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บทคัดย่อ
บทสำรวจองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ ส.ส. อีสำน ระหว่ำง พ.ศ.2530 – 2550 มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจและ
รวบรวมงำนวิจัยเกี่ยวกับ ส.ส. อีสำนในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ว่ำมีประเด็นใดบ้ำงที่ได้ทำกำรศึกษำไปแล้ว
และมีประเด็นกำรศึกษำใดยังไม่ได้มีกำรศึกษำวิจัย รวมไปถึงวิเครำะห์เนื้อหำ วิธีกำรศึกษำ และ ประเด็นต่ำง
ๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนสำคัญในกำรพิจำรณำหำหัวข้อ หรือประเด็นสำหรับกำรทำวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่ อ งของ ส.ส. อี ส ำนต่ อ ไป โดยบทควำมชิ้ น นี้ จ ะเน้ น กำรส ำรวจจำกงำนวิ จั ย และวิ ท ยำนิ พ นธ์ ใ นสำขำ
ประวัติศำสตร์และรัฐศำสตร์ที่มีกำรศึกษำเกี่ยวกับ ส.ส. อีสำน ในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2530-2550)
ผลกำรสำรวจพบว่ำ กำรศึกษำเรื่องของ ส.ส. อีสำน ระหว่ำง พ.ศ.2530 – 2550 กลุ่มที่ได้รับควำม
สนใจเป็นพิเศษจะเป็นกลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์เพียงกลุ่มเดียว แต่ในระยะช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำ
ก็เริ่มปรำกฏให้เห็นถึงควำมพยำยำมและสนใจศึกษำเรื่องรำวของ ส.ส. กลุ่มอื่นเพิ่มมำกขึ้นและถ้ำพิจำรณำใน
ประเด็นของแนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำเพื่อให้คำอธิบำยเรื่องของ ส.ส. อีสำน ระหว่ำง พ.ศ.2530 –
2550 นั้น ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรใช้แนวคิดหรือทฤษฏีใดเป็นหลักอย่ำงชัดเจน แต่จะเป็นกำรให้คำอธิบำยตำม
เนื้อหำของหลักฐำนที่นำมำศึกษำเป็นหลัก
Abstract
This article is a survey of researches written on the so-called ‘Isan MPs’ between 1987
and 2007. It aims at exploring and compiling academic researches regarding the Isan MPs in
that period, in order to identify aspects that have already been studied and, in contrast, those
aspects that have yet been researched. It also examines the content, research methodology
and key points in those researches. This survey is particularly useful for any future researcher
seeking to establish topics or key points within this subject. The emphasis of this article is on
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academic researches and theses in the areas of history and political science written during
1987 and 2007.
The findings reveal that most academic researches and theses on the Isan MPs
completed during this twenty year period emphasise only on a group of Isan MPs belonging
to Thong-in Phuritat. However, from 1997 onwards, other groups of Isan MPs have attracted
greater attention from researchers. There is no clear evidence of any specific conceptual
framework, methodology and theory used in the researches under discussion. Rather, these
researches largely provide a descriptive account that reflects and analyses historical sources
used in the studies.
บทนำ
กำรศึ ก ษำวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ ำสต ร์ ก ำรเมื อ งอี ส ำนที่ มี หั ว เรื่ อ งหรื อ ประเด็ น เน้ น ไปที่
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่ำ “ส.ส.”เป็นตัวเดินเรื่องสำคัญนั้น หำกพิจำรณำจำกงำนวิจัย
ต่ำง ๆ แล้ว จะพบว่ำ ได้มีกำรศึกษำเรื่องดังกล่ ำวมำเป็นระยะเวลำนำนพอสมควร แต่อย่ำงไรก็ตำม กำร
รวบรวมและวิเครำะห์องค์ควำมรู้ในเรื่อง ส.ส. อีสำนยังไม่มีกำรรวบรวมไว้อย่ำงชัดเจนมำกนัก เท่ำที่มีปรำกฏ
คือ หนังสือเรื่อง กำรสำรวจสถำนภำพองค์ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตทำงสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชำติพันธุ์ในภำคอีสำน พ.ศ. 2500-2545 ของ รศ.ดร. ดำรำรัตน์ เมตตำริกำนนท์ และ ผศ. อัครยำ สังขจันทร์
ซึ่งกล่ำวถึง กลุ่มงำนที่ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศำสตร์กำรเมืองในอีสำนไว้ว่ำ สำมำรถแบ่งงำนที่ศึกษำเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่ำวไว้ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งช่วงสมัยก่อนกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 2475 โดยงำนในช่วงนี้จะ
เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับระบบกำรปฏิรูปกำรปกครองในสมัยรัชกำลที่ 5 และเรื่องกบฏผีบุญ ซึ่งเป็น 2 เรื่องที่มี
กำรศึกษำมำกที่สุด
ส่วนที่สอง คือ กำรศึกษำกำรเมืองอีสำนในช่วงหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 2475 ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นกำรศึกษำนักกำรเมืองอีสำนที่สำคัญ ๆ โดยผู้เรียบเรียงกล่ำวถึงงำนศึกษำวิจัยไว้ 3 ชิ้น ได้แก่ งำนของ
พีรยำ คูวัฒนศิริ เรื่อง แนวคิดและบทบำททำงกำรเมืองของทองอินทร์ ภูริพัฒน์
อดิเรก บุ ญคง เรื่ อง บทบำทของขบวนกำรเสรีไทยสำยอีส ำนและบทบำททำงกำรเมืองของสมำชิก หลั ง
สงครำมโลกครั้งที่ 2พ.ศ.2484-2495 และ ประสพ วงศ์หนองหว้ำเรื่อง บทบำทของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
จังหวัดร้อยเอ็ด กับกำรพัฒนำสู่ตระกูลกำรเมือง พ.ศ. 2480-2529
งำนทั้ง 3 ชิ้นข้ำงต้น อำจจะให้ภำพโดยรวมในเรื่องของนักกำรเมือง หรือ ส.ส.อีสำนได้ในระดับหนึ่ง
และช่วงเวลำหนึ่ง แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมำ พบว่ำยังมีงำนกำรศึกษำเกี่ยวกับ นักกำรเมือง หรือ ส.ส.



ในบทควำมนี้จะใช้คำว่ำ ส.ส. แทนคำว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
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อีสำน เพิ่มขึ้นอีกดังนั้นบทควำมนี้ จึงต้องกำรที่จะศึกษำและสำรวจองค์ควำมรู้เกี่ยวกับงำนวิจัยในประเด็น
ดังกล่ำว เพื่อเสริมให้ภำพของกำรศึกษำ ส.ส.อีสำน มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
จำกกำรส ำรวจงำนวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งของ ส.ส. อี ส ำนในระหว่ ำ ง พ.ศ. 2530 - 2550 พบ
ข้ อ สั ง เกตที่ ส ำคั ญ คื อ โดยส่ ว นมำกแล้ ว งำนศึ ก ษำวิ จั ย จะเป็ น กำรอธิ บ ำยเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งรำวของกลุ่ ม
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ และจะมีงำนวิจัยที่ศึกษำถึง ส.ส.
อีสำนที่ไม่ใช่กลุ่มของนำยทองอินทร์อยู่บ้ำงเล็กน้อยดังจะได้กล่ำวถึง ต่อไปนี้
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ “ส.ส.อีสำน” ระหว่ำง พ.ศ. 2530-2550
ถ้ำกล่ำวถึงเรื่องรำวของ “ส.ส.อีสำน” หนังสือเล่มแรกที่พูดถึงเรื่องดังกล่ำว น่ำจะได้แก่ งำนของ
ชำร์ลส์ เอฟ คำยส์ (Charles F. Keys) “ISan : Regionalism in Northeastern Thailand” ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2510 และในปั จ จุ บัน ได้เป็ นภำษำไทย โดยศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภ ำคลุ่ มน้ำโขง คณะศิล ปศำสตร์
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
“ส.ส.อีสำน”ที่ชำร์ลส์ เอฟ คำยส์กล่ำวถึง คือกลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ และกลุ่ม ของนำยเทพ
โชตินุชิต นำยแคล้ว นรปติ ซึ่งเป็น ส.ส. อีสำนรุ่นต่อมำภำยหลังจำกที่กลุ่มของนำยทองอินทร์ถูกสังหำรโหด
โดยประเด็นสำคัญที่ คำยส์ ให้คำอธิบำยเกี่ยวกับ ส.ส. อีสำนทั้งสองกลุ่มข้ำงต้น คือ แนวควำมคิดที่ทำให้เกิด
กำรแสดงออกทำงกำรเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองของรัฐบำลกลำงที่มีต่ออีสำนในขณะนั้น แนวควำมคิด
ดังกล่ำวได้แก่ แนวควำมคิดท้องถิ่นนิยมและแนวคิดสังคมนิยม ซึ่งชุดคำอธิบำยดังกล่ำว อำจกล่ำวได้ว่ำ ได้
กลำยเป็ น ต้น แบบของกำรให้ คำอธิบ ำยในเรื่องส.ส. อีส ำน ให้ กับนักวิชำกำร รวมไปถึงนักศึกษำทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์กำรเมืองในระยะต่อมำ อย่ำงเห็นได้ชัด
ภำยจำกหลังที่ คำยส์ ได้ให้คำอธิบำยเกี่ยวกับ ส.ส. อีสำน ในประเด็นข้ำงต้นตำมที่กล่ำวมำแล้วนั้น
ภำยในช่วงระยะเวลำ 20 ปี คือ พ.ศ. 2510 (ที่งำน คำยส์ตีพิมพ์) ถึง พ.ศ. 2530 ไม่ปรำกฏว่ำมีนักวิชำกำรคน
ใดสนใจศึกษำเรื่องดังกล่ำวอีกเลย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2533 มีนักศึกษำปริญญำโทของไทย ทำกำรศึกษำเรื่อง
ส.ส. อีสำน ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นจุดเริ่มต้นในกำรให้ควำมสนใจศึกษำเรื่องดังกล่ำวของนักศึกษำ นักวิชำกำร
ชำวไทยและผู้เขียนมีควำมคิดเห็น ว่ำจุดเริ่มต้นดังกล่ำวน่ำจะเป็นกำรให้คำตอบที่ดีว่ำทำไม จึงใช้ช่วง พ.ศ.
2530 เป็นเวลำเริ่มต้นในกำรสำรวจองค์ควำมรู้เรื่องนี้ซึ่งถ้ำพิจำรณำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ส.ส. อีสำน ในช่วง
ระยะเวลำ พ.ศ.2530 – 2550 อำจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ
1. งำนศึกษำวิจัยในช่วงเวลำ พ.ศ. 2530 - 2540
พีรยำ คูวัฒนศิริ เป็นนักศึกษำคนแรกที่ทำกำรศึกษำวิจัยในเรื่องของ ส.ส. อีสำน โดยทำวิทยำนิพนธ์
ในหัวข้อ แนวคิดและบทบาททางการเมืองของทองอินทร์ ภูริพัฒน์ (2533)ซึ่งตัวละครที่สำคัญเลือกอธิบำย
เพียงนำยทองอินทร์คนเดียวเท่ำนั้น แต่อย่ำงไรก็ตำม พีรยำก็ดำเนินเรื่องโดยกล่ำวถึงเรื่องรำวและแนวคิดของ
กลุ่มนำยทองอินทร์หรือ ที่เรียกว่ำกลุ่มผู้นำอีสำนซึ่งประกอบไปด้วย นำยจำลอง ดำวเรือง นำยถวิล อุดล
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นำยเตียง ศิริขันธ์ และนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ควบคู่ไปกับกำรอธิบำยแนวคิดและบทบำทของนำยทองอินทร์
ด้วย
แนวคิ ด พื้ น ฐำนของกลุ่ ม ผู้ น ำอี ส ำนที่ พี ร ยำกล่ ำ วถึ ง คื อ ควำมต้ อ งกำรให้ รั ฐ บำลส่ ว นกลำงเน้ น
พัฒนำกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในเขตท้องถิ่นต่ำง ๆ นั้น สอดคล้องกับแนวคิดของนำย
ปรีดี พนมยงค์ ที่ให้ควำมสำคัญกับชนบทและประชำชนดังนั้นจึงทำให้กลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ มี
ควำมสั มพัน ธ์ที่ดีกับนำยปรี ดี และนำไปสู่ กำรกลำยเป็นกำลั งส ำคัญของขบวนกำรเสรีไทยในเวลำต่อมำ
สำหรับกำรจัดตั้งขบวนกำรเสรีไทยนั้น นำยถวิล อุดล และนำยเตียง ศิริขันธ์ เป็น ตัวเชื่อมสำคัญ ส่วนแกน
นำคนอื่น ๆ ก็ล้วนเป็นผู้มีบทบำทในกำรจัดตั้งทั้งสิ้น ภำยหลังกำรตกลงและเสนอแผนปฏิบัติกำรร่วมกัน ปรีดี
พนมยงค์ หัวหน้ำขบวนกำรเสรีไทย ได้มอบหมำยภำรกิจอีสำนให้หัวหน้ำพลพรรคเสรีไทยในจังหวัดต่ำง ๆ
ได้แก่นำยถวิล อุดล รับผิดชอบหน่วยจัง หวัดร้อยเอ็ด นำยเตียง ศิริขันธ์ รับผิดชอบหน่วยจังหวัดสกลนคร
นำยจำลอง ดำวเรือง รับผิดชอบหน่วยจังหวัดมหำสำรคำม และนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ รับผิดชอบหน่วย
จังหวัดอุบลรำชธำนี นับได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นขบวนกำรเสรีไทยอีสำน
กำรเป็นกำลังสำคัญของขบวนกำรเสรีไทยสำยอีสำนส่งผลให้ กลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ได้
เปลี่ย นสถำนภำพจำกกำรเป็ นฝ่ ำยค้ำน มำเป็นผู้ร่ว มจัดตั้งรัฐบำล โดยกำรได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรี เริ่มครั้งแรก ในสมัยนำยควง อภัยวงศ์ (เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2487-31 สิงหำคม พ.ศ. 2488)
แกนนำของกลุ่มนำยทองอินทร์ คือ นำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ (อุบลรำชธำนี) ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
และเมื่อนำยควง อภัยวงศ์นำคณะรัฐมนตรีลำออก กลุ่มนำยทองอินทร์ก็ได้ร่วมรัฐบำลของนำยทวี บุณยเกตุ
(เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม – 16 กันยำยน พ.ศ. 2488) ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนส.ส. จำกภำคอีสำนได้รับแต่งตั้งเป็น
รัฐมนตรี มีถึง 4 คนด้วยกันคือ 1)นำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ (อุบลรำชธำนี) 2) นำยเตียง ศิริขันธ์ (สกลนคร)
3) นำยถวิล อุดล (ร้อยเอ็ด) 4) นำยจำลอง ดำวเรือง (มหำสำรคำม)
บทบำทของ ส.ส. อีสำนกลุ่มนำยทองอินทร์ ยุติลงเมื่อเกิดเหตุกำรณ์กบฏวังหลวงในปี พ.ศ. 2492 ซึ่ง
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบำลทหำรที่ทำกำรยึดอำนำจเมื่อปี พ.ศ. 2490 ดำเนินกำรกวำดล้ำง ส.ส.
อีสำนกลุ่มนำยทองอินทร์ จำนวน 3 คน คือ นำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นำยถวิล อุดล และนำยจำลอง
ดำวเรือง รวมทั้งนำยทองเปลว ชลภูมิ ส.ส. ปรำจีนบุรี ที่รัฐบำลสงสัยว่ำจะมีส่วนร่วมในกำรก่อกบฏวังหลวง
โดยกำรฆำตกรรม กำรฆำตกรรมครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในนำมของ “กำรสังหำรอดีต 4 รัฐมนตรี” ส.ส. ทั้ง 4 คน
นี้ล้วนมีควำมเกี่ยวข้องกับนำยปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นผู้นำของฝ่ำยคัดค้ำนรัฐบำลทหำร
ภำยหลังจำกที่มีกำรศึกษำเรื่องของ ส.ส. อีสำน โดยพีรยำ ในปี พ.ศ. 2533 ดังที่กล่ำวถึงในข้ำงต้นแล้ว
ปรำกฏว่ำระยะต่อมำเริ่มมีนักศึกษำปริญญำโท สนใจที่จะศึกษำเรื่องดังกล่ำวเพิ่มขึ้น เห็นได้จำก ปี พ.ศ. 2536
มีกำรศึกษำเรื่อง ส.ส. อีสำน 2 เรื่อง คือ งำนของ อดิเรก บุญคง เรื่อง บทบาทของขบวนการเสรีไทยสายอีสาน
และบทบาททางการเมืองของสมาชิก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2484-2495 (2536) เป็นกำรอธิบำยเรื่อง
ของ กลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ในลักษณะของกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยประเด็นที่ทำกำรศึกษำ คือ
บทบำทสำคัญสองอย่ำงของกลุ่มนำยทองอินทร์ ที่ประกอบไปด้วย หนึ่ง บทบำทของกำรเป็นแกนนำจัดตั้งเสรี
ไทยขึ้นตำมจังหวัดต่ำง ๆ ในภำคอีสำนเพื่อต่อต้ำนกำรนำประเทศเข้ำร่วมรบกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกำรดำเนินกำร
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นอกสภำ ส่วนกำรดำเนินกำรในสภำนั้นมุ่งโค่นล้มรัฐบำลจอมพล ป. พิบูลสงครำม โดยวิธีกำรรัฐสภำ เพื่อจัดตั้ง
รัฐบำลใหม่เป็นรัฐบำลฝ่ำยเสรีไทย (ภำควิชำประวัติศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม2538:359) และสอง
บทบำทของกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ระยะนี้เป็นช่วงที่สมำชิก
ของ ขบวนกำรเสรีไทยสำยอีสำนกลุ่มแกนนำได้หันมำลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนรำษฎรของภำคอีสำน จน
ทำให้นักกำรเมืองกลุ่มของเสรีไทยภำคอีสำนจำนวนเพิ่มมำกขึ้น มีกำรรวมตัวกันเป็นพรรคกำรเมืองที่เรียกว่ำ
“สหชีพ ” มีส มำชิ กมำกกว่ ำกลุ่ ม กำรเมือ งอื่น จึง ได้เ ป็นแกนนำจัดตั้ งรัฐ บำลเข้ำบริห ำรประเทศ ผลั กดั น
รัฐธรรมนูญกำรปกครอง ฉบับ พ.ศ. 2489 ออกมำใช้เป็นกติกำทำงกำรเมืองใหม่ ทำให้ฝ่ำยทหำรบกซึ่งสูญเสีย
อำนำจทำงกำรเมืองไปในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 หันมำใช้กำลังยึดอำนำจอีกครั้ง นำกำรเมืองกลับสู่ระบบ
เผด็จกำรทหำรอีกครั้ง(ภำควิชำประวัติศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม2538 : 359-360)
ชาญชั ย บุ ญ เสนอ ท าการศึ ก ษา เรื่ อ ง การรวมกลุ่ ม ของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(2536)งำนชิ้นนี้เป็นงำนทำงด้ำนรัฐศำสตร์โดยมีวิธีศึกษำในลักษณะประชำกรวิจัย ซึ่งเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ให้สัมภำษณ์และตอบแบบสอบถำม จำนวน 107
คนภำยใต้สมมุติฐำนที่ตั้งไว้ว่ำ “อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ผลประโยชน์ และภำวะผู้นำ มีควำมสัมพันธ์กั บกำร
รวมกลุ่มของ ส.ส. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ” (ชำญชัย บุญเสนอ2536: 9)ซึ่งผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยทั้ง 3
อย่ำงข้ำงต้น มีอิทธิพลที่สำคัญต่อกำรรวมกลุ่มของ ส.ส. ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือจริง แต่ทั้งนี้ปัจจัยทั้ง 3
อย่ำง มิใช่ว่ำจะมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเข้ำไป
รวมอยู่ในกลุ่มใดเหมือนกันทุกคน บำงคนอำจจะมีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองอย่ำงหนึ่ง ซึ่งอำจจะมองแตกต่ำงกับ
อีกคนหนึ่ง หรือบำงทีผลประโยชน์บำงอย่ำงหรือภำวะผู้นำบำงลักษณะ อำจมีควำมสำคัญต่อคนหนึ่ง แต่กลับ
ไม่มีควำมสำคัญต่ออีกคนหนึ่งก็ได้ เพรำะฉะนั้นถ้ำมองจำกผลของกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์
และตอบแบบสอบถำมของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือในภำพรวม อำจกล่ำวได้ว่ำ
ส่วนใหญ่แล้วมีควำมเห็นว่ำปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นทั้ง 3 ประกำร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรรวมกลุ่มของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ก็ไม่สำมำรถจะยืนยันได้ว่ำ ปัจจัยทั้ง 3 อย่ำง จะทำ
ให้ทุกคนมีควำมคิดเห็น และทัศนคติที่เหมือนกัน เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน (ชำญชัย บุญเสนอ2536 : 112 )
ในปีต่อมำ คือ พ.ศ. 2537 เรื่องของ ส.ส. อีสำนยังคงได้รับควำมสนใจอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีงำนศึกษำของ สา
รวน ศิริบุรี เรื่อง แนวคิดทางการเมืองและบทบาทของนายแคล้ว นรปติ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2537)งำนวิจัยชิ้นนี้กล่ำวถึง แนวควำมคิดทำงกำรเมืองและบทบำทของนำยแคล้ว นรปติ ที่ปรำกฏในกำรทำ
หน้ำที่ในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แสดงให้เห็นว่ำ นำยแคล้ว มีแนวควำมคิดทำงกำรเมือง ในลักษณะที่
หนึ่ง เชื่อมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำอย่ำงเคร่งครัด และ สอง มีแนวคิดที่จะ
พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมกำรก่อตัวของแนวควำมคิดทั้งสองนี้ มีพื้นฐำนมำ
จำก พื้นฐำนทำงด้ำนครอบครัวซึ่งอยู่ในระดับล่ำง และ จำกประสบกำรณ์ทำงกำรศึกษำรวมไปถึงด้ำนกำร
ทำงำนที่ได้คลุกคลีใกล้ชิดกับรำษฎรในภำคอีสำน
ในปีเดียวกันนี้ ประสพ วงศ์หนองหว้าได้ทาการศึกษาเรื่อง บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด กั บ การพั ฒ นาสู่ ต ระกู ล การเมื อ ง พ.ศ. 2480 -2529 (2537) ไว้ โ ดยผู้ วิ จั ย พบว่ ำ
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สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด มีกำรสืบทอดอำนำจทำงกำรเมือง ในระบบของตระกูลกำรเมืองสอง
ลักษณะ คือ ตระกูลแนวคิดทำงกำรเมือง ที่เริ่มต้นจำก นำยถวิล อุดล สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด
รุ่ น แรก ที่มีอุดมกำรณ์รั กท้องถิ่ น โดยกำรเสนอพระรำชบัญ ญัติจัดระเบียบเทศบำลเพื่อเป็นรำกฐำนกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย และแนวคิดเกี่ยวกับระบบรัฐสภำเพื่อจะให้มีรัฐบำลเข้ำมำพัฒนำประเทศชำติ
ตรงกับควำมต้องกำรของพลเมืองส่วนใหญ่ นอกจำกนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับกำรรักษำเอกรำช และชำตินิยม ที่
เห็นได้จำกพฤติกรรมทำงกำรเมืองหลำยประกำร เช่น กำรต่อสู้ทำงกำรเมืองในสมัยรัฐบำลจอมพล ป. พิบูล
สงครำม ทั้งในและนอกสภำผู้แทนรำษฎร ในรูปของขบวนกำรสำยเสรีไทยสำยอีสำน และกำรมีส่วนร่วมต่อสู้
เพื่อให้เกิดเสรีภำพทำงด้ำนกำรเมืองกับสมำชิกของประเทศในสหภำพเอเชียอำคเนย์ แนวควำมคิดเหล่ ำนี้ได้
นำมำถ่ำยทอดยังนักกำรเมืองรุ่นหลัง ที่สังกัดพรรคสหชีพด้วยกัน ได้แก่ นำยสิงห์ ปกำสิทธิ์ นำยวิเชียร บำรุง
พำนิชย์ นำยฉันท์ จันทชุม นำยประมวล ประสำร นำยจำรัส ทิบแสง ซึ่งทำให้นักกำรเมืองเหล่ำนี้ได้รับกำร
เลือกตั้งเข้ำสู่สภำผู้แทนรำษฎรแบบยกทีมทั้งหมดใน พ.ศ. 2489 (ประสพ วงศ์หนองหว้ำ2537 : 6 )
ตระกูลเชื้อสำยทำงกำรเมือง ได้แก่ ตระกูลสำยเชื้อ ตระกูลพูลลำภ ตระกูลจุรีมำศ ตระกูลทวีวัฒน์
และตระกูลหิรัญโชติ เป็นต้น ซึ่งตระกูลเหล่ำนี้ส่วนใหญ่จะมีแนวคิดค่อนไปทำงอนุรักษ์ โดยมีบทบำททำง
กำรเมืองผ่ำนสภำมำจำกระดับท้องถิ่น และนักกำรเมืองกลุ่มนี้จะมีบทบำทที่สนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล โดย
จะพยำยำมเข้ำร่วมดำเนินงำนทำงกำรเมืองกับรัฐบำลเมื่อมีโอกำส เช่น กำรเข้ำเป็นเลขำนุกำรรัฐมนตรีสมำชิก
วุฒิสภำที่มำจำกกำรแต่งตั้ง และรัฐมนตรี เพื่อถ่ำยทอดอำนำจทำงกำรเมืองมำสู่เชื้อสำยของตระกูล
ถ้ำพิจำรณำงำนศึกษำวิจัยเรื่อง ส.ส. อีสำน ในช่วงพ.ศ. 2530 - 2540 ตำมกำรสำรวจข้ำงต้น จะพบว่ำ
มีทั้งสิ้นจำนวน 5 เรื่อง และมีประเด็นของควำมเหมือนกันในเรื่องของกลุ่มหรือบุคคลที่ถูกนำมำศึกษำ ซึ่งพบว่ำ
โดยส่วนมำกแล้ว จะใช้กลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นตัวละครสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงเวลำดังกล่ำว
ก็มีงำนศึกษำวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ำต้องกำรจะเปิดพื้นที่กำรศึกษำให้มำกไปกว่ำกลุ่มของนำยทองอินทร์ แต่ก็
เป็นเพียงงำนชิ้นเดียวในช่วงเวลำนี้ และดูจะไม่ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นให้นักวิชำกำรในช่วงต่อมำทำกำรศึกษำ
ส.ส. อีสำน ในกลุ่ มอื่น ๆ นอกจำกกลุ่มของนำยทองอินทร์มำกเท่ำใดนัก ดังจะเห็นได้จำกงำนกำรศึกษำวิจัย
ของนักวิชำกำร และนักศึกษำในช่วงเวลำตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – 2550 ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องของ กลุ่มนำย
ทองอินทร์ เป็นหลัก

2. งำนศึกษำวิจัยในช่วงเวลำ พ.ศ. 2540 – 2550
งำนศึกษำวิจัยเรื่อง ส.ส. อีสำนในช่วงนี้ดูเหมือนว่ำจะมีปริมำณเพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด โดยเริ่มที่งำน
กำรศึกษำ ส.ส. อีสำนคนสำคัญในกลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ที่เหลืออีก 3 คน ได้แก่ สุวัฒน์ชัย แสน
ราช เรื่อง แนวความคิดและบทบาททางการเมืองของนายถวิล อุดล สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จังหวัด
ร้อยเอ็ด พ.ศ.2480-2492 (2541)ธีรวัชร ประนัดสุดจ่า เรื่อง แนวความคิดและบทบาททางการเมืองของนาย
จาลอง ดาวเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคามในช่วงปีพ.ศ.2480-2492 (2542) อภิสิทธิ์ กิจ
เจริญสิน เรื่อง แนวความคิดและบทบาททางการเมืองของนายเตียง ศิริขันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
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สกลนครในช่วงปีพ.ศ.2480-2495 (2542) ซึ่งงำนกำรศึกษำวิจัยทั้ง 3 เรื่อง เป็นวิทยำนิพนธ์ของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมทั้งสิ้น
ในส่วนของรำยละเอียดและประเด็นของงำนชุดดังกล่ำวข้ำงต้น ที่ถู กผลิตออกมำในเวลำใกล้เคียงกัน
นั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ มีกำรให้คำอธิบำยไปในลักษณะเดียวกับงำนของพีรยำ คือ อธิบำยถึงแนวคิดพื้นฐำนที่
ควำมต้องกำรให้รัฐบำลส่วนกลำงเน้นพัฒนำกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในเขตท้องถิ่นต่ำง ๆ
รวมถึงบทบำทที่สำคัญของกลุ่มผู้นำอีสำนทั้ งในและนอกสภำ นอกจำกนี้ยังมีกำรกล่ำวถึงกำรมีควำมสัมพันธ์
ศรัทธำ และเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนที่ดีของนำยปรีดี พนมยงค์ ดังจะเห็นได้จำกกำรเป็นแกนนำสำคัญในขบวนกำร
เสรีไทยสำยอีสำน และกำรเป็นแกนนำสำคัญของพรรคสหชีพที่ตั้งขึ้นมำสนับสนุนนำยปรีดี
นอกจำกชุดงำนศึกษำวิจัยทั้ง 3 เรื่องของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมแล้ว ในปี พ.ศ. 2542 ก็ยังปรำกฏ
งำนของ เฉลิ ม เกี ย รติ ภาระเวช เรื่ อ ง บทบาททางการเมื อ งของผู้ น าท้ อ งถิ่ น อี ส าน พ.ศ. 2481– 2495
(2542)เฉลิมเกียรติอธิบำยถึง “ผู้นำท้องถิ่น “ อีสำน ว่ำหมำยถึง กลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ และพวกอีก
3 คน คือ นำยเตียง ศิริขันธ์ นำยถวิล อุดล และนำยจำลอง ดำวเรือง ซึ่งบุคคลเหล่ำนี้ได้รวมกลุ่มกันใน
ลักษณะของกลุ่มกำรเมืองที่ไม่เป็นทำงกำรขึ้นในสภำผู้แทนรำษฎร และมีควำมเป็นอิสระไม่ได้ตกอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของรัฐบำล โดยผู้นำท้องถิ่นอีสำนกลุ่มนี้ได้ดำเนินบทบำท และเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองเพื่อผลักดันให้
ระบอบกำรเมืองเป็นเสรีนิยม และระบบเศรษฐกิจเป็นสังคมนิยม ทั้งนี้ เพื่อให้ผลประโยชน์ของคนในท้องถิ่น
ได้รับกำรปกป้องมำกขึ้น
สำหรับกำรสิ้นสุดของกลุ่ม “ผู้นำท้องถิ่น “ อีสำน งำนวิจัยชิ้นนี้กล่ำวว่ำ กำรเมืองหลังรัฐประหำร
2490 นับเป็นกำรกวำดล้ำงทำงกำรเมืองที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในสังคมกำรเมืองไทย กลุ่มผู้นำท้องถิ่นอีสำนถูก
ฆำตกรรมโหด โดยครั้งแรก นำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นำยถวิล อุดล นำยจำลอง ดำวเรือง พร้อมด้วยนำยทอง
เปลว ชลภูมิ ได้ถูกสังหำรโหดพร้อมกันทั้ง 4 คน และหลังจำกนั้นนำยเตียง ศิริขันธ์ ผู้นำท้องถิ่นอีสำนคน
สุดท้ำยที่ยังเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองอยู่ ก็ได้ถูกสังหำรโหดเช่นเดียวกันกับสมำชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่ม (เฉลิม
เกียรติ ภำระเวช2542 : 71)
ภำยหลังจำกปี พ.ศ. 2542 งำนวิจัยเกี่ยวกับ ส.ส. อีสำน ก็ยังถูกผลิตออกมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2544
ศิริ พร ศรี พนมเขต ท าการศึก ษาเรื่ อง การรวมกลุ่ มทางการเมื องของสมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร จั งหวั ด
อุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2500 – 2538(2544) งำนวิจัยชิ้นนี้ถึงแม้จะเป็นกำรศึกษำเรื่อง ส.ส. อีสำน แต่ก็
มีควำมแตกต่ำงจำกงำนหลำยชิ้นที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงเวลำนี้ กล่ำวคือ เป็นกำรศึกษำ ส.ส. อีสำน ในระดับ
จังหวัด และช่วงระยะเวลำที่ทำกำรศึกษำก็เป็นช่วงสมัยใหม่ โดยแบ่งกำรรวมกลุ่มของ สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร จังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2500 – 2538 ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก ปี พ.ศ. 2476 –
2500 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดอุบลรำชธำนี มีบทบำทและลักษณะของกำรกำรรวมกลุ่ม ดังนี้
หนึ่ง รวมกลุ่มกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดอื่น ในกำรแสวงหำควำมรู้ทำงกำรเมือง ตรวจสอบ
รัฐ บำลผ่ำนกำรเขีย นบทควำมลงในหนั งสื อพิมพ์ และรวมกลุ่ มกันก่อตั้งส ำนักงำนกฎหมำยเพื่อช่ว ยเหลื อ
ประชำชน
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สอง ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดอุบลรำชธำนีบำงคนได้เข้ำร่วมใน
ขบวนกำรเสรีไทย ซึ่งเมื่อสิ้นสุดสงครำม ก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองติดต่อกันหลำยสมัย
สำม กำรมีบทบำทในกำรเป็นแกนนำจัดตั้งพรรคกำรเมืองที่สำคัญ คือ ประชำธิปัตย์ และสหชีพ
ช่วงที่สอง พ.ศ. 2501- 2516 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดอุบลรำชธำนี รวมกลุ่มกับสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจังหวัดอื่น ก่อตั้งพรรคสังคมประชำธิปไตย
ช่วงที่สำม พ.ศ. 2517- 2538 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ หนึ่งก่อนปี 2518 อดีตสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจังหวัดอุบลรำชธำนี รวมกลุ่มกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดอื่น ก่อตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นมำ 2
พรรค และดำรงตำแหน่งหัวหน้ำพรรค แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง และ สอง หลังปี 2518 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
จังหวัดอุบลรำชธำนี มีก ำรรวมกลุ่มกัน 3 กลุ่ม ใหญ่ คือ กลุ่มของนำยประสิทธิ์ ณรงค์เดช กลุ่มนำยไชยศิริ
เรืองกำญจนเศรษฐ์ และกลุ่มของนำยสุทัศน์ เงินหมื่น
ถึง แม้ งำนกำรศึก ษำของ ศิ ริ พ ร ศรีพ นมเขต จะมี ลั ก ษณะและประเด็น ที่ แตกต่ ำงไปจำกเรื่อ งที่
นักวิชำกำรและนักศึกษำประวัติศำสตร์กำรเมืองท้องถิ่นอีสำนนิยมศึกษำคือ เรื่องของกลุ่มนำยทองอินทร์ก็ตำม
แต่เรื่องของกลุ่มนำยทองอินทร์ก็ยังคงอยู่ในควำมสนใจเสมอ ดังจะเห็นได้จำกเฉลิมเกียรติ ภำระเวช ได้เขียน
บทควำมเรื่อง เรื่องขบวนการเสรีไทยสายอีสาน : ข้อสังเกตเบื้องต้น (2545)ใน หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกำส
เกษียณอำยุรำชกำร รองศำสตรำจำรย์ อุดม พิริยะสิงห์ พิริยนุสรณ์ บทสำรวจองค์ควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ ใน
ปริญญำนิพนธ์ หลักสูตรไทยคดีศึกษำ บทควำมชิ้นนี้เป็นกำรเสนอควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงจำก งำนของอดิเรก
บุญคง ในบำงประกำร กล่ำวคือ เฉลิมเกียรติเสนอว่ำ ขบวนกำรเสรีไทยสำยอีสำน ซึ่งมี ส.ส. อีสำนกลุ่มของ
นำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นแกนนำสำคัญนั้น ไม่ใช่เป็นขบวนกำรที่ต่อต้ำนญี่ปุ่นเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็น
ขบวนกำรต่อต้ำนกำรรวมศูนย์อำนำจทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐไทย
นอกจำกนี้แล้วในทัศนะของเฉลิมเกียรติเองยังคิดว่ำ ขบวนกำรเสรีไทยสำยอีสำนมีควำมแตกต่ำงไป
จำกขบวนกำรเสรีไทยสำยอื่นตรงที่ขบวนกำรเสรีไทยสำยอีสำนมีลักษณะบำงประกำรของขบวนกำรทำงสังคม
(Social Movement) เนื่ องจำกขบวนกำรเสรีไทยสำยอีส ำยนั้น มีฐำนของประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้ง
ชำวนำ ชำวไร่ ครูประชำบำล และ ข้ำรำชกำร ฐำนประชำชนดังกล่ำวนี้มีทั้งที่เข้ำร่วมขบวนกำรด้วยควำม
สมัครใจ และด้วยกำรถูกระดม (Mobilize) โดยอำศัยอำนำจและอิทธิพลของผู้นำเสรีไทยสำยอีสำนซึ่งเป็น
ผู้แทนรำษฎร อย่ำงไรก็ตำมขบวนกำรเสรีไทยสำยอีสำนนั้นอยู่ในขั้นเริ่มต้นของกำรจัดตั้งเท่ำนั้น และต้อง
สลำยตัวไปทันทีที่สงครำมโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ยังไม่สำมำรถพัฒนำไปสู่ควำมเป็นสถำบันได้(โครงกำรตำรำคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำควิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม2545:103-104)
กำรศึกษำเรื่อง ส.ส. อีสำน ในช่วงเวลำ พ.ศ. 2540 – 2550 นั้น ดูเหมือนจะถึงจุดสูงสุด ในปี พ.ศ.
2546 เป็นต้นมำ กล่ำวคือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2550 มีงำนกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับ ส.ส.
อีสำน ถูกผลิตออกมำทุกปีติดต่อกัน โดย ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง การ
รวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน“ พ.ศ. 2476-2494(2546)ได้กล่ำวว่ำ แนวคิดท้องถิ่นนิยม และภูมิภำค
นิยม เป็นปัจจัยพื้นฐำนที่สำคัญ ที่ทำให้ ส.ส. อีสำน เกิดกำรรวมกลุ่มกันในสภำ เพื่อเป็นพลังต่อรองกับรัฐบำล
ในกำรช่วยเหลือภูมิภำคของตน และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ส.ส. อีสำนก็มีควำมคิดทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน
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มำกขึ้น โดยเห็นได้ชัดจำกกำรที่ ส.ส. อีสำนเข้ำไปมีบทบำทในกำรเป็นแกนนำจัดตั้งพรรคกำรเมืองใหญ่ 2
พรรคในปี พ.ศ. 2489 คือ พรรคสหชีพ แกนนำก็คือ กลุ่มเสรีไทยสำยอีสำน อันประกอบด้วยนำยเตียง ศิริขันธ์
นำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นำยถวิล อุดล และนำยจำลอง ดำวเรือง ส่วนอีกพรรคหนึ่ง คือ พรรคประชำธิปัตย์
ส.ส. ที่เป็นแกนนำร่วมจัดตั้งพรรคนี้คือ นำยฟอง สิทธิธรรม และนำยเลียง ไชยกำล (ดำรำรัตน์ เมตตำริกำ
นนท์2546 : 501-502)แต่เมื่อพิจำรณำกำรรวมกลุ่มนอกสภำของ ส.ส. อีสำนกลับเป็นไปในลักษณะของกำร
ช่ว ยเหลื อกัน และกัน ภำยใต้ปั จจั ย พื้น ฐำนที่มำจำกชำติพันธ์ลำว โดยได้มีกำรประสำนแนวควำมคิดและ
รวมกลุ่มกันภำยใต้ชื่อ ขบวนกำรเสรีลำว เพื่อช่วยกันกอบกู้เอกรำชให้แก่ชำติลำว ซึ่งกำรรวมกลุ่มดังกล่ำวทำ
ให้ ส.ส. อีสำนทั้งสองกลุ่มถูกกล่ำวหำจำกรัฐบำลว่ำต้องกำรแบ่งแยกดินแดนอีสำน นำไปสู่กำรจับกุมและกำจัด
ทำงกำรเมือง โดยเฉพำะกลุ่มแกนนำสำยเสรีไทยอีสำน ได้เกิดกรณีกำรสังหำรอดีต สี่รัฐมนตรีอีสำนขึ้นหลัง
ทศวรรษ 2490 (ดำรำรัตน์ เมตตำริกำนนท์2546 : 502)
สำหรับกำรรวมกลุ่มในช่วงหลังกำรรัฐประหำร 2490 พบว่ำปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ส.ส. อีสำนรวมกันได้
อย่ำงเห็นชัดเจนมำกกว่ำสมัยก่อนหน้ำนั้น คือ กำรมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดย ส.ส. อีสำนเป็นฐำนเสียงหลักที่
สำคัญในกำรสนับสนุน จอมพล ป. พิบูลสงครำม ให้ดำรงตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี
ในปี ถัดมำ พรรณิกำ ฉำยำกุล ได้ทำกำรศึกษำวิจัย เรื่อง ส.ส. อีสานกลุ่ มแนวคิดสั งคมนิยม พ.ศ.
2490-2506 (2547)ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำงำนศึกษำวิจัยชิ้นนี้ เป็นกำรศึกษำ ส.ส. อีสำนที่ไม่ใช่กลุ่มนำยทองอินทร์
ภูริพัฒน์ แต่ให้ควำมสนใจไปที่ ส.ส. อีสำนกลุ่มแนวคิดสังคมนิยม ซึ่งได้แก่กลุ่มของนำยเทพ โชตินุชิต ในสอง
ประเด็นใหญ่ คือ หนึ่ง ศึกษำถึงปัจจัยในกำรรับรู้แนวคิดสังคมนิยมของ ส.ส. อีสำนกลุ่มนี้ว่ำเกิดจำกปัจจัย
ใดบ้ำง ซึ่งผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ น่ำจะมำจำกปัจจัยสำคัญ 2 ประกำร คือ หนึ่ง กำรเข้ำมำของแนวคิดสังคม
นิยม ในไทยช่วง พ.ศ. 2490ซึ่ง ส.ส. อีสำนกลุ่มแนวคิดสังคมนิยม คงได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดดังกล่ำ
วจำกบุคคลใกล้ชิดที่มีควำมรู้ในเรื่องสังคมนิยมและจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ซึ่งสอนเกี่ยวกับแนวคิดทำง
กำรเมือง และลัทธิเศรษฐกิจ และปัจจัยที่สำคัญอีกอย่ำงหนึ่งคือ กำรที่ ส.ส. อีสำนกลุ่มแนวคิดสังคมนิยม ได้
ทำงำนและคลุกคลีอยู่ ในภูมิภำคของตน ทำให้ได้พบเห็นปัญหำและควำมยำกลำบำกของชำวบ้ำน ดังนั้นจึง
พยำยำมหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ และคงเห็นว่ำ “สังคมนิยม” จะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหำได้(พรรณิกำ
ฉำยำกุล2547 : บทคัดย่อ)
สอง ศึกษำถึงที่มำของกำรเลือกแนวคิดสังคมนิยมมำเป็นทำงแก้ไขปัญหำของประเทศและภำคอีสำน
ซึ่งผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัญหำพื้นฐำนของภำคอีสำน ซึ่งได้แก่ น้ำท่วม ภัยแล้ง และปัจจัยจำกภำยนอก คือ
นโยบำยของรัฐบำลโดยเฉพำะแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ที่ก่อให้เกิดปัญหำหลำยอย่ำงในอีสำน
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอีสำนกลุ่มแนวคิดสังคมนิยมเสนอแนวคิดแบบสังคมนิยมใน
กำรแก้ไขปัญหำ แต่กำรเสนอแนวคิดดังกล่ำวไม่สำมำรถกระทำได้อย่ำงเต็มที่และชัดเจนมำกนัก เนื่องจำก
ระบบกำรปกครองของไทยในขณะนั้นไม่เอื้ออำนวย
สมชัย ภัทรธนำนันท์กล่ำวถึง บทบำทและรวมกลุ่มของ ส.ส. อีสำนไว้ใน บทควำม เรื่อง อีสานกับรัฐ
ไทย : การครอบงา ความขัดแย้ง และ การต่อต้าน (2548) โดยให้ภำพของ ส.ส. อีสำนตั้งแต่ ในระยะเริ่มแรก
ของกำรปกครองแบบรัฐสภำ( 2476 ) ที่มีกลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นตัวเดินเรื่องที่สำคัญ ต่อมำ
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ในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ำมำรุกรำนไทยช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง ( พ.ศ. 2484 – 2488 ) ผู้นำทำงกำรเมืองอีสำนก็ได้
ร่วมมือกับปรีดี จัดตั้งขบวนกำรเสรีไทยเพื่อต่อต้ำนญี่ปุ่น โดยกำรเคลื่อนไหวดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรนำของนำย
เตียง ศิริขันธ์ และบทบำทของกลุ่ม ส.ส. อีสำนในครั้งนี้ ได้นำไปสู่ช่วงเวลำแห่งควำมสำเร็จของ ผู้นำกลุ่ม
กล่ำวคือ พวกเขำได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบำลของนำยปรีดี พนมยงค์ แต่สภำวกำรณ์
ดังกล่ำว ดำรงอยู่ได้ไม่นำน ทหำรก็กลับเข้ำมำยึดอำนำจในปี พ.ศ. 2490 ทำให้ ส.ส. อีสำนกลุ่มนำยทองอินทร์
ถูกกวำดล้ำง เนื่องจำกให้กำรสนับสนุนนำยปรีดี ซึ่งเป็นฝ่ำยตรงข้ำมกับกลุ่มทหำร
แต่อย่ำงไรก็ตำม ส.ส. อีสำนก็ยังมีกำรรวมกลุ่มและแสดงบทบำทอยู่อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.
2499 กำรต่อสู้ทำงกำรเมืองของอีสำนก็เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ กำรต่อสู้ของ ส.ส. อีสำน ไม่ได้เป็น
เพียงกำรเคลื่อนไหว ต่อสู้ให้รัฐบำลหันมำสนใจพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในภูมิภำคเท่ำนั้น แต่ยังได้
นำเอำระบบเศรษฐกิจกำรเมืองแบบสังคมนิยมเข้ำมำเป็นเครื่องมือในกำรต่อสู้เคลื่อนไหวอีกด้วย โดยมีกลุ่ม
กำรเมืองที่สำคัญ คือ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม ซึ่งมีนำยเทพ โชตินุชิต และ นำยแคล้ว นรปติ เป็นแกนนำ
สำคัญ
นอกจำกงำนวิจัยข้ำงต้นแล้ว ในปี พ.ศ. 2549 ยังมีงำนวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ศึกษำ ส.ส. อีสำนในลักษณะ
ที่ต้องกำรทำควำมรู้จักนักกำรเมืองที่เคยได้รับกำรเลือกตั้งในจังหวัดต่ำง ๆ ของภำคอีสำน และเพื่อต้องกำร
ทรำบถึง
เครือข่ำยและควำมสัมพันธ์ของนักกำรเมืองในจังหวัดต่ำง ๆ ของภำคอีสำนบทบำทและควำมสัมพันธ์ของกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่มีส่วนให้กำรสนับสนุนทำงกำรเมืองแก่นักกำรเมืองในจังหวัดต่ำง ๆ ของภำคอีสำนบทบำทและ
ควำมสัมพันธ์ของพรรคกำรเมืองกับนักกำรเมืองจังหวัดต่ำง ๆ ของภำคอีสำนวิธีกำรหำเสียงในกำรเลือกตั้งของ
นักกำรเมืองจังหวัดต่ำง ๆ ของภำคอีสำน
งำนวิจัยกลุ่มนี้ ได้แก่ นักกำรเมืองถิ่น ซึ่งเป็นงำนวิจัยของสถำบันพระปกเกล้ำโดยผู้เรียบเรียงส่วน
ใหญ่จะเป็นอำจำรย์ประจำสถำบันรำชภัฎหรือมหำวิทยำลัยประจำจังหวัดนั้น ๆ ในส่วนของภำคอีสำนมี 3 ชิ้น
คือ สุเชาวน์ มีหนองหว้าและกิติรัตน์ สี หบัณฑ์ เรื่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.
2549 นิรันดร์ กุลฑานันท์ เรื่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549 ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
เรื่ อ ง นั ก การเมื อ งถิ่ น จั ง หวั ด เลย ตี พิ ม พ์ เ มื่ อ พ.ศ. 2549 งำนวิ จั ย ชุ ด นั ก กำรเมื อ งถิ่ น ให้ ภ ำพเกี่ ย วกั บ
นักกำรเมืองถิ่นหรือ ส.ส. อีสำน ออกมำในรูปแบบประเด็นกำรศึกษำที่ค่อนข้ำงคล้ำยคลึงกัน จะแตกต่ำงกัน
เฉพำะส่วนของรำยละเอียด ส.ส. แต่ละจังหวัด กล่ำวคือ งำนวิจัยทุกเล่มจะมีบทของกำรอธิบำยหลัก ๆ ในเรื่อง
ของ กำรศึกษำ “กำรเมืองถิ่น” และ “นักกำรเมืองถิ่น” ของจังหวัดที่ทำกำรศึกษำสภำพทั่วไปและภูมิหลังทำง
ประวัติศำสตร์ของจังหวัดที่ทำกำรศึกษำ
กำรวิเครำะห์เรื่องกำรเมืองและประวัติกำรเลือกตั้งของจังหวัดที่ทำกำรศึกษำบทสรุป ; ภำพรวม “กำรเมือง
ถิ่น” และ “นักกำรเมืองถิ่น” ของจังหวัดที่ทำกำรศึกษำ
ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีสุดท้ำยของกำรสำรวจองค์ควำมรู้ เรื่อง ส.ส. อีสำนในบทควำมนี้พบงำนของ
สหชาติ ทันที ศึกษาเรื่อง ความคิดทางการเมืองของนายไขแสง สุกใส(2550) ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นงำนวิจัยอีก
ชิ้นหนึ่ งที่ไม่ได้มุ่งควำมสนใจไปที่กลุ่มนำยทองอินทร์ แต่หั นมำศึกษำส.ส.อีสำนที่มีแนวคิดสังคมนิยม โดย
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พยำยำมศึกษำหำคำตอบถึงปัจจัยที่ทำให้นำยไขแสงเกิดควำมคิดสังคมนิยมและนำควำมคิดดังกล่ำวมำเป็น
แนวทำงในกำรแสดงบทบำททำงกำรเมือง ซึ่งผลกำรศึกษำพบว่ำ แนวคิดทำงกำรเมืองของนำยไขแสง สุกใส
สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ ช่วงแรก เป็นช่ วงของกำรเข้ำสู่กำรเมืองระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติครั้งแรก นำยไขแสง สุกใส ได้ดำเนินบทบำททำงกำรเมืองตำมควำมคิดแบบผู้นำชำวบ้ำน (นักเลง
ท้องถิ่น) ผสมผสำนกับควำมคิดรักชำติและต่อต้ำนกำรปกครองแบบเผด็จกำร ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดแนวคิดรัก
ชำติเป็นเพรำะนำยไขแสงได้รับกำรถ่ำยทอดควำมคิดดังกล่ำวจำกนำยเปลื้อง วรรณศรี อดีต ส.ส. สุรินทร์เมื่อ
ติดคุกร่วมกันระหว่ำง พ.ศ. 2497 – 2500 และ พ.ศ. 2501 – 2508แนวควำมคิดทำงกำรเมืองของนำยไขแสง
ในช่วงที่สอง ได้แก่ เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในสมัยที่ 2 นำยไขแสง ดำเนินบทบำททำง
กำรเมืองตำมแนวคิดสังคมนิยม โดยกำรจัดตั้งพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยขึ้น และดำเนินบทบำททำง
กำรเมืองตำมควำมคิดสังคมนิยม

สรุป
จำกกำรสำรวจองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ ส.ส. อีสำน ระหว่ำง พ.ศ.2530 – 2550 ตำมที่กล่ำวถึงทั้งหมด
ข้ำงต้น พอที่จะสรุปแนวทำงกำรศึกษำในเรื่องดังกล่ำวได้ 2 ประเด็นด้วยกัน คือ
1. กำรศึกษำเรื่องของ ส.ส. อีสำน ระหว่ำง พ.ศ.2530 – 2550 กลุ่มที่ได้รับควำมสนใจเป็นพิเศษจะ
เป็นกลุ่มของนำยทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เพียงกลุ่มเดียว แต่ในระยะช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำก็เริ่มปรำกฏให้
เห็นถึงควำมพยำยำมและสนใจศึกษำเรื่องรำวของ ส.ส. กลุ่มอื่นเพิ่มมำกขึ้น
2. ในประเด็นของแนวคิดหรือทฤษฎีในกำรศึกษำเพื่อให้คำอธิบำยเรื่องของ ส.ส. อีสำน ระหว่ำง
พ.ศ.2530 – 2550นั้ น ไม่ป รำกฏว่ำมี กำรใช้แนวคิดหรือทฤษฏีใ ดเป็ นหลั ก อย่ำงชัดเจน แต่จะเป็นกำรให้
คำอธิบำยตำมเนื้อหำของหลักฐำนที่นำมำศึกษำเป็นหลัก ซึ่งดูเหมือนจะมีเพียงงำนของ รศ.ดร. ดำรำรัตน์
เมตตำริกำนนท์ และศำสตรำจำรย์ ดร.ชำร์ลส์ เอฟ คำยส์เท่ำนั้นที่พยำยำมให้คำอธิบำยว่ำ แนวคิดท้องถิ่นนิยม
และภูมิภำคนิยม เป็นปัจจัยพื้นฐำนที่สำคัญ ที่ทำให้ ส.ส. อีสำน เกิดกำรรวมกลุ่มกัน
ข้อเสนอแนะ
จำกกำรสำรวจงำนวิจัยเกี่ยวกับ แนวคิดและกำรรวมกลุ่มของ ส.ส. อีสำนจะเห็นได้ว่ำ โดยส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นกำรอธิบำยเกี่ยวกับเรื่องรำวของกลุ่มสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มของนำย ทอง
อินทร์ ภูริพัฒน์ ในช่วงระยะเวลำ ประมำณ ปีพ.ศ. 2480-2495 เป็นหลัก จะมีงำนวิจัยที่กล่ำวถึง ส.ส. อีสำน
จำกกลุ่มอื่น หรือช่วงเวลำอื่นบ้ำงเล็กน้อย ดังนั้นจึงมีประเด็นกำรศึกษำเกี่ยวกับประวัติศ ำสตร์กำรเมืองอีสำน
อีกในหลำยเรื่องที่น่ำสนใจศึกษำ เช่น
บทบำทของ ส.ส. อีสำน นับตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยกลับมำมีสภำผู้แทนรำษฎร
ที่มีควำมต่อเนื่องยำวนำนอีกครั้ง ภำยหลังจำกที่สภำผู้แทนรำษฎรขำดหำยไปหรือมีอยู่ในระยะสั้น ๆ เนื่องจำก
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มีกำรทำกำรปฏิวัติรัฐประหำร และเกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2514
– 2521ยังไม่มีงำนวิจัยชิ้นใดศึกษำไว้
ประเด็น ในเรื่อง “ตระกูล กำรเมือง” เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่ำสนใจ เพรำะในแต่ละจังหวัดล้ วนมี
ตระกูลกำรเมืองที่สำคัญทั้งในระดับท้องถิ่ นรวมไปถึงระดับชำติ ซึ่งได้รับเลือกตั้งอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังไม่มี
งำนวิจัยชิ้นใดที่ศึกษำลึกลงไปในรำยละเอียด ซึ่งจำกกำรสำรวจงำนวิจัยข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำมีเพียงงำนของ
ประสพ วงศ์หนองหว้ำ เพียงชิ้นเดียวเท่ำนั้นที่ศึกษำประวัติศำสตร์กำรเมืองท้องถิ่นในประเด็นตระกูลกำรเมือง
กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบในเรื่องบทบำทหรือกำรรวมกลุ่ม รวมไปถึงแนวคิดทำงกำรเมืองของ ส.ส.
อีสำนกับ ส.ส.จำกภำคอื่น ก็เป็นอีกประเด็นกำรศึกษำหนึ่งที่ยังไม่ปรำกฏว่ำมีกำรศึกษำวิจัย เป็นต้น

บรรณำนุกรม
เฉลิมเกียรติ ภำระเวช ขบวนกำรเสรีไทยสำยอีสำน : ข้อสังเกตเบื้องต้น” ใน โครงกำรตำรำคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำควิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.หนังสือที่ระลึก
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องค์ควำมรู้ทำงรัฐศำสตร์ ในปริญญำนิพนธ์ หลักสูตรไทยคดีศึกษำ. มหำสำรคำม : โครงกำรตำรำ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ภำควิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.2545.
เฉลิมเกียรติ ภำระเวช บทบำททำงกำรเมืองของผู้นำท้องถิ่นอีสำน พ.ศ. 2481– 2495. วิทยำนิพนธ์
รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครอง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.2542.
ชำญชัย บุญเสนอ กำรรวมกลุ่มของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ.
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ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ นักกำรเมืองถิ่นจังหวัดเลย. นนทบุรี : สถำบันพระปกเกล้ำ.2549.
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