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คำนำผู้แต่ง

การสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นจังหวัด

เพชรบุรีฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจาก

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่สำคัญยิ่งได้รับการ

สนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จากสถาบันพระปกเกล้า

และขอขอบคุณทุกท่านที ่กร ุณาแนะนำแหล่งข ้อมูลและ

ช่วยเหลือติดต่อประสานงานให้แก่ผู ้วิจัยขอขอบคุณผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ดร.เอกศักดิ ์บุตรลับผู ้ช่วยศาสตราจารย์มนู

อุดมเวชผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญงามสมบัติคุณนันทวัน

อังกินันทน์ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนาอังกินันทน์อาจารย์

ป้อมกิมวังตะโกดร.สุมาลีพงษ์ติยะไพบูลย์อาจารย์สุรพล

นาคนครคุณโชติมาวรุณเวทวัฒน์คุณภัทรพรสุนทรปกรณ์กิจ

และอาจารย์สรินยาปิยะเนติธรรมที่กรุณาผู้วิจัยในการช่วย

เก็บข้อมูลและแนะนำผู้วิจัยในหลายๆกรณี

ผู้วิจัยจึงขอแสดงความขอบคุณไว้ณที่นี้
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บทคัดย่อ

โครงการสำรวจเพื ่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ ่น

จังหวัดเพชรบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับ

การเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อทราบถึงเครือข่ายและความ

สัมพันธ์ของนักการเมืองถิ ่นบทบาทและความสัมพันธ์ของ

พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่มี

ส่วนในการสนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองถิ่นจังหวัด

เพชรบุรีตลอดจนวิธีการหาเสียงในการเลือกต้ังของนักการเมืองถ่ิน

จ ังหว ัดเพชรบุร ีโดยศึกษาจากเอกสารที ่ เก ี ่ยวข ้องการ

สัมภาษณ์และการสังเกตในพื้นที่ของผู้วิจัยแล้วนำข้อมูลมา

ประมวลจัดระบบและวิเคราะห์เพื ่อนำเสนอโดยพรรณนา

วิเคราะห์จากการศึกษาพบว่า

1. ภูมิหลังของนักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

จำแนกได้6กลุ ่มได้แก่1)กลุ ่มนักกฎหมาย2)กลุ ่มนัก

การศึกษา3)กลุ่มข้าราชการทหารและฝ่ายปกครอง4)กลุ่ม

น ักธ ุรก ิจผู ้กว ้างขวางและนักการเม ืองท ้องถ ิ ่น5)กล ุ ่ม
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นักสื่อสารมวลชนและ6)กลุ่มนักเคลื่อนไหวซึ่งพบว่าภูมิหลัง

ด ังกล่าวไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด

เนื่องจากบางคนมีภูมิหลังที่หลากหลายด้านอาชีพและบทบาท

ทางสังคม

2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เป็นเพศชาย

24คนเพศหญิง1คนโดยที่เพศชายทั้ง24คนเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรทั้งหมดและเพศหญิงเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มา

จากการเลือกตั้ง

3. เครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองถิ่น

ที่สำคัญ คือ1)ความเป็นเครือญาติกันของ2ตระกูลใหญ่คือ

ตระกูลอังก ิน ันทน์และตระกูลพลบุตรซ ึ ่งในปัจจ ุบ ันทั ้ง

2ตระกูลเป็นคู่แข่งทางการเมืองกัน2)ความเป็นนักการเมือง

ท้องถิ่นที่เกื้อกูลทางการเมืองกันมาโดยกลุ่มการเมืองท้องถิ่น

ที่สำคัญคือกลุ่ม“ผาด”ในสนามเทศบาลเมืองเพชรบุรีและ

3)เครือข่ายความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจ

4. กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่มี

บทบาทในการสนับสนุนนักการเมืองถิ ่นจังหวัดเพชรบุรีมี

6กลุ่มได้แก่1)กลุ ่มผู ้กว้างขวางในพื้นที ่และนักการเมือง

ท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทต่อคะแนนเสียงของนักการเมืองถิ่นในรุ่น

เก่ามากที่สุดซึ่งได้แก่ผู้มีอิทธิพลกำนันผู้ใหญ่บ้านและนักเลง

ที่เป็นหัวคะแนนให้นักการเมืองถิ่นและปัจจุบันบุคคลเหล่านี้

ส่วนใหญ่พัฒนาตนเองมาเป็นนักการเมืองท้องถิ ่น2)กลุ ่ม

สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีบทบาทในการหาสมาชิกเพิ่ม

และถือเป็นกลุ่มจัดตั้งมีสมาชิกพรรคตั้งแต่ระดับล่าง3)กลุ่ม
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เครือญาติที่สำคัญได้แก่เครือญาติในตระกูลอังกินันทน์และ

ตระกูลพลบุตรที ่มีบทบาทในการเมืองท้องถิ ่นด้วย4)กลุ ่ม

ข้าราชการครูถือเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่มี

ลักษณะค่อนข้างเหนียวแน่น5)กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ

เอ็นจีโอในจังหวัดซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนนักการเมืองถิ่น

ที่เคยมีบทบาทในองค์กรเอกชนหรือเครือข่ายเอ็นจีโอมาก่อน

คือนางสาวสุมลสุตะวิร ิยะว ัฒน์และ6)กลุ ่มพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นกลุ่มผล

ประโยชน์ใหม่และมีการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางในจังหวัด

เพชรบุรีและกล่าวได้ว่ามีผลต่อผลคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่

23ธันวาคม2550ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ประสบความสำเร็จใน

การเลือกต้ังในจังหวัดเพชรบุรี

5. ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกใน พ.ศ. 2476พบว่ามี

พรรคการเมืองที่เคยได้รับเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรี13พรรค

พรรคที่เป็นที ่นิยม2ลำดับแรกคือพรรคชาติไทยและพรรค

ประชาธิปัตย์โดยพรรคชาติไทยเป็นพรรคที่มีบทบาทอันเกิด

จากความผูกพันส่วนตัวระหว่างนักการเมืองถิ่นกับผู้ร่วมก่อตั้ง

พรรคได้แก่กลุ่มอังกินันทน์กับพลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสาร

และพลเอกชาติชายช ุณหะวัณส ่วนพรรคประชาธ ิป ัตย ์

มีบทบาทในด้านอุดมการณ์ที ่มีผลต่อการตัดสินใจลงสมัคร

ในนามพรรคของนายอลงกรณ์พลบุตรหัวหน้าทีมของพรรค

ในจังหวัดเพชรบุรีและนโยบายในการสร้างเครือข่ายสมาชิก

พรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดเพชรบุรีที่มีรากฐานมาตั้งแต่สมัย

นายอุดมผาสุกส.ส.ที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์คนแรกของ

จังหวัด
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6. กลวิธีในการหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมือง

ถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่1)การให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ใน

รูปแบบต่างๆเช่นการช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคโครงสร้าง

พื ้นฐานและการสนับสนุนผ่านหน่วยงานของรัฐกลุ ่มและ

ชมรมต่างๆ2)การลงพื้นที่พบปะประชาชนแบบเคาะประตูบ้าน

เป็นกลวิธีการหาเสียงที่ใช้ทุกยุคทุกสมัยในการหาเสียงเลือกตั้ง

ของนักการเมืองถิ่นทุกคน3)การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

โดยเฉพาะงานศพและงานฌาปนกิจศพซึ่งนักการเมืองถิ่น

จังหวัดเพชรบุรีทุกคนยอมรับว่าวิธีการนี้เป็นส่วนสำคัญของ

คะแนนเสียงและนักการเมืองถิ่นที่ประสบความสำเร็จกับกลวิธี

นี้มากที่สุดคือนายอภิชาติสุภาแพ่งจนได้รับฉายาว่า“ส.ส. 

ร้อยศพ”4)การใช้บัตรหาเสียงขนาดเล็กใบปลิวโปสเตอร์

เป็นสื่อที่นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีเกือบทุกคนใช้เป็นสื่อ

ในการหาเสียงและส่ือในยุคปัจจุบันท่ีสำคัญคือรถกระจายเสียง

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ใช้วิ่งไปตามท้องถนน5)สื่อสิ่งพิมพ์

หรือหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กซึ ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญของพรรค

ประชาธิปัตย์ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของพรรคและผู้สมัคร

รวมทั ้งใช้ในการตอบโต้ทางการเมืองด้วย6)การปราศรัย

หาเสียงซึ ่งเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงของนักการเมืองถิ ่น

บางคนเท่านั้นที่ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวชัดเจนได้แก่นายพานิช

สัมภวคุปต์และนายอลงกรณ์พลบุตร7)การให้เงินและสิ่งของ

เพื ่อซื ้อเสียงซึ ่งมีการระบุจากแหล่งข้อมูลว่าการซื ้อเสียงที ่

รุนแรงที่สุดคือในการเลือกตั้งเมื่อพ.ศ.2538และพ.ศ.2539

8)การสัญญาว่าจะให้ได้แก่การสัญญาว่าจะดำเนินการ

ก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื ้นฐานให้แก่ชุมชน
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ภายหลังการได้รับเลือกตั้งและ9)การจัดมหรสพและเลี้ยงสุรา

อาหารซึ่งเป็นกลยุทธ์ของนักการเมืองถิ่นในอดีตโดยมหรสพที่

สำคัญคือการจัดให้มีการฉายภาพยนตร์และผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ไปปรากฏตัวในระหว่างการเลี้ยงสุราอาหารและฉายภาพยนตร์





Abstract

ThissurveyexploreslocalpoliticiansinPhetchaburi
Province.Theobjectivesaretogaininsightsinthefollowing
matters.
 1)thepoliticianselectedinPhetchaburiprovince,
 2)therelationshipbetweennetworksandthepoliticians,
 3) theroleandrelationshipofpoliticalparties,interest

groupsandthosewhodonotformallyinvolvedin
politicalsupportforthepoliticians

 4)thestrategiesthatthepoliticiansinPhetchaburiusein
theelection

Theresearchmethods includedocumentreviews,
interviews,andobservationsintheprovince.Contentanalysisis
usedtoanalyzethequalitativedata.Resultsofthisstudyreaches
thefollowingconclusions.

1. Backgroundofpolit iciansinPhetchaburicanbe
dividedinto6groupsincludinglawyer,educators,militaryand
administrativeofficials,businessmen,wellknownpeopleand
localpol i t ic ians, journal ists,andact iv ists.However,the
backgroundcannotbeprecisely identif iedbecausesome
politicianshavediversebackgroundinprofessionsandsocial
roles.
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2. LocalpoliticiansinPhetchaburiconsistof24menand
awoman,allmenaremembersoftheHouseofRepresentatives
andthewomanisasenator.

3. Thesignificantnetworksandrelationshipsforthe
politiciansare:1)thekinshipof2importantfamilies;Ankinunand
Ponlaboot,whicharepoliticalrivals,2)therelationshipbetween
politicalpatronagesuchas“Phadgroup”inMuangPhetchaburi
municipal,and3)networkoffriendshipandbusinesspartners.

4. Thereare6interestandinformalgroupsplaying
significantroleinsupportingthelocalpoliticiansincluding
1)influentialindividualsandoldgenerationsoflocalpoliticians
comprisingKamnan(headofsub-district),headofvillage,and
electioncampaigners.Nowadaysthesesupportivepeoplehave
developedthemselvesintolocalpoliticians.2)membersof
DemocratPartyplayingroleinincreasingmembersoftheparty
3)kinshipnetworksuchasAnkinunfamilyandPonlabootfamily
4)teachergroupwhichisoneofthemostbeneficialandclosest
group5)privateorganizationsorNGOshavingroleinsupporting
politiciansformerlyworkedforNGOnetworkssuchasMiss
SumolSutawiriyawatand6)PeopleAllianceforDemocracy
(PAD),anewinterestgroup.AbroadmovementofPADin
PhetchaburihadeffectonthegeneralelectioninDecember23,
2007whichhelpedDemocratPartywontheelect ions in
Phetchaburi.

5. Sincethefirstelectionin1933,13partieshavebeen
electedinPhetchaburi,2popularpartiesareChartThaiPartyand
DemocratParty.TheroleofChartThaiPartycomesfrom
personalrelationbetweenpoliticianssuchasAnkinunfamilyand
co-founderoftheparty,PoliceGeneralPramanAdireksarnand
GeneralChatchaiChoonhavan.DemocratPartyhasideological
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influenceonAlongkornPonlaboottobememberoftheparty.
Atpresent,heistheteamleaderofthepartyinPhetchaburi.
Besides,theparty’spolicytocreatemembernetworkhasits
rootsinPhetchaburisinceUdomPhasuk,thefirstDemocratParty
memberofrepresentative.

6. Strategies intheelect ionusedbyPhetchabur i
politiciansare:1)givingsponsorinvariousforms,suchasutility
assistance,infrastructureandsupportthroughgovernment
agenciesandcommunities.2)Campaign,aknockonthedoor,
isoneofthebasictacticsforalloverthetime.3)Participationin
socialactivitiesespeciallyfunerals,areacceptedbyallpoliticians
assignificantpartofthevote.ThemostsuccessfulPoliticianwith
thistacticisApichartSupa-pheang,giventhenicknamed
“hundredofcorpsesMPs.”4)Smallcard,flyersandposters
appliedbymostofthepoliticians.Atthepresent,mediaisan
importantmeans.Broadcastingcarisusedforpublicizingthe
candidates’profile.5)Printedmaterialsareimportanttacticused
byDemocratPartytopublicizeitsworkandthecandidate’s
performance.Theyarealsouti l izedforthepolit icalf ight.
6)AStrategyofspeechcampaignusedbysomepoliticianssuch
asPanichSambhavaguptaandAlongkornPonlaboot7)Vote
buyingthroughmoneyandgoodswhichisseverein1995and
1996election.8)Promisingofconstructionoffacil it iesor
infrastructureforthecommunitiesaftertheelection.and
9)Providingentertainments,alcoholandmealsisthetacticused
byformerpoliticians.Thepopularentertainmentisprovidingout
doormoviewherethecandidatesappeartothepublicduringthe
alcoholandfoodpartywithmovies.



สารบัญ

หน้า 

คำนำผู้แต่ง    IV 

บทคัดย่อ     V 

Abstract     X 

บทที่ 1   บทนำ   1 

 1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 1

2. วัตถุประสงค์ 3

 3. ขอบเขตของการศึกษา 3

 4. วิธีการศึกษา 4

 5. ระยะเวลาทำการศึกษา 4

 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5

บทที่ 2   แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  7 

 1. แนวคิดระบบอุปถัมภ์ 8

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 24

 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย 34

 4. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทยและ 78

  จังหวัดเพชรบุรี

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 81

บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี  99 

 1. ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเพชรบุรี 99

 2. สภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี 102

 3. การเมืองการปกครองในจังหวัดเพชรบุรี 104

 4. สภาพเศรษฐกิจ 107

 5. สภาพสังคม 109



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

XIV

 6. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 111

  และเอกลักษณ์ท้องถิ่น

บทที่ 4 นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  117 

 1. นายแขยูนิพันธ์ 117

 2. ร.อ.หลวงบำราบประทุษฐ(นิลจุฑานนท์) 120

 3. นายทองพูนอังกินันทน์ 124

 4. พันเอกพระยาสุรพันธ์เสนี(อิ้นบุนนาค) 128

 5. นายเยื่อพลจันทร 134

 6. พันโทพโยมจุลานนท์ 138

 7. ขุนวิเทศดรุณการ(ชดมหาขันธ์) 142

 8. นายชาติวัฒนางกูร 144

 9. นายพานิชสัมภวคุปต์ 149

 10.นายผาดอังกินันทน์ 163

 11.นายเฉลิมใหญ่กว่าวงษ์ 170

 12.นายอุดมผาสุก 176

 13.นายปิยะอังกินันทน์ 184

 14.นายภิมุขอังกินันทน์ 195

 15.นายยุทธอังกินันทน์ 201

 16.นายอันธีร์อักษรนันทน์ 219

 17.นายธานียี่สาร 228

 18.นายอลงกรณ์พลบุตร 239

 19.นายพิเชษฐสถิรชวาล 258

 20.นายอภิชาติสุภาแพ่ง 266

 21.นายกัมพลสุภาแพ่ง 276

 22.นายอรรถพรพลบุตร 281

 23.นายพิชัยขำเพชร 286

 24.นายธานินท์แสงวณิช 293

     หน้า 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

XV

 25.นางสาวสุมลสุตะวิริยะวัฒน์ 301

 26.นายเจตน์ศิรธรานนท์ 314

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  317 

 1. สรุปและอภิปรายผล 317

 2. ข้อเสนอแนะ 338

บรรณานุกรม   339 

ภาคผนวก     

 ก รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 347

 ข สถิติการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศของ 351

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  ครั้งที่1-23พุทธศักราช2476-2550

 ค รายงานผลการใช้สิทธิและคะแนนเลือกตั้ง 353

  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีพ.ศ.2543-2551

 ง สาแหรกแสดงความความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 361

  ระหว่างตระกูลอังกินันทน์และตระกูลพลบุตร

 จ ภาพนักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 363

ประวัติผู้วิจัย    371 



     หน้า 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

XVI

ตาราง1 สถิติการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 351

 ครั้งที่1-23พุทธศักราช2476-2550

ตาราง2 รายงานผลการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี 354

 วันที่4ธันวาคม2543

ตาราง3 คะแนนเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีวันท่ี4ธันวาคม2543 355

ตาราง4 รายงานผลการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี 356

 วันที่19เมษายน2549

ตาราง5 ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี 357

 วันที่19เมษายน2549

ตาราง6 รายงานผลการใช้สิทธิและคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 358

 จังหวัดเพชรบุรีวันที่2มีนาคม2551



สารบัญตาราง

     หน้า 



1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ได้สร้างระบบการเมืองแบบที่ประชาชน

เลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่กำหนดนโยบายสาธารณะ

แทนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ที่ผ่านมาในระดับชาติ 

ประเทศไทยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น  

ทั ้งทางตรงและทางอ้อมรวม 23 ครั ้ง มีการเลือกตั ้งสมาชิก  

พฤฒิสภาทางอ้อม 1 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2489 และมีการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาโดยตรงครั ้งแรกไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 

2543 ในขณะที่ในระดับท้องถิ่นก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทน

เพื่อทำหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายรูปแบบ

พัฒนาขึ้นตามลำดับ 

บทนำ บทที่ 
1 
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อย่างไรก็ตาม คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าการศึกษาการเมือง

การปกครองไทยที่ผ่านมายังมุ่งเน้นไปที่การเมืองระดับชาติเป็น

ส่วนใหญ่ สิ่งที่ขาดหายไปของภาคการเมืองที่ศึกษากันอยู่ก็คือ

สิ ่งที ่เร ียกว่า “การเมืองถิ่น” หรือ “การเมืองท้องถิ่น” ที ่

เป็นการศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณ

ของท ้องถ ิ ่นท ี ่ เป ็นจ ังหว ัดต ่างๆ ในประเทศไทยซ ึ ่ ง เป ็น

ปรากฏการณ์ที่เป็นภาพคู่ขนานไปกับการเมืองระดับชาติอีก

ระนาบหนึ่ง เพราะในขณะที่เวทีการเมือง ณ ศูนย์กลางของ

ประเทศกำลังเข้มข้นด้วยการชิงไหวชิงพริบของนักการเมืองใน

สภา และพรรคการเมืองต่างๆ อีกด้านหนึ ่งในพื ้นที ่จังหวัด 

บรรดาสมัครพรรคพวกและผู้สนับสนุนทั้งหลายก็กำลังดำเนิน

กิจกรรมเพื่อรักษาฐานเสียงในพื้นที่ด้วยเช่นกัน และทันทีที ่

ภารกิจที่ส่วนกลางสิ้นสุดลง การลงพื้นที่พบปะประชาชนตาม

สถานที่และงานบุญ งานประเพณีต่างๆ เป็นสิ่งที่นักการเมือง  

ผู้หวังชัยชนะในการเลือกตั้งมิอาจขาดตกบกพร่องได้ 

ภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลาย

สิ่งหลายอย่างของการเมืองไทยที่ดำเนินมาต่อเนื่องยาวนาน ใน

แง ่ม ุมท ี ่จะไม ่สามารถพบได ้ เลยในการเม ืองระด ับชาต ิ 

“การเมอืงถิน่” และ “นกัการเมอืงถิน่” จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ 

ทำการศึกษามิใช่น้อย เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที ่ยังขาดหาย 

และหากนำสิ่งที่ได้ค้นพบมานี้ มาพิจารณาอย่างลึกซึ้งก็น่าจะ

ทำให้สามารถเข้าใจการเมืองไทยได้ชัดเจนขึ ้นในมุมมองที ่  

แตกต่างจากการมองแบบเดิมๆ 

 



บทนำ 

�

�. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื ่อรู ้จ ักนักการเมืองที ่เคยได้ร ับการเลือกตั ้งใน

จังหวัดเพชรบุรี 

   2.2  เพ ื ่อทราบถ ึงเคร ือข ่ายและความส ัมพ ันธ ์ของ  

นักการเมืองในจังหวัดเพชรบุรี 

      2.3  เพ ื ่อทราบบทบาทและความสัมพ ันธ ์ของกล ุ ่ม  

ผลประโยชน ์และกล ุ ่มท ี ่ ไม ่ เป ็นทางการ เช ่น 

ครอบครัว วงศาคณาญาติ ฯลฯ ที ่ม ีส ่วนในการ

สนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองในจังหวัด

เพชรบุรี 

   2.4  เพ ื ่อทราบบทบาทและความสัมพันธ ์ของพรรค 

การเมืองกับนักการเมืองในจังหวัดเพชรบุรี 

   2.5  เพื ่อทราบถึงวิธ ีการหาเสียงในการเลือกตั ้งของ

นักการเมืองในจังหวัดเพชรบุรี 

�. ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาการเมืองของนักการเมืองระดับชาติตั ้งแต่การ

เลือกตั ้งทั ่วไปครั ้งแรกจนถึงการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 และการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาครั ้งแรกในปี พ.ศ. 2543 จนถึงการเลือกตั ้ง

สมาชิกวุฒิสภาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 ในจังหวัด

เพชรบุรี โดยให้ความสำคัญกับเครือข่ายและความสัมพันธ์ของ
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นักการเมือง บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มที่ไม่เป็น

ทางการต่างๆ บทบาทและความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองกับ

นักการเมืองภายในจังหวัด ตลอดจนรูปแบบ วิธีการ และกลวิธี

ต่างๆ ที่นักการเมืองใช้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง 

�. วิธีการศึกษา 

อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการ

ศึกษา ได้แก่ 

 4.1 การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

 4.2 การสัมภาษณ์ 

 4.2.1 สัมภาษณ์นักการเมืองถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ในอดีตและปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด  

 4.2.2 สัมภาษณ์บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลโยงใยไปถึง

นักการเมืองคนต่างๆ ในพื้นที่ได้  

 4.2.3 สัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด

เพชรบุรีรวมถึงอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จังหวัดเพชรบุรี 

5. ระยะเวลาทำการศึกษา 

10 เดือน คือ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2552 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 เข้าใจถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัดที่ทำการศึกษา 

ตั้งแต่มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน 

 6.2 ได้ทราบว่าตั ้งแต่การเลือกตั ้งครั ้งแรกเป็นต้นมา  

มีนักการเมืองคนใดในจังหวัดเพชรบุรีได้ร ับการ  

เลือกตั้งบ้าง และชัยชนะของนักการเมืองเหล่านี้มี

สาเหตุและปัจจัยอะไรสนับสนุน 

 6.3 ได้ทราบถึงความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์และ

กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว วงศาคณาญาติ 

ฯลฯ ที่มีต่อการเมืองในท้องถิ่นที่ทำการศึกษา 

 6.4 ได้ทราบถึงความสำคัญของพรรคการเมืองในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด  

 6.5 ได้ทราบรปูแบบ วิธีการ และกลวิธีต่างๆ ท่ีนักการเมือง 

ใช้ในการเลือกตั ้ง ทั ้งในระดับสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 

 6.6 ได ้ทราบข ้อมูลเก ี ่ยวก ับ “การเมืองถิ่น” และ 

“นักการเมืองถิ่น” สำหรับเป็นองค์ความรู้ในการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยต่อไป 

 

 

 





 

สำหรับการศึกษาวิจัยข้อมูลนักการเมืองถิ ่นในพื ้นที ่

จังหวัดเพชรบุรีมีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ครั้งนี้ ดังนี้ 

 1. แนวคิดระบบอุปถัมภ์  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย 

 4. การเลือกตั ้งสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทยและ

จังหวัดเพชรบุรี 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

บทที่ 
� 
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1. แนวคิดระบบอุปถัมภ์ 

ในเรื่องความหมายของระบบอุปถัมภ์นั้น มีนักวิชาการ

ได้ให้ความหมายไว้หลากหลายท้ังนักวิชาการไทยและนักวิชาการ 

ชาวตะวันตกซึ ่งได้ศึกษาถึงระบบสังคมของไทย ซึ ่งระบบ

อุปถัมภ์ หรือ patronage system เป็นระบบที่อธิบายถึงระบบ

สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม แต่พบว่าใน

ปัจจุบันความหมายของระบบอุปถัมภ์จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ  

ผลประโยชน์ในทางการเมือง เช่นที่ ชุบ กาญจนประกร (2514, 

น. 111-114 อ้างถึงใน ณัฎฐชัย มีสอาด, 2541, น. 8 ) ได้อธิบาย

ความหมายของระบบอุปถัมภ์ ว่าเป็นเรื่องของระบบพรรคพวก 

หรือเส้นสายแต่ในปัจจุบันนั้นระบบอุปถัมภ์เข้าไปผูกโยงกับ

ประโยชน์ในทางการเมือง เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในเรื่อง

ต่างๆ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง 

และผู้ที่ช่วยสนับสนุน วิ่งเต้น ช่วยเหลือจะได้รับผลตอบแทนใน

รูปแบบต่างๆ เป็นสินน้ำใจ ซึ่ง ฟอสเตอร์ (Foster, 1963, pp. 

1280-1294) อธิบายไว้ใกล้เคียงกันว่า เป็นเรื ่องของความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองพวก คือ “ผู้อุปถัมภ์” (patron) กับ 

“ผู้รับอุปถัมภ์” (client) โดยผู ้อุปถัมภ์เป็นผู ้ให้ประโยชน์  

บางอย่าง โดยหวังประโยชน์ตอบแทนบางอย่างในรูปของความ

ภักดี การสนับสนุนทางการเมือง และบริการในรูปแบบต่างๆ 

จากผู้รับอุปถัมภ์ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ และการปกป้อง

จากผู ้อ ุปถัมภ์ ซึ ่งเห็นได้ชัดเจนจากระบบศักดินาของไทย   

ที่ผู้อุปถัมภ์คนหนึ่งจะมีผู้รับอุปถัมภ์หลายคน และสืบเนื่องมา

ถึงปัจจุบัน ดังเช่นเจ้าพ่อที่มีลูกน้องหลายคน หรือเรียกได้ว่า
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เป็นความสัมพันธ์ในเชิงตอบแทนซึ ่งกันและกัน (reciprocal 

relationships) ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวระหว่างบุคคลทั้งสอง

ฝ่ายนี ้ ผู ้ร ับอุปถัมภ์ มักจะเป็นผู ้เสียเปรียบ โดยจะเป็นผู ้ที ่

อ่อนแอกว่าทั ้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง เพราะโดยคำ

จำกัดความแล้ว ผู ้รับอุปถัมภ์เป็นผู ้ที ่อ่อนแอกว่าทั ้งในด้าน

เศรษฐกิจและการเมือง แม้ว่าผู้อุปถัมภ์จะต้องอาศัยผู้ได้รับ

อุปถัมภ์ของตนอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนในบางสถานการณ์ เช่น

การหาเสียงเลือกตั้ง หรือในกรณีพิพาทที่มีการแบ่งพวกเป็นก๊ก

เป็นเหล่า ( อมรา พงศาพิชญ์ และ ปรีชา คุวินทร์พันธ์, 2545, 

น. 27-28) 

ดังนั ้นระบบอุปถัมภ์จึงเป็นระบบของความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลที่มีอำนาจ ทรัพย์สมบัติ หรือบารมีกับ “ผู้รับ

อุปถัมภ์” ที่ต้องพึ่งพา “ผู้อุปถัมภ์” ที่อยู่เหนือกว่า ซึ่ง อมรา 

พงศาพิชญ์ และคณะ (2533, น. 264-296) ได้อธิบายไว้ว่า ระบบ

อุปถัมภ์เป็นระบบที ่ได ้มาแทนที ่ระบบความสัมพันธ์ของ  

เครือญาติที่ลดความสำคัญลงไป เนื่องมาจากผลกระทบจาก

การลดลงของครอบครัวขยาย เกิดกระบวนการกลายเป็นเมือง 

และการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบอุปถัมภ์ในลักษณะดังกล่าว

จึงเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะความสัมพันธ์ของการ

พึ่งพาอาศัยกันในระบบอุปถัมภ์แล้ว จะพบว่าแม้ว่าผู้อุปถัมภ์จะ

เป็นผู้ให้มากกว่าก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นการให้เปล่า ผลตอบแทน

จากผู้รับอุปถัมภ์จะมีให้แก่ผู้อุปถัมภ์เสมอ และแม้ว่าจะมีความ

สัมพันธ์ที ่มีองค์ประกอบของมิตรภาพอยู่ด้วยก็ตามแต่เป็น

มิตรภาพที่ขาดดุลยภาพ (lob – sided friendship)  



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

10

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าระบบอุปถัมภ์ในเมืองไทยนั้น

ยังคงมีความสัมพันธ์กับระบบครอบครัวและเครือญาติ ซึ่งจะ

พบว่าการอ้างความเป็นญาติเพื่อผลประโยชน์ของตนมีอยู่ทั่วไป 

จนมีคำพังเพยที ่ว่า “มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่” 

นอกจากนั้นความเป็นเพื่อน และความเป็นเจ้านาย - ลูกน้อง   

ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบอุปถัมภ์ ซึ ่งเน้นความช่วยเหลือ

เกื้อกูลและจงรักภักดีกันเป็นพิเศษ นอกจากนั้นการเลี้ยงดูเด็ก

บางประการของครอบครัวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความ

ช่วยเหลือบุตรหลานอย่างไม่มีขอบเขตได้นำไปสู่การขยายตัว

ของระบบอุปถัมภ์ในวงการอื่นๆ (สนิท สมัครการ, 2533, น. 1-

42) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในอดีตสังคมไทยมีระบบอุปถัมภ์ที่มี

ลักษณะการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมดุล มีความสัมพันธ์แบบซับซ้อน

ไม่แน่นอนตายตัวดังกล่าวก็ตาม แต่ปัจจุบันระบบอุปถัมภ์

เปลี่ยนจากการอุปถัมภ์แบบรอบด้านมาเป็นระบบอุปถัมภ์แบบ

เฉพาะด้าน โครงสร้างของกลุ่มอุปถัมภ์เน้นการเกาะกลุ่มในแนว

ตั้งระหว่างผู้มีสถานะในสังคมสูงกับผู้มีสถานะทางสังคมต่ำกว่า 

(ธีรยุทธ บุญมี, 2532, น. 194-217) ดังภาพ 

 

 

 

 

     

 

ผู้อุปถัมภ์ 

ผู้รับอุปถัมภ์ 
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เนื ่องจากความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์นี ้ต ้องมีความ

สัมพันธ์แบบตัวต่อตัว มีความผูกพันด้วยอารมณ์ความรู ้สึก   

ในบางครั้งผู้อุปถัมภ์คนหนึ่งๆ ไม่สามารถสัมพันธ์โดยตรงกับ  

ผู้ใต้อุปถัมภ์ทุกคนได้ (ธีรยุทธ บุญมี 2532, น. 194-217) ดังภาพ 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้อ ุปถัมภ์และผู ้ร ับ

อุปถัมภ์ว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 คน 

ในลักษณะต่อหน้า (face to face) โดยมีการช่วยเหลือต่อกัน   

ผู้อุปถัมภ์แต่ละคนมีอิสระในการจำกัดจำนวนบุคคลที่เข้ามามี

ความสัมพันธ์ด้วย และมีอิสระในการเลือกที่จะสิ้นสุดความ

สัมพันธ์ต่อกัน และความสัมพันธ์ในลักษณะนี้มีลักษณะเช่น

เดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนาย - ไพร่ ในสังคมสมัยโบราณ

ผู้อุปถัมภ์ 

ผู้รับอุปถัมภ์ 
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ของไทย และในปัจจุบันความสัมพันธ์เช่นนี้ยังคงมีอยู่มาก ถึง

แม้ว่าได้นำโครงสร้างขององค์กรสมัยใหม่มาใช้ แต่โครงสร้าง

สมัยใหม่กลายเป็นโครงสร้างที่กำหนดความสัมพันธ์อย่างเป็น

ทางการเท่านั ้น โดยที่โครงสร้างเดิมแบบผู้อุปถัมภ์และผู้ใต้

อุปถัมภ์ยังคงเป็นตัวกำหนดของความสัมพันธ์อย่างไม่เป็น

ทางการ และในทางปฏิบัติมีความสำคัญและอิทธิพลมากกว่า

ความสัมพันธ์ทางการเมือง ซึ ่งจากลักษณะความสัมพันธ์  

ดังกล่าวสามารถแสดงความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์และผู้ใต้

อุปถัมภ์ได้ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2533, น. 39-42) ตามภาพ 

ผู้อุปถัมภ์ 

ผู้ใต้อุปถัมภ์/ผู้อุปถัมภ์ ผู้ใต้อุปถัมภ์/ผู้อุปถัมภ์ 

ผู้ใต้อุปถัมภ์ ผู้ใต้อุปถัมภ์ 
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กล่าวสำหรับบุคคลที่มีลักษณะความเป็นผู้อุปถัมภ์นั้น 
จากที ่ สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ ์ ผ่องแผ้ว (2522, น. 4) 
กล่าวไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับกระบวนการ
ปกครอง นับเป็นหัวใจของกิจกรรมทางการเมือง ตลอดถึงระยะ
เวลาที ่มีสังคมมนุษย์ปรากฏอยู ่ โดยอาจจะมีรายละเอียด   
ขั้นตอนปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ตามพื้นฐานทางวัฒนธรรม
แต่ละสังคม ซึ่งเงื่อนไขทางวัฒนธรรมเป็นตัวชี้ที่สำคัญในการ
สร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองของประชาชน และเงื่อนไขทาง
ด้านวัฒนธรรมนี้ ในบางสังคมก็เอื้อต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ 
ในขณะที่บางวัฒนธรรมก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และจาก
การที ่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในชนบท ลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปอย่างใกล้ชิด 
โดยอาศัยขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จรรยา และความ
สัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นสำคัญ มีการยอมรับนับถือฐานะของ
บุคคลมากกว่าความสามารถ รักถิ่นฐาน มีนิสัยโอบอ้อมอารี   
ไม่ขัดใจใครและให้การช่วยเหลือ ไปมาหาสู่กันเป็นประจำใน
สังคมหมู่บ้าน ซึ่งอาจกล่าวว่าเป็นลักษณะความสัมพันธ์ในเชิง
จุลภาคของบุคคลมากกว่าเป็นระบบความสัมพันธ์ที ่หลาก
หลายของบุคคลต่างๆ ด้านหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
แบบนี้คือ การที่สังคมไทยแบบเกษตรกรรมที่นับถือศาสนาพุทธ 
ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมอีกอันหนึ่งที่มีอิทธิพล มีบทบาท
ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ผลของลักษณะนี้ทำให้บุคคล  
บางคนได้รับความนิยม ศรัทธา ยกย่องนับถือ และมีบทบาท  
ต่อวิถีชีวิตของบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งสรุปลักษณะของบุคคล  

ดังกล่าวได้ด ังนี ้ (กมล สมวิเช ียร, 2520, น. 27 อ้างถึงใน 

ประวีณ แจ่มศักดิ์, 2536, น. 35)  
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ประการแรก เป็นบุคคลที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ยึดมั่นใน

ศีลธรรม หรือปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมตามหลักศาสนา ที่ยังอาจ

จะรวมถึงสถานภาพของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา หรือนักบวช 

หรือผู้นำในศาสนาอื่นๆ ด้วย 

ประการที่สอง เป็นบุคคลที่มีสถานภาพพิเศษแตกต่าง

ออกไปจากบุคคลทั่วๆ ไป ที่อิงอยู่กับระบบการปกครอง หรือ

อำนาจรัฐ เป็นต้นว่า ขุนนาง เจ้านาย ข้าราชการหรือบุคคลที่

เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ประการที่สาม เป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีความ

มั่งคั่งและมีเสถียรภาพทางด้านทรัพย์สินเงินทอง เป็นที่พึ่งของ

ประชาชนในยามเดือดร้อนได้ เช่น เศรษฐี คหบดี เป็นต้น 

ประการที่สี่ เป็นผู้มีอำนาจ มีอิทธิพลในด้านต่างๆ เช่น 

ในการปกป้องคุ้มครองหรือช่วยเหลือได้ โดยรวมไปถึงการใช้

อิทธิพลในด้านต่างๆ ทั้งในการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย

บ้านเมือง หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจการครอบงำ ชี้แนะหรือเป็นที่

หวาดกลัวของประชาชน 

โดยที่บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวมักจะเป็นผู้ที่มีบทบาท 

มีอิทธิพลในความสัมพันธ์กับประชาชน บุคคลอื่นๆ เป็นอย่าง

มาก ทั้งในรูปของบุคคลและบุคคลจำนวนมาก ความสัมพันธ์

จะเป็นทั้งในรูปการให้ การรับ ในขณะที่บทบาทและอิทธิพล

ครอบคลุมทั ้งกิจกรรมทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจและ

สังคมของบุคคลที่สัมพันธ์ในฐานะผู้รับด้วย 

ซึ่งการวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ นับเป็น

ผลตกทอดจากอดีตที่มีอย่างเป็นระเบียบระบบ เป็นที่ยอมรับถึง
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ความชอบธรรมที่ถูกต้องตามราชการในขณะนั้น ที่เรียกว่า เป็น

ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในทางราชการ แล้วค่อยพัฒนา

และเปล ี ่ยนแปลงรูปแบบของความส ัมพ ันธ ์ไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมระหว่างประเทศใน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์

เหล่านั้นได้กลายเป็นความสัมพันธ์นอกระบบราชการในที่สุด 

แต่ยังมีบทบาทมีความสำคัญ หรือผลของการปฏิสัมพันธ์ของ

บุคคลในสังคม ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง และด้านสังคมของผู้รับอุปถัมภ์มาก โดยอาจกล่าวได้

ว่าระบบศักดินาและระบบไพร่ ซึ ่งเป็นระบบการเมือง สังคม

และเศรษฐกิจ เป็นการแบ่งชนชั้นในสังคม ควบคุมกำลังคน   

ได้ก่อให้เกิดอุดมการณ์และค่านิยมเรื่องระบบอุปถัมภ์ที่สำคัญ 

โดยที่ค่านิยมดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชนชั้นปกครอง 

การย้ำถึงเรื่องความกตัญญูรู้คุณ การรู้จักที่ต่ำที่สูง การเรียนรู้

ในลักษณะประเพณี ไม่ตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่ปฏิบัติกันมานาน 

การไม่ดิ้นรนเพราะถือว่าไม่สามารถจะกำหนดชีวิตของตนเอง

ได้ ตลอดจนการย้ำฐานะของบุคคลมากกว่าความสามารถหรือ

คุณลักษณะของบุคคล ทำให้ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์

แบบทางการ จึงถูกเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเงื่อนไขภายในและ

ภายนอกประเทศในขณะนั้น (ลิขิต ธีรเวคิน, 2530, น. 63) 

และจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันลักษณะความสัมพันธ์ในระบบ

อุปถัมภ์ยังคงมีอยู่ แต่อาจจะเปลี่ยนสาระวิธีการ หรือลักษณะ

ของความสัมพันธ์ไป แต่ความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์นี้ยังมี

อิทธิพลและบทบาทมากในสังคมไทย โดยเป็นความสัมพันธ์

แบบอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นทางการมีอยู่ทุกวงการอาชีพและทุกพื้นที่ 
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(ประวีณ แจ่มศักดิ์, 2536, น. 40) 

ว ิลส ัน (Wi lson, 1962, น. 116 อ ้างถ ึงใน ประว ีณ   

แจ่มศักดิ ์, 2536, น. 46) ได้ยกตัวอย่างถึงการรวมตัวในหมู ่

ข้าราชการไทยกระทำในรูปของ คลิก (Clique) ซึ่งหมายถึงกลุ่ม

ประเภทที่สมาชิกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและรวมตัวกันเพราะ

ความผูกพันส่วนตัว เช่นความสัมพันธ์อันเกิดจากความรัก 

ความภักดีระหว่างเจ้านาย กับลูกน้อง กลุ่มในลักษณะเช่นนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในแนวดิ่งมีความเหนียวแน่นกว่า

แนวนอน และเป็นไปได้ว่าบุคคลต่างๆ ที่ภักดีกับเจ้านายคน

เดียวกันอาจขัดแย้งกัน หรือเป็นอริกันในการแข่งขัน เพื ่อ

แสวงหาความโปรดปรานของเจ้านาย หรือเป็นทายาทสืบทอด

อำนาจ อย่างไรก็ตาม “คลิก” นี้ อาจเกิดจากกลุ่มประเภทอื่น 

เช่น ครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยหล่อหลอมทัศนคติ ความภักดี และ

ความผูกพัน และอาจเป็นตัวกำหนดโครงสร้างคลิก  

โดยสรุปแล้ว “คลิก” เป็นการรวมตัวกันในรูปของ  

ผู้อุปถัมภ์ กับผู้รับอุปถัมภ์ (patron  - client model) ซึ่งการรวม

ตัวมิได้มีจุดเริ่มต้นจากการที่บุคคลมีนโยบายหรืออุดมการณ์

เหมือนกัน แต่เป็นการรวมตัวกันเพื ่อแสวงหาอำนาจและ  

ผลประโยชน์ไม่มากก็น้อย (Scott, 1972, p. 59) ซึ ่งในทาง  

การเมืองไทยนั้น “คลิก” มีรูปทรงแบบปิระมิด มียอดแหลม

และฐานบานออกเป็นข่ายงานความเชื ่อมโยงแบบไม่เป็น

ทางการระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์หลายระดับหลายกลุ่ม

ด้วยกัน ดังรูป 

 



แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

17

แสดงโครงสร้างของผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูป ก. คือผู ้อุปถัมภ์ของ ข. และ ค. ในขณะที่ ข. 

เป็นผู้อุปถัมภ์ของ ฆ. ง. และ จ. ส่วน ค. เป็นผู้อุปถัมภ์ของ ฉ. 

ช. และ ซ. ซึ่ง ข. และ ค. อาจจะมีความแนบแน่นกัน แต่ก็ไม่

จำเป็นที ่จะต้องมีความสัมพันธ์ท ี ่ด ีต ่อกัน และในทำนอง

เดียวกันกับผู้รับอุปถัมภ์ในลำดับชั้นต่อๆ ไปด้วย 

จากลักษณะดังกล่าว จะพบว่าความมั่นคงของคลิกนั้น

ขึ้นอยู่กับหัวหน้าอย่างมาก ถ้าหัวหน้ามีอันเป็นไป การรวมตัว

กันอาจมีปัญหาและแตกแยกได้ง่าย เพราะบรรดาสมาชิกที่เข้า

มารวมตัวกันมิได้หล่อหลอมด้วยหลักการและผลประโยชน์ที่

ถาวร เพราะคลิกไม่มีการจัดองค์การอย่างเป็นทางการหรือ

ถาวร ไม่ได้มีการแบ่งงานกันทำและรับผิดชอบอย่างเป็น

ก 

ข ค 

ซ ช ฉ จ ง ฆ 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

1�

ทางการ ไม่ได้มีการประชุมร่วมกัน ไม่มีชื่อ ไม่มีบัญชีรายชื่อ

สมาชิกที่เป็นเครื่องมือและสัญลักษณ์ในการช่วยสร้างความ

เป็นปึกแผ่น 

สำหรับความสัมพันธ์ของผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์นั้น   

มีลักษณะดังนี้ (Scott, 1972 อ้างถึงใน สุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร, 

2531, น. 28) 

1. การแลกเปลี่ยนอยู่บนพื้นฐานที่มีความไม่เท่าเทียม

กัน คือผู้อุปถัมภ์จะมีทรัพยากรมากกว่าผู้ใต้อุปถัมภ์ ในกรณีถ้า

ผู้ใต้อุปถัมภ์มีทรัพยากรมากกว่า หรือใกล้เคียงกับผู้อุปถัมภ์   

ผู้ใต้อุปถัมภ์อาจไม่เป็นลูกน้องของผู้อุปถัมภ์ก็ได้ 

2. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่มีลักษณะ

เฉพาะตัวคือผู้อุปถัมภ์ และผู้รับอุปถัมภ์ของแต่ละคู่ คือแต่ละคู่

จะรู้ว่าเขาต้องการอะไร และผู้อุปถัมภ์จะมีลูกน้องจำนวนมาก

ก็ได้ 

3. ทั้งผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์มีผลเกี่ยวข้องซึ่งกัน

และกัน มีความสัมพันธ์กันโดยทั่วไปมากกว่าที่จะแสดงให้เห็น

อย่างเด่นชัด ไม่ยึดถือบุคคลในการแลกเปลี่ยน 

อย ่างไรก ็ตามลักษณะของความสัมพันธ ์ระหว ่าง  

ผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ที่สำคัญจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์

ทางการเมืองและโครงสร้างทางการเมือง ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกต่าง 

กับโครงสร้างทางการเมืองแบบกลุ ่ม คือ (Lande อ้างถึงใน 

สุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร, 2531, น. 28-30)  

1. ระบบนี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับผู ้นำเพียงคนเดียว โดยจะเป็น  

ผู้รวบรวมลูกน้อง 
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2. การก ่อต ัวของโครงสร ้างของระบบ มีผู ้นำเป ็น

จุดศูนย์กลางก่อให้เกิดความสัมพันธ์ 

3. ความสัมพันธ์ในระบบมีลักษณะในแนวดิ่งระหว่าง

บุคคล 2 คน ในความสัมพันธ์นี้ ถ้ามีความรู้สึกร่วมกันระหว่าง  

ผู้ใต้อุปถัมภ์ด้วยกันก็เป็นเพราะต่างก็ถือว่ามีนายคนเดียวกัน 

4. ผลประโยชน์ที ่ทำให้ผู ้อุปถัมภ์ และผู ้ร ับอุปถัมภ์   

มีความสัมพันธ์เป็นผลประโยชน์เฉพาะเจาะจงตัวมากกว่า  

ผลประโยชน์แบบกลุ่ม วัตถุประสงค์ท่ีผูอุ้ปถัมภ์ และผูรั้บอุปถัมภ์ 

คงความสัมพันธ์ไว้ได้แก่การแสวงหาประโยชน์ของแต่ละคน 

5. ผลประโยชน์ที ่แต่ละคนแสวงหา ผันแปรไปตาม

ความแตกต่างทางฐานะ อำนาจ สายใยแห่งความสัมพันธ์ 

ระหว ่างผู ้อ ุปถ ัมภ ์และผู ้ร ับอ ุปถ ัมภ์แต ่ละคน ข ึ ้นอยู ่ก ับ  

สิ่งตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยแต่ละฝ่ายพยายามทำให้อีกฝ่าย

หนึ่งเห็นว่า เขามีค่าแก่การเป็นผู้อุปถัมภ์ และผู้ใต้อุปถัมภ์  

6. ความสัมพันธ์แบบนี้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสูง 

และไม่มีความมั่นคง ผู้อุปถัมภ์คนหนึ่งอาจมีลูกน้องมากมาย

หลังจากที่เขาได้ตำแหน่งสูงขึ้น ถ้าตกอับออกจากตำแหน่งไป

จำนวนบริวารจะลดลงอย่างรวดเร็วไปด้วย ดังนั้นผู้อุปถัมภ์จะมี

บริวารมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งและอำนาจว่ามี

มากน้อยขนาดไหน 

7. ความสัมพันธ์แบบนี้มักประกอบด้วย การมีลูกน้อง

มากมายหลายชั้นตั้งแต่ผู้ใกล้ชิดมากที่สุดถึงผู้ที่คุ้นเคยบ้างเล็ก

น้อย ผู้ใต้อุปถัมภ์ที่ใกล้ชิดผู้อุปถัมภ์จะมีอิทธิพลมากกว่าผู้ที่อยู่

ห่างไกลออกไป  
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นอกเหนือจากลักษณะความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์กับ

ผู้รับอุปถัมภ์ดังกล่าวแล้ว พบว่า มีลักษณะที่สำคัญอื่นๆ ดังนี้ 

ไอสเซนเสด และโรนิไคว์ (Eisenstad and Roniqer, 1984, pp. 48-

49 อ้างถึงใน ประวีณ แจ่มศักดิ์, 2536, น. 48-49)  

1. เป็นความสัมพันธ์แบบเฉพาะตัว และมีลักษณะที่

กระจายออกไป 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นอยู่บนพื้นฐานการแลก

เปลี่ยน ที่มีความแตกต่างกันในด้านทรัพยากร เครื่องมือที่ใช้ 

ฐานะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 

3.  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร เป็นการจัดแจงในลักษณะ

ข้อตกลงร่วมกัน 

4.  แนวความคิดที่สำคัญแบบผู้อุปถัมภ์ - ผู้รับอุปถัมภ์ 

คือการที่ไม่มีเงื่อนไขและการให้ความเชื่อมั่นต่อกัน ซึ่งนำไปสู่

การสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

5.  ความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดเป็นหน่วยที่สำคัญ อันนำ

ไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นความผูกพันที่มีอยู่ใน

ความสัมพันธ์นั้น 

6.  ในเวลาเดียวกันความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของผู้อุปถัมภ์ - 

ผู ้ใต้อุปถัมภ์ ไม่ใช่เป็นสิ่งที ่มีความชอบธรรมหรือเป็นคำมั่น

สัญญาเสียทั้งหมด 

7.  ความสัมพันธ์ของผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ เป็น

ความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือ

เครือข่ายของบุคคล ในลักษณะตั้งตรงหรือแนวดิ่ง (เป็นความ
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สัมพันธ์แบบเผชิญหน้า) มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างความ

ร่วมมือกับกลุ่ม ความสัมพันธ์นี้ได้ทำลายความเชื่อของกลุ่มใน

แนวราบ และความบูรณาการความเท่าเทียมกันของผู้อุปถัมภ์

และผู้ใต้อุปถัมภ์  

8.  ความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์อยู่บน

พื ้นฐานของความไม่เท่าเทียมกัน และความแตกต่างกันใน

อำนาจระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ 

จากลักษณะของระบบอุปถัมภ์ดังกล่าวนั้น ได้สะท้อนให้

เห ็นว่าเป็นผลมาจากพฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย   

ซึ่งพฤติกรรมในปัจจุบันมีผลมาจากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์

ดังนี้ (ณรงค์ พ่วงพิศ, 2533)  

1. โครงสร้างทางสังคมกับระบบอุปถัมภ์ ระบบอาวุโส 

ค่านิยมแบบไพร่ฟ้าและการยินยอมเป็นผู้ตามที่ดี การควบคุม

กำลังคนในสังคมศักดินาก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน

ระหว่างมูลนาย และไพร่ เกิดธรรมเนียมการเข้าหาผู้มีอำนาจทั้ง

ใน และนอกราชการ ระบบอุปถัมภ์ทำให้ผู้น้อยเกรงใจผู้ใหญ่

หรือผู้อาวุโสกว่าทำให้เกิดการรวมอำนาจในหมู่ผู้อาวุโส ระบบ

อุปถัมภ์และระบบอาวุโสส่งผลให้ราษฎรคุ้นเคยกับการเป็น  

ผู้ตามที่ดี 

2. ค่านิยมในสังคมไทยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเมือง

แบบนิ่งเฉยและเอาตัวรอดดังคำพังเพยของไทยที่เห็นเด่นชัด 

คือ “น้ำขึ้นให้รีบตัก” “รู้หลบเป็นปลีก รู้หลีกเป็นหาง” 

“อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน” และ “เข้าเมือตาหลิ่วต้องหลิ่วตา

ตาม” เป็นต้น 
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3. การอบรมเลี ้ยงดูในครอบครัวไทย เป็นการเลี ้ยงดู

แบบประคับประคองไม่ยอมปล่อยให้ลูกหลานของตนรู้จักช่วย

เหลือตนเอง ทำให้เด็กไทยมีลักษณะเลี้ยงไม่โต เป็นบ่อเกิดของ

การคิดไม่เป็นและทำไม่เป็น การตัดสินใจทางการเมืองต้องมีคน

คิดให้ ทำให้ต้องฟังคำแนะนำของหัวคะแนน หรือผู ้ใหญ่ 

เป็นต้น 

จากโครงสร ้างส ังคม ล ักษณะ และพฤติกรรมทาง  

การเมืองของคนไทยตั้งแต่อดีตนี้เอง จะพบว่าระบบอุปถัมภ์  

โดยเฉพาะในชนบทของไทยอาจเกิดขึ ้นมาเพื ่อตอบสนอง  

ความจำเป็นของข้าราชการในอันที่จะแสวงหาทรัพยากรต่างๆ 

ในการพัฒนา ขณะเดียวกันก็สนองความต้องการของผู้นำท้อง

ถิ ่นที ่จะได้รับผลประโยชน์จากข้าราชการด้วยเช่นกัน เป็น

พฤติกรรมแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะมีส่วน

ให ้ เก ิดการพ ัฒนาแต ่ เป ็นไปในล ักษณะลำเอ ียงเข ้าหา  

ผลประโยชน์ของผู ้นำท้องถิ ่น ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยัง

คงขาดโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง (Haas, 1978 

อ้างถึงใน วิทยา เกษรพรหม, 2543, น. 19) ทั้งนี้ แฮงส์ (Hanks, 

1975) เชื ่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ประสานเข้าด้วยกันโดย

ระบบอุปถัมภ์ ตั้งแต่กรรมกร ชาวนา ชาวไร่ ไปจนถึงสังคมใน

ระดับประเทศ ทุกคนในสังคมไทยเป็นผู ้อ ุปถัมภ์ และผู ้ร ับ

อุปถัมภ์ในขณะเดียวกัน และ แฮงส์ ได้สร้างแนวคิดเรื ่อง 

“ระบบบริวาร” และ “แวดวง” เพื ่อขยายอำนาจในการ

อธิบายสังคมไทยอย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เคมพ์ 

(Kemp, 1982) โต้แย้งแฮงส์ว่าไม่สามารถที่จะวิเคราะห์สังคม

ไทยทั้งสังคมโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์เพียงอย่าง
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เดียว แนวคิดดังกล่าวใช้ได้เฉพาะงานวิจัยในระดับจุลภาค

เท่านั้น เคมพ์เห็นด้วยกับแฮงส์ในแง่ที่ว่า สังคมไทยมีการยึดถือ

ระบบอาวุโสอย่างชัดแจ้ง ไม่มีคู ่ความสัมพันธ์ใดที ่มีความ

สัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกัน สังคมไทยมีการจัดระเบียบของ

บุคคลตามฐานะสูงต่ำแบบอุปถัมภ์อย่างไม่เป็นทางการฝังตัว

อยู ่ในองค์กร หรือสังคมที ่มีการจัดระเบียบเป็นแบบที ่เป็น

ทางการ เช่น ระบบราชการ เคมพ์เห็นว่าการจะเข้าใจสังคมไทย

ในแนวคิดอุปถัมภ์นั้น ควรจะต้องมีการจัดประเภทของความ

สัมพันธ์ โดยให้ปลายอีกข้างหนึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

และปลายอีกข้างหนึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ความ

สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่แท้จริงจะอยู่ช่วงกลางระหว่างสองขั้วแต่

จะเป็นจุดใดนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งเบ็คชเต็ด 

(Bechstedt, 1992) กล่าวว่าแนวคิดในเรื่องระบบอุปถัมภ์แบบ

ดั้งเดิมยังคงปรากฏให้เห็น และยังคงอยู่ในความคิดของคนไทย 

การคงอยู่ของระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู ้อุปถัมภ์กับผู ้รับ

อุปถัมภ์ปรากฏให้เห็นได้จากการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำ

วัน แพร่หลายในระบบราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน รวม

ถึงนักการเมือง เครือข่ายของระบบอุปถัมภ์ยังเป็นลักษณะเด่น

ที่ชนชั้นนำในระบบราชการได้รักษา และคงไว้ซึ่งกลุ่มบริวาร  

ผู้ติดตามด้วยความจงรักภักดี แม้ว่าระบบศักดินาจะถูกยกเลิก

ไปแล้วก็ตาม และโยชิฟูมิ ทามาดา (2537) ได้กล่าวไว้ว่าจาก

อิทธิพลและอำนาจการเมืองไทยด้านที ่ไม่เป็นทางการ การ

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนับตั ้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ ์ 

ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้เกิดพลังนอกระบบราชการที่

มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ได้แก่ พรรคการเมืองซึ่งได้รับการ
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สนับสนุนจากพ่อค้า นักธุรกิจ ทั้งสามฝ่ายต่างใช้ “อำนาจ” 

และ “อิทธิพล” เพื่อผลประโยชน์ของตน เกิดการพึ่งพิง การ

เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เกิดการอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นทางการ  

 

�. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 �.1 ความหมายของการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของ

ประชาชน การเลือกตั้งเป็นการมอบอำนาจของประชาชนให้แก่

บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าไปทำหน้าที ่แทนตน เพื ่อกำหนด

นโยบายในการบริหารปกครองประเทศ ควบคุมการบริหาร  

ราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ใน

ทางนิติบัญญัติ 

ทั้งนี้ในด้านความหมายของการเลือกตั้งนั้น นักวิชาการ

ได้ศึกษาและให้ความหมายไว้หลากหลาย ซึ ่งในทัศนะของ  

เวอบา, นี และคิม (Verba, Nie and Kim, 1978, p. 47) และ  

บัลเลอร์ และ ออเทอร์ (Baller and Auter, 1981, p. 216 อ้างถึง

ใน เฟื่องทิพย์ ชัยโฉม, 2544, น. 33) มีความเห็นคล้ายคลึงกัน

ว่าการเลือกตั้งเป็นรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในทางการเมืองแสดงถึงความเป็นพลเมืองในรัฐ เป็นวิถีที่

สำคัญในการที่ประชาชนจะได้มีโอกาสควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐ 

และเป็นแนวทางที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างตรงไป  

ตรงมา  
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อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการ  

เลือกตั้งนั้น ต้องมีทั้งในเชิงปริมาณ คือประชาชนมีเจตคติที่ดี   

มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ถือว่า

การเล ือกตั ้งเป ็นหน้าที ่พลเมือง และในเช ิงค ุณภาพ คือ 

ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างอิสระ

โดยไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างและโดยรู้เท่าทัน โดยมีความรู้และมี

จิตสำนึกที่เฝ้าระวังสังเกตและพร้อมแจ้งเหตุเมื่อพบพฤติกรรมที่

ส่อไปในทางทุจริต และโดยรวมตัวกันเป็นองค์การเอกชนหรือ

สมัครใจเป็นอาสาสมัครขององค์การเอกชนเพื่อช่วยเหลือตรวจ

สอบการเลือกตั้ง (โคทม อารียา, 2543) ในขณะที่ ฮันติงตัน 

(Huntington, 1993, p. 174 ) และเฮวูด (Heywood, 1997, p. 404) 

ได้ให้ความสำคัญของการเลือกตั้งว่าคือวิถีทางของความเป็น

ประชาธิปไตย ในอีกด้านหนึ่งถือว่าการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือ

เพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมือง และเป็นกิจกรรมสำคัญ

ในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง โดยการแสดงออกซึ่ง

เจตจำนงของตนได้อย่างอิสระในการเลือกตั้งผู้แทนของตนให้

เข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยในการบริหารประเทศ รวมไปถึงการ

เรียกร้อง (demand) หรือสนับสนุน (support) ในทางการเมือง 

(พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2534, น. 201, พิมลจรรย์ นามวัฒน์, 2534, 

น. 716 และวัชรา ไชยสาร, 2541, น. 8) 

ทั้งนี้การเลือกตั้ง คือการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด

ในทุกระดับ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) 

โดยอาจเป็นการเลือกบุคคล หรือคณะบุคคลทั้งระบบแบ่งเขต 

รวมเขต และระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่ง สุขุม นวลสกุล (2539, น. 

251-259) เน้นว่าการเลือกตั ้งต้องเป็นกระบวนการสรรหา  
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ผู ้ปกครองหรือรัฐบาลโดยสันติวิธี และมีคุณประโยชน์สอง

ประการคือ ประการแรกสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจ

รัฐบาลหรือผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้งสามารถกระทำการ

ต่างๆ ในนามประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีสิทธิเพราะได้รับ

อำนาจโดยความนิยมจากประชาชน และประการต่อมาเป็น

กลไกแห่งการสืบทอดอำนาจโดยสันติวิธี   

 �.� ความสำคัญของการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งเป็นกลไกการใช้อำนาจอธิปไตยหรือการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง (participation) ของประชาชนผู ้เป็น

เจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั ้ง เลือก  

ผู ้แทนที่มีนโยบายตรงกับความต้องการของตนเอง ให้ไปใช้

อำนาจอธิปไตยแทนตนด้วยความชอบธรรม เพื ่อลดความ

ตึงเครียด ขจัดความขัดแย้ง หรือการสืบต่ออำนาจ และเป็น

กลไกที่จะควบคุมให้ผู ้แทนที่ดำรงตำแหน่งจากการเลือกตั้ง

ตระหนักอยู่เสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เพราะ

ประชาชนเป็นผู้ที่กำหนดอนาคตทางการเมืองของตน ด้วยการ

เลือกตั้งหรือไม่เลือกตนกลับมาทำหน้าที่ผู้แทนอีก ดังนั้น การ

เลือกตั้งจึงมีผลต่อการพัฒนาทางการเมือง โดยประชาชนจะ

สำนึกถึงความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่พลเมือง ซึ่งต้องมีส่วน

ร่วมในการเลือกผู้แทน เลือกรูปแบบ และวิธีดำเนินการปกครอง 

เลือกนโยบายสาธารณะ เลือกระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยต่างๆ 

เหล่านี้จะเอื้อต่อการธำรงไว้ และบูรณาการทางการเมืองที่พึง

ปรารถนา และส่งเสริมให้ประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยมากขึ้น 
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การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญยิ่ง

ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นเพื่อให้การเลือก

ตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนและบรรลุวัตถุประสงค์

ของแต่ละประเทศ จึงต้องพัฒนาปรับปรุงหรือปฏิรูประบบและ

กระบวนการการเลือกตั ้งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน (เฟื ่องทิพย์   

ชัยโฉม, 2544, น. 34)  

 �.� หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้ง 

การเลือกตั ้งจะมีความหมายและถือว่าเป็นที ่มาของ

ความชอบธรรมในอำนาจของรัฐบาล และผู้ปกครองนั้นต้องมี

หลักเกณฑ์สำคัญๆ ที่ยอมรับเป็นสากลดังนี้ (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 

2532, น. 203) 

1. หลักความอิสระแห่งการเล ือกตั ้ง (freedom of 

election) กล่าวคือ การออกเสียงเลือกตั้งจะต้องเป็นไปโดยอิสระ 

ปราศจากการบังคับหรือกระทำใดๆ ที่เป็นเหตุให้การเลือกตั้งถูก

บิดเบือนไปจากเจตจำนงที่แท้จริงของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง 

2. หลักการเลือกตั ้งตามกำหนดระยะเวลา (periodic 

election) โดยจะต้องมีกำหนดเวลาการเลือกตั้งที่แน่นอน เช่น 

กำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยปกติทุก 4 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น 

3. หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง หรือการเลือกตั้งที ่

ยุติธรรม (genuine election) กล่าวคือ รัฐบาลมีหน้าที่สำคัญที่จะ

ต้องดำเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ตามกฎหมาย 

และจัดให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดำเนินการเลือกตั้งของตนให้
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ได้มากที่สุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการเลือกตั้งได้

หากการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยบริสุทธิ์อย่างแท้จริง 

4. หลักการออกเสียงทั่วไป (universal suffrage) เป็นการ

เปิดโอกาสให้มีการออกเสียงเลือกตั้งอย่างทั่วถึง เว้นแต่มีข้อ

จำกัดอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น ไม่ให้สิทธิเลือกตั้งแก่เด็ก และ

บุคคลที่มีจิตบกพร่อง เป็นต้น 

5. หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค (equal suffrage) 

หมายความว่า บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิคนละ

หนึ่งเสียง และคะแนนเสียงทุกคะแนนมีน้ำหนักเท่ากัน  

 �.� วิธีการเลือกตั้ง 

วิธีการเลือกตั้งมี 2 วิธี คือ (พิมลจรรย์ นามวัฒน์, 2534, 

น. 726) 

1. การเลือกตั้งโดยตรง (direction election) หมายถึง 

การเลือกตั้งที่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ได้ใช้วิจารณ-

ญาณของตนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งโดยตรง 

คะแนนเสียงที่ได้รับจากการเลือกตั้ง จะเป็นเครื่องวัดว่าผู้สมัคร

รับเลือกตั้งคนใดจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นๆ เช่น การเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเป็นการเลือกตั้ง

โดยตรง 

2. การเลือกตั้งโดยอ้อม (indirection election) หมายถึง 

การเลือกตั้งที่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งคณะบุคคล

คณะหนึ ่งเข้าทำหน้าที ่เลือกตั ้งแทนตน (election college) 

เป็นการมอบหมายสิทธิ์ในการเลือกตั้งให้แก่คณะบุคคลที่เข้าไป
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ทำการเลือกตั ้งนั ้น จะมีสติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ   

ในการใช้วิจารณญาณได้ดีกว่า ซึ ่งจะเป็นหลักประกันได้ว่า

ประชาชนจะได้ผู้แทนที่ดีมีความสามารถแน่นอน ซึ่งประเทศ

ไทยเคยมีการเลือกตั้งโดยอ้อมเพียงครั้งเดียวคือ การเลือกตั้ง

ทั่วไปครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 (เฟื่องทิพย์ ชัยโฉม, 

2544, น. 36) 

 �.5 ประเภทของการเลือกตั้ง  

การพิจารณาแบ่งประเภทของการเลือกตั้งนั ้นอาจใช้

หลักเกณฑ์ต่างๆ หลายวิธี ซึ่งการแบ่งตามลักษณะที่มาของการ

จัดการเลือกตั ้งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้ (วัชรา   

ไชยสาร, 2541 อ้างถึงใน เฟื่องทิพย์ ชัยโฉม, 2544, น. 36-42) 

1. การเลือกตั้งทั่วไป (general election) หมายถึงการ

เลือกตั้งที่ผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศมาลงคะแนน

เสียงพร้อมๆ กัน การเลือกตั้งทั่วไปมี 2 กรณีคือ ครบวาระที่จะ

ต้องมีการเลือกตั้ง และยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการเลือกตั้ง

ทั ่วไปนี้จะเป็นเครื ่องชี ้วัดกระแสความคิดทางการเมืองของ

ประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่จะชี้วัดได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่

กับระบบพรรคการเมืองในประเทศนั้นๆ เช่นประเทศในระบบ

สองพรรคการเมือง การเลือกตั้งทั่วไปจะเป็นกิจกรรมทางการ

เมืองที่เป็นเครื่องชี้วัดว่าประชาชนจะยังคงสนับสนุนรัฐบาลเดิม

อยู่หรือไม่ และสำหรับประเทศในระบบหลายพรรคการเมือง 

การจัดตั้งจะเป็นรัฐบาลผสม ผลการเลือกตั้งทั่วไปไม่อาจชี้วัด

ได้ชัดเจนว่า ประชาชนต้องการรัฐบาลเดิม หรือรัฐบาลใหม่ 

เพราะการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นอยู่กับการรวบรวมเสียงข้างมากของ
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พรรคการเมืองต่างๆ หลังจากการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม การ

เลือกตั้งทั่วไปก็เป็นภาพสะท้อนความคิดเห็นวัฒนธรรมทางการ

เมือง และแนวโน้มของกระแสความคิดทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตเลือกตั้ง หรือในประเทศนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 

เช่น ความแตกต่างของจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองกับ

ชนบท ปริมาณ และลักษณะการซื้อสิทธิขายเสียงในเขตการ

เลือกตั้งต่างๆ ความนิยมในพรรคการเมือง ในเขตเมืองกับเขต

ชนบท เป็นต้น 

2. การเลือกตั ้งซ่อม (by election) ในกรณีที ่ผู ้แทน

ราษฎรขาดจากสมาชิกภาพ เช่น ตาย ลาออก หรือเพราะเหตุ

ผลอื่นๆ ก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมให้ได้ผู ้แทนราษฎรมาแทนที่  

ผู ้พ้นสภาพการเป็นผู ้แทนราษฎร แต่บางตำราก็ได้แยกการ  

เลือกตั้งซ่อมในกรณีที่มีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของสภา

นิต ิบ ัญญัต ิว ่าการเล ือกต ั ้งท ี ่ผ ่านมาไม ่ เป ็นไปโดยชอบ   

ซึ่งเป็นการขาดสมาชิกภาพ 

 �.6 วิธีแบ่งเขตเลือกตั้ง 

เพื ่อให้ผู ้แทนที ่ได้รับเลือกนั ้นมีความเป็นผู ้แทนของ

ประชาชนอย่างยุติธรรมทั้งด้านจำนวนประชากร และเขตพื้นที่ 

ให้เกิดความยุติธรรมในการเลือกตั้งและมิให้เกิดความได้เปรียบ

เสียเปรียบซึ่งกันและกัน ทั้งต่อประชาชน พรรคการเมือง และ  

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จึงต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่การปกครองเพื่อ

การเลือกตั้งออกเป็นส่วนๆ โดยให้จำนวนประชากรผู้มีสิทธิออก

เสียงเลือกตั ้งได้สัดส่วนกับจำนวนผู้แทนตามที่รัฐธรรมนูญ  

หรือกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้มีได้ในเขตนั้นๆ โดยแบ่งเป็น   
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2 รูปแบบใหญ่ ดังนี้ (เฟื่องทิพย์ ชัยโฉม, 2544, น. 38)  

1. การแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 1.1 การแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเขตละหลายคนหรือรวม

เขต (multi–member constituency) หมายถึง การกำหนดเขตการ

ปกครองเป็นเขตเลือกตั้งที่ให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีผู้แทนได้มาก

กว่าหนึ่งคนขึ้นไป โดยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละเขตมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้แทนได้ตามที่รัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้มีได้ในเขตนั้นๆ  

 1.2 การแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเขตละหนึ่งคนหรือแบ่ง

เขต (single–member constituency) หมายถึง การแบ่งเขตเลือก

ตั้งให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีผู้แทนได้เพียงคนเดียว โดยผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งจากหลายคนได้

เพียงคนเดียว ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องให้มีจำนวนประชากร

ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งกำหนด 

2. การไม่แบ่งเขตเลือกตั้งหรือมีเขตเลือกตั้งเขตเดียว   

มีหลักการว่าผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนทั่วราชอาณาจักรมี

สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเท่าเทียมกันคนละ 1 เสียง และมีเขต

เลือกตั้งเพียงเขตเดียวทั้งประเทศ โดยจะนำวิธีการคิดคะแนน

แบบสัดส่วน (proportional representation)หรือระบบบัญชีพรรค 

(list system) มาใช้ ซึ ่งการเลือกตั้งในระบบนี้ได้นำมาใช้กับ

ประเทศไทยในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบสัดส่วนหรือบัญชีรายชื่อ (party list) 
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 �.7 สิทธิการเลือกตั้ง  

สำหรับสิทธิการเลือกตั้งนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสิทธิ 

2 ประการ คือ สิทธิในการลงคะแนนเสียง และสิทธิในการลง

สมัครรับเลือกตั้ง 

1. สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยปกติสิทธิการ

ลงคะแนนเส ียง ถ ือว ่า เป ็นส ิทธ ิข ั ้ นพ ื ้นฐานในระบอบ

ประชาธิปไตยที่พลเมืองทุกคนต้องมี ไม่ว่าจะไร้การศึกษาหรือ

พิกลพิการก็จะได้รับสิทธินั ้น ดังจะเห็นได้ว่าในบัตรเลือกตั้ง

นอกจากตัวเลข แล้วยังมีเครื่องหมายจุดสำหรับผู้ไม่รู้จักตัวเลข

ได้นับเครื่องหมายแทน และมีเครื่องมือช่วยให้คนตาบอดลง

คะแนน เพราะในหลักประชาธิปไตยถือว่า “คนแต่ละคนอย่าง

น้อยต้องมีความสามารถในการปกครองตนเอง” และใน

รัฐธรรมนูญก็กำหนดคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งอย่าง

ละเอียด 

2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง มีข้อกำหนดคุณสมบัติ

เพิ ่มเติมไปมากกว่าผู ้มีสิทธิลงคะแนนเสียงคือ ผู ้สมัครรับ  

เลือกตั้งได้ในขั้นแรกต้องมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงและอายุ

ของผู้สมัครนั้นกำหนดไว้สูงกว่าผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง 

 �.� พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง 

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คือการใช้สิทธิลง

คะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือองค์การ

ทางการเมือง การมีความสัมพันธ์ติดต่อกับนักการเมืองความ

สนใจติดตามข่าวสารต่างๆ ในทางการเมือง 
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การศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระบบ

การเมืองต่างๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจความ

สัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และเป็นหัวใจของกิจกรรม

ทางการเมืองทุกระบบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการเมืองสูงมาก ดังนั้นจึงมีการนำ

กลยุทธ์เพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง โดยการชักจูงประชาชนให้ไปลง

คะแนนเลือกตั ้ง หรือใช้วิธีการแจกเงิน (เฟื ่องทิพย์ ชัยโฉม, 

2544, น. 42) 

สำหร ับในประเทศไทยแล้ว โดยหลักการกฎหมาย

ต้องการให้การใช้สิทธิลงคะแนนของประชาชนเป็นไปอย่าง

บริสุทธิ์และยุติธรรม แต่มีการศึกษาถึงพฤติกรรมการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งพบว่าการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ

ประชาชนแต่ละคนมีพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกดังนี้ 

 1. เลือกเพราะรู้จักและอยากสนับสนุนผู้สมัคร 

 2. เลือกเพราะคนใกล้ชิดขอร้อง 

 3. เลือกเพราะผู้นำชุมชนหรือหัวคะแนน 

 4. เลือกเพราะเขาแจกเงิน แจกของ จัดเลี้ยง 

 5. เลือกเพราะถูกอิทธิพลข่มขู ่จากผู ้นำท้องถิ ่นหรือ  

หัวคะแนน 
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�. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 
  ราษฎรในประเทศไทย 

ตั้งแต่มีการเปลี ่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2552 ประเทศไทยจัดให้มีการ

เลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั ้งทั ่วไป 

(General Election) ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศทั้งสิ้น 23 ครั้ง 

เป ็นการเล ือกต ั ้ งภายใต ้บทบ ัญญัต ิแห ่งร ัฐธรรมนูญท ี ่

เปลี่ยนแปลงไป จำนวน 18 ฉบับ  

การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรก จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2476 และครั้งล่าสุดจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ในการ

เลือกตั ้งแต่ละครั ้งจะมีการดำเนินการเลือกตั ้งในรูปแบบที่

เหมือนหร ืออาจจะแตกต่างก ันไปบ้าง ซ ึ ่งจะเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งแต่ละฉบับที่

ได้บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นๆ โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

แต่ละครั้งมีองค์ประกอบดังนี้ 

 �.1 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 1  

  (15 พฤศจิกายน ��76)  

ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง  

แผ ่นด ินสยามช ั ่วคราว พ ุทธศ ักราช 2475 ซ ึ ่งถ ือว ่าเป ็น

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดฉบับแรกของไทย แต่นำมาใช้

ช ั ่วคราวจนกระท ั ่งได ้ม ีการประกาศใช ้ร ัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 
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2475 ซึ่งนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สอง และเป็นฉบับถาวรฉบับ

แรก ได้ม ีบทบัญญัติในมาตรา 16 ให้ม ีสภาผู ้แทนราษฎร

ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งขึ้น ประกอบกับ

บทเฉพาะกาล มาตรา 65 ให้นำเอาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติธรรมนูญ

การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 มาใช้

จนกว่าราษฎรผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรจะมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษามากกว่า  

กึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่

วันใช้พระราชบัญญัตินี ้ให้สภาผู ้แทนราษฎรประกอบด้วย

สมาชิก 2 ประเภท มีจำนวนเท่ากัน คือ สมาชิกประเภทที่ 1  

มาจากการเลือกตั้งจากราษฎรและสมาชิกประเภทที่ 2 มาจาก

การแต่งตั ้งจากพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดให้มีการเลือกตั ้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ประเภทท่ี 1 ข้ึนในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2476 ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก

ของไทย 

การเลือกตั้งครั้งแรกนี้เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมแบบรวม

เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง กล่าวคือ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะ

ทำการเลือกผู้แทนตำบลของตนขึ้นมาตำบลละหนึ่งคน เพื่อให้  

ผู้แทนตำบลเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง 

โดยปกติจังหวัดหนึ่งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หนึ่งคน 

แต่ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่าสองแสนคนให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกๆ จำนวนราษฎร

สองแสนคน การเลือกตั ้งลักษณะนี้นำมาใช้ในการเลือกตั ้ง  

ครั้งแรกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
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การเลือกตั้งครั้งนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 78 คน 

มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,278,231 คน มีผู้มาใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 1,773,532 คน (ร้อยละ 41.45) จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ

มากที ่ส ุด คือ เพชรบุร ี (ร ้อยละ 78.82) และน้อยที ่ส ุด คือ 

แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 17.71)  

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้แม้ว่าไม่มีหลักฐานแสดงถึงความ

บกพร ่องและพฤต ิกรรมเบ ี ่ ยง เบน แต ่พระบาทสมเด ็จ  

พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงถือว่า “เป็นการเลือกตั้งพรรค

พวกของตนเองเข้ามา โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความ

สามารถ” และการเลือกตั ้งแบบทางอ้อมทำให้ถูกมองว่า

ประชาชนไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งตัวแทนของตนเองโดยตรง 

และรัฐบาลยังขาดความเชื่อมั่นในความพร้อมของประชาชนที่

จะปกครองตน 

สำหรับจังหวัดเพชรบุรีแล้ว ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรครั้งแรกนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 41,221 

คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 32,489 คน (ร้อยละ 78.82) ซึ่งถือเป็น

จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด และผู้ที่ได้รับเลือกในคราวนั้น

คือ นายแข ยูนิพันธ์ 

 �.� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ �  

  (7 พฤศจิกายน ���0) 

เนื ่องจากสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่มาจากการเลือกตั้ง

ทั ่วไปครั ้งแรก วันที ่ 15 พฤศจิกายน 2476 ครบวาระดำรง

ตำแหน่ง 4 ปี จึงได้จัดให้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรประเภทที่ 1 ขึ้นใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2480 
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การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบแบ่งเขต

เขตละหนึ่งคน กล่าวคือ ราษฎรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะไป

ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรงไม่ต้องผ่านบุคคลอื่น โดยจังหวัดหนึ่ง

เป็นเขตเลือกตั้งหนึ่ง ถ้าจังหวัดใดมีจำนวนราษฎรเกินสองแสน

คนให้จังหวัดนั้นมีเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเขต เศษของหนึ่ง

แสนถ้าถึงหรือเกินกว่าหนึ่งแสนให้นับเป็นสองแสน และในการ

เลือกตั้งนี้ ราษฎรคนหนึ่งสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในเขต

เลือกตั้งได้เพียงคนเดียว 

การเลือกตั้งครั้งนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 91 คน 

มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,123,239 คน มีผู้มาใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 2,462,535 คน (ร้อยละ 40.22) จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ

มากที ่สุด คือ นครนายก (ร้อยละ 80.50) และน้อยที ่สุด คือ 

แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 22.24) 

เป็นที ่น ่าสังเกตว่าแม้จะมีการเปลี ่ยนแปลงวิธ ีการ  

เลือกตั้งจากการเลือกตั้งทางอ้อมมาเป็นการเลือกตั้งโดยตรง

เป็นครั ้งแรก แต่ประชาชนยังคงไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงมี

จำนวนไม่น้อยลงมากนัก คือ ในการเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งแบบทาง

อ้อม มีประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงร้อยละ 41.45 ส่วนการ

เลือกตั้งครั้งที่สองแบบทางตรง ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียง

เลือกตั้งร้อยละ 40.22 ส่วนผู้ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่อยู่ใน

กลุ่มคณะราษฎร ทั้งนี้เพราะไม่มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง 

และประกอบกับว่าก่อนการเลือกตั้งนอกจากจะไม่มีพระราช-

บัญญัติพรรคการเมืองแล้ว รัฐบาลยังปฏิเสธการจัดตั้งสมาคม

ของ “สมาคมคณะชาติ” ซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายพรรคการเมือง 
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และคณะราษฎรจัดตั้ง “สมาคมคณะราษฎร” ของตนเองขึ้น 

เพื ่อทำหน้าที ่เป็นพรรคการเมืองส่งคนลงสมัครรับเลือกตั ้ง   

จึงคล้ายกับว่าในการเลือกตั้งครั้งที่สองนี้มีพรรคการเมืองที่มี

ส่วนร่วมทางการเมืองเพียงพรรคเดียว หรือกลุ่มเดียว หรือกลุ่ม

คนเพียงกลุ ่มเดียว สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง  

ดังกล่าว (สุธรรม รัตนโชติ, 2541, น. 73)  

สำหรับจังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 

67,091 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 36,318 คน (ร้อยละ 54.13) 

และผู้ที่ได้รับเลือกในคราวนั้นคือ ร้อยเอกหลวงบำราบประทุษฐ 

(นิล จุฑานนท์)  

 �.� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ �  

  (1� พฤศจิกายน ���1) 

เนื่องจากในวันที่ 10 กันยายน 2481 ได้มีการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอแก้ไขข้อบังคับการประชุม

และการปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับวิธีการเสนอร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี เมื่อได้มีการลงมติ และ

รัฐบาลได้แพ้การลงมติในญัตตินี ้ พระยาพหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรีในขณะนั ้น จึงได้ถวายบังคมขอลาออกจาก

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 

แต่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ยอมรับใบลา โดยให้

เหตุผลว่าสภาพการณ์โลกในช่วงนั ้นอยู ่ในสภาวะปั ่นป่วน 

คับขัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีจะต้องเตรียมการรับเสด็จ

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ที่จะเสด็จกลับสู่พระนคร รัฐบาล

ควรอยู่บริหารราชการต่อไป ทำให้พระยาพหลพลพยุหเสนา 
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ตัดสินใจประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที ่ 11 กันยายน 

2481 ทำให้สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ประเภทที ่ 1 ขึ ้นใหม่ในวันที ่ 12 

พฤศจิกายน 2481 

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบแบ่งเขต 

ซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 2 มี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 91 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง

สิ้น 6,310,172 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,210,332 คน (ร้อยละ 

35.05) จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด คือ นครนายก (ร้อยละ 

67.36) และน้อยที ่สุด คือ ตรัง (ร้อยละ 16.28) แสดงให้เห็น

ว่าการเมืองค่อนข้างซบเซา ประชาชนขาดความกระตือรือร้นที่

จะไปออกเสียงเลือกตั้ง ประกอบกับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ยังคง

ไม่มีพรรคการเมือง คณะราษฎรเองก็ไม่ได้ส่งผู้สมัครเข้ารับการ

เลือกตั้งอย่างเป็นกิจลักษณะ 

สำหรับจังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีจำนวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 68,385 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 26,457 

คน (ร้อยละ 38.69) และผูท่ี้ได้รับเลือกในคราวน้ันคือ นายทองพนู 

อังกินันทน์  

 �.� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ �  

  (6 มกราคม ����) 

ในช่วงปี พ.ศ. 2482 - 2488 เป็นช่วงที่โลกกำลังประสบ

ปัญหาเกี ่ยวกับกรณีพิพาทในประเทศต่างๆ จนทำให้เกิด

เหตุการณ์สงครามโลกครั ้งที ่ 2 ขึ ้น ซึ ่งในช่วงปี พ.ศ. 2484 

ประเทศไทยได้เกิดกรณีพิพาทในดินแดนอินโดจีนกับฝรั่งเศส 
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รวมทั ้งกรณีท ี ่ญ ี ่ป ุ ่นได ้ประกาศสงครามกับอ ังกฤษและ

สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นได้ขอเคลื่อนกำลังทหารผ่านประเทศ

ไทยทำให้ประเทศไทยได้รับความเสียหาย จึงได้ร่วมมือกับญี่ปุ่น 

และได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในวันที่ 25 

มกราคม 2485 และในปี พ.ศ. 2485 นี ้ เป็นปีที ่สภาผู ้แทน

ราษฎรชุดที่มาจากการเลือกตั้งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2481 จะ

ครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี แต่สถานการณ์ของประเทศยังไม่

สงบเรียบร้อย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2485 รัฐบาลจึงได้เสนอร่าง

พระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งของสภาผู้แทน

ราษฎรออกไปอีกไม่เกิน 2 ปี ซึ่งสภาก็ได้มีมติเห็นชอบ ทำให้

สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้มีวาระดำรงตำแหน่งเป็น 6 ปี และใน  

วันที่ 14 กันยายน 2487 ได้มีการขยายเวลาดำรงตำแหน่งเป็น

ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์สงครามยังไม่สิ้น

สุดลง ทำให้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้มีวาระดำรงตำแหน่งรวมทั้ง

ส ิ ้น 8 ปี จนกระทั ่งว ันที ่ 8 พฤษภาคม 2488 สถานการณ์

สงครามยุติลง และในวันที่ 17 กันยายน 2488 ได้มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้ง ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เป็น

นายกรัฐมนตรี ซึ่ง ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เห็นว่าสภาชุดนี้ได้มี

การต่ออายุมาถึง 2 ครั ้ง รวม 4 ปี และมีวาระดำรงตำแหน่ง  

ทั้งสิ้น 8 ปี นับเป็นเวลาอันเกินควร จึงได้มีการประกาศยุบสภา  

ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2488 เพื่อให้ประชาชนได้มี

การเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ประเภทที่ 1 ขึ ้นใหม่   

ในวันที่ 6 มกราคม 2489 

การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบแบ่งเขต 

ซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 2 และ 
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3 มีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรได้ 96 คน มีจำนวนผู ้ม ีส ิทธิ  

เลือกตั้งทั้งสิ้น 6,431,827 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,091,827 

คน (ร้อยละ 32.52) จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด คือ บุรีรัมย์ 

ร้อยละ 54.65 และน้อยที่สุด คือ สุพรรณบุรี (ร้อยละ 13.40) 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น 65,210 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 31,411 คน 

(ร้อยละ 48.17) และผู้ที่ได้รับเลือกในคราวนั้นคือ พ.อ. พระยา

สุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค)  

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ได้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมใน  

วันที่ 5 สิงหาคม 2489 เนื่องจากมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 

2489 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนระบบสภาจากสภาเดียว คือ สภาผู้แทน

ราษฎรมาเป็นระบบสองสภา ประกอบด้วย พฤฒสภาและสภา

ผู้แทน โดยให้ยกเลิกสมาชิกประเภทที่ 2 ที่มาจากการแต่งตั้ง 

ส่วนสมาชิกประเภทที่ 1 ที่อยู่ในตำแหน่งก่อนหน้ารัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ประกาศใช้ ยังคงให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ประกอบกับ

บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำหนดให้เกณฑ์คำนวณ

จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนลดลงจากสองแสนคนเหลือ

หนึ่งแสนคน ทำให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนเพิ่มขึ้นจึงได้จัด

ให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวน 82 คน ใน 47 จังหวัด   

ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบแบ่งเขต เหมือนกับการเลือกตั้ง

ทั่วไป ครั้งที่ 2 - 4  

การเล ือกตั ้งเพ ิ ่มเต ิมนี ้ เป ็นการเล ือกตั ้งในระบบ

พรรคการเมืองเป็นครั ้งแรกของประเทศไทย แม้ว่ายังไม่มี  
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พระราชบัญญัติพรรคการเมือง แต่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มที่เรียกชื่อ

พรรคการเมืองขึ้น มีพรรคการเมืองที่สำคัญเกิดขึ้น ได้แก่ พรรค

ประชาธิปัตย์ (มีนายควง อภัยวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค) พรรค

แนวรัฐธรรมนูญ และพรรคสหชีพ ซึ่งสองพรรคนี้ต่างสนับสนุน 

นายปรีดี พนมยงค์ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ปรากฏว่า จากผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั ้ง จำนวน 5,819,662 คน มีผู ้ใช้สิทธิเพียง 

2,026,823 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.83 ซึ่งกลับมีผู้มาใช้สิทธิ

ออกเสียงน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ 1, 2 และ 3 อาจเป็นเพราะ

ว่าเป็นการเลือกตั้งบางจังหวัด (สุธรรม รัตนโชติ, 2541, น. 76 ) 

ในการเลือกตั้งเพิ่มเติมครั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีมี ส.ส. เพิ่ม

ได้ 1 คน ผู้ที่ได้รับเลือกคือนายเยื่อ พลจันทร 

 �.5 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 5  

  (�� มกราคม ���1) 

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจการปกครองประเทศ 

ภายใต้การนำของพลโท ผิน ชุณหะวัณ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2490 ทำให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธ

ศักราช 2489 และให้คณะรัฐมนตรี พฤฒสภา และสภาผู้แทน

ราษฎรสิ ้นสุดลง ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั ่วคราว) พุทธศักราช 2490 ใน

บทเฉพาะกาลได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนภายใน 

90 วัน นับแต่วันใช้รัฐธรรมนูญ จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนขึ้นใหม่ในวันที่ 29 มกราคม 2491 

การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต 

โดยให้รวมเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั ้งเดียว และถือเกณฑ์
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คำนวณราษฎรสองแสนคนต่อสมาชิกหนึ่งคน ถ้าจังหวัดใดมี

จำนวนราษฎรไม่ถึงสองแสนคน ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู ้แทนในจังหวัดนั ้นเพิ ่มขึ ้นอีกหนึ ่งคนต่อจำนวนราษฎรทุก  

สองแสนคน เศษของสองแสนถ้าถึงหนึ่งแสนหรือกว่านั้นให้นับ

เป็นสองแสน 

การเล ือกตั ้งคร ั ้งน ี ้ ม ีสมาชิกสภาผู ้แทนได้ 99 คน   

มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,176,891 คน มีผู้มาใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 2,177,464 คน (ร้อยละ 30.34) จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ

มากที ่ส ุด ค ือ ระนอง (ร ้อยละ 58.69) และน้อยที ่ส ุด ค ือ 

สมุทรปราการ (ร้อยละ 15.68)  

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น 66,958 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 27,956 คน 

(ร้อยละ 41.75) และผู้ที่ได้รับเลือกในคราวนั้นคือ พันโท พโยม   

จุลานนท์ 

ซึ ่งสภาผู้แทนชุดนี้ ได้มีการเลือกตั้งเพิ ่มเติม ในวันที่   

5 มิถุนายน 2492 เนื่องจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เมื ่อวันที ่ 23 มีนาคม 

2492 ซึ ่งตามบทเฉพาะกาลได้กำหนดให้สมาชิกสภาผู ้แทน   

ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2491 คงเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนต่อไป และให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

เพิ่มขึ้นให้ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญฉบับที่กำหนดไว้ โดยที่

เกณฑ์คำนวณราษฎรที่จะนำมาคำนวณจำนวนสมาชิก ลดลง

เหลือหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกหนึ่งคน (เดิมใช้จำนวน

ราษฎรสองแสนคนต่อสมาชิกหนึ่งคน) ซึ่งทำให้จำนวนสมาชิก
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สภาผู้แทนเพิ่มขึ้นจากเดิม จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติม

ขึ้นอีกจำนวน 21 คน ใน 19 จังหวัด ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทางตรง

แบบรวมเขตเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 5 ต่างกันเพียง

เกณฑ์คำนวณจำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนเท่านั้น 

การเลือกตั้งเพิ่มเติม พ.ศ. 2492 นี้ เป็นการเลือกตั้งแบบ

รวมเขตใน 17 จังหวัดที่จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่ม

ขึ้น ตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ มีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ทั ้งสิ ้น 3,518,276 คน ไปใช้สิทธิ 870,208 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.73 จังหวัดสกลนครมีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด คือ ร้อยละ 45.12 

และจังหวัดอุดรธานี มีผู้ใช้สิทธิน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 12.02 และ

เป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงน้อยที่สุด (สุธรรม 

รัตนโชติ, 2541, น. 74)      

 �.6 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 6  

  (�6 กุมภาพันธ์ ���5) 

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจการปกครองประเทศ

ภายใต้การนำของพลเอก ผิน ชุณหะวัณ ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2494 ทำให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2492 และให้คณะรัฐมนตรี วุฒิสภาและสภาผู้แทน

สิ ้นสุดลง ต่อมาได้มีการประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนำเอารัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2475 นำกลับมาใช้

ใหม่ ทำให้ระบบสภาเป็นแบบสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร

ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท มีจำนวนเท่ากัน คือ สมาชิก

ประเภทที ่ 1 มาจากการเลือกตั ้งจากราษฎร และสมาชิก
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ประเภทที่ 2 มาจากการแต่งตั ้งจากพระมหากษัตริย์ ดังนั ้น   

จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 

ขึ้นใหม่ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2495 

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต

เหมือนกับการเลือกตั้งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2492 กล่าว

คือ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรง โดยให้

รวมเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั ้งเดียวและถือเกณฑ์คำนวณ

ราษฎรหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน 

ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงหนึ ่งแสนห้าหมื ่นคนก็ให้มีการ  

เล ือกต ั ้งสมาช ิกสภาผู ้แทนราษฎรในจ ังหว ัดได ้หน ึ ่งคน   

ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นคนก็ให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

คนต่อจำนวนราษฎรทุกหนึ่งแสนห้าหมื่นคน เศษของหนึ่งแสน

ห้าหมื่นถ้าถึงเจ็ดหมื่นห้าพันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสน  

ห้าหมื่น 

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 123 คน 

มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,602,591 คน มีผู้มาใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 2,961,291 คน (ร้อยละ 38.95) จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ

มากท่ีสุด คือ สระบุรี (ร้อยละ 77.78) และน้อยท่ีสุด คือ พระนคร 

(ร้อยละ 23.30) 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้พรรคประชาธิปัตย์ประท้วงการ  

เลือกตั ้งโดยไม่ส่งผู ้สมัครลงรับการเลือกตั ้ง คงมีแต่กลุ ่ม  

สหพรรคของรัฐบาลและผู้สมัครอิสระ 
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สำหรับจังหวัดเพชรบุรี ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีจำนวน  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 81,055 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 27,428 

คน (ร้อยละ 33.83) และผู้ที่ได้รับเลือกในคราวนั้นคือ ขุนวิเทศ-

ดรุณการ หรือ นายชด มหาขันธ์      

 �.7 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 7  

  (�6 กุมภาพันธ์ �500) 

เน ื ่องจากสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรชุดที ่ได ้ร ับการ  

เลือกตั้งทั ่วไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2495 ครบวาระดำรง

ตำแหน่ง 5 ปี วันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2500 จึงได้จัดให้มีการ  

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 1 ขึ้นใหม่ ในวันที่ 

26 กุมภาพันธ์ 2500 (เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 

2495 ที ่บังคับใช้อยู ่ในขณะนั้น ได้แก้ไขอายุของสภาผู ้แทน

ราษฎร จากเดิมมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี เป็น 5 ปี) 

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต 

ซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกตั้งครั้งที่ 6 มีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรได้ 160 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 

9,859,039 คน มีผู ้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,668,566 คน (ร้อยละ 

57.50) จังหวัดที่มีผู ้มาใช้สิทธิมากที่สุด คือ สระบุรี (ร้อยละ 

93.30) และน้อยที่สุด คือ สุพรรณบุรี (ร้อยละ 42.06) 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น 86,639 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 33,768 คน 

(ร้อยละ 38.96) และผู ้ที ่ได้รับเลือกในคราวนั ้นคือ นายชาติ 
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วัฒนางกูร และนายพานิช สัมภวคุปต์ ทั้งสองคนสังกัดพรรค

เสรีมนังคศิลา 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้น ับเป็นการเลือกตั ้งครั ้งแรกที ่ม ี

พรรคการเมืองอย่างถูกต้อง กำหนดโดยพระราชบัญญัติ

พรรคการเมือง พุทธศักราช 2498 มีการรณรงค์หาเสียงโดย

พรรคการเมืองอย่างกว้างขวาง จนเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้ไปใช้

สิทธิมากที่สุดครั้งหนึ่งและมากกว่าครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมาทั้งหมด 

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ชื่อว่า “เป็นการเลือกตั้งที่

สกปรกทีส่ดุ” และนำไปสูก่ารรัฐประหาร เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 

2500 

 �.� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ �  

  (15 ธันวาคม �500) 

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจการปกครอง ภายใต้

การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในวันที่ 10 กันยายน 2500 

ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกยุบสภาผู้แทนราษฎรทำให้สภา  

ผู ้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีส ิ ้นสุดลง และในวันที ่ 18 

กันยายน 2500 ได้มีการประกาศพระบรมราชโองการ เรื่อง การ

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยที่ให้คงใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ ่มเต ิม   

พุทธศักราช 2495 ต่อไป โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 ขึ้นใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วัน

ประกาศจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประเภทที่ 1 ขึ้นใหม่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2550 
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การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต 

ซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 6 และ 

7 มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้ 160 คน มีจำนวนผูมี้สิทธิเลือกต้ัง 

ทั ้งสิ ้น 9,917,417 คน มีผู ้มาใช้สิทธิเลือกตั ้ง 4,370,789 คน   

(ร้อยละ 44.07) จังหวัดที ่มีผู ้มาใช้สิทธิมากที่สุด คือ ระนอง 

(ร้อยละ 73.30) และน้อยที่สุด คือ อุดรธานี (ร้อยละ 29.92) 

ในการเลือกต้ังคร้ังน้ี จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกสภาผูแ้ทน 

ราษฎรได้สองคน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 96,244 คน   

มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 53,391 คน (ร้อยละ 55.47) และผู้ที่ได้รับ

เลือกคือ นายผาด อังกินันทน์ (21,899 คะแนน) สังกัดพรรค  

สหภูมิ และนายพานิช สัมภวคุปต์ (18,389 คะแนน) ไม่ได้สังกัด

พรรคการเมือง  

 �.� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ �  

  (10 กุมภาพันธ์ �51�) 

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจการปกครองประเทศ 

ภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 

2501 ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกยุบสภาผู้แทนราษฎรและ

คณะร ั ฐมนตร ี และได ้ม ี การยก เล ิ ก ร ั ฐธรรมนูญแห ่ ง  

ราชอาณาจ ักรไทย พ ุทธศ ักราช 2475 แก ้ ไข เพ ิ ่ ม เต ิม   

พุทธศักราช 2495 โดยได้มีการประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญการ

ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 บังคับใช้แทนเป็นการ

ชั่วคราว ซึ ่งได้มีการกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทำ

หน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้น ซึ่งใช้เวลาร่างนานถึง 9 ปี จึงแล้ว

เสร็จ และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2511 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2511 ในรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี ้ได้กำหนดให้ร ัฐสภาเป็นแบบสองสภาอีกครั ้งหนึ ่ง 

ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทน ซึ่งต้องเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนขึ้นภายใน 240 วัน นับแต่วันใช้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น  

จึงได้จัดให้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนขึ ้นใหม่ในวันที ่   

10 กุมภาพันธ์ 2512 

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต 

ซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 6-8 มี

สมาชิกสภาผู ้แทนได้ 219 คน มีจำนวนผู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้ง 

14,820,400 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 7,283,837 คน (ร้อยละ 

49.16) จังหวัดที่มีผู้มาสิทธิมากที่สุดคือ ระนอง (ร้อยละ 73.95) 

และน้อยที่สุดคือ พระนคร (ร้อยละ 34.66) 

ในการเลือกตั ้งครั ้งนี ้ จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรได้สองคน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 135,470 

คน และผู้ที ่ได้รับเลือกคือ นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ (27,831 

คะแนน) และนายพานิช สัมภวคุปต์ (21,074 คะแนน)  

หลังการเลือกตั ้ง จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายก

รัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง จากการรวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ไม่สังกัดพรรคเข้ากับพรรคสหประชาไทยซึ่งมีเสียงอยู่ 76 เสียง 

หรือร้อยละ 34.70 ดังกล่าว เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 3 ของ

จอมพลถนอม กิตติขจร และเป็นรัฐบาลชุดที่ 31 ตั้งแต่วันที่ 11 

มีนาคม 2512 แต่การบริหารเป็นไปโดยไม่ราบรื ่น เพราะ

รัฐธรรมนูญห้ามไม่ให้สมาชิกรัฐสภาเป็นรัฐมนตรีในขณะ

เดียวกัน เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎรพรรครัฐบาลกับรัฐบาลอย่างรุนแรง 

จากความขัดแย้งระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค

รัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน ประกอบกับพรรคฝ่ายค้านแม้จะมี

เสียงข้างน้อย แต่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนก่อความรำคาญให้

แก่รัฐบาล เป็นเหตุให้จอมพลถนอม กิตติขจร ตัดสินใจทำการ

ปฏ ิว ัต ิตนเอง เม ื ่ อว ันท ี ่ 17 พฤศจ ิกายน 2514 ยกเล ิก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 หันกลับ

มาใช้การปกครองที ่ม ีอำนาจนิยมตามแบบจอมพลสฤษดิ ์ 

ธนะรัชต์ อีกครั ้งหนึ ่ง และประกาศใช้รัฐธรรมนูญปกครอง  

ราชอาณาจักรพุทธศักราช 2515 จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และใช้มาตรา 17 เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จในการรักษาความมั่นคง

ของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ และเศรษฐกิจของประเทศ 

การปกครองระบอบเผด ็จการของจอมพลถนอม   

กิตติขจร ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ความไม่พอใจ

รัฐบาลขยายตัวกว้างขวางมากขึ้นทั้งในหมู่นักการเมือง นิสิต 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งร่าง

รัฐธรรมนูญออกประกาศใช้โดยเร็ว จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2516 

รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ก็ถูกโค่นล้มโดยขบวนการ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยเริ ่มจาก “กลุ่ม

เรียกร้องรัฐธรรมนูญ” เดินขบวนประท้วงให้ร ัฐบาลเร ่ง

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แต่ผู้นำกลุ่มจำนวน 13 คน ถูกรัฐบาล

ใช ้อำนาจตามมาตรา 17 ของร ัฐธรรมนูญการปกครอง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2515 จับกุมโดยให้เหตุผลว่า 

“ไม่ใช่เพราะการเรียกร้องธรรมนูญ แต่จับกุมในฐานะที่มี
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การกระทำอันเป็นการก่อความไม่สงบสุขของพี่น้อง

ประชาชน” เป็นเหตุให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

รวมตัวกันยื ่นคำขาดให้รัฐบาลปล่อยตัวผู ้นำกลุ ่มเรียกร้อง

รัฐธรรมนูญ 13 คน ดังกล่าว แม้ว่าในที่สุดรัฐบาลจะปล่อยตัว  

ผู้นำทั้ง 13 คนโดยไม่มีเงื ่อนไข แต่เกิดความเข้าใจผิดกันขึ้น 

ทำให้การประท้วงเกิดความรุนแรงจนถึงขั้นปะทะกัน มีผู้ล้มตาย

เป็นจำนวนมาก จนสุดท้ายจอมพลถนอม กิตติขจร ต้องลาออก

ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และได้เดินทางออกนอกประเทศ 

พร ้อมกับจอมพลประภาส จาร ุเสถียร และพันเอกณรงค์   

กิตติขจร (สุธรรม รัตนโชติ, 2541, น. 83-84) 

เมื่อเหตุการณ์รุนแรงนี้ได้ยุติลง ได้มีการดำเนินการร่าง

รัฐธรรมนูญขึ้นจนแล้วเสร็จและได้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 

2517 ในรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ได ้กำหนดให้ร ัฐสภาเป็นแบบ  

สองสภา สภาผู้แทนราษฎรจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ ในวันที่ 26 มกราคม 2518 

 �.10 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 10  

  (�6 มกราคม �51�) 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้เป็นการเลือกตั ้งทางตรงแบบผสม

ระหว่างรวมเขตและแบ่งเขต โดยถือเกณฑ์คำนวณจำนวน

ราษฎรหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกหนึ่งคน จังหวัดหนึ่งอย่าง

น้อยให้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรได้หนึ ่งคน 

จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินสาม

คนให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง (รวมเขต) ถ้าจังหวัดใดมี
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินกว่าสามคนให้แบ่ง

เขตจังหวัดเลือกตั้ง (แบ่งเขต) โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมี

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละสามคน ในกรณีการแบ่ง

เขตเลือกตั้งถ้ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบสามคนทุกเขต  

ไม่ได้ให้แบ่งเขตเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามคน

ก่อน แต่เขตที่เหลือต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า  

สองคน ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สี่คน

ให้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นสองเขต เขตละสองคน 

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 269 คน 

มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 20,243,791 คน มีผู้มาใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 9,549,924 คน (ร้อยละ 47.17) จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ

มากท ี ่ส ุด ค ือ ภู เก ็ต (ร ้อยละ 67.87) และน ้อยท ี ่ส ุด ค ือ 

เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 32.18) 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้มีการตื ่นตัวทางการเมืองสูง โดย

เฉพาะในกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้ง กล่าวคือ ในช่วงก่อนการเลือก

ตั้งมีการจดทะเบียนพรรคการเมืองถึง 44 พรรค มีสมาชิกตั้งแต่ 

1,111 คน ถึง 3,740 คน และเกือบทุกพรรคส่งสมาชิกลงสมัคร

แข่งขันรับการเลือกตั้ง แม้ว่าบางพรรคอาจจะส่งผู้สมัครน้อย

เพียงหนึ่งหรือสองคน เช่น พรรคราษฎร พรรครัฐบุรุษ พรรค

แนวสันติ พรรคกรรมกร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง

เป็นการเลือก “คน” มากกว่าเลือก “พรรค” ทำให้สมาชิก

พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มีถึง 22 พรรค 
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สำหร ับจ ังหว ัดเพชรบุร ีแล ้วในการเล ือกตั ้งคร ั ้งน ี ้   

มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 174,968 คน และผู้ที่ได้รับเลือก

ในคราวนั้นคือ นายปิยะ อังกินันทน์ (25,640 คะแนน) และนาย

อุดม ผาสุก (19,724 คะแนน)  

�.11  การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 11  

  (� เมษายน �51�) 

เนื ่องจาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ได้

ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 12 มกราคม 2519 โดยมี

สาเหตุมาจากการที่รัฐบาลประกอบด้วยพรรคการเมืองต่างๆ 

หลายพรรค ทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล 

นับเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน และ

กระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ถึงแม้จะมีการปรับ

คณะรัฐมนตรีใหม่ก็ตามแต่อุปสรรคต่างๆ ก็ไม่หมดไป จึงได้

ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อคืนอำนาจกลับสู่ประชาชน 

และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ใน

วันที่ 4 เมษายน 2519 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้เป็นการเลือกตั ้งทางตรงแบบผสม

ระหว่างแบบรวมเขตและแบ่งเขต ซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียว

กับการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 10 โดยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรได้ 279 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 20,623,430 

คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 9,072,629 คน (ร้อยละ 43.99) จังหวัด

ที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด คือ นครพนม (ร้อยละ 63.53) และน้อย

ที่สุด คือ เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 26.64) 
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ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น 180,662 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 69,064 คน 

(ร้อยละ 38.22) และผู้ที่ได้รับเลือกคือ นายพานิช สัมภวคุปต์ 

(28,272 คะแนน) และนายภิมุข อังกินันทน์ (22,668 คะแนน) 

และแม้รัฐบาลผสมภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์ 

ซึ่งมี ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีจะมีเสียงข้างมาก

ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจน แต่ยังคงประสบปัญหาความ

ขัดแย้งอย่างรุนแรงในคณะรัฐมนตรี และระหว่างพรรคร่วม

รัฐบาล รวมทั้งต้องเผชิญกับแรงกดดันจากกลุ่มพลังและกลุ่ม

ผลประโยชน์นอกรัฐสภา ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว 

(เมษายน 2518 - 2519) ขบวนการและพรรคคอมมิวนิสต์ใน

ประเทศลาว เวียดนาม และกัมพูชา กำลังได้รับชัยชนะในการ

โค่นล้มรัฐบาลในประเทศทั้งสาม จึงก่อให้เกิดความวิตกแก่กลุ่ม

พลังที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ เกรงว่าความอ่อนแอของรัฐบาลมา

จากการเลือกตั้งจะเปิดโอกาสให้ขบวนการคอมมิวนิสต์เข้า

แทรกแซง ทำลายสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ได้ 

ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช จึงตัดสินใจลาออกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 

2519 และได้ร ับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 5 ตุลาคม 2519 นับ

เป็นคณะรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะถูกคณะปฏิรูป

การปกครองแผ่นดินยึดอำนาจการปกครองในวันที่ 6 ตุลาคม 

2519 แต่อยู ่ได้เพียง 1 วัน ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที ่ 6 

ตุลาคม 2519 ภายใต้การนำของพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ในวันที่ 

6 ตุลาคม 2519 โดยได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2517 และให้วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และ
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คณะรัฐมนตรีสิ ้นสุดลง ต่อมาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 บังคับใช้โดยได้กำหนดให้

มีสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทำหน้าที่นิติบัญญัติ ต่อมาใน

วันที่ 20 ตุลาคม 2520 พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ก็ได้ทำการยึด

อำนาจการปกครองประเทศขึ้นอีกครั้ง และได้ประกาศยกเลิก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 โดยให้ใช้

รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2520 บังคับ

ใช้แทนเป็นการชั ่วคราว ซึ ่งได้กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติ  

แห่งชาติเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม่ขึ ้น เมื ่อร่างเสร็จแล้วได้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2521 

ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ได้กำหนดให้มีการ  

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นภายในปี พ.ศ. 2521 แต่ถ้า

ไม่อาจดำเนินการได้ก็ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการเลือกตั้ง

ออกไป แต่ต้องไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปี พ.ศ. 2521 จึงได้

จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ในวันที่ 22 

เมษายน 2522 

�.1� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 1�  

  (�� เมษายน �5��) 

การเลือกตั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบผสมระหว่าง

รวมเขตละแบ่งเขต ซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกตั้ง

ทั ่วไป ครั ้งที ่ 10 และ 11 โดยมีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรได้   

301 คน มีจำนวนผู ้มีสิทธิออกเสียง 21,283,790 คน มีผู ้มา  

ใช้สิทธิเลือกตั้ง 9,344,045 คน (ร้อยละ 43.90) จังหวัดที่มีผู้มา  



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

56

ใช้สิทธิมากที่สุด คือ ยโสธร (ร้อยละ 77.11) และน้อยที่สุด คือ 

กรุงเทพฯ (ร้อยละ 19.45) 

การเลือกตั้งครั้งนี้มีลักษณะพิเศษหลายประการที่สำคัญ 

คือ ผู้มีสัญชาติไทยแต่บิดาเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 

ยกเว้นผู้นั้นจะมีการศึกษาสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 หรือเคยรับราชการทหาร หรือเคยเป็นข้าราชการ สมาชิก

สภานิติบัญญัติ หรือสมาชิกสภาอื่นๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่

เสียภาษี หรือเคยเสียภาษีติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี และตาม

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมา

จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจ

ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ 

ส่วนจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 124,953 

คน และผู ้ที ่ได้ร ับเลือกคือ นายพานิช สัมภวคุปต์ (29,665 

คะแนน) และนายปิยะ อังกินันทน์ (26,749 คะแนน) 

ร ัฐบาลผสมภายใต ้การนำของพลเอกเกร ียงศ ักด ิ ์ 

ชมะนันท์ ประสบปัญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างรุนแรง 

จนเป ็นเหต ุให ้ต ้องปร ับปร ุงคณะร ัฐมนตร ี เม ื ่อว ันท ี ่ 11 

กุมภาพันธ์ 2523 ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรซีกรัฐบาลเป็นอย่างมาก เพราะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้มี

รัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพียง 3 คนเท่านั้น 

ทำให้เสียงสนับสนุนรัฐบาลน้อยลง ยังผลให้พลเอกเกรียงศักดิ์ 

ชมะนันท์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันแถลง

นโยบายต่อสภานั่นเอง ทำให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
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เป็นครั้งที่ 1 จัดตั้งรัฐบาลชุดที่ 42 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2523 

รัฐบาลเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งของกลุ ่มต่างๆ ที ่ร ่วม

รัฐบาล ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ วิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำตาล 

เกิดปัญหาอื้อฉาวเรื่องเทเลกซ์อัปยศ และความวุ่นวายทางการ

เมืองต่างๆ รวมไปถึงเกิดกรณีกบฏ ในวันที่ 1 เมษายน 2524 

โดย “กลุ่มทหารหนุ่ม” แต่ไม่สำเร็จและถูกจับกุม ทำให้พล

เอกเปรม ติณสูลานนท์ ต้องทำการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีถึง   

2 ครั้ง แต่ก็ยังประสบปัญหาเช่นเดิม โดยเฉพาะเรื่องเสถียรภาพ

ของรัฐบาล ผู ้นำกองทัพหลายคนแสดงความเบื ่อหน่ายต่อ

ความไม่มีวินัยของพรรคการเมือง และเรียกร้องให้มีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ให้วุฒิสมาชิกยังคงมีอำนาจใกล้เคียงกับสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรต่อไป จนนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง

รุนแรงขึ้น พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จึงแก้ปัญหาวิกฤตการณ์

รัฐธรรมนูญด้วยการยุบสภา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2526 (สุธรรม 

รัตนโชติ, 2541, น. 90) 

 �.1� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 1�  

  (1� เมษายน �5�6) 

เนื่องจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีได้

ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 19 มีนาคม 2526 โดยมี

สาเหตุมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2521 ที ่บังคับใช้อยู ่ในขณะนั ้นบัญญัติไว้ให้มีการเลือกตั ้ง

สมาช ิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบรวมเขตและให ้ เล ือกเป ็น

พรรคการเมือง กล่าวคือให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งเพียงเขต

เดียว และให้ผู ้สมัครสังกัดพรรคการเมือง เวลาสมัครให้มี
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หมายเลขเดียวกันทั ้งพรรค ประชาชนเลือกพรรคใดก็จะได้

สมาชิกพรรคนั้นไปทั้งหมด หรือที่เรียกว่า รวมเขตเบอร์เดียว 

แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีบทเฉพาะกาลให้มีการเลือกตั้งแบบ

เดิมคือ แบบผสมระหว่างรวมเขตและแบ่งเขต โดยมีกำหนด

เป็นเวลา 4 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข

เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยต้องการให้ขยายเวลา

การใช้บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกไปอีก 4 ปี แต่ที่

ประชุมรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข  

เพิ่มเติมฉบับนี้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เห็นว่าถ้าปล่อยให้มี

การเลือกตั้งตามวิธีการใหม่ของรัฐธรรมนูญฯ 2521 นี้ คือแบบ

รวมเขตเบอร์เดียว อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง

ทางการเมืองได้ จึงได้ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรในช่วงนี้ 

เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ ในวันที่ 

18 เมษายน 2526 ซึ่งยังอยู่ในช่วงการใช้บังคับบทเฉพาะกาล

ของรัฐธรรมนูญฯ 2521 นั่นคือ ยังใช้เลือกตั้งแบบผสมระหว่าง

รวมเขตและแบ่งเขตเหมือนเดิมอยู่ 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้เป็นการเลือกตั ้งทางตรงแบบผสม

ระหว่างรวมเขตและแบ่งเขต ซึ่งเป็นระบบวิธีการเดียวกับการ

เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10-12 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 

324 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 24,224,470 คน มีผู้มา

ใช้สิทธิเลือกตั้ง 12,295,339 คน (ร้อยละ 50.76) จังหวัดที่มีผู้มา

ใช้สิทธิมากที่สุด คือ ยโสธร (ร้อยละ 79.62) และน้อยที่สุด คือ 

กรุงเทพฯ (ร้อยละ 32.57) 
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สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สถิติในระดับประเทศนั้น การ

มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งค่อนข้างสูงขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ

ครั้งที่ผ่านๆ มา (สุธรรม รัตนโชติ, 2541, น. 90) 

ส่วนจังหวัดเพชรบุรีนั้นเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ตาม

เกณฑ์ของกฎหมายสามารถมีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรได้   

3 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 216,232 คน มีผู้มาใช้สิทธิ

เลือกตั ้ง 98,282 คน (ร้อยละ 45.45) และผู ้ที ่ได้รับเลือกคือ   

นายภิมุข อังกินันทน์ (63,820 คะแนน) นายยุทธ อังกินันทน์ 

(59,729 คะแนน) และนายปิยะ อังกินันทน์ (48,576 คะแนน)     

�.1� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 1�  

  (�7 กรกฎาคม �5��) 

เนื่องจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีได้

ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2529 โดย

มีสาเหตุมาจากที่คณะรัฐมนตรีได้ออกพระราชกำหนดแก้ไข  

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529 

มาบังคับเพื ่อปรับเปลี ่ยนอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ เมื ่อวันที ่   

31 มกราคม 2529 ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภา 

เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาแล้ว ได้นำเอาพระราชกำหนดฉบับนี้

เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 

2529 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาและได้ลงมติถึง   

3 ครั้ง ผลการลงมติในครั้งที่ 3 ปรากฏว่าที่ประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรไม่อนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้ด้วยคะแนนเสียง 147 

ต่อ 143 ทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้ตกไป ซึ่งเหตุนี้เกิดจากมี

สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลบางกลุ่มร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้านเพื่อ
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คัดค้านพระราชกำหนดนี้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เห็นว่า

ความแตกแยกในทางการเมืองที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้เป็นอุปสรรค

ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและกระทบถึงประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศ จึงได้ตัดสินใจประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในวัน

เดียวกันนั้นเอง และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรขึ้นใหม่ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2529  

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้เป็นการเลือกตั ้งทางตรงแบบผสม

ระหว่างรวมเขตและแบ่งเขตซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียวกับ

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10-13 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ได้ 347 คน มีจำนวนผู ้สิทธิเลือกตั ้งทั ้งสิ ้น 26,224,305 คน   

มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 16,070,957 คน (ร้อยละ 61.28) จังหวัด  

ที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด คือ ชัยภูมิ (ร้อยละ 85.15) และน้อย

ที่สุด คือ กรุงเทพฯ (ร้อยละ 38.13) 

สำหรับจังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 

227,015 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 119,897 คน (ร้อยละ 52.81) 

และผู ้ท ี ่ ได ้ร ับเล ือกคือ นายอันธีร ์ อ ักษรนันทน์ (85,335)   

นายภิมุข อังกินันทน์ (61,598 คะแนน) และนายยุทธ อังกินันทน์ 

(56,488 คะแนน)  

หลังการเลือกตั ้งไม่ม ีพรรคการเมืองใดได้ร ับเสียง  

ข้างมากเด็ดขาดจึงต้องตั้งรัฐบาลผสม แต่พรรคการเมืองใหญ่

สามพรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกิจสังคม และพรรค

ชาติไทย ไม่สามารถสร้างภาวการณ์ การนำทางการเมืองให้

เป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ และต่างก็ไม่ยอมรับภาวการณ์

ของกันและกัน อีกทั้งแรงกดดันจากกองทัพยังคงสนับสนุนและ
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ต้องการให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้นำในการจัดตั้ง

ร ัฐบาลผสม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ ึงได้ร ับพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

หนึ่ง เป็นครั้งที่ 3 เป็นรัฐบาลผสมประกอบด้วยกลุ่มของพลเอก

เปรม ติณสูลานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรค

กิจสังคม และพรรคราษฎร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2529  

เนื่องจากวันที่ 28 เมษายน 2531 สภาผู้แทนราษฎรได้มี

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์ พ.ศ..... ซึ ่งคณะ

รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยเป็นการอภิปรายในวาระที่ 2 และ 3 

เมื่ออภิปรายในวาระที่ 2 เรียงลำดับมาตราเสร็จแล้ว ได้มีการลง

มติในวาระที่ 3 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ 183 เสียง ไม่เห็นชอบ 

134 เสียง ซึ ่งคะแนนที่ไม่เห็นชอบส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองร่วม

รัฐบาลได้ร่วมกับฝ่ายค้านเพื ่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ  

ฉบับนี ้ จากเหตุการณ์นี ้แสดงให้เห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์  

ไม่สามารถควบคุมสมาชิกพรรคของตนได้ จนเป็นเหตุให้

รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ 16 คน ลาออกจากตำแหน่ง 

เพื ่อเปิดโอกาสให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี  

ได้ปร ับปรุงคณะรัฐมนตรีใหม่ ความขัดแย้งภายในพรรค  

ประชาธิปัตย์นี ้อาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการบริหาร  

ราชการแผ่นดินได้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีจึง

ได้ตัดสินใจประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 29 เมษายน 

2531 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น

ใหม่ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2531 
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�.15 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 15  

  (�� กรกฎาคม �5�1) 

การเลือกตั้งครั ้งนี ้ เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบผสม

ระหว่างรวมเขตและแบ่งเขตซึ่งเป็นระบบและวิธีเดียวกับการ

เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 10-14 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 

357 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 26,658,638 คน มีผู้มา

ใช้สิทธิเลือกตั้ง 16,944,931 คน (ร้อยละ 63.56) จังหวัดที่มีผู้มา

ใช้สิทธิมากที่สุด คือ ยโสธร (ร้อยละ90.42) และน้อยที่สุด คือ 

สมุทรสาคร (ร้อยละ 35.92)  

ส่วนจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 

243,165 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 127,613 คน (ร้อยละ 52.48) 

และผู้ที่ได้รับเลือกคือ นายปิยะ อังกินันทน์ (75,697) นายยุทธ 

อังกินันทน์ (70,181 คะแนน) และ นายภิมุข อังกินันทน์ (66,724 

คะแนน)  

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั ้งครั ้งนี ้ม ีการกล่าวหาว่า

รัฐมนตรีบางคนได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการสนับสนุนให้

ได้มาซึ ่งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรของตนอย่างกว้างขวาง   

ท ี ่จ ังหว ัดนครพนม มีการใช ้รถของทางราชการกระทรวง

ศึกษาธิการสำหรับหาเสียงให้พรรคการเมือง ซึ่งมีหัวหน้าพรรค

รักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

และลงสมัครรับเลือกตั ้ง (มติชนรายวัน, 28 มิถุนายน 2531   

อ้างถึงใน สุธรรม รัตนโชติ, 2541, น. 90) 

ที ่จังหวัดอุบลราชธานี ก็มีการกล่าวหาว่า เลขาธิการ

พรรคชาติไทย และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ได้เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวคะแนน โดยรับปากว่าจะ

ช่วยทำถนนโครงการ รพช.ระยะทาง 15 กิโลเมตร ผ่าน 3 ตำบล 

คือ ตำบลโพธิ ์ใหญ่ คูเมือง และโนนผึ ้ง และได้มีการสั ่งให้  

รถและเจ้าหน้าที ่ของกรมทางหลวงไปเกรดทางไว้แล้วด้วย   

(ไทยรัฐ, 8 มิถุนายน 2531 อ้างถึงใน สุธรรม รัตนโชติ, 2541,   

น. 90)  

ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีการก่อสร้างทางสายอำเภอ

ศรีประจันต์ - โรงเรียนบ้านดอนกระเบ้ือง ระยะทาง 12 กิโลเมตร 

อย่างเร่งรีบ โดยที่รถซึ่งกำลังก่อสร้างมีโปสเตอร์หาเสียงของ

นักการเมืองอาวุโสของจังหวัดสุพรรณบุรีติดอยู่ด้วย ซึ่งเป็นการ

ล่อแหลมที ่จะผิดพระบัญญัติการเลือกตั ้ง (มติชนรายวัน,   

11 กรกฎาคม 2531 อ้างถึงใน สุธรรม รัตนโชติ, 2541, น. 90) 

หลังการเลือกตั้ง พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ได้รับความ

ไว้วางใจจากสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรี และพ้นจากตำแหน่ง 

เนื่องจากถูกยึดอำนาจโดยคณะทหารซึ่งเรียกตัวเองว่า “คณะ

รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งประเทศ” (รสช.) อันเนื่องมา

จากการโยกย้ายนายทหารในกองทัพ ภายใต้การนำของพลเอก

สุนทร คงสมพงษ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยได้ยกเลิก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และ  

วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 

และหลังการยึดอำนาจ คณะ รสช. มอบให้นายอานันท์ 

ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 จัดตั้งรัฐบาลชุดที่ 47 ใน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2534 และได้มีการประกาศใช้ธรรมนูญการ

ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 ใช้บังคับเป็นการ
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ชั่วคราว ซึ่งได้กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่  

จัดทำรัฐธรรมนูญและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เมื่อได้ร่าง

ร ัฐธรรมนูญเสร ็จแล้วได ้ประกาศใช้เป ็นร ัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2534 

ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ขึ้นใหม่ในวันที่ 22 มีนาคม 2535 

 �.16 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 16  

  (�� มีนาคม �5�5) 

การเลือกตั้งครั ้งนี ้ เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบผสม

ระหว่างรวมเขตและแบ่งเขต ซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียวกับ

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10-15 แต่จะต่างกันที่เกณฑ์คำนวณ

ราษฎรต่อสมาชิกหนึ ่งคน ซ ึ ่งธรรมนูญการปกครองฉบับ  

พุทธศักราช 2534 นี้ ได้กำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

360 คน ดังนั้น จึงต้องใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศเฉลี่ยด้วย

สมาชิก 360 คน (จำนวนราษฎรทั้งประเทศหารด้วย 360) ซึ่ง

โดยเฉลี ่ยแล้วจะได้จำนวนราษฎร 158,225 คน ต่อสมาชิก  

หนึ่งคน (เดิมใช้จำนวนราษฎรหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิก

หนึ่งคน) 

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 360 คน 

มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 32,436,283 คน มีผู้มาใช้

สิทธิเลือกตั้ง 19,216,466 คน (ร้อยละ 59.24) จังหวัดที่มีผู้มาใช้

สิทธิมากที่สุด คือ มุกดาหาร (ร้อยละ 87.11) และน้อยที่สุด คือ 
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กรุงเทพฯ (ร้อยละ 42.56) 

และจังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั ้งทั ้งสิ ้น 

259,895 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 158,184 คน (ร้อยละ 60.86) 

ผู้ที่ได้รับเลือกคือ นายธานี ยี่สาร (109,415 คะแนน) นายปิยะ 

อังกินันทน์ (70,723) และ นายยุทธ อังกินันทน์ (68,167 คะแนน)  

ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวัน

ที ่ 7 มกราคม 2535 ให้แต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและ  

สอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การ

เลือกตั ้งทั ่วไปเมื ่อวันที ่ 22 มีนาคม 2535 เป็นไปโดยสุจริต 

ยุติธรรม และถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายยิ่งขึ้น คณะ

กรรมการฯ ได้ปฏิบัติงานและรายงานผลว่ามีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า

กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งถึง 7,625 ราย และในบรรดา  

ผู้ที่ถูกล่าวหาว่ากระทำความผิดนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ถึง 2,093 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 27.45 และผู้ที ่ถูกกล่าวหา

มากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ หัวคะแนน (1,973 ราย) ผู้สมัครรับ

เลือกตั ้ง (1,575 ราย) กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน (1,497 ราย) และ

ข้าราชการ 836 ราย 

ภายหลังการเลือกตั้ง พรรคสามัคคีธรรมได้รับคะแนน

เสียงมากที่สุด และได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ

พรรคชาติไทย กิจสังคม ประชากรไทยและราษฎร ซึ่งพรรคร่วม

รัฐบาลนี้ได้สนับสนุนให้พลเอกสุจินดา คราประยูร รองหัวคณะ

รักษาความสงบเร ียบร้อยแห่งชาติ เข ้าร ับตำแหน่งนายก

รัฐมนตรีท่ามกลางกระแสคัดค้านโดยทั่วไป เนื่องจากพลเอก  

สุจินดา ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือไม่ได้มาจากการ
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เลือกตั้งรวมทั้งถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติอีกด้วย จึงเกิดกระแสการต่อต้าน

อย่างรุนแรง จนนำไปสู่เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ระหว่าง  

วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 ทำให้พลเอกสุจินดา คราประยูร 

ต้องขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซ ึ ่งเป็นนายก-

รัฐมนตรีได้เพียง 48 วันและได้มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือ

เป็นคณะรัฐมนตรีที ่จ ัดตั ้งขึ ้นเป็นการเฉพาะกิจ ในขณะที ่

ประเทศอยู ่ในภาวะวิกฤติ รวมทั ้งการแต่งตั ้งนายอานันท์   

ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีนี้ เพื่อจะได้ใช้กระบวนการทาง

รัฐสภา และรัฐธรรมนูญคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมือง

กลับสู่ประชาชน เมื่อประเทศกลับสู่ภาวะปกติแล้ว นายอานันท์ 

ปันยารชุน จึงได้ประกาศยุบสภาผู ้แทนราษฎร ในวันที ่ 29 

มิถุนายน 2535 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรขึ้นใหม่ในวันที่ 13 กันยายน 2535 

 �.17 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 17  

  (1� กันยายน �5�5) 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้เป็นการเลือกตั ้งทางตรงแบบผสม

ระหว่างรวมเขตและแบ่งเขตซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียวกับ

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10-16 โดยถือเกณฑ์คำนวณต่อสมาชิก

หนึ่งคนเหมือนกับครั ้งที ่ 16 จำนวนราษฎร 158,225 คน ต่อ

สมาชิกหนึ่งคน 

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 360 คน 

มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 31,860,156 คน มีผู้มาใช้สิทธิ
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เลือกตั้ง 19,622,322 คน (ร้อยละ 61.59) จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ

มากที ่สุด คือ มุกดาหาร (ร้อยละ 90.43) และน้อยที ่สุด คือ 

กรุงเทพฯ (ร้อยละ 47.40) 

การเลือกตั้งครั้งนี้นับว่ามีผู้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ค่อนข้างสูงหากเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั ้งก่อนๆ และ

นายกรัฐมนตรีได้ให้ตั้งองค์กรกลางการเลือกตั้งขึ้นใหม่ โดยเน้น

บทบาทการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชัดเจน  

ยิ่งกว่าเดิม ชื่อว่า “คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง” 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2535 ซึ่งได้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  

ดังกล่าว 

สำหรับจังหวัดเพชรบุรี ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 259,731 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 156,055 

คน (ร้อยละ 60.08) และผู ้ที ่ได้ร ับเลือกคือ นายธานี ยี ่สาร 

(94,180 คะแนน) นายยุทธ อังกินันทน์ (83,558 คะแนน) และ  

นายอลงกรณ์ พลบุตร (74,909 คะแนน)  

หลังการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีที่นั ่งในสภา

มากที่สุด ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดที่ 50 นายชวน 

หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

23 กันยายน 2535 และพ้นจากตำแหน่งโดยการยุบสภาผู้แทน

ราษฎร คืนอำนาจให้แก่ประชาชน เนื่องจากถูกอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาลทั้งคณะ กรณีถูกกล่าวหาว่าไม่บริสุทธิ ์ในการ

ดำเนินนโยบายเกี ่ยวกับที ่ด ิน สปก. 4-01 และจัดให้มีการ  

เลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 
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 �.1� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 1�  

  (� กรกฎาคม �5��) 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้เป็นการเลือกตั ้งทางตรงแบบผสม

ระหว่างรวมเขตและแบ่งเขต ซึ่งเป็นระบบและวิธีเดียวกับการ

เลือกตั ้งทั ่วไปครั ้งที ่ 10-17 แต่ใช้เกณฑ์คำนวณราษฎรต่อ

สมาชิกหนึ่งคนเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 10-15 คือ

จำนวนราษฎรหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกหนึ่งคน 

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 391 คน 

มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 37,817,983 คน มีผู้มาใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 23,496,746 คน (ร้อยละ 62.13) จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ

มากที ่สุด คือ มุกดาหาร (ร้อยละ 83.80) และน้อยที ่สุด คือ 

กรุงเทพฯ (ร้อยละ 49.82) 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น 293,274 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 197,219 คน 

(ร้อยละ 67.25) และผู้ที ่ได้รับเลือกในครั้งนี้คือ นายอลงกรณ์   

พลบุตร (102,377 คะแนน) นายธานี ยี่สาร (100,151 คะแนน) 

และนายยุทธ อังกินันทน์ (91,509 คะแนน) 

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคชาติไทยได้ที่นั่งมากที่สุด 

พรรคชาติไทยจึงได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลผสม 7 พรรค คือ พรรค

ชาติไทย พรรคความหวังใหม่ พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม 

พรรคนำไทย พรรคประชากรไทย และพรรคมวลชน เป็นรัฐบาล

ชุดที่ 51 นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 

13 กรกฎาคม 2538 มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง และ

วันที่ 18-20 กันยายน 2539 ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
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เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา 

เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งประเด็นการอภิปรายมุ่งเน้นอภิปรายนาย

บรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย โดยก่อนที่จะลงมติในญัตตินี้ที่ประชุมพรรค

ร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคได้มีมติขอให้นายบรรหาร ศิลปอาชา   

ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนการลงมติ ซึ่งต่อมานาย

บรรหาร ศิลปอาชา ได้ประกาศว่าจะลาออกจากตำแหน่ง

ภายใน 7 วัน และจะพิจารณาบุคคลที ่มีความเหมาะสมมา

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน จนกระทั่งวันที่ 27 กันยายน 

2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา ได้ตัดสินใจประกาศยุบสภา  

ผู้แทนราษฎร แทนการลาออกจากตำแหน่ง จึงได้จัดให้มีการ

เล ือกต ั ้ งสมาช ิกสภาผู ้ แทนราษฎรข ึ ้นใหม ่ ในว ันท ี ่ 17 

พฤศจิกายน 2539 

 �.1� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 1�  

  (17 พฤศจิกายน �5��) 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้เป็นการเลือกตั ้งทางตรงแบบผสม

ระหว่างรวมเขตและแบ่งเขต ซึ่งเป็นระบบและวิธีเดียวกับการ

เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10-18 โดยใช้เกณฑ์คำนวณราษฎรหนึ่งแสน

ห้าหมื่นคนต่อสมาชิกหนึ่งคน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 

393 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 38,564,836 คน มีผู้มา

ใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,070,744 คน (ร้อยละ 62.42) จังหวัดที่มีผู้มา

ใช้สิทธิมากที่สุด คือ สระแก้ว (ร้อยละ 87.71) และน้อยที่สุด คือ 

กรุงเทพฯ (ร้อยละ 48.97) 
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ในการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น 295,523 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 214,006 คน 

(ร้อยละ 72.42) และผู้ที ่ได้รับเลือกคือ นายปิยะ อังกินันทน์ 

(133,426 คะแนน) นายยุทธ อังกินันทน์ (127,210 คะแนน) และ

นายพิเชษฐ สถิรชวาล (124,426 คะแนน) 

ภายหลังการเลือกต้ังได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ 

เป ็นนายกร ัฐมนตร ี ต ่อมาในป ี พ.ศ. 2540 ประเทศไทย  

ได้ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื ่องเกี ่ยวกับ

สถาบันการเงินและการคลังของประเทศ ที่เรียกโดยทั่วไปว่า 

“เศรษฐกิจฟองสบู่ ” จนทำให ้พลเอกชวล ิต ยงใจย ุทธ 

ประกาศขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และในวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2540 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดนี้

จะต้องเข้ามาปฏิบัติภารกิจสำคัญๆ หลายประการ จนกระทั่งได้

ดำเนินการแล้วเสร็จหรือลุล่วงไป ที่สำคัญๆ ได้แก่ การดำเนิน

การตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ซึ ่ง

รัฐธรรมนูญบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ การ

แก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ง

รัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

จนสามารถตราขึ้นใช้บังคับ เพื่อรองรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะ

จัดข้ึนให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย รวดเร็ว สุจริตและเท่ียงธรรม 

นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศยุบสภาผู้แทน

ราษฎรเพื่อคืนอำนาจตัดสินใจทางการเมืองกลับให้ประชาชนใน
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ในวันที่ 6 มกราคม 2544 

 �.�0 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ �0  

  (6 มกราคม �5��) 

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบแบ่งเขต

เลือกตั ้งและแบบบัญชีรายชื ่อ (ปาร์ตี ้ลิสต์) ซึ ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540  

1. การเลือกตั ้งแบบแบ่งเขตเลือกตั ้ง จะกำหนดให้

แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เพียง 1 คน ผู้มี

ส ิทธิออกเสียงเลือกตั ้งคนหนึ ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เลือกตั ้ง ผู ้สมัครรับเลือกตั ้งในเขตนั ้นได้เพียงเขตละ 1 คน

เท่านั้น 

2. การเล ือกต ั ้ งแบบบ ัญช ีรายช ื ่อ จะกำหนดให ้

พรรคการเมืองจัดบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งขึ้นพรรคละ   

1 บัญชี บัญชีละไม่เกิน 100 คน โดยมีการเรียงลำดับหมายเลข

ผู้สมัคร ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น โดยจะเลือกได้เพียง

บัญชีรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งเท่านั้น 

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 500 คน 

มาจากการเลือกตั ้งแบบแบ่งเขตเลือกตั ้ง 400 คน และแบบ

บัญชีรายชื่อ 100 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้น 

42,875,036 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 29,952,432 คน (ร้อยละ 
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69.86) จังหวัดที ่มีผู ้มาใช้สิทธิมากที ่สุด คือ ลำพูน (ร้อยละ 

83.78) และน้อยที่สุด คือ สมุทรปราการ (ร้อยละ 60.79) 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น 325,139 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 245,611 คน 

(ร้อยละ 75.54) และผู้ที ่ได้รับเลือกในครั้งนี้คือ นายอลงกรณ์   

พลบุตร (52,006 คะแนน) นายธานี ยี่สาร (47,595 คะแนน) และ

นายอภิชาติ สุภาแพ่ง (39,951 คะแนน) 

ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

มีนายพิเชษฐ สถิรชวาล ซึ ่งเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรของจังหวัดเพชรบุรี สมัครในส่วนบัญชีรายชื่อของพรรค

ความหวังใหม่ ในลำดับที่ 7 และในการเลือกตั้งคราวนี้พรรค

ความหวังใหม่ได้รับคะแนนจากทั่วประเทศ 2,008,948 คะแนน 

ถือเป็นร้อยละ 7.0171 ของจำนวนคะแนนที่พรรคได้รับจาก  

ทั่วประเทศ เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วจะมีสมาชิกสภาผู้แทน

จากบ ัญช ีรายช ื ่อของพรรคได ้ 8 คน ด ังน ั ้นนายพ ิ เชษฐ   

สถิรชวาล จึงได้รับเลือกตั้งในคราวนั้นด้วย และภายหลังมีการ

รวมพรรคความหวังใหม่เข้ากับพรรคไทยรักไทย      

�.�1 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ �1  

  (6 กุมภาพันธ์ �5��) 

เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรชุดเดิม ที่สมาชิกมาจากการ

เลือกตั ้งทั ่วไป เมื ่อวันที ่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 ครบวาระดำรง

ตำแหน่ง 4 ปี จึงได้จัดให้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรเป็นการทั่วไปขึ้นใหม่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548  
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การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบแบ่งเขต

เลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นระบบและวิธีการเดียวกับ

การเลือกตั้งทั ่วไปครั ้งที ่ 20 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จำนวนทั้งสิ้น 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิออก

เสียงเลือกตั ้งทั ้งสิ ้น 44,572,101 คน มีผู ้มาใช้สิทธิเลือกตั ้ง 

32,342,834 คน (ร้อยละ 72.56) จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิมากที่สุด คือ 

ลำพูน (ร้อยละ 86.56) และน้อยที่สุด คือ หนองคาย (ร้อยละ 

62.55) 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้ จังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนผู ้มีสิทธิ  

เลือกตั้งทั้งสิ้น 336,787 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 269,297 คน 

(ร้อยละ 79.96) และผู้ที ่ได้รับเลือกในครั้งนี้คือ นายอลงกรณ์   

พลบุตร (44,397 คะแนน) นายธานี ยี่สาร (44,812 คะแนน) และ

นายอภิชาติ สุภาแพ่ง (43,529 คะแนน) 

�.��  การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ ��  

  (� เมษายน �5��) 

เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จัดขึ้นในวันที่ 

2 เมษายน 2549 โดยมีสาเหตุเนื ่องมาจากนายกรัฐมนตรี   

พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่

ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายซึ่งตนเคยให้สัญญาไว้ก่อนเลือกตั้งว่า

พร้อมแบ่งคะแนนเสียงให้ฝ่ายค้านทุกเมื่อหากต้องการนำไปใช้

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตนเอง แต่เมื่อถึงเวลาดังกล่าวกลับ

เจอมรสุมการเมืองรุมเร้ามากมาย รวมทั ้งรัฐมนตรีของตน  
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ไม่สามารถตอบคำถามที่ชัดเจนต่อประชาชนได้ จึงจำเป็นต้อง

ประกาศยุบสภาเพื่อมิให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกตรวจสอบถูกเผยแพร่

ออกไปสู่สาธารณชนมากขึ้นอันจะเป็นผลเสียต่อตนเอง จึงต้อง

จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 60 วันตามรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบแบ่งเขต

เลือกตั ้งและแบบบัญชีรายชื ่อ (ปาร์ตี ้ลิสต์) ซึ ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 เช่นเดียวกับการเลือกตั้งครั้งที่ 20 และ 21 โดยมีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จำนวนทั้งสิ้น 500 คน มาจากการเลือกตั้ง

แบบแบ่งเขต เลือกตั้ง 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน 

แต่เมื ่อการเลือกตั ้งเสร็จสิ ้นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสิน

ให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นโมฆะ จึงทำให้ต้องมีการเลือกตั้ง

ใหม่อีกครั ้ง โดยกำหนดให้มีขึ ้นในในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 

อย่างไรก็ตามการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ทำให้

การเลือกตั้งถูกยกเลิกไป    

�.�� การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ ��  

  (�� ธันวาคม �550) 

เป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 

23 ธันวาคม 2550 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย

สมาชิกจำนวน 480 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน 80 คน 
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ส่วนการเลือกตั ้งทั ่วไปของการเลือกตั ้งแบบสัดส่วน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนมี 8 กลุ่มจังหวัด แต่ละกลุ่มมีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร 10 คน ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 มีจำนวน 11 จังหวัด ประชากรรวม 7,615,610 

คน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, พะเยา, 

น่าน, ลำปาง, ลำพูน, แพร่, สุโขทัย, ตาก และกำแพงเพชร 

กลุ่มที่ 2 มีจำนวน 9 จังหวัด ประชากรรวม 7,897,563 

คน ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, พิจิตร, 

ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ลพบุรี, นครสวรรค์ และอุทัยธานี 

กลุ่มที่ 3 มีจำนวน 10 จังหวัด ประชากรรวม 7,959,163 

คน ได ้แก ่ จ ังหว ัดหนองคาย, อ ุดรธาน ี , เลย, นครพนม, 

สกลนคร, หนองบัวลำภู, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร, มหาสารคาม 

และอำนาจเจริญ 

กลุ่มที่ 4 มีจำนวน 6 จังหวัด ประชากรรวม 7,992,434 

คน ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, 

สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 

กลุ่มที่ 5 มีจำนวน 10 จังหวัด ประชากรรวม 7,818,710 

คน ได้แก่ นครราชสีมา, นครนายก, ปราจีนบุร ี, สระแก้ว, 

ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด และปทุมธานี 

กลุ่มที่ 6 มีจำนวน 3 จังหวัด ประชากรรวม 7,802,639 

คน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และสมุทรปราการ 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

76

กลุ่มที่ 7 มีจำนวน 15 จังหวัด ประชากรรวม 7,800,965 

คน ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, 

เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง, ชัยนาท, สิงห์บุรี, 

อ ่างทอง, พระนครศร ีอย ุธยา, สระบุร ี , สม ุทรสาคร และ

สมุทรสงคราม 

กลุ่มที่ 8 มีจำนวน 12 จังหวัด ประชากรรวม 7,941,622 

คน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, พังงา, นครศรีธรรมราช, กระบี่, 

ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส และ

ยะลา 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น 44,002,593 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 32,775,868 คน 

(ร้อยละ 74.49) จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิมากที่สุด คือ ลำพูน เขต 1 

(ร้อยละ 88.90) และน้อยที ่สุด คือ สกลนคร เขต 3 (ร้อยละ 

62.88) 

การเลือกตั ้งครั ้งนี ้ จังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนผู ้มีสิทธิ  

เลือกตั้งทั้งสิ้น 330,064 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 270,670 คน 

(ร้อยละ 82.01) และผู้ที ่ได้รับเลือกในระบบแบ่งเขตคือ นาย  

อลงกรณ์ พลบุตร (161,786 คะแนน) นายอภิชาติ สุภาแพ่ง 

(133,126 คะแนน) และนายกัมพล สุภาแพ่ง (124,094 คะแนน) 

และในระบบสัดส่วนนั้น จังหวัดเพชรบุรีจัดอยู่ในกลุ่มที่ 7 ซึ่ง

พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งในระบบการเลือกตั้งแบบ

สัดส่วน 5 คน นายอรรถพร พลบุตร เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของ

พรรคประชาธิปัตย์ในลำดับท่ี 4 จึงได้รับเลือกด้วย ซ่ึงนายอรรถพร 

พลบุตร เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเพชรบุรี 
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โดยสรุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2476 - 2550 มีจำนวน 22 คน ดังนี้  

      1) นายแข ยูนิพันธ์ 

      2)  ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท์)  

      3)  นายทองพูน อังกินันทน์  

      4)  พ.อ. พระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค)  

      5)  นายเยื่อ พลจันทร  

      6)  พ.ท. พโยม จุลานนท์  

      7)  ขุนวิเทศดรุณการ  

      8)  นายชาติ วัฒนางกูร  

      9) นายพานิช สัมภวคุปต์  

      10)  นายผาด อังกินันทน์  

      11)  นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์  

      12)  นายปิยะ อังกินันทน์  

      13)  นายอุดม ผาสุก  

      14)  นายภิมุข อังกินันทน์  

      15)  นายยุทธ อังกินันทน์  

      16)  นายอันธีร์ อักษรนันทน์  

      17)  นายธานี ยี่สาร  

      18)  นายอลงกรณ์ พลบุตร  

      19)  นายพิเชษฐ สถิรชวาล  

      20)  นายอภิชาติ สุภาแพ่ง  

      21)  นายกัมพล สุภาแพ่ง  

      22) นายอรรถพร พลบุตร 
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�. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใน 
  ประเทศไทยและจังหวัดเพชรบุรี 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 กำหนดให้มีสองสภา ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภา  

ผู้แทนราษฎร โดยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติไว้ให้สมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

โดยกำหนดจำนวนตามรัฐธรรมนูญไว้ 200 คน แบ่งตามจังหวัด

ต่างๆ ตามจำนวนประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนจะเลือก

สมาชิกวุฒิสภาได้เพียง 1 คน หรือประทับตราเครื ่องหมาย

กากบาทได้เพียง 1 ครั้ง และสมาชิกวุฒิสภา มีวาระการดำรง

ตำแหน่งครั้งละ 6 ปี ไม่มีการยุบสภาเหมือนสภาผู้แทนราษฎร 

และจะเป็นสองสมัยติดต่อกันไม่ได้ ต้องเว้นระยะเวลา 6 ปี จึง

จะสมัครใหม่ได ้และนอกเหนือจากนั ้น ร ัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดคุณสมบัติของ  

วุฒิสมาชิกไว้ดังนี ้ วุฒิสมาชิกต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง 

มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาตรี ต้อง

ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วยัง

ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง และผู้สมัครวุฒิสมาชิก

จะไม่มีสิทธิหาเสียง หรือกระทำการใดๆ ที่มีความโน้มเอียงใน

การหาเสียงทำได้เพียงการติดโปสเตอร์หรือแนะนำตัวเองทาง

โทรทัศน์ ว ิทยุ โดยมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากคณะ

กรรมการการเลือกตั้งหรือทำได้เท่าที่กฎหมายกำหนด โดยภาย

หลังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 

มาตรา 91 ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือ

บุคคลใดดำเนินการหาเสียงเลือกตั ้งเว้นแต่การแนะนำตัว  

ผู้สมัครเท่านั้น  

หลังจากประเทศไทย ประกาศใช ้ร ัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นผลให้ คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ได้เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี กำหนดวัน

เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2543 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก

ของประเทศ และมีการเลือกตั้งซ่อมวุฒิสมาชิกอีกหลายครั้งใน

ปีเด ียวกัน ในวันที ่ 29 เมษายน 2543, 4 มิถ ุนายน 2543,   

24 มิถุนายน 2543, 9 กรกฎาคม 2543 และ 22 กรกฎาคม 2543 

ในที ่ส ุดคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ม ีมติประกาศรับรอง  

ผลสมาชิกวุฒิสภาครบ 200 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 

การเลือกตั ้งวุฒิสมาชิกในจังหวัดเพชรบุร ีในครั ้งนี ้ 

จังหวัดเพชรบุรีมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 1 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิทั้ง

สิ้น 323,645 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 250,898 คน (ร้อยละ 

77.52) และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคือนายพิชัย ขำเพชร ด้วยคะแนน 

73,664 คะแนน (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด

เพชรบุรี อ้างถึงใน http://phetchaburi.ect.go.th/, ค้นข้อมูล 

มีนาคม 2552) 

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกครบวาระ

ในวันที่ 21 มีนาคม 2549 และรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการ

เลือกตั ้งสมาชิกวุฒิสภาขึ ้นภายใน 30 วัน คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งที่ 2 ใน
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วันพุธที่ 19 เมษายน 2549 ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้ง

ทั่วไป ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีผู ้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 339,115 คน   

มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 228,682 คน (ร้อยละ 67.43) และผู้ที่ได้รับ

เลือกตั้งคือ นายธานินท์ แสงวณิช ได้คะแนน 89,699 คะแนน 

(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี อ้างถึงใน 

http://phetchaburi.ect.go.th/, ค้นข้อมูล 15 มีนาคม 2552) 

อย่างไรก็ตาม หลังจากการรัฐประหารเมื ่อวันที ่ 19 

กันยายน 2549 ทำให้วุฒิสภาหมดวาระไปโดยปริยาย และ

ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มี

บทบัญญัติตามมาตราที่ 111 ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก

จำนวนรวม 150 คน โดยมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน 

และมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้นหักด้วยจำนวน

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นผลให้ทุกจังหวัดต้อง

จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คน โดยคณะ

กรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใน

วันที่ 2 มีนาคม 2551 จังหวัดเพชรบุรีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 

340,630 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 217,003 คน (ร้อยละ 63.07) 

และผู ้ที ่ได้รับเลือกตั ้งคือ นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ได้

คะแนน 49,227 คะแนน ส่วนสมาชิกวุฒิสภาที ่มาจากการ

สรรหา 1 ในจำนวนทั้งหมด 74 คนที่มาจากจังหวัดเพชรบุรีคือ 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์  

ทั้งนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏ

ว่าในรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2550 ยังคงบทบัญญัติเดิม
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สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้สามารถหาเสียงได้

ก็แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่รัฐสภาเท่านั้น 

โดยสรุปสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดเพชรบุรีที่มาจากการ

เลือกตั้งมีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพิชัย ขำเพชร นายธานินท์ 

แสงวณิช และนางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ส่วนอีกหนึ่งคนคือ

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ มาจากการสรรหา  

 

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชาญณว ุฒ ไ ชย ร ั กษา ( 2 5 4 9 ) ไ ด ้ ศ ึ กษา เ ร ื ่ อ ง   

นักการเมืองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ในช่วง

แรกผู้ได้รับการเลือกตั้งจะเป็นอดีตข้าราชการ และเป็นกลุ่ม

บุคคลชั ้นนำในสังคมจนถึง พ.ศ. 2512 สภาพการเมืองเริ ่ม

เปลี่ยนแปลงไป นักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งจะเป็นผู้มีความ

ผูกพันกับจังหวัดพิษณุโลกอย่างใกล้ชิดกับประชาชนมาตั้งแต่

รุ่นบิดา มารดา บางคนมีบิดา มารดาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น

มาก่อน บางคนเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง บางคนบิดาเคยเป็น 

ส.ส. มาก่อน สำหรับยุทธวิธีการหาเสียงมีหลายรูปแบบ เช่น

การพบปะชาวบ้านในพื้นที่เลือกตั้งเพื่อคลุกคลี พูดคุยสร้าง

ความคุ้นเคยทั้งก่อนเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง การปราศรัยหา

เสียง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และการใช้รถแห่กระจายเสียง 

เป็นต้น ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลือกตั้ง

นั้นประกอบด้วยปัจจัยสำคัญดังนี้ 1) ความสัมพันธ์ของผู้สมัคร

ที่มีต่อชุมชน 2) ค่าใช้จ่ายในการหาเสียง 3) การมีเครือข่ายทาง

สังคมของผู้สมัคร 4) ความสัมพันธ์ของนักการเมืองท้องถิ่นและ
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ผู้นำชุมชน และ 5) การสร้างระบบอุปถัมภ์ผ่านการช่วยเหลือใน

ลักษณะต่างๆ (ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์, 2551, น. 48-49)  

ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื ่อง 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว่าเครือข่าย

ทางการเมืองที่ให้การสนับสนุนนักการเมือง และความสัมพันธ์

ของนักการเมืองกับประชาชนในช่วงการเลือกตั้งระหว่าง พ.ศ. 

2476-2500 ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์แบบเครือญาติทั ้งใน

แบบเครือญาติตระกูล และเครือญาติเกื้อกูล การเลือกตั้งในปี 

พ.ศ. 2512 เป็นยุคแรกที่นักธุรกิจเข้ามาสู่การเมืองระดับชาติ 

โดยมีความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจระหว่างจังหวัด ได้รับการช่วย

เหลือจากกลุ่มธุรกิจค้าไม้ และสมาชิกสภาจังหวัดเลย ที่มาจาก

ภาคตะวันออก เริ ่มมีการใช้เงินซื ้อเสียง การใช้อิทธิพลข่มขู่  

หัวคะแนน และการสร้างระบบอุปถัมภ์กับหัวคะแนน ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งช่วงปี พ.ศ. 2531-2535 เป็นช่วงการเมืองสองสภาพโดย

นักการเม ืองถ ิ ่นส ่วนหนึ ่งม ีพฤต ิกรรมทางการเม ืองเช ิง

อุดมการณ์ในขณะที ่อ ีกกลุ ่มหนึ ่งเป็นแบบธนกิจการเมือง 

(political finance) การเลือกตั้งหลังจากปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา 

นักการเมืองถ่ินกลุ่มคุณภาพยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตย พ่ายแพ้ 

การเลือกตั้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อีกเลย ในขณะที ่นักการเมืองกลุ ่มธนกิจการเมืองเข้ามามี

บทบาท และประสบความสำเร็จทางการเมืองทุกเขตเลือกตั้ง 

ในส่วนการจัดตั้งเครือข่ายทางการเมืองไม่ปรากฏขั้วการแข่งขัน

ทางการเมืองที่เด่นชัด แม้การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2538 จะมีกลุ่ม

ที ่มีความเข้มแข็งทางการเมืองอยู ่ 3 ตระกูลคือ ตระกูลแสง

เจริญรัตน์ ตระกูลเร่งสมบูรณ์สุข และตระกูลทิมสุวรรณ โดยทุก
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ตระกูลมีอาชีพธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างและการสัมปทาน  

แร ่ธาต ุ แต ่ได ้จ ัดแบ ่งขอบเขตพื ้นท ี ่ทางการเม ืองอย ่าง

ประนีประนอม อิงประโยชน์ทางธุรกิจและจัดสรรอำนาจ

ทางการเมืองอย่างลงตัวทำให้ยังคงมีบทบาท มีอิทธิพลทางการ

เมืองอย่างต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2548 ทำให้ไม่เกิดสภาพแข่งขัน

ในตลาดการเมืองอย่างแท้จริง 

รูปแบบการหาเสียง และวิธีการสร้างคะแนนความนิยม

ของนักการเมืองถิ่นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2476-2500 ใช้การเดิน

หาเสียงกับประชาชนในหมู่บ้าน มีใบปลิว โปสเตอร์หาเสียง 

ฉายภาพยนตร์ มีจัดเลี้ยงสุราอาหาร แจกสิ่งของหลายประเภท 

เช่น น้ำปลา ปลาทเูค็ม ปลาร้า ไม้ขีดไฟ น้ำตาล รองเท้า บางคน 

มีการปราศรัยโดยชูนโยบายการพัฒนาพื้นที่ให้เจริญ และชูภาพ

ลักษณ์หรือหัวหน้ากลุ่มการเมือง มีการปล่อยข่าวลือโจมตีว่า

ร้ายคู่แข่งขันทางการเมือง การเลือกตั้งจากปี พ.ศ. 2518 เริ่มมี

การใช้เงินซื้อเสียง การจัดเลี้ยง และการจัดตั้งระบบเครือข่าย

หัวคะแนนในพื้นที่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นนักธุรกิจปราศรัยหา

เสียงน้อย การสร้างคะแนนนิยมจะอาศัยการจ่ายเงิน และ

อุปถัมภ์หัวคะแนน การเลือกตั้งนับจาก ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้น

มา มีการนำรูปแบบบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาใช้ในการสร้าง

ฐานคะแนนเสียงทางการเมืองควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์

ที่ใกล้ชิดกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเลย เพื่อควบคุม และ

ใช้ประโยชน์จากกลไกราชการ ในขณะเดียวกันนักการเมืองจะ

อยู่ในการควบคุม การช่วยเหลือของหัวหน้ากลุ่ม (มุ้ง) การเมือง

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางอำนาจการเมือง และรองรับการ

กระจายผลประโยชน์ 
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บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์กับการเมืองก่อนปี พ.ศ. 

2500 ไม่ปรากฏเด่นชัด เริ ่มมีบทบาทและมีความสัมพันธ์กับ

นักการเมืองถิ่นอย่างเด่นชัดนับจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2512 

คือกลุ่มสัมปทานป่าไม้ และกลุ่มค้าส่งค้าปลีก ต่อจากนั้นเป็น  

กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเริ่มเข้าสู่การเมืองในปี พ.ศ. 2529   

ในบางเขตเลือกตั้ง และกลุ่มธุรกิจสัมปทานแร่ และรับเหมา

ก่อสร้างเข้ายึดพื้นที่ทางการเมืองจังหวัดเลยทุกเขตเลือกตั้งมา

ตั้งแต่การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2539-2548 และมีเครือข่ายธุรกิจรับ

เหมาระหว่างจังหวัด ส่วนกลุ่มที ่ไม่เป็นทางการที ่มีบทบาท

สำคัญในการช่วยเหลือนักการเมืองได้แก่กลุ ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) กลุ่มสตรี เครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เงินค่าตอบแทน 

และระบบอุปถัมภ์ทางการเงินเป็นเครื่องมือหลัก ปัจจัยที่นำไปสู่

ความสำเร็จทางการเมืองแตกต่างกันตามช่วงเวลาก่อนการ

เลือกตั้ง พ.ศ. 2476-2522 ปัจจัยสถานภาพบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ

ที่สุด รองลงมาเป็นวิธีการหาเสียงจากปี พ.ศ. 2522-2535 เป็น

ปัจจัยสถานภาพบุคคลและการจัดตั้งเครือข่ายหัวคะแนนโดยใช้

เงินตอบแทน นับจากปี พ.ศ. 2535-2548 ระบบอุปถัมภ์และเงิน

เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่นำไปสู่ความสำเร็จทางการเมือง ส่วน

ปัจจัยที่นำไปสู่ความไม่สำเร็จทางการเมืองจะเกิดจากข้อจำกัด

ด้านความสามารถเชิงเศรษฐกิจวิธีการบริหารจัดการหัวคะแนน

ข่าวลือและพฤติกรรมของนักการเมือง ทั้งในระหว่างการดำรง

ตำแหน่งและไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื ่อง 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 
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ปฏิบัติการทางการเมืองจะสัมพันธ์กันทั้งบริบทการเมืองระดับ

ชาติ และบริบทสังคมวิทยา ในส่วนของภาพลักษณ์นักการเมือง

ถิ่นจะเป็นผู้มีความรู้สูง มีการศึกษาค้นคว้าตลอดเวลา มีความ

ใกล้ชิดประชาชน มีระบบอุปถัมภ์ภายใต้โครงการพัฒนาทาง

กายภาพ มีความสามารถในการสร้างวาทกรรมทางการเมือง   

มีความกล้าหาญที่จะชี้นำประชาชนให้เห็นความไม่ถูกต้องของ

ความไม่เหมาะสมของข้าราชการและคู่ต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัว 

เน ้นกลว ิธ ีการหาเส ียงมากกว ่าการเม ืองเช ิ งนโยบาย 

กระบวนการสร้างเครือข่ายการหาเสียงในช่วงแรกมีการใช้  

พรรคพวก ญาติ เครือข่ายวิชาชีพครู เครือข่ายสถาบันการ

ศึกษา หรือชมรมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา เครือข่ายสตรี 

กลไกศาสนา และนักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็น

พรรคหลักที่ชนะการเลือกตั้งต่อเนื่องมาหลายสมัย พยายามจะ

เชื่อมโยงสภาพความเป็นนักการเมืองประชาธิปัตย์กับความมี

มาตรฐานทางการเมืองถิ่น 

ณัฏฐชัย มีสอาด (2541, บทคัดย่อ) ทำการศึกษาเรื่อง 

ระบบอุปถัมภ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอ

บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์

เชิงอุปถัมภ์มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่นแบบทางการ

ที่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และ

กรรมการหมู่บ้าน ไม่มีบทบาทต่อการตัดสินใจของประชาชนใน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และปัจจัย

ต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สถานภาพ
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ส่วนบุคคลและระบบหัวคะแนน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของ

ประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

นิรันดร์ กุลฑานันท์ (2549, บทคัดย่อ) ทำการศึกษา  

เรื ่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า   

นักการเมืองถิ่นบุรีรัมย์ มีความสัมพันธ์กันผ่านการทำธุรกิจ 

และการแบ่งปันผลประโยชน์ งบประมาณพัฒนาที่ลงมาใน

พื้นที่เลือกตั้ง มีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติกันบ้าง และสัมพันธ์

กับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 

องค์กรกู้ภัย เป็นต้น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับ

พรรคการเมืองจะสัมพันธ์ผ่านมุ้งการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ ในด้าน

วิธีการหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมืองมีพัฒนาการมาตั้งแต่ 

การ เคาะประตูบ ้ าน จ ัดมหรสพแล ้วปราศร ัยหาเส ียง   

ทำโปสเตอร์ แผ่นป้ายโฆษณา มาจนถึงการแจกสิ่งของ อาหาร 

ยารักษาโรค เสื้อผ้า จนแจกเงินในท้ายที่สุด และรูปแบบการจัด

ตั้งหัวคะแนน เริ่มจากง่ายๆ อาศัยผู้นำท้องถิ่น มาเป็นการวาง

เครือข่ายคล้ายธุรกิจขายตรง มีสัดส่วนหัวคะแนนต่อผู้ใช้สิทธิ

เล็กลง และนอกจากนี้ยังใช้วิธีการหาเสียงโดยจัดตั้งกองทุนให้

กลุ ่มชาวบ้าน การอบรมและพาไปศึกษาดูงาน การจัดเลี ้ยง 

การแจกเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น 

ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง (2550, บทคัดย่อ) ทำการศึกษา

เรื่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงรายสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม 

คือ นักธุรกิจ นักกฎหมาย และอดีตข้าราชการ ส่วนใหญ่เป็น

นักการเมืองชาย นักการเมืองหญิงมีเป็นจำนวนน้อย ตั้งแต่มี



แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

�7

การเลือกตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่

เป ็นหญิงเพียง 3 คน มีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรที ่อยู ่ใน

ตำแหน่ง 8 สมัยถึง 2 คน คือ จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี 

และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (ไม่รวมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2549 ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นการเลือกตั้ง

มิชอบ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา  

ผูแ้ทนราษฎร 7 สมัยมี 3 คน ได้แก่ พันเอกบุญเกิด สุตันตานนท์ 

ร ้อยโทสมศาสตร์ ร ัตนลัค และนายมงคล จงสุทธนามณี   

ส ่วนความนิยมของคนเชียงรายที ่ม ีต ่อพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่งไม่เหนียวแน่นเหมือนกับจังหวัดในภาคใต้ที่

ย ึดมั ่นในพรรคประชาธิปัตย์ เห็นได้จากการที ่ผู ้สมัครของ

จังหวัดเชียงรายที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเปลี่ยน

พรรคที ่ส ังกัดเสมอ จะมีไม่กี ่คนที ่จงรักภักดีต่อพรรคเดิม 

นอกจากนี ้นักการเมืองถิ ่นที ่อาศัยความเป็นเครือญาติของ

นักการเมืองที ่ลงสมัครรับเลือกตั ้งมีไม่มาก ความสัมพันธ์  

ดังกล่าวได้แก่ การเป็นสามีกับภรรยา พี่สามีและน้องสะใภ้ 

และการเป็นพี่กับน้อง อย่างละ 1 คู่เท่านั้น 

ประวีณ แจ่มศักดิ์ (2536, บทคัดย่อ) ทำการศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการเลือกตั้งในระบบอุปถัมภ์ : การวิเคราะห์

เชิงภูมิภาคเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่าง

ระหว่างความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ต่อการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งระหว่างภูมิภาคต่างกัน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จะมีความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ ที ่มีผลต่อการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสูงกว่าภาคอื่นๆ รองลงไปได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ 

และภาคกลางตามลำดับ และมีความแตกต่างกันระหว่างความ
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สัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ของจังหวัดที่มีขนาดเขตเลือกตั้งที่ไม่

เท่ากันในแต่ละภาค โดยจังหวัดที่มีขนาดเขตเลือกตั้งเล็กจะมี

ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์สูงกว่าจังหวัดที ่มีขนาดเขต  

เลือกตั้งใหญ่ในภาคเดียวกัน 

อน ึ ่ง ต ัวแปรการพัฒนาเศรษฐกิจ การศ ึกษาและ

วัฒนธรรมประเพณีมีส่วนที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในพฤติกรรม

การออกเสียงเลือกตั้งในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค

อีสานจะมีผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมประเพณีต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจในการเลือกตั้งของประชาชนมากที่สุด  

พ รช ั ย เทพป ัญญา ( 2 5 4 9 ) ทำการศ ึ กษา เ ร ื ่ อ ง   

นกัการเมอืงถิ่นจังหวัดปทุมธานี พบว่า นักการเมืองถิ่นส่วน

ใหญ่มีภูมิหลังทางการศึกษาที่ดี มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดี 

และมีสังคมที่เอื้ออำนวยต่อการเป็นนักการเมือง ซึ่งนักการเมือง

ส ่วนใหญ่อยู ่ในตระกูลหาญสวัสดิ ์ นอกเหนือจากนั ้นจะ  

ได้รับเลือกตั ้งเพราะชื ่อเสียงของตน ความสัมพันธ์ระหว่าง  

นักการเมืองถิ่นภายในจังหวัดปทุมธานีมีน้อย การหาเสียงของ

นักการเมืองถิ่นจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับ

พรรคการเมือง และนโยบายของพรรค กลุ่มผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจภายในจังหวัดมีความสัมพันธ์กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

น้อย และการรวมตัวของกลุ ่มตระกูลหาญสวัสดิ ์ก ับพรรค  

ไทยรักไทยถือว่าเป็นการรวมกันระหว่างอิทธิพลท้องถิ ่นกับ

อิทธิพลระดับชาติ (ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์, 2551, น. 44-45)  

พรศรี ใจซื่อ (2539, บทคัดย่อ) ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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ในหมู่บ้านฝายน้อย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัด

ลำปาง ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยดังนี้  

1)  คุณลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ของผู้มี

สิทธิเลือกตั ้งในเรื ่อง เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การมี  

ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและระดับมาตรฐานการดำรงชีพ

ของครอบครัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

2)  การได้ร ับการประชาสัมพันธ์การเล ือกตั ้ง จาก

สื่อมวลชนและบุคคล เจ้าหน้าที่อำเภอ ผู้สนับสนุนผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ญาติ เพื่อนบ้าน และวิทยุโทรทัศน์ 

3) ความสำนึกในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ความคาดหวังจากบุคคลอื่น ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 

และความสนใจทางการ เม ื องการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

พิชญ์ สมพอง (2551, บทคัดย่อ) นักการเมืองถิ่น

จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า นักการเมืองถิ ่นยโสธร 

จำแนกได้ 3 กลุ ่มใหญ่คือ กลุ ่มนักสื ่อสารมวลชน กลุ ่มครู 

อาจารย์ ข้าราชการเก่า และนักกฎหมาย กลุ ่มนักการเมือง  

ท้องถิ่น และนักธุรกิจ เครือข่ายสายสัมพันธ์ที่พบจะเป็น บิดา

กับบุตร 1 คู ่ นอกนั ้นจะเป็นการเชื ่อมโยงเครือข่ายกับกลุ ่ม  

ผลประโยชน์ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ และกลุ่มผลประโยชน์ทางสังคม และวัฒนธรรม 

พรรคการเมืองคือกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง มีบทบาทสูง

ต่อนักการเมืองถิ่นยโสธร นักการเมืองถิ่นยโสธรมีการเปลี่ยน

สังกัดพรรคตามวาระของรัฐบาล โดยพรรคใดเป็นรัฐบาลบริหาร
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ประเทศ นักการเมืองถิ ่นยโสธรก็สังกัดพรรคนั้น ส่วนกลวิธี

สำคัญในการหาเสียงได้แก่ การลงพื้นที่โดยพบประชาชนโดย

สม่ำเสมอ การให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ 

เพิ ่มพงษ์ เชาวลิต (2529, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื ่อง   

การบริหารคะแนนเสียงกับการเลือกตั้ง : กรณีศึกษา  

การเลือกตั้ งทั่วไป ปี พ.ศ. 2529 ผลการศ ึกษาพบว ่า 

กระบวนการเลือกสรรผู้แทนราษฎรของประเทศไทยในระยะที่

ผ่านมานั้น มีปัจจัยที่เป็นพื้นฐานทางสังคมหลายประการที่มีผล

ต่อการกำหนดผลการเลือกตั้งได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ ( patron – 

client relationship) ระบบเครือญาติ ระบบชนชั้นนำในท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เชื่อมระหว่าง

บุคคลกับบุคคลในทางสังคม เมื่อเข้าสู่ปริมณฑลทางการเมือง 

ก็ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ในระบบหัวคะแนนซึ่งมี

บทบาทต่อผลการเลือกตั้งอย่างแน่นหนา อาจจะปรากฏผลมาก

กว่าแนวคิด อุดมการณ์ทางการเมืองของผู้สมัครเสียอีก ซึ่งใน

ประเด็นนี้จึงแตกต่างจากระบบประชาธิปไตยทั่วไป 

ร ักฎา เมธ ี โภคพงษ ์ และว ี ระ เล ิศสมพร (2551 , 

บทค ัดย ่อ) ทำการศ ึกษาเร ื ่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

สามารถจำแนกได้ดังนี้ คือ อดีตข้าราชการในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา นักธุรกิจ บุคลที่มีตำแหน่ง

ในสมาคม/ชมรม อดีตข้าราชการในการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาค นักกฎหมาย และบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน ส่วน

ใหญ่ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองชาย มีนักการเมืองหญิง
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เพียง 4 คน โดยในจำนวนนี้มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองคือ 

เป็นคู่สมรส 2 คน และญาติ 1 คน ถิ่นที่อาศัยความเป็นเครือ

ญาติของนักการเมืองที ่ลงสมัครรับเลือกตั ้งมีไม่มาก ความ

สัมพันธ์ดังกล่าวได้แก่ การเป็นสามีกับภรรยา พี ่สามีและ  

น้องสะใภ้ และการเป็นพี่กับน้อง อย่างละ 1 คู่เท่านั้น สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่ง 7 สมัย คือ 

นายไกรสร ตันติพงศ์ รองลงมาคือ 6 สมัย ได้แก่ นายทองดี 

อิสราชีวิน นายเจริญ เชาว์ประยูร และนายสุรพันธ์ ชินวัตร ส่วน

ความนิยมพรรคการเมืองของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่นับตั้ง

แต่ปี พ.ศ. 2500 จนถึง ปี พ.ศ. 2539 พรรคการเมืองที ่ได้รับ

ความนิยมจากประชาชนและได้ที่นั่ง ส.ส. จากจังหวัดเชียงใหม่

ค่อนข้างสม่ำเสมอ มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละยุค

สมัย ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ ยกเว้นในการเลือกตั้งครั้งที่ 15 

(24 กรกฎาคม 2531) การเลือกตั้งครั้งที่ 18 (2 กรกฎาคม 2538) 

และในช่วงปี พ.ศ. 2544-2548 ซึ่งกระแสความนิยมของพรรค

ไทยรักไทยในจังหวัดเชียงใหม่มีสูง ส่วนวิธีการและกลวิธีการหา

เสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองถิ ่นในจังหวัดเชียงใหม่   

มีหลายรูปแบบ ได้แก่การใช้ความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่น 

การหาเสียงแบบเข้าถึงชาวบ้าน การแจกใบปลิว และการใช้

เครือข่าย ส่วนบทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์

และกลุ่มที ่ไม่เป็นทางการ พบว่าครอบครัว วงศาคณาญาติ 

เพื่อนฝูง ลูกศิษย์ ลูกค้า รวมทั้งภูมิลำเนาเดิม ล้วนเป็นปัจจัย

สำคัญที่มีส่วนสนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองในจังหวัด

เชียงใหม่ให้ได้รับเลือกตั้ง 
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วิทยา เกษรพรหม (2543, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื ่อง 

ระบบอุปถัมภ์ในสังคมชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ

บริหารส่วนตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า  

1)  การเปลี่ยนแปลงทางการปกครองส่วนภูมิภาคจาก

ตำบลวังไผ่ ไปสู่การปกครองท้องถิ่น ในรูปองค์การบริหารส่วน

ตำบลวังไผ่ ได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจคือ 

วัตถุประสงค์ในการผลิตของเกษตรกรเปลี่ยนไปเป็นการผลิต

เพื่อการค้ามากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี และยา

ฆ่าแมลงเพิ ่มขึ ้น ในด้านการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม เกษตรกรให้ความสำคัญต่อการศึกษาของบุตร

หลานเพิ่มมากขึ้น การช่วยเหลือวัดและโรงเรียนเป็นการช่วย

เหลือด้วยเงินมากกว่าแรงงาน 

2)  รูปแบบของระบบอุปถัมภ์เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

เศรษฐกิจ จากผู้อุปถัมภ์ที่เป็นญาติพี่น้องมาเป็นพ่อค้า คหบดี 

หรือผู้อื ่นที่มีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ

วัฒนธรรมเปลี่ยนจากการช่วยเหลือด้วยแรงงานเป็นการช่วย

เหลือด้วยทุนทรัพย์ เงินทอง 

3)  การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับระบบอุปถัมภ์ในรูปของความเป็น

ญาติ พี่น้อง เพื่อน ผู้อาวุโส ผู้มีพระคุณตลอดจนผู้มีอำนาจหรือ

อิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมือง 

4)  บทบาทขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลมีความ

สัมพันธ์กับระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบของตำแหน่งบริหารใน
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องค์การบริหารส่วนตำบล และยังสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจหรือ

อิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมืองในระดับตำบล 

ศรุดา สมพอง (2550, บทคัดย่อ) ทำการศึกษาเรื ่อง 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2548) จะเป็นบุคคลในกลุ่มชนชั้นนำของจังหวัด 

มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี เป็นที่รู ้จักของคนใน

จังหวัด โดยมีปัจจัยที่สำคัญจากพื้นฐานทางด้านอาชีพการรับ

ราชการ โดยเฉพาะการเป็นสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

มาก่อน ส่วนลักษณะทางการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทราจะ

เป็นการสืบทอดอำนาจทางการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มเครือญาติ 

และการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอิทธิพลทางการเมือง ซึ่งใน

ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตระกูลฉายแสง นำโดย 

นายอนันต์ ฉายแสง และกลุ่มตระกลูตันเจริญ นำโดยนายสุชาติ 

ตันเจริญ และในการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่ได้ให้ความสำคัญนัก เพราะ

ลักษณะการลงคะแนนของประชาชนทั่วไปจะยึดที่ตัวบุคคลเป็น

หลัก ส่วนวิธีที่ใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร โดยทั่วไปจะใช้การลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่   

การปราศรัยบนเวที การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ การใช้รถ

ขยายเสียงวิ่งตามท้องถนน แต่ที่สำคัญจะใช้วิธีการผ่านทาง 

“หัวคะแนน” ซึ ่งจะเป็นผู ้ท ี ่ม ีบารมีในพื ้นที ่ เช ่น สมาชิก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตำบล (อบต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น  
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สานิตย์ เพชรกาฬ (2550, บทคัดย่อ) ทำการศึกษา  

เร ื ่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า   

นักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง สามารถจำแนกตามภูมิหลังของ

อาชีพได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอดีตข้าราชการ กลุ่มนักกฎหมาย 

และกลุ่มผู้กว้างขวางในสังคม โดยกลุ่มอดีตข้าราชการได้รับ

เลือกเป็น ส.ส. มากที ่สุดในจำนวนนี ้ส่วนใหญ่มาจากอดีต

ข้าราชการครู ส่วนกลุ่มอาชีพธุรกิจยังไม่ประสบความสำเร็จใน

การเลือกตั้ง ส.ส. พัทลุง ปัจจัยที่เป็นเหตุผลให้ได้รับเลือกตั้งขึ้น

อยู ่ก ับเงื ่อนไขศักยภาพของนักการเมือง และอิทธิพลของ  

นักการเมืองท่ีสังกัด กล่าวคือ การเลือกต้ังในช่วงแรกต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2476-2518 การได้รับเลือกตั้งเกิดจากความนิยมในตัวบุคคล

มากกว่าอิทธิพลของนักการเมือง และในเวลาต่อมา ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2519-2535 อิทธิพลของพรรคการเมือง เป็นปัจจัยสำคัญ

ควบคู่กับศักยภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทำให้นักการเมือง

พรรคต่างๆ ได้รับเลือกตั้งเข้ามาหลายพรรค แต่แนวโน้มความ

นิยมต่อพรรคประชาธิปัตย์เริ ่มมีสูงกว่าพรรคการเมืองอื่นจน

กระทั ่งการเลือกตั ้งเมื ่อวันที ่ 13 กันยายน 2535 เป็นต้นมา 

พรรคประชาธิปัตย์สามารถยึดพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้ทั ้งหมด 

นักการเมืองสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งเข้ามายกทีม

ติดต่อกันทุกครั้ง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความนิยมที่ประชาชนชาว

พัทลุงมีต่อพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อถือ 

ศรัทธาที่มีต่อนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคเป็นสำคัญ 

ส่วนศักยภาพ และความนิยมในตัวผู้สมัครเป็นปัจจัยรองลงมา 

สมหญิง สุนทรวงษ์ (2532, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื ่อง 

ระบบอุปถัมภ์กับการกระจายผลประโยชน์ในการพัฒนา
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ชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านในเขตชายฝั่งภาคทะเล

ภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า การก่อกำเนิดระบบ

อุปถัมภ์นั้นเป็นผลมาจากแบบแผนการผลิตแบบเกษตรกรรม 

เพื ่อการพาณิชย์และระบบราชการเป็นสำคัญ และความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกอุปถัมภ์นั้นอยู่บนฐานของการ

แลกเปลี่ยนตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบอุปถัมภ์นั้นมี

เครือข่ายและโยงใยถึงระดับพรรคการเมือง และผลประโยชน์นี้

เองที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายผลประโยชน์ในการพัฒนา 

ทั ้งนี ้ ด้วยระบบอุปถัมภ์ได้ถูกใช้เป็นเครื ่องมือในการดูดซับ

ทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกรวมทั้งผลประโยชน์จากงาน

พัฒนา ทั้งในด้านผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองไปสู่กลุ่มของตนเอง และมีการกระจายผลประโยชน์

ภายในกลุ่มตามระดับผู้ใกล้ชิดผู้อุปถัมภ์ นอกจากนั้นระบบ

อุปถัมภ์ก็ยังได้มีเงื่อนไขสำคัญ ซึ่งได้แก่ นโยบาย แนวคิดของ

รัฐ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา และโครงสร้างภายใน

ชุมชนเองเป็นกลไกในการสนับสนุนให้ระบบอุปถัมภ์แย่งชิงเอา

ผลประโยชน์จากการพัฒนาชนบทไปจากประชาชน เป็นผล

ให้การกระจายผลประโยชน์ในการพัฒนาชนบทไม่สามารถเข้า

ถึงประชาชนผู้ยากจนได้ 

ส ุช ัย บ ุตรสาระ (2536, บทคัดย ่อ) ได ้ศ ึกษาเร ื ่อง 

พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนและบทบาทผู้นำ  

ทอ้งถิน่ในจงัหวดัขอนแกน่ : ศกึษาเฉพาะกรณกีารเลอืกตัง้ 

ทั่วไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย

ที ่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกตั ้งของประชาชนในการ  

เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่สำคัญ ได้แก่ การรับทราบข่าวสารการ
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เล ือกตั ้ง รูปแบบการประชาสัมพันธ ์การเล ือกตั ้ง สภาพ

เหตุการณ์ทางการเมืองหลังการยึดอำนาจ ที ่ทำให้มีการ  

เลือกตั้งทั่วไปติดต่อกันถึงสองครั้ง มีผลต่อทัศนคติทางการเมือง

ของภาครัฐและเอกชน และทัศนคติทางการเมืองของประชาชน 

นอกจากนี ้ยังพบว่า โทรทัศน์ เป็นแหล่งข่าวสารที ่สามารถ

กระตุ้นให้ประชาชนอยากจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด รองลง

มาคือ กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในขณะที่วิทยุเป็นแหล่งข่าวสาร

ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากที่สุด  

และในด้านพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนพบว่า 

ส่วนใหญ่ได้ไปเลือกตั้งด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องการใช้สิทธิออก

เสียงเลือกตั้ง เพราะเป็นสิทธิหน้าที่ของประชาชน ยิ่งกว่าความ

สำนึกอื่นใด การลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยคำนึงถึงทั้งพรรค

และตัวบุคคลประกอบกัน โดยประชากรกลุ่มที่เลือกพรรคเชื่อว่า

เลือกเป็นพรรคดีกว่าเลือกเป็นบุคคล เพราะจะทำให้ได้รัฐบาลที่

มั่นคงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุด ส่วนประชากรที่เลือกตัวผู้สมัคร

เป็นสำคัญ พบว่า คุณสมบัติของบุคคลในเรื ่องความรู้ความ

สามารถ ความซื่อสัตย์ การพูดจริงทำจริง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 

และเมื ่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั ้งของประชาชน  

ในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 กับการ  

เลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 พบว่าประชาชนได้

เลือกผู้สมัครคนเดิม โดยไม่สนใจว่าจะสมัครพรรคการเมืองใด

ได้ตัดสินใจเลือกบุคคลก่อนวันเลือกตั้ง ประชาชนมีความพอใจ

ในผลการเลือกตั้งครั้งนี้ และไม่มีใครไม่ทราบผลการเลือกตั้ง 

สำหรับผลการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับผู้นำท้องถิ่น พบว่า 

ผู้นำท้องถิ่นเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความคุ้นเคยกับผู้คนในชุมชน
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หมู่บ้านที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีภูมิลำเนา

อยู่ในชุมชนนั้นๆ มากว่า 10 ปี มีประวัติการทำงานเสียสละเพื่อ

ส่วนรวมมากจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ส่วนปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการกำหนดบทบาททางด้านการเมืองของผูน้ำท้องถ่ิน 

ได้แก่ ตำแหน่งทางการของผู ้นำท้องถิ ่นซึ ่งทางราชการได้

กำหนดหน้าที ่ไว้อย่างชัดเจน ความรู ้ และทัศนคติทางด้าน

การเมืองของผู้นำท้องถิ่น ความคุ้นเคยส่วนตัวระหว่างผู้นำ  

ท้องถิ่นกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก 

เช่น ทัศนคติทางการเมืองของชาวบ้านที่เรียกร้องให้ผู้นำท้องถิ่น

แสดงบทบาทในการประสานประโยชน์กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ตลอดจนความเคยชินที ่ว ่า การไปเล ือกตั ้งจะต้องได ้ร ับ  

ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น 

ในด้านการแสดงบทบาทของผู้นำท้องถิ่นพบว่า มีการ

แสดงบทบาทหลายบทบาทแตกต่างกันไปตามลักษณะของ

กลุ่ม กล่าวคือกลุ่มผู้นำท้องถิ่นแบบทางการได้แสดงบทบาทใน

ฐานะเป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติตามหน้าที่ นโยบาย และ

คำสั่งของทางราชการทั้งที่ส่วนตัวก็ต้องการสนับสนุนผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง เนื่องจากจะต้องประสานประโยชน์กับว่าที่ ส.ส. ทั้ง

ก่อนและหลังการเลือกตั้ง เพื่อสนองความต้องการของชุมชน

หร ือผลประโยชน์ของตนเอง ส ่วนกลุ ่มผู ้นำท ้องถ ิ ่นตาม

ธรรมชาติมักแสดงบทบาทหลากหลายไปตามความเห็น และ

ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือหัวคะแนนของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนแสดงตัวเป็นหัวคะแนนอย่างชัดเจน 

บางคนแสดงบทบาทตามที่ผู ้นำแบบทางการร้องขอ สำหรับ

ผู้นำท้องถิ่นที่เป็นข้าราชการในพื้นที่ มีบทบาทค่อนข้างสูงใน



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

��

การดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ

คำสั่งของทางราชการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง 

ซึ่งโดยสรุปการศึกษานี้ พบว่าผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มี

ความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเท่าใด

นักแต่กลับเป็นกลุ่มบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดพฤติกรรม

การเลือกตั้งของประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะบทบาทในการ

ชักชวน ชี้นำ ให้ประชาชนในหมู่บ้านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การ

รณรงค์ตามนโยบาย การเลือกตั ้งเป็นบทบาทที่ต้องกระทำ

เพราะถูกกำหนดโดยทางการไว้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันต้อง

ประสานผลประโยชน์กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อตนเองจะได้รับ

จากการเลือกตั้งที่จัดให้มีขึ้น ดังนั้นการที่จะให้ผู้นำท้องถิ่นได้

แสดงบทบาทสนับสนุนการเล ือกตั ้งให ้เป ็นไปด้วยความ

เรียบร้อย บริส ุทธิ ์และยุติธรรม อันจะมีผลต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตยแล้ว จึงควรที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจสร้าง

อุดมการณ์ประชาธิปไตยให้เกิดแก่ผู้นำท้องถิ่นอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง อันจะมีผลต่อการขยายผลไปสู่ประชาชนตามตำบล 

หมู ่บ้านต่อไป และประการสำคัญจะต้องให้มีการบังคับใช้

กฎหมาย เกี ่ยวกับการกระทำความผิดในการเลือกตั้งอย่าง

จริงจัง 

 

 



บทที่ 
� 

ข้อมูลทั่วไปของ 
จังหวัดเพชรบุรี 

1.  ประวัติความเป็นมาของ 
  จังหวัดเพชรบุรี1 

เพชรบุรีเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ และ

เป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตก 

มีชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวต่างประเทศ เช่น ชาววิลันดา

หรือ ฮอลันดา เรียกว่า “พิพรีย์” ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า “พิพพีล์” 

และ “ฟิฟรี” จึงสันนิษฐานกันว่าชื่อ “เมืองพริบพรี” คงเป็น

ชื่อเดิมของเมืองเพชรบุรี ชื่อ “เพชรบุรี” มีปรากฏเป็นหลักฐาน

มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที ่ 7 ซึ ่งที ่มาของชื ่อมีที ่มาได้   

2 ทาง ทางแรกเป็นการเรียกตามชื่อแม่น้ำว่า เพชรบุรี ส่วนอีก

ทางหนึ่งเป็นการเรียกตามตํานานที่เล่าสืบกันมาว่า ในสมัย

โบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลากลางคืนที่เขาแด่น ทําให้

 

 1 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี. ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี. ค้นข้อมูล 18 

มกราคม 2551, จาก  http://www.phetchaburi.go.th/ 
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คนเข้าใจว่ามีเพชรพลอยบนเขานั้น เมืองเพชรบุรีมีศิลปวัตถุ

มากมาย เป็นหลักฐานที่แสดงว่าเพชรบุรีเคยเป็นบ้านเมืองที่มี

ผู้คนอาศัยอยู่เป็นชุมชนถาวรมาตั้งแต่สมัยทวารวดี 

 1.1  เพชรบุรีในสมัยสุโขทัย  

อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคําแหงแม้จะมีอํานาจ

ครอบคลุมเพชรบุรี แต่เพชรบุรีก็ยังมีอิสระอยู่มากสามารถส่งทูต

ไปจีนได้ ต้นวงศ์ของกษัตริย์เพชรบุรีในช่วงสมัยสุโขทัยคือ   

พระพนมทะเลศิริ ผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าพรหมแห่งเวียงไชย

ปราการ ราชวงศ์นี้ได้ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ้า

อู่ทองจึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี     

 1.�  เพชรบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา  

ในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น เพชรบุรีขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา

ในแบบศักดินาสวามิภักดิ ์มีขุนนางควบคุมเป็นชั ้นๆ ขึ ้นไป   

แต่หลังจากการเปลี ่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระบรม-

ไตรโลกนาถอํานาจในส่วนกลางมีมากขึ้น เพชรบุรีจึงมีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นอํานาจจากส่วนกลางจึง

มามีส่วนในการปกครองเพชรบุรีมากกว่าเดิม ในสมัยพระมหา-

ธรรมราชา ทางเขมรได้ให้พระยาจีนจันตุยกทัพมาตีเมือง

เพชรบุรีแต่ชาวเพชรบุรีป้องกันเมืองไว้ได้ ต่อมาพระยาละแวก

ได้ยกทัพมาเองมีกําลังประมาณ 7,000 คน เมืองเพชรบุรีจึงตก

เป็นของเขมร จนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรทรงตีเขมรชนะ 

เพชรบุร ีจ ึงเป็นอิสระและเนื ่องจากสมเด็จพระนเรศวรทรง

โปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษ จึงได้เสด็จมาประทับที่เมือง

เพชรบุรีเป็นเวลาถึง 5 ปี ก่อนจะทรงยกทัพใหญ่ไปปราบพม่า
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และสวรรคตที่เมืองหาง เจ้าเมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรี

ได้ร่วมเป็นกำลังสําคัญในการต่อสู้กับข้าศึกหลายครั้ง นับตั้งแต่

สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเชษฐาธิราช และ

สมัยพระเจ้าเอกทัศน์ และโดยเฉพาะในสมัยพระเทพราชานั้น 

ในการปราบปรามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งแข็งเมือง พระยา-

เพชรบุรีได้เป็นกําลังสําคัญในการส่งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่าย

ราชสํานักอยุธยา อย่างไรก็ดี เมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีกครั ้ง   

เมื ่อพม่าโดยมังมหานรธราได้ยกมาตีไทย จนไทยต้องเสีย  

กรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 นั่นเอง      

 1.� เพชรบุรีในสมัยกรุงธนบุรีและ 

  กรุงรัตนโกสินทร์ 

ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินจนถึงแผ่นดินพระพุทธเลิศ-

หล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ไทยยังคงทําสงครามกับพม่ามาโดย

ตลอด ซึ ่งเจ้าเมืองเพชรบุร ีและชาวเมืองเพชรบุร ีก็ยังคงมี

บทบาทในการช่วยราชการสงครามดังกล่าว กระทั่งเมื่อพม่า  

ตกเป็นของอังกฤษ บทบาทของเมืองเพชรบุรีที่มีต่อเมืองหลวง

และราชสํานักจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป  

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 4) ทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีตั้งแต่ครั้งยังทรงผนวช

อยู่ ดังนั้นเมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว จึงโปรดให้สร้างพระราชวัง วัด 

และพระเจดีย ์ใหญ่ข ึ ้นบนเขาเตี ้ยๆ ใกล้ก ับตัวเม ืองและ

พระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” ต่อมาในสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงโปรดเกล้าฯ 

ให ้สร ้างพระราชว ังอ ีกแห ่งหน ึ ่งในต ัวเม ืองเพชรบ ุร ี ค ือ 
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“พระรามราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน” และด้วยความเชื่อ

ที่ว่าอากาศชายทะเลและน้ำทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จึงโปรด

เกล้าฯ ให้สร้างพระราชวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ขึ้น

ที่ชายหาดชะอําเพื่อใช้เป็นที่ประทับรักษาพระองค์ 

      

�. สภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบุร ี

 �.1 ขนาด ที่ตั้ง และอาณาเขต 

จังหวัดเพชรบุรี มีเนื ้อที ่ประมาณ 6,225.138 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคกลาง   

มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้   

ทิศเหนือ   ติดกับอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  

        และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทิศใต้    ติดกับอําเภอหัวหิน  

    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศตะวันออก  ติดกับอ่าวไทย 

ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพ  

     เมียนมาร์ (พม่า)    

 �.� ลักษณะภูมิประเทศ 

ทางด้านทิศตะวันตกในเขตอําเภอแก่งกระจานและ

อําเภอหนองหญ้าปล้องมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน
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แล้วค่อยๆ ลาดต่ำมาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสันปันน้ำ แบ่ง

น้ำส่วนหนึ่งให้ไหลลงสู่ประเทศพม่า และอีกส่วนหนึ่งไหลมา

ทางทิศตะวันออกเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุร ีและแม่น้ำ

ปราณบุรี สภาพเช่นนี้ทําให้ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ แต่มี

ประชากรอาศัยอยู่น้อยเนื่องจากเป็นแดนกันดาร จะมีเพียงชาว

กะเหรี่ยงและชาวกะหร่างที่อพยพข้ามแดนมาจากพม่าเข้ามา

อาศัยเท่านั้น  

 �.� ลักษณะภูมิอากาศ  
(ที่มา : สํานักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบุรี) 

จังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลของ  

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทําให้มีอากาศหนาว

เย็นในช่วงเวลาดังกล่าว สําหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการ

ท่องเที ่ยวมากที ่สุด คือ ช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน แบ่ง

ฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูดังนี้      

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือน  

    พฤษภาคม 

ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือน  

    ตุลาคม 

ฤดูหนาว  เริ ่มตั ้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือน  

    กุมภาพันธ์  
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ในปี พ.ศ. 2550 อุณหภูมิอากาศสูงที ่สุด 37.0 องศา

เซลเซียส (วันที ่ 19 เมษายน 2550) อุณหภูมิอากาศต่ำที ่สุด 

16.0 องศาเซลเซียส (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550) อุณหภูมิอากาศ

เฉลี่ยทั้งปี 28.02 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกรวมทั้งปี 1,113.4 

มิลลิเมตร มีจํานวนวันฝนตกวัดได้ตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร จํานวน 

99 วัน จากสถิติปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2550 เฉลี่ยวัน

ฝนตกประมาณปีละ 103 วัน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในรอบ 12 ปี 

(ปี พ.ศ. 2539-2550) 1003.43 มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกมากในช่วง

เดือนกันยายน-ตุลาคม     

 �.� ประชากร  
(ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) 

ตามประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ 

วันที ่ 31 ธันวาคม 2550 จังหวัดเพชรบุรีมีประชากรจํานวน 

456,061 คน เป็นชาย 220,847 คน หญิง 235,214 คน จํานวน 

บ้านเรือน 156,457 หลังคาเรือน 

      

�. การเมืองการปกครองใน 
  จังหวัดเพชรบุรี 

 �.1 การปกครอง 

จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบการปกครองและการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 
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1. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยหน่วยงาน 

สังกัดส่วนกลางซึ ่งมาตั ้งหน่วยปฏิบัติงานในพื ้นที ่จ ํานวน   

74 ส่วนราชการ 

2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการ

ปกครองและการบริหารราชการเป็น 2 ระดับ คือ 

 1) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจํา

จังหวัด จํานวน 31 ส่วนราชการ 

 2) ระดับอําเภอ ประกอบด้วย 8 อําเภอ (93 ตําบล 

698 หมู่บ้าน) อําเภอทั้ง 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ

เมืองเพชรบุร ี อ ําเภอชะอํา อ ําเภอท่ายาง 

อ ําเภอเขาย ้อย อ ําเภอบ้านแหลม อ ําเภอ  

บ้านลาด อําเภอหนองหญ้าปล้อง และอําเภอ

แก่งกระจาน 

3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

      1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  

      2) เทศบาล 13 แห่ง (เทศบาลเมือง 2 แห่ง และ

เทศบาลตําบล 11 แห่ง)  

      3) องค์การบริหารส่วนตําบล 71 แห่ง 

 �.� การเมือง  
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี) 

ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น   

1 เขตเลือกตั ้ง (ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550) โดยใช้

จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  
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1.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 

ธันวาคม 2550 จังหวัดเพชรบุรีมีผู ้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็น  

ร้อยละ 82.01 บัตรเสียร้อยละ 2.23 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

ร้อยละ 3.11 โดยการเลือกตั ้งแบบแบ่งเขตเลือกตั ้ง จังหวัด

เพชรบุรีแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง โดยใช้

จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

เลือกตั ้ง มี 3 คน ได้แก่ นายอลงกรณ์ พลบุตร นายกัมพล   

สุภาแพ่ง และ นายอภิชาติ สุภาแพ่ง และในการเลือกตั้งแบบ

สัดส่วน จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 7 (กลุ่มจังหวัดที่ 7) 

ประกอบด้วยจังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 

ราชบุร ี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุร ี 

สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ

สระบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

ได้แก่ นายอรรถพร พลบุตร    

2.  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 จังหวัดเพชรบุรีมีผู้มาใช้

ส ิทธ ิเล ือกตั ้งค ิดเป็นร ้อยละ 64.71 บัตรเส ียร ้อยละ 2.71   

บัตรไม่ประสงค์คะแนนร้อยละ 7.20 สมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก

การเลือกตั ้ง จังหวัดเพชรบุร ี มี 1 คน ได้แก่ นางสาวสุมล   

สุตะวิริยะวัฒน์ และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาจังหวัด

เพชรบุรี มี 1 คน ได้แก่ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 

3.  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําและผู้อํานวยการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี 
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 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี มี 

5 คน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ได้แก่ 

      1)  นายปร ิญญา อ ุดมทร ัพย ์ ประธานคณะ

กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี  

      2)  นางสาวณัฐหทัย ชีวรัฐอุทัยวงศ์  

      3)  พ.ต.อ.นนทวัชร์ ปานแก้ว  

      4)  นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม  

      5)  นายสุวิทย์ พ่วงลาภ  

 ผู ้อ ํานวยการการเลือกตั ้งประจําจังหวัดเพชรบุรี 

ได้แก่ นายนคร บุญมีผล 

 

�.  สภาพเศรษฐกิจ  

(ที่มา : ข้อมูล GPP ปี พ.ศ. 2550 ณ ราคาประจําปี จาก สศช. (ประกาศ

ตัวเลขล่าสุด มิถุนายน 2551)) 

 สาขาการผลิตที ่สำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่ สาขา

เกษตรกรรมมีส ัดส ่วนร ้อยละ 24.16 สาขาอ ุตสาหกรรม   

มีสัดส่วนร้อยละ 19.35 สาขาการค้าส่งค้าปลีกฯ มีสัดส่วน  

ร้อยละ 11.42 ตามลําดับ      

 �.1 สาขาการผลิต 

1. การเกษตรกรรม  

 (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี) 

 การปลูกพืชเศรษฐกิจที ่สำคัญในจังหวัดเพชรบุรี 

แบ่งตามลักษณะและฤดูกาลปลูกพืชเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข้าว 
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พืชไร่ พืชผัก และไม้ผลไม้ยืนต้น 

2.  การประมง  

 (ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี) 

 จังหวัดเพชรบุรีมีพื ้นที ่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลด้าน

ตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยตั ้งแต่อำเภอบ้านแหลมจนถึง

อำเภอชะอำ รวมระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร ทำให้อาชีพ

การประมงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและสร้างรายได้ให้กับ

จังหวัดสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายฝั่งอำเภอบ้านแหลม

เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงที่สำคัญของประเทศ 

3.  การปศุสัตว์  

 (ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี) 

 ผลผลิตทางด้านปศุสัตว์ของจังหวัดเพชรบุรี ปี 2550 

มีมูลค่าประมาณ 1,625 ล้านบาท การเลี้ยงปศุสัตว์ที่เป็นรายได้

สำคัญ คือ การเลี ้ยงโคนม โคเนื ้อ สุกร และสัตว์ปีก โดย

เป็นการเลี้ยงทั้งในรูปแบบรายย่อยและในรูปแบบฟาร์มพื้นที่

เลี้ยงสัตว์ 

4. การอุตสาหกรรม  

 (ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี) 

  จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 

3 เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

อุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตก เนื่องจากมีความ

พร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบแรงงาน และทำเลที่ตั้ง 

ซึ ่งอยู ่ใกล้กรุงเทพฯ โดยเฉพาะอำเภอเขาย้อย ซึ ่งมีโรงงาน
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อุตสาหกรรมสำคัญๆ มาก และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 80 

กิโลเมตร 

 

5.  สภาพสังคม 

 5.1 การศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 97.35) 

และศาสนาอื ่นๆ ได้แก่ ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 2.49) และ

ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 0.16) นอกนั้นเป็นศาสนาอื่นๆ 

จังหวัดเพชรบุรีมีวัด 258 วัด มัสยิด 14 แห่ง โบสถ์คริสต์ 

8 แห่ง      

 5.� การศึกษา  
(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ เขต 2) 

จังหวัดเพชรบุรี มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตั ้งแต่

ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน 

ดังนี้ 

1)  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา รวม 135 แห่ง 

2)  การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทุกสังกัด 

มีจํานวน 7 แห่ง      
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 5.� การสาธารณสุข  
(ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี) 

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2551 มีสถานบริการสาธารณสุข

ของภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

1)  สถานพยาบาลของรัฐ ประกอบด้วย  

    -  โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง ขนาด 365 เตียง 

   -  โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง (ขนาด 60 เตียง   

2 แห่ง ขนาด 30 เตียง 5 แห่ง) 

       -  โรงพยาบาลของร ัฐส ั งก ัดอ ื ่น (กระทรวง

กลาโหม) 1 แห่ง ขนาด 10 เตียง 

       -  สถานีอนามัย 117 แห่ง 

      -  สถานีอนามัยสังกัด อบต. 1 แห่ง 

           -  ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 3 แห่ง 

(เทศบาลเมืองชะอํา, เทศบาลเมืองเพชรบุรี, 

เทศบาลตําบลบางตะบูน) 

2) สถานพยาบาลเอกชน แบ่งเป ็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทร ับผู ้ป ่วยไว ้ค ้างค ืนมีโรงพยาบาล 2 แห่ง สถาน

พยาบาล 2 แห่ง และประเภทไม่รับผู ้ป่วยไว้ค้างคืนทั ้งหมด   

156 แห่ง 
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6. ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
  วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ 
  ท้องถิ่น 

จังหวัดเพชรบุรีมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

และการละเล่นพื้นบ้านที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ

จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สําคัญ ดังนี้      

 6.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ 

  การละเล่นพื้นบ้าน 

1) งานพระนครคีรีเมืองเพชร จัดขึ ้นเป็นประจําทุกปี 

เริ ่มในวันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ รวม 10 วัน   

10 คืน เพื่อรําลึกถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์เมืองเพชร 

ตลอดจนเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ดีงามในทุกด้านให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง

แพร่หลาย  

2) ประเพณีวัวลานหรือวัวระดอก การเล่นวัวลานมี

วิวัฒนาการมาจากการใช้วัวนวดข้าวเพราะลักษณะลานนวด

ข้าวเป็นวงกลม วิธีการนวดข้าวนั้น วัวที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางไม่

ต้องใช้กําลังและฝีเท้ามากเพราะอยู่ในช่วงหมุนรอบสั้น แต่วัว

ตัวที่อยู่นอกสุดอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมาก ระยะทางที่ต้อง

หมุนจะยาวกว่าจ ึงต ้องเล ือกวัวต ัวที ่ม ีก ําล ังและฝีเท ้าด ี   

ด้วยเหตุนี ้เกษตรกรจึงคิดการเล่นวัวลานขึ ้นมาเพื ่อความ

สนุกสนาน ประกวดว่าวัวของใครจะมีฝีเท้าและกําลังดีกว่ากัน

และยังมีผลต่อการค้าขายวัวใช้งานอีกด้วย เพราะวัวที่ชนะการ

เล่นวัวลานจะมีผู้สนใจซื้อในราคาสูง 
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3)  วัวเทียมเกวียน เมืองเพชรบุรีได้จัดให้มีการประกวด

วัวเทียมเกวียนขึ้นทุกๆ ปี ในช่วงของการจัดงานพระนครคีรี

เมืองเพชร เพื่ออนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านและสืบทอดประเพณี 

ชาวบ้านนิยมนําวัวมาประกวดเพราะมีความหมายว่าวัวที่มี

ความสมบูรณ์จะเป็นเครื่องบอกถึงฐานะความเป็นอยู่ของผู้เป็น

เจ้าของ ลักษณะการประกวดวัวเทียมเกวียนจะประกวดครั้งละ 

1 คู ่ กล่าวคือ วัวจํานวน 2 ตัวต่อเกวียน 1 เล่ม หรืออาจจะ

ประกวดทั้งสองคู่ก็มี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การเดินของวัว

ในระหว่างที่เดินประกวดจะมีเสาหลักปักไว้เป็นคู่ๆ วัวเทียม

เกวียน จะต้องเดินให้ครบ 3 รอบ และห้ามวัวเดินชนเสาหลัก  

4)  ละครชาตร ี เป ็นละครร ําท ี ่ เก ่าแก ่ท ี ่ส ุด ได ้ร ับ

วัฒนธรรมจากละครของอินเดียเข้ามาสู่เมืองเพชรบุรีตั ้งแต่  

เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน มีเพียงประวัติว่าหม่อมเมืองซึ่งเป็น

หม่อมในรัชกาลที่ 5 เป็นชาวเพชรบุรีมีความสามารถในการ  

ละเล่นละครชาตรี จึงมักเล่นถวายหน้าพระที่นั่งทุกครั้งที่เสด็จ

มาจนได้รับพระราชทานบริเวณ “หน้าพระลาน” เพื่อเป็นที่

แสดงละครเป็นประจํา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีผู้นําละคร

นอกมาประสมกับละครชาตรี เรียกว่าละครเข้าเครื่องหรือละคร

ชาตรีเครื่องใหญ่ เป็นละครที่รวมศิลปะการร้องและการรําเข้า

ด้วยกัน และได้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน 

5)  วัฒนธรรมไทยทรงดํา หรือไทยดํา หรือไทยโซ่ง หรือ

ลาวโซ่ง เป็นชื ่อกลุ ่มชนเผ่าไทยกลุ ่มหนึ ่งในท้องถิ ่นจังหวัด

เพชรบุรี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอําเภอเขาย้อย อาชีพหลักของ

ชาวไทยทรงดํา คือทํานาทําไร่ หาของป่า และจับสัตว์ป่า 
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นอกจากนี้ยังมีความสามารถเป็นพิเศษในการจับปลาตามห้วย 

หนอง ลําคลอง ส่วนอาชีพรองคืออาชีพจักสาน โดยเฉพาะการ

จักสานหลัก หรือเข่ง ภาษาของชาวไทยทรงดํา มีลักษณะคล้าย

กับภาษาไทยอื่นๆ ทั่วไป แต่มีลักษณะเฉพาะในการออกเสียง

และศัพท์เฉพาะบางคํา และมีอักษรเขียนของตนเองซึ่งปัจจุบัน

มีผู ้อ ่านได้น้อยลง และมีทรงผมเป็นเอกลักษณ์ที ่น่าสนใจ  

โดยเฉพาะทรงผมของผู้หญิงมีถึง 8 แบบ แต่ละแบบจะบ่งบอก

ถึงสถานภาพของสตรีผู้นั้น 

6)  การแข่งเรือยาว ประเพณีการแข่งขันเรือยาวของ

จังหวัดเพชรบุรี นิยมเล่นกันตามวัดต่างๆ ที ่ตั ้งอยู ่ริมแม่น้ำ  

เพชรบุรีตั้งแต่กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งในวันแข่งเรือ

ยาวจะเป็นวันเดียวกับที่เจ้าภาพนําผ้ากฐินมาทอด ณ วัดนั้น 

การแข่งเรือจะมีขึ้นในเวลาประมาณเที่ยง แข่งขันเป็นคู่เรื่อยๆ 

ไป เรือยาวลําใดชนะก็จะได้รางวัล  

7)  เห่เรือบก เป็นการดัดแปลงจากการเห่เรือน้ำซึ่งเป็น

ประเพณีดั้งเดิมของชาวเพชรบุรี การเห่เรือบกเริ่มมากว่า 20 ปี 

ซึ่งเป็นผลจากภายหลังที่สร้างเขื่อนเพชรปิดกั้นแม่น้ำเพชรบุรี   

ที่อําเภอท่ายางทำให้แม่น้ำเพชรบุรีแห้งขอดลง และส่วนตอน

กลางแม่น้ำก็ตื้นเขิน ไม่เหมาะแก่การเห่เรือน้ำเหมือนในอดีต   

ผู้เคยเล่นเรือน้ำจึงคิดดัดแปลงลักษณะของการเห่เรือน้ำมาเล่น

บนบก โดยเอาเนื้อร้องและทํานองมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ

ท่าทางของฝีพายขณะเดินเห่ ผู้เล่นมีทั้งหญิงและชายซึ่งเป็นทั้ง

ฝีพายและลูกคู่ ส่วนเรือที่จําลองจะประดับประดาสวยงามมาก 

เนื้อความที่ใช้เห่เรือบกจะเริ่มด้วย บทไหว้ครู บทเกริ่น บทเกี้ยว
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พาราสี บทชมนกชมไม้ มีข้อสังเกตว่าไม่มีบทว่าโต้ตอบกัน   

ต้นเสียงจะเห่บทเพลงไปเรื่อย ๆ เมื่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็จะ

เห่บทอําลาและอวยพรให้ผู้ชม        

 6.� เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

1)  เขาวัง ในสมัยโบราณนิยมเรียกกันว่า “เขาสมน” 

ปัจจุบันเป็นที่ตั ้งของพระนครคีรี ซึ่งเป็นพระราชวังบนเขาสูง   

นับเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีเช่นเดียวกับต้นตาลโตนด 

ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ได้เสด็จฯ มาที ่เมืองเพชรบุร ีและทรงพอพระราชหฤทัยกับ

ธรรมชาติบนเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้น

เพื่อเป็นที่สําหรับแปรพระราชฐานมาประทับพักผ่อน ในครั้งนั้น

เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง 

และเม ื ่ อส ํา เร ็จแล ้วโปรดเกล ้าฯ พระราชทานนามว ่ า 

“พระราชวังพระนครคีรี” ส่วนเขาลูกนี้ก็พระราชทานชื่อให้

ใหม่ว่า “เขามหาสวรรค์” 

2)  ต้นตาล เชื่อว่าจังหวัดเพชรบุรีมีต้นตาลมากที่สุดใน

ประเทศไทย ดังปรากฏหลักฐานจาก “นิราศเมืองเพชร” ของ

สุนทรภู่ ความตอนหนึ่งว่า “ทุกประเทศเขตแคว้นแดนพริบ

พรี เหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาล” ด้วยเหตุนี้ต้นตาลจึง

กลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี คู ่ก ับเขาวัง หรือ

พระนครคีรี ปรากฏเป็นตราและธงประจําจังหวัดเพชรบุรี สืบมา

จนถึงทุกวันนี้ ต้นตาลเมืองเพชรบุรีให้ผลผลิตน้ำตาลโตนดที่ดี

ที ่สุดมาตั้งแต่สมัยโบราณตราบจนถึงปัจจุบัน จึงมีชื ่อเสียง
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ติดปากคนทั่วไปว่า “น้ำตาลเพชรบุรี” และเป็นที่มาของคําว่า 

“หวานเหมือนน้ำตาลเมืองเพชร”  

3) ชมพู่เพชร เป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่ง

ชาวเพชรบุรีมีความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะรสชาติที่หวานกรอบ 

อร่อย แตกต่างไปจากชมพู่พันธุ์อื่นๆ หรือแม้แต่จะนําพันธุข์อง

ชมพู่เพชรไปปลูกที่อื ่น คุณภาพก็จะไม่ดีเท่ากับปลูกที่เมือง

เพชรบุรี ดังนั้นการปลูกชมพู่เพชรจึงทํารายได้ให้แก่เกษตรกร  

จํานวนมาก ความเป็นมาของการปลูกชมพู่เพชรนั้น ปรากฏ

เรื่องเล่าต่อกันมาว่านายหรั่ง แซ่โค้ว เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2358 ตั้ง

บ้านเรือนอยู่ริมน้ำเมืองเพชรบุรี ฝั่งตรงข้ามวัดขุนตรา ซึ่งเดิม

เรียกกันว่า “บ้านสะพานยายนม” นายหรั่งมีอาชีพค้าน้ำตาล

ทางเรือระหว่างเพชรบุรี-กรุงเทพฯ ต่อมานายหร่ังได้นําก่ิงตอนพันธ์ุ 

ชมพู่เพชรมา 3 กิ่ง ไม่ปรากฏว่ามาจากสวนแห่งใด ชมพู่เพชร

ทั้ง 3 กิ่งนี้ เป็นชมพู่เพชรรุ่นแรกที่นํามาปลูกในบริเวณแม่น้ำ

เพชรบุรี ซึ่งริมน้ำมีดินดี มีความร่วนซุย น้ำท่วมถึง มีปุ๋ยและ

อินทรีย์วัตถุอุดมสมบูรณ์ที ่เรียกว่า “น้ำไหลทรายมูล” มา

ทับถมอยู่ไม่ขาด เหตุนี้ชมพู่เพชรจึงเจริญเติบโตงอกงามให้ผลดี 

สีสวยและมีรสชาติอร่อย แตกต่างไปจากชมพู่เขียวที่มีอยู่เดิม 

ต่อมามีผู ้ขอขยายพันธุ ์ชมพู ่เพชรไปปลูกบ้าง แต่เจ ้าของ  

ไม่ประสงค์จะให้ขยายกิ ่งพันธุ ์ชมพู ่เพชรไปปลูกแพร่หลาย   

ดังนั้นในระยะแรกชมพู่เพชรทั้งสามต้น จึงยังไม่ได้แพร่พันธุ์ไป

ปลกูในท่ีแห่งใด อย่างไรก็ตาม ต่อมาช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ได้มีการขยายตอนกิ่งชมพู่เพชรออกจําหน่ายให้กับคนที่ต้องการ

ในราคาประมาณกิ่งละ 200-250 บาท ซึ่งนับว่าราคาแพงมาก  
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ในสมัยนั้น และภายหลังจาก พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา กิ่งชมพู่

เพชรก็เป็นที่แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในทุกพื้นที่ของจังหวัด

เพชรบุรี 

4) แม่น้ำเพชรบุรีหรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่า “น้ำเพชร” 

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติมีต้นน้ำจากทิวเขาตะนาวศรี ซึ ่งแบ่ง

เขตแดนระหว่างไทยกับประเทศสหภาพพม่าไหลผ่านพื้นที่ใน

เขตอําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด วัดท่าไชย อําเภอเมือง

เพชรบุรี และลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่อําเภอบ้านแหลมทางด้าน  

ทิศเหนือของจังหวัด น้ำเพชรมีความสําคัญในฐานะที ่เป็น  

น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการพระราชพิธีสําคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธี

บรมราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ฯลฯ ความ

สําคัญอีกประการหนึ ่งคือเป็นน้ำเสวยในพระบาทสมเด็จ-  

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) สืบมา จนกระทั่งยกเลิกไป

ใน พ.ศ. 2465 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า-

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ในอดีตกล่าวกันว่า น้ำเพชรมีรสอร่อย 

ใสสะอาดและจืดสนิท จึงถือได้ว่าน้ำเพชรเป็นเอกลักษณ์ของ

เมืองเพชรบุรีอีกประการหนึ่ง (สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, อ้างถึง

ใน http://www.phetchaburi.go.th/data/dataphet_52.pdf, 

ค้นข้อมูล 18 มกราคม 2551) 

      



บทที่ 
� 

นักการเมืองถิ่น 
จังหวัดเพชรบุรี 

นักการเมืองถิ ่นจังหวัดเพชรบุรี ที ่ได้รับเลือกตั ้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภามีดังต่อไปนี้ 

      

1. นายแข ยูนิพันธ์ 

นายแข ยูนิพันธ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนเพียงสมัยแรก

สมัยเดียว เกิดเมื ่อวันที ่ 19 สิงหาคม 2444 เป็นชาวจังหวัด

เพชรบุรีโดยกำเนิด เป็นบุตรของนายน้อย และนางซีม ยูนิพันธ์ 

มีพี ่น้องรวม 7 คน คือ 1) นางวลัยพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ ์2) 

นางแดง แซ่ส ุวรรณ 3) นายแข ยูน ิพ ันธ ์ 4) นายแพทย์ใช ้   

ยูนิพันธ์ 5) นางหวน ยูนิพันธ์ 6) นางสาวเชย ยูนิพันธ์ และ   

7) นางสาวชม ยูนิพันธ์ 

แม้นายแขจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด

เพชรบุรีก็ตาม แต่ชีวิตส่วนใหญ่ตั้งแต่วัยเด็กไม่ได้อยู่ที่จังหวัด

เพชรบุรี เพราะบิดามารดาส่งไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ กระทั่ง
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จบชั้นมัธยมแปดจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ แล้วรับราชการเป็น

เสมียนกรมตำรา กระทรวงธรรมการ หลังจากนั้นได้เข้าเรียน

กฎหมาย และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย ก่อนได้รับเลือก

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี และเมื่อหมดวาระ

ในปี พ.ศ. 2480 จึงเลิกเล่นการเมือง กลับเข้ารับราชการประจำ

แผนกกองสถิติ กรมศุลกากร ในปี พ.ศ. 2482 โอนย้ายไปกรม

สรรพากร กระทั่งเป็นผู้ตรวจการสรรพากรประจำกองตรวจ และ

เลขานุการกรมสรรพากร ภายหลังเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว

ก็เป็นที่ปรึกษากรมสรรพากรอีกเป็นเวลาหลายปี ในระหว่างนั้น

มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนทรัพย์สิน 

ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เสียชีวิตเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2529      

 1.1 เครือข่ายความสัมพันธ์ 

ตระกูลยูนิพันธ์เป็นครอบครัวใหญ่ และเป็นเศรษฐีใน

ตลาดบ้านน้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นายน้อย และ

นางซีม ยูนิพันธ์ เป็นเศรษฐีใหญ่ของอำเภอเขาย้อย การค้าข้าว

ถือเป็นอาชีพที ่ทำให้ครอบครัวมั ่งคั ่ง (บุญเกื ้อ ยูน ิพ ันธ์, 

สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2552) โดยมีเรือบรรทุกข้าวขนาด

ใหญ่สามารถบรรทุกข้าวได้ถ ึง 22 เกวียน ค้าขายขึ ้นล่อง

ระหว่างกรุงเทพฯ กับเพชรบุรี และนำสินค้าต่างๆ จากกรุงเทพฯ 

ตั้งแต่เสื ้อผ้า เครื ่องใช้ลงนา สังฆภัณฑ์ ของใช้ รวมทั้งทอง  

รูปพรรณ มาขายที่ตลาดบ้านน้อย นับเป็นร้านค้าใหญ่โตที่สุด

ร้านหนึ่งในอำเภอเขาย้อยในขณะนั้น ซึ่งในสมัยนั้นตลาดบ้าน

น้อยเป็นตลาดใหญ่ และเป็นย่านการค้าที ่ม ีความสำคัญ

เนื่องจากเป็นท่าเรือขึ้นสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจังหวัดเพชรบุรี  
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ด้วยความที่บิดาและมารดาของนายแข ยูนิพันธ์ เป็น  

ผู้มั่งคั่งในอำเภอเขาย้อย ซึ่งกิจการหนึ่งที่ทำให้เกิดความเคารพ

นับถือ และความเกรงใจให้เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านคือ เป็นเจ้าของ  

ที ่นา และให้เช่าเป็นจำนวนมาก ทำให้มีลูกนามาก การเก็บ  

ค่าเช่านาเป็นข้าวเปลือก ทำให้บิดาและมารดาของนายแข

ร่ำรวยจากกิจการค้าข้าว ทั ้งลูกนาเหล่านี ้ถือเป็นฐานเสียง

สำคัญ (นิภา ทองอยู่, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2552) เมื่อ

นายแขสมัครรับเลือกตั ้งเป็นผู ้แทนราษฎร การขอเสียงจาก  

ผู้แทนตำบลจึงไม่ใช่เรื่องยาก  

นอกเหนือจากนั้นแล้วการมีฐานะดีของบิดามารดาทำให้

สามารถทำบุญบริจาคต่อวัด และการกุศล การเป็นเจ้าภาพ  

ในงานบุญต่างๆ เช่นงานทอดกฐิน การบริจาค หรือเป็นโยม  

อุปปัฏฐากแก่วัด ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นที่รู ้จักของประชาชน   

ทั้งในอำเภอเขาย้อย และในเมืองเพชรบุรี  

ในด้านครอบครัว นางวลัยพรรณ พี ่สาวคนโตของ  

นายแข ได้สมรสกับหลวงสิริแพทย์พิสุทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีศักดิ์และ

ชาติตระกูลดี ส่วนน้องชายคนหนึ่ง คือ นายแพทย์ใช้ ยูนิพันธ์ 

เป็นคนแรกของชาวบ้านน้อยที่ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศใน

สมัยนั้น ทั้งเมื่อสำเร็จกลับมาก็รับราชการจนโด่งดังมีชื่อเสียง 

เป็นนายแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า   

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และได้ถวายการรับใช้ในราชสำนัก 

ส่วนนายแขเองนั้น ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ และแม้ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่

ในจังหวัดเพชรบุรีก็ตามแต่ด้วยความมีชื ่อเสียงประกอบกับ

ฐานะของครอบครัว และฐานเสียงจากลูกนาของบิดามารดา 
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ทำให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อนุสรณ์งาน  

พระราชทานเพลิงศพ พระศรีพัชราจารย์ ฯ, 2527)  

 1.� บทบาททางการเมือง 

หลังจากได้รับเลือกตั้ง ได้รับมอบหมายจากพระยาไชย-

ยศสมบัติ รัฐมนตรีคลังในสมัยนั้นให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ

รัฐมนตรี ส่วนบทบาททางการเมืองอื่นๆ นั้นไม่ปรากฏ 

 

�. ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท์) 

ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท์) เป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 1 สมัย คือในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 2 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2480 เกิดเมื ่อวันที ่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ที ่

จังหวัดปทุมธานี เป็นบุตรของหมื่นนราชลมารค (ป้อม) และ

นางดำ พ.ศ. 2448 สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก และ

สำเร็จการศึกษาเมื ่อ พ.ศ. 2452 เริ ่มเข้ารับราชการทหารที ่

จังหวัดเพชรบุรี โดยสำรองราชการกรมทหารราบที่ 14 (เพชรบุรี) 

เป็นว่าที่นายร้อยตร ีเป็นนายร้อยตรี นายร้อยโท พ.ศ. 2556 

เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ 4 กรมทหารราบที่ 12 (นครปฐม) พ.ศ. 

2461 เป็นผู้บังคับกองร้อยที ่4 กรมทหารราบที่ 2 (กรุงเทพฯ) 

พ.ศ. 2462 เป็นนายร้อยเอก พ.ศ. 2467 เป็นนายทหารฝึกหัด

ราชการโรงเรียนเพิ่มวิชา สำหรับตำแหน่งผู้บังคับกองพัน กรม

เสนาธิการทหารบก และตำแหน่งสุดท้ายในราชการทหาร

ประจำการคือผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 14 (เพชรบุรี ) โดย

ออกจากประจำการเป็นนายทหารกองหนุนเบี ้ยหวัด สังกัด
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ทหารบกเพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2475 

หลังจากออกจากนายทหารประจำการแล้ว ร.อ. หลวง

บำราบประทุษฐ ได้ลงเล่นการเมืองท้องถิ่น โดยลงสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดและได้รับเลือกเป็นประธานสภา

จังหวัดในปี พ.ศ. 2478 และ พ.ศ. 2479 และเนื่องจากยังไม่มี

กฎหมายกำหนดไว้ ในปีเดียวกัน ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ   

ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ประเภทที่ 2 จากการแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. 2478-2479  

ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2480 ซ่ึงเป็นเพียงสมัยเดียว 

และมีวาระเพียง 1 ปี หลังจากนั้นแล้ว ก็ลงสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาจังหวัดตลอดมา   

ได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีจากการเลือกตั้งใน พ.ศ. 

2485-2486 เสียชีวิตในวันที่ 12 มิถุนายน 2511 ในขณะดำรง

ตำแหน่งเป็นประธานสภาจังหวัดเพชรบุรี ด้วยโรคเนื้องอกใน

กระเพาะอาหาร (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.อ. 

หลวงบำราบประทุษฐ์ (นิล จุฑานนท์), 2512) 

 �.1 เครือข่ายความสัมพันธ์ 

ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ แม้ไม่ใช่ชาวเพชรบุรีโดย

กำเนิดก็ตาม แต่เป็นนายทหารที่เริ่มรับราชการที่จังหวัดเพชรบุรี 

และภายหลังก่อนลาออกจากนายทหารประจำการก็รับราชการ

ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่สุดท้าย และตั้งรกรากที่จังหวัดเพชรบุร ี

ในระหว่างเป็นนายทหารด้วยตำแหน่งหน้าที ่การงานและ

บุคลิกภาพส่วนตัวที่มีใจคอกว้างขวาง และเป็นข้าราชการชั้น
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ผู ้ใหญ่ของจังหวัดทำให้สนิทสนม และรักใคร่ชอบพอกับ

ข้าราชการที่มาประจำที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างที่รับราชการ

ทหารมีหน้าที ่บังคับบัญชาในการฝึกหัดทหารใหม่ ทำให้มี  

ลูกศิษย์ ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งทหารเกณฑ์ที่ต้องเข้าเกณฑ์ที่

กองร้อยทหารราบที่ 14 (เพชรบุรี) ที่เคารพนับถือเป็นจำนวน

มาก โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชา และพลทหารทำให้ได้รับการ

ขนานนามว่า “คุณพ่อวัดมหาธาตุ” เนื่องจากมีบ้านพักอยู่

หน้าวัดมหาธาตุ เพชรบุรี ความเคารพนับถือและความรัก  

เหล่านี้ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเล่น

การเมืองท้องถิ่นในสนามเทศบาล และได้รับเลือกเป็นสมาชิก

สภาจังหวัดมาโดยตลอดรวมถึงการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรด้วย แม้หลังจากเป็นสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎร และมีอายุมากถึง 80 ปี ก่อนที่จะเสียชีวิต ก็ยังดำรง

ตำแหน่งประธานสภาจังหวัด  

 �.� บทบาททางการเมือง 

บทบาททางการเมืองของ ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ   

ในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นตามหลักฐานไม่ปรากฏ 

แต่มีบทบาทโดดเด่นในการเมืองท้องถิ ่น เพราะถือเป็นนัก  

การเมืองท้องถิ่นรุ่นแรกๆ ของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องมาจากเป็น  

ผู้มีความรู้ซึ ่งหาได้ยากในสมัยนั้น ทำให้อยู่ในตำแหน่งทั้งใน

เทศบาล และสภาจังหวัดในขณะเดียวกันหลายสมัย โดยเป็น

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองในการเลือกตั้งวันที่ 20 กรกฎาคม 

2484 และเป็นสมาชิกสภาฯประเภทที่ 2 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2486 เป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุร ีใน พ.ศ. 
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2485-2486 และด้วยตำแหน่งทางราชการก่อนลาออกจาก

ประจำการ ความเป็นที ่รู ้จักในหมู ่ข้าราชการชั ้นผู ้ใหญ่ของ

จังหวัด และเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มาจากการเป็นนายทหาร

ชั้นผู้ใหญ่มาก่อน ในปี พ.ศ. 2484 รัฐบาลกำหนดให้ทุกจังหวัด

จัดตั้งบริษัทจังหวัดขึ้น ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ ได้รับเลือก

ให้เป็นผู้จัดการบริษัทจังหวัดเพชรบุรี จำกัด ด้วยเหตุผลว่ามี

ความสามารถจัดการค้าได ้ด ี และมีความซื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต 

(อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.อ.หลวงบำราบ

ประทุษฐ์ (นิล จุฑานนท์), 2512) 

สำหรับบทบาททางการเมืองในตำแหน่งระดับท้องถิ่นนั้น 

มีบทบาทในการของบประมาณ มาพัฒนาท้องถิ ่นเกี ่ยวกับ

ชลประทานในการเกษตรต่างๆ บ้าง ซึ่งมักจะมีประชาชนมาที่

บ้านทุกวันๆ ละหลายๆ รายเพื่อมาขอความช่วยเหลือต่างๆ 

(จารึก จุฑานนท์, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2552)  

ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ เล ่นการเมืองในสนาม  

ท้องถิ่นมานาน มีคู่แข่งสำคัญในช่วง 20 ปีหลังก่อนเสียชีวิต คือ

นายผาด อ ังก ิน ันทน ์ บ ุตรชายข ุนอ ังก ิน ันทนพงษ์ (พ ุ ่ม   

อ ังก ิน ันทน ์ ) และเป ็นน ้องต ่างมารดาของ นายทองพูน   

อังกินันทน์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีคนที่ 3) ซึ่ง

เริ่มเล่นการเมืองในสนามเทศบาลตั้งแต ่พ.ศ. 2491 เป็นหัวหน้า

กลุ่มผาด ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

ติดต่อกัน 4 สมัย ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่ได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่อง

มากระทั่งถึงปัจจุบัน ผู้นำคนปัจจุบันคือ นายยุทธ อังกินันทน์ 

ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ในขณะที ่ ร.อ. 
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หลวงบำราบประทุษฐ ยังมีชีวิตอยู่นั ้นอิทธิพลของกลุ่มผาด  

มีมาก และนักการเมืองในกลุ่มสามารถผ่านการเลือกตั้งเข้าสู่

สภาจังหวัดและสภาได้เป็นกลุ่มใหญ่ ดังนั้นสำหรับการเมืองใน

จังหวัดเพชรบุรี ร.อ.หลวงบำราฐประทุษฐ ได้สั่งเสียลูกหลานไว้

ว่า “ตราบใดที่กลุ่มอังกินันทน์ยังอยู่ห้ามลูกหลานเล่นการเมือง

เด็ดขาด” (จารึก จุฑานนท์, 30 มิถุนายน 2552, สัมภาษณ์) 

 �.�  กลวิธีในการหาเสียง 

การหาเสียงในสมัยนั้น ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ ใช้วิธี

การเดินหาเสียงในตลาดเพชรบุรี ส่วนตามชนบทรอบนอก  

ออกไปนั้น ใช้พาหนะคือจักรยานถีบไปตามบ้านนอก ค่ำไหน

นอนนั ่น โดยอาศัยพักตามบ้านของอดีตผู ้ใต้บังคับบัญชา   

ลูกศิษย์ คนรู้จัก และวัดต่างๆ ในการหาเสียงใช้วิธีการเดินตาม

บ้าน และเป็นหาเสียงโดยบอกๆ ต่อกันไปจากบุคคลที่เคารพ

นับถือ ซึ่งถือเป็นฐานเสียงสำคัญ นอกจากนั้นแล้วมีการใช้บัตร

แนะนำตัวใบเล็กประกอบการหาเสียงด้วย (จารึก จุฑานนท์,   

30 มิถุนายน 2552, สัมภาษณ์) 

 

�. นายทองพูน อังกินันทน์ 

นายทองพูน อังกินันทน์ เป็นบุตรของ ขุนอังกินันทนพงษ์ 

(พุ่ม อังกินันทน์) กับนางพัน อังกินันทน์ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 

2442 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 3 คน ได้แก่ นาย  

ทองพูน อังกินันทน์ ภาพ อังกินันทน์ (เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก) และ

นางเพื่อม พลบุตร และร่วมบิดาแต่ต่างมารดาอีก 8 คน ได้แก่ 

นางทร ัพย ์ อ ังก ิน ันทน ์ ข ุนอน ันต ์ก ิจว ิจารณ์ (ทองเจ ือ   
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อังกินันทน์) นายสมพงษ์ อังกินันทน์ นายพิศ อังกินันทน ์นาย

ผาด อังกินันทน์ (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 

1 สมัย) นางลัดดา ภวังคะรัต นายอเนก อังกินันทน์ และนาย

ภุชงค์ อังกินันทน์  

นายทองพูน อังกินันทน์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คนที่ 3 ของจังหวัดเพชรบุรี มีวาระการดำรงตำแหน่งนานมาก

เนื่องจากอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2481 - มกราคม 2489 

ซึ่งเป็นระยะเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้สภาผู้แทน

ราษฎรชุดนี้มีวาระนานถึง 7 ปีเศษ นายทองพูน เป็นบุตรของ

ขุนอังกินันทนพงษ์ ซึ ่งเป็นตระกูลใหญ่ในจังหวัดเพชรบุร ี 

นามสกุล อังกินันทน์ เป็นนามสกุลที่พระประคิญคดี อดีตอธิบดี

กรมอัยการคนแรก ซึ่งเป็นน้องชายของ ขุนอังกินันทนพงษ์ ได้

รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

นายทองพูนมีบุตรทั ้งสิ ้น 8 คน ได้แก่ 1) นางพามาศ 

เพ็ญพิมล 2) นายภิมุข อังกินันทน์ (อดีตสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 4 สมัย) 3) นายพิมล อังกินันทน์ (อดีต

สมาชิกสภาจังหวัด และประธานสภาจังหวัดเพชรบุรี) 4) นาย

พิมาย อังกิน ันทน์ 5) นายพิมาน อังกิน ันทน์ 6) นายภมร   

อังกินันทน์ 7) นายพลกุล อังกินันทน์ และ 8) นางสาวพวงแก้ว 

อังกินันทน์  

 �.1 เครือข่ายความสัมพันธ์ 

เนื่องมาจากบิดาของนายทองพูน อังกินันทน์ มีอาชีพ

เป็นนักกฎหมายและเป็นทนายความที่มีชื ่อเสียงในจังหวัด

เพชรบุรีมากในสมัยนั้น มีบทบาทในการช่วยเหลือชาวบ้านใน
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เรื่องการเป็นทนายความ ว่าความให้แก่ชาวบ้านในฝ่ายจำเลย

มากมาย จนคนทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรีเรียกว่า “ป๋า” ประกอบ

กับพระประคิญคดี น้องชายของบิดา ซึ ่งเคยดำรงตำแหน่ง  

ยกกระบัตรเมืองราชบุรี และภายหลังได้เป็นอธิบดีกรมอัยการ

คนแรก และบิดานายทองพูนเคยตั้งสำนักงานและขึ้นป้ายที่

บ้านเป็นสำนักงานกฎหมายรับว่าความ เป็นเหตุให้ได้มีโอกาส

ช ่วยเหล ือลูกความไว ้ เป ็นจำนวนมาก เด ิมนายทองพูน   

อังกินันทน์ รับราชการในกระทรวงยุติธรรม เป็นจ่าศาลที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี และได้ลาออกจากราชการตามที่บิดาต้องการ 

และให้เป็นทนายความที่จังหวัดเพชรบุรี สืบต่ออาชีพของบิดา 

ลูกความที่นายทองพูน และบิดาว่าความให้นั้นคือประชาชนทุก

ระดับ และส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านผู ้ท ี ่ เคยมีคดีความและ  

เดือดร้อน ซึ่งบ้างก็เป็นนักเลง คนเหล่านี้เองเป็นหัวคะแนนที่

สำคัญให้เมื่อนายทองพูนลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ในช่วงที่ขุนอังกินันทนพงษ์ยังประกอบชีพทนายความ

และมีชีวิตอยู่นั้น บ้านที่ตรอกต้นจันทน์ของขุนอังกินันทนพงษ์

นั ้น จะมีข้าราชการ พ่อค้าในจังหวัดไปมาหาสู ่ตลอดทั้งวัน   

รวมไปถึงประชาชนที่มาติดต่อเดือดร้อนเรื่องคดีความ รวมทั้ง

เมื่อภายหลังนายทองพูนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วที่

บ้านจะต้องดูแลเลี้ยงข้าวปลาอาหารแก่ผู้ไปมาหาสู่ตลอดเวลา

นี้ด้วย (พามาศ เพ็ญพิมล, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2552) 

นายทองพูน เป็น ส.ส. เพียงสมัยเดียวแต่มีระยะเวลา

ยาวนาน หลังจากหมดวาระ ปี พ.ศ. 2489 มีการเลือกตั้งอีกครั้ง 

นายทองพูนไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีก เนื่องจากการเป็น ส.ส. 

มาค่อนข้างนานทำให้เกิดความเบื่อหน่าย และที่สำคัญทำให้
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ต้องรับภาระเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่เข้ามาขอความ

ช่วยเหลือมาก ทำให้ทรัพย์สินร่อยหรอลง บางครั้งต้องเสียสละ

เกินความจำเป็น เช่น ในระหว่างที่เป็น ส.ส.ในสมัยนั้น รัฐบาล

อนุญาตให้โดยสารรถไฟฟรีพร้อมผู้ติดตาม 3 คน แต่มีชาวบ้าน

หลายคนต้องการมาเที่ยวกรุงเทพฯ โดยรถไฟ บางคนต้องการ

มากันทั้งครอบครัว นายทองพูนไม่สามารถปฏิเสธได้ ก็ต้องออก

เงินซื้อตั๋วรถไฟส่วนเกินจาก 3 คนให้ ในบางครั้งก็มีคนมาขอเงิน 

แต่ไม่มีให้ ถึงกับต้องถอดนาฬิกาที ่สวมอยู ่ให้ไป หรือมีคน

ต้องการมีรายได้ มีงานทำ แต่หางานทำไม่ได้ ก็ให้บุตรของ

ตนเองลาออกจากงานเพื่อจะได้ให้คนที่เดือดร้อนนั้นได้เข้าไป

ทำงานในตำแหน่งที ่บ ุตรของตนออกมา หลังจากนั ้นแล้ว

ประกอบอาชีพทนายความกระทั่งถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวาย 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ ์2506 อายุ 64 ปี (พามาศ เพ็ญพิมล, 

สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน, 2552)      

 �.� กลวิธีในการหาเสียง 

การหาเสียงของนายทองพูน ใช้วิธีการเดินหาเสียงใน

ตลาดเพชรบุรี และตลาดตามชนบท โดยการเดินทางไปตาม

ชนบทห่างตัวเมืองออกไปจะมีลูกน้องเป็นผู ้ติดตามไปเสมอ 

และไปพบผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือบุคคลที่เคยได้รับความช่วย

เหลือจากบิดาของนายทองพูน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นพานาย

ทองพูนไปแนะนำตัวกับชาวบ้าน ที่สำคัญจะต้องแนะนำว่าเป็น

บุตรของขุนอังกินันทนพงษ์ นอกจากนั้นเริ่มมีการใช้โปสเตอร์

ขนาดใหญ่ติดตามชุมชนต่างๆ ส่วนบัตรหาเสียงขนาดเล็กเพื่อ

แนะนำตัวนั้นนอกจากมีหมายเลขรูปของนายทองพูนแล้ว มีการ
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พิมพ์รูปของขุนอังกินันทนพงษ์แนบไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นบุตร

ของขุนอังกินันทนพงษ์  

 

�. พันเอกพระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค) 

พันเอกพระยาสุรพันธ์เสนี (อ ิ ้น บุนนาค) เป็นบุตร

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ อ้น เกิดเมื่อวันที่ 17 

เมษายน 2427 ที่จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จชั้นประถมศึกษาจาก  

โรงเรียนมิชชันนารี (อเมริกัน) ที่จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี และ

เข้ามาศึกษาวิชาภาษาอังกฤษต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ต่อมา

เป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก สำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2445 

แล้วรับราชการกระทั่งได้เลื ่อนยศตามลำดับ เป็นนายพันตรี 

บรรดาศักดิ์ หลวงศัลยุทธวิธีการใน พ.ศ. 2454  

ในระหว่าง พ.ศ. 2454-2465 เป็นผู ้บังคับบัญชาการ  

กรมทหารราบที่ 14 จังหวัดเพชรบุร ีได้รับยศพันเอกและได้รับ

พระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระสุรฤทธิพฤฒิไกร ใน พ.ศ. 

2463 และพระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ และพระยาสุรพันธ์เสนี 

พ.ศ. 2465 และได้ไปรับตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 

กรุงเทพฯ ก่อนได้รับคำสั่งโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้งเป็นเจ้าเมือง

เพชรบุรี  

ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2472) เป็นสมุหเทศาภิบาล 

มณฑลราชบุรีและได้รับพระราชทานยศเป็นมหาอำมาตย์ตรี ซึ่ง

นอกเหนือจากหน้าที ่ราชการประจำแล้วท่านยังดำรงหน้าที ่

ราชการพิเศษอื่นด้วย เช่น ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ 

และองคมนตรี 
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ใน พ.ศ. 2476 หลังจากเปลี ่ยนแปลงการปกครอง 

พระยาสุรพันธ์เสนี ต้องออกจากราชการเนื ่องจากต้องโทษ

ข้อหากบฏร่วมกับพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช   

ถูกจ ับก ุมต ัวค ุมข ังท ี ่ เร ือนจำบางขวางอยู ่ประมาณ 6 ป ี 

เนื ่องจากในขณะนั ้นดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล สำเร็จ

ราชการมณฑลราชบุรีซึ่งคุมหัวเมืองอยู่ 8 จังหวัด และมีทหาร

ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมกับฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดช ฯ และมี  

การติดต่อขอกำลังจากพระยาสุรพันธ์เสนี ซึ ่งนายกรัฐมนตรี  

ในขณะนั้นคือ พระยาพหลพลพยุหเสนา ทราบถึงการติดต่อนั้น   

พระยาสุรพันธ์เสนี จึงถูกจับกุม (อ้อม จรรยงค์, 2539)  

ต่อมาวันที่ 16 กันยายน 2482 รัฐบาลได้มีคำสั่งเนรเทศ

นักโทษการเมืองข้อหากบฏในคราวนั้นไปยังเกาะตะรุเตา ซึ่งอีก 

1 เดือนต่อมา วันที่ 18 ตุลาคม 2482 พระยาสุรพันธ์เสนีและ

เพื ่อนอีก 5 คน ได้หลบหนีลงเรือเล็กไปยังเกาะลังกาวีของ

อังกฤษเป็นผลสำเร็จ จึงได้ขอลี้ภัยทางการเมืองอยู่ที่มลายู และ

ใน พ.ศ. 2483 ได้อพยพไปอยู่สิงคโปร์ ซึ่งครอบครัวบางส่วนได้

ตามไปอยู่ด้วย (อ้อม จรรยงค์, 2539)  

พ.ศ. 2487 ร ัฐบาลไทยซ ึ ่งนายควง อภัยวงศ ์ เป ็น  

นายกรัฐมนตรีได้ออกกฎหมาย นิรโทษกรรมแก่นักการเมือง  

ทุกรุ ่นทั ้งในและนอกประเทศ ดังนั ้นพระยาสุรพันธ์เสนี จึง  

เดินทางจากสิงคโปร์กลับมาประเทศไทย  

พ.ศ. 2488 พระยาสุรพันธ์เสนี ต้องการจะเล่นการเมือง 

จึงได้สมัครเข้ารับเลือกเป็น ส.ส. จังหวัดเพชรบุรี และได้รับ

เลือกเป็น ส.ส. จังหวัดเพชรบุรีคนที่ 4 โดยเป็นเพียงสมัยเดียว
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คือสมัยเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2489 และในครั้งนั้นเมื่อมี

การปรับคณะรัฐมนตรี ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  

หลังจากนั ้นแล้วใน พ.ศ. 2492 ได้รับการแต่งตั ้งเป็น  

วุฒิสภา ต่อมา พ.ศ. 2494 ลาออกจากสมาชิกวุฒิสภา เพราะ

การรัฐประหารทำให้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ท่านจึงเป็นนายทหาร

นอกราชการและรับพระราชทานเบี ้ยบำนาญ กระทั ่งถึงแก่

อนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. 2515 อายุรวม 88 ปี มีบุตรธิดา 10 คน 

โดยมีบุตรกับคุณหญิงเจียม ธิดามหาอำมาตย์ตรีพระยาสุรพันธ์- 

พิสุทธิ ์ (เทียน บุนนาค) มีบุตรชายคือ สมปอง อิโนทัย และ   

อินทิรา มีบุตรีคือ อ้อม และอาจิน และภายหลังคุณหญิงเจียม

เสียชีวิต จึงสมรสใหม่กับคุณหญิงนิ่ง ธิดามหาเสวกเอกพระยา-

บุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์) มีบุตร-ธิดาอีก 5 คน บุตรชาย 

คือ อรรณพ ยรรยง และนิวัติ บุตรีคือ นิตย์ศรี ไวทยานุวัตติ 

และอนงค์ทิพย์ รัตนภักดี (ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์, 2548)  

 �.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

สกุล “บุนนาค” เป็นราชนิกูลเก่าแก่ สำหรับในจังหวัด

เพชรบุรี ขุนนางกลุ่มสกุลบุนนาคมีบทบาทเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่

ตั้งแต่ครั ้งรัชกาลที่ 4 ตั้งแต ่จมื่นราชามาตย์ (ท้วม บุนนาค) 

หรือเจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี ซึ ่งเคยรับตำแหน่ง  

พระเพชรพิลัยศรีสวัสดิ์ ปลัดเมืองเพชรบุรี (พ.ศ. 2401-2411) 

แล้วเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) ซึ่งในขณะนั้นสมัย

รัชกาลที่ 4 มาดำรงตำแหน่งพระเพชรพิลัยศรีสวัสดิ์ ปลัดเมือง

เพชรบุรี ต่อมา พ.ศ. 2411 เป็นพระยาสุรินทรฦาชัย เจ้าเมือง
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เพชรบุรี (พ.ศ. 2411-2437) และเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑล

ราชบุรี (ประกอบด้วย ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ปราณบุรี 

และสมุทรสงคราม) เมื่อรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบ

บริหารราชการใหม่ ซึ่งเป็นผลให้สกุลบุนนาคมีบทบาทอย่าง

มากในหัวเมืองแถบนี้ เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) 

นั้นเมื่อออกจากราชการยามชราภาพแล้ว ก็ได้กลับมาอยู่เมือง

เพชรบุรี และมีบทบาทอีกด้านคือต่อราชสำนักฝ่ายในของ

รัชกาลท่ี 5 บุตรีของท่านถึง 7 คน และหลานปู ่1 คนเป็นเจ้าจอม 

ในรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วยเจ้าจอมก๊กออ 5 ท่าน (เจ้าจอม

มารดาอ่อน เจ้าจอมเอ่ียม เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมอาบ และเจ้าจอม 

เอื้อน ธิดากับท่านผู้หญิงอู่) เจ้าจอมแส (ธิดากับหม่อมทรัพย์) 

เจ้าจอมแก้ว (ธิดากับหม่อมพวง) และเจ้าจอมแถม ซึ ่งเป็น

หลานปู่ของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) และบุตร

ชาย 3 คน ได้เป็นเจ้าเมืองเพชรบุรี คือพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ 

(เทียน บุนนาค) พระยาสุรินทรฦาชัย (เทียม บุนนาค) ซึ่งเกิดกับ

คุณหญิงอู่ และพระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค)  

นอกเหนือจากนั้นแล้วเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ ์ (เทศ 

บุนนาค) ยังได้รับมอบหมายจากรัชกาลที่ 5 ให้หาที่ดินเพื่อสร้าง

พระราชวังเพื่อประทับแรมริมแม่น้ำ ปัจจุบันคือพระราชวังราม-

ราชนิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปืน สำหรับพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ 

(เทียน บุนนาค) นั้นได้เป็นเจ้าเมืองเพชรบุรีคนต่อมาจากบิดา

ของท่านเอง (พ.ศ. 2437-2441 ดำรงตำแหน่ง พระยาเพชรพิไสย-

ศรีสวัสดิ์ และ 2441-2456 เป็นพระยาสุรินทรฦาชัย) มีบทบาท

ในการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จเพชรบุรีเกือบ

ทุกปี และเป็นแม่งานในการก่อสร้างพระรามราชนิเวศน์ ตั้งแต่
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รัชกาลที ่ 5 จนแล้วเสร็จในรัชกาลที ่ 6 (สำนักงานจังหวัด

เพชรบุรี, 2529) 

สำหรับพระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค) ด้วยความเป็น

ชาวเพชรบุรีตั ้งแต่กำเนิด ทำให้เมื ่อได้รับตำแหน่งเจ้าเมือง

เพชรบุรี (พ.ศ. 2465-2469) ในการทำงานและการปกครองเมือง

เพชรบุรีนั้นได้รับความร่วมมือจากชาวเมืองเพชรบุรีค่อนข้าง

มาก เห็นได้จากมีบันทึกเกี่ยวกับการรับเสด็จรัชกาลที่ 6 เมื่อ 

พ.ศ. 2462 ในคราวเสด็จประทับแรมฤดูร้อน ณ หาดเจ้าสำราญ

อีก ซึ ่งในครั้งนี ้ประทับแรมอยู่ได้นานกว่าคราวก่อนๆ แต่งบ

ประมาณที่ใช้จ่ายในการเสด็จประพาสเท่ากัน จึงทรงโปรดให้

เจ้าเมืองชี้แจงทูลถวายรายงานว่าทำไมปีนี้กับปีก่อนจึงใช้จ่าย

ผิดกัน มีรายงานกราบบังคมทูลมีใจความว่า “ตัวท่านกับ  

คุณหญิงเจียม บุนนาค ภริยา เป็นลูกเพชรทั้งสองคน 

ย่อมรู้จักมักคุ้นกับชาวบ้านร้านตลาดและคนพื้นเมือง  

ทั่วจังหวัดที่เป็นทหารมาก่อน การซื้อหาเครื่องอุปโภค

บริโภค ถึงค่ายหลวงจึงไม่มีผู้เอากำไรเกินควร ทั้งแรงงาน

การซ่อมที่ประทับ หรือทำถนน ก็มีราษฎรเต็มใจช่วย

เหลือทำให้โดยไม่คิดค่าแรงงานด้วยความจงรักภักดีต่อ

พระยุคลบาท นอกจากจ่ายค่าอาหารเลี้ยงดูกันตาม

สมควรเท่านั้น ทั้งการจ่ายตลาด คุณหญิงเจียมก็เป็น  

ผู้ออกจ่ายเอง ฉะนั้นจึงไม่สิ้นเปลืองพระราชทรัพย์ ซึ่ง  

เจ้าเมืองคนก่อนไม่สามารถจะทำได้ดังกล่าวมา”  

โดยบุคลิกภาพส่วนตัวของพระยาสุรพันธ์เสนี (อิ ้น 

บุนนาค) นั้นชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปตามชนบท ป่าเขา 

การไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านตามท้องถิ่นต่างๆ นี้ ทำให้ต้องไปพัก
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อยู่ตามชนบทกับชาวบ้านทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติระหว่างที่รับ

ราชการในจังหวัดเพชรบุรี ทำให้เป็นที ่คุ ้นเคยของชาวบ้าน 

จนถึงชาวพื ้นเมืองเช่นกระเหรี ่ยง กระหร่าง ดังนั ้นเมื ่อลง  

เลือกตั้งทำให้ได้คะแนนจากอำเภอรอบนอกต่างๆ ค่อนข้างมาก 

เช่น อำเภอเขาย้อย และบ้านลาด นอกเหนือจากนั้นแล้ว ภาพ

ของการเป็นนักต่อสู ้ทางการเมืองในคราวต้องโทษจากกบฏ  

บวรเดช การหนีรอดจากการถูกเนรเทศไปยังเกาะตะรุเตา และ

การเข้าร่วมกับกลุ่มเสรีไทยในภายหลังจากการได้รับนิรโทษกรรม 

เข้าร่วมกับกลุ ่มนายปรีดี พนมยงค์ และนายควง อภัยวงศ์ 

ประกอบกับคะแนนจากกลุ่มทหารซึ่งท่านเคยรับราชการเป็น  

ผู ้บังคับการกรมทหารราบที่ 14 จังหวัดเพชรบุรี ทำให้ได้รับ

คะแนนเสียงชนะได้รับเลือกตั้งในที่สุด       

 �.� บทบาททางการเมือง 

พระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค) มีบทบาททางการเมือง

ที่สำคัญทั้งก่อนและหลังได้รับเลือกตั้ง กล่าวคือต้องโทษข้อหา

กบฏร่วมกับพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช ทำให้ถูก

จับกุมในฐานะนักโทษการเมือง ทั้งเป็นหนึ่งในนักโทษการเมือง

ที่ถูกเนรเทศไปยังเกาะตะรุเตาแต่สามารถรอดชีวิตมาได้ การ

เข้าไปเกี่ยวข้องในการเมืองครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็น

ที่แตกต่างจากรัฐบาลในขณะนั้นของพระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น 

บุนนาค)  

และภายหลังได้รับเลือกตั้งแล้ว นายควง อภัยวงศ ์ได้

เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็ลาออกใน 2 เดือนถัดมาเนื่องจากแพ้

คะแนนเสียงในสภา ทำให้นายปรีดี พนมยงค์ ผู้นำกลุ่มเสรีไทย
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ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ต้อง

ลาออกเนื่องจากกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดล รัชกาลที ่8 สวรรคต โดยที ่ยังไม่ได้ตั ้งคณะ

รัฐมนตรี จึงสนับสนุนให้ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็น

นายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลชุดที่ 17 และในคราวนี้ พระยาสุรพันธ์-

เสนี (อ ิ ้น บุนนาค) ได้ร ับแต่งตั ้งเป็นร ัฐมนตรีช ่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ และได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร กระทั่งเกิดการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2490 หลังจากนั้น

ในช่วงรัฐบาลของพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2492 ได้รับแต่งตั้ง

เป็นสมาชิกวุฒิสภา และ พ.ศ. 2494 ได้ลาออกจากราชการ 

หลังจากนั้นได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี 

 

5. นายเยื่อ พลจันทร 

นายเยื่อ พลจันทร เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2454 ที่บ้าน

ห้วยจระเข้ ตำบลท่าเสา หน้าเขางู (ปัจจุบัน คือ ตำบลหนอง

กลางนา) อำเภอราชบุร ี จังหวัดราชบุร ีเป็นบุตร นายแวว   

นางเผื่อน พลจันทร มีพี่น้อง 6 คน ได้แก่ 1) นายวงศ์ พลจันทร   

2) นางปราง บำเรอศักดิ ์ 3) นางแถบ ต้นกำเนิด 4) นายเยื ่อ   

พลจันทร 5) นายพิมพ์ พลจันทร และ 6) นายเกลื้อ พลจันทร  

เมื ่ออายุได้ 8 ขวบ มารดาถึงแก่กรรม จึงไปอยู ่ก ับ  

พระชิต พลจันทร ที ่ว ัดช่องลม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด

ราชบุรี เพื ่อเรียนหนังสือ ต่อมาบิดาถึงแก่กรรม เมื ่ออายุได้

ประมาณ 14 ปี จึงกลับมาอยู่บ้านกับยาย ภายหลังได้ไปอยู่กับ

ขุนบริบาลธัญญะผล (ม.ล. สนิท ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา) ผู้ช่วย
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เกษตรมณฑลราชบุรี กับคุณนายเจิม ผู ้เป็นภรรยา เพื ่อเข้า

เรียนหนังสือระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อ 

พ.ศ. 2471 และขณะเรียนอยู ่ชั ้น ม.6 ขุนบริบาลธัญญะผล 

ถึงแก่กรรม จึงติดตามคุณนายเจิม ไปอยู่กรุงเทพฯ โดยไปอยู่

บ้านของหลวงสรรค์โกสิยพัตร์ (สุขัษเฐียร) และได้เข้าเรียน  

ชั ้น ม.6 ที ่โรงเรียนวัดสามพระยา และเข้าเรียนที ่โรงเรียน  

สวนกุหลาบวิทยาลัย จนใน พ.ศ. 2474 สอบชั้นมัธยมปีที ่ 8 

ได้ที ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2477 สอบได้ธรรม

ศึกษาเอก พ.ศ. 2478 สอบได้ประโยคครูมูล (ป.) และ พ.ศ. 

2479 สอบได้ประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) 

นายเยื่อ พลจันทร รับราชการครูตั้งแต ่พ.ศ. 2473 โดย

เริ่มจากดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนประชาบาลวัดคุ้งกระถิน 

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และย้ายไปตามโรงเรียน

ต่างๆ ตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี กระทั่ง พ.ศ. 2482   

มาประจำที่โรงเรียนประจำจังหวัดราชบุรี “เบญจมราชูทิศ” 

และ พ.ศ. 2584 เป็นศึกษาธิการอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี ชั้นจัตวา เงินเดือน 45 บาท พ.ศ. 2489 สอบเลื่อนเป็น

ชั้นตรี ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการอำเภอเมืองเพชรบุรี ชั้นตรี 

เงินเดือน 80 บาท กระทั่งลาออกจากราชการในเดือนสิงหาคม 

2489 เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

เพชรบุร ีในการเลือกตั ้งเพิ ่มเติมในวันที ่ 5 สิงหาคม 2489 

เนื ่องจากมีประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พ ุทธศ ักราช 2489 เม ื ่ อว ันท ี ่ 9 พฤษภาคม 2489 จาก

บทเฉพาะกาลทำให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนเพิ่มขึ้นจึงได้จัด
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ให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวน 82 คน ใน 47 จังหวัด 

เพชรบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นได้ 1 คน นายเยื่อ

ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดสมาชิกภาพของผู้แทนราษฎร เนื่องจาก

เกิดการรัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 และได้ขอกลับ

เข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่ง แต่กระทรวงศึกษาธิการจะบรรจุให้ที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเยื่อเห็นว่าไกลมากจึงไม่กลับเข้ารับ

ราชการ หลังจากนั้นแล้วนายเยื่อ พลจันทร ได้กลับมาอยู่บ้านที่

บ้านคดอ้อย ตำบลสามเรือน อำเภอราชบุรี และได้เข้าทำงาน

กับเอกชนหลายแห่ง และที่สุดท้ายคือประมาณ พ.ศ. 2516 เป็น

ครูใหญ่โรงเรียนวิชัยวิชาคม (โรงเรียนราษฎร์) อำเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี ประมาณ 3 ปี ก็ลาออก และเสียชีวิตด้วยโรค

หัวใจเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2526 ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 

รวมอายุได้ 72 ปี 2 เดือน 10 วัน 

ในด้านชีวิตครอบครัวนั้นนายเยื่อ พลจันทร มีภรรยาที่มี

บุตรด้วยกัน 4 คน และมีบุตร 12 คน โดยมีบุตรกับนางทองดี   

3 คน คือ นางสุจินดา เกิดสินทรัพย์ นางกัลยา เกตุแก้ว และ

นางประยงค์ จันทร์พงษ์ มีบุตรกับนางแช่ม 4 คน คือ นาง  

พะเยาว์ บุณยะวัชระ จ.ส.อ. สมชาย พลจันทร นางสุนียา 

ชื่นชมคุณ และ นางวลัยพร เตียวพิพิธพร มีบุตรกับนางจำเนียร 

3 คน คือ นางนิตติยา ณ พัทลุง นายสมยศ พลจันทร และ 

นายสมควร พลจันทร และ มีบ ุตรก ับนางอุท ัย 2 คน คือ   

นางมาลี พลจันทร และนายชัยชาญ พลจันทร  
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 5.1 เครือข่ายความสัมพันธ์ 

นายเยื่อ พลจันทร เป็นนักการศึกษา มีบุคลิกสำคัญคือ

เป็นผู้มีความจำแม่นยำ สามารถเรียกชื่อคนรู้จักได้แทบทุกคน 

มีความสามารถในการพูดจา ในระหว่างร ับราชการเป ็น

ศึกษาธิการอำเภอ เวลาออกตรวจเยี ่ยมงานตามโรงเร ียน   

มีโอกาสได้พบปะชาวบ้าน ได้เข้าไปคลุกคลีกับประชาชน   

ร่วมงานสังสรรค์ หรือแม้กระทั่งการเก็บเกี่ยวข้าว การนวดข้าว 

นายเยื่อก็จะเข้าไปช่วยงานเหล่านั้นอย่างไม่ถือตัว การนิเทศ

งานตามโรงเรียนต่างๆ ก็เป็นไปด้วยความเป็นมิตรทำให้ครูตาม

โรงเรียนต่างๆ เกิดความรักชอบ ซึ่งในสมัยนั้นการได้คะแนน

เสียงมาจากครูที ่ เคยอยู ่ในความปกครองช่วยบอกและได้

คะแนนเสียงมาก 

นอกจากนั้นแล้ว ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 นาย

เยื่อได้เข้าร่วมเป็นเสรีไทยในจังหวัดเพชรบุรี โดยการชักนำของ

นายเยื ้อน พานิชวิทย์ ปลัดจังหวัด และนายเนื ่อง วีรกลัด 

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ีในขณะนั ้นซึ ่งเป็นชาวราชบุร ี 

เนื่องจากเห็นว่านายเยื่อเป็นชาวราชบุรีด้วยกัน และไว้ใจได้ 

ส่วนนายเยื้อน นำน้องชายคือ นายศุภโยค เข้ามาช่วยงานเสรี

ไทย ในการเข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยเมื่อสงครามสงบแล้ว

นั้นทำให้นายเยื่อเป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการว่าเป็น

พวกหัวก้าวหน้าคนหนึ่งในจังหวัดทำให้นายเยื่อมีความมั่นใจ

เมื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้ง 
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6. พันโทพโยม จุลานนท์ 

พันโทพโยม จุลานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 6 

ของจังหวัดเพชรบุรี เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2452 เป็นบุตรของ

พันเอกพระยาวิเศษสิงหนาถ (ยิ่ง จุลานนท์) กับคุณหญิงเก๋ง   

จุลานนท์ มีพี่น้องร่วมบิดา 6 คน คือ 1) พันเอกพระอร่ามรณชิต 

(อ๊อด จุลานนท์) 2) นายพยัพ จุลานนท์ 3) นายพยงค์ จุลานนท์ 

4) พันโทพโยม จุลานนท์ 5) นางพยูร โอฬารสมบัติ และ 6) นาย

ยศ จุลานนท์  

รกรากทั้งฝ่ายบิดาและมารดาของพันโทพโยมเป็นชาว

จังหวัดเพชรบุรี พันโทพโยมสมรสกับนางสาวอัมโภช ท่าราบ 

บุตรีของพันเอกพระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ ่น ท่าราบ) และ  

คุณหญิงตลับ เมื่อ พ.ศ. 2478 มีบุตรธิดา 4 คน คือ 1) อัมพร   

2) นภาล ัย 3) พลเอกส ุรย ุทธ ์ จ ุลานนท์ และ 4) นภาวด ี   

ภายหลังมีภรรยาอีกคน คือนางวรรณดี มีบุตรธิดากับนางวรรณดี 

4 คน  

พันโทพโยม เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก  

รุ ่นเดียวกับจอมพลประภาส จารุเสถียร และภายหลังสำเร็จ  

การศึกษาได้เข้ารับราชการทหาร โดยได้โยกย้ายไปในหลาย

จังหวัดโดยเฉพาะในช่วงสงครามอินโดจีน และช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ทั้งปราจีนบุรี เชียงใหม่ สงขลา และสระบุรี       

 6.1  บทบาททางการเมือง 

ในระหว่างรับราชการทหาร พันโทพโยมได้ร ับความ  

ไว้วางใจจาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม และได้เข้าร่วมกับ  
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คณะทหาร นำโดย พลตรีผิน ชุณหะวัณ ทำรัฐประหารรัฐบาล

พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ ์)   

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 ในด้านการเลือกตั้งนั้น เมื่อสิ้น

สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2488 ได้ลาออกจากราชการเพื่อ

มาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาราษฎรในเดือน มกราคม 

2489 ซึ่งพันโทพโยมได้ลงสมัครรับเลือกตั้งหลายครั้ง แต่ได้รับ

เลือกตั้งเพียงครั้งเดียวในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2491 

และต่อมาเกิดความขัดแย้งกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม และ

กลุ่มของพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรมตำรวจและมีอำนาจสูงมาก ทำให้ต ัดสินใจทำ

รัฐประหารร่วมกับ พลตรีสมบูรณ์ ศรานุชิต และพลตรีเนตร   

เขมะโยธิน จะเข้ายึดอำนาจรัฐบาลในวันที ่ 4 ตุลาคม 2491  

แต่ไม่สำเร็จการก่อการในครั้งนี้เป็นที่รู้จักในนาม “กบฏเสนา-  

ธิการ” ซึ่งพันโทพโยม สามารถหลบหนีการจับกุมไปได้ และ  

ในครั้งนี้เองที่เข้าป่าร่วมอุดมการณ์กับพรรคคอมมิวนิสต์เป็น

ครั้งแรก (ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์, 2548, น. 140-151) 

มีความผันผวนเกิดขึ้นในชีวิตพันโทพโยมมาก แม้ได้รับ

การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ด้วยอุดมการณ์ 

ความคิดไม่ตรงกับรัฐบาลจึงหลบหนีเข้าป่า ในการเข้าป่าครั้งนี้

เป็นการเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในปี พ.ศ. 2492 ได้เดิน

ทางไปศึกษาต่อเกี่ยวกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์โดย “เดินทาง

ด้วยม้า ไปยังเมืองหางของพม่า แล้วไปประสานกับพรรค

คอมมิวนิสต์จีน ลี้ภัยเข้าไปอยู่ในประเทศจีน แล้วใช้เวลา

เข้าเรียนอบรมแนวคิดมาร์กซิสต์-เลนิน ที่สถาบันลัทธิ

มาร์กซ์-เลนิน ณ กรุงปักกิ่ง จนในภายหลังได้กลับมาเป็น
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แกนนำคนสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” 

(วาสนา นาน่วม, 2549, น. 48-49) 

พันโทพโยมกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั ้งภายหลัง

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถูกรัฐประหารโดยจอมพล

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และตั้งพรรคสหภูมิ เพื่อเป็นฐานทางการเมือง 

พันโทพโยมลงสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดเพชรบุรี ในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2500 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง รัฐบาลขณะนั้น

ไม่มีเสถียรภาพเนื่องจากการตรวจสอบและควบคุมการทำงาน

ของฝ่ายค้านในขณะนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์แกนนำที่สำคัญ 

เป็นผลให้เสถียรภาพและอำนาจของรัฐบาลจอมพลถนอม   

กิตติขจร คลอนแคลน และเมื ่อจอมพลสฤษดิ ์กลับมาจาก

สหรัฐอเมริกาได้ทำการยึดอำนาจอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 

2501 และจากนั้นก็ใช้ระบอบเผด็จการทหารเด็ดขาด ยกเลิก

รัฐธรรมนูญ วันที่ 18 กันยายน 2500 และประกาศใช้ธรรมนูญ

การปกครองราชอาณาจักร วันที่ 28 มกราคม 2502 ในการยึด

อำนาจครั้งที ่2 ของจอมพลสฤษดิ์นี้เอง พันโทพโยมต้องหลบ

เข้าป่า ชีวิตหลังจากน้ันคือการเคล่ือนไหวในฐานะคณะกรรมการ 

กลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และผู ้บัญชาการ

กองทัพปลดแอกประชาชน ตามแนวชายแดนไทยทั ่วไป 

เนื ่องจากถูกรัฐบาลทหารปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย (พคท.) อย่างหนัก ในการดำเนินการกับ พคท. 

ทำให้ได้มีโอกาสเข้าประชุมร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ที่นครปักกิ่ง 

และเป็นผู้ออกคำแถลงการณ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงประชาชน

แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานแนวร่วมรักชาติ และประธาน

เสนาธิการกองทัพปลดแอกของพรรคคอมมิวนิสต์ พันโทพโยม
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มีช่ือท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ พคท. ว่า “สหายคำตนั” 

หรือ “ตู้คำตัน” (วาสนา นาน่วม, 2549, น. 44-45)  

งานสำคัญของพันโทพโยมในพรรคคอมมิวนิสต์คือการ

รับผิดชอบในงานด้านเสนาธิการของกองทัพปลดแอกแห่ง

ประเทศไทย (ทปท.) ซึ่งเป็น “กองกำลังติดอาวุธ” ของพรรค 

โดยจะอยู่ในเขตรอยต่อชายแดนไทย-ลาว ซึ่งมีผลต่อการรับ

ราชการทหารของบุตรชาย คือสุรยุทธ์ จุลานนท์ (ภายหลังคือ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์) มาก ทำให้เป็นที่เพ่งเล็งของกองทัพ

ไทย และรัฐบาลไทยในขณะนั้นถึงกับถูกเจ้าหน้าที ่การข่าว

ติดตามแบบลับๆ 

ในปี พ.ศ. 2521 พันโทพโยมถูกส่งไปรักษาตัวที ่นคร

ปักกิ่งเนื่องจากป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เก๊าต์ 

และอัมพฤกษ์ เหตุเพราะตกช้างและเสียชีวิตเมื่อ 7 กันยายน 

2523 หลังจากได้ม ีโอกาสพบกับบุตรชาย พลเอกสุรยุทธ์   

จุลานนท ์ก่อนหน้านั้นเพียง 2 เดือน ด้วยความช่วยเหลือของ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีไทยขณะนั้น โดยให้

พลเอกสุรยุทธ์ติดตามไปกับคณะ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ   

ซึ่งเดินทางไปจีน และพลเอกชาติชายเจรจาจนนายเติ้ง เสี่ยวผิง 

นายกรัฐมนตรีของจีน อนุญาตให้ได้พบกัน พันโทพโยมเสียชีวิต

โดยที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดงานศพให้ ปัจจุบันอัฐิเก็บไว้ที่วัด

เพชรพลี จ.เพชรบุรี      

 6.� กลวิธีในการหาเสียง 

เนื่องจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพันโทพโยม 

ทำให้เกิดแนวร่วมจากผู้ที่มีความคิดทางการเมืองเช่นเดียวกับ
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พันโทพโยมจำนวนหนึ่งในจังหวัด ซึ่งต่อมาคือฐานเสียงของ  

พันโทพโยมจำนวนหนึ่ง ส่วนวิธีการในการหาเสียงของพันโท  

พโยมที่แปลกกว่าผู้สมัครรายอื่น และอดีต ส.ส. ของเพชรบุรีคือ

เริ่มมีการติดโปสเตอร์หาเสียงขนาดประมาณ 1 เมตรตามตลาด 

และสถานที่ต่างๆ แต่ไม่มากนัก มีบัตรแนะนำตัวขนาดเล็ก

สำหรับแจกประชาชน และมีแนวร่วมจำนวนหนึ่งมาช่วยในการ

แจกใบปลิวหาเสียง โดยส่วนใหญ่พื้นที่หาเสียงของพันโทพโยม

จะเป็นเขตเมืองเพชรบุร ี (บ ุญมี พิบูลสมบัติ, ส ัมภาษณ์,   

17 กรกฎาคม 2552) 

 

7. ขุนวิเทศดรุณการ (ชด มหาขันธ)์ 

ขุนวิเทศดรุณการ หรือนายชด มหาขันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 

ม ีนาคม 2447 ท ี ่ตำบลบางพลัด จ ังหว ัดธนบุร ี เป ็นบ ุตร  

ของหลวงสกลสาลีกิจ (ป้อม มหาขันธ์) กับนางจ้อย มหาขันธ์   

มีพี ่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 3 คนคือ 1) นางสาวประเทียบ   

มหาขันธ์ 2) ร้อยโทขุนสรรไกรพิศิษฎ์ (ประจวบ มหาขันธ์) และ   

3) ขุนวิเทศดรุณการ (ชด มหาขันธ์) 

ขุนวิเทศดรุณการสมรสกับนางประพิศ มหาขันธ์ มีบุตร-

ธิดา 5 คน ได้แก่ 1) พันเอกบุญเชิญ มหาขันธ์ 2) นางวรพรรณ 

(ชูพันธ์) กุลมา 3) นายชิดพงษ์ มหาขันธ์ 4) นายชัยพร มหาขันธ์ 

และ 5) นางดารณี มหาขันธ์ 

หล ังจากจบชั ้นม ัธยมปีท ี  ่8 โรงเร ียนสวนกุหลาบ

ว ิทยาล ัยแล ้ว ข ุนว ิ เทศดร ุณการบรรจ ุ เป ็นครูท ี ่ โรงเร ียน  

สวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อนย้ายไปโรงเรียนเทพศิรินทร์ และย้าย
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กลับมาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอีกครั้ง แล้วจึงมาเป็น

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ

ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 7.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

ขุนวิเทศดรุณการ มาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

เพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2478-2487 ในการมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัด

เพชรบุรีทำให้ได้สมรสกับนางประพิศ มหาขันธ์ ซึ่งเป็นบุตรีของ

พันเอกหลวงอาจศรศิลป์ (เป้า ธนพุทธิ) ผู ้ว่าราชการจังหวัด

เพชรบุรีระหว่าง พ.ศ. 2476-2479 ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

เครือข่ายความสัมพันธ์ และทำให้ขุนวิเทศดรุณการเป็นที่รู้จักใน

จังหวัดเพชรบุร ี นอกเหนือจากการที ่ต ัวข ุนว ิเทศเองเป็น

ศึกษาธิการจังหวัดที่เพชรบุรีมานาน และจากการออกตรวจ

เยี ่ยมโรงเรียนต่างๆ เป็นที ่รู ้จักของผู ้ใต้บังคับบัญชา ครูใน

จังหวัด และคุ้นเคยกับประชาชนในจังหวัด การเดินทางไปตรวจ

เยี่ยมโรงเรียนในสมัยนั้น บางโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอห่างไกล 

ทำให้บางครั้งต้องนอนค้างในพื้นที่ซึ ่งเป็นโอกาสที่ก่อให้เกิด

ความสนิทสนมกับชาวบ้าน ดังนั้นด้วยพื้นฐานที่ขุนวิเทศดรุณ

การรับราชการที่จังหวัดเพชรบุรีมานานและมีพ่อตาเคยเป็นอดีต

ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงทำให้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งที ่

จังหวัดเพชรบุรี 

 7.�  บทบาททางการเมือง 

ขณะที่ดำรงตำแหน่ง ส.ส. นั้น ขุนวิเทศดรุณการได้รับ

ตำแหน่งทางการเมือง โดยได้รับการแต่งตั ้งเป็นเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และภายหลังเมื่อเลิกเล่น
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การเมืองที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว ได้เข้าสู่การเมืองท้องถิ่น โดยได้

ไปรับตำแหน่งเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ที่จังหวัดธนบุรีบ้าน

เกิดของตน สำหรับบทบาทด้านอื่นๆ ที่เป็นผลจากการทำงาน

และการเข้าสู่วงการเมืองนั้น ขุนวิเทศดรุณการได้ริเริ่มในการหา

งบประมาณเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไว้แล้วตั้งชื่อปักป้ายชื่อ

เพื่อให้รู้ว่าตนเป็นผู้ริเริ่ม และเป็นผลงานของตน เช่นท่าน้ำใน

อำเภอเมืองเพชรบุรีที่เป็นที่รู้จักดีของชาวจังหวัดเพชรบุรีรุ่นเก่า 

เรียกกันว่า “ท่าน้ำขุนวิเทศ” และซอยหนึ ่งในอำเภอเมือง

เพชรบุรีก็ใช้ชื่อซอยว่า “ซอยขุนวิเทศ” การสร้างหอนาฬิกาที่

คอสะพานจอมเกล้า (ปัจจุบันได้รื้อไปแล้ว) ป้ายชื่ออาคารเรียน

ในโรงเรียนวัดพระทรง และสระน้ำที่อำเภอเขาย้อย เป็นต้น 

ขุนวิเทศดรุณการเสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2520 อายุ 

73 ปี 

 

�. นายชาติ วัฒนางกูร 

นายชาติ วัฒนางกูร เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2454 

เป็นบุตรของนายหรั ่ง และนางพิศ วัฒนางกูร ชาวอำเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยรกรากอยู่ที ่ตำบลท่าผา มีพี่น้อง

ร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน คือ 1) คนหัวปีถึงแก่กรรมเมื่อยัง

เด็ก ยังไม่มีชื่อ 2) นายแฉล้ม วัฒนางกูร 3) นายชาติ (เดิมชื่อ

เฉลียบ) วัฒนางกูร 4) จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร 

และ 5) นางเจือพรรณ โพธิ์วงศ์ และน้องต่างบิดาอีก 1 คนคือ 

นางสมใจ ยิ่งถาวร 
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นายชาติสมรสกับนางสำรวลศิร ิวัฒนางกูร (พูลสมภพ) 

ในขณะที่รับราชการที่จังหวัดเพชรบุรีใน พ.ศ. 2492 มีบุตรชาย-

หญิง รวม 5 คน คือ 1) นายปรัชญา วัฒนางกูร 2) เด็กชาย 

(ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก) 3) เด็กหญิง (ถึงแก่กรรมเมื่อยังเด็ก)   

4) นายทฤษฎี วัฒนางกูร และ 5) นายธีรวุฒิ วัฒนางกูร 

นายชาติได้ร ับการศึกษาชั ้นมัธยมต้นจากโรงเร ียน

ทวีธาภิเษก มัธยมปลายจากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ หลัง

จากนั้นศึกษาต่อในโรงเรียนกฎหมาย ซึ่งยังไม่ได้สำเร็จการ

ศึกษา แต่มีการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมา จึงได้

โอนย้ายโรงเร ียนกฎหมายและนักเร ียนไปที ่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ นายชาติจึงเป็นธรรมศาสตรบัณฑิต (อบรมรุ่นแรก) 

ใน พ.ศ. 2479 พร้อมกับ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ หลังจากนั้นศึกษา

ต่อที่ สำนักเนติบัณฑิตยสภา พร้อมกับทำงานที่สโมสรรัฐสภา

ในเวลากลางคืน หลังจากนั ้นได้สมัครทำงานหลากหลาย  

รูปแบบ เช ่นเป ็นครูในโรงเร ียนเอกชน ทนายความชั ้น 1   

รับราชการในกรมสหกรณ์ ซึ่งในการรับราชการในกรมสหกรณ์นี้

เองได้มาประจำที ่จ ังหวัดเพชรบุร ีและรับตำแหน่งสหกรณ์

จังหวัดเพชรบุรีระหว่าง พ.ศ. 2488-2494 ทำให้ได้พบกับภรรยา 

และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ที่นี่ใน

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 โดยสังกัดพรรคเสรี

มนังคศิลาคู่กับนายพานิช สัมภวคุปต์  

(อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชาติ   

วัฒนางกูร, 2543) 
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 �.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

การลงสมัครับเลือกตั ้งของนายชาติ วัฒนางกูร นั ้น 

เป็นการสนับสนุนจากฝ่ายทหารและรัฐบาลในขณะนั้นอย่าง

ชัดเจน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ รัฐบาลโดย จอมพล ป.พิบูล-

สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งพรรคการเมือง ขึ้นมาคือ

พรรคเสร ีมน ังคศ ิลา และเป ็นการเล ือกต ั ้ งคร ั ้ งแรกท ี ่ม ี

พรรคการเมืองอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2498 มีการรณรงค์หาเสียงโดยพรรคการเมืองอย่าง  

กว้างขวาง จนเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้ไปใช้สิทธิมากที่สุด (สุธรรม 

รัตนโชติ, 2541, น. 80) นายชาติก็สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา   

ซึ่งชัดเจนว่า นายชาติได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่จัดการ

เลือกต้ัง เน่ืองจากน้องชายคนหน่ึงของนายชาติ คือพลอากาศโท 

เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร (ยศในขณะนั้น ต่อมาเสียชีวิตใน พ.ศ. 

2503 ด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินพาหนะชนภูเขาบริเวณสนามบิน  

ซุงซาน ใกล้กรุงไทเป ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที ่ในขณะดำรง

ตำแหน่งผู ้บัญชาการทหารอากาศ ได้ปูนบำเหน็จครองยศ

จอมพลอากาศ หลังจากเสียชีวิต) นอกจากจะเป็น ส.ส. ประเภท 

2 มาตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2494 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2500 ก่อน

การเลือกตั้งแล้ว หลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี ้รัฐบาลจอมพล 

ป.พิบูลสงคราม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม และก่อนการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ ในเดือนกันยายนได้พ้นจากตำแหน่งเดิมเปลี่ยนมาเป็น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ซึ ่งนายชาติได้ร ับการ  

แต่งตั ้งให้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีในช่วงหนึ่งที ่น้องชายเป็น

รัฐมนตรีอยู่  
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จากการสนับสนุนของพรรคเสรีมนังศิลานี้เอง ทำให้เมื่อ

นายชาติ ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วบุคคลที่เข้ามามีบทบาทใน

การสร้างเครือข่ายเพ่ือหาเสียงในจังหวัดเพชรบุรี คือ พลตำรวจเอก 

เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น มีผู้ใต้บังคับบัญชา

อยู่ในกองปราบคนหนึ่งคือ ร้อยตำรวจตรีมะ ชูศรี ซึ่งมีรกรากอยู่

ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นคนกว้างขวาง สามารถคุมนักเลง มือปืน

ในจังหวัดได้ เนื่องจากทำงานกองปราบ กรมตำรวจ และมีหน้า

ที่ในการสืบทางลับเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แถบนี้ ทำให้เป็น

ที่เกรงใจของนักเลง มือปืน และชาวบ้าน พลตำรวจเอกเผ่าได้มี

คำสั่งด้วยวาจาให้จ่าตำรวจมะ ชูศรี (ยศในขณะนั้น) ช่วยเหลือ

นายชาติ (มะ ชูศรี, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2552) 

 �.�  กลวิธีในการหาเสียง 

ในการหาเสียงของนายชาตินั้น เนื่องจากนายชาติไม่ใช่

คนพื้นเพในจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นในการลงพื้นที่หาเสียง ต้อง

อาศัยการนำทางไปของคนในพื้นที่ ที ่สำคัญคือจ่าตำรวจมะ 

และลูกน้อง โดยวิธีการหาเสียงจะหาเสียงในพื้นที่รอบนอกเป็น

สำคัญ โดยออกหาเสียงเดี ่ยวแยกกับนายพานิช ที ่สมัคร

พรรคการเมืองเดียวกัน เป้าหมายที่สำคัญคือผู้มีอิทธิพล และ

ผู้นำชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ในอำเภอบ้านลาด 

และอำเภอเขาย้อยที่จ่ามะมีอิทธิพลอยู่มาก นายชาติจะไปหา

เสียงโดยไปพร้อมกับจ่าตำรวจมะและลูกน้องของจ่ามะ   

ตามพื้นที่ชนบท ค่ำไหนนอนนั่น ตามบ้านเพื่อนฝูง บ้านนักเลง 

ลูกน้อง ลักษณะการหาเสียงบางครั้งลูกน้องที่ไปหาเสียงด้วย 

อาจไปข่มขู่ชาวบ้านให้เลือกนายชาติ ซึ่งกล่าวกันว่าชาวบ้านจะ
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กลัวมาก และที่สำคัญในการเลือกตั้งครั้งนั้นผู้สมัครรายอื่นที่

เป ็นคู ่แข ่งก ับพรรคเสร ีมนังคศิลา จะถอนตัวเพราะเกรง  

กิตติศักดิ์ของพลตำรวจเอกเผ่า ก่อนการลงพื้นที่ของนายชาติ 

จ่าตำรวจมะ ชูศรีมักจะลงไปพูดคุยขอคะแนน และขอให้ผู ้มี

อิทธิพลในพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คุมเสียงในพื้นที่ต่างๆ 

นั้นให ้ก่อนที่นายชาติจะเดินทางไป ในการเดินทางเพื่อลงพื้นที่

หาเสียงของนายชาตินั้น จะมีตำรวจนอกเครื่องแบบ และทหาร

ติดตามคุ้มครองด้วยทุกครั้ง ซึ ่งทำให้ภาพการคุ้มกันเหล่านี้

สร้างความยิ่งใหญ่ความสำคัญให้แก่นายชาติยิ่งขึ้น นายชาติ

ลงพื้นที่พร้อมกับการแจกสิ่งของให้แก่ชาวบ้านด้วย สิ่งของที่นำ

ไปแจกมีตั้งแต่บุหรี่ ยาสูบ รวมทั้งการจัดเลี้ยงสุราอาหารแล้วไป

ปรากฏตัวให้ชาวบ้าน หัวคะแนนรับรู ้ (มะ ชูศรี, สัมภาษณ์,   

31 สิงหาคม 2552) 

โดยส่วนตัวของนายชาติเองนั้น การหาเสียงจะเน้นที่การ

ขอคะแนนเสียงแบบเคาะประตูบ้าน ซึ ่งจะใช้เวลาพูดคุยกับ  

ชาวบ ้านนานมาก จนท ีมงานเร ียกว ่ า “สามหลังค่ำ” 

หมายความว่าหาเสียงได้แค่สามบ้านก็เป็นเวลาค่ำเสียแล้ว 

ต้องเลิกสำหรับวันนั้น แต่การหาเสียงแบบเจาะลึกเช่นนี้ ในส่วน

หนึ่งกลับกลายเป็นประโยชน์ต่อคะแนนเสียงของนายชาติบ้าง 

(ธีรวุฒิ วัฒนางกูร, สัมภาษณ์ออนไลน์, 20 ตุลาคม 2552)       

 �.�  บทบาททางการเมือง  

เมื ่อนายชาติได้รับเลือกเป็น ส.ส. แล้วนั ้น การดำรง

ตำแหน่งมีระยะเวลาสั้นมากเพียง 6 เดือนเศษเท่านั้น เนื่องจาก

เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 มีผลให้สมาชิก
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ภาพสิ้นสุดลง หลังจากนั้นนายชาติไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีก 

ประการหนึ ่งมาจากพลตำรวจเอกเผ่า ผู ้แสดงตนสนับสนุน  

รายสำคัญหมดจากอำนาจ ในระหว่างเป็น ส.ส. นั้นเนื่องจาก

ระยะเวลาอันสั้นทำให้บทบาททางการเมืองยังไม่ปรากฏ แต่

อย่างไรก็ตามมีการกล่าวว่า การสร้างเขื ่อนเพชร เพื ่อการ

ชลประทานการเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมที ่เกิดขึ ้นเป็น

ประจำในจังหวัดเพชรบุรีให้หมดไปเป็นผลจากการริเริ่มของนาย

ชาติ หลังจากหมดสมาชิกภาพ ส.ส. แล้วนายชาติได้เข้าทำงาน

ในบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด และประกอบธุรกิจส่านตัวตาม

ลำดับ นายชาติเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 อายุรวม 

88 ปี 5 เดือน ด้วยโรคปอดบวมและถุงลมโป่งพอง ท่ีโรงพยาบาล 

ภูมิพลอดุลยเดช  

      

�. นายพานิช สัมภวคุปต์  

นายพานิช สัมภวคุปต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดเพชรบุรี 5 สมัย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อการเลือกตั้งใน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2458 เป็น

บุตรของหลวงมหาภรณ์พิทักษ์ (สำเภา สัมภวคุปต์) และนาง  

จำเนียร สัมภวคุปต์ (นามสกุลเดิม นาคสวัสด์ิ เป็นชาวบางขุนไทร 

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี) มีพี่น้องต่างมารดา 6 คน 

อันเกิดจากนางเป้า (นามสกุลเดิม พินธุทอง) ได้แก่ 1) นางจำรัส 

แย้มเพริศศรี 2) นางสาวชลิดดา (ชื่อเดิมจำลอง) สัมภวคุปต์   

3) ด.ช. จรูญ สัมภวคุปต์ (ถึงแก่กรรมเมื่อยังเด็ก) 4) นางศิริ 

คุ ้มครอง 5) นายเรืองศักดิ ์ สัมภวคุปต์ และ 6) นายสำราญ 
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สัมภวคุปต ์ และพี ่น ้องร ่วมมารดา 2 คน ค ือ นางพนงค์   

ชุมสมุทร์ และนายพานิช สัมภวคุปต์  

นายพานิช สมรสกับนางสาวสงวน ลักษณา เมื ่อ 17 

ตุลาคม 2484 มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่ 1) ด.ช. สัมภวคุปต์ 

(ถ ึงแก่กรรมเมื ่ออายุ 1 ว ัน) 2) ศาสตราจารย์แพทย์หญิง  

สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ (สมรสกับ ศ. พล.ต.ต.ดร. ยงยุทธ   

สาระสมบัติ) และ 3) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภาวิณี 

ส ุวรรณกูล (สมรสกับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ส ุรพล 

สุวรรณกูล)  

และเม ื ่อว ันท ี ่ 24 พฤศจ ิกายน 2488 ได ้สมรสก ับ   

นางพวงแข วีระทัต มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ 1) นายพงษ์ศักดิ ์ 

สัมภวคุปต์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นพงษ์วิทย์ สมรสกับนางสาว

ภาษิณี นาคสมภพ) 2) นางพวงจันทร์ ณ ระนอง (สมรสกับนาย

อภินันท์ ณ ระนอง) และ 3) นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ (สมรส

กับนางสาววาสนา อรรถวาที) 

ในวัยเด็กนายพานิชใช้ชีวิตที่จังหวัดเพชรบุรีจนกระทั่ง   

6 ขวบ จึงติดตามบิดามาอยู ่ท ี ่บ ้านริมคลองบางกอกน้อย   

ซึ่งบิดารับราชการในกรุงเทพฯ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่จนได้รับ

พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงมหาภรณ์พิทักษ์ และได้รับ

พระราชทานนามสกุล “สัมภวคุปต์” จากพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ 

นายพานิช สัมภวคุปต์, 2536) 
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นายพานิชได้รับการศึกษาขั้นต้นที่ โรงเรียนวัดชีปะขาว 

(วัดศรีสุดาราม) และโรงเรียนวัดชิโนรส และบวชเป็นสามเณรที่

วัดใหม่ภาวนา (วัดภาวนาภิรตาราม) หลังจากนั้นเข้าเรียนที่

โรงเรียนพาณิชยการสี่พระยา และเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต 

และต่อมาเข้าเรียนที ่เนติบัณฑิตยสภาสามารถสอบได้เป็น  

เนติบัณฑิต ในการเร ียนที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

การเมืองนั ้น มีเพื ่อนร่วมรุ ่นเดียวกัน เช่น คุณหญิงสุภัทรา 

สิงหลกะ ร.ต.ท. สุริยน ไรวา (อดีต ส.ส. จังหวัดนราธิวาส) นาย

สุวรรณ รื่นยศ นายล้วน สุระกุล เป็นต้น นายพานิชได้ใช้วิชาชีพ

ทางกฎหมายประกอบอาชีพทนายความประสบความสำเร็จใน

อาชีพมาก และต่อมาเข้าลงทุนในการประกอบธุรกิจต่างๆ กับ

เพื ่อนร่วมรุ ่นที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ คือ ร.ต.ท.สุริยน   

ไรวา โดยเริ่มโดยการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้กับบริษัทค้าขาย

พืชผลเกษตร และกิจการธนาคาร เป็นเหตุให้ได้มีโอกาสรู้จักกับ

นายจุลินทร์ ล่ำซำ และพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ จึงได้รับ

การชักนำและสนับสนุน ให้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร

จังหวัดเพชรบุรี เพราะเห็นว่านายพานิชเป็นชาวเพชรบุรีโดย

กำเนิด โดยสังกัดพรรคเสรีมนังคศิลาในครั้งแรกในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 ร่วมทีมกับนายชาติ วัฒนางกูร 

ซึ่งเป็นผู้สมัครที่พลตำรวจเอกเผ่าสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ในการ

เลือกตั ้งครั ้งนี ้จังหวัดเพชรบุรีมี ส.ส. ได้ 2 คนเป็นครั ้งแรก   

ในการลงสมัครรับเลือกตั ้งในนามพรรคเสรีมนังคศิลาของ  

นายพานิช คาดว่าเห็นว่าเป็นพรรคใหญ่ ที่ผู้มีอำนาจขณะนั้น

อยู่เบื้องหลังทั้งพลตำรวจเอกเผ่า และจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
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นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ทั้งนายพานิช และนายชาติ ถือเป็น

หน้าใหม่ในวงการเมืองเพชรบุรี พรรคเสรีมนังคศิลาเป็นส่วน

หนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ในขณะ

เดียวกันพรรคก็ต้องการรวบรวมผู้สมัครที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับ

เลือกตั้ง มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักพอควรในจังหวัด เพื่อผลใน

การชนะการเลือกตั้ง 

แม้จะมีอาชีพทนายความที่ไม่ได้ต่างจากนักการเมือง

เดิมก็ตาม แต่นายพานิช สัมภวคุปต์ ถือเป็นนักการเมืองที่เป็น

มิติใหม่ของนักการเมืองเพชรบุรี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาพของผู้มี

การศึกษาสูง และมีพื้นฐานมาจากการเป็นนักธุรกิจและประสบ

ความสำเร็จในการทำธุรกิจค่อนข้างมาก และเมื่อได้รับเลือก

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีบทบาทในการทำหน้าที่ใน

สภาฯ เป็นอย่างมาก และที่ทำให้นายพานิชเป็นที่จับตามอง 

และได้รับความยกย่องจากชาวเพชรบุรีมากคือ การได้รับเชิญ

จากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2501 (รัฐบาลของ

ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี้) ให้ไปศึกษาดูงานด้าน

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมภาพ ส.ส. คุณภาพของนายพานิชและเป็นจุดเด่นที่ได้

เปรียบในการหาเสียงในสมัยเลือกตั้งครั้งต่อๆ มาของนายพานิช 

ในด ้านการศ ึกษาของนายพาน ิช นอกเหน ือจาก

ประกาศนียบัตรทางการพาณิชย์และทางการเงิน ปริญญา  

ธรรมศาสตรบัณฑิต และเนติบัณฑิตไทยแล้ว นายพานิชได้รับ

ประกาศนียบัตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจาก America 

University Washington, D.C., ประกาศนียบัตรการจัดการงาน
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ระหว ่างประเทศจาก Columbia Univers i ty , New York , 

ประกาศนียบัตรวิชาการพูดและมนุษยสัมพันธ์จากสถาบัน  

เดลคาเนกี Washington, D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา  

นายพานิชเสียชีว ิตในวันที ่ 10 ธันวาคม 2535 ด้วย

อาการหัวใจวายอย่างกะทันห ัน อาย ุรวม 77 ป ี 8 เด ือน 

(อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายพานิช สัมภวคุปต์, 

2536) 

 �.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

แม้ว่านายพานิช จะเป็นชาวเพชรบุรีโดยกำเนิดด้วย

ความที่เชื้อสายทางมารดาเป็นชาวบ้านแหลมก็ตาม แต่บิดา

ของนายพานิชมีพื้นเพเดิมที่จังหวัดสุพรรณบุรี และรับราชการ

ในราชสำนัก การใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของนายพานิชตั้งแต่วัยเรียน

จนกระทั ่งถึงวัยทำงาน และได้เป็น ส.ส. แล้วก็ตามอยู ่ใน

กรุงเทพมหานคร และด้วยการศึกษา หน้าที่การงาน และการมี

เครือข่ายทางภาคธุรกิจที่นายพานิชดำเนินกิจการนั้น ทำให้อาจ

กล่าวได้ว่านายพานิช เป็น ส.ส. เพชรบุรี คนแรกที่มีเครือข่ายใน

ภาคธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจระดับชาติมากที่สุดคนหนึ่ง

นับแต่อดีตเป็นต้นมา ส่วนภาคธุรกิจที่สนับสนุนนายพานิชใน

เมืองไทย ก็ถือว่าเป็นกลุ ่มทุนที ่มีขนาดใหญ่ เช่น กลุ ่มของ 

ร.ต.ท. สุริยน ไรวา เพื่อนร่วมรุ่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ซึ่งถือว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นบุกเบิกของไทย และดำเนินธุรกิจต่างๆ 

มากมายในเวลาต่อมา ทั้งยังเป็นอดีต ส.ส. จังหวัดนราธิวาส 

และกลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนนายพานิชอีกกลุ่ม คือกลุ่มธนาคาร

กสิกรไทยของ นายจุลินทร ์ล่ำซำ โดยส่วนตัวของนายพานิชเอง
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มีธุรกิจหลากหลาย ธุรกิจหนึ่งที่เป็นที่มาของเงินทุนในการหา

เสียงคือธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจสายแร่ทั่วประเทศ เมื่อพบหรือ

สำรวจว่าที่ใดมีสายแร่ จะขออาชญบัตรสำรวจแร่ หลังจากนั้น

จะขอประทานบัตร เพื่อมีสิทธิในการอนุญาตการทำสัมปทาน

เหมืองแร่เสนอต่อนายทุนต่างๆ นอกเหนือจากนั้นแล้ว ภรรยา

นายพานิช คนหนึ่งคือนางพวงแข สัมภวคุปต์ ก็ดำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นแหล่งที่มาของรายได้ และเงิน

ทุนในการเล่นการเมืองอีกด้านหนึ่ง ซึ่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์

เหล่านี้เริ ่มมาจาก การว่าความให้แก่ลูกความของนายพานิช 

และเมื่อว่าความแล้วบางรายไม่มีเงินจ่ายค่าทนายให้ จึงให้เป็น

ที่ดิน หรือลูกความบางคนก็ให้เป็นส่วนแบ่งที่ดินหากเป็นใน

กรณีคดีความเกี่ยวกับมรดก (พงษ์วิทย ์สัมภวคุปต์, สัมภาษณ์, 

4 สิงหาคม 2552) 

นอกเหนือจาก ร.ต.ท. สุริยน ไรวา แล้ว นายพานิชยังมี

เพ ื ่อนที ่สน ิทสนมกันมากอีกคนหนึ ่งต ั ้งแต ่คร ั ้งศ ึกษาใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม   

ซึ่งเป็นนักธุรกิจ และนักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในช่วงของ

รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทั้งได้รับตำแหน่งสำคัญใน

รัฐบาลเปรม เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ ่งเป็นผู ้ถ ือหุ ้นใหญ่ในธุรกิจ

แบตเตอรี่ บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

และธุรกิจอื่นๆ อีก 

ส่วนเครือข่ายอื่นๆ ทางธุรกิจที่นายพานิชเข้าไปเกี่ยวข้อง

เนื่องจากเข้าไปทำธุรกิจพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ทำให้
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ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับนักธุรกิจใหญ่และนักการเมืองผู้มีอำนาจ

มาก เช่น กลุ่มสหวิริยา กลุ่มสยามกลการ เป็นต้น 

เครือข่ายใกล้ตัวของนายพานิชที ่สำคัญอีกคนได้แก่ 

ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ อดีตปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาล  

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใน

รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ทั้งยังเคยเป็นวุฒิสมาชิก   

ซึ ่งสมรสกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธิพันธ์ สาระสมบัติ 

บุตรสาวคนโตของนายพานิช อันเกิดจากนางสงวน ซึ ่งอาจ

กล่าวได้ว่า นายพานิช และศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร.ยงยุทธ 

นั้นเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะภายหลังที่นายพานิชเลิกเล่น

การเมืองในสนาม ส.ส. แล้ว ก็ยังคงได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองอีกมากมาย ที่สำคัญนายพานิชเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ใน

ทีมคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการเมืองในสมัย

พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย 

สำหรับเครือข่ายการเมืองในจังหวัดเพชรบุรี คนสำคัญ

คือนายเทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์ ซึ่งเป็นเศรษฐ ีผู้มีอิทธิพลกว้าง

ขวางมากในอำเภอบ้านแหลม บ้านเดียวกับมารดาของนาย

พานิช นายเทียนไล้ ร่ำรวยและสร้างฐานะมาจากการประมูล

โรงยาฝิ ่นและเป็นเจ้าของโรงฝิ ่นหลายแห่งเช่น ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

บ้านแหลม บางขุนไทร จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ 

อีกมาก เช่น โรงงานผลิตน้ำอัดลม ปั๊มน้ำมัน เอเย่นต์ค้าสุรา   

ร ับซื ้อและขายส่งอาหารทะเล เป็นเจ้าของเรือประมงและ  
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โป๊ะเรือปลาจำนวนมาก ถือเป็นคนสำคัญ และเป็นที่รู้จักทั่วทั้ง

จังหวัดเพชรบุรี และใกล้เคียง กล่าวได้ว่าใครจะไปจะมา ทั้ง  

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการสำคัญในจังหวัดต้อง

รู ้จักนายเทียนไล้ทั ้งสิ ้นจนได้ชื ่อว่า “เจ้าพ่อตะวันตก” (ฝั ่ง

ตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี) นายเทียนไล้มักจะบริจาคหรือ

ช่วยเหลือราชการรวมทั้งการกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และถือ

ได้ว่าเป็นผูบ้ริจาคกระเป๋าหนักลำดับต้นๆ ของเพชรบุรี รวมไปถึง 

ตัวนายเทียนไล้เองก็เหมือนผู้มีอิทธิพลทั่วไปในขณะนั้นของ

เพชรบุรี ที่มักจะมีลูกน้อง เลี้ยงลูกน้อง ที่มีภาพของนักเลงที่

ต้องมีมือปืนติดหน้าตามหลังไปไหนเสมอ ที่สำคัญด้วยความมี

อิทธิพลและความกว้างขวางของนายเทียนไล้ กิจการงาน

ราชการใดที่ต้องการการระดมทุนทรัพย์ หากมีปัญหาขาดเงิน

แต่งานยังไม่ลุล่วง นายเทียนไล้จะเป็นผู้มีบทบาทในการแก้

ปัญหาออกทุนทรัพย์ให้จนแล้วเสร็จ อาทิเช่น การสร้างโรงเรียน 

โรงไฟฟ้า จึงเป็นที่ยอมรับและเกรงใจของข้าราชการในจังหวัด 

นายพานิช อาศัยนายเทียนไล้ ในการควบคุมคะแนนเสียง และ

เป็นหัวคะแนนสำคัญ โดยอาศัยอิทธิพลดังกล่าวของนาย  

เทียนไล้ในด้านฝั่งตะวันตก  

ในยุคแรกของการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น คู่แข่งสำคัญ

ของนายพานิช คือนายผาด อังกินันทน์ ซึ่งฐานเสียงในช่วงนั้น

ของนายพานิชทางฝั่งตะวันออก นายพานิชจะสร้างหัวคะแนน

ฐานเสียงไว้มากในกลุ่มชนชั้นนำ ข้าราชการครู ผู ้ใหญ่บ้าน 

กำนัน โดยเฉพาะในอำเภอบ้านลาด ซึ ่งด้วยภาพความเป็น 

ส.ส. คุณภาพของนายพานิช ทำให้การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของผู้สนับสนุน หรือเป็นหัวคะแนนของนายพานิช ถือเป็นการ



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

157

ได้รับเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจที่จะได้ร่วมงานกับนาย

พานิช  

นายพานิชเป็น ส.ส. จังหวัดเพชรบุรีรวม 5 สมัย ได้แก่

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 สังกัดพรรคเสรีมนังค-

ศิลา, 15 ธันวาคม 2500 ไม่สังกัดพรรค, 10 กุมภาพันธ์ 2512   

ไม่สังกัดพรรค, 4 เมษายน 2519 สังกัดพรรคธรรมสังคม และ

การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่นายพานิชได้รับเลือกคือ การเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 ไม่สังกัดพรรค และไม่ได้รับเลือกตั้ง 

2 ครั ้งคือในการเลือกตั ้งเมื ่อวันที ่ 26 มกราคม 2518 และ  

ครั้งสุดท้ายที่สมัครรับเลือกตั้งคือวันที่ 18 เมษายน 2526  

และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองแล้ว

พบว่า นายพานิชไม่ผูกพันกับการสังกัดพรรคการเมืองใดเป็น

พิเศษ การได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งของนายพานิช   

นั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคล การสร้างฐานคะแนน และเครือข่ายส่วน

ตัวที่สร้างขึ้น จะเห็นได้จากการเลือกตั้งในครั้งหลังๆ บางครั้ง  

ก็สังกัดพรรคหรือไม่สังกัดพรรคบ้าง และในการเลือกตั้งครั้งหลัง

สุดของนายพานิช เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2526 นายพานิชตัดสิน

ใจสังกัดพรรคชาติไทย ร่วมทีมกับ นายยุทธ อังกินันทน์ และ

นายภิมุข อังกินันทน์ ทั ้งที ่เคยเป็นคู่แข่งสำคัญกับนายปิยะ   

อังกินันทน์ กล่าวได้ว่าเป็นความแยบยลทางการเมืองของนาย

ยุทธ ที่ชักชวนนายพานิชเข้าร่วมทีม ทำให้ครั้งนั้นนายพานิช

สอบตก และเลิกสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. และเป็นการเปิด

ตำนานการเมืองที ่ 3 คนพี ่น้องของตระกูลอังกินันทน์ได้รับ  

เลือกตั้งทั้งหมดเป็นครั้งแรก ได้แก่ นายยุทธ นายภิมุข ซึ่งสังกัด
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พรรคชาติไทย และนายปิยะ สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย   

ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเพชรบุรีมี ส.ส. ได้ 3 คนเช่นกัน 

 �.�  บทบาททางการเมือง 

กล่าวได้ว ่านายพานิชมีบทบาททางการเมืองมาก 

บทบาททางการเมืองมากมายเหล่านี้เองเป็นที่มาของเครือข่าย

ทางการเมือง ในยุคหลังที ่นายพานิชลงสมัครรับเลือกตั ้ง   

โดยเฉพาะตั ้งแต่การเลือกตั ้งตั ้งแต ่พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา   

ซึ่งบทบาททางการเมืองของนายพานิชที่ทำให้ชาวเพชรบุรี รู้สึก

ถึงความมีคุณภาพ และมีบทบาทเป็นความภูมิใจของชาว

เพชรบุรี คือ การอภิปรายในสภาอย่างห้าวหาญกล้าแสดงออก 

การได้รับเชิญจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2501 ให้ไป

ศ ึกษาดูงานด ้านเศรษฐก ิจและอ ุตสาหกรรมท ี ่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นแล้วบทบาทในรัฐสภา

อื ่นๆ คือ เป็นประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจของสภาผู ้แทน

ราษฎร กรรมการที ่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคลัง การ

ธนาคาร และสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ  

การต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการพิจารณา  

งบประมาณแผ่นดิน สภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย กรรมาธิการ

หน่วยสหภาพรัฐสภาไทยแห่งเอเชียประจำรัฐสภา และได้รับ

เลือกจากที ่ประชุมนานาชาติให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู ้ว่าการ  

ศูนย์พัฒนาการแห่งเอเชียใน พ.ศ. 2512-2513 (Governor of the 

As i a n Deve l o pmen t Cen t e r ) ของ As i a n P a r l i amen t   

ARIAN’s Un ion (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ   

นายพานิช สัมภวคุปต,์ 2536) 
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และหลังจากเลิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแล้ว นายพานิชยังมีบทบาททางการเมืองอย่างสม่ำเสมอ 

เช่น กรรมการสมาคมมิตรภาพสมาชิกร ัฐสภาไทย-ญี ่ป ุ ่น   

แห่งว ุฒิสภา กรรมาธิการวิสามัญเพื ่อศึกษาการส่งเสริม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งวุฒิสภา กรรมาธิการการคลัง การ

ธนาคาร และสถาบันการเงินแห่งวุฒิสภา ในช่วงวาระสุดท้าย

ของชีวิตได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิกระหว่าง 22 เมษายน 

2530 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2534 ซึ่งหมดจากการเป็นสมาชิกภาพ  

เน ื ่องมาจากการทำร ัฐประหารของคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติโดยการนำของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์  

บทบาทอื่นของนายพานิช นอกเหนือจากการเมืองคือ

การเป็นนักธุรกิจในธุรกิจการก่อสร้าง การพัฒนาที่ดิน และ

อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ มากมาย และกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยว

กับที่อยู่อาศัย อาคารชุดต่างๆ ซึ่งประสบความสำเร็จมากมาย 

เช่น กลุ่มบริษัท พี.เอส. เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท ปาล์มฮิลล์ 

พรอพเพอร์ตี ้ จำกัด โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิค บริษัทสหพนา-

สวรรค์ จำกัด โครงการงานด้านการเกษตรอุสาหกรรม ซึ่งร่วม

ทุนกับสหวิริยากรุ๊ป จนได้รับการยกย่องให้เป็นนายกกิตติมศักดิ์

สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร ์และมีตำแหน่ง

ในทางธุรกิจอีกมากมาย เช่น ประธานคณะที่ปรึกษาสภาการ

เหมืองแร่ กรรมการที่ปรึกษากฎหมายสมาคมการค้าที่ดินเคหะ

และการก่อสร้าง อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน กรรมการที่

ปร ึกษากฎหมายสมาคมไทย-ญี ่ป ุ ่น ด้วยกิจกรรมทั ้งทาง  

การเมือง และทางธุรกิจที่นายพานิชสร้างสมขึ้นมานี้เอง ทำให้

นายพานิชได้รับรางวัลเกียรติยศ “บุคคลตัวอย่าง” ประจำปี 
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2533 จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐี และรางวังเกียรติยศ 

“ช้างทองคำ บุคคลดีเด่น” ประจำปี 2534 (อนุสรณ์งาน

พระราชทานเพลิงศพ นายพานิช สัมภวคุปต์, 2536) 

  �.�  กลวิธีการหาเสียง 

นายพานิชลงสมัครรับเลือกตั ้งครั ้งแรกในนามพรรค  

เสรีมนังคศิลา ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

ให้การสนับสนุนอยู ่ ในขณะนั้นจังหวัดเพชรบุรีเริ ่มมีการใช้

อิทธิพล และภาพของหัวคะแนนที่เป็นนักเลงเริ่มปรากฏชัดเจน

แล้ว ในการลงเลือกตั้งครั้งแรกนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกคนหนึ่ง

ของพรรคเดียวกัน คือนายชาติ วัฒนางกูร มีพลตำรวจเอกเผ่า 

ศรียานนท์สนับสนุนอยู่ ส่วนนายพานิชนั้นภาพโดยรวมจะเป็น

บุคคลที ่มาจากการเป็นทนายความและความเป็นนักธุรกิจ

ก็ตามแต่ในการหาเสียงของนายพานิชทุกครั้งก็ต้องมีมือปืน 

นักเลงติดหน้าตามหลังดูแลความปลอดภัยด้วย  

สิ ่งที ่โดดเด่นในการหาเสียงของนายพานิช คือความ

สามารถในการพูด และปราศรัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่

จะปราศรัยและอภิปรายโดยยืนบนหลังคารถ และรถที ่ใช้

ปราศรัยหาเสียงนั้น จะติดโปสเตอร์ภาพนายพานิชพร้อมทั้ง

คำขวัญในการหาเสียง เช ่น “ต้องการความเป็นธรรม” 

“ธรรมะย่อมชนะอธรรม” โดยรถจะออกตระเวนไปตลอดทั้ง

วัน เปิดเทปหาเสียงไปตลอดทาง และจะหยุดตามที่ชุมนุมชน 

ตลาดตามหมู่บ้าน ด้วยความที่นายพานิชเป็นนักพูดจึงทำให้

เรื ่องที่พูดน่าสนใจ แต่สำหรับการปราศรัยนี้ นายพานิชจะมี

กลเม็ดที ่ไม่เหมือนใครคือจะให้บุตรชายที ่กำลังเรียนอยู ่ที ่  
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โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ปัจจุบันคือนาย

พงษ์วิทย์) แต่งตัวชุดนักเรียนของโรงเรียน ซึ ่งเลียนแบบชุด

มหาดเล็ก เป็นที่เด่นสะดุดตาของชาวเพชรบุรี ไปช่วยหาเสียง

ด้วยหากมีโอกาสในวันหยุด โดยเมื่อตนปราศรัยเสร็จแล้ว จะให้

บุตรชายขึ้นไปร้องเพลงสากล พร้อมทั้งแสดงท่าทางทำความ

เคารพ เป็นที ่สะดุดแปลกตา และเรียกร้องความสนใจจาก  

ชาวบ้านมาก ชาวบ้านมักจะมองด้วยสายตาแสดงความเอ็นดู 

และทึ ่งในความสามารถของบุตรชายนายพานิช (พงษ์วิทย์ 

สัมภวคุปต์, สัมภาษณ์, 4 สิงหาคม 2552)  

จุดเด่นของการหาเสียงของนายพานิชอีกข้อหนึ ่งที ่  

ผู้สมัครอื่นไม่สามารถทำได้คือ บุตรสาว 2 คนของนายพานิช 

สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ ในการหาเสียงในบางครั้งของ

นายพานิช ก็จะมีบุตรสาวที่เป็นหมอ ร่วมขบวนในการหาเสียง

โดยวิธีการตรวจ และรักษาโรคให้แก่ชาวบ้านที ่นายพานิช  

ไปเยี่ยมเยียนด้วย 

ส่วนการนำภาพยนตร์มาฉายนั้น นายพานิชจะใช้วิธีการ

เดียวกับนายผาด กล่าวคือเมื ่อภาพยนตร์ฉายไปประมาณ  

ครึ่งเรื่องแล้ว นายพานิชจะออกมาปราศรัยหาเสียงระหว่างนั้น

เช่นกัน และบางครั้งคราว นายพานิชจะนำครอบครัวมาช่วย  

หาเสียงในวันหยุด ซึ ่งนอกเหนือจากการตระเวนหาเสียงไป

ปราศรัยตามที่ต่างๆ แล้วจะใช้วิธีการเดินตามที่ชุมชน ตลาด

ต่างๆ พร้อมกับแจกบัตรแนะนำตัวขนาดเล็ก  

นายพานิชมีจุดเด่นในการหาเสียงอีกข้อ คือเมื่อมีงาน

บุญ งานประเพณีต่างๆ เช่น การตักบาตรทำบุญในเทศกาล
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สำคัญที่ตลาดหรือวัดต่างๆ นายพานิชจะไปปรากฏตัวตั้งแต่เช้า

ยังไม่มีใครมา ดังนั้นเมื่อมีประชาชนไปก็มักจะพบว่านายพานิช 

มารออยู่ก่อนแล้ว และหาเสียงไปเรื่อยๆ ระหว่างนั้น หากมีงาน

ประเพณีหรืองานบุญทางน้ำ นายพานิชก็จะลงเรือพายหาเสียง

ร่วมในงานนั้นๆ ด้วย ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีจะมีงานแข่งเรือเป็น

ประจำทุกปี ถ้าหากมีอุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ใด นายพานิชก็จะ

ลงเรือพายไปหาเสียงในลักษณะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านโดย

การไปแจกยา แจกผ้าห่มของกินของใช้ที่จำเป็นต่างๆ จนได้ชื่อ

ว่า “ผู้แทนแจกยา” ของที่นำมาแจกเหล่านี้ได้รับการบริจาค

มาจากสมาคมสตรีไทย ซึ่งนางพวงแขภรรยาของนายพานิชเป็น

สมาชิกอยู่ (พงษ์วิทย์ สัมภวคุปต์, สัมภาษณ์, 4 สิงหาคม 2552 

และบุญมี พิบูลสมบัติ, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2552)  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่านายพานิช เป็น ส.ส. ที่มีความรวดเร็ว 

มีปฏิภาณไหวพริบในการหาเสียง และสามารถประชาสัมพันธ์

ตนเองได้ในทุกสถานการณ์ แม้ว่าภาพของนายพานิชจะเป็น 

ส.ส. คุณภาพก็ตาม แต่ก็พบว่านายพานิชต้องใช้ระบบหัว

คะแนนซึ่งเป็นลูกน้องที่เป็นมือปืน เป็นนักเลง มีอิทธิพลเพื่อไป

คุมหัวคะแนนเสียงในพื้นที่อีกชั้นหนึ่ง และมีลูกน้องติดตามไป

ทุกที ่เมื ่อเดินทางหาเสียง ทั ้งนี ้อาจเนื ่องมาจากค่านิยมใน  

ท้องถิ่นที่มองว่าการมีลูกน้องคอยติดตาม ดูแลเป็นเรื ่องของ

ความมีบารมีนำมาซึ่งการยอมรับจากประชาชน  
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10. นายผาด อังกินันทน์ 

นายผาด อังกินันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2454 

ตำบลท่าราบ อำเภอเม ือง จ ังหว ัดเพชรบุร ี เป ็นบ ุตรข ุน  

อังกินันทนพงศ ์(พุ่ม อังกินันทน์) กับนางมุ่ย มีพี่น้องร่วมบิดา

มารดาเดียวกัน 2 คน คือ นายพิศ และนายผาด อังกินันทน์ 

ส่วนพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันคนอื่นๆ อีก 8 คนรวม 10 คน คือ   

1) นางทรัพย์ อังกินันทน์ 2) นายเจือ อังกินันทน์ 3) นายทองพูน 

อังกินันทน์ 4) นายสมพงษ์ อังกินันทน์ 5) นางเพื่อม พลบุตร   

6) นายพิศ อังกินันทน์ 7) นายผาด อังกินันทน์ 8) นางลัดดา 

ภว ังคะร ัต 9) นายเอนก อ ังก ิน ันทน์ และ 10) นายภุชงค์   

อังกินันทน์ 

นายผาด ได้รับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนเบญจมเทพ-

อุทิศ จบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนคงคาราม ซึ่งขณะนั้นเป็น

โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัดเพชรบุรี หลังจากนั้นติดตามบิดา

คือขุนอังกินันทนพงษ์ ซึ่งเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 

โดยทำหน้าที ่ช ่วยเหลือเบ็ดเตล็ด ช่วยเขียนคำฟ้องให้การ 

ประกันจำเลย นายผาดเป็นน้องชายต่างมารดาของนายทองพูน 

อังกินันทน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 3 ของจังหวัด

เพชรบุรี ซึ ่งเดิมนายทองพูน รับราชการในกระทรวงยุติธรรม 

เป็นจ่าศาลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วลาออกจากราชการตามที่

บิดาต้องการ และให้เป็นทนายความที่จังหวัดเพชรบุรีสืบต่อ

อาชีพของบิดา ในส่วนของนายผาดนั้น การที่บิดาให้ติดตาม

ทำงานถือเป็นการวางรากฐานให้สืบทอดการเป็นนักกฎหมาย

ด้วยเช่นกัน 
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นายผาดศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยค้นคว้า

จากหนังสือ และตำราของขุนอังกินันทนพงษ์ และนายทองพูน

ด้วยตนเอง กระทั่งปี พ.ศ. 2483 ประเทศไทยทำสงครามกับ

ฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องดินแดนในอินโดจีนคืนและเป็นผลเมื่อ พ.ศ. 

2484 ได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงคืนมา หลังจากนั้น

รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ไปตั้งสำนักงานจังหวัดขึ้นใน

ดินแดนส่วนที่คืนมา ได้แก่ จังหวัดนครจำปาศักดิ์ เสียมราฐ 

พระตะบอง และเมืองปากลาย (ดินแดนส่วนหนึ่งของเมืองหลวง

พระบางในปัจจุบัน) ได้มีการประกาศสอบหาทนายความ

ประจำศาลจังหวัดนครจำปาศักดิ์ นายผาดสามารถสอบได้เป็น

ทนายความชั้นสอง หลังจากนั้นปีกว่า จึงกลับมาตั้งสำนักงาน

ทนายความที ่จังหวัดเพชรบุรี และเทียบวิทยฐานะจากเนติ

บัณฑิตยสภาเป็นทนายความชั้นหนึ่ง 

ในด้านชีวิตครอบครัว นายผาด สมรสกับนางบุญยวด 

อังกินันทน์ (สกุลเดิม กำเนิดศิริ ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่ง

ที ่มีฐานะมั่นคงในจังหวัดเพชรบุรี) เมื ่อราว พ.ศ. 2473-2474  

ม ีบ ุตร ธ ิดารวม 6 คน เป ็นบุตรก ับนางบุญยวด 2 คนคือ   

นายปิยะ อังกินันทน์ นายยุทธ อังกินันทน์ และนางผานิต   

ส ุนทรว ิภาต (บ ุตรบ ุญธรรม สมรสกับ พล.ต.ต. ธนส ิทธ ิ ์   

สุนทรวิภาต ต่อมาเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี) 

และบุตร-ธิดากับ ภรรยาอื่นๆ ได้แก่ นางนันทนา พงศ์ธนามาศ 

นางสาวนิศารัตน์ อังกินันทน์ และนายภาสกร อังกินันทน์  

นายผาด อังกินันทน์ เสียชีวิตด้วยโรคไตและโรคหัวใจ

แทรกซ้อน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
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2511 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

เพชรบุรีในครั้งที่ 2 (นี่ล่ะ ยุทธ อังกินันทน์, 2545) 

 10.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

นายผาด อ ั งก ิน ันทน ์ เป ็นบ ุตรชายคนหน ึ ่ งของ  

ขุนอังกินันทนพงษ ์ซึ่งเป็นเป็นนักกฎหมาย และทนายความ   

ที่มีชื ่อเสียงในจังหวัดเพชรบุรีมาก แม้ว่าเมื ่อนายผาดมาตั้ง

สำนักงานทนายความที่เพชรบุรี ขุนอังกินันทนพงษ์จะเสียชีวิต

แล้วก็ตาม แต่บทบาทและอิทธิพลในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งได้ว่า

ความให้แก่ชาวบ้านในฝ่ายจำเลยมากมาย ประกอบกับพี่ชาย

ต่างมารดาคือนายทองพูน อังกินันทน์ ซึ่งก็เป็นทนายความและ

เป็นอดีต ส.ส.เช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อนายผาด ตั้งสำนักงาน

ทนายความขึ้น ชื่อเสียงของบิดา และพี่ชายต่างมารดาเป็นส่วน

หนึ่งที่ทำให้นายผาดเป็นที่รู้จักดีในจังหวัดเพชรบุรี  

หลังจากกลับมาจากจังหวัดนครจำปาศักดิ์ นายผาด  

เริ่มเข้าสู่วงการเมืองท้องถิ่น โดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี และได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรี

ติดต่อกันตั้งแต่ พ.ศ. 2491-2501 คู่แข่งสำคัญคือ ร.อ. หลวง

บำราบประทุษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี

คนที ่ 2 และเคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุร ี ในช่วง   

ปี พ.ศ. 2485-2486 คู่แข่งของนายผาดยังมีอีกหลายกลุ่ม เช่น

กลุ ่มของนายอร ุณ ภิงคารว ัฒน์ กล ุ ่มของนายขาวเม ือง   

นวรัตน์ อย่างไรก็ตามกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่แข่งขัน

แท้จริงนัก เช่นกลุ่มของนายอรุณ ภิงคารวัฒน์ ซึ่งมีศักดิ์เป็น

หลานของนายผาด และภายหลังนายอรุณก็ได้รับการสนับสนุน
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จากนายผาดให้ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี และในยุค

ต่อมาบุตรชายนายอรุณก็เข้ามาอยู ่กลุ ่มเดียวกับนายยุทธ   

อังกินันทน์ บุตรชายของนายผาด ซึ่งมีบทบาททางการเมืองใน

เพชรบุรีอย่างมาก โดยเฉพาะในเวทีการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา 

กลุ่มของนายผาดมีอิทธิพลอย่างมากเพราะสามารถเป็น

ผู้ชนะในการเลือกตั้งมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และที่

สำคัญนายอรุณ ภิงคารวัฒน์ ที่ได้เป็นนายกเทศมนตรีสมัยต่อ

จากนายผาดได้นั้น เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากนายผาด

เพราะเกี่ยวดองเป็นญาติกัน เนื่องจากนายผาดไปลงสมัครรับ

เลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัดเพชรบุรี (ยุทธ อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 

14 กรกฎาคม 2552) 

นอกจากนั้นแล้วนายผาด ยังเป็นผู้ชักนำ และวางแผน

ทางการเมืองให้แก่บุตรชาย 2 คน ให้เข้าสู่การเมืองท้องถิ่น โดย

กำหนดให้นายปิยะ อังกินันทน์ ลงสมัครสมาชิกสภาจังหวัด

เพชรบุรี ส่วนนายยุทธ อังกินันทน์ ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองเพชรบุรี  

นายผาดลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เพียงสมัยเดียว

คือ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2500 ในนามพรรค  

สหภูมิ แต่ปีถัดมาก็ต้องหมดสมาชิกภาพ เนื ่องจากการทำ

รัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลังจากนั้นแล้วนาย

ผาดได้กลับมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่น และได้รับตำแหน่งนายก

เทศมนตรีเมืองเพชรบุรีอีกครั ้งหนึ่งตั ้งแต่ 15 มกราคม 2511   

แต่อยู่ในตำแหน่ง เพียงครึ่งปี ก็เสียชีวิตระหว่างดำรงตำแหน่ง 
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อาจกล่าวได้ว่าในปี พ.ศ. 2511 นี้เองที่นายผาดได้กลับ

เข้ามาสู่สนามการเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรีอีกครั้ง เป็นการ

เริ่มของการใช้ชื่อในการหาเสียงว่า “กลุ่มผาด” ซึ่งถือเป็นการ

วางรากฐานทางการเมืองไว้ให้บุตรชายทั้ง 2 คน โดยเฉพาะ

นายยุทธ อังกินันทน์ บุตรชายคนที ่ 2 ที ่ได้ร ับเลือกตั ้งเป็น

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2510 และ 

พอเดือนเมษายน 2511 ก็ได้รับตำแหน่งเทศมนตรี หลังจากบิดา

เสียชีวิต อีกเพียง 3 เดือนถัดมาในวันที่ 6 กันยายน 2511 นาย

ยุทธก็ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรี และลงสมัครในสนาม

เทศบาลอีกหลายสมัยต่อมา ได้รับเลือกและดำรงตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีติดต่อกันถึง 14 เมษายน 2526 กระทั่งปัจจุบัน   

(พ.ศ. 2552) ชื ่อของ “กลุ่มผาด” ก็ยังครองอำนาจในสภา

เทศบาลเมืองเพชรบุรีมาโดยตลอด      

 10.�  บทบาททางการเมือง 

เนื ่องจากนายผาด อังกินันทน์ ดำรงตำแหน่งนายก

เทศมนตรีในระยะเวลาที่ยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงแรก คือ 

พ.ศ. 2491-2501 มีการกล่าวจากบุตรชายว่านายผาดได้ทำ

ประโยชน์แก่ท้องถิ่น เช่น การชักชวนประชาชนในเขตเทศบาล

ร่วมกันสละทุนทรัพย์ซื ้อรถดับเพลิงประจำเทศบาล 1 คัน   

ย้ายโรงฆ่าสัตว์มาสร้างใหม่ให้เหมาะสมและถูกต้องตาม

สุขลักษณะ ปรับปรุงถนนพานิชเจริญให้เป็นถนนคอนกรีต

ตลอดสาย ติดต่อหาสถานที่ตั้งประปาให้กับกรมโยธาเทศบาล

ได้สำเร็จ ริเริ ่มโครงการสร้างสะพานท่าสงฆ์ เพื่อข้ามแม่น้ำ

เพชรบุรี ริเริ ่มดำเนินโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรีตอน
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ปลายถนนราชวิถีขนานสะพานรถไฟขึ ้นมาใหม่ การติดต่อ

ประสานงานขอประปาสาธารณะในเขตเทศบาลได้สำเร็จ และ

ติดต่อขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าเพชรบุรีติดไฟสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาลตามถนนสายต่างๆ เป็นจำนวนมาก เป็นต้น 

ส่วนในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น 

นายผาดได้สังกัดพรรครัฐบาลทำให้ได้ร ับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล ซึ่งบุตรชายกล่าวว่าได้นำเงินสนับสนุนจำนวน 400,000 

บาทมาให้คลังจังหวัดจัดสรรเพื่อประโยชน์แก่จังหวัดเพชรบุรี   

4 ส่วนคือ 1) ทำนุบำรุงศาสนา โดยซ่อมแซมวัดวาอารามต่างๆ 

100,000 บาท 2) ทำนุบำรุงโรงเรียน โดยซ่อมแซมโรงเรียนทั่วๆ 

ไปในชนบท 100,000 บาท 3) ซ่อมแซมถนนทั ่วๆ ไปในถิ ่น

ทุรกันดาร 100,000 บาท และ 4) ขุดสระน้ำและสร้างถังเก็บน้ำ

ตามตำบลต่างๆ ที่ขาดแคลนน้ำ 100,000 บาท และนอกเหนือ

จากนั้น นายผาดได้ป็นผู้ริเริ่มประสานงานติดต่อกับอธิการบดี

กรมชลประทาน (หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ อยุธยา) เพื่อนำ

โครงการเขื่อนกั้นน้ำแก่งกระจานเสนอคณะรัฐบาล และในภาย

หลังได ้อน ุม ัต ิให ้สร ้างเป ็นผลสำเร ็จ (ย ุทธ อ ังก ิน ันทน์ , 

สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2552) 

 10.�  กลวิธีในการหาเสียง 

นายผาดจะสร้างหัวคะแนนจากผู้ที ่เคยมีคดี และนาย

ผาดเคยว่าความให้รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดี ดังนั้นภาพ

ของหัวคะแนนนายผาด จะเป็นนักเลง อันธพาลค่อนข้างมาก 

หัวคะแนนจะช่วยนายผาดหาเสียง โดยนัดชาวบ้านตามพื้นที่

ต่างๆ มาพบกันตอนเย็น มีการเลี ้ยงข้าวปลา อาหาร และ  
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เหล้าโรง เหล้าขาว ในสมัยของนายผาดนั้น มีการเลี้ยงเหล้า  

แม่โขงแก่ชาวบ้านและหัวคะแนน ซึ่งถือว่าราคาสูง แสดงให้เห็น

ว่านายผาดใจกว้าง แต่เหล้าที่เลี้ยงหัวคะแนนและชาวบ้านนั้น 

เป็นฝีมือการทำเหล้าเถื่อนของนายยุทธ อังกินันทน์ที่ได้สูตร  

มาจากคนจีนในตลาดเพชรบุรี แล้วผลิตขายให้แก่ร้านค้าต่างๆ 

รวมถึงการผลิตให้บิดาเอาไปเลี้ยงหัวคะแนนนี้ด้วย นายยุทธ

กล ่าวว ่า “ทุ่นค่าใช้จ่ายไปอักโข” (ย ุทธ อ ังก ิน ันทน ์ , 

สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2552) 

กลวิธีในการหาเสียงที่โดดเด่นของนายผาด และถือได้ว่า

แตกต่างจากผู ้สมัครที ่ผ ่านๆ มาของเพชรบุร ีค ือ หลังจาก  

ก ินเหล้ายาปลาปิ ้งแล้วจะมีการหาเสียงด้วยวิธ ีการฉาย

ภาพยนตร์ และเพื่อให้รู ้ว่าภาพยนตร์นั้นเป็นการจัดให้มีโดย

นายผาด ท ี ่ด ้ านบนของจอฉายก ็จะม ีช ื ่ อของนายผาด   

อังกินันทน์เขียนไว้ด้วย การฉายภาพยนตร์เพื่อหาเสียง จะฉาย

ไปแค่ครึ่งเรื่องก่อน แล้วก่อนที่จะฉายอีกครึ่งเรื่องที่เหลือ จะมี

หัวคะแนน หรือบางครั้งก็จะเป็นนายผาดมาพูดเองบ้างแต่น้อย

คร ั ้งมาก โดยส่วนใหญ่แล ้วผู ้ท ี ่พูดหาเส ียงระหว ่างฉาย

ภาพยนตร์ให้แก่นายผาดเป็นตัวยืนโรงคือ นายยุทธ อังกินันทน์ 

บุตรชายคนที่ 2 ซึ ่งต่อมาถือเป็นนักการเมืองคนสำคัญของ

จังหวัดเพชรบุรี  

วิธีการพูดหาเสียงของนายผาด เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มี

ลักษณะการขอคะแนนจากหัวคะแนนที่มีลักษณะเฉพาะคือ 

นายผาดจะพูดขอเสียงแบบนักเลงในทีของการขอความเห็นใจ 

ขอคะแนนเสียง และขอให้ช่วยหาเสียงให้ เช่น “ไอ้ห่า มึงต้อง
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ช่วยกูนะถ้ามึงไม่ช่วย กูฉิบหายแน่ ตอนนี้ตึกกูก็เอาไป

จำนำธนาคารไว้ ” (บ ุญม ี พ ิบู ลสมบ ัต ิ , ส ั มภาษณ ์ ,   

17 กรกฎาคม 2552) 

สำหร ับการหาเส ียงของนายผาดท ี ่แตกต ่างจาก  

นักการเมืองอื่นๆ ของเพชรบุรีที่เคยมีมาคือ ผู้ที่เดินทางติดตาม

นายผาดระหว่างการเดินทางเพื่อไปหาเสียงส่วนใหญ่จะเป็น

นักเลง ลูกน้องที่มีอาวุธพกพาล้อมหน้าล้อมหลังเดินตามหรือ

ขึ้นรถเดินทางไปด้วยเสมอ ดังนั้นภาพที่ปรากฏของนายผาดคือ

นักการเมืองผู้มีอิทธิพล และมีลูกน้องเป็นมือปืน ซึ่งการหาเสียง

ด้วยวิธีการอย่างนี้ทำให้นักการเมืองเพชรบุรีบางคนในยุคหลัง

ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ที่เห็นได้ชัดเจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือ นาย

ปิยะ อังกินันทน์ บุตรชายคนโตของนายผาดเอง 

 

11. นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ 

นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2477 

เป็นบุตรของนายเทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์ มีพี่น้องร่วมบิดาทั้งสิ้น 

10 คน คือ 1) นางสงวน สุขอุดม 2) นายประดิษฐ์ ใหญ่กว่าวงษ์ 

3) นายไพจิตร ใหญ่กว่าวงษ์ 4) นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์   

5) ร.ต.ต.อุดม ใหญ่กว่าวงษ ์6) นายชลอ ใหญ่กว่าวงษ ์7) นาย  

นพดล ใหญ่กว่าวงษ์ 8) นายมณเฑียร ใหญ่กว่าวงษ์ 9) นาย

ณรงค์ ใหญ่กว่าวงษ์ และ 10) นางสาวทัศนีย์ ใหญ่กว่าวงษ์ 

(อนสุรณบ์รรจศุพ คณุเตีย่เทยีนไล ้(เธยีร ใหญก่วา่งวงษ)์, 2514) 

นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดเพชรบุรี จากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
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2512 นายเฉลิมเป็นบุตรชายคนท่ีส่ีของนายเทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์ 

ซึ่งถือเป็นเศรษฐี ผู้กว้างขวาง และบุคคลที่มีอิทธิพลมากใน

จังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้น นายเฉลิมได้รับการศึกษาในขั้นต้น

จากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งบิดาส่งไปเรียนตั้งแต่เด็ก 

แต่เมื ่อเกิดสงครามโลกครั ้งที ่ 2 จึงต้องอพยพกลับมาอยู ่ที ่

อำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี และศึกษาระดับต้นจากโรงเรียน

เฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จนสงคราม

สงบจึงข้าเรียนต่อในโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จนจบชั้นประถม

ศึกษา และศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพ-

คริสเตียนวิทยาลัย แต่ไม่จบชั้นมัธยม ย้ายไปศึกษาที่โรงเรียน

อำนวยศิลป์ศึกษาในรุ่นเดียวกับพลเอกพัลลภ ปิ่นมณี ต่อมา  

กลับมาช่วยกิจการที่บ้าน โดยรับผิดชอบกิจการเอเย่นต์สุรา 

และก ิจการค ้าขาย ( เฉล ิม ใหญ ่กว ่าวงษ ์ , ส ัมภาษณ์ ,   

8 มิถุนายน 2552) 

 11.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

นายเฉลิมเริ่มเล่นการเมืองโดยเริ่มจากการเข้าไปเป็น

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีในกลุ ่มเดียวกับนายผาด   

อังกินันทน์ ตามคำชักชวนของนายผาด ซึ่งถือเป็นผู้ชักนำเข้าสู่

วงการเมืองท้องถิ ่น โดยเห็นว่านายเฉลิมเป็นบุตรชายของ  

นายเทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์ ซึ่งในขณะนั้นมีอิทธิพลมาก มีความ

พร้อมทั้งการเงิน ฐานคะแนนเสียง ฐานทางครอบครัว ฐานจาก

อิทธิพลส่วนตัว นายเทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์ เจริญรุ่งเรืองและ

เติบโตมาจากการทำธุรกิจการค้าหลายประเภท เริ่มต้นร่ำรวย

ด้วยการเป็นเจ้าของโรงยาฝิ ่นในหลายพื้นที ่ ที ่นายเทียนไล้
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สามารถประมูลประกอบกิจการได้ตั้งแต่สมุทรสงครามจนถึง

ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำอัดลม 

สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) เอเย่นต์สุรา (เหล้าขาวและสุรา

อื่นๆ) แพปลาอารยะรับซื้อขายส่ง อาหารทะเล และของแห้งทุก

ชนิด และหุ้นส่วนในกิจการอื่นอีกมากมาย ด้วยกิจการเหล่านี้

ทำให้นายเทียนไล้กว้างขวางมีโอกาสรู้จัก และเป็นที่รู ้จักของ  

นักธุรกิจ นักการเมือง ข้าราชการมากมายทั้งในจังหวัดเพชรบุรี 

กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ในขณะที่นายเทียนไล้ยังมีชีวิต

อยู่นั้นถือเป็นคนสำคัญ กิจการงานราชการใดที่ต้องการความ

ช่วยเหลือจากภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป นายเทียนไล้จะ

เป็นหัวเรือใหญ่ในการระดมทุนทำให้กิจการนั้นสำเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี หรือเมื่อมีการกุศลที่ใด ต้องการเงินบริจาคจำนวนมาก 

แล้วไม่สามารถระดมทุนๆ ได้ตามเป้าหมาย ทางราชการ

ขาดแคลนงบประมาณ เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 

โรงเรียนในอำเภอบ้านแหลม นายเทียนไล้จะเป็นผู้บริจาคทุน

ทรัพย์ส่วนตัว แสดงความเป็นคนใจคอกว้างขวางสละทรัพย์

ของตน ทำให้กิจการงานนั้นลุล่วงไปด้วยดี และมักจะมีชื่อเป็น  

ผู ้บริจาคสิ ่งของ เงิน วัสดุอุปกรณ์ แก่การกุศล มูลนิธิ วัด 

โรงเร ียน โรงพยาบาลต่างๆ มากมาย ได้ร ับพระราชทาน  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด้วยความกว้างขวางดังกล่าวนี้ทำให้

ข ้าราชการผู ้ม ีอำนาจในจังหวัด เช่น ผู ้ว ่าราชการจังหวัด   

ผู ้บังคับการตำรวจ นายอำเภอ ในสมัยนั ้นล้วนแล้วแต่รู ้จัก  

นายเทียนไล้ และการได้รู ้จักกับนายเทียนไล้ก็เกิดประโยชน ์ 

แก่การทำงาน ซึ่งบางงานหากจนต่อหนทางโดยเฉพาะ การขาด

เงิน ถ้านายเทียนไล้ช่วยเหลือมักจะลุล่วงไปด้วยดี (อนุสรณ์
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บรรจุศพ คุณเตี่ยเทียนไล้ (เธียร ใหญ่กว่างวงษ์), 2514) 

มากไปกว่านั้นคือนายเทียนไล้ยังช่วยเหลือคนไว้มาก

โดยการให้งานทำและเลี้ยงดูเป็นบริวาร นายเทียนไล้มีลูกน้องที่

เป็นนักเลง มือปืนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลไว้จำนวนมากซึ่งคน

เหล่านี้ บางส่วนเป็นผลมาจากการเป็นลูกจ้าง ลูกน้องในธุรกิจ

โรงยาฝิ่น แพปลา โป๊ะเรือ ซึ่งเป็นการเสริมบารมีนายเทียนไล้

มากยิ่งขึ้น และแม้ว่าจะเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2511 

ก็ตามแต่บารมีของนายเทียนไล้ เพื่อนฝูงและผู้ที่เคารพนับถือ

นายเทียนไล้ และลูกน้องยังคงจงรักภักดีและยังทำงานในเครือ

ธุรกิจของนายเทียนไล้เดิม ซึ่งบางส่วนเข้ามาช่วยเหลือ เป็น  

หัวคะแนนสำคัญให้แก่นายเฉลิม ซึ่งตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้ง

เป็น ส.ส. จังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 โดยลง

สมัครสังกัดพรรคสหประชาไทยคู่กับนายปิยะ อังกินันทน์ บุตร

ชายคนโตของนายผาด อังกินันทน์ (นายผาดเสียชีวิตในปี พ.ศ. 

2511 เช่นเดียวกับนายเทียนไล้) ซึ ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจ

กล่าวได้ว่าเป็นเพราะนายยุทธ อังกินันทน์ บุตรชายคนรองของ

นายผาด ซึ่งขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ที่ชักชวน

และสนับสนุนให้นายเฉลิมลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะเห็นว่า

บารมีของนายเทียนไล้ยังคงมีอยู ่ และจะสามารถช่วยให้ทั ้ง  

นายเฉลิม และนายปิยะชนะในการเลือกตั้ง ผลปรากฏว่าใน

การเลือกตั้งครั้งนี้ นายเฉลิมได้รับเลือกตั้ง ได้คะแนนเสียงมาก

ที่สุด มากกว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งอีกคนคือนายพานิช สัมภวคุปต์ 

ที ่ได้ชื ่อว่านักการเมืองคุณภาพ ถึงหกพันกว่าคะแนน (นาย

เฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ 27,831 คะแนน และนายพานิช สัมภวคุปต์ 

21,074 คะแนน) ส่วนนายปิยะ อังกินันทน์ สอบตกในครั้งนี้ 
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หัวคะแนนสำคัญอีกคนที่อยู ่ในเครือข่ายเดียวกันคือ  

นายช้อง คล้ายคลึง (ภายหลังในปี พ.ศ. 2515 เป็นกำนันตำบล  

ช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรีและมีชื ่อเสียงในทางอิทธิพล

มาก) ซึ่งขณะนั้นอยู่ในวัยหนุ่ม มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก เป็นครู

สอนในโรงเร ียนสุวรรณรังสฤษฏ์ว ิทยาลัย ต ่อมาสอบครู

ประชาบาลได้จึงไปสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดหว้า อำเภอบ้านลาด 

ถึงปี พ.ศ. 2512 สอบเทียบวุฒิได้วุฒิ พ.ม. (อนุปริญญา) และ

ไปสอบครูเทศบาลได้ จึงมาเข้าสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดจันทราวาส 

ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทำให้รู้จักชอบพอ

กับนายปิยะ นายยุทธ และนายเฉลิม ด้วยความที่เป็นครู และ

เป็นคนกว้างขวาง เป็นคนหนึ่งที่ช่วยหาเสียงในเขตอำเภอเมือง 

ให้แก่นายเฉลิม       

 11.� กลวิธีการหาเสียง  

นายเฉลิม มีวิธีการหาเสียงไม่ต่างจากนักการเมืองที่มี

บารมี อำนาจ และอิทธิพลคนอื่นเท่าใดนัก กล่าวคือนายเฉลิม

ได้เปรียบคู่แข่งและผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นๆในด้านที่มีฐาน

กำลังคน หัวคะแนนจากบิดา หัวคะแนนส่วนใหญ่เดิมที่เป็นของ

นายพานิช สัมภวคุปต์ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ที่นายพานิช

ขอความช่วยเหลือจากนายเทียนไล้ก็หันมาสนับสนุนนายเฉลิม

ผู้เป็นบุตรนายเทียนไล้แทน ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ ฝ่ายนาย

เฉลิมกับนายพานิชจึงเป็นคู่แข่งกัน ในส่วนนี้เป็นการวางแผน

จากนายยุทธ เนื่องจากเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนนายผาด 

อังกินันทน์ กับนายพานิชเป็นคู่แข่งกัน อย่างไรก็ตามนายปิยะ 

ซึ่งสมัครคู่อยู่พรรคเดียวกับนายเฉลิม ก็สอบตก โดยได้คะแนน
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น้อยกว่านายพานิช ที่ได้รับเลือกตั้งในอันดับสองประมาณ 47 

คะแนนเท่านั ้น (ปิยะ อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 

2552)  

ดังนั้นวิธีการหาเสียงของนายเฉลิมจึงเป็นการช่วยเหลือ

จากหัวคะแนนที่เป็นลูกน้องเก่าของบิดาและนายเฉลิมยังให้

ความเกื้อกูลต่อ รวมทั้งหัวคะแนนบางคนก็พาไปหาหัวคะแนน

ที่เป็น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้ที่รู้จัก ยังเคารพนับถือ เกรงใจ

บิดาของตนอยู่ โดยฐานเสียงสำคัญของนายเฉลิมคือเขตอำเภอ

บ้านแหลม ฐานเสียงสำคัญในเขตเมือง นายช้อง คล้ายคลึง   

จะเป็นผู้ดูแลคะแนนเสียงให้ นายเฉลิมมีกลยุทธ์ที่ไม่แตกต่าง

จากผู้สมัครรายอื่นๆ ในยุคนั้น คือ การเลี้ยงข้าวปลาอาหาร 

เลี้ยงเหล้า แล้วไปปรากฏตัว มีการฉายภาพยนตร์ในบางโอกาส

โดยด้านบนของจอฉายภาพยนตร์นั้นจะต้องมีชื่อของนายเฉลิม

ปรากฏให้ชาวบ้านรู้ด้วย แต่นายเฉลิมเป็นคนพูดไม่เก่งดังนั้นจะ

ไม่ปราศรัยเลย ผู้ที่เป็นหัวคะแนนสำคัญเช่น นายช้อง จะพูด

แทน ในการเลือกตั้งครั ้งแรกของนายเฉลิมกล่าวได้ว่าบารมี  

นายเทียนไล้จึงทำให้นายเฉลิมได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎร กระทั่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพลถนอม 

กิตติขจรได้ทำปฏิวัติรัฐบาลตนเอง ยกเลิกรัฐธรรมนูญ มีผลให้

สมาชิกภาพสิ้นสุด 

ในการเลือกตั้งในครั้งถัดมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2518 

นายเฉลิม ลงสมัครรับเลือกตั ้งอีกครั ้ง แต่ไม่ได้รับเลือกตั ้ง 

เหตุผลเพราะ “ไม่ได้ลงพื้นที่ ห่างเหินประชาชน ไม่ได้ออก

สังคม ทุนทรัพย์ในการหาเสียงน้อยลงและกระแสบารมี
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ของพ่อก็ไม่มีแล้ว” ( เฉล ิม ใหญ่กว ่าวงษ ์ , ส ัมภาษณ์ ,   

8 มิถุนายน 2552)  

ในส่วนบทบาททางการเมืองของนายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ 

นั้นไม่พบว่ามีบทบาทเลย ทั้งในบทบาทระดับชาติและระดับ

ท ้องถ ิ ่น ป ัจจ ุบ ันนายเฉล ิมอาย ุ 75 ป ี ส ุขภาพแข ็งแรง   

ยามว่างเล่นกีฬากอล์ฟ พักอาศัยอยู ่กับนายชุบ คล้ายคลึง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก น้องชายของกำนัน

ช้อง คล้ายคลึง และได้ช่วยแนะนำนายราชศักดิ ์ คล้ายคลึง 

บุตรชายของนายชุบซ่ึงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 

2549 ในการลงพื้นที่หาเสียงบ้าง (การเลือกตั้งครั้งนี้ภายหลังถูก

ประกาศให้เป็นโมฆะ)  

 

1�. นายอุดม ผาสุก 

นายอุดม ผาสุก เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2466 เป็น

บุตรของนายใช้ และนางสมร ผาสุก ที่บ้านริมแม่น้ำเพชรบุรี 

ตรงกันข้ามกับวัดบันไดทอง มีพี ่น้องร่วมบิดา และมารดา   

รวม 7 คน ได้แก่ 1) นายอุดม ผาสุก 2) ร้อยตรีเฉลิม ผาสุก   

3) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์กุหลาบ ผาสุก 4) นางฉะอ้อน โต-รน   

5) นางเฉลียว มหานีรานนท์ 6) นายบุญเลิศ ผาสุก และ   

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ผาสุก  

นายอุดมจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอรุณสตรี (ต่อมา

รวมกับโรงเรียนประดิษฐ์วิทยาเป็นโรงเรียนอรุณประดิษฐ์) 

ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนวัด

คงคาราม) เมื่อ พ.ศ. 2481 จากนั้นเข้าเรียนเตรียมปริญญาที่
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในรุ่นที่ 2 กระทั่งสำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต 

เมื่อ พ.ศ. 2490 หลักจากนั้นกลับมาอุปสมบทที่วัดพลับพลาชัย 

1 พรรษา (อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายอุดม 

ผาสุก ต.ม. ร้อยตรีเฉลิม ผาสุก, 2538)  

นายอุดม เริ ่มทำงานครั ้งแรกที ่กรมอัยการและรถไฟ   

จากนั ้นฝึกงานทนายความที ่สำนักงานทนายความนายชด   

บ ุณยร ัตพ ันธ ์ ท ี ่กร ุ ง เทพฯ แล ้วกล ับมาประกอบอาช ีพ

ทนายความ ตั ้งสำนักงานทนายความอุดม ผาสุก ที ่จังหวัด

เพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2498 ได้สั่งสมชื่อเสียง ว่าความในคดีต่างๆ 

จนมีชื ่อเสียง เป็นที่รู ้จัก มีลูกศิษย์มาขอฝึกงานที่สำนักงาน

ทนายความเป็นจำนวนมาก ลูกศิษย์ฝึกงานที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง

คือ นายพิชัย ขำเพชร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ที ่มาจากการ  

เลือกตั้งคนแรกของเพชรบุรี ซึ่งปัจจุบันสำนักงานทนายความ

อุดม ผาสุก อยู่ในการบริหารจัดการของนายพิชัย ขำเพชร  

นายอุดม ผาสุก เริ่มเล่นการเมืองจากการรวมกลุ่มกัน

ระหว่างอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง 

รวมทั้งผู้ที่ได้รับปริญญาตรี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีการศึกษาและมี

อุดมการณ์ทางการเมืองในจังหวัดเพชรบุรี โดยส่วนใหญ่จะเป็น

ข้าราชการ นักธุรกิจในจังหวัด ตั ้งชื ่อกลุ ่มที ่รวมตัวกันนี ้ว่า 

“กลุ่มปริญญา” ในครั้งแรกกลุ่มนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งในสนาม

การเมืองท้องถิ ่นคือเทศบาลเมืองเพชรบุรี คู ่แข่งสำคัญของ 

“กลุ่มปริญญา” คือ “กลุ่มผาด” ของนายผาด อังกินันทน์ 

ปรากฏว่าในกลุ่มปริญญามีนายอุดม เพียงคนเดียวที่ได้รับ  
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เลือกตั้ง ซึ่งสำหรับสนามการเมืองท้องถิ่นสภาเทศบาลเมือง

เพชรบุรีนี้ นายอุดม ได้รับเลือกตั้งทุกครั้งที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

โดยนายอุดมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ 3 สมัยคือ สมัยวันที่ 

23 ธันวาคม 2510, วันท่ี 23 ธันวาคม 2515 และ วันท่ี 8 มิถุนายน 

2523 ในระหว่างนั้นได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัด

เพชรบุรีด้วย โดยในครั้งแรกที่สมัครคือในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 

10 กุมภาพันธ์ 2512 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง และอีกครั้งในวันที่ 26 

มกราคม 2518 ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้คะแนนเป็นอันดับ 2 

รองจากนายปิยะ อังกินันทน์ และชนะนายพานิช สัมภวคุปต์ 

เพียง 20 กว่าคะแนน สมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 ไม่ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งทั้งสามครั้งที่

สมัครรับเลือกตั ้งได้สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ถือเป็น ส.ส. 

จังหวัดเพชรบุรีคนแรกที ่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ (กุหลาบ 

ผาสุก, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2552)      

 1�.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

 นายอุดม ผาสุก มีช ื ่อเสียงเป็นที ่รู ้จ ักในจังหวัด

เพชรบุรี ด้วยอาชีพทนายความทำให้รู้จักคนมากหน้าหลายตา 

และถือเป็นทนายความคนแรกๆ ของเมืองเพชรบุรีที ่จบการ

ศึกษาระดับปริญญาทางด้านกฎหมาย แม้ว่านายอุดมจะจบ

การศึกษามาจากที่เดียวกันกับนายพานิชก็ตาม แต่นายอุดม

แตกต่างจากนายพานิชในแง่ของการมีรกราก และใช้ชีวิตตั้งแต่

เกิด เรียนหนังสือที่เพชรบุรี และเป็นคนเพชรบุรีโดยกำเนิดทั้ง

ฝ่ายบิดา และมารดา โดยถิ่นฐานแต่เดิมเป็นคนตำบลโพพระ 

อำเภอเมือง และเมื่อจบการศึกษาแล้วก็กลับมาประกอบอาชีพ
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ที่จังหวัดเพชรบุรี น้องๆ ของนายอุดมหลายคนก็ประกอบอาชีพ

ในจังหวัดเพชรบุรีเช่นกัน ดังนั ้นในแง่ของความมีรากฐาน  

บ้านเรือน ญาติพี่น้อง ในจังหวัดเพชรบุรี นายอุดมจึงได้เปรียบ 

ประกอบกับได้มีโอกาสว่าความ ลูกความยอมรับนับถือนาย

อุดมมาก เนื่องจากคดีความที่นายอุดมทำให้ส่วนใหญ่จะชนะ 

และบางคดีก็ว่าความให้โดยไม่คิดเงิน หรือเป็นที่ปรึกษาทาง

ด้านกฎหมายบ้าง นอกจากการเปิดสำนักงานทนายความแล้ว 

นายอุดมยังมีอาชีพจัดสรรที่ดิน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็น

อาชีพที่สร้างฐานะให้นายอุดม และกล่าวว่าอาชีพนี้ทำให้มีเงิน

มาเล่นการเมือง 

นายอุดมเริ่มเล่นการเมืองท้องถิ่นก่อนและได้รับเลือกตั้ง

ทุกครั้ง ดังนั้นจึงมีฐานทางการเมืองท้องถิ่นที่ทำให้นายอุดม

มั่นใจในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ

ฐานเสียงของลูกความ ที่ภายหลังบางคนมาเป็นลูกน้องและ  

หัวคะแนนให้  

นายอุดมถือเป็นนักการเมืองน้ำดีคนหนึ่ง จากการที่จับ

กลุ่ม “ปริญญา” เพื่อเล่นการเมืองท้องถิ่น แม้ว่าคนอื่นในกลุ่ม

จะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ ่น แต่นายอุดมสามารถชนะ  

มาได้ทุกครั ้ง ดังนั ้นฐานเสียงในเขตเมืองส่วนหนึ ่งถือเป็น

คะแนนเสียงสำคัญของนายอุดม และเป็นคู่แข่งของนายพานิช 

สัมภวคุปต์ โดยตรง เนื ่องจากด้วยคุณสมบัติทางการศึกษา 

และฐานเสียงไม่แตกต่างกัน  

อย่างไรก็ตามในเรื่องของการใช้หัวคะแนนเมื่อเทียบกับ

นายพานิช นายเฉลิม และนายปิยะ และ ส.ส. ที่ผ่านมาของ
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เพชรบุรีที่ใช้ระบบหัวคะแนนแล้ว นายอุดมถือได้ว่ามีหัวคะแนน

น้อยกว่ามาก  

แม้ว่านายอุดมจะเป็นคู่แข่งของนายยุทธ อังกินันทน์ ใน

สนามเลือกตั ้งเทศบาลเมืองเพชรบุร ีก ็ตาม แต่ด้วยความ

เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ในบางครั้งนายยุทธก็ขอคำปรึกษาทาง

กฎหมายบ้าง และคบหากันเป็นการส่วนตัวเนื่องจากมีบ้านพัก

ใกล้กันในตอนเย็นๆ บางวันจึงมักมีการสังสรรค์บ้างในกลุ่ม  

ผู้รู้จักคุ้นเคย (กุหลาบ ผาสุก, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2552) 

ฐานเสียงสำคัญอีกส่วนหนึ่งของนายอุดมคือ จากน้องๆ 

ที่ประกอบอาชีพครู โดยเฉพาะนางสาวกุหลาบ และนางสาว

นงนุช ที่รับราชการครูซึ่งเมื่อมีการเลือกตั้ง น้องๆ ก็จะใช้วิธีการ

บอกฝากขอคะแนนจากลูกศิษย์ และญาติพี่น้องของลูกศิษย์  

บ้านของนายอุดมจะเปิดต้อนรับ 24 ชั ่วโมง เพื ่อพบ  

ลูกความที่เดินทางมาหา เพื่อให้ลูกน้อง หัวคะแนนมาพบ และ

บางครั้งเป็นการรับข้อร้องเรียน และช่วยเหลือผู้ที ่เดือดร้อน 

นายอุดมเป็นคนใจกว้างมีเพื ่อนฝูงมาก เมื ่อตั ้งสำนักงาน

ทนายความ เล่นการเมืองท้องถิ่น และได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแล้ว นายอุดมมักมีชื่อในการบริจาคทรัพย์ ทำบุญให้วัด 

โรงเร ียนในจังหว ัดเพชรบุร ี และสถาบันการศ ึกษาทั ้งท ี ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยครูเพชรบุรี และได้รับ

อุปการะเด็กยากไร้ให้ที่พักพิง ส่งเรียนหนังสือจนจบการศึกษา

เป็นจำนวนมาก ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ที่เข้ามาขอ

ฝึกงานท่ีสำนักงานทนายความจนภายหลังนำความรูไ้ปประกอบ 

วิชาชีพได้ (กุหลาบ ผาสุก, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2552) 
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 1�.�  กลวิธีการหาเสียง  

นายอุดม ผาสุก มีวิธีการหาเสียงท่ีไม่ต่างจากนักการเมือง 

ในยุคเดียวกัน กล่าวคือโดยภาพรวมของการหาเสียง เมื่อถึงฤดู

เลือกตั้งจะมีหัวคะแนน ซึ่งเป็นลูกน้อง ลูกความมาหาที่บ้าน ซึ่ง

โดยปกติก็จะมีคนมาที่บ้านของนายอุดมอย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว 

นายอุดมจะเดินทางไปกับหัวคะแนน หรือลูกน้องของตนเพื่อ

เข้าไปตามพื้นที่ต่างๆ ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนใหญ่จะเป็น

รถยนต์กระบะ นายอุดมจะนั่งด้านใน และมีลูกน้องนักเลงนั่ง

ด้านนอกติดตามไปด้วยประมาณ 3-4 คน คอยคุ้มกัน ในยุคที่

นายอุดมลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น คู่แข่งนอกจากนายพานิชแล้ว 

คูแ่ข่งท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดใน พ.ศ. 2518 คือนายปิยะ อังกินันทน์ 

ซึ่งได้ชื่อว่าเลี้ยงนักเลงและมือปืนไว้มาก ดังนั้นในยุคนั้นการไป

หาเสียงของนักการเมืองแทบทุกคนจะต้องมีลูกน้อง มือปืน

ติดตามเพื่อคุ้มกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครมีมากน้อยต่างกัน ในราย

ของนายอุดมนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับของนายพานิช และนาย

ปิยะ นักเลงที่ติดตามถือว่าน้อยกว่ามาก  

ส่วนใหญ่แล้วนายอุดมจะออกหาเสียงในตอนเย็น   

ในช่วงเวลาเช้ากระทั่งบ่ายจะเป็นเวลาพบกับหัวคะแนนและ

ชาวบ้านที่มาหา มีการให้เงินเป็นทุนทรัพย์ในการหาเสียง ส่วน

ชาวบ้านบางคนมาหาเนื่องจากเดือดร้อนเรื ่องเงิน นายอุดม  

ได้ให้ไปบ้าง ในบางรายมีความเดือดร้อนเรื่องคดีความ นาย

อุดมก็ว่าความให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งการกระทำดังนี้นาย

อุดมปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ถ้าลูกความเดือดร้อนเรื่องทุนทรัพย์ 

แม้ไม่ใช่ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง แต่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งชาวบ้าน
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จะมาหามากกว่าโดยปกติ ส่วนการออกหาเสียงจะใช้วิธีการให้

หัวคะแนนนัดผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือหัวคะแนนในพื้นที่แล้วเดิน

ทางไปพบเพื่อขอคะแนน มีการจัดเลี้ยงอาหาร ดื่มสุรา และ

บุหรี่  

นอกจากนั้นแล้วในยุคที่นายอุดมสมัครรับเลือกตั้งในปี 

พ.ศ. 2518 พรรคประชาธิปัตย์กำลังมีคะแนนนิยมดี มีการจัด

ปราศรัยบ้าง โดยนายอุดมได้ขึ ้นปราศรัยเองเพื ่อขอคะแนน   

มีการต้ังเวทีปราศรัยจากพรรคด้วย ในสมัยน้ันนายวีระ มุสิกพงศ์ 

ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ได้มาช่วยปราศรัยให้ด้วย

บริเวณหน้าเขาวัง และถือเป็นผู้สมัครรายแรกๆ ของเพชรบุรีที่มี

พรรคการเมืองจากส่วนกลางมาจัดเวทีปราศรัยให ้และที่สำคัญ

แม้ว่านายอุดมจะได้รับเลือกตั้งเพียงสมัยเดียวก็ตาม แต่พบว่า

ในการสมัครรับเลือกตั้งทุกครั ้งนายอุดมสังกัดพรรคประชา-

ธิปัตย์ทุกครั้ง โดยเหตุที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์เนื่องมาจากมี

ความศรัทธาต่อ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เคยเป็นลูกศิษย์ของ 

ม.ร.ว.เสนีย์ และช่วงเวลาที่เล่นการเมืองของนายอุดมในขณะ

นั้น ม.ร.ว.เสนีย์ เป็นสมาชิก และได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ในยุคนี้นายอุดมเริ่มระบบสมาชิกพรรคในจังหวัด

เพชรบุรี ซึ่งต่อมาสมาชิกพรรคเหล่านี้ได้มามีบทบาทในการหา  

สมาชิกรุ่นหลัง และช่วยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครของพรรคประชา-

ธิปัตย์ในยุคหลังของจังหวัดเพชรบุรี (กุหลาบ ผาสุก, สัมภาษณ์, 

22 มิถุนายน 2552) 

ปัจจุบัน พรรคประชาธิปัตย์สาขาเพชรบุรีได้ยกย่องนาย

อุดม ผาสุก ในฐานะเป็น ส.ส. คนแรกของจังหวัดเพชรบุรีที ่
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สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่

สมัยที่นายอุดมยังเป็น ส.ส. อยู่ยังคงมีบทบาทในการทำงานให้

แก่สาขาพรรค โดยเฉพาะในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง โดยจะมีส่วน

ร่วมในการวางแผนหาเสียงแก่ผู้สมัครของพรรค อยู่ในทีมงาน 

การรณรงค์เลือกตั้งของพรรค       

 1�.� บทบาททางการเมือง  

นายอุดมถือเป็นนักการเมืองน้ำดี นักการเมืองคุณภาพ

ของจังหวัดเพชรบุรีคนหนึ่ง และมีฐานเสียงจากคนกลุ่มเดียวกับ

นายพานิช คะแนนที่ออกมามักจะผลัดกันแพ้และชนะกับนาย

พานิช นายอุดมถือเป็นผู้มีบทบาททางการเมืองบ้างเมื่อเทียบ

กับนักการเมืองและการแสดงออกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในสมัยนั ้น เพราะมีการอภิปรายในการประชุมสภาผู ้แทน

ราษฎร ญาติพี่น้องที่ติดตามการทำงานของนายอุดมอัดเสียง

การอภิปรายของนายอุดมจากสถานีวิทยุกระจายเสียง แล้วนำ

มาเปิดฟังกันในหมู ่ญาติ และเพื ่อนฝูง และมิตรสนิท สร้าง

ความภาคภูมิใจให้แก่พี่น้องอย่างมาก  

นายอุดมมีความตั้งใจที่จะเล่นการเมืองต่อไปเรื่อยๆ แต่

ในปี พ.ศ. 2525 ได้ป่วยเป็นอัมพาตเนื่องมาจากเส้นโลหิตใน

สมองอ ุดต ัน จ ึงไม ่ได ้ เล ่นการเม ืองต ่อ (ก ุหลาบ ผาส ุก, 

สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2552) และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 

2532 รวมอายุ 66 ปี ส่วนสำนักงานทนายความอุดม ผาสุก   

ที่ถือเป็นสำนักงานทนายความที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเพชรบุรี  

ได้มอบให้นายพิชัย ขำเพชร เป็นผู้ดำเนินกิจการต่อ  
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1�. นายปิยะ อังกินันทน์  

นายปิยะ อังกินันทน์ เป็นบุตรของนายผาด และนาง  

บุญยวด อังกินันทน ์เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 

2476 มีพี ่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน 2 คน คือ นายปิยะ   

อังกินันทน์ และนายยุทธ อังกินันทน์ และบุตรบุญธรรมของ

มารดาคือ นางผานิต สุนทรวิภาต ส่วนพี่น้องต่างมารดาได้แก่ 

นางนันทนา พงศ์ธนามาศ นางสาวนิศารัตน์ อังกินันทน์ และ

นายภาสกร อังกินันทน์  

นายปิยะ สมรสกับนางอุไร อังกินันทน์ มีบุตรชายและ

หญิงกับนางอุไร 3 คน คือ 1) นางปานจิต อังกินันทน์ (หรือ  

นางกันต์กนิษฐ์ ชิ้นศิริ) 2) นายสุขสันต์ อังกินันทน์ และ 3) นาย

ชัยยะ อังกินันทน์ และมีบุตรีกับนางสุคัณธา (ปัจจุบันเป็น  

ผู้พิพากษาสมทบจังหวัดเพชรบุรี) 1 คน คือนางสาวปิยะนาถ 

อังกินันทน์  

นายปิยะเริ่มต้นศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลนางงาม หลังวัด

มหาธาตุ (ป ัจจ ุบ ันปิดไปแล้ว) และโรงเร ียนวัดโพธาราม   

(บุญเลี่ยมวิทยา) และในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนสุวรรณ-

รังสฤษฏ์ ชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนประดิษฐ์วิทยา (ปัจจุบันคือ

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์) และชั ้นมัธยมปลายโยกย้ายหลาย

โรงเรียน เริ่มจากไปเข้าโรงเรียนประจำที่หัวหินวิทยาลัย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ แต่เรียนไม่จบ บิดาจึงส่งไปเรียนที่โรงเรียน

อำนวยศิลป์ และโรงเร ียนสารสิทธิ ์ว ิทยา อำเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี แต่หนีไปใช้ชีวิตวัยรุ่นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา กลับมาเร ียนที ่ โรงเร ียนประจำจังหว ัดคงคาราม   
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แต่ไม่จบ ไปเรียน ม.7-ม.8 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แต่

ด้วยความคะนองในวัยรุ ่น ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษา กระทั่ง

ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื ่อ พ.ศ. 2545 (ปิยะ อังกินันทน์, 

สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2552) 

นายปิยะเริ่มทำงานโดยบิดาฝากเข้าฝึกทำงานที่ธนาคาร

ออมสิน สาขาท่ายาง และเริ ่มเล่นการเมืองโดยลงสมัครรับ  

เลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอท่ายางในปี พ.ศ. 2500 

ในขณะที่ยังทำงานอยู่ด้วย ซึ่งในขณะนั้นกฎหมายยังไม่ห้าม

การดำรงตำแหน่งในขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2508-2509 ได้ลง

สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในขณะที่ยังคง

ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบุรีด้วยในเวลาเดียวกัน 

แต่ต่อมา พ.ศ. 2510 มีกฎหมายห้ามดำรงตำแหน่ง 2 แห่ง   

จึงลาออกจากเทศบาล เป็นสมาชิกสภาจังหวัดเพียงแห่งเดียว 

โดยที่บิดาคือนายผาดเป็นผู้วางแผนให้ นายปิยะเป็นผู้แทน

ราษฎรจังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งสิ ้น 6 สมัย (พ.ศ. 2518, 2522, 

2526, 2531, 2535/1 และ พ.ศ. 2539) โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2512 

ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดพรรคสหประชาไทย คู่กับนายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ แต่แพ้

การเลือกตั้งได้คะแนนลำดับที่ 3 โดยแพ้คะแนนเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น จึงกลับมาเล่นการเมืองท้องถิ่นในสนามสภาจังหวัด  

ต่อ และได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาจังหวัด กระทั่งปี พ.ศ. 

2518 ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งใน

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ได้รับเลือกตั้งโดยสังกัด

พรรคชาติไทย ด้วยคะแนนอันดับ 1 หลังจากนั้นมา นายปิยะ 
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ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกครั้ง แต่ได้รับการเลือกอีก 5 ครั้ง ช่วงที่

มีชื่อเสียงและทำให้เพชรบุรีโด่งดังมาก คือผลการเลือกตั้งในวัน

ที่ 18 เมษายน 2526 และ 24 กรกฎาคม 2531 เนื่องจากพี่น้อง

ในตระกูลอังกินันทน์ ได้รับเลือกเข้าสู่สภาฯ ทั้ง 3 คน คือ นาย

ปิยะ นายยุทธ และนายภิมุข อังกินันทน์ โดยนายภิมุขคือบุตร

ชายของนายทองพูน อดีต ส.ส. เพชรบุรี และเป็นพี่ชายต่าง

มารดาของนายผาด บิดาของนายปิยะและนายยุทธ ถือเป็นการ

สร้างตำนานตระกูลอังกินันทน์ ที่ได้เข้าเป็น ส.ส. ทั้งจังหวัด   

ในส่วนของนายปิยะนั้นได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้ายคือ ในการ

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งได้รับเลือกตั้งพร้อม

นายยุทธ น้องชาย หลังจากนั้นแล้วในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ มา 

คนในตระกูลอังกินันทน์ ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งอีกเลย ประกอบกับ

คงมีเพียงนายปิยะคนเดียวเท่านั้นที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง นาย  

ภิมุขวางมือจากการเมือง ส่วนนายยุทธหันลงไปเล่นการเมือง

ท้องถิ่นในเทศบาลเมืองเพชรบุรีอีกครั้ง 

การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของนายปิยะคือการเลือกตั้งเมื่อ

วันที่ 23 ธันวาคม 2550 ได้รับคะแนนมาเป็นลำดับ 6 (48,499 

คะแนน) ไม่ได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร หลังการเลือกตั้ง 

ส.ส. แล้ว มีการเลือกตั ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2551 นายชัยยะ อังกินันทน์ ซึ่งเป็นบุตรชาย

ของนายป ิยะได ้ร ับเล ือก ภายหล ังจากการร ับรองของ  

คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว นายปิยะได้รับการแต่งตั้งเป็น  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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 1�.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

นายปิยะเล่นการเมืองโดยการสนับสนุนของบิดาคือนาย

ผาด ถ้าพิจารณาจากการดำเนินชีวิตตั้งแต่วัยเด็กกระทั่งเติบโต

เป็นหนุ่ม จะพบว่านายปิยะรู้ว่าบิดาของตนมีอิทธิพลและบารมี

มากในจังหวัดเพชรบุรี ความตั้งใจของบิดานั้นต้องการให้นาย

ปิยะ และนายยุทธเรียนวิชากฎหมายแบบตน แต่ทั้งนายปิยะ

และนายยุทธต่างใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างคุ้มค่า เรียนชั้นละหลาย

โรงเรียนกว่าจะจบชั้นมัธยมปลาย นายปิยะใช้ชีวิตหนุ่มแบบ

นักเลงที่มีบิดาเป็นผู้มีอิทธิพล มีลูกน้องนักเลงติดตาม และเริ่ม

เล่นการเมืองท้องถิ่นมาก่อน ด้วยความที่ตั้งแต่ต้นตระกูลคือปู่ 

(ขุนอังกินันทนพงษ์) บิดา (นายผาด) และลุง (นายทองพูน) เป็น

ผู้มีชื่อเสียงและ บิดาและลุงก็เป็นอดีต ส.ส. เก่าประกอบกับตัว

นายปิยะเองก็ฝักใฝ่ และมีเพื่อนฝูงมาก ทำให้การเล่นการเมือง

ของนายปิยะ เป็นการเล่นการเมืองโดยที่มีอิทธิพลเป็นเครื่องมือ

สนับสนุน การเป็นบุตรของนายผาด ทำให้รู ้จักผู้คนมากมาย 

และมีลูกน้องเป็นนักเลง พาไปหาผู้มีอิทธิพล อำนาจในพื้นที่

ต่างขอให้เป็นหัวคะแนนให้ได้โดยไม่ยาก ถือได้ว่านายปิยะมี

ต้นทุนทางสังคม ในแง่ของมาจากตระกูลที ่เป็นที ่รู ้จ ักของ

ประชาชนในจังหวัด  

ในการได้รับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2518 นั้น มีเครือข่าย

สำคัญนอกจากลูกน้อง นักเลง และหัวคะแนนเดิมที่เป็นมาตั้ง

แต่รุ่นพ่อแล้ว หัวคะแนนสำคัญคนหนึ่งคือ นายช้อง คล้ายคลึง 

กำนันตำบลช่องสะแกที่ช่วยหาเสียง ปราศรัย รวมถึงน้องๆ ของ

นายช้องก็ช่วยฝ่ายนายปิยะอย่างแข็งขัน 
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ภรรยานายปิยะ คือนางอุไร อังกินันทน์ หรือ สิ่ม เป็น

บุคคลที่ในหมู ่ญาติพี ่น้องของนายปิยะยอมรับ และถือเป็น  

คนสำคัญที่เป็นที่มาของคะแนนเสียงของนายปิยะ และกลุ่ม  

อ ังก ิน ันทน์ นางอ ุไรร ับราชการเป ็นนางพยาบาลประจำ  

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ที ่มีบุคลิกและ

อุปนิสัยที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารี จิตใจกว้างขวางเป็นที่นับถือของ

บุคลากรในโรงพยาบาลตลอดจนคนไข้ที่เคยเข้ามารับบริการ 

เป็นที่ยอมรับนับถือ มีบทบาทสำคัญต่อคะแนนเสียงของสาม ี

และรวมทั้งในขณะที่นายปิยะเป็น ส.ส. มีบทบาทเป็นคณะ

กรรมาธิการงบประมาณ ทางโรงพยาบาลต้องการงบประมาณ

เพื่อซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ หรือสิ่งก่อสร้างใด เมื่อ

ปรารภผ่านมาทางนางอุไร นางอุไรสามารถบอกนายปิยะซึ่งมี

บทบาทในขณะนั้นหางบประมาณมาได้เสมอ โดยสิ่งที่นายปิยะ

กล่าวอ้างเสมอว่าเป็นผู้ที่นำงบประมาณมาสนับสนุนได้สำเร็จ 

เช่นกรณีวิทยาลัยพยาบาล เป็นต้น (ปิยะ อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 

2 กรกฎาคม 2552) 

การเล่นการเมือง และการได้รับเลือกทำให้นายปิยะ

สามารถสร้างบารมี และอิทธิพลได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่ม

นักเลง นักธุรกิจ และข้าราชการ การเป็น ส.ส. ทำให้มีหนทาง

ในการนำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ก็จะมีอิทธิพล

และผลประโยชน์ในกลุ่มผู ้รับเหมา นักธุรกิจ มีนักเลงต่างๆ   

เข้ามาเป็นลูกน้องมากยิ่งขึ้น และด้วยความเป็นที่รู ้จักกับนัก  

การเมืองระดับชาติมีเครือข่ายกับผู้มีตำแหน่งทางการเมือง   

ได้เข้าร่วมเป็นวิปฝ่ายรัฐบาลหลายครั้ง ทำให้มีอิทธิพลเหนือ

ข้าราชการในจังหวัดด้วย เมื่อใดที่พรรคที่นายปิยะสังกัดอยู่เป็น
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รัฐบาล แม้ไม่มีตำแหน่งทางการเมือง แต่ความมีใจนักเลง   

จะเป็นที่เกรงใจของ ส.ส. ในกลุ่ม ทำให้อิทธิพลของนายปิยะแผ่

ขยายยิ่งขึ้น นายปิยะมีรายได้โดยความเป็นผู้กว้างขวาง และ

การใช้อิทธิพลต่างๆ เช่น การแบ่งผลประโยชน์จากการคุมคิว  

รถตู้โดยสาร หรือการได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการขนส่งสาย

ใต้ ด้วยความที่มีลูกน้องมากกว้างขวาง ต้องรับผิดชอบ ดูแล

ความสงบเรียบร้อยของการเดินรถตั้งแต่สถานีขนส่งสายใต้ที่

ธนบุรีจนถึงเบตง จังหวัดยะลา เกิดผลประโยชน์ต่างๆ มาก 

เพราะมีอำนาจในการสั่งพักการเดินรถที่วิ ่งประจำสายใต้ได้   

ซึ่งในปัจจุบันนายปิยะยังเชื่อว่าบารมี ชื่อชั้นของตนยังเป็นที่

เกรงใจของคนท ั ่วไปอยู ่ (ป ิยะ อ ังก ิน ันทน ์ , ส ัมภาษณ์ ,   

2 กรกฎาคม 2552) 

คะแนนเสียงสำคัญ และมีจำนวนมากคือในอำเภอ

ท่ายางและอำเภอชะอำซึ่งเป็นเขตติดต่อกัน ทั้งเป็นย่านการค้า 

การท่องเที่ยวมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนายปิยะ

มีบ ้านพักที ่อำเภอท่ายาง ก ่อนปี พ.ศ. 2535 ถ ือว ่ากลุ ่ม  

อังกินันทน์ได้คะแนนเสียงจากพื้นที่ดังกล่าวมาก แต่หลังจาก

นายธานี ยี่สาร สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบุรี มาสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. แล้ว คะแนนเสียงของกลุ่มอังกินันทน์ ตกลงอย่างเห็นได้

ชัด นายปิยะสอบตก ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 (ครั้งที่ 2) 

และ พ.ศ. 2538 สองสมัยติดต่อกัน ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เบอร์เดียวใน พ.ศ. 2544 และ 2548 นายปิยะลงสมัครในเขต 3 

อำเภอบ้านลาด อำเภอเขาย้อย และอำเภอหนองหญ้าปล้อง 

ส่วนในครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นแบบเขตเดียวทั้งจังหวัด 

ซึ่ง 3 ครั้งหลัง นายปิยะสอบตกทุกครั้ง ในครั้งสุดท้ายนี้นาย
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ปิยะสังกัดพรรคพลังประชาชน ลงสมัครรับเลือกตั้งในพรรค

เดียวกับลูกสะใภ้คือนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ และนายธานินทร์ 

แสงวณิช ซึ่งนายปิยะได้คะแนนลำดับ 6 นอกจากแพ้ผู้ที่ได้รับ

เลือกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้ว นายปิยะยังแพ้ผู้สมัครจาก

พรรคเดียวกันด้วย นายปิยะให้เหตุผลในการไม่ได้รับเลือกตั้งแต่ 

พ.ศ. 2535 ว่า “คนเห่อของใหม่ แล้ว(นายปิยะเอง)ก็ไม่เด็ด

ขาดเหมือนเมื่อก่อน” (ป ิยะ อ ังก ิน ันทน ์ , ส ัมภาษณ์ ,   

2 กรกฎาคม 2552)  

เมื ่อพิจารณาในด้านความสัมพันธ์ของนายปิยะต่อ

พรรคการเมืองแล้ว พบว่าตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งแรก 

พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย (สอบตก) พ.ศ. 2518 

สังกัดพรรคชาติไทย (ได้รับเลือกตั้ง) พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคชาติ

ไทย (สอบตก) พ.ศ . 2522 และ 2526 ส ั งก ัดพรรคชาต ิ

ประชาธิปไตย (ได้รับเลือกตั้งทั ้งสองครั ้ง) พ.ศ. 2529 สังกัด

พรรคชาติไทย (สอบตก) พ.ศ. 2531 และ 2535/1 สังกัดพรรค

ชาติไทย (ได้รับเลือกตั้งทั ้งสองครั้ง) พ.ศ. 2535/2 และ 2538 

สังกัดพรรคชาติพัฒนา (สอบตก) พ.ศ. 2539 สังกัดพรรค

กิจสังคม (ได้รับเลือกตั้ง) พ.ศ. 2544 และ 2548 สังกัดพรรค  

ไทยรักไทย และ พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน (สอบตก

ทั้ง 3 ครั้ง) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า นายปิยะมักจะเปลี่ยนพรรค

สังกัดแล้วแต่ว่าพรรคใดมีแนวโน้มจะได้รับเลือกและมีโอกาสอยู่

ในขั ้วเป็นรัฐบาล พรรคที ่นายปิยะสังกัดนานที ่สุดคือพรรค  

ชาติไทย ซึ่งต่อเนื่องมาถึงพรรคชาติพัฒนา อย่างไรก็ตามก็ไม่

อาจกล่าวได้ว่าผูกพันกับพรรคชาติไทยแน่นอน เนื่องจากการ

สังกัดพรรคน่าจะขึ้นอยู่กับการจับขั้วอันเป็นการคาดการณ์ทาง  
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การเมืองของนายปิยะเอง และไม่ได ้เกาะกลุ ่มเข ้าพรรค 

การเมืองเดียวกันกับพี่น้อง ซึ่งได้แก่นายยุทธ และนายภิมุข   

อังกินันทน์ เสียทีเดียว  

ปัจจุบันนายปิยะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย อันสืบเนื่อง

มาจากพรรคพลังประชาชน และพรรคไทยรักไทย ซึ่งนายปิยะ

กล่าวว่าเมื ่อก่อนการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2544 พ.ต.ท. ทักษิณ   

ชินวัตร มาขอให้ลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทย เพราะมั่นใจ

ว่าจะได้รับเลือกตั ้งแน่นอน ในขณะที่นายภิมุข อังกินันทน์ 

วางมือทางการเมืองหลังจากไม่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2535 ส่วนนายยุทธ อังกินันทน์ ก็ยุติการลง

เลือกตั้ง ส.ส. หลังจากที่ได้รับเลือกครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2539 

แล้วคืนสู่เวทีการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมืองเพชรบุรีอีกครั้งจน

กระทั่งปัจจุบัน  

เครือข่ายการเมืองของนายปิยะนั้น ด้วยความมีอิทธิพล 

เลี้ยงนักเลงและลูกน้องไว้มาก นายปิยะยังมีเครือข่ายที่แม้ไม่

เอื้อต่อคะแนนเสียงในจังหวัดก็ตามแต่เป็นเครือข่ายที่อาจช่วย

เหลือกันในด้านอื่นๆ ในกลุ่มผู้มีอิทธพล เช่น การติดต่อสื่อสาร 

รู ้จักพูดคุยกับผู ้มีอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆ เช่น นายสมชาย   

คุณปลื ้ม (กำนันเป๊าะ) นายประชา โพธิพิพิธ (กำนันเซียะ)   

นายทวิช กลิ ่นประทุม นายอุดมศักดิ ์ ท ั ่งทอง นายชัยศิร ิ   

เรืองกาญจนเศรษฐ เป็นต้น      

 1�.� กลวิธีการหาเสียง  

นายปิยะคล ุกคล ีอยู ่ก ับการเม ืองท ้องถ ิ ่นมานาน   

เป็นสมาชิกสภาจังหวัด และสามารถชนะคะแนนโดยชนะ  
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ขุนชาญใช้จักร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเลือกจาก

สมาชิกฯ เป็นประธานสภาจังหวัด 3 สมัย ด้วยอิทธิพลที่มีต่อ

สมาชิกสภาจังหวัด ทั้งการสอบตกใน พ.ศ. 2512 ก็แพ้คะแนน

เพียงเล็กน้อย ระหว่าง พ.ศ. 2512- 2518 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 

ส.ส. ในปี พ.ศ. 2518 นายปิยะมีความตั้งใจที่สมัครรับเลือกตั้ง 

และเป็น ส.ส. ให้ได้ จึงทำพื้นที่ผ่านหัวคะแนนอย่างต่อเนื่อง   

วิธีการหาเสียงของนายปิยะไม่แตกต่างจากผู้สมัครรายอื่น แต่

นายปิยะมีความได้เปรียบคนอื ่นเนื ่องจากเป็นสมาชิกสภา

จังหวัด และประธานสภาจังหวัด มีการทำงานร่วมกับผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดมานาน นายปิยะจึงมีอำนาจอิทธิพลที่สามารถ

นำงบประมาณของ อบจ. เพชรบุรี มาเป็นเครื่องมือในการหา

เสียงได้ ประกอบกับรายได้ที่ได้จากการควบคุมเส้นทางเดินรถ 

ทำให้มีทุนทรัพย์ในการหาเสียงมาก  

ในระหว่างที่มีตำแหน่งในสภาจังหวัด นายปิยะจะลงพื้น

ที่ไม่ต่างจากผู้สมัครรายอื่น โดยการช่วยงานต่างๆ ด้วยเงิน 

หรือในบางงานสังสรรค์นอกเหนือจากเงิน นายปิยะจะช่วยงาน

เป็นสุรา เบียร์ การเลี้ยงอาหาร สุรา เครื่องดื่มต่างๆ ตามแต่  

จะมีโอกาส ในฤดูการหาเสียง นายปิยะจะใช้ลูกน้อง หรือ  

หัวคะแนนที่มีอยู่นำไปหาชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ และเข้าไปหา

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ให้ช่วยควบคุม

คะแนนเสียงให้ และมีการสัญญาว่าจะดำเนินการเพื่อประโยชน์

ให้แก่พื้นที่ เช่น การสร้างถนนหรือสาธารณูปโภคอื่น การนำดิน

มาถมที่สาธารณะในพื้นที่บ้าง ซึ่งมีทั้งที่ทำให้ระหว่างหาเสียง 

และทำให้หลังได้ร ับเลือกตั ้งแล้วโดยผู ้นำหรือหัวคะแนน  

เหล่านั้นต้องหาเสียง และได้เสียงในพื้นที่นั้นๆ ทำให้ชาวบ้าน
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เห็นว่าได้ทำจริง ไม่ผิดคำพูด  

นายปิยะผ่านการเลือกตั้งมาหลายสมัย ดังนั้นจึงมีตั้งแต่
ต้องเดินทางไปตามพื้นที่ โดยบางครั้งต้องพักตามวัด ตามบ้าน
กำนัน ผูใ้หญ่บ้านในพ้ืนท่ี โดยท้ังหมด นายปิยะจะต้องมีลกูน้อง 
ติดตามเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้พร้อมอาวุธ แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นนักเลง เป็นคนจริง มีลูกน้อง บริวารติดตาม
มากมาย และการเดินตามตลาดพบปะชาวบ้านได้มากหน้า
หลายตา แต่ในเรื ่องการปราศรัยแล้วนายปิยะแทบจะไม่เคย
ปราศรัยเลย โดยจะเน้นการพบปะ การเลี ้ยงสุราอาหารแก่  
หัวคะแนน และการช่วยงานด้วยเงินแก่ชาวบ้านมากกว่า 

ในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ได้รับเลือกพร้อมกับนายภิมุข 
และนายยุทธ มักจะหาเสียงโดยรณรงค์ให้ชาวบ้านเลือกทั้ง  
สามคน เป็นพวงเข้าไป     

 1�.�  บทบาททางการเมือง 

ในปัจจุบันถือได้ว่านายปิยะเป็นนักการเมืองที่คว่ำหวอด

ทางการเมืองมากที ่สุดคนหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี เพราะถ้า

พิจารณาแล้วคนในรุ ่นราวคราวเดียวกัน ทุกคนล้วนแล้วแต่

อำลาวงการการเมืองในสนาม ส.ส. ไปแล้ว แต่นายปิยะยังเป็น

คนเดียวที่ยังคงเล่นการเมืองในสนาม ส.ส. อยู่ และยังยืนยันว่า 

หากมีการเลือกตั้งครั ้งต่อไป ก็คงจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีก 

(ปิยะ อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2552) 

ในด้านบทบาททางการเมืองนั้น ด้วยความที่บิดาของ

นายปิยะมีชื่อเสียง และกว้างขวาง ทั้งตัวนายปิยะก็มีชื่อเสียง

และมีอิทธิพลในการเมืองจังหวัดเพชรบุรีทั ้งในระดับท้องถิ่น 
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และมีอิทธิพลเหนือข้าราชการด้วยประกอบกับเครือข่ายทาง  

การเมืองมาก รู้จักกับนายทหารที่มีอิทธิพลในขณะนั้น เช่น นาง

เบญจมาศ อาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรีของพระประคินคดีนาถ 

น้องชายของขุนอังกินันทนพงษ์ ปู่ของนายปิยะเป็นภรรยาคน

แรกของพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร

ในปี 2519 และมีอิทธิพลต่อรัฐบาลที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร 

6 ตุลาคม 2519 เป็นผลให้นายปิยะและนายยุทธ เป็นที่รู ้จัก 

และมีเครือข่ายฝ่ายทหาร ตัวนายปิยะเอง ในปี พ.ศ. 2518 นั้น

ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด หลังจากการเลือกตั้งพรรคที่สังกัด

คือพรรคชาติไทยได้เข้าร่วมรัฐบาล นายปิยะจึงได้ร ับการ  

แต่งตั้งให้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 

2522 ได้รับเลือกอีกครั้ง ในสังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย ซึ่ง

ก็ได้ร่วมรัฐบาลอีก เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย 

ดำรงตำแหน่งประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และเป็นคณะ

กรรมการบริหารพรรคด้วย พ.ศ.2529 ไม่ได้รับเลือก พ.ศ. 2531 

สังกัดพรรคชาติไทย และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้า

พรรคเป็นนายกรัฐมนตรี นายปิยะได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2532 ในระหว่างที่นายปิยะรับหน้าที่ใน

การประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล มีบทบาทในการควบคุมเสียง

โหวตในสภา เช ่น ในกรณีการลงมติคว่ำพระราชบัญญัติ   

การขึ้นภาษีรถปิคอัพ ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

หรือในการได้รับเลือกตั้งในสมัยที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็น ส.ส. 

ที่อยู่ในกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อเป็นฐานให้แก่พลเอกเกรียงศักดิ์ 

ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี  
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ในการทำงานในบทบาทของกรรมาธิการ นายปิยะมักจะ

อยู่ในคณะกรรมาธิการงบประมาณ เนื่องจากเห็นว่าการอยู่ใน

คณะกรรมาธิการนี ้ จะมีบทบาทในการแปรญัตติเกี ่ยวกับ  

งบประมาณ และสามารถดึงงบประมาณมาสู ่พื ้นที ่จังหวัด

เพชรบุร ีได้ ซึ ่งนายปิยะมักจะกล่าวเสมอว่าตนเป็นผู ้หนึ ่ง  

ท ี ่ม ีบทบาททำให้จ ังหว ัดเพชรบุร ี เจร ิญ อาทิเช ่นการด ึง  

งบประมาณมาสร้างเขื่อนแก่งกระจานได้เป็นผลสำเร็จ หลังจาก

ที่ได้ริเริ ่มไว้ตั้งแต่สมัยนายผาด อังกินันทน์ บิดาของตน การ

สร้างวิทยาลัยพยาบาล การพัฒนาวิทยาลัยครูเพชรบุรี รวมทั้ง

ถนนหนทางทั่วทั้งจังหวัดด้วย ซึ่งนายปิยะเชื่อว่าตนเป็นผู้หนึ่งที่

รู้จักถนนทั่วทั้งจังหวัดดี นายปิยะกล่าวว่ายังดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่

ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันบุตรชาย

ของนายปิยะทั้ง 2 คนอยู่ในเวทีการเมืองท้องถิ่น นายสุขสันต์ 

อังกินันทน์ เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี (นายยุทธ   

อังกินันทน์เป็นนายกเทศมนตรี) นายชัยยะ อังกินันทน์ เป็น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

 

1�. นายภิมุข อังกินันทน์ 

นายภิมุข อังกินันทน์ เกิดเมื ่อวันที ่ 9 กันยายน 2468   

ที่ ต.มะขามเตี้ย อ.บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของนาย

ทองพูน อังกินันทน์ อดีตสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัด

เพชรบุรี คนที่ 3 และนางประมูล อังกินันทน์ มีพี่น้องร่วมมารดา

เดียวกัน 6 คน ได้แก่ 1) นางพามาศ เพ็ญพิมล 2) นายภิมุข   

อังกินันทน์ 3) นายพิมล อังกินันทน์ 4) นายพิมาย อังกินันทน์   
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5) นายพิมาน อ ังก ิน ันทน ์ 6) นายภมร อ ังก ิน ันทน ์ และ  

ต่างมารดาอีก 2 คน คือ นายพลกุล อังกินันทน ์และนางสาว

พวงแก้ว อังกินันทน์  

นายภ ิม ุข ศ ึกษาระด ับม ัธยมศ ึกษาจากโรงเร ียน

อำนวยศิลป์ และจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากโรงเรียน

วิศวกรรมรถไฟ เริ่มทำงานครั้งแรกโดยรับราชการในกรมรถไฟ 

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2505 ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัด

เพชรบุรี โดยรับเหมาก่อสร้างทั่วไป เริ ่มเข้าสู่สนามการเมือง  

ท้องถิ่นโดยสมัครรับเลือกตั้ง และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ในกลุ่ม “ผาด” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ได้รับ

แต่งตั ้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลจากกระทรวงมหาดไทย ใน 

พ.ศ. 2515 และใน พ.ศ. 2517 ได้ร ับเลือกเป็นสมาชิกสภา

เทศบาลอีกครั้ง ในครั้งนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นเทศมนตรีต่อจากนาย

เฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ ที่ลาออกไปเพื่อเตรียมตัวสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. ใน พ.ศ. 2518 ก่อนที่จะลาออกไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 

2519  

นายภิมุขเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี   

4 สมัย โดยได้รับเลือกในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 วันที ่4 

เมษายน 2519 ครั้งที่ 13 วันที่ 18 เมษายน 2526 ครั้งที่ 14 วันที่ 

27 กรกฎาคม 2529 และ ครั้งที่ 15 วันที่ 24 กรกฎาคม 2531 

สอบตก 2 ครั้ง คือ วันที่ 22 เมษายน 2522 และครั้งสุดท้ายที่ลง

สมัครรับเลือกตั้ง คือวันที่ 22 มีนาคม 2535 หลังจากนั้นแล้ว

เลิกเล่นการเมืองเนื่องจากคะแนนนิยมตกต่ำ ความเบื่อหน่าย
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ในการเมืองและปัญหาด้านสุขภาพ ในการเลือกตั ้งทุกครั ้ง  

นายภิมุขลงสมัครในนามพรรคชาติไทย และการเลือกตั้งตั้งแต่ 

พ.ศ. 2526 เป็นต้นมานายภิมุขจะอยู่ในทีมเดียวกับนายยุทธ   

อังกินันทน์ มาโดยตลอด ซึ ่งกล่าวได้ว่าเป็นความผูกพันกับ

พรรคและตัวบุคคล โดยเฉพาะพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

หัวหน้าพรรค และพลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร แกนนำ

พรรคในขณะนั้น ซึ่งนายภิมุขให้ความเคารพและนับถือมากอัน

เกี่ยวพันมาตั้งแต่ความสัมพันธ์กับนายผาด อังกินันทน์ อดีต 

ส.ส. จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นอาของนายภิมุข และเป็นบิดาของ

นายปิยะ และนายย ุทธ อ ังก ิน ันทน ์ (ภ ิม ุข และน ันทว ัน   

อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2552) 

นายภิมุข สมรสกับ นางนันทวัน อังกินันทน์ มีบุตรชาย 

3 คน (เสียชีว ิตแล้ว 1 คน) หญิง 1 คน ปัจจุบันอายุ 84 ปี 

พำนักที่บ้านพักในจังหวัดเพชรบุรี  

 1�.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

นายภิมุขลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

ด้วยการชักชวนของนายปิยะ ลูกผู้น้องของตน (นายทองพูน

บิดานายภิมุข เป็นพี่ชายต่างมารดาของนายผาดบิดานายปิยะ

และนายยุทธ) ดังนั้นในการเล่นการเมืองนายภิมุขจะมีเครือข่าย

ไม่แตกต่างกับนายปิยะเท่าไรนัก แม้ว่านายภิมุขจะมีอาวุโสกว่า

ทั้งนายปิยะ และนายยุทธก็ตามแต่ในภาพของความมีอิทธิพล 

การมีลกูน้อง การเล้ียงนักเลง ความเป็นท่ีรูจั้กกันในหมูหั่วคะแนน 

ผู้นำในพื้นที่ นายภิมุขจะมีภาพที่ไม่ชัดเจน และไม่กว้างขวาง

เท่ากับนายปิยะ แต่ในตระกูลอังกินันทน์รุ่นหลังที่เล่นการเมือง 
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นายภิมุขถือเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุด ดังนั้นจะเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆ 

และรุ่นหลานที่เล่นการเมือง เครือข่ายทางการเมืองและการหา

เสียงของนายภิมุขจะเป็นหัวคะแนนซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับของ

นายปิยะ และนายยุทธในยุคหลัง เนื่องจากจะหาเสียงเป็นพวง

ให้เลือกทั้ง 3 คนแม้จะมีบางช่วงที่จะไม่ได้อยู่พรรคเดียวกัน

ก็ตาม ซึ่งในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 และ 2526 นายปิยะ

สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย ในขณะที่นายภิมุขจะลงสมัครรับ

เล ือกตั ้งในสังก ัดพรรคชาติไทยตลอดมา นายภิม ุขสร ้าง  

เครือข่ายโดยสร้างสมจากการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น บ้านของ

นายภิมุขจะเปิดต้อนรับคนตลอดเวลา ในขณะที่เล่นการเมือง

อยู่นั้นจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนายภิมุขทุกวัน ในหลาก

หลายเรื่อง ซึ่งนายภิมุขจะพยายามช่วยเหลือ เช่น มีเรื่องเป็น

คดีความกับตำรวจ นายภิมุขก็จะติดต่อเพื่อผ่อนหนักเป็นเบา 

หรือเคลียร์ปัญหานั้นให้ การไกล่เกลี่ยคดีความให้ในกรณีที่มา

ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากส่วนราชการ หรือมีกรณี

พิพาทกันเองระหว่างประชาชน พี่น้องในเรื่องการแบ่งทรัพย์สิน

มรดก  

การเป็นบุตรของนายทองพูน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นาย  

ภิมุขได้รับความช่วยเหลือจากคนเก่าแก่ที่ยังรู้จัก และเคยได้รับ

ความช่วยเหลือจากนายทองพูน ซึ ่งนับได้ว่าเป็นเครือข่ายที่

สำคัญส่วนหนึ่งในการเลือกตั้งครั ้งแรกๆ ของนายภิมุข นาย  

ภิมุขเคยได้ชื่อว่า “ผู้แทนขวัญใจคนจน” เนื่องมาจาก หากมี

ใครขออะไรจากนายภิมุข แล้วนายภิมุขอยู่ในวิสัยที่จะให้ได้ก็จะ

ให้แม้กระทั่ง นาฬิกา สร้อยคอ พระเครื่องที่สวมใส่อยู่ก็ถอดให้ 

เป็นต้น ดังนั้นในขณะที่นายภิมุขยังเป็น ส.ส. อยู่นั้นบ้านของ
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นายภิมุขจะต้องต้อนรับคนอยู่ตลอดเวลา เพื่อคอยรับเรื่องขอ

ความช่วยเหลือจากประชาชน  

นอกจากเครือข่ายญาติพี่น้องที่มีอิทธิพลของนายภิมุข

เองแล้ว นางนันทวัน อังกินันทน์ ภรรยานายภิมุข ถือเป็นผู้มี

บทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายการเมืองให้กับนายภิมุข 

นางนันทวันมีธุรกิจส่วนตัวที ่เป็นส่วนสำคัญในการค้ำจุน

ครอบครัว นอกจากมีบทบาทในการหาเสียง แล้วการเป็น

ภรรยา ส.ส. ต้องทำหน้าที่แทนสามีในหลายๆ งาน ทำให้นาง

นันทวัน ซึ่งเป็นที่รู ้จักจากการทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว การทำ

หน้าที่แทนยิ่งทำให้นางนันทวันเป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น รู้จัก

คุ้นเคยกับบุคคลทั้งในภาคราชการ และภาคธุรกิจ ร้านค้าต่างๆ 

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหาร ในฤดูกาลเลือกตั้งหา

เสียง นางนันทวันจะเป็นบุคคลหลักในการหาเสียง ลงพื้นที่ทุก

พื้นที่ ออกเดินตามตลาดพบปะขอคะแนนจากประชาชน รับ

เรื่องร้องเรียนแทนสามี และประสานงานในบางเรื่อง และแม้

ปัจจุบันนายภิมุขเลิกเล่นการเมืองไปแล้วก็ตาม แต่นางนันทวัน 

ก็ยังมีบทบาทในวงสังคม และงานการกุศล การเป็นกรรมการ

ในสถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ วัด โรงพยาบาลของรัฐ และใน

องค์กรต่างๆ อยู ่ อย ่างไรก ็ตามนางนันทวันย ืนย ันว ่าไม ่

สนับสนุนให้บุตรชายของตนเล่นการเมืองเช่นเดียวกับสามี 

แม้ว่าสามีจะสนับสนุนก็ตาม และมีความสุขมากขึ้นหลังจาก

สามีเลิกจากการเมือง ซึ่งพบว่าปัจจุบัน บุตรของนายภิมุขและ

นางนันทวันไม่ได้มีบทบาททางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น 

และระดับชาติ (นันทวัน อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 

2552) 
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นายภิมุขมีการหาเสียงที ่ไม่แตกต่างจาก ส.ส.คนอื ่น   

ที่จะมีรถแห่ป้ายเพื่อหาเสียง ประกาศไปตลอดที่รถวิ่ง การออก

เดินตามตลาด แต่นายภิมุขจะเดินน้อย ส่วนใหญ่นางนันทวัน 

ภรรยานายภิมุขจะลงพื้นที่ให้มากกว่า การมีป้ายหาเสียงขนาด

ใหญ่ ติดตามสถานที่ที่เป็นจุดเด่นสะดุดตา การติดโปสเตอร์ 

การใช้บัตรหาเสียงขนาดเล็กแจกแก่ประชาชนเพื่อหาเสียง และ

การมีรถแห่ต่างๆ ซึ ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นการลงขันกัน   

3 คนพี่น้องเพื่อหาเสียงไปพร้อมๆ กัน ทั้งในส่วนของการสัญญา

ว่าจะให้ และการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อขอคะแนนในพื้นที่ใดพื้นที่

หนึ่ง ด้วยการสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่นถนน การเอาดิน

ลูกรังไปถมทางให้ ด้วยความที่นายภิมุขไม่ใช่คนพูดเก่ง และมี

วาทศิลป์ ดังนั้นแม้ในฤดูเลือกตั้งหาเสียงนายภิมุขจะตั้งรับอยู่ที่

บ้าน ซึ่งจะมีผู ้นำในพื้นที่เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นักเลง ผู้มี

อิทธิพล มาขอเป็นหัวคะแนนให้ถึงที่บ้าน แล้วหัวคะแนนเหล่านี้

ก็จะได้ทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งไปกระจายต่อยังชาวบ้านผู้มีสิทธิเลือก

ตั้ง นายภิมุขจะเดินทางลงพื้นที่ต่างๆ บ้าง โดยให้หัวคะแนน

รวมคนแล้วจัดเลี้ยงอาหารเลี้ยงสุรา แล้วไปปรากฏตัวในพื้นที่

นั้น แต่จะไม่ปราศรัยเนื่องจากไม่มีความถนัด จะใช้วิธีพูดคุยกับ

หัวคะแนนแล้วให้หัวคะแนนไปควบคุมเสียงในพื้นที่อีกที ซึ่งอาจ

จะมีการสัญญาว่าจะให้ และการให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ทำ

จริงเป็นหลักประกันไว้ก่อน นอกเหนือจากนั ้นก็เป็นการไป

ปรากฏตัวตามงานบุญ งานวัด โรงเรียน การกุศลต่าง พร้อมกับ

การบริจาค การช่วยงานเป็นเงิน เป็นสุราอาหารซึ่งไม่ต่างจาก  

ผู้สมัครรายอื่น 
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แม้ว่านายภิมุขจะเป็น ส.ส. ถึง 4 สมัย และสังกัดพรรค

ชาติไทยโดยตลอดก็ตาม แต่พบว่าไม่ได้มีบทบาทในพรรคมาก

นัก และไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ใน พ.ศ. 2529 

พรรคชาติไทยได้ร่วมรัฐบาล นายภิมุขได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนอกเหนือจากนี้คือ

จากการมีตำแหน่งในคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร

ตามหน้าที่ของ ส.ส. เช่น พ.ศ. 2531 เป็นกรรมาธิการคมนาคม 

ส่วนบทบาทในการอภิปรายญัตติในสภานั้นไม่พบว่ามีบทบาท

แต่อย่างใด 

 

15. นายยุทธ อังกินันทน์ 

นายยุทธ อังกินันทน์ เกิดวันที ่ 6 เมษายน 2479 เป็น  

น้องชายร่วมบิดามารดากับนายปิยะ อังกินันทน์ นายยุทธ  

เริ่มการศึกษาชั้นมูลจากโรงเรียนวัดโพธาราม (บุญเลี่ยมวิทยา) 

ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์ มัธยมที่โรงเรียน

ประดิษฐ์วิทยา ม.5 ที่โรงเรียนคงคาราม แล้วไปศึกษาต่อ ม.5-6 

จบมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ โดยมีเพื่อนร่วมรุ่นที่มีชื่อ

เสียงหลายคน เช่น พล.ต.ท. ม.ร.ว. เจตน์จ ันทร์ ประวิตร 

พล.ร.ท. ณรงค์ กมลศิลป์ พล.อ.อ. วรรณจนะ สุวรรณทัต   

ดร. เจตนา นาควัชระ เป็นต้น แต่ไม่จบชั้น ม.7 และ ม.8 จึง

ย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ มีเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็น  

คนดังอีกหลายคน เช่น คำนวณ ชโลปถัมภ์ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ 
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ยมกกุล กำธร ลาชโรจน์ พล.ต.ท. จารึก เมฆวิชัย พล.ต.อ. 

สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ เป็นต้น แล้วย้ายมาเข้าเรียน ม.8 ที่โรงเรียน

ว ัดเทพศิร ินทร ์อ ีกคร ั ้ง แต ่สอบตกชั ้น ม.8 จ ึงไปเร ียนที ่

ช่างกลปทุมวันแต่ไม่จบ หลังจากนั้นศึกษาต่อจบจบปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อปี พ.ศ. 2545 ส่วนการศึกษาจากสถาบันอื่นได้แก่ สำเร็จ

หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง (นปส.) รุ ่นที่ 1 วิทยาลัยปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ส่วนการทำงานได้แก่ พ.ศ. 2503-2518 ทำงานที่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเพชรบุรี ในตำแหน่งพนักงาน

บัญชี, ผู้ช่วยสมุห์บัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการ ตามลำดับ 

หลังจากนั้น พ.ศ. 2518- 2526 เป็นผู้จัดการธนาคารสหธนาคาร 

จำกัด สาขาเพชรบุร ีเข้ามาเล่นการเมืองและได้รับเลือกตั้ง  

ในสนามท้องถิ ่นตั ้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา (นี่ล่ะ ยุทธ   

อังกินันทน์, 2545)  

ในด้านการเมืองนั ้น นายยุทธได้เร ิ ่มเข้าสู ่การเมือง  

ท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ในขณะที่มีอายุเพียง 21 ปี โดยลง

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี แต่สอบตก

ได้ลำดับที่ 19 แพ้คะแนนผู้ที ่ได้รับเลือกลำดับที่ 18 เพียง 14 

คะแนนเท่านั ้น (ยุทธ อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 

2552) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งในปี 

พ.ศ. 2510 ได้รับเลือกตั้ง และในปี พ.ศ. 2511 นายผาด บิดาซึ่ง

ขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีเสียชีวิต 

นายบรรโลม ภุชงค์กุล รักษาการเพียง 3 เดือน หลังจากนั้นแล้ว

นายยุทธได้รับเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีมาโดยตลอด ทั ้งไม ่เคยสอบตกในสนาม
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เทศบาลเลยตั ้งแต่ พ.ศ. 2511-2526 ดำรงตำแหน่งนายก

เทศมนตรีเมืองเพชรบุร ีรวม 15 ปีเศษ 4 สมัยติดต่อกัน ในขณะ

ที ่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุร ีน ั ้นได้ร ับเลือกให้เป็น  

นายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 5 สมัย อุปนายก

สันนิบาตฯ 3 สมัย กรรมาธิการบริหารสันนิบาตฯ 1 สมัย รวม   

9 ปี ในระหว่างเป็นนายกสันนิบาตฯ นี้เองใน พ.ศ. 2518 เป็น

หัวหน้าคณะนายกเทศมนตรีทั ่วประเทศเดินทางไปเจริญ

สัมพันธไมตรี กับ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น

คณะผู้นำท้องถิ ่นคณะแรกต่อจากคณะของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์ 

ปราโมช นายกร ัฐมนตร ีในขณะนั ้น ท ี ่ เด ินทางไปเจร ิญ

สัมพันธไมตรีกับจีนหลังจากตัดความสัมพันธ์ไปนาน 

และระหว่างนั ้นได้เข้าไปมีบทบาททางการเมือง โดย

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 ถึง 22 เมษายน 2522 ได้รับ

แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เกิดขึ้นหลังจาก

การคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดยพลเรือเอกสงัด   

ชลออยู่ ยึดอำนาจการปกครองในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และ

ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 จัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นโดย

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในที่สุดด้วย

ปัญหาบ้านเมืองที ่กดดัน พลเรือเอกสงัด ชลออยู ่ ซ ึ ่งเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้นก็ยึดอำนาจอีกครั้ง

หนึ ่งยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 2519 แล้วจัดตั ้งรัฐบาลโดยมี  

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี และจัดตั้ง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ ประกาศใช้

ในวันที ่ 22 ธันวาคม 2521 รัฐธรรมนูญฉบับนี ้กำหนดให้มี  

วุฒิสภา และวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้ง นายยุทธก็ได้รับ  
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แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อเนื่องมาระหว่าง พ.ศ. 2522-2523  

หลังจากนั ้นออกจากสนามท้องถิ ่น มาเล่นการเมือง

ระดับชาติโดยสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัดเพชรบุรีครั้ง

แรก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2526 ซึ่งได้รับเลือกตั้ง และได้รับ

เลือกตลอดมาถึงการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ครั้งสุดท้ายของ

นายยุทธ คือการเลือกตั ้งเมื ่อว ันที ่ 17 พฤศจิกายน 2539   

(ลาออกวันที ่ 14 พฤศจิกายน 2542 เพื ่อกลับมาลงสนาม

เทศบาลเมืองเพชรบุรีเช่นเดิม) รวม 7 สมัย ไม่เคยสอบตกเลย 

และระหว่างนั้นในปี พ.ศ. 2526-2529 ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา

สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งยังมีบทบาทในการเมือง

ท้องถิ ่น ในการดำรงตำแหน่งทั ้งนายกเทศมนตรี ได้รับการ  

แต ่งต ั ้ ง และม ีโอกาสในการทำงานต่างๆ มากมาย เช ่น 

พ.ศ.2518-2526 ได้ไปศึกษาและดูงานด้านการปกครองท้องถิ่น 

ด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด้าน

การกำจัดขยะ ด้านการกำจัดน้ำเสีย รวม 21 ประเทศ ได้เข้า

ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐ

เยอรมัน ออสเตรเลีย อเมริกา นอร์เวย์ สวีเดน และประเทศ

บราซิล (ยุทธ อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2552 และ 

นี่ล่ะ ยุทธ อังกินันทน์, 2545)  

ในขณะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่นั้นมีบทบาท

ในสภาฯ โดย พ.ศ. 2529-2531 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2531-2534 เป็นเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2535 เป็นรัฐมนตรี  

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พ.ศ. 2537 เป็น
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   

นอกเหนือจากนั้นแล้วก็เป็นกรรมาธิการในการพิจารณาร่าง  

พระราชบัญญัติต่างๆ ตามหน้าที่และความสนใจ  

ในส่วนของกิจกรรมสังคมโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี 

นายยุทธมีบทบาทในสังคมมาก เป็นที่รู ้จักของประชาชนใน

จังหว ัดเพชรบุร ี เป ็นอย่างด ี และได้ร ับเช ิญเป็นประธาน 

กรรมการ สมาชิกกิตติมศักดิ์ในสมาคม มูลนิธิการกุศล วัด และ

สถานศึกษาต่างๆ มากที่สุดคนหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เช่น 

เป็นนายกสมาคมฟุตบอลและบาสเกตบอลจังหวัดเพชรบุรี เป็น

ประธานกีฬาในร่ม สโมสรข้าราชการพลเรือนจังหวัดเพชรบุรี 

เป็นประธานชมรมกอล์ฟ “หินเพชร” เป็นประธานศิษย์เก่า

อรุณประดิษฐ์ เป็นกรรมการอำนวยการฝ่ายการศึกษาของ

โรงเรียนในเครือคริสตจักร เป็นประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน

จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ทส.ปช. อำเภอเมืองเพชรบุรี เป็น

ที่ปรึกษาของสมาคมชาวจีนจังหวัดเพชรบุรีและมูลนิธิต่างๆ ใน

จังหวัดเพชรบุรี รวม 7 สถาบัน ประธานสหกรณ์ชาวนาเกลือ

บ้านแหลม (มีสมาชิก 4 จังหวัด คือ เพชรบุร ี สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร) เป็นที ่ปร ึกษาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และใน พ.ศ. 

2540 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบปริญญาวิทยาศาสตร-

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนง

เทคโนโลยีการผลิตให้ 

ในด้านชีวิตส่วนตัวของนายยุทธ สมรสกับนางบุปผา 

เรียนรู้ มีบุตรชาย-หญิง 6 คน ได้แก่ 1) นางยิ่งนภา ดิศกุล ณ 
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อยุธยา (สมรสกับ ม.ล.ณัฐดิศ ดิศกุล) 2) นางสาวกีรติรัตน์   

อ ังก ิน ันทน ์ 3) นายย ุทธพล อ ังก ิน ันทน ์ 4) นายพลย ุทธ   

อังกินันทน์ 5) นางสาวจีราภรณ์ อังกินันทน์ และ 6) นางสาว  

ปิ่นนภา (นิชฎา) อังกินันทน์ และมีบุตรกับนางสมสุข วงษ์อุบล 

1 คน คือนางสาวอินทิรา อังกินันทน์ ส่วนอาชีพหลักอื่นๆ ของ

นายยุทธคือ การทำนาเกลือที ่ ต.บางแก้ว อ.บ ้านแหลม 

ประมาณ 2,000 ไร่ มีโรงงานทำน้ำแข็ง และโรงงานผลิตน้ำดื่ม  

หลังจากลาออกจากการเป็น ส.ส. เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 

2542 แล้ว นายยุทธ ลงมาเล่นการเมืองที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เช่นเดิม ได้รับเลือกและดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตั้งแต่ต้น

ปี พ.ศ. 2543 กระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการได้รับการเลือกตั้ง

โดยตรงในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นสมัยที่ 2 

 15.1  เครือข่ายทางการเมือง 

จากประวัติ จะเห็นได้ว่านายยุทธ เป็นบุคคลท่ีมีเครือข่าย 

กว้างขวางมาก ส่วนหนึ่งมาจากการเป็นคนในตระกูลอังกินันทน ์

ขุนอังกินันทนพงษ์ ผู้เป็นปู่ นายทองพูน อังกินันทน์ อดีต ส.ส. 

จังหวัดเพชรบุรี ผู้เป็นลุง และบิดา นายผาด อังกินันทน์ อดีต 

ส.ส. จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นผู้ชี้นำ และชักนำให้นายปิยะ และ

นายยุทธเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น ทั้งเป็นผู้แบ่งเวทีทางการเมือง

โดยกำหนดให้นายยุทธอยู่ที ่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ส่วนนาย

ปิยะอยู่ในเวทีสภาจังหวัด โดยบุคลิกส่วนตัวของนายยุทธนั้นจะ  

แตกต่างจากนายปิยะ กล่าวคือ นายปิยะจะมีลักษณะโผงผาง 

พูดจาเป็นนักเลง ใจร้อน ไปไหนมาไหน จะต้องมีลูกน้อง มือปืน 

ติดตามโดยตลอด และแสดงตนยิ่งใหญ่ ในขณะที่นายยุทธจะมี
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บุคลิกสุขุมรอบคอบ เก็บอารมณ์ ใจเย็น พูดน้อย นุ ่มนวล 

ทำให้เป็นที่เกรงใจ เคารพนับถือของลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา

และประชาชนทั่วไป นายยุทธเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

เพชรบุรีโดยได้รับการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 ในกลุ่ม “ผาด” 

ทีมของบิดาตนเอง แล้วเป็นเทศมนตรีเมื่อต้นปี พ.ศ. 2511 โดย

มีนายผาดเป็นนายกเทศมนตรี หลังจากบิดาเสียชีวิตในปี

เดียวกันนั้นเอง นายยุทธก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี  

ต่อเนื่องมากระทั่งถึง พ.ศ. 2526 ก่อนลงสมัคร ส.ส. การเล่น

การเมืองของนายยุทธนั้นเป็นการอยู่ในวงการที่มีทั้งเครือข่ายใน

ระดับท้องถิ่น และระดับชาติตั้งแต่ก่อนลงเลือกตั้ง ส.ส. การ

ทำงานตำแหน่งผู้บริหารในสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

อยู่นานแสดงให้เห็นถึงความมีเครือข่าย และบารมีทางการเมือง

มาก มีนักการเมืองท้องถิ่นจากทั่วประเทศสนับสนุนอยู่ ในสมัย

นั ้นคนสำคัญคนหนึ ่งที ่สนับสนุนนายยุทธ คือนายสุนทร   

วิลาวัลย์ อดีต ส.ส. จังหวัดปราจีนบุรี  

นายยุทธได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในเรื่องการ

เจรจาประสานทางการเมืองมาก ซึ่งจะเห็นได้จากในช่วงแรกที่

นายยุทธเล่นการเมืองท้องถิ่นนั้น มีฝ่ายค้านในเทศบาล 3 คน 

เมื่อนายยุทธได้มาเป็นนายกเทศมนตรีแล้ว สามารถเจรจา และ

ประนีประนอม จนกระทั่งฝ่ายค้านที่มีอยู่เพียง 3 คนนั้นก็กลับ

กลายมาเป็นทีมเดียวกัน และได้ชื่อว่าไม่เคยสอบตกเลยไม่ว่า

จะลงในสนามใดก็แล้วแต่ และกล่าวได้ว่าในสภาเทศบาลสมัย

นายยุทธมีความขัดแย้งเกิดขึ้นน้อยมาก นายยุทธเป็นผู้ที่ได้รับ

การยอมรับถึงบารมีจากนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นหลังหลายคน 

นักการเมืองในจังหวัดเพชรบุรีจำนวนหนึ่งที่เติบโตและได้รับ
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เลือกตั้งหลายคนเคยอยู่ในทีมเดียวกับนายยุทธ ในเทศบาล

เม ืองเพชรบ ุร ี เช ่น นายเฉล ิม ใหญ่กว ่าวงษ ์ นายภ ิม ุข   

อังกินันทน์ นายอันธีร์ อักษรนันทน์ และนายพิชัย ขำเพชร อดีต

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งคนแรกของเพชรบุรี และ

นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล ที่นายยุทธเคยให้ความช่วยเหลือในด้าน

ชีวิตส่วนตัวมาด้วย 

สมาชิกในกลุ ่มผาดที ่สำคัญคนหนึ ่งคือ นายเพิ ่มพล   

พลบุตร ซึ่งเป็นบุตรของขุนศักดิ์ดรุณจิตร (บุญเพ็ง พลบุตร) กับ

นางเพื่อม พลบุตร (สกุลเดิมอังกินันทน์) นางเพื่อมเป็นน้องสาว

ของนายทองพูน และเป็นพี่สาวของนายผาด นายเพิ่มพลลง

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในกลุ่มผาด

ครั้งแรกพร้อมกับนายยุทธใน พ.ศ. 2510 ได้รับการแต่งตั้งเป็น

เทศมนตรีในป ีพ.ศ. 2519-2526 จึงเลิกเล่นการเมืองท้องถิ่น แต่

ระหว่างการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและเทศมนตรีอยู่นั้น นาย

เพิ่มพลได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในปี พ.ศ. 2512 สังกัด

พรรคแนวประชาธิปไตย ที ่ได้ร ่วมก่อตั ้งมากับ ดร.ไพทูรย์   

แก้วทอง ที่เป็นหัวหน้าพรรค แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง และหลังจาก

หมดวาระการเป็นเทศมนตรี ในปี พ.ศ. 2526 นายเพิ่มพลยังลง

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. อีก 2 ครั ้ง ในป ีพ.ศ. 2529 (พรรคกิจ

ประชาคม) และ 2531 (พรรคราษฎร) แต่สอบตกทั้งสองครั้ง ซึ่ง

เมื่อพิจารณา แล้วนายเพิ่มพลน่าจะเป็นเครือข่ายคะแนนเสียง

ของนายยุทธ และนายปิยะ แต่ปรากฏว่านายเพิ่มพล ได้ลง

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ด้วย ซึ่งใน 2 ครั้งหลังเป็นการลงสมัคร

พร้อมกับนายยุทธ แต่อย่างไรก็ตาม นายเพิ่มพลอยู่ในฐานะ  

ตัวตัดคะแนนบางส่วนของนายยุทธ และนายปิยะเท่านั้น ไม่ได้
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ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของนายยุทธ และนายปิยะเลย แม้การ

เลือกตั้ง 2 ครั้งสุดท้ายจะได้รับคะแนนมาเป็นลำดับที่ 5 ก็ตาม 

(เกือบ 40,000 คะแนน)  

การได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ของนายยุทธ เนื่องมาจากการเป็นนายกสันนิบาติเทศบาลแห่ง

ประเทศไทยซึ่งถือเป็นตัวแทนในส่วนของบุคคลที่มาจากท้องถิ่น 

และด้วยบุคลิกภาพสุขุมรอบคอบ ประกอบกับ พลเรือเอกสงัด 

ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปรู ้จักนายยุทธดี เนื ่องจากภรรยา  

คนแรกเป็นอาของนายยุทธ (เบญจมาศ อังกินันทน์) (ยุทธ   

อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2552) ซึ่งต่อเนื่องไปถึง

การได้ร ับแต่งตั ้งเป็นวุฒิสมาชิก ใน พ.ศ. 2522 หลักจาก

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 ประกาศใช้  

นายยุทธผูกพันกับการเล่นการเมืองในเทศบาลเมือง

เพชรบุรีมาก การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในปี 

พ.ศ. 2526 นั้นเพราะเห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีได้สัดส่วน ส.ส. เพิ่ม 

1 คน ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมคือนายพานิช สัมภวคุปต์ และ

นายปิยะ อังกินันทน์พี่ชาย ซึ่งคิดว่าไม่ได้แย่งใคร และมองว่า

เคยได้รับแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิก ถ้าได้รับเลือกตั้งอีกจะแสดงให้

ประชาชนเห็นว่ามีฝีมือมีความสามารถที่จะได้รับเลือกตั้งได้ 

ส่วนสนามเทศบาลเมืองเพชรบุรีนั ้น นางบุปผา อังกินันทน์ 

ภรรยานายยุทธได้รับเลือกจากสมาชิกเป็นนายกเทศมนตรี

ตลอดที่นายยุทธไปเป็น ส.ส. กระทั่งปี พ.ศ. 2542 นายยุทธได้

ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. เพื ่อมาลงสมัครร ับเลือกตั ้งใน

เทศบาล เพราะเห็นว่าการเมืองในกลุ่ม “ผาด” ที่มีเสียงส่วน
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ใหญ่ในเทศบาลเกิดความแตกแยกเป็นกลุ่ม ก๊กต่างๆ ซึ่งผู้ที่จะ

สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวและประสานความสามัคคีได้คือนาย

ยุทธเท่านั้น นายยุทธก็ได้รับเลือกตั้งแต่นั้นกระทั่งถึงปัจจุบัน 

และกลุ่ม “ผาด” ยังเป็นฝ่ายครองอำนาจในเทศบาลกระทั่งถึง

ปัจจุบัน อีกประการหนึ่งที่ทำให้นายยุทธ ตัดสินใจที่จะเลิกเล่น

การเมือง ส.ส. ไม่ลงสมัครรับเลือกตั ้งในสมัยถัดมาแม้ว่า

การเมืองในเทศบาลจะมีเสถียรภาพเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตน

แล้วก็ตาม เนื่องมาจากนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ได้รับเลือกเป็น 

ส.ส. ครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มมีบทบาททางการเมือง

มากขึ้น มีศักดิ์เป็นหลาน และถือเป็นผู้นำในกลุ่มพี่น้องของตน

ในการเล่นการเมือง โดยที่พี่ชายและน้องชายเป็นสมาชิกสภา

เทศบาล และสมาชิกสภาจังหวัดอยู่ ได้ปรารภขึ้นว่านายยุทธ

ควรจะเลือกว่าจะเล่นการเมืองที่เทศบาลหรือ ส.ส. อย่างใด

อย่างหนึ่ง ทางกลุ่มของตนจะได้กำหนดกลยุทธ์และวางแผนได้ 

ซึ่งนายยุทธมีความเห็นว่าเพราะกลุ่มของนายอลงกรณ์ไม่มีฐาน

เสียงโดยเฉพาะเขตอำเภอเมือง และบ้านแหลมซึ่งเป็นฐาน

สำคัญของนายยุทธ ถ้านายยุทธไม่หลีกทางให้ กลุ่มของนาย  

อลงกรณ์ก็ยากที ่จะสู ้ได้ แม้แต่ตัวนายอลงกรณ์เองในการ  

เลือกตั ้งเมื ่อปี พ.ศ. 2539 ยังสอบตก นายยุทธจึงตัดสินใจ  

เลิกเล่น ส.ส. ทั้งยังเป็นการดีกับสุขภาพ และได้อยู่ที ่ท้องถิ่น

มากขึ ้นด้วย และในส่วนของนายอลงกรณ์และพี ่น้องก็เป็น

หลานที ่นายยุทธเคยให้ความช่วยเหลือ (ยุทธ อังกินันทน์, 

สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2552)  

เครือข่ายฐานเสียงที่สำคัญของนายยุทธนั้นอยู่ที ่เขต

อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม โดยเฉพาะในเขตเทศบาล
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เมืองเพชรบุรี ที ่มีพื ้นฐานตั้งแต่สมัยลุง คือนายทองพูนอดีต 

ส.ส.จังหวัดเพชรบุรี และบิดา นายผาดเป็นนายกเทศมนตรี 

บุคคลสำคัญที่ชาวบ้านให้ความรักและนับถือคือนางบุญยวด 

มารดาของนายยุทธ และนายปิยะ ในวัยเด็กนายยุทธมักจะ

ติดตามมารดาไปจ่ายตลาดทุกวันจึงร ักใคร่สนิทสนมกับ  

ชาวบ้าน แม่ค้าในตลาดมาตั้งแต่เด็ก ชาวบ้านที่รักใคร่นับถือ

นางบุญยวดเป็นเครือข่ายส่วนหนึ่งที่นายยุทธได้มาตั้งแต่วัยเด็ก 

นางบุญยวดเป็นแม่บ้านที่ช่วยเป็นหูเป็นตารับฟังรับรู้ปัญหาของ

ชาวบ้าน และประชาชนเมื่อมีปัญหามาถึงที่บ้าน และถือเป็น

ฐานเสียงให้ทั ้งสามีและเป็นผู ้สร้างเครือข่ายให้แก่บุตรชาย   

2 คน ที่เล่นการเมืองในภายหลัง แม้นางบุญยวดจะเสียชีวิตไป

ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ก็ตาม  

ส่วนในอำเภอบ้านแหลมนั้น ฐานเสียงได้มาจากการเป็น

เจ้าของนาเกลือจำนวนมากในเขตอำเภอบ้านแหลม ลูกจ้างใน

นาเกลือก็คือชาวบ้านในอำเภอบ้านแหลม ประกอบกับ นาง

บุปผา ภรรยาของนายยุทธมีรกรากที่อำเภอบ้านแหลม รวมทั้ง

ฐานเสียงเดิมของนายปิยะ นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ ซึ่งสนิท

สนมกับครอบครัวของนายยุทธมาก โดยเฉพาะมารดาของนาย

เฉลิมที่ถ้ามีกิจธุระในเมืองเพชรบุรี ก็ต้องมาพักที่บ้านนายยุทธ 

ส่วนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ครอบครัวนายยุทธ ก็หลบภัย

ระเบิดสงครามไปพักที่บ้านนายเฉลิมที่อำเภอบ้านแหลม เป็นที่

รู ้กันว่าในอดีตนั้นนายเทียนไล้ บิดาของนายเฉลิม กว้างขวาง

และมีอิทธิพลมากโดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านแหลม (ยุทธ   

อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2552)  
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นายยุทธมีเครือข่ายหัวคะแนน ที่เป็นผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ

ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เช่นเดียวกับ ส.ส. คนอื่นของเพชรบุรี 

แต่ที่เห็นความแตกต่างจากคนอื่นๆ คือ นายยุทธ มีบารมี และ

อิทธิพลมาก ความสามารถในการประนีประนอม การเจรจา 

และด้วยตำแหน่งนายกเทศมนตรี การรู้จักและสามารถเข้าถึง  

ผู้มีอำนาจในรัฐบาลทำให้นายยุทธสามารถดำเนินการในบาง

เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมี

ศักยภาพ บารมีของนายยุทธ ทั้งยังเพิ่มศรัทธาความยอมรับ

จากชาวบ้านยิ่งขึ้น เช่นกรณีของการสร้างถนนสุรินทรฦาไชย  

ในตลาดเพชรบุร ี ท ี ่ในสมัยนายผาดเป็นนายกเทศมนตรี   

ไม่สามารถเจรจากับเจ้าของที่ดินได้ แต่เมื่อนายยุทธเป็นนายก

เทศมนตรีนั้นสามารถเจรจาจนสร้างได้ และได้เข้าพบจอมพล

ถนอม กิตติขจร เพื ่อขออนุมัติเงินเพื ่อมาก่อสร้างจนสำเร็จ 

ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมาก 

เครือข่ายที ่สำคัญของนายยุทธอีกกลุ ่มคือ สมาคม  

ชาวจีน 7 คณะ ที ่ในช่วงที ่นายยุทธเป็นนายกเทศมนตรีนั ้น   

มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาคมชาวจีนด้วยกันในเรื ่อง

อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ นายยุทธสามารถเข้าไปไกล่เกลี่ยความ

ขัดแย้งนี้ได้ และทำให้สมาคมชาวจีนสามารถทำงานสังคมร่วม

กันได้ ไม่แสดงความขัดแย้งให้เกิดขึ้น โดยกลุ่มชาวจีนนี้มีทั้ง  

นักธุรกิจ เจ้าของกิจการโรงเรียน โรงพยาบาล และ เจ้าของ

กิจการต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ทำให้เป็นที่เชื่อถือของสมาคม

ชาวจีนนี้ 

ในส่วนของพรรคการเมือง และนักการเมืองที่นายยุทธมี

ความผูกพันด้วยเป็นพิเศษแล้ว จะพบว่านายยุทธให้ความ
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เคารพและรักใคร่นับถือพลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร และ

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณจากความผูกพันตั้งแต่รุ่นบิดา ทำให้

เมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งก็ลงสมัครโดยสังกัดพรรคชาติไทย และ

เมื่อพลเอกชาติชายไปตั้งพรรคชาติพัฒนาใน พ.ศ. 2535 นาย

ยุทธก็ย้ายพรรคตามไปด้วย โดยส่วนตัวแล้วนายยุทธเคยก่อตั้ง

พรรคการเมืองของตนเองคือพรรคปวงชนชาวไทย ซึ่งใน พ.ศ. 

2523 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอกได้ขอใช้เพื่อให้กลุ่มการเมืองของ

ตนลงสมัครในนามพรรคปวงชนชาวไทย เนื่องจากขัดแย้งกับ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (ยุทธ   

อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2552)      

 15.� กลวิธีการหาเสียง 

นายยุทธมีกลวิธีการหาเสียงโดยทั่วไปที่ไม่แตกต่างจาก 

ส.ส. คนอื ่นเท่าไรนัก เช ่น การใช้รถหาเสียงติดโปสเตอร์ 

ประกาศไปตลอดทางที่วิ ่งไปตามท้องถนน การติดโปสเตอร์ 

การเดินหาเสียง รวมทั้งความช่วยเหลือจากภรรยา และญาติ  

พี่น้อง ที่เดินหาเสียงไปตามตลาดต่างๆ และหาเสียงแบบเคาะ

ประตูบ้าน แต่ในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั ้งแรกใน ปี พ.ศ. 

2526 ของนายยุทธที ่ทำให้ญาติพี ่น้องตำหนิมากคือ การลง

สมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคชาติไทย ในทีมประกอบด้วย 

นายยุทธ นายภิมุข และไปดึงนายพานิช ซึ่งถือเป็นคู่แข่งของ

ฝ่ายนายปิยะมาเข้ามาร่วมทีมด้วย แทนที่จะไปร่วมทีมเดียวกับ

นายปิยะ แต่ในที่สุดแล้ว ผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น ผู้ที่ได้รับ

เลือกตั ้งคือ นายภิมุข นายยุทธ และนายปิยะ สร้างตำนาน

สามพี่น้องได้รับเลือกในคราวเดียวกันครั้งแรกของเพชรบุรี และ
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ปรากฏอีกครั้งในการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2531 นายยุทธให้เหตุผล

ถึงการดึงเอานายพานิชมาร่วมที่ในครั้งนั้นว่า “รู้เขา รู้เรา รบ

ร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” และ “ไม่เข้าถ้ำเสือไม่ได้ลูกเสือ” 

ถ้าอยากรู้กลยุทธ์ของนายพานิชก็ต้องอยู่ทีมเดียวกับนายพานิช 

(ยุทธ อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2552) และในครั้ง

นั้นทำให้นายพานิชสอบตก ยุติการลงสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่

ครั้งนั้น 

นายยุทธคุ้นเคยกับการหาเสียงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามา

เล่นการเมืองเอง แต่ต้องช่วยบิดาหาเสียง โดยเฉพาะการ  

หาเสียงใน พ.ศ. 2500 ที่บิดาลงสมัครับเลือกตั้งเป็น ส.ส. โดย

นายยุทธมีหน้าที่ไปเช่าภาพยนตร์ที่กรุงเทพฯ เพื่อนำไปฉาย

กลางแปลงในการออกหาเสียงตามหมู่บ้าน และเมื่อเวลาฉาย

หนังจะหยุดเมื่อถึงตอนที่กำลังสนุก แล้วนายยุทธกับนายปิยะ

ต้องขึ ้นไปยืนบนโต๊ะ เก้าอี ้ หรือบนหลังคารถกระบะ เพื ่อ

ปราศรัยหาเสียงแทนบิดา โดยทั ้งสองคนจะแยกกันทำงาน 

ทำให้เป็นที่รู้จักของชาวบ้านตั้งแต่หาเสียงให้บิดาแล้ว และอีก

หน้าที่หนึ่งที่บิดามอบให้คือผสมสุราเพื่อนำมาเลี้ยงหัวคะแนน 

และชาวบ้าน ซึ่งกล่าวถึงไว้แล้วในส่วนของนายผาด อังกินันทน์  

เทคนิคสำคัญเมื่อนายยุทธมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น 

ส.ส. เองนั้น คือเดินเคาะประตูทุกบ้าน นายยุทธกล่าวว่าวัน

หนึ่งจะต้องเดินให้ได้ 300 หลังคาเรือน ซึ่งการเดินนี้จะใช้ทั้งใน

การสมัคร ส.ส. และในการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี โดย

เดือนหนึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องถึง 10,000 หลังคาเรือน  

นายยุทธระบุไว้ในหนังสือ นี่แหละ ยุทธ อังกินันทน์ 
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(2545) ว่าการใช้เงินในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้น ส่วนหนึ่งหมด

ไปกับค่าสุรา ซึ่งในแต่ละครั้งจะใช้ประมาณ หนึ่งหมื่นกว่าเท   

(1 เท เท่ากับ 20 ลิตร) “โดยกำหนดจุดไว้ เอาเหล้าไปวาง

ก่อน ส่วนกับแกล้มชาวบ้านหากันเอง ชาวบ้านจะมานั่ง

ล้อมวงกินเหล้ารอ พูดถึงเราแล้ว พอเห็นเหล้าก็รู้ว่าเรามา

หาเสียง พอหาเสียงจากจุดอื่นเสร็จก็มาจุดที่วางเหล้าไว้” 

แต่ในส่วนของแม่บ้านนั้น เหล้าไม่ได้ผล ต้องไปนั่งคุยเท่านั้น 

หรือล้อมวงกินข้าว ความกินง่ายอยู่ง่าย ทำให้เป็นขวัญใจของ

กลุ่มแม่บ้านในหลายพื้นที่  

ในการหาเสียงของนายยุทธนั้น จะพบว่าในช่วง 4 สมัย

แรกที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง การเลี้ยงเหล้า เลี้ยงอาหาร หรือการ

สัญญาว่าจะให้ การเข้าไปช่วยสนับสนุนในด้านสาธารณูปโภค

ทั้งระหว่างการเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง เช่นการทำถนน 

การถมที่ด้วยดินลูกรัง ขุดบ่อน้ำ จะเป็นไปในนามของทั้ง 3   

พี่น้อง แต่เวลาเดินหาเสียง จะมีทั้งหาเสียงด้วยกัน และแยกกัน

ไปหาเสียง ซึ่งเวลาหาเสียงนี้นายยุทธจะแตกต่างจากนายปิยะ 

คือไม่มีมือปืน ลูกน้องคอยติดตาม และทุนในการหาเสียงต่างๆ

เหล่านี้จะเฉลี่ยกันออก ซึ่งนายยุทธจะมีฐานะดีกว่าพี่ๆ ดังนั้น

จะออกทุนมากกว่าคนอื่นๆ ในการหาเสียงของกลุ่มอังกินันทน์

นั้น จะไม่เน้นการเปิดเวทีปราศรัยแถลงนโยบาย หรือโต้ตอบ

ทางการเมือง นายยุทธจะมีหัวคะแนน และวางแผนให้หัวคะแนน 

เหล่านั้นหาเสียงตามที่ตนวางแผนไว้ แนวทางที่นายยุทธใช้ใน

การหาเสียงและประสบผลสำเร็จทุกครั้งคือ การสัญญาว่าจะดึง

งบประมาณ หรือพัฒนาพื้นที ่ซึ่งนายยุทธรักษาสัญญา ดำเนิน

การให้ทุกครั้ง ในระหว่างหาเสียง นายยุทธมีทีมงานที่มีหน้าที่
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ไปศึกษา วิเคราะห์ว่าในแต่ละพื้นที่ต้องการสาธารณูปโภคหรือ

สาธารณะประโยชน์อะไร แล้วเสนอให้หัวคะแนนนำไปบอกแก่

ชาวบ้าน โดยมีเงื่อนไขว่าหัวคะแนนในแต่ละพื้นที่ต้องรับรอง

การได้คะแนนเสียงในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น นายยุทธและทีมจึงได้

ชื่อว่า “พูดจริง ทำจริง” ซึ่งเป็นจุดเด่นข้อหนึ่งที่สร้างความเชื่อ

ถือ ศรัทธาแก่ชาวบ้านว่าได้เห็นผลงานที ่เป็นรูปธรรมจริง   

ซึ่งนายยุทธมีความเห็นว่าจะเล่นการเมืองต้อง “ใจถึง พึ่งได้” 

โดยเฉพาะ ตำแหน่ง ส.ส. แล้วด้วยถ้าไม่ได้ทำประโยชน์ไว้ให้

ประชาชนเลย อยู่ดีๆ จะเข้ามาลงสมัคร ยากมากที่จะได้รับ

เลือกเพราะปราศจากบารมี และชาวบ้านยังไม่เห็นผลงาน   

(ทัศกมล โอบอ้อม, สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2552 และ ยุทธ   

อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2552)  

นายยุทธเป็น ส.ส. คนแรกๆ ของเพชรบุรี ที ่มีการใช้  

เครือข่ายสื่อมวลชนให้เกิดประโยชน์ เช่น เมื่อจะมีการออกเย่ียม

ประชาชน นายยุทธจะให้ทีมงานนัดสื่อมวลชน หนังสือพิมพ ์  

ที่รู้จักสนิทสนมกันมาตามถ่ายรูปทำข่าวด้วย มีครั้งหนึ่งมีอดีต

ทีมงานของนายยุทธกล่าวว่าเป็นแผนการขอความเห็นใจสงสาร

เร ียกคะแนนเสียงจากชาวบ้าน ด้วยการออกหาเสียงกับ

ประชาชน โดยทางเรือแล้ววางแผนให้นายยุทธทำทีเป็นตกน้ำ 

เป็นต้น 

นายยุทธกล่าวว่าในการหาเสียงในแต่ละครั ้งใช้เงิน

จำนวนมาก ในการเลือกตั้งบางครั้งถึงกับไม่มีทุนทรัพย์ในการ

หาเสียง เนื่องจากช่วงหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มาแล้ว การซื้อ

เสียงด้วยเงินหนักมาก สำหรับตัวนายยุทธเองถึงกับต้องระดม
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ทุนจากเพื่อนฝูงที่เป็นนักธุรกิจ ข้าราชการที่มีตำแหน่งใหญ่โต

ทั้งหลาย รวมถึงเครือข่ายท้องถิ่นที่มีอยู่ของตนด้วย เพื่อให้มีทุน

ในการหาเสียง 

 15.�  บทบาททางการเมือง 

นายยุทธ เป็น ส.ส. จังหวัดเพชรบุรีคนแรกที ่ได้เป็น

รัฐมนตรี บทบาททางการเมืองที ่ปรากฏ เป็นบทบาทในการ

พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีเป็นส่วนใหญ ่เช่นการประสาน

เพื่อให้ได้งบประมาณแผ่นดินมาสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์

ต่างๆ เช่น ถนนในตลาดเพชรบุรี เขื่อนแก่งกระจาน การบูรณะ

สิ่งก่อสร้าง การสร้างสะพาน ถนนเลียบทะเล เป็นต้น ซึ่งนาย

ยุทธกล่าวว่าในสมัยที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 3 คนพี่น้องนั้นเป็นช่วงที่

สามารถดึงงบประมาณมาพัฒนาเพชรบุรีได้มากเนื่องจากมีถึง 

3 เสียง มีอำนาจต่อรองมาก ทำให้ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ

ดำเนินการโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ  เพราะต้องใช้  

งบประมาณผูกพันหลายปี เช่น การพัฒนาระบบชลประทาน 

หรืออาคารสถานที่ราชการต่างๆ ซึ่งการของบประมาณเป็นเรื่อง

ยาก เนื่องจากต้องมีการต่อรองกับ ส.ส.จากจังหวัดอื่นๆ ด้วย  

ด้วยความที่นายยุทธมีเครือข่ายเป็นเพื่อน ส.ส.ด้วยกัน

และถือว่าเป็นทีมจากเพชรบุรีที่ในช่วงหนึ่งสามารถเข้าสู่สภาได้

ทั้ง 3 คน จึงได้รับตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญ ระหว่าง พ.ศ. 

2529-2531 เป็นประธานคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและการ  

ท่องเที่ยว ทำให้มีบทบาทในฐานะประธานกรรมาธิการเดินทาง

ไปเจรจากับสถาบันศิลปะชิคาโกที ่สหรัฐอเมริกาเพื ่อขอคืน  

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์  
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ส่วนตำแหน่งอื่นทางการเมือง ได้แก่ พ.ศ. 2531-2534 

เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2535 เป็น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2537 

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

สำหรับบทบาทในการอภิปรายในสภาแล้วถือว่านายยุทธมี

บทบาทน้อยมาก  

นายยุทธได้ชื่อว่า “ขงเบ้งการเมืองเพชรบุรี” เนื่องมา

จาก เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าอ่านการเมืองในเพชรบุรีขาด 

และวางแผนเล่นการเมืองได้ประสบความสำเร็จได้รับเลือกตั้ง

ทุกครั้งไม่ว่าจะลงสนามใดก็ตามทั้ง ส.ส.และเทศบาล ซึ่งใน

สนามเทศบาลนั้นนายยุทธสามารถประสานได้ทุกฝ่ายความ  

ขัดแย้งที ่เกิดขึ ้น นายยุทธก็สามารถแก้ปัญหาไปได้ ความ  

ขัดแย้งในช่วงหลังที ่มีคู ่แข่งคือกลุ่มพลังใหม่ของนายอติพล   

พลบุตร ซึ ่งเป็นหลานและระหว่างดำรงตำแหน่งรองนายก

เทศมนตรี ประกาศที ่จะแข่งขันกับนายยุทธในการเลือกตั ้ง

นายกเทศมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2551 นายยุทธก็แก้ปัญหาโดยการมี

คำสั่งปลดจากตำแหน่ง ดังนั้นนักการเมืองรุ่นหลังหลายคน มัก

จะขอคำแนะนำ ปรึกษา ถึงว ิธ ีการหาเสียง กลยุทธ์ การ

วางแผนเรื่องพื้นที่ต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญกล่าวได้ว่า

นายยุทธไม่ได้เป็นศัตรูทางการเมืองกับใครเลย แม้ว่าจะเป็น  

คู ่แข่งกันบ้าง แต่ด้วยบุคลิกภาพประนีประนอม ความสุขุม

รอบคอบของนายยุทธ ทำให้นักการเมืองในปัจจุบันยังให้ความ

เชื่อถือและขอคำแนะนำอยู่  

ปัจจุบันนายยุทธ ยังคงมีพรรคการเมืองต่างๆ มาติดต่อ

ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากเห็นว่าน่าจะได้รับเลือกตั้ง 
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อย่างไรก็ตาม นายยุทธกล่าวว่าคิดว่าจะเลิกเล่นการเมืองหลัง

จากหมดวาระการเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรีใน 

พ.ศ. 2555 เนื่องจากเห็นว่าอายุมาก และควรพักผ่อนได้แล้ว 

(ยุทธ อังกินันทน์, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2552)  

 

16. นายอันธีร์ อักษรนันทน์ 

นายอันธีร์ อักษรนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2489 

เป็นบุตรของ พันตำรวจเอกระคน อักษรนันทน ์และนางอุ่นเรือน 

อักษรนันทน์ (ยุกตะนันทน์) มีพี่น้องรวม 9 คน คือ 1) นางอารีย์ 

อักษรนันทน์ 2) นางอารมณ์ เหรียญสุวงศ์ 3) พ.ต.อ.หญิง  

บ ุปผาชาต ิ อ ักษรน ันทน ์ 4 ) นายร ุ ่ ง โรจน ์ อ ักษรน ันทน ์   

5) นางสาวจินดา อักษรนันทน์ 6) นายอันธีร ์ อักษรนันทน์   

7) นางตวงทิพย ์ธิติบดินทร์ 8) นายคณิต อักษรนันทน์ และ   

9) นายกรีฑา อักษรนันทน์ 

นายอันธีร์เริ่มการศึกษาขั้นต้นในชั้นประถมที่โรงเรียน

สุวรรณรังสฤษฎ์ ชั ้นมัธยมต้นที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ และ

มัธยม 6 ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ แล้วไปศึกษาต่อวิทยาลัย

เกษตรกรรมนครศร ีธรรมราช และว ิทยาล ัยเกษตรกรรม

พระนครศรีอยุธยา 

นายอันธีร์ สมรสกับนางสมาน อักษรนันทน์ (สุสุทธิ)   

มีบุตรหญิง 4 คน ได้แก่ 1) นางสุชาวดี อักษรนันทน์ 2) นาง  

ธิว ัลรัตน์ อังกินันทน์ 3) นางสิร ิอ ัจฉรา อากาศวิภาต และ   

4) นางอาภัสสิยา แก้วโกศล  
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 16.1 เครือข่ายทางการเมือง 

นายอันธีร์เริ่มเล่นการเมืองท้องถิ่นโดยสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 

2523 และ พ.ศ. 2528 อยู่ในกลุ่ม “ผาด” โดยการชักนำของนาย

ยุทธ อังกินันทน์ผู้นำกลุ่ม ต่อมาลาออกมาสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 

27 กรกฎาคม 2529 สังกัดพรรคราษฎร ซึ่งได้รับเลือกในครั้งนี้

เพียงสมัยเดียว ได้ลงสมัครรับเลือกตั ้งอีกครั ้งในวันที ่ 24 

กรกฎาคม 2531 สังกัดพรรคราษฎร แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง  

นายอันธีร์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. โดยที่ พ.ต.อ. 

ระคน อักษรนันทน์ บิดานายอันธีร์นั้น เคยรับราชการทหารก่อน

ที่จะโอนย้ายมาเป็นตำรวจ และรู้จักกับพลเอกมานะ รัตนโกเศศ 

ตั้งแต่เป็นทหาร ส่วนตัว พ.ต.อ. ระคน เองนั้นเคยดำรงตำแหน่ง

เทศมนตรีจากการแต่งตั้งในยุคที่นายกเทศมนตรีมาจากการ

แต่งตั้ง 2 ครั้งคือใน พ.ศ. 2507 และ พ.ศ. 2511 (พร้อมกับนาย

ยุทธ อังกินันทน์) การประกอบอาชีพของนายอันธีร์นั้นแตกต่าง

จากพี่น้องคนอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่รับราชการหรือค้าขายโดยปกติ 

นายอันธีร์มีธุรกิจร้านจำหน่ายปืนชื่อว่า “ปืนระคน” (ปัจจุบัน

ยกเลิกกิจการไปแล้ว) นอกเหนือจากน้ันยังมีกิจการอ่ืนๆ ท่ีโด่งดัง 

มากในสมัยนั้นคือ กิจการสนามมวย ซึ่งถือเป็นสนามมวยใหญ่

ในจังหวัด และมีเป็นค่ายมวยเล็กๆ ด้วย มีกิจการรถโดยสาร 

(รถเมล์) รอบเมือง สนามชนไก่ เลี้ยงวัวเพื่อนำไปแข่งขันในงาน

วัวลาน (วัวระดอก) และประมูลสัมปทานการจำหน่ายสุราได้ที่

จังหวัดกาญจนบุรี ในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยะโกเศศ 
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และได้เป็นตัวแทนกลุ่มสุรามหาราษฎรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี 

จำหน่ายสุรา ท้ังสุราขาว สุราสีได้เต็มโควต้าท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

แต่เพียงเจ้าเดียว ซึ่งในขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ด้วย 

ด้วยความกว้างขวางทั้งกิจการในจังหวัดเพชรบุรี และการได้

เป็นตัวแทนจำหน่ายสุรา ประกอบกับการที่นายอันธีร์มีพี่สาว

คนหนึ่งคือ พ.ต.อ.หญิงบุปผาชาติ อักษรนันทน์ ซึ ่งขณะนั้น

ประจำที่โรงพยาบาลตำรวจ ซึ ่งรู ้จักคุ ้นเคยกับพลเอกมานะ 

รัตนโกเศศ ทำให้เป็นที ่สนใจของพรรคราษฎร ซึ ่งขณะนั ้น  

พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์เป็นหัวหน้าพรรค และพลเอกมานะ 

เป็นเลขาธิการพรรค ด้วยความรู้จักคุ้นเคยกับทั้งบิดาและพี่สาว

ของนายอันธีร์ พลเอกมานะจึงติดต่อและชักชวนให้ลงสมัคร  

รับเลือกตั ้ง ใน พ.ศ. 2529 (อันธีร์ อักษรนันทน์, สัมภาษณ์,   

26 กรกฎาคม 2552) 

สำหรับเครือข่ายที่เป็นฐานเสียงทางการเมืองของนาย

อันธีร์ในจังหวัดเพชรบุรีนั้น เนื่องมาจากกิจการของนายอันธีร์ 

ทั ้งการจำหน่ายปืน สนามมวย สนามชนไก่ รถเมล์รอบเมือง   

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประชาชนในระดับล่างทั้งสิ้น และในการดำเนิน

กิจการลักษณะนี้จำเป็นที่จะต้องมีลูกน้อง ลูกจ้างที่สามารถ

ช่วยดูแล และเกี่ยวพันกับคนในกลุ่มที่ชื่นชอบกิจกรรมลักษณะ  

ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นผู้ชายที่ชื่นชอบการต่อสู้ การพนัน และเป็น

คนในระดับล่าง เป็นโอกาสที่ทำให้นายอันธีร์ได้รู้จักและคุ้นเคย

กับคนกลุ่มนี้ 

การเมืองในจังหวัดเพชรบุรีในช่วง พ.ศ. 2529 และก่อน

หน้านั้นอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเป็นอันมาก ในการเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ พ.ศ. 2522 เกิดเหตุการณ์ที่แสดง

ให้เห็นถึงความรุนแรงของการเมืองในจังหวัดเพชรบุรีอย่างมาก 

จากกรณีการลอบยิงนายช้อง คล้ายคลึง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

รายหนึ่งเสียชีวิตขณะกำลังหาเสียงในอำเภอเขาย้อย นายช้อง

เป็นผู้สมัครที่มีชื่อเสียงว่ามีอิทธิพล ก้าวขึ้นมาแรงและเร็วใน

ทางการเมือง และเชื่อว่าจะได้รับเลือกตั้ง ในครั้งนั้นผู้สมัครรับ

เลือกตั ้งล้วนแล้วแต่เป็นผู ้ม ีช ื ่อเสียงและมีอิทธิพลทั ้งสิ ้น 

นอกจากนายช้องแล้วผู้สมัครอื่นๆ ได้แก่ นายปิยะ อังกินันทน์ 

นายพานิช สัมภวคุปต์ และพันเอกณรงค ์กิตติขจร สนาม

เพชรบุรีเป็นที่จับตามองอย่างมาก ส่วนการตายของนายช้องนั้น 

เป็นที่ร่ำลือกันในจังหวัดเพชรบุรีว่าผู้ที่จ้างวานคือผู้ที่สนับสนุน

พันเอกณรงค์ ซึ่งก็คุ้นเคยกับนายช้องด้วย เป็นผลให้คะแนน

เสียงในครั้งนั้นของนายปิยะคะแนนดีขึ้นมา และได้รับเลือกตั้ง 

ส่วนพันเอกณรงค์ไม่ได้รับเลือกตั้ง ผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ

นายพานิช ในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ มาผู้ที่ถูกจับตามอง และได้

ชื่อว่ามีอำนาจอิทธิพลมาก คือนายปิยะ อังกินันทน์ เพราะเลี้ยง

ลูกน้องและมีเครือข่ายกับนักเลงมาก ส่วนนายพานิชนั้นหลัง

จากสอบตกใน พ.ศ. 2526 ก็ไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งอีก ดังนั้น

ในการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2529 กลุ่มอังกินันทน์จึงเป็นที่เพ่งเล็ง

มากโดยเฉพาะนายปิยะ 

สำหรับนายอันธีร์นั ้น เมื ่อลงสมัครรับเลือกตั ้งมีการ  

สนับสนุนจากทหารเป็นพ้ืนฐาน และมีข่าวลือในกลุ่มนักการเมือง 

ว่าถ้านายอันธีร์เป็นอะไรไป พวกอิทธิพลก็ต้องตายด้วยเช่นกัน 

(อันธีร์ อักษรนันทน์, สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2552) แม้นาย
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อันธีร์จะมีกิจการที่สุ่มเสียงต่อการผิดกฎหมายก็ตาม แต่ในการ

ดำเนินกิจการและชีวิตส่วนตัวแล้วเป็นที่รู้กันว่านายอันธีร์ไม่ได้มี

ลูกน้องเป็นนักเลง ประกอบกับภาพของนายอันธีร์ในสายตา

ของประชาชนไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล และโดยบุคลิกภาพนายอันธีร์

เป็นคนรูปหล่อ หน้าตาดี อัธยาศัยดี สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตัว

เข้าไหนเข้าได้ ดังนั้นในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้นทำให้

ประชาชนในระดับกลางโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ข้าราชการ 

นักธุรกิจ ที่เบื ่อหน่ายกลุ่มอิทธิพลให้การสนับสนุน กลุ่มคน

เหล่านี ้จำนวนหนึ่งหวังว่านายอันธีร์อาจจะเป็นมิติใหม่ของ 

ส.ส.ในเพชรบุรีที ่ปราศจากการใช้อิทธิพล มีนักธุรกิจ พ่อค้า 

ข้าราชการครู บางคนปวารณาตัว และเข้ามาช่วยหาเสียงให ้

บางคนเข้ามาช่วยวางแผนหาเสียงให้ และบางส่วนพาเข้าไปหา

หัวคะแนนในพื้นที่  

กล่าวกันว่านายอันธีร์มีธุรกิจซื้อขายที่ดิน และเป็นผู้ที่ซื้อ

ขายที่ดินให้กับพลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ ทำให้นายอันธีร์มีทุน

ในการเล่นการเมืองครั ้งนี ้มากทั ้งทุนส่วนตัว และทุนจาก

พรรคการเมืองและหัวหน้าพรรคที่สังกัดอยู่คือพรรคราษฎร ส่วน

อีกผู้หนึ่งที่มีบทบาทอย่างเงียบๆ ในคะแนนเสียงคือภรรยาของ

นายอันธีร์ที ่ร ับราชการครูอยู ่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ซึ ่งเป็น

โรงเรียนประจำจังหวัดมีลูกศิษย์มาก นายอันธีร์ยืนยันว่าภรรยา

ไม่ได้ช่วยหาเสียง แต่คะแนนเสียงที่ได้เนื่องจากภรรยา โดยมา

จากลูกศิษย์ทราบว่าสามีของอาจารย์สมานสมัคร ส.ส. จึงช่วย

เลือกให้เพราะภรรยาเป็นที่รักเคารพนับถือของลูกศิษย์หลายรุ่น  
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 16.�  กลวิธีการหาเสียง 

ในการหาเสียงของนายอันธีร์น้ัน คูแ่ข่งคือกลุ่มอังกินันทน์ 

โดยเฉพาะในขณะนั้นนายปิยะมีอิทธิพล และมีชื่อเสียง ตำรวจ 

ทหาร ข้าราชการในจังหวัดเกรงใจมาก ด้วยความที่นายปิยะได้

ม ีโอกาสเป็นกรรมาธิการงบประมาณและสามารถดึงงบ

ประมาณมาพัฒนาในพื้นที่ได้มาก ทั้งมีลูกน้อง เลี้ยงนักเลง

มาก การหาเสียงต้องมีนักเลง มือปืนติดตาม แต่ภาพของนาย

อันธีร์จะตรงกันข้าม แม้ว่าจะมีผู้คอยติดตามนายอันธีร์พร้อม

อาวุธ แต่นายอันธีร์ จะมีทีมงานคอยประชาสัมพันธ์ว่าที่ต้องมี

ตำรวจ หรือลูกน้อง คอยดูแลติดตามนั้นเนื่องมาจากต้องสู้กับ  

ผู้มีอิทธิพล ดังนั้นเพื่อป้องกันตนเองจึงต้องมีคนคอยคุ้มกันบ้าง 

ซึ่งทำให้ภาพของฝ่ายตรงกันข้ามเป็นลบมากยิ่งขึ้น 

นายอันธีร์มีวิธีการหาเสียงเช่นเดียวกับ ส.ส. ทั่วไปคือ

การเดินพบปะทักทาย ขอเสียงชาวบ้านตามตลาด แต่นาย

อันธีร์จะได้เปรียบคนอื่น เนื่องจากรูปหล่อหน้าตาดี ผิวพรรณดี 

พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้ม สุภาพอ่อนน้อม ดังนั้นเมื่อออกเดินหา

เสียงตามตลาดจะเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากโดยเฉพาะ  

ผู้หญิง อย่างไรก็ตามนายอันธีร์ไม่มีการเปิดเวทีปราศรัยหาเสียง

แต่อย่างใด  

นายอันธีร์ลงสมัครสังกัดพรรคราษฎร ในการหาเสียงจะ

หาเสียงคนเดียว ผู้ร่วมพรรคจะเป็นไม้ประดับเท่านั้น แตกต่าง

จากกลุ่มอังกินันทน์ ที่จะหาเสียงเป็นพวง มีโปสเตอร์หาเสียง 

รถตระเวนประกาศหาเสียงเช่นเดียวกับผู้สมัครรายอื่นๆ นาย

อันธีร์จะมีทีมงานที่วางแผนกลยุทธ์การหาเสียงตามพื้นที่ชนบท
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เช่นเดียวกับของกลุ่มอังกินันทน์ ในเรื่องของการสัญญาว่าจะ

สร้างหรือจัดหาสาธารณประโยชน์ที่จำเป็นให้ทั้งขณะกำลังหา

เสียงและเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว แต่มีกลยุทธ์ที่แยบยลกว่า เช่น

ถ้ามีการขอดินลูกรังไปถมทำถนน 20 คัน เมื่อนำไปให้ 2-3 คัน

แล้ว จะมีการดักยิงรถบรรทุกดินลูกรังที่จะนำมาถมถนนนั้น   

ดังนั้นก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดนำดินลูกรังมาถมตามที่

ได้สัญญาไว้ หรือชาวบ้านขอศาลาพักในพื้นที่ ก็จะมีนักเลง

เข้าไปข่มขู่ชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านเกิดความกลัว แล้วมีทีมงาน

ออกข่าวตามว่าการขัดขวางการทำประโยชน์เหล่านี้เป็นฝีมือ

ของฝ่ายตรงกันข้าม หรือ โปสเตอร์หาเสียงของนายอันธีร์ โดย

พ่นสีทับบ้าง มีการเขียนรูปหรือตัวหนังสือว่าตาย โปสเตอร์โดน

ฉีกทำลาย และการออกข่าวว่านายอันธีร์จะถูกลอบยิงวันนั้น 

วันนี้บ้าง โดยเป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามต้องการเก็บนายอันธีร์ไม่

ต้องการให้ได้รับเลือกตั้ง เหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มความเห็นใจ

ให้แก่นายอันธีร์ทั้งสิ้น  

มีการแบ่งทีมงานโดยจะแยกไปทำงานบ้าง หรือไปพร้อม

กันนายอันธีร์บ้าง เพื่อประชุมคนในหมู่บ้าน และระดมความคิด

ว่าต้องการอะไร และเข้าไปหาหัวคะแนน ผู้นำในพื้นที่ สัญญา

และร ับปากว ่าเม ื ่อได ้ร ับตำแหน ่งแล ้ว จะช ่วยเหล ือด ึง  

งบประมาณมาให้ตามที่ประชาชนต้องการ เช่นถนน ทางเข้า

หมู่บ้าน หรือแม้แต่การสัญญาถึงเรื่องการโยกย้ายตำแหน่ง การ

จะให้รางวัลกับหมู่บ้านที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด  

ในส่วนของครอบครัวนั้นมีส่วนในการช่วยหาเสียง โดย

นายอันธีร์มีบุตรสาวที่อยู่ในวัยเด็ก ถึง 4 คน บุตรสาวทั้ง 4 คน
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จะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปตามบ้านต่างๆ ในเขตเพชรบุรีเพื่อขอ

เสียงให้บิดา ใครได้รับโทรศัพท์จากบุตรสาวนายอันธีร์ต่างก็

กล่าวถึงความน่ารักน่าเอ็นดูของบุตรสาวนายอันธีร์ ที่หาเสียง

ด้วยวิธีนี้ ทั้งยังเป็นการลบภาพอิทธิพลเพิ่มภาพพจน์ความเป็น

ครอบครัวของนายอันธีร์ยิ่งขึ้น ด้วยกลวิธีการหาเสียงดังกล่าว 

ทำให้นายอันธีร์ได้รับการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2529 แต่เมื่อสมัครอีก

ครั้งใน พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคราษฎรคู่กับนายเพิ่มพล พลบุตร 

บิดาของนายอลงกรณ์ กลับสอบตกซึ่งอาจเนื่องมาจาก หลัง

จากได้รับการเลือกตั้งแล้ว บทบาททางการเมืองของนายอันธีร์

ไม่ปรากฏ (ทัศกมล โอบอ้อม, สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2552)   

ผู้เอาใจช่วย และผู้ที่หวังว่าจะได้ประโยชน์จากนายอันธีร์ผิดหวัง 

ในส่วนตัวของนายอันธีร์เองน้ันให้ความเห็นว่า ตนเองไม่เต็มที่กับ

การหาเสียง และใจจริงก็ไม่ต้องการเล่นการเมืองอีกต่อไปแล้ว 

เนื่องจากการเล่นการเมืองทำให้ฐานะทางการเงินทรุดลง แม้จะ

มีทุนทรัพย์บางส่วนจากพรรคมาช่วยเหลือก็ตาม เพราะไม่มี

เวลาให้กับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ บางกิจการต้องล้มเลิกไปเพราะ

หากทำต่อไปด้วยกิจกรรมทางการเมืองอาจจะถูกลูกน้อง  

โกงเอาได้ และการเข้ามาเล่นการเมืองก็ทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่

ร ่อยหรอลงไปมาก เพราะต้องหมดไปกับการช่วยงานสังคม   

การช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องส่วนตัว และส่วนรวม อาจทำให้

ทรัพย์สินที่มีอยู ่หมดไปได้ (อันธีร์ อักษรนันทน์, สัมภาษณ์,   

26 กรกฎาคม 2552) 

หลังจากสอบตกในการลงสมัครรับเลือกตั้งใน ปี พ.ศ. 

2531 แล้วนายอันธีร ์ไม ่ได้ลงเล่นการเมืองอีกเลยรวมทั ้ง

การเมืองท้องถิ่นด้วย แต่ได้ช่วยเหลือเมื่อนายอลงกรณ์ลงสมัคร
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รับเลือกตั้ง ส.ส. ใน ครั้งแรกๆ นายอลงกรณ์ เป็นบุตรชายของ

นายเพิ ่มพล พลบุตร ซึ ่งสนิทสนมกับนายอันธีร ์ตั ้งแต่เล่น

การเมืองในเวทีเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยกัน โดยช่วยฝากฝัง  

นายอลงกรณ์กับผู้ที่เคยสนับสนุนตน  

ปัจจุบันนายอันธีร์ ประกอบธุรกิจซื้อขายที่ดิน มีกิจการ

บ่อลูกรัง รับถมที่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อำเภอปราณบุรี 

และสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันว่าจะไม่ลงเล่น

การเมืองอีกเพราะต้องการทำธุรกิจของตน และไม่อยากวุ่นวาย

กับการเมืองในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า บุตรสาวถึง 

3 คนของนายอันธีร์สมรสกับนักการเมืองท้องถิ ่นในจังหวัด

เพชรบุรี โดยเฉพาะบุตรสาวคนที่ 2 คือนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ 

สมรสกับนายชัยยะ อังกินันทน์ บุตรชายของนายปิยะ อังกินันทน์ 

ซึ่งเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 

ทำให้นางธิวัลรัตน์ต้องช่วยงานการเมืองของสามีซึ่งเป็นนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นที่รู้จักของประชาชน จึงได้

รับการสนับสนุนจากนายปิยะและนายชัยยะสามีให้ลงสมัคร

เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งหลังสุดในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 สังกัดพรรค

พลังประชาชนร่วมทีมเดียวกับนายปิยะ อังกินันทน์ และนาย

ธานินทร์ แสงวณิช (อดีตวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง พ.ศ. 

2549) ไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่ได้คะแนนอันดับมาเป็นอันดับ 4 ชนะ

ทั้งนายปิยะ และนายธานินทร์ ซึ่งนายอันธีร์ได้ลงไปช่วยบุตร

สาวหาเสียงด้วย แม้จะไม่เห็นด้วยกับการลงสมัครรับเลือกตั้ง

ของบุตรสาวก็ตาม  
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17. นายธานี ยี่สาร 

นายธานี ยี่สาร เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2497 เป็นบุตร

ของนายพิน และนางเฉลา ยี ่สาร ได้รับการศึกษาขั้นต้นชั ้น

ประถมศึกษาที ่โรงเรียนท่ายางประชาสรรค์ มัธยมศึกษาที ่

โรงเร ียนอร ุณประดิษฐ ์ ปร ิญญาตร ี ศ ิลปศาสตรบัณฑิต 

(ร ัฐศาสตร์) และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ร ัฐ-  

ประศาสนศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีพี่น้อง 5 คน 

คือ 1) นายชะโลม ยี ่สาร มีอาชีพทนายความ และประกอบ

กิจการค้า ค้าขายเครื ่องสังฆภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา   

ซึ ่งสืบทอดการค้าต่อจากบิดา มารดา 2) นายเฉลิม ยี่สาร มี

กิจการเป็นตัวแทนขายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ห้างหุ้นส่วน

จำกัดเจริญชัย ซึ ่งมี 5 สาขาในจังหวัดเพชรบุรี 3) นายพีระ   

ยี่สาร มีกิจการค้าขายอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการเกษตร 

เช่น รถไถนา เครื ่องฉีดยาฆ่าแมลง 4) นายธานี ยี ่สาร และ   

5) นายไพรัตน์ ยี ่สาร เป็นเจ้าของกิจการค้าขาย อุปกรณ์   

เครื่องมือทางการเกษตรเช่นกัน นายธานีสมรสกับนางทัศนาวดี 

ยี่สาร (นามสกลุเดิม บริสุทธิ์) ไม่มีบุตรด้วยกัน 

นายธานีเริ่มเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดย

ลงสมัครับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ได้รับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาจังหวัดโดยตลอดกระทั่งลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งเมื ่อวันที่ 22 มีนาคม 2535   

ในระหว่างที่เป็นสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบุรีนั้นได้รับเลือกจาก

สมาชิก ฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาจังหวัด 2 สมัย (ธานี   

ยี่สาร, สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2552) 
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นายธานีเป็น ส. ส. จังหวัดเพชรบุรี 5 สมัย ตั้งแต่การลง

สมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2535, 13 กันยายน 2535, 2 กรกฎาคม 2538, 6 มกราคม 2544 

และ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ได้รับเลือกตั้งทุกครั้งที่ลงสมัครรับเลือก

ตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ไม่ได้

ลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรค

ไทยรักไทย จำนวน 111 คน ที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็น

เวลา 5 ปี ตามคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 30 

พฤษภาคม  2550 ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ       

 17.1 เครือข่ายทางการเมือง 

ครอบครัวนายธานีมีรกรากที่อำเภอท่ายางตั้งแต่รุ่นปู่ซึ่ง

อพยพมาจากประเทศจีน และมาได้ภรรยาชาวไทย และทั้งบิดา

และมารดาเป็นชาวอำเภอท่ายาง ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมี

ร้านค้าขาย เครื่องสังฆภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์

เกี่ยวกับการศึกษา ร้านใหญ่ในตลาดท่ายาง ชื่อร้าน “เฉลา

ลักษณ์” ส่วนนายธานีเองระหว่างลงเล่นการเมืองท้องถิ่น และ

เป็น ส.ส. มีกิจการที่ลงทุนร่วมกับพี่น้องคือ ร้านค้าอุปกรณ์

การเกษตร เครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตร เช่น รถไถนา เครื่อง

ฉีดยา เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เป็นต้น โดยที่พื้นฐานอาชีพของ

ประชาชนในอำเภอท่ายาง และอำเภอใกล้เคียงประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ทำให้นายธานีได้รู ้จักกับคนเหล่านี้ ซึ ่งเป็นส่วน

หนึ่งของคะแนนเสียงเมื่อลงลงสมัครรับเลือกตั้ง กล่าวกันว่าใน

พื้นที่ อำเภอแก่งกระจาน (ซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอท่ายาง) และ

อำเภอท่ายาง ในอดีต บางพื้นที่ขาดน้ำเมื่อถึงหน้าแล้ง ทาง
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ราชการไม ่สามารถเข ้าไปบรรเทาความเด ือดร ้อนได ้ท ั ่ว 

ครอบครัวของนายธานี ซึ ่งมีรถบรรทุกน้ำจะเข้าไปให้ความ  

ช่วยเหลือแก่ผู้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเหล่านี้ 

นอกเหนือไปจากนั้นนายธานีเคยร่วมทุนเป็นหุ้นส่วน

ธุรกิจกับนายธานินท์ แสงวณิช อดีตวุฒิสมาชิก ในกิจการ  

โรงโม่หิน และรับระเบิดหิน ที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดราชบุร ี

ประมาณ พ.ศ. 2531-2532 ก่อนลงสมัครรับเลือกตั ้ง ส.ส. 

(ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว) (ธานินท์ แสงวณิช, สัมภาษณ์,   

5 กรกฎาคม 2552) 

ที่สำคัญถือได้ว่าเป็นพื้นฐานคะแนนเสียงของนายธานี

เมื่อเริ่มเล่นการเมือง และทำให้ได้รับการชักชวนให้เล่นการเมือง

คือ บิดาและมารดาของนายธานีที่มีการประกอบกิจการที่ดีและ

มีฐานะ เป็นที่รู้จักของชาวอำเภอท่ายาง ประกอบกับมักจะให้

ความช่วยเหลือในรูปของการบริจาค อุปถัมภ์แก่ทั ้งวัดและ

โรงเรียน จึงมีชื่อเสียงเรื่องความเอื้อเฟื้อ ใจบุญ ช่วยเหลือใน

กิจการสาธารณะ นายธานีได้รับการชักชวน และสนับสนุนจาก

นายธวัช พรสมบูรณ์ศิริ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

ท่ายาง และนายอู๊ด ดุจติปิยะ อดีตกำนันตำบลท่ายาง ให้ลง

สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งสมาช ิกสภาจ ังหว ัด สำหร ับนายธว ัช   

พรสมบูรณ์ศิรินั้น ถือเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่อำเภอท่ายางและ

อำเภอชะอำมาก แต่เนื่องจากตัวนายธวัชเองนั้นมีบิดาเป็นคน

ต่างด้าว จึงสนับสนุนให้นายธานีซึ ่งมีความสนิทสนมกันมา  

ตั้งแต่รุ่นบิดาลงสมัคร ส.จ. แทน ส่วนในเทศบาลตำบลท่ายาง

นั้นก็สนับสนุนเครือญาติของตนเองให้ลงเลือกตั้ง และสามารถ
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มีเสียงข้างมาก ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกระทั่งถึงปัจจุบัน 

ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงนั้น องค์กรส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง คือเทศบาล

ตำบลนายางในเขต อำเภอชะอำ ซึ ่งมีเขตติดต่อกับ อำเภอ

ท่ายาง และเทศบาลเมืองชะอำ เคร ือญาติของนายธว ัช   

เป็นนายกเทศมนตรีทั้ง 2 แห่ง (นางสาวนิตยา พรสมบูรณ์ศิริ 

เป็นนายกเทศมนตรีตำบลนายาง และนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ 

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ) ซึ ่งทั ้ง 3 เทศบาลที่กล่าวถึง 

เป็นเครือข่ายของนายธานีทั้งหมด ด้านเครือข่ายฝ่ายนายอู๊ด 

ดุจติปิยะ อดีตกำนันตำบลท่ายางนั้น มีอิทธิพลต่อกำนัน และ

ผู ้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอท่ายางมากซึ ่งในอดีตนั ้น อำเภอ  

แก่งกระจานในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่ายางด้วย   

ภายหลังในปี พ.ศ. 2531 จึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง 

กิ ่งอำเภอแก่งกระจานและยกฐานะเป็นอำเภอในเวลาต่อมา 

การประชุมร่วมกันทุกเดือนของผู้ใหญ่บ้านและกำนันทำให้ได้

พบปะ และสามารถฝากฝังนายธานีซึ ่งกำนันอู ๊ดสนับสนุน 

ประกอบกับความมีชื่อเสียงในด้านการกุศลของบิดาและมารดา

นายธานี ทำให้ได้การสนับสนุนจากผู้นำในส่วนท้องที่เหล่านี้

อย่างต่อเนื ่องกระทั ่งถึงปัจจุบัน (ธานี ยี ่สาร, สัมภาษณ์,   

6 กรกฎาคม 2552) 

การตัดสินใจลงสมัครับเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกในวันที่ 22 

มีนาคม 2535 เนื่องจากการชักชวนของพลอากาศเอกเกษตร 

โรจนนิล ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น โดยสังกัดในพรรค

สามัคคีธรรม ซึ่งเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับอำนาจของทหาร 

โดยผู้ที่ชักนำให้นายธานีได้รู้จัก และสนิทสนมกับพลเอกเกษตร

ในเวลาต่อมาคือนายธานินท ์แสงวณิช ซึ่งพี่ชายคนหนึ่งของ
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นายธานินท์ คือนายยุทธนาเคยเป็น ส.จ. มาในรุ่นเดียวกับนาย

ธานี และนายธานีเองมีหุ้นส่วนทางธุรกิจร่วมกันกับนายธานินท์ 

พลเอกเกษตรเห็นว่านายธานีมีฐานเสียง และเครือข่ายแน่น

เหนียวโดยเฉพาะในเขตอำเภอท่ายางและอำเภอชะอำจึง

ชักชวนให้ลงสมัคร  

นายธานีนั้นเมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งแรกถือเป็น  

คู่แข่งโดยตรงกับนายปิยะ เพราะฐานเสียงสำคัญที่ทั้ง 2 คนมี

เหมือนกันคือในเขตอำเภอท่ายาง แต่โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยเกิด

ความขัดแย้งกัน การลงสมัครในนามพรรคสามัคคีธรรมที่รู้ว่า

ทหารให้การสนับสนุน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อิทธิพลของนาย

ปิยะในสายตาของประชาชนดูด้อยลงไป ภาพที่ดีของนายธานี

คือไม่มีอิทธิพล มือปืนหรือนักเลงเข้ามาข้องเกี่ยว และมีรกราก

ดั้งเดิมในอำเภอท่ายาง ฐานเสียงโดยเฉพาะในเขตตลาดท่ายาง

และชะอำเป็นคนไทยเชื้อสายจีน มีอาชีพการค้า ซึ่งเป็นคนกลุ่ม

เดียวกับครอบครัวของนายธานี ผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น นาย

ธานีมีคะแนนเสียงลำดับที่ 1 (109,415 คะแนน) ห่างจากลำดับ

ที่ 2 คือนายปิยะมาก (70,723 คะแนน) และเป็น ส.ส.คนแรก

ของเพชรบุรี ที่มีคะแนนเกินหนึ่งแสน นายธานีได้ชื่อว่าไม่เคย

สอบตกเลยถ้าลงสมัครรับเลือกตั้ง และทุกครั้งที่ลงสมัครรับ

เลือกตั้ง คะแนนที่ได้จัดว่าอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามในการ

เลือกตั้งครั้งถัดมา 13 กันยายน 2535 นายธานีได้ร่วมทีมกับ

นายยุทธ โดยสังกัดพรรคชาติพัฒนา และ2 กรกฎาคม 2538 

ร่วมทีมกับนายปิยะ และนายพิเชษฐ สถิรชวาล ลงสมัครสังกัด

พรรคชาติไทย และในการเลือกตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2544 และ 2548 

เมื่อมีการแบ่งเขตนายปิยะซึ่งมีบ้านพักใน อ.ท่ายางอยู่ในเขต 2 
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(อ.ท่ายาง และ อ.ชะอำ) กลับไปลงสมัครับเลือกตั้งในเขต 3 

(อำเภอบ้านลาด อำเภอเขาย้อย และอำเภอหนองหญ้าปล้อง) 

กล่าวกันว่า นายปิยะประเมินแล้วว่าไม่สามารถแข่งขันกับนาย

ธานีได้อย่างแน่นอน จึงต้องหลบสนามไปลงสมัครอีกเขตหนึ่ง 

แต่การเลือกตั้ง 2 ครั้งนี้ นายปิยะก็สอบตกทั้ง 2 ครั้ง 

ฐานเสียงในปัจจุบันของนายธาน ีซึ่งนอกจากต้นทุนทาง

สังคมจากครอบครัว จากผู้มีบารมี ผู้กว้างขวางในอดีตนี้แล้ว 

การมีหัวคะแนนและฐานเสียงที่ต่อเนื่องเป็นผลจากการที่เมื่อได้

เข้ามาสู่การเมืองท้องถิ่นแล้ว นายธานีดำรงตนเป็นผู้ที่สามารถ

พึ่งพาได้ของประชาชน เปิดบ้านพักรับประชาชนตลอดเวลา 

และภายหลังได้รับเลือกตั ้งเป็น ส.ส. และมีตำแหน่งสำคัญ

ทางการเมือง อยู่ในกลุ่ม ส.ส. ที่มีบทบาททางการเมือง ที่รู้จัก

กันดีในชื่อของ ส.ส. กลุ่ม 16 การให้ตามคำขอของประชาชน 

การประสานเรื่องงบประมาณ การให้ความช่วยเหลือส่วนตัว   

ที่เป็นไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทำให้ผูกใจเครือข่ายของ

นายธานีต่อเนื่องตลอดมา 

โดยส่วนตัวแล้วนายธานีเป็นผู้มีบุคลิกภาพเรียบง่าย 

สุภาพ ไม่แสดงตนเป็นเจ้าพ่อ ไม่มีลูกน้องคอยตรวจสอบผู้ที่จะ

มาเข้าพบ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง เข้าพบพูดคุยได้ง่าย 

นายธานียังปฏิบัติตนเรียบง่ายธรรมดากับเพื่อนฝูง คนรู้จักใน

ตลาด และคนทั่วไป การขับขี่จักยานยนต์ไปนั่งเล่นหมากรุก ไป

ร้านกาแฟ กินก๋วยเตี๋ยว เดินตลาดหรือไปไหนมาไหนโดยลำพัง

เป็นภาพที่เห็นได้ปกติแตกต่างจาก ส.ส. คนอื่นๆ ของจังหวัด

เพชรบุรี เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่รู้จักพบเห็น และรับรู้ เกิดความ

ประทับใจ 
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กล่าวได้ว่าปัจจุบันเครือข่ายในส่วนของการเมืองท้องถิ่น

ส่วนใหญ่ในอำเภอท่ายางเป็นเครือข่ายของนายธานี และเป็นที่

รับรู ้กันว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเขตอำเภอ

ท่ายาง 4 คน คือเครือข่ายทางการเมืองของนายธานีที่สนับสนุน

อยู่ รวมทั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งก็สนิท

สนมและเป็นเครือข่ายของนายธานี ส่วนนายธวัช พรสมบรูณ์ศิริ 

ผู้สนับสนุนนายธานีนั้นปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายก-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

เป็นที่น่าสังเกตในประเด็นเกี่ยวกับการสนับสนุนกลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพื ่อประชาธิปไตยที่ชาวตลาดในอำเภอ

ท่ายางให้การสนับสนุน และมีการเปิดเวทีปราศรัยแสดงความ

คิดเห็นของกลุ ่มพันธมิตรฯ หลายครั ้งที ่สนามกีฬาเทศบาล

ตำบลท่ายาง ซึ ่งมีบริเวณใกล้เคียงกับบ้านพักของนายธานี   

ในขณะเดียวกันนายธานีก ็ค ืออดีตกรรมการบริหารพรรค  

ไทยรักไทยและสนับสนุน พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่กลุ ่ม

พันธมิตร ต่อต้าน แต่อย่างไรก็ดีจากการสำรวจพบว่าประชาชน

ในตลาดท่ายางยังให้การสนับสนุนนายธานีอยู่  

นายธานีมีล ักษณะที ่แตกต่างจาก ส.ส. คนอื ่นของ

เพชรบุรีในยุคหลังตั้งแต ่พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา กล่าวคือไม่มี

เครือข่ายเกี่ยวโยงกับกลุ่มอังกินันทน์ แม้จะรู้จักกันจากการเล่น

การเมืองเป็น ส.จ. มาก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าพื้นฐานทางครอบครัว

ต่างกัน และเป็น ส.ส. คนแรกของเพชรบุรีที ่ไม่มีภาพของผู้มี

อิทธิพล ไม่มีลูกน้องล้อมหน้าหลัง มาจากครอบครัวชั้นกลางที่

ประกอบธุรกิจการค้า และมีฐานะในระดับอำเภอ การเล่น

การเมืองของนายธานีเมื่อเริ่มต้นนั้น ครอบครัวและญาติพี่น้อง
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ไม่สนับสนุน เพราะมองนักการเมืองในภาพลบ ไม่อยากให้

เข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากครอบครัวมีพื้นฐานการค้าที่มั่นคงอยู่

แล้ว เห็นว่าควรทำมาหากินค้าขายดีกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องใน

การเมือง แต่นายธานีค่อนข้างมั่นใจในคะแนนเสียง และการลง

สมัครรับเลือกตั้งแต่ละครั้งเป็นการตัดสินใจด้วยตนเองในการ

สังกัดพรรคการเมือง จะพบว่าพรรคไม่มีบทบาทต่อคะแนนเสียง

ของนายธานี แต่เครือข่ายกลุ่ม 16 มีบทบาทในการตัดสินใจ

ของนายธานีต่อการไปสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งหลังจากมีการ

จับกลุ่มเครือข่ายในปี พ.ศ. 2535 ช่วงก่อนการเลือกตั้งแต่ละ

ครั้งเครือข่ายกลุ่ม 16 จะมีการประเมินและคาดการณ์ผลการ

เลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อดูแนวโน้มและทิศทางการเมืองหลังการ

เลือกตั้งก่อนที่จะตัดสินใจในการสังกัดพรรค ซึ ่งกล่าวได้ว่า

พรรคการเมืองหลายพรรคต้องการนายธานีให้เป็นสมาชิกและ

ลงสมัครในนามของพรรค เพราะเมื่อพิจารณาจากคะแนนเสียง

ในการลงเลือกตั้งแต่ละครั้ง มั่นใจได้ว่านายธานีจะได้รับเลือก

แน่นอน (ธานี ยี่สาร, สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2552) 

นอกเหนือจากนี้แล้วนายธานี ยังเป็นตัวอย่างของนัก  

การเมืองที่ขวนขวายหาความรู้ตลอด เมื่อเริ่มเล่นการเมืองลง

สมัคร ส.ส. นั ้น นายธานีมีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยม แต่

ระหว่างนั้นได้ศึกษาต่อกระทั่งจบการศึกษาในระดับปริญญาโท 

และด้วยวุฒิการศึกษา และการช่วยเหลือสนับสนุนทุน และ

อุปกรณ์การศึกษาแก่สถาบันการศึกษาทำให้นายธานีได้รับเชิญ

ไปเป็นกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาหลาย

แห่งในจังหวัดเพชรบุรี เช่น เป็นกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ-

เพชรบุรี 2 วาระ 
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 17.�  กลวิธีการหาเสียง 

นายธานีเคยเว้นวรรคไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ครั้ง

หนึ ่งในการเลือกตั ้งเมื ่อวันที ่ 17 พฤศจิกายน 2539 โดยให้

เหตุผลว่าการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านๆ มาใช้เงินมาก และในปี 

พ.ศ. 2539 หากสมัครรับเลือกตั้งจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงิน 

และที่สำคัญพี่น้องจะต้องเดือดร้อนเพราะตนได้ จึงตัดสินใจ  

ไม่ลงสมัครรับเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น (ธานี ยี ่สาร, สัมภาษณ์,   

6 กรกฎาคม 2552) 

สำหรับการหาเสียงส่วนใหญ่ของนายธานีจะใช้ระบบ  

หัวคะแนน โดยระหว่างการหาเสียงในฤดูกาลเลือกตั้ง ในช่วง

เช้านายธานีจะต้องพบกับหัวคะแนน และผู้ที่มาพบเพื่อช่วยหา

เสียง หรือประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ การรับปากในการ

ให้ความช่วยเหลือเป็นประเด็นหนึ ่งที ่ทำให้ได้คะแนนเสียง   

ซึ่งพบว่านายธานีให้ความสำคัญกับสิ่งที่สัญญาไว้ว่าจะดำเนิน

การให้ ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ประชาชนรู้สึกได้ว่านายธานีจริงใจ 

ไม่โกหก และจะออกเดินหาเสียงไปตามตลาดนัดในช่วงสาย  

ถึงบ่าย ตามพื้นที่ในอำเภอต่างๆ เนื่องจากจะมีคนมากพร้อม

กับแจกบัตรหาเสียงขนาดเล็กเพื่อแนะนำตัว การไปช่วยงานถือ

เป็นเรื ่องสำคัญ งานศพนายธานีจะไปทุกงานถ้าทราบ โดย

เฉพาะการสวดศพตอนหัวค่ำ แต่สำหรับงานเผาศพจะไปเฉพาะ

ที่เชิญมาเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าเจ้าภาพอาจไม่อยากให้ไป แต่

งานสวดศพไปได้เพราะเป็นการแสดงน้ำใจ และแสดงความ

เสียใจ นอกเหนือไปจากนี้แล้ว การหาเสียงของนายธานีจะ

เหมือน ส.ส.คนอื่นคือการใช้โปสเตอร์ติดตามสถานที่ต่างๆ การ
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ใช้รถติดป้ายขนาดใหญ่ มีเครื่องขยายเสียงประกาศไปตลอด

ทางที่รถวิ่ง นายธานีจะไม่ปราศรัย แต่จะเน้นการปรากฏตัวมาก

กว่า การให้หัวคะแนนไปจัดเลี้ยงแล้วไปปรากฏตัว พบพูดจากับ

ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกระทำในระหว่างหาเสียง 

ในการเลือกตั้งครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 นั้น

แม้ว่าจะสังกัดพรรคอยู่ในทีมเดียวกับนายปิยะ และนายยุทธ

ก็ตาม แต่ในการหาเสียงนั้นนายธานีจะหาเสียงเดี่ยว ไม่ได้หา

เป็นทีม เนื่องจากมีฐานเสียงชัดเจนในอำเภอท่ายางและอำเภอ

ชะอำ จึงเน้นการลงพื้นที่ต่างอำเภอออกไป และกล่าวกันว่าใน

การเลือกตั้งใน พ.ศ. 2539 ที่นายธานีไม่ได้ลงเลือกตั้งนั้นเป็นผล

ให้นายพิเชษฐ สถิรชวาล ได้รับเลือกตั้ง หลังจากเคยสอบตก

เมื่อครั้งก่อนหน้านี้  

สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของนายธาน ีและเป็นส่วนที่ทำให้ได้

คะแนนเสียงคือการสนับสนุนการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล 

นายธานีมักจะให้การสนับสนุนในเรื่องทุน อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา

ในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัด โรงเรียนและ

สถานศึกษา โดยเฉพาะในอำเภอท่ายางซึ่งมีชื ่อเสียงในการ

จัดการแข่งขันฟุตบอลมาก ในการสนับสนุนด้านการกีฬานี้ เป็น

ไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะตอนหาเสียงเท่านั้น 

ในยุคแรกๆ ของการหาเสียงและเล่นการเมือง นายธานีมักจะไป

ปรากฏตัวตามงานแข่งวัวลาน (วัวระดอก) ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน  

ที ่เป็นที่นิยมของชาวเพชรบุรีทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่ม 

พร้อมกับมีของรางวัลในการแข่งขันไปมอบให้ด้วย ซึ่งทำให้ได้

คะแนนเสียงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้ชายที่นิยมเล่น
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กีฬาเหล่านี้ ในการแข่งขันกีฬาต่างๆ มักจะมีชื่อของนายธานี

เป็นผู้สนับสนุนของรางวัล เงินรางวัล อุปกรณ์การกีฬาเสมอ  

 17.�  บทบาททางการเมือง 

ในด้านบทบาททางการเมืองนั้น นายธานีจับกลุ่มกับ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอันมาจาก

ความคุ้นเคยเพราะทำธุรกิจร่วมกันมาก่อนบ้าง เช่น นายสรอรรถ 

กลิ ่นประทุม หรือรู ้จักกันเป็นการส่วนตัว เช่น นายไพโรจน ์

สุวรรณฉวี ซึ่งเคยเป็นนายอำเภอท่ายาง และคนอื่นๆ ซึ่งเป็นที่

รู้จักในนามของ ส.ส. กลุ่ม 16 ซึ่งเกิดจากการรวมกันของ ส.ส. 

รุ่นใหม่ ในปี พ.ศ. 2535 โดยส่วนใหญ่เป็น ส.ส. พรรคชาติไทย 

และ พรรคชาติพัฒนา ก่อตั ้งกลุ ่มเมื ่อวันที ่ 16 พฤศจิกายน 

2535 โดยมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ พรรค  

ชาติพัฒนา เป็นแกนนำกลุ่ม บทบาทของ ส.ส. กลุ่ม 16 ท่ีสำคัญ 

คือการเป็นฝ่ายค้านนำทีมค้นหาข้อมูลและอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และรัฐบาลซึ่งขณะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำ 

กรณีการแจกที ่ด ิน สปก.4-01 เมื ่อ พ.ศ. 2538 เป็นผลให้

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง หัวหน้าพรรคพลังธรรม ถอนตัวจากการ

เป็นพรรคร่วมรัฐบาล นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในขณะ

นั้น ต้องประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร นายธานีจัดได้ว่าเป็น

บุคคลที่มีบทบาทในพรรคที่ไปสังกัดตลอดมา และได้รับการ

แต่งตั้งในตำแหน่งทางการเมืองสำคัญดังนี้ เลขานุการรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายสมพงษ์ 

อมรวิวัฒน์) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

���

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม) 

เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื ่อสาร (นายสรอรรถ กลิ ่นประทุม) และผู ้ช ่วยเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม) 

ซึ่งจะเห็นได้ว่านายธานีจะยังผูกพันกับ ส.ส. กลุ่ม16 มาก การมี

ตำแหน่งทางการเมืองยังคงเกี ่ยวพันกับกลุ ่ม ส.ส. ดังกล่าว 

แม้ว ่าในภายหลัง ส.ส. ในกลุ ่มจะแยกย้ายไปอยู ่ในหลาย

พรรคการเมือง สำหรับนายธานีนั ้นได้เข้ามาสังกัดในพรรค  

ไทยรักไทย ต้ังแต่การเลือกต้ังใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงถือว่า ส.ส. กลุ่ม 16 

มาอยู่ในพรรคนี้มากที่สุด และใน พ.ศ. 2548 นายธานีได้รับ  

แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค เป็นผลให้นายธานีต้องยุติ

บทบาททางการเมือง หลังจากการถูกเพิกถอนสิทธิทางการ

เมืองเป็นเวลา 5 ปี ตามคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคการเมือง 

พรรคไทยรักไทย เมื่อ พ.ศ. 2550  

ในปัจจุบันนายธานียังคงมีประชาชนเข้ามาพบเพื่อขอ

ความช่วยเหลือ หรือประสานงานบางเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่จะช่วย

เหลือได้ และไม่ได้ดำเนินการทางการเมืองใดๆ แต่ยังคงพบปะ

ประชาชน ช่วยงานในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้ตัดสินใจว่า

หลังจากหลุดพ้นจากการเพิกถอนสิทธิแล้วจะเล่นการเมือง  

ต่อหรือไม่ (ธานี ยี่สาร, สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2552) 

 

1�. นายอลงกรณ์ พลบุตร 

นายอลงกรณ์ พลบุตร เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2499 

เป็นบุตรของนายเพิ่มพล พลบุตร อดีตเทศมนตรีเทศบาลเมือง
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เพชรบุรี และนางละออ พลบุตร มีพ่ีน้อง 10 คน คือ 1) นายอดุลย์ 

พลบุตร ปัจจุบันเป็นนายอำเภอเมืองยโสธร 2) นางเอื ้อมพร   

พลบุตร 3) นายอติพล พลบุตร อดีตรองนายกเทศมนตรี  

เมืองเพชรบุรี 4) นายอลงกรณ์ พลบุตร 5) นายอรรถพร พลบุตร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่ 7 6) นาง

ปัญจพร โรจน์เจริญ 7) นางอวยพร พลบุตร 8) นางภัทรพร   

สุนทรปกรณ์กิจ 9) นายอิทธิพงษ์ พลบุตร อดีตสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และ 10) นายยอดพล พลบุตร 

นายอลงกรณ์สมรสกับนางคมคาย พลบุตร (นามสกุลเดิม   

เฟื่องประยูร อดีต ส.ส.จังหวัดจันทบุรีพรรคชาติพัฒนา) มีบุตร 

3 คน 

ในด้านการศึกษา นายอลงกรณ์จบช้ันมัธยม จากโรงเรียน 

อรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท รัฐประศาสน-

ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม

หลักสูตรต่างๆ ดังนี้ ประกาศนียบัตรผู้นำนักศึกษานานาชาติ 

กรุงมนิลา ฟิลิปปินส์ / ฮ่องกง ประกาศนียบัตรชั ้นสูงด้าน

สื่อมวลชน สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสื่อมวลชน 

ญี่ปุ่น ประกาศนียบัตรพัฒนาผู้นำแรงงานของสหพันธ์แรงงาน

ระหว่างประเทศมาเลเซีย ประกาศนียบัตรพัฒนาผู้นำการเมือง 

โปรตุเกส  

หลังจากเรียนจบในระดับปริญญาตรี นายอลงกรณ์  

เข้าป่าไปทำงานเหมืองของครอบครัว 1 ปี แล้วกลับกรุงเทพฯ 

เข้าทำงานที่หนังสือพิมพ์เสียงปวงชนแล้วย้ายไปที่หนังสือพิมพ์
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บ้านเมือง และหนังสือพิมพ์แนวหน้า ตามลำดับ ในการทำงาน

ที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านั้น นายอลงกรณ์เป็นผู้ริเริ ่มเปิดหน้า

เศรษฐกิจภาคภาษาไทย และได้ทำหน้าที่หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ 

และบรรณาธิการข่าวในประเทศ ในระหว่างนั้นมีบทบาทร่วมกับ

นักหนังสือพิมพ์ในการยกเลิกมาตรการคุมสื่อตามคำสั่งของ

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 

2519 หรือ ปร.42 และร่วมก่อตั้งสหภาพแรงงานนักหนังสือพิมพ์ 

เป็นเลขาธิการสหภาพคนแรก ระหว่างทำงานหนังสือพิมพ์ได้รับ

เป็นอาจารย์พิเศษของหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้า 

เป็นต้น 

ต่อมานายอลงกรณ์เดินทางไปทำงานด้านอิมพอร์ตเอกซ์

พอร์ตสิ ่งทอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ป ีและกลับมาจัดตั ้ง

บริษัท เทเลเพรส เพื่อผลิตรายการข่าวให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง 

5 และขณะเดียวกันก็รับเป็นรองผู ้อำนวยการหนังสือพิมพ์

ข่าวสด (อลงกรณ์ พลบุตร, สัมภาษณ์ออนไลน์, 20 ตุลาคม 2552) 

นายอลงกรณ์ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี หลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร

ใน พ.ศ. 2534 โดยครั้งแรกในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2535 ไม่ได้รับเลือกตั้ง หลังจากนั้นลงสมัครับเลือกตั้งในวันที่   

13 กันยายน 2535 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 ได้รับเลือกตั้ง

ท้ัง 2 คร้ัง การเลือกต้ังในคร้ังถัดมา 17 พฤศจิกายน 2539 สอบตก 

หลังจากนั้น อีก 3 ครั้งในวันที ่6 มกราคม 2544, 6 กุมภาพันธ ์

2548 และ 23 ธันวาคม 2550 ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ทุกครั้งลง

สมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์  
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นายอลงกรณ์ให้เหตุผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองใน 

พ.ศ. 2535 ว ่า “ต้องการแสดงออกถึงการต่อต้านการ

รัฐประหาร เผด็จการ และต่อต้านระบบอิทธิพล ที่เป็น

อุปสรรคของการพัฒนาเพชรบุรี เพราะเพชรบุรีเป็นเมือง

ท่องเที่ยว แต่ภาพลักษณ์ที่ปรากฏคืออิทธิพล ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการลงทุน ไม่มีใครมาลงทุน สถานประกอบ

การไมม่ ีอตุสาหกรรมไมเ่กดิ” (อลงกรณ์ พลบุตร, สัมภาษณ์, 

21 สิงหาคม 2553) ซึ่ง 2 ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่นาย  

อลงกรณ์ใช้ปราศรัยโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะในการหาเสียง

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 และได้รับเลือกตั้ง หลังจาก

สอบตกในการเลือกตั ้งครั ้งแรกเมื ่อ 22 มีนาคม 2535 ซึ ่งใน  

ขณะนั้นนายอลงกรณ์กล่าวว่าตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งใน

เวลาอันสั้น และมีเวลาหาเสียงประมาณ 40 วันเท่านั้นซึ่งโดย

ส่วนตัวไม่มั่นใจว่าจะได้รับเลือกตั้งเนื่องมาจากตนเองแม้จะเป็น

ชาวเพชรบุรีแต่โดยส่วนตัวแล้วตั้งแต่เด็กไม่ได้รู้จักเพชรบุรีนอก

ไปจากเขตเมืองสักเท่าไหร่ และเมื่อเรียนจบจากชั้นมัธยมแล้ว  

ก็ไปใช้ชีวิตการเรียน และการทำงานอยู่ต่างถิ่นตลอด และนาย

เพิ่มพลผู้เป็นบิดาเองก็เป็นเทศมนตรีในเขตเทศบาลเมืองเท่านั้น 

ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งแรกๆ นั้นนายอลงกรณ์คิดว่าฝ่ายนายปิยะ

และนายยุทธ อังกินันทน์ มองว่านายอลงกรณ์ “ไม่ได้อยู่ใน

สายตา” ส่วนการตัดสินใจลงสมัครับเลือกตั ้งในนามพรรค

ประชาธิปัตย์นั้นเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญขณะนั้นกำหนดไว้ว่า

จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรค และที่สำคัญคือในขณะ

นั้นนายชวน หลีกภัย ซึ่งนายอลงกรณ์ศรัทธาเป็นการส่วนตัว

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ทั้งยังเห็นว่าเป็นพรรคการเมือง
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ใหญ่ที ่เก่าแก่และมีอุดมการณ์ โดยเฉพาะในขณะนั ้นเป็น

พรรคการเมืองที ่แสดงออกถึงการต่อต้านเผด็จการ สำหรับ

นักการเมืองที่นายอลงกรณ์ศรัทธาคนอื่นๆ ได้แก่ ดร. สุรินทร์ 

พิศสุวรรณ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นต้น 

 1�.1 เครือข่ายทางการเมือง 

นายอลงกรณ์เป็น ส.ส. 5 สมัยของเพชรบุรี ซึ ่งในการ

เลือกตั้งครั้งล่าสุด ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จังหวัดเพชรบุรี

มีเขตเดียว นายอลงกรณ์ได้คะแนนมากเป็นประวัติการณ์ถึง 

161,786 คะแนน ที่สำคัญถือเป็นหัวหน้าทีมที่นำผู้สมัครพรรค

ประชาธิปัตย์เข้าสู่สภาได้ทั้งทีม การที่นายอลงกรณ์เข้าสู่สนาม

การเลือกตั้ง ส.ส. นั้นถือเป็นการทำความฝันของบิดาให้เป็นจริง 

เพราะในอดีต นายเพิ่มพล บิดาของนายอลงกรณ์ เคยลงสมัคร

รับเลือกตั้งถึง 3 ครั้ง แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเลย สำหรับนายอลง

กรณ์แล้ว ภาพการเล่นการเมืองจะเป็นภาพที่สามารถแหวก

สนามการเมืองที่เต็มไปด้วยอิทธิพลเข้ามาได้ แต่เป็นที่รู ้กัน

ว่านายอลงกรณ์ กับกลุ่มอังกินันทน์นั้นเป็นเครือญาติกัน กล่าว

คือนางเพื่อม ผู้เป็นย่าของนายอลงกรณ์นั้นเป็นน้องสาวของ

นายทองพูน อังกินันทน ์ผู้เป็นบิดานายภิมุข อังกินันทน์ และ

นางเพื ่อมเป็นพี ่สาวของนายผาด อังกิน ันทน์ ผู ้ เป ็นบิดา  

นายปิยะ และนายยุทธ อังกินันทน์ นางเพื่อมสมรสกับขุนศักดิ์

ดรุณจิตร์ (บุญเพ็ง พลบุตร) มี บุตรด้วยกันทั ้งหมด 5 คน   

นายเพิ ่มพลเป็นบุตรคนโตอายุเพียง 8 ขวบ บิดาก็เสียชีวิต 

ทำให้มารดาคือนางเพื ่อมต้องเลี ้ยงดูบุตรที ่เหลือโดยลำพัง 

แม้ว่าภายหลังจะสมรสใหม่และมีบุตรอีก 3 คนก็ตาม แต่ก็ได้พี่
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น้องที ่ให ้ความช่วยเหลือและอุปการะบุตรของนางเพื ่อม   

โดยเฉพาะนายทองพูนซึ ่งเป็นพี ่ชายร่วมบิดาและมารดา

เดียวกัน และนายผาด น้องชาย นางเพื่อมถือเป็นญาติผู้ใหญ่

ของทั้งสองตระกูลที่อายุยืนมากคนหนึ่งและเป็นที่เคารพรักและ

นับถือจากคนทั้งสองตระกูล ดังนั้นนายเพิ่มพลจะเติบโตร่วมกัน

มากับนายภิมุข นายปิยะ และนายยุทธ รวมถึงเคยลงทุนทาง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างร่วมกันด้วย นายเพิ่มพลเป็นสมาชิกสภา

เทศบาลในกลุ่ม “ผาด” ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 พร้อมกับนายยุทธ 

และ พ.ศ. 2519-2526 มีตำแหน่งเป็นเทศมนตรี ในขณะที่นาย

ยุทธ น้องชายเป็นนายกเทศมนตรี เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

ครั้งสุดท้ายที่ลงคือการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2531 ร่วมทีมกับนาย

อันธีร์ อักษรนันทน์ สังกัดพรรคราษฎร ได้คะแนนเป็นอันดับ 5 

เกือบสี่หมื่นคะแนน (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเพิ่ม

พล พลบุตร, 2536, น. 23) และเมื่อนายอลงกรณ์ลงสมัครรับ

เลือกตั้ง นายเพิ่มพลเป็นผู้นำในการหาเสียง 2 ครั้งแรกก่อนที่

จะเสียชีวิตในปลายปี พ.ศ. 2535 ทันที่จะได้เห็นนายอลงกรณ ์

ได้เข้าสู ่สภาผู ้แทนฯ กล่าวกันว่านายเพิ ่มพลนั้นเมื ่อยังเล่น

การเมืองท้องถิ่นอยู่นั้นเสียงดีมากในเขตเทศบาลเมือง น่าจะ

เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของนายยุทธในตำแหน่งนายกเทศมนตรีได้ 

แต่ด้วยความแยบยลทางการเมืองของนายยุทธที ่สามารถ

ประสานให้นายเพิ่มพลมาอยู่ในทีมได้ทำให้ไม่ต้องมีคู่แข่ง  

เครือข่ายทางการเมืองท้องถ่ินของนายอลงกรณ์ ท่ีสำคัญ 

ส่วนหนึ่งมาจากบรรดาพี่น้องของตนที่อยู่ในองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ นายอติพล พลบุตร พี่ชายเป็นสมาชิก

สภาเทศบาลเมืองเพชรบุร ีภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายก
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เทศมนตรี นายอรรถพร พลบุตร น้องชายอีกคนเป็นสมาชิกสภา

จังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายอิทธิพงษ์ 

พลบุตร เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายยอดพล 

พลบุตร เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการ

เลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2551  

อย่างไรก็ตามการเล่นการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มพี่น้อง  

พลบุตรนี้ กล่าวได้ว่าเป็นรองต่อกลุ่มอังกินันทน์ โดยเทศบาล

เมืองเพชรบุรี ที ่นายยุทธเป็นนายกเทศมนตรี และองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด มีนายชัยยะ อังกินันทน์ บุตรชายนายปิยะ

เป็นนายก อบจ. ซ่ึงในภายหลังกลุ่มพลบุตร ประกาศข้ึนมาแข่งขัน 

อย่างชัดเจนทั้ง 2 แห่ง โดยนายอติพล ประกาศตัวตั้งทีมแข่งขัน

กับนายยุทธในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมื่อ 

9 มีนาคม 2551 และพ่ายแพ้การเลือกตั้ง ส่วนนายอิทธิพงษ์   

พลบุตรตั้งทีมประชาธิปัตย์ขึ้นแข่งขันกับนายชัยยะ อังกินันทน์ 

ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมื่อ 20 เมษายน 2551 ซึ่งก็พ่ายแพ้เช่นกัน  

ในการเลือกตั้ง ส.ส. 2 ครั้งแรกนั้น นายอลงกรณ์ยังไม่มี

เครือข่าย หัวคะแนน และฐานเสียงเป็นของตนเองแต่มีภาพของ

นักการเมืองแนวใหม่ที่แตกต่างจากนักการเมืองที่มีอยู่เดิม เป็น

นักการเมืองที ่มีความรู ้ สุภาพ และสามารถปราศรัยบนเวที

ปราศรัยได้อย่างมีหลักการ เมื่อได้รับเลือกในการเลือกตั้งใน 

เดือนกันยายน 2535 แล้ว นายอลงกรณ์เริ ่มสร้างเครือข่าย

การเมืองโดยวิธีการจัดตั ้ง และสร้างสมาชิกพรรคโดยออก

พบปะประชาชนอย่างสม่ำเสมอ โดยวิธีการพูดคุยกับชาวบ้าน 
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นำเสนอตัวเอง นำเสนอนโยบายและอุดมการณ์ของพรรค ซึ่ง

นายอลงกรณ์จะหาเวลาว่างไปนั่งพูดคุยในลักษณะวงสนทนา 

รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านใน

พื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม

ซึ่งหลังจาก พ.ศ. 2535 แล้วมองเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 

2540 จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวซึ่ง

อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม เป็นพื้นที่ลงสมัครรับเลือก

ตั้งของนายอลงกรณ์ การลงพบปะพูดคุยดังกล่าวในครั้งแรกๆ 

จะพยายามเข้าไปตั้งวงสนทนากับกลุ่มคน หรือบุคคลที่เป็น

สมาชิกของตระกูลใหญ่ มีญาติพี่น้องมาก ซึ่งจะทำให้ชาวบ้าน

เหล่านั้นรู้สึกว่าเข้าถึง ส.ส. ได้ง่ายและเกิดความภูมิใจที่ ส.ส. 

เห็นถึงความสำคัญของความคิดของชาวบ้าน จนชาวบ้านเกิด

ความศรัทธาในแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ สมัครเป็น

สมาชิกพรรค ซึ่งจะมีแกนนำจำนวนหนึ่งที่เป็นสมาชิกพรรคนี้ 

เป็นบุคคลที่ได้ร่วมรับฟังและมีความสามารถถ่ายทอด นำเสนอ

นโยบาย แนวทางของพรรค ก็จะนำเสนอต่อเนื่องไปในกลุ่ม

เพื่อน ญาติพี่น้องและลูกหลาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง

สมาชิกพรรคให้มากขึ ้นด้วย และสามารถจัดตั ้งเป็นศูนย์

ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ประจำตำบลได้ โดยก่อนที่จะ

จัดตั้งได้นั้นเป็นเรื่องยากมาก ในการที่จะทำให้ชาวบ้านลุกขึ้น

มาประกาศตัวว่าสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และเอาบ้านพัก

ของตนเป็นศูนย์ประสานงานของพรรค อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน

ศูนย์ประสานงานพรรคนี้มีอยู่ในทุกตำบลของอำเภอเมือง และ

อำเภอบ้านแหลมในส่วนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 เดิม และอยู่ใน

ความดูแลและการประสานงานของนางอวยพร พลบุตร น้อง
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สาวคนหนึ่งของนายอลงกรณ์ พลบุตร มีสมาชิกพรรคอยู่ทั่วทั้ง

จังหวัดประมาณ 20,000 คน ในจำนวนนี้มีสมาชิกพรรครุ่นเก่า

แก่ตั้งแต่สมัยนายอุดม ผาสุก ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์คน

แรกในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2518 อยู่ประมาณ 200-300 

คน ซึ่งสมาชิกเหล่านี้ เมื่อถึงฤดูกาลหาเสียงเลือกตั้ง จะมาร่วม

หาเสียงเลือกตั้งกับผู้สมัครของพรรคด้วย ส่วนศูนย์ประสานงาน

พรรคประชาธิปัตย์ประจำตำบล ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือบ้านพักของ

ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกพรรคในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงาน

ระหว่างชาวบ้านกับพรรค รับเรื่องราวร้องทุกข์ ความเดือดร้อน 

ความต้องการ แล้วนำเสนอต่อสาขาพรรคของจังหวัด จากนั้น

ในนามสาขาพรรคก็จะดำเนินการประสานกับหน่วยงานราชการ 

เพื่อติดตามช่วยเหลือ โดยการประสานงานต่างๆ เหล่านี้ จะมี

เอกสารติดต่อบอกกล่าวกลับไปยังหน่วยงาน หรือบุคคลที ่

ร้องขอมาโดยติดต่ออย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะสามารถช่วยได้หรือ

ไม่ก็ตาม เอกสาร ภาพถ่ายเหล่านี้จะมีการรวบรวมเก็บอย่าง

เป็นระบบ ซึ่งจะมีผลต่อการหาเสียงและบอกกล่าวกับประชาชน 

ถึงผลงาน และการพยายามประสานงานของพรรคให้แก่

ประชาชนได้รู้โดยเฉพะเมื่อมีการเลือกตั้ง ผลงานเหล่านี้จะถูก

ยกมานำเสนอ แล้วจัดเป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานของนาย  

อลงกรณ์และพรรคประชาธิปัตย์ และถือได้ว่านายอลงกรณ์เป็น 

ส.ส. คนแรกของเพชรบุรี ที่ประชาสัมพันธ์ผลงานในลักษณะ

ป้ายที่จัดทำขึ้นโดยสมาชิกพรรคในตำบลว่าขอขอบคุณ ส.ส.   

อลงกรณ์ในการประสานงานก่อให้เกิดสิ่งก่อสร้างหรือผลงาน

อื่นๆ และนอกจากนั้นแล้ว สาขาพรรคจังหวัดเพชรบุรีจะเข้าไป

ช่วยประสานงาน และมีการจัดกิจกรรม “ประชาธิปัตย์พบ
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ประชาชน” ในทุกตำบลที่มีศูนย์ประสานงานพรรคอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่มีความต่อเนื่องและสร้าง

ความมั่นใจ ความภูมิใจแก่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ในตำบล 

(อติพล พลบุตร, สัมภาษณ์, 22 ตุลาคม 2552 และอวยพร   

พลบุตร, สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2552) 

กลไกการสร้างเครือข่ายของพรรคอีกด้านคือ การสร้าง 

“ยุวประชาธิปัตย์” โดยเป็นการดำเนินการตามกำหนดการ

ของพรรค สำหรับการอบรมยุวประชาธิปัตย์ในจังหวัดเพชรบุรี  

ที่จัดขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลาย และ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ประมาณ 60 คน ซึ ่งท ี ่ผ ่านมา

โครงการยุวประชาธิปัตย์ เพิ่งเริ่มดำเนินการในจังหวัดเพชรบุรี

คร ั ้งแรกเมื ่อเดือนธันวาคม 2551 และในส่วนตัวของนาย  

อลงกรณ์เองนั้นด้วยความที่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพูด 

และการนำเสนอ จึงมักได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษาเพื่อเป็น

วิทยากรอยู่อย่างสม่ำเสมอ นายอลงกรณ์จะให้ความร่วมมือ

ด้วยดี  

 1�.� กลวิธีการหาเสียง 

ในการหาเสียงเลือกตั้งของนายอลงกรณ์ และทีมงานใน

การเลือกตั้งครั ้งแรกๆ นั้นนายอลงกรณ์ใช้วิธีการลงพื้นที่ใน

ลักษณะเดียวกับนายอภิชาติ สุภาแพ่ง คือการไปปรากฏตัว  

ในงาน ไปพบปะพูดคุย และถ้ามีโอกาสก็จะขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอ

ตนเอง นำเสนอนโยบายของพรรค แต่ข ้อแตกต่างที ่นาย  

อลงกรณ์แตกต่างจาก ส.ส. คนอื่น คือการช่วยงานด้วยเงิน   

ซึ่งถือได้ว่านายอลงกรณ์เป็น ส.ส. ที่ชาวบ้านนำมาพูดถึงว่า  
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ช่วยงานเพียง 100-200 บาท บางครั้ง อาจช่วยเพียง 50 บาท

เสียด้วยซ้ำ (สุรพล นาคนคร, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2552 และ

อติพล พลบุตร, สัมภาษณ์, 22 ตุลาคม 2552) ส่วนการเข้าไป

จับกลุ ่มวงสนทนา ก็เป็นกลยุทธ์การเข้าถึงอีกประการหนึ ่ง 

กล่าวกันว่านางละออ พลบุตร มารดาของนายอลงกรณ์นั้นเป็น

ส่วนสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มชาวบ้านที่เป็นผู้หญิง โดยในงาน

ต่างๆ ที่มีการทำอาหาร นางลออเข้าถึงอย่างสนิทสนมตั้งแต่

สมัยช่วยสามีหาเสียง (ป ้อม กิมว ังตะโก, ส ัมภาษณ์, 25 

พฤษภาคม 2552) ซึ ่งนายอลงกรณ์ก็ใช้วิธีการเข้าถึงก้นครัว  

เช่นนี้ด้วยเช่นกัน  

ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกๆ ที่นายอลงกรณ์ลงเลือกตั้ง 

การปราศรัยจุดย่อยๆ ในทุกตำบล ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะ

สามารถเข้าถึงประชาชนได้ และไม่ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดจะ

ประสบความสำเร็จ และสามารถปราศรัยปูพรมได้อย่างทีมของ

นายอลงกรณ์ ซึ ่งโดยตัวของนายอลงกรณ์เองแล้ว เป็นผู ้มี  

ความสามารถในการนำเสนอ พูดเก่ง และจุดเด่นของเนื้อหา

การปราศรัยที่นอกจากจะกล่าวถึงนโยบายและผลงานพรรค   

นำเสนอตัวเอง และในการเลือกตั้งครั้งหลังกล่าวถึงผลงานของ

ตนเพิ ่มขึ ้น คือการปราศรัยโจมตีเจ้าพ่อที ่มีอิทธิพลในเมือง

เพชรบุรี ซึ่งหมายถึงกลุ่มอังกินันทน์โดยกล่าวว่าถ้าเมืองเพชร

จะพัฒนาจะต้องปราศจากเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพล การมีเจ้าพ่อทำให้

เมืองเพชรไม่พัฒนาเสียที ซึ่งการโจมตีอย่างชัดเจนเช่นนี้ถือเป็น

มิติใหม่ของผู ้สมัครในเพชรบุร ี และแสดงให้เห็นถึงความ  

กล้าหาญ กล้าพูด โดนใจประชาชนที่มีความรู้สึกต่อต้านและ

เบื่อหน่ายเจ้าพ่อ ผู้มีอิทธิพล โดยงานการปราศรัยนี้เป็นงาน
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ถนัดของนายอรรถพร พลบุตร น้องชายคนหนึ ่งของนาย  

อลงกรณ์ ซึ่งมีประสบการณ์การเป็นนักปราศรัยมาตั้งแต่สมัย

เป็นวัยรุ่น เคล่ือนไหวต่อต้านในหลายเหตุการณ์ (สุรพล นาคนคร, 

สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2552) 

ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งของนายอลงกรณ์ นอกจากการ

ปราศรัยย่อยแล้ว จะมีการจัดปราศรัยใหญ่จากพรรคประมาณ 

2 ครั้ง ครั้งแรกในช่วงต้นเพื่อเปิดตัวผู้สมัคร และครั้งที่สองใน

ช่วงปลายก่อนการเลือกตั ้งประมาณ 2 วัน โดยแกนนำของ

พรรคจะมาปรากฏตัว และช่วยปราศรัยด้วย ส่วนหัวหน้าพรรค

จะมาทุกครั้งซึ่งถ้ามาปราศรัยไม่ได้ ก็จะมาปรากฏตัว และขึ้น

รถแห่รอบตลาดเมืองเพชรบุรีอย่างน้อย 1 วัน และร่วมกล่าว

ปราศรัยบนรถ ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

2550 เพชรบุรีถือเป็นฐานใหญ่ในภาคกลางหวังผู้สมัครจะได้รับ

เลือกตั้งทั้งหมด แกนนำสำคัญในพรรคมาร่วมปราศรัยใหญ่ทั้ง 

2 ครั้ง เช่น นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 

นายสุวโรช พะลัง นายสัมพันธ์ ทองสมัคร นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

หัวหน้าพรรค และบุคคลที่เรียกความสนใจที่สุดคือนายชวน 

หลีกภัย ซึ่งมาขึ้นขบวนรถแห่หาเสียงด้วย การปราศรัยใหญ่ของ

พรรคและการมาปรากฏตัวของแกนนำพรรคนี้มีผลต่อการสร้าง

ความมั่นใจ ต่อกำลังใจ และสร้างความฮึกเหิมให้แก่สมาชิก

พรรคในจังหวัดซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญ  

สื ่อประชาสัมพันธ์ที ่มีผลต่อคะแนนเสียงมากคือ สื ่อ  

สิ่งพิมพ์ ซึ่งแตกต่างจากผู้สมัครรายอื่นเนื่องจากที่จะเป็นบัตร

แนะนำตัวขนาดเล็ก แต่ของนายอลงกรณ์จะทำออกมาเป็น
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ฉบับลักษณะเดียวกับหนังสือพิมพ์ แต่มีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย 

ออกมาในรูปของ “สารประชาธิปัตย์” เฉพาะกิจที ่จังหวัด

เพชรบุร ี โดยจะมีเนื ้อหา 2 ส่วน คือส่วนที ่เป็นผลงานของ  

พรรค และส่วนที่เป็นผลงานและการทำงานของนายอลงกรณ์ 

ตลอดจนกิจกรรม ความเคลื ่อนไหวในการเข้าไปเป็น ส.ส.   

รวมทั้งบทสัมภาษณ์นายอลงกรณ์ และมีรูปผู้สมัครรายอื่นของ

พรรคร่วมด้วย สิ่งพิมพ์นี้จะออก 2 ฉบับๆ ละช่วง ในช่วงแรก   

1 ฉบับ และช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งอีก 1 ฉบับ 

โดยฉบับท้ายจะเป็นการแก้ข่าวจากการโจมตีจากผู ้สมัคร  

รายอื่น หรือข่าวลือเพื่อโจมตีทั้งหลาย ซึ่งกล่าวได้ว่าสื่อดังกล่าว

มีผลต่อคะแนนและการตัดสินใจของประชาชนชนมาก เพราะ

เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 

ในด้านการวางแผนการหาเสียงนั้น ถือว่าสาขาพรรค

วางแผนงานได้อย่างเป็นระบบมากโดยเฉพาะการหาเสียงใน

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 กล่าวคือในการหาเสียง

ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ผู้ที่วางแผนหลักในการหาเสียงของ

พรรคประชาธิปัตย์ คือนายอลงกรณ์ สมาชิกพรรคอาวุโสใน

จังหวัดเพชรบุรีที ่มีบทบาท และพี่น้อง โดยจะกำหนดตาราง

เวลางาน และแบ่งพื้นที่ให้แก่สมาชิกพรรคที่เข้ามาช่วยหาเสียง

อย่างชัดเจน อันเป็นผลจากการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที ่มา

อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารและแบ่งทีมหาเสียงดังนี้ 

1. ทีมจรยุทธ์ จะประกอบไปด้วยสมาชิกพรรคที่มีญาติ

พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงมากในพื้นที่ ชำนาญพื้นที่ ซึ่งคล้าย

ระบบหัวคะแนนโดยจะเข้าไปทำพื้นที่ในลักษณะพูดคุยหาเสียง
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ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งสมาชิกที่อยู่ในทีมนี้จะมีความ

ชำนาญในการพูดจาโน้มน้าวใจ  

2. ทีมยุทธศาสตร์ ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมี 6-8 ทีม 

แต่ละทีมจะประกอบด้วยสมาชิกพรรค 3-5 คน ในแต่ละวัน

สาขาพรรคจะกำหนดให้แต่ละทีมดูแลในพื ้นที ่ 3-5 ตำบลมี

ตารางเวลาชัดเจน ส่วนใหญ่ผู้อยู่ในทีมยุทธศาสตร์นี้จะต้องมี

ความสามารถในการปราศรัยเพื ่อนำเสนอนโยบายพรรค   

ตัวบุคคล และเรียกร้องความสนใจให้คนมาฟังปราศรัยที่ทีมจะ

ต้องจัดปราศรัยวนเวียนอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ แล้วทีมผู้สมัคร

จะมาปราศรัยซ้ำอีกครั ้งในตอนสาย ตอนบ่าย และตอนเย็น

ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ 

3. ทีมผู้สมัคร สาขาพรรคจะกำหนดตารางเวลาอย่าง

แน่นอนในการทำกิจกรรมหาเสียงในแต่ละวัน เริ่มจาก ช่วงเช้า

ที่ต้องพยายามให้ผู้สมัครทั้ง 3 คน รวมทั้งผู้สมัครสัดส่วนคน

หนึ่งคือนายอรรถพร พลบุตร เดินทางไปหาเสียงได้พร้อมกัน 

โดยเดินตามตลาดนัดในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะวางตารางเวลาโดย

คำนึงถึงเส้นทาง และระยะทางที่จะต้องได้หลายตลาดด้วย ช่วง

สายจะเดินทางไปด้วยรถยนต์เพื่อพูดโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

หาเสียงบนรถตามพื้นที่ที่ทีมยุทธศาสตร์มาลงพื้นที่ไว้ก่อนหน้า

นี้แล้วในวันนั้นๆ ตอนเที่ยง ผู้สมัครอาจจะต้องแยกย้ายกันไป

ถ้ามีงานเลี้ยง ซึ่งได้แก่งานแต่งงาน งานบวช ขึ้นบ้านใหม่ แต่

ถ้าอยู่ในวิสัยที่ไปด้วยกันได้ก็จะไปพร้อมกัน ช่วงบ่าย ไปตาม

หมู่บ้านตำบลที่ทีมยุทธศาสตร์ได้ไปทำพื้นที่ไว้แล้วเช่นเดียวกับ

ช่วงสาย แล้วช ่วงบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี ่ โมง ไปตามงาน
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ฌาปนกิจศพ ซึ่งอาจต้องแยกย้ายกันไปเช่นกัน เพื่อให้ได้ครบ

ทุกงาน หลังจากนั้นช่วงเย็นจะเดินตามตลาดนัดในพื้นที่ แล้ว

จะขึ้นเวทีปราศรัยในจุดย่อยที่ได้กำหนดไว้อย่างน้อยวันละ   

2 เวที แล้วช่วงหัวค่ำเข้างานศพ งานเลี้ยงแต่งงาน ฯลฯ ต่างๆ 

หลังจากประมาณ 3 ทุ่มไปแล้วจะมีการนัดพูดคุยกับชาวบ้าน 

โดยสมาชิกพรรคเป็นผู้ประสานงาน ในลักษณะจับเข่าคุย กลาง

หมู่บ้าน ศาลาวัด ศาลาประชาคมบ้าง ซึ่งถือเป็นยุทธวิธีที่ได้ผล 

เพราะได้สร้างความใกล้ชิดกับประชาชน โดยประชาชนมักจะ

นำปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการมาถ่ายทอดให้ฟัง  

4. ทีมพิเศษ เป็นทีมเสริมมีหน้าที่เบ็ดเตล็ด เช่นสำรวจ

ตรวจตราป้ายหาเสียง โปสเตอร์หาเสียง ว่าเกิดความเสียหาย 

ล้ม ฉีกขาด จะคอยซ่อมแซม และเสริมในส่วนบกพร่อง รวมไป

ถึงการร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ในการกระจายสื่อประชาสัมพันธ์ 

“สารประชาธิปัตย์” ซึ่งจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ 

5.  ทีมอุปกรณ์ มีหน้าที ่ดูแลขนย้ายเวที เครื ่องเสียง 

เก้าอี้ และอุปกรณ์ในการปราศรัย 

     ในการหาเสียงของนายอลงกรณ์นั้น มีประเด็นที่โดน

โจมตีจากฝ่ายตรงข้ามว่า “แกล้งจน” ซึ่งมักจะมีการพูดถึงใน

กลุ่มชาวบ้านและฝ่ายตรงข้าม เนื่องมาจากการที่มีคนไปพบ

เจอว่านายอลงกรณ์นั่งรถเบนซ์มาจากกรุงเทพฯ แล้วมาเปลี่ยน

รถกลางทางแถบอำเภอเขาย้อยก่อนที่จะลงพื้นที่ ที่กระทำเป็น

ประจำในช่วงหาเสียง และขณะเป็น ส.ส. โดยจะลงพื้นที่ในทุก

วันหยุด ในเรื่องนี้นายอลงกรณ์กล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดา และ

คิดว่าเป็นประเด็นที่สร้างขึ้นมาเพื่อโจมตี ซึ่งในความเป็นจริง
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การลงพื้นที่ที่ถนนหนทางยังไม่ดี ทุรกันดารเป็นปกติที่จะต้องใช้

รถที่สมบุกสมบัน และการที่มีรถเบนซ์สักคันไม่ใช่เรื่องการแสดง

ถึงความร ่ำรวยหร ือยากจนอย่างใด (อลงกรณ์ พลบุตร, 

สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2553)  

ในการหาเสียงเลือกตั้งของนายอลงกรณ์นั้น กล่าวได้ว่า

พี่น้องทุกคนที่อยู่ในวิสัยที่สามารถลงพื้นที่ช่วยหาเสียงได้มา

ช่วยหาเสียง และสามารถพูดปราศรัยได้ทุกคน ซึ่งจะแบ่งไปอยู่

กับในทีมที่มีรถปราศรัยหาเสียง      

 1�.� บทบาททางการเมือง 

นายอลงกรณ์นับเป็น ส.ส. ที่มีบทบาทโดดเด่นมากของ

จ ังหว ัดเน ื ่องจากม ีบทบาททางการเม ืองมากมาย และ

ประชาสัมพันธ์ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเคย

ทำงานในแวดวงสื่อมวลชน การทำงานของนายอลงกรณ์จึงมัก

จะเป็นข่าวเผยแพร่ต่อสื่อสารมวลชนอย่างสม่ำเสมอไม่ขาด

ระยะ ความสามารถเชิงสื่อ การปราศรัย และด้วยบุคลิก ทำให้

นายอลงกรณ์มีบทบาทในพรรคตามลำดับ ในการได้รับเลือกใน

ครั้งแรกๆ มีบทบาทในฐานะ ส.ส. ที่มีบทบาทในการอภิปรายใน

สภาอย่างต่อเนื ่อง และได้รับตำแหน่ง มีบทบาทสำคัญ คือ   

(ณภัทร คุ้มชินโชติ, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 20 ตุลาคม 2552) 

พ.ศ. 2539-2540 เป็นเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านคือ นาย

ชวน หลีกภัย  

พ.ศ. 2541-มกราคม 2544 ประจำสำนักเลขาธิการ  

นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรี  
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พ.ศ. 2541-2544 ที ่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมการ  

ช่วยเหลือประชาชน (คชช.) สมัยรัฐบาลชวน 2  

พ.ศ. 2546-2547 เลขาธิการสภาพรรคการเมืองเสรี

ประชาธิปไตยแห่งเอเชีย (CALD) พ.ศ. 2544-2548 กรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ฯ  

ใน พ.ศ. 2539 และ 2542-2551 เป็นกรรมการบริหาร

พรรคประชาธิปัตย์ 2 สมัย  

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการบริหารหน่วย

ประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา  

ม ีนาคม 2548-กรกฎาคม 2551 รองห ัวหน ้าพรรค  

ประชาธิปัตย์  

พ.ศ. 2551 คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยปัญหา

ตะวันออกกลางของสหภาพรัฐสภา พ.ศ.2551 เป็นรองนายก

รัฐมนตรี (เงา) พรรคประชาธิปัตย์  

ในด้านสังคมมีบทบาทสำคัญคือบทบาทในการรณรงค์

การนำพลังงานทดแทนมาใช้ และได้ริเริ ่มโครงการเอทานอล 

จนได้รับฉายาว่า “มิสเตอร์เอทานอล” โดยเป็นผู ้ผลักดัน

โครงการเอทานอล ในประเทศไทย ได้ร ับตำแหน่งประธาน

มูลนิธิสถาบันพลังงานทดแทนเอทานอล-ไบโอดีเซลแห่งประเทศ

ไทย ใน พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน ได้รับเชิญเป็นท่ีปรึกษาของสันนิบาต 

สหกรณ์แห่งประเทศไทย 2 สมัย พ.ศ. 2540-2542 และ พ.ศ. 

2542-2544 ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ

ไทย ปี 2546 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรไลออนส์  
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วังจันทร์ กรุงเทพฯ อดีตประธานคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพสื่อมวลชน  

และเกียรติประวัติอื่นๆ ได้แก่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น   

1 ใน 50 ผู้ทรงอิทธิพลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (คัดเลือกจาก

ประเทศต่างๆทั ่วโลก โดยนิตยสาร Managing Intellectual 

Property ประเทศอังกฤษ /คัดเลือก กรกฎาคม 2552) บุคคล  

ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551-2552 คัดเลือกโดยสมาคมช่างภาพ

สื ่อมวลชนแห่งประเทศไทย คนดีสังคมไทยประจำปี 2551   

คัดเลือกโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานคนดีสังคมไทย

และนิตยสารเส้นทางไทย บุคคลดีเด่นแห่งปี 2548 คัดเลือกโดย

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ดาวเด่นแห่งปีของ

รัฐสภาปี 2546 คัดเลือกตำแหน่งเดียวโดยสื่อมวลชนประจำ

ร ัฐสภา นักการเมืองแห่งปี 2545 โดยสำนักข ่าวหัวเข ียว 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (อลงกรณ์ พลบุตร, สัมภาษณ์ออนไลน์,   

20 ตุลาคม 2552) 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์ จากการโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้งเมื ่อวันที ่20 ธันวาคม 

2551 ในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็น

นายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำในการจัดตั้งได้

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย และมีมติให้ยุบพรรค  

พลังประชาชน พรรคแกนนำรัฐบาลเดิมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 

2551  

นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าว 

ในปัจจุบันนายอลงกรณ์ได้รับการแต่งตั้งจากนากยกรัฐมนตร ี
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นายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ ให้ดำรงตำแหน่งประธานบริหาร

เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการดำเนิน

การจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ภายใต้สังกัด

ของสำนักนายกรัฐมนตรี นายอลงกรณ์ถือเป็นรัฐมนตรีที ่มี  

ผลงานปรากฏต่อสาธารณะมากคนหนึ่งในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ 

เห็นได้จากการทำงาน ซึ่งงานของนายอลงกรณ์มักจะปรากฏ

ตามสื่ออย่างสม่ำเสมอ  

ในด้านเส้นทางการเมืองในอนาคตนั ้น เนื ่องมาจาก

ปัจจุบัน (พ.ศ.2553) นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ร้องขอให้

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ ใน 2 คดี คือ การ

ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเพื ่อพัฒนาพรรคการเมืองจำนวน   

29 ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์ และคดีการถูกกล่าวหาว่ารับเงิน

บริจาคจำนวน 258 ล้านบาทจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด 

(มหาชน) โดยคดีแรกนั้น เป็นการฟ้องร้องต่อกรรมการบริหาร

พรรคประชาธิปัตย์ชุดปี พ.ศ. 2548 ซึ ่งนายอลงกรณ์ เป็น

กรรมการบริหารพรรคคนหนึ ่งด้วย ส่วนในคดีที ่ 2 นั ้นเป็น

ประเด็นที่น่ากลัวสำหรับพรรคประชาธิปัตย์หากผลการดำเนิน

คดีคือต้องยุบพรรค ซึ่งทั้งสองคดีนี้หากมีผลต่อกรรมการบริหาร

พรรคให้ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง นายอลงกรณ์ต้องถูกตัด

สิทธิเช่นกัน ซึ ่งในกรณีนี ้นายอลงกรณ์กล่าวว่าคงต้องยุติ

บทบาททางการเมืองชั่วคราวและอาจจะมาดำเนินกิจกรรมทาง

ส ังคม ท ี ่นายอลงกรณ์ได ้ร ิ เร ิ ่มและดำเน ินการไว ้โดยใช ้

ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างทำงานการเมืองอยู่ ได้แก่ 1) งาน

ด้านพลังงานทางเลือก 2) งานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 

3) การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ทั ้งนี ้หลังจากนั ้นหรือ



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

�5�

แม้แต่เส้นทางการเมืองต่อไปหากไม่ได้เล่นการเมืองระดับชาติ

แล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งในสนาม

การเมืองท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล  

สำหรับในการเล่นการเมืองระดับชาตินั้นนายอลงกรณ์

คาดหวังว่าถ้ายังมีโอกาสในตำแหน่งบริหารทางการเมือง โดย

ส่วนตัวอยากทำงานในกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจ และการ

ต่างประเทศ หรืออาจจะดูแลงานด้านเศรษฐกิจทั้งหมด 

      

1�. นายพิเชษฐ สถิรชวาล 

นายพิเชษฐ สถิรชวาล เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่ 8 

ธันวาคม 2485 ในด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับประถม

ศึกษาที่โรงเรียนวัดพระทรง และชั้นมัธยมจากโรงเรียนพรหมา-

นุสรณ์ จากนั ้นศึกษาต่อในหลักสูตรอาชีวศึกษาที ่โรงเรียน

พณิชยการตั้งตรงจิต ปริญญาตรีจากแคลิฟอร์เนีย คอลเลจ-

ออฟ คอมเมอร์ซ และปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ จาก  

มหาวิทยาลัยเวสต์ โคสต์ (West Coast University) ฟลอริด้า 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในด้านการทำงาน และงานการเมืองน้ันมีความเก่ียวเน่ือง 

กัน โดยนายพิเชษฐเริ ่มทำงานในปี พ.ศ. 2508 ที ่ธนาคาร  

ไทยทนุ จำกัด แล้วลาออกใน พ.ศ. 2511 เพื ่อไปศึกษาต่อที ่

ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากจบการศึกษากลับมาทำงานที่

บริษัทสยามกลการ กระทั่งถึง พ.ศ. 2518 ลาออกเพื่อลงสมัคร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี ใน พ.ศ. 

2519 สังกัดพรรคกิจสังคม ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคมาตั้งแต่ พ.ศ. 
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2518 ในการเลือกตั้งคราวนั้นไม่ได้รับเลือกตั้ง ทำงานให้พรรค

กิจสังคมต่อเนื่องมาจนกระทั่ง พ.ศ. 2527 นายสมัคร สุนทรเวช 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นทาบทามให้รับ

ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในเดือน

กันยายน พ.ศ. 2527-2531 จากนั้นระหว่าง พ.ศ. 2531-2538 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายมนตรี พงษ์พานิชได้โยก

ย้ายนายพิเชษฐให้ไปเป็นผู ้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 

โดยมีหน้าที่ตรวจการรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคมถึง 8 ปี 

พ.ศ. 2538 นายพิเชษฐลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัด

เพชรบุรีครั้งแรก สังกัดพรรคชาติไทย ร่วมทีมกับนายธานี ยี่สาร 

และนายปิยะ อังกินันทน์ ไม่ได้รับเลือกตั้ง ลงเลือกตั้งอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 สังกัดพรรคความหวังใหม่ได้รับ

เลือกตั้ง ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นายธานี ยี่สาร ไม่ได้ลงสมัคร

รับเลือกตั้ง เป็นผลต่อคะแนนเสียงของนายพิเชษฐทำให้ได้รับ

เลือกตั้ง หลังจากนั้นในปลายปี พ.ศ. 2543 ลาออกจากพรรค

ความหวังใหม่ แต่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 ซึ่ง

เป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นายพิเชษฐได้ลง

เลือกตั ้งในส่วนของบัญชีรายชื ่ออยู ่ในลำดับ 7 ของพรรค  

ความหวังใหม่ ซึ ่งภายหลังการเลือกตั้งพรรคความหวังใหม่  

ยุบพรรครวมกับพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาล นายพิเชษฐได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

คมนาคม ตามลำดับ ต่อมาใน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติขอให้

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 ว่านาย  
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พิเชษฐ จงใจยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร

ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควร

แจ้งให้ทราบ และในวันที่ 6 สิงหาคม 2546 ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยชี้ขาดโดยเสียงข้างมากว่านายพิเชษฐจงใจปกปิดจริง 

เป็นผลให้นายพิเชษฐต้องพ้นจากตำแหน่งทางการเมือง และ

ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ตั ้งแต่วันที ่ 29 

สิงหาคม 2545 ที่ ป.ป.ช.ตรวจพบเป็นต้นมา (มติชนรายวัน,   

6 สิงหาคม 2546, น. 2) 

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญชี ้ขาดห้ามดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองแล้ว นายพิเชษฐยังคงช่วยงานในพรรคไทยรักไทย 

และพรรคไทยรักไทยสนับสนุนการทำงานของนายพิเชษฐใน

กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม โดยหวังผลในด้านฐานเสียง

จากเขตพื้นที่ภาคใต้ คณะรัฐมนตรีในชุดของไทยรักไทยแต่งตั้ง

นายพิเชษฐเป็นอะมีรุ ้ลฮัจย์ของไทย หรือหัวหน้าคณะผู้แทน

ฮัจย์ทางการ มีหน้าที่นำผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นคร

เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และเสนอตัวเพื่อรับเลือกเป็น

เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในช่วง

ปลายปี พ.ศ. 2548 ซึ่งในที่สุดก็ได้รับแต่งตั้งทำให้นายพิเชษฐ  

มีสถานะบทบาทในสังคมมุสลิมในประเทศไทย 

ใน พ.ศ. 2550 นายพิเชษฐได้ร่วมจัดตั้งพรรคสันติภาพ-

ไทย ดำรงตำแหน่งประธานที ่ปรึกษาพรรค ซึ ่งโดนวิพากษ์

วิจารณ์ว่าเป็น “นอมินี” ของพรรคไทยรักไทย พรรคสันติภาพ

ไทยนี้มีเป้าหมายที่หวังผลการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ

ฐานเสียงในกลุ่มมุสลิมและได้จัดตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ
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กลางอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่

จ ังหวัดปัตตานี ซึ ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจนำไปสู ่ความ

แตกแยกในสังคมมุสลิม เพราะถูกมองว่าจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำ

หน้าที่เป็นฐานให้กับพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งในเขตภาค

ใต้โดยนำประเด็นทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง (บูฆอรี ยีหมะ, 

2549, น. 110-111) แต่ต่อมายุบพรรคกลายเป็นเพียงกลุ ่ม

การเมือง และเมื่อพรรคไทยรักไทยถูกยุบในปลายปี พ.ศ. 2549 

นายพิเชษฐก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนที่สืบเนื่องมา

จากพรรคไทยรักไทย ในอีกด้านหนึ่งนั้นนายพิเชษฐได้มีความ

เคลื ่อนไหวทางการเมืองโดยเป็นที ่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทย-  

ชาติพัฒนา และร่วมลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครในพรรคภูมิใจไทย-  

ชาติพัฒนาหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มี

ชาวมุสลิมอาศัยอยู่มาก 

 1�.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

แม้ว่านายพิเชษฐจะเป็นชาวเพชรบุรีก็ตาม แต่ในส่วน

ของการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ นายพิเชษฐอยู่ใน

พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีน้อยมาก ในวัยเด็กนายพิเชษฐเติบโตใน

จังหวัดเพชรบุรี และได้เคยติดตาม สนิทสนมคุ้นเคยกับทั้งนาย

ปิยะ และนายยุทธ อังกินันทน์ ในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้ง

แรกไม่ได้รับเลือกตั้งคะแนนการเลือกตั้งอยู่ในอันดับ 4 แต่หลัง

จากนั้น มีการกล่าวว่าด้วยตำแหน่งทางการเมืองที่ได้แม้ไม่ได้

รับเลือกตั้งก็ตามแต่ได้รับการแต่งตั ้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำให้นายพิเชษฐเข้ามามีส่วนใน

การย้ายข้าราชการในจังหวัด เพื่อผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
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ของตน นายพิเชษฐลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นพื้นที่รอบนอก 

ในชนบทอำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน

และอำเภอหนองหญ้าปล้อง ประกอบกับการลงทุนในกิจการ

โครงการหมู ่บ้านจัดสรรคีร ีทอง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ 

เนื ่องจากสภาพเศรษฐกิจในขณะนั ้นไม่ดีมีปัญหาเรื ่องทุน 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังทิ้งร้างอยู่ และเริ่มมีผู้ที่มีอิทธิพล  

ในพื้นที่เข้ามาขอเป็นหัวคะแนนให ้ที่เป็นที่รู้จักคือนักการเมือง  

ท้องถิ ่นรายหนึ ่งในอำเภอบ้านลาดเป็นหัวคะแนนให้ และ  

หัวคะแนนส่วนใหญ่ของนายพิเชษฐจะเป็นนักเลง รวมทั้งยัง

เป็นผู้คุ้มกันนายพิเชษฐเมื่อลงตามพื้นที่ต่างๆ ด้วย เครือข่ายใน

พื ้นที ่ของนายพิเชษฐจะเป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ และหวัง

ประโยชน์จากการเป็นหัวคะแนน 

ภรรยาของนายพิเชษฐ คือนางสุรีย์ สถิรชวาล (นามสกุล

เดิม เมฆลอย) ซึ ่งพื ้นเพเป็นชาวกรุงเทพฯ เขตประเวศ และ

ครอบครัวนับถือศาสนาอิสลามนั้นมีความสำคัญและเป็นปัจจัย

ที่ทำให้นายพิเชษฐเข้าไปมีบทบาทในสังคมมุสลิม บิดาและ

มารดาของนางสุรีย์ มีกิจการอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรค้าขาย

ที่ดิน และกิจการค้าข้าวสารกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทำให้นาย

พิเชษฐได้มีโอกาสรู้จักกับนายสมัคร สุนทรเวช จากการแนะนำ

ของทนายความประจำตัวของบิดานางสุรีย์ ซึ่งต่อมานายสมัคร

ได้ทาบทามให้นายพิเชษฐรับตำแหน่งผู ้อำนวยการองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ใน พ.ศ. 2527 และผู ้ตรวจ

ราชการรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคม ในเวลาต่อมา ซึ่งใน

ขณะที่เป็น ผอ.ขสมก. อยู่นั้นได้รู้จักกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

เนื่องจากการริเริ่มนำคอมพิวเตอร์เพื่อมาใช้ใน ขสมก. และเช่า
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ใช้จากบริษัทของ พ.ต.ท.ทักษิณ ด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าวจึง

เป็นเหตุหนึ ่งที ่นายพิเชษฐมีความสำคัญได้รับตำแหน่งทาง  

การเมืองในรัฐบาลไทยรักไทย  

การนับถือศาสนาอิสลามตามประเพณีปฏิบัติของฝ่าย

ภรรยา เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นายพิเชษฐมีบทบาทในสังคม

มุสลิมกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมทั้งการสนับสนุนจากครอบครัวของ

ภรรยา ซึ่งบิดาของภรรยาถือเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะและกิจการ

ใหญ่โตผู ้หนึ ่ง (พิเชษฐ สถิรชวาล, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์,   

9 กรกฎาคม 2552) 

 1�.�  กลวิธีการหาเสียง 

นักการเมือง หัวคะแนน และข้าราชการในจังหวัด

เพชรบุรี ทั ้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติคือ ผู้สมัคร ส.ส. 

อดีต ส.ส. หลายคนให้ความเห็นว่าการเลือกต้ังในจังหวัดเพชรบุรี 

มีการซื้อเสียงด้วยเงินอย่างชัดเจนเริ่มขึ้นเมื่อการเลือกตั้งใน 

พ.ศ. 2535 เมื่อผู้สมัครรายหนึ่งของพรรคความหวังใหม่ลงสมัคร

รับเลือกตั้ง และในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ใช้เงินมากอย่างมโหฬาร 

คือการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 ซึ่งนายพิเชษฐ  

ลงสมัครรับเลือกตั้ง และได้รับเลือกใน พ.ศ. 2539 ในระหว่าง

การหาเสียงนั้นนอกจากการหาเสียงด้วยระบบหัวคะแนน การ

ลงพื้นที่ช่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทรอบนอกแล้ว นาย

พิเชษฐจะเดินหาเสียงน้อยมาก แต่จะมีการจัดทีมเดินหาเสียง

ของตน โดยเป็นหัวคะแนนเดินหาเสียงพร้อมด้วยบัตรแนะนำตัว 

และรถหาเสียงไปตามพื้นที่ต่างๆ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2539 

นายพิเชษฐใช้วิธีการเปิดเวทีปราศรัยในจุดใหญ่ คนมาก และมี
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การทำวิดีโอเพื่อนำเสนอโดยมีเนื้อหาแสดงผลงานการทำงาน

ของนายพิเชษฐ ในเวทีปราศรัยด้วย  

นายพิเชษฐเป็นอดีตผูบ้ริหารในรัฐวิสาหกิจ ความคุ้นเคย 

และการทำงานกับนักการเมือง การเกี่ยวข้องกับนักการเมือง 

การรู้ลู่ทางทางการเมือง และเห็นผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

จากการเมือง ดังนั้นเมื่อได้รับตำแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. 

2538 แล้วแม้ไม่ได้รับเลือกตั ้ง แต่ก็ได้รับการแต่งตั ้งเป็นที ่

ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การประสานนำ  

งบประมาณมาลงในพื้นที่เพชรบุรีต่างๆ มากมาย เช่นการสร้าง

ถนนเพิ่ม การขยายถนน การปรับปรุงระบบชลประทาน ทำให้

เกิดผลงานชัดเจน และหลังได้รับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2539 ได้รับ

แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

โดยที่นายพิเชษฐมีความสามารถในการประสานงานเพื่อดึง  

งบประมาณไปลงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้มากคนหนึ่ง เช่น

การขยายถนน ชลประทาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมกีฬา เช่น 

การแข่งขันฟุตบอล และใช้ชื่อการจัดงานว่า “พิเชษฐคัพ” ซึ่งมี

ผลในการประชาสัมพันธ์ตนเองของนายพิเชษฐด้วย  

 1�.�  บทบาททางการเมือง 

ความสำคัญของนายพิเชษฐ เห็นได้จากแม้ไม่ได้รับ

เลือกตั ้งใน พ.ศ. 2538 แต่ก็ได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นที ่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และการประกาศตัวว่าจะ

ย้ายพรรคมาไทยรักไทย และลาออกจากพรรคความหวังใหม่

เป็นรายแรกๆ ของพรรค ทั้งที่ยังดำรงตำแหน่ง ส.ส. อยู่ใน พ.ศ. 

2543 อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 นายพิเชษฐกลับ
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เข้าไปสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อของพรรคความหวังใหม่ 

ลำดับที่ 7  

บทบาทที่โดดเด่นของนายพิเชษฐ คือการเป็นผู้ประสาน

ทำให้เก ิดการควบรวมพรรคความหวังใหม่เข ้าก ับพรรค  

ไทยรักไทย หลังการเลือกตั้ง ใน พ.ศ. 2544 และหลังจากนั้น

นายพิเชษฐได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม ต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ซึ ่งแสดงให้เห ็นถึงความสำคัญของนายพิเชษฐต่อพรรค  

ไทยรักไทยขณะนั้นมาก  

แม้ว่าต่อมานายพิเชษฐจะถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดห้าม

ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตาม แต่นายพิเชษฐยังคงมี

บทบาททางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านกิจกรรมทาง

ศาสนาที ่พรรคไทยรักไทยสนับสนุน ดังที ่กล่าวไปแล้ว ใน

ปัจจุบันนายพิเชษฐรับตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทย บทบาทเด่นในตำแหน่งดังกล่าว

คือ การพยายามและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารไทยได้รับ

การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การส่งออกไปยังประเทศมุสลิมทั่วโลก ส่วนความเคลื่อนไหว

ทางการเมืองนั้น นายพิเชษฐมีตำแหน่งเป็นประธานภาคใต้ของ

พรรคเพื่อไทย ซึ่งสืบเนื่องมาจากพรรคพลังประชาชน และพรรค

ไทยรักไทย ที่โดนยุบไปก่อนหน้านี้ การประสานงานทางการ

เมืองที่เป็นประเด็นดังในเดือนมีนาคม 2552 คือการประสานให้

พลเอกพัลลภ ปิ่นมณี และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได้พบและ

ทำความเข้าใจกันในประเด็นความจงรักภักดีต่อสถาบัน ในช่วง

ปลายปี พ.ศ. 2551  
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�0. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง 

นายอภิชาติ สุภาแพ่ง เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2498 

เป็นบุตรของนายโลบ และนางลมุน สุภาแพ่ง มีพี่น้องร่วมบิดา-

มารดา 4 คน คือ 1) นายกัมพล สุภาแพ่ง สมาชิกสภาผู้แทน

จังหวัดเพชรบุรี 2) นายพิพัฒน์ สุภาแพ่ง อดีตพนักงานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว 3) นาย  

อภิชาติ สุภาแพ่ง และ 4) นางลักขณา สุเสวะบัณฑิต ร ับ

ราชการสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี นายอภิชาติจบ

การศ ึกษาช ั ้นประถมศ ึกษาจากโรงเร ียนอร ุณประด ิษฐ ์ 

มัธยมศึกษาจากโรงเร ียนพรหมานุสรณ์ อนุปริญญา และ

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) 

จากวิทยาลัยครูเพชรบุร ี ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร-

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (หัวหิน)  

ก่อนลงเล่นการเมืองท้องถิ่นนายอภิชาติเคยรับราชการ

ตำรวจ แล้วลาออกมาเล่นการเมือง โดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุร ี จากการเลือกตั ้งซ ่อม

เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลลาออก เมื่อ พ.ศ. 2529 และเมื่อ

ครบวาระแล้วลงสมัครรับเลือกตั ้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด

เพชรบุรี เขตอำเภอเมือง ซึ่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอยู่ 3 สมัย

ติดต่อกันตั้งแต่ พ.ศ. 2533-2543  

นายอภิชาติ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 (เขต 

3), วันที ่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 (เขต 3) และวันที ่ 23 ธันวาคม 

2550 (แบ่งเขตเรียงเบอร์ จังหวัดเพชรบุรีมีเขตเดียว) ได้รับ  
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เลือกตั้งทุกครั้งที่ลงสมัคร และสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ โดย

นายอภิชาติลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 

2543 เพื ่อลงสมัครรับเลือกตั ้ง ส.ส. ในเขต 3 (พื ้นที ่อำเภอ

บ้านแหลมบางส่วน อำเภอบ้านลาด อำเภอเขาย้อย อำเภอ  

แก่งกระจาน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง) ตามการชักชวนของ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ โดยในการ

เล ือกตั ้งคร ั ้งน ั ้นเป ็นการเล ือกตั ้งคร ั ้งแรกแบบเขตเด ียว   

เบอร์เดียว (อภิชาติ สุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552) 

ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วการเล่นการเมืองท้องถิ่นตลอดมาของนาย

อภิชาติอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นพื้นที่

ของเขต 1 (อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลมบางส่วน) ที่นาย  

อลงกรณ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ดังนั้นในการเลือกตั้งใน พ.ศ. 

2544 และ 2548 นายอภิชาติต้องสร้างฐานเสียงใหม่ ทั้งยังเป็น

คู่แข่งโดยตรงกับนายปิยะ อังกินันทน์ ที ่สมัครในเขต 3 เช่น

เดียวกัน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งแรกนั้นนายอภิชาติได้คะแนน 

39,951 คะแนน ในขณะที่นายปิยะได้ 25,194 คะแนน      

 �0.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

บิดาของนายอภิชาติคือนายโลบ สุภาแพ่ง อดีตนายก

เทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2487-2490 ก่อน

นายผาด อ ั งก ิน ันทน ์บ ิดาของนายป ิยะ และนายย ุทธ   

อังกินันทน์ 1 สมัย ซึ ่งหลังจากนั้นแล้วช่วง พ.ศ. 2491-2499 

ดำรงตำแหน่งเทศมนตรีอีก 3 สมัย ในทีมของนายกเทศมนตรี

คือนายผาด ซึ่งนายโลบเป็นเศรษฐีที่ดินคนหนึ่งและมีบ้านเช่า

เป็นจำนวนมาก 
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การเล่นการเมืองครั้งแรกของนายอภิชาติมีลักษณะที่

แตกต่างจากคนอื ่น กล่าวคือ นายอภิชาติลงเล่นการเมือง  

ท้องถิ่นในเทศบาลโดยไม่สังกัดกลุ่มใด แม้ว่าโดยส่วนตัวจะรู้จัก

กับนายยุทธ ซึ ่งเป็นผู ้นำกลุ ่ม “ผาด” ก็ตาม นายอภิชาติ  

ลงสมัครอิสระ รวมไปถึงการลงสมัครสมาชิกสภาจังหวัดด้วย 

นายอภิชาติไม่ได้จับกับกลุ่มใด ไม่เหนียวแน่นหรือมีเครือข่าย

กับกลุ่มใดเป็นพิเศษ  

ในระหว่างการเป็นสมาชิกในส่วนท้องถิ่นนี้นายอภิชาติ

เริ่มประกอบกิจการส่วนตัว อันได้แก่กิจการสถานบันเทิงที่มีชื่อ

เสียงในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี กล่าวกันว่าเป็นสถานบันเทิง

แห่งแรกของเพชรบุรี และกิจการโรงแรมชั้นสอง ซึ่งเป็นกิจการที่

สร้างฐานะที่มั่นคงให้กับนายอภิชาติ และพี่ชายอีก 2 คน ใน

ปัจจุบันโรงแรมประเภทนี้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเช่นในอำเภอ

เมือง อำเภอบ้านลาด และอำเภอท่ายาง ส่วนใหญ่เป็นกิจการ

ของนายอภิชาติ และพี่ชายทั้ง 2 คน และอีกด้านของรายได้คือ

กิจการบ้านเช่าที่ตกทอดมาจากบิดา และมารดา ซึ่งในอดีตถือ

ได้ว่าเป็นเศรษฐีที่มีฐานะมั่นคงรายหนึ่งในจังหวัด โดยกิจการ

ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นกิจการที่ต้องอาศัยลูกน้องผู้ชายหรือ

นักเลงในการดูแลความสงบของกิจการ เช่นกรณีกิจการสถาน

บันเทิง การมีลูกน้อง และการอาศัยอำนาจอิทธิพลประกอบกับ

กิจการมีรายได้แน่นอนมั่นคงทำให้นายอภิชาติมีทุนในการ

ดำเนินการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง  

จะเห็นได้ว่าการเข้าสู่เวทีการเมือง ส.ส. ของนายอภิชาติ 

มาจากการชักชวนเข้าร่วมทีมกับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ ่งนาย  
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อภิชาติเชื่อว่าเป็นผลเนื่องมาจากการที่นายอลงกรณ์ไม่ต้องการ

ให้นายอภิชาติลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ชนกับตนเองในเขต

เลือกตั้งที่ 1 ฐานเสียงสำคัญของนายอลงกรณ์ ซึ่งจะกลายเป็น

คู ่แข่งที ่น่ากลัวของนายอลงกรณ์ และโดยส่วนตัวของนาย  

อภิชาติเองนั้น การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดมา คาดหวังว่า

จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แน่นอน แต่ยังไม่ตัดสินใจสังกัด

พรรคใด นายอลงกรณ์ จึงชักชวนเข้าพรรคประชาธิปัตย์เสีย 

ทำให้ไม่ต้องมีทั้งคู่แข่ง และพรรคก็จะได้จำนวน ส.ส. เพิ่มอีก

ด้วย (อภิชาติ สุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552) อย่างไร

ก็ตามเมื่อเข้ามาสู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วนายอภิชาติยังไม่เคย

ย้ายพรรค และที่สำคัญ พี่ชายอีกคนหนึ่งของเขาคือนายกัมพล 

สุภาแพ่งก็ลงสมัครในสังกัดพรรคนี้เช่นกัน แม้ว่าในการหาเสียง

เลือกตั้งในแต่ละครั้ง สาขาพรรคในจังหวัดจะวางแผนการหา

เสียง และผู้สมัครของพรรคจะต้องดำเนินตามแผนการหารเสียง

ที่วางไว้ก็ตาม แต่โดยส่วนตัวนายอภิชาติเองนั้น ยังให้ความ

สำคัญกับการไปปรากฏตัวตามงานฌาปนกิจศพ และการสวด

พระอภิธรรมศพอย่างมาก  

โดยส่วนตัวนายอภิชาติกล่าวว่าให้ความเคารพและ

นับถือการวางตัว และการดำเนินการทางการเมืองของนายชวน 

หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคฯ และนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ 

หัวหน้าพรรคมาก แต่ไม่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการ

วางตัวของตนเองได้ เนื่องจากบุคลิกภาพของตนนั้นต้องเป็น 

“ฝ่ายบู๊” ของพรรค (อภิชาต ิสุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 

2552)  
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 �0.� กลวิธีการหาเสียง  

การลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ของนายอภิชาติ เมื่อ 

พ.ศ. 2544 นั้นเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนจากพื้นที่หาเสียงอย่าง

ชัดเจน แต่ผลจากการได้รับเลือกตั้งที่โด่งดังมากคือสามารถ

เอาชนะนายปิยะ อดีต ส.ส. หลายสมัยและมีชื่อเสียงในทาง

อิทธิพลในจังหวัด การชนะในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความมั่นใจ

ให้แก่นายอภิชาติมากประกอบกับการลงสมัครรับเลือกตั ้ง  

ท้องถิ ่นที ่ผ่านมาก็ได้รับเลือกตลอดมา ถึงกับกล่าวว่า “ใน

เพชรบุรีถ้าสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ไม่กลัวใครเลย” (อภิชาติ 

สุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง

การหาเสียงของนายอภิชาติจะพบว่านายอภิชาติได้ใช้เวลา 

และทุนทรัพย์ในการหาเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

นายอภิชาติมีสมญานามจากที ่ชาวเพชรบุรีเร ียกว่า 

“ส.จ.ร้อยศพ” กระทั่งเป็น “ส.ส.ร้อยศพ” เมื่อเป็น ส.ส. เมื่อ

ยังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดนั้น การลงพื้นที่ของนาย  

อภิชาติจะให้ความสำคัญกับการไปช่วยงานศพ นำพวงหรีดไป

วาง ไปปรากฏตัวในงานศพ โดยเลือกไปอย่างน้อยงานละ   

1 ครั ้งไม่ว่าจะเป็นการสวดพระอภิธรรมในตอนค่ำหรืองาน

ฌาปนกิจศพ ส่วนงานอื่นๆ เช่นงานแต่งงาน งานบวช งานขึ้น

บ้านใหม่นั ้น ถ้าในระหว่างที ่เป็นสมาชิกสภาจังหวัด และ

ฤดูกาลหาเสียงนั ้น นายอภิชาติจะไปและพยายามขึ ้นเวที

ปรากฏตัว กล่าวแนะนำตัวกับผู้มาร่วมงานทุกครั้งถ้ามีโอกาส 

และเจ้าภาพไม่ขัดข้อง แต่ภายหลังเมื ่อเป็น ส.ส. แล้วจะให้

ความสำคัญกับงานศพมาก โดยนายอภิชาติให้ความเห็นว่า 
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“เป็นการแสดงความเสียใจ และแสดงความเห็นใจต่อ

ญาติของผู้เสียชีวิต และประชาชนได้เห็น ส.ส. มางานจะ

ไดรู้ว้า่ไมไ่ดท้ิง้เขา” (อภิชาติ สุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 

2552) ซึ ่งการลงในทุกพื ้นที ่ของจังหวัดลักษณะนี ้ของนาย  

อภิชาติกระทำตั ้งแต่ยังเป็นสมาชิกสภาจังหวัดในช่วงสมัย

สุดท้าย โดยหวังผลถึงการลงสมัครรับเลือกเป็น ส.ส. ซึ่งก่อน

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 นั้นยังเป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต

อยู่  

และในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่ศาลากลางจังหวัด

เพชรบุรีเมื่อปลายปี พ.ศ. 2543 นั้น นายอภิชาติได้สร้างความ

สนใจให้กับตนเองโดยการนำโลงศพไปร่วมขบวนเดินทางไป

สมัครรับเลือกตั ้งด้วยเป็นการแสดงเอกลักษณ์ของตน และ

ต้องการแสดงให้เห็นว่า “กูพร้อมตาย” ถ้าลงสมัคร ส.ส.   

(อภิชาติ สุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552) เมื่อมาเป็น 

ส.ส. แล้วนายอภิชาติยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การช่วยงาน 

และเดินทางไปงานศพยังปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องไป

ให้ได้ทุกงาน หากงานไหนไปด้วยตนเองไม่ได้จริงๆ ภรรยาคือ

นางนฤมล สุภาแพ่ง ปัจจุบันรับราชการครู โรงเรียนวัดเขมา-  

ภิรตาราม จังหวัดเพชรบุรี จะไปแทน ซึ่งเมื่อเป็น ส.จ.นั้นนาย

อภิชาติยังมีเวลาทักทายปราศรัยกับผู้มาร่วมงานคนอื่นๆ และ

เข้าถึงครัวทักทายพดูคุยกับแม่ครัว หรือผูม้าช่วยงานอ่ืนๆ ได้บ้าง 

แต่ในปัจจุบันนายอภิชาติยกมือไหว้ค้างไว้ไปทั่วที่มีผู้ร่วมงาน 

เป็นภาพที่เห็นได้เสมอถ้าไปงานศพในจังหวัดเพชรบุรี 
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ปัจจุบันแม้นายอภิชาติยังคงให้ความสำคัญกับการไป

งานศพอย่างมาก แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสมัยประชุมก็ตามก็ยังคง

ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และกลับมาที่จังหวัดเพชรบุรีทุกวัน แม้

จะต้องประชุมสภาฯ ก็ตาม ในวันหนึ่งๆ นายอภิชาติจะไปงาน

ศพมากประมาณ 30-40 งาน โดยจะมีเครือข่ายเป็นประชาชน

ในพื้นที่ตั้งแต่หัวคะแนน นักเลง ผู้นำท้องถิ่น หรือแม้แต่มรรค

ทายกของวัดแจ้งข่าวให้ทราบว่ามีงานศพ แล้วนายอภิชาติและ

ลูกทีมจัดคิวไปงานศพ ไล่เรียงไปในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน เส้นทาง

เดียวกัน การไปงานในวันหนึ่งเป็นจำนวนมากเช่นนี้ได้เนื่องจาก

เมื่อไปถึงงานแล้วหากเป็นงานแต่งงาน งานบวช งานรื ่นเริง   

รถของนายอภิชาติจะต้องไปถึงหลังเวทีและเคลียร์คิวกับโฆษก

บนเวที ซึ่งได้สร้างเครือข่ายไว้ให้สามารถขึ้นเวทีได้เลย ส่วนงาน

ศพเมื่อไปถึงอาจจะต้องรอเพียงไม่กี่นาทีก็จะได้ทอดผ้าบังสุกุล 

และไหว้ทักทายผู้มางานในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยแล้วเดินทาง

ไปอีกแห่งหนึ่งทันที งานฌาปนกิจศพเหล่านี้เป็นงานช่วงบ่าย 

แล้วต่อด้วยงานสวดพระอภิธรรมในช่วงค่ำ และงานเลี้ยงรื่นเริง

ต่างๆ กระทั่งดึก ส่วนในเวลาสายถึงบ่าย นายอภิชาติ จะรับ

เรื่องร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ ขอร้องให้ช่วยจากประชาชน 

หรือรับเรื่องที่มีผู้ขอให้ประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ

อยู่ที่บ้านพักใน อ.เมืองเพชรบุรี  

ในช่วงฤดูกาลหาเสียงนั้น แม้ว่าจะลงสมัครในทีมเดียว

กับนายอลงกรณ์ในพรรคประชาธิปัตย์ก็ตาม ซึ่งเห็นได้ชัดใน

การเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ พ.ศ. 2550 แต่ในการหาเสียง นาย

อภิชาติยังคงปฏิบัติตนเช่นเดิม ไม่เน้นการเดินหาเสียง หรือขึ้น

รถปราศรัยหาเสียง ซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์และทีม
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งานนายอลงกรณ์จัดให้มี นายอภิชาติมั่นใจในวิธีการหาเสียง

โดยเฉพาะการไปงานฌาปนกิจศพมาก และเชื่อว่าการลงพื้นที่

แบบเดียวกับตนของนายกัมพล สุภาแพ่ง ผู้เป็นพี่ชายทำให้ได้

รับเลือกตั้งเช่นเดียวกัน โดยส่วนตัวนายกัมพลเอง ก็เชื่อว่าการ

ได้รับเลือกตั้งส่วนหนึ่งมาจากฐานเสียงเดียวกับของนายอภิชาติ

เช่นกัน พร้อมทั ้งยกย่องน้องชายว่าขยันหาเสียงไม่มีใคร

สามารถทำได้เท่า (กัมพล สุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 

2552) ฐานเสียงสำคัญในปัจจุบันของนายอภิชาติคือในอำเภอ

บ้านลาด และอำเภอเขาย้อย ทั้งนี้เนื่องมาจากในการเลือกตั้ง

เมื่อ พ.ศ. 2544 และ 2548 เป็นเขตเลือกตั้งที่ 3 ที่นายอภิชาติได้

รับเลือกตั้ง ซึ่งในระหว่างนั้น นายอภิชาติลงพื้นที่มาก และยัง

อยู ่ในพื ้นที ่ที ่ไม่กว้างนัก กล่าวกันว่าทุกงานศพต้องมีนาย  

อภิชาติไปปรากฏตัวแน่นอน      

 �0.� บทบาททางการเมือง  

เมื่อพิจารณาถึงการลงพื้นที่ของนายอภิชาติแล้วจะพบ

ว่า นายอภิชาติให ้ความสำคัญกับบทบาทการเป ็น ส.ส.   

ที่ประชาชนต้องเห็นหน้าพบปะ หรือพูดจาขอร้องเมื่อต้องการ

ความช่วยเหลือได้มากกว่าบทบาทนิติบัญญัติในสภาฯ  

สำหรับบทบาทในพรรคประชาธิปัตย์นั ้น นายอภิชาติ

ไม่มีตำแหน่งใด และยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งทางการเมือง แต่

มีบทบาทในการเรียกร้องตำแหน่งให้แก่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

ส.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแกนนำของ ส.ส. ภาคกลาง

ของพรรค ในนาม “กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” หรือ กลุ่ม 40 ส.ส. 

เมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม 2552 หลังจาก
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พรรคประชาธิปัตย์ได้โอกาสเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อ
เดือนธันวาคม 2551  

นายอภิชาติโดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากในบทบาทเชิงบู๊
ในสภาอย่างต่อเนื ่องโดยเฉพาะหลังการได้รับเลือกใน พ.ศ. 
2550 แล้ว ที ่เห็นได้ชัดในการประชุมสภาผู ้แทนราษฎรเพื ่อ
พิจารณา พระราชบัญญัติในวาระลงมติเพื่อรับหลักการจากการ
ปะทะคารมกับนายสุนัย จุลพงศธร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 
จนถึงกับโต้เถียงกันด้วยถ้อยคำรุนแรง และจะใช้กำลังต่อกัน 
และในเหตุการณ์การอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านเมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2552 โดยนายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วนพรรค  
เพื่อไทย ที่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ
ได้พูดจาเหน็บแนมนายอภิสิทธิ์ว่าไม่ใช่หัวหน้าพรรคประชา-
ธิปัตย์ตัวจริง ทำให้นายอภิชาติ ลุกขึ้นมาประท้วง พร้อมกับ
เรียกร้องให้ นายสุนัย พูดออกมาให้ชัดเจนว่าหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ตัวจริงเป็นใคร และได้ติดตามนายสุนัยพร้อมกับ
เพื่อน ส.ส. ส่วนหนึ่งเพื่อสอบถามในลักษณะอาการเอาเรื่อง แต่ 
ประธานวิปรัฐบาลได้มาห้ามไว้เสียก่อน  

อีกเหตุการณ์หนึ ่งในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา   
เมื ่อวันที ่ 14 พฤษภาคม 2552 เมื ่อไปมีเรื ่องกับนายสมคิด   
บาลไธสง ส.ส. หนองคายกรณีนายสมคิดกล่าวหาว่ามีการ
เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันของ ส.ส. จนถึงกับมีข่าวว่านาย  
อภิชาติจะชกและถีบนายสมคิด แต่นายอภิชาติปฏิเสธว่าไม่ได้
ใช้หมัดและเท้าแต่อย่างใด และในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ใน
เหตุการณ์ที ่ฝ ่ายค้าน ยื ่นกระทู ้สดต่อร ัฐบาลกรณีการให้
สัมภาษณ์ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกี่ยวกับการสมัครเป็น
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สมาชิกพรรคเพื ่อไทยของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ ่งฟาก
รัฐบาลเห็นว่าไม่เหมาะสม นายจตุพร พรหมพันธ์ ได้ต่อว่า
รัฐบาล จนเกิดการท้าทายระหว่าง ส.ส. ทั้ง 2 ฝ่าย โดยนาย  
อภิชาติเป็นผู้นำการท้าทายคนหนึ่ง  

และก่อนหน้านี้นายอภิชาติ เคยถูกนายทหารยศพันเอก 

สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก แจ้งความในข้อหาสั่งให้คนขับรถ

ตบหน้าเมื่อปี 2545 แต่นายอภิชาติอ้างว่าโดนนายทหารด่าและ

ให้ของลับก่อน ทำให้ลูกน้องทนไม่ไหว (มติชนรายวัน, 18 

พฤษภาคม 2552, น. 3) 

อย่างไรก็ตามนายอภิชาติมั ่นใจว่าการแสดงออกซึ ่ง

บทบาททางการเมืองเช่นนี้ของเขาไม่ได้ก่อให้เกิดภาพลบมาก

นัก และมีความเห็นว่าประชาชนชาวเพชรบุรีส่วนใหญ่น่าจะเห็น

ด้วยกับการกระทำดังกล่าว เพราะโดยส่วนใหญ่น่าจะไม่พอใจ

การกระทำของฝ่ายค้าน การกระทำแบบนี้ของเขาในสายตา

ประชาชนทำให้เห็นว่า “ไม่เสียชื่อคนเมืองเพชร” (อภิชาติ 

สุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552) 

ปัจจุบันนายอภิชาติ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  

การคุ้มครองผู้บริโภคของสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของการ

ดำเนินการทางการเมืองนั ้น นายอภิชาติกล่าวว่าจะเล่น

การเมืองไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่ได้รับเลือกตั้ง ถ้าสอบตกเมื่อ

ไหร่ก็เลิกเล่นการเมืองทันที ความมุ่งหวังในการเล่นการเมือง 

และสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. คือต้องการช่วยเหลือประชาชน 

และ “ขุดรากถอนโคน” นักเลง และผู้มีอิทธิพลในเพชรบุรี 

(อภิชาติ สุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552) 
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�1. นายกัมพล สุภาแพ่ง  

นายกัมพล สุภาแพ่ง เป็นพ่ีชายของนายอภิชาติ สุภาแพ่ง 

เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2495 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นจากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษดิ์วิทยา มัธยมปลายจาก

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั ้นสูง 

(ปกศ.สูง) วิทยาลัยครูเพชรบุรี ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรี และนิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาโท การศึกษา  

มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

เริ่มรับราชการครู ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ที่โรงเรียนบ้านพุพลู 

อ.หนองหญ้าปล้อง พ.ศ. 2527 เป็นครูใหญ่โรงเร ียนบ้าน  

ห้วยกวางโจน โยกย้ายไปหลายโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี เป็น

อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งแรกที่โรงเรียนบ้าน

วังตะโก และโยกย้ายในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไปในหลาย

โรงเรียน  

นายกัมพลลาออกจากราชการแล้วเข้ารับราชการใหม่

หลายครั้ง โดยครั้งสำคัญคือลาออกจากราชการมาสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ในระบบเขตเดียวเบอร์เดียว โดย

ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต 2 (อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ) 

สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้รับเลือกตั้งโดยได้คะแนนเป็น
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อันดับ 2 (34,534 คะแนน) รองจากนายธานี ยี ่สาร ที ่ได้ร ับ  

เลือกตั ้ง (44,812 คะแนน) ซึ ่งก่อนหน้านั ้นเคยลาออกจาก

ราชการใน พ.ศ. 2535 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยเป็นหัวหน้ากลุ ่มเพชรพัฒนาส่ง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 18 คน แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 18 

คน นายกัมพลจึงกลับเข้ามารับราชการใหม่ และลาออกอีกครั้ง

ใน พ.ศ. 2547 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ซึ่งก็ไม่ได้รับเลือกตั้งเช่นกัน ขอกลับเข้ารับราชการ

อีกครั้ง แล้วลาออกเพื่อสมัคร ส.ส. ใน พ.ศ. 2548 แต่ไม่ได้รับ

เลือกตั้ง และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ครั้งแรกจากการเลือกตั้ง

ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เช่นเดิม ในระบบการเลือกตั ้งที ่เพชรบุร ีรวมเป็นเขตเดียว  

เร ียงเบอร์ ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 รองจากนายอลงกรณ์   

พลบุตร และนายอภิชาติ จากพรรคเดียวกัน (กัมพล สุภาแพ่ง, 

สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552) 

นายกัมพลถือเป็นคนที่มีความพยายามในการสมัครรับ

เลือกตั้ง เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนคนหนึ่ง เนื่องจากได้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งหลายครั้งมากกว่าจะได้รับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง

เมื่อ พ.ศ. 2548 นั้น นายกัมพลกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่

เหนื่อยที่สุด เนื่องจากไม่ได้ตั้งใจลงสมัคร แต่พรรคขอให้ลงใน

เวลากระชั้นชิด และที่สำคัญนายกัมพลไม่ได้มีพื้นฐานเป็นชาว

อำเภอท่ายางหรืออำเภอชะอำด้วย การต้องลงแข่งขันกับนาย

ธานีที ่มีฐานเสียงเข้มแข็ง เป็นงานหนัก ในครั้งนั ้นมีเวลาทำ

พื้นที่แค่ 3 เดือนเท่านั้น แต่ผลที่ออกมาถือว่าได้คะแนนมาก

พอควร (กัมพล สุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552)  
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 �1.1 เครือข่ายความสัมพันธ์ 

นายกัมพลมีพ ื ้นฐานจากการเป็นครู และผู ้บร ิหาร
โรงเรียน ดังนั้นส่วนหนึ่งเป็นฐานเสียงจากครู และลูกศิษย์ ซึ่ง
ในขณะที่รับราชการก็ได้รับเลือกเป็นผู้แทนครู ทำให้มีโอกาส
เก็บคะแนนหาเสียงระหว่างนั้นมาบ้างแล้ว นอกเหนือจากนี้แล้ว
ด้วยตำแหน่งหน้าที ่ทางราชการทำให้ได้รับตำแหน่งในทาง
สังคมด้วย เช่น เคยดำรงตำแหน่งในสมาคมโรตารีเพชรบุรี 
ประธานสภาวัฒนธรรมในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 
อย่างไรก็ตามเครือข่ายความสัมพันธ์ที่นายกัมพลอาศัยในการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2550 นั้นกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกับของ
นายอภิชาติ ผู้เป็นน้องชาย ที่ลงพื้นที่ต่อเนื่องมายาวนาน โดย
ส่วนตัวของนายกัมพลนั้นเชื่อว่าคะแนนเสียงที่ได้รับมาจากการ
เข้าถึงชาวบ้านของตนเองจากการลงพื้นที่ตั้งแต่การเลือกตั้งใน 
พ.ศ. 2548 แต่เป็นการเน้นในพื้นที่เขตอำเภอท่ายาง และอำเภอ
ชะอำโดยเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ แต่ใน พ.ศ. 2550 นั้นยอมรับว่า
ต้องอาศัยฐานคะแนนจากของนายอภิชาติด้วยเนื ่องจาก
เป็นการเลือกต้ังเขตเดียวท้ังจังหวัด (กัมพล สุภาแพ่ง, สัมภาษณ์, 
23 มิถุนายน 2552) 

การสร้างกลุ่ม และเครือข่ายของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ลง
ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม ของสาขาพรรคที่  
นายอลงกรณ์ดำเนินการในจังหวัด รวมทั้งโครงการยุวประชา-
ธิปัตย์ ที่พรรคเข้ามาดำเนินงาน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นาย
กัมพล ซึ่งสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียง เนื่องมาจาก 
ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดกระแสการต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ   
ชินวัตร ขึ ้นในจังหวัดเพชรบุรีแล้ว ผสานกับการที ่นายธานี   
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ยี่สาร อดีต ส.ส. ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่มี
คะแนนเสียงดีมากจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ และเป็นเจ้าของ
พื้นที่ในเขต 2 จากการเลือกตั้งครั้งก่อน  

แม้ว่านายกัมพลจะเคยเป็นคู ่แข่งในการลงสมัครรับ  

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกับกลุ่ม “ผาด” ของนายยุทธและ

นางบุปผา ใน พ.ศ. 2535 และรวมไปถึงการลงสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน พ.ศ. 2547 ซึ ่งนาย  

ยุทธพล อังกินันทน์ บุตรชายคนโตของนายยุทธ กับนางบุปผา

ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งขันกัน แม้ไม่ได้

รับเลือกตั้งทั้งคู่ก็ตาม แต่ในปัจจุบันบุตรสาวคนหนึ่งของนาย

กัมพล ได้สมรสกับนายยุทธพล อังกินันทน์ บุตรชายนายยุทธ 

อังกินันทน์ 

 �1.�  กลวิธีการหาเสียง 

นายกัมพลกล่าวว่าวิธีการหาเสียงของตนนั้นได้แบบ

อย่างมาจากนายอภิชาติ เพราะเชื่อว่าวิธีการนี้จะทำให้เข้าถึง

ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี และไม่จำเป็นต้องพึ่งระบบหัวคะแนน 

เพราะสามารถเข้าถึงตัวชาวบ้านได้เลย การไปช่วยงานศพ   

โดยเฉพาะงานฌาปนกิจศพที่มีโอกาสได้พบกับญาติพี่น้องของ

ผู้ตายที่มากันอย่างครบครัน และเป็นการแสดงความเสียใจแก่  

ผู้สูญเสีย อันจะเรียกคะแนนเสียงได้มากกว่าการไปงานอื่นๆ ที่

จะกระทำอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ใช่ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง แต่ถ้าอยู่

ในช่วงหาเสียงเลือกต้ังน้ันจะไปทุกงาน ในงานแต่งงาน งานบวช 

หรืองานรื่นเริง จะต้องเดินทุกโต๊ะ ทักทายตลอดทาง เดินเข้าไป

ถึงครัวทักทายเจ้าภาพแม่ครัวให้ทั่วถึง ส่วนงานฌาปนกิจศพจะ
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ไม่ให้พลาดเด็ดขาด จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับโฆษกของวัด

ต่างๆไว้ เมื่อมีงานศพที่ไหน จะได้รับทราบและมาได้ทัน นาย

กัมพลเชื ่อว่าการกระทำเช่นนี ้ ถ้าต่อเนื ่องและตลอดเวลา   

หัวคะแนนก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น และในการหาเสียงจะใช้เงินน้อยลง 

เพราะเป็นการสร้างความผูกพันกับประชาชน (กัมพล สุภาแพ่ง, 

สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552) 

สำหรับในช่วงการหาเสียงนั้นจะใช้การเดินตามตลาดนัด 

ชุมชน แจกบัตรหาเสียงแนะนำตัว พูดคุยทักทาย ปราศรัยเป็น

จุดๆ ตามตลาดนัด ปราศรัยย่อยบนรถขบวนหาเสียง และจัด

เวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคในช่วงหาเสียงประมาณ 2 ครั้งต่อ

การหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งๆ สิ่งที่พูดในการปราศรัยจะ

เป็นแนวทางการเมือง ประวัติการต่อสู้ทางการเมืองของพรรค 

ของผู้สมัคร และนโยบายของพรรค       

 �1.�  บทบาททางการเมือง 

นายกัมพล เป็น ส.ส. ที ่มีพื ้นฐานมาจากการเป็นนัก

บริหารการศึกษา ดังนั ้นเมื ่อเป็น ส.ส. แล้ว จึงสนใจในงาน  

เกี่ยวกับการศึกษา ปัจจุบันนายกัมพลเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็น

ทางการในคณะทำงานเกี่ยวกับการศึกษา และเสนอตัวเข้าไป

ทำงานเกี่ยวกับการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนการ

ทำงานในสภาผู ้แทนราษฎรค ือ ท ี ่ปร ึกษาประธานคณะ

กรรมาธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ  

วิสามัญสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี 2553 และ

ประธานอนุกรรมาธิการดูแลงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 
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อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ได้ไปมีส่วน

เกี่ยวข้องในการติดตามเอาเรื่องนายสุนัย จุลพงศธร โดยมีนาย

อภิชาติ สุภาแพ่งผู้เป็นน้องชาย เป็นผู้นำพร้อมกับเพื่อน ส.ส. 

ร่วมพรรคด้วยคนหนึ่ง ในกรณีจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของ

นายสุนัย พร้อมทั้งเหน็บแนมหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าไม่ใช่

หัวหน้าพรรคตัวจริง 

 

��. นายอรรถพร พลบุตร 

นายอรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบ

สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มจังหวัดที่ 7 จากการเลือกตั้ง

เมื ่อวันที ่ 23 ธันวาคม 2550 เป็นน้องชายของนายอลงกรณ์   

พลบุตร เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2502 จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาจากโรงเรียนศึกษาปัญญา มัธยมศึกษาตอนต้น 

จากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยา และมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ปกศ.ต้น จาก

วิทยาลัยครูเพชรบุรีและปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิตจาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

นายอรรถพรเริ ่มต้นทำงานตั ้งแต่ยังศึกษาอยู ่ที ่คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2521 โดยเป็น

นักข่าวให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่จังหวัดอุบลราชธานี กระทั่งเป็น

บรรณาธิการ ขณะอายุเพียง 22 ปี หลังจากนั้น ทำงานข่าว  

ให้หนังสือพิมพ์อ ีกหลายฉบับ เช ่นเป็นบรรณาธิการข่าว   

ที ่หนังสือพิมพ์มหาชัยรายวัน บิสิเนสเจอนัล หนังสือพิมพ์  

รายสัปดาห์ เสียงปวงชน พ.ศ. 2527 ที่หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
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พ.ศ. 2529 ที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยเป็นบรรณาธิการหน้าข่าว

การเมือง ในขณะที่พี่ชายคือนายอลงกรณ์เป็นผู้อำนวยการด้าน

ข่าวต่างประเทศ ในระหว่างนั้นมีโอกาสไปอบรมด้านสื่อสาร

มวลชนที่มลรัฐคอนเน็กติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น

บรรณาธิการข่าวภาคดึก สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ในพ.ศ. 2532-2335 ซึ ่งนายอลงกรณ์ดึงเข้ามาช่วยงาน และ 

พ.ศ. 2335 ได้ตั้งบริษัทเพื่อรับจ้างผลิตรายการ และเขียนบท

รายการโทรทัศน์ และหลังจากนายอลงกรณ ์ได้รับเลือกตั้งเป็น 

ส.ส.ใน พ.ศ. 2535 ได้มาทำหน้าที่ผู้ช่วย ส.ส.  

นายอรรถพรเริ ่มเข้าสู ่การเมืองท้องถิ ่นครั ้งแรกเมื ่อปี 

พ.ศ. 2538 โดยตั้งกลุ่ม “ทางเลือกใหม่” ขึ้นมาแข่งขันกับกลุ่ม 

“ผาด” ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ภายใต้การสนับสนุนของนายอลงกรณ์ ได้รับเลือกเพียง 3 คน

เท่านั้น คือนายอรรถพร นางสาวอวยพร พลบุตร น้องสาวของ

นายอรรถพร และนายสุทธยา จรรยงค์ ตั้งทีมเป็นฝ่ายค้านใน

สภาเทศบาลในยุคที่นางบุปผา อังกินันทน์ เป็นนายกเทศมนตรี 

(อดีตภรรยานายยุทธ อังกินันทน์ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นนางบุปผา 

รอบรู้) ที่สามารถอภิปรายล้มเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี

ได้ นายอรรถพร เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพียงสมัยเดียว หลัง

จากนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอ

บ้านแหลม ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งในคราวนั้นลงในนามทีม “สาม

ประสาน” ซึ่งหมายถึงภายใต้การสนับสนุนของ นายอลงกรณ์ 

พลบุตร นายยุทธ อังกินันทน์ และนายภิมุข อังกินันทน ์หลัง

การเลือกตั้งในทีมได้รับเลือกตั้ง 11 คนจากสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดทั ้งสิ ้น 24 คน ในคราวนั ้นนายกองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดหลังการเลือกตั้งคือ นายชัยยะ อังกินันทน์ 

บุตรชายของนายปิยะ อังกินันทน์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มใหญ่ได้รับ

เลือก 13 คน 

นายอรรถพรลงเลือกตั้ง สมาชิกสภาจังหวัดในคราวนั้น 

แล้วเว้นไป หลังจากนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2549 ได้

คะแนนเป็นอันดับ 2 (59,804 คะแนน) ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งใน

คราวนั้นคือนายธานินท์ แสงวณิช (89,699 คะแนน) ซึ่งในการ

เลือกตั้งครั้งนั้นมีเวลาเตรียมตัวน้อย และตัดสินใจที่จะลงสมัคร

รับเลือกตั้งช้า ทำให้มีเวลาในการหาเสียงน้อย ในขณะที่คู่แข่ง

คนสำคัญคือนายธานินท์ แสงวณิช ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อ

เตรียมลงสมัครรับเลือกตั ้งเป็นวุฒิสมาชิกมานานพอควร   

รวมท้ังมีข่าวว่า พล.ต.ต. ธนสิทธ์ิ สุนทรวิภาต สามีของนางผานิต 

สุนทรวิภาต ซึ ่งเป็นบุตรบุญธรรมของนายผาด อังกินันทน์   

จะลงสมัคร แต่ในอีกทางนายปิยะ อังกินันทน์ ก็จะลงสมัครรับ

เลือกตั ้งด้วย ทำให้นายอรรถพรเบาใจ เพราะทั ้งนายปิยะ   

นายธานินท์ และ พล.ต.ต.ธนสิทธิ์ มีฐานเสียงเดียวกัน แม้ว่าใน

ช่วงหลังใกล้รับสมัครแล้ว พล.ต.ต. ธนสิทธิ์จะตัดสินใจไม่ลง

เนื่องจากหลีกให้นายปิยะ นายอรรถพรก็ยังมั่นใจว่าจะชนะ แต่

ท้ายที ่สุด นายปิยะก็ไม่ลงสมัครเช่นเดียวกัน นายอรรถพร   

เช ื ่อว ่า ตามกฎหมายเล ือกตั ้ง ส.ว. ท ี ่ห ้ามหาเส ียง ห ้าม

ประชาสัมพันธ์ทางสื ่อใดๆ รวมทั้งการมีทุนทรัพย์น้อย การ

แนะนำตัวที่ช้า และช่วงการหาเสียงสั้นกว่าคู่แข่งทำให้แพ้การ

เลือกตั้ง ประกอบกับผู้สมัครในคราวนั้นจำนวนหนึ่ง ได้หาเสียง

และมีฐานเสียงในแนวเดียวกับตน ทำให้ทอนคะแนนเสียง
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กันเอง เช่น นาวาอากาศอากาศเอกชนนนาถ เทพลิบ และนาย

ปรากฏ โกลาวัลย์ (อรรถพร พลบุตร, สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 

2552) 

หลังจากนั ้น เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 

2549 พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายอลงกรณ์ 

กำหนดผู้ลงสมัครในระยะแรกของพรรค โดยให้นายอรรถพร 

นายอภิชาติ และนายกัมพล ลงในระบบเขต ส่วนนายอลงกรณ์

นั ้นลงในระบบสัดส่วน แต่เมื ่อใกล้วันสมัครรับเลือกตั ้งได้

เปลี่ยนแปลงให้นายอรรถพรลงในระบบสัดส่วนตามรัฐธรรมนูญ

ใหม่ที่จะเกิดขึ้น และนายอลงกรณ์กลับมานำทีมลงในระบบเขต 

ซึ ่งเปลี ่ยนจากเขตเดียวเบอร์เด ียวมาเป็นมาเป็นรวมเขต  

เรียงเบอร์ โดยเหตุผลจากการประเมินของพรรคว่าน่าจะได้ 

ส.ส. ในกลุ่มที่ 7 นี้อย่างน้อย 3 คน รวมทั้งการจัดอันดับสัดส่วน

ในพรรค ที่อาจจะทำให้ผู ้สมัครสำคัญแบบสัดส่วนของพรรค

บางคนอาจจะสอบตกได้ถ้านายอลงกรณ์ลงในระบบสัดส่วน 

โดยครั้งแรกกำหนดให้นายอลงกรณ์อยู่ระบบสัดส่วนลำดับที่ 2 

ดังนั้นเมื่อนายอลงกรณ์เปลี่ยนมาลงในระบบเขต ก็เป็นการขจัด

ข้อขัดแย้งดังกล่าวด้วย ทั้งในด้านยุทธวิธีแล้ว เชื่อว่าอย่างไร

เสีย นายอลงกรณ์ต้องได้รับเลือกแน่นอนในระบบเขตทั้งยังจะ

เป็นการช่วยผู้สมัครร่วมทีมในเรื่องคะแนนเสียงที่เน้นการเลือก

เป็นทีม ส่วนนายอรรถพร ซึ่งอยู่ในลำดับ 4 ของระบบสัดส่วน 

ส่วนตัวนายอลงกรณ์นั้นประเมินแล้วว่า ในกลุ่มจังหวัดนี้พรรค

น่าจะได้คะแนนถึงในลำดับที่ 4 เช่นกัน 
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 ��.1 กลวิธีการหาเสียง 

การหาเสียงของนายอรรถพร สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. 

ใน พ.ศ. 2550 นั้นถือว่าได้เตรียมตัวมานานถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญ

ฉบับ พ.ศ. 2550 จะยังไม่ได้ทำประชามติ และประกาศใช้ก็ตาม 

แต่นายอรรถพรเริ่มลงพื้นที่ พร้อมกับพรรคที่เริ่มประชาสัมพันธ์

ผูท่ี้จะลงสมัครในนามพรรคต้ังแต่ต้นปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงนายอรรถพร 

จะลงพื้นที่โดยการไปงานรื่นเริง ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานศพ 

อย่างต่อเนื่อง ส่วนการหาเสียงในช่วงเลือกตั้งนั้น นายอรรถพร

ปฏิบัติตนตามตารางเวลา และการจัดการของสาขาพรรค

จังหวัดเพชรบุรี  

 ��.� บทบาททางการเมือง 

เมื่อได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แล้ว นายอรรถพรมีบทบาท

ในการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และสภาร่วมฯ 

เป็นครั้งคราว ในอดีต นายอรรถพรสนใจและติดตามการเมือง

มาโดยตลอด มีบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้ง 

และกล่าวได้ว่าสนใจการเมืองตั ้งแต่อยู ่ในวัยเด็ก ในขณะที่

ศึกษาอยูช้ั่น ม.ศ. 2 อายุเพียง 14 ปี เคยร่วมชุมนุมไล่ศึกษาธิการ 

จังหวัดเพชรบุรีนายทรงชัย เจตบุตร ที่หน้าศาลากลางจังหวัด 

ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเมื่อเกิดเหตุการณ์

เรียกร้องประชาธิปไตย พ.ศ. 2535 นายอรรถพร เป็นคนหนึ่งที่

เป็นแกนนำในการตั้งเวทีปราศรัยบริเวณหน้าเขาวัง โจมตีการ

ปราบปรามการเดินขบวนประท้วงของประชาชนที่กระทำโดย

รุนแรงของทหาร ร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวในจังหวัดเพชรบุรี และ

ล่าสุด คือได้ขึ ้นเวทีปราศรัยของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชน   
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ในขณะที่ตั ้งเวทีที ่สะพานมัฆวานรังสรรค์ ถึง 2 ครั ้ง ในการ

เคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ฝ่ายตรงกันข้าม

กับกลุ่มพันธมิตรฯ จึงนำมาเป็นประเด็นกล่าวหาพรรคประชา-

ธิปัตย์ว่าแอบสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรโดยเฉพาะนายอรรถพรที่

ขึ้นเวทีปราศรัย รวมไปถึงพี่ชายอีก 2 คนของนายอรรถพร คือ

นายอลงกรณ์ และนายอติพล ก็โดนโจมตีว่าอยู่เบื้องหลังการ

สนับสนุนการเคลื่อนไหวของฝ่ายพันธมิตร ฯ โดยการขนคนที่

จังหวัดเพชรบุรีเข้ามาร่วมเคลื่อนไหวด้วย พรรคประชาธิปัตย์นำ

เรื ่องเข้าที ่ประชุมพรรค และขอให้นายอรรถพรเลิกขึ ้นเวที

พันธมิตร เพื่อมิให้เป็นประเด็นที่ฝ่ายตรงกันข้ามจะนำมาโจมตี

พรรค  

 

��. นายพิชัย ขำเพชร 

นายพิชัย ขำเพชร เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2499 

เป็นบุตรของนายเชย และนางอยู่ ขำเพชร สมรสกับนางสุภาพร 

ขำเพชร ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพชรบุรี นายพิชัย

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอรุณ-

ประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพรหมานุสรณ ์

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และร ัฐประศาสนศาสตรมหาบ ัณฑิต จากจ ุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษาฝึกงานที ่สำนักงาน

ทนายความอุดม ผาสุก ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 พร้อมกับพักที่บ้าน

ของนายอุดม ผาสุก อดีต ส.ส. จังหวัดเพชรบุรีด้วย ถือเป็น  

ลูกศิษย์คนสำคัญคนหนึ่งของนายอุดม และภายหลังเมื่อนาย
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อุดมเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2532 แล้ว ได้รับช่วงดำเนินกิจการเป็น

หัวหน้าสำนักงานต่อกระทั่งถึงปัจจุบัน  

นายพิชัย เริ่มเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น โดยได้รับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาเทศบาลในการเลือกตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2528, พ.ศ. 

2533 และ พ.ศ. 2538 และได้รับตำแหน่งเป็นเทศมนตรีเมื่อวันที่ 

21 พฤศจิกายน 2538 โดยอยู ่ในกลุ ่ม “ผาด” ของนายยุทธ   

อังกินันทน์ ซึ่งเป็นผู้ชักนำนายพิชัยให้มาเล่นการเมืองท้องถิ่น 

ลาออกก่อนหมดวาระเพื ่อเตรียมตัวสมัครรับเลือกตั ้งเป็น

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 และได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน

ที่ห่างคู่แข่งขันอันดับรองลงไปมาก (ได้ 73,664 คะแนน อันดับ 

2 คือ พ.ต.อ. ชัยชาญ เงินมูล 48,984 คะแนน)  

หลังจากนายพิชัยหมดวาระจากการเป็นวุฒิสมาชิกใน 

พ.ศ. 2549 แล้ว ได้กลับมาดูแลสำนักงานทนายความ และได้

ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ  

วันที ่ 23 ธันวาคม 2550 สังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตย ผลการ

เลือกตั ้งได้อันดับ 8 (22,330 คะแนน) ไม่ได้ร ับเลือกตั ้ง ซึ ่ง

บรรยากาศทางการเมืองในการเลือกตั ้งครั ้งนี ้ของเพชรบุรี

ระหว่างหาเสียงในการเลือกต้ังน้ัน นายพิชัยอยูใ่นฐานะไม้ประดับ 

ไม่ได้เป็นคู่แข่งสำคัญ และการหาเสียงของนายพิชัยไม่ได้คึกคัก

เท่ากับผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชาชน  

ที่ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญ ซึ่งโดยส่วนตัวนายพิชัยกล่าวว่า

หาเสียงโดยยิงลูกโดด เพราะผู้ร่วมทีมอีก 2 คนสมัครให้ครบทีม

เท่านั้น และทุนทรัพย์ในการหาเสียงเป็นเรื่องสำคัญ ระบบพรรค
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ที่สังกัดมีปัญหา และเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างหัวหน้าพรรค

ในขณะนั้นคือนายประชัย เลี ่ยวไพรัตน์ กับกรรมการบริหาร

พรรค ทำให้พรรคไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีผลต่อคะแนนเสียง 

(พิชัย ขำเพชร, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2552) 

 ��.1 เครือข่ายความสัมพันธ์ 

นายพิชัยมีรกรากที ่ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด 

บิดาเป็นอดีตกำนันตำบลไร่สะท้อน ทำให้ฐานเสียงของนาย

พิชัยอยู่ที่อำเภอบ้านลาด แต่ที่เป็นพื้นฐานสำคัญทางการเมือง

ของนายพิชัยคือ การมีอาชีพทนายความทำให้เป็นที่รู ้จักของ

ประชาชน โดยมีกิจกรรมการเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ 

ทำให้นายยุทธชวนเข้าร่วมทีมในกลุ่ม “ผาด” ซึ่งแม้ว่าช่วงที่

นายพิชัยเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นายยุทธจะเป็น ส.ส. ก็ตาม 

แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า นายยุทธมีบทบาทในการบริหารเทศบาล 

และประสานกับกลุ่มต่างๆ โดยนางบุปผา ภรรยานายยุทธเป็น

นายกเทศมนตรี และในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อ พ.ศ. 

2543 นายยุทธมีส่วนในการสนับสนุนนายพิชัย ที่เห็นได้ชัดคือ 

ไม่มีผู้สมัครรายใดที่นายยุทธให้การสนับสนุนเบื้องหลังยกเว้น

นายพิชัย ในส่วนนักการเมืองคนอื่นๆ นั้นก็ให้การสนับสนุนนาย

พิชัยเช่นกัน โดยเฉพาะที่มีฐานเสียงสำคัญเช่นนายธานี ยี่สาร 

และนายปิยะ อังกินันทน์ เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันมาก่อน 

และในขณะนั้นไม่มีผู้สมัครรายใดที่โดดเด่น 

นายพ ิช ัยม ีภาพพจน ์ท ี ่ ด ี ในการประกอบอาช ีพ

ทนายความ มีโอกาสใช้วิชาชีพช่วยเหลือสังคม และผู้ที่ได้รับ

ความเดือดร้อน ทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
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ทำให้เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มผู้มีความรู้ ทนายความเพื่อร่วมอาชีพ 

และฐานจากนักการเมืองท้องถิ่น และ ส.ส. เพชรบุรี ซึ ่งส่วน

ใหญ่รู้จักและคุ้นเคยกับนายพิชัยมาก่อน ในขณะที่เป็นสมาชิก

สภาเทศบาลเคยเป็นประธานสภาเทศบาลเมื่อ พ.ศ. 2534 และ

เป็นเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาช่วง พ.ศ. 2538-2542 ซึ่งทำให้เกิด

ผลงานด ้ านการ เผยแพร ่การศ ึกษา และม ีผลต ่อการ

ประชาสัมพันธ์ตนเอง ในอาชีพทนายความนายพิชัยได้รับการ

แต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี 

เป็นกรรมการสภาทนายความภาค 7 เป็นคณะอนุกรรมการ

กลางประชาสัมพันธ์ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดเพชรบุรีใน

ช่วง พ.ศ. 2538-2539 และเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นในจังหวัดเพชรบุรี ในหลายๆ องค์การ

บริหารส่วนตำบล ดังนั้นกล่าวได้ว่า วิชาชีพทนายความ และ

ความรู้ทางด้านกฎหมายของนายพิชัยมีบทบาทสร้างชื่อเสียง 

และก่อให้เกิดฐานเสียงแก่นายพิชัยอย่างมาก  

ในด้านอาชีพส่วนตัวอื่นๆ นั้น นายพิชัยมีธุรกิจอสังหา-

ริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านจัดสรรบ้างเล็กน้อย  

 ��.�  กลวิธีในการหาเสียง  

เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายในการหาเสียงของ  

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ดังนั้น

การหาเสียงของนายพิชัยจึงทำได้เพียงการแนะนำตัวเท่านั้น แต่

อย่างไรก็ตามนายพิชัยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าที่นานพอสมควร 

เพราะได้ลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลก่อนครบวาระ เพื่อให้

เข้าตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ว. ที่ต้องไม่
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ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี ดังนั้นด้วย

ความเป็นนักกฎหมายทำให้คาดเดาทิศทางเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งของ ส.ว. จากการ

แต่งตั้งมาเป็นการเลือกตั้ง นายพิชัยจึงได้ลงพื้นที่เพื่อแนะนำตัว

มานานนับปี ด้วยการแนะนำตัว และไปปรากฏตัวตามงาน   

ในการแนะนำตัวจะมีการชี้แจงจุดประสงค์ของการแนะนำตัว 

รวมท้ังการบอกให้ประชาชนทราบถึงบทบาทของ ส.ว. ในรัฐสภา 

ในการลงพื้นที่ล่วงหน้าเป็นเวลานานนั้น ทำให้ประชาชน 

และผู้นำชุมชนรับรู้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการขอ ที่มีจำนวน

มากคือขอเกี่ยวกับการกีฬา เช่นขอชุดกีฬา เสื้อกางเกงเป็นทีม 

อุปกรณ์การกีฬา ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เงินรางวัล 

ถ้วยรางวัล โล่รางวัล โดยผู้จัดการแข่งขันกีฬาเหล่านี้ รวมทั้ง

หัวหน้าทีม มักจะมีเป้าหมายที่นักการเมือง ส.ส. หรือผู้สมัครที่

กำลังหาเสียงอยู่ นายพิชัยต้องสนับสนุนให้บ้างตามคำขอ ใน

ลักษณะเสียไม่ได้ เพราะเป็นการป้องกันตนเองจากการโดน

ตำหนิว่าไม่มีน้ำใจ ไม่สนับสนุนเยาวชน หรือการกีฬา แต่คิดว่า

ผลคะแนนที ่ ได ้กล ับมาน้อย (พ ิช ัย ขำเพชร, ส ัมภาษณ์,   

4 มิถุนายน 2552) 

สำหรับการหาเสียงของนายพิชัยนั้น มีการเดินพบปะ

ชาวบ้าน และการไปปรากฏตัวตามงานเหมือนนักการเมืองอื่นๆ 

แต่สิ่งที่แตกต่างกับนักการเมืองอื่นๆ คือ ไม่ถึงกับเข้าไปถึงก้น

ครัวชาวบ้าน หรือเข้าไปกอดรัดประชาชน แบบนักการเมืองอื่นๆ 

นายพิชัยยอมรับว่าทั้งการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. นาย

พิชัยไม่ได้เข้าไปถึงกลุ่มแม่บ้าน และไม่มีระบบการจัดตั้งกลุ่ม 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

��1

หรือเงินทุนสนับสนุนกลุ ่ม แบบที ่พรรคประชาธิปัตย์จัดตั ้ง  

ขึ้นมา  

สำหรับกลยุทธ์การไปช่วยงานศพนั้น นายพิชัยเห็นว่าแม้

จะได้ผลมากก็ตาม แต่โดยส่วนตัวแล้ว แม้ว่านายพิชัยจะใช้วิธี

การนี้ในระหว่างก่อนและระหว่างหาเสียงในการสมัคร ส.ว. โดย

การไปแนะนำตัว ปรากฏตัวให้ประชาชนเห็น แต่หลังจากได้รับ

ตำแหน่งแล้ว หรือแม้แต่การหาเสียงก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

ใน พ.ศ. 2550 นายพิชัยไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากการไป

งานศพนั้นนอกจากการไปปรากฏตัวตามความเข้าใจแล้ว ยัง

หมายถึงการช่วยงานด้วยเงิน และด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ซึ่งอยู่กับการประชุมสภา การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ

ทำให้ไม่มีเวลาที่จะทำได้ และคำนึงถึงหน้าที่หลักของ ส.ว. ซึ่ง

ควรมีบทบาทในสภา  

ก่อนที่จะประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง 

ส.ว.ใน พ.ศ. 2543 นั้น นายพิชัยจะไปปรากฏตัวทุกงานทั่วทั้ง

จังหวัด โดยเฉพาะงานเลี้ยง และทำความตกลงให้เจ้าภาพเชิญ

ขึ้นบนเวที เพื่อจะได้แนะนำตัว และมีการนำเสนอบทบาท และ

อธิบายหน้าที่ขอ ส.ว. ให้ผู้ร่วมงานฟัง และจะมีทีมงานซึ่งเคย

ทำงานให้กับนายยุทธ สำรวจความต้องการของประชาชนใน

แต่ละพื้นที่มาก่อนแล้ว ดังนั้นสิ่งที ่นายพิชัยจะพูดก็คือ การ

เชื่อมโยงสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ กับบทบาทของ ส.ว. ที่

จะสามารถประสานให้ในเรื่องราวดังกล่าวได้ หรือบทบาทใน

ฐานะกรรมาธิการ ที่จะแปรญัตติ หรือนำเสนอในเรื่องต่างๆ ได้  
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 ��.� บทบาททางการเมือง 

นายพิชัย เป็น ส.ว. ที่อยู่ในกลุ่ม ส.ว. น้ำดี สนิทสนม  

คุ้นเคยกับ ส.ว. ในกลุ่มดังกล่าว เช่น นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

นายชุมพล ศิลปอาชา นายการุณ ใสงาม และเนื่องจากนาย

พิชัยมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ทำให้ในการทำหน้าที่ 

ส.ว. ของนายพิชัยในคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะกรรมาธิการ

กิจการสตรีและเยาวชน และกรรมาธิการการยุติธรรม นายพิชัย

จะมีบทบาทเกี่ยวกับการตรวจสอบในข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็น

งานที่นายพิชัยกล่าวว่าสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ และมี

ความสุขในการทำงาน ปัจจุบันนายพิชัยยังมีบทบาททาง  

การเมือง โดยเป็นนักว ิชาการประจำกรรมาธิการกิจการ

คมนาคมของวุฒิสภา และเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่ม 40 ส.ว. ซึ่ง

ต ่อต้านการเช ่าซ ื ้อรถเอ ็นจีว ีของ ขสมก. และอยู ่ในคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อรับฟังความเดือดร้อนและรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนของวุฒิสภา ส่วนบทบาทต่อกิจกรรมใน

จังหวัดเพชรบุรีนั ้น เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายอย่างไม่เป็น

ทางการให้ก ับกลุ ่มเอ ็นจีโอในเพชรบุร ี เช ่นกลุ ่มอนุร ักษ์  

สิ ่งแวดล้อม กลุ ่มคนรักเมืองเพชร ในอนาคตนั ้น นายพิชัย  

คาดว่า ถ้าการเมืองมีความโปร่งใสอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้ง

ทางการเมืองในตำแหน่ง ส.ว. แต่ในส่วนของ ส.ส. นั้นคงไม่ลง

สมัครรับเลือกตั ้งแน่นอน เพราะคิดว่าปัจจัยเรื ่องทุนทรัพย์  

ในการหาเสียงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับเลือก ซึ่งนายพิชัย

ไม่สามารถสู้กับผู้สมัครรายอื่นได้ 
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��. นายธานินท์ แสงวณิช 

นายธานินท์ แสงวณิช ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

จากการเลือกตั้งเมื ่อวันที่ 19 เมษายน 2549 เกิดเมื ่อวันที่ 3 

กรกฎาคม 2500 เป็นบุตรของนายสมยศ และนางสำเภา   

แสงวณิช มีพ่ีน้อง 7 คน คือ 1) นายสุรชัย แสงวณิช 2) นายวีรพงษ์ 

แสงวณิช 3) นายสุรินทร์ แสงวณิช 4) นายยุทธนา แสงวณิช   

5) พ.ต.อ. สายันห์ แสงวณิช 6) นางจันทร์จิรา คชเสนี และ   

7) นายธานินท์ แสงวณิช ซึ ่งสมรสกับนางนิตยา แสงวณิช 

(นามสกุลเดิม เจนลาภวัฒนากุล) 

นายธานินท์ มีเชื้อสายจีน และเติบโตมาจากครอบครัว

พ่อค้า ดังนั้นบิดาจึงปลูกฝังให้เรียนภาษาจีนเพื่อมาทำการค้า 

นายธานินท์จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน

ราษฎร์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนจีนที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

เพชรบุรี ชั้นมัธยมจากโรงเรียนศึกษาวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างนั ้นในตอนหัวค่ำก็ไปเรียนภาษาจีนควบคู ่ไปด้วย   

หลังจากนั ้นบิดาส่งไปเร ียนภาษาจีนต่อที ่ดอยแม่สะลอง 

กองพล 93 จังหวัดเชียงราย ของพรรคก๊กมินตั๋ง หรือกองกำลัง

ทหารจีนคณะชาติ ประมาณปีเศษ จึงกลับมาทำธุรกิจของ

ครอบครัว และธุรกิจส่วนตัว ประกอบกับการเล่นการเมือง   

ได ้ศ ึกษาต่อจนจบปร ิญญาตร ีศ ิลปศาสตรบัณฑิต จาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเข ้าอบรม ประกาศนียบัตร

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2549 ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
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รามคำแหง (ธานินท์ แสงวณิช, สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2552) 

นายธานินท์ เริ่มเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ พ.ศ. 2526 

โดยการชักชวนจากนายยุทธ อังกินันทน์ ให้สมัครรับเลือกตั้ง

ซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลแทนนายภิมุข และนายยุทธ ซึ ่ง  

ลาออกเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในครั้งนั้นได้รับ  

เลือกตั้ง และสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอีกหลาย

สมัย ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528, 2533, 2538 และ 2542-

2546 ซึ ่งได้รับการเลือกตั้งมาโดยตลอด สุดท้ายในตำแหน่ง

ทางการเมืองท้องถิ่นคือเป็นทีมบริหารของนายยุทธจากการ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 ได้

ร ับการแต่งตั ้งเป็นรองนายกเทศมนตรี แล้วลาออกเมื ่อ 15 

กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อเตรียมตัวสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิก 

ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมตัวนานก่อนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ถึงเกือบ 2 ปี ซึ่งนายธานินท์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก  

วุฒิสภา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2549 และได้รับเลือกตั้ง แต่เป็น 

ส.ว. ได้เพียงประมาณ 5 เดือนเท่านั้น ก็เกิดการรัฐประหาร 19 

กันยายน 2549 ทำให้หมดสมาชิกภาพโดยปริยาย หลังจากนั้น

นายธานินท์ ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมใจไทยซึ่งนายสมคิด 

จาตุศรีพิทักษ์มีบทบาทเป็นแกนนำการก่อตั้ง ส่วนนายธานินท์ 

ได ้ ร ่ วมเป ็นกรรมการบร ิหารพรรค ต ่อมารวมก ับพรรค  

ชาติพัฒนาภายใต้การนำของนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นพรรค

รวมใจไทยชาติพัฒนา และจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ใน

ปลายปี พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตามในที่สุดนายธานินท์กลับต้อง

ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สังกัดพรรคพลังประชาชน ร่วมทีมกับ

นายปิยะ และนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ทั้งที่กระแสการต่อต้าน 
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พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในจังหวัดเพชรบุรีรุนแรงมาก เนื่องมา

จากพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครในจังหวัด

เพชรบุรี โดยบอกว่าประเมินแล้วคงจะไม่ได้รับเลือกตั้ง ในขณะ

นั้นกระแสความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์แรงมาก เห็นได้จาก

การเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 (ซึ่งภายหลังถือ

เป็นโมฆะ) แม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ในขณะที่ผู้สมัครรายหนึ่งของพรรคไทยรักไทย คือนายราชศักดิ์ 

คล้ายคลึง ซึ่งเคยแพ้เลือกตั้งใน พ.ศ. 2548 เป็นที่รู้จักและน่าจะ

ได้รับเลือกก็ยังสอบตก  

การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกต้ังสังกัดพรรคพลังประชาชน 

ของนายธานินท์นี้ ด้วยเหตุผลใหญ่คือไม่มีเวลาหาพรรคที่จะ

สังกัดแล้ว ทั้งยังได้หาเสียงล่วงหน้าไปแล้วด้วย และอีกประการ

หนึ ่งนักการเมืองที ่สนิทสนมหลายคนซึ ่งเดิมสังกัดพรรค  

ไทยรักไทยชักชวนติดต่อให้มาอยู่กับพรรคพลังประชาชนหลาย

ครั้ง และทีมของนายปิยะ และนางธิวัลรัตน์ก็ยังขาดอีก 1 คน

พอดี ในขณะที่ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นั ้น นายธานินท์  

คิดว่ายากที่จะไปสังกัดได้ แม้ว่าคู่เขยของตนคือ นายชัยวุฒิ   

บรรณวัฒน์ ซึ่งภรรยานายชัยวุฒิ เป็นพี่สาวภรรยานายธานินท์ 

เคยชักชวนให้เข้าพรรคประชาธิปัตย์ แต่เป็นที ่รู ้กันว่าพรรค

ประชาธิปัตย์ในเพชรบุรีนั ้นเต็มทีมทั ้ง 3 คนแล้ว และนาย

ธานินท์เองแนบแน่นกับนายยุทธ ซึ่งอยู่ต่างฝั่งกับนายอลงกรณ์

ในช่วงหลัง การเลือกตั้งครั้งนี้สร้างความยุ่งยากให้นายธานินท์

อย่างมาก การหาเสียงล่วงหน้าในนามพรรครวมใจไทยชาติ-

พัฒนามาตลอดทำให้ต้องตอบคำถามถึงสาเหตุการเปลี่ยน

พรรค และข่าวโจมตีการซื้อตัวของพรรคพลังประชาชน และ
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ต้องเปลี่ยนป้ายหาเสียง บัตรหาเสียง โปสเตอร์จำนวนมากที่

ประชาสัมพันธ์ในสังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาไปล่วงหน้า

แล้ว (ธานินท์ แสงวณิช, สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2552) ผลการ

เลือกตั้งในครั้งนั้น นายธานินท์มีคะแนนในลำดับที่ 5 (69,995 

คะแนน) ไม่ได้รับเลือกตั้ง  

นายธานินท์กล่าวว่าการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกพรรค

รวมใจไทยชาติพัฒนา ในพ.ศ. 2550 เป็นการตัดสินใจที ่ผิด

พลาด ซึ่งต่อมาทำให้ต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในสังกัด

พรรคพลังประชาชนเมื่อพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาตัดสินใจ  

ไม่ส่งผู้สมัครในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งที่รู ้ว่าการจะได้รับเลือกตั้ง

เป็นเรื่องยากพอควร เนื่องจากกระแสนิยมพรรคประชาธิปัตย์ใน

เพชรบุรีแรงมาก ซึ่งในครั้งแรกนายธานินท์มองว่าอาจจะได้รับ

เลือกตั้งเพราะพรรครวมใจไทยเมื่อแรกนั้นเป็นพรรคที่มีแกนนำ

เป็นที ่ยอมร ับได้ของประชาชนในเพชรบุร ีมากกว่าพรรค  

พลังประชาชน ด้วยเหตุนี้เป็นผลให้ต่อมาไม่สามารถลงเลือกตั้ง 

ส.ว. ในวันที่ 2 มีนาคม 2551ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของกฎหมาย

ที่คุณสมบัติของผู้สมัครับเลือกตั้งต้องไม่สังกัดพรรคการเมือง

ภายใน 5 ปี ในปัจจุบันนายธานินท์ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย 

และยังสนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองอยู่ 

 ��.1  เครือข่ายความสัมพันธ์ 

ถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานครอบครัวของนายธานินท์จะทำ  

การค้า โดยมีโรงไม้ที่เป็นกิจการดั้งเดิมก็ตาม แต่พบว่าพี่น้อง

ของนายธานินท์ ถึง 4 คนรวมทั้งนายธานินท์อยู่ในวงการเมือง

ท้องถิ่น และเกี่ยวพันกับนักการเมืองหลายคน เริ่มตั้งแต่พี่ชาย
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คนโตคือนายสุรชัย หรือเสี่ยฮุย ที่เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด  

ในช่วง พ.ศ. 2518-2519 แล้วเสียชีวิตจากการจ้างวานยิง นาย  

สุรชัยมีธุรกิจมากมาย มีกิจการโรงไม้ รับเหมาก่อสร้าง นาเกลือ 

นากุ้ง ฟาร์มวัว สวนส้ม สวนมะนาว สถานบันเทิง และธุรกิจ

โรงแรม ซึ่งเมื่อมาเล่นการเมืองประกอบกับความร่ำรวยทำให้

เป็นที่จับตามองเรื่องการเติบโตทางการเมือง แวดวงการเมืองใน

เพชรบุรีเชื่อว่าการตายในครั้งนี้เพราะเติบโตเร็วทางการเมือง   

พี ่ชายอีกคนของนายธานินท์ คือนายสุรินทร์ อดีตผู ้จัดการ

บริษัทเพชรบุรีทำไม้ จำกัด ซึ ่งได้สัมปทานป่าไม้ในจังหวัด

เพชรบุรี และครอบครัวนายธานินท์มีหุ้นใหญ่ และหุ้นส่วนคน

อื่น ๆ ได้แก่นักการเมืองในจังหวัดเช่นนายภิมุข อังกินันทน์ ตั้ง

แต่สมัยบิดา ก็เล่นการเมืองโดยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วด้วยโรคหัวใจ 

และพี่ชายคนถัดมาคือนายยุทธนา หรือ “โกหรั่ง” ซึ ่งได้รับ

เลือกเป็นสมาชิกสภาจังหวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2523-2533 และได้รับ

เลือกจากสมาชิกเป็นประธานสภาจังหวัด 1 สมัย หลังจากนั้น

มาลงสมัครรับเลือกตั ้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพชรบุรีในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2547 โดยเป็นคู่แข่ง

ของนายชัยยะ อังกินันทน์ บุตรชายนายปิยะ อังกินันทน์ ในครั้ง

นั้นนายยุทธนาไม่ได้รับเลือกตั้ง ภายหลังเลิกเล่นการเมือง นาย

ยุทธนา เมื่อเป็น ส.จ.นั้นสนิทสนมกับนายธานี ยี่สาร ในขณะที่

เป็น ส.จ. ด้วยกัน ทั้งนายธานินท์ ได้เคยร่วมทำธุรกิจร่วมกับ

นายธานี ในกิจการโรงโม่หิน และรับระเบิดหิน ที่จังหวัดลำปาง 

และจังหวัดราชบุรี ในขณะที่นายธานีเป็น ส.จ. และนายธานินท์ 

เป็น ส.ท. และเมื่อสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ฐานเสียงสำคัญส่วน
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หนึ่งคือฐานเสียงจากการสนับสนุนของนายธานี  

กล่าวกันว่านายธานินท์ กับนายปิยะและนายยุทธ   

มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตั้งแต่สมัยยังอยู่ในวัยรุ ่น และ  

วัยหนุ่ม ดังนั้นการเล่นการเมืองมักจะเอื้อต่อกัน และหลีกทาง

ให้กันมีเพียงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อ 

พ.ศ. 2547 เท่านั้นที่นายยุทธนาลงสนามชนกับนายชัยยะ และ

ในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อ พ.ศ. 2549 นั้นเหตุผลหนึ่งที่

ลงสมัครรับเลือกตั้งของนายธานินท์ คือไม่ต้องลงชนแข่งกับ

กลุ่มของนายปิยะซึ่งสนิทสนมกันและมีฐานเสียงเดียวกัน แม้ว่า

ในช่วงหนึ่งมีข่าวว่านายปิยะจะลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ตาม 

และอีกครั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อ 

พ.ศ. 2551 นั้นกระแสพรรคประชาธิปัตย์กำลังมาแรง และนาย

อิทธิพงษ์ พลบุตร น้องชายของนายอลงกรณ์ พลบุตร ได้ลง

สมัครรับเลือกตั้งภายใต้การสนับสนุนของพรรคประชาธิปัตย์ 

นายธานินท์ได้ประเมินแล้วว่าโอกาสได้รับเลือกตั้งไม่แน่นอน 

จึงไม่สมัครรับเลือกตั้ง เพราะมีฐานเสียงเดียวกันกับนายชัยยะ 

ซึ่งจะเป็นการตัดคะแนนกันเอง และจะเป็นประโยชน์กับนาย

อิทธิพงษ์ พลบุตร นอกเหนือจากนั ้นยังสนิทสนมดีกับนาย  

พิเชษฐ สถิรชวาล ซึ่งคบหากันมาตั้งแต่วัยเด็ก และนายสรอรรถ 

กลิ่นประทุม ซึ่งได้ทำธุรกิจร่วมกันมาตั้งแต่ก่อนที่นายสรอรรถ

จะเป็น ส.ส. ในส่วนของครอบครัวของนายธานินท์ ในอดีตก็ได้

ทำธุรกิจร่วมกันกับนายอุดมศักด์ิ ท่ังทอง อดีต ส.ส. ประจวบคีรีขันธ์ 

ซึ่งมีโรงเลื่อย และส่งไม้ให้กับโรงไม้ของครอบครัวนายธานินท์ 

(ธานินท์ แสงวณิช, สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2552) 
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 ��.� กลวิธีการหาเสียง  

การอยู่ในวงการท้องถิ่นถึง 22 ปี ของนายธานินท์ ทำให้

นายธานินท์สามารถใช้ความสัมพันธ์ และสร้างฐานคะแนนได้

ไม่ยาก นายธานินท์มีเวลาในการหาเสียงนานมากเกือบ 2 ปี 

และสร้างฐานเสียงด้วยการสนับสนุนการกีฬาในจังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของนายธานินท์ หลังจากนายธานินท์ลาออก

จากการเป็นรองนายกเทศมนตรีแล้ว ได้มาเป็นสภากรรมการ

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2548-2549 และ

สามารถดึงการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญเข้ามาแข่งขันในจังหวัด

เพชรบุรี เช่น ฟุตบอลไทยลีก ฟุตบอลควีนส์คัพ ซึ่งมีผลทาง

อ้อมต่อการหาเสียง โดยนายธานินท์สามารถทำป้ายขนาดใหญ่

เพื ่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันในนามสภากรรมการสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งประสานงานโดยนายธานินท์ โดย

ป้ายประชาสัมพันธ์นั้นจะมีรูปถ่ายของนายธานินท์ปรากฏอยู่

ด้วย และป้ายประชาสัมพันธ์เหล่านี้จะติดตามสถานที่ที่เป็นจุด

สนใจในเมืองเพชรบุรี  

นอกจากนี ้ในช่วงที ่ย ังไม่ประกาศพระราชกฤษฎีกา  

การเลือกตั้ง นายธานินท์ถือเป็นผู้สนับสนุนการกีฬาในเพชรบุรี

รายใหญ่รายหนึ่ง และกล่าวได้ว่า ช่วง พ.ศ. 2548-2549 มีการ

แข่งขันกีฬาที่ไหน ชื่อของนายธานินท์ต้องปรากฏที่นั่น ไม่ว่าจะ

เป็นชื่อที่ปรากฏบนเสื้อกีฬา ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาที่นายธานินท์

สนับสนุนผ่านโรงเรียน กลุ่มกีฬาในองค์กรท้องถิ่น หรือกลุ่ม

กีฬาของชุมชนต่างๆ โดยกีฬาที่ให้การสนับสนุนมากคือฟุตบอล 

แต่ในงานกีฬาอื่นๆ นายธานินท์ก็ให้การสนับสนุนด้วย เช่น   
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การแข่งเรือยาว และในบางงานสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ เสื้อผ้า 

และทุนทรัพย์ นายธานินท์ต้องไปปรากฏตัวในงานต่างๆ เหล่านี้ 

รวมไปถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน งานบวช และงานศพ

ต่างๆ ด้วย ถ้ามีโอกาสเจ้าภาพเชิญก็จะขึ้นเวทีกล่าวอวยพร 

และแสดงตัวให้ประชาชนรับรู ้ นายธานินท์ไม่เน้นการพูด

อธิบายให้ประชาชนทราบถึงบทบาทของ ส.ว. และแม้การหา

เสียงเลือกตั ้งเป็น ส.ส. ใน พ.ศ. 2550 นายธานินท์ ก็ไม่ได้

ปราศรัยหาเสียงเช่นกัน เนื่องจากไม่สันทัดในการปราศรัยหา

เสียง การหาเสียงของนายธานินท์ ในช่วงการเลือกตั ้งจะ

เป็นการเดินตามตลาดและแจกบัตรหาเสียง  

การหาเสียงทางอ้อมของนายธานินท์ อีกประการคือ 

การรู้จัก และสนิทสนมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น คือ

ช่วง พ.ศ. 2548-2549 ทำให้สามารถประสานงานดึงงบประมาณ

ในส่วนของผู้ว่าซีอีโอไปลงในพื้นที่ต่างๆ และนำไปกล่าวได้ว่า

เป็นผลงานการประสานงานของตน 

สำหรับด้านบทบาททางการเมืองของนายธานินท์นั ้น  

ยังไม่ปรากฏบทบาทในการทำงาน ส.ว. ซึ ่งกล่าวได้ว่านาย

ธานินท์ค่อนข้างโชคร้าย เพราะยังไม่เคยได้นั่งในสภาซึ่งขณะ

นั้นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ปิดล้อมไว้ และ

วุฒิสภาก็ยังไม่ทันมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเข้าทำงานแต่

อย่างใด แต่ต้องหมดสมาชิกภาพจากการรัฐประหารเสียก่อน 
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�5. นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน ์

นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ เป็นชาวอำเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2491 จบการศึกษา

ระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา มัธยมปลายจาก

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมในหลักสูตรผู ้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับสูงรุ ่นที ่7/2534 หลักสูตร  

เจ้าหน้าที่บริหารการมัธยมศึกษารุ่นที่ 1/2542 กรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ หลักสตูรการพัฒนาผูน้ำการเปล่ียนแปลงฯ 

รุ่นที่ 2/2550 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเมื ่อ พ.ศ. 

2514 นางสาวสุมลมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครู จึงสอบเข้าเป็นครู  

ที่โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ อ. กุยบุรี ในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์ สอนอยู ่ได้เพียง 6 เดือนก็ลาออก

เนื่องจากขัดแย้งกับผู้บริหาร แล้วสอบเข้ารับราชการกับกรม

สามัญ บรรจุครั้งแรก 15 มีนาคม 2515 ที่โรงเรียนเมืองปราณ 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากนั ้นพ.ศ. 2519 ย้ายมาโรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมารับ

ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน โดยโยกย้ายไปตามโรงเรียนในเขต

เมืองเพชรบุรี ได้แก่ ผู ้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพ

อุทิศ จ.เพชรบุรี ผู ้ช่วยผู ้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส   
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(ศุขประสารราษฎร์) ผู ้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด

เพชรบุร ี ผู ้ช ่วยผู ้อำนวยการโรงเรียนและรองผู ้อำนวยการ  

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จนกระทั่งลาออกจาก

ราชการวันที่ 1 มกราคม 2551 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภาในการเลือกตั้งเมื ่อวันที ่ 2 มีนาคม 2551 และได้รับ  

เลือกตั้งด้วยคะแนน 49,227 คะแนน    

 �5.1 เครือข่ายความสัมพันธ์ 

ในระหว่างที่นางสาวสุมล ได้ทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร

โรงเรียนในโรงเรียนต่างๆ นี้ได้มีโอกาสทำงานที่ทำให้เกิดการ

สร้างสมชื่อเสียง และทั้ง 3 โรงเรียนที่นางสาวสุมลได้เคยทำงาน

บริหารนั้น เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนื่องจากกรมสามัญกำหนด

ให้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด อันดับ 1 คือโรงเรียนพรหมา-

นุสรณ์ อันดับ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ และอันดับ 3 คือ

โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) มีลูกศิษย์มากมาย

หลายรุ่น โดยเฉพาะที่โรงเรียนวัดจันทราวาสฯ นั้น นางสาว  

สุมลย้ายมาเมื่อ พ.ศ. 2533 ได้ฝากฝีมือในการทำงานให้เป็นที่

ยอมรับแก่เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา

ไว้อย่างมาก ทำให้โรงเรียนได้รับการกำหนดให้เป็นอันดับ 3 

ของจังหวัด โดยนำประสบการณ์เม่ือคร้ังท่ีเป็นผูช่้วยผูอ้ำนวยการ 

ที ่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ซึ ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่กว่า   

มาใช้ในการบริหารงาน บริหารคน และสร้างระบบการจัดการ

ในโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียง เช่นจัดการระบบเด็ก

ฝาก การหาทุนเพื ่อพัฒนาโรงเรียน ซึ ่งในอดีตโรงเรียนวัด

จันทราวาสฯ จะประสบกับปัญหานี้อย่างมาก ทำให้ได้รับการ
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ยอมรับ และความร่วมมือในการทำงานจากครู ผู้บังคับบัญชา 

และเป็นที่รู้จักและได้รับการนับถือจากเด็กและผู้ปกครอง กล่าว

ว่านางสาวสุมลมีอิทธิพลในโรงเรียนสูงมาก ซึ่งในระหว่างนั้น 

พ.ศ. 2535 ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อมเพชรบุรี ต่อมาใน พ.ศ. 2538 ย้ายไปปฏิบัติงานที่

สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุร ี ในตำแหน่งผู ้ช ่วย  

ผูอ้ำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงทำให้มีเวลามากข้ึน 

และประกอบกับประธานชมรมอนุรักษ์ฯ ขณะนั้นคือ นางสาว

จินดา กาญจน์กีรติ ซึ่งทำงานอยู่ธนาคารเพื่อการเกษตร และ

สหกรณ์การเกษตรต้องโยกย้ายงานเข้าไปร ับตำแหน่งที ่

กรุงเทพฯ ทำให้นางสาวสุมลเข้ามาเป็นประธานชมรมฯ แทน 

อันเป็นจุดเริ ่มต้นบทบาททางการเมืองของนางสาวสุมล ใน 

พ.ศ. 2541 จากนั้น พ.ศ. 2543 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วย  

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งต่อมา

นางสาวสุมลได้ใช ้สถานที ่ท ี ่ โรงเร ียนพรหมานุสรณ์ เป ็น

ศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ฯ อย่าง  

ต่อเนื่อง ในส่วนการทำงานในหน้าที่แล้ว นางสาวสุมลจัดได้ว่า

ทำให้ครูในโรงเรียนตลอดจนผู ้บริหารให้ความยอมรับ และ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ฯ โดยนางสาวสุมล

จะจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างต่อ

เนื่องตลอดตั้งแต่ได้รับตำแหน่งประธานชมรมฯ ซึ่งในขณะที่อยู่

ท ี ่สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุร ี ก็ใช้โรงเร ียนวัด  

จันทราวาสเป็นฐานในการจัดกิจกรรม และเมื่อมายู่ที่โรงเรียน

พรหมานุสรณ์ ก็ใช้ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ทั้งในการประชุม 

และการตั้งชมรมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การจัดแรลลี่การกุศล 
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การแถลงข่าวเกี่ยวกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยกิจกรรม

เหล่านี้ได้สร้างเครือข่ายกับภาคราชการหลายแห่งในจังหวัด 

เช ่น สำนักทร ัพยากรและสิ ่งแวดล้อม สำนักงานจังหว ัด   

องค์กรภาครัฐ และเอกชน และกลุ่มเอ็นจีโอในจังหวัด ท่ีสำคัญคือ 

กลุ่มคนรักเมืองเพชร ที่มักมีกิจกรรมร่วมกัน และเป็นเครือข่าย

องค์กรเอกชนที่ประสานงานกัน กิจกรรมสำคัญเกี ่ยวกับสิ ่ง

แวดล้อมในจังหวัดหลายกิจกรรมมีการจัดอย่างต่อเนื ่องที ่ 

นางสาวสุมลมีส่วนริเริ่ม เช่น วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี การจัด

งานวันสิ่งแวดล้อมโลก วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นอกเหนือจากนี้

แล้ว ยังมีบทบาทร่วมกับชาวบ้านในการเคลื่อนไหวต่อต้าน

คัดค้านการกระทำที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายครั้ง เช่น การ

ก่อสร้างถาวรวัตถุบนชายหาดชะอำ การใช้ป่าสงวนเป็นที่ทิ้ง

ขยะที่อำเภอบ้านลาด การก่อสร้างโรงกลั่นนำมันบางแก้วที่

อำเภอบ้านแหลม และการก่อสร้างทางด่วนข้ามอ่าวไทยสาย

มหาชัย-แหลมผักเบี ้ย-ชะอำ เป็นต้น รวมไปถึงงานอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยต่างๆ มากมาย นางสาวสุมลได้รับการคัดเลือก

จากสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม ให้ได้รับรางวัล ผูท้ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 

ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดย

ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ประจำปี พ.ศ. 2548 

ในด้านที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น นางสาวสุมลได้เข้าไป

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ตั้งแต่การเลือกตั้ง ส.ส. 

ใน พ.ศ. 2538 แล้วจากการเป็นผูป้ระสานงานอาสาสมัครร่วมกับ 

เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (P-net) ซึ่งมีมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางในจังหวัดเพชรบุรี และเมื่อมาเป็น

ประธานชมรมฯ นางสาวสุมลได้นำชมรมฯ เข้ามาเกี่ยวข้องกับ

การเลือกตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการ

เลือกตั้งเมื ่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 โดยยื่นต่อคณะกรรมการ

เลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายองค์กรเอกชนที่ช่วย

เหลือตรวจสอบการเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรี และอีกครั้งใน

การเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับ

เป็นประธานเครือข่ายฯ ในจังหวัดด้วย ทำให้ต้องประสานกับ

หลายหน่วยงานเพื่อทำงานตรวจสอบ และเป็นโอกาสที่ทำให้ได้

เข้าไปสัมผัสและร่วมงานกับ กกต. ชุดแรก (ประกอบด้วยนาย

ธีรศักดิ์ กรรณสูต เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสวัสดิ์ 

โชติพานิช นายยุวรัตน์ กมลเวชช นายจิระ บุญพจนสุนทร และ 

นายโคทม อารียา) ซึ่งนางสาวสุมลชื่นชม และศรัทธาในการ

ทำงานมาก ทำให้หลังจากนั้น นางสาวสุมลได้สมัครเพื่อรับการ

สรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ถึง   

2 ครั้ง ใน พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2550 โดยติดเข้าในรอบ 15 คน

ทั้ง 2 ครั้ง แต่ไม่ผ่านการพิจารณาจาก กกต.กลาง  

หลังจากร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง ส.ส. ใน พ.ศ. 2544 

แล้ว นางสาวสุมลได้สมัครเป็นกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อ

จัดการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งของท้องถิ่น ซึ่งมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี และสมาชิกสภา 

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และการเลือกตั้ง 

ส.ส. เมื ่อ พ.ศ. 2548 และด้วยประสบการณ์เก ี ่ยวกับการ  

เลือกตั ้ง และการทำงานสังคม ประกอบกับการรู ้ข ้อมูลว่า  

นายธานินท์ แสงวณิช อดีต ส.ว. จากการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2549 
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ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค และตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. ในเดือน ธันวาคม 2550 แน่นอนแล้ว รวมทั้งรัฐธรรมนูญ

ฉบับ พ.ศ. 2550 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำกัดเรื่อง

ความเกี ่ยวพันของตัวบุคคลที่จะสมัครต่อ ส.ส. จะสมัครรับ

เลือกตั้งไม่ได้ และประเมินแล้วว่าคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มี

น้อย ทำให้นางสาวสุมลตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ใน 

พ.ศ. 2551 อย่างแน่นอน 

นางสาวสุมลทำงานสังคมมาอย่างต่อเนื่อง การประชา-

สัมพันธ์กิจกรรมเป็นเรื่องจำเป็น ด้วยบุคลิกความเอาจริงเอาจัง

กับงาน ดังนั้นจึงทำให้มีเครือข่ายจากสื่อมวลชนท้องถิ่น กล่าว

ได้ว ่านางสาวสุมลมีความสัมพันธ์อ ันดี ก ับบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ใหญ่ฉบับหนึ่งของจังหวัด รวมทั้งเคเบิลทีวี และ

สื่อมวลชนหลายคนในจังหวัดเป็นอย่างดี รวมทั้งการทำงานร่วม

กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี   

ที ่มักจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื ่อสังคมของชมรมฯ เป็น

ประจำ  

กล่าวได้ว่าเครือข่ายที่สำคัญของนางสาวสุมลมาจาก

การสร้างสมชื ่อเส ียงจากการทำงาน ทั ้งงานในหน้าที ่ครู   

ผู้บริหารของโรงเรียน และงานเพื่อสังคมในนามชมรมอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเพชรบุรีที ่มีเครือข่ายกว้างขวาง   

ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน องค์กร และกลุ่มประชาชน และ

ด้วยอาชีพครูที่ก่อให้เกิดความเคารพรักจากลูกศิษย์มากมาย

หลายรุ่น  
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 �5.� กลวิธีการหาเสียง 

นางสาวสุมลเริ่มต้นการหาเสียง ตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะลง

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. ในขณะที่ยังรับราชการอยู่ด้วยการบอก

กล่าวกับผู ้บังคับบัญชา และเพื่อนครูให้รับรู ้ประมาณเดือน

กันยายน 2550 ซึ่งถือเป็นการประกาศตัวเพื่อลงสมัครรายที่ 2 

ถัดจากนายชวน มินศิริ อดีตอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

และอยู่ในแวดวงเดียวกัน การประกาศตัวรวดเร็วมีผลต่อฐาน

เสียงของกลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่รู้จักทั้งนายชวน

และนางสาวสุมล เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่รับปากว่าจะช่วย

นายชวน การหาเสียงของนางสาวสุมลขณะที่ยังรับราชการนั้น

ยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ แต่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหาร

และครูในโรงเรียนพรหมานุสรณ์อย่างมาก โดยผู้บริหารเปิด

โอกาสให้ไปแนะนำตัว โดยในช่วงนั้นได้มอบหมายนางสาวสุมล

ให้ไปประชุม หรือไปงานที่ต้องพบปะผู้คน และมีโอกาสแสดง

ตัวได้แทนตนทุกงานถ้าทำได้ ส่วนครูในโรงเรียนครูประจำชั้นก็

บอกผ่านทางนักเรียนไปถึงผู้ปกครองของนักเรียน นักเรียนชั้น

มัธยมปลายที่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นครูก็จะย้ำบอกให้อีกครั้ง และ

ก่อนจะออกจากราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ได้

เปิดโอกาสให้นางสาวสุมลได้พบกับนักเรียนทุกชั ้นปี เพื ่อ

เป็นการบอกลา และได้ไปแนะนำตัวตามโรงเรียนมัธยมทั้งหมด

ในอำเภอเมือง โดยจะไปดักรอที่ประตูทางเข้าโรงเรียนตั้งแต่เช้า

ตรู่ แนะนำตัวฝากฝังกับครู และแจกบัตรแนะนำให้นักเรียนเพื่อ

นำไปบอกแก่ผู้ปกครอง  
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ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ แม้ว่าเมื่อช่วงแรก

นางสาวสุมลจะได้รับการคัดค้านจากคนใกล้ชิดหลายคนก็ตาม 

แต่เมื่อได้ตัดสินใจแล้ว ก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่คัดค้าน

เมื่อช่วงต้นโดยการแนะนำสิ่งที่ควรกระทำ เช่นมีนักวิชาการ  

ที่นับถือท่านหนึ่งแนะนำให้ไปหาหัวหน้าทีมของพรรคการเมือง

ที่ได้รับเลือก และอดีต ส.ส. ที่มีฐานเสียงในท้องถิ่นมากที่จะ

สามารถแนะนำได้ แม้ว่านางสาวสุมลจะไม่ได้กระทำตาม

ท้ังหมด แต่ก็ถือว่าได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงใจจากคนใกล้ชิด  

กล่าวได้ว่านางสาวสุมลไม่มีรูปแบบในการหาเสียงอย่าง

ชัดเจน แต่ใช้วิธีการปรึกษาเพื่อนฝูง พวกพ้อง และนักการเมือง

บางคนที่รู้จักกันมานาน ซึ่งนักการเมืองบางคนได้แนะนำให้ไป

หาฐานเสียงของตนในพื้นที่ต่างๆ นางสาวสุมลก็จะไปแนะนำ

ตัวตามนั้น หรือมีใครบอกให้ไปหาคนนั้นคนนี้ก็จะไปตามที่บอก 

และในบางพื้นที่ก็จะเริ่มต้นจากคนที่รู้จักเคยทำงานสังคมร่วม

กันมา หรือเป็นลูกศิษย์ซึ่งมีศักยภาพในพื้นที่มาก เช่นในพื้นที่ 

อ.หนองหญ้าปล้องซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายกระเหรี่ยง 

นางสาวสุมลก็จะได้รับการแนะนำจากนายทัศกมล โอบอ้อม   

ซึ่งเคยเป็นทีมงานของนายยุทธ และนายพิชัย และเชี่ยวชาญใน

พื้นที่ รวมทั้งการลงพื้นที่ซ้ำด้วย ซึ่งทุกที่ที่ไปมักจะก่อให้เกิด

ความมั่นใจเพราะมักจะไปพบเจอลูกศิษย์ และผู้ที ่เคยได้รับ

ความช่วยเหลือจากการทำงานในชมรมของตนซึ ่งม ักจะ

ปวารณาตนให้ความช่วยเหลือ และจะเลือกให้ รวมท้ังการเร่ิมต้น 

ลงพื้นที่ก่อนผู้สมัครรายอื่น เข้าถึงตัวประชาชนเพื่อแนะนำตัว 

โดยเฉพาะกลุ่มสภาสตรีทุกอำเภอทุกตำบล และชมรมผู้สูงอายุ

ที่มีอยู่ในจังหวัด  
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ในขณะที่ยังรับราชการอยู่นั ้นระหว่างเดือนตุลาคม - 

ธันวาคม 2550 นั้นนางสาวสุมลจะมาปฏิบัติงานตามเวลา และ

เมื ่อเลิกงานก็จะลงพื ้นที ่ไปตามงานต่างๆ แต่เมื ่อหลังจาก  

ลาออกในวันที่ 1 มกราคม 2551 นางสาวสุมลได้ลงพื้นที่เต็มตัว 

ตั้งแต่เช้าจนค่ำทุกวัน โดยกำหนดจากอำเภอรอบนอกที่ไกลๆ 

ออกไปจากเมืองก่อนแล้วค่อยขยับเขตมาในเขตเมือง อำเภอที่

ลงพื้นที่แรกคือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง แก่งกระจาน เขาย้อย 

และชะอำเป ็นต ้น ในส ่วนของอำเภอเม ือง และอำเภอ

บ้านแหลมนั้นเป็นพื้นที่สุดท้ายที่ลงหาเสียง เพราะเห็นว่า ใน

อำเภอเมือง ส่วนใหญ่คนรู้จักดีแล้ว และโรงเรียนที่เคยทำงาน

มาก็อยู่ในอำเภอเมือง ซึ่งได้เริ่มปูพรมตั้งแต่ยังไม่ลาออกจาก

ราชการ ส่วนในอำเภอบ้านแหลมนั้น นางสาวสุมลค่อนข้าง

ม่ันใจมาก เพราะเป็นบ้านเกิดของตน พ่ีชายคนหน่ึงของนางสาว 

สุมลเป็นอดีตกำนันตำบลบ้านแหลม คือนายกมล สุตะวิริยะวัฒน์ 

ส่วนหลานสาว นางสาวนฤมล สุตะวิริยะวัฒน์ ขณะนั้นดำรง

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแหลม รวมทั้งพ่ีน้อง 

ญาติพ่ีน้องอ่ืนๆ ยังคงมีถ่ินฐานในอำเภอบ้านแหลมอยูม่าก 

ในการเดินทางหาเสียงนั้นไม่ได้มีการกำหนดแผนการ

ล่วงหน้านาน เพียงแต่ว่ากำหนดว่าวันนี้จะไปที่ตำบลนี้ อำเภอ

นี้ และเดินทางโดยรถยนต์กระบะตอนครึ่ง ในช่วงต้นของการ

ลงพื้นที่เดินทางเพียง 2 คน คือนางสาวสุมล และผู้ที่อาสามา

ขับรถให้ซึ่งเป็นผู้หญิงเช่นกัน แต่ในช่วงหลังมีความเป็นห่วง

เรื่องความปลอดภัยจึงมีผู้ติดตามที่เป็นหญิงอีก 2 คนและชาย

อีก 1 คน ดังนั้นไปลงพื้นที่แต่ละครั้งจะไม่เกิน 4-5 คน ด้วยข้อ

จำกัดของที่นั่งโดยสารในรถยนต์  
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สำหรับสื่อในการหาเสียงนั้นเป็นบัตรแนะนำตัวขนาด

เล็ก มีรูปถ่าย เกียรติประวัติ และผลงานประกอบ เพื่อแจกแก่

ประชาชน โปสเตอร์ติดตามสถานที่ที ่ กกต. กำหนด ส่วนสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่นางสาวสุมลคิดว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญคือ สื่อ  

สิ ่งพิมพ์สี ่สีออฟเซ็ทสี่หน้า ที่สื ่อมวลชนที่สนิทสนมรายหนึ่ง

อาสาจัดทำ และวางรูปแบบให้โดยมีรูปกิจกรรมที่เป็นผลงานตั้ง

แต่อดีตถึงปัจจุบัน 20 ปี คำอธิบายภาพว่าเป็นเหตุการณ์อะไร 

ที่ไหน เมื่อไหร่ ซึ่งนำออกแจกในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง   

2 สัปดาห์ ทำให้ผู้ได้รับ รู้จักนางสาวสุมลมากขึ้น และในช่วง

สัปดาห์สุดท้าย มีรถประกาศแนะนำตัวเพิ่มขึ้นโดยให้วิ่งไปทั้ง   

8 อำเภอในจังหวัด 

ในการเลือกตั ้งครั ้งนี ้ กกต. ประจำจังหวัดได้จัดเวที

แนะนำตัวให้ผู้สมัคร 2 ครั้ง ครั้งแรกที่ อ.ชะอำ และครั้งหลังที่ 

อ.เมือง ซึ่งนางสาวสุมลได้เข้าร่วมทั้ง 2 ครั้ง เนื้อหาที่นำขึ้นเวที

คือบอกถึงหน้าที ่ ส.ว. ที ่ไม่ได้ไปจัดสรรงบประมาณ ขอให้

ประชาชนเลือกคนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของนักการ

เมืองหรือพรรคการเมือง เพื่อให้เกิดอิสระในการตรวจสอบการ

ทำงานของ ส.ส. และให้เล ือกคนดี ม ีความรู ้ ม ีค ุณธรรม 

เนื่องจากเชื่อว่ามีผู้สมัครอย่างน้อย 2-3 รายที่อยู่ภายใต้อิทธิพล

ของนักการเมืองในจังหวัด  

สำหรับคู่แข่งที่สำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ของนางสาว  

สุมลคือ ว่าที ่ร ้อยเอกจิตร ศิรธรานนท์ และนางสาวจินดา 

กาญจน์กีรติ โดยว่าที่ร้อยเอกจิตรนั้นมีชื่อเสียงโดยมีบทบาทใน

ภาคเอกชนของจังหวัด จากการเป็นรองเลขาธิการหอการค้าไทย 
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ประธานหอการค้าเขต 5 หอการค้าไทย ประธานกิตติมศักดิ์

หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภา

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และเป็นกรรมการสถานศึกษาอีกหลาย

แห่ง เป็นผู้พิพากษาสมทบ และมีบทบาททางการเมืองอื่นเช่น

เป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) และในขณะที่สมัครรับ

เลือกตั้งนั้นอยู่ระหว่างการถูกฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย

จากห้างสรรพสินค้าโลตัส 1,000 ล้านบาท ส่วนนางสาวจินดา 

กาญจน์กีรติ เป็นอดีตประธานชมรมอนุรักษ์ฯ ของเพชรบุรี ก่อน

ที่นางสาวสุมลจะไปรับตำแหน่ง และอดีตรองผู้จัดการธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นางสาวจินดามา

จากครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่ง และน้องชายคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจ

ใหญ่ในจังหวัด โดยส่วนตัวนางสาวจินดาสนิทสนมกับนางสาว 

สุมล เนื่องจาก นางสาวจินดาเป็นรุ่นพี่ร่วมโรงเรียนมัธยมกันมา 

และน้องสาวคนหนึ ่งของนางสาวจินดาเคยเป็นผู ้ใต้บังคับ

บัญชาของนางสาวสุมลเมื ่อครั ้งเป็นผู ้ช ่วยผู ้อำนวยการที ่

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ นางสาวสุมลถือว่าทั ้งสองคนเป็น  

คู ่แข่งสำคัญเนื ่องจากมีฐานเสียงมาจากคนกลุ ่มเดียวกัน   

โดยเฉพาะในอำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม ซึ่งเมื่อผลการ

เลือกตั้งออกมา นางสาวสุมล ได้คะแนน 49,227 คะแนน ผู้ที่ได้

อันดับ 2 คือนางสาวจินดา (35,605 คะแนน) และว่าที ่ร ้อย

เอกจิตร์ เป็นอันดับ 3 (29,067 คะแนน) 

 �5.�  บทบาททางการเมือง 

นางสาวสุมลมีบทบาทเด่นทางการเมืองนอกสภามา  

ตั้งแต่ยังรับราชการครู ในฐานะประธานชมรมอนุรักษ์ฯ คือการ
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ร่วมกับประชาชนต่อต้านคัดค้านการกระทำต่างๆ ทั้งของภาค

รัฐและเอกชนเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ 

พ.ศ. 2541 รวมทั้งในฐานะประธานซึ่งได้นำชมรมอนุรักษ์ฯ ใน

ฐานะองค์กรภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะงานอาสา

สมัครในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ได้เข้าไป

ตรวจสอบการเลือกตั้ง ส.ส. 3 ครั้ง คือการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 

2538, 2539 และ 2544 และสมัครกับ กกต. เพื ่อร่วมจัดการ

เลือกตั้งท้องถิ่น 2 ครั้ง คือการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุร ีและการเลือกตั้ง ส.ส. 

เมื่อการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 (ภายหลังเป็น

โมฆะ) และการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อ พ.ศ. 2549  

ส่วนบทบาททางการเมืองภายหลังได้รับเลือกตั้งแล้ว 

นางสาวสุมลอยู่ในกลุ่ม 40 ส.ว. ที่เป็นการรวมตัวของ ส.ว. ที่มา

จากการสรรหา และ มาจากการเลือกตั้ง โดยเริ่มจากการแสดง

บทบาทคัดค้านรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช เริ่มจากการร่วมหารือ

ถึงการลงชื่อเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลเมื่อเดือนมิถุนายน 

2551 โดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 การเรียกร้อง

ให้นายสมัครลาออกหรือยุบสภาหลังเกิดเหตุการณ์แนวร่วม

ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (นปช.) ปะทะพันธมิตรประชาชน

เพื ่อประชาธิปไตย ที ่ถนนราชดำเนิน และยกกลุ ่มไปเยี ่ยม

พันธมิตรฯ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว การขึ้นเวที

พันธมิตร ฯ การคัดค้านรัฐบาลโดยไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภา 

เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาล การยื่นวินิจฉัยกรณีการ

จัดรายการชิมไปบ่นไปของ นายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งภายหลัง

ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี การลงชื ่อคัดค้านการ
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ก่อสร้างรัฐสภาใหม่ที ่เกียกกาย การเรียกร้องให้นายสมชาย 

วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ลาออกหรือยุบสภา เพื่อแสดงความ

รับผิดชอบต่อเหตุการณ์การสลายม็อบพันธมิตรฯ รุนแรงในวันที่ 

7 ตุลาคม 2551 การยื ่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนาย

สมชายถือหุ้น บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟร์ จำกัด การคัดค้านการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม 40 

ส.ว. นี้ นางสาวสุมลถือได้ว่าเป็นแกนนำสำคัญคนหนึ่งของกลุ่ม 

สำหรับบทบาทโดยส่วนตัวนั ้น นางสาวสุมลทำงาน  

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมานาน บทบาทในวุฒิสภาจึงเกี่ยวข้องกับ  

สิ ่งแวดล้อม คือเป็นกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ ่งแวดล้อม รองประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ

เร ื ่องการทุจร ิตและเสร ิมสร ้างธรรมาภิบาล รองประธาน  

อนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และประธาน  

อนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และยังคง

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 อนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้และ

สัตว์ป่าคนหนึ่ง คือนายกิตติณรงค์ เกิดรอด ซึ่งเป็นเครือข่าย

ของนางสาวสุมลตั้งแต่ยังรับราชการอยู่ได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืน

ยิงได้รับบาดเจ็บขณะขับรถยนต์ตามสะกดรอยรถบรรทุกไม้ที่

คาดว่าจะเป็นไม้ที่ลักลอบตัดออกไปจากป่าสงวนแห่งชาติยาง

น้ำกลัดเหนือ-ใต้ นางสาวสุมลได้ออกมาเรียกร้องให้จับตัว  

คนร้ายมาดำเนินคดี และบทบาทอื่นๆ เช่นการวิพากษ์วิจารณ์

กรณี ส.ส. พรรคเพื ่อไทยไปพบปะ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร   

ที่ต่างประเทศ เป็นต้น 
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�6. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 

นายเจตน์ ศิรธรานนท์เป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการ

สรรหาที ่เสนอชื ่อโดยองค์กรภาครัฐ ได้รับการเสนอชื ่อจาก

กระทรวงสาธารณสุข เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2492 จบการ

ศึกษา และรับการศึกษาอบรมดังนี้ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะ

แพทยศาสตร ์ ศ ิร ิราชพยาบาล จากมหาว ิทยาล ัยมหิดล   

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป กรมการแพทย์ส่วน

กลาง และ หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับ

สูง ร ุ ่นท ี ่ 9 จากกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการเม ือง  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง 

(ปปร.7) ร ุ ่นท ี ่ 7 จากสถาบันพระปกเกล ้า ปร ิญญาบัตร  

การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) 

รุ่นที่ 2  

และประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขดังนี ้ 

อน ุกรรมการจร ิยธรรมแพทยสภา ประธานอนุกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย และ

ขอรับเงินช่วยเหลือเบื ้องต้นของผู ้ป่วยและผู ้ให้บริการทาง  

การแพทย์ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ (9-10 

วช., ท ันตแพทย์-เภส ัชกร ซ ี 9 วช. และหัวหน้าพยาบาล   

8-9 วช.) กระทรวงสาธารณสุข และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ก่อนลาออกมารับ

การสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 

ส่วนประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสังคมได้แก่ คณะ

กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) 
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จังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบัน

ราชภัฏเพชรบุรี และได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำจังหวัดเพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2550 ก่อนรับการสรรหาเป็น

สมาช ิกว ุฒ ิสภา และได ้ร ับการสรรหาเป ็น 1ใน 74 คน  

ทั่วประเทศใน พ.ศ. 2551 

สำหรับบทบาททางการเมืองในรัฐสภาของนายเจตน์นั้น 

นายเจตน์ได้ร ับตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการการ

สาธารณสุข วุฒิสภา และได้ร ับแต่งตั ้งเป็นประธานคณะ  

อนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ

ด้านสาธารณสุข ใน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีบทบาทในการตรวจสอบ

ติดตามการใช้งบประมาณในโครงการไทยเข้มแข็งในโครงการ

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในกรณีการเร่งร ัดใช้  

งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำบล (รสต.) และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในส่วนภมิูภาค 

ซึ่งได้รับเวลาในการดำเนินการน้อยจากสำนักงบประมาณ และ

ผลจากการสอบพบว่าเกิดปัญหาทุจริต คอรัปชั่นขึ้นในโครงการ

ดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผลจากการเปิดเผย 

และให้ข้อมูลจากชมรมแพทย์ชนบทในช่วงต้น  

ส่วนบทบาทการเมืองด้านอื่น เช่นการให้ความเห็นกรณี

ปัญหาคุณสมบัติของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเกิด

ความสับสนในเรื่องของอำนาจการสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่

กรณีของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผูว่้าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ซึ่งอายุครบ 65 ปีซึ่งตามรัฐธรรมนุญกำหนดให้พ้นจากตำแหน่ง 

ก ับรองผู ้ว ่าฯ นายพิศ ิษฐ ์ ล ีลาวช ิโรภาส ซ ึ ่งม ีอำนาจใน
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สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรณีการมีอำนาจตีความ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระหรือไม่ของคณะกรรมการ

กฤษฎี ซึ่งส่งผลต่อการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินของ

ประเทศ โดยนายเจตน์ให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรจะเร่งบรรจุ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน  

แผ่นดินที่วุฒิสภาตีตกไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณายืนยัน 

ซึ่งถ้าหากเห็นชอบก็ให้ประกาศใช้ ซึ่งจะทำให้ปัญหาดังกล่าว

ยุติลงได้ 

นอกจากนั้นนายเจตน์ยังมีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์

การทำงานของกระทรวงการต่างประเทศในกรณีที ่ได้ร ่วม  

เดินทางไปศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการการคมนาคมของ   

วุฒิสภา ที่กลุ่มประเทศแถบยุโรป และมีข้อผิดพลาดจากการ

ประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศบางประการที่เป็น

เหตุให้สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที ่ร ่วมเดินทางไม่ได้ร ับการ

อนุญาตให้เข้าเยี ่ยมชมรัฐสภาของประเทศอังกฤษ โดยนาย

เจตน์ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของ

สมาชิกรัฐสภาไทย 

 

 



1. สรุป และอภิปรายผล 

จากการศึกษาเอกสารที ่เกี ่ยวข้องและการสัมภาษณ์

นักการเมือง บุคคลที่เกี ่ยวข้อง และบุคคลในพื้นที่ สามารถ

ประมวลผลและอภิปรายข้อค้นพบได้ดังนี้ 

 1.1 ภูมิหลังของนักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

นักการเมืองถิ ่นจังหวัดเพชรบุรีสามารถจำแนกตาม  

ภูมิหลังก่อนได้เป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร และสมาชิก  

วุฒิสภาได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักกฎหมาย กลุ่มนักการศึกษา 

กลุ่มข้าราชการทหารและฝ่ายปกครอง กลุ่มนักธุรกิจ ผูก้ว้างขวาง 

และนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มนักสื่อสารมวลชน และกลุ่มนัก

เคลื่อนไหว ซึ่งข้อมูลจากการศึกษามีดังนี้ 

1. กลุ ่มนักกฎหมาย นักการเมืองถิ ่นจังหวัดเพชรบุรี

ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากการเป็นนักกฎหมาย ซึ่งอาจจำแนก

บทที่ 
5 

สรุป อภิปรายผล  
และข้อเสนอแนะ 
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ได้ 2 ประเภท คือ นักกฎหมายที ่ร ับราชการ ได้แก่ นายแข   

ยูนิพันธ์ และนายชาติ วัฒนางกูร กับนักกฎหมายที่ประกอบ

อาชีพเป็นทนายความ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด และมีโอกาสใน

การเข้าสู่เส้นทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมาก 

เน ื ่องจากมีโอกาสได้ใช ้ว ิชาช ีพช่วยเหลือและได้ใกล้ช ิด

ประชาชน ซึ่งกลุ่มทนายความนี้ได้เปิดสำนักงานทนายความ  

ทั้งสิ ้นได้แก่ นายทองพูน อังกินันทน์ นายพานิช สัมภวคุปต์ 

นายผาด อังกินันทน์ นายอุดม ผาสุก และนายพิชัย ขำเพชร 

โดยส่วนใหญ่มีลูกความที่เคยช่วยเหลือไว้เป็นฐานเสียงและ  

หัวคะแนน 

2. กลุ่มนักการศึกษา เป็นนักการเมืองที่มีภูมิหลังใน

อาชีพครูและนักการศึกษา ซึ ่งเป็นที ่รู ้จ ักของครูในจังหวัด 

เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาและมีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่

ทำให้ได้พบปะประชาชน และพบปะครูทั่วทั้งจังหวัด ได้แก่ นาย

เยื่อ พลจันทร และขุนวิเทศดรุณการ (ชด มหาขันธ์) ส่วนอีก   

2 คน คือ นายกัมพล สุภาแพ่ง และนางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 

เป็นผู้บริหารในโรงเรียนมีเครือข่ายเป็นครูที่อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ลูกศิษย์ และผู้ปกครองนักเรียนมากมาย 

3. กลุ่มข้าราชการทหาร พบว่านักการเมืองถิ่นจังหวัด

เพชรบุรีที่มีภูมิหลังเป็นข้าราชการทหารและฝ่ายปกครอง ได้แก่ 

ร.อ. หลวงบำราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท์) พ.อ. พระยาสุรพันธ์-

เสนี (อิ ้น บุนนาค) และ พ.ท. พโยม จุลานนท์ ซึ ่งทั ้ง 3 คน   

รับราชการทหารก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง และพบว่าทั้ง 3 คน 

ออกจากราชการ ด้วยการเมืองเป็นเหตุ โดย ร.อ. หลวงบำราบ-
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ประทุษฐ และ พ.ท. พโยม ลาออกจากราชการเพื่อเล่นการเมือง 

พ.อ. พระยาสุรพันธ ์เสนี (อ ิ ้น บ ุนนาค) ออกจากราชการ

เนื่องจากต้องข้อหากบฏ  

4. กลุ่มนักธุรกิจ ผู้กว้างขวาง และนักการเมืองท้องถิ่น 

นักการเมืองถิ่นในกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งมีกิจการของตนเองในขณะที่

เป็นนักการเมืองท้องถิ่นไปด้วย และบางคนอาจเรียกได้ว่าเป็น 

“ผู้มีอิทธิพล” หมายถึงผู ้ที ่เป็นที่รู ้จักกว้างขวางว่าให้ความ  

ช่วยเหลือชาวบ้านได้ ใจกว้าง ใจใหญ่ ให้ความอุปถัมภ์แก่ผู้คน

ที่มาขอความช่วยเหลือ ช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีเรื่องเดือดร้อน

ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และบางคนอาจมีหัวคะแนน

เป็นนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ได้แก่ นายผาด อังกินันทน์ 

นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ นายอุดม ผาสุก นายปิยะ อังกินันทน์ 

นายภิมุข อังกินันทน์ นายยุทธ อังกินันทน์ นายธานี ยี ่สาร   

นายอภิชาติ สุภาแพ่ง นายพิเชษฐ สถิรชวาล และนายธานินท์ 

แสงวณิช 

5. กลุ่มนักสื่อสารมวลชน ได้แก่ นักการเมืองที่เคยอยู่

ในแวดวงและมีอาชีพสื ่อสารมวลชน ทั ้งหนังสือพิมพ์และ  

โทรทัศน์มาก่อน และใช้ประสบการณ์จากการเป็นสื ่อสาร

มวลชน ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในการประชาสัมพันธ์ และ

การสร้างภาพพจน์ที ่ดีให้เกิดแก่ตนเอง ได้แก่ นายอลงกรณ์   

พลบุตร และนายอรรถพร พลบุตร 

6. กลุ่มนักเคลื่อนไหว แบ่งเป็นนักเคลื่อนไหวยุคเก่า 

และนักเคลื ่อนไหวยุคใหม่ โดยนักเคลื ่อนไหวยุคเก่า ได้แก่   

พ.อ. พระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค) ซึ่งมีประสบการณ์การ  
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ต่อต้านรัฐในข้อหากบฏ และ พ.ท. พโยม จุลานนท์ ซึ่งเคยร่วม

ในคณะรัฐประหาร นอกเหนือจากนั้นก่อนมาลงเลือกตั้งใหม่ 

เคยต้องข้อหากบฏ และเคลื่อนไหวร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่

เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาล ส่วนนักเคลื่อนไหวยุคใหม่เป็นนักการ

เมืองที่มีภูมิหลังที่มีกิจกรรมร่วมกับประชาชนในการต่อต้าน

คัดค้าน และเรียกร้องต่อการกระทำของทั้งภาครัฐและเอกชนใน

การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและส่วนรวม 

และมีความคิดไม่เห็นด้วย ได้แก่ นายอรรถพร พลบุตร และ  

นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาภูมิหลังของนักการเมืองถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี การแบ่งกลุ่มนักการเมืองดังกล่าวซึ่งเป็นไปตาม

ภูมิหลังอาชีพ และการดำเนินกิจกรรมในสังคม ไม่สามารถแบ่ง

แยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด เนื่องจากนักการเมืองหลายคน

มีภูมิหลัง ทางด้านอาชีพ และบทบาทในสังคมที่หลากหลาย 

เช่น บางคนก็เมื่อมามีตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น แล้วจึง

ประกอบธุรกิจก็มี หรือประกอบธุรกิจแล้วจึงมาเป็นนักการเมือง 

ในขณะเดียวกันก็แสดงความเป็นผู้กว้างขวาง หรือบางคนเป็น

ทั้งนักการเมืองท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกันก็เคลื่อนไหวทาง  

การเมือง หรือรับราชการครูด้วย หรือกลุ่มใหญ่ที ่เป็นทั้งนัก

กฎหมาย นักการเมืองท้องถิ่น และเป็นผู้กว้างขวาง ซึ่งเหล่านี้

เป็นภูมิหลังที่ต้องเกื้อกูลกันเพื่อเข้าสู่เวทีการเมือง 

จะเห็นได้ว่านักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่มี

ภูมิหลังที่มาจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดี อยู่

ในสถานะชนชั้นนำของจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะภูมิหลัง
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ของนักการเมืองถิ่นในหลายจังหวัด เห็นได้จากงานวิจัยของ   

พรชัย เทพปัญญา (นักการเมืองถิ่นจังหวัดปทุมธานี, 2549) 

ส่วนภูมิหลังทางด้านอาชีพจะพบว่า ในงานวิจัยนักการเมืองถิ่น

ของทุกจังหวัดจะมีอาชีพไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่นักการเมือง

ถิ ่นจะมีภูมิหลังอาชีพเป็น นักกฎหมาย ทนายความ อดีต

ข้าราชการครู อาจารย์ ทหาร นักธุรกิจ นักสื ่อสารมวลชน 

นักการเมืองท้องถิ่น เช่น ในงานวิจัยของ นิรันดร ์กุลฑานันท ์

(นักการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์, 2549) งานวิจัยของไชยวุฒิ 

มนตรีรักษ์ (นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย, 2551) งานวิจัยของ

ประกายศรี ศรีรุ ่งเรือง (นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงราย, 

2550) งานวิจัยของพิชญ์ สมพอง (นักการเมืองถิ่นจังหวัด

ยโสธร, 2551) งานวิจัยของรักฎา เมธีโภคพงษ์ และวีระ เลิศสมพร 

(นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, 2551) งานวิจัยของศรุดา 

สมพอง (นักการเมืองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2550) และ  

งานวิจ ัยของสานิตย์ เพชรกาฬ (นักการเมืองถิ่นจังหวัด

พัทลุง, 2550)  

และพบว่านักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีแทบทั้งหมด 

ในจำนวน 25 คน (ไม่นับรวมนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ซึ่งมาจาก

การสรรหา) เป็นเพศชายถึง 24 คน เป็นเพศหญิงเพียง 1 คน

โดยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และจำแนกอย่างละเอียดได้ว่านักการ

เมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด

เป็นเพศชาย ซึ่งจากงานวิจัยนักการเมืองถิ่นในจังหวัดต่างๆ   

พบว่านักการเมืองถิ ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชายเช่นเดียวกัน มี

นักการเมืองถิ่นที่เป็นเพศหญิงน้อยมาก  
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 1.� เครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี 

1. เครือข่ายความสัมพันธ์ของนักการเมืองถิ่นจังหวัด

เพชรบุรีที่ชัดเจนคือ ความเป็นเครือญาติ พี่น้อง พ่อลูก ลูกพี่  

ลูกน ้อง และอาหลานก ัน ของน ักการเม ืองจากตระกูล  

อังกินันทน์ตั ้งแต่ร ุ ่นนายทองพูน อังกินันทน์ และนายผาด   

อังกินันทน์ ที่เป็นพี่น้องต่างมารดากันแม้จะเป็น ส.ส. ต่างช่วง

เวลากัน นายภิมุข ซึ่งเป็นบุตรของนายทองพูน และอยู่ในฐานะ

ลูกผู้พี่ของนายปิยะ และนายยุทธ อังกินันทน์ ซึ่งเป็นบุตรของ

นายผาด ส่วนนายอลงกรณ์ และนายอรรถพร เป็นบุตรของนาย

เพิ่มพลซึ่งเป็นบุตรของนางเพื่อม น้องสาวร่วมบิดามารดากับ

นายทองพูน และเป็นพี่สาวต่างมารดาของนายผาด (ดูแผนผัง

สาแหรกตระกูลในภาคผนวก จ) 

กลุ ่มอังกินันทน์เป็นกลุ ่มใหญ่ และเป็นกลุ ่มที ่สืบต่อ

การเมือง ในลักษณะทายาททางการเมือง ทั้งในส่วนการเมือง

ท้องถิ่น และการเมืองในระดับชาติ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ นายปิยะ 

และนายยุทธ สืบต่อจากนายผาด นายชัยยะ และนายสุขสันต์ 

สืบต่อจากนายปิยะ นายยุทธพล นายพลยุทธ สืบต่อจากนาย

ยุทธ  

ส่วนกลุ่มตระกูลพลบุตร แม้จะเป็นเครือญาติใกล้ชิด แต่

ปัจจุบันเป็นคู่แข่งกับกลุ่มอังกินันทน์ โดยเฉพาะในเวทีท้องถิ่น

ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเมืองเพชรบุรี ส่วน

เวที ส.ส. แม้จะเป็นคู่แข่งกันในช่วง 4 สมัยแรกที่นายอลงกรณ์

ลงสมัครร ับเลือกตั ้งก ็ตาม แต่หลังจากนายยุทธเลิกเล ่น
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การเมืองในเวทีระดับชาติ กลุ่มอังกินันทน์ก็ไม่ใช่คู่แข่งสำคัญ

ของกลุ่มพลบุตร 

ซึ่งการที่นักการเมืองถิ่นเหล่านี้มีความสัมพันธ์ในเชิง

เครือญาติกัน ในงานวิจัยเกี่ยวกับนักการเมืองถิ่นจำนวนหนึ่ง

ระบุว่านักการเมืองถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเลย จังหวัด

ยโสธร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดฉะเชิงเทรา จะแบ่งเป็น  

กลุ่มตระกูลนักการเมืองที่เข้มแข็งอยู่ในจังหวัดเพียง 2-3 ตระกูล 

ซึ่งในระหว่างตระกูลเหล่านี้มีความเป็นเครือญาติที่เกื้อกูลกันมา 

และเล่นการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติ ใน

งานวิจัยนักการเมืองถิ่นจังหวัดต่างๆ เหล่านี้พบว่า ในหลาย

จังหวัดนักการเมืองถิ่นบางคนมีบิดามารดาเป็นนักการเมือง  

ท้องถิ่นมาก่อน และบางคนบิดาหรือเครือญาติเคยเป็น ส.ส.   

มาก่อน  

2. เครือข่ายความสัมพันธ์อีกด้านของนักการเมืองถิ่น

จังหวัดเพชรบุรีคือ ความเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่

มาจากกลุ่ม “ผาด” ซึ่งเริ ่มก่อตั้งขึ ้นใน พ.ศ. 2510 ก่อนนาย

ผาดเสียชีวิตเพียงปีเดียว หลังจากนั้นการเมืองและการบริหาร

เทศบาลเมืองเพชรบุรีอยูภ่ายใต้การนำของนายยุทธ นักการเมือง 

ในกลุ่ม “ผาด” ได้แก่ นายผาด อังกินันทน์ นายปิยะ อังกินันทน์ 

นายยุทธ อังกินันทน์ นายภิมุข อังกินันทน์ นายเฉลิม ใหญ่กว่า-

วงษ์ นายอันธีร ์ อักษรนันทน์ นายพิชัย ขำเพชร และนาย

ธานินท์ แสงวณิช ส่วนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นแม้ว่า

นายปิยะ อังกินันทน์ จะได้รับเลือกติดต่อกันหลังจากนั้นก็ตาม 

แต่ไม่อาจกล่าวได้ว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผาด เนื่องมา
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จากสมัยนั้นก่อน พ.ศ. 2540 ผู ้ว่าราชการจังหวัด เป็นนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตำแหน่ง ดังนั ้นนักการเมือง  

ท้องถิ่นในเวที อบจ. จึงไม่ได้จับกลุ่มโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม

หลังจากนั้น กลุ่มอังกินันทน์เริ่มเข้ามามีบทบาท ภายหลัง พ.ศ. 

2543 ที่นายชัยยะ อังกินันทน์ บุตรชายของนายปิยะ ได้รับเลือก

จากสมาชิกฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายก อบจ. จนกระทั ่งถ ึง

ปัจจุบันที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงสมัยที่ 2 แล้ว  

ส่วนนักการเมืองถิ่นคนอื่นที่มาจากการเป็นนักการเมือง

ท้องถิ่น ได้แก่ นายอุดม ผาสุก ที่ถือเป็นคู่แข่งของกลุ่ม “ผาด” 

ในสนามเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายธานี ยี่สาร อดีตสมาชิกสภา

จังหวัด ซึ่งมีฐานเสียงใหญ่ในอำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ 

และดำเนินการโดยเอกเทศไม่ได้จ ับกลุ ่มใด นายอภิชาติ   

สุภาแพ่ง อดีตสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล   

ซึ่งไม่ได้จับกลุ่มใดเช่นเดียวกัน และนายอรรถพร พลบุตร อดีต

สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาจังหวัด ซึ่งพยายามตั้งทีม

ขึ้นมาแข่งกับกลุ่มอังกินันทน์ ทั้งในสนามเทศบาล และ อบจ. 

3. เครือข่ายความสัมพันธ์จากความเป็นเพื ่อนและ  

หุ้นส่วนทางธุรกิจ พบว่านักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีจำนวน

หนึ่งมีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนที่คบหากันมาตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก

และวัยรุ่นและให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์กันมา ได้แก่ นายปิยะ 

นายยุทธ กับนายพิเชษฐ สถิรชวาล และเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ร่วมกัน ได้แก่ นายธานี และนายธานินท์ ซึ ่งในงานวิจัยของ  

ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ (นกัการเมอืงถิน่จงัหวดัเลย, 2551) ระบุว่า  

นอกจากความสัมพันธ์เชิงเครือญาติแล้ว นักการเมืองถิ ่น   
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3 ตระกูลใหญ่ของจังหวัดเลย มีอาชีพธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง

และการสัมปทานแร่ธาตุ และใช้วิธีการประนีประนอมกันใน

เร ื ่องพื ้นที ่ อ ิงประโยชน์ทางธุรก ิจและจัดสรรอำนาจทาง  

การเมืองอย่างลงตัว ซึ ่งนักการเมืองถิ ่นในจังหวัดเพชรบุรี  

บางส่วนมีลักษณะประนีประนอมแบบเดียวกับนักการเมืองใน

จังหวัดเลยเช่นกัน จะเห็นได้ชัดเจนในกรณีของการลงสมัคร

สมาชิกวุฒิสภาใน พ.ศ. 2549 ที่มีการหลีกทางให้กันในกลุ่ม

เครือข่ายเดียวกัน เช่นกรณีข่าวการตัดสินใจไม่ลงสมัครรับ  

เลือกตั้งของ พล.ต.ต. ธนสิทธิ์ สุนทรวิภาต ที่หลีกให้นายปิยะ 

อังกินันทน์ ที่มีข่าวในช่วงต้นว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ใน

ที่สุดทั ้งสองคนตัดสินใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื ่อให้นาย

ธานินท์ลงสมัครรับเลือกตั้ง และการเลือกตั้งนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดใน พ.ศ. 2551 ที่นายธานินท์ ไม่ลงสมัครรับ

เลือกตั้งเพราะจะเป็นการตัดคะแนนกันเองซึ่งเป็นเครือข่าย

เดียวกันกับนายชัยยะ อังกินันทน์ บุตรชายนายปิยะ อังกินันทน์        

 1.� บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มที่ไม่เป็น

ทางการ ที่มีส่วนในการสนับสนุนนักการเมืองถิ่นจังหวัด

เพชรบุรี 

1. กลุ่มผู้กว้างขวางในพื้นที่ และนักการเมืองท้องถิ่น 

กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มน้ีมีบทบาทต่อคะแนนเสียงของนักการเมือง 

ถิ่นจังหวัดเพชรบุรีมาก ผู้กว้างขวาง หมายถึง ผู ้ที ่มีอิทธิพล 

และมีฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่มาก อาจรวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่

บ้าน หรือนักเลง ซึ่งจะเป็นหัวคะแนน สามารถคุมคะแนนเสียง

ในพื ้นที ่ได้ ซึ ่งนักการเมืองรุ ่นเก่าส่วนใหญ่ เช่น นายผาด   
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อังกินันทน์ นายพานิช สัมภวคุปต์ นายปิยะ นายภิมุข และนาย

ยุทธ อังกินันทน์ พึ่งพาบทบาทของกลุ่มนี้ โดยที่นักการเมืองถิ่น

ดังกล่าวจะอยู ่ในฐานะให้การอุปถัมภ์ ดูแลช่วยเหลือ และ

อุปถัมภ์หัวคะแนนเช่นกัน เช่น การฝากลูกหลานเข้าโรงเรียน 

ฝากเข้าทำงาน การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่อน

หนักเป็นเบาหากมีเหตุทำผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งต่อมากลุ่ม  

ผู้กว้างขวางเหล่านี้พัฒนาตนเองมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ใน

องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ซึ่งมีเครือข่ายและสัมพันธ์อันดีกับนักการเมืองถิ่น เช่น 

นายยุทธ อังกินันทน์ และที่ชัดเจนได้แก่ นายธานี ยี่สาร ซึ่งมี

กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้สนับสนุน  

2. กลุ ่มสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ซึ ่งมีบทบาทเป็น

เครือข่ายฐานเสียงที่สำคัญ ทั้งในการหาสมาชิกพรรคเพิ่ม และ

บทบาทในการช่วยหาเสียงโดยเฉพาะการเลือกตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 

2544 เป็นต้นมา ในการเลือกตั้งทุกครั้ง สมาชิกพรรคในจังหวัด

เพชรบุรีจะมีบทบาทตั้งแต่การวางแผน จนถึงระดับปฏิบัติการ  

3.  กลุ่มเครือญาติ ที ่เห็นได้ชัด ได้แก่ เครือญาติของ

ตระกูลอังกินันทน์ กับตระกูลพลบุตร ซึ่งคนจากทั้ง 2 ตระกูล  

อยู่ในวงการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยมีบทบาท

ในระดับนำ แม้ว่าในภายหลังจะเป็นคู่แข่งกันอย่างชัดเจนก็ตาม 

ทั้งในเวทีท้องถิ่น และเวที ส.ส. โดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องของนาย  

อลงกรณ์ พลบุตร ซึ ่งพี ่น ้องทุกคนให้ความสนับสนุน และ  

ร่วมมือกันทำงานทางการเมืองด้วยแนวทางเดียวกัน และ

วางแผนร่วมกันตลอดมา 
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4. กลุ่มข้าราชการครู เป็นกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ ซึ่งจะ

เห็นได้ว่านักการเมืองถิ ่นจังหวัดเพชรบุรีเป็นอดีตบุคลากร

ทางการศึกษาถึง 4 คน และที่สำคัญที่สุด อันแสดงให้เห็นว่า

เป็นกลุ่มเครือข่ายท่ีมีบทบาทต่อคะแนนเสียงของนักการเมืองถ่ิน 

มากที่สุดคือ กรณีของนางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน ์ซึ่งเครือข่าย 

ครูมีบทบาทในการสนับสนุนอย่างมาก 

5. กลุ ่มองค์กรเอกชนหรือเอ็นจีโอในจังหวัด ซึ ่งเป็น  

เครือข่ายท่ีมีบทบาทในการสนับสนุน นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 

ได้แก่ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี กลุ่มคน

รักเมืองเพชร และสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่ ที่ให้การสนับสนุน

เนื่องจากเคยทำงานในกิจกรรม และการเคลื่อนไหวทางสังคม

ร่วมกัน ซึ่งกลุ่มองค์กรเอกชนนี้มีบทบาทในการชี้นำชาวบ้านที่

เคยให้ความช่วยเหลือ หรือร่วมกันต่อต้านคัดค้านกิจกรรมเพื่อ

สังคมร่วมกัน รวมทั้งการบอกปากต่อปากถึงกิจกรรมเพื่อสังคม

เหล่านี้ 

6. กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในจังหวัด

เพชรบุรี เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีบทบาทต่อการ

เลือกตั้งเมื ่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ซึ ่งภายหลังประกาศเป็น

โมฆะ และการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 มาก 

เห็นได้จากผลการเลือกตั ้งเมื ่อ พ.ศ. 2549 พรรคไทยรักไทย   

เป็นพรรคใหญ่เพียงพรรคเดียวที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง (พรรค

ประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน คว่ำบาตรการ

เลือกตั ้ง) และผู ้สมัครเป็นที ่รู ้จ ักพอควรคือนายราชศักดิ ์ 

คล้ายคลึง จากพรรคไทยรักไทย ที่ลงเลือกตั้งในเขต 1 ก็ไม่ได้
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รับเลือกตั้ง (ยกเว้น เขต 2 ที่นายธานีได้รับเลือกตั้ง) ส่วนผลใน

การเลือกตั้ง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 นั้น พรรคประชาธิปัตย์ 

ชนะแบบทิ้งห่างคู่แข่งมากทั้งในระบบเขตและระบบสัดส่วน   

(ดูในภาคผนวก) กลุ่มพันธมิตรฯ ในจังหวัดเพชรบุรีมีบทบาท

มาก ในการเคลื่อนไหวต่อต้าน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร พรรค

ไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชนชน เริ ่มรวมตัวกันตั้งแต่ 

พ.ศ. 2548 เพื ่อเดินทางไปชุมนุมในรายการเมืองไทยราย

สัปดาห์สัญจรของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่กรุงเทพฯ และเข้าร่วม

กิจกรรมกับกลุ่มพันธมิตรฯ ในกรุงเทพฯ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งเริ่ม

กิจกรรมการชุมนุมเพื่อปราศรัยในจังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดย

เปิดเวทีที่หน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 1 ครั้งก่อนการเลือกตั้ง

ใน พ.ศ. 2550 และภายหลังมีการจัดตั้งแกนนำพันธมิตรฯ ใน   

4 อำเภอใหญ่อย่างชัดเจนที่อำเภอเมือง อำเภอท่ายาง อำเภอ

ชะอำ และอำเภอบ้านแหลม การเปิดเวทีในจังหวัดเพชรบุรีเป็น

ไปอย่างคึกคักภายหลังการเลือกตั้งหลายครั้งในอำเภอเมือง 

อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ เกิดกระแสต่อต้านนายสมัคร 

สุนทรเวช และพรรคพลังประชาชนอย่างรุนแรง ผู้เข้าร่วมชุมนุม

และให้ทุนในการสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในระดับ

กลางถึงระดับสงู ได้แก่ แม่ค้า พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ องค์กร 

ภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนนักวิชาการ และนักเคลื่อนไหว

ในจังหวัดเพชรบุรี 

ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า

สอดคล้องกับแนวคิดระบบอุปถัมภ์ที่นำเสนอในบทที่ 2 เช่นของ 

ณรงค์ พ่วงพิศ (2533) ซึ่งศึกษาถึงพฤติกรรมทางการเมืองของ

คนไทย ซึ่งมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่โครงสร้างของสังคม
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ไทยมีลักษณะเป็นระบบอุปถัมภ์ อันมาจากการควบคุมกำลัง

คนในสังคมศักดินา รวมไปถึงค่านิยมของคนไทยที่ทำให้เกิด

พฤติกรรมทางการเมืองแบบนิ่งเฉย และเอาตัวรอด ทำให้เกิด

ลักษณะ “น้ำขึ้นให้รีบตัก” “รู้หลบเป็นปลีก รู้หลีกเป็น

หาง” “อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน” และ “เข้าเมืองตาหลิ่วต้อง

หลิ่วตาตาม” รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูของคนไทยทำให้คนไทย

คิดเองไม่เป็น การตัดสินใจทางการเมืองจึงฟังคำแนะนำของ  

หัวคะแนน ผูใ้หญ ่หรือผูม้ีอำนาจ และการศกึษาถึงลัทธอิปุถัมภ์ 

และการพัฒนาในชนบทไทยของแฮส (Hass, 1978) และแฮงส์ 

(Hanks, 1975) ที่ศึกษาสังคมไทย ว่าเป็นสังคมที่ประสานได้ด้วย

ระบบอุปถัมภ์ ทำให้เห็นว่านักการเมืองถิ ่นจังหวัดเพชรบุรี  

ที่ประสบความสำเร็จได้รับเลือกตั้งแทบทั้งหมดอ้างอิงอยู่กับ

ระบบอุปถัมภ์ หรือบ้างก็ใช้วิธีการสร้างระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาเพื่อ

ให้ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งเบ็คชเต็ด (Bechstedt, 1992) ได้กล่าวไว้ว่า

แนวคิดระบบอุปถัมภ์นั้นยังคงอยู่ในความคิดของคนไทย และ

วิถีชีวิตปัจจุบันทั้งแพร่หลายในวงราชการ ทหาร ตำรวจ และ

พลเรือน รวมถึงนักการเมือง เครือข่ายของระบบอุปถัมภ์ยังเป็น

ลักษณะเด่น เช่นเดียวกับที่ โยชิฟูมิ ทามาดา (2537) กล่าวว่า

อิทธิพลและอำนาจการเมืองไทยด้านที่ไม่เป็นทางการว่าเกิด

การอุปถัมภ์ระหว่างอำนาจจาก 3 ฝ่ายคือ พรรคการเมืองซึ่งได้

รับการสนับสนุนจากพ่อค้าและนักธุรกิจที่ใช้ “อำนาจ” และ 

“อิทธิพล” เพื ่อผลประโยชน์ของตน เกิดการพึ่งพิงและเอื ้อ

ประโยชน์ซึ ่งกันและกัน ในขณะที ่ฟอสเตอร์ (Foster, 1963) 

อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์ (2545) ได้ให้ความ

หมายระบบอุปถัมภ์ว่า เป็นระบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลที่มีอำนาจ ทรัพย์สมบัติ หรือบารมีกับ “ผู้รับอุปถัมภ์”   

ที่ต้องพึ่งพา “ผู้อุปถัมภ์” ที่อยู่เหนือกว่า และสนิท สมัครการ 

(2533) กล่าวไว้ว่าระบบอุปถัมภ์อยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพที่

ขาดดุลยภาพ (lob – sided friendship) และระบบอุปถัมภ์ใน

เมืองไทยมักมีความสัมพันธ์กับเครือญาติ โดยอ้างความเป็น

ญาติเพื่อผลประโยชน์ของตน ความเป็นเพื่อน และความเป็น

เจ้านาย - ลูกน้อง ซึ่งเน้นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและจงรัก

ภักดีกันเป็นพิเศษ ซึ ่ง สนิท สมัครการ ให้ความเห็นว่าใน

อนาคต ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยจะลดความสำคัญลง จาก

ความรู้และการศึกษา และการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมาก  

ยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าขึ้น 

สำหรับเครือข่ายทางการเมืองของนักการเมืองถิ่นที่เป็น

เครือญาตินั้น จากงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับนักการเมืองถิ่น

ในจังหวัดต่างๆ นั้น จะพบว่าเครือญาติเข้ามามีบทบาทในการ

ส่งเสริมและทำให้นักการเมืองถิ่นได้รับเลือกตั้ง นอกจากนั้น

แล้วพบว่างานวิจัยจำนวนหนึ ่ง เช่น งานวิจัยของ ประวีณ   

แจ่มศักดิ์ (2536) วิทยา เกษรพรหม (2543) สมหญิง สุนทรวงษ์ 

(2532) และสุชัย บุตรสาระ (2536) พบว่า ระบบอุปถัมภ์ใน

ลักษณะความเป็นเครือญาติ เพื ่อน ผู ้อาวุโส ผู ้ม ีบ ุญคุณ 

อำนาจ อิทธิพลทางการเมือง และเศรษฐกิจยังคงมีบทบาทต่อ

การเมืองถิ่นในสังคมไทยอยู่ โดยเฉพาะในสังคมชนบท      
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 1.� บทบาทของพรรคการเมืองกับนักการเมืองถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี 

จากข้อมูลการศึกษาพบว่าพรรคการเมืองที่เคยได้รับ

เลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่ 1) พรรคเสรีมนังคศิลา 2) พรรค

สหภูมิ 3) พรรคสหประชาไทย 4) พรรคชาติไทย 5) พรรคธรรม

สังคม 6) พรรคชาติประชาธิปไตย 7) พรรคราษฎร 8) พรรค

สามัคคีธรรม 9) พรรคชาติพัฒนา 10) พรรคประชาธิปัตย์   

11) พรรคกิจสังคม 12) พรรคความหวังใหม่ และ 13) พรรค  

ไทยรักไทย 

พบว่าพรรคการเมืองที่เป็นที่นิยม 2 ลำดับแรกคือพรรค

ชาติไทย และพรรคประชาธิปัตย์ โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 ยุค 

ได้แก่ ก่อนการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2544 พรรคชาติไทยเป็นพรรคที่

ผู ้สมัครในสังกัดได้รับเลือกตั้งมากที่สุด โดยนักการเมืองถิ่น  

ในกลุ่มอังกินันทน์ ซึ่งได้แก่ นายภิมุข และนายยุทธ เป็น ส.ส. 

ในสังกัดตลอดมา ซึ่งเกิดขึ้นจากการผูกพันกับตัวบุคคลที่ร่วม

ก่อตั้งพรรค คือ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และพลตำรวจเอก

ประมาณ อด ิ เรกสาร และม ีความต ่อเน ื ่องมาถ ึงพรรค  

ชาติพัฒนาที่พลเอกชาติชายได้ก่อตั ้งขึ ้นใหม่ใน พ.ศ. 2535   

นายยุทธ ซึ ่งขณะยังอยู ่ในเวที ส.ส. ก็ย ้ายมาสังกัดพรรค  

ชาติพัฒนาเช่นกัน  

และหลังจากการเลือกตั ้งใน พ.ศ. 2544 พบว่าพรรค

ประชาธิปัตย์ เป็นพรรคมี ส.ส. ในสังกัดเพิ่มมากขึ้นในจังหวัด

เพชรบุรี และส่งผู ้สมัครรับเลือกตั ้งตลอดมาในการเลือกตั ้ง  

ทุกครั้งตั้งแต่การเลือกตั้งในวันที่ 25 มีนาคม 2535 โดยการนำ
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ของนายอลงกรณ์ พลบุตร หลังจากนั ้นมีการสร ้างระบบ  

เครือข่ายสมาชิกพรรคขึ้น กระทั่งปัจจุบัน ส.ส. จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งหมด สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวได้ว่าแนวทางการสร้าง

เครือข่ายสมาชิกของพรรคที่นายอลงกรณ์ นำมาปฏิบัติเป็น

ปัจจัยหนึ่งของการชนะเลือกตั้ง และพรรคมีบทบาทในการสร้าง

ความน่าเชื่อถือและให้ความสำคัญแก่ผู้สมัครของพรรค โดย

แกนนำสำคัญและหัวหน้าพรรคจะมาปรากฏตัวเพื่อสร้างความ

มั ่นใจให้แก่สมาชิกพรรค ซึ ่งเป็นการเพิ ่มคุณค่าในสายตา

ประชาชนให้แก่ผู้สมัครของพรรค 

อย่างไรก็ตาม จากผลการเลือกตั้งในครั้งล่าสุดไม่อาจ

สรุปได้ว ่าการเลือกตั ้งของประชาชนในจังหวัดเพชรบุร ีใน

ปัจจุบันขึ้นอยู่กับพรรค เพราะยังเป็นเพียงสมัยเดียวที่พรรค

ประชาธิปัตย์ได้รับเลือกทั้งจังหวัด เนื่องจากนายธานี ยี่สาร ซึ่ง

กล่าวกันว่ามีฐานเสียงกว้างขวางคนหนึ่ง และยังไม่เคยสอบตก 

ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย ประกอบกับมีกระแสการต่อต้าน 

พ.ต.ท.ทักษิณอย่างรุนแรงในรูปแบบของการดำเนินกิจกรรม

ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะพบ

ได้จากปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้นในจังหวัดชลบุรี จากงานวิจัย 

นักการเมืองถิ ่นจังหวัดชลบุรีของ พรชัย เทพปัญญา (2552) 

นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์ในขั ้วของ  

นายสมชาย คุณปลื ้ม (กำนันเป๊าะ) ยังไม่ยอมรับว่าพรรค  

ประชาธิปัตย์สามารถลงหลักปักฐานในจังหวัดชลบุรีได้อย่าง

แน่นเหนียว เชื่อว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหว

ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการนำเสนอข่าว และความเคลื่อนไหวทางการเมือง
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จากสื่อสารมวลชนเคเบิ้ลทีวีของ ASTV มากกว่า  

นอกเหนือจากนี ้พบว่า การสังกัดพรรคการเมืองของ

นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีบางคน เป็นไปตามกระแสนิยม 

แล้วแต่ว่าพรรคใดมีแนวโน้มที่จะได้เป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง 

นักการเมืองถิ่นผู้นั้นจะสมัครรับเลือกตั้งในพรรคที่มีแนวโน้มจะ

เป็นรัฐบาล หรือที่เคยเป็น ส.ส.ก็จะย้ายพรรคไปยังพรรคที่อยู่ใน

เกณฑ์จะเป็นรัฐบาลได้แก่ นายชาติ ว ัฒนางกูร นายผาด   

อังกินันทน์ นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ นายปิยะ อังกินันทน์ นาย

ธานี ยี่สาร นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส่วนนายภิมุข ซึ่งสังกัดพรรค

ชาติไทยตลอด และนายยุทธนั้นแม้จะย้ายไปพรรคชาติพัฒนา

ในช่วงหลัง โดยยึดที่ตัวบุคคลก็ตาม แต่ก็ประเมินแล้วว่าพรรค  

ที่สังกัดจะได้เข้าร่วมรัฐบาล 

 1.5 รูปแบบ วิธีการ และกลวิธีในการหาเสียง 

จากข้อมูลของนักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สามารถ

สรุปถึงรูปแบบ วิธีการ และกลวิธีในการหาเสียงเลือกตั้งของ

นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีได้ดังนี้ 

1. การให้ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

มักจะให้ความช่วยเหลือในลักษณะเป็นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ยก

หมู่บ้าน ได้แก่ การถมพื้นถนน การสร้างทาง สร้างแหล่งน้ำ 

การนำน้ำเพื ่ออุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายโดยติดต่อผ่านหัว

คะแนน หรือช่วยเหลือผ่านองค์กรท้องถิ่น โรงเรียน กลุ่มชมรม

กีฬา เช่นการให้การสนับสนุนทุนในการจัดแข่งขันกีฬา ให้ถ้วย

รางวัล เงินรางวัล ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา โต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น  
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2. การลงพื้นที ่พบปะประชาชน แบบเคาะประตูบ้าน 

เป็นการหาเสียงที่ใช้ทุนน้อย ซึ่งพบว่าแม้การหาเสียงแบบนี้จะ

เป็นที่นิยมที่สุด แต่นักการเมืองที่ลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้าน

อย่างจริงจังตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำ และให้ความสำคัญกับการ

พบปะประชาชน เป็นนักการเมืองสมัยหลัง เช่น นายอภิชาติ 

สุภาแพ่ง นายอลงกรณ์ พลบุตร และนางสาวสุมล สุตะวิริยะ-

วัฒน์ ส่วนนักการเมืองยุคก่อนหน้านี้จะลงพื้นที่เป็นเวลาไม่ลง

ตลอดวันในช่วงหาเสียง ช่วงเช้าจะใช้เวลาพบปะหัวคะแนน 

แล้วช่วงสายถึงเที่ยงหรือบ่ายจึงจะลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน 

ส่วนนักการเมืองถิ ่นในยุคแรกๆ ใช้ว ิธ ีการหาเสียงพบปะ

ประชาชนแบบค่ำไหนนอนนั่น เนื่องจากการเดินทางในอดีต  

ยังมีความยากลำบากอยู่ 

3. การเข้าร ่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น งานสวดศพ 

ฌาปนกิจศพ งานแต่งงาน งานบวช งานบุญประเพณี และงาน

วัฒนธรรมอื่นๆ โดยนักการเมืองส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ

งานศพมากที่สุด ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักการเมืองถิ่นบางคน

ยอมรับว่าต้องช่วยงานเหล่านี้เป็นเงินซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

ผ่านหัวคะแนนในพื้นที่นำไปให้โดยใส่ซองไม่ลงชื่อและเป็นที่รู้

กันว่า ส.ส. คนนี้ช่วยงานเป็นเงิน ซึ่งปัจจุบันงานละประมาณ 

500 - 1,000 บาท และ ส.ส.บางคนต้องช่วยงานในลักษณะ  

ดังกล่าวแม้จะไม่ใช่ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง แต่ละเดือนเป็นจำนวน

เงินหลายแสนบาท  

4. การใช้บัตรหาเสียงขนาดเล็ก ใบปลิว โปสเตอร์ ซึ ่ง

นักการเมืองถิ่นเกือบทั้งหมดใช้เป็นสื่อในการหาเสียง ส่วนรถ
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กระจายเสียงที่ใช้วิ่งไปตามท้องถนน เป็นสื่อหาเสียงในยุคถัด

มา ซึ ่งปัจจุบันมีความสำคัญมากเพราะจะกระจายเสียงถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครอย่างสั้นๆ และโดยเฉพาะพรรคประชา-

ธิปัตย์ เนื่องจากในการหาเสียงจะมีการปราศรัยบนรถกระจาย

เสียงด้วย  

5. สื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลยุทธ์

สำคัญของพรรคประชาธิปัตย์สำหรับประชาสัมพันธ์ผลงานของ

พรรคและผู้สมัครของพรรคอย่างละเอียด รวมทั้งแก้ข่าวในทาง

ลบด้วย โดยภายหลังนางสาวสุมล นำมาเลียนแบบเพื่อใช้ใน

การหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย 

6. การปราศรัยหาเสียง เป็นกลยุทธการหาเสียงเฉพาะ

บุคคลของนักการเมืองถิ่นบางคนเท่านั้น นักการเมืองถิ่นในอดีต

ที่นิยมปราศรัยหาเสียง ได้แก่ นายพานิช สัมภวคุปต์ ซึ่งมีความ

สามารถในการพูดและนำเสนอ ในยุคต่อมา ได้แก่ นายพิเชษฐ 

สถิรชวาล แต่ไม่โดดเด่น ส่วนยุคปัจจุบัน ได้แก่นักการเมืองถิ่น

ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะนายอลงกรณ์ และนาย  

อรรถพร พลบุตร ซึ่งมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ โดยวิธีการพูด

โจมตีนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่มีภาพของความเป็นผู้มีอิทธิพล 

เจ้าพ่อ นักเลง โดยใช้การปราศรัยย่อย เป็นจุดๆ ในพื้นที่แบบ  

ปูพรม การปราศรัยบนรถ และการจัดปราศรัยใหญ่โดยพรรคอีก 

2 ครั้งในการเลือกตั้งแต่ละครั้งในช่วงต้น และโค้งสุดท้ายของ

การหาเสียง นักการเมืองถิ่นที่ลงสมัครเป็นวุฒิสมาชิกใช้การ

ปราศรัยเช่นกัน แต่ไม่โดดเด่น ได้แก่ นายพิชัย ขำเพชร และ

นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ เนื่องจากข้อจำกัดของกฎหมาย 
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7. การให้เงิน และสิ่งของเพื่อซื้อเสียง จากการสัมภาษณ์
หัวคะแนน และนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเคยเป็นหัวคะแนนใน
พื้นที่ ให้ข้อมูลว่านักการเมืองถิ่นรุ่นเก่าบางคนใช้การแจกเงิน
เพื ่อซื ้อเสียง โดยจ่ายผ่านทางหัวคะแนน แล้วให้หัวคะแนน
กระจายอีกที บางพื้นที่หัวคะแนนจะรับเงินก้อนใหญ่มาแต่ไม่ได้
แจกจ่ายสู่ชาวบ้าน จะใช้วิธีการข่มขู่ชาวบ้านให้เลือกมากกว่า 
และข้อมลูจากการสัมภาษณ์นักการเมืองถ่ิน นักการเมืองท้องถ่ิน 
หัวคะแนน และสื่อมวลชนท้องถิ่น บุคคลแทบทั้งหมดระบุว่าใน
ยุคเริ่มของจังหวัดเพชรบุรีที่มี ส.ส. ได้ 3 คนตั้งแต่ พ.ศ. 2526 
เป็นต้นมา เริ่มมีการซื้อถึงตัวชาวบ้านโดยไม่ผ่านหัวคะแนน แต่
จะเป็นทีมงานของนักการเมืองนั้นๆ ในอัตราหัวละ 100 บาท 
ถ้าเลือกยกพวงอาจเป็น 400-500 บาท และมีการยืนยันชัดเจน
จากนักการเมืองถิ ่นส่วนใหญ่ หัวคะแนน และผู ้นำท้องถิ ่น 
ว่าการซื้อเสียงด้วยเงินอย่างชัดเจนเริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ. 2535 โดย
ผู้สมัครหน้าใหม่รายหนึ่งของพรรคการเมืองที่ยังไม่เคยได้รับ
เลือกเลยในจังหวัดเพชรบุรี แม้ว่าที่สุดแล้วผู้สมัครรายนี้จะไม่ได้
รับเลือกก็ตาม แต่ปรากฏว่าพรรคการเมืองนั้นได้จำนวน ส.ส. 
ทั ่วทั ้งประเทศในการเลือกตั ้งครั ้งนั ้นสูงเป็นอันดับสองของ
ประเทศ และการซื้อเสียงรุนแรงมากที่สุด ใน พ.ศ. 2538 และ 
2539 ซึ่งมีอัตราถึงเสียงละ 1,000 บาท จากผู้สมัครรายหนึ่งซึ่ง
เป็นผู้สมัครหน้าใหม่และไม่มีฐานเสียงมาก่อน  

ส่วนการให้ส ิ ่งของ เช่น น้ำปลา ยารักษาโรค วิทยุ
ทรานซิสเตอร์ เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค เช่นในกรณีของนาย
พานิช สัมภวคุปต์ ซึ่งนำไปแจกจ่ายกับประชาชน พร้อมทั้งนำ
บุตรสาวซึ่งเป็นแพทย์ไปช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชน
ด้วย ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีรายงานถึง กกต. ประจำจังหวัด



สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

��7

เพชรบุรีว่ากำลังจะมีการแจกผ้าห่มจากผู้สมัครรายหนึ่ง แต่ทีม
งานไหวตัวเสียก่อนจึงจับไม่ได้  

อย่างไรก็ตามการซื้อเสียงและการแจกจ่ายสิ่งของเพื่อหา
เสียงเลือกตั้งน้อยลงมาก และแทบไม่ปรากฏเลยในปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2552) ตั ้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั ้งเข้ามาจัดการ  
เลือกตั้ง 

8.  การสัญญาว่าจะให้ โดยการมอบหมายทีมงานลง  
พ้ืนท่ีสำรวจความต้องการของประชาชนว่าต้องการสาธารณปูโภค 
หรือโครงสร้างพื้นฐานใด และให้สัญญากับชาวบ้านไว้ว่าจะ
ดำเนินการให้หลังจากได้รับเลือกแล้ว  

9. การจัดมหรสพ และเลี้ยงสุราอาหาร เป็นกลยุทธ์ของ
ผู ้สม ัครในอด ีต ท ี ่จะจ ัดให ้ม ีการเล ี ้ยงส ุราอาหาร และ  
ฉายภาพยนตร์ประกอบ โดยผู้สมัครจะไปปรากฏตัวในงาน แล้ว
อาจปราศรัยระหว่างการฉายภาพยนตร์ด้วย เช่น นายผาด   
อังกินันทน์ นายพานิช สัมภวคุปต์ ส่วนผู้สมัครยุคต่อมานิยม
เลี้ยงสุราอาหาร นักการเมืองถิ่นรายหนึ่งระบุว่าในการเลือกตั้ง
ครั้งหนึ่งๆ ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าสุรามีจำนวนสูงมาก 

จากผลการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งแล้วพบว่ารูปแบบ วิธีการ และกลวิธีในการหาเสียง
เลือกตั ้งของนักการเมืองถิ ่นจังหวัดเพชรบุรีนั ้นไม่แตกต่าง  
จากงานวิจัยนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอื่นๆ เท่าใดนัก แต่นัก  
การเมืองถิ ่นจังหวัดเพชรบุรีบางรายอาจมีความโดดเด่นใน
กลยุทธ์และกลวิธีทำให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น นาย  
อภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ได้ชื่อว่า “ส.ส.ร้อยศพ” เพราะให้ความ
สำคัญกับงานศพมากเป็นพิเศษโดยจะต้องไปทุกงาน 
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�. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อเสนอสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งจากการศึกษา

ข้อมูลนักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีความสัมพันธ์

ระหว่างเครือข่ายของนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับ

ชาติ ซึ่งควรศึกษาถึงเครือข่ายดังกล่าวทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง  

2.2 ข้อเสนอสำหรับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ

ประชาชน ซึ ่งควรมีการจัดการอบรมหรือสัมมนาในประเด็น

ความเข้าใจต่อบทบาทที่ควรจะเป็นของนักการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
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 38. นางอวยพร พลบุตร 
  ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายอรรถพร พลบุตร)  
  และผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี 

 39. นายอันธีร์ อักษรนันทน์ 
  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี 
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
จำนวน  

ส.ส. 

จำนวน 

ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

จำนวน 

ผู้มาใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 

ร้อยละ 

1 15  พฤศจิกายน 2476  78 4,278,231 1,773,532 41.45 

2 7  พฤศจิกายน  2480  91 6,123,239 2,462,535 40.22 

3 12  พฤศจิกายน 2481  91 6,310,172 2,210,332 35.05 

4 6  มกราคม 2489  

เลือกตั้งเพิ่มเติม 

96 6,431,827 2,091,827 32.52 

 5  สิงหาคม  2489 82 5,819,662 2,026,823 34.83 

5 29  มกราคม  2491  99 7,176,891 2,177,464 30.34 

สถิติการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศของ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งที่ 1 - �� พุทธศักราช ��76 - �550 
 

ตาราง 1  

สถิติการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรครั้งที่ 1 - ��  พุทธศักราช  ��76 - �550 
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
จำนวน  

ส.ส. 

จำนวน 

ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

จำนวน 

ผู้มาใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 

ร้อยละ 

6 26 กุมภาพันธ์  2495  123 7,602,591 2,961,291 38.95 

7 22  กุมภาพันธ์  2500  160 9,859,039 5,668,566 57.50 

8 15  ธันวาคม  2500  160 9,917,417 4,370,789 44.07 

9  10  กุมภาพันธ์  2512  219 14,820,400 7,283,837 49.16 

10 26 มกราคม  2518  269 20,243,791 9,549,924 47.17 

11 4 เมษายน  2519  279 20,623,430 9,072,629 43.99 

12 22 เมษายน 2522  301 21,283,790 9,344,045 43.90 

13 18 เมษายน  2526  324 24,224,470 12,295,339 50.76 

14 27 กรกฎาคม  2529  347 26,224,305 16,070,957 61.28 

15 24 กรกฎาคม  2531  357 26,658,638 16,944,931 63.56 

16 22  มีนาคม  2535  360 32,436,283 19,216,466 59.24 

17  13 กันยายน  2535  360 31,860,156 19,622,322 61.59 

18  2 กรกฎาคม  2538  391 37,817,983 23,496,746 62.13 

19 17 พฤศจิกายน 2539  393 38,564,836 24,070,744 62.42 

20  6 มกราคม 2544 500 42,875,036 29,952,432 69.86 

21 6 กุมภาพันธ์  2548  500 44,572,101 32,342,834 72.56 

22 2  เมษายน  2549  500 - - - 

23 23  ธันวาคม  2550  480 44,002,593 32,775,868 74.49 

ที่มา : ฝ่ายบริการค้นคว้า  หอสมุดรัฐสภา, 2539 อ้างถึงใน สุธรรม  รัตนโชติ,   

  2541, หน้า 72  
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รายงานผลการใช้สิทธิและคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ. �5��-�551 
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ตาราง �  
รายงานผลการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

จังหวัดเพชรบุรี วันที่ �  ธันวาคม  �5�� 

อำเภอ 
ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

ผู้มา 

ใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 

ร้อยละ 
บัตร

เสีย 
ร้อยละ 

บัตร 

ไม่ลง

คะแนน 

ร้อยละ 

เมืองเพชรบุรี 85,997 63,834 74.23 3,875 6.07 2,755 4.32 

บ้านแหลม 41,305 27,928 67.61 1,706 6.11 987 3.53 

ชะอำ 60,464 46,291 76.56 3,253 7.03 1,395 3.01 

ท่ายาง 46,951 35,360 75.61 1,935 5.47 1,088 3.08 

เขาย้อย 36,963 30,619 82.84 2,233 7.29 820 2.68 

บ้านลาด 27,502 21,284 77.39 1,587 7.46 746 3.50 

หนองหญ้าปล้อง 8,920 7,087 79.45 5,45 7.69 218 3.08 

แก่งกระจาน 17,545 13,254 75.54 939 7.08 327 2.47 

ที่เลือกตั้งกลาง - 5,194 - 105 2.02 388 7.47 

บัตรเลือกตั้ง 

จากต่างประเทศ 

- 47 - - - - - 

รวมทั้งจังหวัด 323,645* 250,898 77.52 16,178 6.45 8,724 3.48 

หมายเหตุ  * จำนวนผู้เพิ่มชื่อเพื่อใช้สิทธิ  ณ หน่วยเลือกตั้ง 2,002 คน 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 
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ตาราง � 
คะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบุรี  

วันที่ �  ธันวาคม  �5��  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร หมายเลข คะแนน 

1 นายพิชัย ขำเพชร 3 73,664 

2 พ.ต.อ.ชัยชาญ เงินมูล 6 48,984 

3 นายเปลี่ยน เกตุทอง 8 31,077 

4 นายประดิษฐ์ สิทธิฑูรย์ 1 18,518 

5 พล.ต.ต.สมฤทธิ์ ยังปรีดา 4 16,957 

6 นายสมพงษ์ เทศนา 7 8,963 

7 พ.ต.ท.มณเฑียร ลิลิตธรรม 9 8,234 

8 นายสุทธยา จรรยงค์ 5 7,437 

9 นายอุดม วิไลวงษ์ 10 7,027 

10 นายทวิบูรณ์ หอมเย็น 2 5,135 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 
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 ตาราง � 
รายงานผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  

จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 1� เมษายน �5�� 

อำเภอ 
ผู้มี 

สิทธิ 

ผู้มา 

ใช้สิทธิ 
ร้อยละ 

บัตร

เสีย 

ร้อย 

ละ 

บัตร 

ไม่ลง 

คะแนน 

ร้อย 

ละ 

บ้านลาด 38,490 29,988 77.91 1,465 4.89 3,091 10.31 

แก่งกระจาน 19,840 13,460 67.84 744 5.53 1,413 10.50 

เมืองเพชรบุรี 88,165 59,778 67.80 2,503 4.19 6,146 10.28 

หนองหญ้าปล้อง 10,347 7,007 67.72 392 5.59 949 13.54 

เขาย้อย 28,479 19,249 67.59 849 4.41 2,392 12.43 

ท่ายาง 62,457 42,203 67.57 1,955 4.63 4,806 11.39 

ชะอำ 49,934 33,048 66.18 1,330 4.02 4,639 14.04 

บ้านแหลม 41,403 23,437 56.60 910 3.88 2,348 10.02 

นอกเขตนอก 

ราชอาณาจักร 

- 512 - 27 5.27 116 22.66 

รวม 339,115 228,682 67.43 10,175 4.45 25,900 11.33 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 
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ตาราง 5 
ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบุรี  

วันที่  1�  เมษายน �5�� 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร หมายเลข คะแนน 
ร้อยละของผู้มา

ใช้สิทธิ 

1 นายธานินท์ แสงวณิช 3 89,699 39.22 

2 นายอรรถพร พลบุตร 4 59,804 26.15 

3 น.อ.อ.ชนนนาถ เทพลิบ 2 18,771 8.21 

4 นายปรากฏ โกลาวัลย์ 1 11,686 5.11 

5 พันเอกประสิทธิ์ พัชรสุทธิ์ 5 9,350 4.09 

6 นายเสมา นาคะเวช 6 3,297 1.44 

รวม 192,607 84.22 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 
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สาแหรกแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 
ระหว่างตระกูลอังกินันทน์และ 

ตระกูลพลบุตร 

 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

�6�

ขุนอังกินันทนพงษ์ 

นางพัน นางมุ่ย 

นายทองพูน+นางประมูล นางเพื่อม+ขุนศักดิ์ดรุณจิตร์ นายผาด+นางบุญยวด 

นายภิมุข นายเพิ่มพล พลบุตร+นางละออ 

นายปิยะ+นางอุไร นายยุทธ+นางบุปผา 

ปานจิต(กันต์กนิษฐ์) 

 

สุขสันต์ 

 

ชัยยะ 

ยิ่งนภา 

 

กีรติรัตน์ 

 

ยุทธพล 

 

พลยุทธ 

 

จิราภรณ์ 

 

ปิ่นนภา 

(นิชฎา) 

อดุลย์ 

 

เอื้อมพร 

 

อติพล 

 

อลงกรณ์ 

 

อรรถพร 

 

ปัญจพร 

 

ภัทรพร 

 

อิทธิพงษ์ 

 

ยอดพล 



ภาคผนวก 
จ 

ภาพนักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 นายแข  ยูนิพันธ์ ร.อ.หลวงบำราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายทองพูน   อังกินันทน์ พ.อ.พระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค) 

 

 

 

 
 

224 

ภาพนักการเมืองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี 
   

   

   

นายแข  ยูนิพันธ  ร.อ.หลวงบําราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

นายทองพูน   อังกินันทน  พ.อ.พระยาสุรพันธเสนี (อ้ิน บุนนาค) 
   

 

 
 

224 

ภาพนักการเมืองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี 
   

   

   

นายแข  ยูนิพันธ  ร.อ.หลวงบําราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

นายทองพูน   อังกินันทน  พ.อ.พระยาสุรพันธเสนี (อ้ิน บุนนาค) 
   

 

 
 

224 

ภาพนักการเมืองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี 
   

   

   

นายแข  ยูนิพันธ  ร.อ.หลวงบําราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

นายทองพูน   อังกินันทน  พ.อ.พระยาสุรพันธเสนี (อ้ิน บุนนาค) 
   

 

 
 

224 

ภาพนักการเมืองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี 
   

   

   

นายแข  ยูนิพันธ  ร.อ.หลวงบําราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

นายทองพูน   อังกินันทน  พ.อ.พระยาสุรพันธเสนี (อ้ิน บุนนาค) 
   

ยิ่งนภา 

 

กีรติรัตน์ 

 

ยุทธพล 

 

พลยุทธ 

 

จิราภรณ์ 

 

ปิ่นนภา 

(นิชฎา) 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

�6�

 

 

 

 

 

 

 

 นายเยื่อ พลจันทร พ.ท.พโยม จุลานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายชาติ  วัฒนางกูร นายผาด  อังกินันทน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายพานิช  สัมภวคุปต์ นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ 

 



ภาคผนวก 

�65

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายปิยะ  อังกินันทน์ นายอุดม  ผาสุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายภิมุข  อังกินันทน์ นายยุทธ  อังกินันทน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายอันธีร์  อักษรนันทน์ นายธานี  ยี่สาร 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

�66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายอลงกรณ์  พลบุตร นายพิเชษฐ  สถิรชวาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายอภิชาติ  สุภาแพ่ง นายกัมพล  สุภาแพ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายอรรถพร   พลบุตร นายพิชัย  ขำเพชร 

 



ภาคผนวก 

�67

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายธานินท์  แสงวณิช นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

�6�

นายพานิช  สัมภวคุปต์  และหัวคะแนนชาวเพชรบุรี 

การปราศรัยหาเสียงของนายพานิช  สัมภวคุปต์   



ภาคผนวก 

�6�

การปราศรัยหาเสียงให้นายอลงกรณ์ ของนายเพิ่มพล  พลบุตร   

นายปิยะและนายยุทธ  อังกินันทน์ 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

�70

 บัตรแนะนำตัวนางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์    สื่อสิ่งพิมพ์แนะนำตัวนางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ 

 บัตรแนะนำตัวนายธานี  ยี่สาร บัตรแนะนำตัวนายธานี  ยี่สาร 

 บัตรหาเสียงพรรคประชาธิปัตย์ สารประชาธิปัตย์ 

 

 

 

 

 

ใบปลิวแนะนำตัวของนายพิชัย  ขำเพชร 

 

 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

�71

ประวัติผู้วิจัย 

นางสาวณัชชานุช  พิชิตธนารัตน์ 

Miss Natchanuch  Pichitthanarat 

เกิด  25  สิงหาคม  2517 

วุฒิการศึกษา   

พ.ศ. 2538  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)    

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2545  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)    

    มหาวิทยาลัยบูรพา 

ตำแหน่ง   

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ผลงานวิจัย   

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่น 

ของประชาชนในตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม  

จังหวัดเพชรบุรี  (ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนักศึกษา) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่น 

ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี   



นักการเมืองถิ่น จังหวัดเพชรบุรี 
ISBN : 978-974-449-596-9 

ราคา  300   บาท 

สวพ.54-31-500.0 

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9607  
โทรสาร 02-143-8177 
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th 




