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1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย (2563) 
บนเว็บไซต์: กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” อยู่ภายใต้ “โครงการ
จับตาสถานการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย” ของส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย สถาบัน
พระปกเกล้า 

โดยโครงการจับตาสถานการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย นั้นเป็นการศึกษาวิจัยองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย การส ารวจติดตามสถานการณ์ รวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ นั้น 
เพ่ือทบทวนและจัดท าองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างรอบด้านและทันสมัย ซึ่งจากการ
สถานการณ์ต่าง ๆ การเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจติดตาม
สถานการณ์ และการทบทวนองค์ความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับทุกช่วงวัย และการพัฒนารูปแบบการเข้าใช้งานในรูปแบบดิจิทัล โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญ ขององค์
ความรู้ด้านการเลือกตั้งในประเทศไทยที่มีทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

จากการคาดการณ์ของหลาย ๆ ฝ่าย การเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทยน่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายปี 
2563 นี้ และเนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นของไทยนั้นมีระบบที่มีความซับซ้อนกว่าการเลือกตั้งระดับชาติ ด้วย
มีระบบองค์กรปกครองท้องถิ่น ถึง 5 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ) จ านวน 76 แห่ง และ
เทศบาล (ซึ่งมี 3 แบบย่อย คือ เทศบาลนคร จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 187 แห่ง และเทศบาล
ต าบล จ านวน 2,237 แห่ง) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 5,320 แห่ง กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา  ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลและระบบการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในรอบนี้จึงมีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจของผู้เลือกตั้งเป็นอย่างมาก  

นอกเหนือจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดิมแล้ว กลุ่มคนรุ่นใหม่ (อายุ 18-35 ปี) ซึ่งหลายคนเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเป็นครั้งแรก อาจจะยังขาดความเข้าใจหรือสับสนในโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกติกาการเลือกตั้งในครั้งนี้ รวมถึงสิทธิและความส าคัญของบุคคลในการมี
ส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณท้องถิ่น และประเด็นปัญหาในท้องถิ่น 
ประกอบกับข้อมูลและข่าวสารที่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้อาจจะมีความซับซ้อน กระจัดกระจายอยู่หลายที่ 
รวมทั้งอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจยาก 

การศึกษาการพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย (2563) บนเว็บไซต์ 
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเข้าใจง่าย การเข้าถึง
เทคโนโลยี และข้อมูลที่ใช้ในแพลตฟอร์มต้องมีความครบถ้วน หนักแน่น และเป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานพิสูจน์ 
และเชื่อถือได้จริง จึงมีความจ าเป็น และเมื่อท าการวิจัยเสร็จสิ้นจะส่งมอบข้อมูลต่อไปให้กับส านักนวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า เพ่ือพัฒนาสร้างเป็นฐานข้อมูลส าหรับการเข้าถึงข้อมูลความรู้ส าหรับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น ในรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาระบบต่อไป 

ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและเวลา โครงการวิจัยนี้จะใช้กรณีของการเลือกตั้งท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งหมายถึง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ
สมาชิกสภาเขต นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน เป็นกรณีศึกษาในระดับลึก เพ่ือชี้ให้เห็นการบูรณาการ
ของการส ารวจงานวิจัยเก่า ฐานข้อมูลที่มีอยู่ และ กรอบทฤษฎีการเมืองในระดับนคร (urban politics) ใน
การศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับ (มหา) นคร เพ่ือส่งเสริมแนวทางการวิจัยใหม่ ๆ ในการศึกษาการเมือง 
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การปกครอง และ การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่มีมิติของการพัฒนาเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า การศึกษา
การเลือกตั้งท้องถิ่นแค่เรื่องของตัวแบบการลงคะแนนเสียงในเชิงปริมาณที่ผ่านมา (อาทิ การส ารวจคะแนน
เสียง และ การพรรณนาประวัติของผู้สมัครในแต่ละเขต) นอกจากนี้ การท าความเข้าใจกับการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นในระดับกรุงเทพมหานครยังมีความส าคัญมากกว่าเรื่องของจ านวนของผู้ใช้สิทธิในกรุงเทพมหานครที่
มากกว่าที่อ่ืน (ผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 มีจ านวน 2,715,640 คน 
ส่วนประชากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 มีจ านวน 5,686,252 คน) และลักษณะของเมืองที่ใหญ่เป็นแบบ
เมืองโตเดี่ยว (primate city) และปัญหาที่เกิดในเมืองขนาดใหญ่ เพราะในครั้งนี้มีการยุบเลิกสภาเขต 50 แห่ง 
และยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของระบบตัวแทนท้องถิ่นใหม่ที่จะมาแทนที่ 

 
ตารางท่ี 1.1 ประวัติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ครั้งท่ี วันท่ี ผู้ไดร้ับเลือกตั้ง (สังกัด) 

1 10 สิงหาคม 2518 นายธรรมนญู เทียนเงิน (พรรคประชาธิปัตย์) 

2 14 พฤศจิกายน 2528 พลตรีจ าลอง ศรีเมือง (กลุ่มรวมพลัง) 

3 7 มกราคม 2533 พลตรีจ าลอง ศรีเมือง (พรรคพลังธรรม) 

4 19 เมษายน 2535 ร้อยเอกกฤษฎา อรณุวงษ์ ณ อยุธยา (พรรคพลังธรรม) 

5 2 มิถุนายน 2539 ดร.พิจิตต รัตตกุล (อิสระ) 

6 23 กรกฎาคม 2543 นายสมัคร สุนทรเวช (พรรคประชากรไทย) 

7 29 สิงหาคม 2547 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (พรรคประชาธิปัตย์) 

8 5 ตุลาคม 2551 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (พรรคประชาธิปัตย์) 

9 11 มกราคม 2552 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (พรรคประชาธิปัตย์) 

10 3 มีนาคม 2556 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (พรรคประชาธิปัตย์) 

 
ตารางท่ี 1.2 ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ครั้งท่ี วันท่ี หมายเหต ุ

1 10 สิงหาคม 2518 จ านวนเขตการปกครอง 24 เขต แบ่งเป็น 9 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 41 คน 

2 14 พฤศจิกายน 2528 จ านวนเขตการปกครอง 24 เขต แบ่งเป็น 24 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 54 คน 

3 7 มกราคม 2533 จ านวนเขตการปกครอง 36 เขต แบ่งเป็น 57 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 57 คน 

4 6 มีนาคม 2537 จ านวนเขตการปกครอง 38 เขต แบ่งเป็น 55 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 55 คน 

5 26 เมษายน 2541 จ านวนเขตการปกครอง 50 เขต แบ่งเป็น 60 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 60 คน 

6 16 มิถุนายน 2545 จ านวนเขตการปกครอง 50 เขต แบ่งเป็น 61 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 61 คน 

7 23 กรกฎาคม 2549 จ านวนเขตการปกครอง 50 เขต แบ่งเป็น 57 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 57 คน 
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ครั้งท่ี วันท่ี หมายเหต ุ

8 29 สิงหาคม 2553 จ านวนเขตการปกครอง 50 เขต แบ่งเป็น 61 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 61 คน 

 
ตารางท่ี 1.3 ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต  
ครั้งท่ี วันท่ี หมายเหต ุ

1 21 พฤศจิกายน 2528 การเลือกตั้งคร้ังที่ 1 กทม. มี 24 เขตการปกครอง และการเลือกตั้งพร้อมกันทั้ง 24 เขต 

2 8 ตุลาคม 2532 การเลืือกตั้งคร้ังที่ 2 กทม. มี 36 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 8 ต.ค. 2532 เป็นการเลือกตั้ง
ของ 7 เขต กรณี ส.ข. ลาออกก่อนครบวาระ 4 ปี การเลือกตั้งเมื่อ 14 ม.ค. 2533 เป็นการเลือกตั้ง
ของ 29 เขตที่เหลือ กรณี ส.ข. ครบวาระ 4 ปี ตามก าหนด 14 มกราคม 2533 

3 21 พฤศจิกายน 2536 การเลือกตั้งคร้ังที่ 3 กทม. มี 38 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 21 พ.ย. 2536 เป็นการ
เลือกตั้งของ 8 เขต โดย 7 เขตเป็นการเลือกตั้งกรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 2 และ
อีก 1 เขตเป็นการเลือกตั้งกรณี ส.ข. ลาออกก่อนครบวาระ 4 ปี การเลือกตั้ง 6 มี.ค. 2537 เป็น
การเลือกตั้งของ 30 เขตที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด 

6 มีนาคม 2537 

4 11 มกราคม 2541 การเลือกตั้งคร้ังที่ 4 กทม. มี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 11 ม.ค. 2541 เป็นการเลือกตั้ง
ของ 14 เขต กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 3 การเลือกตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 2541 เป็น
การเลือกตั้งของ 36 เขตที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด 26 เมษายน 2541 

5 10 มีนาคม 2545 การเลือกตั้งคร้ังที่ 5 กทม. มี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 10 มี.ค. 2545 เป็นการเลือกตั้ง
ของ 14 เขต กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 4 การเลือกตั้งเมื่อ 16 มิ.ย. 2545 เป็นการ
เลือกตั้งของ 36 เขตที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด 16 มิถุนายน 2545 

6 30 เมษายน 2549 การเลือกตั้งคร้ังที่ 6 กทม. มี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 30 เม.ย. 2549 เป็นการ
เลือกตั้งของ 14 เขต กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 5 การเลือกตั้งเมื่อ 23 ก.ค. 2549 
เป็นการเลือกตั้งของ 36 เขตที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด 23 กรกฎาคม 2549 

7 6 มิถุนายน 2553 การเลือกตั้งคร้ังที่ 7 กทม. มี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 6 มิ.ย. 2553 เป็นการเลือกตั้ง
ของ 14 เขต กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 6 การเลือกตั้งเมื่อ 29 ส.ค. 2553 เป็นการ
เลือกตั้งของ 36 เขตที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด 29 สิงหาคม 2553 

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2528-2541 ในช่องหมายเหตุของตารางประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต น ามาจาก 
ส านักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร (2542) จากเทศบาลสู่กรุงเทพมหานคร น. 79 
 
 คณะผู้วิจัยหวังว่า ผลการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในประเทศไทย (2563) บนเว็บไซต์: กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร” ซึ่งอยู่ภายใต้ “โครงการจับตาสถานการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย” ของ
ส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จะเป็นจุดตั้งต้นในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจทางวิชาการและความรู้ความเข้าใจสาธารณะต่อการเลือกตั้งในท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น
ครั้งต่อไป และจะเป็นหนึ่งในตัวแบบของการวิจัยและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะ
ส่งผลไปสู่การศึกษาวิจัยและกระตุ้นความสนใจสาธารณะต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นในพ้ืนที่อ่ืนๆของประเทศต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการส ารวจข้อมูล และ ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น และการ

พัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับรวมรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ส าคัญและจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในประเทศไทยที่ก าลังจะมาถึงให้มีความเข้าใจ เข้าถึงได้ง่าย และเข้าถึงข้อมูลต่อผู้เข้าใช้ โดยใช้
กรณีศึกษาของการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร  

1.2.2 น าผลการศึกษาไปรวบรวมและน าเสนอระบบแพลตฟอร์มข้อมูลและข่าวสารที่ส าคัญเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย (2563) และเชื่อมต่อกับโครงการจับตาสถานการณ์และความรู้ด้านการ
พัฒนาประชาธิปไตย ของสถาบันพระปกเกล้าต่อไป  

1.2.3 เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการเมืองท้องถิ่น ทั้งในภาพรวม และโดยเฉพาะในส่วนของการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สร้างการมีส่วนร่วม และการตัดสินใจเลือกตั้ง บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่
เชื่อถือได้จริง 

1.2.4 เพ่ือวางแพลตฟอร์มการวิจัยการเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ก าลังจะเกิดขึ้นให้กับภาคส่วน
ต่างๆที่จะน าไปต่อยอดในการวิจัยในล าดับต่อไป  
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การด าเนินงานศึกษาวิจัย จะด าเนินงานร่วมกับ ELECT.in.th ซึ่งเป็นคณะท างานที่มีความรู้ความ
ช านาญในเรื่องการสร้างนวัตกรรมการน าเสนอข้อมูลและส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมืองและประชาธิปไตย
ของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ มีขอบเขตวิจัยได้แก่  

1.3.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนที่สัมพันธ์กับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร (เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และสภาเขต) เพ่ือ
น าไปพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้  

1) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
2) การได้มาและการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
3) สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร 
4) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกติกาในการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

5) การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา  
6) ความเชื่อมโยงของนักการเมืองท้องถิ่นภายในพ้ืนที่และกับนักการเมืองระดับประเทศ  
7) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 
8) ประเด็นปัญหาการพัฒนาเมืองในกรุงเทพมหานคร  
9) แนวโน้มการพัฒนาในกรุงเทพมหานคร  
1.3.2 ด าเนินการส ารวจงานวิจัยเก่าและฐานข้อมูลที่มีอยู่  ที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของ

กรุงเทพมหานคร และส ารวจกรอบทฤษฎีการเมืองในระดับนคร (urban politics) ที่มีอยู่ เพ่ือหาแนวทางการ
วิจัยใหม่ ๆ ในการศึกษาการเมือง การปกครอง และการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่มีมิติของการพัฒนาเมืองเข้า
มาเก่ียวข้อง  
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1.4 วิธีด าเนินการ 
อาศัยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษา ได้แก่ 
1.4.1 ส ารวจเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรอบของกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรอบ
และแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

1.4.2 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ อาทิ ข้อมูลประชากร ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 
ข้อมูลปัญหาการพัฒนาเมือง 

1.4.3 ส ารวจงานทางวิชาการที่ว่ืาด้วยเรื่องการวิเคราะห์ในการท าความเข้าใจการเลือกตั้งท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา และกรอบทฤษฎีการเมืองในระดับนคร  
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.5.1 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ข่าวสารที่ส าคัญและจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในประเทศไทย และการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 

1.5.2 ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งในภาพรวม และ การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม และการตัดสินใจเลือกตั้ง บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้
จริง  



6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร  
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2. ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครมีความส าคัญทั้งการเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างจากท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ๆ กล่าวคือ การมีองค์การเดียวที่ดูแลพ้ืนที่เต็มพ้ืนที่ ซึ่งต่างจาก
พ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดูแลพื้นที่จังหวัดทั้งจังหวัด และยังมีองค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ที่แบ่งกันดูแลพ้ืนที่ในจังหวัดนั้น ๆ โดยพ้ืนที่ที่เป็นเขต
เทศบาลถือว่าเป็นเขตเมือง ส่วนกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่เขตเมืองทั้งหมดท านองเดียวกันเทศบาล นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีกฎหมายเฉพาะ
ขององค์การ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 ในส่วนนี้น าเสนอประวัติของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงและกรุงเทพมหานครในฐานะ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น ขนาดพื้นที่ สถิติประชากร 
รายได้รวม เป็นต้น 
 
2.1 ประวัติกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเดิมเรียกว่า “เมืองบางกอก” ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงเมื่อวันที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) การบริหาร
ราชการแผ่นดินในราชธานีนั้นพระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายให้ข้าราชการดูแลราชการโดยขึ้นต่อกรมเวียง 
โดยมีเสนาบดีกรมเวียงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง
ให้มีการจัดการปกครองแบบคณะกรรมการที่ปรึกษาราชการ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์
และข้าราชการรวมกันเป็นคณะกรรมการหรือคอมมิตี (committee) จัดบริหารเมืองหลวงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง 
ต่อมาได้ทรงยกเลิกคณะกรรมการ และจัดตั้งกระทรวงเมืองขึ้น ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงนครบาล มี
เสนาบดีเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพระนครและธนบุรี รวมทั้งหัวเมืองใกล้เคียง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นคร
เขื่อนขันธ์ สมุทรปราการ ธัญญบุรี และมีนบุรี รวมเรียกว่า มณฑลกรุงเทพ ทั้งนี้การปกครองมณฑลกรุงเทพ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่และข้อบังคับหัวเมืองโดยอนุโลม นอกจากนี้ในปี 2440 ได้มี
การประกาศใช้พระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพ ร.ศ. 116 ขึ้น สุขาภิบาลกรุงเทพมีหน้าที่ 1) ท าลายขยะมูล
ฝอย 2) จัดให้มีส้วมส าหรับมหาชน 3) ควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และ 4) ย้ายสิ่งโสโครกและสิ่งก่อความ
ร าคาญแก่ประชาชน ทั้งนี้ สุขาภิบาลกรุงเทพมิได้มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีแหล่งรายได้และ
ผู้บริหารสุขาภิบาลกรุงเทพเป็นข้าราชการ (ด ารงศักดิ์ จันโททัย, 2547; อรทัย ก๊กผล, 2547) 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 2459 ได้มีการเปลี่ยนไปใช้ค าว่า 
“จังหวัด” เรียกหน่วยการปกครองระดับต่ ากว่ามณฑลแทนค าว่า “เมือง” ต่อมาในปี 2465 กระทรวงนครบาล
ได้รวมกับกระทรวงมหาดไทย และมีการแต่งตั้งต าแหน่งสมุหพระนครบาลท าหน้าที่ปกครองดูแลรับผิดชอบ
มณฑลกรุงเทพโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนั้นประกอบด้วยจังหวัดพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ 
นอกจากนี้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีการรวมมณฑลหลาย ๆ มณฑลเข้าเป็น
ภาค มีอุปราชท าหน้าที่ตรวจตราเหนือสมุหเทศาภิบาล แต่ในปี 2468 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศยกเลิกต าแหน่งอุปราชประจ าภาคและมณฑลต่าง ๆ คงเป็นต าแหน่งสหุ
เทศาภิบาลตามเดิม 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มณฑลต่าง ๆ ได้ถูกยกเลิกไป พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ
ราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ได้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคไว้เป็นจังหวัด
และอ าเภอ จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีจึงมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค การจัดรูปแบบการ
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ปกครองภายในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีก็ได้จัดขึ้นตามความในพระราชบัญญัติ กล่าวคือ มีอ าเภอเป็น
หน่วยการปกครองย่อยของจังหวัด 

หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 นั้น ในปี 2479 ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพฯ พ.ศ. 2479 และให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2480 แต่เทศบาลเริ่มเปิดด าเนินงานในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 นอกจากนี้ยังมีการตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี พ.ศ. 2479 และให้ใช้พระราชบัญญัติในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 เทศบาลนคร
ธนบุรีเปิดท าการเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2480 

ในช่วงที่คณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ท าหน้าที่บริหารประเทศนั้น ได้มีการประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 24 และ 25 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ออกมา สาระส าคัญของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 
24 คือ การรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป็นหนึ่งจังหวัด เรียกว่า นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดของนครหลวงกรุงเทพธนบุรีให้เรียกว่า ผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี สภาจังหวัด
ของนครหลวงกรุงเทพธนบุรีให้เรียกว่า สภานครหลวงกรุงเทพธนบุรี กิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ งบประมาณ 
ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรีให้โอนไป
เป็นขององค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ส่วนประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 25 มีสาระส าคัญคือ การ
รวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีเป็นเทศบาลส าหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เรียกว่า เทศบาล
นครหลวง 

ต่อมามีการออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เพ่ือจัดตั้ง 
“กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นการปรับปรุงองค์การบริหารใหม่ โดยรวมกิจการของนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวง และสุขาภิบาลในเ ขตนครหลวง มาเป็น
กรุงเทพมหานคร เนื้อหาที่ส าคัญของประกาศฉบับนี้ก็คือ ให้ เรียกนครหลวงของประเทศไทยว่า 
กรุงเทพมหานคร ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นจังหวัดตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 และมีเขต
ท้องที่ตามที่นครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีอยู่ในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ (ฉบับที่ 335) ใช้บังคับ ให้
กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง แต่งตั้งและถอดถอนโดย
คณะรัฐมนตรี มีสภากรุงเทพมหานครที่ประชาชนเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจ านวนเท่ากับจ านวนเขตในกรุงเทพมหานคร (อย่างไรก็ดี ประกาศฉบับนี้
ก าหนดให้ 4 ปีแรกของการจัดตั้งกรุงเทพมหานครนั้นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครแทนการเลือกตั้ง) และให้แบ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็นเขต มีหัวหน้าเขตคนหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต ในเขตหนึ่งนอกจากจะมีหัวหน้าเขตเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดังกล่าวแล้ว จะมีผู้ช่วยหัวหน้าเขตเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และช่วยหัวหน้าเขตปฏิบัติราชการ
แทนก็ได้ ในเขตหนึ่ง ๆ จะแบ่งออกเป็นแขวงเพ่ือให้มีหัวหน้าแขวงคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยรับผิ ดชอบการปฏิบัติ
ราชการภายในแขวง และเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการภายในแขวงและจะมีผู้ช่วยหัวหน้า
แขวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและช่วยหัวหน้าแขวงปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ซึ่งได้ยกเลิก
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 (อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2518 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2518 ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง ให้แบ่ง
พ้ืนที่การปกครองกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามล าดับ องค์การของกรุงเทพมหานครให้
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรอง
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ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในต าแหน่งตามวาระคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ส่วนสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งประชาชนเลือกตั้ง อายุของสภากรุงเทพมหานครมีก าหนด
คราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 
กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกใน
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 โดยนายธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร แต่การเลือกตั้งครั้งนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะไม่ได้อยู่ ในต าแหน่งจน
ครบวาระ 4 ปี เพราะได้เกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจนไม่สามารถที่จะ
ประสานกันได้ จึงท าให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งต้องพ้น
จากต าแหน่งโดยค าสั่งของนายกรัฐมนตรี นายธานินทร์ กรัยวิ เชียร ตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2520 หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้ง 
(ส านักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร, 2542; อรทัย ก๊กผล, 2547) 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้ง หลังจากนายธรรมนูญ เทียนเงิน พ้นจากต าแหน่ง 
ได้แก่ นายชลอ ธรรมศิริ (29 เมษายน 2520 ถึง 14 พฤษภาคม 2522) นายเชาวน์วัศ สุดลาภา (24 กรกฎาคม 
2522 ถึง 16 เมษายน 2524) พลเรือเอกเทียม มกรานนท์ (28 เมษายน 2524 ถึง 1 พฤศจิกายน 2527) และ
นายอาษา เมฆสวรรค์ (6 พฤศจิกายน 2527 ถึง 13 พฤศจิกายน 2528) 
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ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาแทน
กฎหมายฉบับเก่า1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก าหนดให้
กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น การบริหารกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 แก้ไขให้ผู้ว่าราชกาืรกรุงเทพมหานครด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 
2 วาระ และถ้าด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ
ติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนั บแต่วันพ้นจากต าแหน่ง) อายุของสภา
กรุงเทพมหานครมีก าหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ส่วนส านักงานเขตมี
ผู้อ านวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาและจะให้มีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการเขตก็ได้ นอกจากนี้ในเขตหนึ่ง ๆ ให้มีสภาเขตประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจาก
การเลือกตั้ง อายุของสภาเขตมีก าหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (อย่างไรก็ดี ภายใต้
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 บทบัญญัติ
เกี่ยวกับสภาเขต คือ มาตรา 71-80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ถูกก าหนดมิให้น ามาใช้บังคับ) 

หลังจากที่มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ส่วนสมาชิกสภาเขตมีการเลือกตั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นครั้งแรก
ที่กฎหมายก าหนดให้มีสมาชิกสภาเขต 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้ง นับจากที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกาศใช้บังคับเป็นต้นมานั้น ได้แก่ พลตรีจ าลอง ศรีเมือง สมัยที่ 1 (14 
พฤศจิกายน 2528 ถึง 14 พฤศจิกายน 2532) พลตรีจ าลอง ศรีเมือง สมัยที่ 2 (7 มกราคม 2533 ถึง 22 
มกราคม 2535) ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (19 เมษายน 2535 ถึง 18 เมษายน 2539) ดร.พิจิตต 
รัตตกุล (3 มิถุนายน 2539 ถึง 22 กรกฎาคม 2543) นายสมัคร สุนทรเวช (23 กรกฎาคม 2543 ถึง 28 
สิงหาคม 2547) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน สมัยที่ 1 (29 สิงหาคม 2547 ถึง 28 สิงหาคม 2551) นายอภิรักษ์ 
โกษะโยธิน สมัยที่ 2 (5 ตุลาคม 2551 ถึง 19 พฤศจิกายน 2551) หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร สมัยที่ 1 
(11 มกราคม 2552 ถึง 9 มกราคม 2556) และหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร สมัยที่ 2 (29 มีนาคม 2556 
ถึง 18 ตุลาคม 2559) 

ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 50/2559 สั่งให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระงับการ
ปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวโดยยังไม่พ้นจากต าแหน่ง ต่อมาในวันที่ 18 

                                           
1 อย่างไรก็ดี มีการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อีกหลายครั้งรวมทั้งหมดเป็น 6 
ฉบับ ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  2) พระราชบัญญั ติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2539 4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และ 6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2562 
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ตุลาคม พ.ศ. 2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออกค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยอ้างถึงค าสั่งที่ 50/2559 ที่
ผ่านมา สั่งให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้พลต ารวจ
เอกอัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
2.2 ข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต โดยเป็นเขตที่อยู่ฝั่งพระนคร 35 เขต และฝั่งธนฯ 
15 เขต มีขนาดพ้ืนที่ 1,568.74 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือของกรุงเทพมหานครมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
นนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดสมุทรปราการและอ่าวไทย และทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
นครปฐม 

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนและการอยู่อาศัย กรุงเทพมหานครในปี 2562 มีจ านวนประชากร 
5,666,264 คน (ตัวเลขตามประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) โดยเขตสายไหมมีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 206,278 
คน ส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีจ านวนประชากรน้อยที่สุด คือ 22,463 คน กรุงเทพมหานครมีความหนาแน่นของ
จ านวนประชากรต่อพ้ืนที่เฉลี่ยคิดเป็น 3,614 คนต่อตารางกิโลเมตร หรือ 2.13 คนต่อบ้าน (เขตหนองจอกมี
ความหนาแน่นของจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่น้อยที่สุด คือ 745 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนเขตป้อมปราบศัตรู
พ่ายมีความหนาแน่นของจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่มากที่สุด คือ 22,519 คนต่อตารางกิโลเมตร) จ านวนบ้านมี 
3,041,115 หลัง จ านวนชุมชนมี 2,016 ชุมชน (เขตบางบอนมีชุมชนน้อยที่สุด คือ 12 ชุมชน ส่วนเขตหนอง
จอกมีชุมชนมากที่สุด คือ 98 ชุมชน) จ านวนครอบครัวมี 467,650 ครอบครัว จ านวนหลังคาเรือนมี 475,991 
หลัง 

กรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยมีจ านวนประชากรอยู่ที่ห้าล้าน
คนข้ึนไป (ปี 2562 มีประชากรจ านวน 5,666,264 คน) จ านวนประชากรของกรุงเทพมหานครเทียบกับจังหวัด
อ่ืน ๆ ที่มีจ านวนประชากรสูงสุดรองลงมาอีก 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา (อันดับ 2) อุบลราชธานี (อันดับ 3) 
ขอนแก่น (อันดับ 4) และเชียงใหม่ (อันดับ 5) 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2558-2562) เป็นไปดังนี ้
 
ตารางท่ี 2.1 จ านวนประชากรของจังหวัดที่มีจ านวนประชากรสูงสุด ห้าอันดับแรก 

อันดับ จังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

1 กรุงเทพมหานคร 5,696,409  5,686,646  5,682,415  5,676,648  5,666,264 

2 นครราชสมีา 2,628,818  2,631,435  2,639,226  2,646,401  2,648,927 

3 อุบลราชธาน ี 1,857,429  1,862,965  1,869,633  1,874,548  1,878,146 

4 ขอนแก่น 1,798,014  1,801,753  1,805,910  1,805,895  1,802,872 

5 เชียงใหม ่ 1,728,242  1,735,762  1,746,840  1,763,742  1,779,254 

ที่มา : ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (2562, น. 31) สถิติ 2562 กรุงเทพมหานคร 



12 

 
ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ของจังหวัดต่าง ๆ  (ปี 2561) พบว่า กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์

จังหวัดสูงเป็นอันดับหนึ่ง คือ 5,386,803 ล้านบาท คิดเป็นผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) เท่ากับ 
604,421 บาท 

 
ตารางท่ี 2.2 ผลิตภัณฑ์จังหวัดและผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ปี 2561 ห้าอันดับแรก 

 GPP 2561 (ล้านบาท) GPP Per capita 2561 (บาท) 

กรุงเทพมหานคร 5,386,803 604,421 

ระยอง 1,045,697 1,067,449 

ชลบุร ี 1,030,949 566,801 

สมุทรปราการ 796,137 366,642 

พระนครศรีอยุธยา 412,701 454,953 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 
แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561 สืบค้นจาก  
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regional (เข้าถึงเมื่อ 20 
ธันวาคม 2563) 
 

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อมูลรายได้รวม (รายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐจัดสรร และ
เงินอุดหนุน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 แยกรายจังหวัดนั้น กรุงเทพมหานคร
มีรายได้รวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 103,377.94 ล้านบาท ส่วนอันดับ 2 คือ จังหวัดนครราชสีมา มีรายได้รวม 
22,970.91 ล้านบาท อันดับ 3 คือ จังหวัดชลบุรี มีรายได้รวม 18,714.28 ล้านบาท อันดับ 4 คือ จังหวัด
เชียงใหม่ มีรายได้รวม 16,475.54 ล้านบาท และอันดับ 5 คือ จังหวัดสมุทรปราการ มีรายได้รวม 16,255.53 
ล้านบาท (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562, น. 32) จะพบว่ากรุงเทพมหานครมีรายได้รวม ประจ าปี
งบประมาณ 2562 มากกว่ารายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัด
อันดับ 2 ประมาณ 4.5 เท่า 
 
ตารางที่ 2.3 ข้อมูลรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 ห้าจังหวัดแรก
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้รวมสูงสุด 
อันดับ จังหวัด จ านวน 

อปท. (แห่ง) 
พื้นที่ (ตร.

กม.) 
ประชากร ณ 
30 ก.ย. 61 

(คน) 

จัดเก็บเอง 
(ล้านบาท) 

รัฐจัดสรร 
(ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน 
(ล้านบาท) 

รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

1 กรุงเทพมหานคร 1 1,568.74  5,677,064  19,755.07  63,601.87  20,021.00  103,377.94 

2 นครราชสีมา 334 20,863.65  2,633,304  1,429.39  10,209.43  11,332.09  22,970.91 



13 

อันดับ จังหวัด จ านวน 
อปท. (แห่ง) 

พื้นที่ (ตร.
กม.) 

ประชากร ณ 
30 ก.ย. 61 

(คน) 

จัดเก็บเอง 
(ล้านบาท) 

รัฐจัดสรร 
(ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน 
(ล้านบาท) 

รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

3 ชลบุร ี 98 4,628.79  1,405,852  3,516.43  10,742.46  4,455.39  18,714.28 

4 เชียงใหม่ 211 18,887.25  1,746,547  1,544.86  8,272.00  6,658.68  16,475.54 

5 สมุทรปราการ 49 966.16  1,315,012  2,934.90  10,034.27  3,286.36  16,255.53 

ที่มา : ปรับปรุงจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2562, น. 33-34) ข้อมูลรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
แผนภาพที่ 2.1 แผนที่กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/mapbkk/Map/75000.PNG 
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3. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีระเบียบการบริหารตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และมีการแบ่งพ้ืนที่การบริหาร
กรุงเทพมหานครเป็นเขตและแขวง แต่ละเขตแบ่งออกเป็นแขวงต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมี 50 
เขต  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โครงสร้างการบริหาร
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

1) สภากรุงเทพมหานคร 
2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ส่วนการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร มีการแบ่งส่วนราชการของกรุงเทพมหานครเป็น
หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1) ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
2) ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
4) ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
5) ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นส านัก (มี 15 ส านัก ได้แก่ ส านัก

ยุทธศาสตร์และประเมินผล ส านักการแพทย์ ส านักอนามัย ส านักการศึกษา ส านักการโยธา ส านักการระบาย
น้ า ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส านักการคลัง ส านักเทศกิจ ส านักพัฒนาสังคม 
ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร) 

6) ส านักงานเขต (มี 50 ส านักงานเขต) 
ในเขตหนึ่ง ๆ ให้มีสภาเขต ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง (อย่างไรก็ดี หลังจาก

รัฐประหารในปี 2557 และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกเขตหมดวาระลง ก็ไม่ได้มีการแต่งตั้ง
สมาชิกสภาเขตขึ้นมาท าหน้าที่ต่อ อีกทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 71-80 (มาตราที่ว่าด้วยสภาเขต) มาใช้บังคับ และปัจจุบันนี้ก็
ไม่มีสภาเขตท าหน้าที่) 
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แผนภาพที่ 3.1 โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 
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แผนภาพที่ 3.2 โครงสร้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 

ที่มา : http://www.bangkok.go.th/main/backoffice/upload_editor/file/add_pdf/ITA63/O1.pdf 
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3.1 สภากรุงเทพมหานคร 
สภากรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 9 ของ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 
3.1.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
สภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน

โดยตรง  
ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (แก้ไข

เพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) สภา
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนเขตละ 1 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต แต่เขตใดมีราษฎรเกิน 150,000 คน ให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นทุก 
150,000 คนต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 1 คน เศษของ 150,000 คนถ้าเกิน 75,000 คนให้มีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า การเลือกตั้ งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจ านวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่
ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกิน 150,000 คน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็น
เขตเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะพึงมี โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจ านวนราษฎร
ใกล้เคียงกัน (มาตรา 19 (1)) 

ดังนั้น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งถัดไปหลังจากที่มีการว่างเว้นมานาน (นับตั้งแต่
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 8) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553  และถูกคั่น
ด้วยรัฐประหารใน พ.ศ. 2557) กรุงเทพมหานครจะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวน 50 คน โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง และ
มีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 1 คน (ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 76 ก 24 กันยายน 2563 น. 1-3) 

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 8 ครั้ง (ครั้งที่ 8 หรือครั้ง
ล่าสุด คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการ
เว้นว่างเนื่องจากเกิดรัฐประหารใน พ.ศ. 2557) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
พ.ศ. 2533 ครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2537 ครั้งที่ห้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 ครั้งที่หก เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ครั้งที่เจ็ด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และครั้งที่แปด เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกจัดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่  2 ถึงครั้งที่ 8 
จัดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

หลังการท ารัฐประหารเมื่อ พ.ศ 2557 จนถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2564) สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมี
ที่มาจากการแต่งตั้ ง  โดยหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติท ารัฐประหาร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 ได้ครบวาระ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออก
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 86/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งให้งดการจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปก่อน และให้ได้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการคัดเลือ ก
บุคคลจ านวน 30 คน โดยอย่างน้อยสองในสามของจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องเป็นข้าราชการ
หรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับนักบริหารระดับสูง หรือระดับ 10 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และให้สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ด ารงต าแหน่งจนกว่าจะจัดให้มีการเ ลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหา
นครที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ และถ้าหากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ว่าง
ลง ให้สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่ โดยไม่ต้องด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครแทนต าแหน่งที่ว่าง จากประกาศดังกล่าวต่อมาได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ 

 
3.1.2 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
อายุของสภากรุงเทพมหานครมีก าหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งและอยู่ในต าแหน่งตามอายุของสภา
กรุงเทพมหานคร เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงและมีการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เข้ามาแทน ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งเข้ามาแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภา
กรุงเทพมหานครที่เหลืออยู ่

ในกรณีที่การด าเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร ขัดแย้งกันจนอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่น
ข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้ 

ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับข้อเสนอให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้พิจารณา
ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอในครั้งแรก ในการ
นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอทบทวนดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สั่งยุบสภา
กรุงเทพมหานครในเหตุการณ์เดียวกันอีก ให้กระท าได้เมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนด 30 วันที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอทบทวน 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องไม่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น 
หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
3.1.3 การเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่ง

และรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกิน 2 คน โดยให้ด ารงต าแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก 
ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครด ารงต าแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี 
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ประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
2) ลาออกจากต าแหน่ง 
3) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อเสนอญัตติให้

สภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม่ และสภา
กรุงเทพมหานครมีมติตามนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด โดยให้พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อได้มีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

ในกรณีตามเหตุข้างต้น ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหม่ข้ึนแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับเลือกนั้นอยู่ในต าแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 

 
3.1.4 อ านาจหน้าที่ของประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร 
รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภากรุงเทพมหานครเมื่อ

ประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานสภากรุงเทพมหานคร
มอบหมาย 

เมื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานเฉพาะในการประชุม
คราวนั้น 

 
3.1.5 การประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
ในปีหนึ่งให้มี สมัยประชุมสามัญ ของสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 2 สมัย แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย 

จ านวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยให้สภากรุงเทพมหานครก าหนด 
สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดเวลา 30 วัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นให้
ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกิน 15 วัน 
การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลา 30 วัน จะกระท าได้แต่โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและ
เป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม 

นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อมีกรณีเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด อาจท าค าร้องยื่นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอให้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็น การ
ประชุมสมัยวิสามัญ ได้ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยก าหนดวันประชุมภายใน 15 วันนับ
แต่วันได้รับค าร้อง สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดเวลา 30 วัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกิน 15 วัน การปิดสมัย
ประชุมวิสามัญก่อนครบก าหนดเวลา 30 วัน จะกระท าได้แต่โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร 
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3.1.6 อ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร 
สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกิจการในอ านาจหน้าที่ของ

กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ปรับปรุงจาก อรทัย ก๊กผล, 2547, น. 37-
40)  

1) เสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้

เสนอ 
3) ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีวิธีการควบคุมดังนี้ 

3.1) ตั้งกระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร 

3.2) เสนอญัตติ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร หากที่ประชุมสภาเห็นชอบในญัตติของสมาชิกสภา จะส่งญัตติในเรื่องนั้น ๆ ให้ฝ่าย
บริหารพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3.3) เปิดอภิปรายทั่วไป ซึ่งจะกระท าได้โดยสมาชิกสภาจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด เข้าชื่อเพ่ือเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลง
ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

3.4) เป็นกรรมการสภา ซึ่งเป็นบทบาทอันส าคัญของสมาชิกที่จะควบคุมติดตามผลการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารได้ เพราะคณะกรรมการของสภามีอ านาจกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้ แล้วรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร ถ้าสภา
กรุงเทพมหานครเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ประธานสภาก็จะส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหาร
พิจารณาด าเนินการตามมติของสภาต่อไป 

4) อ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกิจการที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขอความเห็นชอบจาก
สภา หรือต้องรายงานให้สภาทราบ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

4.1) การด าเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
4.2) การท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทหรือการถือหุ้นในบริษัท รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่กรุงเทพมหานครถืออยู่ต้องได้รับความอนุมัติจากสภากรุงเทพมหานคร 
4.3) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (สภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติ) 

4.4) การมอบให้เอกชนกระท ากิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานครได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภากรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การให้กระท ากิจการดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา
กรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

4.5) การจ่ายทุนส ารองเงินคงคลังของกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เสนอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ 
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4.6) การน าทุนส ารองเงินคงคลังไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือ
กองทุนที่รัฐตั้งขึ้นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 

4.7) การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 

4.8) การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณเกินปีงบประมาณถัดไป 
4.9) การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป (ยกเว้นโครงการซึ่งได้ระบุไว้ใน

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครแล้ว) 
4.10) การกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
4.11) การกู้เงินจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
4.12) รับทราบรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ได้ตรวจสอบแล้ว 
5) อ านาจในการอนุมัติ มีดังนี ้

5.1) การอนุมัติข้อก าหนดกรุงเทพมหานคร 
5.2) การอนุมัติให้ขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งออกไป ในกรณี

ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด 
6) อ านาจในการวินิจฉัย มีดังนี้ 

6.1) ให้สมาชิกสภาออกจากต าแหน่ง เพราะเห็นว่าได้กระท าการอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง มติของสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนของสมาชิกท้ังหมดของ
สภา 

6.2) ให้สมาชิกสภาลาประชุมในสมัยประชุมหนึ่งเกินกว่า 3 วัน ที่มีการประชุม 
6.3) กรณีมีปัญหาที่ต้องตีความข้อบังคับให้เป็นอ านาจของสภาที่จะวินิจฉัย 

7) ร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  
3.1.7 คณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ตั้งขึ้นเพ่ือกระท ากิจการ

หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อสภา
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานครเป็นคณะกรรมการที่สภากรุงเทพมหานครแต่งตั้งจาก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 2 ปี 

คณะกรรมการสามัญมีทั้งหมด 11 คณะ ได้แก่ 
1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ 
2) คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม 
3) คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 
4) คณะกรรมการการสาธารณสุข 
5) คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
6) คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ 
7) คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
8) คณะกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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9) คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา 
10) คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน้ า 
11) คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร 

ส่วนคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการที่สภากรุงเทพมหานครเลือก
จากผู้ที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผู้มิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ ส่วนจ านวนกรรมการที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอนั้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
วิสามัญให้สิ้นสภาพไปหลังจากที่ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและเสนอรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการวิสามัญจะมีการตั้งข้ึนได้ใน 2 กรณี (อรทัย ก๊กผล, 2547, น. 40-41) คือ 
กรณีที่ 1 เมื่อสภาพิจารณาลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอสภาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  แล้วจึง
รายงานผลการพิจารณาต่อสภา ถ้าสภาเห็นชอบก็จะส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามเพ่ือประกาศใช้
เป็นกฎหมายต่อไป 

กรณีที่ 2 ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาศึกษารายละเอียดก่อนรับหลักการหรือก่อนให้ความเห็นชอบในญัตติใด 
ๆ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ายังไม่ชัดเจนเพียงพอแล้วให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อสภาว่าสมควรจะรับหลักการหรือ
ให้ความเห็นชอบในญัตตินั้น ๆ หรือไม่ประการใด 

 
3.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 9 
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

 
3.2.1 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด (มาตรา 44 แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) โดยกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้ก็คือ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง (มาตรา 22) 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีก็ให้ถือ
ว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลา 4 ปีนับ
แต่วันพ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 47 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง และให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 48 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) 
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กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 10 ครั้ง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2528 ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 ครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535 ครั้งที่ห้า เมื่อวันที่ 
3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ครั้งที่หก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ครั้งที่เจ็ด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 
2547 ครั้งที่แปด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่เก้า เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 และครั้งที่สิบ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 การเลือกตั้งครั้งแรกจัดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ส่วนการเลือกตั้งครั้งต่อ ๆ มาจัดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
3.2.2 การกระท าการอันต้องห้ามของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 
1) ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของ

กรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เว้นแต่ต าแหน่งที่ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 

3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่กรุงเทพมหานคร หรือ
มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจ ากัดอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง 

มาตรา 51 วรรคสอง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ข้อห้าม
ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญหรือเงินปีพระ
บรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานครรับ
เงินตอบแทน เงินค่าเบี้ยประชุม หรือเงินอ่ืนใด เนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภา
หรือสภาผู้แทนราษฎร หรือสภากรุงเทพมหานครหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

มาตรา 51 วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2562 ให้น าความในข้อ 2) และข้อ 3) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

  
3.2.3 การพ้นจากต าแหน่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามความใน (1) ถึง (9) ของวรรคหนึ่งในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุง

เทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) ถึงคราวออกตามวาระ 
2) ตาย 
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3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และให้มีผลนับแต่วันถัดจาก
วันที่ยื่นหนังสือลาออก 

4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 (มาตรา 52 วรรคหนึ่ง (4) นี้แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) 

(ส่วนคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 (แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2562) ระบุว่าผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย (ดูคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในหัวข้อ คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง) 

5) กระท าการอันต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 51 
6) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ 
7) มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออกจากต าแหน่งเมื่อมีกรณีแสดงให้

เห็นว่า ได้กระท าการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควร
ปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดย
ส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 

9) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 52 (9) เพ่ิ มโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542) 

ในกรณีมีพฤติการณ์ดังที่ระบุไว้ตามข้อ 8) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติขอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได้ มติของสภากรุงเทพมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดของสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยต้องน าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งมติของสภา
กรุงเทพมหานคร 

เมื่อมีข้อสงสัยว่าความเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดสิ้นสุดลงตามข้อ 4) หรือข้อ 5) ข้างต้น 
(มาตรา 52 (4) หรือ (5)) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครผู้ใดสิ้นสุดลงตามข้อ 4) (มาตรา 52 (4)) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสอบสวนและ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัย
หรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี แม้ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นจะได้พ้น
จากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (อ้างจาก มาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) 

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง
ตามข้อ 4) หรือข้อ 5) (มาตรา 52 (4) หรือ (5)) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศค าวินิจฉัยให้
ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้
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พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตามข้อ 4) หรือ
ข้อ 5) (มาตรา 52 (4) หรือ (5)) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่
มีการประกาศค าวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้น
จากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด (อ้างจาก มาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ คงอยู่ในต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจากต าแหน่งด้วย
เหตุอ่ืนใดนอกจากการออกตามวาระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ถ้าไม่มีปลัดกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อ้างจาก มาตรา 54 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528) 

 
3.2.4 อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย 
2) สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
3) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่
ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือเป็นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ 

4) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย 

5) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
6) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
7) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหา

นคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอ่ืนได้
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณี โดย
อนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 50) 

ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ตามที่มีกฎหมายก าหนดและตามค าสั่งของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร ก ากับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานครรองจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(มาตรา 65) 
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3.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร 
ทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการถ่วงดุล

อ านาจซึ่งกันและกัน (อรทัย ก๊กผล, 2547, น. 31-32) กล่าวคือ 
ผู้ ว่ าราชการกรุ ง เทพมหานครมีอ านาจยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อ รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้ ใน
กรณีที่การด าเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม (มาตรา 18 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528) 

ส่วนสภากรุงเทพมหานครสามารถมีมติขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออก
จากต าแหน่ง เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กระท าการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน (มาตรา 52 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528) 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครยังมีความสัมพันธ์ในเรื่องการ
ปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ (อรทัย ก๊กผล, 2547, น. 32-33) กล่าวคือ  

ทั้งสองมีสิทธิเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้ ส่วนร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิก
สภากรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (มาตรา 98 แก้ไข
เพ่ิมเติม) และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอ (มาตรา 103 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528) 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ 
ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของกรุงเทพมหานคร (มาตรา 36 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528) 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิเข้าชื่อเสนอ
ญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นใน
ปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ญัตติดังกล่าวต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร 
และให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแจ้งไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือก าหนดวันเวลาส าหรับการ
เปิดอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่ช้ากว่า 15 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับแจ้ง (มาตรา 37 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528) 

สภากรุงเทพมหานครมีอ านาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผู้มิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้สภา
กรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ จ านวนกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มีสิทธิเสนอนั้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร (มาตรา 38 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528) 
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ส่วนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้มีกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
ผู้ที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ (มาตรา 39 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528) 

สภากรุงเทพมหานครมีอ านาจให้ความเห็นชอบในการด าเนินการของกรุงเทพมหานครในเรื่องต่าง ๆ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
3.3 ส านักงานเขตและสภาเขต 

การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครได้มีการแบ่งพ้ืนที่การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขต
และแขวง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีเขตจ านวน 50 เขต 

 
3.3.1 ส านักงานเขต 
ในแต่ละเขตมีส านักงานเขตซึ่งเป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตมีอ านาจหน้าที่

เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และ
ทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการ
ก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริม
การท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชน
แออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา 
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุม
การฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบี ยบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุ้มครอง ดูแล บ ารุง รักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
หรือกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตแบ่งได้ดังนี้ 
1) ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม 

ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติ
กรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง 
การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การ
สื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน 
งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนและการติดตาม
ประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ งานพิธีการ 
งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ า
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ทั่วไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2) ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน 
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การ
ควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการ
พิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย     

3) ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก 
ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การ
พิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่อยู่ในโครงการพ้ืนที่ปิดล้อมของส านักงานเขตเพ่ือการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษา
ที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุ งดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือ
ท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมืองในการวางและ
จัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะ
กิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดิน กรณีที่เป็นพ้ืนที่เฉพาะ
ภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง 
การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail 
อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการส ารวจ ออกแบบหรือประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญา
หรืออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล 
สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ 
การควบคุม ดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การ
ควบคุมจัดการ ก าจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุร าคาญที่อาจเกิดหรือเกิดข้ึนในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน 
การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน 
เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5) ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ ภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างช าระ
ภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดท า
สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

6) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ าเจ้าพระยา เรือ
ท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูล
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ฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในท่ีสาธารณะ 
การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
โบราณสถาน สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

7) ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสาน 
ตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อการ
วางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่ง
ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เขตเพ่ือเตรียมการรับนักเรียน ประสานงาน ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้า
เรียนของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขต รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ
น าเสนอผู้อ านวยการเขต ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของ
ส านักงานเขต วางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน ประสานและรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา การส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การ
คุ้มครองสิทธิของนักเรียน ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการนักเรียนของสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานการส ารวจข้อมูล ส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการด้านภารกิจของศูนย์วิชาการ ด าเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

8) ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ที่เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท าสรรพบัญชีและทะเบียน
ต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดท า
รายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพ่ือการบริหาร การตรวจสอบ
รายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การควบคุมการจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงินเพ่ือการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและ
ควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงาน
ตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน ๙ ระบบงาน 
(ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ 
ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลัง พัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของ
หน่วยงาน และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

9) ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและ
กฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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ของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดีและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เกีย่วข้องหรือได้รับมอบหมาย 

10) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาชุมชนและ
สังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อม
และที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้ง
สหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การ
ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับ
ยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
และส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์
เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลานกีฬา การด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
สนับสนุนและประสานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้
ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11) โรงเรียนประถมศึกษา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบริหารงาน
โรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

12) โรงเรียนมัธยมศึกษา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา โดย
บริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

(อ านาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในส านักงานเขต อ้างจาก ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในหน่วยงานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 59) ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 44 ง 27 เมษายน 2549 น. 61-66 และ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 62) 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 35 ง 26 มีนาคม 2550 น. 58-59) 

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ส านักงาน
เขตมีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการภายในเขต และจะให้มีผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อ านวยการเขตก็ได้ 

มาตรา 69 ผู้อ านวยการเขตมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ เว้นแต่พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
2) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการเขต 
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3) อ านาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
มาตรา 70 ในกรณีที่เป็นการสมควร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจสั่งให้ส านักงานเขตใดปฏิบั ติ

หน้าที่ใดแทนส านักงานเขตอ่ืนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และจะให้ผู้อ านวยการเขตใดเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ได้ แต่ต้องประกาศการสั่งการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

ส านักงานเขตมีทั้งหมด 50 ส านักงานเขต ประกอบด้วย 
1) ส านักงานเขตคลองสาน 2) ส านักงานเขตคลองเตย  3) ส านักงานเขตคลองสามวา 
4) ส านักงานเขตคันนายาว 5) ส านักงานเขตจตุจักร  6) ส านักงานเขตจอมทอง 
7) ส านักงานเขตดอนเมือง 8) ส านักงานเขตดินแดง  9) ส านักงานเขตดุสิต 
10) ส านักงานเขตตลิ่งชัน  11) ส านักงานเขตทวีวัฒนา 12) ส านักงานเขตทุ่งครุ 
13) ส านักงานเขตธนบุรี  14) ส านักงานเขตบางกะปิ 15) ส านักงานเขตบางกอกน้อย 
16) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 17) ส านักงานเขตบางขุนเทียน 18) ส านักงานเขตบางเขน 
19) ส านักงานเขตบางคอแหลม 20) ส านักงานเขตบางแค  21) ส านักงานเขตบางซื่อ 
22) ส านักงานเขตบางนา  23) ส านักงานเขตบางบอน 24) ส านักงานเขตบางพลัด 
25) ส านักงานเขตบางรัก  26) ส านักงานเขตบึงกุ่ม  27) ส านักงานเขตปทุมวัน  
28) ส านักงานเขตประเวศ  29) ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
30) ส านักงานเขตพญาไท  31) ส านักงานเขตพระนคร 32) ส านักงานเขตพระโขนง 
33) ส านักงานเขตภาษีเจริญ 34) ส านักงานเขตมีนบุรี  35) ส านักงานเขตยานนาวา 
36) ส านักงานเขตราชเทวี  37) ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 38) ส านักงานเขตลาดกระบัง 
39) ส านักงานเขตลาดพร้าว 40) ส านักงานเขตวังทองหลาง 41) ส านักงานเขตวัฒนา 
42) ส านักงานเขตสะพานสูง 43) ส านักงานเขตสาธร  44) ส านักงานเขตสายไหม 
45) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 46) ส านักงานเขตสวนหลวง 47) ส านักงานเขตหนองจอก 
48) ส านักงานเขตหนองแขม 49) ส านักงานเขตหลักสี่  50) ส านักงานเขตห้วยขวาง 
 
 3.3.2 สภาเขต 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก าหนดให้ในเขตหนึ่ง ๆ ให้มี 
“สภาเขต” ซึ่งสมาชิกสภาเขตนั้นมาจากการเลือกตั้ง มีจ านวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกิน 
100,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพ่ิมขึ้นอีก 1 คนต่อจ านวนราษฎรทุก 100,000 คน 
เศษของ 100,000 ถ้าถึง 50,000 หรือกว่านั้นให้นับเป็น 100,000 อายุของสภาเขตมีก าหนดคราวละ 4 ปีนับ
แต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
 ตามมาตรา 79 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก าหนดให้สภา
เขตมีอ านาจหน้าที่ทั้งเจ็ด ดังนี้ 

1) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเก่ียวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อ านวยการเขต และสภากรุงเทพมหานคร 
2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเขต ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย 
3) สอดส่องและติดตามดูแลการด าเนินการของส านักงานเขต เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร 
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4) ให้ค าแนะน าหรือข้อสังเกตต่อผู้อ านวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริการ
ประชาชนภายในเขต หากผู้อ านวยการเขตไม่ด าเนินการใด ๆ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ ให้สภาเขตแจ้งให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาด าเนินการต่อไป 

5) ให้ค าปรึกษาตามที่ผู้อ านวยการเขตร้องขอ 
6) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับการ

งานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการนั้น 
7) หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซึ่งการใช้จ่าย

งบประมาณดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม 2) 
ผู้อ านวยการเขตนัดประชุมสมาชิกสภาเขตเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก ภายใน 15 วันนับ

แต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 
สภาเขตก าหนดให้มีการประชุมสภาเขตอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะประชุมในวันใด เวลาใด ให้

เป็นไปตามมติของสภาเขต ในการประชุมสภาเขตนั้นผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต และหรือผู้ที่
ผู้อ านวยการเขตมอบหมายมีหน้าที่เข้าประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาเขต แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 3.3.3 การยุบเลิกสภาเขต ข้ออ้าง และแนวคิดการออกแบบสภาท้องถิ่นใหม่ 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตมีขึ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน และ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
หลังจากนั้นในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่ง
น าโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเว้นห่างจากการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ รวมทั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตด้วย 
 ในช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติปกครองประเทศได้มีการก่อตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติเพ่ือให้
ท าการศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ดี สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ถูกยุบไปใน
ภายหลัง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2558 มาตรา 38 ระบุให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ไม่ว่า
จะมีมติเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม 

เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติถูกยุบได้มีการตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นแทนตามมาตรา 39/2 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 เพ่ือ
ด าเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภา 11 คณะ ซึ่งแต่ละคณะจะ
ด าเนินการศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูปในด้านของตน ส าหรับด้านการ ปกครองท้องถิ่นนั้นมี
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ได้เสนอรายงาน เรื่อง “การบริหารราชการกรุงเทพมหานครและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….” (จัดท าโดย ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559)) ให้สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศพิจารณา ซึ่งที่ประชุมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีมติเห็นชอบรายงานและ
เสนอรายงานฉบับนี้ต่อคณะรัฐมนตรี (ดู สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่น, 2559) 
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รายงานเล่มนี้น าเสนอร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ เพ่ือเป็นการปฏิรูปการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ประเด็นการปฏิรูปในร่างกฎหมายมีหลายประเด็นด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ การ
ยกเลิกสภาเขต โดยยกเลิกมาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 
มาตรา 78 มาตรา 79 และมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
และการก าหนดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยเพ่ิมหมวด 9 การ
มีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีมาตรา 123/2 และมาตรา 123/3 อยู่ในหมวดดังกล่าว และมาตรา 123/3 นั้น
พูดถึงองค์กรที่จะมาแทนท่ีสภาเขต นั่นคือ คณะกรรมการประชาคมเขต 

ส าหรับแนวคิดเรื่องคณะกรรมการประชาคมเขตนั้น มาตรา 123/3 ของร่างพระราชบัญญัติในรายงาน
ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นมีรายละเอียดว่า 

“กรุงเทพมหานครต้องจัดให้มีกลไกภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปของคณะกรรมการประชาคมเขต มีผู้อ านวยการเขต
เป็นประธาน และมีองค์ประกอบจากตัวแทนของภาคประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่เขต 
จ านวนอย่างน้อย 10 คน แต่ไม่เกิน 20 คน ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ เ ช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้  ให้รองปลัด
กรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลส านักงานเขต ผู้ตรวจราชการประจ าเขต และ
ผู้อ านวยการเขตมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการประชาคมเขต แล้วให้ผู้อ านวยการเขตน าเสนอปลัด
กรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้ง โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือค าปรึกษา ในการจัดท าแผนงาน งบประมาณ การอนุรักษ์
ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงาม 

(2) ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน และการอื่นใดเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
เมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเขต 

ให้คณะกรรมการประชาคมเขตมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยกรรมการประชาคมเขตจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินกว่า 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ ในกรณีที่
กรรมการประชาคมเขตว่างลง ให้ผู้มีหน้าที่คัดเลือกตามวรรคหนึ่งร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
ประชาคมเขต เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยให้กรรมการประชาคมเขตที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของคณะกรรมการประชาคมเขต
เหลือไม่ถึง 180 วัน…” (มาตรา 123/3 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. …. ในรายงานของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดท าโดย ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (2559)) 
ส่วนข้ออ้างของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นในเรื่องของการ

ยกเลิกสภาเขตนั้นประมวลได้ว่า สมาชิกสภาเขตเป็นผู้ที่ยึดโยงกับนักการเมืองเพราะสังกัดพรรคการเมือง การ
ดูแลประชาชนก็อาจจะไม่ทั่วถึงท้ังหมด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยมาก 
อีกทั้งมีความไม่ถูกต้องในหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากกฎหมายเดิมระบุให้สมาชิกสภาเขตมี
อ านาจในการจัดสรรงบพัฒนาเขต ทั้งที่สมาชิกสภาเขตนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณางบประมาณจึงเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และหากไม่มีสมาชิก
สภาเขตก็ไม่กระทบต่อกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล เพราะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท าหน้าที่อยู่แล้ว (โชค
สุข กรกิตติชัย, 2560, น. 4) 

ตัวอย่างความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ ในการยกเลิกสภาเขต เช่น พลเอกนคร สุขประเสริฐ มี
ความเห็นว่า “ผลงานของ สมาชิกสภาเขต หรือ ส.ข. ที่ผ่านมา คือ การเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ทาง
การเมือง และใช้บทบาทเพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตัวเอง มากกว่าค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือ
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คุณภาพชีวิตที่ดีที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ อีกทั้งยังท าหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายการเมือง เช่น ท าหน้าที่เป็น
หัวคะแนน หรือฐานพิทักษ์คะแนนเสียงให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้น จึงขาดความเหมาะสม
ที่จะให้มีอยู่ต่อ อีกท้ังการมีอยู่ของ ส.ข.ยังสร้างปัญหาต่องานบริหารระดับเขต เดิมในหลักปฏิบัติ ผู้อ านวยการ
เขตจะถูกก ากับโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถูกตรวจสอบโดยสมาชิกสภากรุงเทพฯ และ ส.ข. อีก ท าให้
ขาดความเป็นอิสระในการท างาน เมื่อตัดสภาเขตออกแล้ว สิ่งที่ต้องมาสานต่อ โดยยึดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน [พลเอกนครบอกว่า] กมธ.ปกครองท้องถิ่น ออกแบบให้ตัวแทนของภาคประชาชน เข้ามาทดแทน 
และใช้ชื่อว่า “กรรมการประชาคมเขต” เพ่ือหวังให้เป็นกลไกเชื่อมระหว่างภาคราชการกับประชาชนในพ้ืนที่ 
และอาศัยที่มาลักษณะเดียวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ คือ เลือกกันเอง เพราะ
เชื่อว่าวิธีเลือกกันเองจากคนที่สมัครเข้าคัดเลือกจะท าให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายมาท างาน เพ่ือ
พิทักษ์ประโยชน์ของคนในพ้ืนที่ แม้วิธีนี้จะถูกตั้งแง่เรื่องการฮ้ัวคะแนนเสียง หรือฝ่ายการเมืองส่งนอมินีเข้าสู่
ระบบ แต่เชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ระบบท างาน ที่ประชาชนในพ้ืนที่คอยตรวจสอบ คงไม่ง่ายที่จะแสวงประโยชน์เข้า
ตัวเอง โดยสังคมไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนที่ผ่านมา” (คมชัดลึก, 2560, 17 มีนาคม) 

อีกความเห็นหนึ่ง คือ ความเห็นของนายกฤษฎา กลันทานนท์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะอนุ
กรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ปกครองท้องถิ่น มีความเห็นว่า “การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมาธิการฯ นั้นได้มีการ
พิจารณามาอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งนี้ส าหรับสมาชิกสภาเขต หรือ ส.ข. นั้น บทบาทหน้าที่ที่แท้จริง คือเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการเขต ไม่ใช่บทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ ซึ่งหน้าที่ในการตรวจสอบนั้นเป็น
หน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้งนี้ที่ผ่านมาในการเลือกตั้ง ส.ข. ก็มีผู้มาใช้สิทธิน้อยมาก ไม่
สะท้อนการเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้ง ส.ข. ในปัจจุบันนั้นยึดโยงอยู่กับนักการเมือง ซึ่งก็
ส่งผลต่อการดูแลประชาชนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มในภาพรวม นอกจากนี้ประชาคมเขตท่ีก าหนดให้มีขึ้นตามกฎหมาย
ใหม่ แม้ว่าจะเป็นการแต่งตั้งโดยปลัด กทม. แต่ก่อนถึงขั้นตอนการแต่งตั้งก็มาจากการคัดเลือกกันเองของ
ตัวแทนคนทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มของสาขาอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ได้ผู้ที่จะมาให้
ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการเขตในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ เขตนั้น ๆ เป็นตัวแทนของประชาชนที่
หลากหลาย…” (เดลินิวส์, 2559, 21 กันยายน) 

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2562 ซึ่งในมาตรา 24 ของกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้มีการด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ใน
ระหว่างที่กฎหมายตามข้างต้นยังไม่มีผลใช้บังคับ มิให้น ามาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 
75 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 79 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาใช้บังคับ (ซึ่งมาตรา 71-80 นี้ก็คือมาตราที่ว่าด้วยเรื่องของสภาเขต) โดยสรุป
จึงหมายความว่ายังไม่ให้กรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภาเขตจนกว่าจะปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จ 

ปัจจุบันนี้ (ธันวาคม 2563) กรุงเทพมหานครก็ยังคงใช้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ให้กรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภาเขตอยู่ และยังไม่ได้มี
กฎหมายใหม่ที่ปรับปรุงออกมาแทนแต่อย่างใด และกรุงเทพมหานครก็ไม่มีสภาเขตท าหน้าที่ (อีกทั้งยังมี
แนวโน้มที่จะมีการมีส่วนร่วมรูปแบบใหม่มาแทนที่สภาเขต นั่นคือ ข้อเสนอเรื่องคณะกรรมการประชาคมเขต 
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ตามที่เคยมีการเสนอในรายงาน เรื่อง “การบริหารราชการกรุงเทพมหานครและร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….” ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 

ในมุมมองของผู้วิจัยเองเห็นว่าสภาเขตนั้นเป็นหน่วยงานที่ควรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ไม่ใช่
ในทิศทางที่มีความพยายามเปลี่ยนแปลงในแบบที่อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ใน
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ตั้งขึ้น  

ปัญหาของสภาเขตคือเป็นสภาที่ไม่มีอ านาจในหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานของเขต โดยเฉพาะ
ผู้อ านวยการเขตอย่างแท้จริง ไม่มีอ านาจในลักษณะของสภาท้องถิ่นเหมือนกับสภาเทศบาลและสภาองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ดังนั้นประชาชนส่วนมากจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเลือกสภาเขต เห็นได้จากการมาใช้
สิทธิน้อย กล่าวย้ าอีกครั้งก็คือ การที่สภาเขตมีคนมามีส่วนร่วมน้อย ไม่ใช่เพราะเป็นเครื่องมือของนักการเมือง
ดังที่มีการกล่าวอ้าง แต่เป็นเพราะไม่มีอ านาจที่แท้จริงในการตรวจสอบการท างานของเขตและผู้อ านวยการเขต 

คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นเองก็ไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองใด ๆ ในการเข้ามาตัดสินอนาคต
ทางการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่ กทม. เพราะไม่ได้มาจากประชาชน แต่ใช้อ านาจอิงกับคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ไม่ได้มีที่มาจากประชาธิปไตยในการยกเลิกสถาบันทางการเมืองท้องถิ่นซึ่งผูกติดกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการดังกล่าวก็ไม่ได้คิดว่ากรรมการประชาคมเขตที่ตนเองเสนอขึ้นมานั้น จะมี
อ านาจแตกต่างไปจากสภาเขตเดิม เพราะให้ความส าคัญกับการเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้
ค าปรึกษาในระดับเขต โดยให้รองปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลส านักงานเขต ผู้ตรวจ
ราชการประจ าเขต และผู้อ านวยการเขตมีอ านาจหน้าที่พิจารณาเลือกคณะกรรมการประชาคมเขต แล้วให้
ผู้อ านวยการเขตน าเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้ง กล่าวคือในข้อเสนอใหม่นี้อ านาจในการตั้ง
คณะกรรมการประชาคมเขตไม่ได้ย้อนกลับไปที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ไปอยู่ที่ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นเลย  

การสร้างอ านาจตรวจสอบกับการบริหารราชการในระดับเขตนั้นไม่ควรจะเป็น เรื่องที่ยุ่งยากและท า
ไม่ได้ หากเทียบกับโครงสร้างปกครองในระดับท้องถิ่นนอกกรุงเทพมหานคร ที่มีการปกครองทั้งสองระดับ คือ 
ทั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล และทั้งสองระดับนั้นมีการ
ตรวจสอบทั้งคู่ การเสนอแนวคิดกรรมการประชาคมเขตท่ีมีผู้อ านวยการเขตเป็นประธานนั้นดูราวกับโครงสร้าง 
แนวคิดในเรื่องของการเสนอคณะกรรมการเขตจึงไม่สะท้อนปัญหาเร่งด่วนของการปฏิรูปการบริหาร
กรุงเทพมหานครในระดับเขต แต่เหมือนจะท าให้เขตย้อนกลับไปเหมือนกับเป็นอ าเภอเสียมากกว่า  

นอกจากนี้แล้วยังมีพัฒนาการอย่างในกรณีของมหานครลอนดอนซึ่งเคยมีลักษณะเป็นหน่วยการ
ปกครองเดียว ที่ปรับกลายมาเป็นหน่วยการปกครองสองชั้น คือมีการปกครองระดับมหานคร (Greater 
London Council) ที่มีทั้งผู้ว่าการมหานครและสภามหานคร และมีเขตย่อย (Borough) 33 เขต ที่มีตัวแทน
ประชาชนจากการเลือกตั้งก าหนดแนวทางการวางแผนในท้องถิ่น โรงเรียน สวัสดิการทางสังคม ถนนในระดับ
ท้องถิ่น และการจัดเก็บขยะ (Local government in London, 2020, April 24; London Councils, n.d.) 
 
3.4 อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 โดยมาตรา 89 ได้บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนิน
กิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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 1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและตาม
กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

 2) การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 
 3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 5) การผังเมือง 
 6) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 7) การวิศวกรรมจราจร (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ. 2562 เปลี่ยนเป็น “(7) การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร”) 
 7/1) การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีต ารวจ และหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) 

และ (7) (เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) 
 8) การขนส่ง 
 9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
 10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 11) การควบคุมอาคาร 
 12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ 
 14) การพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดล้อม 
 14 ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542) 
 15) การสาธารณูปโภค 
 16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 17) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 18) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 19) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 20) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่น ๆ 
 21) การจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ. 2562 เปลี่ยนเป็น “(21) การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา”) 

 22) การสาธารณูปการ 
 23) การสังคมสงเคราะห์ 
 24) การส่งเสริมการกีฬา 
 25) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 26) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
 27) หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ 

เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือ
ที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
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 บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจะมอบให้
กรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได้ โดยให้ท าเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับหรือประกาศ แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่ท าเป็นข้อบังคับหรือประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (มาตรา 92) 

กรุงเทพมหานครอาจด าเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ เมื่อ 
1) การนั้นจ าเป็นต้องกระท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 
2) ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
3) ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่

เกี่ยวขอ้ง แล้วแต่กรณี (มาตรา 93) 
กรุงเทพมหานครอาจท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้ เมื่อ 

1) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
กิจการที่กรุงเทพมหานครได้กระท าอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 ใช้บังคับ และ 

2) กรุงเทพมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละ 50 ของทุนที่บริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ ใน
กรณีที่มีกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ 

3) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด และ 

4) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
การ เปลี่ ยนแปลงจ านวนหุ้ นที่ กรุ ง เทพมหานครถืออยู่ ต้ อง ได้ รั บอนุมัติ จากสภ า

กรุงเทพมหานคร (มาตรา 94) 
 นอกจากอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แล้ว 
กรุงเทพมหานครยังมีอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้วย มาตรา 18 ของกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตาม
มาตรา 16 และมาตรา 17 รวมกัน ซึ่งเป็นการก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่เหมือนเทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 16) และยังมีอ านาจและหน้าที่เหมือนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (มาตรา 17) ด้วย กล่าวคือ 
 อ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีดังนี้ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
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7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรมอันดีของท้องถิ่น 
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14) การส่งเสริมกีฬา 
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ 
24) การจัดการ การบ า รุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
25) การผังเมือง 
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28) การควบคุมอาคาร 
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
 อ านาจและหน้าที่ตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีดังนี้ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) การจัดการศึกษา 
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7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ 
16) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต 

และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
28) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น

อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
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4. การได้มาและการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก าหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ

งบประมาณ พ.ศ. 2533 จ าแนกประเภทรายรับประกอบด้วย รายได้ประจ า และ รายได้พิเศษ 
รายได้ประจ า จ าแนกได้ดังนี้ 
(1) ภาษีอากร คือ รายได้ประเภทภาษีอากร ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดเก็บหรือส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บ

แล้วโอนทั้งหมด หรือบางส่วนให้กรุงเทพมหานคร ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(2) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับและค่าบริการ คือ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต 

ค่าปรับและค่าบริการ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บ หรือส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือบางส่วนให้
กรุงเทพมหานคร ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ 

(3) รายได้จากทรัพย์สิน คือ รายได้จากดอกเบี้ยพันธบัตร เงินปันผล ดอกเบี้ยเงินฝาก และรายได้จาก
ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร 

(4) รายได้จากการสาธารณูปโภค การพาณิชย์และกิจกรรมอ่ืนของกรุงเทพมหานคร คือ รายได้จาก
การสาธารณูปโภค การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร การท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 

(5) รายได้เบ็ดเตล็ด คือ รายได้ที่ไม่เข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังกล่าวข้างต้น 
รายได้พิเศษ จ าแนกได้ดังนี้ 
(1) เงินกู้ คือ รายได้จาก 

1. เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
2. เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

(2) เงินสะสมจ่ายขาด คือ เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้จ่ายขาดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร (ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก าหนดประเภทรายรับ - 
รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533) 

ส่วนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการคลัง
และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครไว้ ดังนี้ 
 มาตรา 109  ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์
อ่ืนอันเนื่องในการฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา 110 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถหรือรถยนต์ หรือล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครให้
เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา 111  ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานคร ส าหรับ
น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม ซึ่งสถานการค้าปลีก
ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นผู้จ าหน่ายได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์ ราคาขายปลีกท่ีสูงเพิ่มข้ึนไม่เกินจ านวนภาษีที่
เรียกเก็บตามมาตรานี้ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการ
ผูกขาด 

มาตรา 1122 กรุงเทพมหานครมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นได้
ไม่เกินร้อยละสิบของภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 

                                           
2 มาตรา 112 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
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(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้ง 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย

การนั้น 
มาตรา 112 ทวิ3 กรุงเทพมหานครมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ก าหนดเป็นอัตรา

ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมข้ึนจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ให้กรุงเทพมหานครเก็บใน

อัตราร้อยละศูนย์ 
(2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให้กรุงเทพมหานครเก็บหนึ่งในเก้า

ของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 113  กิจการใดที่กฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ถ้ากิจการนั้นอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาค่าธรรมเนียม 
ค่าใบอนุญาตและค่าปรับเนื่องในกิจการเช่นว่านั้นให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา 114 กรุงเทพมหานครอาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือได้
ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานคร จัดให้มีขึ้นได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

มาตรา 115  ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นส านัก ผู้อ านวยการเขต ผู้อ านวยการ
กอง หัวหน้ากอง หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจและหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้นจะได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างช าระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อ านวยการเขต โดยความ
เห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจสั่งยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบ
เสียภาษีอากรได้ โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง 

วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง โดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึด และขาย และเงินภาษี
อากรค้างช าระออกแล้ว ถ้ามีเงินเหลือ ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 

มาตรา 116  กรุงเทพมหานครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือกรุงเทพมหานครก็ได้ ในกรณีเช่นนี้เมื่อได้หักค่าใช้จ่าย
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร 

มาตรา 117 กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร 
(2) รายได้จากการสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร 

                                           
3 มาตรา 112 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 
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(3) รายได้จากการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร การท ากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(4) ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นของเทศบาลหรือมีกฎหมาย

บัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ 
(5) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(6) ค่าบริการเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นโดยเรียก

ค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(7) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็น

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(8) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา

กรุงเทพมหานคร 
(9) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนและเงินสมทบจากรัฐบาล 
(10) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(11) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากสภากรุงเทพมหานคร 
(12) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(13) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
(14) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไรใน

กรุงเทพมหานครตามที่จะมีกฎหมายก าหนด 
(15) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมีกฎหมายก าหนด 
(16) รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร  
มาตรา 118 กรุงเทพมหานครอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินเดือน 
(2) ค่าจ้างประจ า 
(3) ค่าจ้างชั่วคราว 
(4) ค่าตอบแทน 
(5) ค่าใช้สอย 
(6) ค่าสาธารณูปโภค 
(7) ค่าวัสดุ 
(8) ค่าครุภัณฑ์ 
(9) ค่าท่ีดินและสิ่งกอ่สร้าง 
(10) เงินอุดหนุน 
(11) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครก าหนดไว้ 
(12) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
มาตรา 119 การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายเงิน ซึ่งมิได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ข้อบัญญัติว่าด้วยการนั้น 
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การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการที่กรุงเทพมหานครเป็น
เจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของ
ข้าราชการการเมืองของกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขต จะกระท ามิได้ 

มาตรา 120 ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเงิน 
และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักช้า 

รายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีตามวรรคสอง เมื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ให้ท า
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือเสนอสภากรุงเทพมหานคร (พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 109-120) 

ส่วนพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ก าหนดให้กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(2) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
(3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
(4) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่

คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามัน และไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์ส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียม 

(5) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 

(6) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 
(4) และมาตรา 24 (3) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดย
เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ
สามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และค่า
แสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บ
เพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
(11) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
(12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละ

สี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
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(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร 
ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 

(14) อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

(15) ค่าธรรมเนียมบ ารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

(16) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราและวิธีการ
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(17) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

(18) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

(19)  ค่าธรรมเนียม ค่า ใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ ให้
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร 

(20) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ เรียกเก็บจากผู้ ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น 

(21) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 25) 

 
ตารางท่ี 4.1 รายได้จัดเก็บเอง ของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 แยกประเภท
รายได้ 

ประเภทรายได ้
ปี 2557 (ล้าน

บาท) 
ปี 2558 (ล้าน

บาท) 
ปี 2559 (ล้าน

บาท) 
ปี 2560 (ล้าน

บาท) 
ปี 2561 (ล้าน

บาท) 
ปี 2562 (ล้าน

บาท) 

ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 

11,073.61 11,514.12 12,293.75 13,769.46 13,921.48 15,085.83 

ภาษีบ ารุง
ท้องที่ 

130.19 130.65 140.06 138.34 136.13 141.75 

ภาษีป้าย 773.77 800.77 855.99 880.75 914.81 930.61 

ภาษีบ ารุง 
กทม. จาก
สถานค้าน้ ามัน 

- - 208.25 230.02 225.18 222.73 

อากรการฆ่า
สัตว ์

2.58 2.44 2.76 1.48 0.83 0.86 
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ประเภทรายได ้
ปี 2557 (ล้าน

บาท) 
ปี 2558 (ล้าน

บาท) 
ปี 2559 (ล้าน

บาท) 
ปี 2560 (ล้าน

บาท) 
ปี 2561 (ล้าน

บาท) 
ปี 2562 (ล้าน

บาท) 

อากรรังนก
อีแอ่น 

- - - - - - 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและ
ค่าปรับ 

1,086.24 1,151.39 1,185.83 1,264.13 1,295.71 1,138.10 

ทรัพย์สิน 1,053.16 841.44 799.05 704.08 753.32 1,102.23 

สาธารณูปโภค
และการ
พาณิชย ์

91.07 61.38 44.52 47.01 51.56 41.81 

เบ็ดเตล็ด 1,298.02 2,454.34 1,702.09 2,164.58 2,754.31 1,091.15 

รวม 15,508.66 16,956.54 17,322.29 19,199.85 20,053.34 19,755.07 

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2562) ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 น. 10 
 
ตารางที่ 4.2 รายได้จากรัฐจัดสรร ของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2562 แยก
ประเภทรายได้ 

ประเภทรายได ้
ปี 2557 (ล้าน

บาท) 
ปี 2558 (ล้าน

บาท) 
ปี 2559 (ล้าน

บาท) 
ปี 2560 (ล้าน

บาท) 
ปี 2561 (ล้าน

บาท) 
ปี 2562 (ล้าน

บาท) 

ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
รถยนต ์

12,258.29 10,260.12 12,629.15 13,215.67 14,667.42 13,982.60 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม
ตามกฎหมาย
ท้องถิ่น 

18,082.97 19,063.06 20,656.25 22,804.55 25,583.09 22,606.72 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม
ตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

5,092.30 5,227.36 5,422.72 5,552.96 5,688.63 5,467.44 

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 

2,901.96 2,995.57 3,356.84 3,231.91 3,727.85 3,845.12 

ภาษีสุรา 1,063.84 1,198.72 1,173.90 1,188.61 - - 

ภาษี 1,447.03 2,065.03 2,525.07 2,864.40 4,569.35 4,948.43 
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ประเภทรายได ้
ปี 2557 (ล้าน

บาท) 
ปี 2558 (ล้าน

บาท) 
ปี 2559 (ล้าน

บาท) 
ปี 2560 (ล้าน

บาท) 
ปี 2561 (ล้าน

บาท) 
ปี 2562 (ล้าน

บาท) 

สรรพสามติ 

ค่าภาคหลวง
ไม ้

- - - - - - 

ค่าภาคหลวง
แร่ 

- - - - - - 

ค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียม 

- - - - - - 

รายได้จาก
กฎหมาย
อุทยาน
แห่งชาติ 

- - - - - - 

ค่าธรรมเนียม
จดทะเบียน
สิทธิและนติ ิ

10,281.61 11.452.93 8,750.64 11,625.44 13,262.44 12,572.84 

ภาษีจัดสรรอื่น 22.21 26.40 28.90 71.85 47.55 178.71 

รวม 51,150.21 52,289.21 54,543.49 60,555.39 67,546.25 63,601.87 

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2562) ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 น. 20 
 
ตารางที่ 4.3 รายได้จากเงินอุดหนุน ของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 แยก
ประเภทเงินอุดหนุน 

ประเภทเงิน
อุดหนุน 

ปี 2557 (ล้าน
บาท) 

ปี 2558 (ล้าน
บาท) 

ปี 2559 (ล้าน
บาท) 

ปี 2560 (ล้าน
บาท) 

ปี 2561 (ล้าน
บาท) 

ปี 2562 (ล้าน
บาท) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,522.46 15,302.99 16,299.08 17,762.64 17,659.87 18,576.44 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

4,742.14 218.42 245.08 651.31 204.39 1,444.56 

รวม 14,264.60 15,521.41 16,544.16 18,413.96 17,864.26 20,021.00 

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2562) ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 น. 25 
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ตารางท่ี 4.4 รายได้รวม ของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 แยกประเภทรายได้ 

ประเภทรายได ้
ปี 2557 (ล้าน

บาท) 
ปี 2558 (ล้าน

บาท) 
ปี 2559 (ล้าน

บาท) 
ปี 2560 (ล้าน

บาท) 
ปี 2561 (ล้าน

บาท) 
ปี 2562 (ล้าน

บาท) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

15,508.66 16,956.54 17,232.29 19,199.85 20,053.34 19,755.07 

รายได้จากรัฐ
จัดสรร 

51,150.21 52,289.21 54,543.49 60,555.39 67,546.25 63,601.87 

รายได้จากเงิน
อุดหนุน 

14,264.60 15,521.41 16,544.16 18,413.96 17,864.26 20,021.00 

รวม 80,923.47 84,767.16 88,319.94 98,169.20 105,463.85 103,377.94 

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2562) ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 น. 31 
 
 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก าหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
งบประมาณ พ.ศ. 2533 จ าแนกประเภทรายจ่ายว่าประกอบด้วย รายจ่ายประจ า และ รายจ่ายพิเศษ 

รายจ่ายประจ า คือ รายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากรายได้ประจ า จ าแนกเป็นรายจ่ายงบกลางและรายจ่ายของ
งานหรือโครงการ 

รายจ่ายงบกลาง คือ รายจ่ายที่เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รายจ่ายของงานหรือโครงการ คือ รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับงานหรือโครงการโดยเฉพาะซึ่งจ าแนก

ออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 
 (1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 (2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
 (3) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

(4) หมวดค่าสาธารณูปโภค 
(5) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(6) หมวดเงินอุดหนุน 
(7) หมวดรายจ่ายอื่น 

 รายจ่ายพิเศษ คือ รายจ่ายที่เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ก าหนด
ไว้และให้จ าแนกเป็นรายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายของงานหรือโครงการหรือจ าแนกเป็นหมวดรายจ่ายตาม
รายจ่ายประจ าโดยอนุโลม (ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการก าหนดประเภทรายรับ - รายจ่าย และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533) 
 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตาม
วัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
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งบประมาณรายจ่ายข้ามปี หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกิน
ปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย 

รายจ่ายประจ า หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้ประจ าของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 

รายจ่ายพิเศษ หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายรับ
ประเภทอ่ืนที่มิใช่รายได้ประจ าของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่ งเบิกจ่ายจากเงินรายรับประเภทอ่ืนที่มิ ใช่รายได้ประจ าของการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร 

การจัดท างบประมาณ ห้ามตั้งรายจ่ายประจ าสูงกว่ารายได้ประจ า เว้นแต่รายจ่ายพิเศษจากเงินสะสม
จ่ายขาดที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือรายจ่ายพิเศษจากเงินกู้ 

งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอาจจ าแนกได้ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
(2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
(4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 
(5) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ 
(6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม 
การจ าแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่ก าหนดข้างต้น ตลอดจนวิธีการจัดท า

และการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ซึ่งไม่อาจจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบโดยตรง โดยให้ตั้งแยกต่างหากจากงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินส ารองจ่ายทั่วไปเพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร การป้องกัน แก้ไข เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย รวมถึงภารกิจฉุกเฉิน
หรือจ าเป็นเร่งด่วนด้วย 

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้ตั้งไว้ส าหรับแผนงานบูรณาการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปรับผิดชอบด าเนินการ 
โดยร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ให้ตั้งเป็นรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่แล้วไปพลางก่อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

ถ้าปีใดจ านวนเงินซึ่งได้ก าหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่พอส าหรับการใช้จ่าย
ประจ าปี หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปี ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยให้จัดท าเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
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เพ่ิมเติมดังกล่าว ต้องแสดงที่มาของรายรับว่าเป็นรายได้ประเภทที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือ
รายรับประเภทรายได้ที่จัดเก็บได้เกินประมาณการเดิม หรือเงินสะสมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย
เงินสะสม หรือเงินอ่ืนใดของกรุงเทพมหานคร 

งบประมาณรายจ่ายข้ามปี จะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็ จทันภายใน
ปีงบประมาณไม่ได้โดยต้องก าหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 

การจัดท างบประมาณต้องค านึงถึงประมาณการรายรับและฐานะการคลังของกรุงเทพมหานคร ความ
จ าเป็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และภารกิจของหน่วย
รับงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
(ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ตัวอย่างคือ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครได้จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยวงเงินของการประมาณการรายรับ เป็นตัวก าหนดวงเงินของงบประมาณรายจ่าย 

กรุงเทพมหานครได้ประมาณการรายรับส าหรับปี พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 83,674,107,740 บาท 
จ าแนกเป็น 

ประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานคร 
- รายได้ประจ า 83,000,000,000 บาท 

ประมาณการรายรับของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร 
- รายได้ประจ า 558,472,740 บาท 
- รายได้พิเศษ 115,635,000 บาท 

 ประมาณการรายได้ประจ าของกรุงเทพมหานคร จ านวน 83,000,000,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจ านวน 80,000,000,000 บาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 3,000,000,000 บาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.75 จ าแนกเป็นกรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง จ านวน 20,500,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
24.70 ของรายได้ประจ า และส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้จ านวน 62,500,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.30 
ของรายได้ประจ า 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จ านวน 83,398,006,000 
บาท จ าแนกเป็น 

งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร 
- รายจ่ายประจ า 83,000,000,000 บาท 

งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร 
- รายจ่ายประจ า 282,371,000 บาท 
- รายจ่ายพิเศษ 115,635,000 บาท 

 รายจ่ายประจ าของกรุงเทพมหานคร จ านวน 83,000,000,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจ านวน 80,000,000,000 บาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 3,000,000,000 บาทหรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.75 จ าแนกเป็น 

ค่าใช้จ่ายประจ า 64,860,239,942 บาท 
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะโครงการ 18,139,760,058 บาท 

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 83,000,000,000 บาท (ไม่รวม
งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์) จ าแนกตามด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

รายจ่ายประจ า 
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1. ด้านการบริหารทั่วไป จ านวน 25,984,411,253 บาท 
2. ด้านการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย จ านวน 13,604,426,330 บาท 
3. ด้านการโยธาและระบบจราจร จ านวน 16,301,212,580 บาท 
4. ด้านการระบายน้ าและบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 9,264,850,942 บาท 
5. ด้านพัฒนาและบริการสังคม จ านวน 6,255,207,370 บาท 
6. ด้านการสาธารณสุข จ านวน 6,910,058,885 บาท 
7. ด้านการศึกษา จ านวน 4,679,832,640 บาท 
กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกเป็นงบด าเนินการ 

จ านวน 61,860,568,967 บาท หรือร้อยละ 74.53 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น และงบลงทุน จ านวน 
21,139,431,033 บาท หรือร้อยละ 25.47 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น (ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
, 2563) 
  
ตารางท่ี 4.5 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2515-2564) 

พ.ศ. วงเงิน (ล้านบาท) พ.ศ. วงเงิน (ล้านบาท) 

2515 798.70 2540 24,200.00 

2516 772.47 2541 26,400.00 

2517 1,254.18 2542 24,000.00 

2518 1,632.66 2543 24,000.00 

2519 1,890.39 2544 23,000.00 

2520 2,140.50 2545 23,000.00 

2521 2,912.70 2546 27,000.00 

2522 3,299.10 2547 29,000.00 

2523 3,910.90 2548 31,000.00 

2524 3,956.41 2549 35,000.00 

2525 4,281.10 2550 39,000.00 

2526 4,763.20 2551 45,000.00 

2527 6,530.30 2552 46,000.00 

2528 6,006.10 2553 41,000.00 

2529 6,740.70 2554 46,000.00 

2530 6,376.60 2555 55,000.00 
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พ.ศ. วงเงิน (ล้านบาท) พ.ศ. วงเงิน (ล้านบาท) 

2531 6,777.90 2556 60,000.00 

2532 6,900.00 2557 65,000.00 

2533 8,600.00 2558 65,000.00 

2534 9,140.00 2559 70,000.00 

2535 10,256.00 2560 75,058.40 

2536 11,840.00 2561 78,500.00 

2537 14,170.00 2562 80,000.00 

2538 17,000.00 2563 83,000.00 

2539 20,400.00 2564 75,500.00 

ที่มา : 1. ส านักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร (2542) จากเทศบาลสู่กรุงเทพมหานคร และ 2. ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 
ตารางท่ี 4.6 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

หน่วยเงิน : บาท 

รายละเอียด 2557 
เพิ่มเตมิ 
2557 

2558 2559 2560 
เพิ่มเตมิ 
2560 

งบประมาณรายจ่าย/
งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมทั้งหมด 

65,517,477,000 5,000,000,000 65,442,323,400 70,424,838,000 75,635,821,500 2,654,512,000 

1. งบประมาณรายจ่าย
กรุงเทพมหานคร 

65,000,000,000 5,000,000,000 65,000,000,000 70,000,000,000 75,058,404,500 2,654,512,000 

1) งบกลาง 8,078,000,000 2,500,000,000 7,252,941,040 9,227,690,038 13,588,494,100 2,654,512,000 

2) ส านักงานเลขานุการสภา 
กทม. 

445,993,000 - 70,193,000 95,083,200 75,157,700 - 

3) ส านักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการ กทม. 

78,760,000 - 78,253,000 66,814,000 70,957,000 - 

4) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการ กทม. 

150,005,000 - 124,506,000 133,149,000 122,173,400 - 
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รายละเอียด 2557 
เพิ่มเตมิ 
2557 

2558 2559 2560 
เพิ่มเตมิ 
2560 

5) ส านักปลัด กทม. 1,024,288,300 - 1,109,842,100 949,476,100 971,745,200 - 

6) ส านักการแพทย ์ 2,829,790,000 - 2,827,190,000 2,878,066,000 3,308,082,000 - 

7) ส านักอนามัย 2,237,915,900 - 2,205,122,000 2,053,451,400 2,502,030,800 - 

8) ส านักการศึกษา 2,361,515,300 74,009,300 1,916,788,600 1,960,882,500 1,002,754,400 - 

9) ส านักการโยธา 3,308,936,000 45,400,000 3,920,342,200 5,145,852,000 8,241,910,500 - 

10) ส านักการระบายน้ า 4,958,472,000 144,400,000 5,933,967,000 8,080,087,862 5,881,899,000 - 

11) ส านักการคลัง 3,011,956,000 - 3,337,545,000 3,127,747,100 4,551,633,000 - 

12) ส านักเทศกิจ 392,273,200 - 391,921,600 224,684,000 193,836,000 - 

13) ส านักการจราจรและ
ขนส่ง 

5,627,174,100 39,320,000 4,047,333,000 4,280,333,500 3,924,930,400 - 

14) ส านักผังเมือง 250,571,000 - 252,586,000 238,859,000 168,999,000 - 

15) ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

197,572,000 - 857,523,100 1,079,609,000 390,994,000 - 

16) ส านักงบประมาณ กทม. 72,590,000 - 67,247,000 72,723,000 73,034,000 - 

17) ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

331,928,800 - 313,973,000 417,928,000 404,641,400 - 

18) ส านักสิ่งแวดล้อม 7,116,535,800 2,196,870,700 8,375,614,000 8,317,935,200 6,916,651,500 - 

19) ส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว 

1,615,081,400 - 1,763,020,200 1,256,498,600 1,575,796,000 - 

20) ส านักพัฒนาสังคม 634,831,200 - 489,541,000 540,408,000 393,509,800 - 

21) ส านักงานเขตพระนคร 379,229,000 - 371,239,600 381,094,800 411,554,000 - 
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รายละเอียด 2557 
เพิ่มเตมิ 
2557 

2558 2559 2560 
เพิ่มเตมิ 
2560 

22) ส านักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย 

250,680,200 - 225,196,800 228,731,400 239,259,000 - 

23) ส านักงานเขตสัม
พันธวงศ ์

217,115,500 - 217,841,200 197,059,600 195,928,000 - 

24) ส านักงานเขตบางรัก 242,007,900 - 226,734,300 226,799,600 247,999,000 - 

25) ส านักงานเขตปทุมวัน 326,783,300 - 342,122,300 324,257,100 331,560,000 - 

26) ส านักงานเขตยานนาวา 319,224,900 - 282,417,600 301,565,600 297,246,000 - 

27) ส านักงานเขตดุสติ 374,743,400 - 362,137,900 364,854,500 370,767,000 - 

28) ส านักงานเขตพญาไท 305,644,000 - 275,719,800 296,528,900 339,709,200 - 

29) ส านักงานเขตห้วยขวาง 323,524,400 - 320,055,800 318,754,500 337,698,200 - 

30) ส านักงานเขตพระโขนง 283,050,000 - 288,689,500 278,897,500 309,729,000 - 

31) ส านักงานเขตบางกะปิ 454,981,000 - 436,345,300 482,109,600 508,582,500 - 

32) ส านักงานเขตบางเขน 415,419,200 - 354,659,400 395,721,600 400,654,500 - 

33) ส านักงานเขตมีนบุร ี 454,917,700 - 459,847,900 442,656,300 442,360,500 - 

34) ส านักงานเขต
ลาดกระบัง 

545,399,100 - 574,783,800 573,081,100 603,230,000 - 

35) ส านักงานเขตหนองจอก 474,587,800 - 506,092,000 560,525,600 542,777,800 - 

36) ส านักงานเขตธนบุร ี 395,119,500 - 359,711,500 396,560,600 388,586,000 - 

37) ส านักงานเขตคลองสาน 312,280,000 - 281,895,400 306,976,600 315,456,500 - 

38) ส านักงานเขตบางกอก
ใหญ่ 

266,884,900 - 237,380,700 243,364,500 263,353,400 - 
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รายละเอียด 2557 
เพิ่มเตมิ 
2557 

2558 2559 2560 
เพิ่มเตมิ 
2560 

39) ส านักงานเขตบางกอก
น้อย 

420,404,000 - 418,680,300 607,848,600 381,029,000 - 

40) ส านักงานเขตตลิ่งชัน 338,115,500 - 321,967,300 314,596,100 350,198,000 - 

41) ส านักงานเขตภาษีเจริญ 373,360,900 - 338,690,100 316,565,100 354,456,000 - 

42) ส านักงานเขตหนองแขม 416,079,400 - 461,082,800 421,736,500 434,254,000 - 

43) ส านักงานเขตบางขุน
เทียน 

582,722,700 - 565,980,900 523,141,500 568,627,000 - 

44) ส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะ 

295,471,700 - 289,986,300 297,592,600 304,568,000 - 

45) ส านักงานเขตดอนเมือง 443,913,600 - 390,811,900 373,235,100 392,931,000 - 

46) ส านักงานเขตจตุจักร 570,857,800 - 545,380,000 500,367,500 534,968,000 - 

47) ส านักงานเขตลาดพร้าว 383,092,400 - 378,647,700 355,466,700 376,622,000 - 

48) ส านักงานเขตบึงกุ่ม 403,796,700 - 450,382,700 546,951,100 398,313,000 - 

49) ส านักงานเขตสาทร 270,639,300 - 244,740,600 240,519,500 253,835,900 - 

50) ส านักงานเขตบางคอ
แหลม 

313,137,000 - 280,141,100 295,204,600 305,808,000 - 

51) ส านักงานเขตบางซื่อ 331,094,000 - 301,421,000 325,661,500 323,687,000 - 

52) ส านักงานเขตราชเทว ี 338,628,600 - 324,018,100 322,218,800 328,294,800 - 

53) ส านักงานเขตคลองเตย 367,381,000 - 366,675,600 367,858,500 384,299,000 - 

54) ส านักงานเขตประเวศ 448,351,900 - 461,429,900 455,338,300 472,246,000 - 

55) ส านักงานเขตบางพลัด 292,010,700 - 298,344,300 313,443,600 326,300,300 - 
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รายละเอียด 2557 
เพิ่มเตมิ 
2557 

2558 2559 2560 
เพิ่มเตมิ 
2560 

56) ส านักงานเขตจอมทอง 450,297,000 - 433,937,700 427,280,600 436,246,000 - 

57) ส านักงานเขตดินแดง 375,374,000 - 332,717,600 324,443,100 343,839,000 - 

58) ส านักงานเขตสวนหลวง 406,553,500 - 360,000,500 367,824,500 398,562,000 - 

59) ส านักงานเขตวัฒนา 330,147,100 - 289,145,900 315,368,500 327,999,800 - 

60) ส านักงานเขตบางแค 485,769,700 - 464,471,200 438,940,500 494,555,700 - 

61) ส านักงานเขตหลักสี ่ 351,244,500 - 370,061,000 300,038,100 332,257,000 - 

62) ส านักงานเขตสายไหม 444,764,800 - 442,730,300 463,938,200 417,003,100 - 

63) ส านักงานเขตคันนายาว 293,485,700 - 254,206,300 273,378,500 285,347,600 - 

64) ส านักงานเขตสะพานสูง 313,209,000 - 327,210,760 289,570,600 316,165,000 - 

65) ส านักงานเขตวัง
ทองหลาง 

340,437,200 - 351,007,200 381,680,600 577,339,000 - 

66) ส านักงานเขตคลองสาม
วา 

522,723,300 - 408,296,900 405,332,100 430,366,000 - 

67) ส านักงานเขตบางนา 314,421,700 - 283,943,900 301,135,500 303,022,500 - 

68) ส านักงานเขตทวีวัฒนา 334,043,500 - 306,422,800 319,478,100 340,005,100 - 

69) ส านักงานเขตทุ่งครุ 340,226,000 - 346,020,800 312,637,500 348,560,900 - 

70) ส านักงานเขตบางบอน 400,964,400 - 318,168,600 361,793,100 326,827,600 - 

71) มหาวิทยาลัยนวมินท
ราธิราช 

1,641,500,600 - 1,814,958,300 1,672,598,000 1,984,191,400 - 

2. งบประมาณรายจ่ายของ
การพาณิชย์ของ กทม. 

517,477,000 - 442,323,400 424,838,000 577,417,000 - 
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รายละเอียด 2557 
เพิ่มเตมิ 
2557 

2558 2559 2560 
เพิ่มเตมิ 
2560 

1) ส านักงานสถานธนานุ
บาลกรุงเทพมหานคร 

378,174,000 - 313,436,300 280,781,000 285,450,000 - 

2) ส านักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร 

136,372,000 - 125,516,100 140,431,000 287,131,000 - 

3) ส านักงานพัฒนาที่อยู่
อาศัย 

2,931,000 - 3,371,000 3,626,000 4,836,000 - 

ที่มา : 1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 1) 
3. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
6. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 
 
ตารางท่ี 4.7 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

หน่วยเงิน : บาท 

รายละเอียด 2561 2562 2563 เพิ่มเตมิ 63 
เพิ่มเตมิ 63 
(ฉบับท่ี 2) 

2564 

งบประมาณรายจ่าย/
งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมทั้งหมด 

79,047,483,000 80,445,801,000 83,398,006,000 140,600,000 2,570,061,601 76,451,764,300 

1. งบประมาณรายจ่าย
กรุงเทพมหานคร 

78,500,000,000 80,000,000,000 83,000,000,000 140,600,000 2,570,061,601 75,500,000,000 

1) งบกลาง 17,517,626,610 18,930,981,019 14,878,887,438 - - 14,207,857,245 

2) ส านักงานเลขานุการสภา 
กทม. 

92,122,550 84,492,000 82,258,900 - - 85,046,200 

3) ส านักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการ กทม. 

67,039,000 73,769,000 70,920,000 - - 74,230,000 

4) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการ กทม. 

124,662,900 156,039,450 199,359,000 - - 135,324,900 

5) ส านักปลัด กทม. 943,449,900 868,631,400 1,252,316,900 - - 941,270,450 
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รายละเอียด 2561 2562 2563 เพิ่มเตมิ 63 
เพิ่มเตมิ 63 
(ฉบับท่ี 2) 

2564 

6) ส านักการแพทย ์ 3,414,918,000 3,739,117,300 4,124,634,800 - 117,525,121 4,040,418,000 

7) ส านักอนามัย 2,348,963,000 2,403,192,000 2,474,279,800 - 23,545,000 2,421,991,000 

8) ส านักการศึกษา 1,192,505,100 960,272,300 1,241,703,800 - 236,064,360 900,444,000 

9) ส านักการโยธา 9,986,450,000 9,900,207,280 9,229,858,000 - 894,584,000 7,840,715,900 

10) ส านักการระบายน้ า 4,821,532,000 4,749,611,201 8,213,452,000 140,600,000 152,500,000 6,161,777,140 

11) ส านักการคลัง 3,089,047,700 3,754,118,000 3,606,450,400 - - 2,912,447,300 

12) ส านักเทศกิจ 187,278,000 198,134,000 184,580,000 - 39,704,000 172,196,000 

13) ส านักการจราจรและ
ขนส่ง 

3,469,407,500 3,036,354,000 4,327,231,000 - 313,768,700 2,897,649,265 

14) ส านักผังเมือง 297,863,000 206,880,000 316,341,000 - - 216,657,000 

15) ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

283,589,700 445,197,550 424,927,020 - - 373,458,000 

16) ส านักงบประมาณ กทม. 89,033,000 81,390,000 103,406,000 - - 83,713,100 

17) ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

691,229,200 639,321,600 706,753,000 - - 720,674,000 

18) ส านักสิ่งแวดล้อม 7,359,421,100 7,052,925,000 7,542,229,000 - 337,912,420 7,758,923,110 

19) ส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว 

1,426,732,900 1,401,947,600 1,397,374,600 - 98,912,500 1,323,686,200 

20) ส านักพัฒนาสังคม 370,708,000 427,276,100 424,785,000 - 21,692,000 418,745,000 

21) ส านักงานเขตพระนคร 396,661,840 403,744,000 412,864,000 - 25,984,000 406,972,000 

22) ส านักงานเขตป้อมปราบ 234,582,740 235,993,800 252,196,000 - - 249,314,200 
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รายละเอียด 2561 2562 2563 เพิ่มเตมิ 63 
เพิ่มเตมิ 63 
(ฉบับท่ี 2) 

2564 

ศัตรูพ่าย 

23) ส านักงานเขตสัม
พันธวงศ ์

199,662,740 196,045,300 208,176,600 - - 199,947,000 

24) ส านักงานเขตบางรัก 238,054,840 240,883,000 246,445,000 - - 231,951,000 

25) ส านักงานเขตปทุมวัน 319,166,840 336,891,000 354,141,000 - - 666,259,000 

26) ส านักงานเขตยานนาวา 294,778,840 290,675,000 310,196,614 - - 290,886,000 

27) ส านักงานเขตดุสติ 375,901,840 368,957,000 401,245,000 - - 384,486,000 

28) ส านักงานเขตพญาไท 322,168,840 305,422,000 335,172,500 - - 296,736,500 

29) ส านักงานเขตห้วยขวาง 339,700,840 344,432,000 352,262,000 - - 352,488,000 

30) ส านักงานเขตพระโขนง 274,974,840 277,170,000 281,172,800 - - 283,091,000 

31) ส านักงานเขตบางกะปิ 482,509,840 495,298,000 524,131,000 - - 492,131,000 

32) ส านักงานเขตบางเขน 393,560,240 390,354,000 421,948,600 - 11,939,000 415,122,600 

33) ส านักงานเขตมีนบุร ี 457,559,040 479,303,600 509,962,100 - 63,582,000 485,821,000 

34) ส านักงานเขต
ลาดกระบัง 

562,301,840 571,562,000 567,466,000 - 44,638,000 587,544,000 

35) ส านักงานเขตหนองจอก 556,604,840 563,080,000 589,363,000 - 23,139,000 600,324,000 

36) ส านักงานเขตธนบุร ี 386,943,640 368,952,100 397,104,900 - - 385,577,190 

37) ส านักงานเขตคลองสาน 299,691,940 305,188,000 309,402,000 - - 312,803,500 

38) ส านักงานเขตบางกอก
ใหญ่ 

243,122,840 247,452,000 267,938,900 - - 263,098,000 
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รายละเอียด 2561 2562 2563 เพิ่มเตมิ 63 
เพิ่มเตมิ 63 
(ฉบับท่ี 2) 

2564 

39) ส านักงานเขตบางกอก
น้อย 

354,195,840 371,010,000 416,491,388 - - 382,589,000 

40) ส านักงานเขตตลิ่งชัน 345,354,840 349,026,000 402,209,640 - - 377,889,000 

41) ส านักงานเขตภาษีเจริญ 361,792,840 378,914,000 384,617,500 - - 371,497,000 

42) ส านักงานเขตหนองแขม 405,669,840 395,899,000 420,905,400 - - 407,831,200 

43) ส านักงานเขตบางขุน
เทียน 

499,436,840 552,423,000 579,297,000 - 46,752,000 550,032,000 

44) ส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะ 

308,224,840 290,051,100 298,729,000 - - 302,936,000 

45) ส านักงานเขตดอนเมือง 376,344,840 389,048,000 422,753,800 - - 406,591,000 

46) ส านักงานเขตจตุจักร 502,145,840 540,198,000 534,717,800 - - 539,155,000 

47) ส านักงานเขตลาดพร้าว 381,996,840 375,002,000 376,722,000 - 8,372,000 359,752,000 

48) ส านักงานเขตบึงกุ่ม 357,998,840 346,746,000 354,848,700 - - 375,746,000 

49) ส านักงานเขตสาทร 285,535,840 280,869,000 305,809,000 - - 283,010,000 

50) ส านักงานเขตบางคอ
แหลม 

300,214,840 284,845,000 306,933,000 - - 336,125,000 

51) ส านักงานเขตบางซื่อ 326,862,840 336,021,000 348,972,900 - - 328,853,000 

52) ส านักงานเขตราชเทว ี 321,463,840 358,945,000 369,857,500 - - 345,262,200 

53) ส านักงานเขตคลองเตย 396,138,840 380,510,000 385,862,000 - - 346,803,000 

54) ส านักงานเขตประเวศ 461,650,780 467,180,000 584,808,000 - - 514,572,000 

55) ส านักงานเขตบางพลัด 312,289,840 302,111,700 311,873,800 - - 327,310,000 
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รายละเอียด 2561 2562 2563 เพิ่มเตมิ 63 
เพิ่มเตมิ 63 
(ฉบับท่ี 2) 

2564 

56) ส านักงานเขตจอมทอง 395,992,440 373,745,200 396,522,000 - - 403,287,000 

57) ส านักงานเขตดินแดง 319,227,840 402,064,000 331,004,000 - 11,612,000 340,825,000 

58) ส านักงานเขตสวนหลวง 391,483,840 375,879,000 371,965,000 - - 391,872,000 

59) ส านักงานเขตวัฒนา 339,603,840 331,243,700 341,754,000 - - 349,351,000 

60) ส านักงานเขตบางแค 448,589,840 453,852,000 477,760,400 - 26,333,500 464,744,800 

61) ส านักงานเขตหลักสี ่ 335,513,840 338,958,000 346,889,000 - - 340,812,000 

62) ส านักงานเขตสายไหม 407,499,840 396,065,000 418,022,000 - - 424,674,000 

63) ส านักงานเขตคันนายาว 278,136,840 280,056,500 274,038,900 - 9,492,000 281,746,000 

64) ส านักงานเขตสะพานสูง 312,579,840 316,401,000 335,301,000 - - 324,124,000 

65) ส านักงานเขตวัง
ทองหลาง 

310,851,840 344,320,000 328,651,000 - - 306,272,000 

66) ส านักงานเขตคลองสาม
วา 

446,196,840 485,297,000 460,117,000 - 31,770,000 477,903,000 

67) ส านักงานเขตบางนา 301,494,840 306,260,000 312,974,000 - - 310,271,000 

68) ส านักงานเขตทวีวัฒนา 348,560,840 359,861,400 376,179,600 - - 369,759,000 

69) ส านักงานเขตทุ่งครุ 365,299,840 369,575,000 393,224,000 - 27,420,000 398,016,000 

70) ส านักงานเขตบางบอน 339,805,840 357,892,000 352,621,000 - 2,820,000 384,587,000 

71) มหาวิทยาลัยนวมินท
ราธิราช 

2,710,316,000 2,578,471,800 3,134,633,000 - - 2,784,027,000 

2. งบประมาณรายจ่ายของ
การพาณิชย์ของ กทม. 

547,483,000 445,801,000 398,006,000 - - 951,764,300 
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รายละเอียด 2561 2562 2563 เพิ่มเตมิ 63 
เพิ่มเตมิ 63 
(ฉบับท่ี 2) 

2564 

1) ส านักงานสถานธนานุ
บาลกรุงเทพมหานคร 

352,305,000 268,888,000 225,328,000 - - 247,085,200 

2) ส านักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร 

190,342,000 171,603,000 167,267,000 - - 698,395,900 

3) ส านักงานพัฒนาที่อยู่
อาศัย 

4,836,000 5,310,000 5,411,000 - - 6,283,200 

ที่มา : 1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
5. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 
6. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2564 สามารถจ าแนกเป็น
ด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.8 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557-2564 จ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ 

หน่วย : บาท 
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ด้านการบริหารทั่วไป 17,119,459,600 15,742,040,040 17,711,177,438 24,094,680,000 25,877,023,400 27,737,945,719 25,984,411,253 24,377,012,645 

ด้านการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

12,633,758,600 13,395,895,700 13,089,534,400 11,649,415,683 13,029,289,300 12,978,587,552 13,604,426,330 13,647,950,770 

ด้านการโยธาและระบบ
จราจร 

11,520,179,100 10,721,085,000 12,415,062,000 14,743,356,700 15,934,089,400 15,774,401,980 16,301,212,580 12,543,057,815 

ด้านการระบายน้ าและ
บ าบัดน้ าเสีย 

5,723,912,300 6,875,239,600 9,135,334,762 6,827,092,100 5,936,177,400 6,281,779,301 9,264,850,942 7,164,096,530 

ด้านพัฒนาและบรกิาร
สังคม 

6,864,163,800 7,501,896,200 7,109,940,700 7,459,922,417 6,559,004,200 6,207,329,598 6,255,207,370 6,146,123,490 

ด้านการสาธารณสุข 5,522,328,600 5,436,231,200 5,199,125,000 6,141,582,200 6,086,651,800 6,490,147,850 6,910,058,885 6,784,159,830 

ด้านการศึกษา 5,616,198,000 5,327,612,260 5,339,825,700 4,142,355,400 5,077,764,500 4,529,808,000 4,679,832,640 4,837,598,920 

รวม 65,000,000,000 65,000,000,000 70,000,000,000 75,058,404,500 78,500,000,000 80,000,000,000 83,000,000,000 75,500,000,000 

ด้านการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร 

517,477,000 442,323,400 424,838,000 577,417,000 547,483,000 445,801,000 398,006,000 951,764,300 

รวม 65,517,477,000 65,442,323,400 70,424,838,000 75,635,821,500 79,047,483,000 80,445,801,000 83,398,006,000 76,451,764,300 

หมายเหตุ :  
1. งบประมาณด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน

ปกครองและทะเบียน แผนงานบริหารการคลัง แผนงานบริหารงานบุคคล และแผนงานส่งเสริมระบบบริหาร 
2. งบประมาณด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย แผนงาน

บริหารทั่วไป แผนงานพัฒนาและส่งเสริม แผนงานรักษาความสะอาด แผนงานรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3. งบประมาณด้านการโยธาและระบบจราจร ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป แผนงาน
พัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร แผนงานการโยธา แผนงานพัฒนาการโยธาและระบบจราจร 

4. งบประมาณด้านการระบายน้ าและบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป แผนงาน
พัฒนาระบบระบายน้ า แผนงานจัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม แผนงานจัดการคุณภาพน้ า 

5. งบประมาณด้านพัฒนาและบริการสังคม ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานพัฒนา
สภาวะสิ่งแวดล้อม แผนงานบริการสังคม แผนงานพัฒนาชุมชน แผนงานส่งเสริมอาชีพ แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แผนงานการท่องเที่ยว แผนงานการกีฬา 

6. งบประมาณด้านการสาธารณสุข ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริการด้าน
การแพทย ์แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม แผนงานอนามัย 
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7. งบประมาณด้านการศึกษา ประกอบด้วย แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารการศึกษา 
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. งบประมาณด้านการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แผนงานการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก http://www.bangkok.go.th/budget/ และด ู

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามด้าน สาขา แผนงาน งาน 
โครงการ 

2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามด้าน สาขา แผนงาน งาน 
โครงการ 

3. เอกสารงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามโครงสร้างแผนงาน (ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559) 

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามด้าน 
5. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามด้าน 
6. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามด้าน 
7. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามด้าน 
8. งบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามด้าน สาขา แผนงาน งาน โครงการ (ของงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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จากข้อมูลเรื่องรายได้ของกรุงเทพมหานครและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะพบว่าเราสามารถ
พิจารณาเรื่องรายได้และงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้เป็นสองมิติ มิติที่หนึ่งคือการพิจารณาตัวการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้และงบประมาณรายจ่ายซึ่ งจะพบว่าในส่วนของรายได้ โดยภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยจากปี 2557 ถึงปี 2561 รายได้ของกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ 6.89% ส่วนปี 2562 รายได้โดยภาพรวมของกรุงเทพมหานครลดลงจากปี 2561 
ไป 1.98% โดยหมวดรายได้จัดเก็บเองลดลง 1.49% และหมวดรายได้จากรัฐจัดสรรลดลง 5.84% 

 

 
แผนภาพที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมของกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2562 หน่วยเป็นล้านบาท 
 
 ขณะที่ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครนั้นก็มีลักษณะที่เพ่ิมขึ้น โดยจากปี 2557-
2563 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.14% 
 

 
แผนภาพที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2563 ของ

กรุงเทพมหานคร หน่วยเป็นล้านบาท 
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งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวาง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ส านักท่ีมีงบประมาณมากที่สุด 5 ส านักแรก ในช่วง คสช. (พ.ศ. 2557-2562) ไล่จากส านักที่
มีงบประมาณอันดับที่ 1 คือ ส านักสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2557-2559) และส านักการโยธา (พ.ศ. 2560-2562) 
ส านักท่ีมีงบประมาณอันดับที่ 2 คือ ส านักการจราจรและขนส่ง (พ.ศ. 2557) ส านักการระบายน้ า (พ.ศ. 2558-
2559) และส านักสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560-2562) ส านักที่มีงบประมาณอันดับที่ 3 คือ ส านักการระบายน้ า 
(พ.ศ. 2557) ส านักการจราจรและขนส่ง (พ.ศ. 2558) ส านักการโยธา (พ.ศ. 2559) และส านักการระบายน้ า 
(พ.ศ. 2560-2562) ส านักที่มีงบประมาณอันดับที่ 4 คือ ส านักการโยธา (พ.ศ. 2557-2558) ส านักการจราจร
และขนส่ง (พ.ศ. 2559) ส านักการคลัง (พ.ศ. 2560) ส านักการจราจรและขนส่ง (พ.ศ. 2561) และส านักการ
คลัง (พ.ศ. 2562) ส านักท่ีมีงบประมาณอันดับที่ 5 คือ ส านักการคลัง (พ.ศ. 2557-2559) ส านักการจราจรและ
ขนส่ง (พ.ศ. 2560) และส านักการแพทย์ (พ.ศ. 2561-2562) 
 
ตารางท่ี 4.9 ส านักของกรุงเทพมหานครที่มีงบประมาณมากที่สุดห้าส านักแรกในช่วงปี พ.ศ. 2557-2563 

อันดับ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
งบรวม 65,517,477,000 65,442,323,400 70,424,838,000 75,635,821,500 79,047,483,000 80,445,801,000 83,398,006,000 
งบกลาง 8,078,000,000 7,252,941,040 9,227,690,038 13,588,494,100 17,517,626,610 18,930,981,019 14,878,887,438 
งบส านัก
อันดับที่ 1 

ส านักสิ่งแวดล้อม 
7,116,535,800 

ส านักสิ่งแวดล้อม 
8,375,614,000 

ส านักสิ่งแวดล้อม 
8,317,935,200 

ส านักการโยธา 
8,241,910,500 

ส านักการโยธา 
9,986,450,000 

ส านักการโยธา 
9,900,207,280 

ส านักการโยธา 
9,229,858,000 

งบส านัก
อันดับที่ 2 

ส านักการจราจรและ
ขนส่ง 

5,627,174,100 

ส านักการระบายน้ า 
5,933,967,000 

ส านักการระบายน้ า 
8,080,087,862 

ส านักสิ่งแวดล้อม 
6,916,651,500 

ส านักสิ่งแวดล้อม 
7,359,421,100 

ส านักสิ่งแวดล้อม 
7,052,925,000 

ส านักการระบายน้ า 
8,213,452,000 

งบส านัก
อันดับที่ 3 

ส านักการระบายน้ า 
4,958,472,000 

ส านักการจราจรและ
ขนส่ง 

4,047,333,000 

ส านักการโยธา 
5,145,852,000 

ส านักการระบายน้ า 
5,881,899,000 

ส านักการระบายน้ า 
4,821,532,000 

ส านักการระบาย
น้ า 

4,749,611,201 

ส านักสิ่งแวดล้อม 
7,542,229,000 

งบส านัก
อันดับที่ 4 

ส านักการโยธา 
3,308,936,000 

ส านักการโยธา 
3,920,342,200 

ส านักการจราจรและ
ขนส่ง 

4,280,333,500 

ส านักการคลัง 
4,551,633,000 

ส านักการจราจรและ
ขนส่ง 

3,469,407,500 

ส านักการคลัง 
3,754,118,000 

ส านักการจราจรและ
ขนส่ง 

4,327,231,000 

งบส านัก
อันดับที่ 5 

ส านักการคลัง 
3,011,956,000 

ส านักการคลัง 
3,337,545,000 

ส านักการคลัง 
3,127,747,100 

ส านักการจราจรและ
ขนส่ง 

3,924,930,400 

ส านักการแพทย์ 
3,414,918,000 

ส านักการแพทย์ 
3,739,117,300 

ส านักการแพทย์ 
4,124,634,800 

ที่มา : เรียบเรียงจาก ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2563 
 

ในอีกด้านหนึ่งนั้นหากพิจารณางบประมาณในระดับเขต จะพบว่าเขตที่มีงบประมาณมากก็คือเขตที่มี
ประชากรมาก และเพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ซึ่งมักเป็นเขตรอบนอกของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างเช่น 
ส านักงานเขตหนองจอก เป็นส านักงานเขตที่มีงบประมาณในปี 2563 สูงเป็นอันดับ 1 คือ 589,363,000 บาท 
เพ่ิมขึ้นมาจากงบประมาณในปี 2562 ที่มี 563,080,000 บาท (เพ่ิมขึ้นมา 26,283,000 บาท) และมีจ านวน
ประชากรในปี 2563 คือ 177,979 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจ านวนประชากร 176,022 คน 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้วิจัยสนใจเป็นพิเศษไม่ได้อยู่ที่การวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณ แต่ต้องการตั้ง
ข้อสังเกตในประการที่สอง ได้แก่การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายของกรุงเทพมหานครนั้น 
เกิดขึ้นท่ามกลางเปลี่ยนแปลงประชากรที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่  การที่จ านวนประชากรข อง
กรุงเทพมหานครนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ขณะที่จ านวนประชากรรอบกรุงเทพมหานครใน
จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.10 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล พ.ศ. 2556-
2563 

จังหวัด 2556 2557 % 2558 % 2559 % 2560 % 2561 % 2562 % 2563 % 

กรุงเทพฯ 5,686,252 5,692,284 0.11 5,696,409 0.07 5,686,646 -0.17 5,682,415 -0.07 5,676,648 -0.10 5,666,264 -0.18 5,588,222 -1.38 

นนทบุร ี 1,156,271 1,173,870 1.52 1,193,711 1.69 1,211,924 1.53 1,229,735 1.47 1,246,295 1.35 1,265,387 1.53 1,276,745 0.90 

ปทุมธาน ี 1,053,158 1,074,058 1.98 1,094,249 1.88 1,111,376 1.57 1,129,115 1.60 1,146,092 1.50 1,163,604 1.53 1,176,412 1.10 

สมุทรปราการ 1,241,610 1,261,530 1.60 1,279,310 1.41 1,293,553 1.11 1,310,766 1.33 1,326,608 1.21 1,344,875 1.38 1,351,479 0.49 

นครปฐม 882,184 891,071 1.01 899,342 0.93 905,008 0.63 911,492 0.72 917,053 0.61 920,030 0.32 920,729 0.08 

ปริมณฑล 4,333,223 4,400,529 1.55 4,466,612 1.50 4,521,861 1.24 4,581,108 1.31 4,636,048 1.20 4,693,896 1.25 4,725,365 0.67 

 
 นัยส าคัญของการเพ่ิมขึ้นของรายได้และรายจ่ายของกรุงเทหมหานครในทุก ๆ ปีขณะที่ประชากรใน
กรุงเทพมหานครนั้นลดลง ย่อมส่งผลส าคัญในการชี้ให้เห็นว่า แม้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะมีประชากรลดลง 
แต่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของประเทศและมีความส าคัญมากขึ้น เพราะความมั่งคั่งของ
มูลค่าของที่ดิน ทรัพย์สินและรายได้ของคนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครนั้นมีเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากรายได้
ของกรุงเทพมหานครที่มาจากภาษีที่ดิน และภาษีจากการซื้อขายที่ดินนั้นเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มี
การรัฐประหารและว่างเว้นจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ
สมาชิกสภาเขต จะพบว่ารายได้ที่รัฐจัดสรรและรายได้จากเงินอุดหนุนก็ยังเพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอ พูดง่าย ๆ ก็
คือแม้ว่าจะมีคนที่ลงทะเบียนน้อยลงแต่มูลค่าและความส าคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ลด
น้อยถอยลงแต่อย่างใด ส่วนหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าคนนั้นลดน้อยถอยลงในแง่ของประชากรที่ลงทะเบียน แต่
ประชากรที่เป็นประชากรแฝงนั้นกลับเพ่ิมขึ้น จากรายงานประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยส านัก
สถิติแห่งชาติ ได้สรุปว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2561) พบว่า เกือบทุกภาคมีจ านวนประชากรแฝง
เพ่ิมขึ้น ยกเว้นภาคเหนือ และภาคใต้ มีจ านวนประชากรแฝงลดลง กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นมากที่สุด 2.18 
แสนคน (จาก 2.053 ล้านคน เป็น 2.271 ล้านคน) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563, น. v) ซึ่งอาจจะมีส่วนสร้าง
ความมั่งค่ังให้กับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แต่ก็อาจไม่ใช่ฐานภาษีรายได้ ที่จะส่งกลับมาอุดหนุนในพ้ืนที่ 

ในอีกด้านหนึ่ง เราจะพบว่ารายจ่ายของกรุงเทพมหานครนั้นก็เพ่ิมขึ้นทั้งที่ประชากรที่ลงทะเบียนอยู่
อาศัยในกรุงเทพมหานครลดลง ซึ่งเมื่อรวมพิจารณากับประเด็นเรื่องรายได้ เราสามารถอธิบายได้ว่า ปัญหา
ใหญ่ที่กรุงเทพมหานครนั้นก าลังเผชิญอยู่ก็คือการดูแลพ้ืนที่ที่มีประชากรแฝงมากกว่าประชากรจริง และการ
ลงทุนจ านวนมากนั้นมีเป้าหมายที่เหมือนกับจะรองรับประชากรจ านวนมากทั้งท่ีจ านวนประชากรที่ลงทะเบียน
นั้นน้อยลง และจะเริ่มเห็นว่าโครงสร้างพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ
คมนาคมขนส่งอาทิ รถไฟฟ้า/ใต้ดินที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นขยายตัวไปถึงเขตชานเมืองและอาจจะข้ามเขต
ออกจากพ้ืนที่ ในการดูแลของกรุงเทพมหานครไปด้วย (แม้ว่าส่วนนี้จะไม่ ใช่ งบประมาณตรงของ
กรุงเทพมหานคร) และจะพบว่างบประมาณเขตที่อยู่รอบนอกท่ีมีประชากรเพ่ิมขึ้นก็จะมีมากขึ้นไปด้วย  

นอกจากนี้หากพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นทุกปี (ดูแผนภาพที่ 10.1 ปริมาณมูลฝอยที่
เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2562) และงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้น 
ขณะที่ประชากรในกรุงเทพมหานครลดลง ก็ยิ่งมีความชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นที่มีมีประชากรแฝง
ทั้งในส่วนของประชากรรอบกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงก่อนโควิด  
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การที่มีกรุงเทพมหานครมีมูลค่าและความส าคัญทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะราคาที่ดินที่สูงขึ้น มี
โครงการและงบประมาณที่รองรับการพัฒนาเมืองที่เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นนั้นมีอีกมิติที่พึงพิจารณา นั่น
ก็คือเรื่องของแรงตึงเครียดกดดันของคนจนในกรุงเทพมหานครที่อาจจะแสวงหาความม่ันคงได้น้อยลง ทั้งในแง่
ที่อยู่อาศัยและความมั่นคงในชีวิตในภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการ เมื่อพิจารณาตัวเลขมูลค่าที่ดิน กทม . จาก
ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ชี้ว่า ในช่วงปี พ .ศ. 2557-2563 ราคาที่ดิน
กรุงเทพมหานครมีการปรับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 เพ่ิมขึ้น 3.5% ปี 2558 เพ่ิมขึ้น 3.2% ปี 
2559 เพ่ิมขึ้น 4.0% ปี 2560 เพ่ิมข้ึน 5.3% ปี 2561 เพ่ิมข้ึน 7.9% ปี 2562 เพ่ิมข้ึน 14.0% ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 
8.0% (โสภณ พรโชคชัย, 2563, 19 มิถุนายน) หรือหากเทียบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินโดยกรมธนารักษ์ 
รอบบญัชี ปี 2555-2558 ปี 2559-2562 และปี 2563-2566 จะพบว่า  ในรอบบัญชี ปี 2559-2562 ราคาที่ดิน
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นจากรอบบัญชี ปี 2555-2558 โดยเฉลี่ย 8% (DDproperty, 2562, 13 ธันวาคม) และ
ในรอบบัญชี 2563-2566 ราคาที่ดินกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นจากรอบบัญชีก่อน (ปี 2559-2562) 2.54% 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2562, 16 กรกฎาคม) แต่ทว่าสิ่งที่เราไม่พบคืองบประมาณที่ให้ความส าคัญกับเรื่องที่พัก
อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและในระดับกรุงเทพมหานครที่เป็น
องค์กรส่วนท้องถิ่น การไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ขณะที่มูลค่าที่ดินเพ่ิมขึ้น และมีโครงการไล่รื้อเพ่ิมขึ้น ย่อม
เพ่ิมแรงตึงเครียดต่อผู้มีอาศัยที่มีรายได้น้อยของกรุงเทพมหานคร และท าให้การรวมตัวกันของผู้คนในชุมชนที่มี
ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสในชีวิตเข้มข้นขึ้นเพ่ือสถาปนาอ านาจและความสัมพันธ์กับระบบ
การเมืองและการบริหารกรุงเทพมหานครในรูปแบบของชุมชนที่ได้รับรองจากเขต หรือในรูปแบบการต่อสู้ของ
ชุมชนผ่านการสนับสนุนขององค์การพัฒนาเอกชน  
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5. สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร 
 ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการเมืองของกรุงเทพมหานครได้ใน 3 เรื่องหลัก คือ 1) การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2) การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ 3) การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 
5.1 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตด้วย (แต่หลัง
รัฐประหาร พ.ศ. 2557 เมื่อสภาเขตหมดวาระก็ไม่มีสภาเขตท าหน้าที่ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ยังไม่บังคับใช้กฎหมายข้อที่เกี่ยวกับสภาเขตจนกว่า
จะมีการปรับปรุงกฎหมาย ในขณะนี้ (ธันวาคม 2563) กรุงเทพมหานครจึงไม่มีสภาเขต) 

ประวัติการเลือกตั้งแต่ละครั้ง สรุปการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และผลการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ทั้งการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ตั้งแต่
การเลือกตั้งใน พ.ศ. 2518 จนถึงครั้งล่าสุด สามารถดูในได้หัวข้อที่ 7 การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 

 
5.2 การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครก าหนดให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งในเขต
กรุงเทพมหานครมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครให้พ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 
มาตรา 23 สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(9) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่งตาม

กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และถ้าสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมดเพราะเหตุดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการยุบ
สภากรุงเทพมหานคร (อ้างจากมาตรา 23 (9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุง เทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542) 

มาตรา 52  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(9) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่งตาม

กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อ้างจากมาตรา 
52 (9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542) 

 
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งก็คือ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ใน
มาตรา 5 ของพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้การเข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีกรุงเทพมหานครคือ
เข้าชื่อร้องขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เพ่ือด าเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพราะเหตุที่ไม่สมควรด ารง
ต าแหน่งต่อไปให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนี้ 
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(1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพัน
คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(4) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

การนับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้ถือตามจ านวนในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นครั้งหลังสุดที่ใช้ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

มาตรา 6 ค าร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม
มาตรา 5 ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตร
ประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชกาท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

(2) รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นผู้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติหน้าที่หรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 

(3) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอ านาจด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(4) ค ารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (3) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อด้วยตนเอง 
 
5.3 การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้ ตามเงื่อนไขในกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

มาตรา 98 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็แต่โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนาม
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด (มาตรา 98 วรรคหนึ่ง แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542) 

ส่วนในกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดการเข้าชื่อไว้ว่า 

มาตรา 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการให้
สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 

มาตรา 5 ค าร้องขอให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(1) ชื่อ ที่อยู่  และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตร
ประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

(2) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งต้องมีข้อกาหนดที่ชัดเจนเพียงพอได้ว่ามีความประสงค์จะตราข้อบัญญั ติ
ท้องถิ่นในเรื่องใดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในการนี้อาจมีสรุปสาระส าคัญและ
ค าชี้แจงความมุ่งหมายของการก าหนดหลักการในแต่ละข้อกาหนดของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอให้เพียง
พอที่จะเข้าใจเหตุผลที่ก าหนดไว้ในแต่ละข้อก าหนดด้วยก็ได้ 

(3) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอ านาจด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและการพิจารณา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(4) ค ารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (3) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วยตนเอง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อดังกล่าวโดยถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์และจะถอนการเข้าชื่อในภายหลังอีกมิได้ 
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6. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกติกาในการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร 
หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่อีกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งถัดไปที่ก าลังจะเกิดขึ้นนั้น จะมีกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอยู่สองฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหา
นคร ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมครั้ง
ต่าง ๆ จนถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562) และกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กฎหมายสองตัวนี้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครจะบัญญัติว่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องของคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ไปจนถึงเรื่องของเขตเลือกตั้ง 

 
6.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา 12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา 45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ส่วนในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ดังนี้ 

มาตรา 38 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 

5 ปี 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

และ 
(4) คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 
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1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 

มาตรา 39 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(5) มีลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 
6.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา 12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2562 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึงวัน
เลือกตั้ง ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย 
ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้ดังนี้ 

มาตรา 49 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด (กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง) 

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับ
เลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(4) คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
มาตรา 50 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) (2) หรือ (4) 
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(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 

(6) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า

กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก 
หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(13) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
(15) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(16) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

มีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(18) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้
พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 

(19) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

(20) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม
มาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 
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(22) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(23) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(24) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่
ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์
ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 

(26) ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 
6.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและเขตเลือกตั้ง 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2562 มาตรา 10 สภา
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนเขตละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต แต่เขตใดมีราษฎรเกิน 150,000 คนให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นทุก 
150,000 คนต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 1 คน เศษของ 150,000 คนถ้าเกิน 75,000 คนให้มีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เขตใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งครบ
จ านวนอีก ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภา
กรุงเทพมหานคร เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึง 2 ใน 3 ของจ านวนตามวรรคหนึ่ง 

ส่วนในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีข้อกฎหมายดังนี้ 

มาตรา 10 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้ไม่เกินจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

มาตรา 19 ภายใต้บังคับมาตรา 20 การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้า
เขตใดมีจ านวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเกิน 
150,000 คน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบ่งเขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนสมา ชิกสภา
กรุงเทพมหานครที่จะพึงมี โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจ านวนราษฎรใกล้เคียงกัน (ส่วนข้อ (2) (3) (4) (5) เป็น
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การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนตามล าดับ) 

มาตรา 20 ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด 
และพ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ไม่
อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพ้ืนที่ติดต่อกันได้ จะก าหนดให้เขตเลือกตั้งมีพ้ืนที่ไม่ติดต่อกันเท่าที่จ าเป็นก็ได้ ในการ
ก าหนดเขตเลือกตั้ง จะใช้แนวถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้ าเป็นแนวเขตของเขตเลือกตั้งก็ได้ 
และการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

มาตรา 22 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นข้างต้นนี้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 
50 เขตเลอืกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 1 คน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6.1 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ล าดับที ่ เขต 
จ านวน

สมาชิกที่จะ
พึงมีทั้งเขต 

จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

1 พระนคร 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตพระนคร 

2 ดุสิต 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตดุสิต 

3 หนองจอก 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตหนองจอก 

4 บางรัก 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางรัก 

5 บางเขน 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางเขน 

6 บางกะปิ 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางกะปิ 

7 ปทุมวัน 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตปทุมวัน 

8 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

9 พระโขนง 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตพระโขนง 

10 มีนบุร ี 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตมีนบุรี 

11 ลาดกระบัง 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตลาดกระบัง 

12 ยานนาวา 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตยานนาวา 
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ล าดับที ่ เขต 
จ านวน

สมาชิกที่จะ
พึงมีทั้งเขต 

จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

13 สัมพันธวงศ์ 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 

14 พญาไท 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตพญาไท 

15 ธนบุรี 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตธนบุรี 

16 บางกอกใหญ่ 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 

17 ห้วยขวาง 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตห้วยขวาง 

18 คลองสาน 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตคลองสาน 

19 ตลิ่งชัน 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 

20 บางกอกน้อย 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางกอกน้อย 

21 บางขุนเทียน 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 

22 ภาษีเจรญิ 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 

23 หนองแขม 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตหนองแขม 

24 ราษฎร์บรูณะ 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 

25 บางพลัด 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางพลัด 

26 ดินแดง 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตดินแดง 

27 บึงกุ่ม 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบึงกุ่ม 

28 สาทร 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตสาทร 

29 บางซื่อ 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางซื่อ 

30 จตุจักร 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตจตุจักร 

31 บางคอแหลม 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางคอแหลม 

32 ประเวศ 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตประเวศ 

33 คลองเตย 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตคลองเตย 

34 สวนหลวง 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตสวนหลวง 

35 จอมทอง 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตจอมทอง 
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ล าดับที ่ เขต 
จ านวน

สมาชิกที่จะ
พึงมีทั้งเขต 

จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้งท่ี 

ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

36 ดอนเมือง 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตดอนเมือง 

37 ราชเทว ี 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตราชเทวี 

38 ลาดพร้าว 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตลาดพร้าว 

39 วัฒนา 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตวัฒนา 

40 บางแค 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางแค 

41 หลักสี ่ 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตหลักสี ่

42 สายไหม 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตสายไหม 

43 คันนายาว 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตคันนายาว 

44 สะพานสูง 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตสะพานสูง 

45 วังทองหลาง 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตวังทองหลาง 

46 คลองสามวา 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตคลองสามวา 

47 บางนา 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางนา 

48 ทวีวัฒนา 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 

49 ทุ่งครุ 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตทุ่งครุ 

50 บางบอน 1 1 - ทุกแขวงในพื้นที่เขตบางบอน 

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 76 ก 24 กันยายน 2563 น. 1-3 
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7. การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 
กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเคยมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมาแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง ส่วนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีมาแล้ว 8 ครั้ง ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตมีมาแล้ว 13 ครั้ง (หาก
นับตามจ านวนวันที่มีการเลือกตั้ง) หรือ 7 ครั้ง (หากรวมเอาวันที่เลือกตั้งเขตที่เหลือเป็นครั้งเดียวกันกับวัน
เลือกตั้งครั้งก่อนหน้าที่มีการเลือกตั้งไปแล้วบางเขต) การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครมีขึ้นครั้งแรกหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตมีขึ้นครั้งแรกหลังจากที่มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ส าหรับประวัติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตครั้งต่าง ๆ ที่ผ่านมาสามารถดูได้จากตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7.1 ประวัติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ครั้งท่ี วันท่ี ผู้ไดร้ับเลือกตั้ง (สังกัด) 

1 10 สิงหาคม 2518 นายธรรมนญู เทียนเงิน (พรรคประชาธิปัตย์) 

2 14 พฤศจิกายน 2528 พลตรีจ าลอง ศรีเมือง (กลุ่มรวมพลัง) 

3 7 มกราคม 2533 พลตรีจ าลอง ศรีเมือง (พรรคพลังธรรม) 

4 19 เมษายน 2535 ร้อยเอกกฤษฎา อรณุวงษ์ ณ อยุธยา (พรรคพลังธรรม) 

5 2 มิถุนายน 2539 ดร.พิจิตต รัตตกุล (อิสระ) 

6 23 กรกฎาคม 2543 นายสมัคร สุนทรเวช (พรรคประชากรไทย) 

7 29 สิงหาคม 2547 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (พรรคประชาธิปัตย์) 

8 5 ตุลาคม 2551 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (พรรคประชาธิปัตย์) 

9 11 มกราคม 2552 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (พรรคประชาธิปัตย์) 

10 3 มีนาคม 2556 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (พรรคประชาธิปัตย์) 

 
ตารางท่ี 7.2 ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ครั้งท่ี วันท่ี หมายเหต ุ

1 10 สิงหาคม 2518 จ านวนเขตการปกครอง 24 เขต แบ่งเป็น 9 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 41 คน 

2 14 พฤศจิกายน 2528 จ านวนเขตการปกครอง 24 เขต แบ่งเป็น 24 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 54 คน 

3 7 มกราคม 2533 จ านวนเขตการปกครอง 36 เขต แบ่งเป็น 57 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 57 คน 

4 6 มีนาคม 2537 จ านวนเขตการปกครอง 38 เขต แบ่งเป็น 55 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 55 คน 



79 

ครั้งท่ี วันท่ี หมายเหต ุ

5 26 เมษายน 2541 จ านวนเขตการปกครอง 50 เขต แบ่งเป็น 60 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 60 คน 

6 16 มิถุนายน 2545 จ านวนเขตการปกครอง 50 เขต แบ่งเป็น 61 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 61 คน 

7 23 กรกฎาคม 2549 จ านวนเขตการปกครอง 50 เขต แบ่งเป็น 57 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 57 คน 

8 29 สิงหาคม 2553 จ านวนเขตการปกครอง 50 เขต แบ่งเป็น 61 เขตเลือกตั้ง จ านวน ส.ก. 61 คน 

 
ตารางท่ี 7.3 ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

ครั้งท่ี วันท่ี หมายเหต ุ

1 21 พฤศจิกายน 2528 การเลือกตั้งคร้ังที่ 1 กทม. มี 24 เขตการปกครอง และการเลือกตั้งพร้อมกันทั้ง 24 เขต 

2 8 ตุลาคม 2532 การเลืือกตั้งคร้ังที่ 2 กทม. มี 36 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 8 ต.ค. 2532 เป็นการเลือกตั้ง
ของ 7 เขต กรณี ส.ข. ลาออกก่อนครบวาระ 4 ปี การเลือกตั้งเมื่อ 14 ม.ค. 2533 เป็นการเลือกตั้ง
ของ 29 เขตที่เหลือ กรณี ส.ข. ครบวาระ 4 ปี ตามก าหนด 14 มกราคม 2533 

3 21 พฤศจิกายน 2536 การเลือกตั้งคร้ังที่ 3 กทม. มี 38 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 21 พ.ย. 2536 เป็นการ
เลือกตั้งของ 8 เขต โดย 7 เขตเป็นการเลือกตั้งกรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 2 และ
อีก 1 เขตเป็นการเลือกตั้งกรณี ส.ข. ลาออกก่อนครบวาระ 4 ปี การเลือกตั้ง 6 มี.ค. 2537 เป็น
การเลือกตั้งของ 30 เขตที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด 

6 มีนาคม 2537 

4 11 มกราคม 2541 การเลือกตั้งคร้ังที่ 4 กทม. มี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 11 ม.ค. 2541 เป็นการ
เลือกตั้งของ 14 เขต กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 3 การเลือกตั้งเมื่อ 26 เม.ย. 2541 
เป็นการเลือกตั้งของ 36 เขตที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด 26 เมษายน 2541 

5 10 มีนาคม 2545 การเลือกตั้งคร้ังที่ 5 กทม. มี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 10 มี.ค. 2545 เป็นการ
เลือกตั้งของ 14 เขต กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 4 การเลือกตั้งเมื่อ 16 มิ.ย. 2545 
เป็นการเลือกตั้งของ 36 เขตที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด 16 มิถุนายน 2545 

6 30 เมษายน 2549 การเลือกตั้งคร้ังที่ 6 กทม. มี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 30 เม.ย. 2549 เป็นการ
เลือกตั้งของ 14 เขต กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 5 การเลือกตั้งเมื่อ 23 ก.ค. 2549 
เป็นการเลือกตั้งของ 36 เขตที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด 23 กรกฎาคม 2549 

7 6 มิถุนายน 2553 การเลือกตั้งคร้ังที่ 7 กทม. มี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อ 6 มิ.ย. 2553 เป็นการเลือกตั้ง
ของ 14 เขต กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งคร้ังที่ 6 การเลือกตั้งเมื่อ 29 ส.ค. 2553 เป็นการ
เลือกตั้งของ 36 เขตที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด 29 สิงหาคม 2553 

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2528-2541 ในช่องหมายเหตุของตารางประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต น ามาจาก 
ส านักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร (2542) จากเทศบาลสู่กรุงเทพมหานคร น. 79 
 

ในหัวข้อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมานี้จะแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 
2) การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา และ 3) การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตท่ีผ่านมา 
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7.1 การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 

กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง โดยครั้งแรกจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ครั้ งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 8 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 
และครั้งที่ 10 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มีผู้ไปใช้สิทธิร้อย
ละ 13.86 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีข้ึนหลังจากที่มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 อีกทั้งในวันเดียวกันนี้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วย ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ดี นายธรรมนูญ เทียนเงิน ไม่ได้อยู่ใน
ต าแหน่งจนครบวาระ 4 ปี ทั้งนี้เพราะได้เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหาร จนไม่สามารถที่จะประสานกันได้ จึงท าให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครต้อง
พ้นจากต าแหน่งโดยค าสั่งของนายกรัฐมนตรี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญปี 2519 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2520 (ส านักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร, 2542) รวมแล้วนายธรรมนูญด ารง
ต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเวลาประมาณ 1 ปี 9 เดือน (10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 - 29 เมษายน 
พ.ศ. 2520) 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 มีผู้ไปใช้สิทธิ
ร้อยละ 34.66 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้เกิดขึ้น
หลังจากท่ีมีการว่างเว้นของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึง 10 ปี และเป็นการเลือกตั้งหลังจากท่ีมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อีกทั้งในวันเดียวกันนี้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วย ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พลตรีจ าลอง ศรีเมือง จากกลุ่มรวมพลัง 
ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา
นครจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 รวม
แล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 มีผู้ไปใช้สิทธิร้อย
ละ 35.85 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้จัดการเลือกตั้ ง
วันเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่ 3 ด้วย ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พลตรีจ าลอง ศรี
เมือง จากพรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่ 2 พลตรีจ าลอง  ศรีเมือง 
ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากการเลือกตั้งครั้ งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 
22 มกราคม พ.ศ. 2535 รวมแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยพลตรีจ าลอง  ศรีเมือง ลาออกก่อนครบ
วาระ 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535 มีผู้ไปใช้สิทธิร้อย
ละ 23.02 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา จาก
พรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 
พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2539 รวมแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี 
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การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 มีผู้ไปใช้สิทธิร้อย
ละ 43.53 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายพิจิตต รัตตกุล ผู้สมัครอิสระ จากกลุ่ม
มดงาน ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 
ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 รวมแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 มีผู้ไปใช้สิทธิ
ร้อยละ 58.87 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ในการเลือกตั้งครั้ งนี้ นายสมัคร สุนทรเวช จากพรรค
ประชากรไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547 รวมแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 มีผู้ไปใช้สิทธิร้อย
ละ 62.50 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จากพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 
2547 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 รวมแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 
54.18 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ในการเลือกตั้งครั้งนี้  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จากพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่ 2 และด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 รวมแล้วเป็นระยะเวลาไม่ถึงสองเดือน โดยนายอภิรักษ์แถลง
ลาออกจากต าแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดในคดี
ความผิดกรณีซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง แต่ในปี 2556 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองได้มีค าตัดสินให้นายอภิรักษ์พ้นข้อกล่าวหา 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 มีผู้ไปใช้สิทธิร้อย
ละ 51.10 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ในการเลือกตั้งครั้งนี้ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 
2552 ถึงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีผู้ไปใช้สิทธิร้อย
ละ 63.98 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ในการเลือกตั้งครั้งนี้ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่ 2 และด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2556 และพ้นจากต าแหน่งในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมแล้วหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร 
ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 7 เดือน โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2559 ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งพลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทน 

ส าหรับข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง คือ 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ ไปจนถึงข้อมูลอ่ืน ๆ อย่างจ านวนผู้ที่เลือกลงคะแนนและผู้
ที่ไม่ลงคะแนน สามารถดูได้จากตารางที่ 7.4 
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ตารางท่ี 7.4 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ครั้ง
ที ่

วันท่ี 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

มาแสดงตนใช้สิทธิ 

ลงคะแนน 
ไม่

ลงคะแนน 
บัตรเสีย ผู้ไดร้ับเลือกตั้ง 

คะแนนท่ี
ได ้จ านวน ร้อยละ 

1 10 ส.ค. 2518 1,921,701 266,266 13.86 N/A N/A 12,627 
นายธรรมนญู 
เทียนเงิน 

99,247 

2 14 พ.ย. 2528 2,831,250 981,222 34.66 980,862 360 30,167 
พลตรีจ าลอง 
ศรีเมือง 

480,233 

3 7 ม.ค. 2533 3,201,188 1,147,576 35.85 1,147,318 258 39,029 
พลตรีจ าลอง 
ศรีเมือง 

703,671 

4 19 เม.ย. 2535 3,309,029 761,683 23.02 761,610 73 7,627 

ร.อ.กฤษฎา 
อรุณวงษ์ ณ 
อยุธยา 

363,668 

5 2 มิ.ย. 2539 3,625,638 1,578,061 43.53 1,577,905 156 23,472 
ดร.พิจิตต 
รัตตกลุ 

768,994 

6 23 ก.ค. 2543 3,817,456 2,247,308 58.87 2,246,869 439 30,508 
นายสมัคร 
สุนทรเวช 

1,016,096 

7 29 ส.ค. 2547 3,955,855 2,472,486 62.50 2,445,723 26,763 59,765 
นายอภิรักษ ์
โกษะโยธิน 

911,441 

8 5 ต.ค. 2551 4,087,329 2,214,320 54.18 2,176,975 37,345 19,376 
นายอภิรักษ ์
โกษะโยธิน 

991,018 

9 11 ม.ค. 2552 4,150,103 2,120,721 51.10 2,074,326 46,395 16,107 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ ์
บริพัตร 

934,602 

10 3 มี.ค. 2556 4,244,465 2,715,640 63.98 2,668,190 47,448 37,300 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ ์
บริพัตร 

1,256,349 

ที่ ม า  :  ส า นั ก ง า น ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ท ะ เ บี ย น  ส า นั ก ป ลั ด ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งแต่ละ
ครั้งมีผู้ไปใช้สิทธิค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในการเลือกตั้งห้าครั้งแรกนั้นมีผู้ไปใช้สิทธิไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจ านวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรก (10 สิงหาคม พ.ศ. 2518) มีผู้ไปใช้สิทธิเพียง
ร้อยละ 13.86 ครั้งที่ 2 (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528) ร้อยละ 34.66 ครั้งที่ 3 (7 มกราคม พ.ศ 2533) ร้อยละ 
35.85 ครั้งที่ 4 (19 เมษายน พ.ศ. 2535) ร้อยละ 23.02 ครั้งที่ 5 (2 มิถุนายน พ.ศ. 2539) ร้อยละ 43.53 
ส่วนครั้งที่ 6 (23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 58.87 ครั้งที่ 7 (29 สิงหาคม พ.ศ. 2547) ร้อย
ละ 62.50 ครั้งที่ 8 (5 ตุลาคม พ.ศ. 2551) ร้อยละ 54.18 ครั้งที่ 9 (11 มกราคม พ.ศ. 2552) ร้อยละ 51.10 
และครั้งที่ 10 (3 มีนาคม พ.ศ. 2556) ร้อยละ 63.98 
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ส าหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละครั้งสามารถดูในตารางที่ 7.5 ถึงตารางที่ 
7.14 
 
ตารางท่ี 7.5 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 

อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

1 นายธรรมนูญ เทียนเงิน 99,247 พรรคประชาธิปัตย์ 13.86 

2 นายอาทิตย์ อุไรรัตน ์ 91,678 พรรคพลังใหม ่

3 นายชมพู อรรถจินดา 39,440 กลุ่มพัฒนากรุงเทพธนบุร ี

4 นายเทียมบญุ ทินนบุตรา 17,625 ผู้สมคัรอิสระ 

5 นายไถง สุวรรณทัต 5,444 ผู้สมคัรอิสระ 

 
โดยทั่วไป ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งกลุ่มคะแนนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

คู่แข่งขันหลัก (อันดับ 1-2) คนที่ได้ที่สาม กลุ่มคะแนนปานกลาง และกลุ่มที่ได้คะแนนหลักพันลงไปจ านวน
หลายคน 
 

 
แผนภาพที่ 7.1 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 

  
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 คะแนนรวมของคู่แข่งขัน
หลักอันดับที่ 1 และ 2 คือ นายธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปัตย์ (99,247 คะแนน) และนายอาทิตย์  
อุไรรัตน์ พรรคพลังใหม่ (91,678 คะแนน) รวมแล้วได้ 190,925 คะแนน ส่วนอันดับ 3 คือ นายชมพู       อรรถ
จินดา กลุ่มพัฒนากรุงเทพธนบุรี ได้ 39,440 คะแนน ส่วนกลุ่มคะแนนปานกลาง (อันดับที่ 4) คือ      นาย
เทียมบุญ ทินนบุตรา ผู้สมัครอิสระ ได้ 17,625 คะแนน ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนหลักพันลงไป (อันดับที่ 5) ได้ 
5,444 คะแนน 
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ตารางท่ี 7.6 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 

อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

1 พลตรีจ าลอง ศรีเมือง 480,233 กลุ่มรวมพลัง 34.66 

2 นายชนะ รุ่งแสง 241,001 พรรคประชาธิปัตย ์

3 พล.ต.ต. ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร 140,190 พรรคประชากรไทย 

4 นายมงคล สมิะโรจน ์ 63,557 กลุ่มกรุงเทพก้าวหน้า 

5 นายชิงชัย ต่อประดิษฐ์ 12,042 พรรคมวลชน 

6 นายอดิศร อิส ี 4,776 กลุ่มนวพล 

7 นายสมติร สมิทธินันท์ 3,706 กลุ่มปากหมาเพื่อประชาชน 

8 นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ 2,024 กลุ่มรตันโกสินทร์ 28 

9 พ.ต.อ.(พิเศษ)เขียน รัตนสุวรรณ 1,890 กลุ่มสยามก้าวหน้า 

10 นางสุนารี สันติธนารักษ ์ 1,276 ผู้สมคัรอิสระ 

 

 
แผนภาพที่ 7.2 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 

 
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 คะแนนรวมของคู่
แข่งขันหลักอันดับที่ 1 และ 2 คือ พลตรีจ าลอง ศรีเมือง กลุ่มรวมพลัง (480,233 คะแนน) และนายชนะ            
รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ (241,001 คะแนน) รวมแล้วได้ 721,234 คะแนน ส่วนอันดับ 3 คือ พล.ต.ต. ม.ร.ว.
เจตจันทร์ ประวิตร พรรคประชากรไทย ได้ 140,190 คะแนน ส่วนกลุ่มคะแนนปานกลาง (อันดับที่ 4 -5) คือ 
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อันดับที่ 4 นายมงคล สิมะโรจน์ กลุ่มกรุงเทพก้าวหน้า (63,557 คะแนน) รวมกับอันดับที่ 5 นายชิงชัย        
ต่อประดิษฐ์ พรรคมวลชน (12,042 คะแนน) รวมแล้วได้ 75,599 คะแนน ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนหลักพันลงไป 
(อันดับที่ 6-10) รวมแล้วได้ 13,672 คะแนน 
 
ตารางท่ี 7.7 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 

อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

1 พลตรีจ าลอง ศรีเมือง 703,671 พรรคพลังธรรม 35.85 

2 นายเดโช สวนานนท์ 283,777 พรรคประชากรไทย 

3 นายประวิทย์ รจุิรวงศ ์ 60,947 พรรคประชาธิปัตย ์

4 นายนิยม ปุราค า 25,729 พรรคมวลชน 

5 นายวรัญชัย โชคชนะ 13,143 กลุ่มพิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชน 

6 นายด ารหิ์ รินวงษ ์ 7,921 กลุ่มกระจายแสงประชาธิปไตย 

7 ร้อยต ารวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิร ิ 5,280 ผู้สมคัรอิสระ 

8 นายสมติร สมิทธินันท์ 3,736 กลุ่มผู้ใช้ถนน 

9 พันต ารวจตรีอนันต์ เสนาขันธ ์ 1,411 คณะเทอดไทยเพื่อกรุงเทพมหานคร 

10 นายประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร 843 ขบวนการรัฐบุรุษ 

11 นายนคร วารณา 483 ศูนย์ส่งเสริมคนกล้ากรุงเทพมหานคร 

12 นายประมูล แสนสุภา 361 ผู้สมคัรอิสระ 

13 นายไอศูรย์ หมั่นรักเรียน 299 ชมรมวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุข 

14 นายเสวก จามรจันทร ์ 251 ผู้สมคัรอิสระ 

15 นายประสาน ภู่ปั้น 248 กลุ่มหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร 

16 นายฉัตรชัย จรุงเกียรต ิ 189 ผู้สมคัรอิสระ 
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แผนภาพที่ 7.3 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 

  
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 คะแนนรวมของคู่แข่งขัน
หลักอันดับที่ 1 และ 2 คือ พลตรีจ าลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม (703,671 คะแนน) และนายเดโช            
สวนานนท์ พรรคประชากรไทย (283,777 คะแนน) รวมแล้วได้ 987,448 คะแนน ส่วนอันดับที่ 3 คือ  นาย
ประวิทย์ รุจิรวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 60,947 คะแนน ส่วนกลุ่มคะแนนปานกลาง (อันดับที่ 4 -5) คือ 
อันดับที่ 4 นายนิยม ปุราค า พรรคมวลชน (25,729 คะแนน) รวมกับอันดับที่ 5 นายวรัญชัย โชคชนะ กลุ่ม
พิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชน (13,143 คะแนน) รวมแล้วได้ 38,872 คะแนน ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนหลักพันลง
ไป (อันดับที่ 6-16) รวมแล้วได้ 21,022 คะแนน 
 
ตารางท่ี 7.8 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535 

อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

1 ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ 
อยุธยา 

363,668 พรรคพลังธรรม 23.02 

2 นายพิจิตต รตัตกลุ 305,740 พรรคประชาธิปัตย ์

3 พลอากาศเอกสมมต สุนทรเวช 70,058 พรรคประชากรไทย 

4 นายมติ ตั้งพานิช 3,685 พรรคความหวังใหม่ 

5 นายแพทย์บุญเทียม เขมาภริัตน ์ 2,943 ผู้สมคัรอิสระ 

6 นายสมติร สมิทธินันท์ 1,138 ผู้สมคัรอิสระ 

7 นายประทีป เสียงหวาน 1,133 ผู้สมคัรอิสระ 

8 นายบุญญสิฐ สอนชัด 1,133 ผู้สมคัรอิสระ 
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อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

9 นายชูชาติ มีสัตย ์ 799 ผู้สมคัรอิสระ 

10 นายวรัญชัย โชคชนะ 734 ผู้สมคัรอิสระ 

11 คุณหญิง กนก สามเสน วิล 717 ผู้สมคัรอิสระ 

12 นายถวิล วิสุทธจินดา 607 ผู้สมคัรอิสระ 

13 นายอุลิต สดุด ี 465 ผู้สมคัรอิสระ 

14 นายไอศูรย์ หมั่นรักเรียน 295 ผู้สมคัรอิสระ 

15 นายไพบูลย์ จันทรมงคล 275 ผู้สมคัรอิสระ 

16 นายประสาน ภู่ปั้น 170 ผู้สมคัรอิสระ 

17 นายแดน เวลาด ี 156 ผู้สมคัรอิสระ 

18 นายผนึก ธัญรส 151 ผู้สมคัรอิสระ 

19 นายโพธิแก้ว หอธรรมรัตน ์ 116 ผู้สมคัรอิสระ 

 
 

 
แผนภาพที่ 7.4 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535 

 
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535 คะแนนรวมของคู่แข่งขัน
หลักอันดับที่ 1 และ 2 คือ ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม (363,668 คะแนน) และนาย
พิจิตต รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ (305,740 คะแนน) รวมแล้วได้ 669,408 คะแนน ส่ วนอันดับที่ 3 คือ     
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พลอากาศเอกสมมต สุนทรเวช พรรคประชากรไทย ได้ 70,058 คะแนน ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนหลักพันลงไป 
(อันดับที่ 4-19) รวมแล้วได้ 14,517 คะแนน 
 
ตารางท่ี 7.9 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 

อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

1 นายพิจิตต รัตตกุล 768,994 ผู้สมัครอิสระ จากกลุ่มมดงาน 43.53 

2 พลตรีจ าลอง ศรีเมือง 514,401 พรรคพลังธรรม 

3 ร้อยเอกกฤษฎา อรณุวงษ์ ณ อยุธยา 244,002 พรรคประชากรไทย 

4 นายอากร ฮุนตระกลู 20,985 ผู้สมคัรอิสระ 

5 นายวรัญชัย โชคชนะ 1,011 ผู้สมคัรอิสระ 

6 นายสมติร สมิทธินันท์ 616 ผู้สมคัรอิสระ 

7 นายด ารหิ์ รินวงษ ์ 581 ผู้สมคัรอิสระ 

8 พันต ารวจโทสุธี สุทธิศิริวัฒนะ 522 ผู้สมคัรอิสระ 

9 นายบุญญสิฐ สอนชัด 504 ผู้สมคัรอิสระ 

10 พันต ารวจเอกก าพล ยุทธสาร
ประสิทธ์ิ 

390 ผู้สมคัรอิสระ 

11 นางสาวรัก พจนะไพบูลย ์ 295 ผู้สมคัรอิสระ 

12 นายมานิตย์ มาทวิมล 280 ผู้สมคัรอิสระ 

13 สิบเอกสุวัจน์ ดาราฤกษ ์ 224 ผู้สมคัรอิสระ 

14 นายสัญชัย เตียงพาณิชย ์ 207 ผู้สมคัรอิสระ 

15 นายศุภชัย สิทธิเลิศประสิทธ์ิ 176 ผู้สมคัรอิสระ 

16 พันต ารวจตรีสุขุม พันธุ์เพ็ง 148 ผู้สมคัรอิสระ 

17 นายวารินทร์ สินสูงสดุ 144 ผู้สมคัรอิสระ 

18 นายสถิต พุทธจักรวาล 134 ผู้สมคัรอิสระ 

19 นายธีเกียรติ ไมไ้ทย 133 ผู้สมคัรอิสระ 
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อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

20 นายเทอดชน ถนอมวงศ์ 101 ผู้สมคัรอิสระ 

21 นายบุญช่วย วัฒนาวงศ์ 96 ผู้สมคัรอิสระ 

22 หม่อมราชวงศ์นิตยจักร จักรพันธ์ุ 87 ผู้สมคัรอิสระ 

23 นายณัฐวิคม สิริอไุรกุล 66 ผู้สมคัรอิสระ 

24 นายศิลป วรรณปักษ์ 65 ผู้สมคัรอิสระ 

25 นายสุชาติ เกดิผล 64 ผู้สมคัรอิสระ 

26 นายชูศักดิ์ วรัคคกุล 59 ผู้สมคัรอิสระ 

27 นายไอศูรย์ มั่นรักเรียน 57 ผู้สมคัรอิสระ 

28 นายสอ เชื้อโพธิ์หัก 51 ผู้สมคัรอิสระ 

29 นายพินิจ สกุลพราหมณ ์ 40 ผู้สมคัรอิสระ 

 

 
แผนภาพที่ 7.5 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 

 
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 คะแนนรวมของคู่แข่งขัน
หลักอันดับที่ 1 และ 2 คือ นายพิจิตต รัตตกุล ผู้สมัครอิสระ จากกลุ่มมดงาน (768,994 คะแนน) และพลตรี
จ าลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม (514,401 คะแนน) รวมแล้วได้ 1,283,395 คะแนน ส่วนอันดับ 3 คือ      
ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย ได้ 244,002 คะแนน ส่วนกลุ่มคะแนนปานกลาง 
(อันดับที่ 4) คือ นายอากร ฮุนตระกูล ผู้สมัครอิสระ ได้ 20,985 คะแนน ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนหลักพันลงไป 
(อันดับที่ 5-29) รวมแล้วได้ 6,051 คะแนน 



90 

 
ตารางท่ี 7.10 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

1 นายสมัคร สุนทรเวช 1,016,096 พรรคประชากรไทย 58.87 

2 สุดารตัน์ เกยรุาพันธุ ์ 521,184 พรรคไทยรักไทย 

3 นายธวัชชัย สัจจกุล 247,650 พรรคประชาธิปัตย ์

4 พันเอกวินัย สมพงษ ์ 145,641 กลุ่มคนรักเมืองหลวง 

5 คุณหญิงกลัยา โสภณพนิช 132,608 กลุ่มกรุงเทพฯ สดใส 

6 นางปวีณา หงสกุล 116,750 พรรคชาติพัฒนา 

7 นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร 13,659 กลุ่มกรุงเทพฯ สามัคค ี

8 พันเอกประจักษ์ สว่างจติร 10,321 กลุ่มสนองคณุแผ่นดินไทย 

9 นางสาวจิตติพร อภิบาลภูวนารถ 2,278 ผู้สมคัรอิสระ 

10 นายมณฑล ชาตสิุวรรณ 2,008 ผู้สมคัรอิสระ 

11 พันต ารวจโทกานต์ เทียนแก้ว 1,613 พรรคพลังประชาชน 

12 นายสมติร สมิทธินันท์ 1,312 ผู้สมคัรอิสระ 

13 นายด ารหิ์ รินวงษ ์ 1,174 ผู้สมคัรอิสระ 

14 นายชัยยพร ประเสริฐเวศยากร 916 ผู้สมคัรอิสระ 

15 นายทรงพล สุวรรณกูฎ 677 ผู้สมคัรอิสระ 

16 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ ์ 578 ผู้สมคัรอิสระ 

17 นายชัยรัตน์ รตันุ่มน้อย 410 ผู้สมคัรอิสระ 

18 นายอุดม วิบูลเทพาชาต ิ 408 ผู้สมคัรอิสระ 

19 นายวรัญชัย โชคชนะ 383 ผู้สมคัรอิสระ 

20 นายสุชาติ เกดิผล 263 ผู้สมคัรอิสระ 

21 นายกุลภัทร กูรมะโรหติ 183 ผู้สมคัรอิสระ 
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อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

22 นายณัฐธวัฒณ์ เรือนเรือง 165 พรรคไท 

23 นายขจร ชูแก้ว 84 ผู้สมคัรอิสระ 

 

 
แผนภาพที่ 7.6 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

 
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 คะแนนรวมของคู่
แข่งขันหลักอันดับที่ 1 และ 2 คือ นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย (1,016,096 คะแนน) และ     
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคไทยรักไทย (521,184 คะแนน) รวมแล้วได้ 1,537,280 คะแนน ส่วนอันดับ 3 คือ 
นายธวัชชัย สัจจกุล พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 247,650 คะแนน ส่วนกลุ่มคะแนนปานกลาง (อันดับที่ 4 -8) คือ 
อันดับที่ 4 พันเอกวินัย สมพงษ์ กลุ่มคนรักเมืองหลวง (145,641 คะแนน) อันดับที่ 5 คุณหญิงกัลยา     
โสภณพนิช กลุ่มกรุงเทพฯ สดใส (132,608 คะแนน) อันดับที่ 6 นางปวีณา หงสกุล พรรคชาติพัฒนา 
(116,750 คะแนน) อันดับที่ 7 นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร กลุ่มกรุงเทพฯ สามัคคี (13,659 คะแนน) และอันดับที่ 8 
พันเอกประจักษ์ สว่างจิตร กลุ่มสนองคุณแผ่นดินไทย (10,321 คะแนน) รวมแล้วได้ 418,979 คะแนน ส่วน
กลุ่มท่ีได้คะแนนหลักพันลงไป (อันดับที่ 9-23) รวมแล้วได้ 12,452 คะแนน 
 
ตารางท่ี 7.11 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

1 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 911,441 พรรคประชาธิปัตย์ 62.50 

2 นางปวีณา หงสกุล 619,039 ผู้สมคัรอิสระ ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา 

3 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ ์ 334,168 พรรคต้นตระกลูไทย 
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อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

4 ร้อยต ารวจเอกเฉลิม อยู่บ ารุง 165,761 พรรคมวลชน 

5 ร้อยต ารวจเอกนิติภมูิ นวรัตน ์ 135,369 ผู้สมคัรอิสระ 

6 ดร.พิจิตต รัตตกุล 101,220 กลุ่มมดงาน 

7 ดร.มานะ มหาสุวีระชัย 84,147 ผู้สมคัรอิสระ (สนับสนุนโดย พล.ต.จ าลอง 
ศรีเมือง) 

8 ดร.การญุ จันทรางศ ุ 11,070 ผู้สมคัรอิสระ 

9 ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน ์ 10,243 ผู้สมคัรอิสระ (สนับสนุนโดย น.พ.เสม พริ้ง
พวงแก้ว และ น.พ.ประเวศ วะสี) 

10 ดร.กอบศักดิ์ ชุติกลุ 3,196 ผู้สมคัรอิสระ (สนับสนุนโดย นายสมัคร 
สุนทรเวช) 

11 นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ 2,377 กลุ่ม ฅ.คนรักกรุงเทพ 

12 ร้อยเอกเมตตา เต็มช านาญ 1,965 กลุ่มเมตตาธรรม 

13 นายสุชาติ เกดิผล 1,298 ผู้สมคัรอิสระ 

14 นายวรัญชัย โชคชนะ 1,087 ผู้สมคัรอิสระ 

15 นายวิทยา จังกอบพัฒนา 811 ผู้สมคัรอิสระ 

16 นายสุเมธ ตันธนาศิริกลุ 709 กลุ่มกรุงเทพฯ พัฒนา 

17 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ ์ 572 ผู้สมคัรอิสระ 

18 นายอุดม วิบูลเทพาชาต ิ 478 ผู้สมคัรอิสระ 

19 นายวรา บัณฑุนาค 387 ผู้สมคัรอิสระ 

20 นายโชคชัย เลาหชินบญัชร 381 ผู้สมคัรอิสระ 

21 นายวีระศักดิ์ อุปถัมภ ์ 239 พรรคประชากรไทย 

22 นางลีนา จังจรรจา ถอดถอน ผู้สมคัรอิสระ 
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แผนภาพที่ 7.7 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

  
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 คะแนนรวมของคู่แข่งขัน
หลักอันดับที่ 1 และ 2 คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ (911,441 คะแนน) และนางปวีณา  
หงสกุล ผู้สมัครอิสระ (619,039 คะแนน) รวมแล้วได้ 1,530,480 คะแนน ส่วนอันดับ 3 คือ นายชูวิทย์     
กมลวิศิษฎ์ พรรคต้นตระกูลไทย ได้ 334,168 คะแนน ส่วนกลุ่มคะแนนปานกลาง (อันดับที่ 4-9) คือ อันดับที่ 
4 ร้อยต ารวจเอกเฉลิม อยู่บ ารุง พรรคมวลชน (165,761 คะแนน) อันดับที่ 5 ร้อยต ารวจเอกนิติภูมิ นวรัตน์ 
ผู้สมัครอิสระ (135,369 คะแนน) อันดับที่ 6 ดร.พิจิตต รัตตกุล กลุ่มมดงาน (101,220 คะแนน) อันดับที่ 7 
ดร.มานะ มหาสุวีระชัย ผู้สมัครอิสระ ซึ่งสนับสนุนโดย พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง (84,147 คะแนน) อันดับที่ 8  
ดร.การุญ จันทรางศุ ผู้สมัครอิสระ (11,070 คะแนน) และอันดับที่ 9 ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ผู้สมัคร
อิสระ ซึ่งสนับสนุนโดย น.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว และ น.พ.ประเวศ วะสี (10,243 คะแนน) รวมแล้วได้ 507,810 
คะแนน ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนหลักพันลงไป (อันดับที่ 10-21) รวมแล้วได้ 13,500 คะแนน 
 
ตารางท่ี 7.12 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

1 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 991,018 พรรคประชาธิปัตย์ 54.18 

2 นายประภัสร์ จงสงวน 543,488 พรรคพลังประชาชน 

3 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ ์ 340,616 ผู้สมคัรอิสระ 

4 ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์ 260,051 ผู้สมคัรอิสระ 

5 นางลีนา จังจรรจา 6,267 ผู้สมคัรอิสระ 

6 นายวิทยา จังกอบพัฒนา 3,759 ผู้สมคัรอิสระ 

7 นายวราวุธ ฐานังกรณ ์ 2,771 ผู้สมคัรอิสระ 
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อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

8 ร้อยเอกเมตตา เต็มช านาญ 2,105 กลุ่มเมตตาธรรม 

9 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ ์ 2,102 ผู้สมคัรอิสระ 

10 นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 1,140 พรรคสาธารณชน 

11 นายสุเมธ ตันธนาศิริกลุ 1,078 ทีมกรุงเทพฯ พัฒนา 

12 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค ์ 852 ผู้สมคัรอิสระ 

13 นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 811 ผู้สมคัรอิสระ 

14 นายอุดม วิบูลเทพาชาต ิ 617 ผู้สมคัรอิสระ 

15 นายสมชาย ไพบูลย ์ 503 ผู้สมคัรอิสระ 

16 ว่าท่ีพันตรีนิพนธ์ ซิ้มประยูร 421 ผู้สมคัรอิสระ 

 

 
แผนภาพที่ 7.8 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 คะแนนรวมของคู่แข่งขัน

หลักอันดับที่ 1 และ 2 คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ (991,018 คะแนน) และนายประภัสร์ 
จงสงวน พรรคพลังประชาชน (543,488 คะแนน) รวมแล้วได้ 1,534,506 คะแนน ส่วนอันดับ 3 คือ          
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้สมัครอิสระ ได้ 340,616 คะแนน ส่วนกลุ่ มคะแนนปานกลาง (อันดับที่ 4) คือ ดร.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้สมัครอิสระ ได้ 260,051 คะแนน ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนหลักพันลงไป (อันดับที่ 5-
16) รวมแล้วได้ 22,426 คะแนน 
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ตารางท่ี 7.13 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9 ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 

อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

1 หม่อมราชวงศ์สุขมุพันธุ์ บริพัตร 934,602 พรรคประชาธิปัตย์ 51.10 

2 นายยุรนันท์ ภมรมนตร ี 611,669 พรรคเพื่อไทย 

3 หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล 334,846 ผู้สมคัรอิสระ 

4 นายแก้วสรร อติโพธ ิ 144,779 กลุ่มกรุงเทพฯ ใหม่ (สนับสนุนโดย พล.ต.
จ าลอง ศรีเมือง) 

5 นางลีนา จังจรรจา 9,043 ผู้สมคัรอิสระ 

6 นายสุเมธ ตันธนาศิริกลุ 6,017 ทีมกรุงเทพฯ พัฒนา 

7 นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ ์ 4,117 พรรคสุวรรณภมูิ (สนับสนุนโดย ร.ต.อ.นิติ
ภูมิ นวรัตน์) 

8 นายวิทยา จังกอบพัฒนา 3,640 ผู้สมคัรอิสระ 

9 นายกงจักร ใจด ี 2,400 ผู้สมคัรอิสระ 

10 นายธรรณม์ชัย รุ่งจริโรจน ์ 2,222 ผู้สมคัรอิสระ 

11 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค ์ 1,875 ผู้สมคัรอิสระ 

12 ร้อยเอกเมตตา เต็มช านาญ 1,431 กลุ่มเมตตาธรรม 

13 นายอิสระ อมรเวช 922 ผู้สมคัรอิสระ 

14 นายอุดม วิบูลเทพาชาต ิ 656 ผู้สมคัรอิสระ 
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แผนภาพที่ 7.9 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 

 
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 คะแนนรวมของคู่แข่งขัน
หลักอันดับที่ 1 และ 2 คือ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ (934,602 คะแนน) และนาย
ยุรนันท์ ภมรมนตรี พรรคเพ่ือไทย (611,669 คะแนน) รวมแล้วได้ 1,546,271 คะแนน ส่วนอันดับ 3 คือ 
หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล ผู้สมัครอิสระ ได้ 334,846 คะแนน ส่วนกลุ่มคะแนนปานกลาง (อันดับที่ 4) คือ 
นายแก้วสรร อติโพธิ กลุ่มกรุงเทพฯ ใหม่ ซึ่งสนับสนุนโดย พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง ได้ 144,779 คะแนน ส่วน
กลุ่มท่ีได้คะแนนหลักพันลงไป (อันดับที่ 5-14) รวมแล้วได้ 32,323 คะแนน 
 
ตารางท่ี 7.14 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 

อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

1 หม่อมราชวงศ์สุขมุพันธุ์ บริพัตร 1,256,349 พรรคประชาธิปัตย์ 63.98 

2 พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ 1,077,899 พรรคเพื่อไทย 

3 พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมยีาเวส 166,582 ผู้สมคัรอิสระ 

4 นายสุหฤท สยามวาลา 78,825 ผู้สมคัรอิสระ 

5 นายโฆสิต สุวินิจจิต 28,640 ผู้สมคัรอิสระ 

6 นายสุขุม วงประสิทธิ 2,730 พรรคยางพาราไทย 

7 นายจ ารสั อินทุมาร 2,594 พรรคไทยพอเพยีง 

8 นายสุเมธ ตันธนาศิริกลุ 2,537 ผู้สมคัรอิสระ จากกลุ่มกรุงเทพพัฒนาฯ 

9 นายสณัหพจน์ สุขศรีเมือง 2,089 ผู้สมคัรอิสระ จากกลุ่มเพื่อนสัณหพจน์ 
สามมหาลัยดัง 
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อันดับ ช่ือผู้สมัคร คะแนนเสยีง สังกัด 
ผู้ออกมาใช้สิทธิ 

(ร้อยละ) 

10 นายณัฏฐด์นัย ภเูบศอรรถวิชญ ์ 1,341 ผู้สมคัรอิสระ 

11 นายวิละ อุดม 1,314 ผู้สมคัรอิสระ 

12 ร้อยเอกเมตตา เต็มช านาญ 1,301 ผู้สมคัรอิสระ 

13 นายประทีป วัชรโชคเกษม 1,250 ผู้สมคัรอิสระ 

14 ศ.ดร.จงจติร์ หิรญัลาภ 1,194 ผู้สมคัรอิสระ 

15 นายโสภณ พรโชคชัย 1,128 ผู้สมคัรอิสระ 

16 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค ์ 922 ผู้สมคัรอิสระ 

17 นายสมติร สมิทธินันท์ 697 ผู้สมคัรอิสระ 

18 นายวศิน ภิรมย ์ 650 ผู้สมคัรอิสระ 

19 นายวรัญชัย โชคชนะ 638 ผู้สมคัรอิสระ 

20 นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ 634 ผู้สมคัรอิสระ 

21 นายศุภชัย เขษมวงศ ์ 464 ผู้สมคัรอิสระ 

22 พันต ารวจเอกขจรศักดิ์ โกษะโยธนิ 461 ผู้สมคัรอิสระ 

23 นายกฤษณ์ สรุิยผล 273 ผู้สมคัรอิสระ 

24 นายวิทยา จังกอบพัฒนา 266 ผู้สมคัรอิสระ 

25 นางสาวรวิวรรณ สุทธวิรีสรรค ์ 112 ผู้สมคัรอิสระ 
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แผนภาพที่ 7.10 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเม่ือวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 คะแนนรวมของคู่แข่งขัน
หลักอันดับที่ 1 และ 2 คือ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ (1,256,349 คะแนน) และ  
พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ พรรคเพ่ือไทย (1,077,899 คะแนน) รวมแล้วได้ 2,334,248 คะแนน ส่วน
อันดับ 3 คือ พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ ได้ 166,582 คะแนน ส่วนกลุ่มคะแนนปาน
กลาง (อันดับที่ 4-5) คือ อันดับที่ 4 นายสุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ (78,825 คะแนน) และอันดับที่ 5 
นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ (28,640 คะแนน) รวมแล้วได้ 107,465 คะแนน ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนหลัก
พันลงไป (อันดับที่ 6-25) รวมแล้วได้ 22,595 คะแนน 
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7.2 การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 
กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาแล้ว 8 ครั้ง เริ่มจากการเลือกตั้งสมาชิก

สภากรุงเทพมหานครครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 จ านวน ส.ก. 41 คน กรุงเทพมหานครมีเขต
การปกครองออกเป็น 24 เขต แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งจ านวน 9 เขตเลือกตั้ง มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 13.86 

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 จ านวน ส.ก. 
54 คน กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองออกเป็น 24 เขต แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งจ านวน 24 เขตเลือกตั้ง มีผู้
ไปใช้สิทธิร้อยละ 34.66  

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 จ านวน ส.ก. 57 
คน กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองออกเป็น 36 เขต แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งจ านวน 57 เขตเลือกตั้ง มีผู้ไปใช้
สิทธิร้อยละ 35.77  

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2537 จ านวน ส.ก. 55 คน 
กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองออกเป็น 38 เขต แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งจ านวน 55 เขตเลือกตั้ง มีผู้ไปใช้สิทธิ
ร้อยละ 21.29  

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 จ านวน ส.ก. 60 
คน กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งจ านวน 60 เขตเลือกตั้ง มีผู้ไปใช้
สิทธิร้อยละ 30.43  

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 จ านวน ส.ก. 61 
คน กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งจ านวน 61 เขตเลือกตั้ง มีผู้ไปใช้
สิทธิร้อยละ 35.53  

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จ านวน ส.ก. 57 
คน กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งจ านวน 57 เขตเลือกตั้ง มีผู้ไปใช้
สิทธิร้อยละ 41.94  

และการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จ านวน ส.ก. 
61 คน กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งจ านวน 61 เขตเลือกตั้ง มีผู้
ไปใช้สิทธิร้อยละ 41.14 

ส าหรับข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง คือ 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ ไปจนถึงข้อมูลอ่ืน ๆ อย่างจ านวนผู้ที่เลือกลงคะแนนและผู้
ที่ไม่ลงคะแนน สามารถดูได้จากตารางที่ 7.15 
 
ตารางท่ี 7.15 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ครั้ง
ที ่

วันท่ี 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

มาแสดงตนใช้สิทธิ 

ลงคะแนน 
ไม่

ลงคะแนน 
บัตรเสีย 

จ านวนเขตการ
ปกครองที่ 
กทม. มีใน
ขณะนั้น 

จ านวน 
ส.ก. จ านวน ร้อยละ 

1 10 ส.ค. 2518 1,921,701 266,266 13.86 N/A N/A 17,683 24 41 

2 14 พ.ย. 2528 2,820,629 977,665 34.66 975,374 2,291 64,375 24 54 

3 7 ม.ค. 2533 3,183,511 1,138,771 35.77 1,138,388 383 37,899 36 57 
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ครั้ง
ที ่

วันท่ี 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

มาแสดงตนใช้สิทธิ 

ลงคะแนน 
ไม่

ลงคะแนน 
บัตรเสีย 

จ านวนเขตการ
ปกครองที่ 
กทม. มีใน
ขณะนั้น 

จ านวน 
ส.ก. จ านวน ร้อยละ 

4 6 มี.ค. 2537 3,372,090 718,042 21.29 717,621 421 45,140 38 55 

5 26 เม.ย. 2541 3,707,835 1,128,392 30.43 1,127,913 479 58,319 50 60 

6 16 มิ.ย. 2545 3,918,639 1,392,425 35.53 1,391,575 850 61,674 50 61 

7 23 ก.ค. 2549 3,996,881 1,676,234 41.94 1,547,174 129,060 38,671 50 57 

8 29 ส.ค. 2553 4,139,075 1,702,845 41.14 1,597,784 105,061 69,669 50 61 

ที่มา : พ.ศ. 2518-2549 จาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html 
พ.ศ. 2553 จาก https://www.ryt9.com/s/prg/973340 (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความสนใจของประชาชนกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครนั้นมีค่อนข้างน้อย พิจารณาจากผู้มาแสดงตนใช้สิทธิในการเลือกตั้งที่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ทุกครั้ง 

ส าหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งแต่ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 
ถึงครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 รวมถึงการเลือกตั้งซ่อมแต่ละครั้ง สามารถดูในตารางที่ 7.16 ถึง
ตารางที่ 7.39 (หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนใหญ่น ามาจากเอกสารของ ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และเว็บไซต์สภา
กรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก https://bmc.go.th/former-members/ ส่วนช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง 
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหา
นคร และเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร หรืออาจเนื่องจากเอกสารต้นทางที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของส านักงาน
ปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น) 
 
ตารางท่ี 7.16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขต 1 (ดุสิต) นายวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ ์   

นายสมชาย ชูประดิษฐ์   

นายพิชัย มาลัยวงษ ์   

นายประจวบ หนุนภักด ี   

เขต 2 (พญาไท) นายสานิ ขันทอง   
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายแพทย์พิทยา หาญเกษม   

นายสรศิลป์ อภิวาท   

นายสมชาย นพพวง   

พ.ต.ต.เชาวลติ สิงห์เจริญ   

เขต 3 (พระโขนง หนองจอก 
ลาดกระบัง) 

นายสมศักดิ์ นิชู   

นายวิบูล ส าเร็จวาณิชย ์   

นายชาลี คุรสุวัสดิ ์   

นายสรวง อักษรานุเคราะห ์   

นายชวลิต โอสถานเุคราะห ์   

เขต 4 (บางเขน ห้วยขวาง บาง
กะปิ มีนบุรี) 

เรือโทยูเนยีน แพทย์ประทุม   

นายสุวรรณ แดงบัว   

นายธงชัย หงษ์อ่อน   

นายประเสริฐ พุฒตาลศร ี   

นายสมชัย ชินะผา   

เขต 5 (ยานนาวา ปทุมวัน) นายเจียม สุคัมภีรานนท์   

นายพูนสวัสดิ์ บุลยเลิศ   

นายสนิท รัศมเีจรญิ   

นางสุมน ไชยพร   

นายมานพ ธนสุกาญจน ์   

เขต 6 (พระนคร ป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก) 

นายอนันต์ สิงหมงคลเขต   

นายศุภวัฒน์ เกษตรทัต   

นายไพโรจน์ ประเสริฐ   
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายพงษ์ศักดิ์ ปัณยาชีวะ   

นายสมเจตน์ ชวนชาต ิ   

เขต 7 (ธนบุรี คลองสาน 
ราษฎร์บรูณะ) 

นายมาโนช เรืองปราชญ ์   

นายฤชา เกษมรัชดารักษ์   

นายทวี ไกรคุปต ์   

น.พ.ไศล สุขพันธ์โพธาราม   

เขต 8 (บางกอกน้อย บางกอก
ใหญ่ ตลิ่งชัน) 

นายวรรณชัย คันธวงษ์   

นายกิติ กิติสิน   

นายสมมาตร วงศ์ช่างหล่อ   

นายสมศักดิ์ จันทนฤกษ์   

นายอัมพร ตั้งตรงจิตร   

เขต 9 (บางขุนเทียน หนอง
แขม ภาษีเจรญิ) 

นายเสง่ียม นาควัชระ   

นายแสวง สมบรูณผ์ล   

นายบรรเทิง สินส่ง   

ที่มา : ปรับปรุงจาก สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก https://bmc.go.th/former-members/ (เข้าถึง
เมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
หมายเหตุ : ช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงานปกครอง
และทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร (http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html) และ
เว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร (https://bmc.go.th/former-members/) หรือเอกสารต้นทางที่ลงไว้ใน
เว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น 
 
ตารางท่ี 7.17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

สัมพันธวงศ์ นายมหินทร์ ตันบญุเพิ่ม 4,302 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกอกใหญ่ นายวีระพันธ์  
คงสวัสดิเ์กียรต ิ

7,037 พรรคประชาธิปัตย ์  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ตลิ่งชัน พล.ต.ต.สถิตย์ วิรยศิร ิ 6,415 พรรคประชาธิปัตย ์  

พระนคร นายยรรยง คูเกษมกิจ 7,541 พรรคประชาธิปัตย ์  

หนองแขม นายแสวง ฤกษ์จรัล 6,208 พรรคมวลชน พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 23 (4 ) 
ประกอบกับมาตรา 16 (7) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 520/2531 ลงวันที่ 
23 กันยายน 2531 และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนอง
แขม ขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2531 ในวันที่ 11 
ธันวาคม 2531 ผลปรากฏว่า นายเนาวรัตน์ อยู่บ ารุง 
สังกัดพรรคมวลชน ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม แทนในต าแหน่ง
ที่ว่าง 

ลาดกระบัง นายอุดม วงศ์อุไร 8,536 พรรคประชากรไทย  

มีนบุร ี นายเฉลมิ บ ารุง 3,151 อิสระ  

บางรัก นายประสาน  
หวังรัตนปราณ ี

5,343 พรรคประชาธิปัตย ์  

ป้อมปราบศัตรู
พ่าย 

นายไพโรจน์ ประเสริฐ 5,763 พรรคประชาธิปัตย ์ ด ารงต าแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2528 – 24 พฤศจิกายน 2530 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
2528 

ปทุมวัน นายองอาจ  
คล้ามไพบูลย ์

6,526 พรรคประชาธิปัตย ์  

ภาษีเจรญิ นายสุธา ชันแสง 13,878 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายจ าลอง เลยีบใบ 13,393 พรรคประชากรไทย  

ราษฎรณ์บูรณะ นางมะลิ วรรณศริิกุล 14,124 กลุ่มพัฒนาราษฎร์
บูรณะ 

 

หนองจอก นายไพฑูรย์  
อิสระเสรีพงษ ์

6,320 กลุ่มกรุงเทพ
ก้าวหน้า 

 

คลองสาน นายสมบตัิ วิอังศุธร 8,553 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางขุนเทียน นายเทอดศักดิ์ ศลิปเดช 11,784 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายญาณเดช ทองสิมา 9,987 พรรคประชาธิปัตย ์ ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
หนึ่ง ระหว่างวันที่  25 พฤศจิกายน 2530 – 25 
พฤศจิกายน 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2530 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ห้วยขวาง นายสมบตัิ  
พงศ์บุญคุ้มลาภ 

14,777 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายธงชัย นุ่มแจ่ม 13,358 พรรคประชาธิปัตย ์  

ยานนาวา นายสมชาย สุขทวี 27,110 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายสุกิจ กองธรนินทร ์ 26,481 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายภิญโญ  
บุณยรตัพันธ์ุ 

26,016 พรรคประชาธิปัตย ์ ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
สอง ระหว่างวันที่  25 พฤศจิกายน 2528 – 24 
พฤศจิกายน 2530 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2528 และเมื่อครบวาระ 2 ปีแล้ว 
ก็ได้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
คนที่สอง ต่ออีก ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 
–  2 4  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 3 2  ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2530 

นายสมเกียรติ  
ฉันทวานิช 

24,978 พรรคประชาธิปัตย ์  

เขตธนบุร ี นายสมพงษ์ สู่ศภุอรรถ 13,523 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายกิตติ ปณิฑดิษ 13,359 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายสุชิน พึ่งธรรม 12,706 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกอกน้อย น.อ.สมชาย  
ศิลปบรรเลง 

17,660 พรรคประชากรไทย  

พล.ต.จินดา เจรญิมติร 16,392 พรรคประชากรไทย  

นายสิชฌน์ ชัฏสุวรรณ 15,399 พรรคประชากรไทย  

พญาไท นายวิชัย  
แสงกาญจนวนิช 

13,179 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายวรวงศ์ อมาตยกลุ 13,167 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายสุทิน บุญอยู ่ 12,718 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายพิพัฒน์ พิชิตพล 11,838 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกะปิ นายธรรมรัตน์  
นาคสุรยิะ 

32,557 กลุ่มรวมพลัง  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

นายศราวุฒิ ปฤชาบุตร 30,257 กลุ่มรวมพลัง  

นายภมร สุวรรณโรจน ์ 30,081 กลุ่มรวมพลัง  

นายซาฟีอี  
อรุณพูลทรัพย ์

29,908 กลุ่มรวมพลัง  

พระโขนง นายสุวรรณ แดงบัว 40,612 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายวินัย รุ่งแสง 39,357 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายประทีบ  
วัชรโชคเกษม 

35,920 พรรคประชาธิปัตย ์  

จ.ส.อ.บุญมี จันทร์เฉลี่ย 34,047 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายประวิทย์ รจุิรวงศ ์ 33,244 พรรคประชาธิปัตย ์ ด ารงต าแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 – 24 พฤศจิกายน 2532 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 ธันวาคม 
2530 

นายอนันต์ พงษ์ตานี 32,738 พรรคประชาธิปัตย ์  

ดุสิต พล.ต.ต.สถาพร  
วิมุตตานนท์ 

24,418 พรรคประชาธิปัตย ์ ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
หนึ่ง ระหว่างวันที่  25 พฤศจิกายน 2528 – 24 
พฤศจิกายน 2530 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2528 

นายมนู วณิชชานนท์ 23,959 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายโสรส  
ขจรประศาสน ์

22,707 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายโชคดี ยืนยงสวสัดิ ์ 22,156 พรรคประชาธิปัตย ์  

นายวศิน อรุณเกษร 21,998 พรรคประชาธิปัตย ์  

พล.ต.บลุฤทธิ์  
เนียมทันต ์

21,952 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางเขน พล.อ.เสฐยีร ศิริวโิรจน ์ 27,784 กลุ่มรวมพลัง ถึงแก่กรรม เมื่อวันที ่4 มีนาคม 2531 

นางสาวไพบูลย์  
นุชนนท์ 

22,964 กลุ่มรวมพลัง  

นายฉัตรชัย วรนาวิน 26,371 กลุ่มรวมพลัง  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

นายประเสริฐ  
นาสมพันธ ์

26,152 กลุ่มรวมพลัง  

จ.ส.ท.ประจักษ์  
แจ้งอรุณ 

25,535 กลุ่มรวมพลัง พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
วันที่ 19 ธันวาคม 2529 เนื่องจากสมาชิกภาพสิ้นสุด
ลง ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตาม
ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 532/2528 ลงวันที่ 19 
ธันวาคม 2528 และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 
ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531 ในวันที่ 
12 มิถุนายน 2531 ผลปรากฏว่า นางกัลยา บ ารุงผล 
สังกัดพรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตบางเขต แทนในต าแหน่งที่ว่าง 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.18 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

บางเขน นายสุเทพ อัตถากร  พรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต
บางเขน แทนในต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากพลเอก
เสฐียร ศิริวิโรจน์ ถึงแก่กรรม จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต
บางเขน ขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2531 ในวันที่ 
22 พฤษภาคม 2531 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
หมายเหตุ : ช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงานปกครอง
และทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร (http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html) และ
เว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร (https://bmc.go.th/former-members/) หรือเอกสารต้นทางที่ลงไว้ใน
เว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น 
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ตารางท่ี 7.19 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2531 
เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน

เสียง 
สังกัด หมายเหต ุ

บางเขน นางกัลยา บ ารุงผล  พรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต
บางเขน แทนในต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก จ่าสิบโท
ประจักษ์ แจ้งอรุณ พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
หมายเหตุ : ช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงานปกครอง
และทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร (http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html) และ
เว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร (https://bmc.go.th/former-members/) หรือเอกสารต้นทางที่ลงไว้ใน
เว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น 
 
ตารางท่ี 7.20 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2531 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

หนองแขม นายเนาวรตัน์ อยู่บ ารุง  พรรคมวลชน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต
หนองแขม แทนในต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นางแสวง 
ฤกษ์จรัล พ้นจากต าแหน่ง และได้มีพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต
หนองแขม ขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2531 ใน
วันที่ 11 ธันวาคม 2531 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
หมายเหตุ : ช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงานปกครอง
และทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร (http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html) และ
เว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร (https://bmc.go.th/former-members/) หรือเอกสารต้นทางที่ลงไว้ใน
เว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น 
 
ตารางท่ี 7.21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

พระนคร นายแก้ว แห้วสันตต ิ 10,080 พรรคพลังธรรม  

ป้อมปราบศัตรู
พ่าย 

นายศิริ หวังบุญเกดิ 9,718 พรรคพลังธรรม  

ปทุมวัน นายประจวบ  
อึ๊งภากรณ ์

9,877 พรรคพลังธรรม  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

สัมพันธวงศ์ นางผุสดี วงศ์ก าแหง 3,779 พรรคพลังธรรม  

บางรัก นายสุธรรม นทีทอง 9,065 พรรคพลังธรรม  

คลองสาน นางชิงชัย  
บัณฑราภิวัตน ์

15,614 พรรคพลังธรรม  

บางกอกใหญ่ นายวีระพันธ์  
คงสวัสดิเ์กียรต ิ

13,200 พรรคพลังธรรม  

ตลิ่งชัน นายสวัสดิ์  
สุรชัยสิขวิทย ์

11,111 พรรคพลังธรรม  

หนองจอก นายไพฑูรย์  
อิสระเสรีพงษ ์

10,388 พรรคประชาธิปัตย ์ ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
สอง ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2533 – 17 มกราคม 
2535 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2533 

มีนบุร ี นายสิริ ประเสริฐกรรณ 9,227 พรรคประชากรไทย  

ลาดกระบัง นางยุพา ไชยกุลงามด ี 7,516 พรรคพลังธรรม  

หนองแขม นายแดง พันธ์เตี้ย 7,024 พรรคพลังธรรม  

ลาดพร้าว นายธรรมรัตน์  
นาคสุรยิะ 

18,382 พรรคพลังธรรม ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
หนึ่ง ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2533 – 17 มกราคม 
2535 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2533 

บึงกุ่ม นายบรรจง โซ๊ะมณ ี 19,128 พรรคพลังธรรม  

บางพลัด นางเอี่ยม อร่ามรักษ์ 18,818 พรรคพลังธรรม  

บางขุนเทียน นายสุรชัย ม่วงศริ ิ 8,213 พรรคประชากรไทย  

ราชเทว ี นายไกรพล บรรเลง 11,205 พรรคพลังธรรม  

ยานนาวา นางสาวทัศนีย์  
นันทภูษา 

10,209 พรรคพลังธรรม  

บางคอแหลม นายบุญส่ง  
ศุภวัชรเสรีกุล 

12,816 พรรคพลังธรรม  

สาทร นายธวัชชัย ปิยนนทยา 14,093 พรรคพลังธรรม  

ภาษีเจรญิ (เขต 1) นายภูมิ ยุคธนพงศ์พันธ ์ 9,925 พรรคพลังธรรม  

ภาษีเจรญิ (เขต 2) นายสุธา ชันแสง 10,713 พรรคประชากรไทย ลาออก เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลงตามมาตรา 23 (3) 
แห่ งพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

ราษฎรณ์บูรณะ นางประทุม ฉิมน้อย 9,818 พรรคพลังธรรม  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

(เขต 1) 

ราษฎรณ์บูรณะ 
(เขต 2) 

นางดวงเรือน ทรงสกุล 6,648 พรรคพลังธรรม  

บางกอกน้อย (เขต 
1) 

นายสมมาตร  
วงศ์ข่างหล่อ 

8,631 พรรคพลังธรรม  

บางกอกน้อย (เขต 
2) 

นายชาติกล้า  
ประกอบผล 

8,473 พรรคพลังธรรม  

จอมทอง (เขต 1) นายอนุสรณ์ บุณยนิตย ์ 8,608 พรรคพลังธรรม ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2533 

จอมทอง (เขต 2) นายศิริ น่วมพิทักษ์ 5,375 พรรคพลังธรรม  

พญาไท (เขต 1) นายทรงศักดิ์ ช่ืนสนธิ ์ 8,720 พรรคพลังธรรม  

พญาไท (เขต 2) นายกวี ณ ล าปาง 9,344 พรรคพลังธรรม  

พระโขนง (เขต 1) นายสนชัย สริิสิงห 10,653 พรรคพลังธรรม  

พระโขนง (เขต 2) นายอิทธิ พินิจพรดิลก 7,366 พรรคพลังธรรม  

ประเวศ (เขต 1) นายประดิษฐ บัวน้ าจืด 6,441 อิสระ ลาออก เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลงตามมาตรา 23 (3) 
แห่ งพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

ประเวศ (เขต 2) นายอรรถ แพทยังกุล 9,325 พรรคพลังธรรม  

บางกะปิ (เขต 1) นายถาวร เตโชชัยวุฒ ิ 10,902 พรรคพลังธรรม  

บางกะปิ (เขต 2) นายซาฟีอี อรุณพลู
ทรัพย ์

17,098 พรรคพลังธรรม  

บางเขน (เขต 1) นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 7,849 พรรคประชากรไทย  

บางเขน (เขต 2) นายประเสริฐ สาระไชย 11,326 พรรคพลังธรรม  

ดอนเมือง (เขต 1) นายประเสริฐ  
นาสมพันธ ์

9,335 พรรคพลังธรรม ด ารงต าแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 18 มกราคม 2533 – 17 มกราคม 2535 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2533 และเมื่อครบวาระสองปีแล้ว ก็ได้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภากรุงเทพมหานครต่ออีก ระหว่างวันที่ 22 
มกราคม 2535 – 6 มกราคม 2537 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2535 

ดอนเมือง (เขต 2) นายทวี หอวัง 11,507 พรรคพลังธรรม  

จตุจักร (เขต 1) พ.อ.พิบูลย์ศักดิ์  
นาคีรักษ ์

11,378 พรรคพลังธรรม ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
สอง ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2535 – 6 มกราคม 
2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

มกราคม 2535 

จตุจักร (เขต 2) นางยุพดี  
วิภัติภูมปิระเทศ 

14,716 พรรคพลังธรรม  

ห้วยขวาง (เขต 1) ร.ต.นานติ ธุวานนท์ 11,330 พรรคพลังธรรม  

ห้วยขวาง (เขต 2) นายธนา ชีรวินิจ 12,031 พรรคพลังธรรม  

ห้วยขวาง (เขต 3) นายธวัชชัย สิทธิเวช 4,877 พรรคพลังธรรม  

ธนบุรี (เขต 1) นายวิรัตน์ พรรคชนกร 4,474 พรรคพลังธรรม  

ธนบุรี (เขต 2) นายมาโนช มสีันฐาน 8,515 พรรคพลังธรรม  

ธนบุรี (เขต 3) นายเอนก หุตังคบด ี 10,740 พรรคพลังธรรม  

ดุสิต (เขต 1) นายวิชาญ จิตรจ์ารัตน ์ 5,682 พรรคประชากรไทย  

ดุสิต (เขต 2) นายรุ่งเรือง พงศ์วรินทร ์ 4,912 พรรคพลังธรรม  

ดุสิต (เขต 3) นายวรรโณ  
ขอประเสริฐ 

4,875 พรรคพลังธรรม  

บางซื่อ (เขต 1) นางสงบ ติระกลุ 5,367 พรรคพลังธรรม  

บางซื่อ (เขต 2) พล.ต.ต.สถาพร  
วิมุตตานนท์ 

8,795 พรรคพลังธรรม ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
หนึ่ง ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2535 – 6 มกราคม 
2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 
มกราคม 2535 

บางซื่อ (เขต 3) นายศักดา จันทรเ์ทพ 4,107 พรรคพลังธรรม  

คลองเตย (เขต 1) นายสุนันท์ อ้ึงทรงธรรม 8,152 พรรคพลังธรรม  

คลองเตย (เขต 2) นายอาทร บุญมาเลิศ 9,468 พรรคพลังธรรม  

คลองเตย (เขต 3) นายอัคคี ศรีทราชัยกลุ 8,595 พรรคพลังธรรม  

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
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ตารางท่ี 7.22 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 
เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน

เสียง 
สังกัด หมายเหต ุ

จอมทอง (เขต 1) นายณรงค์  
ถนอมกุลบุตร 

 พรรคประชากรไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เขต
เลือกตั้งที่ 1 ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2533 ใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2533 เนื่องจาก นายอนุสรณ์ 
บุณยนิตย์ ถึงแก่กรรม 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
หมายเหตุ : ช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงานปกครอง
และทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร (http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html) และ
เว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร (https://bmc.go.th/former-members/) หรือเอกสารต้นทางที่ลงไว้ใน
เว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น 
 
ตารางท่ี 7.23 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ภาษีเจรญิ (เขต 2) นายโกวิทย์ ธารณา 12,525 พรรคมวลชน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เขต
เลือกตั้งที่ 2 ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2535 ใน
วันที่ 19 เมษายน 2535 เนื่องจาก นายสุธา ชันแสง 
ลาออก 

ประเวศ (เขต 1) เรือเอกวีระ จันทร์ศร ี 6,130 พรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ เขต
เลือกตั้งที่ 1 ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2535 ใน
วันที่ 19 เมษายน 2535 เนื่องจาก นายประดิษฐ บัว
น้ าจืด ลาออก 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html  และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.24 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2537 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

พระนคร นายแก้ว แห้วสันตต ิ 3,996 พรรคพลังธรรม  

ป้อมปราบศัตรู นายศิริ หวังบุญเกดิ 4,282 พรรคพลังธรรม  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

พ่าย 

ปทุมวัน นายประจวบ  
อึ๊งภากรณ ์

3,871 พรรคพลังธรรม  

สัมพันธวงศ์ นายอดุลย์ เลาหวรีนิตย ์ 4,304 พรรคพลังธรรม  

บางรัก นายสุธรรม นทีทอง 3,617 พรรคพลังธรรม ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
สอง ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2539 – 2 เมษายน 
2540 (ลาออกจากต าแหน่งรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร ก่อนครบวาระสองปี) 

คลองสาน นางสาวสายรุ้ง  
รอดเผือก 

5,444 อิสระ  

บางกอกใหญ่ นายวีระพันธ์  
คงสวัสดิเ์กียรต ิ

5,777 พรรคพลังธรรม ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
สอง ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2537 – 8 มีนาคม 
2539 

ตลิ่งชัน นายสวัสดิ์  
สุรชัยสิขวิทย ์

7,480 พรรคประชากรไทย  

หนองจอก นางสาวอารายา  
ทรัพย์สมาน 

12,045 พรรคประชากรไทย  

มีนบุร ี นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 18,353 พรรคประชาธิปัตย ์  

ลาดกระบัง นายวิสูตร  
ส าเรจ็วาณิชย ์

8,398 พรรคประชาธิปัตย ์ ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
หนึ่ง ทั้งสองวาระ คือ ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2537 
– 8 มีนาคม 2539 และวันที่ 3 เมษายน 2539 – 5 
มีนาคม 2541 ครบวาระสี่ปี  ตามอายุของสภา
กรุงเทพมหานคร 

หนองแขม นายเนาวรตัน์ อยู่บ ารุง 12,010 พรรคกิจสังคม  

ลาดพร้าว ว่าท่ีร้อยตรีปยิะวงศ์ 
เหมวุฒิ 

7,160 พรรคพลังธรรม  

บางขุนเทียน นายสุรชัย ม่วงศริ ิ 8,178 พรรคประชากรไทย  

ราชเทว ี นางผุสดี วงศ์ก าแหง 4,103 พรรคประชากรไทย  

ยานนาวา นายอมรเทพ  
เศตะพราหมณ ์

5,228 พรรคประชาธิปัตย ์  

สาทร นายเกียรติฟ้า  
เลาหะพรสวรรค ์

5,425 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางคอแหลม นายพงษ์พิสุทธ์ิ  
จินตโสภณ 

5,350 พรรคพลังธรรม  

บางพลัด นางสาวศุภวรรณ  
ยอดวิเศษ 

5,655 พรรคประชากรไทย  



113 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ห้วยขวาง นายประเดิมชัย  
บุญช่วยเหลือ 

3,971 พรรคพลังธรรม  

ประเวศ เรือเอกวีระ จันทร์ศร ี 6,169 พรรคพลังธรรม  

สวนหลวง นายอรรถ แพทยังกุล 4,070 พรรคพลังธรรม ด ารงต าแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 9 มีนาคม 2537 – 8 มีนาคม 2539 

บึงกุ่ม (เขต 1) นายสมพร ยินดีชัย 6,254 พรรคพลังธรรม  

บึงกุ่ม (เขต 2) นายศราวุฒิ ปฤชาบุตร 5,639 พรรคประชากรไทย ด ารงต าแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 3 เมษายน 2539 – 5 มีนาคม 2541 

บางกอกน้อย (เขต 
1) 

นายชนินทร์ รุ่งแสง 4,024 พรรคประชากรไทย  

บางกอกน้อย (เขต 
2) 

นายชาติกล้า  
ประกอบผล 

3,709 พรรคพลังธรรม  

ราษฎรณ์บูรณะ 
(เขต 1) 

นายรัศมี จันทร์กระจา่ง 5,967 พรรคประชากรไทย  

ราษฎรณ์บูรณะ 
(เขต 2) 

นายอริยะ รุกขพันธ ์ 3,388 พรรคประชากรไทย  

ธนบุรี (เขต 1) นายวิรัตน์ พรรคชนกร 4,643 พรรคพลังธรรม  

ธนบุรี (เขต 2) นายเอนก หุตังคบด ี 5,624 พรรคพลังธรรม  

จอมทอง (เขต 1) นายณรงค์  
ถนอมกุลบุตร 

5,415 พรรคประชากรไทย  

จอมทอง (เขต 2) นายสุทธิชัย  
วีรกุลสุนทร 

4,750 พรรคประชากรไทย  

พญาไท (เขต 1) นายกฤษนันท์  
เหลืองวัธนา 

2,600 พรรคพลังธรรม  

พญาไท (เขต 2) นายกวี ณ ล าปาง 1,899 พรรคพลังธรรม  

พระโขนง (เขต 1) นายสมชาย สัจจะ 4,059 พรรคประชาธิปัตย ์  

พระโขนง (เขต 2) พันต ารวจโทประสิทธ์ิ 
พุฒขาว 

4,184 พรรคกิจสังคม  

บางกะปิ (เขต 1) นายบ ารุง รัตนะ 5,938 พรรคประชากรไทย  

บางกะปิ (เขต 2) นายซาฟีอี  
อรุณพูลทรัพย ์

6,262 พรรคพลังธรรม  

บางเขน (เขต 1) นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 6,871 พรรคประชากรไทย  

บางเขน (เขต 2) นายสุรพงษ์ ชีวะพงษ์ 8,140 พรรคประชากรไทย  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ดอนเมือง (เขต 1) นายปรีชา  
เดชทองจันทร์ 

3,631 พรรคพลังธรรม  

ดอนเมือง (เขต 2) นางสมปอง  
โสภณดเิรกรตัน ์

6,651 พรรคประชากรไทย  

จตุจักร (เขต 1) พันเอกพิบูลย์ศักดิ์  
นาคีรักษ ์

3,397 พรรคพลังธรรม  

จตุจักร (เขต 2) นางยุพดี  
วิภัติภูมปิระเทศ 

4,383 พรรคพลังธรรม  

คลองเตย (เขต 1) นายสุนันท์ อ้ึงทรงธรรม 6,272 พรรคพลังธรรม  

คลองเตย (เขต 2) นายสามารถ มะลูลมี 4,296 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางซื่อ (เขต 1) นายวศิน อรุณเกษร 4,317 พรรคประชากรไทย  

บางซื่อ (เขต 2) นางจิณาภา  
ทรัพย์วิสุทธ์ิ 

5,627 พรรคประชากรไทย  

ดินแดง (เขต 1) นายประเสริฐศักดิ์  
ลิ่มทอง 

4,135 พรรคประชาธิปัตย ์  

ดินแดง (เขต 2) นายธนา ชีรวินิจ 4,163 พรรคพลังธรรม ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
สอง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2540 – 5 มีนาคม 
2541 

ดุสิต (เขต 1) นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย 3,299 พรรคประชากรไทย  

ดุสิต (เขต 2) ร้อยเอกปาน  
บุญใหญ่เอนก 

5,142 พรรคประชากรไทย  

ภาษีเจรญิ (เขต 1) นายสุธา นิตภิานนท ์ 5,497 พรรคกิจสังคม  

ภาษีเจรญิ (เขต 2) นายโกวิทย์ ธารณา 11,450 พรรคกิจสังคม ก ฤ ษ ฎี ก า ใ ห้ มี ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า
กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 2 ขึ้น
แทนในต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2538 ในวันที่  20 
สิงหาคม 2538 

ภาษีเจรญิ (เขต 3) นางนฤมล อังสนานุวุฒิ 7,054 พรรคกิจสังคม  

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
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ตารางท่ี 7.25 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2538 
เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน

เสียง 
สังกัด หมายเหต ุ

ภาษีเจรญิ (เขต 2) นายเพทาย จั่นเผื่อน 10,969 พรรคประชาธิปัตย ์ ก ฤ ษ ฎี ก า ใ ห้ มี ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า
กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 2 ขึ้น
แทนในต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2538 ในวันที่  20 
สิงหาคม 2538 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

มีนบุร ี นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 18,479 พรรคประชาธิปัตย ์ ลาออก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 สมาชิกภาพ
จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

บางกะปิ นายชัยวุฒิ  
จริยวิโรจน์สกลุ 

11,450 กลุ่มพลังไทย  

หลักสี ่ นางสาวอภิญญา  
สุนทรสาธติ 

6,341 กลุ่มพลังไทย  

สายไหม นายเดชา ยิ้มอ านวย 11,432 กลุ่มมดงาน  

ลาดพร้าว ว่าท่ีร้อยตรีชนัดพล  
เหมวุฒิ 

8,738 กลุ่มพลังไทย  

คันนายาว นางสาววิไล สมพันธ์ุ 7,023 กลุ่มพลังไทย ลาออก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2544 สมาชิกภาพจึง
สิ้นสุดลง ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

จตุจักร (เขต 1) พ.อ.พิบูลย์ศักดิ์  
นาคีรักษ ์

4,959 กลุ่มมดงาน  

จตุจักร (เขต 2) นายอภิชาติ หาล าเจียก 6,640 กลุ่มมดงาน ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
สอง ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2543 – 23 เมษายน 
2545 

ดอนเมือง นางสมปอง  
โสภณดเิรกรตัน ์

11,946 พรรคประชากรไทย  

บึงกุ่ม นายวินัย พุกรักษา 11,539 กลุ่มพลังไทย  

ราชเทว ี นางผุสดี วงศ์ก าแหง 4,850 พรรคประชากรไทย  

ลาดกระบัง นายวิสูตร  
ส าเรจ็วาณิชย ์

15,894 พรรคประชาธิปัตย ์ ด ารงต าแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2541 – 25 พฤษภาคม 2542 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

คลองสาน นางสาวสายรุ้ง  
บัณฑราภิวัตน ์

10,747 พรรคประชาธิปัตย ์  

ประเวศ นายกิตพล เชิดชูกิจกลุ 10,650 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางเขน (เขต 1) นายทนงศักดิ์  
วิสฤตาภา 

6,359 กลุ่มมดงาน  

บางเขน (เขต 2) นางสาวปราณี เช้ือเกต ุ 4,981 กลุ่มพลังไทย  

พระนคร นายแก้ว แห้วสันตต ิ 7,429 กลุ่มมดงาน  

คลองสามวา นายสุทิน ชูสงวน 11,997 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกอกน้อย (เขต 
1) 

นายชนินทร์ รุ่งแสง 4,376 พรรคประชากรไทย  

บางกอกน้อย (เขต 
2) 

นายชาติกล้า ประกอบ
ผล 

5,175 กลุ่มมดงาน  

บางบอน นายสุรชัย ม่วงศริ ิ 8,139 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางรัก นายพิพัฒน์  
ลาภปรารถนา 

4,183 พรรคประชาธิปัตย ์  

หนองแขม นายเนาวรตัน์ อยู่บ ารุง 13,357 พรรคมวลชน  

พญาไท นางวัจนา  
สุทัศน์ ณ อยุธยา 

5,346 กลุ่มมดงาน  

ทุ่งครุ นายโสภณ ขวัญบัว 4,624 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกอกใหญ่ นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ ์ 9,961 กลุ่มมดงาน  

พระโขนง นายสมชาย สัจจะ 10,857 พรรคประชาธิปัตย ์  

ห้วยขวาง นายประเดิมชัย  
บุญช่วยเหลือ 

8,045 กลุ่มมดงาน ด ารงต าแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2543 – 25 เมษายน 2545 

สาทร นายธวัชชัย ปิยนนทยา 10,558 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางคอแหลม นางพงษ์พิสุทธ์ิ  
จินตโสภณ 

11,173 กลุ่มพลังไทย  

ราษฎร์บรูณะ นายไสว โชติกะสภุา 5,998 พรรคประชาธิปัตย ์  

ทวีวัฒนา นายสุไหง แสวงสุข 6,597 พรรคประชาธิปัตย ์  

ภาษีเจรญิ นายสุธา นิตภิานนท ์ 16,250 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางนา นายค ารณ บ ารุงรักษ ์ 7,195 กลุ่มพลังไทย  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

วัฒนา นายสามารถ มะลูลมี 10,253 พรรคประชาธิปัตย ์  

คลองเตย (เขต 1) นายสุนันท์ อ้ึงทรงธรรม 7,770 กลุ่มมดงาน  

คลองเตย (เขต 2) ว่าท่ี ร.ต.วิทวัส  
ต. แสงจันทร ์

2,699 กลุ่มมดงาน  

ดินแดง (เขต 1) นายประเสริฐศักดิ์  
ลิ่มทอง 

7,109 พรรคประชาธิปัตย ์  

ดินแดง (เขต 2) นายธนา ชีรวินิจ 7,170 พรรคประชาธิปัตย ์  

ดุสิต (เขต 1) นายณัฏฐพล กรรณสูต 2,274 พรรคประชาธิปัตย ์ ลาออก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 สมาชิกภาพ
จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

ดุสิต (เขต 2) นายสุพัฒน์ ชลิตานนท ์ 3,822 กลุ่มมดงาน  

จอมทอง (เขต 1) นายธวัชชัย ทองสิมา 7,364 กลุ่มมดงาน  

จอมทอง (เขต 2) นายสุทธิชัย  
วีรกุลสุนทร 

8,175 กลุ่มมดงาน  

บางซื่อ (เขต 1) นางจิณาภา  
ทรัพย์วิสุทธ์ิ 

5,952 กลุ่มมดงาน ลาออก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 สมาชิกภาพ
จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

บางซื่อ (เขต 2) นายสมพงษ์  
เก่งรุ่งเรืองชัย 

6,736 กลุ่มมดงาน  

หนองจอก นายไพฑูรย์  
อิสระเสรีพงษ ์

18,915 กลุ่มบ้านมติรภาพ  

ธนบุรี (เขต 1) นายสมชาย  
เอี่ยมมงคลสกลุ 

7,328 กลุ่มมดงาน  

ธนบุรี (เขต 2) นายเอนก หุตังคบด ี 7,741 กลุ่มมดงาน ลาออก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 สมาชิกภาพ
จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

ป้อมปราบศัตรู
พ่าย 

นายศิริ หวังบุญเกดิ 6,013 กลุ่มพลังไทย ลาออก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 สมาชิกภาพ
จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

ปทุมวัน นายประจวบ  
อึ๊งภากรณ ์

5,026 กลุ่มพลังไทย ลาออก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 สมาชิกภาพ
จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

บางขุนเทียน นายพยงค์ ช้างเจริญ 7,995 กลุ่มพัฒนาบางขุน
เทียน 

 

สัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ ์ 4,847 พรรคประชาธิปัตย ์  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

บางพลัด นางสาวศุภวรรณ  
ยอดวิเศษ 

8,533 กลุ่มมดงาน ลาออก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 สมาชิกภาพ
จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

บางแค (เขต 1) นายเจือ พงษ์หิรัญ 5,548 พรรคประชาธิปัตย ์ ลาออก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 สมาชิกภาพ
จึงสิ้นสุดลง ตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

บางแค (เขต 2) นายเพทาย จั่นเผื่อน 8,322 พรรคประชาธิปัตย ์  

ตลิ่งชัน นายสกุล โตโสภณ 7,081 พรรคประชาธิปัตย ์  

สะพานสูง นายประสิทธ์ิ 
มะหะหมัด 

6,104 กลุ่มพลังไทย  

วังทองหลาง นายบ ารุง รัตนะ 8,530 กลุ่มพลังไทย ด ารงต าแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
หนึ่ง ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2543 – 23 เมษายน 
2545 

ยานนาวา นายอมรเทพ  
เศตะพราหมณ ์

9,824 พรรคประชาธิปัตย ์  

สวนหลวง นางนฤมล รัตนาภิบาล 8,131 กลุ่มมดงาน  

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.27 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ดุสิต (เขต 1) นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย 2,600 พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 
เนื่องจาก นายณัฎฐพล กรรณสูต ลาออก 

บางซื่อ (เขต 1) นางสาวพรพิมล คงอุดม 6,275 อิสระ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 
เนื่องจาก นางจิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์ ลาออก 

บางแค (เขต 1) นายสมเกียรติ  
ลิ้มเลิศวส ุ

4,874 พรรคประชาธิปัตย ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 
เนื่องจาก นายเจือ พงษ์หิรัญ 
ลาออก 

ธนบุรี (เขต 2) นายวิชัย หุงตังคบด ี 6,887 พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 
เนื่องจาก นายเอนก หุตังคบดี ลาออก 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

บางพลัด นายทวีศักดิ์ กมลเวชช 7,969 พรรคประชากรไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 
เนื่องจาก นางสาวศุภวรรณ ยอดวิเศษ ลาออก 

ป้อมปราบศัตรู
พ่าย 

นางเจิมมาศ จึงเลิศศริ ิ 5,046 พรรคประชาธิปัตย ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 
เนื่องจาก นายศิริ หวังบุญเกิด ลาออก 

ปทุมวัน นางสาวอรอนงค์  
กาญจนศักดิ ์

4,615 พรรคประชาธิปัตย ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 
เนื่องจาก นายประจวบ อึ๊งภากรณ์ ลาออก 

มีนบุร ี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ 11,314 พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 
เนื่องจาก นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ลาออก 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.28 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

คันนายาว นายพลภมูิ  
วิภัติภูมปิระเทศ 

6,511 พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2544 
เนื่องจาก นางสาววิไล สมพันธุ์ ลาออก 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

พระนคร นายแก้ว แห้วสันตต ิ 12,944 พรรคประชาธิปัตย ์  

คลองสาน นางสาวสายรุ้ง ปิ่นโมรา 12,048 พรรคประชาธิปัตย ์  

คลองสามวา นายวิรัช อินช่วย 11,053 พรรคประชาธิปัตย ์  

คลองเตย นายสุนันท์ อ้ึงทรงธรรม 10,868 พรรคไทยรักไทย  

คันนายาว นายพลภมูิ  
วิภัติภูมปิระเทศ 

10,783 พรรคไทยรักไทย  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ตลิ่งชัน นายสกุล โตโสภณ 9,919 พรรคประชาธิปัตย ์  

ทวีวัฒนา นายสุไหง แสวงสุข 8,870 พรรคประชาธิปัตย ์  

ทุ่งครุ นายโสภณ ขวัญบัว 10,111 พรรคประชาธิปัตย ์ ลาออกป ีพ.ศ. 2548 

บางกะปิ นายชัยวุฒิ  
จริยวิโรจน์สกลุ 

13,331 พรรคไทยรักไทย  

บางคอแหลม นายพงษ์พิสุทธ์ิ  
จินตโสภณ 

14,684 พรรคไทยรักไทย ลาออกป ีพ.ศ. 2548 

บางนา นายค ารณ บ ารุงรักษ ์ 10,996 พรรคไทยรักไทย  

บางกอกใหญ่ นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ ์ 16,003 พรรคประชาธิปัตย ์ ลาออกป ีพ.ศ. 2548 

บางขุนเทียน นายพยงค์ ช้างเจริญ 13,370 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางบอน นายประพันธ์ ม่วงศิร ิ 9,586 พรรคไทยรักไทย  

บางพลัด นายจักรพันธ์ พรนิมิตร 11,337 พรรคประชาธิปัตย ์ ลาออกป ีพ.ศ. 2548 

บางรัก นายพิพัฒน์  
ลาภปรารถนา 

9,536 พรรคประชาธิปัตย ์  

บึงกุ่ม นายวินัย พุกรักษา 15,793 พรรคไทยรักไทย  

ปทุมวัน นางสาวอรอนงค์  
กาญจนศักดิ ์

9,750 พรรคประชาธิปัตย ์  

ประเวศ นายกิตพล เชิดชูกิจกลุ 21,077 พรรคประชาธิปัตย ์  

ป้อมปราบศัตรู
พ่าย 

นางเจิมมาศ จึงเลิศศริ ิ 11,267 พรรคประชาธิปัตย ์ ลาออกป ีพ.ศ. 2548 

พญาไท นายกวี ณ ล าปาง 6,755 พรรคไทยรักไทย  

พระโขนง นายสมชาย สัจจะ 11,741 พรรคไทยรักไทย  

ภาษีเจรญิ นายสุธา นิตภิานนท ์ 21,497 พรรคประชาธิปัตย ์  

มีนบุร ี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ 13,278 พรรคไทยรักไทย  

ยานนาวา นายอมรเทพ  
เศตะพราหมณ ์

12,478 พรรคประชาธิปัตย ์  

ราชเทว ี นางผุสดี วงศ์ก าแหง 7,532 พรรคประชาธิปัตย ์  

ราษฎร์บรูณะ นายไสว โชติกะสภุา 9,909 พรรคประชาธิปัตย ์  

ลาดกระบัง นายวิสูตร  
ส าเรจ็วาณิชย ์

14,270 พรรคไทยรักไทย  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ลาดพร้าว นางสาวบุณฑริกา 
ประสงคด์ ี

9,491 พรรคไทยรักไทย  

วังทองหลาง นายภักดีหาญส์  
หิมะทองค า 

13,130 พรรคไทยรักไทย  

วัฒนา นายสามารถ มะลูลมี 12,492 พรรคประชาธิปัตย ์ ลาออก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 เพื่อลงสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

สะพานสูง นายประสิทธ์ิ 
มะหะหมัด 

9,518 พรรคไทยรักไทย  

สาทร นายธวัชชัย ปิยนนทยา 13,865 พรรคประชาธิปัตย ์  

สัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ ์ 6,180 พรรคประชาธิปัตย ์  

สวนหลวง นายณัชวุฒ หมัดนรุักษ ์ 11,420 พรรคประชาธิปัตย ์  

หนองจอก นายไพฑูรย์  
อิสระเสรีพงษ ์

14,365 พรรคไทยรักไทย  

หนองแขม นายเนาวรตัน์ อยู่บ ารุง 16,113 พรรคประชากรไทย  

หลักสี ่ นางสาวอภิญญา  
สุนทรสาธติ 

11,022 พรรคไทยรักไทย  

ห้วยขวาง นายประเดิมชัย  
บุญช่วยเหลือ 

12,689 พรรคประชาธิปัตย ์  

จตุจักร (เขต 1) นายประพนธ์ เนตรรังษ ี 7,414 พรรคไทยรักไทย  

จตุจักร (เขต 2) นายอภิชาติ หาล าเจียก 9,120 พรรคไทยรักไทย ลาออกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 เพื่อลงสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

ธนบุรี (เขต 1) นายสมชาย  
เอี่ยมมงคลสกลุ 

14,234 กลุ่มมดงาน  

ธนบุรี (เขต 2) นายวิชัย หุงตังคบด ี 8,326 พรรคไทยรักไทย  

จอมทอง (เขต 1) นายธวัชชัย ทองสิมา 7,482 กลุ่มมดงาน  

จอมทอง (เขต 2) นายสุทธิชัย  
วีรกุลสุนทร 

11,884 พรรคไทยรักไทย  

สายไหม (เขต 1) นายเดชา ยิ้มอ านวย 9,074 พรรคไทยรักไทย ลาออกป ีพ.ศ. 2548 

สายไหม (เขต 2) นายฉมาดล หงสกลุ 8,632 พรรคชาติพัฒนา  

ดินแดง (เขต 1) นายชูพงษ์ เพชรทัต 9,402 พรรคไทยรักไทย ถึงแก่กรรม เมื่อวันที ่27 ตุลาคม 2547 

ดินแดง (เขต 2) นายธนา ชีรวินิจ 11,265 พรรคประชาธิปัตย์ื ด ารงต าแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 24 มิถุนายน 2547 – 15 มิถุนายน 2549 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ดุสิต (เขต 1) นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย 5,115 พรรคไทยรักไทย  

ดุสิต (เขต 2) นายสุพัฒน์ ชลิตานนท ์ 5,331 พรรคประชาธืิปัตย ์  

บางกอกน้อย (เขต 
1) 

นายชนินทร์ รุ่งแสง 8,588 พรรคประชากรไทย  

บางกอกน้อย (เขต 
2) 

นายนภาพล จรีะกลุ 7,735 พรรคประชาธิปัตย ์  

ดอนเมือง (เขต 1) นายการณุ โหสกลุ 8,673 พรรคชาตไิทย ลาออกป ีพ.ศ. 2548 

ดอนเมือง (เขต 2) นางสมปอง  
โสภณดเิรกรตัน ์

10,347 พรรคชาตไิทย  

บางเขน (เขต 1) นายฐิติโชค  
กาญจนภักด ี

8,966 พรรคไทยรักไทย ลาออกป ีพ.ศ. 2548 

บางเขน (เขต 2) นางสาวปราณี เช้ือเกต ุ 8,947 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางแค (เขต 1) นายสุพิน คล้ายนก 9,838 อิสระ  

บางแค (เขต 2) นายเพทาย จั่นเผื่อน 9,407 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางซื่อ (เขต 1) นางสาวพรพิมล คงอุดม 9,084 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางซื่อ (เขต 2) นายสมพงษ์  
เก่งรุ่งเรืองชัย 

9,431 พรรคไทยรักไทย  

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.30 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2548 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ดินแดง (เขต 1) นางอนงค์ เพชรทัต 11,450 พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ ว่ า ง เมื่ อวันที่  9 มกราคม 2548 
เนื่องจาก นายชูพงษ์ เพชรทัต ถึงแก่กรรม 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
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ตารางท่ี 7.31 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2548 
เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน

เสียง 
สังกัด หมายเหต ุ

บางเขน (เขต 1) นายสายันต์  
จันทร์เหมือนเผือก 

9,522 พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2548 เนื่องจาก 
นายฐิติโชค กาญจนภักดี ลาออก 

ป้อมปราบศัตรู
พ่าย 

นายเอก จึงเลิศศริ ิ 10,292 พรรคประชาธิปัตย ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2548 เนื่องจาก 
นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ลาออก 

บางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร 15,322 พรรคประชาธิปัตย ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2548 เนื่องจาก 
นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ ลาออก 

ดอนเมือง (เขต 1) นางรัชดาวรรณ โหสกุล 10,919 พรรคชาตไิทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2548 เนื่องจาก 
นายการุณ โหสกุล ลาออก 

บางพลัด นายทวีศักดิ์ กมลเวชช 14,788 พรรคประชาธิปัตย ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2548 เนื่องจาก 
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ลาออก 

บางคอแหลม นายอภิมุข ฉันทวานิช 17,083 พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2548 เนื่องจาก 
นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ ลาออก 

สายไหม (เขต 1) นายษุภมน หงสกลุ  
หุตะสิงห ์

10,121 พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2548 เนื่องจาก 
นายเดชา ยิ้มอ านวย ลาออก 

ทุ่งครุ นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ ์ 12,378 พรรคประชาธิปัตย ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2548 เนื่องจาก 
นายโสภณ ขวัญบัว ลาออก 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.32 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

พระนคร นายแก้ว แห้วสันตต ิ 13,352 พรรคประชาธิปัตย ์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที ่12 มีนาคม 2550 

ป้อมปราบศัตรู
พ่าย 

นายเอก จึงเลิศศริ ิ 10,900 พรรคประชาธิปัตย ์  

ปทุมวัน นางเมธาวี ธารด ารงค์ 9,607 พรรคประชาธิปัตย ์  

สัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ ์ 7,554 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางรัก นายพิพัฒน์  10,482 พรรคประชาธิปัตย ์  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ลาภปรารถนา 

คลองสาน นางสาวสายรุ้ง ป่ินโมรา 17,062 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร 14,557 พรรคประชาธิปัตย ์  

ตลิ่งชัน พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง 15,558 พรรคไทยรักไทย  

หนองจอก นายไพฑูรย์  
อิสระเสรีพงษ ์

21,763 พรรคไทยรักไทย  

มีนบุร ี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ 19,452 พรรคไทยรักไทย  

ลาดกระบัง นายวิสูตร  
ส าเรจ็วาณิชย ์

17,034 พรรคไทยรักไทย  

หนองแขม นายเนาวรตัน์ อยู่บ ารุง 17,981 กลุ่มพัฒนาหนอง
แขม 

 

ลาดพร้าว นายกษิดิ์เดช ชุติมันต ์ 15,423 พรรคประชาธิปัตย ์  

พญาไท นายพีรพล กนกวลัย 8,790 พรรคประชาธิปัตย ์  

ยานนาวา นายอมรเทพ  
เศตะพราหมณ ์

14,301 พรรคประชาธิปัตย ์  

สาทร นายธวัชชัย ปิยนนทยา 17,526 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางคอแหลม นายอภิมุข ฉันทวานิช 17,611 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางพลัด นายทวีศักดิ์ กมลเวชช 16,037 พรรคประชาธิปัตย ์  

ห้วยขวาง นายประเดิมชัย  
บุญช่วยเหลือ 

13,267 พรรคไทยรักไทย  

ประเวศ นายกิตพล เชิดชูกิจกลุ 24,019 พรรคประชาธิปัตย ์  

สวนหลวง นายณัทวุฒิ หมัดนรุักษ ์ 15,540 พรรคประชาธิปัตย ์  

ราชเทว ี นางผุสดี วงศ์ก าแหง 9,152 พรรคประชาธิปัตย ์  

บึงกุ่ม นายธนกฤช พุกรักษา 14,394 พรรคไทยรักไทย  

ราษฎร์บรูณะ นายไสว โชติกะสภุา 12,393 พรรคประชาธิปัตย ์  

พระโขนง นายตรสีิทธ์ิ ศิริวรรณ 12,587 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกะปิ นางนฤมล รัตนาภิบาล 17,812 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางขุนเทียน นายสาทร ม่วงศริ ิ 20,038 พรรคไทยรักไทย  

ภาษีเจรญิ นายสุธา นิตภิานนท ์ 23,974 พรรคประชาธิปัตย ์  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

คันนายาว นายพลภมูิ  
วิภัติภูมปิระเทศ 

15,173 พรรคไทยรักไทย  

คลองสามวา นายวิรัช อินช่วย 18,766 พรรคประชาธิปัตย ์  

สะพานสูง นายประสิทธ์ิ 
มะหะหมัด 

13,146 พรรคไทยรักไทย  

วังทองหลาง นายบ ารุง รัตนะ 16,014 พรรคประชาธิปัตย ์  

หลักสี ่ นางสาวเรณุมาศ  
อิศรภักด ี

16,396 อิสระ  

ทวีวัฒนา นายสุไหง แสวงสุข 13,191 พรรคประชาธิปัตย ์  

ทุ่งครุ นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ ์ 11,174 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางนา นายค ารณ บ ารุงรักษ ์ 12,685 พรรคไทยรักไทย  

วัฒนา นายประสิทธ์ิ รักสลาม 11,003 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางบอน นายประพันธ์ ม่วงศิร ิ 13,563 พรรคไทยรักไทย  

คลองเตย นางกรณิศ  
งามสุคนธ์รตันา 

12,030 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกอกน้อย นายนภาพล จรีะกลุ 22,054 พรรคประชาธิปัตย ์  

ธนบุรี นายวิชัย หุงตังคบด ี 18,710 พรรคไทยรักไทย  

ดุสิต นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย 12,246 พรรคไทยรักไทย  

ดินแดง นายอภิชาติ หาล าเจียก 17,852 พรรคประชาธิปัตย ์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที ่15 กันยายน 2551 

จอมทอง (เขต 1) นายพิรกร วีรกลุสุนทร 11,991 พรรคประชาธิปัตย ์  

จอมทอง (เขต 2) นายสุทธิชัย  
วีรกุลสุนทร 

15,430 พรรคประชาธิปัตย ์  

จตุจักร (เขต 1) นายประพนธ์ เนตรรังษ ี 11,217 พรรคไทยรักไทย  

จตุจักร (เขต 2) นายอนันตชาติ  
บัวสุวรรณ ์

12,291 พรรคประชาธิปัตย ์ เลือกตั้ง ส.ก. เขตจตุจักร เขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ ตาม
มติการประชุมของ กกต. ครั้งที่ 6/2550 ลงวันที่ 17 
ม.ค. 2550 สั่งให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดย
ความเห็นชอบของ กกต.กทม. จึงประกาศให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ 

บางซื่อ (เขต 1) นางบุศกร คงอุดม 12,099 กลุ่มคนบางซื่อ  

บางซื่อ (เขต 2) นางสาวพรพิมล คงอุดม 14,176 กลุ่มคนบางซื่อ  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

บางแค (เขต 1) นายสุพิน คล้ายนก 15,677 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางแค (เขต 2) นายเพทาย จั่นเผื่อน 15,497 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางเขน (เขต 1) นายสายันต์  
จันทร์เหมือนเผือก 

14,781 พรรคไทยรักไทย  

บางเขน (เขต 2) นางสาวปราณี เช้ือเกต ุ 12,746 พรรคประชาธิปัตย ์  

สายไหม (เขต 1) นายษุภมน หงสกลุ  
หุตะสิงห ์

14,380 พรรคไทยรักไทย  

สายไหม (เขต 2) นายสมชาย  
เวสารัชตระกลู 

12,155 พรรคประชาธิปัตย ์  

ดอนเมือง (เขต 1) นายการณุ โหสกลุ 13,174 พรรคไทยรักไทย  

ดอนเมือง (เขต 2) นางกนกนุช  
นากสุวรรณ 

9,026 พรรคไทยรักไทย  

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.33 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

จตุจักร (เขต 2) นางสาววิลาวัลย ์
ธรรมชาต ิ

7,724 - เลือกตั้ง ส.ก. เขตจตุจักร เขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ ตาม
มติการประชุมของ กกต. ครั้งที่ 6/2550 ลงวันที่ 17 
ม.ค. 2550 สั่งให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดย
ความเห็นชอบของ กกต.กทม. จึงประกาศให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.34 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2550 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

พระนคร นางสาวกานต์กนิษฐ์ 
แห้วสันตต ิ

9,932 พรรคประชาธิปัตย ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่  29 เมษายน 2550 
เนื่องจาก นายแก้ว แห้วสันตติ ถึงแก่กรรม 
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ที่มา :  ปรับปรุงจาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html และ สภากรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้จาก 
https://bmc.go.th/former-members/ 
 
ตารางท่ี 7.35 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ดินแดง นางอนงค์ เพชรทัต 14,686 พรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2551 
เนื่องจาก นายอภิชาติ หาล าเจียก ถึงแก่กรรม 

ที่ ม า  :  h t t p s : / / m g r o n l i n e . c o m / q o l / d e t a i l / 9 5 1 0 0 0 0 1 3 1 4 1 5  แ ล ะ 
http://oknation.nationtv.tv/blog/darknews/2010/08/14/entry-3 (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 
ตารางท่ี 7.36 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

พระนคร นางสาวกานต์กนิษฐ์ 
แห้วสันตต ิ

10,481 พรรคประชาธิปัตย ์  

ดุสิต นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย 14,160 พรรคเพื่อไทย  

หนองจอก นายไพฑูรย์  
อิสระเสรีพงษ ์

20,787 พรรคเพื่อไทย  

บางรัก นายพิพัฒน์  
ลาภปรารถนา 

5,840 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางเขน (เขต 1) นายสายันต์  
จันทร์เหมือนเผือก 

13,979 พรรคเพื่อไทย  

บางเขน (เขต 2) นางสาวปราณี เช้ือเกต ุ 12,922 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกะปิ (เขต 1) นายประเสริฐ ทองนุ่น 10,816 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกะปิ (เขต 2) นางนฤมล รัตนาภิบาล 8,578 พรรคประชาธิปัตย ์  

ปทุมวัน นางสาวอุไร อนันตสิน 6,463 พรรคประชาธิปัตย ์  

ป้อมปราบศัตรู
พ่าย 

นายเอก จึงเลิศศริ ิ 8,742 พรรคประชาธิปัตย ์  

พระโขนง นายตรสีิทธ์ิ ศิริวรรณ 16,170 พรรคประชาธิปัตย ์  

มีนบุร ี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ 20,532 พรรคเพื่อไทย  

ลาดกระบัง (เขต 
1) 

นายวิสูตร  
ส าเรจ็วาณิชย ์

10,096 พรรคเพื่อไทย  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ลาดกระบัง (เขต 
2) 

นายณัฐ ส าเร็จวาณิชย ์ 10,425 พรรคเพื่อไทย  

ยานนาวา นายอมรเทพ  
เศตะพราหมณ ์

14,305 พรรคประชาธิปัตย ์  

สัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ ์ 6,446 พรรคประชาธิปัตย ์  

พญาไท นายพีรพล กนกวลัย 11,415 พรรคประชาธิปัตย ์  

ธนบุรี นายวิชัย หุงตังคบด ี 12,821 พรรคเพื่อไทย  

บางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร 14,131 พรรคประชาธิปัตย ์  

ห้วยขวาง นายประเดิมชัย  
บุญช่วยเหลือ 

13,621 พรรคเพื่อไทย  

คลองสาน นายสมชาย  
เต็มไพบูลย์กลุ 

9,590 พรรคประชาธิปัตย ์  

ตลิ่งชัน พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง 16,583 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางกอกน้อย นายนภาพล จรีะกลุ 19,413 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางขุนเทียน (เขต 
1) 

นายสารัช ม่วงศิร ิ 11,272 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางขุนเทียน (เขต 
2) 

นายสาทร ม่วงศริ ิ 11,468 พรรคประชาธิปัตย ์  

ภาษีเจรญิ นายสุธา นิตภิานนท ์ 18,784 พรรคประชาธิปัตย ์  

หนองแขม นายนวรัตน์ อยู่บ ารุง 22,804 พรรคเพื่อไทย  

ราษฎร์บรูณะ นายไสว โชติกะสภุา 12,478 พรรคประชาธิปัตย ์  

บึงกุ่ม นายแมน เจรญิวัลย ์ 21,043 พรรคประชาธิปัตย ์  

จตุจักร (เขต 1) นายประพนธ์ เนตรรังษ ี 10,057 พรรคเพื่อไทย ลาออก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และไปลงสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จตุจักร (เขต 2) นายอนันตชาติ  
บัวสุวรรณ ์

11,518 พรรคประชาธิปัตย ์  

ดอนเมือง (เขต 1) นายสุรยิา โหสกุล 11,170 พรรคเพื่อไทย ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 

ดอนเมือง (เขต 2) นางพิมพ์ชนา โหสกุล 11,863 พรรคเพื่อไทย ลาออก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และไปลงสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ลาดพร้าว นายกษิดิ์เดช ชุติมันต ์ 16,975 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางพลัด นายคมสัน  12,608 พรรคประชาธิปัตย ์  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

พันธุ์วิชาติกุล 

สาทร นายธวัชชัย ปิยนนทยา 14,428 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางซื่อ นางสาวพรพิมล คงอุดม 22,157 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางคอแหลม นายอภิมุข ฉันทวานิช 14,689 พรรคประชาธิปัตย ์  

ประเวศ (เขต 1) นายธนวัฒน์  
เชิดชูกิจกุล 

11,867 พรรคประชาธิปัตย ์  

ประเวศ (เขต 2) นายกิตพล เชิดชูกิจกลุ 12,140 พรรคประชาธิปัตย ์  

คลองเตย นางกรณิศ  
งามสุคนธ์รตันา 

14,387 พรรคประชาธิปัตย ์  

จอมทอง (เขต 1) นายพิรกร วีรกลุสุนทร 11,471 พรรคประชาธิปัตย ์  

จอมทอง (เขต 2) นายสุทธิชัย  
วีรกุลสุนทร 

14,369 พรรคประชาธิปัตย ์  

ราชเทว ี นางผุสดี วงศ์ก าแหง 8,457 พรรคประชาธิปัตย ์  

สวนหลวง นายณัทวุฒิ หมัดนรุักษ ์ 19,005 พรรคประชาธิปัตย ์  

ดินแดง นางอนงค์ เพชรทัต 17,915 พรรคเพื่อไทย  

หลักสี ่ นางสาวเรณุมาศ  
อิศรภักด ี

11,289 อิสระ  

สายไหม (เขต 1) นางสาวรัตติกาล  
แก้วเกิดม ี

13,218 พรรคประชาธิปัตย ์  

สายไหม (เขต 2) นายสมชาย  
เวสารัชตระกลู 

13,336 พรรคประชาธิปัตย ์  

คันนายาว นายพลภมูิ  
วิภัติภูมปิระเทศ 

15,646 พรรคเพื่ืือไทย ลาออก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เพื่อลงสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สะพานสูง นายประสิทธ์ิ 
มะหะหมัด 

10,983 พรรคเพื่อไทย  

วังทองหลาง นายบ ารุง รัตนะ 15,391 พรรคประชาธิปัตย ์  

คลองสามวา (เขต 
1) 

นายวิรัช อินช่วย 10,525 พรรคประชาธิปัตย ์  

คลองสามวา (เขต 
2) 

นายชูชาติ  
ประเสริฐกรรณ 

11,774 พรรคประชาธิปัตย ์  

วัฒนา นายประสิทธ์ิ รักสลาม 11,301 พรรคประชาธิปัตย ์  
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

บางแค (เขต 1) นายสุพิน คล้ายนก 14,030 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางแค (เขต 2) นายเพทาย จั่นเผื่อน 16,036 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางนา นายค ารณ บ ารุงรักษ ์ 13,336 พรรคประชาธิปัตย ์  

ทวีวัฒนา นายสุไหง แสวงสุข 15,627 พรรคประชาธิปัตย ์  

ทุ่งครุ นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ ์ 11,635 พรรคประชาธิปัตย ์  

บางบอน นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิร ิ 14,073 พรรคประชาธิปัตย ์  

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/973340 และ https://bmc.go.th/former-members/ (เข้าถึงเมื่อ 
8 ตุลาคม 2563) 
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ตารางท่ี 7.37 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน

เสียง 
สังกัด หมายเหต ุ

คันนายาว นางชญาดา  
วิภัติภูมปิระเทศ 

13,403 พรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่ งที่ ว่ าง เมื่อวันที่  7 สิ งหาคม 2554 
เนื่องจาก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ลาออก 

ที่มา : https://www.posttoday.com/social/local/103810 และ https://bmc.go.th/former-
members/ (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 
ตารางท่ี 7.38 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

ดอนเมือง (เขต 1) นางกนกนุช  
นากสุวรรณภา 

12,858 พรรคประชาธิปัตย ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 แทน
นายสุริยา โหสกุล 

ที่มา : https://mgronline.com/politics/detail/9550000107993 (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 
ตารางท่ี 7.39 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนน
เสียง 

สังกัด หมายเหต ุ

จตุจักร (เขต 1) นางกานต์ มูสิกะ 8,804 พรรคประชาธิปัตย ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 
เนื่องจาก นายประพนต์ เนตรรังษี ลาออก 

ดอนเมือง (เขต 2) นายพนา วุฒิเดช 10,853 พรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน
ในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 
เนื่องจาก นางพิมพ์ชนา โหสกุล ลาออก 

ที่มา : https://www.posttoday.com/social/local/279735 และ https://bmc.go.th/former-
members/ (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
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7.3 การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ผ่านมา 
กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตมาแล้ว 7 ครั้ง หากนับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่

เหลือเป็นครั้งเดียวกันกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าที่มีการเลือกตั้งไปแล้วบางเขต และจะเป็น 13 ครั้งหากนับ
ตามจ านวนวันที่เคยมีการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะมีจ านวนเขตที่มีการเลือกตั้งไม่เท่ากัน มีเขตที่
เลือกตั้งก่อน และมีเขตท่ีเหลือซึ่งเลือกตั้งในวันหลัง เนื่องจากสภาเขตในแต่ละเขตนั้นหมดวาระไม่ตรงกัน 
 
ตารางท่ี 7.40 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

ครั้ง
ที ่

วันท่ี 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

มาแสดงตนใช้สิทธิ 

ลงคะแนน 
ไม่

ลงคะแนน 
บัตรเสีย 

จ านวนเขตการ
ปกครองที่มีการ

เลือกตั้ง 

จ านวน 
ส.ข. จ านวน ร้อยละ 

1 21 พ.ย. 2528 2,822,202 519,249 18.40 519,206 43 17,381 24 198 

2 8 ต.ค. 2532 688,098 121,005 17.59 120,980 25 4,787 7 53 

14 ม.ค. 2533 2,473,263 436,665 17.66 436,643 22 12,457 29 220 

3 21 พ.ย. 2536 900,243 157,182 17.46 157,139 43 7,079 8 61 

6 มี.ค. 2537 2,449,994 525,421 21.45 524,990 431 38,410 30 219 

4 11 ม.ค. 2541 1,103,386 262,657 23.80 262,577 80 12,160 14 100 

26 เม.ย. 2541 2,602,147 802,439 30.84 801,901 538 43,248 36 260 

5 10 มี.ค. 2545 1,242,312 375,223 30.20 374,680 543 21,523 14 100 

16 มิ.ย. 2545 3,918,639 1,392,425 35.53 1,391,575 850 61,674 36 259 

6 30 เม.ย. 2549 1,363,736 482,638 35.39 480,985 653 23,746 14 102 

23 ก.ค. 2549 2,732,403 1,166,646 42.70 1,050,959 115,687 55,800 36 255 

7 6 มิ.ย. 2553 1,450,957 542,955 37.42 505,547 37,408 2,668 14 105 

29 ส.ค. 2553 2,737,054 1,151,483 42.07 1,056,612 94,871 56,020 36 256 

ที่มา  :  พ .ศ .  2518 -2549 จาก ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุ ง เทพมหานคร 
http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html  
พ.ศ. 2553 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/darknews/2010/08/14/entry -3 และ 
https://www.ryt9.com/s/prg/973340 (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 (หนึ่งสัปดาห์หลังการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528) 
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กรุงเทพมหานครมี 24 เขตการปกครอง และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตพร้อมกันทั้ง 24 เขตการปกครอง มี
ผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 18.40 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานครมี 36 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม พ.ศ. 2532 เป็นการเลือกตั้งของ 7 เขตการปกครอง กรณีสมาชิกสภาเขตลาออกก่อนครบวาระ 4 ปี มี
ผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 17.59 ส่วนการเลือกตั้งเมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2533 เป็นการเลือกตั้งของ 29 เขตการ
ปกครองที่เหลือ กรณีสมาชิกสภาเขตครบวาระ 4 ปี ตามก าหนด มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 17.66 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานครมี 38 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อวันที่  21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 เป็นการเลือกตั้งของ 8 เขตการปกครอง โดย 7 เขตการปกครองเป็นการเลือกตั้งกรณี
ครบวาระ 4 ปี จากการเลือกตั้งครั้งที่ 2 และอีก 1 เขตการปกครองเป็นการเลือกตั้งกรณีสมาชิกสภาเขต
ลาออกก่อนครบวาระ 4 ปี มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 17.46 ส่วนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2537 เป็น
การเลือกตั้งของ 30 เขตการปกครองที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 21.45 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานครมี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 
มกราคม พ.ศ. 2541 เป็นการเลือกตั้งของ 14 เขตการปกครอง กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งครั้งที่ 3 มี
ผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 23.80 ส่วนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 เป็นการเลือกตั้งของ 36 เขตการ
ปกครองที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 30.84 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานครมี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 
มีนาคม พ.ศ. 2545 เป็นการเลือกตั้งของ 14 เขตการปกครอง กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งครั้งที่ 4 มีผู้
ไปใช้สิทธิร้อยละ 30.20 ส่วนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นการเลือกตั้งของ 36 เขตการ
ปกครองที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 35.53 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานครมี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นการเลือกตั้งของ 14 เขตการปกครอง กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งครั้งที่ 5 มี
ผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 35.39 ส่วนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นการเลือกตั้งของ 36 เขต
การปกครองที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 42.70 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานครมี 50 เขตการปกครอง การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นการเลือกตั้งของ 14 เขตการปกครอง กรณีครบวาระ 4 ปีจากการเลือกตั้งครั้งที่ 6 มี
ผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 37.42 ส่วนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นการเลือกตั้งของ 36 เขตการ
ปกครองที่เหลือ กรณีครบวาระ 4 ปีตามก าหนด มีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 42.07 
 ส าหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตแต่ละครั้งดูในตารางที่ 7.41 ถึงตารางที่ 7.53 (หมายเหตุ : 
ข้อมูลส่วนใหญ่น ามาจากเอกสารของ ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าถึงได้
จาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html ส่วนช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเอกสารที่ลงในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
หรืออาจเนื่องจากเอกสารต้นทางที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น) 
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ตารางท่ี 7.41 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 (มีการเลือกตั้ง 24 เขต
การปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตพระนคร นายวิชาญ จิตรจ์ารัตน ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายอมร โชติเวชการ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุพจน์ เรือนวโิรจน ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสานิตย์ ใกล้ชิด  พรรคประชาธิปัตย ์

นายไพรัช จิตประไพ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายพชร ยวงประสิทธ์ิ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมศักดิ์ ถนอมวาจามั่น  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตดสุิต ร.อ.ปาน บุญใหญเ่อก  พรรคประชาธิปัตย ์

ส.อ.เลื่อน ยังสว่าง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายมนัส พงศ์วรินทร ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุวิทย์ ธารางกูร  พรรคประชาธิปัตย ์

นายลือชัย ชาลินรตัน ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวจิรภรณ์ กุลมาลา  พรรคประชาธิปัตย ์

นายประพัฒวงศ์ ศาตากร  พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญปลูก ทองคล้าย  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสนธยา คงคล้าย  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิสุทธิ์ จันทาภากลุ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายไพศาล ศรีประไพ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอกรินทร์ คานพรหม  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตหนองจอก นายสมภพ นิยมธรรมรตัน ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายอุทัย อัคควัฒนกุล  พรรคประชาธิปัตย ์
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายวัลลภ นีละไพจิตร  พรรคประชาธิปัตย ์

นายทองเย็น ปรางทอง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายจ าลอง ภัคยาภรณ ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายประเสริฐ ปุยเจริญ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายทวี ไกรทอง  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางรัก นางสาววราพร แสงบุญส่ง  พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวอัญชลี อภิชาติมนตร ี  พรรคประชาธิปัตย ์

นายทรงพล เกียรติอภิวัฒน ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวรศิลป์ สองทิศ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายกมล ลาชโรจน ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายประคล บ ารุง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวณิชน์ ดิษฐาน  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางเขน นายส าราญ แม้นเหมือน  พรรคพลังธรรม 

นายทองใบ เหมือนเพ็ชร  พรรคพลังธรรม 

นายสังเวียน พระเทพ  พรรคพลังธรรม 

นายบุญส่ง มหาวัฒนะ  พรรคพลังธรรม 

นายสถาพร รุ่งแกร  พรรคพลังธรรม 

นายชลิต อ่างแก้ว  พรรคพลังธรรม 

นางล าใย โตเขยีว  พรรคพลังธรรม 

นายวสันต์ บญุดวง  พรรคพลังธรรม 

นางคมเนตร โยธานารถ  พรรคพลังธรรม 

นายศักดา ตั้งทวีวัฒนกุล  พรรคพลังธรรม 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายสุรพงษ์ ชีวะพงษ์  พรรคพลังธรรม 

เขตบางกะป ิ นางสาวภีราณัฏฐ์ แดงโกเมน  พรรคพลังธรรม 

นายธงชัย พ่ึงโพธิ์  พรรคพลังธรรม 

นางหวังซัน เสน่หา  พรรคพลังธรรม 

นายสมหวัง สุขบัว  พรรคพลังธรรม 

นายเลิศศักดิ์ มานตัร ์  พรรคพลังธรรม 

นายสมเดช หมัดนรุักษ ์  พรรคพลังธรรม 

นายวุฒิชัย ปฐมอารีย ์  พรรคพลังธรรม 

นายสาหสั หวังพิทักษ์  พรรคพลังธรรม 

นายสมบตัิ ชมชื่น  พรรคพลังธรรม 

นายวรวิทย์ หงวนศิร ิ  พรรคพลังธรรม 

เขตปทุมวัน นายวีระ มสุิกะโสภณ  พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวคมคาย สงวนนภาพร  พรรคประชาธิปัตย ์

นายเกียรติ หงษ์วิศิษฐกุล  พรรคประชาธิปัตย ์

ว่าท่ีร้อยตรเีจษฎา วนิชวัฒน์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวันชัย สอนศิร ิ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายจีรเดช เจียรส าราญ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวรวีร์ มะกูด ี  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายสมภพ กาญจนกลุ  พรรคประชาธิปัตย ์

นางพรรณี ธาน ี  พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวพรทิพย์ ล้ าวีรประเสริฐ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายอ าพัน ยศอมรสุนทร  พรรคประชาธิปัตย ์
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นายวิชัย ไพบูลยส์าธิต  พรรคประชาธิปัตย ์

นายฉลอง ภาคาพืชน ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุมติร มะเริงสิทธ์ิ  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตพระโขนง นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมัย เดวาหมัด  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสามารถ มะลูลมี  พรรคประชาธิปัตย ์

นายจรูญ พุ่มดอกไม ้  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุวลยั ศัตรลูี ้  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุระชัย สายชมภ ู  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุนันท์ อ้ึงทรงธรรม  พรรคประชาธิปัตย ์

นายธวัชชัย ชุมดวง  พรรคประชาธิปัตย ์

นางดวงสมร ศุขะพจนะ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมนึก ปานนลิ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญทรง สุขสมัย  พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญเรือง ปิยะไทยเสร ี  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตมีนบุร ี นายวิชาญ มีนชัยนันท์  พรรคประชาธิปัตย ์

นางฉลวย พันธ์ศร ี  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสนอง อารอมัน  พรรคประชากรไทย 

นายอารีย์ อาด า  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสลยัมาน เจริญช่าง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายแสวง เขียวหวาน  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิจิตร สุขเขียว  พรรคประชาธิปัตย ์
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เขตลาดกระบัง จ.ส.ต.วัฒนะ หลงบางพล ี  พรรคประชากรไทย 

นายบรรลือนิตย์ พรมเพิ่ม  พรรคประชากรไทย 

นายเขียน นกอยู ่  พรรคประชากรไทย 

นายไพบูลย์ ข าหรุ่น  พรรคประชากรไทย 

นายบุญรอด ค าหวาน  พรรคประชากรไทย 

นายรส ชาติวริิยะสกุล  พรรคประชากรไทย 

นายป่วน สวนสมุทร  พรรคประชากรไทย 

เขตยานนาวา นายประยงค์ เพ็ชรวัฒนา  พรรคประชาธิปัตย ์

นายชวลิต วัฒนวรลักษณ ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นางสุไร แก้วทอง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายชาลี แสงมาลย ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายทะนุ กรีมละ  พรรคประชาธิปัตย ์

นางมาลัย หณุฑนะเสว ี  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวัฒนา คุ้มรอด  พรรคประชาธิปัตย ์

นายชุมพล กลิ่นชื่น  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิชิต กัปปิยจรรยา  พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวพรจันทร์ กาญจนพนัง  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสัมพันธวงศ ์ นายบัญชา เฉลมิชัยกิจ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายศักดิ์ชัย ติวะวงศ ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุนัย จลุพงศธร  พรรคประชาธิปัตย ์

นายชาญณรงค์ เตชะรัชต์กิจ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายนิรันดร์ พิทักษ์มโนรมย ์  พรรคประชาธิปัตย ์
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นายจรัญ หอมเทียนทอง  พรรคประชาธิปัตย ์

   

เขตพญาไท นายอ านวย นวลทอง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวินัย เสนเนียม  พรรคประชาธิปัตย ์

นายกมล อังสนันท์สุข  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมหมาย มะลังพันธ ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายโปร่ง บัวแย้ม  พรรคประชาธิปัตย ์

นายอาณัติ ปัทมาคม  พรรคประชาธิปัตย ์

นายถวิล ครุเสนีย ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายศิลปชัย ชูเกียรตวัฒนากุล  พรรคประชาธิปัตย ์

นายประเสริฐ คล่องณรงค์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายเสถียร วงศ์วโรทัย  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตธนบุร ี นายพูนสวัสดิ์ ก าลังงาม  พรรคประชาธิปัตย ์

พ.ต.ท.โสภณ โสรธร  พรรคประชาธิปัตย ์

นายจรูญ เจรญิสุข  พรรคประชาธิปัตย ์

นางละออ คู่เมือง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวุฒิ ยาหิรัญ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายอารมณ์ คงกระพันธ ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสิทธิพร อินทรสมหวัง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรศักดิ์ วีระพงษ ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุพจน์ กองตาพันธ์ุ  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางกอกใหญ ่ นายสุเทพ ทัศนแสงสรูย ์  พรรคประชาธิปัตย ์
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นายเยื้อน สีขาว  พรรคประชาธิปัตย ์

นายฉัตรชัย ทองสวัสดิ ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นางชุดาภา ถนัดศิลปกลุ  พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวบุญสรรค์ ทองทิพย ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนากร ทับทิมทอง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุวิทย์ นาคเกษม  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตห้วยขวาง นายดรณุ ปั้นจาด  พรรคประชาธิปัตย ์

นายส าราญ ปั้นจาด  พรรคประชาธิปัตย ์

นายธรรมศักดิ์ แดงท่าไม ้  พรรคประชาธิปัตย ์

จ.อ.ณรงค์ นกต่อ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายธานี พูลก าลัง  พรรคประชาธิปัตย ์

นายจ าลอง เพชรมณ ี  พรรคประชาธิปัตย ์

นายเพี้ยน ปลีศริ ิ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมหวัง อามินเร็น  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตคลองสาน นายสมชาย วงศ์จรติ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายอ านวย ปาละสิงห ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายศักดา ห่อสกลุกล  พรรคประชาธิปัตย ์

นางชุติมา กฤษฤานนท ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายเสนอ ประดิษฐ์ชัย  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมพาส ไทยสมบรูณ ์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญชู สมติินันท ์  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตตลิ่งชัน นายสวัสดิ์ สรุชัยสิขวิทย ์  พรรคประชาธิปัตย ์
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นายสมชาย มคีุณสุต  พรรคประชาธิปัตย ์

นางบุญมา ยินดีธรรม  พรรคประชาธิปัตย ์

นายยิ่งใหญ่ อยู่เจริญ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายนิกร แจ่มศร ี  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวัฒนา สุรชัยสิขวิทย์  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุชาติ คิ้วสุวรรณสุข  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางกอกน้อย นายโชติ อยู่ปิยะ  พรรคประชากรไทย 

นายเสริม หลักสุวรรณ ์  พรรคประชากรไทย 

จ.อ.วิทย์ สกุลวัฒนะ  พรรคประชากรไทย 

นายถนัด แก้วพรหมมาลย ์  พรรคประชากรไทย 

นายสุดใจ เมฆานนท์  พรรคประชากรไทย 

นางสาวศุภวรรณ ยอดวิเศษ  พรรคประชากรไทย 

นายวีรนิตย์ รนิตยสิทธะ  พรรคประชากรไทย 

พ.ต.ธงชัย ชบา  พรรคประชากรไทย 

น.อ.อรุณ ยงเยีย่งงาม  พรรคประชากรไทย 

เขตบางขุนเทียน นายสุรชัย ม่วงศริ ิ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวาสนา คุ้มถิ่นแก้ว  พรรคประชาธิปัตย ์

นายบ ารุง รักท้วม  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุเทพ วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายศิริ จันทรเ์ศรษฐ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายรส เทศมาสา  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวินัย ม่วงไข ่  พรรคประชาธิปัตย ์
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นายนิวัตร พงศาชลากร  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตภาษีเจริญ นายเพทาย จั่นเผื่อน  พรรคประชากรไทย 

นายบุญมี ถนอมนา  พรรคประชาธิปัตย ์

นายด ารง ยิ่งสกลุ  พรรคมวลชน 

นายประพันธ์ วัฒนลักข ี  พรรคประชากรไทย 

นายรัตน์ บูรณะเสถียร  พรรคประชากรไทย 

พ.อ.อ.อุทัย ทุมาภา  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมยศ กาญจนพิบลูย ์  พรรคมวลชน 

นายวินัย ชุ่มชื่น  พรรคมวลชน 

เขตหนองแขม นายสุพัฒน์ ศรีมงคล  พรรคมวลชน 

นายสุชิน พันธ์เตี้ย  พรรคมวลชน 

นายด ารงค์ อ่อนน่วม  พรรคประชาธิปัตย ์

นายพวง ปานยิ้ม  พรรคมวลชน 

นายธวัช สมบูรณ์ผล  พรรคประชากรไทย 

นายสมบตัิ สมบรูณ์ผล  พรรคประชากรไทย 

นางอุบล ตุลย์วณิชโรจน ์  พรรคมวลชน 

เขตราษฎร์บูรณะ นางจุฬี เดชสุภา   

จ.อ.สมาน วุฒิสมบูรณ ์   

นายถวิล ค าหอม   

นายสมชัย มังคะล ี   

นายสงบ พฤกษนันท์   

นายระวี ชัยชนะวงศ ์   
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นายอารี วงศ์บุญเกดิ   

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนใหญ่น ามาจากเอกสารของ ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เข้าถึงได้จาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html ส่วนช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเอกสารที่ลงในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร หรืออาจเนื่องจากเอกสารต้นทางที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น 
 
ตารางที่ 7.42 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2532 (มีการเลือกตั้ง 7 เขตการ
ปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตบางเขน นายส าเริง อุ่มบางตลาด  พรรคพลังธรรม 

นางล าใย โตเขยีว  พรรคพลังธรรม 

นายสังเวียน พระเทพ  พรรคพลังธรรม 

นายทองใบ เหมือนเพ็ชร  พรรคพลังธรรม 

นางคมเนตร โยธานารถ  พรรคพลังธรรม 

นายประเวศ เทพศิร ิ  พรรคพลังธรรม 

นายจ านงค์ สุภาพ  พรรคพลังธรรม 

นายชาย อินทะแพทย์  พรรคพลังธรรม 

เขตบางกะป ิ นางสาวภีราณัฏฐ์ แดงโกเมน  พรรคพลังธรรม 

นายสมหวัง สุขบัว  พรรคพลังธรรม 

นายหวังซัน เสน่หา  พรรคพลังธรรม 

นายนูรุดดิน จันทร์วิเศษ  พรรคพลังธรรม 

นายอรุณ โซ๊ะมณ ี  พรรคพลังธรรม 

นายศุภชัย หวังภาษิต  พรรคพลังธรรม 

นายสุธรรม อรณุพูลทรัพย ์  พรรคพลังธรรม 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นางสาวจริน หมดันุรักษ์  พรรคพลังธรรม 

เขตลาดกระบัง นายบรรลือนิตย์ พรมเพิ่ม  พรรคประชากรไทย 

นายวัฒนะ หลงบางพล ี  พรรคประชากรไทย 

นายบุญรอด ค าหวาน  พรรคประชากรไทย 

นายประยรู ผลโพธิ ์  พรรคประชากรไทย 

นายป่วน สวนสมุทร  พรรคประชากรไทย 

นายวันชัย ลิขิตสภุิณ  พรรคประชากรไทย 

นายไพบูลย์ ข าหรุ่น  พรรคประชากรไทย 

เขตบึงกุ่ม นายสาหสั หวังพิทักษ์  พรรคพลังธรรม 

นางประทิน สังข์ทอง  พรรคพลังธรรม 

นายสง่า รัตนชาติชูชัย  พรรคพลังธรรม 

นายธนู ศรีโหร  พรรคพลังธรรม 

นายวันชัย พูลเจรญิ  พรรคพลังธรรม 

นายฉลาด พิชิตชโลธร  พรรคพลังธรรม 

นายสมพร ยินดีชัย  พรรคพลังธรรม 

เขตจตุจักร นายสถาพร รุ่งแกร  พรรคพลังธรรม 

นายไสว น้อยจาด  พรรคพลังธรรม 

ด.ต.สามารถ ศรีเงินยวง  พรรคพลังธรรม 

ว่าท่ีร.ต.ขจิต ประดิษฐจสุิน  พรรคพลังธรรม 

นายเพทาย พานิกุล  พรรคพลังธรรม 

นายหวิง ทรัพย์แตง  พรรคพลังธรรม 

นายพนม ปัทมารังกูล  พรรคพลังธรรม 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายศุภชัย เจี่ยมสกลุ  พรรคพลังธรรม 

เขตดอนเมือง นายศักดา บัญชาวัฒนะ  พรรคพลังธรรม 

นางสาวสมศริิ ธีระภาพ  พรรคพลังธรรม 

น.อ.บริบูรณ์ เปียทอง  พรรคพลังธรรม 

นายวสันต์ ฝีมือช่าง  พรรคพลังธรรม 

นางสาวสุกานดา สีหานาม  พรรคพลังธรรม 

นางสมศรี คงสุนทร  พรรคพลังธรรม 

นางสุดา เสนทอง  พรรคพลังธรรม 

นายเกลื่อน ชูส่งแสง  พรรคพลังธรรม 

เขตลาดพร้าว นางสาวบุณฑริกา ประสงค์ด ี  พรรคพลังธรรม 

นางสาวขนิษฐา ข าประสิทธ์ิ  พรรคพลังธรรม 

นายมณฑล ทวยเจริญ  พรรคพลังธรรม 

พ.ต.อ.ประทีป ผลพันธิน  พรรคพลังธรรม 

นายจงรักษ์ พันธรังษ ี  พรรคพลังธรรม 

นางสาวนฤมล ชาญจาร ุ  พรรคพลังธรรม 

นายปิยะวงศ์ เหมวุฒิ  พรรคพลังธรรม 

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนใหญ่น ามาจากเอกสารของ ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เข้าถึงได้จาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html ส่วนช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเอกสารที่ลงในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร หรืออาจเนื่องจากเอกสารต้นทางที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น 
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ตารางที่ 7.43 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2533 (มีการเลือกตั้ง 29 เขต
การปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตพระนคร นายประยุทธ ไลสุ้วรรณ  พรรคพลังธรรม 

นายยศ ทุ่งกลาง  พรรคพลังธรรม 

นายวิทย์ พิณคันเงิน  พรรคพลังธรรม 

นายเพิ่มศักดิ์ นักกิจการ  พรรคพลังธรรม 

นายสมสกุล ยงประยรู  พรรคพลังธรรม 

นายจิรัชย์ ลลีาพจนาพร  พรรคพลังธรรม 

นายมนัสชัย เที่ยงธรรม  พรรคพลังธรรม 

เขตดสุิต นายมนัส พงศ์วรินทร ์  พรรคพลังธรรม 

นายมนู พงศ์วรินทร ์  พรรคพลังธรรม 

นายวิเชียร มีฉลาด  พรรคพลังธรรม 

นายมานิต ศรีเพ็ญ  พรรคพลังธรรม 

ร.ต.ภักดี เกิดประดิษฐ ์  พรรคพลังธรรม 

นายสุธี อิศรภักด ี  พรรคพลังธรรม 

นายอรรถ ประดิษฐสุวรรณ  พรรคพลังธรรม 

นายวัชรจักร สว่างโรจน ์  พรรคพลังธรรม 

นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย  พรรคประชากรไทย 

เขตหนองจอก นายอนันต์ ไกรทอง  พรรคประชากรไทย 

นางสาวอารายา ทรัพยส์มาน  พรรคประชาธิปัตย ์

นายอัมพเวชน์ เกษประดิษฐ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายประชุม ตันศิร ิ  พรรคประชาธิปัตย ์

นายวสันต์ กระโจมทอง  พรรคประชาธิปัตย ์
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายกิตติกร อัครธรรม  พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมนึก สมันเลาะห ์  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางรัก นายประมุข หอประสาทสุข  พรรคพลังธรรม 

นายทินกร พูนวศิน  พรรคพลังธรรม 

นายพงศธร พรพัฒนนางกูร  พรรคพลังธรรม 

นายประทวน ตันสกุล  พรรคพลังธรรม 

นายปัญจพล พรหมทอง  พรรคพลังธรรม 

นายพีรพล กนกวลัย  พรรคพลังธรรม 

พ.อ.ต.พันธุ์ศักดิ์ พันธุ์ภักดีดสิกุล  พรรคพลังธรรม 

เขตปทุมวัน นายสมศักดิ์ ห่วงโห ้  พรรคพลังธรรม 

นายสถาพร กาญจนวงศ ์  พรรคพลังธรรม 

นายลพชัย ธาราทิศ  พรรคพลังธรรม 

นางกนกวรรณ คงสมจิตต ์  พรรคพลังธรรม 

นายวันชัย โตกลม  พรรคพลังธรรม 

นายศักดินา ทองวงศ์  พรรคพลังธรรม 

นายชัยนพร พันธุ์เกิด  พรรคพลังธรรม 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายสมศักดิ์ ห่วงโห ้  พรรคพลังธรรม 

นายสถาพร กาญจนวงศ ์  พรรคพลังธรรม 

นายลพชัย ธาราทิศ  พรรคพลังธรรม 

นางกนกวรรณ คงสมจิตต ์  พรรคพลังธรรม 

นายวันชัย โตกลม  พรรคพลังธรรม 

นายศักดินา ทองวงศ์  พรรคพลังธรรม 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายชัยนพร พันธุ์เกิด  พรรคพลังธรรม 

เขตพระโขนง นางวิภาพรรณ พรหมพฤกษ ์  พรรคพลังธรรม 

นายสุวิทย์ โบพานิชย ์  พรรคพลังธรรม 

นางมาลา ประคองจิตร  พรรคพลังธรรม 

นายวรยุทธ สืบชมภ ู  พรรคพลังธรรม 

นายมณเทียน สังฆะมาลา  พรรคพลังธรรม 

นายมนตรี ร้อยกรอง  พรรคพลังธรรม 

นายมนูญ สะการะพันธ์ทิพย์  พรรคพลังธรรม 

นายเจรญิ ปฏิมาภรณ์ชัย  พรรคพลังธรรม 

เขตมีนบุร ี นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ  พรรคประชากรไทย 

นายเฮม ลิเซนต ์  พรรคประชากรไทย 

นายสุนันท์ มีนมณ ี  พรรคพลังธรรม 

นายสลยัมาน เจริญช่าง  พรรคประชาธิปัตย ์

นางฉลวย พันธ์ศร ี  พรรคประชาธิปัตย ์

นายแสวง เขียวหวาน  พรรคประชากรไทย 

นายพี จิ๊งะ  พรรคประชาธิปัตย ์

เขตยานนาวา นางน้อม โลหะชาละ  พรรคพลังธรรม 

นายปรีชา ธนานุคุณ  พรรคพลังธรรม 

นายอ านวย ฤทธ์ิแปลก  พรรคพลังธรรม 

นายอุดร มุ่งสมหมาย  พรรคพลังธรรม 

นายขวัญชัย รี้พลกลุ  พรรคพลังธรรม 

นางสาวอัจฉรา ลิม้ปิต ิ  พรรคพลังธรรม 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายไพศาล เศตะพราหมณ ์  พรรคพลังธรรม 

เขตสัมพันธวงศ ์ นายเอี่ยม กีรต์ะเมคินทร ์  พรรคกิจสังคม 

นายอดุลย์ เลาหวรีนิตย ์  พรรคกิจสังคม 

นางสาวสมศริิ ดวงประเสริฐด ี  พรรคกิจสังคม 

นายประสิทธ์ิ ดุษฎสีุนทรสกลุ  พรรคกิจสังคม 

นายสมศักดิ์ เลศิอัษฎมงคล  พรรคกิจสังคม 

นายสมหมาย เอี่ยมสะอาด  พรรคกิจสังคม 

นางสาวอรวรรณ กาญจนชูศักดิ ์  พรรคกิจสังคม 

เขตพญาไท นายมานิต ศริิสัมพันธ์  พรรคพลังธรรม 

นายสุชาติ วิริยานุภาพพงศ ์  พรรคพลังธรรม 

นายณัฐิวุฒิ จันทระดาราพันธ์  พรรคพลังธรรม 

นางประเทืองศรี ต่วนสูงเนิน  พรรคพลังธรรม 

นายส าเนยีง ฤทธิจันทร์  พรรคพลังธรรม 

นายเจือ เอี่ยมสอาด  พรรคพลังธรรม 

นายทรงศักดิ์ ทัพพันธุ ์  พรรคพลังธรรม 

นายวิกรม นามโคตร  พรรคพลังธรรม 

เขตธนบุร ี นายนฐพล กนกพิพัฒน์วงศ์  พรรคพลังธรรม 

นายสมชาย เอีย่มมงคลสกลุ  พรรคพลังธรรม 

นายสุเทพ แสงเอี่ยม  พรรคพลังธรรม 

นายสถิตย์ สถาพรภักดีไทย  พรรคพลังธรรม 

นายเพียร ลาดบัวขาว  พรรคพลังธรรม 

นายสุเทพ เรืองปราชญ ์  พรรคพลังธรรม 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายรัชฎ์ไชย กัมปนาทแสนยากร  พรรคพลังธรรม 

นางสาวประภาศรี กรองการุณย ์  พรรคพลังธรรม 

นายเยื้อน ช่ือช่อ  พรรคพลังธรรม 

เขตบางกอกใหญ ่ นายประถมพันธ์ ค านักดิษฐ ์  พรรคพลังธรรม 

ร.ต.สด เวณุนันท์  พรรคพลังธรรม 

น.ต.ศิริวัฒน์ ปิดโตรา  พรรคพลังธรรม 

นายสุรตัน์ พัฒนรัชต ์  พรรคพลังธรรม 

นางนฤมล พลราบ  พรรคพลังธรรม 

นายสวัสดิ์ ลัดลออ  พรรคพลังธรรม 

นางอาทร แสงไชย  พรรคพลังธรรม 

เขตห้วยขวาง นายณรงค์ชัย สิทธิพรหม  พรรคพลังธรรม 

นายสมชัย อุดมสิน  พรรคพลังธรรม 

นายชาญวุฒิ บุญเลิศ  พรรคพลังธรรม 

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ  พรรคพลังธรรม 

นายชวลิต เทียรเดช  พรรคพลังธรรม 

นายจ ารสั โสภณ  พรรคพลังธรรม 

นายวันชัย สูบสร้อยสิน  พรรคพลังธรรม 

นายออง พรหมรักษา  พรรคพลังธรรม 

นางวิมล เจวรมัย ์  พรรคพลังธรรม 

เขตคลองสาน นายอ านวย ปาละสิงห ์  พรรคพลังธรรม 

นายนิทัศน์ ประเสริฐเนติกุล  พรรคพลังธรรม 

นายถาวร ภูวรักษ์  พรรคพลังธรรม 
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จ.อ.ไพบูลย์ ศรีใส  พรรคพลังธรรม 

นายธ ารงค์ แย้มบญุเรือง  พรรคพลังธรรม 

นายฉัตร ฉุยแช่มชื่น  พรรคพลังธรรม 

นายศักดา ห่อสกลุกล  พรรคพลังธรรม 

เขตตลิ่งชัน นายทวี อยู่แจ้ง  พรรคพลังธรรม 

นายน าชัย ดีว ี  พรรคพลังธรรม 

นายอารมณ์ ภู่อารยี ์  พรรคพลังธรรม 

นางประนอม จีบเรียบ  พรรคพลังธรรม 

นายพักตร์ ชูมนตร ี  พรรคพลังธรรม 

นายสกุล โตโสภณ  พรรคประชากรไทย 

นายเทอดวุฒิ ฤทธ์ิดี  พรรคพลังธรรม 

เขตบางกอกน้อย นายภักดี คณุะเกษม  พรรคพลังธรรม 

นายเสริม หลักสุวรรณ ์  พรรคพลังธรรม 

นางสาวศุภวรรณ ยอดวิเศษ  พรรคพลังธรรม 

นายอาวุธ ธีระภูธร  พรรคพลังธรรม 

นายวิเชียร แก้วบรสิุทธ์ิสกุล  พรรคพลังธรรม 

นายสัมรินทร์ บุญประคอง  พรรคพลังธรรม 

นายสรกริชต์ คงอยู ่  พรรคพลังธรรม 

นายประสาร นิยมแก้ว  พรรคพลังธรรม 

เขตบางขุนเทียน นายยอน ใจสุวรรณ ์  พรรคประชากรไทย 

นายบุญสุข คุม้ผิวด า  พรรคประชากรไทย 

นายนิเวศ เมฆสุวรรณ  พรรคประชากรไทย 
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นายบ ารุง รักท้วม  พรรคประชากรไทย 

นายบรรหาร พิมพาทอง  พรรคประชากรไทย 

นายสุพจน์ ภูมิใจตรง  พรรคประชากรไทย 

นายวินัย ม่วงไข ่  พรรคประชากรไทย 

เขตภาษีเจริญ นางสาวผกาวลัย์ สุจริตพานิช  พรรคพลังธรรม 

นายแสวง มั่นเจริญ  พรรคพลังธรรม 

นายเดช ส่งสว่าง  พรรคพลังธรรม 

นางสุนีย์ กสิวิรยิะวงศ ์  พรรคพลังธรรม 

นายวิรัช นาวาเจรญิ  พรรคพลังธรรม 

พ.อ.อ.เกียรติศักดิ์ เนียมฤทธิ ์  พรรคพลังธรรม 

นายสมบญุ สรุกาญจน์กลุ  พรรคพลังธรรม 

นายเพทาย จั่นเผื่อน  พรรคประชากรไทย 

เขตหนองแขม นายยิ้ม ทรัพยส์นอง  พรรคมวลชน 

นายพวง ปานยิ้ม  พรรคมวลชน 

นายสุชิน พันธ์เตี้ย  พรรคมวลชน 

นางอุบล ตุลย์วณิชโรจน ์  พรรคมวลชน 

นายบุญยัง แพถนอม  พรรคพลังธรรม 

นายสอาด กันสิงห์  พรรคประชากรไทย 

นายสมเกียรติ บุญเกต ุ  พรรคพลังธรรม 

เขตราษฎร์บูรณะ นางสุนีย์ เช้ือป้ัน  พรรคพลังธรรม 

นางทัศนีย์ ศรีเจรญิ  พรรคพลังธรรม 

นายอนันต์ เสฎฐัตต ์  พรรคพลังธรรม 
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นายจ านงค์ ขวัญบัว  พรรคพลังธรรม 

นายชัยศักดิ์ กิติศริิพันธ ์  พรรคพลังธรรม 

นายสมัย สุปัญโญ  พรรคพลังธรรม 

นายสุธรรม บุญเตี้ย  พรรคพลังธรรม 

นายยรรยง สุดแสง  พรรคพลังธรรม 

เขตบางพลัด น.อ.อรุณ ยงเยีย่งงาม  พรรคพลังธรรม 

นายธีระ ปานะวาศิต  พรรคพลังธรรม 

นายอวยชัย จาตุรงคกลุ  พรรคพลังธรรม 

นายธเนศร์ พรพิพัฒน์พงศ ์  พรรคพลังธรรม 

นางสาวนงเยาว์ นิ่มศิร ิ  พรรคพลังธรรม 

นายสมจติร์ บญุสม  พรรคพลังธรรม 

นายวรเทพ ประภาสถติ  พรรคพลังธรรม 

เขตสาทร นายนิวัตร์ หมดัป้องกันตัว  พรรคพลังธรรม 

นายเมธา เมธรุจานนท์  พรรคพลังธรรม 

นางพรสวรรค์ สมรรคจันทร  พรรคพลังธรรม 

นายชาย ตนักษรานนท์  พรรคพลังธรรม 

นางสาววรวรรณ โตวรวิวัฒน์  พรรคพลังธรรม 

นายวิโรจน์ เบญ็จกลุ  พรรคพลังธรรม 

นายประทีป สุทธิพินิจธรรม  พรรคพลังธรรม 

เขตบางซื่อ นายสุวิทย์ ธรรมวิทยาทาน  พรรคพลังธรรม 

นายณรงค์ ศรีเมือง  พรรคพลังธรรม 

นายมาโนช เต๋งมณีวิวัฒน์  พรรคพลังธรรม 
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นายชอบ อินทรมณ ี  พรรคพลังธรรม 

นางสุภาพรรณ เอี่ยมเอก  พรรคพลังธรรม 

ส.ต.สุวรรณ ชิตพันธ์ุ  พรรคพลังธรรม 

นายอนันต์ โกรณ  พรรคพลังธรรม 

นายวสันต์ บญุม ี  พรรคพลังธรรม 

นายยงยุทธ คล้ายคลึง  พรรคพลังธรรม 

เขตบางคอแหลม นางสาววัลยา วรรณโชค  พรรคพลังธรรม 

นายสกล หวังทรัพย์ทว ี  พรรคพลังธรรม 

นางรวย ศรีอมร  พรรคพลังธรรม 

นายศรีธนนชัย สุพรรณสาย  พรรคพลังธรรม 

นายสมเกียรติ งามบัณฑติ  พรรคพลังธรรม 

นายอุดม ลมิาพร  พรรคพลังธรรม 

นางจิตรา อิบราฮิม  พรรคพลังธรรม 

เขตประเวศ นายบรรเจตน์ ทรัพยเ์พิ่ม  พรรคพลังธรรม 

นายอับดุลเลาะมาน มะขาว  พรรคพลังธรรม 

นายเลาะมาน มานชู  พรรคพลังธรรม 

นายสุวรรณ์ สากลวาร ี  พรรคพลังธรรม 

นายประสิทธ์ิ ปิยะสกุล  พรรคพลังธรรม 

นายสกล ลิ่มสืบเชื้อ  พรรคพลังธรรม 

นายจ าลอง น้อยนงเยาว ์  พรรคพลังธรรม 

นายตอฮา นาคนาวา  พรรคพลังธรรม 

เขตคลองเตย นายสมาน แฉล้มวาร ี  พรรคพลังธรรม 
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นายสมเกียรติ สีแดง  พรรคพลังธรรม 

นางสาวอารี ไกรเจรญิ  พรรคพลังธรรม 

นายเจน หิมะทองค า  พรรคพลังธรรม 

นายพรศักดิ์ ศรีละมุล  พรรคพลังธรรม 

นายเทียนทอง อัศวะธีรางกุล  พรรคพลังธรรม 

นายสุรชัย จันทร์สมบรูณ ์  พรรคพลังธรรม 

นายอับดุลเลาะ เพียรมานะ  พรรคพลังธรรม 

นายพลัง ตั้งพลังกุล  พรรคพลังธรรม 

เขตจอมทอง จ.ส.อ.สงบ รอดสมนาม  พรรคพลังธรรม 

นายพิพัฒน์ ปานาผล  พรรคพลังธรรม 

นายบุญทิ้ง สุกใส  พรรคพลังธรรม 

นายธวัช ถนอมกุลบุตร  พรรคพลังธรรม 

นายเถลิง ปี่เพราะ  พรรคพลังธรรม 

นายเกษฎา แหล่งวัฒนา  พรรคพลังธรรม 

นายพยูร เกิดปฐม  พรรคประชากรไทย 

นายชนินทร เสาวด ี  พรรคพลังธรรม 

เขตราชเทว ี นายสุรินทร์ รอซซาก ี  พรรคพลังธรรม 

นางเตือนใจ ประเศรษฐานนท์  พรรคพลังธรรม 

นายบัณฑติ ฉันทศักดา  พรรคพลังธรรม 

นางสาวนิตยา พรหมราช  พรรคพลังธรรม 

นายไพบูลย์ พุทธิพงษ์  พรรคพลังธรรม 

นายพิทักษ์ไทย เทพนอก  พรรคพลังธรรม 
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นายสนั่น บุญมาเลิศ  พรรคพลังธรรม 

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนใหญ่น ามาจากเอกสารของ ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เข้าถึงได้จาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html ส่วนช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเอกสารที่ลงในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร หรืออาจเนื่องจากเอกสารต้นทางที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น 
 
ตารางที่ 7.44 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 (มีการเลือกตั้ง 8 เขต
การปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตบางเขน นายส ารวย เทียบจริประภา 11,789 พรรคประชากรไทย 

นางปทุม เปี้ยวนิ่ม 11,697 พรรคประชากรไทย 

นายส าราญ แม้นเหมือน 11,639 พรรคประชากรไทย 

นายธนัท โชคธนไพศาล 11,460 พรรคประชากรไทย 

นางเสาวนีย์ พรพันธ์เลิศ 10,908 พรรคประชากรไทย 

นายสมคดิ ผลศิลป ์ 10,836 พรรคประชากรไทย 

นายจรินทร์ คงสกลุ 10,822 พรรคประชากรไทย 

นายสมร ชีวะพงษ์ 10,804 พรรคประชากรไทย 

เขตบางกะป ิ นายศุภชัย หวังภาษิต 8,544 พลังพลังธรรม 

นายอรุณ โซ๊ะมณ ี 8,531 พลังพลังธรรม 

นางกุลศรี ขาววิจิตร 8,511 พลังพลังธรรม 

นางจรินทร์ ค าศิร ิ 8,499 พลังพลังธรรม 

นายสุธรรม อรณุพูลทรัพย ์ 8,459 พลังพลังธรรม 

นายจ าลอง มัยรัตน ์ 8,425 พลังพลังธรรม 

นายประสาน แดงจ ารูญ 8,386 พลังพลังธรรม 
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นายหวังซัน เสน่หา 8,344 พลังพลังธรรม 

เขตมีนบุร ี นายสุทิน ชูสงวน 13,257 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสนอง อารอมัน 12,865 พรรคประชากรไทย 

นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ 12,616 พรรคประชากรไทย 

นายพงศ์ดนัย ฮานาฬ ี 11,682 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมศักดิ์ พันธุ 10,673 พรรคประชากรไทย 

นายสลยัมาน เจริญช่าง 10,577 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุนันท์ มีนมณ ี 10,230 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตลาดกระบัง นายพงศ์ศักดิ์ ส าเร็จวาณิชย ์ 7,019 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุธี ส าเร็จวาณิชย ์ 6,951 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเจตน์ น้ าดอกไม ้ 6,263 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมนตรี ไชยนุต 5,885 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไพบูลย์ ข าหรุ่น 5,419 พรรคประชากรไทย 

นายทองอู่ แดงอินทวัฒน์ 5,240 พรรคประชากรไทย 

นายบุญรอด ค าหวาน 5,203 พรรคประชากรไทย 

เขตบึงกุ่ม นางสาวอ านวย ปรมาธิกลุ 8,753 พรรคพลังธรรม 

นายสมศักดิ์ หวังทอง 8,747 พรรคพลังธรรม 

นางกัญจนัฐ แจ้งโชติ 8,679 พรรคพลังธรรม 

นายศักดินา ทองวงศ์ 8,673 พรรคพลังธรรม 

นายอภินันท์ ร าเพย 8,556 พรรคพลังธรรม 

นายสาหสั หวังพิทักษ์ 8,551 พรรคพลังธรรม 

นายวิสิฐศักดิ์ รักอนามัย 8,400 พรรคพลังธรรม 
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นายทศพล บรรลือศลิป ์ 8,273 พรรคพลังธรรม 

เขตจตุจักร นายสถาพร รุ่งแกร 7,078 พรรคพลังธรรม 

ด.ต.สามารถ ศรีเงินยวง 7,062 พรรคพลังธรรม 

นายโสภณ แทนศริ ิ 7,060 พรรคพลังธรรม 

นายเพทาย พานิกุล 6,994 พรรคพลังธรรม 

ว่าท่ีร.ต.ขจิต ประดิษฐจสุิน 6,943 พรรคพลังธรรม 

นายอาสา รังสิมาพิสุทธ์ิ 6,940 พรรคพลังธรรม 

นายหวิง ทรัพย์แตง 6,938 พรรคพลังธรรม 

นายศุภชัย เจี่ยมสกลุ 6,937 พรรคพลังธรรม 

เขตดอนเมือง นายอริญชัย เปียทอง 6,964 พรรคพลังธรรม 

นายจอง ชูจันทร์ 6,949 พรรคพลังธรรม 

นายสุทธี โพธ์ินฤมิต 6,929 พรรคพลังธรรม 

นางสมศรี คงสุนทร 6,929 พรรคพลังธรรม 

นายวุฒิชัย เนียมอบปั้น 6,895 พรรคพลังธรรม 

นางสุดา เสนทอง 6,876 พรรคพลังธรรม 

พ.อ.หิรัญ อินทร์บุญสม 6,810 พรรคพลังธรรม 

นายกัมปนาท ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 6,690 พรรคพลังธรรม 

เขตลาดพร้าว นางสาวบุณฑริกา ประสงค์ด ี 6,356 พรรคพลังธรรม 

นายด ารงศักดิ์ เหล่ารักผล 6,313 พรรคพลังธรรม 

นายธงชัย เถียรทอง 6,300 พรรคพลังธรรม 

นายจงรักษ์ พันธรังษ ี 6,228 พรรคพลังธรรม 

นายวิษณุ โอชิตพงศ ์ 6,175 พรรคพลังธรรม 
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นายประหยัด เสนวิรัช 6,112 พรรคพลังธรรม 

นางนัยนา บ ารุงศิลป ์ 5,673 พรรคประชากรไทย 

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 
ตารางที่ 7.45 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2537 (มีการเลือกตั้ง 30 เขตการ
ปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตพระนคร นายประยุทธ ไลสุ้วรรณ 4,360 พรรคพลังธรรม 

นายอนันต์ชัย เตชะพิทักษ์ศาสน ์ 4,345 พรรคพลังธรรม 

นายสุวิทย์ รตันนันทเดช 4,339 พรรคพลังธรรม 

นายมนัสชัย เที่ยงธรรม 4,285 พรรคพลังธรรม 

นายชาญ ทัพเมฆา 4,275 พรรคพลังธรรม 

นายพินิจ ทวีสุข 4,252 พรรคพลังธรรม 

นายถาวร มนตรีวงส ์ 4,233 พรรคพลังธรรม 

เขตดสุิต นางสาวปิยาณี กังวาฬกุล 8,902 พรรคประชากรไทย 

นายอาวุธ รักวานิช 8,884 พรรคประชากรไทย 

นายวิทย์ชาญ ธนัตถานนท ์ 8,814 พรรคประชากรไทย 

ส.อ.วิมล วงษ์แสงจันทร ์ 8,735 พรรคประชากรไทย 

นายพิชัย วัฒนชัยศรีสกุล 8,678 พรรคประชากรไทย 

นายสมชาย น้อยประเสริฐ 8,659 พรรคประชากรไทย 

นายวิขัย นาคสวสัดิ ์ 8,644 พรรคประชากรไทย 

นายน้อย เหมือนปรีชา 8,355 พรรคประชากรไทย 

เขตหนองจอก นายสราวุธ ทับเล 12,126 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวสันต์ กระโจมทอง 10,189 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ 8,920 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอุดร พันธ์สอาด 8,896 พรรคประชาธิปัตย ์

นายภักดี มะแอ 8,598 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมภพ นิยมธรรมรตัน ์ 8,524 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอนก ไกรทอง 8,168 พรรคประชากรไทย 

เขตบางรัก นายอุสมาน ชัยสิทธ์ิ 3,460 พรรคพลังธรรม 

พ.อ.ต.พันธุ์ศักดิ์ พันธุ์ภักดีดสิกุล 3,449 พรรคพลังธรรม 

นางอัมพวัน โชติพิมพ ์ 3,412 พรรคพลังธรรม 

นายคณสิสร กาติ๊บ 3,386 พรรคพลังธรรม 

นางสาวสุรยี์ เสาวภา 3,386 พรรคพลังธรรม 

นายสมศักดิ์ ษารักษ ์ 3,324 พรรคพลังธรรม 

นายปัญจพล พรหมทอง 3,264 พรรคพลังธรรม 

เขตปทุมวัน นายพันธุ์เดิม คหนุรักษ ์ 3,543 พลังพลังธรรม 

นายจักรพงษ์ เจรญิพงศ์ 3,466 พลังพลังธรรม 

นายนิพนธ์ คันทรง 3,433 พลังพลังธรรม 

นายวันชัย โตกลม 3,421 พลังพลังธรรม 

นายส่าง พุ่มมะล ิ 3,417 พลังพลังธรรม 

นายสถาพร กาญจนวงศ ์ 3,405 พลังพลังธรรม 

นางกนกวรรณ คงสมจิตต ์ 3,341 พลังพลังธรรม 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายอนุรักษ์ อุณหกานต ์ 4,424 พลังพลังธรรม 

นายสุพร สุขมะโน 4,351 พลังพลังธรรม 

นางมะลิ วงษ์คุณ 4,284 พลังพลังธรรม 
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นายพนดล เพิ่มพิทยา 4,203 พลังพลังธรรม 

นายเจรญิ มงคลเจรญิ 4,155 พลังพลังธรรม 

นายชาญชัย เบญจศลีรักษ ์ 4,071 พลังพลังธรรม 

นายภัทรนันท์ เดือนจันทร์ฉาย 3,974 พลังพลังธรรม 

เขตพระโขนง นางมาลา ประคองจิตร 6,768 พลังพลังธรรม 

นายวรยุทธ สืบชมภ ู 6,639 พลังพลังธรรม 

นายอมร พิกุลงาม 6,556 พลังพลังธรรม 

นายณัฐพล วนาโรจน ์ 6,533 พลังพลังธรรม 

นายเฉลมิพล สริิวัฒน ์ 6,482 พลังพลังธรรม 

นายสุรวรี์ บุญราช 6,432 พลังพลังธรรม 

นายช านาญ ธิบด ี 6,430 พลังพลังธรรม 

นายปราโมทย์ ธรรมคุณากร 6,281 พลังพลังธรรม 

เขตยานนาวา นายไพศาล เศตะพราหมณ ์ 5,458 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสกนธ์ กัปปิยจรรยา 5,453 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอดุลย์ จรูญพุ่มหิรัญ 5,429 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวัฒนา คุ้มรอด 5,422 พรรคประชาธิปัตย ์

นางอัชนันท์ กรอบเพ็ชร์ 5,407 พรรคประชาธิปัตย ์

นายด ารงค์ ศรีเดือนดาว 5,388 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอกศักดิ์ สังขบณุย ์ 5,385 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสัมพันธวงศ ์
นางสาวอรทัย กาญจนชูศักดิ ์

ดหูมายเหต ุ
ท้ายตาราง 

พรรคพลังธรรม 

นายเอี่ยม กีรต์ะเมคินทร ์ 4,631 พรรคพลังธรรม 

นายฐิติกร ชอบชัย 4,598 พรรคพลังธรรม 
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นายวันชัย เกียรติชัยวุฒิ 4,567 พรรคพลังธรรม 

นายสมศักดิ์ เลศิอัษฎมงคล 4,550 พรรคพลังธรรม 

นายประสิทธ์ิ ดุษฎสีุนทรสกลุ 4,539 พรรคพลังธรรม 

นายวินิจ สิงห์เสน่ห ์ 4,537 พรรคพลังธรรม 

เขตพญาไท นายสุชาติ วิริยานุภาพพงศ ์ 5,017 พรรคพลังธรรม 

นางประเทืองศรี ด่วนสูงเนิน 5,984 พรรคพลังธรรม 

นายสุนทร สุนทรธรรม 4,942 พรรคพลังธรรม 

นายไพฑูรย์ ภิผินผา 4,861 พรรคพลังธรรม 

นายอัจฉรีย์ ถีติปริวัตร ์ 4,835 พรรคพลังธรรม 

นายบัณฑติ มฤคพิทักษ์ 4,820 พรรคพลังธรรม 

นายทรงศักดิ์ ทัพพันธุ ์ 4,817 พรรคพลังธรรม 

นายอดิศร รักษาวงศ ์ 4,785 พรรคพลังธรรม 

เขตธนบุร ี นางสังวล ทรัพย์งาม 10,903 พรรคพลังธรรม 

นางสาวประภาศรี กรองการุณย ์ 10,899 พรรคพลังธรรม 

นายศิวาวงษ์ ตะนุลานนท ์ 10,806 พรรคพลังธรรม 

นายสมชาย เอีย่มมงคลสกลุ 10,791 พรรคพลังธรรม 

นายสุพจน์ เรืองแสงเพ็ญ 10,737 พรรคพลังธรรม 

นายประสาน เลิศสุขีเกษม 10,715 พรรคพลังธรรม 

นางสาวพวงผกา ภาวนาภรณ ์ 10,674 พรรคพลังธรรม 

นายสถิตย์ สถาพรภักดีไทย 10,632 พรรคพลังธรรม 

เขตบางกอกใหญ ่ นายวรเชษฐ์ วิรุฬธนวงศ์ 6,022 พรรคพลังธรรม 

นายสมชาย เทียมเมือง 5,962 พรรคพลังธรรม 



163 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายวิเชียร เลิศรตัน์สกลุ 5,956 พรรคพลังธรรม 

นายประถมพันธ์ ค านักดิษฐ ์ 5,940 พรรคพลังธรรม 

นายวิชัย สุธีรวงศ์กุล 5,924 พรรคพลังธรรม 

นายวิชัย หุตังคบด ี 5,869 พรรคพลังธรรม 

นาวาตรี ศิริวัฒน์ ปิดโตรา 5,853 พรรคพลังธรรม 

เขตห้วยขวาง นายวันชัย สูบสร้อยสิน 4,219 พรรคพลังธรรม 

นายสุนทร ผลสุข 4,213 พรรคพลังธรรม 

นางพยอม เทียรเดช 4,121 พรรคพลังธรรม 

นายประวิทย์ พรมทอง 4,032 พรรคพลังธรรม 

นายสุทิน อินทรนก 4,005 พรรคพลังธรรม 

นายพินิต ฤทธิ์ลอย 3,969 พรรคพลังธรรม 

นายจ ารสั โสภณ 3,962 พรรคพลังธรรม 

เขตคลองสาน นายวีระ แขขุนทศ 5,398 พรรคพลังธรรม 

นายสรศักดิ์ สมเกียรติเจริญ 5,398 พรรคพลังธรรม 

นายวิชัย ปรีดาวงศากร 5,355 พรรคพลังธรรม 

นายประกอบ เปรมรุ่งเจตน ์ 5,326 พรรคพลังธรรม 

นายศักดา ห่อสกลุกล 5,282 พรรคพลังธรรม 

นายธ ารงค์ แย้มบญุเรือง 5,226 พรรคพลังธรรม 

นายฉัตร ฉุยแช่มชื่น 5,210 พรรคพลังธรรม 

เขตตลิ่งชัน นายสกุล โตโสภณ 7,033 พรรคประชากรไทย 

นายเฉลมิพล สุขมาก 6,739 พรรคประชาธิปัตย ์

นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ 6,563 พรรคประชากรไทย 
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นายสุไหง แสวงสุข 6,533 พรรคประชาธิปัตย ์

นางบุญมา ยินดีธรรม 6,359 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประจวบ งามปลั่ง 6,372 พรรคประชากรไทย 

นายอ าพล เทียนกุล 6,233 พรรคประชากรไทย 

เขตบางกอกน้อย นายพงศ์พันธุ์ ปัญญานันท์ 7,726 พรรคประชากรไทย 

นายน าชัย ฤทธ์ิภัมภีร ์ 7,707 พรรคประชากรไทย 

จ่าเอกวิทย์ สกุลวัฒนะ 7,693 พรรคประชากรไทย 

นายสมภพ วุฑฒกนก 7,667 พรรคประชากรไทย 

นายสมพงษ์ พงศ์พียะ 7,624 พรรคประชากรไทย 

นายประสิทธ์ิ ปฐมรัตน ์ 7,611 พรรคประชากรไทย 

นายวิเอิน สุนทรสนาน 7,608 พรรคประชากรไทย 

นายอ านาจ อ้ึงนพพรกุล 7,484 พรรคประชากรไทย 

เขตบางขุนเทียน นายบ ารุง รักท้วม 6,892 พรรคประชากรไทย 

นายนิเวศ เมฆสุวรรณ 6,771 พรรคประชากรไทย 

นายยอน ใจสุวรรณ ์ 6,687 พรรคประชากรไทย 

นายวินัย ม่วงไข ่ 6,642 พรรคประชากรไทย 

นายบรรหาร พิมพาทอง 6,479 พรรคประชากรไทย 

นายณรงค์ โตรื่น 6,428 พรรคประชากรไทย 

นายสุพจน์ ภูมิใจตรง 6,166 พรรคประชากรไทย 

เขตภาษีเจริญ นายเพทาย จั่นเผื่อน 18,036 พรรคกิจสังคม 

นายชวลิต พิมลพันธุ ์ 17,539 พรรคกิจสังคม 

นายชัยรัตน์ ตั้งอนุรตัน ์ 17,458 พรรคกิจสังคม 
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นายอรรถสิทธ์ิ บูรณดิลก 17,268 พรรคกิจสังคม 

นายสุรชัย ชูสังจข ์ 17,085 พรรคกิจสังคม 

พ.อ.อ.อุทัย ทุมาภา 16,944 พรรคกิจสังคม 

นายสมศักดิ์ มากรอด 16,582 พรรคกิจสังคม 

นายมนตรี เทวินทรภักด ิ 16,395 พรรคกิจสังคม 

นายณัฐพงศ์ ประดับแก้ว 15,672 พรรคกิจสังคม 

เขตหนองแขม นายยิ้ม ทรัพยส์นอง 8,920 พรรคกิจสังคม 

นางอุบล ตุลย์วณิชโรจน ์ 8,772 พรรคกิจสังคม 

นายพวง ปานยิ้ม 8,411 พรรคกิจสังคม 

นายสุพิน คล้ายนก 8,122 พรรคกิจสังคม 

นายสอาด กันสิงห์ 8,055 พรรคกิจสังคม 

นายประเสริฐ ช่ืนภิรมย ์ 7,229 พรรคกิจสังคม 

นายสรยุทธ เด่นด ารงกุล 6,821 พรรคกิจสังคม 

เขตราษฎร์บูรณะ นายเสวก บุญอรณะ 9,390 พรรคประชากรไทย 

นายสุเมธี วรรณศิริกลุ 8,503 พรรคประชากรไทย 

นายสมัย บญุม ี 8,120 พรรคประชากรไทย 

นางสราญชล โกมลเสน 7,972 พรรคประชากรไทย 

นางสมถวิล อ่องแสงคุณ 7,878 พรรคประชากรไทย 

นายชวลิต ศิริกังกาลกุล 7,848 พรรคประชากรไทย 

นายบุญมา ฟักทิม 7,807 พรรคประชากรไทย 

นายสะอาด โพธิ์จันทร ์ 7,436 พรรคประชากรไทย 

เขตบางพลัด นายธีระ ปานะวาศิต 5,660 พรรคพลังธรรม 
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นายวรเทพ ประภาสถติ 5,616 พรรคพลังธรรม 

นายสมจติร์ บญุสม 5,565 พรรคพลังธรรม 

นายอวยชัย จาตุรงคกลุ 5,539 พรรคพลังธรรม 

นายชัยวุฒ อักษรสิทธ์ิ 5,530 พรรคประชากรไทย 

นางสาววรวรรณ โตวรวิวัฒน์ 5,528 พรรคพลังธรรม 

นายเจรญิ สัตยวาทิน 5,514 พรรคพลังธรรม 

เขตสาทร นายศุภชัย ชัยพรเรืองเดช 5,833 พรรคประชาธิปัตย ์

ร.ต.ท.ประสิทธ์ิ สุทธิชาต ิ 5,782 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิโรจน์ พรสุขศิริกลุ 5,747 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพิศิษฐ์ วิริยสกลุ 5,733 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไพรินทร์ บญุศิร ิ 5,668 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกิตติ ประสานวงศ์วุฒิ 5,653 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชายชัญ บริบูรณ์ธนวัฒน์ 5,642 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางซื่อ ร.ต.ต.ยงยุทธ แสงทอง 9,669 พรรคประชากรไทย 

นางช้ัน ทองเพ่งพิศ 9,532 พรรคประชากรไทย 

นายประจง ช้างแรงการ 9,495 พรรคประชากรไทย 

นางสาวอภิญญา สุนทรสาธิต 9,479 พรรคประชากรไทย 

นายทวี แสนอาจ 9,365 พรรคประชากรไทย 

นางอัจฉรา มูลานนท์ 9,234 พรรคประชากรไทย 

นายบัญญตัิ สนธิกร 9,126 พรรคประชากรไทย 

นายประพัฒน์ เจริญสุข 8,744 พรรคประชากรไทย 

เขตบางคอแหลม นางสาวยุพดี เกียรตรสิังวร 5,754 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายชาลี แสงมาลย ์ 5,734 พรรคประชาธิปัตย ์

นางพรรณพร รุ่งศร ี 5,706 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพงศ์ศักดิ์ สาโรวาท 5,670 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทวีชัย อุรารุ่งโรจน ์ 5,639 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนน ดารามั่น 5,620 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสงค์ ผลพืชน์ 5,584 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตประเวศ นายหล่า เรืองรุ่งโรจน ์ 6,030 พรรคพลังธรรม 

นางสาวอรุณี ลี้ศัตรูพ่าย 5,876 พรรคพลังธรรม 

นายอับดุลเลาะมาน มะขาว 5,665 พรรคพลังธรรม 

นายบรรณเจตน์ ทรัยพ์เพิ่ม 5,538 พรรคพลังธรรม 

นายจ าลอง น้อยนงเยาว ์ 5,532 พรรคพลังธรรม 

นายประสิทธ์ิ ปิยะสกุล 5,515 พรรคพลังธรรม 

นายเราะมาน มานชู 5,406 พรรคพลังธรรม 

เขตคลองเตย นายอับดุลเลาะ เพียรมานะ 9,608 พรรคพลังธรรม 

นายเชาวลิต วงษ์เจริญ 9,574 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประพันธ์ วิภวศุทธิ ์ 9,359 พรรคพลังธรรม 

นายสุรชัย จันทร์สมบรูณ ์ 9,299 พรรคพลังธรรม 

ว่าท่ีร.ต.มานสั งามทรัพยเ์กษม 9,260 พรรคพลังธรรม 

นายสนธิ สุนทรปิยะกลุ 9,251 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิศิษฐ์ วงษ์สุวรรณ 9,219 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประพันธ์ จิตรีเหมิ 9,178 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตจอมทอง นายศิริ จันทรเ์ศรษฐ 10,697 พรรคประชากรไทย 
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นายอวยชัย ไวบุตร ี 10,475 พรรคประชากรไทย 

นายเมี้ยน บุญสารัตน ์ 10,475 พรรคประชากรไทย 

นายสุรตัน์ สถิธางกูร 10,388 พรรคประชากรไทย 

นายศักดิ์สิทธ์ิ วัจนรตัน ์ 10,329 พรรคประชากรไทย 

นายสมศักดิ์ จามิกรณ ์ 10,268 พรรคประชากรไทย 

นายบุญทิ้ง สุกใส 10,262 พรรคประชากรไทย 

นายสุไนย เทียนแก้ว 10,196 พรรคประชากรไทย 

เขตราชเทว ี นายมานพ หวังพล 3,584 พรรคประชากรไทย 

นายสมโภชน์ แก่นทองแดง 3,548 พรรคประชากรไทย 

นายสนั่น บุญมาเลิศ 3,552 พรรคพลังธรรม 

นายอัศวิน ช ามะโน 3,520 พรรคพลังธรรม 

นายสุรงค์ หอมจันทร ์ 3,512 พรรคประชากรไทย 

นายสมจติต์ วรรณอารีย ์ 3,500 พรรคประชากรไทย 

นายโปร่ง บัวแย้ม 3,844 พรรคพลังธรรม 

เขตสวนหลวง นายณรงค์ รื่นภักดิ์ธรรม 4,449 พรรคพลังธรรม 

นายสามารถ ทรัพย์พจน ์ 4,441 พรรคพลังธรรม 

นายเกษม วงษ์ยิ้ม 4,185 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอกรินทร์ อยู่บ ารุง 4,181 พรรคพลังธรรม 

นายมณเฑียร อินทร์น้อย 4,169 พรรคพลังธรรม 

นายประสาท บัลลังน้อย 4,135 พรรคพลังธรรม 

นายทองสุข นาคนาวา 4,082 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตดินแดง นายชวลิต เทียรเดช 9,286 พรรคพลังธรรม 
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นายสันตภิาพ ทองส าราญ 8,186 พรรคพลังธรรม 

นางอัญชลี วณะทอง (แพทยานนท์) 9,015 พรรคพลังธรรม 

นายสันติ ชาวสวนกล้วย 9,005 พรรคพลังธรรม 

นางวิมล เจวรมัย ์ 8,965 พรรคพลังธรรม 

นายออง พรหมรักษา 8,962 พรรคพลังธรรม 

นายชูพงษ์ เพชรทัต 8,952 พรรคพลังธรรม 

นายณรงค์ศักดิ์ สิทธิพรหม 8,947 พรรคพลังธรรม 

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
หมายเหตุ : นางสาวอรทัย กาญจนชูศักดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ ลาออกเมื่อ 3 มิถุนายน 2538 และในเอกสารของ
ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานครนั้นไม่ได้ใส่คะแนนเสียงที่ได้รับของนางสาวอรทัย 
กาญจนชูศักดิไ์ว้ (เอกสารเข้าถึงได้จาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html) 
 
ตารางที่ 7.46 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2541 (มีการเลือกตั้ง 14 เขต
การปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตบางเขน นายจรินทร์ คงสกลุ 6,046 พรรคประชากรไทย 

นางสาวสายสณุีย์ นกทอง 5,726 พรรคประชากรไทย 

นายสมศักดิ์ คล้ายประยงค ์ 5,717 พรรคประชากรไทย 

นางสาวอุบลรตัน์ เพ็งสุข 5,711 พรรคประชากรไทย 

นายธนัท โชคธนไพศาล 5,711 พรรคประชากรไทย 

นายสมปอง บุญคุม้ 5,565 พรรคประชากรไทย 

พันตรีเฉลิมเกียรติ ไชยวงษ์ 5,333 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสัมภาษณ์ มีฤกษ ์ 5,327 พรรคประชากรไทย 

เขตบางกะป ิ นายเฉลมิชัย ฉิมหิรญั 10,594 กลุ่มพลังไทย 

นายวราภรณ์ บญุมาเลิศ 10,515 กลุ่มพลังไทย 
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นายประดิษฐ์ อภิวัฒน์ชาต ิ 10,420 กลุ่มพลังไทย 

นางกุลศรี ขาววิจิตร 10,413 กลุ่มพลังไทย 

นายณรงค์ศักดิ์ เลีย้วเจริญ 10,341 กลุ่มพลังไทย 

นางสาวจันทรา เอมมณรีัตน ์ 10,261 กลุ่มพลังไทย 

นายศุภชัย หวังภาษิต 10,125 กลุ่มพลังไทย 

เขตมีนบุร ี นายปียะ มีนชัยนันท์ 8,829 กลุ่มพัฒนาเขตมีนบุร ี

นายบุญมี นิและ 7,007 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวดวงพร ยิ้มเจริญ 6,999 กลุ่มพัฒนาเขตมีนบุร ี

นายแปลก มาลีส ี 6,961 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

นายสุเทพ ลาวัง 6,896 กลุ่มพัฒนาเขตมีนบุร ี

นายสมชาย วงษ์มา 6,834 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอวยชัย ปิยธรรมชัย 6,676 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

เขตลาดกระบัง นายชิน พ่วงรอด 9,827 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

นางสาวนุชนาฎ หุ่นอยู ่ 9,709 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

นางศรัณย์พร มีสุข 9,191 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

นายพงศ์ศักดิ์ส าเร็จวาณิชย ์ 8,763 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพงศธร สอนด ี 8,162 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุธี ส าเร็จวาณิชย ์ 8,044 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทวี สีน้ าเงิน 7,566 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบึงกุ่ม นางสาวอนงค์ สุวรรณน้อย 11,013 กลุ่มพลังไทย 

นายอัมรินทร์ แก้วโชต ิ 10,915 กลุ่มพลังไทย 

นายสมศักด์ หวังทอง 10,891 กลุ่มพลังไทย 
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นายส าราญ เพ็ญศิริวรทรัพย ์ 10,850 กลุ่มพลังไทย 

นางอ าไพ เกตุสุวรรณ 10,711 กลุ่มพลังไทย 

นายประเสริฐสุข โตะ๊เก็ง 10,561 กลุ่มพลังไทย 

นางสาวสายสุดา อ้นสุวรรณ   

เขตจตุจักร นายกฤชวัฒน์ อาภรณ์ศริ ิ 9,573 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอาสา รังสิมาพิสุทธ์ิ 9,572 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประยรู สงแก้ว 9,553 พรรคประชาธิปัตย ์

นายหวิง ทรัพย์แดง 9,523 พรรคประชาธิปัตย ์

ด.ต.สามารถ ศรีเงินยวง 9,464 พรรคประชาธิปัตย ์

นายโสภณ แทนศริ ิ   

นายสมคดิ ด้วยเงิน   

นายเพทาย พานิกุล   

เขตดอนเมือง นายการณุ โหสกลุ 5,777 พรรคประชากรไทย 

นายวรรธนะ(จักรทอง) เกิดนาค 5,625 พรรคประชากรไทย 

นายนิทัศน์ มีคุณ 5,588 พรรคประชากรไทย 

นายเชื้อ พัวไพบูลย์วงศ ์ 5,478 พรรคประชากรไทย 

นายอนันต์ หุ่นโต 5,392 พรรคประชากรไทย 

นางสมหมาย โสภณดิเรกรัตน ์ 5,363 พรรคประชากรไทย 

นางอัมพร โสภณดเิรกรัตน ์ 5,277 พรรคประชากรไทย 

เขตลาดพร้าว นายประสิทธ์ิ ไตรรัตน ์ 7,102 กลุ่มประชาธิปัตย ์

นายชะฎา ทุยไธสง 6,881 กลุ่มประชาธิปัตย ์

นายปรีดี นักงาน 6,860 กลุ่มประชาธิปัตย ์
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นางสาวพรทิพย์ วิสิฐศักดิ์ชัย 6,842 กลุ่มประชาธิปัตย ์

นายจงรักษ์ พันธรังษ ี 6,840 กลุ่มประชาธิปัตย ์

นายอานนท์ สงวนวงศ์ 6,818 กลุ่มประชาธิปัตย ์

นางสาวบุณฑริกา ประสงค์ด ี 6,813 กลุ่มพลังไทย 

เขตหลักสี ่ นายสิทธิชัย แม้นเจริญ 6,302 พรรคประชาธิปัตย ์

นางนิภาวรรณ จ้อยเอม 6,302 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวุฒิชัย เนียมอบปั้น 6,274 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุทธิพันธ์ ศิวพิทักษ์ 6,248 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชาติณรงค์ ธนวัฒน์ไตรภพ 6,240 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมานจิตต์ สิงหะไชย 6,233 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนรินทร์ จ ารัสฉาย 6,150 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสายไหม พ.อ.อ. บุญพา หินอ่อน 5,465 พรรคประชากรไทย 

นายส าราญ แม้นเหมือน 5,277 พรรคประชากรไทย 

นายมงคล อุ่มบางตลาด 5,253 พรรคประชากรไทย 

นายสมร ชีวะพงษ์ 5,133 พรรคประชากรไทย 

นายสุรตัน์ ชีวะพงษ์ 5,131 พรรคประชากรไทย 

นายสมคดิ ผลศิลป ์ 5,103 พรรคประชากรไทย 

นายจินดา สุพรรณ   

เขตคันนายาว นายทวิช อารียะกิจโกศล 5,301 กลุ่มพลังไทย 

นายชวลิต ธูปสุวรรณ ์ 5,275 กลุ่มพลังไทย 

นางสาวอ านวย ปรมาธิกลุ 5,223 กลุ่มพลังไทย 

นางเทียมจันทร์ อุทัยไพศาลวงศ ์ 5,197 กลุ่มพลังไทย 
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นางประทิน สังข์ทอง 5,098 กลุ่มพลังไทย 

นายลี ศิริงะ 5,015 กลุ่มพลังไทย 

นายอภินันท์ ร าเพย   

เขตสะพานสูง นายหวังเฮม เสน่หา 6,463 กลุ่มพลังไทย 

นางสาวสายพิน ค าศร ี 6,320 กลุ่มพลังไทย 

นายเราะมาน มานชู 6,297 กลุ่มพลังไทย 

นายอุดร หิรญัฤทธ์ิ 6,170 กลุ่มพลังไทย 

นางสาวบุปผา ดลุยเสน ี 6,162 กลุ่มพลังไทย 

นายสาหสั หวังพิทักษ์ 6,078 กลุ่มพลังไทย 

นางสาวสุกัญญา ดาราฉาย 6,069 กลุ่มพลังไทย 

เขตวังทองหลาง นายจิรภัทร ปัญญาเนรมิตด ี 7,952 กลุ่มพลังไทย 

นายพิชิตชัย ดิลกศร ี 7,952 กลุ่มพลังไทย 

นางปราณี กันซัน 7,947 กลุ่มพลังไทย 

นายทินกร นันทรัตน ์ 7,877 กลุ่มพลังไทย 

นายวสันต์ วงษ์สันต ์ 7,873 กลุ่มพลังไทย 

นายวีระยุทธ มีนะโยธิน 7,832 กลุ่มพลังไทย 

นายบุญธรรม รตัน์รอดกิจ 7,776 กลุ่มพลังไทย 

เขตคลองสามวา นางสว่าง หมัดสะและ 9,687 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

นายชูศิษฏ์ แย้มเกษร 9,012 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

ส.อ.หญิงสุทิพย์วดี(วิจิตรา) สุขเขียว 8,761 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

นายบุญธรรม สร้อยสน 8,680 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

นายทวีชัย ประเสริฐกรรณ 7,448 กลุ่มบ้านมติรภาพ 
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นายมานิต พ่วงรอด 7,412 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

นายชนะพล กาจคนอง 7,184 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนใหญ่น ามาจากเอกสารของ ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เข้าถึงได้จาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html ส่วนช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเอกสารที่ลงในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร หรืออาจเนื่องจากเอกสารต้นทางที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น 
 
ตารางที่ 7.47 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 (มีการเลือกตั้ง 36 เขต
การปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตพระนคร นายอนันต์ชัย เตชะพิทักษ์ศาสน ์ 5,842 กลุ่มมดงาน 

นางภราดา เพชรจ ารสั 5,842 กลุ่มมดงาน 

นายสุภชัย ทองผจง 5,828 กลุ่มมดงาน 

นายอภินันท์ รัตนสุคนธ ์ 5,809 กลุ่มมดงาน 

ร.ต.ต. แสวง แสนสวาท 5,782 กลุ่มมดงาน 

นายสุติพงส์ ธนโกเศศ 5,763 กลุ่มมดงาน 

นายชาติชาย วิริยะพานิช 5,500 กลุ่มมดงาน 

เขตดสุิต นายอัศวิน ตันวีระพงศ์ศิร ิ 7,132 กลุ่มมดงาน 

น.ต. สร้อย สร้อยศร ี 7,064 กลุ่มมดงาน 

ร.ต.ต. จวง ณุวงษ์ศร ี 7,044 กลุ่มมดงาน 

นายไชยยศ เรืองใจ 6,999 กลุ่มมดงาน 

นายจ าเนียร ผิวข า 6,998 กลุ่มมดงาน 

นายสุเทพ ศิริวงศ์นภา 6,980 กลุ่มมดงาน 

นายไพฑูรย์ วงศ์สุวรรณ 6,949 กลุ่มมดงาน 
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นางสาวปิยาณี กังวาฬกุล 5,597 กลุ่มพลังไทย 

เขตหนองจอก นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ 13,711 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

นายสราวุธ ทับแล 13,060 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

นายณรงค์ รัสม ี 12,986 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวสันต์ กระโจมทอง 12,538 พรรคประชาธิปัตย ์

นายละเต็บ มฮู าหมดั 11,674 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอุดร พันธ์สอาด 11,572 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมภพ นิยมธรรมรตัน ์ 11,302 กลุ่มบ้านมติรภาพ 

เขตบางรัก นายสุภชัย แก้วสมีรกต 4,272 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจิตติ นาคะรตันากร 4,267 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศักดิ์สิทธ์ิ วรกิจรุ่งโรจน ์ 4,252 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรชัย สิทธิญาวณิชย ์ 4,239 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเจรญิชัย พรเทพสุขสม 4,225 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ ์ 4,224 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพีระพงศ์ หรรษวรพงศ์ 4,200 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตปทุมวัน นายนิพนธ์ คันทรง 4,700 กลุ่มพลังไทย 

นายจักรพงษ์ เจรญิพงศ์ 4,620 กลุ่มพลังไทย 

นายพันธุ์เดิม คหนุรักษ ์ 4,580 กลุ่มพลังไทย 

นายสมศักดิ์ อัจจิกุล 4,572 กลุ่มพลังไทย 

นายสมนึก ค าวลิัย 4,528 กลุ่มพลังไทย 

นายอนพัทย์ พุ่มมะล ิ 4,524 กลุ่มพลังไทย 

นายนพพร คนไทย 4,479 กลุ่มพลังไทย 
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เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายชาญชัย เบญจศลีรักษ ์ 5,906 กลุ่มพลังไทย 

นางมะลิ วงษ์คุณ 5,876 กลุ่มพลังไทย 

นายสมบตัิ ศรีอาคาร 5,862 กลุ่มพลังไทย 

นายเจรญิ มงคลเจรญิ 5,850 กลุ่มพลังไทย 

นางสาวพรพิมล ตั้งเทียนทอง 5,826 กลุ่มพลังไทย 

นายภัทรนันท์ เดือนจันทร์ฉาย 5,751 กลุ่มพลังไทย 

นายธงชัย เถียรทอง 5,743 กลุ่มพลังไทย 

เขตพระโขนง นางสาวอรวรรณ์ โพธิศร ี 8,888 พรรคประชาธิปัตย ์

นายตรสีิทธ์ิ ศิริวรรณ 8,763 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรยิะ บุษรารัตนโกเมน 8,729 พรรคประชาธิปัตย ์

นางปรียาภา ค าจร 8,658 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอาคม สุทธากร 8,575 พรรคประชาธิปัตย ์

นายปรีชา จันทร์ทรง 8,449 พรรคประชาธิปัตย ์

พ.อ.อ. ประกิจ อินทร์อ่อน 8,285 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตยานนาวา นางอัชนันท์ กรอบเพ็ชร์ 10,225 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไพศาล เศตะพราหมณ ์ 10,119 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวัฒนา คุ้มรอด 10,064 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ ปัญญะธารา 10,003 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอกศักดิ์ สังขบณุย ์ 9,958 พรรคประชาธิปัตย ์

นายด ารงค์ ศรีเดือนดาว 9,922 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอุทัย กนกวุฒิพงศ์ 9,881 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสัมพันธวงศ ์ นายวีรสิทธ์ิ เกียรติมหาคณุ 5,144 พรรคประชาธิปัตย ์
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นางสาววัชราภรณ์ อารยี์วงศ์ 5,135 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรเดช ดวงประเสริฐด ี 5,126 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ ์ 5,113 พรรคประชาธิปัตย ์

นายก าธร ชีพชัยอิสสระ 5,090 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาติ เลิศลิขิตธนิตกลุ 5,025 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวันชัย เกียรติชัยวุฒิ 4,893 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตพญาไท นายอาณัติ ปัทมาคม 5,501 กลุ่มมดงาน 

นายน าชัย นุ่นจันทร ์ 5,488 กลุ่มมดงาน 

นายวีรชัย พืชขุนทด 5,415 กลุ่มมดงาน 

นายพรชัย ธาตวากร 5,351 กลุ่มมดงาน 

นายพีรพล กนกวลัย 5,350 กลุ่มมดงาน 

นายนิเวศน์ เอกเลิศล้ าตระกูล 5,276 กลุ่มมดงาน 

นางพัทยา ค านวณทิพย์ 5,270 กลุ่มมดงาน 

เขตธนบุร ี นายประสาน เลิศสุขีเกษม 13,301 กลุ่มมดงาน 

นายสมเกียรติ กันฑรวรากร 13,082 กลุ่มมดงาน 

นายสมชาย เตมีศลิปิน 13,020 กลุ่มมดงาน 

นางสาวประภาศรี กรองการุณย ์ 12,983 กลุ่มมดงาน 

นายธนสาร สุวรรณชัยทัศน ์ 12,684 กลุ่มมดงาน 

นายรัชต์ โกญจนาท 12,646 กลุ่มมดงาน 

นายบุญไชย สิริศรีสมัพันธ์ 12,460 กลุ่มมดงาน 

นายสุวรรณ เอีย่มสุขนันท์ 12,365 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางกอกใหญ ่ นายสมชาย เทียมเมือง 8,938 กลุ่มมดงาน 
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นายชัยชาญ ช่วยชู 8,816 กลุ่มมดงาน 

นายสงัด เอกา 8,816 กลุ่มมดงาน 

นายอัครเดช วรศร ี 8,671 กลุ่มมดงาน 

นางรุ่งทิวา เลิศสุขีเกษม 8,656 กลุ่มมดงาน 

นายมีศักดิ์ ชมภสูาร 8,447 กลุ่มมดงาน 

นายประถมพันธ์ ค านักดิษฐ ์ 8,356 กลุ่มมดงาน 

เขตห้วยขวาง นายสุนทร ผลสุข 7,233 กลุ่มมดงาน 

นายจ าแลง มสูิกะ 7,014 กลุ่มมดงาน 

นายนรินทร์ เรียนวัฒนา 6,977 กลุ่มมดงาน 

นายกลยุทธ อินทรแป้น 6,863 กลุ่มมดงาน 

นายจ าลอง เพชรมณ ี 6,835 กลุ่มมดงาน 

นายชาญวุฒิ บุญเลิศ 6,582 กลุ่มมดงาน 

นายพชรพล บุนนาค 6,510 กลุ่มมดงาน 

เขตคลองสาน นายชิงชัย บัณฑราภิวัฒน ์ 10,271 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพิสุทธ์ิ อนุชาชาติ 10,064 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมศักดิ์ ตันตินราศักดิ ์ 9,984 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิจิตร ตุม้กลีบ 9,928 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย เต็มไพบูลย์กลุ 9,155 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเพิ่มยศ ม่วงมณ ี 9,730 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประดิษฐ์ วานิชานันท์ 9,562 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตตลิ่งชัน นายประจวบ งามปลั่ง 8,472 พรรคประชาธิปัตย ์

จ.ส.อ. ทวี อยู่แจ้ง 8,694 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายจรลั แก้วเหล็ก 8,556 พรรคประชาธิปัตย ์

นางบุญมา ยินดีธรรม 8,438 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวรภัทร สุนทรพลิน 8,331 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอิทธิกร ปริญญาจารย ์ 8,320 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไชยณรงค์ ล้อทนงศักดิ ์ 8,266 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางกอกน้อย นายบุญเกียรติ จริังนิมิตสกุล 9,502 กลุ่มมดงาน 

นายเจรญิ เฟื่องอักษร 9,501 กลุ่มมดงาน 

นายบุญเกียรติ เจนบุญลาภ 9,468 กลุ่มมดงาน 

นายเสน่ห์ สวนพราย 9,315 กลุ่มมดงาน 

นายประกิจ ศภุวิทยาโภค ี 9,311 กลุ่มมดงาน 

นายจิรศักดิ์ ข าแสง 9,283 กลุ่มมดงาน 

นายประสิทธ์ิ ปฐมรัตน ์ 9,273 กลุ่มมดงาน 

นายสุวิทย์ โกวิทเจริญสุข 9,270 กลุ่มมดงาน 

เขตบางขุนเทียน นายยอน ใจสุวรรณ ์ 7,345 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวินัย ม่วงไข ่ 7,300 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญสุข คุม้ผิวด า 7,055 พรรคประชาธิปัตย ์

นายแสงชัย จันทร์ทอง 6,951 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย ใจสุวรรณ ์ 6,932 กลุ่มพลังไทย 

นายไพศาล แม้นสมุทรใจ 6,913 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนพดล ฉายชัยภูม ิ 6,716 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตภาษีเจริญ นายกิติศักดิ์ เต้าประเสริฐ 13,625 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนพนธ์ ดอนอ้อย 13,349 พรรคประชาธิปัตย ์
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นางกุลยา งามพรสุขสวัสดิ ์ 13,178 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนู ปั้นบริสุทธ์ิ 12,976 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสนั้น ปรางงามเปล่ง 12,639 พรรคประชาธิปัตย ์

พล ฯ อนันต์ เลิศทวีวัฒนา 12,398 พรรคมวลชน 

นายอภิรมย์ นาราช 12,383 พรรคมวลชน 

เขตหนองแขม นายนิกร ชิมรส 12,677 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพรชัย เพชรชู 12,106 พรรคประชาธิปัตย ์

นายฮารูน มูหมดัอาล ี 12,103 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมคดิ ผลหว้า 11,930 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกวี ปานเกษม 11,716 พรรคประชาธิปัตย ์

นางอุบล ตุลย์วณิชโรจน ์ 11,636 พรรคมวลชน 

นายพวง ปานยิ้ม 11,544 พรรคมวลชน 

เขตราษฎร์บูรณะ นายเสวก บุญอรณะ 6,086 พรรคประชาธิปัตย ์

นางอรพรรณ ยอดจันทร ์ 6,047 พรรคประชาธิปัตย ์

นายดิศักดิ์ ชัยชนะ 5,902 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมงคล โค้ววัฒนะวงษ์รักษ ์ 5,819 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชวลิต ศิริกังวาลกุล 5,730 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุวรรณ เสรีกสิชน 5,684 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสินชัย เจริญวัลย ์ 5,591 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางพลัด นายมาโนช เพ็ชรทองค า 7,847 กลุ่มมดงาน 

นางวิภา ผ่องอักษร 7,838 กลุ่มมดงาน 

นายบริพัตร ภูมสิิงหชัย 7,748 กลุ่มมดงาน 



181 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นางสาวกานต์มณี ธารรัตนะ 7,693 กลุ่มมดงาน 

นายมนูญ นกยูงทอง 7,586 กลุ่มมดงาน 

นางศศศรัณย์ นิยมสมาน 7,505 กลุ่มมดงาน 

นายศิลธรรม พัชรประกาย 7,454 กลุ่มมดงาน 

เขตสาทร นายชาญชัย บริบูรณ์ธนวัฒน์ 11,118 พรรคประชาธิปัตย ์

นายต่อพงษ์ พุทธบูชา 11,099 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศุภชัย ชัยพรเรืองเดช 11,040 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไพรินทร์ ปญุศิร ิ 10,969 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอรุณ สุทธิชาต ิ 10,902 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชลธาร ศลีประภา 10,827 พรรคประชาธิปัตย ์

ร.ต.ท. ประสิทธ์ิ สุทธิชาต ิ 10,792 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางซื่อ นายสุรเลิศ ไวย์ลิกรี 13,083 กลุ่มมดงาน 

นางมัณทนา สาครบุตร 12,971 กลุ่มมดงาน 

นายสุรพล ศิรสิุทธิเดชา 12,904 กลุ่มมดงาน 

นายแพทย์สุกิจ จ าปาเงิน 12,814 กลุ่มมดงาน 

นายณรงค์ อุ่นแพทย ์ 12,668 กลุ่มมดงาน 

นายศราวุฒิ บุตรวงศ์ 12,563 กลุ่มมดงาน 

นายประพัฒน์ เจริญสุข 12,551 กลุ่มมดงาน 

นายมงคล ผลพานิชย ์ 12,542 กลุ่มมดงาน 

เขตบางคอแหลม นายศิลป์ชัย อับดลุเลาะห ์ 11,959 กลุ่มพลังไทย 

นายพงศ์ศักดิ์ สาโรวาท 11,836 กลุ่มพลังไทย 

นายบัลลังก์ นันทิวัชรินทร์ 11,750 กลุ่มพลังไทย 
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นางอุดมลักษณ์ จันทร์มา 11,665 กลุ่มพลังไทย 

นายสุดิน อับดลุเลาะมาน 11,662 กลุ่มพลังไทย 

นางสาวมณี ดิลกศักยวิทรู 11,627 กลุ่มพลังไทย 

นายทวี ประมวล 11,512 กลุ่มพลังไทย 

เขตประเวศ นายหล่ า เรืองรุ่งโรจน ์ 12,549 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมคดิ เจริญสุข 12,350 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย ธ ารงศรีสุข 12,132 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกิตติพงศ์ เจียมกิจรุ่ง 12,018 พรรคประชาธิปัตย ์

นายก ากับ เบญญาพล 11,990 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไชยณรงค์ ทรงศิร ิ 11,884 พรรคประชาธิปัตย ์

นายส าอางค์ ทิพวัลย ์ 11,623 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตคลองเตย นายเจน หิมะทองค า 8,887 กลุ่มมดงาน 

นายสมเกียรติ สีแดง 8,468 กลุ่มมดงาน 

นางมาลินี วงศ์ลี้เจริญ 8,466 กลุ่มมดงาน 

นายอดิธร ศรีประเสริฐ 8,432 กลุ่มมดงาน 

นายถวิล เขมา 8,367 กลุ่มมดงาน 

นายสมพร ประสพผล 8,297 กลุ่มมดงาน 

นายสุรชัย จันทร์สมบรูณ ์ 8,043 กลุ่มมดงาน 

นายบ ารุง สุขใย 8,029 กลุ่มมดงาน 

เขตจอมทอง นายส าราญ ตลับเพ็ชร 16,215 กลุ่มมดงาน 

นายวีระวัฒน์ เตชะโสภณมณ ี 16,152 กลุ่มมดงาน 

นายธีระสาร จติกล้า 16,044 กลุ่มมดงาน 
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นายไพศาล ผลวริิยะนนท์ 15,940 กลุ่มมดงาน 

นายกิตติ เลาหละม้าย 15,850 กลุ่มมดงาน 

นายสุรตัน์ สถิธางกูร 15,849 กลุ่มมดงาน 

นายธวัชชัย เทียนจวง 15,547 กลุ่มมดงาน 

นายเลี้ยง ใจเลี้ยง 15,537 กลุ่มมดงาน 

เขตราชเทว ี นายโปร่ง บัวแย้ม 5,302 กลุ่มมดงาน 

นายอัศวิน ข ามะโน 5,179 กลุ่มมดงาน 

นายอนันต์ ข ามะโน 5,090 กลุ่มมดงาน 

นายทวีรัชฏ์ รัชไชยบุญ 4,968 กลุ่มมดงาน 

นายอมรฤทธ์ิ รักขิตธนะ 4,959 กลุ่มมดงาน 

นายสุนันท์ บุปผเวส 4,884 กลุ่มมดงาน 

นายพรเทพ พงศ์วรินทร ์ 4,776 กลุ่มมดงาน 

เขตสวนหลวง นายพงษ์ศักดิ์ ฉายสุวรรณ 7,937 กลุ่มมดงาน 

นายสมศักดิ์ อนันทสูตร 7,843 กลุ่มมดงาน 

นายกิ๊ปลี่ ขุนสมาน 7,843 กลุ่มมดงาน 

นางเรณู และอรณุ 7,849 กลุ่มมดงาน 

นายณัชวุฒิ หมัดนรุักษ ์ 7,802 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสัน โกศล 7,559 กลุ่มมดงาน 

นายสุธี สากลวาร ี 7,509 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตดินแดง นายณรงศักดิ์ สิทธิพรหม 13,452 กลุ่มพลังไทย 

นายกระเษม กัณฑมณ ี 13,284 กลุ่มพลังไทย 

นายวินัย ไชยสาล ี 13,047 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายวิเชียร รางสาท 12,931 กลุ่มพลังไทย 

นายไพรัช ชัยชาญ 12,893 กลุ่มพลังไทย 

นายมานะ ภมูิสุวรรณ ์ 12,888 กลุ่มพลังไทย 

นายประวิทย์ ถืออยู ่ 12,870 พรรคประชาธิปัตย ์

นางจารุวรรณ อ าไพ 12,860 กลุ่มพลังไทย 

เขตวัฒนา นายจรูญ พุ่มดอกไม ้ 9,729 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมาน เดชะชีพ 9,578 พรรคประชาธิปัตย ์

นายส่งเสริม ทรงเต๊ะ 9,403 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสิริพร ฐิติไชโย 9,263 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสิทธ์ิ รักสลาม 9,258 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจิระวสัส์ เต็มจริเศรณ ี 9,203 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบัญชา บุญชม 9,007 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางแค นายบุญมี ถนอมมา 13,252 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจินดา พุ่มฤกษ์ 12,591 พรรคประชาธิปัตย ์

นางพงศ์บัณฑิตย์ วิเศษคณุธรรม 12,522 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชรัตน์ ธรรมการภักด ี 12,384 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ เลิศวเิชียร 12,224 พรรคประชาธิปัตย ์

นางนวล อ่วมเปี่ยม 12,129 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรพันธุ์ พึ่งธรรม 11,863 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนารักษ์ สุขด ี 11,131 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางนา นายสุรินทร์ เกิดส าราญ 6,409 กลุ่มมดงาน 

นายเอกพล พุฒขาว 6,258 กลุ่มมดงาน 
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นางสาวกฤษณา สเุทพากุล 6,239 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประทักษ์ ศิรสิุนทรินท ์ 6,195 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศักดิ์ชัย กิตติธาภรณ ์ 6,159 กลุ่มมดงาน 

นายสมศักดิ์ ฉายายน 6,128 กลุ่มมดงาน 

นายสุรพล เพ็งรักษ ์ 6,022 กลุ่มพลังไทย 

เขตทวีวัฒนา นายเทอดวุฒิ ฤทธ์ิดี 6,192 พรรคประชาธิปัตย ์

นายดวง พุ่มมาล ี 6,161 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนพสรรพ์ ปคุณพลูสิน 6,023 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประพันธ์พงษ์ แตงพิศ 6,002 พรรคประชาธิปัตย ์

นางแน่งน้อย ธรรมายน 5,942 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชัยสิทธ์ิ ตันธนาสุวัฒน ์ 5,383 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมบญุ ค าคม 5,784 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตทุ่งคร ุ นายด ารงค์ ไมดิน 4,750 กลุ่มมดงาน 

นายอ านวย อภิรักษ์ลี้พล 4,683 กลุ่มมดงาน 

นายบุญมา ฟักทิม 4,677 พรรคประชาธิปัตย ์

นายก้องเกียรติ โพธิด์ า 4,619 กลุ่มมดงาน 

นายสวัสดิ์ บุญรัตน ์ 4,539 กลุ่มมดงาน 

นางสาวปราณี ธรรมนิยม 4,512 กลุ่มมดงาน 

นายณรงค์ ปิณฑรตันวิบูลย ์ 4,492 กลุ่มมดงาน 

เขตบางบอน นายสมพร คงโครัด 8,736 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิชัย เกียรตสิามภิักดิ ์ 8,704 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเสง่ียม กลิ่นขจร 8,539 พรรคประชาธิปัตย ์
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นางสาววิณาวรรณ ม่วงศิร ิ 8,417 พรรคประชาธิปัตย ์

นายผล พลายจันทร ์ 8,409 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบัญชาเชษฐ ดิษฐโทรตัน ์ 8,359 พรรคประชาธิปัตย ์

นายณรงค์ โตรื่น 8,331 พรรคประชาธิปัตย ์

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 
ตารางที่ 7.48 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2545 (มีการเลือกตั้ง 14 เขตการ
ปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตบางเขน นายสายณัต์ จันทร์เหมือนเผือก 14,892 พรรคไทยรักไทย 

นายเกรียงศักดิ์ ทองมา 14,848 พรรคไทยรักไทย 

นายธนัท โชคธนไพศาล 14,803 พรรคไทยรักไทย 

นายประพนธ์ ไทยศร ี 14,556 พรรคไทยรักไทย 

นายสมชาย เลิศประเสริฐพันธ 14,276 พรรคไทยรักไทย 

นายสมปอง บุญเจือ 14,258 พรรคไทยรักไทย 

นายธนชาต ประทุมสวัสดิ ์ 14,237 พรรคไทยรักไทย 

นายส ารวย เทียบจริประภา 14,031 พรรคไทยรักไทย 

เขตบางกะป ิ นายเฉลมิชัย ฉิมหิรญั 11,833 พรรคไทยรักไทย 

นายวรชัย บุญมั่น 11,643 พรรคไทยรักไทย 

นายประดิษฐ์ อภิวัฒน์ชาต ิ 11,592 พรรคไทยรักไทย 

นางสาววัฒนาพร แสงทอง 11,552 พรรคไทยรักไทย 

นายสมเกียรติ แก้วจัง 11,350 พรรคไทยรักไทย 

นายศุภชัย หวังภาษิต 11,346 พรรคไทยรักไทย 

นายณรงค์ศักดิ์ เลีย้วเจริญ 10,916 พรรคไทยรักไทย 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตมีนบุร ี นายปิยะ มีนชัยนันท์ 9,643 พรรคไทยรักไทย 

นายสุเทพ ลาวัง 9,209 พรรคไทยรักไทย 

นายจตุพล อัตศร ี 8,733 พรรคไทยรักไทย 

นายกนกพล คงสอน 8,598 พรรคไทยรักไทย 

นายวิเชียร มหานุกลู 8,482 พรรคไทยรักไทย 

นายพรเทพ แสงข า 7,420 พรรคไทยรักไทย 

นายบุญมี นิและ 6,990 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตลาดกระบัง นายประกอบ ช่ืนชม 11,696 พรรคไทยรักไทย 

นายสุรศักดิ์ ปิตรธ ารง 11,199 พรรคไทยรักไทย 

นายมนัส บัวทอง 11,173 พรรคไทยรักไทย 

นายบุญยืน สุขยิ่ง 10,746 พรรคไทยรักไทย 

นายประเมิน สวนสมุทร 10,610 พรรคไทยรักไทย 

นายประเสริฐ ขจรพฤกษ์ 10,228 พรรคไทยรักไทย 

นางฟาติมะ คร้ามวงษ์ 9,324 พรรคไทยรักไทย 

เขตบึงกุ่ม นายอมรินทร์ แก้วโชต ิ 13,821 พรรคไทยรักไทย 

นางอ าไพ เกตุสุวรรณ 13,787 พรรคไทยรักไทย 

นายศิริโชค สริิวรรณภา 13,775 พรรคไทยรักไทย 

นางภัทร์ศรี สุวมิล 13,512 พรรคไทยรักไทย 

นายอดิศักดิ์ แก้วโชต ิ 13,484 พรรคไทยรักไทย 

นายอัครพล แสงจันทร ์ 13,312 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมศักดิ์ หวังทอง 13,277 พรรคไทยรักไทย 

เขตจตุจักร นายอาสา รังสิมาพิสุทธ์ิ 13,193 พรรคไทยรักไทย 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายสิทธิชัย ช่ืนใจเล็ก 12,934 พรรคไทยรักไทย 

นายด ารงศักดิ์ ยิ้มเเย้ม 12,926 พรรคไทยรักไทย 

ว่าท่ีร้อยตรีแสงอาทิตย์ เจริญลาภ 12,845 พรรคไทยรักไทย 

นายไสว น้อยจาด 12,623 พรรคไทยรักไทย 

นายอธิศักดิ์ ช่วงชู 12,433 พรรคไทยรักไทย 

นายสมคดิ ด้วงเงิน 12,297 พรรคไทยรักไทย 

นายประยรู สงเเก้ว 11,770 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตดอนเมือง นายพงษ์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ 11,528 กลุ่มรักดอนเมือง 

นายเชื้อ พัวไพบูลย์วงศ ์ 11,119 กลุ่มรักดอนเมือง 

นายจักรทอง เกิดนาค 10,839 กลุ่มรักดอนเมือง 

นายสุพจน์ โสภณดิเรกรตัน ์ 10,625 กลุ่มรักดอนเมือง 

นายสมทรง ศิร ิ 10,404 กลุ่มรักดอนเมือง 

นายปัญญา น้อยไม ้ 10,340 พรรคไทยรักไทย 

นายสมศักดิ์ สนธิบรบิูรณ ์ 10,201 กลุ่มรักดอนเมือง 

เขตลาดพร้าว นายด ารงศักดิ์ เหล่ารักผล 10,891 พรรคไทยรักไทย 

นายประสิทธ์ิ ไตรรัตน ์ 10,775 พรรคไทยรักไทย 

นายณรงค์ ชุติวงศ์ธนะพัฒน ์ 10,714 พรรคไทยรักไทย 

นางสุวลี ศรีทองใบ 10,641 พรรคไทยรักไทย 

นายบรรจง ดวงรศัม ี 10,376 พรรคไทยรักไทย 

ว่าท่ีร้อยตรมีานพ แก้วงาม 10,360 พรรคไทยรักไทย 

นายสมบญุ กกฟ้า 10,356 พรรคไทยรักไทย 

เขตหลักสี ่ นายอรรณพ ขาวนุ่น 9,794 พรรคไทยรักไทย 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายวุฒิชัย เนียมอบปั้น 9,736 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวสร้อยทอง ช าประดิษฐ ์ 9,523 พรรคไทยรักไทย 

นายกมนเดช นาคประเสริฐ 9,515 พรรคไทยรักไทย 

นางมะลิวรรณ พุทธิชาต ิ 9,470 พรรคไทยรักไทย 

นายชนานันท์ สันทัด 9,162 พรรคไทยรักไทย 

นางสมศรี คงสุนทร 8,979 พรรคไทยรักไทย 

เขตสายไหม นายจินดา สุพรรณ 11,271 พรรคชาติพัฒนา 

นายทวีศักดิ์ อุ่มบางตลาด 11,216 พรรคชาติพัฒนา 

พ.อ.อ.บุญพา หินอ่อน 11,030 พรรคชาติพัฒนา 

นายกิตตริัช นาสวน 10,895 พรรคชาติพัฒนา 

นายอ านวย ชัยพรประเสริฐ 10,883 พรรคชาติพัฒนา 

นางนวลศรี เสือโรจน ์ 10,858 พรรคชาติพัฒนา 

นายวิเชียร สติตะวิบลุ 10,636 พรรคชาติพัฒนา 

เขตคันนายาว นางสาวอ านวย ปรมาธิกลุ 8,130 พรรคไทยรักไทย 

นางยุพดี ศรีประสาน 8,115 พรรคไทยรักไทย 

นายวิฑูร มารวิชัย 8,070 พรรคไทยรักไทย 

นายอภิคม อชินีทองค า 8,038 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวอภิรมย์ แก้วโชต ิ 8,017 พรรคไทยรักไทย 

นางเทียมจันทร์ อุทัยไพศาลวงศ ์ 7,731 พรรคไทยรักไทย 

นายประเสริฐสุข โตะ๊เก็ง 7,341 พรรคไทยรักไทย 

เขตสะพานสูง นายอดุลย์ เซะวิเศษ 7,365 พรรคไทยรักไทย 

นายเราะมาน มานชู 7,335 พรรคไทยรักไทย 
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นางสาวสายพณิ ค าศร ี 7,134 พรรคไทยรักไทย 

นายอุดร หิรญัฤทธ์ิ 7,026 พรรคไทยรักไทย 

นายชนะ เหมวัน 7,003 พรรคประชาธิปัตย ์

นายราวี สิงสาหัส 6,926 พรรคไทยรักไทย 

นายสมมาศ มลูทรัพย ์ 6,901 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตวังทองหลาง นายสมชาย นิยมราช 11,323 พรรคประชาธิปัตย ์

นายด ารงค์ สาหร่ายวัง 11,282 พรรคประชาธิปัตย ์

นายรัตพงษ์ ต่างสุข 11,188 พรรคประชาธิปัตย ์

นางพจนา ล าเรียง 11,184 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญเพ็ง บุญแถว 11,121 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสิทธ์ิ พูลช่ืน 11,067 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเจรญิลาภ ปั้นพินิจ 11,014 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตคลองสามวา นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ 8,607 พรรคไทยรักไทย 

นายปัญญา หวังพิทักษ์ 8,227 พรรคไทยรักไทย 

นายเสนีย์ ชูสงวน 8,152 พรรคไทยรักไทย 

นายสุวิทย์ บุญมา 8,107 พรรคไทยรักไทย 

นางวรรณา สังข์ทอง 7,956 พรรคไทยรักไทย 

นายปกรณ์ เบญจรัตน ์ 7,835 พรรคไทยรักไทย 

นายสลยัมาน เจริญช่าง 7,802 พรรคประชาธิปัตย ์

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
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ตารางที่ 7.49 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 (มีการเลือกตั้ง 36 เขต
การปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตพระนคร นายสุติพงศ์ ธนโกเศศ 11,655 พรรคประชาธิปัตย ์

นางจรรยา ใจหุม้ 11,345 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนันต์ชัย เตชะพิทักษ์ศาสน ์ 11,316 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพิชิตชัย แซ่จึง 11,289 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทวีพร อนุตรพงษ์สกุล 11,283 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพสธร ศิรเิบญจวรรณ 11,173 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิรัช หยกเล็ก 11,125 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตดสุิต นายไชยยศ เรืองใจ 10,062 พรรคไทยรักไทย 

นายอัศวิน ต้นวีรพงษ์ศิร ิ 10,038 พรรคไทยรักไทย 

ส.อ.วิมล วงษ์แสงจันทร ์ 10,031 พรรคไทยรักไทย 

นายวิเชียร เย็นทรวง 9,926 พรรคไทยรักไทย 

นายวิชาญ หงส์นฤชัย 9,742 พรรคไทยรักไทย 

จ.ส.อ.มนสั สุวรรณพานิช 9,582 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวจันทรา เอมมณรีัตน ์ 9,355 พรรคไทยรักไทย 

นายชัยวุฒิ อักษรสิทธ์ิ 8,991 พรรคไทยรักไทย 

เขตหนองจอก นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ 11,245 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมยศ หวังอับดุลเลาะ 10,863 พรรคประชาธิปัตย ์

นายดิเรก สุมาลยศักดิ ์ 9,609 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสถาพร สูนย์สาทร 9,106 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเชาวฤทธิ์ พรมด ี 8,954 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญเหลือ สมานตระกูล 8,688 พรรคประชาธิปัตย ์
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายณรงค์ รัสม ี 8,535 พรรคไทยรักไทย 

เขตบางรัก นายสุรชัย สิทธิญาวณิชย ์ 8,383 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเจรญิชัย พรเทพสุขสม 8,332 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาววิรงค์รอง น่วมด ี 8,253 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุภาพรรณ ซึ่งด ารงค์ 8,179 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบรรเจิด แสงจันทร ์ 8,176 พรรคประชาธิปัตย ์

นายคามิน โชตริัตน ์ 8,047 พรรคประชาธิปัตย ์

   

เขตปทุมวัน นายสุรพงษ์ ประดิษฐ์พรกูล 9,856 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวโอปอ ศิริเดช 9,799 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย กรสิริพักตร ์ 9,543 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสนธยา เห่งผล 9,517 พรรคประชาธิปัตย ์

นายลพ ช่างเรือน 9,496 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุวิชา ทรงชัยสิรโิชต ิ 9,494 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิเชียร ส่งอาภากรณ์รัตน ์ 9,395 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายชูเกียรติ เล็กเพ็ชร 10,761 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสิรภัทร อิงควรานุวัฒน ์ 10,656 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวรรณชัย วราศริิกุล 10,482 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวัฒนา วีรกิจพานิช 10,480 พรรคประชาธิปัตย ์

นายภาสวร พฤกษาชาน 10,478 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุนียร์ัตน์ ยั่งยืนอมรฤทธ์ิ 10,438 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกมล พงศ์ภูมิวานิช 10,436 พรรคประชาธิปัตย ์
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เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตพระโขนง นางปรียาภร ค าจร 8,970 พรรคไทยรักไทย 

นายตรสีิทธ์ิ ศิริวรรณ 8,946 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวอรวรรณ์ โพธิศร ี 8,900 พรรคไทยรักไทย 

นางประไพพรรณ วรเกริกกลุชัย 8,691 พรรคไทยรักไทย 

นายชาญเชษฐ อเนกธนบูลย ์ 8,567 พรรคไทยรักไทย 

นายพีระ พริ้งกลาง 8,338 พรรคไทยรักไทย 

นายอานนต์ ชินเวโรจน ์ 7,861 พรรคไทยรักไทย 

เขตยานนาวา นายวัฒนา คุ้มรอด 12,464 พรรคประชาธิปัตย ์

นายด ารงค์ ศรีเดือนดาว 12,381 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ ปัญญะธารา 12,163 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเดชา เศตะพราหมณ ์ 12,153 พรรคประชาธิปัตย ์

นางนาลนภา กรอบเพ็ชร ์ 12,086 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญโรจน์ อัศวพนากิจ 12,078 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอุทัย กนกวุฒิพงศ์ 12,067 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสัมพันธวงศ ์ นางสาวจตุพร จารุจิตจ าเรญิ 5,515 พรรคประชาธิปัตย ์

นายรังสรรค์ กียปัจจ ์ 5,373 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอก ชุณหชัชราชัย 5,372 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกฤษดา ชวเลิศสกุล 5,310 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชินเทพ กลิ่นสืบเช้ือ 5,281 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุภาภรณ์ กนกพรกลุ 5,223 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรเดช ดวงประเสริฐ 4,589 พรรคไทยรักไทย 

เขตพญาไท นางศรีสุรางค์ เจรญิสุวรรณ 5,945 พรรคไทยรักไทย 
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นางสุรีย์ พรประดิษฐ ์ 5,863 พรรคไทยรักไทย 

นายทรงศักดิ์ ทัพพันธุ ์ 5,855 พรรคไทยรักไทย 

นายอดิศร รักษาวงศ ์ 5,831 พรรคไทยรักไทย 

นางนราพรรณ เด่นนะหล ี 5,789 พรรคไทยรักไทย 

นายนราพรรณ(สิทธิภูมิ) รุ่งจริดากานต ์ 5,751 พรรคไทยรักไทย 

นายอรรณพ วัฒนสารวิชช์ 5,523 พรรคไทยรักไทย 

เขตธนบุร ี นายสมเกียรติ กันทรวรากร 13,034 กลุ่มมดงาน 

นายสมชาย เตมีศลิปิน 12,387 กลุ่มมดงาน 

นายบุญไชย สิริศรีสมัพันธ์ 12,875 กลุ่มมดงาน 

นายสุวรรณ เอีย่มสุขนันท์ 12,792 กลุ่มมดงาน 

นายรัชต์ โกญจนาท 12,721 กลุ่มมดงาน 

นายสุบิน พันธ์ทุมสาร 12,530 กลุ่มมดงาน 

นายวันชัย วัฒนมงคล 12,434 กลุ่มมดงาน 

นายนิพนธ์ จิตตั้งธรรมกุล 12,049 กลุ่มมดงาน 

เขตบางกอกใหญ ่ นายสมชาย เทียมเมือง 12,277 พรรคประชาธิปัตย ์

ประชาธิปัตย์ นายสุภชัย ทองผจง 12,213 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชัยชาญ ช่วยชู 12,209 พรรคประชาธิปัตย ์

นางรุ่งทิวา เลิศสุขีเกษม 12,186 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมีศักดิ์ ชมพูสาร 12,077 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประถมพันธ์ ค านักดิษฐ ์ 12,020 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสงัด เอกา 11,678 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตห้วยขวาง นายสุนทร ผลสุข 10,732 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายวิสุทธิ์ พฤกพัฒนาชัย 10,657 พรรคประชาธิปัตย ์

นายน้อม วงศ์เบี้ยสัจจ ์ 10,534 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนรินทร์ เรียนวัฒนา 10,505 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจ าลอง เพชรมณ ี 10,467 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวันชัย สูบสร้อยสิน 10,270 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกลยุทธ(ยุทธ์) อินทรแป้น 10,012 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตคลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กลุ 10,426 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประดิษฐ์ วานิชานันท์ 10,345 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิมล แถมพยัคฆ ์ 10,315 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเพิ่มยศ ม่วงมณ ี 10,217 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพินิตย์ศักดิ์ นันทาพณิชย์กุล 10,044 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิชัย ปรีดาวงศากร 9,866 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพิสุทธ์ิ อนุชาชาติ 9,828 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตตลิ่งชัน นายพสุ กึ่งลิ้มต้น 7,079 พรรคประชากรไทย 

นายสมคดิ ซุ่มปลั่ง 7,012 พรรคประชากรไทย 

นางพรทิพา สร้อยสุวรรณ 6,984 พรรคไทยรักไทย 

นายสุทธิศักดิ์ ม่วงทอง 6,916 พรรคประชากรไทย 

นายอรรถ กันภัย 6,871 พรรคประชากรไทย 

นายจรลั แก้วเหล็ก 6,859 พรรคประชาธิปัตย ์

นางณัฐภรณ์ พลับศริ ิ 6,835 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางกอกน้อย นายวรินทร์ มสัโอด ี 13,478 พรรคประชาธิปัตย ์

นายหฤทัย ปัทมานนท์ 13,360 พรรคประชาธิปัตย ์



196 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายเพียว พรขจรกิจกลุ 13,252 พรรคประชาธิปัตย ์

นายผาด นสิัยชล 13,035 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล 13,026 พรรคประชาธิปัตย ์

   

   

เขตบางขุนเทียน นายสมนึก มอญดะ 14,061 พรรคไทยรักไทย 

นายสมชาติ ลอรัตนเรืองกิต 13,895 พรรคไทยรักไทย 

นายบุญสุข อุ้มผิวด า 13,696 พรรคไทยรักไทย 

นายยอน ใจสุวรรณ ์ 13,561 พรรคไทยรักไทย 

นายบุญสืบ หยุะพันธุ ์ 12,998 พรรคไทยรักไทย 

นายวินัย ม่วงไข ่ 12,941 พรรคไทยรักไทย 

นายนพดล ฉายชัยภูม ิ 12,841 พรรคไทยรักไทย 

เขตภาษีเจริญ นายกิติศักดิ์ เต้าประเสริฐ 16,625 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ ปีติทศพร 16,609 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย ฟ้าขาว 16,260 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทองสุข เขียนดวงจันทร ์ 15,931 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสงวน พันธุ์อ านวย 15,709 พรรคไทยรักไทย 

นายสมเกียรติ แก้วสุขนนท์ 15,616 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญชู ชาญชัยยุทธสกลุ 15,345 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตหนองแขม นายสรยุทธ เต้นด ารงกุล 14,232 พรรคประชากรไทย 

นายพวง บ้านยิ้ม 14,104 พรรคประชากรไทย 

นายนิกร ชิมรส 13,951 พรรคประชากรไทย 
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นายธีรสญิจ์ สะอาด 13,811 พรรคประชากรไทย 

นายประเสริฐ นิลถนอม 13,610 พรรคประชากรไทย 

นายอุดม สอนสมยุค 12,979 พรรคประชากรไทย 

นายฐิติวัชร์ เลศิผกากลุ 12,765 พรรคประชากรไทย 

เขตราษฎร์บูรณะ นายวิสูตร บูรณะรักษ์ธรรม 10,516 พรรคไทยรักไทย 

นายณรงค์ สินปัญจะ 10,325 พรรคไทยรักไทย 

นายวสันต์ ธรรมคตุ ิ 10,224 พรรคไทยรักไทย 

นายบัญชา ธีโรภาส 10,129 พรรคไทยรักไทย 

นายทวีศักดิ์ สระทองค า 10,060 พรรคไทยรักไทย 

นายชาติชาย ปัตตะพงศ์ 9,944 พรรคไทยรักไทย 

นายสุรฎั์ สอนชิต 9,770 พรรคไทยรักไทย 

เขตบางพลัด นายอดุลย์ โยธาสมุทร 11,318 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุภาวดี ทองทิพย์ 11,192 พรรคประชาธิปัตย ์

นางปัญญวร อรณุเรืองศิริเลิศ 11,019 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอกพล ยวงนาค 10,927 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศุภกิตติ สุคันธปรีย ์ 10,696 พรรคประชาธิปัตย ์

นายก าจัด สังฆะศร ี 10,648 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจาตรุงค์ พรพงศ์พันธุ์ 10,615 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสาทร นายอรุณ สุทธิชาต ิ 13,814 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไพรินทร์ บญุศิร ิ 13,766 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชาญชัย บริบูรณ์ธนวัฒ 13,557 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสุดา สุวิชาโสภณ 13,473 พรรคประชาธิปัตย ์



198 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

นายศุภชัย ชัยพรเรืองเดช 13,443 พรรคประชาธิปัตย ์

ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ สุทธิชาต ิ 13,439 พรรคประชาธิปัตย ์

นายต่อพงษ์ พุทธบูชา 13,397 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางซื่อ นายเกียรติคณุ บุญม ี 16,119 พรรคไทยรักไทย 

นายสุรเลิศ ไวย์ลิกรี 16,041 พรรคไทยรักไทย 

นายวัลลภ มุ่งเยียวยา 15,513 พรรคไทยรักไทย 

นายชูศักดิ์ ปลอดจินดา 15,441 พรรคไทยรักไทย 

นายสมบตัิ ทองอร่าม 15,440 พรรคไทยรักไทย 

นางช้ัน ทองเพ่งพิศ 15,341 พรรคไทยรักไทย 

นายวิรัตน์ ปั้นแตง 15,330 พรรคไทยรักไทย 

เขตบางคอแหลม นางนิรมล โตจิรกลุ 12,199 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบัลลังก์ นันทิวัชรินทร์ 11,801 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวสุดคนึง แก้วทอง 11,758 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวยุพดี เกียรตสิังวร 11,748 พรรคไทยรักไทย 

นายสมเกียรติ อโนทัยสินทว ี 11,733 พรรคไทยรักไทย 

นายชัยรัตน์ สม้อ 11,632 พรรคไทยรักไทย 

นายประสงค์ ผลพืชน์ 11,588 พรรคไทยรักไทย 

เขตประเวศ นายสมคดิ เจริญสุข 16,297 พรรคไทยรักไทย 

นายอภิชัย ปั้นวงศ์รอด 16,023 พรรคไทยรักไทย 

นายณัฐกฤต เงินฉาย 15,934 พรรคไทยรักไทย 

นายก ากับ เบญญาพล 15,787 พรรคไทยรักไทย 

นายกิตติพงศ์ เจียมกิจรุ่ง 15,740 พรรคไทยรักไทย 
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นายไชยณรงค์ ทรงศิร ิ 15,556 พรรคไทยรักไทย 

   

เขตคลองเตย นายเจน หิมะทองค า 9,159 พรรคไทยรักไทย 

นางมาลินี วงศ์ลี้เจริญ 8,608 พรรคไทยรักไทย 

นายสมเกียรติ สีแดง 8,411 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวทศชม สุนทรปิยะกุล 8,358 พรรคไทยรักไทย 

นายอ านาน สิทธิโชค 8,230 พรรคไทยรักไทย 

นายวิทยา เลิศอ าไพ 7,945 พรรคไทยรักไทย 

นายจตุรณต์ อังกรวัชรพันธุ ์ 7,913 พรรคไทยรักไทย 

เขตจอมทอง นางนันทพร วีรกุลสุนทร 16,475 พรรคไทยรักไทย 

นายเกียรติกร วัฒนมงคล 15,719 พรรคไทยรักไทย 

นายชนินทร เสาวด ี 14,937 พรรคไทยรักไทย 

นายวิรัตน์ บุญพิทักษ์ 14,683 พรรคไทยรักไทย 

นายเลี้ยง ใจเลี้ยง 14,235 พรรคไทยรักไทย 

นายสุรตัน์ สถิธางกูร 14,050 พรรคไทยรักไทย 

นายสมศักดิ์ บัวเพชร 13,964 พรรคไทยรักไทย 

   

เขตราชเทว ี นายสมโภชน์ แก่นทองแดง 6,638 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชลอ เยี่ยมโหมด 6,634 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอัศวิน ข ามะโน 6,598 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี 6,534 พรรคประชาธิปัตย ์

นายโปร่ง บัวแย้ม 6,498 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายสุนันท์ บุปผเวส 6,453 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนันต์ ข ามะโน 6,437 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสวนหลวง นายปรีชา ม่วงด ี 12,423 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไพศาล มะลูลีม 12,229 พรรคประชาธิปัตย ์

นางเสาวณยี์ เอกฉันท์ 12,227 พรรคประชาธิปัตย ์

นายฮาซัน มะหะมาน 12,142 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประมาณ ปานเหล็ง 12,141 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย ทรัพย์พจน ์ 11,897 พรรคประชาธิปัตย ์

นางวิภาวัลย์ พรมข า 11,887 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตดินแดง นายโรจนไ์พศาล ไชยสาล ี 13,913 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประวิทย์ พรมทอง 13,727 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธีระศักดิ์ เกณฑ์โรจน ์ 13,711 พรรคประชาธิปัตย ์

นางนงลักษณ์ นกต่อ 13,534 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพรศักดิ์ พิชญ์เลิศชาญ 13,508 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศุภชัย ประวตัิบรสิุทธ์ิ 13,246 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชวลิต เทียรเดช 13,153 พรรคประชาธิปัตย ์

นายณรงค์ศักดิ์ สิทธิพรหม 12,907 พรรคไทยรักไทย 

เขตวัฒนา นายจรูญ หุม้ดอกไม ้ 11,829 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมาน เดชะชีพ 11,701 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสิริพร ฐิติไชโย 11,434 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจิระวสัส์ เต็มจริเศรณ ี 11,434 พรรคประชาธิปัตย ์

นายส่งเสริม ทรงเต๊ะ 11,430 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายบัญชา บุญชม 11,403 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสิทธ์ิ รักสลาม 11,351 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางแค นายสี เส็งมา 18,287 พรรคไทยรักไทย 

นายธงชัย เปี่ยมสิทธ์ิ 17,449 พรรคไทยรักไทย 

นางเจริญ สุขสวัสดิ ์ 16,048 พรรคไทยรักไทย 

นายสมาน แสงอ่อน 15,484 พรรคไทยรักไทย 

นายศุภกร บัวสาย 15,103 พรรคไทยรักไทย 

นายจ ารสั ทองม่วง 15,082 พรรคไทยรักไทย 

นายกรวิชญ์ แจ้งไพ 14,715 พรรคไทยรักไทย 

นางกุลยา งามพรสุขสวัสดิ ์ 14,677 พรรคไทยรักไทย 

เขตบางนา นายมังกร สุวรรณพฤกษา 8,220 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร 7,940 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรพล เพ็งรักษ ์ 7,910 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสิทธ์ิ ทนุวงษ ์ 7,834 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรวุฒิ เย็นนะสา 7,537 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวศิษยา นวกุลชัย 7,380 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเฉลมิพล สริิวัฒน ์ 6,960 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตทวีวัฒนา นายนารินทร์ ทองอยู่ 9,435 พรรคประชาธิปัตย ์

นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ 9,151 พรรคประชาธิปัตย ์

นายดวง นุ่มมาล ี 9,100 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนพสรรพ์ ปคุณพลูสิน 8,927 พรรคประชาธิปัตย ์

นายของ รุ่งแสง 8,924 พรรคประชาธิปัตย ์
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เขตทุ่งคร ุ นายโชคชนะ โพธ์ิเงิน 7,312 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ ์ 7,224 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนิรุทธิ์ นุชมี 7,057 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศิริพงษ์ เย็นอังกูร 7,017 พรรคไทยรักไทย 

นายกมล ค าสุวรรณ 6,830 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวสุดใจ สิงห์คร ู 6,824 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุวรวิทย์ วรรณศิริกลุ 6,612 พรรคไทยรักไทย 

เขตบางบอน นายสาทร ม่วงศริ ิ 8,372 พรรคไทยรักไทย 

นายผล พลายจันทร ์ 8,039 พรรคไทยรักไทย 

นายแม้น กล่อมบรรจง 7,892 พรรคไทยรักไทย 

นายทวี เอมชาวนา 7,799 พรรคไทยรักไทย 

นายศักดิ์ไชย จรไชย 7,797 พรรคไทยรักไทย 

นายวิชาญ เรืองกลั่น 7,632 พรรคไทยรักไทย 

นายสมชาย ไพบูลย ์ 7,403 พรรคไทยรักไทย 

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนใหญ่น ามาจากเอกสารของ ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เข้าถึงได้จาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html ส่วนช่องที่เป็นสีเทา หมายถึง ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเอกสารที่ลงในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร หรืออาจเนื่องจากเอกสารต้นทางที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานปกครองและทะเบียน ส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายตกหล่น 
 



203 

ตารางที่ 7.50 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2549 (มีการเลือกตั้ง 14 เขต
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เขตบางเขน นายสุชาติ อวนศร ี 25,905 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวสมนึก วงษ์สุด 25,775 พรรคไทยรักไทย 

ส.อ.อ าพันธ์ เฉลิมบญุ 25,508 พรรคไทยรักไทย 

นางสุจิตรา นาสหชาต ิ 25,526 พรรคไทยรักไทย 

นายสุรยิา จันทร์เหมือนเผือก 25,406 พรรคไทยรักไทย 

นายสมศักดิ์ คล้ายประยงค ์ 25,093 พรรคไทยรักไทย 

นายเกรียงศักดิ์ ทองมา 25,216 พรรคไทยรักไทย 

นายเฉลมิ เจ็กแสง 24,651 พรรคไทยรักไทย 

เขตบางกะป ิ นายวรากรณ์ บุญมาเลิศ 15,146 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพงษ์ศักดิ์ วุฒิวัย 14,579 พรรคประชาธิปัตย ์

นายโชคชัย อักษรศิร ิ 14,507 พรรคประชาธิปัตย ์

นางจินตนา อารีย ์ 14,579 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนุสรณ์ สถาพร 14,525 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมพงศ์ หมดันุรักษ์ 14,646 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเฉลมิชัย ฉิมหิรญั 14,755 พรรคไทยรักไทย 

เขตมีนบุร ี นางสาวดวงพร ยิ้มเจริญ 14,981 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนชัย โชคสถาพรกลุ 13,959 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอ านวย บัวทิพย์ 13,932 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญมี นิและ 14,074 พรรคประชาธิปัตย ์

นางกรรณิการ์ ศราทธทัต 13,852 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศุภากร แก้วสุขโข 13,547 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายอภินันท์ ร าเพย 13,493 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตลาดกระบัง นายสง่า ยงเกียรติพาณิช 12,268 พรรคไทยรักไทย 

นายประเมิน สวนสมุทร 12,252 พรรคไทยรักไทย 

นายสมโภชน์ ชยุติแสงไพศาล 11,957 พรรคไทยรักไทย 

นายสกล สุดเกต ุ 11,449 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวดารณี โต๊ะสวสัดสิุข 11,543 พรรคไทยรักไทย 

นายณัฐ ส าเร็จวาณิชย ์ 11,944 พรรคไทยรักไทย 

นายมนัส บัวทอง 11,784 พรรคไทยรักไทย 

เขตบึงกุ่ม นางอ าไพ เกตุสุวรรณ 14,647 พรรคไทยรักไทย 

นายอัมรินทร์ แก้วโชต ิ 14,550 พรรคไทยรักไทย 

นายอดิศักดิ์ แก้วโชต ิ 14,404 พรรคไทยรักไทย 

นายภัทร์ศรี สุวิมล 14,218 พรรคไทยรักไทย 

นายสมศักดิ์ หวังทอง 14,205 พรรคไทยรักไทย 

นายกฤตพล เครือคล้าย 13,882 พรรคไทยรักไทย 

นายวัชพงศ์กฤต อ้นสุวรรณ 14,035 พรรคไทยรักไทย 

เขตจตุจักร นายอธิศักดิ์ ช่วงชู 19,603 พรรคไทยรักไทย 

นางสาววาสนา ทักษิโนทก 19,269 พรรคไทยรักไทย 

นายสิทธิชัย ช่ืนใจเล็ก 19,400 พรรคไทยรักไทย 

ว่าท่ีร.ต.แสงอาทิตย์ เจรญิลาภ 19,188 พรรคไทยรักไทย 

นายไสว น้อยจาด 19,016 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวสาวิตรี สสีด 19,297 พรรคไทยรักไทย 

นายธีรพร เนตรรังษ ี 19,040 พรรคไทยรักไทย 
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นายโสภณ แทนศริ ิ 18,981 พรรคไทยรักไทย 

เขตดอนเมือง นายจักรทอง เกิดนาค 21,375 พรรคชาตไิทย 

นางอัมพร โสภณดเิรกรัตน ์ 21,162 พรรคชาตไิทย 

นายอรรณพ ขาวนุ่น 20,919 พรรคชาตไิทย 

นายพนา วุฒิเดช 21,373 พรรคชาตไิทย 

นายจ านงค์ บัวสุวรรณ ์ 20,840 พรรคชาตไิทย 

นายเสวาโรจน์ เกีย้วทอง 20,368 พรรคชาตไิทย 

นายศิววงศ์ วงศ์พิชญา 20,316 พรรคชาตไิทย 

นายเชื้อ พัวไพบูลย์วงศ ์ 20,491 พรรคไทยรักไทย 

เขตลาดพร้าว นายประสิทธ์ิ ไตรรัตน ์ 16,002 พรรคไทยรักไทย 

นายด ารงศักดิ์ เหล่ารักผล 15,976 พรรคไทยรักไทย 

นายบรรจง ดวงรศัม ี 15,839 พรรคไทยรักไทย 

นายสุวลี ศรีทองใบ 16,008 พรรคไทยรักไทย 

ว่าท่ีร้อยตรมีานพ แก้วงาม 15,781 พรรคไทยรักไทย 

นายณรงค์ ชุติวงศ์ธนะพัฒน ์ 15,609 พรรคไทยรักไทย 

นายสมบญุ กกฟ้า 16,036 พรรคไทยรักไทย 

เขตหลักสี ่ นายลพชัย ธาราทิศ 14,348 พรรคไทยรักไทย 

นายปัญญา น้อยไม ้ 14,566 พรรคไทยรักไทย 

นายจักรพันธ์ มั่งคั่ง 14,125 พรรคไทยรักไทย 

นางสาววัชราภรณ์ กลับวงศา 14,262 พรรคไทยรักไทย 

นายประพันธุ์ อินทอง 14,042 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวสุธิดา นุ่นเอียด 13,913 พรรคไทยรักไทย 
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นางมะลิวรรณ พุทธิชาต ิ 13,524 พรรคไทยรักไทย 

เขตสายไหม นายเอกภาพ หงสกลุ 21,491 พรรคไทยรักไทย 

นายอ านวย ชัยพรประเสริฐ 20,763 พรรคไทยรักไทย 

นายทวีศักดิ์ อุ่มบางตลาด 20,840 พรรคไทยรักไทย 

นายกิตติธัช นาสวน 20,621 พรรคไทยรักไทย 

นายวิเชียร สติตะวิบลุ 20,182 พรรคไทยรักไทย 

นางนวลศรี เสือโรจน ์ 19,851 พรรคไทยรักไทย 

นายไพโจน์ พร้าโน๊ต 19,809 พรรคไทยรักไทย 

นายส าเริง นกทอง 18,514 พรรคไทยรักไทย 

เขตคันนายาว นางสาวอ านวย ปรมาธิกลุ 14,367 พรรคไทยรักไทย 

นางยุพดี ศรีประสาน 14,289 พรรคไทยรักไทย 

นายวรพรต ชะเอม 14,522 พรรคไทยรักไทย 

นางเทียมจันทร์ อุทัยไพศาลวงศ ์ 14,204 พรรคไทยรักไทย 

นายอภิคม อชินีทองค า 14,406 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวอภิรมย์ แก้วโชต ิ 14,149 พรรคไทยรักไทย 

นายสมศักดิ์ ดูเบ 14,462 พรรคไทยรักไทย 

เขตสะพานสูง นายประเสริฐ เหมวัน 11,726 พรรคประชาธิปัตย ์

นายหฤษฎ์ วรโชตริุ่งเรือง 11,131 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสามารถ หวังพิทักษ์ 11,417 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมพงษ์ อภิวงศ ์ 11,119 พรรคประชาธิปัตย ์

นายปราโมทย์ บุญชู 11,098 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสหธรณ์ สังข์การ 10,772 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายเจรญิ มณีด า 11,231 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตวังทองหลาง นายด ารงค์ สาหร่ายวัง 11,568 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสิทธ์ิ พูลช่ืน 11,426 พรรคประชาธิปัตย ์

นางยุพาพร อิทธะรงค์ 11,511 พรรคประชาธิปัตย ์

นางพจนา ล าเรียง 11,360 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญเพ็ง บุญแถว 11,388 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเจรญิลาภ ปั้นพินิจ 11,237 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย นิยมราช 11,663 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตคลองสามวา นายมานิต พ่วงรอด 17,490 กลุ่มไทยรักไทย 

นายสุวิทย์ บุญมา 16,655 กลุ่มไทยรักไทย 

นางวรรณา สังข์ทอง 16,686 กลุ่มไทยรักไทย 

นายปัญญา หวังพิทักษ์ 16,851 กลุ่มไทยรักไทย 

นายปกรณ์ เบญจรัตน ์ 16,387 กลุ่มไทยรักไทย 

นายลี่จั๊ว แซ่เฮ้ง 16,168 กลุ่มไทยรักไทย 

นายก้องศักดิ์ กาจคะนอง 17,052 กลุ่มไทยรักไทย 

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 
ตารางที่ 7.51 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (มีการเลือกตั้ง 36 เขต
การปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตพระนคร นายวิรัช หยกเล็ก 12,665 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพิชิตชัย แซ่จึง 12,396 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทวีพร อนุตรหงษ์สกลุ 12,157 พรรคประชาธิปัตย ์

นายยุทธนา รุ่งโรจนร์ัตนชัย 12,141 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายสุติพงศ์ ธนโกเศศ 12,128 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนันต์ชัย เตชะพิทักษ์ศาสน ์ 12,073 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพสธร ศิรเิบญจวรรณ 12,056 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตดสุิต นายไชยยศ เรืองใจ 11,693 พรรคไทยรักไทย 

นายวิเชียร เย็นทรวง 11,659 พรรคไทยรักไทย 

จ.ส.ต.วนศักย์ ทองค า 11,314 พรรคไทยรักไทย 

นายสมบรูณ์ ตรงการด ี 11,292 พรรคไทยรักไทย 

นายวิชาญ หงส์นฤชัย 11,272 พรรคไทยรักไทย 

นายอัศวิน ต้นวีรพงษ์ศิร ิ 11,255 พรรคไทยรักไทย 

จ.ส.อ.มนสั สุวรรณพานิช 11,183 พรรคไทยรักไทย 

เขตหนองจอก นายศิริพงษ์ รัสม ี 18,397 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวเบญญาภา เกษประดิษฐ 17,253 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจรัญ ซันอาล ี 17,239 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประเสริฐ ขันโต 16,042 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทวีศักดิ์ พิมพ์ส าฤทธิ ์ 15,999 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสิทธ์ิ ศรีเจริญ 15,701 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ ์ 15,153 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางรัก นายเจรญิชัย พรเทพสุขสม 10,217 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรชัย สิทธิญาวณิชย ์ 10,081 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาววิรงค์รอง น่วมด ี 9,923 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุภาพรรณ ปังด ารงค ์ 9,914 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบรรเจิด แสงจันทร ์ 9,881 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายสุชัย ตั้งจิตธนกุล 9,848 พรรคประชาธิปัตย ์

นายคามิน โชตริัตน ์ 9,835 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตปทุมวัน นางสาวโอปอ ศิริเดช 9,148 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมพงษ์ ตรงจติต์รักษา 9,033 พรรคประชาธิปัตย ์

นายลพ ช่างเรือน 8,964 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรพงษ์ ประดิษฐ์พรกูล 8,942 พรรคประชาธิปัตย ์

ร.ต.ต.ไพบูลย์ อังกระโทก 8,936 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวีรยุทธ นิ่มเจริญ 8,877 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย กรสิริพักตร ์ 8,842 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายวรรณชัย วราศริิกุล 10,833 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวฐิติชญา วีระชาล ี 10,438 พรรคประชาธิปัตย ์

นายภาสวร พฤกษาชาน 10,278 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกมล พงศ์ภูมิวานิช 10,225 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุนียร์ัตน์ ยั่งยืนอมรฤทธ์ิ 10,201 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชูเกียรติ เล็กเพ็ชร 10,161 พรรคประชาธิปัตย ์

นาย ณ ภรรทร์ สัตยธรรม 10,150 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตพระโขนง นายสาโรจน์ รมิปิกุล 14,515 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวอรวรรณ์ โพธิศร ี 14,495 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวหฤทัย ม่วงบุญศร ี 14,069 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอาคม สุทธากร 14,064 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจงรักษ์ เหล็งหนดู า 13,797 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวีระพล เหมรัตนากร 13,779 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายปราโมทย์ ชวาลา 13,585 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตยานนาวา นายสมเกียรติ ปัญญะธารา 12,580 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมปอง คล้ายวิจิตร 12,354 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธรรมนญู นุตรการพิบูลมงคล 12,328 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุพจน์ ช้างทอง 12,264 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอุทัย กนกวุฒิพงศ์ 12,221 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอกศักดิ์ สังขบณุย ์ 12,206 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวัฒนา คุ้มรอด 11,548 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสัมพันธวงศ ์ นายรังสรรค์ กียปัจจ ์ 6,828 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอก ชุณหชัชราชัย 6,763 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนิพนธ์ จิตตั้งธรรมกุล 6,757 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกิตติ ประสานวงศ์วุฒิ 6,721 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชินเทพ กลิ่นสืบเช้ือ 6,708 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอากาศ วสิกชาต ิ 6,623 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ 6,588 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตพญาไท นายอดิศร รักษาวงศ ์ 9,241 พรรคไทยรักไทย 

นางศรีสุรางค์ เจรญิสุวรรณ 9,017 พรรคไทยรักไทย 

นายธนากร ทัพพันธุ์ 8,912 พรรคไทยรักไทย 

นางพิมพาภรณ์ พานทอง 8,676 พรรคไทยรักไทย 

นางสุรีย์ พรประดิษฐ ์ 8,649 พรรคไทยรักไทย 

นางนราพรรณ เด่นนะหล ี 8,637 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวบุณยนุช ปทิตหริัญยา 8,573 พรรคไทยรักไทย 
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เขตธนบุร ี นายรัชต์ โกญจนาท 19,675 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวประภาศรี กรองการุณย ์ 19,247 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ กันทรวรากร 18,739 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวันชัย วัฒนมงคล 18,645 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุวรรณ เอีย่มสุขนันท์ 18,633 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญไชย สิริศรีสมัพันธ์ 18,573 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุบิน พันธ์ทุมสาร 18,410 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางกอกใหญ ่ นายสุภชัย ทองผจง 11,739 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจรูญ อมาตยวินิจ 11,709 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมีศักดิ์ ชมภสูาร 11,723 พรรคประชาธิปัตย ์

นางรุ่งทิวา เลิศสุขีเกษม 11,693 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชัยชาญ ช่วยชู 11,624 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประถมพันธ์ ค านักดิษฐ ์ 11,555 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย เทียมเมือง 11,400 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตห้วยขวาง นายวันชัย สูบสร้อยสิน 12,408 พรรคไทยรักไทย 

นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล 11,992 พรรคไทยรักไทย 

นายศรันย์ มสูิกะ 11,643 พรรคไทยรักไทย 

นายยุทธ อินทรแป้น 11,599 พรรคไทยรักไทย 

นายนันทชัย พิชชากรปัญญา 11,541 พรรคไทยรักไทย 

นายพจน์ สุทธิภูต ิ 11,438 พรรคไทยรักไทย 

นายมานะ ยิม้ใย 11,379 พรรคไทยรักไทย 

เขตคลองสาน นายประดิษฐ์ วานิชานันท์ 11,571 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายสมชาย เต็มไพบูลย์กลุ 11,545 พรรคประชาธิปัตย ์

นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม 11,538 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธวัช ศรีวัฒนะ 11,343 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพินิตย์ศักดิ์ นันทาพณิชย์กุล 11,308 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสาน เลิศสุขีเกษม 11,215 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเพิ่มยศ ม่วงมณ ี 10,937 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตตลิ่งชัน นายประจวบ เหมือนโพธ์ิ 15,353 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเฟื่องศักดิ์ กองเจริญ 14,284 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุนทร รอดพ้น 14,246 พรรคประชาธิปัตย ์

นางจุฑาทิพย์ เจียมใจจติ 14,146 พรรคประชาธิปัตย ์

นายฉัฐภรณ์ พลับศริ ิ 13,962 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมศักดิ์ บุญเพ็ชร 13,928 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุวัชร จ าปาขอม 13,811 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางกอกน้อย นายหฤทัย ปัทมานนท์ 19,037 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเพียว พรขจรกิจกลุ 18,712 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญมา สัมพัตร 18,482 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวรินทร์ มสัโอด ี 18,465 พรรคประชาธิปัตย ์

นายผาด นสิัยชล 18,461 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล 18,344 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอร่าม เปลี่ยนคารมย ์ 18,216 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางขุนเทียน นายสมนึก มอญดะ 14,768 พรรคไทยรักไทย 

นายไชยา บุญสุข 14,411 พรรคไทยรักไทย 
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นายเกียรติศักดิ์ ช้างเจรญิ 14,310 พรรคไทยรักไทย 

นายจตุรงค์ โตรื่น 14,271 พรรคไทยรักไทย 

นายบุญสืบ หยุะพันธ ์ 14,107 พรรคไทยรักไทย 

นายดอกรัก จันทร์ทอง 14,097 พรรคไทยรักไทย 

นายฉลอง สุคนธทรัพย ์ 13,285 พรรคไทยรักไทย 

เขตภาษีเจริญ นายพุฒิพัฒน์ ฟ้าขาว 20,846 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวเพ็ญพิมล วิภาคทรัพย ์ 20,483 พรรคประชาธิปัตย ์

นายรังสรรค์ กาญจนพิบูลย ์ 19,707 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกิติศักดิ์ เต้าประเสริฐ 19,640 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทองสุข เขียนดวงจันทร ์ 19,547 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิโรจน์ หอมคง 19,080 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศักดา เนียมถนอม 18,732 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตหนองแขม นายนพดล ศรีมงคล 14,254 พรรคประชาธิปัตย ์

นางอุบล ตุลย์วณิชโรจน ์ 13,616 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสันทัด ขุนด ี 12,755 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมคดิ ผลหว้า 12,525 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอร่าม บุญฤทธ์ิ 12,505 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสิทธ์ิ ห่อทอง 12,402 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุทัศน์ สุวรรณนิกขะ 12,060 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตราษฎร์บูรณะ นายวิสูตร บูรณะรักษ์ธรรม 10,882 พรรคไทยรักไทย 

นายวสันต์ ธรรมคตุ ิ 10,595 พรรคไทยรักไทย 

นายบัญชา ธีโรภาส 10,444 พรรคไทยรักไทย 
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นายภรภัทร โชติกะสุภา 10,166 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจามร เหรียญแก้ว 10,052 พรรคไทยรักไทย 

นายชาติชาย ปัตตะพงศ์ 10,049 พรรคไทยรักไทย 

นายธเนศ แสงโชต ิ 9,971 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางพลัด นายศีลธรรม พัชรประกาย 13,589 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมจติร์ บญุสม 13,577 พรรคไทยรักไทย 

นายอดุลย์ โยธาสมุทร 13,554 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศุภกิตติ สุคันธปรีย ์ 13,399 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุภาวดี ทองทิพย์ 13,373 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ บวรกิจธ ารง 13,228 พรรคไทยรักไทย 

นางปัญญวร อรณุเรืองศิริเลิศ 13,192 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสาทร นางสุดา สุวิชาโสภณ 16,911 พรรคประชาธิปัตย ์

นายต่อพงษ์ พุทธบูชา 16,834 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมนตรี เปรมบุญ 16,601 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสลา้ง ชินะกานนท์ 16,550 พรรคประชาธิปัตย ์

ว่าท่ีร.ต.กษิดิ์เดช ศรีสนิทวงศ ์ 16,503 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศุภชัย ชัยพรเรืองเดช 16,265 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอรุณ สุทธิชาต ิ 16,035 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางซื่อ นายสุรเลิศ ไวย์ลิกรี 20,726 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายสมเกียรติ อยู่เผือก 20,082 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายชิน เรืองหิรัญ 20,047 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายอนุชาติ คงสมกัน 19,788 (ผู้สมัครอิสระ) 
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นายธนณัฐ หาญเศรษฐการ 19,782 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายรมย์ธรีา คล้ายขยาย 19,668 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายประดิษฐ ธรรมสิน 19,453 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายสมบตัิ ตองอร่าม 19,278 (ผู้สมัครอิสระ) 

เขตบางคอแหลม นางนิรมล โตจิรกลุ 15,281 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวยุพดี เกียรตสิังวร 14,982 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ อโนทัยสินทว ี 14,953 พรรคประชาธิปัตย ์

นายแสวง เข่งด ี 14,861 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสงค์ ผลพืชน์ 14,859 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชัยรัตน์ สม้อ 14,716 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุดคนึง แก้วทอง 14,612 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตประเวศ นายบุญศรี รักษานนท์ 23,281 พรรคประชาธิปัตย ์

นายก ากับ เบญญาพล 22,047 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกิตติพงศ์ เจิมกจิรุ่ง 21,953 พรรคประชาธิปัตย ์

นายณัฐกฤต เงินฉาย 21,905 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไชยณรงค์ ทรงศิร ิ 21,792 พรรคประชาธิปัตย ์

นายส าอางค์ ทิพวัลย ์ 21,496 พรรคประชาธิปัตย ์

นายปริญญา แสนสุข 12,672 พรรคไทยรักไทย 

เขตคลองเตย นายภาคภมูิ อ้ึงทรงธรรม 12,488 พรรคไทยรักไทย 

นายเจน หิมะทองค า 12,231 พรรคไทยรักไทย 

นายสมเกียรติ สีแดง 12,174 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวพรพรรณ สุนทรปิยะกลุ 11,760 พรรคไทยรักไทย 
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นายพงษ์สันต์ กุลพรไพศาล 11,653 พรรคไทยรักไทย 

นายสมศักดิ์ เลศิวิริยะ 11,613 พรรคไทยรักไทย 

นายวิทยา เลิศอ าไพ 11,416 พรรคไทยรักไทย 

เขตจอมทอง นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล 22,604 พรรคประชาธิปัตย ์

นางไพรัช ปิ่นกร 21,709 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสลัด ดอกสันเทียะ 21,674 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสายชล สุขสมปอง 21,413 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมศักดิ์ บัวเพชร 21,395 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนริศ ถนอมกุลบตุร 21,353 พรรคไทยรักไทย 

นายสุเทพ ทันจิตร 21,062 พรรคประชาธิปัตย ์

นายคเนศร์ อิภริมย ์ 20,787 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตราชเทว ี นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี 8,963 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจิรพนธ์ พูลพาณิชย์ 8,908 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิเชียร มุขจีน 8,878 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอัศวิน ข ามะโน 8,465 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุนันท์ บุปผเวส 8,382 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชูพันธุ์ เพ็ญสุวรรณ 8,296 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนันต์ ข ามะโน 8,290 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสวนหลวง นายปรีชา ม่วงด ี 17,923 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจ าเรญิ พุ่มเพ็ชร ์ 17,525 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมาน หมัดนรุักษ์ 17,005 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวโสภา อมราศรัยศร ี 16,771 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายสมชาย ทรัพย์พจน ์ 16,700 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุธี สากลวาร ี 16,577 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพัชกฤต เตียรธติ ิ 16,502 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตดินแดง นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต 18,131 พรรคไทยรักไทย 

นายณรงศักดิ์ สิทธิพรหม 17,714 พรรคไทยรักไทย 

นายชวลิต เทียรเดช 17,172 พรรคไทยรักไทย 

นายจารุพักตร์ ลิ่มทอง 16,836 พรรคไทยรักไทย 

นายสมศักดิ์ ทั่งบุญ 16,797 พรรคไทยรักไทย 

นายวิเชียร รางสาท 16,505 พรรคไทยรักไทย 

นายเฉลมิ เทพสถิตยภ์รณ ์ 16,464 พรรคไทยรักไทย 

เขตวัฒนา นายสมาน เดชะชีพ 11,883 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจรูญ พุ่มดอกไม ้ 11,806 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบัญชา บุญชม 11,422 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสิริพร ฐิติไชโย 11,348 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพลศักดิ์ แดงบัว 11,286 พรรคประชาธิปัตย ์

นางวิภาวัลย์ พรมข า 11,237 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมัย มะลูลีม 11,124 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางแค นายสี เส็งมา 24,329 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอ านาจ ปานเผือก 23,053 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุบิน พุกกะทุ่ม 22,979 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรชัย ชูสังข ์ 22,676 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนิรันด์ พรมจีน 22,473 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายสุรชัย พ่ึงธรรม 22,238 พรรคประชาธิปัตย ์

นางเจริญ สุขสวัสดิ ์ 21,993 พรรคไทยรักไทย 

นางดารนี ชูสังข์ 21,862 พรรคไทยรักไทย 

เขตบางนา นายธีระ ปรญิญานสุรณ ์ 11,820 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวดิษยา นวกุลชัย 11,675 พรรคไทยรักไทย 

นายประสิทธ์ิ ทนุวงษ ์ 11,103 พรรคไทยรักไทย 

นายพงษ์เกียรติ ลีลายุทธการ 11,061 พรรคไทยรักไทย 

นายสิทธิชัย ไชยาริพันธ ์ 11,033 พรรคไทยรักไทย 

นายอัครพล สกุลมดัเซ็นศริ ิ 11,031 พรรคไทยรักไทย 

นายสุรินทร์ เกิดส าราญ 10,903 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตทวีวัฒนา นายนพสรรพ์ ปคุณพลูสิน 11,500 พรรคประชาธิปัตย ์

นางยงวุฒิ ทองอยู่ 11,442 พรรคประชาธิปัตย ์

นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ 11,305 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชัยสิทธ์ิ ตันธนาสุวัฒน ์ 11,103 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทอง รุ่งแสง 11,033 พรรคประชาธิปัตย ์

นายดวง พุ่มมาล ี 10,967 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวาณิช สังข์รอด 10,944 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตทุ่งคร ุ นางสาวปราณี ธรรมนิยม 13,590 พรรคไทยรักไทย 

นายกมล ค าสุวรรณ 12,412 พรรคไทยรักไทย 

นายประเสริฐ ชมฤทธ์ิ 11,890 พรรคไทยรักไทย 

นายเกรียงศักดิ์ เจรญิรตันกุล 11,784 พรรคไทยรักไทย 

นายศิริพงษ์ เย็นอังกูร 11,768 พรรคไทยรักไทย 
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นายมนู คล้ายจาด 11,741 พรรคไทยรักไทย 

นายวรวัฒน์ พ่ึงสาย 11,703 พรรคไทยรักไทย 

เขตบางบอน นายบุญเลิศ คงโครดั 11,462 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมานพ มารุ่งเรือง 11,368 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเฉลมิศักดิ์ ม่วงศิร ิ 11,335 พรรคไทยรักไทย 

นายทวี เอมชาวนา 11,063 พรรคไทยรักไทย 

นางสาววณิชชา นาคศุภมติร 11,058 พรรคไทยรักไทย 

นางสาววรรณฉวี สังข์คุ้ม 11,025 พรรคประชาธิปัตย ์

นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิร ิ 11,002 พรรคไทยรักไทย 

ที่มา: ปรับปรุงจาก http://office.bangkok.go.th/ard/stat_elect1.html (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 
ตารางท่ี 7.52 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (มีการเลือกตั้ง 14 เขตการ
ปกครอง) 

เขต ผู้ชนะการเลือกตั้ง คะแนนเสยีง สังกัด 

เขตบางเขน นายสมปอง บุญเจือ 22,209 พรรคประชาธิปัตย ์

นางวันทนา ช่ืนคุ้ม 22,026 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจิติ ปิเลี่ยน 22,016 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชอบ เนตรข า 21,921 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวพิสมัย เหมือนศิร ิ 21,864 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประเสริฐ โพธิ์รอด 21,826 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธรรมนญู แสงเดช 21,754 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประเวท เดชผิว 21,513 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางกะป ิ นางจินตนา อารีย ์ 17,091 พรรคประชาธิปัตย ์

นายโชคชัย อักษรศิร ิ 17,040 พรรคประชาธิปัตย ์
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นางสุวดี รุ่งเรืองศร ี 16,918 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวีระชาติ ปานนพภา 16,902 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเชวง เงินแพทย์ 16,851 พรรคประชาธิปัตย ์

นางเย็นจิตต์ พรมบ้านสังข ์ 16,846 พรรคประชาธิปัตย ์

นายภูมิเทพ พรหมทอง 16,511 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวรากรณ์ บุญมาเลิศ 16,366 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตมีนบุร ี นางเสาวณติ ชยาสนา 15,839 พรรคเพื่อไทย 

นางสาวดวงพร ยิ้มเจริญ 15,797 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิชาญ ตันสรุยวงษ์ 15,736 พรรคเพื่อไทย 

นายประสพสุข ศรสีอาด 15,709 พรรคประชาธิปัตย ์

นางกรรณิการ์ ศราทธทัต 15,554 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอ านวย บัวทิพย์ 15,524 พรรคประชาธิปัตย ์

นายโพสินทร์ มีนธนานันท์ 15,487 พรรคเพื่อไทย 

เขตลาดกระบัง นายมนัส บัวทอง 16,314 พรรคเพื่อไทย 

นางสาวดารณี โต๊ะสวสัดสิุข 16,065 พรรคเพื่อไทย 

นางสาวพิมพ์ผกา ส าเร็จวาณิชย์วงศ์ 15,968 พรรคเพื่อไทย 

นายโกศล ทองรับแก้ว 15,910 พรรคเพื่อไทย 

นางวิลัยวรรณ ประดิษฐ์ 15,791 พรรคเพื่อไทย 

นายธีรภัทร โชติบรรยง 15,617 พรรคเพื่อไทย 

นายเฉลมิพล นุชอุดม 15,304 พรรคเพื่อไทย 

นายประเมิน สวนสมุทร 15,236 พรรคเพื่อไทย 

เขตบึงกุ่ม นายอัครพล แสงจันทร ์ 20,795 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายสมศักดิ์ ชีนิมิต 20,537 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอรรถสิทธ์ิ ไชยบุรินทร ์ 20,530 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาววิภาพรรณ วิทยานนท ์ 20,509 พรรคประชาธิปัตย ์

นายปพนชัย สุวรรทศ 20,445 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสณุี ทรงสะอาด 20,377 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธวัช โตนิต ิ 20,367 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตจตุจักร นายประยรู สงแก้ว 19,743 พรรคประชาธิปัตย ์

นางกัญญาภัค มูสิกะ 19,640 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมนตรี นพข า 19,609 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวกานต์สริี เมธากลุอธิวัชร์ 19,603 พรรคประชาธิปัตย ์

นายด ารงค์ชัย คามศีักดิ ์ 19,602 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบวรกิตติ์ สันทัด 19,481 พรรคประชาธิปัตย ์

นายปิยะ สุขสะอาด 19,347 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอาสา รังสิมาพิสุทธ์ิ 18,609 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตดอนเมือง นายธรรศ มคีุณ 17,920 พรรคเพื่อไทย 

นายมุกดิ์หาญ สโมสร 17,850 พรรคเพื่อไทย 

นายเขตโสภณ กลิม่ทรัพย ์ 17,848 พรรคเพื่อไทย 

นางแสงดาว รอดทอง 17,726 พรรคเพื่อไทย 

นางนภสร ภาคีชีพ 17,639 พรรคเพื่อไทย 

นายเวียงศักดิ์ มาทอง 17,634 พรรคเพื่อไทย 

พันจ่าอากาศเอกเฉลมิ หันกระสัน 17,490 พรรคเพื่อไทย 

นายพนา วุฒิเดช 16,754 พรรคเพื่อไทย 
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เขตลาดพร้าว นายสิทธิชัย ศิลปสังข์เลิศ 17,111 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอัทรัณ มานุพีรพันธ์ 17,037 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเฉลมิพล จินตนพันธุ ์ 17,015 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวนพรัตน์ เล้านิรามัย 16,993 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิเชียร ปัญญาภ ู 16,964 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเปรม ชัยสุตานนท ์ 16,882 พรรคประชาธิปัตย ์

นางศิริรัตน์ กลิ่นด ี 16,811 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตหลักสี ่ นายวุฒิชัย เนียมอบปั้น 12,631 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมานจิตต์ สิงหะไชย 12,615 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย ์ 12,508 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวุฒชาติ นันตนะ 12,442 พรรคประชาธิปัตย ์

นายฐิติพล ไชยกวิน 12,341 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอรรณพ ขาวนุ่น 12,298 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธราธพ ชาตร ี 12,287 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสายไหม นางทัศนีย์ เพ็งเกิด 21,143 พรรคประชาธิปัตย ์

นางชลลดา บุตรวิชา 20,836 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศักดิ์สิทธ์ิ เตชะประเสริฐพร 20,812 พรรคประชาธิปัตย ์

นางจริยา ทิพย์ภิมาลย ์ 20,786 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนิพนธ์ ต้องโพธิ์ทอง 20,664 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสิทธ์ิ ดินม่วง 20,629 พรรคประชาธิปัตย ์

นาวาเอกสมชาย ทองศรีเพชร 20,618 พรรคประชาธิปัตย ์

ร.ต.ประสิทธ์ิ บุญคุ้ม 20,576 พรรคประชาธิปัตย ์
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เขตคันนายาว นางสาวอ านวย ปรมาธิกลุ 13,458 พรรคเพื่อไทย 

นายสมศักดิ์ ดูเบ 13,451 พรรคเพื่อไทย 

นายอภิคม อชินีทองค า 13,417 พรรคเพื่อไทย 

นายวรพรต ชะเอม 13,409 พรรคเพื่อไทย 

นางยุพดี ศรีประสาน 13,348 พรรคเพื่อไทย 

นายพล กิจสุทธ ิ 13,338 พรรคเพื่อไทย 

นายธีรศักดิ์ สัญญโชต ิ 13,327 พรรคเพื่อไทย 

เขตสะพานสูง นายปราโมช วงษ์มะเซาะ 11,952 พรรคประชาธิปัตย ์

นางนุชรี ดาดื่น 11,880 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจักรพงศ์ แดงเสนาะ 11,772 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสหธรณ์ สังข์การ 11,742 พรรคประชาธิปัตย ์

นายหฤษฎ์ วรโชตริุ่งเรือง 11,660 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกรชัย สีฟ้า 11,618 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเจรญิ มณีด า 11,453 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตวังทองหลาง นายด ารง สาหร่ายวัง 14,191 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวยุพาพร อิทธะรงค ์ 14,155 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวอาภาพร พูลช่ืน 14,104 พรรคประชาธิปัตย ์

นางพจนา ล าเรียง 14,073 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบัณณทัต บุญแถว 13,977 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนเดช สหคณาวุฒิ 13,870 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย นิยมราช 13,832 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตคลองสามวา นางสว่าง หมัดสะและ 21,362 พรรคประชาธิปัตย ์
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นางศรินทิพย์ สิงห์อุสาหะ 21,225 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมควร สสีังข์ 21,191 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวเกศกานดา อินช่วย 20,995 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสถิต มสีันฐาน 20,858 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญมี พิบูลย์คณารักษ์ 20,715 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาววรนุช จันทร์ปัญญา 20,568 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมนูญ อินช่วย 20,459 พรรคประชาธิปัตย ์

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/darknews/2010/08/14/entry -3 (เข้าถึงเมื่อ 8 
ตุลาคม 2563) 
 
ตารางที่ 7.53 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (มีการเลือกตั้ง 36 เขต
การปกครอง) 
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เขตพระนคร นายทวีพร อนุตรพงษ์สกุล 7,694 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายยุทธนา รุ่งโรจนร์ัตนชัย 7,595 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายพิชิตชัย แซ่จึง 7,558 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายสุติพงส์ ธนโกเศศ 7,498 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายกุศล จลุตามระ 7,411 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายอนุกูล เศวตมาลย ์ 6,987 (ผู้สมัครอิสระ) 

นายพิเชษฐ์ ปัทมินทร 6,783 (ผู้สมัครอิสระ) 

เขตดสุิต นายวินัย โภคทรัพย ์ 13,412 พรรคประชาธิปัตย ์

นายรุ่งเรือง พงศ์วรินทร ์ 13,133 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมโภชน์ คุณาวุฒิ 12,752 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกัปปิยะ กรกมลพฤกษ์ 12,728 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายอิทธิชัย ไพสินสมบูรณ ์ 12,704 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิเชียร เย็นทรวง 12,648 พรรคเพื่อไทย 

นายไชยยศ เรืองใจ 12,640 พรรคเพื่อไทย 

เขตหนองจอก นายศิริพงษ์ รัสม ี 20,843 พรรคเพื่อไทย 

นายสลาม นิยมรัฐ 19,854 พรรคเพื่อไทย 

นายอารี สุขโข 19,092 พรรคเพื่อไทย 

นายสุทัศน์ ฉัตรจัตรุัส 18,377 พรรคเพื่อไทย 

นายกิติภูมิ นลีะไพจิตร ์ 18,031 พรรคเพื่อไทย 

นายสถาพร สูนย์สาทร 17,892 พรรคเพื่อไทย 

นายหยกพร อิสระเสรีพงษ ์ 17,378 พรรคเพื่อไทย 

เขตบางรัก นายสุรชัย สิทธิญาวณิชย ์ 8,453 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบรรเจิด แสงจันทร ์ 8,356 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาววิรงค์รอง น่วมด ี 8,342 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวศุภาภรร ปังด ารงค ์ 8,270 พรรคประชาธิปัตย ์

นางเรณู ทองค าสุก 8,232 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุชัย ตั้งจิตธนกุล 8,182 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนัฐกานต์ ไทยานนท์ 8,177 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตปทุมวัน นายสมชาย กรสิริพักตร ์ 6,255 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุพิณ คล่องการพานิช 6,142 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวีรยุทธ นิ่มเจริญ 6,137 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุภาพร จิรันดร 6,092 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประคอง เฮงสาโรชัย 6,050 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายสุชัย จงรุ่งเรืองโชค 5,983 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวโอปอ ศิริเดช 5,971 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายชูเกียรติ เล็กเพ็ชร 7,918 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสุนียร์ัตน์ ยิ่งยืนอมรฤทธ์ิ 7,836 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวฐิติชญา วีระชาล ี 7,835 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพรชัย พงศ์ทวีทรัพย์ 7,814 พรรคประชาธิปัตย ์

นายภาสวร พฤกษาชาน 7,803 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวรรณชัย วราศริิกุล 7,674 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกมล พงศ์ภูมิวานิช 7,670 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตพระโขนง นายอาคม สุทธากร 16,597 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวอรวรรณ์ โพธิศร ี 16,450 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวหฤทัย ม่วงบุญศร ี 16,213 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวสิริพร ฐิติไชโย 16,137 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจงรักษ์ เหล็งหนดู า 16,103 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสาโรจน์ รมิปิกุล 16,090 พรรคประชาธิปัตย ์

นายส าเริง ช้อยช่ืน 15,979 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตยานนาวา นายวัฒนา คุ้มรอด 14,699 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุพจน์ ช้างทอง 14,581 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ ปัญญะธารา 14,425 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอกศักดิ์ สังขบณุย ์ 14,377 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมปอง คล้ายวิจิตร 14,348 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธรรมนญู นุตรพิบูลมงคล 14,330 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายอุทัย กนกวุฒิพงศ์ 14,219 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสัมพันธวงศ ์ นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ 6,005 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเอก ชุณหชัชราชัย 5,965 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวบุษยพรรณ เลิศอนันต์วรกุล 5,942 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนิพนธ์ จิตตั้งธรรมกุล 5,915 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชินเทพ กลิ่นสืบเช้ือ 5,898 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกิตติโชค ประสานวงศ์วุฒิ 5,837 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอากาศ วสิกชาต ิ 5,760 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตพญาไท นางนราพรรณ เด่นนะหล ี 9,489 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนกร ดวงพัตรา 9,455 พรรคประชาธิปัตย ์

นางกมลพรรณ จันทร์อยู ่ 9,425 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพิชัย ฉิมขันธ์ 9,411 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนุชาญ กวางทอง 9,387 พรรคประชาธิปัตย ์

นางนัทธิกา คงเมือง 9,221 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสณัห์สิทธ์ิ เนาถาวร 9,042 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตธนบุร ี นายอนุชา สาสังข ์ 12,693 พรรคเพื่อไทย 

นายประภาส รุจิโรจน์ธ ารง 12,594 พรรคเพื่อไทย 

นายทีฆทัศน์ หุตังคบด ี 12,502 พรรคเพื่อไทย 

นายสุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง 12,373 พรรคเพื่อไทย 

นางณัฐกานท์ เทียมเมือง 12,089 พรรคเพื่อไทย 

นายสังคม มะลิจันทร ์ 11,956 พรรคเพื่อไทย 

นายธนกร ธรรมวรัญจน ์ 11,949 พรรคเพื่อไทย 
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เขตบางกอกใหญ ่ นางรุ่งทิวา เลิศสุขีเกษม 14,468 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุภชัย ทองผจง 14,183 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย เทียมเมือง 13,928 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสรวุฒิ ดสิสะมาน 13,849 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมีศักดิ์ ชมภสูาร 13,801 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชัยชาญ ช่วยชู 13,774 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประถมพันธ์ ค านักดิษฐ ์ 13,746 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตห้วยขวาง นายวันชัย สูบสร้อยสิน 11,428 พรรคเพื่อไทย 

นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล 11,239 พรรคเพื่อไทย 

นายศรณัย์ มสูิกะ 11,144 พรรคเพื่อไทย 

นายยชญ์ธนิน คูณธนานุวัฒน ์ 11,127 พรรคเพื่อไทย 

นายมานะ ยิม้ใย 11,117 พรรคเพื่อไทย 

นายสิรเิชษฐ์ วุฒิโชคณัฐรว ี 10,962 พรรคเพื่อไทย 

นายยุทธ อินทรแป้น 10,862 พรรคเพื่อไทย 

เขตคลองสาน นายเพิ่มยศ ม่วงมณ ี 9,398 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธวัช ศรีวัฒนะ 9,293 พรรคประชาธิปัตย ์

นางเกษรินทร์ อู่ศิริจันทร ์ 9,228 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพินิตย์ศักดิ์ นันทาพณิชย์กุล 9,191 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบัณฑรู ศุกรโยธิน 9,151 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจรูญ อมาตยวินิจ 9,021 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประสาน เลิศสุขีเกษม 8,911 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตตลิ่งชัน นายอเนก ตุ้มน้อย 16,370 พรรคประชาธิปัตย ์
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นางฉัฐภรณ์ พลับศิร ิ 15,939 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย ์ 15,739 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประจวบ เหมือนโพธ์ิ 15,693 พรรคประชาธิปัตย ์

นางวไล เย็นเป็นสุข 15,577 พรรคประชาธิปัตย ์

นางจุฑาทิพย์ เจียมใจจติ 15,465 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุวัชร จ าปาขอม 15,164 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางกอกน้อย นายหฤทัย ปัทมานนท์ 16,919 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเพียว พรขจรกิจกลุ 16,647 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนุชิต เพลินพนา 16,546 พรรคประชาธิปัตย ์

นายผาด มิสัยชล 16,542 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญมา สัมพัตร 16,514 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล 16,250 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอร่าม เปลี่ยนคารมย ์ 16,181 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางขุนเทียน นายจตุรงค์ โตรื่น 23,470 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญสืบ หยุะพันธุ ์ 23,017 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมนึก มอญดะ 22,508 พรรคประชาธิปัตย ์

นายดอกรัก จันทร์ทอง 22,439 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประเชิญ พงษ์ชาญยุทธ์ 22,401 พรรคประชาธิปัตย ์

นายฉลอง สุคนธทรัพย ์ 22,358 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุนทร ทุ้ยมาก 22,227 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญสุข คุม้ผิวด า 21,752 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตภาษีเจริญ นายบุญชู ชาญชัยยุทธสกลุ 19,502 พรรคเพื่อไทย 
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นายอนันต์ เลิศทวีวัฒนา 19,401 พรรคเพื่อไทย 

นายธนูชยานันท์ ปั้นบริสุทธ์ิ 18,969 พรรคเพื่อไทย 

นายอภิรมย์ นาราช 18,418 พรรคเพื่อไทย 

นายเนรมติ วงษาไฮ 18,358 พรรคเพื่อไทย 

นายสนั่น แสงสุกแสง 18,220 พรรคเพื่อไทย 

นายบัญชา ทับมาโนชย ์ 18,144 พรรคเพื่อไทย 

เขตหนองแขม นายสรยุทธ เด่นด ารงกุล 18,032 พรรคเพื่อไทย 

นางสาวนัจภัค กรเกษม 17,718 พรรคเพื่อไทย 

นายนิกร ชิมรส 16,275 พรรคเพื่อไทย 

นายธีระวัฒน์ ฤกษ์จรลั 16,128 พรรคเพื่อไทย 

นายวิโรจน์ อมรอรรถวิทย ์ 15,640 พรรคเพื่อไทย 

นายทรงชล สุดประเสริฐ 15,137 พรรคเพื่อไทย 

นายอุดมวิทย์ สอนสมยุค 14,884 พรรคเพื่อไทย 

เขตราษฎร์บูรณะ นายธเนศ แสงโชต ิ 12,252 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสายหยุด ศรสีุกใส 12,216 พรรคประชาธิปัตย ์

นางภรภัคร โชติกะสุภา 11,910 พรรคประชาธิปัตย ์

นายด าเนินโชค จันทรเสน 11,614 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสินชัย เจริญวัลย ์ 11,495 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนุกูล คงภักด ี 11,289 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพิทักษ์ เพชรคง 11,272 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางพลัด นายอดุลย์ โยธาสมุทร 12,122 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจาตรุงค์ พรพงศ์พันธุ์ 11,794 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายนที ทีประวิภาต 11,725 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพิธิวัฒน์ ภิญโญชีพ 11,721 พรรคประชาธิปัตย ์

นางปัญญวร อรณุเรืองศิริเลิศ 11,610 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ บวรกิจธ ารง 11,565 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอุดร บุญยัง 11,315 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสาทร นายมนตรี เปรมบุญ 13,221 พรรคประชาธิปัตย ์

นายต่อพงษ์ พุทธบูชา 13,212 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสลา้ง ชินะกานนท์ 13,113 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสุดา สุวิชาโสภณ 13,096 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิชัย นันท์ธนทรัพย์ 13,065 พรรคประชาธิปัตย ์

ว่าท่ีร้อยโทกษิดิ์เดช ศรีสนิทวงศ ์ 12,900 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศุภชัย ชัยพรเรืองเดช 12,806 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางซื่อ นายสุรเลิศ ไวย์ลิกร ี 22,075 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมงคล ผลพานิชย ์ 21,923 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประดิษฐ ธรรมสิน 21,283 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนุชาติ คงสมกัน 21,265 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพรศักดิ์ วัฏฏวนิชย์กุล 21,235 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมเกียรติ อยู่เผือก 21,182 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชูศักดิ์ ปลอดจินดา 21,121 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางคอแหลม นายประสงค์ ผลพืชน์ 15,601 พรรคประชาธิปัตย ์

นางนิรมล โตจิรกลุ 15,451 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชัยรัตน์ สม้อ 15,229 พรรคประชาธิปัตย ์
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นางสาวสุดคนึง แก้วทอง 15,218 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวยุพดี เกียรตสิังวร 15,130 พรรคประชาธิปัตย ์

นายศมิษฐา ฉันทวานิช 15,108 พรรคประชาธิปัตย ์

นายแสวง เข่งด ี 15,098 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตประเวศ นางบุญศรี รักษานนท์ 24,730 พรรคประชาธิปัตย ์

นายณัฐกฤต เงินฉาย 24,141 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไชยณรงค์ ทรงศิร ิ 23,882 พรรคประชาธิปัตย ์

นายก ากับ เบญญาพล 23,762 พรรคประชาธิปัตย ์

นายปริญญา แสนสุข 23,687 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกิตติพงศ์ เจียมกิจรุ่ง 23,679 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสว่าง สว่างรุ่งโรจน์กิจ 23,552 พรรคประชาธิปัตย ์

นายส าอางค์ ทิพวัลย ์ 23,546 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตคลองเตย นางอ าพร อึ้งทรงธรรม 12,803 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชัยวัฒน์ วิวัฒน์หทัยกุล 12,709 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเผ่าพงษ์ อึ้งทรงธรรม 12,496 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกมลชัย จารุบรสิุทธิคุณ 12,476 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุกิจ สวสัดิ์แสงสน 12,475 พรรคประชาธิปัตย ์

นายปานชัย แก้วอัมพรด ี 12,468 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวัณรบ หริิกูล 12,360 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตจอมทอง นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล 22,337 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสลัด ดอกสันเทียะ 21,878 พรรคประชาธิปัตย ์

นางไพรัช ปิ่นกร 21,846 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายสายชล สุขสมปอง 21,642 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมหมาย ทองเนียม 21,591 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมศักดิ์ บัวเพชร 21,524 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนกร อิภิรมย ์ 21,107 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมาโนชญ์ พฤฒิวโรดม 20,352 พรรคเพื่อไทย 

เขตราชเทว ี นายจิรพนธ์ พูลพาณิชย์ 8,493 พรรคประชาธิปัตย ์

นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี 8,469 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนิมิตร รักชาติไทย 8,226 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิเชียร มุขจีน 8,188 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอัศวิน ข ามะโน 8,160 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุนันท์ บุปผเวส 8,071 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนันต์ ข ามะโน 8,044 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตสวนหลวง นายปรีชา ม่วงด ี 19,899 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมชาย ทรัพย์พจน ์ 19,646 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมาน หมัดนรุักษ์ 19,262 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวโสภา อมราศรัยศร ี 19,032 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพัชกฤต เตียรธติ ิ 18,972 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพงศ์ไพศาล มะลลูีม 18,865 พรรคประชาธิปัตย ์

นายจ าเรญิ พุ่มเพ็ชร ์ 18,836 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตดินแดง นายอนุวัฒน์ ถืออยู่ 17,945 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบัญญตัิ พรหมทอง 17,556 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนพาพงษ์ นกต่อ 17,278 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ 17,262 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวินัย ไชยสาล ี 17,207 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวินัย หมีปาน 17,162 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนัฐวัฒน์ บุญชัย 17,048 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตวัฒนา นายจรูญ พุ่มดอกไม ้ 10,617 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบัญชา บุญชม 10,572 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมาน เดชะชีพ 10,551 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพลศักดิ์ แดงบัว 10,528 พรรคประชาธิปัตย ์

นางวิภาวัลย์ พรมข า 10,528 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเมธวิน มสีุวรรณ 10,442 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมัย มะลูลีม 10,275 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางแค นายอ านาจ ปานเผือก 30,850 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรชัย ชูสังข ์ 30,666 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุบิน พุกกระทุม่ 29,537 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรชัย พ่ึงธรรม 29,255 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมพงษ์ โชติเสรีวิทย ์ 28,726 พรรคประชาธิปัตย ์

นายบุญเลิศ ฤกษ์ประกอบ 28,055 พรรคประชาธิปัตย ์

นายไพฑูรย์ กระถินทอง 27,845 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิโรจน์ ศาสตร์วัฒนโรจน ์ 27,841 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตบางนา นายพลาวุฒิ เลศิศิลาทอง 11,774 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสิทธิชัย ไชยาริพันธ ์ 11,516 พรรคประชาธิปัตย ์

นางสาวดิษยา นวกุลชัย 11,482 พรรคประชาธิปัตย ์
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พ.ต.อ.อภินันท์ เกตุษเฐียร 11,303 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวีระพงษ์ ศักดิ์เดชะมณ ี 11,267 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทวีโชค อ๊อกกังวาน 11,220 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสุรินทร์ เกิดส าราญ 11,001 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตทวีวัฒนา นายยงวุฒิ ทองอยู่ 14,257 พรรคประชาธิปัตย ์

นายนพสรรพ์ ปคุณพลูสิน 14,200 พรรคประชาธิปัตย ์

นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ 14,146 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประเวช แสวงสุข 13,985 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพลกฤษณ์ ศภุรัตนชาติพันธ์ุ 13,866 พรรคประชาธิปัตย ์

นายดวง พุ่มมาล ี 13,834 พรรคประชาธิปัตย ์

นายชัยสิทธ์ิ ตันธนาสุวัฒน ์ 13,731 พรรคประชาธิปัตย ์

เขตทุ่งคร ุ นางสาวปราณี ธรรมนิยม 12,011 พรรคประชาธิปัตย ์

นายอนิรุทธิ์ นุชมี 10,733 พรรคประชาธิปัตย ์

นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ ์ 10,718 พรรคประชาธิปัตย ์

นายเจรญิศักดิ์ มณีรตันสุบรรณ 10,406 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทองใบ แจ่มจ ารัส 10,319 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิเชียร ปานสง่า 10,145 พรรคประชาธิปัตย ์

นายกมล ค าสุวรรณ 10,310 พรรคเพื่อไทย 

เขตบางบอน นางสาวณิชชา นาคศุภมติร 14,782 พรรคประชาธิปัตย ์

นายทวี เอมชาวนา 14,776 พรรคประชาธิปัตย ์

นายวิชาญเรืองกลั่น 14,476 พรรคประชาธิปัตย ์

นายประกอบ จันทร์ทิพย ์ 14,366 พรรคประชาธิปัตย ์
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นายศักดิ์ไชย จรไชย 14,245 พรรคประชาธิปัตย ์

นายสมศักดิ์ อาภาภรณ์นพรัตน ์ 14,035 พรรคประชาธิปัตย ์

นายมานพ มารุ่งเรือง 13,696 พรรคประชาธิปัตย ์

ที่มา : ปรับปรุงจาก https://www.ryt9.com/s/prg/973340 (เข้าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2563) 
 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาพรวมของการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 
สะท้อนความตื่นตัวในการเมืองท้องถิ่นที่มี เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ นับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครครั้งแรกในปี 2518 ที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่ร้อยละ 13.86 (มาใช้สิทธิ 266,266 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 1,921,701 คน) มาจนถึงครั้งล่าสุดในปี 2556 ที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่ร้อยละ 63.98 (มาใช้สิทธิ 
2,715,640 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,244,465 คน) 

อย่างไรก็ตามสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ความตื่นตัวในการเลือกตั้งมีเพ่ิมขึ้นนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลง
ในตัวกฎหมายเลือกตั้ง นับจากรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ที่ท าให้การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น
เชื่อมโยงกับการเสียสิทธิทางการเมือง จนกว่าจะไปใช้สิทธิในครั้งต่อไป และเมื่อพิจารณาความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจะพบว่า ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จะมี
การไปใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ที่ร้อยละ 43.53 (การเลือกตั้ งผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539) และหลังปี 2540 อยู่ที่ร้อยละ 58.87 (การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ผู้ไปใช้สิทธิอยู่ที่ร้อยละ 21.29 (การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2537) และหลังปี 2540 ผู้ไปใช้สิทธิอยู่ที่ร้อยละ 30.43 (การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ .ศ. 2541) 
ส่วนสมาชิกสภาเขตอยู่ที่ร้อยละ 17.46 และ 21.45 (การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 และ
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2537 ตามล าดับ) และหลังปี 2540 อยู่ที่ร้อยละ 23.80 และ 30.84 (การเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2541 และ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 ตามล าดับ)  

อย่างไรก็ตามส่วนส าคัญที่ท าให้การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตนั้น
อาจจะยังมีความตื่นตัวน้อยกว่าตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดูผู้ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในตารางที่ 7.4 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในตารางที่ 7.15 และสมาชิกสภาเขตในตารางที่ 
7.40) ก็เป็นเพราะว่า หลายครั้งที่ไม่ได้มีการเลือกพร้อมกันกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพราะสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตนั้นมักจะอยู่ครบวาระ ขณะที่มีหลายครั้งที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นั้นลาออกก่อนครบสมัย (พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในสมัยที่ 2 ลาออกหลังจากด ารงต าแหน่งไปได้ประมาณ 2 ปี 
(7 มกราคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535) และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในสมัยที่ 2 ลาออก
หลังจากด ารงต าแหน่งไปได้ไม่ถึง 2 เดือน (5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551)) 

นอกจากนั้นแล้ว การรณรงค์การเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต
นั้นก็จะเป็นไปในวงจ ากัด เมื่อเทียบกับการรณรงค์การเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร  

ส าหรับตัวเลขการไปใช้สิทธิของสภาเขตที่มีจ านวนน้อยกว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครนั้น ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่สมาชิกสภาเขตมีบทบาทน้อย จึงท าให้ความสนใจของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนมักจะไปลงคะแนนน้อย  
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ในประการสุดท้าย จากการศึกษาจากเอกสารการวิจัยนับตั้ งแต่มีการเลือกตั้งผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นต้นมา มีประเด็นที่อาจท าให้ เกิดความเข้าใจไปได้ว่า เราสามารถแบ่งยุคการเลือกตั้ง
กรุงเทพมหานครออกมาเป็นหลายยุคคือ ยุคแรกท่ีพรรคประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะ (พ.ศ. 2518 นายธรรมนูญ 
เทียนเงิน) และยุคของผู้สมัครอิสระ (พ.ศ. 2528 พลตรี จ าลอง ศรีเมือง) และต่อมาผู้สมัครอิสระก็ตั้งพรรค
การเมืองเอง และจนกระท่ังมาถึงยุคที่ผู้สมัครสังกัดพรรค (ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรค) ได้รับชัยชนะ ซึ่งเป็นการขับ
เคี่ยวกันระหว่างสองพรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชาชน/เพ่ือไทย (พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
และ พ.ศ. 2556) 

จากการศึกษาพบว่า พรรคการเมืองระดับชาติมีบทบาทต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาโดยตลอด ทั้งในแง่ของการส่งผู้สมัครเองหรือไม่ส่งผู้สมัคร แต่ให้ความช่วยเหลือในการไม่ส่งผู้สมัคร เพ่ือหวัง
ว่าฐานเสียงของตนนั้นจะให้คะแนนกับผู้สมัครคนนั้น เนื่องจากในเอกสารการวิจัยต่าง ๆ และข้อมูลในหน้าข่าว
ก็ยืนยันไปในทางเดียวกันว่า ในแต่ละครั้ งที่ผู้สมัครอิสระได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ งผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครนั้น ก็จะมีพรรคการเมืองที่ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในยุคสมัยนั้น อาทิ พรรคกิจสังคม 
พรรคชาติไทย และพรรคก้าวหน้าไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2528 (พลตรี
จ าลอง ศรีเมือง ชนะการเลือกตั้ง) พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 
พ.ศ. 2539 (นายพิจิตต รัตตกุล ชนะการเลือกตั้ง) กล่าวโดยสรุปก็คือการไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองในหลายครั้งเป็นการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ที่จะให้การสนับสนุนผู้สมัครบางรายมากกว่าการ
ตัดสินใจไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบางครั้งการตัดสินใจไม่ส่ง
ผู้สมัครลงนั้นก็มีจุดมุ่งหมายที่จะตัดคะแนนหรือลดความนิยมของพรรคการเมืองคู่แข่งในการเมืองระดับชาติลง
ไปด้วย นอกจากนี้ในหลายครั้งการที่ผู้สมัครลงสมัครในนามพรรคการเมืองแล้วได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครนั้นอาจไม่ได้หมายความว่ากลไกพรรคนั้นมีความเป็นสถาบันที่ชัดเจนที่แยกขาดจาก
บุคลิกภาพของตัวผู้สมัครเอง หมายถึงกรณีของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังธรรม และนาย
สมัคร สุนทรเวช ในฐานะหัวหน้าพรรคประชากรไทย  

นอกเหนือจากท าความเข้าใจบทบาทของพรรคการเมืองในการมีบทบาทสนับสนุนรณรงค์หาเสียงของ
ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้ว สิ่งหนึ่ งที่ยังไม่มีการศึกษาอย่าง
จริงจังก็คือในบรรดาผู้สมัครอิสระนั้น ส่วนมากจะสมัครในลักษณะของ “กลุ่ม” และไม่มีการศึกษาหรือ
สัมภาษณ์ว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากใครหรือกลุ่มใดบ้าง ในการศึกษาการเลือกตั้งในครั้งต่อไปควร
ศึกษาบรรดาผู้สมัครและการจัดองค์กรของบรรดากลุ่มอิสระของผู้สมัครเหล่านี้ด้วย 
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8. ความเชื่อมโยงของนักการเมืองท้องถิ่นภายในพื้นที่และกับนักการเมืองระดับประเทศ 
จากการรวบรวมข้อมูลประวัตินักการเมืองพบว่า นักการเมืองระดับประเทศหลายคนเคยมี

ประสบการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นมาก่อน ดังเช่นในกรณีของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้ง
แรกหลายคนที่เคยลงแข่งขันในการเมืองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภาเขต หรืออย่างน้อยก็เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นอย่างการ
เป็นผู้ช่วยนักการเมืองมาก่อน หลายคนประสบความส าเร็จได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้ง
แรกในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย 

ตารางด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิหลังทางด้านการเมืองท้องถิ่นของผู้สมัครรับเลื อกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
ตารางที่ 8.1 ภูมิหลังทางการเมืองท้องถิ่นของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
เลือกตั้งเม่ือวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เขตเลือกต้ังท่ี 
(พ้ืนที่) 

ชื่อผู้สมัคร ส.ส. 
(พรรคการเมือง) 

ผลการ
เลือกตั้ง 

ส.ส. 
ภูมิหลังทางการเมืองท้องถิ่น 

เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่  1 
(พระนคร ป้อมปราบ
ศัตรูพ่ าย  สัมพันธ
วงศ์  ดุสิต (ยกเว้น
แขวงถนนนครไชย
ศรี)) 

นางสาวกานต์กนิษฐ์ 
แห้วสันตติ  
(พรรคพลังประชารัฐ) 

ชนะ (ได้ 
23,246 
คะแนน)  

- ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตพระนคร พ.ศ. 2550 แทนนาย
แก้ว แห้วสันตติ (ถึงแก่กรรม) ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ ง ส.ก. เขตพระนคร พ.ศ. 2553 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 
- หมายเหตุ: กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ เป็นบุตรสาวของนาย
แก้ว แห้วสันตติ ผู้ลงสมัคร ส.ก. เขตพระนคร พ.ศ. 2533 
และ พ.ศ. 2537 พรรคพลังธรรม พ.ศ. 2541 กลุ่มมดงาน 
พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับ
เลือกตั้งทุกครั้ง 

เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่  2 
( ป ทุ ม วั น  บ า ง รั ก 
สาทร) 

นางสาวอุไร  
อนันตสิน  
(พรรคภูมิใจไทย) 

แพ้ 
(ได้ 2,947 
คะแนน, 
อันดับ 6) 

-  ลงเลือกตั้ ง  ส .ก.  เขตปทุมวัน พ.ศ. 2553 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 

เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่  4 
(คลองเตย วัฒนา) 

นางกรณิศ  
งามสุคนธ์รัตนา  
(พรรคพลังประชารัฐ) 

ชนะ (ได้ 
27,620 
คะแนน) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตคลองเตย พ.ศ. 2549 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตคลองเตย พ.ศ. 2553 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งที่ 5 (ดิน
แดง ห้วยขวาง) 

นายประเดิมชัย  
บุญช่วยเหลือ  
(พรรคเพื่อไทย) 

ชนะ (ได้ 
27,897 
คะแนน) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตห้วยขวาง พ.ศ. 2537 พรรคพลัง
ธรรม ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตห้วยขวาง พ.ศ. 2541 กลุ่มมดงาน 
ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตห้วยขวาง พ.ศ. 2545 พรรค
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เขตเลือกต้ังท่ี 
(พ้ืนที่) 

ชื่อผู้สมัคร ส.ส. 
(พรรคการเมือง) 

ผลการ
เลือกตั้ง 

ส.ส. 
ภูมิหลังทางการเมืองท้องถิ่น 

ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตห้วยขวาง พ.ศ. 2549 พรรคไทยรัก
ไทย ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตห้วยขวาง พ.ศ. 2553 พรรคเพื่อไทย 
ได้รับเลือกตั้ง 

นางสาวอรพินทร์  
เพชรทัต  
(พรรคพลังประชารัฐ) 

แพ้ 
(ได้ 27,667 

คะแนน, 
อันดับ 2) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ข. เขตดินแดง พ.ศ. 2549 พรรคไทยรักไทย 
ได้รับเลือกตั้ง 
- หมายเหตุ: อรพินทร์เป็นบุตรสาวของนายชูพงษ์ เพชรทัต 
และ นางอนงค์ เพชรทัต โดยนายชูพงษ์เป็นผู้ลงสมัคร ส.ข. 
เขตดินแดง พ.ศ. 2537 พรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้ง และ
ลงสมัคร ส.ก. เขตดินแดง พ.ศ. 2545 พรรคไทยรักไทย 
ได้รับเลือกตั้ง ส่วนนางอนงค์  เพชรทัต เป็นผู้ลงสมัคร
เลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดินแดง พ.ศ. 2548 พรรคไทยรัก
ไทย ได้รับเลือกตั้ง ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดินแดง 
พ.ศ. 2551 พรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกตั้ง และลง
สมัคร ส.ก. เขตดินแดง พ.ศ. 2553 พรรคเพื่อไทย ได้รับ
เลือกตั้ง 

เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่  6 
(พญาไท ราชเทวี  
จตุจักร (เฉพาะแขวง
จตุ จั ก รและแขว ง
จอมพล) 

นายประพนธ์  
เนตรรังษี  
(พรรคเพื่อไทย) 

แพ้ (ได้ 
22,275 
คะแนน, 
อันดับ 3) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตจตุจักร พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 
พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตจตุจักร พ.ศ. 2553 พรรคเพื่อไทย 
ได้รับเลือกตั้ง 

นายอนุชาญ  
กวางทอง  
(พรรคภูมิใจไทย) 

แพ้ 
(ได้ 1,101 
คะแนน, 
อันดับ 7) 

-  ลงเลือกตั้ ง  ส .ข.  เขตพญาไท พ.ศ.  2553 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 

เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่  8 
( ล า ด พ ร้ า ว  วั ง
ทองหลาง (ยกเว้น
แขวงพลับพลา)) 

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ 
(พรรคพลังประชารัฐ) 

ชนะ (ได้ 
29,090 
คะแนน) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตลาดพร้าว พ.ศ. 2549 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตลาดพร้าว พ.ศ. 2553 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 

เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่  9 
( ห ลั ก สี่  จ ตุ จั ก ร 
(ยกเว้นแขวงจตุจักร
และแขวงจอมพล)) 

นายบวรกิตติ์ สันทัด 
(พรรคภูมิใจไทย) 

แพ้ 
(ได้ 1,666 
คะแนน, 
อันดับ 7) 

-  ลงเลือกตั้ ง  ส .ข .  เขตจตุจักร พ.ศ . 2553 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  10 
(ดอนเมือง) 

นางกนกนุช กลิ่นสังข์ 
(พรรคพลังประชารัฐ) 

แพ้ 
(ได้ 22,067 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตดอนเมือง พ.ศ. 2549 พรรคไทยรัก
ไทย ได้รับเลือกตั้ง 
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เขตเลือกต้ังท่ี 
(พ้ืนที่) 

ชื่อผู้สมัคร ส.ส. 
(พรรคการเมือง) 

ผลการ
เลือกตั้ง 

ส.ส. 
ภูมิหลังทางการเมืองท้องถิ่น 

คะแนน, 
อันดับ 2) 

- ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดอนเมือง พ.ศ. 2555 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  12 
(บางเขน) 

นางสาวปราณี  
เชื้อเกตุ  
(พรรคภูมิใจไทย) 

แพ้ (ได้ 
4,057 

คะแนน, 
อันดับ 6) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตบางเขน พ.ศ. 2541 กลุ่มพลังไทย 
ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตบางเขน พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2553 พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  13 
( บ า ง ก ะ ปิ  วั ง
ทองหลาง (เฉพาะ
แขวงพลับพลา)) 

นางสาวฐิติภัสร์  
โชติเดชาชัยนันต์  
(พรรคพลังประชารัฐ) 

ชนะ (ได้ 
27,489 
คะแนน) 

- ผู้ช่วยด าเนินงาน ส.ส. เขตบางกะปิ 
- ผู้ช่วยด าเนินงาน ส.ก. เขตบางกะปิ 
- หมายเหตุ: ฐิติภัสร์เป็นบุตรสาวของนายชัยวุฒิ จริย
วิโรจน์สกุล ผู้ลงสมัคร ส.ก. เขตบางกะปิ พ.ศ. 2541 กลุ่ม
พลังไทย ได้รับเลือกตั้ง และลงสมัคร ส.ก. เขตบางกะปิ 
พ.ศ. 2545 พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  14 
(บึ งกุ่ ม  คันนายาว 
( เฉพาะแขวงราม
อินทรา)) 

นายแมน เจริญวัลย์  
( พ ร ร ค ร ว ม พ ลั ง
ประชาชาติไทย) 

แพ้ (ได้ 
5,518 

คะแนน, 
อันดับ 5) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตบึงกุ่ม พ.ศ. 2553 พรรคประชาธิปัตย์ 
ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  16 
(คลองสามวา) 

นางสาวเกศกานดา  
อินช่วย  
(พรรคพลังประชารัฐ) 

แพ้ 
(ได้ 29,304 

คะแนน, 
อันดับ 2) 

- ผู้ช่วย ส.ก. เขตคลองสามวา พ.ศ. 2549-2552 
- ลงเลือกตั้ง ส.ข. เขตคลองสามวา พ.ศ. 2553 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 
- หมายเหตุ: เกศกานดา อินช่วย เป็นบุตรสาวของนายวิรัช 
อินช่วย ผู้ลงสมัคร ส.ก. เขตคลองสามวา พ.ศ. 2545 พ.ศ. 
2549 พ.ศ. 2553 พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งทุกครั้ง 

นายบุญมี  
พิบูลย์คณารักษ์  
(พรรคภูมิใจไทย) 

แพ้ (ได้ 876 
คะแนน, 
อันดับ 8) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ข. เขตคลองสามวา พ.ศ. 2553 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  17 
(หนองจอก) 

นายศิริพงษ์ รัสมี  
(พรรคพลังประชารัฐ) 

ชนะ (ได้ 
25,329 
คะแนน) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ข. เขตหนองจอก พ.ศ. 2549 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ข. เขตหนองจอก พ.ศ. 2553 พรรคเพื่อ
ไทย ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  18 
(ลาดกระบัง) 

นายวิสูตร  
ส าเร็จวาณิชย์  
(พรรคพลังประชารัฐ) 

แพ้ 
(ได้ 20,739 

คะแนน
อันดับ 3) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตลาดกระบัง พ.ศ. 2537 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตลาดกระบัง พ.ศ. 2541 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตลาดกระบัง พ.ศ. 2545 พรรคไทยรัก
ไทย ได้รับเลือกตั้ง 
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เขตเลือกต้ังท่ี 
(พ้ืนที่) 

ชื่อผู้สมัคร ส.ส. 
(พรรคการเมือง) 

ผลการ
เลือกตั้ง 

ส.ส. 
ภูมิหลังทางการเมืองท้องถิ่น 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตลาดกระบัง พ.ศ. 2549 พรรคไทยรัก
ไทย ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตลาดกระบัง พ.ศ. 2553 พรรคเพื่อ
ไทย ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  19 
(สะพานสูง ประเวศ 
(ยกเว้นแขวงหนอง
บ อ น แ ล ะ แ ข ว ง
ดอกไม้)) 

นายประสิทธ์ิ  
มะหะหมัด  
(พรรคพลังประชารัฐ) 

ชนะ (ได้ 
28,203 
คะแนน) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตสะพานสูง พ.ศ. 2541 กลุ่มพลังไทย 
ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตสะพานสูง พ.ศ. 2545 พรรคไทยรัก
ไทย ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตสะพานสูง พ.ศ. 2549 พรรคไทยรัก
ไทย ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตสะพานสูง พ.ศ. 2553 พรรคเพื่อไทย 
ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  20 
(สวนหลวง ประเวศ 
(เฉพาะแขวงหนอง
บอนและดอกไม้)) 

นายมณฑล โพธ์ิคาย  
(พรรคอนาคตใหม่ 
ปัจจุบันย้ายไปอยู่
พรรคภมูิใจไทย 
หลังจากพรรคอนาคต
ใหม่ถูกยุบ) 

ชนะ (ได้ 
40,483 
คะแนน) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตวัฒนา พ.ศ. 2549 พรรคไทยรักไทย 
ไม่ได้รับเลือกตั้ง 

นายณัทวุฒิ  
หมัดนุรักษ์  
(พรรคภูมิใจไทย) 

แพ้ (ได้ 
3,365 

คะแนน, 
อันดับ 7) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตสวนหลวง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 
2553 พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  23 
( จอมทอง  ธนบุ รี  
( เ ฉ พ า ะ แ ข ว ง
ดาวคะนอง บุคคโล 
และส าเหร่)) 

นายโชติพิพัฒน์  
เตชะโสภณมณี 
(พรรคอนาคตใหม่ 
ปัจจุบันย้ายไปอยู่
พรรคภมูิใจไทย 
หลังจากพรรคอนาคต
ใหม่ถูกยุบ) 

ชนะ (ได้ 
27,651 
คะแนน) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ข. เขตจอมทอง พ.ศ. 2541 กลุ่มมดงาน 
ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตจอทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 
พรรคประชากรไทย ไม่ได้รับเลือกตั้ง 

นายธวัชชัย ทองสิมา 
(พรรคเพื่อไทย) 

แพ้ (ได้ 
24,959 
คะแนน, 
อันดับ 3) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตจอมทอง พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 
2545 กลุ่มมดงาน ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  24 
(ราษฎร์บูรณะ ทุ่ ง

นายไสว โชติกะสุภา 
(พรรคภูมิใจไทย) 

แพ้ (ได้ 
6,748 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตราษฎร์บูรณะ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 
2545 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 พรรคประชาธิปัตย์ 
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เขตเลือกต้ังท่ี 
(พ้ืนที่) 

ชื่อผู้สมัคร ส.ส. 
(พรรคการเมือง) 

ผลการ
เลือกตั้ง 

ส.ส. 
ภูมิหลังทางการเมืองท้องถิ่น 

ครุ) คะแนน, 
อันดับ 5) 

ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  27 
(ทวีวัฒนา ตลิ่ งชัน 
(เฉพาะแขวงตลิ่งชัน
และฉิมพลี ) หนอง
แขม (ยกเว้นแขวง
หนองแขม) 

พันต ารวจโทวันชัย 
ฟักเอี้ยง (พรรคเพื่อ
ไทย) 

แพ้ (ได้ 
28,367 
คะแนน, 
อันดับ 2) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. ตลิ่งชัน พ.ศ. 2549 พรรคไทยรักไทย 
ได้รับเลือกตั้ง 
- ลงเลือกตั้ง ส.ก. ตลิ่งชัน พ.ศ. 2553 พรรคประชาธิปัตย์ 
ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  29 
(ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน 
(ยกเว้นแขวงตลิ่งชัน
และแขวงฉิมพลี)) 

นางสุภาภรณ์ คงวุฒิ
ปัญญา (พรรคเพื่ อ
ไทย) 

ชนะ (ได้ 
28,765 
คะแนน) 

- ลงเลือกตั้ง ส.ก. เขตภาษีเจริญ พ.ศ. 2553 พรรคเพื่อไทย 
ไมไืด้รับเลือกตั้ง 
- หมายเหตุ: สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เป็นภรรยาของนาย
มานะ คงวุฒิปัญญา อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 32 บางกอก
ใหญ่ ภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางแวก แขวงบางด้วน และ
แขวงคลองขวาง) พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทย ได้รับ
เลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส. เขต 11 ภาษีเจริญ บางแค หนอง
แขม พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชน ไม่ได้รับเลือกตั้ง 
และผู้สมัคร ส.ส. เขต 31 ภาษีเจริญ บางกอกใหญ่ พ.ศ. 
2554 พรรคเพื่อไทย ไม่ได้รับเลือกตั้ง 

เขต เลือกตั้ งที่  30 
(บางพลัด บางกอก
น้อย) 

น า ย จั ก ร พั น ธ์  พ ร
นิมิ ตร  (พรรคพลั ง
ประชารัฐ) 

ชนะ (ได้ 
31,394 
คะแนน) 

- ลงเลือกตั้ ง ส.ก. เขตบางพลัด พ.ศ. 2545 พรรค
ประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้ง 
- หมายเหตุ: เคยลงเลือกตั้ง ส.ส. เขต 29 บางพลัด 
บางกอกน้อย (เฉพาะแขวงอรุณอมรินทร์) พ.ศ. 2548 
พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้รับเลือกตั้ง 
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9. แผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 
ในหัวข้อนี้ท าการส ารวจแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครฉบับต่าง ๆ ที่เคยมีมา ได้แก่ แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี จ านวน 6 ฉบับ (แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520-2524) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525-2529) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-
2534) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 5 (พ.ศ. 
2540-2544) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549)) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) 
 ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร (2542) ได้ท าการสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครฉบับที่ 1-5 ไว้ดังนี้ 
 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2520-2524) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520-2524) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฉบับแรกของ

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ “เพ่ือให้การด าเนินงานทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
กรุงเทพมหานคร จึงได้วางแผนหลักเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะห้าปี โดยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับชาติ ระดับภาค และแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 มีที่มาจากนโยบายการพัฒนาเมืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ซึ่งก าหนดให้มีการพัฒนาบริเวณชุมชนชานเมืองและรอบนอกกรุงเทพมหานครให้เป็น
ชุมชนหลายศูนย์ ดังนั้น แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 จึงถูกก าหนดให้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1) เพ่ือให้มีการปรับปรุงระบบการใช้ที่ดิน ระบบการจราจรและระบบสาธารณูปโภค ภายใน
เขตกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับผังเมืองรวม 

2) เพ่ือให้มีการปรับปรุงสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อร่างกาย ความเป็นอยู่ของประชาชน 
สภาพจิตใจ ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3) เพ่ือปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ ทางสังคม สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและเศรษฐกิจ
ของประชากร 

4) เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพ่ิมขึ้นเพียงพอที่จะให้บริการประชาชนตามแผนพัฒนา 
5) เ พ่ือปรับปรุ งระบบการบริหาร  กฎหมาย และระเบียบข้อบั งคับต่ าง  ๆ ของ

กรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่น 
 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2525-2529) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525-2529) ประกอบด้วยแผนพัฒนาสาขาจ านวน 11 

แผน โดยแบ่งล าดับความส าคัญของแผนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1. แผนพัฒนาการป้องกันน้ าท่วม การระบายน้ า และก าจัดน้ าเสีย 2. 

แผนพัฒนาการรักษาความสะอาด 3. แผนพัฒนารายได้ 
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 4. แผนพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร 5. แผนพัฒนาการ

สาธารณสุข 6. แผนพัฒนาสังคม 7. แผนพัฒนาการศึกษา 
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 8. แผนพัฒนาบูรณะและปรับปรุงเมือง 9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 10. 

แผนพัฒนาระบบการบริหารกรุงเทพมหานคร 11. แผนพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 



244 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525-2529) มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นการรวบรวม
โครงการที่จะด าเนินการ โดยก าหนดให้อยู่ภายใต้แผนงานซึ่งมีแต่เพียงชื่อแต่ไม่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางด าเนินการของแผนงานนั้น ๆ จึงท าให้ขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง
ระหว่างแผนงานและโครงการ ดังนั้นแม้ว่าเอกสารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 จะมีขนาดใหญ่มาก
เนื่องจากบรรจุรายละเอียดของโครงการไว้ในเอกสารแผนฉบับเดี ยวกัน แต่ขาดความชัดเจนในเรื่อง
รายละเอียดของแผนงานต่าง ๆ ที่ก าหนด หรือระบุชื่อไว้ในแผนพัฒนา 

 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2530-2534) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534) เป็นแผนพัฒนาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตาม

หลักการวางแผนเนื่องจากได้ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาไว้ค่อนข้างชัดเจน 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 มีโครงสร้างของแผนอันประกอบด้วยแผนสาขา 5 แผน ดังนี้ 

1) แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2) แผนพัฒนาการใช้ที่ดิน ระบบจราจร และสาธารณูปโภค 
3) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการสังคม 
4) แผนพฒันาฐานะการคลังของกรุงเทพมหานคร 
5) แผนพัฒนาการบริหารและการปกครอง 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเพ่ือ
ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่ตกค้าง
ตั้งแต่อดีต ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยอย่าง
น้อยที่สุดให้ได้ตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534)  เป็นแผนที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและแนวทางการพัฒนาประเทศตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2530-2534) และสนองตอบต่อภารกิจของกรุงเทพมหานครตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 นอกจากนี้ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2530-2534) ยังได้เน้นการแก้ไขปัญหาตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและความต้องการของประชาชน 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักการวางแผนพัฒนามากขึ้น 
โดยในแต่ละแผนสาขาได้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ระบุชื่อโครงการหรือกิจกรรมทีต่อบสนองแผน/แผนงานนั้น ๆ 

 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2535-2539) 
ในการจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) ส านักนโยบายและแผน

กรุงเทพมหานคร ได้ยึดถือแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร (นครหลวงของประเทศไทย) ซึ่ง
รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ คือ 

1) นโยบายรัฐบาล ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และค า
แถลงนโยบายของรัฐบาล 

2) นโยบายกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปรากฏในแผนแม่บทกระทรวงมหาดไทยและค าแถลง
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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3) นโยบายผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน
กรุงเทพมหานคร และได้ประกาศนโยบายการบริหารราชการกรุงเทพมหานครไว้แก่ประชาชน 

4) ความต้องการของประชาชน 
5) แนวความคิดอันเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3  

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้ 
1) เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และน่าอยู่มาก

ขึ้น 
2) เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
3) เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ

ของชาติให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 ประกอบด้วย 5 แผนสาขา ดังนี้ 

1) แผนสาขาสิ่งแวดล้อม 
2) แผนสาขาการใช้ที่ดิน ระบบจราจร และสาธารณูปโภค 
3) แผนสาขาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
4) แผนสาขาการบริหารและการปกครอง 
5) แผนสาขาการคลัง 

ภายใต้แผนสาขาประกอบด้วยแผนงานและโครงการหลักที่กรุงเทพมหานครก าหนดจะด าเนินการใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2535-2539) นอกจากนี้ ยังได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี เพ่ือรวบรวมแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการพัฒนา ในแต่ละปีงบประมาณ 

อาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพมหานครได้ให้ความส าคัญต่อการน าแผนไปปฏิบัติมากขึ้นในช่วงแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 

 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2540-2544) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) มีแนวทางการจัดท าแผนใกล้เคียงกับ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) กล่าวคือ นโยบายการพัฒนาของแผนจะสัมพันธ์กับ
นโยบายการพัฒนาของแผนในระดับชาติและระดับกระทรวงมหาดไทย แต่ได้เพ่ิมเติมหลักการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนภาคเอกชนองค์กรพัฒนา นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
สื่อมวลชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการจัดท าแผนด้วย 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) ก าหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ 3 ประการ 
ดังนี้ 

1) เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างเป็นระบบตามหลักสากลของการ
พัฒนาเมือง 

2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้กรุงเทพมหานครเป็น “เมือง
น่าอยู”่ 

3) เพ่ือให้การบริการสังคมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) มีโครงสร้างของแผน ประกอบด้วยแผน
สาขารวม 6 แผน ดังนี้ 

1) แผนสาขาผังเมืองและการใช้ที่ดิน 
2) แผนสาขาการจราจร การขนส่งและสาธารณูปโภค 
3) แผนสาขาสิ่งแวดล้อม 
4) แผนสาขาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
5) แผนสาขาการบริหารและการปกครอง 
6) แผนสาขาการคลัง 

และภายใต้แผนสาขา จะประกอบด้วยแผนงานและโครงการหลักที่กรุงเทพมหานครก าหนดจะ
ด าเนินการในระยะ 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2540-2544) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกรุงเทพมหานครยังสามารถ
ก าหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครและก าหนดโครงการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามที่ได้ให้
สัญญาไว้ต่อประชาชนในระหว่างการเลือกตั้ง 

 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2545-2549) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานความสมดุลแห่ง
วิถีไทยและโลกาภิวัตน์ 

2) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา การบริการสังคม 
การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะในการประกอบอาชีพอย่าง
ถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 

3) เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และส่งเสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4) เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้มีความม่ันคง มีทรัพยากร
การเงินครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ทั้งการพัฒนาคน การพัฒนาเมือง และการพัฒนาการบริหาร 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ถูกก าหนดไว้มี 7 ด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลัง 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง และสาธารณูปโภค 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมืองและการใช้ที่ดิน 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) 
 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) เป็นแผนที่มีวิสัยทัศน์การพัฒนา
กรุงเทพมหานครในระยะยาว 12 ปี โดยใน พ.ศ. 2563 มุ่งให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน” (Sustainable Metropolis) ทั้งในแนวทางของการเป็นมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (Gateway) การ
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เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green) และการเป็นชุมชนน่าอยู่ (Good Life) โดยแผนได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 
-  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ ดินให้สอดค ล้องกับผั ง เมืองรวม

กรุงเทพมหานคร 
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่

หลากหลาย 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเป็นมหานครแห่ง

การเรียนรู้ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเพ่ือก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางสู่ความ

เป็นเลิศในการพัฒนาเมือง โดยจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นศูนย์การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับมหานคร 

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอนุบาล ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพเข้าสู่ตลาดงานหรือศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ าท่วมและการระบายน้ า 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ า 
- การลดปริมาณมูลฝอยและน าของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
- การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
- การรักษา ฟ้ืนฟูป่าชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
- การลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มีวิถีชีวิตพอเพียง 
- ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพฯ เพ่ือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของเมือง และเป็นแรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 

- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 



248 

- การพัฒนาระบบบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการโดยผ่านฉันทามติของภาคีการ
พัฒนาต่าง ๆ และสามารถช่วยให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านการบริหารเชิง
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกัน โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์
อย่างสม่ าเสมอ 

- การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
- การเงินและการคลัง 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

  
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) 
การจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) เป็นการจัดน าแผนวิสัยทัศน์

ของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) หรือวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 
ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2575 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์
ได้แก่ มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียวสะดวกสบาย มหานครส าหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด มหานคร
ประชาธิปไตย มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ รายละเอียดของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์มีดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย แบ่งเป็น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 กรุงเทพฯ จะบรรลุผลการ

ท าให้น้ าเสียจากทุกครัวเรือนได้รับการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ขยะมูลฝอยทั้งหมดได้รับการ
จัดการอย่างถูกสุขลักษณะ พลเมืองกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่อาศัยในเมืองกรุงเทพฯ มีโอกาสได้สูด
อากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 200 วันต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.2 ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 กรุงเทพฯ 
จะมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม อยู่ใน 5 อันดับแรก ของเมืองหลวงของเอเชีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ เป้าหมายภายในปีพ.ศ. 2575 พลเมืองกรุงเทพฯ จะมี
ความปลอดภัยทางถนนอยู่ใน 5 อันดับแรกของเมืองหลวงของเอเชีย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.4 ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายภายในปีพ.ศ. 2575 เมืองกรุงเทพฯ คือร้อยละ 
90 ของพ้ืนที่กรุงเทพฯ สามารถระบายน้ าฝนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 นาทีหลังฝนตก และเมืองกรุงเทพฯ 
ปลอดภัยจากน้ าหลากทุกพ้ืนที่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.5 สิ่งก่อสร้างปลอดภัย เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 อาคารสาธารณะใน
เมืองกรุงเทพฯ ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 
พลเมืองกรุงเทพฯ จะมีอาหารปลอดภัยส าหรับการบริโภค และจะปลอดจากโรคคนเมือง ได้แก่ โรคอ้วน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย, เครียด/
ซึมเศร้า) โรคติดต่อ (ไข้เลือดออก, วัณโรค, เอดส์, พิษสุนัขบ้า) โรคทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่) โรคมะเร็งและ
โรคในผู้สูงอายุ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย แบ่งเป็น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.1 ย้ายสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงท่อร้อยสายใต้ดิน เป้าหมายภายใน 
พ.ศ. 2575 เมืองกรุงเทพฯ มีภูมิทัศน์ถนน (Streetscape) น่าชม และให้ความสะดวกสบาย และเสริมคุณภาพ
ชีวิตด้วยการย้ายสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงท่อร้อยสายใต้ดินอย่างน้อย 3 โครงการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.2 พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่สีเขียวกระจายทุกพ้ืนที่ เป้าหมายภายใน พ.ศ. 
2575 คือ เมืองกรุงเทพฯ ต้องมีพ้ืนที่สีเขียว และแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตรต่อ
ประชากรหนึ่งคน และ เมืองกรุงเทพฯ มีพ้ืนที่สีเขียวกระจายครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของพ้ืนที่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึงสะดวก  ประหยัด จราจรคล่องตัว และมี
ทางเลือก เป้าหมายภายใน พ.ศ. 2575 คือพลเมืองกรุงเทพฯ สามารถสัญจรด้วยทางเรือ จักรยานและทางเดิน
เท้าอย่างสะดวกและปลอดภัย และพลเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลา
เดินทางได้ภายใน 10 นาที  

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน แบ่งเป็น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.1 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จะต้องได้รับสวัสดิการสังคม 
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวย ความสะดวกข้ันพื้นฐาน และสามารถอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ เป้าหมายภายในปีพ.ศ. 2575 
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ จะต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ าและมีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือ
การประกอบอาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 พลเมืองกรุงเทพ
ฯ จะมีจ านวนเขตพ้ืนที่ มีโรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกระดับชั้น และมี การใช้
หลักสูตรท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม เป้าหมายภายในปี  พ.ศ. 2575 พลเมืองกรุงเทพฯ 
ทุกครัวเรือนสามารถสืบทอดวัฒนธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเอง เคารพในความ
แตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มต่าง ๆ เป็นอันดับหนึ่งของเมืองหลวงของเอเชีย 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มหานครกะทัดรัด แบ่งเป็น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายในปี พ.ศ. 2575 คือการออกแบบเมือง 4 มิติ โดยใช้พ้ืนที่ทางดิ่ง
เป็นมิติที่ 3 และเวลาเป็นมิติที่ 4 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากที่ว่างในอากาศ ผสมกับการใช้
บริการสาธารณูปการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 4.2 กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย  (Sub Center) เป็นระบบตามล าดับ
ความส าคัญและศักยภาพพ้ืนที่ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 พลเมือง
กรุงเทพฯ สามารถเดินทางจากที่พักอาศัย ถึงที่ท างานในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตรและใช้เวลาไม่เกิน 30 
นาที และเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเมืองเครือข่ายที่มีองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
ครบครันไม่น้อยกว่า 20 เมือง และสามารถรองรับประชากรได้ 15 ล้านคน 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหานครประชาธิปไตย แบ่งเป็น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.1 มหานครแบบบูรณาการ เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 มหานคร

กรุงเทพฯ มีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค มหานคร เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ 
(Functional decentralization)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.2 เมืองธรรมาภิบาล เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 กทม. มีสภาประชาชน 
กรุงเทพมหานคร และสภาประชาชนระดับเขต (เวทีริเริ่มนโยบาย รับฟังความเห็น และตรวจสอบการท างาน
ของ กทม.)/กทม. ใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.3 การกระจายอ านาจสู่ประชาชน เป้าหมายภายในปีพ.ศ. 2575 ได้แก่ 1. 
กทม. จัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง (เทศบาลนคร) และ 2. กทม. ได้รับการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่
ครอบคลุมภารกิจการบริหารมหานครครบถ้วน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.4 การเมืองสีขาว เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตข้าราชการ และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของ กทม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ เป้าหมายภายในปี  พ.ศ. 2575 
เครือข่ายพลเมืองกรุงเทพฯ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ แบ่งเป็น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.1 ศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุนเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม และศูนย์การ

ประชุม เป้าหมายในปี พ.ศ. 2575 เมืองกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรม และศูนย์การประชุมอยู่ใน 5 อันดับแรกของเมืองหลวงของเอเชีย โดยการเปลี่ยนผ่านจากการเป็น
อุตสาหกรรมเมืองดั้งเดิม พ่ึงพาแรงงานราคาถูก ไปสู่มหานครที่มีฐานเศรษฐกิจภาคบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.2 ศูนย์กลางการค้า การเงินและ การลงทุน เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 
กรุงเทพมหานครจะก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ใน 20 ของตลาดทุนโลก เพ่ือรองรับธุรกิจด้านตลาดเงิน ตลาดทุนอย่าง
เพียงพอและได้มาตรฐานโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.3 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 เมือง
กรุงเทพฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกมาสู่เมืองกรุงเทพฯ สู่จังหวัดต่าง ๆ ของ
ไทย และสู่เมืองอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถท ารายได้ให้กับชาว
กรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม ของกรุงเทพมหานคร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.4 ศูนย์กลางธุรกิจตามฐาน นวัตกรรม - วัฒนธรรม เป้าหมายภายในปี 
พ.ศ. 2575 กรุงเทพมหานครจะเป็น 1 ใน 3 ของเมืองในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นเมืองนวัตกรรม - วัฒนธรรม 
หรือ Bangkok Cultural Innovation โดยอิงมรดกทางวัฒนธรรมไทย นวัตกรรมด้านศิลปะการแสดง และ
นวัตกรรมด้านการออกแบบและสร้างสรรค์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.5 ศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการและศูนย์รวมการจัดตั้งส านักงาน
ของภูมิภาค เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองจัดประชุม นิทรรศการ ในอันดับแรก
ของภูมิภาคอาเซียน  

7. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.1 กฎหมาย เป้าหมายในปี พ.ศ. 2575 กรุงเทพมหานครมีการแก้ไข 

ปรับปรุงกฎหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือปรับโครงสร้างการบริหารเป็นระบบสองชั้น และ
ปรับบทบาท อ านาจ หน้าที่รองรับความเป็นอิสระและให้อ านาจในการบริหารจัดการ ตลอดรวมถึงการบริการ
สาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาการเจริญเติบโตของเมืองมหานคร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล เป้าหมายในปี พ.ศ. 2575 การประเมิน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี(แผนยุทธศาสตร์) มีมาตรฐานและมีรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลจากการประเมินในการปรับปรุงกลยุทธ์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายในปี พ.ศ. 2575 กรุงเทพมหานคร
เป็นที่รวมของคนดี และคนเก่ง สามารถปฏิบัติงานที่รองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าหมายในปี พ.ศ. 2575 กรุงเทพมหานครมี
ระบบการบริหารทางการคลังและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีการ บริหารจัดการในด้านการคลังและ
งบประมาณแบบองค์รวม และเป็นไปในเชิงรุก เพ่ือประสิทธิภาพในการพัฒนา โดยค านึงถึง การรักษาวินัยทาง
การเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และธรรมาภิบาลทางการคลัง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายในปี พ.ศ. 2575 กรุงเทพมหานครมี
ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้บริการที่ทันสมัยและถูกต้องแก่ประชาชน เพ่ิมความสะดวกในการติดต่อแก่ประชาชน 
และลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน  
 

ความน่าสนใจในเรื่องของแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร มีด้วยกันสามประการ 
1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในระบบแผนทั้งหมดในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร ซึ่งยัง

ประกอบด้วยตัวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงบประมาณประจ าปี เป็น
ต้น และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างกัน เช่น ส านักยุทธศาสตร์และการประเมินผลจะรับผิดชอบแผนพัฒนา
ของกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการ ขณะที่ส านักกาารวางผังและพัฒนาเมืองรับผิดชอบจัดท าผัง
เมืองรวม บางครั้งการท างานอาจไม่ประสานกันมากนักในอดีต โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะผูกพัน
เชื่อมโยงกับงบประมาณ และจะดึงเอาประเด็นต่าง ๆ จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมามุ่งเน้นในแต่ละปี  

2. อย่างไรก็ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แม้จะมีภาพของการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ปรึกษาและจัดท าโดย (คณะ) ผู้เชี่ยวชาญ และก าหนดโดยตัวกรุงเทพมหานครเอง แต่ในความเป็นจริง
แผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครจะต้องถูกก าหนดโดยการยึดกรอบกับแผนระดับชาติด้วย ดังนั้นจะเห็นว่า
ล าดับเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครนั้นจะใช้ล าดับเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และในยุคต่อมาก็จะมีการก าหนดแผนคู่ไปกับแนวคิดเรื่องของการก าหนดเป้าหมายประเทศท่ีปี ค.ศ. 
2020 ดังที่จะเห็นในแผนระยะ 12 ปี และในปัจจุบันก็มีแผนระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี นอกจากนี้ในการเขียนแผนนั้นหากมีการปรับทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน
อ่ืน ๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ขาติ แผนกระทรวงมหาดไทย รวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) ของสหประชาติ ก็จะต้องน ามาใส่ไว้ในแผนของกรุงเทพมหานครไปด้วย  

ดังนั้นในภาพที่เป็นจริงของกระบวนการจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในทุก ๆ แผนนั้น 
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ที่รับผิดชอบจัดท าแผน จะอยู่ในสถานะท่ีจะต้องสร้างสมดุลในการพยายามท าความ
เข้าใจสภาพปัญหาและเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร แนวคิดการพัฒนาเมืองที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงใน
ระดับสากลในช่วงเวลานั้น ๆ อีกทั้งการพยายามรับฟังความต้องการของประชาชน และในอีกด้านหนึ่งก็จะต้อง
ท าตามกรอบการพัฒนาในระดับประเทศทั้งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการก าหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร หรือ
แม้แต่เมื่อมีการก าหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปแล้ว ก็จะต้องมีการพยายามปรับเพ่ิมเนื้อหาและตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบของรัฐบาลกลางและกรอบอ่ืน ๆ ที่รัฐบาลกลางน าเข้ามาใช้ในการก าหนด
แผนพัฒนาในทุกระดับ  

โดยเงื่อนไขของการเกิดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) ถือเป็นการเปลี่ยนวิธี
คิดใหม่ในการวางแผนอันเป็นผลมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารงานต้องด าเนินการประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยรัฐบาลได้จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 
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ขึ้น และก าหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
กรุงเทพมหานครเองก็มีแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่จะสิ้นสุดลงในปี 2551 พอดี กรุงเทพมหานคร
จึงมีความเห็นว่าควรก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพระยะยาว 12 ปี คือ พ.ศ. 2552-2563 กล่าวคือ มี
การเปลี่ยนแปลงการจัดท าแผน จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ที่เป็นแผน 5 ปี มาสู่แผน 12 ปี ซึ่งเป็นการ
วางยุทธศาสตร์เมืองในระยะยาวเยี่ยงเมืองอ่ืน ๆ ในโลก โดยที่ใน 2 ปีที่เหมือนว่าเหลื่อมกันอยู่ คือ แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 ที่สิ้นสุดลงเมื่อปี 2549 และเริ่มแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี (พ.ศ. 2552-
2563) นั้นมีรอยต่อที่แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2548-2551) และแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2552-2555) ซึ่งในช่วงต้นยังคงคู่ขนานไปกับแผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี 
(พ.ศ. 2552-2563) ต่อมาหลัง 4 ปีแรกของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) ผ่านไป เมื่อ
มีการเปลี่ยนเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) แทนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 
ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2559) จึงไม่มีแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครอีกต่อไป  

ส าหรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) นั้นดูจะให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นพิเศษกว่าแผนอื่น เพราะเริ่มจากการพยายามก าหนดวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครผ่าน
การเปิดกว้างในการแสดงความเห็นของประชาชน ด้วยการมีการก าหนดแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพ่ือการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และต่อมาพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20 ปี 

3. ในการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ปัจจัยตัวนักการเมืองผู้ริเริ่มแผนก็มีความส าคัญ เพราะ
แผนพัฒนาระยะ 12 ปี นั้นถูกริเริ่มโดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เมื่อครั้งเข้ารับต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทมหา
นคร  และในตัวแผนพัฒนาระยะ 12 ปี ก็ระบุว่าในการจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 12 ปี (พ.ศ. 
2552-2563) จะมีการแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ระยะละ 4 ปี ตามวาระของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา
นคร ขณะที่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีนั้นถูกริเริ่มโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อครั้ง
รับต าแหน่งต่อจากนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน แม้ว่าจะมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน ส่วนในปัจจุบันภายหลังการ
ถูกให้พ้นจากต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ื บริพัตร และมีค าสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งพลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ด ารงต าแหน่งแทน จะเห็นว่ามี
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสองประการ ประการที่หนึ่ง คือ มีการปรับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2561 เกิดเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือปรับตัวชี้วัดให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ และสองมีการประกาศวาระแผนพัฒนาประจ าปี 
2561 หรือนโยบาย NOW ภายในแนวคิด ‘ท าจริง เห็นผลจริง’ โดยตัวพลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เอง
ออกมา ซึ่งเป็นการหยิบเอาประเด็นต่าง ๆ ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กรุงเทพมหานคร และแนวนโยบายของตัวพลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เองมาปรับใช้ 
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10. ประเด็นปัญหาการพัฒนาเมืองในกรุงเทพมหานคร 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาเมืองในกรุงเทพมหานคร 5 ประเด็น ได้แก่ การระบายน้ าและน้ าท่วม พื้นที่

สีเขียว ขยะมูลฝอย คุณภาพน้ า (น้ าเสีย) และคุณภาพอากาศ (ฝุ่น) เป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่มีการพูดถึงใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ซึ่งเป็น
แผนที่กรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอยู่ (โดยประเด็นปัญหาเรื่องน้ าท่วมมีการพูดถึงใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.4 ปลอดภัยพิบัติ) ของแผนฯ ประเด็น
ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย คุณภาพน้ า และคุณภาพอากาศ มีการพูดถึงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานคร
ปลอดภัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ) ของแผนฯ ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องพ้ืนที่สีเขียวมีการพูด
ถึงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย (ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.2 พ้ืนที่สาธารณะ 
พ้ืนที่สี เขียวกระจายทุกพ้ืนที่ )  ของแผนฯ ตามที่ ได้ทบทวนไปในหัวข้อที่แล้ว เรื่องแผนพัฒนาของ
กรุงเทพมหานคร) 

หัวข้อนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาการพัฒนาเมืองในกรุงเทพมหานคร 5 ประเด็นส าคัญ 
โดยรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นปัญหา งบประมาณที่เกี่ ยวข้อง ข้อมูลและสถิติที่ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ 

นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาการพัฒนาเมืองทั้ง 5 ประเด็นดังกล่าวจะมีการสื่อสารในแพลตฟอร์มเพ่ือ
สื่อสารข้อมูลส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครด้วย 

 
10.1 การระบายน้ าและน้ าท่วม 
 ประเด็นปัญหาการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครที่ส าคัญประเด็นหนึ่ง คือ การระบายน้ าและน้ า
ท่วม โดยกรุงเทพมหานครมีปัญหาน้ าท่วมถนนจากฝนตกหนักและระบายน้ าได้ล่าช้า จากข้อมูลในแผนปฎิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพมหาคร ประจ าปี 2563 ในส่วนรับผิดชอบของส านักการระบายน้ า 
พบว่า กรุงเทพมหานครมีจุดเสี่ยงน้ าท่วมในถนนสายหลัก จ านวน 14 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ าท่วมในถนนสาย
หลัก จ านวน 56 จุด 
 
ตารางท่ี 10.1 ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ าท่วม ในถนนสายหลัก 

พื้นที่ฝั่งพระนคร 

เขตจตุจักร 1. ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ 

2. ถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าตลาดอมรพันธ์และแยกเกษตรศาสตร์ 

เขตบางซื่อ 3. ถนนประชาราษฎร์สาย 2 บรเิวณแยกเตาปูน 

เขตหลักสี ่ 4. ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงจากคลองประปา ถึงคลองเปรมประชากร 

เขตดสุิต 5. ถนนราชวิถี บริเวณหน้าราชภัฏสวนดุสติและเชิงสะพานกรุงธน 

เขตราชเทว ี 6. ถนนพญาไท บริเวณหน้ากรมปศุสัตว ์

7. ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้า สน.พญาไท 

เขตสาทร 8. ถนนจันทน์ ช่วงจากซอยบ าเพ็ญกุศล ถึงที่ท าการไปรษณยี์ยานนาวา 
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9. ถนนสวนพลู ช่วงจากถนนสาทรใต้ ถึงถนนนางลิ้นจี่ 

10. ถนนสาธุประดิษฐ์ บรเิวณแยกตัดถนนจันทน ์

เขตมีนบุร ี 11. ถนนสุวินทวงศ์ ช่วงจากคลองสามวา ถึงคลองแสนแสบ 

พื้นที่ฝั่งธนบุรี 

เขตบางขุนเทียน 12. ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม 

เขตบางแค 13. ถนนเพชรเกษม ช่วงจากคลองทวีวัฒนา ถึงคลองราชมนตรี 

14. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงจากถนนเพชรเกษม ถึงวงเวียนกาญจนาภิเษก 

ที่มา : แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพมหาคร ประจ าปี 2563 ในส่วนรับผิดชอบของ
ส านักการระบายน้ า น. 122 
 
ตารางท่ี 10.2 ข้อมูลจุดเฝ้าระวังน้ าท่วม ในถนนสายหลัก 

พื้นที่ฝั่งพระนคร 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ 

เขตจตุจักร 1. ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จากคลองประปา ถึงคลองเปรมประชากร 

2. ถนนก าแพงเพชร บริเวณแยกถนนก าแพงเพชร 1 

3. ถนนก าแพงเพชร 2 บริเวณช่วงหน้าหมอชิต 

4. ถนนก าแพงเพชร 3 จากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ ถึงถนนก าแพงเพชร 

5. ถนนงามวงศ์วาน บริเวณแยกเกษตรศาสตร ์

6. ถนนพหลโยธิน บริเวณกรมการขนส่งทางบก 

7. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกรัชโยธิน ถึงซอยอาภาภิรมย ์

เขตบางเขน 8. ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9. ถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนหลักสี่ หน้า สน.บางเขน 

เขตหลักสี ่ 10. ถนนงามวงศ์วาน ปากซอยชินเขต (บริเวณหน้าตลาดพงษ์เพชร) 

กลุ่มกรุงเทพกลาง 

เขตดินแดง 11. ถนนดินแดง ช่วงซอยสุทธิพร 2 และแยกประชาสงเคราะห ์

12. ถนนประชาสงเคราะห์ จากวงเวียนหอนาฬิกา ถึงถนนประชาราษฎร์บ าเพญ็ 
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13. ถนนประชาสุขตลอดสาย 

14. ถนนรัชดาภิเษก จากแยกพระราม 9 ถึงแยกห้วยขวาง 

15. ถนนวิภาวดีรังสิต บรเิวณหนา้กรมทหารราบท่ี 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 

เขตดสุิต 16. ถนนนครไชยศรี บรเิวณหน้าตลาดศรีย่าน 

17. ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้าพระราชวังดสุิต 

เขตพญาไท 18. ถนนประดิพัทธ์ บริเวณแยกสะพานควาย 

19. ถนนพหลโยธิน จากคลองสามเสน ถึงคลองบางซื่อ 

20. ถนนพระราม 6 บริเวณช่วงทางด่วน 

21. ถนนสุทธิสารวินิจฉัย (ตลอดสาย) 

22. ถนนวิภาวดีรังสิต จากแยกสุทธิสาร ถึงคลองบางซื่อ 

เขตพระนคร 23. ถนนสนามไชย จากซอยเศรษฐการ ถึงถนนท้ายวังและรอบสนามหลวง 

เขตราชเทว ี 24. ถนนเพชรบุรี จากแยกอโศก ถึงแยกมิตรสัมพันธ์ 

25. ถนนนิคมมักกะสัน จากถนนราชปรารภ ถึงซอยจารุรตัน ์

26. ถนนพระราม 6 จากหน้าตลาดประแจจีน ถึงแยกศรีอยุธยา 

27. ถนนราชปรารภ จากประตูน้า ถึงแยกดินแดง 

28. ถนนศรีอยุธยา จากหน้าวังสวนผักกาด ถึงแยกพญาไท 

เขตวังทองหลาง 29. ถนนลาดพร้าว จากแยกประดษิฐ์มนูธรรม ถึงคลองจั่น 

เขตสัมพันธวงศ ์ 30. ถนนเจริญกรุง จากถนนแปลงนาม ถึงแยกหมอม ี

31. ถนนเยาวราชฝั่งเหนือ จากถนนทรงสวัสดิ์ ถึงถนนราชวงศ ์

เขตห้วยขวาง 32. ถนนเพชรบุรี จากแยกอโศก ถึงคลองบางกะปิ 

กลุ่มกรุงเทพใต ้

เขตคลองเตย 33. ถนนพระราม 3 บริเวณตลาดฮ่องกงปีนัง ถึงแยก ณ ระนอง 

34. ถนนพระราม 4 จากแยกสุขุมวิท ถึงแยกถนนเกษมราษฎร์ 

35. ถนนสุนทรโกษา จากแยกสุนทรโกษา ถึงหน้ากรมศลุกากร 
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เขตบางนา 36. ถนนศรีนครินทร์ บริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยม 

37. ถนนสุขุมวิท จากแยกบางนา ถึงสุดเขต กทม. 

เขตวัฒนา 38. ถนนสุขุมวิท จากแยกอโศก ถึงสุขุมวิท 71 

39. ถนนเอกมัย จากปากซอยสุขมุวิท 63 ถึงคลองแสนแสบ 

40. ถนนอโศกมนตรี บริเวณหน้าตึกแกรมมี ่

เขตสวนหลวง 41. ถนนพัฒนาการ จากแยกศรีนครินทร์ ถึงคลองบ้านป่า 

42. ถนนรามค าแหง ช่วงซอย 1 ถึงซอย 5 

เขตสาทร 43. ถนนเซนต์หลุยส์ 3 บริเวณแยกถนนจันทน์ 

44. ถนนนางลิ้นจี่ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์ 

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

เขตบางกะป ิ 45. ถนนรามค าแหง ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

46. ถนนศรีนครินทร์ จากแยกล้ าสาลี ถึงถนนกรุงเทพกรีฑา 

เขตมีนบุร ี 47. ถนนสุวินทวงศ์ จากหน้าการไฟฟ้ามีนบุรี ถึงแยกราษฎร์อุทิศ 

เขตสะพานสูง 48. ถนนกรุงเทพกรีฑา จากถนนศรีนครินทร์ ถึงคลองทับช้างล่าง 

พื้นที่ฝั่งธนบุรี 

กลุ่มกรุงธนเหนือ 

เขตคลองสาน 49. ถนนลาดหญ้า จากวงเวียนใหญ่ ถึงหน้าโรบินสัน 

เขตจอมทอง 50. ถนนจอมทอง บริเวณแยกวุฒากาศ 

เขตตลิ่งชัน 51. ถนนฉิมพลี จากอู่สง่า ถึงถนนบรมราชชนน ี

52. ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ฝั่งขาออก บริเวณวงเวียนชัยพฤกษ์ 

เขตทุ่งคร ุ 53. ถนนประชาอุทิศ จากคลองรางตรง ถึงคลองรางจาก 

เขตบางกอกน้อย 54. ถนนอิสรภาพ จากตลาดพรานนก ถึงคลองมอญ 

กลุ่มกรุงธนใต ้

เขตบางบอน 55. ถนนเอกชัย บริเวณปากซอยเอกชัย 56 (หน้าบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง) 

เขตภาษีเจริญ 56. ถนนเพชรเกษม จากหน้าตลาดบางแค ถึงคลองบางหว้า 

ที่มา : แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพมหาคร ประจ าปี 2563 ในส่วนรับผิดชอบของ
ส านักการระบายน้ า น. 124-125 
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ตารางท่ี 10.3 เปรียบเทียบปริมาณน้ าฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557-2562 

เดือน 
ปริมาณน้ าฝน (หน่วย : มิลลิเมตร) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 

ม.ค. 0 146.6 2509 29.5 66.5 0.5 0 100 -98.8 125.4 -99.2 

ก.พ. 125.6 335.6 169.5 0 18.5 0 167.2 -49.5 -100 0 100 

มี.ค. 965.7 5678.9 1088.4 59.5 78.5 0 488.1 -80.8 -94.5 31.9 -100 

เม.ย. 1267.9 3649 499.3 27 267.5 22 187.8 -86.3 -94.6 890.7 -91.8 

พ.ค. 6270.5 3335.6 3965.6 550 177.5 98 -46.8 18.9 -86.1 -67.7 -44.8 

มิ.ย. 6296.8 11054.3 19361.8 168 146 235 75.6 75.2 -99.1 -13.1 61 

ก.ค. 6113.5 7764.8 8513.2 212.5 161 117 27 9.6 -97.5 -24.2 -27.3 

ส.ค. 10900.3 3292.2 12368 280.5 206 88.5 -69.8 275.7 -97.7 -26.6 -57 

ก.ย. 10171.8 15127.1 15853 370.5 445.5 280 48.7 4.8 -97.7 20.2 -37.1 

ต.ค. 10349.9 15669.3 15615.6 541.5 247 104 51.4 -0.3 -96.5 -54.4 -57.9 

พ.ย. 2575.3 2305.1 4381.9 48.5 16 61 -10.5 90.1 -98.9 -67 281.3 

ธ.ค. 1296.3 1309.1 24 11 75 0 1 -98.2 -54.2 581.8 -100 

รวม 112541.6 138853 166020.1 2298.5 1905 1006 -25.2 23.4 19.6 -97.2 -18.4 

ที่มา : แหล่งข้อมูล ส านักการระบายน้ า อ้างใน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (2563) 
สถิติ 2562 กรุงเทพมหานคร น. 135 
 
ตารางที่ 10.4 ปริมาณน้ าฝนรวมรายเดือนของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลราย 1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 
2562) จ าแนกตามรายส านักงานเขต 

ล าดับ ส านักงานเขต 
ปริมาณน้ าฝนรวมรายเดือน ปริมาณน้ าฝน

รวมทั้งปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 คลองเตย 4 0 2.5 41 82 98 115 85 370 145 20.5 0 963 

2 คลองสาน 21.5 0 1.5 36.5 85.5 194 112 110.5 396.5 140.5 30.5 2.5 1131.5 

3 คลองสามวา 6 0 0 4 99.5 176.5 149.5 102.5 261.5 42.5 34 0 876 

4 คันนายาว 0 0 0 3 122 105.5 55.5 44 153.5 62 104.5 0 650 

5 จตุจักร 4 0 0 3.5 101.5 242.5 109 143.5 319.5 175.5 83.5 0 1182.5 

6 จอมทอง 10.5 0 3 45.5 64.5 164.5 98.5 74 405 122 54 0 1041.5 

7 ดอนเมือง 0 0 4.5 98.5 65 235 132.5 100.5 214 157.5 9.5 0 1017 

8 ดินแดง 0.5 0 0 22 98 235 117 88.5 280 104 61 0 1006 
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ล าดับ ส านักงานเขต 
ปริมาณน้ าฝนรวมรายเดือน ปริมาณน้ าฝน

รวมทั้งปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9 ดุสิต 0.5 0 0.5 70 65.5 247 146 87.5 291.5 158.5 56 0 1123 

10 ตลิ่งชัน 0.5 0 1 51.5 96.5 288.5 181.5 77.5 295 218 43 2 1255 

11 ทวีวัฒนา 2 0.5 27 91 112.5 196 108 70.5 238.5 176.5 27.5 0 1050 

12 ทุ่งครุ 24 0 33.5 25 52 149 81.5 67.5 337.5 92.5 72.5 0.5 935.5 

13 ธนบุรี 25 0 3 57.5 101.5 186.5 89.5 107.5 297 172.5 39 8 1087 

14 บางเขน 0.5 1 10.5 22 110.5 232.5 168 96.5 309 71.5 26 0 1048 

15 บางแค 1.5 0 16.5 108.5 82 177.5 85.5 96.5 282.5 243.5 22.5 1 1117.5 

16 บางกอกใหญ ่ 14 0 3 61.5 111 203 90.5 103 283 182 50.5 5 1106.5 

17 บางกอกนอ้ย 0.5 0 1 45.5 130 335.5 187.5 75.5 348.5 192 38 1.5 1355.5 

18 บางกะป ิ 0.5 0 1 8 112 215 118 116.5 175.5 64.5 24.5 0 835.5 

19 บางขุนเทียน 14 0 1.5 45 61.5 191 97 64.5 316.5 143 75.5 0 1009.5 

20 บางคอแหลม 28.5 0.5 4.5 48.5 50.5 113 106.5 79 330 78 31 2 872 

21 บางซ่ือ 3.5 0 0 63 54 280.5 135 125 250 85.5 61.5 0 1058 

22 บางนา 1 0 11.5 36 252 98 164.5 81.5 278 114 28 0 1064.5 

23 บางบอน 2 1 2.5 69.5 33.5 252 65.5 51.5 306 264.5 45 0 1093 

24 บางพลัด 0 0 0 19 57 260 141.5 120.5 301.5 144.5 11.5 0 1055.5 

25 บางรัก 8.5 0 1.5 29.5 81.5 173 108 106.5 384 192.5 23.5 0.5 1109 

26 บึงกุ่ม 0.5 0.5 1 4 102.5 166 85.5 99.5 133 49 22 0 663.5 

27 ปทุมวัน 2.5 0 1 50 72.5 252.5 128 82 352 213 40.5 0 1194 

28 ประเวศ 1 0 0 26 146.5 84 178.5 86 319 83.5 33 0.5 958 

29 ป้อมปราบฯ 2 0 2 42 109.5 299 142 94 354 216 61 0 1321.5 

30 พญาไท 1 0 0.5 19 104.5 280 166.5 119.5 286.5 106 43 0 1126.5 

31 พระโขนง 1 0 4.5 52.5 135 160 95 109.5 406.5 218.5 18 0 1200.5 

32 พระนคร 13.5 0 2 66 120.5 232 112.5 85 377.5 211 32.5 6 1258.5 

33 ภาษีเจริญ 15 0 29 24.5 109.5 206.5 104.5 114 304.5 216.5 67 4 1195 

34 มีนบุร ี 0 1 0 0 95.5 139 166.5 144.5 269 110 50 0 975.5 

35 ยานนาวา 17.5 0 18.5 54 113 107 137.5 99.5 362 110.5 24 5 1048.5 

36 ราชเทวี 4 0 1 60.5 76.5 246.5 117 78.5 291.5 157.5 38 0 1071 

37 ราษฎร์บูรณะ 12.5 0 9.5 29 74 110 90 75.5 301.5 102 36.5 0.5 841 
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ล าดับ ส านักงานเขต 
ปริมาณน้ าฝนรวมรายเดือน ปริมาณน้ าฝน

รวมทั้งปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

38 ลาดกระบัง 1 3 7.5 0 177 95.5 160.5 92.5 193.5 99.5 57 0 887 

39 ลาดพร้าว 0.5 0 0 23 102.5 183.5 110 107.5 233.5 68.5 63.5 0 892.5 

40 วังทองหลาง 8.5 0 0.5 15 102.5 216 101.5 107.5 251 82 57.5 0 942 

41 วัฒนา 0.5 0 13.5 22.5 75.5 193.5 97 78 376 56 19.5 0 932 

42 สวนหลวง 1 0 0.5 16 133 109.5 133.5 88.5 299.5 99 26 0 906.5 

43 สะพานสูง 1 0 1.5 3.5 122 209 117 130 149 62 33 0 828 

44 สัมพันธวงศ์ 18.5 0 1.5 41 89 212.5 118.5 105.5 414 216 30 1 1247.5 

45 สาทร 21 0 2 60 110.5 146 101 119 392 151 20 3.5 1126 

46 สายไหม 2 0 3 46 118.5 191 97.5 100 244 191 17 0 1010 

47 หนองแขม 2 1 8 118 64.5 261 94 103.5 236 200.5 46 0 1134 

48 หนองจอก 0 0 4 4 131 177 154 135.5 315.5 94.5 3.5 0 1019 

49 หลักสี่ 1 0 43.5 103 111 273.5 112 100 255 129.5 13 0 1141.5 

50 ห้วยขวาง 0.5 0 9 20.5 82.5 233 102.5 99 363.5 91.5 30 0 1032 

ที่มา : แหล่งที่มา ส านักการระบายน้ า อ้างใน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (2563) สถิติ 
2562 กรุงเทพมหานคร น. 151-152 
 

หน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการระบายน้ าและแก้ไขน้ าท่วม 
คือ ส านักการระบายน้ า ในข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้นจะ
มีงบประมาณของส านักการระบายน้ า โดยรายจ่ายประจ าของส านักการระบายน้ าจะแบ่งออกเป็น 4 แผนงาน
ด้วยกัน คือ ก. แผนงานบริหารทั่วไป ข. แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ า ค. แผนงานจัดการระบายน้ า และ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม และ ง. แผนงานจัดการคุณภาพน้ า ส าหรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าท่วม
และการระบายน้ ามากที่สุดจึงเป็นงบประมาณในส่วนของแผนงานพัฒนาระบบระบายน้ าและแผนงานจัดการ
ระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
 นอกจากนี้ ส านักงานเขตต่าง ๆ แต่ละส านักงานเขตยังมีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบาย
น้ าและน้ าท่วมด้วย โดยเป็นงบประมาณของงานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซึ่งอยู่ในแผนงาน
จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของส านักงานเขต 
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ตารางที่ 10.5 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการระบายน้ าและน้ าท่วม และ
งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมด (พ.ศ. 2555-2564) 

ปี 

งบฯ แผนงานพัฒนา
ระบบระบายน้ าของ
ส านักการระบายน้ า 

(หน่วย : บาท) 

งบฯ แผนงานจัดการ
ระบายน้ าและแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมของ
ส านักการระบายน้ า 

(หน่วย : บาท) 

งบฯ แผนงานจัดการ
ระบายน้ าและแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมของ

ส านักงานเขตตา่ง ๆ 
(หน่วย : บาท) 

งบประมาณรายจ่าย
ของกรุงเทพมหานคร 

(หน่วย : บาท) 

2555 793,723,300 2,350,453,300 653,373,200 55,000,000,000 

2556 507,535,100 2,692,677,000 837,890,600 60,000,000,000 

2557 762,765,056 2,648,404,297 715,440,300 65,000,000,000 

2557 เพิ่มเติม 144,400,000 - - 5,000,000,000 

2558 1,589,889,617 3,411,410,927 882,072,600 65,000,000,000 

2559 2,611,905,866 4,214,787,422 1,005,246,900 70,000,000,000 

2560 1,363,869,600 3,569,555,600 845,193,100 75,058,404,500 

2560 เพิ่มเติม - - - 2,654,512,000 

2561 233,389,200 3,320,546,948 814,645,400 78,500,000,000 

2562 709,035,902 2,787,318,312 932,168,100 80,000,000,000 

2563 2,499,271,826 2,765,777,870 951,398,942 83,000,000,000 

2563 เพิ่มเติม - 140,600,000 - 140,600,000 

2563 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) 41,600,000 110,900,000 28,002,600 2,570,061,601 

2564 2,083,530,827 2,914,913,488 877,319,390 75,500,000,000 

ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และ ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ 
 

ส าหรับความเห็นในส่วนของประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในส่วนของการระบายน้ าและป้องกันปัญหา
น้ าท่วมนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าไม่สามารถที่จะประเมินได้อย่างครบถ้วนในงานวิจัยชิ้นนี้ อย่างไรก็ตามโดยการ
ประเมินเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ในการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในส่วนของการระบายน้ าและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วมนั้น จะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่การที่ยังมีน้ าท่วมในกรุงเทพมหานครอยู่
ทุกปี แม้กรุงเทพมหานครจะเรียกว่าเป็น “น้ ารอการระบาย” ก็ตาม การที่ยังมีจุดเสี่ยงน้ าท่วมในบริเวณเดิม ๆ 
ในทุก ๆ ปี (ดู ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ าท่วม ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อน้ าท่วมกรณีฝนตกปานกลางถึงหนัก จ านวน 
14 จุด ใน ตารางที่ 10.1 ของงานชิ้นนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่น ามาจากแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
กรุงเทพมหาคร ประจ าปี 2563 ในส่วนรับผิดชอบของส านักการระบายน้ า (น. 122) และจะพบว่าจุดเสี่ยงน้ า
ท่วมทั้ง 14 จุดนั้นเป็นจุดเดียวกันกับจุดเสี่ยงน้ าท่วม 14 จุด ตามแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ า
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ท่วมกรุงเทพมหาคร ประจ าปี 2562 ในส่วนรับผิดชอบของส านักการระบายน้ า (น. 85) ด้วย ส่วนข้อมูลจุด
เสี่ยงน้ าท่วมที่อยู่ในแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพมหาคร ประจ าปี 2564 ในส่วน
รับผิดชอบของส านักการระบายน้ านั้นเหลือจ านวน 12 จุด (น. 124) โดยเป็นจุดในพื้นที่เดิมเช่นกัน) นอกจากนี้
การแก้ปัญหาน้ าท่วมของกรุงเทพมหานครยังมีลักษณะของการตั้งรับ กั้นน้ า และเน้นการระบายน้ ามากกว่า
เรื่องของการให้ความส าคัญกับการปรับภูมิทัศน์เมืองเพ่ือให้รองรับระบบนิเวศน์ของเมืองที่มีลักษณะชุ่มน้ า 
(พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2562, 11 มิถุนายน; พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2563, 6 ตุลาคม)  

นอกจากนี้แล้วการแก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วมที่ เน้นการตั้ งรับท าให้ไม่ เกิดความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับพ้ืนที่จังหวัดโดยรอบ ทั้งที่น้ าที่ท่วมกรุงเทพมหานครนั้นมาจากทั้งน้ าที่รอการระบายจาก
ปริมาณฝน (และการอุดตันของคูคลอง และลักษณะพ้ืนที่ลุ่มของกรุงเทพมหานคร) การหนุนของน้ าทะเล และ
ปัจจัยภายนอกก็คือ น้ าที่หลากมาจากส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศที่รอการไหลลงสู่อ่าวไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
การระบายน้ าและบริหารจัดการน้ าของกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่โดยรอบเคยเกิดความขัดแย้งมาแล้วในช่วง
ของน้ าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554  

ในการพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเรื่องงบประมาณระบายน้ าจะพบว่ายังจะต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยในเรื่องสภาพภูมิอากาศในระดับโลกที่มีส่วนในการก าหนดปริมาณฝนในแต่ละปีด้วย เช่นปี
ไหนแล้งหรือปีไหนมีฝนตกหนัก  

ในประการสุดท้าย การพิจารณาเรื่องของประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในส่วนของการระบายน้ าและ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วมนั้นจะต้องค านึงถึงเรื่องของความพึงใจ การรับรู้ และความคาดหวังของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครต่อการท างานของกรุงเทพมหานครด้วย โดยเฉพาะในกรณีโลกออนไลน์ที่การสื่อสารเป็นไป
อย่างรวดเร็ว จะพบว่าประชาชนไม่พึงใจกับการพยายามก าหนดนิยามน้ าท่วมว่าเป็นน้ ารอการระบาย ทุกครั้งที่
มีน้ าท่วมก็จะมีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อความล่าช้าในการแก้ปัญหาในการระบายน้ า รวมไปถึงการตั้ง
ค าถามถึงต าแหน่งของ “อุโมงค์ยักษ์” ที่จบวันนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าอุโมงค์ยักษ์ในการระบายน้ าที่ใช้
งบประมาณมหาศาลนั้นสามารถระบายน้ าได้จริงไหม ขณะที่ยังมีข่าวว่ากุญแจสถานีสูบน้ าและประสิทธิภาพ
ของเครื่องสูบน้ านั้นยังมีปัญหาโดยตลอด (ดู โพสต์ทูเดย์, 2561, 3 ตุลาคม; ไทยพับลิก้า, 2563, 9 ตุลาคม) 
 
10.2 พื้นที่สีเขียว 
 ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สวนสาธารณะ (พ้ืนที่สีเขียว) จากข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 
2563) สวนสาธารณะและพ้ืนที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของส านักสิ่งแวดล้อม
และส านักงานเขตต่าง ๆ นั้นมีจ านวน 8,364 แห่ง และขนาดพ้ืนที่สวนสาธารณะ 39,452,074.45 ตารางเมตร 
คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ 6.95 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน 
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ตารางที่ 10.6 จ านวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของ
ส านักสิ่งแวดล้อมและส านักงานเขตต่าง ๆ 

ล าดับ ส านักงานเขต 

จ านวน
สวนสาธารณะ 
(หน่วย : แห่ง) 

ขนาดพื้นที่
สวนสาธารณะ 
(หน่วย : ตร.ม.) 

จ านวนประชากรใน
พื้นที่เขต 

(หน่วย : คน) 

สัดส่วนพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะต่อ
จ านวนประชากร 
(หน่วย : ตร.ม. ต่อ 

คน) 

1 เขตคลองเตย 152 810,552.84 102,945 7.87 

2 เขตคลองสาน 143 239,872.00 73,263 3.27 

3 เขตคลองสามวา 190 805,068.00 193,930 4.15 

4 เขตคันนายาว 275 2,448,379.08 96,751 25.31 

5 เขตจตุจักร 132 2,114,151.48 156,684 13.49 

6 เขตจอมทอง 158 472,538.48 152,315 3.10 

7 เขตดอนเมือง 73 669,000.12 168,973 3.96 

8 เขตดินแดง 140 236,866.40 122,563 1.93 

9 เขตดสุิต 125 1,185,544.00 95,852 12.37 

10 เขตตลิ่งชัน 208 1,411,309.88 105,299 13.40 

11 เขตทวีวัฒนา 141 1,586,668.40 78,187 20.29 

12 เขตทุ่งคร ุ 235 645,770.40 121,833 5.30 

13 เขตธนบุร ี 140 246,152.00 109,482 2.25 

14 เขตบางเขน 76 1,032,750.76 190,681 5.42 

15 เขตบางแค 346 878,389.32 193,002 4.55 

16 เขตบางกอกใหญ ่ 102 202,524.00 67,768 2.99 

17 เขตบางกอกน้อย 178 302,183.24 112,046 2.70 

18 เขตบางกะป ิ 173 813,046.55 147,800 5.50 

19 เขตบางขุนเทียน 319 3,532,109.40 182,235 19.38 

20 เขตบางคอแหลม 158 353,527.56 89,358 3.96 

21 เขตบางซื่อ 164 245,260.00 125,440 1.96 

22 เขตบางนา 193 409,114.00 90,852 4.50 
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ล าดับ ส านักงานเขต 

จ านวน
สวนสาธารณะ 
(หน่วย : แห่ง) 

ขนาดพื้นที่
สวนสาธารณะ 
(หน่วย : ตร.ม.) 

จ านวนประชากรใน
พื้นที่เขต 

(หน่วย : คน) 

สัดส่วนพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะต่อ
จ านวนประชากร 
(หน่วย : ตร.ม. ต่อ 

คน) 

23 เขตบางบอน 201 907,574.00 107,118 8.47 

24 เขตบางพลัด 137 243,326.80 92,325 2.64 

25 เขตบางรัก 272 156,928.76 47,817 3.28 

26 เขตบึงกุ่ม 151 800,991.60 143,835 5.57 

27 เขตปทุมวัน 135 904,276.00 49,121 18.41 

28 เขตประเวศ 100 3,030,089.68 173,656 17.45 

29 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 116 256,912.64 46,581 5.52 

30 เขตพญาไท 81 189,112.04 70,238 2.69 

31 เขตพระโขนง 346 291,939.02 90,534 3.22 

32 เขตพระนคร 115 628,013.56 51,231 12.26 

33 เขตภาษีเจริญ 126 382,791.16 126,824 3.02 

34 เขตมีนบุร ี 181 807,887.48 141,750 5.70 

35 เขตยานนาวา 242 540,542.68 78,797 6.86 

36 เขตราชเทว ี 167 681,544.12 72,304 9.43 

37 เขตราษฎร์บูรณะ 177 455,506.12 82,545 5.52 

38 เขตลาดกระบัง 169 503,613.76 173,987 2.89 

39 เขตลาดพร้าว 118 632,609.60 120,394 5.25 

40 เขตวังทองหลาง 204 192,372.14 112,116 1.72 

41 เขตวัฒนา 152 145,888.00 84,967 1.72 

42 เขตสวนหลวง 125 700,882.40 122,534 5.72 

43 เขตสะพานสูง 155 473,716.90 95,537 4.96 

44 เขตสัมพันธวงศ ์ 98 136,674.94 24,150 5.66 

45 เขตสาทร 106 348,869.56 79,624 4.38 

46 เขตสายไหม 131 904,857.19 202,590 4.47 
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ล าดับ ส านักงานเขต 

จ านวน
สวนสาธารณะ 
(หน่วย : แห่ง) 

ขนาดพื้นที่
สวนสาธารณะ 
(หน่วย : ตร.ม.) 

จ านวนประชากรใน
พื้นที่เขต 

(หน่วย : คน) 

สัดส่วนพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะต่อ
จ านวนประชากร 
(หน่วย : ตร.ม. ต่อ 

คน) 

47 เขตหนองแขม 215 806,258.80 155,722 5.18 

48 เขตหนองจอก 196 1,421,906.28 170,643 8.33 

49 เขตหลักสี ่ 207 1,829,759.24 104,701 17.48 

50 เขตห้วยขวาง 120 436,452.07 81,515 5.35 

รวม 8,364 39,452,074.45 5,680,415 6.95 

จ านวน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 
ที่มา : แหล่งข้อมูล กลุ่มงานวิชาการ ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร อ้างใน 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (2563) สถิติ 2562 กรุงเทพมหานคร น. 122-123 
 
ตารางท่ี 10.7 จ านวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ 

ล าดับ เขต 

ประเภทของสวนสาธารณะ 

รวม 
ประเภทที่ 

1 
สวนหย่อม 
ขนาดเล็ก 

ประเภทที่ 
2 

สวน
หมู่บ้าน 

ประเภทที่ 
3 

สวนชุมชน 

ประเภทที่ 
4 

สวนระดับ
ย่าน 

ประเภทที่ 
5 

สวนระดับ
เมือง 

ประเภทที่ 
6 

สวนถนน 

ประเภทที่ 
7 

สวนเฉพาะ
ทาง 

1 คลองเตย 94 24 1 1 - 32 - 152 

2 คลองสาน 91 7 - - - 45 - 143 

3 คลองสามวา 138 30 1 - - 21 - 190 

4 คันนายาว 100 79 5 1 - 90 - 275 

5 จตุจักร 38 14 1 4 - 75 - 132 

6 จอมทอง 60 30 1 - - 67 - 158 

7 ดอนเมือง 25 24 - 1 - 23 - 73 

8 ดินแดง 59 9 - - - 72 - 140 

9 ดุสิต 54 33 1 1 - 26 10 125 

10 ตลิ่งชัน 90 53 1 2 - 62 - 208 

11 ทวีวัฒนา 78 27 3 1 - 32 - 141 
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ล าดับ เขต 

ประเภทของสวนสาธารณะ 

รวม 
ประเภทที่ 

1 
สวนหย่อม 
ขนาดเล็ก 

ประเภทที่ 
2 

สวน
หมู่บ้าน 

ประเภทที่ 
3 

สวนชุมชน 

ประเภทที่ 
4 

สวนระดับ
ย่าน 

ประเภทที่ 
5 

สวนระดับ
เมือง 

ประเภทที่ 
6 

สวนถนน 

ประเภทที่ 
7 

สวนเฉพาะ
ทาง 

12 ทุ่งครุ 142 33 2 - - 58 - 235 

13 ธนบุรี 80 5 - - - 54 1 140 

14 บางกอกน้อย 77 7 3 - - 91 - 178 

15 บางกอกใหญ่ 68 13 - - - 21 - 102 

16 บางกะปิ 103 26 5 - - 39 - 173 

17 บางขุนเทียน 130 62 9 1 1 116 - 319 

18 บางเขน 28 26 4 - - 18 - 76 

19 บางคอแหลม 73 17 1 - - 67 - 158 

20 บางแค 181 42 2 - - 121 - 346 

21 บางซื่อ 129 5 - - - 30 - 164 

22 บางนา 29 16 - - - 147 1 193 

23 บางบอน 79 14 6 - - 102 - 201 

24 บางพลัด 111 7 - - - 19 - 137 

25 บางรัก 225 3 - - - 44 - 272 

26 บึงกุ่ม 88 24 1 1 - 37 - 151 

27 ปทุมวัน 39 14 1 1 - 80 - 135 

28 ประเวศ 31 26 2 2 1 38 - 100 

29 ป้อมปราบฯ 48 8 1 - - 59 - 116 

30 พญาไท 45 7 - - - 29 - 81 

31 พระโขนง 108 14 - - - 224 - 346 

32 พระนคร 62 21 3 - - 25 4 115 

33 ภาษีเจรญิ 88 17 - - - 21 - 126 

34 มีนบุร ี 93 63 4 - - 21 - 181 

35 ยานนาวา 116 18 - - - 108 - 242 
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ล าดับ เขต 

ประเภทของสวนสาธารณะ 

รวม 
ประเภทที่ 

1 
สวนหย่อม 
ขนาดเล็ก 

ประเภทที่ 
2 

สวน
หมู่บ้าน 

ประเภทที่ 
3 

สวนชุมชน 

ประเภทที่ 
4 

สวนระดับ
ย่าน 

ประเภทที่ 
5 

สวนระดับ
เมือง 

ประเภทที่ 
6 

สวนถนน 

ประเภทที่ 
7 

สวนเฉพาะ
ทาง 

36 ราชเทว ี 80 23 4 - - 59 1 167 

37 ราษฎร์บรูณะ 63 29 - - - 85 - 177 

38 ลาดกระบัง 49 19 2 - - 99 - 169 

39 ลาดพร้าว 47 20 1 - - 50 - 118 

40 วังทองหลาง 107 9 - - - 88 - 204 

41 วัฒนา 90 4 - - - 58 - 152 

42 สวนหลวง 42 21 3 1 - 58 - 125 

43 สะพานสูง 93 26 1 - - 35 - 155 

44 สัมพันธวงศ์ 62 - - - - 36 - 98 

45 สาทร 63 12 1 - - 30 - 106 

46 สายไหม 60 57 3 - - 11 - 131 

47 หนองแขม 106 48 1 - - 60 - 215 

48 หนองจอก 94 44 5 - - 53 - 196 

49 หลักสี ่ 108 17 10 2 - 70 - 207 

50 ห้วยขวาง 76 12 1 - - 31 - 120 

รวม 4,140 1,159 90 19 2 2,937 17 8,364 

หน่วย : แห่ง 
จ านวน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 
ที่มา : แหล่งข้อมูล ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร อ้างใน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร (2563) สถิติ 2562 กรุงเทพมหานคร น. 124-126 
หมายเหตุ : ประเภทที่ 1 สวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park, Mini Park, Tot lots) มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ 
ประเภทที่ 2 สวนหมู่บ้าน (Neighbourhood Pard) มีขนาดพื้นที่มากกว่า 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่ 
ประเภทที่ 3 สวนชุมชน (Community Park) มีขนาดพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่ 
ประเภทที่ 4 สวนระดับย่าน (District Park) มีขนาดพื้นทีม่ากกว่า 125 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่ 
ประเภทที่ 5 สวนระดับเมือง (City Park) มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ 
ประเภทที่ 6 สวนถนน (Street Park) ขนาดพ้ืนที่มีความกว้าง 5 เมตรขึ้นไป ความยาวไม่จ ากัด ประกอบด้วย 
สวนไหล่ทางหรือทางจักรยาน (Linear Park หรือ Greenway) 
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สวนเกาะกลาง (Island Park) และสวนทางแยก (Junction Park) 
ประเภทที่ 7 สวนเฉพาะทาง (Specisl Purpose Park) ประกอบด้วย สวนประวัติศาสตร์ ลานอเนกประสงค์ 
โดยไม่จ ากัดขนาดพื้นที ่
 
 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณหรือข้อบัญญัติฯ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม จะเป็นงบประมาณของส านักสิ่งแวดล้อม (ในส่วนแผนงานพัฒนาสภาวะ
สิ่งแวดล้อมของส านักสิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้งบประมาณของส านักงานเขตต่าง ๆ จะมีงบประมาณแผนงาน
พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อมด้วย โดยใต้แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อมของส านักงานเขตลงไปนั้นเป็นงานปลูก
และบ ารุงรักษาต้นไม้ 
 
ตารางที่ 10.8 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม และ
งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมด (พ.ศ. 2555-2564) 

ปี 

งบประมาณแผนงานพัฒนา
สภาวะสิ่งแวดล้อมของส านัก

สิ่งแวดล้อม (หน่วย : บาท) 

งบประมาณแผนงานพัฒนา
สภาวะสิ่งแวดล้อมของ

ส านักงานเขตตา่ง ๆ (หน่วย : 
บาท) 

งบประมาณรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร 

(หน่วย : บาท) 

2555 886,365,200 840,871,900 55,000,000,000 

2556 1,338,056,000 941,033,100 60,000,000,000 

2557 1,215,601,300 988,689,100 65,000,000,000 

2557 เพิ่มเติม 87,590,600 - 5,000,000,000 

2558 1,760,771,900 994,945,500 65,000,000,000 

2559 1,970,171,400 1,010,487,400 70,000,000,000 

2560 2,095,621,517 1,032,926,600 75,058,404,500 

2560 เพิ่มเติม - - 2,654,512,000 

2561 1,457,874,400 1,096,879,400 78,500,000,000 

2562 1,447,567,248 1,149,209,600 80,000,000,000 

2563 1,458,777,150 1,166,630,500 83,000,000,000 

2563 เพิ่มเติม - - 140,600,000 

2563 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 95,968,000 - 2,570,061,601 

2564 1,498,307,410 1,175,872,620 75,500,000,000 

ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และ ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ 
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ในการพิจารณาประเด็นเรื่องพ้ืนที่สีเขียว ยังมีเรื่องที่ยังไม่เป็นที่ตกลงร่วมกันในมุมมองที่มีต่อพ้ืนที่สี
เขียวในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะว่าชนิดของพ้ืนที่สีเขียว การเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียว และมาตรฐานของพ้ืนที่สี
เขียวของกรุงเทพมหานครว่าได้มาตรฐานตาม WHO หรือไม ่

เมื่อพูดถึงพ้ืนที่สีเขียว จะต้องแยกพ้ืนที่ส าคัญสองส่วนออกจากกัน คือ พ้ืนที่เกษตร (รวมทั้งพ้ืนที่สี
เขียวที่เป็นของเอกชน) กับพ้ืนที่สวนสาธารณะ เพราะพ้ืนที่เกษตรนั้นเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนอาจจะเข้าถึงไม่ได้
ในเชิงนันทนาการ และการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดินเป็นเรื่องของเจ้าของที่ดินเอกชนเหล่านั้น  

ในกรณีของกรุงเทพมหานครนั้น เราจะพบว่าเมื่อแยกพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นพ้ืนที่เกษตร และพ้ืนที่เอกชน
ออกไปจากพ้ืนที่สวนสาธารณะที่ดูแลโดยกรุงเทพมหานคร พื้นที่สวนสาธารณะที่ดูแลโดยกรุงเทพมหานครจะมี
ปริมาณน้อยกว่าสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวในมาตรฐานของ WHO ที่รับรู้กันว่าควรมีพ้ืนที่สีเขียวอยู่ที่ 9 ตาราง
เมตร/คน แต่กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนพ้ืนที่สวนสาธารณะ (ในความรับผิดชอบของส านักสิ่งแวดล้อมและ
ส านักงานเขตต่าง ๆ) ต่อจ านวนประชากรอยู่ที่ 6.95 ตารางเมตร/คน (ดูตารางที่ 10.6) 
 
10.3 ขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญของกรุงเทพมหานครอีกประเด็นหนึ่ง ตัวอย่างปริมาณมูลฝอย
ที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานครในปี 2562 นั้นสูงถึง 3,850,069.75 ตัน คิดเฉลี่ยเป็น 10,548.14 ตัน/วัน 
(ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2563) 

หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีบทบาทหลักในการรักษาความสะอาด คือ ส านักสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
งบประมาณในการด าเนินแผนงานรักษาความสะอาด นอกจากนี้ ส านักงานเขตต่าง ๆ เองก็มีบทบาทในการ
รักษาความสะอาดด้วย โดยมีงบประมาณแผนงานรักษาความสะอาดของส านักงานเขตอยู่ 
  

 
แผนภาพที่ 10.1 ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2562 

ที่มา : ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (2563) สถิติ 2562 กรุงเทพมหานคร น. 148 
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ตารางท่ี 10.9 ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2562 

พ.ศ. ปริมาณมูลฝอย (ตัน) เฉลี่ย (ตัน/วัน) 

2550 3,182,353.67 8,718.79 

2551 3,213,592.88 8,780.35 

2552 3,224,315.58 8,833.74 

2553 3,200,822.16 8,769.38 

2554 3,371,549.45 9,237.12 

2555 3,568,417.94 9,749.78 

2556 3,628,655.28 9,941.52 

2557 3,626,027.23 9,934.32 

2558 3,704,266.63 10,148.68 

2559 3,707,659.85 10,130.24 

2560 3,863,932.60 10,586.12 

2561 3,912,288.24 10,718.60 

2562 3,850,069.75 10,548.14 

ประมาณการของ พ.ศ. 2563 3,800,000.00 11,994.59 

ประมาณการของ พ.ศ. 2564 3,752,000.00 12,405.87 

ประมาณการของ พ.ศ. 2565 3,628,000.00 12,817.15 

ที่มา : พ.ศ. 2550 - 2562 ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ส่วนประมาณการของ พ.ศ. 2563 - 2565 กอง
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร อ้างใน ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร (2563) สถิติ 2562 กรุงเทพมหานคร น. 149 
 
ตารางท่ี 10.10 การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560-2562 

เขต 

2560 2561 2562 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

คลองเตย 113,686.12 311.47 109,500.16 300.00 107,634.16 294.89 

คลองสาน 45,886.90 125.72 46,112.37 126.34 48,134.80 131.88 

คลองสามวา 72,500.26 198.63 73,064.50 200.18 77,724.95 212.95 
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เขต 

2560 2561 2562 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

คันนายาว 52,097.26 142.73 55,223.00 151.30 54,561.33 149.48 

จตุจักร 153,482.10 420.50 157,389.20 431.20 148,051.31 405.62 

จอมทอง 71,773.20 196.64 76,955.61 210.84 75,198.31 206.02 

ดอนเมือง 73,844.07 202.31 78,502.85 215.08 74,869.47 205.12 

ดินแดง 104,391.89 286.01 106,293.80 291.22 104,101.67 285.21 

ดุสิต 63,331.79 173.51 62,186.37 170.37 60,503.83 165.76 

ตลิ่งชัน 52,266.78 143.20 54,321.82 148.83 53,572.60 146.77 

ทวีวัฒนา 36,819.00 100.87 40,341.10 110.52 41,440.73 113.54 

ทุ่งครุ 51,713.05 141.68 50,717.36 138.95 48,877.60 133.91 

ธนบุรี 59,518.05 163.06 59,648.60 163.42 58,732.71 160.91 

บางกอกน้อย 69,100.22 189.32 61,571.42 168.69 60,615.88 166.07 

บางกอกใหญ่ 28,195.81 77.25 28,806.92 78.92 27,969.87 76.63 

บางกะป ิ 123,596.09 338.62 124,970.88 342.39 120,052.90 328.91 

บางขุนเทียน 121,589.48 333.12 122,081.56 334.47 120,507.22 330.16 

บางเขน 110,318.20 302.24 112,955.13 309.47 106,466.38 291.69 

บางคอแหลม 50,949.01 139.59 50,174.28 137.46 48,976.05 134.18 

บางแค 106,085.68 290.65 103,840.73 284.50 102,418.58 280.60 

บางซื่อ 61,060.83 167.29 60,397.49 165.47 61,449.44 168.35 

บางนา 81,665.18 223.74 81,510.62 223.32 78,845.30 216.01 

บางบอน 80,487.17 220.51 81,709.72 223.86 81,463.79 223.19 

บางพลัด 57,005.45 156.18 57,038.38 156.27 56,511.26 154.83 

บางรัก 60,973.16 167.05 56,632.20 155.16 55,845.38 153.00 

บึงกุ่ม 73,923.24 202.53 74,977.32 205.42 72,559.35 198.79 

ปทุมวัน 113,038.70 309.70 111,800.66 306.30 114,802.57 314.53 
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เขต 

2560 2561 2562 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

ประเวศ 106,128.58 290.76 108,098.70 296.16 107,472.73 294.45 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 30,650.17 83.97 29,790.81 81.62 29,079.25 79.67 

พญาไท 62,318.37 170.74 64,478.78 176.65 63,324.86 173.49 

พระโขนง 53,853.74 147.54 53,164.78 145.66 51,992.79 142.45 

พระนคร 72,998.93 200.00 71,372.82 195.54 70,507.44 193.17 

ภาษีเจรญิ 58,363.16 159.90 59,137.82 162.02 59,225.39 162.26 

มีนบุร ี 69,434.96 190.23 69,576.22 190.62 67,554.35 185.08 

ยานนาวา 67,673.10 185.41 68,049.42 186.44 66,252.49 181.51 

ราชเทว ี 78,207.95 214.27 81,342.84 222.86 77,377.13 211.99 

ราษฎร์บรูณะ 43,057.74 117.97 43,423.98 118.97 42,030.34 115.15 

ลาดกระบัง 104,273.38 285.68 109,139.10 299.01 107,721.10 295.13 

ลาดพร้าว 75,409.21 206.60 80,153.97 219.60 76,688.43 210.11 

วังทองหลาง 84,452.95 231.38 85,139.31 233.26 82,772.50 226.77 

วัฒนา 106,730.04 292.41 106,547.39 291.91 111,784.86 306.26 

สวนหลวง 86,877.94 238.02 85,762.82 234.97 84,680.38 232.00 

สะพานสูง 46,377.14 127.06 46,170.07 126.49 45,155.82 123.71 

สัมพันธวงศ์ 20,614.70 56.48 19,879.55 54.46 20,194.78 55.33 

สาทร 65,822.85 180.34 59,473.72 162.94 60,375.39 165.41 

สายไหม 84,212.83 230.72 87,188.60 238.87 83,540.44 228.88 

หนองแขม 62,256.21 170.56 64,632.91 177.08 63,442.67 173.82 

หนองจอก 47,922.93 131.30 50,319.74 137.86 49,583.66 135.85 

หลักสี ่ 65,589.90 179.70 67,818.67 185.80 64,312.30 176.20 

ห้วยขวาง 77,612.15 212.64 83,483.37 228.72 82,354.89 225.63 

อื่นๆ 203,794.98 558.34 219,418.80 601.15 220,758.32 604.82 
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เขต 

2560 2561 2562 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

รวม 3,863,932.60 10,586.12 3,912,288.24 10,718.60 3,850,069.75 10,548.14 

ที่มา : พ.ศ. 2560 ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร อ้างใน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร (2561) สถิติ 2560-2561 กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2561-2562 ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร อ้างใน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมาหนคร (2563) สถิติ 2562 กรุงเทพมหานคร น. 147 
 
 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ ที่เป็นงบประมาณเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดนั้นจะเป็นงบประมาณของส านักสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในแผนงานรักษาความสะอาดของส านัก
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้งบประมาณของส านักงานเขตต่าง ๆ ก็จะมีงบประมาณแผนงานรักษาความสะอาดด้วย 
โดยใต้แผนงานรักษาความสะอาดของส านักงานเขตลงไปจะเป็นงานรักษาความสะอาดของส านักงานเขต 
 
ตารางที่ 10.11 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และ
งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมด (พ.ศ. 2555-2564) 

ปี 

งบประมาณแผนงานรักษา
ความสะอาดของส านัก

สิ่งแวดล้อม (หน่วย : บาท) 

งบประมาณแผนงานรักษา
ความสะอาดของส านักงาน
เขตต่าง ๆ (หน่วย : บาท) 

งบประมาณรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร (หน่วย : 

บาท) 

2555 3,240,806,400 5,059,126,400 55,000,000,000 

2556 4,967,665,400 5,506,290,400 60,000,000,000 

2557 5,683,879,800 5,535,261,700 65,000,000,000 

2557 เพิ่มเติม 2,109,280,100 - 5,000,000,000 

2558 6,478,192,100 5,576,440,200 65,000,000,000 

2559 6,246,268,800 5,700,573,900 70,000,000,000 

2560 4,732,876,083 5,748,990,000 75,058,404,500 

2560 เพิ่มเติม - - 2,654,512,000 

2561 5,827,114,600 6,042,031,600 78,500,000,000 

2562 5,485,931,252 6,242,305,400 80,000,000,000 

2563 5,955,074,487 6,372,853,980 83,000,000,000 
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ปี 

งบประมาณแผนงานรักษา
ความสะอาดของส านัก

สิ่งแวดล้อม (หน่วย : บาท) 

งบประมาณแผนงานรักษา
ความสะอาดของส านักงาน
เขตต่าง ๆ (หน่วย : บาท) 

งบประมาณรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร (หน่วย : 

บาท) 

2563 เพิ่มเติม - - 140,600,000 

2563 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 170,077,000 - 2,570,061,601 

2564 6,159,098,200 6,240,719,710 75,500,000,000 

ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และ ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ 
 
 ข้อมูลด้านล่างนี้ คือ สถิติข้อมูลองค์ประกอบมูลฝอยทางกายภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่แสดง
ให้เห็นประเภทขยะและค่าเฉลี่ยของขยะประเภทนั้น ๆ ในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแต่ละแห่ง 
 
ตารางท่ี 10.12 สถิติข้อมูลองค์ประกอบมูลฝอยทางกายภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(หน่วย: ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

ประเภท 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 

ค่าเฉลี่ย 
อ่อนนุช หนองแขม สายไหม 

เศษอาหาร 43.77 46.55 45.92 45.41 

กิ่งไม้และใบไม ้ 4.26 6.45 6.56 5.76 

กระดาษทีส่ามารถรีไซเคลิได ้ 3.08 2.49 2.55 2.71 

พลาสติกทีส่ามารถรไีซเคลิได ้ 6.35 4.1 4.37 4.94 

โฟม 1.5 1.31 1.2 1.34 

แก้ว 1.54 2.98 2.37 2.30 

โลหะ 1.1 1.61 1.43 1.38 

กระดาษทีไ่ม่สามารถรีไซเคิลได ้ 12.85 11.07 10.01 11.31 

พลาสติกทีไ่มส่ามารถรไีซเคลิ
ได ้

17.47 15.36 16.08 16.30 

หนังและยาง 1.13 0.81 1.22 1.05 

ผ้าและสิ่งทอ 3.78 3.78 4.89 4.15 

หินและเซรามคิ 0.22 0.15 0.38 0.25 

กระดูกและเปลือกหอย 1.03 1.25 1.02 1.10 

ผ้ืาอ้อมส าเร็จรูป 1.92 2.09 2 2.00 
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ประเภท 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 

ค่าเฉลี่ย 
อ่อนนุช หนองแขม สายไหม 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

ที่มา : http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000231/data/waste63/WasteCompo2563.pdf 
 

ในการจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานครนั้นจะมีค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะตามที่ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ โดยกรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ
เก็บและขนสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546 และข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติใหม่ ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ 
มาแทนที่ข้อบัญญัติฉบับ พ.ศ. 2546 และ 2548 โดยออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 และให้เริ่มใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานครได้เลื่อนการเริ่มใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่
ออกไปเป็นวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562) และเลื่อนอีกครั้ง
ไปเป็น 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563) โดยเหตุผลในการเลื่อนนั้น
เพ่ือต้องการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 (ผู้จัดการออนไลน์, 2563, 6 สิงหาคม) 
 
ตารางท่ี 10.13 เทียบอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2546 

ข้อบัญญัติ 
กทม. (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2548 

รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2562 

1. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่ง
ปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
 
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์
เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป 
 
เศษไมเ่กินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิด
เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 

- - 1. ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
ครั้งหนึ่ง ๆ คิดในอัตรา- 
 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คดิ
เท่ากับครึ่งลูกบาศกเ์มตร เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตรให้คดิเท่ากับ 1 ลูกบาศก์
เมตร) 

ลูกบาศก์
เมตรละ 300 

บาท 

ลูกบาศก์
เมตรละ 250 

- 

ลูกบาศก์
เมตรละ 150 

บาท 

- 
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รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2546 

ข้อบัญญัติ 
กทม. (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2548 

รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2562 

- - 

2. ค่าเก็บและขนมลูฝอยท่ัวไป - - 2. ค่าเก็บและขนมลูฝอยท่ัวไป - 

2.1 ค่าเก็บและขนมลูฝอยท่ัวไป
ประจ ารายเดือน 

- - 2.1 ค่าเก็บและขนมลูฝอยท่ัวไป เป็นราย
เดือน 

- 

2.1.1 วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 40 
บาท 

เดือนละ 20 
บาท 

2.1.1 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน 20 
ลิตร 

เดือนละ 40 
บาท 

2.1.2 วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไ่ม่เกิน 
500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 20 
ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร 

เดือนละ 40 
บาท 

- 2.1.2 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน 20 
ลิตร แต่ไมเ่กิน 500 ลิตร ให้คิดเปน็หน่วย
ทุก ๆ 20 ลิตรในอัตราต่อหน่วย 
 
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึง่หน่วย 
เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

หน่วยละ 65 
บาท 

2.1.3 วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไมเ่กิน 
1 ลูกบาศก์เมตร 

เดือนละ 
2,000 บาท 

- 2.1.3 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน 500 
ลิตร แต่ไมเ่กิน 1 ลูกบาศก์เมตร 

เดือนละ 
2,450 บาท 

2.1.4 วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

เดือนละ 
2,000 บาท 

- 2.1.4 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน 1 
ลูกบาศก์เมตร ให้คดิเป็นหน่วย 
ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราตอ่หน่วย 
 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คดิเป็น
ครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้
คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

หน่วยละ 
3,250 บาท 

2.2 ค่าเก็บและขนมลูฝอยท่ัวไปเปน็
ครั้งคราว 

- - 2.2 ค่าเก็บและขนมลูฝอยท่ัวไป เป็นครั้ง
คราว 

- 

2.2.1 ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์
เมตร 

ครั้งละ 150 
บาท 

- 2.2.1 กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ครั้งละ 125 
บาท 

2.2.2 ครั้งหน่ึง ๆ เกิน 1 ลูกบาศก์
เมตร คา่เก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์
เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร 

ลูกบาศก์
เมตรละ 150 

บาท 

- 2.2.2 กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลติร แต่
ไม่เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร 

ครั้งละ 180 
บาท 
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รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2546 

ข้อบัญญัติ 
กทม. (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2548 

รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2562 

- - - 2.2.3 กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์
เมตร ให้คดิเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์
เมตร ในอัตราต่อหน่วย 
 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คดิเป็น
ครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้
คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

หน่วยละ 
245 บาท 

3. ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเชื้อ - - 3. ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเชื้อ - 

3.1 ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเชื้อเป็น
รายเดือน 

- - 3.1 ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเชื้อ เป็น
รายเดือน 

- 

3.1.1 กรณีที่มีน้ าหนักวันหน่ึงไมเ่กิน 2 
กิโลกรมั หรือมีปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร 

เดือนละ 
300 บาท 

- 3.1.1 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน 13 
ลิตร หรือน้ าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรมั 

เดือนละ 
300 บาท 

3.1.2 กรณีที่มีน้ าหนักวันหน่ึงเกิน 2 
กิโลกรมั หรือมีปริมาณเกิน 13 ลติร 
 
ค่าเก็บและขนทุก ๆ 2 กิโลกรัม หรือ
ทุก ๆ 13 ลิตร หรือเศษของแตล่ะ 2 
กิโลกรมั หรือแตล่ะ 13 ลิตร 

เดือนละ 
300 บาท 

- 3.1.2 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน 13 
ลิตร หรือน้ าหนักเกิน2 กิโลกรัม ให้คิด
เป็นหน่วย ทุก ๆ 13 ลิตร หรือทุก ๆ 2 
กิโลกรมั ในอัตราต่อหน่วย 
 
(เศษไม่เกิน 6.5 ลิตร หรือไม่เกิน 1 
กิโลกรมั ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน 
6.5 ลิตร หรือเกิน 1 กิโลกรัม ให้คดิเป็น
หนึ่งหน่วย) 

หนว่ยละ 
300 บาท 

3.2 ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเชื้อเป็น
ครั้งคราว 

- - 3.2 ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเชื้อ เป็น
ครั้งคราว 
 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยตดิเช้ือให้เกบ็
ค่าธรรมเนียมเป็น 2 รายการ 

- 

3.2.1 ค่าเก็บและขนแตล่ะครั้ง คิด
อัตรา- 
 
กรณีที่ระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้
คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 
บาท 
 
ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
3,000 บาท 

ครั้งละ 
2,000 บาท 

- 3.2.1 ค่าบริการ 
 
กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตรให้คิด
อัตราเพิ่มขึ้นอีก กิโลเมตรละ 15 บาท 
 
ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5,000 
บาท 

ครั้งละ 
3,000 บาท 
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รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2546 

ข้อบัญญัติ 
กทม. (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2548 

รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2562 

- - - 3.2.2 ค่าเก็บและขน - 

3.2.2 กรณีที่มูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน 
75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 500 
ลิตร ให้คดิอัตราเพิ่มขึ้นอีก 

ครั้งละ 400 
บาท 

- 3.2.2.1 กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 100 ลิตร 
หรือน้ าหนักไม่เกิน 15 กิโลกรมั 

ครั้งละ 75 
บาท 

3.2.3 กรณีที่มูลฝอยมีน้ าหนักเกิน 75 
กิโลกรมั หรือเกิน 500 ลิตร ให้คดิค่า
เก็บขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุก ๆ 75 
กิโลกรมั หรือทุก ๆ 500 ลิตร หรอื
เศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร 

หน่วยละ 
400 บาท 

- 3.2.2.2 กรณีที่มีปริมาณเกิน 100 ลิตร 
หรือน้ าหนักเกิน 15 กิโลกรมั ให้คดิเป็น
หน่วย ทุก ๆ 100 ลิตร หรือทุก ๆ 15 
กิโลกรมัในอัตราต่อหน่วย 
 
(เศษไม่เกิน 50 ลิตร หรือไม่เกิน 7.5 
กิโลกรมั ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน 50 
ลิตร หรือเกิน 7.5 กิโลกรมัให้คิดเป็นหนึ่ง
หน่วย) 

หน่วยละ 75 
บาท 

- - - 4. ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ครั้งหน่ึง ๆ คิดใน
อัตรา 
 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คดิ
เท่ากับครึ่งลูกบาศกเ์มตร เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คดิเท่ากับ 1 ลูกบาศก์
เมตร) 

ลูกบาศก์
เมตรละ 300 

บาท 

- - - 5. ค่าก าจัดมูลฝอยท่ัวไป - 

- - - 5.1 ค่าก าจัดมูลฝอยท่ัวไป เป็นรายเดือน - 

- - - 5.1.1 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน 20 
ลิตร 

เดือนละ 40 
บาท 

- - - 5.1.2 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน 20 
ลิตร แต่ไมเ่กิน 500 ลิตร ให้คิดเปน็หน่วย 
ทุก ๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย 
 
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึง่หน่วย 
เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

หน่วยละ 70 
บาท 

- - - 5.1.3 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน 500 
ลิตร แต่ไมเ่กิน 1 ลูกบาศก์เมตร 

เดือนละ 
2,650 บาท 



278 

รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2546 

ข้อบัญญัติ 
กทม. (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2548 

รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2562 

- - - 5.1.4 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน 1 
ลูกบาศก์เมตร ให้คดิเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 
ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย 
 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คดิเป็น
ครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้
คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

หน่วยละ 
3,500 บาท 

- - - 5.2 ค่าก าจัดมูลฝอยท่ัวไป เป็นครัง้คราว - 

- - - 5.2.1 กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร หน่วยละ 
130 บาท 

- - - 5.2.2 กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลติร แต่
ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 

หน่วยละ 
190 บาท 

- - - 5.2.3 กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์
เมตร ให้คดิเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลกูบาศก์
เมตร ในอัตราต่อหน่วย 
 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คดิเป็น
ครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้
คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

หน่วยละ 
250 บาท 

- - - 6. ค่าก าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ - 

- - - 6.1 ค่าก าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ เป็นรายเดือน - 

- - - 6.1.1 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน 13 
ลิตร หรือน้ าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรมั 

เดือนละ 
480 บาท 

- - - 6.1.2 กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน 13 
ลิตร หรือน้ าหนักเกิน 2 กิโลกรัม ให้คิด
เป็นหน่วย ทุก ๆ 13 ลิตร หรือ ทกุ ๆ 2 
กิโลกรมั ในอัตราต่อหน่วย 
 
(เศษไม่เกิน 6.5 ลิตรหรือไมเ่กิน 1 
กิโลกรมั ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
เศษเกิน 6.5 ลิตร หรือเกิน 1 กิโลกรัม ให้
คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

หน่วยละ 
480 บาท 



279 

รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2546 

ข้อบัญญัติ 
กทม. (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2548 

รายการ 

ข้อบัญญัติ 
กทม. พ.ศ. 

2562 

- - - 6.2 ค่าก าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ เป็นครั้งคราว 
กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 6.5 ลิตร หรือ
น้ าหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ให้คดิเป็น
หน่วย ทุก ๆ 6.5 ลิตร หรือทุก ๆ 1 
กิโลกรมั ในอัตราต่อหน่วย 
 
(เศษไม่เกิน 3.25 ลิตร หรือไม่เกินครึ่ง
กิโลกรมั ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน 
3.25 ลิตร หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิด
เป็นหนึ่งหน่วย) 

หน่วยละ 8 
บาท 

ที่มา :  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 
 

ประเด็นท้าทายของการจัดเก็บขยะและก าจัดขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครนั้นจะพบว่า 
กรุงเทพมหานครได้ทุ่มเทงบประมาณเป็นอย่างมากในการจัดเก็บขยะ แต่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้อย่าง
เพียงพอในการแก้ปัญหาดังกล่าว เห็นได้จากการชะลอขึ้นค่าขยะ โดยหากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครกับรายได้จากการจัดเก็บค่าเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งในกรณีค่าเก็บและขนมูลฝอย
ทั่วไปประจ ารายเดือน กรณีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตรนั้น ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 20  บาทต่อเดือนมา
ตั้งแต่ปี 2548 กรุงเทพมหานครจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมส่วนเกินถึง 206 บาท/เดือน (โพสต์ทูเดย์, 2560, 
19 กุมภาพันธ์) ส่วนการชะลอขึ้นค่าขยะนั้นเมื่อปี 2563 ร่างข้อบัญญัติใหม่ที่มีการแก้ไขก าหนดเวลาการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในอัตราใหม่ เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
โดยให้เหตุผลในการเลื่อนก าหนดว่าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ไทยรัฐออนไลน์, 2563, 6 สิงหาคม) นอกจากนั้น
กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถลดปริมาณขยะได้ ทั้งโดยระบบการคัดแยกขยะที่ยังไม่เป็นบริการขั้นพ้ืนฐาน
ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากยังไม่มีรถจัดเก็บและการรณรงค์การแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะอย่างเป็น
ระบบ  

ในประการสุดท้าย ปัญหาการก าจัดขยะในกรุงเทพมหานครยังขยายไปสู่เรื่องของความเป็นธรรมใน
เรื่องมลภาวะในระดับภูมิภาค เพราะกรุงเทพมหานครไม่ได้ท าการเผาหรือฝังกลบขยะ แต่ใช้วิธีส่งออกขยะของ
ตนผ่านศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยสามแห่งของตนออกไปฝังกลบในพ้ืนที่รอบกรุงเทพมหานคร ซึ่ งเป็นการผลักเอา
ปัญหามลภาวะของขยะไปสู่พ้ืนที่โดยรอบ 
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10.4 คุณภาพน้ า 
คุณภาพน้ าคลองของกรุงเทพมหานครเป็นอีกประเด็นปัญหาการพัฒนาของกรุงเทพมหานครที่ส าคัญ 

โดยจะพบว่ามีคลองจ านวนหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพของน้ าที่ย่ าแย่ โดยอาจดูได้จากค่า BOD ของ
น้ า ซึ่งยิ่งมีค่า BOD สูงจะยิ่งมีคุณภาพไม่ดี 
 
ตารางท่ี 10.14 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าคลอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562 (ค่าสูงสุด 10 ล าดับแรก) 

ล าดับ ช่ือคลอง สถานท่ีเก็บน้ า เขต 
BOD 
mg/l 

1 คลองสมคดิ ซอยสมคดิ หน้าลานจอดรถเซ็นทรัลชิดลม ปทุมวัน 84.5 

2 คลองสวนหลวง 1 ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 52.5 

3 คลองไผส่ิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย 51.8 

4 คลองจรเข ้ ถ.วัชรพล(ข้างร้านไก่ย่างจักราช ใต้ทางด่วน) บางเขน 44.3 

5 คลองสวนหลวง 1 ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน 43.8 

6 คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย 42.4 

7 คลองนาซอง ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณชิจ านงค์) ดินแดง 41.4 

8 คลองนาซอง ถนนพระราม 9 (สถานสีูบน้ านาซอง) ดินแดง 41.3 

9 คลองหนองปรือ สวนพระนคร ลาดกระบัง 40.4 

10 คลองลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสติ จตุจักร 37.4 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ส านักงานจัดการคุณภาพน้ า ส านัก
การระบายน้ า สืบค้นจาก https://wqmo.blogspot.com/p/blog-page_28.html (เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 
2563)  
 
 จาก ตารางที่ 10.14 สะท้อนว่าน้ าในคลองส่วนใหญ่เป็นน้ าเสีย ใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ (โดยเฉพาะคู
คลองในฝั่งพระนครและเขตกรุงเทพชั้นใน) การที่กรุงเทพมหานครขาดการตรวจสอบภายใน และขาด
หน่วยงานตรวจสอบที่เป็นองค์กรภาคประชาชน/เอกชน ท าให้มีการใช้งบประมาณจ านวนมากในเรื่องนี้แต่
กลับยังแก้ปัญหาไม่ได้ 

กรุงเทพมหานครมีคลองในความรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก โดยมีคลองที่ส านักการระบายน้ า
รับผิดชอบจ านวน 296 คลอง และคลองท่ีส านักงานเขตรับผิดชอบจ านวน 957 คลอง 
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ตารางท่ี 10.15 จ านวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขต 

จ านวนคลอง 

ส านักงานเขต 

จ านวนคลอง 

ส านักการระบาย
น้ ารับผดิชอบ 

ส านักงานเขต 
รับผิดชอบ 

ส านักการระบาย
น้ ารับผดิชอบ 

ส านักงานเขต 
รับผิดชอบ 

คลองเตย 4 5 บึงกุ่ม 6 5 

คลองสาน 4 21 ปทุมวัน 5 1 

คลองสามวา 5 28 ประเวศ 20 15 

คันนายาว 5 6 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 5 

จตุจักร 5 1 พญาไท 1 0 

จอมทอง 12 45 พระโขนง 7 5 

ดอนเมือง 2 1 พระนคร 5 6 

ดินแดง 6 0 ภาษีเจรญิ 14 98 

ดุสิต 3 10 มีนบุร ี 7 15 

ตลิ่งชัน 5 22 ยานนาวา 3 21 

ทวีวัฒนา 8 16 ราชเทว ี 1 2 

ทุ่งครุ 2 43 ราษฎร์บรูณะ 5 22 

ธนบุรี 7 61 ลาดกระบัง 8 41 

บางกอกน้อย 7 33 ลาดพร้าว 3 7 

บางกอกใหญ่ 3 26 วังทองหลาง 6 0 

บางกะป ิ 8 12 วัฒนา 5 3 

บางขุนเทียน 10 82 สวนหลวง 14 16 

บางเขน 1 22 สะพานสูง 9 10 

บางคอแหลม 11 6 สัมพันธวงศ์ 1 0 

บางแค 11 46 สาทร 4 2 

บางซื่อ 10 7 สายไหม 2 22 

บางนา 1 2 หนองแขม 7 12 

บางบอน 4 20 หนองจอก 6 93 
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ส านักงานเขต 

จ านวนคลอง 

ส านักงานเขต 

จ านวนคลอง 

ส านักการระบาย
น้ ารับผดิชอบ 

ส านักงานเขต 
รับผิดชอบ 

ส านักการระบาย
น้ ารับผดิชอบ 

ส านักงานเขต 
รับผิดชอบ 

บางพลัด 8 28 หลักสี ่ 5 3 

บางรัก 1 9 ห้วยขวาง 7 1 

รวมทุกส านักงานเขต 296 957 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ที่มา : แหล่งข้อมูล ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร อ้างใน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร (2563) สถิติ 2562 กรุงเทพมหานคร น. 138-139 
 
 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ/งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ งบประมาณที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ าจะเป็นงบประมาณแผนงานจัดการ
คุณภาพน้ าของส านักการระบายน้ า 
 
ตารางที่ 10.16 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ า และ
งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมด (พ.ศ. 2555-2564) 

ปี 
งบประมาณแผนงานจดัการคณุภาพน้ า
ของส านักการระบายน้ า (หน่วย : บาท) 

งบประมาณรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร (หน่วย : บาท) 

2555 703,575,100 55,000,000,000 

2556 1,185,686,100 60,000,000,000 

2557 1,459,776,647 65,000,000,000 

2557 เพิ่มเติม - 5,000,000,000 

2558 894,681,456 65,000,000,000 

2559 1,179,496,674 70,000,000,000 

2560 880,196,700 75,058,404,500 

2560 เพิ่มเติม - 2,654,512,000 

2561 1,228,754,800 78,500,000,000 

2562 1,216,270,141 80,000,000,000 

2563 2,910,472,945 83,000,000,000 
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ปี 
งบประมาณแผนงานจดัการคณุภาพน้ า
ของส านักการระบายน้ า (หน่วย : บาท) 

งบประมาณรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร (หน่วย : บาท) 

2563 เพิ่มเติม - 140,600,000 

2563 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) - 2,570,061,601 

2564 1,124,954,598 75,500,000,000 

ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และ ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ 
 
10.5 คุณภาพอากาศ 

ส านักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงใน
กรุงเทพมหานครด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ รถตรวจวัด
คุณภาพอากาศและเสียง ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครสามารถพิจารณาได้จากค่าฝุ่น เช่น ค่าฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM10) และค่าฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยฝุ่น PM10 จะมีค่ามาตรฐานอยู่ที่ไม่เกิน 
120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรในกรณีของฝุ่น PM2.5 โดยปี 2562 
จะพบว่ากรุงเทพมหานครมีฝุ่น PM10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่น PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกินค่า
มาตรฐานอยู่หลายจุด (ดูตัวอย่างในตารางด้านล่าง) อันที่จริงแล้ว ปัญหาค่าฝุ่นเกินมาตรฐานยังเป็นปัญหาที่
วนเวียนรบกวนชาวกรุงเทพมหานครอยู่ทุกปี (เช่นข่าว ประชาชาติธุรกิจ, 2561, 24 มกราคม;  
เวิร์คพอยท์ทูเดย์, 2561, 28 ธันวาคม; ไทยพีบีเอส, 2562, 16 ธันวาคม; ไทยพีบีเอส, 2563, 13 ธันวาคม) 
 
ตารางที่ 10.17 ค่าฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร) บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2562 

เดือน 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

แขวงหิรัญรูจ ี
เขตธนบุร ี

แขวงบางนา 
เขตบางนา 

แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป ิ

แขวงดินแดง 
เขตดินแดง 

แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา 

แขวงพญาไท 
เขตพญาไท 

แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

มกราคม 44.00 106.00 33.00 129.00 29.00 124.00 - - 76.00 127.00 34.00 102.00 36.00 126.00 

กุมภาพันธ ์ 28.00 83.00 18.00 75.00 18.00 73.00 - - 39.00 31.00 17.00 71.00 25.00 80.00 

มีนาคม 34.00 66.00 22.00 52.00 21.00 49.00 - - 43.00 76.00 22.00 45.00 31.00 55.00 

เมษายน 26.00 57.00 14.00 50.00 13.00 43.00 - - 31.00 67.00 15.00 48.00 21.00 54.00 

พฤษภาคม 27.00 66.00 13.00 67.00 11.00 60.00 - - - - 17.00 59.00 22.00 73.00 

มิถุนายน 21.00 42.00 15.00 36.00 15.00 34.00 - - 51.00 74.00 12.00 28.00 22.00 40.00 
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เดือน 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

แขวงหิรัญรูจ ี
เขตธนบุร ี

แขวงบางนา 
เขตบางนา 

แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป ิ

แขวงดินแดง 
เขตดินแดง 

แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา 

แขวงพญาไท 
เขตพญาไท 

แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

กรกฎาคม 14.00 41.00 14.00 48.00 12.00 38.00 14.00 29.00 35.00 78.00 14.00 31.00 19.00 48.00 

สิงหาคม 16.00 30.00 11.00 34.00 11.00 26.00 20.00 43.00 34.00 49.00 16.00 28.00 19.00 36.00 

กันยายน 15.00 84.00 17.00 91.00 11.00 82.00 20.00 113.00 35.00 123.00 16.00 81.00 22.00 97.00 

ตุลาคม 29.00 88.00 28.00 90.00 22.00 70.00 33.00 93.00 32.00 94.00 23.00 65.00 32.00 84.00 

พฤศจิกายน 32.00 84.00 26.00 79.00 23.00 79.00 30.00 79.00 32.00 92.00 27.00 66.00 32.00 83.00 

ธันวาคม 43.00 109.00 36.00 81.00 30.00 81.00 35.00 84.00 40.00 87.00 26.00 74.00 37.00 87.00 

ค่ามาตรฐาน (std.) 120 

แหล่งข้อมูล : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ อ้างใน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร (2563) สถิติ 2562 กรุงเทพมหานคร น. 140-146 
 
ตารางที่ 10.18 ค่าฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร) บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2562 

เดือน 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

แขวงหิรัญรูจ ี
เขตธนบุร ี

แขวงบางนา 
เขตบางนา 

แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป ิ

แขวงดินแดง 
เขตดินแดง 

แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา 

แขวงพญาไท 
เขตพญาไท 

แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

มกราคม - - 15.00 79.00 20.00 84.00 21.00 81.00 - - 23.00 70.00 23.00 94.00 

กุมภาพันธ ์ - - 5.00 45.00 12.00 44.00 13.00 52.00 - - 7.00 50.00 13.00 59.00 

มีนาคม - - 11.00 33.00 13.00 33.00 16.00 36.00 - - 11.00 32.00 18.00 38.00 

เมษายน - - 6.00 30.00 8.00 28.00 10.00 29.00 - - 8.00 30.00 14.00 32.00 

พฤษภาคม - - 5.00 33.00 6.00 32.00 10.00 32.00 - - 7.00 32.00 11.00 37.00 

มิถุนายน - - 7.00 23.00 7.00 19.00 9.00 19.00 - - 5.00 17.00 9.00 26.00 

กรกฎาคม - - 6.00 24.00 6.00 19.00 7.00 21.00 - - 5.00 16.00 8.00 25.00 

สิงหาคม 5.00 11.00 4.00 16.00 6.00 17.00 8.00 17.00 5.00 13.00 8.00 18.00 7.00 19.00 

กันยายน 6.00 58.00 4.00 61.00 4.00 61.00 11.00 64.00 7.00 59.00 7.00 59.00 9.00 73.00 

ตุลาคม 16.00 47.00 15.00 52.00 13.00 47.00 16.00 46.00 13.00 45.00 13.00 43.00 17.00 51.00 

พฤศจิกายน 15.00 41.00 12.00 51.00 14.00 53.00 13.00 47.00 12.00 48.00 13.00 43.00 17.00 49.00 
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เดือน 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

แขวงหิรัญรูจ ี
เขตธนบุร ี

แขวงบางนา 
เขตบางนา 

แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป ิ

แขวงดินแดง 
เขตดินแดง 

แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา 

แขวงพญาไท 
เขตพญาไท 

แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ธันวาคม 19.00 68.00 17.00 52.00 14.00 39.00 17.00 54.00 18.00 48.00 13.00 51.00 19.00 56.00 

ค่ามาตรฐาน (std.) 50 

แหล่งข้อมูล : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ อ้างใน ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร (2563) สถิติ 2562 กรุงเทพมหานคร น. 140-146 

 
 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ/งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณนั้นมีงบประมาณเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศอยู่ โดยอยู่ในงบประมาณของ
งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ซึ่งอยู่ในแผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ของส านักสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ในบางปีงบประมาณจะมีงบประมาณโครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็ก
และแบบเคลื่อนที ่ในแผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อมของส านักสิ่งแวดล้อมด้วย 
 
ตารางที่ 10.19 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ และ
งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมด (พ.ศ. 2555-2564) 

ปี 

งบประมาณส านักสิ่งแวดล้อม 
เฉพาะงานจัดการคุณภาพ

อากาศและเสียง (หน่วย : บาท) 

งบประมาณอื่น ๆ ของส านัก
สิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการคุณภาพอากาศ* 

(หน่วย : บาท) 

งบประมาณรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร (หน่วย : 

บาท) 

2555 57,727,300 - 55,000,000,000 

2556 65,438,600 - 60,000,000,000 

2557 53,387,900 79,800,000 65,000,000,000 

2557 เพิ่มเติม - - 5,000,000,000 

2558 40,417,100 - 65,000,000,000 

2559 20,633,900 315,200,000 70,000,000,000 

2560 33,178,300 - 75,058,404,500 

2560 เพิ่มเติม - - 2,654,512,000 

2561 106,116,000 - 78,500,000,000 

2562 67,437,748 - 80,000,000,000 

2563 66,695,450 - 83,000,000,000 
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ปี 

งบประมาณส านักสิ่งแวดล้อม 
เฉพาะงานจัดการคุณภาพ

อากาศและเสียง (หน่วย : บาท) 

งบประมาณอื่น ๆ ของส านัก
สิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการคุณภาพอากาศ* 

(หน่วย : บาท) 

งบประมาณรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร (หน่วย : 

บาท) 

2563 เพิ่มเติม - - 140,600,000 

2563 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 44,370,000 - 2,570,061,601 

2564 87,258,110 - 75,500,000,000 

*โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่ ในแผนงานพัฒนาสภาวะ
สิ่งแวดล้อมของส านักสิ่งแวดล้อม 
ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และ ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ 
 

จากข้อมูลที่ได้น าเสนอ จะพบข้อน่าสังเกตในเรื่องนี้คือ นอกจากมีการจัดงบประมาณรายจ่ายจ านวน
น้อยแล้ว ส านักสิ่งแวดล้อมยังไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศจากฝุ่นขนาดเล็ก นอกจากการ
จัดหาและติดตั้งเครื่อง ตรวจวัดคุณภาพอากาศจ านวนหนึ่ง หรือการฉีดพ่นน้ าในบริเวณที่มีค่าฝุ่นสูงเพ่ือ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งคราวเท่านั้น และถ้าพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2556-2575) จะพบว่ามีการทบทวนและปรับตัวชี้วัดในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศด้วย 

เดิมแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ในประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มหานคร
ปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ ได้ก าหนดตัวชี้วัดในเรื่องคุณภาพอากาศ เช่น  

1. ร้อยละของค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ท่ีจุดตรวจวัด
พื้นที่ท่ัวไป โดย 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100  

2. ร้อยละของค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ท่ีจุดตรวจวัดริม
เส้นทางจราจร โดย 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 98 และระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2571-2575) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 98  

3. ร้อยละของค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดย 5 ปีแรก 
(พ.ศ. 2556-2560) เป็นปีฐาน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 5 ของปีฐาน ระยะ 15 
ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 10 ของปีฐาน และระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2571-2575) มีค่า
เป้าหมายลดลงร้อยละ 15 ของปีฐาน  

4. ร้อยละของจ านวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับ
จ านวนข้อมูลท้ังหมด) โดยในระยะ 10 ปี มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100 ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีค่า
เป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100 และระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2571-2575) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100  

5. ร้อยละของจ านวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ท่ีจุดตรวจวัดริมเส้นทางจราจร โดย 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) เป็นปีฐาน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-
2565) มีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 5 ของปีฐาน ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 10 
ของปีฐาน และระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2571-2575) มีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 15 ของปีฐาน  

6. ร้อยละของค่าเฉลี่ยรายปีของเบนซินในแต่ละจุดตรวจวัดมีค่าลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
โดย 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) เป็นปีฐาน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 5 ของปี
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ฐาน ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 10 ของปีฐาน และระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2571-
2575) มีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 15 ของปีฐาน 

ถ้าหากลงไปดูใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ จะมีเป้าประสงค์ท่ี 1.1.3 กรุงเทพมหานครมี
คุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งก าหนดตัวชี้วัด (เฉพาะท่ีเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ) คือ ร้อยละ
ของจ านวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด โดยให้แต่ละระยะ คือ ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) ระยะ 
10 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2571-2575) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ส่วนกลยุทธ์มี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.1.3.1 เฝ้าระวังปริมาณมลพิษในอากาศและระดับเสียงให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละของจ านวนข้อมูลคุณภาพอากาศท่ีมีการตรวจวัด โดยให้แต่
ละระยะ คือ ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
และระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2571-2575) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และ 1.1.3.2 ระดับเสียงให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ (เฉพาะท่ีเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ) คือ ร้อยละของยานพาหนะท่ีปล่อยมลพิษ
ทางอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับยานพาหนะท่ีรับการตรวจวัดท้ังหมด โดย 5 ปีแรก (พ.ศ. 
2556-2560) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 77 ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2571-2575) มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ส่วนมาตรการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) 
ได้แก่ 1. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษทางอากาศ 2. การ
ก ากับ ดูแล ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอย่างสม่ าเสมอ แบ่งเป็น 2.1 กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) ให้ 1) มีระบบการต่อทะเบียนรถ โดยน ามาตรฐานการปล่อยมลพิษมาควบคุมอย่างเคร่งครัด 
และ 2) ลดจ านวนยานพาหนะท่ีปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน 2.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ให้ 
1) มีเครื่องมือตรวจวัด PM2.5 ในบรรยากาศ รวมทั้งมีข้อมูลเบนซิน (Benzene: VOCs) และไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) บริเวณริมเส้นทางจราจร 2) มีเครื่องมือตรวจวัดค่าทางอุตุนิยมวิทยา รองรับการวิเคราะห์ PM2.5 3) จัดจ้าง
วิเคราะห์องค์ประกอบของPM2.5 4) ส่งเสริมยานพาหนะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5) การควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดไม่เคลื่อนท่ี เช่น การเผาในท่ีโล่ง การเผาขยะฯ และ 6) การควบคุมแหล่งก าเนิดทุติยภูมิของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 เช่น NO2 เบนซิน (VOCs) 3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และ Model เพื่อการจัดการ
มลพิษทางอากาศ แบ่งเป็น 3.1 การจัดท ารายงานการปล่อยมลพิษทางอากาศ ภาคการจราจรและขนส่ง 
(Inventory report: transport sector) และ 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและการกระจายตัวของมลพิษด้วย Air 
Simulation model เพื่อการวางแผนการจัดการมลพิษอากาศ 4. โครงการจัดท าฐานข้อมูลโครงการประเภทท่ีพัก
อาศัยท่ีได้จัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
การจัดการมลพิษทางอากาศ แบ่งเป็น 5.1 การจัดท ารายงานการปล่อยมลพิษทางอากาศ ( Inventory report) 
และ 5.2 การจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM2.5 และ O3 6. โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
ตรวจสอบและควบคุม การด าเนินการโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ต้ังแต่ พ.ศ. 2561 ทุก ๆ 3 ปี) 
7. โครงการส่งเสริมจิตส านึกด้านมลพิษทางอากาศ แบ่งเป็น 7.1 สร้างและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
สถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน รวมท้ังเผยแพร่ข่าวสาร มาตรการ และกิจกรรม ด้าน
การควบคุมและจัดการคุณภาพอากาศในพื้นท่ีกรุงเทพมหานค 7.2 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลคุณภาพอากาศ
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในรูปแบบการกระจายตัวของมลพิษ (Air simulation model) ผ่านศูนย์ข้อมูลฯ และ
ระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศ และ 7.3 จัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีด้านอากาศอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ในด้านมหานคร
ปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ ดูที่เป้าหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะ
มีการแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าประสงค์และมาตรการที่จะด าเนินการระหว่าง พ.ศ. 2561-2565 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.1 ลดจ านวนยานพาหนะที่ปล่อยควันด าเกินมาตรฐาน โดยเห็นว่า
ปัจจุบันยังคงจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการควบคุมอัตราการระบายสารมลพิษออกสู่บรรยากาศจากปริมาณ
รถยนต์ที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่วนในปี 2565 ต้องการให้รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งในกรุงเทพฯ ต้องไม่มี
ควันด าให้เห็นด้วยตาเปล่า และรถเมล์ในความรับผิดชอบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีแผนการที่จะ
จัดซื้อรถเมล์โดยสารใหม่ ส่วนมาตรการในเป้าประสงค์ คือ 1) เพ่ิมปริมาณการร่วมตรวจสอบตรวจจับรถยนต์
ควันด า (ป ี2561 ร้อยละ 5 ปี 2562 ร้อยละ 10 ปี 2563 ร้อยละ 15 ปี 2564 ร้อยละ 20 และปี 2565 ร้อยละ 
25) และ 2) ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจับปรับเมื่อพบการกระท าผิด (ปี 2561 ร้อยละ 5 ปี 
2562 ร้อยละ 10 ปี 2563 ร้อยละ 15 ปี 2564 ร้อยละ 20 และปี 2565 ร้อยละ 25) ส่วนตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานหลัก คือ ร้อยละของจ านวนยานพาหนะที่ปล่อยควันด าเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน โดย
ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 77.74 ส่วนปี 2565 ลดลงร้อยละ 5 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.2 ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ซึ่ง
ต้องการให้กรุงเทพมหานครปี 2565 จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศบริเวณถนนสายหลักในเขตเมืองชั้นใน 
มีการแสดงเตือนระดับของคุณภาพอากาศในแต่ละจุด ส่วนมาตรการในเป้าประสงค์ คือ 1) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ (ช่วงปีที่ด าเนินการ คือ ปี 2561 และ 2562) 2) เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล (ช่วงปีที่ด าเนินการ คือ ปี 2562 และ 2564) และ 3) 
ก ากับ ดูแล ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอย่างสม่ าเสมอ (ช่วงปีที่ด าเนินการ คือ ตั้งแต่ปี 2561-
2565) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.3 กิจกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีการควบคุมฝุ่น มีมาตรการ
ในเป้าประสงค์ คือ 1) โครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมฝุ่นตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองระหว่างก่อสร้าง
เบื้องต้นให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม (ปริมาณร้อยละ 100 ตั้งแต่ปี 2561-
2565) 2) โครงการก่อสร้างที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช านาญการได้รับการตรวจสอบและ
ควบคุมการด าเนินโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน EIA ทั้งก่อน ระหว่างและหลังด าเนินโครงการอย่างเคร่งครัด
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ปริมาณร้อยละ 100 ตั้งแต่ปี 
2561-2565) และ 3) ส านักงานเขตและส านักการโยธาท าการจัดเก็บและรายงานสถิติความก้าวหน้างาน
ก่อสร้าง (ปี 2561 ปริมาณร้อยละ 20 และปี 2562-2565 ปริมาณร้อยละ 100) 

ส่วนโครงการลงทุนที่ส าคัญตามแผน คือ 1) โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ (เพ่ิมพารามิเตอร์) ในสถานีตรวจวัดบริเวณส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เขตดินแดง เขตพระ
โขนง ปีที่จะด าเนินการ คือ ปี 2561 และ 2) โครงการจัดหาจอแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ ปีที่จะด าเนินการ 
คือ ปี 2562 และปี 2564 

การด าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มีข้อจ ากัดในการติดตาม
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ โดยพบว่า มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) กับภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร อีกท้ังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ท่ีก าหนดบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) จึงมีการศึกษา ทบทวน 
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และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ซึ่งอยู่ในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565)) โดยการร่วมกัน
ระหว่างสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

ในการปรับลดตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ท่ีจัดท าโดยส านักงาน
ศูนย์วิจัย และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562) ได้มีการปรับชื่อเป้าประสงค์ ปรับตัวชี้วัด และ
ปรับกลยุทธ์ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศด้วย โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มหานครปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ ได้มีการปรับชื่อเป้าประสงค์ 1.1.3 จาก “กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละออง
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” เป็น “กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” อีกท้ังมีการเพิ่มตัวชี้วัด
หลักจาก 3 ตัวชี้วัดเป็น 7 ตัวชี้วัด โดยมีการปรับกลยุทธ์เป็น 3 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ 1.1.3.1 ลดจ านวนยานพาหนะท่ีปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน ตัวชี้วัด คือ 1. 
พาหนะท่ีปล่อยควันด าเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (ร้อยละ) โดยปี 2561-2565 มีค่าเป้าหมายลดลง
ร้อยละ 5 ปี 2556-2570 มีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 8 และปี 2571-2575 มีค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 10 

กลยุทธ์  1.1.3.2 ระบบการบริ หารจัดการข้ อมู ลคุณภาพอากาศ ท่ีครอบคลุมพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด คือ 1. ร้อยละของคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แบ่งเป็น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซโอโซน (O3) ไม่
เกิน 70 ส่วนในพันล้านส่วน และค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดร์ออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้าน
ส่วน โดยปี 2561-2565 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 85 ปี 2556-2570 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 85 และปี 2571-
2575 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 90 และ 2. ความส าเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการคุณภาพอากาศในรูปแบบของ Web-Service (ร้อยละ) โดยปี 2561-2565 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อย
ละ 100 

กลยุทธ์ 1.1.3.3 การควบคุมฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด คือ 1. 
มีการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างตามมาตรฐานการควบคุมฝุ่นละอองระหว่างก่อสร้างตามกฎหมายควบคุม
อาคาร (ร้อยละ) โดยปี 2561-2565 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100 ปี 2556-2570 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 
100 และปี 2571-2575 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100 2. มีการตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 (ร้อยละ) โดยปี 2561-2565 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100 ปี 2556-2570 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100 
และปี 2571-2575 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100 และ 3. มีการรายงานสถิติความก้าวหน้างานก่อสร้าง (ร้อยละ) 
โดยปี 2561-2565 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100 ปี 2556-2570 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100 และปี 2571-
2575 มีค่าเป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 100 

จากหัวข้อท่ี 10.1-10.5 หากผู้วิจัยจะประมวลภาพรวมการพัฒนาเมืองในกรุงเทพมหานครท่ีน าเสนอใน
บทนี้ ในระดับของการต้ังข้อสังเกตจากข้อมูลท่ีประมวลมา (เนื่องจากงานวิจัยน้ีไม่ใช่การประเมินนโยบายและแผน
อย่างเป็นระบบ เป็นเพียงการส ารวจประเด็นเพื่อเปิดข้อมูลให้กับประชาชนได้รับรู้) จะพบประเด็นท้าทายใหญ่ใน
สามระดับ 

1. การขาดเจตจ านงร่วมและความพร้อมรับผิดทางการ เมือง ( political view and political 
accountability) การท่ีระบบบริหารกรุงเทพมหานครนับต้ังแต่ปี 2557 ภายหลังการมีรัฐประหารนั้นไม่มีสภาเขต 
และงดการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ท าให้กลไกการตรวจสอบการบริหารกรุงเทพมหานครไม่ท างาน 
และต่อมาเมื่อมีการปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกด้วย ยิ่งท าให้การตรวจสอบและพร้อมรับผิดของ
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กรุงเทพมหานครนั้นยุติลง ไม่มีระบบการตรวจสอบต่อค าอธิบายใด ๆ ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไปยัง
โครงการต่าง ๆ  

2. โดยภาพรวมแล้วการบริหารกรุงเทพมหานครยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยจากประชาชนถึงประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า และความสัมพันธ์กันระหว่างตัวงบประมาณกับผลลัพธ์ หลายปัญหาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
ปัญหาท้ังหมดท่ีได้ยกมานั้นเป็นปัญหาท่ีได้รับความสนใจและพยายามแก้ปัญหา แต่ไม่มีผลท่ีน่าพอใจในมุมมอง
ของประชาชน และงบประมาณก็เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี นอกจากนี้ยังขาดหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกกรุงเทพมหา
นครเองท่ีจะประเมินและตรวจสอบการบริหารงานของกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง 

3. การบริหารระดับเขตไม่ได้รับการตรวจสอบจากประชาชนโดยตรง ต้ังแต่เรื่องของการยกเลิกสภาเขต 
และการพยายามจัดต้ังองค์กรทางการเมืองใหม่ท่ีท างานภายใต้ผู้อ านวยการเขต มากกว่าการขยายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดับเขต และขยายบทบาทของสภาเขตท่ีสามารถตรวจสอบและร่วมใช้อ านาจกับผู้อ านวยการ
เขต กระบวนการคัดเลือกผู้อ านวนการเขตเองก็ไม่ได้มีระบบท่ีประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจและไม่สามารถร่วม
แสดงความเห็นในการตัดสินใจได้ 
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11. แนวโน้มการพัฒนาในกรุงเทพมหานคร 
แนวโน้มการพัฒนาในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการพัฒนาเมืองทั้งห้า (น้ าท่วม พ้ืนที่

สีเขียว ขยะมูลฝอย คุณภาพน้ า และคุณภาพอากาศ) อาจพิจารณาได้จากเอกสารส าคัญอย่างแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

เริ่มจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งในที่นี้จะพิจารณาจาก แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2556-2575) เนื่องจากเป็นเอกสารที่กรุงเทพมหานครก าลังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองไปจนถึง
ปี 2575 จึงท าให้เราเห็นแนวโน้มของการพัฒนากรุงเทพมหานครภายในอีก 10 กว่าปีข้างหน้าว่าจะเป็น
อย่างไร (ถ้านับจากปีปัจจุบันคือปี 2563 หรือภายใน 20 ปีข้างหน้า ถ้านับจากปี 2556 ซึ่งเป็นปีแรกของแผน) 
เอกสารนี้ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยต่าง ๆ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
กับประเด็นปัญหาห้าเรื่องนี้ด้วย ภายในประเด็นยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยของแผนฯ จะพูดถึง 
1) เป้าหมายภายในปี 2575 เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งท าให้เราเห็นเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครอยากไปให้ถึง 2) 
ตัวชี้วัดที่แบ่งการพิจารณาเป็น 4 ระยะ คือ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ระยะ 
15 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2571-2575) ซึ่งท าให้เราเห็นแนวโน้มที่กรุงเทพมหานคร
อยากจะเป็นภายในช่วงระยะต่าง ๆ และ 3) โครงการส าคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งท าให้เราเห็น
โครงการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้เกิดขึ้นส าเร็จภายใน 20 ปีนี้ เพ่ือให้เป้าหมายที่แผนฯ ตั้งไว้เป็นจริงและ
ท าตามตัวชี้วัดที่แผนฯ ตั้งไว้ได้ 

เอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่หัวข้อนี้ท าการส ารวจคือ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากเป็นข้อบัญญัติงบประมาณฉบับล่าสุดที่ก าลังบังคับใช้ อีกทั้งภายใน
เอกสารมีการกล่าวถึงโครงการต่าง ๆ และการใช้งบประมาณท่ีกินเวลาคาบเกี่ยวในช่วงปีงบประมาณ 2564 (1 
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จึงท าให้เราเห็นแนวโน้มการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 ว่ามีโครงการ
ใดที่มีการด าเนินการ 

 
11.1 แนวโน้มการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)4 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มีประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มหานครกะทัดรัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
มหานครประชาธิปไตย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ 

ประเด็นปัญหาการพัฒนาเมืองทั้งห้าประเด็นเป็นประเด็นปัญหาที่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ให้ความส าคัญ โดยประเด็นปัญหาเรื่องน้ าท่วมมีการพูดถึงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
มหานครปลอดภัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.4 ปลอดภัยพิบัติ) ประเด็นปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย คุณภาพน้ า 
และคุณภาพอากาศ มีการพูดถึงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 
ปลอดมลพิษ) ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องพ้ืนที่สีเขียวมีการพูดถึงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย (ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.2 พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่สีเขียวกระจายทุกพ้ืนที่) 

 

                                           
4 สรุปจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
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น้ าท่วมในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.4 ปลอดภัยพิบัติ (ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานคร
ปลอดภัย) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.4 ปลอดภัยพิบัติ ก าหนดเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 เมืองกรุงเทพฯ 
คือร้อยละ 90 ของพ้ืนที่กรุงเทพฯ สามารถระบายน้ าฝนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 นาทีหลังฝนตก และเมือง
กรุงเทพฯ ปลอดภัยจากน้ าหลากทุกพ้ืนที่ 
 

ตัวชี้วัด (ที่เกี่ยวข้อง) 
5 ปีแรก  

(พ.ศ. 2556 - 
2560) 

ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2571 - 2575) 

1. ความยาวแนวป้องกันน้ าท่วมริม
แม่น้ าเจ้าพระยาที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม (กม.) 

1.000 กม. 1.500 กม. 1.500 กม. - 

2. ความยาวแนวป้องกันน้ าท่วม
ตามแนวคลองบางกอกน้อยและ
คลองมหาสวัสดิ์ที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม (กม.) 

0.500 กม. 0.200 กม. - - 

3. ความยาวคันป้องกันน้ าท่วม
พื้นที่ด้านตะวันออกภายในคันกั้น
น้ าพระราชด าริที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม (กม.) 

1.500 กม. 4.000 กม. - - 

4. ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในถนนสายหลัก (นาที) 
(กรณีฝนไม่เกิน 100 มม. ต่อชม.) 

120 นาที 110 นาที 100 นาที 90 นาที 

5. ความยาวของแนวก่อสร้างเขื่อน 
ค.ส.ล. ท่ีสร้างเพิ่มขึ้น (กม.) 

158.800 กม. 317.600 กม. 476.400 กม. 571.674 กม. 

6. ความยาวของคลองที่ขุดลอก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
และกักเก็บน้ า (กม.) 

158.800 กม. 317.600 กม. 476.400 กม. 571.674 กม. 

7. จ านวนคลองหลักท่ีมีการบริหาร
จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ า (คลอง) 

0 คลอง 10 คลอง 32 คลอง 64 คลอง 

8. จ านวนคลองหลักที่ได้รับการ
ปั ก แ น ว เ ข ต ที่ ดิ น เ ข ต ค ล อ ง
สาธารณะแล้วเสร็จ (คลอง) 

0 คลอง 10 คลอง 32 คลอง 64 คลอง 

9. จ านวนเขตที่มีความพร้อมของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
และระบบพยากรณ์ที่ได้เช่ือมต่อ

20 เขต 50 เขต - - 
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ตัวชี้วัด (ที่เกี่ยวข้อง) 
5 ปีแรก  

(พ.ศ. 2556 - 
2560) 

ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2571 - 2575) 

กับระบบหลัก (เขต) 

 
 โครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ได้แก่ 1. ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่ 2. จัดสร้าง 
ปรับปรุง เสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ าท่วมริมแม่น้ าเจ้าพระยา 3. ปรับปรุงคลองสายหลักฯ 4. ปรับปรุง
ท่อระบายน้ าในถนนสายหลัก ฯ 5. จัดหาและก่อสร้างแก้มลิง 
 

ขยะมูลฝอย คุณภาพน้ า และคุณภาพอากาศในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ (ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ ก าหนดเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 กรุงเทพฯ จะ
บรรลุผลการท าให้น้ าเสียจากทุกครัวเรือนได้รับการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ขยะมูลฝอย
ทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ และพลเมืองกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่อาศัยในเมือง
กรุงเทพฯ มีโอกาสได้สูดอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 200 วันต่อปี 
 

ตัวชี้วดั 
5 ปีแรก  

(2556 - 2560) 
ระยะ 10 ปี 

(2561 - 2565) 
ระยะ 15 ปี 

(2566 - 2570) 
ระยะ 20 ปี 

(2571 - 2575) 

คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ 

1.  ร้อยละของปริมาณน้ า เสีย
ชุมชนที่ได้รับการบ าบัด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
55 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

2. จ านวนจุดตรวจวัดน้ าคลองมี
ค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายน้ า (DO) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 2.0 มิลลิกรัม 
/ ลิตร 

ไม่น้อยกว่า 60 จุด ไม่น้อยกว่า 65 จุด ไม่น้อยกว่า 70 จุด ไม่น้อยกว่า 80 จุด 

3. จ านวนจุดตรวจวัดที่น้ าคลองมี
ค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายน้ า (DO) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

ไม่น้อยกว่า 40 จุด ไม่น้อยกว่า 45 จุด ไม่น้อยกว่า 50 จุด ไม่น้อยกว่า 60 จุด 

การจัดการมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

1. ร้อยละของมูลฝอยท่ีสามารถน า
กลับมาไปใช้ประโยชน์เพิ่มต้น 

ปีฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 

คุณภาพอากาศและเสียง 
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ตัวชี้วดั 
5 ปีแรก  

(2556 - 2560) 
ระยะ 10 ปี 

(2561 - 2565) 
ระยะ 15 ปี 

(2566 - 2570) 
ระยะ 20 ปี 

(2571 - 2575) 

1. ร้อยละของค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
ของฝุ่นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) ที่จุดตรวจวัดพ้ืนท่ีทั่วไป 

100 - - - 

2. ร้อยละของค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง
ของฝุ่นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) ที่จุดตรวจริมเส้นทาง
จราจร 

ไม่น้อยกว่า 95 ไม่น้อยกว่า 95 ไม่น้อยกว่า 98 ไม่น้อยกว่า 98 

3. ร้อยละของค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง
ของฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) 

ปีฐาน ลดลง ร้อยละ 5 
ของปีฐาน 

ลดลง ร้อยละ 10 
ของปีฐาน 

ลดลง ร้อยละ 15 
ของปีฐาน 

4 .  ร้ อยละของจ านวนข้ อมู ล
ค่าเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ก๊าซโอโซน (O3) 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับ
จ านวนข้อมูลทั้งหมด) 

- ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

5 .  ร้ อยละของจ านวนข้ อมู ล
ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์  (NO2) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่จุดตรวจวัดริมเส้นทาง
จราจร 

ปีฐาน ลดลง ร้อยละ 5 
ของปีฐาน 

ลดลง ร้อยละ 10 
ของปีฐาน 

ลดลง ร้อยละ 15 
ของปีฐาน 

6. ร้อยละของค่าเฉลี่ยรายปีของ
เบนซินในแต่ละจุดตรวจวัดมีค่า
ลดลง จนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ปีฐาน ลดลง ร้อยละ 5 
ของปีฐาน 

ลดลง ร้อยละ 10 
ของปีฐาน 

ลดลง ร้อยละ 15 
ของปีฐาน 

7. ร้อยละของแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางเสียงท่ีได้รับการควบคุม 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 ร้อยละ 50 

 
โครงการส าคัญ ได้แก่ 1. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้น้ าและร่วมกันดูแล

รักษาทรัพยากรน้ า (การจัดกิจกรรมรายเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี) 2. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาค
ชุมชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 3. ส ารวจทัศนคติความต้องการและแนวทางการจัดการแหล่งน้ า
ธรรมชาติของประชาชนบริเวณชุมชนที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ 4. โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคู คลอง แม่น้ าในเชิงการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับน้ าได้อย่างมีความสุข 5. 
โครงการสร้างความตระหนักและความส าคัญของแหล่งน้ าธรรมชาติในทุกเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 6. 
โครงการปลูกฝังและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชน ในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 7. โครงการติดตามตรวจสอบและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่เสื่อมโทรม (เป็นรายกรณี) 8. 
โครงการพัฒนาและก าหนดรูปแบบการจัดการมูลฝอยครบวงจรทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และยาว 9. โครงการ
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ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดคัดแยกและจัดการมูลฝอย ตามหลักการจัดการทรัพยากรด้วยหลัก 3Rs 10. 
โครงการธนาคารขยะ/ร้านรับซื้อขยะ (ภาครัฐหรือชุมชนจัดตั้งและบริหารจัดการเอง) 11. โครงการส่งเสริม
และร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจัดการมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด 12. โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เกษตรกรรม 13. โครงการสร้างความตระหนักและจิตส านึก  ในการลดการ
เกิดมูลฝอยและทิ้งขยะให้ถูกที่ ในทุกเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 14. โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
กลุ่มเป้าหมาย 15. โครงการเพ่ิมจุดทิ้งของเสียอันตราย ที่มีความปลอดภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
16. โครงการคัดแยกมูลฝอยในสถานที่พักอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ 17. โครงการ
รณรงค์การใช้ซ้ า (reuse) และ 18. โครงการ “ตาวิเศษ รุ่นเยาว์ รักษาสิ่งแวดล้อม” ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 
พื้นที่สีเขียวในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.2 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทุกพื้นที่ (ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.2 พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่สีเขียวกระจายทุกพ้ืนที่ ก าหนดเป้าหมายภายใน 

พ.ศ. 2575 คือ เมืองกรุงเทพฯ ต้องมีพ้ืนที่สีเขียว และแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร
ต่อประชากรหนึ่งคน และเมืองกรุงเทพฯ มีพ้ืนที่สีเขียวกระจายครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ 
 

ตัวชี้วัด 
5 ปีแรก  

(พ.ศ. 2556 - 
2560) 

ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2571 - 2575) 

1. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่
ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 13 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 19 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 23 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 28 

2. ร้อยละของประชาชนที่สามารถ
เข้าถึงพื้นที่สาธารณะหลักได้ใน
ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 45 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

 
โครงการส าคัญ ได้แก่ 1. โครงการส ารวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่ที่ใช้สร้างเป็นพื้นที่สี

เขียว 2. โครงการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียว 3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ว่างให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวใน
สวนหย่อม/รูปแบบสวนสาธารณะ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ว่างเปล่าในชุมชนให้เป็นสวนหย่อม
ขนาดเล็กหรือสวนหมู่บ้าน และ 2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริจาคจากประชาชนในชุมชนเป็นสวนหย่อมหรือสวน
หมู่บ้าน 4. โครงการอนุรักษ์และคุ้มครองพ้ืนที่สีเขียวในสวนป่าของประชาชน/รูปแบบสวนผลไม้ 5. โครงการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธุ์ไม้และระบบนิเวศในสวนสาธารณะ 6. โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธุ์ไม้และความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่เมือง 7. โครงการคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวในเขตพ้ืนที่เมือง 8. โครงการ
ออกแบบและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ต้องมีพ้ืนที่สีเขียว 9. โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาด
ใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานคร (Big tree) 10. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ในพ้ืนที่ 11. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 12. โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนแนวตั้ง ทั้งภายในและภายนอกอาคารสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงแรม 
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ส านักงาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 13. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐเอกชน และ
ชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะอย่างถาวร 14. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ
สนับสนุนรูปแบบสวนหย่อมในแต่ละชุมชน และบริหารจัดการโดยชุมชน 
 
11.2 โครงการต่าง ๆ ในข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ส่วนนี้ท าการส ารวจงานและโครงการต่าง ๆ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดหมวดหมู่โครงการออกตามประเด็นปัญหาการพัฒนา คือ การระบาย
น้ าและน้ าท่วม พ้ืนที่สีเขียว (การพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม) ขยะมูลฝอย (การรักษาความสะอาด) คุณภาพน้ า 
และคุณภาพอากาศ โดยแสดงออกเป็นรูปแบบตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 11.1 รายการในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการระบายน้ าและน้ าท่วม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน ชื่อแผนงาน รายละเอียด งบประมาณ 

ส านักการระบายน้ า พัฒนาระบบระบายน้ า 1. งานพัฒนาระบบระบายน้ า 376,386,900 

2. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าด้านใต้
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้าง
สถานีสูบน้ าและเขื่อน ค.ส.ล.คลองระหาญ) 

93,943,087 

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าจากบึง
หนองบอนลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา 

1,105,300,000 

4. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าจากบึง
หนองบอนลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา 

5,970,000 

5. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและประตู
ระบายน้ าคลองหลุมไผ่ตอนคลองลาดพร้าว 

81,790,000 

6. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ 93,000,000 

7. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าคลอง
เปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา 

5,760,000 

8. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าคลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบั ว ลงสู่ แม่น้ า
เจ้าพระยา 

480,000 
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หน่วยงาน ชื่อแผนงาน รายละเอียด งบประมาณ 

9. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าคลองทวี
วัฒนาบริเวณคอขวด 

11,121,000 

10 . โครงการจ้ างที่ ป รึกษาควบคุมการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า
คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

1,000,000 

11. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าคลอง
แสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ าคลองแสนแสบ
และคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 
130 

9,505,640 

12 . โครงการจ้ างที่ ป รึกษาควบคุมการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า
คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ าคลอง
แสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอย
ลาดพร้าว 130 

1,117,400 

13. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ าเพ่ือรองรับ
การพัฒนาพ้ืนที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุน
เทียน 

35,000,000 

14. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ าเสรีไทย
ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ (คร้ังที่ 2) 

1,000,000 

15. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าและ
ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบาง
ชัน (คร้ังที่ 2) 

1,000,000 

16. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าคลอง
หลุมไผ่-คลองโคกคราม (คร้ังที่ 2) 

1,000,000 

17. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ าใต้ถนน
พระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้
คลองบางซื่อ 

5,820,000 

18 . โครงการจ้ างที่ ป รึกษาควบคุมการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ าใต้ถนน
พระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้
คลองบางซื่อ 

40,000 
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19. งานสารสนเทศระบายน้ า 204,296,800 

20. โครงการจัดท าและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการน้ าเชิงรุก 

50,000,000 

จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 1. งานเคร่ืองจักรกล 267,664,436 

2. งานระบบควบคุมน้ า 776,153,500 

3. โครงการเดินระบบบ ารุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงค์ระบายน้ าจากบึงมักกะสันลงสู่
แม่น้ าเจ้าพระยา (ระยะที่ 2) 

51,105,752 

4. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ าคลองบางนางจีน 

10,490,000 

5. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ าคลองจิก 

40,000,000 

6. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ าคลองจิต 

39,900,000 

7. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ าคลองบ้านหลาย 

48,000,000 

8. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ าคลองเตย 

50,000,000 

9. โครงการเดินระบบบ ารุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงค์ระบายน้ าจากบึงมักกะสันลงสู่
แม่น้ าเจ้าพระยา (ระยะที่ 3) 

56,000,000 

10. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าคลองวัด
หลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก 

72,000 

11. งานระบบท่อระบายน้ า 719,859,300 

12. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าในแนว
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
(โครงการใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 
ถึงซอยระนอง 1 

372,000 
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13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าในแนว
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
(โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 
ถึงสนามบินดอนเมือง 

189,000 

14. งานระบบคลอง 415,979,900 

15. โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองน้ า
แก้วจากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว 

45,000,000 

16. โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. และสถานี
สูบน้ าคลองมหาศรจากบริเวณคลองบางไผ่ถึง
บริเวณคลองภาษีเจริญ 

210,000,000 

17. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.
ส.ล. คลองโอ่งอ่างและคลองบางล าพูจาก
บริเวณสะพานด ารงสถิตถึงบริเวณป้อมพระ
สุเมร ุ

40,000,000 

18. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
เปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ
ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ 

124,377,600 

19. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
เปรมประชากร  ช่ ว งที่  2  จ ากสุ ด เ ขต
กรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจาก
หมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา 

6,750,000 

20. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
เปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภา
ถึงถนนแจ้งวัฒนะ 

13,000,000 

ส านักงานเขตพระนคร จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 8,236,100 

ส านักงานเขตป้อมปราบฯ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 5,379,100 

ส านักงานเขตสมัพันธวงศ์ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 5,718,900 

ส านักงานเขตบางรัก จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 5,791,000 

ส านักงานเขตปทมุวัน จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 5,890,800 

ส านักงานเขตยานนาวา จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 1. งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 9,482,700 
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2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองโบสถ์จากเขื่อนเดิมถึงปลาย
คลองโบสถ์ 

7,967,100 

ส านักงานเขตดุสติ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 9,467,700 

ส านักงานเขตพญาไท จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 16,082,100 

ส านักงานเขตห้วยขวาง จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 18,315,900 

ส านักงานเขตพระโขนง จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 1. งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 14,005,400 

2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองมอญจากคลองขวางล่างถึงสุด
ระยะที่ก าหนด 

6,190,000 

3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองขวางบนจากเขื่อนเดิมถึงสุด
ระยะที่ก าหนด 

8,550,000 

ส านักงานเขตบางกะป ิ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 17,033,400 

ส านักงานเขตบางเขน จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 33,213,400 

ส านักงานเขตมีนบุรี จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 38,727,900 

ส านักงานเขตลาดกระบัง จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 26,996,300 

ส านักงานเขตหนองจอก จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 16,524,300 

ส านักงานเขตธนบุรี จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 31,426,690 

ส านักงานเขตคลองสาน จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 9,238,200 

ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 1. งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 26,906,400 

2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองต้นไทร ซอยเพชรเกษม 7 

10,642,200 

ส านักงานเขตบางกอกน้อย จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 15,074,700 

ส านักงานเขตตลิง่ชัน จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 11,308,800 

ส านักงานเขตภาษีเจริญ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 17,431,900 

ส านักงานเขตหนองแขม จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 18,004,400 

ส านักงานเขตบางขุนเทียน จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 20,138,500 
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ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 14,795,900 

ส านักงานเขตดอนเมือง จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 13,272,400 

ส านักงานเขตจตุจักร จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 20,479,700 

ส านักงานเขตลาดพร้าว จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 17,585,200 

ส านักงานเขตบงึกุ่ม จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 17,038,900 

ส านักงานเขตสาทร จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 12,833,500 

ส านักงานเขตบางคอแหลม จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 1. งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 7,427,000 

2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองบางโคล่สาร จากถนนพระรามที่ 
3 ถึงจุดที่ก าหนดให้ 

37,646,500 

ส านักงานเขตบางซื่อ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 11,513,700 

ส านักงานเขตราชเทว ี จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 6,539,800 

ส านักงานเขตคลองเตย จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 8,775,400 

ส านักงานเขตประเวศ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 22,419,800 

ส านักงานเขตบางพลัด จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 27,085,500 

ส านักงานเขตจอมทอง จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 13,533,400 

ส านักงานเขตดินแดง จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 11,752,400 

ส านักงานเขตสวนหลวง จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 18,615,100 

ส านักงานเขตวัฒนา จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 9,693,000 

ส านักงานเขตบางแค จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 18,553,600 

ส านักงานเขตหลักสี ่ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 13,447,900 

ส านักงานเขตสายไหม จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 18,630,900 

ส านักงานเขตคันนายาว จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 17,619,300 

ส านักงานเขตสะพานสูง จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 22,989,500 

ส านักงานเขตวังทองหลาง จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 15,923,000 

ส านักงานเขตคลองสามวา จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 27,942,800 

ส านักงานเขตบางนา จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 7,867,700 
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ส านักงานเขตทวีวัฒนา จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 10,815,600 

ส านักงานเขตทุ่งครุ จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 12,935,400 

ส านักงานเขตบางบอน จัดการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม งานการระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 25,842,600 

ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ตารางท่ี 11.2 รายการในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน ชื่อแผนงาน รายละเอียด งบประมาณ 

ส านักสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม 1. งานบริหารสวนสาธารณะ 1,008,419,200 

2. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 175,471,600 

3. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ระยะที่ 4 98,000,500 

4. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนา
ที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) 

92,659,000 

5. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่าง
ระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร 

35,499,000 

6. โครงการก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานทีในสวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

1,000,000 

7. งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 87,258,110 

ส านักงานเขตพระนคร พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 27,156,900 

ส านักงานเขตป้อมปราบฯ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 14,635,200 

ส านักงานเขตสมัพันธวงศ์ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 7,609,500 

ส านักงานเขตบางรัก พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 11,262,500 

ส านักงานเขตปทมุวัน พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,524,500 

ส านักงานเขตยานนาวา พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,867,800 

ส านักงานเขตดุสติ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 20,551,000 

ส านักงานเขตพญาไท พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 21,422,300 
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ส านักงานเขตห้วยขวาง พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 25,831,900 

ส านักงานเขตพระโขนง พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,900,400 

ส านักงานเขตบางกะป ิ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 28,404,900 

ส านักงานเขตบางเขน พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 30,025,100 

ส านักงานเขตมีนบุรี พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 38,727,900 

ส านักงานเขตลาดกระบัง พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 47,383,340 

ส านักงานเขตหนองจอก พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 35,262,700 

ส านักงานเขตธนบุรี พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 21,244,100 

ส านักงานเขตคลองสาน พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 26,953,400 

ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 12,963,800 

ส านักงานเขตบางกอกน้อย พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 12,565,280 

ส านักงานเขตตลิง่ชัน พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 36,893,700 

ส านักงานเขตภาษีเจริญ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,091,500 

ส านักงานเขตหนองแขม พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 34,053,300 

ส านักงานเขตบางขุนเทียน พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 22,834,600 

ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 21,280,800 

ส านักงานเขตดอนเมือง พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 26,531,500 

ส านักงานเขตจตุจักร พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 29,775,800 

ส านักงานเขตลาดพร้าว พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,130,300 

ส านักงานเขตบงึกุ่ม พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,503,400 

ส านักงานเขตสาทร พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 17,591,900 

ส านักงานเขตบางคอแหลม พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 14,372,200 

ส านักงานเขตบางซื่อ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 17,168,600 

ส านักงานเขตราชเทว ี พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 24,936,800 

ส านักงานเขตคลองเตย พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 23,279,700 

ส านักงานเขตประเวศ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 31,220,600 

ส านักงานเขตบางพลัด พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 13,698,700 
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ส านักงานเขตจอมทอง พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 20,928,000 

ส านักงานเขตดินแดง พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,091,100 

ส านักงานเขตสวนหลวง พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 23,375,900 

ส านักงานเขตวัฒนา พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 13,670,400 

ส านักงานเขตบางแค พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 37,278,500 

ส านักงานเขตหลักสี ่ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 23,676,800 

ส านักงานเขตสายไหม พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 18,416,200 

ส านักงานเขตคันนายาว พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 34,469,600 

ส านักงานเขตสะพานสูง พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 25,064,900 

ส านักงานเขตวังทองหลาง พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,111,500 

ส านักงานเขตคลองสามวา พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 28,810,300 

ส านักงานเขตบางนา พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 19,772,200 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 43,828,800 

ส านักงานเขตทุ่งครุ พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 15,948,200 

ส านักงานเขตบางบอน พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ 22,774,300 

ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตารางที่ 11.3 รายการในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน ชื่อแผนงาน รายละเอียด งบประมาณ 

ส านักสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด 1. งานก าจัดมูลฝอย 178,231,782 

2. โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย
ขนาด 300 ตันต่อวันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 

177,025,000 

3. โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

175,200,000 

4. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ก าจัดมูล
ฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

145,624,100 

5. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัดมูลฝอยสาย
ไหมและน าไปท าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 

587,193,800 



305 

หน่วยงาน ชื่อแผนงาน รายละเอียด งบประมาณ 

6. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเคร่ืองจักรโรงงานก าจัดมูลฝอย
ขนาด 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 

237,308,400 

7. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบ าบัดน้ าเสียศูนย์ก าจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช 

83,293,000 

8. โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 7,657,800 

9. โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์
ก าจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3 

67,209,168 

10. โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูล
ฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

10,000,000 

11. โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูล
ฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนอง
แขม 

10,000,000 

12. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัดมูลฝอย
หนองแขมและน าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 809,424,000 

809,424,000 

13. โครงการจัดหาระบบบ าบัดน้ าเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า800 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์
ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 

290,000,000 

14. โครงการก่อสร้างดาดท้องคลองภายในศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อน
นุช 

82,500,000 

15. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าและระบบระบายน้ าภายในศูนย์
ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

600,649 

16. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย
รัชวิภาและน าส่งไปก าจัดที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

55,945,000 

17. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัดมูลฝอยสาย
ไหมและน าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

109,395,000 

18. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัดมูลฝอย
อ่อนนุชและน าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

261,705,000 

19. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบ าบัดน้ าเสียศูนย์ก าจัดมูล
ฝอยสายไหม 

30,660,000 

20. โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช 

205,200,000 
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21. โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของส านักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครภายในศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์ก าจัด
มูลฝอยหนองแขม 

5,100,000 

22. งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 650,860,700 

23. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพ้ืนที่ฝั่งสายไหม 147,384,478 

24. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7 224,405,600 

25. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ
ขนมูลฝอยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

142,041,300 

26. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้ายขนาด 6 ตัน
ระยะที่ 2 

117,384,700 

27. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานก าจัดไขมันและแปร
รูปไขมันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

29,328,500 

28. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานก าจัดไขมันและแปร
รูปไขมันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 

27,642,200 

29. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลหนอง
แขม ระยะที่ 5 

28,678,700 

30. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลอ่อน
นุช ระยะที่ 2 

1,312,123 

31. โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่นเพ่ือท าความสะอาดถนน ตรอก 
ซอยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

235,425,000 

32. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 3 ลบ.ม. 

77,512,900 

33. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 2 ตัน 131,543,100 

34. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 8 ลบ.ม. 

115,051,000 

35. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน 474,208,000 

36. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลหนอง
แขม ระยะที่ 6 

47,082,000 

37. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลอ่อน
นุช ระยะที่ 3 

59,960,000 

38. โครงการจัดหารถฉีดพ่นน้ าอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ 53,000,000 
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39. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จ านวน 239 คัน 64,236,800 

40. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานก าจัดไขมันและแปร
รูปไขมันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ 2 

2,768,400 

ส านักงานเขตพระนคร รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 184,420,100 

ส านักงานเขตป้อมปราบฯ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 112,659,900 

ส านักงานเขตสมัพันธวงศ์ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 76,065,000 

ส านักงานเขตบางรัก รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 106,575,100 

ส านักงานเขตปทมุวัน รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 145,728,600 

ส านักงานเขตยานนาวา รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 123,258,900 

ส านักงานเขตดุสติ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 174,908,800 

ส านักงานเขตพญาไท รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 140,366,780 

ส านักงานเขตห้วยขวาง รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 141,506,400 

ส านักงานเขตพระโขนง รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 93,065,300 

ส านักงานเขตบางกะป ิ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 160,768,900 

ส านักงานเขตบางเขน รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 137,765,800 

ส านักงานเขตมีนบุรี รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 110,122,750 

ส านักงานเขตลาดกระบัง รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 153,547,930 

ส านักงานเขตหนองจอก รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 93,025,400 

ส านักงานเขตธนบุรี รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 158,631,600 

ส านักงานเขตคลองสาน รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 121,936,200 

ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 97,857,200 

ส านักงานเขตบางกอกน้อย รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 156,841,000 

ส านักงานเขตตลิง่ชัน รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 100,272,300 

ส านักงานเขตภาษีเจริญ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 111,254,700 

ส านักงานเขตหนองแขม รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 101,072,200 

ส านักงานเขตบางขุนเทียน รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 151,747,400 

ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 102,719,000 

ส านักงานเขตดอนเมือง รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 121,461,800 

ส านักงานเขตจตุจักร รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 228,714,590 

ส านักงานเขตลาดพร้าว รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 120,719,700 
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ส านักงานเขตบงึกุ่ม รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 104,796,800 

ส านักงานเขตสาทร รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 114,644,500 

ส านักงานเขตบางคอแหลม รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 106,927,500 

ส านักงานเขตบางซื่อ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 126,552,100 

ส านักงานเขตราชเทว ี รักษาความสะอาด 1. งานรักษาความสะอาด 141,475,910 

2. โครงการค่าเช่าที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศ
เหนือ) 

388,000 

3. โครงการค่าเช่าที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย (ด้านทิศ
ใต้) 

445,000 

ส านักงานเขตคลองเตย รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 156,207,400 

ส านักงานเขตประเวศ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 131,342,230 

ส านักงานเขตบางพลัด รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 110,442,800 

ส านักงานเขตจอมทอง รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 146,019,600 

ส านักงานเขตดินแดง รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 143,660,100 

ส านักงานเขตสวนหลวง รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 128,512,500 

ส านักงานเขตวัฒนา รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 135,644,800 

ส านักงานเขตบางแค รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 144,182,010 

ส านักงานเขตหลักสี ่ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 111,636,500 

ส านักงานเขตสายไหม รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 99,338,300 

ส านักงานเขตคันนายาว รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 91,553,900 

ส านักงานเขตสะพานสูง รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 74,315,960 

ส านักงานเขตวังทองหลาง รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 116,516,000 

ส านักงานเขตคลองสามวา รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 98,287,300 

ส านักงานเขตบางนา รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 104,316,900 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 112,101,700 

ส านักงานเขตทุ่งครุ รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 98,705,050 

ส านักงานเขตบางบอน รักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด 115,693,500 

ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ตารางที่ 11.4 รายการในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ า 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วย : บาท 
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ส านักการระบายน้ า จัดการคุณภาพน้ า 1. งานจัดการคุณภาพน้ า 227,522,380 

2. โครงการจ้างเดินระบบ บ ารุงรักษา และ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดง
ระยะที่ 3 

110,450,000 

3. โครงการจ้างเดินระบบ บ ารุงรักษา และ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าจตุจักร
ระยะที่ 3 

49,460,000 

4. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียจาก
พ้ืนที่รับน้ าคลองลาดโตนด 

147,223,018 

5.  โครงการจ้ างที่ ป รึกษา ส ารวจ และ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสีย
และระบบบ าบัดน้ าเสียมีนบุรีระยะที่ 2 

19,700,000 

6. โครงการจ้างเดินระบบบ ารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าหนอง
แขม-ทุ่งครุระยะที่ 4 

174,319,200 

7. โครงการจ้างเดินระบบบ ารุงรักษาและ
บริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อระยะที่ 2 

135,500,000 

8. โครงการจ้างเดินระบบบ ารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าช่อง
นนทรีระยะที่ 4 

88,200,000 

9. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย
(เพ่ิมเติม)พ้ืนที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม
คุณภาพน้ าดินแดง 

56,500,000 

10. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย
เพ่ิมเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลอง
ตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดง 

80,000,000 

11. โครงการจ้างท าระบบงานเพ่ือการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย 

20,000,000 
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12. โครงการจ้างเดินระบบ บ ารุงรักษา และ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดง
ระยะที่ 4 

5,000,000 

13. โครงการจ้างเดินระบบ บ ารุงรักษา และ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ าจตุจักร
ระยะที่ 4 

5,000,000 

14. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ าเสีย
โ ร งควบคุมคุณภาพน้ า ดิ นแดงที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสาม
สนามบิน 

4,080,000 

15. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย
และระบบบ าบัดน้ าเสียธนบุรีสัญญาที่ 2 งาน
กอสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียพ้ืนที่ส่วนเหนือ 
(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย) 

1,000,000 

16. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย
และระบบบ าบัดน้ าเสียธนบุรีสัญญาที่ 3 งาน
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียพ้ืนที่ส่ วนใต้ 
(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) 

1,000,000 

ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตารางที่ 11.5 รายการในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน ชื่อแผนงาน รายละเอียด งบประมาณ 

ส านักสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 87,258,110 

ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ในทัศนะของผู้วิจัย ประเด็นท้าทายของความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครกับแนวโน้มการพัฒนากรุงเทพมหานคร ถือเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและควบคุมผลกระทบทางลบจากการพัฒนากรุงเทพมหานคร แต่ในความเป็นจริงแล้ว โดย
กระบวนการจัดท าแผนนั้นท าให้เกิดประเด็นท้าทายในการพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการก าหนดแผนการ
พัฒนา 20 ปีนั้นในทางหนึ่งท าให้เกิดการไม่ยืดหยุ่นมากนักในการน าไปปฏิบัติ เพราะโลกนั้นพลิกผันอย่าง
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รวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อตัวแผนและระบบการบริหารในความเป็นจริง และแม้ว่าจะมีการแบ่งแผนเป็น
ระยะทุกห้าปี และมีการประเมินแผน แต่ในการประเมินแผนนั้นไม่ได้ท าในระดับ (scale) เดียวกับการตั้งต้นท า
แผนใหม่ โดยเฉพาะไม่มีความเห็นและข้อมูลจากประชาชนในท านองเดียวกัน อีกทั้งความเชื่อในการการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ 20 ปีโดยประชาชนนั้นอาจจะไม่เปิดพ้ืนที่ให้คนรุ่นใหม่ ๆ ที่เติบโตมาในช่วงเวลานั้นได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทาง  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลงานการศึกษาและกรอบทฤษฎี 
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12. ภาพรวมของงานการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 
 ในส่วนนี้จะได้ท าการเรียบเรียงและสรุปวิเคราะห์ผลงานการศึกษาการเลือกตั้ งท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา เน้นไปที่วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย ของสถาบันการศึกษาที่มีฐานข้อมูล
ออนไลน์เป็นหลัก โดยงานชิ้นแรกที่พบนั้นท าการศึกษาในปี 2519 
 จากการค้นคว้าส ารวจ ผู้วิจัยวางแผนจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสามส่วนหลัก คือ การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต แต่จาก
การรวบรวมและวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่การศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาจะเน้นไป
ที่การศึกษาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากกว่าเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต และในเรื่องของงานศึกษาเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ผ่านมา งานศึกษาด้านนี้มีปริมาณน้อยมาก ดังนั้นในการ
น าเสนอผลการส ารวจในส่วนนี้จะได้ท าการแบ่งการน าเสนอออกเป็นสองส่วนหลัก ก็คือ ในส่วนของการศึกษา
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา และในส่วนของการศึกษาการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของ 
กทม. ที่รวมทั้งเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต  
 
ตารางท่ี 12.1 จ านวนงานที่ศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
ปีท่ีมีการเลือกตั้ง 

รวม 
2518 2528 2533 2535 2539 2543 2547 2551 2552 2556 

จ านวน 
ช้ินงาน 

1 4 4 - 4 9 14 3 2 5 46 

 
ตารางท่ี 12.2 จ านวนงานที่ศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

 

ปีท่ีมีการเลือกตั้ง 

รวม 
2518 2528 2533 2537 2541 2545 2549 

2550 
(ซ่อม) 

2553 

จ านวน 
ช้ินงาน 

- 1 - - - 6 3 1 2 13 

 
ตารางท่ี 12.3 จ านวนงานที่ศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

 
ปีท่ีมีการเลือกตั้ง 

รวม 
2528 2532-2533 2536-2537 2541 2545 2549 2553 

จ านวน 
ช้ินงาน 

1 - - - 1 1 1 4 

 
12.1 การศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 

จากการส ารวจการศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2518 
จนถึง 2556 สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มประเด็นได้เป็น 3 ประเด็นหลัก  
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12.1.1 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

12.1.2 พฤติกรรมการหาเสียงของผู้สมัคร ในข้อนี้รวมไปถึงพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครเหล่านั้นด้วย 
ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้รวมตั้งแต่การใช้สื่อ กลยุทธ์การหาเสียง นโยบายหาเสียง การสร้างภาพลักษณ์  

12.1.3 บทบาทของการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 

12.1.1 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท าให้เราเห็นพัฒนาการส าคัญของเงื่อนไขการลงคะแนนเสียงของประชาชนอยู่
หลายประการดังต่อไปนี้  

12.1.1.1 ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
หากย้อนไปในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรกเมื่อ 10 สิงหาคม 2518 ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 การศึกษาของ สุรพล สายพันธุ์ (2519) 
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณี การเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงเล็กน้อย (มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพียงร้อยละ 13.86) เมื่อเทียบกับความตื่นตัวของผู้สมัครที่มีคนสนใจสมัครมาก (ต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 5 คณะ คณะละ 5 คน ส่วน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 139 คน รวมทั้งหมดเป็น 164 คน) และมีนโยบายเข้า
มาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่น สุรพลพบว่า สาเหตุที่คนมาใช้สิทธิน้อยก็เพราะว่าโครงสร้างของสั งคม
กรุงเทพฯ เป็นสังคมที่ขาดความสัมพันธ์ระหว่างกัน และขาดความผูกพันต่อท้องถิ่น ประกอบกับคนกรุงเทพฯ 
นั้นเคยชินกับการถูกปกครอง (อย่าลืมว่าการเลือกตั้งในปี 2518 นั้นเป็นการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเป็นครั้ง
แรก ก่อนหน้านั้นแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีสถานะเป็นเทศบาล แต่ก็เป็นเทศบาลที่ไม่มีนายกเทศมนตรีที่มา
จากการเลือกตั้ง) นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองธุรกิจที่ท าให้มีภาระในการอาชีพมากกว่าเห็น
ความส าคัญในการใช้สิทธิเลือกตั้ง กรุงเทพมหานครเองก็ขาดการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควรที่จะกระตุ้นให้
ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งภาพพจน์ของนักการเมืองก็มีภาพของการมุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนท าให้
ประชาชนขาดศรัทธาต่อการเมือง  

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งเป็นครั้งแรกของ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
(ซึ่งใช้จนถึงปัจจุบัน) การศึกษาของ จุฑาทิพย์ สุขรังสรรค์ (2529) เรื่อง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พบว่า
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับแบบ
แผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กล่าวคือ ผู้ที่มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปานกลางขึ้นไป มี
การศึกษาสูง อายุอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว (20-30 ปี) จนถึงวัยกลางคน (31-40 ปี) มีแนวโน้มไปลงคะแนนเสียง
โดยความส านึกของตัวเองมากกว่าการถูกระดม แต่ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งในการลงคะแนน
กลับตัดสินใจได้ล่าช้าและมีความแน่นอนในการตัดสินใจน้อยกว่าผู้ที่มีวัยสูงอายุ ส่วนผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมต่ า มีการศึกษาต่ ามักจะไปลงคะแนนเสียงโดยการชักจูงจากผู้อ่ืนมากกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
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และสังคมสูง พวกเขาตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งได้ช้าและมีความเป็นตัวของตัวเองในการ
ตัดสินใจน้อยกว่า จุฑาทิพย์พบอีกว่า แบบแผนการลงคะแนนเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับแบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งในระดับชาติ กล่าวคือ ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมปาน
กลางขึ้นไป มีการศึกษาสูงในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยความส านึกของตัวเองสูง 
ตัดสินใจว่าจะเลือกใครได้รวดเร็วและแน่นอนกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการศึกษาต่ า 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 2 มิถุนายน 2539 มีความส าคัญในเรื่องของการปรับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพ
มหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากอายุ 20 ปี มาเป็น 18 ปี งานวิจัยของ
มะลิวัลย์ ธนชาติบรรจง (2539) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 2539 ของผู้มีอายุ 18 -19 ปี 
(วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างที่จัดเก็บมานั้น 
วัยรุ่นอายุ 18-19 ปีส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 61.7 ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในอดีตนั้นมีผู้ไปใช้สิทธิน้อยมาก ในครั้งแรกเมื่อ 10 สิงหาคม 2518 
มีคนไปใช้สิทธิเพียง ร้อยละ 13.86 และ หลังจากนั้นก็อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 34-35 แต่ครั้งนี้มีผู้ใช้สิทธิถึงร้อย
ละ 43.53 จากการศึกษาของ จิรายุ ทรัพย์สิน (2540) เรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)) มะลิวัลย์ ธนชาติบรรจง 
(2539) ชี้ว่าโดยร้อยละ 45.0 ของวัยรุ่นที่ไปลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยความ
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไปให้ได้ตั้งแต่ตอนแรก และร้อยละ 16.7 ของกลุ่มที่ลังเลไม่แน่ใจจะไปเลือกตั้งตอนแรก
ก็เปลี่ยนใจไปลงคะแนนเสียงในที่สุด นอกจากนี้แล้ว มะลิวัลย์ ธนชาติบรรจง (2539) พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั้งเพศชายและหญิงในวัย 18-19 ต่างไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งในจ านวนที่ไล่เรี่ยกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานของจุฑาทิพย์ สุขรังสรรค์ (2529) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2528 มะลิวัลย์ ธนชาติบรรจง (2539) ยังพบว่า
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 2 มิถุนายน 
2539 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวัย 18-19 ปี  

ส าหรับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ (ของครอบครัว) กับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มะลิวัลย์ 
ธนชาติบรรจง (2539) พบว่าผู้ที่มีรายได้ของครอบครัวสูงจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครมากกว่าผู้ที่มีรายได้ของครอบครัวต่ า ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเมื่อ 2 มิถุนายน 2539 ของจุฑาทิพย์ สุขรังสรรค์ (2529) อย่างไรก็ตามสัดส่วนของวัยรุ่น 18-
19 ปีที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นมีอยู่เพียง 180,000 คนเท่านั้น ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยนิด
เมื่อเทียบกับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งหมด นอกจากนั้นวัยรุ่นในวัย 18-19 ปีที่มี
สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุืงเทพมหานครร้อยละ 26.7 จะมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระดับสูง ร้อยละ 
56.6 ซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ จะมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้ในเรื่อง
ระบบการเมือง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีเพียงร้อยละ 16.7 ที่มีความรู้ความเข้าใจการเมืองในระดับต่ า 

งานของจิรายุ ทรัพย์สิน (2540) เรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีข้อค้นพบไปในทิศทาง
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เดียวกันกับงานของมะลิวัลย์ ธนชาติบรรจง (2539) โดยพบว่า นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ อายุ 
และชั้นปีการศึกษา ส่วนปัจจัยด้าน เพศ ภูมิล าเนาเดิม สาขาวิชาที่ศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม การเลี้ยงดูจาก
ครอบครัว รายได้ของครอบครัว และความสนใจข่าวสารทางการเมืองการปกครอง ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2539 งานศึกษาของ กฤษณ์ แจ้ง
แสง (2540) เรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้พยายามศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ทางการเมืองของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 2 กรกฎาคม 2538 และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 มิถุนายน 2539 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ (ใช้เขตห้วยขวางเป็นตัวอย่าง) มีความเห็น
แตกต่างกันต่อพฤติกรรมในการเลือกตั้งทั้งสองระดับในเรื่องเพศ อายุ การศึกษา ความเข้มข้นในการหาเสียง 
การติดป้ายค าขวัญสโลแกนรูปแปลกใหม่  ส าหรับในเรื่องที่มีความคิดเห็นตรงกันคือ อาชีพ รายได้ เหตุผลการ
ตัดสินใจ ความสนิทสนม ความพอใจ การวัดมติมหาชน การสื่อสาร นอกจากนี้ประชาชนยังมีความเห็นว่าการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการซื้อเสียงมากกว่าการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานคร แต่มีความเห็น
ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้
ประชาชนให้ความส าคัญในการเลือกตั้งระดับชาติมากกว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น  

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 23 กรกฎาคม 2543 การศึกษาของ ทูลเกล้า คงนุ่ม 
(2544) เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจและปัจจัยประกอบการ
ตัดสินใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) พบว่าปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจะมีการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ มีระดับรายได้มากกว่า 20,000 บาท/
เดือน จะมีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543  
โดยเฉลี่ยแล้วการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง (โดยทูลเกล้า คงนุ่ม ก าหนดนิยามศัพท์
เฉพาะของค าว่า “การใช้ประโยชน์” หมายถึง การน าข่าวสารที่ได้รับจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะ
กิจมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติ โดยอาจมีระดับที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 ส่วนค าว่า “ความพึงพอใจ” หมายถึง ภาวะการตอบสนองของผู้รับสารที่มีต่อ
การเปิดรับสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ซึ่งออกมาในรูปของระดับความพึงพอใจหรือความชอบ 
ความเชื่อถือที่มีต่อข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2543 ที่ต้องการ
จากสื่อ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งแตกต่างกันแต่ละบุคคล) 
และในการเลือกตั้งครั้งเดียวกันนี้ รายงานการวิจัยของ ปรมะ สตะเวทิน (2544) เรื่อง สื่อกับการตัดสินใจเลือก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2543 ของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พบว่าจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 1,140 คน ที่
ท าการศึกษาวิจัยด้วย Exit Poll ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ต่างเพศกัน มีอายุต่างกัน และมีการศึกษาต่างกัน
เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน โดยปัจจัยที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการ
ตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คือความคิดของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเอง  
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ขณะที่งานศึกษาของมณธิรา โสภณ (2544) เรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนที่เขตบางซื่อ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้เลือกเอาเขตบางซื่อมาเป็นกรณีศึกษา เนื่อง จากเป็นเขตที่
ประชาชนมีความสนใจเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมาก และเป็นเขตที่ประชาชนมีความหลากหลายทั้งในด้าน
การศึกษา อาชีพ รายได้ ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจและสังคม โดยมีข้อค้นพบที่ส าคัญคือประชาชนในเขตบางซื่อ
มีทัศนคติต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลท าให้ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คืออาชีพ 
ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร และความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลท าให้ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 29 สิงหาคม 2547 การศึกษาของกมลเฑียน หมวด
เชียงคะ และคณะ (2547) เรื่อง ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปี 2547 ศึกษาเฉพาะกรณี : เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (งานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการประมวล
ผลการวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม) พบว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตลาดพร้าว (เป็น เพศชาย 43 คน เพศหญิง 57 คน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 36 - 45 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส มีอาชีพรับราชการ และส่วน
ใหญ่มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาท) ส่วนใหญ่ทราบจ านวนผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทราบ
เรื่องกฎหมายใหม่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามบางครั้ง ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อ านาจ หน้าที่ ของ
ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ส าหรับเหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เลือกเพราะมีผลงานเป็นที่ปรากฏ (แต่ที่ต้องตั้งค าถามก็คือในการเลือกตั้งในครั้งนั้นผู้
ที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จากพรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 38.20) รองลงมาอีกห้าล าดับ 
คือ นางสาวปวีณา หงสกุล ในนามอิสระ (ร้อยละ 25.95) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ในนามอิสระ (ร้อยละ 14) 
ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บ ารุง ในนามอิสระ (ร้อยละ 6.95) นายนิติภูมิ นวรัตน์ (ร้อยละ 5.67) และ ดร.พิจิตต รัตตกุล 
(ร้อยละ 4.24) ซึ่งดร.พิจิตต เคยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาก่อน และ นายอภิ รักษ์ไม่เคยมี
ประสบการณ์บริหารงานภาครัฐมาก่อน ดังนั้นค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างจึงเป็นค าตอบที่น่าจะต้องตั้งค าถามใน
รายละเอียดต่อไป)  

การศึกษาของนรินธร นามนอก และคณะ (2547) เรื่อง ความต้องการคุณลักษณะของผู้ว่าราชการ
จังหวัดกรุงเทพมหานครของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี : การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปีพุทธศักราช 2547 (งานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการวิจัยทางธุรกิจ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ซึ่งศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไปในเขตดินแดง จ านวน 400 ชุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในเขตดินแดง เป็นเพศชาย 200 คน เป็น
เพศหญิง 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 18-25 ปี ขึ้นไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดับดี และกลุ่มตัวอย่างพอใจกับการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ งานศึกษาอีกชิ้นหนึ่งคืองานของสุรัตน์ ยุทธนาวนิชย์ (2548) เรื่อง ชนชั้นกับ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 (งานนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
บูรพา) ใช้วิธีการเชิงส ารวจ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตามแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง
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โดยการสุ่มตัวอย่าง ได้ค านึงการกระจายตามแขวง และอาชีพเป็นส าคัญ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติค่อนข้างบวกต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ตอบส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครโดยค านึงวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 
และนโยบายของผู้สมัคร ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อย ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับพรรคและหัวหน้าพรรคท่ีสนับสนุน
ผู้สมัคร ปัจจัยทางด้านชนชั้นที่สัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ อาชีพ โดยพบว่า กลุ่มคนชั้นล่าง (ผู้ใช้
แรงงาน ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย และคนว่างงาน) มีแนวโน้มที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าคนชั้นกลางและ
ชั้นสูง โดยกลุ่มชนชั้นที่ไปใช้สิทธิน้อยที่สุด คือ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ซี 4 ขึ้นไป) กล่าวคือ คนที่มีอาชีพ
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ซี 4 ขึ้นไป) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอยู่จ านวนน้อยที่สุดไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย (ร้อยละ 
75.9) คนที่มีอาชีพผู้ใช้แรงงานในโรงงาน/หาบเร่ซึ่ง เป็นกลุ่มคนที่มีจ านวนมากที่ไปเลือกตั้ง (ร้อยละ 93.6) 
ส่วนระดับการศึกษา และรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปัจจัยทางด้านชนชั้นที่มี
ความสัมพันธ์กับพรรคที่เลือก ได้แก่ ระดับการศึกษา โดยพบว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับกลาง (มัธยมปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส.) มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์มากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษา
ระดับต่ าหรือกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูง (ปริญญาตรีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคอ่ืน ๆ) และพรรค
ประชาธิปัตย์มากกว่าพรรคไทยรักไทย ส่วนอาชีพและรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพรรคท่ีเลือก 

ข้อค้นพบที่น่าสนใจและค่อนข้างมีมุมมองที่แตกต่างจากงานศึกษาอ่ืน ๆ ในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 29 สิงหาคม 2547 คืองานศึกษาของพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ (2550) เรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (เอกสารวิชาการส่วนบุคคล 
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า) ทั้งนี้ 
พลภูมิศึกษาทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ 29 สิงหาคม 2547 และการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 23 กรกฎาคม 2549) ผลการศึกษาพบว่าสภาพการเมืองในช่วงเวลานั้น
ค่อนข้างไม่ชัดเจน ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกตั้งไม่ได้มีส่วนช่วยใน
การเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปบริหารบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็น
ศูนย์การทั้งการเมือง การตลาด ความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเขตท่ีสามารถอาศัยเอาประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครมาเป็นปัจจัยหรือตัวช่วยเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศได้ แต่เมื่อสถานการณ์
ทางการเมืองที่มีความชัดเจนน้อยลงทุกขณะ ท าให้การตัดสินใจค่อนข้างจะยากส าหรับประชาชน การศึกษา
ชิ้นนี้ยังมีข้อค้นพบว่าในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชาชนตื่นตัวกับการเลือกตั้งในกรณีนี้
ค่อนข้างจะมากกว่าการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภาเขต เพราะมองเห็นว่าเป็นผู้มี
อ านาจสูงสุด การตัดสินใจในการด าเนินการในด้านการพัฒนา หรือการให้ความช่วยเหลือ แต่ในอีกมุมหนึ่ง
ปัญหาส่วนน้อยในแต่ละชุมชน ถ้าประชาชนได้มีความใกล้ชิดกับตัวแทนที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
หรือสมาชิกสภาเขต ก็จะสามารถดึงหรือโน้มน้าวให้ตัวแทนเหล่านั้นได้เข้ามาช่วยแก้ไขในปัญหาของคนส่วน
น้อยได้ดี เท่ากับตัวแทนของแต่ละเขตจะต้องเข้าไปหาชุมชนเองเพ่ือสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนว่า
เกิดปัญญาอย่างไร ต้องการให้แก้ไขหรือพัฒนาอย่างไร 

งานของวรินทร์ทร ปณิธานธรรม (2551) เรื่อง การเลือกตั้งท้องถิ่นแบบถ่วงดุลการเมืองระดับชาติ : 
ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 (ภาคนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มีอีกมุมมองที่น่าสนใจต่อการเลือกตั้งเมื่อ 29 สิงหาคม 2547 ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะของการถ่วงดุลอ านาจการเมืองระดับชาตินั้น 
มีปัจจัยหลัก 3 ประการเป็นส าคัญ ได้แก่ 1. ปัจจัยของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนกรุงเทพมหานครที่มี
ลักษณะของความเป็น “เมือง” ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของชนชั้นกลางและความเป็นปัจเจกของพลเมืองน ามาซึ่งความ
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เป็นอิสระในการตัดสินใจ 2. ปัจจัยของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเน้นไปที่ภาพลักษณ์และฐานคะแนนเสียง และ 
3. สถานการณ์ทางการเมืองระดับชาติในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับพฤติกรรมการ
แสดงออกทางการเมืองของคนกรุงเทพฯ ในฐานะที่เป็นคนเมืองหรือชนชั้นกลาง 

วรินทร์ทร ปณิธานธรรม (2551) พบว่าปัจจัยทางสถานการณ์การเมืองระดับชาติจะมีผลต่อการ
เลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมากที่สุด สังเกตได้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งหมด ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ที่มาจากพรรคการเมืองนั้นสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ไม่มีความสม่ าเสมอในการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งเป็น
เวลานาน แสดงว่าความผูกพันต่อพรรคการเมืองของชาวกรุงเทพมหานครมีไม่มาก อย่างไรก็ตาม การมีฐาน
คะแนนเสียงก็มีส่วนช่วยให้ผู้สมัครได้รับเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่ไม่มีฐานคะแนนเสียง อย่างเช่น ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมาจากผู้สมัครอิสระเพียงครั้งเดียว คือ ดร.พิจิตต รัตตกุล แต่ปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครน่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยของสถานการณ์ทางการเมืองระดับชาติที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547 ที่
รัฐบาลมีลักษณะเป็นเผด็จการทางรัฐสภา คือมีเสียงข้างมากในสภา จนกระทั่งเสียงของฝ่ายค้านในรั ฐสภาไม่
สามารถขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ ดังนั้น ประชาชนชาวกรุงเทพที่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง 
ที่มีลักษณะเป็นปัจเจกชนมีอิสระในการตัดสินใจ มองไปที่ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในการผูกขาดอ านาจของรัฐบาล 
จึงตัดสินใจเลือกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายรัฐบาล อย่างน้อยก็เพ่ือเป็นการยับยั้งอ านาจของฝ่ายรัฐบาลและ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดความไม่ชอบธรรมในการปกครอง รวมถึงมิให้มีการสานสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่าง
ท้องถิ่นและระดับชาติจนประชาชนกรุงเทพมหานครอาจจะไม่สามารถเรียกร้องหรือแสดงออกทางการเมืองใด 
ๆ ได้เลย ผลการศึกษาสรุปว่าพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของคนกรุงเทพมหานครจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยของ
สถานการณ์ทางการเมืองระดับชาติ ได้แก่ ความนิยมของพรรครัฐบาล ผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาล 
ลักษณะความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างฝ่าย/กลุ่มต่าง ๆ มากกว่าปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ได้แก่ บุคลิก การเป็นนักบริหารมืออาชีพ อย่างไรก็ตามทั้งสองปัจจัยดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาวะที่
สอดคล้องกันก็จะเอ้ือให้ผู้สมัครรายนั้นได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจทางการเมืองโดยรวมของคนกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอโดยมีเป้าหมาย
อยู่ที่การด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ 5 ตุลาคม 2551 งานศึกษาของนรนิติ เศรษฐบุตร 
(2552) เรื่อง ชิงชัยกรุงเทพ 2551 : ประมวลและสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. (หนังสือของสถาบั น
พระปกเกล้า) ได้สรุปภาพรวมของการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่า แม้จะมีความตั้งใจของผู้จัดการเลือกตั้งที่ต้องการให้
ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มีจ านวนมาก รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหลาย และมีการรณรงค์อย่าง
มากและได้เป็นที่รับรู้ของประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร แต่ประชาชนชาวกรุงเทพก็มาใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งน้อยกว่าเมื่อมีการเลือกตั้งคราวก่อนในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ครั้งนั้นมีคนมาออกเสียงถึงร้อย
ละ 62.50 ที่เป็นดังนี้นรนิติ เศรษฐบุตร (2552) เห็นว่ามีคนเชื่อว่าประชาชนอาจเบื่อความวุ่นวายทางการเมือง
ที่มียืดเยื้ออยู่เป็นเวลาแรมปีก็ได้ แต่เขาคิดว่าอาจเป็นเพราะการแข่งขันครั้งนี้ผู้คนค่อนข้างเชื่อว่าผู้สมัครอย่าง
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จะชนะค่อนข้างแน่นอน จึงเป็นการแข่งขันที่ไม่ดุเดือดนัก ประชาชนจึงละเลย-มีการ
ไปใช้สิทธิน้อยก็ได้ (คือออกมาใช้สิทธิเพียงร้อยละ 54.18 )  และที่ผ่านมาที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมา 7 ครั้ง ก็มีเพียง 2 ครั้งหลังเท่านั้นที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มี
สิทธิทั้งหมด ดังนั้น การที่มีผู้มาใช้สิทธิเกินครึ่งจึงถือได้ว่าอยู่ในระดับมากแล้วส าหรับคนกรุงเทพฯ โดยทั่วไป 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 11 มกราคม 2552 เป็นการเลือกตั้งที่ถูกจัดขึ้น
เนื่องจากนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้นได้ลาออกจากต าแหน่ง หลังจากถูก
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดในคดีทุจริตจัดซื้อรถ-เรือ
ดับเพลิง แต่ต่อมาในวันที่ 10 กันยายน 2556 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ยก
ฟ้องนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา และได้พยายามเจรจาต่อรอง
รักษาผลประโยชน์ของ กทม. จน กทม. ได้รับประโยชน์คืน 250 ล้านบาท ศาลเห็นว่าหลักฐานยังไม่เพียง
พอที่จะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่านายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้กระท าโดยมีเจตนาเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่ กทม. หรือโดยเจตนาทุจริต การศึกษาของศรัณย์ วิจิตรศิริ (2553) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เริ่มจากการวิเคราะห์ว่าในครั้ง
นี้มีผู้มาใช้สิทธิเพียง 2,120,721 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,150,103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 ของ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด (น้อยกว่าครั้งก่อนที่ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 54.18 (นรนิติ เศรษฐบุตร, 
2552)) ศรัณย์ วิจิตรศิริ เห็นว่าสาเหตุส าคัญน่าจะมาจาก 1) ประชาชนไม่ค่อยมีความตื่นตัวทางการเมือง และ 
2) หน่วยงานภาครัฐ ขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสิทธิหน้าที่ของประชาชนใน
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศรัณย์ วิจิตรศิริ จึงศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จ านวน 398 คน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง โดยอาชีพเป็นปัจจัยที่
ท าให้พฤติกรรมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมีระดับพฤติกรรมการเลือกตั้งสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และพนักงานเอกชน และสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และอ่ืน ๆ ตามล าดับ ศรัณย์  วิจิตร
ศิริ มีข้อวิจารณ์ว่า ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะประชาชนในเขตดินแดงส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาชีพที่ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งมากขึ้น เพราะปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ปัญหาท่อ
ระบายน้ า ถนน ทางเดิน สภาพแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพของตนและ
หวังว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของตนได้ กลุ่มดังกล่าวจึงมีพฤติกรรม
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ส่วนปัจจัยที่ไม่ท าให้พฤติกรรมการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ 
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12.1.1.2 การตัดสินใจเลือกของประชาชนระหว่างผู้สมัครอิสระ (ตัวบุคคล) หรือตัดสินใจเลือกตาม
ความเชื่อมโยงของตัวผู้สมัครกับพรรค (ระดับชาติ) ที่ผู้สมัครสังกัด 

การศึกษาของสุรพล สายพันธ์ (2519) อธิบายการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อการ
เลือกตั้ง 10 สิงหาคม 2518 ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกผู้สมัครจากพรรคมากกว่าจากตัวบุคคล (ใน
นามอิสระ) สุรพล สายพันธ์ เห็นว่าเป็นข้อดี (ข้อเดียว) ของการเลือกตั้งในครั้งนั้น และส่งผลท าให้การปกครอง
ท้องถิ่นมีระเบียบมากขึ้น (อย่างไรก็ตามการบริหารงานของผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง คือนายธรรมนูญ 
เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ก็ด ารงอยู่ได้เพียงราว 1 ปี 9 เดือน (10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 - 29 เมษายน 
พ.ศ. 2520) ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนกลับไปเป็นระบบการรวมศูนย์อ านาจจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง 
จนกระทั่งการมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2528 และการจัดให้มีกา ร
เลือกตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ในปีเดียวกัน)  

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2528 จุฑาทิพย์ สุขรังสรรค์ (2529) 
พบว่า ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษา หรืออายุแตกต่างกันอย่างไร 
ต่างก็มีแนวโน้มที่จะเลือกตัวผู้สมัครมากกว่าพรรคการเมือง โดยให้ความส าคัญกับนโยบายของผู้สมัครมากกว่า
เหตุผลประการอ่ืน แต่ทั้งนี้ ผู้ที่มีการศึกษาสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง และมีอายุอยู่ในช่วงวัยหนุ่ม
สาวตอนปลาย (26-30 ปี) ก็ยังคงเลือกโดยค านึงถึงพรรคมากกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า และมี
การศึกษาต่ า 

นอกจากนี้แล้ว ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2528 จุฑาทิพย์ สุข
รังสรรค์ (2529) ยังพบว่า ผู้ที่ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพ ชื่อเสียง และนโยบายของผู้สมัครจะไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่ให้ความส าคัญกับลักษณะประการอ่ืน รองลงมา คือ ผู้ให้ความส าคัญกับ
ชื่อเสียงและนโยบายของพรรคการเมือง ส่วนลักษณะต าแหน่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการ
รณรงค์หาเสียงเป็นแรงจูงใจให้ไปลงคะแนนเสียงในอัตราที่ไล่เลี่ยกัน ส าหรับระยะเวลาในการตัดสินใจ จุฑา
ทิพย์ สุขรังสรรค์ พบว่า ผู้ที่ให้ความส าคัญกับชื่อเสียงของพรรคมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้เร็วกว่าผู้ที่ให้
ความส าคัญกับลักษณะต าแหน่ง นโยบายพรรค ชื่อเสียง บุคลิกภาพ นโยบายของผู้สมัคร และวิธีการหาเสียง 
โดยผู้ที่ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพและชื่อเสียงของผู้สมัครจะมีแนวโน้มตัดสินใจได้ล่าช้าที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่
ตัดสินใจวันเลือกตั้ง ผู้ที่ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพและชื่อเสียงของผู้สมัครซึ่งเป็นกลุ่มผู้ไปลงคะแนนเสียง
มากที่สุด แต่กลับตัดสินใจได้ล่าช้าที่สุดจึงมีแนวโน้มว่าเป็นการไปลงคะแนนด้วยการถูกระดมมากกว่าด้วย
ความส านึกของตนเอง ส่วนความเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินใจนั้น ผู้ที่ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพของ
ผู้สมัครจะมีความเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินใจมากกว่าผู้ที่ให้ความส าคัญกับนโยบายของผู้สมัคร นโยบาย
ของพรรคการเมือง และลักษณะต าแหน่ง ส่วนความแน่นอนในการตัดสินใจนั้น ผู้ที่ให้ความส าคัญกับ
บุคลิกภาพของผู้สมัคร ชื่อเสียงของผู้สมัคร และชื่อเสียงของพรรค จะมีความแน่นอนในการตัดสินใจมาก (ไม่
เปลี่ยนแปลงเลย) ส่วนผู้ที่ให้ความส าคัญกับวิธีการรณรงค์หาเสียงเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจไปในอัตรา
ที่สูงสุด รองลงมาคือ ผู้ที่ให้ความส าคัญกับลักษณะของต าแหน่ง  

ขณะที่ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 7 มกราคม 2533 การศึกษาของสรณะ อรุณ
รัตน์ (2534) เรื่อง การรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 7 มกราคม พ.ศ. 2533 (สารนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
พบว่าเกณฑ์ท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของตัวบุคคลมากท่ีสุด 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 2 มิถุนายน 2539 มีลักษณะที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง
นั่นก็คือ ดร.พิจิตต รัตตกุล นั้นเดิมเคยเป็นผู้สมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
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กรุงเทพมหานคร 19 เมษายน 2535 แต่ในครั้งนี้ ดร.พิจิตต รัตตกุล ลงสมัครในนามอิสระ (กลุ่มมดงาน) 
ขณะที่พลตรี จ าลอง ศรีเมือง อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงสมัครในนามของพรรคพลังธรรมเป็นครั้งที่
สอง จากเดิมที่การเลือกตั้งเมื่อ 18 กรกฏาคม 2528 ลงสมัครในนามกลุ่มรวมพลัง และ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ 
ณ อยุธยา ซึ่งเคยเป็นอดีตรองผู้ว่าของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และชนะการเลือกตั้งเมื่อ 19 เมษายน 2535 เป็น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคพลังธรรม ในรอบนี้สมัครในนามของพรรคประชากรไทย ซึ่งเป็นคู่แข่ง
มาโดยตลอด การศึกษาของสุภาเพ็ญ วงษ์รัตนโต (2539) เรื่อง ยุทธวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ประเด็น
นโยบาย ศึกษากรณี : ดร.พิจิตต รัตตกุล ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ปี 2539 (ภาคนิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สุภาเพ็ญ วงษ์รัตนโต พบว่าความส าเร็จของยุทธวิธีหาเสียง
เลือกตั้งของดร.พิจิตต รัตตกุลไม่ได้มาจากโยบายเพียงอย่างเดียว แต่มีลักษณะผสมผสาน (combination) 
และสอดคล้องกัน ระหว่างการใช้ประเด็นนโยบาย (issue-centered) กับการใช้บุคคลิกภาพ (candidate-
centered) ในแง่การแสดงออกถึงความมุ่งม่ันตั้งใจจริง หรือการตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็น
พรรคใหญ่ อันแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ กับบริบท (context) ของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กรุงเทพมหานคร อันได้แก่ ปัญหาของประชาชน ระบบการเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ระบบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) พระราชบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครที่แบ่งแยกระหว่างตัวบุคคลกับพรรคการเมืองนั้นอาจจะไม่สามารถแบ่งแยกได้ง่ายนัก 
เพราะกรณีของทั้งพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ซึ่งเดิมสมัครในนามกลุ่มอิสระ (กลุ่มรวมพลัง) และภายหลังสมัครใน
นามพรรคพลังธรรม และกรณีของนายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งสมัครในนามของพรรคประชากรไทยนั้น จะพบว่า
การแยกกันระหว่างบุคลิกภาพและความเป็นผู้น าของทั้งพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และนายสมัคร สุนทรเวช จาก
ชื่อเสียงของพรรคนั้นท าได้ไม่ง่ายนัก เพราะทั้งพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และนายสมัคร สุนทรเวชนั้นนอกจากจะ
เป็นหัวหน้าพรรคแล้ว ยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งพรรคด้วย และพรรคท้ังสองพรรคนั้นก็ไม่ได้มีความนิยมมากนักนอกเขต
กรุงเทพมหานคร ประเด็นดังกล่าวนี้ดูจะสอดคล้องไปกับการศึกษาของปรมะ สตะเวทิน (2544) เรื่อง สื่อกับ
การตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2543 ของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
(ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ที่ศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเมื่อ 23 กรกฎาคม 2543 ซึ่งแม้ว่านายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคประชากร
ไทยจะได้รับการเลือกคั้ง แต่ปรมะพบว่าจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 1,140 คน ที่ท าการศึกษาวิจัยด้วย Exit 
Poll เหตุผลที่ผู้ ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ งใช้ ในการตัดสิน ใจเลือกผู้สมัครเลือกตั้ งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้แก่ ความชื่นชมในตัวผู้สมัคร ไม่ใช่ความชอบนโยบายของผู้สมัคร หรือ พรรคของ
ผู้สมัคร โดยความชื่นชมในตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.5 (เหตุผลอันดับหนึ่ง) ชอบนโยบายของ
ผู้สมัคร คิดเป็นร้อยละ 49.5 (เหตุผลอันดับที่สอง) และชอบพรรคของผู้สมัคร คิดเป็นร้อยละ 10.8 (เหตุผล
อันดับที่สาม) 

งานของประเสริฐ สมบูรณ์สินชัย (2545) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในวันที่ 23 กรกฎาคม 2543 : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตทุ่งครุ (ปัญหา พิเศษ ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา) โดยประเสริฐพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหา
นครมีความกระตือรือร้นมีการตื่นตัวและให้ความสนใจในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค่อนข้างมาก จะเห็นได้จากการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 80 (จ านวน 320 คน จาก 400 คน) 
และเป็นครั้งแรกที่ผู้ชนะได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นและคะแนนเสียงทุกเขตรวมกันในกรุงเทพมหานครได้
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ถึง 1,016,096 เสียง ในบรรดาปัจจัยหลักสามประการที่ส่งผลกระทบต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร คือ พรรคการเมือง ตัวบุคคลผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหัวคะแนน จะเห็นได้ว่าในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้นเน้นคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้สมัครเป็นอันดับส าคัญ
มากทีสุ่ด คือความซื่อสัตย์สุจริต รองลงไปตามล าดับคือ ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองและหัวคะแนน นอกจากนี้ 
ประเสริฐยังพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีแนวโน้มว่าผู้ที่มีการศึกษาสูง
จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าพนักงานบริษัทเอกชนมีความตื่นตัวและรักษาสิทธิของ
ตัวเองเพ่ิมมากขึ้นกว่าอาชีพอ่ืน และการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับรู้ข่าวสารทุกวันจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่รับรู้
ข่าวสารเป็นบางวัน หรือไม่รับรู้ข่าวสารเลย 

ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ท าให้นายสมัครนั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ โดย
งานศึกษาของชมพูนุท สุขศรีมั่งมี (2546) เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของนายสมัคร สุนทรเวช กับ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ปี พ.ศ. 2543 (วิทยานิพนธ์
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พบว่ามีการให้ความหมายใน 2 แนว คือ เหตุ ที่
ประชาชนเลือกนายสมัคร สุนทรเวช เป็นเพราะปัจจัยภายในคือตัวนายสมัคร สุนทรเวชเอง และอีกเหตุเป็น
เพราะปัจจัยภายนอกตัวนายสมัคร สุนทรเวช คือ ที่เลือกนายสมัคร สุนทรเวช เพราะไม่ต้องการให้ผู้สมัครท่าน
อ่ืนได้รับการเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 29 สิงหาคม 2547 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้สมัคร
จากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนนเสียง 911,441 คะแนน 
อันดับสองคือ นางปวีณา หงสกุล ในนามอิสระ ด้วยคะแนนเสียง 619,039 คะแนน และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 
มีคะแนนเป็นอันดับสาม (334,168 คะแนน) งานศึกษาของสุรัตน์ ยุทธนาวนิชย์ (2548) เรื่องชนชั้นกับการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 (งานนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
บูรพา) ใช้วิธีการเชิงส ารวจ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตามแบบสอบถามที่มีโคร งสร้าง
โดยการสุ่มตัวอย่างได้ค านึงการกระจายตามแขวงและอาชีพเป็นส าคัญ  ผู้ตอบส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
โดยค านึงวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และนโยบายของผู้สมัคร โดยส่วนใหญ่เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ และเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ปัจจัยทางด้านชนชั้นที่สัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ 
อาชีพ ซึ่งสุรัตน์ ยุทธนาวนิชย์ พบว่า กลุ่มคนชั้นล่าง (ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย และคน
ว่างงาน) มีแนวโน้มที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าคนชั้นกลางและชั้นสูง โดยกลุ่มชนชั้นที่ไปใช้สิทธิน้อยที่สุดคือ 
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ซี 4 ขึ้นไป) ส่วนระดับการศึกษาและรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ปัจจัยทางด้านชนชั้นที่มีความสัมพันธ์กับพรรคที่เลือก ได้แก่ ระดับการศึกษา กล่าวคือ ผู้ที่จบ
การศึกษาระดับกลาง (มัธยมปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส.) มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรค
ประชาธิปัตย์มากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ าหรือกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูง (ปริญญาตรีขึ้นไปมีแนวโน้มที่
จะเลือกพรรคอ่ืน ๆ) และพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าพรรคไทยรักไทย ส่วนอาชีพและรายได้ไม่มีความสัมพันธ์
กับพรรคที่เลือก  

งานศึกษาศุภวรรณ วรรณสุนทร (2547) เรื่อง คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ปัญหาพิเศษ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา) แม้ว่าจะศึกษาเรื่องของเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
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ทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในช่วงปี 2547 แต่ก็ให้ภาพรวมของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากอดีตถึงช่วงเวลาดังกล่าว โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ เขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 12 ราย ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดเพศ 4 คน นักการเมือง
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดเพศ 4 คน และประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดเพศ 4 คน ศุภวรรณ วรรณ
สุนทร พบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่พึงประสงค์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ควรมีอายุต่ า
กว่า 45 ปี จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ ควรจบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีฐานะดี 
แต่ควรมีประสบการณ์ในการบริหารทางการเมืองหรือประสบการณ์ในการบริหารงานจากภาคเอกชน ส าหรับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนของคุณลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควรมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการและการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยจะต้องมีความเป็นผู้น าทั้งด้านวิสัยทัศน์ การบริหารงาน และการ
ตัดสินใจ ควรเป็นนักบริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการประสานงานและประสานความ
ร่วมมือ ควรเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตและความเสียสละ ควรมีมนุษยสัมพันธ์กับ
ข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง ประชาชน และสื่อมวลชน โดยบุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญอยากให้เข้ามา
เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือร้อยต ารวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครที่เป็นที่ประทับใจของผู้ให้ข้อมูลส าคัญมากที่สุดคือพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และปํญหาเร่งด่วนที่
ต้องการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแก้ไขได้แก่ปัญหาจราจร 

งานศึกษาของภิภัช อภิรัตน์เจริญกุล และคณะ (2547) เรื่อง คุณลักษณะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามความต้องการของประชาชนในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2547 (งานวิจัยส่วนหนึ่งของ
วิชาการวิจัยทางธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ใช้
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง คือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด เป็นเพศชาย 190 คน เพศหญิง 210 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี 
รายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา ผล
การศึกษาพบว่าคุณลักษณะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามที่กลุ่มตัวอย่างต้องการคือจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ในการท างาน มีนโยบายการบริหารงานที่ดี มีความน่าเชื่อถือ
ในการบริหารงาน มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธินเป็นอันดับ 
1 เพราะมีประสบการณ์ในการท างาน มีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 เลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
เป็นอันดับ 2 เพราะมีนโยบายในการบริหารงานที่ดี มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 เลือกนางปวีณา หง
สกุลเป็นอันดับ 3 เพราะมีความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 เลือกนาย
พิจิตต รัตตกุลเป็นอันดับ 4 เพราะมีความรับผิดชอบ มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 เลือกนายพิจิตต 
รัตตกุล เป็นอันดับ 5 เพราะมีความรับผิดชอบ มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8  

งานศึกษาของเบญจนุช เกิดมณี (2547) เรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2547 ที่ลงคะแนนเสียงให้กับนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 
(รายงานโครงการเฉพาะบุคคล ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มีที่มาของ
ความส าคัญของปัญหาที่ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนการลงสมัครรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นาย     
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้ประกอบธุรกิจสถานบริการอาบอบนวด ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย ท าให้นายชูวิทย์ 
กมลวิศิษฎ์ มีภาพลักษณ์ที่เป็นเชิงลบ ในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้กับนาย    
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จากการศึกษาพบว่าเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีส่วนส าคัญที่สุด
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ในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ คือ การที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ มีบุคลิกกล้าได้กล้า
เสีย กล้าชน และพูดจาตรงไปตรงมา ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อ
การตัดสินใจของประชาชนในการลงคะแนนเสียงให้กับนายชูวิทย์นั้นพบว่ามีอิทธิพลในระดับปานกลาง อย่างไร
ก็ตาม จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่าการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในการลงคะแนนเสียงให้กับนายชูวิทย์  
กมลวิศิษฎ์ มีความเห็นที่ขัดแย้งกันเอง โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าภูมิหลังและภาพลักษณ์เชิงลบของนายชูวิทย์ 
กมลวิศิษฎ์ เช่น การเป็นเจ้าของสถานบริการอาบอบนวด หรือการตกเป็นผู้ต้องหาคดีรื้อบาร์เบียร์ มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างก็เห็นว่าจาก
บุคลิกลักษณะกล้าได้กล้าเสียของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ท าให้นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ สามารถที่จะท างานใน
บทบาทผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเองนี้ เบญจนุช   
เกิดมณี (2547) มองว่าความเห็นที่ขัดแย้งกันเองของกลุ่มตัวอย่างที่ลงคะแนนให้นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นั้น
สะท้อนถึงการขาดวุฒิภาวะทางการเมืองในการตัดสินใจลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ควรใช้วิจารญาณในการลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง โดยอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย 
นอกเหนือจากอิทธิพลของสื่อหรือบุคลิกลักษณะของผู้สมัคร เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การ
ท างานที่ผ่านมา ภูมิหลัง และภาพลักษณ์ของผู้สมัคร เพ่ือที่จะได้นักการเมืองที่ดีและมีคุณภาพเข้ามาบริหาร
ประเทศ 

ส าหรับการเลือกตั้งเมื่อ 5 ตุลาคม 2551 งานศึกษาของ นรนิติ เศรษฐบุตร (2552) ชี้ว่าการได้รับชัย
ชนะของนายอภิรักษ์ โกษะโยธินได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่สองในครั้งนี้ น่าจะเป็นชัยชนะของ
นายอภิรักษ์ โกษะโยธินเองที่ท างานดี มีคนชอบ และยังไม่มีข้อต าหนิอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ จะมีกรณีซื้อ
รถดับเพลิง ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้คนทั่วไปยังไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธินผิดหรือพลาด 5 และ
การชนะครั้งนี้ก็เป็นชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย เพราะว่าคะแนนที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธินได้นั้นก็มาก
ขึ้นกว่าครั้งก่อน และเป็นการได้ชัยชนะมีคะแนนน าคู่แข่งในทุกเขตปกครองทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร   
ทั้ง ๆ ที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เมื่อปีก่อน ผู้สมัครของพรรค
พลังประชาชนในหลายเขตยังชนะผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ แต่ในขณะเดียวกันทางพรรคประชาธิปัตย์
และนายอภิรักษ์ โกษะโยธินก็น่าจะทราบดีว่าในการแข่งขันชิงชัยต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคราวนี้ 
คู่แข่งส าคัญจากพรรคพลังประชาชนนั้นมีความเสียเปรียบตรงที่นายประภัสร์ จงสงวน ตัดสินใจลงสมัครล่าช้า
ด้วย กระนั้นนายประภัสร์ จงสงวนก็ยังได้คะแนนมาในอันดับที่สอง และได้คะแนนในอันดับที่สองรองลงมาใน
เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพจ านวน 47 เขตใน 50 เขต ซึ่งน่าจะแสดงว่าคนกรุงเทพให้ความส าคัญแก่พรรค
การเมือง หรือ ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองมากทีเดียว เป็นแนวทางที่เห็นได้ชัดตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งก่อน
เมื่อ พ.ศ. 2547 ที่ผู้สมัครพรรคการเมืองใหญ่สองพรรค อันได้แก่พรรค ประชาธิปัตย์และพรรคไทยรักไทยให้
การสนับสนุนได้เป็นคู่แข่งขันส าคัญท่ีชิงอันดับหนึ่ง อันดับสองกันมาแล้ว6 

ในการเลือกตั้งเมื่อ 11 มกราคม 2552 งานศึกษาของอนุสรณ์ สถาพร (2552) เรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีการเลือกตั้งวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลป  
ศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง) ชี้ให้เห็นว่าอุปสรรคและปัญหาของการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เกิดท่ามกลางกระแสความขัดแย้งทางความคิดในสังคมมีการเลือกข้างเป็นสี

                                           
5 แม้ว่าหลังจากนั้น คือในปี 2551 ปีเดียวกัน นายอภิรักษ์ได้ลาออกจากต าแหน่ง และในปี 2556 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้มีค าตัดสินให้นายอภิรักษ์พ้นข้อกล่าวหาไม่ถูกลงโทษ 
6 แต่ว่าตัวพรรคไทยรักไทยก็ไม่ได้ส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด 
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เหลืองและสีแดงท าให้สถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวาย โดยพรรคการเมืองใหญ่มีอยู่ 2 พรรคที่มีบทบาทส าคัญต่อ
การพิจารณาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือไทย 
ท าให้ทราบผลที่ออกมาเป็นสัญญาณทางการเมืองว่าในอนาคตผู้สมัครอิสระจะค่อนข้างที่จะล าบาก 
ตัวอย่างเช่นในการเลือกตั้งครั้งนี้ล่าสุด ผู้สมัครอิสระอย่าง ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล และนายแก้วสรร อติโพธิ ได้
คะแนนต่ ากว่าที่คาดไว้ ในขณะที่ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองอย่าง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครจากพรรค
ประชาธิปัตย์ และนายยุรนันท์ ภมรมนตรี ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย ได้คะแนนมาเป็นที่หนึ่งและที่สอง
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ผู้สมัครจะลงสนามแข่งขันทางการเมือง โดยไม่สังกัดพรรคการเมืองน่าจะ
ได้รับการเลือกตั้งที่ยากขึ้น เพราะประชาชนเริ่มพิจารณาท่ีตัวพรรคเป็นหลัก เนื่องจากมีความพร้อมและชัดเจน
ทางด้านนโยบาย เรื่องทุน และการจัดหาบุคคลในการบริหารงาน 
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12.1.1.3 บทบาทในการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน และอิทธิพลของข่าวสารทางการเมืองต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

ในหัวขอ้นี้จะมีความแตกต่างระหว่างการท าความเข้าใจสื่อมวลชนและข่าวสารทางการเมืองที่แตกต่าง
ไปจากสื่อท่ีถูกสร้างข้ึนและรณรงค์โดยผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ผู้สมัครนั้นสังกัด  

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2528 หลังจากเว้นว่างมาเป็นเวลา 
10 ปีจากการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2518 และนับเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ครั้งแรกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 การศึกษาของสาธิดา มีอุดร 
(2528) เรื่อง บทวิเคราะห์และแผนงานการน าเสนอข่าวเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่น (สารนิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) พบว่าข่าวการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์
เป็นสื่อมวลชนที่มีความส าคัญต่อการรายงานข่าวการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก (และในครั้งนั้นมีการสร้างความ
ร่วมมือในการรายงานข่าวกันระหว่างสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. และหนังสือพิมพ์ The Nation)  

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 7 มกราคม 2533 การศึกษาของ สรณะ อรุณรัตน์ 
(2534) เรื่อง การรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 7 มกราคม พ.ศ. 2533 (สารนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
พบว่าตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษาและรายได้ โดยเพศชายจะเปิดรับข่าวสารมากกว่าเพศหญิง ผู้ที่มีอายุมากจะเปิดรับ
ข่าวสารมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ทั้งข่าวสารโดยทั่วไปและข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะเปิดรับข่าวสารมากกว่าผู้มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ผู้ที่มีรายได้
มากจะเปิดรับข่าวสารมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยทั้งข่าวสารโดยทั่วไปและข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ส่วนตัวแปรด้านประสบการณ์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่าผู้ที่ไม่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เปิดรับข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน้อยกว่าผู้ที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว และโทรทัศน์ถือ
เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในการเผยแพร่ข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ งพบว่า ผู้ที่เปิดรับข่าวการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากจะตัดสินใจได้เร็วกว่าผู้ที่เปิดรับน้อย แต่ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร
ทั้งข่าวโดยทั่วไปและข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มีผลต่อเหตุผลในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร โดยผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ไปเลือกตั้ง เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 7 มกราคม 2533 การศึกษาของภคกุล ศิริพยัคฆ์ 
(2536) เรื่อง การใช้สื่อมวลชนของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ยังพบว่าสื่อมวลชนก็มีการพัฒนามากขึ้นที่จะเข้า
ไปเสริมบทบาทในทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากมีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคในการสื่อสารต่าง ๆ ขึ้นอย่าง
มาก ในการที่จะน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มีเนื้อหาละเอียดยิ่งขึ้น เพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของพรรคการเมือง ผู้ใช้สื่อ รวมถึงประชาชนผู้บริโภคสื่อ และเพ่ือผลทางธุรกิจของสื่อมวลชนด้วย 

ในการเลือกตั้งครั้งที่ 7 มกราคม 2533 การศึกษาของนฤพนธ์ เศรษฐสุวรรณ (2533) เรื่อง บทบาท
การส ารวจประชามติในฐานะข่าวสารการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ยัง
พบว่าการส ารวจประชามตินอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงมติมหาชนในระดับหนึ่งแล้ว ยังมีบทบาทใน
ฐานะที่เป็นข่าวสารการเมืองรูปแบบหนึ่ง โดยบทบาทการส ารวจประชามติในฐานะที่เป็นข่าวสารการเมือง
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รูปแบบหนึ่งมีส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจ และมีความตื่นตัวในการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะทางประชากร 
ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และความถี่ในการเปิดรับข่าวสารการเมืองมีความสัมพันธ์กับระดับ
การรับรู้การส ารวจประชามติของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษาและความถ่ีในการ
เปิดรับข่าวสารการเมืองของบุคคล จะมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการรับรู้การส ารวจประชามติใน
ระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูง หรือมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารการเมืองสูง มี
แนวโน้มที่จะมีระดับการรับรู้การส ารวจประชามติสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการรับรู้การส ารวจประชามติ 
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกรณีการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชน
ในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ ประชาชนที่มีระดับการรับรู้การส ารวจประชามติสูง มีแนวโน้มที่จะไปใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสูงขึ้นด้วย  

 ในการเลือกตั้งในครั้งเดียวกันนี้ การศึกษาของสุกานดา วรพันธุ์พงศ์ (2537) เรื่อง หนังสือพิมพ์
รายวันกับการเสนอเนื้อหาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2533 (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้ท าการตรวจสอบความ
เกี่ยวข้องของหนังสือพิมพ์รายวันกับกลุ่มการเมืองในการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตรวจนับความถี่ ปริมาณพ้ืนที่ และทิศทาง
ของเนื้อหาในข่าว ภาพ และบทความเกี่ยวกับผู้สมัคร 5 คน ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน 7 ชื่อฉบับ ที่
วางจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2532 - 7 ม.ค. 2533 และท าการวิเคราะห์เนื้อหาใช้การ
แบ่งกลุ่มหนังสือพิมพ์เป็น 2 กลุ่ม คือ หนังสือพิมพ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองอย่างเด่นชัด และหนังสือพิมพ์
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองอย่างเด่นชัด ผลการศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างเสนอเนื้อหา
สนับสนุนและโจมตีผู้สมัครคนใดคนหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่หนังสือพิมพ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองอย่าง
เด่นชัดได้เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง (ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นครั้งที่ 2) ในความถี่และปริมาณพ้ืนที่มากกว่าผู้สมัครที่ตนเกี่ยวข้อง แต่มีทิศทางของเนื้อหาในเชิง
ลบมากท่ีสุด ขณะเดียวกันก็มีทิศทางของเนื้อหาในเชิงบวกแก่ผู้สมัครที่ตนเกี่ยวข้องในกรณีของหนังสือพิมพ์เด
ลิมิเร่อร์ (ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนายสมัคร สุนทรเวช แห่งพรรคประชากรไทย ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองคน
ส าคัญของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง) แต่ไม่พบความแตกต่างในกรณีของหนังสือพิมพ์บ้านเมือง (สุกานดา          
วรพันธุ์พงศ์ จัดให้บ้านเมืองเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคชาติไทย ซึ่งมีนายบรรหาร ศิลปอาชา 
เป็นประธานบริษัทและเป็นที่ปรึกษาของหนังสือพิมพ์บ้านเมือง) ขณะที่หนังสือพิมพ์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
การเมืองอย่างเด่นชัด เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง ในความถี่และปริมาณพ้ืนที่มากกว่าผู้สมัคร
คนอ่ืน ขณะเดียวกันก็มีทิศทางของเนื้อหาในเชิงบวกมากกว่าเชิงการรายงานข่าว ส่วนผู้สมัครคนอ่ืนมีความ
แตกต่างในทิศทางของเนื้อหาเชิงการรายงานข่าวมากกว่าเชิงลบ แต่ไม่แตกต่างจากเชิงบวก 

ส าหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 2 มิถุนายน 2539 งานวิจัยของมะลิวัลย์        
ธนชาติบรรจง (2539) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 2539 ของผู้มีอายุ 18 -19 ปี (วิทยานิพนธ์
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) พบว่ากลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อายุ 18-19 นั้นมีการ
เปิดรับข่าวสารทางการเมืองและพูดคุยทางการเมือง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
การมีส านึกทางการเมือง และไม่ว่าจะมีทัศนคติในเชิงบอกหรือลบ วัยรุ่นก็มีบทบาททางการเมืองในสัดส่วนที่
ไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตามพึงสังเกตว่างานศึกษาในยุคนั้นเป็นยุคก่อนโลกออนไลน์ดังนั้นจึงมีเส้นแบ่งที่ชัดเจน
ระหว่างข่าวสารทางการเมืองที่ถูกผลิตจากสื่อ (และตัวผู้สมัคร) กับการพูดคุยทางการเมืองกันเองระหว่างวัยรุ่น
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และในครอบครัว และในยุคนั้นมะลิวัลย์ ธนชาติบรรจง (2539) พบว่าตัววัยรุ่นก็ไม่ได้เปิดรับ
ข่าวสารทางการเมืองมากนัก รายการโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ที่สนใจเป็นรายการบันเทิงมากกว่ารายการ
พูดคุยทางการเมือง และการพูดคุยทางการเมืองระหว่างกันเองก็มีไม่มาก โดยการเปิดรับสื่อทวลชนในเรื่อง
การเมืองพบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่เปิดรับสื่อมวลชนในเรื่องการเมืองจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือสื่อ
หนังสือพิมพ์ และวิทยุ  

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 23 กรกฎาคม 2543 การศึกษาของทูลเกล้า คงนุ่ม 
(2544) เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจและปัจจัยประกอบการ
ตัดสินใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) พบว่าจากการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการท าวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
พ.ศ. 2543 จ านวน 421 คน ในพ้ืนที่ 5 เขตของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตดอนเมือง 
เขตทวีวัฒนา และเขตมีนบุรี) พบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี  สถานภาพโสด ศาสนา
พุทธ เปิดรับข่าวสารเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 จากสื่อมวลชนประเภทวิทยุ
โทรทัศน์มากที่สุด การเปิดรับสื่อเฉพาะกิจคือป้ายโฆษณาพบว่าอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเปิดรับมาก
ที่สุด ส่วนสื่อบุคคล ได้แก่ การคุยกับคนในครอบครัว พบว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีการพูดคุยหรือ
เปิดรับมากท่ีสุด และศาสนาที่นับถือคือศาสนาอิสลาม 

นอกจากนี้แล้ว ในการเลือกตั้ง 23 กรกฎาคม 2543 การศึกษาของเกรียงไกร ตระกูลก าเหนิดเหมาะ 
(2544) เรื่อง โพลกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีการเลือกตั้งวันที่ 
23 กรกฎาคม 2543 (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างที่ไปเก็บข้อมูลมานั้น (400 คน) พวกเขามีทัศนคติในทางลบต่อโพล และโพลไม่มีผลต่อ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แม้ว่าการเปิดรับโพลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อ 
โพลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ทัศนคติต่อโพลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อโพลและ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ขณะที่งานศึกษาของมณธิรา โสภณ (2544) เรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนที่เขตบางซื่อ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้เลือกเอาเขตบางซื่อมาเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นเขตที่
ประชาชนมีความสนใจเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมาก และเป็นเขตที่ประชาชนมีความหลากหลายทั้งในด้าน
การศึกษา อาชีพ รายได้ ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจและสังคม โดยมีข้อค้นพบที่ส าคัญคือประชาชนในเขตบางซื่อ
มีทัศนคติต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลท าให้ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คืออาชีพ 
ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร และความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.
2540 ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลท าให้ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 29 สิงหาคม 2547 การศึกษาของกมลเฑียน หมวด
เชียงคะ และคณะ (2547) เรื่อง ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ปี 2547 ศึกษาเฉพาะกรณี : เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (งานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการประมวล
ผลการวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษาทราบข่าวสารการลงคะแนนเลือกตั้งจากสื่อโทรทัศน์ สอดคล้อง
กับการศึกษาของนรินธร นามนอก และคณะ (2547) เรื่อง ความต้องการคุณลักษณะของผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานครของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี : การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีพุทธศักราช 2547 (งานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการวิจัยทางธุรกิจ สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ซึ่งศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไปในเขตดินแดง จ านวน 400 ชุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในเขตดินแดง เป็นเพศชาย 200 คน เป็น
เพศหญิง 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 18-25 ปี ขึ้นไป มีอาชีพเป็นนักศึกษา มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 บาท ขึ้นไป ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุดเพราะสื่อโทรทัศน์เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย  

ผลการศึกษาของ กมลเฑียน หมวดเชียงคะ และคณะ (2547) เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานของภิภัช 
อภิรัตน์เจริญกุล และคณะ (2547) เรื่อง คุณลักษณะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามความต้องการของ
ประชาชนในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2547 (งานวิจัยส่วนหนึ่งของวิชาการวิจัยทางธุรกิจ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขต
จตุจักรคือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ชุด ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการศึกษาในเขตจตุจักร 
แบ่งเป็น เพศชาย 190 คน เพศหญิง 210 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี รายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับสื่อ
จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานศึกษาของเบญจนุช      
เกิดมณี (2547) ที่พบว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการตัดสินใจของประชาชนในการลงคะแนนเสียงให้กับ
นายชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์  นั้นมี อิทธิพลในระดับปานกลาง โดยในช่วงก่อนการเลือกตั้ งผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ในขณะ
ที่ช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างติดตามข่าวเกี่ยวกับนายชูวิทย์  
กมลวิศิษฎ์ จากสื่อป้ายหาเสียงมากที่สุด  

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 ตุลาคม 2551 งานของ พิศุทธิ์ จ าเริญรวย (2553) 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551 (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกริก) พบว่าสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ 
รองลงมาคือโปสเตอร์ ป้ายต่าง ๆ ข่าวและรายการโทรทัศน์  

อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ยังมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาอย่างสม่ าเสมอ 
รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 3 มีนาคม 2556 งานศึกษาของปรีชาพัฒน ภูมิภาค 
(2556) เรื่อง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง) ที่ท าการตีความหมายหรือแปลความจากเอกสารหลักฐาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยประเภทรายวันที่จัดพิมพ์และจ าหน่ายใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน และผู้จัดการรายวัน ที่ลงข่าว
เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครที่มีความโดดเด่นจ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 9 
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พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ สังกัดพรรคเพ่ือไทย ผู้สมัครหมายเลข 10 นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ 
ผู้สมัครหมายเลข 11 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส ผู้สมัครอิสระ ผู้สมัครหมายเลข 16 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และผู้สมัครหมายเลข 17 นายสุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ โดยท าการวิจัยใน
ช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลา 18.00 น. ของก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน คือ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเวลา 52 วัน พบว่านอกจากผู้สมัคร และผู้ให้การสนับสนุน
ผู้สมัครจะทุ่มเทสรรพก าลังทุกด้านในการรณรงค์หาเสียงเพ่ือให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแล้ว ยังมีเครื่องมือ
ส าคัญที่ขาดไม่ได้ และเป็นปัจจัย หรือองค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการคะแนนนิยม และคะแนนเสียงของ
ผู้สมัครที่หวังจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง คือ การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียง
นั่นเอง 

ส าหรับข้อค้นพบที่น่าสนใจมุมมองของสื่อสิ่งพิมพ์เองนั้น การศึกษาของจันทร์พร พนัสเจริญ (2556) 
เรื่อง นโยบายข่าวและการน าเสนอข่าวและบทความช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
: กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (สารนิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) พบว่า 
นโยบายการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ใช้นโยบายและหลักการเดียวกันกับข่าวทั่วไป คือ
น าเสนอข้อมูลทุกแง่มุมและยึดความต้องการของผู้อ่านเป็นที่ตั้ง ซึ่งก็คือการรายงานความเคลื่อนไหวของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน จากนั้นจึงน านโยบายมาคิดหารูปแบบวิธีการน าเสนอเนื้อหาเพ่ือที่จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้อ่านได้อย่างดีที่สุด โดยจัดให้มีคอลัมน์ต่าง ๆ ในหน้า กทม. ที่มีการจัดตั้งคล้ายกับเป็นหน้าเฉพาะ
กิจและปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา และน าเสนอข่าวใน 2 ส่วนคือ ข่าวหน้าหนึ่งและข่าวหน้า กทม. ข่าวหน้า
หนึ่งในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ มักจะปรากฏอยู่ในส่วนของข่าวการเมือง ซึ่งข่าวการเลือกตั้งนี้ถ้าจะได้มาอยู่
รวมกับข่าวการเมืองจะต้องมีองค์ประกอบด้านความมีชื่อเสียงหรือความเด่นและด้านความขัดแย้ง ขณะที่ข่าว
การเลือกตั้งผู้ว่าที่ปรากฏในหน้าข่าว กทม. มักจะมีองค์ประกอบข่าวด้านผลกระทบ เพราะข่าวที่น าเสนอส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับนโยบายของผู้สมัคร ขณะที่บทความที่เกี่ยวข้องในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นกัน บทความในหน้าการเมืองและบทความในหน้าข่าว กทม. 
บทความในหน้าการเมืองที่เกี่ยวข้อง จะเป็นบทความประจ าโดยในช่วงการเลือกตั้งบทความประจ าเหล่านี้
มักจะวิเคราะห์สถานการณ์ ความเป็นไปทางการเมืองของการเลือกตั้ง รวมทั้งในส่วนของบทบรรณาธิการ และ
คอลัมน์ประจ าอ่ืน ๆ ขณะที่หน้าข่าว กทม. มีการเปิดคอลัมน์ใหม่จ านวน 5 คอลัมน์ได้แก่ สกู๊ปพิเศษศึกเสา
ชิงช้า เกาะติดเลือกตั้ง พลิกปูมเลือกตั้งผู้ว่า วิสัยทัศน์ และวันนี้ใครหาเสียงที่ไหน ส าหรับภาพข่าวนั้นภาพข่าว
การเลือกตั้งบนหน้าหนึ่ง มักจะน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการหาเสียงของ 2 พรรคการเมืองใหญ่ คือ พรรคเพ่ือ
ไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ภาพข่าวผู้สมัครคนอ่ืน ๆ จะปรากฏในหน้าข่าว กทม. สาเหตุมาจากการ
น าเสนอข่าวการเลือกตั้งโดยใช้เกณฑ์ด้านความเด่นและความขัดแย้ง ภาพของผู้สมัครคนอ่ืน ๆ จึงไม่ค่อย
ปรากฏบนหน้าหนึ่ง เหตุผลอ่ืนที่ข่าวผู้สมัครของสองพรรคจะได้ขึ้นหน้าหนึ่งบ่อยก็เพราะสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองเป็นส่วนส าคัญในการเสนอข่าว เนื่องจากการเมืองในช่วงนั้นมีการแข่งขันระหว่างพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่ 2 พรรค มีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนส่วนใหญ่ ส่งผลให้หนังสือพิมพ์หยิบมาเป็น
ประเด็นในการเสนอข่าวอยู่บ่อยครั้งและท่ีส าคัญคือเป็นการเพ่ิมยอดขายให้กับหนังสือพิมพ์   
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12.1.2 พฤติกรรมการหาเสียงของผู้สมัคร ในข้อนี้รวมไปถึงพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครเหล่านั้น
ด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้รวมตั้งแต่การใช้สื่อ กลยุทธการหาเสียง นโยบายหาเสี ยง และการสร้าง
ภาพลักษณ์  

เหตุผลที่น าเอาเรื่องพฤติกรรมหาเสียงของทั้งตัวผู้สมัคร และ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครเหล่านั้นไว้ใน
ข้อเดียวกันก็เนื่องจากพัฒนาการของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
มักจะมีเรื่องหลักที่เกี่ยวเนื่องกับทางเลือกในการส่งผู้สมัครระหว่าง การที่พรรคส่งผู้สมัคร (ผู้สมัครสังกัดพรรค
การเมือง ซึ่งหมายถึงพรรคการเมืองระดับชาติ) และการที่ผู้สมัครลงสมัครในฐานะอิสระ (และแม้ว่าผู้สมัครจะ
ลงสมัครในนามอิสระ ก็อาจจะมีการตั้งกลุ่มของตัวเองที่ใช้รณรงค์หาเสียง หรือเชื่อมโยงไปยังกา รที่ผู้สมัคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) จะลงสมัครในนามของกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่  

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2528 การศึกษาของ พิทยา เศรษฐ
พิทยากุล (2530) เรื่อง กระบวนการและพฤติกรรมการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (สารนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ให้
ความส าคัญกับเรื่องของการรณรงค์หาเสียงของตัวผู้สมัคร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางสังคมของ
ผู้สมัครกับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง โดยพบว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 ผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายท่าน ได้พัฒนาการหาเสียงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น าเอากลยุทธ์และ
เครื่องมือทางการตลาด ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างการยอมรับ มาใช้หลายอย่างด้วยกัน เช่น การวิจัยตลาด
เพ่ือทราบถึงแนวทางความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ และการหาเสียงแบบ 
“เคาะประตู” เป็นต้น แนวทางการหาเสียงนี้ส่งผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ได้ผล และผลคะแนนที่ผู้สมัครได้รับก็ยืนยันว่า วิธีการเหล่านี้มีผลต่อผลการเลือกตั้งด้วย ผลการศึกษาของ 
พิทยา เศรษฐพิทยากุล (2530) ยังชี้ว่าฐานะทางสังคมของบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษาและอายุ มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่างกัน บุคคลที่มีการศึกษาสูง และบุคคลที่มีอายุ 
20-40 ปี ส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที่จะรับรู้จากสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่ า ส่วนบุคคลที่มีการศึกษาต่ าและบุคคลที่มี
อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที่จะรับรู้จากสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลสูง (สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลสูงก็คือ
สื่อโฆษณาทางเสียง (On the Air Media) จะมีความสามารถในการเข้าถึงผู้มีสิทธิในการเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ได้ดีกว่าสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่ ากว่า ซึ่งก็คือสื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ (In Print Media) ดังนั้นสื่อโฆษณาที่มี
อิทธิพลสูงจึงได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ รถเร่โฆษณา และการแนะน าของอาสาสมัคร ส่วนสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่ า
กว่า ได้แก่ ป้ายโฆษณาตามท้องถนน การโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์ และใบปลิว เป็นต้น) ขณะที่ในส่วนของ
ฐานะทางสังคมของบุคคลที่เกี่ยวกับ เพศ และอาชีพ นั้นพบว่า บุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านเพศและ
อาชีพนั้นจะไม่มีความแตกต่างในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่างกันเลย 

ส าหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 7 มกราคม 2533 การศึกษาของภคกุล ศิริพยัคฆ์ 
(2536) เรื่อง การใช้สื่อมวลชนของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ชี้ให้เห็นว่าพรรคการเมืองสี่พรรคใหญ่ (ได้แก่ 1) 
พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งส่งนายประวิทย์ รุจิรวงศ์ ลงสมัคร 2) พรรคมวลชน ซึ่งส่ง ดร.นิยม ปุราค า ลงสมัคร 3) 
พรรคพลังธรรม ซึ่งส่งพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ลงสมัคร และ 4) พรรคประชากรไทย ซึ่งส่งนายเดโช สวนานนท์ 
ลงสมัคร) ได้ให้ความส าคัญในการใช้สื่อมวลชนในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยถือเป็นนโยบายหลักของ
การรณรงค์หาเสียงในแต่ละพรรคซึ่งได้มีการวางแผนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการ
ใช้สื่อมวลชนมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการใช้สื่อมวลชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังมีอุปสรรคอยู่พอสมควร เช่น 
ความสามารถในการใช้สื่อมวลชนของแต่ละพรรค ขึ้นอยู่กับงบประมาณ ทีมงาน ความช านาญในการผลิตสื่อ 
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ประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของนักการเมืองกับผู้บริหารสื่อมวลชน รวมทั้งการปิดกั้นหรือการเลือกน าเสนอ
เฉพาะข่าวสารบางข่าวหรือเสนอเฉพาะบางพรรค  

ในการเลือกตั้งเมื่อ 2 มิถุนายน 2539 งานศึกษาของ สุภาเพ็ญ วงษ์รัตนโต (2539) เรื่อง ยุทธวิธีการ
หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ประเด็นนโยบาย ศึกษากรณี : ดร.พิจิตต รัตตกุล ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร 
ปี 2539 (ภาคนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โดยพิจารณาไปที่แผนการณ์
รณรงค์หาเสียงของ ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พบว่าการหาเสียง ดร.พิจิตต รัตตกุล ได้ใช้ประเด็นนโยบายเป็นจุดน าในการหาเสียง ซึ่งแต่เดิมจุดน าในการหา
เสียงจะเป็นเรื่องของบุคคล หรือกลุ่มของพรรค แต่ขณะนี้ชาว กทม. จะให้ความส าคัญกับนโยบายที่ผู้สมัครได้
น าเสนอเป็นหลักใหญ่ว่าผู้สมัครจะสามารถน าไปปฏิบัติให้ กทม. ก้าวหน้าได้ มากกว่าจะดูที่คุณสมบัติส่วนตัว 
ความซื่อสัตย์ หรือเรื่องอ่ืน ๆ (การหาเสียงในยุคนั้นมีความน่าสนใจเพราะว่าพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และร้อยเอก
กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งทั้งสองเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงสมัครในครั้งนั้นด้วย) ทั้งนี้ทีม
วางแผนของ ดร.พิจิตต รัตตกุล ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งนักวิชาการและนักธุรกิจที่มีฝีมือและความรู้สูง 
มีการเตรียมงานในระยะยาวหลายปีติดต่อกัน มีลักษณะการท างานเป็น team work มีการตัดสินใจหยิบยก
ประเด็นเนื้อหา (content) ของปัญหาในพื้นที่ ออกมาเป็นนโยบายเพ่ือการหาเสียงอย่างแยบยล การคัดเลือก
ประเด็นหาเสียงเริ่มต้นจากประเด็นที่ใกล้ตัวประชาชน ประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ที่รุกเร้าชีวิตความเป็นอยู่และ
สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก มีการทดลองน าเสนอประเด็นที่วางแผนใช้หาเสียงแก่
ประชาชน เพ่ือสังเกตการตอบสนองความสนใจและฟังกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกทางหนึ่ง เมื่อคัดเลือกประเด็น
หาเสียงซึ่งมีจ านวนมากออกมาเป็นนโยบายหาเสียงเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนแล้ว ก็มีการวางแผนโดยก าหน ด
ยุทธวิธีในการน าเสนอนโยบายต่อสาธารณะ โดยใช้ภูมิหลังของ ดร.พิจิตต รัตตกุล ในเรื่องภาพลักษณ์ เป็นนัก
รณรงค์ต่อสู้เรื่องมลพิษเป็นจุดส าคัญและเป็นฐานในแผนของการหาเสียง และยังสร้างภาพลักษณ์ เรื่อง
ความสามารถการบริหารการจัดการและอ่ืน ๆ อีก พร้อมกันนี้คณะที่ปรึกษาได้สร้างกลยุทธ์ ก าหนดให้ผู้สมัคร
แสดงออกที่สภาพอ่อนน้อมเป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้ตอบคู่แข่งขันในท่วงที่ที่หยาบคาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
เครื่องมือของนโยบาย ที่คณะของผู้หาเสียงได้ก าหนดไว้ เพ่ือโน้มน้าวให้คนมาลงมาลงคะแนนให้กับ ดร.พิจิตต 
รัตตกุล 

การวางแผนรณรงค์หาเสียงยังได้วางลึกไปถึงในกรณีหากได้รับเลือกตั้งแล้ว โดยนโยบายใหญ่ ๆ เช่น
การจราจร หรือเรื่องรถรางเลียบคลองจะยังไม่ปฏิบัติโดยทันที แต่จะคัดเลือกเฉพาะบางประเด็นปัญหาที่เห็น
ว่าเป็นเรื่องปลอดภัยและสามารถปฏิบัติได้ง่ายให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ เช่น  เรื่องมาตรฐานการ
ก่อสร้าง สุภาเพ็ญ วงษ์รัตนโต (2539) เห็นว่าการกีดกันมิให้เรื่องที่คาดหมายว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ในทางลบเข้า
ไปอยู่ในกระบวนนโยบาย และกระบวนการคัดเลือกเฉพาะปัญหาที่ปลอดภัยจึงเป็นการกระท าการหาเสียง
สนับสนุนการกระท าดังกล่าวอย่างล าเอียง (Mobilization of Bias) เพ่ือให้เห็นแต่เสถียรภาพของชนชั้นที่มี
อ านาจในสังคม 

สุภาเพ็ญ วงษ์รัตนโต (2539) พบว่าการประชาสัมพันธ์หาเสียงของ ดร.พิจิตต รัตตกุล ได้ใช้หลาย
รูปแบบ แบบที่ได้ผลมากที่สุดคือ สื่อทางโทรทัศน์ ได้แก่ การออกรายการโทรทัศน์ในหลายรายการ เช่น 
รายการเกมส์โชว์ รายการสนทนาปัญหาการเมือง รายการตอบปัญหาประชาชน เป็นต้น ซึ่งมีผู้ชมทางบ้าน
รวมทั้งผู้มีสิทธิออกเสียงให้ความสนใจใคร่ครวญตัวผู้สมัครเพ่ือจะน ามาเปรียบเทียบกับผู้สมัครรายอื่น ๆ สื่อหา
เสียงในรูปของแผ่นป้าย นับว่าได้ผลรองลงมา แผ่นป้ายที่ประสบความส าเร็จนอกเหนือจากการกลั่นกรองอย่าง
รอบคอบของทีมงานทั้งในระดับแนวคิดและนโยบายหลัก ยังประกอบด้วยภาพวาดวิวทิวทัศน์ที่ดูสบายตา
สบายใจ ดึงดูดใจผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นคล้อยตามแนวนโยบายที่ผู้สมัครน าเสนอ ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
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ให้มีการปฏิบัติหากได้รับเลือกตั้งแล้ว นอกจากนี้ “การเชื่อมตามบ้าน” ก็เป็นการหาเสียงที่ได้ผลดีเช่นกัน โดย
มีองค์กรจัดการลักษณะเป็นศูนย์ย่อย (center) มีหน้าที่มากกว่าหัวคะแนน โดยจัดการเรื่องพบปะกับบุคคล
ส าคัญในชุมชน เผยแพร่นโยบาย หาสถานที่ติดแผ่นพับ แผ่นปลิว และการระดมคนให้เข้ามาร่วมในการหาเสียง 
แต่สุดท้ายงานของสุภาเพ็ญ วงษ์รัตนโต ก็ยอมรับว่าบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของ ดร.พิจิตต รัตตกุล และ
ภาพลักษณ์มีส่วนส าคัญต่อชัยชนะด้วย ไม่ใช่เรื่องของนโยบายอย่างเดียว สุภาเพ็ญ วงษ์รัตนโต ทิ้งท้ายว่า การ
หาเสียงโดยประเด็นนโบาย สามารถจะกระท าได้และเห็นผลได้เป็นอย่างดี ในเขตที่มีประชากรมีการศึกษา
ค่อนข้างสูง มีเศรษฐกิจดี มีการสนใจและตื่นตัวทางการเมืองอย่างสม่ าเสมอ รู้จักระวังรักษาผลประโยชน์
ตนเองและของสาธารณะ ที่ส าคัญ มีความต้องการให้ตนเองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจใน
ขั้นน าปัญหาเข้าสู่ผู้ก าหนดนโยบาย (Agenda-Setting) ขั้นการก่อตัวของนโยบาย (Formulation) รวมถึงขั้น
น านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผลงาน (Evaluation) ดังเช่น ประชากรของ
กรุงเทพมหานคร 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 23 กรกฎาคม 2543 ซึ่งนายสมัคร สุนทรเวช จากพรรค
ประชากรไทยได้รับชัยชนะ งานศึกษาของอภิชาติ หาล าเจียก (2543) เรื่อง กลยุทธ์การหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2543 : ศึกษานโยบายของผู้สมัคร นายสมัคร สุนทรเวช (ภาคนิพนธ์
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) พบว่าการประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของนายสมัคร สุนทรเวช เกิดข้ึนได้จากการใช้กลยุทธ์การหาเสียงที่ผสมผสานระหว่าง
การน าเสนอนโยบายที่เป็นรูปธรรม กับการใช้บุคลิกภาพ และคุณสมบัติเป็นองค์ประกอบส าคัญ ในด้านการ
น าเสนอนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จากการศึกษานโยบายที่ใช้ในการหาเสียงของนายสมัคร สุนทรเวช 
พบว่าได้มีการแยกแยะประเด็นปัญหาเพ่ือน าเสนอนโยบายเร่งด่วน เช่น การสร้างที่พักอาศัยให้คนในชุมชน
แออัด การแก้ปัญหาอากาศเป็นพิษ เร่งสร้างสนามกีฬา เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นแนวนโยบายที่ตรงกับความ
ต้องการของชาวกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ นโยบายการแก้ปัญหาจราจร เรื่องถนนวงแหวนรอบกลางกับ
ถนนใยแมงมุม เป็นแนวคิดที่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ และมีผลงานตัวอย่างแสดงให้เห็น ส่วนนโยบายท า
กรุงเทพฯ ให้หลวมถือเป็นนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาจราจรได้ที่ต้นเหตุ ด้านการใช้บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์
ของนายสมัคร สุนทรเวช ที่เป็นคนที่ยึดมั่นในจุดยืน ความเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้งสร้างภาพ และมี
แนวทางเป็นของตนเอง โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ท าไปนั้น จะถูกใจใคร ไม่ถูกใจใคร โดยรักษาความเป็นจริงที่ควรจะ
เป็น ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีความรู้สึก
ว่าเป็นคนที่สามารถบริหารงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างโปร่งใส และค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และนอกจากนี้นายสมัครยังมีโอกาสได้แสดงวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถของตนเองมา
อย่างต่อเนื่องจากการด ารงต าแหน่ง ส.ส. มาหลายสมัย เป็นข้อได้เปรียบผู้สมัครคนอ่ืนอีกด้วย ขณะที่ งาน
ศึกษาของบรรลือศักดิ์ แสงสว่าง (2544) เรื่อง กระบวนการสร้างภาพทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง : 
ศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2543 (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) พบว่าในการรณรงค์หาเสียงรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2543 คนส าคัญ ๆ นอกจากมีการน าเสนอเนื้อหาทางด้านนโยบายในการบริหารกรุงเทพมหานครแล้ว ยัง
น าเอาวิธีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการรณรงค์หาเสียงรับเลือกตั้ง เพ่ือปรุงแต่งภาพของตน
แล้วฉายไปสู่ผู้เลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้เลือกตั้งเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้สมัคร อันมีลักษณะของการสร้างภาพของสินค้า
ในเชิงพาณิชย์ 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งเดียวกันนี้ งานศึกษาของศรีจันทร์ เสริมเลิศอารีย์ 
(2544) เรื่อง การโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีการ
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เลือกตั้งวันที่ 23 กรกฎาคม 2543 (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง) โดยศึกษาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดและบทความในหนังสือพิมพ์รายวัน จ านวน 5 ชื่อ รวม 1,368 
รายเรื่อง ในช่วงเวลา 6 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง พบว่าผู้สมัครแต่ละคนมีรูปแบบและเนื้อหาสาระของการ
โฆษณาหาเสียงที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละคนแทรกอยู่ โดยในภาพรวมของการโฆษณาหาเสียงและ
ความแตกต่างในด้านเพศของผู้สมัครไม่มีผลต่อการเลือกใช้รูปแบบการหาเสียง เนื่องจากผู้สมัครแต่ละคนจะ
เลือกใช้รูปแบบการโฆษณาหาเสียงแต่ละประเภทมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาในการหาเสียง
ของตน ในขณะที่การสังกัดพรรคการเมืองมีผลเล็กน้อยต่อการน าเสนอข่าวสารการเลือกตั้งของผู้สมัคร โดยที่
ผู้สมัครแต่ละคนจะน าเอาภารกิจหน้าที่และปัญหาของกรุงเทพมหานครมาก าหนดเป็นกรอบในการโฆษณาหา
เสียง โดยน าเอาแนวทางการท างานของตนหรือนโยบายของพรรคที่สังกัดมาประยุกต์ร่วมกันเป็นนโยบายใน
การหาเสียงของตน ขณะที่งานของชมพูนุท สุขศรีมั่งมี (2546) เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของนายสมัคร สุนทรเวช กับ นางสุดารัตน์ เกยุรา พันธุ์ ปี พ.ศ. 
2543 (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พบว่าในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครนั้น ได้มีการน าเอากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้โดยมีการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบ
ผู้สมัครเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และผู้เลือกตั้งเปรียบเหมือนกับผู้บริโภค และมีการใช้เทคนิคทางการตลาด
ต่าง ๆ ได้แก่ การส ารวจตลาด การวิจัยกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เป็นตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า
ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม วิธีการหาเสียงของผู้สมัคร โดยมีการน าสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการหาเสียง รวมถึง
สื่อรูปแบบใหม่ที่ผู้สมัครได้น ามาใช้ รวมทั้งมีการน าโพลมาใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับกล
ยุทธ์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครจากหนังสือพิมพ์ (จากที่ศึกษาคือ 
มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ และ ประชาชาติธุรกิจ)  พบว่าหนังสือพิมพ์มติชนมีการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัคร
มากที่สุด รองลงมาคือเดลินิวส์ ไทยรัฐ และประชาชาติธุรกิจ  

ส าหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2547 กลุ่มกรณีศึกษา กลุ่มที่ 2 (2547) 
ในการอบรมหลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารพรรคการเมืองรุ่นที่ 
3 ได้เสนอผลการศึกษา เรื่อง พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี 2547 (รายงานการศึกษา หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับผู้บริหารพรรคการเมืองรุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า) โดยใช้วิธีการเก็บด้วยแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่าง จากผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในกรุงเทพมหานคร 
เขตเลือกตั้งละ 5 คน จ านวน 50 เขตเลือกตั้ง ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครควรสังกัดพรรคการเมือง แต่เมื่อพิจารณาจากผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พบว่ามีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองจากผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้นจ านวน 22 
คน ท าให้อาจมองได้ว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครน้อยมาก แต่กลับมีการสนับสนุนผู้สมัครในนามอิสระแบบไม่เปิดเผย นอกจากนี้จากการศึกษา
พบว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ที่ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมีปัจจัยหนึ่งที่มองว่ารัฐบาลมีความไม่โปร่งใสและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ท าให้เกิดความมั่นใจว่าจะให้ความยุติธรรมแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ได้ และจากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนของพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม มีส่วนในการชี้น าการ
ตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความเห็นตรงกัน นอกจากนี้แล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอาชีพเป็นข้าราชการจะไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นมากนักเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เนื่องจากข้อจ ากัดที่ต้องวางตนเป็นกลางตามกฎหมายเลือกตั้งแต่ก็ได้ให้
ทัศนะว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควรสังกัดพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเดียวกับรัฐบาล เพ่ือการ
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ประสานงานและข้อบัญญัติบางประการของกรุงเทพมหานครที่อาจท าให้การบริหารจัดการเกิดความล่าช้าและ
ไม่ประสบความส าเร็จ ถึงแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นที่มีความรู้ความสามารถสูงก็ตาม 

ในการศึกษาของชญานุช เลิศกาญจนวัติ (2548) เรื่อง บทบาทของพรรคการเมืองต่อการปกครอง
ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547 (เอกสารวิชาการส่วน
บุคคล หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบัน
พระปกเกล้า) ชี้ให้เห็นว่าในการเลือกตั้งเมื่อ 29 สิงหาคม 2547 พรรคการเมืองในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหา
นครมีบทบาทน้อยมาก ประชาชนมิได้มีความสนใจผู้สมัครมาจากพรรคการเมืองใด แต่สนใจในประวัติ 
บุคลิกภาพ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งมากกว่า แม้พรรครัฐบาลจะลงทุนสนับสนุนการหา
เสียงและมีกรรมวิธีอ่ืนใด อาทิ จากการปราศรัย พิมพ์ใบปลิวแผ่นพับ และใช้สื่อทุกประเภทในการน าเสนอ
นโยบาย แต่วิธีการดังกล่าวไม่อาจน ามาใช้ในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งตัดสินใจในบุคลิกภาพ 
วิสัยทัศน์และนโยบายของบุคคลมากกว่าพรรคการเมือง จากผลการเลือกตั้งดังกล่าวนี้ ดังนั้นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งไม่จ าเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองใด นอกจากนี้นโยบายของพรรคการเมืองไม่ใช่นโยบายที่เหมาะสม
ส าหรับการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร การปรับเปลี่ยนบทบาทพรรคการเมืองในการสนับสนุนต้องปรับกล
ยุทธ์ให้มากขึ้น การให้ประชาชนมีส่วนร่วม การให้ความรู้พรรคการเมืองจะต้องมีมากขึ้น ซึ่งถ้าไม่ด าเนินการ
ดังกล่าว บทบาทพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้งพ้ืนที่นี้ก็จะไม่พัฒนา 

งานศึกษาของปาจรีย์ อ่อนสอาด (2548) เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารโน้มน้าวใจผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
: กรณีศึกษา “การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี 2547” (รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 
พบว่า ชาวกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง ที่มีบุคลิกค่อนข้างแปรปรวน รักง่ายหน่ายเร็ว มักเป็นไป
ตามกระแส จากการเลือกตั้งทั้งหกครั้งที่ผ่านมา ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิเกินร้อยละ 30 จะเป็นเรื่องของกระแส เช่น 
พลตรีจ าลอง ศรีเมือง สมัยแรก (พ.ศ. 2528) ได้ 480,233 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ 34.65 % สมัยที่สอง (พ.ศ. 
2533) ได้ 703,671 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ 35.85 % นายพิจิตต รัตตกุล (พ.ศ. 2539) ได้ 768,994 คะแนน ผู้
มาใช้สิทธิ 43.53 % นายสมัคร สุนทรเวช (พ.ศ. 2543) ได้ 1,016,096 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ 58.87 % และครั้ง
ล่าสุดนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (พ.ศ. 2547) ได้ 911,441 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิเกินคาดหมายสูงถึง 62.50 % น่า
ที่จะเป็นสิ่งตอกย้ าเรื่อง “ กระแส” และ อารมณ์ “คน กทม.” ได้พอสมควร ปัจจัยเสริมที่น่าสนใจในการ
น ากระแสดังกล่าวเข้าสู่การรับรู้ของชาว กทม. ที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง ได้แก่กลยุทธ์การสื่อสารโน้มน้าวใจ ซึ่ง
การเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาตรงที่มีการน า “การตลาดมาน าการเมือง” การรณรงค์การเลือกตั้ง
จึงค่อนข้างมีสีสัน หวือหวา นอกจากนี้ยังพบว่าในมิติของความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร พบว่า ปัจจัยด้านสวัสดิ
ภาพสูงสุด ได้แก่ นางปวีณา หงสกุล (60.10%) ปัจจัยด้านคุณสมบัติสูงสุด ได้แก่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
(36.4 %) และ ปัจจัยด้านพลวัตสูงสุด ได้แก่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (50.2%) ซึ่งผลจากการส ารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างสอดคล้องกับผลการเลือกตั้งจริง ส าหรับกลยุทธ์การสร้างจุดดึงดูดใจในสารของผู้สมัคร พบว่า จากการ
วิเคราะห์ผู้สมัครฯจ านวน เจ็ดราย ได้แก่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน, ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บ ารุง, นางปวีณา หงสกุล, 
นายมานะ มหาสุวีระชัย, นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์, ดร.พิจิตต รัตตกุล และ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ต่างอาศัยกลยุทธ์
การหาเสียงที่อิงการตลาด ตั้งแต่การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดภาพลักษณ์ด้วยรูปแบบสไตล์ และโทน
สี รวมทั้งการใช้สโลแกน เพลง หมายเลข ตลอดจนถือฤกษ์ยามในวันรับสมัคร เน้นความโดดเด่น จดจ าได้ 
เพ่ือให้เกิดการซื้อ หรือลงคะแนนเสียงให้ โดยเฉพาะ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้สมัครที่อาศัยการสร้างอิทธิพลจูง
ใจ (คนรุ่นใหม่) ให้คล้อยตามด้วยลีลาภาษาท่ีกระตุ้นอารมณ์ น้ าเสียงดุดัน ถ้อยค าฟังง่ายและเกิดภาพ การแต่ง
กายท่ีสุภาพเน้นสีขาว รวมถึงกิริยาท่าทางประกอบอ่ืน ๆ อาจจะกล่าวได้ว่า นายชูวิทย์เกิดจากกระแสที่ตนเป็น
ผู้สร้างขึ้นเอง ส่วนนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จะเน้นการสร้างอิทธิพลจูงใจบุคคลที่มีการศึกษา ด้วยการเสนอ
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นโยบายที่จับต้องได้ และใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างสีสัน และในส่วนของกล
ยุทธ์การเลือกช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ผู้มีสิทธิฯ รับรู้
ข่าวสารจากผู้สมัครฯ ได้อย่างชัดเจนผ่านป้ายโฆษณา (29.4%) โทรทัศน์ (25.1%) และหนังสือพิมพ์ (17.5 %)  

ส าหรับเรื่องป้ายหาเสียงนั้น งานศึกษาของบุญโชค เขียวมา (2551) เรื่อง การศึกษาวัจนกรรมบนป้าย
หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2547 (สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ท าการศึกษาประเภทวัจนกรรมบนป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2547 และศึกษาวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อมของข้อความบนป้ายหาเสียง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2547 จากการเก็บข้อมูลป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2547 ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 สิงหาคม 2547 จ านวน 113 ป้าย และ
น ามาถอดเป็นถ้อยค าได้ข้อมูลทั้งสิ้น 162 ถ้อยค า ผลการศึกษาวัจนกรรมที่ใช้บนป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี 2547 พบวัจนกรรม 4 ประเภทเรียงตามล าดับดังนี้ 1. วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด 
(Commissives) วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกรรมการสัญญา และวัจนกรรมการเสนอตัว 2. วัจนกรรมกลุ่มชี้น า 
(Directives) วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกรรมการขอร้อง วัจนกรรมการแนะน า วัจนกรรมการจูงใจ วัจนกรรมการ
ท้าทาย และวัจนกรรมเชิญชวน 3. วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว (Assertives) วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกรรมการให้
ข้อมูล และ 4. วัจนกรรมประเภทแสดงความรู้สึก (Expressives) วัจนกรรมที่พบคือวัจนกรรมการเตือน 
นอกจากนั้นแล้วพบว่าในป้ายหาเสียงนั้นมีวัจนกรรมตรงมากกว่าวัจนกรรมอ้อม ขณะเดียวกันวัจนกรรมที่
ปรากฏบางวัจนกรรมสามารถเป็นได้ทั้งวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับถ้อยค าและบริบทที่ใช้ 
เช่น การสัญญา การเสนอตัว และเจตนาของผู้ส่งสาร 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 ตุลาคม 2551 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งในนามอิสระเป็นครั้งที่ 2 และได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับที่ 3 เหมือนครั้งที่แล้วแม้ว่าจะมีคะแนนเพ่ิมขึ้น 
คือ 340,616 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15.79 มากกว่าเมื่อครั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
29 สิงหาคม 2547 ที่ได้คะแนน 334,168 คิดเป็นร้อยละ 14.01 งานศึกษาของ พิศุทธิ์ จ าเริญรวย (2553) 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551 (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกริก) พบว่า ภายใต้วิกฤติขัดแย้งทางการเมืองในขณะนั้น ได้ก่อให้เกิดข้อจ ากัดอย่างมากในการรณรงค์หาเสียง
ของผู้สมัครทุกคน และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้สื่อสารการเมืองโดยการใช้ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการเมือง 
(Political Marketing) โดยเฉพาะการตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) และการตลาดแบบผลักดัน (Push 
marketing) อย่างเต็มที่และหลากหลาย ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสารแนะน าตัว และนโยบาย ป้ายหาเสียง 
โปสเตอร์ Billboard ฯลฯ เพ่ือสื่อสารการเมืองกับผู้ลงคะแนนโดยการวางต าแหน่งทางการเมือง (Positioning) 
ในฐานะ “ผู้ตรวจสอบ” เน้นภาพลักษณ์และบุคลิกลักษณะส่วนตัวที่ดุดัน กล้าตรวจสอบ และชัดเจน ในการ
สร้างและก าหนดวาระสื่อ (Agenda - Setting) เพ่ือชี้ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากโครงการและการบริหาร
งานของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งเป็นผู้สมัครในฐานะอดีตผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการแถลงข่าว
ผ่านสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ไม่ได้รับเลือก
เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นมีสาเหตุจากขาดคุณสมบัติด้านผลงานและนโยบายที่เป็นรูปธรรม และ
ภาพลักษณ์ส่วนตัว ที่ไม่เหนือกว่าผู้สมัครท่านอ่ืนอย่างเด่นชัด พิศุทธิ์ จ าเริญรวย (2553) ได้อ้างอิงแบบจ าลอง
การสื่อสารการเมืองของ McNair (1999) และนันทนา นันทวโรภาส (2548) ในประเด็นองค์กรทางการเมืองใน
ฐานะผู้ส่งสาร (Sender) ที่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แปรเปลี่ยนเป็นคะแนนที่ท าให้มีโอกาสสูงในการ
ชนะการเลือกตั้งนั้น จ าเป็นต้องมีส่วนผสมของปัจจัย 3 ตัว ในการสื่อสารการเมืองได้แก่ 1. ต าแหน่งทาง
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การเมืองของผู้สมัคร (Positioning) ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ก าหนดไว้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้
เลือกตั้ง 2. พรรคการเมือง (Party) ซึ่งหากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมีพรรคการเมืองสนับสนุนอยู่ทั้งโดยเปิดเผย 
หรือโดยปิดลับก็จะมีฐานคะแนนต้นทุนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ 3. บริบทและกระแสทางการเมือง 
(Perception) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก (External Environment) ที่ไม่อาจคาดเดาได้โดยง่ายคือ บริบท
การเมืองในภาพใหญ่ รวมทั้งเศรษฐกิจ และสังคมในขณะนั้น ซึ่งอาจเป็นกระแสทางการเมือง อันน าไปสู่ทัศคติ
ของประชาชนต่อปรากฏการณ์นั้น ๆ และอาจก่อตัวเป็นกระแสที่แรงมากจนแปรเปลี่ยนเป็นคะแนน และ
สามารถชี้ผลแพ้ชนะให้นักการเมืองได้ 

ขณะที่งานศึกษาของพระมหาณฐกฤต ดาดวง (2555) เรื่อง เปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551: กรณีศึกษานายอภิรักษ์ โกษะ
โยธิน กับ นายประภัสร์ จงสงวน (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
พบว่า กลยุทธ์ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน7 คือ การใช้ภาพนักบริหารมืออาชีพ ชูนโยบายรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็น
จุดขาย ใช้เครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์และสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ใช้ผลโพลล์เป็นเครื่องมือในการวาง
กลยุทธ์ในการหาเสียง ขณะที่กลยุทธ์ของนายประภัสร์ จงสงวน8 ใช้ภาพลักษณ์นักบริหารสมัยใหม่กับความรู้
เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนแบบรางเป็นจุดขาย ชูนโยบายเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนแบบราง เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านสมาชิกพรรคพลังประชาชน และผ่านสื่อมวลชน ใช้ผลส ารวจเป็นเครื่องมือตรวจวัดกระแสและจัดวางกล
ยุทธ์ และในการเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่ใช้หาเสียงของนายอภิรักษ์  โกษะโยธิน กับนายประภัสร์ จงสงวน กล
ยุทธ์ที่เหมือนกัน คือ นโยบายแก้ไขปัญหาจราจรด้วยระบบขนส่งมวลชนแบบราง ขณะที่การใช้กลยุทธ์เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์นักบริหารทั้ง 2 คน ต่างกัน คือ จ านวนสมาชิกพรรคที่ท าหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่
ข้อมูล นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน มีมากกว่านายประภัสร์ จงสงวน กลยุทธ์การหาเสียง นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
เน้นน าเสนอภาพกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองทันสมัย เมืองแห่งอนาคต ขณะที่นายประภัสร์  จงสงวน เน้นภาพ
เมืองอยู่สบาย โดยมีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว คือ มีระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่ทันสมัย 

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 3 มีนาคม 2556 งานศึกษาของปรีชาพัฒน ภูมิภาค 
(2556) เรื่อง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง) ท าการตีความหมายหรือแปลความจากเอกสารหลักฐาน 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยประเภทรายวัน ที่จัดพิมพ์และจ าหน่ายใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน และผู้จัดการรายวัน ที่ลงข่าว
เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครที่มีความโดดเด่นจ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้สมัค รหมายเลข 9 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ สังกัดพรรคเพ่ือไทย ผู้สมัครหมายเลข 10 นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ 
ผู้สมัครหมายเลข 11 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส ผู้สมัครอิสระ ผู้สมัครหมายเลข 16 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และผู้สมัครหมายเลข 17 นายสุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ โดยท าการวิจัยใน
ช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลา 18.00 น. ของก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน คือ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเวลา 52 วัน พบว่าในระยะแรกก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้งมี
ว่าที่ผู้สมัครบางคนหาเสียงตามนโยบายประชานิยมโดยที่มิได้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และ
ต่อมามีการใช้โพลของส านัก หรือสถาบันการศึกษา เป็นเครื่องมือชี้น าการตัดสินใจของประชาชนอย่างเปิดเผย 
และต่อเนื่อง ส าหรับการลงข่าวการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครที่มีความโดดเด่นในหนังสือพิมพ์ ในช่วง

                                           
7 ซึ่งได้รับชัยชนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองในนามของพรรคประชาธิปัตย์ 
8 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็นพรรคทีส่ืบเนื่องมาจากพรรคไทยรักไทย 
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เวลาก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง (วันที่ 10-20 มกราคม 2556) มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้สมัครแต่
ละคน พบว่า ภาพลักษณ์ของ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่แสดงออกต่อสาธารณชนในการเป็นผู้มีความ
กระตือรือร้น และเป็นนักประสานงานมีความโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอ่ืน ๆ  

ขณะที่ในช่วงเวลารณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556) มีการ
น าเสนอนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต พบว่า ผู้สมัครส่วนใหญ่มุ่งเน้นสนับสนุนนโยบาย
กระจายบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และเมื่อ
พิจารณาถึงผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครแต่ละคน พบว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้รับการสนับสนุนจากพรรค
การเมือง กลุ่มการเมือง และผู้มีชื่อเสียงทั้งในวงการเมืองระดับประเทศ และนอกวงการเมืองมากกว่า ม.ร.ว.  
สุขุมพันธุ์ บริพัตร และผู้สมัครคนอ่ืน ๆ ส่วนในเรื่องของวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ผู้สมัครแต่ละคนใช้กล
ยุทธ์ในการหาเสียงเพ่ือจูงใจ และโน้มน้าวจิตใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีการที่แตกต่างไป มีการ
เสนอนโยบาย และการเสนอวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ของกรุ งเทพมหานคร มีการพาดหัวข่าว
หน้า 1 มีการลงข่าวเป็นหัวข้อข่าวและคอลัมน์ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ มีการใช้สื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นเครื่องมือในการสร้างคะแนนนิยม โดยมีพรรคการเมืองและผู้ให้การ
สนับสนุนผู้สมัครท าหน้าที่เป็นผู้วางยุทธศาสตร์การหาเสียง  

และในช่วงโค้งสุดท้าย การลงข่าวหนังสือพิมพ์ ให้ความส าคัญกับผู้สมัครเพียง 2 คน คือ พล.ต.อ.
พงศพัศ พงษ์เจริญ กับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และทีมงานหาเสียงของผู้สมัครทั้งสองฝ่ายได้อาศัยสื่อ
หนังสือพิมพ์ลงข่าวโจมตีและตอบโต้กันไปมา มีการกล่าวหา พูดจาพาดพิงกันในลักษณะสงครามตัวแทน
ระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคประชาธิปัตย์  

เมื่อเปรียบเทียบกลยุทธการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือไทยในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ งานศึกษาของลลิตพรรณ นุกูลวัฒนวิชัย (2559) เรื่อง การตลาด
ทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือไทย
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้ท าวิจัยเชิงคุณภาพโดยพบว่า พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือไทยได้น าแนวคิด
การตลาดทางการเมืองมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ใช้กระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไป 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.  2556 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท าให้พรรค
ประชาธิปัตย์เลือกที่จะน าสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นผลกระทบเชิงลบมาเป็นกลยุทธ์การหาเสียงเชิงลบ 
(Negative Campaign) โจมตีพรรคเพ่ือไทยอย่างเต็มรูปแบบโดยส่งสารที่มุ่งตรงถึงผู้ที่มีแนวคิดและอุดมการณ์
เดียวกับพรรคและผสมผสานกับกลยุทธ์ด้านนโยบายเข้าไว้ด้วยกันแทนที่จะใช้นโยบายในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันและก่อให้เกิด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อพรรคเพ่ือไทย พรรคเพ่ือไทยซึ่งหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เป็นผลกระทบเชิงลบต่อ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคจึงเลือกใช้กลยุทธ์ด้านนโยบายเป็นจุดหลักในการดึงคะแนนเสียงจาก
ประชาชนแทน จะพบว่าข้อค้นพบในการศึกษาของลลิตพรรณแตกต่างไปจากปรีชาพัฒน ภูมิภาค (2556) ที่
มองว่ากลยุทธการเลือกตั้งหลักของสองพรรคคือการตอบโต้ซึ่งกันและกัน 

ส าหรับการศึกษาในรายละเอียดของคู่แข่งขันหลักในรอบนี้ คือ มรว. สุขุมพันธุ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ 
กับ พล.ต.อ.พงศพัศ จากพรรคเพ่ือไทย งานศึกษาของกัญจน์ณัฏฐ์ คล้ายทอง (2558) เรื่อง กลยุทธ์การหาเสียง
เลือกตั้งของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
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ประชากรวิจัย ได้แก่ (1) ทีมวางแผนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จ านวน 2 คนได้แก่ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (2) ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน คือ 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร (3) นักวิชาการด้านวางแผนและรณรงค์การเลือกตั้งจ านวน 1 คน ได้แก่ รศ.ดร.  วิทยา
ธร ท่อแก้ว และ (4) ผู้น าแผนการรณรงค์เลือกตั้งไปปฏิบัติ ประกอบด้วย สก. สข. และประธานสาขาพรรค
ประชาธิปัตย์จ านวน 3 คน รวมเป็น 7 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์ก่อนการเลือกตั้ง คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้นประกาศลงรับสมัครรับเลือกตั้งพร้อมชูนโยบายตนโดยไม่รอมติ
พรรค ด้านพรรคประชาธิปัตย์เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลเพ่ือลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร จากนั้นกรรมการบริหารพรรคได้ประเมินถึงประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จุดเด่น จุดด้อย ทัศนคติ
ของผู้สมัครคู่แข่งและนักการเมืองฝ่ายตนแล้ว และเห็นว่ากรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายโครงการที่ต้อง
ด าเนินการต่อ คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ลงรับสมัครเลือกตั้งอีกสมัย ส าหรับ
กลยุทธ์ระหว่างการเลือกตั้ง มีการจัดอบรมทีมรณรงค์และร่วมระดมสรรพก าลังของพรรคประชาธิปั ตย์พร้อม
แกนน า แล้วน าเสนอนโยบาย สู่ประชาชนเน้นวิธีเคาะประตูบ้าน น านโยบายย่อยที่บรรจุในนโยบายหลักเสนอ
ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละเขตพ้ืนที่ จัดรถติดเครื่องขยายเสียงวิ่งบนถนนเส้นหลัก 4 สาย แบ่งพ้ืนที่
เป็น 4 เขตใหญ่คือ พระนครชั้นใน ฝั่งธนบุรี ฝั่งทิศเหนือ และทิศตะวันออก และเขตย่อย 50 เขต โดยให้ สก. 
และ สข. ในพื้นที่รับผิดชอบจัดเวทีปราศรัยใหญ่ของแกนน าพรรคพร้อมตัวผู้สมัคร และการจัดเวทีปราศรัยย่อย
ของ สก. สข. จัดกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่จริง การแสดงตัวแกนน าพรรคในเขต
พ้ืนที่เศรษฐกิจ สถานีรถไฟฟ้า สถานศึกษา และปิดท้ายด้วยการโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรง บนเวทีปราศรัย
ผ่านโซเชียลมีเดียไปทั่วโลก นอกจากนี้ ฐานเสียงเดิมของพรรค โดยเฉพาะผู้เป็น ส.ก. ส.ข. ของพรรคเป็นก าลัง
ส าคัญของการรณรงค์หาเสียงครั้งนี้ ส าหรับกลยุทธ์หลังการเลือกตั้ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพั ตร กล่าวขอบคุณ
ผ่านสื่อมวลชนพร้อมจัดรถกระจายเสียงวิ่งขอบคุณประชาชนในภาพรวมที่ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้ตน
และไม่ได้ลงให้ตน เมื่อเข้ารับต าแหน่งได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมมอบ
นโยบายให้เร่งด าเนิน 6 มาตรการเร่งด่วนทันที อาทิ ลดอัตราดอกเบี้ยโรงรับจ าน า กทม. ลดค่าโดยสารส่วน
ขยาย BTS ลดค่าโดยสาร BRT เหลือ 5 บาทตลอดสาย อย่างไรก็ดีหลังการเลือกตั้ง กกต. มีมติให้ใบเหลืองแก่ 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร กรณีผู้สนับสนุนปราศรัยใส่ร้ายคู่แข่งระหว่างการรณรงค์9  

ในส่วนของการศึกษาการรณรงค์หาเสียงของพล.ต.อ.พงศพัศ งานศึกษาของมณฑาทิพย์ ชินวัตร 
(2557) เรื่อง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 มีนาคม 2556 : ศึกษากรณี 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก) พบว่าบริบททาง
การเมืองและปัจจัยด้านพรรคการเมือง ได้ส่งผลกระทบต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยส่งผลที่ส าคัญต่อการแพ้
การเลือกตั้งในครั้งนี้ และพบว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ และพรรคเพ่ือไทย ได้น าแนวทางการตลาดทาง
การเมืองมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้อย่างครอบคลุม ท่ามกลางสถานการณ์ที่มี

                                           
9 วันที่ 5 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์ อ่านค าพิพากษาให้ยกค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องขอให้ศาล
อุทธรณ์กลางมีค าสั่งให้จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่ จากกรณีที่ กกต. มีมติ 3 ต่อ 2 เสียง ให้ใบเหลืองแก่ 
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการ กทม. ภายหลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  
บริพัตร เมื่อครั้งลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2556  ซึ่งมีการปราศรัยโจมตีให้ร้ายพรรคการเมือง
ฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากค าปราศรัยของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไม่ได้กล่าวโจมตีผู้สมัครพรรคการเมืองอื่น (โพสต์ทูเดย์, 2557, 
5 กันยายน) 
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ความขัดแย้งสูง โดยพรรคเพ่ือไทยได้มีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และออกแบบผลิตภัณฑ์ (Produce) ที่
เป็นนโยบายได้ตรงตามความต้องการของผู้เลือกตั้ง เพราะได้มีการน าวิธีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
(Polling) มาใช้อย่างได้ผลในทุกขั้นตอนของการรณรงค์ นอกจากนั้น ยังได้มีการน าการตลาดแบบผลักดัน 
(Push Marketing) มาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบของกระบวนการรณรงค์ และที่ส าคัญคือ พล.ต.อ.พงศพัศ     
พงษ์เจริญ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีจุดแข็งในเรื่องของการท าการตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) ใน
การช่วงชิงพ้ืนที่บนสื่อมวลชนได้อย่างโดดเด่น โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการก าหนดวาระข่าวสาร 
(Agenda Setting) เพ่ือน าเสนอตัวเองได้อย่างมีสีสัน ตลอดระยะเวลาการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และแม้ว่า 
พล.ต.อ.พงศพัศ จะไม่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ มณฑาทิพย์ ชินวัตร (2557) ก็เสนอว่าชัยชนะในการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งต่อไป ควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ (แม้ว่า
ในแต่ละครั้งอาจจะไม่มีสูตรส าเร็จทางการเมือง) ได้แก่ 1. การค านึงถึงผลกระทบจากบริบททางการเมืองที่มี
ความขัดแย้ง กับการวางแผนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 2. การรณรงค์หาเสียงเชิงบวก (positive campaign) 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ขัดแย้ง 3. การรักษาฐานคะแนนเดิมไว้ และการสร้างฐานคะแนนเพ่ิม 4. การใช้พลัง
ทางการตลาดในการสร้างความผูกพันต่อพรรคเพ่ือไทย และ 5. ทักษะในการสื่อสารทางการเมืองของผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง มีความส าคัญมากกว่างบประมาณท่ีใช้ในการรณรงค์ ทั้งนี้ยังรวมไปถึง ศักยภาพในการตอบโต้ ของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ที่จะท าการโต้ตอบกับฝ่ายตรงข้ามให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น หากผู้สมัครรับเลือกตั้งได้มีการน าเอาองค์ความรู้ใหม่ที่สกัดได้จากการวิจัย
ในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการรณรงค์ ก็จะเป็นผลดีต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในอนาคตได้ 
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12.1.3 บทบาทของการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ในการศึกษาของภคกุล ศิริพยัคฆ์ (2536) เรื่อง การใช้สื่อมวลชนของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พบว่า
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 7 มกราคม 2533 รัฐบาล (ในสมัยที่ยั งไม่มี กกต.) ได้ให้
ความส าคัญกับการใช้สื่อมวลชนในการเลือกตั้งเป็นอย่างมากด้วย ดังที่ได้เปิดให้มีการใช้สื่อโทรทัศน์อันเป็นสื่อ
ที่รัฐบาลควบคุมดูแลอยู่เพ่ิมมากข้ึน   

ส าหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2547 งานศึกษาของศิริชัย ต่ายแสง 
(2548) เรื่อง บทบาทคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง) อธิบายว่า ในการบริหาร
จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นั้น มีคณะกรรมการ 3 ชุดคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.กลาง) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร (กกต. กทม.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต. ท้องถิ่น กทม.) โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.กลาง) อ านวยการ
และควบคุมการเลือกตั้ งที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ งในระดับรองลงมาทั้งสองชุด 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร (กกต. กทม.) สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต. ท้องถิ่น กทม.) ก าหนดวันเลือกตั้ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. กลาง) ในเรื่องผลการเลือกตั้ง การคัดค้าน การร้องเรียน และผลการ
สอบสวนเพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. กลาง) ได้พิจารณาและตัดสินใจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ ากรุงเทพมหานคร (กกต. ท้องถิ่น กทม.) ควบคุมการเลือกตั้ง ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง จัดเตรียมบัญชี
รายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการจัดการเลือกตั้ง และเลือกสถานที่รวมผลคะแนนการ
เลือกตั้ง 

กลุ่มกรณีศึกษา กลุ่มที่ 2 ( 2547) ในการอบรมหลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารพรรคการเมืองรุ่นที่ 3 ได้เสนอผลการศึกษา เรื่อง พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2547 (รายงานการศึกษา หลักสูตรพรรค
การเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารพรรคการเมืองรุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า) 
พบว่าหนึ่งในปัจจัยที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้ งนั้น ยกเว้นพรรคประชาธิปัตย์ 
เนื่องจากมองว่ารัฐบาลมีความไม่โปร่งใสและการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ท าให้เกิดความ
มั่นใจว่าจะให้ความยุติธรรมแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ นอกจากนี้การเข้าไปมีบทบาทในเรื่องการให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งของพรรคการเมืองแก่ประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้มีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์หาเสียงให้ผู้สมัครมากกว่า โดยไม่ได้ใช้โอกาสในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม มีเพียงองค์กรเอกชน หน่วยงานราชการและสถานศึกษาเท่านั้นที่ส่งเสริม
กระตุ้นกิจกรรมการเรียนรู้ของประชาชน นอกจากนี้พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง  

ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ งานศึกษาของ ชินตา รายยวา และคณะ (2548) เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2547 (รายงานวิชาการกลุ่ม หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า) พบว่ากฎหมาย หลักการ วิธีการ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ก าหนดไว้
นั้นมีความสอดคล้องกันแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลสูงมาก และกระบวนการน าไปปฏิบัติก็ได้พยายามให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่ในสถานการณ์จริงนั้นบางส่วนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ข้อก าหนด เนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับกลไกของผู้จัดการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้
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ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ที่
ปรากฏจริงในแต่ละขณะด้วย อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในปี 2547 แม้จะมีการ
แข่งขันกันเข้มข้นสูงมากก็ตามแต่กระบวนการหาเสียงก็ยังคงอยู่ในกรอบข้อบังคับที่ก าหนดไว้เป็นส่วนใหญ่โดย
เน้นไปที่การแสดงวิสัยทัศน์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาส าคัญของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการรณรงค์ให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ประสบผลส าเร็จสูงขึ้น โดยมีประชาชนไปใช้สิทธิสูงถึง 
ร้อยละ 62.50 ซึ่งเป็นร้อยละที่สูงกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้น่าจะมีผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ที่มีความรัดกุมมากขึ้น ทั้งวิธีการจัดการเลือกตั้ง 
มาตรการการป้องกันการทุจริต การลงโทษผู้ทุจริตอย่างรุนแรง จริงจัง และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด เจตนารมณ์ ของหลักธรรมาภิบาลมากข้ึน จึงส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อถือ มั่นใจ
ในกระบวนการเลือกตั้งมากขึ้น  

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2556 งานของปรีชาพัฒน ภูมิภาค (2556) 
พบว่าในระยะแรกก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้งมีว่าที่ผู้สมัครบางคนหาเสียงตามนโยบายประชานิยมโดยที่มิได้
ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และต่อมามีการใช้โพลของส านักหรือสถาบันการศึกษา เป็น
เครื่องมือชี้น าการตัดสินใจของประชาชนอย่างเปิดเผย และต่อเนื่อง ท าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมี
ประกาศห้ามผู้สมัคร หรือผู้ใดมิให้กระท าดังกล่าว  
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12.2 การศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ผ่านมา 
งานที่ศึกษาเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ผ่าน

มามีบางส่วนที่มีโครงสร้างคล้ายกับงานที่ศึกษาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเรื่อง
ของพฤติกรรมของผู้เลือกตั้ง กลยุทธ์การหาเสียง แต่ก็มีส่วนอ่ืนที่ท าให้เราเข้าใจพลวัตทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครในระดับ (scale) ที่ เล็ก/ละเอียดกว่าการเลือกตั้งระดับผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรตะหนักถึงในการส ารวจและวิเคราะห์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ผ่านมา ได้แก่การท าความเข้าใจว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ 
สมาชิกสภาเขตนั้นนอกจากจะมีจ านวนเขตที่เปลี่ยนแปลงไป จ านวนสมาชิกท้ัง ส.ก และ ส.ข. ยังมีจ านวนมาก 
และเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ อีกทัง้ในบางเขตยังมีจ านวนมากกว่าเขตอ่ืน (ทั้ง ส.ก. และ ส.ข. ขึ้นกับจ านวนประชากรใน
แต่ละเขต) และประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเลือกตั้ง ทั้ง ส.ก. และ ส.ข. จะไม่ตรงกับการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพราะว่า ส.ก. และ ส.ข. นั้นอยู่ครบวาระสี่ปีทุกสมัย และบางส่วนก็ลาออกก่อน
ครบวาระ  

ข้อควรค านึงอีกประการหนึ่งก็คืองานวิจัยส่วนมากในเรื่องการเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. มักจะไม่ได้ระบุ
ปีของการเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. ที่จะศึกษาไว้อย่างชัดเจน ท าให้ต้องอาศัยการท าความเข้าใจจากปีที่ท าวิจัย
ว่าจะต้องใกล้เคียงกับการเลือกตั้งครั้งนั้น ๆ  

จากการส ารวจงานศึกษาเรื่องของการศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเขตท่ีผ่านมา สามารถแบ่งออกเป็นชุดประเด็นใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเด็นใหญ่ดังนี้ 

12.2.1 พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต  
 12.2.1.1 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
 12.2.1.2 การตัดสินใจเลือกพรรคหรือตัวบุคคลในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

และสมาชิกสภาเขต 
 12.2.1.3 อิทธิพลของสื่อ และการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
12.2.2 การรณรงค์ของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต และพลวัตรทาง

อ านาจในพื้นที ่
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12.2.1 พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตนั้น มักจะมีการ
ท าการศึกษาท้ังในแบบสองแบบหลัก ตือในภาพรวมของหลายเขต กับการศึกษาเฉพาะในเขตใดเขตหนึ่ง 

12.2.1.1 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
 งานศึกษาของศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย (2546) เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเขตดินแดง (ปัญหาพิเศษ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา) ศึกษา
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตดินแดงที่มีสิทธิเลือกตั้งโดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 1,322 คน พบว่าแบบ
แผนการตัดสินใจเลือก ส.ก. เมื่อ 16 มิถุนายน 2545 ได้แก่ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใน
เขตดินแดงคือเรื่องของเพศ และ สถานภาพ นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.30 มองว่าสมควรมี
งบประมาณ ส.ก. 15 ล้าน และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการใช้งบประมาณ ส่วนความ
ต้องการให้ ส.ก. แก้ไขปัญหา พบว่าต้องการให้ ส.ก. แก้ไขปัญหาในด้านการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด ส าหรับ
คุณสมบัติของ ส.ก. ที่ต้องการคือพบง่ายลงพื้นที่บ่อย ต้องการให้ทีมงาน ส.ข. กับ ส.ก. เป็นทีมงานเดียวกัน  
 ขณะที่งานของศิริพงษ์ ทรงวิทยาธรรม (2547) เรื่อง อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อพฤติกรรมการออก
เสียงเลือกตั้ง: ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตดอนเมือง (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง) ก็ศึกษาเรื่องเดียวกันแต่เป็นการศึกษา
ในเขตดอนเมือง จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ศิริพงษ์พบว่า สภาพภูมิหลังในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพและรายได้ ไม่
มีผลต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขณะที่ระดับการศึกษามีผลต่อการไปใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยระดับปริญญาตรีหรือสู งกว่าไปใช้สิทธิมากที่สุด 
รองลงมาคือ อนุปริญญา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และน้อยที่สุดคือต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
นอกจากนี้  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครคือ ความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ รองลงมาคือ มีผลงานในพ้ืนที่ และหาเสียงเยี่ยมเยียน
สม่ าเสมอ ตามล าดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 68.50 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในครั้งที่ผ่านมา (16 มิถุนายน 2545) โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ต้องการสนับสนุนผู้สมัครที่
ตนชอบเป็นผู้แทน รองลงมาคือ ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและต้องการให้เป็นไปตามระบบ ตามล าดับ 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
ป่วย หรือ ติดธุระจ าเป็น รองลงมาคือ ไม่มีผู้สมัครที่ตนพึงพอใจและไม่ได้ให้ความสนใจการเมืองระดับท้องถิ่น 
ตามล าดับ  

การศึกษาของ วิชัย เกียรติสามิภักดิ์ (2547) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้น าในระดับท้องถิ่น : 
ศึกษากรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตพ้ืนที่บางบอน (ปัญหาพิเศษ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา) ศึกษาประชาชนที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่บางบอน กรุงเทพมหานคร ด้วยกลุ่ม
ตัวอย่าง คือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครสามกลุ่ม ได้แก่ 1. ประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปี 
และยังไม่เคยใช้สิทธิในการเลือกตั้งมาก่อน เนื่องจากถือได้ว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ และมีการใช้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นครั้งแรก ย่อมมีความคิดเห็นในเรื่องผู้น าที่ตนเองต้องการ ในลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่มีความ
กดดันทางสังคม 2. ประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งหมายถึง ผู้มีส่วนส าคัญกับการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นผู้มีความคุ้นเคยในเรื่องการเลือกตั้ง ย่อมเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการ
เลือกสรรผู้น าในท้องถิ่นได้ดี และ 3. ประชาชนทั่วไป หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาในเขต
พ้ืนที่บางบอน ที่ผ่านการใช้สิทธิในการเลือกตั้งมาแล้ว พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้เกี่ยวกับสมาชิก
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สภากรุงเทพมหานคร ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ไม่ทราบในเรื่อง
งบประมาณท่ีผู้น าของตนว่ามีจ านวนเท่าใด ส่วนความคิดด้านการซื้อสิทธิขายเสียงของประชาชนหรือที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่าปัญหาในการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นปัญหาที่ไม่
สามารถแก้ไขได้ และเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมาก 
 งานศึกษาของพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ (2550) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหาร งาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า) พบว่าประชาชนตื่นตัวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะมากกว่าการเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. เพราะมองเห็นว่าเป็นผู้มีอ านาจ
สูงสุด ตัดสินใจในการด าเนินการในด้านการพัฒนา หรือการให้ความช่วยเหลือ แต่ในอีกมุมหนึ่งปัญหาส่วนน้อย
ในแต่ละชุมชน ถ้าประชาชนได้มีความใกล้ชิดกับตัวแทนที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภา
เขต ก็จะสามารถดึงหรือโน้มน้าวให้ตัวแทนเหล่านั้นได้เข้ามาช่วยแก้ไขในปัญหาของคนส่วนน้อยได้ดี เท่ากับ
ตัวแทนของแต่ละเขตจะต้องเข้าไปหาชุมชนเองเพ่ือสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนว่าเกิดปัญหา
อย่างไร ต้องการให้แก้ไขหรือพัฒนาอย่างไร 
 พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ (2550) ท าการรวบรวมผลและศึกษาการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ 29 สิ งหาคม 2547 และการเลือกตั้ง 
ส.ก. และ ส.ข. เมื่อ 23 กรกฎาคม 2549 โดยที่การเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. เป็นวันเดียวกัน10 ท าให้จ านวนผู้ที่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใกล้เคียงกัน แต่จะเป็นในลักษณะกากบาทไม่ครบทั้ง 2 บัตร หรือ สับสนในการกากบาท จึง
ท าการศึกษาควบคู่ไปด้วยกัน โดยพบว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นจ านวนของผู้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งอยู่ในระดับมากกว่า 60% ขึ้นไป ซึ่งพลภูมิให้ความเห็นว่าจ านวนผู้มาแสดงตนยังอยู่ในเกณฑ์ที่จัดว่า
น้อย ในการเลือกตั้งรอบนี้เขตทวีวัฒนามีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิร้อยละ 68.42 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่อยู่ในระดับที่มาก
ที่สุด รองลงมาคือ เขตสะพานสูง มีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิร้อยละ 68.17 พลภูมิให้เหตุผลว่าสองเขตนี้เป็นกลุ่ม
เขตต่อเมือง จึงเป็นไปได้ว่าจะมีความต้องการพัฒนาในแหล่งที่อยู่อาศัยเพ่ือมีความทัดเทียมกลุ่มเขตเมือง 
ประชาชนในสองเขตนี้จึงเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องส าคัญและยอมสละเวลามาเลือกตั้ง ส่วนอีกเหตุผลที่
เป็นไปได้ก็คือการประชาสัมพันธ์ในสองเขตนี้ค่อนข้างมีการรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งและ
น าเสนอถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้ ส่วนการเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. มีจ านวนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
แสดงตนใช้สิทธิที่ไม่แน่นอนและชัดเจนด้วยปัจจัยที่เป็นผลให้จ านวนที่แตกต่างกัน สาเหตุน่าจะเป็นเพราะ
ประเด็นการเลือกตั้งในวันเดียวกัน ท าให้ผู้มีสิทธิแสดงตนใช้สิทธิไม่ถูกต้อง การใช้วิธีการลงคะแนนเสียงใน
ลักษณะนี้ท าให้กลุ่มผู้ที่มีความรู้น้อยสับสน และการลงคะแนนเสียงอาจจะมีการสลับใบในการลงเลือกตั้ง และ
การเลือกบางบัตรเลือกเพียงผู้แทนเพียง 1 คน แต่บางบัตรเลือกได้มากกว่า 1 คน ท าให้คนไม่สามารถใช้สิทธิ
แสดงเสียงของตนเองได้ถูกต้อง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเป็นการรู้เฉพาะเพียงบางกลุ่มที่ติดตามข่าวสาร
เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างแท้จริงจึงจ ากัดอยู่ในวงที่แคบ ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็มักจะเป็นบุคคลเดิม ๆ ท าให้
ประชาชนมักเลือกจากตัวบุคคลมากกว่า เกิดข้อจ ากัดส าหรับบุคคลที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นตัวแทน และขาด
บุคคลที่มีความสามารถประสานงานระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้อย่ างเต็มที่ 
เพราะ ส.ก. และ ส.ข. คนเดิมก็มุ่งเน้นแต่จะแก้ปัญหาเดิม ๆ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและไปแสดงตนมีจ านวนที่
เบี่ยงเบนเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และ 

                                           
10 จริง ๆ แล้วในวันที่ 23 กรกฎาคม 2549 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกเขต พร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขต 36 เขต ส่วนสมาชิกสภาเขตอีก 14 เขตนั้นเลือกตั้งไปก่อนแล้วเมื่อ 30 เมษายน 2549 
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ส.ข. มีจ านวนผู้ไปแสดงตนเพ่ือใช้สิทธิอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่า 50% ในทุกเขต แต่เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุดยัง
เป็นเขตทวีวัฒนา ท าให้เข้าใจได้ว่าการเลือกตั้งในแต่ละเขตมีผลต่อประชาชนในแต่ละท้องที่ จึงควรศึกษา
เฉพาะเขตว่าปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละเขตที่มีส่วนท าให้ประชาชนไปแสดงตนใช้สิทธิคืออะไร การไปใช้สิทธิที่ต่ า
อาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนมองว่าบุคคลที่เป็นตัวแทนเข้าไปเป็นเพียงกระบอกเสียงเล็ก ๆ อ านาจในการ
ตัดสินใจก็มีไม่เพียงพอ หรือประชาชนยังไม่ทราบว่าบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงแทนคนใน
เขตนั้น ๆ อีกปัจจัยที่อาจจะเป็นไปได้ คือ ประชาชนที่มีชื่อของตัวเองอยู่ในเขต แต่ที่พักหรือที่ท างานอยู่อีกเขต 
ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายและเหนื่อยจากการท างานแล้วจะต้องไปใช้สิทธิในวันพักผ่อน การเลือกตั้งครั้งนี้ยัง
เป็นปีที่ประชาชนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเมืองที่มีความไม่แน่นอนด้วย 

ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชนค่อนข้างจะให้ความส าคัญกับการไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในจ านวนที่มากที่สุด มีจ านวน 2,472,486 คน อยู่ที่อัตราร้อยละ 62.50 ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ก. มีจ านวน 1,676,234 คน อยู่ที่ร้อย
ละ 41.94 และ ส.ข. มีจ านวน 482,638 คน อยู่ที่อัตราร้อยละ 35.59 ส่วนจ านวนผู้ลงคะแนน ประชาชน
ค่อนข้างจะให้ความส าคัญกับการไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในจ านวนที่มากที่สุด มีจ านวน 
2,445,723 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบกับ ส.ก. มีจ านวน 
1,547,174 คน และ ส.ข. มีจ านวน 480,985 คน ส่วนผู้ไม่ลงคะแนนแก่ผู้สมัครคนใด การไปเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร มีจ านวนผู้ไม่ลงคะแนนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาใช้สิทธิ ส่วน ส.ก. มีจ านวน 
129,060 บัตร เปรียบเทียบกับผู้มาใช้สิทธิถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างสูง อาจจะเกิดจากท่ีประชาชนไม่ค่อย
มั่นใจในบุคคลที่ตนเองจะเลือกเข้าไปเพราะไม่รู้จักเท่าที่ควร และการเลือกตั้ง ส.ข. มีจ านวน 653 บัตร ที่มี
น้อยน่าจะมาจากผลของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยจ านวนที่น้อย ส่วนจ านวนบัตรเสีย การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 59,765 บัตร ถึงแม้จ านวนที่แสดงเป็นตัวเลขจะมากที่สุด แต่ต้อง
เปรียบเทียบกับจ านวนของผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่ งน่าจะเป็นผลจากการที่ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ง และในการลงคะแนนเสียงจะมีเพียงแค่บัตรใบเดียว แต่
กรณีของการเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. ประชาชนค่อนข้างจะมีความสับสน เพราะประชาชนที่ไปเลือกตั้งที่มีอายุ
ค่อนมาก บางกลุ่มจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักหนังสือ และเมื่อแนะน าในเรื่องของการใช้สีเข้าช่วย ท าให้ถึงเวลาใน
การลงคะแนนจะเป็นกังวลมาก และท าให้จ าสลับกัน 

(อย่างไรก็ดี ตัวเลขเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ข. ที่พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ น ามาศึกษานั้นจริง ๆ แล้วเป็น
การเลือกตั้ง ส.ข. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 ซึ่งมีการเลือกตั้ง ส.ข. 14 เขต ไม่ใช่การเลือกตั้ง ส.ข. ที่เป็นวัน
เดียวกับการเลือกตั้ง ส.ก. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีการเลือกตั้ง ส.ข. อีก 36 เขตที่เหลือ ตัวเลขที่  
พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ น ามาวิเคราะห์จึงดูต่ า เพราะเป็นตัวเลขของรวม 14 เขตเท่านั้น ส าหรับการเลือกตั้ง 
ส.ข. ทั้ง 36 เขตเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2549 มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 1,166,646 คน (ร้อยละ 42.70) 
โดยเป็นผู้ลงคะแนน 1,050,959 คน ไม่ลงคะแนน 115,687 คน บัตรเสีย 55,800 คน เทียบกับการเลือกตั้ง 
ส.ข. 14 เขตเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นตัวเลขที่พลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ น ามาแสดงนั้นมีผู้ไปใช้สิทธิ
จ านวน 482,638 คน (ร้อยละ 35.59) โดยลงคะแนน 480,985 คน ไม่ลงคะแนน 653 คน บัตรเสีย 23,746 
คน ถ้าหากน าการเลือกตั้ง ส.ข. ทั้งสองวัน 50 เขตมาคิดรวมกัน จะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 1,649,284 
คน (ร้อยละ 40.26) โดยลงคะแนน 1,531,944 คน ไม่ลงคะแนน 116,340 คน และบัตรเสีย 79,546 คน) 

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับการศึกษาของพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ (2550) งานศึกษาของบัลลังก์ นันทิ
วัชรินทร์ (2550) เรื่อง ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
: ศึกษาเฉพาะกรณีเขตบางคอแหลม (ภาคนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โดย
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การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน 
พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 54.62 
และ ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันจะมีความรู้และความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่
ของ สก. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18-27 ปี มีความรู้และความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ๆ กลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามีความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
มากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาในระดับอ่ืน ๆ และกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน มี
ความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืน ๆ สะท้อน
ให้เห็นว่าประชาชนที่มีอายุน้อยหรือคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครมากขึ้น ส่วนคนที่มีการศึกษาน้อยและมีรายได้ต่ าให้ความส าคัญกับบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากบทบาทของ สก. มีอิทธิพลต่อบุคคลกลุ่มนี้มากกว่า
กลุ่มอ่ืน ๆ เพราะว่าบุคคลกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก สก. มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ และกลุ่มคนที่มีการศึกษา
และรายได้สูงกว่ามักจะไม่ให้ความส าคัญกับการเมืองท้องถิ่นเท่าที่ควร นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย
ที่ว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีความส าคัญน้อยกว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 40.5 และ ประชาชนที่มีเพศ และรายได้ที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทและหน้าที่ของ สก. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยความคิดเห็นของผู้ชายให้ความส าคัญต่อบทบาท
และหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากกว่าเพศหญิง และผู้ที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001 -25,000 
บาท/เดือน ให้ความส าคัญต่อบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากกว่าผู้ที่มีรายได้กลุ่มอ่ืน 
ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจทางการเมืองของผู้ชายที่มีมากกว่าผู้หญิง และผู้ที่มีรายได้ในระดับปานกลางให้
ความส าคัญกับการเมืองท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืน ๆ และพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนมี
ความถี่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครน้อยที่สุด ส่วนแนวโน้มการไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน
อนาคตของประชาชน ไม่แน่ใจว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสูงสุด เมื่อเทียบกับการไป
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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12.2.1.2 การตัดสินใจเลือกพรรคหรือตัวบุคคลในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภาเขต 

งานศึกษาของศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย (2546) เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเขตดินแดง (ปัญหาพิเศษ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา) พบว่า
ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตดินแดง เมื่อ 16 มิถุนายน 2545 เลือกผู้สมัครสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครของพรรคไทยรักไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.00 โดยประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินใจ
เลือกบุคคลอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 59.80 เนื่องจากเข้าใจปัญหาคนในพ้ืนที่ ส าหรับเหตุผลที่เลือกพรรคไทย
รักไทย เนื่องจากชอบหัวหน้าพรรค คิดเป็นร้อยละ 54.80 ผลการวิจัยของศุชัยวุธมีความส าคัญเพราะแม้ว่าใน
ภาพรวมของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งเมื่อ 29 กรกฎาคม 2543 ที่นายสมัคร สุนทรเวช จาก
พรรคประชากรไทย ชนะคุณหญิงสุดารัตน์ื เกยุราพันธุ์ จากพรรคไทยรักไทย และในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2547 ที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธินจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นฝ่ายชนะ โดยที่
พรรคไทยรักไทยไม่ส่งผู้สมัคร (อย่างเป็นทางการ) แต่จะพบว่าเขตดินแดงนั้นเป็นเขตที่พรรคไทยรักไทยมา
จนถึงเพ่ือไทยนั้นได้รับความนิยมมาโดยสม่ าเสมอ โดยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อ 16 
มิถุนายน 2545 ผู้สมัคร ส.ก. เขตดินแดง (เขตเลือกตั้งที่ 1) จากพรรคไทยรักไทย คือ นายชูพงษ์ เพชรทัต เป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้ง การเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดินแดง (เขตเลือกตั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2548 แทนนายชู
พงษ์ เพชรทัต ที่ถึงแก่กรรมนั้น นางอนงค์ เพชรทัต ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส่วนใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อ 23 กรกฎาคม 2549 แม้ว่าผู้สมัคร ส.ก. เขตดินแดง จากพรรค
ไทยรักไทยจะไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่ก็แพ้คะแนนผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ไปเพียง 717 คะแนน (ในครั้งนั้น 
นายอภิชาติ หาล าเจียก ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 17,852 คะแนน ส่วน นางอนงค์ เพชรทัต ผู้ลง
สมัครในนามพรรคไทยรักไทย ได้ 17,135 คะแนน) นางอนงค์ เพชรทัต ยังชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดิน
แดง ในปี 2551 แทนนายอภิชาติ หาล าเจียก ที่ถึงแก่กรรม โดยนางอนงค์ เพชรทัต ลงสมัครในนามพรรคพลัง
ประชาชน ส่วนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อ 29 สิงหาคม 2553 นางอนงค์ เพชรทัต ก็เป็นผู้
ได้รับเลือกตั้งอีกสมัย โดยลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย  

งานศึกษาของชยพล ชิดช่วงชัย (2547) เรื่องความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อคุณสมบัติของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งทุ่งครุ (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทุ่งครุ 
จ านวนทั้งสิ้น 398 คน ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตทุ่งครุ เมื่อ 16 มิถุนายน 2545 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ มีอายุระหว่าง 35-45 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี สมรสแล้ว ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ และมีรายได้รวมต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาเดิมโดยเกิดที่กรุงเทพมหานคร มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามส าเนาทะเบียนบ้านที่เป็นเพศชาย
เฉลี่ยประมาณ 2.45 คน เพศหญิงประมาณ 2.50 คน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉลี่ยประมาณ 3.46 คน ส าหรับ
ประสบการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พบว่า ในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปใช้
สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมาหนคร และในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ยังคงจะไปเลือกตั้งอีก ส่วน
ความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่เกิดในวงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียงและประวัติครอบครัวดี ต้อง
เคยสมัครหรือเคยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขตมาก่อน ต้องสังกัดพรรคการเมืองที่
ชอบหรือประทับใจ และต้องประสบความส าเร็จในการบริหารธุรกิจหรือเคยเป็นผู้บริหารในวงราชการมาก่อน 
ส าหรับเรื่องที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และได้รับการศึกษาระดับสูง ควร
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เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ต้องเป็นผู้ที่มองการณ์ไกลและวางแผนดี ส่วนเรื่องที่ไม่
แน่ใจคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องสังกัดพรรคการเมืองที่รู้จักเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่มีต่อคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งมากที่สุดด้วยกัน 3 เรื่อง ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริตไม่คด
โกง กล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม และควรมีความรู้ความสามารถในการท างานและบริหารงาน 
ตามล าดับ ส าหรับความเห็นในเรื่องการเมืองระดับชาติกลุ่มตัวอย่างพอใจกับสภาพการเมืองของไทยในปัจจุบัน
และการปฏิรูปการเมืองในรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 เชื่อมั่นในการเลือกตั้งและการพัฒนาทางการเมืองในทางดี
ขึ้นและแนวโน้มพรรคการเมืองของไทยในอนาคตจะเหลือเพียงไม่ก่ีพรรค 

การศึกษาของ วิชัย เกียรติสามิภักดิ์ (2547) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้น าในระดับท้องถิ่น : 
ศึกษากรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตพ้ืนที่บางบอน (ปัญหาพิเศษ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา) ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยช่วงปี 2546 ซึ่งใกล้เคียงกับการเลือกตั้ง 16 
มิถุนายน 2545 ที่เพ่ิงผ่านไป วิชัยได้ศึกษาประชาชนที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่บางบอน กรุงเทพมหานคร ด้วย
กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครสามกลุ่ม ได้แก่ 1. ประชาชนที่มีอายุครบ 
18 ปี และยังไม่เคยใช้สิทธิในการเลือกตั้งมาก่อน เนื่องจากถือได้ว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ และมีการใช้
สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ย่อมมีความคิดเห็นในเรื่องผู้น าที่ตนเองต้องการ ในลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่มี
ความกดดันทางสังคม 2. ประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งหมายถึง ผู้มีส่วนส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นผู้มีความคุ้นเคยในเรื่องการเลือกตั้ง ย่อมเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ในการเลือกสรรผู้น าในท้องถิ่นได้ดี และ 3. ประชาชนทั่วไป หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาใน
เขตพ้ืนที่บางบอน ที่ผ่านการใช้สิทธิในการเลือกตั้งมาแล้ว พบว่าในบรรดาประชาชนกลุ่มตัวอย่างลักษณะผู้น า
ที่ประชาชนต้องการต้องมีความประพฤติที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดเป็นท าเป็น แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เด็ด
เดี่ยว ใจกว้าง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าท า ฉลาด และทัศนคติดี ส่วนในด้านวุฒิการศึกษาต้องสูงกว่า
ปริญญาตรี ในด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน ปานกลาง ถึง มั่นคงมาก ในเรื่องของชาติตระกูลนั้นไม่มี
ความส าคัญส าหรับประชาชน และต้องการให้ผู้น าของตนมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของปัญหาการจราจร การ
ขนส่ง การขยายเส้นทาง ปัญหายาเสพติด การศึกษา  

งานศึกษาของพฤกพงษ์ เปรมศิริ (2550) เรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการสร้างคะแนน
นิยมของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง (ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจการสร้างคะแนนนิยมของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเมื่อ 23 กรกฎาคม 2549 ด้วยวิธีการท าแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เป็นเพศ
ชายมีอายุ มากกว่า 30 ปีขึ้นไป มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองลงมาคือ ปริญญาตรีขึ้นไป 
ประกอบอาชีพรับจ้าง  จากผลการศึกษาระดับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกผู้สมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง ด้านผู้สมัครที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ และลักษณะที่ดีในการ
เป็นนักการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผู้สมัครอยู่ในระดับมากเช่นกัน ยกเว้น ปัจจัยเรื่อง การมีการศึกษาสูง มีนโยบายที่โดนใจ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และการมีรูปร่างหล่อหรือสวย อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการศึกษาระดับปัจจัยทางการตลาด
ด้านกระแสนิยม ด้านการเข้าถึงประชาชน และด้านกลยุทธ์ในการหาเสียง พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกลยุทธ์ในการหาเสียง อยู่ในระดับมากเช่นกัน  

ประชาชนที่มีเพศชายและเพศหญิงมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองแตกต่างกัน ประชาชนที่มีเพศชายจะมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
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ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมืองน้อยกว่าเพศหญิง ประชาชนที่มีอายุ 
การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมืองแตกต่างกัน (พฤกพงษ์ เปรมศิริ, 2550)  
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12.2.1.3 อิทธิพลของสื่อ และการรับรู้ข่ าวสารทางการเมืองในการเลือกตั้ งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 

ในอดีตนั้นสื่อสิ่งพิมพ์ดูจะเป็นสื่อที่ส าคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งเป็นอย่างมาก ใน
กรณีของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตดอนเมือง เมื่อ 16 มิถุนายน 2545 ศิริพงษ์ ทรงวิทยา
ธรรม (2547) พบว่าการได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ในการหาเสียง มีผลต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ โดยผู้ที่เคยได้รับข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ 
96.03 และผู้ที่สนใจข่าวสารทางการเมือง จะไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญ โดยผู้ที่สนใจมากจะไปใช้สิทธิมากที่สุด และไล่เรียงตามล าดับความสนใจทางการเมืองมาสู่สนใจปาน
กลาง สนใจเล็กน้อย และผู้ที่ไม่สนใจข่าวสารทางการเมืองจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ งน้อยที่สุด และการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่มีผลต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
หมายถึงว่าผู้ที่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจะไปเลือกตั้งมาก (ถึงร้อยละ 100 ในกลุ่มตัวอย่าง) และผู้ที่
ไม่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ในจ านวนที่มีนัยยะส าคัญ คือถึงร้อยละ 88.52 
แต่ในภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจข่าวสารทางการเมืองปานกลาง และพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 91.50 ไม่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อนักการเมืองที่มีหาเสียงในชุมชนเลย 

แต่ค าจ ากัดความของสื่อสิ่งพิมพ์ในการศึกษาของศิริพงษ์ ทรงวิทยาธรรม มีความน่าสนใจ เพราะสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการหาเสียงที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าได้รับข้อมูลข่าวสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ล าดับที่ 1 คือ แผ่นพับ ล าดับที่ 2 คือ บัตรแนะน าตัว ล าดับที่ 3  คือ แผ่นโฆษณา 
(Poster) ล าดับที่ 4 คือ สติกเกอร์ ล าดับที่ 5 คือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill board) ล าดับที่ 6 คือ ป้ายผ้าใบ 
(Banner) และล าดับที่ 7 คือ หนังสือพิมพ์ (ศิริพงษ์ ทรงวิทยาธรรม, 2547, น. 84) 
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12.2.2 การรณรงค์ของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต และพลวัตรทาง
อ านาจในพื้นที่ 

งานด้านการศึกษาการรณรงค์การเลือกตั้งของทั้งตัวผู้สมัคร และ พรรคที่ส่ง ในกรณีของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภาเขตนั้นมีความน่าสนใจมากกว่าเรื่องกลยุทธ์ บางงานยังสะท้อนให้เห็น
โครงสร้างทางอ านาจ และเครือข่ายอ านาจและการสนับสนุนทางการเมืองในพ้ืนที่นั้น ๆ  

การศึกษาของจารินี รุทระกาญจน์ (2546) เรื่องการเมืองท้องถิ่นกับการพัฒนาการทางการเมืองไปสู่
ระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาลักษณะของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มุ่งศึกษา กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครซึ่งถือ
ก าเนิดและมีการเคลื่อนไหวในช่วงมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ได้แก่ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งสมาชิกสภาเขต โดยมีกิจกรรมส าคัญ ๆ ทางการเมืองคือ 
การจัดส่งบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง การรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะและบทบาทของกลุ่มว่าจะมี
ความสามารถเป็นหน่วยทางการเมืองที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาทางการเมืองของการเมืองท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานครได้หรือไม่ และจะพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยต่อไปได้หรือไม่ ผลของการศึกษาพบว่า 
กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ กลุ่มการเมืองส าหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และกลุ่มการเมืองส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะละ 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มการเมืองที่มีโครงสร้างรองรับ กับกลุ่มการเมืองที่
เป็นกลุ่มเลือกตั้งของผู้สมัครรายบุคคล และกลุ่มการเมืองแบบกว้างกับกลุ่มการเมืองแบบเฉพาะพ้ืนที่ โดยกลุ่ม
การเมืองทั้ง 4 ประเภท มีลักษณะและแนวโน้มร่วมกันคือ เป็นการรวมตัวกันขึ้นเพ่ือกิจกรรมการเลือกตั้งเป็น
ส าคัญ มีลักษณะเป็นการชั่วคราว ระยะเวลาการด าเนินงานมีระยะเวลาสั้น ๆ ไม่มีการจัดองค์กรอย่างเป็น
ทางการ และไม่มีความต่อเนื่องเพราะมีความเป็นสถาบันต่ า การเกิดและการสลายกลุ่ม มีความเปลี่ยนแปลงได้
ง่าย ไม่มีเป้าหมายใดนอกจากการเลือกตั้ง กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครโดยทั่วไปจึงไม่ได้เป็น
แนวทางที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาการทางการเมืองระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครได้มากนัก  
จารินี รุทระกาญจน์ เห็นว่าหากต้องการพัฒนาทางการเมืองในระดับท้องถิ่นไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย กลุ่ม
การเมืองท้องถิ่นควรเน้นการท าให้กลุ่มการเมืองท้องถิ่นมีโครงสร้างรองรับและมีลักษณะแบบกว้าง มี
พัฒนาการของกลุ่มไปสู่ความเป็นสถาบันการเมืองระดับท้องถิ่นเช่นเดียวกับพรรคการเมืองให้ได้ เพ่ือให้กลุ่ม
การเมืองดังกล่าวมีเสถียรภาพ เปิดกว้าง มีเป้าหมายมากไปกว่าการเลือกตั้ง มีกิจกรรมทางการเมืองอ่ืน ๆ 
สามารถที่จะเป็นที่พ่ึงของประชาชนในท้องถิ่นได้ ซึ่งจะน าไปสู่ความสนใจทางการเมืองของประชาชนและท าให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองระดับท้องถิ่นมากขึ้น อันเป็นหนทางส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการ
ทางการเมืองขึ้นในระดับท้องถิ่น และเพ่ือน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยต่อไป 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 16 มิถุนายน 2545 งานศึกษาศุภชัย 
บุญฤทธิ์ (2547) เรื่องบทบาทผู้น าศาสนาอิสลามในเขตชุมชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนวังโสม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง) ด้วยกลุ่มตัวอย่างประชาชนในชุมชนวังโสม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน พบว่า บทบาทของผู้น าศาสนาอิสลามในเขตชุมชนต่อการเลือกตั้ง ส.ก. 
และ ส.ข. ในภาพรวมนั้นมีบทบาทปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายด้านหลักจะพบว่า บทบาทของผู้น าอิสลาม
ในด้านการท าให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีมากที่สุด รองลงมาเป็นบทบาทในด้านสนับสนุน และ
บทบาทในด้านการสร้างความโน้มเอียง (ความเชื่อถือ ไว้วางใจ) ของประชาชนตามล าดับ ส าหรับบทบาทใน
ด้านการท าให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นผู้น าศาสนาอิสลามมีส่วนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
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ชุมชนท าให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ ส่วนบทบาทในด้านสนับสนุนพบว่าผู้น าศาสนาอิสลามมีความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก และผู้น าศาสนาอิสลามสามารถท าให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. 
และ ส.ข. ส่วนบทบาทด้านความโน้มเอียง ผู้น าศาสนาอิสลามเป็นที่เคารพนับถือเชื่อฟังของคนทั่ วไป และ
วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก 

งานศึกษาของฉัตรชัย รัตนเขียว (2552) เรื่องบทบาทกลุ่มผลประโยชน์ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ท าการศึกษาบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีต่อการ
เลือกตั้ง (ซ่อม) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 11 มีนาคม 2550 (ในเขตเลือกตั้ง
ที่ 2 ประกอบด้วยแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม และแขวงจอมพล) และลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มีต่อการเลือกตั้งดังกล่าว ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ มี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 6 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มสมาชิกพรรค
การเมือง กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้น าชุมชนหรือผู้น าในท้องถิ่ น กลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในเขตจตุจักร และกลุ่มสื่อสารมวลชน พบว่า กลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มมีบทบาทต่อการ
สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งมาก ได้แก่กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้น า
ชุมชน กลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  และกลุ่มสื่อสารมวลชน โดยมีบทบาทในการช่วย
ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียง ก่อนการเลือกตั้งและแสดงออกหลังจากการเลือกตั้งผ่าน 
เช่น การด าเนินกิจกรรมที่ได้ประกาศไว้ การติดตามตรวจสอบแนวนโยบาย เป็นต้น ข้อค้นพบประการต่อมาคือ 
กลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มมีลักษณะความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ แบบทางการ คือ
กลุ่มผลประโยชน์เข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างเปิดเผยและเป็นไปตามกฎหมาย เช่น กลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครมีบทบาทส าคัญในการแถลงนโยบายเพ่ือแสดงออกถึงอุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนเป็นส าคัญ กลุ่มสื่อมวลชนมีบทบาทให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ส าหรับข้าราชการถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มี
บทบาทตามกฎหมายโดยตรงที่ต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ส่วนผู้น าชุมชนมี
บทบาทต่อการเลือกตั้งในฐานะผู้น าและมีส่วนส าคัญต่อการท ากิจกรรมในชุมชน และส่งเสริม สนับสนุนการ
เลือกตั้ง โดยการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนทราบทั้งในรูปแบบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือโน้มน้าวใน
รูปแบบต่าง ๆ แบบไม่เป็นทางการ คือกลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทในสังคมเชิงสัญลักษณ์หรือโดยอ้อม เช่น 
กลุ่มสมาชิกพรรคการเมืองจะแสดงบทบาทในรูปของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน กลุ่มนัก
ธุรกิจแสดงบทบาทแทรกแซงทางการเมืองผ่านระบบอุปถัมภ์ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับกลุ่ม
ผู้สมัครอย่างไม่เปิดเผย กลุ่มสื่อสารมวลชนมีบทบาทในการผลักดันให้ผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ได้รับ
การเลือกตั้งผ่านการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ส่วนข้าราชการถึงแม้จะต้องระมัดระวังในเรื่องการวางตัวแต่ก็มี
บทบาทเอนเอียง สนับสนุนกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่ตนมีส่วนได้เสีย เช่น การเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนการ
กระท าผิดกฎหมายการเลือกตั้ง 

การศึกษาของพรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ (2555) เรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 3) พบว่าแม้ว่าประชาชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครมีสถานภาพทางสังคมอยู่ในระดับสูง และประชาชนส่วนใหญ่อาจมองว่าระบบอุปถัมภ์ไม่มี
บทบาทต่อการเลือกตั้ง แต่จากการศึกษาพบว่า ระบบอุปถัมภ์ยังมีอิทธิพลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอยู่ โดยเรียกระบบอุปถัมภ์นี้ว่าเป็นระบบ
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อุปถัมภ์แบบต่อเนื่อง กล่าวคือ หากผู้สมัครต้องการได้รับเลือกตั้งทุกสมัยผู้สมัครต้องท าประโยชน์และ
ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องมิใช่เพียงช่วงระยะเวลาในการหาเสียงเท่านั้น ส่วนตัวแปรสื่อในการ
รณรงค์การเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ไม่มีอิทธิพลมากนักต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน 

งานของนันทนา กตเวที (2558) เรื่องบทบาททางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553 (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องแบบเฉพาะเจาะจงจากอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สมาชิกสภาเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 24 
คน ที่มีบทบาทในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตสายไหม 6 มิถุนายน 2553 พบว่า บทบาททางการเมืองของ
อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เขตสายไหมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตสายไหม ในช่วงเวลานั้น
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และรณรงค์การเลือกตั้ง การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง และการโน้มน้าวชักจูงผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เลือกผู้สมัครที่สนับสนุนได้รับเลือกตั้ง ส าหรับปัจจัยหนุน
เสริมบทบาททางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขตสายไหม ได้การมีต าแหน่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข การมีสถานภาพทางสังคมที่สูงในชุมชน การเป็น
ผู้ให้การอุปถัมภ์ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2553 งานของอัจฉราภา จิระภคธร 
(2557) เรื่องบทบาททางการเมืองของผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้การรับรอง : กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร (การศึกษาค้นคว้า
อิสระ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ท าการศึกษาเขตภาษีเจริญ บางแค 
หนองแขม จากตัวอย่าง 20 คน ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับแกนน า จ านวน 15 คน ผู้สนับสนุนผู้สมัคร
รับเลือกตั้งให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านการประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งในทางหลักการ ส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานของท้องถิ่นที่จะมีผลต่อการเลือกตั้ง รักษาฐานคะแนนเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รณรงค์ หา
เสียง และด าเนินการร้องเรียนคู่แข่งทางการเมืองท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง นอกจากนี้ผู้สนับสนุนผู้สมัครรับ
เลือกตั้งมีพฤติกรรมนอกเหนือจากการเลือกตั้งแต่เกี่ยวโยงมาสู่การเลือกตั้ง โดยรับเชิญไปเป็นประธานในพิธี
ต่าง ๆ และยังมีบทบาทที่ไม่เปิดเผยได้แก่การให้กู้เงิน การเร่งรัดให้มีการก่อสร้าง สาธารณูปโภค และการฝาก
นักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา ส าหรับปัญหาอุปสรรคของผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ คู่แข่งทาง
การเมืองเพ่งเล็งการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง และผู้สนับสนุนฝ่ายตรงข้ามข่มขู่และใส่ร้ายทางการเมือง 
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13. ภาพรวมของงานการศึกษาเรื่องบทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของการปกครองท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร 
 ชุดงานวิจัยอีกชุดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานครก็คือ ชุดงานวิจัยเรื่องบทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหา
นคร ทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และสภาเขต ความส าคัญของชุด
การศึกษานี้จะเป็นส่วนที่เติมเต็มกับการท าความเข้าใจงานวิจัยเรื่องของพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครที่ได้น าเสนอไปแล้ว โดยเฉพาะในส่วนที่ท าให้ประชาชนมีความสนใจ คาดหวัง และมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นท้ังสามระดับ 
 ในที่นี้ขอแบ่งกลุ่มงานวิจัยออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือ 1. เรื่องของทัศนคติ ความคาดหวังและบทบาท
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อการบริหารท้องถิ่น 2. ทัศนคติ ความคาดหวังและบทบาทของสภา
กรุงเทพมหานครต่อการบริหารท้องถิ่น และ 3. ความคาดหวังและบทบาทของสภาเขตต่อการบริหารท้องถิ่น  
  
13.1 บทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อการบริหารท้องถิ่น 
 งานศึกษาของสมศักดิ์ ษารักษ์ (2545) เรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อบทบาทของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีในพ้ืนที่เขตบางรัก (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสยาม) สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นชนิดสัดส่วนของประชาชนในพ้ืนที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 396 คน อายุ 18 ปีขึ้นไป พบว่าประชาชนมีทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
ด้านการบริหารงานกรุงเทพมหานคร บทบาทในฐานะผู้น าของท้องถิ่น บทบาทในด้านการพัฒนาการเมือง อยู่
ในระดับสูงทั้ง 3 บทบาท โดยเรียงจากระดับคะแนนสูงสุดตามล าดับ ทั้งนี้ประชาชนกรุงเทพมหานคร ที่มีส่วน
ร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแตกต่างกันทั้ง 3 บทบาท ไม่
ว่าจะเป็นบทบาทในด้านการบริหารงานกรุงเทพมหานคร บทบาทในฐานะของผู้น าของท้องถิ่น และบทบาทใน
ด้านการพัฒนาการเมือง ทัศนคติต่อบทบาทด้านการบริหารงานที่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะประชาชนมีโอกาส
รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารจากผู้ว่าฯ และสื่อแตกต่างกัน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองต่างเวลาต่าง
สถานที่ต่างโอกาสกัน ระดับความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ละครั้งก็มากน้อยไม่เท่ากัน (ดูได้จาก
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ ในแต่ละครั้ง) ส่วนทัศนคติต่อบทบาทในฐานะผู้น าของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน อาจ
เป็นเพราะผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมาก จะให้ความสนใจข่าวสารและกิจกรรมท้องถิ่น  สามารถแยกแยะ
พิจารณาบทบาทหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น แสดงความเห็น ติดตามปัญหา และแสดงความต้องการให้ผู้น า
ด าเนินการ ส่วนผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองต่ า มักจะไม่สนใจข่าวสารบ้านเมือง การประเมินสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
จึงต่างกัน ส่วนทัศนคติต่อบทบาทในด้านการพัฒนาการเมืองที่ต่างกัน อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีส่วนร่วม
ทางการเมืองสูงก็มักจะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง วิพากษ์วิจารณ์ เรียกร้องหรือเสนอปัญหาให้
ผู้น าทางการเมืองรับไปแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของตนอยู่ตลอด ส่วนผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองต่ ามักจะ
ไม่สนใจข่าวสารทางการเมือง ไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง และเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว 
นอกจากนี้ ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในด้านบริหาร
แตกต่างกัน เนื่องมาจากประชาชนที่มีการศึกษาสูงจะเข้าใจบทบาทของผู้ว่าฯ ได้อย่างลึกซึ้งมากกว่ากลุ่ม
ประชาชนที่มีการศึกษาน้อย ยกเว้นบทบาทของผู้ว่ากรุงเทพมหานครในฐานะผู้น าท้องถิ่นและพัฒนาการเมือง
การปกครองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ถูกหล่อหลอมและมีการ
เรียนรู้ทางสังคม และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นเป็นประจ า และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ทางการเมืองอย่างทั่วถึงกัน 
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ส่วนประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สมศักดิ์ สารักษ์ พบว่ามีทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 
3 บทบาท ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นบทบาทในด้านการบริหารงาน กทม. บทบาทในฐานะของผู้น าของ
ท้องถิ่น และบทบาทในด้านการพัฒนาการเมือง สมศักดิ์อภิปรายว่า การที่เพศต่างกันมีทัศนคติต่อบทบาทของ
ผู้ว่าฯ 3 บทบาทที่ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะเพศหญิงมีบทบาทและสามารถแสดงออกในด้านต่าง ๆ ได้เท่า
เทียมกับเพศชายมากยิ่งขึ้น ท าให้ทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าฯ ด้านการบริหารงานไม่ต่างกัน เพศหญิงได้
ท างานนอกบ้านและได้รับการศึกษามากขึ้นเช่นเดียวกับเพศชาย ทั้งสองเพศจึงต่างมีโอกาสได้รับรู้เกี่ยวกับ
บทบาทของผู้ว่าฯ ในฐานะผู้น าของท้องถิ่น โอกาสและบทบาทที่ไม่ค่อยต่างกันของทั้งสองเพศ เช่น การเข้าไป
มีส่วนร่วมทางการเมือง มีส่วนท าให้ทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าฯ ด้านการพัฒนาการเมืองไม่แตกต่างกันด้วย 
ส่วนเรื่องอายุที่ต่างกันมีทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าฯ 3 บทบาทที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ว่าฯ ท าหน้าที่ได้
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และตรงตามความต้องการของประชาชน อีก
ทั้งมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชน ทัศนคติต่อบทบาทด้านการบริหารงานจึงไม่ต่างกัน ส่วนทัศนคติต่อ
บทบาทในฐานะผู้น าของท้องถิ่นเป็นเพราะผู้น าท้องถิ่นท างานตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนไม่ว่าจะมีอายุอย่างไรจึงให้การรับรองและส่งเสริมผู้น าท้องถิ่น 
นอกจากนี้ การมีโอกาสมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การตรวจสอบการท างานของนักการเมือง ท าให้ทัศนคติ
ต่อบทบาทของผู้ว่าฯ ในด้านการพัฒนาการเมืองไม่ต่างกัน ส่วนอาชีพที่ต่างกันมีทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าฯ 3 
บทบาทไม่แตกต่างกัน ส าหรับทัศนคติต่อบทบาทด้านการบริหารงานที่ไม่ต่างกันอาจเป็นเพราะประชาชนไม่ว่า
จะมีอาชีพอะไรต่างก็มุ่งท ามาหากินเลี้ยงชีพ และสนใจการบริหารงานของ กทม. บ้างก็ต่อเมื่อจะให้มีการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ ส่วนทัศนคติต่อบทบาทในฐานะผู้น าของท้องถิ่นมาจากสภาพแวดล้อมของเมืองช่วยหล่อหลอม
ประสบการณ์การรับรู้ของผู้คน และการที่ทุกกลุ่มทุกอาชีพต่างก็ต้องการแสดงความคิดเห็น เข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และให้ความสนใจการเมืองและผู้น าท้องถิ่น ส่วนทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าฯ ในด้านการพัฒนา
การเมืองไม่ต่างกันอาจเป็นเพราะประชาชนไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรก็พบกับความหลากหลายของการพัฒนา และ
ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจทางการเมือง ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันยังมีทัศนคติต่อ
บทบาทของผู้ว่าฯ 3 บทบาทที่ไม่ต่างกัน ทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าฯ ด้านการบริหารงานที่ไม่ต่างกันนั้นอาจ
เป็นเพราะประชาชนไม่ว่าจะมีรายได้น้อยหรือมากก็มีส่วนรับรู้ข่าวสารของทางราชการไม่แตกต่างกัน 
ประชาชนยังคิดว่าไม่ว่าใครจะมาท าหน้าที่บริหารงานก็ไม่ท าให้พวกเขามีรายได้เพ่ิม ส่วนทัศนคติต่อบทบาทใน
ฐานะผู้น าของท้องถิ่นนั้นเป็นเพราะประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้น าท้องถิ่นได้ไม่แตกต่างกัน เพราะความ
เจริญของเทคโนโลยีการสื่อสาร และเวลามีกิจกรรมหรือโครงการอะไรก็จะมีการผลิตสื่อแจกให้ประชาชน
เข้าถึง ส่วนทัศนคติต่อบทบาทในด้านการพัฒนาการเมืองที่ไม่แตกต่างกันอาจมาจากการมีโอกาสรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมืองจากผู้ว่าฯ และพรรคการเมืองผ่านสื่อต่าง ๆ การได้สัมผัสกับบรรยากาศการเลือกตั้งอยู่เรื่อย ๆ 
และการได้รับการส่งเสริมจากการเมืองท้องถิ่นผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับรายได้ ส่วน
ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กทม. ต่างกัน มีทัศนคติต่อบทบาท
ของผู้ว่าฯ ไม่ต่างกัน เริ่มจากทัศนคติต่อบทบาทด้านการบริหารงาน อาจเป็นเพราะประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
รวดเร็ว มีการเลือกตั้งบ่อยครั้ง แนวร่วมประชาธิปไตยต่าง ๆ ที่ท าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความเป็นไปของ
บ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง และสื่อน าเสนอการท างานของผู้บริหารให้ประชาชนทราบตลอดเวลา ส่วนทัศนคติต่อ
บทบาทในฐานะผู้น าของท้องถิ่นที่ไม่ต่างกัน อาจเป็นเพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
กทม. เป็นที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน ซึ่งประชาชนได้เลือกผู้น าไปก าหนดนโยบายที่
ส่งผลกระทบกับประชาชน ประกอบกับประชาชนสนใจติดตามตรวจสอบการท างานของผู้ว่าฯ ทั้งด้วยตัวเอง
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และผ่านตัวแทน ส่วนทัศนคติต่อบทบาทด้านการพัฒนาการเมืองที่ไม่ต่างกันอาจเป็นเพราะมีการพัฒนาด้าน
ข้อมูลข่าวสารส่งตรงไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และ กทม. มีการพัฒนาระบบการบริหารง านให้
เอ้ืออ านวยในการให้บริการ ซึ่งมีแนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมืองด้วย เช่น การ
แสดงความจ านงขออนุญาตจัดตั้งชุมชน 
 งานศึกษาของชูศักดิ์ จึงพานิช (2558) เรื่องบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับประสิทธิผล
ในการบริหารงาน (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง) ซึ่ง
มีส่วนของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (ซึ่งประกอบด้วย พลตรีจ าลอง ศรีเมือง นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร) พบว่าการบริการงานของกรุงเทพมหานครนั้นมีประสิทธิผล คือ มีปริมาณ
ผลงานตามที่ก าหนด งานที่ส าเร็จมีคุณภาพ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ 
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาของเกรียงพล พัฒนรัฐ (2550) เรื่องการจัดการเมือง: ผลกระทบของปัจจัยการแข่งขัน
ระหว่างเมือง และความต้องการของ ประชาชนที่เพ่ิมขึ้นต่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดุษฎี
นิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง) พบมุมมองที่น่าสนใจอีก
ด้านหนึ่ง กล่าวคือแม้การบริหารงานของผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความซับซ้อนของ
สังคมเมือง และการพัฒนาเมืองท่ามกลางการแข่งขันระหว่างเมืองในโลก และการเติบโตของกรุงเทพมหานคร 
แต่กระนั้นก็ตามวิสัยทัศน์ด้านการแข่งขันระหว่างเมืองของกรุงเทพมหานครยังมีความไม่ชัดเจนและมีข้อจ ากัด
ด้านอ านาจหน้าที่ในการจัดการอย่างบูรณาการในการส่งเสริมศักยภาพของเมือง ขณะที่ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
ระดับประเทศก็มิได้ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนของกรุงเทพมหานครไว้รวมทั้งยังคงมีแนวคิดดั้งเดิมที่เห็นว่า
กรุงเทพมหานครเป็นเพียงกลไกของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมามักเน้น
งานโครงการที่เป็นมีลักษณะเป็นกายภาพหรือเชิงปริมาณและมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการมากกว่า
การจัดท าโครงการเชิงคุณภาพท่ีเน้นค่านิยมแบบประชาธิปไตย  
 ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น งานศึกษาของสุธาริณี วาคาบายาซิ (2550) เรื่องบทบาทของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ กทม. (พ.ศ. 2515-2543) (ปริญญานิพนธ์ปริญญาศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ) พบว่าผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่ละคนได้พยายามแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ใน กทม. อย่างเต็มความสามารถ แต่
เนื่องจากความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง งบประมาณของ กทม. สถานการณ์
ทางการเมือง และนโยบายที่แตกต่างกัน จึงท าให้บทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของ กทม. ไม่เหมือนกันและประสบความส าเร็จไม่เท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น ด้านการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บางครั้งโครงการต่าง ๆ ก็ไม่มี
การสานต่อ ท าให้นโยบายที่วางไว้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เช่น โครงการบูรณะจิตใจประชาชน ที่นาย
ช านาญ ยุวบูรณ์ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการอบรมเยาวชนให้รู้จักรักษาความสะอาด แต่บางโครงการ
ก็ได้รับการสานต่อ เช่น โครงการกรุงเทพฯ เมืองสะอาด ที่พลเรือเอกเทียม มกรานนท์ เป็นผู้เริ่มต้นนั้นได้รับ
การสานต่อจากนายอาษา เมฆสวรรค์ และในสมัยของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ได้ขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุม
ทั้งเขตกรุงเทพฯ ชั้นในและกรุงเทพฯ ชั้นนอก ส่วนด้านการป้องกันน้ าเน่าเสียใน กทม. การสร้างโรงบ าบัดน้ า
เสียเป็นโครงการที่ใหญ่และใช้งบประมาณมาก จึงไม่สามารถสร้างเสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น โรงก าจัดน้ า
เสียที่ปลายคลองช่องนนทรีที่ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างในสมัยของนายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล และยังบรรจุไว้
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2520 - 2524) แต่ด าเนินการเสร็จและเปิดใช้ เมื่อ พ.ศ. 2541 
ส่วนโครงการบ าบัดน้ าเสียอ่ืน ๆ บางโครงการก็ใช้เวลาในการก่อสร้างที่นาน ส่วนด้านมลพิษทางอากาศและ
เสียงนั้นถนนหลายสายใน กทม. มีมลพิษเกินมาตรฐาน ในสมัยของนายพิจิตต รัตตกุล ได้มีโครงการที่จะแก้ไข
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ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศและเสียง เช่น โครงการโซนนิ่งถนนปลอดมลพิษทั้ง 8 สาย  แต่โครงการดังกล่าว
ไม่ได้รับการสานต่อจากนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อมาเพราะไม่เห็นประโยชน์จาก
โครงการนี้ ในเรื่องพ้ืนที่สีเขียวนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละคนยังพยายามเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วย
สวนสาธารณะใน กทม. ให้มากข้ึนในช่วงที่ตนท าหน้าที่ เช่น นายช านาญ ยุวบูรณ์ นายธรรมนูญ เทียนเงิน นาย
ชลอ ธรรมศิริ นายเชาวน์วัศ สุดลาภา พลเรือเอกเทียม มกรานนท์ และพลตรีจ าลอง ศรีเมีอง แต่ก็มีปริมาณ
น้อยเกินไปส าหรับประชาชน ใน พ.ศ. 2536 ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา จึงได้ด าเนินการปลูกสวนป่า
เพ่ิมขึ้น เช่น โครงการสวนป่าภูเขาหนองแขมและสวนป่าภูเขารามอินทรา และในสมัยของนายพิจิตต รัตตกุล 
ด าเนินการสร้างสวนป่าขนาดใหญ่ที่สนามกอล์ฟรถไฟหลังสวนจตุจักร  
 นอกเหนือจากมุมมองของประชาชนและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้บริหารแล้ว) งานศึกษาของ
เจียมจิต กลั่นหอม (2549) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อบทบาทด้านพัฒนาชุมชน ของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อภิรักษ์ โกษะโยธิน) (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อบทบาทของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครด้านพัฒนาชุมชน ด้วยกลุ่มตัวอย่าง 272 คน พบว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทด้านพัฒนาชุมชนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระดับมาก โดยที่การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
บทบาทด้านพัฒนาชุมชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทด้านพัฒนาชุมชน มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นต่อบทบาทด้านพัฒนาชุมชนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ การที่การรับรู้ข่าวสาร
ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อบทบาทด้านพัฒนาชุมชนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ให้ความสนใจในการรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างกัน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ท าให้ความคิดเห็นต่างกัน ส่วนความรู้
ความเข้าใจนั้นก็มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้วย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายมาก ประกอบกับมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานตาม
บทบาท จึงส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านพัฒนาชุมชนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น
มากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจน้อย ส่วนเพศ อายุ ระดับต าแหน่ง ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการรับราชการ
และการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อบทบาทด้านพัฒนาชุมชน
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจียมจิต กลั่นหอม วิจารณ์ว่าการที่เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
อย่างมีนัยส าคัญ อาจเป็นเพราะการมอบนโยบายในการด าเนินงานด้านพัฒนาชุมชนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาชุมชนได้ด าเนินการโดยไม่จ ากัดว่าบุคคลเป็นเพศไหน อายุเองก็ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
อย่างมีนัยส าคัญ อาจเป็นเพราะกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทุกวัยที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาชุมชนในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ระดับต าแหน่งไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
อย่างมีนัยส าคัญ อาจเป็นเพราะปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า ซึ่งส่งผลให้
บุคลากรไม่ว่าจะเป็นระดับสูงหรือระดับต่ าก็สามารถที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน 
ระดับเงินเดือนของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นอย่างมีนัยส าคัญ อาจเป็นเพราะ
กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกกลุ่มได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยไม่จ ากัดว่าบุคลากรเหล่านี้จะมีระดับ
เงินเดือนแตกต่างกัน และเน้นการท างานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก ส่วนระยะเวลาในการรับราชการของ
กลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นอย่างมีนัยส าคัญ อาจเป็นเพราะการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันได้น าระบบการบริหารราชการแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการ
ทุกคนได้มีความรู้ความสามารถ และยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นบุคลากรที่มีระยะเวลาในการ
ท างานแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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ของกลุ่มตัวอย่างก็ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นอย่างมีนัยส าคัญ อาจเนื่องมาจากการที่การเข้าร่วม
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นการเข้าร่วมในลักษณะงานในหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น อาจไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมากนัก การเล็งเห็นผลส าเร็จของงาน
จึงมีน้อย  
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13.2 บทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครต่อการบริหารท้องถิ่น  
13.2.1 ในมุมมองของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

 งานศึกษาของบรรพต จากสินเลิศ (2536) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาท อ านาจหน้าที่ของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ในการปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (รัฐศาสตร์ )  มหาวิทยาลัยรามค าแหง) ผ่านการส ารวจด้วยแบบสอบถามต่อสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร พบว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอ านาจหน้าที่ต่อการ
ปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครในระดับค่อนข้างต่ า และมีความเข้าใจบทบาทในฐานะสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นแล้วปัจจัยทางเศรษฐกิจได้แก่ รายได้ มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แต่การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
อ านาจหน้าที่ต่อการปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับบทบาท 
(พฤติกรรมที่แสดงออก) โดยรวมของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส าคัญ และบทบาทโดยรวมของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้นแปรผันไปตามระดับการศึกษาที่
ต่างกันของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่เป็นเช่นนี้บรรพตได้อภิปรายว่า เป็นเพราะการศึกษาเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนนั้น ๆ ได้แสดงออกหรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 
 ขณะที่งานศึกษาของปรีชา แก้วจันทร์ (2538) เรื่อง ความรับรู้ในบทบาทการเป็นตัวแทนของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
จากการส ารวจด้วยแบบสอบถามต่อสมาชิกสภากรุงเทพหานครและอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 112 คน 
พบว่า โดยภาพรวมแล้วสมาชิกสภากรุงเทพหานครมีความรับรู้ในบทบาทการเป็นตัวแทนในลักษณะกลาง ๆ 
ระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยม ใน 3 ประเด็นหลัก คือ บทบาทในการเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งกับตัวแทน
ของส่วนรวม บทบาทในการสนองตอบต่อประชาชนในท้องถิ่นกับการสนองตอบต่อพรรคการเมือง และความ
ไม่มีอิสระในการตัดสินใจกับมีอิสระในการตัดสินใจ ในส่วนของปัจจัยที่มีต่อความรับรู้ในบทบาทการเป็น
ตัวแทนของสมาชิกสภาผู้ทนราษฎรนั้น พบว่าความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
จ านวนครั้งที่ได้รับการเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความแตกต่างกันของความรับรู้ในบทบาทการเป็นตัวแทน ขณะที่
ความแตกต่างในเรื่อง รายได้ พรรคการเมืองที่สังกัด ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้ง และความผูกพันกับ
เขตที่ได้รับเลือกตั้ง ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างกันของความรับรู้ในบทบาทการเป็นตัวแทน ในส่วนสุดท้าย 
สมาชิกสภากรุงเทพหานครส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบ-โครงสร้างการปกครองของกรุงเทพมหานครในบัจจุบัน
เหมาะสมอยู่แล้ว โดยที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพหานครต่างก็มาจากการเลือกตั้ง 
เช่นเดียวกับหลักการของระบบประธานาธิบดี 
 

13.2.2 ในมุมมองของข้าราชการ 
 งานศึกษาของธวัชชัย ทองสิมา (2545) เรื่อง ทัศนคติของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีต่อบทบาท
ของสมาชิกสภากรุ ง เทพมหานคร  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต  ( รั ฐศาสตร์ ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ผ่านแบบสอบถามข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 347 คน พบว่า ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร มีทัศนคติที่มีต่อบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการท างาน ระดับต าแหน่ง การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การมีส่วนร่วม
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ทางการเมือง ในด้านเพศนั้น ธวัชชัย ทองสิมา วิจารณ์ว่า อาจเป็นเพราะข้าราชการทั้งชายและหญิงมีโอกาสได้
ใกล้ชิดกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งจากได้ร่วมงานกันและรับฟังการบอกเล่าจากผู้บังคับบัญชาท าให้มี
ทัศนคติต่อบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเชิงต่าง ๆ ได้ ในด้านอายุ อาจเป็นเพราะข้าราชการ
กรุงเทพมหานครที่มีอายุมากอยู่ในวัยกลางคนจะมีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ ความกระตือรืนร้น ความสนใจ 
รวมทั้งมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากการท างานและพบเห็นการท างานของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมานาน จึงมีทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในด้านลบ
มากกว่าข้าราชการที่มีอายุน้อย ด้านระดับการศึกษา ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูง จะมี
ทัศนคติที่มีต่อบทบาทของสมาชิกสภากรุง เทพมหานคร ในระดับสูง เพราะปัจจุบันสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงส่วนมากเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดังนั้นข้าราชการที่มี
ความรู้สูงจะมั่นใจในความรู้ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่าน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน
ได้ ตรงข้ามกับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่ า ด้านระยะเวลาการท างาน อาจเป็นเพราะ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการท างานเป็นระยะเวลานาน ย่อมมีความรู้ ความคิด ความ
ใกล้ชิด สนิทสนม เห็นถึงข้อเสียหรือข้อด้อยของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้อย่างเด่นชัดกว่า จะแสดงออก
มาถึงทัศนคติที่มีต่อบทบาทการท างานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในระดับต่ า หรือในทางลบ ในขณะที่
ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลาในการท างานเป็นระยะเวลาน้อย ย่อมรับทราบข้อมูลในเรื่องบทบาท
การท างานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครน้อยไปด้วย ท าให้ทัศนคติที่มีต่อบทบาทการท างานของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง ด้านระดับต าแหน่ง อาจเป็นเพราะข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มี
ต าแหน่งสูง ย่อมมีภารกิจในการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
โดยตรง รวมไปถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สะท้อนถึงทัศนคติความคิดเห็นต่อบทบาท
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในทางบวก ซึ่งเป็นในทางตรงกันข้ามกับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มี
ต าแหน่งต่ า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อาจเนื่องจากข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสุด ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งย่อมส่งผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมต่อหน้าที่ การงานของตนอย่าง
แน่นอน รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ส่วนด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ส าหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจต่อการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมืองสูงไปด้วย อันส่งผลสะท้อนถึงความเข้าใจต่อบทบาท
การด าเนินการของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในทางบวกด้วย ตรงกันข้ามกับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มี
การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ า แต่การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อบทบาท
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ทองสิมา วิจารณ์ว่าอาจเป็นเพราะข้าราชการกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์
ในหน้าที่การงานในระดับสูงอยู่แล้ว จึงสามารถรับรู้ รวมทั้งมีแนวความคิด ทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อบทบาทของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้อย่างชัดเจนและดีกว่าการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองที่ผ่านมาจากสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 

งานศึกษาของหฤทัย นิติภานนท์ (2546) เรื่อง การยอมรับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หญิงโดยข้าราชการกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ด้วยแบบสอบถามข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 373 คน พบว่า การ
ยอมรับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ และทัศนะต่อสตรี  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับบทบาทของสมาชิกสภา
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กรุงเทพมหานครหญิง กล่าวคือ ข้าราชการเพศหญิงมีการยอมรับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หญิงมากกว่าเพศชาย ข้าราชการอายุ 46-50 ปี มีการยอมรับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหญิง
มากกว่าข้าราชการอายุ 51 ปีขึ้นไป 41-45 ปี และต่ ากว่า 40 ปี ข้าราชการที่การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการ
ยอมรับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหญิงมากกว่าข้าราชการที่การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีถึง
ปริญญาตรี  ข้าราชการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีการยอมรับบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหญิงมากกว่าข้าราชการรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท ข้าราชการที่มีทัศนะต่อสตรีมาก
มีการยอมรับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหญิงมากกว่าข้าราชการที่มีทัศนะต่อสตรีน้อย ส่วน
ต าแหน่ง และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหญิง 
 

13.2.3 จากหลายมุมมอง  
งานที่ศึกษามุมมองที่มีต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากหลาย ๆ ฝ่าย คืองานศึกษาของภักดีหาญส์ 

หิมะทองค า (2555) เรื่อง รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ดุษฎีนิพนธ์
ปริญญาการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มจาก
ผู้ใช้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 30 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ
ผู้น าชุมชน พบว่าบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
ยังแสดงบทบาทของภาวะผู้น าตามหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทางนิตินัยกล่าวคือ บทบาทในการ
ตราข้อบัญญัติ ตลอดจนแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นบทบาทในวงกว้าง และ
การท าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการตรวจสอบการท างานฝ่า ย
บริหาร บทบาท 2 บทบาทหลังมีความสัมพันธ์กับการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน ซึ่งเป็นบทบาทของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในทางพฤตินัย การแสดงบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันยังด าเนินไปด้วยดี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครแสดงบทบาทได้ดี และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับที่สูงกว่าสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในอดีต ประกอบกับรู้จักการใช้เทคโนโลยีตลอดจนการสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือช่วยการด าเนิน
บทบาทในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือการสะท้อนปัญหาของชุมชนแก่ฝ่ายบริหารท าได้รวดเร็วขึ้น ผู้ใช้
ข้อมูลส าคัญเห็นว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องตระหนักถึงการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นตัวแทนของชุมชนในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ได้พร้อมเพรียง และมีความคาดหวัง
ว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการมีอ านาจบารมี เป็นตัวอย่างที่ดี การสร้างเสริม
ทางปัญญาให้แก่ประชาชน การสร้างแรงบันดาลใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และความค านึงความเป็นปัจเจก
บุคคลของประชาชน 

ผู้ให้ข้อมูลยังเห็นว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครควรมีลักษณะเฉพาะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
การมีพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถที่ดี การมีพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ความซื่อสัตย์ สุจริต ความสามารถ
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานและสร้างผลงานให้ปรากฏ รูปแบบภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จึงสามารถสังเคราะห์เป็นตัวแบบ CHASE III Model 
ประกอบด้วย C : Charisma หมายถึง ความมีอ านาจบารมี H : Honesty หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต A : 
Ability หมายถึง ความรู้ความสามารถ S : Sense of Belonging หมายถึง ความมีจิตส านึก E : Effective 
Communication หมายถึง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ I : Intellectual หมายถึง การสร้างเสริมทางปัญญา 
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I : Individual หมายถึง ความค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ I : Inspiration หมายถึง การสร้างแรง
บันดาลใจ 
 

13.2.4 อ านาจหน้าที่และบทบาทของสภากรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาของอนุสรณ์ ปั้นทอง (2541 อ้างถึงใน พิพัฒน์ ลาภปรารถนา, 2546, น. 51) ที่ได้
ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทในการพัฒนากรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พบว่า 
สมาชิกสภากรุง เทพมหานครมีบทบาทในการพัฒนากรุง เท พมหานครในด้านการตราข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการควบคุมการท างานของฝ่ายบริหารมีบทบาทอยู่ในระดับปาน
กลาง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง และระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
บทบาทในการพัฒนากรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนตัวแปรด้านกลุ่ม ส านักงานเขต อายุ 
และกลุ่มพรรคการเมืองที่สังกัดไม่พบความแตกต่าง  
 งานศึกษาของเสรี เยาวะ (2542) เรื่อง อ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี การ
ควบคุมการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง) พบว่า แม้ว่าอ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครในการควบคุมการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานครนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้ก าหนดมาตรการ
หลายประการด้วยกัน ได้แก่ การควบคุมโดยมาตรการข้อบังคับกรุงเทพมหานคร การแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สามัญและคณะกรรมการวิสามัญ การให้ความเห็นชอบในการด าเนินกิจการบางอย่างของกรุงเทพมหานคร 
มาตรการการตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติ การอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจ้ง
ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร การควบคุมโดยมาตรการ
งบประมาณ และการควบคุมโดยมาตรการถอดถอนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกจากต าแหน่ง แต่
มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีปัญหาข้อบกพร่อง เนื่องจากกฎหมายได้ให้อ านาจฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร
มากกว่า ท าให้สภากรุงเทพมหานครไม่สามารถควบคุมการบริหารงานของกรุ งเทพมหานครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 งานศึกษาของพิพัฒน์ ลาภปรารถนา (2546) เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารกรุงเทพมหานครของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
สถาบันราชภัฏธนบุรี) ผ่านแบบสอบถามสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ด ารงต าแหน่งในปี พ.ศ. 2546 จ านวน 
61 คน พบว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง โดยมีส่วนร่วมในด้านการศึกษามากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสวัสดิการสังคมและการกีฬา ด้าน
สาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข ด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และด้านการเงินและการคลัง เมื่อ
พิจารณารายละเอียดจะพบว่า ในด้านสาธารณูปโภค ข้อที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณูปโภคในพ้ืนที่เขตตนเองและเขตอ่ืน ๆ และมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านสาธารณูปโภคของสภากรุงเทพมหานคร ด้านสาธารณสุขข้อที่มี
ส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้าน
สาธารณสุข และมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ได้แก่ การอภิปราย เสนอญัตติ เสนอความเห็นด้านสาธารณสุ ขในสภา
กรุงเทพมหานคร ในด้านการศึกษา ข้อที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการแปรงบแปรญัตติเพ่ือการ
บริหารด้านการศึกษา และมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอญัตติ เสนอความคิดเห็นอื่น 
ๆ ด้านการศึกษาในสภากรุงเทพมหานคร ด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ มี
ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
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และน้อยที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมในสภากรุงเทพมหานคร ด้านสวัสดิการสังคมและการกีฬา มีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมใน
การแปรงบแปรญัตติเพ่ือบริหารด้านสวัสดิการสังคมและการกีฬา และมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมใน
การอภิปราย เสนอญัตติ  และแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ ด้านสวัสดิการสังคมและการกีฬาในสภา
กรุงเทพมหานคร ในส่วนของด้านการเงินและการคลัง มีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารด้านการเงินและการคลัง และมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ได้แก่ มี
ส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอญัตติ และแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ ด้านการเงินและการคลังในสภา
กรุงเทพมหานคร การศึกษายังพบว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการด ารงต าแหน่ง และกลุ่ม/พรรคการเมืองที่สังกัดแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน นอกจากนั้นแล้ว ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารกรุงเทพมหานครของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครมีหลายประการ โดยข้อคิดที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานครควรมีการเตรียม
ความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ รองลงมา ได้แก่ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น ฝ่ายบริหารควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนเพ่ิมมากยิ่งขึ้นควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้
มากยิ่งขึ้นและรัฐบาลควรเข้ามาแก้ไขปัญหาในระดับชาติ เช่น การจราจร น้ าท่วม และปัญหามลพิษ 

งานศึกษาของอุไร อนันตสิน (2559) เรื่อง บทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการตรวจสอบการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
พบว่า บทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการตรวจสอบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในช่วง
ปีงบประมาณ 2554-2557 แบ่งออกเป็น บทบาทในการตราข้อบัญญัติและการอนุมัติข้อก าหนดกรุงเทพมหา
นคร  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
การอนุมัติและการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกิจการที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องขอความเห็นชอบจากสภาหรือ
ต้องรายงานต่อสภา การร่วมกับฝ่ายบริหารแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และการควบคุมการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหารโดยการตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติ การเปิดอภิปรายทั่วไป การมีมติขอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกจากต าแหน่ง และการ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร แต่ส่วนที่ส าคัญยิ่งใน
งานของอุไรอยู่ที่การให้ความส าคัญระหว่างตัวสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ พรรคที่ตนสังกัด โดยในด้าน
ความเป็นอิสระจากพรรคการเมืองของสภากรุงเทพมหานครในการตรวจสอบการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้
พัฒนาการเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองเป็นความจ าเป็นที่ต้องสังกัดพรรคการเมือง แล้วจึงมีความผูกพันต้อง
ปฏิบัติตามมติพรรคการเมืองซึ่งตนสังกัด อย่างไรก็ตาม  มีบางส่วนเห็นว่า ความผูกพันกับพรรคการเมืองเป็น
แต่เพียงการก ากับดูแลห่าง ๆ เท่านั้น  โดยไม่สามารถสั่งการหรือควบคุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อย่าง
สมบูรณ์   

นอกจากนี้ อุไร อนันตสิน ยังพบว่า ความเป็นอิสระในการแสดงบทบาทการควบคุมตรวจสอบฝ่าย
บริหารในแต่ละมาตรการ มีผลกระทบเชื่อมโยงกับความเป็นอิสระในการสังกัดหรือไม่สังกัดพรรคการเมือง โดย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะมีความเป็นอิสระในมาตรการการตรวจสอบชั้นต้น เช่น การตั้งกระทู้ถาม การ
เสนอญัตติ การตราข้อบัญญัติ หรือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่เป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่ถ้าการตรวจสอบเป็นมาตรการที่เข้มข้นมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ทางการเมือง เช่น การเปิดอภิปรายทั่วไปหรือการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้
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ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง หรือการพิจารณาอนุมัติ โครงการหรืองบประมาณที่มีลักษณะ
เป็นโครงการส าคัญที่มีงบประมาณจ านวนมาก หรือมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ หรือเป็นประโยชน์ใน
การหาคะแนนเสียงเลือกตั้ง ความเป็นอิสระของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการตรวจสอบก็จะลดน้อยลง 
แต่บทบาทการควบคุมของพรรคการเมืองจะเพ่ิมมากข้ึน   

งานศึกษาของ ชลกร ศิรวรรธนะ (2554) เรื่อง บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแฟลตดินแดง (การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ใช้กลุ่มตัวอย่างสุ่มจากประชากรที่พักอาศัยในชุมชนแฟลตดินแดง ตั้ง แต่ 3 ปีขึ้นไป 
และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 348 คน โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์หาข้อมูลเชิงลึก พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าการแสดงบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง มี 3 ฐานะ คือ ฐานะของผู้น า
ชุมชน ฐานะของผู้ประสานงานชุมชน และ ฐานะของผู้สนับสนุนชุมชน โดยบทบาทเหล่านี้มีส่วนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแฟลตดินแดง โดยที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนทุกมิติในเรื่องการแก้ปัญหา
กับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน สนับสนุนชุมชนพ่ึงตนเองได้และเป็นผู้น าชุมชนในการท ากิจกรรมใน
ชุมชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเพ่ือพัฒนาชุมชนตนเอง โดยมีความสัมพันธ์
กับชุมชนในระดับที่สูง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นการร่วมมือกันของชุมชนแฟลตดินแดง เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชนและท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยชุมชนเอง ซึ่งเป็นหลักการของชุมชนเข้มแข็ง 
 หนึ่งในปัญหาที่ส าคัญของการบริหารกรุงเทพมหานคร ก็คือเรื่องของระบบการก าหนดรายจ่ายท้องถิ่น 
งานศึกษาของไสว ผลยา (2547) เรื่อง หลักการห้ามฝ่ายสภาท้องถิ่นริเริ่มก าหนดรายจ่ายท้องถิ่น : ศึกษากรณี
การริ เริ่มก าหนดรายจ่ายของสภากรุง เทพมหานคร  (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) พบว่าในการบริหารงานกรุงเทพมหานครนั้นไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างฝ่าย
บริหารกับฝ่ายสภาท้องถิ่นในด้านการจัดท างบประมาณออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งผิดไปจากหลักการที่เป็นที่
ยอมรับกันในต่างประเทศที่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาท้องถิ่นออกจากกันอย่าง
ชัดเจน การจัดท างบประมาณท้องถิ่นเป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารท้องถิ่น และการอนุมัติงบประมาณของ
ท้องถิ่นก็เป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสภาท้องถิ่น ทั้งนี้การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยก็มีการใช้หลักการนี้ 
เว้นแต่กรณีของการบริหารกรุงเทพมหานคร กล่าวคือสภากรุงเทพมหานครสามารถริเริ่มก าหนดรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร คือแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการแปรญัตติในการใช้จ่ายเงินสะสมของ
กรุงเทพมหานครได้ มีลักษณะเป็นการริเริ่มก าหนดรายจ่ายท้องถิ่นหรือตระเตรียมจัดท างบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร โดยไม่ได้ผ่านการรับรองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด เป็นการกระท าที่
ขัดแย้งกับหลักการแบ่งการท างาน ตามบทบาทหน้าที่ที่มีลักษณะเฉพาะโดยเทียบเคียงตามหลักการแบ่งแยก
อ านาจหน้าที่ ท าให้กระบวนการตรวจสอบการบริหารและถ่วงดุลการใช้อ านาจ ตามหลักการปกครองระบอบ
เสรีประชาธิปไตยไม่บังเกิดผล เพราะเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการจัดท างบประมาณในส่วนที่ได้รับ
การแปรญัตติ ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณในวาระที่ 3 และมีส่วนในการบริหารงบประมาณดังกล่าว  

ไสว ผลยา ยังชี้อีกว่า สภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้งบแปรญัตติของสมาชิกสภากรุง เทพมหานคร
ดังกล่าว เป็นงบประมาณขาดองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นการจัดท างบประมาณท่ีอาจขาดข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง การใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแต่ละคนเป็น
หลัก การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะกระจัดกระจายเป็นเบี้ยหัวแตก มองเห็นประโยชน์ไม่ชัดเจน ซ้ าซ้อนกับ
งบประมาณตามปกติ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ระบบการตรวจสอบและประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ ขาด
ประสิทธิผล และไม่คุ้มค่า การศึกษาของสไวท าให้เราเห็นภาพจากการส ารวจงานวิจัยที่ผ่าน ๆ มาในหลายชิ้น
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ว่าส่วนส าคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครก็คือ
การแปรญัตติงบประมาณ11 
 
13.3 บทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของสภาเขตต่อการบริหารท้องถิ่น 

13.3.1 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ 
 งานศึกษาของ กอบชัย บุญอรณะ (2533) เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเขตในฐานะองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นรูปนครหลวง (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ศึกษาการปฏิบัติ
หน้าที่ของสภาเขตตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีขอบเขต
ระยะเวลาการศึกษาการปฏิบัติงานภายใน 1 ปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่ นับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เขตเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2528 คือตั้งแต่การประชุมสภาเขตครั้งที่ 1/2528 ซึ่งก าหนดให้มีข้ึน 15 วันหลังการ
เลือกตั้ง จนถึงการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกประธานสภาเขตคนใหม่ คือ ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2529 รวมเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 1 ปี และศึ กษา 3 เขต จากทั้งหมด 24 เขตใน
กรุงเทพมหานคร (สภาเขตราษฎร์บูรณะ สภาเขตปทุมวัน สภาเขตบางเขน) ศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร คือ 
บันทึกรายงานการประชุมประจ าเดือนของสภาเขต และการสัมภาษณ์สมาชิกสภาเขตแต่ละเขต ผลการศึกษา
พบว่า ไม่มีสภาเขตใดจาก 3 สภาเขตที่เป็นตัวอย่างจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างครบถ้วนทุกข้อของ
พระราชบัญญัติ และรายละเอียดการปฏิบัติก็มีความแตกต่างออกไปตามลักษณะและองค์ประกอบของแต่ละ
สภาเขต (สภาพพ้ืนที่ของแต่ละเขต วุฒิการศึกษา อาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย ความเข้าใจใน
อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต และการสังกัดพรรคหรือกลุ่มการเมืองของสภาเขต) รวมไปถึงหัวหน้าผู้
บริหารงานเขต (ผู้อ านวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเขต เช่น ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นต้น) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญและมีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของสภาเขตแต่ละเขต กล่าวคือ ปัจจัยด้านการศึกษาจะมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการประชุม
สภา แต่ไม่มีผลต่อการสอดส่องและติดตามดูแลการท างานของส านักงานเขต หรือการให้ค าแนะน า หรือ
ข้อสังเกตต่อผู้อ านวยการเขตเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการบริการประชาชนได้เท่ากับปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ที่
ท างานของสมาชิกสภาเขต และลักษณะสภาพพ้ืนที่ของเขตแต่ละเขต ซึ่งพบว่ามีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่สูงมาก 
รวมไปจนถึงการศึกษาสูง ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

                                           
11 การที่สภากรุงเทพมหานครสามารถริเริ่มก าหนดรายจ่ายของกรุงเทพมหานครได้นั้นได้ยกเลิกไปหลังรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยในมาตรา 287 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าหนดให้ในการจัดท างบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้น าบทบัญญัติมาตรา 168 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งในมาตรา 168 วรรคหกที่อ้างถึงนี้
ก าหนดให้ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า
ด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้  
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 104 ภายใต้บังคับ
มาตรา 106 ก าหนดให้ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สภา
กรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา 39 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นตามข้อบังคับ
ของสภากรุงเทพมหานคร และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ ส่วนตาม
ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 นั้น ข้อ 58 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ การแปรญัตติ
เพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการเดิมขึ้นใหม่ของสมาชิกจะกระท ามิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดรายจ่ายได้ และ
ข้อ 60 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให้สมาชิก
หรือกรรมการวิสามัญมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 
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การให้ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขต รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเขต โดย
กลายเป็นว่าลักษณะของหัวหน้าผู้บริหารงานเขตหรือผู้อ านวยการเขต รวมถึงเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตที่มี
ส่วนในการเข้าร่วมประชุมจะเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้สมาชิกสภาเขตมีโอกาสเสนอความคิดเห็นและการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาเขต อย่างไรก็ตาม กอบชัย บุญอรณะ เห็นว่าสภาเขตท้ังสามแห่งนี้สามารถท าหน้าที่
ได้สมบูรณ์ครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่น คือ สามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์และช่วย
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น แบ่งเบาภาระของฝ่ายบริหารระดับต่าง ๆ ได้มาก และยังเป็นที่ฝึกฝนและ
พัฒนาบทบาท การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี สภาเขตจึงนับเป็นองค์กรที่
มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร แต่ต่อประชาชนมาก สมควรที่จะให้ความส าคัญและเพ่ิม
บทบาทอ านาจหน้าที่ให้กับสภาเขตมากข้ึนในอนาคต 

การศึกษาของจิรพร ตลับเงิน (2536) เรื่อง สถานะและบทบาททางกฎหมายของสภาเขตในหลักการ
กระจายอ านาจของกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 
พบว่าสภาเขตไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับเขตและความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การให้บริการที่ส านักงานเขตบางแห่งได้ให้บริการสาธารณะ ล่าช้า บกพร่อง และไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่สภา
เขตเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นระดับเขต เนื่องจากสภาเขตไม่มีสถานะในการที่จะตราข้อก าหนด 
พิจารณางบประมาณและไม่สามารถควบคุมผู้อ านวยการเขตได้ และข้อส าคัญเขตไม่มีรายได้เป็นของตนเอง 
และท้ายที่สุดเขตไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จิรพร ตลับเงิน เสนอว่าเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อ
สาธารณชน และเป็นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นระดับเขต ต้องให้สภาเขตมีอ านาจควบคุมฝ่าย
บริหารของเขตและผู้อ านวยการเขตต้องมาจากการเลือกตั้ง และให้ส านักงานเขตโดยสภาเขตมีอ านาจตรา
ข้อก าหนด, พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ส านักงานเขตโดยผู้อ านวยการเขตมีอ านาจปฏิบัติการจัดเก็บภาษี, 
ให้บริการและลงนามท านิติกรรมต่าง ๆ อาทิ จ้างท าสะพานลอยคนข้าม, ซ่อมสะพาน ฯลฯ ตามหลักการ
กระจายอ านาจปกครอง ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงไปสู่ส่วนล่าง เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย ในรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น 

งานศึกษาของ วัลลภ อ้นรัตน์ (2545) เรื่อง สภาเขตกับบทบาทในการพัฒนาชุมชน (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง) ศึกษาผ่านเอกสารบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาเขต ตั้งแต้ปี พ.ศ. 2541 - 2544 โดยคัดเลือกพ้ืนที่เขตของกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ส านักงาน
เขตเป็นพื้นที่ในการศึกษา ได้แก่ ส านักงานเขตบางรัก ส านักงานเขตบางขุนเทียน และส านักงานเขตหนองจอก 
ผลการศึกษาพบว่า ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน สภาเขตไม่สามารถที่จะเป็นกลไกในการ
ผลักดันหรือส่งสริมให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้เท่าที่ควร สาเหตุส าคัญนั้นมาจากการก าหนดอ านาจ
หน้าที่สภาเขตที่ไม่เหมาะสม การท าหน้าที่ของสภาเขตเองก็ไม่มีการจัดตั้งหน่วยย่อยขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานของตนเองส่งผลให้สภาเขตขาดกลไกในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและคุณภาพ
ของสมาชิกสภาเขตเอง ดังนั้นหากต้องการให้สภาเขตเป็นกลไกที่มีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการบริหาร
ราชการระดับเขต กรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของสภาเขตให้หมาะสมกับการเป็น
องค์กรการเมืองระดับท้องถิ่น มีการก าหนดคุณสมบัติพิเศษของการเป็นสมาชิกสภาเขต ขณะเดียวกันรัฐบาล
กลางก็ควรจะกระจายอ านาจให้กรุงเทพมหานครมีบทบาทมากขึ้นในการจัตท าบริการสาธารณะในส่วนที่เป็น
สาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยตรง 
 การศึกษาของยอดชาย ค้าทางชล (2552) เรื่องบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ใช้การ
สัมภาษณ์เจาะลึกผ่านประชากรวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ 1) ข้าราชการส านักงานเขตสายไหม (5 คน) 2) 
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สมาชิกสภาเขตสายไหม (8 คน) และ 3) ประธานและกรรมการชุมชนหมู่บ้านในพ้ืนที่เขตสายไหม (12 คน) ผล
การศึกษาพบว่า 1) บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาเขตสายไหมมี 2 ส่วน คือ บทบาทตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และ
บทบาทในฐานะผู้แทนของประชาชนในเขต อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การประสานงาน การให้การ
เรียนรู้ทางการเมือง และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนในเขต และการ
ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ตนสังกัดอยู่ 2) ปัญหาและ
อุปสรรคในการแสดงบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาเขตสายไหม มี 2 ส่วน คือ ปัญหาจากบทบัญญัติข้อ
กฎหมาย อาทิ การไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาข้าราชการในเขต การที่ส านักงานเขตไม่น าข้อเสนอแนะของ
สภาเขตไปใช้ประโยชน์ และการไม่มีส านักงานท าการของสมาชิกสภาเขต และปัญหาจากปัจจัยส่วนตั วของ
สมาชิกสภาเขต อาทิ ความรู้ความสามารถ ความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง การไม่ออกพบประชาชนใน
ท้องถิ่น และการขาดการประชาสัมพันธ์ถึงอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต และ 3) แนวทางแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะในการแสดงบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาเขตสายไหม ควรด าเนินการในการแก้ไข
บทบัญญัติตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเพ่ิมอ านาจให้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เรื่องการออกข้อบังคับท้องถิ่น 
ให้สภาเขตมีอ านาจออกข้อบังคับท้องถิ่นได้เฉพาะที่ไม่ขัดกับอ านาจหน้าที่ของข้าราชการประจ าในส านักงาน
เขต อีกทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในเขต และไม่ขัดกับอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขต เพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาเขตให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 
มิใช่รับฟังแต่ในที่ประชุมสภาเขตแต่อ านาจยังตกอยู่กับผู้อ านวยการเขต และควรเพ่ิมงบประมาณดังกล่าวให้
มากกว่าเดิม การบังคับบัญชาข้าราชการในเขต โดยให้มีหน้าที่ร่วมกับส านักงานเขตในการลงนามในเอกสารอัน
เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของสภาเขตที่ต้องรับผิดชอบโดยไม่ให้ทับซ้อนกับงานของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ประจ าในเขตนั้น และการมีส านักงานเขต เพ่ือจะได้ใช้เป็น
สถานที่ในการท างานและพบปะประสานงานกับประชาชนได้โดยตรง โดยออกเป็นระเบียบข้อบังคับของ
กรุงเทพมหานคร และการแก้ไขในเรื่องปัจจัยส่วนตัวของสมาชิกสภาเขตทั้งในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติเฉพาะตน และพฤติกรรมของสมาชิกสภาเขต สมาชิกเขตควรได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมอยู่เสมอ ยอด
ชาย ค้าทางชล เห็นว่าควรจะให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจมีผลต่อการท าโครงการเสนอแผนงานและ
งบประมาณพัฒนาเขตได้ดีและน่าเชื่อถือ สมาชิกเขตควรมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง เพราะจะท าให้
ประสานงานต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของพรรคหรือนักการเมืองที่สังกัดอยู่ ในระดับที่ สัมพันธ์กัน และ
สามารถเสนอโครงการแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้อ านวยการเขตได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยมอง
ว่านักการเมืองท้องถิ่นและพรรคการเมืองคงแยกจากกันไม่ได้ สมาชิกเขตควรพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนจากสถานภาพเดิมที่เคยเป็นในชุมชน ไม่ว่าจะจากที่เคยเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพล การแต่งกายควร
ให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม การแสดงมารยาทต่อประชาชนชาวบ้านในพ้ืนที่ ให้มีความสุภาพอ่อนโยนมีความ
อ่อนน้อมตามแต่สถานการณ์นั้น ๆ เสมอ และควรออกพบปะประชาชนในท้องถิ่นเป็นประจ า และต้องให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงอ านาจหน้าที่ของสภาเขต และตัวสมาชิกสภาเขตด้วยว่ามีภาระหน้าที่ท าอะไร  
 ในช่วงเวลาไล่เรี่ยกันกับงานของยอดชาย ค้าทางชล งานศึกษาของณัฐชานันท์ จันทร์แจ่มใส (2555) 
เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตสายไหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาืทยา
ลัยราชภัฏพระนคร) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มสมาชิกสภาเขตสายไหม จ านวน 8 คน กลุ่มอดีต
สมาชิกสภาเขตสายไหม จ านวน 8 คน กลุ่มประธานและกรรมการชุมชนหมู่บานในพื้นที่เขตสายไหม จ านวน 6 
คน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาเขตสายไหม มี 2 ส่วน คือ บทบาทตาม
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บทบัญญัติของกฎหมาย ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 และบทบาทในฐานะผู้แทนของประชาชนในเขต อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การประสานงาน 
การให้การเรียนรู้ในทางการเมือง และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนในเขต 
2) ปัญหาอุปสรรคต่อการแสดงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตสายไหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มี 2 ส่วน คือ ปัญหาจากบทบัญญัติข้อกฎหมาย อาทิ การไม่มีอ านาจ
บังคับบัญชาข้าราชการ การที่ส านักงานเขตไม่น าข้อเสนอแนะของสภาเขตไปใช้ประโยชน์ และปัญหาจาก
ปัจจัยส่วนตัว อาทิ ความรู้ความสามารถ ความเกี่ยวของกับพรรคการเมือง การไม่ออกพบประชาชนในท้องถิ่น 
และการขาดการประชาสัมพันธ์ถึงอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสภาเขตสายไหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
อาทิ การท างานร่วมกัน การได้รับการยอมรับจากสมาชิกที่ท างานร่วมกัน ค่าตอบแทนจากการท างาน 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ตนสังกัด อาทิ  การลงสมัครรับ
เลือกตั้งในต าแหน่งที่สูงขึ้น 4) แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการแสดงบทบาททางการเมืองของสมาชิก
สภาเขตสายไหม ควรด าเนินการแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยเพ่ิมอ านาจให้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เรื่องการ
ออกข้อบังคับท้องถิ่น งบประมาณพัฒนาเขต และการแก้ไขในเรื่องปัจจัยส่วนตัวของสมาชิกสภาเขตทั้งในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเฉพาะตน และพฤติกรรมของสมาชิกสภาเขต จะพบว่างานของยอดชาย ค้าทางชล 
(2552) และณัฐชานันท์ จันทร์แจ่มใส (2555) แทบจะไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด  
  

13.3.2 ความเข้าใจต่อบทบาทของตนเองของสมาชิกสภาเขต 
งานศึกษาของ สมัชชา สุวรรณสิงห์ (2537) เรื่อง ความเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นตัวแทน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาเขต (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง) มุ่งศึกษาความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภาเขตในการเป็นตัวแทน ตลอดจนแนวความคิดในการ
พัฒนาการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบกรุงเทพมหานคร และศึกษาวิจัยลักษณะทางสังคมวิทยาบางประการที่มี
ความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ บทบาทในการเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเขต โดยศึกษาวิจัยสมาชิกสภา
เขตทั้ง 36 เขตของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2532 - 2536 รวมทั้งสิ้น 273 คน ด้วยการสอบถาม 
(แบบสอบถามกลับคืนมานั้นมีเพียง 184 ชุด และมีความสมบูรณ์ 170 ชุด คิดเป็นร้อยละ 62.3 ของจ านวน
ประชากร) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีระดับ อายุ 50 - 60 ปี มีระดับการศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ขนาดใหญ่) มีระดับรายได้ 15,001 - 20,000 บาทต่อ
เดือน เป็นสมาชิกสภาเขตเป็นครั้งที่ 2 เป็นสมาชิกพรรคพลังธรรม และอาศัยอยู่ในเขตมา 15 - 25 ปี ในด้าน
ความเข้าใจบทบาทของการเป็นตัวแทนใน 6 ประเด็น อันได้แก่ 1) ตัวแทนที่ไม่มีอิสระในการตัดสินใจ 2) 
ตัวแทนแบบกลาง ๆ (Politico) 3) ตัวแทนแบบที่มีอิสระในการตัดสินใจ 4) ตัวแทนแบบสนองต่อประชาชนใน
ท้องถิ่น 5) ตัวแทนแบบกลาง ๆ (Local-and-Party-Orientation) และ 6) ตัวแทนแบบสนองตอบต่อพรรค
การเมืองที่สังกัด โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็นระดับ ต่ า กลาง และสูง พบว่าสมาชิกสภาเขตเป็นตัวแทนที่ไม่
มีอิสระในการตัดสินใจในระดับต่ า เป็นตัวแทนแบบที่มีอิสระในการตัดสินใจในระดับสูง เป็นตัวแทนกลาง ๆ 
(Politico) ในระดับสูง เป็นตัวแทนแบบสนองต่อประชาชนในท้องถิ่นในระดับปานกลาง เป็นตัวแทนแบบ
สนองตอบต่อพรรคการเมืองที่สังกัดในระดับปานกลาง และเป็นตัวแทนกลาง ๆ (Local-and-Party-
Orientation) ในระดับสูง และพบว่าสมาชิกสภาเขตมีความรู้ความเข้าในใจบทบาทการเป็นตัวแทน ว่าการเป็น
ตัวแทนจะต้องท าหน้าที่ในการเป็นตัวแทนเพ่ือประชาชน เพ่ือพรรคการเมืองและเพ่ือกรุงเทพมหานครจะต้อง
ผสมผสานหน้าที่ท้ัง 3 ด้านดังกล่าวในระดับกลาง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนทั้ง 3 ด้านพร้อม ๆ กัน และ เท่า ๆ กัน ใน
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ระดับกลาง ทั้งนี้ การมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นตัวแทนในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากมิได้
ตอบสนองต่อส่วนหนึ่งส่วนใดเพียงส่วนเดียว แต่ให้ความส าคัญกับทุก ๆ ด้านเท่า ๆ กันจะท าให้ตัวแทน
สามารถสนองตอบกับทุกฝ่าย และท าหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ที่สุด ส าหรับในด้านระดับความเข้าใจในบทบาท
ของการเป็นตัวแทนพบว่า สมาชิกสภาเขตมีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นตัวแทนอยู่ในระดับปานกลาง
เป็นส่วนมาก รองลงมาระดับสูง และระดับต่ า ตามล าดับ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางสังคม
และความเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นตัวแทนพบว่า เพศ อาชีพรายได้ การสังกัดพรรค และความ
ผูกพันธ์กับเขตที่ได้รับเลือกตั้งที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ความเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นตัวแทนที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าสมาชิกสภาเขตที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภาเขต
แตกต่างกัน มีความเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นตัวแทนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยสมาชิกสภา
เขตที่มีระดับอายุต่ า ระดับการศึกษาสูง และประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภาเขตมากกว่า 1 ครั้ง มีความ
เข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นตัวแทนมากกว่าสมาชิกสภาเขตที่มีระดับอายุสูง ระดับการศึกษาต่ า และ
ประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภาเขตเป็นครั้งแรก  

ขณะที่งานศึกษาของบัณฑิต วินิจฉัยกุล (2542) เรื่องการรับรู้ในบทบาทของสมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ท าการศึกษาสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2541 และวันที่ 26 
เมษายน 2541 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จ านวน 313 คน 
พบว่า สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ในบทบาทโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง การรับรู้ในบทบาท
ของการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งกับของกรุงเทพมหานครมีมากพอ ๆ กันคือ อยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนการรับรู้ในบทบาทตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอยู่ในระดับสูง ปัจจัยใน
เรื่องระดับการศึกษา รายได้และความผูกพันกับเขตที่ได้รับการเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความแตกต่างในการรับรู้
บทบาท โดยสมาชิกสภาเขตที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้บทบาทแตกต่างกันในประเด็นลักษณะ
ของอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย สมาชิกสภาเขตกลุ่มที่มีรายได้ต่างกันมีการรับรู้บทบาทแตกต่างกันในประเด็น
การสนองตอบต่อผลประโยชน์ โดยสมาชิกสภาเขตกลุ่มที่มีรายได้ 8,000-15,000 บาท มีการรับรู้ในบทบาท
การสนองตอบต่อผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท 
สมาชิกสภาเขตที่มีความผูกพันกับเขตที่ได้รับเลือกต่างกัน มีการรับรู้ในบทบาทต่างกันในประเด็นการ
สนองตอบต่อประโยชน์ และประเด็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ 
พรรคการเมืองที่สังกัด และจ านวนครั้งที่ได้รับการเลือกตั้งไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างในการรับรู้บทบาทของ
สมาชิกสภาเขต 

 
13.3.3 ความคาดหวังต่อบทบาทอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต 
งานศึกษาของสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ (2561) เรื่อง บทบาทของสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 

(วารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2) ศึกษาความคาดหวังต่อบทบาท อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต 
กรุง เทพมหานคร และเ พ่ือศึ กษาแนวทางการพัฒนาบทบาท อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต 
กรุงเทพมหานครที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ศึกษาผ่าน กลุ่มอดีตสมาชิกสภาเขต กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 คน กลุ่มข้าราชการเขต กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 8 คนประกอบด้วยผู้อ านวยการเขตและผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ผู้น า
ชุมชน จ านวน 4 คน รวมจ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า บทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของสมาชิกสภาเขต 
กรุงเทพมหานครคือ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการเขต ไม่ใช่บทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ ซึ่ง
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หน้าที่ในการตรวจสอบนั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก) ส่วนความคาดหวังต่อบทบาท 
อ านาจ หน้าที่ของสมาชิกสภาเขต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) การแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน 
2) การประสานงานกับชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ 3) การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร 4) การให้ค าแนะน าแก่ประชาชน 5) การพัฒนาชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ 6) การพัฒนา
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ส าหรับแนวทางการพัฒนาบทบาท อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
เขต ที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและประชาชนในเขต ได้แก่ 1) ให้สภาเขตมีอ า นาจออก
ระเบียบข้อบังคับกับท้องถิ่นได้ 2) แก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ให้สภาเขตมี
อ านาจหน้าที่ในการลงนามต่าง ๆ มากกว่าที่เป็นอยู่ 3) ควรเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบพัฒนาเขตให้
มากขึ้น 4) ควรเพ่ิมงบประมาณของสภาเขตให้มากกว่าเดิม 5) ควรพัฒนาความรู้ความสามารถให้สมาชิกสภา
เขต 6) ควรใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและสมาชิกสภาเขตให้เกิดประโยชน์ 7) ควรออกพบ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นประจ า และ 8) ให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต 
 

13.3.4 วัฒนธรรมและความโน้มเอียงทางการเมือง 
การศึกษาของกานต์ นิ่มอนันตกุล (2536) เรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองของสมาชิกสภาเขต (สาร

นิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ท าการศึกษาระดับวัฒนธรรมทางการเมืองของ
สมาชิกสภาเขตว่ามีความโน้มเอียงไปในทางประชาธิปไตยมาก-น้อยเพียงใด และเพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะทาง
สังคมของสมาชิกสภาเขตที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาที่นับถือ พรรคการเมืองที่สังกัด 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และการเป็นสมาชิกชมรมหรือสมาคมหรือมูลนิธิทางสังคมที่แตกต่างกันว่าจะมี
ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกันหรือไม่  โดยวิจัยผ่านกลุ่มประชากรจากสมาชิก
สภาเขตในกรุงเทพมหานครทุกคน ซึ่งมีอยู่ 270 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้านอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และการเป็นสมาชิกชมรมหรือสมาคมหรือมูลนิธิ
ทางสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของสมาชิกสภาเขต มีเพียงตัว
แปรด้านการสังกัดพรรคการเมืองเพียงตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของสมาชิกสภาเขต โดยพบว่า สมาชิกสภาเขตที่สังกัดพรรคพลังธรรมมีระดับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยสูงกว่าสมาชิกสภาเขตที่สังกัดพรรคการเมืองอ่ืน ส่วนตัวแปรด้านเพศและศาสนาที่
นับถือนั้น ผู้วิจัยไม่ได้ท าการวิเคราะห์ เนื่องจากกระจายของข้อมูลที่เก็บได้มีความแตกต่างกันมาก กล่าวคือ มี
สมาชิกสภาเขตหญิงเพียงร้อยละ 13.6 ในขณะที่เพศชายมีถึงร้อยละ 86.4 ส่วนสมาชิกสภาเขตท่ีนับถือสมาชิก
ศาสนาพุทธมีถึงร้อยละ 88.9 ในขณะที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์และอิสลามเพียงร้อยละ 0.9 และ 10.2 ตามล าดับ
เท่านั้น  

ส าหรับภาพรวมของผลการวิจัย พบว่า สมาชิกสภาเขตส่วนใหญ่มีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยในระดับปานกลาง กานต์สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ว่าการที่สมาชิกสภาเขตสังกัดพรรคพลังธรรมมี
ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงกว่าสมาชิกสภาเขตที่สังกัดพรรคการเมืองอ่ืน เนื่องจากการ
ที่พรรคพลังธรรมมีระบบการสรรหาบุคลากรได้ดีเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอ่ืน ๆ รวมทั้งคงมีสาเหตุมาจาก
การเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งพรรคพลังธรรมเป็นแกนน าการประท้วง และผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะนั้นพอดี  
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13.3.5 ความเป็นผู้น าของสมาชิกสภาเขต 
งานศึกษาของณัฐ ส าเร็จวาณิชย์ (2544) เรื่อง ความเป็นผู้น าของสมาชิกสภาเขตกลุ่มศรีนครินทร์  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) ศึกษาสมาชิกสภาเขตกลุ่มศรีนครินทร์จ านวน 50 คน และผู้บริหารเขตกลุ่มศรีนครินทร์ จ านวน 
104 คน ในด้านความเป็นผู้น าของสมาชิกสภาเขตกลุ่มศรีนครินทร์ ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาเขตและ
ผู้บริหารเขตกลุ่มศรีนครินทร์ใน 5 ด้านคือ สติปัญญา ความสามารถ ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสังคม และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จ าแนกตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา เป็นรายด้าน
และภาพรวม และเปรียบเทียบความเป็นผู้น าของสมาชิกสภาเขตกลุ่มศรีนครินทร์ ตามความคิดเห็นของ
สมาชิกสภาเขตกับผู้บริหารเขตกลุ่มศรีนครินทร์ ที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันใน 5 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้าน
ความสามารถ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม และด้านสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นรายด้านและภาพรวม ผลการศึกษาพบว่าความเป็นผู้น าของสมาชิกสภาเขตกลุ่มศรีนครินทร์ 
ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาเขตกับผู้บริหารเขตกลุ่มศรีนครินทร์ใน 5 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นของสมาชิกเขตในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ จึงจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีการประสานงานที่ดี มีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง 
มีส่วนร่วมกับชุมชน และมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการยอมรับจากชุมชนให้เป็นตัวแทนของ
ประชาชน ขณะที่ความเป็นผู้น าของสมาชิกเขตกลุ่มศรีนครินทร์ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาเขตกับ
ผู้บริหารเขตกลุ่มศรีนครินทร์ ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้าน
พบว่าแตกต่างกันในทุกด้าน และไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ค่าเฉลี่ยของสมาชิกสภาเขตและผู้บริหารเขตที่มี
วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี สูงกว่า สมาชิกสภาเขตและผู้บริหารเขตที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูง
กว่า เพราะว่าสมาชิกสภาเขตและผู้บริหารเขตที่มีวุฒิการศึกษาต่อกว่าปริญญาตรี ยังไม่เห็นความส าคัญของ
ความเป็นผู้น าของสมาชิกสภาเขตที่มีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร ส่วนความคิดเห็นของสมาชิกสภา
เขตและผู้บริหารเขตที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า คิดว่าความเป็นผู้น าของสมาชิกสภาเขตนั้นยังมี
ความเป็นผู้น าอยู่น้อยกว่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ และการวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่ง
ปัญหา ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ความคิดริเริ่มในการสร้างงานยังน้อยอยู่มาก การเป็นที่พ่ึงของ
ชมุชนยังไม่ดีพอ 
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14. งานศึกษาเฉพาะกรณีที่น่าสนใจ 
 
14.1 การศึกษาการเมืองเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ
สมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2528 
 งานศึกษาของสมบัติ จันทรวงศ์ (2530) เรื่อง การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2528  (มูลนิธิ
เพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา) ให้ภาพการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไว้อย่างน่าสนใจ ในสามเรื่องหลัก ได้แก่ 
1. ภาพรวมของพัฒนาการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2528 2. 
กระบวนการสรรหาตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต 
และ 3. แบบแผนเนื้อหาค าปราศรัย ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาผ่าน
เอกสาร และวิเคราะห์ผ่านค าปราศรัย งานของสมบัติต่างจากงานชิ้นอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเป็นวิทยานิพนธ์ตรงที่มี
ความครอบคลุมกว่า แต่ในอีกด้านหนึ่งงานที่เป็นวิทยานิพนธ์จะมีลักษณะที่เจาะจงเฉพาะในแต่ละเรื่อง
มากกว่า และมีการใช้แบบสอบถาม รวมทั้งความเป็นระบบระเบียบในการเลือกประชากรตามรูปแบบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณมากกว่า 
 ในส่วนภาพรวมของพัฒนาการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
เมื่อปี 2528 สมบัติ จันทรวงศ์ (2530) ได้ส ารวจให้เห็นที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร และ
พระราชบัญญัติเลือกตั้งสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2528 
โดยชี้ให้เห็นว่านับจากการปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งคนที่แล้ว คือ นายธรรมนูญ 
เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ และยุบสภากรุงเทพมหานคร เมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยรัฐบาลของ
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ที่มาจากการท ารัฐประหารเมื่อ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 การได้มาของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่นั้นก็เต็มไปด้วยความล่าช้า สมบัติ จันทรวงศ์ อธิบายว่าแม้
จะมีความพยายามจากหลายฝ่ายที่ผลักดันให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีกระแสความไม่พอใจของชาวกรุงเทพมหานครต่อการบริหารของผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มาจากการ
แต่งตั้ง โดยเฉพาะในกรณีน้ าท่วม นอกจากนี้ ความล่าช้าของการออกกฎหมายฉบับใหม่มาจากคณะที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีบางคน คณะกรรมการประสานงานรัฐสภาบางคน ตลอดจนผู้ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ อีกหลายต่อหลายคนมีความเห็นไปในท านองว่าหากปล่อยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครขึ้นเมื่อไร ก็จะเป็นชนวนน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่ในท่ีสุดแล้วก็
จะกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพของคณะรัฐบาลทั้งชุดได้อีก  เพราะการหาเสียงเลือกตั้งนั้นย่อมมีการกล่าว
โจมตีกันเป็นธรรมดา (น. 2) อย่างไรก็ตามกระแสการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีมาอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2528 ท าให้มีการ
พูดกันมากว่าชาว กทม. ควรจะมีสิทธิเลือกผู้บริหารตนเองเสียที  
 อีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความล่าช้าในกระบวนการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครก็เพราะพรรคการเมืองต่าง ๆ ดูจะเชื่ออย่างปักใจว่าพรรคใดก็ตามที่ชนะการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคนั้นก็จะมีข้อได้เปรียบอย่างมากในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นใน พ.ศ. 
2530 ด้วยเหตุนี้เองที่การรณรงค์เพ่ือชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงเต็มไปด้วยความ
คึกคักทั้ งจากพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง อีกทั้ ง ในข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ เลือกตั้ ง



375 

กรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องสมัครเป็นพรรคการเมือง (ต่างกับการเมืองระดับชาติที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2521 ที่บังคับใช้ในขณะนั้น) พรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงในกรุงเทพมหานคร เช่น พรรค
ประชาธิปัตย์ และพรรคประชากรไทย ได้แสดงความสนใจและมีความเคลื่อนไหวภายในพรรคในการสรรหา
ผู้สมัคร (พรรคประชาธิปัตย์ในช่วงนั้นเสียคะแนนนิยมให้กับพรรคประชากรไทยมาตั้งแต่ปี 2522 แต่ก็ชนะการ
เลือกตั้งซ่อม ในเขตสามเมื่อพฤษภาคม 2528) ขณะที่กลุ่มอิสระก็มีอยู่หลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มของพลเอกมานะ 
รัตนโกเศศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกที่มีสายสัมพันธ์กับกองทัพ และมีความเป็นกลางน่าจะเชื่อมกับทุกฝ่ายได้ 
ซึ่งมีผลสะเทือนท าให้แต่ละพรรคการเมืองเริ่มสรรหาผู้ สมัครมีภูมิหลังเป็นทหารหรือต ารวจมาลงแข่ง 
จนกระทั่งพลเอกมานะ รัตนโกเศศ ประกาศถอนตัวจากการลงสมัครในครั้งนี้ ความคึกคักก็เริ่มปรากฏขึ้นอีก
ครั้ง  
 สมบัติ จันทรวงศ์ แบ่งการเคลื่อนไหวและหาเสียงของกลุ่มและพรรคการเมืองที่ส าคัญออกเป็นสอง
ช่วง ช่วงที่หนึ่งคือ กันยายน - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ที่แต่ละกลุ่มและพรรคเริ่มเปิดตัวผู้สมัคร และช่วงที่สอง
คือ 20 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 โดยแบ่งด้วยความนิยมของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง กล่าวคือในช่วง
ที่หนึ่งนั้นมีการเปิดตัวของแต่ละกลุ่มและพรรคการเมือง โดยกลุ่มกรุงเทพก้าวหน้าซึ่งมีนายมงคล สิมะโรจน์ 
อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยนายธรรมนูญ เทียนเงิน มีบทบาทน า 
โดยการน าเสนอว่ากลุ่มกรุงเทพก้าวหน้าเกิดมาแล้วเป็นเวลาสองปี โดยการพูดคุยกันของกลุ่มบุคคลที่สนใจ
ปัญหาการพัฒนากรุงเทพฯ ในหมู่อาจารย์ วิศวกร นายแพทย์ และผู้บริหารวิชาชีพต่าง ๆ ขณะที่พรรค
ประชาธิปัตย์ส่งนายชนะ รุ่งแสง อดีตเทศมนตรีของกรุงเทพมหานคร ส.ส.  กรุงเทพมหานคร และผู้บริหาร
ธนาคารที่ประสบความส าเร็จ พรรคประชากรไทย ส่ง พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร อดีตผู้บังคับการ
ต ารวจดับเพลิง ซึ่งริเริ่มงานบรรเทาสาธารณภัย พรรคมวลชน ส่งนายชิงชัย ต่อประดิษฐ์ อดีตข้าราชการกรม
อัยการ และที่ส าคัญก็คือ กลุ่มรวมพลัง ส่งพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ซึ่งเดิมเคยถูกทาบทามให้ลงในนามของพรรค
กิจสังคมมาก่อน เนื่องจากได้รับคะแนนนิยมสูงสุดจากการส ารวจความนิยมโดยพรรคกิจสังคม ต่อมามีความ
ล่าช้าภายในพรรค พลตรีจ าลอง ศรีเมือง จึงตัดสินใจประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในแบบที่ไม่ลงในนามพรรคตามที่ได้ให้สัญญากับพรรคกิจสังคมเอาไว้ สมบัติให้เหตุผลว่า ความนิยมในตัวพลตรี
จ าลองในเวลานั้นมาจากหลายปัจจัย ตั้งแต่การเป็นนายทหารที่มีส่วนผลักดันให้พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาก็ผลักดันให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นรัฐมนตรี และได้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก่อนเข้าประจ าส านักปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีบทบาทต่อต้านการท าแท้งเสรี และ
มีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนไหวต่อต้านขบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กองทัพบกหนุนหลังอยู่ และประสบ
ความส าเร็จทั้งสองรายการ อย่างไรก็ตาม สมบัติ จันทรวงศ์ ให้เหตุผลว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จักพลตรีจ าลอง 
ศรีเมือง ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรม สมถะ ใจซื่อมือสะอาด ถือมังสวิรัติ และเป็นสานุศิษย์ของส านักสงฆ์สันติอโศก  

สมบัติ จันทรวงศ์ เชื่อว่าการเข้าสู่การเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง นั้นเริ่มต้นจากการสนับสนุนของ
กลุ่มญาติธรรมชาวสันติอโศกที่มีความศรัทธาในพลตรีจ าลอง และมีการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด สมบัติ        
จันทรวงศ์ เห็นว่าแม้ว่าในตอนเริ่มแรกนั้นกลุ่มสนับสนุนเหล่านี้อาจเทียบกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่
จัดตั้งและคร่ าหวอดทางการเมืองมายาวนาน แต่ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มที่สนับสนุนพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในระยะ
เริ่มแรกนั้นมีลักษณะของการอุทิศตนให้กับพลตรีจ าลอง ศรีเมือง เหนือกว่าทีมงานรับจ้างของพรรคการเมือง
และกลุ่มการเมืองอ่ืน ๆ นอกจากนี้กลุ่มเหล่านี้ยังกระจายอยู่ในทุกวงการและมีคนทุกระดับฐานะการศึกษาซึ่ง
อาจจะแตกต่างจากคนที่ท างานของพรรคหรือกลุ่มการเมืองที่อาจจะกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะคนไม่กี่กลุ่ม กล่าว
อีกอย่างก็คือกลุ่มญาติธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานอาสาสมัครเป็นกลุ่มเป็นก้อนโดย
ยึดถือหลักประโยชน์สูงประหยัดสุด ดังนั้นสมบัติ จันทรวงศ์ จึงสรุปว่าพลตรีจ าลอง ศรีเมือง จึงมีโอกาสมากไม่
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น้อยกว่าผู้สมัครจากพรรคหรือกลุ่มการเมืองอ่ืน นโยบายหาเสียงในช่วงแรกของกลุ่มรวมพลังเน้นไปที่กลุ่มพลัง
เงียบ ซึ่งก็คือ กลุ่มที่เบื่อพรรคการเมือง ได้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักศึกษา อาจารย์ ฯลฯ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงโอกาสอันดีที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (เป็นการใช้ประโยชน์จากความไม่พอใจของ
ประชาชนต่อพรรคการเมือง ซึ่งกว้างกว่ากลุ่มกรุงเทพก้าวหน้าและพรรคมวลชน ที่ใช้ประโยชน์จากความเบื่อ
หน่ายต่อรัฐบาลและพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล) ส่วนในเรื่องของช่องทางการหาเสียงก็เน้นไปที่การใช้
โปสเตอร์ที่เน้นความประหยัดและรูปแบบที่เรียบง่าย (ส่วนหนึ่งเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าต่างจากพรรคการเมืองที่
ใช้เงินมากในการหาเสียง) รวมทั้งเน้นการเชื่อมโยงกับกลุ่มชาวพุทธนอกสันติอโศก อาทิการสนทนาธรรมกับ
ปัญญานันทภิกขุ การแก้ข้อกล่าวหาทางการเมืองเมื่อสมัยเป็นนายทหารยังเติร์กกับบทบาทในสมัย 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 รวมทั้งค าถามเก่ียวกับเรื่องของการกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง  

ส าหรับการหาเสียงในช่วงที่สองนั้น (20 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528) จุดส าคัญก็คือการมี
เป้าหมายร่วมกันของพรรคและกลุ่มต่าง ๆ ที่จะหยุดยั้งกระแสความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของประชาชนที่
มีต่อพลตรีจ าลอง ศรีเมือง สมบัติ จันทรวงศ์ อธิบายว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการผสมผสานเทคนิคและวิธีหาเสียง
ของกลุ่มรวมพลังที่ซึ่งเป็นของใหม่และดึงดูดใจส าหรับคนกรุงเทพฯ อาทิ การถีบจักรยานหาเสียง การมีผู้
บริจาคเงินสนับสนุน การมีอาสาสมัครรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวติดเครื่องขยายเสียง ขณะที่พรรค
การเมืองที่ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงแข่งในครั้งนี้ก็ให้การสนับสนุนพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย และพรรคก้าวหน้า สมบัติ จันทรวงศ์ ชี้ว่าอาจเป็นไปได้ว่าเพราะพรรคการเมือง
ดังกล่าวไม่ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์มีชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การเลือกตั้งครั้งใหญ่ในปี 2530 รวมทั้งนายธรรมนูญ เทียนเงิน ซึ่งเคยเป็นทั้งอดีตสมาชิกของพรรค
ประชาธิปัตย์ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งในปี 2518 ที่ออกมา
สนับสนุนพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ด้วยเหตุผลว่า พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ไม่มีผลประโยชน์กับใคร และการเลือกตั้ง
ในครั้งนี้จะพิสูจน์ว่าเงินจะชนะการเลือกตั้งเสมอไปหรือไม่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหน้าพรรคกิจสังคม ยัง
ออกมาสนับสนุนพลตรีจ าลอง ศรีเมือง พรรคก้าวหน้าของนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎร มี
มติสนับสนุนพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และเรี่ยไรเงินในหมู่ ส.ส. ให้กลุ่มรวมพลัง ขณะที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็
กล่าวหาพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในทางเปรียบเปรยว่าเป็นเสมือน “สินค้าแบกะดิน” ที่ไม่เหมือนของห้าง หาก
ซื้อไปจะเปลี่ยนคืนไม่ได้ สหภาพแรงงานธนาคารกรุงไทย และสหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแถลงว่าจะ
ไม่เลือกนายชนะ รุ่งแสง ตัวแทนจากประชาธิปัตย์ เพราะนายชนะ รุ่งแสง ขณะท างานธนาคารไม่สนับสนุนการ
ตั้งสหภาพแรงงาน  
 ข้อค้นพบต่อค าถามท่ีว่าชัยชนะของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ถือเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยหรือไม่ สมบัติ จันทรวงศ์ (2530) ชี้ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีลักษณะเฉพาะหลาย
ประการ ได้แก่ 1)  สภาพการณ์การเลือกตั้งซ่อมที่เพ่ิงผ่านพ้นไป ที่ถูกน าเสนอโดยสื่อมวลชนว่ามีการใช้เงิน
ทองและกล่าวโจมตีกันของพรรคการเมืองต่าง ๆ ท าให้ประชาชนมีทัศนคติทางลบต่อการเมืองและเปิดโอกาส
ให้ผู้สมัครน าเสนอแนวทางใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากแนวทางเดิม 2) การมีกลุ่มทางการเมืองที่เข้มแข็งในการชู
ประเด็นว่าการเลือกตั้งผู้บริหารส่วนท้องถิ่นไม่ควรอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง 3) เนื่องจากการเลือกตั้งใน
รอบนี้เป็นการเลือกตั้งด้วยเขตการเลือกตั้งที่ใหญ่ คือทั้งกรุงเทพมหานคร ท าให้กลุ่มและพรรคที่แสดงความ
พร้อมในช่วงแรกนั้นทุ่มเททรัพยากรจ านวนมากในการหาเสียง เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ขณะที่ป้ายของ
กลุ่มรวมพลังของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง นั้นเน้นความประหยัดด้านวัสดุและเรียบง่ายจึงมีความโดดเด่น 4) 
ผู้สมัครและพรรคส่วนมากเคยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ ดังนั้นในการหาเสียงจึงมีการโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ 
มีการโจมตีตอบโต้กันไปมา ขณะที่พลตรีจ าลอง ศรีเมือง มีภาพลักษณ์ของการเป็นคนซื่อ คนดี และไม่มักใหญ่
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ใฝ่สูงทางการเมือง ซึ่งท าให้ประชาชนจ านวนมากเห็นว่าพลตรีจ าลอง ศรีเมือง เป็นทางออกของการเมือง กทม. 
ทีม่ีปัญหาหมักหมมกันมานาน 5) พลตรีจ าลอง ศรีเมือง มีความสามารถทางจิตวิทยามวลชนสูง เป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้มีความสามารถเป็นนักการเมือง โดยเฉพาะการเน้นปราศรัยเรื่องของงบประมาณ กทม. ที่มีอยู่จ านวน
มาก หรือพูดถึงแรงจูงใจของพรรคการเมืองที่จะเข้ามาบริหาร กทม. ทั้งที่ค่าตอบแทนมีไม่มาก การพูดถึงความ
สะอาดของ กทม. และการสื่อสารกับทีมอาสาสมัครต่าง ๆ 6) พลตรีจ าลอง ศรีเมือง เป็นผู้สมัครที่สื่อโดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์ให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผย ซึ่งมีผลต่อทัศนคติของชนชั้นกลางที่อ่านหนังสือพิมพ์มากที่สุด 
นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์คณะบุคคลลงในหนังสือที่สนับสนุนพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และเนื้อหาใน
หนังสือพิมพ์ก็จะถูกน าไปเล่าข่าวในวิทยุต่อ 7) แนวร่วมด้านกลับที่พลตรีจ าลอง  ศรีเมือง ได้รับคือพรรค
การเมืองต่าง ๆ ที่ไม่ชอบพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชากรไทย 8) ขณะที่พรรคการเมืองหาเสียงกับฐาน
คะแนนเดิมที่ตนมี กลุ่มการเมืองอิสระมุ่งหาคะแนนเสียงจากฐานคะแนนใหม่ที่ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อน 9) 
รัฐบาลมีส่วนสนับสนุนช่วยกลุ่มรวมพลัง อาทิ ปฏิเสธข่าวว่าโจมตีพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และสนับสนุนให้
ข้าราชการไปเลือกตั้งโดยไม่นับเป็นวันลา โดยที่การเลือกตั้งในครั้งนั้นจัดขึ้นในวันธรรมดา ต่อประเด็นมิติใหม่
ของการเลือกตั้ง กทม. ในครั้งนี้ สมบัติ จันทรวงศ์ สรุปว่ามิติใหม่ที่ผู้สันทัดกรณีบางท่านเห็นจากผลของการ
เลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือมิติด้านเดิมของการเมืองไทยที่มองจากมุมตรงข้าม กล่าวคือตราบเท่าที่ประชาชนชาว 
กทม. ยังคงมองภาพของนักการเมืองตลอดจนวิธีการหาเสียง และแรงจูงใจของนักการเมืองด้วยสายตาที่ไม่
ไว้ใจ เมื่อนั้นนักการเมืองคนใดที่สามารถเสนอภาพของตนเองออกมาให้ประชาชนยอมรับในความ “ไม่เป็น
นักการเมือง” แบบเดิมได้ ก็มีโอกาสสูงที่จะได้ชัยชนะ ประการต่อมาก็คือประชาชนมองว่าแม้ว่าพลตรีจ าลอง 
ศรีเมือง จะไม่ได้เสนอนโยบายที่เป็นรูปธรรมเหมือนผู้สมัครคนอ่ืน ๆ รวมทั้งมีประวัติการบริหารที่ด้อยกว่าคน
อ่ืน ๆ แต่ประชาชนมองเห็นว่านโยบายที่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์และปฏิบัติไม่ได้หากไม่ได้ตัวผู้ปฏิบัติ
ที่มีพ้ืนฐานสุจริตและมีความซื่อสัตย์มาบริหารงาน การเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ในครั้งนี้จึงกลายเป็นเรื่องของความ
เชื่อมั่น ความศรัทธาในตัวบุคคลผู้สมัครยิ่งกว่าพรรคการเมืองและนโยบาย นอกจากนี้ชัยชนะที่ถล่มทลายของ
พลตรีจ าลอง ศรีเมือง สะท้อนให้เห็นว่าเท่าที่ผ่านมาพรรคการเมืองทั้งหลายสามารถสัมผัสหรือหาเสียงได้กับผู้
เลือกตั้งประเภทที่ไม่ได้สนอกสนใจกับการเมืองอย่างแท้จริง (Iminvolved Voter) เท่านั้น แต่ไม่สามารถผูกใจ
ผู้เลือกตั้งที่รอบรู้ (Involved Voter) และที่ส าคัญก็คือไม่สามารถชักจูงให้ผู้เลือกตั้งที่รังเกียจการเมือง 
(Alienated Voter) เข้ามาสนับสนุนการรณรงค์ได้เลย กล่าวคือพรรคการเมืองไทยยังไม่สามารถสร้างสัมพันธ์
กับผู้เลือกตั้งที่รอบรู้ และผู้เลือกตั้งที่หน่ายการเมืองได้ การหาเสียงก็จะท าได้เฉพาะแต่กับผู้เลือกตั้งที่ไม่ได้มี
ความรู้หรือไม่ได้สนอกสนใจกับการเมืองอย่างแท้จริงเป็นส่วนใหญ่  
 ในส่วนของกระบวนการสรรหาตัวผู้สมัครในต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต สมบัติ จันทรวงศ์ ชี้ว่าในภาพรวมแล้ว การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีคนสนใจมากกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (54 คน) และ ยิ่งเป็นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเขต (198 คน) ซึ่งเป็นการเลือกตั้งในสัปดาห์ถัดมา ก็จะมีคนสนใจน้อยมาก คือแค่ 18% (การ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้ไปใช้สิทธิ 34.66% การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีผู้ไปใช้
สิทธิ 34.66% การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตมีผู้ไปใช้สิทธิ 18.40%) สมบัติ  จันทรวงศ์ มองว่าเนื่องจากการ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสภาเขตในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกส าหรับต าแหน่งนี้ จึงไม่มีผู้ที่มี
ประสบการณ์หรือเคยด ารงต าแหน่งนี้มาก่อน และแต่ละพรรคและกลุ่มมีความจ าเป็นในการสรรหาตัวผู้สมัคร
เป็นจ านวนมาก ภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัด สมบัติเห็นว่าความส าเร็จในการสรรหาตัวบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับ
สมัครการเลือกตั้งในต าแหน่งดังกล่าวจึงน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในแง่ของการจัดองค์กรและสาย
สัมพันธ์ที่พรรคและกลุ่มต่าง ๆ พยายามจะสร้างกับผู้ระดับท้องถิ่นหรือผู้น าชุมชนต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง ในอีก
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ด้านหนึ่งการจะดึงดูดให้ผู้มีชื่อเสียงมาท างานให้พรรคหรือกลุ่มก็ย่อมหมายความว่าพรรคหรือกลุ่มนั้นย่อม
จะต้องมีชื่อเสียงและเกียรติคุณในสายตาของผู้สมัคร เพ่ือให้มีโอกาสได้รับเลือกตั้งมากที่สุด ในอีกด้านหนึ่งการ
เลือกตั้งในรอบนี้ก็เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้สรรหาผู้สมัครหน้าใหม่เข้ามาท างานกับพรรค ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญเพราะหากการสรรหาท าได้อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลให้การเลื่อนชั้นขึ้นไปสมัครในเขตที่ใหญ่ขึ้น 
(political promotion) ก็ย่อมสะดวกข้ึนและมีความเข้มแข็ง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

จากการวิเคราะห์ของสมบัติ จันทรวงศ์ พบว่า การสรรหาตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
รอบนี้ของพรรคการเมืองมีทั้งแบบที่ให้อ านาจหัวหน้าพรรค (ประชากรไทย) และ ระบบกรรมการ 
(ประชาธิปัตย์ แต่กระนั้นก็ตาม หัวหน้าพรรค นายพิชัย รัตตกุล ก็มีบทบาทในการทาบทามตัวผู้สมัครรองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครด้วย) ส่วนพรรคขนาดเล็กและกลุ่มการเมืองนั้น ผู้สมัครผู้ว่าฯ ก็คือหัวหน้ากลุ่ม/พรรค
เหล่านั้นเอง หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวของหัวหน้ากลุ่มกับตัวผู้สมัครเหล่านั้น 
 กระบวนการสรรหาตัวผู้สมัครต าแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต  ผู้สมัคร
จะต้องใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นอยู่มาก คุณสมบัติเบื้องต้นที่พึงปรารถนาคือเป็นคนเด่นคนดังหรือผู้น า
ชุมชนของท้องถิ่นนั้น ๆ ที่เป็นผู้ที่ยอมรับนับถือของประชาชนอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกันบุคคลเช่นนี้ก็เป็นที่
ต้องการของทุกกลุ่มทุกพรรค ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นเริ่มด าเนินการสรรหาตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2528 
โดยมุ่งไปที่บุคคลซึ่งมีลักษณะเป็นผู้น าท้องถิ่นอยู่แล้ว เช่น ประธานลูกเสือชาวบ้าน ประธานชุมชน ฯลฯ การ
เสนอชื่อมีทั้งเสนอตัวเข้ามาเอง นอกนั้นอาจเสนอโดยประธานสาขาพรรคในเขต กทม. ส.ส. จากเขต ก่อนจะ
ส่งให้กรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบ ในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทางพรรคเน้นว่าต้องท า
หน้าที่ออกกฎหมายด้วย ดังนั้นผู้สมัครในต าแหน่งนี้จึงควรมีการศึกษาสูง อย่างน้อยในระดับปริญญาตรี และ
คุณสมบัติและประสบการณ์จะต้องสูงกว่าผู้สมัครสภาเขต ขณะที่สมาชิกสภาเขตนั้นเนื่องจากท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาผู้อ านวยการเขตดังนั้นพรรคจึงมุ่งสรรหาตัวแทนของชุมชนประเภทคหบดี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
สมบัติเห็นว่าพรรคประชากรไทยก็มีหลักคิดเรื่องคุณสมบัติไม่ต่างกัน ดังนั้นเมื่อคุณสมบัติด้านประสบการณ์
ทางสังคมและการเมือง และความเป็นผู้น าท้องถิ่นเป็นที่ต้องการมาก แต่มีคนที่มีคุณสมบัตินี้อยู่จ ากั ด 
คุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจึงหาง่ายกว่า จากการส ารวจพบว่า ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครจ านวน 278 คน มีผู้ที่มีคุณสมบัติจบปริญญาตรีมากถึง 162 คนหรือร้อยละ 58.27 ขณะที่
ผู้สมัครสมาชิกสภาเขต 800 คนนั้นคุณวุฒิการศึกษาที่มากสุดสามระดับคือ ปริญญาตรี 218 คนคิดเป็นร้อยละ 
27.25 ประถมศึกษาปีที่ 4 210 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 และ ม.ศ.3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 163 คน คิดเป็น 
20.37 ส่วนในแง่อายุนั้น ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส่วนมากมีอายุในช่วง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
30.22 และรองลงมาคือ ช่วง 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.50 ขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเขตส่วนมากมีอายุ
ในช่วง 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 และรองลงมาคือ ช่วง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.63 ในส่วนอาชีพของ
ผู้สมัคร ทั้งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต ส่วนใหญ่มีภูมิหลังจากธุรกิจและค้าขาย 
(เว้นกรณีพรรคมวลชนที่เป็นทนาย) ส่วนสัดส่วนที่รองลงมาคือทนายความ  
 พ้ืนฐานของผู้สมัครของพรรคและกลุ่มในต าแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสภาเขตของพรรค
การเมืองหลักและกลุ่มการเมืองหลักนั้น ยังมีประสบการณ์เป็นสมาชิกหรือประธานของสมาคม ชมรม มูลนิธิ 
หรือ ลูกเสือชาวบ้าน ไทยอาสาป้องกันชาติ นอกจากนั้นแล้ว เหตุผลที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเข้าสังกัดพรรคหรือกลุ่มทางการเมืองนอกเหนือจากเรื่องอุดมการณ์ ยัง
เป็นเรื่องของความศรัทธาต่อพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหัวหน้าพรรค และที่ส าคัญคือ คนกลาง
ติดต่อ ซึ่งเรื่องของคนกลางติดต่อดูจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญในหลายพรรคโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ กลายเป็น
ว่าคนกลางจะมีความส าคัญที่สุดในการติดต่อเชื่อมผู้สมัครเข้ากับพรรค ส่วนเหตุผลที่ผู้สมัครเชื่อว่าตนได้รับ
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เลือกนั้นก็เป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ การตื่นตัวทางการเมือง  และการเข้าถึงประชาชน ขณะที่ในระดับ
สภาเขตไม่มีใครเชื่อว่าชัยชนะของตนมาจากความตื่นตัวของประชาชน และอีกส่วนที่ส าคัญก็คือ เงิน ค่าใช้จ่าย
รณรงค์และการมีหัวคะแนน เรื่องเงินนั้นจะมีความส าคัญในช่วง 2-3 วันก่อนการเลือกตั้ง  
 ในส่วนของแบบแผนและเนื้อหาของการปราศรัยหาเสียง งานของสมบัติ จันทรวงศ์ เน้นศึกษาเฉพาะ
ส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากการถอดเนื้อหาแล้ววิเคราะห์แจงนับ
ข้อความที่ปราศรัย โดยหน่วยของการแจงนับเป็นจ านวนครั้ง ปริมาณความถี่ที่ผู้ปราศรัยพูด ปริมาณของ
ประเภทของเนื้อหาในรูปของความหนาแน่นของเนื้อหา 7 ประเภท ได้แก่ การพูดเพ่ือให้ข่าวสาร การแนะน า
วิธีการใช้สิทธิ การพูดเพ่ือจูงใจ การโจมตี การกล่าวแก้การโจมตี ค าขวัญ และ การพูดเพ่ือให้สนุก ส่วนที่
น่าสนใจมากก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหาการโจมตี ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นการโจมตีผู้สมัคร การโจมตีพรรค
หรือกลุ่มหรือบุคคลอ่ืนในพรรค การโจมตีรัฐบาล การโจมตีหน่วยงาน และ การโจมตีในปัญหาอ่ืน ๆ เช่น
ปัญหาใน กทม. หรือระบบการแต่งตั้งผู้ว่า กทม. การแยกในระดับนี้ท าให้เข้าใจความซับซ้อนและพลวัตรของ
การสื่อสารผ่านการปราศรัยหาเสียง มากกว่าการเหมารวมว่าการปราศรัยหาเสียงเป็นเ รื่อง “น้ าเน่า” ผล
การศึกษาของสมบัติ จันทรวงศ์ พบว่าท่ามกลางรูปแบบการสื่อสารทั้ง 7 ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้ว พรรคหรือ
กลุ่มการเมืองส่วนใหญ่จะปราศรัยเน้นที่การจูงใจ การโจมตี และการกล่าวแก้หรือปกป้องตนเองตามล าดับ 
พรรคหรือกลุ่มการเมืองส่วนใหญ่จะมีความคงเส้นคงวาในสิ่งที่ตนเองเสนอหรือขายต่อประชาชนสูง อย่างไรก็
ตาม กลุ่มหรือพรรคการเมืองที่มองตนเองว่าเป็นฝ่ายค้าน หรือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจะมีสัดส่วนของการขายที่
น้อยกว่าพรรคร่วมรัฐบาล แต่จะมีสัดส่วนของการโจมตีที่สูงกว่า ในส่วนของเป้าหมายและปริมาณของการ
โจมตีของพรรคและกลุ่มต่าง ๆ นั้นเป็นส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนมากที่สุด เป็นไปตามคะแนนนิยมของผู้ที่ตนคิด
ว่าเป็นคู่แข่งที่ส าคัญที่สุดในแต่ละช่วง โดยในช่วงแรก ๆ การโจมตีอาจเป็นไปอย่างกว้าง ๆ แต่เป้าหมายจะ
แคบและรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในมุมกลับกัน พรรคที่ต้องใช้เวลาเพ่ิมข้ึนในการกล่าวแก้ให้กับตนเองก็คือผู้
ที่คาดกันว่าก าลังได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุดนั่นเอง ส่วนการให้ข่าวสารทางการเมืองจะสูงใน
ช่วงแรก ๆ และค่อย ๆ ลดลงในขณะที่การแนะน าเรื่องการใช้สิทธิจะค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นและสูงสุดในการปราศรัย
นัดสุดท้าย แต่ก็ขึ้นกับประสบการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคหรือกลุ่มการเมืองอีกด้วยว่าเป็นกลุ่มหรือ
พรรคการเมืองเก่าหรือใหม ่

งานของสมบัติ จันทรวงศ์ ข้างต้น เป็นงานที่ชี้ให้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต) ที่ ส าคัญ
และครอบคลุมทั้งการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง และการเมืองของการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 
เมื่อ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ซึ่ งเป็นการเลือกตั้ งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งยังใช้มาจนถึงปัจจุบัน และนับจากปี 2528-2559 รวม 31 ปี ก่อนที่ ม.ร.ว. 
สุขุมพันธุ์ บริพัตร จะถูกให้พ้นจากต าแหน่ง โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ผ่านค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยแต่งตั้งพลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง รอง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะพบว่าการเลือกตั้งและการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครนั้นมีความต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกเหนือไปจากงานของสมบัติจะให้ภาพรวมของการ
เคลื่อนไหวในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร (ถ้าไม่นับรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมาหนคร พ.ศ. 2518 ซึ่งมีระยะเวลาที่สั้นมาก โดยนายธรรมนูญ เทียนเงิน ซึ่งได้รับ
เลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นได้ด ารงต าแหน่งเป็นเวลาเพียงประมาณ 1 ปี 9 เดือน) การศึกษา
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ในช่วงนั้นยังแบ่งออกเป็นอีกสองส่วนใหญ่ ๆ ก็คือเรื่องของพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน (ที่ได้มีการ
กล่าวถึงไปแล้วในหัวข้อภาพรวมของงานการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา) และเรื่อง
ที่ศึกษาเฉพาะเจาะจงไปที่บทบาททางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้น าและการขึ้นสู่อ านาจของพลตรีจ าลองในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การสื่อสารทางการเมือง 
และการบริหารงานของพลตรีจ าลองในฐานะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

 
14.2 การศึกษาบทบาททางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง 

งานศึกษาของ อุดร ยอมเจริญ (2537) เรื่อง ความคิดทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง 
(วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พบว่า ความคิดทางการเมืองของพลตรี
จ าลอง ศรีเมือง นั้นเกิดขึ้นจากภูมิหลัง กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง การต่อสู้ทางการเมืองและเป้าหมาย
ทางการเมือง โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการบริหารกรุงเทพมหานครนั้น อุดรพบว่า เป็นช่วงเวลาที่
พลตรีจ าลองศรีเมืองได้เข้าต่อสู้ทางการเมืองโดยแบ่งเป็นสองยุค นั่นคือยุคกลุ่มรวมพลัง และยุคพรรคพลัง
ธรรม  

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเลือกตั้งสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ได้ตัดสินใจลาออกจากการรับราชการ ลงสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยจัดตั้งกลุ่มรวมพลังเข้าแข่งขันกับพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองอื่น ๆ ตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยการเป็นตัวแทนของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศผ่านการ
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือก ซึ่งพลตรีจ าลอง ศรีเมือง มีความเชื่อมั่นว่าภาพลักษณ์ของตัวเองที่
ปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนมาโดยตลอดจะท าให้ชนะการเลือกตั้งได้ ซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คิดและตั้งใจ
ตลอดมา อย่างไรก็ตามกระแสของการต่อต้านกลุ่มผู้สนับสนุนพลตรีจ าลอง ศรีเมือง อันเนื่องมาจากการที่พล
ตรีจ าลองเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมในส านักสันติอโศก ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับจากมหาเถรสมาคม ก็
เป็นประเด็นที่ถูกน ามาขยายผลเพ่ือต่อต้านพลตรีจ าลอง ศรีเมือง แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะ
ตัวพลตรีจ าลอง ศรีเมือง เองก็สามารถชี้แจงประเด็นความเก่ียวข้องในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง แต่มิได้มีการ
ใช้บารมีทางการเมืองมาปกป้องสันติอโศก ประกอบกับบุคลิกภาพและภาวะผู้น าทางการเมืองของพลตรีจ าลอง 
ศรีเมือง เองก็มีความโดดเด่นเป็นวงกว้างในทุก ๆ ชนชั้นของสังคม ที่ให้การยอมรับท าให้ประเด็นการกล่าวหา
ดังกล่าวจะเกิดผลกระทบไม่มากนัก  

เนื่องจากงานของอุดร ยอมเจริญ นั้นเสร็จสิ้นลงในปี 2537 ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นเวลาที่พลตรีจ าลอง 
ศรีเมือง ยังได้รับความนิยมทางการเมืองอยู่มาก นับตั้งแต่เรื่องของการบริหารกรุงเทพมหานคร ด้วยผลงานที่
ปรากฏชัด และสามารถแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงาน เร่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการชาวกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี จนเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2531 ได้มีพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พร้อมก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 พลตรีจ าลอง 
ศรีเมือง และสมาชิกกลุ่มรวมพลังจึงได้ร่วมกันจัดตั้งพรรคใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า พรรคพลังธรรม ซึ่งถือเป็น
วัฒนาการของกลุ่มการเมืองเล็ก ๆ ที่เติบโตขึ้นมาเป็นองค์กรทางการเมืองอย่างเป็นทางการ อุดร ยอมเจริญ 
เห็นว่าการเกิดพรรคพลังธรรม ถึงแม้จะเปิดกว้างในทางการเมือง แต่ความรู้สึกและภาพพจน์ของพรรคก็ยังเป็น
ภาพของพรรคที่ยึดติดกับตัวบุคคล คือภาพความซื่อสัตย์และการใช้คุณธรรมน าการเมืองของพลตรีจ า ลอง    
ศรีเมือง ซึ่งความคิดทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ดังที่ได้กล่าวมา มีสิ่งที่ส าคัญจ านวน 3 ประเด็น
หลัก ได้แก่ แนวความคิดด้านคุณธรรมทางการเมือง แนวความคิดด้านการเรียนรู้ทางการเมือง และ
แนวความคิดด้านการประชาสงเคราะห์ ด้วยเหตุเรื่องข้อจ ากัดทางเวลาจึ งท าให้อุดร ยอมเจริญ ไม่สามารถ
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ล่วงรู้ได้ว่า ต่อมาเมื่อพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ได้รับความนิยมน้อยลงหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 และ
กลับมาลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 2 มิถุนายน 2539 เหตุใดพลตรีจ าลอง      
ศรีเมือง จึงไม่ประสบความส าเร็จทางการเมืองในช่วงเวลานั้น 

การศึกษาของเศรษฐวัฒน์ ตัณฑลีลา (2540) เรื่องการวิเคราะห์ความเป็นผู้น าการเมืองของพลตรี
จ าลอง ศรีเมือง (การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ดูจะเป็นไปใน
ท านองเดียวกับงานของอุดร ยอมเจริญ คือมองพัฒนาการของความเป็นผู้น าทางการเมืองของพลตรีจ าลอง  
ศรีเมือง จากพ้ืนฐานทางครอบครัว และชีวิตในวัยเด็ก แต่เนื่องจากงานของเศรษฐวัฒน์ ตัณฑลีลา สิ้นสุดลงใน
ปี 2540 จึงเริ่มเห็นความเสื่อมถอยของความนิยมในตัวพลตรีจ าลอง ศรีเมือง อย่างเด่นชัดขึ้น เศรษฐวัฒน์ 
ตัณฑลีลา พบว่า เมื่อพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ได้ก่อตั้งพรรคพลังธรรมในปี 2531 ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
ในทุกเขตการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ดี ความนิยมในพรรคได้เสื่อมถอยลงตั้งแต่ พ.ศ. 2537 อัน
เนื่องมาจากความขัดแย้งภายใน ซึ่งส่งผลให้สมาชิกชั้นน าของพรรคหลายคนลาออก ซึ่งบางคนได้ออกไป
ร่วมกับพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ทั้งนี้ อุดร ยอมเจริญ (2537) เองได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การเกิดพรรคพลังธรรม 
ถึงแม้จะเปิดกว้างในทางการเมือง แต่ความรู้สึกและภาพพจน์ของพรรคก็ยังเป็นภาพของพรรคที่ยึดติดกับตัว
บุคคล คือภาพความซื่อสัตย์และการใช้คุณธรรมน าการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ซึ่งความคิดทางการ
เมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ดังที่ได้กล่าวมา มีสิ่งที่ส าคัญ จ านวน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ แนวความคิดด้าน
คุณธรรมทางการเมือง แนวความคิดด้านการเรียนรู้ทางการเมือง และแนวความคิดด้านการประชาสงเคราะห์  

ขณะที่งานศึกษาของอุดร ยอมเจริญ (2537) ดูเหมือนจะให้ภาพการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ของพลตรีจ าลองในเชิงบวก แตกต่างจากงานของนณัฐหทัย จันทวลี (2542) เรื่อง การบริหารกรุงเทพมหานคร
ของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ตั้งแต่ปี 2528 ถึงปี 2532: กรณีศึกษานโยบายการรักษาความสะอาด (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง) ที่พบว่างานบริหารงานรักษาความ
สะอาดของกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งอยู่ในรูปแบบหน่วยราชการ ตั้งแต่ระดับแผนกจนถึงระดับส านัก และการ
จัดในรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งระบบการบริหารแบบราชการมีผลท าให้นโยบายประสบความส าเร็จน้อย เพราะเกิด
ความซับซ้อนและล่าช้า นอกจากนั้นปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ อัตราก าลัง การจัดการที่ดี การอพยพ
ย้ายถิ่นของประชากรเข้ามาในกรุงเทพฯ และการขาดจิตส านึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดล้วน
แล้วแต่มีส่วนท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติไม่ประสบผลส าเร็จ  

งานที่ให้ภาพที่ยาวนานที่สุดในการศึกษาพลตรีจ าลอง ศรีเมือง คืองานศึกษาของยุพดี วิภัติภูมิ
ประเทศ (2558) เรื่อง การสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง  (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก) ซึ่งมองบริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรี
เมือง ออกเป็น 13 ช่วงบริบท คือ 1. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (3 มีนาคม พ.ศ. 
2523-4 สิงหาคม พ.ศ. 2531) 2. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (5 สิงหาคม พ.ศ. 
2531-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534) 3. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (2 มีนาคม พ.ศ. 
2534-7 เมษายน พ.ศ. 2535) 4. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร (8 เมษายน พ.ศ. 
2535-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535) 5. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (23 กันยายน พ.ศ. 
2535-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538) 6. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2538-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539) 7. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2539-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540) 8. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2540-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) 9. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ    
ชินวัตร (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544-19 กันยายน พ.ศ. 2549) 10. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลพลเอก      
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สุรยุทธ์ จุลานนท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2549-29 มกราคม พ.ศ. 2551) 11. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลนาย
สมัคร สุนทรเวช (30 มกราคม พ.ศ. 2551-9 กันยายน พ.ศ. 2551) 12. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาลนาย
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (10 กันยายน พ.ศ. 2551-2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) และ 13. บริบททางการเมืองช่วงรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (17 ธันวาคม พ.ศ. 2551-5 สิงหาคม พ.ศ. 2554) ยุพดี วิภัติภูมิประเทศ พบว่า บริบท
ทางการเมือง ที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง คือ บริบทในช่วง พ.ศ. 2523-2535 
ส่งผลให้พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ได้รับยกย่องเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริต บริบทต่อมา คือ บริบทในช่วง 
พ.ศ. 2536-2548 ซึ่งเป็นบริบทที่พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ไม่ประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และบริบทสุดท้าย คือ บริบทในช่วง พ.ศ. 2549-2554 ที่เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการเมือง
ของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในฐานะแกนน ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

ในการศึกษาเรื่องกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในฐานะผู้ส่งสารนั้น 
ยุพดี วิภัติภูมิประเทศ พบว่า พลตรีจ าลอง ศรีเมือง เป็นผู้ที่ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร โดยการน าเอาการตลาด
การเมืองมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจนประสบผลส าเร็จ มีการน าเอาจิตวิทยามวลชนมาใช้ในการ
สื่อสารทางการเมืองอย่างลงตัว และมีการสื่อสารในการสร้างภาพลักษณ์ของนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่ง
เป็นไปตามความต้องการของชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งเรื่องที่ยุพดี วิภัติภูมิประเทศ ได้อธิบายนั้นก็สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่เคยท ามาแล้วในช่วงเวลาก่อนหน้า ดังที่ได้น าเสนอมาก่อนหน้านี้ ในตอนท้ายสุด ยุพดี วิภัติภูมิ
ประเทศ ได้ตั้งข้อสังเกตบางประการที่เก่ียวเนื่องกับบทบาทของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในช่วงเวลาของการขึ้นสู่
อ านาจทางการเมืองในการบริหารกรุงเทพมหานครและส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นว่า การน าเอาแนวคิดด้าน
ศาสนามาผสานกับแนวคิดด้านประชาสงเคราะห์สร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นแก่พลตรีจ าลอง ศรีเมือง อย่างไรก็
ตามการเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางการเมืองท าให้พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ไม่ประสบความส าเร็จในการเมือง
ระดับชาติ นอกจากนั้นการน าเสนอภาพลักษณ์ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทน ามาสู่ความพ่ายแพ้ทางการเมือง 

หากงานของยุพดี วิภัติภูมิประเทศ มีส่วนท าให้เราเห็นพลวัตรของบทบาททางการเมืองของพลตรี
จ าลอง ศรีเมือง ในระยะยาว งานศึกษาของ McCargo (1997) เรื่อง Chamlong Srimuang and the New 
Thai Politics ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และตั้งค าถามที่กว้างขึ้น
มากกว่าทุกชิ้นว่า จากการศึกษาบทบาททางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง โดยเฉพาะในช่วงต้นจนถึงหลัง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ท าให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงและอนาคตของการเมืองไทยอย่างไร แต่ในงานวิจัยนี้
จะเน็นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดย McCargo ให้รายละเอียดที่
น่าสนใจในช่วงของการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ของกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2528 โดยชี้ให้เห็นว่า พลตรีจ าลอง ศรีเมือง นั้นเป็นนายทหารคนเดียวที่ลงสมัคร
ในต าแหน่งนี้ และก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพทั้งด้วยเหตุผลของการเป็นนายทหาร และทั้งจากความ
ขัดแย้งที่กองทัพมีกับพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเวลานั้น นอกจากนั้นแล้วยังมีข้อมูลว่าในหน่วยทหารที่มีการ
ลงคะแนนเสียงนั้น ทหารได้รับค าสั่งให้ลงคะแนนให้พลตรีจ าลอง ศรีเมือง (แต่ก็บอกเช่นกันว่าต่อให้ไม่สั่งก็จะ
ลงให้) และยังมีการออกอากาศผ่านรายการวิทยุของกองทัพในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ไม่ กี่วันก่อน
การเลือกตั้ง โดยมีเนื้อหาโจมตีพรรคการเมืองที่มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งแตกต่างไปจากความจริงใจ
และการเสียสละของกองทัพที่มีต่อประเทศ  
 แนวคิดที่ McCargo น ามาพิจารณาบทบาทของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ได้แก่เรื่องของแนวคิดของ 
Graham (1993) เรื่อง การเมืองที่ขับเคลื่อนโดยพรรคการเมือง (party drive) และ การเมืองที่ขับเคลื่อนโดย
การรณรงค์ (rally drive) กล่าวคือ การเมืองที่ขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองเป็นการเมืองที่น าเสนอข้อเรียกร้อง
จากกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในนามของพรรคการเมืองที่ท าตัวเป็นตัวแทน หรืออธิบายได้ว่าการเมืองที่
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ขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองเริ่มต้นมาจากความต้องการของกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ที่คาดหวังให้สมาคม
ทางการเมือง (พรรค) น าเอาผลประโยชน์ที่ตนต้องการไปขยายต่อหรือเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น ขณะที่
การเมืองที่ขับเคลื่อนโดยการรณรงค์จะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบที่อยู่นอกสภา และเชื่อมโยงกับความเป็ น
ผู้น าที่เข้มแข็ง และเป็นผลผลิตจากความปั่นป่วนใจที่แพร่กระจายไปทั่วของกลุ่มต่าง ๆ และปัจเจกบุคคล ซึ่ง
มองหาบุคลิกภาพบางอย่างที่ชัดเจน ที่จะตอบรับต่อข้อเรียกร้องถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่จะท าให้มี
สวัสดิการหรือความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนนั้นในภาพรวม โดยงานของ Graham ได้รับอิทธิพลจาก Weber ว่า
ด้วยแนวคิดเรื่องความเป็นผู้น าในแบบที่รับเอาฉันทามติจากประชาชนทั้งหมดมาเป็นเหตุผลแห่งความชอบ
ธรรมในการครองอ านาจ แต่ Graham มองว่าการเมืองที่ขับเคลื่อนโดยพรรคและการเมืองที่ขับเคลื่อนโดยการ
รณรงค์ไม่ได้แยกขาดจากกัน บางส่วนนั้นเสริมกัน อาทิ การเมืองที่ขับเคลื่อนโดยการรณรงค์อาจจะเป็นเงื่อนไข
ส าคัญที่ท าให้ในแง่นี้ McCargo มองว่า พลตรีจ าลอง ศรีเมือง นั้นมีความเชี่ยวชาญในการเมืองแบบรณรงค์ 
และใช้การเมืองแบบนี้หลายครั้งในชีวิตทางการเมือง รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มาจากการเลือกตั้ง 
 ในการประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตรีจ าลอง ศรีเมือง อ้างถึงเหตุผล
ว่าเป็นเรื่องของหน้าที่ท่ีต้องธรรมเพราะเงินเดือนของเขานั้นเป็นเงินจากภาษีของประชาชน การลงสมัครจึงเป็น
การทดแทนคุณของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ต่อประชาชน McCargo เห็นว่าโดยทั่วไปถ้อยแถลงของพลตรีจ าลอง 
ศรีเมือง มักจะมีสามเรื่อง หนึ่งคือเน้นมิติเชิงศีลธรรม สองให้ความส าคัญกับเรื่องการใช้จ่ายเงิน และสามไม่
ค่อยเป็นเหตุเป็นผล (ท าไมทุกคนที่รับเงินภาษีจะต้องมาสมัครเป็นผู้ว่า กทม.?)  ส่วนมิติที่ส าคัญในการรณรงค์
ของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเน้นเรื่องของปัญหาระดับประเทศ
มากกว่าปัญหาในระดับท้องถิ่น รวมไปถึงการน าเสนอการต่อสู้ในทางศีลธรรมในฐานะเดิมพันในชัยชนะทาง
การเมือง และการที่การเมืองท้องถิ่นนั้นลงรับสมัครในนามอิสระได้โดยไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง ก็ท าให้พล
ตรีจ าลอง ศรีเมือง มีโอกาสที่จะไม่ถูกทวงถามบุญคุณจากพรรคการเมือง และต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นต าแหน่งที่สามารถใช้อ านาจได้เองโดยไม่ต้องผ่านเสียงข้างมากในสภาเมื่อเทียบกับอิสระ
ในการบริหารของนายกรัฐมนตรีในการเมืองระดับชาติ ซึ่งความเป็นอิสระในด้านการเป็นผู้น าทางการเมืองและ
ศีลธรรมนั้นท าให้ต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่สนใจของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และใน
บรรยากาศทางการเมืองในช่วงนั้นพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ก็เป็นเหมือนคนนอกวงการทางการเมืองที่เต็มไปด้วย
ความขัดแย้งกันเองในหมู่พรรคการเมือง และระหว่างพรรคการเมืองกับทหาร และไม่ได้แสดงตัวเป็นผู้มีอ านาจ
และอิทธิพลใหญ่ หรือผู้อุปภัมภ์/ที่พ่ึงพาทางวัตถุให้กับผู้เลือกตั้ง แต่พลตรีจ าลอง ศรีเมือง สร้างเครือข่าย
พันธมิตรจากประชาชนที่มาจากภูมิหลังทางเศรฐกิจที่หลากหลาย และเป็นตัวแทนแห่งความใฝ่ฝันทางศีลธรรม
ที่คนทั่วไปนั้นไปไม่ถึงแต่ก็ปรารถนาคุณค่าเหล่านั้น  
 ในประเด็นสุดท้าย McCargo ตั้งข้อสังเกตว่าการที่พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ตั้งพรรคการเมือง (พรรค
พลังธรรม) เป็นการท าให้การเมืองที่เน้นการรณรงค์มีลักษณะขึ้นต่อผู้น าพรรค มากกว่าเป็นการสร้ างพรรค
การเมืองให้เป็นสถาบัน หรือกล่าวอีกอย่างว่าพลตรีจ าลอง ศรีเมือง นั้นมีแรงจูงใจทางการเมืองในระดับที่สูง
กว่าระดับท้องถิ่นในการตั้งพรรคการเมืองขึ้น อาทิ การต่อรองอ านาจกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสมัยที่พล
ตรีจ าลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการขยายภาพลักษณ์แบบประชานิยมของเขาไปให้
ไกลกว่าเขตกรุงเทพมหานคร  
 การท าการส ารวจเรื่องของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง จากงานหลาย ๆ ชิ้นเพ่ือชี้ให้เห็นว่า ในช่วงต้นของ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นหนึ่งในประเด็นที่ส าคัญก็คือค าถามที่ว่า การลงสมัครในนามพรรค
การเมือง หรืออิสระ/กลุ่ม จะมีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้ง สิ่งที่ค้นพบกลับกลายเป็นว่า แม้จะมีการลงสมัคร
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ในนามอิสระแต่ก็จะต้องมีกลุ่มที่มาร่วมงานด้วย และขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์อยู่ดี และในอีกด้านหนึ่ง 
ผู้สมัครอิสระนั้นนอกจากจะมีกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้ว ก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองบางพรรค
ที่ไม่ส่งผู้สมัครในครั้งนั้นด้วย  
 นับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน มีเพียงพลตรีจ าลอง  
ศรีเมือง และ ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ได้รับเลือกโดยไม่สังกัดพรรค กรณีของพลตรีจ าลอง  ศรีเมือง นั้นดูจะเป็น
กรณีเดียวที่ไม่สังกัดพรรคอย่างแท้จริง แต่สุดท้ายก็ตั้งพรรคพลังธรรม และก้าวไปเล่นการเมืองระดับชาติ แต่
สุดท้ายเมื่อกลับเข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในนามพรรคพลังธรรมเมื่อปี 2539 ก็พ่ายแพ้แก่ ดร.
พิจิตต รัตตกุล ซึ่งลงสมัครในนามอิสระ/กลุ่มมดงาน แต่ก็เป็นที่ทราบกันว่า ดร.พิจิตต รัตตกุล นั้นเคยทั้งเป็น
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และไม่ประสบความส าเร็จในลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 2535 ใน
นามพรรคประชาธิปัตย์ หรือในกรณีของนางปวีณา หงสกุล ที่ไม่ได้รับชัยชนะทั้งสองครั้ง โดยครั้งแรกปี 2543 
ลงในนามพรรคชาติพัฒนา และครั้งที่สองปี 2547 ลงในนามอิสระ (แต่ก็มีข่าวลือว่าได้รับการสนับสนุนจาก
พรรคไทยรักไทย เพราะพรรคไทยรักไทยไม่ส่งผู้สมัครในครั้งนั้น)  
 สิ่งที่พอจะสรุปได้อาจจะมีสองประเด็น 

1. การท าความเข้าใจเรื่องของอิทธิพลของพรรคการเมือง หรือลักษณะที่โดดเด่นของผู้สมัครที่ได้รับ
ชัยชนะในกรุงเทพมหานครนั้นขึ้นอยู่กับบริบททางการเมืองในระดับชาติในช่วงนั้น ๆ กรณีของพลตรีจ าลองนั้น
ส่วนหนึ่งเกิดกระแสเบื่อหน่ายพรรคการเมือง และเกิดการแข่งขันกันเองในบรรดาพรรคการเมืองต่าง ๆ แต่ใน
อีกด้านหนึ่งความโดดเด่นของตัวพลตรีจ าลองก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  

2. แม้ผู้สมัครอิสระคนอ่ืน ๆ อาจจะไม่ได้รับชัยชนะ แต่ก็มีส่วนส าคัญในการสร้างความสนใจใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในเมือง ในทุก ๆ ครั้งที่มีการเลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้สมัครอิสระที่ได้อันดับคะแนนอันดับ
สามหรืออันดับกลาง ๆ 
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15. กรอบทฤษฎีการเมืองในระดับนคร (urban politics) ในการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับนคร
และมหานคร 
 จากการส ารวจงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร สิ่งที่เราไม่เคย
พบเลยก็คือการน าเสนอกรอบทฤษฎีในการศึกษางานวิจัยว่าด้วยความหมายและความส าคัญของการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นในระดับเมือง โดยเฉพาะระดับเมืองใหญ่ หรือมหานคร (urban politics) สิ่งที่เราพบส่วนมาก
จะประกอบด้วยสองเรื่องใหญ่  

1. ความสนใจในเรื่องของเทคนิควิธีในการวิจัย กล่าวคือเน้นการหาสูตรประชากรในการสุ่มตัวอย่าง 
และเน้นการใช้โปรแกรมการประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม เช่นเรื่องของการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง 

2. ความสนใจในค าถามที่เป็นที่สนใจของสังคมการเมืองในยุคนั้นของประเทศไทย อาทิ 1) พฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงของประชาชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยสนใจความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง การตัดสินใจเลือกของประชาชนระหว่าง
ผู้สมัครอิสระ (ตัวบุคคล) หรือตัดสินใจเลือกตามความเชื่อมโยงของตัวผู้สมัครกับพรรค (ระดับชาติ) ที่ผู้สมัคร
สังกัด และบทบาทในการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนและอิทธิพลของข่าวสารทางการเมืองต่อการตัดสินใจใน
การเลือกตั้ง 2) พฤติกรรมการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่รวมไปถึง
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครเหล่านั้นด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้รวมตั้งแต่การใช้สื่อ กลยุทธ์การหาเสียง นโยบาย
หาเสียง และการสร้างภาพลักษณ์) 3) บทบาทของการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4) 
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต โดยสนใจการตัดสินใจเลือกพรรคหรือตัวบุคคลในการเลือกตั้ง อิทธิพล
ของสื่อและการรับรู้ข่ าวสารทางการเมืองในการเลือกตั้ ง  5) การรณรงค์ของผู้สมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต และพลวัตรทางอ านาจในพ้ืนที่ และ 6) บทบาทและทัศนคติต่อบทบาท
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และสภาเขตต่อการบริหารท้องถิ่น 
 จะเห็นว่าการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นในเมืองไทยไม่ค่อยมีการน าเข้าทางทฤษฎี และ ถกเถียง
อภิปรายในทางทฤษฎีเท่าไหร่ ไม่นับเรื่องของการน าเอาประสบการณ์ต่างประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบกับ
กรณีของประเทศไทยและน ามาพัฒนาเป็นค าถาม หรือน าเอาข้อค้นพบมาอภิปรายถกเถียงในการขยายขอบฟ้า
แห่งความรู้ นอกไปจากนี้ การศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นของเราในภาพรวมยังเป็นเรื่องของ
การศึกษาเรื่องระดับท้องถิ่นที่ขาดความเข้าใจในลักษณะเฉพาะทางสังคม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ และ การเมือง
ของแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างพ้ืนที่เมือง กับ พ้ืนที่ชนบท (ดู พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 
2561) หรือกล่าวอีกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในเรื่องของการเมืองการ
ปกครอง และพฤติกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเมืองนั้น ขาดความเชื่อมโยงกับพัฒนาการขององค์ความรู้
และข้อถกเถียงหลักในเรื่องที่อยู่ในมิติของ การเมืองนคร (urban politics) หรือความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับ
การเมือง (cities and politics)  แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าค าถามและการศึกษาในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น
ในกรุงเทพมหานครไม่เชื่อมโยงกับค าถามในการศึกษาการเมืองนครและการเลือกตั้งในการเมืองนครเอา
เสียเลย หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในองค์ความรู้ของประเทศไทยนั้นมีลักษณะที่ตอบค าถามความสนใจของคนใน
ประเทศ อันเนื่องมาจากลักษณะของความส าคัญของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศที่มี
ขนาดใหญ่ และ ทรงอิทธิพลต่อการเมืองและการพัฒนาประเทศ หรือกล่าวอีกอย่างก็คือความเชื่อมโยงในแง่
ของค าถามและข้อค้นพบในเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานครนั้นเชื่อมต่อกับองค์ความรู้ในเรื่อง
การเมืองนครในลักษณะที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้จงใจ และ มีลักษณะเป็นธรรมชาติ (organic) กล่าวคือเกิดขึ้นจาก
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ความส าคัญของตัวการเมืองของกรุงเทพมหานครต่อการเมืองของประเทศ มากกว่าเกิดจากการน าเข้าและ
คิดค้นทฤษฎีจากต่างประเทศ หรือจากกรอบการถกเถียงในระดับสากล แต่กระนั้นก็ตามเนื่องจากกรุงเทพเป็น
เมืองใหญ่ในภูมิภาค และเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของโลก การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นในเขต
กรุงเทพมหานครย่อมมีความส าคัญต่อการศึกษาเรื่องการเมืองนครเปรียบเทียบในท้ายที่สุด  
 ในส่วนนี้จะน าเสนอสังเขปแนวคิดความเป็นมาและความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาการเมืองในระดับ
นครกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับนครและมหานคร โดยในส่วนแรกจะกล่าวถึงภาพรวมของขอบข่าย
การศึกษาวิชาการเมืองนคร และ ในส่วนที่สองจะเน้นไปที่ส่วนของการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในเขตนคร
และมหานคร 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีการตีพิมพ์การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในเขตนครและมหานครมาก
ที่สุด แต่ไม่จ าเป็นเสมอไปที่การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในเขตนครและมหานครจะต้องมีค าว่านครและ
มหานครอยู่ในชื่องาน ส่วนหนึ่งเพราะว่าประชากรของสหรัฐอยู่ในพื้นที่เมืองมากกว่าชนบท และเมืองก็มีหลาย
ระดับตั้งแต่เมืองเล็กมาจนถึงระดับมหานคร โดยทั้งเมืองเล็กและมหานครถือเป็นการปกครองในระดับท้องถิ่น 
(local) ซึ่งโดยส่วนมากแล้วมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ล าดับถัดมาก็คือการ
ปกครองในระดับมลรัฐ โดยจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าการมลรัฐ และระดับสูงสุดคือการปกครองระดับสหพันธ์รัฐ จะ
มีการเลือกประธานาธิบดี 

ด้วยวิวัฒนการทางการเมืองและระบบการเลือกตั้งที่มีสองพรรคหลัก คือ รีพับลิกันและเดโมเครต ท า
ให้การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเองมีการเลือกตั้งที่เชื่อมโยงและสะท้อนการแข่งขันทางการเมืองของทั้งพรรค 
ทั้งในระดับสหพันธรัฐ มลรัฐ และท้องถิ่นโดยเฉพาะเมืองและมหานคร แต่กระนั้นก็ตาม ยังมี อีกสองเงื่อนไขที่
ท าให้การวิเคราะห์การเลือกตั้งในสามระดับมีความน่าสนใจ และมีความแจ่มชัดมากขึ้นเมื่อพิจารณาในระดับ
ท้องถิ่น นั่นก็คือเรื่องของปัจจัยสามประการที่มีส่วนก าหนดการเลือกตั้งในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นว่ามาจากพรรคใด 

1. อุดมการณ์ และ นโยบายของพรรค ซึ่งมักจะมีความเชื่อมโยงกัน 
2. ลักษณะทางชนชั้น ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของประชากรภายใน

พ้ืนที่ อาทิการนิยามว่าเมืองใดถือเป็นเมืองที่มีความเสรี เมืองไหนมีลักษณะอนุรักษ์นิยม จากการเข้าใจฐานทาง
เศรษฐกิจของเมือง และรายได้ของประชากรและรายได้ของเมืองจากการจัดเก็บภาษี ในมิตินี้อาจรวมถึงมิติ
ความยากจน โดยเฉพาะการกระจุกตัวของความยากจนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่เ รียกว่าสลัม (slum หรือ 
ghetto)  

3. ลักษณะความแตกต่างในเรื่องของสีผิว (race and ethnicity) ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่ส่งผล
ต่อคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และพลวัตทางการเมืองในแต่ละเมือง 
 กล่าวโดยสรุป ประเด็นปัญหาเชิงปฏิบัติการจริงในพ้ืนที่ของการเลือกตั้ งในระดับนครของ
สหรัฐอเมริกา ที่อาจจะเห็นได้เด่นชัด (แต่ก็มีร่องรอยของการเชื่อมโยง) กว่าการเมืองในระดับมลรัฐและระดับ
สหพันธรัฐ ก็คือค าถามประเภทที่ว่า ท าไมเมืองที่มีลักษณะเป็นเมืองที่มีอุดมการณ์เสรีนิยม มีคนที่เป็นชนชั้น
กลางทางเศรษฐกิจและสังคม และประชากรมีสีผิวขาว ท าไมถึงเลือกนายกเทศมนตรีที่เป็นคนผิวด า หรือคนที่
มีเชื้อชาติลาติโน่ หรือในทางกลับกัน เมืองที่มีคนยากจนเยอะ และประชากรมีผิวด า ท าไมถึงเลือก
นายกเทศมนตรีสีผิวขาวที่มาจากคนร่ ารวย  
 นอกจากนี้แล้ว ความเป็นจริงในทางการเมืองในพ้ืนที่นั้นท าให้เราเห็นว่า ในบางเมืองนั้น แบบแผน
พฤติกรรมการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแบบแผนการเลือกตั้งในระดับสหพันธรัฐ (ระดับชาติ) 
หรือมีความเชื่อมโยงน้อยมาก  
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15.1 ขอบข่ายการศึกษาวิชาการเมืองนคร  
 แม้จะมีการศึกษาแนวคิดในเรื่องการเมืองนครอย่ืหลากหลาย (ดู พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2561) ในรายงาน
ฉบับนี้จะน าเสนอภาพรวมในส่วนขอบข่ายการศึกษาวิชาการเมืองนครออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ นั่นก็คือ เรื่องของ
การเมืองที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เมือง และ เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการพ้ืนที่เมืองกับการเมือง
และการปกครองในระดับชาติ ทั้งในแง่ของรัฐบาลกลางในรัฐเดี่ยว หรือรัฐบาลมลรัฐในสหพันธรัฐ โดยเฉพาะ
ในส่วนของการเชื่อมโยงกันและอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองในแต่ละระดับ 
 การศึกษาการเมืองนครนั้นจัดอยู่เป็นสาขาย่อยของการเมืองเปรียบเทียบ (comparative politices) 
แต่กระนั้นก็ตามการเป็นสาขาย่อยของการเมืองเปรียบเทียบไม่ได้หมายความว่าการเมืองนครนั้นเป็นเพียง 
“การย่อส่วน” ของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบลงมาในความหมายของการน าเอาทฤษฎีที่ศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบในระดับประเทศมาศึกษาการเมืองในระดับนครเท่านั้น แต่ยังหมายถึงลักษณะของปัญหาของการ
พัฒนาเมืองเองที่ท าให้ความสัมพันธ์ทางอ านาจในพ้ืนที่เมืองมีลักษณะที่โดดเด่นต่างจากพ้ืนที่ลักษณะอื่น อาทิ 
พ้ืนที่ชนบท หรือ พ้ืนที่กึ่งเมืองและชนบท และแนวโน้มที่พ้ืนที่เมืองนั้นจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นจนในภาพรวมระดับ
โลกแล้วประชาชนในโลกในปัจจุบันพักอาศัยในพ้ืนที่เมืองมากกว่าชนบท (ซึ่งก็หมายความว่าอาศัยภายใต้การ
บริหารท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลซึ่งมักจะมาจากการเลือกตั้ง) และมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกจากนอกสาขา
เกษตรกรรมเป็นส่วนมาก  

การศึกษาการเมืองนครยังมีลักษณะที่มากไปกว่าเป็นสาขาย่อยในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะพัฒนา
แนวทฤษฎีใหม่ๆ รวมทั้งตรวจสอบค าอธิบายการเมืองระดับชาติว่าจะใช้ได้ในพื้นที่เมืองหรือไม่ (เช่นพัฒนาการ
ของพรรคการเมืองในแต่ละพ้ืนที่ อิทธิพลของสถาบันทางการเมืองที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองของ
การกระจายรายได้ ความมั่งคั่งและทรัพยากร และ องค์ประกอบต่างๆของการกระท าในแบบรวมหมู่ - 
collective action) การเมืองนครยังท าให้เราเห็นประเด็นหลายประเด็นที่เชื่อมโยงกับมิติทางการเมืองที่นัก
รัฐศาสตร์สนใจในลักษณะที่ชัดเจนขึ้นในท้องถิ่น เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ า การแข่งขันทางการเมือง 
และการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการ และ สวัสดิการของรัฐที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ และโอกาสในการพัฒนา
วิธีการศึกษาใหม่ ๆ ในการศึกษาการเมืองและการเมืองเปรียบเทียบ อันเนื่องมาจากการศึกษาเปรียบเทียบ
การเมืองในเมืองต่าง ๆ ในประเทศเดียวกันมีความเป็นไปได้ในการศึกษาที่สามารถเข้าใจตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่ง
อิทธิพลในพ้ืนที่ได้ง่ายกว่า เมื่อเปรียบเทียบบริบทของเมืองต่าง ๆ ในประเทศเดียวกัน ขณะที่การเปรียบเทียบ
ประเทศสองประเทศท่ีแตกต่างกันนั้นมีความเป็นไปได้ในการท าความเข้าใจความสลับซับซ้อนในพ้ืนที่ เข้าใจได้
ง่ายกว่าการศึกษาเปรียบในระดบัประเทศกับประเทศด้วยกัน (Post, 2018)  
 ส าหรับนิยามค าว่าการเมืองนคร (urban politics) ในรายงานฉบับนี้นั้น จะชี้ให้เห็นสองแนวทางหลัก
ในการท าความเข้าใจการเมืองนคร โดยวางอยู่บนค าจ ากัดความเรื่องของเมือง (urban หรือ city) ที่แตกต่าง
กันไป ในแนวทางแรกอาจกล่าวได้ว่าให้ความส าคัญกับค านิยามของเมืองผ่านทฤษฎีทางสังคมและว่าด้วยเรื่อง
เมือง (urban and social theory) ที่มองว่าเมือง/พ้ืนที่เมืองนั้นเป็นพ้ืนที่ที่มีการรวมกัน/กระจุกตัวและมีมิติ
ของขนาดที่ใหญ่ ความหนาแน่นของการตั้งถิ่นฐานของประชากร และประชากรนั้นมีความหลากหลายทั้ง
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ในแง่นี้การเมืองในพ้ืนที่เมืองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการเมืองในพ้ืนที่
ชนบท (Post, 2018)  
 การพิจารณาเรื่องของการเมืองนครโดยใช้ฐานทางทฤษฎีทางสังคมท าให้เราเห็นลักษณะทางสังคมที่
โดดเด่นในเมืองและมีผลต่อลักษณะเด่นทางการเมืองในระดับเมือง  อาทิมิติของความขัดแย้งระหว่างกันของ
กลุ่มทางสังคมในเมือง ซึ่งอาจมีข้อถกเถียงกันว่า การอยู่ในเมืองแบบที่หลากหลายร้อยพ่อพันแม่อาจจะน าไปสู่
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ความขัดแย้ง ขณะที่นักคิดอีกกลุ่มหนึ่งอาจมองว่าแม้ว่าในเมืองอาจมีความขัดแย้ง แต่ความขัดแย้งในเมืองอาจ
น าไปสู่ขันติธรรมระหว่างกลุ่มที่หลากหลาย และเป็นหนทางที่จะน าไปสู่การก่อตัวของประชาธิปไตย 
นอกจากนี้แล้วการศึกษาคุณลักษณะเด่นของพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมในเมืองอาทิ การอพยพจากชนบทสู่
เมืองอาจส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของคนเหล่านั้นเป็นรายบุคคล รวมไปถึงผลของความหลากหลายทาง
สีผิวและชาติพันธุ์ที่มีต่อการกระจาย/จัดสรรบริการและทรัพยากรสาธารณะในระดับท้องถิ่น รวมไปถึงเรื่องผล
ของการรวม/กระจุกของผู้คนและความม่ังคั่งอันเป็นรากฐานของเมือง (agglomeration) ท าให้เราต้องสนใจใน
เรื่องของความแตกต่างหลากหลายของระบบอุปถัมภ์ (clientelism) การต่อรองทางการเมือง การสื่อสารทาง
การเมือง และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในเมืองและชนบท (Post, 2018) 

ขณะที่แนวทางที่สองในการพิจารณาการเมืองนครมองว่าเมื่อพูดถึงเมืองเราก าลังท าความเข้าใจ 
“สถานะทางกฎหมาย” ของพ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีอ านาจบางอย่างและมีข้อจ ากัดบางอย่าง อาทิ
การศึกษาการเมืองใน “ระดับ” เทศบาล ค าถามในแง่นี้ขยายไปสู่เรื่องของการตั้งค าถามว่าในการเมืองนครนั้น 
ใครมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ใคร/กลุ่มใดเข้าไปมีอ านาจในที่ว่าการเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมี
บทบาทและอ านาจอย่างไรในทางการบริหารและทางการเมือง ชนชั้นน าในระดับท้องถิ่นมีอ านาจทางการเมือง
อย่างไร และประชาชนในพ้ืนที่มีบทบาทต่อการปกครองในระดับเมืองอย่างไร (Post, 2018) ในแง่นี้ผู้วิจัยขอ
เสนอเพ่ิมเติมว่า การท าความเข้าใจการเมืองนครในมิติของกรอบกฎหมายและอ านาจหน้าที่นั้นไม่ใช่แค่การ
เข้าใจรายละเอียดทางกฎหมายและความสัมพันธ์กับส่วนกลาง แต่อาจจะต้องท าความเข้าใจสิ่งที่ท าได้ และ
ข้อจ ากัด (รวมทั้งพยายามเข้าใจการข้ามพ้นข้อจ ากัดเหล่านั้นขององค์กรปกครองในระดับเมือง รวมทั้งลักษณะ
ของความเป็นผู้น า/ภาวะผู้น าในระดับเมือง และอาจรวมถึงการรณรงค์ต่อสู้ของภาคส่วนอ่ืน ๆ ในกระบวนการ
ต่อสู้ต่อรองดังกล่าว  

กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยขอเสนอว่าในการท าความเข้าใจการเมืองนครนั้น อาจจะแบ่งออกได้เป็นสอง
แนวคิดหลัก คือ  

1. มิติทางการเมืองในกระบวนการนคราภิวัตน์  (polit ical aspect/dimension of 
urbanization) และ 

2. การเมืองในระดับของการเข้าครองอ านาจในการบริหารจัดการพ้ืนที่เมืองโดยมีจุดเน้นไปที่
อ านาจในหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับเมือง (เทศบาล) หรืออาจกล่าวได้ว่ามิติที่สองนี้เป็นทั้งมิติทาง
กฎหมาย การบริหารจัดการ และ การจัดวางสถาบัน (legal, administrative and institutional)  โดยในมิติ
นี้เองที่ท าให้การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและสถาบันทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมีความส าคัญ และ
น าไปสู่การสร้างหลักการและเหตุผลในการให้ความส าคัญกับการศึกษาเรื่องของพฤติกรรมและกระบวนการ
การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะในกรณีของการศึกษากรุงเทพมหานคร และ หน่วยการปกครองท้องถิ่น
ในระดบัอื่น ๆ นอกจากนี้ การศึกษาการเมืองนครในส่วนของอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองมีความส าคัญ 
เพราะท าให้เราประเมินทั้งความคาดหวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และท างานจริงเมื่อรับต าแหน่งแล้ว 
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15.2 แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในเขตนครและมหานคร 
ในส่วนของการส ารวจแนวทางการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในเขตนครและมหานครนี้ ได้

พัฒนาขึ้นจากการส ารวจของ Kaufmann (2004) และจะได้น าเสนอแนวคิดในเรื่องการเลือกตั้งในเขตนคร
และมหานครในส่วนท้าย 

 
1. ทฤษฎีว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Theories of Voting) 

 แนวคิดท่ีส าคัญในเรื่องการเลือกตั้งนั้นได้รับอิทธิพลทางสังคมวิทยา โดยเฉพาะแนวคิดทางสังคมวิทยา
ต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง (sociological approace to voting behavior) ที่มองว่า ความแบ่งแยก/
แตกแยกทางการเมือง (political cleavage) นั้นเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงการ
รวมกลุ่มในแบบทุติยภูมิ และการรวมกลุ่มแบบทุติยภูมิหล่านี้ก็แปรร่างไปเป็นกลุ่มทางการเมือง (partisan 
groups) ความแบ่งแยกทางสังคมที่มีนัยยะทางการเมืองที่ส าคัญสามประการได้แก่ 1) อาชีพ รายได้ และ 
สถานะทางสังคม 2) ศาสนา สีผิว และ ชาติพันธุ์ และ 3) การแบ่งแยกระหว่างเมืองกับชนบท เมื่อเราเข้าใจ
การแบ่แยกเช่นนี้เราจะพบว่าพฤติกรรมการเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องที่สามารถท านายได้  
 แนวคิดเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองเป็นผลมาจากการแบ่งแยกทางสังคมต่อมาถูกท้าทายว่าเป็น
แนวคิดที่ไม่สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างชุมชนที่มีคุณลักษณะทางประชากรที่เหมือน ๆ กัน (แต่ไม่
เป็นไปตามนั้น) หรือ ไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องความจงรักภักดีต่อกลุ่มทาง
การเมืองในพ้ืนที่ที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างช้า ๆ แนวคิดยุคต่อมาที่ไม่ได้มีศูนย์กลางค าอธิบาย
อยู่ที่การรวมกลุ่มทางสังคมถูกแทนที่ด้วยมุมมองทางจิตวิทยาสังคม (socio psychology) ที่พิจารณาว่า
ทัศนคติทางการเมืองของปัจเจกบุคคลนั้นถูกแปรเปลี่ยนเป็นตัวเลือกทางการเมือง (political choice) ได้
อย่างไร หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าการระบุตัวตนกับพรรคการเมือง (party identification) เป็นศูนย์กลางใน
การตัดสินใจทางการเมือง กล่าวคือการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลอิงกับเรื่องของมิติทางจิตวิทยาที่พวกเขามีต่อ
การเชื่อมโยงตัวเองกับพรรคการเมือง (ไม่ใช่การตัดสินใจมาจากการเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนแนวคิด
ในยุคก่อนหน้านั้น แต่หมายถึงความชัดเจนที่ระบุตัวเองว่าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใด)  
 อย่างไรก็ตามในข้อถกเถียงว่าการตัดสินใจลงคะแนนเสียงนั้นเกิดจากกลุ่มทุติยภูมิที่ผู้เลือกตั้งเป็น
สมาชิก หรือ เกิดจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องรอการพิสูจน์กรณีของการเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นในระดับเมือง 
 

2. ความแตกต่างระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองระดับท้องถิ่น (How Local- and National-
Level Politics Differ)  
 ข้อเสนอในการค้นพบพฤติกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเมือง ได้แก่เรื่องของความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนในเรื่องผลประโยชน์ หรือ สิทธิประโยชน์ที่จะเสียไป (stakes) ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และ 
การเมืองระดับชาติ การเมืองในระดับท้องถิ่น และประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนั้น
มักจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และ แยกออกมาได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับประเด็นเชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
การเมืองในระดับชาติ รัฐบาลในระดับท้องถิ่นนั้นแม้ว่าจะออกกฎระเบียบในบางครั้งแต่โดยหลักใหญ่ใจความ
แล้ว เป็นผู้ให้บริการสาธารณะ เช่นการเก็บขยะ การวางผังเมืองส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดให้มีขึ้นซึ่ง
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ในแง่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และท างานร่วมกับรัฐบาลกลางในการสร้าง
ความมั่นใจว่างบประมาณต่าง ๆ จะมีลงมาในท้องถิ่นอย่างเพียงพอ ตัดสินใจเรื่องที่ตั้งของห้องสมุดและ
สวนสาธารณะ ท าการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้เมืองของตนเป็นที่สนใจต่อนักลงทุน ต่อชุมชนอ่ืน ๆ และต่อประเทศ
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อ่ืน ๆ ด้วยหวังว่าจะน าเอาความมั่งคั่งกลับมาสู่ท้องถิ่น ส าหรับคนอเมริกันส่วนใหญ่จะมองว่าบทบาทของ
รัฐบาลท้องถิ่นคือการรักษาและขยายเพ่ิมขึ้นของคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่เร่งด่วนทันที  การจัดหาซึ่งบริการ
สาธารณะที่จ าเป็น  และ ลดความขัดแย้งระหว่างเมือง ดังนั้นความคาดหวังของประชาชนในเมืองต่อรัฐบาล
ท้องถิ่นของเขาจึงเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันมากกว่าความคาดหวังของพวกเขาต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ของรัฐบาล กล่าวคือการเลือกตั้งในท้องถิ่นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใกล้ตัวของผู้เลือกตั้ง  
 นอกจากนี้แล้วการตัดสินใจทางการเมืองในระดับท้องถิ่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกขับเคลื่อนโดยนโยบาย โดย
ธรรมชาติของมันแล้ว เป็นเรื่องของการกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของพ้ืนที่ (allocational) ดังนั้นค าถามส าคัญ
ทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของล าดับความส าคัญและการจัดสรรการบริการต่าง 
ๆ ของรัฐบาลท้องถิ่น  ใครจะได้บริการเหล่านั้น จะได้เท่าไร และใครที่จะไม่ได้ ซึ่งใครจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เรื่อง
ของปัจเจกบุคคล แต่เป็นเรื่องของกลุ่มย่อย ๆ ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และด้วยคุณลักษณะเช่นนี้ของการเมืองท้องถิ่น
จึงเป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของความเป็นสมาชิกของกลุ่มทุติยภูมิต่อโลกทางการเมือง และ
ประเด็นจ านวนมากของการรณรงค์ในการเลือกตั้งในท้องถิ่นเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่เป็นเรื่องการแข่งขันกัน
ระหว่างผู้เลือกตั้ง ผลประโยชน์เหล่านี้จึงมีนัยยะทางการเมืองที่ส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง กล่าว
โดยสรุปก็คือ การเมืองท้องถิ่นในระดับเมืองมักเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของกลุ่มและเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วย
การแข่งขัน แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณี แต่สิ่งที่พบเจอก็คือประเด็นในระดับท้องถิ่นในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่น (เทศบาล) 
นั้นมักจะเป็นเรื่องที่จับต้องได้ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันกันในการแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
  

3. ผู้สมัครรับเลือกตั้งและบทบาทของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น (Candidates 
and Parties in Local Elections)  

ความแตกต่างที่ส าคัญอีกประการหนึ่งระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิ่นก็คือ
ธรรมชาติ/ลักษณะที่แท้จริงของผู้สมัครเข้าชิงต าแหน่งที่มีความหลากหลาย โดยทั่วไปแล้วผู้สมัคร
ประธานาธิบดีในการเมืองระดับชาติมักจะเป็นผู้ชายผิวขาว และนับถือคริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ 
กล่าวคือมีลักษณะที่ไม่มีความหลากหลายในตัวผู้สมัครในระดับชาติ ซึ่งต่างจากระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ใน
ระดับท้องถิ่นผู้สมัครจ านวนไม่น้อยไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคการเมือง (มีเพียง 20 เมืองใน 100 เมืองใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกา) และหมายถึงว่าพรรคการเมืองระดับชาติมีอิทธิพลน้อยมากต่อการเมืองท้องถิ่นระดับนคร 
องค์กรส่วนใหญ่ที่ท าหน้าที่รณรงค์ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมักจะเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญของความเป็น
สมาชิกของกลุ่มและผลประโยชน์ของกลุ่ม การเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกลุ่มสีผิว ชาติพันธุ์ และ 
ศาสนา และไม่ได้มีการรณรงค์ในแบบที่เน้นทั้งพ้ืนที่ แต่จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่ม อย่างไรก็ตามการ
ลงคะแนนเสียงโดยฐานของกลุ่มในท้องถิ่นนั้น ไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผล (rational) น้อยกว่าการเลือกตั้งที่มี
ฐานจากการระบุตัวตนกับพรรคการเมือง 

 
4. การเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเมือง (Ethnic Politics)  

 ด้วยความที่เมืองในสหรัฐอเมริกามีความหนาแน่นของประชากร และมีความหลากหลาย จึงเป็น
เสมือนห้องปฏิบัติการทดลองชั้นดีที่จะศึกษาการจัดการปกครองจากหลายภาคส่วน (governance) ในสังคมที่
มีความหลากหลาย การศึกษาการเมืองที่เกี่ยวข้องกับมิติชาติพันธุ์ (ethnic politics) ทศวรรษที่ 1950 และ 
1960 เป็นฐานส าคัญส าหรับการศึกษาการเมืองในระดับท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้อพยพจากยุโรปกับชาวอเมริกันผิวขาวเชื้อสายแอนโกรแซกซอน
และนับถือนิกายโปรแตสแตนท์ (Yankee) WASP เคยเป็นประเด็นหลักในงานศึกษาเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้อง
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กับมิติชาติพันธุ์ และแม้ว่าการเมืองการเมืองในมิติชาติพันธุ์นี่จะมีความเฉพาะเจาะจงในเวลาและพ้ืนที่หนึ่ง ๆ 
แต่ข้อสังเกตเชิงประจักษ์รวมทั้งข้อถกเถียงในประเด็นดังกล่าวนั้นยังมีความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยในเรื่ อง
เมืองในวันนี้ งานศึกษาของ Dahl (1961) เสนอว่าเมื่อกลุ่มผู้อพยพที่มีลักษณะชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ถูกผนวก/
กลืนกลาย (assimilated) เข้าสู่สังคมใหญ่แล้ว ปรากฏการณ์ของการลงคะแนนเสียงที่อิงกับลักษณะทางชาติ
พันธุ์ก็จะลดน้อยถอยลง โดยเฉพาะในหมู่คนที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นที่กลายเป็นชนชั้นกลาง และมี
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมให้สูงขึ้น ประเด็นนี้น าไปสู่ข้อถกเถียงของนักวิชาการมากมายในประเด็นของ
ความคงทนยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงของการลงคะแนนเสียงจากฐานทางชาติพันธุ์ (ethnic voting) มาจนถึงวันนี้ 
ซึ่งหัวใจส าคัญของข้อถกเถียงนี้ก็คือความเห็นของ Dahl ที่เชื่อว่าลักษณะทางชนชั้นจะผนวกเอามิติทางชาติ
พันธุ์เข้าไปอยู่ภายใต้ชนชั้นในฐานะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง ด้วยว่าข้อค้นพบในยุค
หลังไม่ได้ยืนยันข้อค้นพบของ Dahl แต่อย่างใด และข้อถกเถียงดังกล่าวกลายเป็นข้อถกเถียงหลักในยุค
ทศวรรษที่ 1960 ซึ่งพอสรุปได้ในสองประเด็น หนึ่งคือ ชนชั้นไม่ได้เป็นปัจจัยหลักเหนือกว่ามิติทางชาติพันธุ์ใน
การลงคะแนน และ การระบุตัวตนเข้ากับพรรคการเมืองก็ไม่ใช่ปัจจัยที่เหนือกว่ามิติทางชาติพันธุ์ในการ
ลงคะแนน กล่าวอีกมุมหนึ่งก็คือ ในบริบทที่ผู้สมัครมีความหลากหลาย ผู้ลงคะแนนเสียงอาจจะไม่ได้ตัดสินใจ
ลงคะแนนด้วยประเด็นการยึดโยงตัวเองกับพรรคการเมือง  

ข้อถกเถียงในเรื่องการลงคะแนนเสียงด้วยมิติชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่หายไปในช่วงทศวรรษที่ 1970 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณลักษณะเชิงสถาบันและประชากรของเมืองในอเมริกาเปลี่ยนไป อาทิ 
การแทบจะสูญพันธุ์ของจักรกลการเมือง (การแลกคะแนนเสียงกับความภักดีระหว่างกลุ่ม) การอพยพเข้าเมือง
อย่างมหาศาลของคนผิวด าจากทางตอนใต้มาสู่ทางตอนล่างและทางตอนเหนือของประเทศ การขยายตัวของ
ย่านชานเมือง และการย้ายถิ่นฐานของจากเมืองของคนผิวขาวจากใจกลางเมือง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
แบบแผนของการอพยพย้ายถิ่นของชาติพันธุ์ ท าให้ประเด็นศึกษาเรื่องการลงคะแนนเสียงในมิติของชาติพันธุ์ที่
เคยศึกษานั้นมีลักษณะล้าสมัย การแบ่งแยกในเมืองนั้นไม่ได้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มผู้อพยพจากยุโรปอีกต่อไป 
แต่อยู่ที่การแบ่งแยกระหว่างการเพ่ิมขึ้นของประชากรเมืองผิวด าจ านวนมหาศาล และประชากรที่ไม่ใช่คนผิว
ด า ประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องการผนึกประสานทางชาติพันธุ์ การเลื่อนล าดับชั้นทางสังคม และการบูรณาการของผู้
อพยพเข้าสู่ชีวิตในวิถี (ชาว) อเมริกันไม่สามารถน ามาประยุกต์กับประชากรผิวด าซึ่งมีอยู่ทุกแห่งหนใน
ศูนย์กลางของเมืองต่าง ๆ  

ศูนย์กลางของค าถามใหม่ ๆ ในการศึกษาเรื่องเมืองอยู่ที่เรื่องของค าถามเกี่ยวกับเรื่องของอคติทางสี
ผิว การแบ่งแยกด้านที่อยู่อาศัยระหว่างผิวสี และ อุปสรรคต่อการเสริมสร้างอ านาจทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ การศึกษาการเมืองเรื่องสีผิว เป็นเรื่องที่ส าคัญและไม่ใช่เรื่องเดียวกับการเมืองเชิงชาติพันธุ์ (อาจสรุป
ได้ว่า เดิมนั้นเรื่องชาติพันธุ์เป็นเรื่องของคนที่มาจากส่วนต่าง ๆ ของยุโรป เมื่อเข้ามาในเมืองอเมริกาก็จะอยู่กัน
เป็นกลุ่มก้อน และมีศาสนาแบบแคธอลิค แต่ชาวอเมริกันเป็นโปรแตสแตนท์และตั้งถิ่นฐานมาก่อน) แต่กระนั้น
ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาติพันธุ์หรือสีผิว ก็นับเป็นเรื่องของ “การเมืองเรื่องอัตลักษณ์” ในการเมืองท้องถิ่น
ของสังคมเมือง และมีความเชื่อมโยงเรื่องของผลประโยชน์ของกลุ่ม ไม่ว่าจะมิติทางชาติพันธุ์ ศาสนา และ สีผิว 
ที่ต่างมีอิทธิพลต่อการเมืองท้องถิ่นในสังคมเมืองทั้งสิ้น 
 

5. การเมืองเรื่องสีผิวและการลงคะแนนเสียงในระดับเมือง (Racial Politics and Urban Voting) 
นับจาก ค.ศ. 1967 ที่ Carl Strokes เป็นคนผิวด าคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีในเมืองค

ลิฟแลนด์ ซึ่งถือเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งของสหรัฐ และหลังจากนั้นเรื่อยมาก็มีปรากฏการณ์ที่
นายกเทศมนตรีผิวสีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ งานวิจัยในช่วงสมัยนั้นจึงเป็นเรื่องของการศึกษาว่าอะไรคือปัจจัยที่
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น าไปสู่ปรากฏการณ์ดังกล่าว อาทิ งานศึกษาของ Hahn และคณะ (1976) พบว่า ปรากฏการณ์ของการมี
นายกเทศมนตรีผิวด านั้นเกี่ยวโยงกับการเติบโตของจ านวนประชากรผิวด าในเมือง มากกว่า การยอมรับ (หรือ
การเลือก) โดยผู้ลงคะแนนเสียงผิวขาว แนวความคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับกันมาโดยตลอดจนกระทั่งชัย
ชนะของ Tom Bradley ในต าแหน่งนายกเทศมนตรีมหานครลอสแองเจลลิสในปี ค.ศ. 1973 ซึ่งเป็นเมืองที่คน
ผิวด ามีจ านวนน้อยกว่าคนผิวขาว และโดยทั่วไปแล้วผู้ลงคะแนนเสียงผิวขาวนั้นมักจะสนับสนุนผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีผิวด าเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ดังนั้นในเมืองที่คนผิวด าไม่ใช่เสียงข้างมาก ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีผิวด าจะต้องสามารถรวบรวมระดมแรงสนับสนุนจากชุมชนผิวด าและจะต้องได้รับเสียง
สนับสนุนบางส่วนของคนผิวขาวให้ได้เพียงพอที่จะได้รับชัยชนะ โดยในยุคแรก ๆ เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่
เชื่อกันว่า ปัจจัยด้าน (ผลประโยชน์ทาง) ชนชั้นนั้นจะท างานเป็นอิสระจากปัจจัยด้านชาติพันธุ์และผิวสี ใน
ความหมายที่ว่าคนผิวขาวที่จนและเป็นชนชั้นแรงงานอาจจะเป็นพันธมิตรในการเลือกตั้งกับคนผิวด าด้วย
เงื่อนไขของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีร่วมกัน อย่างไรก็ตามในการค้นพบจากข้อมูลเชิงประจักษ์กลับพบว่า
ชนชั้นแรงงานผิวขาวกลับเป็นกลุ่มที่ยอมรับผู้สมัครนายกเทศมนตรีผิวด าน้อยที่สุด ขณะที่ในบรรดาผู้เลือกตั้งที่
ไม่ใช่คนผิวด านั้น Pettigrew (1971) และ Murray & Vedlitz (1978) พบว่า ผู้เลือกตั้งที่มีรายได้สูงและมี
การศึกษาสูง มีอุดมการณ์แบบเสรีนิยม โดยเฉพาะบรรดาชาวยิวนั้นจะเป็นผู้ที่สนับสนุนผู้สมัครผิวด ามากกว่า  

แนวคิดเรื่องการลงคะแนนเสียงด้วยประเด็นสีผิว (racial voting) ซ่ึงมีความส าคัญในช่วงทศวรรษที่ 
1970 เป็นสิ่งที่ไม่มีในการศึกษาเรื่องการลงคะแนนเสียงด้วยมิติชาติพันธุ์ (ethnic politics) ที่เคยมีการศึกษา
กันมาในช่วงก่อนหน้านั้น และมรรควิธีในการวิเคราะห์ในเรื่องของการลงคะแนนเสียงด้วยประเด็นสีผิว ในช่วง
แรก ๆ ของการศึกษาวิจัยจะเป็นการอธิบายให้เห็นถึงลักษณะที่แท้จริงของการลงคะแนนเสียงและการรวมตัว
กันเป็นพันธมิตรการเลือกตั้ง (electoral coalitions) ที่เกิดข้ึนจริง ๆ ที่ท าให้ผู้สมัครผิวด าได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้ง (เพ่ิงอ้าง) เรามักจะได้เห็นการวิเคราะห์พันธมิตรการเลือกตั้งที่ร่วมมือกันทั่วเมืองที่มีแบบแผนในการ
สนับสนุนคล้าย ๆ กัน นั่นคือ การเชื่อมโยงกันของคนผิวด า คนลาติโน่ ผู้เลือกตั้งที่มีการศึกษาสูง และคนผิว
ขาวที่มีแนวคิดเสรีนิยม (หรือกล่าวได้ว่าชนชั้นมีความสัมพันธ์ในมุมกลับในกรณีของผู้เลือกตั้งผิวขาวที่มีต่อ
ผู้สมัครผิวด า) อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดในระดับรากฐานของงานวิจัยท านองนี้คือยังอธิบายได้น้อยมากในเรื่อง
ที่ว่าท าไมคนผิวขาวที่ยากจนถึงต่อต้าน/ไม่สนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นผิวด า และยังอธิบายปัจจัยต่าง ๆ 
ในระดับบริบทที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งที่อิงกับปัจจัยด้านสีผิวมากน้อยแค่ไหน 

 
6. ความส าคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการเลือกตั้ง (The Importance of Coalitions)  
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วงานวิจัยในยุคบุกเบิกกับประเด็นการเติบโตของจ านวนนายกเทศมนตรีผิวด าที่มา

จากการเลือกตั้งในช่วงทศวรรษท่ี 1960 และ 1970 จะวางจุดเน้นไปที่เรื่องของการสร้างพันธมิตรการเลือกตั้ง
ที่เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง สิ่งที่พบจากการศึกษาก็คือบรรดาผู้กระท าการหลักในชัย
ชนะจากการเลือกตั้งในยุคแรก ๆ นั้นก็คือผู้กระท าการหลักท่ีเป็นชนชั้นน า ทั้งบรรดานักการเมือง และ แกนน า
นักกิจกรรม (activists) ทั้งสองกลุ่มนี้จะมาเจรจาต่อรองกันในเรื่องการจัดการการเลือกตั้งโดยวางบนฐานเรื่อง
ผลประโยชน์ร่วมกันและอุดมการณ์ บรรดาผู้น าของชุมชนคนผิวด าในช่วงเวลานั้นสามารถหาความเห็นพ้อง
ต้องกันทางอุดมการณ์กับบรรดาคนผิวขาวเสรีนิยม และ ชาวลาติโน่  และด้วยเงื่อนไขที่คนเหล่านี้ถูกกีดกันจาก
วงอ านาจการเมืองในการบริหารจัดการเมืองเหมือน ๆ กัน ท าให้ผู้น าของกลุ่มเหล่านี้ร่วมมือกันในการสร้าง
พันธมิตรเลือกตั้ง โดยทั่วไปแล้วจะเห็นการสร้างพันธมิตรเลือกตั้งและชัยชนะของกลุ่มพันธมิตรในเมืองที่มี
ลักษณะที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง (reform cities) ที่ระบอบอ านาจของเมืองซึ่งมีลักษณะอนุรักษ์นิยมอาจจะ
พ่ายแพ้จากการเลือกตั้งจากพันธมิตรที่เลือกตั้งที่ร่วมมือกันรณรงค์เป็นอย่างดี ทั้งมีลักษณะเสรีนิยม และ 
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แสดงออกว่าต่อต้านโครงสร้างอ านาจที่มีอยู่ (insurgent)  ในอีกด้านหนึ่ง เมืองที่ถูกปกครองโดยระบอบ
การเมืองแบบจักรกล (machine politics ในความหมายของระบบอุปถัมภ์ที่แลกเปลี่ยนคะแนนเสียงกับ
โครงการลงไปตามกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ – หมายเหตุโดยพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์) จะเปิดโอกาสให้กลุ่มพันธมิตร
การเลือกตั้งที่รณรงค์ผ่านการรณรงค์แบบต้องการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าประเภทโค่นล้ม
เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ดีการที่จะโค่นล้มจักรกลการเมืองลงนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง
สูงส าหรับบรรดาชนชั้นน าทางการเมืองซึ่งการใช้ชีวิตของพวกเขามักจะผูกพันกับระบบของความเป็นผู้น าที่วาง
อยู่บนลักษณะของการรักษาสถานะอ านาจที่มีอยู่  

ในการศึกษาเรื่องของการสร้างพันธมิตรการเลือกตั้งในยุคแรกที่คนผิวด าได้มีอ านาจในการได้ชัยชนะ
จากการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเมืองนั้นมักจะมีเชื่อลึก ๆ ว่าผู้ลงคะแนนเสียงในระดับมวลชนนั้นจะเชื่อและท า
ตามทิศทางที่ก าหนดโดยชนชั้นน าทางการเมือง และ การจัดสรรจัดแจงอ านาจระหว่างชนชั้นน า จะส่งผลต่อ
แบบแผนที่สามารถวางเป็นระบบและคาดการณ์ได้ แต่อย่างไรก็ตามในวันนี้แบบแผนแบบนี้ดูอาจจะไม่เป็นไป
แบบนี้ และ อาจจะคาดเดาไม่ง่ายนัก การต่อสู้ที่ยาวนาน และแบบแผนของการที่นายกเทศมนตรีและ
นักการเมืองท้องถิ่นนั้นมาจากคนผิวสี และขึ้นสู่อ านาจจากการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างชนกลุ่มน้อยผิว
ด า คนผิวขาวที่มีความเสรีนิยม และอาจรวมไปถึงชาวลาติโน่ ท าให้ในวันนี้ เกิดชนชั้นใหม่ที่ เป็นพวก
ผู้ประกอบการทางการเมือง (political entrepreneurs) โดยเฉพาะพวกนักการเมืองผิวสี ก็จะมีเขตคะแนน
เสียง (constituencies)  ของตัวเอง และมีความมุ่งหวัง/ข้อเสนอทางการเมืองของตนเอง (agendas) บรรดา
นักการเมืองที่เข้าสู่อ านาจมาได้แล้วมักจะมองอาณัติ/ค าสัญญาที่ได้มาจากการเลือกตั้งในลักษณะที่แคบกว่า
บรรดานักกิจกรรมทางการเมืองที่เน้นการต่อสู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบอบ (insurgent activists) ผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของเมืองอย่างนิวยอร์ค แอลเอ และ ฮูสตั้น ชี้ให้เห็นถึงระดับที่ลดลงทั้งภายในชุมชนผิวสีและ
ระหว่างชุมชนผิวสี ซึ่งพวกเขาก็ยังถูกมองว่าเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม (กล่าวคือ แม้จะมีจ านวนเยอะในเมือง 
แต่พวกเขาก็ยังถูกมองเสมือนว่าเป็นคนชั้นสองของสังคม - หมายเหตุโดยพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์) ในวันนี้จะเห็นการ
แบ่งแยกระหว่างชุมชนคนผิวสีด้วยกันเอง และมีการสนับสนุนผู้สมัครผิวสีหลายคน รวมทั้งอุดมการณ์ของ
บรรดาผู้สมัครผิวสีก็มีความแตกต่างกันไป ในวันนี้ชุมชนคนสีผิวทั้งผิวด า และ ลาติโน่ อาจจะสนับสนุนผู้สมัคร
ฝ่ายก้าวหน้า ฝ่ายที่เดินทางสายกลาง หรือ ฝ่ายอนุรักษ์นิยม หรือบางกรณีผู้สมัครผิวด าที่ก้าวหน้า กับผู้สมัคร
ผิวขาวที่อนุรักษ์นิยมอาจจะรวมกันเพ่ือเอาชนะต่อผู้สมัครลาติโน่ กล่าวคือในวันนี้เราไม่สามารถหาแบบแผน
เดียวของการสร้างพันธมิตรเลือกตั้งเหมือนในวันก่อน ๆ ได้อีกต่อไป ในวันนี้สิ่งที่พบก็คือ โอกาสทางการเมือง 
ผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มสีผิว และพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในภาพกว้างถูกก่อรูปขึ้นจากบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองของแต่ละพ้ืนที่ แม้ว่าคุณลักษณะที่แท้จริงของความเป็นผู้น าทางการเมือง
และพฤติกรรมของชนชั้นน าจะยังมีอิทธิพลต่อผลของการเลือกตั้ง แต่ในวันนี้จะต้องให้ความสนใจมากขึ้นกับ
ความคิดเห็นของคนส่วนมากและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการเลือกของพวกเขา ซึ่งอาจไม่เหมือนกับการท า
ความเข้าใจการสร้างพันธมิตรการเลือกตั้งในยุคก่อนที่โอกาสทางการเมืองของคนกลุ่มน้อยนั้นยังมีไม่มากนัก  

 
7. ความหลากหลายทางสังคมและการสนับสนุนการเลือกตั้งต่อผู้สมัครผิวด า (Social Diversity and 

Electoral Support for Black Candidates)  
ขณะที่งานส่วนใหญ่มักสนใจไปที่การสร้างพันธมิตรทางการเมืองที่ท าให้ผู้สมัครนายกเทศมนตรีผิวสี/

ที่มาจากคนกลุ่มน้อยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ยังมีงานอีกชุดหนึ่งที่สนใจเรื่องที่ว่าบริบททางสังคม อาทิ
ลักษณะทางประชากรในชุมชน มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เลือกตั้งผิวขาวอย่างไร เช่นการศึกษา
เรื่องของขนาดของประกรผิวด าวในเมืองนั้นว่าจะสามารถอธิบายระดับที่แตกต่างกันของการที่คนผิวขาวจะ
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ปฏิเสธการเลือกผู้สมัครผิวด า ข้อเสนอที่โต้แย้งงานศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเมืองนั้นชี้
ว่าความรู้สึกที่ถูกคุกคามในด้านสีผิว (racial threat) ท าให้ผู้ลงคะแนนผิวขาวนั้นไม่เลือกผู้สมัครผิวด า 
โดยเฉพาะในกรณีที่เมืองนั้นมีประชากรผิวด าเป็นจ านวนมาก หรือมีการเติบโตขึ้นมาก อย่างไรก็ตามก็มีงาน
ศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่โต้แย้งว่าการมีประชากรผิวด าจ านวนมากไม่จ าเป็นจะต้องน ามาซึ่งความแตกแยกหรือ
คุกคามผู้ลงคะแนนเลือกตั้งผิวขาว เนื่องจากการสร้างการติดต่อสื่อสารระหว่างสีผิวสามารถลดการเหมารวมใน
ด้านลบ (negative stereotyping) และ การลงคะแนนที่แบ่งข้ัว (polarized voting) 

ต้องย้ าว่าประเด็นในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่ที่เรื่องของบริบทในพ้ืนที่ในการท าให้กลุ่มประชากรมี
ทัศนคติทางการเมืองที่สะท้อนมาในการเลือกตั้งท้องถิ่น (ต่างจากหัวข้อที่แล้วที่เป็นเรื่องของการเจรจา และ 
การสร้างพันธมิตรในหมู่ผู้น าของผิวสีต่าง ๆ) หัวใจส าคัญในการศึกษาในยุคต่อมาในประเด็นของบริบทนั้นอยู่ที่
เรื่องของความซับซ้อนในเรื่องบริบท อาทิข้อค้นพบที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ในเมืองนั้นไม่ได้ส่งผลทางตรงต่อผลการลงคะแนนเสียงของคนผิวขาว แต่มันจะส่งผลต่อการรับรู้/รู้สึก
ต่อการคุกคาม (เรียกว่า การคุกคามที่ถูกคาดการณ์/รู้สึก มากกว่า การคุกคามจริง เป็นการคุกคามที่มาจาก
การรับรู้/คาดการณ์/รู้สึก(ไปเอง) - percieved threat) ดังนั้นคนผิวขาวจะตอบรับต่อผู้สมัครผิวด ามากกว่าใน
พ้ืนที่ที่จ านวนประชากรผิวด า/สีมีพอประมาณ ไม่มากแบบเป็นคนหมู่มาก นอกจากนี้แล้วความรู้สึกไม่มั่นคง
หรือถูกคุกคามอาจเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เกิดการเพ่ิมของประชากรผิวสี และ ความสัมพันธ์ที่มีกับพลวัตทาง
เศรษฐกิจในเมือง อาทิ แม้ว่าจ านวนประชากรผิวสีจะเพ่ิงขึ้น แต่เศรษฐกิจนั้นยังดีอยู่ ก็อาจจะไม่รู้สึกถึงการ
คุกคามทางสีผิว มากเท่ากับช่วงที่เศรษฐกิจก าลังถดถอย (หมายถึงว่ามีปัจจัยเรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้า
มาร่วมด้วย) กล่าวโดยสรุปแล้ว ระดับของความหลากหลายทางสังคมของแต่ละเมืองนั้นเป็นภูมิหลังที่ส าคัญต่อ
เนื้อหาสาระและท่าทีของการรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นในเขตเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านคุณลักษณะของ
ประชากรและความหลากหลายทางสังคมเป็นส่วนส าคัญในฐานะพ้ืนหลังของการเมืองระดับท้องถิ่น อย่างไรด็ดี
ในมุมมองของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแล้ว ปัจจัยด้านบริบทที่จะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงมากที่สุดได้แก่ระดับของความขัดแย้งที่คาดการณ์ (perceived conflict) ท่ามกลางกลุ่มสีผิว
ต่าง ๆ  

 
8. อัตลักษณ์ทางสังคมและความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (Social Identities and Group Conflict) 
ในทางสังคมวิทยา เมื่อพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม จะเห็นประเด็นของการเอาชาติพันธุ์

ตนเองเป็นศูนย์กลาง (ethnocentric) และการเลือกปฏิบัติที่มีรากฐานมาจากความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
(group-based discrimination) ที่มีเหตุมาจากการแข่งขันแย่งชิงกันในเรื่องของทรัพยากรที่เป็นวัตถุและที่
เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเองในภาพรวมแล้วก็เปราะบางต่อความขัดเแย้ง และความ
ไม่เป็นมิตรกันระหว่างกลุ่ม (intergroup hostilities) ก็มักจะยกระดับขึ้นเมื่อกลุ่มที่ด้อย/เป็นเบี้ยล่างต่าง ๆ 
เริ่มท้าทายความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ต้องการรักษาสิ่งที่เป็นอยู่ไว้ (status quo power relations) กลุ่มต่าง 
ๆที่สร้างพันธมิตรทางอ านาจที่ครอบง าชุมชนหนึ่ง ๆ เอาไว้อาจจะมองการท้าทายนั้นว่าเป็นการคุกคามวิถีชีวิต
ของตน ทรัพยากรที่มีคุณค่า และการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้ว ดังนั้นกลุ่มต่าง ๆ ที่แข่งขันกัน
มักจะรวมตัวกันด้วยผลประโยชน์ และผลก็คือพ้ืนที่/เขตทางการเมืองที่วางอยู่บนฐานของผลประโยชน์ 
(interest-based constituencies) ที่ใช้ความเป็นสมาชิกของกลุ่มในฐานะที่เป็นจุดตั้งต้น/สัญญานส าหรับ
ทัศนคติทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง  

ในมุมมองของ Bobo (1983 และ 1988) ความเป็นไปได้ในการที่จะมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนั้นจะ
ถูกเร่งขึ้นเมื่อทรัพยากรที่เป็นที่ต้องการนั้นมีลักษณะที่หายาก/ขาดแคลน หรือ เมื่อรางวัล/การตอบแทนนั้นถูก
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คาดว่าเป็นลักษณะที่ถ้าฝ่ายหนึ่งได้ อีกฝ่ายจะไม่ได้เลย (zero-sum) ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มจึง
ไม่ใช่สภาวะที่หยุดนิ่ง การกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ จะมีข้ึนลงในฐานะของการตอบสนองต่อปัจจัย
หลายประการที่ก าหนดเงื่อนไขของความขัดแย้งนั้น รวมไปถึงเรื่องของระดับที่ปัจเจกบุคคลจะคาดการณ์ต่อ
ความขาดแคลน และขนาดของกลุ่มต่าง ๆ ที่แข่งขันแย่งชิงกัน หรือความเหนียวแน่นในแต่ละกลุ่มที่แข่งขัน
แย่งชิงกัน และ ระดับของผลประโยชน์ที่เข้าใจร่วมกัน และเห็นว่าส าคัญในกลุ่มที่มีระดับของการแบ่งแยกกัน  
กล่าวโดยสรุปแล้ว แนวคิดเรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนั้นมีความใกล้เคียงกับงานระดับคลาสสิคคือ The 
American Voter ของ Campbell และคณะ (1960) ที่พูดถึงตัวแบบของอิทธิพลของกลุ่ม (group 
influence) โดยงานทั้งสองแบบนี้มีจุดร่วมที่ว่า ระดับของความแตกต่างทางการเมืองที่โดดเด่นของแต่ละกลุ่ม 
(political distinctiveness) นั้นขึ้นอยู่กับระดับของการระบุตัวตนของปัจเจกบุคคลกับกลุ่มและระดับของ
ความเหนียวแน่นของกลุ่ม  

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีว่าด้วยความขัดแย้งของกลุ่มนั้นไปไกลกว่าทฤษฎีอิทธิพลของกลุ่มตรงที่ว่าปัจจัย
เรื่องการระบุตัวตนกับกลุ่มและความเหนียวแน่นของกลุ่มนั้นมีลักษณะเป็นพลวัตรและขึ้นกับการแข่งขันที่ถูก
คาดการณ์ (percived competition) ระหว่างกลุ่มดังนั้นภายใต้สถานการณ์ที่การคาดการณ์/รับรู้ของการ
แข่งขันระหว่างกลุ่มต่อทรัพยากรที่ขาดแคลนนั้นมีระดับต่ า กลุ่มต่าง ๆ อาจจะแสดงออกซึ่งระดับของส านึก
ของกลุ่มในระดับต่ า (group consciouseness) ดังนั้นความเป็นไปได้ส าหรับการลงคะแนนเสียงที่สะท้อน
ความโดดเด่นของการลงคะแนนที่ออกมาเป็นแบบกลุ่มก็จะมีในระดับต่ า และภายใต้สถานการณ์ที่ผู้สมัคร 
ถ้อยค าในการรณรงค์ หรือ สิ่งแวดล้อมทางการเมืองภายนอกได้เน้นให้เกิดความขัดแย้งที่มีต่อทรัพยากรที่มี
ความขาดแคลน และเป็นที่ต้องการ สมาชิกของกลุ่มนั้นมักจะแสดงออกซึ่งระดับของการระบุตัวตนของกลุ่มที่
สูง และจะมีลักษณะของความเหนียวแน่นของกลุ่มเมื่อเผชิญหน้ากับการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่มีลักษณะมีคุณค่าและขาดแคลน นอกจากนี้แล้ว Bobo & Hutchings (1996) ยังเสนอว่าระดับที่
การที่สมาชิกของกลุ่มมองกลุ่มอ่ืน ๆ ในฐานะเป็นผู้คุกคามในการแช่งขันแย่งชิงนั้นเชื่อมโยงกับความรู้สึกใน
เรื่องของความแปลกแยกทางสีผิว (racial alienation) หมายถึงว่าถ้ากลุ่มสีผิวรู้สึกแปลกแยกและถูกกดขี่มาก 
พวกเขาก็จะมองกลุ่มสีผิวอ่ืนในฐานะผู้คุกคามในการแข่งขันแย่งชิงที่มีต่อต าแหน่งแห่งที่ของพวกเขา ในแง่นี้ถ้า
กลุ่มสีผิวที่ครองอ านาจอยู่นั้น พวกเขาก็อาจจะไม่ลงคะแนนเสียงในแบบที่สะท้อนความเป็นกลุ่มที่วางอยู่บน
เรื่องสีผิวจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกคุกคามจากสีผิวอ่ืน ขณะที่กลุ่มสีผิวที่เป็นคนกลุ่มน้อยจะอยู่ในสภาวะที่
แปลกแยกมากกว่ากลุ่มที่ครองอ านาจและจะถูกคาดหวังว่าจะลงคะแนนเสียงในแบบกลุ่มอย่างคงเส้นคงวา 
ด้วยเหตุนี้กลุ่มที่เป็นคนกลุ่มน้อยทั้งทางชาติพันธุ์และทางสีผิวมักจะมีความเป็นเอกภาพในพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะเมื่อมีผู้สมัครมาจากกลุ่มของตน มากกว่าพวกผิวขาว  

ระดับของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมขั้นรุนแรง (extreame levels of social inequaality) และ
ล าดับชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจที่แข็งตัวเปลี่ยนแปลงยาก (rigid social and economic hierachies) ที่ก่อ
ร่างสร้างคุณสมบัติที่แท้จริงของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในเมืองช่วยอธิบายความเหนียวแน่นทางการเมือง 
(political cohesiveness) ของกลุ่มคนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้สมัครจากสมาชิกของ
กลุ่มตน พวกเขาจะรู้สึกทันทีว่าเรื่องของ “สีผิว” (race) ส าหรับผู้ที่ถูกกดขี่นั้นหมายถึงอัตลักษณ์ของการอยู่
รอด การถูกท าให้เป็นเหยื่อ/ผู้รับเคราะห์ และการอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มสีผิวที่เป็นชนชั้นน าที่ใช้อ านาจและ
อภิสิทธิ์ ในแง่นี้เมื่อพูดถึงสีผิวพวกเขาไม่ได้หมายถึงแค่การระบุว่าพวกเขามีชาติพันธุ์อะไร หรือมีวัฒนธรรม
อย่างไร แต่หมายถึงส านึกถึงประสบการณ์ท่ีมีร่วมกัน ความเจ็บปวด/ทุกข์ท่ีมีร่วมกัน และการต่อสู้ต่ออุปสรรค
ต่าง ๆ จากการแบ่งแยกในทางสีผิว ประสบการณ์ร่วมจากต านานของการเอาชีวิตรอด และความทุกข์ยาก
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เหล่านี้ได้ก่อร่างสร้างส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ และการรับรู้ร่วมของกลุ่มว่าพวกเขาได้เผชิญอะไรร่วมกัน 
และ อะไรคือสิ่งที่พวกเขาคาดว่าจะเห็น/เจอในอนาคตอันใกล้ (Marable, 1994) 

 
9. แนวทางใหม่ในการศึกษาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเมือง 
9.1 พลวัตรของบริบทของการพัฒนาเมือง การยึดโยงกับกลุ่ม และอัตลักษณ์ทางสีผิว 
งานของ Kaufmann (2004) ที่ชี้ให้เห็นประเด็นที่ส าคัญสองประเด็นในเรื่องของการเมืองท้องถิ่น 

โดยเฉพาะกรณีของการเมืองในนครและมหานคร 
  ประการแรก การเมืองในระดับท้องถิ่นของเมืองนั้นมีความแตกต่างไปจากการเมืองในระดับชาติ อาทิ
เรื่องของการเชื่อมโยงและระบุตัวตนเข้ากับพรรค (party identification) ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องเป็นหัวใจส าคัญ
ของการเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะผู้สมัครและประเด็นที่ถูกน าเสนอในการรณรงค์การเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นอาจ
ไม่จ าเป็นที่จะเน้นย้ าในเรื่องของการแบ่งแยกทางการเมืองในแบบที่เคยเป็นมา (หมายถึงในแง่ของชนชั้น 
อุดมการณ์ ที่แต่ละพรรคน าเสนอไว้อย่างชัดเจนในระดับชาติ) ในแง่นี้ผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่ม (group 
interests) อาจไม่ใช่เรื่องเดียวกับการระบุตัวตนเข้ากับพรรคและอุดมการณ์ทางการเมือง และอาจจะเป็นเรื่อง
ที่เข้มข้นส าคัญในระดับท้องถิ่นในเมือง อาทิ การเลือกที่ก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ว่าใกล้หรือไม่ใกล้บ้าน
ของเราหรือของกลุ่มอ่ืน การเพิ่มต ารวจในการลาดตระเวนนั้นจะเพ่ิมในพ้ืนที่ของเรา หรือพ้ืนที่อ่ืน การแต่งตั้งผู้
ก ากับการของต ารวจในเมืองของเรานั้นมีความเข้าอกเข้าใจปัญหาของชุมชนของเราหรือไม่ การกระจาย
ทรัพยากรจากรัฐบาลเมืองนั้นจะส่งมาที่พ้ืนที่ของเราหรือลงไปในพ้ืนที่อ่ืน (อาทิกรณีของงบประมาณโรงเรียน) 
สิ่งเหล่านี้ Kaufmann เห็นว่าเป็นหัวใจส าคัญของการเมืองท้องถิ่นในระดับนคร และมีลักษณะเร่งด่วน-เฉพาะ
หน้ามากกว่าค าพูดหาเสียงกว้าง ๆ ในระดับหลักการและนโยบายในการหาเสียงของรัฐบาลในระดับชาติ และ
เรื่องของความต้องการในระดับท้องถิ่นนี้อาจน าไปสู่ความขัดแย้งในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว  

ประการที่สอง  ในกรณีของการศึกษาการเมืองของการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในเมืองนั้น ไม่ใช่เรื่อง
ของการปฏิเสธว่าอุดมการณ์ การระบุตัวตนเข้ากับพรรค ชนชั้น เพศสภาพ สีผิวนั้นไม่มีความส าคัญ แต่ต้อง
อธิบายให้ได้ว่าท าไมเรื่องราวเหล่านี้จึงไม่มีความส าคัญในการเลือกตั้งในครั้งนั้น และสิ่งที่ส าคัญในการ
เทียบเคียง หรือสิ่งที่เป็นหัวใจของการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเมืองก็คือ อัตลักษณ์และผลประโยชน์ของกลุ่ม
คน ซึ่ง Kaufmann เสนอว่าระดับของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่ถูกรับรู้ (percieved intergroup conflict) 
ภายในเมืองนั้น และระหว่างเมืองต่าง ๆ ช่วยท าให้เราเข้าใจพฤติกรรมการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นของผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง กล่าวคือในเมืองที่ระดับของความขัดแย้งทางสีผิวนั้นมีความโจ่งแจ้ง เราก็มักจะเห็นการลงคะแนน
เสียงในแบบที่สะท้อนความขัดแย้งทางสีผิวที่ชัดเจน-แบ่งขั้วข้างชัดเจน และเชื่อมโยงกับกลุ่ม/ชุมชนที่ตนสังกัด
ในพ้ืนที่ ในขณะที่เมืองที่ความขัดแย้งในเรื่องสีผิวไม่มี หรือไม่ได้เป็นประเด็นร้อน ผู้เลือกตั้งจะเลือกตั้งผ่านอัต
ลักษณ์ทางการเมืองในเรื่องอุดมการณ์และการระบุตัวตนกับพรรคของตน  

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าการศึกษาเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นในเมืองนั้นจะยังมีหน่วยในการวิเคราะห์อยู่
ที่การตัดสินใจลงคะแนนเสียงในระดับปัจเจกบุคคล แต่ Kaufmann เห็นว่าบริบททางการเมืองมีความส าคัญ 
และในการท าความเข้าใจความสลับซับซ้อนนี้ ตัวแปรในเรื่องของอุดมการณ์ การระบุตัวตนกับพรรค ที่มักเป็น
เงื่อนไขหลักในการตัดสินใจเลือกตั้งในระดับชาติ อาจไม่ใช่คุณลักษณะเดียวที่จะท าให้เกิดการลงคะแนนเสียง
ในท้องถิ่น โดยไม่เข้าเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม/ชุมชน ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ที่จับต้องได้ในระดับ
เมือง และเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นนี้ มีเงื่อนไขในเรื่องอัตลักษณ์ทางการเมืองใน
เรื่องของสีผิวเป็นฐานส าคัญ  
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9.2 การ (ตัดสินใจ) เลือกตั้งแบบทบทวนผลงานที่ผ่านมา (Retrospective Voting)  
แนวคิดการ (ตัดสินใจ) เลือกตั้งแบบทบทวนผลงานที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในแนวคิดที่เป็นที่นิยมใน

การศึกษาตัวแบบการตัดสินใจการเลือกตั้งทั้งสหรัฐอเมริกาและในประเทศอ่ืน ๆ (Healy & Malhotra, 2013 
และ Ellis, 2014) และโดยเฉพาะในระดับเมืองของสหรัฐอเมริกา (Burnett & Kogan, 2017)   

แนวคิดส าคัญของการ (ตัดสินใจ) เลือกตั้งแบบทบทวนผลงานที่ผ่านมา มองว่าประชาชนนั้นจะ
พิจารณาข้อมูลของการท างานของรัฐบาลที่แล้วในการตัดสินใจในการเลือกตั้งในรอบต่อไป (ที่ก าลังจะเกิดขึ้น) 
แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นทางเลือกจากข้อเสนอของกลุ่มนักวิชาการ (ส านักมิชิแกน ที่อยู่ที่ University of 
Michigan - Ann Arbor) อาทิ Campbell และคณะ ที่มองว่าผู้เลือกตั้งชาวอเมริกานั้นขาดซึ่งความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นทางการเมือง และไม่มีโครงสร้างทางอุดมการณ์ที่เป็นระบบระเบียบ ขณะที่ Key (1966) เสนอว่า “ผู้
เลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นพวกคนโง่” และพวกเขามีความสามารถในการท าหน้าที่เป็นพลเมืองในประชาธิปไตยแบบ
สาธารณรัฐ โดยพวกเขาจะอัปเดตความเชื่อของเขาผ่านความสามารถของรัฐบาล  

กล่าวอีกนัยหนึ่งแม้ประชาชนอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเมืองและระบบการเมืองที่
ซับซ้อน หรือติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดเวลา หรืออาจจะไม่สนใจการเมืองอย่างลึกซึ้ง แต่พวกเขาจะ
พิจารณาว่าเขาจะเลือกคนที่อยู่ในอ านาจเหล่านั้นอีกไหมผ่านจากผลงานที่พวกเขาท ากับเรื่องที่เขาสัมผัสได้ 
เช่น การว่างงานที่เพ่ิมขึ้น และตัวเลขรายได้รวมของประเทศที่ลดลง รวมไปถึงการพิจารณาตัวชี้วัดที่ไม่ต้อง
ซับซ้อนจากผลงานที่ผ่านมา อาทิ เรื่องกว้าง ๆ ด้านความสามารถในการจัดการกับเศรษฐกิจ การสงคราม 
ความปลอดภัยสาธารณะ เป็นต้น สิ่งที่ต้องเน้นก็คือเรื่องที่ประชาชนพิจารณาอาจไม่ใช่ความสามารถในทาง
นโยบายของรัฐบาล (policy performance) ซึ่งอาจจะหมายถึงการที่รัฐบาลได้ท าตามที่ได้สัญญาหรือหาเสียง
ไว้ และมีการประเมินอย่างเป็นระบบ กล่าวอีกอย่างก็คือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเขาที่เขารู้สึกได้ และในการ
ประเมินบางครั้งเขาใช้กระบวนการทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ (cognitive and emotional)  

ด้วยการพิจารณาและตัดสินใจเลือกตั้งจากผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลนี้เองที่ท าให้เกิดการพร้อมรับ
ผิด (accountability) ต่อประชาชน และท าให้ประชาธิปไตยส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อรัฐบาล โดยการสร้าง
อิทธิพลต่อนักการเมืองให้มีแรงจูงใจในการท านโยบายเพ่ือที่จะท าให้ได้รับเลือกอีกครั้ง ไม่เช่นนั้นอาจจะถูก
มองว่าเป็นการลงโทษ หรือเลือกคนที่ท างานดีที่สุด รวมไปถึงคนที่ผู้เลือกตั้งเชื่อตามที่เขารับรู้และมีความรู้สึก
ร่วมว่ามีผลงาน (มากกว่าความเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนของการประเมินนโยบายและผลกระทบของ
นโยบาย)  

การศึกษาในเรื่องการพัฒนาเมืองกับการเลือกตั้งด้วยตัวแบบการ (ตัดสินใจ) เลือกตั้งแบบทบทวน
ผลงานที่ผ่านมา อย่างกรณีของ Burnett & Kogan (2017) ท าให้เห็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อเรียกร้องเรื่องสภาพถนนที่เป็นหลุมบ่อของเมืองซาน ดิเอโก โดยชี้ว่า ยิ่งมีข้อเรียกร้องเรื่องปัญหา
ของถนนทีมีคุณภาพที่แย่เป็นหลุมบ่อมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อใกล้เลือกตั้งไม่เกินหกเดือน จะลดโอกาสที่อดีต
ผู้บริหารเมืองนั้นจะได้รับเลือกตั้งเข้ามา  

อย่างไรก็ตามในการศึกษาการตัดสินใจจากผลงานที่ผ่านมา หรือการทบทวนความหลังนั้นเป็นเรื่องที่มี
การศึกษา ถกเถียง และอภิปรายเป็นอย่างมาก อาทิ การพยายามตั้งค าถามว่าประชาชนรู้แค่ไหนในการ
ประเมิน หรือการแบ่งระหว่างสายที่ไม่เชื่อว่าประชาชนรู้อะไรในการเลือกตั้ง กับสายที่เชื่อว่าประชาชนทั้งรู้
และรู้สึกในเรื่องรอบตัวนั้นอาจจะเป็นการแบ่งที่คลาดเคลื่อน (Healy & Malhotra, 2013) จ าเป็นต้องศึกษา
ไปในแต่ละกรณี เพราะการที่ประชาชนเข้าใจว่าตัวเองรู้ถึงผลงานของนักการเมืองนั้นอาจจะเป็นกระบวนการ
ทางอารมณ์และการรับรู้มากกว่าการเข้าใจเรื่องของโครงการและนโยบายก็อาจเป็นได้  (และใน
กระบวนการวิจัยแบบการส ารวจความเห็นนั้นอาจจะไม่สามารถตอบได้ว่าการรับรู้ของประชาชนเท่ากับความ
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เข้าใจจริงในเรื่องของการบริหารเมืองเสมอไป และอาจเป็นไปได้ทั้งในแง่การสร้างผลงานประชาสัมพันธ์ และ
การที่ประชาชนไม่มีความเข้าใจความคุ้มค่าและเป็นเหตุเป็นผลของนโยบายในการประเมินและตัดสินใจเลือกก็
อาจเป็นได)้ 

 
15.3 อภิปรายผล  

บทเรียนในการท าความเข้าใจทฤษฎีว่าด้วยการเลือกตั้ง/ลงคะแนนเสียงของการเมืองท้องถิ่นในระดับ
เมืองที่มีต่อกรณีของการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครนั้น งานศึกษาส่วนใหญ่เป็นงานใน
ลักษณะส ารวจด้วยตัวแปรทางประชากรศาสตร์มากมาย อาทิ เพศ การศึกษา รายได้ ว่ามีผลต่อการเลือก
ผู้สมัครหรือไม่ ศึกษาอิทธิพลของสื่อต่อการรณรงค์ ศึกษารูปแบบการรณรงค์หาเสียง ศึกษาความคาดหวังทาง
การเมือง แต่ไม่มีงานวิจัยว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครที่ท าความเข้าใจเรื่อง
ของปัญหาความขัดแย้ง หรือ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดจากโครงการของกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่มีผลต่อการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง หรือกล่าวอีกอย่างก็คือไม่มีการศึกษาเงื่อนไขในเชิงพลวัต
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง การแบ่งเรื่องของการตัดสินใจเลือกหรือ
ลงสมัคร เป็นการแบ่งในลักษณะการศึกษาว่า ประชาชนเลือกพรรค หรือตัวบุคคล ทั้งที่จริงแล้ว ประชาชนก็มี
ข้อมูลอยู่ไม่น้อยว่าตัวผู้สมัครบางคนในบางยุคสมัยนั้นแม้จะลงในนามอิสระ/กลุ่มอิสระ แต่เกี่ยวโยงกับพรรค
บางพรรค 

ข้อค้นพบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครก็คือเรื่องของ
การพูดถึงบริบททางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่เป็นมิติที่ว่าบริบททางการเมืองในระดับชาติ
ต่างหากที่มีผลต่อการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร อาทิความขัดแย้งทางการเมืองของพรรค
ใหญ่ หรือ การครองอ านาจของผู้น าทางการเมืองหรือพรรคการเมืองบางพรรค 

ที่น าเสนอแนวทางการศึกษาและพัฒนาการของการศึกษาการเมืองนครและการเลือกตั้งท้องถิ่นใน
ระดับนครนั้น ก็เพ่ือชี้ชวนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร ที่มี
ลักษณะของการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของประเทศอ่ืน โดยเฉพาะในระดับหลักคิด 

จากการส ารวจแนวคิดและแนวทางการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเมือง โดยเฉพาะใน
สังคมอเมริกันนั้น จะพบว่า 1) ในช่วงแรกเป็นเพียงการศึกษาเรื่องราวที่สนใจว่าการเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นเป็น
การเลือกตั้งที่มีฐานการตัดสินใจจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในระดับชาติ หรือ กลุ่มทุติยภูมิต่าง ๆ ที่ตน
สังกัด 2) ต่อมาการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเมืองนั้นเริ่มค้นหาความแตกต่างระหว่างการเมือง
ระดับชาติ และ ระดับท้องถิ่น ซึ่งพบว่าการเลือกตั้งในระดับเมืองนั้นเป็นเรื่องของโครงการและผลประโยชน์
เฉพาะหน้าในชีวิตประจ าวันมากกว่าเรื่องของนโยบาย (เราจะพบว่าสิ่งนี้ไปไกลกว่าข้อถกเถียงในสังคมไทยที่
ยังคงคาดหวังว่าการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจะเป็นเรื่องของนโยบาย ซึ่งนโยบายนั้นไม่เคยมีใครสนใจสัก
เท่าไร) 3) ข้อค้นพบอีกประการหนึ่งของการเลือกตั้งท้องถิ่นในเขตเมืองก็คือคุณลักษณะของผู้สมัครนั้นมีความ
หลากหลาย และอิงกับกลุ่มมากกว่าพรรคการเมือง  

4) ในช่วงแรกของการเลือกตั้งท้องถิ่นในเขตเมืองในสหรัฐอเมริกานั้นจะมีเริ่มมีประเด็นเพ่ิมเข้ามาก็คือ
การเลือกตั้งที่มีฐานจากความแตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม และฐานส าคัญไม่ใชเรื่องทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยัง
เป็นเรื่องของชาติพันธุ์ โดยเฉพาะระหว่างคนอพยพจากยุโรป กับคนในพ้ืนที่ (สิ่งนี้ท าให้เห็นว่าจักรกลทางการ
เมืองหรือระบบเจ้าพ่อ/ระบบอุปถัมน์เริ่มพัฒนาเพ่ิมขึ้นท่ามกลางกลุ่มคนต่าง ๆ – หมายเหตุโดยพิชญ์       
พงษ์สวัสดิ์) กล่าวอีกอย่างก็คือมิติทางวัฒนธรรมมีความส าคัญ แต่เป็นมิติทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ และ ประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ของผู้คนแต่ละกลุ่ม 5) จากนั้นการศึกษาการลงคะแนนเสียงใน
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เขตเมืองน าเราไปสู่ประเด็นที่เริ่มร้อนแรงขึ้นในเมืองของอเมริกาเมื่อประเด็นชาติพันธุ์นั้นขยับขึ้นมาเป็น
ประเด็นเรื่องสีผิว ซึ่งท าให้วิธีคิดเรื่องการรวมกันเป็นวัฒนธรรมเดียวเกิดขึ้นไม่ได้ และระบบจักรกลทาง
การเมืองนั้นเริ่มไม่เป็นประเด็นหลักในเมือง กล่าวคือความขัดแย้งในเชิงสีผิวกลายเป็นประเด็นหลักในเมือง 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผิวขาว กับ ผิวด า ที่เกิดจากการอพยพเข้ามาในพ้ืนที่เมือง และต่อมาในยุคหลังก็มีเรื่องของ
ชาวลาติโน่ด้วย ในอีกด้านหนึ่งความขัดแย้งเหล่านี้ไม่จ าเป็นจะต้องปะทุข้ึนมาเป็นการจราจลเสมอไป 6) เพราะ
มีความเป็นไปได้ในการสร้างพันธมิตรในการเลือกตั้งที่ท าให้คนผิวด า ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย (ทางอ านาจ) ใน
ระบบการเลือกปฏิบัติและเหยียดสีผิวสามารถขึ้นครองอ านาจได้ และหัวใจส าคัญในการศึกษาการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในเขตเมืองของอเมริกาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการท าความเข้าใจความเป็นไปได้ และ ความเป็นไปไม่ได้
ในการได้รับชัยชนะของนายกเทศมนตรีของเมืองนั้นว่ามาจากสีผิวไหน โดยให้ความสนใจในเรื่องของการเจรจา
กันของบรรดาผู้น าของแต่ละชุมชนผิวสี 7) แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ไม่ละเลยมิติเรื่องของบริบททางสังคมที่มีความ
หลากหลายและส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างสีผิว ที่ไม่ใช่เรื่องในระดับของการเจรจาต่อรองกันของผู้น าของ
แต่ละชุมชน และยังตอกย้ าให้เห็นว่า 8) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนั้นมีลักษณะทั้งในส่วนของรูปธรรม และใน
ส่วนของมุมมองที่มีต่อกลุ่มอ่ืน ๆ ในแง่ของการคาดการณ์ และ การมีประสบการณ์ร่วมระหว่างกันของแต่ละ
ชุมชนที่วางอยู่บนเรื่องสีผิว ที่มีทั้งส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ และส านึกของการกดขี่ การถูกคุกคาม ที่ส าคัญความ
ขัดแย้งเหล่านี้บางครั้งไม่ได้มาจากแค่เรื่องของการรวมกลุ่มกัน แต่มันร้าวลึกหรือความขัดแย้งนั้นเป็นศูนย์กลาง
ของความเป็นกลุ่ม ไม่ใช่เรื่องของการท าความเข้าใจการเมืองแบบกลุ่มที่แค่จับตัวกันตามคุณลักษณะทางสังคม
วิทยาเฉย ๆ และสุดท้าย 9) มีความพยายามในการน าเสนอทางออกในการท าความเข้าใจการเมืองและการ
ลงคะแนนเสียงในท้องถิ่นเขตเมืองอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมประสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน  
 ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่างานศึกษาของประเทศไทยไม่ได้จัดวางความส าคัญเรื่องความขัดแย้งไว้เป็น
แกนกลางของเรื่องการศึกษาการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร การท าการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่เน้นเก็บข้อมูล
ตัวอย่างมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ในระยะยาว จากยุคสมัยที่แตกต่างกัน และไม่สามารถหาลักษณะพิเศษที่
เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เหมือนหรือแตกต่างจากการเมืองระดับชาติได้อย่างชัดเจน การท าการศึกษา
เชิงคุณภาพหรือที่มีคุณภาพในการไล่เรียงพัฒนาการในภาพรวมของการเมืองกทม.ไม่มีเป็นชิ้นเป็นอัน งานวิจัย
ส่วนใหญ่พอใจที่จะอธิบายปรากฏการณ์การเลือกตั้งหลังเหตุการณ์เป็นการเฉพาะไปเป็นกรณี ๆ ไป เราไม่
เข้าใจหรือไม่เคยเข้าใจความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่เป็นจริงจากโครงการพัฒนาที่เป็นอยู่ ที่
เชื่อมโยงกับการเลือกตั้ง การศึกษาพ้ืนที่ชุมชนแออัดไม่ถูกขับเน้นในเงื่อนไขของความสัมพันธ์ทางอ านาจและ
ภาพรวมของพัฒนาการของเศรษฐกิจการเมืองของกรุงเมพมหานคร ชัยชนะและการพ่ายแพ้ของผู้สมัครแต่ละ
รายแต่ละครั้งให้ความส าคัญกับการเก็บตัวอย่างส ารวจผ่านแบบสอบถามผ่านความเคร่งครัดในระเบียบวิธีวิจัย
ทางสถิติมากกว่าความรู้ในภาพรวมที่จะได้รับที่สามารถสะสมต่อเนื่องกันในระยะยาวนับตั้งแต่การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี 2528 เรามองไม่เห็นภาพของคนต่างจังหวัด ภาพของคนชั้นกลางในเมือง
ที่อาจเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเติบโตขึ้นมาเป็นคนในเมือง กล่าวคือเราไม่เข้าใจพัฒนาการของความแตกต่าง
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครจากอดีตสู่ปัจจุบัน เรามองแค่เรื่องของอายุ เพศ การศึกษา รายได้ของผู้
ลงคะแนนมากกว่าตัวชุมชนที่แตกต่างกัน และการสร้างพันธมิตรในการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง 
 แน่นอนว่าการเมืองของกรุงเทพมหานครน่าจะมีความโดดเด่นในเรื่องของระบบหัวคะแนน และ การ
ซื้อเสียง รวมทั้งการระบุตัวตนกับ พรรค แต่ทั้งหมดนี้เรายังไม่สามารถเข้าใจความแตกต่างและพลวัตของการ
เลือกตั้งและการเมืองของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งได้ ค าถามว่าจักรกลการเมืองในกรุงเทพมหานครยังมี
อยู่ไหม ใช้ได้แค่ส่วนไหน อาจจะไม่สามารถใช้ได้ทั้งเมือง ก็ยังเป็นการศึกษาที่ส าคัญ และในโอกาสที่บริบททาง
การเมืองระดับชาติในรอบนี้สะท้อนให้เห็นจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 ว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการ
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เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีมากกว่าสองพรรคเดิมในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา (ดู พิชญ์ พงษ์
สวัสดิ์, 2563) จึงเป็นโอกาสอันดีที่การท าวิจัยในรอบต่อไปของการเลือกตั้ง กทม. นั้นจะท าให้เราได้ตั้งค าถาม
ใหม่ ๆ และอาศัยร่องรอยประสบการณ์ของการศึกษาและการสร้างแนวคิดในการศึกษาในต่างประเทศเข้ามา
ท าความเข้าใจการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครมากข้ึน 
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ส่วนที่ 3 แพลตฟอร์มเพื่อสื่อสารข้อมูลส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
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16. ชิ้นงานเว็บไซต์แพลตฟอร์มเพื่อสื่อสารข้อมูลส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ชิ้นงานเว็บไซต์ : https://elect.in.th/bkk-election/ 

  

https://elect.in.th/bkk-election/
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ตารางแสดงงานการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 
ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 

1. การศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา 
 1.1 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  1.1.1 ความตืน่ตัวทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
สุรพล 
สายพันธุ์ 

2519 การมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะ
กรณี การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ 
รองผู้ว่าราชการและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 

1. เพ่ือศึกษาระบบการปกครอง
ของกรุงเทพมหานครที่เป็นการ
ปกครองรูปพิเศษ 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการ
เลือกตั้ง 
3. เพ่ือศึกษาทัศนคติ ท่าที 
พฤติกรรมของประชาชนต่อการ
เลือกตั้งคร้ังนี้ 

การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ 
และการศึกษาจากเอกสาร 

 การเลือกตั้งเป็นไปตามหลักการและวิธีการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถใช้สทิธิของตนได้อย่างเต็มที่ ประชาชน
สามารถเข้ามีส่วนร่วม โดยทางตรงและทางอ้อม การสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ปรากฏว่าสนใจสมัครมาก ผู้สมัครมีนโยบายเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆของ
ท้องถิ่น แต่ประชาชนกลับมาใช้สิทธิเพียงเล็กน้อย 
 เหตุผลที่ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนอ้ยมากเนื่องจากโครงสร้าง
ทางสังคมของกรุงเทพ ที่ขาดความสัมพันธ์ระหว่างกันและขาดความผูกพันต่อ
ท้องถิ่นประกอบกับความเคยชินกับการถูกปกครอง การเป็นเมืองธุรกิจท าให้
มีภาระในการอาชีพมากกว่าจะเห็นความส าคัญของการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
กรุงเทพมหานครเองก็ขาดการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควรที่จะกระตุ้นให้
ประชาชนมาใชส้ิทธิเลือกตั้ง นอกจากนั้นภาพพจน์ของนักการเมืองที่มุ่ง
แสวงหาประโยชน์ตนท าให้ประชาชนขาดศรัทธาต่อการเมือง 
 อย่างไรก็ตามการที่ประชาชนกรุงเทพมหานครได้ใช้สิทธิเลือก
พรรคมากกว่าเลือกบุคคล ท าให้การปกครองท้องถิ่นมีระเบียบมากข้ึน 
นับเป็นสิง่เดียวทีผู่้ศึกษาวิจัยเห็นเป็นข้อดีจากการเลือกตั้งคร้ังนี้ 

จุฑาทิพย์ 
สุขรังสรรค์ 

2529 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาแบบแผนพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
และความส านึกเชิงเหตุผลของ
บุคคลที่มตี่อพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เช่น 
บทบาทของผูส้มัครรับเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง การแถลง
นโยบาย การรณรงค์หาเสียงและ

การศึกษาเฉพาะประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2528 ซึ่ง
ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 คน 

 ผลการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่ง
ถือเป็นตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในที่นี้คือ การไปหรือไม่ไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง การไปลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งด้วยความส านึกของตัวเองหรือ
ด้วยการถูกระดม ช่วงระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ตลอดจนเกณฑ์
ในการเลือกว่าเลือกพรรคการเมืองหรือเลือกตัวบุคคล พบว่าปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ มี
ความสัมพันธ์กับแบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กล่าวคือ ผู้ที่
มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปานกลางขึ้นไป มีการศึกษาสูง อายุอยู่
ในช่วงวัยหนุ่มสาว (20-30 ปี) จนถึงวยักลางคน (31-40 ปี) มีแนวโน้มไป
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
เทคนิคต่าง ๆ ของการบริหาร
การเลือกตั้ง 
3. เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของ
ปัจจัยเชิงสถานการณ์เฉพาะช่วง
สมัยของระบบการเมืองไทย ซึ่ง
เป็นปัจจัยใกล้ตัว หรือที่เกิดขึ้น
ในเฉพาะช่วงสมัย หรือเฉพาะ
กรณี ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เช่น 
ความนิยมพรรคการเมือง หรือ
ตัวผู้สมัคร หรือนโยบายใด
นโยบายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
เป็นต้น 

ลงคะแนนเสียงโดยความส านึกของตัวเองมากกว่าการถูกระดม แต่ในการ
ตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึง่ในการลงคะแนนกลับตัดสนิใจได้ล่าช้าและ
มีความแน่นอนในการตัดสนิใจน้อยกว่าผู้ที่มีวัยสงูอายุ ส่วนผู้ที่มฐีานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่ า มีการศึกษาต่ ามักจะไปลงคะแนนเสียงโดยการชักจูง
จากผู้อื่นมากกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง ตัดสินใจว่าจะเลือก
ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งไดช้้าและมีความเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินใจน้อย
กว่า 
 ในการเลือกตั้งคราวนี้ปรากฏว่า ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ว่าจะมี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษา หรืออายุแตกต่างกันอย่างไร 
ต่างก็มีแนวโนม้ที่จะเลือกตัวผู้สมัครมากกว่าพรรคการเมือง โดยให้
ความส าคัญกับนโยบายของผู้สมัครมากกว่าเหตุผลประการอื่น แต่ทั้งนี้ ผู้ที่มี
การศึกษาสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสงู และมีอายุอยู่ในช่วงวัยหนุ่ม
สาวตอนปลาย (26-30 ปี) ก็ยังคงเลือกโดยค านึงถึงพรรคมากกว่าผู้ที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า และมีการศึกษาต่ า 
 ส าหรับการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
หรือความรู้สึกที่มีต่อบุคลิกภาพ ชื่อเสียง นโยบายของผู้สมัคร ชื่อเสียงและ
นโยบายของพรรคการเมือง ตลอดจนลักษณะต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และการรณรงค์หาเสียงกับแบบแผนพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ พบว่าผู้ที่ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพ ชื่อเสียง 
นโยบายของผู้สมัคร ลักษณะต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
ชื่อเสียงของพรรคการเมือง จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าผู้ที่ไม่ให้ความส าคัญ
ในประเด็นเหล่านี้ 
 ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งนั้น ปรากฏว่า ผู้ที่ให้
ความส าคัญในชื่อเสียงของพรรค ความนิยมหัวหน้าพรรค จะท าการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครได้เร็วกว่าผู้ที่ให้ความสนใจในประเด็นอื่น ส่วนผู้ที่มีความนิยมใน
บุคลิกภาพ ชื่อเสียงของผู้สมัคร ชื่อเสียงและความสามารถของพรรคจะมี
ความเป็นตัวของตวัเอง และความแน่นอนในการตัดสินใจมากกว่าผู้ที่ให้
ความส าคัญกับนโยบายของผู้สมัคร ลักษณะต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นโยบายของพรรคการเมือง ตลอดจนการรณรงค์หาเสียง 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
 แบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครในคร้ังนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นไปในท านองเดียวกันกบัแบบแผน
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในระดับชาติ กล่าวคือ ผู้ที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมปานกลางขึ้นไป มีการศึกษาสูงในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยความส านึกของตัวเองสูง 
ตัดสินใจว่าจะเลือกใครได้รวดเร็วและแน่นอนกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนการศึกษาต่ า 
 ส่วนแบบแผนของการตัดสนิใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง โดย
ค านึงถึงพรรคหรือตัวผู้สมัครนั้น ปรากฏว่าได้มีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากเดิม 
จากที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเคยเลือกโดยค านึงถึงพรรคและนโยบาย
ของพรรคมากกว่าตัวผู้สมัครมาเป็นการเลือกโดยค านึงถึงตัวผู้สมัครมากกว่า
พรรค โดยยังคงให้ความส าคัญกับนโยบายอยู่ถึงแม้จะเป็นนโยบายของ
ผู้สมัครก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการศึกษาสงู
ยังคงตัดสินใจเลือกโดยค านึงถึงพรรคการเมืองในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการศึกษาต่ า 
 บุคลิกภาพ ชื่อเสียง และนโยบายของผู้สมัครนับเปน็ปัจจัยที่มี
ความส าคัญสงูที่จูงใจให้ประชาชนไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ในอัตรา
สูงกว่าปัจจัยอื่น ๆ และตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็วและมีความแน่นอนสูงกว่า ในขณะที่ชื่อเสียง และนโยบายของ
พรรคการเมืองเป็นปัจจัยที่มีความส าคญัรองลงมา ส่วนการรณรงค์หาเสียงนั้น
มีส่วนในการจูงใจให้ประชาชนไปใช้สทิธิลงคะแนนเสียงและตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ในการเลือกตั้งคราวนี้ไม่มากนัก 

มะลิวัลย ์
ธนชาตบิรรจง 

2539 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การสื่อสารและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 
2539 ของผู้มีอายุ 18-19 ป ี

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยด้านประชากรกับ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2539 ของผู้มี
อายุ 18-19 ปี 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการสื่อสารกับ

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
ประกอบด้วยผู้มีอายุ 18-19 ปี 
ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2539 จ านวน 
180 คน และเก็บข้อมูลโดยการ
ใช้แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในบรรดาปัจจัยหรือตัวแปรทุกตัวที่ศึกษานั้น มีเพียงการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการไปหรือไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ของผู้ที่มีอายุ 18-19 ปี ส าหรับตัว
แปรทางด้านเพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ของครอบครัว ระดับการ
สื่อสารระหว่างบุคคลในเร่ืองการเมือง การเปิดรับสื่อมวลชนในเร่ืองการเมือง 
การเปิดรับข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทัศนคติ
ทางการเมือง พบว่าไม่มีความสัมพันธก์ับการไปหรือไม่ไปลงคะแนนเสียง
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2539 ของผู้มีอายุ 18-19 
ป ี
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
ทัศนคติทางการเมือง การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองกับพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2539 ของผู้มี
อายุ 18-19 ปี  
4. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ความส าคัญในการท านาย
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2539 ของผู้มีอายุ 18-19 
ป ี

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ 
ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์เชิง
พรรณาโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย ส่วนที่สองเป็นการ
วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบสเตปไวส์ ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS 

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลย นอกจากนี้ ยังพบว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ของผู้มีอายุ 
18-19 ได้ดีที่สุด 

จิรายุ 
ทรัพย์สิน 

2540 ความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีต่อการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะ
กรณีนิสิตปริญญาตรี คณะ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพ่ือศึกษาถึงระดับความคิดเห็น
ของนิสิตที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และ
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของ
นิสิตที่มตี่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ของ
นิสิตปริญญาตรี คณะ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
วิจัย จ านวนทั้งสิ้น 293 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS/PC สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-

 นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
ความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของนสิิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และชั้นปีการศึกษา ส่วนปัจจัยด้าน 
เพศ ภมูิล าเนาเดิม สาขาวิชาที่ศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม การเลี้ยงดูจาก
ครอบครัว รายได้ของครอบครัว และความสนใจข่าวสารทางการเมืองการ
ปกครอง ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของนสิิตที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
test โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

กฤษณ์ 
แจ้งแสง 

2540 พฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งเปรียบเทียบ
ระหว่างการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครว่ามีความ
แตกต่างกันเพียงใด ทั้งในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ความสนใจทาง
การเมือง วิธีการรณรงค์หาเสียง 
การใช้สื่อสารมวลชนและผลของ
ประชามติ (polls) ที่มีต่อการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่เขตห้วย
ขวาง เน้นเฉพาะในคราวการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร วันที่ 2 กรกฎาคม 2538 
และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 
มิถุนายน 2539 

ศึกษาวิจัยเอกสาร และการวิจัย
ภาคสนาม ซึ่งได้ใช้แบบสอบถาม
จ านวน 300 ชุด ในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล 

 พฤติกรรมในการเลือกตั้งทั้งสองระดับในเร่ืองเพศ อายุ การศึกษา 
ความเข้มข้นในการหาเสียง การติดป้ายค าขวัญสโลแกนรูปแปลกใหม่ 
ประชาชนเขตห้วยขวางส่วนใหญ่มีความเห็นแตกต่างกัน ส าหรับในเร่ืองที่มี
ความคิดเห็นตรงกันคือ อาชีพ รายได้ เหตุผลการตัดสินใจ ความสนิทสนม 
ความพอใจ การวัดมติมหาชน การสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการซื้อเสียงมากกว่าการเลือกตั้งผู้ราชการ
กรุงเทพมหานคร แต่มีความเห็นว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้ง ประชาชนชาวเขตห้วย
ขวางให้ความส าคัญในการเลือกตั้งระดับชาตมิากกว่าการเลือกตั้งในระดับ
ท้องถิ่น 

ทูลเกล้า 
คงนุ่ม 

2544 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจและปัจจัยประกอบการ
ตัดสินใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 

1. เพ่ือศึกษาให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน 
2. สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ 
ของประชาชนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ. 2543 
3. เพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับจาก

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการท าวิจัย โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน
ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 
จ านวน 421 คน ในพ้ืนที่ 5 เขต
ของกรุงเทพมหานคร 

 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเร่ืองการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2543 แตกต่างกัน กล่าวคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ศาสนาพุทธ เปิดรับข่าวสารเร่ือง
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 จากสื่อมวลชน 
ประเภทวิทยุโทรทัศน์มากที่สุด การเปิดรับสื่อเฉพาะกิจคือ ป้ายโฆษณา 
อาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดรับมากที่สุด และ สื่อบุคคลได้แก่ การคุยกับ
คนในครอบครัว ผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีการพูดคุยหรือเปิดรับ
มากที่สุด และศาสนาทีน่ับถือคือ นับถือศาสนาอิสลาม 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อ
เฉพาะกิจ ประกอบการตัดสินใจ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2543 
ของประชาชนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 
4. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจ
จากข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับจาก
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อ
เฉพาะกิจ ประกอบการตัดสินใจ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2543 
ของประชาชนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 
5. เพ่ือศึกษาให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่าง ปัจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้) 
ของประชาชนผู้มีสทิธิ์เลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ.2543 กับพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสาร เพ่ือการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจ 
ประกอบการตัดสินใจการ
เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ. 2543 

 ปัจจัยทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จะมีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจ เร่ืองการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 
2543 แตกต่างกัน กล่าวคือ ระดับการศึกษาผู้ที่จบสงูกว่าปริญญาตรี มีอาชีพ 
ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ มีระดับรายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน มีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองการเลือกตั้งผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 โดยเฉลี่ยแล้วการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

ปรมะ 
สตะเวทิน 

2544 สื่อกับการตัดสินใจเลือกผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 
23 กรกฎาคม 2543 ของผู้ใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางประชากร
กับการตัดสินใจเลือกผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของ
ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  

การวิจัยคร้ังนี้กระท ากับผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งจ านวน 1,140 คน ทันที
ที่ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งออก
จากคูหาเลือกตั้ง (Exit Poll) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่

 1. ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ตา่งเพศกัน มีอายุต่างกัน และมี
การศึกษาต่างกันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตดัสินใจของผู้ใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการ
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2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกับการตัดสินใจ
เลือกผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของผู้ใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกับการตัดสินใจ
เลือกผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของผู้ใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง  
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการไม่เปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งกับการตัดสินใจเลือก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถาม ใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
WINDOWS ประมวลผลข้อมูล 
ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
และไคแสควร์ (chi-square) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยที่ถูกอ้างถึงมากที่สุด คือ ความคิดของผู้ใชส้ิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งเอง 
 3. เหตุผลที่ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งใช้ในการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เหตุผลดังกล่าวได้แก่  
  1) ความชื่นชมในตัวผู้สมัคร  
  2) ไม่ใช่ความชอบนโยบายของผู้สมัคร  
  3) ไม่ใช่ความชอบพรรคของผู้สมัคร  
  4) ไม่ใช่ความสงสารผู้สมัครเพราะกลัวจะแพ้หรือได้
คะแนนเสียงน้อย  
 4. การไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มณธิรา 
โสภณ 

2544 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะ
กรณีพ้ืนที่เขตบางซื่อ 

เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่มี
ผลต่อทัศนคตดิังกล่าว 

กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในเขตบางซื่อ 
มีจ านวนตัวอย่าง 399 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ 
Cluster Sampling เคร่ืองมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม 
SPSS for Windows ใช้สถิติ ค่า

 ประชาชนในเขตบางซื่อมีทัศนคตติ่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ปจัจัยที่มีผลท าให้ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ คืออาชีพ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
กรุงเทพมหานคร และความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ส่วนปัจจัยที่ไมม่ี
ผลท าให้ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ 
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ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า 
One-Way ANOVA โดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
0.05 

กมลเฑียน 
หมวดเชียงคะ 
และคณะ 

2547 ความต้องการของประชาชนที่มี
ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี 2547 
ศึกษาเฉพาะกรณี: เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการของ
ประชาชนกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสาร
และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มตี่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2547 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น ามา
ศึกษา จ านวน 100 คน สุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยทฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม
จ านวน 100 ชุด แบบสอบถาม
ปลายปิด สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ การหาค่าร้อยละ 

 กลุ่มตัวอย่างในเขตลาดพร้าว เป็น เพศชาย 43 คน เพศหญิง 57 
คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่มีสถานะภาพสมรส มีอาชีพรับราชการ และส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001 - 
10,000 บาท 
 ประชาชนในเขตลาดพร้าวส่วนใหญ่ทราบจ านวนผูส้มัครเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547 ทราบเร่ืองกฎหมายใหม่การเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามบางคร้ัง ทราบและเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้สมคัรเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง เกี่ยวกับเหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลือกเพราะมีผลงานเปน็ที่ปรากฏ ทราบ
ข่าวสารการลงคะแนนเลือกตั้งจากสื่อโทรทัศน์ 

นรินธร 
นามนอก 
และคณะ 

2547 ความต้องการคุณลักษณะของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานครของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร ศึกษา
เฉพาะกรณี : การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีพุทธศักราช 2547 

1. เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่
ประชาชนต้องการ 
2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนในการตัดสินใจ
เลือกผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มตี่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปี
ขึ้นไปในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ชุด ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบ
เจาะจง การเก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามทีส่ร้างขึ้น และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในเขตดนิแดง เปน็เพศชาย 200 คน เป็นเพศ
หญิง 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 18-25 ปี ขึ้นไป มีอาชีพเป็นนักศึกษา 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 บาท ขึ้นไป กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานครทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุดเพราะสื่อโทรทัศน์เข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างได้ง่าย และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดับดี และกลุ่มตัวอย่าง
พอใจกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างในเขตดินแดงคิดว่าปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ การรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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5. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางปัญหา
และอุปสรรคในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

และ F-test ทั้งนี้ โดยมีปัจจัย
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สุรัตน์ 
ยุทธนาวนิชย ์

2548 ชนชั้นกบัการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2547 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ชนชั้นกบัการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2547 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเชิง
ส ารวจ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตาม
แบบสอบถามทีม่ีโครงสร้างโดย
การสุ่มตัวอย่าง ได้ค านึงการ
กระจายตามแขวง และอาชีพ
เป็นส าคัญ 

 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง มี
ทัศนคติค่อนข้างบวกต่อการเลือกตั้งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ตอบส่วนใหญ่ตัดสนิใจเลือกผู้สมัครโดยค านึงวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และนโยบายของผู้สมัคร โดย
ส่วนใหญ่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ปัจจัย
ทางด้านชนชัน้ที่สัมพันธ์กับการไปใช้สทิธิเลือกตั้ง ได้แก่ อาชีพ ส่วนระดับ
การศึกษา และรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปัจจัย
ทางด้านชนชัน้ที่มีความสัมพันธ์กับพรรคที่เลือก ได้แก่ ระดับการศึกษา โดย
พบว่า อาชีพและรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพรรคที่เลือก 

พลภูมิ 
วิภัติภูมิ
ประเทศ 

2550 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาการลงคะแนนเสียง
การเลือกตั้งของประชาชนใน
ระดับท้องถิ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร 

วิธีการศึกษาเป็นการค้นคว้าจาก
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ 
วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ 
หนังสือพิมพ์ รายงานการวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

 ปัจจุบันนี้สภาพการเมืองค่อนข้างไม่ชัดเจน ท าให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่าย โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกตั้งไม่ได้มีส่วนช่วยในการ
เลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปบริหารบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นศูนย์การทั้งการเมือง การตลาด ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเขตที่สามารถอาศัยเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานครมาเป็นปัจจัยหรือตัวช่วยเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศได้ แต่
เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความชัดเจนน้อยลงทุกขณะ ท าให้การ
ตัดสินใจค่อนข้างจะยากส าหรับประชาชน 
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชาชนตื่นตัวกับการ
เลือกตั้งในกรณีนี้ค่อนข้างจะมากกว่า เพราะมองเห็นว่าเป็นผู้มีอ านาจสงูสุด 
การตัดสินใจในการด าเนินการในด้านการพัฒนา หรือการให้ความช่วยเหลือ 
แต่ในอีกมุมหนึ่งปัญหาส่วนน้อยในแตล่ะชุมชน ถ้าประชาชนได้มีความใกลช้ดิ
กับตัวแทนที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขต ก็จะ
สามารถดึงหรือโน้มน้าวให้ตัวแทนเหล่านั้นได้เข้ามาช่วยแก้ไขในปัญหาของ
คนส่วนน้อยได้ดี เท่ากับตัวแทนของแต่ละเขตจะต้องเข้าไปหาชุมชนเองเพ่ือ
สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนว่าเกิดปัญญาอย่างไร ต้องการให้
แก้ไขหรือพัฒนาอย่างไร 
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วรินทร์ทร 
ปณิธานธรรม 

2551 การเลือกตั้งท้องถิ่นแบบถ่วงดุล
การเมืองระดับชาติ : ศึกษากรณี
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 

1. เพ่ือทราบถึงลักษณะของการ
เลือกตั้งท้องถิ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่ม
การเมือง และอิทธิพลของ
การเมืองระดับชาติที่มีต่อการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 
3. เพ่ือสามารถเข้าใจและอธิบาย
การถ่วงดุลอ านาจทางการเมือง
ของท้องถิ่นต่อการเมือง
ระดับชาติและพฤติกรรมการ
เลือกตั้งของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2547 
ได้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาวิจัยจากเอกสาร ได้แก่ 
การส ารวจเอกสารต่าง ๆ อาทิ 
หนังสือ บทความ ข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์ สถิติ และ
วิทยานิพนธ์ 

 จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน
กรุงเทพมหานครที่มีลักษณะของการถ่วงดุลอ านาจการเมืองระดับชาตินัน้ มี
ปัจจัยหลัก 3 ประการเป็นส าคัญ ได้แก่ ประการแรก ปัจจัยของผู้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งของคนกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะของความเป็น “เมือง” ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ของชนชั้นกลางและความเปน็ปัจเจกของพลเมืองน ามาซึ่งความเปน็
อิสระในการตัดสินใจ ประการที่สอง ได้แก่ ปัจจัยของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดย
เน้นไปที่ภาพลักษณ์และฐานคะแนนเสียง และประการที่สาม ได้แก่ 
สถานการณ์ทางการเมืองระดับชาติในแต่ละช่วงเวลาซึง่จะต้องพิจารณาควบคู่
ไปกับพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของคนกรุงเทพฯ ในฐานะที่เป็น
คนเมืองหรือชนชั้นกลาง 
 โดยพบว่าปัจจัยทางสถานการณ์การเมืองระดับชาติจะมีผลต่อการ
เลือกตั้งท้องถิน่กรุงเทพมหานครมากที่สุด สังเกตได้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ทั้งหมด ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มาจากพรรคการเมืองนั้นสลับสับเปลี่ยนไป
เร่ือย ๆ ไม่มีความสม่ าเสมอในการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นเวลานาน 
แสดงว่าความผูกพันต่อพรรคการเมืองของชาวกรุงเทพมหานครมีไม่มาก 
อย่างไรก็ตาม การมีฐานคะแนนเสียงกม็ีส่วนชว่ยให้ผู้สมัครได้รับเลือกตั้ง
มากกว่าผู้ที่ไม่มีฐานคะแนนเสียง อย่างเช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมา
จากผู้สมัครอิสระเพียงคร้ังเดียว คือ ดร.พิจิตต รัตตกุล แต่ปัจจัยที่น่าจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครน่าจะเป็นเร่ืองของปัจจัยของ
สถานการณ์ทางการเมืองระดับชาติที่มีผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหา
นคร โดยเฉพาะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547 ที่
รัฐบาลมีลักษณะเป็นเผด็จการทางรัฐสภา คือมีเสียงข้างมากในสภา 
จนกระทั่งเสียงของฝ่ายค้านในรัฐสภาไม่สามารถขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีได้ ดังนั้น ประชาชนชาวกรุงเทพที่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง ที่
มีลักษณะเป็นปัจเจกชนมีอิสระในการตัดสินใจ มองไปที่ผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน
การผูกขาดอ านาจของรัฐบาล จึงตัดสนิใจเลือกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ฝ่ายรัฐบาล อย่างน้อยก็เพ่ือเป็นการยับยั้งอ านาจของฝ่ายรัฐบาลและเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดความไม่ชอบธรรมในการปกครอง รวมถึงมิให้มีการสาน
สัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างท้องถิ่นและระดับชาติจนประชาชน
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กรุงเทพมหานครอาจจะไม่สามารถเรียกร้องหรือแสดงออกทางการเมืองใด ๆ 
ได้เลย 
 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของคนกรุงเทพมหานครจึงขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยของสถานการณ์ทางการเมืองระดับชาติ ได้แก่ ความนิยมของพรรค
รัฐบาล ผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาล ลักษณะความสัมพันธ์ทาง
อ านาจระหว่างฝ่าย/กลุ่มต่าง ๆ มากกว่าปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ บุคลิก การเป็นนักบริหารมืออาชีพ อย่างไรก็ตามทั้ง
สองปัจจัยดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาวะที่สอดคล้องกันก็จะเอ้ือให้ผู้สมัครราย
นั้นได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความ
พึงพอใจทางการเมืองโดยรวมของคนกรุงเทพมหานครซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

นรนิติ 
เศรษฐบุตร 

2552 ชิงชัยกรุงเทพ 2551 : ประมวล
และสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่า 
กทม. 

เพ่ือประมวลและสรุปผลการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 

ประมวลข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พร้อมทั้งสรุปผลเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 
2551 ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น 
ผู้สมัคร นโยบายของผู้สมัคร ผล
การหยั่งเสียงของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

ดูประมวลดูและสรุปผลการเลือกตั้งผู้วา่ราชการกรุงเทพมาหนคร พ.ศ. 2551 
ได้ที่ http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M10_212.pdf 

ศรัณย์ 
วิจิตรศิริ 

2553 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของประชาชน
ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ของ
ประชาชนเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะของ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ของประชาชน
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คร้ังนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 398 
คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่า One - way Analysis 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพ เป็นปัจจัยที่ท าให้พฤติกรรมการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนปัจจัยที่ไม่ท าให้พฤติกรรมการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ 
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จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ 

of Variance โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

  1.1.2 การตัดสินใจเลือกของประชาชนระหว่างผู้สมัครอิสระ (ตัวบุคคล) หรือตัดสินใจเลือกตามความเชื่อมโยงของตัวผู้สมัครกับพรรค (ระดับชาติ) ที่ผู้สมัครสังกัด 
สุรพล 
สายพันธุ์ 

2519 การมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะ
กรณี การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ 
รองผู้ว่าราชการและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 

1. เพ่ือศึกษาระบบการปกครอง
ของกรุงเทพมหานครที่เป็นการ
ปกครองรูปพิเศษ 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการ
เลือกตั้ง 
3. เพ่ือศึกษาทัศนคติ ท่าที 
พฤติกรรมของประชาชนต่อการ
เลือกตั้งคร้ังนี้ 

การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ 
และการศึกษาจากเอกสาร 

 การเลือกตั้งเป็นไปตามหลักการและวิธีการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถใช้สทิธิของตนได้อย่างเต็มที่ ประชาชน
สามารถเข้ามีส่วนร่วม โดยทางตรงและทางอ้อม การสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ปรากฏว่าสนใจสมัครมาก ผู้สมัครมีนโยบายเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆของ
ท้องถิ่น แต่ประชาชนกลับมาใช้สิทธิเพียงเล็กน้อย 
 เหตุผลที่ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนอ้ยมากเนื่องจากโครงสร้าง
ทางสังคมของกรุงเทพ ที่ขาดความสัมพันธ์ระหว่างกันและขาดความผูกพันต่อ
ท้องถิ่นประกอบกับความเคยชินกับการถูกปกครอง การเป็นเมืองธุรกิจท าให้
มีภาระในการอาชีพมากกว่าจะเห็นความส าคัญของการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
กรุงเทพมหานครเองก็ขาดการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควรที่จะกระตุ้นให้
ประชาชนมาใชส้ิทธิเลือกตั้ง นอกจากนั้นภาพพจน์ของนักการเมืองที่มุ่ง
แสวงหาประโยชน์ตนท าให้ประชาชนขาดศรัทธาต่อการเมือง 
 อย่างไรก็ตามการที่ประชาชนกรุงเทพมหานครได้ใช้สิทธิเลือก
พรรคมากกว่าเลือกบุคคล ท าให้การปกครองท้องถิ่นมีระเบียบมากข้ึน 
นับเป็นสิง่เดียวทีผู่้ศึกษาวิจัยเห็นเป็นข้อดีจากการเลือกตั้งคร้ังนี้ 

จุฑาทิพย์ 
สุขรังสรรค์ 

2529 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาแบบแผนพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
และความส านึกเชิงเหตุผลของ
บุคคลที่มตี่อพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เช่น 
บทบาทของผูส้มัครรับเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง การแถลง
นโยบาย การรณรงค์หาเสียงและ

การศึกษาเฉพาะประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2528 ซึ่ง
ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 คน 

 ผลการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่ง
ถือเป็นตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในที่นี้คือ การไปหรือไม่ไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง การไปลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งด้วยความส านึกของตัวเองหรือ
ด้วยการถูกระดม ช่วงระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ตลอดจนเกณฑ์
ในการเลือกว่าเลือกพรรคการเมืองหรือเลือกตัวบุคคล พบว่าปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพ มี
ความสัมพันธ์กับแบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กล่าวคือ ผู้ที่
มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปานกลางขึ้นไป มีการศึกษาสูง อายุอยู่
ในช่วงวัยหนุ่มสาว (20-30 ปี) จนถึงวยักลางคน (31-40 ปี) มีแนวโน้มไป
ลงคะแนนเสียงโดยความส านึกของตัวเองมากกว่าการถูกระดม แต่ในการ
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เทคนิคต่าง ๆ ของการบริหาร
การเลือกตั้ง 
3. เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของ
ปัจจัยเชิงสถานการณ์เฉพาะช่วง
สมัยของระบบการเมืองไทย ซึ่ง
เป็นปัจจัยใกล้ตัว หรือที่เกิดขึ้น
ในเฉพาะช่วงสมัย หรือเฉพาะ
กรณี ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เช่น 
ความนิยมพรรคการเมือง หรือ
ตัวผู้สมัคร หรือนโยบายใด
นโยบายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
เป็นต้น 

ตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึง่ในการลงคะแนนกลับตัดสนิใจได้ล่าช้าและ
มีความแน่นอนในการตัดสนิใจน้อยกว่าผู้ที่มีวัยสงูอายุ ส่วนผู้ที่มฐีานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่ า มีการศึกษาต่ ามักจะไปลงคะแนนเสียงโดยการชักจูง
จากผู้อื่นมากกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง ตัดสินใจว่าจะเลือก
ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งไดช้้าและมีความเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินใจน้อย
กว่า 
 ในการเลือกตั้งคราวนี้ปรากฏว่า ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ว่าจะมี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษา หรืออายุแตกต่างกันอย่างไร 
ต่างก็มีแนวโนม้ที่จะเลือกตัวผู้สมัครมากกว่าพรรคการเมือง โดยให้
ความส าคัญกับนโยบายของผู้สมัครมากกว่าเหตุผลประการอื่น แต่ทั้งนี้ ผู้ที่มี
การศึกษาสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสงู และมีอายุอยู่ในช่วงวัยหนุ่ม
สาวตอนปลาย (26-30 ปี) ก็ยังคงเลือกโดยค านึงถึงพรรคมากกว่าผู้ที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า และมีการศึกษาต่ า 
 ส าหรับการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
หรือความรู้สึกที่มีต่อบุคลิกภาพ ชื่อเสียง นโยบายของผู้สมัคร ชื่อเสียงและ
นโยบายของพรรคการเมือง ตลอดจนลักษณะต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และการรณรงค์หาเสียงกับแบบแผนพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ พบว่าผู้ที่ให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพ ชื่อเสียง 
นโยบายของผู้สมัคร ลักษณะต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
ชื่อเสียงของพรรคการเมือง จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงกว่าผู้ที่ไม่ให้ความส าคัญ
ในประเด็นเหล่านี้ 
 ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งนั้น ปรากฏว่า ผู้ที่ให้
ความส าคัญในชื่อเสียงของพรรค ความนิยมหัวหน้าพรรค จะท าการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครได้เร็วกว่าผู้ที่ให้ความสนใจในประเด็นอื่น ส่วนผู้ที่มีความนิยมใน
บุคลิกภาพ ชื่อเสียงของผู้สมัคร ชื่อเสียงและความสามารถของพรรคจะมี
ความเป็นตัวของตวัเอง และความแน่นอนในการตัดสินใจมากกว่าผู้ที่ให้
ความส าคัญกับนโยบายของผู้สมัคร ลักษณะต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นโยบายของพรรคการเมือง ตลอดจนการรณรงค์หาเสียง 
 แบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครในคร้ังนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นไปในท านองเดียวกันกบัแบบแผน
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พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในระดับชาติ กล่าวคือ ผู้ที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมปานกลางขึ้นไป มีการศึกษาสูงในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยความส านึกของตัวเองสูง 
ตัดสินใจว่าจะเลือกใครได้รวดเร็วและแน่นอนกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนการศึกษาต่ า 
 ส่วนแบบแผนของการตัดสนิใจเลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง โดย
ค านึงถึงพรรคหรือตัวผู้สมัครนั้น ปรากฏว่าได้มีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากเดิม 
จากที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเคยเลือกโดยค านึงถึงพรรคและนโยบาย
ของพรรคมากกว่าตัวผู้สมัครมาเป็นการเลือกโดยค านึงถึงตัวผู้สมัครมากกว่า
พรรค โดยยังคงให้ความส าคัญกับนโยบายอยู่ถึงแม้จะเป็นนโยบายของ
ผู้สมัครก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการศึกษาสงู
ยังคงตัดสินใจเลือกโดยค านึงถึงพรรคการเมืองในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการศึกษาต่ า 
 บุคลิกภาพ ชื่อเสียง และนโยบายของผู้สมัครนับเปน็ปัจจัยที่มี
ความส าคัญสงูที่จูงใจให้ประชาชนไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ในอัตรา
สูงกว่าปัจจัยอื่น ๆ และตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็วและมีความแน่นอนสูงกว่า ในขณะที่ชื่อเสียง และนโยบายของ
พรรคการเมืองเป็นปัจจัยที่มีความส าคญัรองลงมา ส่วนการรณรงค์หาเสียงนั้น
มีส่วนในการจูงใจให้ประชาชนไปใช้สทิธิลงคะแนนเสียงและตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ในการเลือกตั้งคราวนี้ไม่มากนัก 

สรณะ 
อรุณรัตน์ 

2534 การรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรม
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง : ศึกษา
กรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 7 มกราคม 
พ.ศ. 2533 

1. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจ 
และสังคม (socio-economic 
factors) อันประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ (รายได้) ที่มี
ต่อการรับรู้ข่าวสารในช่วงการ
เลือกตั้ง 
2. เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสาร
ในช่วงการเลือกตั้งของกลุ่มที่มี

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครมีอายุตั้งแต่ 
20 ปีขึ้นไป มีการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับมัธยมศึกษา เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามประเภทให้
ผู้ตอบกรอกค าตอบเอง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
สถิติบรรยายใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วน

 ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมทีม่ีความสัมพันธ์กับการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาและรายได้ 
โดยเพศชายจะเปิดรับข่าวสารมากกว่าเพศหญิง ผู้ที่มีอายุมากจะเปิดรับ
ข่าวสารมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ทั้งข่าวสารโดยทั่วไปและข่าวการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะเปิดรับ
ข่าวสารมากกว่าผู้มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ผู้ที่มีรายได้มากจะ
เปิดรับข่าวสารมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยทั้งข่าวสารโดยทั่วไปและข่าวการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ประสบการณ์ในการเลือกตั้ง
แตกต่างกัน 
3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับ
พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) การทดสอบ
สมมตฐิาน ใช้ค่าสถิติไค-สแควร์ 
(Chi-square) เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ค่าสถิติ คราเมอร์ส วี 
(Cramer’s V) และเคนดัล ทอ 
ชี (Kendall Tau C) เพ่ือ
วิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตัวแปรด้านประสบการณ์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า ผู้ที่ไม่
เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งเปิดรับข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
น้อยกว่าผู้ที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว 
 ส่วนสื่อมวลชนที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในการเผยแพร่ข่าว
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โทรทัศน์ 
 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับพฤติกรรมการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งพบว่า ผู้ที่เปดิรับข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มากจะตัดสินใจได้เร็วกว่าผู้ที่เปิดรับนอ้ย แต่ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารทั้ง
ข่าวโดยทั่วไปและข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มีผลต่อ
เหตุผลในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร โดยผู้
ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ไปเลือกตั้ง เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนเกณฑ์ที่ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งใชต้ัดสนิใจเลือกผู้สมัคร ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของตัว
บุคคลมากทีสุ่ด 

สุภาเพ็ญ 
วงษ์รัตนโต 

2539 ยุทธวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดย
ใช้ประเด็นนโยบาย ศึกษากรณี : 
ดร.พิจิตต รัตตกุล ในการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร 
ปี 2539 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการส ารวจ
ปัญหาของ กทม. ปัญหาของ
ประชาชน และศึกษาข้อมูลต่าง 
ๆ ที่จะน าไปสร้างประเด็นหา
เสียง 
2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจหยิบ
ยกประเด็นเนื้อหา (content) 
ของการหาเสียง เพ่ือน าไป
ก าหนดใช้เป็นนโยบาย มากกว่า
จะศึกษาวิธีของการหาเสียง 
3. เพ่ือศึกษาการวางแผน 
ยุทธวิธี ในการน าเสนอนโยบาย
ต่อประชาชน 
4. เพ่ือศึกษาบทบาทของ
นโยบายในการโน้มนา้วให้คนมา
ลงคะแนนเสียงให้กับตัวเอง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้า
และวิจัยด้านเอกสาร และการ
สัมภาษณ์บุคคล 

 จากการศึกษาพบว่าการหาเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา ดร.พิจิตต รัตตกุล ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2539 ได้ก้าวมาถึงขั้นที่น าบทบาทของประเด็นโยบาย (issue/policy 
oriented) ทั้งด้านนโบายหาเสียงทุก ๆ เร่ือง และการตระเตรียมนโยบาย
ด้านบุคคลิกภาพของผู้สมัคร เช่น การแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการท างาน 
เอาจริงเอาจัง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ได้ผ่านการกลั่นกรอง วางแผนอย่างแยบยล
แบบมืออาชีพมาเป็นระยะเวลานานหลายปีมาใช้เป็นจุดส าคัญ ในการโน้ม
น้าวผู้มีสทิธิออกเสียงให้มาสนใจในตัวผู้สมัครก่อนสิ่งอื่น ซึ่งเป็นจุดภายนอก 
มองเห็นได้ง่าย โดยที่ผู้มีสทิธิไม่ทันรู้ตวัในยุทธวิธีที่ลึกซึ้งนี้ พร้อมกันนี้คณะผู้
เตรียมงานของผู้สมัคร ซึ่งเป็นกลุม่นักวิชาการ นักธุรกิจที่มีฝีมือและความรู้สูง 
ได้วางแผนใช้ประเด็นนโยบายให้เป็นหลัก ในการชี้ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงให้มี
ความคิดปฏิรูปกรุงเทพมหานครตามแนวทางของคณะผู้วางแผนรณรงค์หา
เสียงของ ดร.พิจิตต รัตตกุล อีกด้วย 
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ปรมะ 
สตะเวทิน 

2544 สื่อกับการตัดสินใจเลือกผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 
23 กรกฎาคม 2543 ของผู้ใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางประชากร
กับการตัดสินใจเลือกผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของ
ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกับการตัดสินใจ
เลือกผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของผู้ใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกับการตัดสินใจ
เลือกผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของผู้ใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง  
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการไม่เปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งกับการตัดสินใจเลือก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

การวิจัยคร้ังนี้กระท ากับผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งจ านวน 1,140 คน ทันที
ที่ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งออก
จากคูหาเลือกตั้ง (Exit Poll) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
แบบสอบถาม ใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
WINDOWS ประมวลผลข้อมูล 
ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
และไคแสควร์ (chi-square) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ตา่งเพศกัน มีอายุต่างกัน และมี
การศึกษาต่างกันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตดัสินใจของผู้ใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยที่ถูกอ้างถึงมากที่สุด คือ ความคิดของผู้ใชส้ิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งเอง 
 3. เหตุผลที่ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งใช้ในการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เหตุผลดังกล่าวได้แก่  
  1) ความชื่นชมในตัวผู้สมัคร  
  2) ไม่ใช่ความชอบนโยบายของผู้สมัคร  
  3) ไม่ใช่ความชอบพรรคของผู้สมัคร  
  4) ไม่ใช่ความสงสารผู้สมัครเพราะกลัวจะแพ้หรือได้
คะแนนเสียงน้อย  
 4. การไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ประเสริฐ 
สมบูรณ์สินชัย 

2545 ปัจจัยที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในวันที่ 23 
กรกฎาคม 2543 : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเขตทุ่งครุ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทาง
ประชากรด้านเพศ อายุ และ
การศึกษาของผู้ใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ

การศึกษาข้อมูลเอกสารและการ
ส ารวจด้วยแบบสอบถาม 

 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครมีความกระตือรือร้นมี
การตื่นตัวและให้ความสนใจในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค่อนข้างมาก จะเห็นได้จากการไปใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 80 และได้รับ
คะแนนเสียงอย่างท่วมทน้และคะแนนเสียงทุกเขตรวมกันในกรุงเทพมหานคร
ได้ถึง 1,016,096 เสียง ส าหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
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กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 23 กรกฎาคม 2543 
2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับ
พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
ประชาชนผู้มสีิทธิลงคะแนน
เสียง ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาปัจจัยหลักที่มีผล
ต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของ
ประชาชนผู้มสีิทธิลงคะแนน
เสียง 
5. เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาอัน
เป็นประโยชน์ต่อบคุคลผูม้ีความ
สนใจและเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาในด้านการเมืองของ
ไทยสืบไป 

กรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่าในการไปใช้สิทธิเลือกตัง้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เน้น
คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้สมัครเป็นอันดับส าคัญมากทีสุ่ด คือความซื่อสัตย์ 
สุจริต รองลงไปตามล าดับคือ ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองและหัวคะแนน 

ชมพูนุท 
สุขศรีมั่งมี 

2546 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของ
นายสมัคร สุนทรเวช กับ นาง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ปี พ.ศ. 
2543 

เพ่ือศึกษาถึงการน ากลยุทธ์ทาง
การตลาดมาใช้ในการรณรงค์หา
เลียงเลือกตั้งของผู้สมัคร โดยได้
น าแนวคิดเร่ืองการตลาดทาง
การเมืองมาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ
อธิบายถึงการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครทั้งสองท่าน 
และศึกษาถึงการน าเสนอ
ข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครในช่วง

การวิจัยเชิงคุณภาพ การค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลโดยการวิจัย
เอกสาร 

 ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนั้น ได้มีการน าเอากล
ยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ โดยมีการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบผู้สมัคร
เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และผู้เลือกตั้งเปรียบเหมือนกับผู้บริโภค และมีการ
ใช้เทคนิคทางการตลาดต่าง ๆ ได้แก่ การส ารวจตลาด การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้เป็นตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าทั้งโดยทางตรงและ
โดยทางอ้อม วิธีการหาเสียงของผู้สมัครโดยมีการน าสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการหา
เสียง รวมถึงสื่อรูปแบบใหม่ที่ผู้สมัครได้น ามาใช้ รวมทั้งมีการน าโพลมาใช้เปน็
เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับกลยุทธ์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
และการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครจากหนังสือพิมพ์ พบว่าหนังสือพิมพ์
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
การรณรงค์หาเลียงเลือกตั้งจาก
หนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ คือ มติชน 
ไทยรัฐ เดลินิวส์ และประชาชาติ
ธุรกิจ และศึกษาถึงการให้
ค าอธิบายของผลการเลือกตั้ง
หรือการให้ความหมายของผล
การเลือกตั้ง 

มติชนมีการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครมากที่สุด รองลงมาคือเดลนิิวส์ 
ไทยรัฐ และประชาชาติธุรกิจ ส่วนการให้ค าอธิบายของผลการเลือกตั้ง พบว่า
มีการให้ความหมายใน 2 แนว คือ เหตุที่ประชาชนเลือกนายสมัครเป็นเพราะ
ปัจจัยภายในคือตัวนายสมัครเอง และอีกเหตุเป็นเพราะปัจจัยภายนอกตัว
นายสมัครคือ ที่เลือกนายสมัครเพราะไม่ต้องการให้ผู้สมัครท่านอื่นได้รับการ
เลือกตั้ง 

สุรัตน์ 
ยุทธนาวนิชย ์

2548 ชนชั้นกบัการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2547 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ชนชั้นกบัการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2547 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเชิง
ส ารวจ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตาม
แบบสอบถามทีม่ีโครงสร้างโดย
การสุ่มตัวอย่าง ได้ค านึงการ
กระจายตามแขวง และอาชีพ
เป็นส าคัญ 

 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง มี
ทัศนคติค่อนข้างบวกต่อการเลือกตั้งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ตอบส่วนใหญ่ตัดสนิใจเลือกผู้สมัครโดยค านึงวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และนโยบายของผู้สมัคร โดย
ส่วนใหญ่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ปัจจัย
ทางด้านชนชัน้ที่สัมพันธ์กับการไปใช้สทิธิเลือกตั้ง ได้แก่ อาชีพ ส่วนระดับ
การศึกษา และรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปัจจัย
ทางด้านชนชัน้ที่มีความสัมพันธ์กับพรรคที่เลือก ได้แก่ ระดับการศึกษา โดย
พบว่า อาชีพและรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพรรคที่เลือก 

ศุภวรรณ  
วรรณสุนทร 

2547 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน
ทัศนะของประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้ง 

เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในทัศนะของ
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่พึงประสงค์ของประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ และไม่ควรมีอายุต่ ากว่า 45 ปี ควร
จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผูม้ีฐานะดี แต่ควรมี
ประสบการณ์ในการบริหารทางการเมืองหรือประสบการณ์ในการบริหารงาน
จากภาคเอกชน ส าหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่จะเข้ามาเป็น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนของคุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานพบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควรมีความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการและการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยจะต้องมีความเป็น
ผู้น าทั้งดา้นวิสัยทัศน์ การบริหารงาน และการตัดสินใจ ควรเป็นนักบริหารที่มี
ความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการประสานงานและประสานความ
ร่วมมือ ควรเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตและความ
เสียสละ ควรมีมนุษยสัมพันธ์กับข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง 
ประชาชน และสื่อมวลชน โดยบุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญอยากให้เข้ามาเป็น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือร้อยต ารวจเอกปุระชัย เปี่ยม
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
สมบูรณ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นที่ประทับใจของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
มากที่สุดคือพลตรีจ าลอง ศรีเมือง และปํญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแก้ไขได้แก่ปัญหาจราจร 

ภิภัช  
อภิรัตน์เจริญ
กุล  
และคณะ 

2547 คุณลักษณะผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครตามความ
ต้องการของประชาชนในเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
พุทธศักราช 2547 

เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นและ
ความต้องการผู้ว่าที่จะมาแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ 

กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปี 
ขึ้นไปในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ชุด ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจงโดยใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน F - test 
โดยมีปัจจัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 กลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการศึกษาในเขตจตุจักร แบ่งเป็น เพศชาย 
190 คนเพศหญิง 210 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี รายได้ ต่ ากว่า 
10,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับสื่อจากการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางโทรทัศน์มากที่สุด  
 คุณลักษณะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการคือ จะต้องเป็นผู้ที่มี ความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ มีประสบการณ์
ในการท างานมีนโยบายการบริหารงานที่ดี มีความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน 
มีความรับผิดชอบ  
 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเลือก นายอภิรักษ์ โกษะโยธินเป็น
อันดับ 1 เพราะมีประสบการณ์ในการท างาน มีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.8 เลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธินเป็นอันดับ 2 เพราะมีนโยบายในการ
บริหารงานที่ดี มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 เลือกนางปวีณา หงสกุล
เป็นอันดับ 3 เพราะมีความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน มีจ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.8 เลือกนายพิจิตต รัตตกุลเป็นอันดับ 4 เพราะมีความ
รับผิดชอบ มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 เลือกนายพิจิตต รัตตกุล 
เป็นอันดับ 5 เพราะมีความรับผิดชอบ มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8  
 ผลการทดสอบสมติฐานพบว่ากลุม่ตัวอย่างในเขตจตุจักร ปัจจัยที่มี
ผลต่อความคิดเห็นและความ ต้องการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ อาชีพ และระดับการศึกษา ระดับความต้องการ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง 

เบญจนุช  
เกิดมณี 

2547 การส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้มสีิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2547 ที่
ลงคะแนนเสียงให้กับนายชวูิทย์ 
กมลวิศิษฎ ์

เพ่ือที่จะศึกษาถึงเหตุผลที่
ประชาชนลงคะแนนเสียงให้กับ
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม 2547 และอิทธิพลของ

ศึกษาประชาชนทีล่งคะแนน
เสียงให้กับนายชูวิทย์ ในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม 2547 ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง โดยสุ่มเลือกกลุ่ม

 เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างคดิว่ามีสว่นส าคญัที่สุดในการตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงให้กับนายชวูิทย์ คือ การที่นายชูวิทย์มีบุคลิกกล้าได้กล้าเสีย 
กล้าชน และพูดจาตรงไปตรงมา ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มตี่อการตัดสินใจของประชาชนในการลงคะแนนเสยีง
ให้กับนายชูวิทย์นั้น พบว่ามีอิทธิพลในระดับปานกลาง โดยในช่วงก่อนการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับนาย
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สื่อมวลชนต่อการตัดสินใจของ
ประชาชนในการลงคะแนนเสียง
ให้กับนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ ์

ตัวอย่างมาจ านวน 200 คน โดย
การเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ 
(Accidental) ตามสถานที่ชุมชน
ต่าง ๆ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม เก็บข้อมูลในช่วง
เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 
2547 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
window Version 11.0 

ชูวิทย์จากสื่อโทรทัศน์มากที่สดุ ในขณะที่ช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างติดตามข่าวเกี่ยวกับนายชูวิทย์จากสื่อ
ป้ายหาเสียงมากที่สุด  
 อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่าการตัดสินใจของกลุ่ม
ตัวอย่างในการลงคะแนนเสียงให้กับนายชูวิทย์มีความเห็นที่ขัดแย้งกันเอง 
โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าภูมิหลังและภาพลักษณ์เชิงลบของนายชูวิทย์ เช่น การ
เป็นเจ้าของสถานบริการอาบอบนวด หรือการตกเป็นผู้ต้องหาคดีร้ือบาร์เบียร์ 
มีผลต่อภาพลักษณ์ของการด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างก็เห็นว่าจากบุคลิกลักษณะกล้าได้กล้าเสียของนาย
ชูวิทย์ ท าให้นายชูวิทย์สามารถที่จะท างานในบทบาทผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเองนี้ 
จึงเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างขาดวุฒิภาวะทางการเมืองในการตัดสินใจลงคะแนน
ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลอืกตั้งควรใช้วิจารญาณในการลงคะแนน
ให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง โดยอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย 
นอกเหนือจากอิทธิพลของสื่อหรือบุคลิกลักษณะของผู้สมัคร เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา ภูมิหลัง และภาพลักษณ์ของ
ผู้สมัคร เพ่ือที่จะได้นักการเมืองที่ดีและมีคุณภาพเข้ามาบริหารประเทศ 

นรนิติ 
เศรษฐบุตร 

2552 ชิงชัยกรุงเทพ 2551 : ประมวล
และสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่า 
กทม. 

เพ่ือประมวลและสรุปผลการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 

ประมวลข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พร้อมทั้งสรุปผลเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 
2551 ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น 
ผู้สมัคร นโยบายของผู้สมัคร ผล
การหยั่งเสียงของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

ดูประมวลดูและสรุปผลการเลือกตั้งผู้วา่ราชการกรุงเทพมาหนคร พ.ศ. 2551 
ได้ที่ http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M10_212.pdf 

อนุสรณ์  
สถาพร 

2552 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณี
การเลือกตั้งวันที่ 11 มกราคม 
พ.ศ. 2552 

1. เพ่ือศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 
11 มกราคม พ.ศ. 2552 
2. เพ่ือศึกษาที่มาของปัญหาและ
อุปสรรคในการเลือกตั้งผู้ว่า

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 

 อุปสรรคและปัญหาของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
จากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2552 ท่ามกลางกระแสความ
ขัดแย้งทางความคิดในสังคมมีการเลือกข้างอย่างสีเหลืองและสีแดงท าให้
สถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวาย โดยพรรคการเมืองใหญ่มีอยู่ 2 พรรคที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการพิจารณาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 11 
มกราคม พ.ศ. 2552 
3. เพ่ือศึกษาการใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานครในวันที่ 11 
มกราคม พ.ศ. 2552 

อย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือไทย ท าให้ทราบผลที่ออกมาเป็น
สัญญาณทางการเมืองว่าในอนาคตผู้สมัครอิสระจะค่อนข้างที่จะล าบาก 
ยกตัวอย่าง เช่น ในการเลือกตั้งคร้ังล่าสุด ผู้สมัครอย่าง ม.ล. ณัฏกรณ์ เทวกุล 
และนายแก้วสรร อติโพธิ ผู้สมัครอิสระตัวเต็งได้คะแนนต่ ากว่าที่คาดไว้ 
ในขณะที่ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองอย่าง ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้สมัคร
จากพรรคประชาธิปัตย์ และนายยุรนันท์ ภมรมนตรี ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือ
ไทย ได้คะแนนมาเป็นที่หนึ่งและที่สองตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่
ผู้สมัครจะลงสนามแข่งขันทางการเมือง โดยไม่สังกัดพรรคการเมืองน่าจะ
ได้รับการเลือกตั้งที่ยากข้ึน เพราะประชาชนเร่ิมพิจารณาที่ตัวพรรคเป็นหลัก 
เนื่องจากมีความพร้อมและชัดเจนทางด้านนโยบาย เร่ืองทุน และการจัดหา
บุคคลในการบริหารงาน 

  1.1.3 บทบาทในการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน และอิทธิพลของข่าวสารทางการเมืองต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
สาธิดา 
มีอุดร 

2528 บทวิเคราะห์และแผนงานการ
น าเสนอข่าวเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของ
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 

1. เพ่ือศึกษาถึงแบบการน าเสนอ
ข่าวทางด้านฝ่ายบรรณาธิการ
ของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 
2. เพ่ือศึกษาถึงการด าเนินงาน
และการรายงานผลในวัน
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของ
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 
3. เพ่ือศึกษาถึงการประสานงาน
กับองค์กรอื่นของหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่นในการเสนอข่าว
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของ
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นในการ
รณรงค์ทางข่าวสารการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยศึกษาเปรียบเทียบกบั

การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ 
และการศึกษาจากเอกสาร 

 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เป็นหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ผู้บริหารงานและเจ้าของเป็นคนไทยทั้งสิ้น มีบทบาทส าคัญในการเสนอข่าว
ต่าง ๆ ทัดเทียมกับหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย และยังมีหนังสือพิมพ์
รายวันฉบับภาษาอังกฤษอีกฉบับคือ บางกอกโพสต์ ซึ่งท าหน้าที่เป็น
สื่อมวลชน สื่อสารความเคลื่อนไหวของข่าวให้ประชาชนทราบ การเสนอข่าว
การสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คร้ังนี้ หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่าง ๆ ให้ความ
สนใจต่างมุง่มาที่ข่าวนี้ การเสนอข่าวจึงต้องมีการแข่งขันเพ่ือให้ข่าวของตนมี
ความฉับไว 
 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นจึงมีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือ
น าเสนอข่าวการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นขาวที่ส าคัญ การเสนอจึงต้องมีความ
แปลกใหม่ สนองความต้องการผู้อ่าน เจาะลึกข่าว ในประเด็นที่ประชาชนยัง
ไม่ทราบ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซากจ าเจ การวางแผนงานจึงต้องวางแผนอย่าง
รัดกุมรอบคอบ รวมไปถึงการประสานงานภายในกองบรรณาธิการ และ
ประสานงานกับหน่วยองค์กรอื่นได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. 
นอกเหนือจากการเสนอข่าวเพียงอย่างเดียว ยังมีข้อมูลวิเคราะห์ถึงการ
เลือกตั้งในหลายแง่มุม การด าเนินงานน าเสนอข่าวการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม. คร้ังนี้จึงนับเป็นความส าเร็จอีกข้ันหนึ่งของวงการหนังสือพิมพ์ไทย 
โดยเฉพาะการน าเสนอข่าวร่วมกับสื่ออ่ืนคือ โทรทัศน์ 
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หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่ง
เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
อีกฉบับ 
5. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการน าเสนอข่าวสาร
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครของ
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 

 การวางแผนงานของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นท าเปน็ระยะเป็น
ขั้นตอน การเสนอข่าว อย่างเป็นกลางที่สุดและการติดตามงานอย่างใกล้ชดิ 
นับว่าเป็นความส าเร็จเพราะท าตามแผนงาน ได้เกือบ 100% 
 ปัญหาและอุปสรรคในการน าเสนอข่าวเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 
การวางแผนการน าเสนอข่าวการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คร้ังนี้ 
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นให้มีการประชุมวางแผนงานล่วงหน้าเป็นเวลาถึงเดือน
เต็ม รวมตั้งแต่การประชุม การจัดเตรียมประเด็นข่าว บุคลากร การน าเสนอ
ข่าว การวางแผนงานประสานงานกับหน่วยงานอื่น คือสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
อสมท. 
 แม้ว่าจะมีการวางแผนล่วงหน้าและจัดเตรียมงานอย่างรัดกุมแล้ว 
ปัญหาต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งเวลา บุคคล ฯลฯ 
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นภายในกองบรรณาธิการ ซึ่งสรุปได้
ดังนี ้
 1. ปัญหาการประสานงานภายในเป็นเร่ืองส าคัญที่สุด หากมีการ
วางแผนงานอย่างดี แต่ไม่มีการประสานงานกันผลที่ออกมาจึงไม่มี
ประสิทธิภาพ การประสานงานภายในกองบรรณาธิการ จึงเป็นเร่ืองใหญ่ 
ระหว่างหัวหน้าข่าวและนักข่าว ซึ่งในช่วงการสมัครรับเลือกตั้ง นักข่าวส่วน
ใหญ่ จะไปรวมกันที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรค
ประชากรไทย ซึ่งท าให้ข่าวไม่แพร่กระจายในการติดตามข่าวประเด็นอื่น 
ปัญหาการประสานงานภายในกองบรรณาธิการจึงมักเกิดขึ้นเพราะ การ
มอบหมายงาน (assign) ยังไม่รัดกุมพอ 
 2. ปัญหาการประสานงานภายนอกกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
อย่างเช่นการติดต่อกับ หน่วยงานรัฐบาล อย่างกรุงเทพมหานคร ที่ว่าการเขต
ต่าง ๆ เพ่ือขอรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควร เพราะติดด้วยเร่ืองกฎหมาย 
 การประสานงานกับสถานีโทรทัศนซอง 9 อสมท. ทางกอง
บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นได้วางแผนการเสนอขาวร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ โดยคร้ังแรกสุดได้ติดตอ่ไปยังสถานี โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
แต่ไม่ได้รับผลตอบกลับ ในที่สุดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ได้ ตอบตก
ลง ซึ่งเป็นชว่ง 2 วันก่อนวันเลือกตั้ง การวางแผนประสานงานในเวลาจ ากัด 
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งานที่ออกมาจึงมีข้อบกพร่องอยู่และบางอย่างไม่เป็นไปตามแผน เช่น ในช่วง
สุดท้ายในการประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2528 ทางหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นไม่ทราบว่าทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อส
มท. จะสรุปผลอย่างไร การติดต่อในช่วงนี้ไม่ดีพอ ต่างฝ่ายต่างรอ ท าให้การ
จบของข่าวไม่ดีเท่าที่ควร การสรุปไม่มี 
 3. ปัญหาบุคลากร การหาข่าวในหลายประเด็นจ าต้องใช้จ านวน
คนมากพอกับแหล่งข่าว บุคลากรที่ใช้เป็นนักข่าวสายการเมืองทั้งหมด และยัง
มีนักข่าวสายเศรษฐกิจ นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาภายนอกประจ าตามเขต
ต่าง ๆ การที่ต้องใช้นักข่าวสายอื่นและบุคคลอื่นในการติดตามข่าว วิเคราะห์
และเจาะข่าวในแง่มุมใหม่จึงเป็นปัญหา เพราะการศึกษาสายงานยังไม่ดีพอ 
อย่างนักข่าวสายเศรษฐกิจจะไม่รู้ประเด็นข่าวการเมือง การจับประเด็นข่าวที่
ต่างกัน ส่วนบุคลากรอื่น ๆ อาจไม่สนใจงานเท่าที่ควร เพราะไม่ได้เป็น
ผู้สื่อข่าวอย่างแท้จริง 
 4. ปัญหาการเสนอข่าว การเสนอข่าวอย่างไรจึงจะเป็นความ
ต้องการของประชาชน เพราะประชาชนต้องการรับรู้ข่าวสาร
นอกเหนือไปจากสิ่งที่เขาได้รู้มาแล้ว หนังสือพิมพ์จึงต้องมีการศึกษาข่าวสาร
ความต้องการของประชาชนให้ละเอียดก่อนเป็นอันดับแรก 

สรณะ 
อรุณรัตน์ 

2534 การรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรม
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง : ศึกษา
กรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 7 มกราคม 
พ.ศ. 2533 

1. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจ 
และสังคม (socio-economic 
factors) อันประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ (รายได้) ที่มี
ต่อการรับรู้ข่าวสารในช่วงการ
เลือกตั้ง 
2. เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสาร
ในช่วงการเลือกตั้งของกลุ่มที่มี
ประสบการณ์ในการเลือกตั้ง
แตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครมีอายุตั้งแต่ 
20 ปีขึ้นไป มีการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับมัธยมศึกษา เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามประเภทให้
ผู้ตอบกรอกค าตอบเอง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
สถิติบรรยายใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) การทดสอบ
สมมตฐิาน ใช้ค่าสถิติไค-สแควร์ 

 ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมทีม่ีความสัมพันธ์กับการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาและรายได้ 
โดยเพศชายจะเปิดรับข่าวสารมากกว่าเพศหญิง ผู้ที่มีอายุมากจะเปิดรับ
ข่าวสารมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ทั้งข่าวสารโดยทั่วไปและข่าวการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะเปิดรับ
ข่าวสารมากกว่าผู้มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ผู้ที่มีรายได้มากจะ
เปิดรับข่าวสารมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยทั้งข่าวสารโดยทั่วไปและข่าวการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ตัวแปรด้านประสบการณ์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า ผู้ที่ไม่
เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งเปิดรับข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
น้อยกว่าผู้ที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว 
 ส่วนสื่อมวลชนที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในการเผยแพร่ข่าว
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โทรทัศน์ 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับ
พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(Chi-square) เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ค่าสถิติ คราเมอร์ส วี 
(Cramer’s V) และเคนดัล ทอ 
ชี (Kendall Tau C) เพ่ือ
วิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกับพฤติกรรมการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งพบว่า ผู้ที่เปดิรับข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มากจะตัดสินใจได้เร็วกว่าผู้ที่เปิดรับนอ้ย แต่ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารทั้ง
ข่าวโดยทั่วไปและข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มีผลต่อ
เหตุผลในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร โดยผู้
ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ไปเลือกตั้ง เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนเกณฑ์ที่ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งใชต้ัดสนิใจเลือกผู้สมัคร ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของตัว
บุคคลมากทีสุ่ด 

ภคกุล  
ศิริพยัคฆ์ 

2536 การใช้สื่อมวลชนของพรรค
การเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับการ
ใช้ สื่อมวลชนของพรรคการเมือง
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2533 ในด้านนโยบาย 
รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจน
อุปสรรคต่าง ๆ ในการใช้
สื่อมวลชนดังกล่าว 

ศึกษาจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ รวมทั้งการเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งคร้ังนี้
อย่างใกล้ชิด 

 พรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคได้ให้ความส าคัญในการใช้สื่อมวลชนใน
การ เลือกตั้งคร้ังนี้เป็นอย่างมาก โดยถือเป็นนโยบายหลักของการรณรงค์หา
เสียงในแต่ละพรรคซึ่งได้มีการ วางแผนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ได้มีการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการในการใช้สื่อมวลชนมากข้ึนด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้
สื่อมวลชนในการเลือกตั้งคร้ังนี้ก็ยังมีอุปสรรคอยู่พอสมควร เช่น 
ความสามารถในการใช้สื่อมวลชนของแต่ละพรรค ขึ้นอยู่กับ งบประมาณ 
ทีมงาน ความช านาญในการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของ
นักการเมืองกับผู้บริหารสื่อมวลชน รวมทั้งการปิดกั้นหรือการเลือกน าเสนอ
เฉพาะข่าวสารบางข่าวหรือเสนอเฉพาะบางพรรค ยิ่งกว่านั้น ยังพบว่ารัฐบาล
ได้ให้ความส าคัญกับการใช้สื่อมวลชนในการเลือกตั้งเป็นอย่างมากด้วย ดังที่
ได้เปิดให้มีการใช้สื่อโทรทัศน์อันเป็นสื่อที่รัฐบาลควบคุมดูแลอยู่เพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากนี้ สื่อมวลชนก็มีการพัฒนามากข้ึนที่จะเข้าไปเสริมบทบาทในทาง
การเมือง ดังจะเห็นได้จากมีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคในการสื่อสารต่าง 
ๆ ขึ้นอย่างมาก ในการที่จะน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มี
เนื้อหาละเอียดยิ่งขึ้น เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของพรรคการเมือง ผู้ใช้
สื่อ รวมถึงประชาชนผู้บริโภคสื่อ และเพ่ือผลทางธุรกิจของสื่อมวลชนด้วย 

นฤพนธ์  
เศรษฐสุวรรณ 

2533 บทบาทการส ารวจประชามติใน
ฐานะข่าวสารการเมือง : ศึกษา
เฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 

ศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการ
ส ารวจประชามติที่มีผลกระทบ
ต่อระดับการรับรู้ การส ารวจ
ประชามติและพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ในกรณี

การค้นคว้าเอกสาร 
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

 โดยทั่วไป ลักษณะทางประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และความถี่ในการเปิดรับข่าวสารการเมืองมีความสัมพันธ์
กับระดับการรับรู้การส ารวจประชามติของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัย
ทางด้านระดับการศึกษาและความถี่ในการเปิดรับข่าวสารการเมืองของบุคคล 
จะมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการรับรู้การส ารวจประชามติในระดับ
ค่อนข้างสูง กล่าวคือ บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูง หรือมีความถี่ในการเปิดรับ
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ของประชาชน 

ข่าวสารการเมืองสูง มีแนวโน้มที่จะมีระดับการรับรู้การส ารวจประชามติ
สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการรับรู้การส ารวจประชามติ มีความสัมพันธ์
กับการมี ส่วนร่วมทางการเมืองในกรณีการไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งของประชาชนในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ ประชาชนที่มีระดับการ
รับรู้การส ารวจประชามติสูง มีแนวโนม้ที่จะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งสูงขึ้นด้วย 
 โดยสรุป บทบาทการส ารวจประชามติในฐานะที่เป็นข่าวสาร
การเมืองรูปแบบหนึ่งมีส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจ 
และมีความตื่นตัวในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการไปใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้มากข้ึน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ บทบาทประชามติ
ดังกล่าว อาจจะช่วยระดมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุกานดา  
วรพันธุ์พงศ์ 

2537 หนังสือพิมพ์รายวันกับการเสนอ
เนื้อหาทางการเมือง : ศึกษา
เฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2533 

เพ่ือตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
ของหนังสือพิมพ์รายวันกับกลุ่ม
การเมืองในการเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2533 

การวิเคราะห์เนื้อหาตรวจนับ
ความถี่ ปริมาณพ้ืนที่ และ
ทิศทางของเนื้อหาในข่าว ภาพ 
และบทความเกี่ยวกับผูส้มัคร 5 
คน ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทย
รายวัน 7 ชื่อฉบับ ที่วางจ าหน่าย
ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 
14 พ.ย. 2532 - 7 ม.ค. 2533 
การวิเคราะห์เนื้อหาใช้การ
แบ่งกลุ่มหนังสือพิมพ์เป็น 2 
กลุ่ม คือ หนังสือพิมพ์ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองอย่าง
เด่นชัด และหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองอย่าง
เด่นชัด เพ่ือหาค่าไคว์สแควร์ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
และทดสอบสัดส่วนรายคู่ Z-

 หนังสือพิมพ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองอย่างเด่นชดั เสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับ พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง ในความถี่และปริมาณพ้ืนที่มากกว่า
ผู้สมัครที่ตนเกี่ยวข้อง แต่มีทิศทางของเนื้อหาในเชิงลบมากทีสุ่ด ขณะเดียวกัน
ก็มีทิศทางของเนื้อหาในเชิงบวกแก่ผู้สมัครที่ตนเกี่ยวข้องในกรณีของ
หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ แต่ไม่พบความแตกต่างในกรณีของหนังสือพิมพ์
บ้านเมือง 
 หนังสือพิมพ์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองอย่างเด่นชัด เสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับ พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง ในความถี่และปริมาณพ้ืนที่มากกว่า
ผู้สมัครคนอื่น ขณะเดียวกันก็มีทิศทางของเนื้อหาในเชิงบวกมากกว่าเชิงการ
รายงานข่าว ส่วนผู้สมัครคนอื่นมีความแตกต่างในทิศทางของเนื้อหาเชิงการ
รายงานข่าวมากกว่าเชิงลบ แต่ไม่แตกต่างจากเชิงบวก 
 สรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างเสนอเนื้อหาสนับสนุนและ
โจมตีผู้สมัครคนใดคนหนึ่งอย่างเห็นไดช้ัด 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
test โดยทดสอบสมมติฐานอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มะลิวัลย์  
ธนชาตบิรรจง 

2539 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การสื่อสารและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 
2539 ของผู้มีอายุ 18-19 ป ี

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยด้านประชากรกับ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2539 ของผู้มี
อายุ 18-19 ปี  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการสื่อสารกับ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2539 ของผู้มีอายุ 18-19 
ปี  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
ทัศนคติทางการเมือง การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองกับพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2539 ของผู้มี
อายุ 18-19 ปี  
4. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ความส าคัญในการท านาย
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2539 ของผู้มีอายุ 18-19 
ป ี

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
ประกอบด้วยผู้มีอายุ 18-19 ปี 
ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2539 จ านวน 
180 คน และเก็บข้อมูลโดยการ
ใช้แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ 
ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์เชิง
พรรณาโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย ส่วนที่สองเป็นการ
วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบสเตปไวส์ ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS 

 ในบรรดาปัจจัยหรือตัวแปรทุกตัวที่ศึกษานั้น มีเพียงการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการไปหรือไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ของผู้ที่มีอายุ 18-19 ปี ส าหรับตัว
แปรทางด้านเพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ของครอบครัว ระดับการ
สื่อสารระหว่างบุคคลในเร่ืองการเมือง การเปิดรับสื่อมวลชนในเร่ืองการเมือง 
การเปิดรับข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทัศนคติ
ทางการเมือง พบว่าไม่มีความสัมพันธก์ับการไปหรือไม่ไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลย นอกจากนี้ ยังพบว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ของผู้มีอายุ 
18-19 ได้ดีที่สุด 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
ทูลเกล้า  
คงนุ่ม 

2544 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจและปัจจัยประกอบการ
ตัดสินใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 

1. เพ่ือศึกษาให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน 
2. สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ 
ของประชาชนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ. 2543 
3. เพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับจาก
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อ
เฉพาะกิจ ประกอบการตัดสินใจ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2543 
ของประชาชนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 
4. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจ
จากข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับจาก
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อ
เฉพาะกิจ ประกอบการตัดสินใจ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2543 
ของประชาชนผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 
5. เพ่ือศึกษาให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่าง ปัจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้) 
ของประชาชนผู้มีสทิธิ์เลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ.2543 กับพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสาร เพ่ือการใช้

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการท าวิจัย โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มี
สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 
จ านวน 421 คน ในพ้ืนที่ 5 เขต
ของกรุงเทพมหานคร 

 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเร่ืองการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2543 แตกต่างกัน กล่าวคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ศาสนาพุทธ เปิดรับข่าวสารเร่ือง
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 จากสื่อมวลชน 
ประเภทวิทยุโทรทัศน์มากที่สุด การเปิดรับสื่อเฉพาะกิจคือ ป้ายโฆษณา 
อาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดรับมากที่สุด และ สื่อบุคคลได้แก่ การคุยกับ
คนในครอบครัว ผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีการพูดคุยหรือเปิดรับ
มากที่สุด และศาสนาทีน่ับถือคือ นับถือศาสนาอิสลาม 
 ปัจจัยทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จะมีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจ เร่ืองการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 
2543 แตกต่างกัน กล่าวคือ ระดับการศึกษาผู้ที่จบสงูกว่าปริญญาตรี มีอาชีพ 
ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ มีระดับรายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน มีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองการเลือกตั้งผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 โดยเฉลี่ยแล้วการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
ประโยชน์และความพึงพอใจ 
ประกอบการตัดสินใจการ
เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ. 2543 

เกรียงไกร  
ตระกูล
ก าเหนิด
เหมาะ 

2544 โพลกับการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี
การเลือกตั้งวันที่ 23 กรกฎาคม 
2543 

1. ศึกษาถึงการเปิดรับโพลและ
น าการรายงานผลของโพลมาใช้
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
2. ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการน าการ
รายงานผลของโพลมาใช้ในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามี
จ านวน 400 คน รวบรวมข้อมูล
โดยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน การวิเคราะห์การ
จ าแนกพหุ และการวิเคราะห์สัม
ประสิทธิสหสัมพันธ์ ทั้งนี้ก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ 
0.05 

 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในทางลบต่อโพล และโพลไม่มีผลต่อการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า การเปิดรับโพลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อโพลการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ทัศนคติต่อโพลไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วน
ปัจจัยส่วนบุคคลไมม่ีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อโพลและพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

มณธิรา  
โสภณ 

2544 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะ
กรณีพ้ืนที่เขตบางซื่อ 

เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่มี
ผลต่อทัศนคตดิังกล่าว 

กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในเขตบางซื่อ 
มีจ านวนตัวอย่าง 399 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรม SPSS for Windows 
ใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
และ ค่า One-Way ANOVA 
โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 ประชาชนในเขตบางซื่อมีทัศนคตติ่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง ปจัจัยที่มีผลท าให้ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ คืออาชีพ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
กรุงเทพมหานคร และความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ส่วนปัจจัยที่ไมม่ี
ผลท าให้ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ 
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2547 ความต้องการของประชาชนที่มี
ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี 2547 
ศึกษาเฉพาะกรณี: เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการของ
ประชาชนกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสาร
และระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มตี่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2547 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น ามา
ศึกษา จ านวน 100 คน สุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยทฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม
จ านวน 100 ชุด แบบสอบถาม
ปลายปิด สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ การหาค่าร้อยละ 

 กลุ่มตัวอย่างในเขตลาดพร้าว เป็น เพศชาย 43 คน เพศหญิง 57 
คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่มีสถานะภาพสมรส มีอาชีพรับราชการ และส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001 - 
10,000 บาท 
 ประชาชนในเขตลาดพร้าวส่วนใหญ่ทราบจ านวนผูส้มัครเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547 ทราบเร่ืองกฎหมายใหม่การเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามบางคร้ัง ทราบและเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้สมคัรเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง เกี่ยวกับเหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลือกเพราะมีผลงานเปน็ที่ปรากฏ ทราบ
ข่าวสารการลงคะแนนเลือกตั้งจากสื่อโทรทัศน์ 

นรินธร  
นามนอก  
และคณะ 

2547 ความต้องการคุณลักษณะของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานครของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร ศึกษา
เฉพาะกรณี : การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีพุทธศักราช 2547 

1. เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่
ประชาชนต้องการ 
2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนในการตัดสินใจ
เลือกผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มตี่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางปัญหา
และอุปสรรคในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปี
ขึ้นไปในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ชุด ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบ
เจาะจง การเก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามทีส่ร้างขึ้น และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
และ F-test ทั้งนี้ โดยมีปัจจัย
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในเขตดนิแดง เปน็เพศชาย 200 คน เป็นเพศ
หญิง 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 18-25 ปี ขึ้นไป มีอาชีพเป็นนักศึกษา 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 บาท ขึ้นไป กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานครทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุดเพราะสื่อโทรทัศน์เข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างได้ง่าย และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดับดี และกลุ่มตัวอย่าง
พอใจกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างในเขตดินแดงคิดว่าปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ การรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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2547 คุณลักษณะผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครตามความ
ต้องการของประชาชนในเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
พุทธศักราช 2547 

เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นและ
ความต้องการผู้ว่าที่จะมาแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ 

กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มี
สิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปี 
ขึ้นไปในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ชุด ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจงโดยใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test โดยมี
ปัจจัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

 กลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการศึกษาในเขตจตุจักร แบ่งเป็น เพศชาย 
190 คนเพศหญิง 210 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี รายได้ ต่ ากว่า 
10,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับสื่อจากการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางโทรทัศน์มากที่สุด  
 คุณลักษณะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการคือ จะต้องเป็นผู้ที่มี ความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ มีประสบการณ์
ในการท างานมีนโยบายการบริหารงานที่ดี มีความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน 
มีความรับผิดชอบ  
 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเลือก นายอภิรักษ์ โกษะโยธินเป็น
อันดับ 1 เพราะมีประสบการณ์ในการท างาน มีจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.8 เลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธินเป็นอันดับ 2 เพราะมีนโยบายในการ
บริหารงานที่ดี มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 เลือกนางปวีณา หงสกุล
เป็นอันดับ 3 เพราะมีความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน มีจ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.8 เลือกนายพิจิตต รัตตกุลเป็นอันดับ 4 เพราะมีความ
รับผิดชอบ มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 เลือกนายพิจิตต รัตตกุล 
เป็นอันดับ 5 เพราะมีความรับผิดชอบ มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8  
 ผลการทดสอบสมติฐานพบว่ากลุม่ตัวอย่างในเขตจตุจักร ปัจจัยที่มี
ผลต่อความคิดเห็นและความ ต้องการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ อาชีพ และระดับการศึกษา ระดับความต้องการ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง 

พิศุทธิ์  
จ าเริญรวย 

2553 ยุทธศาสตร์การสื่อสารทาง
การเมืองของ นายชูวิทย์ กมล
วิศิษฎ์ : ศึกษากรณีการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2551 

1. เพ่ือศึกษาบริบททางการเมือง 
สังคมและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2551 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบ เนื้อหา 
และวิธีการในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของ นายชูวิทย์ กมล
วิศิษฎ ์

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชงิ
คุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้านการสื่อสาร
การเมือง โดยใช้แนวคิดด้าน
การตลาดทางการเมือง 
(Political Marketing) ของ 
Bruce I Newman แนวคิดด้าน
การสื่อสารทางการเมือง 
(Political Communication) 

 ภายใต้วิกฤติขัดแย้งทางการเมืองในขณะนั้น ได้ก่อให้เกิดข้อจ ากัด
อย่างมากในการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครทุกคน และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 
ได้สื่อสารการเมืองโดยการใช้ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการเมือง (Political 
Marketing) โดยเฉพาะการตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) และ
การตลาดแบบผลักดนั (Push marketing) อย่างเต็มที่และหลากหลาย ผ่าน
สื่อต่าง ๆ เช่น เอกสารแนะน าตัว และนโยบาย ป้ายหาเสียง โปสเตอร์ 
Billboard ฯลฯ เพ่ือสื่อสารการเมืองกับผู้ลงคะแนนโดยการวางต าแหน่ง
ทางการเมือง (Positioning) ในฐานะ “ผู้ตรวจสอบ” เน้นภาพลักษณ์และ
บุคลิกลักษณะส่วนตัวที่ดุดัน กล้าตรวจสอบ และชัดเจน ในการสร้างและ



446 
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3. เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของ
ประชาชนที่มตี่อการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งของ นายชูวิทย์ 
กมลวิศิษฎ ์

ของ Brian McNair และแนวคิด
เกี่ยวกับทฤษฎีการก าหนดวาระ
ข่าวสาร (Agenda-Setting) เป็น
กรอบในการศึกษา โดยการใช้
เคร่ืองมือการวิจัยคือการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
และการสัมภาษณ์เจาะลึก 
รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากสื่อต่าง 
ๆ เช่น บทสัมภาษณ์จากสื่อที่
หลากหลาย 

ก าหนดวาระสื่อ (Agenda - Setting) เพ่ือชี้ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจาก
โครงการและการบริหารงานของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งเป็นผู้สมัครใน
ฐานะอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการแถลงข่าวผ่านสื่อสารมวลชน 
อย่างต่อเนื่อง 
 ผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครแสดงให้เห็นว่าผู้เลือกตั้งตัดสนิใจเลือกลงคะแนนโดย
พิจารณาจากภาพลักษณ์ และคุณสมบัติส่วนตัวของผูส้มัครเป็นส าคัญ โดยสือ่
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือ
หนังสือพิมพ์ รองลงมาคือโปสเตอร์ ป้ายต่าง ๆ ข่าวและรายการโทรทัศน์ 
ทั้งนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่นายชวูิทย์ กมลวิศิษฎ์ ไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครนั้นมีสาเหตุจากขาดคุณสมบัติด้านผลงานและ
นโยบายที่เปน็รูปธรรม และภาพลักษณ์ส่วนตัว ที่ไม่เหนือกว่าผู้สมัครท่านอื่น
อย่างเด่นชัด 
 ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยโดยการอ้างอิงจาก แบบจ าลองการ
สื่อสารการเมืองของ Brian McNair และดร. นันทนา นันทวโรภาส ใน
ประเด็นองค์กรทางการเมืองในฐานะผู้ส่งสาร (Sender) ที่จะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แปรเปลี่ยนเป็นคะแนนที่ท าให้มีโอกาสสูงในการชนะการ
เลือกตั้งนั้น จ าเป็นต้องมสี่วนผสมของปัจจัย 3 ตัว ในการสื่อสารการเมือง
ดังนี ้
 1. ต าแหน่งทางการเมืองของผู้สมัคร (Positioning) ซึ่งเป็น
ภาพลักษณ์ที่ก าหนดไว้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เลือกตั้ง 
 2. พรรคการเมือง (Party) ซึ่งหากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมีพรรค
การเมืองสนับสนุนอยู่ทัง้โดยเปดิเผย หรือโดยปิดลับก็จะมีฐานคะแนนต้นทนุ
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 3. บริบทและกระแสทางการเมือง (Perception) ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก (External Environment) ที่ไม่อาจคาดเดาได้โดยง่ายคือ บริบท
การเมืองในภาพใหญ่ รวมทั้งเศรษฐกิจ และ สังคมในขณะนั้น ซึ่งอาจเป็น
กระแสทางการเมือง อันน าไปสู่ทัศคติของประชาชนต่อปรากฏการณ์นั้น ๆ 
และอาจก่อตัวเป็นกระแสที่แรงมากจนแปรเปลี่ยนเป็นคะแนน และสามารถชี้
ผลแพ้ชนะให้นักการเมืองได้ 
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ปรีชาพัฒน  
ภูมิภาค 

2556 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556 

เพ่ือศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ 
ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามการ
หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร การรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งทางหนงัสือพิมพ์ที่
จ าหน่ายรายวันในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการเสนอ
ภาพลักษณ์ นโยบายการ
บริหารงาน ผู้ให้การสนับสนุน 
วิธีการหาเสียง สาระและความ
เข้มข้นในการลงข่าวหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครที่มีความโดด
เด่นหรือผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งที่มี
โอกาสได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้ง รวมทั้งศึกษาถึงผลการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครที่มีความโดดเด่นดังกล่าว 
และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative 
research) ด้วยการ
ตีความหมาย หรือแปลความ
จากเอกสารหลักฐาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ปรากฏอยู่
ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
ประเภทรายวัน ที่จัดพิมพ์และ
จ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติ
ชน และผู้จัดการรายวัน ที่ลง
ข่าวเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครที่มีความโดด
เด่นจ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้สมัคร
หมายเลข 9 พล.ต.อ.พงศพัศ 
พงษ์เจริญ สังกัดพรรคเพ่ือไทย 
ผู้สมัครหมายเลข 10 นายโฆสิต 
สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ ผู้สมัคร
หมายเลข 11 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ 
เตมียเวส ผู้สมัครอิสระ ผู้สมัคร
หมายเลข 16 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 
และผู้สมัครหมายเลข 17 นาย
สุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ 
โดยท าการวิจัยในช่วงเวลาตัง้แต่
ก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลา 
18.00 น. ของก่อนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวัน คือ ตั้งแต่วันที่ 10 
มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่ 

 ในระยะแรกก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้งมีว่าที่ผู้สมัครบางคนหาเสียง
ตามนโยบายประชานิยมโดยที่มิได้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
และต่อมามีการใช้โพลของส านัก หรือสถาบันการศึกษา เป็นเคร่ืองมือชี้น า
การตัดสินใจของประชาชนอย่างเปิดเผย และต่อเนื่อง ท าให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องมีประกาศห้ามผู้สมัคร หรือผู้ใดมิให้กระท าดังกล่าว ส าหรับ
การลงข่าวการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้เสมัครที่มีความโดดเด่นใน
หนังสือพิมพ์ ในช่วงเวลาก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง (วันที่ 10-20 มกราคม 
พ.ศ. 2556) มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้สมัครแต่ละคน พบว่า 
ภาพลักษณ์ของ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่แสดงออกต่อสาธารณชนใน
การเป็นผู้มีความกระตือรือร้น และเป็นนักประสานงานมีความโดดเด่นกว่า
ผู้สมัครคนอื่น ๆ ในช่วงเวลารณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 
2556 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556) มีการน าเสนอนโยบายการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในอนาคต พบว่า ผู้สมัครส่วนใหญ่มุ่งเน้นสนบัสนนุนโยบาย
กระจายบริการสาธารณะของ กรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และเมื่อพิจารณาถึงผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครแต่ละ
คน พบว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง 
กลุ่มการเมือง และผู้มีชื่อเสียงทั้งในวงการเมืองระดับประเทศ และนอกวง
การเมืองมากกว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และผู้สมัครคนอื่น ๆ ส่วนในเร่ือง
ของวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ผู้สมัครแต่ละคนใช้กลยุทธ์ในการหาเสียง
เพ่ือจูงใจ และโน้มน้าวจิตใจของประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีการที่
แตกต่างไป มีการเสนอนโยบาย และการเสนอวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหา
วิกฤตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร มีการพาดหัวข่าวหน้า 1 มีการลงข่าวเป็น
หัวข้อข่าวและคอลัมน์ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ มีการใช้สื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นเคร่ืองมือในการสร้างคะแนนนิยม 
โดยมีพรรคการเมือง และผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครท าหน้าที่เปน็ผู้วาง
ยุทธศาสตร์การหาเสียง และในช่วงโค้งสุดท้าย การลงข่าวหนังสือพิมพ์ ให้
ความส าคัญกับผูส้มัครเพียง 2 คน คือ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ กับ ม.ร.
ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และทีมงานหาเสียงของผู้สมัครทั้งสองฝ่ายได้อาศัยสื่อ
หนังสือพิมพ์ลงข่าวโจมตี และตอบโตก้ันไปมา มีการกล่าวหา พูดจาพาดพิง
กันในลักษณะสงครามตัวแทนระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
2 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเวลา 
52 วัน 

และสุดท้ายผลการเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา 
ปรากฏว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ด้วยคะแนน
เสียง 1,256,349 คะแนน และพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญได้รับคะแนนเสียง 
1,077,899 คะแนน ดังนั้น ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครต่ออีกสมัยหนึ่ง ในขณะที่ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์
เจริญ ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรกได้คะแนน
เสียงเลือกตั้งเกินกว่า 1 ล้านคะแนน และจากผลการเลือกตั้งดังกล่าว แสดง
ให้เห็นว่า นอกจากผู้สมัคร และผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครจะทุ่มเทสรรพก าลัง
ทุกด้านในการรณรงค์หาเสียงเพ่ือให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแล้ว ยังมี
เคร่ืองมือส าคัญที่ขาดไม่ได้ และเป็นปัจจัย หรือองค์ประกอบส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อการคะแนนนิยม และคะแนนเสียงของผู้สมัครที่หวังจะได้รับชัย
ชนะในการเลือกตั้ง คือ การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์
หาเสียงนั่นเอง 

จันทร์พร 
พนัสเจริญ 

2556 นโยบายข่าวและการน าเสนอ
ข่าวและบทความช่วงการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556: 
กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

1. เพ่ือศึกษานโยบายการ
น าเสนอข่าวและบทความ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
2. เพ่ือศึกษาข่าวและบทความ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่
น าเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาการน าเสนอเนื้อหา
ของข่าวและบทความที่ถูก
น าเสนอจริงบนหน้าหนังสือพิมพ์ 

ศึกษาจากข่าวและบทความใน
หนังสือพิมพ์ และสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย
การน าเสนอข่าวและบทความ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ หัวหน้า
โต๊ะข่าวการเมือง 

 ด้านนโยบายการน าเสนอเนื้อหา พบว่านโยบายในการท างานช่วง
การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือ ใช้นโยบายเดียวกนักับนโยบายข่าวทั่วไป
เป็นการใช้ธรรมชาติของหนังสือพิมพ์เป็นตัวตัง้ ไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์ฉบับใดก็
มีหลักการเหมือนกัน คือ น าเสนอข้อมูลทุกแง่มุมทีสุ่ด โดยยึดความต้องการ
ของผู้อ่านเป็นที่ตั้ง ซึ่งก็คือการรายงานความเคลื่อนไหวของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทุกคน จากนั้นจึงน านโยบายมาคิดหารูปแบบวิธีการน าเสนอเนื้อหา
เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้อย่างดีที่สุด จึงออกมาใน
รูปแบบของคอลัมน์ต่าง ๆ ในหน้า กทม. ที่มีการจัดตั้งคล้ายกับเปน็หน้า
เฉพาะกิจและปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา 
 จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้การเสนอข่าวการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 มีการน าเสนอข่าวใน 2 ส่วนคือ ข่าว
หน้าหนึ่งและข่าวหน้า กทม. ข่าวหน้าหนึ่งในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่า มักจะ
ปรากฎอยู่ในส่วนของข่าวการเมือง ซึ่งข่าวการเลือกตั้งนี้ถ้าจะได้มาอยู่รวมกับ
ข่าวการเมืองจะต้องมีองค์ประกอบด้านความมชีื่อเสียงหรือความเด่นและด้าน
ความขัดแย้ง ขณะที่ข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าที่ปรากฏในหน้าข่าว กทม. มักจะมี
องค์ประกอบข่าวด้านผลกระทบ เพราะข่าวที่น าเสนอส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง
กับนโยบายของผู้สมัคร 
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 ขณะที่บทความที่เกี่ยวข้องในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นกัน บทความในหน้าการเมือง
และบทความในหน้าข่าว กทม. บทความในหน้าการเมืองที่เกี่ยวข้อง จะเป็น
บทความประจ าหนังสือพิมพ์ที่มีการน าเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับประเด็นที่
น่าสนใจในสังคม โดยในช่วงการเลือกตั้งบทความประจ าเหล่านี้มักจะ
วิเคราะห์สถานการณ์ ความเป็นไปทางการเมืองของการเลือกตั้ง บทความที่
น าเสนอได้แก่ บทบรรณาธิการ สถานการณ์ร้อน คมคิดคนเขียนและจันทร์
สนุกศุกร์สนาน ขณะที่หน้าข่าว กทม. มีการเปิดคอลัมน์ใหม่จ านวน 5 
คอลัมน์ได้แก่ สกู๊ปพิเศษศึกเสาชิงช้า เกาะติดเลือกตั้ง พลิกปูมเลือกตั้งผู้ว่า 
วิสัยทัศน์ และวันนี้ใครหาเสียงที่ไหน 
 ด้านภาพข่าวที่เกี่ยวกับการหาเสียงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ภาพข่าวการเลือกตั้งบนหน้าหนึ่ง
และภาพข่าวในหน้าข่าว กทม. ภาพข่าวการเลือกตั้งบนหน้าหนึ่ง มักจะ
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการหาเสียงของ 2 พรรคการเมืองใหญ่ คือ พรรคเพ่ือ
ไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ภาพข่าวผู้สมัครคนอื่น ๆ จะปรากฏใน
หน้าข่าว กทม. สาเหตุมาจากการน าเสนอข่าวการเลือกตั้งโดยใช้เกณฑ์ด้าน
ความเด่นและความขัดแย้ง ภาพของผู้สมัครคนอื่น ๆ จึงไม่ค่อยปรากฎบน
หน้าหนึ่ง 

 1.2 พฤติกรรมการหาเสียงของผู้สมัคร ในข้อนี้รวมไปถึงพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครเหล่านั้นด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้รวมตั้งแต่การใช้สื่อ กลยุทธ์การหาเสียง นโยบายหาเสียง การสร้างภาพลักษณ์ 
พิทยา  
เศรษฐพิทยา
กุล 

2530 กระบวนการและพฤติกรรมการ
เลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

มีวัตุประสงค์ที่จะวิเคราะห์จาก
เอกสารและเหตุการณ์ว่า
เทียบเคียงได้กับการตลาด
อย่างไรบ้าง และกลยุทธ์ในการ
หาเสียงต่าง ๆ ให้ผลต่อผู้ใช้ได้
อย่างไร นอกจากนี้ ยังต้องการ
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่าง ฐานะทางสังคมของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งกับพฤติกรรมการ
รับรู้ข่าวสารทางการเมือง จาก
สื่อมวลชนต่าง ๆ (Mass Media) 

แบ่งการวิจัยออกเป็นสองภาค 
โดยในภาค 1 จะท าการวิจัย
เอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกตั้ง และ ใน
ภาค 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมในการ
เลือกตั้งซึ่งท าโดยการเก็บข้อมูล 
ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน พศ. 2528 จ านวน
ทั้งสิ้น 264 คน แล้วน าผลที่ได้
นั้นไปจัดท าตารางไขว้ เพ่ือ

 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 ผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายท่าน ได้พัฒนาการหาเสียงอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น าเอากลยุทธ์และเคร่ืองมือทางการตลาด ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างการยอมรับ มาใช้หลายอย่างด้วยกัน เช่น การวิจัย
ตลาดเพ่ือทราบถึงแนวทางความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การโฆษณาทาง
วิทยุโทรทัศน์ และการหาเสียงแบบ “เคาะประตู” เป็นต้น 
 แนวทางการหาเสียงนี้ ส่งผลให้ผู้สมคัรรับเลือกตั้ง สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างได้ผล และผลคะแนนที่ผู้สมัครได้รับก็ยืนยันว่า วิธีการ
เหล่านี้มีผลต่อผลการเลือกตั้งด้วย 
 ฐานะทางสงัคมของบุคคลบางประการ ได้แก่ ระดับการศึกษา 
และอายุ มีความสัมพันธ์กับ การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง จากสื่อโฆษณาที่มี
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
ทดสอบความสัมพันธ์จากค่าทาง
สถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ระบบ SPSSX 

อิทธิพลต่างกัน โดยพบว่า บุคคลที่มีการศึกษาสูง และบุคคลที่มีอายุ 20-40 ปี 
ส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที่จะรับรู้จากสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่ า ส่วนบุคคลทีม่ี
การศึกษาต่ าและบุคคลที่มีอายุตัง้แต่ 40 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที่จะรับรู้
จากสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลสูง 
 ส าหรับฐานะทางสงัคมของบุคคลที่เกี่ยวกับ เพศ และอาชีพ นั้น
พบว่า บุคคลที่มีความแตกต่างกันในดา้นเพศและอาชีพนั้นจะไม่มีความ
แตกต่างในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่างกันเลย 

ภคกุล  
ศิริพยัคฆ์ 

2536 การใช้สื่อมวลชนของพรรค
การเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับการ
ใช้ สื่อมวลชนของพรรคการเมือง
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2533 ในด้านนโยบาย 
รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจน
อุปสรรคต่าง ๆ ในการใช้
สื่อมวลชนดังกล่าว 

ศึกษาจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ รวมทั้งการเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งคร้ังนี้
อย่างใกล้ชิด 

 พรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคได้ให้ความส าคัญในการใช้สื่อมวลชนใน
การ เลือกตั้งคร้ังนี้เป็นอย่างมาก โดยถือเป็นนโยบายหลักของการรณรงค์หา
เสียงในแต่ละพรรคซึ่งได้มีการ วางแผนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ได้มีการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการในการใช้สื่อมวลชนมากข้ึนด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้
สื่อมวลชนในการเลือกตั้งคร้ังนี้ก็ยังมีอุปสรรคอยู่พอสมควร เช่น 
ความสามารถในการใช้สื่อมวลชนของแต่ละพรรค ขึ้นอยู่กับ งบประมาณ 
ทีมงาน ความช านาญในการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของ
นักการเมืองกับผู้บริหารสื่อมวลชน รวมทั้งการปิดกั้นหรือการเลือกน าเสนอ
เฉพาะข่าวสารบางข่าวหรือเสนอเฉพาะบางพรรค ยิ่งกว่านั้น ยังพบว่ารัฐบาล
ได้ให้ความส าคัญกับการใช้สื่อมวลชนในการเลือกตั้งเป็นอย่างมากด้วย ดังที่
ได้เปิดให้มีการใช้สื่อโทรทัศน์อันเป็นสือ่ที่รัฐบาลควบคุมดูแลอยู่เพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากนี้ สื่อมวลชนก็มีการพัฒนามากข้ึนที่จะเข้าไปเสริมบทบาทในทาง
การเมือง ดังจะเห็นได้จากมีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคในการสื่อสารต่าง 
ๆ ขึ้นอย่างมาก ในการที่จะน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มี
เนื้อหาละเอียดยิ่งขึ้น เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของพรรคการเมือง ผู้ใช้
สื่อ รวมถึงประชาชนผู้บริโภคสื่อ และเพ่ือผลทางธุรกิจของสื่อมวลชนด้วย 

สุภาเพ็ญ  
วงษ์รัตนโต 

2539 ยุทธวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดย
ใช้ประเด็นนโยบาย ศึกษากรณี : 
ดร.พิจิตต รัตตกุล ในการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร 
ปี 2539 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการส ารวจ
ปัญหาของ กทม. ปัญหาของ
ประชาชน และศึกษาข้อมูลต่าง 
ๆ ที่จะน าไปสร้างประเด็นหา
เสียง 
2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจหยิบ
ยกประเด็นเนื้อหา (content) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้า
และวิจัยด้านเอกสาร และการ
สัมภาษณ์บุคคล 

 จากการศึกษาพบว่าการหาเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา ดร.พิจิตต รัตตกุล ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2539 ได้ก้าวมาถึงขั้นที่น าบทบาทของประเด็นโยบาย (issue/policy 
oriented) ทั้งด้านนโบายหาเสียงทุก ๆ เร่ือง และการตระเตรียมนโยบาย
ด้านบุคคลิกภาพของผู้สมัคร เช่น การแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการท างาน 
เอาจริงเอาจัง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ได้ผ่านการกลั่นกรอง วางแผนอย่างแยบยล
แบบมืออาชีพมาเป็นระยะเวลานานหลายปีมาใช้เป็นจุดส าคัญ ในการโน้ม
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
ของการหาเสียง เพ่ือน าไป
ก าหนดใช้เป็นนโยบาย มากกว่า
จะศึกษาวิธีของการหาเสียง 
3. เพ่ือศึกษาการวางแผน 
ยุทธวิธี ในการน าเสนอนโยบาย
ต่อประชาชน 
4. เพ่ือศึกษาบทบาทของ
นโยบายในการโน้มนา้วให้คนมา
ลงคะแนนเสียงให้กับตัวเอง 

น้าวผู้มีสทิธิออกเสียงให้มาสนใจในตัวผู้สมัครก่อนสิ่งอื่น ซึ่งเป็นจุดภายนอก 
มองเห็นได้ง่าย โดยที่ผู้มีสทิธิไม่ทันรู้ตวัในยุทธวิธีที่ลึกซึ้งนี้ พร้อมกันนี้คณะผู้
เตรียมงานของผู้สมัคร ซึ่งเป็นกลุม่นักวิชาการ นักธุรกิจที่มีฝีมือและความรู้สูง 
ได้วางแผนใช้ประเด็นนโยบายให้เป็นหลัก ในการชี้ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงให้มี
ความคิดปฏิรูปกรุงเทพมหานครตามแนวทางของคณะผู้วางแผนรณรงค์หา
เสียงของ ดร.พิจิตต รัตตกุล อีกด้วย 

อภิชาติ  
หาล าเจียก 

2543 กลยุทธ์การหาเสียงของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี 2543 : 
ศึกษานโยบายของผูส้มัคร นาย
สมัคร สุนทรเวช 

1. เพ่ือศึกษาแนวความคิดของ
นายสมัคร สุนทรเวช ในการ
แก้ไขปัญหาของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไป
ก าหนดใช้เป็นนโยบายหาเสียง 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการ
รณรงค์หาเสียง และรูปแบบการ
น าเสนอนโยบายต่อประชาชน 
3. เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพและ
บทบาทในการหาเสียงของนาย
สมัคร สุนทรเวช 

การค้นคว้าวิจัยจากเอกสาร และ
การสัมภาษณ์ 

 กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้ง ก็คือ บทบาท วิธีการหรือยุทธวิธีที่
ผู้สมัครใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง เพ่ือที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงได้ทราบถึงแบบ
แผนทั่วไปที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรณรงค์หาเสียง โดยคาดหวังที่จะได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนจนสามารถชนะการเลือกตั้ง 
 จากผลการศึกษาคร้ังนี้สรุปได้ว่าการประสบความส าเร็จในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของ นายสมัคร สุนทรเวช เกิดขึ้นได้จาก
การใช้กลยุทธ์การหาเสียงที่ผสมผสานระหว่างการน าเสนอนโยบายที่เป็น
รูปธรรม กับการใช้บุคลิกภาพ และคุณสมบัติเป็นองคป์ระกอบส าคัญ 

บรรลือศักดิ์  
แสงสว่าง 

2544 กระบวนการสร้างภาพทาง
การเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
: ศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2543 

มุ่งศึกษากระบวนการสร้างภาพ
ของบุคคลทางการเมือง ของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 

การวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณ์ 

 ในการรณรงค์หาเสียงรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 คนส าคัญ ๆ ที่ได้รับการศึกษานั้น 
นอกจากมีการน าเสนอเนื้อหาทางด้านนโยบายในการบริหารกรุงเทพมหานคร
แล้ว ยังน าเอาวิธีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการรณรงค์หา
เสียงรับเลือกตั้ง เพ่ือปรุงแต่งภาพของตนแล้วฉายไปสู่ผู้เลือกตั้ง เพ่ือให้ผู้
เลือกตั้งเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้สมัคร อันมีลักษณะของการสร้างภาพของสินค้า
ในเชิงพาณิชย์ 

ศรีจันทร์  
เสริมเลิศ
อารีย์ 

2544 การโฆษณาหาเสียงของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี

เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ในการ
โฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ข่าวสดและบทความใน
หนังสือพิมพ์รายวัน จ านวน 5 

 ผู้สมัครแต่ละคนมีรูปแบบและเนื้อหาสาระของการโฆษณาหาเสียง
ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละคนแทรกอยู่ ในภาพรวมของการโฆษณาหา
เสียง และความแตกต่างในด้านเพศของผู้สมัครไม่มีผลต่อการเลือกใช้รูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
การเลือกตั้งวันที่ 23 กรกฎาคม 
2543 

กรุงเทพมหานคร และศึกษาว่า
ปัจจัยทางด้านเพศและการสังกัด
พรรคการเมืองมีผลต่อการ
โฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไร 

ชื่อ รวม 1,368 รายเร่ือง ในช่วง
เวลา 6 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ
และค่า Chi-square 

การหาเสียง เนื่องจากผู้สมัครแต่ละคนจะเลือกใช้รูปแบบการโฆษณาหาเสียง
แต่ละประเภท มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาในการหาเสียง
ของตน ในขณะที่การสังกัดพรรคการเมืองมีผลเล็กน้อยต่อการน าเสนอ
ข่าวสารการเลือกตั้งของผู้สมัคร โดยที่ผู้สมัครแต่ละคนจะน าเอาภารกิจหน้าที่
และปัญหาของกรุงเทพมหานครมาก าหนดเป็นกรอบในการโฆษณาหาเสียง 
โดยน าเอาแนวทางการท างานของตนหรือนโยบายของพรรคที่สังกัดมา
ประยุกต์ร่วมกันเป็นนโยบายในการหาเสียงของตน 

ชมพูนุท  
สุขศรีมั่งมี 

2546 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของ
นายสมัคร สุนทรเวช กับ นาง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ปี พ.ศ. 
2543 

เพ่ือศึกษาถึงการน ากลยุทธ์ทาง
การตลาดมาใช้ในการรณรงค์หา
เลียงเลือกตั้งของผู้สมัคร โดยได้
น าแนวคิดเร่ืองการตลาดทาง
การเมืองมาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ
อธิบายถึงการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครทั้งสองท่าน 
และศึกษาถึงการน าเสนอ
ข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครในช่วง
การรณรงค์หาเลียงเลือกตั้งจาก
หนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ คือ มติชน 
ไทยรัฐ เดลินิวส์ และประชาชาติ
ธุรกิจ และศึกษาถึงการให้
ค าอธิบายของผลการเลือกตั้ง
หรือการให้ความหมายของผล
การเลือกตั้ง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ การค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลโดยการวิจัย
เอกสาร 

 ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนั้น ได้มีการน าเอากล
ยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ โดยมีการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบผู้สมัคร
เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และผู้เลือกตั้งเปรียบเหมือนกับผู้บริโภค และมีการ
ใช้เทคนิคทางการตลาดต่าง ๆ ได้แก่ การส ารวจตลาด การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้เป็นตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าทั้งโดยทางตรงและ
โดยทางอ้อม วิธีการหาเสียงของผู้สมัครโดยมีการน าสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการหา
เสียง รวมถึงสื่อรูปแบบใหม่ที่ผู้สมัครได้น ามาใช้ รวมทั้งมีการน าโพลมาใช้เปน็
เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับกลยุทธ์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
และการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครจากหนังสือพิมพ์ พบว่าหนังสือพิมพ์
มติชนมีการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครมากที่สุด รองลงมาคือเดลนิิวส์ 
ไทยรัฐ และประชาชาติธุรกิจ ส่วนการให้ค าอธิบายของผลการเลือกตั้ง พบว่า
มีการให้ความหมายใน 2 แนว คือ เหตุที่ประชาชนเลือกนายสมัครเป็นเพราะ
ปัจจัยภายในคือตัวนายสมัครเอง และอีกเหตุเป็นเพราะปัจจัยภายนอกตัว
นายสมัครคือ ที่เลือกนายสมัครเพราะไม่ต้องการให้ผู้สมัครท่านอื่นได้รับการ
เลือกตั้ง 

กลุ่ม
กรณีศึกษา 
กลุ่มที่ 2 

2547 พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ศึกษากรณีการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2547 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของพรรค
การเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในด้าน 
1.1 การให้การสนับสนุนของ
พรรคการเมืองที่มีต่อผู้สมัคร 

การศึกษาจากเอกสารและการ
วิจัยเชิงส ารวจ 

 ประเด็นที่ 1 บทบาทของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของกรุงเทพมหานครในด้านการให้การสนับสนุน
ของพรรคการเมืองที่มีต่อผู้สมัครรับเลอืกตั้งในการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และวิธีการด าเนินการเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครควรสังกัดพรรคการเมือง แต่เมื่อพิจารณาจากผู้สมัครรับ
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1.2 วิธีการด าเนินการเพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกตั้ง 
2. เพ่ือศึกษาเหตุผลการให้การ
สนับสนุนผู้สมัคร 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของ
พรรคการเมืองในการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2547 

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบว่ามีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งในนามพรรคการเมืองจากผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้นจ านวน 22 คน ท า
ให้อาจ มองได้ว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน้อยมาก แต่กลับมีการสนับสนนุผู้สมคัร
ในนามอิสระแบบไม่เปิดเผย ข้อคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกประการหนึ่ง
เห็นว่าควรมีการจัดหาสถานที่เปิดอภิปรายและสนับสนนุวัสดุอุปกรณ์การหา
เสียงของพรรคการเมืองให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งนับเป็นรูปแบบที่น่าจะ
ได้ผลดี ส่วนการให้ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งนั้น 
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าสังกัดพรรคการ เมืองหรือไม่สังกัด
พรรคการเมือง ไม่ได้ให้ความส าคัญในการเข้าไปมีบทบาทมากนัก เป็นเพียง
การประชาสัมพันธ์ในลักษณะหาเสียงแก่ผู้สมัครเพียงอย่างเดียว ทั้งที่รัฐบาล
ได้ให้การสนับสนุนพรรคการ เมืองในการจัดท าโครงการและแผนงานตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ท าให้
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ต้องติดตามรับทราบรับฟังข่าวสารข้อมูลของสื่อต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกตั้งได้อย่างมากทีเดียว และจากการวิเคราะห์ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเห็นว่าการแถลงนโยบาย การรณรงค์หาเสียง การแจ้งข่าวสารของ
ผู้สมัครผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ เป็นแหล่งให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สดุ 
 ประเด็นที่ 2 เหตุผลการให้การสนับสนุนผู้สมคัรรับเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
 พบว่าพรรคการเมืองจะพิจารณาจากการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง คุณสมบัติผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองส่วนใหญ่ที่ไม่ส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีปัจจัยหนึ่งทีม่องวา่รัฐบาลมีความไม่โปร่งใสและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ท าให้เกิดความมั่นใจว่าจะให้
ความยุติธรรมแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ และจากการศึกษาพบว่า การ
สนับสนุนของพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม มีส่วนในการชี้น าการ
ตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มสีิทธิเลือกตั้งมีความเห็นตรงกัน 
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 ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของ
พรรคการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีสิทธิเลือกตัง้มองว่าพรรคการเมืองเข้ามามีบทบาทและให้การ
สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างมาก โดยเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครจะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ ในเร่ืองปัญหา
หลัก ๆ ของคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ผูส้มัครรับ
เลือกตั้งได้ให้ความเห็นไว้เช่นกัน ท าให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในคร้ัง
นี้มากกว่าครั้งที่แล้วถึงร้อยละ 3.6 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอาชีพเป็น
ข้าราชการจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากนักเก่ียวกับการเลือกตั้ง เนื่องจาก
ข้อจ ากัดที่ต้องวางตนเป็นกลางตามกฎหมายเลือกตั้ง แต่ก็ได้ให้ทัศนะว่าผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครควรสังกัดพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเดียวกับรัฐบาล 
เพ่ือการประสานงานและข้อบัญญัติบางประการของกรุงเทพมหานครที่อาจ
ท าให้การบริหารจัดการเกิดความล่าช้าและไม่ประสบความส าเร็จ ถึงแม้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นที่มีความรู้ความสามารถสูงก็ตาม 

ชญานุช  
เลิศกาญจน
วัติ 

2548 บทบาทของพรรคการเมืองต่อ
การปกครองท้องถิ่น : ศึกษา
เฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
พ.ศ. 2547 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยหรือ
เหตุผลที่ท าให้พรรคการเมือง
ตัดสินใจในการสนับสนุนผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของ
บทบาทพรรคการเมืองที่มีต่อ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในอนาคต 

การศึกษาจากเอกสาร  บทบาทพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครมีบทบาท
น้อยมาก ประชาชนมิได้มีความสนใจผูส้มัครมาจากพรรคการเมืองใด แต่
สนใจในประวัติ บุคลิกภาพ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
มากกว่า แม้พรรครัฐบาลจะทุนสนับสนุนการหาเสียงและมีกรรมวิธีอื่นใด จาก
การปราศรัย พิมพ์ใบปลิวแผ่นพับ และใช้สื่อทุกประเภทในการน าเสนอ
นโยบาย แต่วิธีการดังกล่าวไม่อาจน ามาใช้ในสนามเลือกตัง้กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งตัดสินใจในบคุลิกภาพ วิสัยทัศน์และนโยบายของบุคคลมากกว่าพรรค
การเมือง จากผลการเลือกตั้งดังกล่าวนี้ จึงย่อมที่จะวิเคราะห์บทบาทของ
พรรคการเมืองในอนาคตต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ว่า 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่จ าเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองใด นโยบายของพรรค
การเมืองไม่ใช่นโยบายที่เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร 
การปรับเปลี่ยนบทบาทพรรคการเมืองในการสนับสนนุต้องปรับกลยุทธ์ให้
มากข้ึน การให้ประชาชนมีส่วนร่วม การให้ความรู้พรรคการเมืองจะต้องมีมาก
ขึ้น ซึ่งถ้าไม่ด าเนินการดังกล่าว บทบาทพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้งพ้ืนที่
นี้ก็จะไม่พัฒนาตามนัยที่กล่าวมาข้างตน้ 
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ปาจรีย์  
อ่อนสอาด 

2548 กลยุทธ์การสื่อสารโน้มน้าวใจผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง : 
กรณีศึกษา “การเลือกตั้งผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร ปี 2547” 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร  
2. วิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างจุด
ดึงดูดใจในสารของผู้สมัครผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
3. วิเคราะห์ช่องทางการรับ
ข่าวสารที่ชัดเจนและมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง  
4. วิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสาร
โน้มน้าวใจของผู้สมัครผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่ละ
คนว่าขัดต่อจริยธรรมการสื่อสาร
หรือไม่ 
5. เสนอแนะรูปแบบการตลาด
การเมืองและการตลาดสุนทรีย
ศิลป์ที่สร้างความชอบธรรมให้แก่
ระบบการเมืองไทย 
6. เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้านประชากร
และตัวแปรด้านการมี
ประสบการณ์การเลือกตั้งของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งกับการตัดสนิใจ
เลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

การวิจัยเชิงสหวิทยาการ
ผสมผสานรูปแบบการวิจัยทั้งเชงิ
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ โดยศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานจากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
เพ่ือน ามาประกอบการวิจัยเชิง
คุณภาพที่รวมรวมข้อมูลได้จาก
สื่อต่าง ๆ อาทิ เอกสารโพล ข่าว 
บทความ ป้ายหาเสียง ทั้งก่อน
และหลังการเลือกตั้ง 

 ชาวกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง ที่มบีุคลิกค่อนข้าง
แปรปรวน รักง่ายหน่ายเร็ว มักเป็นไปตามกระแส จากการเลือกตั้งทั้งหกคร้ัง
ที่ผ่านมา ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิเกินร้อยละ 30 จะเป็นเร่ืองของกระแส เช่น พลตรี
จ าลอง ศรีเมือง สมัยแรก (พ.ศ. 2528) ได้ 480,233 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ 
34.65 % สมัยที่สอง (พ.ศ. 2533) ได้ 703,671 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ 35.85 
% นายพิจิตต รัตตกุล (พ.ศ. 2539) ได้ 768,994 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ 43.53 
% นายสมัคร สุนทรเวช (พ.ศ. 2543) ได้ 1,016,096 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ 
58.87 % และคร้ังล่าสุดนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (พ.ศ. 2547) ได้ 911,441 
คะแนน ผู้มาใช้สิทธิเกินคาดหมายสูงถงึ 62.50 % น่าที่จะเป็นสิง่ตอกย้ าเร่ือง 
“ กระแส” และ อารมณ์ “คนกทม” ได้พอสมควร และปัจจัยเสริมที่น่าสนใจ
ในการน ากระแสดังกล่าวเข้าสู่การรับรู้ของชาวกทม.ที่มสีิทธิในการเลือกตั้ง 
ได้แก่กลยุทธ์การสื่อสารโน้มน้าวใจ ซึ่งการเลือกตั้งคร้ังนี้แตกต่างจากคร้ังที่
ผ่านมาตรงทีม่ีการน า “การตลาดมาน าการเมือง” การรณรงค์การเลือกตั้งจึง
ค่อนมีสีสัน หวือหวา ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารโน้มน้าวใจ
ของผู้สมัครที่โดดเดน่สามล าดับแรก พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ
ดังนี้  
 ประการที่หนึ่ง ความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร พบว่า ปัจจัยด้านสวัสดิ
ภาพสูงสุด ได้แก่ นางปวีณา หงสกุล (60.10%) ปัจจัยด้านคุณสมบัตสิูงสดุ 
ได้แก่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (36.4 %) และ ปัจจัยด้านพลวัตสูงสุด ได้แก่
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (50.2%) ซึ่งผลจากการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง
สอดคล้องกับผลการเลือกตั้งจริง  
 ประการต่อมา กลยุทธ์การสร้างจุดดึงดูดใจในสารของผู้สมัคร 
พบว่า จากการวิเคราะห์ผู้สมัครฯจ านวน เจ็ดราย ได้แก่ นายอภิรักษ์ โกษะ
โยธิน , ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บ ารุง , นางปวีณา หงสกุล , นายมานะ มหาสุวีระชัย 
, นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ,์ ดร.พิจิตต รัตตกุล และดร. นิติภูมิ นวรัตน์ ต่างอาศัย
กลยุทธ์การหาเสียงที่อิงการตลาด ตั้งแต่การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การ
ก าหนดภาพลักษณ์ด้วยรูปแบบสไตล์ และโทนสี รวมทั้งการใช้สโลแกน เพลง 
หมายเลข ตลอดจนถือฤกษ์ยามในวันรับสมัคร เน้นความโดดเดน่ จดจ าได้ 
เพ่ือให้เกิดการซื้อ หรือลงคะแนนเสียงให้ โดยเฉพาะ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 
ผู้สมัครที่อาศัยการสร้างอิทธิพลจูงใจ (คนรุ่นใหม่) ให้คล้อยตามด้วยลีลาภาษา
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
ที่กระตุ้นอารมณ์ น้ าเสียงดุดัน ถ้อยค าฟังง่ายและเกิดภาพ การแต่งกายที่
สุภาพเน้นสีขาว รวมถึงกิริยาท่าทางประกอบอื่น ๆ อาจจะกล่าวได้ว่า นายชู
วิทย์เกิดจากกระแสที่ตนเป็นผู้สร้างขึ้นเอง ส่วนนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จะ
เน้นการสร้างอิทธิพลจูงใจบุคคลที่มีการศึกษา ด้วยการเสนอนโยบายที่จับต้อง
ได้ และใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างสีสัน  
 ประการสุดท้าย กลยุทธ์การเลือกช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน 
และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ผู้มีสิทธิฯ รับรู้ข่าวสาร
จากผู้สมัครฯ ได้อย่างชัดเจนผ่านป้ายโฆษณา (29.4%) โทรทัศน์ (25.1%) 
และหนังสือพิมพ์ (17.5 %)  
 ส าหรับ กลยุทธ์การใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจของ
ผู้สมัครนั้น แม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่อาจขัดต่อจริยธรรมการสื่อสาร ในแง่ขัด
ต่อค่านิยมวัฒนธรรมไทย หรือไม่มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม อันได้แก่ การ
พูดส่อเสียด การพูดไม่จริง การตั้งฉายานาม การโฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น 

บุญโชค 
เขียวมา 

2551 การศึกษาวัจนกรรมบนป้ายหา
เสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2547 

เพ่ือศึกษาประเภทวัจนกรรมบน
ป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี 2547 และ
ศึกษาวัจนกรรมตรงและวัจนกร
รมอ้อมของข้อความบนป้ายหา
เสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2547 

เก็บข้อมูลป้ายหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี 2547 ตั้งแต่
วันที่ 10 - 28 สิงหาคม 2547 
จ านวน 113 ป้าย และ น ามา
ถอดเป็นถ้อยค าได้ข้อมูลทั้งสิ้น 
162 ถ้อยค า 

 ผลการศึกษาวัจนกรรมที่ใช้บนป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี 2547 พบ 4 ประเภทเรียงตามล าดับดังนี้ 1. วัจนกร
รมกลุ่มผูกมัด วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกรรมการสัญญา และวัจนกรรมการ
เสนอตัว 2. วัจนกรรมกลุ่มชี้น า วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกรรมการขอร้อง วัจ
นกรรมการแนะน า วัจนกรรมการจูงใจ วัจนกรรมการท้าทาย และวัจนกรรม
เชิญชวน 3. วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกรรมการให้
ข้อมูล และ 4. วัจนกรรมประเภทแสดงความรู้สึก วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกร
รมการเตือน 
 ผลการศึกษาวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อมของข้อความบน
ป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2547 
พบว่ามีวัจนกรรมตรงมากกว่าวัจนกรรมอ้อม วัจนกรรมที่ปรากฏบางวัจนกร
รมสามารถเป็นได้ทั้งวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับถ้อยค า
และบริบทที่ใช้ เช่น การสัญญา การเสนอตัว และเจตนาของผู้ส่งสาร 

พิศุทธิ์  
จ าเริญรวย 

2553 ยุทธศาสตร์การสื่อสารทาง
การเมืองของ นายชูวิทย์ กมล
วิศิษฎ์ : ศึกษากรณีการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

1. เพ่ือศึกษาบริบททางการเมือง 
สังคมและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชงิ
คุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้านการสื่อสาร
การเมือง โดยใช้แนวคิดด้าน

 ภายใต้วิกฤติขัดแย้งทางการเมืองในขณะนั้น ได้ก่อให้เกิดข้อจ ากัด
อย่างมากในการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครทุกคน และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 
ได้สื่อสารการเมืองโดยการใช้ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการเมือง (Political 
Marketing) โดยเฉพาะการตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) และ
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2551 

ราชการกรุงเทพมหานคร ใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2551 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบ เนื้อหา 
และวิธีการในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของ นายชูวิทย์ กมล
วิศิษฎ ์
3. เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของ
ประชาชนที่มตี่อการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งของ นายชูวิทย์ 
กมลวิศิษฎ ์

การตลาดทางการเมือง 
(Political Marketing) ของ 
Bruce I Newman แนวคิดด้าน
การสื่อสารทางการเมือง 
(Political Communication) 
ของ Brian McNair และแนวคิด
เกี่ยวกับทฤษฎีการก าหนดวาระ
ข่าวสาร (Agenda-Setting) เป็น
กรอบในการศึกษา โดยการใช้
เคร่ืองมือการวิจัยคือการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
และการสัมภาษณ์เจาะลึก 
รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากสื่อต่าง 
ๆ เช่น บทสัมภาษณ์จากสื่อที่
หลากหลาย 

การตลาดแบบผลักดนั (Push marketing) อย่างเต็มที่และหลากหลาย ผ่าน
สื่อต่าง ๆ เช่น เอกสารแนะน าตัว และนโยบาย ป้ายหาเสียง โปสเตอร์ 
Billboard ฯลฯ เพ่ือสื่อสารการเมืองกับผู้ลงคะแนนโดยการวางต าแหน่ง
ทางการเมือง (Positioning) ในฐานะ “ผู้ตรวจสอบ” เน้นภาพลักษณ์และ
บุคลิกลักษณะส่วนตัวที่ดุดัน กล้าตรวจสอบ และชัดเจน ในการสร้างและ
ก าหนดวาระสื่อ (Agenda - Setting) เพ่ือชี้ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจาก
โครงการและการบริหารงานของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งเป็นผู้สมัครใน
ฐานะอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการแถลงข่าวผ่านสื่อสารมวลชน 
อย่างต่อเนื่อง 
 ผลการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครแสดงให้เห็นว่าผู้เลือกตั้งตัดสนิใจเลือกลงคะแนนโดย
พิจารณาจากภาพลักษณ์ และคุณสมบัติส่วนตัวของผูส้มัครเป็นส าคัญ โดยสือ่
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือ
หนังสือพิมพ์ รองลงมาคือโปสเตอร์ ป้ายต่าง ๆ ข่าวและรายการโทรทัศน์ 
ทั้งนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่นายชวูิทย์ กมลวิศิษฎ์ ไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครนั้นมีสาเหตุจากขาดคุณสมบัติด้านผลงานและ
นโยบายที่เปน็รูปธรรม และภาพลักษณ์ส่วนตัว ที่ไม่เหนือกว่าผู้สมัครท่านอื่น
อยา่งเด่นชัด 
 ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยโดยการอ้างอิงจาก แบบจ าลองการ
สื่อสารการเมืองของ Brian McNair และดร. นันทนา นันทวโรภาส ใน
ประเด็นองค์กรทางการเมืองในฐานะผู้ส่งสาร (Sender) ที่จะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แปรเปลี่ยนเป็นคะแนนที่ท าให้มีโอกาสสูงในการชนะการ
เลือกตั้งนั้น จ าเป็นต้องมสี่วนผสมของปัจจัย 3 ตัว ในการสื่อสารการเมือง
ดังนี ้
 1. ต าแหน่งทางการเมืองของผู้สมัคร (Positioning) ซึ่งเป็น
ภาพลักษณ์ที่ก าหนดไว้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เลือกตั้ง 
 2. พรรคการเมือง (Party) ซึ่งหากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมีพรรค
การเมืองสนับสนุนอยู่ทัง้โดยเปดิเผย หรือโดยปิดลับก็จะมีฐานคะแนนต้นทนุ
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 



458 

ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
 3. บริบทและกระแสทางการเมือง (Perception) ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก (External Environment) ที่ไม่อาจคาดเดาได้โดยง่ายคือ บริบท
การเมืองในภาพใหญ่ รวมทั้งเศรษฐกิจ และ สังคมในขณะนั้น ซึ่งอาจเป็น
กระแสทางการเมือง อันน าไปสู่ทัศคติของประชาชนต่อปรากฏการณ์นั้น ๆ 
และอาจก่อตัวเป็นกระแสที่แรงมากจนแปรเปลี่ยนเป็นคะแนน และสามารถชี้
ผลแพ้ชนะให้นักการเมืองได้ 

พระมหาณฐก
ฤต  
ดาดวง 

2555 เปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์
หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551: 
กรณีศึกษานายอภิรักษ์ โกษะ
โยธิน กับ นายประภัสร์ จงสงวน 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) กล
ยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551 
ระหวางนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
กับนายประภัสร์ จงสงวน  
(2)  เปรียบเทียบกลยุทธ์การหา
เสียงเลือกตั้งของนายอภิรักษ์ 
โกษะโยธิน กับนายประภัสร์   
จงสงวน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุ่ม
ตัวอยางแบบเจาะจง คือผู้สมัคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 
คน คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
นายประภัสร์ จงสงวน และ
ทีมงานสนับสนุนฝ่ายละ 10 คน 
เคร่ืองมือวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างและใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

 กลยุทธ์ของนายอภิรักษ์ คือ การใช้ภาพนักบริหารมืออาชีพ ชู
นโยบาย รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นจุดขาย ใช้เครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์และ
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ใช้ผลโพลล์เป็นเคร่ืองมือในการวางกลยุทธ์ใน
การหาเสียง กลยุทธ์ของนายประภัสร์ ใช้ภาพลักษณ์นักบริหารสมัยใหม่กับ
ความรู้เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนแบบรางเป็นจุดขาย ชูนโยบายเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนแบบราง เผยแพร่ข้อมูลผ่านสมาชิกพรรคพลังประชาชน 
และผ่านสื่อมวลชน ใช้ผลส ารวจเป็นเคร่ืองมือตรวจวัดกระแสและจัดวางกล
ยุทธ์  
 เปรียบเทียบกลยุทธ์ที่ใช้หาเสียงของนายอภิรักษ์กับนายประภัสร์ 
กลยุทธ์ที่เหมือนกัน คือ นโยบายแก้ไขปัญหาจราจรด้วยระบบขนส่งมวลชน
แบบราง และการใช้กลยุทธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์นักบริหารทั้ง 2 คน ต่างกัน 
คือ จ านวนสมาชิกพรรคที่ท าหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่ข้อมูล นาย
อภิรักษ์มีมากกวานายประภัสร์ กลยุทธ์การหาเสียง นายอภิรักษ์เน้นน าเสนอ
ภาพกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองทันสมยั เมืองแห่งอนาคต ขณะที่นาย
ประภัสร์เน้นภาพเมืองอยู่สบาย โดยมีระบบขนส่งมวลชนทีส่ะดวกรวดเร็ว คือ 
มีระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่ทนัสมยั 

ปรีชาพัฒน  
ภูมิภาค 

2556 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556 

เพ่ือศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ 
ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามการ
หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร การรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งทางหนงัสือพิมพ์ที่
จ าหน่ายรายวันในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการเสนอ

วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative 
research) ด้วยการ
ตีความหมาย หรือแปลความ
จากเอกสารหลักฐาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ปรากฏอยู่
ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
ประเภทรายวัน ที่จัดพิมพ์และ

 ในระยะแรกก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้งมีว่าที่ผู้สมัครบางคนหาเสียง
ตามนโยบายประชานิยมโดยที่มิได้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
และต่อมามีการใช้โพลของส านัก หรือสถาบันการศึกษา เป็นเคร่ืองมือชี้น า
การตัดสินใจของประชาชนอย่างเปิดเผย และต่อเนื่อง ท าให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องมีประกาศห้ามผู้สมัคร หรือผู้ใดมิให้กระท าดังกล่าว ส าหรับ
การลงข่าวการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้เสมัครที่มีความโดดเด่นใน
หนังสือพิมพ์ ในช่วงเวลาก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง (วันที่ 10-20 มกราคม 
พ.ศ. 2556) มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้สมัครแต่ละคน พบว่า 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
ภาพลักษณ์ นโยบายการ
บริหารงาน ผู้ให้การสนับสนุน 
วิธีการหาเสียง สาระและความ
เข้มข้นในการลงข่าวหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครที่มีความโดด
เด่นหรือผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งที่มี
โอกาสได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้ง รวมทั้งศึกษาถึงผลการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครที่มีความโดดเด่นดังกล่าว 
และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

จ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติ
ชน และผู้จัดการรายวัน ที่ลง
ข่าวเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครที่มีความโดด
เด่นจ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้สมัคร
หมายเลข 9 พล.ต.อ.พงศพัศ 
พงษ์เจริญ สังกัดพรรคเพ่ือไทย 
ผู้สมัครหมายเลข 10 นายโฆสิต 
สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ ผู้สมัคร
หมายเลข 11 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ 
เตมียเวส ผู้สมัครอิสระ ผู้สมัคร
หมายเลข 16 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 
และผู้สมัครหมายเลข 17 นาย
สุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ 
โดยท าการวิจัยในช่วงเวลาตัง้แต่
ก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลา 
18.00 น. ของก่อนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวัน คือ ตั้งแต่วันที่ 10 
มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่ 
2 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเวลา 
52 วัน 

ภาพลักษณ์ของ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่แสดงออกต่อสาธารณชนใน
การเป็นผู้มีความกระตือรือร้น และเป็นนักประสานงานมีความโดดเด่นกว่า
ผู้สมัครคนอื่น ๆ ในช่วงเวลารณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 
2556 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556) มีการน าเสนอนโยบายการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในอนาคต พบว่า ผู้สมัครส่วนใหญ่มุ่งเน้นสนบัสนนุนโยบาย
กระจายบริการสาธารณะของ กรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และเมื่อพิจารณาถึงผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครแต่ละ
คน พบว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง 
กลุ่มการเมือง และผู้มีชื่อเสียงทั้งในวงการเมืองระดับประเทศ และนอกวง
การเมืองมากกว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และผู้สมัครคนอื่น ๆ ส่วนในเร่ือง
ของวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ผู้สมัครแต่ละคนใช้กลยุทธ์ในการหาเสียง
เพ่ือจูงใจ และโน้มน้าวจิตใจของประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีการที่
แตกต่างไป มีการเสนอนโยบาย และการเสนอวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหา
วิกฤตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร มีการพาดหัวข่าวหน้า 1 มีการลงข่าวเป็น
หัวข้อข่าวและคอลัมน์ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ มีการใช้สื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นเคร่ืองมือในการสร้างคะแนนนิยม 
โดยมีพรรคการเมือง และผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครท าหน้าที่เปน็ผู้วาง
ยุทธศาสตร์การหาเสียง และในช่วงโค้งสุดท้าย การลงข่าวหนังสือพิมพ์ ให้
ความส าคัญกับผูส้มัครเพียง 2 คน คือ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ กับ ม.ร.
ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และทีมงานหาเสียงของผู้สมัครทั้งสองฝ่ายได้อาศัยสื่อ
หนังสือพิมพ์ลงข่าวโจมตี และตอบโตก้ันไปมา มีการกล่าวหา พูดจาพาดพิง
กันในลักษณะสงครามตัวแทนระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ 
และสุดท้ายผลการเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา 
ปรากฏว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ด้วยคะแนน
เสียง 1,256,349 คะแนน และพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญได้รับคะแนนเสียง 
1,077,899 คะแนน ดังนั้น ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครต่ออีกสมัยหนึ่ง ในขณะที่ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์
เจริญ ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรกได้คะแนน
เสียงเลือกตั้งเกินกว่า 1 ล้านคะแนน และจากผลการเลือกตั้งดังกล่าว แสดง
ให้เห็นว่า นอกจากผู้สมัคร และผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครจะทุ่มเทสรรพก าลัง
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
ทุกด้านในการรณรงค์หาเสียงเพ่ือให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแล้ว ยังมี
เคร่ืองมือส าคัญที่ขาดไม่ได้ และเป็นปัจจัย หรือองค์ประกอบส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อการคะแนนนิยม และคะแนนเสียงของผู้สมัครที่หวังจะได้รับชัย
ชนะในการเลือกตั้ง คือ การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์
หาเสียงนั่นเอง 

ลลิตพรรณ  
นุกูลวัฒนวิชัย 

2559 การตลาดทางการเมือง : ศึกษา
เปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งของพรรค
ประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือไทย
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

เพ่ือตอบค าถามงานวิจัย 2 
ประการ ได้แก่ เปรียบเทียบ
กระบวนการในการท ากลยุทธ์
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิด
การตลาดทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือไทย
นั้นมีความคล้ายคลงึหรือ
แตกต่างกันอย่างไร และการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ซึ่งจะน าไปสู่
กระบวนการในการท ากลยุทธ์
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ภายใต้แนวคิดการตลาดทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์
และพรรคเพ่ือไทยอย่างไร 

งานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากการศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสารและการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพ่ือไทยได้น าแนวคิดการตลาดทาง
การเมืองมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ใชก้ระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่
แตกต่างกันออกไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท าให้
พรรคประชาธิปัตย์เลือกที่จะน าสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นผลกระทบ
เชิงลบมาเป็นกลยทุธ์การหาเสียงเชิงลบ (Negative Campaign) โจมตีพรรค
เพ่ือไทยอย่างเต็มรูปแบบโดยสง่สารทีมุ่่งตรงถึงผู้ทีม่ีแนวคิดและอุดมการณ์
เดียวกับพรรคและผสมผสานกับกลยุทธ์ด้านนโยบายเข้าไว้ด้วยกันแทนที่จะใช้
นโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่
ออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันและก่อให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อพรรคเพ่ือไทย พรรคเพ่ือไทยซึ่งหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อม
ที่เป็นผลกระทบเชงิลบต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคจึงเลือกใช้กล
ยุทธ์ด้านนโยบายเป็นจุดหลักในการดึงคะแนนเสียงจากประชาชนแทน 

กัญจน์ณัฏฐ์  
คล้ายทอง 

2558 กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งของ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ในการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพรรณนา ประชากรวิจัย 
ได้แก่ (1) ทีมวางแผนรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง จ านวน 2 คนได้แก่ 
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นาย

 กลยุทธ์ก่อนการเลือกตั้ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประกาศลงรับ
สมัครเลือกตั้งพร้อมชูนโยบายตนโดยไม่รอมติพรรค ด้านพรรคประชาธิปัตย์
เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อ เพ่ือลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ
มหานคร มีผู้เสนอชื่อ 4 ราย กรรมการบริหารพรรคได้ประเมินถึง
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จุดเด่น จุดด้อย ทัศนคติของผู้สมัครคู่แข่งและ
นักการเมืองฝ่ายตนแล้ว และเห็นว่ากรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายโครงการที่
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อภิรักษ์ โกษะโยธิน (2) ผู้สมัคร
ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 คน คือ ม.ร.ว.สุขุม
พันธุ์ บริพัตร (3) นักวิชาการ
ด้านวางแผนและรณรงค์การ
เลือกตั้งจ านวน 1 คน ได้แก่ รศ.
ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว และ (4) 
ผู้น าแผนการรณรงค์เลือกตั้งไป
ปฏิบัติ ประกอบด้วย สก. สข. 
และประธานสาขาพรรค
ประชาธิปัตย์จ านวน 3 คน รวม
เป็น 7 คน 

ต้องด าเนินการต่อ คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร ลงรับสมัครเลือกตั้งอีกสมัย พร้อมสโลแกนเชิงนโยบายท าแล้วจะท า
ต่อ และ รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ  
 กลยุทธ์ระหว่างการเลือกตั้ง การจัดอบรมทีมรณรงค์ และร่วม
ระดมสรรพก าลังของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแกนน า แล้วน าเสนอนโยบาย 
10+6 สู่ประชาชนเน้นวิธีเคาะประตูบา้น น านโยบายย่อยที่บรรจุในนโยบาย
หลักเสนอให้ตรงตามความต้องการของแต่ละเขตพ้ืนที่ จัดรถติดเคร่ืองขยาย
เสียงวิ่งบนถนนเส้นหลัก 4 สาย แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 เขตใหญ่คือ พระนครชั้นใน 
ฝั่งธนบุรี ฝั่งทิศเหนือ และทิศตะวันออก และเขตย่อย 50 เขต โดยให้ สก. 
และ สข. ในพ้ืนที่รับผิดชอบจัดเวทีปราศรัยใหญ่ของแกนน าพรรคพร้อมตัว
ผู้สมัคร และการจัดเวทีปราศรัยย่อยของ สก. สข. จัดกิจกรรมร่วมกับ
สื่อมวลชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่จริง การแสดงตัวแกนน าพรรคในเขต
พ้ืนที่เศรษฐกิจ สถานีรถไฟฟ้า สถานศึกษา และปิดท้ายด้วยการโจมตีคู่ต่อสู้
ด้วยวิธีการรุนแรง บนเวทีปราศรัยผ่านโซเชียลมีเดียไปทั่วโลก นอกจากนี้ 
ฐานเสียงเดมิของพรรค โดยเฉพาะผู้เป็น ส.ก. ส.ข. ของพรรคเป็นก าลังส าคัญ
ของการรณรงค์หาเสียงคร้ังนี้  
 กลยุทธ์หลังการเลือกตั้ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร กล่าวขอบคุณ
ผ่านสื่อมวลชนพร้อมจัดรถกระจายเสียงวิ่งขอบคุณประชาชนในภาพรวมที่
ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้ตนและไม่ได้ลงให้ตน เมื่อเข้ารับต าแหน่งได้
จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมมอบนโยบาย
ให้เร่งด าเนิน 6 มาตรการเร่งด่วนทันที อาทิ ลดอัตราดอกเบี้ยโรงรับจ าน า 
กทม. ลดค่าโดยสารส่วนขยาย BTS ลดค่าโดยสาร BRT เหลือ 5 บาทตลอด
สาย อย่างไรก็ดีหลังการเลือกตั้ง กกต. มีมติให้ใบเหลืองแก่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร กรณีผู้สนับสนุนปราศรัยใส่ร้ายคู่แข่งระหว่างการรณรงค์ และอยู่
ระหว่างรอรับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กกต. อย่างเป็นทางการ 

มณฑาทิพย์  
ชินวัตร 

2557 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 
มีนาคม 2556 : ศึกษากรณี 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 

1. เพ่ือศึกษาถึงบริบททาง
การเมืองที่มีผลต่อการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิค
การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก รวมทั้งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

 บริบททางการเมืองและปัจจัยด้านพรรคการเมือง ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของ พล.ต.อ.
พงศพัศ พงษ์เจริญ ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยส่งผลที่ส าคัญต่อการ
แพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้ และพบว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ และพรรคเพ่ือ
ไทย ได้น าแนวทางการตลาดทางการเมืองมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
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มีนาคม พ.ศ. 2556 ของ 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 
2. เพ่ือศึกษาถึงการน าแนวทาง
การตลาดทางการเมือง 
(Political Marketing) มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 
ครอบคลุมทั้งด้านรูปแบบ 
เนื้อหา และวิธีการ 

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ 
โดยเฉพาะในการน าส่วนผสมทางการตลาด 4Ps มาปรับใช้ในกระบวนการ
รณรงค์หาเสียงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองที่มีความขัดแย้งสูง โดยพรรคเพ่ือไทยได้มีการคัดเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และออกแบบผลิตภัณฑ์ (Produce) ที่เป็นนโยบายได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เลือกตั้ง เพราะได้มีการน าวิธีการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน (Polling) มาใช้อย่างได้ผลในทุกขั้นตอนของการรณรงค์ 
นอกจากนั้น ยังได้มีการน าการตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) มา
ใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบของกระบวนการรณรงค์ และที่ส าคัญคือ พล.ต.อ.
พงศพัศ พงษ์เจริญ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีจุดแข็งในเร่ืองของการท า
การตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) ในการช่วงชิงพ้ืนทีบ่นสื่อมวลชนได้
อย่างโดดเด่น โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการก าหนดวาระข่าวสาร 
(Agenda Setting) เพ่ือน าเสนอตัวเองได้อย่างมีสีสัน ตลอดระยะเวลาการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

 1.3 บทบาทของการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ภคกุล  
ศิริพยัคฆ์ 

2536 การใช้สื่อมวลชนของพรรค
การเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับการ
ใช้ สื่อมวลชนของพรรคการเมือง
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2533 ในด้านนโยบาย 
รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจน
อุปสรรคต่าง ๆ ในการใช้
สื่อมวลชนดังกล่าว 

ศึกษาจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ รวมทั้งการเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งคร้ังนี้
อย่างใกล้ชิด 

 พรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคได้ให้ความส าคัญในการใช้สื่อมวลชนใน
การ เลือกตั้งคร้ังนี้เป็นอย่างมาก โดยถือเป็นนโยบายหลักของการรณรงค์หา
เสียงในแต่ละพรรคซึ่งได้มีการ วางแผนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ได้มีการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการในการใช้สื่อมวลชนมากข้ึนด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้
สื่อมวลชนในการเลือกตั้งคร้ังนี้ก็ยังมีอุปสรรคอยู่พอสมควร เช่น 
ความสามารถในการใช้สื่อมวลชนของแต่ละพรรค ขึ้นอยู่กับ งบประมาณ 
ทีมงาน ความช านาญในการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของ
นักการเมืองกับผู้บริหารสื่อมวลชน รวมทั้งการปิดกั้นหรือการเลือกน าเสนอ
เฉพาะข่าวสารบางข่าวหรือเสนอเฉพาะบางพรรค ยิ่งกว่านั้น ยังพบว่ารัฐบาล
ได้ให้ความส าคัญกับการใช้สื่อมวลชนในการเลือกตั้งเป็นอย่างมากด้วย ดังที่
ได้เปิดให้มีการใช้สื่อโทรทัศน์อันเป็นสือ่ที่รัฐบาลควบคุมดูแลอยู่เพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากนี้ สื่อมวลชนก็มีการพัฒนามากข้ึนที่จะเข้าไปเสริมบทบาทในทาง
การเมือง ดังจะเห็นได้จากมีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคในการสื่อสารต่าง 
ๆ ขึ้นอย่างมาก ในการที่จะน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มี
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เนื้อหาละเอียดยิ่งขึ้น เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของพรรคการเมือง ผู้ใช้
สื่อ รวมถึงประชาชนผู้บริโภคสื่อ และเพ่ือผลทางธุรกิจของสื่อมวลชนด้วย 

ศิริชัย  
ต่ายแสง 

2548 บทบาทคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกับการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2547 

1. เพ่ือศึกษาโครงสร้างของการ
จัดการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 
2. เพ่ือศึกษาบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการจัดการการ
เลือกตั้งคร้ังนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งและผู้ที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการ
สังเกตการณ์จากการเลือกตั้งจริง 

 มีคณะกรรมการ 3 ชุดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.กลาง) 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร (กกต. กทม.) และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต. ท้องถิ่น 
กทม.)  
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.กลาง) อ านวยการและควบคุม
การเลือกตั้งที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับรองลงมาทั้ง
สองชุดที่ได้กล่าวแลว้, คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร 
(กกต. กทม.) สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร (กกต. ท้องถิ่น กทม.) ก าหนดวันเลือกตั้ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. กลาง) ในเร่ืองผลการเลือกตั้ง การคัดค้าน 
การร้องเรียน และผลการสอบสวนเพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. 
กลาง) ได้พิจารณาและตัดสินใจ, คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
กรุงเทพมหานคร (กกต. ท้องถิ่น กทม.) ควบคุมการเลือกตั้ง ก าหนดหน่วย
เลือกตั้ง จัดเตรียมบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจใน
การจัดการเลือกตั้ง และเลือกสถานที่รวมผลคะแนนการเลือกตั้ง 

กลุ่ม
กรณีศึกษา 
กลุ่มที่ 2 

2547 พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ศึกษากรณีการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2547 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของพรรค
การเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในด้าน 
1.1 การให้การสนับสนุนของ
พรรคการเมืองที่มีต่อผู้สมัคร 
1.2 วิธีการด าเนินการเพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกตั้ง 
2. เพ่ือศึกษาเหตุผลการให้การ
สนับสนุนผู้สมัคร 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของ

การศึกษาจากเอกสารและการ
วิจัยเชิงส ารวจ 

 ประเด็นที่ 1 บทบาทของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครของกรุงเทพมหานครในด้านการให้การสนับสนุน
ของพรรคการเมืองที่มีต่อผู้สมัครรับเลอืกตั้งในการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และวิธีการด าเนินการเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครควรสังกัดพรรคการเมือง แต่เมื่อพิจารณาจากผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบว่ามีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งในนามพรรคการเมืองจากผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้นจ านวน 22 คน ท า
ให้อาจ มองได้ว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน้อยมาก แต่กลับมีการสนับสนนุผู้สมคัร
ในนามอิสระแบบไม่เปิดเผย ข้อคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกประการหนึ่ง
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
พรรคการเมืองในการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2547 

เห็นว่าควรมีการจัดหาสถานที่เปิดอภิปรายและสนับสนนุวัสดุอุปกรณ์การหา
เสียงของพรรคการเมืองให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งนับเป็นรูปแบบที่น่าจะ
ได้ผลดี ส่วนการให้ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งนั้น 
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าสังกัดพรรคการ เมืองหรือไม่สังกัด
พรรคการเมือง ไม่ได้ให้ความส าคัญในการเข้าไปมีบทบาทมากนัก เป็นเพียง
การประชาสัมพันธ์ในลักษณะหาเสียงแก่ผู้สมัครเพียงอย่างเดียว ทั้งที่รัฐบาล
ได้ให้การสนับสนุนพรรคการ เมืองในการจัดท าโครงการและแผนงานตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ท าให้
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ต้องติดตามรับทราบรับฟังข่าวสารข้อมูลของสื่อต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกตั้งได้อย่างมากทีเดียว และจากการวิเคราะห์ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเห็นว่าการแถลงนโยบาย การรณรงค์หาเสียง การแจ้งข่าวสารของ
ผู้สมัครผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ เป็นแหล่งให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สดุ 
 ประเด็นที่ 2 เหตุผลการให้การสนับสนุนผู้สมคัรรับเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
 พบว่าพรรคการเมืองจะพิจารณาจากการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง คุณสมบัติผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองส่วนใหญ่ที่ไม่ส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีปัจจัยหนึ่งทีม่องวา่รัฐบาลมีความไม่โปร่งใสและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ท าให้เกิดความมั่นใจว่าจะให้
ความยุติธรรมแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ และจากการศึกษาพบว่า การ
สนับสนุนของพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม มีส่วนในการชี้น าการ
ตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มสีิทธิเลือกตั้งมีความเห็นตรงกัน 
 ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของ
พรรคการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีสิทธิเลือกตัง้มองว่าพรรคการเมืองเข้ามามีบทบาทและให้การ
สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างมาก โดยเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครจะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ ในเร่ืองปัญหา
หลัก ๆ ของคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ผูส้มัครรับ
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
เลือกตั้งได้ให้ความเห็นไว้เช่นกัน ท าให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในคร้ัง
นี้มากกว่าครั้งที่แล้วถึงร้อยละ 3.6 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอาชีพเป็น
ข้าราชการจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากนักเก่ียวกับการเลือกตั้ง เนื่องจาก
ข้อจ ากัดที่ต้องวางตนเป็นกลางตามกฎหมายเลือกตั้ง แต่ก็ได้ให้ทัศนะว่าผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครควรสังกัดพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเดียวกับรัฐบาล 
เพ่ือการประสานงานและข้อบัญญัติบางประการของกรุงเทพมหานครที่อาจ
ท าให้การบริหารจัดการเกิดความล่าช้าและไม่ประสบความส าเร็จ ถึงแม้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นที่มีความรู้ความสามารถสูงก็ตาม 

ชินตา  
รายยวา และ
คณะ 

2548 ธรรมาภิบาลกับการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ปี 
2547 

1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ระบบ
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 ใน
ส่วนที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ของ
การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจริง 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่
ท าให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตาม
แนวคิดธรรมาภิบาล 
3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครให้เกิดธรรมาภิ
บาล 

การศึกษาจากเอกสาร หลักฐาน 
ข้อมูลข่าวสารกฎหมาย ค าสั่ง 
ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ประกอบการติดตามความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ในสถานการณ์
การเลือกตั้งจริง ในปี 2547 

 กฎหมาย หลักการ วิธีการ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ก าหนดไว้นั้น มี
ความสอดคล้องกันแนวคดิตามหลักธรรมาภิบาลสูงมาก และกระบวนการน่า
ไปปฏิบัติก็ได้พยายามให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยเชน่กัน แต่ในส
ยานการณ์จริงนั้น บางส่วนยังไมส่ามารถปฏิบัติได้ตามข้อก าหนด เนื่องจาก
เหตุปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับ กลไกของผู้จัดการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงประชาชนผู้มีสทิธิ
เลือกตั้งและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ในสถานการณ์ที่ปรากฏจริงในแต่ละขณะ
ด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในปี 
2547 นั้น แม้จะมีการแข่งขันกันเข้มข้นสูงมากก็ตาม แต่กระบวนการหาเสียง
ก็ยังคงอยู่ในกรอบข้อบังคับที่ก าหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยเน้นไปที่การแสดง
วิสัยทัศน์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาส าคัญของประชาชนเป็นหลัก 
ส่วนการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็
ประสบผลส าเร็จสูงขึ้น โดยมปีระชาชนไปใช้สิทธิสงูถึง ร้อยละ 62.50 ซึ่งเป็น
ร้อยละที่สูงกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้น่าจะมผีลเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ ที่มี
ความรัดกุมมากข้ึน ทั้งวิธีการจัดการเลือกตั้ง มาตรการการป้องกันการทุจริต 
การลงโทษผู้ทุจริตอย่างรุนแรง จริงจัง และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด เจตนารมณ์ ของหลักธรรมาภิบาลมากข้ึน จึงส่งผล
ให้ประชาชนมีความเชื่อถือ มั่นใจในกระบวนการเลือกตั้งมากข้ึน 
 ดังนั้นกระบวนการเลือกตั้งในอนาคตจงึควรได้ศึกษารูปแบบ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในปี 2547 
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นี้เป็นกรณีศึกษาด้วย โดยต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ เห็น
ความส าคัญของการเลือกตั้งที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และต้องแสดงให้
ประชาชนเห็นถึงกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
แท้จริง และสุดท้ายประชาชนจะออกมารักษาสิทธิในการเลือกตั้งของตนเอง 
โดยไม่มีการซื้อสิทธิ ขายเสียง เกิดขึ้นต่อไปได้ 

ปรีชาพัฒน  
ภูมิภาค 

2556 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556 

เพ่ือศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ 
ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามการ
หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร การรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งทางหนงัสือพิมพ์ที่
จ าหน่ายรายวันในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการเสนอ
ภาพลักษณ์ นโยบายการ
บริหารงาน ผู้ให้การสนับสนุน 
วิธีการหาเสียง สาระและความ
เข้มข้นในการลงข่าวหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครที่มีความโดด
เด่นหรือผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งที่มี
โอกาสได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้ง รวมทั้งศึกษาถึงผลการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครที่มีความโดดเด่นดังกล่าว 
และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative 
research) ด้วยการ
ตีความหมาย หรือแปลความ
จากเอกสารหลักฐาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ปรากฏอยู่
ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
ประเภทรายวัน ที่จัดพิมพ์และ
จ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติ
ชน และผู้จัดการรายวัน ที่ลง
ข่าวเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครที่มีความโดด
เด่นจ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้สมัคร
หมายเลข 9 พล.ต.อ.พงศพัศ 
พงษ์เจริญ สังกัดพรรคเพ่ือไทย 
ผู้สมัครหมายเลข 10 นายโฆสิต 
สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ ผู้สมัคร
หมายเลข 11 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ 
เตมียเวส ผู้สมัครอิสระ ผู้สมัคร
หมายเลข 16 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 
และผู้สมัครหมายเลข 17 นาย
สุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ 

 ในระยะแรกก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้งมีว่าที่ผู้สมัครบางคนหาเสียง
ตามนโยบายประชานิยมโดยที่มิได้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
และต่อมามีการใช้โพลของส านัก หรือสถาบันการศึกษา เป็นเคร่ืองมือชี้น า
การตัดสินใจของประชาชนอย่างเปิดเผย และต่อเนื่อง ท าให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องมีประกาศห้ามผู้สมัคร หรือผู้ใดมิให้กระท าดังกล่าว ส าหรับ
การลงข่าวการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้เสมัครที่มีความโดดเด่นใน
หนังสือพิมพ์ ในช่วงเวลาก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง (วันที่ 10-20 มกราคม 
พ.ศ. 2556) มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้สมัครแต่ละคน พบว่า 
ภาพลักษณ์ของ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่แสดงออกต่อสาธารณชนใน
การเป็นผู้มีความกระตือรือร้น และเป็นนักประสานงานมีความโดดเด่นกว่า
ผู้สมัครคนอื่น ๆ ในช่วงเวลารณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 
2556 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556) มีการน าเสนอนโยบายการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในอนาคต พบว่า ผู้สมัครส่วนใหญ่มุ่งเน้นสนบัสนนุนโยบาย
กระจายบริการสาธารณะของ กรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และเมื่อพิจารณาถึงผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครแต่ละ
คน พบว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง 
กลุ่มการเมือง และผู้มีชื่อเสียงทั้งในวงการเมืองระดับประเทศ และนอกวง
การเมืองมากกว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และผู้สมัครคนอื่น ๆ ส่วนในเร่ือง
ของวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ผู้สมัครแต่ละคนใช้กลยุทธ์ในการหาเสียง
เพ่ือจูงใจ และโน้มน้าวจิตใจของประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีการที่
แตกต่างไป มีการเสนอนโยบาย และการเสนอวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหา
วิกฤตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร มีการพาดหัวข่าวหน้า 1 มีการลงข่าวเป็น
หัวข้อข่าวและคอลัมน์ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ มีการใช้สื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นเคร่ืองมือในการสร้างคะแนนนิยม 
โดยมีพรรคการเมือง และผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครท าหน้าที่เปน็ผู้วาง
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
โดยท าการวิจัยในช่วงเวลาตัง้แต่
ก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลา 
18.00 น. ของก่อนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวัน คือ ตั้งแต่วันที่ 10 
มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่ 
2 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเวลา 
52 วัน 

ยุทธศาสตร์การหาเสียง และในช่วงโค้งสุดท้าย การลงข่าวหนังสือพิมพ์ ให้
ความส าคัญกับผูส้มัครเพียง 2 คน คือ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ กับ ม.ร.
ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และทีมงานหาเสียงของผู้สมัครทั้งสองฝ่ายได้อาศัยสื่อ
หนังสือพิมพ์ลงข่าวโจมตี และตอบโตก้ันไปมา มีการกล่าวหา พูดจาพาดพิง
กันในลักษณะสงครามตัวแทนระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ 
และสุดท้ายผลการเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา 
ปรากฏว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ด้วยคะแนน
เสียง 1,256,349 คะแนน และพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญได้รับคะแนนเสียง 
1,077,899 คะแนน ดังนั้น ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครต่ออีกสมัยหนึ่ง ในขณะที่ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์
เจริญ ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรกได้คะแนน
เสียงเลือกตั้งเกินกว่า 1 ล้านคะแนน และจากผลการเลือกตั้งดังกล่าว แสดง
ให้เห็นว่า นอกจากผู้สมัคร และผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครจะทุ่มเทสรรพก าลัง
ทุกด้านในการรณรงค์หาเสียงเพ่ือให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแล้ว ยังมี
เคร่ืองมือส าคัญที่ขาดไม่ได้ และเป็นปัจจัย หรือองค์ประกอบส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อการคะแนนนิยม และคะแนนเสียงของผู้สมัครที่หวังจะได้รับชัย
ชนะในการเลือกตั้ง คือ การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์
หาเสียงนั่นเอง 

2. การศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ผ่านมา 
 2.1 พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
  2.1.1 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
ศุชัยวุธ  
ชาวสวนกล้วย 

2546 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต
ดินแดง 

1. ศึกษาพฤติกรรมในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้สมาชิก
สภากรุงเทพมหานครของ
ประชาชนในเขตดินแดง 
2. ศึกษาความแตกต่างของ
ปัจจัยด้านภูมิหลังที่มตี่อแบบ
แผนการตัดสินใจ เหตุผลในการ
เลือกพรรคและตัวบุคคล 

ประชากรที่ศึกษาได้แก่ 
ประชาชนในเขตดินแดงที่มีสทิธิ
เลือกตั้งโดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
และได้ก าหนดอัตราส่วนของ
กลุ่มตัวอย่าง 1 : 100 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 1,322 คน 

 พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการ
เลือกตั้งคร้ังล่าสุด (พ.ศ. 2545) ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตดนิแดงเลือกผู้สมคัร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคไทยรักไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.00 โดยประชาชนสว่นใหญ่ตัดสินใจเลือกบุคคลอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 
59.80 เนื่องจากเข้าใจปัญหาคนในพ้ืนที่ ส าหรับเหตุผลที่เลือกพรรคไทยรัก
ไทย เนื่องจากชอบหัวหน้าพรรค คิดเป็นร้อยละ 54.80 ในเร่ืองงบประมาณ 
ส.ก. 15 ล้านบาท พบว่าสมควรมี คิดเป็นร้อยละ 75.30 ในเร่ืองการใช้
งบประมาณ 15 ล้านบาท ต้องการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการตัดสินใจใน
การใช้งบประมาณ ความต้องการให้ ส.ก. แก้ไขปัญหา พบว่าต้องการให้ ส.ก. 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
แก้ไขปัญหาในด้านการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด ส าหรับคุณสมบัติของ ส.ก. 
ที่ต้องการคือพบง่ายลงพ้ืนที่บ่อย ต้องการให้ทีมงาน ส.ข. กับ ส.ก. เป็น
ทีมงานเดียวกัน ส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนการตัดสินใจ 
เหตุผลในการเลือกพรรค และตัวบุคคล ได้แก่ เพศ และสถานภาพที่ระดับ 
.05  
 การวิจัยคร้ังนี้ ท าให้ทราบว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ตัว
ผู้สมัครยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสนิใจในการลงคะแนนเสียงของผู้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง โดยเน้นเลือกผูส้มัครที่รู้จักและเข้าใจปัญหาคนในพ้ืนที่ ซึ่งจะ
เป็นเหตุผลที่พรรคการเมืองต้องน าไปประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกตัว
ผู้สมัครของพรรคฯ ในส่วนงานวิจัยคร้ังต่อไปต้องการให้วิจัยในเร่ืองผลกระทบ
จากการที่ผู้อ านวยการเขตกรุงเทพมหานครมาจากการแต่งตั้ง 

ศิริพงษ์  
ทรงวิทยา
ธรรม 

2547 อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อ
พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง: 
ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใน
เขตดอนเมือง 

1. เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ในการใช้
สื่อสิ่งพิมพ์ในการหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครในเขตดอน
เมือง 
2. เพ่ือศึกษาว่าสื่อสิ่งพิมพ์ชนิด
ใดมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้
มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมาก
ที่สุด 
3. เพ่ือศึกษาว่าสื่อสิ่งพิมพ์ชนิด
ใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ออกเสียงของผู้มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งได้มากที่สุด 

การศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและศึกษาเฉพาะผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 
ในช่วงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2547 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 

 สภาพภูมิหลังในเร่ือง เพศ อายุ อาชีพและรายได้ ไม่มีผลต่อการ
ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 ระดับการศึกษามีผลต่อการไปใช้สิทธอิอกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 การได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ในการหาเสียง มีผลต่อการไปใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ความสนใจข่าวสารทางการเมือง มีผลต่อการไปใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไม่มีผลต่อการไปใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 75.50 เคยได้รับสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 เคยพบเห็นป้ายโฆษณาที่ใช้ในการหา
เสียงของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการหาเสียงที่กลุ่มตัวอย่างได้รับหรือพบเห็นมาก
ที่สุดล าดบัที่ 1 คือ แผ่นโฆษณา (Poster) ล าดับที่ 2 คือ แผ่นโฆษณา 
(Poster) ล าดับที่ 3 คือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill board) ล าดับที่ 4 คือ 
บัตรแนะน าตัว ล าดับที่ 5 คือ แผ่นพับ ล าดับที่ 6 คือ ป้ายผ้าใบ (Banner) 
และล าดับที่ 7 คือ หนังสือพิมพ์ 
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 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการหาเสียงที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสร้างความสนใจ
มากที่สุด ล าดบัที่ 1 คือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill board) ล าดับที่ 2 คือ 
แผ่นโฆษณา (Poster) ล าดับที่ 3 คือ สติ๊กเกอร์ ล าดับที่ 4 คือ บัตรแนะน าตัว 
ล าดับที่ 5 คือ บัตรแนะน าตัว ล าดับที ่6 คือ บัตรแนะน าตัว และล าดับที่ 7 
คือ หนังสือพิมพ์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการหาเสียงที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าได้รับข้อมูล
ข่าวสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากที่สุด ล าดับที่ 
1 คือ แผ่นพับ ล าดับที่ 2 คือ บัตรแนะน าตัว ล าดับที่ 3 คือ แผ่นโฆษณา 
(Poster) ล าดับที่ 4 คือ สติกเกอร์ ล าดับที่ 5 คือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill 
board) ล าดับที่ 6 คือ ป้ายผ้าใบ (Banner) และล าดับที่ 7 คือ หนังสือพิมพ์ 
ความสนใจข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจข่าวสารทางการเมืองปานกลาง 
และพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91.50 ไม่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ต่อนักการเมืองที่มีหาเสียงในชุมชนเลย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 68.50 ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
ต้องการสนับสนุนผู้สมัครที่ตนชอบเปน็ผู้แทน รองลงมาคือ ต้องการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและต้องการให้เป็นไปตามระบบ ตามล าดับ ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในคร้ังที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ป่วย หรือ ติดธุระจ าเป็น รองลงมาคือ ไม่มีผู้สมัครที่ตน
พึงพอใจและไม่ได้ให้ความสนใจการเมืองระดับท้องถิ่น ตามล าดับ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 89.50 คิดว่า สื่อสิ่งพิมพ์มี
อิทธิพลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าสื่อสิง่พิมพ์ที่ใช้ในการหาเสียงที่มีผลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากที่สุดล าดบัที่ 1 คือ แผ่นพับ ล าดับที่ 
2 คือ แผ่นโฆษณา (Poster) ล าดับที่ 3 คือ บัตรแนะน าตัว ล าดับที่ 4 คือ 
สติ๊กเกอร์ ล าดับที่ 5 คือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill board) ล าดับที่ 6 คอื 
ป้ายผ้าใบ (Banner) และล าดับที่ 7 คือ หนังสือพิมพ์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 87.00 คิดว่า กรณีที่ไม่ได้มี
ความชื่นชอบผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเปน็พิเศษ สื่อสิ่งพิมพ์มีผลท าให้เกิดการ
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ตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.50 คิดว่า กรณีที่มี
ความชื่นชอบผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเปน็พิเศษ สื่อสิ่งพิมพ์มีผลท าให้เกิดการ
ตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
 ในส่วนของปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคือ ความมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ รองลงมาคือ มีผลงานในพ้ืนที่และหาเสียงเยี่ยมเยียน
สม่ าเสมอ ตามล าดับ 

วิชัย  
เกียรติ
สามิภักดิ ์

2547 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ผู้น าในระดับท้องถิ่น : ศึกษา
กรณีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในเขตพ้ืนที่บาง
บอน 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนที่
บางบอน 
2. เพ่ือศึกษาว่าประชาชนในเขต
พ้ืนที่บางบอน มีความรู้ความ
เข้าใจต่อหน้าที่ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครอย่างไร 
3. เพ่ือศึกษาว่าประชาชนในเขต
พ้ืนที่บางบอน ให้ความส าคัญใน
การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใน
เขตพ้ืนที่บางบอน มากน้อย
เพียงใด 
4. เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ปรับปรุง แก้ไข เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่บางบอน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา
จากเอกสาร และสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 

 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้เกี่ยวกับสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ไม่ทราบในเร่ืองงบประมาณที่ผู้น าของตนว่ามีจ านวนเท่าใด 
และต้องการให้ผู้น าของตนแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยลักษณะ
ผู้น าที่ประชาชนต้องการต้องมีความประพฤติที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิด
เป็นท าเป็น แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เด็ดเดี่ยว ใจกว้าง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กล้า
คิดกล้าท า ฉลาด และทัศนคติดี ส่วนในด้านวุฒิการศึกษาต้องสูงกว่าปริญญา
ตรี ในด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน ปานกลาง ถึง มั่นคงมาก ในเร่ืองของ
ชาติตระกูลนั้นไม่มีความส าคัญส าหรับประชาชน และต้องการให้ผู้น าของตน
มาแก้ไขปัญหาในเร่ืองของปัญหาการจราจร การขนส่ง การขยายเส้นทาง 
ปัญหายาเสพติด การศึกษา ส่วนความคิดด้านการซื้อสิทธิขายเสียงของ
ประชาชนหรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
โดยรวมว่าปํญหาในการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และ
เป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมาก 

พลภูมิ  
วิภัติภูมิ
ประเทศ 

2550 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการศึกษาเป็นการค้นคว้าจาก
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ 
วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ 
หนังสือพิมพ์ รายงานการวิจัย

 ปัจจุบันนี้สภาพการเมืองค่อนข้างไม่ชัดเจน ท าให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่าย โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกตั้งไม่ได้มีส่วนช่วยในการ
เลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปบริหารบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นศูนย์การทั้งการเมือง การตลาด ความหลากหลาย
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2. เพ่ือศึกษาการลงคะแนนเสียง
การเลือกตั้งของประชาชนใน
ระดับท้องถิ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

ของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเขตที่สามารถอาศัยเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานครมาเป็นปัจจัยหรือตัวช่วยเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศได้ แต่
เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความชัดเจนน้อยลงทุกขณะ ท าให้การ
ตัดสินใจค่อนข้างจะยากส าหรับประชาชน 
 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชาชนตื่นตัวกับการ
เลือกตั้งในกรณีนี้ค่อนข้างจะมากกว่า เพราะมองเห็นว่าเป็นผู้มีอ านาจสงูสุด 
การตัดสินใจในการด าเนินการในด้านการพัฒนา หรือการให้ความช่วยเหลือ 
แต่ในอีกมุมหนึ่งปัญหาส่วนน้อยในแตล่ะชุมชน ถ้าประชาชนได้มีความใกลช้ดิ
กับตัวแทนที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขต ก็จะ
สามารถดึงหรือโน้มน้าวให้ตัวแทนเหล่านั้นได้เข้ามาช่วยแก้ไขในปัญหาของ
คนส่วนน้อยได้ดี เท่ากับตัวแทนของแต่ละเขตจะต้องเข้าไปหาชุมชนเองเพ่ือ
สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนว่าเกิดปัญญาอย่างไร ต้องการให้
แก้ไขหรือพัฒนาอย่างไร 

บัลลังก์  
นันทิวัชรินทร ์

2550 ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ต่อบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเขตบางคอ
แหลม 

มีจุดมุ่งหมาย ที่จะศึกษา 1) 
ความรู้และความเข้าใจของ
ประชาชนต่อบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 2) ความ
คิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนที่มตี่อบทบาทและ
อ านาจ หน้าที่ ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 3) พฤติกรรม
ทางการเมืองของประชาชนที่มี
ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และ 4) ความ
แตกต่างระหว่างคุณสมบัติส่วน
บุคคลของประชาชนกบัทัศนคติ
ต่อบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่มสีิทธิเลือกตั้งในเขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 200 คน ด้วยการแจก
แบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลโดยการพรรณนาความ 
(Descriptive) และใช้การ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการอธิบายตัวแปร
ต่าง ๆ ที่ศึกษา และใช้สถิติ
อนุมาน t-test และ F-test 

 ผลการศึกษา สรุปได้ 3 ประการ 
 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 54.62 และ ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา และ
รายได้ที่แตกต่างกันจะมีความรู้และความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของ 
สก. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ Alpha = .05 
 2. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มี
ความส าคัญน้อยกว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 40.5 และ ประชาชนที่มีเพศ และรายได้ที่
แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าที่ของ สก. แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ Alpha = .05 
 3. พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนมีความถี่ในการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครน้อยที่สุด ส่วนแนวโน้มการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งในอนาคตของประชาชน ไม่แน่ใจว่าจะไปใช้สทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสูงสุด เมือ่เทียบกับการไปเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

  2.1.2 การตัดสินใจเลือกพรรคหรือตัวบุคคลในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
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ศุชัยวุธ  
ชาวสวนกล้วย 

2546 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต
ดินแดง 

1. ศึกษาพฤติกรรมในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้สมาชิก
สภากรุงเทพมหานครของ
ประชาชนในเขตดินแดง 
2. ศึกษาความแตกต่างของ
ปัจจัยด้านภูมิหลังที่มตี่อแบบ
แผนการตัดสินใจ เหตุผลในการ
เลือกพรรคและตัวบุคคล 

ประชากรที่ศึกษาได้แก่ 
ประชาชนในเขตดินแดงที่มีสทิธิ
เลือกตั้งโดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
และได้ก าหนดอัตราส่วนของ
กลุ่มตัวอย่าง 1 : 100 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 1,322 คน 

 พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการ
เลือกตั้งคร้ังล่าสุด (พ.ศ. 2545) ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตดนิแดงเลือกผู้สมคัร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคไทยรักไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.00 โดยประชาชนสว่นใหญ่ตัดสินใจเลือกบุคคลอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 
59.80 เนื่องจากเข้าใจปัญหาคนในพ้ืนที่ ส าหรับเหตุผลที่เลือกพรรคไทยรัก
ไทย เนื่องจากชอบหัวหน้าพรรค คิดเป็นร้อยละ 54.80 ในเร่ืองงบประมาณ 
ส.ก. 15 ล้านบาท พบว่าสมควรมี คิดเป็นร้อยละ 75.30 ในเร่ืองการใช้
งบประมาณ 15 ล้านบาท ต้องการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการตัดสินใจใน
การใช้งบประมาณ ความต้องการให้ ส.ก. แก้ไขปัญหา พบว่าต้องการให้ ส.ก. 
แก้ไขปัญหาในด้านการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด ส าหรับคุณสมบัติของ ส.ก. 
ที่ต้องการคือพบง่ายลงพ้ืนที่บ่อย ต้องการให้ทีมงาน ส.ข. กับ ส.ก. เป็น
ทีมงานเดียวกัน ส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนการตัดสินใจ 
เหตุผลในการเลือกพรรค และตัวบุคคล ได้แก่ เพศ และสถานภาพที่ระดับ 
.05  
 การวิจัยคร้ังนี้ ท าให้ทราบว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ตัว
ผู้สมัครยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสนิใจในการลงคะแนนเสียงของผู้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง โดยเน้นเลือกผูส้มัครที่รู้จักและเข้าใจปัญหาคนในพ้ืนที่ ซึ่งจะ
เป็นเหตุผลที่พรรคการเมืองต้องน าไปประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกตัว
ผู้สมัครของพรรคฯ ในส่วนงานวิจัยคร้ังต่อไปต้องการให้วิจัยในเร่ืองผลกระทบ
จากการที่ผู้อ านวยการเขตกรุงเทพมหานครมาจากการแต่งตั้ง 

ชยพล  
ชิดช่วงชัย 

2547 ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มีต่อคุณสมบัติของผูส้มัครรับ
เลือกตั้ง สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งทุ่ง
ครุ 

1. เพ่ือศึกษาประสบการณ์ใน
การเลือกตั้งและความคิดเห็น
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มตี่อระบบ
การเมืองและพรรคการเมือง 
คุณสมบัติและบทบาทของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะปัจจัยส่วน
บุคคล ประสบการณ์ในการ

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทุ่งครุ 
จ านวนทั้งสิน้ 398 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป 
ซึ่งใช้ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลข
คณิต และค่าไคสแควร์ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ มีอายุ
ระหว่าง 35-45 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สมรสแล้ว ประกอบ
อาชีพเป็นข้าราชการ และมีรายได้รวมต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 
จ านวนมากที่สุด ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมโดยเกิดที่กรุงเทพมหานคร มี 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนตามส าเนาทะเบียนบ้านที่เป็นเพศชายเฉลี่ย
ประมาณ 2.45 คน เพศหญิงประมาณ 2.50 คน ซึ่งเป็นผู้มสีิทธิเลือกตั้งเฉลี่ย
ประมาณ 3.46 คน ส าหรับประสบการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร พบว่า ในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมาหนคร และในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป ยังคง
จะไปเลือกตั้งอีก 



473 

ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
เลือกตั้ง และความคิดเห็น
เกีย่วกับระบบการเมืองและ
พรรคการเมืองของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีต่อคุณสมบตัิของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

 ส่วนความคดิเห็นเกี่ยวกับการเมืองและพรรคการเมือง กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การเมืองในระบอบประชาธิปไตยถือเป็นระบอบ
การปกครองที่ดีที่สุด การเมืองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันสามารถ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้ พอใจกับสภาพการเมืองของไทยใน
ปัจจุบัน การปฏิรูปการเมืองในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนัในการเลือกตั้งคร้ัง
หน้า ท าให้การเมืองไทยพัฒนาดีขึ้น ในอนาคตพรรคการเมืองจะพัฒนาในทาง
ดีขึ้นและแนวโน้มพรรคการเมืองของไทยในอนาคต จะเหลือเพียงไม่กี่พรรค 
ส าหรับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผูท้ี่เกิดในวงศ์
ตระกูลที่มีชื่อเสียงและประวัติครอบครัวดี ต้องเคยสมัครหรือเคยเป็นสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขตมาก่อน ต้องสังกัดพรรคการเมืองที่
ชอบหรือประทับใจ และต้องประสบความส าเร็จในการบริหารธุรกิจหรือเคย
เป็นผู้บริหารในวงราชการมาก่อน ส าหรับเร่ืองที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยได้แก่ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และได้รับการศึกษาระดับสูง ควรเป็นผู้
ที่มีความซื่อสัตยโ์ปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ต้องเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล
และวางแผนดี ส่วนเร่ืองที่ไม่แน่ใจคือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องสังกัดพรรค
การเมืองที่รู้จักเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
อื่น ๆ ที่มีต่อคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งมากที่สุดด้วยกัน 3 เร่ือง ได้แก่ 
ซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง กล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม และควรมี
ความรู้ความสามารถในการท างานและบริหารงาน ตามล าดับ 

วิชัย  
เกียรติ
สามิภักดิ ์

2547 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ผู้น าในระดับท้องถิ่น : ศึกษา
กรณีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในเขตพ้ืนที่บาง
บอน 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนที่
บางบอน 
2. เพ่ือศึกษาว่าประชาชนในเขต
พ้ืนที่บางบอน มีความรู้ความ
เข้าใจต่อหน้าที่ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครอย่างไร 
3. เพ่ือศึกษาว่าประชาชนในเขต
พ้ืนที่บางบอน ให้ความส าคัญใน

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา
จากเอกสาร และสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 

 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้เกี่ยวกับสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ไม่ทราบในเร่ืองงบประมาณที่ผู้น าของตนว่ามีจ านวนเท่าใด 
และต้องการให้ผู้น าของตนแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยลักษณะ
ผู้น าที่ประชาชนต้องการต้องมีความประพฤติที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิด
เป็นท าเป็น แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เด็ดเดี่ยว ใจกว้าง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กล้า
คิดกล้าท า ฉลาด และทัศนคติดี ส่วนในด้านวุฒิการศึกษาต้องสูงกว่าปริญญา
ตรี ในด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน ปานกลาง ถึง มั่นคงมาก ในเร่ืองของ
ชาติตระกูลนั้นไม่มีความส าคัญส าหรับประชาชน และต้องการให้ผู้น าของตน
มาแก้ไขปัญหาในเร่ืองของปัญหาการจราจร การขนส่ง การขยายเส้นทาง 
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การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใน
เขตพ้ืนที่บางบอน มากน้อย
เพียงใด 
4. เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ปรับปรุง แก้ไข เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่บางบอน 

ปัญหายาเสพติด การศึกษา ส่วนความคิดด้านการซื้อสิทธิขายเสียงของ
ประชาชนหรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
โดยรวมว่าปํญหาในการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และ
เป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมาก 

พฤกพงษ์  
เปรมศิริ 

2550 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ี
ผลต่อการสร้างคะแนนนิยมของ
ผู้สมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคล
ของประชาชนที่ไปใชสิทธิ ไดแก
เพศ อายุการศึกษา และอาชีพ 
ที่มีผลตอการสรางคะแนนนิยม
ของผูสมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานสวน
ประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต
อการสรางคะแนนนิยมของผู
สมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 

ศึกษาโดยวิธีการท า
แบบสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถามสอบถามจากกลุม่
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
เป็นเพศชายมีอายุ มากกว่า 30 ปีขึ้นไป มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รองลงมาคือ ปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพรับจ้าง จากผลการศึกษา
ระดับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เขตดอนเมือง ด้านผู้สมัครที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ และ
ลักษณะที่ดีในการเป็นนักการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผูส้มัครอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน ยกเว้น ปัจจัยเร่ือง การมีการศึกษาสูง มีนโยบายที่โดนใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด และการมีรูปร่างหล่อหรือสวย อยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนการศึกษาระดับปัจจัยทางการตลาดด้านกระแสนิยม ด้านการเข้าถึง
ประชาชน และด้านกลยุทธ์ในการหาเสียง พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.60, 3.84 และ 3.63 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านกลยุทธ์ในการหาเสียง อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 ประชาชนที่มีเพศชายและเพศหญิงมีปจัจัยส่วนประสมการตลาด
ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง
แตกต่างกัน ประชาชนที่มีเพศชายจะมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมืองน้อยกว่าเพศ
หญิง ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอน
เมืองแตกต่างกัน 

  2.1.3 อิทธิพลของสื่อ และการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
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ศิริพงษ์  
ทรงวิทยา
ธรรม 

2547 อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ต่อ
พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง: 
ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใน
เขตดอนเมือง 

1. เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ในการใช้
สื่อสิ่งพิมพ์ในการหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครในเขตดอน
เมือง 
2. เพ่ือศึกษาว่าสื่อสิ่งพิมพ์ชนิด
ใดมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้
มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมาก
ที่สุด 
3. เพ่ือศึกษาว่าสื่อสิ่งพิมพ์ชนิด
ใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ออกเสียงของผู้มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งได้มากที่สุด 

การศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและศึกษาเฉพาะผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 
ในช่วงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2547 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 

 สภาพภูมิหลังในเร่ือง เพศ อายุ อาชีพและรายได้ ไม่มีผลต่อการ
ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 ระดับการศึกษามีผลต่อการไปใช้สิทธอิอกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 การได้รับสื่อสิ่งพิมพ์ในการหาเสียง มีผลต่อการไปใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ความสนใจข่าวสารทางการเมือง มีผลต่อการไปใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไม่มีผลต่อการไปใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 75.50 เคยได้รับสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 เคยพบเห็นป้ายโฆษณาที่ใช้ในการหา
เสียงของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการหาเสียงที่กลุ่มตัวอย่างได้รับหรือพบเห็นมาก
ที่สุดล าดบัที่ 1 คือ แผ่นโฆษณา (Poster) ล าดับที่ 2 คือ แผ่นโฆษณา 
(Poster) ล าดับที่ 3 คือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill board) ล าดับที่ 4 คือ 
บัตรแนะน าตัว ล าดับที่ 5 คือ แผ่นพับ ล าดับที่ 6 คือ ป้ายผ้าใบ (Banner) 
และล าดับที่ 7 คือ หนังสือพิมพ์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการหาเสียงที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสร้างความสนใจ
มากที่สุด ล าดบัที่ 1 คือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill board) ล าดับที่ 2 คือ 
แผ่นโฆษณา (Poster) ล าดับที่ 3 คือ สติ๊กเกอร์ ล าดับที่ 4 คือ บัตรแนะน าตัว 
ล าดับที่ 5 คือ บัตรแนะน าตัว ล าดับที ่6 คือ บัตรแนะน าตัว และล าดับที่ 7 
คือ หนังสือพิมพ์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการหาเสียงที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าได้รับข้อมูล
ข่าวสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากที่สุด ล าดับที่ 
1 คือ แผ่นพับ ล าดับที่ 2 คือ บัตรแนะน าตัว ล าดับที่ 3 คือ แผ่นโฆษณา 
(Poster) ล าดับที่ 4 คือ สติกเกอร์ ล าดับที่ 5 คือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill 
board) ล าดับที่ 6 คือ ป้ายผ้าใบ (Banner) และล าดับที่ 7 คือ หนังสือพิมพ์ 
ความสนใจข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจข่าวสารทางการเมืองปานกลาง 
และพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91.50 ไม่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ต่อนักการเมืองที่มีหาเสียงในชุมชนเลย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 68.50 ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
ต้องการสนับสนุนผู้สมัครที่ตนชอบเปน็ผู้แทน รองลงมาคือ ต้องการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและต้องการให้เป็นไปตามระบบ ตามล าดับ ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในคร้ังที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ป่วย หรือ ติดธุระจ าเป็น รองลงมาคือ ไม่มีผู้สมัครที่ตน
พึงพอใจและไม่ได้ให้ความสนใจการเมืองระดับท้องถิ่น ตามล าดับ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 89.50 คิดว่า สื่อสิ่งพิมพ์มี
อิทธิพลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าสื่อสิง่พิมพ์ที่ใช้ในการหาเสียงที่มีผลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมากที่สุดล าดบัที่ 1 คือ แผ่นพับ ล าดับที่ 
2 คือ แผ่นโฆษณา (Poster) ล าดับที่ 3 คือ บัตรแนะน าตัว ล าดับที่ 4 คือ 
สติ๊กเกอร์ ล าดับที่ 5 คือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill board) ล าดับที่ 6 คอื 
ป้ายผ้าใบ (Banner) และล าดับที่ 7 คือ หนังสือพิมพ์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 87.00 คิดว่า กรณีที่ไม่ได้มี
ความชื่นชอบผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเปน็พิเศษ สื่อสิ่งพิมพ์มีผลท าให้เกิดการ
ตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.50 คิดว่า กรณีที่มี
ความชื่นชอบผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเปน็พิเศษ สื่อสิ่งพิมพ์มีผลท าให้เกิดการ
ตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
 ในส่วนของปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคือ ความมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ รองลงมาคือ มีผลงานในพ้ืนที่และหาเสียงเยี่ยมเยียน
สม่ าเสมอ ตามล าดับ 
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 2.2 การรณรงค์ของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต และพลวัตรทางอ านาจในพ้ืนที่ 
จารินี  
รุทระกาญจน์ 

2546 การเมืองท้องถิ่นกับการ
พัฒนาการทางการเมืองไปสู่
ระบอบประชาธิปไตย : ศึกษา
ลักษณะของกลุ่มการเมือง
ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือทราบถึงความเป็นมาและ
พัฒนาการของการเมืองท้องถิ่น
ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่ท าให้เกิด
กลุ่มการเมืองท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร 
3.เพ่ือทราบถึงลักษณะและ
บทบาทของกลุ่มการเมือง
ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือสามารถเข้าใจและอธิบาย
การเมืองระดับท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานครได้ 
5. เพ่ือศึกษาว่ากลุ่มการเมือง
ท้องถิ่นจะสามารถเป็นปัจจัย
หนึ่งในการพัฒนาทางการเมือง
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเพ่ือ
ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้
หรือไม่ อย่างไร 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาวิจัยจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ ส.ก. และอดีต ส.ส. 
กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
กลุ่มการเมืองส าหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกลุ่ม
การเมืองส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต 
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะละ 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มการเมืองที่มี
โครงสร้างรองรับ กับกลุ่มการเมืองที่เป็นกลุ่มเลือกตั้งของผูส้มัครรายบุคคล 
ประการหนึ่ง และกลุ่มการเมืองแบบกว้างกับกลุ่มการเมืองแบบเฉพาะพ้ืนที่ 
อีกประการหนึ่ง กลุ่มการเมืองทั้ง 4 ประเภท มีลักษณะและแนวโน้มร่วมกัน
คือ เป็นการรวมตัวกัน ขึ้นเพ่ือกิจกรรมการเลือกตั้งเป็นส าคัญ มีลักษณะเปน็
การชั่วคราว ระยะเวลาการด าเนินงานมีระยะเวลาสั้น ๆ ไม่มีการจัดองค์กร
อย่างเป็นทางการ และไม่มีความต่อเนือ่งเพราะมีความเป็นสถาบันต่ า การเกิด
และการสลายกลุ่ม มีความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ไม่มีเป้าหมายใดนอกจากการ
เลือกตั้ง กลุ่มการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครโดยทั่วไปจึงไม่ได้เป็น
แนวทางที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาการทางการเมืองระดับท้องถิ่น
ในกรุงเทพมหานครได้มากนัก 
 การที่จะพัฒนาทางการเมืองในระดับท้องถิ่นไปสู่ความเปน็
ประชาธิปไตย ด้วยกลุ่มการเมืองท้องถิ่นจึงควรเน้นการท าให้กลุ่มการเมือง
ท้องถิ่นในประเภทที่มีโครงสร้างรองรับ และมีลักษณะแบบกว้าง มีพัฒนาการ
ของกลุ่มไปสู่ความเปน็สถาบันการเมืองระดับท้องถิ่นเช่นเดียวกับพรรค
การเมืองให้ได้ เพ่ือให้กลุ่มการเมืองดังกล่าวมีเสถียรภาพ เปิดกว้าง มี
เป้าหมายมากไปกว่าการเลือกตั้ง มีกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ สามารถที่จะ
เป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่นได้ ซึง่จะน าไปสู่ความสนใจทางการเมืองของ
ประชาชนและท าให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการเมืองระดับท้องถิ่นมาก
ขึ้น อันเป็นหนทางส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการทางการเมืองขึ้นใน
ระดับท้องถิ่น และเพ่ือน าไปสู่ความเปน็ประชาธิปไตยต่อไป 

ศุภชัย  
บุญฤทธิ์ 

2547 บทบาทผู้น าศาสนาอิสลามใน
เขตชุมชนต่อการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเขต และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา

1. เพ่ือศึกษาบทบาทผู้น าศาสนา
อิสลามในเขตชุมชนวังโสม ต่อ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มี
มากน้อยเพียงใด 

การวิจัยโดยมีแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ประชาชนในชมุชนวงัโสม เขต

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้  
 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใน
เขตชุมชน ผู้น าศาสนาอิสลามมบีทบาทอยู่ในระดับมากในการสนับสนุน จูงใจ
ในการที่จะท าให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
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ชุมชนวังโสม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของ
ประชาชนที่มตี่อการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเขตและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
มากหรือน้อยเพียงใด 
3. เพ่ือศึกษาระดับความโนม้
เอียงของประชาชนที่มีต่อผู้น า
ศาสนาอิสลามในชุมชนวังโสม มี
มากน้อยเพียงใด 

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 200 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใน
เขตชุมชน ผู้น าศาสนาอิสลามต้องมีระดับการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเขต และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากใน
การที่จะท าให้ประชาชนรับรู้ พร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 3. ผู้น าทางศาสนาอิสลามเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตทิี่ชาวมสุลิมให้ความ
เคารพนับถือเชื่อฟังอันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระดับความโน้มเอียงของ
ประชาชนคล้อยตามผู้น าศาสนาอิสลามอันเป็นผลต่อการเลือกตั้ง อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ฉัตรชัย  
รัตนเขียว 

2552 บทบาทกลุม่ผลประโยชน์ต่อการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณี
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2550 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์ตา่ง ๆ ที่มีต่อการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะ
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ผลประโยชน์ตา่ง ๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการที่มี
ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 

การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 
6 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่ม
สมาชิกพรรคการเมือง กลุ่มนัก
ธุรกิจ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้น า
ชุมชนหรือผู้น าในท้องถิ่น กลุ่ม
ผู้สมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในเขตจตุจักร 
และกลุ่มสื่อสารมวลชน 
เคร่ืองมือวิจัยประกอบไปด้วย
แบบสัมภาษณ์ แบบเก็บข้อมูล
จากเอกสาร และแบบบันทึกจาก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

 กลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มมบีทบาทต่อการสนับสนุนผูส้มัครรับ
เลือกตั้งมาก ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่ม
ข้าราชการ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ
กลุ่มสื่อสารมวลชน มีบทบาทในการชว่ยประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
การรณรงค์หาเสียง ก่อนการเลือกตั้งและแสดงออกหลังจากการเลือกตั้งผ่าน 
เช่น การด าเนินกิจกรรมที่ได้ประกาศไว้ การติดตามตรวจสอบแนวนโยบาย 
เป็นต้น 
 กลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มมลีักษณะความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ แบบทางการ คือกลุ่มผลประโยชน์เข้ามามบีทบาท
ในสังคมอย่างเปดิเผยและเป็นไปตามกฎหมาย เช่น กลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครมีบทบาทส าคัญในการแถลงนโยบายเพ่ือแสดงออกถึง
อุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเปน็ส าคัญ กลุ่ม
สื่อมวลชนมีบทบาทให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ส าหรับ
ข้าราชการถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทตามกฎหมายโดยตรงที่ต้องจัดการ
เลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยตุิธรรม ส่วนผู้น าชุมชนมบีทบาทต่อการ
เลือกตั้งในฐานะผู้น าและมีส่วนส าคัญต่อการท ากิจกรรมในชุมชน และ
ส่งเสริม สนับสนุนการเลือกตั้ง โดยการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนทราบทัง้
ในรูปแบบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือโน้มน้าวในรูปแบบต่าง ๆ แบบไม่
เป็นทางการ คือกลุ่มผลประโยชนม์ีบทบาทในสังคมเชิงสัญลักษณ์หรือโดย
อ้อม เช่น กลุ่มสมาชิกพรรคการเมืองจะแสดงบทบาทในรูปของการเข้าร่วม
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กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน กลุม่นักธุรกิจแสดงบทบาทแทรกแซงทาง
การเมืองผ่านระบบอุปถัมภ์ โดยวิธีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับกลุ่ม
ผู้สมัครอย่างไม่เปิดเผย กลุ่มสื่อสารมวลชนมบีทบาทในการผลักดันให้ผู้สมัคร
ได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ได้รับการเลือกตั้งผ่านการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนข้าราชการถึงแม้จะต้องระมัดระวังในเร่ืองการวางตัวแต่ก็มีบทบาทเอน
เอียง สนับสนุนกลุม่นักการเมืองท้องถิ่นที่ตนมสี่วนได้เสีย เช่น การเพิกเฉยต่อ
ข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมายการเลือกตั้ง 

พรรณชฎา  
ศิริวรรณบุศย์ 

2555 พฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร: ศึกษา
เปรียบเทียบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาแบบแผนพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ใน
กรุงเทพมหานครทั้งในการ
เลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน
กรุงเทพมหานครทั้งในการ
เลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของ
พฤติกรรมการเลือกตั้งในคน
กรุงเทพมหานครระหว่างการ
เลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใน
การเมืองปัจจุบัน 
4. เพ่ือเสนอวิธีการและแนวทาง
ที่เหมาะสมในการรณรงค์ให้
ประชาชนออกไปใช้สิทธิในการ
เลือกตั้งมากข้ึนต่อไปในอนาคต 

การผสมระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยจัดท าแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 
เขตการปกครองชั้นนอกและเขต
การปกครองชั้นใน กลุ่มละ 350 
ฉบับ หลังจากวิเคราะห์ผลที่ได้
จากแบบสอบถาม ได้เก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ส.ส. 
ส.ก. และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทั้งสองระบบ 

 โดยรวมสรุปได้ว่า แม้ว่าประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมี
สถานภาพทางสังคมอยู่ในระดับสงู และประชาชนส่วนใหญ่อาจมองว่าระบบ
อุปถัมภ์ไม่มีบทบาทต่อการเลือกตั้ง แต่จากการศึกษาพบว่า ระบบอุปถัมภ์ยัง
มีอิทธิพลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของ
ประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอยู่ โดยเรียกระบบอุปถัมภ์นี้ว่าเป็นระบบ
อุปถัมภ์แบบต่อเนื่อง กล่าวคือ หากผู้สมัครต้องการได้รับเลือกตั้งทุกสมัย
ผู้สมัครต้องท าประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องมิใช่
เพียงช่วงระยะเวลาในการหาเสียงเท่านั้น ส่วนตัวแปรสื่อในการรณรงค์การ
เลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ไม่มีอิทธิพลมากนกั
ต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
นันทนา  
กตเวที 

2558 บทบาททางการเมืองของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2553 

1. เพ่ือศึกษาบทบาททางการ
เมืองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 6 มิถุนายน 2553 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยหนุนเสริม
บทบาททางการเมืองของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2553 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
วิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องแบบ
เฉพาะเจาะจงจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
เขตสายไหม สมาชิกสภาเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร 
ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 24 
คน 

 บทบาททางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
เขตสายไหมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตสายไหม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2553 ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และรณรงค์การเลือกตั้ง การเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และการโน้มน้าวชักจูงผู้มีสทิธิ
เลือกตั้งให้เลือกผู้สมัครที่สนับสนนุได้รับเลือกตั้ง 
 ปัจจัยหนุนเสริมบทบาททางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตสายไหม ได้การ
มีต าแหน่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข การมีสถานภาพทางสังคมที่สงูในชมุชน 
การเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

อัจฉราภา  
จิระภคธร 

2557 บทบาททางการเมืองของ
ผู้สนับสนุนผูส้มัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้
การรับรอง : กรณีศึกษาเขต
เลือกตั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาบทบาททางการ
เมืองของผู้สนับสนุนผูส้มัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 
11 กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาบทบาทที่
นอกเหนือจากการเลือกตั้งแต่
เกี่ยวโยงมาสู่การเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร เขต
เลือกตั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการแสดงบทบาททาง
การเมืองของผู้สนับสนุนผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 
11 กรุงเทพมหานคร 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
จากเอกสาร และสัมภาษณ์
ผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
ผู้สนับสนุนผูส้มัครรับเลือกตั้ง
ระดับแกนน า 

 ผู้สนับสนุนผูส้มัครรับเลือกตั้งให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คือการประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งในทางหลักการ บทบาทส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานของท้องถิ่นที่จะมีผลต่อการเลือกตั้ง การรักษาฐานคะแนนเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง บทบาทรณรงค์ หาเสียง และบทบาทด าเนินการร้องเรียน
คู่แข่งทางการเมืองท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
 ผู้สนับสนุนผูส้มัครรับเลือกตั้งมีพฤติกรรมนอกเหนือจากการเลือก
ตั้งแต่เกี่ยวโยงมาสู่การเลือกตั้ง การรับเชิญไปเป็นประธานในพิธีต่าง ๆ และ
บทบาทที่ไม่เปิดเผยได้แก่การให้กู้เงิน การเร่งรัดให้มีการก่อสร้าง 
สาธารณูปโภค และการฝากนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
 ปัญหาอุปสรรคของผู้สนับสนุนผูส้มัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ คู่แข่งทาง
การเมืองเพ่งเล็งการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง และผู้สนับสนนุฝ่ายตรงข้ามข่มขู่
และใส่ร้ายทางการเมือง 
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ตารางแสดงงานการศึกษาเรื่องบทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 

13. ภาพรวมของงานการศึกษาเร่ืองบทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
 13.1 บทบาทและทัศนคตติ่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อการบริหารท้องถิ่น 
สมศักดิ์  
ษารักษ์ 

2545 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี
ในพ้ืนที่เขตบางรัก 

1. เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติของ
ประชาชนที่มตี่อบทบาทของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ทัศนคติของประชาชนในบทบาท
ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 
เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา 
รายได้ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทาง
ในการบริหารกรุงเทพมหานคร 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  
ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชน
ในพ้ืนที่เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 396 
คน อายุ 18 ปีขึ้นไป สุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชัน้ชนดิสัดส่วน 
(Proportional Stratified 
Sampling) 

 ประชาชนกรุงเทพมหานครมีทัศนคติตอ่บทบาทของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 บทบาท โดยเรียงจากระดับคะแนน
สูงสุด ได้แก่ บทบาทในด้านการบริหารงานกรุงเทพมหานคร บทบาทในฐาน
ผู้น าของท้องถิ่น บทบาทในด้านการพัฒนาการเมือง 
 ประชาชนกรุงเทพมหานคร ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
มีทัศนคติต่อบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแตกต่างกันทั้ง 3 บทบาท 
และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในด้านบริหารแตกต่างกัน ยกเว้นบทบาทของผู้ว่า
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้น าท้องถิ่นและพัฒนาการเมืองการปกครองไม่
แตกต่างกัน 
 ประชาชนกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานครแตกต่าง มีทัศนคติ
ต่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 3 บทบาท ไม่แตกต่างกัน 

ชูศักดิ์  
จึงพานิช 

2558 บทบาทของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกับประสิทธิผล
ในการบริหารงาน 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการ
บริหารงานของกรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือศึกษาความเกี่ยวข้องของ
บทบาทผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร กับ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การวิจัยจากเอกสารวิชาการ 
ต ารา และผลการวิจัย ที่
เกี่ยวข้องบทบาทผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร กับ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของกรุงเทพมหานคร และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 

 การบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น มีการน าเอา
บทบาทในการบริหารงาน ทั้ง 10 บทบาท ตามแนวคิดของ Henry 
Mintzberg ซึ่งแบ่งเป็น 3 บทบาทหลกัและสามารถแยกออกเป็น 10 บทบาท
ย่อย ได้แก่ 1. บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย 
บทบาทการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน บทบาทการเป็นผู้น า บทบาทการเป็น
ตัวแทนติดต่อ 2. บทบาทด้านสารสนเทศ ประกอบด้วย บทบาทการเป็นผู้
ก ากับดูแล บทบาทการเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร บทบาทการท าหน้าที่โฆษก 
และ 3. บทบาทด้านการตัดสนิใจ ประกอบด้วย บทบาทเปน็ผู้ประกอบการ 
บทบาทเป็นผู้แก้ปัญหา บทบาทการเปน็ผู้จัดสรรทรัพยากร บทบาทการเป็นผู้
เจรจาต่อรอง น ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยในการ
ปฏิบัติงานจะผสมผสานบทบาทเข้าด้วยกัน 
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 ส าหรับประสิทธิผลในการบริการงานของกรุงเทพมหานครนั้นมี
ประสิทธิผล คือ มีปริมาณผลงานตามที่ก าหนด งานที่ส าเร็จมีคุณภาพ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และมีผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏบิัติได้ 
 บทบาทที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 บทบาท ที่น ามาใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการนั้น มีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลในการ
บริหารงานของกรุงเทพมหานคร คือ นั้นท าให้การบริหารของ
กรุงเทพมหานครนั้นมีประสิทธิผล 

เกรียงพล  
พัฒนรัฐเกรียง
พล พัฒนรัฐ 

2550 การจัดการเมือง: ผลกระทบของ
ปัจจัยการแข่งขันระหว่างเมือง 
และความต้องการของประชาชน
ที่เพ่ิมขึ้นต่อบทบาทของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหาร
และการจัดการเมืองของ
กรุงเทพมหานครและบทบาท
ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะการเป็น
เมืองระดับโลกของ
กรุงเทพมหานครและความ
ต้องการของประชาชน 
3. ผลกระทบของปัจจัยการ
แข่งขันระหว่างเมืองกับปัจจัย
ความต้องการของประชาชนต่อ
ลักษณะการจัดการเมือง
กรุงเทพมหานคร  
4. เพ่ือศึกษาบทบาทที่เปลี่ยนไป
ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

 แนวทางการจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างการ
บังคับบัญชาขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระดับความเป็นทางการและความเชี่ยวชาญ
ต่าง ๆ สูง ในขณะเดียวกันบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมี
ลักษณะของการสั่งการจากบนลงล่างที่เป็นบทบาทผูน้ าทางพิธีการ 
(ceremonial) แบบผู้พิทักษ์รักษา (caretaker) แบบเอกบุคคล 
(individualist) และแบบผู้จัดการ (executive)  
 กรุงเทพมหานคร ได้กลายเป็นเมืองในระดับโลกเพียงเมืองเดียว
ของประเทศไทยซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองกระตุ้นให้เกิดปัจจัยด้าน
การแข่งชันกับเมืองอื่น ๆ ในภูมิภาค ส่วนปัจจัยที่ 
เป็นความต้องการของประชาชนมีระดับการเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับอันเป็นผลมา
จากสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจนท าให้เกิดความแตกต่างหลากหลายขึ้น
ในระดับของบุคคล กลุ่มประชาชน และชุมชนทัว่ไป 
 ผลกระทบของปัจจัยการแข่งขันระหว่างเมืองกับความต้องการที่
ของประชาชนส่งผลให้เกิดการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good 
governance) มาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตร์ (strategic partnership) กับหน่วยงานภาคเอกชน การ
ปฏิบัติราชการโดยยืดค่านิยมหลักความรับผิดและตรวจสอบได้ 
(accountability) และการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเมือง
ร่วมกับกรุงเทพมหานครและ 
 บทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เร่ิมปรับเปลี่ยนเป็น
การผสมผสานระหว่างบทบาทของผู้ประกอบการ (entrepreneur) กับ
บทบาทของการเป็นผูช้่วยเหลือ (facilitator) มากข้ึน 
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 นอกจากนี้มีข้อค้นพบอื่น ๆ ว่า วิสัยทัศน์ด้านการแข่งขันระหว่าง
เมืองของกรุงเทพมหานครยังมีความไม่ชัดเจนและมีข้อจ ากัดด้านอ านาจ
หน้าที่ในการจัดการอย่างบูรณาการในการส่งเสริมศักยภาพของเมือง ขณะที่
ยุทธศาสตร์การแข่งขันระดับประเทศก็มิได้ก าหนดบทบาททีช่ัดเจนของ
กรุงเทพมหานครไว้รวมทั้งยังคงมีแนวคิดดั้งเดิมที่เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็น
เพียงกลไกของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่
ผ่านมามักเนน้งานโครการที่เป็นมีลักษณะเป็นกายภาพหรือเชิงปริมาณและ
มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการมากกว่าการจัดท าโครงการเชิงคุณภาพ
ที่เน้นค่านิยมแบบประชาธิปไตย 

สุธาริณี  
วาคาบายาซ ิ

2550 บทบาทของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ กทม. 
(พ.ศ. 2515-2543) 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2515 - 
2543) 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาในการด า 
เนินนโยบายแก้ไขสิ่งแวดล้อม
ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2515 - 
2543) 
3. เพ่ือวิเคราะห์ผลงานในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร(พ.ศ. 
2515 - 2543) 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ต่าง ๆ ได้แก่ ราชกิจจานุเบกษา 
หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร กฤตภาค 
ซีดีรอม และข้อมูลจากแหล่ง
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วน าข้อมูล
ทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์และ
น าเสนอเร่ืองราวแบบพรรณนา
วิเคราะห์ 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน กทม. และมีแนวโน้มทวี
ความรุนแรงขึ้นทุกวันนั้น เกิดจากการที่ กทม. เป็นศูนย์รวมความเจริญทั้งใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท าให้เป็นแหล่งรองรับการอพยพย้ายถิ่น
เพ่ือเข้ามาอยู่อาศัย มาศึกษาต่อ และมาหางานท า การที่ กทม.ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วโดยไม่เป็นไปตามผงัเมืองที่ตัง้ไว้ท าให้เกิดปัญหามากมาย เพราะการที่
ประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติก็ย่อมถูกท าลายมากข้ึน 
และเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษต่างๆ ได้แก่ มลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล น้ าท่วม น้ าเน่า ควันพิษ เสียงดงัรบกวน นอกจากนั้นสวนสาธารณะที่
ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจเพ่ือผ่อนคลายความเครียดก็มีไม่เพียงพอ จึงท าให้
คุณภาพชีวิตของชาว กทม. เสื่อมลง ดังนั้นจึงเปน็หน้าที่โดยตรงของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ชาว กทม. มี
ความสุขและความปลอดภัยในชีวิต ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละคน จึง
มีบทบาทในการพยายามแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ กทม. แต่จะประสบ
ผลส าเร็จหรือล้มเหลว รวมทั้งผลงานนัน้ๆ จะได้รับการสานต่อจากผู้ว่า
ราชการคนต่อไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ ระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่ง งบประมาณของ กทม. สถานการณ์ทางการเมือง และ
นโยบายของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละคน 
 จากการศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ กทม. (พ.ศ. 2515 - 2543) จะเห็นได้ว่าผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่ละคนได้พยายามแก้ไขสภาพการณ์ต่างๆ ทั้งที่
เป็นนโยบายและปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากมี
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อุปสรรคส าคัญ คือ สภาพแวดล้อม ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และ
สถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น จึงท าให้บทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพ
กรุงเทพมหานครแต่ละคนมีวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ กทม. 
แตกต่างกัน แต่ก็ได้มีการด าเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2550) 

เจียมจิต  
กลั่นหอม 

2549 ความคิดเห็นของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครต่อบทบาทด้าน
พัฒนาชุมชน ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (อภิรักษ์ โกษะ
โยธิน) 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น
ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ต่อบทบาทด้านพัฒนาชุมชนของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ต่อบทบาทด้านพัฒนาชุมชนของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ใช้แบบสอบถามเปน็เคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 50 เขตและ
ส านักพัฒนาสังคมจ านวน 272 
คน 

 ปัจจัยด้านบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31 – 39 ปี มากที่สุด การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งใน
ระดับ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 - 19,999 บาท และระยะเวลา
ในการรับราชการระหว่าง 1 – 5 ปี 
 ปัจจัยด้านงานพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
บทบาทด้านพัฒนาชุมชนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ประเภทข่าวและแหล่งข่าวสารที่รับรู้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเภท
ข่าวพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทด้านพัฒนาชุมชน
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในระดับมาก โดยมีการการส่งเสริมลานกฬีา
ในชุมชน มากทีสุ่ด และมีการรับรู้ข่าวสารเร่ืองโครงการเพ่ิมระบบช่องทาง
ด่วนเพ่ือบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน น้อยที่สุด ในด้านแหล่งข่าวสารที่รับรู้ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้จากเอกสารทางราชการ มากที่สุด และบุคคลใน
ครอบครัว น้อยที่สุด 
 ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทด้านพัฒนาชุมชนของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทด้านพัฒนาชุมชนของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ว่ามีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วกรณีมีเหตุเร่งด่วน
มากที่สุด และมีความรู้ถึงการจัดตั้งศูนย์เงินออมเพ่ือให้ประชาชนมาปรึกษา
เกี่ยวกับการออมเงินครัวเรือนน้อยที่สุด 
 ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบตัิงานด้านการพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนมากที่สดุ และมีส่วนร่วมในด้านการออกตรวจพ้ืนที่ในปาน
กลางเวลากลางคืนเพ่ือป้องกันภัยในชุมชนน้อยที่สดุ 
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 ด้านความคิดเห็นของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อบทบาทด้าน
พัฒนาชุมชนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับเร่ืองการ
ป้องกันและช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสจากปัญหาความรุนแรงมาก
ที่สุด และเห็นด้วยกับเพ่ิมเงินสนับสนนุงานด้านพัฒนาชุมชนส าหรับกรรมการ
ชุมชนน้อยที่สุด ด้านกิจกรรมใหม่ ข้าราชการเห็นด้วยกับการจัดให้มีหน่วย
เคลื่อนที่เร็วกรณีมีเหตุเร่งด่วนและการเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะตามโครงการ 
10 สวนสวยมากทีสุ่ด และเห็นด้วยกับการจัดตั้งระบบจราจรอัจฉริยะน้อย
ที่สุด 
 โดยสรุป ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ด้านพัฒนาชุมชนของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครระดับมาก ส่วน ผลการทด
สองสมมติฐานพบว่า การรับรู้ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์
กับความคิดเห็นต่อบทบาทด้านพัฒนาชุมชนของผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วน เพศ อายุ ระดับ
ต าแหน่ง ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการรับราชการและการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อบทบาท
ด้านพัฒนาชุมชนของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 13.2 บทบาทและทัศนคตติ่อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครต่อการบริหารท้องถิ่น 
  13.2.1 ในมมุมองของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
บรรพต  
จากสินเลิศ 

2536 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาท 
อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ในการ
ปกครองท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองอ านาจหน้าที่
และบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครต่อการปกครอง
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยทาง
สังคม (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา พรรคการเมืองที่
สังกัด) กับความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองอ านาจหน้าที่ของสมาชิก

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
และท าการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามเปน็เคร่ืองมือ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
คือ สมาชิกกรุงเทพมหานครที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 
มกราคม พ.ศ. 2533 จาก 36 
เขต จ านวน 57 คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองอ านาจ
หน้าที่ต่อการปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครในระดับค่อนข้างต่ า และ
บทบาทในฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วน
ของการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว่า 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจได้แค่ รายได้ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แต่การมีความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองอ านาจหน้าที่ต่อการปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กับทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และจากการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวกับตัวแปร
ตาม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยทางสังคมได้แก่ ระดับการศึกษา มี
ความสัมพันธ์เชงิเส้นตรงและสามารถอธิบายความแปรผันต่อบทบาทโดยรวม
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สภากรุงเทพมหานครต่อการ
ปกครองท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยทาง
สังคม (รายได้ อาชีพ) กับความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองอ านาจหน้าที่
ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครต่อการปกครอง
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร  
4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองอ านาจหน้าที่
กับบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครต่อการปกครอง
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร  
5. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
สังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองอ านาจ
หน้าที่กับบทบาทของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครต่อการ
ปกครองท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร 

ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
ได้ค่อนข้างน้อย สะท้อนให้เห็นว่า การแสดงบทบาทในฐานะสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหรือไม่อย่างไรนั้น ส่วนใหญ่ประมาณ 80 % หรือมากกว่า
นั้นสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยหรือตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ที่ยังมิได้ท าการศึกษา 
เราจะสังเกตเห็นว่า การแสดงบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหลาย
ประการนั้น ถูกก าหนดตามต าแหน่งหน้าที่และตามกฎระเบียบของกฎหมาย
รวมทั้งข้อบังคับต่าง ๆ เช่น สมาชิกมีหน้าที่ต้องเข้าประชุม ดังนั้น หากไม่มา
ประชุมตลอดสมัยประชุมที่มีก าหนดไม่น้อยกว่าสามสบิวันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกผู้นั้นก็จะขาดจากสมาชิก
ภาพ หรือกรณีบทบาทของการเป็นกรรมการสามัญและวิสามัญ ซึ่งก็เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่
ก าหนดให้มีการเลือกจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นมาท าหน้าที่ เป็นต้น 
นอกจากนี้บทบาทที่ไม่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นบทบาทตามอ านาจหน้าที่หรือ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ทั้งไม่สอดคล้องและสอดคล้องกับหลักการปกครอง
ท้องถิ่นอาจเกิดจากเหตุผลทางการเมือง เช่น จากการเรียกร้องของประชาชน
ในเขตเลือกตั้ง จากการสัญญาเมื่อคร้ังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือเพ่ือฐาน
คะแนนเสียงในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า สิ่งเหล่านีน้่าจะ
เป็นเหตุผลส าคัญสว่นหนึ่งที่ตอบค าถามว่า ท าไม? ภาคของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครที่แสดงบทบาทโดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตาม
ชุมชนต่าง ๆ ภาพของตรอก ซอย สะพาน หรือแม้แต่ถังน้ ายาเคมีดับเพลิงที่มี
ป้ายระบุว่าเป็นผลงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้นั้นผู้นี้ จึงมีปรากฏ
ให้เห็นอยู่ทั่วไปในนครหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร 

ปรีชา  
แก้วจันทร์ 

2538 ความรับรู้ในบทบาทการเป็น
ตัวแทนของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาความรับรู้ใน
บทบาทการเป็นตวัแทนของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความรับรู้ในบทบาทการเป็น

ใช้แบบสอบถามเปน็เคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
สมาชิกสภากรงเทพหานครและ
อดีตสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครที่ได้รับการ

สมาชิกสภากรุงเทพหานครมีความรับรู้ในบทบาทการเป็นตัวแทน โดย
ภาพรวมแล้วมีลักษณะกลาง ๆ ระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยม ใน 3 
ประเด็นหลัก พบว่ามีลักษณะกลาง ๆ ระหว่างตัวแทนของเขตเลือกตั้งกับ
ตัวแทนของส่วนรวม ลักษณะกลาง ๆ ระหว่างการสนองตอบต่อประชาชนใน
ท้องถิ่นกับการสนองตอบต่อพรรคการเมือง และลักษณะกลาง ๆ ระหว่างไม่มี
อิสระในการตัดสินใจกับมีอิสระในการตัดสินใจ ความแตกต่างในเร่ือง เพศ 
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ตัวแทนของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
สมาชิกสภากรุงเทพหานครที่มี
ต่อรูปแบบ-โครงสร้างการ
ปกครองที่เหมาะสมกับ
กรุงเทพมหานคร 

เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
จ านวน 112 คน 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจ านวนคร้ังที่ได้รับการเลือกตั้ง ก่อให้เกิด
ความแตกต่างกันของความรับรู้ในบทบาทการเป็นตัวแทน แต่ความแตกต่าง
ในเร่ือง รายได้ พรรคการเมืองที่สังกัด ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้ง 
และความผูกพันกับเขตที่ได้รับเลือกตั้ง ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างกันของ
ความรับรู้ในบทบาทการเป็นตัวแทน และสมาชิกสภากรุงเทพหานครส่วน
ใหญ่เห็นว่ารูปแบบ-โครงสร้างการปกครองของกรุงเทพมหานครในบัจจุบัน
เหมาะสมอยู่แล้ว โดยที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพ
หานครต่างก็มาจากการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับหลักการของระบบ
ประธานาธิบด ี

  13.2.2 ในมมุมองของข้าราชการ 
ธวัชชัย  
ทองสิมา 

2545 ทัศนคติของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครที่มีต่อบทบาท
ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร  
2. ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มี
ต่อบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

ใช้แบบสอบถามเปน็เคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม 
SPSS for Windows โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 347 คน 

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติที่มีต่อบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มี
ต่อบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการท างาน ระดับต าแหน่ง การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร การมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่การรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

หฤทัย  
นิติภานนท ์

2546 การยอมรับบทบาทของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครหญิงโดย
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครหญิง 
2. เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับ
บทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหญิง 

ใช้แบบสอบถามเปน็เคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูป ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ของประชากรแบบหลายขั้นตอน 
จากผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ระดับต าแหน่ง 
6 - 8 สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แก่ ส านักงานเขต และกอง 
จ านวนทั้งสิน้ 5,485 คน ได้

การยอมรับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และทัศนะต่อสตรี 
มีความสมัพันธ์กับการยอมรับบทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหญิง 
ส่วนต าแหน่ง และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครหญิง 
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ขนาดของตัวอย่าง จ านวน 373 
คน 

  13.2.3 จากหลายมุมมอง 
ภักดีหาญส์  
หิมะทองค า 

2555 รูปแบบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในการ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนวิเคราะห์ความจ าเป็น
และความคาดหวังต่อการพัฒนา
ภาวะผู้น าของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  
2. เพ่ือค้นลักษณะเฉพาะของ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่
เป็นความต้องการของประชาชน
กรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือเสนอรูปแบบภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่
สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมาย
ในการบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานครในอันที่จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
กรุงเทพมหานคร 

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุม่
จากผู้ใช้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 30 
คน ประกอบด้วย สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร และผู้น าชุมชน 
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นรูปแบบภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
และใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของประชาชน จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 301 คน 

 จากมุมมองของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร และผู้น าชุมชน พบวา่ บทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทัง้ในอดีตและปัจจุบัน ยัง
แสดงบทบาทของภาวะผู้น าตามหน้าทีข่องสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทาง
นิตินัยกล่าวคือ บทบาทในการตราข้อบัญญัติ ตลอดจนแก้ไขปรับเปลี่ยน
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นบทบาทในวงกว้าง และการท า
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการ
ตรวจสอบการท างานฝ่ายบริหาร บทบาท 2 บทบาทหลังมีความสมัพันธ์กับ
การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน ซึ่งเป็นบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในทางพฤตินัย การแสดงบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันยังด าเนินไปด้วยดี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมี
ความเห็นว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครแสดงบทบาทได้ดี และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบัน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับที่
สูงกว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในอดีต ประกอบกับรู้จักการใช้เทคโนโลยี
ตลอดจนการสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือช่วยการด าเนินบทบาทในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือการสะท้อนปัญหาของชุมชนแก่ฝ่ายบริหารท าได้รวดเร็ว
ขึ้น  
 ผู้ใช้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ าเป็นต้อง
ตระหนักถึงการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วยการท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน เป็นตัวแทนของชมุชนในการประสานงานกบัหน่วยงาน
อื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง 
ๆ ได้พร้อมเพรียง และมีความคาดหวังว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้อง
พัฒนาภาวะผู้น าด้วยการมีอ านาจบารมี เป็นตัวอย่างที่ดี การสร้างเสริมทาง
ปัญญาให้แก่ประชาชน การสร้างแรงบันดาลใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และ
ความค านึงความเป็นปัจเจกบุคคลของประชาชน 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครควรมีลักษณะเฉพาะของ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถที่ดี การมี
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พ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ความซื่อสัตย์ สุจริต ความสามารถในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แลมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานและสร้าง
ผลงานให้ปรากฏ  
 รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร จึงสามารถสังเคราะห์เป็นตัวแบบ CHASE III Model 
ประกอบด้วย C : Charisma หมายถึง ความมีอ านาจบารมี H : Honesty 
หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต A : Ability หมายถึง ความรู้ความสามารถ S : 
Sense of Belonging หมายถึง ความมีจิตส านึก E : Effective 
Communication หมายถึง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ I : Intellectual 
หมายถึง การสร้างเสริมทางปัญญา I : Individual หมายถึง ความค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล และ I : Inspiration หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจ 

  13.2.4 อ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร 
เสรี เยาวะ 2542 อ านาจหน้าที่ของสภา

กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี 
การควบคุมการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การใช้
อ านาจหน้าที่ของสภา
กรุงเทพมหานครที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ ของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุมการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
ท าการศึกษาเปรียบเทียบอ านาจ
หน้าที่ดังกล่าวของสภา
กรุงเทพมหานครกับสภาท้องถิ่น
อื่น ๆ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการ
ใช้อ านาจหน้าที่ของสภา
กรุงเทพมหานครดังกล่าวที่มีต่อ

ใช้วิธีการศึกษาแบบการวิจัย
เอกสาร (Documentary 
Research) โดยการศึกษา
วิเคราะห์เอกสารเช่น 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 ข้อบังคับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร ระเบียบ
ข้อบังคับอื่น ๆ รวมทั้งจาก
หนังสือ ต ารารายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ บทความ และ
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 อ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครในการควบคุมการ
บริหารงานของกรุงเทพมหานครนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้ก าหนดมาตรการหลายประการด้วยกัน 
ได้แก่ การควบคุมโดยมาตรการข้อบังคับกรุงเทพมหานคร การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญ การให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินกิจการบางอย่างของกรุงเทพมหานคร มาตรการการตั้งกระทู้ถาม การ
เสนอญัตติ การอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจ้ง
ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานคร การควบคุมโดยมาตรการงบประมาณ และการควบคุมโดย
มาตรการถอดถอนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกจากต าแหน่ง แต่
มาตรการต่าง ๆ โดยมาตรการถอดถอนผู้ว่าราชราชการกรุงเทพมหานครออก
จากต าแหน่ง แต่มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีปัญหาข้อบกพร่อง เนื่องจาก
กฎหมายได้ให้อ านาจฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครมากกว่า ท าให้สภา
กรุงเทพมหานครไม่สามารถควบคุมการบริหารงานของกรุงเทพมหานครได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การควบคุมตรวจสอบปฏิบัติงาน
ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาถึงบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ก าหนดมาตรการและ
วิธีการที่จะเป็นสิ่งเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการใช้อ านาจ
หน้าที่ของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนการใช้อ านาจของสภา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องมี
การเปิดเผยทั้งในขั้นตอนการ
ด าเนินการและเนื้อหาในการใช้
อ านาจ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการท างาน
ของสภากรุงเทพมหานครได้ 
5. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา
ข้อบกพร่องและอุปสรรคในการ
ใช้อ านาจหน้าที่ของสภา
กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้น
บทบัญญัติกฎหมาย ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว 
เพ่ือให้การใช้อ านาจหน้าที่ของ
สภากรุงเทพมหานครเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
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พิพัฒน์ ลาภ
ปรารถนา 

2546 การมีส่วนร่วมในการบริหาร
กรุงเทพมหานครของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมใน
การบริหารกรุงเทพมหานครของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
กรุงเทพมหานครของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครตามตัว
แปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
และกลุ่ม/พรรคการเมืองที่สังกัด  
3. เพ่ือหาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารกรุงเทพมหานครของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ใช้แบบสอบถามเปน็เคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่
ด ารงต าแหน่งในปี พ.ศ. 2546 
จ านวน 61 คน 

 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การมีส่วนร่วมในด้านการศึกษามีส่วนร่วมมากทีสุ่ด รองลงมาได้แก่ 
ด้านสวัสดิการสังคมและการกีฬา ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข ด้าน
รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และด้านการเงินและการคลัง  
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ ในการด ารงต าแหน่งและกลุ่ม/พรรคการเมืองที่สังกัดแตกต่าง
กันมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
บริหารกรุงเทพมหานคร ข้อคิดที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจ
จากหน่วยงานอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ รองลงมา ได้แก่ ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น ฝ่ายบริหารควรเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเพ่ิมมากยิ่งขึ้นควรมีการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้นและ
รัฐบาลควรเข้ามาแก้ไขปัญหาในระดับชาติ เช่น การจราจร น้ าท่วม และ
ปัญหามลพิษ 

อุไร อนันตสิน 2559 บทบาทของสภา
กรุงเทพมหานครในการ
ตรวจสอบการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของสภา
กรุงเทพมหานครในการ
ตรวจสอบการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร 
2. ศึกษาความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครของสภา
กรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือวิเคราะห์ความส าเร็จและ
ข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการ
ตรวจสอบการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครของสภา
กรุงเทพมหานคร 

วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทและอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของสภา
กรุงเทพมหานคร แนวคิดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิด
การตรวจสอบถ่วงดุล แนวคิด
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 
โดยมีหน่วยการวิเคราะห์ใน
ระดับบุคคล ได้แก่ สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร และ
ข้าราชการประจ าระดับบริหาร 

 บทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการตรวจสอบการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็นบทบาทในการตราข้อบัญญัติและการ
อนุมัติข้อก าหนดกรุงเทพมหานคร  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การอนุมัติ
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกิจการที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องขอ
ความเห็นชอบจากสภาหรือต้องรายงานต่อสภา การร่วมกับฝ่ายบริหารแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน และการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
โดยการตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติ การเปิดอภิปรายทั่วไป การมีมติขอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครออกจากต าแหน่ง และการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร  
 ส่วนความเปน็อิสระจากพรรคการเมืองของสภากรุงเทพมหานคร
ในการตรวจสอบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเป็นอิสระ
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โดยศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของสภากรุงเทพมหานคร 
ในช่วงปงีบประมาณ 2554-
2557 

จากพรรคการเมืองเพ่ือให้ได้ประโยชน์ จากการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ จน
กลายเป็นความจ าเปน็ที่ต้องสงักัดพรรคการเมือง แล้วจึงมีความผูกพันต้อง
ปฏิบัติตามมติพรรคการเมืองซึ่งตนสังกัด อย่างไรก็ตาม  มีบางส่วนเห็นว่า 
ความผูกพันกับพรรคการเมืองเป็นแต่เพียงการก ากับดูแลห่าง ๆ เท่านั้น  โดย
ไม่สามารถสั่งการหรือควบคุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อย่างสมบูรณ์   
 นอกจากนี้ยังพบว่า ความเป็นอิสระในการแสดงบทบาทการ
ควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารในแต่ละมาตรการนั้น มีผลกระทบเชื่อมโยงกับ
ความเป็นอิสระในการสังกัดหรือไม่สังกัดพรรคการเมือง โดยสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครจะมีความเป็นอิสระในมาตรการการตรวจสอบชั้นต้น เช่น 
การตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติ การตราข้อบัญญัติ หรือการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมที่เป็นเร่ืองปกติทั่วไป แต่ถ้าการตรวจสอบเป็นมาตรการที่
เข้มข้นมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมือง เช่น การเปิดอภิปรายทั่วไป
หรือการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่ง หรือการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือ
งบประมาณที่มีลักษณะเป็นโครงการส าคัญที่มีงบประมาณจ านวนมาก หรือมี
ผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ หรือเป็นประโยชน์ในการหาคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ความเป็นอิสระของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการตรวจสอบก็
จะลดน้อยลง แต่บทบาทการควบคุมของพรรคการเมืองจะเพ่ิมมากข้ึน 

ชลกร  
ศิรวรรธนะ 

2554 บทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนแฟลตดนิแดง 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร เขตดิน
แดง ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนแฟลตดินแดง  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพ่ือศึกษา
บทบาทสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดงใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนแฟลตดนิแดง  

ใช้แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์หาข้อมูลเชิงลึกเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการศึกษา 
โดยกลุ่มตัวอย่างสุ่มจาก
ประชากรที่พักอาศัยในชุมชน
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและมีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป จ านวน 348 คน 

 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการแสดงบทบาทของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ใน 3 ฐานะ คือ ฐานะของผู้น าชุมชน ฐานะของ
ผู้ประสานงานชุมชน ฐานะของผู้สนบัสนุนชมุชน มีส่วนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนแฟลตดินแดง โดยที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนทุก
มิติในเร่ืองการแก้ปัญหากับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน สนับสนุน
ชุมชนพ่ึงตนเองได้และเป็นผู้น าชุมชนในการท ากิจกรรมในชุมชน รวมทั้งการ
เปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเพ่ือพัฒนาชุมชนตนเอง โดย
มีความสมัพันธ์กับชุมชนในระดับที่สงู ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการแสดงบทบาท
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง มีส่วนในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนแฟลตดินแดง รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในชุมชน อันเป็นการร่วมมือกันของชุมชนแฟลตดนิแดง เพ่ือการ
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3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของชุมชนทีม่ีต่อการแสดง
บทบาทสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดงใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนแฟลตดนิแดง 

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยชุมชนเอง 
ซึ่งเป็นหลักการของชุมชนเข้มแข็ง 

ไสว ผลยา 2547 หลักการห้ามฝ่ายสภาท้องถิ่น
ริเร่ิมก าหนดรายจ่ายท้องถิ่น : 
ศึกษากรณีการริเร่ิมก าหนด
รายจ่ายของสภา
กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือศึกษาหลักการห้ามฝ่ายสภา
ท้องถิ่นริเร่ิมก าหนดรายจ่ายใน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากหลักการห้าม
ฝ่ายนิติบัญญัติริเร่ิมก าหนด
รายจ่ายแผ่นดิน มาบังคับใช้ใน
ท้องถิ่น 

ใช้วิธีการศึกษาแบบการวิจัย
เอกสาร (Documentary 
Research) 

 หลักการห้ามฝ่ายสภาท้องถิ่นริเร่ิมก าหนดรายจ่ายท้องถิ่นนี้ได้เคย
มีการน าไปบังคับใช้กบัท้องถิ่นในประเทศไทยทุกรูปแบบ การที่สภา
กรุงเทพมหานครสามารถริเร่ิมก าหนดรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร คือแปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการแปรญัตติในการใช้จ่ายเงินสะสม
ของกรุงเทพมหานครได้ มีลักษณะเป็นการริเร่ิมก าหนดรายจ่ายท้องถิ่นหรือ
ตระเตรียมจัดท างบประมาณของกรุงเทพมหานคร โดยไม่ได้ผ่านการรับรอง
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด เป็นการกระท าที่ขัดแย้งกับ
หลักการแบ่งการท างาน (Division of Work) ตามบทบาทหน้าที่ทีม่ี
ลักษณะเฉพาะโดยเทียบเคียงตามหลักการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ 
(Separation of Powers) ท าให้กระบวนการตรวจสอบการบริหารและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจ (Checks and Balances) ตามหลักการปกครอง
ระบอบเสรีประชาธิปไตยไม่บังเกิดผล เพราะเป็นการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารในการจัดท างบประมาณในส่วนที่ได้รับการแปรญัตติ ท าหน้าที่
พิจารณาอนุมัติงบประมาณในวาระที่ 3 และมีส่วนในการบริหารงบประมาณ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องบัญญัติหลักการห้ามฝ่ายสภาริเร่ิมก าหนดรายจ่าย
ท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยทั่วไป  
 สภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้งบแปรญัตติของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครดังกล่าว เป็นงบประมาณขาดองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง 
เป็นการจัดท างบประมาณที่อาจขาดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การใช้จ่าย
งบประมาณส่วนนี้จะข้ึนอยู่กับความตอ้งการของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
แต่ละคนเป็นหลัก การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะกระจัดกระจายเป็นเบี้ย
หัวแตก มองเห็นประโยชน์ไม่ชัดเจน ซ้ าซ้อนกับงบประมาณตามปกติ 
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ระบบการตรวจสอบและประเมินผลไม่มี
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ประสิทธิภาพ ขาดประสิทธิผล และไม่คุ้มค่า จึงเป็นเหตุผลและความจ าเปน็ที่
จะพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 ฉบับปัจจุบันโดยยกเลิกการแปรญัตติงบประมาณและก าหนด
หลักการห้ามฝ่ายสภาท้องถิ่นริเร่ิมก าหนดรายจ่ายท้องถิ่น พร้อมมาตรการ
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล
มากข้ึน ดังต่อไปนี้  
 1. การก าหนดหลักการห้ามสภากรุงเทพมหานครริเร่ิมก าหนดร่าย
กรุงเทพมหานคร เป็น กฎหมายว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่
อาจแปรญัตติได้ ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  (1) เงินส่งใช้ตน้เงินกู้  
  (2) ดอกเบี้ยเงินกู้  
  (3) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย  
 ในการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครหรือของคณะกรรมการ
วิสามัญ การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือกรรมการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้” และก าหนดสภาพ
บังคับตามหลักการดังกล่าว โดยก าหนดดังนี้ “ให้สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือประธานสภา
กรุงเทพมหานครที่เห็นว่ามีการกระท าฝ่าฝืนบทบัญญัติของหลักการดังกล่าว
ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
วินิจฉัยว่ามีการกระท าฝ่าฝืนบทบัญญตัิหลักการดังกล่าวให้การเสนอการแปร
ญัตติ หรือการกระท าดังกล่าวนั้นตกไป” หากไม่เห็นด้วยกับความเห็น
ดังกล่าว สามารถน าขึ้นสู่ศาลปกครองได้อีกทางหนึ่ง  
 2. ปรับปรุงสัดส่วนกรรมการวิสามัญในสัดส่วนของผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครให้มีจ านวนเท่ากัน โดยแก้ไข
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มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 จึงจะเป็นการจัดการปกครองในรูปแบบสภาและผู้บริหารเข้มแข็ง 
(Council and Strong Mayor) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
 3. ก าหนดองค์กรกลุ่มในการวินิจฉัยข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน
ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา
กรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และประธาน
คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย เพ่ือให้มีคณะ
บุคคลมากลัน่กรองความคิดเห็นก่อนวินิจฉัยและมิให้ตกเป็นหน้าที่ของ
ประธานสภากรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวอีกต่อไป จึงจ าเป็นต้องแก้ไข
มาตรา 99 วรรคท้ายให้มีสาระส าคัญดังกล่าวข้างตน้  
 4. ก าหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องแถลงนโยบายในปี
แรกและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกปี เพ่ือเป็นกรอบในการติดตาม
ตรวจสอบและอนุมัติงบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร จึงจ าเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 ให้มีบทกฎหมายที่มีสาระส าคัญดังกล่าวข้างตน้ต่อไป  
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะ
แบ่งการท างาน (Division of Work) และเทียบเคียงตามหลักการแบ่งแยก
อ านาจ (Separation of Powers) ระหว่างฝ่ายสภาท้องถิ่นคือ สภา
กรุงเทพมหานครกับฝ่ายบริหารคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเห็นว่างบ
แปรญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขัดแย้งกับลักษณะการแบ่งการ
ท างานดงักล่าว มีประโยชน์เฉพาะการด าเนินการรวดเร็วและสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เท่านั้น แต่หากใช้จ่ายงบประมาณตามปกตดิ้วยหลักการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี (Good Local Governance) มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ปราศจากการทุจริตใด ๆ และจะก่อให้เกิดวินัยทางงบประมาณและ
การคลังในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น กรุงเทพมหานครควรยกเลิกงบแปรญัตติ
งบประมาณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในกรุงเทพมหานคร รวมถึงการ
ห้ามไม่ให้มีการแปรญัตติงบประมาณของฝ่ายสภาท้องถิ่นในท้องถิ่นรูปแบบ
อื่นด้วย และควรน างบประมาณในส่วนนี้ไปด าเนินการตามวิธีการจัดท า
งบประมาณตามปกติ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาที่ถูกต้อง โดยการกระจาย
งบประมาณไปยังพ้ืนที่ในเขตต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เพ่ือ
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ด าเนินการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 13.3 บทบาทและทัศนคตติ่อบทบาทของสภาเขตต่อการบริหารท้องถิ่น 
  13.3.1 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ 
กอบชัย  
บุญอรณะ 

2533 การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเขตใน
ฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูป
นครหลวง 

เพ่ือศึกษาว่า สภาเขตจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 ได้มากน้อย เพียงใด 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบทุกข้อตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ฯ 
หรือไม่ พรรคการเมืองหรือกลุ่ม
การเมือง รวมถึงความแตกต่าง
ระหว่างลักษณะสภาพพ้ืนที่และ
องค์ประกอบของสภาเขตแต่ละ
แห่ง จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเขต
หรือไม่ อย่างไร โดยมีขอบเขต
ระยะเวลาการศึกษาการ
ปฏิบัติงานภายใน 1 ปีแรกของ
การท างาน และศึกษาเพียง 3 
เขต (สภาเขตราษฎร์บูรณะ สภา
เขตปทุมวัน สภาเขตบางเขน) 
จากทั้งหมด 24 เขตใน
กรุงเทพมหานคร 

ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร 
(documentary research) โดย
การศึกษาจากเอกสารซึ่งเป็น
ข้อมูลเบื้องต้น (primary 
sources) คือ บันทึกรายงาน
การประชุมประจ าเดือนของสภา
เขตร่วมกับฝ่ายบริหารของแต่ละ
เขต ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารของ
ราชการ และมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จาก
สมาชิกสภาเขตแต่ละเขต 
ประกอบด้วยการสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบ (structured 
interview) ซึ่งได้สร้างไว้
ล่วงหน้า และการสัมภาษณ์โดย
ไม่ใช้แบบ (unstructured 
interview) โดยก าหนดแนว
หัวข้อสัมภาษณ์น าทาง 

 ไม่มีสภาเขตใดจาก 3 สภาเขตที่เป็นตัวอย่าง (สภาเขตราษฎร์
บูรณะ สภาเขตปทุมวัน สภาเขตบางเขน) จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
อย่างครบถ้วนทุกข้อ และรายละเอียดการปฏิบัติก็มีความแตกต่างออกไปตาม
ลักษณะและองค์ประกอบของแต่ละสภาเขต ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
แต่ผู้ศึกษาคาดว่าในโอกาสข้างหน้าจะมีความเป็นไปไดม้ากที่ทุกสภาเขตจะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนทุกประการตามพระราชบัญญัติฯ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีขอบเขตอ านาจที่จ ากัดตาม
พระราชบัญญัติฯ ในขณะนี้ แต่จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าสภาเขตที่เป็น
ตัวอย่างของการศึกษานี้ ก็สามารถท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ครบถ้วนตาม
เจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่น คือ สามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์
และช่วยตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น แบ่งเบาภาระของฝ่ายบริหาร
ระดับต่าง ๆ ได้มาก และยังเป็นที่ฝึกฝนและพัฒนาบทบาท การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในประบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี 
 สภาเขตจึงนับเป็นองค์กรที่มีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย
บริหาร แต่ต่อประชาชนมาก สมควรที่จะให้ความส าคัญและเพ่ิมบทบาท
อ านาจหน้าที่ให้กับสภาเขตมากข้ึนในอนาคต 

จิรพร  
ตลับเงิน 

2536 สถานะและบทบาททางกฎหมาย
ของสภาเขตในหลักการกระจาย
อ านาจของกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือศึกษาว่าสภาเขตมี
วัตถุประสงค์อะไร สถานะและ
บทบาททางกฎหมายของสภา
เขต หรืออ านาจหน้าที่ของสภา
เขตตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้

ใช้วิธีการศึกษาโดยวิธีพรรณนา 
(Description) ประกอบ
สังเกตการณ์ สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และ
สมาชิกสภาเขต ศึกษาจากต ารา 

 ตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง คือการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงไปสูส่่วนล่าง เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
ตามหลักประชาธิปไตย ในรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีองค์การ
ทางการปกครองตนเองขึ้นมา สามารถตราข้อบังคับโดยออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับอนุมัติ ปฏิบัติการใด ๆ มีรายได้เป็นของตนเองและมีฐานะเปน็นิติ
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นั้น มีอ านาจเพียงพอที่จะแก้ไข
ปัญหาและความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตได้หรือไม่ และมี
อ านาจในการที่จะชี้น าการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตได้
หรือไม่ หรือมีส่วนร่วมในการ
บริหารเขตในระดับใด และมี
อ านาจควบคุมผูบ้ริหารในระดับ
เขตมากน้อยเพียงใด สภาเขตมี
ความเป็นอิสระหรือไม่ และ
ท้ายสุด ส านักงานเขตมีฐานะ
เป็นนิติบคุคลหรือไม่ 

บทความ วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารต่าง ๆ ซึ่งค้นคว้าจาก
หอสมุดและศูนย์สนเทศ 

บุคคลมีการบริหารและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยอิสระจาก
การบังคับบัญชาของสว่นราชการส่วนกลาง แต่ราชการส่วนกลางสงวนไว้ซึ่ง
อ านาจบางประการ ในการก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนติิบุคคลโดยจัดระเบียบบริหารราชการ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารงาน และสภา
กรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็มีการเลือกตั้งของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีอาณาเขตกว้าง
ใหญ่ และมีประชาชนอาศัยอยู่จ านวนมาก รัฐจึงได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตใน
การบริหารงาน และให้การบริการสาธาณะแก่ประชาชน ได้แบ่งออกเป็น 36 
เขต โดยเรียกว่าเขต ซึ่งมีส านักงานเขต (ผู้อ านวยการเขต) เป็นผู้รับผิดชอบ  
 เพ่ือให้ประชาชนในเขตได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
ให้บริการสาธารณะแก่ตนเอง รัฐจึงได้ให้มีสภาเขตซึ่งสมาชิกสภาเขตมาจาก
การเลือกตั้ง สภาเขตมีอ านาจหน้าที่พอสรุปได้คือ เป็นที่ปรึกษาผู้อ านวยการ
เขต ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและสอดส่องการปฏิบัติงานของส านักงานเขต 
การปกครองกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าจะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม 
แต่เป็นการปกครองแบบรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง คือส านักงานเขตต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร และโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้บังคบับัญชาสูงสดุ  
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า สภาเขตไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
และความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการให้บริการที่
ส านักงานเขตบางแห่งได้ให้บริการสาธารณะ, ล่าช้า, บกพร่อง และไม่มี
ประสิทธิภาพได้ เนื่องจากสภาเขตไม่มีสถานะในการที่จะตราข้อก าหนด 
พิจารณางบประมาณและไม่สามารถควบคุมผู้อ านวยการเขตได้ และข้อส าคัญ
เขตไม่มีรายได้เป็นของตนเอง และท้ายที่สุดเขตไม่มีฐานะเป็นนิตบิุคคล  
 ตามที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสดุต่อ
สาธารณชน และเป็นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นระดับเขต 
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่าต้องให้สภาเขตมีอ านาจควบคุมฝ่ายบริหารของเขต
และผู้อ านวยการเขตต้องมาจากการเลือกตั้ง และให้ส านักงานเขตโดยสภา
เขตมีอ านาจตราข้อก าหนด, พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ส านักงานเขตโดย
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ผู้อ านวยการเขตมีอ านาจปฏิบัติการจัดเก็บภาษี, ให้บริการและลงนามท านติิ
กรรมต่าง ๆ อาทิ จ้างท าสะพานลอยคนข้าม, ซ่อมสะพาน ฯลฯ 

วัลลภ  
อ้นรัตน์ 

2545 สภาเขตกับบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน 

1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติหน้าที่
ของสภาเขตในฐานะที่เป็นกลไก
การบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา 
และอุปสรรคในการท าหน้าที่
ของสมาชิกสภาเขตและสภาเขต 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของสภา
เขตให้สอดรับกับการพัฒนา
ชุมชนกรุงเทพมหานคร 

ใช้แนวความคิดเกี่ยวกับ
โครงสร้างและหน้าที่ และความ
เป็นสถาบันทางการเมือง เป็น
กรอบในการวิเคราะห์และ
อธิบายผลการปฏิบัติงานของ
สภาเขต ซึ่งข้อมูลที่ใช้
ประกอบการวิเคราะห์นั้นได้จาก
เอกสารบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาเขต ตลอดช่วงเวลา
ที่ท าการศึกษา คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2541 - 2544 มีการวิเคราะห์
ข้อมูลการศึกษาโดยการ
เปรียบเทียบ และใช้สถิติร้อยละ
ประกอบการพิจารณา 

 ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สภาเขตไม่สามารถ
ที่จะเป็นกลไกในการผลักดันหรือส่งสริมให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้
เท่าที่ควร สาเหตุส าคัญนั้นมาจากการก าหนดอ านาจหน้าที่สภาเขตที่ไม่
เหมาะสม การท าหน้าที่ของสภาเขตเองก็ไม่มีการจัดตั้งหน่วยย่อยข้ึนมาเพ่ือ
สนับสนุนการท างานของตนเองส่งผลให้สภาเขตขาดกลไกในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ และขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและคุณภาพของสมาชิกสภาเขตเอง 
ดังนั้นหากต้องการให้สภาเขตเป็นกลไกที่มีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
บริหารราชการระดับเขต กรุงเทพมหานครควรพิจารณาปรับปรุงอ านาจ
หน้าที่ของสภาเขตให้หมาะสมกับการเป็นองค์กรการเมืองระดับท้องถิ่น มีการ
ก าหนดคุณสมบัติพิเศษของการเป็นสมาชิกสภาเขต ขณะเดียวกันรัฐบาล
กลางก็ควรจะกระจายอ านาจให้กรุงเทพมหานครมีบทบาทมากข้ึนในการจัต
ท าบริการสาธารณะในส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยตรง 

ยอดชาย  
ค้าทางชล 

2552 บทบาททางการเมืองของสมาชิก
สภาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาบทบาททางการ
เมืองของสมาชิกสภาเขตสาย
ไหม 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคใน
การแสดงบทบาททางการเมือง
ของสมาชิกสภาเขตสายไหม 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
แสดงบทบาททางการเมืองของ
สมาชิกสภาเขตสายไหม 

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึก ประชากรวิจัย 
ได้แก่ (1) ข้าราชการส านักงาน
เขตสายไหม (2) สมาชิกสภาเขต
สายไหม (3) ประธานและ
กรรมการชุมชนหมู่บ้านในพ้ืนที่
เขตสายไหม กลุ่มตัวอย่างเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง กลุ่ม
ข้าราชการส านักงานเขตสายไหม 
จ านวน 5 คน กลุ่มสมาชิกสภา
เขตสายไหม จ านวน 8 คน กลุ่ม
ประธานและกรรมการชุมชน
หมู่บ้านในพ้ืนที่เขตสายไหม 
จ านวน 12 คน  

 บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาเขตสายไหมมี 2 ส่วน คือ 
บทบาทตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และบทบาทในฐานะ
ผู้แทนของประชาชนในเขต อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การ
ประสานงาน การให้การเรียนรู้ทางการเมือง และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนในเขต และการประสานงานกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ตนสังกัดอยู่  
 ปัญหาและอุปสรรคในการแสดงบทบาททางการเมืองของสมาชิก
สภาเขตสายไหม มี 2 ส่วน คือ ปัญหาจากบทบัญญัติข้อกฎหมาย อาทิ การ
ไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาข้าราชการในเขต การที่ส านักงานเขตไม่น า
ข้อเสนอแนะของสภาเขตไปใช้ประโยชน์ และการไม่มีส านักงานท าการของ
สมาชิกสภาเขต และปัญหาจากปัจจัยส่วนตัวของสมาชิกสภาเขต อาทิ 
ความรู้ความสามารถ ความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง การไม่ออกพบ
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ประชาชนในท้องถิ่น และการขาดการประชาสัมพันธ์ถึงอ านาจหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเขต  
 และ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการแสดงบทบาททาง
การเมืองของสมาชิกสภาเขตสายไหม ควรด าเนินการในการแก้ไขบทบัญญัติ
ตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเพ่ิมอ านาจให้ในเร่ืองต่าง ๆ อาทิ เร่ือง
การออกข้อบังคับท้องถิ่น งบประมาณ การบังคับบัญชาข้าราชการในเขต 
และการมีส านักงานเขต และการแก้ไขในเร่ืองปัจจัยส่วนตัวของสมาชิกสภา
เขตทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบตัเิฉพาะตน และพฤติกรรมของสมาชิก
สภาเขต 

ณัฐชานันท์  
จันทร์แจ่มใส 

2555 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา
เขตสายไหม ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 

1. เพ่ือศึกษาอ านาจหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเขตสายไหม ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 ต่อการบริหารงานในเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่
สนับสนุนต่อการแสดงบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสภาเขตสาย
ไหม ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อ
การแสดงบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเขตสายไหม ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มสมาชิกสภาเขตสายไหม 
จ านวน 8 คน กลุ่มอดีตสมาชิก
สภาเขตสายไหม จ านวน 8 คน 
กลุ่มประธานและกรรมการ
ชุมชนหมูบ่านในพ้ืนที่เขตสาย
ไหม จ านวน 6 คน 

 บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาเขตสายไหม มี 2 ส่วน คือ 
บทบาทตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และบทบาทในฐานะ
ผู้แทนของประชาชนในเขต อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การ
ประสานงาน การให้การเรียนรู้ในทางการเมือง และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนในเขต 
 ปัญหาอุปสรรคต่อการแสดงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตสาย
ไหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
มี 2 ส่วน คือ ปัญหาจากบทบัญญัติข้อกฎหมาย อาทิ การไม่มีอ านาจบังคับ
บัญชาข้าราชการ การที่ส านักงานเขตไม่น าข้อเสนอแนะของสภาเขตไปใช้
ประโยชน์ และปัญหาจากปัจจัยส่วนตัว อาทิ ความรู้ความสามารถ ความ
เกี่ยวของกับพรรคการเมือง การไม่ออกพบประชาชนในท้องถิ่น และการขาด
การประชาสัมพันธ์ถึงอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตสาย
ไหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
อาทิ การท างานร่วมกัน การได้รับการยอมรับจากสมาชิกที่ท างานร่วมกัน 
ค่าตอบแทนจากการท างาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานทีต่นสงักัด อาทิ การลงสมัครรับเลือกตั้งใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการแสดงบทบาททางการเมือง
ของสมาชิกสภาเขตสายไหม ควรด าเนินการแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดย
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เพ่ิมอ านาจให้ในเร่ืองต่าง ๆ อาทิ เร่ืองการออกข้อบังคับท้องถิ่น งบประมาณ
พัฒนาเขต และการแก้ไขในเร่ืองปัจจัยส่วนตัวของสมาชิกสภาเขตทั้งในเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเฉพาะตน และพฤติกรรมของสมาชิกสภาเขต 

  13.3.2 ความเข้าใจต่อบทบาทของตนเองของสมาชิกสภาเขต 
สมัชชา  
สุวรรณสิงห์ 

2537 ความเข้าใจบทบาทของตนเอง
ในการเป็นตัวแทน : ศึกษา
เฉพาะกรณีสมาชิกสภาเขต 

1. เพ่ือศึกษาวิจัยว่าสมาชิกสภา
เขตมีความรู้ความเข้าใจบทบาท
ของตนเองในการเป็นตัวแทน
หรือไม่มากน้อยเพียงใด  
2. เพ่ือศึกษาวิจัยถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางสังคมวิทยาบางประการซึ่ง
เป็นตัวแปรอิสระ อันได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ประสบการณ์ทาง
การเมือง พรรคการเมืองที่สังกัด 
และความผูกพันกับเขตที่ได้รับ
เลือกตั้งกับตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่ 
ความเข้าใจบทบาทของตนเอง
ในการเป็นตัวแทน 
3. เพ่ือศึกษาวิจัยถึง
แนวความคิดของสมาชิกสภาเขต 
ต่อการพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่นในรูปแบบ
กรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับสมาชิกสภาเขต 

ใช้การศึกษาวิจัยเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การศึกษาวิจัยสนามโดยใช้
แบบสอบถาม โดยประชากรที่ใช้
การศึกษาวิจัย คือ ผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภาเขต รวม
ทั้งสิ้น 273 คน จาก 36 เขต ใน
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิจัย
เฉพาะสมาชิกสภาเขตที่ด ารง
ต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2532 - 
2536 

 การประเมินความเข้าใจบทบาทของการเป็นตัวแทนใน 6 ประเด็น 
พบว่าสมาชิกสภาเขตเป็นตัวแทนที่ไมม่ีอิสระในระดับต่ า มีอิสระในระดับสูง
เป็นตัวแทนกลาง ๆ ในระดับสูง มีการสนองตอบต่อท้องถิ่นในระดับปานกลาง 
สนองตอบต่อพรรคการเมืองในระดับปานกลาง และเป็นตวัแทนกลาง ๆ ใน
ระดับสูงซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นตัวแทนในระดับที่
เหมาะสม เนื่องจากมิได้ตอบสนองต่อส่วนหนึ่งส่วนใดเพียงส่วนเดียว แต่ให้
ความส าคัญกับทุก ๆ ด้านเท่า ๆ กันจะท าให้ตัวแทนสามารถสนองตอบกับทกุ
ฝ่าย และท าหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ที่สุด  
 การประเมินระดับความเข้าใจในบทบาทของการเป็นตัวแทนพบว่า 
สมาชิกสภาเขตมีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นตัวแทนอยู่ในระดับปาน
กลางเป็นส่วนมาก รองลงมาระดับสงู และระดับต่ า ตามล าดับ  
 การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางสังคม และ
ความเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นตัวแทนเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
พบว่า เพศ อาชีพรายได้ การสังกัดพรรค และความผูกพันธ์กับเขตที่ได้รับ
เลือกตั้งที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ความเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็น
ตัวแทนแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทีร่ะดับ 0.05  
 นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานยงัพบอีกว่าสมาชิกสภาเขตที่มี
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภาเขตแตกต่างกัน มี
ความเข้าใจบทบาทของตนเองในการเป็นตัวแทนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ที่ระดับ 0.05 โดยสมาชิกสภาเขตที่มีระดับอายุต่ า ระดับการศึกษาสูง และ
ประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภาเขตมากกว่า 1 คร้ัง มีความเข้าใจบทบาท
ของตนเองในการเป็นตัวแทนมากกว่าสมาชิกสภาเขตที่มีระดับอายุสงู ระดับ
การศึกษาต่ า และประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสภาเขตเป็นคร้ังแรก 

บัณฑิต  
วินิจฉัยกุล 

2542 การรับรู้ในบทบาทของสมาชิก
สภาเขตกรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะภูมิหลัง
ของสมาชิกสภาเขต 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือสมาชิกสภาเขต

 สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ในบทบาทโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับสูง การรับรู้ในบทบาทของการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งกับของกรุงเทพมหานครมีมากพอ ๆ กันคือ อยู่ใน
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2. เพ่ือศึกษาถึงระดับการรับรู้ใน
บทบาทของสมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
การรับรู้ในบทบาทของสมาชิก
สภาเขตกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2541 และวันที่ 26 เมษายน 
2541 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
จ านวน 313 คน 

ระดับปานกลาง ส่วนการรับรู้ในบทบาทตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายอยู่ในระดับสูง ปัจจัยในเร่ืองระดับการศึกษา รายได้และความผูกพัน
กับเขตที่ได้รับการเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความแตกต่างในการรับรู้บทบาท แต่
ความแตกต่างในเร่ือง เพศ อายุ อาชีพ พรรคการเมืองที่สังกัด และจ านวน
คร้ังที่ได้รับการเลือกตั้งไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างในการรับรู้บทบาท 

  13.3.3 ความคาดหวังต่อบทบาทอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต 
สิทธิโชค  
คล้อย
แสงอาทิตย ์

2561 บทบาทของสมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา
บทบาทสมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานครที่เหมาะสมให้
ตรงกับความต้องการของชุมชน
และประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
น าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย กลุ่มอดีตสมาชิก
สภาเขต กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 8 คน กลุ่มข้าราชการ
เขต กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 
คนประกอบด้วยผู้อ านวยการ
เขตและผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ผู้น าชุมชน จ านวน 4 คน 
รวมจ านวน 20 คน 

 บทบาทของสมาชิกสภาเขต กรุงเทพมหานครนั้น บทบาทหน้าที่ที่
แท้จริง คือ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการเขต ไม่ใช่บทบาทในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ ซึ่งหน้าที่ในการตรวจสอบนั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ส่วนความคาดหวังต่อบทบาท อ านาจ หน้าที่
ของสมาชิกสภาเขต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในชมุชน 2) การประสานงานกับชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ 3) การ
ประสานงานกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
4) การให้ค าแนะน าแก่ประชาชน 5) การพัฒนาชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ 6) 
การพัฒนาส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในชมุชน ส าหรับแนวทางการ
พัฒนาบทบาท อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต ที่เหมาะสมให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนและประชาชนในเขต มีดังนี้คือ 1) ให้สภาเขตมีอ านาจออก
ระเบียบข้อบังคับกับท้องถิ่นได้ 2) แก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร ให้สภาเขตมีอ านาจหน้าที่ในการลงนามต่าง ๆ 
มากกว่าที่เป็นอยู่ 3) ควรเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบพัฒนาเขตให้มาก
ขึ้น 4) ควรเพ่ิมงบประมาณของสภาเขตให้มากกว่าเดิม 5) ควรพัฒนาความรู้
ความสามารถให้สมาชิกสภาเขต 6) ควรใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาเขตให้เกิดประโยชน์ 7) ควรออกพบประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นประจ า และ 8) ให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงอ านาจหน้าที่ของ
สมาชิกสภาเขต 

  13.3.4 วัฒนธรรมและความโน้มเอียงทางการเมือง 
กานต์ นิ่ม
อนันตกุล 

2536 วัฒนธรรมทางการเมืองของ
สมาชิกสภาเขต 

1. เพ่ือศึกษาว่าสมาชิกสภาเขตมี
ระดับวัฒนธรรมทางการเมือง

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ใน

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรด้านอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และการเป็นสมาชิกชมรมหรือ
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โน้มเอียงไปในทางประชาธิปไตย
มาก-น้อยเพียงใด  
2. เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะทาง
สังคมของสมาชิกสภาเขตที่มี 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ศาสนาที่นับถือ พรรค
การเมืองที่สังกัด ระยะเวลาใน
การด ารงต าแหน่ง การเป็น
สมาชิกชมรมหรือสมาคมหรือ
มูลนิธิทางสังคมที่แตกต่างกันจะ
มีระดับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน
หรือไม่  
3. เป็นการศึกษาต่อเนื่อง
เพ่ือที่จะสนับสนุนหรือโต้แย้งกับ
ผลงานวิจัยในอดีตที่มีผู้ศึกษาไว้
แล้ว 

การวิจัย คือ สมาชิกสภาเขตใน
กรุงเทพมหานครทุกคน จ านวน 
270 คน 

สมาคมหรือมูลนิธิทางสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของสมาชกิสภาเขต มีเพียงตัวแปรด้านการสังกัด
พรรคการเมืองเพียงตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของสมาชกิสภาเขต โดยพบว่า สมาชิกสภาเขตที่
สังกัดพรรคพลังธรรมมีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูง
กว่าสมาชิกสภาเขตที่สงักัดพรรคการเมืองอื่น ส่วนตัวแปรด้านเพศและศาสนา
ที่นับถือนั้น ผู้วิจัยได้ตัดออก ไม่ท าการทดสอบสมมติฐานเนื่องจากกระจาย
ของข้อมูลที่เก็บได้มีความแตกต่างกันมาก กล่าวคือ มีสมาชิกสภาเขตหญิง
เพียงร้อยละ 13.6 ในขณะที่เพศชายมีถึงร้อยละ 86.4 ส่วนสมาชิกสภาเขตที่
นับถือสมาชิกศาสนาพุทธมีถึงร้อยละ 88.9 ในขณะที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์
และอิสลามเพียงร้อยละ 0.9 และ 10.2 ตามล าดบัเท่านั้น ส าหรับภาพรวม
ของผลการวิจัย พบว่า สมาชิกสภาเขตส่วนใหญ่มีระดับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับปานกลาง 
 อาจสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ว่า การที่พบว่าสมาชิกสภาเขต
สังกัดพรรคพลังธรรมมีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูง
กว่าสมาชิกสภาเขตที่สงักัดพรรคการเมืองอื่น เนื่องจากการที่พรรคพลังธรรม
มีระบบการสรรหาบุคลากรได้ดีเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอื่น ๆ รวมทั้งคงมี
สาเหตุมาจากการเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งพรรค
พลังธรรมเป็นแกนน าการประท้วง และผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะนั้น
พอดี ส่วนการที่ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ตัวแปรหลายตัวไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของสมาชกิ
สภาเขตนั้น อาจเกิดจากความบกพร่องของแบบสอบถามได้ จึงท าให้เกิด
ความสับสนแก่ผู้ตอบ ผลการวิจัยจึงมคีวามคลาดเคลื่อน 

  13.3.5 ความเป็นผูน้ าของสมาชิกสภาเขต 
ณัฐ  
ส าเร็จวาณิชย์ 

2544 ความเป็นผูน้ าของสมาชิกสภา
เขตกลุ่มศรีนครินทร์ 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นผู้น าของ
สมาชิกสภาเขตกลุ่มศรีนครินทร์
ตามความคดิเห็นของสมาชิก
สภาเขตและผู้บริหารเขตกลุ่มศรี
นครินทร์ใน 5 ด้านคือ 
สติปัญญา ความสามารถ ความ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้เป็นสมาชิกสภา
เขตกลุ่มศรีนครินทร์จ านวน 50 
คน และผู้บริหารเขตกลุ่มศรี

 ความเป็นผูน้ าของสมาชิกสภาเขตกลุ่มศรีนครินทร์ ตามความ
คิดเห็นความคิดเห็นของสมาชิกสภาเขตกับผู้บริหารเขตกลุ่มศรีนครินทร์ใน 5 
ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับเป็น 1. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 
2. ด้านสตปิัญญา 3. ด้านความรับผิดชอบ 4. ด้านสถานะเศรษฐกิจและสังคม 
และ 5. ด้านความสามารถ 
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ชื่อผู้วิจัย ป ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ผลการศึกษา 
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสังคม และ สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นราย
ด้านและภาพรวม  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็น
ผู้น าของสมาชิกสภาเขตกลุ่มศรี
นครินทร์ตามความคิดเห็นของ
สมาชิกสภาเขตกับผูบ้ริหารเขต
กลุ่มศรีนครินทร์ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาใน 5 ด้านคือ ด้าน
สติปัญญา ด้านความสามารถ 
ด้านความรับผดิชอบ ด้านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 
และด้านสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นรายด้านและ
ภาพรวม 

นครินทร์ จ านวน 104 คน รวม 
จ านวน 154 คน 

 ความเป็นผูน้ าของสมาชิกเขตกลุ่มศรีนครินทร์ตามความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาเขตกับผู้บริหารเขตกลุ่มศรีนครินทร์ ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้านพบว่าแตกตา่งกันในทุก
ด้าน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า สมาชิกสภาเขตและผู้บริหารเขตที่มีวุฒิการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี มีความคิดว่าความเปน็ผู้น าไม่ว่าการใช้เหตุผลและวิเคราะห์ดี
อยู่แล้ว มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีการตัดสินใจที่ดีมปีระโยชน์กับ
ประชาชนดีทีสุ่ดแล้ว ยังเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในท้องถิ่นจนสดุ
ความสามารถแล้ว มีความร่วมมือในการท ากิจกรรมอยู่ในระดับที่ดีแล้ว เป็นที่
นับถือของบุคคลที่อยู่ในชุมชน แต่ความคิดของสมาชิกสภาเขตและผู้บริหาร
เขตที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า เนื่องจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูง
กว่า เป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่า และมวีิสัยทัศน์มากกว่า เขามีความคิดเห็นวา่
สมาชิกสภาเขตยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองดีพอ ไม่เข้าใจในระบบ
การท างานของฝ่ายต่าง ๆ ภายในเขตดีพอ หรือหากเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวม 5 ด้าน จะพบว่าค่าเฉลี่ยของสมาชิกสภาเขตและผู้บริหารเขตที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี สูงกว่า วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าสมาชิกเป็นเพราะว่าสมาชิกสภาเขตที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรียังไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความเปน็ผู้น าเท่าทีค่วรจะเป็น ไม่รู้ถึง
อ านาจหน้าที่ของตนเอง 
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	ตารางที่ 4.4 รายได้รวม ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 แยกประเภทรายได้
	ตารางที่ 4.5 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2515-2564)
	ตารางที่ 4.6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
	ตารางที่ 4.7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
	ตารางที่ 4.8 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557-2564 จำแนกเป็นด้านต่าง ๆ
	แผนภาพที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 หน่วยเป็นล้านบาท
	แผนภาพที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2563 ของกรุงเทพมหานคร หน่วยเป็นล้านบาท
	ตารางที่ 4.9 สำนักของกรุงเทพมหานครที่มีงบประมาณมากที่สุดห้าสำนักแรกในช่วงปี พ.ศ. 2557-2563
	ตารางที่ 4.10 การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล พ.ศ. 2556-2563

	5. สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
	5.1 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
	5.2 การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	5.3 การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

	6. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกติกาในการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
	6.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
	6.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
	6.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและเขตเลือกตั้ง
	ตารางที่ 6.1 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร


	7. การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา
	ตารางที่ 7.1 ประวัติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
	ตารางที่ 7.2 ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
	ตารางที่ 7.3 ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
	7.1 การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา
	ตารางที่ 7.4 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
	ตารางที่ 7.5 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518
	แผนภาพที่ 7.1 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518
	ตารางที่ 7.6 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
	แผนภาพที่ 7.2 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
	ตารางที่ 7.7 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533
	แผนภาพที่ 7.3 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533
	ตารางที่ 7.8 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535
	แผนภาพที่ 7.4 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535
	ตารางที่ 7.9 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539
	แผนภาพที่ 7.5 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539
	ตารางที่ 7.10 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
	แผนภาพที่ 7.6 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
	ตารางที่ 7.11 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547
	แผนภาพที่ 7.7 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547
	ตารางที่ 7.12 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551
	แผนภาพที่ 7.8 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551
	ตารางที่ 7.13 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9 ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552
	แผนภาพที่ 7.9 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552
	ตารางที่ 7.14 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556
	แผนภาพที่ 7.10 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

	7.2 การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา
	ตารางที่ 7.15 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
	ตารางที่ 7.16 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518
	ตารางที่ 7.17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
	ตารางที่ 7.18 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2531
	ตารางที่ 7.19 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2531
	ตารางที่ 7.20 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2531
	ตารางที่ 7.21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533
	ตารางที่ 7.22 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
	ตารางที่ 7.23 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535
	ตารางที่ 7.24 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2537
	ตารางที่ 7.25 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2538
	ตารางที่ 7.26 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541
	ตารางที่ 7.27 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
	ตารางที่ 7.28 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
	ตารางที่ 7.29 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545
	ตารางที่ 7.30 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2548
	ตารางที่ 7.31 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2548
	ตารางที่ 7.32 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
	ตารางที่ 7.33 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550
	ตารางที่ 7.34 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2550
	ตารางที่ 7.35 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
	ตารางที่ 7.36 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553
	ตารางที่ 7.37 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554
	ตารางที่ 7.38 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555
	ตารางที่ 7.39 ผลการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

	7.3 การไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ผ่านมา
	ตารางที่ 7.40 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
	ตารางที่ 7.41 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 (มีการเลือกตั้ง 24 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.42 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2532 (มีการเลือกตั้ง 7 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.43 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2533 (มีการเลือกตั้ง 29 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.44 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 (มีการเลือกตั้ง 8 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.45 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2537 (มีการเลือกตั้ง 30 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.46 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2541 (มีการเลือกตั้ง 14 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.47 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 (มีการเลือกตั้ง 36 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.48 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2545 (มีการเลือกตั้ง 14 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.49 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 (มีการเลือกตั้ง 36 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.50 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2549 (มีการเลือกตั้ง 14 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.51 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (มีการเลือกตั้ง 36 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.52 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (มีการเลือกตั้ง 14 เขตการปกครอง)
	ตารางที่ 7.53 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (มีการเลือกตั้ง 36 เขตการปกครอง)


	8. ความเชื่อมโยงของนักการเมืองท้องถิ่นภายในพื้นที่และกับนักการเมืองระดับประเทศ
	ตารางที่ 8.1 ภูมิหลังทางการเมืองท้องถิ่นของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

	9. แผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร
	10. ประเด็นปัญหาการพัฒนาเมืองในกรุงเทพมหานคร
	10.1 การระบายน้ำและน้ำท่วม
	ตารางที่ 10.1 ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม ในถนนสายหลัก
	ตารางที่ 10.2 ข้อมูลจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ในถนนสายหลัก
	ตารางที่ 10.3 เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557-2562
	ตารางที่ 10.4 ปริมาณน้ำฝนรวมรายเดือนของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลราย 1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2562) จำแนกตามรายสำนักงานเขต
	ตารางที่ 10.5 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการระบายน้ำและน้ำท่วม และงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมด (พ.ศ. 2555-2564)

	10.2 พื้นที่สีเขียว
	ตารางที่ 10.6 จำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่าง ๆ
	ตารางที่ 10.7 จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ
	ตารางที่ 10.8 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม และงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมด (พ.ศ. 2555-2564)

	10.3 ขยะมูลฝอย
	แผนภาพที่ 10.1 ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2562
	ตารางที่ 10.9 ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2562
	ตารางที่ 10.10 การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560-2562
	ตารางที่ 10.11 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมด (พ.ศ. 2555-2564)
	ตารางที่ 10.12 สถิติข้อมูลองค์ประกอบมูลฝอยทางกายภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
	ตารางที่ 10.13 เทียบอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

	10.4 คุณภาพน้ำ
	ตารางที่ 10.14 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำคลอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2562 (ค่าสูงสุด 10 ลำดับแรก)
	ตารางที่ 10.15 จำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
	ตารางที่ 10.16 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ และงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมด (พ.ศ. 2555-2564)

	10.5 คุณภาพอากาศ
	ตารางที่ 10.17 ค่าฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2562
	ตารางที่ 10.18 ค่าฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2562
	ตารางที่ 10.19 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ และงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครทั้งหมด (พ.ศ. 2555-2564)


	11. แนวโน้มการพัฒนาในกรุงเทพมหานคร
	11.1 แนวโน้มการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)
	11.2 โครงการต่าง ๆ ในข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	ตารางที่ 11.1 รายการในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการระบายน้ำและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ 2564
	ตารางที่ 11.2 รายการในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
	ตารางที่ 11.3 รายการในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564
	ตารางที่ 11.4 รายการในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564
	ตารางที่ 11.5 รายการในงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2564


	ส่วนที่ 2 ข้อมูลงานการศึกษาและกรอบทฤษฎี
	12. ภาพรวมของงานการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา
	ตารางที่ 12.1 จำนวนงานที่ศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
	ตารางที่ 12.2 จำนวนงานที่ศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
	ตารางที่ 12.3 จำนวนงานที่ศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
	12.1 การศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา
	12.1.1 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
	12.1.1.1 ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
	12.1.1.2 การตัดสินใจเลือกของประชาชนระหว่างผู้สมัครอิสระ (ตัวบุคคล) หรือตัดสินใจเลือกตามความเชื่อมโยงของตัวผู้สมัครกับพรรค (ระดับชาติ) ที่ผู้สมัครสังกัด
	12.1.1.3 บทบาทในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน และอิทธิพลของข่าวสารทางการเมืองต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

	12.1.2 พฤติกรรมการหาเสียงของผู้สมัคร ในข้อนี้รวมไปถึงพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครเหล่านั้นด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้รวมตั้งแต่การใช้สื่อ กลยุทธการหาเสียง นโยบายหาเสียง และการสร้างภาพลักษณ์
	12.1.3 บทบาทของการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

	12.2 การศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตที่ผ่านมา
	12.2.1 พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต
	12.2.1.1 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต
	12.2.1.2 การตัดสินใจเลือกพรรคหรือตัวบุคคลในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต
	12.2.1.3 อิทธิพลของสื่อ และการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต

	12.2.2 การรณรงค์ของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต และพลวัตรทางอำนาจในพื้นที่


	13. ภาพรวมของงานการศึกษาเรื่องบทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
	13.1 บทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อการบริหารท้องถิ่น
	13.2 บทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครต่อการบริหารท้องถิ่น
	13.2.1 ในมุมมองของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
	13.2.2 ในมุมมองของข้าราชการ
	13.2.3 จากหลายมุมมอง
	13.2.4 อำนาจหน้าที่และบทบาทของสภากรุงเทพมหานคร

	13.3 บทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของสภาเขตต่อการบริหารท้องถิ่น
	13.3.1 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่
	13.3.2 ความเข้าใจต่อบทบาทของตนเองของสมาชิกสภาเขต
	13.3.3 ความคาดหวังต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขต
	13.3.4 วัฒนธรรมและความโน้มเอียงทางการเมือง
	13.3.5 ความเป็นผู้นำของสมาชิกสภาเขต


	14. งานศึกษาเฉพาะกรณีที่น่าสนใจ
	14.1 การศึกษาการเมืองเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2528
	14.2 การศึกษาบทบาททางการเมืองของพลตรีจำลอง ศรีเมือง

	15. กรอบทฤษฎีการเมืองในระดับนคร (urban politics) ในการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับนครและมหานคร
	15.1 ขอบข่ายการศึกษาวิชาการเมืองนคร
	15.2 แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในเขตนครและมหานคร
	15.3 อภิปรายผล

	ส่วนที่ 3 แพลตฟอร์มเพื่อสื่อสารข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
	16. ชิ้นงานเว็บไซต์แพลตฟอร์มเพื่อสื่อสารข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ตารางแสดงงานการศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา
	ตารางแสดงงานการศึกษาเรื่องบทบาทและทัศนคติต่อบทบาทของการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร


