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คํานําสถาบันพระปกเกลา 

 
การศึกษาการเมืองการปกครองไทยท่ีผานมาคงมิอาจปฏิเสธไดวายังมุงเนนไปท่ีการเมือง

ระดับชาติเปนสวนใหญ สถาบันพระปกเกลา โดยสํานักวิจัยและพัฒนาจึงไดริเร่ิมและดําเนินการ
โครงการวิจัยสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินข้ึน เพื่อเติมเต็มส่ิงท่ีขาดหายไปของ 
ภาคการเมืองท่ีมีการศึกษากันอยูก็คือส่ิงท่ีเรียกวา “การเมืองถ่ิน” หรือ การเมืองในจังหวัดตาง ๆ 
เปนการศึกษาเร่ืองราวของการเมืองท่ีเกิดข้ึนในอาณาบริเวณของทองถ่ินท่ีเปนจังหวัดตางๆ ใน 
ประเทศไทยอันเปนปรากฏการณท่ีเปนภาพคูขนานไปกับการเมืองระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง 

หนังสือ “นักการเมืองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา” เปนผลผลิตช้ินหนึ่งของโครงการดังกลาว  
ซ่ึงทางสถาบันพระปกเกลาตองขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย  ในการทําวิจัยจนไดขอมูลท่ีสมบูรณ
ของการเมืองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะชวยเติมเต็มเร่ืองราวทางการ
เมืองในสวนท่ียังขาดอยู และหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนในการชวยทําความเขาใจปรากฏ
การณทางการเมืองไทยในระดับจังหวัดใหชัดเจนยิ่งข้ึน รวมท้ังจะเปนแรงกระตุนใหมีการศกึษาวจิยั
การเมืองการปกครองไทยเพ่ิมเติมตอไป 
 
 
 
 
                                                                             ศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
                                                                                   เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอ 
 

 โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ิน: จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงคเพื่อ
รูจักและเขาใจบทบาทพฤติกรรมของนักการเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงจากการศึกษานักการเมืองถ่ิน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา 1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแตอดีต  
ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2548) จะเปนบุคคลในกลุมชนช้ันนําของจังหวัด มีสถานะภาพทางเศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีดี เปนท่ีรูจักของคนในจังหวัด โดยมีปจจัยท่ีสําคัญจากพื้นฐานทางดานอาชีพการรับราชการ 
โดยเฉพาะการเปนสมาชิกองคการปกครองสวนทองถ่ินมากอน 2) ลักษณะทางการเมืองในจังหวัด
ฉะเชิงเทราจะเปนการสืบทอดอํานาจทางการเมือง โดยเฉพาะในกลุมเครือญาติ และการไดรับการ
สนับสนุนจากกลุมอิทธิพลทางการเมือง ซ่ึงในปจจุบันมีอยูดวยกัน 2 กลุมคือ กลุมตระกูลฉายแสง 
นํ าโดยน ายอนั น ต   ฉ ายแส ง  และก ลุ ม ตระกู ล ตัน เจ ริญ  นํ าโดยน าย สุ ช าติ   ตั น เจ ริญ  
3) ในการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะไมไดใหความ
สําคัญมากนัก เพราะลักษณะการลงคะแนนของประชาชนท่ัวไปจะยึดท่ีตัวบุคคลเปนหลัก  
4) วิธีท่ีใชในการหาเสียงของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท่ัวไปจะใช
การลงพื้นท่ีพบปะประชาชนในพ้ืนท่ี  การปราศรัยบนเวที  การใชส่ือประชาสัมพันธ   ตาง ๆ  การ
ใชรถขยายเสียงวิ่งตามทองถนน แตท่ีสําคัญจะใชวิธีการผานทาง “หัวคะแนน”  ซ่ึงจะเปนผูท่ีมี
บารมีในพื้นท่ี เชน สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เปนตน 
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บทท่ี  1 
บทนํา: การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
เกร่ินนํา 

การเปล่ียนแปลงการปกครองไทยสูระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขไดเร่ิมข้ึนเม่ือวันท่ี 24  มิถุนายน พ.ศ.2475 จนกระท้ังปจจุบัน พ.ศ.2549 รวมระยะเวลา 
กวา 74  ป ท่ีเราสรางระบอบการเมืองแบบท่ีประชาชนเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาท่ีกําหนด
นโยบายสาธารณะแทนตน ท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ท่ีผานมาในระดับชาติประเทศไทยจดั
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนท้ังทางตรงและทางออมรวมท้ังส้ิน 21 คร้ัง มีบุคคล 
สับเปล่ียนกันข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว 23 คน มีการเลือกต้ังพฤติสภาทางออม 1 คร้ังใน
ป พ.ศ.2489 และมีการเลือกต้ังวุฒิสภาโดยตรงคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2543 

ในขณะเดียวกันระดับทองถ่ินก็ไดจัดใหมีการเลือกต้ังตัวแทนเพื่อทําหนาท่ีในองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงก็มีในหลายรูปแบบหลายระดับพัฒนาข้ึนตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม คงมิอาจปฏิเสธไดวาการศึกษาการเมืองการปกครองไทยท่ีผานมายังมุงเนน
ไปท่ีการเมืองระดับชาติเปนสวนใหญ ส่ิงท่ีขาดหายไปของภาคการเมืองท่ีศึกษากันอยูก็คือส่ิงท่ีเรียก
วา    “การเมืองถ่ิน”  ท่ีเปนการศึกษาเร่ืองราวของการเมืองท่ีเกิดข้ึนในอาณาบริเวณของทองถ่ินท่ี
เปนจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทยซ่ึงเปนปรากฏการณ ท่ีเปนภาพคูขนานไปกับการเมืองระดับชาติ
อีกระนาบหนึ่ง เพราะในขณะท่ีเวทีการเมือง ณ ศูนยกลางของประเทศกําลังเขมขนดวยการชิงไหว
ชิงพริบของนักการเมืองในสภา และพรรคการเมืองตางๆ อีกดานหนึ่งในพื้นท่ีจังหวัด บรรดาสมัคร
พรรคพวก และผูสนับสนุนท้ังหลายก็กําลังดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาฐานเสียงในพื้นท่ีดวยเชนกัน 
และทันทีท่ีภารกิจท่ีสวนกลางส้ินสุดลง การลงพื้นท่ีพบปะประชาชนตามสถานท่ี และงานบุญ  
งานประเพณีตาง ๆ เปนส่ิงท่ีนักการเมืองผูหวังชัยชนะในการเลือกต้ังมิอาจขาดตกบกพรองได 

ภาพตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงหลายส่ิงหลายอยางของการเมืองไทย 
ท่ีดําเนินมาตอเนื่องยาวนาน  ในแงมุมท่ีอาจถูกมองขามไปในการศึกษาการเมืองระดับชาติ  
“การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจทําการศึกษามิใชนอย เพื่อเติมเต็มองค
ความรูท่ียังขาดหาย และหากนําส่ิงท่ีไดคนพบนี้มาพิจารณาอยางลึกซ้ึงก็นาจะทําใหสามารถเขาใจ
การเมืองไทยไดชัดเจนข้ึน ในมุมมองท่ีแตกตางจากการมองแบบเดิม ๆ    
 
 
 
 



การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 หนังสือนักการเมืองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ทําความรูจัก
และศึกษาถึงภูมิหลังของนักการเมือง ท่ีเคยไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิก สภาผูแทนราษฎรของจังหวัด
ฉะเชิงเทราตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อทราบถึงความเปนมา  บทบาท และเครือขายของนักการ
เมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบถึงวิธีการหาเสียงในการเลือกต้ังของนักการเมืองในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และเพื่อเช่ือมโยงภาพการเมืองระดับชาติในจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
โดยผลท่ีคาดวาจะไดรับจากหนังสือเลมนี้ ไดแก ทําใหรูถึงความเปนมา บทบาท และเครือขายของ
นักการเมือง รวมถึงวิธีการหาเสียงเลือกต้ังของนักการเมือง และสามารถเช่ือมโยงภาพการเมือง
ระดับชาติในจังหวัดฉะเชิงเทราไดอยางไมขาดตอน 

หนังสือ  “นักการเมืองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา” มุงทําการศึกษาถึงเร่ืองราวตาง ๆ  
ในประเด็นเครือขาย และความสัมพันธของนักการเมืองกับกลุมผลประโยชนตาง ๆ ท่ีมีสวนใหการ
สนับสนุนทางการเมืองในพื้นท่ี  รวมถึงวิธีการหาเสียงและประวัติความเปนมาของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรท้ังในอดีตและปจจุบัน ท้ังนี้ผูวิจัยมีความเช่ือม่ันวาองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
คร้ังนี้จะทําใหมองเห็นภาพการเมืองถ่ินของจังหวัดฉะเชิงเทราไดดีพอสมควร ซ่ึงจะทําใหสามารถ
มองภาพการเมืองโดยรวมของไทยไดชัดเจนมากข้ึน ตลอดจน เขาใจถึงกลไกทางการเมืองใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้ังแตมีการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกจนถึง การเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 
พ.ศ.2548 ไดทราบวาต้ังแตการเลือกต้ังคร้ังแรกเปนตนมามีนักการเมืองคนใดในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไดรับการเลือกต้ังบาง และชัยชนะของนักการเมืองเหลานี้มีสาเหตุ และปจจัยอะไรสนับสนุน ได
ทราบถึงความสําคัญของกลุมผลประโยชน  และกลุม ท่ีไม เปนทางการ  เชน  ครอบครัว 
วงศาคณาญาติ ฯลฯ ท่ีมีตอการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบถึงความสําคัญของพรรคการเมือง
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบรูปแบบ วิธีการ และกลวิธีตาง 
ๆ ท่ีนักการเมืองใชในการเลือกต้ัง และไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมือง
ถ่ิน” สําหรับเปนองคความรูในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยตอไปสําหรับการ
เก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูแตงไดอาศัยการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของตางๆ ไดแก หนังสือ  งานวิจัย 
และวิทยานิพนธ รวมท้ังการสัมภาษณบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลโยงใยไปถึงนักการเมืองคนตางๆใน
พื้นท่ีได ในประเด็นท่ีตองการศึกษา  

ผูแตงมีความคิดวาหนังสือเลมนี้นาจะเปนประโยชนแกผูอานเปนอยางมาก ซ่ึงจะทําให 
ผูอานเขาใจถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ต้ังแตมีการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกจนถึง
ปจจุบัน อีกท้ังไดทราบวาต้ังแตการเลือกต้ังคร้ังแรกเปนตนมา มีนักการเมืองคนใดในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไดรับการเลือกต้ังบาง  และชัยชนะของนักการเมืองเหลานี้มีสาเหตุและปจจัยอะไร
สนับสนุน รวมท้ังทําใหทราบถึงความสําคัญของกลุมผลประโยชนและกลุมท่ีไมเปนทางการ  เชน  



ครอบครัว  วงศาคณาญาติ  ฯลฯ  ท่ีมีตอการเมืองทองถ่ินฉะเชิงเทรา ความสําคัญของพรรคการเมือง 
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด รวมไปถึงรูปแบบ  วิธีการ  และกลวิธีตางๆ ท่ี 
นักการเมืองใชในการเลือกต้ัง นอกจากนั้นยังไดทราบขอมูลเกี่ยวกับ   “การเมืองถ่ิน”  และ  
“นักการเมืองถ่ิน”  สําหรับเปนองคความรูในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยตอไป    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
ทบทวนเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

 ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในเร่ือง
ของการหาเสียงเลือกต้ัง และผูนํา เพื่อใชเปนกรอบในการวิเคราะห ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  แนวคิดการหาเสียงเลือกตั้ง 

 การหาเสียงเลือกต้ัง คือ การพยายามหาวิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูสมัครไดรับการเลือกต้ัง           
จากประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกต้ัง เพื่อเขาไปทําหนาท่ีผูแทนในสภาผูแทนราษฎร 

แนวคิดพื้นฐานในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 

 1.  การจัดองคกรในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 

  1.1.  การจัดองคกรในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังอยางไมเปนทางการ เปนแนว
ทาง   จัดองคกรท่ีอาศัยภาพของปจเจกบุคคลเปนหลัก การดําเนินงานในการรณรงคหาเสียงจะอาศัย        
ความสัมพันธสวนตัวระหวางผูสมัคร กับญาติมิตร เพื่อนฝูง โดยไมมีการจัดแบงหนาท่ีของ                   
บุคลากรอยางชัดเจน เปนระบบ เปาหมายจะเปนกลุมญาติพี่นอง เพื่อนฝูงคนรูจักเปนอันดับแรก 
คะแนนเสียงท่ีผูรับสมัครหวังจะไดเปนกอบเปนกํา คือ คะแนนเสียงของผูท่ีอยูในชนบทที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ และการศึกษาที่ไมสูงนัก โดยการจัดต้ังจากระบบหัวคะแนน โดยมีรูปแบบของการ
จัดองคกรในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  1  รูปแบบของการจัดองคกรอยางไมเปนทางการในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  

ญาติ / เพ่ือน ๆ ท่ีรับผิด
ชอบในเขตอําเภอ/ตําบล 

ญาติ / เพ่ือน ๆ ท่ีรับผิด
ชอบในเขตอําเภอ/ตําบล

หัวคะแนน หัวคะแนน หัวคะแนน 

ผูสมัครรับเลือกต้ัง 

ญาติพ่ีนอง หรือเพ่ือน ๆ 
ซึ่งเปนแกนการวางแผน

ญาติ / เพ่ือน ๆ ท่ีรับผิด
ชอบในเขตอําเภอ/ตําบล



 1.2.  การจัดองคกรในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังอยางเปนทางการหรือเปนระบบ เปนการ  
ปรับปรุงระบบและใหความสําคัญเกี่ยวกับองคกรมากข้ึน มีการแบงงาน แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ    
มีโครงสรางหนาท่ีแตกตางกันตามภารกิจท่ีปฏิบัติ มีเปาหมายงานของแตละหนวยงานชัดเจนย่ิงข้ึน 
แต  ก็มีปญหาในการโตแยงการปฏิบัติงานเปนระบบทางการมากเกินไป โดยจนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไมดีเทาท่ีควร ไมสามารถทดแทนกันไดในบางเวลา รูปแบบของการจัดองคกรใน
การรณรงคหาเสียง   เลือกต้ังมีรูปแบบดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  2  รูปแบบของการจัดองคกรในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังอยางเปนทางการ  

หรือเปนระบบ 
 

 อยางไรก็ตาม รูปแบบของการจัดองคกรในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง ในทุกรูปแบบท่ี
กลาวมาขางตนจะมีท้ังขอดีและขอเสียควบคูกันไป ดังนั้นในการจัดองคกรรณรงคหาเสียงเลือกต้ังท่ี
ดี และมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นท่ี ควรมีการใชท้ัง 2 ระบบผสม
ผสานอยูในองคกรเดียวกัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูสมัครรับเลือกต้ัง 

ผูจัดการรณรงคหาเสียง
หรือญาติพ่ีนอง 

ฝายแผนงาน ฝายปฏิบัติงาน ฝายขาวและประชาสัมพันธ ฝายการเงิน ฝายวัสดุและเสบียง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  3  รูปแบบการผสมผสานระหวางการจัดองคกรในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง 

อยางไมเปนทางการ กับการจัดองคกรในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง 
อยางเปนทางการหรือเปนระบบ 

ท่ีมา: สถาบันพระปกเกลา, 2545. 
 
แนวคิดเก่ียวกับสามเขตยุทธศาสตร 

 สามเขตยุทธศาสตร หมายถึง การจําแนกกลุมประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังหรือ         
กลุมเปาหมายเปน 3 พื้นท่ีเปาหมาย เพื่อเปนกุญแจนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการคือ  
เขตเรา เขตเปนกลาง และเขตเขา 

 เนื่องจากพื้นฐานพรรคการเมืองของไทยไมเปนพรรคของมวลชน (Mass Party) ดังนั้น     
ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังท่ีเปนฐานคะแนนเสียงของฝายเรา หรือฝายเขาจึงมีไมมากนัก     
สวนใหญเปนมวลชนเฉยเมยท่ียังไมไดอยูฝายใด จะมีลักษณะเปนกลางมากกวา เรียกวามวลชน         
เปนกลาง มีลักษณะเฉยเมย หรือเฉ่ือยชาทางการเมือง ซ่ึงแบงไดเปน กลุมเฉยเมยไรเดียงสา และเฉย
เมยปญหา 

 กลุมเฉยเมยไรเดียงสา (Ignorant Passive) กลุมนี้เปนกลุมท่ีมีมากท่ีสุดในบรรดาผูมีสิทธ์ิ   
ออกเสียงเลือกต้ัง เปนผูท่ีมีความรูนอยและไมสนใจเร่ืองการเมือง การออกไปใชสิทธ์ิจะยึดท่ีตัว

ผูสมัครรับเลือกต้ัง 

ผูจัดการรณรงคหาเสียง/ญาติ 
พ่ีนอง/เพ่ือนๆ ท่ีเปนแกนหลัก 

ฝายแผนงาน ฝายปฏิบัติงาน ฝายขาวและประชาสัมพันธ

ฝายการเงิน ฝายวัสดุและเสบียง

ญาติ / เพ่ือน ๆ ท่ีรับผิด
ชอบในเขตอําเภอ/ตําบล

หัวคะแนน 



บุคคลเปนหลัก หรือการชักจูง ตลอดจนการรวมมือทุจริตในรูปแบบตางๆ ดังนั้นแนวทางใน 
การรณรงค ท่ีเหมาะสมกับบุคคลกลุมนี้ควรจะใชแนวทางการรณรงคดานลึก 

 กลุมเฉยเมยปญหา (Intellectual Passive) กลุมนี้เปนกลุมของคนชนช้ันกลาง ไดแก ขาราช
การ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผูประกอบธุรกิจ พอคาท่ีมีการศึกษาเปนกลุมบุคคลท่ีรูเร่ืองการเมือง
คอนขางดี แตไมคอยสนใจเกี่ยวกับการไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง โดยคิดวาการเลือกต้ังมิใชความหวัง หรือ
ทางออกของการแกปญหาในการดํารงชีพของกลุมตน หรือไมมีความศรัทธาในพรรคการเมือง และ
นักการเมืองท่ีลงสมัคร แตกลุมนี้จะมีความต่ืนตัวในการไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังเม่ือมีความขัดแยงใน
ประเด็นการเมือง (Issue Politics) แนวทางรณรงคท่ีเหมาะสมกับคนกลุมนี้ควรเปนแนวทางการ
รณรงคดานกวาง 

 เม่ือจุดช้ีขาดของการไดรับชัยชนะในการเลือกต้ัง อยูท่ีการชวงชิงมวลชนท้ังประเภทเฉย
เมยไรเดียงสา และเฉยเมยปญหา แนวทางการรณรงคจะตองจําแนกพื้นท่ีออกเปนเขตยุทธศาสตร 
(Target Areas) และจําแนกกลุมบุคคลเปาหมาย (Target Group) โดยแบงพื้นท่ีออกเปนเขตเรา เขต
เปนกลาง และเขตเขา ตามแนวคิด 3 เขตยุทธศาสตร 8 ระดับความม่ันคงดังนี้ 

 1.  เขตเรา หมายถึง พื้นท่ีฐานคะแนนเดิมของเรารอยละ 60 ข้ึนไปของผูท่ีมาใชสิทธิออก
เสียงเลือกต้ังท้ังหมด (Voting Turn-out) จําแนกเปน 3 ระดับ คือ 

 1.1 ระดับเรา - ม่ันคงมาก  หมายถึง  พื้นท่ีฐานคะแนนเดิม 
   ของฝายเรารอยละ 80 ข้ึนไป 

1.2 ระดับเรา -  ม่ันคง  หมายถึง  พื้นท่ีท่ีมีฐานคะแนนเดิม 
  ของฝายเรารอยละ 70 – 79 

 1.3 ระดับเรา - คอนขางม่ันคง  หมายถึง  พื้นท่ีท่ีมีฐานคะแนนเดิม 
   ของฝายเรารอยละ 60 – 69 

2.  เขตเปนกลาง หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีฐานคะแนนเดิมของฝายเรารอยละ 45-59 จําแนกเปน 2 
ระดับ คือ 

2.1 ระดับกลาง - โนมเอียงเรา  หมายถึง  พื้นท่ีท่ีมีฐานคะแนนเดิม 
  ของฝายเรารอยละ 50 – 59 
2.2 ระดับกลาง - โนมเอียงเขา   หมายถึง  พื้นท่ีท่ีมีฐานคะแนนเดิม 
  ของฝายเรารอยละ 40 – 49 
 
 
 



3.  เขตเขา หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีฐานคะแนนเดิมของฝายเราต่ํากวารอยละ 40 จําแนก  
ไดเปน 3 ระดับ คือ 

3.1 ระดับเขา - คอนขางม่ันคง  หมายถึง  พื้นท่ีท่ีมีฐานคะแนนเดิม 
  ของฝายเรารอยละ 30 - 39 
3.2 ระดับเขา - ม่ันคง  หมายถึง  พื้นท่ีท่ีมีฐานคะแนนเดิม 
  ของฝายเรารอยละ 20 - 29 
3.3 ระดับเขา - ม่ันคงมาก  หมายถึง  พื้นท่ีท่ีมีฐานคะแนนเดิม 
  ของฝายเราต่ํากวารอยละ 20 

การชวงชิงมวลชนนี้ จําเปนตองเร่ิมจากเขตยุทธศาสตรเรากอน โดยพยายามจัดต้ังและ
กระชับองคกรจัดต้ังของฝายเรา และจึงออกไปเคล่ือนไหวชิงมวลชนเฉยเมยท้ังสองกลุม และอาจท่ี
จะไป หรือไมไปก็ได ในการท่ีจะเขาไปเคล่ือนไหวในเขตเขา ท่ีนี้แลวแตสถานการณของการ
รณรงคท่ีเขมขน    หรือไม ในชวงปลายของฤดูหาเสียง (ชัยวัฒน  กุลศักดิ์วิมล, 2545 : 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี  4  ความคิดสามเขตยุทธศาสตร 
ท่ีมา: สถาบันพระปกเกลา, 2540. 
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แนวความคิดเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
 การหาเสียงมีท้ังแนวทางท่ีสุจริตและทุจริต โดยแนวทางสุจริตนั้นแยกได 2 ดาน คือ ดาน
กวางและดานลึก หรือในเชิงแนวนาบกับแนวดิ่ง โดยพิจารณาจากกลุมเปาหมายเปนหลัก สวนแนว
ทางทุจริตก็แยกไดในทํานองเดียวกัน โดยท่ัวไปการทุจริตในการเลือกต้ังมักจะเกิดจากผูสมัครท่ีไม
เคยมีฐานมวลชนมากอน แตมีฐานทางเศรษฐกิจดี และมีความมุงหวังวาแพไมได แมวาจะไมได
เตรียมการที่จะทุจริตมากอน หากแตวาในชวงฤดูการหาเสียงเลือกต้ังนั้นอยูในสภาพสูสีกับคูแขงขัน 
จึงจําตองทุจริตเพื่อใหไดชัยชนะ 

 การหาเสียงดานกวาง หมายถึง การใชส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ โดยไมเนนกลุมเปาหมาย     
แบงได 2 ลักษณะ คือ 

- การใชส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ เชน คัทเอาต โปสเตอร แผนใบปลิว ออกรายการ
วิทยุ และโทรทัศน ใชรถโฆษณาหาเสียง เปนตน 

- การปราศรัยบนเวที เชน การจัดเวทีปราศรัยใหญ และการปราศรัยยอย 

การหาเสียงดานกวางแบบสุจริต คือ ตองมีมารยาททางการเมือง ไมใชวิธีโจมตีคูแขง ไม
ฉวยโอกาสแอบอางผลงานของผูอ่ืน เปนตน 

การหาเสียงดานกวางแบบทุจริต คือ การทําลายปายโปสเตอรคูแขง การใสรายปายสี การ
โจมตีคูแขงดวยแผนใบปลิวและใชการปราศรัยบนเวที รวมท้ังการฉวยโอกาสเอาสถานการณท่ี
ประชาชน     มีความสงสัย ลังเลใจในเร่ืองหน่ึงมาโจมตีหรือทําลายคูแขง เพื่อสรางคะแนนเสียงให
ตนทางส่ือประชาสัมพันธ และการปราศรัยบนเวที 

ขอดีของการหาเสียงดานกวาง คือ ทําใหประชาชนไดทราบถึงประวัติ และความเปนมาของ     
ผูสมัครรับเลือกต้ัง รูนโยบายของพรรคท่ีผูสมัครสังกัดอยู 

ขอเสียของการหาเสียงดานกวาง คือ ขาดความดึงดูดใจใหผูมีสิทธ์ิเลือกต้ัง ไปลงคะแนน       
ยกเวนในกลุมประชาชนท่ีมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูงอยูแลว 

การหาเสียงเลือกตั้งดานลึก หมายถึง การหาเสียงท่ีจะเนนเฉพาะกลุมเปาหมายในลักษณะ
เขาพบประชิดตัวเพื่อหวังคะแนน แบงได 2 ลักษณะ คือ 

- การใชระบบตัวแทน จะมีอาสาสมัครหรือหัวคะแนนเขาพบประชาชนโดยท่ีตัวผูสมัคร
เองไมตองลงพื้นท่ี 

- การเขาพบมวลชนโดยตรง ผูสมัครรับเลือกต้ังเดินเคาะประตูบาน หรือพบปะประชา
ชนดวยตัวเอง หรือจะเปนในลักษณะการประชุมกลุมยอย หรือพูดคุย ปรึกษาในดาน



ปญหาหรือความตองการของกลุมอาชีพนั้น ๆ หรือการเขารวมงานประเพณีหรือกิจ
กรรมตาง ๆ ของชุมชน 

การหาเสียงดานลึกแบบสุจริต ไดแก การเยี่ยมเยียน พบปะประชาชนในทองถ่ิน การเคาะ
ประตูบาน การใชอาสาสมัครเขาช้ีแจงกับประชาชน เปนตน 

การหาเสียงเชิงลึกแบบทุจริต ไดแก การแจกเงิน แจกส่ิงของ การซ้ือบัตรประชาชน การ
ปลอยขาวทําลายคูแขง การทุจริตเกี่ยวกับบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิ การซ้ือเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อเอ้ือ
ประโยชนกับฝายตน 

ขอดีของการหาเสียงดานลึก คือ การสรางความผูกพัน สนิทสนมสวนตัวของผูสมัครรับ
เลือกต้ังกับประชาชนอันเปนการสอดคลองกับวัฒนธรรม การยึดถือตัวบุคคลของคนไทย 

ขอเสียของการหาเสียงดานลึก คือ การใชเวลาท่ีมากเกินไปจนไมสามารถทําไดทุกพื้นท่ี 
และมักจะถูกเรียกรองผลประโยชนอยูเสมอ ดังนั้นการใชแนวทางดานนี้จําเปนท่ีจะตองมีการ
จําแนกกลุมและระดับของกลุมบุคคลวาจําเปนตองมีความใกลชิดหรือไม ขนาดไหน เพียงใด เพราะ
เปนการขัดแยงระหวางประสิทธิผลของแนวทางกับการสูญเสียเวลา และผลตอบแทนของความใกล
ชิด 

การหาเสียงแบบดานกวางและดานลึกในอดีตท่ีผานมานั้น มักมีขอผิดพลาด คือมีการใชจาย
กับการใชส่ือโฆษณาเกินความจําเปน และการไมประสานงานกันระหวางแนวทางดานลึก กับแนว
ทางดานกวางเกี่ยวกับการปราศรัย จึงทําใหขาดการขานรับ และการเสริมพลังซ่ึงกันและกันของสอง
แนวทาง (วิจิตร  แจมใส, 2540: 16-18) 

การรณรงคหาเสียงเลือกต้ังท่ีสําคัญ และเพื่อมุงหวังสูการไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังของ       
ผูสมัครนั้นจะตองใชท้ังรูปแบบท่ีสุจริตและทุจริตผสมกันไป เพราะในบางคร้ังการหาเสียงเลือกต้ัง    
เพื่อความไดเปรียบทางการเมืองในชวงระยะเวลาหน่ึงนั้น เปนสวนผลักดันใหเกิดกระแสความนิยม
หรือการลดความนิยมในตัวผูสมัครบางคน จนเกิดผลแหงชัยชนะหรือความพายแพเกิดข้ึนได เชน 
การใหตัวแทนใหขาวหรือการบอกกลาวใหประชาชนทราบถึงความจริงในดานลบ ในตัวผูสมัครรับ
เลือกต้ังท่ีเปนคูแขงขัน ในส่ิงท่ีประชาชนยังไมทราบมากอน แตตองกระทําดวยความระมัดระวัง 
และไมใหมีหลักฐานใหจับผิดได 

 
แนวคิดเก่ียวกับการแบงชวงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง 

 ในการหาเสียงเลือกต้ังส่ิงท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การไดรับทราบถึงคะแนนนิยมของตน 
เพราะหากไมรู หรือไมสามารถท่ีจะประเมินได ก็จะมีความเส่ียงสูงในการที่จะทําใหไมไดรับการ
เลือกต้ัง ดังนั้นเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหทราบถึงคะแนนนิยม เพื่อแกไขในปญหานี้  คือ การทํา  



“โพล” (Poll) หรือการประเมินฐานคะแนนนิยมของตน ส่ิงท่ีสําคัญของการประเมินฐานคะแนน
นิยมนอกเหนือจากการตรวจสอบคะแนนนิยมในตัวผูสมัครและพรรคการเมืองแลว ยังเปนตัวช้ีแนว
ทางการเคล่ือนไหวและชวงชิงมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ เม่ือเราทราบลักษณะโครง
สรางทางเศรษฐกิจ สังคมของแตละชุมชน การรับรูของมวลชน การรูจุดเดนและจุดดอยของพรรค
การเมือง และคูแขงขันทางการเมือง ความตองการในระยะส้ัน และระยะยาวของมวลชนในชุมชน
นั้น ๆ จะทําใหเราสามารถปรับกลยุทธในการหาเสียงในแตละพื้นท่ี แตละชุมชน ไดตรงตามความ
ตองการของมวลชน อันเปนการเสริมขอเดน ลดขอดอยของตน ยุทธวิธีการหาเสียงอาจจะตองมีการ
ปรับต้ังแตนโยบายการหาเสียงท้ังในระดับชาติ ระดับทองถ่ิน ตลอดจนแนวทางการเคล่ือนไหวเพื่อ
จัดต้ังมวลชนในแตละชุมชนเพ่ือกระชับความเขมแข็งใหองคกรสามารถขยายฐานมวลชนไดใน
ระดับตอไป  

 อยางไรก็ตามถึงแมวาการทํา “โพล”  (Poll) จะเปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการประเมิน
คะแนนนิยมของผูสมัครก็ตาม แตส่ิงสําคัญยิ่งไปกวาก็คือ การจัดระบบระยะยาวในการหาเสียง
เลือกต้ัง เพื่อ  ชวงชิงคะแนนเสียงจากมวลชนสวนใหญในการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
 
ระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งแบงเปน 3 ชวงเวลา ดังนี้ 

1. ชวงตนฤดูการหาเสียง (สัปดาหแรก - สัปดาหท่ี 3 ของวันปดรับสมัคร) 

           ส่ิงท่ีทีมงานตองทําในชวงนี้คือ การสํารวจคะแนนนิยมเพื่อทราบถึงฐานคะแนนของผู
สมัครแตละคน แตละพรรคการเมืองวาเปนอยางไรในแตละพื้นท่ี จากนั้นจึงนําฐานคะแนนของแต
ละพื้นท่ีมากําหนดเปนเขตยุทธศาสตรสามเขต คือ เขตเขา เขตเรา และเขตเปนกลาง เพื่อกําหนด
ยุทธวิธีในการหาเสียงเลือกต้ังในชวงตนฤดูการเลือกต้ัง คือ การทําใหมวลชนไดรับรูเกี่ยวกับตัวผู
สมัคร พรรคการเมือง และหมายเลขผูสมัคร การดําเนินการเคล่ือนไหวจะเปนพื้นท่ีเขตเราเปนหลัก 
ในขณะท่ีเขตเปนกลาง และเขตเขา จะดําเนินการเพียงเพ่ือหาตัวผูนําทองถ่ินท่ีมีมวลชนใหความเชื่อ
ถือ รวมท้ังศึกษาระดับอิทธิพล และการเคล่ือนไหวของฝายคูแขง 

2. ชวงกลางฤดูการหาเสียงเลือกตั้ง (สัปดาหท่ี 4 – สัปดาหท่ี 5 ) 

ในชวงกลางฤดูจะมีการสํารวจคะแนนนิยมเปนคร้ังท่ี 2 เพื่อประเมินการเคล่ือนไหวใน
ชวงตนฤดูวา ฐานคะแนนเสียงมีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร เพื่อเปนการปรับเปล่ียนยุทธวิธีการ
เคล่ือนไหวใหมีความสอดคลองกับสถานการณท่ีไดเปล่ียนแปลงไป การเคล่ือนไหวในชวงนี้ จะ
เร่ิมขยายอิทธิพลในเขตท่ีเปนกลาง ในขณะเดียวกันก็พยายามสรางหัวคะแนนในพ้ืนท่ีฝายคูแขง 
สวนเปาหมายของการหาเสียงในชวงกลางฤดู คือ การรุกคืบขยายมวลชนในเขตเปนกลาง 

 



3. ชวงปลายฤดูการหาเสียงเลือกตั้ง (สัปดาหท่ี 6 - วันสุดทายของการหาเสียงเลือกต้ัง) 

เปาหมายของการหาเสียงเลือกต้ังในชวงปลายฤดู คือ การรักษาพื้นท่ีของฝายเราไวใน
ขณะเดียวกันก็ทําการเคล่ือนไหวในชวงกลางฤดูได ซ่ึงอาจท่ีจะรุกคืบเขาไปขยายฐานมวลชนในเขต
พื้นท่ีของคูแขงขัน และคอยปองกันไมใหคูแขงใชยุทธวิธีฉอฉล เชน การซ้ือเสียงหรือการโกงใน
หนวยเลือกต้ัง  (ชัยวัฒน  กุลศักดิ์วิมล, 2545: 16) 

 การแบงชวงระยะเวลาในการหาเสียงเลือกต้ังจะเปนตัวช้ีขาดท่ีมีผลตอการพายแพ การชนะ
การเลือกต้ังไดในระดับท่ีสําคัญพอสมควร เพราะถามีการวางแผนผิดพลาดก็จะเกิดเปนความไมตอ
เนื่องสัมพันธกัน มีความไมเขาใจในกลุมผูสนับสนุนหรือแกนนําของผูสมัครรับเลือกต้ัง จนทําให
เกิดการสับสน อาจไมมีการปฏิบัติงานทางการเมืองใหกับผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีตนสนับสนุนอยูใน
ระยะเบ้ืองตนได ซ่ึงจะสงผลตอการเลือกต้ังท่ีจะทําใหพายแพคูแขงขันได 
 
พรรคการเมืองกับการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง 

 พรรคการเมืองโดยมากจะคัดเลือกผูสมัคร โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีจะสงลงสมัคร
รับเลือกต้ัง ดังนี้ 

1. ช่ือเสียง ของผูสมัคร วาเปนท่ีรูจักและยอมรับนับถือของประชาชนในเขตเลือกต้ังมาก
นอยเพียงใด เพราะหากมีช่ือเสียงเปนท่ีนิยม ยอมสะทอนถึงโอกาสท่ีจะไดรับเลือกต้ังจากประชาชน
ใน     เขตนั้น 

2. ฐานเสียง คือการไดรับการสนับสนุนของประชาชนในเขตเลือกต้ังตอผูสมัคร เชน การ
มีเครือญาติ พี่นอง พรรคพวก บุคคลท่ีเคารพนับถือ เปนตน โดยท่ีกลุมเหลานี้พรอมท่ีจะลงคะแนน
เสียงใหแกผูสมัคร ฐานเสียงนี้ครอบคลุมถึงการจัดต้ังตัวแทน หรือหัวคะแนนท่ีจะชวยในการหา
เสียงอีกดวย 

3. ความประพฤติและการประกอบอาชีพ พรรคการเมืองจะพิจารณาการประพฤติตัวของ
ผูสมัครจากความรูสึกของประชาชนจากเขตเลือกต้ังนั้น วาเห็นเปนอยางไรดีหรือไมดี สวนในดาน
อาชีพก็จะตองประกอบอาชีพท่ีประชาชนไมรังเกียจและไมผิดกฏหมาย 

4. ฐานะทางเศรษฐกิจ โดยท่ัวไปแลวพรรคการเมืองจะใหความสนใจกับผูสมัครท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดี เพราะจะไดไมเปนภาระในเร่ืองคาใชจายของพรรคมากนัก 

สําหรับวิธีการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคมีวิธีการสําคัญอยู 3 วิธี ไดแก 

1. คัดเลือกผานกลไกพรรค จะเปนสาขาพรรค หรือศูนยประสานงาน 

2. คัดเลือกผานกรรมการสรรหาผูสมัครของพรรค 



3. คัดเลือกจากผูแทนราษฎรของพรรค 

ในการหาเสียงเลือกต้ังพรรคจะใหการสนับสนุนดานวิชาการ ดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ 
และดานเงินทุน การใชอาสาสมัคร การใชผูนําพรรคหรือผูท่ีมีช่ือเสียงของพรรคชวยในการหาเสียง           
การเสนอนโยบายพรรค และแนวทางแกไขปญหา รวมท้ังกลยุทธตาง ๆ ในการหาเสียง โดยมี 
เปาหมายเพื่อใหผูสมัครของพรรคไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนราษฎร (วิจิตร  แจมใส, 2540: 13-14) 

 

กลเม็ดการโกงเลือกตั้ง 

 1.  ซ้ือเสียงเลือกต้ังโดยผานหัวคะแนน คือ บุคคลที่รับหนาท่ีในการรับเงินสวนหนึ่งซ้ือ
เสียงจากประชาชน และกันเงินสวนหนึ่งไวเปนผลประโยชนสวนตัวโดยมากจะเปนผูท่ีมีอิทธิพลใน
ทองถ่ิน และบอยคร้ังท่ีเปนราชการระดับทองถ่ิน ซ่ึงเปนการซ้ือเสียงท่ีเห็นกันอยางชัดเจนท่ีสุด 

 2.  การใชเงินซ้ือเสียงหนาหนวยเลือกต้ังในวันท่ีลงคะแนน ซ่ึงเรียกกันวา “ซ้ือปลาสด” 
หรือ “ยิงเผาขน” ประชาชนท่ีมายังหนวยเลือกต้ังก็ซ้ือกันตรงนั้นเลย หรือท่ีเรียกกันวา Buying on 
the spot 

3.  จางรถประจําทาง สองแถว รถมอเตอรไซครับจาง รับคนมาลงคะแนนเสียงโดยไมเสีย       
คาบริการ พรอมท้ังไดรับเงินดวย 

4.  ใหหัวคะแนนไปสัญญาวาเม่ือลงคะแนนใหแลว จะใหเงินหลังวันประกาศผลเปน               
คาตอบแทน 

5. แจกเงินในปมน้ํามันยอย หรือท่ีเรียกวาปมลอย ซ่ึงก็คือปมท่ีมีถังน้ํามันและมีเคร่ืองสูบ
น้ํามันท่ีเปนหลอดแกว โดยใหคนไปเติมน้ํามันฟรี เพื่อแลกกับคะแนนเสียง 

 6.  แจกขาวสาร อาหารแหง น้ําปลา น้ํามันพืช ผาขาวมา 

 7.  เอาเงินไปวางไวในรานคายอยแลวบอกใหประชาชนไปเบิกของไดในจํานวนท่ีกําหนด
ไวเพื่อแลกกับการลงคะแนนเสียงให 

 8.  รับรองวาจะประกันราคาพืชไร สรางถนน สรางฝายกั้นน้ํา ถาหากไดรับเลือกต้ัง 

 9.  เอาเงินไปวางไวใหกับบุคคลท่ีไวใจเพื่อใหไปเลนการพนัน โดยตอใหเบอรของตนเปน
ผูรับเลือก และไดรางวัลสูงเพื่อคนท่ีเลนการพนันจะเทคะแนนเสียงใหและจูงใจผูอ่ืนลงคะแนนเสียง
ให 

 10. เปดใหแทงแบบยี่กี ซ่ึงเปนการพนันแบบจีนโดยใหรางวัลแบบ 10 เทา เพื่อตอบแทน
กับการสนับสนุนโดยการใหพรรคพวกมาลงคะแนนเสียงให 



 11. ใชขาราชการฝายปกครองและตํารวจรวมมือกับนายบอน ใหชวยซ้ือเสียงมิฉะนั้นจะส่ัง
ปดสถานบริการ 

 12. ใชอิทธิพลแจกยาบาใหกับผูท่ีติดยาเพื่อเปนรางวัลใหกับการท่ีไปลงคะแนนเสียงให 

 13. ใหขาราชการไปบังคับ ขูเข็ญกับชาวบานใหมาลงคะแนนเสียงให เปนการใชอิทธิพลท่ี
ผิดกฎหมาย 

 14. เล้ียงโตะจีนยอยในบานครั้งละ 2 โตะเพื่อไมใหเปนท่ีเอิกเกริก โดยไดรับการสนับสนุน
การลงคะแนนเสียงใหเปนการตอบแทน 

 15. ใชอํานาจแฝงโดยการจัดงานเล้ียง จากน้ันก็ปรากฏตัวเพื่อเปนการสรางบุญคุณ ซ่ึงเปน
การผิดกฎหมายเลือกต้ัง 

 16. ใชกํานัน ผูใหญบานขมขู หลอกลวงชาวบานวาผูสมัครรายอ่ืนไมมีผลงาน จะไมทํา
ประโยชนใหกับชุมชน จึงไมควรลงคะแนนเสียงให 

 17. ใชขาราชการที่วางตัวไมเปนกลางเอ้ืออํานวยตอการลงคะแนนเสียงท่ีเปนประโยชนตอ
ตน ขาราชการดังกลาวมักจะไดรับคําส่ังมาอีกทีหนึ่ง 

 18. ใชวิธีการล็อกเขตไมใหผูสมัครคนอ่ืนเขาไปในเขต โดยการทําลายโปสเตอร แผน
ประกาศ ตาง ๆ  

 19. ใชความสัมพันธจากองคกรจัดต้ังมวลชน เชน มูลนิธิ สมาคม  NGOs โดยมีการบริจาค
แบบแอบแฝงเพื่อใหมีการสนับสนุนทางการเมือง 

 20. ขอใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองชวยเหลือในดานคะแนน จากคะแนนจัดต้ังโดย
คะแนนดังกลาวเปนคะแนนพื้นฐานท่ีสําคัญ 

 21. ซ้ือกรรมการการเลือกต้ังจังหวัด และซ้ือกรรมการอานคะแนนเพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน   
ตอตน  (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2543: 457) 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับผูนํา 

 ทฤษฎีวาดวยชนชั้นนํา (Elitist theory)  

 คําวา Elitist ไดเร่ิมใชคร้ังแรกในประเทศฝรั่งเศส เม่ือศตวรรษท่ี 17 ในการพรรณนาถึงสิน
คาท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีดีเลิศ และตอมาความหมายน้ีไดเปล่ียนแปลงไปโดยหมายถึง กลุมสังคมท่ีมี
อํานาจ เชน กลุมทหาร หรือกลุมขุนนางช้ันสูง (Bottomor T. B., 1976) ในทัศนะของ Lasswell  
ชนช้ันนําก็คือ ผูท่ีทรงอิทธิพลในการท่ีจะหาประโยชน หรือคุณคาจากสังคมใหไดมากท่ีสุด โดยเขา
ไดจําแนกลักษณะของคุณคาออกเปนตําแหนง (deference) รายได (income) และสวัสดิภาพ (safety) 



(Lasswell D. H., 1968.)  นอกจากนี้ Lasswell ยังไดกลาวตอไปอีกวามันเปนส่ิงท่ีเปนสากลท่ีทุก
สังคม  ยอมมีการแบงคนออกเปนสองชนช้ันคือ (elite) และมวลชน (mall) ผูอยูภายใตการปกครอง
ของชนช้ันนํา 

 Mosca นักรัฐศาสตรชาวอิตาลีไดเสริมความคิดของ Lasswell ไววาในทุกสังคมจากสังคมท่ี
ดอยพัฒนา หรือท่ีกําลังพัฒนาไปสูความศรีวิไลจนถึงสังคมท่ีกาวหนา และพัฒนาแลว จะมีการแบง
ชนช้ันออกเปน 2 ชนช้ัน กลาวคือชนช้ันผูนํา (ผูปกครอง) และชนช้ันผูอยูใตปกครอง (มวลชน) ชน
ช้ันผูนําจะเปนกลุมบุคคลผูมีจํานวนนอย เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนประชาชนภายในสังคม แตคน
สวนนอยเหลานี้จะเปนผูทรงอํานาจและผูกขาดการใชอํานาจเพื่อประโยชนของตนท้ังส้ิน สําหรับ
ชนช้ันผูอยูใตปกครอง ถึงแมจะมีจํานวนมากในสังคม แตถูกควบคุมโดยคนจํานวนนอย เพราะคน
จํานวนนอย     เหลานั้น สามารถท่ีจะจัดองคกรไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ และมีจุดมุงหมายท่ี
แนนอน 

 Pareto ไดอธิบายถึงความหมายของชนช้ันนําไวสองความหมายดวยกัน กลาวคือ ในความ
หมายแรก เขาไดเนนถึงใครก็ตามท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตเกี่ยวกับหนาท่ีการงานอยางสูง ใน
ความหมายที่สอง เขาไดเนนถึงการแบงบุคคลภายในสังคมออกเปนสองระดับดวยกันคือ ในระดับ
ตํ่า ไดแกพวกที่ไมไดเปนชนชั้นนํา (non-elite) และในระดับท่ีสูงกวา ไดแกชนช้ันนําผูท่ีมีบทบาท
ในการปกครอง (governing elite) กับชนช้ันผูนํา ผูซ่ึงไมมีบทบาทในการปกครอง (non-governing 
elite) 

 ในทฤษฎีมารกซิสตก็ไดมีการแบงสังคมออกเปนสองชนช้ันดวยกันคือ ชนช้ันปกครอง 
(ruling class) และผูอยูใตปกครอง (subject class) ชนช้ันปกครองจะเปนผู   ควบคุมปจจัยผลิตใน
ทางเศรษฐกิจ ส่ิงท่ีแตกตางระหวางทฤษฎีมากรซิสตและทฤษฎีชนช้ันผูนําอยูตรงท่ีวา ทฤษฎีชนช้ัน
ผูนําจะเนนถึงการหมุนเวียนของพวกชนช้ันผูนํา (circulation of elites) ถึงแมจะมีการปฏิวัติเปล่ียน
แปลงผูปกครองโดยกลุมบุคคลภายในสังคม แตในท่ีสุดกลุมบุคคลผูท่ีทําการปฏิวัตินั้นก็จะกลาย
เปนชนช้ันนําชุดใหมโดยปริยาย สําหรับทฤษฎีมากรกซิสต เม่ือมีการปฏิวัติโดยมวลชนเกิดข้ึนจะ
เปนจุดจบของชนช้ันผูนํา และจะนําไปสูเสรีภาพอันแทจริง ท่ีปราศจากผูปกครอง 

 กลาวโดยสรุป จากคําอธิบายของหลายสํานักจะเห็นวา ชนช้ันผูนําก็คือ ผูท่ีมีอํานาจในการ      
ปกครองในการที่จะช้ีชะตาบุคคลท่ีอยูภายใตการปกครอง ใหเปนไปตามครรลองท่ีพวกเขาตองการ 
เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการชวยสรางฐานอํานาจใหเขมแข็งไดแก สถานะทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคง และ
ความสามารถท่ีควบคุมปจจัยการผลิตไวได นอกจากนี้ยังมีส่ิงกําหนดอ่ืน ๆ อีกท่ีทําใหชนช้ันผูนํามี
อํานาจเหนือบุคคลอ่ืน ๆ ภายในสังคม สภาวะผูนํา การศึกษา ฯลฯ 



 ดังนั้นเม่ือเรามองโครงสรางของสังคม ในแนวความคิดของทฤษฎีชนช้ันนํา จะเห็นไดวา 
ลักษณะโครงสรางของสังคมในแนวความคิดของทฤษฎีชนช้ันนํา จะเห็นไดวาลักษณะโครงสราง
ของสังคมจะมีรูปรางเปนปรามิด โดยมีชนช้ันผูนําซ่ึงมีจํานวนนอยอยูบนยอดของปรามิด ขาราช
การจะเปนผูท่ีรับใชชนช้ันผูนําเหลานั้น และมีมวลชนเปนฐานของปรามิดซ่ึงไมมีบทบาทมากมาย
อะไรนักในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  5  โครงสรางของสังคมในแนวคิดทฤษฎีชนช้ันผูนํา 
ท่ีมา: พรชัย  เทพปญญา, 2549. 
 

แนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนํา 

1. ยอมรับการแบงสังคมออกเปนสองชนช้ัน คือ ผูท่ีปกครอง และผูท่ีอยูใตปกครอง  

2. ผูปกครอง จะเปนผูท่ีครอบครองเศรษฐกิจสวนใหญภายในสังคม 

3. ทฤษฎีชนช้ันผูนํา ยอมรับแนวความคิดท่ีจะเปดโอกาสใหพวกมวลชน ไดมีโอกาส
เขามามี สวนรวมในระบบการเมือง ในสถานะของผูปกครองเชนกัน แตเง่ือนไขอันนี้เกิดมาจาก

ชนช้ันนํา 

ขาราชการ 

มวลชน 

 

Official & admenistiator 

 

MASS 

Elite 

Policy direction 



สภาวะจํายอมของผูปกครองเองกลัวท่ีจะเกิดการปฏิวัติโดยมวลช แตอยางไรก็ตามลักษณะการ
เปล่ียนแปลงของพวกมวลชนท่ีจะเขาไปสูศูนยกลางของอํานาจนั้นจะเปนไปในลักษณะที่คอยเปน 
คอยไป มากกวาการเปล่ียนแปลงโดยการปฏิวัติ (Pareto V., อางถึงใน Bottmor, 1976) Pareto ไดพูด
ถึงการหมุนเวียนของชนช้ันผูนํา (the circulation of elite) ไว 3 ประการดวยกัน ในประการแรก เปน
การหมุนเวียนในเฉพาะกลุมของพวกชนช้ันนําดวยกัน ในแตละประเภท สําหรับการจําแนก
ประเภทของกลุมชนช้ันผูนําท่ีสําคัญนั้น นักสังคมวิทยา Mill C. Wright ไดจําแนกออกเปน 3 กลุม
ใหญๆ ไดแก ขาราชการ (government bureaucracies) ผูบัญชาการทหาร (military commanders) 
และกลุมเศรษฐกิจ (economic elite) (Mill C. Wright, 1956) สําหรับ Bottomor ไดแบงชนช้ันผูนํา
ภายในสังคมได  3 กลุม  ไดแก  กลุมปญญาชน  (intellectuals) กลุมผูจัดการของอุตสาหกรรม 
(manager of industry) และกลุมขาราชการช้ันสูง (high government officials) ในประการท่ี 2 เปน
การหมุนเวียนระหวางชนช้ันนํากับมวลชน สําหรับการหมุนเวียนในประการนี้ สามารถเกิดข้ึนได
ดวย 2 ลักษณะดวยกันกลาวคือ ในลักษณะแรกมวลชนไดเปล่ียนสถานตัวเองไปเปนชนช้ันนํา หรือ
ในลักษณะท่ี 2 ไดแกมวลชนไดรวมตัวกันข้ึนเพื่อท่ีจะต้ังกลุมชนช้ันผูนําใหมข้ึน เพื่อตอสูกับชนช้ัน
ผูนําท่ีมีอํานาจอยู ในประการสุดทายการหมุนเวียนของชนช้ันผูนํานั้นเปนการหมุนเวียนระหวางผล
ประโยชน เดิมท่ีกําลังหมดลงไป  กับผลประโยชนใหม ท่ี เขามาแทนท่ี  (Pareto V.  อางถึงใน 
Bottomor, 1976.) 

4.  ทฤษฎีชนช้ันผูนําเนนถึงการมีฉันทานุมัติ (consensus) รวมกันเกี่ยวกับกฎเกณฑเบ้ือง
ตนของสังคม เพื่อการอยูรอดของระบบ ดังตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกา ความเชื่อรวมกันของพวก
ชนช้ันผูนําไดแกรัฐบาลท่ีมีอํานาจจํากัด (limited government) การ เลือกต้ังสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 
การเคารพในทรัพยสินสวนบุคคล สําหรับความขัดแยงหรือการแขงขันระหวางกลุมชนช้ันผูนํา 
อาจจะเกิดข้ึนได แตจะมีลักษณะในทางท่ีคอนขางจํากัด 

5.  นโยบายสาธารณะ (public policy) จะไมสะทอนถึงความตองการของมวลชน แตจะ
แสดงใหเห็นถึงความตองการของพวกตนถึงแมในบางคร้ัง จะมีการเปล่ียนแปลงในนโยบาย
สาธารณะ แตการเปล่ียนแปลงนั้นเกิดข้ึนเพราะพวกชนช้ันผูนํา ตองการท่ีจะเปล่ียนแปลงคานิยม
ของตนมิใชเพราะเพื่อประชาชน ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงมีลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางชา ๆ 
และมีข้ันตอน แตอยางไรก็ตามก็ไมไดหมายความวา พวกชนช้ันผูนําอาจจะสนองตอบความ
ตองการของประชาชนบาง ถาเปนไปเพ่ือการรักษาสถานะของตน (Dye R. T. and Zeigler L. H., 
1972.) 
 



ประเภทของชนชั้นผูนํา 

 ทฤษฎีชนช้ันผูนํา ยังสามารถท่ีจะจําแนกไดเปน 2 รูปแบบดวยกันกลาวคือ The single elite 
model และ The plural elite model สําหรับในรูปแบบแรก จะเนนถึงอํานาจอยูในมือของคนกลุม
นอยเพียงสองสามกลุม โดยปกติแลวจะเปนการรวมมือกันระหวางกลุมพอคา นักธุรกิจ กลุมนาย
ทหาร และขาราชการในรูปแบบท่ีสองจะเนนถึงการกระจายอํานาจระหวางกลุมผูนําหลาย ๆ กลุม 
ซ่ึงเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนตาง ๆ ภายในสังคม นอกจากน้ันกลุมเหลานี้จะแขงขันกัน เพื่อ
ท่ีจะอยูในอํานาจโดยจะใชวิธีทางในการเลือกต้ัง พรรคการเมือง หรือกลุมผลประโยชนเปนแนว
ทาง (Robert L., 1971) ส่ิงท่ีเห็นแตกตางไดชัดของท้ังสองรูปแบบไดแก The single elite model จะ
จํากัดการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และการกําหนดนโยบายสวนใหญมักจะ
ตัดสินดวยคนสวนนอย สวน The plural elite model จะเนนถึงกรมีสวนรวมของประชาชน 

 Dye และ Zeigles ไดเปรียบเทียบรูปแบบท้ังสองจะเห็นไดวามีลักษณะแตกตาง  ดังตอไปนี้ 
 
The single elite model 

1. อํานาจเกิดมาจากบทบาท หรือตําแหนงท่ีไดมา จากสถานภาพทางสังคม และทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นผูท่ีทรงอํานาจมักจะเปนผูท่ีมีตําแหนงสําคัญในทางธุรกิจ      การเงิน การทหาร หรือ
สถาบันการเมืองอ่ืน ๆ  

2. อํานาจจะอยูในกลุมของชนชั้นผูนําตลอดเวลา ถึงแมจะมีการเลือกต้ัง แตอํานาจท้ังหลายก็
คงยังอยูในมือของกลุมเดิม อยางเชนเคยไมเปล่ียนแปลง 

3. การเปล่ียนแปลงจากมวลชนไปเปนชนช้ันผูนํานั้น เกิดข้ึนไดยาก นอกเสียจากวามวลชนท่ี
จะเขยิบฐานะของตนใหมีตําแหนงสูงข้ึนภายในสังคม 

4. ส่ิงท่ีแตกตางระหวางชนช้ันผูนํา กับมวลชน เกิดข้ึนจากพ้ืนฐานความสามารถ ท่ีจะควบคุม
เศรษฐกิจภายในสังคมไวได เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาพอคาหรือนักธุรกิจใหญ ๆ จะเปน
ชนช้ันนําท่ีสําคัญ 

5. ระบบการเมือง จะมีโครงสรางคลายกับรูปปรามิด กลาวคือ อํานาจจะมารวม อยูท่ียอดของ       
ปรามิดเพียงจุดเดียว 

6. มีความขัดแยงระหวางชนช้ันผูนําดวยกัน แตความขัดแยงเหลานี้ถูกขจัดให ลดนอยลงดวย
แนวความคิดในการท่ีจะรักษาระบบใหคงไว 

7. มวลชนไมสามารถท่ีจะมีอํานาจเหนือชนช้ันผูนําได ถึงแมจะมีสวนรวมในการเลือกต้ัง 
และเขารวมในกิจกรรมการเมืองดานอ่ืน ๆ  



Plural elite 

1. อํานาจจะถูกกระจายไประหวางกลุมหลายกลุมดวยกัน ภายในสังคมโดยไมคํานึงถึงสถานะ
ทางเศรษฐกิจ และสังคม 

2. อํานาจจะเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และจะไมอยูในมือของกลุมใดกลุมหนึ่งโดยถาวร 

3. ความแตกตางระหวางชนช้ันผูนํากับมวลชนเห็นไดไมชัด เพราะฉะนั้นการหมุนเวียนท่ีจะ
เขาไปสูอํานาจของมวลชนจึงเปนไปไดงาย 

4. ความแตกตางระหวางชนช้ันผูนํากับมวลชนนั้น ข้ึนอยูกับความสนใจของมวลชนใน
นโยบายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เพราะฉะน้ันการท่ีจะเขาไปมีบทบาทในนโยบาย จึง
ไมจําเปนจะตองมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดี แตอาจจะอาศัยปจจัยอ่ืนๆ เชน ทักษะในการ
เปนผูนํา ความสามารถในการพูดจูงใจคนเปนตน 

5. อํานาจจะกระจายอยูในมือคนหลาย ๆ กลุม โดยแตละกลุมจะมีอํานาจเฉพาะเร่ือง และจะ
ไมมีกลุมใดจะผูกขาดอํานาจท้ังหมดไวได 

6. มีการแขงขันกันระหวางกลุมของชนช้ันผูนําดวยกัน โดยเช่ือถือในแนวความคิดในการปก
ครองระบอบประชาธิปไตย 

7. มวลชนสามารถท่ีจะควบคุมชนช้ันผูนําไดดวยระบบเลือกต้ัง เพราะเนื่องจากมีการแขงขัน
กันระหวางกลุมชนช้ันผูนําดวยกัน (Robert L. L. and Ira S., 1971.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
รายงานผลการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไปจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ตราประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ภาพโบสถ หมายถึง ท่ีประดิษฐานพระพุทธโสธร ซ่ึงเปนพระ
พุทธรูป  สําคัญของชาวเมือง ตํานานเลาวาเปนพระพุทธรูป
ปาฏิหารยลอยทวนน้ํามาข้ึนท่ีจังหวัด ชาวเมืองเคารพถือเปน 
ส่ิ งศักดิ์ สิท ธ์ิ  บันดาลให ดินและน้ํ า อุดมสมบูรณ  จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา ใชอักษรยอวา “ฉช” 

 
คําขวัญประจําจังหวัด 
 แมน้ําบางปะกงแหลงชีวิต พระศักดิ์สิทธ์ิหลวงพอโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญภาษาไทย  
อางฤาไนปาสมบูรณ 
 

ธงประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 
  

 ดอกไมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดอกนนทรีปา 

 
 
 
 
 
 

 



ประวัติความเปนมา 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา หรืออีกช่ือหนึ่งท่ีคนทองถ่ินนิยมเรียก คือ "แปดร้ิว " คําวา ฉะเชิงเทรา 
เพี้ยนมาจากคําเขมรวา "สตริงเตรง" หรือ "ฉทรึงเทรา" ซ่ึงแปลวา "คลองลึก" ความเห็นนี้คงอาศัย
เหตุผลทางภูมิศาสตรดวย เพราะเมืองฉะเชิงเทรา ต้ังอยูสองฝงแมน้ําบางปะกง เม่ือคร้ังท่ีขอมยังมี
อํานาจปกครองแผนดินนั้นอยู เมืองนี้เปนเมืองหนึ่งท่ีอยูในอํานาจการปกครองของขอมมากอน พื้น
ท่ีบางสวนของเมืองฉะเชิงเทราเปนชุมชนโบราณ ในสมัยอิทธิพลของอาณาจักรลพบุรี (ขอม) 

                ปจจุบันยังมีหลักฐานเปนรอยถนนขอมตัดผาน อําเภอพนมสารคามตรงไปยังอําเภอศรี
มหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี เปนไปไดวชาวเมือง ในสมัยโบราณอาจจะเรียกช่ือแมน้ําบางปะกง วา 
"คลองลึก" หรือ "คลองใหญ" ตามลักษณะท่ีเมืองเห็น และดวยอิทธิพลเขมรจึงไดเรียกแมน้ํา เปน
ภาษาเขมรวา "ตริงเตรง " หรือ "ฉทรึงเทรา" คร้ันเรียกกันไปนานๆ เสียงก็เพี้ยนกลายเปน  
" ฉะเชิงเทรา" เมืองท่ีอยูบนฝงแมน้ําก็พลอยไดช่ือวา “ฉะเชิงเทรา” ไดดวย 

                อยางไรก็ตาม ยังมีความเห็นท่ีแตกตางกันไป เร่ืองของช่ือเมืองวาช่ือ " ฉะเชิงเทรา" นาจะ
เพี้ยนมาจาก  "แสงเซรา" หรือ  แซงเซา" หรือ  "แสงเซา" อันเปนช่ือเมืองท่ีสมเด็จพระบรม
ราชาธิราช เสด็จไปตีได ตามที่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกลาวไวมากกวา เพราะการ
ออกเสียงใกลเคียงกันมาก ยิ่งเม่ือประกอบกับความคิดท่ีวา เมืองนี้ต้ังข้ึนในตอนตนกรุงศรีอยุธยา 
นับเปนเวลาที่        ช่ือเสียงเรียงนาม นาจะเปนคําไทยหมดแลว โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเมืองอ่ืน ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในเวลาใกลเคียงกัน อยางนนทบุรี นครไชยศรี และสาครบุรี ซ่ึงลวนแตมีเช้ือสายไทยอทิธิพล
อินเดีย ยิ่งทําใหนาเช่ือวา เมืองนี้ไมใชคําวาเขมร แตเปนคําไทยท่ีเพี้ยนมาจากช่ือเมืองในพงศาวดาร
นี่เอง 

                สวนความเปนมาของช่ือ "แปดร้ิว" ก็มีตํานานเลาขานกันมาหลายกระแส บางก็วาแต
ไหน   แตไรมา เปนเมืองอูขาวอูน้ํา ในลําน้ําอุดมสมบูรณดวยสัตวนานาชนิด โดยเฉพาะปลาชอนซ่ึง
เปนปลาน้ําจืดรสดีนั้น มีชุกชุม และขนาดใหญกวาในทองถ่ินอ่ืนๆ จนเมื่อนํามาแลเพื่อตากทําปลา
แหง จะแลเพียงส่ีร้ิว หรือหาร้ิวตามปกติไมได แตตองแลถึงแปดริ้ว เมืองนี้จึงไดช่ือวา “แปดร้ิว” 
ตามขนาด อันใหญโตของปลาชอน ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะของเมือง นอกจากนั้นยังมีนิทานเร่ือง
พระรถเมรี ซ่ึงเปนคนในทองถ่ินพนมสารคาม ไดเลาวายักษไดฆานางสิบสองแลวลากศพไปยังทา
น้ํา ในบริเวณท่ีเปนคลอง "ทาลาด" แลวชําแหละศพออกเปนช้ิน ๆ รวมแปดร้ิว แลวท้ิงลอยไปตาม
ลําน้ําทาลาด ร้ิวเนื้อร้ิวหนังของนางสิบสองลอยออกมายังแมน้ําบางปะกง ไปจนถึงฉะเชิงเทรา เมือง
นี้จึงไดช่ือวา "แปดร้ิว" 

 



                สําหรับขอสันนิษฐานการต้ังเมืองฉะเชิงเทรา ไดปรากฏเปนคร้ังแรก ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา  ในแผนดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ( พ.ศ. 1991-2031 ) ฉะเชิงเทราไดรับบทบาท
สําคัญในการปกครองในฐานะหัวเมืองช้ันใน หรือเมืองจัตวา ท่ีอยูใกลราชธานีของประเทศ เชน
เดียวกับชลบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี นครนายก เปนตน 

                สําหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร ไดปรากฏชัดเจน ในคราวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงเตรียมการที่จะยกทัพไปตีเมืองเขมร เม่ือ พ.ศ. 2136 และใชเมืองฉะเชิงเทราเปนท่ีรวบรวมไพร
พล ขุมกําลังและแหลงเสบียงสําคัญท่ีมีหนาท่ีแจกจายเสบียงใหแกกองทัพ และในป 2310 ซ่ึงเปนป
ท่ีกรุงศรีอยุธยาท่ีลมแลว หมายจะไปซองสุมกําลังท่ีเมืองจันทบุรี เพื่อกอบกูชาติไทย ทักไทยถูกพมา
ติดตามมาดักท่ีบริเวณปากน้ําโจโล ซ่ึงเปนท่ีต้ังเมืองฉะเชิงเทราในขณะน้ัน จึงเกิดปะทะกันข้ึน แต
ดวยชัยภูมิเปนเมืองท่ีเหมาะแกการทําสงครามของโจร พระยากําแพงเพชรจึงสามารถตีทัพพมาแตก
พาย และเดินทัพตอไปได  

                นอกจากนี้ฉะเชิงเทรายังถูกใชเปนเสนทางหนึ่งในการเดินทัพเขาโจมตีพมาท่ีเมืองธนบุรี 
และท่ีอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3 ฉะเชิงเทรา เปน "เมืองหนาดาน " คราวเม่ือญวนเกิด
ฮึกเหิม จะแยงชิงอํานาจในการปกครองเขมร ( 2376-2390 ) ในป 2377 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหยายท่ีวาการเมืองฉะเชิงเทรา เดิมท่ีต้ังอยูปากน้ําโ จโล มาสรางกําแพงเมือง
ใหมท่ีบานทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ชิดกับลําน้ําบางปะกง เพื่อปองกันศัตรู ปกปองเมืองหลวง และ
เปนเคร่ืองแสดงอาณาเขตของเมืองท่ีชัดเจน เปนคร้ังแรกในประวัติศาสตร  

                ในการปฏิรูปการเมืองคร้ังใหญ  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
"ฉะเชิงเทรา" ไดรวมเขาเปนหนึ่งในมณฑลปราจีน  ในป พ .ศ. 2435 รวมกับเมืองปราจีนบุรี 
นครนายก พนมสารคาม มีลําน้ําบางปะกง เปนลําน้ําสายหลัก และเมืองบางละมุงเพิ่มเขาไปดวย 
ฉะเชิงเทราจึงกลายเปนท่ีวาการมณฑล  ต้ังแตนั้นมาจวบจนยางเขาสูการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ในป พ.ศ. 2475 การปกครองระบบ "เทศภิบาล " ยุติลง และเร่ิมมีการใชพระราช
บัญญัติ วาดวย " ระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 " มีการกระจายอํานาจสวนกลาง 
สูสวนภูมิภาค คําวา เมือง จึงไดเปล่ียนเปน "จังหวัด" มี " ผูวาราชการจังหวัด" เปนผูปกครองเมือง 
และในป พ.ศ. 2495 ซ่ึงเปนปท่ีมีการต้ังภาคคร้ังสุดทายของไทย ฉะเชิงเทราก็ไดรับเลือกเปนสถาน
ท่ีต้ังภาค มีเขตความรับผิดชอบ 8 จังหวัด ซ่ึงนับเปนบทบาทสําคัญทางประวัติศาสตร การปกครอง
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา. 

 



สภาพภูมิประเทศ 

                 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เฉล่ีย 
69.42 เมตร สามารถจําแนกความแตกตางตามความสูงของพื้นท่ีเปน 3 ลักษณะ คือ  

1.  บริเวณท่ีราบลุม แมน้ําบางปะกงและท่ีราบท่ัวไป สวนใหญจะอยูทางดานตะวันตกของ
จังหวัด อันประกอบไปดวย อําเภอเมือง, บางน้ําเปร้ียว, บานโพธ์ิ, บางคลา, บางปะกง, แปลงยาว,      
ราชสาสน และบางสวนของอําเภอพนมสารคาม ท้ังนี้ ใน 5 อําเภอดังท่ีกลาว มีแมน้ําบางปะกงไหล
ผานกอนออกสูอาวไทย โดยมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นท่ีบริเวณท่ีราบประมาณ 
1.25     ลานไร  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม คือ การทํานา ทําสวนผลไม 
ยืนตน มาเปนเวลานาน 

 2.  บริเวณพื้นท่ีสองฝงแมน้ําบางปะกงและที่ราบลูกฟูกคล่ืนลอนลาด เปนพื้นท่ีสองฝงแม
น้ํา บางปะกงมีความสูง ลักษณะเปนดินตะกอนทับถมมาเปนเวลานาน ตามแมน้ําบางปะกงไหล
ผาน ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลเฉล่ีย 4-20 เมตร โดยมีพื้นท่ีประมาณ 360,250 ไร พื้นท่ีสวนใหญ
เหมาะแกการทํานา ทําสวน ทําไร และเล้ียงสัตว พื้นท่ีจะอยูในเขตอําเภอพนมสารคามและราช
สาสน บางสวนของอําเภอบางคลา กิ่งอําเภอคลองเข่ือน อําเภอเมืองและอําเภอบานโพธ์ิ  

3.  บริเวณท่ีราบสูงและเขตภูเขาดานตะวันออก บริเวณนี้จะมีความสูงเฉล่ียระหวาง 100-
200 เมตร เปนพื้นท่ีราบสลับกับภูเขา มีปาไม ตนน้ําลําธาร สภาพดินเหมาะแกการทําไร แตมีพื้นท่ี
บางสวนเปนดินรวนปนทรายและดินลูกรัง จะอยูในเขตอําเภอสนามชัยเขตและบางสวนอําเภอทา
ตะเกียบ     พนมสารคาม และ แปลงยาวจะครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 1.785 ลานไร . 

 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดฉะเชิงเทราต้ังอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย บริเวณกลุมแมน้ําบางปะกงอยู
ระหวางเสนรุงท่ี 13-33 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 101-127 องศาตะวันออก มีพื้นท่ี 5,351 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,344,375 ไร คิดเปนรอยละ 13.8 ของพื้นท่ีท้ังหมดของภาคตะวันออก อยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร ทางทิศตะวันออกประมาณ  75 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 304 และ
ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3 หรือประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมาย
เลข 34 แยกเขาทางหลวงหมายเลข 314 และประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก  
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ  จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต  ติดตอกับ  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และอาวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ  จังหวัดสระแกว 



 ทิศตะวันตก ติดตอกับ  จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  
และจังหวัดปทุมธานี 

หนวยการปกครอง  

 การปกครองแบงออกเปน 10 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 93 ตําบล 853 หมูบาน 22 เทศบาล 1 องค
การบริหารสวนจังหวัด 90 องคการบริหารสวนตําบล และ 1 สภาตําบล ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี  1  การปกครองสวนทองท่ี หรือ สวนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

        อําเภอ  10 แหง 

        ก่ิงอําเภอ  1 แหง 

        ตําบล  93 แหง 

        หมูบาน  853 แหง 

 
 
ตารางท่ี 2  การปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

        เทศบาล  22 แหง 

        องคการบริหารสวนจังหวัด   
        (อบจ.)  

1 แหง 

        องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 90 แหง 

        สภาตําบล  1 แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  3  การแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคและการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

อําเภอ ตําบล หมูบาน อบจ.  อบต, สภา
ตําบล 

1.   เมืองฉะเชิงเทรา 19 185 1 18 - 

2.   บางคลา 9 56 - 8 - 

3.   บางนํ้าเปร้ียว 10 147 - 10 - 

4.   บางปะกง 12 107 - 11 1 

5.   บานโพธ์ิ 17 73 - 17 - 

6.   พนมสารคาม 8 85 - 8 - 

7.   ราชสาสน 4 59 - 4 - 

8.   สนามชัยเขต 3 31 - 3 - 

9.   แปลงยาว 4 48 - 4 - 

10. ทาตะเกียบ 2 32 - 2 - 

11. ก่ิงอ.คลองเขื่อน 5 30 - 5 - 

รวม 93 853 1 90 1 

 
ประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ประชากร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 รวมท้ังส้ิน 636,323 คน เปนชาย 315,526 คน หญิง 
320,797 คน อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีจํานวน 142,606 คน รอง
ลงมา ไดแก อําเภอบางน้ําเปร้ียว มีจํานวน 80,481 คน และอําเภอบางปะกง มีจํานวน 78,315 คน 
สําหรับอําเภอท่ีมีความหนาแนนของประชากรมากท่ีสุดคือ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 364 คน/ตร.กม. 
รองลงมา ไดแก อําเภอบางปะกง 304 คน/ตร.กม. อําเภอบานโพธ์ิ 209 คน/ตร.กม. 
 
 
 



ตารางท่ี  4  จํานวนประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ประชากร 
ลําดับ อําเภอ/ก่ิงอําเภอ จํานวนเนื้อท่ี 

ชาย หญิง รวม 

1. เมืองฉะเชิงเทรา 391.42 70,480 72,126 142,606 

2. บางคลา 234.42 22,771 23,838 46,609 

3. บางนํ้าเปร้ียว 498.66 39,804 40,677 80,481 

4. บางปะกง 257.89 38,411 39,904 78,315 

5. บานโพธ์ิ 217.59 22,151 23,403 45,554 

6. พนมสารคาม 550 38,164 39,384 77,548 

7. ราชสาสน 134.9 6,317 6,340 12,657 

8. สนามชัยเขต 1,666.00 33,924 32,473 66,397 

9. แปลงยาว 237.23 17,419 17,319 34,738 

10. ทาตะเกียบ 1,054.77 19,280 18,264 37,544 

11. ก่ิงอ.คลองเขื่อน 127.4 6,805 7,069 13,847 

รวม 5,370.28 315,526 320,797 636,323 

 
ตารางท่ี  5  จํานวนประชากรของจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกเปนวัยตางๆ  
 

อายุ ชาย  หญิง รวม 
คิดเปน 
รอยละ 

     วัยเด็ก (0-12 ป) 63,513 60,075 123,588 20.35 

     วัยการศึกษาภาคบังคับ (8-15 ป) 40,003 37,889 77,892 12.83 

     วัยเยาวชน (15-24 ป)  55,529 53,732 109,261 49.18 

     วัยเจริญพันธุ (24-49 ป) 177,034 177,689 354,723 50.09 

     วัยแรงงาน (13-60 ป)  211,888 213,522 425,410 50.19 

     อายุ (60 ปขึ้นไป)  25,793 32,455 58,248 9.59 



การแบงเขตการเลือกตั้งในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จังหวัดฉะเชิงเทรามีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 4 คน จํานวนเขตเลือกต้ัง 4 เขต  
เขตละ 1 คน ทองท่ีท่ีประกอบเปนเขตการเลือกต้ังแบงไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี  6  การแบงเขตการเลือกต้ังในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

เขต  อําเภอ - ตําบล 
จํานวน 
ส.ส. 

1 
เมืองฉะเชิงเทรา, บางคลา-บางสวน, บางคลา-สาวชะโงก 
บางคลา-เสม็ดเหนือ, บางคลาเสม็ดใต 

1 

2 

บางคลา-บางคลา, บางคลา-บางกระเจ็ด, บางคลา-ปากนํ้า, 
บางคลา-ทาทองหลาง, บางคลา-หัวไทร, บางน้ําเปร้ียว, 
พนมสารคาม, พนมสารคาม-หนองยาว, พนมสารคาม-หนองแหน, 
ราชสาสน, กิ่งอําเภอคลองเข่ือน 

1 

3 
พนมสารคาม – เกาะขนุน, พนมสารคาม-บานชอง,  
พนมสารคาม-ทาถาน, พนมสารคาม-เขาหินซอน, สนามชัย, ทา
ตะเกียบ 

1 

4 บางปะกง, บานโพธ์ิ, แปลงยาว 1 

 จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังส้ิน 4 

 
นักการเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแตป พ.ศ.2476-ปจจุบัน (พ.ศ.2548) 

 ประเทศไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเปน
การ   ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการปฏิวัติของ            
“คณะราษฎร” เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 และไดนําพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 เปนการบังคับ
ใชช่ัวคราว 

 การเลือกต้ังคร้ังแรกของการเมืองไทยเร่ิมตนเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช 2475 เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 



 จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกสองประเภท 
ท่ีมีจํานวนสมาชิกเทากันและมีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป คือ 

1. สมาชิกประเภทท่ี 1 (มาจากการเลือกต้ังโดยออม) 

2. สมาชิกประเภทท่ี 2 (มาจาการแตงต้ัง) 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภทท่ี 1 ไดมีข้ึนเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2476 ซ่ึงเปนการเลือกต้ังทางออม มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี 1 รวม 78 คน โดยถือ
จํานวนราษฎร 200,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน เปนการเลือกต้ังแบบรวมเขตจังหวัด 
เขตจังหวัดแตละจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง โดยมีการเลือกต้ังผูแทนตําบลกอนและผูแทนตําบลจะเปน
ผูเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อีกทีหนึ่ง มีผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศในคร้ังแรกนี้คิดเปน
รอยละ 41.45 ในการเลือกต้ังคร้ังนี้ นายหอมจันทร วัฒนวิจารณ ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร คนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในสภาชุดนี้มีประธานรัฐสภา 4 คนดวยกัน ไดแก (1) 
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2476)  (2) พลเรือตรีพระยาศรยุทธเสนี (พ.ศ.2476-2477)  (3) 
เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ (พ.ศ.2477-2479)  (4) พระยามานวราชเสวี (พ.ศ.2479-2480)  มีพระยา
มโนปกรณนิติธาดา คํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือ
วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2480 โดยการส้ินสุดลง    ตามวาระ 

จังหวัดฉะเชิงเทราไดมีการเลือกต้ังอีกคร้ังเปนคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2480 
เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบแบงเขต เขตละ 1 คน อยูในวาระ 4 ป ใชอัตราราษฎร 200,000 คน ตอ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี 1 รวม 91 คน ซ่ึงในการเลือก
ต้ังคร้ังนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก นายนิ่ม  เรือง
เกษตร สภาชุดนี้มีพระยามานวราชเสวี (พ.ศ.2480-2481) เปนประธานรัฐสภา และพระยาพหล
พยุหเสนา ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี (สมัยท่ี 5 ซ่ึงเปนสมัยสุดทาย) สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 
11 กันยายน พ.ศ.2481 โดยการยุบสภาผูแทนราษฎร  

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 เปนการเลือกต้ัง
ท่ัวไปคร้ังท่ี 3 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี 1 จํานวน 91 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบ
แบงเขต เขตละ 1 คน อยูในวาระ 4 ป ใชอัตราราษฎร 200,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 
คน ซ่ึงในการเลือกต้ังคร้ังนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเขามาไดแก นายนิ่ม  เรือง
เกษตร ซ่ึงเปนคนเดิมจากการเลือกต้ังคร้ังท่ีแลว สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2488 
แตไดมีการขยายเวลาใหอยูในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สมาชิกประเภทท่ี 1) สองคร้ัง 
คร้ังละไมเกิน 2 ป เพราะเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไมสามารถทําการเลือกต้ังได โดยมีพระยามาน
ราชเสวี เปนประธานรัฐสภา ระหวางป พ.ศ. 2481-2485 นายปลอด วิเชียร ณ สงขลา ระหวางป พ.ศ.



2485-2486 พลเรือตรีกระแส ประวาหะนาวินศรยุทธเสนี พ.ศ. 2486-2487 นายปลอด วิเชียร ณ 
สงขลา ระหวางป พ.ศ.2487-2488 และพระยามานวราชเสวี ป พ.ศ. 2488 และมีพลเอกหลวงพิบูล
สงคราม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี สมัยแรก เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 6 มีนาคม พ.ศ.
2485 สภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1 ชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 
พ.ศ.2488 

การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2489 เปนการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 4 ใชการเลือกต้ัง
โดยตรงแบบแบงเขต เขตละ 1 คน มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี 1 จํานวน 96 คน ใชอัตรา
สวนราษฎร 200,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน อยูในวาระ 4 ป จังหวัฉะเชิงเทราผูท่ีได
รับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก นายกิจจา  วัฒนสินธุ  และนายอุดร  วัฒยานนท 
ซ่ึงเปนการเลือกต้ังเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489 สภาชุดนี้มีพลตรีวิลาศ โอสถานนท 
(พ.ศ.2489 - 2490) เปนประธานรัฐสภา พลเรือตรีกระแส ประวาหะนาวินศรยุทธเสนี ประธานพฤฒ
สภา เปนประธานรัฐสภา สมาชิกประเภทที่ 1 ท่ีมาจากการเลือกต้ังของสภาชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการ
ทํารัฐประหารนําโดย พลโทผิน  ชุณหะวัณ เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 

การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2491 ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 4 
“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2490” ประกาศใชระหวางวันท่ี 9 
พฤศจิกายน พ.ศ.2490 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ.2492 ไดกําหนดใหมี 2 สภา คือ  1) สภาผูแทนราษฎร  2) 
วุฒิสภา ในสวนของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกจะมาจากการเลือกต้ังโดยตรง แบบรวมเขตจังหวัด 
จังหวัดละ 1 คน มีวาระ 4 ป มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 99 คน มีผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัว
ประเทศคิดเปนรอยละ 29.50 จังหวัดฉะเชิงเทราไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรช่ือ นายกิจจา  วัฒนสิน
ธุ ซ่ึงเปนคนเดิมจากการเลือกต้ังคร้ังท่ีแลว และในวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 มีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเพ่ิมเติมอีก 21 คน (ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2492 ฉบับท่ี  5) ทําใหสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนสมาชิกท้ังส้ิน  120 คน  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มอีก 1 คน และผูท่ีไดรับเลือกต้ังเพิ่มในคร้ัง
นั้นคือ หลวงนรกิจบริหาร สภาชุดนี้มีเจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐ
สภา (พ.ศ. 2490-2494) มีนายควง  อภัยวงศ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังเปนสมัยท่ี 3 เม่ือวัน
ท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2491 – 25 มิถุนายน พ.ศ.2492 และดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง สมัยท่ี 4 
เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2492 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2494  สมัยท่ี 5 เม่ือ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 
(7 วัน) สมัยท่ี 6 เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2494 -        24 มีนาคม พ.ศ.2495 สภาชุดนี้ส้ินสุดลงโดย
การทํารัฐประหาร โดยพลเอกผิณ  ชุณหะวัณ เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไป คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2495 
สมาชิกประเภทท่ี 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 123 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบรวมเขต



จังหวัด จังหวัดละเขต  ใชอัตราสวนราษฎร 200,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน อยูใน
วาระ 5 ป จังหวัดฉะเชิงเทรามีผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2 คน ไดแก นายจวน  
กุลละวณิชย และนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน โดยมี พลเอกพระประจนปจจนึก เปนประธานรัฐสภา 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนสมัยท่ี 7 ( 24 มีนาคม พ.ศ.2495 – 21 
มีนาคม พ.ศ.2450) และสภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 โดยเปนการส้ินสุด
ลงตามวาระ 5 ป 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 ไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไป คร้ังท่ี 7 มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 160 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบรวมเขตจังหวัด (เขตจังหวัด
แตละจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง) ใชอัตราสวนราษฎร 150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน 
และมีวาระ 5 ป ในการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 57.50 และการ
ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีการสังกัดพรรคการเมืองอยางแพรหลาย และในการ
เลือกต้ังในคร้ังนี้ไดช่ือวาเปน “การเลือกตั้งท่ีสกปรก” ผูดําเนินการเลือกต้ังไมสุจริต มีการโกงการ
เลือกต้ังใหแกผูสมัครของพรรคเสรีมนังคศิลา ซ่ึงมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนหัวหนาพรรคและ
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนสมัยท่ี 8 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ.2500 มี
นายพจน  สารสิน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2500 – 1 มกราคม พ.ศ. 
2501 สภาชุดนี้มี พลเอกประจนปจจนึก เปนประธานรัฐสภา และสภาชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 16 
กันยายน พ.ศ. 2500 โดยการทํารัฐประหารนําโดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไป คร้ังท่ี 8 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 160 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบรวมเขตจังหวัด (เขตจังหวัด
แตละจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง) ใชอัตราสวนราษฎร 150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน 
และมีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป มีผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 44.07 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน  เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 3 ซ่ึงเปนคนเดิมจากการเลือกต้ังคร้ังท่ีผานมา โดยในคร้ังนี้ลงสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยไมไดสังกัดพรรคการเมือง และนายพิชัย  ศิริวรรณ สังกัดพรรคสห
ภูมิ สภาชุดนี้มี พลเอกสุทธ์ิ  สุทธิสารรณกร เปนประธานรัฐสภา ระหวางป พ.ศ. 2500 และในชวง 
ป พ.ศ. 2502 - 2511        พลเอกพระประจนปจจนึก (พ.ศ. 2500 - 2501) นายทวี  บุณยเกตุ (พ.ศ. 
2511) และมีพลโทถนอม  กิตติขจร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตอดวยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 
(9 กุมภาพันธ พ.ศ.2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506) และจอมพลถนอม  กิตติขจร ดํารงตําแหนงนายก
รัฐมนตรีอีกคร้ัง (สมัยท่ี 2) เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506- 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 

หลังจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 (ฉบับท่ี 8) 
และไดมีการเลือกต้ังท่ัวไปตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 



เปนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไป คร้ังท่ี 9 มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 219 คน 
เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบรวมเขต ใชอัตราสวนราษฎร 150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
1 คน มีวาระ 4 ป มีผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 49.16 ในการเลือกต้ังคร้ังนี้จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน ซ่ึงไดแก นายชุมพล  มณีเนตร สังกัดพรรค 
ประชาธิปตย นายจําลอง  เทวารุทธ สังกัดพรรคสหประชาไทย และนายอนันต  ฉายแสง ไมสังกัด
พรรคการเมือง     มีพลเอกนายวรการบัญชา ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา (พ.ศ. 2511 - 
2514) สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จากการปฏิวัตินําโดยจอมพลถนอม  
กิตติขจร 

หลังจากจอมพลถนอม  กิตติขจร ไดทําการปฏิวัติ และเขาทําการปกครองประเทศ แตไดรับ
แรงตอตานจากนักศึกษา ประชาชน จนเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม  2516  “วันมหาวิปโยค” อันถือวา
เปนประวัติศาสตรการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตรไทย รัฐบาลชุดนี้
ส้ินสุดลงโดยการลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของจอมพลถนอม  กิตติขจร ในวันท่ี 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปคร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2518 ตาม
บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 (ฉบับท่ี 10) จํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร 269 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบผสม (เขตละไมเกิน 3 คน) ใชอัตราสวน
ราษฎร 150,000 คน  ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน  มีวาระ 4 ป มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ังท่ัว
ประเทศคิดเปนรอยละ 47.17 จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ไดแก นายอนันต   ฉายแสง (สมัยท่ี 2) ในคร้ังนี้สังกัดพรรคสันติชน  นายประสิทธ์ิ  กาญจน
วัฒน  (สมัยท่ี  4) สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม  นายชุมพล   มณี เนตร  (สมัยท่ี  2) สังกัดพรรค
ประชาธิปไตย โดยมีนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา มี
หมอมราชวงศ เสนีย   ปราโมช  หัวหน าพรรคประชาธิปตยดํ ารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
(15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518-14 มีนาคม พ.ศ. 2518) และรัฐสภาชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อวันท่ี 12 มกราคม  
พ.ศ. 2519 โดยการยุบสภา 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไป คร้ังท่ี 11 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2519 
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 279 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบผสม (เขตละไมเกิน 3 คน) 
ใชอัตราสวนราษฎร 150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน และมีวาระ 4 ป ในการเลือกต้ัง
คร้ังนี้มีผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 43.99 และในการเลือกต้ังคร้ังนี้ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน และผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ไดแก พันโทบําเพ็ญ  คชวัฒน   สมัยแรก  สังกัดพรรคชาติไทย  นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน  
(สมัยท่ี 5) สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม  นายชุมพล  มณีเนตร สังกัดพรรคประชาธิปไตย (สมัยท่ี 3) 



สภาชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการปฏิวัติยึดอํานาจการปกครองของคณะการปฏิรูปการปกครองแผนดิน นํา
โดยพลเรือเอกสงัด  ชลออยู  เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และอีกคร้ังเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 
2520 

ประเทศไทยมีการเลือกต้ังอีกคร้ัง เม่ือมีการนําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2521 (ฉบับท่ี 13) มาใช ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรท่ัวไป คร้ังท่ี 12 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2522  ในการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร 301 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบผสม (เขตละไมเกิน 3 คน) ใชอัตราสวน
ราษฎร 150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน และมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป มีผูมาใช
สิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 43.90 การเลือกต้ังในคร้ังนี้ไมมีการจัดต้ังพรรคการเมืองโดย
ถูกตองตามกฏหมาย แตในทางปฏิบัติไดมีการจัดองคกรและหาเสียงในนามของพรรคการเมือง ผล
การเลือกต้ังจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3 คน ดังนี้ นายไกรสร  นันทมานพ 
(สมัยแรก) ไมสังกัดพรรคการเมือง  นายรณรงค  มาลานนท (สมัยแรก) ไมสังกัดพรรค  นายจําลอง  
เทวารุทธ (สมัยท่ี 2) สังกัดพรรคกิจสังคม สําหรับสภาชุดนี้มี พลอากาศเอกหะริน  หงสกุล ประธาน
วุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา มีพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ระหวาง
วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 –       3 มีนาคม พ.ศ. 2523 และพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ระหวางวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 30 เมษายน พ.ศ. 2526 สภาชุดนี้ส้ินสุด
ลงเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2526 โดยมีการยุบสภาเพ่ือใหมีการเลือกต้ังใหม 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปคร้ังท่ี 13 ไดมีข้ึนในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 
2526 ในการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 324 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบ
ผสม (เขตละไมเกิน 3 คน) ใชอัตราสวนราษฎร 150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน มี
วาระ 4 ป มีผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 50.76 การเลือกต้ังในครั้งนี้กฏหมายได
บังคับใหพรรคการเมืองตองสงสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรท้ังหมด แตผูสมัครรับเลือกต้ังไมจําเปนตองสังกัดพรรคการเมืองก็ได การเลือกต้ังคร้ัง
นี้จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3 คน ไดแก นายอนันต  
ฉายแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 3  สังกัดพรรคกาวหนา  นายทิวา  พูลสมบัติ  สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรสมัยแรก ไมไดสังกัดพรรคการเมือง  นายไกรสร  นันทมานพ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสมัยท่ี 2 ไมไดสังกัดพรรคการเมือง สภาชุดนี้มีนายจารุบุตร  เรืองสุวรรณ (พ.ศ. 2526 - 
2527) นายอุกฤษ  มงคลนาวิน (พ.ศ. 2527 - 2529) ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา  และมีพล
เอกเปรม  ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2526 - 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2529 สภาชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 



การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไป คร้ังท่ี 14 มีข้ึนในวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2529 ในการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังส้ิน 347 คน เปนการเลือกต้ังโดย
ตรงแบบผสม (เขตละไมเกิน 3 คน) ใชอัตราสวนราษฎร 150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
1 คน และมีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป ผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 61.43 ใน
การเลือกต้ังคร้ังนี้ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนตองสังกัดพรรคการเมือง และพรรคการ
เมืองตองสงสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ัง
หมด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 4 คนดวยกัน และไดมีการ
แบงเขตเลือกต้ังในจังหวัดออกเปน 2 เขตเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังท่ี 1 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก 
นายไกรสร  นันทมานพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมัยท่ี 3 สังกัดพรรคกาวหนา และ นายจาตุรนต  
ฉายแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคประชาธิปตย  และเขตเลือกต้ังท่ี 2  สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไดแก นายสุชาติ  ตันเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคประชา
ธิปตย และ นายจักรพันธ  ทัตติยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคกาวหนา สภา
ชุดนี้มีนายจารุบุตร  เรืองสุวรรณ (พ.ศ. 2526 - 2527) นายอุกฤษ  มงคลนาวิน (พ.ศ. 2527 - 2529) 
ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี 5 สิงหาคม พ .ศ.2529 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 สําหรับสภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยการยุบสภา 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ัวไปคร้ังท่ี 15 ไดมีข้ึนในวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 
2531 ในการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 357 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบ
ผสม (เขตละไมเกิน 3 คน) ใชอัตราสวนราษฎร 150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน มี
วาระ 4 ป ผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 63.56 ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุก
คนตองสมัครในนามพรรคการเมือง และพรรคการเมืองตองสงสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 4 คนดวยกัน และแบงเขตเลือกต้ังออกเปน 2 เขตการเลือกต้ังเหมือนใน
การเลือกต้ังคร้ังท่ีแลว โดยในเขตเลือกต้ังท่ี 1 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก นายจาตุรนต  ฉาย
แสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2 สังกัดพรรคประชาชน และ นายอาทิตย  อุไรรัตน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคกิจสังคม สวนในเขตเลือกต้ังท่ี 2 ไดแก นายสุชาติ  ตันเจริญ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2 สังกัดพรรคชาติไทย และ นายทิวา  พูลสมบัติ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสมัยท่ี 2 สังกัดพรรคมวลชน สภาชุดนี้มีนายอุกฤษ  มงคลนาวิน (พ.ศ. 2531 - 2532) เปน
ประธานรัฐสภา และรอยตํารวจตรีวรรณ  ชันซ่ือ ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา (พ.ศ. 2532 - 
2534) พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 9 
ธันวาคม พ.ศ. 2533 และอีกคร้ังในระหวางวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 



สําหรับสภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 โดยการปฏิวัติยึดอํานาจการปก
ครองของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  (รสช .) ภายใตการนําของพลเอกสุนทร   
คงสมพงษ 

การปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ภายใตการนําของ     
พลเอกสุนทร  คงสมพงษ ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 เพราะมีการประกาศใชรัฐธรรม
นูญฉบับใหม คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 (ฉบับท่ี 15) และไดมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปคร้ังท่ี 16 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 มีจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร 360 คน โดยจํานวนคงท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนราษฎรท่ีเพิ่มข้ึนแต
อยางใด เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบผสม เขตละไมเกิน 3 คน และมีวาระ 4 ป ผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ัง
ท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 59.28 ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนตองสมัครในนามพรรค
การเมือง และพรรคการเมืองตองสงสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังไมนอยกวา 120 คน จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแก นายจักรพันธ  ทัตติยกุล สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสมัยท่ี 2 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม  นายจาตุรนต  ฉายแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 3 
สังกัดพรรคความหวังใหม  นายสุชาติ  ตันเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 3 สังกัดพรรค
สามัคคีธรรม  นายอาทิตย  อุไรรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม 
สภาชุดนี้มีนายอุกฤษ  มงคลนาวิน ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยการยุบสภา ซ่ึงในชวงระยะเวลาน้ีไดเกิดเหตุการณเดินขบวนประทวง
พลเอกสุจินดา  คราประยูร ท่ีดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เปนเหตุใหประชาชน นักวิชาการ และนักการเมืองรวมกันเดินขบวนคัดคาน และไดมีการสลายการ
ชุมนุมดวยความรุนแรง เปนเหตุการณการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีสําคัญอีกคร้ังของประเทศ
ไทย ท่ีเรียกขานกันวา “พฤษภาทมิฬ” 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปคร้ังท่ี 17 ไดมีข้ึนเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 
2535 ในการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 360 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบ
ผสม (เขตละไมเกิน 3 คน) ใชอัตราสวนราษฎรเฉล่ียท้ังประเทศ ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 360 
คน ประมาณ  150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน และมีวาระ 4 ป ผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ัง
ท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 61.61 ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนตองสังกัดพรรคการเมือง 
และพรรคการเมืองตองสงสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังไมนอยกวา 120 คน จังหวัดฉะเชิงเทรามีผูท่ีได
รับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 4 คน ไดแก  รอยตรี (หญิง) พนิดา  เกษมมงคล สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคเสรีธรรม  นายสุชาติ  ตันเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมัยท่ี 4 สังกัดพรรคชาติพัฒนา  นายอาทิตย  อุไรรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 3 สังกัด
พรรคเสรีธรรม  นายอิทธิ  ศิริลัทธอากร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคชาติพัฒนา 



สภาชุดนี้มีนายมารุต  บุนนาค ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา มีนายชวน  หลีกภัย  
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ระหวางวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2535 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 และ
สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 โดยการยุบสภา 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปคร้ังท่ี 18 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 การ
เลือกต้ังคร้ังนี้ มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 391 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบผสม เขตละ
ไมเกิน 3 คน ใชอัตราสวนราษฎร 150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คนและมีวาระในการ
ดํารงตําแหนง 4 ป ในการเลือกต้ังคร้ังนี้มีผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 62.04 ใน
การเลือกต้ังคร้ังนี้ผูท่ีมีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการเลือกต้ังมีสิทธิ
เลือกต้ังไดเปนคร้ังแรก      ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนตองสังกัดพรรคการเมือง และ
พรรคการเมืองตองสงสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทั้งหมด ผลการเลือกต้ังในคร้ังนี้จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร ไดแก นายจาตุรนต ฉายแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 สังกัดพรรคความหวัง
ใหม เขตเลือกต้ังท่ี 1  นายอาทิตย อุไรรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 สังกัดพรรคเสรีธรรม 
เขตเลือกต้ังท่ี 1  นายสุชาติ  ตันเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 5 สังกัดพรรคชาติไทย เขต
เลือกต้ังท่ี 2  นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2  สังกัดพรรคชาติพัฒนา เขต
เลือกต้ังท่ี 2 สภาชุดนี้มีนายบุญเอ้ือ  ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐ
สภา (พ .ศ. 2538 - 2539) มีนายบรรหาร  ศิลปอาชา ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภา 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปคร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
การเลือกต้ังคร้ังนี้ มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 393 คน เปนการเลือกต้ังโดยตรงแบบผสม 
(เขตละไมเกิน 3 คน) ใชอัตราสวนราษฎร 150,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 มีวาระ 4 ป มี
ผูมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังท่ัวประเทศคิดเปนรอยละ 62.42 ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคน ตอง
สังกัดพรรคการเมือง และพรรคการเมืองตองสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด ผลการเลือกต้ังในครั้งนี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 4 คนแบงเปน 2 เขตการ
เลือกต้ัง ไดแก  นายจาตุรนต  ฉายแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 5 สังกัดพรรคความหวัง
ใหม เขตเลือกต้ังท่ี 1  นายไกรสร  นันทมานพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 สังกัดพรรคประชา
ธิปตย เขตเลือกต้ังท่ี 1  นายสุชาติ  ตันเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 6  สังกัดพรรคไท เขต
เลือกต้ังท่ี 2  นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 3 สังกัดพรรคชาติพัฒนา เขต
เลือกต้ังท่ี 2  สภาชุดนี้มีนายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา 
(พ.ศ. 2539 - 2543) มีพลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 



2539-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540) สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
โดยการยุบสภา 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปคร้ังท่ี 20 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 การ
เลือกต้ังคร้ังนี้มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 500 คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง
จํานวน 400 คน และมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือจํานวน 100 คน ซ่ึงเปนปรากฏการณใหม
ในประวัติศาสตรการเมืองไทย เพราะไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2540 (ฉบับท่ี 16) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง ทําให
การเมืองไทยมีความทันสมัย และเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมากยิ่งข้ึน  

จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแบงเขตการเลือกต้ังออกเปน 4 เขตการเลือกต้ัง มีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได 4 คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไดรับการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 16 มีดังนี้  

เขตเลือกตั้งท่ี 1  
นายอนันต  ฉายแสง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 สังกัดพรรคไทยรักไทย  

เขตเลือกตั้งท่ี 2  
นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 สังกัดพรรคชาติพัฒนา  

เขตเลือกตั้งท่ี 3  
นายสุชาติ  ตันเจริญ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 7 สังกัดพรรคความหวังใหม 

เลือกตั้งท่ี 4  
นายวุฒิพงศ  ฉายแสง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคไทยรักไทย  

สําหรับสภาชุดนี้มีนายอุทัย  พิมพใจชน ดํารงตําแหนงประธานรัฐสภา มีพันตํารวจโท 
ทักษิณ  ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2544 ถึงวันท่ี 5 มกราคม 
พ.ศ. 2548 และสภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเม่ือครบวาระ 4 ป เม่ือวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ.2548 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปคร้ังท่ี 21 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 การ
เลือกต้ังคร้ังนี้ มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 500 คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง
จํานวน 400 คน และมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือจํานวน 100 คน จังหวัดฉะเชิงเทรามี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไดรับเลือก ดังนี้  

เขตเลือกตั้งท่ี 1  นางฐิติมา  ฉายแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก   

เขตเลือกตั้งท่ี 2  นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก  

เขตเลือกตั้งท่ี 3  นายสุชาติ  ตันเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 8  

เขตเลือกตั้งท่ี 4   นายวุฒิพงศ  ฉายแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2  



ซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ัง 4 คน สังกัดพรรคไทยรักไทย สําหรับสภาผูแทนราษฎรชุด
นี้มีนายโภคิน  พลกุล เปนประธานรัฐสภา มีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐ
มนตรี สภาชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 และไดกําหนดใหมีการเลือก
ต้ังท่ัวไปในวันท่ี 2 เมษายน 2549 ในการประกาศยุบสภาในคร้ังนี้ของ พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ  
ชินวัตร ก็เพื่อเปนทางออกของปญหาความขัดแยงระหวางกลุมท่ีสนับสนุน พันตํารวจโท ดร. 
ทักษิณ  ชินวัตร เชนกลุมคาราวานคนจน กลุมรักทักษิณท่ีแสดงออกผานแท็กซ่ี  ผานผูท่ีอางรัก
ความเปนประชาธิปไตย เปนตน กับกลุมท่ีตองการให พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ  ชินวัตร ลาออก
จากตําแหนงนายกรัฐมนตรี อันเนื่องมาจากปญหาจริยธรรมในการบริหารประเทศ ภายใตการนํา
ของ “กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย”  นําโดยพลตรีจําลอง  ศรีเมือง มีนายสนธิ  ล้ิม
ทองสกุล  ผูสราง “ปรากฏการณสนธิ”  จากการจัดรายการ “เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร”  นายสม
ศักดิ์  โกศัยสุข  นายสมเกียรติ  พงศไพบูลย และนายสุริยะใส  กตะศิลา เปนตน ซ่ึงไดจัดชุมนุน
ประทวง เดินขบวนขับไล เรียกรอง ใหนายกทักษิณ ชินวัตรลาออกจากการเปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึง
เปนภาวะการณความแตกแยก ขัดแยงทางความคิด ของคนในสังคมไทยอยางรุนแรง อยางท่ีไมเคยมี
มากอน (นคร  พจนวรพงษ และอุกฤษ พจนวรพงษ, 2542.) 

 
ประวัติความเปนมานักการเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ในบทนี้จะเปนการใหรายละเอียดในสวนของประวัติความเปนมาของนักการเมืองถ่ิน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และยุทธวิธีท่ีใชในการหาเสียงของแตละ
ทาน รวมถึงรายละเอียดในสวนท่ีเกี่ยวกับกลุมผลประโยชนตาง ๆ ท่ีมีสวนชวยสนับสนุนในการลง
สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชน ในสวนของกลุมเครือญาติ ความสัมพันธกับกลุม
ราชการ เชนกํานันผูใหญบาน เปนตน กลุมนักธุรกิจ และกลุมนักการเมืองทองถ่ิน เชน สมาชิกองค
การบริหารสวนตําบล (อบต.) สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  

 สําหรับวิธีการศึกษานั้น ผูวิจัยจะใชวิธีการสัมภาษณโดยตรงกับกลุมเปาหมายในบางสวน       
ท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท้ังในอดีตและปจจุบัน รวมถึงผูรูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย 
หรือมีความรูในเร่ืองการเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงประมวลได ดังนี้ 
 
นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน 

 นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน เกิดเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2458 ท่ีตําบลบางขนาก อําเภอบาง
น้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนบุตรนายติกเสง แซโคว และนางสมจีน ติณวร มีพี่นองดวยกัน 4 
คนคือ 1) นางสอาง  2) นายประเสริฐ  3) นางละมอม  4) นายประสาท นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน 
เดิมมีช่ือวาอ้ีฮวง ภายหลังครูท่ีเมืองจีนซ่ึงสอนภาษาจีนท่ีเยี่ยวเพง ต้ังช่ือใหใหมเปนภาษาจีนวา 



“ตุนหมง” ซ่ึงมีความหมายวาเจริญงอกงาม และตอมาไดเรียกช่ือวา “โคว ตุง หมง” ซ่ึงเปนช่ือและ
แซรวมกัน จนเปนช่ือท่ีโดงดังและใคร ๆ ก็เรียกติดปากกันมาจนทุกวันนี้ 

 นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน เม่ืออายุได 6 ป ไดเขาเรียนท่ีโรงเรียนปากคลองบางขนาก จน
ถึงช้ันประถมปท่ี 3  บิดาไดสงไปเรียนภาษาจีนท่ีตําบลเยี่ยวเพง มณฑลกวางตุง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เม่ือ พ.ศ. 2465 ขณะอายุได 8 ขวบ เรียนไดประมาณคร่ึงป ก็กลับมาเรียนตอท่ีโรง
เรียนหวงหวน 10 ป จนจบวิชาครู ขณะท่ีมีอายุได 18 ป และก็ไดเปนครูสอนภาษาจีนท่ีโรงเรียนนี้  

 สถานภาพท่ีเปนครูสอนภาษาจีน จึงทําใหนายประสิทธ์ิ กาญจนวัฒน ไดมีโอกาสเดินทาง
ไปศึกษาวิชาครูและดูงานการศึกษาในประเทศจีน ตามโครงการของรัฐบาลจีนท่ีสนับสนุนใหครูท่ี
สอนภาษาจีนในประเทศแถบเอเชียอาคเนย ไดไปศึกษาดูงานการศึกษาในประเทศจีนเปนเวลา 1 ป 
ท่ีมหาวิทยาลัยจี้หนาน เช่ียงไฮ และไดกลับมาเปนครูสอนหนังสือตอและไดสมัครเรียนตอท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ในป พ.ศ.2480 ในขณะท่ีเปนครูใหญท่ีโรงเรียนหวงหวน 
จนสําเร็จการศึกษาไดวุฒิธรรมศาสตรบัณฑิต (ธ.บ.) ในป พ.ศ.2490 

 ประสบการณทางการเมืองของนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน  เขาสูวงการเมืองดวยการปูทาง
ดานอาชีพทนายความและนักเขียน นักหนังสือพิมพ และการเปนคนท่ีกวางขวางและมีจิตใจนักเลง 
สาเหตุท่ีทําใหสนใจเขาสูวงการเมืองก็ดวยมีพรรคพวกเพื่อนฝูงลวนเปนนักหนังสือพิมพและนัก
การเมือง และการท่ีเปนครูสอนวิธีการประชาธิปไตย และอีกประการคือ เหตุการณบานเมืองหลัง
การเปล่ียนแปลงการปกครอง ป พ.ศ.2475 ปลุกเราใหเกิดความสนใจทางการเมือง จากการท่ีเรียนท่ี
ธรรมศาสตรและการเปนทนายความ 

 นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ไดเขาสูการแขงขันบนเวทีการเมืองคร้ังแรกดวยการลงสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ในขณะที่ยังเรียนไมจบท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การเลือกตั้งคร้ังนั้นเปนการเลือกต้ังคร้ังท่ี 4 ของประเทศไทย เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2489 เปนการ
เลือกต้ังโดยตรง แตนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ไมไดรับการเลือกต้ัง และไดลงสมัครรับเลือกต้ังอีก
คร้ังเม่ือ เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2491 ซ่ึงเปนการเลือกต้ังคร้ังท่ี 5 ของประเทศไทย ก็สอบตกอีกคร้ัง 
และเม่ือการเลือกตั้งในคร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2495 ซ่ึงเปนการเลือกต้ังโดยตรง แบบรวม
เขตโดยใชจังหวัดเปนหนึ่งเขตเลือกต้ัง จังหวัดฉะเชิงเทรามีสมาชิกสภาผูแทนราษฏรได 2 คน ซ่ึง
นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒนไดรับการเลือกต้ังเปนอันดับท่ี 2 รองจากนายจวน กุลละวณิชย ทําหนา
ท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฏรจนครบวาระ 4 ป จึงไดมีการเลือกต้ังกันใหม เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2500 นับเปนการเลือกต้ังคร้ังท่ี 7  และนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ไดรับเลือกต้ังโดยสังกัดพรรค
เสรีมนังคศิลา ซ่ึงเปนคร้ังแรกท่ีผูสมัครไดสมัครในนามพรรคการเมืองท่ีตนเปนสมาชิก และนาย
ประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ก็ไดรับการเลือกต้ังอีกคร้ังในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2500 โดย
ไมไดสังกัดพรรค และไดรับพระบรมราชโอการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวา



การกระทรวงสหกรณ เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2501 และไดรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังให
ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเศรษฐการ เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2513 และดํารง
ตําแหนงเปนรองผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจการคลังและอุตสาหกรรมของรัฐบาลคณะปฏิวัติโดยการ
นําของจอมพลถนอม  กิตติขจร และมีผลงานเดนในดานการปูทางเปดสัมพันธไมตรีทางการ 
ฑูตระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะท่ีปรึกษาของคณะปงปอง ระหวางวัน
ท่ี 20 สิงหาคม 2515 – 7 กันยายน 2515 และนําคณะผูแทนการคาไทย ซ่ึงประกอบดวยขาราชการ
กระทรวงพาณิชยและพอคาไทยเดินทางไปชมการแสดงสินคาคร้ังท่ี 32 ท่ีนครกวางเจา มณฑล
กวางตุง ตามคําเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะท่ีดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวา
การกระทรวงพานิชย เม่ือวันท่ี 13-26 ธันวาคม 2515 

 ภายหลังเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 การเมืองไทยไดเขาสูยุคประชาธิปไตยอยางแทจริง 
มีการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2518 นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ไดรับเลือกต้ังโดยสังกัด
พรรคสังคมชาตินิยม  นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ก็มีช่ือเสียงโดงดัง ในการทําหนาท่ีประธาน 
รัฐสภา ซ่ึงมีบทบาทท่ีสําคัญโดยการนําเสนอช่ือนายกรัฐมนตรี จํานวน 2 คน คือ ม.ร.ว.เสนีย 
ปราโมช และ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมชย ทําหนาท่ีควบคุมและดําเนินการของสภาผูแทนราษฎร และ
นอกจากน้ียังมีบทบาทสําคัญในการสถาปนาทางการฑูตระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน  เม่ือวันท่ี  1 กรกฏาคม  2518 ในสมัยรัฐบาล  ม .ร.ว .คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  โดนนํา 
รัฐสภาไทยเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2518 

 ภายหลัง ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ประกาศยุบสภาเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2519 และไดมีการ
เลือกต้ังเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2519 นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ไดรับเลือกต้ัง โดยสังกัดพรรคสังคม
ชาตินิยม นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ไดเขามามีบทบาททางการเมืองโดยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา
การกระทรวงยุติธรรมเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2519 และดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีเม่ือ 5 
ตุลาคม 2519 โดยมีผลงานท่ีสําคัญในขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมคือ การ
แกไขปรับปรุงกฏหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยเรื่องครอบครัว เพื่อใหสิทธ์ิและความเสมอ
ภาคแกสตรี ซ่ึงกฏหมายฉบับนี้ไดใชระยะเวลานานมากกวาจะแลวเสร็จ แตก็มาสําเร็จในสมัยของ
นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  

 หลังจากคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ซ่ึงนําโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู ไดเขายึดอํานาจ
การปกครองแผนดิน เม่ือ 6 ตุลาคม 2519 และเขาบริหารประเทศ นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ไดลด
บทบาทตัวเองลงโดยไมสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตยังคงทําหนาท่ีเปนวุฒิสมาชิกในป 
พ .ศ.2522 และในป  พ .ศ.2532 อันเปนบทบาทสุทายของนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน  ในทาง 
การเมือง (บัญชา  ช่ืนชม, 2539.) 



 สรุป วิธีการหาเสียงท่ีนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ใชโดยนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน จะหา
เสียงอยางถึงลูกถึงคน ตะลุยไปทั่วทุกหนทุกแหงในพ้ืนท่ีอาศัยเรือยนต เรือแจว และรถยนต รวมท้ัง
การเดินเทา  เนนวิธีการพบปะพูดคุยและเขาถึงตัวผูใชสิทธ์ิโดยตรง  อาศัยประสบการณและมีบท
เรียนจากการลงสมัครในหลายๆ คร้ัง เกาะติดผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังในพื้นท่ี สนใจความเปนอยูของ
ราษฎรอยางตอเนื่อง รวมท้ังการทุมเทพัฒนาใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา ดวยการเสนอ 
งบประมาณตอรัฐบาลใหแกจังหวัดฉะเชิงเทรา จนเปนท่ีกลาวขานกันตลอดมาวา ส.ส.ประสิทธ์ิ   
กาญจนวัฒน คือ ส.ส. ท่ีสรางสาธารณูปโภคหรือสาธารณประโยชนมากท่ีสุดคนหนึ่งของจังหวัด 

นายชุมพล  มณีเนตร 

 นายชุมพล  มณีเนตร เกิดเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2473 เปนคนอําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กอนท่ีจะสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายชุมพล  มณีเนตร เปนขาราชการ
กระทรวงมหาดไทย  เปนพนักงานองคการ รสพ. และประกอบธุรกิจสวนตัวทําเกี่ยวกับปาไม  นาย
ชุมพล  มณีเนตร สมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และไดรับการเลือกต้ังคร้ังแรกในการเลือกต้ังท่ัว
ไปคร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 สังกัดพรรคประชาธิปตย  ซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรรุนเดียวกับนายอนันต ฉายแสง นายจําลอง เทวารุทธ  สมัยท่ี 2 ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 26 
มกราคม พ.ศ.2518  สังกัดพรรคประชาธิปไตย สมัยท่ี 3 การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2519 สังกัด
พรรคประชาธิปไตย  รวม 3 สมัยติดตอกัน  

 นายชุมพล  มณีเนตร จะเปนคนท่ีหาเสียงเกงมาก วิธีการหาเสียงของนายชุมพล ท่ีเดน ๆ   
คือ ในการลงพื้นท่ีหาเสียงในแตละคร้ังนายชุมพล จะมีการนิมนตพระไปดวย เปนเจาอาวาสวัดหรือ
พระท่ีชาวบานนับถือ ซ่ึงเม่ือพระเทศนก็จะเปนการชวยหาเสียงใหแกนายชุมพลไปในตัว สราง
ความนาเช่ือถือในตัวของนายชุมพล มากยิ่งข้ึน และอีกอยางท่ีสําคัญคือการมีญาติพี่นองนามสกุล 
มณีเนตร เยอะมากในจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็เปนสวนท่ีชวยสนับสนุนท่ีสําคัญ 

 การศึกษา นายชุมพล  มณีเนตรไดประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา และการศึกษาดูงาน
ตางประเทศ 

 ท่ีอยู  22  อารียสัมพันธ 5 พญาไท ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  
 
นายอนันต  ฉายแสง 

 นายอนันต  ฉายแสง เกิดเม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2470 เปนคนพื้นเพจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กอนท่ีจะเขาสูการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนขาราชการตํารวจ และสมาชิกสภาเทศบาล เม่ือ
ป พ.ศ.2501 และเปนเทศมนตรี เม่ือป พ.ศ.2502-2510 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก ใน
การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 นายอนันต ฉายแสงเปนผูบุกเบิกเสน



ทาง ทางการเมืองของกลุมตระกูลฉายแสงในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการท่ีเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง
มากในจังหวัด เปนท่ีเคารพนับถือ เปนผูท่ีมีบารมีมาก ในสมัยนั้นการหาเสียงจะไมมีการซ้ือเสียงกัน 
จะมีบางก็แจกเปนส่ิงของเล็ก ๆ นอย ๆ มีการฉายหนัง เอาลิเกมาแสดงก็จะขอข้ึนพูดหาเสียงบนเวที 
ซ่ึงการหาเสียงโดย    หลัก ๆ แลว ก็จะเปนการไปรวมในงานประเพณีตาง ๆ เชน งานบวช งานแตง 
งานศพ โดยจะเปนการขอข้ึนกลาวหาเสียงในงาน ซ่ึงการพูดในสมัยนั้นเคร่ืองขยายเสียงก็หายาก 
หลายคร้ังท่ีตองพูดโดยไมมีเคร่ืองขยายเสียง การเดินทางก็ลําบากไมมีรถ พื้นท่ีในการหาเสียงก็ท้ัง
จังหวัด บางที่ไปไมไดก็ตองตัดพื้นท่ีนั้นท้ิงไปไมหวังคะแนนเสียง และจะไมมีการสงตัวแทนไป 
ตัวผูสมัครรับเลือกต้ังตองไปเอง โดยปกติแลวคนในจังหวัดฉะเชิงเทราจะเลือกโดยท่ีจะยึดท่ีตัว
บุคคลเปนหลัก แตท่ีสําคัญบุคคลนั้นตองทําใหเขาเห็น ใหเขาเช่ือถือ  คนท่ีพูดดี พูดเกง ทําใหคนเขา
เช่ือถือไดก็จะไดรับการเลือกต้ัง 

 มีอยูชวงหนึ่งท่ี ดร.อาทิตย  อุไรรัตน เขามาสมัครรับเลือกต้ังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา มา
ในสายของกํานันไกรสร นันทมานพ ก็เปนกลุมท่ีแขงขันทางการเมืองกัน ในชวงนั้นมีการใชเงินกัน
มาก นายอนันต ฉายแสงไดแพในการเลือกต้ังใหแก รอยตรีหญิงพนิดา เกษมมงคล ในการเลือกต้ัง
เม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2535 ซ่ึงนายอนันต ฉายแสง กลาววาเปนการเลือกต้ังคร้ังท่ีมีการใชเงิน
กันอยางมาก แตเดิมรอยตรีหญิงพนิดา เปนหนาหองของ ดร.อาทิตย อุไรรัตน ท่ีสงลงสมัครก็เพื่อ
ใหไดครบตามกฏหมาย ก็ไมไดมีความหวังอะไรแตตอนเลือกต้ังเขาใชเงิน และก็เปนไดสมัยเดียว 
ในการเลือกต้ังคร้ังตอมาก็สอบตก 

 กลุมท่ีมีการแขงขันทางการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะแบงไดเปนสามกลุม คือ 

   -  กลุมตระกูลฉายแสง 

-  กลุมนายสุชาติ  ตันเจริญ 

-  กลุมของกํานันไกรสร นันทมานพ  

ในปจจุบันกํานันไกรสร ก็ไดวางมือทางการเมืองไปแลว 

 ในเร่ืองแนวคิด วิธีปฏิบัติสําหรับการเปนนักการเมืองมาหลายสมัยของนายอนันต ก็คือ ยึด
ม่ันในระบอบประชาธิปไตย ทําตัวใหเปนตัวอยางของคนรุนหลัง แลวก็ไมโกงกิน ไมซ้ือเสียง ใน
อนาคตท่ีอยากจะเห็นการเปล่ียนแปลงของการเมืองไทยก็คือ ไมมีการซ้ือเสียง ซ่ึงนักการเมืองท่ีดี 
ในทัศนคติของนายอนันต ฉายแสง ก็คือ การมีความซ่ือสัตยสุจริต เปนสําคัญ 

ประสบการณการทํางาน: 

เทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ป พ.ศ. 2501-2510 

พอตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2538 



ประสบการณทางการเมือง:   

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ป พ.ศ. 2518       

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2519  

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2528-2529  

ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ป พ.ศ. 2531-2534   

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ป พ.ศ. 2538  

ท่ีปรึกษาประธานรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร มะทา ป พ.ศ. 2540-2543 

เกียรติประวัติ: 

มหาวชิรมงกุฏ และมหาปรมาภรณชางเผือก 

 

นายจําลอง  เทวารุทธ 

 นายจําลอง  เทวารุทธ  เกิดเม่ือวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  พ .ศ .2460 อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนคนเขตเทศบาลเมือง กอนท่ีจะสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายจําลอง  เทวารุทธ 
เปนขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เม่ือ ป พ.ศ.2497 และไดลง
สมัครและไดรับเลือกต้ังคร้ังแรกในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 
สังกัดพรรคประชาไทย ซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนรุนเดียวกับนายอนันต ฉายแสง และนายชุมพล 
มณีเนตร  และไดรับเลือกต้ังอีกคร้ังในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2522 
โดยในคร้ังนี้สังกัดพรรคกิจสังคมรวม 2 สมัยดวยกัน 

 การศึกษา มัธยมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย ฮองกง ไตหวัน ฟลิปปนส  

 ท่ีอยู 26/3 ถนนศรีโสธร (ตัดใหม) อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท (038) 511123 

 ประสบการณ: 

- สมาชิกสภาผูแทนราษฏร ป พ.ศ. 2512 และ ป พ.ศ. 2522 

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2516 

- กรรมาธิการตางประเทศ 
 



นายไกรสร  นันทมานพ 

 นายไกรสร  นันทมานพ เกิดเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2474  เปนคนอําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมเปนกํานันอยูท่ีอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบธุรกิจสวน
ตัวเกี่ยวกับปาไม ทําโรงเล่ือย  

 ท่ีอยู 151 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท (038) 551171 

 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนมงคลวิทยาลัย  

 นายไกรสร  นันทมานพ ไดลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และไดรับเลือก
ต้ังคร้ังแรกในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2522 โดยไมสังกัดพรรค สมัยท่ี 
2 เม่ือการเลือกต้ังวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2526 โดยไมไดสังกัดพรรคเชนเดิม สมัยท่ี 3 เม่ือการเลือก
ต้ังวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยสังกัดพรรคกาวหนา  และในการเลือกต้ังคร้ังตอมาไดเวน
วรรคตัวเองโดยไมลงสมัครรับเลือกต้ังแตสนับสนุน ดร.อาทิตย อุไรรัตน ลงสมัครแทน และไดลง
สมัครอีกคร้ังเปนสมัยท่ี 4 เม่ือการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคประชาธิ
ปตย รวม 4 สมัยดวยกัน  

 ประสบการณ: 

- ท่ีปรึกษากระทรวงพาณิชย / ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
ป พ.ศ. 2526 

- ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
 
นายทิวา  พูลสมบัติ 

 นายทิวา  พูลสมบัติ เกิดเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2464 เปนบุตรของนายวิง  พูลสมบัติ 
และ   นางวาด  พูลสมบัติ มีภูมิลําเนาอยูท่ี ตําบลสนามจันทร อําเภอบานโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปริญญาโทสาขาการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 ท่ีอยูปจจุบัน 515  ตําบลพนม  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายทิวา  พูลสมบัติ กอนท่ีจะเขาสูเวทีการเมืองเปนขาราชการบํานาญ เปนนายอําเภอเกา      
นายทิวา  พูลสมบัติ ไดรับเลือกต้ังคร้ังแรกในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 13 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.
2526 โดยไมสังกัดพรรคการเมือง และในสมัยท่ี 2 เม่ือการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2531 
สังกัดพรรคมวลชน รวม 2 สมัยดวยกัน 

 



นายจาตุรนต  ฉายแสง 

 นายจาตุรนต  ฉายแสง เกิดเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2499 อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปนบุตรชายของนายอนันต  ฉายแสง และนางเฉลียว  ฉายแสง เปนบุตรคนโต มีพี่นองรวม 3 คน 
ไดแก 1) นายวุฒิพงศ ฉายแสง 2) นางฐิติมา  ฉายแสง  สถานภาพปจจุบันสมรสกับคุณจิราภรณ 
(เปยมกมล) ฉายแสง  ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี 441/12 ถนนศุภกิจ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  โทรศัพท (038) 512103 โทรสาร (038) 512307 

การศึกษา: 
                    - ประถมศึกษา โรงเรียนเซนหลุยส จ.ฉะเชิงเทรา 
                    - มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
                    - ปริญญาตรี B.A. Economics State University of New York at Buffalo, New York, 
U.S.A.  
                    - ปริญญาโท M.A. Economics The American University , Washington D.C., U.S.A.  
                    - ปริญญาเอก ผานการสอบประมวลความรูระดับปริญญาเอก ยกเวนการทําวิทยา
นิพนธ (All but Dissertation, Economics)  
                    - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม สถาบันราชภัฎราชนครินทร 
ฉะเชิงเทรา 

งานการเมือง: 
                     - สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 1 จ.ฉะเชิงเทรา ( ป พ.ศ.2529, 2531, 2535/1, 2538, 
2539) 
                     - ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (ป พ.ศ.2529-2530)  
                     - เลขานุการคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ (ป พ.ศ.2529-2531)  
                     - ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการเกษตรและสหกรณ (ป พ.ศ.2531)  
                     - เลขานุการคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และ สถาบันการเงิน  

          (ป พ.ศ.2531 - 2534)  
                     - เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (ป พ.ศ.2534) 

       - ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ ส่ิงแวดลอม  
          (ปพ.ศ.2535-2538) 
        - โฆษกพรรคความหวังใหม (ป พ.ศ.2535 - 2538) 

                     - ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ป พ.ศ.2538 - 2539) 
                     - รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (ป พ.ศ.2539 - 2540) 
                     - เลขาธิการพรรคความหวังใหม (ป พ.ศ.2541 - 2543) 



                     - รองหัวหนาพรรคไทยรักไทย (ป พ.ศ.2544 – ปจจุบัน 2549) 
                     - รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ป พ.ศ.2544 - 2545) 
                     - รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (กุมภาพันธ พ.ศ.2545 -  ตุลาคม พ.ศ.2545) 
                     - รองนายกรัฐมนตรี (ตุลาคม พ.ศ.2545 – กรกฎาคม พ.ศ.2548)  
                     - รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (กรกฎาคม พ.ศ.2548 – ปจจุบัน พ.ศ.2549) 

ตําแหนงสําคัญอ่ืนๆ:  
                     - กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) 
                     - ประธานกรรมการนโยบายและอํานวยการการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต (กยต.) 
                     - รองประธานกรรมการบริหารองคการยูเนสโก (UNESCO) 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณสูงสุด:  
                     - มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) ป พ.ศ.2544 

เกียรติประวัติ: 
                     - ป พ.ศ.2542 ส่ือมวลชลประจํารัฐสภายกยองเปน "ดาวเดนสภา" ในฐานะ ส.ส. ฝาย
คานท่ีสามารถอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล โดยการสะทอนภาพปญหาเศรษฐกิจ 
                    - ป พ.ศ.2542 ไดรางวัลในฐานะ "นักการเมืองมาตรฐาน ป 2542" จากกลุม สสร. 
                    - ป พ.ศ.2542 นิตยสารเอเชีย วีค (Asia Week) จัดใหเปน 1 ใน 20 ผูนําชาติในเอเชีย ท่ีมี
บทบาทในศตวรรษท่ี 20 
                    - ป พ.ศ.2542 นิตยสารตางประเทศยกยองใหเปน 1 ใน 4 ผูนํารุนใหมของประเทศไทย 
                    - ป พ.ศ.2543 ถือเปนนักการเมืองคนท่ี 4 ของประเทศไทยท่ีไดรับเกียรติจากรัฐบา
ลออสเตรเลีย เชิญเปนแขกของรัฐบาลในฐานะนักการเมืองรุนใหมท่ีมีศักยภาพ และทําประโยชน
ในสังคม 
                    - ป พ.ศ.2545 ไดรับการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปนนักศึกษาเกาดีเดน ประจํา 
ป พ.ศ. 2544 
                    - ป พ.ศ.2545 ไดรับรางวัล ลี กวน ยู ในฐานะนักการเมืองท่ีมีบทบาทอยางสูง ในการ
พัฒนาจากการคัดเลือกของสถานทูตๆ ในประเทศไทย ถือเปนคนไทยคนท่ี 2 ท่ีไดรับรางวัล คนแรก 
คือ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ป พ.ศ.2538 
                    - ป พ.ศ.2546 The Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development 
(AFPPD) มอบโลเกียรติคุณในฐานะผูประสานการประชุมรวมรัฐสภาอาเซียนกับองคการ 

สหประชาชาติ 
                    - ป พ.ศ.2547 ไดรางวัล "บุคคลผูมีอิทธิพลตอสังคมไทย" (Thailand key's maker) ป 



2546 จากการโหวตของประชาชนผานคล่ืน 101 News channel ดวยผลงานจัดระเบียบการโฆษณา
เคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมแอลกอฮอลทางวิทยุและโทรทัศน 

 
นายจักรพันธ  ทัตติยกุล 

 นายจักรพันธ  ทัตติยกุล เกิดเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2493  เดิมก็ท่ีจะสมัครสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา ทําธุรกิจโรงงานเสนหม่ี และเปนทนายความ เปนสมาชิกสภา
จังหวัดฉะเชิงเทราเม่ือ ป พ.ศ.2528 สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไดรับเลือกต้ัง
คร้ังแรกเม่ือการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 14 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2529 สังกัดพรรคกาวหนาโดย
ไดรับการสนับสนุนจากทางกํานัน ไกรสร นันทมานพ สมัยท่ี 2 เม่ือการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 
พ.ศ.2535 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม รวมแลว 2 สมัยดวยกัน 

 การศึกษา ปริญญาตรีธรรมศาสตร  

 ท่ีอยู 2/4 ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี ตําบลเสม็ดเหนือ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท (038) 541063 
 
ดร.อาทิตย อุไรรัตน  

 ดร. อาทิตย อุไรรัตน เกิดเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2481 สถานะภาพ แตงงานกับ 
นางบุญนํา  อุไรรัตน มีบุตร-ธิดา 3 คน 1) นายอภิวัฒน อุไรรัตน 2) ดร. อรรถวิท อุไรรัตน  
3) นางสาว อภิระมณ อุไรรัตน ท่ีอยู 73 ซอยอารีสัมพันธ 2 กรุงเทพฯ 10400  

การศึกษาและคุณวุฒิ  
- รัฐศาสตร สาขาการทูตและการตางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธระหวางประเทศจาก Fletcher School of Law and  

Diplomacy, Tufts University, Massachusetts U.S.A. 
- มหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจจาก California State University, Los Angeles, U.S.A.  

M.S. (Public Service) California State University, Los Angeles, U.S.A. 
- ดุษฎีบัณฑิต ทางรัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร จาก University of Colorado,  

Boulder, Colorado, U.S.A. 

ประวัติการทํางาน 
- ปลัดอําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
- หัวหนาฝายอัตรากําลังและฝกอบรม สํานักงานคณะกรรมการขาราชการและพลเรือน 



- หัวหนากองวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
- หัวหนากองบริหารทั่วไป การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
- รองเลขาธิการคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
- ท่ีปรึกษาระเบียบบริหารของนายกรัฐมนตรี  
- ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบขาราชการการพลเรือน 
- กรรมการการประปานครหลวง 
- ประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกิจการ การประปานครหลวง 
- ผูวาการการประปานครหลวง 

งานการเมือง 
- ผูสมัครรับเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
- ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตปอมปราบปทุมวัน  
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย 
- ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
- เลขาธิการพรรคกิจประชาคม  
- กรรมาธิการการเศรษฐกิจ 
- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากกรณีกฎหมายการคา ป พ.ศ.2531 ของ     
   สหรัฐอเมริกา 
- โฆษกพรรคเอกภาพ 
- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดวนเพื่อศึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาการขาดทุน  
  ของผูประกอบการ เล้ียงกุงกุลาดํา 
- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไข เพิ่มเติม 
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  
- รองหัวหนาพรรคสามัคคีธรรม  
- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณ 
- ประธานสภาผูแทนราษฎร และรักษาการประธานรัฐสภา  
- หัวหนาพรรคเสรีธรรม  
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  



- ท่ีปรึกษาอาวุโส พรรคประชาธิปตย  
- ประธานฯ กรรมาธิการตางประเทศ 
- รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย  
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม  
ตําแหนงปจจุบัน 
- รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย  
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
- ประธานกรรมการมูลนิธิ จอหน อี.พิวรีฟอย 
- กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
-  ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม. ป พ.ศ.2522) 
- ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช. ป พ.ศ.2532) 
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว. ป พ.ศ.2535) 
- มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช. ป พ.ศ.2536) 

กิจกรรมทางสังคม 
- ประธานชมรมนักศึกษาดานสังคมสัมพันธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ผูกอต้ังและประธานสมาคมคนไทยในแคลิฟอรเนียใต ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ผูนํานักศึกษาไทยท่ี Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาชิกกลุม the American Political Science Honor Society (Pi Sigma Alpha) 
- รองประธานสมาคมบริหารบุคคล แหงประเทศไทย 
- ประธานสมาคมการประปา แหงประเทศไทย 
- ประธานสมาคมการประปา แหงภาพพื้นเอเชีย แปซิฟก 
- ประธานสมาคมบริหารการสาธารณะ แหงประเทศไทย 
- บรรณาธิการบริหาร Civil Service Journal 
- ประธานกรรมการจัดหาทุนแขงขันฟุตบอลประจําป ระหวาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
   และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป พ.ศ.2525 
- รางวัล Boss of the Year ประจําป พ.ศ.2526 
- ประธานสมาคมผูปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
- รางวัล Best Achievement Award ประจําป พ.ศ.2526 ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  



   สมาคมศิษยเกา รัฐศาสตร ในสาขาผูบริหารกิจการเอกชน 
- รางวัล Best Achievement Award ประจําป พ.ศ.2535 ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
   สมาคมศิษยเการัฐศาสตรในสาขาการเมือง 
-  ศิษยเกาดีเดน กรุงเทพคริสเตียน ป พ.ศ.2535 
- รางวัล WHO Tobacco or Health Award ป พ.ศ.2539 

หนาท่ีทางการตางประเทศ 

- เปนตัวแทนคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางอยางเปนทางการไปเยือน  
   สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญ่ีปุน, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และสหภาพโซเวียต 
- เปนตัวแทนไปประชุม ILO เกี่ยวกับเร่ือง แรงงานสัมพันธ  
- ศึกษาและยี่ยมชม ฝายสภาพแวดลอมในสาธารณะและการบริหารบุคคล ท่ีองคการ  
   อนามัยโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา, เวเนซูเอลา, เอธิโอเปย และสหภาพโซเวียต 
- สัมมนาเร่ืองการบริหารบุคคลในสาธารณะ เมืองซาคราเมนโต, มลรัฐแคลิฟอรเนีย,  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประชุมเร่ือง Trade Unions ท่ีฟลิปปนส  
- ประธานการประชุม ESCAP Expert Group เร่ือง National Development  
- ประชุมและเยี่ยมชมศึกษาการประปา และการวางแผนทอน้ําโดยเครือขายคอมพิวเตอร  
  ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ฝร่ังเศส, อังกฤษ, เบลเยี่ยม, เกาหลี, ญ่ีปุน, ฟลิปปนส และ  
   สิงคโปร  
- หัวหนาคณะผูแทนไทยไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย อยางเปนทางการ 
- ประชุม Child Survival and Development ณ ประเทศอินเดีย 
- ศึกษาและเยี่ยมชม Health Insurance ณ ประเทศอังกฤษ, สวีเดน และ เนเธอรแลนด  
- ประชุมระหวางประเทศในวาระครบรอบ 25 ปของ ORT ท่ี วอชิงตัน ดี.ซี.  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประชุมปรึกษาเร่ือง Telemedicine and Health Manpower Development ท่ี George     
   Washington University ท่ี various Universities รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประธานและผูจัดการประชุม of SEAR Ministers of Health in World Health Assembly  
   ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด  
- หัวหนาคณะผูแทนไทยไปเขารวมประชุมสมัยท่ี 47 ของ World Health ณ กรุงเจนีวา    
  ประเทศสวิสเซอรแลนด  
- หัวหนาคณะผูแทนไทยไปเขารวมประชุม Ministers of Health of the Countries of  



   WHO/SEAR คร้ังท่ี 12 ณ ประเทศมองโกเลีย 
- หัวหนาคณะผูแทนไทยไปเขารวมประชุมระหวางประเทศเร่ือง พลเมือง และการพัฒนา  
  ท่ีกรุงไคโร ประเทศอียิปต  
- การประชุมปรึกษาและสรุปการตกลงสําหรับการรวมมือในการอบรม Telemedicine and  
  Medical Residency ท่ี มหาวิทยาลัย George Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ศึกษาและเยี่ยมชม Public Health ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
   ประชาชนเกาหลี  
- หัวหนาคณะผูแทนไทยไปเยี่ยมชม Strengthen Bilateral Cooperation ในเร่ือง Public   
   Health ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณ  
  รัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
- หัวหนาคณะผูแทนไทยไปเขารวมประชุมสมัยท่ี 48 ของ World Health ณ กรุงเจนีวา  
   ประเทศสวิสเซอรแลนด  
- หัวหนาคณะผูแทนไทยไปเขารวมประชุม เร่ือง ASEM Science and Technology's  
   Minister's Meeting ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- หัวหนาคณะผูแทนไทยไปเขารวม in the High Level Forum on Greenhouse Sinks ท่ี  
   เพิรธ ประเทศออสเตรเลีย 
- หัวหนาคณะผูแทนไทยไปเขารวม the Meeting on Bilateral Cooperation in Science and  
  Technology ณ กรุงยางกุง สหภาพพมา 
- หัวหนาคณะผูแทนไทยไปเขารวม the Meeting on Bilateral Cooperation in Science and  
  Technology ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
นายสุชาติ  ตันเจริญ 

 นายสุชาติ   ตันเจริญ  เกิดเม่ือวันท่ี  11 กุมภาพันธ พ .ศ .2501 เปนบุตรของนายวิเชียร   
ตันเจริญ (หลงจูวิเชียร) และนางสุภา  ตันเจริญ ซ่ึงแตเดิมหลงจูวิเชียรไดใหการสนับสนนุนายอนนัต 
ฉายแสงในการลงสมัครรับเลือกต้ังมาโดยตลอด แตพอมีลูกชาย คือนายสุชาติ ตันเจริญ ซ่ึงมีความ
พรอมในการที่จะเขาสูเวทีการเมืองจึงไดหันไปใหการสนับสนุนบุตรชายแทน และนายสุชาติ ตัน
เจริญ เองก็ไดสนับสนุนนองชาย คือนายเฉลิมชัย ตันเจริญ ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงก็ไดรับการเลือกต้ัง อาชีพดังเดิมของตระกูลตันเจริญจะเปนในเร่ืองของการ
ทําธุรกิจเกี่ยวกับปาไม และก็มีอีก   หลาย ๆ อยาง นายสุชาติ  ตันเจริญ มีภูมิลําเนาอยูท่ีบานเลขท่ี 
146 หมูท่ี 3 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีอยูปจจุบัน 121/7 หมูท่ี 2 ซอย



นนทบุรี 5 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โทร (02) 5254111-5 
โทรสาร (02) 5277713 

 การศึกษา 
 ปริญญาโท  สาขาการบริหารธุรกิจ Master of Business Administration จาก  College of 
Noter Dame, Belmont, California, U.S.A.  
 

 ประสบการณทางการเมือง 

 - เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังแรกในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี  14 เม่ือวันท่ี  27 
กรกฎาคม พ.ศ.2529 โดยลงสมัครในนามของพรรคประชาธิปตย จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 และได
รับเลือกต้ังเร่ือยมาจนกระท้ังปจจุบันไมเคยสอบตก สมัยท่ี 2 เม่ือการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 24 กรกฏาคม 
พ.ศ.2531 สังกัดพรรคชาติไทย สมัยท่ี 3 เม่ือการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2535 สังกัดพรรค
สามัคคีธรรม สมัยท่ี 4 เม่ือการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2535 สังกัดพรรคชาติพัฒนา  สมัย
ท่ี 5 การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2538 สังกัดพรรคชาติไทย สมัยท่ี 6 การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 สังกัดพรรคไท สมัยท่ี 7 การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2544 สังกัด
พรรคความหวังใหม  สมัยท่ี 8 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 21 ของประเทศไทย เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 
พ.ศ.2548 
 - ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เม่ือป พ.ศ.2535 และอีกคร้ังในป  

   พ.ศ.2538 
 - รองหัวหนาพรรคชาติไทย พ.ศ.2538 
 - รองหัวหนาพรรคไทยรักไทย พ.ศ.2547 – ปจจุบัน 2548 
 - รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ี 2 พ.ศ.2545-2548 
 -  รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ี 1 พ.ศ.2548 
 
นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร 

 นายอิทธิ   ศิ ริลัทธยากร  เกิดเม่ือวัน ท่ี  18 มิ ถุนายน  พ .ศ .2497 เปนคนพื้น เพจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนนักธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ก็ท่ีจะเขาสูเวทีการเมืองระดับชาติ เคยเปนสมาชิก
สภาจังหวัดมากอน ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไดรับการเลือกต้ังคร้ังแรกเม่ือ
การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 17 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2535 สังกัดพรรคชาติพัฒนา  สมัยท่ี 2 การ
เลือกต้ังเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2538 สังกัดพรรคชาติพัฒนา สมัยท่ี 3 การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 17 
พฤศจิกายน พ.ศ.2539 สังกัดพรรคชาติพัฒนาเหมือนเดิม และสมัยท่ี 4 การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 6 
มกราคม พ.ศ.2544 สังกัดพรรค ชาติพัฒนา เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมท้ังส้ิน 4 สมัยติดตอกัน 



 การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ท่ีอยู 446 ซอยการประปา ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี ตําบลพนม อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท (038) 551301 โทรสาร (038) 551678 

 ประสบการณ 

 - สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ.2535/2, ป พ.ศ.2538, ป พ.ศ.2539, ป พ.ศ.2544 
 - ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ป พ.ศ.2538 
 

นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ 
 เกิดเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2491  
 การศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ท่ีอยู 133 หมู 3 ตําบลทาถาน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท 
(038) 553222 โทรสาร (038)551887 
 ประสบการณ  

- สมาชิกสภาจังหวัด ป พ.ศ.2528-2542 
- สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด ป พ.ศ.2543-2547 
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 พรรคไทยรักไทย ป พ.ศ.2548 

 
นายวุฒิพงศ  ฉายแสง 

 นายวุฒิพงศ  ฉายแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคไทยรักไทย 
เกิดเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.2502 เปนบุตรของนายอนันต  ฉายแสง อดีตนักการเมืองหลายสมัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา และนางเฉลียว  ฉายแสง 

 การศึกษา  

- จบปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ท่ีอยูปจจุบัน 

-441/12  ซอยศุภกิจ 3 ถนนศุภกิจ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทร (038) 512103 โทรสาร (038) 512307   

ประสบการณทางการเมือง 

- เลขานุการสวนตัว รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ป พ.ศ.2528-2529 
- ผูชวยดําเนินงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ.2535-2539 



- สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจังหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ.2539-2540 
- โฆษกคณะกรรมาธิการตํารวจ 
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังแรกเม่ือการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 20 วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.  
   2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย และสมัยท่ี 2 การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ  พ.ศ.2548     
   สังกัดพรรคไทยรักไทย 

นางฐิติมา  ฉายแสง 

 นางฐิติมา  ฉายแสง เกิดเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2503 เปนบุตรของนายอนันต ฉาย
แสงและนางเฉลียว  ฉายแสง เปนลูกสาวคนเล็กในตระกูลฉายแสง  นางฐิติมา  ฉายแสง เรียนจบ 
ช้ันประถมศึกษา 7 จากโรงเรียนทวิวิทยาคุณ ซ่ึงเปนโรงเรียนเอกชนในจังหวัด แลวไดไปเรียนตอท่ี
โรงเรียนดรุณี เปนโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด ในช้ัน ม.ศ.4-5 เรียนท่ีโรงเรียนพญาไท จบแลวไป
เรียนตอท่ีศิลปากร ทับแกว คณะศึกษาศาสตร พอจบไดไมนานก็ไปเรียนตอปริญญาโทบริหารรัฐกจิ 
และปริญญาโทบริหารธุรกิจ ท่ี Southeastern Universityสหรัฐอเมริกา 

 ท่ีอยูปจจุบัน  441/12 ซอยศุภกิจ  3 ถนนศุภกิจ  ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000 โทร (038) 512103 โทรสาร (038) 512307 titimachaisang@hotmail.com 

 สาเหตุหรือแรงจูงใจท่ีทําใหนางฐิติมา  ฉายแสง เขาสูเสนทาง ทางการเมืองก็เกิดจากคุณพอ
อนันต ฉายแสงซ่ึงตัวของนางฐิติมา ฉายแสง เองไดเห็นภาพท่ีคุณพอทํางานการเมืองมานาน ไดมี
สวนเขาไปชวยเหลือ ติดตามคุณพอ นายอนันต  ฉายแสง ลงพื้นท่ีในการหาเสียง จึงเกิดการซึมซับ
เขามาในประสบการณต้ังแตยังเล็ก และในชวงเวลานี้มีความพรอมในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนวัยวุฒิ 
หรือคุณวุฒิ และในสวนของนายอนันต ฉายแสง เองก็มีอายุมากแลว จึงตัดสินใจเขาสูเสนทาง ทาง
การเมือง 

 นางฐิติมา  ฉายแสง มีวิธีการหาเสียงโดยใชพื้นฐานทางครอบครัวท่ีมีช่ือเสียงอยูแลว เปน
ครอบครัวนักการเมือง ไดทําประโยชนมีผลงานมากมาย เปนท่ีรูจักของคนในจังหวัดซ่ึงก็เปนฐาน
คะแนนเสียงเดิมของนายอนันต ฉายแสง ผูเปนพอ คอยใหการสนับสนุน วิธีท่ีใชก็เหมือนกับผู
สมัครท่ัวไป เชน การเดินเคาะตามประตูบาน ใชรถแหหาเสียง ปายโปสเตอร แผนพับ การใชเวที
ปราศรัย เปนตน ในสวนของกระแสพรรคไทยรักไทยเอง ก็ไมไดมีสวนชวยในการหาเสียงมากนัก 
เพราะคนในจังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญจะยึดท่ีตัวบุคคลเปนหลัก โดยจะดูท่ีผลงานในอดีตท่ีผาน 
ๆ มา 

 กลุมคะแนนหลัก ๆ ของนางฐิติมา  จะเปนกลุมของนักการเมืองทองถ่ินตาง ๆ ไมวาจะเปน
กลุมของ อบต. อบจ. สจ. หรือแมกระท้ังกลุมนักธุรกิจในจังหวัดเพราะท่ีผาน ๆ มาก็ไมคอยท่ีจะเขา
ไปยุงมากนัก 



 ในมุมมองของนางฐิติมา ตอการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา มองวาการเมืองในจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีการแขงขันกันตลอดเวลาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการลงพื้นท่ีอยางตอเนื่อง แตการตอ
สูแขงขันกันก็ไมมีความรุนแรง ความสัมพันธกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานอ่ืน ๆ ในจังหวัดก็มี
ความสัมพันธท่ีดี มีการทํางานรวมกันได โดยมากก็เปนพี่นองกันอยูแลว สวนกับทานสุชาติ ตัน
เจริญ ก็ไมไดเขาไปยุงกับทานมาก เพราะทานเปนผูใหญ แตก็มีการประสานงานกัน 

 ผลงานท่ีนางฐิติมา  ฉายแสง มีความภาคภูมิใจท่ีไดทําในพื้นท่ี ในเรื่องของการเปนตัวแทน
ของประชาชนในจังหวัด ในสภา การแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองท่ีผาน 4 ตําบล ในเร่ืองของ
ถนน เร่ืองของประปา เร่ืองปญหาน้ําทวม แลวก็ในเร่ืองของการอบรมใหความรูโดยเฉพาะกลุมแม
บานในเร่ืองของการทํางาน เชน OTOP 

 ในเร่ืองแนวคิด ปรัชญาในการทํางานทางการเมือง นางฐิติมา  ฉายแสง ยึดการทําหนาท่ี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหสมบูรณแบบ เปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง ในเร่ืองของความ
คาดหวังก็อยากท่ีจะใหมีความคิดสรางสรรคมากกวานี้ ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความเขาใจ
การเมืองมากกวานี้ อยากท่ีจะใหผูหญิงเขามาทํางานการเมืองมากข้ึน 

 ประสบการณทางการเมืองนางฐิติมา เปนผูเช่ียวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎร       
นายจาตุรนต ฉายแสง / ผูชวยดําเนินงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายอนันต  ฉายแสง / สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคไทยรักไทย พ.ศ.2548 เม่ือการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ัง
ท่ี 21 วันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 
 

การเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 จังหวัดฉะเชิงเทราเปนจังหวัดท่ีมีความนาสนใจ ในการที่เปนจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรท่ีดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมาโดยตลอดในแตละสมัยของรัฐบาล และจะมีลักษณะทางการ
เมืองของการสืบทอดอํานาจทางการเมืองกันอยางชัดเจน โดยเฉพาะกลุมเครือญาติไมวาจะเปนกลุม
พี่นอง พวกลูก ๆ หรือการสนับสนุนนักธุรกิจมีเงินของนักการเมืองถ่ินเจาของพื้นท่ี ซ่ึงไดเกิดข้ึนใน
ชวงระยะเวลาหน่ึงแตก็ไมนานนัก การเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทราก็กลับไปสูกลุมอํานาจการ
เมืองเดิม โดยเปนในชวงของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีนักธุรกิจเร่ิมท่ีจะเขามามีบทบาทโดย
การลงสูเวทีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยตัวเอง ซ่ึงไมไดคอยสนับสนุนอยูเบ้ืองหลัง
เหมือนท่ีผานมา 

 สําหรับเนื้อหาการเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทราจะศึกษาในรายละเอียดโดยจะแบงการ
ศึกษาออกเปน 3 ชวงดังนี้ 



 ในชวงแรก จะเปนการศึกษาโดยเร่ิมต้ังแตมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อวันท่ี 24 
มิถุนายน พ.ศ.2475 เม่ือคร้ัง “คณะราษฎร” ทําการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ      
สมบูรณาญาสิทธิราชจนถึงการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 โดยในชวง
ระยะเวลานี้จะเปนชวงพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในระยะเร่ิมตน ท่ีจะมีการเลือกต้ังสลับ
กับการทําปฏิวัติ รัฐประหาร ซ่ึงนักวิชาการทางรัฐศาสตรไดเรียกปรากฏการณนี้วาเปน “วัฏจักร
แหงความชั่วราย” ดังแผนภาพตอไปนี้ 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 6 วัฏจักรแหงความช่ัวราย 
ท่ีมา: พรชัย เทพปญญา, 2549. 
 
      การศึกษาในชวงท่ี 2 จะศึกษาโดยเริ่มต้ังแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2517 (ฉบับท่ี 10) ในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2518 
โดยกอนท่ีจะไดมาซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเกิดเหตุการณท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ท่ีสําคัญคือ เหตุการณ “วันมหาวิปโยค” 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ไดเกิดเหตุการณการจลาจล เดนิขบวน
ประทวง ของเหลานักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ท่ีตองการใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ให
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง ทําใหจอมพลถนอม  กิตติขจร จอมพลประภาส  
จารุเสถียร และพันเอกณรงค  กิตติขจร ผูมีอํานาจในขณะนั้นตองเดินทางออกนอกประเทศไป และ
ตอมาแมจะผานเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 มาแลว แตทวาการเปล่ียนแปลงทางการเมืองก็ยัง
เกิดข้ึนมาโดยตลอด  “วัฏจักรแหงความชั่วราย”  ก็ยังไมส้ินไป มีการใชกําลังทหารเขาทําการปฏิวัติ 
รัฐประหารเกิดข้ึนอีกในหลาย ๆ คร้ัง ดังเชน 

รัฐประหาร 

การปกครองโดยทหาร วิกฤติการณ 

รัฐธรรมนูญ 
ความขัดแยง 

กระบวนการประชาธิปไตย การเลือกต้ัง 



 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 โดยคณะปฎิรูปการปกครองแผนดิน นําโดย พล.ร.อ.สงัด    
ชลออยู ทําการรัฐประหารยึดอํานาจ ซ่ึงมี ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี    
ขณะน้ัน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ไดถูกยกเลิกไป  

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2520 เปนการทํารัฐประหารยึดอํานาจในสมัยของรัฐบาล
นายธานินทร กรัยวิเชียร โดยมี พล.ร.อ.สงัด  ชลออยู เปนผูนําในการยึดอํานาจอีกคร้ัง  

คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2534 ทําการรัฐประหารยึดอํานาจโดยคณะรักษาความ
สงบเรียบรอยแหงชาติ “รสช.” นําโดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ ซ่ึงมี พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ 
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน  

ในชวงท่ี 3 จะเปนการศึกษาการเมืองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา ในชวงของการประกาศใชรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ฉบับท่ี 16) ในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 20 เม่ือ
วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2544 และในการเลือกต้ังท่ัวไป คร้ังท่ี 20 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 
หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปนชวงของการปฏิรูปการเมืองคร้ังสําคัญ สาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ สงเสริม คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มข้ึน ตลอดท้ังปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสรี
ภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ และเพื่อใหมี
การปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะมาตรการที่จะทําใหการเลือกต้ังเปนไปอยางบริสุทธ์ิ ยุติธรรม จึงได
กําหนดใหมีองคกรอิสระเกิดข้ึน เชน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง มาทําหนาท่ี ควบคุมดูแล
จัดการเลือกต้ังในทุกระดับใหมีความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม เปนตน 

  รัฐธรรมนูญฉบับนี้จัดทําเสร็จ และสภาลงมติใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.
2540 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชสืบไป 

 สําหรับประเด็นท่ีจะใชในการศึกษานั้น จะทําการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 1) โครงสราง กลไก ของอํานาจทางการเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแตมีการเลือกต้ัง
คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2476 ถึงการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 

 2) บทบาทความสัมพันธของพรรคการเมือง และกลุมผลประโยชนตาง ๆ เชนกลุมของ
เครือญาติ กลุมขาราชการ กลุมนักธุรกิจ รวมถึงกลุมนักการเมืองทองถ่ิน เชน สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีมีสวนในการสนับสนุนใหผูสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฏร ไดรับชัยชนะในการเลือกต้ัง 

 3) วิธีการท่ีใชในการหาเสียงของเหลาผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฏรต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน 
 



สภาพการณการเมืองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทราหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ .ศ . 2475  
ถึงการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 

 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ป พ.ศ.2475 ไดมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติธรรม
นูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พ.ศ.2475 กําหนดใหมีสภาเดียวคือ “สภาผูแทนราษฎร”      
ท่ีมาจากการแตงต้ัง เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2475 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฏรจํานวน 70 คน สภา
ชุดนี้ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2476 โดยไดมีการเลือกต้ังสมาชิกประเภทท่ี 1 และมีการ
แตงต้ังสมาชิกประเภทท่ี 2 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 (ฉบับท่ี 2) ซ่ึงได
กําหนดใหมีสภาเดียว แตมีสมาชิก 2 ประเภท คือ 

- สมาชิกประเภทท่ี 1 มาจากการเลือกต้ัง 

- สมาชิกประเภทท่ี 2 มาจากการแตงต้ัง  

การเลือกต้ังคร้ังแรกของประเทศไทยมีข้ึนเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2476 โดยมีการ 

เลือกต้ังเฉพาะสมาชิกประเภทที่ 1 หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฏร จํานวน 78 คน เปนการเลือกต้ัง
แบบรวมเขตจังหวัดเปนเขตการเลือกต้ัง ใชวิธีการเลือกต้ังทางออมกลาวคือ ใหราษฎรเลือกผูแทน
ตําบลกอน แลวผูแทนตําบลเปนผูท่ีเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฏร อีกตอหนึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในชวงการเลือกต้ังนี้ ผูท่ีสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฏร จะเปนบุคคลที่มาจากระบบราช
การ ท่ีไดรับการสนับสนุนจากทหาร เปนกลุมบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เปนบุคคลในกลุมชนช้ันนําในสมัย
นั้น กิจกรรมทางการเมืองจะเปนในลักษณะท่ีประชาชนโดยท่ัวไปไมคอยท่ีจะไดเขามามีสวนรวม
มากนัก การไปลงคะแนนเสียงของคนในจังหวัดจะเปนไปในลักษณะของการไดรับคําแนะนําจากผู
ท่ีกวางขวาง มีบารมี เปนท่ีนับถือของคนในพื้นท่ี โดยเฉพาะกลุมขาราชการกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึง
กลาวไดวาการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในชวงแรกน้ัน เปนเร่ืองของคนเฉพาะกลุม โดยเฉพาะ
กลุมคนช้ันนําของจังหวัด การหาเสียงจะใชวิธีการปราศรัยบนเวทีและการแนะนําตัวผานทางผูท่ีมี
บารมี เปนท่ีเคารพนับถือของคนในชุมชน ซ่ึงพอท่ีจะสรุปไดวาเปนการเมืองแบบช้ีนํา เนื่องมาจาก
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังขาดความรู ความเขาในในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีใหมมากในขณะนั้น และประชาชนเองก็ยังคุนเคยอยูในระบบเดิมคือ ระบบของเจาขุน
มูลนาย ซ่ึงจะเปนการช้ีนําทางการเมืองไดงาย โดยเฉพาะจากเจาหนาท่ีของรัฐ จะเปนกํานันผูใหญ
บาน ในพื้นท่ีนั้น ๆ  

 สําหรับการเมืองในชวงแรก ๆ นี้ นักการเมืองถ่ินท่ีไดรับการเลือกต้ังทางออม และทางตรง
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก 1) นายหอมจันทร  วัฒนวิจารณ จากการเลือกต้ังทางออมเมื่อวันท่ี 15 
พฤศจิกายน พ.ศ.2476  2) นายนิ่ม  เรืองเกษตร จากการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 2 จาการเลือกต้ังโดย
ตรงแบบแบงเขต เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2480 และสมัยท่ี 2 จากการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 3 เม่ือ



วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2481   3) นายกิจจา  วัฒนสินธุ จาการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 6 
มกราคม พ.ศ.2489 และนายอุดร  วัฒยานนท จากการเลือกต้ังเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 
2489  ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2491 นายกิจจา  วัฒนสินธุ ไดรับเลือกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฏร เปนสมัยท่ี 2  และหลวงนรกิจบริหาร ซ่ึงเปนอดีตอธิบดีกรมมหาดไทยใน
สมัยนั้น จากการเลือกต้ังเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2492 (เปนไปตามบทเฉพาะกาลของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2492 ) 

 เปนท่ีนาสังเกตวาการเมืองการปกครองไทย ต้ังแตสมัยเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
จนมาถึงส้ินสมัยรัฐบาลของ พล.ร.ต.ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์ ป พ.ศ.2490 รวมระยะเวลาประมาณ 
15 ปเศษ เปนยุคสมัยท่ี “คณะราษฎร” ครองอํานาจทางการเมืองมาโดยตลอด บุคคลช้ันนําของคณะ
ราษฎร หรือบุคคลท่ีคณะราษฎรสนับสนุน ผลัดเปล่ียนกันข้ึนสูอํานาจมาโดยตลอด จนกระท้ัง เกิด
การรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองภายใตการนําของ พล .ท .ผิน   ชุณหะวัณ  เม่ือวันท่ี  8 
พฤศจิกายน พ.ศ.2490 ยุคสมัยของคณะราษฎร ก็ส้ินสุดลง  

 หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2495 ไดมีการเลือกต้ัง
ท่ัวไปคร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2495 ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฏร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก นายจวน  กุลละวณิชย และนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ซ่ึงการดําเนินกิจ
กรรมของนักการเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ยังคงเปนไปในรูปแบบเดิม คือ ยังคงเปนกลุม
บุคคลชนช้ันนําในจังหวัด การลงคะแนนเลือกต้ังของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ยังเปน   
การเลือกท่ีตัวบุคคล เปนหลัก สถานะภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความสัมพันธสวนตัวกับ  
ผูมีอํานาจในขณะน้ัน ยังคงเปนปจจัยท่ีนําไปสูชัยชนะในการเลือกต้ัง ดังเชนกรณีของนายประสิทธ์ิ  
กาญจนวัฒน ซ่ึงก็ไดอาศัยสถานะภาพทางสังคมท่ีเปนครูใหญสอนหนังสือ เปนทนายความ เปน  
นักหนังสือพิมพ มีสมัครพรรคพวกท่ีเปนนักการเมือง เปนทหาร ตํารวจ เปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหได   
ชัยชนะในการเลือกต้ัง เพราะฉะน้ันถึงแมจะหมดยุคของคณะราษฎรแลวก็ตาม แตกิจกรรมทางการ
เมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ยังคงไมไดมีการเปล่ียนแปลงมากนัก ยังคงดําเนินไปในรูปแบบเดิม 
ความสัมพันธระหวาง สมาชิกสภาผูแทนราษฏร ยังคงจํากัดอยูเฉพาะกลุมชนช้ันนํา การสังกัดพรรค 
หรือนโยบายของพรรคดูเสมือนหนึ่งจะไมมีความสําคัญมากนักในการท่ีจะใชหาเสียงกับประชาชน 

 สําหรับการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 7 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2500 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูท่ี
ไดรับการเลือกต้ังไดแก 1) นายจวน  กุลละวณิชย และนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน  ท้ัง 2 ทานสังกัด
พรรคเสรีมนังคสิลา ซ่ึงมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม หัวหนาพรรคเสรีมนังคศิลา ดํารงตําแหนงนายก
รัฐมนตรี และมีหนาท่ีในการควบคุม ดูแลการเลือกต้ัง ซ่ึงเปนท่ีวิพากษ วิจารณกันถึงการดําเนินการ
เลือกต้ังท่ีไมสุจริต มีการโกงการเลือกต้ังใหแกผูสมัครของพรรคเสรีมนังคศิลา อยางโจงแจง เปน
ประวิติการณ ซ่ึงในจังหวัดฉะเชิงเทราเอง ผูสมัครท้ังสองทาน ก็ไดสังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา จึงหนี



ไมพนสําหรับขอกลาวหานี้ สงผลใหประชาชน และนักศึกษาชุมนุมประทวงท่ีหนาทําเนียบรัฐบาล 
กลาวหาวาเปนการเลือกต้ังท่ีสกปรก ทําใหรัฐบาลตองประกาศสถานการณฉุกเฉิน และมีแถลง
การณระบุวามีคณะบุคคลภายใตการสนับสนุนตางชาติ กอกวนใหเกิดความไมสงบข้ึน แตประ 
ชาชนสวนใหญไมเช่ือเชนนั้น ยังคงเช่ือวาการเลือกต้ังในคร้ังนั้นไมสุจริตจริง ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญ
นําไปสูการรัฐประหารนําโดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ซ่ึงถือเปนการส้ินสุดเสนทางทางการเมือง
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่ีมีมาอยางยาวนานเปนเวลาท้ังส้ิน 15 ป 23 วันเม่ือวันท่ี 16 กันยายน   
พ.ศ.2500 

 หลังจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพ่ิม
เติมพุทธศักราช 2495 (ฉบับท่ี 6) ภายใตเง่ือนไขบางประการ ซ่ึงมีผลทําใหมีการเลือกต้ังสมาชิก
ประเภทท่ี 1 สมาชิกสภาผูแทนราษฏร  อีกคร้ัง 

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 8 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2500 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูท่ีไดรับการ
เลือกต้ังไดแก 1) นายพิชัย  ศิริวรรณ สังกัดพรรคสหภูมิ 2) นายประสิทธ  กาญจนวัฒน สมัยท่ี 3   
ติดตอกันโดยในคร้ังนี้ไมไดสังกัดพรรคการเมือง เพราะกฎหมายในขณะนั้นมิไดกําหนดใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฏร  ตองสังกัดพรรคการเมือง  ซ่ึงโดยสวนตัวของนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒนเองก็
ไมมีความจําเปนมากนักท่ีจะตองอาศัยพรรคการเมืองมาชวยสนับสนุนในการหาเสียง เพราะอยางท่ี
ไดกลาวไปบางแลววา ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมากยังคงลงคะแนนโดยยึดท่ีตัวบุคคล
เปนหลัก และตัวนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒนเองก็มีคุณสมบัติท่ีครบถวนไมวาจะเปนสถานภาพการ
ยอมรับจากคนในจังหวัด เศรษฐกิจ และกลุมสมัครพรรคพวกท่ีคอยใหการสนับสนุนอยูแลว 

 รัฐบาลชุดนี้มี พล.ท.ถนอม  กิตติขจร (ยศในขณะน้ัน) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยได
รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผูแทนราษฏร พรรคสหภูมิ พรรคชาติสังคม และสมาชิกประเภทท่ี 
2 รัฐบาลชุดนี้ ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี  20 ตุลาคม  พ .ศ .2501 ดวยการปฎิวัตินําโดยจอมพลสฤษด์ิ         
ธนะรัชต  ซ่ึงในการทําการปฏิวัติในคร้ังนี้ เปนการรูเห็น รวมมือกันระหวางผูนําการปฏิวัติ และ  
นายยกรัฐมนตรีทําการปฏิวัติคณะรัฐบาลของตนเอง 

 หลังการปฏิวัติ ไดมีการประกาศใช “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2502 (ฉบับท่ี 7 ซ่ึงเปนฉบับช่ัวคราว) เม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2502 และคณะรัฐมนตรีชุดนี้ส้ินสุดลง
เพราะการอสัญกรรมของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2506 

 เปนท่ีนาสังเกตวา ต้ังแตจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ไดทําการปฏิวัติยึดอํานาจการปกครอง 
จนกระท้ังมีการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 9 ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 ปรากฏวาในชวงระยะเวลา
ท่ีผานมานั้น ไมมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฏร หรือมีผูแทนของประชาชนท่ีมาจากการ



เลือกต้ัง เขามาทําหนาท่ีในการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงกลาวไดวาระยะเวลา 
10 ปเศษท่ีผานมา การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยไดหยุดชะงักอยูกับท่ี ไมไดมีการพัฒนา
แตอยางใด 

 จากระยะเวลาที่ยาวนานในท่ีสุดก็ไดมีการเลือกต้ังท่ัวไปอีกคร้ัง เปนคร้ังท่ี 9 เม่ือวันที่ 10 
กุมภาพันธ พ.ศ.2512 สถานการณการเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังไมไดมีการเปล่ียนแปลง
อะไรมากนัก กิจกรรมทางการเมืองก็ยังคงดําเนินอยูเฉพาะกลุมคนช้ันนําของจังหวัด ผูท่ีไดรับการ
เลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฏร ในคร้ังนี้มี 3 ทานดวยกัน ซ่ึงไดเพิ่มข้ึนจากการเลือกต้ังในคร้ัง
ท่ีผานมา 1 ทาน จากอัตราสวนของราษฎรท่ีเพิ่มข้ึนโดยใชเกณฑ 150,000 คน ตอ สมาชิกสภา        
ผูแทนราษฏร 1 คน ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ ไดแก 1) นายชุมพล  มณีเนตร สังกัดพรรค
ประชาธิปตย 2)นายจําลอง  เทวารุทธ สังกัดพรรคสหประชาไทย 3) นายอนันต  ฉายแสง ไม    
สังกัดพรรค  

 ในการเลือกต้ังคร้ังนี้ท้ัง 3 คนท่ีไดรับการเลือกต้ังเขามา ลวนแลวแตเปนกลุมคนท่ีมีช่ือเสียง
ในจังหวัด เปนผูท่ีมีบารมี เปนท่ีนับถือของคนในจังหวัด เชนนายชุมพล  มณีเนตร ก็เปนขาราชการ
เกา ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปาไม มีเครือญาติท่ีนามสกุลมณีเนตรในจังหวัดฉะเชิงเทราเยอะ นาย
จําลอง  เทวารุทธ เปนคนในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนครู เปนนายกเทศมนตรีเมือง
ฉะเชิงเทรามากอน นายอนันต  ฉายแสง ก็เปนผูท่ีกวางขวาง มีบารมีมาก เปนตํารวจ เปนสมาชิก
สภาเทศบาล เปนเทศมนตรี มากอนเชนกัน โดยการเลือกต้ังในคร้ังนี้ ถือเปนจุดเร่ิมตนของกลุม
ตระกูลฉายแสง ในเวทีสมาชิกสภาผูแทนราษฏร โดยมีนายอนันต  ฉายแสงเปนผูท่ีบุกเบิกไว 

รัฐบาลชุดนี้มีจอมพลถนอม  กิตติขจร หัวหนาพรรคสหประชาไทย ดํารงตําแหนงนายกรัฐ
มนตรี (สมัยท่ี 3) เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2512 รัฐบาลชุดนี้ ส้ินสุดลงโดยการปฏิวัติตัวเองของ   
จอมพลถนอม  กิตติขจร เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 

หลังการปฏิวัติไดมีการประกาศใช “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2515” (ฉบับท่ี 9 เปนฉบับช่ัวคราว) มี “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” ซ่ึงมาจากการแตงต้ังจํานวน 299 
คน ทําหนาท่ีในการบริหารประเทศ และยกรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจอมพลถนอม  กิตติขจร ดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกสมัย เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2515 รัฐบาลชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการลา
ออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของจอมพลถนอม  กิตติขจร ในวันท่ี  14 ตุลาคม พ .ศ.2516        
“วันมหาวิปโยค” จากการกอการจลาจล เดินขบวนของเหลานักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน เพื่อ
เรียกรองรัฐธรรมนูญ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงทางรัฐบาลไดสงกําลังทหารเขา 
ปราบปรามโดยมีการใชกําลังคน อาวุธ รถถัง เฮลิคอปเตอร ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ลมตาย สูญหาย
ไปเปนจํานวนมากของเหลาผูเรียกรองประชาธิปไตย จนในที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ



พลอดุลยเดช ทรงมีพระกระแสรับส่ังกับประชาชนทางโทรทัศนวา วันนี้เปน “วันมหาวิปโยค” ใน
ประวัติศาสตรของชนชาวไทย และไดทรงแตงต้ังนายสัญญา  ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี 

 

สรุป สภาพการเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในชวงนี้ การเลือกต้ังของประชาชนใน
จังหวัดจะใหความสําคัญท่ีตัวบุคคลเปนหลัก โดยสวนมากจะเปนการช้ีนําจากเจาหนาท่ีของรัฐ โดย
เฉพาะกํานัน ผูใหญบาน ครู ในพื้นท่ี โดยตัวผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฏรจะเปนคนในกลุมชน
ช้ันนําในจังหวัด เปนผูท่ีมีช่ือเสียง มีสถานภาพทางสังคมท่ีไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน โดย
เฉพาะการประกอบอาชีพรับราชการ สวนในเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจในชวงนี้ยังไมไดมี
ความสําคัญมากนัก กลุมนักธุรกิจก็ยังไมไดสนใจในการที่จะเขาสูเวทีการเมือง เพราะอํานาจรัฐยัง
อยูท่ีทหาร จะมีบทบาทก็เปนการสนับสนุนอยูเบ้ืองหลัง โดยอิงผลประโยชนรวมกันกับผูมีอํานาจ
ในขณะน้ัน เพื่อรักษาผลประโยชนทางธุรกิจของตนเทานั้น 

ในสวนของพรรคการเมืองในชวงนี้ก็ไมไดมีความสําคัญมากนัก เพราะไมไดกําหนดใหผู
สมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฏร ตองสังกัดพรรคการเมือง และโดยภาพรวมแลวอํานาจตาง ๆ ก็ยัง
อยูท่ีสถาบันทหาร และการลงคะแนนของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ยังยึดท่ีตัวบุคคลเปน
หลักอยู นโยบายของพรรคจึงไมไดมีสวนชวยในการหาเสียงมากนัก 

สําหรับการหาเสียง การตอสูทางการเมืองของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฏร ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กลาวไดวาไมคอยมีความรุนแรงนัก วิธีท่ีนิยมใชกันมากก็คือการการปราศรัยบนเวที 
โดยอาศัยการไปรวมงานประเพณีตาง ๆ เชนงานแตงงาน งานบวช งานศพ เปนตน โดยจะขอเจา
ภาพงานข้ึนพูด ในสวนของการลงพื้นท่ีหาเสียงก็ไมไดลงไปในทุกพื้นท่ีของจังหวัดแตจะใชการ
แนะนําตัวกับผูท่ีมีบารมีในพื้นท่ี ท่ีเปนผูท่ีชาวบานเคารพ นับถือของคนในชุมชนแทน โดยเฉพาะ
กับกลุมของกํานัน ผูใหญบาน ครู และเจาอาวาสวัด ในพื้นท่ี  
 ในชวงนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฏร ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็คือ นาย
ประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ผูท่ีมีความสัมพันธอันดีกับจอมพลประภาส  จารุเสถียร ไดดํารงตําแหนงรัฐ
มนตรีชวยวาการกระทรวงสหกรณ ดํารงตําแหนงเปนรองผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจการคลังและอุต
สาหกรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพานิชย ในสมัยรัฐบาลคณะปฏิวัติ นําโดยจอมพลถนอม  
กิตติขจร สงผลใหจังหวัดฉะเชิงเทราเปนจังหวัดหนึ่งท่ีไดรับงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดมาก
จังหวัดหนึ่งในขณะน้ัน 
 
 
 
 



สภาพการณการเมืองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทราหลังการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 
พ.ศ.2518 ถึงการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 

 ภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช 2517 (ฉบับท่ี 10) เปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ีมีความเปนประชาธิปไตยมากท่ีสุด
ฉบับหนึ่งของไทย โดยมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ เชน การกําหนดใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปน
ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรีจะตองเปนสมาชิกของสภาผูแทนราษฎร และไดมีการประกาศใช 
“พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517” เปนเหตุใหกลุมการเมืองท่ีไดจัดต้ังกอนหนานั้น รวม
ท้ังกลุมการเมืองอ่ืน ๆ ท่ีไดมีการจัดต้ังข้ึนใหมตองไปจดทะเบียนพรรคการเมือง และไดใหมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึน 

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2518 โดยผูท่ีจะสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองสังกัดพรรคการเมือง ในจังหวัดฉะเชิงเทราผูท่ีไดรับการเลือกต้ังใน
คร้ังนี้ไดแก 1) นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน หัวหนาพรรคสังคมชาตินิยม เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสมัยท่ี 4  2) นายอนันต  ฉายแสง สังกัดพรรคสันติชน เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2  
3) นายชุมพล  มณีเนตร สังกัดพรรคประชาธิปไตย เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2 ซ่ึงท้ัง 3 
ทานก็เปนคนเดิมจากการเลือกต้ังคร้ังท่ีแลว 

 ในจังหวัดฉะเชิงเทราผูท่ีมีบทบาทโดดเดนมากท่ีสุดในชวนนี้ก็ยังคงเปนนายประสิทธ์ิ  
กาญจนวัฒน ซ่ึงไดรวบรวมนักการเมืองกลุมอิสระสมัยพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอน  
กิตติขจร และนักการเมืองท่ีเปนสมัครพรรคพวกตั้งพรรคการเมืองช่ือ “พรรคสังคมชาตินิยม”       
ซ่ึงเปนพรรคท่ียึดม่ันในหลักการสังคมนิยม และชาตินิยม  

 ผลของการเลือกต้ังในคร้ังนี้ทําใหไดรัฐบาลผสม ซ่ึงแบงไดเปน 4 กลุม คือ  

1) กลุมอนุรักษนิยม มีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนํา 

2) กลุมอํานาจใหมท่ีอิงทหาร มีพรรคธรรมสังคมและพรรคชาติไทยเปนแกนนํา 

3) กลุมปฏิรูปใหม มีพรรคกิจสังคมและพรรคพลังใหมเปนแกนนํา 

4) กลุมฝายกาวหนา หรือฝายซายมีพรรคสังคมนิยม  (พรรคของกลุมนายประสิทธ์ิ       
กาญจนวัฒน) และพรรคแนวรวมสังคมนิยมเปนแกนนํา 

โดยท่ีพรรคการเมืองท้ัง 4 กลุมนี้ไดรวมกันเปนคายใหญ ๆ ได 2 คาย คือ คายของพรรค 

ประชาธิปตย และคายสวนร่ืน หรือกลุมรวมชาติ มีพรรคธรรมสังคม พรรคชาติไทย และพรรค
สังคมชาตินิยมของนายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสังกัดคายนี้ก็คือ อดีต
สมาชิกพรรคสหประชาไทย 



 ในคร้ังนี้นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานรัฐสภา มี 
ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช หัวหนาพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยท่ีฝายรัฐบาลมี
เสียงรวมกันแลวนอยกวาฝายคาน จึงถูกเรียกวา “รัฐบาลเสียงขางนอย” รัฐบาลภายใตการนําของ 
ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช อยูได 34 วัน ก็ถูกพรรคฝายคานลงมติไมไววางใจลมรัฐบาล โดย ม.ร.ว.      
คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทน เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2518 และนาย
ประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ก็ไดทําหนาท่ีประธานรัฐสภาตามเดิม ซ่ึงรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศภายใต
ความกดดันตาง ๆ อันเกิดจากความขัดแยงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรครวมรัฐบาล โดยไดมี
การขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช จึงไดตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎร 
เม่ือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2519 เพื่อใหมีการเลือกต้ังใหมอีกคร้ัง 

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 11 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2519 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูท่ีไดรับ
เลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก 1) นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน สังกัดพรรคสังคมชาติ
นิยม เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 5  2) นายชุมพล  มณีเนตร เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมัยท่ี 3 สังกัดพรรคประชาธิปไตย  3) พ.ท.บําเพ็ญ  คชวัฒน สังกัดพรรคชาติไทย เปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรสมัยแรก ซ่ึงเปนการเอาชนะนายอนันต  ฉายแสงเขามาได โดย พ.ท.บําเพ็ญ  คชวัฒน 
ไมใชคนพื้นเพจังหวัดฉะเชิงเทรา แตมีอาชีพรับราชการทหาร และไดภรรยาเปนคนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ทําธุรกิจโรงแรม 

 ในคร้ังนี้นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ไดรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดย
มีนายชวน  หลีกภัย เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงยุติธรรม และ ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช ดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2519 โดยไดรับการสนับสนุนจาก 4 พรรคการ
เมือง ไดแก   

1) พรรคประชาธิปตย จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 114 คน 

2) พรรคชาติไทย จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 56 คน 

3) พรรคธรรมสังคม จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 28 คน 

4) พรรคสังคมชาตินิยม จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 8 คน 

รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศภายใตวิกฤตการณทางการเมือง กลาวคือ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดเสนอญัตติดวน ใหรัฐบาลแถลงถึงกรณีจอมพลถนอม  กิตติขจร ไดเดินทางกลับเขามา
อุปสมบทในประเทศไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรครวมรับบาลไดมีการอภิปราย วิพากษ 
วิจารณรัฐบาลอยางรุนแรง และมีการเดินขบวนเรียกรองใหขับไลจอมพลถนอม  กิตติขจร ออกนอก
ประเทศ มีการชุมนุมของนิสิต นักศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนนําไปสูการยึดอํานาจการ
ปกครองภายใตการนําของ พล.ร.อ.สงัด  ชลออยู มี พล.อ.เกรียงศักดิ์  ชมะนันท เปนเลขาธิการ เม่ือ



วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 และไดมีการประกาศใช “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2519” (ฉบับท่ี 11) กําหนดใหมี “สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน” สมาชิกมาจากการแตงต้ัง จํานวน 
340 คน ทําหนาท่ีนิติบัญยัติ โดยมีนายธานินทร  กรัยวิเชียร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐบาลชุด
นี้ส้ินสุดลงดวยการทําปฏิวัติภายใตการนําของ พล.ร.อ.สงัด  ชลออยู อีกคร้ังเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 
พ.ศ.2520 และไดมีการประกาศใช “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520”      
(ฉบับท่ี 12  เปนฉบับช่ัวคราว)  กําหนดใหมี “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” สมาชิกมาจากการแตงต้ัง 
360 คน มีหนาท่ีสําคัญในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมี พ.อ.เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชุดนี้ส้ินสุดลงโดยใหมีการเลือกต้ังท่ัวไปข้ึน 

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 12 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2522 โดยในการเลือกต้ังคร้ังนี้ ไมมี
การจัดต้ังพรรคการเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย แตในทางปฏิบัติไดมีการจัดองคกรและหาเสียง
ในนามพรรคการเมือง ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก 1) นาย
ไกรสร  นันทมานพ ไมสังกัดพรรคการเมือง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมัยแรก ซ่ึงตอมานาย
ไกรสร  นันทมานพ ถือไดวาเปนกลุมอิทธิพลทางการเมืองกลุมหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเดิม
นั้นนายไกรสร  นันทมานพ เปนกํานันอยูท่ี อําเภอพนมสารคาม ทําธุรกิจโรงเล่ือย ปาไม เปนผูกวาง
ขวางในพื้นท่ี 2) นายรณรงค  มาลานนท ไมสังกัดพรรคการเมือง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัย
แรก และสมัยเดียว เปนคนพ้ืนเพจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเจาของโรงสี 3) นายจําลอง  เทวารุทธ เปน
การกลับมาในการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมัยท่ี 2 หลังจากเวนไปในการเลือกต้ัง 2 คร้ังท่ี
ผานมา  

 ในการเลือกต้ังคร้ังนี้เปนท่ีนาสังเกตวา จังหวัดฉะเชิงเทราผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไมมีอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากการเลือกต้ังในคร้ังกอนหนานี้เลยสักคน 
ซ่ึงในชวงนี้จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนชวงของการแขงขันทางการเมืองท่ีเขมขนข้ึนในการแยงชิงพื้นท่ี 
เพราะในแตละพื้นท่ียังไมมีผูสมัครคนใด ครองคะแนนเสียงในพ้ืนท่ีไดอยางเหนียวแนนอยาง       
แทจริง คะแนนเสียงจึงไหลไปตามคะแนนนิยมในตัวของผูสมัคร จากการลงพ้ืนท่ี ท่ีตองทําให
ประชาชนรูจักอยางตอเนื่อง เปนการหาเสียงท่ีใหความสําคัญกับประชาชนในพื้นท่ีโดยมาก ซ่ึงใน
ลักษณะท่ีผานมาของการหาเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเนนท่ีผูท่ีมีบารมีในพื้นท่ีมากกวา ท่ีจะเขา
หาประชาชนโดยตรง 

 ในการเลือกต้ังคร้ังนี้นักการเมืองผูท่ีมีบทบาทโดดเดนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางนาย
ประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน ก็ไดลดบทบาทของตัวเองลงโดยไมไดลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แตยังคงดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา ในป พ.ศ.2522 และตอมาใน ป พ.ศ.2532 

 รัฐบาลชุดนี้มี พล.อ.เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน เปนนายกรัฐมนตรี โดยไดรับการสนับสนุสน
จากพรรคเสรีธรรม พรรคชาติประชาชน พรรคเกษตรสังคม พรรคกิจประชาธิปไตย พรรครวมไทย 



และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไมสังกัดพรรค ในชวงของการบริหารประเทศในขณะน้ัน ไดมี
ปญหาผูอพยพล้ีภัยอินโดจีนท่ีเขามาในประเทศเปนจํานวนมาก เกิดวิกฤตการณน้ํามันท่ัวโลกข้ึน
ราคา พล.อ.เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน จึงลาออกจากตําแหนง และ พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท ดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี เพื่อแกวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น และไดมีการยุบสภาเม่ือวันท่ี 19 
มีนาคม พ.ศ.2526 เพื่อใหมีการเลือกต้ังใหม 

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 13 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2526 พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท ได
รับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกสมัย เม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2526 โดยไดรับ
การสนับสนุนจากพรรคกิจสังคม  พรรคประชาธิปตย พรรคประชากรไทย และพรรคชาติ
ประชาธิปไตย มี พล.ต.ประมาณ  อดิเรกสาร เปนผูนําฝายคาน  

 การแขงขันทางการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ในครั้งนี้ไดแก 1) นายอนันต  ฉายแสง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 3 สังกัดพรรค
กาวหนา  2) นายไกรสร  นันทมานพ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2 ไมสังกัดพรรคการเมือง 
3) นายทิวา  พูลสมบัติ ไมสังกัดพรรคการเมือง โดยนายทิวา พูลสมบัติ ไดรับเลือกเปนสมัยแรก เดิม
นั้นนายทิวา  พูลสมบัติเปนนายอําเภอมากอน เปนขาราชการบํานาญ กอนท่ีจะลงสมัครสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร การเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในชวงนี้ เร่ิมท่ีจะมีความชัดเจนในกลุมอํานาจทางการ
เมืองท่ีมีกลุมของนายอนันต  ฉายแสง และของทางกลุมกํานันไกรสร  นันทมานพ แตในสวนของ
นายทิวา  พูลสมบัติ เขามาโดยอาศัยบารมีเฉพาะตัว 

 คณะรัฐมนตรีของรัฐบาล พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร 
เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2539 เพื่อใหมีการเลือกต้ังท่ัวไปอีกคร้ัง 

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 14 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2529 โดยในคร้ังนี้ผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ทุกคนตองสังกัดพรรคการเมือง และพรรคการเมืองจะตองสงผูสมัครรับเลือกต้ัง
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด ในการเลือกต้ังคร้ังนี้จังหวัด
ฉะเชิงเทราสามารถที่จะเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ิมไดอีก 1 คน เปน 4 คนดวยกัน ผูท่ีไดรับ
เลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในคร้ังนี้ไดแก 1) นายไกรสร  นันทมานพ เปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร เขต 1 สมัยท่ี 3 สังกัดพรรคกาวหนา  2) นายจาตุรนต  ฉายแสง เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เขต 1 สมัยแรก สังกัดพรรคประชาธิปตย  ซ่ึงนายจาตุรนต  ฉายแสง เปนบุตรชายคนโตของ
นายอนันต  ฉายแสง เปนทายาทสืบทอดทางการเมืองของกลุมตระกูลฉายแสง  3) นายสุชาติ  ตัน
เจริญ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 2 สมัยแรก สังกัดพรรคชาติไทย โดยนายสุชาติ  ตันเจริญ 
เปนบุตรชายของนายยวิเชียร  ตันเจริญ (หลงจูวิเชียร) ซ่ึงแตเดิมเปนผูสนับสนุน นายอนันต  ฉาย
แสง แตพอลูกชาย คือนายสุชาติ  ตันเจริญ มีความพรอมก็ไดหันมาใหการสนับสนุนลูกชายใหเขาสู
เวทีทางการเมือง  4) นายจักรพันธ  ทัตติยกุล เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรค



กาวหนา โดยไดรับการสนับสนุนจากกลุมของกํานันไกรสร  นันทมานพ นายจักรพันธ ทัตติยกุล 
เดิมทีประกอบอาชีพทนายความ เปนเจาของโรงงานเสนหม่ี เปนอดีตสมาชิกสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 การเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทราในชวงนี้จะเร่ิมเห็นถึงกระบวนการสืบทอดอํานาจทางการ
เมืองของกลุมตระกูลฉายแสง และยังมีการเปดตัวของกลุมอํานาจทางการเมืองอีกกลุมของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา คือกลุมของตระกูลตันเจริญ ซ่ึงก็เปนการแยกตัวออกมาจากกลุมตระกูลฉายแสง กลุม
อํานาจทางการเมืองเดิมท่ีมีความสนิทสนมกันมากอน 

 รัฐบาลชุดนี้มี พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เปนคร้ังท่ี 3 เม่ือวัน
ท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2529 โดยไดรับการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย พรรคกิจ
สังคม และพรรคราษฎร ซ่ึงรัฐบาลชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภา เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2513 
เพื่อใหมีการเลือกต้ังท่ัวไปอีกคร้ัง 

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 15 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2531 จังหวัดฉะเชิงเทรามีผูท่ีไดรับ
การเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้ 1) นายจาตุรนต  ฉายแสง เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสมัยท่ี 2 เขต 1 สังกัดพรรคประชาชน 2) นายอาทิตย  อุไรรัตน เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมัยแรก เขต 1 สังกัดพรรคกิจประชาคม 3) นายสุชาติ  ตันเจริญ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัย
ท่ี 2 เขต 2 สังกัดพรรคชาติไทย  4)นายทิวา  พูลสมบัติ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2 เขต 2 
สังกัดพรรคมวลชน  

 สภาพการณเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทราในการเลือกต้ังคร้ังนี้ นายไกรสร  นันทมานพ 
อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3 สมัย กลุมอํานาจทางการเมืองกลุมหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได
เวนวรรคตัวเองไมลงสมัครรับเลือกต้ัง แตไดใหการสนับสนุนนายอาทิตย  อุไรรัตน ลงสมัครแทน 
ซ่ึงนายอาทิตย  อุไรรัตน มิใชคนพื้นเพจังหวัดฉะเชิงเทรา แตมาจากกรุงเทพ เปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต เปนเจาของโรงพยาบาลพญาไทย เจาของโรงงานไขผง ในการตอสูทางการเมือง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเลือกต้ังคร้ังนี้เร่ิมท่ีจะมีการใชเงินกันอยางมาก นักธุรกิจมีเงินเร่ิมท่ีจะ
ใหความสนใจในการท่ีจะเขามาสูเวทีการเมืองดวยตัวเอง หลังจากท่ีเปนผูท่ีคอยสนับสนุนอยูเบ้ือง
หลังนักการเมืองมาในชวงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ไดจากกลุมตระกูลตันเจริญ ท่ี
ใหการสนับสนุนนายอนันต  ฉายแสง มากอนท่ีจะเขามาสูเวทีการเมืองดวยตัวเอง หรืออยางเชนการ
เขามาของนายอาทิตย  อุไรรัตน จากการชวยเหลือสนับสนุน ของกลุมกํานันไกรสร  นันทมานพ 

 รัฐบาลชุดนี้มี พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 
พ.ศ.2531 โดยไดรับการสนับสนุนจากพรรคชาติไทย พรรคิจสังคม พรรคประชาธิปตย พรรค
ราษฎร พรรคมวลชน และพรรคสหประชาธิปไตย รวม 6 พรรค และ พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ ได



เปนนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2533 ซ่ึงในคร้ังนี้มี 5 พรรครวมรัฐบาลชุดนี้ได
แก พรรคชาติไทย พรรคเอกภาพ พรรคประชากรไทย พรรคราษฎร พรรคปวงชนชาวไทย 

 รัฐบาลชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 โดยการปฎิวัติยึดอํานาจการปก
ครองของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ภายใตการนําของ พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ 
และไดมีการประกาศใช “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534” (ฉบับท่ี 14 ฉบับ
ช่ัวคราว) และนายอานันท  ปนยารชุน ไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
2 มีนาคม พ.ศ.2534 รัฐบาลชุดนี้ส้ินสุดลงโดยประกาศใหมีการเลือกต้ังท่ัวไปเกิดข้ึน 

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 16 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2535 สภาพการณการเมืองถ่ินใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังเปนการแขงขันกันของกลุมอํานาจเดิมคือ กลุมตระกูลฉายแสง ซ่ึงมีนาย
จาตุรนต  ฉายแสง ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมัยท่ี 3 คร้ังนี้สังกัดพรรคความหวัง
ใหม กลุมตระกูลตันเจริญ มีนายสุชาติ  ตันเจริญ ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมัยท่ี 
3 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม สวนในกลุมของกํานันไกรสร นันทมานพ มีนายอาทิตย  อุไรรัตน เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมัยท่ี 2 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม และนายจักรพันธุ  ทัตติยกุล เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม ซ่ึงก็ไดรับการสนับสนุนจากกลุมของ
กํานันไกสร  นันทมานพ เชนกัน 

 รัฐบาลชุดนี้มี พล.อ.สุจินดา  คราประยูร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 
พ.ศ.2535 ซ่ึงในครั้งนี้ พล.อ.สุจินดา  คราประยูร มิไดเปนหัวหนาพรรคการเมือง หรือสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร แตก็ไดรับการสนับสนุนจากพรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรค
ประชากรไทย และพรรคราษฎร 

 รัฐบาลชุดนี้ ส้ินสุดลงโดยการลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดา        
คราประยูร เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2535 เนื่องมาจากเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” ท่ีมีการปะทะ
กันระหวางกลุมผูประทวงท่ีตองการให พล.อ.สุจินดา  คราประยูร ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐ
มนตรี ซ่ึงนําโดย พล.ต.จําลอง  ศรีเมือง และเจาหนาท่ีทหาร จนเกิดการเสียชีวิต และทรัพยสิน หลัง
จากการลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดา  คราประยูร นายอานันท  ปนยารชุน 
ไดรับโปรดเกลาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง เพื่อเขามาดําเนินการแกไขรัฐธรรม
นูญ เปนรัฐบาลชุดเฉพาะกิจ เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2535 และส้ินสุดลงโดยการยุบสภา เพื่อใหมี
การเลือกต้ังท่ัวไปอีกคร้ัง  

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 17 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2535 มีนายชวน  หลีกภัย หัวหนา
พรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2535 โดยไดรับการ
สนับสนุนจากพรรคประชาธิปตย พรรคความหวังใหม พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม และพรรค



เอกภาพ ตอมาไดมีการปรับพรรคกิจสังคมออก โดยมีพรรคเสรีธรรมเขามาแทน และอีกคร้ังมีการ
ปรับพรรคความหวังใหมออก พรรคชาติพัฒนาเขามาแทน มี พล.ต.อ.ประมาณ  อดิเรกสาร หัวหนา
พรรคชาติไทยเปนผูนําฝายคาน 

 การเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทราในชวงนี้ เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญคร้ังหนึ่ง คือการ
พายแพตอการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของกลุมตระกูลฉายแสง ใหแกกลุมของกํานัน    
ไกสร นันทมานพ โดยมี ดร.อาทิตย  อุไรรัตน เปนกลไกสําคัญ ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ในครั้งนี้ไดแก 1) รอยตรีหญิงพนิดา  เกษมมงคล เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมัยแรก สังกัดพรรคเสรีธรรม โดยการสนับสนุนจาก ดร.อาทิตย  อุไรรัตน เปนการเอาชนะกลุม
ตระกูลฉายแสง ซ่ึงกลาวกันวาการเลือกต้ังในคร้ังนี้มีการใชเงินเปนจํานวนมาก  2) นายสุชาติ       
ตันเจริญ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 สังกัดพรรคชาติพัฒนา  3) ดร.อาทิตย  อุไรรัตน 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 3 สังกัดพรรคเสรีธรรม  4) นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร ไดรับการ
เลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคชาติพัฒนา ซ่ึงเดิมนายอิทธิ  ศิริลัทธยา
กร ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ท่ีดิน และเปนสมาชิกสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา มากอนท่ี
จะลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 18 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2538 การแขงขันทางการเมืองใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในคร้ังนี้เปนการกลับมาครองพื้นท่ีของกลุมตระกูลฉายแสง อีกคร้ัง ผูท่ีไดรับ
การเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการเลือกต้ังคร้ังนี้ ไดแก 1) นายจาตุรนต  ฉายแสง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 สังกัดพรรคความหวังใหม เขต 1  2)นายสุชาติ  ตันเจริญ เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 5 สังกัดพรรคชาติไทยเขต 2  3) ดร.อาทิตย  อุไรรัตน เปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 สังกัดพรรคเสรีธรรม เขต 1 4) นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร เปนสมาชิกสภา   
ผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2 สังกัดพรรคชาติพัมนาเขต 2 

 รัฐบาลชุดนี้มีนายบรรหาร  ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทย ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2535 โดยไดรับการสนับสนุนจากพรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม 
พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม พรรคนําไทย พรรคประชากรไทย และพรรคมวลชน มีนายชวน  
หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย ทําหนาท่ีผูนําฝายคานในสภา โดยรัฐบาลชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการ
ยุบสภาเม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2539 และกําหนดใหมีการเลือกต้ังท่ัวไปอีกคร้ัง 

 การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ผูสมัครท่ีไดรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก 1) นายจาตุรนต  ฉายแสง เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสมัยท่ี 5 เขต 1 สังกัดพรรคความหวังใหม 2) นายสุชาติ  ตันเจริญ เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสมัยท่ี 6 เขต 2 สังกัดพรรคไท  ซ่ึงเปนผูสมัครคนเดียวของพรรคท่ีไดรับการเลือกต้ังในคร้ังนี ้ 
3) นายอิทธิ  ศิริลัทธอากร เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 3 เขต 2 สังกัดพรรคชาติพัฒนา และ 



4) นายไกรสร  นันทมานพ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 เขต 1 สังกัดพรรคประชาธิปตย  
ในคร้ังนี้นายไกรสร  นันทมานพ ไดเขามาแทน ดร.อาทิตย  อุไรรัตน ซ่ึงไดถอนตัวจากเวทีการเมือง
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 รัฐบาลชุดนี้ มี  พล .อ .เชาวลิต   ยงใจยุทธ  ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  25 
พฤศจิกายน พ.ศ.2539 โดยไดรับการสนับสนุนจาก 6 พรรคการเมือง ไดแก พรรคความหวังใหม 
พรรคชาติพัฒนา พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย พรรคเสรีธรรม พรรคมวลชน โดยมีนายชวน  
หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตย ทําหนาท่ีผูนําฝายคาน 

 การเขามาบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้อยูในชวงท่ีเศรษฐกิจตกตํ่าท้ังในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชีย ในครั้งนี้ช่ือของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร และนายวีรพงษ  รามางกูร รองนายกรัฐ
มนตรีไดเขามาชวยดูแลดานเศรษฐกิจ ตอมาไดเกิดการชุมนุมประทวงให พล.อ.เชาวลิต  ยงใจยุทธ 
ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี สงผลใหพล.อ.เชาวลิต  ยงใจยุทธ ตองลาออกและประกาศยุบ
สภา เพื่อใหมีการเลือกต้ังท่ัวไป 

 

 สรุป สถานการณการเมืองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 
26 มกราคม พ.ศ.2518 ถึงการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 จะเห็นได
วาเปนการตอสูแขงขันกันระหวางกลุมอิทธิพลทางการเมืองอยู 3 กลุมดวยกัน คือ 

1) กลุมตระกูลฉายแสง ซ่ึงมีนายอนันต  ฉายแสง เปนผูบุกเบิกปูทางไว 

2) กลุมตระกูลตันเจริญ ซ่ึงแตเดิมนั้นใหการสนับสนุนนายอนันต  ฉายแสง แต
ไดแยกตัวออกมา 

3) กลุมของกํานันไกรสร นันทมานพ ซ่ึงไดใหการสนับสนุนผูสมัครหลายคนให
ไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

โดยผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ยังคงอยูในกลุมของชนช้ันนําของจังหวัด 
เปนบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคม มีช่ือเสียง เปนท่ีรูจักของคนในจังหวัดมากอน โดยในการเลือก
ต้ังระยะแรกของชวงนี้ ผูสมัครท่ีมีความโดดเดนท่ีสุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือนายประสิทธ์ิ    
กาญจนวัฒน อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลปฏิวัติ นําโดยจอมพลถนอม  กิตติขจร แตตอมาก็ไดวางมือ
ทางการเมืองไป 

เปนท่ีนาสังเกตวาในชวงนี้การเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา นักธุรกิจมีเงิน เร่ิมท่ีจะเขามามี
บทบาทในการลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชนการแยกตัวออกมาจากกลุม
ตระกูลฉายแสง ของนายวิเชียร  ตันเจริญ ซ่ึงเปนผูบุกเบิกทางการเมืองของกลุมตระกูลตันเจริญ 



หรือการเขามาของ ดร.อาทิตย  อุไรรัตน วิธีท่ีใชในการหาเสียงก็เร่ิมท่ีจะมีการใชเงินกันเปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะในชวงท่ี ดร.อาทิตย  อุไรรัตน ลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
พื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสนับสนุนจากกลุมของกํานันไกรสร  นันทมานพ ซ่ึงสามารถท่ีจะ
ชนะการเลือกต้ังจากกลุมตระกูลฉายแสงได ซ่ึงเปนการเอาชนะกลุมท่ีมีอิทธิพลทางการเมืองกลุม
สําคัญกลุมหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา มาได และยังสามารถนําเอา รอยตรีหญิง พนิดา  เกษมมงคล 
ชนะการเลือกต้ังเขามาไดดวย แตในการเลือกต้ังในคร้ังตอมากลุมของตระกูลฉายแสง ก็กลับมาได
เชนเดิม 

ในสวนของพรรคการเมืองจะสังเกตไดวา สถานการณการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา การ
สังกัดพรรค หรือการท่ีจะนํานโยบายพรรคมาชวยในการหาเสียงนั้นมีสวนสําคัญนอยมากในการท่ี
จะทําใหไดรับชัยชนะในการเลือกต้ัง จะเห็นไดชัดเจนจากการเลือกต้ังในหลายๆ คร้ังท่ีจะมีการยาย
พรรคสังกัดของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูสมัครก็ยังคงเปนกลุม
บุคคลเดิม ๆ จากการเลือกต้ังท่ีผาน ๆ มา การลงคะแนนเสียงของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยมากก็ยังเปนการลงคะแนนเสียงโดยการยึดท่ีตัวบุคคลเปนหลัก  

การหาเสียงของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยสวนมากก็จะใชระบบของหัวคะแนน 
โดยเฉพาะกลุมของนักการเมืองทองถ่ินนั้น ๆ เชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และโดยเฉพาะกํานัน ผูใหญบาน กลุมเครือญาติ สมัคร
พรรคพวก ก็เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีนําไปสูชัยชนะในการเลือกต้ัง หรือการไดรับการสนับสนุนจากกลุม
อิทธิพลทางการเมือง ดังเชนการเขามาของ ดร.อาทิตย  อุไรรัตน ท่ีไดรับการสนับสนุนจากกลุมของ
กํานันไกรสร  นันทมานพ  

 
ชวงท่ี  3 ยุคของการปฏิรูปการเมืองและการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย         
พุทธศักราช 2540 (ฉบับท่ี 16)  

 ในชวงนี้เปนยุคท่ีเปดโอกาสใหประชาชนโดยท่ัวไปไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากท่ี
สุด มีกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยประชาชน มีการต้ังองคกรอิสระเขามาทําหนาท่ีดู
แลเพ่ือใหเกิดความสุจริต โปรงใสของการทํางานทางการเมือง ตลอดจนการสงเสริม คุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนท่ีเพิ่มมากข้ึน เปนยุคของการปฏิรูปการเมืองใหมีเสถียรภาพ และประสิทธิ
ภาพมากยิ่งข้ึน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ฉบับท่ี 16) นี้เร่ิมตนข้ึนเม่ือรัฐบาล
ของนายบรรหาร  ศิลปอาชา ท่ีมีการจัดต้ัง “คณะกรรมการการปฏิรูปการเมือง” (คปก.) เม่ือวันท่ี 8 
สิงหาคม พ.ศ.2538 ไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 



2534 ฉบับท่ี 15 มาตรา 211 เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญใหมท้ังฉบับ และไดเปนรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ฉบับท่ี 16) ประกาศใชเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2540 เปนตนมา 

 การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2540 (ฉบับท่ี 16) ไดกําหนดใหมีการเลือกต้ังท้ัง 2 สภา คือ 

  1) วุฒิสภา มาจากการเลือกต้ังโดยตรง ซ่ึงเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรทางการ
เมืองไทยท่ีมีการเลือกต้ังวุฒิสภาโดยตรง จํานวน 200 คน โดยใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง มีวาระ 
6 ป 

  2) สภาผูแทนราษฎร มีสมาชิก 500 คน โดย 100 คนมาจากการเลือกต้ัง “แบบบัญชี
รายช่ือ” และอีก 400 คน มาจากการเลือกต้ัง “แบบแบงเขตเลือกต้ัง” เขตละ 1 คน มีวาระ 4 ป และ
ไดกําหนดใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา เปนรองประธานสภา 

 สภาพการณการเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทราในชวงนี้ ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ไดแก 1) นายอนันต  ฉายแสง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 เขต 1 สังกัด
พรรคไทยรักไทย ในคร้ังนี้เปนการลงสมัครแทนนายจาตุรนต  ฉายแสง บุตรชายท่ีลงสมัครเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของพรรคไทยรักไทย  2) นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 4 เขต 2 สังกัดพรรคชาติพัฒนา  3) นายสุชาติ  ตันเจริญ เปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 6 เขต 3 สังกัดพรรคความหวังใหม และไดดํารงตําแหนงรองประธานสภา
ผูแทนราษฎรคนท่ี 2  4) นายวุฒิพงศ  ฉายแสง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก เขต 4 ซ่ึงนาย
วุฒิพงศ  ฉายแสง เปนบุตรชายคนรองของนายอนันต  ฉายแสง 

 เปนท่ีนาสังเกตวาในการเลือกต้ังคร้ังนี้ กํานันไกรสร  นันทมานพ ไดวางมือจากเวทีการ
เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเลือกต้ังจึงเปนการแขงขันกันระหวาง 2 กลุมการเมือง คือ กลุม
ตระกูลฉายแสง และกลุมตระกูลตันเจริญ  แตการแขงขันกันก็ไมไดมีความรุนแรงมากนัก เนื่องจาก
มีการแบงเขตกันอยางชัดเจน เพราะภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
(ฉบับท่ี 16) ไดกําหนดใหเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละ 1 คน ซ่ึงแตละกลุมการเมืองก็มี
ฐานเสียงในพ้ืนท่ีของตนอยูแลว ไมไดมีการแยงชิงพื้นท่ีกัน และในอดีตท้ัง 2 กลุมท่ีมีอิทธิพลทาง
การเมืองนี้ก็มีความคุนเคย สนับสนุนกันมากอน จึงตกลงกันได 

 ในการเลือกต้ังคร้ังนี้เปนส่ิงยืนยัน บอกลักษณะทางการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีวา 
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงคะแนนเสียงโดยยึดท่ีตัวบุคคลเปนหลักสําคัญ มากกวานโยบาย
พรรค หรือช่ือเสียงของพรรค และในการเลือกต้ังคร้ังนี้ก็ไดเกิดปรากฏการณ กระแสนิยมในพรรค
ไทยรักไทย ของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร หัวหนาพรรค ซ่ึงพรรคไทยรักไทยเปนพรรคท่ีต้ังข้ึนใหม
แตไดรวบรวมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขามาอยูรวมพรรคดวย แตถึงกระนั้นกระแสนิยมของ



พรรคไทยรักไทยก็ยังไมสามารถท่ีจะกวาดท่ีนั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดฉะเชิงเทราได
ท้ังหมด ยังคงมีพื้นท่ีสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคชาติพัฒนา และพรรคความหวังใหม 
แบงปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นท่ี 

 รัฐบาลชุดนี้มี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทยดํารงตําแหนงนายกรัฐ
มนตรี และมีนายบัญญัติ  บรรทัดฐาน หัวหนาพรรคประชาธิปตยเปนผูนําฝายคานในสภา รัฐบาล
ชุดนี้ส้ินสุดลงตามวาระ 4 ป และไดมีการกําหนดใหมีการเลือกต้ังท่ัวไปอีกคร้ัง 

การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 21 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 การเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก 1) นางฐิติมา  ฉายแสง เปนสมาชิกสภา    
ผูแทนราษฎร เขต 1 สังกัดพรรคไทยรักไทย  โดยในการเลือกต้ังคร้ังนี้ นางฐิติมา  ฉายแสง ลงสมัคร
แทนนายอานันต  ฉายแสงผูเปนบิดา ท่ีไดวางมือทางการเมืองเนื่องจากอายุท่ีมากแลว นางฐิติมา  
ฉายแสง เปนบุตรสาวคนเล็กของนายอนันต  ฉายแสง ซ่ึงก็เปนการสืบทอดอํานาจทางการเมืองตอ
จากบิดา  2) นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก เขต 2 สังกัดพรรค
ไทยรักไทย เดิมนายสมชัย  อัศวชัยโสภณ เปนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด และเปนนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรามากอนท่ีจะสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  3) นายสุชาติ  
ตันเจริญ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 7 ติดตอกันไมเคยสอบตก สังกัดพรรคไทยรักไทย 
เขต 3 ในคร้ังนี้ นายสุชาติ  ตันเจริญ ไดดํารงตําแหนงรองประธานสภาผูแทนราษฎรคนท่ี 1  และ 4) 
นายวุฒิพงศ  ฉายแสง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 2 เขต 4 สังกัดพรรคไทยรักไทย 

สภาพการณการเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทราในการเลือกต้ังคร้ังนี้ ผูสมัครสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรทุกคนของจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดพรรคไทยรักไทย สาเหตุหนึ่งก็ดวยการยุบพรรคเขา
รวมกับพรรคไทยรักไทย ของพรรคเสรีธรรม พรรคความหวังใหม และพรรคชาติพัฒนา เนื่องจาก
กระแสนิยมในพรรคไทยรักไทยของประชาชนไดพุ งข้ึนสูจุดสูงสุดจากการใช  นโยบาย  
“ประชานิยม”  ตาง ๆ มากมาย ท่ีทําใหประชาชนโดยท่ัวไปรูสึกถึงการไดรับประโยชนจากนโยบาย
ตาง ๆ ของพรรคไทยรักไทย อยางท่ีไมเคยมีในรัฐบาลชุดใด 

ลักษณะของการหาเสียงจะมีการชูในเร่ืองของนโยบายตาง ๆ ของพรรคมาชวยในการหา
เสียง การมีส่ือประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย และดูทันสมัยมากข้ึนกวาท่ีผานมา ไมวาจะเปนในเร่ือง
ของโปสเตอร แผนปาย แผนพับ เปนตน โดยทางพรรคจะเปนผูจัดหามาใหโดยตรง ทางผูสมัครไม
ตองจัดหาเองเหมือนแตเดิม หรือแมกระท้ังรูปแบบ วิธีการหาเสียงทางพรรคก็จะเปนผูดําเนินการ
วางแผนใหแลวเสร็จ  

กลุมแขงขันทางการเมืองก็เหมือนเดิมจากครั้งท่ีผานมา มีการแขงขันกันอยู 2 กลุมทางการ
เมืองคือ กลุมของตระกูลฉายแสง และกลุมตระกูลตันเจริญ แตในคร้ังนี้ทุกคนสังกัดในพรรคเดียว



กัน มีลักษณะของการแบงเขตท่ีชัดเจนมาแตเดิม เปนเขตใครเขตมันจึงทําใหการเมืองในจังหวัด
ฉะเชิงเทราไมมีการแขงกันท่ีเขมขนมากนัก แตในพื้นท่ีเขต 2 ของจังหวัดฉะเชิงเทราแตเดิมนั้นเปน
พื้นท่ีของนายอิทธิ  ศิริลัทยากร ยังเปนพื้นท่ี ท่ีมีการแขงขันกันสูง เนื่องจากยังไมมีใครท่ีจะครอง
คะแนนเสียงในพื้นท่ีไดอยางเหนียวแนนแทจริง 

รัฐบาลชุดนี้มี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนงนายกรัฐ
มนตรี จัดต้ังรัฐบาลเสียงขางมากพรรคเดียว ซ่ึงเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรทางการเมืองไทย ท่ีมี
พรรครัฐบาลพรรคเดียว มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 377 คน มีนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ       
หัวหนาพรรคประชาธิปตย เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

สรุป สภาพการณการเมืองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทราในชวงนี้ พรรคการเมือง หรือนโยบาย
ของพรรคการเมืองไดเขามามีบทบาทสําคัญ ท่ีมีสวนชวยในการหาเสียงเพิ่มมากข้ึน ไมวาจะเปนส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ ตางๆ รวมถึงยุทธวิธีในการหาเสียง ท่ีทางพรรคจะเปนฝายสนับสนุนมากกวาท่ีผาน ๆ 
มา และจากปรากฏการณกระแสนิยมในพรรคไทยรักไทย ของประชาชนโดยท่ัวไปในนโยบาย
ประชานิยมตางๆ ท่ีรัฐบาลพรรคไทยรักไทย นําโดย พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร จัดสรรงบประมาณลง
ไปใหอยางท่ัวถึง ภาพโดยรวมจึงเปนการตอสูกันในเร่ืองของนโยบายพรรค ในส่ิงท่ีประชาชนจะ
ไดหากเลือกผูสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตถึงกระนั้นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในดาน
ตัวบุคคลท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ไมไดมีความเปล่ียน
แปลงมากนักยังเปนบุคคลในกลุมอิทธิพลทางการเมืองเดิม 

ในชวงนี้กลุมอิทธิพลทางการเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีการแขงขันกันอยางชัดเจน มี
อยูดวยกัน 2 กลุม คือ กลุมตระกูลฉายแสง และกลุมตระกูลตันเจริญ เนื่องจากการวางมือทางการ
เมืองของนายไกรสร  นันทมานพ ทําใหกลุมนี้ลดบทบาทลง แตการแขงขันทางการเมืองของท้ังสอง
กลุมนี้ก็ไมไดมีความเขมขนมากนัก เพราะภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 (ฉบับท่ี 16) ไดกําหนดใหเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละ 1 คน ซ่ึงท้ัง 2 กลุมไดมีการ
แบงพื้นท่ีกันอยางชัดเจนอยูแลว และในการสังกัดพรรคก็เปนการสังกัดในพรรคเดียวกัน คือพรรค
ไทยรักไทย จึงทําใหภาพโดยรวมการแขงขันกันในพื้นท่ีไมมีการตอสูกันท่ีรุนแรงในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตในเร่ืองของการเลือกต้ังทองถ่ินตาง ๆ เชน การเลือกต้ังสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) การเลือกต้ังสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ก็ยังมีความเขม
ขนในการท่ีจะวางตัวผูสมัครของกลุมตนเขาไป หรือแมแตการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาท่ีผานมา    
ชัยชนะเปนของกลุมตระกูลตันเจริญ คือไดนายเฉลิมชัย  ตันเจริญ เปนสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางรายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรต้ังแตป พ.ศ.2476 ถึงพ.ศ. 2548  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตารางท่ี  7 รายช่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรต้ังแต ป พ.ศ. 2476-2548 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป  

ท่ีเลือกตั้ง 
รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมัยท่ี พรรคการเมืองที่สังกัด 

1 15/พ.ย./2476 นายหอมจันทร  วัฒนวิจารณ 1 - 
2 7/พ.ย./2480 นายน่ิม  เรืองเกษตร 1 - 
3 12/พ.ย./2481 นายน่ิม  เรืองเกษตร 2 - 
4 6/ม.ค./2489 นายกิจจา  วัฒนสินธุ 1 - 
 5/ส.ค./2489 

(เลือกต้ังเพิ่ม) 
นายอุดร  วัฒยานนท 1  

5 29/ม.ค./2491 นายกิจจา  วัฒนสินธุ 2 - 
 5/มิ.ย./2492 

(เลือกต้ังเพิ่ม) 
หลวงนรกิจบริหาร 1  

6 26/ก.พ./2495 นายจวน  กุลละวณิชย 
นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน 

1 - 

7 26/ก.พ./2500 นายจวน  กุลละวณิชย 
นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน 

2 
2 

เสรีมนังคศิลา 
เสรีมนังคศิลา 

8 15/ธ.ค./2500 นายพิชัย  ศิริวรรณ 
นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน 

1 
3 

สหภูมิ 
ไมสังกัดพรรค 

9 10/ก.พ./2512 นายชุมพล  มณีเนตร 
นายจําลอง  เทวารุทธ 
นายอนันต  ฉายแสง 

1 
1 
1 

ประชาธิปตย 
สหประชาไทย 
ไมสังกัดพรรค 

10 
 
 
 

26/ม.ค./2518 นายอนันต  ฉายแสง 
นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน 
นายชุมพล  มณีเนตร 

2 
5 
2 

สันติชน 
สังคมชาตินิยม 
ประชาธิปไตย 



คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 
ท่ีเลือกตั้ง 

รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมัยท่ี พรรคการเมืองที่สังกัด 

12 22/เม.ย./2522 นายไกรสร  นันทมานพ 
นายรณรงค  มาลานนท 
นายจําลอง  เทวารุทธ 

1 
1 
2 

ไมสังกัดพรรค 
ไมสังกัดพรรค 
กิจสังคม 

13 18/เม.ย./2526 นายอนันต  ฉายแสง 
นายทิวา  พูลสมบัติ 
นายไกรสร  นันทมานพ 

3 
1 
2 

กาวหนา 
ไมสังกัดพรรค 
ไมสังกัดพรรค 

14 27/ก.ค./2529 นายไกรสร  นันทมานพ 
นายจาตุรนต  ฉายแสง 
นายสุชาติ  ตันเจริญ 
นายจักรพันธ  ทัตติยกุล 

3 
1 
1 
1 

กาวหนา 
ประชาธิปตย 
ประชาธิปตย 
กาวหนา 

15 24/ก.ค./2531 นายจาตุรนต  ฉายแสง 
นายอาทิตย  อุไรรัตน 
นายสุชาติ  ตันเจริญ 
นายทิวา  พูลสมบัติ 

2 
1 
2 
2 

ประชาชน 
กิจประชาคม 
ชาติไทย 
มวลชน 

16 22/มี.ค./2535 นายจักรพันธ  ทัตติยกุล 
นายจาตุรนต  ฉายแสง 
นายสุชาติ  ตันเจริญ 
นายอาทิตย  อุไรรัตน 

2 
3 
3 
2 

สามัคคีธรรม 
ความหวังใหม 
สามัคคีธรรม 
สามัคคีธรรม 

17 13/ก.ย./2535 รอยตรี (หญิง)พนิดา  เกษมมงคล 
นายสุชาติ  ตันเจริญ 
นายอาทิตย  อุไรรัตน 
นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร 

1 
4 
3 
1 

เสรีธรรม 
ชาติพัฒนา 
เสรีธรรม 
ชาติพัฒนา 

18 
 
 
 
 

2/ก.ค./2538 นายจาตุรนต  ฉายแสง 
นายอาทิตย  อุไรรัตน 
นายสุชาติ  ตันเจริญ 
นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร 

4 
4 
5 
2 

ความหวังใหม 
เสรีธรรม 
ชาติไทย 
ชาติพัฒนา 



คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 
ท่ีเลือกตั้ง 

รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมัยท่ี พรรคการเมืองที่สังกัด 

19 17/พ.ย./2539 นายจาตุรนต  ฉายแสง 
นายไกรสร  นันทมานพ 
นายสุชาติ  ตันเจริญ 
นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร 

5 
4 
6 
3 

ความหวังใหม 
ประชาธิปตย 
ไท 
ชาติพัฒนา 

20 6/ม.ค./2544 นายอนันต  ฉายแสง 
นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร 
นายสุชาติ  ตันเจริญ 
นายวุฒิพงษ  ฉายแสง 

4 
4 
7 
1 

ไทยรักไทย 
ชาติพัฒนา 
ความหวังใหม 
ไทยรักไทย 

21 6/ก.พ./2548 นางฐิติมา  ฉายแสง 
นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ 
นายสุชาติ  ตันเจริญ 
นายวุฒิพงษ  ฉายแสง 

1 
1 
8 
2 

ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ค 
สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 21 ครั้ง 



ประวิตินักวิจัย 
ช่ือ - สกุล                         ศรุดา  สมพอง 
ตําแหนงปจจุบัน   ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8  คณะรัฐศาสตร   

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การศึกษา 
 กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร 
 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประสบการณในการทํางาน 
 รับราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง ป พ.ศ. 2518 – ปจจุบัน (2548) 

ผลงานวิจัย 
การบริหารสูความเปนเลิศ  ของสํานักงาน ก.พ. ป พ.ศ. 2547 
บทบาทองคการบริหารสวนทองถ่ินกับการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน ป พ.ศ. 2546 

 

ประวัติผูชวยวิจัย 

ช่ือ - สกุล  นายพงษยุทธ  สีฟา 
วัน  เดือน  ปเกิด   19  ตุลาคม  2520 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดศรีสะเกษ 

การศึกษา   

สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 
โรงเรียนเบญจมะมหาราช ปการศึกษา 2538   
สําเร็จปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)    
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2542   
สําเร็จปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
(ศศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2547 

ผลงานวิจัย 

บทบาทสตรีในการปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน พ.ศ. 2541  
ประชาสังคมทองถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณี เครือขายอินแปง พ.ศ. 2547 
สํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2548 
สํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2548 


