การตอ่รองทางการเมืองและมีทางเลือกในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึน้กว่าเดิม โดยเฉพาะผ่านช่องทาง
ของกระบวนการเลือกตัง้ไมว่า่จะเป็นการเลือกตัง้ในระดบัชาตหิรือการเลือกตัง้ในระดบัท้องถ่ินก็ตาม 
 ดงันัน้ การแข่งขนัทางการเมืองในการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์จึงเป็นสิ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นวา่ นอกจากจะมีปัจจยัของเครือข่ายระบบอปุถมัภ์จากภายในแล้ว การเมืองในระดบัท้องถ่ิน
ในปัจจุบนันัน้ได้รับแรงผลกัดนัทางการเมืองหรืออิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึน้  
กลา่วคือ การเมืองในระดบัท้องถ่ินมีความเก่ียวพนักบัพรรคการเมืองในระดบัชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การใช้ช่ือเสียงของพรรคการเมือง (Party Banner) อันเกิดจากผลงานทางการเมืองของแต่ละพรรค 
นโยบายของพรรคการเมือง หรือแม้แต่ผู้น าคนส าคญัของพรรคการเมือง นอกจากนีย้ังมีการเช่ือมโยง
ช่ือเสียงของกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองในระดบัชาติมาใช้เป็นยุทธวิธีในการหาเสียงเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการขยายฐานเสียงและการเรียกร้องคะแนนนิยมในพืน้ท่ีให้เพิ่มมากขึน้ อนัเป็นกลวิธีในการหา
เสียงท่ีพยายามแสวงหาฐานสนับสนุนทางการเมืองจากประชาชนผู้ มีความรู้สึกร่วมทางการเมืองท่ี
คล้ายคลึงกนั หรืออดุมการณ์ทางการเมืองท่ีคล้ายคลึงกนั ให้เข้ามาร่วมเป็นพนัธมิตร ซึ่งเป็นการพยายาม
หาวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้ สมัครได้รับการเลือกตัง้จากประชาชนผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้ โดยวิธีการดงักล่าวนีไ้ด้
กลายเป็นกลวิธีในการหาเสียงของผู้สมคัรเป็นนกัการเมืองท้องถ่ินท่ีมกัใช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั ทัง้
ในระดบัองค์การบริหารสว่นต าบล เทศบาล และองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
 
 ๒. ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม เป็นขบวนการปฏิรูปท่ีเข้มข้นและมีรูปแบบท่ีหลากหลายของภาค
ประชาชน โดยมุ่งเน้นไปท่ีการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทัง้ความเป็นธรรมในมิติต่างๆ 
ในสังคม ซึ่งขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมท่ีมีบทบาทส าคญัในการเคล่ือนไหวทางการเมืองในจังหวัด
บรีุรัมย์นัน้ มีขบวนการเคล่ือนไหวอยา่งน้อยสองกลุม่ท่ีส าคญัคือ 
 กลุ่มแรก คือ เครือข่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือกลุ่ม นปช. จงัหวัด
บุรีรัมย์ โดยเม่ือต้นเดือนตลุาคม ๒๕๕๔ เครือข่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือ
กลุ่ม นปช. ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนกว่า ๒๐๐ คน ซึ่งน าโดยนายสุรศกัดิ์ เพชรสว่าง (บุตรชายของนาย
โสภณ เพชรสว่าง) ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือของพรรคเพ่ือไทยและ
ปัจจุบนัเป็นแกนน าของกลุ่มคนเสือ้แดงจงัหวดับุรีรัมย์ ได้จดัการประชุมกลุ่มคนเสือ้แดงขึน้ท่ีบ้านพกัของ
นายขจรธน จุดโต ท่ีอ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการขอมติจากท่ีประชมุในการเสนอช่ือ
นายขจรธน จดุโต เป็นผู้สมคัรรับเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์ โดยการขอมติในครัง้นีก็้
เพ่ือท่ีจะน าช่ือของนายขจรธนให้พรรคเพ่ือไทยให้การสนบัสนนุ และท่ีส าคญัคือการมีความประสงค์ท่ีจะให้
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องค์กรของคนเสือ้แดงในจงัหวดับุรีรัมย์ทัง้ในระดบัหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั เป็นฐานสนบัสนุน
ทางการเมืองของคนเสือ้แดงในระดบัท้องถ่ินเพ่ือต่อสู้กับฐานเสียงของกลุ่มการเมืองของตระกูลชิดชอบ 
โดยเฉพาะการท่ีจะส่งนายขจรธน จุดโต ลงชิงเก้าอีน้ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีจะมีการ
เลือกตัง้ในปี ๒๕๕๕  
 กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยในจงัหวดับรีุรัมย์ ขบวนการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองของกลุม่พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในจงัหวดับรีุรัมย์นัน้ แม้จะมีการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองมาก่อนหน้านีแ้ล้วก็ตาม แต่ถือว่าได้เร่ิมมีการจดัเป็นองค์กรในเชิงโครงสร้างเม่ือปี ๒๕๕๒ ซึ่งน า
โดยนายอฒัฑ์นนท์ ศรีสุขพรชยั เป็นประธานกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยในจงัหวดับุรีรัมย์ 
อนัเป็นผลจากเวทีการประชมุคณะกรรมการพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยจงัหวดับรีุรัมย์  ครัง้ท่ี ๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ สวนธรรมเทียนศิริ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงสร้างการ
บริหารงานของกลุม่พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในจงัหวดับรีุรัมย์  มีดงันี ้ 
 (๑) สภาพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยจังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็น
ประธานสภา สภาพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยอ าเภอของทุกอ าเภอทกุอ าเภอเป็นกรรมการสภา
พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจงัหวดัโดยต าแหนง่  
 (๒) ส านกังานเลขาธิการสภาพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจงัหวดั  
 (๓) สภาพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขตเลือกตัง้ 
 (๔) สภาพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอ าเภอ ประกอบด้วย กรรมการท่ีพนัธมิตรประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตยท่ีเลือกตวัแทนจากต าบล หมู่บ้าน และชุมชน แห่งละ ๑ คน เลือกกันเองเป็นกรรมการ
สภาพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอ าเภอ  
 ทัง้นีก้ารจดัโครงสร้างดงักล่าวมีเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัสองประการ คือ เพ่ือขอเสียงมติในการ
จดัตัง้คณะกรรมการโครงสร้างพนัธมิตรบรีุรัมย์และเพ่ือรองรับการขยายตวัของพรรคการเมืองใหม่ซึ่งจะได้
สง่ตวัแทนลงสมคัรแขง่ขนัทางการเมืองในจงัหวดับรีุรัมย์  
 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมในจงัหวดับรีุรัมย์มีการเคล่ือนไหวทางการเมืองอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
เครือขา่ยแนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผด็จการแห่งชาติหรือกลุ่ม นปช. จงัหวดับรีุรัมย์ ท่ีมีบทบาทในการ
เช่ือมโยงคะแนนความนิยมระหว่างประชาชนในจงัหวดับุรีรัมย์กับนโยบายของพรรคเพ่ือไทยท่ีก าลงัเป็น
พรรคจดัตัง้รัฐบาลอยูใ่นขณะนัน้ ซึง่จากเวทีการแขง่ขนัทางการเมืองกรณีการเลือกตัง้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดับุรีรัมย์ในปี ๒๕๕๕ นัน้ ถึงแม้ผู้สมคัรจากพรรคเพ่ือไทยจะแพ้คะแนนการเลือกตัง้จากผู้สมคัร
พรรคภูมิใจไทยก็ตาม ทว่ากระแสความนิยมชมชอบตอ่นโยบายของพรรคเพ่ือไทยของประชาชนโดยทัว่ไป 
โดยเฉพาะความนิยมจากคนในภาคอีสานนัน้ จะกลายเป็นแรงผลกัจากภายนอกท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีอาจมี
สว่นในการเปล่ียนแปลงฐานคะแนนเสียงทางการเมืองในจงัหวดับรีุรัมย์ในอนาคต 
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 ๓. การเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 
 โลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัได้ท าให้ข้อมลูข่าวสารทางการเมืองมีการแพร่กระจายไป
ทัว่ทุกภาคส่วนของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนทัง้ในเขตเมืองและเขตชนบทสามารถท่ีจะมีทางเลือกทาง
การเมือง (political choice) และมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึน้  
จากการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูขา่วสารทัง้ส่ือกระแสหลกัและส่ือกระแสรองไม่ว่าจะเป็นการติดตัง้จานดาวเทียม
ของแต่ละครัวเรือนตามหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์นับวันยิ่งได้รับความนิยมมากขึน้ การกระจาย
ข่าวสารทางการเมืองผ่านทางวิทยุชมุชนท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีเป็นพืน้ท่ีใน
การรับรู้เร่ืองราวความเคล่ือนไหวในท้องถ่ิน อินเตอร์เน็ตท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ทั่วโลก หรือแม้แต่
ประสบการณ์จากการเข้าไปท างานในเมืองใหญ่หรือในต่างประเทศก็ตามล้วนแล้วแต่มีผลท าให้สังคม
ชนบทของไทยเกิดการสร้างเครือข่ายทางสงัคมในรูปแบบใหม่ ท่ีมีแนวโน้มว่าจะส่งผลตอ่วิถีชีวิตของคนใน
ชนบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีวิถีชีวิตท่ีต้องการรับรู้เร่ืองสิทธิในระบอบประชาธิปไตยมีการแผ่ขยายมาก
ยิ่งขึน้ การรับรู้ถึงบริบททางวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองมีมากขึน้  การมีเครือข่ายทางอุดมการณ์ทาง
การเมืองมากขึน้และมีพืน้ท่ีกระดานสาธารณะในการแสดงออกหรือเปิดพืน้ท่ีทางการเมืองในการแสดง
เจตจ านงร่วมกนัในรูปแบบใหม่ของท่ีมีมากขึน้ตามมาด้วย ทัง้หมดนีย้่อมส่งผลให้ประชาชนมีความต่ืนตวั
ทางการเมืองและมีความสนใจท่ีจะเข้าไปมีสว่นร่วมมากกวา่เดมิ๑

 

 นอกจากนีแ้ล้ว ผู้สมคัรชิงต าแหน่งนายก อบจ.บรีุรัมย์ ยงัได้ใช้เทคโนโลยีผ่านทางอินเตอร์เน็ทเพ่ือ
ช่วยในการหาเสียง โดยมีการแนะน าตวัและน าเสนอผลงานท่ีผ่านมาของตวัเองผ่านทางอินเตอร์เน็ท อาทิ 
นายขจรธน จุดโต ได้บนัทึกวีดีทศัน์ในการกล่าวแนะน าตวัเอง ส่วนนางอุชษณีย์ ชิดชอบ ได้เปิดเว็ปไซต์
ส่วนตวัเพ่ือน าเสนอนโยบายและประวตัิการท างานท่ีผ่านมาของตน แตอ่ย่างไรก็ตามวิธีการดงักล่าวยงัไม่
ค่อยได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้เท่าท่ีควร หากเทียบกับการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองจากโทรทศัน์ คล่ืนวิทยทุ้องถ่ิน และการสนทนา 
 
 ๔. การกระจายอ านาจ 
 การกระจายอ านาจ หมายถึง การผ่องถ่ายอ านาจในการตดัสินใจจากรัฐบาลกลางสู่การตดัสินใจ
ของประชาชนในระดบัท้องถ่ิน ซึ่งในระยะเปล่ียนผ่านของการปกครองท้องถ่ินไทยระหว่างปี ๒๕๔๐ จนถึง
ปัจจุบนันัน้ ในภาพรวมแล้วได้ส่งผลกระทบในทางบวกต่อระบบโครงสร้างความสมัพนัธ์ในระดบัท้องถ่ิน
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ อ านาจในด้านการเมือง การปกครอง การงบประมาณ และการบริหารจดัการได้
เคล่ือนย้ายจากสว่นกลางสูท้่องถ่ิน ท าให้การจดัสรรทรัพยากรตา่งๆ มีความใกล้ชิดกบัประชาชนในท้องถ่ิน
มากยิ่งขึน้ ในส่วนของประชาชนนัน้ก็มีบทบาทมากขึน้ในการก าหนดตวัผู้แทน (นกัการเมืองท้องถ่ิน) เพ่ือ

                                                           
๑ รวบรวมข้อมลูโดยสงัเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์ นายบญุช ูคงมี (ผู้ ใหญ่บ้าน) นายถาวร ลบัโกษา (อดีตประธานสภา
องค์การบริหารสว่นต าบล) นายเฉลยีว เชียนรัมย์ (ชาวบ้าน) และนายสามารถ กาศรัมย์ (ชาวบ้าน) 
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เข้าไปดแูลและรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ินแทนประชาชนในพืน้ท่ี ผ่านกระบวนการเลือกตัง้ไม่ว่าจะเป็น
ทัง้ในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในขณะท่ีนักการเมือง
ท้องถ่ินก็ต้องท าหน้าท่ีโดยต้องรับผิดชอบกบัชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนตามหลกัความเป็นตวัแทน 
 ภายใต้ลกัษณะของความเป็นตวัแทนของนกัการเมืองท้องถ่ินท่ีต้องมีความรับผิดชอบตอ่นโยบาย
ของท้องถ่ินและตอ่ประชาชนผา่นกระบวนการเลือกตัง้ในระดบัท้องถ่ินนัน้ ส่งผลให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
ท่ีจะรักษาสิทธิและอ านาจทางการเมืองของตนเองในระบอบประชาธิปไตยแบบตวัแทน เพราะสิ่งท่ีเกิดขึน้
จากนโยบายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้เป็นสิ่งท่ีส่งผลตอ่ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
ชดัเจน ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียงกบัอ านาจในการบริหารและ
การปกครองท้องถ่ิน ท าให้เกิดกระบวนการมีสว่นร่วมทางการเมืองโดยการรับรู้ถึงเร่ืองราวและความเป็นไป
ท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ิน การปรึกษาหารือ การวิพากษ์วิจารณ์ การท าประชาคม รวมทัง้การไปใช้สิทธิเลือกตัง้ใน
แตล่ะครัง้ ท าให้กระบวนการซือ้สิทธิขายเสียงไม่ได้เป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสดุในการตดัสินใจของประชาชน
อีกต่อไป เพราะประชาชนเกิดการเรียนรู้ต่อค ามั่นสัญญาท่ีนักการเมืองได้ให้ไว้ตอนหาเสียงก่อนการ
เลือกตัง้ในแต่ละครัง้ ประชาชนเกิดการเปรียบเทียบถึงผลงานท่ีผ่านมาของนกัการเมืองแต่ละคนท่ีได้ท า
คณุประโยชน์ต่อส่วนรวม ความรู้ความสามารถ นิสัยใจคอ บุคลิกลกัษณะ และความเหมาะสมของผู้ลง
สมัครรับเลือกตัง้แต่ละคน รวมทัง้ได้รู้จักมักคุ้นกับตัวผู้ สมัครแต่ละคนเป็นอย่างดี  ท าให้กระบวนการ
ประชาธิปไตยผ่านการเลือกตัง้ในระดบัท้องถ่ินท่ีผ่านมานัน้จึงมีความผูกพันต่อวิธีคิดและวิถีชีวิตของ
ประชาชนเป็นอยา่งมาก 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย์มี  ๒๐๙ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั (อบจ.) ๑ แหง่ เทศบาลเมือง (ทม.) ๒ แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) ๕๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) อีก ๑๕๕ แห่ง โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ อบต. ถือว่าเป็นองค์ปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ซึ่งท่ีผ่านมาการปกครองท้องถ่ินและการเลือกตัง้ในระดบั
ท้องถ่ินท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้วา่นกัการเมืองท่ีดีและนโยบายทางการเมืองท่ีดีในความหมายของเขา
นัน้เป็นอย่างไร กล่าวคือ นกัการเมืองท่ีดีของในแต่ละท้องถ่ินอาจไม่เหมือนกับภาพของนกัการเมืองท่ีใน
พืน้ท่ีอ่ืนๆ หรือนกัการเมืองท่ีดีในสายตาของคนในท้องถ่ินก็ไม่จ าเป็นต้องมีลกัษณะตามภาพลกัษณ์ของ
การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ของส่ือมวลชนและบคุคลจากภายนอกให้ภาพไว้ ส่วนนโยบายท่ีดีของในแตล่ะ
ท้องถ่ินนัน้ก็คือนโยบายท่ีท าให้ประชาชนสามารถท่ีจะจบัต้องได้ สมัผสัได้วา่เป็นนโยบายท่ีได้ส่งผลโดยตรง
ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างเห็นได้ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นการท าให้ประชาชนมีรายได้มากขึน้  เข้าถึง
แหล่งทรัพยากรได้มากขึน้ มีความสะดวกสบายมากขึน้ หรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า “นโยบายท่ีกินได้” แม้ว่าวิถี
ของนโยบายเหล่านัน้อาจไม่ถูกใจหน่วยงานอ่ืนหรือจากบุคคลภายนอกก็ตาม เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว
นโยบายเหลา่นีม้กัถกูสงัคมมองวา่เป็นนโยบายท่ีมุง่แก้ไขปัญหาในระยะสัน้และมีความเป็นประชานิยม 
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 โดยสรุปแล้ว ปรากฏการณ์ทางการเมืองในระดบัท้องถ่ินท่ีผ่านกระบวนการผ่องถ่ายอ านาจจาก
สว่นกลางลงสู่ท้องถ่ินนี ้จึงสะท้อนผ่านทางสมัพนัธภาพในเชิงอ านาจของประชาชนท่ีมีความเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม กล่าวคือ ผลของการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงบทบาทในการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง พฤตกิรรมทางการเมือง การตดัสินใจทางการเมือง การตรวจสอบทางการเมืองหรือแม้แต่
มมุมองและทศันคตติอ่การเมืองของคนในท้องถ่ินก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปผ่านการนิยามความหมายขึน้มาเอง
ของค าวา่ “นกัการเมืองท่ีดี” กบั “นโยบายสาธารณะท่ีดี” ท่ีปัจจบุนัจะให้ความหมายมาพร้อมกบัความเป็น
ท้องถ่ินนิยม (localism) ของพืน้ท่ีในแตล่ะแหง่ 
 
 ๕. การตลาดการเมือง 
 การตลาดการเมือง (political marketing) หมายถึง การเมืองท่ีใช้การตลาดน า โดยพรรคการเมือง 
นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกตัง้จะเป็นผู้ เสนอขายนโยบายสาธารณะต่อประชาชนในรูปแบบของการ
ประชาสมัพนัธ์หรือการหาเสียงก่อนการเลือกตัง้ โดยการสร้างชดุของนโยบายท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
และเสนอเป็นช่องทางเลือกให้กบัประชาชน ในขณะท่ีประชาชนผู้ เลือกตัง้จะจ่ายคา่ตอบแทนเป็นคะแนน
เสียงแทนเงินเพ่ือซือ้ความเช่ือในแนวนโยบาย อุดมการณ์ทางการเมือง และสัญญาประชาคมจาก
นักการเมือง พรรคการเมือง หรือแม้แต่ช่ือเสียงของพรรคการเมือง โดยคาดว่าสิ่งเหล่านัน้จะสามารถ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของตนรวมทัง้ผลประโยชน์สูส่งัคม 
 หลงัจากท่ีนายเนวิน ชิดชอบ ในฐานะท่ีเคยเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคพลงัประชาชนถูกตดั
สิทธิทางการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๔๙-๒๕๕๕) ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนญูมีมตใิห้ยบุพรรคพลงัประชาชน 
ท าให้นายเนวินมีบทบาทได้เพียงอยูเ่บือ้งหลงัการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง แตบ่ทบาทท่ีมีความโดดเดน่
มากท่ีสุดของนายเนวิน ก็คือ การหนัเหจากชีวิตทางการเมืองของตน โดยหนัไปทุ่มเทเวลาให้กับการเป็น
ผู้จดัการทีมสโมสรฟุตบอลบรีุรัมย์พีอีเอ (Buriram PEA) (ตอ่มาได้เปล่ียนช่ือเป็นสโมสร Buriram United) 
ซึ่งสามารถคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกปี ๒๕๕๔ แชมป์ไทยคม เอฟเอ คพั และแชมป์โตโยต้า คพั จนเป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป อีกทัง้ยงัสามารถน าทีมบรีุรัมย์เอฟซี (Buriram FC.) (ซึ่งมีนางกรุณา ชิดชอบ เป็น
ผู้จัดการทีม ภายใต้งบประมาณการสนับสนุนส่วนจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย์  ในสมัยท่ีนาง
กรุณา ชิดชอบ ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์อยู่ในขณะนัน้)  สามารถคว้าแชมป์ดิ
วิชั่น ๑ ได้ส าเร็จ โดยในระยะแรกนัน้ นายเนวิน ชิดชอบ ได้มุ่งเน้นการสร้างทีมสโมสรฟุตบอลให้มี
ภาพลกัษณ์ของการเป็นทีมฟุตบอลของคนบรีุรัมย์ ซึ่งความส าเร็จทัง้สองรายการนีเ้ป็นความส าเร็จท่ีอยู่ใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับรีุรัมย์ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งย่อมจะเอือ้ต่อ
การได้รับคะแนนความนิยมท่ีเพิ่มขึน้ของนางกรุณา ชิดชอบ เป็นอย่างมาก จึงเป็นอีกเหตผุลหนึ่งท่ีท าให้
นางกรุณา ชิดชอบ รีบลาออกจากต าแหน่งนายกองค์การริหารส่วนจังหวดับุรีรัมย์ก่อนท่ีจะครบก าหนด
วาระประมาณเกือบสองเดือน เพราะกระแสความนิยมในกีฬาฟุตบอลของคนบรีุรัมย์ภายใต้การคมุทีมของ
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นายเนวิน ชิดชอบ นัน้ มีความผกูพนักบัรูปแบบการสร้างเครือขา่ยในรูปของท้องถ่ินนิยม (localism) รวมทัง้
ใช้เป็นกลวิธีในการหาเสียงและการรักษาฐานเสียงความนิยมในพืน้ท่ีเป็นอยา่งมาก  
 ส าหรับคนบรีุรัมย์แล้ว ภาพลกัษณ์ของนายเนวิน ชิดชอบ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีมีตอ่กิจกรรม
ทางสงัคมในจงัหวดับรีุรัมย์นัน้ถือว่ามีความเหนียวแน่นและผูกพนักับกิจกรรมของคนในท้องถ่ินเป็นอย่าง
มาก ไม่ว่าจะผ่านทางตวัของเขาเองโดยตรงหรือผ่านทางเครือข่ายบรรดาหัวคะแนนก็ตาม  เพราะด้วย
พืน้ฐานจากประสบการณ์ของการเป็นครอบครัวนกัการเมืองในจงัหวดับรีุรัมย์มานานบวกกับบคุลิกท่ีเข้าถึง
ประชาชนได้ง่าย โดยเฉพาะการขึน้เวทีปราศรัยในการหาเสียงแต่ละครัง้เขาจะใช้ภาษาไทยเขมรในการ
ปราศรัย ท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มคะแนนเสียงคนในจงัหวดับรีุรัมย์ท่ีมีภาษาถ่ินเป็นภาษาไทยเขมรอยู่
แล้ว และบ่อยครัง้ท่ีนายเนวิน ชิดชอบ จะเป็นผู้ ให้การสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคมและงานเทศกาลตา่งๆ 
ไม่ว่าจะเป็น งานแต่ง งานบวช งานศพ งานวัด งานขึน้บ้านใหม่ งานมหรสพ งานระดมทุนเพ่ือการกุศล 
และงานประเพณีประจ าปีตา่งๆ โดยเฉพาะงานการแข่งขนักีฬาฟุตบอลในระดบัท้องถ่ินนัน้ ไม่ว่าจะเป็นทัง้
ในระดับต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งถือว่านายเนวิน ชิดชอบ ค่อนข้างท่ีจะให้ความส าคญัและ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ เหล่านีเ้ป็นอย่างมากกว่านกัการเมืองคนอ่ืนๆ ในจงัหวดับุรีรัมย์ โดยเฉพาะภาพ
ของเขาท่ีนอกจะเป็นผู้สนบัสนนุแล้วยงัเป็นผู้มอบถ้วยรางวลัและเป็นประธานในการจดัการแข่งขนัอีกด้วย  
ดงันัน้แม้ว่าภาพพจน์และช่ือเสียงของนายเนวินจากส่ือมวลชนและบคุคลภายนอกมกัจะมองเป็นภาพลบ
ต่อวงการทางการเมืองไทยก็ตาม ทว่าในสายตาของคนในพืน้ท่ียังมองว่านายเนวินคือบุคคลท่ีได้ท า
คณุประโยชน์ตอ่คนในพืน้ท่ีและเป็นสญัลกัษณ์ทางการเมืองของจงัหวดับรีุรัมย์ 
 ส าหรับความทุ่มเทของนายเนวิน ชิดชอบ ต่อทีมฟุตบอลนัน้ เขาได้อาศัยความโดดเด่นจาก
บคุลิกลกัษณะส่วนตวัของเขาท่ีเป็นคนกล้าได้กล้าเสียและมีความรักในกีฬาฟุตบอลอยู่เดิมแล้ว  มาผนวก
กับความสามารถในการบริหารจดัการทีมด้วยความเป็นมืออาชีพ เขาจึงเข้ามาดแูลทีมสโมสรบุรีรัมย์จน
ประสบความส าเร็จ ประกอบกับการท่ีเขาเติบโตมาจากอาชีพนกัการเมืองท่ีเขารู้ดีว่าประชาชนซึ่งเป็นฐาน
เสียงยอ่มเป็นผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในสนามการเลือกตัง้ทกุระดบั ดงันัน้เขาจึงพยายามท่ีจะสร้างความรู้สึก
เก่ียวพนัของประชาชนในจงัหวดับรีุรัมย์ท่ีมีตอ่ทีมสโมสรฟุตบอลเพ่ือให้คนในพืน้ท่ีเกิดการต่ืนตวั ร่วมเชียร์ 
ร่วมเป็นแฟนบอล และรู้สึกเป็นเจ้าของทีมสโมสรฟุตบอลร่ โดยการให้สิทธิประโยชน์แก่แฟนฟุตบอลผู้ ซือ้
บตัรเข้าชมการแข่งขนัโดยสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซือ้ของในตลาดกลางเมืองบุรีรัมย์หรือการใช้เป็น
สว่นลดในการซือ้บตัรเข้าชมภาพยนตร์ หรือแม้แตก่ารกระจายบตัรเข้าชมการแข่งขนัของทีมสโมสรฟุตบอล
แบบสิทธิพิเศษฟรี ไปยงัเครือขา่ยนกัการเมืองท้องถ่ิน ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน และบรรดาหวัคะแนนในแตล่ะเขต
พืน้ท่ี เพ่ือให้บุคคลเหล่านีไ้ปกระจายสิทธิในการเข้าชมอย่างทั่วถึง  ท าให้กระแสความนิยมของของ
ประชาชนท่ีมีตอ่การแข่งขนักีฬาฟุตบอลมีความต่ืนตวัอย่างแพร่หลายโดยคนทกุเพศทกุวยัสามารถเข้าถึง
และจบัต้องได้มากยิ่งขึน้ จนท าให้กีฬาฟตุบอลกลายเป็นกระแสท่ีเป็นตวัเข้าไปเพิ่มความรู้สึกของความเป็น



 
 

๒๒ 

 

ท้องถ่ินนิยม (localism) ท่ีมีความเหนียวแน่นมากขึน้ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากวาทกรรมท่ีเกิดขึน้ในสนาม
การแขง่ขนั อาท ิ“แชมป์เซราะกราว” “นกัรบปราสาทสายฟ้า” และ “Breath of Buriram”  
 สะท้อนให้เห็นว่า การใช้กลยทุธ์การตลาดการเมือง (political marketing strategy) ของนายเนวิน 
ชิดชอบ ท่ีมีการผนวกรวมระหว่างกระแสความต่ืนตัวในกีฬาฟุตบอล  (ความรู้สึกท้องถ่ินนิยม) ของ
ประชาชนกับการพยายามรักษาฐานเสียงทางการเมือง ท าให้กระแสของความนิยมท่ีมีต่อทีมสโมสร
ฟุตบอลกลายเป็นสินค้าทางการเมือง (political product) ท่ีประชาชนสามารถจบัต้องได้และกลายเป็น
ค ามั่นสัญญาในรูปแบบใหม่ (new promise) ท่ีประชาชนได้ท าร่วมกับนักการเมือง อันกลายเป็น
สมัพันธภาพในเชิงอ านาจในรูปแบบใหม่ ท่ีนักการเมืองเปรียบเสมือนผู้ประกอบการ (entrepreneur) ท่ี
เสนอขายสินค้าและบริการให้กบัประชาชนในรูปของการบริหารจดัการทีฟุตบอล ในฐานะท่ีประชาชนถือว่า
เป็นลกูค้า (client) ท่ีมีทางเลือกในการตดัสินใจ โดยวิธีการใช้กลยทุธ์การตลาดการเมืองเข้ามาช่วยในการ
รักษาฐานคะแนนเสียงนีไ้ด้ถกูแปลความและน ามาใช้เพ่ือการรักษาฐานเสียงทางการเมืองและใช้กลวิธีใน
การหาเสียงเลือกตัง้ในจงัหวดับรีุรัมย์ ไมว่า่จะเป็นนกัการเมืองในระดบัชาตหิรือในระดบัท้องถ่ินก็ตาม  
 ทัง้นีส้ามารถพิจารณาได้จาก กรณีของการติดรูปถ่ายหาเสียงของผู้ สมัครรับเลือกตัง้เป็น
นกัการเมืองท้องถ่ินในจงัหวดับรีุรัมย์ ซึ่งเดิมนัน้มกันิยมแตง่กายโดยชดุปกติขาวซึ่งมีการประดบัประดาไป
ด้วยเหรียญ เข็ม และสายสะพาย อนัเป็นการบง่บอกถึงต าแหนง่ยศถาบรรดาศกัดิ์หรืออาจเป็นการแตง่กาย
โดยสวมชดุครุยปริญญาเพื่อแสดงวิทยฐานะของตน แตผู่้สมคัรเป็นนกัการเมืองท้องถ่ินในจงัหวดับรีุรัมย์ใน
ยุคท่ีทีมฟุตบอลของจงัหวดับุรีรัมย์ก าลงัได้รับความนิยมอย่างสูงนัน้  ปรากฏว่า ผู้ สมคัรเป็นนกัการเมือง
ท้องถ่ินในจงัหวดับุรีรัมย์ โดยเฉพาะกลุ่มของนายเนวิน ชิดชอบ หนัมาติดรูปถ่ายในป้ายประกาศหาเสียง
โดยสวมเสือ้ทีมสโมสรฟุตบอลของชาวจงัหวดับรีุรัมย์เพ่ือเป็นยุทธวิธีในการหาเสียงเลือกตัง้  ไม่ว่าจะเป็น
เวทีการเลือกตัง้ในระดบัองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือแม้แตรู่ปแบบ
การหาเสียงของผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เช่นเดียวกนั ซึ่งการสวมเสือ้ทีมฟุตบอลเพ่ือใช้ในการติด
รูปถ่ายหาเสียงหรือในกิจกรรมการหาเสียงต่างๆ ท่ีเป็นการแสดงออกทัง้หมดนีไ้ด้กลายเป็นวาทกรรมท่ี
พยายามอธิบายให้เห็นวา่กลุม่การเมืองเหลา่นัน้คือกลุม่เดียวกนักบักลุม่นายเนวิน ชิดชอบ นัน่เอง 
 
อภปิรายผล 
 

 ระบบอุปถัมภ์  (patron-client system) เป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน 

(interdependence) ในลกัษณะเชิงดิง่ (vertical) ระหวา่งผู้ ท่ีมีอ านาจเหนือกว่า (ผู้ ให้การอปุถมัภ์) กบัผู้ ท่ีมี

อ านาจด้อยกว่า (ผู้ รับการอุปถัมภ์) โดยเฉพาะการอธิบายถึงเครือข่ายทางการเมืองของไทยมักจะถูก

ตีความโดยเช่ือมโยงกบัอ านาจและอิทธิพล ซึ่งตัง้แตห่ลงัการปฏิรูปทางการเมืองของไทยเม่ือปี ๒๕๓๕ จน

น าไปสูก่ารร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบบัท่ี ๑๖) เป็นยคุท่ีระบอบประชาธิปไตย



 
 

๒๓ 

 

แบบตวัแทน (representative democracy) และแนวคิดด้านการกระจายอ านาจ (decentralization) ก าลงั

ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในสงัคมไทย ภายใต้ระบบการเมืองท่ีตวัแทนมาจากการเลือกตัง้นัน้เองได้

น าไปสู่การปรับระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองทัง้ในระดบัท้องถ่ินและ

ระดบัชาตขิองไทยเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ประชาชนทัว่ไปมีบทบาททางการเมืองมากขึน้ผ่านกระบวนการ

เลือกตัง้ผู้แทน ระบบการเมืองได้น าไปสู่การผ่อนปรนสิทธิทางการเมืองให้แก่คนในระดบัรากหญ้า ซึ่งตา่ง

จากเดมินัน้อ านาจทางการเมืองถกูผกูขาดไว้แตเ่พียงคนบางกลุม่ในสงัคมเทา่นัน้  

 ถึงกระนัน้ก็ตาม ระบบความสัมพันธ์แบบเครือข่ายอุปถัมภ์ในสังคมไทยได้มีการปรับตัวอยู่

ตลอดเวลาเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะเม่ือกระแสของการเลือกตัง้ตวัแทนได้ขยายวงกว้างครอบคลมุไปทัง้ใน

ระดบัเขตเมืองและชนบท สง่ผลให้ระบบอปุถมัภ์ได้ท าหน้าท่ีในการเป็นตวักลางเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่าง

นกัการเมืองกับประชาชนในฐานะท่ีประชาชนเป็นฐานคะแนนเสียงให้กับนกัการเมือง  ในขณะเดียวกัน

นกัการเมืองก็มีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัเครือขา่ยทนุระดบัชาติท่ีลงทนุให้การสนบัสนนุด้านทนุทรัพย์ท่ีใช้ใน

การเลือกตัง้ ผลของปรากฏการณ์ดงักล่าวสะท้อนผ่านทางกระบวนการซือ้สิทธ์ิขายเสียงท่ีแพร่กระจายใน

ระบบการเลือกตัง้ของไทยในรอบหลายทศวรรษท่ีผ่านมาและยงัคงเป็นลกัษณะของความสัมพันธ์แบบ

แนวดิ่ง (vertical) เหมือนเช่นเคย หากแต่ได้ผ่านกลไกแบบใหม่ทางการเมืองท่ีเรียกว่า “ธนาธิปไตย” 

(plutocracy) หรือ “ระบบของการใช้เงินซือ้อ านาจรัฐ” ดงัท่ีดารารัตน์ เมตตาริกานนท์และปนทัดา เผือก

พนัธ์ (๒๕๓๕: ๓๕-๓๗) ได้อธิบายว่า ผลของการเลือกตัง้นัน้ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างความสมัพนัธ์

ของคนไทยในแบบเดิมท่ีเร่ิมเปล่ียนไปโดยมีอิทธิพลของเงินตราเป็นปัจจยัแทรกท่ีเข้ามามีอ านาจในการ

ต่อรองกับระบบอุปถัมภ์ในแบบเดิมได้เปล่ียนแปลงไป ท าให้มโนทัศน์เร่ือง “บุญ” กับ “อ านาจ” ซึ่งเป็น

รากฐานของระบบอปุถัมภ์เร่ิมลดความส าคญัลง โดยการเข้ามาแทนท่ีของมโนทศัน์เร่ือง “ทุนท่ีมัง่คัง่” กับ 

“อ านาจ” ซึง่เป็นสมัพนัธภาพใหมไ่ด้เข้ามามีอิทธิพลตอ่การก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์ในสงัคมไทยมาก

ยิ่งขึน้ ส่งผลให้ภาพของการซือ้สิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตัง้ของสงัคมไทยท่ีผ่านมานัน้มกัให้ภาพเน้นไปท่ี

ชนบทมากกวา่เขตเมือง อนัเป็นภาพของการลดทอนความชอบธรรมทางการเมืองของคนในเขตชนบทหรือ

แม้แต่การพยายามอรรถาธิบายว่า คนเขตชนบทเป็นฐานเสียง ส่วนคนเขตเมืองเป็นฐานนโยบายให้กับ

รัฐบาลดัง่แนวคดิแบบสองนคราประชาธิปไตยของเอนก เหลา่ธรรมทศัน์ (๒๕๔๖) ท่ีโดง่ดงัในอดีต 

 อยา่งไรก็ตาม โลกยคุเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนัได้ท าให้ข้อมลูข่าวสารมีการแพร่กระจายไป

ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนทัง้ในเขตเมืองและเขตชนบทสามารถท่ีจะมีทางเลือกทาง

การเมือง (political choice) และมีทางเลือกในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารได้หลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึน้



 
 

๒๔ 

 

จากการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูข่าวสารทัง้ส่ือกระแสหลกัและส่ือกระแสรอง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึน้ของจ านวน

การติดตัง้จานดาวเทียมของแต่ละครัวเรือนเพ่ือรับชมรายการทีวีท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย  การกระจาย

ข่าวสารผ่านทางวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน อินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่ประสบการณ์จากการได้เข้าไป

ท างานในเมืองใหญ่หรือในต่างประเทศก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีผลท าให้สังคมชนบทของไทยเกิดการสร้าง

เครือขา่ยทางสงัคมในรูปแบบใหมท่ี่สง่ผลตอ่วิถีชีวิตของคนในชนบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 วิถีชีวิตของคนในชนบทท่ีเปล่ียนไปนัน้ กลา่วคือ การรับรู้เร่ืองสิทธิในระบอบประชาธิปไตยมีการแผ่

ขยายมากยิ่งขึน้ การรับรู้ถึงบริบททางวิถีชีวิตของคนในสงัคมเมืองและชนบทมากขึน้  การมีเครือข่ายทาง

การเมืองมากขึน้ และมีพืน้ท่ีกระดานสาธารณะท่ีเป็นการเปิดกระบอกเสียงหรือเปิดพืน้ท่ีทางการเมืองใน

การแสดงเจตจ านงร่วมกนั (general will) ในรูปแบบใหม่ของปัจเจกบคุคลท่ีไม่จ าเป็นต้องผกูติดกบัพืน้ท่ี

เหมือนเช่นเคย รวมถึงช่องทางในการแสดงออกถึงสิทธิทางการเมืองในลกัษณะของขบวนการเคล่ือนไหว

ทางสงัคม (social movement) อนัเป็นการเปิดพืน้ท่ีทางการเมืองสู่กลไกการควบคมุและตรวจสอบจาก

ภาคประชาสังคม (civil society) ท าให้ระบบความสมัพันธ์ของเครือข่ายทางสังคมมีลกัษณะเป็นแบบ

โครงขา่ยโยงใยและเป็นไปในแนวราบ (horizontal) มากยิ่งขึน้กวา่เดมิ ประกอบกบัการท่ีประชาชนได้เรียนรู้

ถึงระบอบประชาธิปไตยในระดบัชมุชนท้องถ่ินมากยิ่งขึน้ผ่านการกระจายอ านาจและกระบวนการเลือกตัง้

ตวัแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดบัตา่งๆ หรือแม้แตก่ารได้รับผลสะเทือนโดยตรงจากนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีสงัคมมกัเรียกว่านโยบายประชานิยมก็ตาม ยิ่งท าให้แนวคิดเร่ืองประชาธิปไตยได้ถูกขยาย

ความหมาย ถกูสร้างวาทกรรม และถกูก าหนด โดยคนรากหญ้าเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมถึงอ านาจของ

ประชาชนทัว่ไปท่ีสามารถสมัผสัจบัต้องได้หรือเป็นประชาธิปไตยท่ีประชาชนกินได้นัน่เอง  

 ปรากฏการณ์ทางการเมืองเช่นนี ไ้ ด้ส่งผลสะเทือนต่อการเปล่ียนแปลงระบบโครงสร้าง

ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม โดยเฉพาะสมัพนัธภาพในเชิงอ านาจทางการเมืองทัง้ในระดบัท้องถ่ินและใน

ระดบัชาตท่ีิสะท้อนผา่นทางการเลือกตัง้และการมีสว่นร่วมทางการเมืองในแตล่ะครัง้ ดงังานเขียนของเจมส์ 

ซี สกอตต์ (๒๕๔๓: ๑๐๐-๑๐๕) ท่ีได้อธิบายถึงบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองผ่านกระบวนการ

เลือกตัง้ว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่การแปรรูปความสมัพนัธ์ระหว่างผู้อปุถมัภ์กบัผู้ รับการอปุถมัภ์ ดงันัน้

จะพบว่า การอรรถาธิบายในเร่ืองของระบบอุปถัมภ์ในสงัคมไทยก าลงัถูกท้าทายจากองค์ความรู้รูปแบบ

ใหม่ท่ีพยายามอธิบายว่าความสัมพนัธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างนกัการเมือง (ผู้ ให้การอุปถัมภ์) กับประชาชน 

(ผู้ รับการอปุถมัภ์) ทัง้ในแง่ของการเลือกตัง้ การเป็นฐานคะแนนเสียง หรือแม้แตก่ารซือ้สิทธ์ิขายเสียงก็ตาม 

ก าลงัลดทอนบทบาทความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองของคนในชนบทอยู่ทกุชัว่ขณะ 



 
 

๒๕ 

 

เพราะปัจจุบันแนวคิดเหล่านีไ้ม่สามารถท่ีจะอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของคนชนบทโดยเฉพาะ

พฤตกิรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ของประชาชนในชนบทได้เหมือนเคยในอดีตอีกตอ่ไป  

 ทัง้นี ้ผลของการศึกษาเก่ียวกับสัมพันธภาพและการเปล่ียนแปลงในเชิงอ านาจในการเลือกตัง้

นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย์นัน้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงสมัพนัธภาพในเชิงอ านาจของคนชนบท

ของไทยในปัจจบุนัวา่มีลกัษณะของความสมัพนัธ์ในแนวราบมากย่ิงขึน้ (horizontal) คนชนบทมีช่องทางใน

การส่ือสารและช่องทางในการปฏิสัมพันธ์กับภายนอกได้มากขึน้  ในขณะท่ีความสัมพันธ์ภายใต้ระบบ

อปุถมัภ์ในรูปแบบเดมินัน้ มีลกัษณะของความสมัพนัธ์ในแนวดิง่ (vertical) ซึง่เป็นลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั  

 ฐานคติดงักล่าวนีไ้ด้ส่งผลตอ่การอธิบายแนวคิดเร่ืองของการซือ้สิทธ์ิขายเสียงในยคุปัจจบุนันัน้ว่า

มีแนวโน้มท่ีจะแยกตวัออกจากพฤติกรรมทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตัง้ของประชาชนในชนบท

อยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากการซือ้สิทธ์ิขายเสียงในยคุปัจจบุนัเป็นเร่ืองท่ีมีมิตใินเชิงการตลาดมากกว่าการท่ี

จะเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจในการเลือกตัง้ของประชาชน โดยท่ีพฤติกรรมทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตัง้ของประชาชนในปัจจบุนันัน้มีแนวโน้มท่ีจะพิจารณาและตดัสินใจจากการร่วมรับผลประโยชน์

ทางการเมืองร่วมกนัอย่างเป็นธรรมภายใต้การขยายตวัของแนวคิดระบอบประชาธิปไตยทางตรง (direct 

democracy) ท่ีมีบทบาทในการเข้ามาหนนุเสริมประชาธิปไตยแบบตวัแทน (representative democracy) 

โดยเฉพาะในบริบทของการเมืองในระดบัท้องถ่ิน เพราะประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับจาก

นกัการเมืองและรับรู้ถึงบทบาทของนกัการเมืองว่ามีผลหรือมีความสมัพนัธ์กบัการด าเนินชีวิตในเร่ืองปาก

ท้องของเขาอย่างไรบ้าง ดังนัน้จึงท าให้ช่องว่างระหว่างระบบอุปถัมภ์กับพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนจึงมีมิติท่ีมีแนวโน้มห่างออกจากกันมากขึน้ทกุที ในทางตรงกันข้าม ช่องว่างระหว่างพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชนกับค าว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนัน้ นบัวนัยิ่งมีแนวโน้มท่ีจะเป็น

การท าให้เส้นแบง่มีความพร่าเลือนไปมากขึน้กวา่เดมิ 
 

สรุป 
 

 ภาพการแข่งขนัทางการเมืองในจังหวดับุรีรัมย์โดยเฉพาะในเร่ืองของการเลือกตัง้นายกองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัท่ีผา่นมานัน้ สะท้อนให้เห็นวา่ สนามการแขง่ขนัทางการเมืองในระดบัท้องถ่ินของจงัหวดั
บุรีรัมย์ถือว่ามีการแข่งขันกันอย่างสูง  มีการแบ่งขัว้การเมืองกันอย่างชัดเจน โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของสัมพันธภาพในเชิงอ านาจทางการเมืองในจังหวดับุรีรัมย์  ได้แก่ (๑)ช่ือเสียงของพรรค
การเมือง (๒) ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม (๓) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (๔) การกระจายอ านาจสู่
ท้องถ่ิน และ (๕) แนวคิดของการตลาดการเมือง ทัง้นีส้าเหตท่ีุพรรคการเมืองระดบัชาติให้ความส าคญักับ



 
 

๒๖ 

 

การเลือกตัง้ในระดบัท้องถ่ินนัน้ สืบเน่ืองจากการเมืองในระดบัท้องถ่ินถือว่าเป็นฐานเสียงท่ีส าคญัของ
นกัการเมืองในระดบัชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัของแต่ละแห่ง ถือ
เป็นภาพสะท้อนท่ีเป็นการแสดงถึงปัจจยัชีว้ัดว่าภายในจงัหวดันัน้ๆ ตกลงแล้วเป็นฐานเสียงท่ีมัน่ของพรรค
การเมืองใด โดยสรุปแล้วสมัพันธภาพและการเปล่ียนแปลงในเชิงอ านาจของการเลือกตัง้นายกองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดับรีุรัมย์สามารถสรุปได้ดงัแผนภาพ 
 

แผนภาพที่ ๓ สัมพนัธภาพและการเปลี่ยนแปลงในเชิงอ านาจของ 
การเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดับุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มา: ไททศัน์ มาลา (๒๕๕๖) 

 
 แม้ผลการเลือกตัง้ครัง้นีจ้ะเป็นชัยชนะของกลุ่มอ านาจเดิมในจังหวดับุรีรัมย์ แต่ส าหรับผลจาก
การศึกษาในครัง้นีจ้ากแผนภาพท่ี ๓ สะท้อนให้เห็นว่า องค์ความรู้ท่ีใช้อธิบายสมัพนัธภาพในเชิงอ านาจ
ระหวา่งประชาชนกบันกัการเมืองผา่นทางแนวคดิของระบบอปุถมัภ์และการซือ้สิทธิขายเสียงแบบเดิมจะไม่
เพียงพอในการอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนกบันกัการเมืองหรือพรรคการเมืองได้อีกตอ่ไป ทัง้นี ้
เน่ืองจาก พฤติกรรมการเลือกตัง้ของประชาชนในภาพรวมนัน้จะตดัสินใจเลือกตัง้นักการเมืองโดยมิได้
พิจารณาเพียงแค่ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการซือ้ขายเสียงและแรงสนับสนุนจากเครือข่ายของระบบ
อุปถัมภ์แบบเดิมอย่างท่ีเคยเป็นเท่านัน้ หากแต่ยังได้พิจารณาถึงช่ือเสียงหรือผลงานทางการเมืองของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเมือง 

ระดับชาต ิ

การเมือง 

ระดับท้องถิ่น 

สัมพันธภาพ

และการ

เปลี่ยนแปลงใน

เชิงอ านาจ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สัมพันธภาพในเชิงอ านาจทางการเมือง

ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

๑.ช่ือเสยีงของพรรคการเมือง 

๒.ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม 

๓.การเข้าถงึข้อมลูขา่วสาร 

๔.การกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน 

๕.แนวคิดของการตลาดการเมือง 

 

การเลือกตัง้

นายกองค์การ

บริหารส่วน

จังหวดับุรีรัมย์ 



 
 

๒๗ 

 

ผู้สมคัรแตล่ะคน นโยบายของผู้สมคัรแตล่ะคน กระแสความนิยมตอ่กลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีผู้สมคัร
สงักัด ช่ือเสียงของพรรคการเมืองท่ีผู้สมคัรสงักดั รวมทัง้อิทธิพลจากแนวคิดการตลาดการเมืองท่ีผู้สมคัร
เสนอขายแก่ประชาชน ซึ่งปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงของสมัพนัธภาพในเชิงอ านาจทางการเมืองใน
จงัหวดับุรีรัมย์นัน้ อนัได้แก่ ช่ือเสียงของพรรคการเมือง ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม การเข้าถึงข้อมูล
ขา่วสาร การกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน และแนวคดิของการตลาดการเมือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการเลือกตัง้ของประชาชนนัน้ชีใ้ห้เห็นว่า  การอรรถาธิบายว่าคน
เขตชนบทเป็นฐานเสียง ส่วนคนเขตเมืองเป็นฐานนโยบายให้กับรัฐบาลนัน้  ไม่สามารถท่ีจะอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมืองของคนในชนบทของไทยได้อีกต่อไป เพราะปรากฏการณ์ท่ีภาพของชนบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปเหล่านีย้่อมส่งสญัญาณให้เห็นว่าประชาชนได้เพิ่มบทบาทและสถานะของตนเองจากการ
เป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองสู่การเป็นฐานของนโยบายของพรรคการเมืองอีกด้วย ซึ่งปรากฏการณ์
เหล่านีจ้ะส่งผลต่อการเลือกตัง้ในระบอบประชาธิปไตยทัง้การเมืองในระดบัชาติและการเมืองในระดบั
ท้องถ่ินของไทยในระยะยาวในฐานะท่ีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ  
 



 
 

๒๘ 
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