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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อตอบค�ำถามส�ำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมือง
ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3 ประการ คือ ประการแรก จ�ำนวนและการก่อตั้งของ
กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประการที่สอง รูปแบบและวิธีการการต่อสู้และ
แข่งขันของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และประการที่สาม ปัจจัยที่ท�ำให้
กลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทโดดเด่นสามารถรักษาฐานอ�ำนาจในเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้
อย่างยาวนาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมืองศรีสะเกษกลุ่มแรกๆ
ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2523 ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มหมอแพงและกลุ่มมิตรประชา หลังจากนั้นเป็น
ระยะเวลานานถึง 15 ปี จึงได้มีการตั้งกลุ่มการเมืองท้องถิ่นอื่นๆ ขึ้นมาเพื่อต่อสู้และแข่งขัน
ในการเข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้แก่ กลุ่มรักศรีสะเกษ กลุ่มพลังมวลชน
และกลุ่มลูกแม่ศรีปี 2000 ตามล�ำดับ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า “กลุ่มมิตรประชา” คือ กลุ่มการเมือง
ท้องถิ่นที่มีบทบาทโดดเด่นและผูกขาดอ�ำนาจการบริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษมาตั้งแต่
พ.ศ. 2526 ส�ำหรับปัจจัยที่ท�ำให้กลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทโดดเด่นสามารถรักษา
ฐานอ�ำนาจในเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้อย่างยาวนานนั้น ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยส�ำคัญ คือ
1) ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เกิดจากตัวผู้น� ำกลุ่ม 2) ความเข้มแข็งที่เกิดจากการประสาน
ผลประโยชน์กับตระกูลอื่นและการดึงผู้สมัครอิสระที่มีความโดดเด่นให้เข้ามาอยู่ในสังกัดของ
กลุ่ม และ 3) การสร้างและวางรากฐานทางการเมืองไว้ได้อย่างมั่นคงและยาวนาน
ค�ำส�ำคัญ: การเมืองท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
บทความนี้มาจากงานวิจัยเรื่องตระกูลการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ: กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ พ.ศ. 2526-2550 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ ประจ�ำปี 2553
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Abstract

This article attempts to answer the following key questions relating to the
history of local politics of Sisaket Municipality. How many political cliques are there in
the municipality? When were they formed? How do these groups compete and to what
extent; and finally, what determines their long-lasting influence in the Sisaket municipal
area? The study found that the first political groups in Sisaket were established in 1980.
They included Mor Pang and Mitpracha. Fifteen years later, more groups were formed
to compete in the administration of Sisaket Municipality; these were Rak Sisaket, Palang
Muanchon, and Luk Maesi 2000. However, since 1983, Mitpracha has dominated the
political scene. Its continuing influence and persisting political power can be traced to
three main factors: 1) the strength of the group’s leaders, 2) amenable negotiations with
influential families in the municipality and their ability to manipulate prominent non-aligned
local politicians to join their group, and 3) their roles in creating and laying a firm political
foundation which has successfully kept them securely in power.
Keywords: Local politics, Sisaket Municipality

บทน�ำ
“ประวัติศาสตร์การเมือง” เป็นหัวข้อการศึกษาวิจัยหัวข้อหนึ่งที่ได้รับ
ความสนใจในการศึกษาอยู่เสมอดังจะเห็นได้จากหนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์
จ�ำนวนมากที่ถูกผลิตหรือเขียนขึ้นมาเพื่อตอบประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น ชาญวิทย์
เกษตรศิริ และธ�ำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ เรื่อง ปรีดี พนมยงค์ และ 4 รัฐมนตรีอีสาน+1
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธ�ำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2544) ทักษ์ เฉลิมเตียรณ
เรื่อง การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2552)
สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ เรื่อง ขบวนการเสรีไทยกับความขัดแย้งทางการเมืองภายใน
ประเทศระหว่าง พ.ศ. 2481-2492 (สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2535)  สุธาชัย ยิม้ ประเสริฐ
เรื่ อ ง การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งที่ ต ่ อ ต้ า นรั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม
(พ.ศ. 2491-2500) วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2532 (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2532) เอกสารชุดนี้
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เป็นการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองระดับชาติช่วงปี
2476-2500 โดยมีตัวละครเดินเรื่องที่ส�ำคัญ คือ ปรีดี พนมยงค์และผู้ให้การสนับสนุน
จอมพลป. พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั มีเอกสารอีกกลุม่ หนึง่ ทีส่ นใจศึกษาเรือ่ งราวทีไ่ ม่ใช่ประวัตศิ าสตร์
การเมืองระดับชาติโดยตรงซึง่ ถ้าพิจารณาจากหัวข้อของเอกสารงานวิจยั กลุม่ นี้ อาจ
กล่าวได้วา่ เน้นไปทีก่ ารศึกษาเกีย่ วกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นหลัก โดยพืน้ ที่
การศึกษาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองลงมา
คือพื้นที่บริเวณภาคใต้ ตัวอย่างของงานศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าว เช่น ดารารัตน์
เมตตาริกานนท์ “การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส. อีสาน” พ.ศ. 2476-2494”
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2543 (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2543) อดิเรก บุญคง
เรือ่ ง บทบาทของขบวนการเสรีไทยสายอีสานและบทบาททางการเมืองของสมาชิก
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2484-2495 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามปี พ.ศ. 2536 (อดิเรก บุญคง,
2536) รัชนันต์ ไชยสุวรรณ เรือ่ ง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรภาคใต้ พ.ศ. 2512-2535
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยศิลปากรปี พ.ศ. 2547 (รัชนันต์ ไชยสุวรรณ, 2547)
จากเอกสารงานวิจยั ข้างต้นทีย่ กตัวอย่างมาทัง้ หมดนัน้ จะเห็นได้วา่ หัวข้อ
และประเด็นการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองระดับชาติ
และถึงแม้จะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติโดยตรง
แต่ตัวละครที่ถูกน�ำมาศึกษาคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีความสัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์การเมืองชาติอย่างแยกไม่ออก ดังนั้นลักษณะของการศึกษาเรื่อง
“ประวัติศาสตร์การเมือง” จึงยังคงวนเวียนอยู่ในภาพของระดับชาติเช่นเดิม
ลักษณะการศึกษา “ประวัตศิ าสตร์การเมือง” ดังกล่าวข้างต้นนี้ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั
เห็นว่าควรจะมีการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองที่มีความใกล้ชิดและส่งผลกระทบ
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหัวข้อหนึ่งที่
ผูว้ จิ ยั สนใจ ได้แก่ ประวัตศิ าสตร์การเมืองท้องถิน่ ทีม่ งุ่ เน้นไปทีเ่ ทศบาล โดยจากการ
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ส�ำรวจเอกสารและงานวิจยั เกีย่ วกับการเมืองท้องถิน่ ในระดับเทศบาลแล้ว จะพบว่ามี
ผู้ให้ความสนใจศึกษาในประเด็นดังกล่าวอยู่บ้าง ส่วนมากจะเป็นงานของนักวิชาการ
และนักศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์และประวัตศิ าสตร์เป็นหลัก อาทิ ทวีศลิ ป์ สืบวัฒนะ
เรือ่ ง การเมืองท้องถิน่ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2511-2528
(ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, 2530) สุรเชษฐ์ เนียมทัง เรื่อง ลักษณะและพัฒนาการของกลุ่ม
การเมืองท้องถิน่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2517-2537 (สุรเชษฐ์ เนียมทัง,
2538) พิษณุ วัตถุ เรื่อง การแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
พ.ศ. 2528-2533 (พิษณุ วัตถุ, 2539) ประชารัตน์ สุวรรณภักดิ์ เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม พ.ศ. 2539 (ประชารัตน์ สุวรรณภักดิ์, 2540) รัตติกาล หินแก้ว
ความเปลี่ยนแปลงของการเมือง : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต� ำบลป่าสัก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน) (รัตติกาล หินแก้ว, 2551)
จากตัวอย่างของการส�ำรวจเอกสารและงานวิจยั เกีย่ วกับการเมืองท้องถิน่
ในระดับเทศบาลในข้างต้น ท�ำให้เห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นระดับ
เทศบาล โดยเฉพาะในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่เน้นพื้นที่การศึกษาไปที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานยังมีอยูค่ อ่ นข้างน้อย จะปรากฏให้เห็นเพียงงาน
ของ ทวีศิลป์ สืบวัฒนะและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีกเพียงไม่กเี่ ล่มเท่านัน้ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเติมเต็มและเพิม่ เติมทัง้ ในส่วนพืน้ ทีแ่ ละ
องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นอีสานบทความวิจัยนี้จึงจะเป็นการ
น�ำเสนอประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งอยู่บริเวณอีสานตอนใต้
ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกศึกษาพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองศรีสะเกษด้วยเหตุผลพืน้ ฐานง่ายๆ
คือ ความคุ้นชินในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษเป็นบ้านเกิดของผู้วิจัย ตามมา
ด้วยค�ำถามง่ายๆ ที่สงสัยใคร่รู้ซึ่งมีอยู่ในใจมาเป็นเวลานานก็คือ ตั้งแต่จ�ำความได้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษก็มนี ายกเทศมนตรีทชี่ อื่ มงคล อังคสกุลเกียรติ2 มาโดยตลอด
นายมงคล อังคสกุลเกียรติ ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็น ฉัฐมงคล อังสกุลเกียรติ ซึง่ การกล่าวถึงบุคคลดังกล่าว
ในบทความนี้ ต่อไปจะใช้ชื่อนายฉัฐมงคลเพียงชื่อเดียว
2
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ดังนั้นจึงท�ำให้ผู้วิจัยคิดหาค�ำตอบว่าเหตุใดนายกเทศมนตรีท่านนี้จึงสามารถนั่งอยู่
ในใจประชาชนชาวศรีสะเกษได้เป็นเวลานานหลายสิบปี ซึง่ ค�ำถามข้างต้นก็นำ� มาสู่
การท�ำวิจยั ในครัง้ นีเ้ พือ่ ค้นหาค�ำตอบในประเด็นดังกล่าวและพัฒนาไปสูก่ ารตัง้ ค�ำถาม
เกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์การเมืองท้องถิน่ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษอีกหลายต่อหลาย
ค�ำถาม
เมื่ อ พิ จ ารณาลึ ก ลงไปในรายละเอี ย ดที่ ป รากฏให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจน
ก็จะพบว่าศรีสะเกษเป็นอีกจังหวัดหนึง่ ทีก่ ารเมืองท้องถิน่ ในระดับเทศบาลมีลกั ษณะ
เฉพาะ กล่าวคือมีตระกูลการเมืองทีส่ ามารถยึดครองทีน่ งั่ ในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับ
สู ง ในสภาเทศบาลได้ เ ป็ น ระยะเวลายาวนานอยู ่ เ พี ย งตระกู ล เดี ย วคื อ ตระกู ล
“อังคสกุลเกียรติ” แต่อย่างไรก็ตามผูน้ ำ� ของตระกูลอังคสกุลเกียรติกไ็ ด้ดงึ เอาตระกูล
การเมืองอื่นๆ ที่มีบทบาทส�ำคัญในจังหวัด เช่น ตระกูลมหาสุวีระชัย มาด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญในสภาเทศบาลด้วย ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ มีลกั ษณะประสานผลประโยชน์
กันอยู่ในตัวอย่างค่อนข้างเด่นชัด
ส�ำหรับระยะเวลาในบทความวิจัยนี้จะเริ่มต้นที่ พ.ศ. 2523 อันเป็นปีแรก
ทีเ่ ทศบาลเมืองศรีสะเกษมีการก่อตัง้ กลุม่ การเมืองขึน้ มา และขอบเขตของระยะเวลา
ในการวิจัยจะสิ้นสุดลงที่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกมนตรีในสมัยที่ 7
ประเด็นค�ำถามที่ส�ำคัญของบทความวิจัยนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ
ประการแรก จ�ำนวนและการก่อตั้งของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ประการที่สอง รูปแบบและวิธีการการต่อสู้และแข่งขันของกลุ่มการเมือง
ท้องถิ่นในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และประการที่สาม ปัจจัยที่ท�ำให้กลุ่มการเมือง
ท้องถิ่นที่มีบทบาทโดดเด่นสามารถรักษาฐานอ�ำนาจในเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้
อย่างยาวนาน ซึ่งเมื่อสามารถตอบค�ำถามข้างต้นได้ในระดับหนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า
บทความนีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือชิน้ เล็กๆ ชิน้ หนึง่ ทีช่ ว่ ยให้องค์ความรูใ้ นเรือ่ งประวัตศิ าสตร์
การเมืองท้องถิ่นมีความสมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ศึกษาจากหลักฐานและเอกสารต่างๆ ดังนี้ 1) สัมภาษณ์บุคคลส�ำคัญของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษและประชาชนทั่วไป 2) เอกสารวิชาการ เช่น หนังสือ หรืองานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และ 3) รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
กลุ ่ ม การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ในเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษตั้ ง แต่ พ.ศ.
2523-2550
เทศบาลเมืองศรีสะเกษก่อนที่จะมีการแข่งขันในลักษณะของการเลือกตั้ง
นั้น ต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีจะมาจากการแต่งตั้ง จนกระทั่งรูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้พฒ
ั นาให้ประชาชนมีสทิ ธิใ์ นการออกเสียงเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร
งานในเทศบาลได้ การเมืองในระดับเทศบาลของจังหวัดศรีสะเกษจึงเริม่ มีการจัดตัง้
กลุ่มการเมืองขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา โดยมีกลุ่มการเมืองทั้งสิ้น 5 กลุ่ม
คือ กลุ่มหมอแพง กลุ่มมิตรประชา กลุ่มพลังมวลชน กลุ่มรักศรีสะเกษ และ
กลุ่มลูกแม่ศรีปี 2000 ตามล�ำดับ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีประวัติความเป็นมาดังนี้
1. กลุ่มหมอแพง3 จากการสัมภาษณ์ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือมีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิน่ ในระดับเทศบาลเมืองศรีสะเกษหลายท่าน ท�ำให้
ทราบว่ากลุ่มการเมืองท้องถิ่นในระดับเทศบาลกลุ่มแรกของจังหวัดศรีสะเกษคือ
กลุ่มหมอแพง ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2523 หัวหน้ากลุ่มคือ นายแพง
กลางเมืองหรือที่ประชาชนเรียกติดปากว่า “หมอแพง” นายแพง กลางเมืองไม่ได้
ในกรณีของกลุ่ม “หมอแพง” นั้นข้อจ�ำกัดใหญ่ของการศึกษาในครั้งนี้ก็คือ มีข้อมูลค่อนข้างน้อยและ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์กจ็ ะมีเนือ้ หาทีใ่ กล้เคียงกัน ไม่มคี วามแปลกใหม่หลากหลาย อันเนือ่ งมาจาก
ไม่มีผู้ใดเขียนบันทึกเรื่องราวหรือเก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้และทุกคนมีความคิดเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับ
การเมืองท้องถิ่นในลักษณะนี้ คงจะไม่มีผู้ใดให้ความสนในศึกษาวิจัย ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงค่อนข้างน้อย
และเลือนลางไปตามกาลเวลา เพราะฉะนัน้ ในบางประเด็นจึงเป็นการสันนิษฐานตามความน่าจะเป็นของ
ผู้วิจัยเอง แต่ทั้งนี้ก็อิงอยู่บนฐานของข้อมูลสัมภาษณ์เป็นส�ำคัญ
3
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จบการศึกษาทางด้านการแพทย์แต่อย่างใด โดยอาชีพพืน้ เพก่อนมาเปิดคลินกิ ฉีดยา
รั ก ษาคนไข้ คื อ การเป็ น ครู หลั ง จากนั้ น จึ ง ศึ ก ษาด้ ว ยตนเองทางด้ า นแพทย์
แผนโบราณแล้วสอบใบประกอบโรคศิลป์ได้ จึงได้รบั อนุญาตจากสาธารณสุขจังหวัด
ให้เปิดคลินิก อันน�ำมาซึ่งชื่อเรียกขานของคนทั่วไปว่า “หมอแพง” (สมบูรณ์
กลางเมือง, 2556)
หมอแพงเป็นบุคคลทีป่ ระชาชนรักใคร่และให้การเคารพเนือ่ งจากเป็นหมอ
ใจบุญ ภาพความเป็นหมอใจบุญอาจจะเห็นได้จากค�ำบอกเล่าที่ตรงกันของบุคคล
หลายท่ า นที่ ก ล่ า วเป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า “คนเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป ่ ว ยก็ ไ ปพึ่ ง พาท่ า น
คุณหมอแพงรักษา 10 บาททุกโรค หมอแพงยาถูก ชื่อแพงเฉยๆ แต่ยาถูก ก็ต้อง
ยอมรับความนิยมส่วนตัวของแกเยอะในระดับคนรุน่ เก่าๆ” (ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ,
2553) ดั ง นั้ น เมื่ อ นายแพงตั้ ง กลุ ่ ม การเมื อ งขึ้ น มาเพื่ อ ลงสมั ค รเป็ น สมาชิ ก
สภาเทศบาลจึงได้รบั เลือกตัง้ ให้เข้ามาบริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อย่างไรก็ตาม
กลุม่ หมอแพงก็มบี ทบาททางการเมืองอยูเ่ พียง 3 ปี เท่านัน้ เนือ่ งจากใน  พ.ศ. 2526
กลุม่ หมอแพงได้พา่ ยแพ้การเลือกตัง้ ให้กบั กลุม่ มิตรประชา ท�ำให้ตกเป็นฝ่ายทีม่ เี สียง
ข้างน้อยในสภา และในท้ายที่สุดกลุ่มก็ค่อยสลายตัวโดยปริยายเพราะสมาชิกไม่ได้
รับการเลือกตั้งเข้ามาให้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลอีก
2. กลุ่มมิตรประชา เป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในระดับเทศบาลที่จัดตั้ง
ขึ้นไล่เลี่ยกับกลุ่มหมอแพงในประมาณ พ.ศ. 2523 โดยมีนายสมชาย เกษชุมพล
(เจ้าของโรงหนังชุมพล) เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งเหตุผลของการก่อตั้ง
กลุม่ ของนายสมชายก็คอื มีความเห็นว่าตนมีความพร้อมทางเศรษฐกิจในระดับหนึง่
จึงต้องการรวบรวมเอาคนในท้องถิ่นมาช่วยกันพัฒนาจังหวัดของตนเอง ดังนั้นจึง
ได้ชักชวนเพื่อนฝูงจัดตั้งกลุ่มมิตรประชาขึ้นมา (ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ, 2553)
โดยเป็นคูแ่ ข่งส�ำคัญในการลงสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลกับกลุม่ หมอแพง
ใน พ.ศ. 2523 แต่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับกลุ่มหมอแพง
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของกลุ่มมิตรประชาเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526
ซึ่งกลุ่มมิตรประชาได้รับเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารงานในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
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แต่หวั หน้ากลุม่ คือ นายสมชาย เกษชุมพล ปฏิเสธไม่ดำ� รงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี
แต่ให้นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติด�ำรงต�ำแหน่งแทน

ภาพที่ 1 นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ (นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษคนปัจจุบัน
2556)
ที่มา : http://www.musisaket.go.th

3. กลุ ่ ม พลั ง มวลชน เป็ น กลุ ่ ม การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ในระดั บ เทศบาล
กลุ่มเล็กๆ ที่เกิดจากการรวมตัวของทีมทนายที่มีหัวก้าวหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นคน
เดือนตุลา ผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม คือ นายบุญรวม จันทะมาศ กลุ่มพลังมวลชนเป็น
กลุ่มที่แยกตัวออกมาจากกลุ่มมิตรประชาในประมาณ พ.ศ. 2534 โดยเหตุผลของ
การรวมตัวกันของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นนี้ นายบุญรวมกล่าวว่า “ครั้งแรกก็ว่าจะไม่
ตัง้ กลุม่ หรอก ว่าจะเลิกเล่นหรือไม่กไ็ ปสมัคร สจ. แต่มเี พือ่ นบางคนอยากให้ตงั้ กลุม่
สู้กับพ่อค้าเนื่องจากผมไม่ลงรอยกับพ่อค้า แต่จริงๆ แล้วในจุดนั้นไม่ใช่จุดหลัก
เพราะผมคิดว่าการเมืองน่าจะเป็นเรือ่ งของประชาชน นักการเมืองน่าจะมีสว่ นเข้าไป
สร้างท้องถิน่ อุทศิ ตนให้ทอ้ งถิน่ อย่างเต็มตัว อันนีเ้ ป็นมูลเหตุปจั จัยหลัก ทีท่ �ำให้ผม
ตั้งกลุ่มขึ้นมา” (บุญรวม จันทะมาศ, 2553) อย่างไรก็ตาม กลุ่มพลังมวลชนก็ไม่ได้
เป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทโดดเด่นแต่อย่างใด และเมื่อพ่ายแพ้ใน
การเลือกตั้งก็ได้สลายตัวไปในที่สุด
4. กลุ่มรักศรีสะเกษ กลุ่มการเมืองท้องถิ่นนี้ก่อตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.
2538 โดยคหบดีชื่อ นายตั๋น (ไม่สามารถทราบชื่อและสกุลจริงได้ เนื่องจาก
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ผู้ให้ข้อมูลไม่มีผู้ใดจ�ำชื่อจริงของนายตั๋นได้) ซึ่งแต่เดิมนั้นนายตั๋นก็เป็นสมาชิก
เทศบาลทีส่ งั กัดอยูใ่ นกลุม่ มิตรประชา แต่ระยะหลังดูเหมือนว่าจะถูกกีดกันออกจาก
กลุม่ ดังนัน้ นายตัน๋ จึงได้ปรึกษาหารือกับเพือ่ นทีม่ คี วามคิดเห็นทางการเมืองคล้ายๆ
กันเพือ่ ทีจ่ ะจัดตัง้ กลุม่ ทางการเมืองท้องถิน่ ขึน้ มา โดยมุง่ หวังอยากให้เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษมีฝา่ ยค้านขึน้ มาบ้าง เมือ่ มีการวางแนวทางของกลุม่ อย่างคร่าวๆ แล้วทาง
กลุ่มมีนโยบายอยากให้หัวหน้ากลุ่มเป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์ดี มีความน่าเชื่อถือ
พอที่จะชูขึ้นมาเป็นคู่แข่งขันกับนายฉัฐมงคลได้ จึงได้ไปทาบทาม นายแพทย์ไสว
เมืองไทย อดีตสาธารณสุขจังหวัดให้มาเป็นหัวหน้ากลุ่มโดยมีนายตั๋นเป็นนายทุน
ที่ส�ำคัญและประสานงานในการเตรียมการเลือกตั้ง
5. กลุ่มลูกแม่ศรีปี 2000 เป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่ปรากฏตัวขึ้นใน
การเลือกตั้งเมื่อครั้ง พ.ศ. 2542 ซึ่งคงจะจัดตั้งขึ้นภายหลังจากที่กลุ่มรักศรีสะเกษ
สลายตัวไป โดยเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ให้ชาวเมืองศรีสะเกษในเขตเทศบาล
ผ่านนโยบายส�ำคัญ 6 ข้อ เช่น การพัฒนาคุณภาพคน โดยการพัฒนาการศึกษา
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเข้าสูม่ าตรฐานสากล ส่งเสริมพัฒนา และรักษาสิง่ แวดล้อม
โดยพัฒนาระบบระบายน�้ำ  และการบ�ำบัดน�้ำเสีย ทั้งนี้เหล่าบรรดาผู้สมัครมาจาก
หลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทนายความ อาจารย์ อดีตผู้จัดการธนาคาร รวมไป
ถึ ง นายอรรถสิ ท ธิ์ คู ร านา อดี ต สมาชิ ก คนส� ำ คั ญ ของกลุ ่ ม รั ก ศรี ส ะเกษด้ ว ย
อย่างไรก็ตาม กลุม่ ลูกแม่ศรีปี 2000 ก็ไม่ได้มคี วามโดดเด่นและได้รบั เลือกตัง้ ให้เข้า
มามีบทบาทในสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษแต่อย่างใด

การต่อสู้และแข่งขันของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษตั้งแต่ พ.ศ. 2523-2550
การต่อสูแ้ ละแข่งขันทางการเมืองของกลุม่ การเมืองท้องถิน่ ในระดับเทศบาล
ของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2523-2550 นั้น อาจจะแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2523-2526 : การต่อสูแ้ ละแข่งขันระหว่างกลุม่ หมอแพง
และกลุ่มมิตรประชา
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557
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ในช่วงระยะเวลา 3 ปีนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มี
บทบาทในการต่อสู้แข่งขันกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหมอแพงและกลุ่มมิตรประชา โดย
พบว่าประชาชนจะให้ความนิยมในกลุม่ หมอแพงมากกว่า ซึง่ ความนิยมส่วนหนึง่ นัน้
คงมาจากตัวของหมอแพงเองทีเ่ ป็นทีร่ กั ใคร่ของประชาชน อันเนือ่ งมาจากเป็นหมอ
ผู้ที่ช่วยเหลืออุทิศตนและรักษาพยาบาลให้กับคนไข้ในราคาที่ถูก ดังนั้นเมื่อหันมา
สนใจทางการเมืองโดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
และจัดตั้งกลุ่มการเมืองขึ้น จึงได้รับการสนับสนุนจากชาวศรีสะเกษเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ในส่วนของทีมผู้บริหารเองผู้วิจัยสันนิษฐานว่า คงจะเป็นปัจจัยเสริมที่
ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท�ำให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน กล่าวคือ รองนายก
เทศมนตรีของหมอแพงบางคนจะเป็นบุคคลที่ผ่านการเล่าเรียนทางธรรมมาจนได้
เป็น “มหา” (ทองอินทร์ อุทธิเสน, 2556) ซึ่งการเป็น “มหา” นี้ คงเป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งที่ท�ำให้ผู้คนไว้วางใจในการมีศีลธรรมและเป็นคนดีของทีมผู้บริหารของ
กลุ่มหมอแพงด้วย จากปัจจัยดังกล่าวจึงน่าที่จะท�ำให้กลุ่มมิตรประชา ซึ่งเป็นคู่แข่ง
ส�ำคัญไม่สามารถโค่นล้มกลุ่มหมอแพงลงได้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ต่อสู้แข่งขันกัน
ใน พ.ศ. 2526 ได้เกิดเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้การเมืองท้องถิน่ ระดับเทศบาลของ
จังหวัดศรีสะเกษมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ในปีดังกล่าวนี้ มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้กลุ่มหมอแพงที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนชาวศรีสะเกษประสบความพ่ายแพ้ให้กับกลุ่มมิตรประชา ซึ่งสาเหตุของ
ความพ่ายแพ้นั้นผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่าน ให้ข้อสันนิษฐานที่ตรงกันว่าอาจจะเกิด
จากสมาชิกในกลุ่มหมอแพงไม่มีความน่าสนใจเท่ากับผู้สมัครของอีกฝั่งหนึ่ง และ
เงินทุนของกลุ่มหมอแพงเองก็มีไม่มากพอ จึงท�ำให้กลุ่มมิตรประชากลายมาเป็น
กลุ ่ ม การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ในระดั บ เทศบาลที่ ผู ก ขาดอ� ำ นาจและเข้ า มามี บ ทบาท
บริหารงานของเทศบาลเพียงกลุ่มเดียว
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2526-2538 : ยุคสมัยของการ “ไร้คู่แข่งขันที่น่ากลัว”
ของกลุ่มมิตรประชา
ระยะเวลา 12 ปี หรือประมาณ 3 สมัยของการบริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ของกลุ่มมิตรประชาในช่วงนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปอย่าง “ไร้คู่แข่งขันที่น่ากลัว”
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557
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ภายใต้การบริหารงานของนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ ทีถ่ กู ผลักดันให้ขนึ้ มาด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีแทนนายสมชาย เกษชุมพล หัวหน้ากลุ่มตัวจริง ซึ่ง
นายฉัฐมงคลก็สามารถบริหารงานมาได้อย่างราบรืน่ ตลอดระยะเวลาทีด่ �ำรงต�ำแหน่ง
ส�ำหรับสมาชิกคนอืน่ ๆ ของกลุม่ มิตรประชา จากการสัมภาษณ์ ในประเด็น
เกี่ยวกับฐานะและบทบาทภายในกลุ่ม ท�ำให้ทราบว่าสมาชิกที่มีบทบาทเด่นรองลง
มาจากนายฉัฐมงคลจะได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมี
ทั้งสิ้น 3 คนด้วยกัน โดยสมาชิกทั้ง 3 คนนี้อาจกล่าวได้ว่ามีฐานะเป็นรองหัวหน้า
กลุ่มมิตรประชาด้วย แต่ถ้าพูดถึงอ�ำนาจ บทบาท และบารมีแล้วไม่สามารถสู้นาย
ฉัฐมงคลได้ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากนายฉัฐมงคลได้สร้างผลงานเป็นที่โดดเด่นถูกใจ
ประชาชนในลั ก ษณะของการเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารที่ “พึ่ ง ได้ ใจถึ ง ” มาโดยตลอด
(นิโรจน์ ธรรมรส, 2557)
ภายหลังจากหมดวาระลงใน พ.ศ. 2528 นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติและ
กลุ่มมิตรประชาลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยถัดมา คือ พ.ศ. 2529 โดยการลงเลือกตั้ง
ครั้งนี้ นายฉัฐมงคลได้รับเลือกตั้งและก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มมิตรประชาอย่าง
เต็มตัว อาจกล่าวได้ว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงส�ำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม
มิตรประชา ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2523
ใน พ.ศ. 2534 กลุ่มมิตรประชาเริ่มถูกท้าทาย โดยมีสมาชิกกลุ่มมิตรประชา
บางคนได้แยกตัวออกไปตัง้ กลุม่ การเมืองท้องถิน่ ขึน้ ใหม่เพือ่ แข่งขันกับกลุม่ มิตรประชา
ภายใต้ชื่อ กลุ่มพลังมวลชน แต่การตั้งกลุ่มดังกล่าวไม่ได้หวังผลในการเลือกตั้งแต่
อย่างใดเพียงแต่เป็นการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อ “ต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่น” เท่านั้น
ผลการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2534 ที่กลุ่มมิตรประชามีกลุ่มพลังมวลชนเป็น
คูแ่ ข่งนัน้ ปรากฏว่า กลุม่ มิตรประชายังคงรักษาทีน่ งั่ ในสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ไว้อย่างเหนียวแน่น และนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติยังคงด�ำรงต�ำแหน่งนายก
เทศมนตรีต่อไป จนถึง พ.ศ. 2538 อย่างไรก็ตาม นายบุญรวม จันทะมาศ ได้กล่าว
ถึงผลพวงของการจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชนไว้ว่า ได้สร้างแรงกระตุ้นทางการเมืองให้
เกิดขึน้ กับจังหวัดศรีสะเกษอย่างหนึง่ คือ “ความพ่ายแพ้ในครัง้ นี้ ท�ำให้ชาวศรีสะเกษ
ได้บทเรียน ท�ำให้มีกลุ่มหมอไหวขึ้นมา” (บุญรวม  จันทะมาศ, 2553) นัยของค�ำพูด
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557

197

198 Journal of Mekong Societies
ดังกล่าวคงจะเป็นการสะท้อนให้เห็นความคิดของชาวศรีสะเกษว่าเริ่มต้องการที่จะ
ให้มกี ลุม่ การเมืองท้องถิน่ อืน่ เข้าไปคานอ�ำนาจหรือ “เป็นฝ่ายค้าน” กลุม่ มิตรประชา
บ้าง ไม่ใช่เป็นการบริหารผูกขาดอ�ำนาจอยู่เพียงฝ่ายเดียวดังที่เป็นมาหลายต่อหลายปี
ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2538-2541 : ยุคสมัยของ “การมีคู่แข่งที่น่ากลัว”
ของกลุ่มมิตรประชา
ในช่วงระยะเวลานี้ อาจกล่าวได้ว่าการเมืองท้องถิ่นในระดับเทศบาลเมือง
ศรี ส ะเกษเป็ น ช่ ว งที่ มี บ รรยากาศการแข่ ง ขั น กั น อย่ า งเข้ ม ข้ น และรุ น แรงที่ สุ ด
กล่าวคือ มีการฟ้องร้องกัน (ข้อหาหมิ่นประมาท) ในการแข่งขันเลือกตั้งใน พ.ศ.
2538 ซึ่งโดยปกติแล้วบรรยากาศการเลือกตั้งในระดับเทศบาลของศรีสะเกษนั้น
จะไม่มีความรุนแรงถึงระดับนี้ และในปีนี้เป็นปีที่ตามสายตาของชาวศรีสะเกษเอง
มองว่า กลุ่มมิตรประชามีคู่แข่งทางการเมืองที่น่ากลัวที่สุดคือ กลุ่มรักศรีสะเกษ
น�ำโดยนายแพทย์ไสว เมืองไทย
ถึงแม้ในมุมมองของชาวศรีสะเกษจะมองว่านายแพทย์ไสว คือคู่แข่งที่
น่ากลัวและสมน�้ำสมเนื้อกับนายฉัฐมงคลก็ตาม แต่ในสายตาของนายฉัฐมงคลเอง
เขากลับมั่นใจในฐานเสียงของกลุ่มตน และมองว่าไม่มีใครน่ากลัวในการเลือกตั้งแต่
ละครั้ง เพราะ “จริงๆ ผมไม่คิดว่าเป็นคู่แข่งนะ ตอนนั้นน่ะชาวบ้านเขาก็พูดมาอยู่
อย่างหนึ่งว่า เขาอยากจะมีฝ่ายค้าน เขาก็ยอมรับในการท�ำงานของเราแต่อยากให้
มีฝ่ายค้านบ้าง คือท�ำงานถ้าไม่มีฝ่ายค้านเลยก็เหมือนไม่มีกระจกส่องให้เรา
เห็นตัวเราเอง” (ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ, 2553)
อย่างไรก็ตาม “กลุม่ รักศรีสะเกษ” ก็ได้พสิ จู น์ให้เห็นถึงความน่ากลัวในการ
เป็นคู่แข่งกับกลุ่มมิตรประชาได้อย่างชัดเจน โดยจะเห็นได้จากผลการเลือกตั้ง
ใน พ.ศ. 2538 ที่กลุ่มรักศรีสะเกษสามารถเข้ามามีที่นั่งในสภาเทศบาลฯ ได้ถึง 7
ที่นั่ง จาก 18 ที่นั่ง (โดยปกติกลุ่มมิตรประชาจะได้รับการเลือกตั้งอยู่ที่ประมาณ 15
ที่นั่ง ส่วนที่เหลือจะเป็นผู้สมัครอิสระที่สามารถสอดแทรกเข้ามาได้) ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ.
2526 เป็นต้นมา กลุม่ มิตรประชาไม่เคยสูญเสียทีน่ งั่ ให้กบั คูแ่ ข่งในจ�ำนวนทีม่ ากเท่า
การเลือกตัง้ ครัง้ นี้ การทีผ่ ลการเลือกตัง้ ปรากฏออกมาในลักษณะดังกล่าว อาจเนือ่ ง
มาจากความต้องการของชาวศรีสะเกษที่อยากให้มี “ฝ่ายค้าน” ในสภาเทศบาลฯ บ้าง
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รวมไปถึงกลยุทธ์ในการจัดตัง้ กลุม่ และเลือกหัวหน้ากลุม่ ทีม่ ภี าพลักษณ์ดใี ห้เป็นผูน้ ำ�
ในการต่ อ สู ้ กั บ กลุ ่ ม มิ ต รประชาของทางกลุ ่ ม รั ก ศรี ส ะเกษ ดั ง นั้ น จึ ง ท� ำ ให้ ก าร
บริหารงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษใน พ.ศ. 2538-2543 มีลักษณะของการมี
ฝ่ายค้านเกิดขึ้น
การท�ำงานฝ่ายค้านของกลุ่มรักศรีสะเกษนั้นในช่วง พ.ศ. 2538-2541 นั้น
จากการให้สัมภาษณ์ของอดีตสมาชิกกลุ่มรักศรีสะเกษ ได้ให้ข้อมูลว่ามีความ
เข้มแข็งในระดับหนึ่ง โดย “ในช่วงที่ท�ำหน้าที่เขาก็เป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะหมอไหวในสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือ ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็ค้านตลอด” (สากล ชัยชาญ, 2553) แต่เมื่อนายแพทย์
ไสว เมืองไทยได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ใน พ.ศ. 2541 ก็ดูเหมือน
ว่าจะเหลือสมาชิกของกลุ่มรักศรีสะเกษเพียง 1-2 คนเท่านั้น คือ นายชูเกียรติ
ลิขสิทธิ์ และนายอรรถสิทธิ์ คูรานา ที่ท�ำหน้าที่ฝ่ายค้าน แต่ก็เป็นไปในลักษณะ
ทีไ่ ม่เข้มแข็งเท่าทีค่ วรดังจะเห็นได้จากการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษในช่วง
พ.ศ. 2541 สมาชิกของกลุม่ รักศรีสะเกษทีแ่ สดงบทบาทในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นมีเพียงนายอรรถสิทธิ์ คูรานา โดยเรื่องที่อภิปราย เช่น การซักถามเกี่ยวกับ
งบประมาณทีใ่ ช้ในการเลือกตัง้ สภาเทศบาลแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง (รายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541)
ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ดุเดือดหรือรุนแรงที่พอจะท�ำให้เกิดความสั่นคลอนในสภา
แต่อย่างใด
ในท้ายทีส่ ดุ กลุม่ รักศรีสะเกษก็ไม่สามารถทีจ่ ะพัฒนากลุม่ ให้เป็นทางเลือก
ของคนศรีสะเกษได้ด้วยปัจจัยที่ส�ำคัญคือ การขาดนายทุนคนส�ำคัญของกลุ่มไป
เนื่องจากประมาณ พ.ศ. 2540 นายตั๋นแกนน�ำคนส�ำคัญได้เสียชีวิตลงและไม่มี
นายทุนคนใดเข้ามาเสนอตัวเป็นนายทุนของกลุ่มต่อ จึงท�ำให้ทางกลุ่มขาดเงินทุน
ในการด�ำเนินกิจกรรม และหลังจากนั้นไม่นานนายแพทย์ไสวก็ได้ตัดสินใจลาออก
จากหัวหน้ากลุ่ม จึงท�ำให้กลุ่มรักศรีสะเกษค่อยๆ คลายและสลายตัวไปในที่สุด
โดยสมาชิกบางคนก็หันไปสังกัดกับกลุ่มมิตรประชาและบางคนก็เลิกเล่นการเมือง
ในระดับท้องถิ่นไป (สากล ชัยชาญ, 2553)
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ภายหลังจาก “กลุ่มรักศรีสะเกษ” ได้สลายตัวไป ก็มีความพยายามในการ
จัดตั้งกลุ่มทางการเมืองขึ้นมาแข่งขันกับกลุ่มมิตรประชาอีกครั้ง คือ กลุ่มลูกแม่ศรี
ปี 2000 แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ ส่งผลให้กลุ่มมิตรประชากลาย
เป็นกลุม่ การเมืองเดียวทีผ่ กู ขาดอ�ำนาจการบริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษอยูจ่ นถึง
ปัจจุบัน ซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2555) นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
ก็ยังคงได้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกหนึ่งสมัยแบบไร้คู่แข่ง แต่อย่างไรก็ตาม
การปรากฏตัวขึ้นของ “กลุ่มรักศรีสะเกษ” ก็คงพอจะใช้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความกระตือรือร้นทางการเมืองของชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ต้องการจะให้มีตัวแทน
ทีจ่ ะเข้าไปคานอ�ำนาจการบริหารงานของกลุม่ มิตรประชาไม่ให้เกิดการผูกขาดทีม่ าก
จนเกินไปในระดับหนึ่งได้
นอกจาก “กลุ่มรักศรีสะเกษ” ที่เป็นคู่แข่งขันทางการเมืองที่ส�ำคัญแล้ว
“กลุ่มมิตรประชา” ยังมีคู่แข่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็น “ม้ามืด” ที่สามารถฝ่าด่านการเลือกตั้ง
เข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้อีก 1 คน คือ นายสมัย บ�ำรุงกิจ
นายสมัย บ�ำรุงกิจ เป็นผู้สมัครอิสระลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษใน พ.ศ. 2538 พร้อมกับกลุม่ มิตรประชาและกลุม่ รักศรีสะเกษ
แต่ไม่ได้สังกัดกลุ่มการเมืองท้องถิ่นแต่อย่างใด ซึ่งสาเหตุของการลงสมัครรับเลือก
ตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษมาจากความต้องการที่จะใช้ความรู้ที่ได้
ร�ำ่ เรียนมามาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดของตนเองหลังจากทีไ่ ด้ไปท�ำงานทีต่ า่ งจังหวัด
เป็นเวลานาน (สมัย บ�ำรุงกิจ, 2556)
การลงสมัครรับเลือกตัง้ ของนายสมัย บ�ำรุงกิจในครัง้ นี้ กล่าวได้วา่ ไม่มผี ใู้ ด
คาดคิดว่าเขาจะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาท� ำหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษแต่อย่างใด นายสมัยจึงเป็นเพียง “ไม้ประดับ” ในสายตาของประชาชน
ชาวศรีสะเกษผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น ความคิดเห็นดังกล่าวท�ำให้เกิดการพนันขัน
ต่อขึน้ ในหมูน่ กั พนันว่านายสมัยไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั การเลือกตัง้ อย่างแน่นอน โดย
มีการต่อรองกันในอัตราที่สูงประมาณ 50 ต่อ 100,000 (อัตราต่อรองในขณะนั้น)
เมื่อเกิดการต่อรองเกิดขึ้นทางฝ่ายที่เชียร์ “มวยรอง” อย่างนายสมัย จึงได้ช่วยกัน
หาเสียงให้นายสมัยไปโดยปริยาย โดยหวังว่าจะพลิกกลับมาเอาชนะการพนันขันต่อ
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ในครั้งนี้ได้ ซึ่งผลที่ออกมาก็สร้างความประหลาดใจให้กับชาวศรีสะเกษอยู่ไม่น้อย
เพราะปรากฏว่านายสมัยได้คะแนนเสียงมาเป็นล�ำดับที่ 9 (สมัย บ�ำรุงกิจ, 2556)
โดยได้คะแนนทั้งสิ้น 5,177 คะแนน4 (แบบรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
ผลการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2538 จึงท�ำให้สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษเกิด
“ปรากฏการณ์” ของการมีฝ่ายรัฐบาล (กลุ่มมิตรประชา) และฝ่ายค้าน (กลุ่มรัก
ศรีสะเกษและนายสมัย บ�ำรุงกิจ) ที่มีเสียงในสภาที่ใกล้เคียงกันเป็นครั้งแรก
(ประพันธ์ ดอกไม้, 2556)

ภาพที่ 2 เอกสารหาเสียงของกลุ่มมิตรประชา

ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2542-2550 : ยุคสมัยของ “การไร้คู่แข่งที่น่ากลัว”
อีกครั้งของกลุ่มมิตรประชา
ภายหลังจากหมดวาระการบริหารงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษภายใต้
ลักษณะของการมีฝ่ายค้านที่มีเสียงในสภาที่ใกล้เคียงกันใน พ.ศ. 2541 แล้ว
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษใน พ.ศ. 2538 ผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุด 5 ล�ำดับแรก
ได้แก่ นายมงคล อังคสกุลเกียรติ 7,725 คะแนน (กลุ่มมิตรประชา) นายไสว เมืองไทย 6,873 คะแนน
(กลุ่มรักศรีสะเกษ) นายสมพงษ์ เกษชุมพล 6,078 คะแนน (กลุ่มมิตรประชา) นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
5,883 คะแนน (กลุ่มมิตรประชา) และนายมาโนช มหาสุวีระชัย 5,879 คะแนน (กลุ่มมิตรประชา)
4
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นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติและกลุม่ มิตรประชา ก็ลงสมัครรับเลือกตัง้ ในต�ำแหน่ง
นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษอี ก สมั ย ในยุ ค นี้
(2542-2550) อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มมิตรประชา มีการต่อสู้แข่งขันกับคู่ต่อสู้ทางการ
เมืองแบบพอเป็นพิธีเท่านั้น ไม่มีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นใดที่ดูจะมีความเข้มแข็งและ
น่ากลัวเท่ากลุ่มรักศรีสะเกษที่จะพัฒนาตัวหรือสร้างความเป็นคู่แข่งที่ชัดเจนให้กับ
กลุ่มมิตรประชาได้ โดยเฉพาะต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีนั้นไม่มีใครเสนอตัวขึ้นมา
เป็นคู่แข่งของนายฉัฐมงคลเลย
การต่อสูแ้ ข่งขันกับคูต่ อ่ สูท้ างการเมืองแบบพอเป็นพิธขี องกลุม่ มิตรประชา
นั้นเกิดขึ้นในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 โดยอาจจะเห็นได้จากการพยายามในการจัด
ตัง้ กลุม่ การเมืองท้องถิน่ กลุม่ ใหม่ขนึ้ มาแทนกลุม่ รักศรีสะเกษ เพือ่ เสนอตัวเป็นทาง
เลือกใหม่ให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกษคือ กลุ่มลูกแม่ศรีปี 2000 แต่กลุ่มการเมือง
ท้องถิ่นนี้ก็ไม่ได้สร้างความน่าสนใจหรือความแปลกใหม่อะไรได้มากพอที่จะท�ำให้
กลุม่ มิตรประชาสัน่ สะเทือนได้ ดังนัน้ กลุม่ แม่ศรีปี 2000 จึงเป็นคูแ่ ข่งทีไ่ ม่ได้มคี วาม
น่ากลัวส�ำหรับกลุม่ มิตรประชา โดยผูว้ จิ ยั สันนิษฐานว่ากลุม่ การเมืองท้องถิน่ นีค้ งจะ
มีลกั ษณะคล้ายๆ กับกลุม่ พลังมวลชนทีเ่ คยจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ หวังจะเข้ามามีทนี่ งั่ ในสภา
ให้เกิดลักษณะฝ่ายค้านขึ้นบ้างเท่านั้น และคงเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ
ไม่ได้มีจุดมุ่งหวังทางการเมืองที่ชัดเจนและแน่นอนแต่อย่างใด ที่ส�ำคัญคือกลุ่มลูก
แม่ศรีปี 2000 คงเป็นกลุ่มการเมืองที่ไม่มีความโดดเด่นพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของกลุ่ม
มิตรประชาได้เนือ่ งจาก เมือ่ สอบถามบรรดาผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แล้วสังเกตได้วา่ ไม่มผี ใู้ ด
มีความทรงจ�ำหรือเอ่ยถึงกลุ่มการเมืองนี้เลย
ความต่างของกลุ่มพลังมวลชนและกลุ่มลูกแม่ศรีปี 2000 น่าจะอยู่ที่
ความพ่ายแพ้ของกลุ่มพลังมวลชน “ท�ำให้ชาวศรีสะเกษได้บทเรียน ท�ำให้มีกลุ่ม
หมอไหวขึ้นมา” (บุญรวม จันทะมาศ, 2553) แต่ความพ่ายแพ้ของกลุ่มลูกแม่ศรีปี
2000 ไม่ได้กระตุ้นชาวศรีสะเกษให้คิดที่จะจัดตั้งกลุ่มการเมืองขึ้นมาต่อสู้กับกลุ่ม
มิตรประชาอีก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความคิดเห็ นของคนส่ วนใหญ่ในจั งหวัด
ศรีสะเกษที่มองว่า “ตั้งขึ้นมาก็สู้ไม่ได้” ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่ พ.ศ. 2542
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษก็ ไ ม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ขึ้ น มาแข่ ง ขั น กั บ กลุ ่ ม
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มิตรประชาแต่อย่างใด คงจะมีเพียงแต่การแข่งขันของผู้สมัครอิสระเท่านั้นที่ลุกขึ้น
มาเป็นคู่ต่อสู้ของกลุ่มมิตรประชา
ส�ำหรับผู้สมัครอิสระการที่จะฝ่าด่านเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปได้ยากและมีโอกาสน้อย ซึง่ ถ้าพิจารณาจากลักษณะหรือ
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครอิสระทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ เข้ามาโดยไม่ได้สงั กัดกลุม่ มิตรประชา
แล้ว จะพบว่าผู้สมัครท่านนั้นจะต้องเป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนในชุมชน
นั้นมากพอสมควรจึงจะ “สอบผ่าน” ตัวอย่างของผู้สมัครอิสระที่ได้รับการเลือกตั้ง
เข้าไปท�ำหน้าที่ในสภาฯ เช่น นายนิโรจน์ ธรรมรส เป็นต้น
ในส่ ว นของวิ ธี ก ารเอาชนะคู ่ ต ่ อ สู ้ ท างการเมื อ งของกลุ ่ ม มิ ต รประชา
ทัง้ 4 ช่วงเวลาตามทีไ่ ด้กล่าวถึงไปแล้วนัน้ เรือ่ งของการซือ้ เสียง จากการสัมภาษณ์
สอบถาม กล่าวได้ว่าเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีการทุ่มเงินซื้อเสียงหรือแข่งขันกันใน
ประเด็นนีอ้ ย่างรุนแรง แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าการซือ้ เสียงในการเลือกตัง้ ทีเ่ ทศบาล
เมืองศรีสะเกษจะไม่เกิดขึน้ เลย เพียงแต่เป็นการซือ้ เสียงแบบเล็กๆ น้อยๆ โดยมาก
จะเป็นการแจกสิ่งของ เช่น การแจกไข่ไก่หรือการแจกเนื้อหมู ซึ่งการแจกสิ่งของ
ดังกล่าวนีก้ เ็ ป็นการแจกในนามส่วนตัวของสมาชิกในกลุม่ บางคน เพือ่ ป้องกันไม่ให้
ตนเอง “สอบตก” (นิโรจน์ ธรรมรส, 2557) แต่การซื้อเสียงหรือแจกของในนาม
กลุม่ มิตรประชานัน้ ไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนจะมีกเ็ พียงแค่คำ� ร�ำ่ ลือ (ประดิษฐ์
ศิลาบุตร, 2557)
สาเหตุของการทีก่ ลุม่ มิตรประชาไม่มกี ารซือ้ เสียงนัน้ ตามมุมมองของผูใ้ ห้
ข้อมูลเห็นว่า อาจจะเนือ่ งมาจากบารมี ความนิยมชมชอบและการยอมรับในตัวนายก
เทศมนตรีเกี่ยวกับผลงานต่างๆ ที่ได้สร้างมาโดยตลอดมีอยู่สูงในเขตเทศบาล
จึงไม่มีความจ�ำเป็นในการซื้อเสียง (นิโรจน์ ธรรมรส, 2557) และประชาชนบางคน
ก็ให้ความคิดเห็นว่า กลุ่มมิตรประชาเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นกลุ่มเดียวที่ผูกขาด
อ�ำนาจในเทศบาลเมืองศรีสะเกษอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์ที่จะ
ซื้อเสียงให้กลุ่มเสียชื่อและเสียค่าใช้จ่าย
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดคงพอจะท�ำให้เห็นภาพการต่อสูแ้ ละแข่งขันของกลุม่
การเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2523-2550 ได้ชัดเจนใน
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ระดับหนึ่ง โดยกลุ่มมิตรประชาคือตัวแสดงหลักที่มีบทบาทโดดเด่นและโลดแล่น
อยู่ในสภาฯ มาเป็นระยะเวลานานภายใต้การน�ำของนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการสมัครหรือเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลเองก็ดี รวมไปถึงผูท้ สี่ นใจติดตามการเมืองในระดับเทศบาลนัน้ พอทีจ่ ะสรุป
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ “กลุ่มมิตรประชา” ผูกขาดอ�ำนาจการบริหารงานของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษได้เป็นระยะเวลานานดังจะได้อภิปรายในรายละเอียดของหัวข้อ
ถัดไปดังนี้

ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ “กลุม่ มิตรประชา” สามารถรักษาฐานอ�ำนาจในเทศบาล
เมืองศรีสะเกษได้อย่างยาวนาน
ในเรื่ อ งของการเมื อ งมั ก จะมี ค วามไม่ แ น่ น อนอยู ่ เ สมอ แต่ ส� ำ หรั บ
“กลุ่มมิตรประชา” นั้น ความผันผวนทางการเมืองหรือคู่แข่งที่น่ากลัวก็ไม่สามารถ
ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม มิ ต รประชามี ป ั ญ หาหรื อ สั่ น คลอนได้ ม ากนั ก ซึ่ ง สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้
กลุม่ มิตรประชามีความเข้มแข็งและรักษาฐานอ�ำนาจไว้ได้อย่างยาวนานนัน้ น่าจะมา
จากสาเหตุหลัก 3 ประการคือ
1. ความเข้มแข็งของ “กลุ่มมิตรประชา” ที่เกิดจากตัวบุคคล คือ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
“กลุ ่ ม มิ ต รประชาคื อ นายฉั ฐ มงคล นายฉั ฐ มงคลคื อ กลุ ่ ม มิ ต รประชา”
ค�ำกล่าวนี้คงไม่ใช่ค�ำกล่าวที่ดูมากเกินไปส�ำหรับการให้ค�ำอธิบายถึงความเข้มแข็ง
ของกลุ่มมิตรประชา เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของการด�ำรงอยู่ของกลุ่ม
นายฉัฐมงคลก็ได้รบั การยอมรับจากสมาชิกในกลุม่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี
มาโดยตลอด และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นายฉัฐมงคลก็มีส่วนในการสร้าง
ความนิยมให้กบั กลุม่ มิตรประชาอยูไ่ ม่นอ้ ย ดังจะเห็นได้จากค�ำสัมภาษณ์ทแี่ สดงออก
ถึ ง การยอมรั บ ในการท� ำ งานและบุ ค ลิ ก ของนายฉั ฐ มงคลในหลายแง่ มุ ม เช่ น
ความคิดเห็นจากอดีตผูส้ มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลผูห้ นึง่ ทีไ่ ด้กล่าวยอมรับ
ในการท�ำงานที่รวดเร็วและให้บริการประชาชนเป็นอย่างดีของนายฉัฐมงคลว่า
“การบริหารงานของนายกฯ นีน่ ะ่ แกเป็นคนทีว่ า่ เป็นนักบริการ” (สากล ชัยชาญ, 2553)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557

ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. 2523-2550

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านยังมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าการบริหารงาน
ในลักษณะนักบริการทีด่ ี ให้บริการได้รวดเร็วนัน้ เป็นจุดเด่นและเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้นายก
ฉั ฐ มงคลสามารถครองใจคนศรี ส ะเกษได้ อ ย่ า งเหนี ย วแน่ น เช่ น นายสมพร
จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวถึงปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
นายกฯ ฉัฐมงคลอยูใ่ นต�ำแหน่งได้นานว่ามาจาก “การเอาประชาชนเป็นทีต่ งั้ นายกฯ
คนนี้ท่านดูประชาชนเป็นที่ตั้ง ดูง่ายๆ เลยเวลาท�ำอะไรแล้วประชาชนไม่เข้าใจ
ท่านก็จะลงไปดู และแม้แต่ว่าบางเรื่องประชาชนน่าจะรับผิดชอบเอง แต่ท่านก็จะ
ดูแล คือผู้ที่ให้บริการนี่จะต้องคือผู้ผิดก่อน ท่านจะไม่เคยโทษประชาชนว่าผิด
ตรงนี้คือหัวใจ และอันที่สองคืออย่างที่บอกว่าท่านคือคนที่มีเมตตา ตั้งแต่เด็กไป
จนถึงคนแก่ คือนโยบายที่ท่านท�ำออกมามันสนองชีวิตของคนทุกคนให้ได้รับ
การดูแล” (สมพร จึงศิรกุลวิทย์, 2553)
2. ความเข้มแข็งทีเ่ กิดจากการประสานผลประโยชน์และการยอมรับ
ในตัวของนายฉัฐมงคล จากตระกูลการค้าอื่นรวมทั้งการดึงผู้สมัครอิสระ
ที่มีความโดดเด่นให้เข้ามาอยู่ในสังกัดของกลุ่มมิตรประชา
ส�ำหรับในประเด็นดังกล่าวดูเหมือนจะเกิดจากความสามารถของนายฉัฐ
มงคลเป็นส�ำคัญ กล่าวคือ นายฉัฐมงคลรูจ้ กั ทีจ่ ะดึงคนจากตระกูลใหญ่ๆ เข้ามาสังกัด
ทีม เช่น บุคคลจากตระกูลมหาสุวีระชัยซึ่งตระกูลนี้ครั้งหนึ่งเคยประสบความส�ำเร็จ
ในการเล่นการเมืองระดับชาติมาแล้ว
การยอมรับในตัวของนายฉัฐมงคล จากตระกูลการค้าอื่นก็เป็นอีกปัจจัย
ส�ำคัญหนึง่ ทีส่ ง่ เสริมให้กลุม่ มิตรประชามีความเข้มแข็ง กล่าวคือ คนจีนตระกูลใหญ่ๆ
ในจั ง หวั ด ไม่ คิ ด จะแข่ ง ขั น กั บ ตระกู ล อั ง คสกุ ล เกี ย รติ แ ละพร้ อ มจะหลี ก ทางให้
ซึง่ ตระกูลใหญ่เหล่านีค้ งจะพิจารณาเห็นว่านายฉัฐมงคลและกลุม่ มิตรประชาได้สร้าง
ฐานการเมืองไว้ได้อย่างมั่นคง ดังค�ำสัมภาษณ์ของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีท่าน
หนึ่ ง ที่ มี มุ ม มองในเรื่ อ งนี้ ว ่ า “ในศรี ส ะเกษนี้ ไ ม่ มี พ ่ อ ค้ า ที่ ขั ด แย้ ง กั น ทุ ก คน
ดูเหมือนจะเข้ากับท่านหมด ในวงการค้านะมันไม่แยกขั้วเหมือนต่างจังหวัด
เช่น สุรินทร์ หรือ อุบลฯ ท่านก็ดูเหมือนจะเป็นผู้น�ำนักธุรกิจกลายๆ” (ประพันธ์
ดอกไม้, 2556)
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นอกจากนั้นนายฉัฐมงคลยังดึงตัวผู้สมัครอิสระที่มีความโดดเด่นในแต่ละ
ครัง้ เข้ามาอยูร่ ว่ มทีมเสมอ เช่น กรณีของนายสมัย บ�ำรุงกิจ ทีล่ งสมัครในนามผูส้ มัคร
อิสระได้เพียงสมัยเดียวคือ พ.ศ. 2538 หลังจากนัน้ ในสมัยต่อมาก็ถกู เชิญให้เข้าร่วม
กลุ่มมิตรประชา ซึ่งนายสมัยก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใด เนื่องจากมองว่าการมีสังกัด
จะท�ำให้ง่ายต่อการได้รับเลือกตั้งมากกว่าที่จะลงสมัครเพียงคนเดียว
3. การสร้างและวางรากฐานทางการเมืองไว้ได้อย่างมั่นคงและ
ยาวนาน ซึ่งสิ่งที่ชี้ให้เห็นได้ชัดก็คือในระยะประมาณ 3-4 สมัยของการเลือกตั้ง
ที่ผ่านมา กลุ่มมิตรประชาได้รับการเลือกตั้งแบบยกทีมมาโดยตลอด ปรากฏการณ์
ดังกล่าวได้มสี มาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษคนหนึง่ สะท้อนความคิดเห็นว่าเป็น
ผลมาจากการสร้างและวางรากฐานทางการเมืองที่มั่นคงของนายฉัฐมงคล
หากพิจารณาถึง “จุดอ่อน” ของกลุม่ มิตรประชา คงจะอยูท่ กี่ ลุม่ มิตรประชา
ไม่มผี นู้ ำ� กลุม่ คนอืน่ ทีโ่ ดดเด่นเทียบเท่านายฉัฐมงคลได้ ทัง้ ในด้านของบารมีและการ
ยอมรับจากประชาชน และในขณะเดียวกันนายฉัฐมงคลเองก็ไม่ได้ “ปั้น” ผู้ที่จะมา
ท�ำหน้าที่แทนตนไว้เลย และมีแนวโน้มว่าเขาจะวางมือทางการเมืองในเร็ววันนี้
ดังค�ำสัมภาษณ์ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า “ถ้าหากว่าคนในกลุ่มเราใครพร้อมนะครับ
ผมก็พร้อมที่จะถอย แต่ทีนี้ก็คิดว่าอายุเราขนาดนี้ก็น่าที่จะรับใช้ได้อีกซักสมัยหนึ่ง”
(ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ, 2553) ดังนั้นด้วยปัจจัยของจุดอ่อนสองข้อที่กล่าวมา
ก็อาจมีความเป็นไปได้วา่ กลุม่ มิตรประชาทีค่ รองอ�ำนาจการผูกขาดการบริหารงาน
ในเทศบาลเมืองศรีสะเกษมาเป็นระยะเวลานานจะถูกคู่ต่อสู้โค่นล้มลงได้ แต่ทั้งนี้
ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตื่นตัวและความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงของประชาชนจังหวัด
ศรีสะเกษเองเป็นส�ำคัญ และถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงเรื่องดังกล่าวจะกลาย
เป็นต�ำนานหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ
ที่จะถูกเล่าขานและอยู่ในความทรงจ�ำของผู้คนไปอีกนาน

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นภาพการเมืองท้องถิน่ กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้
อย่างรวมๆ ในสองลักษณะใหญ่ คือ 1) การเมืองท้องถิ่นในระดับเทศบาลเมือง
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ศรีสะเกษนั้นไม่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากนัก โดย “กลุ่มมิตรประชา” เป็นกลุ่ม
การเมืองท้องถิ่นที่โดดเด่นที่สุดและสามารถรักษาฐานอ�ำนาจได้อย่างเหนียวแน่น
มั่นคงภายใต้การน�ำของนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ผู้ซึ่งมีบุคลิกเป็นผู้น�ำที่มี
ส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มมิตรประชา และเป็นผู้ที่มีลักษณะนักบริการ
ทีย่ อดเยีย่ มจน “ได้ใจ” ประชาชน และ 2) มีความพยายามในการจัดตัง้ กลุม่ การเมือง
ท้องถิ่นกลุ่มต่างๆ ขึ้นมาเพื่อต่อสู้แข่งขันกับกลุ่มมิตรประชาภายใต้ความคิดที่ว่า
ต้องการให้สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีฝา่ ยค้านบ้าง ซึง่ น่าจะเป็นสิง่ สะท้อนให้เห็น
ความตื่ น ตั ว ทางการเมื อ งของประชาชนในจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง
แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จด้วยปัจจัยหลาย
ประการและด้วยพื้นฐานความคิดของประชาชนชาวศรีสะเกษที่เห็นว่าการตั้งกลุ่ม
ขึ้นมาก็ไม่สามารถจะสู้กับกลุ่มมิตรประชาได้ ดังนั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
จึงไม่ปรากฏการจัดตั้งกลุ่มการเมืองท้องถิ่นขึ้นมาต่อสู้แข่งขันทางการเมืองกับ
กลุ่มมิตรประชาอีกแต่อย่างใด
ข้อค้นพบของบทความวิจัยนี้ก็คือ การเมืองท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษมีลักษณะของการผูกขาดอ�ำนาจที่ชัดเจนและยาวนาน โดยกลุ่มการเมือง
ท้องถิน่ ทีช่ อื่ “มิตรประชา” ซึง่ ปัจจัยหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนมากกว่าท�ำให้กลุม่ มิตรประชา
สามารถผูกขาดอ�ำนาจทางการเมืองได้นั้นมาจากตัวผู้น�ำกลุ่มคือ นายฉัฐมงคล
อังคสกุลเกียรติ ผูท้ สี่ ร้างความนิยมและการยอมรับได้อย่างสูงจากคนในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษด้วยการสร้างผลงานในลักษณะของนักบริการทีด่ แี ละมีความรวดเร็ว
มาตลอดระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษคงไม่ ใ ช่ เ ทศบาลเมื อ งเทศบาลเดี ย วในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะของการผูกขาดอ�ำนาจอย่างชัดเจนและยาวนาน
คงจะมีเทศบาลเมืองอีกหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่การเมืองท้องถิ่น
มีลักษณะดังกล่าวปรากฏให้เห็นอยู่ เพียงแต่การผูกขาดอ�ำนาจอาจจะไม่ยาวนาน
เท่ากับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดังนัน้ จึงเป็นประเด็นค�ำถามทีน่ า่ สนใจในการท�ำวิจยั
ครั้งต่อไปว่า เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะของการผูกขาด
อ�ำนาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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การเมืองท้องถิน่ ในระดับเทศบาลเมืองของจังหวัดศรีสะเกษอาจจะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงขึน้ ได้อนั เป็นผลมาจากจุดอ่อนของกลุม่ มิตรประชาเอง นัน่ ก็คอื การไม่
ได้เตรียมผู้น�ำกลุ่มคนใหม่ต่อจากนายฉัฐมงคลซึ่งมีแนวโน้มว่าจะวางมือทาง
การเมืองในเร็ววันนี้ แต่การเปลีย่ นแปลงจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ้ งขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมใน
การทีจ่ ะ “เปลีย่ นโฉมหน้า” สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษของคนในท้องถิน่ เป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมือง
ท้องถิ่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดศรีสะเกษนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ยังคงมีประเด็น
การศึกษาอยู่อีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจและยังไม่ได้รับการค้นคว้าอย่างจริงจัง อาทิ
เช่น ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
พัฒนาการของตระกูลการเมืองทีส่ ำ� คัญในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น ซึง่ ถ้าหัวข้อวิจยั
เหล่านีไ้ ด้ถกู ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมมากขึน้ ก็จะช่วยท�ำให้องค์ความรูเ้ กีย่ วกับท้องถิน่
มีความสมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น รวมไปถึงสามารถน�ำมาใช้เป็นเอกสารหลักฐาน
ในการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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