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ง านวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพ

การเมืองและนักการเมืองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ 

เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยศึกษาในขอบเขตของประวัติผลงาน วิธีการใน 

การหาเสียง เครือข่ายของนักการเมือง เพื่อให้เป็นฐานความรู้ใน 

การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเมอืงของจงัหวดัตอ่ไป งานวจิยัชิน้นีอ้าจนบั

ว่าเป็นภาพเล็กๆ ภาพหนึ่งของการศึกษาการเมืองไทย ซึ่งการศึกษา

ส่วนใหญ่มักศึกษาในเชิงของโครงสร้างหรือสถาบัน ยังขาดการศึกษา

ภาพการเมืองของจงัหวดัหรอืในสว่นทีย่อ่ยลงไปกวา่นัน้ เชน่ การเมอืง

ของตำาบล หมูบ่า้น หรอืชมุชนบางแหง่ซึง่ภาพของสว่นยอ่ยเหลา่นีเ้มือ่

รวมกนัเขา้กจ็ะไดภ้าพของการเมอืงไทยทัง้ระบบทีม่คีวามชดัเจนจนนำา

ไปสูก่ารสรา้งทฤษฎกีารเมืองทีม่พีลงัการอธบิายการเมอืงไทยทัง้ระบบ

ได้เป็นอย่างดี และจากการศึกษาวิจัยการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่น

จังหวดัพระนครศรอียธุยา ตลอดจนไดศ้กึษางานวจัิยเกีย่วกบัการเมอืง

ถิน่และนกัการเมอืงถิน่ของผูว้จิยัทา่นอืน่ๆ ทำาใหเ้กดิความเชือ่วา่ไดเ้หน็

ภาพของการเมืองไทยที่ชัดเจนขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับนักการเมืองถ่ินของจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาใหค้รบถว้นสมบรูณ ์นบัวา่เปน็เรือ่งทีย่ากพอสมควร 

คำานำา
ผู้แต่ง
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เนื่องจากนักการเมืองส่วนหน่ึงได้เสียชีวิตไปแล้ว นอกจากนั้นข้อมูล 

หลักฐานที่เป็นรูปหรือเอกสารไม่มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ  

ดังนั้นข้อมูลส่วนใหญ่จึงได้จากการบอกเล่าหรือการสัมภาษณ์ เพื่อนำา

ภาพมาปะติดปะต่อและขยายผลต่อไป

ในการเกบ็ขอ้มูลในงานวจัิยชิน้นี ้ผูว้จัิยประสบปญัหาใน 2 กรณ ี

คือ กรณีที่ 1 นักการเมืองรุ่นเก่า (ประมาณ 2476-2520) มักไม่มีการ

บันทึก ไม่มีรูปถ่าย และไม่ค่อยมีคนให้ข้อมูล ส่วนนักการเมืองรุ่นใหม่

ในปัจจุบันมีข้อมูลค่อนข้างมากพอสมควร แต่ผู้ให้ข้อมูลไม่ค่อยอยาก

ให้อ้างอิงชื่อและเหตุการณ์ที่ชัดเจนเกินไป ส่วนมากจะเป็นทำานองการ

เล่าเหตุการณ์ ประวัติและพฤติกรรมของนักการเมืองเท่านั้น  อย่างไร

ก็ตามคำาบอกเล่ากับประสบการณ์ของผู้วิจัยบางส่วนในการทำางาน 

ในฝ่ายปกครอง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำาให้มีข้อมูล 

เชิงประจักษ์อยู่บางส่วน โดยเฉพาะในสมัยของนายประมวล สภาวสุ 

และนายมนตรี พงษ์พานิช

งานวจิยัชิน้นีอ้าจมคีวามไมส่มบรูณ ์แตผู่ว้จิยัหวงัวา่จะเปน็งาน

วิจัยนำาร่อง ซึ่งนำาไปสู่การขยายผลเพิ่มเติมได้อีกมากในอนาคต ซึ่งจะ

ทำาให้ภาพของนักการเมืองถิ่น การเมืองถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นตลอด

จนการเมอืงทอ้งถิน่ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยามคีวามชดัเจนในเชงิ

วิชาการมากขึ้น และนั่นย่อมหมายถึงการสร้างชิ้นส่วน (jigsaw) อีกชิ้น

หนึ่งของการเมืองไทย

	 วิชชุกร		นาคธน
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บทคัดย่อ

ง านวจิยัชิน้นีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่ใหรู้จ้กันกัการเมอืงระดบัชาตทิีเ่คย 

ได้รับการเลือกตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะนัก 

การเมอืงทีมี่ความสำาคญัตอ่การเปลีย่นแปลงหรอืมผีลกระทบตอ่จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยาหรือเป็นนักการเมืองที่เป็นที่รู้จักในระดับชาติอย่าง

กว้างขวาง นอกจากนัน้เพือ่ตอ้งการทราบถงึเครอืขา่ย และความสัมพนัธ์

ของนักการเมืองตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง 

ตลอดจนวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองถิ่น จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

วิธีการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) ซึ่งประกอบด้วยการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมเอกสาร 

การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับ

นักการเมืองถิ่น ตลอดจนการบอกเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ จากผู้ที่เคยอยู่

ในเหตุการณ์หรือมีความรู้จักกับนักการเมืองถิ่น

ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของนักการเมืองถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาอาจแบ่งออกได้อย่างกว้าง ๆ เป็น 3 ช่วงเวลา

ด้วยกัน คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 - 2512 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่  

พ.ศ. 2512 - 2518 และช่วงที่ 3 พ.ศ. 2518 - ปัจจุบัน ในช่วงแรกนั้น 
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พบว่าปัจจัยที่มีบทบาทสำาคัญในการได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ คุณลักษณะ 

และบุคลิกภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มี 

การศึกษาและมีอาชีพอันเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

อดีตข้าราชการหรือทนายความ หรือ คหบดีที่มีผู้ให้การนับถือ บุคคล

เหล่านี้มีเครือข่ายสำาคัญ คือ ผู้นำาท้องถิ่น หรือผู้นำาชุมชน ซึ่งส่วนมาก

มกัเปน็ผูน้ำาตามธรรมชาต ิกลา่วคอื เปน็ทีย่อมรบันบัถอืของประชาชน

ทั่วไปด้วยบุคลิกภาพส่วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองถิ่น 

เครือข่ายหรือหัวคะแนนเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์หรือนิยม

ในอุปนิสัยส่วนตัว มิได้เกิดจากผลประโยชน์เป็นด้านหลัก ช่วงที่สอง 

เป็นระยะเปลี่ยนผ่าน ส่วนในช่วงที่สามนั้นพบว่า เงิน ผลประโยชน์ 

อิทธิพลและความสามารถในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง เป็นปัจจัย 

หลักในการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างนัก 

การเมอืงถิน่ เครือขา่ย หรอื หวัคะแนนเปน็แบบแลกเปลีย่นผลประโยชน์ 

ที่ชัดเจน นักการเมืองถิ่นในระยะที่สองนี้มิใช่ข้าราชการ หรือทนาย 

ความ แต่เป็นนักธุรกิจเกือบทั้งสิ้น เครือข่ายของนักการเมืองระยะ 

ที่ 2 มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธุรกิจท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น 

ตลอดจนข้าราชการระดับสูง นอกจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธี

ในการหาเสียง จากการเน้นการลงพื้นที่ เป็นการบริหารและจัดตั้ง 

หัวคะแนน



VIII

Abstract

T his research aims to understand politicians at national level who 

were elected in Ayuthaya province, especially those who have 

critical roles in changing and influencing what have been occurred 

in the province and those who have widely known by the public. 

Another purpose this research made was to learn about political 

networks and relationships Ayuthaya politicians established in order 

to organize their staff, run their electoral campaign, as well as deal 

with their political party.

The methodology used in this research relies primarily on 

qualitative methods consisting of documentary and explanatory 

research, interviews, and group discussions. The major result is that 

the characteristics of Ayuthaya politicians can be divided into three 

periods of time. The first period is between 2476 and 2512 B.E. 

when the major factors that had the most impact on the chance to 

win in the election were the politicians’ personal characteristics such 

as educational backgrounds and occupations (which in this case 

mostly were retired government officers, lawyers, or businessmen). 
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The main reason for this succession is because those groups of 

people had a great connection with local or community leaders 

whom people in the province paid their respect to. Another 

interesting point this research found is that personal characteristics 

that related to the relations between politicians and their canvassing 

networks was not depended largely on individual benefits at this 

period. The second period, between 2512 and 2518 B.E., is a 

transitional period in which several political changes had occurred 

such as student uprising in October 2516. The third period is since 

2518 B.E. until current in which money, personal interest, political 

power, and ability in dealing with campaign management have been 

the very important factors that determinate whether the politicians 

win in the election. The occupation background of the politicians 

in this period has no longer been the retired government officers or 

lawyers but most of all businessmen. The success politicians at this 

time established a strong relation with local business, politicians at 

local level as well as high positioned government officers. Moreover, 

politicians in this period have changed their campaign strategies 

from conducting an intensive field visit to campaign management 

in particular by establishing a strength canvasser-network. 
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10 สถิติการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2550 28
11 สถิติการเลือกตั้งแบบสัดส่วน พ.ศ. 2550 28

สารบัญแผนภูมิ

1.  แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งกับ 38
  หัวคะแนนหลัก และ หัวคะแนนรอง  
               
2.  แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างสามประสานการเลือกตั้ง 125 
               
3.  แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองถิ่น 140
  กับเครือข่ายหัวคะแนนจัดตั้งในจังหวัด
  พระนครศรีอยุธยา
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เกริ่นนำ�

การเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์

เปน็การปกครองระบอบประชาธปิไตยในป ีพ.ศ. 2475  ไดเ้ปลีย่นแปลง

รูปแบบและโครงสร้างของการใช้อำานาจในการปกครองประเทศจาก

พระมหากษัตริย์และขุนนางไปสู่ข้าราชการ “อำามาตยาธิปไตย” และ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ “นักการเมือง” ผ่านกระบวนการของการเลือกตั้ง

 ที่ผ่านมาในระดับชาติประเทศไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวม 24 ครั้ง  

มีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒิสภาทางอ้อม 1 ครั้งในปี พ.ศ. 2489 และมี

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2543

 หลัง พ.ศ. 2530 เป็นต้นมาบทบาทของนักการเมืองหรือ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทวีความสำาคัญในระบบการเมืองไทย

บทนำ� : ก�รศึกษ� “ก�รเมืองถิ่น” 
และ “นักก�รเมือง” 

จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

บทที ่
1
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เหนือกว่าระบบราชการซึ่งครองอำานาจในรูปแบบของอำามาตยาธิป

ไตยมาอย่างยาวนานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  

และกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งต่างยอมรับว่าการเลือกต้ังเป็นวิธีการที่มี

ความชอบธรรมในการเข้าสู่อำานาจการปกครองประเทศตามระบอบ

ประชาธิปไตยที่เป็นสากล ดังน้ันการเลือกต้ังจึงเป็นเสมือนประตูแห่ง

อำานาจในการปกครองประเทศ

 เมื่อเป็นเช่นนั้นนักการเมืองจึงพยายามต่อสู้แย่งชิงความได้

เปรียบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตาม

กฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้งเหนือคู่แข่ง ซ่ึงย่อม 

หมายถึงการเข้าสู่อำานาจทางการเมืองและการใช้อำานาจทางการเมือง 

เพื่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เรียกว่า “ธุรกิจ

การเมือง” ต่อไป

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าบทบาทของนักการเมืองจะมีความสำาคัญ

อยา่งย่ิงตอ่การปกครองประเทศและกระบวนการควบคมุในเชงินโยบาย

สาธารณะ แตท่ีผ่า่นมาการศกึษาเกีย่วกบัองคค์วามรูใ้นระบบการเมอืง

ไทยยังคงมุง่เนน้ไปทีก่ารเมอืงระดบัชาตเิปน็สว่นใหญ ่ภาพทีย่งัขาดหาย

ไปหรือยังไม่สมบูรณ์ก็คือ ภาพของ “การเมืองถิ่น” ซึ่งมี “นักการเมือง

ถิ่น” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่สำาคัญ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะต่อ

เติมภาพหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยให้สมบูรณ์มากย่ิงขึ้นไป 

โดยศึกษาในส่วนของ“การเมืองถิ่น”และ “นักการเมืองถิ่น” ของไทยให้

สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกจังหวัด
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วัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�

 การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถิ่น” จังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้เก่ียวกับนักการเมือง 

ระดับชาติที่ เคยได้รับการเลือกต้ังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยเฉพาะนักการเมืองที่มีความสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหรือมี 

ผลกระทบต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเป็นนักการเมืองที่เป็นที่

รู้จักในระดับชาติอย่างกว้างขวาง

 นอกจากนัน้ เพือ่ตอ้งการทราบถงึเครอืขา่ยและความสมัพนัธ ์

ของนักการเมืองตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่ม 

ผลประโยชน์และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการอ่ืนๆ เช่น ครอบครัว ระบบ 

เครือญาติ ระบบอุปถัมภ์ ที่มีส่วนในการสนับสนุนทางการเมือง 

แก่นักการเมืองถิ่น บทบาทและความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง 

ตลอดจนวิธีการหาเสียงในการเลือกต้ังของนักการเมืองถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตของก�รศึกษ�

ศึกษาการเมืองของนักการเมืองระดับชาติในจังหวัดพระนคร-

ศรอียุธยา ตัง้แตก่ารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกจนถงึการเลอืกตัง้สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎรครั้งที่  24  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2550
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วิธีก�รศึกษ�

การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซึง่ประกอบดว้ย  การศกึษาวเิคราะหเ์อกสาร  การสัมภาษณ์

แบบไม่มีโครงสร้าง (Non Structure Interview)  และการสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง (Structure Interview)  โดยการค้นหาข้อมูลจากบุคคล 

ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (Key Informant)  ซึ่งจะดำาเนินการโดยคัดเลือกบุคคล

ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญอย่างเจาะจงและตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการ

ตรวจสอบข้อมูลเดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลสำาคัญหลายคน จากนั้นนำา

ข้อมูลมาวิเคราะห์

ระยะเวล�ในก�รศึกษ�

กำาหนดระยะเวลา  8  เดือน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน

ตุลาคม  พ.ศ. 2552

ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

1. เข้าใจถึงกลไกทางการเมืองของนักการเมืองถ่ินในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน

2.  ไดท้ราบวา่ตัง้แตก่ารเลอืกตัง้ครัง้แรกเปน็ตน้มามนีกัการเมอืง

คนใดทีไ่ดรั้บการเลอืกตัง้บา้งและชยัชนะในการเลอืกตัง้ของนกัการเมือง

เหล่านี้มีสาเหตุและปัจจัยอะไรสนับสนุน

3. ได้ทราบถึงความสำาคัญของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มที่ไม่
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เป็นทางการ เช่น  ครอบครัว  วงศาคณาญาติ  ตระกูล  ที่มีต่อการเมือง

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. ได้ทราบถึงความสำาคัญของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5. ได้ทราบรูปแบบ วิธีการ และกลวิธีต่างๆ ที่นักการเมืองใช้

ในการเลือกตั้ง

6. ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมือง

ถิ่น”จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัย 

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยต่อไป  



นักก�รเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธย�

6



ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธย�และง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7

บทนีแ้บง่ออกเปน็สองสว่นคอื สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภมูศิาสตร์

และสภาพแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรอียธุยา สภาพภมูปิระเทศ

และดินฟ้าอากาศ การคมนาคม อาณาเขตติดต่อและพื้นที่เขตการ

ปกครอง สัญลักษณ์ประจำาจังหวัด ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและประชากร 

ข้อมูลเกี่ยวกับนักการเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันและส่วนที่เกี่ยวกับกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธย�

สภาพภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศ

จงัหวดัพระนครศรอียธุยามสีภาพภมูปิระเทศเปน็ทีร่าบน้ำาทว่ม

ถึงที่เรียกว่าที่ราบลุ่มเดลต้าซ่ึงเกิดจากการที่แม่น้ำาไหลพัดพาเอาเศษ

บทที ่
2

 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
และง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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หนิดนิ ทราย และตะกอนมาทบัถมกนัเปน็เวลานานจนกลายเปน็ทีร่าบ

อนักวา้งใหญ ่นอกจากนีย้งัมพีืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็ทุง่นาแตไ่มม่ภีเูขา ไมม่ี

ป่าไม้ บริเวณศูนย์กลางของจังหวัดเรียกกันมาแต่เดิมตามลักษณะที่มี

สายน้ำาล้อมรอบว่า “เกาะเมือง” คู่กับเกาะที่อยู่ตรงข้ามทางด้านเหนือ

ซึ่งเรียกว่า “เกาะลอย” ด้วยเหตุที่มีแม่น้ำาสายต่าง ๆ ไหลผ่าน ได้แก่  

1. แม่น้ำาเจ้าพระยา  เป็นแม่น้ำาที่มีความสำาคัญที่สุดของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาในด้านการเกษตรกรรมและการคมนาคมและขนส่ง 

แม่น้ำาเจ้าพระยาเริ่มตั้งแต่แม่น้ำาน่านและแม่น้ำาปิงไหลมาบรรจบกันที่

ปากน้ำาโพ จงัหวดันครสวรรค ์แลว้ไหลลงมาทางใตผ้า่นจงัหวดัอทุยัธาน ี

จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านอำาเภอบางบาล อำาเภอพระนครศรีอยุธยา 

อำาเภอบางปะอินและอำาเภอบางไทรแล้วเข้าสู่จังหวัดปทุมธานี จังหวัด

นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รวมความยาวของแม่น้ำา

นีไ้หลผา่นจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ประมาณ 55 กโิลเมตร และแมน่้ำา

นี้มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 360 กิโลเมตร 

2. แม่น้ำาปา่สกั ตน้น้ำาเกดิจากทวิเขาเพชรบรูณ ์ในเขตจงัหวดัเลย 

แลว้ไหลลงมาทางใตผ้า่นจงัหวดัเพชรบรูณ ์ จงัหวดัลพบรุ ีจงัหวดัสระบรุี

เขา้เขตจงัหวดัพระนครศรอียธุยาทีอ่ำาเภอทา่เรอื อำาเภอนครหลวง แล้ว

ไหลรวมกับแม่น้ำาเจ้าพระยาฝั่งซ้ายในเขตอำาเภอพระนครศรีอยุธยา ที่

หน้าวัดพนัญเชิงรวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณ 52 กิโลเมตร และแม่น้ำาน้ีมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 500 

กิโลเมตร 

3. แม่น้ำาลพบุรี เป็นแม่น้ำาที่แยกจากแม่น้ำาเจ้าพระยาฝั่ง

ซ้ายที่อำาเภอเมืองสิงห์บุรี ไหลผ่านจังหวัดลพบุรีเข้าเขตจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยาที่อำาเภอบ้านแพรก อำาเภอมหาราช อำาเภอ

บางปะหัน และอำาเภอพระนครศรีอยุธยา แล้วไปบรรจบกับแม่น้ำาป่า

สักทีห่นา้วดัตองป ุในเขตอำาเภอพระนครศรอียธุยา รวมความยาวทีไ่หล

ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 62.5 กิโลเมตร และแม่น้ำานี้มี

ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 85 กิโลเมตร 

4. แม่น้ำาน้อย แยกจากแม่น้ำาเจ้าพระยาฝั่งขวาที่อำาเภอเมือง

ชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทองเข้าเขต

จงัหวดัพระนครศรอียธุยาทีอ่ำาเภอผกัไห ่อำาเภอเสนาแลว้ไปบรรจบกบั

คลองบางบาลซึง่เปน็แมน่้ำาเจา้พระยาเดมิทีบ่า้นสกีกุแลว้ไหลไปบรรจบ

กับแม่น้ำาเจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่งที่ตำาบลราชคราม อำาเภอบางไทร รวม

ความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 30 กิโลเมตร 

และแม่น้ำานี้ความยาว ทั้งสิ้นประมาณ 145 กิโลเมตร 

แม่น้ำาทั้ง 4 สายได้ไหลมาบรรจบกัน เป็นแม่น้ำาเจ้าพระยาแล้ว

ไหลผ่านจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานครและไหลลง

สู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมีคลองเล็กคลองน้อย

เชือ่มโยงตอ่ไปเกอืบทัว่บรเิวณพืน้ทีข่องจงัหวดั เชน่ คลองเจา้เจด็แยกใน

เขตอำาเภอเสนา คลองบางคลแียกมาจากแมน่้ำานอ้ยในเขตอำาเภอผกัไห ่

คลองพระยาบันลือแยกมาจากแม่น้ำาเจ้าพระยาที่อำาเภอบางไทร และ

คลองระพีพัฒน์ในเขตอำาเภอท่าเรือ อำาเภอภาชี เป็นต้น เมื่อถึงฤดูน้ำา

หลากตั้งแต่ประมาณเดือนแปด (สิงหาคม) ไปจนถึงเดือนสิบเอ็ด - สิบ

สอง (พฤศจิกายน) จึงมีน้ำาท่วมไปในทุกพื้นที่ สภาพน้ำาท่วมทุ่งในฤดู

น้ำาหลากเป็นความทรงจำาของผู้คนที่อยู่อาศัยในที่ราบลุ่มเจ้าพระยา 

มาแต่โบราณเพราะเป็นวิถีชีวิตที่ชาวบ้านได้พบอยู่เป็นปกติของทุกปี  

ผูเ้ฒา่ผูแ้กบ่อกเลา่เรือ่งราวคลา้ยคลงึกนัวา่ เมือ่ใกลจ้ะถงึหนา้น้ำาหลาก
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ผู้คนจะเตรียมพร้อมทั้งในเร่ืองบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไปจนถึงพาหนะ  

คือ เรือเล็ก เรือใหญ่ เพราะเป็นเคร่ืองใช้เพียงอย่างเดียวที่จะนำาพา

สัญจรไปมาถึงกันได้ 

เมื่อน้ำาเหนือไหลบ่ามารวมกันน้ำาฝนที่ตกชุก เกิดเป็นน้ำาท่วม

นองเข้าไปในทุ่งจนถึงบ้านเรือนที่อาศัยริมน้ำา เกณฑ์ในการวัดว่าปีใด

น้ำาท่วมมากน้อยเท่าใดชาวบ้านจะเทียบจากปริมาณน้ำาที่ท่วมถึงส่วน

ใดของบ้าน เช่น ถ้าท่วมครึ่งเสาบ้านถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติ หากปีใด

น้ำาท่วมนอกชานก็ยังถือว่าท่วมปานกลาง แต่ถ้าหาถึงระเบียงแล้วก็จะ

ถอืวา่ปนีัน้น้ำาทว่มมาก ในชว่งเวลาทีน่้ำาหลากเชน่นีเ้ปน็เวลาทีช่าวบา้น

เฝ้ารอคอยให้มาถึง เพราะนอกจากจะทำาให้ต้นข้าวในนาเติบโตขึ้นหนี

น้ำาอยา่งเตม็ทีแ่ลว้ ยงัเปน็ชว่งทีอ่ดุมสมบรูณไ์ปดว้ยพชืพนัธุธ์ญัญาหาร

และสัตว์น้ำา โดยเฉพาะกุ้งปลาที่มีอยู่มากมายเหลือคณานับ ภาวะที่

เรยีกวา่หนา้น้ำาหลากนีก้นิเวลานานประมาณ 4 - 5 เดอืนน้ำาจะขึน้สงูสดุ

ในเดือน 12 เรียกว่า “น้ำาทรง” หลังจากนั้นน้ำาก็จะเริ่มลง ชาวบ้านเรียก

กันว่า  “น้ำาฟักไข่” เพราะเมื่อน้ำาเริ่มลดจะมีฝ้าจับตามผิวน้ำาแล้วก็ลดลง

เรือ่ย ๆ  ชว่งนีช้าวบา้นจะจบัปลาไดอ้ยา่งมากมายเพราะปลาจะตกคลกั

เรยีกวา่ “ปลาออก” คอื พยายามตะเกยีกตะกายวา่ยออกสูแ่มน่้ำา เมือ่น้ำา

แห้งก็เป็นเวลาใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ ความอุดมสมบูรณ์ในฤดูน้ำาหลากดัง

กล่าวนี้ ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้วเพราะหลังจากมีการสร้างเขื่อนชัยนาท 

หรอืเขือ่นเจา้พระยาทีจ่งัหวดัชยันาทตัง้แต ่พ.ศ. 2500 เพือ่พฒันาพืน้ที่

ทุ่งราบภาคกลางสองฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาและแม่น้ำาสาขาตั้งแต่จังหวัด

ชัยนาทลงมาจนถึงพื้นที่แถบชายทะเล ให้ได้รับน้ำาไปเป็นประโยชน์

ต่อการทำานาอย่างทั่วถึงแทนที่จะอาศัยน้ำาจากฝนที่ตกตามฤดูกาลแต่

เพยีงอย่างเดยีว น้ำาทีเ่คยไหลบา่มาในหนา้น้ำาหลากจึงไมม่อีกีตอ่ไป แม้
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ชาวนาจะสามารถทำานาไดม้ากกวา่ปลีะครัง้ แตส่ภาพนเิวศยว์ทิยาทีเ่คย

เปน็มานบัรอ้ยปกีเ็ริม่เปลีย่นแปลงไปปจัจบุนัจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ที่สภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ  ในบริเวณภาคกลางของ

ประเทศไทย คือ รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในหน้าหนาว และ

รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยโดยตรง ทำาให้มีฝนตกติดต่อ

กันเป็นเวลานานมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำา

สุดเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ยทั้งจังหวัดประมาณ 

1342.7 มิลลิเมตร มีฤดูกาลแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1. ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน

จนถงึเดอืนตลุาคม ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคมหรอืตน้เดอืนมถินุายน ฝนเริม่

ตกและจะตกถีข่ึน้ในเดอืนสงิหาคมหรอืเดอืนกนัยายน ซึง่เปน็เดอืนทีม่ี

ฝนตกชุกที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกชุก

ที่สุดฝนที่ตกในระยะนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ 

ในช่วงกลางเดือนตุลาคมฝนจะเริ่มน้อยลง รวมระยะเวลาของฤดูฝน

ประมาณ 5 เดือน 

2. ฤดหูนาว เริม่ประมาณเดอืนพฤศจกิายนจนถงึเดอืนมกราคม   

ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายนจะเปน็ระยะเปลีย่นฤดจูากฤดฝูนเขา้สูฤ่ดหูนาว 

คือลมมรสุมเฉียงใต้เริ่มอ่อนลงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามา

แทนที่จึงนับว่าย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิจะไม่ลดต่ำามากนักเพราะ

จงัหวดัพระนครศรอียธุยาอยูป่ลายลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื และ

อยู่ใกล้อ่าวไทยไออุ่นจากทะเลทำาให้หนาวน้อยลง รวมระยะเวลาของ

ฤดูหนาวประมาณ 3 เดือน 

3. ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
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ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่ม

อ่อนลง ทำาให้อากาศเริ่มร้อนและจะร้อนอบอ้าวที่สุดในเดือนเมษายน 

สาเหตุเพราะการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์และการถูกปกคลุมด้วยความ

กดอากาศสูง จากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นต้นกำาเนิด

ของกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่อ่าวไทยทำาให้อากาศร้อน

มากขึน้ แตจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยายงัไมร่อ้นมากทีส่ดุ เพราะมีแม่น้ำา

ลำาคลองมากมายจึงช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง รวมระยะเวลาของ

ฤดูร้อนประมาณ   4  เดือน

การคมนาคม

1.ทางรถไฟ 

เส้นทางคมนาคมทางบกจากกรุงเทพฯถึงพระนครศรีอยุธยาที่

ทนัสมยัสายแรก คอื เสน้ทางรถไฟ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้และเปดิเสน้ทางเดนิรถ

มาตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ระยะทางจากกรุงเทพฯ - อยุธยา ประมาณ 72 

กิโลเมตร ปัจจุบันทางรถไฟที่ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 2 สาย 

คือ สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผ่านเข้ามาที่อำาเภอ

บางปะอนิแลว้ไปแยกออกจากกนัทีอ่ำาเภอภาช ีตรง”สถานชีมุทางบา้น

ภาชี” ขบวนรถไฟโดยสารสายเหนือผ่านข้ึน - ล่องรับส่งผู้โดยสารวัน

ละประมาณ 18 ขบวน และขบวนรถไฟโดยสารสายตะวันออกเฉียง

เหนือ ผ่านขึ้น - ล่อง รับส่งผู้โดยสารวันละประมาณ 18 ขบวน จาก

การศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้

เสนอให้เขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง

ภาค โดยเป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าทางรถไฟและรถบรรทุก และเป็นศูนย์
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รับ - ส่งผู้โดยสารของภาค ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายกระจายความ

เจริญสู่ภูมิภาคและบรรเทาความแออัดการจราจรของกรุงเทพฯ ทำาให้

การคมนาคมทางรถไฟมคีวามสำาคญัมากขึน้ ปจัจุบนัม ีโครงการพฒันา

เส้นทางคมนาคมทางรถไฟที่สำาคัญ ได้แก่ 

1. โครงการรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กำาหนด

สร้างเส้นทางรถไฟทางคู่แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  

 - ช่วงสถานีรังสิต - ชุมทางบ้านภาชี  

 - ช่วงชุมทางบ้านภาชี - สถานีลพบุรี  

 - ช่วงชุมทางบ้านภาชี - สถานีมาบกะเบา แก่งคอย 

2. โครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาคทั่ว

ประเทศ

2.ทางรถยนต์ 

เส้นทางรถยนต์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรัชกาล

ที่ 5 เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองจัดต้ังมณฑลกรุงเก่าได้มีการสร้าง

ถนนรอบเมืองติดต่อระหว่างส่วนราชการต่าง ๆจนถึงภายหลังการ

เปลี่ยนแปลง การปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ได้มีการอนุญาตให้

ราษฎรเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยทำามาหากินภายในเกาะเมืองจึงมี

การสร้างถนนเป็นเครือข่ายหลายสาย รวมทั้งมีการสร้างสะพานข้าม

แม่น้ำาป่าสัก คือ สะพานปรีดีธำารง เชื่อมเกาะเมืองกับพื้นที่ด้านนอก 

แล้วทำาถนนเชื่อมต่อไปถึงพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) 

ระยะทางระหว่างอยุธยา - วังน้อย - กรุงเทพฯ 80 กิโลเมตร นับแต่

นั้นเป็นต้นมาอยุธยาก็เปิดเส้นทางกับพื้นที่ภายนอกได้โดยสะดวก ต่อ

มาได้มีการสร้างถนนสายเอเชีย( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ผ่าน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำาให้การเดินทางติดต่อระหว่างอยุธยา - 
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กรุงเทพฯ ด้วยระยะทาง 75 กิโลเมตรยิ่งสะดวกขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบัน

ได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาป่าสักเพิ่มขึ้นอีก ทั้งเส้นทางขาเข้าและ

ออกตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ สะพานสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช คู่ขนานไปกับสะพานปรีดีธำารง ปัจจุบันการคมนาคมของ

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา มคีวามสะดวกรวดเรว็สอดคลอ้งกบันโยบาย

ทีส่ง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ืน้ทีเ่พือ่การอตุสาหกรรมหลายประเภท โครงการ

พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ ได้แก่ 

1. โครงการขยายถนนสมเด็จ - ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บางไทร 

โดยเพิ่มช่องทางจราจร 2 ช่องเป็น 10 ช่องทาง เพื่อรองรับจุดขึ้นลง

ทางแจ้งวัฒนะ บางพูน-บางไทร และบรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอก 

2. โครงการปรบัปรงุถนนสายปทมุธาน ี- เสนา เปน็การปรบัปรงุ

ขยายผิวจราจร 

3. โครงการถนนวงแหวนรอบนอก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 

37) ด้านตะวันตกตัดผ่านอำาเภอบางไทรและอำาเภอบางปะอิน 

4. โครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กำาหนดจะทำา

ทางด่วนปากเกร็ด - บางปะอิน บางปะอิน - ป่าโมก และ บางปะหัน 

- บ้านนา – พานทอง

5.  ถนนสายเอเชยี จากกรงุเทพมหานครผา่นจงัหวดัพระนครศร-ี 

อยุธยาและจังหวัดต่างๆสู่ภาคเหนือสุดปลายทางที่อำาเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย นับเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำาคัญที่สุดของ 

จังหวัด

โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่สัมพันธ์ กับจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเช่นนี้ย่อมทำาให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็น

อยู่แต่ก่อนมาของชาวอยุธยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสิ่งที่จะมา



ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธย�และง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

15

พรอ้ม ๆ  กบัเสน้ทางคมนาคม คอืสงัคมวฒันธรรมอยา่งใหมโ่ดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเกษตรเป็นอุตสาหกรรม

อาณาเขตติดต่อและพื้นที่เขตการปกครอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอนเหนือติดกับจังหวัดลพบุรี

และอ่างทอง ด้านตะวันออกติดกับจังหวัดสระบุรี ด้านใต้จรดจังหวัด

ปทมุธาน ีนนทบรีุ และนครปฐม สว่นทางตะวนัตกจรดจงัหวดัสุพรรณบรุ ี

เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำาคัญ ในปัจจุบันกลายเป็น

แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมใกล้กรุงเทพมหานคร จังหวัดนี้ไม่มีอำาเภอ

เมือง แต่มีอำาเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบทบาทคล้ายอำาเภอเมือง 

(เรียกว่าอำาเภอพระนครศรีอยุธยา มิใช่อำาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา) 

ชาวบา้นโดยทัว่ไปนยิมเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “กรงุเกา่” หรอื “เมืองกรงุเกา่”

ที่มา( http//www.dopa.go.th, 2552)

การแบง่เขตการปกครองจงัหวดัพระนครศรอียธุยาประกอบดว้ย 

16 อำาเภอได้แก่

1.  อำาเภอพระนครศรีอยุธยา

2.  อำาเภอท่าเรือ   10.   อำาเภอลาดบวัหลวง

3.  อำาเภอนครหลวง   11. อำาเภอวังน้อย 

4.  อำาเภอบางไทร   12. อำาเภอเสนา

5.  อำาเภอบางบาล   13. อำาเภอบางซ้าย

6.  อำาเภอบางปะอิน  14. อำาเภออุทัย

7.  อำาเภอบางปะหัน  15. อำาเภอมหาราช

8.  อำาเภอผักไห ่   16. อำาเภอบ้านแพรก

9. อำาเภอภาชี
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  สัญลักษณ์ประจำาจังหวัด

สัญลักษณ์ประจำาจังหวัด คือ รูปสังข์ซ่ึงประดิษฐานอยู่ในพาน

แว่นฟ้า ภายในปราสาทใต้ต้นหมัน ซึ่งนับถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์อัน

ประเสริฐ 

ดอกไม้ประจำาจังหวัด : ดอกโสน (Sesbania aculeata) 

ต้นไม้ประจำาจังหวัด : หมัน (Cordia dichotoma) 

คำาขวัญประจำาจังหวัด : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำา เลิศล้ำา 

กานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

 ข้อมูลด้านประชากรและเศรษฐกิจ

1.ข้อมูลประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 จำานวนครัวเรือน   192,418  ครัวเรือน

 ครัวเรือนในเขตเทศบาล   65,930  ครัวเรือน
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 ครัวเรือนนอกเขตเทศบาล   126,488  ครัวเรือน

 ประชากร   727,277  คน

 ชาย   351,050  คน

 หญิง   376,227  คน

 

ที่มา(http//www.dopa.go.th, 2552 )

2. เศรษฐกิจ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอน

ล่างของประเทศ หา่งจากกรงุเทพมหานครทางถนนสายเอเซยี ประมาณ 

75 กโิลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กโิลเมตรและทางเรอืประมาณ 137 

กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 

ไร่ นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศไทย 

และเปน็อนัดบัที ่11 ของจงัหวดัในภาคกลาง   ลกัษณะภมูปิระเทศเปน็

ที่ราบลุ่มน้ำาท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา มีแม่น้ำาไหลผ่าน 4  สาย

ได้แก่แม่น้ำาเจ้าพระยา  แม่น้ำาป่าสัก   แม่น้ำาลพบุรีและแม่น้ำาน้อย รวม

ความยาวประมาณ 200 กิโลเมตรมีลำาคลองใหญ่น้อยประมาณ 1,254 

คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ำาเกือบทั่วบริเวณพื้นที่

 โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของจงัหวดัพระนครศรอียธุยาขึน้อยูก่บั

สาขาอตุสาหกรรม  สาขาบรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การขนสง่สถานที่

เก็บสินค้าและการคมนาคมและสาขาขายส่งขายปลีก ตามลำาดับ  

จากการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ปี 2538 
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–2549 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงกว่า GDP ของประเทศ และภาค

กลางเล็กน้อย

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำาแนก

สัดส่วน GPP ในปี 2549 ได้ดังนี้

1. สาขาอุตสาหกรรม 86.173% 

2. สาขาบริการอสังหาริมทรัพย์ 2.535%

3. สาขาขนส่งฯ 2.432% 

4. สาขาขายส่งขายปลีก 2.145%

5. สาขาไฟฟ้า ก๊าซและประปา  2.010% 

6. อื่น ๆ    4.705%

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา มนีคิมอตุสาหกรรม 3 แหง่ไดแ้กน่คิม

อุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคม

อุตสาหกรรมสหรัตนนคร นอกจากนั้นมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

2 แห่ง ได้แก่เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ มีโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 

2550 ข้อมูล ณ  30 กันยายน 2550) จำานวน  1,647 โรงงาน เงินทุน

รวม 270,741.40 ล้านบาท จ้างคนงาน 216,418  คน 

จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุตสาหกรรม 

ที่สำาคัญคืออุตสาหกรรมการผลิต เช่นผลิตโลหะ หลอดอิเล็กทรอนิกส์

และอปุกรณ ์ผลติชิน้สว่นอปุกรณย์านยนต ์ เครือ่งยนต ์การผลิตเครือ่ง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และ ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้างานไฟฟ้าเป็นต้น
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ข้อมูลเกี่ยวกับนักการเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2476 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรคนแรกคือนายเลมียด  หงสประภาสเป็นชาว

อำาเภอลาดบัวหลวง นับถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อพ.ศ.2550

จำานวน 24 ครั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมท้ังส้ินจำานวน 

31 คน

ตารางที่ 1 นักการเมืองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ลำาดับ/ชื่อ - สกุล เขต พรรค หมายเหตุ

1 15 พ.ย.2476 1. นายเลมียด  หงสประภาส

2 7 พ.ย.2480
1. นายประเสริฐ  ธารีสวัสดิ์

2. นายเยื้อน  พานิชวิทย์

1

2

3 12 พ.ย.2481

1. หลวงประสิทธ์นรกรรม

    (เจี่ยน หงสประภาส)

2. นายฟื้น สุพรรณสาร

1

2

4 6 ม.ค.2489
1. นายวิโรจน์  กมลพันธุ์

2. นายเยื้อน  พานิชวิทย์

1

2

5 5 ส.ค.2489

1. พล.ร.ต.ถวัลย์ 

   ธำารงนาวาสวัสดิ์

2. นายปรีดี  พนมยงค์

3. ม.จ.นิตยากร วรวรรณ

1

2

2

เลือกตั้งเพิ่ม

6 29 ม.ค.2491
1. นายฟื้น  สุพรรณสาร

2. ม.จ. นิตยากร  วรวรรณ
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ลำาดับ/ชื่อ - สกุล เขต พรรค หมายเหตุ

7 5 มิ.ย.2492

ไม่มีจำานวน ส.ส. จังหวัด

พระนครศรี

อยุธยา

ไม่มีจำานวน ส.ส.

8 26 ก.พ.2495
1. พ.ต.หลวงจบกระบวนยุทธ

2. นายฟื้น สุพรรณสาร

9 26 ก.พ.2500

1. นายประเสริฐ บุญสม

2. นายสมศักดิ์ ชมจันทร์

3. พ.ต.หลวงจบกระบวนยุทธ

เสรีมนังคศิลา

เสรีมนังคศิลา

เสรีมนังคศิลา

10 15 ธ.ค.2500

1. นายนิคม สุขพัฒน์ธี

2. นายสมศักดิ์ ชมจันทร์

3. นายประเสริฐ บุญสม

สหภูมิ

ไม่สังกัดพรรค

เสรีมนังศิลา

11 10 ก.พ.2512

1. นายประเสริฐ บุญสม

2. ว่าทิ่ ร.ต.วิเชียร กลิ่นสุคนธ์

3. นายอตินาท ควรพจน์

4. นายเผชิญ ศรีภูธร

สหประชาไทย

สหประชาไทย

ไม่สังกัดพรรค

สหประชาไทย

12 26 ม.ค.2518

1. นายประมวล  สภาวสุ

2. นายอนันต์  บูรณวนิช

3. นายอุทัย  ชุณหะจันทร์

4. นายประเสริฐ  บุญสม

1

1

2

2

กิจสังคม

สันติชน

สังคมชาตินิยม

สังคมชาตินิยม

13 4 เม.ย.2519

1. นายมนตรี  พงษ์พานิช

2. นายเสรี  มโยทาร

3. นายสมพงษ์  ตรีสุขี

4.  นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ

1

1

2

2

เกษตรสังคม

สังคมชาตินิยม

เกษตรสังคม

เกษตรสังคม

14 22 เม.ย2522

1. นายประมวล  สภาวสุ

2. นายมนตรี  พงษ์พานิช

3. นายประเสริฐ  บุญสม

4. นายสายัณห์  สากิยะ

1

1

2

2

กิจสังคม

กิจสังคม

ชาติไทย

ชาติประชา     

ธิปไตย
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ลำาดับ/ชื่อ - สกุล เขต พรรค หมายเหตุ

15 18 เม.ย.2526

1. นายมนตรี  พงษ์พานิช
2. นายประมวล  สภาวสุ
3. พ.อ.ณรงค์  กิตติขจร
4. นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ

1
1
2
2

กิจสังคม
ชาติไทย
ชาติไทย
กิจสังคม

16 27 ก.ค.2529

1. นายมนตรี  พงษ์พานิช
2. นายประมวล  สภาวสุ
3. นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ
4. พ.อ.ณรงค์  กิตติขจร

1
1
2
2

กิจสังคม
ชาติไทย
กิจสังคม
เสรีนิยม

17 24 ก.ค.2531

1. นายมนตรี  พงษ์พานิช
2. นายประมวล  สภาวสุ
3. พ.อ.ณรงค์  กิตติขจร
4. นายบุญพันธ์  แขวัฒน

1
1
2
2

กิจสังคม
ชาติไทย
เสรีนิยม
กิจสังคม

18 22 มี.ค.2535

1. นายมนตรี  พงษ์พานิช
2. นายประมวล  สภาวสุ
3. นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ
4. พล.ท.เขษม  ไกรสรรณ์

1
1
2
2

กิจสังคม
สามัคคีธรรม
กิจสังคม
กิจสังคม

19 13 ก.ย.2535

1. นายมนตรี  พงษ์พานิช
2. นายประมวล  สภาวสุ
3. นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ
4. นายพงษ์อุดม  ตรีสุขี

1
1
2
2

กิจสังคม
ชาติพัฒนา
กิจสังคม
กิจสังคม

20 2  ก.ค.2538

1. นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ
2. นายพงษ์อุดม  ตรีสุขี
3. นายพลกฤษณ์  หงษ์ทอง
4. นายมนตรี  พงษ์พานิช
5. นายประมวล  สภาวสุ

1
1
1
2
2

กิจสังคม
กิจสังคม
กิจสังคม
กิจสังคม
ชาติพัฒนา

21 17 พ.ย.2539

1. นายกุมพล  สภาวสุ
2. นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ
3. นายพงษ์อุดม  ตรีสุขี
4. นายพลกฤษณ์  หงษ์ทอง
5. นายมนตรี  พงษ์พานิช

1
1
1
2
2

กิจสังคม
กิจสังคม
ชาติพัฒนา
กิจสังคม
กิจสังคม
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ลำาดับ/ชื่อ - สกุล เขต พรรค หมายเหตุ

22 6  ม.ค.2544

1. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

2. นายพ้อง ชีวานันท์

3. นางสาวสุวิมล 

   พันธ์เจริญวรกุล

4. นายวิทยา  บูรณศิริ

5. นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ

1

2

3

4

5

ไทยรักไทย

ไทยรักไทย

ไทยรักไทย

ไทยรักไทย

ไทยรักไทย

23 6  ก.พ.2548

1. นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร

2. นายพ้อง  ชีวานันท์

3. นางสาวสุวิมล 

   พันธ์เจริญวรกุล

4. นายวิทยา บูรณศิริ

5. นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ

1

2

3

4

5

ไทยรักไทย

ไทยรักไทย

ไทยรักไทย

ไทยรักไทย

ไทยรักไทย

24 23 ธ.ค.2550

1. นายสุรเชษฐ์  ชัยโกศล

2. นายพ้อง ชีวานันท์

3. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

4. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

5. นายวิทยา บูรณศิริ

1

1

1

2

2

พลังประชาชน

พลังประชาชน

ชาติไทย

พลังประชาชน

พลังประชาชน

ที่มา :  (สำานักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร, สำานักวิชาการ, 

 กลุ่มงานวิชาการ 1, 2551)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร -

ศรีอยุธยา  3  ครั้งหลังสุด

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 มกราคม  

2544

1. แบ่งเขตเลือกตั้ง  เป็น  5  เขตเลือกตั้ง  จำานวน  782  หน่วย

เลือกตั้ง

2.  มี  ส.ส.  แบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้  5  คน
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3.  มผีูส้มัครรับการเลอืกตัง้  ส.ส.  แบบแบง่เขต  จำานวน  33  คน

   เขต  1  จำานวน  7  คน

   เขต  2  จำานวน  6  คน

   เขต  3  จำานวน  5  คน

   เขต  4  จำานวน  7  คน

   เขต  5  จำานวน  8  คน

4.  มีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำานวน  37  

พรรค  จำานวน  940  คน

5.  ประชากร จำานวน  730,391  คน

6.  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำานวน  526,021  คน

ตารางที่ 2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขต

เขต ผู้ได้รับการเลือกตั้ง พรรค คะแนน

1 นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร ไทยรักไทย 36,133

2 นายพ้อง  ชีวานันท์ ไทยรักไทย 39,476

3 นางสาวสุวิมล  พันธ์เจริญวรกุล ไทยรักไทย 49,084

4 นายวิทยา  บูรณศิริ ไทยรักไทย 31,023

5 นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ ไทยรักไทย 25,703

ที่มา : (สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2544)
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ตารางที่ 3 สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เขต ผู้มีสิทธิ ผู้ใช้สิทธิ % บัตรดี % บัตรเสีย %
ไม่ลง

คะแนน
%

1 103,079 72,288 70.13 62,656 86.68 5,727 7.92 3,905 5.40

2 103,604 80,322 77.53 67,916 84.55 9,106 11.34 3,300 4.11

3 108,462 75,815 69.90 61,893 81.64 9,374 12.36 4,548 3.38

4 102,147 73,068 71.53 61,953 84.76 8,666 11.86 2,467 3.38

5 108,729 74,562 68.58 62,279 83.53 8,410 11.28 3,873 5.19

รวม 526,021 367,055 71.49 316,679 84.21 41,283 10.98 18,093 4.81

ที่มา : (สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2544)

ตารางที่ 4 สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

เขต ผู้มีสิทธิ ผู้ใช้สิทธิ % บัตรดี % บัตรเสีย %
ไม่ลง

คะแนน
%

1 103,079 72,288 70.13 68,010 94.08 1,838 2.54 2,440 3.38

2 103,604 80,322 77.53 76,074 94.71 2,424 3.02 1,824 2.27

3 108,462 75,815 69.90 71,204 93.92 2,343 3.09 2,268 2.99

4 102,147 73,068 71.53 68,606 93.89 2,504 3.43 1,958 2.68

5 108,729 74,562 68.58 70,312 94.30 2,267 3.04 1,982 2.66

รวม 526,021 367,055 71.49 354,206 94.19 11,376 3.03 10,472 2.78

ที่มา :  (สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2544)
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การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรวนัที ่ 6  กมุพาพนัธ ์ 2548

 1.  มีผู้สมัครแบบแบ่งเขต  จำานวน  17  คน  

   เขต  1  จำานวน  3  คน

   เขต  2  จำานวน  4  คน

   เขต  3  จำานวน  3  คน

   เขต  4  จำานวน  3  คน

   เขต  5  จำานวน  4  คน

 2. มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำานวน   

20  พรรค

   

ตารางที่ 5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขต พ.ศ. 2548

เขต ผู้ได้รับการเลือกตั้ง พรรค คะแนน

1 นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร ไทยรักไทย 46,519

2 นายพ้อง  ชีวานันท์ ไทยรักไทย 60,487

3 นางสาวสุวิมล  พันธ์เจริญวรกุล ไทยรักไทย 67,011

4 นายวิทยา  บูรณศิริ ไทยรักไทย 63,890

5 นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ ไทยรักไทย 47,568
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ตารางที่ 6 สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง

แบบแบ่งเขต พ.ศ. 2548

เขต ผู้มีสิทธิ ผู้ใช้สิทธิ % บัตรดี % บัตรเสีย % ไม่ลง
คะแนน  %

1 108,843 84,513 77.65 - - 4,390 5.19 3,000 3.55

2 107,765 85,536 79.37 - - 5,723 6.69 3,049 3.56

3 117,800 91,600 77.81 - - 7,482 8.16 3,001 3.27

4 116,615 84,229 72.23 - - 6,488 7.70 2,740 3.25

5 110,102 83,204 75.57 - - 6,207 7.46 3,964 4.76

รวม 561,125 429,142 76.48 - - 30,290 7.06 15,754 3.67

ตารางที่ 7  สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง

แบบบัญชีรายชื่อพ.ศ. 2548

เขต ผู้มีสิทธิ ผู้ใช้สิทธิ % บัตรดี % บัตรเสีย % ไม่ลง
คะแนน  %

1 108,843 84,513 77.65 - - 2,448 2.90 1,619 1.92

2 107,765 85,536 79.37 - - 3,110 3.64 1,553 1.82

3 116,800 91,660 77.81 - - 3,161 3.45 1,421 1.55

4 116,615 84,229 72.23 - - 2,755 3.27 1,246 1.48

5 110,102 83,204 75.57 - - 3,351 4.03 1,242 1.49

รวม 561,125 429,142 76.48 - - 14,825 3.45 7,081 1.65

ที่มา :  (สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2548)
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่  23  ธันวาคม  2550

 1.  แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  2  เขต

 2.  จำานวนสมาชิกในแต่ละเขต

  เขต  1  จำานวน  3  คน

  เขต  2  จำานวน  2  คน

 3.  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต  จำานวน  40  คน

  เขต  1  จำานวน  24  คน

  เขต  2  จำานวน  16  คน

 4. มีพรรคการเมอืงสมคัรแบบสดัสว่นในกลุม่จงัหวดั  จำานวน  

14  พรรค

ตารางที่ 8 รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเขต 1 พ.ศ. 2550

ลำาดับที่ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง พรรค คะแนน

1 นายสุรเชษฐ์  ชัยโกศล พลังประชาชน 82,841

2 นายพ้อง  ชีวานันท์  พลังประชาชน 81,578

3 นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร ชาติไทย 71,702

ตารางที่ 9 รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเขต 2 พ.ศ. 2550

ลำาดับที่ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง พรรค คะแนน

1 นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล พลังประชาชน 95,633

2 นายวิทยา  บูรณศิริ พลังประชาชน 89,090
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ตารางที่ 10 สถิติการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตพ.ศ. 2550

เขต ผู้มีสิทธิ
ผู้ใช้

สิทธิ

ร้อย

ละ

บัตร

ทั้งหมด

บัตร

ที่ใช้
บัตรดี

ร้อย

ละ

บัตร

เสีย

ร้อย

ละ

ไม่ลง

คะแนน

ร้อย

ละ

1 331,952 258,276 77.81 356,395 258,276 227,819 88.21 17,031 6.59 13,426 5.20

2 220,569 167,922 76.13 248,367 167,922 149,509 89.03 10,309 6.14 8,104 4.83

รวม 552,521 426,198 77.14 604,762 426,198 377,328 88.53 27,340 6.41 21,530 5.05

ตารางที่ 11 สถิติการเลือกตั้งแบบสัดส่วนพ.ศ.2550

เขต ผู้มีสิทธิ
ผู้ใช้

สิทธิ

ร้อย

ละ

บัตร

ทั้งหมด

บัตร

ที่ใช้
บัตรดี

ร้อย

ละ

บัตร

เสีย

ร้อย

ละ

ไม่ลง

คะแนน

ร้อย

ละ

1 331,952 258,276 77.81 356,395 258,276 232,495 90.02 7,582 2.94 18,199 7.05

2 220,569 167,922 76.13 248,367 167,922 146,563 87.28 6,610 4.52 14,749 8.78

รวม 552,521 426,198 77.14 604,762 426,198 379,058 88.94 14,192 3.33 32,948 7.73

ที่มา : ( สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2551)

2.  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

    1. แนวคิดเก่ียวกับการเลือกต้ังและการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง

การเลือกต้ังเป็นกลไกการใช้อำานาจอธิปไตยหรือการมีส่วนร่วม 

ทางการเมือง (Political Participation) ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ

อำานาจอธิปไตยไปใช้สิทธิเลือกต้ังผู้แทนที่มีนโยบายตรงตามความ

ต้องการของตนเองเพื่อให้เขาเหล่าน้ันไปใช้อำานาจอธิปไตยแทนตน
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ด้วยความชอบธรรมเพื่อลดภาวะความตึงเครียดขจัดความขัดแย้งหรือ

การสืบทอดอำานาจและเป็นกลไกที่จะควบคุมให้ผู้แทนที่ดำารงตำาแหน่ง

จากการเลอืกตัง้ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ตนเองตอ้งรบัผดิชอบตอ่ประชาชน

เพราะประชาชนจะเป็นผู้กำาหนดอนาคตทางการเมืองของตนด้วยการ

เลือกหรือไม่เลือกตนให้กลับเข้ามาทำาหน้าที่ผู้แทนอีก (วัชรา ไชยสาร, 

2544, หน้า11) 

การเลือกตั้งที่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

และเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งการใช้อำานาจของประชาชนจะต้องมี

หลักการดังนี้ (วิสุทธิ์ โพธิ์แท่นและพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2540 หน้า49)

1. ต้องเป็นการเลือกตั้งโดยลับ

2. ตอ้งเปน็การเลอืกตัง้โดยเสรเีปน็ไปอยา่งอสิระปราศจากการ

ข่มขู่หรือกลั่นแกล้งจากฝ่ายใดๆ 

3. ต้องเป็นการเลือกตั้งที่มีความเสมอภาคกัน กล่าวคือบุคคล

ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 คะแนนและถือเป็น  

1  คะแนนเท่ากัน (one man one vote)

4. ต้องมีการเลือกตั้งเป็นวาระและกำาหนดระยะเวลาแน่นอน

5. ต้องมีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป (universal)   คือเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนผูม้คีณุสมบตัไิดเ้ลอืกตัง้อยา่งทัว่ถงึไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่กลุม่

ใดกลุ่มหนึ่ง

6. ต้องเป็นการเลือกต้ังท่ีบริสุทธ์ิยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยพบว่า การเลือกตั้งในประเทศ 

ไทยมไิดเ้ปน็ไปตามหลกัการเลอืกตัง้อยา่งแทจ้รงิแตเ่ปน็การเลือกตัง้ทีมี่

การใชเ้ทคนคิหรือยทุธวธิตีา่งๆทัง้ทีเ่ปน็ไปตามกฎหมายและทีไ่มเ่ปน็ไป

ตามกฎหมาย หรือบางกรณอีาจไมถ่งึขัน้ผดิกฎหมายแตไ่มเ่หมาะสมไม่



นักก�รเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธย�

30

ถกูตอ้งตามหลกั จรยิธรรมทางการเมอืง เชน่การแจกสิง่ของ การสญัญา

ว่าจะให้ การแจกเงินหรือแม้กระทั่งการใช้วิธีการรุนแรงที่ผิดกฎหมาย

ในท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองที่รุนแรงในปัจจุบัน นัก 

การเมืองจำานวนหนึ่งมีการใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการรณรงค์หาเสียง 

เลือกต้ังซึ่งมีความสลับซับซ้อนและยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น 

มกีารใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายเพือ่ใหส้ามารถเอาชนะคูแ่ขง่ไดโ้ดยเฉพาะ

ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงหรือมีการแข่งขันของพรรคการเมืองใหญ่

ตั้งแต่ 2 พรรคขึ้นไป  

ยุทธวิธีการรณรงค์หาเสียงที่มีประสิทธิภาพนำาไปสู่การได้รับ

ชัยชนะในการเลือกตั้งซึ่งในหลายกรณีชัยชนะในการเลือกตั้งมิได้ขึ้น

อยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังเลย หากแต่มีตัวแปรสำาคัญ

ของชยัชนะอยูท่ีก่ระบวนการหรอืยทุธวธิใีนการหาเสยีงเลอืกตัง้นัน่เอง

การกำาหนดยทุธวธิใีนการรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้มอีงค์ประกอบ

อย่างน้อย 4 เรื่อง (เพียงกมล  มานะรัตน์, 2547, หน้า 25)

1. การสำารวจบริบทหรือสภาพแวดล้อมของการเลือกตั้ง 

(Contextual Environment) เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มี

สภาพบังคับต่อการเลือกตั้ง การสำารวจฐานเสียงของฝ่ายตนและฝ่าย

ตรงข้ามหรือคู่แข่ง การประเมินสภาพและความเข้มแข็งของหัวคะแนน 

การประเมนิสภาพของกลไกรฐัในทอ้งถิน่ทีจ่ะใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์กต่น

หรือเป็นข้อจำากัดของคู่แข่ง ปัญหาของพื้นที่เป็นต้น

2. การจัดองค์กรบริหารการหาเสียงและยุทธวิธีที่ใช้ในการ 

หาเสียง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  2  ส่วน  คือ

 2.1 องค์กรบริหารการเลือกต้ังซ่ึงนับเป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่จะทำาให้การรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ในหลายกรณีการจัดองค์กรบริหารการหาเสียงอาจเป็น

ตัวบ่งชี้ที่สำาคัญของชัยชนะในการเลือกตั้งก็เป็นได้ โดยทั่วไปองค์กร

บริหารการหาเสียงจะมีการจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้ 

(สมบัติ  จันทรวงศ์ , 2529, หน้า 24-25)

-  ส่วนวางแผนหรือเสนาธิการ

-  ส่วนการข่าวและประเมินสถานการณ์

-  ส่วนประชาสัมพันธ์

-  ส่วนหาเสียงในพื้นที่หรือหน่วยปฏิบัติการภาคสนาม

-  หน่วยเสบียง,จัดเลี้ยงและต้อนรับ

-  หน่วยการเงินและธุรการ

 2.2 ยุทธวิธีการรณรงค์หาเสียง หมายถึงวิธีการหรือการใช้

ช่องทางต่างๆเพื่อให้ได้มาซ่ึงความได้เปรียบหรือชัยชนะในการเลือก

ตั้งเหนือคู่แข่งซึ่งอาจแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะคือ

  2.2.1 รูปแบบที่เปิดเผยและถูกกฎหมายเช่นการใช้ส่ือ

ประชาสัมพันธ์ การปราศรัยหาเสียง การเดินเคาะประตูบ้าน

  2.2.2 รูปแบบที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องตามหลัก

จริยธรรมหรือหมิ่นเหม่ต่อการกระทำาผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่น การ

ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่ง การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การใช้อำานาจหน้าที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อผู้สมัครเป็นต้น

  2.2.3 รูปแบบที่ไม่เปิดเผยและผิดกฎหมายเช่น การซื้อ

เสียง การซื้อหัวคะแนน การใช้อิทธิพล การข่มขู่ผู้สมัครฝ่ายตรงข้าม

หรือหัวคะแนนของฝ่ายตรงข้าม การทำาร้ายเป็นต้น
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3. การจัดกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์หาเสียง

กลุ่ ม เ ป้ าหมายอาจแบ่ งออกเป็น  2  ประ เภทใหญ่ๆ  

(Edie N.Goldenberg and Michel W.Trangot ,1989  อ้างในเพียงกมล  

มานะรัตน์, 2547, หน้า29)  

 3.1 จำาแนกตามชนชัน้ของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึง่แบง่

ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  3.1.1 ชนชั้นสูงได้แก่ ผู้มีฐานะดีรายได้สูงมีการศึกษาสูง

เป็นเจ้าของกิจการ  ผู้นำาท้องถิ่นหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือ

ผู้บริหารระดับสูง

  3.1.2  ชนชัน้กลาง  ไดแ้ก ่ ผูม้ฐีานะทางเศรษฐกจิ  สงัคม  

ในระดับกลางส่วนใหญ่อาจเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับเงินเดือน  เช่น  

ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้างเอกชน  ผู้ประกอบกิจการราย

ย่อย  ร้านค้า  เป็นต้น

  3.1.3 ชนชั้นล่าง ได้แก่ผู้มีรายได้น้อย มีอาชีพรับจ้าง 

ผู้ใช้แรงงาน  ค้าขายขนาดเล็ก เป็นต้น

การใชย้ทุธวธิใีนการรณรงคห์าเสยีง จงึตอ้งกำาหนดให้เหมาะสม

กับลักษณะทางสังคมจิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมาย จึงจะสามารถได้รับ

การสนับสนุนในการเลือกตั้ง

 3.2 จำาแนกตามฐานเสียง แบ่งเป็น 3  กลุ่มคือ

  3.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ผู้สมัครมั่นใจว่าจะตัดสินใจลง

คะแนนเสียง ให้ตนเองอย่างแน่นอน

  3.2.1 กลุม่เปา้หมายทีย่งัไมต่ดัสนิใจวา่จะเลอืกใครกลุม่

นี้จะเป็นกลุ่มเป้า หมายที่มีความสำาคัญที่สุดที่ผู้สมัครจะต้องทุ่มเท 

ปรบักลยุทธท์กุรปูแบบเพือ่ทีจ่ะแยง่ชงิกลุม่เปา้หมายกลุม่นีม้าเปน็ฐาน
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คะแนนเสียงให้กับตนเอง

  3.2.3 กลุ่มเป้าหมายที่สนับสนุนคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้าม

ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ “เจาะยาก” ผู้สมัครรับเลือกตั้งอาจตัดกลุ่ม 

เปา้หมายนีท้ิง้ไปเพราะไมม่ปีระโยชนท์ีจ่ะทุม่เททรพัยากรและเวลาเพือ่

หวงัทีจ่ะไดรั้บคะแนนเสยีงแตอ่าจจะใชก้ลยทุธท์ีจ่ะทำาไมใ่หฝ้า่ยตรงขา้ม

ได้ประโยชน์จากกลุ่มนี้มากนัก

4.  ห้วงเวลาในการรณรงค์หาเสียง

ห้วงเวลาในการรณรงค์หาเสียงเป็นเงื่อนไขสำาคัญอีกประการ

หนึง่ในการกำาหนดชยัชนะหรอืความพา่ยแพใ้นการเลอืกตัง้  การกำาหนด

ยุทธศาสตร์ต้องสัมพันธ์กับห้วงเวลา เนื่องจากทรัพยากรที่ใช้ในการ

เลือกตั้งมีอยู่จำากัด ดังนั้นการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 ในกรณีของห้วงเวลานี้เราอาจแบ่งได้ 3 ช่วง ดังนี้

1. ช่วงต้นฤดูเลือกตั้ง

2. ช่วงฤดูการรณรงค์

3. ชว่งปลายฤดเูลอืกตัง้หรอื 10 วนัสดุทา้ยหรอืโคง้สดุทา้ยกอ่น

การเลอืกตัง้  ซึง่เปน็ระยะเวลาทีม่คีวามสำาคญัสงูสดุ  ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้

จะนำากลยทุธต์า่งๆตลอดจนทรพัยากรทีจ่ะตอ้งใชใ้นการรณรงคห์าเสยีง

ทกุชนดิระดมเขา้สูพ่ืน้ทีเ่ขตเลอืกตัง้ในชว่งเวลานีอ้าจมกีารใชม้าตรการ

ที่ผิดกฎ หมายได้มากในช่วงเวลานี้ 

อย่างไรก็ตามนักการเมืองที่มีประสบการณ์สูงและเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรมานานจะมีการลงพื้นที่ที่ เป็นฐานเสียงอย่าง

สม่ำาเสมออยู่แล้ว ห้วงเวลาอาจมีผลต่อการรณรงค์หาเสียงอยู่บ้างแต่

ไม่มากนัก ตัวแปรที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือวัฒนธรรมของแต่ละ 
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ท้องถิ่นจะเป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมเก่ียวกับห้วงเวลาของผู้สมัคร 

รบัเลอืกตัง้ดว้ยเชน่กนั  ในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืการ

ลงพืน้ทีอ่ยา่งสม่ำาเสมอ  ความใกลช้ดิในเรือ่งงานบญุตามประเพณตีา่งๆ

มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่  ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไมส่ามารถทุม้เทเวลาเฉพาะ

ใกล้เลือกตั้งกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้

2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์และการแลกเปลี่ยน

กรอบแนวคดิทีน่กัวชิาการและผูศ้กึษาเกีย่วกบัการเลอืกตัง้หรอื

นักการเมืองถิ่นนิยมใช้ในการศึกษาและมีพลังอธิบายปรากฎการณ์ใน

ท้องถิ่นค่อนข้างมากคือ กรอบแนวคิดเก่ียวกับระบบอุปถัมภ์และการ

แลกเปลี่ยน ในงานศึกษาเกี่ยวกับ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมือง

ถิ่น”   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ศึกษามีความเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับ

ระบบอปุถมัภแ์ละการแลกเปลีย่นสามารถนำามาใชเ้ปน็กรอบแนวคดิใน

การศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสมเชน่กนัโดยพจิารณาจากประเดน็ตา่งๆ ดงันี้

1) เงื่อนไขและลักษณะของความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในบริบท

ของสังคมไทย

2) ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กับการเลือกตั้ง

3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งกับหัวคะแนน

4) ความสัมพันธ์ระหว่างหัวคะแนนกับประชาชน

เงื่อนไขและลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในบริบทของ

สังคมไทย

Jame C.Scott (อ้างในอมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธ์, 

2543, หน้า 3-4) อธิบายว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่าง

คนในสังคมที่มีฐานะบทบาทต่างกันและอาจพิจารณาเป็นแบบหนึ่ง
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ของความสัมพันธ์แบบมีพลวัต ซ่ึงเป็นความผูกพันของมิตรภาพแบบ

ประโยชนใ์ชส้อย  โดยคนทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิและสงัคมทีส่งูกวา่หรอื

เรียกว่า “ผู้อุปถัมภ์” (Patron) จะใช้อิทธิพลหรือสิ่งที่ตนมีอยู่คุ้มครอง

หรือให้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแก่ผู้ที่ฐานะต่ำา

กว่าหรือที่เรียกว่า “ผู้รับอุปถัมภ์” (Client) ซึ่งผู้ได้รับการอุปถัมภ์ก็มัก

ตอบแทนผูอ้ปุถมัภด์ว้ยการใหค้วามจงรกัภกัดแีบบชว่ยเหลอืตอบแทน

ทั้งนี้รวมถึงการอุทิศตนรับใช้แก้ผู้อุปถัมภ์ ระบบอุปถัมภ์เป็นลักษณะ

เด่นประการหนึ่งของสังคมไทย (อคิน ระพีพัฒน์ อ้างใน อมรา พงศา-

พิชญ์ และ ปรีชา คุวินทร์พันธ์, 2543, หน้า 57)  เนื่องจากเป็นสังคมที่

มกีารกำาหนดสถานภาพของบคุคลลดหลัน่จากบนสูล่า่ง กลา่วคอืสงัคม

ไทยเป็นสังคมที่มีโครงสร้างที่เน้นความแตกต่างระหว่างชนช้ัน ฐานะ

ตำาแหน่งได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์ที่มีฐานะตำาแหน่งสูงกว่า

และผูใ้ตอ้ปุถมัภท์ีม่ฐีานะต่ำากวา่ นอกจากนีร้ะบบอปุถมัภย์งัเปน็ผลมา

จากความเชื่อของสังคมไทยเร่ืองบุญกรรมและเร่ืองตายแล้วเกิดใหม่  

เช่น ความเชื่อที่ว่าผู้เกิดมาท่ามกลางเงินทองทรัพย์สมบัติ มีอำานาจ

วาสนาเป็นเพราะผลบุญที่ทำาไว้แต่ชาติปางก่อนเหตุที่คนเราเกิดมาไม่

เท่าเทียมกันเป็นเพราะบุญบารมีอันได้สะสมไว้แต่ปางก่อน เม่ือมีการ

ยดึถือความแตกตา่งในระดบัสงู-ต่ำาของฐานะตำาแหนง่เปน็หลกัจงึพบวา่

ความสมัพนัธข์องบคุคลทีแ่ตกตา่งกนัเปน็แบบแผนทีม่คีวามสำาคัญยิง่ใน

การจัดระเบียบสังคมในด้านพฤติกรรม  ความสัมพันธ์ที่สำาคัญและเห็น

ได้ง่ายที่สุดคือความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่-ผู้น้อย หรือความสัมพันธ์แบบ

ลูกพี-่ลกูนอ้งอันเปน็ความสมัพนัธท์ีต่ัง้อยูบ่นรากฐานความไม่เสมอภาค

ในการแลกเปลีย่นผลประโยชน ์ ไมว่า่จะเปน็ผลประโยชนด์า้นเศรษฐกจิ  

สังคม  และการเมือง  ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กับการเลือกตั้งความ
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สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ได้แปรรูปไปสู่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งใน 4  

ลักษณะด้วยกัน (Jame C.Scott อ้างใน อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา 

คุวินทร์พันธ์ : 2543, 100-106)  

1.  ช่วยปรับปรุงอำานาจต่อรองของผู้รับอุปถัมภ์ต่อผู้อุปถัมภ์ใน

การเลือกตั้ง  โดยผู้รับอุปถัมภ์ได้รับทรัพยากรทางการเมืองใหม่  ด้วย

การลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงมีผลกระทบต่อผู้สมัครรับ

เลือกตั้งที่ต้องการได้ตำาแหน่ง  คะแนนเสียงน้ีสามารถกลายเป็นผล

ประโยชน์ของผู้รับอุปถัมภ์

2. ส่งผลสนับสนุนให้เกิดบูรณาการในระดับแนวตั้งของ

โครงสร้างแบบผู้อุปถัมภ์จากระดับหมู่บ้านจนถึงรัฐบาลกลาง  ในการ

เลือกตั้งระดับชาติพรรคการเมืองจะเข้าสู่กระบวนการที่เป็นทางการ

มากขึ้น  เช่น  จากการศึกษาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

เชียงใหม่ พ.ศ. 2547  พบว่า  ผู้สมัครซึ่งอยู่ในฐานะผู้อุปถัมภ์พยายาม

สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ขึ้น ภายในชุมชนต่างๆ พร้อม

กับการนำาผู้รับการอุปถัมภ์เข้าสู่ตำาแหน่ง โครงสร้างที่เป็นทางการของ

ชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ

พยายามชักจูงแกนนำาชุชนอยู่แล้วให้เข้าสู่การเป็นพรรคพวก หรือผู้รับ

การอปุถัมภเ์พือ่สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัผูส้มคัรในการเลอืกตัง้  เพราะ

สามารถเปลีย่นอำานาจในเชงิความสมัพนัธอ์ปุถมัภใ์หก้ลายเปน็คะแนน

เสียงได้

3. นำาไปสู่การสร้างกลุ่มอุปถัมภ์แบบปิรามิดและทำาให้ความ

สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กลายเป็นการเมือง  กล่าวคือ  ผู้อุปถัมภ์ท้องถิ่น

ก็จะพยายามยิ่งขึ้นในการผูกความสัมพันธ์กับคนอื่นให้มาเป็นผู้รับการ

อุปถัมภ์เพื่อให้ฐานะของตนในการเลือกตั้งเข้มแข็งขึ้น  เป็นการเปลี่ยน



ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธย�และง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

37

อำานาจสว่นตวัให้มาเปน็อำานาจทางการเมอืงในรปูแบบของคะแนนเสียง

4. ชว่ยเสริมสรา้งใหก้ลุม่อปุถมัภแ์ละผูร้บัการอปุถมัภท์ีเ่ปน็กลุ่ม

ตรงข้ามกัน ยังคงอยู่ได้ในระดับท้องถิ่น

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูร้บัสมคัรรบัเลอืกตัง้กบัหวัคะแนน

เนื่องจากความกว้างใหญ่ในเขตพ้ืนที่การเลือกต้ังและปริมาณ

ของผู้รับการอุปถัมภ์มีเป็นจำานวนมาก ผู้อุปถัมภ์คนเดียวไม่สามารถ

ดูแลและควบคุมได้อย่างทั่วถึงจึงจำาเป็นต้องมีการจัดระบบย่อยเพื่อ

การระดมผูรั้บการอปุถมัภแ์ละในขณะเดยีวกนัการควบคมุคะแนนเสยีง

และการสนบัสนนุของผูร้บัการอปุถมัภใ์หเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสิทธิภาพจงึ

จำาเป็นต้องมีคนกลางหรือผู้ช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์ซ่ึงได้แก่ “หัวคะแนน” 

นั่นเอง (สมบัติ  จันทร์วงศ์, 2529,หน้า 47-48) ได้แบ่งประเภทของหัว

คะแนนตามลักษณะความสัมพันธ์กับผู้สมัครออกเป็น 2 ประเภท  คือ  

1. หวัคะแนนหลกัหรอืหวัคะแนนระดบัหนึง่ไดแ้กบ่คุคลทีม่คีวาม

ผูกพันสนิทสนมกับผู้สมัครในทางใดทางหน่ึงมาก่อนการเลือกตั้ง เช่น

เป็นญาติพี่น้อง คนที่เคยมีบุญคุณเคยอุปถัมภ์มาก่อนหรือเป็นบุคคล

ที่ผู้สมัครไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าจะให้การสนับสนุนแก่ตนโดยสุจริตไม่ได้

หวังอามิสสินจ้างในรูปหนึ่งรูปใดทันที  หัวคะแนนระดับนี้ยังต้องเป็น

บุคคลที่กว้างขวางมีสมัครพรรคพวกหรือคนรู้จักในท้องถิ่นมากและรู้

ตืน้ลึกหนาบางของการเมอืงในทอ้งถิน่ดพีอทีจ่ะชว่ยกลัน่กรองคดัเลอืก

คนที่จะเข้ามาช่วยงานหาเสียงของผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง  หัวคะแนน

ระดับหนึ่งนี้โดยปกติแล้วไมล่งไปสัมผัสกับชาวบ้านในระดับ “แปรเสียง

ให้เป็นคะแนน” โดยตรงแต่จะเป็นคนที่เป็นตัวกลางติดต่อและควบคุม

หัวคะแนนในระดับล่างๆให้แก่ผู้สมัครอีกทีหนึ่ง  
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2. หัวคะแนนในระดับรองหรือระดับล่างได้แก่บุคคลที่ไม่ได้มี

ความผกูพนัสนทิสนมกบัตวัผูส้มคัรในทางใดทางหนึง่มากอ่นทีจ่ะมกีาร

เลือกตั้งหรือถ้ามีก็เป็นเพียงความสัมพันธ์แบบผิวเผิน  แต่หัวคะแนน

รองอาจมีความสมัพนัธท์ีส่นทิสนมหรอืเคยมกีารเกือ้กลูอปุถมัภม์ากอ่น

กับหวัคะแนนหลกั  และเขา้มาทำางานใหแ้กผู่ส้มคัรกเ็ปน็การรอ้งขอหรอื

ส่ังการจากหวัคะแนนหลกัโดยทีต่วัผูส้มคัรรบัการเลอืกตัง้และหัวคะแนน

ระดบัรองอาจไม่เคยพบปะกนัเลยกไ็ด ้ การทำางานของหวัคะแนนระดบั

นี้ปกติจะคาดหวังค่าจ้างหรือค่าตอบแทน

แผนภูมิที่ 1  ความสัมพันธ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

กับหัวคะแนนหลักและหัวคะแนนรอง

ที่มา, (สมบัติ จันทรวงศ์,2529, หน้า48)

 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

หัวคะแนนหลัก

หัวคะแนนรอง หัวคะแนนรอง
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ส่วนความแนวคิดในเรื่องการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นแนวคิดที่มี

ความสมัพนัธก์บัระบบอปุถมัภ ์ กลา่วคอื  แนวคดิทีว่า่มนษุยจ์ะมีความ

สัมพันธ์คบหากันใกล้ชิดเพียงใดข้ึนอยู่กับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกันและกันได้มากน้อยเพียงใด  

ผลประโยชน์ในแง่นี้มีความหมายค่อนข้างกว้างขวาง กล่าวคือเป็นผล

ประโยชนท์ัง้ในดา้นวตัถ ุ เชน่  ทรพัยส์นิเงนิทอง ผลประโยชนใ์นแงข่อง

นามธรรม  เช่น  ชื่อเสียง  เกียรติยศ  ตำาแหน่ง  หรือผลประโยชน์ทาง

จิตใจ เช่น ความรัก ความปรารถนาดี ความผูกพัน เป็นต้น

พืน้ฐานความคดิของการแลกเปลีย่นนำาไปสูก่ารเกดิขึน้และการ

ดำารงอยูข่องระบบอุปถมัภ ์ผูซ้ึง่จะสามารถสรา้งระบบอปุถมัภแ์ละดำารง

รักษาความมั่นคงยั่งยืนของระบบอุปถัมภ์เอาไว้ได้จะต้องมีทรัพยากร

และกลวิธีในการตอบสนองต่อหลักการในเรื่องของการแลกเปล่ียน

เป็นอย่างดี

ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยในด้านที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง หรือ

ความสมัพนัธท์างการเมอืงแบบอปุถมัภม์ลีกัษณะเปน็พลวตั (Dynamic) 

สูง กล่าวคือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขั้วหรือกลุ่มของผู้อุปถัมภ์และผู้รับ

อุปถัมภ์ได้โดยง่ายอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการ 

แลกเปลี่ยนนั่นเอง ผู้อุปถัมภ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับอุปถัมภ์

เมื่อเห็นว่ามีผู้รับการอุปถัมภ์รายใหม่ หรือกลุ่มใหม่ท่ีสามารถให้ 

ผลตอบแทนในเชิงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้ดีกว่า หรือผู้รับ 

การอุปถัมภ์หมดประโยชน์หรือหมดความจำาเป็น ในทำานองเดียวกัน

ผู้รับการอุปถัมภ์ก็อาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับผู้อุปถัมภ์เดิม   

เมื่อเห็นว่ามีผู้อุปถัมภ์รายใหม่หรือกลุ่มใหม่ ซ่ึงมีความสามารถในการ

ตอบสนองในเชงิการแลกเปลีย่น หรอือกีนยัหนึง่สามารถใหผ้ลประโยชน์
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ในด้านต่างๆ ที่ต้องการได้ดีกว่าผู้อุปถัมภ์รายเดิม หรือผู้อุปถัมภ์ 

รายเดิมหมดอำานาจหรือหมดผลประโยชน์ไปเช่นกัน 

4. กรอบแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดทางการเมือง 

(Political Marketing)

ในช่วงการเมืองสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ปรากฏ 

การณ์ทางการเมืองที่พรรคไทยรักไทยใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์หา

เสียงเลือกตั้ง คือ การขายแนวความคิดเชิงนโยบายซึ่งมีสาระสำาคัญที่

การสรา้งหรอืผลตินโยบายทีค่าดวา่จะไดร้บัความนยิม หรอืการยอมรบั

จากประชาชนที่เป็นฐานคะแนน โดยใช้หลักการทางการตลาดในกา

ระบวนการดังกล่าวมีการผลิตคำาที่จดจำาได้ง่ายและมีพลังต่อความคิด 

เช่น “จัดระเบียบสังคม” “หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” “โครงการเอ้ือ

อาทร” เป็นต้น

แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะสร้างกระแสตอบรับจากประชาชน

ระดับฐานรากในชนบท และคนจนในเมืองได้ส่วนหนึ่งแต่ภายหลัง

ก็มีการศึกษาผลกระทบ และชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดล้มเหลวของ

นโยบายที่เป็นความ “หวือหวา” เพื่อผลทางการเมืองหรือเป็นนโยบาย

ที่เรียกว่า “ประชานิยม” นั่นเอง

 

อย่างไรก็ตามนโยบายลักษณะประชานิยมนี้ก็ส่งผลกระทบต่อ

รูปแบบของ“การเมืองถิ่น”และ“นักการเมืองถ่ิน” ค่อนข้างสูงดังจะเห็น

ได้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 21 ใน พ.ศ. 2548 และการเลือกตั้งทั่วไป

ครั้งที่ 22 ใน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเห็นได้ว่า ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ กระแสของพรรคไทยรักไทยนั้นมี
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อยูส่งูมาก และเปน็ปจัจยัหลกัในการกำาหนดชยัชนะในการเลือกตัง้ของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดต่าง ๆ ซ่ึงอธิบายได้ว่าได้รับการเลือกตั้ง

เพราะกระแสความนิยมของพรรคไทยรักไทยและกระแสความนิยมใน

ตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นั่นเอง

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แม้พรรคไทยรักไทยจะถูกยุบไป

แล้ว แตก่เ็ปน็ทีท่ราบกนัดวีา่พรรคพลงัประชาชนกค็อืรา่งใหมข่องพรรค

ไทยรกัไทยกไ็ดรั้บการเลอืกตัง้อยา่งทว่มทน้ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

และภาคเหนือและยังคงสืบทอดมาสู่พรรคเพื่อไทยในที่สุด

ดงันัน้กรอบแนวคดิเกีย่วกบักลยทุธก์ารตลาดทางการเมืองหรอื

ที่เรียกกันทั่วไปว่า “ประชานิยม” จึงน่าจะมีผลต่อการศึกษาทำาความ

เข้าใจลักษณะของ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น”เช่นเดียวกัน

บูฆอรี ยีหมะ (2547, หน้า 4 - 5) อธิบายว่า แนวคิดนี้มอง

ว่าการเมืองไม่ต่างจากการเสนอขายสินค้าและใช้วิธีการเดียวกับการ

โฆษณาสินค้า (Commercial Advertising) มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

โดยเฉพาะการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์

แนวคิดสำาคัญทางด้านการตลาดประการหนึ่งก็คือการเข้าใจ

ความต้องการของลูกค้าเพื่อจะได้ผลิตสินค้าออกมาตอบสนองความ

ต้องการของพวกเขาได้ตรงจุดมากที่สุด แทนที่จะผลิตสินค้าตามความ

คิดของผู้ผลิตเมื่อให้ผู้ซื้อสินค้ายอมรับในคุณภาพของสินค้านอกจาก

นั้น กลยุทธ์ที่สำาคัญอีกประการหน่ึงเพ่ือความสำาเร็จเหนือคู่แข่ง ก็คือ 

ความสามารถในการสร้างตลาดใหม่ (niche market) ที่คู่แข่งยังไม่เคย

กระทำามาก่อนซึ่งก็คือการนำาเสนอสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีคู่แข่งผลิตมา

ก่อนนั่นเอง โดยผลิตขึ้นภายใต้โอกาสที่เปิดขึ้นจากปัญหาที่ผู้ซื้อเผชิญ

อยู่ ทำาให้ต้องการสินค้าใหม่ที่คอยสนองต่อปัญหาที่ว่านั้น
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ดงันัน้เม่ือพจิารณาในแงก่ลยทุธข์องพรรคการเมอืงทีน่ำาแนวคดิ

ทางด้านการตลาดมาปรับใช้ก็คือ การผลิตนโยบายหาเสียง ซึ่งถือเป็น

สินค้าการเมอืงทีส่ำาคญัสนองตอบความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง

ตรงจุดให้มากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาที่ประชาชนกำาลังเผชิญอยู่ในชีวิต

ประจำาวัน ซึ่งยังไม่มีพรรคการเมืองใดนำาเสนอมาก่อน หลังจากผ่าน

การเรยีนรูค้วามตอ้งการดงักลา่วจากการวจัิย สำารวจ หรอืลงไปคลกุคลี

ค้นหาข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆองค์ประกอบที่สำาคัญที่สร้าง

ความสำาคัญให้แก่พรรค การเมืองแบบประชานิยม คือ การจัดองค์กร

ของพรรค พรรคการเมอืงแบบประชานยิมทีป่ระสบความสำาเรจ็ทัง้หลาย 

ตา่งล้วนเปน็พรรคทีน่ำาโดยผูน้ำาแบบบญุญาบารม ี(Charismatic Leader) 

สามารถชี้นำาทิศทางและยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่พรรคจะดำาเนินไป 

เมื่อพิจารณาในแง่โครงสร้างองค์กร พรรคการเมืองแบบนี้มี

ลักษณะรวมอำานาจเข้าสู่ส่วนกลางสูง การตัดสินใจทางการเมืองขึ้นอยู่

กับผู้นำาพรรค หรือผู้บริหารพรรคระดับสูง เพียงไม่กี่คน แล้วจึงส่งทอด

ไปยังระดับล่าง (Betz, 1998 p. 9, Immerfall, 1998 p.254, Kitchelt, 

2002 p. 195, Taggart, 1996  pp.36-38 อ้างในบูฆอรี  ยีหมะ, 2547, 

หน้า 25)

โดยสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา “การเมืองถิ่น” และ 

“นักการเมืองถิ่น” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ

การรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง ระบบอุปถัมภ์ และกรอบแนวคิดเกี่ยว

กับกลยุทธ์การตลาดทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระแสประชา-

นิยมของพรรคการเมืองอันเป็นผลเนื่องจากการทำาการตลาดทาง 

การเมืองของพรรคการเมืองนั้น

กรอบแนวคิดดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการกำาหนดรูปแบบวิธี
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การในการศึกษา ประเด็นในการศึกษาวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ และ

สุดท้ายเป็นแนวทางในการสังเคราะห์ข้อมูลที่ค้นพบมาสร้างเป็นคำา

อธิบายรูปแบบ (pattern) ของ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัครเมศวร์ ทองนวล (2540) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ 

เลอืกตัง้พบวา่พฤตกิรรมในการรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้มคีวามเกีย่วขอ้ง

กับปัจจัยหลายด้าน ท่ีสำาคัญคือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอุปถัมภ์ 

ค่านิยมของสังคมเรื่องความกตัญญูกตเวที ค่านิยมเก่ียวกับการแจก

สิง่ของ ดงันัน้ในการรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้จะตอ้งมปีจัจยัทีส่อดคลอ้ง

กับวฒันธรรมทางการเมอืงและรายงานอปุถมัภด์งักลา่วผา่นทางระบบ

หัวคะแนนโดยการแจกสิ่งของหรือเงิน

การศกึษาในเชงิพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ เชน่การศกึษาของพงศธร 

จันทร์แก้ว (2535) เรื่อง ผลกระทบของการใช้เงินซื้อเสียงต่อพฤติกรรม

การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง : ศึกษากรณีจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา 

ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งขึ้น

อยู่กับปัจจัยสำาคัญ 2 ประการคือเงินและหัวคะแนนนอกจากนี้ยังพบ

ว่ากลุ่มคนที่รับเงินส่วนใหญ่จะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ต่ำา ดังนั้น การรับเงินในการเลือกตั้งจึงถือว่าเงินเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและ

คนที่รับเงินยังถือว่า เงินเป็นสินน้ำาใจที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เลือกตั้งกับหัวคะแนน ตามระบบโครงสร้างอำานาจในชุมชนของคน

ไทย ซึง่มผีลทำาใหห้วัคะแนนมอีทิธพิลอยา่งสำาคญัตอ่พฤตกิรรมการลง

คะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของความเกรงใจ
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หัวคะแนนส่วนปัจจัยอื่น ๆ เช่น การแจกสิ่งของ หรือการคาดว่าจะได้

สาธารณประโยชน์ มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อการกำาหนดพฤติกรรม

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

สมโภชน์  ศรีโภชน์สมบูรณ์ (2534) ศึกษาเรื่องการแลกเปลี่ยน 

ผลประโยชนข์องหวัคะแนน : ศกึษาเฉพาะกรณจัีงหวดัพระนครศรอียธุยา

พบว่าแบบแผนของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของหัวคะแนนในเขต

เลือกตั้งนี้ ผู้สมัครให้ความช่วยเหลือแก่หัวคะแนนเป็นส่วนตัว และให ้

ผลประโยชน์ส่วนรวมแก่ชุมชน โดยผ่านหัวคะแนนในเวลาปกติ เมื่อ

มีการเลือกตั้งผู้สมัครจะแจกจ่ายเงินให้แก่ผู้เลือกตั้งผ่านหัวคะแนน 

และให้เงินแก่หัวคะแนนแลกเปลี่ยนกับการระดมคะแนนเสียง ส่วน 

หัวคะแนนนั้นจะช่วยเหลือผู้เลือกตั้งและเรียกร้องผลประโยชน์ส่วน

รวมจากผู้สมัครสู่ชุมชนในเวลาปกติ และแจกจ่ายเงินรายละ 50 - 100 

บาท ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน หรือในวันเลือกต้ังแลกเปลี่ยนกับการไป

ลงคะแนนเสียง

เพียงกมล มานะรัตน์ (2547) ศึกษากระบวนการรณรงค์หา

เสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่าการ 

จัดตั้งองค์กรหาเสียง วิธีการ-ยุทธวิธี และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร 

รับเลือกตั้ง หัวคะแนนและประชาชนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความ

สัมพันธ์ส่วนบุคคลในรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงอุปถัมภ์ โดยมี 

ผลประโยชน์เป็นตัวเชื่อมทั้งสามฝ่ายเข้าด้วยกันแต่ในอีกส่วนหนึ่ง 

ไดเ้กดิความเปลีย่นแปลงดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัร  หวัคะแนน  

ประชาชน โดยไม่ได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ทั้งสามฝ่าย

มิได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใด ๆ ระหว่างกัน นอกจากนั้นพบว่าจาก

ผลของกฎหมายเลือกตั้งที่เข้มงวดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
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บวกและด้านลบ ด้านบวก คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หันไปเน้นการเสนอ

นโยบายที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้น ส่วนด้านลบ คือ เกิด 

การปรบักลยทุธว์ธิกีารหาเสยีงทีไ่มส่จุรติทัง้หลายใหม้คีวามสลับซบัซอ้น

ยากแก่การเอาผิดได้มากยิ่งขึ้น

สว่นการศกึษาเกีย่วกบันกัการเมอืงถิน่ในจังหวดัตา่ง ๆ  ไดม้กีาร

วิจัยในหลายจังหวัด ดังนี้

พรชัย  เทพปัญญา (2549) ได้วิจัย เรื่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัด

ปทุมธานี พบว่า นักการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในตระกูลหาญสวัสดิ์ และมี

ภูมิหลังทางการศึกษา ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจที่เอื้ออำานวยต่อ

การเป็นนักการเมือง

ณรงค ์ บญุสวยขวญั (2549) ไดว้จัิย เรือ่ง นกัการเมอืงถิน่จงัหวดั 

นครศรีธรรมราช พบว่า นักการเมืองถิ่นส่วนใหญ่มีความรู้สูง การ 

หาเสียงเน้นการสร้างเครือข่าย เช่น ญาติ เครือข่ายวิชาชีพ สถาบัน 

ชมรม และสถาบันทางศาสนา แนวความคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์ยังคงมี

ความสำาคัญ แต่ต้องผนวกกับคุณลักษณะที่โดดเด่นส่วนตัวด้วย 

บฆูอร ียหีมะ (2549) ไดว้จิยั เรือ่ง นกัการเมอืงถิน่จงัหวดัปตัตาน ี

พบว่า การได้รับเลือกตั้งของนักการเมืองถิ่นมีความสัมพันธ์กับสถาบัน

และกลไกทางศาสนาอิสลาม เช่น คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด 

โต๊ะครูเจ้าของโรงเรียนปอเนาะ หรือ โต๊ะอิหม่ามประจำามัสยิด

ชาญณวุฒ ไชยรักษา (2549) ได้วิจัยนักการเมืองถิ่นจังหวัด

พิษณุโลกพบว่า ความสำาเร็จของนักการเมืองถ่ิน ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลัก 

4 ประการ คือ

1. ความสัมพันธ์ของผู้สมัครกับชุมชน

2. จำานวนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
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3. เครือข่ายทางสังคมและการเมืองท้องถิ่นของผู้สมัคร

4. ระบบอุปถัมภ์ของผู้สมัครกับชุมชนและหัวคะแนน

ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง (2550) ได้วิจัย เร่ือง นักการเมืองถิ่น

จังหวัดเชียงราย พบว่า ความนิยมของประชาชนข้ึนอยู่กับกระแส

ของพรรค ดังจะเห็นว่านักการเมืองถิ่นของจังหวัดมีการย้ายพรรคอยู่

เสมอ มีการใช้ระบบอุปถัมภ์และการจัดต้ังองค์กรหาเสียงและมีการใช้

วิธีการรณรงค์การเลือกตั้งหลายรูปแบบ เช่น แจกสิ่งของ แจกเงิน การ

ปราศรัย การใช้แผ่นปลิว การพาไปทัศนศึกษา การพนันขันต่อ การซื้อ

บัตรประชาชน การสัญญาว่าจะให้และการใช้อิทธิพลข่มขู่

นรินัดร ์ กลุฑานนัท ์(2549) ไดว้จัิย เรือ่ง นกัการเมอืงถิน่จงัหวดั

บรุรีมัย ์พบวา่ เครอืขา่ยความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัการเมอืงเปน็เรือ่งของ

การแบ่งปันผลประโยชน์ โดยผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น สภาหอการค้า 

สภาอุตสาหกรรม องค์กรกู้ภัย ตลอดจนความสัมพันธ์แบบเครือญาติ

และระบบอุปภัมภ์ต่าง ๆ 

สว่นเทคนคิการรณรงคห์าเสยีง ประกอบดว้ยการแจกเงนิ สิง่ของ 

การอบรม การจัดทัศนศึกษาดูงาน การจัดงานเลี้ยงในกิจการต่าง ๆ 

การใช้อิทธิพล เป็นต้น

สุเชาวน์  มีหนองหว้า และกิตติรัตน์  สีหมัญฑ์ (2549) ได้วิจัย 

เรื่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ภูมิหลังอาชีพ และ

กลวิธีการหาเสียงของนักการเมืองถิ่น แบ่งได้เป็น 2 ยุค คือ ยุคนัก 

การเมืองที่เป็นข้าราชการ (พ.ศ. 2576 - พ.ศ. 2514) และยุคของ 

นักธุรกิจการเมือง (พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2548) นักการเมืองในอดีต จะใช้

การพบปะปราศรัย และเครอืขา่ยญาตมิติร แตย่คุนกัธรุกจิการเมืองใช้วธีิ

การบรหิารจดัการระบบหวัคะแนน การพบปะชมุชน และระบบอปุถมัภ์
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นักการเมืองที่จะได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง คือ นักการเมืองที่มี

ระบบการบริหารจัดการเลือกตั้งและระบบหัวคะแนนที่มีประสิทธิภาพ

พรชัย  เทพปัญญา (2552) ได้วิจัย เรื่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัด

ชลบุรี พบว่า

1. นักการเมืองถิ่นของจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

จะเป็นบุคคลชั้นนำาของจังหวัดในทางสังคมและเศรษฐกิจ บางส่วนมี

พื้นฐานจากการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและมีการสืบทอดอำานาจ โดย

ระบบเครือญาติ นักการเมืองถิ่นจังหวัดชลบุรี มีการแข่งขันกันระหว่าง

กลุ่มการเมือง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเรารักชลบุรีโดยมีตระกูลคุณปลื้มเป็น

แกนนำา  มีฐานเสียงอยู่ที่กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภา

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ผูน้ำา

ท้องถิ่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้านกับกลุ่มการเมืองที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ซึง่มฐีานเสยีงทีป่ระชาชนทัว่ไปสว่นวธิกีารหาเสยีงทีป่ระสบความสำาเรจ็

คือการลงพื้นที่พบปะประชาชน การปราศรัยย่อยในพื้นที่ การปราศรัย

ใหญ่ การใช้สื่อต่าง ๆ  การใช้ป้ายและแผ่นพับ การใช้รถหาเสียง การใช้

เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ การใชร้ะบบหวัคะแนนและระบบอปุถมัภข์องผูส้มคัร

ภาคภูมิ  ฤกขะเมธ (2552) ได้วิจัย เรื่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัด

ตาก พบว่า นักการเมืองจังหวัดตากมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มตระกูล 

ไชยนนัทแ์ละกลุม่ทีม่าจากเครอืขา่ยนกัการเมอืงบา้นจัน กลยทุธส์ำาคญั

ในการเลือกตั้ง ได้แก่ ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ บุคลิกภาพส่วนตัว 

ระดับการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายทางสังคม  นอกจากนั้นพบว่า 

วัฒนธรรมทางการเมือง ของจังหวัดยังคงยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่า

นโยบายของพรรคการเมือง
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นับตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ จากระบอบ

สมบรูณาญาสทิธริาชย ์มาเปน็ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปี พ.ศ.2475 และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย

สูงสุดในการปกครองประเทศ  ซึ่งกำาหนดให้ประชาชนมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 จนถึงการเลือก

ตั้งในปี พ.ศ. 2550 รวม 24 ครั้งดังนี้

การเลือกตั้งครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2476)

การเลือกตั้งผู้แทนราษฎร พ.ศ.2476 เป็นการเลือกตั้งผู้แทน

ราษฎรครั้งแรกของไทยภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475  ตามรัฐธรรมนูญกำาหนดให้สภา

ผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ย สมาชกิ 2 ประเภท มจีำานวนเทา่กนั สมาชกิ

ประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง ประเภทที่ 2 มาจากการแต่งตั้ง

การเลอืกตัง้มีขึน้ในวนัที ่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยกำาหนด

บทที ่
3

ข้อมูลนักก�รเมืองถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
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ให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งผู้แทนตำาบลละ 1 คน  แล้วให้ผู้แทน

ตำาบลเลือกผู้แทนของจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ถ้าจังหวัดใดมีพลเมือง

เกิน 1 แสนคน ให้เลือกผู้แทนได้อีก 1 คน ทุก ๆ จำานวน 1 แสนคน

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การเลอืกตัง้ครัง้นีม้สีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทัว่ประเทศจำานวน 

78 คน  สำาหรบัผูแ้ทนของจังหวดัพระนครศรอียธุยา ในการเลอืกตัง้ครัง้

แรกของประเทศไทย ได้แก่ นายเลมียด หงส์ประภาส 

การเลือกตั้งครั้งที่ 2  (พ.ศ.2480)

เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 1 พ้นวาระไปในวันที่  

9 ธันวาคม พ.ศ. 2480  จึงมีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรประเภทที ่1 ขึน้ใหมใ่นวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2480 

การเลอืกตัง้ครัง้นีป้ระเทศไทยมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจำานวน 91 คน 

เปน็การเลอืกตัง้โดยตรง ครัง้แรกตามพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้ พ.ศ.

2475  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2479 

การเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเขตการเลือก

ตั้งเป็น 2 เขตมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวน 2 คน คือ เขต 1. นาย

ประเสริฐ ธารีสวัสดิ์  เขต 2 นายเยื้อน พานิชวิทย์

  

การเลือกตั้งครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2481)

รัฐสภาชุดนี้ประกอบด้วยสมาชิกประเภทที่ 1 และสมาชิก

ประเภทที่ 2 สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 2 มี

จำานวน 91 คน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 
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สมาชิกประเภทนี้ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 

ถึงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481 สิ้นสุดโดยการยุบสภาผู้แทนราษฎร 

อนัมเีหตมุาจากการทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรมมีตริบัญตัตแิกไ้ขขอ้บงัคับการ

ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับวิธีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีไว้พิจารณา เพื่อให้รัฐบาลเสนอราย

ละเอียดตามงบประมาณ โดยชัดเจนแต่รัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติตาม

เงือ่นไขไดจ้งึยบุสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2481  เพือ่

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1  ขึ้นใหม่

ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 มีจำานวน 91 คน มา

จากการแต่งตั้งจากสมาชิกชุดเดิม จำานวน 78 คน และพระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 13 คน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2480 เพื่อ

ให้มีจำานวนเท่ากับสมาชิกประเภทที่ 1 เมื่อมีการยุบสภาแล้ว สมาชิก

ประเภทที่ 2 ยังคงอยู่ในตำาแหน่งต่อไป (ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์, 2551 : 

ไม่ปรากฏเลขหน้า)

ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 ที่ต้องมีการ

เลือกตั้งใหม่นั้น  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 2 เขตเลือก

ตั้ง เขตเลือกตั้งละ 1 คน คือ 

เขต 1  หลวงประสิทธ์นรกรรม (เจี่ยน หงส์ประภาส)

เขต 2  นายฟื้น  สุพรรณสาร

การเลือกตั้งครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2489) 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 4 มีขึ้นในวันที่  

6 มกราคมพ.ศ. 2489 มสีาเหตจุากการทีก่องทหารญีปุ่น่ไดเ้คลือ่นกำาลงั

เข้าสู่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2484 ประกอบกับในปี พ.ศ. 2485 เป็น 
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ปทีีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งครบตำาแหนง่ตามวาระ จงึไดมี้การแกไ้ข 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ขยายวาระ 

การเป็นผู้แทนราษฎรออกไปอีก 2 ปี เมื่อสิ้นสุดสงครามมหาเอเชีย 

บูรพาแล้วรัฐบาลเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในตำาแหน่งนาน

เกินไปจึงได้ประกาศยุบสภา และประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ การเลือกต้ังคร้ังนี้มีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรได้จำานวน 96 คน

  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต 

เขตละ 1 คน คือ 

นายวิโรจน์ กมลพันธ์ เขตเลือกตั้งที่  1

นายเยื้อน พานิชวิทย์ เขตเลือกตั้งที่  2

การเลือกตั้งครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2489)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 5 มีข้ึนในวันที่  

5 สิงหาคม พ.ศ. 2489 เป็นการเลือกตั้งเพิ่มเติมจากการเลือกตั้งเมื่อ 

วนัที ่6 มกราคม เนือ่งจากรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2489 ไดก้ำาหนดใหม้สีมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร เพิ่มเติมอีก 82 คน เมื่อรวมกับสมาชิกสภาผู้แทน 

ราษฎรเดิมจำานวน 96 คน ทำาให้สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่มีจำานวน 

รวมกัน 178 คน ในการเลือกต้ังคร้ังน้ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจำานวน 3 คน แบง่ออกเปน็ 3 เขต เลอืกตัง้ ดงันี้

พล.ร.ต. ถวัลย์  ธำารงนาวาสวัสดิ ์ เขตเลือกตั้งที่  1

นายปรีดี  พนมยงค์   เขตเลือกตั้งที่  2

ม.จ. นิตยากร  วรวรรณ  เขตเลือกตั้งที่  3
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การเลือกตั้งครั้งที่ 6  (พ.ศ.2491)

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

และมีการตั้งข้อสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากการถูกลอบปลงพระชนม์

เป็นเหตุสำาคัญที่นำาไปสู่ความตึงเครียดทางการเมืองและนำาไปสู่การ

รัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490  ต่อมาได้มีการประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2490  แทนรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งกำาหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 90 วัน 

นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2491  การเลือกตั้งครั้งนี้

มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 99 คน  โดยวิธีรวมเขตจังหวัดและ

ถือเกณฑ์ประชากร หนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อผู้แทนราษฎร 1 คน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวน 2 คน (ไม่มีการ

แบ่งเขต) คือ

นายฟื้น  สุพรรณสาร

ม.จ.นิตยากร  วรวรรณ

การเลือกตั้งครั้งที่ 7  (พ.ศ.2492)

การเลือกตั้งคร้ังน้ีเป็นการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เพิ่มเติมเนื่องจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2492 โดยได้นำาพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แก้ไข 

เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2479  และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งแก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2490 มาบังคับใช้

การเลือกตั้งเพิ่มเติมมีขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 มีผู้

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม จำานวน 21 คน 
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ใน 19 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีจำานวนสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม) รัฐสภาชุดน้ีสิ้นสุดลงเน่ืองจากการยึดอำานาจ

การปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 โดย “คณะ

บริหารประเทศชั่วคราว” ภายใต้การนำาของ พลเอกผิน ชุณหะวัณ 

การเลือกตั้งครั้งที่ 8  (พ.ศ. 2495)

หลังการยึดอำานาจการปกครองประเทศ “คณะบริหารประเทศ

ชั่วคราว” ได้ นำารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2475  พร้อม

ทัง้รฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2482 และรฐัธรรมนญู แกไ้ขเพิม่เตมิ 

ว่าด้วยบทเฉพาะกาล พ.ศ. 2483 มาบังคับใช้ไปพลางก่อนและกำาหนด

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2495  มีสมาชิกจำานวน 124 คน โดยใช้วิธีการเลือกต้ังแบบรวมเขต

จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวน 

2 คน คือ

พ.ต.หลวงจบกระบวนยุทธ

นายฟื้น  สุพรรณสาร

การเลือกตั้งครั้งที่ 9  (พ.ศ. 2500)

การเลือกตั้งครั้งนี้มีขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 แบ่ง

ประเภทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทที่ 1  

มาจากการเลือกตั้งทั่วไป จำานวน  160 คน ประเภทที่ 2  มาจากการ

แต่งตั้ง จำานวน  123 คน การเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการประกาศใช้พระราช

บัญญัติพรรคการเมืองเป็นครั้งแรกด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

1.   นายประเสริฐ  บุญสม พรรคเสรีมนังคศิลา
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2.   นายสมศักดิ์   ชมจันทร์       พรรคเสรีมนังคศิลา

3.    พ.ต. หลวงจบกระบวนยุทธ   พรรคเสรีมนังคศิลา

  

การเลือกตั้งครั้งที่ 10  (พ.ศ. 2500)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังน้ี เป็นที่รู้จักกันโดย

ทัว่ไปวา่เปน็การ “เลอืกตัง้สกปรก”เนือ่งจากฝา่ยรฐับาลในขณะนัน้ไดใ้ช้

กลโกงการเลอืกตัง้ทกุรูปแบบเพือ่ใหพ้รรคของตน (พรรคเสรมีนงัคศลิา) 

ไดร้บัชยัชนะในการเลอืกตัง้ ในทีส่ดุนำามาซึง่การประทว้งของประชาชน 

นสิิตนกัศกึษาเปน็จำานวนมาก สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 สิ้นสุดลงด้วยการ

ยึดอำานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 โดย

คณะทหารภายใต้การนำาของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์

การเลือกตั้งครั้งที่ 11  (พ.ศ. 2500)

ภายหลังการยึดอำานาจการปกครองประเทศได้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 โดยอาศัย

บทบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แก้ไข

เพิม่เตมิ พ.ศ. 2495  มีสภาเดยีว ประกอบดว้ยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  

2  ประเภท คือ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง

ทั่วไปโดยการใช้วิธีการเลือกตั้งแบบรวมเขตจังหวัดและถือเอาสัดส่วน

ประชากรหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน 

ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้นทั้งประเทศ 160 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ประเภทที่ 2 มาจากการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2500 มี

จำานวน 121 คน
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 

3 คน คือ

1.  นายนิคม    สุขพัฒน์ธี พรรคสหภูมิ

2.  นายสมศักดิ์ ชมจันทร์  ไม่สังกัดพรรค

3.  นายประเสริฐ บุญสม  พรรคเสรีมนังคศิลา

การเลือกตั้งครั้งที่ 12  (พ.ศ. 2512)

ระหว่าง พ.ศ. 2501-2511 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่

ประเทศไทยปกครองประเทศโดยคณะทหาร เนื่องจากจอมพลสฤษดิ์  

ธนะรัชต์ ได้ยึดอำานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.

2501 หลังจากนั้นก็ปกครองประเทศโดยระบบเผด็จการทหาร

ในปี พ.ศ. 2502 ได้มีการประกาศใช้ธรรมนูญ การปกครอง

ราชอาณาจักรพุทธศักราช 2502 กำาหนดให้มีสภาเดียวคือสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ มีจำานวนสมาชิก 240 คน มาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502  สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ใช้เวลาในการร่าง

รฐัธรรมนญูอยา่งยาวนานถงึหนึง่ทศวรรษ โดยเริม่ปฏบิตังิานตัง้แตว่นัที ่

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 จึงสามารถ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 ได้

รฐัธรรมนญูไดก้ำาหนดใหร้ฐัสภาประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนราษฎร

และวฒุสิภาสภาผูแ้ทนราษฎรมาจากการเลอืกตัง้ทัว่ไป มสีมาชกิจำานวน 

219 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง การเลือกตั้งเป็นแบบรวมเขต

จังหวัด โดยถือเกณฑ์ประชากรหน่ึงแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรหนึ่งคน วุฒิสภาประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจำานวน 3 ใน 4 

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการแต่งตั้งจำานวน 164 คน
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การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมขีึน้ในวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์

พ.ศ. 2512 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้  

4 คน คือ

1. นายประเสริฐ บุญสม  พรรคสหประชาไทย

2. ว่าที่ ร.ต.วิเชียร กลิ่นสุคนธ์  พรรคสหประชาไทย

3. นายอตินาท ควรพจน์  ไม่สังกัดพรรค

4. นายเผชิญ ศรีภูธร  พรรคสหประชาไทย

การเลือกตั้งครั้งที่ 13  (พ.ศ. 2518)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม  กิตติขจร 

หัวหน้าคณะปฏิวัติได้ก่อการรัฐประหารยึดอำานาจการปกครองจาก

รัฐบาล ซึ่งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีและดำาเนินการปกครองประเทศ 

โดยระบบเผด็จการทหาร จนนำาไปสู่การลุกฮือของประชาชน ในวันที่  

14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ทำาใหจ้อมพลถนอม กติตขิจร และคณะตอ้งหลบ

หนีออกนอกประเทศ และได้มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 เป็นผลให้มีการ

จัดการเลือกตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 รัฐสภาประกอบ

ด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาจากการเลือกต้ังมีจำานวนทั้งส้ิน 

269 คน แต่ละจังหวัดแบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ละเขตมีจำานวน สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรไม่เกิน 3 คน ใช้เกณฑ์ประชากร หนึ่งแสนห้าหมื่นคน

ต่อจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สมาชิกวุฒิสภา  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งมีจำานวน 100 คน 
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 13 นี้ มีขึ้นในวันที่ 

26 มกราคม พ.ศ. 2518 จงัหวดัพระนครศรอียธุยามจีำานวนสมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎร 4 คน คือ

1.  นายประมวล สภาวสุ เขต 1 พรรคกิจสังคม

2.  นายอนันต์ บูรณวนิช เขต 1 พรรคสันติชน

3.  นายอุทัย ชุณหะจันทร์ เขต 2 พรรคสังคมชาตินิยม

4.  นายประเสริฐ บุญสม เขต 2 พรรคสังคมชาตินิยม

การเลือกตั้งครั้งที่ 14  (พ.ศ. 2519)

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้

ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 โดย

อ้างเหตุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ 

ไม่เหมาะสม และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่  

4 เมษายน พ.ศ. 2519 การเลือกตั้งครั้งนี้มีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจำานวน 279 คน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวน 

4 คน คือ

1.   นายมนตรี พงษ์พานิช เขต 1 พรรคเกษตรสังคม

2.   นายเสรี มโยหาร เขต 1  พรรคสังคมชาตินิยม

3.   นายสมพงษ์ ตรีสุขขี เขต 2 พรรคเกษตรสังคม

4.   นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ เขต 2 พรรคเกษตรสังคม

การเลือกตั้งครั้งที่ 15  (พ.ศ. 2522)

ในป ีพ.ศ. 2519 ไดเ้กดิเหตกุารณค์วามรนุแรงทางการเมอืงในวนั
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ที ่6 ตลุาคม และคณะปฏริปูการปกครองแผน่ดนิ นำาโดยพลเรอืเอกสงดั 

ชลออยู่ ได้ยึดอำานาจการปกครองประเทศ และประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2519 กำาหนดให้มีสภาปฏิรูปการปกครอง

แผ่นดิน มีจำานวน 340 คน มาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2519 ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองราช

อาณาจักร พ.ศ. 2520 กำาหนด ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีสมาชิก 

360 คน มาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520  สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 

พ.ศ. 2522 และให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2521 กำาหนดใหร้ฐัสภา

ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จำานวน 301 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ใช้ระบบการแบ่งเขตเลือก

ตั้ง เขตละไม่เกิน 3 คน

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา แบง่เขตเลอืกตัง้ออกเปน็ 2 เขตเลอืก

ตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 4 คน คือ

1.  นายประมวล สภาวสุ เขต 1 พรรคกิจสังคม

2.  นายมนตรี พงษ์พานิช เขต 1 พรรคกิจสังคม

3.  นายประเสริฐ บุญสม เขต 2 พรรคชาติไทย

4.  นายสายัณห์ สากิยะ เขต 2 พรรคชาตปิระชาธปิไตย

การเลือกตั้งครั้งที่ 16  (พ.ศ. 2526)

การเลอืกตัง้คร้ังนี ้มจีำานวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจำานวน 324 

คน  แบง่เปน็เขตเลอืกตัง้ เขตละไมเ่กนิ 3 คน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
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แบง่เขตการเลอืกตัง้ ออกเปน็ 2 เขตเลอืกตัง้ มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ได้ 4 คน คือ

1. นายมนตรี  พงษ์พานิช เขต 1 พรรคกิจสังคม

2. นายประมวล  สภาวสุ เขต 1 พรรคชาติไทย

3. พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร เขต 2 พรรคชาติไทย

4. นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ เขต 2 พรรคกิจสังคม

การเลือกตั้งครั้งที่ 17  (พ.ศ. 2529)

เ น่ืองจากนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุบสภาเมื่ อวันที่   

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เนื่องจากรัฐบาลแพ้มติในการเสนอพระราช

กำาหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522  และ

เนื่องจากสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลบางคนได้ร่วมคัดค้านร่างพระราช

กำาหนดฉบับนี้ด้วย พร้อมกันน้ันได้กำาหนดให้มีการเลือกต้ังทั่วไปขึ้น

ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529  มีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จำานวน 347 คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละเขตมีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรไม่เกิน 3 คน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรได้ 4 คน  แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง คือ

1. นายมนตรี พงษ์พานิช เขต 1 พรรคกิจสังคม

2. นายประมวล สภาวสุ เขต 1 พรรคชาติไทย

3. นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ เขต 2 พรรคกิจสังคม

4. พ.อ.ณรงค์  กิตติขจร เขต 2 พรรคเสรีนิยม

การเลือกตั้งครั้งที่ 18  (พ.ศ. 2531)

เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพรรคร่วม
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รัฐบาลทำาให้การบริหารราชการแผ่นดินขาดความเป็นเอกภาพ รัฐบาล 

พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์ จึงประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  

29 เมษายน พ.ศ. 2531 และกำาหนดให้มีการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่  

24 กรกฎาคมพ.ศ.2531  การเลือกตั้งครั้งนี้มีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จำานวน 357 คน แบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดตามสัดส่วน

ประชากรแตล่ะเขตเลอืกตัง้ มจีำานวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไดไ้มเ่กนิ 

3 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จำานวน 4 คน คือ

1. นายมนตรี พงษ์พานิช เขต 1 พรรคกิจสังคม

2. นายประมวล สภาวสุ เขต 1 พรรคชาติไทย

3. พ.อ.ณรงค์  กิตติขจร เขต 2 พรรคเสรีนิยม

4. นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ เขต 2 พรรคกิจสังคม

การเลือกตั้งครั้งที่ 19  (พ.ศ. 2535)

 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งมี 

พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์  เป็นแกนนำาได้ยึดอำานาจการปกครอง

ประเทศจากรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ โดยให้เหตุผลว่ามีการ

ทุจริตอย่างมากในคณะรัฐบาลทำาให้ประเทศชาติได้รับความเสียหาย

อยา่งรา้ยแรงพรอ้มกนันัน้ไดด้ำาเนนิการใหม้กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญู

แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2534 และจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ทัว่ไป ขึน้ใน

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 360 

คน การเลือกตั้งใช้ระบบการแบ่งเขตเลือกต้ัง แต่ละเขตมีสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต 

มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 4 คน คือ

1. นายมนตรี พงษ์พานิช เขต 1 พรรคกิจสังคม

2. นายประมวล สภาวสุ เขต 1 พรรคชาติพัฒนา

3. นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ เขต 2 พรรคกิจสังคม

4. นายพงษ์อุดม ตรีสุขี เขต 2 พรรคกิจสังคม

การเลือกตั้งครั้งที่ 20  (พ.ศ. 2538)

หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 พรรค

ประชาธปิตัยไ์ดเ้ปน็แกนนำาในการจัดตัง้รฐับาลผสมประกอบดว้ย พรรค

ประชาธิปัตย์ พรรคกิจสังคม พรรคความหวังใหม่ และพรรคเอกภาพ 

โดยมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี การบริหารประเทศภาย

ใต้รัฐบาลผสมเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น มีปัญหาความขัดแย้งในพรรค

ร่วมรัฐบาลหลายกรณี พรรคแกนนำารัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนพรรค

ร่วมรัฐบาล 2 ครั้ง ตลอดจนปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีหลายคน และการ

แตกหักครั้งสำาคัญระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล คือ กรณีที่พรรคร่วมฝ่าย

ค้านได้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ในช่วงเวลา

ของการลงมติ พรรคพลังธรรมซ่ึงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้มีมติงดออก

เสยีงสนบัสนนุรฐับาล ทำาใหเ้กดิความขดัแยง้และแตกแยกในพรรครว่ม

รฐับาลอยา่งรนุแรง นายกรฐัมนตรจีงึประกาศยบุสภาผูแ้ทนราษฎรและ 

กำาหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 การ 

เลือกตั้งครั้งนี้มีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 391 คน 

เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ละเขตมีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎรจำานวน 5 คน ใน 2 เขตเลือกตั้ง คือ

1. นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ เขต 1 พรรคกิจสังคม

2. นายพงษ์อุดม ตรีสุขี เขต 1 พรรคกิจสังคม

3. นายพลกฤษณ์ หงส์ทอง เขต 1 พรรคกิจสังคม

4. นายมนตรี พงษ์พานิช เขต 2 พรรคกิจสังคม

5. นายประมวล สภาวสุ เขต 2 พรรคชาติพัฒนา

การเลือกตั้งครั้งที่ 21  (พ.ศ. 2539)

การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  พรรค

ชาติไทย ซึ่งมีนายบรรหาร ศิลปอาชาเป็นหัวหน้าพรรคได้เป็นแกนนำา

ในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ประสบปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง

พรรคประชาธปิตัยแ์กนนำาพรรคฝา่ยคา้นในขณะนัน้ไดเ้ปดิอภปิรายไมไ่ว้

วางใจรัฐบาลอยา่งรุนแรง ทำาใหน้ายบรรหาร  ศลิปอาชา นายกรฐัมนตร ี

ไมส่ามารถทนกระแสแรงกดดนัได ้จงึประกาศลาออกจากตำาแหนง่และ

สนบัสนนุให้พล.อ.ชวลติ  ยงใจยทุธ รองนายกรฐัมนตรแีละหวัหนา้พรรค

ความหวังใหม่  เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป แต่ก็ยังไม่สามารถยืนหยัด

ต้านทานแรงกดดันจากรัฐสภาและประชาชนได้ ในที่สุดได้ประกาศยุบ

สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539 และกำาหนดให้

มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 การ 

เลือกตั้งครั้งนี้มีจำานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จำานวน 393 คน  การ

เลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จำานวน 5 คน แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง คือ

1.   นายกุมพล สภาวสุ เขต 1  พรรคกิจสังคม

2.   นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ เขต 1 พรรคกิจสังคม
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3.   นายพงษ์อุดม ตรีสุขี เขต 1 พรรคชาติพัฒนา

4.   นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง เขต 2 พรรคกิจสังคม

5.   นายมนตรี พงษ์พานิช เขต 2 พรรคกิจสังคม

การเลือกตั้งครั้งที่ 22  (พ.ศ. 2544)

ในช่วงเวลา พ.ศ. 2539 ได้มีกระแสการปฏิรูปการเมืองเพื่อ

ปรับปรุงระบบการเมืองให้มีคุณภาพ เน่ืองจากเห็นว่าระบบการเมือง

แบบเดิมเอื้อต่อกลุ่มผลประโยชน์ที่จะเข้ามาบริหารประเทศแบบไม่

โปรง่ใส บา้นเมอืงเตม็ไปดว้ยปญัหาการทจุรติคอรปัชัน่ในทกุระดบั และ 

ได้ผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญที่ให้อำานาจประชาชนในการมี 

ส่วนร่วมและเป็นระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด โดยองค์กรอิสระ  

เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ ในทีส่ดุไดม้กีารประกาศใช้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงได้วางกรอบและ 

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเลอืกตัง้เปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก  โดยเฉพาะ

การกำาเนิดขึ้นขององค์กรอิสระที่มีหน้าที่ดำาเนินการและตรวจสอบ 

เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 พรรค 

ทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจำานวนมากทีส่ดุคอื พรรค

ความหวังใหม่ ซึ่งมี พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นหัวหน้าพรรค ทำาให้

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใต้รัฐบาล

ผสมแตเ่นือ่งจากปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิและปญัหาความขดัแยง้ภายใน

พรรคร่วมรัฐบาล ทำาให้ความชอบธรรมทางการเมืองของพล.อ.ชวลิต 

ยงใจยุทธ ลดต่ำาลงอย่างมาก พรรคร่วมรัฐบาลเดิม คือ พรรคกิจสังคม 

และบางสว่นของพรรคประชากรไทย (กลุม่ทีไ่ดฉ้ายาในขณะนัน้วา่ “กลุม่
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งูเห่า”) ได้หันมาสนับสนุนนายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ผูน้ำากลุม่ฝา่ยคา้นเปน็นายกรฐัมนตร ีตอ่มาในวนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 

2543 (กอ่นทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรจะครบวาระ 4 ป ีในวนัที ่17 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2543) นายกรฐัมนตรไีดป้ระกาศยบุสภาผูแ้ทนราษฎรและกำาหนด

ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ในวันที่ 6 มกราคม 

พ.ศ. 2544

การเลือกตั้งคร้ังน้ีมีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวน  

500 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกสภาผู้แทนแบบแบ่งเขต

เลอืกตัง้ จำานวน 400 คน จากเขตเลอืกตัง้จำานวน 400 เขต (เขตเลือกตัง้

มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรได ้1 คน) และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ

บญัชรีายชือ่ (party list) อกี 100 คน  โดยมทีีม่าจากการทีพ่รรคการเมือง

ตา่ง ๆ  จดัทำาบญัชรีายชือ่ผูจ้ะไดร้บัการเลอืกเปน็สมาชกิในสดัสว่นของ

พรรคจำานวน 100 คน เรียงตามลำาดับความต้องการของพรรค แล้ว

คำานวณตามสัดส่วนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคจากการลงคะแนนทั่ว

ประเทศ การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคไทยรักไทยภายใต้การนำาของ พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และได้เป็นแกนนำาในการ

จดัต้ังรฐับาล และเปน็รัฐบาลชดุแรกในประวตัศิาสตรก์ารเมืองไทยทีเ่ปน็

รัฐบาลเสียงข้างมากเพียงพรรคเดียว มิใช่รัฐบาลผสมดังเช่นที่ผ่านมา 

ทำาให้รัฐบาลบริหารประเทศอย่างมีเสถียรภาพมาก เนื่องจากมีจำานวน

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ถงึเกอืบ 4 ใน 5 ของจำานวนสมาชิกสภาผูแ้ทน

ทั้งหมด ทำาให้ฝ่ายค้านเห็นว่าเป็น “เผด็จการทางรัฐสภา”

ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำานวน 5 คน จาก 5 

เขต เลือกตั้ง คือ
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1. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร เขต 1 พรรคไทยรักไทย

2. นายพ้อง ชีวานันท์ เขต 2 พรรคไทยรักไทย

3. นางสาวสุวิมล   เขต 3 พรรคไทยรักไทย

   พันธ์เจริญวรกุล

4. นายวิทยา บูรณศิริ เขต 4 พรรคไทยรักไทย

5. นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ เขต 5 พรรคไทยรักไทย

การเลือกตั้งครั้งที่ 23  (พ.ศ. 2548)

สภาผู้แทนราษฎรชุดเดิมได้ครบวาระเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 

2548 และได้กำาหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชุดใหม่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  การเลือกตั้งครั้งนี้มีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร  ทั้ง 2 แบบ คือ แบบแบ่งเขตเลือกต้ังและแบบ

สัดส่วนเหมือนกับการเลือกต้ัง พ.ศ. 2544 การเลือกต้ังครั้งนี้จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 5 คน จาก 5 

เขตเลือกตั้ง คือ

  

1. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร เขต 1 พรรคไทยรักไทย

2. นายพ้อง ชีวานันท์ เขต 2 พรรคไทยรักไทย

3. นางสาวสุวิมล  เขต 3 พรรคไทยรักไทย

   พันธ์เจริญวรกุล

4. นายวิทยา บูรณศิริ เขต 4 พรรคไทยรักไทย

5. นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ เขต 5 พรรคไทยรักไทย

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ได้

ประกาศยุบสภาและกำาหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 เมษายน 
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พ.ศ. 2544  การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และ

พรรคมหาชนไม่ส่งผู้สมัครจึงเกิดปัญหาหลายเขตเลือกตั้งในหลายเขต 

และมีปัญหาในการจัดการเลือกต้ังหลายประการ เช่นผู้สมัครจำานวน

หลายสิบเขตได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (no vote) แต่

ไดร้บัเลอืกดว้ยเกณฑร์อ้ยละ 20 และเกณฑก์รณมีผีูส้มคัรมากกวา่หนึง่

คน คูหาเลือกตั้งหันหลังออก ทำาให้เกรงว่าอาจทำาให้สามารถมองเห็น

การลงคะแนนไดโ้ดยงา่ย (ไมเ่ปน็ไปตามกฎหมายทีก่ำาหนดใหก้ารเลอืก

ตั้งโดยตรงและลับ) มีการร้องเรียนว่าที่แบ่งหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย

มีปากกาไม่เพียงพอและบางหน่วยเตรียมไว้ให้เฉพาะตรายางสำาหรับ

สำาหรับประทับ มีการนำารายชื่อผู้สมัครไปติดไว้ในคูหาเลือกตั้ง มีบัตร

เสียจำานวนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะ

บัตรเสียในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

การเลือกตั้งคร้ังน้ีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 กรณีการ

ดำาเนินการของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีปัญหาเก่ียวกับความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญขอให้เพิกถอนการเลือกต้ังและจัดให้มีการเลือกตั้ง 

ใหม่ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  

ผลการพิจารณาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 8 เสียง วินิจฉัย

วา่การดำาเนนิการของคณะกรรมการการเลอืกตัง้มชิอบดว้ยรฐัธรรมนญู  

ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย 6 เสียง วินิจฉัยว่าชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ ในส่วนของการพิจารณาเพิกถอนการเลือกตั้งและจัดให้มี

การเลือกตั้งใหม่นั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้างมาก จำานวน 9 เสียง 

วนิจิฉยัใหเ้พกิถอนการเลอืกตัง้เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2549 และใหจ้ดัให้ 

มกีารเลอืกตัง้ใหม ่นอกจากนัน้นายถาวร เสนเนยีม รองเลขาธกิารพรรค
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ประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในความ

ผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา ซึ่งศาลได้วินิจฉัยจำาคุกคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที ่

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และให้ดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการ

การเลือกตั้งชุดใหม่และกำาหนดให้มีการเลือกต้ังทั่วไปใหม่ในวันที่  

15 ตุลาคม 2549

แต่ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้เกิดการรัฐประหารโดย

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ทำาให้การเลือกตั้งถูกยกเลิกไป

คณะปฏิรูปฯ ได้ กำาหนดให้มีสภานิติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ซึ่งตั้ง

ขึ้นเพื่อทำาหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภาตามมาตรา 

5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549  

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง ผู้ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำานวน 242 คน  

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549

นอกจากนั้นยังได้กำาหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  

ทำาหนา้ทีร่า่งรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  โดยสมาชกิ

สภารา่งรฐัธรรมนญูนีไ้ดรั้บการสรรหา จากสมาชกิสมชัชาแหง่ชาต ิพ.ศ. 

2549 จำานวน 1,982 คน ลงมติคัดเลือกกันเองเหลือ 200 คน และคณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งชาติคัดเลือกให้เหลือเพียง 100 คน

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 เปน็รฐัธรรมนญู 

ฉบับที่ 18 ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลง 

พระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
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การเลือกตั้งครั้งที่ 24  (พ.ศ. 2550) 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550  กำาหนดให้

มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550  กำาหนดให้สภาผู้แทนราษฎร

ประกอบด้วยสมาชิก จำานวน 480 คน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง จำานวน 400 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบสัดส่วน

จำานวน 80 คน

การเลอืกตัง้ครัง้นี ้จงัหวดัพระนครศรอียธุยามสีมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรจำานวน 5 คน ใน 2 เขต เลือกตั้ง คือ

1. นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล เขต 1 พรรคพลังประชาชน

2. นายพ้อง ชีวานันท์ เขต 1 พรรคพลังประชาชน

3. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร เขต 1 พรรคชาติไทย

4. นายสุรศักดิ์  เขต 2 พรรคพลังประชาชน

  พันธ์เจริญวรกุล

5. นายวิทยา บูรณศิริ เขต 2 พรรคพลังประชาชน

พรรคพลังประชาชนมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกเป็น

จำานวนมากที่สุด คือ 256 คน มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งมีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกเป็นอันดับที่ 2 คือ 162 คน ทำาให้นาย

สมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชนได้เป็นแกนนำาในการจัด

ตั้งรัฐบาล และนายสมัคร สุนทรเวช  ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น

นายกรัฐมนตรี

เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2551  คณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดส้ง่

เรื่องถึงอัยการสูงสุด  เมื่อส่งสำานวนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบ 
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พรรคชาติไทย  พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคพลังประชาชน กรณี 

ทำาผิดกฎหมายเลือกตั้ง  ส่วนของพรรคพลังประชาชนน้ัน เนื่องจาก 

นายยงยุทธ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรคถูกกล่าวหาว่าทำาผิดกฎหมาย 

เลอืกตัง้ ศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยัใหย้บุพรรคพลงัประชาชน และตดัสทิธิ

ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แล้ว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชกิพรรคเกอืบทัง้หมดไดย้า้ยเขา้ไปสงักดัพรรคเพือ่ไทย ยกเวน้กลุม่

เพื่อนเนวิน ซึ่งภายหลังย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย

ส่วนพรรคชาติไทยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรค

แล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกทั้งหมดของพรรคได้ย้ายไป

สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับเลือกตั้ง ในนามของพรรคพลังประชาชน

ทั้งหมด 4 คน คือ นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล นายพ้อง ชีวานันท์ นาย

สุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุลและนายวิทยา บูรณศิริ  ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) 

จึง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเพื่อไทย ส่วนนายเกื้อกูล 

ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยได้ย้ายไปสังกัด

พรรคชาติไทยพัฒนา

พฤติกรรมท�งก�รเมืองของนักก�รเมืองถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

ศึกษาวิเคราะห์ถึงข้อมูลของนักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนคร 

ศรอียธุยาในรปูของประวตัสิว่นตวั  เครอืขา่ย  ความสมัพนัธข์องนกัการ
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เมอืงกบัหวัคะแนนหรือประชาชน  รปูแบบของการรณรงค์หาเสียงเลือก

ตั้ง  ตลอดจนบทบาทของกลุ่ม / กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  ที่มีบาทบาท

ต่อการเลือกตั้งของนักการเมืองถิ่น

น�ยเลมียด หงส์ประภ�ส
นายเลมียด หงส์ประภาส เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

คนแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่  

15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2476 เปน็คหบด ีชาวอำาเภอลาดบวัหลวง  นบัถอื

ศาสนาอิสลาม นายเลมียด  หงส์ประภาส ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เพียงสมัยเดียวก็ไม่ลงสมัครอีก (ปัญญา 

น้ำาเพชร, 2552)

          

น�ยเยื้อน พ�นิชวิทย์
นายเยื้อน พานิชวิทย์ เป็นคนพื้นเพอำาเภอกรุงเก่า (อำาเภอ

พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งประกอบอาชีพ

เป็นข้าราชการฝ่ายปกครองตั้งแต่ปลัดอำาเภอ จนกระทั่งได้รับตำาแหน่ง

เป็นนายอำาเภอ

จากการรบัราชการมายาวนานทำาใหน้ายเยือ้น  พานชิวทิย ์เปน็

ทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวาง ประกอบกบับคุลกิภาพสว่นตวัเปน็คนกนัเอง ไม่

ถือตัวเข้ากับชาวบ้านได้ดี ทำาให้เป็นที่รักใคร่ของประชาชน ประกอบ

กับสถานภาพของความเป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

ในขณะนั้น นายเยื้อน พานิชวิทย์ ซึ่งได้ลาออกจากนายอำาเภอ 

เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง และได้รับการเลือกต้ังเป็นครั้งแรกในวันที่  

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 โดยลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต 2 ต่อมาเมื่อ 
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วนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2481 นายพนัเอก พระยาพหลพลพยหุเสนาได้

ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร  เนื่องจากมีความขัดแย้งกับสภาเรื่องข้อ

บงัคบัวา่ดว้ยวธิกีารเสนอพระราชบญัญัตังิบประมาณแลว้ประกาศใหมี้

การเลอืกตัง้ทัว่ไปคร้ังใหม่ในวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2481 นายเยือ้น 

พานิชวิทย์  มีความสัมพันธ์อันดีกับนายปรีดี  พนมยงค์ และพลเรือตรี

ถวัลย์  ธำารงนาวาสวัสดิ์ ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2481 นั้น ไม่ปรากฏแน่ชัดว่านายเยื้อน  พานิชวิทย์ ได้ลงสมัคร

รบัเลอืกตัง้หรือไม่แตส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ในการเลอืกตัง้คราวนัน้คอืหลวงประสทิธ ์นรกรรม (เจียน หงสป์ระภาส) 

และนายฟื้น สุพรรณสาร(ปัญญา น้ำาเพชร,2552)

สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้มีอายุยาวนานถึง 6 ปี 11 เดือน 3 วัน

เนือ่งจากในขณะนัน้อยูใ่นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 รฐับาลไมส่ามารถจดั

ใหม้กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปเพือ่เลอืกสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ประเภท 1 ได ้ 

หลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 1 อยู่ครบวาระ 4 ปีแล้ว 

สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบ พระราชบัญญัติขยายกำาหนด

เวลาอยูใ่นตำาแหนง่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรออกไปอกีไมเ่กนิ 2 ป ี นบั

แต่วันที่สมาชิกาภาพสิ้นสุดลง ซึ่งรัฐบาลได้เสนอขยายเวลา 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2485

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2487

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดน้ีนับว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจากการเลือกตั้งที่มีอายุยาวนานที่สุด (นคร พจนวรพงษ์และ

อุกฤษ พจนวรพงษ์, 2549, หน้า 132)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2488 ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช นายก

รฐัมนตรใีนขณะนัน้ไดป้ระกาศยบุสภาผูแ้ทนราษฎรและกำาหนดใหม้กีาร 
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เลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2489 ซึ่งในการเลือก

ตั้งครั้งนี้ นายเยื้อน  พานิชวิทย์ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งใน เขต 2 และ

ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง นายเยื้อน  พานิชวิทย์ ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นรัฐมนตรี (ไม่สังกัดกระทรวง) ในรัฐบาล พลเรือตรีหลวงธำารงนาวา

สวัสดิ์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระ

ทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490  ในรัฐบาล 

พลเรือตรีหลวงธำารงนาวาสวัสด์ิสมัยที่ 2 (สำานักงานเลขานุการสภา 

ผู้แทนราษฎร ,สำานักวิชาการ,กลุ่มงานวิชาการ 1, 2551)

หลวงประสิทธิ์นรกรรม
เป็นชาวอำาเภอกรุงเก่า เคยรับราชการในฝ่ายปกครอง 

เช่นเดียวกับนายเยื้อน พานิชวิทย์ ตำาแหน่งสุดท้ายก่อนลงสมัครรับ

เลือกตัง้ดำารงตำาแหนง่นายอำาเภอ ดงัเปน็ทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปวา่สถานะ

ทางสังคมของคนที่เป็นข้าราชการโดยเฉพาะอย่างย่ิงฝ่ายปกครองใน

เวลานั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนมาก อีกทั้งมีลูกน้องตลอด

จนกำานัน ผู้ใหญ่บ้านให้การเคารพนับถือ ดังน้ันจึงไม่ยากนักที่บุคคล

เหล่านี้จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง (ปัญญา น้ำาเพชร, 2552) หลวง

ประสทิธิน์รกรรมไดร้บัการเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 

น�ยฟื้น สุพรรณส�ร 
เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกำาเนิดจบการศึกษา

ธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) และประกอบอาชีพทนายความมีความ

สัมพันธ์อันดีกับนายปรีดี พนมยงค์ เป็นคนฝีปากกล้า รักความเป็น
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ธรรม และชอบช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย

บ้านเมือง(ปัญญา น้ำาเพชร, 2552) นายฟ้ืน  สุพรรณสาร ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 

สมัย ด้วยกันคือสมัยแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 สมัย

ที่สอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2491และสมัยที่สาม เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 (สำานักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร ,สำานัก

วิชาการ, กลุ่มงานวิชาการ 1,2551) นายฟื้น สุพรรณสารได้รับการแต่ง

ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตราธกิารตัง้แตว่นัที ่

25 มิถุนายน 2492-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ในสมัยรัฐบาลจอมพล

แปลกพิบูลสงคราม

น�ยปรีดี พนมยงค์
นายปรีดี  พนมยงค์  เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ที่

ตำาบลท่าวาสุกรี อำาเภอกรุงเก่า (อำาเภอพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน)  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายเสียงกับนางลูกจันทร์ 

พนมยงค์ เริ่มต้นการศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้ไป

ศึกษาต่อในโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม สอบไล่ได้เป็นเนติ

บัญฑิตสยาม เมื่ออายุ 19 ปี หลังจากนั้นใน ปี พ.ศ. 2463 ได้รับทุนไป

ศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสได้ดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมาย และ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยปารีส

เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทยไดร้บัราชการเปน็ผูพ้พิากษา 

ในปี พ.ศ. 2469 ย้ายไปดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการกรมร่างกฎหมาย

และเปน็อาจารยส์อนกฎหมายปกครองในโรงเรยีนกฎหมาย จนกระทัง่

ได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นอำามาตย์ตรีหลวงประดิษฐ์มนูธรรม 
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เมื่อปี พ.ศ. 2472

พ.ศ. 2475 นายปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลสำาคัญในฐานะ 

มันสมองของคณะราษฎร ในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ประเทศจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาช มาเปน็ ระบอบประชาธิปไตย 

และเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเมื่อปี พ.ศ. 2475

ในปี พ.ศ. 2476 ได้เสนอร่าง เค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้น

เสนอรัฐบาล ซึ่งมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี แต่

ไม่ได้รับความเห็นชอบ และถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ นายปรีดี 

พนมยงค์ จึงต้องเดินทางออกนอกประเทศ ต่อมาพันเอกพระยาพหล

พลพยหุเสนาทำารฐัประหาร เมือ่วนัที ่20 มถินุายน พ.ศ. 2476   รฐับาล

จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่านายปรีดี  พนมยงค์ เป็น

คอมมิวนิสต์หรือไม่ ผลการสอบสวนปรากฏว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว

ไม่เป็นความจริง และต่อมาได้รับการแต่งต้ังให้เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

ในชว่งสงครามมหาเอเชยีบรูพา นายปรดี ีพนมยงค ์ไดเ้ปน็ผูก้อ่

ตัง้ขบวนการเสรไีทยในประเทศและตดิตอ่ประสานงานกบัขบวนการเสรี

ไทยภายนอกประเทศ ซ่ึงมีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นแกนนำา 

เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับ ๆ จนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลง นายปรีดี  

พนมยงค์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐบุรุษอาวุโสและร่วมกับหม่อมราชวงศ์

เสนีย์ ปราโมช ประกาศว่า การที่รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับสหรัฐ 

อเมริกา และอังกฤษเป็นโมฆะ และได้หาทางแก้ไขสัญญาที่ผูกมัดไทย

ให้เป็นประเทศที่แพ้สงคราม

นายปรีดี พนมยงค์ เคยดำารงตำาแหน่งผู้สำาเร็จราชการแทน

พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาซ่ึงทรงลาออกเมื่อปี พ.ศ. 2487 และ
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ปฎิบัติหน้าที่ผู้สำาเร็จราชการจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดล ทรงบรรลุนิติภาวะ แต่ยังทรงประทับอยู่ต่างประเทศ จึง

ปฏบิติัหนา้ทีต่อ่จนกระทัง่สงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุ ิ พระองคไ์ดเ้สดจ็นวิตัิ

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ภาระหน้าที่ของผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์จึงสิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ของประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลของ

นายควง อภัยวง ลาออก  ในขณะที่ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นได้

เกิดเหตุการณ์สำาคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย คือ กรณีสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหดลด้วยพระแสงปืน ได้

เกิดกระแสโจมตีอย่างหนักโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลพยายามปิดบังและ

อำาพรางความจริงในกรณีสวรรคตรวมทั้งไม่สามารถหาข้อเท็จจริงใน

กรณีสวรรคตมาแจ้งให้ประชาชนทราบได้ในที่สุดนายปรีดี พนมยงค์ได้

ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2489

คุณูปการที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของนายปรีดี พนมยงค์ คือ

เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และดำารงตำาแหน่ง

ผู้ประศาสน์การของมหาวิทยาลัยเป็นคนแรก

นายปรดี ี พนมยงค ์ไดผ้า่นประสบการณท์างการเมอืงมากมาย

นอกจากการเป็นผู้ก่อการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เป็นผู้สำาเร็จราชการ 

และนายกรัฐมนตรีแล้วยังเคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สำาคัญ ๆ อีกหลายกระทรวง ดังนี้ รัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพระยามโน-

ปกรณน์ติธิาดารฐัมนตรใีนสมยัรฐับาลพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัย พ.อ. พระยาพหลพล-

พยหุเสนา (สมยัที ่3) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ รฐัมนตรี
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ว่าการกระทรวงการคลัง สมัยพันเอกหลวงพิบูลสงคราม นายปรีดี   

พนมยงคเ์ปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดัพระนครศรอียธุยาใน

การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489 และเป็นการลงสมัครรับ

เลือกตั้งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ปรีดี พนมยงค์,2553).สืบค้น มกราคม,

14, 2553,จากhttp://www.wikipedia,org/wiki/

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำ�รงน�ว�สวัสดิ์
พลเรือตรีถวัลย์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ เดิมชี่อ ถวัลย์  ธารีสวัสดิ์ เป็น

บุตรของนายอู๋กับนางเงิน ธารีสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2444 ที่ตำาบลหัวรอ อำาเภอรอบกรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่ม 

การศกึษาทีโ่รงเรยีนมธัยมวดัเทพศรินิทรจ์ากนัน้เขา้ศกึษาตอ่ทีโ่รงเรยีน

นายเรือกรุงเทพ และได้ศึกษาวิชากฎหมาย จนสำาเร็จเป็นเนติบัณฑิต

ไทย ขณะรับราชการอยู่ในกองทัพเรือ ต่อมาได้รับพระราชทาน

บรรดาศักดิ์และราชทินนามดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของ

ประเทศไทย สมรสกับนางแฉล้ม สุมาวงศ์ นางระเบียบ สุมาวงศ์และ

นางบรรจง สุมาวงศ์

พลเรือตรีถวลัย ์ ธำารงนาวาสวสัดิ ์ไดเ้ขา้รว่มในการเปลีย่นแปลง

การปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2475 และได้เริ่มบทบาททางการเมืองโดยได้

รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนประเภท 2 และได้เข้าร่วมในคณะ

รัฐมนตรีครั้งแรกในสมัยรัฐบาลของพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

เมื่อปี พ.ศ. 2476 และเมื่อปี พ.ศ. 2477 ภายหลังจากรัชกาลที่ 7 ทรง

สละราชสมบัติได้รับการแต่งต้ังจากรัฐบาลให้เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง

ไปกราบบังคมทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ที่

ประทับอยู่ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เสด็จขึ้นครองราชย์สืบไป
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ในปี พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2481 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี

วา่การกระทรวงมหาดไทย ตอ่มาไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาล จอมพลแปลก พิบูลสงครามและ

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมในสมยัรฐับาลของนายปรดี ีพนมยงค์

พลเรอืตร ีถวลัย ์ธำารงนาวาสวสัดิ ์ ดำารงตำาแหนง่นายกรฐัมนตร ี

ต่อจากนายปรีดี  พนมยงค์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ในขณะ

ทีเ่ขา้รบัตำาแหนง่นัน้ ประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม เศรษฐกจิของประเทศ

กำาลงัทรดุหนกั นายกรฐัมนตรไีดแ้กป้ญัหาโดยการจดัตัง้องคก์ารสรรพา

หารขึน้  โดยการซือ้ของแพงมาขายในราคาถกูเมือ่ตรงึราคาสินค้าไม่ให้

สูงและเรยีกเกบ็ธนบตัรทีฝ่า่ยสมัพนัธมติรนำาเขา้มาใชจ้า่ยจากประชาชน

ดว้ยการออกธนบตัรใหม่ใหแ้ลก รวมทัง้นำาเอาทองคำาซึง่เปน็ทนุสำารอง

ของชาติออกขายแก่ประชาชน และจากเหตุการณ์รัฐบาลและนายก

รัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นในการส่งข้าวออกขายนอกประเทศ

โดยนำาข้าวชั้นดีออกไปขายเหลือเพียงข้าวหักสำาหรับเลี้ยงสัตว์ไว้ให้

ประชาชนในประเทศบรโิภค  ทำาใหฝ้า่ยคา้นโดยพรรคประชาธปิตัย ์เปดิ

อภิปรายไม่ไว้วางใจยาวนานถึง 7 วัน 7 คืน และเป็นการอภิปรายครั้ง

แรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ  แม้จะได้รับเสียงส่วนมากไว้วางใจ 

แต่กระแสกดดันที่รุนแรงทำาให้รัฐบาลต้องลาออกในวันรุ่งขึ้นและได้รับ

เลอืกกลบัมาเปน็นายกรัฐมนตรตีอ่ทนัท ี สถานการณบ์า้นเมอืงในเวลา

นั้นมีความแตกแยกในหมู่นักการเมืองและประชาชนค่อนข้างมากหลัง

เหตุการณส์วรรคตของรชักาลที ่8 และเหตกุารณอ์ืน่ ๆ  บทบาทของทา่น

ในช่วงนี้ คือ เจรจาทำาความเข้าใจกันของทั้ง 2 ฝ่าย  เพื่อประสานรอย

ร้าวจนได้รับฉายาว่า นายกลิ้นทอง แต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นจนนำาไปสู่

การรัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 หลังจากรัฐประหาร
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แล้ว ท่านต้องเดินทางออกนอกประเทศไปลี้ภัยที่ฮ่องกงระยะหนึ่งแล้ว

จึงกลับประเทศไทย และใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบ ต่อมาถึงแก่อสัญกรรม 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2531 อายุ 87 ปี ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

(ถวัลย์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ ,2553)

น�ยวิโรจน์ กมลพันธ์
นายวิโรจน์ กมลพันธ์ เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย

กำาเนิดเริ่มต้นรับราชการเป็นข้าราชการครู ต่อมาได้เลื่อนตำาแหน่งเป็น

ศึกษาธิการจังหวัดก่อนที่จะลาออกจากราชการเมื่อลงสมัครรับการ

เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับ

การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2489 และได้รับการแต่งตั้งเป็น

รัฐมนตรี (ไม่ได้สังกัดกระทรวง) ในรัฐบาลนายปรีดี  พนมยงค์ เมื่อวัน

ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489  ใน

สมยัรฐับาลพลเรือตรหีลวงธำารงนาวาสวสัดิ ์ดำารงตำาแหนง่เปน็รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการที่ประกอบอาชีพครูและการ

ดำารงตำาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด นายวิโรจน์ กมลพันธ์ จึงมีช่ือเสียง

เปน็ทีย่อมรบัในบรรดาขา้ราชการครอูยา่งกวา้งขวางประกอบกบัในชว่ง

ระยะเวลาดังกล่าว อาชีพครูนับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในหมู่

ประชาชนค่อนข้างมาก ดังน้ันจึงมีความได้เปรียบ เมื่อมีการลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ประกอบกับเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยา

วิทยาลัยทำาให้นายวิโรจน์ กมลพันธ์ มีเครือข่ายในบรรดาข้าราชการ

และนักธุรกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างกว้างขวาง (ปัญญา 

น้ำาเพชร, 2552) และhttp://www.ays.ac.th
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 ม.จ.นิตย�กร วรวรรณ
ม.จ. นิตยากร วรวรรณ เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงซ่ึงมีฐานทาง

ด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในฐานะเจ้าของที่นาจำานวนมหาศาลในเขต

พื้นที่อำาเภอท่าเรือ เป็นพระโอรสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ

นราธิปประพันธ์พงศ์ (พระราชโอรสลำาดับที่ 56 ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูตรแต่เจ้าจอมมารดาเขียน) กับหม่อม 

ผันประสูติเมื่อ พ.ศ. 2436 ต่อมาได้อภิเษกสมรสกับหม่อมแก้ว   

เอี่ยมจำานง และหม่อมเล็ก เจริญจันทร์แดง ม.จ.นิตยากร วรวรรณ

ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2 สมัย คือ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489 และ วันที่ 29 มกราคม 

พ.ศ. 2491 (สำานกังานเลขานกุารสภาผูแ้ทนราษฎร,สำานกัวชิาการ, กลุม่

งานวิชาการ1, 2551)และข้อมูลจาก http://bloqeduzones.com

พ.ต. หลวงจบกระบวนยุทธ
พ.ต.หลวงจบกระบวนยทุธเคยเปน็นายทหารบงัคบับญัชาหนว่ย

คุมกำาลังในเขตพระนครในช่วงก่อน พ.ศ. 2475 แต่ในช่วงการปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงการปกครองมิได้เข้าร่วมกับคณะราษฎร ในเช้าวันที่ 24 

มถินุายน พ.ศ. 2475 ซึง่เปน็วนัทีม่กีารปฏวิตันิัน้ พ.ต.หลวงจบกระบวน-

ยุทธได้ยึดถือคำาสั่งของเสนาบดีกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด คือ  

มิยอมให้ทหารภายใต้การบังคับของตน ทุกหน่วยที่อยู่ในเขตพื้นที่

อำาเภอดุสิต เคลื่อนย้ายกำาลังออกจากกองพันตามคำาขอของคณะ 

ผู้ก่อการ หลังการปฎิวัติผ่านพ้นไปได้มีการสอบสวน และโยกย้ายนาย

ทหารที่มิได้เข้าร่วมการปฏิวัติ พ.ต.หลวงจบกระบวนยุทธถูกโยกย้าย

จากหน่วยคุมกำาลัง ไปประจำาอยู่กรมยุทธการทหารบก
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 พระองค์เจ้าบวรเดชได้ก่อการปฏิวัติ มี

การสูร้บกบัฝา่ยรฐับาลอยา่งรนุแรง  ในทีส่ดุรฐับาลเปน็ฝา่ยไดร้บัชัยชนะ  

ไดม้กีารจบักมุนายทหารทีเ่ปน็ฝา่ยกบฏเปน็จำานวนมาก พ.ต.หลวงจบ- 

กระบวนยุทธก็ถูกจับกุมด้วยทั้งที่มิได้เข้าร่วมในการรบ ได้ถูกส่งตัวไป

กักขังที่เรือนจำาบางขวาง ในข้อหากบฏเป็นเวลา 8 เดือน กับ 8 วัน 

ศาลทหารพิเศษจึงมีคำาสั่งยกฟ้อง ในระหว่างที่ถูกจับกุมนั้นครอบครัว

ได้รับความลำาบากมากต้องขายที่ดินและทรัพย์สินไปเป็นจำานวนมาก  

เมื่อได้รับการปล่อยตัวจึงได้หันมาทำาธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างจนมี

ฐานะมั่นคงพร้อมทั้งได้ย้ายมารับราชการที่ตำาบลหัวแหลมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และลาออกจากราชการในเวลาต่อมา 

พ.ต.หลวงจบกระบวนยุทธสมรสกับคุณหญิงเครือวัลย์ มีบุตร

คือนางจงกล กระบวนยุทธ ต่อมาสมรสกับ ร.ต. ถนอม  กิตติขจรเมื่อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495  ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก

บารมีของจอมพลถนอม  กิตติขจร  บุตรเขย ซึ่งดำารงตำาแหน่งระดับสูง 

ในกองทัพ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ตอ่มาในการเลอืกตัง้ เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์

พ.ศ. 2500 ไดร้บัการเลอืกตัง้อกีครัง้หนึง่ในนามสมาชกิพรรคเสรมีนงัค-

ศลิาซึง่มีจอมพลป. พบิลูสงครามเปน็หวัหนา้พรรค (หนงัสอือนสุรณง์าน

ศพพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ, 2520)

น�ยประเสริฐ  บุญสม
เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 ที่ตำาบลประตูจีน หมู่ 2 

อำาเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของ จ.ส.ต.หมื่นสิน
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ศักดิ์สงวน (สิน บุญสม) กับ นางสาย บุญสม มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน 

คือ นางศิริ วิไลจิตต์ 

นายประเสริฐรับราชการคร้ังแรกที่โรงเรียนสตรีประจำาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ต่อมาย้ายไปดำารงตำาแหน่งที่โรงเรียนอยุธยา

วิทยาลัย สำานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและโอนไปดำารงตำาแหน่ง

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นตำาแหน่ง

ข้าราชการการเมือง

เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัพระนครศรอียธุยา เมือ่วนั

ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ในนามพรรคเสรีมนังคศิลา และได้รับการ

เลือกตั้งมาโดยตลอด เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 สมัย นับเป็นผู้มี

ประสบการณท์างการเมอืงสงูมากคนหนึง่ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ทั้งนี้เนื่องจากเป็นผู้มีอุปนิสัยใจคอโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือคน 

นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายกว้างขวางในหมู่ข้าราชการครู ซึ่งนับเป็น

ฐานคะแนนเสียงที่มีความสำาคัญของจังหวัด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม

ทางสังคมที่เป็นการสร้างฐานทางการเมือง เช่นเป็นกรรมการลูกเสือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการสโมสรไลออนส์อยุธยา กรรมการ

ที่ปรึกษาของสมาคมชาวกรุงศรีอยุธยาประธานลูกเสือชาวบ้านจังหวัด

พระนครศรีอยธุยานายกสมาคมนกัเรยีนเกา่อยธุยาวทิยาลยัในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 7 สมัย

ตำาแหนง่ทางการเมอืงดำารงตำาแหนง่เปน็เลขานกุารรฐัมนตรแีละ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2522

ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นคือการสร้างโรงเรียนมัธยม ประจำา

อำาเภอเกือบครบทกุอำาเภอของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  นายประเสรฐิ  

บุญสมถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โรงเรียนอยุธยา
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วิทยาลัยได้สร้างรูปปั้นหล่อของท่านไว้ที่อาคารที่ทำาการของสมาคม 

(หนังสือประวัตินายประเสริฐ บุญสม, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์และสำานัก

พิมพ์)

น�ยสมศักดิ์  ชมจันทร์
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระยะเวลา 

สั้น ๆ คือในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ลงสมัคร

ในนามพรรคเสรีมนงัคศลิา นายสมศกัดิ ์มบีคุลกิภาพของการเปน็คนพดู

จรงิทำาจริง เดมิประกอบอาชพีคา้ขาย เคยดำารงตำาแหนง่นายกเทศมนตรี

เมืองพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างการหาเสียงเลือกต้ัง ต้องคดี แต่

ได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ในระหว่างการหา

เสยีงกใ็สโ่ซต่รวนเพือ่เรยีกรอ้งคะแนนสงสาร เวลาหาเสยีงไปตามตำาบล 

หมูบ่า้น นายสมศกัดิจ์ะยนือยูห่วัเรอืใสโ่ซต่รวนและมฝีา่ยหาเสยีงใชโ้ทร

โข่งพูดปราศรัยไปเรื่อย ๆ ได้รับความสนใจและได้คะแนนสงสารจาก

ประชาชนทีเ่หน็วา่นายสมศกัดิต์อ้งคดอียา่งไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรมและ

เป็นนักต่อสู้เพื่อความถูกต้อง การหาเสียงของนายสมศักดิ์ ชมจันทร์ก็

คือ การเดินพบปะขอคะแนนจากประชาชนตามตำาบลหมู่บ้านต่างๆ 

การอาศยัความชืน่ชอบศรทัธาโดยสว่นตวั การเลีย้งด ูหรอืการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืในเรือ่งสว่นตวัมอียูบ่า้ง แตไ่มช่ดัเจนเหมอืนการเลอืกตัง้หลงั 

ปี พ.ศ. 2518 สำาหรับการแจกเงินไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจน (ปัญญา  

น้ำาเพชร, 2552)

การเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับการขนานนามว่า “การเลือกตั้งสกปรก” 

ในเขตพระนครมีผู้พบบัตรลงคะแนนเสียงฝ่ายรัฐบาลได้มีการติด

หมายเลขผู้รับการเลือกต้ังฝ่ายรัฐบาลไว้ล่วงหน้า บางแห่งไม่มีผู้คุม
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หน่วยเลือกตั้งนอกจากนั้นยังมีพวกสวมเสื้อเขียว ติดรูปไก่กระพือ

ปีกหัวแดงเที่ยววนเวียนลงคะแนนเสียงให้พรรครัฐบาลบางแห่งมีการ

ทำารา้ยรา่งกายผูล้งคะแนนเสยีงใหก้บัฝา่ยคา้นในทีส่ดุในเขตพระนครผู้

ได้รับการเลือกตั้งเกือบทั้งหมด (ยกเว้นนายควง อภัยวงศ์หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์คนเดียว) เป็นคนของพรรคเสรีมนังคศิลาซึ่งจอมพลป. 

พิบูลสงคราม เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมาได้มีการชุมนุมเรียกร้องและเดิน

ขบวน โดยนิสิต นักศึกษา สถานการณ์มีแนวโน้มจะลุกลามบานปลาย  

ในทีสุ่ดรฐับาลไดป้ระกาศภาวะฉกุเฉนิในวนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2500 และ

แต่งตั้งจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บัญชาการ

ฝ่ายทหารมีอำานาจสั่งเคลื่อนย้าย คำาสั่งกองทัพบก เรือ อากาศ และ

ตำารวจได้อย่างเด็ดขาดแต่ผู้เดียว แต่ในที่สุด ก็สามารถยุติการชุมนุมได้ 

สถานการณ์ทางการเมืองหลังวันที่ 2 มีนาคม 2500 ยังคงอยู่

ในภาวะตึงเครียด มีความขัดแย้งในการบริหารประเทศและมีการใช้

อำานาจรัฐข่มขู่ประชาชนและสื่อมวลชนอย่างต่อเน่ืองในที่สุดจอมพล

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ก่อการรัฐประหารขึ้นในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.  

2500  ทำาใหจ้อมพลป. พบิลูสงครามและ พล.ต.ต.เผา่ ศรยีานนท ์ ตอ้ง

หนีออกนอกประเทศ

ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2500 ได้มีการประกาศพระบรม

ราชโองการให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงมีสาระสำาคัญ

คอืใหม้กีารแตง่ตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรประเภทที ่2 ขึน้ใหม่จำานวน 

121 คน  ใหท้ำาหนา้ทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรไปพลางกอ่น และใหม้กีารเลอืก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1  ภายใน 90 วัน  ซึ่งได้กำาหนด

ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 มีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรทัว่ประเทศจำานวน 160 คน  เปน็แบบรวมเขตจงัหวดั (สำานกังาน
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เลขานกุารสภาผูแ้ทนราษฎร,สำานกัวชิาการ, กลุม่งานวชิาการ 1, 2551)

ในการเลือกตั้งคร้ังน้ีนายสมศักด์ิ ชมจันทร์ ได้รับการเลือกตั้ง 

เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรอกีครัง้หนึง่  สภาผูแ้ทนราษฎรชุดนีส้ิ้นสุด 

ลง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 โดยการปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์   

ธนะรัชต์ หลังจากการปฏิวัติครั้งนี้ ประเทศไทยปกครองโดยระบบ

เผดจ็การทหารสฤษดิแ์ละถนอมอยา่งยาวนานโดยไมม่กีารการเลือกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรยาวนานถงึ 15 ป ี (เลอืกตัง้เมือ่ 10 กมุภาพนัธ ์

พ.ศ. 2512) 

น�ยนิคม สุขพัฒน์ธี
นายนิคม สุขพัฒน์ธี เป็นข้าราชการฝ่ายปกครองตำาแหน่ง

สุดท้ายก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดำารงตำาแหน่งนายอำาเภอผักไห่  นายนิคมลงสมัคร

รบัเลอืกตัง้ และไดร้บัการเลอืกตัง้เพยีงครัง้เดยีว คอืในการเลอืกตัง้เมือ่

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ในนามของพรรคสหภูมิ สาเหตุที่ได้รับ

การเลอืกตัง้เนือ่งจากรบัราชการในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยานาน 

รู้จักกำานันผู้ใหญ่บ้านค่อนข้างกว้างขวาง เป็นคนพูดจาดี ไม่ถือตัว เป็น

กันเองกับประชาชน ประกอบกับความเป็นข้าราชการในยุคนั้นเป็นที่

ยอมรับของประชาชนมาก (ปัญญา น้ำาเพชร, 2552)

น�ยเผชิญ ศรีภูธร
นายเผชิญ ศรีภูธรประกอบอาชีพนักธุรกิจเป็นคนอำาเภอภาชี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ไปประกอบอาชีพที่จังหวัดอ่ืน มีเครือ

ข่ายความสัมพันธ์และเข้าสู่วงการเมืองโดยการสนับสนุนของนาย
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ประเสริฐ  บุญสม  นายเผชิญลงสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการเลือก

ตั้งเพียงครั้งเดียวคือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512  ในนามพรรคสหประชาไทย ซึ่งเป็นพรรค

ของจอมพลถนอม  กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

สาเหตุที่ได้รับการเลือกตั้งของนายเผชิญนั้น  เนื่องจากเป็นนัก

ธรุกิจทีม่ทีนุมากประกอบกบัอาศยัฐานเสยีงและการชว่ยเหลอืของนาย

ประเสริฐ บุญสม ซึ่งเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียง จากครูและกำานัน

ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากได้สร้างโรงเรียนขึ้นเกือบทุกอำาเภอ ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนช่วยเหลือครูในเร่ืองการแต่งต้ัง โยกย้าย 

หรือฝากลูกหลานเข้าเรียน เข้าทำางาน (ปัญญา น้ำาเพชร, 2552)

น�ยวิเชียร กลิ่นสุคนธ์
นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ เป็นคนอำาเภอวังน้อยแต่ไปทำาธุรกิจ

ท่ีกรุงเทพ มีที่ดินแถวสะพานควายเป็นจำานวนมาก เป็นเจ้าของ

ตลาดศรีศุภราชและโรงแรมกานต์มณีตลอดจนเป็นเจ้าของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์จำานวนมากปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ (อายุประมาณ 85 ปี) 

จบการศกึษาเตรียมมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ต.มธก.)และเปน็ประธาน 

ต.มธ.ก.สัมพันธ์เคยเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  เข้าสู่การเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการชักชวน

ของนายประเสริฐ บุญสม รุ่นเดียวกับนายเผชิญ ศรีภูธร นายวิเชียร 

ลงสมคัรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและไดร้บัการเลอืกตัง้เพยีงสมัยเดยีว

คือ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ในนามพรรค 

สหประชาไทยรุ่นเดียวกับนายประเสริฐ บุญสม กลยุทธ์สำาคัญคือ  

การสร้างโรงเรียน การช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการสร้างสาธารณูป-
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โภคต่าง ๆ (นายปัญญา น้ำาเพชร, 2552) และข้อมูลจาก (วิเชียร กลิ่น

สุคนธ์, 2554)

น�ยอติน�ท ควรพจน์
นายอตินาท ควรพจน์ เป็นทนายความและประกอบธุรกิจมี

บุคลิกเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต และต่อสู้กับความไม่ยุติธรรม ชอบช่วย

เหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลง

สมัครรับเลือกตั้งได้ขายที่ดินและทรัพย์สินเพื่อมาทำางานด้านการเมือง

ในภายหลังแทบจะไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เหลืออยู่เลยและเลิกอาชีพการ

เป็นนักการเมืองไปในท่ีสุด นายอตินาทได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพียงสมัยเดียว  คือ

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 โดยลงสมัครอิสระไม่

สังกัดพรรคการเมืองใด (ปัญญา น้ำาเพชร, 2552)

น�ยอนันต์ บูรณวนิช
นายอนันต์ บูรณวนิช เป็นคนสระบุรีจบการศึกษาจากต่าง

ประเทศประกอบอาชีพนักธุรกิจ นายประเสริฐ  บุญสมเป็นคนชักชวน

เข้าสู่วงการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และได้รับการเลือกต้ังเพียงคร้ังเดียว คือ ในการ

เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 ในนามพรรคสันติชน มี

ฐานะเสียง ในเขตอำาเภอภาชีและนครหลวง

เหตุผลที่ได้รับการเลือกตั้งเนื่องจากอาศัยฐานเสียงของ นาย

ประเสริฐ  บุญสม และเป็นการหาเสียงโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่เป็นความต้องการของชุมชน(ปัญญา น้ำาเพชร, 2552)
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น�ยอุทัย ชุณหจันทร์
นายอุทัย ชุณหจันทร์ เป็นชาวอำาเภอบางบาลจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา ตระกูลชุณหจันทร์เป็นตระกูลด้ังเดิมมีฐานะทางเศรษฐกิจ

มั่นคงมีที่นาให้เช่าเป็นจำานวนมาก  นายอุทัยได้ไปประกอบธุรกิจที่

กรุงเทพ ธุรกิจที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ ร้านอาหารศรแดงซึ่งเป็น

ร้านอาหารเก่าแก่ของกรุงเทพ ต้ังอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  

ตระกูลชุณหจันทร์ ได้สร้างถาวรวัตถุ เช่น โรงเรียน วัด โดยได้บริจาค

เงนิสรา้งโรงเรยีนวดัจฬุามณ ี(ชณุหจนัทรป์ระชาสรรค)์ ในป ีพ.ศ.  2509  

นายอุทัย ได้บริจาคเงินก่อนสร้างอาคารเรียนจำานวนสามแสนสี่หมื่น

ห้าพันบาทถ้วน นายอุทัยเข้าสู่การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการสนับสนุนของนายประเสริฐ  บุญสม  

การหาเสยีงของนายอุทยัอาศยัฐานทางเศรษฐกจิ และความกวา้งขวาง 

ของตระกูล การบริจาคทรัพย์สินสร้างสาธารณูปโภค และถาวรวัตถุต่างๆ 

รวมกับการสนบัสนนุจากฐานเสยีงของ นายประเสรฐิ  บญุสม นายอทุยั 

(ปัญญา น้ำาเพชร, 2552) ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน 

ราษฎร และไดร้บัการเลอืกตัง้เพยีงสมยัเดยีวคอื ในการเลอืกตัง้เมือ่วนัที ่

26 มกราคม พ.ศ. 2518  ในนามพรรคสังคมชาตินิยม ต่อมาได้รับการ

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อ

วนัที ่17 มนีาคม  พ.ศ. 2518  ในสมยัรฐับาล ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ ปราโมทย ์

(สำานกังานเลขานกุารสภาผูแ้ทนราษฎร,สำานกัวชิาการ,กลุม่งานวชิาการ 

1,2551)และข้อมูลจาก (อุทัย  ชุณหจันทร์,2553)

น�ยเสรี มโยท�ร
นายเสรี มโยทาร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด



ข้อมูลนักก�รเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธย�

89

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับเลือก เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519  ใน

พืน้ทีเ่ขต 1 ในนามพรรคสงัคมชาตนิยิมซึง่มนีายประสทิธิ ์กาญจนวฒัน์

เป็นหัวหน้าพรรค นายเสรีมีฐานเสียงในเขตอำาเภออุทัย เนื่องจากรับ

ราชการเป็นเกษตรอำาเภอ มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับกำานัน ผู้ใหญ่

บ้าน และผู้นำาชุมชนเป็นอย่างดี ประกอบกับเป็นคนพูดมีหลักการ 

เน้นการชูนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายผลผลิตราคาดี ปลดหนี้ 

ธ.ก.ส. เนื่องจากรับราชการเป็นเกษตรอำาเภอจึงรู้และเข้าใจปัญหาของ

เกษตรกรไดด้ ี ทำาใหเ้ปน็จดุสำาคญัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ นายเสรลีงสมคัร

และไดร้บัการเลอืกตัง้เพยีงสมยัเดยีวและอยูใ่นตำาแหนง่เพยีงไมก่ีเ่ดอืน 

เนื่องจากในวันที่ 6 ตุลาคม 2519  เกิดความรุนแรงทางการเมือง และ 

พล.ร.อ. สงดั  ชลออยู ่เขา้ยดึอำานาจประกาศยบุสภา ยกเลกิรฐัธรรมนญู 

และแตง่ตัง้ใหน้ายธานนิทร ์ กรยัวเิชยีร เปน็นายกรฐัมนตร ีและไม่มีการ

เลือกตั้งจนถึง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522  จึงประกาศให้มีการเลือก

ตั้ง (ปัญญา น้ำาเพชร, 2552)

  

น�ยสมพงษ์ ตรีสุขี
นายสมพงษ์ ตรีสุขี เป็นคนอำาเภอเสนา จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา ประกอบอาชีพนักธุรกิจ ทำาโรงเรื่อยและค้าไม้ เป็นศิษย์เก่า

และนายกสมาคมโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ ซ่ึงเป็นโรงเรียนมัธยม

ประจำาอำาเภอ ทำาให้มีเครือข่ายกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มพ่อค้า

นักธุรกิจ นายสมพงษ์ ลงสมัครและได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก 

สภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เขต 2 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 

พ.ศ. 2519  ในนามพรรคเกษตรสังคมซึ่งมีนายเสวตร  เปี่ยมพงศ์ศานต์  

เป็นหัวหน้าพรรค (ปัญญา น้ำาเพชร, 2552) ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนั้น
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ผู้สมัครจากพรรคเกษตรสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับ 

เลือกถึง 3 คน จาก 4 คน  คือ นายสมพงษ์  ตรีสุขี  นายมนตรี  พงษ์

พานิช และนายบุญพันธ์ แขวัฒนะ (สำานักงานเลขานุการสภาผู้แทน

ราษฎร,สำานักวิชาการ, กลุ่มงานวิชาการ 1,2551) สาเหตุสำาคัญที่ได้รับ

การเลือกตั้งก็คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ และความกว้างขวางในหมู่นัก

ธุรกิจ และผู้นำาท้องถิ่น ตลอดจนระบบการบริหารจัดการเลือกต้ังที่มี

ประสิทธิภาพ

น�ยส�ยัณห์ ส�กิยะ
นายสายัณห์ สากิยะ เป็นคนอำาเภอผักไห่จังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา ประกอบอาชีพรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน

หลายพื้นที่ มีความสัมพันธ์กับชุมชน กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนกลุ่ม 

อสม. เป็นอย่างดี  บุคลิกส่วนตัวเป็นคนตลกมีอัธยาศัยดีเป็นที่ชื่นชอบ

ของประชาชนทัว่ไป เขา้สูส่นามการเลอืกตัง้โดยการสนบัสนนุของ นาย

ประเสริฐ  บุญสม (ปัญญา น้ำาเพชร, 2552)

นายสายณัห ์ ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้และไดร้บัการเลอืกเปน็สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงสมัยเดียว คือ ในการ

เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 เขต 2 ในนามพรรคชาติ

ประชาธิปไตย (สำานักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร, สำานักวิชาการ, 

กลุ่มงานวิชาการ 1,2551)

น�ยพงษ์อุดม ตรีสุขี
นายพงษ์อุดม ตรีสุขีเกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 

ที่อำาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรนายสมพงษ์ และ 
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นางอบุล  ตรีสขุ ี จบการศกึษาปรญิญาโท ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้แทนนาย

สมพงษผ์ูเ้ปน็บดิาและใชฐ้านคะแนนของนายสมพงษ ์ไดร้บัการเลอืกตัง้

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวน 3 สมัย  (พงษ์อุดม  ตรีสุขี,2553)  

http://khonthai.com/election/result/ss

พันเอกณรงค์ กิตติขจร
เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2476 เป็นบุตรจอมพลถนอม  

กิตติขจร และท่านผู้หญิงจงกล  เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จบการ

ศึกษาวิชาการทหารจากโรงเรียน นายร้อย แซนด์เฮิร์ส ประเทศอังกฤษ  

เมื่อ พ.ศ. 2498  สมรสกับนางสุภาพร  กิตติขจร  บุตรสาวคนที่ 3 ของ

จอมพลประภาส จารุเสถียร (ณรงค์ กิติขจร, 2553)

ในเหตุการณ์ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 พันเอกณรงค์  เป็น

ผู้มีบทบาทสำาคัญโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการให้ใช้ความรุนแรงกับ

ประชาชน และเป็นผู้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์และกราดยิงกระสุนจริง ลงมา 

ยังผู้ที่ชุมนุมอยู่เบื้องล่าง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งในเรื่องนี้

พันเอกณรงค์ก็ได้ออกมาปฏิเสธโดยตลอด  หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 

พ.ศ. 2516 จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร และ

พนัเอกณรงค ์ กติตขิจร  ตอ้งหนอีอกนอกประเทศ จนกระทัง่เหตกุารณ์

สงบลง จึงกลับประเทศไทย และเป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองช่ือพรรค 

เสรีนิยมในปี พ.ศ. 2524

น�ยประมวล สภ�วสุ
นายประมวล  สภาวส ุ เกดิเมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2470 

ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา สมรสกบัคณุหญงิ  ศรปีระพาฬ  สภาวส ุ มี
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บตุรธดิารวม 5 คน มธัยมศกึษาจากโรงเรยีนวดับวรนเิวศสอบไลไ่ดต้าม

หลกัสตูรชัน้เตรยีมปรญิญาแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง 

พ.ศ. 2488-2489 (“นายประมวล สภาวส”ุ, 2553, วกิพิเีดยี) นายประมวล

นับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำารง

ตำาแหน่งยาวนานและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางระดับประเทศ ใน

ขณะที่ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเป็นช่วงเวลา

ที่เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยอัตรา

การขยายตัวร้อยละ 11 การส่งออกเติบโตเป็นประวัติการณ์โดยสินค้า

ข้าวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ทำาให้

ประเทศไทยสามารถตั้งงบประมาณแผ่นดินแบบ “สมดุล” ได้เป็นครั้ง

แรกในปีงบประมาณ 2534 (ประมวล  สภาวสุ,2553)

ในตอนเช้าของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ขณะที่ พล.อ. 

ชาติชาย ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  กำาลังเดินทางพร้อมกับ

คณะรฐัมนตรบีางคนและขา้ราชการระดบัสงูเพือ่เขา้เฝา้พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประทับอยู่ที่พระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัด

เชียงใหม่ได้มีการยึดอำานาจโดยคณะทหาร  โดยทำาการจับกุมคณะของ

นายกรฐัมนตร ีคณะผูย้ดึอำานาจใชช้ือ่วา่คณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แห่งชาติ (รสช.)  ซึ่งมีพล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ในขณะนัน้เปน็แกนนำา โดยใหเ้หตผุลในการยดึอำานาจครัง้นีค้อื  (http//

www.charthai.or.th)

1)  คณะรัฐมนตรีมีพฤติการณ์ฉ้อราษฎร์บังหลวงและแสวงหา 

ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องอย่างรุนแรงกว้างขวางและ 

ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์

2) ข้าราชการการเมืองใช้อำานาจกดขี่ข่มเหง ข้าราชการประจำา 
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ผูซ้ือ่สัตยส์จุรติ  เมือ่ฐานคะแนนเสยีง ผลประโยชนข์องตนและพวกพอ้ง

3)  รัฐบาลเป็นเผด็จการทางรัฐสภา

4)  ทำาลายสถาบันทหาร

5) การบิดเบือนคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ จากกรณี

ของการใหก้ารชว่ยเหลอื พลตรมีนญู รปูขจร และกลุม่ยงัเตอรก์ทีก่อ่การ

รัฐประหารถึง 3 ครั้ง (http//www.charthai.or.th)

ตอ่มาเม่ือวนัที ่25 พฤศจกิายน 2534  ไดม้กีารตัง้คณะกรรมการ

เมือ่ดำาเนนิการตรวจสอบทรพัยส์นิของนกัการเมอืง  ซึง่มพีฤตกิารณอ์นั

แสดงให้เห็นว่ามีทรัพย์สินร่ำารวยผิดปกติ ผิดวิสัยของผู้ประกอบอาชีพ

สุจริตจะพึงมีพึงได้  คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีพลเอกสิทธิ  จิรโรจน์  

เป็นประธานกรรมการนักการเมืองซ่ึงอยู่ในข่ายถูกตรวจสอบทรัพย์สิน  

มีจำานวน 22 คน และในจำานวนนั้นมีนายประมวล  สภาวสุ รวมอยู่ด้วย 

ผลการสอบสวนปรากฏวา่นกัการเมอืง 10 คน ถกูประกาศยดึทรพัยน์าย

ประมวลเปน็หนึง่ในจำานวนนัน้โดยถกูยดึทรพัยจ์ำานวน 31.72 ลา้นบาท 

(http//www.charthai.or.th)

ในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้ันในยุคของ

นายประมวล  เริม่ปรากฎใหเ้หน็การจา่ยเงนิใหห้วัคะแนน  การซือ้เสยีง

การใช้อิทธิพลข่มขู่หัวคะแนน  ซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมการหาเสียง

แบบเดิม  ซึ่งอาศัยคุณสมบัติ ชื่อเสียงและคุณงามความดีของผู้สมัคร

เป็นจุดสำาคัญในการหาเสียงเลือกตั้ง

น�ยมนตรี พงษ์พ�นิช
นายมนตรี พงษ์พานิช เกิดเมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน พ.ศ. 

2486 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
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(วิศกรรมไฟฟ้ากำาลัง) จากประเทศเยอรมัน สมรสกับคุณหญิงธิดา  

พงษ์พานิช มีบุตร  2 คน  คือ นางสาวมนลดา พงษ์พานิช และ ร.ต.อ. 

วัชริศ  พงษ์พานิช

นายมนตรี พงษ์พานิช เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

9 สมัย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อ

วนัที ่4 เมษายน  พ.ศ. 2519  และไดร้บัเลอืกทกุครัง้ถงึครัง้สดุทา้ยกอ่น

เสียชีวิต คือ การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เคย

ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีหลายครั้งเช่น รัฐมนตรีช่วย

วา่การกระทรวงคมนาคมเมือ่พ.ศ. 2524  รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง

มหาดไทย พ.ศ. 2529 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ พ.ศ. 2529 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2531เป็นต้น

แม้ว่านายมนตรี พงษ์พานิชเร่ิมเข้าสู่วงการเมืองครั้งแรกใน

นามพรรคเกษตรสังคมแต่ในการเลือกต้ังคร้ังต่อมาจนตลอดชีวิตของ 

นายมนตรีได้สังกัดอยู่กับพรรคกิจสังคมตลอดมาและถือเป็นนัก 

การเมืองที่เป็นศิษย์โปรดของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เมื่อ

หมอ่มราชวงศค์กึฤทธิ ์ปราโมทย ์วางมอืทางการเมอืง นายมนตร ีกเ็ขา้รบั

ตำาแหนง่หวัหนา้พรรคตอ่มา เปน็นกัการเมอืงทีม่ชีัน้เชงิในการตอ่รองสงู  

ดงันัน้ พรรคกจิสงัคม ซึง่แมจ้ะเปน็พรรคขนาดกลางคอ่นไปทางเลก็ แต่

ก็สามารถเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้แทบทุกครั้ง  ตัวอย่างที่ปรากฏอย่าง 

ชัดเจนก็คือ การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองอย่างฉับพลันสมัยรัฐบาล 

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งเพลี่ยงพล้ำาทางการเมืองจากความล้มเหลว

ในการดำาเนนินโยบายดา้นเศรษฐกจิและถกูพรรคฝา่ยคา้นเปดิอภปิราย

ไมไ่วว้างใจพรรคทีเ่คยร่วมรฐับาลอนัไดแ้ก ่พรรคชาตไิทย พรรคกจิสังคม 

พรรคเสรีธรรม พรรคเอกภาพ และบางส่วนจากพรรคประชากรไทย  
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(ซึ่งภายหลังได้รับขนานนามว่า “กลุ่มงูเห่า”) ได้หันไปสนับสนุนพรรค 

ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านให้จัดต้ังรัฐบาลและเสนอช่ือ  

นายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี

ในเส้นทางทางการเมือง เมื่อดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ  

นายมนตรีมักจะเสนอโครงการขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “เมกกะโปรเจ็ค” 

จนได้ฉายาว่า “จอมโปรเจ็ค” ตัวอย่างเช่นโครงการรถไฟยกระดับ 

โฮปเวลซึง่ริเริม่ในสมัยนายมนตร ีดำารงตำาแหนง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

คมนาคม ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่นายมนตรี ผลักดันออกมานั้นมักถูก

สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ในทำานองมีผลประโยชน์ทับซ้อนเสมอ

ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณซ่ึงนายมนตรีดำารง

ตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อมีการยึดอำานาจการ

ปกครองประเทศโดยคณะ รสช. และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

นักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำารวยผิดปกติ นายมนตรีก็ถูกสอบสวน 

ด้วย  ในที่สุดคณะกรรมการมีมติให้ยึดทรัพย์นายมนตรี ถึง 336.5 ล้าน

บาท (มนตรี พงษ์พานิช, 2553)  

ในสว่นของการหาเสยีงเลอืกตัง้นัน้ยคุสมยัของนายมนตรถีอืเปน็

ยุคของการเมืองทีมี่การใชย้ทุธวธิกีารหาเสยีง ทกุรปูแบบ ทัง้ในแบบทีถ่กู

ต้องตามกฎหมาย และในแบบที่เบี่ยงเบน รูปแบบที่ใช้หาเสียงมีทั้งการ

ใช้คัทเอาท์ขนาดใหญ่ ติดโปสเตอร์ แจกใบปลิว จัดตั้งระบบหัวคะแนน 

จัดเสียง ปราศรัยหาเสียง ใช้รถโฆษณาหาเสียง

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในช่วงปี พ.ศ.2533 -2535 ในขณะ

ทีผู่ว้จิยัปฏิบตัหินา้ทีเ่ปน็ปลดัอำาเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ไดม้โีอกาสพบปะพดูคยุกบักำานนัผูใ้หญบ่า้น ในเขตพืน้ทีอ่ำาเภอวงันอ้ย

และพบวา่กำานนัผูใ้หญบ่า้นสว่นใหญส่นบัสนนุนายมนตร ี เนือ่งจากได้
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รับการช่วยเหลือในแง่ของการจัดสรรโครงการ งบประมาณต่าง ๆ ลง

ในพื้นที่ของกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นหัวคะแนน  นอกจากนั้นยังให้การ

ช่วยเหลือในเชิงอุปถัมภ์แก่หัวคะแนนในลักษณะอื่น ๆ  เช่น การฝาก

ลูกหลานเข้าเรียน หรือ เข้าทำางาน

ในชว่งใกลก้ารเลอืกตัง้จะมกีารจดัเลีย้งทีบ่า้นกำานนั หรอื ผูใ้หญ่

บา้นโดยเชญิแขกผูม้เีกยีรต ิขา้ราชการระดบัสงู นกัธรุกจิ และประชาชน

เป็นจำานวนมากมาร่วมงานเลี้ยง เมื่องานดำาเนินไปสักระยะหนึ่งนาย

มนตร ีและคณะกจ็ะเดนิทางมาดว้ยรถตูพ้รอ้มทัง้คณะผูต้ดิตามจำานวน

มากมาร่วมในงาน  นายมนตรีจะขึ้นไปกล่าวปราศรัยถึงผลงานที่ได้จัด

ทำาให้กับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการที่จะดำาเนินการ 

ตอ่ไปดว้ยบคุลกิภาพทีเ่ปน็กนัเอง  แตก่แ็ฝงความมอีำานาจหรอือทิธพิล

อยู่ด้วย ผู้วิจัยยังเห็นภาพของนายมนตรี ที่เดินทางมาร่วมของส่วน

ราชการพร้อมด้วยผู้ติดตาม (มือปืน) เป็นจำานวนมากได้เป็นอย่างดี

และมีข้อมูลการข่มขู่และการยิงหัวคะแนนหลังการเลือกตั้ง (หรือก่อน

การเลือกตั้ง) อยู่มากพอสมควรในช่วงเวลาดังกล่าวหลังปี พ.ศ.  2540  

ชื่อของนายมนตรี เริ่มจางหายไปเน่ืองจากมีข่าวลือว่านายมนตรีป่วย

หนักช่วงพ.ศ. 2541-2543 นายมนตรีไม่ค่อยออกงานสังคมหรือเป็น

ข่าวทางการเมือง  จนกระทั่งเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดที่บ้านซอย

พรรณีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543

น�ยบุญพันธ์ แขวัฒนะ
นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2473   

ทีอ่ำาเภอบางมูลนาค  จงัหวดัพจิติร  บดิาชือ่นายสนิ  มารดาชือ่นางแดง  

จบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์ จากโรงเรียน
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วชริาวธุวทิยาลยั กรงุเทพมหานคร เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีด่ำารง 

ตำาแหน่งยาวนานที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ 10 สมัย 

(บุญพันธ์ แขวัฒนะ, 2553) 

นายบุญพันธ์มีความใกล้ชิดสนิทสนมและมีความสัมพันธ์เชิง

เครือญาติกับนายมนตรี พงษ์พานิช ทั้ง 2 คน เข้าสู่สนามการเมือง

ระดับชาติพร้อมกันและอยู่พรรคเดียวกันมาโดยตลอด จนนายมนตรี

เสียชีวิตไป จึงย้ายพรรคมาอยู่พรรคไทยรักไทย (ปัญญา น้ำาเพชร, 

2552) มปีระสบการณท์างการเมอืงในตำาแหนง่รฐัมนตรหีลายกระทรวง

เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (พ.ศ. 2535-พ.ศ.2536) รอง

นายกรฐัมนตรสีมยันายบรรหารศลิปอาชา  (พ.ศ. 2538-พ.ศ.2539) และ

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  (พ.ศ.2539) 

ในส่วนของยุทธวิธีในการหาเสียงเลือกตั้งนั้น  นายบุญพันธ์ถือ

เปน็บคุคลทีมี่การวางแผนทีจ่ดัเจนในสนามเลอืกตัง้คนหนึง่ซึง่มกีลยทุธ์

ทีช่าญฉลาดอยา่งยิง่ มีเครอืขา่วกวา้งขวางในหมูก่ำานนั ผูใ้หญบ่า้น และ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยรปูแบบของความสมัพนัธแ์บบอปุถมัภ์

และประสบการณ์ในการจัดระบบบริหารการเลือกตั้งมาอย่างยาวนาน  

ทำาให้เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์สูงมาก ยากที่นักการเมืองรุ่น

ใหม่จะเข้ามาแข่งขันได้ (ปัญญา น้ำาเพชร,2552)  

ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย

ใหย้บุพรรคไทยรักไทยและตดัสทิธทิางการเมอืง กรรมการบรหิารพรรค

ซึ่งนายบุญพันธ์เป็นหนึ่งในจำานวนนั้น เป็นเวลา 5 ปี  อันเนื่องมาจาก 

ข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการ 

กระทำาอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ แต่ด้วยฐานทางการเมือง

ในพื้นที่ที่ยังคงมีความเข้มแข็ง นายบุญพันธ์ สามารถส่งบุตรสาว 
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คือ นางสาวเกศสินี แขวัฒนะ ซ่ึงไม่เป็นที่ รู้ จักของชาวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา และได้รับ 

การเลือกตั้งในครั้งล่าสุด

น�ยเกื้อกูล ด่�นชัยวิจิตร
นายเกือ้กลู  ดา่นชยัวจิติรเกดิเมือ่วนัที ่20 มถินุายน พ.ศ. 2506 

ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา จบการศกึษาจากโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีน

และเตรียมอุดมศึกษาจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร,2553) ประกอบอาชีพนักธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม กรุงศรีริเวอร์ ซ่ึงเป็นโรงแรมขนาด

ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายศักด์ิ และ 

นางพชัร ี ดา่นชยัวจิติร อดตีสมาชกิสภาจงัหวดัหลายสมยัและฐานธรุกจิ

ใหญ่ของตระกูลคือ โรงเลื่อย และค้าไม้ในอำาเภอเสนา

ประสบการณ์ทางการเมืองก่อนดำารงตำาแหน่ง สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร เคยเป็นสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (ส.จ.) 2 สมัย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย  

เขต 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  ในนามพรรค

ไทยรักไทย เขต 1 เช่นเดียวกัน และครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 โดยย้ายพรรคไปสังกัดพรรคชาติไทยลงสมัครรับเลือกต้ัง

ในเขต 1 เช่นเดิม

เคยเปน็กรรมาธกิารสาธารณสขุ กรรมาธกิารตดิตามงบประมาณ

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม
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ตระกลูดา่นชยัวจิติร เปน็ตระกลูนกัธรุกจิชาวจนีเชือ้สายไหหลำา 

ที่มีการสะสมความมั่งคั่งทางธุรกิจมาค่อนข้างยาวนานของจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา นายศักด์ิ ด่านชัยวิจิตรบิดาของนายเกื้อกูล  

มีพี่ชายซึ่งมีพลังอำานาจทางธุรกิจอย่างมหาศาล คือ นายวรพจน์   

ดา่นชยัวโิรจน ์หรือ ทีช่าวพระนครศรอียธุยา เรยีกกนัตดิปากวา่ “โกตา” 

ซึง่สรา้งฐานะทางเศรษฐกจิจากโรงเลือ่ยในอำาเภอเสนาและในตวัจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยามาภายหลังได้ขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และ

เปน็เจา้ของศนูยก์ารคา้ อยธุยาปารค์ ซึง่เปน็ศนูยก์ารคา้ทีใ่หญท่ีสุ่ดของ

จังหวัด นอกจากนั้นนักธุรกิจรายใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มักมีเชื้อสายไหหลำา และมีบทบาทสำาคัญในหอการค้าจังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา ทำาให้มีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวางอย่างยิ่ง

กลา่วกนัวา่บารมแีละเครอืขา่ยของนายศกัดิ ์ดา่นชยัวจิติรผูเ้ปน็

บดิาและเครอืขา่ยของนายวรพจน ์ดา่นชยัวโิรจนผ์ูเ้ปน็ลงุตลอดจนกลุม่ 

สมาคมพ่อค้านักธุรกิจชาวไหหลำา สภาหอการค้าจังหวัด สโมสรไลออนส์  

ซึ่งเป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจ เป็นฐานเสียงที่สำาคัญ ดังนั้น การลง 

สู่สนามการเลือกตั้งของนายเกื้อกูล ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือ

ระดับชาติจึงไม่ใช่เรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรง ทั้ง ๆ ที่โดยลักษณะทั่วไป

แล้ว นายเกื้อกูล ไม่ใช่คนที่มีบุคลิกภาพเปิดกว้างหรือชอบออกงาน

สังคมมากนัก หากแต่ฐานคะแนน ที่แท้จริงคือ นายศักดิ์ ด่านชัยวิจิตร 

ผู้เป็นบิดานั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของธุรกิจโรงแรมชั้นนำาของจังหวัด

ตลอดจนบคุลกิภาพทีส่ภุาพ ออ่นนอ้มถอ่มตน ตลอดจนการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยชั้นนำาของประเทศทำาให้ นายเกื้อกูล สามารถมีเครือข่าย

เชื่อมโยงกับข้าราชการระดับสูงของจังหวัดได้เป็นอย่างดี ประกอบกับ
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ไม่ได้มีบุคลิกภาพของความเป็นนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลทำาให้ตระกูลนี้

เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เม่ือวันที่   

6 มกราคม พ.ศ. 2544 ในนามพรรคไทยรกัไทย  ซึง่กำาลงัมกีระแสมาแรง

ในทางการเมอืงในขณะนัน้ จงึไมเ่กนิความคาดหมายทีน่ายเกือ้กลูจะได้

รับการเลือกตั้งและในครั้งต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2548 ก็เช่นเดียวกัน

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นช่วงที่

กระแสความนิยมใน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตกต่ำาลงประกอบกับมีการ

ยบุพรรคไทยรกัไทย ทำาใหน้ายเกือ้กลูหนัไปสงักดัพรรคชาตไิทยพฒันา 

โดยให้เหตุผลว่า

“เพราะเป็นพรรคที่เข้าใจปัญหาจากข้อเท็จจริง และไม่เป็น

เงื่อนไขของแต่ละปัญหาเราเห็นความแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีปัญหาด้วยกัน

แตผ่มเชือ่วา่พรรคชาตไิทยพฒันามคีวามคดิทีไ่มส่รา้งปญัหายงัเหน็ภาพ

ความจรงิวา่ควรเปน็อยา่งไร และนโยบายกเ็ปน็จรงิจบัตอ้งได ้และความ

เป็นจริงก็จะเกิดขึ้นในอนาคต” (มติชน 9 กันยายน 2552)

ในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยที่ 3 ในสังกัดพรรค

ชาติไทยพฒันา นายเกือ้กลู ไดร้บัตำาแหนง่รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง

คมนาคม แต่อย่างไรก็ตาม ผลการสำารวจของสำานักวิจัย เอแบคโพลส์ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั เม่ือวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึง่จดัอนัดบั 

10 รัฐมนตรีในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ผ่านไป 5 เดือน  มีใคร

บ้างที่คนไม่รู้จักเลยแม้แต่น้อย นายเกื้อกูลคว้าอันดับ 1 ของรัฐมนตรี

ที่ประชาชนไม่รู้จักมากที่สุดด้วยคะแนนร้อยละ 47 จนได้รับฉายาว่า 

“รัฐมนตรีโลกลืม” หรือฉายาที่พรรคเพื่อไทยตั้งว่า “รัฐมนตรีอยากอยู่
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เงยีบ ๆ  คนเดยีว”  นายเกือ้กลูชีแ้จงเรือ่งนีว้า่ งานทีร่บัผดิชอบเกีย่วขอ้ง

กบักิจการทางน้ำาทัง้หมด  โดยจะดแูลกรมการขนสง่ทางน้ำาและพานชินา

ว ี การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย  และบรษิทัไทยเดนิเรอืทะเล ซึง่โครงการ

ต่าง ๆ  ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวามากนัก  (โพสต์ ทูเดย์ 18 มิถุนายน พ.ศ. 

2552) ต่อมาได้ลาออกจากตำาแหน่ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553หลัง

จากทีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา่ขาดคณุสมบตัสิมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

เนื่องจากถือหุ้นในกิจการต้องห้ามตามมาตรา265 ต่อมาลงสมัครรับ

เลือกตั้งใหม่และได้รับเลือกอีกครั้ง การสร้างคะแนนนิยมทางการเมือง

ใช้ระบบการให้ความช่วยเหลือประชาชน การออกไปพบปะประชาชน  

การใช้เครือข่ายของบิดา ญาติ และกลุ่มสมาคมหอการค้าของนักธุรกิจ

เชื้อสายไหหลำา การไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน 

งานศพ ในชว่งการรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้ใชร้ะบบการจดัตัง้หวัคะแนน

และการใช้รถหาเสียง ประชาสัมพันธ์ ในส่วนของกลุ่มนักธุรกิจใน

ลักษณะองค์กรที่สำาคัญ เช่น สภาหอการค้าจังหวัด สโมสรโรตารีกรุง

ศรีอยุธยา และสโมสรโรตารีสุริโยไท ฐานเสียงหลักอยู่ในเขตอำาเภอ

พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน เสนาและนครหลวง

น�ยวิทย� บุรณศิริ
นายวทิยา  บรุณศริ ิเปน็ชาวบางปะอนิโดยกำาเนดิ  เกดิเมือ่วนัที ่

16 มกราคม พ.ศ. 2503 ที่อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปน็บตุรนายวฑิรู และนางถาวร บรุณศริคิรอบครวัประกอบธรุกจิคา้ขาย  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัพระนครศรีอยุธยา 

ปรญิญาโทศลิปศาสตรม์หาบณัฑิต (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

(วทิยา บรุณศริ,ิ 2553) ประสบการณท์างการเมอืงเคยดำารงตำาแหนง่ทัง้
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ระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาต ิเชน่ สมาชกิสภาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

17 ป ีประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพระนครศรอียธุยา นายก

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายวทิยาเริม่ตน้เขา้สูก่ารเมอืงระดบัชาต ิ โดยไดร้บัการเลอืกตัง้

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 

ในนามพรรคไทยรักไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  

ในนามพรรคไทยรกัไทยเชน่เดยีวกนั  ตอ่มาเมือ่พรรคไทยรกัไทยถกูยบุ

ในปี พ.ศ. 2550  จึงย้ายไปพรรคพลังประชาชน  และได้รับการเลือกตั้ง

เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสมยัที ่3  ในนามพรรคพลงัประชาชนเมือ่

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ต่อมาได้มีการยุบพรรคพลังประชาชนจึง

ได้ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย เคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญเช่น เลขานุการ

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม ทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวง

อตุสาหกรรมเปน็ตน้และไดด้ำารงตำาแหนง่วปิรฐับาลในสมยัรฐับาลนาย

สมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ด้วยบุคลิกภาพของความเป็นคนกันเองและช่างโอภาปราศรัย 

นายวิทยา สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่เป็นฐานคะแนนการ

เลือกตั้งได้เป็นอย่างดี  ทุก ๆ เช้าที่บ้านพักของนายวิทยา จะมีการตั้ง

สภากาแฟ  ซึง่จะมนีกัการเมอืงทอ้งถิน่ เชน่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร 

ส่วนจังหวัด (สจ.) นายกเทศมนตรี ข้าราชการและแกนนำาชุมชน 

ท้องถิ่น แวะเวียนมาสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากันแทบทุกวัน  

หากมงีานสงัคมหรอืไดร้บัเชญิไปเปน็เกยีรต ิ นายวทิยากจ็ะไปรว่มงาน

เกือบทุกครั้ง หากไปไม่ได้ก็จะมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่ม 

ทีมงานไปแทนและแจ้งกับเจ้าของงานหรือประชาชนว่านายวิทยามี

ภารกิจสำาคัญ ไม่สามารถมาร่วมงานได้ ฝากความคิดถึงและส่งตัวแทน
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มารว่มงาน  หากไมมี่งานในพืน้ทีก่จ็ะเดนิทางไปปฏบิตัภิารกจิทีท่ีท่ำาการ

พรรค  นายวทิยามเีครอืขา่ยกบันกัการเมอืงทอ้งถิน่ในเขตพืน้ทีเ่ลอืกตัง้ 

เช่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน  

กลุ่มแม่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล ผู้บริหารท้องถิ่น  

อันได้แก่ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

นายวิทยามีเครือข่ายในระบบอุปถัมภ์กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว

ในลักษณะช่วยเป็นตัวกลางในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ 

จดัสรรงบประมาณมาใหท้อ้งถิน่โดยอาศยัความเปน็ผูแ้ทนราษฎร และ

ความกวา้งขวางในบรรดาขา้ราชการและหนว่ยงานตา่ง ๆ  นอกจากนัน้ 

นายวิทยา ยังมีเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มของนักการเมือง 

ท้องถิ่นในเขตอำาเภอต่าง ๆ ที่เป็นเขตเลือกตั้ง  เช่น อำาเภอวังน้อย ซึ่ง

เปน็ฐานสำาคญัของนายสมทรง พนัธเ์จรญิวรกลุ ทำาใหส้ามารถชว่ยเหลอื

กันในเรื่องของการสร้างฐานเสียงในการเลือกต้ัง ดังจะเห็นได้จากการ

เลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทัง้ 3 ครัง้ทีผ่า่นมาในสว่นของพืน้ทีเ่ขต 

2 (อำาเภอวงันอ้ย อำาเภอบางปะอนิ อำาเภอบางไทร อำาเภอลาดบวัหลวง 

อำาเภออทุยั และอำาเภอภาช)ี  ซึง่เปน็การครองเสยีงรว่มกนัระหวา่งนาย

วิทยา กับ บุตรชายและบุตรสาวของนางสมทรงพันธ์เจริญวรกุล (นาย

สุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และนางสาวสุวิมล พันธ์เจริญวรกุลซึ่ง

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 

2544 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548)

นายวิทยานับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีบทบาททางการ

เมืองเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในระดับชาติคนหนึ่งจากการทำาหน้าที่

เป็นวิปรัฐบาลสมัยนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
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และแม้เมื่อพรรคเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้าน นายวิทยา ก็ยังมีบทบาทใน

ฐานะวิปฝ่ายค้านในการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อ

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 นายวิทยาเป็นคนที่ให้การสนับสนุน

ทีส่ำาคญัคนหนึง่นอกจากนัน้ยงัมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพ.ต.ท.ทกัษณิ 

ชินวัตรโดยได้ร่วมเดินทางไปพบปะกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในต่าง

ประเทศหลายครั้ง 

นายวิทยาได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตรเม่ือวันที่  

9 สิงหาคม 2554

น�ยพ้อง ชีว�นันท์
นายพ้อง ชีวานันท์ เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2490  

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขา Engineering 

Management จากมหาวิทยาลัยมิสซูร่ีสหรัฐอเมริกา และวิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ

ร่วมเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว (พ้อง ชีวานันท์,2550), http://

mp.paliament.go.th)

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกเมื่อวันที่ 6 มกราคม  

พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทย เขต 2 ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทย เขต 2  ครั้งที่สามเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชน เขต 1 เมื่อพรรคพลังประชาชนถูกยุบ

จึงยา้ยมาพรรคเพือ่ไทย  นายพอ้ง  ชวีานนัท ์ เข้าสูว่งการเมอืงโดยการ

สนับสนุนของนายมนตรี  พงษ์พานิช ในฐานะทีมงานและที่ปรึกษาใน
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โครงการต่าง ๆ จนกระทั่งนายมนตรี  พงษ์พานิช ได้รับฉายาว่า “จอม

โปรแจ็คต์”

นายพ้อง ชีวานันท์ เคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญทางการเมืองที

สำาคัญเช่น กรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา

กระทรวงคมนาคม ทีป่รกึษากระทรวงพาณชิย ์และรองเลขาธกิารนายก

รัฐมนตรี

มีข้อสังเกตว่า นายพ้อง ชีวานันท์  มักจะได้รับตำาแหน่งเป็น 

คณะกรรมการของหน่วยงานราชการที่สำาคัญ ๆ ในช่วงที่นายมนตรี 

พงษ์พานิช มีตำาแหน่งสำาคัญ และมีโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจาก

นายมนตรี พงษ์พานิชมีความสัมพันธ์ในเชิงเครือข่ายกับนายบุญพันธ์  

แขวัฒนะทำาให้นายพ้อง ชีวานันท์ มีความสัมพันธ์ในเชิงเครือข่ายกับ

นายบุญพันธ์  แขวัฒนะอีกด้วย

ฐานคะแนนเสียงที่สำาคัญของนายพ้อง ชีวานันท์อยู่ในเขต

อำาเภอท่าเรือ บางบาล บางปะหัน มหาราช บ้านแพรก ส่วนหนึ่งเป็น

ฐานคะแนนที่สืบทอดมาในสมัยของนายมนตรี  พงษ์พานิช

น�ยสุรเชษฐ์ ชัยโกศล
นายสุรเชษฐ์  ชัยโกศล  เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2501 

เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกำาเนิด จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี  

ประกอบอาชีพธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ชื่อ อู่ไพศาลยนต์ อยู่ในอำาเภอ

พระนครศรีอยุธยา(สุรเชษฐ์ ชัยโกศล, 2553) http://www.ptp.or.th)  

เข้าสู่การเมืองโดยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) หลายสมัย  เคยดำารง
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ตำาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 

พ.ศ. 2543  ก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้ง และได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในนามพรรคพลัง

ประชาชน เขต 1

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพโผงผางตรงไป 

ตรงมา ดังนั้นเมื่อได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้มีความขัดแย้งกับนายรณฤทธิชัย คานเขต  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสุรเชษฐ์ ได้ชูนิ้วกลาง ซึ่งหมายถึงการให้

ของลับ ทำาให้สื่อมวลชนนำาเอาภาพข่าวนี้ไปเผยแพร่ และมีเรื่องตำาหนิ

การกระทำาของนายสุรเชษฐ์ อย่างกว้างขวาง เช่น ในการจัดเสวนา 

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมประชาธปิไตยในสงัคมไทยซึง่จดัโดยกระทรวง

วัฒนธรรม นายธีระสลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้

กล่าววา่ “กรณกีารอภปิรายไมไ่วว้างใจรฐับาลทีผ่า่นมาปรากฎภาพทีไ่ม่

เหมาะสมและภาพนัน้ไดถ้กูถา่ยทอดออกสูส่าธารณชนทัว่ประเทศ  เดก็

ก็ดู ผู้ใหญ่ก็ดู  ดังนั้นจึงอยากให้นักการเมืองเป็นแบบอย่างที่ดี  เพราะ

การประชุมย่อมมีกฎ กติกา มีระเบียบข้อบังคับ ภาพที่ออกมาคือเป็น

บทเรยีนทีเ่หน็ไดช้ดัแกน่กัการเมอืงทีแ่สดงออกในพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะ

สมในสภา หากนักการเมืองได้ปฏิบัติตามกฎกติกา เคารพในข้อบังคับ

ปัญหาก็จะไม่เกิด” (กรุงเทพธุกิจ,20 มีนาคม 2552)

การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังใช้ระบบการจัดต้ังหัวคะแนน และ

รถหาเสยีงและเปน็ผูห้นึง่ทีป่ระกาศตวัเปน็ฝา่ยคนเสือ้แดงอยา่งชดัเจน

โดยการขึน้ปา้ยประกาศสนบัสนนุและใชอู้ไ่พศาลยนตข์องตนเปน็ศนูย์

ประสานงานระดมประชาชนเข้าร่วมชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครใน

ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553
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น�งส�วสุวิมล พันธ์เจริญวรกุล
นางสาวสุวิมล  พันธ์เจริญวรกุลเกิดเมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2510 เป็นบุตรีของนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นหลานสาวของนาย 

นเิวศน ์ พนัธเ์จรญิวรกลุ อดตีสมาชกิวฒุสิภาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการบริหารงานบุคคล จาก

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติและปรญิญาโทศลิปศาสตรม์หาบณัฑติสาขา

รฐัศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัรามคำาแหงกอ่นไดร้บัเลอืกตัง้ประกอบอาชีพ

ส่วนตัวและทำาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สมรสกับนายแพทย์ประยุทธ์  

อัครชัยรัตน์ (สุวิมล พันธ์เจริญวรกุล, 2553, http://khonthai.com) 

ตระกูลพันธ์เจริญวรกุล ถือว่าเป็นตระกูลนักการเมืองที่มีช่ือเสียงของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีเครือข่ายกว้างขวาง เริ่มจากนาง 

สมทรง  พนัธเ์จรญิวรกลุ (มารดา) ซึง่ดำารงตำาแหนง่นายกองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดั (สมัยที ่2)  นายนเิวศน ์ พนัธเ์จรญิวรกลุ อดตีสมาชิกวฒุสิภา 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา นางสวุมิล พนัธเ์จรญิวรกลุ สมาชกิสภาผูแ้ทน 

ราษฎร  นางสมศร ี ตนัวรารกัษ ์นอ้งสาวนางสวุมิล  เปน็นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำาบลลำาตาเสา  อำาเภอวังน้อย  นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอดิศักด์ิ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเลขานุการนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีและมี

เครอืขา่ยความสมัพนัธท์ีแ่นน่แฟน้ทัง้กบันายเกือ้กลู  ดา่นชยัวจิติรและ

นายวิทยา บุรณศิริรวมทั้งเป็นคนจีนที่มีเครือข่ายกว้างขวางในหมู่นัก 

ธุรกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังน้ันด้วยการอาศัยบารมีของ 
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นางสมทรงทำาให้บุตรชายและบุตรสาวทุกคนสามารถเข้าสู่วงการเมือง

ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้ไม่ยากนัก

นางสาวสุวิมล พันธ์เจริญวรกุลได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ในนามพรรค

ไทยรักไทยครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  ในนาม

พรรคไทยรักไทย  แต่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ. 

2550  ไม่ลงสมัครรับเลือกต้ัง แต่ให้นายสุรศักด์ิ พันธ์เจริญวรกุล 

นอ้งชายลงสมัครแทนการหาเสยีงใชร้ะบบหวัคะแนน และกลุม่เครอืขา่ย 

พลังมวลชนต่าง ๆ ซึ่งเกือบทั้งหมดคือฐานเสียงของนางสมทรง 

พันธ์เจริญวรกุล นอกจากนั้นก็ใส่รูปแบบป้ายคัดเอาท์ โปสเตอร์ และ

รถโฆษณาหาเสียงและเดินสายเยี่ยมเยียนประชาชนตามเขตเลือกตั้ง

น�ยสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 

2519 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นน้องชาย 

ของนางสาวสุวิมล พันธ์เจริญวรกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรีและ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการมหาวิทยาลัยรังสิต

ก่อนได้รับเลือกตั้งประกอบอาชีพส่วนตัว (สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล, 

2553, http://www.paliament.go.th) ประสบการณ์ทางการเมืองเคย

ดำารงตำาแหน่ง สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้วา่ตระกลูพนัธเ์จรญิวรกลุเปน็ตระกลูนกัการ
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เมืองที่สำาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางสมทรง พันธ์- 

เจรญิวรกลุนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัซึง่เปน็มารดาเปน็แกนหลกั

สำาคัญ ดังนั้นฐานคะแนนเสียง จึงเป็นฐานเดียวกัน และมีรากฐานที่

ค่อนข้างมีความมั่นคงสูง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น

องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีงบประมาณมากมีเขตพื้นที่ความรับผิด

ชอบกว้างขวางครอบคลุมทั้งจังหวัด จึงเป็นการง่ายที่จะสามารถ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ทุกเขตเลือกตั้งของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักการเมืองถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจากการเลือกตั้งครั้งที่ 1  เมื่อ พ.ศ. 2476 - ปัจจุบัน 

(พ.ศ. 2550) สามารถอภิปรายผล และข้อค้นพบ ในประเด็นต่างๆ 

เกี่ยวกับ

ลักษณะทั่วไปของนักก�รเมืองถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธย�และส�เหตุที่ได้รับก�รเลือกตั้ง

ลักษณะทั่วไปของนักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหตุผลที่ได้รับการเลือกตั้ง

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเหตุผลที่นัก 

การเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการเลือกตั้งนั้นอาจแบ่ง

ออกเป็น 3 ช่วง ระยะเวลา คือ

1. ช่วงระยะเริ่มแรก    (พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2500)

2. ช่วงระยะที่สอง     (พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2518)

3. ช่วงระยะที่สาม     (พ.ศ. 2519 - ปัจจุบัน)
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ช่วงระยะเริ่มแรก

ช่วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2500 สภาพสังคม

และเศรษฐกจิของจงัหวดัพระนครศรอียธุยายงัไมม่คีวามเจรญิทางวตัถ ุ

ความหลากหลายของอาชีพ ระดับการศึกษาของประชาชน ตลอดจน

ลักษณะทางวัฒนธรรมของประชาชนยังคงอยู่ในระบบวัฒนธรรมแบบ

ชนบทยังให้ความสำาคัญกับบุคคลที่มีความรู้และตำาแหน่งสูง ความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นความสัมพันธ์ด้านจิตใจความรู้สึก บุญคุณ 

เครือญาติ ความเป็นพวกพ้อง และระบบอุปถัมภ์

ดงันัน้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของจังหวดัพระนครศรอียธุยาใน

ช่วงเวลาดังกล่าวจึงมักจะเป็นข้าราชการที่มีความรู้มีการศึกษาสูงกว่า

ประชาชนทั่วไป (เช่น ทนายความ, ครู) รวมทั้งมีตำาแหน่งหน้าที่เป็น

ข้าราชการระดับสูง เนื่องจากในช่วงเวลาน้ันบทบาทและการยอมรับ

ในสถาบันระบบราชการในสังคมไทยมีอยู่สูงมาก  ประชาชนส่วนใหญ่

มีความรู้สึกว่าข้าราชการคือ “เจ้านาย” เป็นผู้มีอำานาจให้คุณให้โทษ

กับประชาชนได้ ดังนั้นโดยพื้นฐานก็จะมีความเกรงกลัวข้าราชการโดย

เฉพาะข้าราชการที่อยู่ในฝ่ายปกครอง  ตำารวจ อัยการ หรือผู้พิพากษา  

แต่หากขา้ราชการมหีลกัการดา้นจติวทิยามวลชนทีด่สีามารถเขา้กบัผูน้ำา

ท้องถิ่นหรือ ประชาชนทั่วไปได้ดี ประชาชนก็จะย่ิงให้ความรัก และ

เคารพยิ่งขึ้น  

จากพื้นฐานทางสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่  

ปี พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นสังคมเกษตรนั้น สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรส่วนใหญ่ก็คือบุคคลที่เคยรับราชการในพื้นที่ของจังหวัด และ

มีตำาแหน่งสูงพอสมควร เมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรก็ดูน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความรู้ ความสามารถ  
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รวมทั้ง ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเชื่อว่า ผู้ที่เคยเป็นข้าราชการมาก่อนจะ

สามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่าย ทำาประโยชน์ให้แก่ 

ท้องถิ่นที่เลือกเข้าไปได้มากกว่าบุคคลที่มิใช่ข้าราชการ บุคคลเหล่านี้ 

เมื่อเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ใบปลิวหรือโปสเตอร์หาเสียง จะแต่ง 

เครื่องแบบข้าราชการเต็มยศ หากเป็นทนายความก็จะใส่ชุดครุย 

ว่าความ  ก็จะได้รับการเชื่อถือในความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะส่งผล

ให้ผู้สมัครผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งมากกว่าผู้สมัครรายอื่น ๆ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วง

แรก  ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นดังกรณีต่อไปนี้ 

เชน่ นายละเมยีด  หงสป์ระภาส  (พ.ศ. 2476) เปน็คหบด ีนายประเสรฐิ  

ธารสีวสัดิ ์ (พ.ศ. 2480)  เปน็ขา้ราชการคร ูนายเยือ้น พานชิวทิย ์ (พ.ศ. 

2480) เป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง (นายอำาเภอ) หลวงประสิทธิ์นร-

กรรม (พ.ศ. 2481) เป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง (นายอำาเภอ) นายฟื้น  

สุพรรณสาร (พ.ศ. 2481) เป็นทนายความ นายวิโรจน์  กมลพันธ์ (พ.ศ. 

2489) เปน็ขา้ราชการคร ูพล.ร.ต. ถวลัย ์ ธำารงนาวาสวสัดิ ์ (พ.ศ. 2489) 

เป็นข้าราชการทหาร นายปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2489) เป็นข้าราชการ

ตุลาการ นักการเมืองระดับสูง  ม.จ. นิตยากร  วรวรรณ คหบดีเป็นเจ้า

นายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง  พ.ต. หลวงจบกระบวนยุทธ (พ.ศ. 2495) เป็น

ข้าราชการทหาร นายประเสริฐ บุญสม (พ.ศ. 2500) เป็นข้าราชการ

ครูศึกษานิเทศก์ นายสมศักดิ์ ชมจันทร์ (พ.ศ. 2500) เป็นคหบดีและ 

เคยเป็นนายกเทศมนตรี นายนิคม สุขพัฒน์ธี (พ.ศ. 2500) เป็น

ข้าราชการฝ่ายปกครอง (นายอำาเภอ) เป็นต้น 

ดงันัน้จงึอาจสรปุไดว้า่ในชว่งเวลาดงักลา่ว  สถานภาพทางสงัคม

และการศึกษา  เป็นตัวแปรสำาคัญ ในการนำาไปสู่การได้รับเลือกตั้งเป็น
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนั้นการเข้าถึงพื้นที่ ก็นับเป็นตัวแปร

ทีส่ำาคัญทีจ่ะนำาไปสูก่ารไดร้บัการเลอืกตัง้  กรณเีหน็ไดว้า่นอกเหนอืจาก 

ขา้ราชการระดบัสงู (นายปรดี ี พนมยงคแ์ละ พล.ร.ต. หลวงธำารงนาวา-

สวสัดิ)์ แลว้ คนอ่ืน ๆ  นอกจากนัน้เปน็ขา้ราชการทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีท่ี่

โดยลกัษณะงานจะตอ้งพบปะกบัประชาชน  ซึง่เมือ่พจิารณาจากอาชพี

แล้วจะเหน็ไดว้า่ขา้ราชการฝา่ยปกครองและครจูะประสบความสำาเรจ็ใน

การเลือกตั้งมากกว่าอาชีพอื่น 

จากจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพระนคร 

ศรอียธุยาในชว่งป ีพ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2500  จำานวน 13 คนเมือ่วเิคราะห์

เฉพาะในสว่นทีเ่ปน็ขา้ราชการแลว้พบวา่อาชพีทีไ่ดร้บัเลอืกมากทีส่ดุคอื 

ข้าราชการฝ่ายปกครองและข้าราชการครู และข้าราชการฝ่ายปกครอง

จำานวนเท่ากัน คือ ข้าราชการ ครู 3 คน (นายประเสริฐ ธารีสวัสดิ์  

นายวิโรจน์  กมลพันธ์ และนายประเสริฐ  บุญสม)และข้าราชการฝ่าย 

ปกครอง จำานวน  3  คน  (นายเยื้อน  พานิชวิทย์  หลวงประสิทธิ์นร-

กรรมและนายนคิม สขุพฒันธ์)ี เหตผุลทีอ่าชพีดงักลา่วมคีวามไดเ้ปรยีบ

ข้าราชการอื่น ก็คือการมีเครือข่ายกว้างขวางทั้งในอาชีพเดียวกัน และ

ในระดับประชาชน กล่าวคือ ข้าราชการครู เป็นข้าราชการกลุ่มใหญ่

และมีจำานวนมากที่สุดในบรรดาข้าราชการทุกประเภท  นอกจากนั้น 

ครูยังมีบทบาทในการชี้นำาความคิดของประชาชนในชนบทได้ในฐานะ

ผู้สอนบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา  ครูบางท่านสอนมานานหลายปี

มีลูกศิษย์เป็นจำานวนมากเป็นที่นับหน้าถือตา  อีกทั้งประชาชนเห็นว่า

เป็นผู้มีความรู้ มีการศึกษา มีความน่าเชื่อถือ  จึงให้ความสำาคัญกับครู

ค่อนข้างมาก

ส่วนอาชีพนักปกครองพบว่า บทบาทของข้าราชการฝ่าย
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ปกครองในช่วงปี พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2500 มีบทบาทในท้องถิ่นสูงมาก 

ข้าราชการฝ่ายปกครองมีอำานาจตามกฎหมายหลายฉบับและเป็นผู้

ควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการอื่น ๆ ในภูมิภาคเกือบทั้งหมด รวม

ถึง ครู แต่บทบาทที่สำาคัญในระดับพื้นที่ คือ การควบคุมกำานันและ

ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำาชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด

ประกอบกับกำานัน ผู้ใหญ่บ้านในยุคดังกล่าวมักมีบุคลิกภาพเป็นผู้นำา

ตามธรรมชาตขิองทอ้งถิน่ซึง่ประชาชนใหค้วามเคารพนบัถอืและยำาเกรง

ในเวลาเดยีวกนั  นายอำาเภอหรอืฝา่ยปกครองทีเ่ปน็ทีร่กัใครข่องกำานนั 

ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งในเชิงของบุคลิกภาพที่เป็นกันเอง  ไม่ถือตัว  หรือความ

เปน็คนจรงิจงั เดด็ขาดหรอืการเปน็ผูอ้ปุถมัภท์ีด่ชีอบใหค้วามชว่ยเหลอื

ยอ่มเปน็ทีย่อมรบัของกำานนั ผูใ้หญบ่า้นและประชาชนอยา่งกวา้งขวาง 

จึงมีความได้เปรียบในการลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างมาก

นอกเหนือจาก ครูและข้าราชการฝ่ายปกครองแล้วทนายความ

เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนให้ความเชื่อถือในการเลือกเป็นผู้แทน

ราษฎร เนื่องจากอาชีพดังกล่าวให้ความรู้สึกว่า เป็นผู้รู้กฎหมายและ

รักความเป็นธรรมสามารถเป็นปากเสียงของประชาชนได้

นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลิกภาพส่วนตัวก็มีผล

ต่อความนิยมของประชาชนในการได้รับการเลือกตั้งในยุคแรกด้วย 

เชน่กนั  บคุลกิภาพทีป่ระชาชนนยิมสว่นใหญจ่ะแบง่ออกเปน็ 2 ลกัษณะ  

คือความเป็นผู้มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง ไม่ถือตัว เป็นคนมีชีวิตแบบ

ง่าย ๆ กับบุคลิกแบบเด็ดเด่ียว เข้มแข็ง รักความยุติธรรม พูดจริง 

ทำาจริง  และชอบช่วยเหลือผู้คน  ตลอดจนเป็นคนมีโวหารดี  ซึ่งได้รับ

ขอ้มลูวา่นกัการเมอืงยคุแรกของจงัหวดัพระนครศรอียธุยาสว่นใหญจ่ะ

มีบุคลิกภาพ ผสมผสานกันทั้ง 2 แบบ ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง 
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“พึง่ได”้  เมือ่ประชาชนมาขอความชว่ยเหลอืเรือ่งสว่นตวั  เชน่ การฝาก

ลกูเขา้โรงเรียน การโยกยา้ยตำาแหนง่ การเลือ่นตำาแหนง่  การเขา้ทำางาน  

นักการเมืองที่มีบุคลิกชอบช่วยเหลือคนในลักษณะดังกล่าวที่เป็นที่ 

กล่าวขวัญกันมาก  คือ  นายประเสริฐ  บุญสม  ซึ่งส่งผลให้ได้รับเลือก

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง 5 สมัย  

ติดต่อกัน รวมระยะเวลาที่เป็นระยะเวลาถึง 26 ปี นับเป็นสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรที่มีบารมีมากท่านหนึ่ง โดยเฉพาะในวงการศึกษา  

นอกจากนัน้ยงัผลกัดนัใหม้กีารสรา้งโรงเรยีนมธัยมข้ึนในเกอืบทกุอำาเภอ

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทคนิคในการหาเสียง เป็นตัวแปรสำาคัญในการได้รับเลือกตั้ง

ของนักการเมืองทุกยุคทุกสมัย แต่ในช่วงแรกนั้น เทคนิคการหาเสียง

เป็นแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมาและค่อนข้างบริสุทธิ์ยุติธรรม การมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนในการเลือกต้ัง ตลอดจนการใช้อำานาจอิทธิพลมี

น้อย

การสร้างเครือข่ายในการหาเสียง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้สมัครกับหัวคะแนนในพื้นที่  ช่วยเหลือ

กันด้วยความนิยม รักใคร่ชอบพอกันเป็นส่วนตัว การเลี้ยงหัวคะแนน 

หรือประชาชนมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติในฐานผู้คุ้น

เคยกัน การปราศรัยก็เป็นเทคนิคที่นักการเมืองทุกคนต้องใช้ ส่วนมาก

จะเป็นการรวมประชาชนในที่สาธารณะของหมู่บ้าน เช่น ตามศาลา

วัด  บ้านกำานัน  หรือผู้ใหญ่บ้านหรือการใช้มหรสพ เช่น การแสดงลิเก 

หรอืหนงักลางแปลง  การแจกใบปลวิหรอืเอกสารแนะนำาตวัผูส้มคัรแผน่ 

เล็ก ๆ แจกในรูป ส.ค.ส.แจกผ้ายันต์ (เช่นหลวงจบกระบวนยุทธ์) 

นอกจากนัน้นยิมใชก้ารเดนิเคาะประตบูา้นเพือ่ขอคะแนนเสยีงหรอืลอ่ง
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เรือไปตามแม่น้ำาลำาคลองแล้วใช้โทรโข่งหาเสียง การสร้างโรงเรียนหรือ 

สิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น ศาลาการเปรียญ โบสถ์ โรงเรียน ศาลาที่พัก 

เปน็ตน้ โดยสรุปตวัแปรสำาคญัทีน่ำาไปสูก่ารไดร้บัการเลอืกตัง้ของสมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร ในช่วงปี พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2500 มีดังนี้ คือ   

1. สถานภาพทางสังคมและการศึกษา ซึ่งข้าราชการจะได้รับ

ความนิยมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ทนายความ

2. การเข้าถึงพื้นที่ พบว่าข้าราชการครูและฝ่ายปกครองได้รับ

ความนิยมมากที่สุด

3. บุคลิกภาพส่วนตัว บุคลิกภาพส่วนตัวที่ได้รับการยอมรับ

สูงสุด คือ ความมีอัธยาศัย พูดจริงทำาจริงและการให้ความช่วยเหลือ

ในเชิงอุปถัมภ์

4. รปูแบบในการหาเสยีง  ซึง่ประกอบดว้ย การใชค้วามสมัพนัธ์

ส่วนตัวกับผู้นำาชุมชน การพบปะประชาชน การปราศรัย และการ

สร้าง หรือบริจาคเงินในการสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ การแจกสิ่งของ 

หรือของใช้ที่จำาเป็น การเดินพบปะพูดคุย เคาะประตูบ้าน ซึ่งเป็น

รูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละคนตามแต่จะสร้างรูปแบบให้เป็นที่สนใจ  

ไม่ค่อยปรากฎว่ามีการจ่ายเงินซ้ือเสียงเพื่อแลกกับการลงคะแนน  

แต่จะเป็นลักษณะให้เงินไปซื้อสุราเลี้ยงกันก็จะเรียกกันว่า “เหล้าผู้

แทน” หรือ “ผู้แทนเลี้ยง” หากให้เงินก็จะเป็นการบริจาคเพื่อการสร้าง

สาธารณประโยชน์ 

5. ระบบอุปภัมภ์และการสร้างเครือข่ายในการหาเสียง อาศัย

เพื่อนฝูงญาติพี่น้อง คนสนิทสนมคุ้นเคย หรือรักใคร่นับถือกันเป็น 

ส่วนตัวอาจเป็นลูกน้องเก่า เพื่อนร่วมอาชีพ ช่วยเป็นหัวคะแนนให้   

การให้เงินก็เป็นเรื่องของค่าอาหาร  ค่าจัดการและมีสินน้ำาใจบ้างแต่ 
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ไม่ชัดเจน และมีลักษณะเป็นการจ้าง 

แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าในช่วงปีพ.ศ. 2500 ซึ่งเริ่มมีการ

ประกาศใชก้ฎหมาย  พรรคการเมอืงเปน็ครัง้แรกในสมยัรฐับาลจอมพล

แปลก พิบูลสงครามรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งพรรคเสรีมนังคศิลาซ่ึงมี

ขอ้มลูวา่มีการใชอ้ำานาจของระบบราชการแทรกแซง  การสมคัรรบัเลอืก

ตั้งโดยการสั่งการให้ส่วนราชการแจ้งข้าราชการในสังกัดรวมถึงกำานัน

และผู้ใหญ่บ้านให้สนับสนุนผู้สมัครที่สังกัดพรรครัฐบาลคือ พรรคเสรี

มนังคศิลา  คำาบอกเล่าดังกล่าวนี้อาจมีความสอดคล้องกับ  “การเลือก

ตัง้สกปรก”ในเขตจงัหวดัพระนครทีม่กีารโกงการเลอืกตัง้อยา่งกวา้งขวาง

จนนำาไปสู่การประท้วงของประชาชน

การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ผลปรากฏว่า 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้ง 3 ใน 4 คน (พ.ต. หลวงจบ

กระบวนยุทธ นายประเสริฐ  บุญสมและนายสมศกัด์   ชมจันทร์) สังกัด

พรรคเสรีมนังคศิลาซึ่งมีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 

ขณะนั้นเป็นหัวหน้าพรรค คงมีเพียง นายนิคม สุขพัฒน์ธี เพียงคน 

เดียวที่สังกัดพรรคสหภูมิ

ดังนั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกต้ังคร้ังน้ันอาจเป็นจุดกำาเนิด

ของการใช้กลยุทธ์หรือการจัดการกับการกระบวนการหาเสียงเลือกตั้ง

เป็นครั้งแรกหรืออีกนัยหน่ึง เป็นการเลือกต้ังที่เบ่ียงเบนครั้งแรกของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2518)

หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 15 

ธันวาคมพ.ศ. 2500 และรัฐสภาสมัยนั้นมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่เพียง 
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10 เดือนก็เกิดการปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์และนำาเอาระบบ

เผดจ็การทหารมาปกครองประเทศ  เมือ่จอมพลสฤษดิถ์งึแกอ่สญักรรม

ระบบเผด็จการทหารยังได้สืบทอดต่อมายังจอมพลถนอม กิตติขจรผู้

เป็นทายาททางการเมืองจนถึงปี พ.ศ. 2511 จึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 และมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 

10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2512

 การขาดช่วงทางการเมืองเป็นระยะเวลายาวนานถึงสิบปีเศษ

ทำาให้นักการเมืองรุ่นบุกเบิกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่

มีอายุมากเกินกว่าที่จะหวนกลับเข้าสู่สนามการเลือกตั้งได้อีกมีเพียง

นายประเสริฐ บุญสมเพียงคนเดียวที่กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งแต่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2512 ก็มีข้อพิจารณาว่ามีความคล้ายคลึงกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500  กล่าวคือพรรครัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีในขณะ

นัน้คือจอมพลถนอม  กติตขิจรไดจ้ดัตัง้พรรคสหประชาไทยโดยมีตนเอง

เป็นหัวหน้าพรรค ประกอบกับการครองอำานาจรัฐมาอย่างยาวนาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ภายใต้ระบบเผด็จการทหารจึงทำาให้จอมพลถนอม

สามารถควบคุมกลไกอำานาจรัฐได้อย่างเต็มที่ คล้ายกับจอมพลแปลก  

พิบูลสงครามเมื่อตอนตั้งพรรคเสรีมนังคศิลา ดังนั้นจึงน่าเช่ือได้ว่า  

การเลอืกตัง้เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2512  จึงเปน็การเลอืกตัง้ทีม่ี

การใชก้ลไกอำานาจรฐั คอืสว่นราชการและกำานนั ผูใ้หญบ่า้น แทรกแซง

การเลอืกตัง้อยา่งมาก  ดงัจะเหน็ไดจ้ากจำานวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ที่ได้รับการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ส่งตัว

พรรคสหประชาไทยถึง 76 คน ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การเลือกตั้งครั้งนั้นผู้ได้รับเลือก 3 ใน 4 คน (นายประเสริฐ บุญสม 
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นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ และนายเผชิญ ศรีภูธร) เป็นสมาชิกของพรรค 

สหประชาไทยคงมีเพียงนายอตินาท ควรพจน์เพียงคนเดียวที่ลง 

สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคใด การเลือกตั้งครั้งนี้ มีพรรคการเมือง 

ตา่ง ๆ  มพีรรคการเมอืง ตา่ง ๆ  สง่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้รวมทัง้สิน้ จำานวน 

14 พรรคแต่มีพรรคที่ได้รับเลือกต้ังเพียง 7 พรรคและผู้สมัครอิสระ 

อีกจำานวนหนึ่ง

จากจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี 219 คน แต่ละ 

พรรคได้รับเลือกตั้งดังนี้ พรรคสหประชาไทยของรัฐบาลได้รับเลือก  

76 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ได้ 57 ที่นั่ง ผู้สมัครอิสระได้รับเลือก 71  

ที่นั่ง และพรรคอื่น ๆ รวม 15 ที่นั่ง

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการสังกัดพรรครัฐบาลซึ่งมีความ 

ได้เปรียบผู้สมัครอื่น ค่อนข้างมากอยู่แล้วนายประเสริฐ บุญสมซึ่งเป็น

แกนนำาของผู้สมัครในครั้งนั้นยังได้รับสนับสนุนผู้สมัครหน้าใหม่ ซึ่งมี

ฐานะทางเศรษฐกจิดคีอืวา่ที ่ร.ต.วเิชยีร กลิน่สคุนธซ์ึง่เปน็เจา้ของตลาด 

ศรีศุภราช สะพานควาย จังหวัดพระนครมาลงสมัครในนามพรรค 

สหประชาไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย นโยบายการหาเสียง 

ของนายประเสริฐ บุญสมคือการสร้างโรงเรียน สาธารณูปโภคและ

ถาวรวัตถุต่าง ๆ แก่ชุมชนโดยใช้เงินของผู้สมัครตลอดจนเริ่มมีการ 

จัดเลี้ยงหัวคะแนนและแจกข้าวของเคร่ืองใช้  ตลอดจนเงินสินน้ำาใจ 

ใหกั้บหวัคะแนนและประชาชนบา้ง แมจ้ะเปน็เงนิไมม่ากนกัแตก่ถ็อืเปน็

จุดเริ่มต้นของการใช้เงินในการเลือกตั้ง

หลังเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้มีการประกาศ 

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 และให้มีการเลือกตั้ง

ทั่วไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 สถานการณ์ทางการเมืองหลัง



ข้อมูลนักก�รเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธย�

119

จากที่จอมพลถนอม กิตติขจรทำารัฐประหาร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2515 และใช้ระบบเผด็จการทหารในการปกครองประเทศในที่สุด

นำาไปสู่การลุกฮือของประชาชน นิสิต นักศึกษา ในวันที่ 14 ตุลาคม  

พ.ศ. 2516 หลังจากน้ันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ ยุคประชาธิป- 

ไตยมีกลุ่มต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้อง สิทธิ เสรีภาพตาม 

ระบอบประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง มีการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517ซึ่งมีเนื้อหาที่มีความเป็นประชาธิปไตย

มากที่สุดฉบับหนึ่ง เช่น กำาหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร  สถานการณ์บ้านเมืองทั่วไปอยู่ในยุคของการตื่นตัว 

ตรวจสอบการใช้อำานาจของรัฐและระบบราชการ ตลอดจนเรียกร้อง

ให้รัฐแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน และผู้มีสถานะทางสังคม 

ที่เสียเปรียบ  มีการกำาเนิดข้ึนของกระแสแนวคิดแบบสังคมนิยม  

เป็นต้น

การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 มี

พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นจำานวนทั้งสิ้น 42 พรรค ซึ่ง

นับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ซ่ึงนับเป็นภาพสะท้อนถึงการตื่นตัว

ทางการเมืองของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากที่ตกอยู่ภาย

ใต้ระบบเผด็จการทหารยาวนานตั้งแต่ยุคของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์

มาจนถึงยุคจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นเวลานานกว่าสิบปี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยาในครั้งนั้น มีผู้ได้รับการเลือกตั้งจำานวน 4 คน ได้แก่

1. นายประมวล สภาวสุ   พรรคกิจสังคม  เขต  1

2. นายอนันต์ บูรณวนิช   พรรคสันติชน   เขต  1

3. นายประเสริฐ บุญสม    พรรคสังคมชาตินิยม   เขต  2
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4. นายอุทัย ชุณหะจันทร์   พรรคสังคมชาตินิยม เขต  2

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 คนคือนายประมวล สภาวสุ 

ซึ่งเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากกรุงเทพ นายอนันต์ บูรณวนิช

เป็นนักธุรกิจที่จบการศึกษาจากต่างประเทศเป็นคนจังหวัดสระบุรี 

และนายอุทัย ชุณหจันทร์นักธุรกิจเจ้าของร้านศรแดงที่มีชื่อเสียง 

จากกรุงเทพ เข้าสู่สนามการเลือกต้ังโดยการสนับสนุนของนาย

ประเสริฐ บุญสม ซึ่งเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงมั่นคงของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ยุทธวิธีที่ใช้ในการเลือกต้ัง ก็คือการให้สิ่งของและการสร้าง

สาธารณูปโภคที่ประชาชนต้องการโดยเฉพาะโรงเรียน ศาลาวัด ศาลา

การเปรียญที่พักผู้โดยสาร ถนน สะพาน ประปา ซ่ึงนายประเสริฐ

ได้ทำามาโดยตลอดแม้ในช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งทั้งนี้โดยอาศัยการ

สนับสนุนจากนายทุนหรือนักธุรกิจที่ดึงเข้ามาสู่วงการเมืองของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นอกจากการสร้างสาธารณูปโภคแล้วก็มีการแสดงมหรสพลิเก 

หนังกลางแปลง และมีการเลี้ยงหัวคะแนนซ่ึงได้แก่ ครู กำานัน ผู้ใหญ่

บา้นและนกัการเมืองทอ้งถิน่การเข้าพบปะกบัพอ่คา้ คหบด ีทีเ่ปน็แกน

นำาของชมุชน ขา้ราชการตลอดจนการมคีวามสมัพนัธก์ขัา้ราชการระดบั

สูงของจังหวัด และระดับประเทศเพื่อใช้เป็นเครือข่ายที่จะหาเสียงกับ

ประชาชน และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่มาพบปะขอร้องในเรื่อง

ต่าง ๆ ในลักษณะระบบอุปถัมภ์ ในยุคน้ียังไม่มีการแจกเงินเพื่อแลก

กับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งอย่างชัดเจนแต่จะให้เงินกับหัวคะแนน

ในลักษณะสินน้ำาใจให้สิ่งของเช่นทองคำารูปพรรณ พระเคร่ืองหรือของ

มีค่าอื่น ๆ 
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การเลือกตั้งช่วงระยะที่สาม (พ.ศ. 2519 - ปัจจุบัน)

การเลอืกตัง้ในชว่งทีส่ามของจงัหวดัพระนครศรอียธุยานี ้จะถอื

เอาการพจิารณาจากวธิกีารหาเสยีงเลอืกตัง้  ซึง่มขีอ้มลูจากการบอกเลา่

ของผูท้ีมี่ประสบการณใ์นการเลอืกตัง้เปน็ผูเ้คยสมคัรรบัเลอืกตัง้  ผูเ้คย

เปน็หวัคะแนนทัง้ในอดตีและปจัจบุนัตา่งใหข้อ้มลูบอกเลา่ในลกัษณะที่

คลา้ยคลงึกนัวา่ การเมืองและการเลอืกตัง้ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

จากเดิมที่เคยอาศัยคุณสมบัติส่วนตัว ชื่อเสียง คุณงามความดี และ

ความรู้ของผู้สมัคร ในยุคแรก ๆ ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงมาเป็นการใช้

สิง่ของ ใหร้างวลั การจดัเลีย้ง การสรา้งสาธารณปูโภค  การใหค้วามชว่ย

เหลอืฝากลกูหลาน เขา้เรยีน เขา้ทำางาน การโยกยา้ยตำาแหนง่ขา้ราชการ

ในยุคที่สองเข้าสู่ยุคของการใช้ระบบการบริหารการเลือกตั้ง  เริ่มมีการ

จดัต้ังหวัคะแนน มีการใชเ้งนิตอบแทนหวัคะแนน มกีารซือ้เสยีง มกีารใช้

อทิธพิลขม่ขู ่หวัคะแนน ฝา่ยตรงขา้ม มกีารใชม้อืปนืทำารา้ยหรอืสงัหาร

หวัคะแนนฝา่ยตรงขา้ม ตลอดจนการใหผ้ลประโยชนท์างธรุกจิตอบแทน 

เชน่ การประมูล การรับเหมางาน การเลือ่นตำาแหนง่ เมือ่นกัการเมืองได้

รับการเลือกตั้งและสามารถมีตำาแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลได้

จากผลการศกึษา สรปุไดว้า่การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมามีรูปแบบ

ที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้นตามลำาดับ  คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร

ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ วุฒิการศึกษาหรือตำาแหน่งหน้าที่

ราชการมิได้เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้ผู้สมัครได้รับการเลือกตั้ง ดัง

เช่นในช่วงปี พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2500 อีกต่อไป  ในขณะเดียวกันการ

แจกสิ่งของ การจัดเลี้ยงหัวคะแนน การสร้างสาธารณูปโภคและความ

สมัพนัธเ์ชงิอปุถมัภ ์ในลกัษณะของการชว่ยเหลอืเกือ้กลู การจดัมหรสพ 
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และการปราศรัย เยี่ยมเยียนในลักษณะการเคาะประตูบ้าน ในช่วง ปี 

พ.ศ. 2500 - 2518 ยังคงรูปแบบเดิมอยู่บ้างแต่ทวีความสลับซับซ้อน

และเขม้ข้นกวา่เดมิ มรีะบบการบรหิารจดัการองคก์รการเลอืกตัง้ทีเ่ปน็

ระบบและมปีระสทิธภิาพตอ่คะแนนเสยีงทีแ่นน่อน  ระบบหวัคะแนนที่

ใชเ้งนิหรอืการแลกเปลีย่นผลประโยชนเ์ปน็หลกั มกีารใชอ้ทิธพิลนกัเลง 

มือปืน เพิ่มขึ้นตลอดจนมีการใช้นโยบายของพรรคหรือกระแสความ

นิยมของพรรคในการหาเสียงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็มีรูปแบบที่

หลากหลายมากกว่าเดิมนอกเหนือจากการใช้ความสัมพันธ์กับระบบ

ราชการ ทั้งส่วนกลาง (ระดับชาติ) ภูมิภาค (ระดับจังหวัด) และส่วน 

ท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร 

สว่นตำาบล)ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากการเปลีย่นแปลง โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 

สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลังปี พ.ศ. 2518 การพัฒนาด้านการคมนาคมได้เริ่ม

เปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกจิของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา  เริม่จากการ

สรา้งถนนสายหลกั ๆ  ทีเ่ชือ่มโยงการคมนาคมระหวา่งกรงุเทพกบัจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา เพิม่ขึน้ เชน่ถนนสายเอเชยีจากกรงุเทพผา่นจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยาผ่านจังหวัดต่างๆไปยังภาคเหนือสุดทางที่อำาเภอ

แม่สายจังหวัดเชียงราย ถนนที่ตัดจากจังหวัดปทุมธานีผ่านอำาเภอ

บางไทร อำาเภอเสนา ถนนวงแหวนรอบนอก บางบัวทอง-บางปะอิน

เชือ่มต่อกบัสายเอเชยีหรอืถนนทีส่รา้งจากตวัจงัหวดัไปยงัอำาเภอตา่ง ๆ  

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการคมนาคมที่ใช้การสัญจรโดย

แม่น้ำาลำาคลองเป็นหลัก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดเจน

ที่สุด คือ การสร้างถนนสายเสนา-ปทุมธานี ได้เปลี่ยนแปลงระบบการ

คมนาคมขนส่งทางน้ำาซึ่งเป็นการคมนาคมหลักเป็นการคมนาคมทาง
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บกแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบริบท

ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปมาก

โดยเฉพาะหลังปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมากระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ

เป็นอุตสาหกรรมได้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมี

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม กล่าวคือ อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครซึ่ง

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การคมนาคม

สะดวกไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ำา หรือทางอากาศ (ห่าง

จากสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติในขณะนั้นเพียง 50 

กิโลเมตร) ทำาให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กลายเป็นแหล่งรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพซ่ึงสภาพการใช้ที่ดินไม่สามารถ

ขยายได้ อีกประกอบกับที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนปี พ.ศ. 

2530 ยงัมรีาคาไมส่งูนกัเนือ่งจากยงัเปน็พืน้ทีก่ารเกษตร  ดงันัน้ในชว่ง

ปี พ.ศ. 2530-2538 จึงเป็นช่วงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างมาก  มีการลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรมโดยการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่นนิคม

อตุสาหกรรมบางปะอนิ นคิมอตุสาหกรรมไฮเทค อำาเภอบางปะอนินคิม

อตุสาหกรรมโรจนะ อำาเภออทุยั นคิมอตุสาหกรรมสหรตันนคร อำาเภอ

นครหลวงและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่เกือบทุก

อำาเภอ เช่น  วังน้อย  เสนา  และอำาเภออื่น ๆ 

ในชว่งป ีพ.ศ. 2530-2535 เปน็ชว่งทีเ่ศรษฐกจิของประเทศไทย

ในยคุรฐับาลชาตชิาย ชณุหะวณั ไดพ้ฒันาไปอยา่งมากภายใตน้โยบาย

เปลี่ยนสนามรบเป็นตลาดการค้านอกเหนือจากการลงทุนในอุตสาห-

กรรมจำานวนมหาศาลยังมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และระบบสถาบัน 

การเงินอันนำาไปสู่การเก็งกำาไรที่ดินอย่างกว้างขวางทำาให้ราคาที่ดินพุ่ง
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สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เปน็จงัหวดัหนึง่ทีม่กีารเกง็กำาไรราคา

ที่ดินอย่างมาก เกิดปรากฎการณ์ธุรกิจค้าที่ดิน และนายหน้าค้าที่ดิน

จำานวนมาก  เม่ือผนวกกบัการพฒันาอตุสาหกรรมอยา่งกวา้งขวางทำาให้

โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของจงัหวดัพระนครศรอียธุยาเปลีย่นแปลงจาก

เศรษฐกิจแบบภาคการเกษตรเป็นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 มกีารหล่ังไหลของแรงงานจากภาคเกษตรในชนบทสูก่ารเปน็แรงงานใน

โรงงานอตุสาหกรรมซึง่มิไดแ้ตป่ระชาชนจากจังหวดัพระนครศรอียธุยา

เท่านั้น แต่มีการอพยพจากทั่วทุกภาคเพื่อมาทำางานในโรงงาน 

อุตสาหกรรม ผลต่อเนื่องก็คือการเติบโตของธุรกิจบ้านจัดสรร 

พาณิชยกรรม และภาคบริการอย่างรวดเร็ว

การเปลีย่นแปลงทีต่ามมาจากการพฒันาเศรษฐกจิเปน็อตุสาห-

กรรมนีค้อืการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมและวฒันธรรมทางการเมอืง  

วัฒนธรรมของจังหวัดได้เปลี่ยนจากวัฒนธรรมแบบชนบทหรือสังคม

ภาคการเกษตรเป็นวัฒนธรรมของสังคมอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม

แบบคนเมืองมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบน้ีส่งผลกระทบ 

ถึงวัฒนธรรมทางการเมืองจากระบบยอมรับในคุณสมบัติ คุณงาม 

ความดี หรือชื่อเสียงเกียรติยศเป็นระบบแลกเปลี่ยนวัตถุ เปลี่ยนระบบ

อุปถัมภ์ที่มีพื้นฐานบนความสัมพันธ์ ในเชิงของการสัมพันธ์โดยน้ำาใจ

เป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในเชิงของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

และวัตถุนิยมมากขึ้น  ดังนั้นระบบการเลือกตั้งในช่วงหลังปี 2530 จึง

เนน้การจดัการเลอืกตัง้แบบธรุกจิ และมกีารใชเ้งนิชือ้เสยีงอยา่งตรงไป

ตรงมามากขึ้นในการบริหารจัดการเลือกตั้งนั้น การจัดตั้งและบริหาร

ระบบหัวคะแนนเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญและจำาเป็น  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
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ไม่มีความจำาเป็นต้องเดินหาเสียงแบบค่ำาไหนนอนน่ัน คลุกคลีกับชาว

บา้นอกีตอ่ไปแตใ่ชร้ะบบการบรหิารจัดการหวัคะแนนแทน  การปราศรยั

ของผูส้มคัรกไ็ม่มีความจำาเปน็และไดผ้ลนอ้ยเพราะประชาชนสว่นใหญ่

ทำางานในภาคอุตสาหกรรมไม่มีเวลาฟังการปราศรัย  ดังนั้น ระบบหัว

คะแนน จึงเป็นความจำาเป็นในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างหลีกเล่ียงไม่

ได้  การแพช้นะตดัสนิกนัดว้ยระบบการบรหิารจัดการ การเลอืกตัง้นีเ้อง

 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือการเข้ามามี

บทบาททางการเมอืงของกลุม่นกัธรุกจิ  การสรา้งเครอืข่ายของนกัธรุกจิ 

ผู้รับเหมา กลายเป็นโครงสร้างสามประสาน คือ นักธุรกิจ ข้าราชการ 

และนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งกำาหนดเป็นแบบจำาลองได้ดังนี้

นักธุรกิจ

         ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น

 

แผนภูมิที่  2 โครงสร้างสามประสานการเลือกตั้ง

นักธุรกิจได้แก่กลุ่มพ่อค้า  เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ของจังหวัด 

นกัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์ นกัธรุกจิเจ้าของสถานบรกิาร และ ผูร้บัเหมา

ต่าง ๆ 
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ขา้ราชการ ไดแ้กก่ลุม่ขา้ราชการระดบัสงู  ซึง่หมายถงึ ขา้ราชการ

ส่วนกลางในกระทรวง กรมต่าง ๆ และข้าราชการระดับสูงของจังหวัด  

โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ

ประชาชน มีสาขาตามอำาเภอ ควบคุมการปกครองและข้าราชการที่

รักษากฎหมาย  เช่น ฝ่ายปกครอง หรือ ตำารวจ

นักการเมืองท้องถิ่น  หมายถึงผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา

ท้องถิ่นทุกระดับ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล  สมาชิกสภา

ทอ้งถิน่ หมายถงึ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั (ส.จ.) สมาชกิ

สภาเทศบาล (ส.ท.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล (ส.อบต.) 

และกำานนั ผูใ้หญบ่า้น แพทยป์ระจำาตำาบล ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น(แมว้า่ตาม

กฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นราชการส่วนท้องถ่ินก็ตามแต่ตามสภาพสังคม

ไทยตอ้งถอืวา่กำานนั ผูใ้หญบ่า้นเปน็คนทอ้งถิน่)  ตลอดจนพลงัมวลชน

จัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากการจัดตั้งของรัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการรวมกลุ่มกันเอง ก็ตาม

กลุ่มพลังทั้งสามกลุ่มมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองในเชิง

ของระบบอุปถัมภ์ที่มีความซับซ้อนเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่าง

เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทำาให้รูปแบบของการเลือกตั้งของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาหลัง พ.ศ. 2519 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง

มากและทำาให้การเลือกตั้งเป็นเรื่องของเทคนิคและการบริหารจัดการ

มากกว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้สมัคร ดังปรากฎ

วา่มผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรบางคนทีไ่มเ่คยมีความ

สมัพนัธกั์บประชาชน และไมเ่ปน็ทีรู่จ้กัของประชาชนมากนกัแตส่ามารถ
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ไดร้บัการเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทกุครัง้  จากการบอกเลา่

ของอดตีผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้อาวโุสผูห้นึง่บอกวา่นกัการเมอืงทีม่ชีือ่เสยีง

ของจงัหวดัคนหนึง่เปน็คนฉลาดและเจา้แหง่การวางแผนอยา่งยากทีจ่ะ

หาผู้ใดเทียบได้  ยุทธวิธีต่าง ๆ  เช่น ที่ผู้ให้ข้อมูลเคยประสบมาแต่ขอไม่

ใหร้ะบวุา่เปน็การกระทำาของใครเชน่กลยทุธท์ีเ่รยีกวา่“การหกัลำา”ซึง่มวีธิี

การต่างๆเช่น ใช้วิธีการส่งทีมงานมาดูที่บ้านของคู่แข่งว่ามีกำาหนดการ

จะไปหาเสยีงหรอืพบปะราษฎรทีจ่ดุใดกจ็ะสง่ทมีงานเขา้ไปบอกราษฎร

อีกพื้นที่ (ซึ่งคู่แข่งไม่ได้นัดหมายไว้) ว่าผู้สมัครเบอร์ (คู่แข่ง) จะเข้ามา

พบปะ ปราศรัย กับพ่อแม่พี่น้องขอให้มารวมกลุ่มกันเพื่อรอรับแต่เมื่อ

ถึงเวลานัดหมาย คู่แข่งไม่ได้เข้ามาก็จะแกล้งกล่าวหาว่าคู่แข่งไม่รักษา

คำาพูดเชื่อถือไม่ได้อย่าไปเลือกหรืออาจส่งทีมงานเข้าพ้ืนที่แล้วไปบอก

ข้อมูลผิด ๆ เช่น บอกเบอร์ของคู่แข่งที่ผิดไปจากความจริงหรือเขียน

ข้อความที่ผิดกฎหมายในใบปลิวหาเสียงของคู่แข่ง เช่น เขียนว่า ให้ไป

รบัเงนิที.่....................วนัที.่.......................หลงัวนัเลอืกตัง้นอกจากนัน้

อาจใชว้ธิโีจมตคีณุสมบตัสิว่นตวัหรอืพฤตกิารณส์ว่นตวัของฝา่ยตรงขา้ม 

ทำาลายปา้ยหาเสยีงของคูแ่ขง่ ใชน้กัการเมอืงทอ้งถิน่ หรอื กำานนั ผูใ้หญ่

บ้าน บังคับ ข่มขู่ หัวคะแนนฝ่ายตรงข้าม เช่น ครู หรือข้าราชการส่วน

อืน่ ๆ   ใชม้อืปนืขม่ขู ่ทำารา้ยหวัคะแนนหรอืแมก้ระทัง่สงัหารหวัคะแนน

หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นคู่แข่ง 

การศึกษาการเลือกต้ังของนักการเมืองถ่ินจังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยาในช่วงหลังปี พ.ศ. 2519 มาพบว่า คุณสมบัติเฉพาะตัวของ

นกัการเมอืง และความสมัพนัธส์ว่นตวัในชว่งเครอืญาตแิละหวัคะแนน

ซึง่เกดิจากความรักใคร่ชอบพอกนัไดล้ดบทบาทลงและพบวา่การรณรงค์

หาเสียงเลือกตั้งที่มีการวิเคราะห์และจัดตั้งอย่างเป็นระบบได้เข้ามามี
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บทบาท และเป็นตัวแปรที่มีความสำาคัญที่สุดในการตัดสินการแพ้หรือ

ชนะการเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ นอกจากนัน้การสมคัรรบัเลอืก

ตั้งหลังปี พ.ศ. 2518 เงิน และอิทธิพลได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่าง

มาก นักการเมืองถิ่นในระยะหลังนับแต่ยุคการเข้าสู่การเมืองของนาย

ประมวล สภาวสุ  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 จะ

เห็นได้ชัดว่าไม่มีข้าราชการหรือผู้มีสถานภาพทางสังคมหรือวุฒิการ

ศึกษาหรือประสบความสำาเร็จทางสังคม อันเป็นที่ประจักษ์ดังเช่น ใน

ช่วง พ.ศ. 2476 - 2500 แต่ถูกแทนที่ด้วยนักธุรกิจหรือผู้ที่มีเครือข่าย

ในวงการธุรกิจ

เพื่อให้ภาพการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของนักการเมืองถิ่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงนี้ชัดเจนขึ้นจะใช้กรอบการวิเคราะห์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังเป็นแนวทางใน

การพิจารณานักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำาไปสู่ข้อ

สรุปเข้าทฤษฎีว่า มีรูปแบบ (pattern) ที่คล้ายคลึงหรือแตกต่าง ๆ กับ

นักการเมืองถิ่นในจังหวัดอื่นหรือไม่อย่างไรโดยการพิจารณาจากการ

สำารวจบริบท หรือสภาพแวดล้อมการเลือกต้ังโดยทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง

ของนักการเมืองถิ่น  การจัดองค์กรบริหารหาเสียงเลือกตั้ง ยุทธวิธีการ

หาเสียง การจดักลุม่เปา้หมายในการรณรงคห์าเสยีงและหว้งเวลาในการ

หาเสียงเลือกตั้งดังนี้

1)  การสำารวจบริบทหรือสภาพแวดล้อมการเลือกตั้ง

ในขั้นตอนนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะมีการเรียกทีมงานที่มีความ 

ใกล้ชิดและไว้ใจได้กับหัวคะแนนระดับแกนนำาซึ่งสนิทสนมคุ้นเคย

และไว้ใจได้เช่นเดียวกันมาประชุมปรึกษาเพื่อประเมินสถานการณ์ 

การเลอืกตัง้วา่จะตอ้งวางแผนการรณรงคห์าเสยีงอยา่งไรโดยพจิารณา
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จากประเด็นต่าง ๆ ท่ีเรียกกันว่า “รู้เขารู้เรา” ดังน้ี คือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีประเด็นอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จะเป็นคุณหรือเป็นโทษ

กับผู้สมัครรับ เลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร มีประเด็นอะไรต้องระมัดระวัง

เป็นพิเศษ เช่น งบประมาณที่กฎหมายกำาหนดในการหาเสียงเลือกตั้ง 

ขนาดของป้าย พื้นที่การ ติดป้ายหาเสียง ข้อห้ามในการหาเสียง รวม

ถึงจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม ผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งมีจำานวนกี่คน ใครบ้าง 

แต่ละคนมีจดุแขง็ จดุอ่อนอยา่งไรมกีารแบง่เขตพืน้ทีก่ารเลอืกตัง้อยา่งไร 

วิเคราะห์ฐานเสียงของฝ่ายผู้สมัครและฝ่ายตรงข้าม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี

จำานวนเท่าใด มีการกระจายตัวอย่างไร แต่ละพ้ืนที่จะสามารถติดต่อ

จัดตั้งหัวคะแนนอย่างไร ใช้เงินแต่ละพื้นที่อย่างไร เช่น ในส่วนของ 

การจา่ยใหห้วัคะแนน ในสว่นทีเ่ปน็คา่ปา้ยโฆษณาหาเสยีง ในสว่นทีเ่ปน็ 

ค่ารถโฆษณาหาเสียง ในส่วนที่เป็นค่าสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่าย 

อืน่ ๆ  และจะกำาหนดแผนงานและข้ันตอนนบัตัง้แตก่ารเปดิตวัไปจนถงึ

วันเลือกตั้งอย่างไรเหล่านี้เป็นต้น

โดยปกติเมื่อมีการประกาศวันรับเลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคน จะ

เตรียมการจัดตั้งศูนย์อำานวยการเลือกต้ัง ซ่ึงมีลักษณะเป็นศูนย์กลาง

หรือกองบัญชาการ โดยจะเรียกผู้ใกล้ชิดมาประชุมปรึกษาหารือ และ

เตรียมการในส่วนที่จำาเป็น เช่น เตรียมขึ้นป้ายหาเสียง แต่ยังไม่ใส่

เบอร์ เตรียมเสื้อสำาหรับทีมงานและเตรียมระดมค่าใช้จ่าย สำาหรับการ

เลือกตั้งตลอดจนการจ่ายเงินบางส่วนเพ่ือให้ทีมงานไปดำาเนินการใน

กิจกรรมที่ได้กำาหนดไว้

2)   การจัดองค์กรบริหารการหาเสียงเลือกตั้ง

การจัดองค์กรบริหารการหาเสียงเลือกตั้ งถือเป็นหัวใจ
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สำาคัญในการได้รับเลือกตั้งของผู้สมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาการจัดองค์กรบริหารการเลือกต้ังโดยทั่วไปจะมีการ

จัดโครงสร้าง ดังนี้

1.  งานวางแผน หรืองานอำานวยการ

2.  งานประชาสัมพันธ์

3.  งานหาเสียงในพื้นที่

4.  งานการข่าวและประเมินสถานการณ์

5.  งานเสบียง และการต้อนรับ

6.  งานการเงินและธุรการ

การจัดองค์กรดังกล่าวเป็นการแบ่งตามหน้าที่หรือภารกิจซึ่ง

ในทางปฏิบัติศูนย์อำานวยการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งอาจมิได้

มีการแบ่งโครงสร้างที่ชัดเจนในลักษณะน้ี  แต่อาจมีกลุ่มคนทำาหน้าที่

รวมกันไป

3)  การกำาหนดยุทธวิธีการหาเสียง

ยทุธวธิกีารหาเสยีงอาจแบง่เปน็ 3 ลกัษณะคอืยทุธวธิทีีเ่ปดิเผย

ถกูตอ้งตามกฎหมาย  ยทุธวธิทีีก่่ำากึง่กบัระหวา่งถกูตอ้งตามกฎหมายแต่

อาจไมเ่หมาะสมในดา้นจรยิธรรมและยทุธวธิทีีไ่มถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

และไม่ถูกต้องในทางจริยธรรม

ยุทธวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นการใช้สิ่งพิมพ์และการ

ประชาสัมพันธ์เช่น การทำาป้ายโปสเตอร์ขนาดต่าง ๆ การทำาป้าย 

คัตเอาท์ขนาดต่าง ๆ ติดต้ังในบริเวณที่ประชาชนสามารถเก็บได้ง่าย 

การเดินเคาะประตูบ้านพร้อมทั้งแจกเอกสารแนะนำาตัวการใช้

รถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ยุทธวิธีการหาเสียงที่ถูกต้องตาม 

กฎหมายนี้ ผู้สมัครรับเลือกต้ังทุกคนจะใช้วิธีการเดียวกัน แต่จะทำา 
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มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ที่ผู้สมัครมีอยู่ เช่นจำานวนป้ายหา 

เสียงขนาดและคุณภาพของป้ายหาเสียงซ่ึงจะต้องใช้ทุนสูงพอสมควร

จึงจะครอบคลุมพื้นที่ในเขตเลือกต้ัง  จากการศึกษา กรณีของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาพบว่ามีการลงทุนในส่วนของป้ายหาเสียงมากกว่า

ผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกต้ังเช่นในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ปี พ.ศ. 2550  มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำานวน 40 คน  ผู้ที่ได้รับการเลือก

ตั้งจำานวน 5 คนจะต้องใช้ป้ายหรือคัทเอาท์เฉลี่ยประมาณ 50-100 

ป้าย ในขณะที่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการเลือกต้ังจะใช้ป้ายหาเสียงน้อย 

มากประชาชนแทบจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของผู้สมัครดังกล่าวเหล่า 

นั้นเลย

 แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผลการศึกษาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อ

สังเกตนี้ว่าป้ายหาเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของ

ประชาชนหรือไม่ อย่างไร แต่ผู้วิจัยมีสมมุติฐานว่าป้ายหาเสียงมีผล

ต่อประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รับการจ่ายเงินและไม่ได้รับการจัดตั้งโดย

หัวคะแนน เช่น คนชั้นกลางในเขตเมืองหรือย่านธุรกิจ ป้ายหาเสียงที่

สวยงาม ชัดเจน ตลอดจนรูปของผู้สมัครรับเลือกตั้งน่าจะมีผลต่อการ 

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพอสมควร เนื่องจากประชาชน 

ส่วนใหญ่ไม่ได้ใกล้ชิดผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร 

รับเลือกต้ังแต่ละคนอย่างเพียงพอ เน่ืองจากในใบสมัครหรือใบแนะนำาตัว 

ผู้สมัครที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนดนั้น มีข้อมูลผู้สมัครน้อย 

เกินไป  ดังนั้นประชาชนจำานวนหนึ่งจึงตัดสินใจจากป้ายหาเสียง  โดย 

ดูจากหน้าตา  บุคลิกภาพ ตลอดจนการแต่งตัวของผู้สมัครเท่านั้น

จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับ 

การเลอืกตัง้จะใชร้ปูถา่ย ใน 2 ลกัษณะคอืชดุปกตขิาวหรอืหากเคยเปน็
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สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมาแลว้กจ็ะมสีายสะพายซึง่สรา้งความนา่เชือ่

ถอืทางดา้นจติวทิยามากพอสมควรหรอือาจใชช้ดุครยุปรญิญาบตัรเพือ่

แสดงความนา่เชือ่ถอืดา้นการศกึษาและความรูค้วามสามารถมีเพยีงไม่

กีค่นทีใ่ชส้ทูในการถา่ยรปู  เวน้แตเ่ปน็การสมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็สมยัแรก  

นอกจากนัน้ ผูส้มคัรบางคนอาจมโีปสเตอรป์ดิประกาศเปน็จำานวนมาก

ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงบ้านอยู่อาศัยหรือร้านค้า การติดโปสเตอร์

ลกัษณะนีส้ว่นหนึง่จะเปน็บา้นของหวัคะแนนหรอืไดร้บัคา่ตอบแทนใน

การอนญุาตใหต้ดิโปสเตอรม์จีำานวนไมม่ากนกัทีอ่นญุาตใหต้ดิโดยไมม่ี

คา่ตอบแทนและโดยทัว่ไปเมือ่อนญุาตใหผู้ส้มคัรรายใดตดิโปสเตอรแ์ล้ว

ก็จะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครรายอื่นติดโปสเตอร์ในเขตบ้านหรือร้านของ

ตนอีก  นอกจากป้ายและคัทเอาท์ขนาดใหญ่แล้วรถหาเสียงที่เปิดเทป

บนัทกึเสียงกเ็ปน็ยทุธวธิทีีใ่ชก้นัมากอกีวธิหีนึง่ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้จะจา้ง

รถปิคอัพที่ติดป้ายหาเสียง 2 ด้าน แล้วเปิดเสียงที่บันทึกจากห้องอัด

เสียงวิ่งไปตามชุมชนต่าง ๆ  โดยจะแบ่งออกเป็นสาย ๆ  สายละ 1-2 

คนัซึง่โดยทัว่ไปผูส้มัครแตล่ะคนจะใชร้ถหาเสยีงคนละ 5-10 คันกระจาย

ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเพิ่มจำานวนขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ใกล้จะถึงวัน

เลือกตั้ง จากการสอบถามอัตราค่าจ้างของรถหาเสียงต่อคัน ประมาณ 

1,000-1,500 บาท ต่อวันไม่รวมค่าน้ำามันรถ นอกจากนั้นก็จะเป็นป้าย

ขนาดเล็กที่ติดตามรถรับจ้างทั่วไป เช่น  สามล้อเครื่องหรือ รถรับส่ง 

ผูโ้ดยสารขนาดเลก็อาจใชร้ะบบเหมาจา่ย คอืคนัละ 1,000-2,000 บาท

ตลอดจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง

การเดินพบปะประชาชนในชุมชนพร้อมกับแจกเอกสารแนะนำา

ตนเอง ก็เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งใน

จงัหวดัพระนครศรอียธุยาโดยเฉพาะในตลาดหรอืยา่นชมุชนตา่ง ๆ  แต่
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ในระยะหลงัไดร้บัความนยิมนอ้ยลงเนือ่งจากใชเ้วลามากและผลทีไ่ดร้บั

ไม่แน่นอนเหมือนการใช้ระบบการจัดตั้งหัวคะแนนอาจมีผลบ้างในเขต

เมืองที่ประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใด

การปราศรัยโดยการต้ังเวทีปราศรัยไม่ค่อยปรากฎว่ามีผู้สมัคร

รับเลือกตั้งรายใดใช้เนื่องจากเห็นว่าควบคุมสถานการณ์ได้ยากและไม่

แนใ่จกบัผลทีไ่ดร้บัวา่มปีระสทิธภิาพเพยีงใด  อกีประการหนึง่ประชาชน

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ ทำางานในสถานประกอบการซึ่ง

เลิกงานเย็นหรือค่ำาหรือทำางานเป็นกะจึงทำาให้มีเวลาว่างที่ไม่แน่นอน

จึงไม่นิยมฟังการปราศรัยจากผู้สมัครรับเลือกตั้งดังเช่นในจังหวัดภาค

ใต้ นอกจากนั้น นักการเมืองถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่

ไมม่พีรสวรรคใ์นดา้นการพดูปราศรยั  การปราศรยัโดยการเปดิเวทใีหญ่

จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่นักการเมือง

ส่วนยุทธวิธีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือก้ำากึ่งกับการผิด

กฎหมาย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยยุทธวิธีต่าง ๆ  เช่น

การจัดตั้งหัวคะแนนโดยแลกกับค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

 การซือ้เสยีง การโกงการเลอืกตัง้  การใชอ้ทิธพิลขม่ขูห่วัคะแนน

หรือผู้สมัครที่เป็นคู่แข่ง การทำาร้ายร่างกาย หรือการสังหารหัวคะแนน

ของผู้สมัครที่เป็นคู่แข่ง การให้หรือการสัญญาว่าจะให้ส่ิงของหรือ

สาธารณปูโภคเปน็การตอบแทนหากไดร้บัการเลอืกตัง้ การใส่รา้ยปา้ยสี

หรอืโจมตหีรอืใหข้อ้มลูผูส้มคัรคูแ่ขง่ผดิไปจากความจรงิ การรว่มมือกบั

ผู้นำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพาผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปทัศนศึกษา 

ดูงาน  หรือไปเที่ยวพร้อมทั้งแจกเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง การทำาลายป้าย

ของผู้สมัครคู่แข่ง การโกงการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง การใช้รถขน 

ผู้เลือกตั้งมาลงคะแนนให้กับผู้สมัครรายใดรายหนึ่งเป็นต้น
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ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งเล่าว่าผู้สมัครเกือบทุกคนจะต้องมีการใช้

ยทุธวธิทีีไ่ม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย ไมว่ธิใีดกว็ธิหีนึง่หรอือาจใชห้ลายวธิจีงึ

จะไดร้บัการเลอืกตัง้หากไมใ่ชว้ธิผีดิกฎหมายบา้ง  ในขณะทีผู่ส้มคัรราย

อ่ืนใชผู้ส้มคัรรายนัน้กจ็ะแพก้ารเลอืกตัง้เสมอ แตท่ัง้นีก้ม็ไิดห้มายความ

ว่ายุทธวิธีที่ผิดกฎหมายจะเป็นตัวชี้ขาดชัยชนะในการเลือกต้ังเสมอไป 

หากแต่การมีเครือข่ายและระบบอุปถัมภ์ที่ดีก็เป็นปัจจัยสำาคัญในการ

ได้รับการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน

4) การจัดตั้งเครือข่าย

การจัดตั้งเครือข่าย นับเป็นเร่ืองที่มีความสำาคัญมากที่สุดใน

การนำาไปสู่การได้รับชัยชนะในการเลือกต้ังของนักการเมืองถิ่นมากยิ่ง

กว่าความรู้ความสามารถส่วนตัวเน่ืองจากความกว้างใหญ่ของพื้นที่

เลือกตั้ง จำานวนประชากร และความสลับซับซ้อนในเชิงโครงสร้างของ

สังคม เครือข่ายของนักการเมืองอาจพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ทาง

เครือญาติและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์  

ผู้ใหข้อ้มลูเลา่ใหฟ้งัวา่ผูส้มคัรเกอืบทกุคนจะตอ้งมกีารใช้ยทุธวธีิ

ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งหรืออาจใช้หลายวิธีจึงจะได้

รับการเลือกตั้ง  หากไม่ใช้วิธีผิดกฎหมายบ้าง  ในขณะที่ผู้สมัครรายอื่น

ใช้ผู้สมัครรายนั้นก็จะแพ้การเลือกต้ังเสมอแต่ทั้งน้ีก็มิได้หมายความว่า

ยุทธวิธีที่ผิดกฎหมายจะเป็นตัวชี้ขาดชัยชนะในการเลือกตั้งเสมอไป 

หากแต่การมีเครือข่ายและระบบอุปถัมภ์ที่ดีก็เป็นปัจจัยสำาคัญในการ

ได้รับการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน

จากการบอกเล่าของนักการเมืองอาวุโสของจังหวัดพระนคร-

ศรีอยุธยาท่านหนึ่ง การสร้างเครือข่ายของนักการเมืองในอดีต เกิดขึ้น

จากความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่ว่าจะในเชิงของการเป็นเครือญาติ เพื่อน 
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หรอืเจา้นาย-ลกูนอ้งทีเ่คยอปุถมัภช์ว่ยเหลอืกนัมา ตวัอยา่ง เชน่ ในยคุ

ก่อนปี พ.ศ.2500 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อย่างเช่น นายเยื้อน พานิชวิทย์ หลวงประสิทธิ์ นรกรรม นายฟื้น 

สุพรรณสาร นายนิคม สุขพัฒน์ธี ส่วนใหญ่มาจากข้าราชการฝ่าย

ปกครองซ่ึงมีการสร้างเครือข่ายกับกำานันผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงเป็นผู้นำาท้องถ่ิน 

ที่เคยทำางานร่วมกัน เคยช่วยเหลือกัน หรือศรัทธาในตัวผู้สมัครหรือ

กรณนีายประเสริฐ บญุสม อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหลายสมัยของ

จงัหวดักม็าจากอาชพีคร ูซึง่เปน็อาชพีทีม่เีครอืขา่ยกวา้งขวาง เครอืขา่ย

เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากบุคลิกภาพส่วนตัว และความนิยมในอุปนิสัย

ใจคอ มิได้เกิดจากการว่าจ้างด้วยสินจ้างรางวัล หากจะมีบ้างก็เป็นรูปแบบ 

ของการเลี้ยงดูกันหรือช่วยเหลือเป็นสินน้ำาใจไม่มากนัก ผู้สมัครเอง 

ก็สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย เนื่องจากโครงสร้างของสังคมเกษตร

ไม่มีความสลับซับซ้อน จำานวนประชากรก็ไม่มากและหลากหลาย 

ดังเช่นในยุคหลังปี 2530 มาแล้ว

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนปี พ.ศ. 2519  

จะเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งบางท่านมิใช่ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีนัก 

(เช่น นายอตินาท ควรพจน์ นายนิคม สุขพัฒน์ธี หรือนายเสรี มโยทาร) 

แต่หลังจากปี 2519 เป็นต้นมา จะเห็นว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งทุกคน 

มีอาชีพเป็นนักธุรกิจและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีมาก น่าจะสะท้อน 

ให้เห็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ว่า เงิน เร่ิมเข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง

ของจังหวัดมากขึ้น นอกจากนั้นผู้ได้รับการเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็มิใช่ 

คนที่อยู่ประจำาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคลุกคลีอยู่กับพื้นที่

ดังเช่นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น นายมนตรี พงษ์พานิช นายประมวล 

สภาวสุ  นายกุมพล สภาวสุ  พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร อีกกรณีหนึ่งแม้จะมี
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ภูมิลำาเนาและอยู่ในจังหวัดแต่ก็ไม่เห็นบทบาทของการลงพื้นที่คลุกคลี

กับประชาชนในเขตเลือกต้ังอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนายพงษ์อุดม  

ตรีสุขี  นายพลกฤษณ์ หงส์ทอง  นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร  นายพ้อง 

ชีวานันท์  นางสาวสุวิมล  พันธ์เจริญวรกุล นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล และ

นายสรุศกัดิ ์พนัธเ์จรญิวรกลุ ลว้นเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีล่งพืน้

ที่ไม่มากนัก  บางคนประชาชนแทบไม่รู้จักตัวจริง ๆ  แต่ก็ได้รับเลือกตั้ง  

ดงันัน้จงึนา่จะเปน็เร่ืองของการจัดตัง้เครอืข่าย เพือ่การหาเสยีง หรอืหวั

คะแนนเป็นประการสำาคัญ

จากกรอบแนวคิดเรื่องหัวคะแนนของสมบัติ จันทรวงศ์ ได้ 

แบ่งหัวคะแนนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หัวคะแนนหลัก  ซึ่งหมายถึง 

หัวคะแนนที่มีความผูกพันสนิทสนม ผูกพันและไว้เน้ือเชื่อใจ รวมถึง 

มีความกว้างขวางในท้องถิ่นพอที่จะสร้างเครือข่ายหัวคะแนนระดับ 

รองได้ และหัวคะแนนระดับรองซ่ึงเป็นหัวคะแนนระดับล่าง ซึ่งไม่ได้ 

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สมัครโดยตรง แต่ได้รับการประสาน

งานติดต่อให้เข้ามาเป็นเครือข่าย เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ 

ตอบแทน ดังนั้นเงินจึงมีผลต่อการเลือกตั้งมาก ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ท่ีจะได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง จะต้องมีหัวคะแนนหลักที่มีความ 

กว้างขวางและสามารถจัดตั้งหัวคะแนนรองได้อย่างกว้างขวางและ 

หวังผลได้

นอกจากนั้นกรอบแนวคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์ หรือการ

แลกเปล่ียนก็สามารถนำามาอธิบายระบบการเลือกต้ังของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาระบบหัวคะแนนและ

ระบบอุปถัมภ์กับการเลือกตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามี

ลักษณะสำาคัญประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่ม คือนักธุรกิจ นักการเมือง
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ท้องถิ่น และข้าราชการ 

นักธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับเหมาคนกลุ่มนี้มีการอุปถัมภ์/รับ

อุปถัมภ์กับกลุ่มของนักการเมืองท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล) ใน

รูปการได้งานรับเหมาก่อสร้าง การรับเหมาถมดิน การรับเหมาต่อเติม 

ฯลฯ  ในช่วงของการหาเสียงก็จะช่วยเหลือให้นักการเมืองท้องถิ่นที่ตน

คุ้นเคยหรือมีสายสัมพันธ์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

กลุม่นกัการเมอืงทอ้งถิน่ ในบางกรณกีลุม่ผูร้บัเหมากเ็ขา้สูร่ะบบ

การเมืองท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล (ส.อบต.) หรือลงสมัครในตำาแหน่ง 

ผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 

นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล ด้วยระบบ 

การซือ้เสยีงระดบัทอ้งถิน่และรกัษาฐานเสยีง/ขยายฐานเสยีงดว้ยการนำา

โครงการหรืองบประมาณลงสู่พื้นที่ฐานคะแนนของตน เช่น ก่อสร้าง

สาธารณปูโภค (โดยตนเองหรอืเครอืขา่ยของตนเปน็ผูร้บัเหมางาน) หรอื 

การนำาชาวบ้านไปทัศนศึกษา

เนื่องจากคนกลุ่มน้ีมีฐานเสียงประชาชนอยู่แล้ว ผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงมุ่งที่จะดึงเข้าเป็นเครือข่ายหรือ

หัวคะแนนในการเลือกตั้ง คนกลุ่มนี้ก็จะพิจารณาเลือกสังกัดโดยดูจาก

ผลตอบแทนที่จะได้รับ (เงิน ทรัพยากรอื่น ๆ โอกาสการได้รับเลือก  

ชือ่เสยีง โอกาสไดรั้บตำาแหนง่รฐัมนตร ีการเกือ้หนนุประโยชนท์างธุรกจิ 

ฯลฯ) ผูส้มัครรับเลอืกตัง้สายใดทีม่นีกัการเมอืงถิน่เปน็หวัคะแนนใหเ้ปน็

จำานวนมากเท่าใดก็มีโอกาสได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งมากเท่านั้น
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กลุ่มกำานันผู้ใหญ่บ้าน   

กำานันผู้ใหญ่บ้านมีอำานาจในการดูแลตำาบลและหมู่บ้านตาม 

พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457 และมคีวามสัมพนัธ์

ในฐานะเป็นคนในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี 

นายอำาเภอเปน็ผูบ้งัคบับญัชา ซึง่จะไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็ตวัแทนของ

ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในตำาบลและหมู่บ้าน ดังนั้นบทบาทของกำานัน และผู้ใหญ่บ้านยัง

มีความสำาคัญค่อนข้างมาก ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความนับถือกำานัน

และผู้ใหญบ่า้นอยูม่ากพอสมควร (แมว้า่บทบาทจะลดลงบา้งหลงัจากมี

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำาบลในปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา) แต่ข้อ

จำากัดของกำานันผู้ใหญ่บ้าน คือ ไม่มีงบประมาณ และบุคลากรใต้บังคับ

บัญชา ดังเช่น นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มกำานัน ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเป้าหมายสำาคัญ

ในการดงึเขา้มาเปน็หวัคะแนนของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรเช่นเดียวกัน ผู้สมัครที่มีกำานันผู้ใหญ่บ้านให้การสนับสนุนมาก

ย่อมมีโอกาสได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสูง

กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง

กลุ่มพลังมวลชนจัดต้ังในท้องถ่ินถือเป็นหัวคะแนนระดับย่อย 

ทีส่ดุ สว่นใหญค่นกลุม่นีจ้ะอยูภ่ายใตเ้ครอืขา่ยของนกัการเมอืงทอ้งถิน่ 

และกำานันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง ได้แก่ อาสาสมัคร 

สาธารสุข (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลูกเสือ

ชาวบ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน เป็นต้น
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กลุ่มข้าราชการ

กลุ่มข้าราชการ เป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อระบบการเลือกต้ังใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ค่อยชัดเจนมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่

เป็นผู้มีการศึกษาดี มีความคิดที่เป็นอิสระ การจัดตั้งทำาได้ยาก เว้น

แต่กลุ่มข้าราชการระดับสูงที่อาจมีความจำาเป็นต้องรักษามิตรภาพกับ

กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคยมีตำาแหน่งรัฐมนตรีหรืออยู่ในพรรคฝ่าย

รัฐบาล หรือมีตำาแหน่งเป็นกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับ

สูงนั้น ๆ กลุ่มข้าราชการระดับสูงอาจให้ความเกรงใจและให้การช่วย

เหลืออยู่เบื้องหลัง  ซึ่งทำาให้ผู้สมัครผู้น้ันมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

รายอืน่อยา่งมาก ดงันัน้ โดยทัว่ไปแลว้ผูท้ีจ่ะลงสมคัรรบัเลอืกตัง้จงึตอ้ง

พยายามที่จะสร้างฐานความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มข้าราชการระดับสูง ใน

รปูของการบรจิาคเงิน  สิง่ของชว่ยเหลอืงานของสว่นราชการ   พยายาม

มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัขา้ราชการระดบัสงู เชน่ รว่มงานพธิกีารตา่งๆ ที่

สว่นราชการจดัขึน้ หรอืสง่แมบ่า้นเขา้ชว่ยเหลอืงานการกศุลของจงัหวดั 

เป็นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นต้น 

 ในสว่นของการบรหิารเครอืขา่ยของนกัการเมอืงถิน่ ในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา เราอาจสร้างเป็นแผนภูมิความสัมพันธ์  ดังนี้
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แผนภูมิที่  3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองถิ่น

กับเครือข่ายหัวคะแนนจัดตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระแสประช�นิยม 
และคว�มศรัทธ�ในพรรคก�รเมือง

จากการวเิคราะหข์อ้มลูการไดร้บัเลอืกตัง้ของสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในส่วนของกระแสประชานิยมหรือ

ความศรัทธาในพรรคการเมือง พบว่าไม่เห็นความชัดเจนในกรณีของ

กระแสประชานิยมและความศรัทธาในพรรคการเมืองเชิงอุดมการณ์  



ข้อมูลนักก�รเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธย�

141

แต่มีแนวโน้มจะให้ความสำาคัญกับตัวบุคคล เช่น นายประเสริฐ บุญสม  

ลงสมคัรครัง้แรกในนามพรรคเสรมีนงัคศลิา (26 ก.พ. 2500) เมือ่เปลีย่น

มาเป็นพรรคสหประชาไทย (10 ก.พ. 2512) ก็ได้รับเลือก ต่อมาเปลี่ยน

ไปสังกัดพรรคสังคมชาตินิยม (26 ม.ค. 2518)  ต่อมาเปลี่ยนไปสังกัด

พรรคชาติไทย (22 เม.ย. 2522) ก็ได้รับเลือกตั้งทุกครั้ง

อกีกรณหีนึง่เปน็กรณขีองนายประมวล สภาวส ุครัง้แรกลงสมัคร

ในนามพรรคกิจสังคม (26 ม.ค. 2518) ต่อมาย้ายไปสังกัดพรรคชาติ

ไทย (18 เม.ย. 2526) หรือ พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร ครั้งแรกลงสมัครใน

นามพรรคชาติไทย (18 เม.ย. 2526) ต่อมาย้ายไปสังกัดพรรคเสรีนิยม 

(27 ก.ค. 2529) หรือแม้ในช่วงหลัง เช่น กรณีของนายเกื้อกูล  

ดา่นชยัวจิติร ซึง่ลงสมัครครัง้แรกในนามพรรคไทยรกัไทย (6 ม.ค. 2544) 

ภายหลังย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทย ก็ยังได้รับการเลือกตั้ง

กระแสประชานิยมอาจมีผลต่อตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งใน

ลักษณะปฏิสัมพันธ์กับกระแสของพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยม

ในขณะนั้น กล่าวคือ พรรคก็ต้องการได้ผู้สมัครที่มีชื่อเสียงหรือมีฐาน

เสียงเดิมอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันผู้ลงสมัครก็พิจารณาเห็นว่า พรรคที่

มีกระแสสูงให้การสนับสนุนทางการเงินค่อนข้างมาก อีกทั้งมีโอกาส

ได้กลับไปเป็นรัฐบาล จึงพยายามที่จะแสดงบทบาทให้เป็นที่ยอมรับ

และได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้ส่งตนลงสมัคร ในทัศนะของผู้วิจัย

มีความเห็นว่า กระแสของพรรคมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มากนักแต่ขึ้นอยู่กับระบบ

การจัดตั้งหัวคะแนนที่มีประสิทธิภาพ
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การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ นักการเมืองถ่ิน จังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา พบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา อาจแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง พ.ศ. 2476 - 2500  

ผู้ได้รับเลือกมักจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร เช่น เป็น 

ผู้มีการศึกษาดี มีฐานะทางสังคมสูง เช่น เป็นข้าราชการที่มีตำาแหน่ง

สูง หรือเป็นคหบดี หรือทนายความ คุณสมบัติส่วนตัวต้องเป็นบุคคล

ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว มีเครือข่ายมาก เข้า

ถึงพื้นที่  เข้าถึงประชาชน ต่อมาช่วงที่สองระหว่าง พ.ศ. 2512 - 2518 

(พ.ศ. 2500 - 2551 ไม่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) เป็น

ช่วงเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกต้ังยังคงต้องเป็น 

ผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนตัวสูง ตลอดจนมีเครือข่ายกว้างขวาง แต่เริ่มมี 

การใชเ้งนิในการรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้ ในรปูแบบของการชว่ยกอ่สรา้ง

สาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพาน อาคารเรียน ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยน

กับคะแนนเสียง

บทที ่
4

สรุป อภิปร�ยผลก�รศึกษ� 
และข้อเสนอแนะ
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ในช่วงที่สาม คือ หลังปี พ.ศ. 2518 พบว่า การใช้จ่ายเงิน การ 

จัดตั้งระบบหัวคะแนน (ที่ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างใกล้ชิดกับ 

ผู้สมัคร) การใช้อิทธิพล เริ่มมีบทบาทกับการเลือกตั้งมากขึ้นตามลำาดับ 

การได้รับชัยชนะในการเลือกต้ังข้ึนอยู่กับการใช้เงิน และระบบการ

บริหารจัดการหรือการจัดตั้งหัวคะแนน ไม่ได้ขึ้นกับคุณลักษณะเฉพาะ

ตัวของผู้สมัครอีกต่อไป อาชีพของผู้สมัครเปลี่ยนจากอดีตข้าราชการ 

ทนายความ ครู เป็นนักธุรกิจเกือบทั้งสิ้น 

กลุ่มเครือข่ายที่มีบทบาทสำาคัญต่อการเลือกต้ังก็เปลี่ยนแปลง

ไป เช่นเดียวกัน จากกลุ่มข้าราชการ หรือเกษตรกร กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ซึ่งเป็นฐานเสียงเดิม ได้มีการขยายเครือข่ายเพิ่มเติมออกไปสู่กลุ่ม 

นักธุรกิจ นักการเมืองท้องถ่ิน และข้าราชการระดับสูง ยุทธวิธีการหาเสียง 

ได้เปลี่ยนแปลงจากการลงพื้นที่เพื่อพบปะกับประชาชนแบบค่ำาไหน

นอนนั่น การแสดงมหรสพ สลับกับการปราศรัยหาเสียงได้ลดความ

สำาคัญลง แต่จะใช้หัวคะแนนจัดตั้งเป็นผู้ดำาเนินการลงถึงประชาชน มี

การใช้วิธีการที่ทั้งถูกต้องตามกฎหมาย / ศีลธรรม วิธีการท่ีหม่ินเหม่

ต่อกฎหมายหรือศีลธรรม และบางกรณีเป็นวิธีการที่ไม่ถูกกฎหมาย 

และผิดศีลธรรม สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อัน

เกิดจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน และมีการลงทุนของ

ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงน้ีเร่ิมเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่ง หลังปี 

พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา
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ก�รอภิปร�ยผล
จากการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่า ข้อมูลของ “การเมืองถิ่น” และ 

“นักการเมืองถิ่น” ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสอดคล้องกับ

แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์และการแลกเปลี่ยน และแนวคิด เรื่อง 

การกำาหนดยทุธวธิใีนการรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้ ตลอดจนแนวคดิเรือ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งกับหัวคะแนน

ในส่วนแรก แนวคิดคิดเ ก่ียวกับระบบอุปถัมภ์และการ 

แลกเปลีย่น สามารถอธบิายพฤตกิรรมของ “การเมอืงถิน่” และ “นกัการ

เมืองถิ่น” ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ในแง่ที่ว่าสภาพสังคมของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่าร้อยละเจ็ดสิบ ยังคงมีสภาพเป็นสังคม

เกษตรกึ่งเมือง กึ่งชนบท ซ่ึงวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ในเชิงเครือญาติ

และพึ่งพาผู้มีอำานาจทางเศรษฐกิจ สังคม ยังคงมีความจำาเป็น และมี

อยูอ่ยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะในพืน้ทีอ่ำาเภอทีเ่ปน็อำาเภอรอบนอกของ

จังหวัด เช่น อำาเภอมหาราช อำาเภอบ้านแพรก อำาเภอบางบาล อำาเภอ

บางไทร อำาเภอลาดบัวหลวง อำาเภอผักไห่ อำาเภอบางซ้าย อำาเภอภาชี 

เป็นต้น รูปแบบของการอุปถัมภ์อาจจะมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือใน

ด้านสาธารณูปโภค การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ การช่วยเหลือด้าน

สังคม เช่น การฝากบุตรหลานเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ฝากเข้า

ทำางาน ตลอดจนการใหก้ารชว่ยเหลอื อำานวยความสะดวกในการตดิตอ่

กับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ระบบอุปถัมภ์ในพ้ืนที่เหล่าน้ีมีสภาพเป็นระบบอุปถัมภ์ในเชิง

การแลกเปลี่ยนในระยะหลัง โดยได้เปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์นี้ 

ไปสู่การเป็นฐานเสียง ฐานคะแนนของกลุ่มหัวคะแนนจัดตั้ง ซึ่งมี 

เครือข่ายความสัมพันธ์กับนักการเมืองถิ่นของจังหวัด ในลักษณะ
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อุปถัมภ์หรืออุปถัมภ์เชิงแลกเปลี่ยนอีกชั้นหนึ่ง

ในเขตพื้นที่อำาเภอที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรม เช่น 

อำาเภออุทัย อำาเภอวังน้อย อำาเภอบางปะอิน อำาเภอนครหลวง รูป

แบบความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์อาจไม่ค่อยชัดเจนนัก หากมีก็จะ

เป็นระบบอุปถัมภ์เชิงแลกเปลี่ยน กล่าวคือ เป็นการลงคะแนนเสียง

แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงิน หรือผลประโยชน์

ทางธุรกิจ เช่น การรับเหมา การประกอบกิจการบางอย่างที่ต้องอาศัย

ความช่วยเหลือจากผู้อุปถัมภ์ เป็นต้น

ระบบอุปถัมภ์แบบแลกเปลี่ยนเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของ

การเมืองระดับท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และอาจ

จะมีความเข้มข้นยิ่งกว่ากับนักการเมืองระดับจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจาก

ความใกล้ชิดและกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อกันและกันมากนัก นัก 

การเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นระดับองค์การบริหารส่วนตำาบล เทศบาล 

หรอื สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักใ็ชร้ะบบอปุถมัภแ์บบแลก

เปลี่ยนในระบบการเมืองท้องถ่ิน ซ่ึงในที่สุดกลายเป็นเครือข่ายระบบ

อุปถัมภ์แบบแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางทั้งจังหวัด และยึดโยงนักการ

เมืองระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นเข้าด้วยกัน

แนวคิดระบบอุปถัมภ์ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแนวคิด 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งกับหัวคะแนน ซึ่ง สมบัติ 

จันทรวงศ ์(2529 : 47-48) ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่หวัคะแนนแบง่ออกเปน็ 2 ระดบั 

คือ หัวคะแนนหลักและหัวคะแนนรอง ซ่ึงหัวคะแนนทั้งสองแบบ

แปรสภาพมาจากความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ และในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบว่า การจัดตั้งหัวคะแนนที่มีศักยภาพในท้องถิ่น
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ได้มากจะเป็นเงื่อนไขที่สำาคัญที่สุดที่จะนำาไปสู่การได้รับชัยชนะในการ

เลือกตั้ง

หัวคะแนนที่มีศักยภาพสูงในการคุมเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล สมาชิก

สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (สจ.) สมาชกิสภาเทศบาล (ส.ท.) สมาชกิ

สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล (ส.อบต.) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของหัวคะแนนในจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยาก็มีลักษณะของความจงรักภักดีที่เปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ  

หวัคะแนนทีม่ศีกัยภาพบางสว่น อาจพจิารณาศกัยภาพของผูส้มคัรดว้ย

วา่ จะสามารถเอ้ือประโยชนใ์หก้บัตนทัง้ในระยะสัน้ (ตวัเงนิหรอืจำานวน

เงิน) และระยะยาว (จะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ จะได้รับการ

จดัสรรตำาแหน่งรัฐมนตรหีรอืไม ่จะสามารถดงึงบประมาณมาสู่จงัหวดัได้

มากนอ้ยเพยีงใด และตนสามารถเขา้ถงึผูส้มคัรรายนัน้ไดส้ะดวกเพยีงใด 

ผูส้มคัรนัน้จะเอือ้ประโยชนท์ัง้ดา้นเศรษฐกจิและดา้นอืน่ๆ ไดด้เีพยีงใด)

แนวคิดในเรื่องการกำาหนดยุทธวิธีในการรณรงค์หาเสียง 

เลือกตั้ง ซึ่งเพียงกมล มานะรัตน์ (2547 : 25) ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ 

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2547 

นั้น พบว่ามีพลังในการอธิบาย “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” 

ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาอยูบ่า้ง ในแงข่องการใชย้ทุธวธีิการรณรงค์

หาเสียง (ดูคำาอธิบายหน้า 22) แต่ผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิดเรื่อง ระบบ

อุปถัมภ์ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครรับเลือกต้ังกับหัวคะแนนมี

ความเหมาะสมกับการอธิบายการเมืองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มากกว่า ทั้งนี้ เพราะบริบทที่ใช้มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ พื้นที่ใน

การศึกษาที่เพียงกมลศึกษาการเลือกตั้งนั้น เป็นพื้นที่ในเขตเมือง (เขต
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เทศบาลนครเชียงใหม่) ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจที่สลับ

ซับซ้อน รูปแบบในการรณรงค์หาเสียง ไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์กรการ

เลือกตั้ง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และการใช้เงื่อนไขด้วยระยะเวลา 

จึงแตกต่างออกไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นสังคมเกษตร

กึ่งอุตสาหกรรม

ส่วนแนวคิด เรื่อง กลยุทธ์การตลาดทางการเมือง (political 

marketing) ซึ่งกล่าวถึง กระแสของพรรคการเมือง และการนำาเสนอ

นโยบาย ซึง่ตรงกบัสภาพปญัหาของประชาชนในพืน้ทีน่ัน้ ผูว้จัิยมีความ

เห็นว่ามีพลังในการอธิบายอยู่บ้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มชนชั้น

กลางในเขตเมอืง แตมี่ความสำาคญันอ้ยกวา่แนวคดิ เรือ่ง ระบบอปุถมัภ ์

และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้กบัหวัคะแนน ขอ้มลูทีเ่ปน็

ตวับง่ชีพ้ฤตกิรรมเชน่นัน้ ไดแ้ก ่กรณตีวัอยา่ง นายเกือ้กลู ดา่นชยัวจิติร 

ซึง่เคยสงักดัพรรคไทยรกัไทย ในสมยัรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร แต่

ตอ่มา เมือ่ยา้ยพรรคมาอยูพ่รรคชาตไิทยพฒันา กย็งัไดร้บัการเลอืกตัง้

ในขณะเดียวกัน การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา (3 กรกฎาคม 2554 

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล ซึ่งแม้จะสังกัดพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีกระแสความ

นยิมสูงในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา แตก่แ็พก้ารเลอืกตัง้ในการลงสมคัร

เขตเดียวกับนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัย
ผู้วจิยัมคีวามเหน็วา่ การศกึษาการเมอืงถิน่ และนกัการเมอืงถิน่

นั้น อาจต้องขยายผลไปถึงการศึกษา “การเมืองท้องถิ่น” และ “นักการ

เมืองท้องถิ่น” ด้วย เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์กัน

อย่างแยกไม่ออก แต่การศึกษาดังกล่าว มีความสลับซับซ้อนมากกว่า 
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เนื่องจากมีปริมาณมากกว่าและมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามากกว่า แต่

อย่างไรก็ตามการศึกษาเร่ืองดังกล่าวจะเป็นการต่อภาพของการเมือง

ถิ่นและการเมืองระดับชาติที่สมบูรณ์อย่างย่ิง โดยเฉพาะอาจนำาไปสู่

การวเิคราะหเ์ชงินโยบาย ในปญัหาสำาคญัเกีย่วกบัการปกครองทอ้งถิน่ 

การกระจายอำานาจ และการปฏริปูระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ ซึง่

พรรคการเมืองต่าง ๆ และนักวิชาการจำานวนหนึ่งให้ความสนใจอย่าง

ยิ่งอยู่ในขณะนี้
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ดร.ปัญญา  น้ำาเพชร 
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พระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 มกราคม 2553
สุชาติ โตสัมฤทธ์  
 สัมภาษณ์ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ธีระชาติ  ทาตัน 
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ภาพนักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(บางส่วน)

พันตรี หลวงจบกระบวนยุทธ

ถวัลย์  ธำารงนาวาสวัสดิ์

 นายวิโรจน์  กมลพันธ์

       นายปรีดี  พนมยงค์

ภ�คผนวก
ก
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นายบุญพันธ์  แขวัฒนะ

นายประมวล สภาวสุ

นายพ้อง ชีวานันท์                                                                                  

นายวิทยา บูรณศิริ 

นายมนตรี  พงษ์พานิช

นายสุรเชษฐ์  ชัยโกศล
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พันเอกณรงค์ กิตติขจร 

นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล



159



นักก�รเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธย�

160


