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Abstract 
 

The survey project for compilation of data on locally based politicians in Chiangrai. 
Province aimed to study the previous elected members’ biographies, their connections, 
electioneers, and the political history from the past to present. Data were collected through the 
reviews of related documents, interviews, and observations. The obtained data were quantitatively 
and qualitatively analyzed and categorized into thematic patterns. 

Regarding to the study, Chiangrai politicians were categorized into 3 types – business 
personnel, lawyers, and retired government officers. Most of the studied subjects were males and 
there were 3 female parliament members. Among them, there were 2 MPs stayed in the positions 
for 8 periods continually: Sergeant Major Songtham Panyadee and Mr. Wisarn Techateerawat 
(excluding the election on 2 April 2006 was legally abolished by the constitution court 
command). There were 3 parliament members stayed in their political positions for 7 political 
periods. These included: Col.Boonkerd  Sutantanon, a first lieutenant Somsart Ratanasak, and Mr. 
Mongkol  Jongsutanamanee. 

It was also found that Chiangrai people’s attitude toward s the politician popularity was 
not permanent in comparison to those of the people in the south who were royally to Democrat 
Party. This saying was reflected by the ways in which many local politicians who got the votes 
always moved from one political party to other parties. However, there were few politicians 
remained in the sole political party. 

There also appeared that there were few local politicians relied on a kinsmanship 
system for their vote popularity. These kinsmanskips were: husband and wife relationship, 
paternal uncle and maternal aunt relationship, and brother or sister relationship. And each 
kinsmanship pair was once found to get voted 
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นับแตประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  
มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปพุทธศักราช 2475 นั้น ไดมีการปกครองโดยระบบ 
ผูแทน  กลาวคือถึงแมวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเปนการปกครองของประชาชนโดย
ประชาชนและเพื่อประชาชนก็จริง  แตในทางปฏิบัติการปกครองโดยประชาชนน้ัน  กระทําโดยการ
ท่ีประชาชนจะทําการเลือกผูแทนของพวกเขาเขาไปใชอํานาจอธิปไตย  อันไดแก อํานาจนิติบัญญัติ  
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ  ในชวงตน ๆ ของการเปล่ียนแปลงการปกครอง  การเลือกผูแทน
ของประชาชนเปนการเลือกผูแทนโดยออม   ซ่ึงหมายถึงการท่ีประชาชนในหมูบานหนึ่ง ๆ เลือก 
ตัวแทนของตนเพื่อไปเลือกผูแทนราษฎรเขาไปนั่งในสภาผูแทนราษฎรอีกตอหนึ่ง  ตอมาเม่ือ
ประเทศพัฒนามากข้ึน ประชาชนเรียนรูประชาธิปไตยมากข้ึน ประชาชนจึงมีสิทธ์ิไปลงคะแนน
เสียงเลือกผูแทนโดยตรง  ท่ีผานมาไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังทางตรงและ 
ทางออมมาแลวถึง  22 คร้ัง  และมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงคร้ังแรกเมื่อวันท่ี  4  มีนาคม  
2543  คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี  19 เมษายน 2549  นอกจากนี้ยังมีการเลือกต้ังระดับทองถ่ินอีกหลายคร้ัง 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนท่ีผานมาในอดีตนั้น  ความสําคัญมักจะอยูท่ีสวนกลางของ
ประเทศ  โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนเมืองหลวง รวมท้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
กรุงเทพฯและธนบุรี (ในอดีต) ก็จะเปนท่ีรูจักของประชาชนท่ัวไป  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
จังหวัดตาง ๆ มักจะไมไดรับการกลาวขานถึง  จะมีบางก็แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมีโอกาสได
เปนรัฐมนตรีหรือดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ เทานั้น  ท้ัง ๆ ท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของทุกจังหวัด 
ก็ถือวาเปนสวนหนึ่งของการเมืองไทยเปนสวนหนึ่งท่ีชวยจรรโลงระบอบประชาธิปไตยของไทยให
ยั่งยืน 

ดังนั้นในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคร้ังประชาชนจึงยังไมให 
ความสําคัญหรือรูวาแทจริงเปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งตอการทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ แทนประชาชน  
การศึกษาการเมืองถ่ิน แตละจังหวัดจึงเปนเร่ืองท่ีมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการแขงขัน
ใหไดมาซ่ึงอํานาจทางการเมือง หรือการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในแตละจังหวัดแตละถ่ินจึง
มีมิติ ปจจัยความสําเร็จแตกตางกันรวมท้ัง สภาพพื้นท่ีในแตละจังหวัด ภูมิหลังของผูสมัคร  
ปจจัยอ่ืนท่ีทําใหประชาชนเลือกผูสมัคร ท่ีมีความแตกตางกัน นอกจากน้ีตัวผูสมัคร พรรคพวกและ
ผูสนับสนุนท้ังหลาย เปนสวนท่ีนําไปสูความสําเร็จไดมากนอยอยางไร  



ภาพสะทอนการเมืองถ่ินท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงราย ในฐานะเปนจังหวัดท่ีอยูเหนือสุด
ของประเทศและเปนจังหวัดมีความหลากหลายในดานประชากร เพราะมีท้ังประชาชน ท่ีอยูในพื้นท่ี
ราบและประชาชนที่อยูบนท่ีสูง เชน กลุมชนเผาตาง ๆ ดานพื้นท่ีและอ่ืน ๆ  จึงมีหลายส่ิงหลายอยาง
ท่ีนาสนใจศึกษา ในลักษณะของการเมืองถ่ิน และการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอันเปนพื้นฐาน
ไป สู ก าร เมื อ งระดั บช าติ ท่ี ยั งข าด ผู ศึ กษ าสน ใจวิ เค ราะห เป น รายจั งห วั ด  ผู วิ จั ย โดย 
สถาบันพระปกเกลาไดเห็นความสําคัญจึงไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยเร่ืองของการเมือง
ถ่ินในมุมมองดานตาง ๆ  ที่ เกี่ยวของกับความสําเร็จในการเลือกต้ัง ซ่ึงเปนกติกาท่ีนําไปสู 
การดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
 
การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดเชียงราย 
 
 หนังสือนักการเมืองถ่ินจังหวัดเชียงราย จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ทําความรูจักและ
ศึกษาถึงภูมิหลังของนักการเมือง ท่ีเคยไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิก สภาผูแทนราษฎรของจังหวัด
เชียงรายต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อทราบถึงความเปนมา  บทบาท และเครือขายของนักการเมือง
ในจังหวัดเชียงราย ทราบถึงวิธีการหาเสียงในการเลือกต้ังของนักการเมืองในจังหวัดเชียงราย และ
เพื่อเช่ือมโยงภาพการเมืองระดับชาติในจังหวัดเชียงรายต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากหนังสือเลมนี้ ไดแก ทําใหรูถึงความเปนมา บทบาท และเครือขายของนักการเมือง รวมถึง
วิธีการหาเสียงเลือกต้ังของนักการเมือง และสามารถเช่ือมโยงภาพการเมืองระดับชาติในจังหวัด
เชียงรายไดอยางไมขาดตอน 

หนังสือ “นักการเมืองถ่ินจังหวัดเชียงราย” มุงทําการศึกษาถึงเร่ืองราวตาง ๆ ของนักการ
เมืองของจังหวัดเชียงรายท่ีเคยไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในอดีต ต้ังแตมีการ
เลือกต้ังจนถึงการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังลาสุด คือ เม่ือวันท่ี 6 มกราคม  2549  ตาม
ประเด็นตอไปน้ี 1) ประวัติสวนบุคคล รวมถึงภูมิหลัง  2) มูลเหตุจูงใจในการสมัครรับเลือกต้ัง 
3) เค รือข ายความสัมพันธกับ บุคคลในทองถ่ิน  และสมาชิกสภาผู แทนราษฎรด วยกัน  
4) กลวิธีในการหาเสียง 5) บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงรายท้ังในระดับ
จังหวัดและระดับชาติ 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูแตงไดอาศัยการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของตางๆ ได
แก หนังสือ  งานวิจัย และวิทยานิพนธ รวมท้ังการสัมภาษณบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลโยงใยไปถึง
นักการเมืองคนตางๆในพื้นท่ีได ในประเด็นท่ีตองการศึกษา  

 



ผูแตงมีความคิดวาหนังสือเลมนี้นาจะเปนประโยชนแกผูอานเปนอยางมาก ซ่ึงจะทําให 
ผูอานเขาใจถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัดเชียงราย  ต้ังแตมีการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกจนถึง
ปจจุบัน อีกท้ังไดทราบวาต้ังแตการเลือกต้ังคร้ังแรกเปนตนมา มีนักการเมืองคนใดในจังหวัด
เชียงราย ไดรับการเลือกต้ังบาง  และชัยชนะของนักการเมืองเหลานี้มีสาเหตุและปจจัยอะไร
สนับสนุน รวมท้ังทําใหทราบถึงความสําคัญของกลุมผลประโยชนและกลุมท่ีไมเปนทางการ  เชน  
ครอบครัว  วงศาคณาญาติ  ฯลฯ  ท่ีมีตอการเมืองทองถ่ินเชียงราย ความสําคัญของพรรคการเมือง 
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด รวมไปถึงรูปแบบ  วิธีการ  และกลวิธีตางๆ ท่ี 
นักการเมืองใชในการเลือกต้ัง นอกจากนั้นยังไดทราบขอมูลเกี่ยวกับ   “การเมืองถ่ิน”  และ  
“นักการเมืองถ่ิน”  สําหรับเปนองคความรูในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยตอไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการศึกษาขอมูลนักการเมืองถ่ินของจังหวัดเชียงรายในคร้ังนี้  การศึกษาเอกสารถึงขอมูล

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค ตลอดจน
ทําการศึกษาถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหเปนแนวทางและประโยชนในการเทียบเคียงผลการศึกษา
ท่ีได  ผูศึกษาไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยมีหัวขอเร่ืองตามลําดับดังนี้ 

1.  ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดเชียงราย 
2.  รายช่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงรายในอดีตถึงปจจุบัน 
3.  การเลือกต้ังในประเทศไทย 
4.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเลือกต้ัง 

  
ประวัติเมืองเชียงราย 
 

เชียงรายเปนเมืองโบราณ  มีอายุนับจนถึงปจจุบัน (2549) รวม 743 ป  พระเจามังรายมหาราช
แหงราชวงศลวะจกราชสรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. 1806 เพื่อใหเปนศูนยกลางการปกครองและเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรลานนา  ตอมาเม่ือพระเจามังรายสถาปนาราชวงศมังรายและไดสรางเมืองเชียงใหมข้ึน
เปนเมืองหลวงศูนยกลางการปกครองอาณาจักรลานนา  เชียงรายจึงลดฐานะลงเปนเมืองมหาอุปราช  
กษัตริยาธิราชราชวงศมังรายแหงอาณาจักรลานนาปกครองลานนา รวม 17 รัชกาล อันเปนหมดส้ิน
ราชวงศมังราย 

เม่ือป พ.ศ. 2101 ในรัชสมัยของพระเมกุฏิ รัชกาลท่ี 16 แหงราชวงศมังราย อาณาจักรลานนา 
เสียเอกราชใหแกอาณาจักรพุกาม (พมา)  ในสมัยของพระเจาบุเรงนองทางพมาไดถอดพระเมกุฏิออก
จากกษัตริยลานนา และแตงต้ัง “พระนางวิสุทธิเทวี”  เช้ือสายราชวงศมังรายข้ึนเปนพระเจาแผนดินลาน
นาองคท่ี 17  ในการปกครองประเทศราชลานนาของพมา จะกระทําอยางระมัดระวังใกลชิดไมใหชาว
ลานนารูสึกวาถูกปกครองโดยพมา  แมกฎหมายท่ีใชปกครองก็ยังคงใชกฎหมายของพระเจามังราย คือ 
“มังรายศาสตร”  แตพมาก็ยังไมไวใจ  เกรงลานนาจะแข็งขอกอบกูเอกราช  จึงนําตัวราชบุตร ราช
อนุชาของเจาเมืองตาง ๆ ในลานนาไปเปนตัวประกันอยูท่ีเมืองพมา เม่ือส้ินรัชกาลของพระนางวิ
สุทธิเทวีพมาก็ไมไดแตงต้ังเจานายเชื้อสายราชวงศมังรายข้ึนเปนพระเจาแผนดินอีก แตจะสงเจานาย
จากพมามาปกครองโดยตรง  นอกจากนั้นยังยายศูนยการปกครองไปไวท่ีเชียงแสน ท้ังนี้เพื่อสะดวก
ในการควบคุมถายเทสับเปล่ียนกําลังกองทัพ เปนการปองกันไมใหลานนาคิดแข็งขอข้ึนมาไดโดย
สะดวก 



ชาวลานนาไมไดนิ่งดูดายหรือเกรงกลัวหัวออนยอมออนนอมแกพมา  คิดอยูตลอดเวลาวา
จะตองสลัดออกจากการปกครองของพมาใหได   จึงมีผู ท่ี คิดจะกอบกู เอกราชอยู เสมอ เชน                 
เจาเชียงใหมและเจาลําปางรวมมือกันแข็งขอขับไลพมาออกจากเมืองเชียงใหม จึงทําใหไดเอกราช
กลับคืนมานาน  3 ป แตก็ถูกพมาตีกลับคืนไปอีก  ตอมามีชาวเชียงใหม คือ เทพสิงห รวบรวมกําลัง
ขับไลพมา  สามารถตีเมืองเชียงใหมคืนมาได 1 เดือน  ในขณะเดียวกันก็มี หนานทิพยชางรวบรวม
กําลังขับไลพมาท่ีเมืองลําปาง  แตเชียงใหมถูกพมาตียึดกลับไป ยกเวนลําปางท่ีพมายังตีไมได  สวน
เชียงราย เชียงแสน ไมมีโอกาสที่จะแข็งขอรวบรวมกําลังขับไลพมาได  เพราะกองทัพสวนใหญของ
พมาต้ังอยูและเชียงแสนก็ยังเปนศูนยกลางการปกครองลานนา  ศูนยบัญชาการรบของพมาอีกดวย 

ชาวลานนาตองการเอกราช  ตองการเปนประเทศท่ีปกครองโดยคนลานนา เพราะลานนา            
มีเอกลักษณเปนของตนเอง  มีวัฒนธรรมท่ีเดนชัด  มีภาษาพูด ภาษาเขียนเปนของตนเอง และ               
มีกษัตริยมายาวนาน  จึงมีคนลานนากลุมหนึ่งท่ีตองการกอบกูเอกราชจากการเปนเมืองข้ึนของพมา 
คนลานนากลุมนั้น คือพระยาจาบานจากเชียงใหม  และเจาเจ็ดตนจากลําปาง  อันประกอบดวยเจากาวิละ  
เจาคําโสม  เจานอยธรรม  เจาดวงทิพย  เจาหมูลา  เจาคําฟน  และเจาบุญมา  รวมกําลังกันเพื่อกอบกู
เอกราชลานนา  ประกอบดวยตอนน้ันทางกรุงธนบุรีก็ตองการขับไลพมาใหออกไปใหไกลจากดิน
แดนเพราะเกรงวาพมาจะยกทัพเขาตีกรุงธนบุรี  จึงไดนํากองทัพไทยสมทบกองทัพลานนาในฐานะ
ประเทศพันธมิตร จึงสามารถขับไลพมาออกจากเชียงใหมไดสําเร็จ  แตท่ีเชียงราย เชียงแสนยังไม
สามารถขับไลได 

เม่ือสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกข้ึนเปนกษัตริย  และสถาปนากรุงเทพฯ เปนราชธานี
แหงราชอาณาจักรไทยข้ึน  ก็มีพระประสงคจะขับไลพมาใหออกไปไกลจากแดน เพื่อใหไมพมา
กลับมาตีกรุงเทพฯ ไดสะดวก  จึงยกกองทัพไทยในฐานะประเทศพันธมิตรมารวมกับกองทัพลาน
นาขับไลพมาออกจากเชียงราย  เชียงแสนไดโดยเด็ดขาด เชียงราย เชียงแสน จึงกลับมาอยูในราช
อาณาจักรลานนาอีกต้ังแตนั้นมา  แตการรบพมาคร้ังนั้น ทําใหเชียงราย เชียงแสนกลายเปนเมืองราง
ไมมีผูคนอยูอาศัยเพราะทางพระเจากาวิละใหเผาเมือง  ร้ือกําแพง อพยพผูคนไปอยูท่ีเชียงใหม 
ลําปาง  ลําพูน นาน และผูคนสวนหนึ่ง  พระพุทธยอดฟาฯ ยังขอใหไปอยูท่ีเวียงจันทร สระบุรี 
(อําเภอเสาให) และราชบุรี (อําเภอคูบัว)  ท้ังนี้เพื่อไมใหเชียงราย เชียงแสนเปนท่ีต้ังม่ันของพมาอีก
ตอไป 

ต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา อาณาจักรลานนาก็เปนอิสระจากการปกครองของพมา หมายใจวา
จะไดเปนประเทศเอกราช  แตตองมาตกเปนเมืองข้ึนเปนประเทศราชของอาณาจักรไทย พระเจากาวลิะ
เจาแผนดินลานนาแหงราชวงศเจาเจ็ดตนหรือราชวงศกาวิละก็มีฐานะเปนเพียงเจาประเทศราช  ตอมา
เม่ือป พ.ศ. 2343 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 แหงราชวงศจักรี  กรุงเทพฯ ไดเปล่ียนแปลงระบบการปกครอง
โดยไดลิดรอนอํานาจเจาผูครองนคร  เจาประเทศราชลง  ท้ังนี้เพราะเกิดการแข็งขอตอตาน เพื่อปก



ครองตนเองหลายคร้ัง ดังเชนท่ีเมืองแพร พะเยา เชียงราย ทางกรุงเทพฯ จึงสงขาหลวงมาปกครอง
หัวเมืองตาง ๆ เหลานี้แทน  เจาเมืองท่ีมีเช้ือสายเจานายเมืองเหนือจึงหมดอํานาจใน                การ
ปกครอง  ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2453  ไดมีการประกาศจัดต้ัง “จังหวัด” เมืองตาง ๆ เหลานี้จึงกลายเปน
จังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูปกครอง เปนอันหมดส้ินเจาผูครองนคร หมดส้ินอาณาจักรลาน
นา นับต้ังแตรัชสมัยพระเจากาวิละแผนดินเชียงใหม จนบัดนี้เปนเวลานานถึง 200 ป เศษแลว 

เชียงรายถูกปลอยใหท้ิงเปนเมืองรางไรผูคนอาศัย ต้ังแตป พ.ศ. 2347  เมืองจึงกลายสภาพ
เปนปารก  วัดวาอาราม  โบราณสถาน  รองรอยทางประวัติศาสตรจึงสูญหายไปดวย ไฟท่ีเผาตนไม
ท่ีงอกงามข้ึนมาจนเปนปา  จนกระทั่งป พ.ศ. 2386  เจามโหตรประเทศ  เจาแผนดินเชียงใหม ตรงกับ
รัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5  จึงไดมีการบูรณะข้ึนมาเปนบานเมืองอีกคร้ัง  โดยเจาหลวง
ธรรมลังกาจากเชียงใหม  ไดนําราษฎรจากเชียงใหม  ลําพูนข้ึนมาสรางเมือง ใชเวลานานถึง 17 ป จึง
สําเร็จเม่ือป พ.ศ. 2418  เชียงรายเปนดินแดนท่ีอุดมสมบูรณดวยแมน้ํา  ท่ีทําไรทํานา  บรรยากาศดี  
จึงมีผูคนจากหลายเมืองหล่ังไหลมาอยู  เชน มาจากแพร  นาน ลําปาง ชาวล้ือจากสิบสองปนนา  
ชาวเขินจากเชียงตุง  และชาวยองจากเมืองยอง  คนเชียงรายจึงเปนคนหลายเชื้อชาติ  หลายบาน 
หลายเมือง ในป พ.. 2418 – 2460  ซ่ึงมีพระราชโยธาเปนผูวาราชการ ไดมีการปรับปรุงบานเมือง
คร้ังใหญ โดยมอบใหนายแพทยวิลเล่ียม เอ บริกก มิชชันนารีชาวอเมริกัน  ผูมีความรูทางแพทยและ
วิศวกรรมโยธาเปนผูวางผังเมืองเชียงรายเสียใหม  โดยตัดแนวถนนใหตรงกับขายเชื่อมกันไดหมด  
ขุดคลองระบายน้ํา  วางท่ีต้ังสถานท่ีราชการ ตลาด ใหเหมาะสม  จึงทําใหเมืองเชียงรายเปนเมืองท่ีมี
ผังเมืองท่ีเยี่ยม  ทันสมัย แตสวนท่ีเสียก็คือ รองรอยแหงประวัติศาสตรโบราณสถาน วัดวาอาราม  
ไดถูกขุดร้ือท้ิงไปเปนจํานวนมาก  แมกระท่ังกําแพงเมืองก็ไมเหลือ  เชียงรายจึงดูเปนเมืองใหม               
ไมสมกับท่ีมีอายุยาวนานถึง 700 ปกวาดังคําเลาลือ 

เชียงรายเม่ือไดรับการยกฐานะเปนจังหวัดคร้ังแรก  ไดแบงการปกครองออกเปน 10 
อําเภอ  คือ เมืองเชียงราย ฝาง  เวียงปาเปา  เชียงคํา  เชียงของ  เชียงแสน พะเยา แมใจ แมสรวย               
ดอกคําใต ตอมาอําเภอฝางไปข้ึนกับเชียงใหม  จึงมีอําเภอเทิง  แมจัน  แมสาย พาน ตอมาพะเยาขอ
แยกต้ังเปนจังหวัด  พะเยา เชียงรายปจจุบันจึงมีเขตการปกครองดังนี้ อําเภอเมืองเชียงราย เชียงแสน 
เชียงของ เวียงปาเปา เวียงชัย แมจัน แมสาย แมสรวย พาน เทิง ปาแดด พญาเม็งราย เวียงแกน               
แมฟาหลวง แมลาว ขุนตาล  กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง  และกิ่งอําเภอดอยหลวง 
 
 
 
 
 



สภาพภูมิศาสตรจังหวัดเชียงราย 
 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดเชียงรายต้ังอยูเหนือสุดของประเทศ มีเนื้อท่ี 11,878,660  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 4,424,162  ไร  2 งาน (แตตามหนังสือกรมปาไม ท่ี กษ. 0706/9805 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 
2526 แจงวาจากการสํารวจภาพถายดาวเทียม ปรากฏวาจังหวัดเชียงรายมีเนื้อท่ี 11,696,368 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 7,929,980 ไร)   

อาณาเขตทิศเหนือติดตอกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา  ทิศตะวันออกติดตอ
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โดยมีทิวเขาหลวงพระบางและแมน้ําโขงเปนเสนกั้น
พรมแดน ทิศใตติดตอกับจังหวัดพะเยา  และทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดเชียงใหม  ตัวจังหวัดต้ัง
อยูบริเวณแมน้ํากก  ระยะทางหางจากกรุงเทพฯ ตามเสนทางพหลโยธิน  ประมาณ 828 กิโลเมตร 
หรือโดยทางตรงประมาณ 720 กิโลเมตร 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศเปนท่ีราบระหวางภูเขา  อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ  416 เมตร  ลักษณะ
พื้นท่ีเปนทองกระทะขนานไปกับถนนพหลโยธิน  มีพื้นท่ีราบใชเพาะปลูกประมาณรอยละ 30.7พื้น
ท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงสลับซับซอน  และนอกจากจะมีแมน้ําโขง ซ่ึงเปนเสนกั้นพรมแดนไทยแลว
ยังมีแมน้ําสายสําคัญ  ท่ีเปนเสมือนเสนเลือดใหญนอยหลอเล้ียงเมืองเชียงรายอยูอีกหลายสาย (เรียก
ตามภาษาพื้นเมือง) ไดแก แมกก แมอิง แมลาว แมคํา แมจัน แมสาย แมรวก เปนตน 

ท่ีดินและแรธาตุ 

ลักษณะท่ีดินในจังหวัดเชียงรายสวนใหญเปนดินเหนียว และดินเหนียวปนทราย โดยท่ัว
ไปแลวสภาพดินไมคอยมีปญหาสําหรับการเพาะปลูกเทาใดนัก  ในบางทองท่ีเปนท่ีราบลุมแมน้ํามี
ความอุดมสมบูรณมาก  การเพาะปลูกไดผลผลิตในอัตราสูง และในบางแหงเปนดินภูเขาท่ีอุดม 
สมบูรณ แมจะมีการใชดินตลอดท้ังปเพื่อการเกษตรก็ตาม แตโดยท่ัวไปแลวชาวบานจะใสปุยเคมี
และมีการปลูกพืชหมุนเวียนอีกดวย 

ในบางทองท่ีมีน้ําอุดมสมบูรณ  มีการทํานาปละสองคร้ัง ซ่ึงไมปรากฏวาผลผลิตจะตํ่าลง
ดวยสาเหตุดินเส่ือมคุณภาพแตอยางใด  สําหรับในเร่ืองของแรธาตุ จังหวัดเชียงรายมีแรธาตุท่ีสําคัญ
อยูหลายชนิด  เชน ดีบุก  ฟลูออไรท พลวง  แมงกานีส ตะกั่ว วูลแฟรม แบไรท ซีไลท และเหล็ก
กระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ ทุกอําเภอ  บางแหงไดมีการขุดข้ึนมาทําประโยชนแลว  แตบางแหงยัง
ตองสํารวจใหแนชัดในเร่ืองของปริมาณเสียกอนวาจะคุมตอการลงทุนเพียงใด 



แหลงแรท่ีถือเปนแหลงใหญและมีการดําเนินการขุดมาเปนเวลานานแลว ไดแก แหลงแรซีไลท
และฟลูออไรทท่ีดอยหมอก ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา 

นอกจากน้ีจังหวัดเชียงรายยังมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เชน ดินขาวสําหรับทําถวยชาม
และหินปูนสําหรับทําปูนขาว เปนตน โดยเฉพาะดินขาวสามารถผลิตไดถึงปละประมาณ 50 – 60 
เมตริกตัน เพียงพอท่ีจะสงไปปอนโรงงานในจังหวัดใกลเคียงไมวาจะเปนลําปางหรือเชียงใหมก็ตาม 

ประชากร 

ประชาชนสวนใหญในจังหวัดเชียงรายเปนชาวพื้นเมืองหรือคนเมือง  บางสวนยายมาจาก
จังหวัดใกลเคียงทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน เปนตน  นอกจากนี้ยังมี
ประชาชนท่ียายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขามาตั้งถ่ินฐานในเขตอําเภอเวียงชัย  อําเภอเทิง
และกระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ ท่ีมีสภาพภูมิอากาศคลายคลึงกับถ่ินกําเนิดของตน   

แมน้ําลําธาร 

จังหวัดเชียงรายมีแมน้ํ าลําธารอยูโดยท่ัวไป นับวาใหประโยชนแกการกสิกรรมและ            
การประมงของจังหวัดเปนอันมาก  และยังใชประโยชนในการคมนาคมไดอีกดวย สําหรับแมน้ําสําคัญ
ของจังหวัดเชียงรายมีอยู 7 สาย คือ 

1.  แมน้ําโขง  ตนน้ําเกิดในประเทศจีน ไหลผานเขตประเทศไทยท่ีอําเภอเชียงแสนผานไป
ทางอําเภอเชียงของแลวไหลผานไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตแลวไหลลงสูทะเลท่ีประเทศเวียดนาม
ตอนใต  แมน้ําสายนี้เทาท่ีผานจังหวัดเชียงรายน้ันเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางประเทศลาวและ
ประเทศไทยดวย  มีระยะยาวเฉพาะตอนท่ีผานจังหวัดเชียงรายประมาณ 75 กิโลเมตร 

2.  แมน้ํากก  ยาวประมาณ 250 กิโลเมตร ตนน้ําเกิดจากภูเขาในเขตรัฐฉานของสหภาพ
พมา  ไหลผานเขาสูประเทศไทยท่ีอําเภอฝาง จังหวัดเชียงราย  แลวไหลวกมาทางทิศตะวันออกผาน
เขตอําเภอเมืองเชียงราย ผานหนาศาลากลางจังหวัดเชียงราย  เขาไปในเขตอําเภอแมจันไหลลงสูแม
น้ําโขงท่ีอําเภอเชียงแสนเรียกวา “สบกก” 

3.  แมน้ําลาว  เกิดจากเทือกเขานางแกวในเขตอําเภอเวียงปาเปา  ไหลคดเค้ียว ผานอําเภอ
เวียงปาเปา  อําเภอแมสรวย  และอําเภอเมืองเชียงราย  มาบรรจบกับแมน้ํากกท่ี “สบกก” ใกลบาน
แมขาวตม มีความยาวประมาณ  150 กิโลเมตร 

4.  แมน้ําจัน  เกิดจากภูเขาสามเสา  ทิศตะวันตกของอําเภอแมจัน ติดเขตรัฐฉานของสห
ภาพพมา ไหลผานไปทางทิศตะวันออก ผานหลังท่ีวาการอําเภอแมจัน แลวไหลวกข้ึนไปทาง ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปรวมกับแมน้ําคําลงสูแมน้ําโขง  ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 



5.  แมน้ําอิง  ตนน้ําเกิดจากกวานพะเยา  ไหลผานเขตอําเภอพะเยา  อําเภอเชียงคํา  อําเภอ
เทิง  อําเภอเชียงของ  ลงสูแมน้ําโขงในเขตอําเภอเชียงของเรียกวา “สบอิง” ยาวประมาณ 200 กิโลเมตร 

6.  แมน้ําคํา เกิดจากทิวเขตในเขตรัฐฉานของสหภาพพมา  ไหลผานมาทางทิศตะวันออก  
ผานเขตอําเภอแมจัน อําเภอเชียงแสน  ลงสูแมน้ําโขงท่ีอําเภอเชียงแสน เรียกวา “สบคํา” ยาวประมาณ 
150 กิโลเมตร 

7.  แมน้ําสาย  เกิดจากทิวเขาในเขตรัฐฉานของสหภาพพมา  ไหลผานมาทางทิศตะวันออก 
เปนเสนกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยและสหภาพพมา  ผานอําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสนแลว
ไหลลงสูแมน้ําโขง  ท่ีอําเภอเชียงแสน เรียกวา “สบรวก” แมน้ําสายเฉพาะที่ผานแดนประเทศไทย 
ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

แมน้ําในจังหวัดเชียงรายนั้นทุกสาย มักจะไหลข้ึนไปทางเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท้ังนี้เพราะจังหวัดเชียงรายมีทิวเขาอยูรอบอาณาเขต  โดยเฉพาะทางทิศตะวันออก  ทิศตะวันตกและ
ทิศใต  ซ่ึงมีภูเขากั้นอยูหนาแนนไมมีทางท่ีน้ําจะไหลไปได นอกจากทิศเหนือและทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือซ่ึงเปนลุมแมน้ําโขง  ไมมีภูเขาหนาแนน จึงมีทางที่น้ําจะระบายลงสูแมน้ําโขง ฉะนั้นแม
น้ําสายตาง ๆ จึงมีทางน้ําไหลยอนไปทางเหนือหรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (คณะกรรมการ
องคกรกลางการเลือกต้ัง. 2539 : 20 - 25) 

การปกครอง 

เชียงรายอยูหางจากกรุงเทพประมาณ 828  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ 11,878,660  ตาราง
กิโลเมตร อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 416  เมตร แบงการปกครองออกเปนท้ังหมด 16  อําเภอ  
2  กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมจัน อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน  อําเภอเชียงของ 
อําเภอเวียงชัย อําเภอพาน อําเภอเทิง อําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปาเปา อําเภอปาแดด อําเภอแมลาว
อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเวียงแกน อําเภอแมฟาหลวง อําเภอขุนตาล  กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง และ 
กิ่งอําเภอดอยหลวง (สํานักงานจังหวัดเชียงราย. http://www.chiangrai.go.th. 2549) 
 
แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

การเลือกตั้ง 

การเลือกต้ังเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดหรือเลวนอยท่ีสุดท่ีจะใหคนสวนใหญไดมีสวนรวมหรือบท
บาทในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน  แต
ประชาชนทุกคนไมอาจที่จะมีสวนรวมโดยตรงท้ังหมดเพราะแตละชาติแตละรัฐมีจํานวนประชากร
มากเกินกวาท่ีจะดําเนินการแบบประชาธิปไตยโดยตรงได  จึงตองกําหนดใหมีการเลือกผูแทนราษฎร



จํานวนหนึ่งข้ึนทําหนาท่ีแทนตน  การเลือกต้ังเปนกระบวนการสรรหาผูปกครองหรือรัฐบาลโดย                  
สันติวิธีและมีคุณประโยชนสองประการคือ ประการแรก สรางความชอบธรรมใหกับอํานาจ  รัฐ
บาลหรือผูปกครองท่ีมาจากการเลือกต้ังสามารถกระทําการตาง ๆ ในนามประชาชนไดอยางเต็มท่ี
และมีสิทธิเพราะไดรับอํานาจโดยความนิยมของประชาชน และประการตอมาเปนกลไกแหงการสืบ
ทอดอํานาจโดยสันติ  การเลือกต้ังแตละคร้ังอาจทําใหมีการเปล่ียนแปลงนายกรัฐมนตรี หรือเปล่ียน
กลุมการเมืองท่ีเขาทําหนาท่ีเปนรัฐบาล  แตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผลของการเลือกต้ังยอมเปน
การเปล่ียนตามครรลองและกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดเปนปรากฏการณธรรมดาท่ีเกิดข้ึน
โดยสันติวิธี  ไมทําใหมีปญหาหรือวิกฤติการณใด ๆ เกิดข้ึน 

การเลือกต้ังเปนส่ิงสําคัญสําหรับระบอบประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตย                              
การเลือกต้ังตองมีสมํ่าเสมอเพื่อเปนหลักประกันใหรัฐบาลปกครองเพ่ือประชาชน  หรือเพื่อให
ประชาชนมีโอกาสเปล่ียนแปลงผูปกครองในกรณีท่ีไมปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  การเลือกต้ัง
เปนเคร่ืองมือสําคัญของประชาชนท่ีจะลิขิตอนาคตของประเทศและยืนยันหลักการ “อํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชน”  ผูปกครองผูกพันอยูกับราษฎรหรือผูถูกปกครองก็ดวยการเลือกต้ัง  ในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นประชาชนจะไดรับความสําคัญจากผูปกครองเสมอเพราะผูปกครองจําเปนตองได
รับการสนับสนุนจากประชาชนไมเชนนั้นแลวจะไมไดรับเลือกต้ัง  การเยี่ยมเยียนพบปะ รับฟงทุกข
สุขของราษฎร  จึงเปนกิจวัตรประจําท่ีนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตองปฏิบัติ  อยางไรก็
ตามปจจุบันนี้การเลือกต้ังถูกยอมรับวาเปนสากล  แมในประเทศท่ีปกครองดวยระบอบเบ็ดเสร็จ 
(Totalitarianism) ก็ยังใชการเลือกต้ังเปนการหยั่งเสียงประชาชนหรือรวบรวมกําลังสนับสนุนจาก
ประชาชน 

การเลือกต้ังผูแทนราษฎรมีข้ึนคร้ังแรกในประเทศไทยเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2476 หลังจาก
เปล่ียนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 มากกวา 1 ป และมาถึงการเลือกต้ังคร้ังสุดทาย 2 
เมษายน 2549  ไดมีการเลือกต้ังท่ัวไป (ท่ัวประเทศ) 22 คร้ังดวยกัน  แตนับวาหาไดมีการเลือกต้ัง
โดยสมํ่าเสมอไม  ท้ังนี้เพราะความแปรปรวนของบรรยากาศการเมืองไทยมีการปฏิวัติรัฐประหาร
ยึดอํานาจรัฐบอยคร้ังและแตละคร้ังมักจะยกเลิกสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  
จัดต้ังสภาท่ีประกอบดวยสมาชิกมาจากการแตงต้ัง  นานบางเร็วบางข้ึนอยูกับสถานการณการเมือง
และความประสงคของกลุมท่ียึดอํานาจรัฐไว (วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ และสุขุม  นวลสกุล. 2544 : 303 - 
304) 

ลักษณะการเลือกตั้ง 

การเลือกต้ังท่ัวไป (ท่ัวประเทศ) ในประเทศไทยมีมาท้ังหมด 22 คร้ังดวยกันนับแตเปล่ียน
แปลงการปกครอง  พ .ศ . 2475 โดยเร่ิมคร้ังแรกเม่ือ  15 พฤศจิกายน  2476 จนถึงค ร้ังล าสุด               
2 เมษายน 2549 และสามารถวิเคราะหลักษณะดังตอไปนี้ 



1.  วิธีการเลือกตั้ง 

การเลือกต้ังแตละคร้ังในประเทศไทยดําเนินการไปตามวิธีท่ีเรียกไดวาเปนประชาธิปไตย  
เปดโอกาสใหประชาชนมีเสรีภาพในการลงคะแนนเสียง มีวิธีการและหลักการที่ปองกันมิใหผูใดใช
อิทธิพลบีบบังคับประชาชนผูลงคะแนนเสียง เชน จัดคูหาลงคะแนนใหสามารถลงคะแนนดวยวิธีลับ  
หามการหาเสียงในปริมณฑลหนวยเลือกต้ัง  จัดหนวยเลือกต้ังใหพอเพียงกับจํานวนประชากรโฆษณา
ชักจูงใหประชาชนมาใชสิทธิ เปนตน โดยลักษณะของการดําเนินการแลวถือไดวาเปนไปตามหลัก
การของระบอบประชาธิปไตย  แมจะมีการวิพากษวิจารณวากรรมการเลือกต้ังบางคนไมวางตัวเปน
กลางแตก็เปนเพียงขอกลาวหาหรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในบางแหง  หาใชจุดมุงหมายหรือลักษณะ
ของการเลือกต้ังวาสอไปทางไมสุจริตเชนนั้น  นอกจากน้ี พ.ร.บ. เลือกต้ัง พ.ศ. 2522 ยังจํากัดคาใช
จายในการหาเสียงไวดวยคือไมเกินคนละ 350,000  บาท ตอมาไดเพิ่มวงเงินเปนไมเกิน 1,000,000 
บาท  ในการเลือกต้ัง 22 มีนาคม  2535 เพื่อปองกันมิใหมีการซ้ือเสียงหรือทุมเทเงินหาเสียง  แตใน
ทางปฏิบัตินั้นไมสูมีผลนัก  เพราะผูสมัครมีทางเล่ียงหลายวิธียากท่ีจะตรวจสอบไดอยางแทจริง   
 
แมในการเลือกต้ังนับต้ังแต 22 มีนาคม 2535 เปนตนมา รัฐบาลจะพยายามปองกันดวยมาตรการ
ตางๆ เชน ต้ังคณะกรรมการสอดสองดูแลการเลือกต้ังหรือองคกรกลางเขามาปฏิบัติหนาท่ี แตก็ยัง
ปรากฏขาวการซ้ือเสียงอยางกวางขวาง (วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ และสุขุม  นวลสกุล. 2544 : 307) 

2.  ระบบการเลือกตั้ง 

ระบบการเลือกต้ังของไทย  จากการเลือกต้ังท่ีผานมาประเทศไทยไดใชระบบการเลือกต้ัง
ท้ังแบงเขตและรวมเขต (แบบผสม)  รัฐธรรมนูญ 2517, 2521 และ 2534 กําหนดใหการเลือกต้ังเปน
ระบบผสมคือรวมเขตและแบงเขตจังหวัดใดมีผูแทนราษฎรไมเกิน 3 คน ใหใชวิธีแบงเขต โดยมี              
ขอแมวาแตละเขตจะมีผูแทนเกิน 3 คนไมได  และทุกจังหวัดท่ีจะตองแบงเขตจะแบงเขตเปน  
เขตละ 3 คนกอน  แตก็มีขอแมอีกวาในจังหวัดนั้นจะมีเขตใดท่ีมีผูแทนเพียง  1 คนไมได ตัวอยาง
เชน จังหวัดใดท่ีมีผูแทนราษฎร  4 คน ใหแบงเปน 2 เขต ๆ ละ  2 คน (จะแบงเปน 3 กับ 1 ไมได 
หรือถามี 7 คนก็ใหแบงเปน 3 เขต คือ  3-2-2  ระบบการเลือกต้ังลักษณะนี้ ทําใหสิทธิของประชาชน
ในการเลือกผูแทนไมเทากัน  บางเขตราษฎรคนหนึ่งเลือกผูแทนไดเพียงคนเดียวแตในบางเขต
ราษฎรคนหนึ่งอาจเลือกตัวแทนได 2 หรือ 3 คน ท้ังนี้ผูจัดการเลือกต้ังยังไมยอมรับระบบการเลือก
ต้ังท่ีเทาเทียมกันก็คือ เขตละ 1 คน โดยคิดถึงความสะดวกในการเลือกต้ังมากกวาหลักการใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ในรัฐธรรมนูญปจจุบันนี้ ไดจัดระบบการเลือกต้ังแบบใหมเรียกวา ระบบการเลือกต้ัง
แบบสัดสวนและเขตละ  1 คน  (Proportional Representation and Single Member Constituency 
System) โดยดัดแปลงมาจากระบบการเลือกต้ังของเยอรมนี  ซ่ึงในปจจุบันไดมีบางประเทศในเอเชีย



นํามาใช เชน ญ่ีปุน เปนตน ในระบบนี้จะมีผูแทนราษฎร 2 ประเภท ประเภทหน่ึงมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงจากประชาชนเขตละ 1 คน จํานวน 400 คน  อีกประเทศหนึ่งเปนการเลือกต้ังทางออม  
โดยใหประชาชนเลือกพรรคการเมืองท่ีตนปรารถนา มีจํานวน 100 คน โดยใชเขตประเทศเปน 
เขตเลือกต้ัง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนนี้มาจากบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีพรรคการเมืองสง 
สมัครรับเลือกต้ัง  โดยตองเสนอบัญชีรายช่ือกอนวันปดสมัครรับเลือกต้ัง เพื่อใหเจาหนาท่ี 
ตรวจสอบคุณสมบัติใหถูกตองและแตละพรรคจะเสนอรายช่ือบุคคลซํ้ากันไมได 

ในลักษณะของระบบการเลือกต้ังแบบใหมนี้อาจเรียกไดวา “พรรคเลือกคน ประชาชน
เลือกพรรค”  ระบบนี้นอกจากแนวคิดในเร่ือง “การผลักคนเขาสูวงการเมืองไดงายข้ึน”  แลวยังเปน
การบังคับทางออมใหพรรคการเมืองมีการพัฒนาทางการเมืองไปในทางที่ดีข้ึน  ถายังมีความคิด
เหมือนเดิมในเร่ืองบทบาทของพรรคท่ีมีตอสาธารณะแลว พรรคการเมืองนั้นจะไมไดรับความนิยม
จากประชาชน  พรรคการเมืองจะตองมีแนวคิดสรางสรรคใหม ๆ ในเร่ืองนโยบายและการแกไข
ปญหาของประเทศที่เปนรูปธรรมเปนภาระหนาท่ีท่ีสําคัญของพรรคการเมืองท่ีจะตองเฟนหาตัว
บุคคลท่ีมีคุณภาพในเร่ืองความซ่ือสัตย ความรู ประสบการณและความชํานาญในแตละสาขาอาชีพ 
ซ่ึงจะตองเปนท่ีรูจักของคนท้ังประเทศไมวาจะเปนนักการเงิน การธนาคาร  นายทหาร นักธุรกิจ  
แพทย วิศวกร ฯลฯ  พรรคใดสามารถเฟนหาบุคคลที่มีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคมไดมากกวาก็
จะเปนพรรคท่ีไดเปรียบในการเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังในระบบน้ีทําใหราษฎรไทยมีสิทธิเทากัน คือเลือกผูแทนในเขตของตน 1 คน 
และเลือกพรรคท่ีตนเห็นวามีนโยบายท่ีดีเปนประโยชนกับประชาชนมากอีก 1 พรรคดวย 

การลงคะแนนเสียง 

พฤติกรรมการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของประชาชนชาวไทยท่ีผานมานั้นมี
สถิติตางๆ ท่ีรวบรวมไวนํามาเสนอเพ่ือใหเกิดความคิดในทางแกไขท่ีกวางข้ึนอาจสรุปลักษณะท่ี
สําคัญได 2 ลักษณะคือ  

1.  การใชสิทธิ  ในการเลือกต้ัง 2 – 3 คร้ังแรกหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองตอง
ยอมรับวา ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย  การศึกษายังแพรหลายไป
ไมท่ัวประเทศความเจริญของบานเมืองในหลาย ๆ ดานยังอยูในระดับท่ียังไมพัฒนาเหมือนกับ
ประเทศท่ีเจริญแลวเราจึงคาดหวังใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ังมาก ๆ ไมได  ขณะเดียวกันระบบ
การส่ือสารยังไมเจริญ  การแจงขาวสารแกราษฎรมีอุปสรรค  ส่ิงดังกลาวเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
ประชาชนมาใชสิทธิเลือกต้ังนอย  แตอาจจะมีปจจัยอ่ืนท่ีทําใหมีผูมาใชสิทธินอยก็ได  ถาเรา
พิจารณาจากสถิติซ่ึงนํามาจาก เชาวนะ  ไตรมาศ ในหนังสือขอมูลพื้นฐาน 66 ป ประชาธิปไตย ดังนี้ 



ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 1 (15 พ.ย. 2476)   ถึงการเลือกต้ังคร้ังท่ี 7 (26 ก.พ. 2500) มีอัตรา
เฉล่ียของการเลือกต้ังของประชาชนเทากับ 38.70 % โดยการเลือกต้ังคร้ังท่ี 5 (28 ม.ค. 2519) มีผูไป
ใชสิทธิเลือกต้ังนอยท่ีสุดคือ 26.54 % และมีผูไปใชสิทธิมากท่ีสุดถึง 57.40 % ของการเลือกต้ังคร้ังท่ี 
7 เม่ือ 26 ก.พ. 2500 และเปนคร้ังแรกท่ีประชาชนชาวไทยไปใชสิทธิเลือกต้ังเกินกึ่งหนึ่งของผูมี
สิทธิท้ังหมด 

หลังจากนั้นก็มีประชาชนมาใชสิทธิเลือกต้ังตํ่ากวาง 50 % ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 8 ถึงคร้ังท่ี 
12 เปนท่ีนาดีใจวาการเลือกต้ังต้ังแตคร้ังท่ี 13 เปนตนมา ประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ังเกิน 50 % ท้ัง
ส้ินถือไดวาเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนตลอดมา 

ส่ิงท่ีนาพิจารณาเปนอยางยิ่งก็คือการไปใชสิทธิในการเลือกต้ังของคนเมืองหลวงคือคน
กรุงเทพฯ  ซ่ึงเปนเมืองท่ีเจริญท่ีสุดของประเทศ  เปนศูนยกลางของทุกส่ิงไมวาการคมนาคม การ
เมือง การศึกษา ฯลฯ  เปนท่ีรวมของคนรวยและคนมีความรูเรียกวาเปนสมองของประเทศ แตการ
ไปใชสิทธิของคนกรุงเทพเปนส่ิงท่ีนาศึกษา  ปจจัยท่ีกลาวไวในตอนตนของหัวขอนี้อาจจะไมเปน
ไปตามนั้น  เพราะคนกรุงเทพถูกระบุวาไปใชสิทธิในการเลือกต้ังนอยท่ีสุดถึง 9 คร้ัง จากจํานวน  
19 คร้ังดวยกัน  ท่ีนาสลดใจท่ีสุดในการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยของคนเมืองหลวงก็คือ
การเลือกต้ังคร้ังท่ี 12 เม่ือ 22 เมษายน 2522  คนกรุงเทพไปใชสิทธิเพียง 19.45 % นับไดวาเปน
ประวัติศาสตรการเลือกต้ังทางการเมืองไทยเร่ืองหน่ึง 

2.  ใหความสําคัญบุคคลมากกวาพรรค พฤติกรรมอีกอยางหนึ่งของการไปใชสิทธิเลือกต้ัง  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนก็คือ มักจะเลือกบุคคลมากกวาพรรค สุขุม  นวลสกุล ใน
หนังสือการเมืองและการปกครองไทยใหความเห็นวาคนชนบทมักจะเลือกต้ังบุคคลมากกวาพรรค  
แตคนกรุงเทพฯมีแนวโนมท่ีจะเลือกพรรคมากกวาตัวบุคคล  (สามารถพิสูจนไดจากการเลือกต้ังท่ี
พรรคประชากรไทยไดท่ีนั่งมากท่ีสุดในกรุงเทพฯ  ตอมาก็เปนพรรคพลังธรรม ในท่ีสุดยอนกลับมา
เปนประชาธิปตยในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 19)  (เชาวนวัศ  เสนพงศ. 2547 : 121 – 122) 

การหาเสียง 

การหาเสียงเปนเร่ืองเดียวกันกับการเลือกต้ังหรือเปนของคูกัน  แตการหาเสียงจะตองเปน
ไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว  ไมวาในเร่ืองของการใชเงิน การติดปายโฆษณาตาง ๆ การใชส่ือของ
รัฐและของเอกชน  การใชยานพาหนะโฆษณา  การดําเนินการใด ๆ เพื่อใหประชาชนสนใจในตัว 
ผูสมัครโดยไมผิดกฎหมาย  ประเทศท่ีมีความเจริญทางประชาธิปไตยแลวจะมีความแตกตางกับ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาในเรื่องของการไมฝนระเบียบหรือกติกาท่ีวางไวในการเลือกต้ัง พรอมท้ังมี
การควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากผูที่รับผิดชอบในการเลือกต้ังและองคกรประชาชน ในการเลือกต้ัง
ของไทยท่ีผานมานับจากป 2500 เปนตนมาจะพบขาวโกงการเลือกต้ังในส่ือมวลชนทุกคร้ัง มากบาง



นอยบาง  ซ่ึงทําใหช่ือเสียงของประเทศไทยเสียหายไปท่ัวโลก และท่ีสําคัญก็คือผูท่ีรับผิดชอบใน
การเลือกต้ังไมยอมแกไขปญหา  ปลอยใหปญหาในลักษณะเดียวกันเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ัง 

นักวิชาการและเจาหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยไดทําการวิจัย คนควา ศึกษาเรื่องของ  
การหาเสียงไวมากมาย  พบวาพฤติกรรมในการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกต้ังมีหลายแบบหลายวิธี  
ท้ังถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรมทางการเมือง และไมถูกตองและไรจริยธรรมทางการเมือง   
รูปแบบและวิธีการท่ีไมถูกกฎหมายนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของสังคม ท่ีใชได  
ผลท่ีสุดคือการซ้ือเสียง (แจกเงินใหไปเลือกผูสมัครรับเลือกต้ัง)  นักการเมืองท่ีไดรับการเลือกต้ังได
ยอมรับในเร่ืองนี้ตอส่ือมวลชนวาเปนเร่ืองปกติธรรมดา  กลายเปนความถูกตองโดยปริยายถาไมถูก
ตํารวจจับ  การซ้ือเสียงและไดเขามาเปนรัฐมนตรีเปนอันตรายอยางยิ่งตอประเทศ  ประชาชนและ
ระบอบประชาธิปไตยเพราะคนเหลานี้จะเขามาถอนทุนดวยการประพฤติมิชอบดวยวิธีการตางๆ 
โดยใชอํานาจท่ีมีอยูหลีกเล่ียงบิดเบือน  เพื่อไมใหกฎหมายเอาผิดกับตนได 

โดยปกติวิธีการหาเสียงท่ีไมขัดตอกฎหมายและนิยมใชกันอยางแพรหลาย ไดแก                  
การตระเวนพบปะเย่ียมเยียนประชาชนถึงบาน  การปราศรัยในท่ีชุมชน การทําแผนปายโปสเตอร 
แผนปลิวใชยานพาหนะ และจัดต้ังหัวคะแนนชวยหาเสียง  ซ่ึงในวิธีท่ีกลาวมานี้ ผูสมัครสวนใหญ
เห็นวาวิธีการพบปะประชาชนหรือท่ีเรียกวา ”การเคาะประตูบาน” เปนวิธีท่ีไดผลท่ีสุด 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 113  กําหนดใหรัฐสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรให
เปนไปดวยความสุจริตและเท่ียงธรรม  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 49 กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประชุมหารือระหวางหัวหนาพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกต้ัง เพื่อพิจารณากําหนดวิธีการใน   
การใหรัฐสนับสนุนการเลือกต้ังในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1.  การกําหนดใหมีการจัดสถานท่ีปดประกาศ  และติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกต้ังใน
บริเวณสาธารณสถาน  ซ่ึงเปนของรัฐใหพอเพียงและเทาเทียมกัน ในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง
ของผูสมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค 

2.  การพิมพ และจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

3.  การกําหนดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสมัคร และพรรคการเมืองใชในการโฆษณาหาเสียง
ไดอยางเทาเทียมกัน  ในการนี้รัฐอาจจัดใหการแสดงหรือการดําเนินการอ่ืนใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิ
เลือกต้ังมาฟงการโฆษณาหาเสียงดวยก็ได  แตตองมิใชเปนการจัดใหเพื่อการสนับสนุนผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ 

4.  การกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาใหพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังทาง
วิทยุการกระจายเสียงและโทรทัศน  ซ่ึงจะใหทุกพรรคการเมืองมีโอกาสเทาเทียมกัน 



5.  การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด               
บทตองหามในการออกเสียง  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 44 – 48 กําหนดบท
ตองหามในการหาเสียง ดังนี้ 

5.1  หามผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใด  เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ังใหแกตนเอง หรือผูสมัครอ่ืน หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวน               
การลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ดวยวิธีการดังนี้ (มาตรา 44)  

5.1.1  จัดทําให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือผล
ประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินใหแกผูใด 

5.1.2  ใหเสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบัน
อ่ืนใด 

5.1.3  ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการร่ืนเริงตาง ๆ 

5.1.4  เล้ียงกับรับการจัดเล้ียงผูใด 

5.1.5  หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุมคาม ใสรายดวยความเท็จ  หรือจูงใจ
ใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 

5.2  หามมิใหผูใดจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ังเพื่อการเลือกต้ัง
หรือนํากลับจากท่ีเลือกต้ัง  หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ังเพื่อการเลือกต้ัง หรือกลับจาก
ท่ีเลือกต้ังโดยไมตองเสียคาโดยสารยานพาหนะหรือคาจาง ซ่ึงตองเสียตามปกติเพื่อจูงใจหรือควบ
คุมใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด (มาตรา 45) 

5.3  หามมิใหผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการหาเสียงเลือกต้ังหรือ
กระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนแหงการเลือกต้ังโดยประการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองใด  ท้ังนี้เวนแตการกระทํานั้นเปนการชวยราชการหรือการประกอบอาชีพตามปกติ
โดยสุจริตของผูนั้น (มาตรา 46) 

5.4  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ 
เพื่อเปนคุณหรือโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง (มาตรา 47) 

5.5  หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใด ๆ ไมวาจะเปนคุณหรือ
โทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดนับต้ังแตเวลา 18.00 นาฬิกา  ของวันกอนวันเลือกต้ังหนึ่งวัน
จนส้ินสุดวันเลือกต้ัง (มาตรา 48) (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. 2542 : 62 – 68) 



ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการออกไปลงคะแนนเสียง 

โดยท่ัวไปมักมีแนวโนมท่ีจะนําเอาเปอรเซ็นตของผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีไปลงคะแนนแตละ
คร้ังมาเปนเคร่ืองมือวัดความเปนประชาธิปไตยของแตละพื้นท่ี เชน หากเขตเลือกต้ังใดมีผูไปใช
สิทธิลงคะแนนสูง ผูท่ีเกี่ยวของกับการเลือกต้ังในเขตนั้นไมวาจะเปนเจาหนาท่ีฝายปกครอง กํานัน 
ผูใหญบาน องคกรกลาง ฯลฯ ตางก็ออกมาประกาศวาประสบความสําเร็จในการรณรงคใหประชา
ชนเห็นความสําคัญของการเลือกต้ัง และก็ไดแสดงนัยตอไปวา ประชาชนในเขตเลือกต้ังนั้น ๆ มีความ
ต่ืนตัวทางการเมือง มีความเปนประชาธิปไตยอยูในระดับสูง  แตหากวาในเขตเลือกต้ังหรือในเขต
พื้นท่ีใดมีผูไปใชสิทธิลงคะแนนต่ํา  ก็จะไดรับการนิ่งเฉยหรือการแกไขของปญหานอยมาก จากผูท่ี
เกี่ยวของกับการเลือกต้ังเกือบทุกคร้ังท่ีเกิดปญหาข้ึน 

วิธีคิดและการแสดงออกเกี่ยวกับการออกไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเชนนี้ สะทอนใหเห็น
ถึงความเขาใจความเปนจริงทางการเมืองของสังคมไทยในปจจุบันอยางผิวเผิน 

จากสถิติการออกไปใชสิทธิเลือกต้ังท่ีผานมาแตละคร้ังนั้น โดยสวนใหญแลวจะเห็นไดวา
มีจํานวนผูท่ีออกไปใชสิทธิท่ีอยูในระดับท่ีตํ่า  ดวยสาเหตุท่ีคนไทยสวนใหญไมออกไปลงคะแนน
เสียง  โดยปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการออกไปลงคะแนนเสียงมีระดับสูงข้ึนหรือตํ่าลง จะกลาวไดดัง
ตอไปนี้ 

1.  รัฐธรรมนูญ  นับแตการเปล่ียนแปลงการปกครองเปนตนมา รัฐธรรมนูญของไทย
หลาย ๆ ฉบับโดยสวนใหญไดใหสิทธิกับประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง  ใครจะไปใชสิทธิ
หรือไมก็ไดเม่ือเปนเชนนี้แลวจึงทําใหประชาชนสวนใหญคิดวาการเลือกต้ังนั้นไมสําคัญ  จึงทําให
สถิติในการออกมาลงคะแนนเสียงในแตละคร้ังท่ีผานมามีปริมาณท่ีตํ่าลง 

ในปจจุบันนี้ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พุทธศักราช 2540 มาตรา 68 ไดกําหนดให             
การใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนเปนหนาท่ี หากบุคคลใดไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง และไมแจงเหตุอัน
สมควร ยอมเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด  ดวยเหตุนี้จึงเห็นไดวาการเลือกต้ังคร้ังแรกของรัฐ
ธรรมนูญฉบับใหมท่ีผานมานั้น  มีสถิติผูออกไปใชสิทธิเลือกต้ังสูงกวาทุกคร้ังท่ีผานมาเน่ืองจากผูมี
สิทธิเลือกต้ังสวนใหญกลัวผลเสียท่ีจะไดรับเม่ือไมออกไปใชสิทธิเลือกต้ังมากกวา โดยสรุปแลวจะ
เห็นไดวารัฐธรรมนูญท่ีบังคับใชอยูนั้นในการเลือกต้ังแตละคร้ังจะมีผลตอสถิติของการไปใชสิทธิ
เลือกต้ังวาจะสูงหรือตํ่านั่นเอง 

2.  การอพยพของประชากร  คนไทยจํานวนไมนอยท่ีหากินหรือเรียนไกลบาน ใน
กรุงเทพฯมีพลเมืองจํานวนมากท่ีมีหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูตางจังหวัด  แตเขามาศึกษาหรือ
ประกอบธุรกิจอยูในเมืองหลวง  รวมท้ังชาวกรุงท่ีอพยพไปอยูในชนบทโดยท่ีไมไดนําพาตอ               
การโอนยายสํามโนครัวใหถูกตองตามกฎหมาย  ความเขมงวดกวดขันของเจาหนาท่ีในเร่ืองนี้ก็เรียก



ไดวาไมมีเลยเพราะฉะนั้นผูท่ีอพยพมักจะไมสนใจในเร่ืองนี้เวนแตจําเปนใชในการสมัครงาน               
คนเหลานี้แมสนใจใครจะลงคะแนนเลือกต้ังก็คงจะไมไดเลือก  เพราะคงไมมีใครยอมทุมเทเสียเงิน
คาเดินทางเพื่อไปเลือกต้ังในถ่ินท่ีมีหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู  การโยกยายสํามโนครัวก็ดูจะเปน
เร่ืองยุงยากและเสียเวลาในท่ีสุดเขาเหลานั้นก็จะไปเพิ่มจํานวนของผูไมไดไปใชสิทธิ  นอกจากนี้ยัง
มีคนไทยอีกจํานวนไมนอยท่ีเดินทางไปศึกษาหรือประกอบธุรกิจในตางประเทศ  ซ่ึงคนเหลานี้ถูก
ตัดขาดจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงอยางส้ินเชิง 

3.  ความไมสะดวก  สภาพการคมนาคมของประเทศเปนอุปสรรคอยางหนึ่งท่ีทําใหคน
หลายคนเลิกลมความคิดท่ีจะไปลงคะแนนเสียง  สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ในชนบทบาง
แหงการเดินทางจากบานมาสูชุมชนหรือสถานท่ีลงคะแนนเสียงไมใชส่ิงท่ีกระทําไดงาย ๆ อาจจะ
ตองใชเวลาตากแดดตากฝนเปนคร่ึงคอนวันเพราะขาดถนนหนทาง ในเมืองหลวงนั้นเลาสภาพ           
การติดขัดของการจราจรสรางความทอใจใหกับผูที่ประสงคจะใชถนนหนทาง  ส่ิงเหลานี้ทําใหบาง
คนละเลยการไปใชสิทธิของตน เพราะขาดความสะดวกในการไปละคะแนนเสียง 

สาเหตุท้ัง 3 ประการท่ีกลาวมานี้ อาจใชเปนเหตุผลหลักในการอธิบายวา ทําไมคนไทยจึง
ไปลงคะแนนเสียงมากข้ึนหรือนอยลง 

หากประชาชนไมใหความสนใจและไปลงคะแนนเสียงกันนอยเปนอันตรายตอระบบ
ประชาธิปไตย  เพราะอาจทําใหคิดหรือสันนิษฐานไปไดวา ประชาชนสวนใหญเมินเฉยไมสนใจ
หรือตองการท่ีจะมีสวนมีเสียงในการปกครอง ไมตองการท่ีจะไปใชสิทธิ ปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  แตถาประชาชนใหความสนใจและไปลงคะแนนเสียงกันมาก  รัฐบาลและผู
แทนราษฎรจะมีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีและความม่ันใจในการปฏิบัติงานตอสาธารณชน
มากข้ึน  เพราะผูท่ีไดรับเลือกต้ังและคณะรัฐบาลก็จะไดช่ือวาเปนผูแทนหรือรัฐบาลของคน               
สวนใหญของประเทศ 

เม่ือการเลือกต้ังมีความสําคัญดังกลาวมาแลวนี้  จึงเปนการสมควรที่ผูมีสิทธิเลือกต้ังทุก
คนควรจะไปลงคะแนนเสียงเม่ือการเลือกต้ังมาถึง  ถาหากตองการใหระบอบประชาธิปไตยเปน
หลักในการปกครองประเทศ  อยางไรก็ตามการไปเลือกต้ังนั้นมิใชสักแตจะไปลงคะแนนใหเสร็จ ๆ 
หรือไดช่ือวาลงคะแนนแลวเทานั้น  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําตนใหเปนคนทันตอเหตุการณมีความ
ทันสมัยอยูเสมอดวยการติดตามขาวสารบานเมือง และสดับความเปนไปตาง ๆ ตลอดจนเอาใจใส
ในการศึกษาหาความรูทางการเมือง เพื่อท่ีจะไดมีวิจารณญาณทางการเมือง  ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทํา
ใหการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพ  และไดรัฐบาลหรือผูปกครองท่ีดี ทําหนาท่ีเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุข
ประชาชนอยางแทจริง (เชาวนวัศ  เสนพงศ. 2547 : 119 – 127) 

 
 



ปจจัยท่ีนําไปสูความเปนนักการเมือง 

“การเมือง มีความหมายกวางขวาง คําวาการเมืองนี้ยอมใชกันอยูแพรหลาย แตตางคนตาง
ก็ใชโดยนัยตางๆ กัน บางคนใชในนัยหนึ่ง และอีกคนใชโดยอีกนัยหนึ่ง บางทีผูกลาวใชโดยอีกนัย
หนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหเขาใจผิดข้ึนมิใชนอย เราจึงพยายามพิจารณาดูวาตามท่ีใชกันอยูนั้นมีความหมาย
ไปกี่ทาง” (กรมหม่ืนนราธิปพงษประพันธ  อางใน ใหม  รักหมู และธวัชชัย  ไพจิตร. 2522 : 142) 

“การเมือง ศิลปะการปกครอง ซ่ึงมุงใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางรัฐกับบุคคลในรัฐ 
ระหวางรัฐกับหัวบานหัวเมืองตาง ๆ และระหวางรัฐกับรัฐ การเมืองจึงเปนท้ังการภายในประเทศ
การของชาติ การของสหพันธรัฐ การของเทศบาล การตางประเทศและการจักรพรรดินิยม การเมือง
เปนฝายกําหนดนโยบาย และการปกครองเปนฝายดําเนินการนโยบายนั้น 

“นักการเมือง (Politician) คือผูดําเนินการเคล่ือนไหวทางการเมือง ซ่ึงมักจะเพงประโยชน
เฉพาะหนาใหตนเอง ใหเปนท่ีนิยมของประชาชนและอยูในตําแหนงไดตลอดไป ตรงกันขามกับรัฐ
บุรุษ  (Statesman) ซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถ เห็นการณไกลและมักมีความเสียสละเพื่อ
ประโยชนของประเทศชาติเปนท่ีต้ัง (สังข  พัฒโนทัย  อางใน ใหม  รักหมู และธวัชชัย  ไพจิตร.  
2522 : 143) 

ความเปนนักการเมือง 

เม่ือเอยถึงการเมืองสวนใหญกลับมองวาการเขามาสูการเมือง มักนําหนทางไปสู               
ความรํ่ารวย  มีอํานาจวาสนาบารมีมากมาย และอาจเปนเพราะเหตุนี้ท่ีทําให คนสวนใหญเขาใจและ
มีทัศนคติตอการเมืองหรือนักการเมืองวาเปนเร่ืองท่ีมุงแสวงหาผลประโยชนเฉพาะหนาใหตนเอง 
หรือประโยชนสวนตนเทานั้น  อยางไรก็ดีมีนักการเมืองจํานวนไมนอย ตองเส่ียงตาย เส่ียงภัย เส่ียง
ชีวิต เส่ียงตอความยากจนลง ถูกจับกุมคุมขัง และบางรายถึงกับล้ีภัยไปตางประเทศ และอีกไมนอย
ตองยอมถูกเยาะเยย ถูกเปดเผยเร่ืองราวสวนตัว อยางท่ีเราไดรับทราบขอมูลขาวสารกันอยูตลอด
เวลา บางคนไดรับฉายาท้ังในดานดีและไมดีตามแตส่ือมวลชนหรือประชาชนท่ีจะไดต้ังข้ึน  

ซ่ึงหมายถึงความเปนบุคคลสาธารณะท่ีตองไดรับการตรวจสอบจากสังคมตลอดเวลา     
ดังนั้นเม่ือตองดําเนินวิถีแหงการเมืองแลว นักการเมืองทุกคนจึงตองตกอยูกับความสุมเส่ียงตอความ
รูสึกของประชาชนสวนใหญ  นักการเมืองจึงตองจําเปนท่ีจะตองกระทําตนใหดีเปนท่ียอมรับและ
ปฏิบัติใหถูกตองตาม ครรลองครองธรรม ในการดําเนินชีวิตและการทําหนาท่ีนักการเมืองท่ีดีเปน
สําคัญ 

 

 



สภาผูแทนราษฎร 

สภาผูแทนราษฎรเปนสวนหนึ่งของรัฐสภา มีหนาท่ีในการตรากฎหมาย การควบคุม                
การบริหารราชการแผนดิน และการใหความเห็นชอบตามที่กฎหมายกําหนด และท่ีสําคัญการทําหนาท่ี
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถือเปนการทําหนาท่ีแทนปวงชนชาวไทยท้ังชาติไมใชจังหวัดใดจังหวัด
หนึ่งเทานั้น แตเปนตัวแทนใหกับประชาชนท้ังประเทศ  

นับต้ังแตเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ประเทศไทยมีรัฐสภาข้ึนเพื่อทําหนาท่ี
ดานนิติบัญญัติ โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท้ังหมด 22 ชุด โดยมีลักษณะการไดมา ความสําคัญ
ตอระบบรัฐสภา คุณสมบัติหรือหนาท่ีท่ีแตกตางกันตามแตรัฐธรรมนูญในแตละฉบับท่ีไดกําหนด
กลาวโดยสรุปสามารถแบงแยกไดดังนี้ 

1.  พิจารณาจากท่ีมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประเทศมีวีการไดมาสามารถแบงออกเปน 2 แบบ คือ 

1.1  มาจากการแตงต้ัง  

ในรัฐธรรมนูญฉบับแรก ไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการแตงต้ัง          
ซ่ึงไดกําหนดไวในชวงแรกหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร                 
ชุดแรกท่ีมาจากการแตงต้ังท้ังหมด  มีจํานวน 70 คน มีวาระการดํารงตําแหนง  5 เดือน 15 วัน 

ตอมาในรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 2 ไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการแตง
ต้ังและมาจากการเลือกต้ัง โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมาจากแตงต้ังนี้เรียกวา สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรประเภทท่ี 2   

ดังนั้นจะเห็นไดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถมาจากการแตงต้ังได แตโดยสวน
ใหญแลวไมเปนท่ีนิยมกันเนื่องจากหลักการควรใหมาจากตัวแทนประชาชนท่ีประชนเปนผูเลือกต้ัง
มาตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย สําหรับประเทศไทยมีขอสังเกตวาสําหรับในชวงแรกท่ี
ใหมีสมาชิกสภาผูแทนท่ีมาจาการเลือกต้ังนั้นเนื่องจากเพ่ิงมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในชวง
แรกประชาชนนาจะยังไมเขาใจในระบบของการเลือกต้ัง แตมีความจําเปนที่ตองมีรัฐสภานั้นเอง  

1.2  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกต้ัง 

ในประเทศไทยไดมีการกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกต้ังและ
ไดมีการกําหนดใหมีการจัดการเลือกต้ังข้ึนมาแลวจํานวน 21 คร้ัง ซ่ึงในการเลือกต้ังแตละคร้ังมีรูป
แบบวิธีการท่ีแตกตางกันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับ               
การเลือกต้ัง  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 



1.2.1  การเลือกต้ังโดยออม 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทยน้ันเร่ิมตนข้ึนคร้ังแรกโดยวิธีการ
เลือกต้ังโดยใหประชาชนเลือกตัวแทนของประชาชนมาจากแตละหมูบาน แตละตําบล เพื่อมาทํา
หนาท่ีในการเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกทีหนึ่ง ลักษณะดังกลาวนี้ 
เรียกวา “การเลือกต้ังโดยออม” 

1.2.2  การเลือกต้ังโดยตรง 

การเลือกต้ังท่ีใหโอกาสประชาชนเปนผูทําการเลือก ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรไดโดยตรง โดยการหยอนบัตรลงคะแนน ซ่ึงวิธีการจัดการเลือกต้ังท่ีผานมามีท้ัง 
แบบแบงเปนเขต ๆ ละคน  การเลือกต้ังแบบรวมเขตท้ังจังหวัด การเลือกต้ังแบบแบงเขตผสม          
(แตละเขตมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเกิน 3 คน) หรือแบบท่ีใชในปจจุบันคือ แบบแบงเขต ๆ ละ 1 
คนและแบบใชเขตประเทศเปนเขตเลือกต้ัง (บัญชีรายช่ือ)  

2.  พิจารณาจากลักษณะของรัฐสภา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทยท่ีผานมา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา รัฐธรรมนูญในแตละ
ฉบับไดมีการกําหนดองคประกอบไวแตกตางกัน ดังนี้ 

2.1  รัฐสภาเปนสภาเดียว 

รัฐธรรมนูญบางฉบับ ไดกําหนดใหเปนรูปแบบสภาเดียวคือ สภาผูแทนราษฎรแต    
อาจกําหนดใหมีรูปแบบเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 หรือ 2 ประเภท เชนกําหนดใหมีสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรอยางเดียว มาจากการการแตงต้ัง (รัฐสภาชุดแรก) และแบบมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปน 2 ประเภทคือ ประเภทท่ี 1 มาจากการเลือกต้ังและประเภทท่ี 2 มาจากการแตงต้ัง แตยังถือวา
เปนสภาผูแทนราษฎรสภาเดียว 

2.2  รัฐสภาเปนแบบสองสภา 

รัฐธรรมนูญบางฉบับไดกําหนดให รัฐสภาประกอบดวย 2 สภา คือ วุฒิสภา กับ      
สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมาจากระบบสองสภานี้ มาจากการเลือกต้ังท้ังส้ิน 

สภาผูแทนราษฎรในปจจุบัน  

ปจจุบันสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จํานวน 500 คน โดยแบงเปน  
1.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต  จํานวน  400  คน 
2.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ จํานวน  100  คน 
ท้ังสองประเภทมาจากการเลือกต้ังของประชาชนแตมีวิธีการเลือกต้ังท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 



สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต จํานวน 400 คนมาจาการเลือกต้ังของประชาชน             
ในแตละเขตเลือกต้ังจากท้ังประเทศ โดยแบงออกเปน 400 เขต และใหประชาชนในเขตเลือกต้ังนั้น 
เลือกตัวแทนจากผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีสังกัดพรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อมาเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร การกําหนดเขตเลือกต้ังใหใชเกณฑของจํานวนประชากรในแตละครั้งท่ีมีการเลือกต้ังเปน
สําคัญ  โดยสัดสวนของจํานวนประชากรตอจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชน ประเทศไทยมี
ประชากร 62,000,000 คน อัตราสวนของจําวนราษฎรตอจํานวนสมาชิกท่ีจะใชเปนเกณฑใน              
การกําหนดเขตเลือกต้ังคือ 62,000,000 หาร 400 มีคาเทากับ155,000 ดังนั้นเขตเลือกต้ังในแตละเขต 
จะมีจํานวนราษฎร โดยประมาณ 155,000 คน ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน หรือ 1 เขตเลือกต้ัง 

ลักษณะการแบงเขตแบบหนึ่งเขตหนึ่งคน นี้เกิดข้ึนเพื่อตองการใหประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง โดยมีสิทธิเทากันคือ 1 เสียงมีคาเทากับ 1 คะแนน 1 คน เรียกลักษณะการลงคะแนนเสียง
แบบนี้วา “One man One vote” ท้ังนี้เนื่องจากประเทศเคยมีการกําหนดเขตเลือกต้ังเปนแบบประชา
ชน 1 คน เลือกได 1 คนเชนกันนั้น เพื่อมุงใหเปนการแสดงในเรื่องของสิทธิ ท่ีมีความเทาเทียมคือ 1 
คนเลือกไดหนึ่งเบอร ท้ังนี้เนื่องจากประเทศไทยเคยมีการเลือกต้ังแบบ 1 คนสามารถเลือกไดหลาย
เบอร เชน เลือกได 2 เบอร 3 เบอร ในขณะท่ีบางคนอาจเลือกไดเพียงเบอรเดียว 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ จํานวน 100 คน มาจากการเลือกต้ังของ 
ประชาชน  โดยการเลือกต้ังในลักษณะนี้ถือเปนคร้ังแรกของประเทศซ่ึงเปนสวนหน่ึงของความ
พยายามท่ีจะพัฒนาการเมืองท่ีตองการกระตุนเตือนใหประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จาก
นโยบายของพรรคไมใชเลือกจากตัวบุคคล   

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลักษณะนี้ ผูท่ีจะไดรับเลือกต้ังพรรคจะตองเปนผูจัด
ทําบัญชีรายช่ือสงสมัครรับเลือกต้ัง ซ่ึงแตละพรรคสามารถจัดสงไดหนึ่งบัญชี รายช่ือใน 1 บัญชีไม
เกิน 100 คน เรียงลําดับและมีสัดสวนภูมิลําเนาในสัดสวนท่ีเหมาะสมจากทุกภาคของประเทศ ใช
ประเทศไทยเปนเขตเลือกต้ัง โดยนําคะแนนจากประชาชนท่ีมาใชสิทธิเลือกต้ังและนํามารวมกันท้ัง
ประเทศ หากคะแนนเสียงของพรรคใดมีคะแนนไมถึงรอยละ 5 ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังใน
คร้ังนั้น ใหตัดคะแนนท้ังหมดของพรรคนั้นออกเสียและใหรวมคะแนนเสียงของผูมาใชสิทธิจากพรรค
การเมืองท่ีเหลือ นํามาคิดเทียบอัตราสวนรอยละ พรรคใดไดสัดสวนเทาไรใหนํามาคํานวณการไดรับ
เลือกต้ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามลําดับท่ีกําหนดไวในบัญชีรายช่ือของ แตละพรรค  
(ประมวลจากวิศิษฐ ทวีเศรษฐ และสุขุม  นวลสกุล. 2544) 
 



ตารางท่ี 1 รายช่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 
 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ชวงเวลาดํารงตําแหนง (การเลือกตั้งคร้ังท่ี) สังกัดพรรค 
1 พระดุลยธรรมปรีชาไวท  

(นายยม  สุขานุศาสน) 
15 พ.ย. 2476 ถึง 9 ธ.ค. 2480 1  

2 นายประยูร  วิมุกตาคม 7 พ.ย. 2480 
6 ม.ค. 2489 

ถึง 
ถึง 

11 ก.ย. 2481 
9 พ.ย.2490 

2 
4 

 

3 พันเอกบุญเกิด สุตันตานนท 
(นายวรการบัญชา) 

7 พ.ย.2480 
12 พ .ย . 2481 
29 ม.ค. 2491 
26 ก.พ.2495 
26 ก.พ. 2500 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

11 ก.ย. 2481 
15 ต.ค. 2488 
29 พ.ย. 2494 
25 ก.พ. 2500 
16 ก.ย. 2500 

2 
3 
5 
6 
7 

 

4 นายบุญศรี  วิลยรัตน 12 พ.ย. 2481 ถึง 15 ต.ค. 2488 3  
5 นายบรรจบ  บันสิทธ์ิ 6 ม.ค. 2489 ถึง 9 พ.ย. 2490 4  
6 นายสิริ  เพ็ชรโรจน 5 ส.ค. 2489 ถึง 9 พ.ย. 2490 4 เลือกต้ังเพิ่ม 
7 นายบุณยฝาง  ทองสวัสดิ์ 5 ส.ค. 2489 

29 ม.ค. 2491 
26 ก.พ. 2495 
26 ก.พ. 2500 
15 ธ.ค. 2500 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

9 พ.ย. 2490 
29 พ.ย. 2494 
25 ก.พ. 2500 
16 ก.ย. 2500 
20 ต.ค. 2501 

4 
5 
6 
7 
8 

เลือกต้ังเพิ่ม 
 
 
เสรีมนังคศิลา 
เสรีมนังคศิลา 

8 ขุนพิพิธสุขอํานวย 
(นายพิพิธโอสถิกานนท) 

5 ส.ค. 2489 ถึง 9 พ.ย. 2490 4 เลือกต้ังเพิ่ม 

9 พันโทแสวง  ทัพภะสุต 29 ม.ค. 2491 ถึง 29 พ.ย. 2494 5  
10 นายบุญชวย  ศรีสวัสดิ์ 5 มิ.ย. 2492 

26 ก.พ. 2495 
26 ก.พ.2500 
15 ธ.ค. 2500 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

9 พ.ย. 2494 
25 ก.พ. 2500 
16  ก.ย. 2500 
20 ต.ค. 2501 

5 
6 
7 
8 

เลือกเพ่ิม 
 
ไมสังกัดพรรค 
ไมสังกัดพรรค 

 
 
 
 



ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ชวงเวลาดํารงตําแหนง (การเลือกตั้งคร้ังท่ี) สังกัดพรรค 
11 พันตรีเล็ก  ทองสุนทร 26 ก.พ. 2500 ถึง 16 ก.ย. 2500 7 เสรีมนังคศิลา 
12 นายอํานวย  ปาฐะเดช 26 ก.พ. 2500 ถึง 16 ก.ย. 2500 7 ไมสังกัดพรรค 
13 นายสงศักดิ์  สายปญญา 15 ธ.ค. 2500 ถึง 20 ต.ค. 2501 8 ประชาธิปตย 
14 นายแถม  นุชเจริญ 15 ธ.ค. 2500 

10 ก.พ. 2512 
ถึง 
ถึง 

20 ต.ค. 2501 
17 พ.ย. 2514 

8 
9 

ประชาธิปตย 
ประชาธิปตย 

15 นายประพันธ  อัมพุช 15 ธ.ค. 2500 
26 ม.ค. 2518 

ถึง 
ถึง 

20  ต .ค . 2501 
12  ม.ค. 2519 

8 
10 

ประชาธิปตย 
สันติชน 

16 จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี 10 ก .พ . 2512  
26 ม.ค. 2518 
4  เม.ย. 2519 
22 เม.ย. 2522 
18 เม.ย. 2526 
24 ก.ค. 2531 
22 มี.ค. 2535 
13 ก.ย. 2535 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

17  พ.ย. 2514 
12  ม.ค. 2519 
6  ต.ค. 2519 
19  มี.ค. 2526 
2  พ.ค. 2529 
23  ก.พ. 2534 
11  มิ.ย. 2535 
19  พ.ค. 2538 

9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 

ประชาธิปตย 
ชาติไทย 
ธรรมสังคม 
สยาม
ประชาธิปไตย 
ชาติไทย 
ชาติไทย 
ชาติไทย 
ชาติไทย 

17 นายบุญเรือง  กิจกลํ่าสรวล 10 ก.พ. 2512 ถึง 17 พ.ย. 2514 9 ประชาธิปตย 
18 ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค 10 ก .พ . 2512  

26 ม.ค. 2518 
4 เม.ย. 2519 
22 เม.ย. 2522 
18 เม.ย. 2526 
27 ก.ค. 2529 
22 มี.ค. 2535 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

17 พ.ย. 2514 
12 ม.ค. 2519 
6  ต.ค. 2519 
19  มี.ค. 2526 
2  พ.ค. 2529 
29  เม.ย. 2531 
30  มิ.ย. 2535 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 

สหประชาไทย 
เกษตรสังคม 
ประชาธิปตย 
รวมไทย 
กิจสังคม 
รวมไทย 
สามัคคีธรรม 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ชวงเวลาดํารงตําแหนง (การเลือกตั้งคร้ังท่ี) สังกัดพรรค 
19 นายอินทรหลอ   สรรพศรี 10 ก.พ. 2512 ถึง 17 พ.ย. 2514 9 ประชาธิปตย 
20 นายขวัญชัย  สารากิจ 10 ก.พ. 2512 ถึง 17 พ.ย. 2514 9 สหประชาไทย 
21 นายบุญสวัสดิ์  ดวงใจเอกราช 10 ก.พ. 2512 ถึง 17 พ.ย. 2514 9 ประชาธิปตย 
22 นายพายัพ  กาญจนรัณย 26 ม.ค. 2518 

22 เม.ย. 2522 
18 เม.ย. 2526 

ถึง 
ถึง 
ถึง 

12 ม.ค. 2519 
19 มี.ค. 2526 
2 พ.ค. 2529 

10 
12 
13 

เกษตรสังคม 
ชาติไทย 
ชาติไทย 

23 นายสัณฐาน  สุริยคํา 26 ม.ค. 2518 ถึง 12 ม.ค. 2519 10 พลังใหม 
24 นายฤทธ์ิ  อินทนันท 26 ม.ค. 2518 

22 เม.ย. 2522 
ถึง 
ถึง 

12 ม.ค. 2519 
19 มี.ค. 2526 

10 
12 

กิจสังคม 
กิจสังคม 

25 นายเชวง  วงศใหญ 26 ม.ค. 2518 
4  เม.ย. 2519 

ถึง 
ถึง 

12  ม.ค. 2519 
6  ต.ค. 2519 

10 
11 

สันติชน 
กิจสังคม 

26 นายประสิทธ์ิ  พันธุฟูจินดา 26 ม.ค. 2518 ถึง 12 ม.ค. 2519 10 กิจสังคม 
27 นายชูสงา  ฤทธ์ิประศาสน 4  เม.ย. 2519 

22 เม.ย. 2522 
ถึง 
ถึง 

6 ต.ค. 2519 
19 มี.ค. 2526 

11 
12 

ชาติไทยชาติ
ประชาธิปไตย 

28 นายวรวิทย  คําเงิน 4  เม.ย. 2519 ถึง 6 ต.ค. 2519 11 ธรรมสังคม 
29 นายวินัย  นามเสถียร 4  เม.ย. 2519 ถึง 6 ต.ค. 2519 11 ประชาธิปตย 
30 นายหลง   ศิริพันธุ 4  เม.ย. 2519 ถึง 6 ต.ค. 2519 11 ชาติไทย 
31 นายเพียว  ตันบรรจง 4  เม.ย. 2519 ถึง 6 ต.ค. 2519 11 ประชาธิปตย 
32 นายสําเร็จ  ภูนิคม 22 เม.ย. 2522 

18 เม.ย. 2526 
22 มี.ค. 2535 
13 ก.ย. 2535 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

19 มี.ค. 2526 
2 พ.ค. 2529 
30 มิ.ย. 2535 
19 พ.ค. 2538 

12 
13 
14 
17 

ประชาราษฎร 
กิจสังคม 
กิจสังคม 
กิจสังคม 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ชวงเวลาดํารงตําแหนง (การเลือกตั้งคร้ังท่ี) สังกัดพรรค 
33 นายมงคล  จงสุทธนามณี 18 เม.ย. 2526 

27 ก.ค. 2529 
24 ก.ค. 2531 
22 มี.ค. 2535 
13 ก.ย. 2535 
3  ก.ค. 2539 
 
17 พ.ย. 2539 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
 
ถึง 

2  พ.ค. 2529 
29  เม.ย. 2531 
23  ก.พ. 2534 
มิ.ย. 2535 
19 พ.ค. 2538 
28 ก.ย. 2539 
 
9 พ.ย. 2543 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
 
19 

ชาติไทย 
รวมไทย 
เอกภาพ (รวมไทย) 
สามัคคีธรรม 
ชาติพัฒนา 
ชาติพัฒนา  
(เลือกซอม) 
ชาติพัฒนา 

34 นางอําไพ  ปญญาดี 18 เม.ย. 2526 ถึง 2 พ.ค. 2529 13 ชาติไทย 
35 นายฉัฐวัสส (วีรพล) มุตตามระ 27 ก.ค. 2529 

24 ก.ค. 2531 
2 ก.ค. 2538 
17 พ.ย. 2539 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

29  เม.ย. 2531 
23  ก.พ. 2534 
28  ก.ย. 2539 
9  พ.ย. 2543 

14 
15 
18 
19 

รวมไทย 
เอกภาพ (รวมไทย) 
เอกภาพ 
ความหวังใหม 

36 นายวิจิตร  ยอดสุวรรณ 27 ก.ค. 2529 ถึง 29  เม.ย. 2531 14 สหประชาธิปไตย 
37 นายประทวน  รมยานนท 27 ก.ค. 2529 

24 ก.ค. 2531 
2 ก.ค. 2538 

ถึง 
ถึง 
ถึง 

29  เม.ย. 2531 
23  ก.พ. 2534 
21 มี.ค. 2539 

14 
15 
18 

ชาติไทย 
ชาติไทย 
ชาติไทย 

38 นายองอาจ  เสนาธรรม 27 ก.ค. 2529 ถึง 29  เม.ย. 2531 14 รวมไทย 
39 นายวิสาร  เตชะธีรวัฒน 27 ก.ค. 2529 

24 ก.ค. 2531 
22 มี.ค. 2535 
13 ก.ย. 2535 
2 ก.ค. 2538 
17 พ.ย. 2539 
6 ม.ค. 2544 
6  ก.พ. 2548 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

29  เม.ย. 2531 
23 ก.พ. 2534 
มิ.ย. 2535 
19 พ.ค. 2538 
28 ก.ย. 2539 
9 พ.ย. 2543 
6 ม.ค. 2548 
24 ก.พ. 2549 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

รวมไทย 
เอกภาพ(รวมไทย) 
สามัคคีธรรม 
ชาติพัฒนา 
นําไทย 
ประชาธิปตย 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 

 
 
 



ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ชวงเวลาดํารงตําแหนง (การเลือกตั้งคร้ังท่ี) สังกัดพรรค 
40 นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ 24 ก.ค. 2531 

13 ก.ย. 2535 
2 ก.ค. 2538 
17 พ.ย. 2539 
29 ม.ค. 2544 
6  ก.พ. 2548 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

23 ก.พ. 2534 
19 พ.ค. 2538 
28 ก.ย. 2539 
9 พ.ย. 2543 
6  ม.ค. 2548 
24  ก.พ. 2549 

15 
17 
18 
19 
20 
21 

เอกภาพ (รวมไทย) 
ชาติพัฒนา 
ชาติไทย 
ความหวังใหม 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 

41 นายอาทิตย  วิลยวงศ 24  ก.ค. 2531 ถึง 23 ก.พ. 2534 15 ราษฎร 
42 นายสัมพันธ  เลิศนุวัฒน 22 มี.ค. 2535 

13 ก.ย. 2535 
17 พ.ย. 2539 
6 ม.ค. 2544 
 
6 ก .พ . 2548 
 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 
 
ถึง 

30 มิ.ย. 2535 
19 พ.ค. 2538 
9 พ.ย. 2543 
6 ม.ค. 2548 
 
24 ก.พ. 2549 

16 
17 
19 
20 
 
21 

สามัคคีธรรม 
ชาติไทย 
ความหวังใหม 
ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 
ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

43 นายทวี  พุทธจันทร 22 มี.ค. 2535 ถึง 30 มิ.ย. 2535 16 สามัคคีธรรม 
44 นายถาวร  ตรีรัตนณรงค 13 ก.ย. 2535 

17 พ.ย. 2539 
6 ม.ค. 2544 
6 ก.พ. 2548 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

19 พ.ค. 2538 
9 พ.ย. 2543 
6 ม.ค. 2548 
24  ก.พ. 2549 

17 
19 
20 
21 

ชาติไทย 
ความหวังใหม 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

45 นายยงยุทธ  ติยะไพรัช 2  ก.ค. 2538 
17 พ.ย. 2539 
6  ม.ค. 2544 
6  ก.พ. 2548 

ถึง 
ถึง 
ถึง 
ถึง 

28 ก.ย. 2539 
9 พ.ย. 2543 
6 ม.ค. 2548 
11 มี.ค. 2548 
 

18 
19 
20 
21 

เอกภาพ 
ประชาธิปตย 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือและ 
ไดรับโปรดเกลา
เปนรัฐมนตรี) 

 
 



ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ชวงเวลาดํารงตําแหนง (การเลือกตั้งคร้ังท่ี) สังกัดพรรค 
46 นางรัตนา  จงสุทธนามณี 2 ก.ค. 2538 

17 พ.ย. 2539 
ถึง 
ถึง 

28 ก.ย. 2539 
9 พ.ย. 2543 

18 
19 

ชาติพัฒนา 
ชาติพัฒนา 

47 นายบัวสอน  ประชามอญ 2 ก.ค. 2538 
6 ม.ค. 2544 
6 ก.พ. 2548 

ถึง 
ถึง 
ถึง 

28 ก.ย. 2539 
6 ม.ค. 2548 
24  ก.พ. 2549 

18 
20 
21 

เอกภาพ 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 

48 นายสุรสิทธ์ิ   เจียมวิจักษณ 2 ก.ค. 2538 
6 ก.พ. 2548 

ถึง 
ถึง 

28 ก.ย. 2539 
24 ก.พ. 2549 

18 
21 

เอกภาพ 
ไทยรักไทย 

49 นายสามารถ  แกวมีชัย 6 ม.ค. 2544 
6 ก.พ. 2548 

ถึง 
ถึง 

6 ม.ค. 2548 
24 ก.พ. 2549 

20 
21 

ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 

50 นายสฤษฏ  อ้ึงอภินันท 6 ม.ค. 2544 
6 ก.พ. 2548 

ถึง 
ถึง 

6 ม.ค. 2548 
24 ก.พ. 2549 

20 
21 

ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 

51 นายอิทธิเดช  แกวหลวง 6 ม.ค. 2544 
6 ก.พ. 2548 

ถึง 
ถึง 

6 ม.ค. 2548 
24 ก.พ. 2549 

20 
21 

ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 

52 นายพิเชษฐ   เช้ือเมืองพาน* 21 พ.ย. 2546 ถึง 6 ม.ค. 2548 20 ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

53 นางสาวละออง  ติยะไพรัช 6 ก.พ. 2548 ถึง 24 ก.พ. 2549 21 ไทยรักไทย 
หมายเหตุ *  กอนสมัครรับเลือกต้ังไดหาเสียงในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย แตภายหลังพรรคสงสมัคร
รับเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ 
เรียบเรียงจากขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
ขอมูลนักการเมืองถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในอดีตจนถึงปจจุบัน 
 

นับแตมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ในวันท่ี 24 
มิถุนายน 2475 เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข           
ซ่ึงเราไดใชรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดยมีรัฐสภาเปนองคกรดาน         
นิติบัญญัติท่ีมาจากประชาชนโดยการเลือกต้ัง จนถึงปจจุบัน (มิถุนายน 2549) ไดมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท้ังหมด 22 คร้ัง (นับรวมวันท่ี 2 เมษายน 2549 ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญไดมี        
คําวินิจฉัยใหการเลือกต้ังไมชอบดวยกฎหมาย) สําหรับการจัดการเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนนั้น มีหลายรูปแบบ 
ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. วิธีการเลือกต้ัง แบงเปน 

1.1  การเลือกต้ังโดยตรง คือ การเลือกต้ังท่ีราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังไดเปนผูลงคะแนน
เสียงเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดโดยตรงไมตองผานบุคคลใด 

1.2  การเลือกต้ังโดยออม คือ การเลือกต้ังท่ีราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังจะเลือกตัวแทน
ของตนข้ึนมากอนแลวจึงใหตัวแทนเหลานั้นไปทําหนาท่ีเลือกบุคคลท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงไดถูกใชกับการเลือกต้ังท่ีจัดข้ึนเปนคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียวเทานั้น 

2.  การแบงเขตเลือกต้ัง  

การแบงเขตเลือกต้ังเพื่อใหไดมาซ่ึงตัวแทนของประชาชนอยางท่ัวถึงครอบคลุมทุกสวน
ของประเทศ ที่ผานมาการจัดการเลือกต้ังของประเทศไทย ไดแบงวิธีการจัดแบงเขตเลือกต้ังออก
เปนลักษณะดังนี้ 

2.1  การแบงเขตโดยกําหนดใหแตละเขตเลือกต้ังมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 1 คน 
เทานั้น และผูท่ีจะไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือผูท่ีมีคะแนนเสียงสูงสุด 

2.2   การแบงเขตแบบรวมเขตท้ังจังหวัด หมายถึง การจัดการเลือกต้ังท่ีพื้นท่ีท้ัง
จังหวัด ถือเปนเขตเลือกต้ังเขตเดียว และผูท่ีจะไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคือ ผูท่ีได
คะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลําดับจํานวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงมีไดในเขต
จังหวัดนั้นๆ 



2.3  การแบงเขตแบบผสม หมายถึง การจัดการเลือกต้ังท่ีแบงพื้นท่ีออกตามจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถาจังหวัดใดมีสมาชิกเกิน 3 คน ใหแบงเขตเลือกต้ังออกเปน 2 เขต และ
ใหเขตเลือกต้ังนั้น ๆ ตองมีสมาชิกไมนอยกวา 2 คนแตไมเกิน 3 คน และผูจะไดรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคือ ผูท่ีไดคะแนนสูงสุด รองลงมาตามลําดับเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่จะมีในจังหวัดนั้น  

2.4  การกําหนดใหประเทศ (พื้นท่ีท้ังประเทศ) เปนเขตเลือกต้ัง หมายถึง การที่ราษฎร
ท้ังประเทศใชสิทธิเลือกต้ังแลวนําคะแนนมารวมท้ังประเทศ ซ่ึงมีใชในปจจุบันกับการเลือกต้ังใน
แบบท่ีเรียกวา การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ  

3.  วิธีการกําหนดสัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับจํานวนราษฎร 

3.1  กําหนดเปนสัดสวนระหวางจํานวนราษฎรตอจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ซ่ึงประเทศไทยไดใชวิธีนี้เปนเกณฑกําหนดจํานวนสมาชิกไวต้ังแตการเลือกตั้งคร้ังแรกจนถึงป 
2544 และการกําหนดจํานวนสัดสวนระหวางราษฎรกับผูแทนราษฎร นั้นท่ีผานมาใชสองอัตราสวน
คือ จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน ตอ จํานวนราษฎร 200,000 คน กับ จํานวนสมาชิกสภา  
ผูแทนราษฎร 1 คน ตอ จํานวนราษฎร 150,000 คน   

3.2  กําหนดโดยเปนจํานวนคงท่ี คือ การท่ีรัฐธรรมนูญ กําหนดจํานวนสมาชิกสภา  
ผูแทนราษฎรไวดวยจํานวนท่ีคงท่ี ดังเชนปจจุบัน (รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540) ท่ีกําหนดใหมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 500 คน  

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันท้ังหมด 22 คร้ัง  
(รวมวันท่ี 2 เมษายน 2549) มีเหตุผล วิธีการจัดการเลือกต้ังและมีผูสนใจสมัครรับเลือกต้ังจํานวน
มาก สําหรับการศึกษารวมรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับนักการเมืองถ่ิน ในสวนนี้จะไดกลาวถึงการเลือกต้ัง
ท่ีเกิดข้ึนในแตละคร้ัง โดยมีรายละเอียดภูมิหลังของการเลือกต้ัง ปรากฏการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
เฉพาะสวนการจัดการเลือกเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะที่เกิดข้ึนในจังหวัดเชียงราย 
ดังตอไปนี้ 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน คร้ังท่ี 1 (วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2476) 
 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนของประเทศไทย เกิดข้ึนคร้ังแรก ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2476 ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจากมีการประกาศใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีประกาศใชในวันท่ี 
10 ธันวาคม 2475 ไดบัญญัติในมาตรา 16 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 วา 
ใหรัฐสภา มีรูปแบบสภาเดียว คือสภาผูแทนราษฎร และสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก 2 



ประเภท ซ่ึงมีจํานวนเทากัน คือ สมาชิกประเภทท่ี 1 มาจากการเลือกต้ังจากราษฎรและสมาชิกประเภท
ท่ี 2 มาจากการแตงต้ังโดยพระมหากษัตริย  ใหจังหวัดหนึ่งมีสมาชิกสภาผูแทนไดหนึ่งคน แตถา
จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวาสองแสนคนใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคนทุก ๆ 
จํานวนราษฎรสองแสนคน ในคร้ังนั้น ประเทศไทยมีสมาชิกสภาผูแทนท้ังหมดจํานวน 78 คน และ
ไดกําหนดใหมีการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนข้ึน ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2476 ซ่ึงถือวาเปน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนคร้ังแรกในประเทศไทย (ในยุคแรกการเรียกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะเรียกวา สมาชิกสภาผูแทน) 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้ตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนการเลือกต้ังโดยออม กลาวคือ รูปแบบ
การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางออมแบบรวมเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง กลาวคือราษฎรผูมี
สิทธิเลือกต้ังจะทําการเลือกผูแทนตําบลของตนข้ึนมาตําบลละหนึ่งคน เพื่อใหผูแทนตําบลเปน         
ผูเลือกสมาชิกสภาผูแทนอีกคร้ังหนึ่ง การเลือกต้ังลักษณะน้ีนํามาใชในการเลือกต้ังคร้ังแรกนี้เพียง
คร้ังเดียวเทานั้น 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนได  78 คน  มีจํานวนผู มีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 
4,278,231 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 1,783,532 คน (คิดเปนรอยละ 41.45) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิ 
มากท่ีสุด คือเพชรบุรี (คิดเปนรอยละ 78.82) และนอยท่ีสุด คือแมฮองสอน (คิดเปนรอยละ 17.71) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 10)  สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนในคร้ังนี้ 
จังหวัดเชียงรายมีผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนคือ พระดุลยธรรมปรีชาไวท (ยม สุขานุศาสน) 
(กองการประชาสัมพันธ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2537 : 8) 

 การเปนสมาชิกสภาผูแทนท่ีมาจากการเลือกต้ังในคร้ังนี้ ส้ินสุดลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2480 
เนื่องจากครบวาระตามรัฐธรรมนูญ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 11) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน คร้ังท่ี 2 (วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2480)  
 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนในคร้ังนี้มีข้ึนเนื่องจาก วาระในการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกสภาผูแทนประเภทท่ี 1 ท่ีมาจากการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2476 จะส้ินสุดวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป ในวันท่ี  9 ธันวาคม 2480 ทําใหรัฐบาลตองดําเนินการจัดการเลือกต้ังใหได
มาซ่ึงสมาชิกสภาผูแทน ตามรัฐธรรมนูญข้ึน รัฐบาลจึงกําหนดใหมีการเลือกต้ังข้ึนในวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2480 โดยท่ีการเลือกต้ังในคร้ังนี้ไดกําหนดใหเปนการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
และจัดแบงเขตเลือกต้ังออกเปนลักษณะเขตเดียวคนเดียว ท้ังนี้ใชอัตราสวนราษฎร 200,000 คน        
ตอ สมาชิกสภาผูแทน 1 คน และหากจังหวัดใดมีราษฎรไมถึง 200,000 คน ก็ใหมีผูแทนได 1 คน  
ถาจังหวัดใดมีจํานวนราษฎรเกิน 200,000 คนใหจังหวัดนั้นมีเขตเลือกต้ังเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเขต            



เศษของ 200,000 คน ถาเกินกวา 100,000 คน ใหนับเปน 200,000 คน และในการเลือกต้ังนี้ราษฎร
คนหน่ึงสามารถลงคะแนนเลือกผูสมัครในเขตเลือกต้ังไดเพียงคนเดียว 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้มีสมาชิกสภาผูแทนท้ังหมด 91 คน มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 
6,123,239 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 2,462,535 คน (คิดเปนรอยละ 40.22) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิ
มากท่ีสุด คือ นครนายก (คิดเปนรอยละ 80.50) และนอยท่ีสุด คือแมฮองสอน (คิดเปนรอยละ 22.24) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 11) 

 สําหรับการเลือกต้ังคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทน จํานวน 2 คน และผูท่ีไดรับ
เลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี  1    นายประยูร   วิมุกตาคม 

 เขตเลือกตั้งท่ี  2   พันเอกบุญเกิด  สุตันตานนท (นายวรการบัญชา) (กองประชาสัมพันธ  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2537 : 12) 

 สมาชิกสภาผูแทน ประเภทท่ี 1 นี้ส้ินสุดลง เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2481 โดยเหตุท่ีมีการตรา
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี 11 กันยายน 2481 ถือเปนการยุบสภาคร้ังแรกของ
ประเทศไทย และไดกําหนดใหมีการเลือกต้ังใหมในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2481 ซ่ึงเปนไปตาม 
รัฐธรรมนูญท่ีกําหนดใหจัดการเลือกต้ังภายใน 90 วันนับจากวันท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหยุบสภา 
ผูแทนราษฎร 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน คร้ังท่ี 3 (วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2481)  
 
 ภายหลังจากท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหยุบสภาผูแทนราษฎรประเภทที่  1 เนื่องจาก  
นายถวิล อดุล สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดรอยเอ็ดได เสนอญัตติใหสภาพิจาณาและขอแกไขขอบังคับ
การประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับวิธีการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจําป ภายหลังเม่ือมีการลงมติรัฐบาลแพการลงมติในญัตตินั้น สงผลใหพระยาพหลพลพยุหเสนา 
นายกรัฐมนตรี ไดตัดสินใจกราบบังคมทูล ขอลาออกจากตําแหนงตอคณะผูสําเร็จราชการแทนพระ
องค แตคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคไมยอมรับใบลาออก โดยใหเหตุผลวาสถานการณโลกใน
ชวงนั้นอยูในภาวะปนปวน คับขัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีจะตองเตรียมการรับเสด็จพระเจาอยู
หัวอานันทมหิดล ท่ีจะเสด็จกลับสูพระนคร รัฐบาลควรอยูบริหารราชการตอไป ทําใหพระยาพหล
พลพยุหเสนา ตัดสินใจประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี 11 กันยายน 2481 ทําใหสภาผูแทน
ราษฎรส้ินสุดลง และไดกําหนดใหจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน ประเภทท่ี 1 ข้ึนใหมในวันท่ี 
12 พฤศจิกายน 2481 



 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบแบงเขต ซ่ึงเปนระบบและวิธีการเดียวกับ
การเลือกต้ังท่ัวไป คร้ังท่ี 2 มีสภาผูแทนราษฎรได 91 คน มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 6,310,172 
คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 2,210,332 คน (คิดเปนรอยละ 35.05) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิมากท่ีสุด คือ 
นครนายก  (คิดเปนรอยละ 67.36) และนอยท่ีสุดคือ  ตรัง (คิดเปนรอยละ  16.28) (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 13) 

 สําหรับการเลือกต้ังคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทน จํานวน 2 คน และผูท่ีได
รับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี  1   นายบุญศรี  วิลยรัตน 

 เขตเลือกตั้งท่ี  2   พันเอกบุญเกิด  สุตันตานนท (นายวรการบัญชา) (กองประชาสัมพันธ  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2537 : 16) 

 สมาชิกสภาผูแทน ประเภทท่ี 1 นี้ส้ินสุดลง เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2488โดยเหตุท่ีมีการตรา
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร และไดกําหนดใหมีการเลือกต้ังใหมในวันท่ี 6 มกราคม 2489 
ซ่ึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดใหจัดการเลือกต้ังภายใน 90 วันนับจากวันท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
ใหยุบสภาผูแทนราษฎร 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน คร้ังท่ี 4 (วันท่ี 6 มกราคม 2489) 
 
 จากเหตุการณสงครามโลกคร้ังท่ี  2  ท่ีเกิดข้ึน ในป พ.ศ. 2484 ประเทศไทยเขาไปมีสวน
ดวยจนเกิดกรณีพิพาทในดินแดนอินโดจีนกับฝร่ังเศส รวมท้ังกรณีท่ีญ่ีปุนไดประกาศสงครามกับ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุนไดขอเคล่ือนกําลังทหารผานประเทศไทยเพ่ือไปยังประเทศอ่ืน
ท่ีตองการจะโจมตีจึงเกิดการโจมตีญ่ีปุนท่ีอยูในประเทศไทยทําใหประเทศไทยไดรับความเสียหาย 
ทําใหไทยตองรวมมือกับญ่ีปุน และไดประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจากสถานการณ
ระหวางประเทศท่ีสงผลตอประเทศไทย  ทําใหในป พ.ศ. 2485 นี้ เปนปท่ีสภาผูแทนราษฎรชุดท่ีมาจาก
การเลือกต้ังวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2481 จะครบวาระดํารงตําแหนง 4 ป แตสถานการณของประเทศยัง
ไมสงบเรียบรอย รัฐบาลจึงไดเสนอ รางพระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาในการดาํรงตําแหนงของสภา
ผูแทนราษฎรออกไปอีกไมเกิน 2 ป ตอมาซ่ึงรัฐสภาก็ไดมีมติเห็นชอบ ทําใหสภาผูแทนราษฎรชุดนี้มี
วาระดํารงตําแหนงเปน 6 ป และในวันท่ี 14 กันยายน 2487 ไดมีการขอขยายเวลาดํารงตําแหนงออกไป
อีก 2 ป เปนคร้ังท่ี 2  เนื่องจากสถานการณสงครามยังไมส้ินสุดลง ทําใหสภาผูแทนราษฎรชุดนี้มีวาระ
ดํารงตําแหนงรวมท้ังส้ิน 8 ป จากการตออายุของรัฐสภาท่ีเกิดข้ึนเพราะสถานการณบานเมืองไมสงบ
สุข เม่ือสงครามไดส้ินสุดลง รัฐบาล โดยหมอมราชวงศเสนีย  ปราโมช เห็นวา รัฐสภาชุดนี้ไดดํารง
ตําแหนงมานานมากแลว จึงไดมีการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2488 เพื่อให



ประชาชนไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนข้ึนใหม ทําใหสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง และไดจัด
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน ประเภทท่ี 1 ข้ึนใหม ในวันท่ี 6 มกราคม 2489  

 การเลือกต้ังคร้ังนี้ เปนการเลือกต้ังทางตรง แบบแบงเขตเขตละหนึ่งคน โดยสมาชิก           
สภาผูแทนหนึ่งคนตอราษฎรสองแสนคน ซ่ึงเปนระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกตั้งท่ัวไป คร้ังท่ี 
2 และ 3 การเลือกต้ังคร้ังนี้มีสมาชิกสภาผูแทนไดจํานวน 96 คน มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 
6,431,827 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 2,091,827 คน (คิดเปนรอยละ 32.52) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิ
มากท่ีสุด คือ บุรีรัมย (คิดเปนรอยละ 54.65) และนอยท่ีสุด คือ สุพรรณบุรี (คิดเปนรอยละ 13.40) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 43) 

 สําหรับการเลือกต้ังคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทน จํานวน 2 คนและผูท่ีได
รับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี  1   นายประยูร  วิมุกตาคม 

 เขตเลือกตั้งท่ี  2   นายบรรจบ  บันสิทธ์ิ (กองประชาสัมพันธ  สํานักงานเลขาธิการสภาผู
แทนราษฎร. 2537 : 16) 

 มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 213,438 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 68,572 คน คิดเปนรอยละ 32    

 รัฐสภาชุดนี้ท่ีพิเศษ คือ ในระหวางท่ีรัฐสภาชุดนี้มีอยู ไดมีการเลือกตั้งเพิ่มเติมในวันท่ี 5 
สิงหาคม 2489  เนื่องจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 
เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2489 ซ่ึงไดมีการเปล่ียนระบบสภาจากสภาเดียว คือสภาผูแทนราษฎร มาเปน
ระบบสองสภา ประกอบดวยพฤฒสภาและสภาผูแทน โดยใหยกเลิกสมาชิกประเภทท่ี 2 ท่ีมาจาก
การ แตงต้ังสวนสมาชิกประเภทที่ 1 ท่ีอยูในตําแหนงกอนหนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช ยังคง
ใหดํารงตําแหนงตอไป ประกอบกับบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และเหตุผลสําคัญคือ มี
การกําหนดให เกณฑคํานวณจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนลดลงจากสองแสนคนเหลือหนึง่แสน
คน ทําใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนเพิ่มข้ึนจึงไดจัดใหมีการเลือกต้ังเพิ่มเติมข้ึนอีกจํานวน 82 คน 
ใน 47 จังหวัด ซ่ึงเปนการเลือกต้ังทางตรงแบบแบงเขต เหมือนกับการเลือกต้ังท่ัวไป คร้ังท่ี 2 – 4  

 สําหรับการเลือกต้ังเพิ่มในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนเพิ่มข้ึนอีก จํานวน 
3 คน และผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี  1   นายสิริ   เพ็ชรโรจน 

 เขตเลือกตั้งท่ี  2   นายบุญยฝาง   ทองสวัสดิ์ 

 เขตเลือกตั้งท่ี  3   ขุนพิพิธสุขอํานวย (นายพิพิธ  โอสถิกานนท) (กองประชาสัมพันธ  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2537 : 26) 



 สมาชิกสภาผูแทนส้ินสุดลง เพราะเกิดการรัฐประหารข้ึน ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2490 
โดยการนําของพลโทผิน  ชุณหะวัณ  ซ่ึงถือเปนการรัฐประหารคร้ังแรกของประเทศไทยที่มีการยึด
อํานาจแลวมีการยกเลิกการบังคับใชรัฐธรรมนูญ เปนผลใหสมาชิกรัฐสภาส้ินสุดลง 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน  คร้ังท่ี 5 (วันท่ี 29 มกราคม 2491)  
 
 จากเหตุการณ  ยึดอํานาจการปกครองประเทศของพลโทผิน   ชุณหะวัณ  ในวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2490 และมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 และทําให
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาซ่ึงประกอบดวยพฤฒสภาและสภาผูแทนส้ินสุดลง ตอมาไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2490 ในบทเฉพาะกาลไดบัญญัติ
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนข้ึนภายใน 90 วัน นับแตวันใชรัฐธรรมนูญ จึงไดจัดใหมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนข้ึนใหมในวันท่ี 29 มกราคม 2491 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้ เปนการเลือกต้ังทางตรง แบบรวมเขต โดยใหรวมเขตจังหวัดเปนเขต
เลือกต้ังเดียว และถือเกณฑคํานวณราษฎรสองแสนคนตอสมาชิกหนึ่งคน ถาจังหวัดใดมีจํานวน
ราษฎรไมถึงสองแสนก็ใหมีผูแทนได 1 คน แตถาจังหวัดใดมีราษฎรเกินสองแสนคนก็ใหมีสมาชิก
สภา ผูแทนในจังหวัดนั้นเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกสองแสนคน  เศษของสองแสนถาถึง
หนึ่งแสนหรือกวานั้นใหนับเปนสองแสน 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนได 99 คน มีจํานวนผูมีสิทธิ เลือกต้ังท้ังส้ิน 
7,176,891 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 2,177,464 คน (คิดเปนรอยละ 30.34) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิ
มากท่ีสุดคือ ระนอง (คิดเปนรอยละ 58.69) และนอยท่ีสุดคือ สมุทรปราการ (คิดเปนรอยละ 15.68) 

(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 44) 

  สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทน จํานวน 2 คน และผูท่ี
ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน คือ  

 1.  พันโทแสวง   ทัพภะสุต 

 2.  พันเอกบุญเกิด   สุตันตานนท (นายวรการบัญชา) (กองประชาสัมพันธ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2537 : 30) 

 มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 288,508 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 76,852 คน คิดเปนรอยละ 34 

 เนื่องจากรัฐสภาชุดนี้ท่ีมาจาการการเลือกต้ังเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวดังนั้น 
ตอมาภายหลังเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2492 สงผลใหมีการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง ในวันท่ี 5 มิถุนายน  2492  



ซ่ึงตามบทเฉพาะกาลไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน ซ่ึงไดรับการเลือกต้ัง เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 
2491 คงเปนสมาชิกสภาผูแทนตอไป และใหดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนเพิ่มข้ึน ให
ครบถวนตามท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดไว โดยเกณฑคํานวณราษฎรท่ีจะนํามาคํานวณจํานวน
สมาชิกลดลงเหลือ 150,000 คนตอสมาชิก 1 คน (แตเดิมใชจํานวนราษฎร 200,000 คน ตอ สมาชิก 
1คน) ทําใหจํานวนสมาชิกสภาผูแทนเพิ่มข้ึน จึงตองจัดใหมีการเลือกต้ังเพิ่มเติมข้ึนอีก จํานวน 21 
คน ใน 19 จังหวัด ซ่ึงเปนการเลือกต้ังทางตรงแบบรวมเขตเหมือนกับการเลือกต้ังท่ัวไป คร้ังท่ีผาน
มาตางกันเพียงเกณฑคํานวณจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนเทานั้น 

 สําหรับการเลือกต้ังเพิ่มในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนเพ่ิมข้ึนอีก จํานวน 
1 คน และผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน คือ  

 นายบุญชวย   ศรีสวัสดิ์ (กองประชาสัมพันธ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 
2537 : 36) 

 สมาชิกรัฐสภาชุดนี้ส้ินสุดลงเนื่องจากเกิดการยึดอํานาจการปกครองของคณะบริหาร
ประเทศช่ัวคราว เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2494 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 22) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 6 (วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2495) 
  
 จากเหตุการณยึดอํานาจการปกครองประเทศภายใตการนําของพลเอกผิน ชุณหะวัน ใน
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2494 ทําใหมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2492 
และใหคณะรัฐมนตรี วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง ตอมาไดมีพระบรมราชโองการใหใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยนําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับวันท่ี 10 
ธันวาคม 2475 นํากลับมาใชใหม ทําใหระบบสภาเปนแบบสภาเดียวคือ สภาผูแทนราษฎรประกอบ
ดวยสมาชิก 2 ประเภท มีจํานวนเทากันคือสมาชิกประเภทท่ี 1 มาจากการเลือกต้ังจากราษฎร และ
สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากการแตงต้ังโดยพระมหากษัตริย ดังนั้น จงึไดจดัใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรประเภทท่ี 1 ข้ึนใหม ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2495  

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบรวมเขตเหมือนกับการเลือกต้ังเพิ่มเติมเม่ือ
วันท่ี 5 มิถุนายน 2492  กลาวคือราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังจะไปใชสิทธิเลือกต้ังโดยตรง โดยใหรวม
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ังเดียว และถือเกณฑคํานวณราษฎร 150,000  คน ตอ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร1 คน ถาจังหวัดใดมีราษฎรไมถึง 150,000 คนใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดได
หนึ่งคน  ถาจังหวัดใดมีราษฎรเกินกวา150,000 คน ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่ม
ข้ึนอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุก 150,000 คน  เศษของ 150,000 ถาถึง 75,000 หรือกวานั้นใหนับ
เปน 150,000 คือ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเพิ่มอีก 1 คน  



 การเลือกต้ังคร้ังนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 123 คน มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 
7,602,591 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 2,961 คน (คิดเปนรอยละ 38.95) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิมากท่ี
สุดคือ สระบุรี (คิดเปนรอยละ 77.78) และนอยท่ีสุด คือพระนคร (23.30) (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร. 2549 : 45) 

 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 3 คน 
และผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ  

 1.  นายบุญชวย   ศรีสวัสดิ์ 

2.  นายบุณยฝาง   ทองสวัสดิ์ 

  3.  พันเอกบุญเกิด  สุตันตานนท (นายวรการบัญชา) (กองประชาสัมพันธ  สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2537 : 39) 

 มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 221,197 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 76,346 คน คิดเปนรอยละ 35 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภทท่ี 1 ชุดนี้ ส้ินสุดลงเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2500 เนื่อง
จากครบวาระในการดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  
2548 : 24) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คร้ังท่ี 7 (วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2500)  

 เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดท่ีไดรับเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2495 
ครบวาระดํารงตําแหนง 5 ป ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2500 จึงไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร ประเภทท่ี 1 ข้ึนใหม ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2500 (เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2495 ท่ีบังคับใชอยูในขณะ
นั้น  ไดแกไขอายุของสภาผูแทนราษฎรใหม จากเดิมมีวาระดํารงตําแหนง 4 ป เปน 5 ป)  

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบรวมเขต ซ่ึงเปนระบบและวิธีการเดียวกับ
การเลือกต้ังคร้ังท่ีผานมา การลงคะแนนนั้นประชาชนสามารถเลือกผูสมัครไดเทากับจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรท่ีจะมีไดในจังหวัดนั้น จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีไดท้ังหมด 160 คน มี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 9,859,039 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 5,668,566 คน (คิดเปนรอยละ 
57.50) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิมากท่ีสุดคือ  สระบุรี (คิดเปนรอยละ  93.30) และนอยท่ีสุดคือ
สุพรรณบุรี (คิดเปนรอยละ 42.06) (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 45 – 46) 

 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 5 คน มีผูท่ี
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 22 คน โดยผูสมัครท่ีสังกัดพรรคการเมือง 



จํานวน 2 พรรค ไดแก พรรคเสรีมนังคศิลา จํานวน 4 คน พรรคประชาธิปตย 8 คน ท่ีเหลือเปนผูสมัคร
ท่ีไมสังกัดพรรค จํานวน 10 คน ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=49665 =&keyword=.  2549) 

 1.  พันเอกบุญเกิด   สุตันตานนท (นายวรการบัญชา)  พรรคเสรีมนังคศิลา 
      ไดคะแนน 80,903 คะแนน 

 2.  นายบุญชวย   ศรีสวัสดิ์   พรรคเสรีมนังคศิลา   ไดคะแนน 70,981 คะแนน 

 3.  นายบุณยฝาง ทองสวัสดิ์ พรรคเสรีมนังคศิลา    ไดคะแนน 55,726 คะแนน 

 4.  พ.ต.เล็ก  ทองสุนทร  พรรคเสรีมนังคศิลา    ไดคะแนน 51,993 คะแนน 

 5.  นายอํานวย  ปาฐเดช ไมสังกัดพรรค              ไดคะแนน 49,513 คะแนน 

 มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 319,226 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 174,213 คน คิดเปนรอยละ 
54.57 จํานวนบัตรดี 162,690 บัตร คิดเปนรอยละ 93.39 บัตรเสีย 11,522 บัตร คิดเปนรอยละ 6.61 
และบัตรไมลงคะแนน  1 บัตร  คิดเปนรอยละ  0 (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย . 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=49665&keyword=.  2549) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจาก จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต เขายึดอํานาจ
การปกครองประเทศ  เม่ือวันท่ี  16 กันยายน  2500 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  
2548: 26) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คร้ังท่ี 8 (วันท่ี 15 ธันวาคม 2500) 
  
 จากการท่ีจอมพล สฤษด์ิ    ธนะรัชต ทําการยึดอํานาจการปกครอง ในวันท่ี 10 กันยายน 
2500 สงผลใหมีการประกาศกฎอัยการศึกยุบสภาผูแทนราษฎร ทําใหสภาผูแทนราษฎรและคณะรัฐ
มนตรีส้ินสุดลง และในวันท่ี 18 กันยายน 2500 ไดมีพระบรมราชโองการ เร่ือง การใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย โดยท่ียังคงใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 ตอไป และกําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี 1 
ข้ึนใหม ภายใน 90 วัน นับแตวันประกาศนั้น จึงไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ประเภทท่ี 1 ข้ึนใหมในวันที่ 15 ธันวาคม 2500 ซ่ึงการลงคะแนนนั้นประชาชนสามารถเลือกผูสมัคร
ไดจํานวน เทากับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงมีในจังหวัด 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบรวมเขต ซ่ึงเปนระบบและวิธีการเดียวกับ
การเลือกต้ังท่ัวไป คร้ังท่ี 6 และ 7 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 160 คน มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง



ท้ังส้ิน 9,917,417 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 4,370,789 คน (คิดเปนรอยละ 44.07) จังหวัดท่ีมีผูมาใช
สิทธิมากท่ีสุด คือ ระนอง (คิดเปนรอยละ 73.30) และนอยท่ีสุดคือ อุดรธานี (คิดเปนรอยละ 29.92) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 46) 

 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 5 คน มีผูท่ี
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 21 คน โดยผูสมัครท่ีสังกัดพรรคการเมือง 
จํานวน 3 พรรค  ไดแก พรรคเสรีมนังคศิลา จํานวน 5 คน พรรคสหภูมิ จํานวน 4 คน และพรรค
ประชาธิปตย 4 คน ท่ีเหลือเปนผูสมัครท่ีไมสังกัดพรรค จํานวน 8 คน  ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร คือ  

1. นายสงศักดิ์  สายปญญา พรรคประชาธิปตย   ไดคะแนน 39,494 คะแนน 

2. พันเอกบุญเกิด  สุตันตานนท  
 (นายวรการบัญชา)   พรรคเสรีมนังคศิลา  ไดคะแนน 37,327 คะแนน 

3. นายแถม  นุชเจริญ   พรรคประชาธิปตย    ไดคะแนน 31,763 คะแนน 

4. นายประพันธ อัมพุช พรรคประชาธิปตย     ไดคะแนน 29,800 คะแนน 

5. นายบุญชวย  ศรีสวัสดิ์ ไมสังกัดพรรค              ไดคะแนน 27,002 คะแนน 

 มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 332,495 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 137,393 คน คิดเปนรอยละ 
49.66 จํานวนบัตรดี 127,776 บัตร คิดเปนรอยละ 93.00 บัตรเสีย 9,600 บัตร คิดเปนรอยละ 6.99 
และบัตรไมลงคะแนน  17 บัตร คิดเปนรอยละ 0.01 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=49654&keyword=.  2549) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจากการประกาศยึดอํานาจของคณะปฏิวัติท่ี
นําโดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  เขายึดอํานาจการปกครองประเทศ เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2501 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 29) 
  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คร้ังท่ี 9 (วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2512)  
 
 เนื่องจากเกิดเหตุการณยึดอํานาจการปกครองประเทศ ภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต ในวันท่ี  20 ตุลาคม  2501 ไดมีการประกาศกฎอัยการศึกยุบสภาผูแทนราษฎรและ 
คณะรัฐมนตรี และไดมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่ม
เติม พุทธศักราช 2495 โดยไดมีการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2502 บังคับใชแทนเปนการช่ัวคราว ซ่ึงไดมีการกําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อทําหนาท่ีราง



รัฐธรรมนูญใหมข้ึน ซ่ึงใชเวลารางนานถึง 9 ป จึงแลวเสร็จ และไดประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2511 ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนด 
ใหรัฐสภาเปนแบบสองสภาอีกคร้ังหนึ่งประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงตองเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายใน 240 วัน นับแตวันใชรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นจึงไดจัดใหมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนข้ึนใหมในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2512  

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบรวมเขต ซ่ึงเปนระบบและวิธีการเดียวกับ
การเลือกต้ังท่ัวไป คร้ังท่ี 6 และ 7 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 160 คน มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ท้ังส้ิน 9,917,417 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 4,370,789 คน (คิดเปนรอยละ 44.07) จังหวัดท่ีมีผูมาใช
สิทธิมากท่ีสุด คือ ระนอง (คิดเปนรอยละ 73.30) และนอยท่ีสุดคือ อุดรธานี (คิดเปนรอยละ 29.92) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 47) 

 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 7 คน ซ่ึงมาก
กวาการเลือกต้ังในคร้ังท่ีผานมา 2 คน จึงอาจเปนเหตุใหมีผูสนใจสมัครรับเลือกต้ังจํานวนมากถึง 40 
คน โดยผูสมัครท่ีสังกัดพรรคการเมือง มีจํานวน 23 คน แบงเปน 5 พรรค ไดแก พรรคสหประชา
ไทย  จํานวน 7 คน พรรคชาวนาชาวไร จํานวน 5 คน พรรคประชาธิปตย 7 คน พรรคประชาชน 2 คน 
และพรรคแนวประชาธิปไตย 2 คน ท่ีเหลือเปนผูสมัครท่ีไมสังกัดพรรค จํานวน 17 คน ผูท่ีไดรับ
เลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ  

1. จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี พรรคประชาธิปตย   ไดคะแนน 88,431 คะแนน 

2. นายขวัญชัย  สารากิจ    พรรคประชาธิปตย   ไดคะแนน 69,834 คะแนน 

3. นายบุญเรือง  กิจกลํ่าสรวล พรรคประชาธิปตย    ไดคะแนน 44,721 คะแนน 

4. นายบุญสวัสดิ์  ดวงใจเอกราช    พรรคประชาธิปตย   ไดคะแนน 40,482 คะแนน 

5. นายแถม  นุชเจริญ พรรคประชาธิปตย   ไดคะแนน  38,137 คะแนน 

6. นายอินทรหลอ  สรรพศรี พรรคประชาธิปตย    ไดคะแนน 38,127 คะแนน 

7. ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค พรรคสหประชาไทย  ไดคะแนน 37,392 คะแนน 

 มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 270,525 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 254,000 คน คิดเปนรอยละ 
93.89 จํานวนบัตรดี 242,995 บัตร คิดเปนรอยละ 95.67 บัตรเสีย 11,005 บัตร คิดเปนรอยละ 4.33 
และบัตรไมลงคะแนน 0 บัตร คิดเปนรอยละ 0 (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=42461&keyword=.  2549) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจากการประกาศยึดอํานาจของคณะปฏิวัติท่ี
นําโดยจอมพลถนอม  กิตติขจร  เขายึดอํานาจการปกครองประเทศ เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2514 



พรอมท้ังมีการประกาศยกเลิกการบังคับใชรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ียังไดออกประกาศคณะปฏิวัติ 
ยกเลิกพรรคการเมืองและยุบพรรคการเมือง (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 33 – 34) 

 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 10 (วันท่ี 26  มกราคม  2518) 
 
 เนื่องจากเกิดเหตุการณยึดอํานาจการปกครองประเทศ โดยจอมพลถนอม กิตติขจร  
นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน ซ่ึงทําการรัฐประหารตนเอง ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2514 โดยไดยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 และใหวุฒิสภา สภาผูแทน และคณะรัฐมนตรี
ส้ินสุดลง ตอมาไดมีการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 บังคับใช
แทนเปนการช่ัวคราว ซ่ึงไดกําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อทําหนาท่ีนิติบัญญัติในฐานะ 
รัฐสภารวมท้ังไดกําหนดใหมีการางรัฐธรรมนูญฉบับใหมข้ึน ในชวงนั้นไดมีนักศึกษาและประชาชน
ตองการใหมีการรางรัฐธรรมนูญใหเสร็จส้ินโดยเร็ว จึงไดมีการเดินขบวนเรียกรองใหมีรัฐธรรมนูญ 
จนเหตุการณรุนแรงนี้ไดยุติลง ไดมีการดําเนินการรางรัฐธรรมนูญข้ึนจนแลวเสร็จและไดประกาศ 

ใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2517 ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดกําหนดใหรัฐสภาเปนแบบสองสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร จึงไดจัด
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนใหม ในวันท่ี 26 มกราคม 2518 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรง แบบผสมระหวางรวมเขตและแบงเขต โดยถือ
เกณฑคํานวณจํานวนราษฎรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอสมาชิกหนึ่งคน จังหวัดหนึ่งอยางนอยใหมี    
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดไมเกินสามคนใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง (รวมเขต) ถาจังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรไดเกินกวาสามคนใหแบงเขตจังหวัดเลือกต้ัง (แบงเขต) โดยจัดใหแตละเขตเลือกต้ัง มี
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตละสามคน ในกรณีการแบงเขตเลือกต้ังถามีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรครบสามคนทุกเขตไมไดใหแบงเขตเลือกต้ังใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามคนกอน แต
เขตท่ีเหลือตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาสองคน ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรไดส่ีคนใหแบงเขตเลือกต้ังออกเปนสองเขต เขตละสองคน 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 269 คน และไดกําหนดใหผูสมัครตอง
สังกัดพรรคการเมือง มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน  20,243,791 คน  มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 
9,549,924 คน (คิดเปนรอยละ 47.17) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิมากท่ีสุด คือ ภูเก็ต (คิดเปนรอยละ 
67.87) และนอยท่ีสุดคือ เพชรบูรณ (คิดเปนรอยละ 32.18) (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 
2549 : 47) 



 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 8 คน เพิ่มข้ึน 1 
คน การจัดการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีการแบงเขตเลือกต้ังภายในจังหวัดออกเปน 3 เขตเลือกต้ัง มีผูสนใจ
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 35 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 21 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=34806&keyword=.  2549) 

 เขตเลือกต้ังท่ี 2 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 23 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 10 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=34807&keyword=.  2549) 

    เขตเลือกต้ังท่ี 3 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 20 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 13 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=34808&keyword=.  2549) 

 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     1. จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี     พรรคชาติไทย  
             ไดคะแนน  31,255  คะแนน 

                   2. นายพายัพ  กาญจนารัณย     พรรคเกษตรสังคม  
           ไดคะแนน  29,677  คะแนน 

      3.  นายสัณฐาณ  สุริยคํา  พรรคพลังใหม 
           ไดคะแนน  22,716  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     1. ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค  พรรคเกษตรสังคม  
             ไดคะแนน  38,674  คะแนน 

                   2. นายฤทธิ์  อินทนันท     พรรคกิจสังคม  
           ไดคะแนน  37,885  คะแนน 

      3.  นายพูนผล    ทองสอน  พรรคสันติชน 
           ไดคะแนน  22,804  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3     1. นายเชวง  วงศใหญ    พรรคสันติชน  
             ไดคะแนน  28,572  คะแนน 
 



                   2. นายประสิทธ์ิ  พันธฟูจินดา   พรรคกิจสังคม  
           ไดคะแนน  13,400  คะแนน 

 ท้ังจังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 609,646 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 366,750 
คน คิดเปนรอยละ 60.16 จํานวนบัตรดี 321,719 บัตร คิดเปนรอยละ 87.72 บัตรเสีย 45,031 บัตร 
คิดเปนรอยละ  12.28 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย . http://politic.myfirstinfo.com/ 
viewnews.asp?newID=44272&keyword=.  2549) 

 นอกจากน้ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเชียงรายท่ีไดรับเลือกต้ังในคร้ังนี้ ยังได
รับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี คือ 

 ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค  ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
 ชวงเวลาดํารงตําแหนง   21 กุมภาพันธ 2518 - 14  มีนาคม 2518  
 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2544 : 415) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร 
เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2519 เพราะสถานการณทางการเมืองท่ี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสนับสนุนรัฐ
บาล สนับสนุนญัตติ ขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไมไววางใจคณะรัฐมนตรี (สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร. 2548 : 37) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คร้ังท่ี 11 (วันท่ี  4  เมษายน  2519)  
 
 เนื่องจากหมอมราชวงศ คึกฤทธ์ิ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ไดประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร 
ในวันท่ี 12 มกราคม 2519 โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีรัฐบาลประกอบดวยพรรคการเมืองตาง ๆ หลาย
พรรค ทําใหเกิดความขัดแยงกันระหวางพรรครวมรัฐบาล นับเปนเหตุใหเกิดอุปสรรคในการบริหาร
ราชการแผนดิน และกระทบกระเทือนตอเสถียรภาพของรัฐบาล ถึงแมจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี
ใหมก็ตามแตอุปสรรคตางๆ ก็ไมหมดไป จึงไดตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎร เพื่อคืนอํานาจกลับสู
ประชาชน และไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนใหมในวันท่ี 4 เมษายน 2519 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบผสมระหวางแบบรวมเขตและแบงเขตซ่ึง
เปนระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกต้ังท่ัวไป คร้ังท่ี 10 โดยมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 
279 คน มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 20,263,430 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 9,072,629  คน (คิดเปน
รอยละ 43.99) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิมากท่ีสุด คือ นครพนม (คิดเปนรอยละ 63.53) และนอยท่ีสุด 
คือ เพชรบูรณ(คิดเปนรอยละ 26.64) (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 48) 



 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้  จังหวัดเชียงราย  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  8 คน                   
การจัดการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีการแบงเขตเลือกต้ังภายในจังหวัดออกเปน 3 เขตเลือกต้ัง มีผูสนใจ
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 40 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 17 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=42152&keyword=.  2549) 

 เขตเลือกต้ังท่ี 2 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 32 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 14 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=42153&keyword=.  2549) 

    เขตเลือกต้ังท่ี 3 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 24 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 15 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=42154&keyword=.  2549) 

 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     1. นายชูสงา   ฤทธิประศาสน    พรรคชาติไทย  
             ไดคะแนน  42,351  คะแนน 

                   2. จ.ส.อ.ทรงธรรม   ปญญาดี    พรรคธรรมสังคม 
           ไดคะแนน  37,392  คะแนน 

      3.  นายวรวิทย   คําเงิน               พรรคธรรมสังคม 
           ไดคะแนน  21,548  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     1. ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค  พรรคประชาธิปตย 
             ไดคะแนน  33,095  คะแนน 

                   2. นายวินัย   นามเสถียร        พรรคประชาธิปตย 
           ไดคะแนน  25,557  คะแนน 

      3.  นายหลง   ศิริพันธ             พรรคชาติไทย 
           ไดคะแนน  24,252  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3     1. นายเชวง  วงศใหญ    พรรคกิจสังคม  
             ไดคะแนน  24,634  คะแนน 
 



                   2. นายเพียว   ตันบรรจง            พรรคประชาธิปตย 
           ไดคะแนน  18,669  คะแนน 

 ท้ังจังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 596,904 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 258,773 
คน คิดเปนรอยละ 60.10 จํานวนบัตรดี 238,625 บัตร คิดเปนรอยละ 34.29 บัตรเสีย 20,148 บัตร 
ค ิด เปนรอยละ  5.61 (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย . http://politic.myfirstinfo.com/ 
viewnews.asp?newID=42079&keyword=.  2549) 

 นอกจากนี้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเชียงรายท่ีไดรับเลือกต้ังในคร้ังนี้ ยังได
รับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี คือ 

 นายชูสงา  ฤทธิประศาสน  ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ชวงเวลาดํารงตําแหนง   21 เมษายน 2519 – 25 กันยายน 2519 

 นายชูสงา  ฤทธิประศาสน  ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
 ชวงเวลาดํารงตําแหนง   5 ตุลาคม 2519 –  6  ตุลาคม 2519  
 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2544 : 28) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจากมีคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินได
ประกาศยึดอํานาจการปกครอง โดยการนําของพลเรือเอกสงัด  ชลออยู ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 ท้ังนี้
มาจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในประเทศ อันสงผลใหมีการยกเลิกการใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 เปนผลใหรัฐสภาและรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไป  
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 39) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คร้ังท่ี 12  (วันท่ี 22 เมษายน 2522)  
 
 เนื่องจากเกิดเหตุการณยึดอํานาจการปกครองประเทศ ภายใตการนําของพลเรือเอกสงัด 
ชะลออยู ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 โดยไดยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2517 
และใหวุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีส้ินสุดลง ตอมาไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 บังคับใชโดยไดกําหนดใหมีสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
ทําหนาท่ีนิติบัญญัติ ตอมาในวันท่ี 20 ตุลาคม 2520 พลเรือเอก สงัด ชะลออยู ก็ไดทําการยึดอํานาจ
การปกครองประเทศข้ึนอีกคร้ัง และไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2519 โดยใหใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2520 บังคับใชแทนเปนการ
ช่ัวคราว ซ่ึงไดกําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อทําหนาท่ีนิติบัญญัติและจัดทํารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมข้ึน เม่ือรางเสร็จแลวไดประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 



2521 ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2521 ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดใหมีการเลือก
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนภายในป พ.ศ. 2521 แตถาไมอาจดําเนินการไดก็ใหขยายกําหนด
เวลาดําเนินการเลือกต้ังออกไป แตตองไมเกิน 120 วัน นับแตวันส้ินป พ.ศ. 2521 จึงไดจัดใหมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนใหมในวันท่ี 22 เมษายน 2522 

 การเลือกต้ังนี้ เปนการเลือกต้ังทางตรง แบบผสมระหวางรวมเขตและแบงเขต ซ่ึงเปน
ระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกต้ังท่ัวไป คร้ังท่ี 10 และ 11 โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 
301 คน มีจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 21,283,890 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 9,344,045 คน 
(คิดเปนรอยละ 43.90) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิมากท่ีสุด คือ ยโสธร (คิดเปนรอยละ 77.11) และนอย
ท่ีสุด คือ กรุงเทพฯ (คิดเปนรอยละ 19.45) (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 48 – 49) 

 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 6 คน ซ่ึงมี
จํานวนนอยลงกวาคร้ังท่ีผานมา จํานวน 2 คน เนื่องจากอําเภอพะเยา อําเภอเชียงคํา อําเภอดอกคําใต 
อําเภอจุน อําเภอปง กิ่งอําเภอเชียงมวน อําเภอแมใจไดแยกออกไปเปนจังหวัดพะเยา ทําใหมีจํานวน
ประชากรนอยลง และการเลือกต้ังคร้ังนี้ผูสมัครไมไดลงสมัครรับเลือกต้ังในนามพรรคการเมืองแต
ใชคําวากลุมการเมืองช่ือตาง ๆ แทน การจัดการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีการแบงเขตเลือกต้ังภายในจังหวัด
ออกเปน 2 เขตเลือกต้ัง มีผูสนใจสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในคร้ังนี้ ราย
ละเอียดดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 20 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 9 กลุมการเมือง ไมสังกัดกลุมการเมือง 7 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=41861&keyword=.  
2549) 

 เขตเลือกต้ังท่ี 2 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 32 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 14 กลุมการเมือง ไมสังกัดกลุมการเมือง 12 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=41866&keyword=.  
2549) 

    ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     1. นายชูสงา   ฤทธิประศาสน    กลุมชาติไทย  
             ไดคะแนน  42,745  คะแนน 

         2. นายพายัพ   กาญจนารัณย    กลุมชาติไทย 
             ไดคะแนน  37,664 คะแนน 



                   3. จ.ส.อ.ทรงธรรม   ปญญาดี    ไมสังกัดกลุมการเมือง 
           ไดคะแนน  37,170  คะแนน     

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     1. ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค  ไมสังกัดกลุมการเมือง 
             ไดคะแนน  33,329  คะแนน 

                   2. นายฤทธิ์   อินทนันท        ไมสังกัดกลุมการเมือง 
           ไดคะแนน 27,765  คะแนน 

      3.  นายสําเร็จ   ภูนิคม            กลุมกิจสังคม 
           ไดคะแนน 26,952 คะแนน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 

http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=41407&keyword=.  2549) 

  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจาก มีการยุบสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี 19 

มีนาคม 2526 โดยมีสาเหตุมาจากการขอแกไขรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวของกับวิธีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีใกลจะครบวาระ ดังนั้นเพื่อปองกันความขัดแยงทางการเมืองจึงมีการ
ประกาศยุบสภา (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 41 – 42) 

  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 13 (วันท่ี18 เมษายน 2526)  
 
 เนื่องจากพลเอก เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี ไดประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรใน
วันท่ี 19 มีนาคม 2526 โดยมีสาเหตุมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521               
ท่ีบังคับใชอยูในขณะนั้นบัญญัติไวใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบรวมเขตและให
เลือกเปนพรรคการเมือง กลาวคือใหจังหวัดเปนเขตเลือกต้ังเพียงเขตเดียว และใหผูสมัครสังกัด
พรรคการเมือง เวลาสมัครใหมีหมายเลขเดียวกันท้ังพรรค ประชาชนเลือกพรรคใดก็จะไดสมาชิก
พรรคนั้นไปท้ังหมด หรือท่ีเรียกวา รวมเขตเบอรเดียว แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีบทเฉพาะกาลให          
มีการเลือกต้ังแบบเดิมคือแบบผสมระหวางรวมเขตและแบงเขต โดยมีกําหนดเปนเวลา 4 ป ตอมา
คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในเร่ืองเกี่ยวกับการเลือกต้ัง โดยตองการให
ขยายเวลาการใชบังคับบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกไปอีก 4 ป แตท่ีประชุมรัฐสภาไม
ใหความเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท เห็นวาถา
ปลอยใหมีการเลือกต้ังตามวิธีการใหมของรัฐธรรมนูญฯ 2521 นี้ คือแบบรวมเขตเบอรเดียว อาจจะ
นําไปสูความขัดแยงและความรุนแรงทางการเมืองได จึงไดตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎรในชวงนี้ 
เพื่อใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนใหม ในวันท่ี 18 เมษายน 2526 ซ่ึงยังอยูในชวง          



การใชบังคับบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ 2521 นั่นคือ ยังใชเลือกต้ังแบบผสมระหวางรวมเขต
และแบงเขตเหมือนเดิมอยู 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบผสมระหวางรวมเขตและแบงเขต ซ่ึงเปน
ระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 10-12 โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 324 คน 
มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 24,224,270 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 12,295,339 คน (คิดเปนรอยละ 
50.76) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิมากท่ีสุดคือ  ยโสธร  (คิดเปนรอยละ  79.62) และนอยท่ีสุดคือ 
กรุงเทพฯ (คิดเปนรอยละ 32.57) (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 49) 

  สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 6 คน การจัด 
การเลือกต้ังคร้ังนี้ มีการแบงเขตเลือกต้ังภายในจังหวัดออกเปน 2 เขตเลือกต้ัง มีผูสนใจสมัครรับ
เลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 21 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 8 พรรค ไมสังกัดพรรคการเมือง 1 คน (กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=25837&keyword=.  2549) 

 เขตเลือกต้ังท่ี 2 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 19 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 6 พรรค ไมสังกัดพรรคการเมือง 5 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=25845&keyword=.  
2549) 

    ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1    1.  จ.ส.อ.ทรงธรรม   ปญญาดี    พรรคชาติไทย 
           ไดคะแนน  69,668  คะแนน 

     2.  นายมงคล   จงสุทธนามณี    พรรคชาติไทย 
          ไดคะแนน  54,140  คะแนน 

     3.  นายพายัพ   กาญจนารัณย      พรรคชาติไทย 
          ไดคะแนน  31,620 คะแนน  

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     1.  ร.ท.น.พ.สมศาสตร    รัตนสัค พรรคกิจสังคม 
             ไดคะแนน  49,145  คะแนน 

                   2. นางอําไพ   ปญญาดี        พรรคชาติไทย 
           ไดคะแนน 48,898  คะแนน 



      3.  นายสําเร็จ   ภูนิคม           พรรคกิจสังคม 
           ไดคะแนน  42,752 คะแนน 

 จังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 496,794 คน มีผูมาใชสิทธิ จํานวน 293,801 
คน คิดเปนรอยละ 59.14 จํานวนบัตรดี 278,786 บัตร คิดเปนรอยละ 35.75 บัตรเสีย 15,015 บัตร        
คิด เปนรอยละ  5.11 (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย . http://politic.myfirstinfo.com/ 
viewnews.asp?newID=25836&keyword=.  2549) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจาก มีการยุบสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี 1 

พฤษภาคม 2529 โดยมีสาเหตุมาจากการการท่ีสภาผูแทนราษฎรมีมติไมอนุมัติพระราชกําหนดแก
ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 พุทธศักราช 2529 ท่ีรัฐบาลประกาศใช ซ่ึง
การไมอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาว รัฐบาลเห็นวามิไดมาจากการเหตุแหงเนื้อหาแตนาจะมาจาก
ความแตกแยกของพรรคการเมืองรัฐบาล หากมีการบริหารราชการตอไปอาจมีปญหาอีกได เพราะ
พระราชกําหนดถือเปนกฎหมายท่ีออกโดยรัฐบาลยังมีปญหาในการพิจารณาได จึงเปนเหตุใหตองยุบ
สภา (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 45) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 14 (วันท่ี 27 กรกฎาคม 2529) 
  
 เนื่องจากพลเอก เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีไดประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรใน
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2529 โดยมีสาเหตุมาจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  มาใชบังคับเพื่อปรับเปล่ียนอัตราภาษีรถยนตใหม             
เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2529 ซ่ึงในขณะนั้นอยูชวงปดสมัยประชุมสภาเม่ือเปดสมัยประชุมสภาแลว 
ไดนําเอาพระราชกําหนดฉบับนี้เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2529 
ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร ไดพิจารณาและไดลงมติถึง 3 คร้ัง ผลการลงมติในคร้ังท่ี 3 ปรากฏวา           
ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติพระราชกําหนดฉบับนี้ดวยคะแนนเสียง 147 ตอ 143  ทําให       
พระราชกําหนดฉบับนี้ตกไป ซ่ึงเหตุนี้เกิดจากมีสมาชิกพรรครวมรัฐบาลบางกลุมรวมมือกับพรรค
ฝายคานเพื่อคัดคานพระราชกําหนดนี้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท เห็นวาความแตกแยกในทางการ
เมืองท่ีเกิดข้ึนนี้จะทําใหเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดินและกระทบถึงประโยชนสวน
รวมของประเทศ  จึงไดตัดสินใจประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรในวันเดียวกันนั้นเอง และไดจัดใหมี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนใหมในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2529  

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบผสมระหวางรวมเขตและแบงเขตซ่ึงเปน
ระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 10-13 โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 347 คน 
มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 26,224,305 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 16,070,957 คน (คิดเปนรอยละ 



61.28)  จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิมากท่ีสุดคือ ชัยภูมิ (คิดเปนรอยละ 85.15) และนอยท่ีสุดคือ กรุงเทพฯ 
(คิดเปนรอยละ 38.13) (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 49 – 50) 

 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 7 คน เพิ่มข้ึน
จากคร้ังท่ีแลว 1 คน การจัดการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีการแบงเขตเลือกต้ังภายในจังหวัดออกเปน 3 เขต
เลือกต้ัง มีผูสนใจสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 42 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 14 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=41422&keyword=.  2549) 

 เขตเลือกต้ังท่ี 2  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 24 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 12 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=41423&keyword=.  2549) 

    เขตเลือกต้ังท่ี 3  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 24 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 12 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=41425&keyword=.  2549) 

 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     1. นายมงคล   จงสุทธนามณี    พรรครวมไทย  
             ไดคะแนน 55,764  คะแนน 

                   2. นายวีรพล   มุตตามระ           พรรครวมไทย 
           ไดคะแนน  53,324 คะแนน 

      3.  นายวิจิตร   ยอดสุวรรณ        พรรคสหประชาธิปไตย 
           ไดคะแนน  47,422  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     1. นายประทวน   รมยานนท   พรรคชาติไทย 
             ไดคะแนน  41,397  คะแนน 

                   2. นายองอาจ   เสนาธรรม        พรรครวมไทย 
           ไดคะแนน  37,721  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3     1. ร.ท.นพ. สมศาสตร   รัตนสัค          พรรครวมไทย 
             ไดคะแนน  47,689  คะแนน 

                  



 2. นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน     พรรครวมไทย 
           ไดคะแนน  46,161  คะแนน 

จังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 521,147 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 394,992 คน 
คิดเปนรอยละ 75.79 จํานวนบัตรดี 376,290 บัตร คิดเปนรอยละ 95.27 บัตรเสีย 18,702 บัตร คิดเปน
รอยละ 4.73 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp? 
new ID=41421&keyword=.  2549) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจาก มีการยุบสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี 29 
เมษายน 2531 โดยมีสาเหตุมาจากการการท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของพรรครวมรัฐบาลสวน
หนึ่งคัดคานรางพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ตามที่รัฐบาลเสนอ ทําใหแสดงใหเห็นถึงความแตกแยกทาง
การเมืองของรัฐบาลอาจนําไปสูความขัดแยงทางการเมืองได (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร. 2548 : 47) 

 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 15 (วันท่ี 24 กรกฎาคม 2531) 
 
 เนื่องจากในวันท่ี 28 เมษายน 2531 สภาผูแทนราษฎรไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอโดยเปนการอภิปรายในวาระท่ี 2 และ 3 เม่ืออภิปรายในวาระที่ 2 
เรียงลําดับมาตราเสร็จแลว ไดมีการลงมติในวาระท่ี 3 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบ 183 เสียง ไมเห็น
ชอบ 134 เสียง ซ่ึงคะแนนท่ีไมใหความเห็นชอบสวนหน่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ประชาธิปตย ซ่ึงเปนพรรคการเมืองรวมรัฐบาลไดรวมกับฝายคานเพื่อคัดคานรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ จากเหตุการณนี้แสดงใหเห็นวา พรรคประชาธิปตยไมสามารถควบคุมสมาชิกพรรคของตน
ได จนเปนเหตุใหรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปตย 16 คน ลาออกจากตําแหนงเพื่อเปดโอกาสใหพล
เอก เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีไดปรับปรุงคณะรัฐมนตรีใหม ความขัดแยงภายในพรรคประชา
ธิปตยนี้อาจกอใหเกิดปญหาอุปสรรคในการบริหารราชการแผนดินได พลเอก เปรม ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตรี จึงไดตัดสินใจประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี 29 เมษายน 2531 และไดจัดใหมี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนใหม ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2531 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้ เปนการเลือกต้ังทางตรง แบบผสมระหวางรวมเขตและแบงเขตซ่ึงเปน
ระบบและวิธีเดียวกับการเลือกต้ังท่ัวไป คร้ังท่ี 10 -14 โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 357 คน            

มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 26,658,638 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 16,944,931 คน (คิดเปนรอยละ 
63.56) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิมากท่ีสุด  คือ ยโสธร (คิดเปนรอยละ 90.42) และนอยท่ีสุด คือ 
สมุทรสงคราม (คิดเปนรอยละ 35.92) (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 50) 



 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 7 คน การจัดการ
เลือกต้ังคร้ังนี้ มีการแบงเขตเลือกต้ังภายในจังหวัดออกเปน 3 เขตเลือกต้ัง มีผูสนใจสมัครรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 27 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 12 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=414860&keyword=.  2549) 

 เขตเลือกต้ังท่ี 2 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 22 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 14 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=414863&keyword=.  2549) 

    เขตเลือกต้ังท่ี 3 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 12 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 6 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=41465&keyword=.  2549) 

 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     1. นายวีรพล   มุตตามระ          พรรครวมไทย  
             ไดคะแนน  81,275  คะแนน 

                   2. นายมงคล  จงสุทธนามณี      พรรครวมไทย 
           ไดคะแนน  75,589  คะแนน 

      3.  จ.ส.อ. ทรงธรรม  ปญญาดี    พรรคชาติไทย 
           ไดคะแนน  75,519 คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     1.นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ   พรรครวมไทย 
             ไดคะแนน 66,858 คะแนน 

                   2. นายประทวน  รมยานนท      พรรคชาติไทย 
           ไดคะแนน  58,736  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3     1. นายอาทิตย   วิสัยวงค            พรรคราษฏร  
             ไดคะแนน  48,618 คะแนน 

                   2. นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน      พรรครวมไทย 
           ไดคะแนน  44,388 คะแนน 



 ท้ังจังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 508,834 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 414,382 
คน คิดเปนรอยละ 84.14 จํานวนบัตรดี 396,520 บัตร คิดเปนรอยละ 95.69 บัตรเสีย 17611 บัตร            
คิดเปนรอยละ 4.25 บัตรไมลงคะแนน 251 บัตร คิดเปนรอยละ 0.06 (กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=41060&keyword=.  2549) 

 นอกจากนี้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเชียงราย ท่ีไดรับเลือกต้ังในคร้ังนี้ ยังได
รับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี คือ 

 นายประทวน  รมยานนท  ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2544 : 338) 

 คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี   9 สิงหาคม 2531 ถึง วันท่ี 9 ธันวาคม 2533   
 คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี 14 ธันวาคม 2533 ถึง วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534  

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจาก มีการยึดอํานาจการปกครองแผนดิน 
ของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 มีการประกาศยก
เลิกการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2521 เปนผลใหรัฐบาล รัฐสภาตอง
พนไปตามรัฐธรรมนูญ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 48) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 16 (วันท่ี  22  มีนาคม  2535)  
 
 เนื่องจากเกิดเหตุการณยึดอํานาจการปกครองประเทศ โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติ (ร.ส.ช.) ภายใตการนําของพลเอกสุนทร  คงสมพงษ ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 โดยได
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซ่ึงใชมานานถึง 13 ป และใหวุฒิสภา 
สภาผูแทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีส้ินสุดลง ตอมาไดมีการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราช
อาณาจักร พุทธศักราช 2534 ใชบังคับเปนการช่ัวคราว ซ่ึงไดกําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ มี
หนาท่ีจัดทํารัฐธรรมนูญและพิจารณารางพระราชบัญญัติ เม่ือไดรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวได
ประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2534 ซ่ึง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดใหมีการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนใหมภายใน 120 
วัน นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ จึงไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนใหมใน
วันท่ี 22 มีนาคม 2535 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้ เปนการเลือกต้ังทางตรง แบบผสมระหวางรวมเขตและแบงเขตซ่ึงเปน
ระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 10 – 15 แตจะตางกันท่ีเกณฑคํานวณราษฎรตอ
สมาชิกหนึ่งคน ซ่ึงรัฐธรรมนูญฯ 2534 นี้ ไดกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 360 คน ดังนั้น 



จึงตองใชจํานวนราษฎรท้ังประเทศเฉล่ียดวยสมาชิก 360 คน (จํานวนราษฎรท้ังประเทศหารดวย 
360) ซ่ึงโดยเฉล่ียแลวจะไดจํานวนราษฎร 158,225 คน ตอสมาชิกหนึ่งคน (เดิมใชจํานวนราษฎรหนึ่ง
แสนหาหม่ืนคนตอสมาชิกหนึ่งคน)  

 การเลือกต้ังคร้ังนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 360 คน มีจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือก
ต้ัง 32,436,283 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 19,216,466 คน (คิดเปนรอยละ 59.24) จังหวัดท่ีมีผูมาใช
สิทธิมากท่ีสุดคือ มุกดาหาร (คิดเปนรอยละ 87.11) และนอยท่ีสุดคือ กรุงเทพฯ (คิดเปนรอยละ 
42.56) (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 51) 

 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงรายมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 7 คน การจัดการ
เลือกต้ังคร้ังนี้ มีการแบงเขตเลือกต้ังภายในจังหวัดออกเปน 3 เขตเลือกต้ัง มีผูสนใจสมัครรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 21 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 7 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=47225&keyword=.  2549) 

 เขตเลือกต้ังท่ี 2 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 16 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 8 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=47226&keyword=.  2549) 

    เขตเลือกต้ังท่ี 3 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 12 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 6 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=47227&keyword=.  2549) 

 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ 

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     1. จ.ส.อ.ทรงธรรม   ปญญาดี      พรรคชาติไทย  
             ไดคะแนน  84,709  คะแนน 

                   2. นายมงคล   จงสุทธนามณี    พรรคสามัคคีธรรม 
           ไดคะแนน  81,787  คะแนน 

      3.  นายสัมพันธ   เลิศนุวัฒน      พรรคสามัคคีธรรม 
           ไดคะแนน  71,030  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2    1. นายทวี   พุทธจันทร             พรรคสามัคคีธรรม 
             ไดคะแนน  52,225  คะแนน 
 



                   2. นายสําเร็จ   ภูนิคม                พรรคกิจสังคม 
           ไดคะแนน  48665  คะแนน 

                   เขตเลือกตั้งท่ี 3   1. นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน    พรรคสามัคคีธรรม 
             ไดคะแนน  55,333  คะแนน 

                   2. ร.ท.น.พ. สมศาสตร   รัตนสัค       พรรคสามัคคีธรรม 
           ไดคะแนน  43,211  คะแนน 

 ท้ังจังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 699,520 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 461,606 
คน คิดเปนรอยละ 65.99 จํานวนบัตรดี 425,798 บัตร คิดเปนรอยละ 26.26 บัตรเสีย 20,142 บัตร              
คิดเปนรอยละ 4.36 บัตรไมลงคะแนน 15,666 บัตร คิดเปนรอยละ 3.39 (กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=26756&keyword=.  2549) 

 นอกจากน้ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเชียงราย ท่ีไดรับเลือกต้ังในคร้ังนี้ยังได
รับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี คือ 

 นายสัมพันธ  เลิศนุวัฒน      ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
 ชวงเวลาดํารงตําแหนง   17 เมษายน 2535 –  10  มิถุนายน 2535  
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2544 : 421) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจาก มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทน 

ราษฎรในวันท่ี 30 มิถุนายน 2535 เนื่องจากเกิดเหตุการณ ทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม 2535      
อันเปนผลใหเกิดความขัดแยงทางการเมืองและการไมยอมรับในรัฐบาลและรัฐสภาในคณะน้ัน          

เพื่อเปนการแกปญหาวิกฤตทางการเมืองจึงมีการยุบสภาเพื่อเลือกต้ังใหม (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร. 2548 : 52) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 17 (วันท่ี 13 กันยายน 2535)  
 
 เม่ือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรข้ึนในวันท่ี 30 มิถุนายน 2535  อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณทางการเมืองท่ีสําคัญคือ  เม่ือมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนในวันท่ี 22 

มีนาคม 2535 (การเลือกต้ังคร้ังท่ี 16) พรรคสามัคคีธรรมไดรับคะแนนเสียงมากท่ีสุด และไดเปน
แกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลรวมกับพรรคชาติไทย กิจสังคม ประชากรไทย และราษฎรซ่ึงพรรครวม
รัฐบาลนี้ไดสนับสนุนใหพลเอก สุจินดา คราประยูร รองหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหง
ชาติ เขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีทามกลางกระแสคัดคานโดยท่ัวไป เนื่องจากพลเอกสุจินดา ไม
ไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือไมไดมาจากการเลือกต้ัง รวมท้ังถูกมองวาเปนการสืบทอด



อํานาจของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติอีกดวย จึงเกิดกระแสการตอตานอยางรุนแรง           
จนนําไปสูเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” ระหวางวันท่ี 17-20 พฤษภาคม 2535 ทําใหพลเอกสุจินดา         
คราประยูร ตองลาออกตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรีไดเพียง 48 วัน และไดมี        
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายอานันท  ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี (นายอานันท 
เคยไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหเปนนายกรัฐมนตรีแลวคร้ังหนึ่งในชวงหลังเหตุการณยึดอํานาจ            
23 กุมภาพันธ 2534 และไดขอลาออกจากตําแหนง ในวันท่ี 21 มีนาคม 2535 กอนวันเลือกต้ัง 1 วัน)          
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีภายใตการนําของนายอานันท  ปนยารชุน ถือเปนคณะรัฐมนตรีท่ีจัดต้ังข้ึนเปน           
การเฉพาะกิจ ในขณะท่ีประเทศอยูในภาวะวิกฤติ รวมท้ังการแตงต้ังนายอานันท  ปนยารชุน เปน
นายกรัฐมนตรีนี้ เพื่อจะไดใชกระบวนการทางรัฐสภา และรัฐธรรมนูญคืนอํานาจการตัดสินใจทาง
การเมืองกลับสูประชาชน เม่ือประเทศเขาสูภาวะปกติแลว นายอานันท  ปนยารชุน จึงไดประกาศ   
ยุบสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2535 และไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรข้ึนใหมในวันท่ี 13 กันยายน 2535 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบผสมระหวางรวมเขตและแบงเขต ซ่ึงเปน
ระบบและวิธีเดียวกับการการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 10 – 16 โดยไดกําหนดใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จํานวน 360 คนทําให มีสัดสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คนตอราษฎร 150,000 คน  

 การเลือกต้ังคร้ังนี้มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 360 คน มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 
31,860,156 คน มีผุมาใชสิทธิเลือกต้ัง 19,622,322 คน (คิดเปนรอยละ 61.59) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิ
มากท่ีสุด คือ มุกดาหาร (คิดเปนรอยละ 90.43) และนอยท่ีสุด คือ กรุงเทพฯ (คิดเปนรอยละ 47.40) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 52) 

 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงรายมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 7 คน การจัดการ
เลือกต้ังคร้ังนี้ มีการแบงเขตเลือกต้ังภายในจังหวัดออกเปน 3 เขตเลือกต้ัง มีผูสนใจสมัครรับเลือก
ต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 21 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 7 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23966&keyword=.  2549) 

 เขตเลือกต้ังท่ี 2 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 12 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 6 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23967&keyword=.  2549) 



    เขตเลือกต้ังท่ี 3 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 12 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 6 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23969&keyword=.  2549) 

 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     1. นายมงคล   จงสุทธนามณี     พรรคชาติพัฒนา  
             ไดคะแนน  69,407  คะแนน 

                   2. นายสัมพันธ   เลิศนุวัฒน      พรรคชาติไทย 
           ไดคะแนน  56,231  คะแนน 

      3.  จ.ส.อ. ทรงธรรม   ปญญาดี      พรรคชาติไทย 
           ไดคะแนน  51,743 คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     1. นายสมบูรณ   วันไชยธนวงศ  พรรคประชาธิปตย 
             ไดคะแนน  64,064  คะแนน 

                   2. นายสําเร็จ     ภูนิคม  พรรคประชาธิปตย 
           ไดคะแนน  25,557  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3     1. นายถาวร  ตรีรัตนณรงค   พรรคชาติไทย 
             ไดคะแนน  10,799  คะแนน 

                   2. นายวิสาร    เตชะธีราวัฒน  พรรคชาติพัฒนา 
           ไดคะแนน  54,682  คะแนน 

 ท้ังจังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 596,904 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 258,773 
คน คิดเปนรอยละ 60.10 % จํานวนบัตรดี 238,625 บัตร คิดเปนรอยละ 34.29 % บัตรเสีย 20,148 
บัตร คิดเปนรอยละ 5.61 % (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com 
/viewnews.asp?newID=23964&keyword=.  2549) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจาก มีพระราชกฤษฏีกายุบสภาผูแทนราษฎร
ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2538 เนื่องจากรัฐบาลในคณะนั้น ซ่ึงประกอบพรรคการเมืองรวมรัฐบาลหลาย
พรรคและพรรคการเมืองฝายคานไดเสนอญัตติอภิปรายไมไววางใจตอกรณี การออกเอกสารสิทธิ 
สป.ก. 4-01 ซ่ึงหลังจาการอภิปรายพรรคพลังธรรมซ่ึงเปนพรรครวมรัฐบาลไดประกาศถอนตัวจาก
การเปนพรรครวมรัฐบาล สงผลใหรัฐบาลมีเสียงนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  นายชวน  หลีกภัย  จึงตัดสินใจใหมีการยุบสภาผูแทนราษฎรข้ึน สงผลใหวาระการดํารง
ตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 55) 



การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 18 (วันท่ี  2  กรกฎาคม  2538) 
  
 ภายหลังการยุบสภา ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2538 อันเนื่องมาจาก การยื่นญัตติขอเปด
อภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีท้ังคณะ ของพรรครวมฝายคาน โดยนายชวน หลีกภัย 
เปนนายกรัฐมนตรี ประเด็นหลักในการอภิปราย ไดแก การออกเอกสารสิทธิท่ีดินทํากินหรือ ส.ป.ก.4-
01 ของรัฐบาล และเม่ือการอภิปรายส้ินสุดลงแลว กอนท่ีจะมีการลงมติในญัตตินี้ พรรคพลังธรรมซ่ึง
เปนพรรครวมรัฐบาลพรรคหนึ่งไดมีมติท่ีจะงดออกเสียงในการลงมติและรัฐมนตรีของพรรคทุกคน
จะขอลาออกจากตําแหนงในคณะรัฐมนตรี ทําใหนายชวน หลีกภัย ตัดสินใจประกาศยุบสภาผูแทน
ราษฎร ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2539 และไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนใหมในวนั
ท่ี 2 กรกฎาคม 2538  

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบผสมระหวางรวมเขตและแบงเขต ซ่ึงเปน
ระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ีผานมา แตใชเกณฑราษฎรหนึ่งแสนหาหม่ืนคนตอ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหน่ึงคน 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 391 คน มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 
37,817,983 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 23,496,746 คน (คิดเปนรอยละ 62.13) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิ
มากท่ีสุดคือ มุกดาหาร (คิดเปนรอยละ 83.80) และนอยท่ีสุด คือ กรุงเทพฯ (คิดเปนรอยละ 49.82) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 52 – 53) 

 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 8 คน เพิ่มข้ึน 1 
คน การจัดการเลือกต้ังคร้ังนี้ มีการแบงเขตเลือกต้ังภายในจังหวัดออกเปน 3 เขตเลือกต้ัง มีผูสนใจ
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในคร้ังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 40 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองต าง  ๆ  ท้ั งหมด  17 พรรค  (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย . 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23639&keyword=.  2549) 

 เขตเลือกต้ังท่ี 2 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 32 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองต าง  ๆ  ท้ั งหมด  14 พรรค  (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย . 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23641&keyword=.  2549) 

    เขตเลือกต้ังท่ี 3  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 24 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองต าง  ๆ  ท้ั งหมด  15 พรรค  (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย . 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23642&keyword=.  2549) 

 



 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     1. นายฉัฐวัสส (วีรพล)   มุตตามระ พรรคเอกภาพ  
             ไดคะแนน  102,913  คะแนน 

                   2. นายยงยุทธ    ติยะไพรัช    พรรคเอกภาพ 
           ไดคะแนน  89,979  คะแนน 

      3.  นางรัตนา    จงสุทธนามณี      พรรคธรรมสังคม 
           ไดคะแนน  75,852  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     1. นายประทวน  รมยานนท   พรรคชาติไทย 
             ไดคะแนน  89,979  คะแนน 

                   2. นายบัวสอน   ประชามอญ      พรรคเอกภาพ 
           ไดคะแนน  73,661  คะแนน 

      3. นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ   พรรคชาติไทย 
                      ไดคะแนน  64,377  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3     1. นายสุรสิทธ์ิ   เจียมวิจักษณ   พรรคเอกภาพ  
             ไดคะแนน  24,634  คะแนน 

                   2. นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน       พรรคนําไทย 
           ไดคะแนน 18,669  คะแนน 

 ท้ังจังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 775,523 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 533,232 
คน คิดเปนรอยละ 68.76 จํานวนบัตรดี 499,336 บัตร คิดเปนรอยละ 24.88 บัตรเสีย 25,217 บัตร 
คิดเปนรอยละ 4.73 บัตรไมประสงคลงคะแนน 8,679 บัตร คิดเปนรอยละ 1.63 (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23572&keyword=.  2549) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจาก มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
ในวันท่ี 27 กันยายน 2539 ท้ังนี้เนื่องจากความขัดแยงทางการเมืองของพรรครัฐบาลท่ีนายกรัฐมนตรี
ถูกพรรครวมฝายคานอภิปรายไมไววางใจ และเม่ือผานพนจากการลงมติ นายบรรหารใหเหตุผลวา
เม่ือรัฐบาลเปนรัฐบาลท่ีประกอบข้ึนดวยพรรคการเมืองหลายพรรค ความแตกแยกตาง ๆ ท่ีกําลังจะ
เกิดข้ึนนั้นอาจเปนผลใหเกิดผลกระทบจากรัฐบาลไดดังนั้นจึงยุบสภาผูแทนราษฎรเพ่ือคล่ีคลาย
สถานการณทางการเมืองระหวางพรรคการเมืองท่ีกําลังเกิดข้ึน (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร. 2548 : 57) 
  



การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 19 (วันท่ี 17 พฤศจิกายน  2539)  
 
 สืบเนื่องมาจากเหตุการณยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี ในระหวางวันท่ี 
18-20 พฤศจิกายน 2539 ไดมีการประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไป
เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลในรัฐบาลของนายบรรหาร  ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงประเด็นการอภิปรายมุงเนนอภิปรายนายบรรหาร  ศิลปอาชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยกอนท่ีจะลงมติในญัตตินี้ท่ีประชุมพรรครวมรัฐบาลแตละ
พรรคไดมีมติขอใหนายบรรหาร ศิลปะอาชา ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีกอนการลงมติ ซ่ึง
ตอมานายบรรหาร ศิลปะอาชา ไดประกาศวาจะลาออกจากตําแหนงภายใน 7 วัน และจะพิจารณา
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมมาดํารงตําแหนงนากรัฐมนตรีแทน จนกระทั่งวันท่ี 27 กันยายน 2539 นาย
บรรหาร ศิลปะอาชา ไดตัดสินใจประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร แทนการลาออกจากตําแหนง จึงได
จัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรข้ึนใหมในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2539  

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบผสมระหวางรวมเขตและแบงเขต ซ่ึงเปน
ระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี 10 – 18 โดยใชเกณฑคํานวณราษฎรหนึ่งแสน          

หาหม่ืนคนตอสมาชิกหนึ่งคน มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 393 คน มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ัง
ส้ิน 38,564,836 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 24,070,744 คน (คิดเปนรอยละ 62.42) จังหวัดท่ีมีผูมาใช
สิทธิมากท่ีสุด คือสระแกว (คิดเปนรอยละ 87.71) และนอยท่ีสุด คือกรุงเทพฯ (คิดเปนรอยละ 
48.97) (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2549 : 53) 

 สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังนี้ จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 8  คน การจัดการ
เลือกต้ังคร้ังนี้ มีการแบงเขตเลือกต้ังภายในจังหวัดออกเปน 3 เขตเลือกต้ัง มีผูสนใจสมัครรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในคร้ังนี้ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 18 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 6 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23282&keyword=.  2549) 

 เขตเลือกต้ังท่ี 2  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 18คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด 6 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23284&keyword=.  2549) 

    เขตเลือกต้ังท่ี 3  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 8 คน โดยมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ ท้ังหมด4 พรรค (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23286&keyword=.  2549) 



 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     1.นายยงยุทธ   ติยะไพรัช        พรรคประชาธิปตย 
             ไดคะแนน  123,212  คะแนน 

                   2. นายฉัฐวัสส (วีรพล)   มุตตามระ     พรรคความหวังใหม 
           ไดคะแนน  96,897  คะแนน 

      3.  นางรัตนา   จงสุทธนามณี     พรรคชาติพัฒนา 
           ไดคะแนน  92,721  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     1. นายสัมพันธ   เลิศนุวัฒน       พรรคความหวังใหม 
             ไดคะแนน  107,525  คะแนน 

                   2. นายมงคล   จงสุทธนามณี       พรรคชาติพัฒนา 
           ไดคะแนน  103,328  คะแนน 

      3.  นายสมบูรณ   วันไชยธนวงศ      พรรคความหวังใหม 
           ไดคะแนน 93,327  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3     1. นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน             พรรคประชาธิปตย 
             ไดคะแนน  94,946  คะแนน 

                   2. นายถาวร   ตรีรัตนณรงค              พรรคความหวังใหม 
           ไดคะแนน  77,607  คะแนน 

 จังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 771815 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 543,274 คน 
คิดเปนรอยละ 70.39 จํานวนบัตรดี 503,169 บัตร คิดเปนรอยละ 22.23 บัตรเสีย 24,121 บัตร คิดเปน
รอยละ 4.44 ไมลงคะแนน 15,984 บัตร คิดเปนรอยละ 2.94 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newID=23269&keyword=.  2549) 

 นอกจากน้ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเชียงราย ท่ีไดรับเลือกต้ังในคร้ังนี้ยังได
รับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี คือ 
 นายสัมพันธ    เลิศนุวัฒน      ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ชวงเวลาดํารงตําแหนง   24 ตุลาคม  2539 –  9  พฤศจิกายน   2540 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2544 : 421) 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจาก มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
ในวันท่ี  9 พฤศจิกายน 2543  เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงของรัฐบาลชุดนี้ใกลครบวาระ 



ประกอบกับระหวางท่ีมีการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ไดมีการประกาศใชรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงในรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ
ปฏิรูปทางการเมืองสงผลให รัฐสภามีองคประกอบและวิธีการไดมาเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางยิ่ง
รัฐบาลจึงตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎรเพ่ือใหมีระยะเวลาในการจัดการเลือกต้ังมากขึ้น ท้ังนี้รัฐ
ธรรมนูญกําหนดไววาถามีการหมดวาระของการดํารงตําแหนงตองจัดใหมีการเลือกต้ังภายใน 45 
วัน หากเปนการยุบสภาผูแทนราษฎรจะไดกําหนดใหมีการเลือกต้ัง ภายใน 60 วัน รัฐบาลจึงตัดสิน
ใจยุบสภา (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548 : 61 – 62) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 20 (วันท่ี 6  มกราคม  2544)  
 

เม่ือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรข้ึนในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2543 และรัฐสภาไดมีการจัดทํา 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเลือกต้ัง ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม ท่ีมีการประกาศใช
เรียบรอยแลว รวมท้ังไดมีการกําหนดใหมีการเลือกต้ังข้ึนในวันท่ี 6 มกราคม 2544 ท้ังนี้เนื่องจากรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดให รัฐสภาประกอบดวย สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
โดยท่ีสมาชิกของท้ังสองสภาที่กลาวมานั้น ไดกําหนดใหมาจากการเลือกต้ังโดยตรงและลับ ท้ังนี้
ตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดจํานวนและวิธีการไดมาดังนี้ 
 

1.  สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สมาชิกจํานวน 500 คน มี 2 ประเภท คือ 
 ประเภทท่ี 1 มาจากการเลือกต้ัง ในแบบบัญชีรายช่ือพรรคการเมือง มีจํานวน 100 คน 

ประเภทท่ี 2 มาจากการเลือกต้ังของประชาชน ในแตละเขตเลือกต้ังเขตเลือกต้ังละ 1 คน  
จํานวน 400 คน   

 ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังแบบแบงเขตไดเพียง
เขตละ 1 คน   สําหรับบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังจะเปนผูเลือกโดยเลือกตามรายช่ือและเบอรของ
พรรคนั้น สวนการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ กฎหมายกําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายช่ือผู
สมัครรับเลือกต้ังข้ึนพรรคละ 1 บัญชี บัญชีละไมเกิน 100 คน โดยเรียงลําดับหมายเลขผูสมัคร และ
ใหนับคะแนนรวมกันจากการลงคะแนนทั้งประเทศ กลาวคือ ถือเอาเขตประเทศเปนเขตเลือกต้ัง ผูมี
สิทธิออกเสียงเลือกต้ังคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหน่ึงเพียงพรรคเดียว เทานั้น 

2.  วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 200 คน มาจากการเลือกต้ังของประชาชน โดยท่ี
กําหนดใหการเลือกต้ัง ในแตละจังหวัดใหมีจํานวนเทาใดนั้นข้ึนอยูกับสัดสวนของจํานวนสมาชิก



ตอราษฎรในจังหวัดและจัดการเลือกต้ังเปน แบบรวมเขต จังหวัดเปนเขตเดียว ผูท่ีเลือกต้ังมีสิทธิลง
คะแนนเสียงไดเพียงเบอรเดียวและหามมิใหผูสมัครทําการหาเสียงเลือกต้ัง  

ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังนี้ มีจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังท้ังส้ิน  
42,759,001 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 29,904,940 คน (คิดเปนรอยละ 69.94) จังหวัดท่ีมีผูมาใชสิทธิ
มากท่ีสุด คือ ลําพูน (คิดเปนรอยละ 83.78) และนอยท่ีสุด คือ สมุทรปราการ (คิดเปนรอยละ 60.79) 
โดยท่ีคะแนนเสียงของผูมาใชสิทธิเลือกต้ังแยกเปนประเภทดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน 
ราษฎร. 2549 : 53 – 54) 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  

 จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังประเทศ 42,759,001 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 29,909,271 คน 
คิดเปนรอยละ 69.95 จํานวนบัตรดี 28,632,843 บัตร คิดเปนรอยละ 95.74 บัตรเสีย 745,829 บัตร 
คิดเปนรอยละ 2.49 บัตรไมประสงคลงคะแนน 530,599 คิดเปนรอยละ 1.77 (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?new ID=23572=&keyword=.  
2549) 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบบัญชีแบงเขต 

 จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังประเทศ 42,759,001 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 29,909,271 คน 
คิดเปนรอยละ 69.95 จํานวนบัตรดี 25,915,107 บัตร คิดเปนรอยละ 86.64 บัตรเสีย 2,992,081 บัตร 
คิดเปนรอยละ 10.01 บัตรไมประสงคลงคะแนน 1,002,083 คิดเปนรอยละ 3.35   

 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดเชียงราย สรุปผลการเลือกต้ังได ดังนี้   

 1.  การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

 จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง ท้ังหมด 800,089 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 591,313 คน คิดเปน
รอยละ 73.91 จํานวนบัตรดี 565,585 บัตร คิดเปนรอยละ 96.04 บัตรเสีย 16,598 บัตร คิดเปนรอยละ 
2.81 บัตรไมประสงคลงคะแนน 9,130 คิดเปนรอยละ 1.15   

  พรรคท่ีไดรับคะแนนเสียง 3 ลําดับแรก ไดแก พรรคไทยรักไทย 375,863 คะแนน รองลง
มาพรรคประชาธิปตย 71,667 คะแนน และพรรคชาติพัฒนา 34,109 คะแนน จากจํานวนท้ังหมด 38 
พ รรคก าร เมื อ ง ท่ี ส ง ผู ส มั ค ร  (ก รมก ารป กค รอ ง  ก ระท รว งมห าด ไท ย . http://politic. 
myfirstinfo.com/viewnews.asp?new ID=42153=&keyword=.  2549) 

 2.  การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

 จังหวัดเชียงราย การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบแบงเขตได จํานวน 8 คน ตามรัฐธรรมนูญทําใหมีการแบงเขตเลือกต้ังออกเปน 8 เขต ในแตละ



เขตมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 1 คน มีผูสนใจสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
โดยกฎหมายกําหนดใหแตละสงผูสมัครไดเพียงคนเดียว ผูท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังพรรคท่ีผูสมัครเปน
สมาชิกตองเปนผูสงลงสมัครรับเลือกต้ังโดยมีรายละเอียดของผูสมัครในแตละเขตเลือกต้ังดังตอไป
นี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี  1 มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 5 คน  จากพรรคไทยรักไทย  พรรคถ่ินไทย  
พรรคประชาธิปตย พรรคชาติพัฒนา และพรรคเกษตรมหาชน  

 เขตเลือกต้ังท่ี  2   มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 7 คน  จากพรรคไทยรักไทย พรรคถ่ินไทย  
พรรค เสรีธรรม พรรคประชาธิปตย พรรคชาติพัฒนา พรรคกิจสังคม และพรรคเกษตรมหาชน  

    เขตเลือกต้ังท่ี  3  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 7 คน  จากพรรคไทยรักไทย พรรคถ่ินไทย  
พรรคราษฎร พรรคเสรีธรรม พรรคประชาธิปตย พรรคประชากรไทย และพรรคชาติพัฒนา  

 เขตเลือกต้ังท่ี  4  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 6 คน  จากพรรคไทยรักไทย พรรคถ่ินไทย  
พรรคประชาธิปตย พรรคชาติพัฒนา พรรคพลังธรรม และพรรคเกษตรมหาชน 

 เขตเลือกต้ังท่ี  5  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 6 คน  จากพรรคไทยรักไทย พรรคถ่ินไทย  
พรรคราษฎร พรรคเสรีธรรม พรรคประชาธิปตย และพรรคชาติพัฒนา  

 เขตเลือกต้ังท่ี 6 มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 6 คน จากพรรคไทยรักไทย พรรคถ่ินไทย พรรค 
ประชาธิปตย พรรคประชากรไทย พรรคชาติพัฒนา และพรรคเกษตรมหาชน 

 เขตเลือกต้ังท่ี  7 มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 7 คน  จากพรรคไทยรักไทย  พรรคชาติไทย  
พรรค ถ่ินไทย พรรคเสรีธรรม พรรคประชาธิปตย พรรคชาติพัฒนา และพรรคเกษตรมหาชน 

 เขตเลือกต้ังท่ี  8 มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 7 คน  จากพรรคไทยรักไทย  พรรคถ่ินไทย  
พรรค ราษฎร พรรคเสรีธรรม พรรคประชาธิปตย พรรคชาติพัฒนา และพรรคเกษตรมหาชน 

 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     นายสามารถ  แกวมีชัย             พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  39,944  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     นายสฤษฏ  อ้ึงอภินันท             พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  51,621  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3     นายถาวร  ตรีรัตนณรงค           พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  26,091  คะแนน 
  



 เขตเลือกตั้งท่ี 4     นายวิสาร เตชะธีราวัฒน           พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  32,333  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 5     นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ    พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  35,744  คะแนน 
         (คณะกรรมการเลือกตั้งไมรับรองผลและกําหนดใหเลือกตั้งใหมในวันท่ี 29 มกราคม 2544) 

 เขตเลือกตั้งท่ี 6     นายยงยุทธ  ติยะไพรัช              พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  30,927  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 7     นายอิทธิเดช  แกวหลวง   พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  34,713  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 8     นายบัวสอน  ประชามอญ    พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  39,321  คะแนน  (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดเชียงราย.  http://chiangrai.ect.go.th/.  2549)  

 ท้ังจังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ังแบบแบงเขต จํานวน 800,089 มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 
591,313 คน  คิดเปนรอยละ 81.78 จํานวนบัตรดี   483,549 บัตร คิดเปนรอยละ 96.04 บัตรเสีย 
85,883 บัตร คิดเปนรอยละ 14.52   บัตรไมประสงคลงคะแนน 21,881  คิดเปนรอยละ 3.70   

 และเนื่องจากผลการเลือกต้ังในวันท่ี 6 มกราคม 2544 เนื่องจากคณะกรรมการเลือกต้ัง
เปนผูจัดการเลือกต้ังและประกาศผลการเลือกต้ัง สงผลใหคณะกรรมการเลือกต้ังมีอํานาจท่ีจะ
ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังหรือไมรับรองผลการเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังคร้ังใดก็ได ท้ังนี้
เพื่อใหเกิดความสุจริตและเท่ียงธรรมในการจัดการเลือกต้ัง สําหรับกรณีเขตเลือกต้ังท่ี 5 จังหวัด
เชียงรายทางคณะกรรมการการเลือกต้ัง ไดมีมติให มีการจัดการเลือกต้ังข้ึนใหม สําหรับเขตเลือกต้ัง
ท่ี 5 จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี 29 มกราคม 2544 ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี  5 มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 6 คน  จากพรรคไทยรักไทย  พรรคถ่ินไทย  
พรรคราษฎร พรรคเสรีธรรม พรรคประชาธิปตย และพรรคชาติพัฒนา 

 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ 

 เขตเลือกตั้งท่ี 5     นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ    พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  29,709  คะแนน 

 การเลือกต้ังในคร้ังนี้ มีผูสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 111,397 คน มีผูมาใชสิทธิจํานวน 71,719 
คน คิดเปนรอยละ 64.38 จํานวนบัตรดี 58,596 บัตร คิดเปนรอยละ 81.70  บัตรเสีย 10,758 บัตร           
คิดเปนรอยละ 15.00 บัตรไมประสงคลงคะแนน 2,365 บัตร คิดเปนรอยละ 3.30 



 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตามท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนด และไดมีการกําหนดใหมีการเลือกต้ังใหมในวันท่ี 6 กุมภาพันธท้ังนี้เปนไปตาม
ท่ีกฎหมายไว หากสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงดวยการครบวาระ ใหมีการจัดการเลือกต้ังใหมภายใน 
45 วันนับจากวันท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
เชียงราย.  http://chiangrai.ect.go.th/.  2549)  
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 21 (วันท่ี  6 กุมภาพันธ 2548)  
 
 เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรชุดเดิม ท่ีสมาชิกมาจากการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 
2544 ครบวาระดํารงตําแหนง 4 ป จึงไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
ข้ึนใหม ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบแบงเขตเลือกต้ังและระบบบัญชีรายช่ือซ่ึง
เปนระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 20 โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนท้ัง
ส้ิน 500 คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขต เลือกต้ัง 400 คน และแบบบัญชีรายช่ือ 100 คน มี
จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังท้ังส้ิน 44,572,101 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 32,341,330 คน               
(คิดเปนรอยละ 72.56) จังหวัดท่ีมีผูใชสิทธิมากที่สุด คือลําพูน (คิดเปนรอยละ 86.56) และนอยท่ีสุด
คือ  หนองคาย  (คิดเปนรอยละ  62.55) (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย . http://politic. 
myfirstinfo .com/viewnews.asp?new ID=63076=&keyword=.  2549) 

 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังประเทศ 44,572,101 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 32,341,330 คน 
คิดเปนรอยละ 72.56 จํานวนบัตรดี 31,048,291 บัตร คิดเปนรอยละ 96.00 บัตรเสีย 935,586 บัตร           
คิดเปนรอยละ 2.89 บัตรไมประสงคลงคะแนน 357,515 คิดเปนรอยละ 1.11 (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?new ID=63686=&keyword=.  2549) 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบบัญชีแบงเขต 
 
 จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังประเทศ 44,572,101 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 32,337,611 คน 
คิดเปนรอยละ 72.55 จํานวนบัตรดี 29,657,745 บัตร คิดเปนรอยละ 91.72 บัตรเสีย 1,938,590 บัตร 
คิดเปนรอยละ 5.99 บัตรไมประสงคลงคะแนน 741,276 คิดเปนรอยละ 2.29   



 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดเชียงราย สรุปผลการเลือกต้ังได ดังนี้   

 1. การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

 จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง ท้ังหมด 825,346 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 613,458 คน คิดเปน
รอยละ 74.33 จํานวนบัตรดี 588,949 บัตร คิดเปนรอยละ 96.00 บัตรเสีย 18,941 บัตร คิดเปนรอยละ 
3.09 บัตรไมประสงคลงคะแนน 5,568 คิดเปนรอยละ 0.91   

  พรรคท่ีไดรับคะแนนเสียง 3 ลําดับแรก ไดแก พรรคไทยรักไทย 462,963 คะแนน รองลง
มาพรรคมหาชน 43,891 คะแนน และพรรคประชาธิปตย 26,055 คะแนน จากจํานวนท้ังหมด 20 

พรรคการเมืองท่ีสงผูสมัคร 

 2. การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

 จังหวัดเชียงราย การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบแบงเขตได จํานวน 8 คน ตามรัฐธรรมนูญทําใหมีการแบงเขตเลือกต้ังออกเปน 8 เขต ในแตละ
เขตมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 1 คน มีผูสนใจสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
โดยกฎหมายกําหนดใหแตละสงผูสมัครไดเพียงคนเดียว ผูท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังพรรคท่ีผูสมัครเปน
สมาชิกตองเปนผูสงลงสมัครรับเลือกต้ังโดยมีรายละเอียดของผูสมัครในแตละเขตเลือกต้ังดังตอไป
นี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี 1  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 4 คน จากพรรคประชาธิปตย พรรคประชาชนไทย 
พรรคไทยรักไทย และพรรคมหาชน  

 เขตเลือกต้ังท่ี 2  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 6 คน จากพรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย          
พรรคคนขอปลดหนี้ พรรคไทยรักไทย พรรคความหวังใหม และพรรคมหาชน  

    เขตเลือกต้ังท่ี 3  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 3 คน จากพรรคประชาธิปตย พรรคไทยรักไทยและ
พรรคมหาชน  

 เขตเลือกต้ังท่ี 4  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 4 คน จากพรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย และ
พรรคมหาชน 

 เขตเลือกต้ังท่ี 5  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 5 คน จากพรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย         
พรรคคนขอปลดหนี้ พรรคไทยรักไทย และพรรคมหาชน  

 เขตเลือกต้ังท่ี 6  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 3 คน จากพรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย และ
พรรคมหาชน 



 เขตเลือกต้ังท่ี 7  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 4 คน จากพรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย    
พรรคไทยรักไทย และพรรคมหาชน 

 เขตเลือกต้ังท่ี 8  มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 5 คน จาก พรรคประชาธิปตย พรรคคนขอปลดหน้ี
พรรคไทยรักไทย   พรรคความหวังใหม และพรรคมหาชน 

 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     นายสามารถ  แกวมีชัย             พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  53,947  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     นายสฤษฏ  อ้ึงอภินันท             พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  62,264  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3     นายสุรสิทธ์ิ  เจียมวิจักษณ         พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  49,021  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 4     นายวิสาร เตชะธีราวัฒน           พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  36,602  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 5     นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ     พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  38,592  คะแนน 

  เขตเลือกตั้งท่ี 6     นางสาวละออง  ติยะไพรัช        พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  38,367  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 7     นายอิทธิเดช  แกวหลวง   พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  35,975  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 8     นายบัวสอน  ประชามอญ    พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  50,309  คะแนน 

 ท้ังจังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ังแบบแบงเขต จํานวน 825,346 คน มีผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ัง 613,413 คน คิดเปนรอยละ 74.32 จํานวนบัตรดี 537,329 บัตร คิดเปนรอยละ 87.60 บัตร
เสีย 57,802 บัตร คิดเปนรอยละ 9.42   บัตรไมประสงคลงคะแนน 18,282  คิดเปนรอยละ 3.98  
(คณะกรรมการการเลือกต้ัง. 2548 : 47) 

 นอกจากนี้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดเชียงรายไดรับเลือกต้ังในคร้ังนี้ ยังไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี คือ 

 



 นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร- 
                                                                    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ชวงเวลาดํารงตําแหนง   11 มีนาคม 2548 – ปจจุบัน 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง เพราะรัฐบาลพบกับวิกฤตทางการเมืองเน่ืองจาก
มีประชาชนออกมาชุมนุมเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออก จากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในฐานะท่ี
มาจากการเลือกต้ังจากประชาชนโดยออมและมาดวยคะแนนเสียงท่ีขางมากท่ีสุดนับต้ังแตมีการ
เลือกต้ังมา ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎร ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 เพื่อ
เปนการคืนอํานาจการตัดสินใจใหกับประชาชนในการเลือกใครมาดํารงตําแหนง และไดกําหนดให
มีการเลือกต้ังใหมในวันท่ี 2 เมษายน 2549  
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 22 (วันท่ี  2 เมษายน 2549)  
 
 จากการท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ   ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎร ในวัน
ท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 ท้ังนี้ดวยเหตุผลท่ีมีผูชุมนุมเรียกรองเพื่อตองการใหนายกรัฐมนตรีลาออก
จากตําแหนง  ดังนั้นเม่ือสถานการณอาจจะรุนแรงและนําไปสูความเสียหายดังเชนเหตุการณการ
เมืองตาง ๆ ในอดีต ทําใหนายกรัฐมนตรีตัดสินใจคืนอํานาจใหประชาชน ท้ังนี้เนื่องจากหลักการ
สําคัญของระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนี้เปนการใหอํานาจประชาชนเลือกผูท่ีจะมาทําหนาท่ี
แทนตน ดังนั้นเม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นวาวิกฤตทางการเมืองท่ีอาจนํามาซ่ึงความเสียหายตอประเทศ
ได จึงควรท่ีจะยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีใหประชาชนเปนผูกําหนด เปน           

ผูเลือกต้ังตามหลักเสียงขางมากน่ันเอง รัฐบาลจึงตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎร อันเปนหลักการ
และกระบวนการท่ีสําคัญในระบอบประชาธิปไตย และไดกําหนดใหมีการเลือกต้ังในวันท่ี 2 
เมษายน 2549 (เดลินิวส.  หนังสือพิมพ.  13 มีนาคม 2548) 

 การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกต้ังทางตรงแบบแบงเขตเลือกต้ังและระบบบัญชีรายช่ือซ่ึง
เปนระบบและวิธีการเดียวกับการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 20 และ21 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน
ท้ังส้ิน 500 คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง 400 คน และแบบบัญชีรายช่ือ 100 คน มี 

 จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือท้ังส้ิน 44,909,562 คน มีผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ัง 29,088,209 คน (คิดเปนรอยละ 64.77) จังหวัดท่ีมีผูใชสิทธิมากท่ีสุด คือลําพูน (คิดเปนรอยละ 
83.70) และนอยท่ีสุดคือ นครศรีธรรมราช (คิดเปนรอยละ 52.18)  

 จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังแบบแบงเขตท้ังส้ิน 44,778,628 คน มีผูมาใชสิทธิเลือก
ต้ัง 28,998,364 คน (คิดเปนรอยละ 64.77) จังหวัดท่ีมีผูใชสิทธิมากท่ีสุด คือ ลําพูน (คิดเปนรอยละ 
83.70) และนอยท่ีสุดคือ นครศรีธรรมราช (คิดเปนรอยละ 52.18)  



 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  

 จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังประเทศ 44,909,562 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 29,088,209 คน 
คิดเปนรอยละ 64.77 จํานวนบัตรดี 18,356,402 บัตร คิดเปนรอยละ 63.11 บัตรเสีย 1,680,101 บัตร 
คิดเปนรอยละ 5.78 บัตรไมประสงคลงคะแนน 9,051,706 คิดเปนรอยละ 31.12   

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบบัญชีแบงเขต 

 จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังประเทศ 44,778,628 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 28,998,364 คน 
คิดเปนรอยละ 64.76 จํานวนบัตรดี 15,608,509 บัตร คิดเปนรอยละ 53.83 บัตรเสีย 3,778,981 บัตร 
คิดเปนรอยละ 13.03 บัตรไมประสงคลงคะแนน 9,610,874 คิดเปนรอยละ 33.14   

 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดเชียงราย สรุปผลการเลือกต้ังได ดังนี้   

 การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

 จังหวัดเชียงราย การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบแบงเขตได จํานวน 8 คน ตามรัฐธรรมนูญทําใหมีการแบงเขตเลือกต้ังออกเปน 8 เขต ในแตละ
เขตมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 1 คน มีผูสนใจสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
โดยกฎหมายกําหนดใหแตละพรรคสงผูสมัครไดเพียงคนเดียว ผูท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังจะตองให
พรรคท่ีผูสมัครเปนสมาชิกเปนผูสงลงสมัครรับเลือกต้ังโดยมีรายละเอียดของผูสมัครในแตละเขต
เลือกต้ัง ซ่ึงการเลือกต้ังในครั้งนี้มีผูสมัครเพียงพรรคเดียวท่ีสงสมัครในระบบบัญชีรายช่ือ ดังนั้นท้ัง 
8 เขตมีผูสมัครพรรคไทยรักไทยพรรคเดียว  

 ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  คือ  

 เขตเลือกตั้งท่ี 1     นายสามารถ  แกวมีชัย             พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  50,695  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 2     นายสฤษฏ  อ้ึงอภินันท             พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  64,949  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3     นายสุรสิทธ์ิ  เจียมวิจักษณ         พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  50,758  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 4     นายวิสาร เตชะธีราวัฒน           พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  54,998  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 5     นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ    พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  45,547  คะแนน 



  เขตเลือกตั้งท่ี 6     นางสาวละออง  ติยะไพรัช              พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  35,248  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 7     นายอิทธิเดช  แกวหลวง   พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  44,631  คะแนน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 8     นายบัวสอน  ประชามอญ    พรรคไทยรักไทย 
         ไดคะแนน  50,938  คะแนน 

 ท้ังจังหวัดเชียงราย มีผูมีสิทธิเลือกต้ังแบบแบงเขต จํานวน 724,296 คน มีผูมาใชสิทธิ
เลือกต้ัง 595,373 คน คิดเปนรอยละ 82.20  จํานวนบัตรดี  332,815 บัตร คิดเปนรอยละ 55.90 บัตร
เสีย 81,432 บัตร คิดเปนรอยละ 13.67 บัตรไมประสงคลงคะแนน 107,020  คิดเปนรอยละ 4.13    
(มติชน.  หนังสือพิมพ.  4 เมษายน 2549) 

 สําหรับการเลือกต้ังคร้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดมีมติตามการรองขอใหพิจารณาจากผูตรวจ         
การแผนดินของรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาการจัดการเลือกต้ัง คร้ังนี้เปนไปไมชอบดวยกฎหมาย สงผลให
การจัดการเลือกต้ังคร้ังนี้ถูกยกเลิกไป 
 
ตารางท่ี  2    รายช่ือสมาชิสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงรายจําแนกตามวันท่ีมีเลือกต้ังใน 
 จังหวัดเชียงราย 
  

การเลือกตั้ง 
ท่ัวไป คร้ังท่ี 

วันท่ีเลือกตั้ง ชื่อ-นามสกุล พรรค เขต หมายเหตุ 

1  15 พฤศจิกายน 
2476 

พระดุลยธรรมปรีชาไวท      
(นายยม  สุขานุศาสน) 

- -  

2 17 พฤศจิกายน 
2480 

นายประยูร  วิมุกตาคม 
พันเอกบุญเกิด  
 สุตันตานนท 
(นายวรการบัญชา) 

- 1 
2 

 

3 12 พฤศจิกายน 
2481 

นายบุญศรี  วิลยรัตน 
พันเอกบุญเกิด   
สุตันตานนท 
(นายวรการบัญชา) 
 

- 1 
2 

 



ตารางท่ี  2 (ตอ) 
 

การเลือกตั้ง 
ท่ัวไป คร้ังท่ี 

วันท่ีเลือกตั้ง ชื่อ-นามสกุล พรรค เขต หมายเหตุ 

6 มกราคม  
2489 

นายประยูร  วิมุกตาคม 
นายบรรจบ   บันสิทธ์ิ 

- 1 
2 

 4 

5  สิงหาคม  
2489 

นายสิริ   เพ็ชรโรจน 
นายบุณยฝาง  ทองสวัสดิ์ 
ขุนพิพิธสุขอํานวย 
(นายพิพิธ โอสถิกานนท) 

- 
- 
- 

1 
2 
3 

เลือกต้ังเพิ่ม 

29  มกราคม  
2491 

พันโทแสวง  ทัพภะสุต 
พันเอกบุญเกิด   
สุตันตานนท 
(นายวรการบัญชา) 

- 
- 

- 
- 

 5 

5  มิถุนายน 2492 นายบุญชวย   ศรีสวัสดิ์ - - เลือกต้ังเพิ่ม 

6 26 กุมภาพันธ 
2495 

นายบุญชวย   ศรีสวัสดิ์ 
นายบุณยฝาง  ทองสวัสดิ์ 
พันเอกบุญเกิด   
สุตันตานนท 
(นายวรการบัญชา) 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

7 26 กุมภาพันธ 
2500 

พันเอกบุญเกิด  สุตันตานนท 
(นายวรการบัญชา) 
นายบุญชวย  ศรีสวัสดิ์ 
นายบุณยฝาง  ทองสวัสดิ์ 
พันตรีเล็ก  ทองสุนทร 
นายอํานวย ปาฐะเดช 

พรรคเสรีมนังคศิลา 
 
พรรคเสรีมนังคศิลา 
พรรคเสรีมนังคศิลา 
พรรคเสรีมนังคศิลา 
ไมสังกัดพรรค 

- 
 
- 
- 
- 
- 

 

 15 ธันวาคม 
2500 

 
 

นายสงศักดิ์  สายปญญา 
พันเอกบุญเกิด   
สุตันตานนท 
(นายวรการบัญชา) 

พรรคประชาธิปตย 
พรรคเสรีมนังคศิลา 
 
พรรคประชาธิปตย 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 



ตารางท่ี  2 (ตอ) 
 

การเลือกตั้ง 
ท่ัวไป คร้ังท่ี 

วันท่ีเลือกตั้ง ชื่อ-นามสกุล พรรค เขต หมายเหตุ 

  นายแถม  นุชเจริญ 
นายประพันธ  อัมพุช 
นายบุญชวย  ศรีสวัสดิ์ 

พรรคประชาธิปตย 
ไมสังกัดพรรค 

 
- 

 

9 10  กุมภาพันธ 
2512 

จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี 
นายขวัญชัย  สารากิจ 
นายบุญเรือง  กิจกลํ่าศรวล 
นายบุญสวัสดิ์  
 ดวงใจเอกราช 
นายแถม  นุชเจริญ 
นายอินทรหลอ  สรรพศรี 
ร.ท.น.พ.สมศาสตร รัตนสัค 

พรรคประชาธิปตย 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคสหประชาไทย 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

10 26 มกราคม 
2518 

จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี 
นายพายัพ   กาญจนารัณย 
นายสัณฐาน  สุริยคํา 
ร.ท.น.พ.สมศาสตร   
รัตนสัค 
นายฤทธ์ิ  อินทรนันท 
นายประพันธ   อัมพุช 
นายเชวง  วงศใหญ 
นายประสิทธ์ิ   พันธฟูจินดา 

พรรคชาติไทย 
พรรคเกษตรสังคม 
พรรคพลังใหม 
พรรคเกษตรสังคม 
พรรคกิจสังคม 
พรรคสันติชน 
พรรคสันติชน 
พรรคกิจสังคม 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

 

11 4  เมษายน 2519 นายสงา  ฤทธิประศาสน 
จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี 
นายวรวิทย  คําเงิน 
น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค 
นายวินัย  นามเสถียร 
นายหลง  ศิริพันธ 
นายเชวง  วงศใหญ 
นายเพียว  ตันบรรจง 

พรรคชาติไทย 
พรรคธรรมสังคม 
พรรคธรรมสังคม 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคชาติไทย 
พรรคกิจสังคม 
พรรคประชาธิปตย 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

 



ตารางท่ี  2 (ตอ) 
 

12 22  เมษายน  
2522 

นายสงา  ฤทธิประศาสน 
นายพายัพ   กาญจนารัณย 
จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี 
น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค 
นายฤทธ์ิ    อินทนันท 
นายสําเร็จ   ภูนิคม 

กลุมชาติไทย 
กลุมชาติไทย 
ไมสังกัดกลุมการเมือง
ไมสังกัดกลุมการเมือง
ไมสังกัดกลุมการเมือง
กลุมกิจสังคม 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

 

13 18  เมษายน  
2526 

จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี 
นายมงคล   จงสุทธนามณี 
นายพายัพ  กาญจนารัณย 
ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค 
นางอําไพ  ปญญาดี 
นายสําเร็จ   ภูนิคม 

พรรคชาติไทย 
พรรคชาติไทย 
พรรคชาติไทย 
พรรคกิจสังคม 
พรรคชาติไทย 
พรรคกิจสังคม 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

 

14 27  กรกฎาคม  
2529 

นายมงคล   จงสุทธนามณี 
นายวีรพล    มุตตามระ 
นายวิจิตร   ยอดสุวรรณ 
นายประทวน  รมยานนท 
นายองอาจ  เสนาธรรม 
ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค 
นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน 

พรรครวมไทย 
พรรครวมไทย 
พรรคสห
ประชาธิปไตย 
พรรคชาติไทย 
พรรครวมไทย 
พรรครวมไทย 
พรรครวมไทย 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

 

15 24  กรกฎาคม  
2531 

นายวีรพล    มุตตามระ 
นายมงคล   จงสุทธนามณี 
จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี 
นายสมบูรณ   วันไชยธนวงศ 
นายประทวน  รมยานนท 
นายอาทิตย   วิสัยวงค 
นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน 

พรรครวมไทย 
พรรครวมไทย 
พรรคชาติไทย 
พรรครวมไทย 
พรรคชาติไทย 
พรรคราษฎร 
พรรครวมไทย 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

 

 
 
 



ตารางท่ี  2 (ตอ) 
 
การเลือกตั้ง 
ท่ัวไป คร้ังท่ี 

วันท่ีเลือกตั้ง ชื่อ-นามสกุล พรรค เขต หมายเหตุ 

16 22  มีนาคม  
2535 

จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี 
นายมงคล   จงสุทธนามณี 
นายสัมพันธ  เลิศนุวัฒน 
นายทวี    พุทธจันทร 
นายสําเร็จ-    
ภูนิคมนายวิสาร    
เตชะธีราวัฒน 
นายสมศาสตร  รัตนสัค 

พรรคชาติไทย 
พรรคสามัคคีธรรม 
พรรคสามัคคีธรรม 
พรรคสามัคคีธรรม 
 
พรรคกิจสังคม 
พรรคสามัคคีธรรม 
พรรคสามัคคีธรรม 

1 
1 
1 
2 
 
2 
3 
3 

 

17 13  กันยายน  
2535 

นายมงคล   จงสุทธนามณี 
นายสัมพันธ  เลิศนุวัฒน 
จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี 
นายสมบูรณ-   
วันไชยธนวงศ 
นายสําเร็จ  ภูนิคม 
นายถาวร  ตรีรัตนณรงค 
นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน 

พรรคชาติพัฒนา 
พรรคชาติไทย 
พรรคชาติไทย 
 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคชาติไทย 
พรรคประชาธิปตย 

1 
1 
1 
 
2 
2 
3 
3 

 

2  กรกฎาคม  
2538 

นายฉัฐวัสส   มุตตามระ 
นายยงยุทธ   ติยะไพรัช 
นางรัตนา   จงสุทธนามณี 
นายประทวน  รมยานนท 
นายบัวสอน  ประชามอญ 
นายสมบูรณ-   
วันไชยธนวงศ 
นายสุรสิทธ์ิ  เจียมวิจักษ 
นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน 

พรรคเอกภาพ 
พรรคเอกภาพ 
พรรคธรรมสังคม 
พรรคชาติไทย 
พรรคเอกภาพ 
 
พรรคชาติไทย 
พรรคเอกภาพ 
พรรคนําไทย 

1 
1 
1 
2 
2 
 
2 
3 
3 

 18 

3  พฤษภาคม  
2539 

นายมงคล  จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา 2 เลือกต้ัง
ซอม 

      



ตารางท่ี  2 (ตอ) 
      

การเลือกตั้ง 
ท่ัวไป คร้ังท่ี 

วันท่ีเลือกตั้ง ชื่อ-นามสกุล พรรค เขต หมายเหตุ 

19 17 พฤศจิกายน 
2539 

นายยงยุทธ   ติยะไพรัช 
นายฉัฐวัสส   มุตตามระ 
นางรัตนา   จงสุทธนามณี 
นายสัมพันธ   เลิศนุวัฒน 
นายมงคล   จงสุทธนามณี 
นายสมบูรณ -   
วันไชยธนวงศ 
นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน 
นายถาวร   ตรีรัตนณรงค 

พรรคประชาธิปตย 
พรรคความหวังใหม 
พรรคชาติพัฒนา 
พรรคความหวังใหม 
พรรคชาติพัฒนา 
 
พรรคความหวังใหม 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคความหวังใหม 

1 
1 
1 
2 
2 
 
2 
3 
3 

 

6 มกราคม 2544 นายสามารถ   แกวมีชัย 
นายสฤษฎ   อ้ึงอภินันท 
นายถาวร   ตรีรัตนณรงค 
นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน 
นายยงยุทธ   ติยะไพรัช 
นายอิทธิเดช   แกวหลวง 
นายบัวสอน  ประชามอญ 

พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 

 20 

29  มกราคม  2544 นายสมบูรณ -   
วันไชยธนวงศ 

 
พรรคไทยรักไทย 

 
5 

 
เลือกต้ังใหม 

21 6 กุมภาพันธ 
2548 

นายสามารถ   แกวมีชัย 
นายสฤษฎ   อ้ึงอภินันท 
นายสุรสิทธ์ิ   เจียมวิจักษณ 
นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน 
นายสมบูรณ-   
วันไชยธนวงศ 
นางสาวละออง   ติยะไพรัช 
นายอิทธิเดช   แกวหลวง 
นายบัวสอน  ประชามอญ 

พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 

 

 



ตารางท่ี  2 (ตอ) 
 
การเลือกตั้ง 
ท่ัวไป คร้ังท่ี 

วันท่ีเลือกตั้ง ชื่อ-นามสกุล พรรค เขต หมายเหตุ 

22 2 เมษายน 
2549* 

นายสามารถ   แกวมีชัย 
นายสฤษฎ   อ้ึงอภินันท 
นายสุรสิทธ์ิ   เจียมวิจักษณ 
นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน 
นายสมบูรณ-   
วันไชยธนวงศ 
นางสาวละออง   ติยะไพรัช 
นายอิทธิเดช   แกวหลวง 
นายบัวสอน  ประชามอญ 

พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคไทยรักไทย 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 

 

หมายเหตุ * การเลือกต้ังถูกยกเลิกเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหการเลือกต้ังเปนไปไมชอบ 
 ดวยกฎหมาย 
เรียบเรียงจากขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 
ตารางท่ี  3  รายชื่อบุคคลท่ีเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงรายและดํารงสมาชิกสภาผูแทน 

      ราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 
 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ชวงเวลาดํารงตําแหนง (การเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังท่ี) สังกัดพรรค 
1 นายสัมพันธ  เลิศนุวัฒน 6 ม.ค. 2544  

 6 ก.พ. 2548   
ถึง 
ถึง 

5 ม.ค. 2548 
24 ก.พ. 2549 

20 
21 

ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 

2 นายยงยุทธ  ติยะไพรัช 6 ก.พ. 2548   ถึง 24 ก.พ. 2549 21 ไทยรักไทย 
3 นายถาวร  ตรีรัตนณรงค 6 ก.พ. 2548   ถึง 24 ก.พ. 2549 21 ไทยรักไทย 

เรียบเรียงจาก: ขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  4  รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงรายท่ีดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 
 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง    ชวงเวลาดํารงตําแหนง 
1 ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตน

สัค 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคม 

21 ก.พ. 2518 – 14 มี.ค. 2518 

2 นายชูสงา  ฤทธ์ิ
ประศาสน 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
มหาดไทย 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ 

21 เม.ย. 2519 – 25 ก.ย. 2519 
5  ต.ค. 2519– 6 ต.ค. 2519 

3 นายประทวน  รมยานนท รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคม 

9  ส.ค. 2531 – 9 ธ.ค. 2533 
14 ธ.ค. 2533 – 23 ก.พ. 2534 

4 นายสัมพันธ  เลิศนุวัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคม 
รัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

17 เม.ย. 2535 – 10 มิ.ย. 2535 
24 ต.ค. 2519 – 9 พ.ย. 2540   

5 นายยงยุทธ  ติยะไพรัช รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

11 มี.ค. 2548 - ปจจุบัน 

เรียบเรียงจาก: ขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 

ตารางท่ี  5  จํานวนผูมีสิทธิและจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง แตละคร้ังในจังหวัดเชียงราย 
  

จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้ง 
ท่ัวไป คร้ัง

ท่ี 
วันท่ีเลือกตั้ง 

จํานวนผูมีสิทธิเลือก
ตั้ง 

(คน) 
คน รอยละ 

หมายเหตุ 

1 15  พฤศจิกายน 
2476 

- - -  

2 17  พฤศจิกายน 
2480 

- - -  

3 12  พฤศจิกายน 
2481  

- - -  



ตารางท่ี  5 (ตอ) 
 

จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้ง 
ท่ัวไป คร้ัง

ท่ี 
วันท่ีเลือกตั้ง 

จํานวนผูมีสิทธิเลือก
ตั้ง 

(คน) คน รอยละ 

 
หมายเหตุ 

6 มกราคม  2489 213,438 68,572 32  4 

5  สิงหาคม  2489 - - - เลือกต้ัง
เพิ่ม 

29  มกราคม  2491 288,508 76,852 34  5 

5  มิถุนายน 2492 - - - เลือกต้ัง
เพิ่ม 

6 26 กุมภาพันธ 
2495 

221,197 76,346 35  

7 26 กุมภาพันธ 
2500 

319,226 174,213 54.57  

8 15 ธันวาคม 2500 332,495 137,393 49.66  
9 10  กุมภาพันธ 

2512 
270,525 254,000 93.89  

10 26 มกราคม 2518 609,646 366,750 60.16  
11 4  เมษายน 2519 596,904 258,773 60.10  
12 22  เมษายน  2522 - - -  
13 18  เมษายน  2526 496,794 293,801 59.14  
14 27  กรกฎาคม  

2529 
521,147 394,992 75.79  

15 24  กรกฎาคม  
2531 

508,834 414,382 84.14  

16 22  มีนาคม  2535 699,520 461,606 65.99  
17 13  กันยายน  2535 596,904 258,773 60.10  

2  กรกฎาคม  2538 775,523 533,232 68.76  18 

3  พฤษภาคม  
2539 

- - - เลือกต้ัง
ซอม 



 
ตารางท่ี  5 (ตอ) 
 

จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้ง 
ท่ัวไป คร้ัง

ท่ี 
วันท่ีเลือกตั้ง 

จํานวนผูมีสิทธิเลือก
ตั้ง 

(คน) คน รอยละ 

หมายเหตุ 

19 17  พฤศจิกายน  
2539 

771,815 543,274 70.39  

6 มกราคม 2544 800,089 591,313 81.78  20 

29  มกราคม  2544 111,397 71,719 64.38 เลือกต้ัง
ใหม 

21 6 กุมภาพันธ 2548 825,346 613,413 74.32  
22 2 เมษายน 2549 724,296 595,373 82.20  

เรียบเรียงจาก: ขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 

ตารางท่ี 6  จํานวนบัตรดี บัตรเสีย และบัตรท่ีไมประสงคจะลงคะแนน ในการเลือกต้ังแตละคร้ัง 
    ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงราย 

 

บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไมประสงค 
ลงคะแนน 

การเลือก
ตั้ง 

ท่ัวไป คร้ัง
ท่ี 

วันท่ีเลือกตั้ง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 15  พฤศจิกายน 
2476 

- - - - - - 

2 17  พฤศจิกายน 
2480 

- - - - - - 

3 12  พฤศจิกายน 
2481 

- - - - - - 

6 มกราคม  2489 - - - - - - 4 

5  สิงหาคม  2489 - - - - - - 
29  มกราคม  2491 - - - - - - 5 

5  มิถุนายน 2492 - - - - - - 



ตารางท่ี 6 (ตอ) 
 

บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไมประสงค 
ลงคะแนน 

การเลือก
ตั้ง 

ท่ัวไป คร้ัง
ท่ี 

วันท่ีเลือกตั้ง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6 26 กุมภาพันธ 2495 - - - - - - 
7 26 กุมภาพันธ 2500 162,690 93.39 11,522 6.61 1 0 
8 15 ธันวาคม 2500 127,776 93 9,600 6.99 17 0.01 
9 10  กุมภาพันธ 2512 242,995 95.67 11,005 4.33 0 0 
10 26 มกราคม 2518 321,719 87.72 45,031 12.28 0 0 
11 4  เมษายน 2519 238,625 34.29 20,148 5.61 0 0 
12 22  เมษายน  2522 - - - - - - 
13 18  เมษายน  2526 278,786 35.75 15,015 5.11 0 0 
14 27  กรกฎาคม  2529 376,290 95.27 18,702 4.73 0 0 
15 24  กรกฎาคม  2531 396,520 95.69 17,611 4.25 251 0.06 
16 22  มีนาคม  2535 425,798 26.26 20,142 4.36 15,666 3.39 
17 13  กันยายน  2535 238,625 34.29 20,148 5.61 0 0 

2  กรกฎาคม  2538 499,336 24.88 25,217 4.73 8,679 1.63 18 
3  พฤษภาคม  2539 - - - - - - 

19 17  พฤศจิกายน  
2539 

503,169 22.23 24,121 4.44 15,984 2.94 

6 มกราคม 2544 483,549 96.04 85,883 14.52 21,881 3.70 20 
29  มกราคม  2544 58,596 81.70 10,758 15.00 2,365 3.30 

21 6 กุมภาพันธ 2548 537,329 87.60 57,802 9.42 18,282 3.98 
22 2 เมษายน 2549 332,815 55.90 81,432 13.67 107,020 4.13 

ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2532. 
 
 
 
 



ภูมิหลังของนักการเมืองถ่ิน 
 

การลงสูสนามเลือกตั้ง 

 การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประเทศไทยนั้น ตามรัฐธรรมนูญนับแตฉบับแรกได
ยึดหลักการของการเลือกตัวแทน โดยวิธีการเลือกต้ังซ่ึงมีการเลือกต้ังคร้ังแรกเทานั้นท่ีเปนการเลือกต้ัง
โดยออม นอกจากนั้นเปนการเลือกต้ังโดยตรง   

 สําหรับการเลือกต้ังนั้นไดมีการเปดโอกาสใหคนท่ัวไปไดลงสมัครรับเลือกต้ัง ซ่ึงเปนไป
ตามครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ดังนั้นเม่ือ
เปนเชนนี้จึงมีประชาชนท่ีสนใจสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายเปนจํานวน
มาก และมีผูท่ีสมหวัง ไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงราย นับรวม
แลวท้ังส้ิน 52 คน แตละคนจะมีท่ีมา ความสนใจหรือความมุงหมายท่ีแตกตางกัน การศึกษาคร้ังนีจ้งึ
จะไดกลาวถึงบทสรุปเกี่ยวกับสภาพภูมิหลัง ความสนใจ เหตุจูงใจ ท่ีมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดเชียงราย 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงรายจากกลุมตัวอยางท่ีผูศึกษาไดสัมภาษณและไดขอ
มูลจากเอกสารนั้น พบวา กอนการเขาสูตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีภูมิหลังท่ีแตกตาง
กันและมีสวนทําใหการกาวสูตําแหนงทางการเมืองมีความยากงายแตกตางกันไป ซ่ึงสามารถ
จําแนกออกเปนเร่ือง ๆ ไดดังนี้ 

 1. ดานพื้นฐานทางการเมือง 

กลุมท่ีมีพื้นฐานทางครอบครัวเปนนักการเมืองระดับชาต ิ

 ในสวนนี้ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายท่ีเปนอยูและท่ีเคยเปน มีการ
การเร่ิมตน หรือเขาสูถนนการเมืองระดับชาตินั้นแตกตางกันมากโดยเฉพาะในการเมืองของจังหวัด
เชียงราย นักการเมืองถ่ิน ท่ีพบมีท้ังหมด 53 คน และเทาท่ีผูศึกษาสามารถศึกษาประวัติภูมิหลังของ
นักการเมืองถ่ินในจังหวัดเชียงราย แตละทาน ท้ังจากเอกสารและจากการสัมภาษณ ทําใหพบวา ใน
ชวงแรกท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พ.ศ. 2476 – 2520)  ผูท่ีเขามาสูการเปนนักการ
เมืองถ่ิน มีท่ีมาโดยอาศัยความโดดเดนในดานเครือญาติ หรือคนใน ครอบครัวเดียวกันหรือตระกูล
เดียวกัน อยางชัดเจนนั้นเกือบไมมีเลย พิจารณาจากช่ือนามสกุลเดียวกัน แสดงใหเห็นวาในชวงเวลา
ดังกลาวท่ีผานมาการที่นักการเมืองถ่ินจะใชความสัมพันธพื้นฐานของครอบครัวมาเปนปจจัยแหง
การกาวสูตําแหนงอันสําคัญนี้ ถือวาไมใชปจจัยสําคัญ แตอาจจะมีสวนอยูบางสําหรับโอกาสในการ
ประชาสัมพันธหาเสียงเลือกต้ัง  แตในยุคตอมาจึงมีปรากฏถึงความสัมพันธพื้นฐานทางการเมือง
ของผูส มัครกับคนในครอบครัว ท่ี เปนนั กการเมืองถ่ิน  ผู ศึกษาพบว า  จังหวัด เชียงราย  



มีนักการเมืองถ่ินท่ีมีพื้นฐานจากครอบครัว เปนนักการเมืองระดับชาติ มากอนและประสบความสําเร็จ
ในชวงเวลาเดียวกัน มีอยูเพียง 3 กรณี เทานั้น คือ 

1. จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี กับ นางอําไพ  ปญญาดี  
ลักษณะความสัมพันธ คือ ความเปนสามีภรรยา 

2. นายมงคล  จงสุทธนามณี  กับ นางรัตนา  จงสุทธนามณี  
ลักษณะความสัมพันธ คือ ความเปนพี่สามีกับนองสะใภ 

3. นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  กับนางสาวละออง  ติยะไพรัช 
ลักษณะความสัมพันธคือ ความเปนพี่ชายกับนองสาว  

และยังมีลักษณะความสัมพันธของนักการเมืองถ่ินกับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือก
ต้ังอีกคือ 

 1.  นายยงยุทธ   ติยะไพรัช  กับนางบุษรินทร  วรวัฒนานันท (ติยะไพรัช)  ซ่ึงเปนสมาชิก
วุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังคร้ังแรกของประเทศ พ.ศ. 2543 – 2549   
 ลักษณะความสัมพันธคือ ความเปนพี่สาวกับนองชาย 

 2.  นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน กับนายวิสิษฐ  เตชะธีราวัฒน ซ่ึงเปนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมา
จากการเลือกต้ังคร้ังแรกของประเทศ พ.ศ. 2543 – 2549  
 ลักษณะความสัมพันธคือ ความเปนพี่ชายกับนองชาย 

 3.  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช กับนางสลักจิตร  ติยะไพรัช ซ่ึงไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิก
วุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี วันท่ี 19 เมษายน 2549  
 ลักษณะความสัมพันธคือ ความเปนสามีภรรยา (เรียบเรียงจากหนังสือ 67 ป รัฐสภาไทย 
พ.ศ. 2475 - 2542. 2542) 

 ซ่ึงจากการศึกษานั้นจะพบวา ไมเพียงเทานี้ท่ีพื้นฐานทางการเมืองของครอบครัวนําไปสู
ความสําเร็จทางการเมืองเพราะยังมีอีกหลายกรณีท่ีลงสมัครแลวไปไมถึงดวงดาว ซ่ึงผูศึกษาจะไดนาํ
เสนอใหเห็นปรากฏการณตาง ๆ ท่ีพอจะประมวลไดดังนี้  

 ปรากฏการณในลักษณะของความเปนนักการเมืองถ่ินท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกนี้ ผูศึกษาพบได
และต้ังขอสังเกตจากฐานคะแนนท่ีไดรับซ่ึงผูสมัครท้ังสองทานตอไปน้ีนาจะมีความสัมพันธกัน 
โดยดูไดจากนามสกุล คือ ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 9 วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2512 คร้ังนั้น  มีผูสมัครท่ีมี
ความสัมพันธกันโดยต้ังขอสังเกตจากรายช่ือ นามสกุล ของผูสมัครคือ นายสวาง  อินตะสุวรรณ กับ 
นายบุญเลิศ  อินตะสุวรรณ ซ่ึงผลการเลือกต้ังของท้ังสองทานมีคะแนนใกลเคียงกัน คือ 17,906 
คะแนน กับ 18,326 คะแนน ซ่ึงไมสามารถประสบสําเร็จในการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 



และการเลือกต้ังคร้ังนั้นจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 7 คน และขอเท็จจริงอีก
ประการหน่ึงท่ีนาสนใจคือ การสมัครของท้ังสองทานนั้นไมมีใครคนใดคนหนึ่งท่ีเปนสมาชิกสภา ผู
แทนราษฎรมากอน  จึงยังตองใชความพยายามหรือไมมีองคประกอบท่ีจะมีสวนนําไปสูความสําเร็จ
ก็เปนได (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?new 
ID=42461=&keyword=.  2549) 

 จนกระท่ังในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 13 วันท่ี 18 เมษายน 2526 (กรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย.  http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?new ID=25837=&keyword=.  2549) จึงมี
เหตุการณท่ีมีผูสมัครท่ีมาจาก บุคคลในครอบครัวเดียวกับนักการเมืองถ่ิน โดยเฉพาะนักการเมือง
ถ่ินทานนี้ตองกลาวไดวามีช่ือเสียงโดงดังและท่ีสําคัญกอนท่ีคนในครอบครัวจะลงสมัครรับเลือกต้ัง
นั้น สามีไดเปนสมาชิก สภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายอยูดวยแลว บุคคลท่ีจะกลาวตอไปนี้คือ 
ความสัมพันธระหวาง จ.ส.อ. ทรงธรรม  ปญญาดี และนางอําไพ  ปญญาดี  ซ่ึงนางอําไพ  ปญญาดี
ไดลงสมัครรับเลือกต้ังดวยในคร้ังนี้ แตเปนการลงสมัครคนละเขตเลือกต้ังกับ จ.ส.อ.ทรงธรรม  
ปญญาดี และท้ังคูก็ประสบความสําเร็จไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  โดยกอนหนา
นั้น จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงรายมาแลว 4 คร้ัง และเปน        
ผูท่ีประชาชนสวนใหญรูจักไมเฉพาะในระดับจังหวัดแตยังโดงดังเปนท่ียอมรับในระดับชาติเลยที
เดียว ซ่ึงอาจเปนเหตุผลสําคัญนําไปสูความสําเร็จของบุคคลท้ังสองใน การเปนนักการเมืองถ่ิน  ใน
การเลือกต้ังคร้ังนั้นไดมีการแบงเขตใหม ทําใหพื้นท่ีท่ีเคยเปนฐานเสียงของ จ.ส.อ. ทรงธรรม  ถูก
แยกไป จึงใหนางอําไพ  ลงสมัครในเขตน้ันเพื่อรักษาฐานเสียงเอาไว  ซ่ึงวิธีการแบบนี้ก็มีใหเห็นได
ไมเฉพาะกรณีนี้  แตมีกรณีของนายมงคล   จงสุทธนามณี  และนายวันชัย  จงสุทธนามณี  นายยงยุทธ  ติ
ยะไพรัช และนางสาวละออง  ติยะไพรัช เปนตน  นอกจากนี้แลวเหตุผลสําคัญประการหนึ่งท่ีนําไปสู
ความสําเร็จไดคือการทําหนาท่ีแทนหรือเปนผูชวยใหกับ  จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี ในฐานะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูอยางสมํ่าเสมอและจนเปนท่ีรูจัก คุนเคย สนิทสนมกับประชาชนของ
นางอําไพ  ปญญาดี จึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในความสําเร็จดวย (อําไพ  ปญญาดี, ทรงศรี ปญญาดี. 
สัมภาษณ.  2549)  

ในการเลือกต้ังคร้ังตอมาคือการเลือกต้ัง คร้ังท่ี 14 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2529 (กรมการปกครอง 
กระท รวงมห าดไท ย . http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?new ID=41422 =&keyword=.  
2549)  ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอีกคร้ังของจังหวัดเชียงรายในการสมัครรับเลือกต้ังของบุคคลท่ีมีความ
สัมพันธกันในฐานะ ฐานนะคนในครอบครัวเดียวกันก็เกิดข้ึน โดยคร้ังนี้เปนการลงสมัครรับเลือก
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายมงคล   จงสุทธนามณี  กับนายวันชัย   จงสุทธนามณี         
ลงสมัครในนามพรรครวมไทย โดยท่ีนายมงคล  จงสุทธนามณี เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
เชียงราย มาแลว 1 สมัย (ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 13 วันท่ี 18 เมษายน 2526)  ถือเปนการลงสมัครรับ



เลือกต้ังอีกคร้ังหนึ่งของจังหวัดเชียงรายท่ีนักการเมืองถ่ิน ไดนําคนในครอบครัวเดียวกันมาลงสมัคร
รวมดวย สําหรับกรณีนี้อาจมาจากเหตุผลสําคัญสองประการคือ หนึ่ง เง่ือนไขสําคัญท่ีกฎหมายได
กําหนดใหผูสมัครตองสังกัดพรรคการเมืองและพรรคใดท่ีจะสงผูสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง
ใดตองสงผูสมัครรับเลือกต้ังครบตามจํานวนท่ีพึงมีไดในเขตเลือกต้ังนั้น สําหรับเขตเลือกต้ังนี้เปน
เขตเลือกต้ังท่ี  1 จังหวัดเชียงรายมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน  ดังนั้นทําใหนายมงคล            
จงสุทธนามณี  ถาจะลงสมัครรับเลือกต้ังตองมีผูสมัครครบจํานวน 3 คน จึงนํานองชาย มาสมัคร
รวมดวยเพราะอาจเกรงวาหากนําคนอ่ืนมาลงสมัครดวยภายหลังอาจหักหลังกันทําใหตนเองไม
ประสบความสําเร็จก็เปนไดเพราะการเลือกต้ังคร้ังนั้นไมไดกําหนดใหเลือกเปนพรรค  ประชาชน
สามารถเลือกใครก็ไดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง และท่ีสําคัญในเขตเลือกต้ังนี้ยังมีอดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรท่ีเปนมาหลายสมัยอยางจ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี ลงสมัครดวยเชนกัน จึงนาจะนําญาติมา
ลงสมัครเพื่อตัดคูแขงนั่นเอง หรืออาจจะมาจากเหตุผลท่ีสองเปนสําคัญคือการสมัครรับเลือกต้ังโดย
มุงหวังชัยชนะและม่ันใจในผลงานหรือในความเช่ือม่ันของประชาชนตามท่ีนายมงคล  จงสุทธนามณี 
หรือครอบครัวท่ีจะสามารถนําไปสูความสําเร็จได อยางแนนอน จึงลงสมัครรับเลือกต้ัง ซ่ึงลักษณะ
เชนนี้หากจะกลาววาเสมือนกับวาม่ันใจในนามสกุลหรือความเขมแข็งของตัวพี่ชาย และสําหรับผล
การเลือกต้ังในคร้ังนี้ นายมงคล  จงสุทธนามณี  ก็ประสบความสําเร็จชนะ  การเลือกต้ังเพียงคนเดียว 
แตสําหรับนายวันชัย  จงสุทธนามณี คะแนนท่ีไดรับนั้นก็อยูในอันดับท่ี 4 ในขณะท่ีเขตนั้นมีผูแทน
ไดเพียง 3 คน (สมยศ  เมนแยม. สัมภาษณ. 2549) 

สวนกรณีของ จ.ส.อ.ทรงธรรม และนางอําไพ  ปญญาดี ในคร้ังตอมาก็ไมไดลงเลือกต้ังอีก 
โดยนางอําไพใหสัมภาษณวา หัวหนาพรรคเห็นวาไมควรลงอีก (อําไพ  ปญญาดี และทรงศรี  
ปญญาดี. สัมภาษณ. 2549) ซ่ึงก็แสดงใหเห็นวามีการวางแผนการควบคุมกระบวนการทางการเมือง
ในประเทศไทยอยางมีแบบแผนและขั้นตอน  ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากตองการจัดทีมนําอดีตสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมาสังกัดอยูในทีมเดียวกันหรือการนําเอาผูสมัครคนอ่ืนมาสมัครรวมดวยเพื่อให
ตนเองสามารถชนะคูแขงขันใหได ผูสมัครบางคนหันเหมาลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทอง
ถ่ินแทน เชน  กรณีของนายมงคล  จงสุทธนามณี ท่ีภายหลังนายวันชัย  จงสุทธนามณีก็มาเปน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเชียงราย เปนตน 

จนกระท่ังการเลือกต้ัง คร้ังท่ี 17 วันท่ี13 กันยายน 2535 (กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?new ID=23969 =&keyword=.  2549) ท่ี มี คู ใหม ท่ีลง
สมัครรับเลือกต้ังในลักษณะของคนในครอบครัวอีกคร้ัง โดยในคร้ังนี้เกิดข้ึนในเขตเลือกต้ังท่ี 3 
จังหวัดเชียงราย  มีลักษณะความสัมพันธในฐานะของพี่กับนอง คือ กรณีของนายวิสาร  เตชะธีราวัฒน 
กับ นายวิสิษฐ เตชะธีราวัฒน ซ่ึงอาจเปนเหตุผลมาจากการลงสมัครเพื่อใหครบทีมตามกฎหมาย
หรืออาจจะมุงหวังผลดังเชนท่ีผูศึกษาไดใหเหตุผลไวในเบ้ืองตนแลวนั้น แตสําหรับกรณีนี้อาจมา



จากอีกเหตุผลหน่ึงคือการท่ี ตลอด 4 สมัยท่ีนายวิสาร  เตชะธีราวัฒน ลงสมัครรับเลือกต้ังไดรับชัย
ชนะมาตลอดนั้นไดลงสมัครรับเลือกต้ังคูกับ ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค แตการเลือกต้ังคร้ังนี้ 
ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค ไมลงสมัครรับเลือกต้ัง จึงอาจเปนเหตุผลสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีทําให
นายวิสิษฐ  เตชะธีราวัฒน ลงสมัครรับเลือกต้ัง เพราะการเลือกต้ังคร้ังนี้เปน การเลือกต้ังท่ีเกิด             
จากการยุบสภาจึงทําใหผูสมัครยังไมไดเตรียมตัว  และการเลือกต้ังคร้ังนี้ นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน 
เปนผูท่ีไดรับชัยชนะแตเพียงผูเดียว (สวัสดิ์   แสงบุญ. สัมภาษณ. 2549) 

ตอมาในการเลือกต้ังคร้ังท่ี18 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2538 (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย. 
http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?new ID=23641 =&keyword=.  2549)  การเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายไดมีการแบงเขตเลือกต้ังใหม และดวยเหตุผลดังกลาวทําใหจังหวัด
เชียงรายมีปรากฏการณท่ีผูสมัครมีความสัมพันธเปนญาติพี่นองหรือ คนในครอบครัวเดียวกันลงสมัคร
อีกคร้ังคือการลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ นายมงคล  จงสุทธนามณี กับ นาง
รัตนา  จงสุทธนามณี ท่ีมีความสัมพันธกันในลักษณะพี่สามีกับนองสะใภ คือ นางรัตนา ซ่ึงเปน
ภรรยาของนายวันชัย  จงสุทธนามณี ท่ีเคยลงสมัครคูกับนายมงคล เม่ือการเลือกต้ังคร้ังท่ี 14 วันท่ี 
27 กรกฎาคม 2529 แตเหตุผลท่ีสําคัญคร้ังนี้อาจมาจากการท่ีมีการแบงเขตเลือกต้ังเปนสําคัญมาก
กวา เพราะเนื่องจากนายมงคล   จงสุทธนามณี   เดิมเปนสมาชิก สภาผูแทนราษฎรและเม่ือมี        
การแบงเขตท่ีตนเองเปนอยูนั้น ออกเปนสองสวนทําใหนายมงคล ตัดสินใจที่จะไปลงสมัครอีกเขต
เลือกต้ังหนึ่ง แตยังคงท่ีจะรักษาพื้นท่ีเดิมอีกสวนไวดวยโดยให นางรัตนา  จงสุทธนามณี ซ่ึงเคยเปน
ผูบริหารทองถ่ินมากอนในพื้นท่ีดังกลาวสมัครรวมดวยเนื่องจากวาดวยความพรอมเดิม  สําหรับ           
ผลการเลือกต้ังในคร้ังนี้ นายมงคล  จงสุทธนามณี ไมไดรับเลือกต้ัง สวนนางรัตนา  จงสุทธนามณี           
ก็ประสบความสําเร็จชนะเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขตเลือกต้ังท่ี 1 นับ
เปนนักการเมืองถ่ินของจังหวัดเชียงรายท่ีประสบความสําเร็จโดยมีพื้นฐานของคนในครอบครัวเดียว
กันในระดับนักการเมืองถ่ินเหมือนกัน เปนกรณีท่ี 2  และตอมานายประทวน  รมยานนท ไดเสียชีวิต
ลงทําใหมีการเลือกต้ังซอม นายมงคล  จงสุทธนามณี สามารถชนะเลือกต้ังเปนสมาชิกสภา ผูแทน
ราษฎรไดอีกคร้ัง  จนเกิดเหตุการณยุบสภาข้ึน ในการเลือกต้ังคร้ังตอมา ซ่ึงเปนการเลือกต้ังคร้ังท่ี 19 
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2539 นายมงคล  จงสุทธนามณี และนางรัตนา  จงสุทธนามณี           ลงสมัคร 
รับเลือกต้ังอีกคร้ังและท้ังสองก็ประสบความสําเร็จชนะเลือกต้ัง เขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดเชียงรายอีกสมัยหนึ่ง โดยนายมงคล  จงสุทธนามณี  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
เชียงราย เขตเลือกต้ังท่ี 2  สวนนางรัตนา  จงสุทธนามณี  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือก
ต้ังท่ี 1 เหมือนเดิม (โกวิท  ศุภมงคล. สัมภาษณ. 2549) 

สําหรับการเลือกต้ังในคร้ังท่ี 19 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2539 นี้ มีผูสมัครลงรับเลือกต้ังโดย 
อาศัยความสัมพันธของคนในครอบครัว หรือ พื้นฐานจากครอบครัวท่ีเปนนักการเมืองถ่ินมาสมัคร



รับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ นายอารัมภ  รมยานนท ท่ีเปนลูกของนายประทวน        
รมยานนท อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดเสียชีวิตไปเม่ือป 2538 แตนายอารัมภ  รมยานนท              
ก็ไมประสบความสําเร็จในการเลือกต้ังคร้ังนี้ (สมยศ  เมนแยม. สัมภาษณ. 2549) 

และเม่ือการเลือกต้ังคร้ังท่ี 20 วันท่ี 6 มกราคม 2544 กรณีของนายมงคล  จงสุทธนามณี 
และ นางรัตนา  จงสุทธนามณี (พี่สามีกับนองสะใภ) ก็ไดลงสมัครรับเลือกต้ังอีกคร้ังแต ในการ
เลือกต้ังคร้ังนี้ท้ังคูก็ไมสามารถผานเขาไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดท้ังสองคน เนื่องจากขณะ
นั้นกระแสนิยมพรรคไทยรักไทยมาแรง  ใครที่สมัครในนามพรรคอ่ืนจะผานดานเขามาไมได     ซ่ึง
ภายหลังเม่ือมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นางรัตนา  จงสุทธนามณี  ไดมาลง
สมัครรับเลือกต้ังเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทําใหการเลือกต้ังในคร้ังท่ี 21 วันท่ี 6 
กุมภาพันธ 2548 มีเพียงนายมงคล  จงสุทธนามณี เพียงคนเดียวท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู
แทนราษฎร แตก็ไมประสบความสําเร็จ 

ลาสุดในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 21 วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548 นายยงยุทธ   ติยะไพรัช ไดเปล่ียน 
ไปสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระบบบัญชีรายช่ือ และสําหรับในเขตเลือกต้ัง
ท่ี 6 จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปนเขตเลือกต้ังเดิมของนายยงยุทธ   ติยะไพรัช นั้น  นายยงยุทธ   ติยะไพรัช 
ไดใหนางสาวละออง  ติยะไพรัช  นองสาวของตนลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในเขตเลือกต้ังดังกลาวแทนตน และผลการเลือกต้ังก็ทําใหนายยงยุทธ และนางสาวละออง ติยะไพรัช
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถือเปนนักการเมืองถ่ินของจังหวัดเชียงรายท่ีมีพื้นฐานจากครอบครัวท่ี
เปนนักการเมืองถ่ินนั้นเอง  

ดังนั้นจะพบไดวาการสมัครรับเลือกต้ังโดยใชพื้นฐานของครอบครัวมาเปนนักการเมือง
ถ่ินนั้นอาจไมใชเร่ืองสําคัญทีเดียวเพราะมีหลายคร้ังท่ีสมัครรับเลือกต้ังแลวมาจากครอบครัวเดียว
กันไมประสบความสําเร็จแตนาจะมีเหตุปจจัยอ่ืน ประกอบดวยเชน ความเปนผูท่ีจะตองไดรับการ
ยอมรับจากประชาชนอยางดียิ่ง และที่สําคัญผูท่ีจะสมัครคงตองมีความสนใจเปนการสวนตัวดวยจึง
จะประสบความสําเร็จ ซ่ึงจากจุดนี้สะทอนวาการเมืองอาจไมใชเพียงการใชนามสกุลจะเปนโลโกท่ี
สําคัญ เทากับความคุนเคยและยอมรับจากประชาชนในฐานะผูใชสิทธิเลือกต้ัง  

 กลุมท่ีมีพื้นฐานจากการเปนนักการเมืองทองถ่ิน 

 จุดเร่ิมตนของนักการเมืองถ่ิน สวนใหญนั้นมีท่ีมาจากการเปนนักการเมืองทองถ่ิน ซ่ึง
อาจจะมาจากตนเองหรือจากคนในครอบครัว ท่ีนําไปสูการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดนั้น โดยสวนใหญท่ีพบไดในจังหวัดเชียงราย ผูท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นับ
ต้ังแตมีการกําหนดใหมีการแบงเขตรวมเบอร คือมีการจัดแบงเขตเลือกต้ังเปนเขตเล็กลงจากเดิมท่ี
ในชวงแรกของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีการ



เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจัดใหมีการเลือกต้ังท่ีเปนลักษณะรวมเขตท้ังจังหวัด และมาแบง
ยอยลงนั้น ทําใหผูท่ีมาสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือนักการเมืองถ่ินนั้นมีท่ีมา
จากการเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน โดยเฉพาะสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) ท่ีเปนพื้นฐานของนักการเมือง
ถ่ิน จํานวนมากในจังหวัดเชียงราย ผูท่ีมีโอกาสกาวเขาสูการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
เชียงราย เชน ร.ท.น.พ.สมศาสตร  รัตนสัค,  นายฤทธ์ิ  อินทนันท, นายพายัพ  กาญจนารัณย, นาย
มงคล  จงสุทธนามณี, นายวิสาร เตชะธีราวัฒน, นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ  และนายอาทิตย วิลัย
วงศ  กลุมท่ีเคยเปนผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาเทศบาล ไดแก  นางรัตนา จงสุทธนามณี  นาย
สามารถ  แกวมีชัย  เปนตน (ทําเนียบสมาชิกรัฐสภา : 2512 – 2518, 2538) 

 กลุมท่ีมีพื้นฐานทางการเมืองสวนบุคคล เชน ความสนใจทางการเมือง 

 การสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือการเปนนักการเมืองถ่ิน มีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีผูสมัครรับเลือกต้ัง จะตองมีความสนใจทางการเมือง หรือจะเรียกวาแรงบันดาลใจ 
หรือแรงจูงใจในการสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในตัวผูสมัครแตละคนนั้น
มีท่ีมา ท่ีแตกตางกัน และถือวาสวนนี้เปนเร่ืองเกี่ยวกับพื้นฐานทางการเมืองของแตละบุคคล เชน
เดียวกับพื้นฐานทางการเมืองของครอบครัวและของตนเองในฐานะสมาชิกสภาทองถ่ิน เพราะคงไม
อาจปฏิเสธไดวาความสนใจ ความกระตือรือรน ความตองการ ประกอบกับแรงจูงใจทางการเมือง
นั้น มีผลมาจากพื้นฐานของแตละบุคคลเชนเดียว จากการศึกษาโดยการสัมภาษณบุคคลตาง ๆ ท้ัง
จากนักการเมืองถ่ิน จากผูใกลชิด หรือผูเกี่ยวของตลอดจนเอกสารตาง ๆ ท่ีผูศึกษาไดคนความานั้น 
ทําใหทราบวา นักการเมืองถ่ินของจังหวัดเชียงรายหลายทานท่ี มีพื้นฐานสวนตัว มีแรงจูงใจสวนตัว
ท่ีสําคัญท่ีทําใหมาลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเม่ือตนเองมีโอกาส  บางคนก็
ไดวางแผนหรือมีแนวทางไวแตเลือกวิถีทางเดินไปยังการเมืองทองถ่ินกอน ซ่ึงถือเปน การวาง 
รากฐานทางการเมืองใหตนเอง และดวยนักการเมืองถ่ินท่ีผูสมัครไดพบสัมภาษณนั้นท่ีดํารง
ตําแหนงในขณะนี้ สวนใหญเม่ือถูกถามถึงแรงจูงใจทางการเมืองแลวทุกทานท่ีไดสัมภาษณก็จะให
ความเห็นเหมือน ๆ กัน คือ ตองการเห็นบานเมืองดีข้ึน เห็นคนยากคนจนแลวอยากสรางโอกาสและ
รายไดใหกับประชาชน  อยากชวยเหลือ ตองการเปนตัวแทนของประชาชน เพื่อเขาไปทําหนาท่ี 
รวมถึงความตองอยากชวยคนจนเพราะสงสาร ตลอดจนบางทานก็ไดใหขอคิดวาเปนความตองการ
ท่ีจะตอบแทนคุณแผนดิน ซ่ึงส่ิงตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้ มีผูท่ีเคยใหขอคิดเห็นไววาการท่ีผูสมัครลง
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น นาจะมาจากเหตุสําคัญหลายประการประหนึ่งคือ 
เปนผูท่ีมี “ความเสียสละ” และ “อุดมการณ” (สามารถ   แกวมีชัย, บัวสอน  ประชามอญ. สัมภาษณ. 
2549) 

 คําวา ผูเสียสละ คือ ผูท่ีมีจิตใจ มีอุดมคติแนวแน ในการท่ีจะรับใชสังคม เพื่อประโยชน
ของสวนรวม บุคคลกลุมนี้จะคลายคลึงกับพวกท่ีมีอุดมการณ กลาวคือกลุมบุคคลกลุมนี้ จะมีอุดมคติ



ในการท่ีจะเปนผูรับใชสังคมหรือมุงทํากิจกรรมเพื่อสังคมสวนรวมเปนสําคัญ แตเปนท่ีนาสังเกตวา
คนกลุมนี้จะมีมากตอนหาเสียงเลือกต้ัง หรือแสดงออกมาอยางมากในระหวางการหาเสียงเลือกต้ัง 
และหลังจากเลือกต้ังแลวกลุมนี้ก็มักจะมีจํานวนลดลงอยางนาใจหาย 

  คําวา อุดมการณ  คือ ผูสมัครเขารับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีมีความเชื่อม่ัน
ทางการเมืองท่ีตนยึดถือ และศรัทธาวาสามารถท่ีจะแกไขหรือเปล่ียนแปลงใหสังคมดีข้ึนกวาในสภาพ
ปจจุบันนี้ เชน บางคนเช่ือม่ันวาเสรีนิยมจะสรางสรรคสังคมไดดีกวา บางคนเช่ือม่ันวาลัทธิสังคม
นิยมจะแกไขปญหาสังคมของสังคมได ดังนั้นบุคคลท่ีศรัทธาในลัทธิเหลานี้ จึงไดลงสมัครรับเลือก
ต้ังเพื่อท่ีจะพยายามทําใหอุดมการณทางการเมืองบรรลุผลตามท่ีคิดหรือคาดหวังไว (เศรษฐพร   
คูศรีพิทักษ. 2534. 1 – 2)  

จากท่ีกลาวมาแลวขางตน พื้นฐานทางการเมือง  แรงจูงใจทางการเมือง  ความสนใจทาง
การเมืองท่ีมีสวนผลักดันใหลงสมัครรับเลือกต้ัง ผูศึกษาจึงใครขอนําเสนอกรณีตัวอยางของนักการ
เมืองถ่ินท่ีนาสนใจ อันเปนลักษณะพื้นฐานความสําเร็จท่ีไดจากการศึกษาคนควาขอมูลและการ
สัมภาษณ เปนกรณีตัวอยางสําหรับในเร่ืองของพ้ืนฐานความสนใจทางการเมือง ตอกรณีท่ีนาสนใจ
ดังนี้ 

กรณี ท่ี 1 นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ปจจุบันดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย จะพบวาดวย
การลงสมัครรับเลือกต้ังคร้ังแรกนั้น เพราะเหตุจากแรงจูงใจสวนตัว โดยเร่ืองนี้ไดขอมูลท่ีนาสนใจ
จาก นายโกวิท  ศุภมงคล ซ่ึงเปนผูหนึ่งในการชักชวนใหนายยงยุทธ  ติยะไพรัชลงสมัครรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกสภา ผูแทนราษฎร คร้ังแรกในการเลือกต้ังวันท่ี 27 กรกฎาคม 2529 ในสังกัดพรรค
ประชาธิปปตย  ซ่ึงนายโกวิทเลาวา “ การลงสมัครรับเลือกต้ังของกระผมนั้นท่ีผานมาผมลงสมัคร
อยู สองคร้ัง  คร้ังแรกในป 2526 และในคร้ังท่ี  2  คือ ป 2529 และในป 2529 นี้ผมไดไปชวนให             
นายยงยุทธ   ติยะไพรัช  มารวมลงสมัครรับเลือกต้ังดวย เพราะเนื่องจากมีคนบอกวามีคนหนุมท่ีมี
ความสนใจทางการเมือง และทํางานใหกับสังคมสวนรวมอยูท่ีอําเภอแมจัน เพราะเปนเขตพื้นท่ี            
ผมตองหาทีมงานมารวมสมัครรับเลือกต้ัง  ผมจึงไดไปชักชวนเขามาลงสมัครรับเลือกต้ังดวย ก็บอก
เขาวาเห็นเขาเปนคนหนุมท่ีสนใจการบานเมือง ก็ขอชวนกันมาสมัครในนามพรรคประชาธิปตย เพื่อ
ชวยกันทํางานใหบานเมือง และผมเองก็ตองบอกวาและตองยอมรับวาเขา (นายยงยุทธ  ติยะไพรัช)           
ในวันนั้นเปนคนหนุมท่ีมีอุดมการณจริง ๆ เพราะถาจําไมผิดตอนนั้นเขาก็อายุเพียง 25 ปเห็นจะได 
อีกอยางผมเห็นวาถาบานเมืองเราตอนนั้นถาไดคนหนุมมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็คงจะมี
อะไรดี ๆ ข้ึนเยอะ” เพราะฉะนั้นจากบทสัมภาษณท่ีกลาวมานั้นยอมแสดงใหเห็นวา การเปนนักการ
เมืองถ่ินของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช นาสะทอนใหเห็นถึง ลักษณะท่ีสําคัญ ความสนใจทางการเมือง 
ความช่ืนชอบทางการเมืองท่ีสําคัญ ท่ีทําใหนายยงยุทธ  ติยะไพรัช สมัครรับเลือกต้ังและไมท้ิง



โอกาสของตนในการเปนนักการเมืองถ่ิน และท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ เม่ือการลงสมัครรับเลือกคร้ังแรก
ของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช ไมสําเร็จ นายยงยุทธ  ติยะไพรัช ก็ไมไดยอทอยังคงลงสมัครเร่ือยมา  
อีกหลายคร้ัง และกวาจะประสบผลสําเร็จทางการเมืองได ในการชนะเลือกต้ังนายยงยุทธ   ติยะ
ไพรัช ยังตองใชความมุงม่ันต้ังใจ อีก 2 คร้ัง คือ การเลือกต้ังในคร้ังท่ี 15 วันท่ี  24 กรกฎาคม 2531 
การเลือกต้ังคร้ังท่ี 17 วันท่ี 13 กันยายน 2535 และมาประสบความสําเร็จใน การเลือกต้ังคร้ังท่ี 18 
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2538 นั้นเอง การที่บุคคล ๆ หนึ่งจะลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนหลาย
คร้ังหลายสมัย ยิ่งลงแลวไมได ยอมสะทอนใหเห็นความต้ังใจท่ีแนวแนและพรอมหรือสนใจจะทํา
ภารกิจในฐานะสมาชิก สภาผูแทนราษฎรอยางแทจริง และวันหนึ่งก็สําเร็จได กรณีดังกลาวท้ังจาก
การบอกเลาและจากเหตุการณ ท่ี เกิดข้ึน  ยอมสะทอนไดวานักการเมืองถ่ินเอง พื้นฐานทาง            
ความสนใจทางการเมืองของแตละ บุคคลยอมมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ในการกาวสูความเปนนักการ
เมืองถ่ิน (โกวิท  ศุภมงคล. สัมภาษณ. 2549) 

 กรณีท่ี 2 นายสามารถ   แกวมีชัย ท่ีตองกลาวถึงนายสามารถ  แกวมีชัยนั้นเปนอันดับตอมา
เพราะถาจะพูดถึงการลงสมัครดวยความต้ังใจและอดทนมานานน้ัน นายสามารถ  แกวมีชัย เปนตัว
อยางของความพยายามและความต้ังใจจริงของผูสมัครรับเลือกต้ังและตองการเปนนักการเมืองถ่ิน 
จากการสัมภาษณ ถึงท่ีมาท่ีไปในการสมัครรับเลือกต้ัง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ              
การเปนนักการเมืองถ่ินนั้น  นายสามารถ  แกวมีชัย ไดเลาถึงแรงบันดาลใจในการสมัครเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร วา “ถาจะถามวาทําไมมีความสนใจทางการเมือง ตองพูดถึงในอดีตต้ังแตสมัยการ
เรียนการเมืองการปกครอง ในระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับอาจารยปราโมทย  
นาครธรรพ ทานไดดึงเขาไปรวมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงท่ีเกิด
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนสวนหนึ่งท่ีไดเขาไปชวยศูนยกลางนิสิตฯ  ตอตานเผด็จการ เรียก
รองรัฐธรรมนูญ แตไมไดออกหนา  จากตรงนั้นก็เปนจุดท่ีดึงเขามาสูการเมือง และตอมาก็เขาไปมี
สวนรวมในกระบวนการทางการเมืองตาง ๆ อีกหลายโอกาสกับ อาจารยปราโมทย  นาครธรรพ และ
รวมถึงงานของรัฐสภาอีกมากมายจนทําใหเราซึมซับเร่ืองทางการเมืองมาจนถึงปจจุบัน และเม่ือมี
โอกาสก็ลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตอมาโดยท่ีในชวงนั้นอาจารย
มหาวิทยาลัยก็ต้ังพรรคพลังใหม ผมอายุยังไมสามารถลงสมัครได ผมก็เปนผูชวยใหกับ ส.ส.ของ
พรรคพลังใหมท่ีมีท้ังหมด 12 คน ผมก็ออกไปชวยต้ังแตรับเร่ืองตาง หาขอมูลให ส.ส. ต้ังกระทู
แทนทานเปนการชวยสมาชิก ส.ส. เร่ือยมา จนกระท่ังป 2522 ผมก็ลงสมัครในนามพรรคพลังใหม 
ท่ีจังหวัดเชียงราย เปนคร้ังแรก ตอนน้ันอายุ 28 ป ในการสมัครคร้ังนั้นถามวาคิดวาจะไดหรือไม
บอกเลยวาคิดวาไมไดแตเราอยากลงสมัครเพราะตองการทําในส่ิงท่ีถูกตอง ”  “การทําการเมืองนั้น
ตองอดทน แนวแน หากเราเร่ิมดวยเงินเม่ือเงินหมด คะแนนก็หมด หากเราเร่ิมดวยการไปหาชาว



บาน ทําใหเขาเขา เรียนรูกันไป หากเรายังไปพบเขาคะแนนไมหมด แตเม่ือเขารูจักเราคะแนนเราก็
จะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ”  (สามารถ   แกวมีชัย. สัมภาษณ. 2549) 

 2. ดานพื้นฐานทางอาชีพ และฐานะทางครอบครัว 

 กลุมท่ีมีพื้นฐานจากอาชีพขาราชการ 

 จากการศึกษาขอมูลนักการเมืองถ่ินในยุคแรก ๆ พบวา นักการเมืองถ่ินมีพื้นฐานมาจาก 
การเปนขาราชการในสาขาอาชีพตาง ๆ ในสัดสวนจํานวนโดยเฉลี่ยของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แตละครั้ง ท่ีมีจํานวนของอาชีพเดิมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประมาณรอยละ 30 ซ่ึงถือวาอยู 
ในจํานวนท่ีสูงมาก เปนอันดับท่ีสองเม่ือเทียบกับอาชีพอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งนับต้ังแตในชวงกอน 
ป พ.ศ. 2530  

จังหวัดเชียงราย เปนอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีลักษณะเชนเดียวกัน กลาวคือมีนักการเมืองถ่ินท่ีมี
อาชีพกอนการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ีเปนขาราชการประจํามากอน สนใจลง
สมัครรับเลือกต้ัง  และมีจํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จทางการเมือง ในการเขาสูการเปนนัก
การเมืองถ่ิน ในสวนนี้นับรวมถึงบางคนท่ีลาออกจากราชการมากอน ไปสมัครรับเลือกต้ังโดยหันเห
ไปใชชีวิตเปนนักการเมืองทองถ่ินหรือประกอบอาชีพสวนตัวกอน   

แตพื้นฐานการเปนขาราชการก็จะมีสวนท่ีนําไปสูการเปนนักการเมืองถ่ินหลายทาน เชน   
พระดุลยธรรมปรีชาไวท (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนแรกของจังหวัดเชียงราย), ขุนพิพิธสุขอํานวย, 
พันเอกบุญเกิด   สุตันตานนท  (นายวรการบัญชา), ร.ท .น .พ .สมศาสตร  รัตนสัค, นายชูสงา                 
ฤทธ์ิประศาสน ท่ีเดิมเปนผูวาราชการจังหวัด, นายวิจิตร ยอดสุวรรณ เปนอาจารยวิทยาลัยครูเชียงราย
และ จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี ท่ีผูศึกษาจะไดนําเสนอใหเห็นตัวอยางของการท่ีอาศัยความเปนขา
ราชการนําไปสูความสําเร็จทางการเมือง ท้ังนี้จากขอเขียนท่ี จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี ท่ีไดเขียน
บันทึกไวและถูกจัดพิมพลงเปนหนังสือท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นั้น จ.ส.อ.ทรงธรรม
ปญญาดี ไดบันทึกไวใหผูอ่ืนไดเห็นถึงท่ีมาของการเปนนักการเมืองของทานวา “การเร่ิมชีวิตการ
เมือง สมัยนั้นมีผูแทนราษฎรจังหวัดแพร 9 คน ช่ือนายทอง  กันทาธรรม  เปนนักการเมืองท่ีผมช่ืน
ชอบ เวลาหาเสียงท่ีไหนผมจะตองหาเวลาไปฟงทุก ๆ คร้ัง การเมืองจึงซึมซับเขาสูสมองของผมต้ัง
แต  ม.4  และคิดวาวันหนึ่งจะตองเปนผูแทนราษฎรใหได ท้ัง ๆ ความเปนจริงชีวิตของผมจมอยูใน
ความมืด หรืออีกนัยหนึ่ง ก็เหมือนหมาเห็นเคร่ืองบิน สาเหตุเพราะผมยากจน อยูกับยายตามมีตามเกิด 
ความรูความสามารถก็แคนักเรียนคนหน่ึง แตเหิมเกริม จะไปเปนผูแทน” จากบทบันทึกดังกลาวจะ
เห็นไดวา จ.ส.อ.ทรงธรรม ในเวลานั้นไมนาท่ีจะมีโอกาสความสําเร็จมาสูการเปนนักการเมืองถ่ิน
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนในสถานการณปจจุบันยิ่งตองบอกวายากมาก ๆ แตดวยแรงบันดาลใจ



และความใฝฝนนั้น จากการท่ีดูเหมือนไมมีทางกลับทําใหจิตใจฮึกเหิมข้ึนมา (ทรงธรรม  ปญญาดี. 
2544 : 3 – 4) 

แตถึงกระนั้น จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี ก็ไมไดแตเพียงมุงหวังไปบนถนนทางการเมือง
เสียทีเดียว เพราะชีวิตตองทํามาหากิน ดังนี้นายทรงธรรม  ปญญาดี จึงไดสมัครเปนทหารและ        
รับราชการทหารเร่ือยมา จนกระท่ังมีจุดหักเหสําคัญ เม่ือระหวางท่ี จ.ส.อ.ทรงธรรม   ปญญาดี           
รับราชการทหารอยูนั้น เขายังไดทําหนาท่ีพิเศษคือการท่ีเปนนักพูดและเริ่มจัดรายการวิทยุดวยแลว
นั้น แตท่ีสําคัญคือเม่ือ จ.ส.อ.ทรงธรรม มีหนาท่ีเสมือนหนวยจิตวิทยาในปจจุบันคือ ออกเผยแพร
ความรูใหกับประชาชน โดยเฉพาะในเร่ืองของท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงในขณะนั้นคือ การรุกคืบเขามา
ของลัทธิคอมมิวนิสต จ.ส.อ.ทรงธรรม  ปญญาดี ไดบันทึกความหลังคร้ังสําคัญและเกี่ยวกับความเปน
ขาราชการท่ีมีผลทําใหเขาไดใชโอกาสและนําไปสูความสําเร็จทางการเมืองไว โดยผูศึกษาจะไดนํา
เอาบางชวงบางตอนท่ีสําคัญมาดังนี้  “....และเม่ือเสธฯ ภาค 3 นั่งฟงผมบรรยายก็ถามกับผูการผมวา  
ไอจานี่พูดเกงนาจะสงไปอยูหนวยจิตวิทยา ทางกองทัพจึงยายผมจากกองรอยบริการไปเปน    รอง 
ผบ .รอย  และทางกองพันมีคําส่ังใหผมเปนหัวหนาชุดออกไปอยูตามหมูบ านตาง ๆ  ตาม              
แนวชายแดน ตําบลละ 10 วัน แลวก็เปล่ียนไปเร่ือย ๆ และมีผมเปนหัวหนาชุด มีทหารไปดวย 12 คน 
เปนทหารราบ ทหารเสนารักษ สวนมากเราจะไปอาศัยวัดเปนท่ีพัก  ตอนนี้จึงเปนโอกาสใหผมมาหา
เสียงกับประชาชนเต็มท่ี สมัยนั้นถนนหนทางบานนอกเปนดินโคลน หนาฝนอยาวาแตรถยนตเลย 
เกวียนยังติด ทางหนวยเหนือจะใหรถสิบลอบรรทุกของทหารใหผมไปใช 1 คัน ผมมักจะเชิญกํานัน 
ผูใหญบาน มาพบปะพูดคุยกันและจะเขาประชุมกับหมูบานตาง ๆ เพราะทางหมูบานท่ีผมไปอยู 10 
วัน พอถามีผูใหญบานบอกประชาชนวาทรงธรรม ปญญาดี จะมาประชุมเทานั้น ปรากฏวา ชาวบาน
แหกันมาท่ีวิหารเพราะเขาเคยรับฟงเสียงจากวิทยุและไมเคยเห็นตัวจริง แนนอนผมก็ฝากฝงตัวเอง 
โดยจะขอเปน ส.ส. หากมีการเลือกต้ัง และก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดี ....... ยิ่งอยูกับชาวบาน 10 
วัน ตอ 1 ตําบล ผมก็ถือโอกาสซาวเสียงชาวบานวาหากมีการเลือกต้ังผูแทนจะเลือกไหม ปรากฏวา
ผมไดรับการขานรับจากประชาชนเปนอยางดี ทําใหผมม่ันใจยิ่งข้ึน ผมตระเวนอยูชายแดน 2 ป ก็
กลับมาอยูท่ีกองรอยในคาย .... นอกจากนั้น เวลา 17.00 น. จะมีการอบรมทหารกอนจะใหทหารไป
สวดมนตและนอน ผมก็จะถือโอกาสตอนท่ีทําการอบรมเสร็จ พูดคุยกับทหารประมาณ 10  ถึง 20 
นาที ถึงชีวิตของประชาชนท่ีผมไดไปเห็นมาวาลําบากอยางไร และไดบอกกับทหารวา หากมี           
การเลือกต้ังผมจะลงสมัคร ขอใหทหารท่ีปลดไปชวยเหลือ  ผมจะมีจดหมายไปหาเม่ือถึงเวลานั้น 
และตามกองบังคับการกองรอยจะมีพลทหารเปนเสมียนกองรอยทํางานเกี่ยวกับงานสารบรรณ  
เกี่ยวกับทหารคนไหนลา ขาด หนี และมีหนาท่ีทําเร่ืองเบิกเบ้ียเล้ียง เงินเดือนดวย ผมก็จะขอเสมียน
กองรอยเหลานั้นคัดรายช่ือทหารที่ปลดไปแลว ยอนหลัง 5 ป ใหแกผมโดยผมก็ใหเงินแกพวกน้ี เปน
สินน้ําใจ ผมเก็บท่ีอยูทหารเกา (กองหนุน) มาเก็บไว” ซ่ึงจากตัวอยางขางตนจะพบวา จ.ส.อ.ทรงธรรม  
ปญญาดี จากเดิมท่ีไมมีโอกาสทางการเมืองเลย แตดวยท่ีมารับราชการและมีโอกาสลงไปพบประชาชน 



แรงบันดาลใจและความตั้งใจท่ีมีมานั้นก็ทําใหเขาคิดและวางแผนเพื่อเตรียมการสมัครรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดวยวิธีการตาง ๆ จากโอกาสของความเปนขาราชการนี้เอง จนทําใหเขา
ชนะเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการสมัครลงสมัครรับเลือกต้ังคร้ังแรกของเขา นับแต
นั้นเปนตนมา  ดวยการชนะเปนอันดับท่ี 1 แปดหม่ืนกวาคะแนน มากกวาผูท่ีไดท่ี 2 กวาสองหม่ืน
คะแนน  ดังนั้นพื้นฐานทางอาชีพขาราชการ อาจเปนสวนหนึ่งใหเห็นถึงความสําเร็จในการเปนนัก
การเมืองถ่ินได (ทรงธรรม  ปญญาดี. 2544 : 4 – 5, 15) 

กลุมท่ีมีพื้นฐานในการเปนนักธุรกิจหรือประกอบกิจการสวนตัว 

มีจํานวนไมนอยที่นักการเมืองถ่ินของท้ังประเทศในแตละชุดของสภาผูแทนราษฎร ท่ีแจง
ไววาตนเองเปนนักธุรกิจหรือทําธุรกิจสวนตัวมากอนสมัครรับเลือกต้ัง หรือกอนการเขามาสูการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ผูศึกษาไดศึกษาถึงภูมิหลังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในแตละคร้ังนั้น            
มีจํานวนสัดสวนท่ีมาก และนับคร้ังแลวจะมากข้ึนเร่ือย ๆ  ดังตัวอยางท่ีจะแสดงใหเห็นในตารางตอไป
นี้ 
 
ตารางท่ี  7  แสดงอาชีพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 10 คร้ังลาสุด   
 

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประเทศ 
การเลือกตั้ง 

คร้ังท่ี 
วันท่ีเลือกตั้ง 

ท้ังหมด 
อาชีพ 

นักธุรกิจ 
รอยละ 

เปน
อันดับท่ี 

หมายเหตุ 

12 22 เมษายน  2522 301 113 37.54  1  
13 18  เมษายน  2526 324 123 37.96 1  
14 27  กรกฎาคม  2529  347  134 38.62 1  
15 24  กรกฎาคม  2531 357 132 36.97 1  
16 22  มีนาคม  2535 360  133     36.94 1  
17 13  กันยายน  2535 360 132 36.67 1  
18 2  กรกฎาคม  2538  391 120 30.69 2*  
19 17  พฤศจิกายน  2539 393 67 16.79 2*  
20 6  มกราคม  2544 500 76 15.69 2*  
21 6  กุมภาพันธ  2548 500 129 25.8 2*  

เรียบเรียงจาก: ขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 
 



 หมายเหตุ  * อันดับ 1 ของแตละปนั้น คือ อาชีพนักการเมือง อดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จะกรอกชองของอาชีพ ตนเองเปนนักการเมือง ซ่ึงเม่ือพิจารณาโดยละเอียดแลวในแตละคร้ัง
จะมีจํานวนเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 30 ท่ีเปนนักการเมืองแลวแตมีอาชีพเดิมเปนนักธุรกิจ (ดังนั้นเม่ือรวม
กลุมนี้แลวจะเปนอันดับท่ีหนึ่ง) 

 สําหรับนักการเมืองถ่ินของจังหวัดเชียงราย นับต้ังแตป 2512 เปนตนมามีจํานวนท้ังหมด 
38 คน มีภูมิหลังเปนนักธุรกิจ ทําการคาขาย หรือ ประกอบอาชีพอิสระสวนตัว มากถึง 26 คน               
คิดเปนรอยละ 68.42 ของจํานวนนักการเมืองถ่ิน และหากพิจารณาโดยละเอียดแลว ในชวง 2 -3 
คร้ังหลังการเลือกต้ังในจังหวัดเชียงรายน้ี มีจํานวนนักการเมืองถ่ินท่ีมีพื้นฐานมาจากการทําธุรกิจ
สวนตัว มากถึงรอยละ 80 ตลอดทุกคร้ัง  

 ประกอบกับต้ังแต ป 2521 ท่ีอํานาจทหารลดลง การเมืองเปดโอกาสมากข้ึน ตามความคิด
ของศาสตราจารยลิขิต  ธีระเวคิน ไดใหความคิดเห็นไวในหนังสือการเมืองการปกครองของไทยไว
วา “เม่ือระบบการเมืองเปดกวางข้ึนและหลังจากกลุมธุรกิจชนช้ันปกกลาขาแข็งข้ึน ไดเขาสูการมี
สวนรวมทางการเมืองและครองตําแหนงอํานาจโดยการใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใหญ ๆ        
ทุกพรรค ทําใหมีสายใยแหงความสามารถตั้งขอเรียกรองทางการเมืองได ในขณะเดียวกันก็ยังรักษา
ความสัมพันธกับขาราชการชั้นสูงไวทํากับผูกความสัมพันธไวทุกฝาย  

 อีกวิธีหนึ่งคือการสนับสนุนเงินพรรคการเมืองและดํารงตําแหนงผูบริหารพรรคจากนั้นก็
ลงสมัครรับเลือกต้ังใชเงินซ้ือเสียงจนชนะและเม่ือมีโอกาสจัดต้ังรัฐบาลหรือรวมรัฐบาลก็ดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี และใชตําแหนงอํานาจทําธุรกิจหรือเอ้ืออํานวยโอกาสใหพรรคพวกทําธุรกิจหรือ
ไดคาตอบแทนใตโตะจากโครงการสรางสาธารณะใหม กระบวนการผสมการเมืองกับการประกอบ
ธุรกิจกลายสภาพเปนธุรกิจการเมืองหรือวณิชยาธิปไตยภายใตระบบดังกลาว  คนมีเงินหรือธนาธิปตย  
จะเปนผูเขาดํารงตําแหนงบริหารทําใหเกิดระบบการเมืองแบบธนาธิปไตย คือ การปกครองโดยคน
รวย”  ซ่ึงจากขอคิดขางตนของ ศาสตราจารยลิขิต ธีรเวคิน  (ลิขิต  ธีรเวคิน. 2541 : 422)  ซ่ึงเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของระบบการเมืองของประเทศไทย และการท่ี
ประเทศไทยจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองดังกลาวจากขอคิดนั้นสะทอนวาการท่ีนักธุรกิจท่ี
เขาสูทางการเมืองอาจนําไปสูการดําเนินการปกปองหรือหวังผลประโยชนใหกับตัวเองเสมือนการ
ลงทุนนั้นเอง  แตสําหรับเร่ืองนี้ ผูศึกษากําลังนําใหทานเห็นถึงการท่ีนักธุรกิจเขามาสูตําแหนงทาง
การเมืองนั้นมีจํานวนมากข้ึนอาจเปนเพราะระบบการเมืองเปดใหนักธุรกิจกลาเขามาสมัครรับเลือก
ต้ังโดยตรง หากมองอีกแงมุมหนึ่งเร่ืองนี้ก็อาจกลาววาไมใชเร่ืองท่ีนาเสียหายแตเปนเร่ืองท่ีควรเปด
เผย  แตประชาชนจะไดสนใจติดตามถึงการทําหนาท่ีของนักการเมืองถ่ินเหลานั้น  

 ท่ีสําคัญการจะไดรับเลือกต้ังผูสมัครตองสามารถสรางความไววางใจใหกับประชาชน
ประชาชนจึงจะเลือก ปจจัยท่ีเพิ่มของนักธุรกิจอาจมาจากการท่ีบุคคลเหลานั้นไดแสดงความพรอม



ในการทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชนจนเปนท่ียอมรับของประชาชนท้ังความพรอมในทรัพย 
ความสําเร็จในหนาท่ีการงานของตนจนประชาชนเช่ือถือ  ดังนั้นการท่ีนักการเมืองถ่ินของจังหวัด
เชียงรายท่ีมีผานมาจากนักธุรกิจจํานวนมาก จึงไมใชเร่ืองเสียหายแตประชาชนตองรูเทาทันตอการ
เมืองดวยเชน ตัวอยางของนักการเมืองถ่ินท่ีไดแจงไววาตนเองเปนนักธุรกิจหรือพอคา หรือ       ทํา
การคาขาย กอนดํารงตําแหนงทางการเมือง  เชน นายแถม  นุชเจริญ, นายบุญเรือง  กิจกลํ่าสรวล, 
นายขวัญชัย   สารากิจ, นายเชวง  วงศ ใหญ , นางอําไพ  ปญญาดี, นายมงคล  จงสุทธนามณี ,         
นายยงยุทธ  ติยะไพรัช, นายสุรสิทธ์ิ  เจียมวิจักษณ และนายบัวสอน ประชามอญ เปนตน  

 กลุมท่ีมีพื้นฐานในการดานการเปนนักธุรกิจหรือนายทุนตางถ่ิน  

 นักการเมืองถ่ินของจังหวัดเชียงราย มีความนาสนใจอีกเร่ืองหนึ่งในดานพื้นฐานทาง
อาชีพท่ีหลายคนมีท่ีมาจากตางพื้นท่ีหรือตางถ่ิน และบางคนยังเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมา
กอนแลวในเขตเลือกต้ัง ในจังหวัดอ่ืนหรือพื้นท่ีอ่ืน บางคนประสบความสําเร็จไดรับเลือกต้ังในคร้ัง
แรกท่ียายมา บางคนก็ใชเวลาหลายคร้ัง และบางคนไมประสบความสําเร็จก็มี ภาพปรากฏการณ
เหลานี้เห็นไดชัดในชวงนับต้ังแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา  

 ซ่ึงอาจสะทอนใหเห็นถึงปจจัยหรือสภาพการแขงขันทางการเมืองท่ีมี นาจะมีปจจัยภาย
นอกอยางอ่ืน นอกจากความเปนคนทองถ่ินหรือคนในจังหวัด เปนปจจัยสําคัญในความสําเร็จของ
การเลือกต้ัง ซ่ึงจากการสัมภาษณสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางทานยังไดกลาวถึงปรากฏการณท่ีเกิด
ข้ึนนี้วา เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหไมลงสมัครรับเลือกต้ังในทีมท่ีมีบุคคลเหลานี้สมัคร เพราะดูแลวความคิด
ไมตรงกัน  และปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนี้มีลักษณะที่ตรงกับขอคิดท่ี ศาตราจารยลิขิต  ธีระเวคิน ไดให
ขอสังเกตไวเกี่ยวกับธนาธิปไตย หรือ วณิชยาธิปไตย ท่ีไดกลาวไวในหัวขอกอนหนานี้อยางชัดเจน
มากข้ึน โดยเฉพาะกับกลุมท่ีนาจะมีสวนสัมพันธทางธุรกิจจึงหันมาลงสมัครรับเลือกต้ังในตางท่ีตาง
ถ่ิน เชนท่ีปรากฏข้ึน สําหรับกลุมนี้ ผูศึกษาไดพิจารณาจากภูมิหลังพรอมประวัติหรือความสัมพันธ
เกี่ยวของของตาง ๆ แลวผูท่ีนาจะเขาขายกรณีดังกลาวนี้คือ นายสัมพันธ  เลิศนุวัฒน   
นายวีรพลหรือนายฉัฐวัสส  มุตตามระ เปนตน (เรียบเรียงขอมูลจากทําเนียบสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรป 2510 - 2548) 

 ท้ังนี้ผูเขียนตองขอทําความเขาใจวาไมได หมายความวา บุคคลท้ังสองในฐานะนักธุรกิจ
จากตางพื้นท่ีท่ีเขามาดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในจังหวัดเชียงรายแลวไมดีหรือกอใหมีความเสีย
หายตอทางการเมืองประการใด ๆ ท้ังส้ิน เพียงแตเปนการยกตัวอยางใหเห็นถึงลักษณะท่ีเกิดข้ึน 
เพราะลักษณะเชนนี้ก็มีเกิดข้ึนในอีกหลายจังหวัด เชน จังหวัดนครสวรรค กรณีของนายบุญชู            
โรจนเสถียร ก็เชนเดียวกัน  

 



 กลุมท่ีมีพื้นฐานในการเปนนักการเมืองในจังหวัดอ่ืน  

 นักการเมืองถ่ินของจังหวัดเชียงราย ภูมิหลังสวนตัวท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือ              
การ บุคคลที่มาลงสมัครรับเลือกต้ังในจังหวัดเชียงรายนั้น เคยมีประวัติการดํารงตําแหนงสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรในจังหวัดอ่ืนมาแลว และบางทานนอกจากจะชนะเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จังหวัดเชียงรายแลว ยังไดมีโอกาสไดรับการเสนอจากนายกรัฐมนตรีในแตละชวงเวลานั้น 
ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโอการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ดวย ซ่ึงจากการศึกษาพบวา จังหวัดเชียงรายมีนักการเมืองถ่ินท่ีเคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดอ่ืนมาแลว ไดแก 

 1.   นายประทวน   รมยานนท  เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  
      ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 10 วันท่ี 26 มกราคม 2518 
      ลงสมัครรับเลือกต้ังในจังหวัดเชียงรายคร้ังแรก ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 14 
                   วันท่ี 27 กรกฎาคม  2529 และไดรับเลือกต้ังในคร้ังนี้ (กองประชาสัมพันธ. 2537 : 86) 

 2.   นายสัมพันธ  เลิศนุวัฒน  เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
      ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 14 วันท่ี 27  กรกฎาคม  2529   
     ลงสมัครรับเลือกต้ังในจังหวัดเชียงรายคร้ังแรก ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 16 
                   วันท่ี 22 มีนาคม 2535 และไดรับเลือกต้ังในคร้ังนี้ (กองประชาสัมพันธ. 2537 : 155, 174) 

 3.   นายถาวร  ตรีรัตนณรงค   เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชลบุรี 
      ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 15 วันท่ี 24  กรกฎาคม  2531  
 ลงสมัครรับเลือกต้ังในจังหวัดเชียงรายคร้ังแรก ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 16 

วันท่ี 22  มีนาคม 2535 คร้ังนี้ไมไดรับเลือกต้ัง  แตไดรับเลือกต้ังในคร้ังตอมา คือ               
วันท่ี 13  กันยายน 2535 (กองประชาสัมพันธ. 2537 : 154, 175) 

 4.  นายสฤษฏิ์   อ้ึงอภินันท   เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพะเยา 
      ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 18  วันท่ี 13  กันยายน 2538  
      ลงสมัครรับเลือกต้ังในจังหวัดเชียงรายคร้ังแรก ในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 20 
                   วันท่ี 6 มกราคม 2544  และไดรับเลือกต้ังวันท่ี 2 เมษายน 2549 ดวย   

 สําหรับการยายมาของนักการเมืองกลุมนี้ อาจเปนเพราะตองการเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหงายหรือโอกาสท่ีจะชนะเลือกต้ังมีมากกวาส่ิงตาง ๆ เหลานี้ สามารถกระทําไดเพราะ
กฎหมายไมมีการหามไว ประกอบกับมีนักการเมืองในพื้นท่ีชักชวนมาสมัครก็ไดเชนกัน 

 



 3. ดานเหตุผลแรงจูงใจภายในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสําคัญ 

     ความตองการชวยเหลือประชาชนหรือเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง 

     มีนักการเมืองถ่ินหลายคนท่ีเขามาสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ือ
ตองการชวยเหลือประชาชนที่ทุกขยาก เปนตัวแทนของประชาชน จากการท่ีไดไปสัมภาษณนักการ
เมืองถ่ินมานั้น สวนใหญใหเหตุผลดังกลาวขางตน สําหรับบางทานไมไดมีแนวคิดหรือต้ังใจท่ีจะ
เปนนักการเมือง บางคนไมสนใจทางการเมืองมากอนเลย หรือบางคนก็ถึงเวลาท่ีคิดวาจะตอบแทน
ประชาชนผูยากไร หรือชวยประชาชน ท่ีเคยมีสวนชวยใหชีวิตของตนเองดีข้ึน ผูศึกษาจะขอนําเสนอแง
มุมความคิดของนักการเมืองถ่ินท่ีไดใหคําตอบของการท่ีตนเองลงสมัครเพราะตองการชวยเหลือ
ประชาชนอยางไร 

 กรณีท่ี 1 นายบัวสอน  ประชามอญ เม่ือผูศึกษาไดสัมภาษณ เหตุผลแรงจูงใจในการสมัคร
รับเลือกต้ังคือ เนื่องจากกอนท่ีตนเอง ไดทํางานเปนผูจัดรายการวิทยุและรายการท่ีจัดอยูนั้นเปนราย
การมีการชวยเหลือชาวบานในฐานะส่ือมวลชน จากจุดเร่ิมตนดังกลาวนี้เองท่ีทําใหเกิดความรูสึกวา
หากวันหนึ่งสนใจจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงนาจะชวยเหลือประชาชนไดดีข้ึน (บัวสอน  
ประชามอญ. สัมภาษณ. 2549) 

 กรณีท่ี 2 นายอิทธิเดช  แกวหลวง เม่ือผูศึกษาไดสัมภาษณ ถึงเร่ืองเกี่ยวกับแรงจูงใจของ  
การสมัครนั้น ไดใหเหตุผลวาตองการชวยประชาชน อยากใหเขามีชีวิตความเปนอยูท่ีดข้ึีนกวาท่ีเปน
อยู และเห็นวาการเมืองควรมีการพัฒนา เพราะจากการท่ีไดไปศึกษาตางประเทศไดเห็นความเจริญ
กาวหนาของตางประเทศก็อยากใหประชาชนของเราเปนแบบเขาบาง (อิทธิเดช  แกวหลวง. 
สัมภาษณ. 2549) 

 กรณีท่ี 3  นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ  เหตุท่ีมาเปนนักการเมืองถ่ินเพราะตนเองไดมาต้ัง
รกรากทํามาหากินท่ีอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เม่ือทํางานอดทนสูชีวิตเร่ือยมา จนมีความมั่นคงใน
ชีวิต  จึงมีความรูสึกวาอยากจะชวยเหลือคน ตรงจุดนี้จึงเสมือนเปนแรงบันดาลใจเร่ิมตนเปนนักการ
เมืองถ่ิน (อภิชาติ  หนุนนําสิริสวัสดิ์. สัมภาษณ. 2549) 

     ความตองการมีชื่อเสียงหรือตําแหนงทางการเมืองหรือเปล่ียนแปลงฐานะทางการเมือง 

 มีนักการเมืองถ่ิน หลายคนท่ีนอกจากเหตุผลตาง ๆ ขางตนในการสมัครรับเลือกต้ังแลว
ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งท่ีเปนเหตุจูงใจใหสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคือ เพื่อตองการ
ใหเปนเกียรติยศใหกับตนเองหรือแกวงศตระกูล  ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับความตองการของ  
มาสโลว  ท่ีกลาวถึงมนุษย จะเร่ิมตนความตองการในดานความปลอดภัยในชีวิต จนกระทั่งความ
ตองการชื่อเสียงใหกับตนเองและครอบครัว  



 ซ่ึงนักการเมืองบางคนไมเขาใจวาทําไมตนเองถึงตองลงสมัครรับเลือกต้ัง  หรือไมทราบ
วานี้คือพื้นฐานดวยความตองการของตนอยางไร แตสําหรับบางคนลงสมัครเพราะเห็นวาตนเองก็มี
คะแนนเสียงหรือความนิยมจากประชาชน  ดังนั้นจึงมีความตองการท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังเพื่อเปน
การเพิ่มฐานะทางการเมืองใหกับตนเอง  หรือแมกระท่ัง สําหรับบางคนเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแลวยังอยากเปนรัฐมนตรี ถือเปนตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นความตองการของนักการเมืองถ่ิน
กอนเขาสูตําแหนง (โกวิท  ศุภมงคล. สัมภาษณ. 2549) 
 
กลยุทธการหาเสียงของนักการเมืองถ่ินท่ีพบไดในจังหวัดเชียงราย 
 
 การลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน หรือการกาวสูการเปนนักการเมืองถ่ินนั้น ความ
ยากงายแตกตางกันของแตละคน ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการพื้นฐานดานตาง ๆ ท่ีผูศึกษาไดนํา
เสนอไวแลวในเบ้ืองตนนั้น  และจะพบวาการกาวสูตําแหนงหรือการเปนผูชนะการเลือกตั้งจะมีหลาย
คนตองใชเวลามากมายหลายคร้ัง  หลายคนท่ีสมัครคร้ังแรกก็ประสบความสําเร็จ และหลายคนท่ี
สมัครแลวไดเปนแลวแตไมสามารถกลับมาดํารงตําแหนงไดอีก บางคนสามารถดํารงตําแหนงติด
ตอกันหลายครั้งหลายสมัย  ซ่ึงความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนสวนหน่ึงมาจากกลยุทธ กลวิธี แนวทางการหา
เสียงท่ีนํามาใช  

 จากการสัมภาษณ  การพูดคุยกับบุคคลท่ัวไป นอกจากนี้ยังใชการสังเกต ตลอดจนศึกษา
เอกสารตาง ๆ ถึงกระบวนการ วิธีการของนักการเมืองถ่ินแตละคนท่ีจะนําตนเองไปสูชัยชนะมีเร่ือง
ท่ีนาสนใจมากมายและแตละวิธีการยังมีผลสัมฤทธ์ิในระดับท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

 การปราศรัย 

 การปราศรัยเปนกิจกรรมการหาเสียงเลือกต้ังท่ีสําคัญยิ่งของนักการเมืองถ่ิน เพราะ              
การปราศรัยหาเสียงนี้เปนวิธีการท่ีจะทําใหผูสมัครไดพบปะกับประชาชนจํานวนมาก ไดงายกวาวิธี
การอื่น ๆ ผูสมัคร นักการเมืองถ่ินสวนใหญใชวิธีการนี้ นําไปสูความสําเร็จ เพราะนอกจากการพบ
กับประชาชนแลวยังไดเสนอนโยบายท่ีชัดเจน และเขาใจงายกวาวิธีอ่ืน 

 การปราศรัยหาเสียงของนักการเมืองถ่ิน และผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดเชียงราย ท่ีผานมานั้น มีหลายรูปแบบแลวแตท่ีผูสมัครใชกันคือ  

1. การจัดเวทีปราศรัยยอยคนเดียว 

การจัดปราศรัยยอยคนเดียวนั้น นักการเมืองถ่ินจะจัดข้ึนโดยตัวผูสมัครหรือนักการเมือง
ถ่ินเอง โดยการจัดเวทียอยบนหลังรถปคอัพ หรือรถหกลอ บางคร้ังใชโตะเปนเวทีแลวแตความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ี  ซ่ึงการจัดเวทีลักษณะนี้จะเลือกจัดในท่ีชุมนุมชนตาง ๆ เชน ตลาด สถานี 



รถประจําทาง หรือศาลากลางบาน บางคร้ังในหมูบาน โดยผูสมัครแตละคนจะใชวิธีนี้เพื่อเปนการ
พบกับประชาชน ผูสมัคร นักการเมืองถ่ิน และคณะทํางานของนักการเมืองถ่ิน ไดใหขอคิดเห็นวา 
ในการหาเสียงเลือกต้ังนั้น การปราศรัยจะมีผลสัมฤทธ์ิ ในระดับใดน้ันมีปจจัยท่ีสําคัญคือตัวผูสมัคร
เอง เพราะการปราศรัยเปนการปรากฏตัวของผูสมัครเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน 
นอกจากนั้นยังเปนเสมือนเปนการเปดหูเปดตาประชาชน ทําใหประชาชนไดทราบนโยบายของ
พรรคการเมืองโดยตัวผูสมัครเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูสมัครทานใดมีผลงานในระหวางท่ีเคย
ดํารงตําแหนง (ชาญณรงค  สิทธิสม. สัมภาษณ. 2549) 

นักการเมืองถ่ินของเชียงรายนิยมใชวิธีปราศรัยหาเสียงเปนสวนใหญ แตก็มีผูสมัครบาง
คนท่ีไมคอยมีความถนัดในการพูดปราศรัย  จึงไมเลือกใชวิธีนี้เลยก็มี  

สําหรับประชาชนท่ีมาฟงการปราศรัยนั้น สวนใหญจะมากันเองเพราะมีความสนใจและ
ตองการเจอตัวผูสมัครหรือตองการจะรูถึงนโยบายของผูสมัครหรือของพรรค  นักการเมืองถ่ินบาง
คนจะใชวิธีการเขาหาประชาชน โดยไปจัดเวทีท้ังแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรในจุดท่ีเปนชุมนุมอยู
แลว เชน  กรณีจาสิบเอกทรงธรรม ปญญาดี  และนายบัวสอน  ประชามอญ  ซ่ึงกอนสมัครรับเลือก
ต้ังเขาเปนนักจัดรายการวิทยุอยูกอน ประชาชนเคยไดยินแตเสียงและเม่ือมาลงสมัครรับเลือกต้ัง
ประชาชนจึงสนใจท่ีอยากจะดูหนาตาของบุคคลเหลานี้ใหเห็นกับตาวาจะมีหนาตาเปนอยางไร เสียง
เวลาพูดจัดรายการกับเสียงพูดสด ๆ จะเปนอยางไร ก็จะทําใหประชาชนใหความสนใจมาฟงการ
ปราศรัยหาเสียงกันมาก  (บัวสอน  ประชามอญ, อําไพ   ปญญาดี. สัมภาษณ. 2549) 

2. การจัดเวทีปราศรัยใหญ โดยผูบริหารพรรค 

การปราศรัยใหญ โดยผูบริหารพรรคนั้น เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีมักจะเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงราย 
ซ่ึงท่ีผานมาไมมีผูใดไดบันทึกไวชัดเจนในการจัดเวทีปราศรัยเม่ือใด แตท่ีจัดข้ึนคร้ังลาสุดคือ เม่ือ
วันท่ี 22 มีนาคม 2549 เปนการปราศรัยหาเสียงของผูสมัครจากพรรคไทยรักไทย ในการเลือกต้ังใน
วันท่ี 2 เมษายน 2549 ถึงแมทุกเขตเลือกต้ังในจังหวัดเชียงรายจะมีผูสมัครเพียงคนเดียวแตผูบริหาร
พรรค ก็ไดมาจัดเวทีปราศรัยหาเสียง โดยตัวหัวหนาพรรคเองที่เปนผูเดินทางมาปราศรัยพรอมคณะ
กรรมการผูบริหารพรรคอยางพรอมหนากัน ซ่ึงลักษณะของการปราศรัยหาเสียงโดยผูบริหารของ
พรรคท่ีจัดข้ึนนั้น สนามการเลือกต้ังในจังหวัดเชียงรายเกิดข้ึนบอยคร้ัง ดังท่ีไดกลาวขางตน            
ผูศึกษาไดศึกษาพบวา การจัดการปราศรัยโดยผูบริหารพรรคโดยเฉพาะอยางยิ่งหัวหนาพรรคหรือ
แกนนําพรรคที่เปนท่ีรูจักของประชาชนผูสมัครเองก็จะยิ่งไดรับความนาเช่ือถือ จะทําใหประชาชน
เช่ือม่ันในตัวผูสมัคร นอกจากน้ีการเลือกสถานที่นั้นข้ึนอยูกับวาจะจัดโดยเนนปริมาณคนจํานวน
มากหรือไมก็จะข้ึนอยูกับสถานการณ  บางคร้ังข้ึนอยูกับตัวแกนนํา เชน เม่ือคร้ังท่ีผานมาก็จัดข้ึน            
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดและมุงเนนการหาเสียงใหกับผูสมัครท้ังจังหวัดดังนั้นจึงทําใหตองเชิญ
ชวนคนมาท้ังจังหวัด  



จากการพูดคุยกับผูท่ีเคยสมัครหรือผูท่ีเกี่ยวของกับการเลือกต้ังหรือหัวคะแนนของนัก
การเมืองไดใหขอสังเกตวา การปราศรัยใหญของแตละพรรคการเมืองนั้น ท่ีผานมาสวนหนึ่งนอก
จากประชาชนจะมาดวยความสนใจและมาเองแลวบางคร้ังตองมีการสนับสนุนคาเดินทางใหเพราะ
การท่ีประชาชนมาจากสถานที่ตาง ๆ นั้นก็จะเปนการเดินทางท่ีหางไกลจากสถานท่ีจัดปราศรัย ทํา
ใหประชาชนบางสวนอยากมาฟงการปราศรัยแตตองลงทุนลงแรงจึงทําใหผูสมัครบางคนตองจัดหา
งบประมาณชวยเหลือใหประชาชนไดออกมาฟงการปราศรัย ดังนั้นผูสมัครบางคนก็ไมตองการใหมี
การจัดการปราศรัยโดยผูบริหารพรรคหรือทีมงานแกนนําเพราะตองใชงบประมาณ  รวมท้ังเกรงวา
หากมาแลวบางคร้ังกลัววาจะมีคนมานอยก็อาจสงผลตอคะแนนหรือความเช่ือม่ันของตัวผูสมัครท่ี
จะมีตอพรรคเชนกัน มีลักษณะเปนดาบสองคมเหมือนกัน ดังนั้นจากการสัมภาษณจึงมีบางคนไมให
ความสําคัญกับการปราศรัยใหญของพรรคและเห็นวาไมจําเปน (สิทธิชัย   ชัยเนตร. สัมภาษณ. 
2549) 

3.    การจัดเวทีปราศรัยโดยสวนราชการตาง ๆ หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจัดขึ้น 

การจัดปราศรัยโดยสวนราชการนั้น จะจัดข้ึนเปนประจําทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ัง  ผูสมัคร
สวนหน่ึงก็จะใหความสําคัญ ดวยเหตุสําคัญสองประการ คือ การจัดนั้นจัดโดยบุคคลที่เปนกลาง
และเปนการใหความรวมมือกับสวนราชการ  การจัดกิจกรรมดังกลาวไมคอยมีคนมารวมฟงมากนัก
หรือบางครั้งเกือบไมมีคนมาเลย นอกจากนั้นการข้ึนเวทีพรอมกันของผูสมัครหลายคน บางคร้ังทํา
ใหเสียเวลามากกวาท่ีจะทําใหไดคะแนน จึงไมคอยใหความสําคัญ  

ในบางคร้ังท่ีผานมาของจังหวัดเชียงราย การจัดเวทีปราศรัยของสวนราชการ มีการเตรียม
การปราศรัยแลวไมมีผูสมัครเขารวมก็มี มีมารวมเพียงไมกี่ทานก็มี ท้ังนี้เนื่องจากบางคร้ังมีผูสมัคร 
นักการเมืองถ่ินมารวมมาก แตมีผูฟงมาไมถึง 100 คน หรือจํานวนนอยมาก จนทําใหตองยกเลิกไป
กอนจัดกิจกรรมก็เคยมี สะทอนใหเห็นวา การจัดการปราศรัยหาเสียงโดยสวนราชการหรือหนวย
งานตาง ๆ นั้นยังไมไดรับความสนใจท้ังจากประชาชนและผูสมัคร ทําใหในปจจุบันนี้ไดเปล่ียนรูป
แบบเปนการหาเสียงโดยการผานส่ือของแตละคนอาจจัดเปนชวงเวลาหรือการทํา การบันทึกเทปไป
เปดตามสถานีวิทยุแทน ก็จะไดรับความสนใจมากกวา จะไดไมเสียเวลา ซ่ึงเปนอีกแนวความคิด
หนึ่งท่ีผูศึกษาไดรับทราบจากนักการเมืองถ่ินถึงวิธีการปราศรัยหาเสียงจาก สวนราชการหรือ 
หนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึน (ธันวา  มีความรัก. สัมภาษณ. 2549) 

การเดินหาเสียงแบบเขาถึงประชาชน 

การหาเสียงเลือกต้ังวิธีนี้เปนวิธีท่ีผูสมัครหาเสียงเลือกต้ังทุกคนท่ีไดสัมภาษณใชและได
ผลดีมากดวย  นอกจากนี้ยังเปนวิธีการที่เขาถึงประชาชนมากท่ีสุด สําหรับบางคนน้ันยังนํามาใชเปน
ส่ิงการันตีถึงความเปนผูแทนราษฎรหรือนักการเมืองถ่ินของตน ไดอยางภาคภูมิใจวา “ทุกพื้นท่ี 



หรือเปรียบไดวาทุกตารางนิ้ว ผมนั้นไดไปสัมผัสมาหมดแลว ดังนั้นยอมทําใหผมทราบวา ประชา
ชนตองการอะไร” ดังท่ีคนใกลชิดของนักการเมืองถ่ินหลายทานไดเลาใหฟงถึงความสําคัญของการ
ลงพื้ น ท่ี  หรือการเดินหาเสียงแบบเข าถึงประชาชน   เชน  นายสมบูรณ   วันไชยธนวงศ                 
นายบัวสอน ประชามอญ นายสามารถ  แกวมีชัย  เปนตน  

นอกจากนี้การลงพบปะประชาชนก็จะเปนการหาเสียงท่ีมีลักษณะสรางความรูสึก ความ
คุนเคย และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางประชาชนกับผูสมัคร และถาผูสมัครเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรมากอนและ ออกพบปะประชาชนอยูเสมอก็จะยิ่งทําใหการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองนั้นงายข้ึน พบปะกับประชาชนไดคุนเคยยิ่งข้ึน เพราะมีนักการเมืองถ่ินหลายคนในจังหวัด
เชียงรายท่ี เม่ือไดรับเลือกต้ังแลวไมคอยไดกลับมาพบกับประชาชน ทําใหเม่ือจะมาลงสมัครอีก
ประชาชนก็จะไมใหความสนใจ ทําใหการเลือกต้ังก็ไมประสบความสําเร็จในคร้ังตอมา  

นอกจากนี้การพบปะประชาชนบางคร้ังยังเปนการรับทราบถึงทุกขสุขของประชาชนและ
ความตองการของประชาชน เพราะการเลือกต้ังของประชาชนที่ผานมาไมไดชนะเลือกต้ังมาจาก
ปจจัยของนโยบายในการหาเสียงของพรรคเทานั้น แตถาคูแขงเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เปนผูท่ีมีพื้นฐานทางการเมืองทองถ่ินและมีผลงานท่ีเคยตอบสนองความตองการของประชาชนได
แลวละก็จะยิ่งเปนเหตุใหคูแขงขันนั้นยากท่ีจะประสบความสําเร็จได แตก็ไมใชวาจะไมสามารถ
ชนะเลือกต้ังไดเพราะยังมีชองทางอีกมาก หากผูสมัครอ่ืนจะสามารถเขาไปสรางความไววางใจให
กับประชาชนไดดีกวาหรือหากนักการเมืองถ่ินเหลานั้นไมสามารถทํางานสนองตอบความตองการ
ของประชาชนได ดังนั้นการลงไปพบปะประชาชนยอมเปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งของความสําเร็จกอนจะ
เขาถึงเสนชัย (สามารถ  แกวมีชัย, บัวสอน  ประชามอญ, สมบูรณ   ขวัญยืน. สัมภาษณ. 2549) 

การแจกส่ิงของ 

คงจะปฏิเสธไมไดหากจะพบวามีผูสมัครรับเลือกต้ังหรือนักการเมืองถ่ิน สวนใหญท่ีจะ
ใหส่ิงของตาง ๆ ไมวาจะเปนของใชสวนรวมหรือของสวนตัว เชน เต็นท เคร่ืองครัว แกวน้ํา 
อุปกรณกีฬา เส้ือกีฬา เส้ือแจคเก็ต เปนตน ท่ีมักจะมีช่ือของนักการเมืองถ่ินติดอยู  ตามกฎหมายใน
ปจจุบันเม่ือไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกต้ัง แลวถามีการแจกจายส่ิงของก็จะ
ถือวาเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ในปจจุบันผูสมัครบางคนหลีกเล่ียงกฎหมายโดยประกาศชัดเจน
วา เส้ือหรือส่ิงของเหลานั้น  มีการจัดทําไวกอนท่ีจะมีพระราชกฤษฎีกาฯ การแจกของหรือ
สนับสนุนเปนส่ิงของนั้น ถือวาเปนกิจกรรมที่ผูสมัคร นักการเมืองถ่ิน สวนใหญใชเพราะเปน           
การประชาสัมพันธใหตนเองอยางมาก หรือบางครั้งแสดงออกถึงความเปนพรรคพวก เชน คนท่ีใส
เส้ือของผูสมัครทานใดยอมท่ีจะแสดงใหเห็นวาเปนพวกเดียวกันกับผูสมัครคนนั้นดวยนั่นเอง 



 การมอบของท่ีเปนของสวนกลาง เชน เต็นท เกาอ้ี โตะ แกวน้ํา หรือเคร่ืองครัว นั้นเห็นได
วาในปจจุบันไมคอย ๆ ใชวิธีนี้เพราะ เหตุผลสองประการ คือ ประชาชนมีพรอมแลว, งบประมาณท่ี
สวนราชการเคยจัดใหนั้นไมมีแลว (งบท่ีอดีต เรียกวา งบ ส.ส.) จึงทําใหประชาชนไมตองการหรือ
นักการเมืองถ่ินไมจัดให บางอยางก็ยังคงมีอยู เชน เส้ือกีฬา เปนตน เพราะส่ิงเหลานี้นอกจากจะเปน
การใหส่ิงของแลวยังเปนการสรางความรูสึกท่ีดีระหวางประชาชนกับผูสมัคร และเปนการสงเสริม
ความผูกพันไดอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน  

 วิธีการแจกจายนั้น ไมมีรูปแบบท่ีแนนอน เหมือนกับของท่ีจะแจกน้ันผูศึกษาไดขอสรุป
วาไมมีอะไรท่ีแนนอนแตข้ึนอยูกับความตองการของประชาชนวาตองการอะไร นอกจากนี้เร่ืองของ
ท่ีใหนั้นควรจะตองมีคุณภาพในระดับหนึ่งดวยมิเชนนั้นแทนท่ีจะไดคะแนนกับจะทําใหเสียคะแนน
ก็ได  สําหรับวิธีการแจกจายนั้นสวนใหญผูสมัครเองจะไมออกไปแจกจายหรือคิดจะแจกจายดวยตัว
เองแตจะเปนการท่ีประชาชนมารองขอรับการสนับสนุนบางคร้ังประชาชนก็เขามาขอดวยตนเอง 
หรือบางคร้ังประชาชนก็ขอผานตัวแทน  สําหรับชวงเวลาท่ีแจกก็เชนกัน บางคนก็ใหขอคิดเห็นวา
จะแจกชวงท่ีเหมาะคือใกลเลือกต้ัง แตบางคนบอกวาไมแนนอนข้ึนอยูกับวาจะขอมาชวงเวลาใดก็
จัดใหตามความเหมาะสม แตท้ังนี้ตองคํานึงวาไมขัดตอกฎหมายเปนสําคัญ  (ธันวา  มีความ
รัก.สัมภาษณ. 2549) 

 ส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธ  

 การประชาสัมพันธ มีมากมายหลากหลายวิธี ผูศึกษาไดพยายามท่ีจะใหนักการเมืองถ่ิน
จัดลําดับส่ือท่ีนักการเมืองถ่ินเห็นวาไดผลและนําไปสูชัยชนะในการเลือกต้ังในแตละประเภท             
ซ่ึงผลปรากฏวาส่ือท่ีนักการเมืองถ่ินเห็นวามีผลตอการเลือกต้ังมากท่ีสุด คือ รถประชาสัมพันธ รอง
ลงมาคือ ใชตัวบุคคล (หัวคะแนน)  อันดับตอมาคือ ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ เชน โปสเตอร ใบปลิว แผน
พับ บัตรแนะนําตัว เปนตน   

 ซ่ึงในแตละส่ือนั้นมีนักการเมืองถ่ินไดใหขอคิดวา การจัดรถประชาสัมพันธ เปนส่ือท่ีจะ 
ทําใหประชาชนไดทราบวาผูสมัครมีนโยบายอยางไร เขาถึงไดงายเพราะใชวิธีการไดยินเสียงเทานั้น
ก็ทราบ และไมเสียเวลา นอกจากนั้นยังย้ําเตือนไดอยูตลอดเวลา ท่ีรถประชาสัมพันธไปถึง ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวนอกจากจะเปนการทําใหประชาชนทราบแลวยังสามารถทําใหเขาถึงประชาชนไดอยางดี        
และยังสามารถใชสําหรับการตรวจสอบคะแนนเสียงไดดวยเชนกัน คือ การท่ีรถประชาสัมพันธท้ัง
หลายท่ีออกประชาสัมพันธนั้นผูขับรถยังเปนตัวแทนท่ีสําคัญท่ีเขาไปในหมูบานเพื่อจะไปสืบสภาพ
ความเคล่ือนไหวในคะแนนเสียงไดอีกดวย จังหวัดเชียงรายบางชวงมีการใชรถประชาสัมพันธ  อยาง
เชน คร้ังหนึ่งท่ีเห็นไดชัดเจน คือ การเลือกต้ังวันท่ี 13 กันยายน 2538 ท่ีผูสมัครคือ นายฉัฐวัสส            
มุตตามระ กับ นายยงยุทธ  ติยะไพรัช ลงสมัครคูกันคร้ังนั้น ทางผูสมัครไดใชพื้นท่ีทํางานเปนสํานัก
งานอยูบริเวณหนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทําใหผูศึกษาเห็นวามีการใชรถประชาสัมพันธจํานวน



มาก และคร้ังนั้นก็เปนผลใหท้ังสองคนคือ นายฉัฐวัสส  มุตตามระ และนายยงยุทธ  ติยะไพรัช ชนะ
เลือกต้ัง ซ่ึงจากรถประชาสัมพันธท่ีมีจํานวนมากก็เปนเหตุหนึ่งท่ีสะทอนถึงการรูจักของประชาชน
ไดมากและการประชาสัมพันธไดท่ัวถึงไดนั้นเอง ไมเพียงเทานี้ผูสมัครทุกคนก็ใชรถประชาสัมพันธ
เปนสําคัญ บางทานท่ีเปนผูสมัครมาหลายสมัยลงทุนซ้ืออุปกรณติดรถไวเปนวัสดุประจําสํานักงาน
เลยทีเดียวเพื่อท่ีจะไดไมตองเชาหรือจางบอยคร้ัง (ธันวา  มีความรัก. สัมภาษณ. 2549) 

ส่ือส่ิงพิมพ ท่ีนักการเมืองถ่ิน สวนใหญ ใหขอคิดเห็นวาเปนส่ืออันดับสามท่ีจะทําให
ประชาชนไดรูจักตนเองน้ัน (ส่ืออันดับท่ี 2 คือ คน ซ่ึงหมายถึงหัวคะแนน)  เหตุผลคือ ส่ิงพิมพจะ
เปนส่ือท่ีเขาถึงประชาชนไดใกลชิดและถาวร เพราะสามารถนําไปติดท่ีบานได  ทําใหประชาชน
เห็นวา ผูสมัครหนาตาเปนอยางไร เปนใคร บางคนบอกวา แคใหรูวา เบอรอะไรเทานั้นประชาชนก็
จะลงคะแนนไดถูกตอง ดังนั้นจึงสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของส่ือส่ิงพิมพ  เชน โปสเตอร ใบ
ปลิวและบัตรแนะนําตัว  

รูปแบบส่ิงพิมพท่ีพบเห็นเสมอ ๆ คือ รูปแบบท่ีผูสมัครถายคนเดียว หรือถายคูกับหัวหนา
พรรค เพื่อเปนการย้ําเตือนความสําคัญประกอบกับความนาสนใจของตัวผูสมัคร นอกจากนั้นรูปท่ี
ถายและนํามาจัดพิมพนั้น ยังมีลักษณะท่ีบางคร้ังอาจใชรูปท่ีแตงกายเปนรูปใสสูทบาง ใสชุดเส้ือ
หมอฮอมเพื่อใหเกิดความรูสึกเปนคนท่ีใกลชิดประชาชน หรือ บางคนก็ถายรูปท่ีตนเองแตงกายชุด
ขาราชการเพื่อสรางความเช่ือถือใหกับประชาชน เพราะฉะน้ันเร่ิมต้ังแตภาพของนักการเมืองถ่ิน
ตองพีถีพิถัน เลือกสรรเพื่อจะมุงหมายในการครองใจประชาชนใหได (สวัสดิ์  แสงบุญ.  สัมภาษณ. 
2549) 

ในส่ือส่ิงพิมพท้ังหลายนอกจากจะบอกถึงตัวผูสมัครแลวยังมีสโลแกนของพรรคตางๆ ท่ี
ไดกําหนดข้ึน เพื่อเปนการนําเสนอถึงนโยบายของพรรคใหเขาใจงาย ๆ  และเปนการใหคําม่ันกับ
ประชาชน ดังตัวอยางคําขวัญของพรรคตาง ๆ ท่ีสงผูสมัครลงรับเลือกต้ังในจังหวัดเชียงราย ในแต
ละยุคแตละสมัย เชน  

พรรคประชาธิปตย  

“นําเศรษฐกิจใหพนภัย  ทําประชาธิปไตยใหม่ันคง”  (การเลือกต้ังป 2529) 
“เขาใจปญหา พัฒนายั่งยืน”  (การเลือกต้ังป 2544)  
ดานเศรษฐกิจ “เรงฟนฟูเศรษฐกิจไทย  กาวไกลอยางยั่งยืน” (การเลือกต้ังป 2544) 
ดานสังคม “พัฒนาคุณภาพคน เสริมสรางสังคมไทยใหยั่งยืน” (การเลือกต้ังป 2544) 
ดานการศึกษา “สรางสังคมแหงการเรียนรู เชิดชูวิชาชีพครูสูคุณภาพทุกระดับ”  
(การเลือกต้ังป 2544) 
 



ดานการเกษตร “เกษตรยั่งยืน ฟนชีวิตเกษตรกรไทย กาวไกลสูตลาดโลก”  
(การเลือกต้ังป 2544) 

“สรางคน สรางอนาคต เรียนฟรี ฟรีทุกอยาง อนุบาลถึง ม.6 เรียนจบมามีงานทํา ประกัน
วางงาน 1 ป ลางหนี้ดวยงาน ปลูกปาเพิ่มรายได 60 ป มีเบ้ียเล้ียง เบ้ียยังชีพเดือนละพัน รักษาฟรีมี
คุณภาพ” (การเลือกต้ังป 2548) 

 
พรรคชาติไทย  

“เราตองชวยกัน เพราะชาติมิใชของใครคนเดียว” (การเลือกต้ังป 2529) 
“สามัคคี กาวหนา ม่ันคง” (การเลือกต้ังป 2544) 
“สัจจะนิยม  สรางสังคมใหสมดุล- พูดในส่ิงท่ีเปนจริง-เสนอในส่ิงท่ีเปนไปได  
(การเลือกต้ังป 2548) 
 
พรรคกิจสังคม  

“ผันเงินสรางงาน เพื่อชาวบานทุกตําบล” (การเลือกต้ังป 2529) 
“กองทุนหมูบาน ชลประทานระบบทอ เกิดกอธรรมสังคม” (การเลือกต้ังป 2544) 
“การดําเนินกิจการทางการเมือง เพื่อสรางสังคมใหเปนสังคมท่ีมีความเปนธรรมและ 

ผาสุข ตามแนวปรัชญามูลฐาน และอุดมการณของพรรค โดยสรางเสถียรภาพท้ังในดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธระหวางประเทศ” (การเลือกต้ังป 2548) 

 
พรรคกิจประชาคม 

“ฟนฟูเศรษฐกิจความยากจน ประกันราคาพืชผลใหทุกคนมีงานทํา” (การเลือกต้ังป 2529) 
 
พรรคสหประชาธิปไตย  

“เฉล่ียความสุข  ขจัดทุกขประชาชน” (การเลือกต้ังป 2529) 
 
พรรคประชากรไทย  

“กอบกูเศรษฐกิจใหสดใส  รักษาประชาธิปไตยของปวงชน” (การเลือกต้ังป 2529) 
“ม่ันคงทางความคิด แกวิกฤตของชาติได” (การเลือกต้ังป 2544) 
“ยึดถือประโยชนสุขของประชาชนเปนความสําคัญสูงสุด” (การเลือกต้ังป 2548) 
 



พรรคราษฎร 

“ผูนําเขมแข็ง  ประเทศม่ันคง” (การเลือกต้ังป 2529) 
“โอบอุมแรงงาน ฝาผานวิกฤต ชุบชีวิตเกษตรกร” (การเลือกต้ังป 2544) 
 
พรรคชาติพัฒนา 

“รวมพลัง รวมความคิด กูวิกฤต เพื่อเมืองไทย” (การเลือกต้ังป 2544) 
 
พรรคไทยรักไทย  

“นักการเมืองรุนใหม กับอนาคตของชาติ คิดใหม ทําใหม เพื่อไทยทุกคน”  
(การเลือกต้ังป 2544) 

“1. สรางโอกาสใหประชาชนมีปจจัย 4 ครบ เพื่อชีวิตท่ีม่ันคง 2. แปลงสินทรัพยเปนทุน     
มีแผงลอย มีท่ีทํากินเพื่อสรางรายได 3. สรางโอกาสใหทุกหมูบาน ทุกชมชนมีอํานาจพัฒนาแกไข
ปญหาไดดวยงบ SML 4. สรางปญญาใหเด็กไทยทุกคนเรียนถึงมหาวิทยาลัย 5. สรางโอกาสทาง
สังคมใหเยาวชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด” (การเลือกต้ังป 2548) 
  
 พรรคเกษตรมหาชน  

 “ปลดหนี้สินคนจน ปราบคนโกงกิน นายกฯ ขวัญใจคนจน” (การเลือกต้ังป 2544) 
 
 พรรคคนขอปลดหนี้ 

 “ 1. ออกกฎหมายปลดหนี้ใหคนละ 5 แสนบาท ไมเอาคืน 2. สมาชิกพรรคไดคาตอบ
แทนคนละ 9 หม่ืนบาท 3. มีกองทุนหมูบาน หมูบานละ 5 ลานบาท ไมเอาคืน 4. ออกกฎหมาย
ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร” (การเลือกต้ังป 2548) 

 
 พรรคเสรีธรรม  

          “กูประเทศใหพนวิกฤต แกเศรษฐกิจใหครบวงจร ชวยเหลือเกษตรกร คนยากจนใหอยูดี
กินดี” (การเลือกต้ังป 2544) 
   
 พรรคถ่ินไทย  

 “ทองถ่ินเขมแข็ง พึ่งตนเอง สรางไท”   (การเลือกต้ังป 2544) 



 พรรคมหาชน 

 “ปลดหนี้ เรียนฟรี รักษาฟรี มีโฉนดทํากิน มีทุนการเกษตร มีสวัสดิการผูสูงอายุ เลิกหัว
คิวแรงงาน ตอตานเผด็จการสายพันธุใหม ขจัดทุจริตคอรรัปช่ัน” (การเลือกต้ังป 2548) (วิศิษฐ                 
ทวีเศรษฐ และสุขุม  นวลสกุล.  2544 : 319 – 320) 

นอกจากนี้ในปจจุบันแตละพรรคเองยังใชยุทธวิธีเกี่ยวกับการใชส่ือส่ิงพิมพสวนใหญ 
โดยการจัดระบบการดําเนินการจัดพิมพใหกับผูสมัครเพื่อจัดทําเปนรูปแบบเดียวกัน โดยท่ีปรากฏ
ข้ึนชัดเจนท่ัวประเทศคือใน การเลือกต้ังวันท่ี 6 มกราคม 2544 คือ พรรคไทยรักไทย ท่ีจัดทําในรูป
แบบเดียวกันเกือบท้ังหมด คือเปนรูปท่ีผูสมัครถายภาพคูกับหัวหนาพรรคคือ พ.ต.ท.ทักษิณ            
ชินวัตร พรอมช่ือพรรคและเบอร สวนอีกรูปแบบคือ ปายแบนเนอร (ปายผาใบ) ท่ีจัดทําประกอบ
ดวยรูปผูสมัครคูกับรูปหัวหนาพรรค และนโยบายพรรค ซ่ึงถูกจัดทําข้ึนเหมือนกันท่ัวประเทศ จาก
จุดนี้สะทอนใหเห็นถึงทิศทางของการใชส่ือตาง ๆ ท่ีพรรคไทยรักไทยไดพัฒนาแนวทางการหา
เสียงโดยใชส่ือท่ีใชแนวทางการตลาดอยางสําคัญยิ่ง คือ 

1. การประหยัดคาใชจาย เพราะการส่ังพิมพคร้ังละมาก ๆ ยอมถูกกวา 

2. การจัดพิมพในรูปแบบเดียวกัน ประชาชนก็จะไมเกิดการสับสน และรูและเขาใจใน
นโยบายและความเปนพรรคการเมืองท่ีเหมือนกันท้ังประเทศ 

3. ผูสมัครไมตองรับผิดชอบคาใชจายดานนี้มากเหมือนในอดีต 

ทําใหภายหลังพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ไดนําแนวทางนี้มาใชเชนเดียวกัน คือ ในการเลือกต้ัง
เม่ื อวัน ท่ี  6 กุ มภ าพั น ธ  2548  พรรคใหญ ทุ กพ รรคจะใช แน วท างเดี ยวกันนี้ ทุ กพ รรค  
(ชาญณรงค  สิทธิสม. สัมภาษณ. 2549) 

หัวคะแนน 

หัวคะแนน นั้น ถือเปนปจจัยสําคัญท่ี นักการเมืองถ่ินและผูสมัครทุกคนตองมีไวเพื่อเปน
ทีมงานที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง สวนใหญของนักการเมืองถ่ินและผูสมัครจะ
เลือกบุคคลท่ีมีพื้นฐานทางการเมือง หรือเปนผูนําชุมชนโดยตําแหนงเปนสําคัญกอน เชน กํานัน  
ผูใหญบาน สําหรับปจจุบันจะมีตําแหนงท่ีสําคัญอีก เชน คณะผูบริการองคกรปกครองทองถ่ิน 
สมาชิกองคการปกครองสวนทองถ่ิน  นอกจากนี้กลุมคนท่ีนักการเมืองถ่ิน มักเลือกใหเปนหัวคะแนน 
คือ บุคคลท่ีเปนท่ีนับหนาถือตาของประชาชนในชุมชน ไดรับความเช่ือถือจากประชาชน เพราะหัว
คะแนนจะเปนคนท่ีคอยใหความเช่ือม่ันกับประชาชนในการเลือกต้ังใหกับผูสมัครหรือบางคร้ังเรียกวา
เปนผูคุมคะแนน คอยตรวจสอบและสรางความนาเช่ือถือใหกับผูสมัคร นอกจากนี้หัวคะแนนบางคน
ยังทําหนาท่ีเปนตัวแทนท่ีเช่ือมตอระหวางนักการเมืองถ่ินกับประชาชนในทุก ๆ เร่ือง เชน การแจง
ขาวคราวความเดือดรอน ปญหาตาง ๆ ท่ีประชาชนตองการความชวยเหลือจากนักการเมืองถ่ิน  



 การประสานงานในการจัดประชุมพบปะประชาชน การจัดกิจกรรมตาง ๆ หรือการแจงขาวจากนัก
การเมืองถ่ินมาสูประชาชน ดังนั้นหัวคะแนนถาถูกแตงต้ังใหเปนใหเปนตัวแทนในพื้นท่ีจะยิ่งมี
ความสําคัญ บุคคลเหลานี้จะมีหนาท่ีดูแลความเคล่ือนไหวตาง ๆ ใหกับนักการเมืองถ่ินอยางดียิ่ง ดัง
นั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดคนท่ีมีความภักดีตอนักการเมืองถ่ิน (เศรษฐพร  คูศรีพิทักษ.  
2534 : 38) 

สําคัญกับแกนนําในการหาเสียงหรือหัวคะแนนนั้น มีความสําคัญอยางมาก โดยใหภาร
กิจท่ีสําคัญแบงเปน ระหวางท่ีมีการเลือกต้ังจะใหความสําคัญในเร่ืองของการจูงใจ การสรางทัศนค
ติท่ีดี และการสรางคะแนนนิยมใหเกิดข้ึนกับตัวผูสมัคร  นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีหาขาวสารของฝาย
ตรงขามมาเพื่อให ทราบความเคล่ือนไหวของฝายตรงขามนั้นเอง ภายหลังการเลือกต้ัง สําหรับ 
ผูชนะเลือกต้ังนักการเมืองถ่ินเหลานี้จะมุงหมายใหหัวคะแนนหรือผูใหการสนับสนุนเปนผูทําหนา
ท่ีในการประสานงาน อํานวยการตาง ๆ แจงขาวสารตาง ๆ ใหกับนักการเมืองถ่ิน แตมีหลายคนเชน
กันท่ีเม่ือไดรับเลือกต้ังแลวไมคอยใหความสนใจในหัวคะแนน ภายหลังตอมาบุคคลเหลานี้ก็ไม
ภักดีเชนกัน และอีกกลุมคือผูสมัครท่ีไมไดรับเลือกต้ังพวกนี้บางคนท่ีคิดวาจะไมสมัครแลวก็จะไม
สนใจหัวคะแนนเลยก็มีแตสําหรับบางคนท่ียังมุงหวังอยูก็จะสรางสานตอความสัมพันธกับหัว
คะแนนเหลานั้นอยางสมํ่าเสมอ   

  นอกจากนี้ในอดีตการเปนหัวคะแนนน้ันผูสมัครสามารถเปนหัวคะแนนใหกับหลายคน 
หลายพรรคได แตเนื่องจากในปจจุบันมีเพียงคนเดียวสําหรับการเลือกต้ังแตละคร้ัง ทําใหหัวคะแนน
บางคนหนักใจที่จะชวยเหลือผูสมัครทานใดดี ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้เคยเกิดข้ึนในชวงของการเลือกต้ัง
เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2544 ท่ีเร่ิมเปล่ียนใหมีผูสมัครเขตละคน หัวคะแนนบางคนก็เกิดความหนักใจ
และเม่ือผูสมัครตองการหัวคะแนน  ชวงเวลาดังกลาวจะเปนส่ิงสะทอนใหเห็นความสัมพันธท่ีหัว
คะแนนเองตองเลือกที่จะเปนผูชวยในการหาคะแนนหรือใหการสนับสนุนใครก็ยากเหมือนกัน 
(จากการสัมภาษณ หนึ่งในหัวคะแนนผูสมัครรับเลือกต้ังอยางนอยสองคนในเขตจังหวัดเชียงรายใน
อดีตกอนใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม) 

การพาไปทัศนศึกษา  

ผูสมัครรับเลือกต้ังและนักการเมืองถ่ินบางคนตอบแทนแกนนําของตน หรือเพื่อเปนการ
สรางแกนนําใหกับทีมงานของตน โดยการพาไปทัศนศึกษา พาไปอบรมสัมมนา หรือพาไปดูงาน 
ซ่ึงบางคร้ังอาจใชงบประมาณสวนตัว บางคร้ังมีการแอบแฝงไปกับงบประมาณของทางราชการ 
(โดยท่ีราชการจัดกิจกรรมและผูสมัครหรือนักการเมืองถ่ินแอบแฝงไปรวมตอนรับหรือการเล้ียง
อาหารบางม้ือ ซ่ึงอาจทําใหเขาใจวาตนเองเปนผูสนับสนุนการเดินทาง)  ซ่ึงการจัดกิจกรรมเหลานี้
เปนการมุงหวังท่ีตองการใหแกนนํามีความภักดีอยูกับตนเองตลอดไป เปนการสรางความประทับใจ 
นอกจากนี้สําหรับบางทานท่ีมีงบประมาณมาก ยังเคยมีการใหเงินใชจายสวนตัวอีกดวย นอกจากนี้



ยังมีบางคร้ังท่ีนําไปสูการรูจักผูท่ีสนใจจะสมัครรับเลือกต้ังทําใหหันเหมาสมัครรับเลือกต้ังท่ีจังหวัด
เชียงราย เพราะมีความคุนเคยรูจักผูสมัครไดอีกเชนกัน ดังนั้นจะเห็นไดวาวิธีนี้ก็เปนอีกวิธีการหนึ่ง
ท่ีจะทําใหแกนนํา (หัวคะแนน)มีความภักดีตอนักการเมืองถ่ินไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงสําหรับจังหวัด
เชียงรายท่ีมักจัดไปทองเท่ียวหรือทัศนศึกษากันนั้นคือ จังหวัดในภาคตะวันออก เชน จันทบุรี 
ระยอง  ชลบุ รี   ห รือ  จั งหวัดทางภาคใต  เชน  เพชรบุ รี  ประจวบ คี รี ขันธ  ชุมพร  เป นตน  
(สมยศ เมนแยม. สัมภาษณ. 2549) 

การเปนสมาชิกพรรค 

รูปแบบน้ีเปนรูปแบบใหมท่ีเพิ่งมีข้ึนเม่ือมีการปฏิรูปการเมืองท่ีกําหนดความสําคัญของ 
การมีสมาชิกพรรคการเมืองของแตละพรรคการเมือง แตละพรรคหรือผูสมัครแตละคนในปจจุบัน
จึงมีรูปแบบในการจัดต้ังทีมงานผานการมีสมาชิกพรรคแตละคน บางสวนใชวิธีการ แกนนําในหมู
บาน หนึ่งคนตอสมาชิกพรรค สิบถึงสิบหาคน นอกจากน้ีก็จะเรงหาสมาชิกพรรคใหกับตนเองเพื่อ
สงใหพรรค  

ปรากฏการณแบบนี้ท่ีเกิดข้ึนมานั้น ในอดีตไมคอยมีความสําคัญเทาไรนักในอดีต นอก
จากน้ีระบบสมาชิกพรรคท่ีเกิดข้ึนนี้นอกจากเปนการสรางความเขมแข็งใหนักการเมืองถ่ินแลว ใน
บางคร้ังอาจเปนโทษไดเชนกัน หากนักการเมืองถ่ินทานนั้นยายพรรคก็จะตองช้ีแจงใหสมาชิกพรรค
เหลานั้นไดทราบ หากไมทําใหเขาใจและเม่ือสมาชิกพรรคเคยมีความรูสึกท่ีดีกับพรรคอาจนําไปสู
ความรูสึกท่ีไมดีตอผูสมัครท่ียายพรรคนั้นเอง ดังนั้นพรรคการเมืองท่ีสรางระบบสมาชิกพรรคที่เขม
แข็งก็จะสรางความเปนหนึ่งเดียวไดนั้นเองและจะทําใหผูสมัครไมยายพรรค ถานักการเมืองถ่ินกับ
พรรคการเมืองและสมาชิกตางมีความคิดเห็น ความสําคัญ ความภักดีตอองคกรเชนกัน เพราะเมื่อ
ใครจะแยกออกไปหรือทําผิดตอกระบวนการใดจะทําใหเสียความนาเช่ือถือ  ความม่ันใจซ่ึงกันและ
กันเปนลักษณะของความสมดุลได (สวัสดิ์  แสงบุญ. สัมภาษณ. 2549) 

สําหรับจังหวัดเชียงราย ปจจุบันประชาชนสวนใหญเปนสมาชิกพรรคไทยรักไทยโดย
อาศัยกลไกจากนักการเมืองถ่ินท่ีมีพรรคเดียวเปนหลักในการเชิญชวนใหประชาชนสมัครเปน
สมาชิกพรรคและการท่ีพรรคไทยรักไทยไดดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมาสูประชาชน อาจกลาว
ไดวาจับตองไดโดยความรูสึกตอประชาชน ดังนั้นเม่ือนักการเมืองถ่ิน ท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังใน
จังหวัดเชียงราย เชน การเลือกต้ังทองถ่ินท่ีผานมา จึงเกิดปรากฎการณท่ีผูสมัครมักใชฐานะในการ
เปนสมาชิกพรรคไทยรักไทยสมัครรับเลือกต้ัง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชน และนอกจาก
นี้ยังสรางความรูสึกท่ีดีในฐานะพรรคพวกเดียวกันของแตละคนในการเปนสมาชิกพรรค  นอกจาก
นี้พรรคเองยังมีการติดตอส่ือสารระหวางพรรคกับสมาชิกในรูปแบบตาง ๆ เชน จดหมายขาวถึง           
ตัวบุคคล  สารพรรคผานหนาหนังสือพิมพ หรือเร่ืองอ่ืน ๆ เชนระบบ Call Center ท่ีเปดโอกาสให
สมาชิกพรรคแจงขาวความเดือดรอนไปยังพรรคเพื่อชวยแกไข ยิ่งถาเปนพรรคท่ีจัดต้ังรัฐบาลยิ่ง   



ทําใหสมาชิกมีความเช่ือม่ันตอพรรคการเมืองอยางดี ตลอดจนนักการเมืองถ่ินไดใชระบบสมาชิก
พรรคจัดต้ังเปนแกนนําและเปนทํางานในระบบการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เชน นักการเมือง
ถ่ิน บางทานมอบหมายใหสมาชิกพรรคในระดับแกนนําเปนผูชวยในการติดโปสเตอรหาเสียง ปาย
คัทเอาท (ฟวเจอรบอรด) ใหกับตัวผูสมัครคนละหาแผน สิบแผน กลไกดังกลาวเปนลักษณะของ
การใชความเขมแข็งจากสมาชิกพรรคใหชวยในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เปนตน  
(สิทธิชัย  ชัยเนตร. สัมภาษณ. 2549) 

ความนิยมท่ีมีตอพรรคการเมือง 

กระแสของพรรค คํานี้มีผลตอการเลือกต้ังมาหลายคร้ังโดยเฉพาะที่ปรากฏชัดเจน เม่ือ         
การเลือกต้ังหลายคร้ังในกรุงเทพมหานคร เชนในป พ.ศ. 2535/1 ท่ีพรรคประชาธิปตยมีผูชนะเลือก
ต้ังเพียงคนเดียวในกรุงเทพมหานคร ท้ัง ๆ ท่ีกรุงเทพมหานครเปนเขตท่ีมีผูสมัครคนสําคัญๆ ใน
พรรคประชาธิปตย แตก็แพพรรคพลังธรรม ท่ีมีความนิยมอยางสูงสุดในขณะนั้น ดังนั้นความนิยม
ของพรรคที่มีตอนักการเมืองถ่ินท่ีไดสังกัด มีสวนผลักดันใหคะแนนนิยมของผูสมัครสูงข้ึนดวย 
เพราะในบางคร้ัง ผูสมัครบางคนหากเปรียบเทียบตัวผูสมัครเพียงอยางเดียวอาจจะสูผูสมัครคนอ่ืน
ไมไดแต ดวยกระแสความนิยมของพรรคก็เปนสวนเพิ่มคะแนนเสียง สงผลใหผูสมัครยายพรรค
เปนวาเลนจนจําไมไดวาการลงสมัครคร้ังนี้สังกัดพรรคใด เพราะกฎหมายไมเขมงวดเหมือนใน
ปจจุบันท่ีตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางนอย 90 วัน กอนการสมัครรับเลือกต้ัง 

สําหรับจังหวัดเชียงรายในเร่ืองของกระแสของพรรคมีสวนตอการชนะเลือกต้ัง โดย
พิจารณาไดจากผลการเลือกต้ังใน วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548 ท่ีผานมา และจะพบไดวา ผูสมัครจาก
พรรคไทยรักไทยชนะเลือกต้ังไดอยางงายดาย อาจเปนผลอันเนื่องมาจากผลของการบริหารงานท่ี
ผานมาของพรรคไทยรักไทยท่ีในการหาเสียงในเลือกต้ังวันท่ี 6 มกราคม 2544 จึงทําใหผลของ        
การเลือกต้ังประชาชนม่ันใจและมุงหวังใหพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศตอไป ปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนนี้ สะทอนใหเห็นถึงกระแสของพรรคการเมืองท่ีมีตอผูสมัคร เพราะในอดีตนั้นการเลือกต้ัง
มักข้ึนอยูกับตัวบุคคลเปนสําคัญ นอกจากนี้การเลือกต้ังในวันท่ี 6 มกราคม 2544 ยังมีตัวอยางท่ี
สะทอนใหเห็นถึงกระแสของพรรค เชน กรณีของนายสามารถ  แกวมีชัย ท่ีในการลงสมัครรับเลือก
ต้ังในคร้ังนั้น นายสามารถ  แกวมีชัย ไดเลาใหฟงวาเดิมที ก็ไมไดคาดหวังหรือต้ังใจสมัครรับเลือก
ต้ังเพราะเริ่มทอใจวาจะสมารถชนะเลือกต้ังไดหรือไม เนื่องจากตนเองลงสมัครรับเลือกต้ังมาหลาย
คร้ังแลวแตไมสามารถชนะได ยิ่งในการเลือกต้ังคร้ังนั้น ผูแขงขันท่ีสําคัญ คือ อดีตสมาชิกสภา ผูแทน
ราษฎรอยางนางรัตนา  จงสุทธนามณี  ซ่ึงมีนายวันชัย  จงสุทธนามณี สามีเปนนายกเทศมนตรี เทศบาล
นครเชียงราย ซ่ึงถือเปนฐานคะแนนท่ีสําคัญของเขา เพราะการเลือกต้ังคร้ังนี้เขตเลือกต้ังมีพื้นท่ีเล็กลง 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังนอยลง จึงทําใหในการวิเคราะหแลวก็ไมนาจะเอาชนะได แตดวยสปริต ท่ีไมมีผูใด
กลาลงแขงขัน ทําใหนายสามารถลงสมัครรับเลือกต้ัง ซ่ึงจากฐานคะแนนท่ีมีปจจัยสําคัญในเร่ือง



ของความตองการให พ.ต.ท.ทักษิณ  เปนนายกรัฐมนตรี จึงนาสงผลใหคะแนนของพรรคไทยรัก
ไทยมามีผลตอชัยชนะในการเลือกต้ังคร้ังนั้น  ซ่ึงเปนการสะทอนวากระแสพรรคหรือความนิยม
ของพรรคมีสวนท่ีทําใหชนะการเลือกต้ังได (ทศพล   สุทธวงศ. สัมภาษณ. 2549) 

การจัดใหมีมหรสพ 

ในอดีตการฉายหนังแลวปราศรัยหรือปราศรัยกอนการดูหนัง เหมือนการฉายหนังขายยา
เปนท่ีนิยมมาก  เพราะยังไมมีกฎหมายหามไว ดังนั้นจึงมีผูสมัครหลายคน โดยเฉพาะจาการสัมภาษณ
ผูท่ีเคยสมัครเขาแขงขันการเลือกต้ัง ซ่ึงยอมมีความสนใจในกลยุทธของผูอ่ืนทําใหทราบวามีการใช
วิธีการดังเชนท่ีวานี้คือฉายหนังแลวหาเสียง ซ่ึงสามารถทําใหไดผลเนื่องจากจังหวัดเชียงรายในอดีต
ถือวาคอนขางไกลจากการสื่อสาร ดังนั้นถาภาพยนตรเร่ืองใดอยูในความสนใจก็จะสามารถเรียก
ประชาชนไดเปนอยางดี  ซ่ึงเช่ือวาวิธีการอยางนี้ในสมัยกอนก็มีใชกันอยูในจังหวัดอ่ืนๆ เชนกัน 

การจัดเล้ียง 

วิธีการหาเสียงท่ีผิดกฎหมายเลือกต้ังแบบนี้ ตองบอกวาหามอยางไรก็ยังมีอยู เพียงแตมีวิธี
การที่เพิ่มความระมัดระวังมากข้ึน เปล่ียนรูปแบบวิธี เพราะสังคมไทยเปนสังคมท่ีนิยมความร่ืนเริง 
บันเทิงสนุกสนาน ดังนั้นการจัดเล้ียงเพื่อพบปะผูคน หรือเช้ือเชิญคนมารวมในการรับฟงทําความรู
จักผูสมัครจึงเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหเกิดความสนิทสนมไวใจไดงาย  ดังนั้นผูสมัครหลายคนท่ี
จะใชวิธีการนี้เปนแนวทางในการจัดต้ังหัวคะแนน หรือชวยเหลือผูท่ีกําลังจะมีงานเล้ียง สําหรับ
จังหวัดเชียงรายท่ีผูศึกษาไดพบวิธีการตางๆ นั้นท่ีเกี่ยวของกับการจัดเล้ียง ซ่ึงเคยมีถึงข้ันของการ
เหมางานศพ งานแตงงานมา เพื่อใชบังหนาในการจัดเล้ียงใหกับประชาชนเปนกลุมๆ และยังมีการ
จางเหมารานคา เพื่อใหทานฟรีในวันเลือกต้ัง และบอกใหทราบวาเปนเบอรใดเพื่อใหประชาชนไป
เลือกต้ัง กอนจึงมาทานอาหาร เชน กวยเตี๋ยว น้ําเง้ียว ก็เคยเกิดข้ึนในหมูบานในชุมชนตาง ๆ ท่ีเคยมี
มาแลว แตในปจจุบันนี้วิธีการดังกลาวใชไดยากข้ึนเพราะมีการตรวจสอบงาย  ซ่ึงผูสมัครบางทาน
ไดเลาวาทีแรกก็ไมเช่ือวาจะมีผลและไมนากระทําไดเพราะดูจะโจงแจงเกินไปแตก็ทําใหเขาแพ
เลือกต้ังมาแลว (สมยศ  เมนแยม. สัมภาษณ. 2549) 

การพนันขันตอ 

มีการนําการพนันท่ีประชาชนชอบอันเปนเหมือนกิจกรรมปกตินี้มาใชเปนยุทธวิธีท่ีเคย
เกิดข้ึนจากผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีเคยเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงราย  โดยสวนใหญจะถูกใชในท่ีชุมชน    
ซ่ึงบางคร้ังมีการเลนพนันกันมูลคาสูงมากเปนแสนเปนลานบาท การเลนการพนันนี้ แทจริงคือ           
การมุงหวังใหคนพนันนําเงินท่ีคาดวาจะไดจากการพนันไปชวยใหผลเปนไปตามท่ีตนเองตองการ 
เชนตองการใหเบอร หนึ่งชนะเลือกต้ัง ก็ตอเบอร หนึ่งมากๆ เม่ือมีใครมาเลนฝายดังกลาวก็จะ           
ทําใหกลาท่ีจะนําเงินท่ีจะเสียไปลงทุนหาคะแนนใหผลเปนไปตามท่ีตองการท่ีตนเองจะชนะไดเงิน



มา  วิธีท่ีแยบยลนี้ในชวงแรกท่ีเกิดข้ึนคูแขงขันตามไมทันก็ทําใหแพเลือกต้ังมาเชนเดียวกัน จังหวัด
เชียงรายมีเกิดข้ึนในเขตเมืองหรือชุมชนท่ีหนาแนนท่ีไมสามารถใชวิธีจัดเล้ียงวิธีการอ่ืนได ก็มีการ
นําวิธีดังกลาวนี้มาใชไดผลเชนกัน (โกวิท  ศุภมงคล. สัมภาษณ. 2549) 

การซ้ือเสียง 

วิธีนี้ไมมีใครบอกไดวาใช และนักการเมืองถ่ินสวนใหญหรือทุกทานท่ีใชวิธีนี้ใน               
การชนะเลือกต้ัง มักไมมีใครบอกวาตนเองชนะเลือกต้ังมาดวยยุทธวิธีท่ีผิดกฎหมายในดานตาง ๆ 
แตสําหรับผูศึกษาท่ีไดสังเกตการเลือกต้ังในจังหวัดเชียงรายมาไมนอยกวา 7-8 คร้ัง และไดแลก
เปล่ียนกับผูท่ีเคยเกี่ยวของกับการเลือกต้ังตองยอมรับวาการซ้ือเสียงมีอยูจริงและเปนปจจัยท่ีสําคัญ 
แมแตการท่ีผูศึกษาออกไปสัมภาษณตามแบบสัมภาษณยังมีผูใหขอคิดเห็นวา ของแจกท่ีดีท่ีสุดคือ 
เงิน เพราะมีผลมากท่ีสุด จากการสัมภาษณผูท่ีเคยสมัครและเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายทาน  
แตปจจุบันไดเลิกเลนการเมืองแลว ตอคําถามท่ีวา สมัยกอนมีการซ้ือเสียงหรือไม คําตอบท่ีไดรับคือ 
“ยืนยันวามี” สมัยแรก ๆ ก็ซ้ือไมมากนัก และหัวคะแนนสมัยนั้นก็มีจริยธรรม ถารับของใครแลวก็จะ
ไดรับซํ้าอีก แตสมัยปจจุบันจํานวนเงินท่ีซ้ือตอหัวมากข้ึน และหัวคะแนนก็ขาดความซ่ือสัตย ถึงไดมี
การจางฆากัน  แตของจังหวัดเชียงราย ความรุนแรงไมถึงข้ันนั้น และเม่ือถามวา ทําไมจึงเลิกเลนการ
เมือง  ก็ไดรับคําตอบในทางเดียวกันวา “สูเงินไมไหว เก็บเงินเอาไวใช เอาไวใหลูกหลานดีกวา” 
(อําไพ  ปญญาดี. สัมภาษณ. 2549) แตถาสัมภาษณผูสมัครหรือ นักการเมืองถ่ินก็จะตอบวาไมเคยซ้ือ
เสียง เพราะเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายอยางชัดแจง  ดังนั้นวิธีการนี้จะมีการดําเนินข้ึนเกือบทุกคร้ัง
ในจังหวัดเชียงราย มีขอสังเกตอีกหลายประการสําหรับสนามการเลือกต้ังในจังหวัดเชียงรายท่ี มีนัก
การเมืองถ่ินท่ีไมใชบุคคลพื้นฐานจากเชียงรายและสามารถมาชนะเลือกต้ังไดโดยไมมีพื้นฐานความ
สัมพันธท่ีจังหวัดเชียงรายเลย หรือจากเสียงสะทอนจากนักการเมืองผูชํ่าชอง ผูพลาดหวังมา 
หลายคร้ัง อยางนายสามารถ  แกวมีชัย ยังเคยเตือนยังนักการเมืองรุนใหมท่ีใหขอคิดเห็นวาหาก 
“การทํา กิจกรรมทางการเมืองเริ่มดวยเงินนั้นไมยั่งยืนหรอก เพราะเมื่อเงินหมดคะแนนก็หมดตาม
ดวยเชนกัน”  เปนตัวอยาง เสียงสะทอนใหเห็นถึงปจจัยทางการเมืองท่ียั่งยืนเม่ือเทียบกับการดําเนิน
กิจกรรมการเมืองตางๆ ท่ีแทจริงท่ีเกิดข้ึนไมได แตบางคร้ังกวาจะประสบความสําเร็จไดก็ใชเวลา
มาก (สามารถ  แกวมีชัย. สัมภาษณ. 2549) 

การรวมกลุมทางการเมือง 

นักการเมืองถ่ินของจังหวัดเชียงรายท่ีผานมาตลอดนับต้ังแตการเลือกต้ังสมัยแรกจนถึง
ปจจุบัน ยังไมมีการรวมกลุมกันอยางชัดเจน จะมีบางในยุคปจจุบันท่ีโครงสรางทางการเมืองได         
มุงไปสูความเขมแข็งในระดับพรรคจึงทําใหเห็นวาการรวมกลุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจาก
จังหวัดเดียวกันท่ีมีพรรคเดียวมีลักษณะการรวมกลุมกันชัดเจนข้ึน แตอดีตท่ีผานมาพบไดวา           
การรวมกลุมทางการเมืองนั้นมีนอยมาก เชน การสมัครรับเลือกต้ังก็ไมไดรวมตัวกันอยูในพรรค



เดียวกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือการรวมกันเพื่อทํากิจกรรมทางการเมืองตาง ๆ เชน            
การเลือกต้ังในป 2512 ท่ีในคร้ังนั้นจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 5 คน ปรากฏวา
ในคร้ังนั้น พรรคประชาธิปตย นําโดยจ.ส.อ. ทรงธรรม ปญญาดีไดบันทึกเหตุการณไววา “ผมใน
ฐานะหัวหนาทีมท่ีสามารถนําพาสมาชิกจากประชาธิปตยชนะเลือกต้ังมาไดถึง 4 คน แตแลวอีก 3 
คน ก็แยกตัวเองออกไปอยูกลุมอ่ืนทําใหกลุมท่ีมาจากพรรคเดียวกันในจังหวัดเดียวกันแตกออกไป”  
นี้เปนตัวอยางหน่ึงท่ีชัดเจนของการรวมกลุมกันของสมาชิกในจังหวัดเชียงราย หรือแมแตการเลือก
ต้ังในคร้ังตอ ๆ มาจังหวัดเชียงรายก็ไมเคยมีผูสมัครท่ีมาจากพรรคเดียวกันหรือผูท่ีลงสมัครพรรค
เดียวกันท่ีเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยกันมาได ดังนั้นจึงสะทอนใหเห็นวากลุมการเมือง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมีอยูอยางไมเขมแข็งเทาไรนัก หรือบางคร้ังอาจมา
จากการเปนผูสมัครหรือการกาวสูนักการเมืองถ่ินรุนเดียวกันก็มีผลตอความสนิทสนมกันไดในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในจังหวัด เชน กรณีของนายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ กับนายวิสิษฐ  เต
ชะธีราวัฒน ท่ีมีความสนิทสนมกันซ่ึงอาจมาจากความเปนพื้นฐานจากสมาชิกสภาจังหวัดในรุน
เดียวกัน หรือกรณีของนายบัวสอน ประชามอญ กับนายอิทธิเดช  แกวหลวง ท่ีมีพื้นท่ีในการแบง
เขตเลือกต้ังติดตอกันทําใหโอกาสที่จะปฏิสัมพันธกันในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองก็ใกลเคียง
กันจึงทําใหสนิทสนมกัน (บัวสอน  ประชามอญ. สัมภาษณ. 2549) 

แตท่ีสําคัญสุดคือในปจจุบันการรวมกลุมในจังหวัดเชียงรายท่ีเปนพรรคเดียวกันนี้จึงทําให
กลุมของนักการเมืองถ่ินในจังหวัดเชียงรายมีความเปนทีมเดียวกันในการประสานงานมากข้ึน โดย
เฉพาะเมื่อบุคคลในกลุมเปนรัฐมนตรีก็ยิ่งทําใหการรวมกลุมมีความเขมแข็งมากข้ึน (สามารถ  แกว
มีชัย. สัมภาษณ. 2549) 

การรวมกลุมกันกับนักการเมืองถ่ินในจังหวัดอ่ืน มีโอกาสเปนไดมากและเน่ืองจากการท่ี
การเขาสูการเปนนักการเมืองถ่ินของแตละคนมีทีมาท่ีไปไมเหมือนกัน และเปนไปตามกาลเวลาท่ี
ตางกัน ดังนั้นเม่ือมีโอกาสเขาสูตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมก็
มักท่ีจะไปพบกับเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมในรุนเดียวกัน จึงนําไปสูการรวมกลุมทางการ
เมือง หากใครมีชองทางไปสูนักการเมืองระดับชาติทานอ่ืน ในระดับแกนนําไดก็จะสามารถเขาไปสู
กลุมตาง ๆ ไดอีกแนวทางหนึ่งตามพฤติกรรมทางสังคมนั้นเอง เชน 

กรณีของนายบัวสอน  ประชามอญ กับนายประชาธิปไตย  คําสิงหนอก ท่ีเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรในสมัยแรกเหมือนกันคือ ในป พ.ศ. 2538 และประกอบกับท่ีนายบัวสอน ประชามอญ 
มีพื้นฐานความเปนคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหสรางความคุนเคยไดเปนอยางดี (บัวสอน 
ประชามอญ. สัมภาษณ. 2549)  
 
 



 
นักการเมืองถ่ินชุดปจจุบัน 

 จากท่ีไดกลาวถึงการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงรายในอดีตจนถึง
ปจจุบัน  แตละคร้ังวามีการเลือกต้ังแบบใด  การใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนในจังหวัดเชียงรายวา
มีการมาใชสิทธิมากนอยเพียงใด  ภูมิหลังของนักการเมืองถ่ินต้ังแตการลงสูสนามเลือกต้ัง  กลยุทธ 
การหาเสียงเปนอยางไร  เปนการกลาวโดยภาพรวม  เพื่อใหงานวิจัยนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูศึกษา
จะขอนําเสนอขอมูลรายละเอียดของนักการเมืองถ่ินชุดปจจุบัน ซ่ึงเปนนักการเมืองท่ีไดรับเลือกต้ัง
และเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548 ถึง 24 กุมภาพันธ 2549 และเม่ือมี        
การเลือกต้ังอีกคร้ังในวันท่ี 2 เมษายน 2549  หลังจากนั้น พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ   ชินวัตร ประกาศยุบสภา 
นักการเมืองถ่ินท้ัง 8 ทาน ก็ยังคงไดรับเลือกต้ังอีกคร้ัง และเปนผูสมัครในนามพรรคไทยรักไทยเชน
เดิม เพียงแตการเลือกต้ังคร้ังนี้ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา การเลือกต้ังคร้ังนี้มิชอบ จึงทําใหตอง
ยกเลิกไป ผูศึกษาเชื่อวา ถามีการเลือกต้ังคร้ังตอไป นักการเมืองท้ัง 8 ทาน ก็จะยังไดรับเลือกต้ังเขา
ไปนั่งในสภา ในฐานะตัวแทนของประชาชนจังหวัดเชียงรายอีก ถาไมเปล่ียนไปสังกัดพรรคอื่นเสีย
กอน 

 การนําเสนอขอมูลนักการเมืองถ่ินชุดลาชุดนี้ จะเรียงตามเขตท่ีผูสมัครไดลงสมัครรับ
เลือกต้ังต้ังแตเขต 1 จนถึง 8 เขตดังนี้ 

นายสามารถ  แกวมีชัย ลงสมัครรับเลือกต้ังเขตเลือกต้ังท่ี 1 สังกัดพรรคไทยรักไทย เปน
คนเชียงรายโดยกําเนิด  สําเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เม่ือ พ.ศ. 2544 – 2548 และไดรับเลือก
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกคร้ังในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2549   

กอนจะไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดลงสมัครรับเลือกต้ังมาแลวถึง 3 คร้ังท่ี
เชียงราย โดยคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2522 สังกัดพรรคพลังใหม เพราะนายสัณฐาน  สุริยคํา 
เลิกเลนการเมือง เนื่องจากถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต  นายสามารถจึงถูกวางตัวใหลงแทน  ซ่ึงมี
นายแพทยกระแส  ชนะวงศ  เปนหัวหนาพรรค คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2526  สังกัดพรรค        
ชาติประชาธิปไตย  มีพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน เปนหัวหนาพรรค  นายสามารถไมไดรับเลือกต้ัง 
มีนายชูสงา  ฤทธิประศาสน (อดีตผูวาราชการจังหวัดเชียงราย) ไดรับเลือกต้ังเพียงคนเดียว และ       
คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2529 ก็เปน ส.ส. สอบตก คร้ังนั้นตองแขงกับนายมงคล  จงสุทธนามณี  
นายวีรพล  มุตตามระ นายวิจิตร  ยอดสุวรรณ การที่พลาดการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการลง
เลือกต้ังถึง  3  คร้ัง ทําใหเกิดความคิดวาการเมืองระดับชาติคงไมประสบความสําเร็จ  จึงหันมาลงทอง
ถ่ิน โดยสมัครสมาชิกสภาเทศบาลต้ังทีมอาสาประชา  โดยมีนายสัณฐาน  สุริยะคํา  ซ่ึงรีไทรมาจากการ
ทํางานที่เหมืองแมเมาะเปนหัวหนากลุม และก็ไดรับเลือกต้ังแตตองเปนฝายเสียงขางนอยเพราะมี



สมาชิกเพียง 3 คน โดยมีกลุมของนายวันชัย  จงสุทธนามณี  เปนฝายเสียงขางมาก (พ.ศ. 2533 – 2537) 
จนกระทั่งป 2536 ก็ลาออก จะลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยการชักชวนของนาย
ยงยุทธ   ติยะไพรัช ใหไปลงพรรคเอกภาพโดยมีนายฉัฐวัสส (วีรพล)  มุตตามระ  เปนผูนําทางภาค
เหนือ  แตดวยความท่ีดูแลวเห็นวาไมตรงกับอุดมการณของตนจึงไปสมัครในนามพรรคเสรีธรรม มี 
ดร.อาทิตย  อุไรรัตน เปนหัวหนาพรรค และก็สอบตกเชนเคย แตนายฉัฐวัสส  มุตตามระ และ           
นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  นายบัวสอน  ประชามอญ นายสุรสิทธ์ิ  เจียมวิจักษณ  ไดรับเลือกต้ัง 

นายสามารถ เคยลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาคร้ังแรกหลังจากมีการประกาศใชรัฐ
ธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ดวย แตไมไดรับเลือก ความผิดหวังคร้ังนั้นทําใหคิดท่ีจะเลิกเลนการเมืองไป
เลยแตการเมืองฝงอยูในสายเลือดเสียแลว เหมือนนักแสดงหรือพวกแสดงลิเก  พอไดยินเสียง          
ปพาทยโหมโรงก็ทําใหตองกลับมาอีกคร้ัง  ในคร้ังนั้นการลงเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร          
เม่ือ พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยกําลังหาตัวผูสมัครในนามพรรค  เพราะขณะนั้นคุณรัตนาเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและเปนนายกเทศมนตรีถูกทาบทามจากคุณเยาวภา  วงศสวัสดิ์  นองสาว
นายกทักษิณ ใหลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทย  แตในท่ีสุดคุณรัตนาก็ไมไดลงสมัคร คุณลัดดาวัลย 
วงศศรีวงศ  จึงมาชักชวนตนใหลงสมัครและไดรับเลือกต้ังเปนคร้ังแรกในสนามการเมืองระดับชาติ  
ทําใหคิดไดวา คนเรามีจังหวะข้ึนลงของชีวิต  บางส่ิงบางอยางไขวควาแตก็ไมไดมา แตบางคร้ังไมตอง
ดิ้นรนจนสุดชีวิตแตก็ไดมาในส่ิงท่ีอยากได 

จุดเปล่ียนท่ีสําคัญคือไดรับเลือกเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญของจังหวัดเชียงราย              
ท่ีทําหนาท่ีรางรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540  ซ่ึงเปนฉบับประชาชนทําใหรูในรายละเอียดของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนอยางดี  ในชวงท่ีมีการประชาสัมพันธเผยแพรรัฐธรรมนูญ  นายสามารถ 
แกวมีชัย ก็เปนผูหนึ่งท่ีเปนวิทยากรใหความรูแกประชาชนท่ัวไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และ
อบรมผูท่ีทําหนาท่ีเปน ปอส. และ อสร. ซ่ึงเผยแพรรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ังแบบใหมใหแก
ประชาชน รวมท้ังในกิจกรรมการอบรมและผานสถานีวิทยุกระจายเสียงจนเปนท่ีรูจักท่ัวไปใน
เชียงราย 

มูลเหตุจูงใจท่ีทําใหเขามาเลนการเมือง เนื่องมาจากนายสามารถไดเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คณะรัฐศาสตร  สาขาการปกครอง ในระหวางท่ีกําลังศึกษา
อยูไดเกิดเหตุการณ  14 ตุลาคม 2516 ทําใหซึมซับเร่ืองราวตาง ๆ และหลังจากเหตุการณนั้น
ประชาธิปไตยก็เบงบานยิ่งเปนแรงกระตุนใหมีความคิดทางการเมืองเพิ่มข้ึน  กอรปกับในชวงท่ี
ศึกษาอยูไดชวยงานอาจารยไดไปทํางานท่ีรัฐสภาเพราะเปนนักศึกษาท่ีเรียนเกง ทํากิจกรรมดี เม่ือ
สําเร็จการศึกษา อาจารยก็ชักชวนใหไปเปนทีมงาน คนขอมูลเพื่อจะนําเสนอในการอภิปรายในสภา
ใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมีอาจารยปราโมทย  นาครทรรพ ใหไปเปนคณะทํางานท่ีทาน
เปนกรรมการรางรัฐธรรมนูญท่ีเรียกวา สภานิติบัญญัติหรือสภาสนามมา  และมาทํางานรวมกับ           



ดร.วิชัย ตันศิริ  ดร.ชัยอนันต  สมุทวนิช  หลังจากท่ีรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรอย  หมอกระแส  ชนะวงศ  
หมอประเวท  วะสี  และอีกหลายทานรวมกันต้ังพรรคพลังใหม นายสามารถอายุยังไมถึงเกณฑท่ีจะ
สมัครเปนผูแทน จึงไมไดสมัครแตก็ทําหนาท่ีเปนผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการรางกระทู 
รางกฎหมาย โดยมีอาจารยมีชัย  ฤชุพันธ  ใหคําปรึกษา รวมถึงการทําหนาท่ีรับแขกใหสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรอีกดวย 

ตอมาเกิดเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519  มีการรางรัฐธรรมนูญใหม เม่ือรัฐธรรมนูญประกาศ 
ใชก็มีการเลือกต้ัง 22 เมษายน 2522  จึงไดลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน 
คร้ังแรกและคร้ังตอ ๆ มาดังไดกลาวมาแลวขางตน 

นายสามารถเปนผูท่ีชอบพบปะพูดคุยกับชาวบาน ใหคําปรึกษาแกประชาชน และทําเชนนี้
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง วิธีการหาเสียงจะไมโจมตีใคร แตจะนํานโยบายของพรรคมาบอกกลาวแก
ประชาชนและใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอและวิเคราะหปญหา ตลอดจนเสนอแนวทางแกไข 

ในชวงท่ีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น  นายสามารถยังไดดํารงตําแหนง 
กรรมการประสานงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (วิป) ภาคเหนือตอนบน  เปนเลขานุการรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงคมนาคมและเปนท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมอีกดวย สําหรับ
การหาเสียง นายสามารถ เห็นวา การปราศรัยหาเสียงเปนวิธีการหนึ่งท่ีไดผล  เปนการปลุกใหชาว
บานต่ืนตัว แตตองเปนการลงในพื้นท่ี โดยใหแกนนําท่ีเปนเครือขายเชิญชวนประชาชนมาฟง  การ
แจกของ เชน เส้ือ ก็เปนวิธีการประชาสัมพันธพรรค และผูสมัครอีกวิธีท่ีไดผลในลักษณะเตือน
ความจําหรือทําใหคนรูจักและคุนเคย แตตองแจกใหถูกกาลเทศะ ไมเห็นดวยในการแจกของเพราะ
ผิดกฎหมายและไมเห็นดวยในการซ้ือเสียง เพราะถาเงินหมดเสียงก็หมด วิธีการหาเสียงท่ียั่งยืนคือ 
การพบปะชาวบานสมํ่าเสมอ งานศพ งานบุญตางๆ ชวยแกไขปญหาใหกับชาวบานในเร่ืองตาง ๆ 
การเปนนักการเมืองตองมีความอดทน เม่ือเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําใหรูวา เราสามารถชวย
ประชาชนไดอยางแทจริง เชน งบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร งบผูวา CEO ชาวบานขาดแหลงน้ํา 
แหลงทํากิน เราก็เอางบมาลงใหซ่ึงก็ทําใหชาวบานพอใจ อะไรท่ีทําไดก็จะรับปาก แตถาทําไมไดก็
จะบอกตรง ๆ  

ตอความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาการทางการเมืองของเชียงราย เห็นวา เม่ือมีการใชรัฐ
ธรรมนูญ พ.ศ.2540 เปนตนมา การเมืองพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน และต้ังใจไววาจะเปนผูแทนราษฎร
เพียง 2 สมัยก็จะหันเหไปทําธุรกิจสวนตัว เพราะถือวาการทํางานการเมือง 2 สมัยก็นาจะเพียงพอ
แลว แตก็จะยังชวยเหลือชาวบานตอไป (อัมรินทร  มณีรัตน, สามารถ  แกวมีชัย. สัมภาษณ. 2549) 

นายสฤษฎ  อ้ึงอภินันท  ลงสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังท่ี 2 สังกัดพรรคไทยรักไทย              
มีภูมิลําเนาท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มีอาชีพเปน



นักธุรกิจ โดยครอบครัวประกอบอาชีพทําโรงสีขาว ในครอบครัวไมมีใครเปนนักการเมืองมากอน 
เดิมก็ไมเคยคิดท่ีจะเปนนักการเมืองแตเนื่องจากเคยถูกนักการเมืองกล่ันแกลง ทําใหคับแคนใจ        
คิดวา ถามีโอกาสจะตองเปนนักการเมืองใหได และจะไมทําแบบท่ีนักการเมืองทํากับตน  ถาไดเปน
นักการเมืองจะชวยเหลือประชาชนใหพนจากความเดือดรอน  เม่ือถึงเวลาอันควรจึงไดตัดสินใจลง
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงกอนหนานี้ไมเคยลงเลนการเมืองระดับทองถ่ิน
เลย ไมวาจะเปนสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลก็ตาม 

ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังแรก ในนามพรรคชาติไทย เม่ือ 2 กรกฎาคม 
2538  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพะเยา การเลือกต้ังคร้ังนั้นเปนการเลือกต้ังแบบผสม  
แบงเขต รวมคนเชียงราย แบงเปน 3 เขต  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมถึง 2 ปก็มีการยุบสภา  
ในสมัยนั้นนายบรรหาร  ศิลปะอาชา  หัวหนาพรรคชาติไทยเปนนายกรัฐมนตรี  ท่ีตองยุบสภาก็
เนื่องจากเกิดปญหาขึ้นระหวางพรรครวมรัฐบาล  เม่ือประกาศยุบสภาก็ใหมีการเลือกต้ังใหม ในคร้ัง
นั้นจังหวัดเชียงรายไดมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเขตเลือกต้ังใหม โดยเขตเลือกต้ังท่ี 2 มีพื้นท่ีกวางกวา
เดิม ไดแก อําเภอเทิง กิ่งอําเภอขุนตาล อําเภอเชียงของ กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง อําเภอเวียงแกน อําเภอ
เวียงชัย อําเภอพญาเม็งราย อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน วากันวา การแบงพื้นท่ีเขตเลือกต้ังใหมใน
คร้ังนั้นเปนการเอ้ือประโยชนตอผูสมัครบางคน เท็จจริงอยางไรไมมีใครกลายืนยัน 

นายสฤษฎ  ไดลงสมัครรับเลือกต้ังอีกคร้ังหนึ่งท่ีจังหวัดเชียงราย  ซ่ึงเปนคร้ังท่ี 2 ท่ี                
นายสฤษฎไดรับเลือกต้ัง ในคร้ังนี้เขาลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทย ซ่ึงมีการเลือกต้ังในวันท่ี 6 
มกราคม 2544 เปนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 เปน
คร้ังแรก  ในคร้ังนี้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2 แบบ แบบท่ี 1 คือ แบบบัญชีรายช่ือ   
กับอีกแบบคือ แบบหนึ่งเขตหนึ่งคน นายสฤษฎ ลงสมัครแบบแบงเขต เขาลงเขตเลือกต้ังท่ี 2 และ
ในคร้ังนี้เขาก็ไดรับเลือกต้ังเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
จังหวัดเชียงรายท้ัง 8 คน สังกัดไทยรักไทย  เม่ือครบวาระก็มีการเลือกต้ังอีกคร้ังเม่ือ 6 กุมภาพันธ 
พรรคไทยรักไทยไดรับเสียงแบบถลมทลาย ไดเปนรัฐบาลแตอยูไดไมนานคือ 1 ป กับอีก 18 วัน 
นายกรัฐมนตรีก็ตองประกาศยุบสภาดวยเหตุผลท่ีวา มีความพยายามกอกวนในสภา และใหมี              
การเลือกต้ังใหมในวันท่ี 2 เมษายน 2549 ซ่ึงการเลือกต้ังในคร้ังนี้ พรรคการเมืองอ่ืนบอยคอต                
ไมยอมสงผูสมัครลงเลือกต้ัง ทําใหพรรคไทยรักไทยโดดเดี่ยว  เม่ือผลการเลือกต้ังออกมา จังหวัด
เชียงรายยังเปนของไทยรักไทยท้ัง 8 เขตเชนเดิม  แตการเลือกต้ังคร้ังนี้ถูกศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย
วาการเลือกต้ังมิชอบ จึงไมไดทําหนาท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในชวงท่ีทําหนาท่ีผูแทนราษฎร            
นายสฤษฏจะมีเครือขายและสนิทสนมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังในจังหวัดเดียวกัน ซ่ึงไดแก 
นายวิสาร  เตชะธีราวัฒนธ  นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ และนายอิทธิเดช  แกวหลวง  สําหรับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนอ่ืนก็ตองชวยเหลือกัน  ประสานงานกันตลอดเพราะสังกัดพรรคเดียว



กัน  สวนในจังหวัดอ่ืนก็มีความสนิทสนมเชนกันคือ นายไพโรจน  โลสุนทร  นายไพโรจน  ตัน
บรรจง และนายวิสุทธ์ิ  ไชยเอราวัณ 

ในกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีสนิทสนมกัน  ไดชวยเหลือเกื้อกูลกันในการหาเสียง 
แจงขาวความเคล่ือนไหวของคูแขงทางการเมืองใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกลุมไดทราบและ
พึ่งพาอาศัยกันทางการเมือง 

สําหรับวิธีการหาเสียงท่ีใชกันอยูนั้น ตัวเขาเองไดมีการปราศรัยหาเสียงอยูบางเปนบาง
คร้ัง เม่ือพรรคการเมืองท่ีสังกัดจัดใหและจะเลือกปราศรัยในยานชุมชน  ซ่ึงผูคนมาอยูแลวโดยไม
ตองไปเชิญชวน แตวิธีนี้ใหเห็นวา ไดผลนอยมาก เพราะประชาชนจะรับรูนโยบายตาง ๆ ผานทาง
วิทยุ โทรทัศนอยูแลว  วิธีการหาเสียงท่ีเห็นวาไดผลคือ การใชโปสเตอร บัตรแนะนําตัว เพราะถือวา
ทุกอยางอยูท่ีตัวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเอง  ถาเปนคนดีประชาชนก็เลือกอยูแลว ไมเคยมีหัว
คะแนน และก็ไมเคยแจกของดวยไมวาจะเปนการแจกอะไรก็ตาม การพะปะประชาชนอยาง
สมํ่าเสมอจะเปนประโยชนมากกวา 

ตอการท่ีนักการเมืองมีญาติพี่นอง พอ แม สามีหรือภริยาเปนฐานเสียง เชน สามีเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ภริยาเปนสมาชิกวุฒิสภานั้น นายสฤษฎ เห็นวาเปนเร่ืองปกติ ธรรมชาติ
ของนักการเมืองจําเปนตองมีฐานเสียงอยูแลว จึงไมถือวาเปนเร่ืองเสียหายแตอยางใด 

อนาคตทางการเมืองของเขาจะเปนอยางไรข้ึนอยูกับพรรคการเมือง ข้ึนอยูกับหัวหนา
พรรควา เปนผูท่ียืนเคียงขางประชาชน คอยชวยเหลือประชาชนหรือไม ถามีอุดมการณและความคิด
ไปในทางเดียวกันก็คงจะลงเลนการเมืองตอไป (สฤษดิ์  อ้ึงอภินันท, อรัญญา  บุญตานนท. สัมภาษณ. 
2549) 

นายสุรสิทธ์ิ  เจียมวิจักษณ  สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาทางการกอสราง จึงมีอาชีพ
ทางรับเหมากอสราง และศึกษาตอระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ  ลงสมัครรับเลือกต้ัง เขตท่ี 3 
สังกัดพรรคไทยรักไทย มีภูมิลําเนาอยูท่ีอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  แตลงสมัครเขต 3 เพื่อหลบ 
นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน  ในเขตนี้เดิม  นายถาวร  ตรีรัตนณรงค  ครองพื้นท่ีอยู ไดเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรในสมัยท่ีผานมา (6 มกราคม 2544) แตในการเลือกคร้ังเม่ือ 6 มกราคม 2548 นายถาวร 
ไดถูกเล่ือนช้ันใหไปอยูผูสมัครแบบบัญชีรายช่ือ  จึงทําใหนายสุรสิทธ์ิไดรับเลือกต้ังในเขตท่ี 3 และ
ในการเลือกต้ังคร้ังลาสุด (2 เมษายน 2549)  ก็ลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทย โดยไรคูแขงและก็
ไดรับเลือกต้ังแตตองหมดสภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากศาลฏีกาพิพากษาวา           
การเลือกต้ังคร้ังนี้เปนการเลือกตั้งโดยมิชอบ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดเชียงราย.
http://www.chiangraitoday.com/chiangraiElection. 2549) 



สําหรับขอมูลและแนวคิดตาง ๆ ของนายสุรสิทธ์ินั้น ผูวิจัยไมสามารถนําเสนอได เนื่อง
จากเจาตัวไมสะดวกในการใหขอมูล  

นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน  เปนชาวอําเภอพาน ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในเขตเลือกต้ังท่ี 4 กอนลงเลนการเมือง  เคยเปนทนายความมากอน สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นายวิสารไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเชียงรายถึง 9 สมัย ในสมัยท่ี 1 
เม่ือ พ.ศ. 2529 โดยสังกัดพรรครวมไทย ซ่ึงมีนายณรงค วงศวรรณ  เปนหัวหนาพรรค และไดรับ
เลือกต้ังเขามาเปนสมัยท่ี 2  ใน พ.ศ. 2531 และเม่ือมีการเลือกต้ังในวันท่ี 22 มีนาคม 2535 ก็ไดรับ
เลือกเขามาในนามของพรรคสามัคคีธรรม  แตเกิดการปฏิวัติทําใหมีการเลือกต้ังอีกคร้ังหนึ่งก็ยังคง
ไดรับเลือกต้ังอีก  การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายวิสารในสมัยท่ี 6 นั้น ไดสังกัดพรรค              
นําไทย และเม่ือมีการเลือกต้ังในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2539 ไดยายไปสังกัดพรรคประชาธิปตยและ
ไดรับเลือกต้ัง  ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2543 นายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะน้ันไดประกาศ
ยุบสภา เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีเวลาการหาเสียงมากข้ึน เพราะถารอใหครบวาระจะมีเวลา
หาเสียงนอย  มีการเลือกต้ังเม่ือ  6 มกราคม 2544  ยายมาสังกัดพรรคไทยรักไทยก็ไดรับเลือกเปน
สมัยท่ี 8 สวนสมัยท่ี 9 ก็ยังคงอยูกับพรรคไทยรักไทย  และก็ไดรับเลือกต้ังอีกคร้ังหนึ่ง สําหรับคร้ัง
ลาสุดไดลงสมัครรับเลือกต้ังในนามพรรคไทยรักไทยแบบไรคูแขงเพราะพรรคฝายคานซ่ึงเปน
พรรคใหญคือ พรรคประชาธิปตยและพรรคชาติไทยไมลงแขง (บอยคอตการเลือกต้ัง) 

จะเห็นวา นายวิสารมีความเหนียวแนนกับตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจริง ๆ ถึงแมวา
จะเปล่ียนพรรคท่ีสังกัดบอยคร้ัง แตก็ยังคงไดรับความไววางใจจากประชาชนเสมอ  คงจะเห็นดวยเสีย
แลววา ประชาชนคนเชียงรายยังยึดติดกับตัวบุคคล  แตการเลือกต้ัง 3 คร้ังสุดทายก็แสดงใหเห็นวา 
กระแสความนิยมของพรรคการเมืองมาแรง  ผูสมัครท่ีสังกัดพรรคไทยรักไทยจะไดคะแนนเสียงอยาง
ทวมทนในทุกเขตหรือถึงจะไมทวมทนก็ติดเปนอันดับ 1 (สวัสดิ์  แสงบุญ, วิสาร  เตชะธีราวัฒน. 
2549) 

นางสาวละออง  ติยะไพรัช  อายุ 44 ป ลงสมัครรับเลือกต้ังคร้ังแรกในสังกัดพรรคไทยรักไทย 
เม่ือ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เขต 6 ไดแก อําเภอแมจัน (ยกเวนตําบลแมไรและตําบลทาขาวเปลือก) และ
อําเภอแมฟาหลวง (ยกเวนตําบลแมฟาหลวง)  เขตน้ีเดิมเคยเปนฐานเสียงของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  ซ่ึง
เปนพี่ชายของนางสาวละออง และในการเลือกต้ังคร้ังนี้ไดข้ึนไปมีช่ืออยูในบัญชีผูสมัครรับเลือกต้ังแบบ
บัญชีรายช่ือ Party list อยูในลําดับตน ๆ ซ่ึงตองไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรคไทยรักไทย 
และในท่ีสุดก็ไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



นางสาวละออง เปนนองสาวของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี  
คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตรหรือนิดา  เขาสูแวดวงการเมืองดวยการสนับสนุนจากพี่ชาย  นอกจากนี้ยังมีพี่
สาวคือ นางบุษรินทร  วรพัฒนานันท ซ่ึงเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา เปนตัวอยางใหเห็น และ
ดวยความท่ีมีพี่ชายและพ่ีสาวเปนนักการเมือง ทําใหนางสาวละอองอยากเขามาเปนตัวแทน ของ
ประชาชน จากการใหสัมภาษณเหตุผลอีกอยางก็คือ ตองการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชา
ชน คําตอบแบบนี้ดูจะเปนคําตอบสําเร็จรูปสําหรับนักเลือกต้ังซ่ึงจะจริงหรือไมก็ตองรอดู กันตอไป  
การเลือกต้ังคร้ังลาสุดเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2549 นางสาวละอองก็ลงสมัครในเขตเดิม ซ่ึงแนนอนวาช่ือ
ไทยรักไทย และยี่หอติยะไพรัช แปะติดอยูก็ทําใหไดรับเลือกต้ังเขามาและเหมือนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของเชียงรายคนอ่ืน ๆ ก็คือ ไมมีคูแขง ตอความคิดเห็นกับการท่ีการเมืองเปนเร่ืองของเครือ
ญาติเปนเร่ืองของครอบครัวนั้น นางสาวละออง เห็นวา ควรเปนเชนนั้นเพื่อจะไดมีฐานเสียงทางการ
เมือง ไมใชเร่ืองเสียหายอะไรเลย 

การหาเสียงท่ีใช ใชท้ังการปราศรัยเม่ือมีโอกาสและเห็นวา เปนวิธีท่ีมีผลตอคะแนนเสียง
ท่ีไดรับมากพอสมควร  สําหรับการแจกของไมวาจะเปนการแจกอะไรก็ตามจะไมใชวิธีนี้เลย จึงไม
มีความเห็นตอผลของการหาเสียงแบบน้ี อีกวิธีท่ีใชคือการหาเสียงผานหัวคะแนนก็เปนวิธีท่ีไดผล
บางไมมากนัก ถึงอยางไรวิธีนี้ก็ยังมีความจําเปนเพราะจะไดมีแนวรวมในการทํางาน การใชรถ
ประชาสัมพันธ ติดโปสเตอรแลวขับไปในพื้นท่ีตาง ๆ  เปนส่ือท่ีใชมากท่ีสุด เพื่อเปนการประชาสัมพันธ  
นโยบายของพรรคใหประชาชนไดรับทราบ (ราตรี  โกแสนตอ, ละออง  ติยะไพรัช. สัมภาษณ. 2549) 

นายอิทธิเดช  แกวหลวง เปนนักการเมืองหนุมไฟแรง สําเร็จการศึกษาปริญญาโท เศรษฐ
ศาสตร  จาก  Western Michigan University ปริญญาตรี  นิ ติศาสตร บัณฑิ ต  จากจุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย พื้นฐานทางครอบครัวดี บิดา-มารดาเปนคหบดีในอําเภอแมสาย ขายวัสดุกอสราง และ
รับเหมากอสราง เรียนนิติศาสตรแตไมคิดจะเอาดีทางดานนี้ จึงหันไปเรียนตอเศรษฐศาสตรระดับ
ปริญญาโท เพื่อหวังจะนําความรูไปประกอบธุรกิจ 

ลงเลือกต้ังคร้ังแรกเมื่อ 13 กันยายน 2535 เพราะมีการยุบสภา สังกัดพรรคพลังธรรมแต
ไมไดรับเลือกต้ัง สาเหตุท่ีลงสมัครรับเลือกต้ัง เนื่องจากอยากทํางานทางการเมืองเพราะเห็นวาตน
เองมีความพรอม ตองการทําการเมืองแบบใสสะอาด และเห็นวาพรรคพลังธรรมเปนพรรคท่ีมีอุดม
การณ การเลือกต้ังในคร้ังนั้นเปนแบบรวมเขตและแบงเขต เชียงรายแบงเปน 3 เขต เขต 1         มี 
ส.ส. ได 3 คน เขต 2 ก็มีได 3 คน แตเขต 3 มี ส.ส. ได 2 คน ท้ังหมดมี 8 คน ในเขต 1 นอกจาก          
นายอิทธิเดชแลวก็มีนายยงยุทธ  ติยะไพรัช และ ดร.สมบูรณ  อริยา คงจะดวยเหตุผลท่ีเนนผูสมัคร
หนาใหม ยังไมจัดเจนทางการเมืองพอ  จึงทําใหไมไดรับเลือกต้ังในคร้ังนั้น แตก็ไมคิดวาจะไดรับ
เลือกเพราะท่ีลงสมัครเพราะอยากสมัคร อยากเร่ิมตนทางการเมือง 



การเลือกต้ังในป 2538 ไมไดลงสมัคร เพราะมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเลือกต้ัง ซ่ึงตองไป
ลงในพ้ืนท่ีท่ีไมใชของตน  ตอมาเม่ือมีการพัฒนาการเมืองมีรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ซ่ึงถือวา
สุดยอดของประชาธิปไตย ประกอบกับมีการเลือกต้ังแบงเขตและเขต 7 ก็เปนพื้นท่ีท่ีตนคุนเคยคือ 
แมสาย เชียงแสน ตําบลแมไร อําเภอแมจัน และตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง  จึงไดลง
สมัครอีกคร้ังในวันท่ี 6 มกราคม 2544 ตอนแรกจะไปลงในนามพรรคประชาธิปตยเพราะพรรคพลัง
ธรรมถึงแมจะเปนพรรคที่ดี  มีอุดมการณ  แตก็สุดข้ัวเกินไป ตนยังรูสึกเสียดายเพราะอุดมการณท่ี
สุดโตงเกินไป  ไมสามารถอยูในโลกของความเปนจริงได ขณะนั้นนอกจากพรรคพลังธรรมแลวก็ดู
วาพรรคประชาธิปตยเปนพรรคท่ีนาสนใจอีกพรรคหนึ่ง  พอดีป 2542 ไดพบกับนายกทักษิณก็
เล่ือมใส และอยากเห็นบานเมืองมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เพราะกอนหนานั้นการเมืองก็แย 
เศรษฐกิจก็แย ตัวเองไปเรียนตางประเทศมาไดรูเห็นความเจริญ นาจะเอามาใชประโยชน  เม่ือตัด
สินใจอยูกับไทยรักไทยก็กลับมาต้ังสํานักงานบนท่ีดินของตนท่ีอําเภอแมสาย  ซ่ึงเปนสวนล้ินจี่ 
สวนลําไยโคนท้ิงหมด และอยูมาจนทุกวันนี้ 

มีความภูมิใจในการทํางานของพรรคและตนเองมาก เพราะในระยะหลังจากท่ีพรรคไทย
รักไทยเขามาเปนรัฐบาล การบริการประชาชนของขาราชการดีข้ึน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
หวยใตดินข้ึนมาอยูบนดิน ทําใหมีรายได เอามาใชจายเปนประโยชน นักเรียนมีทุนไปเรียนเมือง
นอก ประชาชนมีความสุข ประชาชนรับไดกับนโยบายของพรรค 

การลงเลือกต้ังเม่ือ 6 กุมภาพันธ 2548 ก็ลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทยอีกเชนเดิม  
การเลือกต้ังทุกคร้ังไดต้ังใจวาจะไมมีการซ้ือเสียงการเลือกต้ังคร้ังนี้ก็เชนกัน ถามประชาชนวาจะเอา
เงิน 200 หรือจะเอาประโยชนในวันขางหนา เห็นวานโยบายของพรรคไทยรักไทยเปนนโยบายท่ี
ปฏิบัติไดจริง และมีผลตอประชาชน ขณะนี้ก็ยังถือวาตนเองเปน ส.ส. ของประชาชนอยูถึงแมวา การ
เลือกต้ังคร้ังลาสุดในวันท่ี 2 เมษายน 2549 จะถูกศาลวินิจฉัยวาการเลือกต้ังไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม 

วิธีการหาเสียงของนายอิทธิเดช  จะใชวิธีการปราศรัยกับประชาชนในพื้นท่ีใหประชาชน
มาสมัครเปนสมาชิก เปนกรรมการพรรค และมีโบชัวรนโยบายพรรคและนโยบายพรรคก็นํามาใช
ไดจริง แตวิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือการลงพบปะประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 

ตอขอถามถึงการท่ีมีครอบครัว เครือญาติเปนฐานทางการเมืองคือ พอเปนสมาชิกวุฒิสภา 
ลูกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ภริยาเปนสมาชิกวุฒิสภา คนในตระกูลเปนนักการเมืองท้ังระดับ
ทองถ่ินจนถึงระดับชาตินั้นก็เปนเร่ืองปกติธรรมดา 

นายอิทธิเดชพูดถึงการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อใหเขาทํางานทางการเมือง 
เขายอมรับวา พื้นฐานของบิดามารดามีสวนอยางมาก เพราะบิดามารดาเปนท่ีรูจักของชาวบาน เปน
ผูกวางขวางในพื้นท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งมารดามีสวนชวยในการหาเสียงในสมัยแรก ๆ แตตอ ๆ มาก็



ยืนอยูดวยผลงานของตนเอง  สวนภรรยาและลูก ๆ จะไมไดมาสนับสนุนการทํางานทางการเมือง 
เพราะภรรยามีธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเปนงานท่ีหนักอยูแลว ถึงแมไมชวยงานการเมืองก็ไมเคยขัดขวาง
เพราะเขาทํางานการเมืองมากอนท่ีจะแตงงาน  สําหรับลูกก็ยังเล็กอยูและในอนาคตจะใหลูกทํางาน
การเมืองตามพอหรือไมนั้น นายอิทธิเดชตอบวา งานการเงินไมใชเร่ืองท่ีจะถายทอดกันไดทางพันธุ
กรรม ตองแลวแตตัวเขาโตข้ึนมาถาเขาสนใจก็ไมหาม 

ความมุงหวังของนายอิทธิเดช ก็คือ ตองการให GDP ของคนในพ้ืนท่ีสูงข้ึนกวานี้ ขณะนี้
ตนไดสนับสนุนสงเสริมใหชาวบานปลูกยางพารา ปลูกปาลมน้ํามัน ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต
ไกล มีรายไดตอไรดีกวาการปลูกขาว และเปนท่ีตองการของตลาดจีนมาก ๆ 

อนาคตทางการเมือง ถาพรรคยังอยูก็จะยังคงลงสมัครรับเลือกต้ังหรือถาพรรคไทยรัก
ไทยไมมีแลว และมีพรรคการเมืองอ่ืนท่ีมีอุดมการณทางการเมืองตรงกันก็พรอมท่ีจะลงสมัครใน
นามพรรคนั้น (อิทธิเดช  แกวหลวง. สัมภาษณ. 2549) 

นายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ เกิดท่ีจังหวัดเพชรบุรี และไดยายถ่ินมาประกอบอาชีพใน
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมาทํางานรับจางไถท่ีนา ท่ีสวน ใหกับประชาชนท่ัวไป  โดยเร่ิมตน
จากรถไถฟอรด  ซ่ึงรถคันดังกลาวปจจุบันยังเก็บไวเปนอนุสรณของตระกูลถึงการเริ่มตนชีวิต  ซ่ึง
ในการเร่ิมตนดังกลาวทําใหตนเองไดสัมพันธกับชาวบาน ประกอบกับการเดินทางไมสะดวกเม่ือ
ออกไปทํางานจึงตองนอนกับประชาชนในพ้ืนท่ีไปรับจางทํางาน  ตอมาก็ไดเก็บหอมรอมริบจน
ขยายกิจการมีเคร่ืองมือการเกษตรทํางานมากข้ึน หลังจากนั้นจึงไดหันเหไปเปนผูรับเหมากอสราง
จนครอบครัวมีฐานะดีข้ึนคิดท่ีจะตอบแทนประชาชน จึงไดสนใจลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาจังหวัด และไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย ในป 2518  และไดรับเลือกใหเปน
ประธานสภาจังหวัดเชียงรายในป 2520-2523  

ตอจากนั้นก็เพิ่มระดับจากระดับทองถ่ินมาลงสนามระดับชาติ สมัครเปนสมาชิกสภา ผู
แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายและไดรับเลือกต้ังจนถึงปจจุบัน รวม 6 สมัย คือ พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535/2  
พ.ศ. 2538  พ.ศ. 2539  พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2548 (เม่ือคร้ังวันท่ี 2 เมษายน 2549 ก็ไดรับเลือกต้ัง) 

การสมัครรับเลือกต้ังไมมีฐานทางการเมือง ไมมีใครในครอบครัวท่ีเปนนักการเมืองมากอน 

นักการเมืองท่ีทานคุน เคยและใหความเคารพนับถือ  ไดแก  นายณรงค   วงศวรรณ                    
นายเสนาะ  เทียนทอง และ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร    

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายสวนใหญมีความคุนเคยกันดี และทุกทาน           
สวนใหญก็จะเรียกวา นายสมบูรณดวยความเคารพวา “ปา” แตหากจะพิจารณาวาใครที่จะสนิทมาก
คือ ส.ส.วิสาร และส.ส. บัวสอน   



การท่ีเครือญาติเปนผูสมัครรับเลือกต้ังตาง ๆ นั้นตองยอมรับวามันเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดแต
ไมใชของท่ีจะบังคับใหเปน เพราะตัวทายาทเองตองเปนผูท่ีสนใจหรือตองการเปน เนื่องจากวาอยาง
ไรเสียประชาชนจะเปนผูตัดสินใจเองวาจะเลือกใคร เพราะยุคนี้ไมมีแลวท่ีบอกวาเปนลูก           เปน
หลานแลวจะไดรับเลือกต้ังเลย เพราะประชาชนฉลาดข้ึนนั้นจะรูวาเขาควรจะเลือกใครเปนผูแทน
ของเขา  

การหาเสียงเลือกต้ัง เนื่องจากเดิมเปนท่ีรูจักของประชาชนจากการประกอบอาชีพ ใน       
การรับจางทํางานกับพี่นองประชาชนในพื้นท่ีอยูแลว และเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัดมากอนจึง              
ไมลําบากใจ  

 วิธีการหาเสียงท่ีใชมากคือ การปราศรัย เพราะถือวาเปนการไดพบปะกับประชาชนโดย
ตรงและเขาถึงประชาชนโดยตลอด ซ่ึงใชวิธีการหาเสียงโดยการไปพบในท่ีชุมนุมชนตาง ๆ ข้ึนอยู
กับโอกาสท่ีจะมีผูใหญในพรรคมารวมปราศรัยก็จะจัดใหมี นอกจากน้ียังนับไดวาไปพบกับประชา
ชนมาทั่วอาจเรียกไดวาทุกพื้นท่ีของเขตเลือกต้ังท้ังท่ีเปนเขตใหญอยางเชนในอดีตก็ไปครบท่ัวท้ัง
พื้นท่ี อยางสมํ่าเสมอ 

ส่ือประชาสัมพันธท่ีใช ไดผลคือ รถแห ซ่ึงถือเปนการบอกใหประชาชนทราบไดงายและ 
เขาถึงไดมากกวา การใชส่ืออ่ืนใด แตถาจะใหท่ัวรองลงมาคือ โปสเตอร ใบปดตาง ๆ 

การประชุมประชาชน จะมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ โดยเชิญมาประชุมและพบปะ             
ซ่ึงนอกจากเปนการทําความเขาใจในการทําหนาท่ีเปนตัวแทนประชาชนแลวยังมีการสอบถาม 
ความตองการของประชาชนในเร่ืองตาง ๆ ในพื้นท่ีรวมถึงรับทราบปญหาตาง ๆ อยูอยางสมํ่าเสมอ 

การใชหัวคะแนน จะกําหนดใหมีอยูในพื้นท่ีตาง ๆ และใหทําหนาท่ีเปนแกนนําในฐานะ
ตัวแทนของผูสมัครนอกจากนี้ยังมีการใหเปนผูกระจายขาวสาร ดังนั้นนอกจากหัวคะแนนจะเปนผู
นําชุมชนแลวยังตองเปนผูมีความนาเช่ือถือดวย 

การจัดใหมีระบบสมาชิกพรรคนั้น เนื่องจากมีการจัดใหมีแกนนําอยูแลวในพ้ืนท่ี ทําให
ในบางคร้ังเม่ือมีระบบของสมาชิกพรรคขึ้นมา ยิ่งทําใหโอกาสประชาชนเขามามีความสัมพันธกับ 
ส.ส.มีมากข้ึน บางคร้ังจะมีการสงจดหมายไปใหดังนั้นจึงทําใหเขารูสึกภักดีและมีความเปนพวกเดียว
กันยิ่งข้ึน (สมบูรณ   วันไชยธนวงศ, สิทธิชัย  ชัยเนตร, อภิชาติ  หนุนนําสวัสดิ์. สัมภาษณ. 2549) 

นายบัวสอน  ประชามอญ  เปนผูสมัครสังกัดพรรคไทยรักไทย ลงเขตเลือกต้ังท่ี 8 เปน
เขตท่ีประชาชนอพยพจากภาคอีสานมาต้ังรกรากอยูเปนจํานวนมาก  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให 
นายบัวสอน สามารถครองพ้ืนท่ีนี้ไดตลอดมา เพราะเขาเปนคนพื้นเพมาจากภาคอีสาน (จังหวัด
อุดรธานี)  นายบัวสอน  ประชามอญ เปนผูแทนหลายสมัย ลงเลือกต้ังคร้ังแรกเม่ือ 13 กันยายน 2535 
ในนามพรรคพลังธรรม เขต 2  แตไมไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายบัวสอน เลาวา 



การนับคะแนนตอนแรก ๆ คะแนนก็ออกมาดี แตพอไฟดับ คะแนนท่ีมาก็หายไปเลย  เขาไดรับการ
เลือกต้ังคร้ังแรกในการเลือกต้ังเม่ือ 2 กรกฎาคม 2538 การเลือกต้ังคร้ังนั้น ลงสมัครภายใตเส้ือของ
พรรคเอกภาพ  การเลือกต้ังคร้ังนั้นเปนการเลือกแบบผสม คือ ในเขตหน่ึง ๆ มีผูแทนไดไมเกิน 3 
คน  แตตองไมนอยกวา 2 คน คร้ังนั้นนายบัวสอนลงเขต 2 นายฉัฐวัสส (วีรพล  มุตตามระ) เปน              
ผูชักนําในการลงสมัคร 

การเลือกต้ังคร้ังตอมาคือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2539 นายบัวสอนยายไปลงพรรคความ 
หวังใหม ลงเขต 2 รวมกับ นายสัมพันธ  เลิศนุวัฒน  และนายสมบูรณ  วันไชยธนวงศ  แตบัวสอน
ถูกนายมงคล  จงสุทธนามณี เบียดตก จึงทําใหไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในครั้งนั้น            
การเปนผูแทนสมัยท่ี 2 ของบัวสอนคือการเลือกต้ังเม่ือ 6 กรกฎาคม 2544  คราวนี้เปนการเลือกต้ัง
ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เปนคร้ังแรก มีการแบงเขตเลือกต้ังเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่จะพึงมีในจังหวัดนั้น ๆ  เชียงรายมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 8 คน จึงมีการแบงเขตเลือก
ต้ังออกเปน 8 เขต บัวสอนลงเขต 8 ประกอบดวยอําเภอเชียงของ อําเภอเวียงแกน กิ่งอําเภอ ดอย
หลวง กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง และตําบลทาขาวเปลือก อําเภอแมจัน ซ่ึงเปนพื้นท่ีฐานเสียงของเขาเอง  
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยท่ี 3 ของเขา เกิดจากการเลือกต้ังเม่ือ 6 มกราคม  2548 เปนผู
แทนไดไมนานนักก็มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา และมีการเลือกต้ังใหม เม่ือ 2 เมษายน 2549  ซ่ึงคร้ัง
นี้บัวสอนก็ไมพลาดอีกเชนกัน แตถูกยกเลิกไปเสียกอน เนื่องจากการเลือกต้ังถูกศาลรัฐธรรมนูญมี
คําวินิจฉัยใหเปนการเลือกต้ังโดยมิชอบ 

กอนลงเลนการเมือง บัวสอนเปนนักจัดรายการโดยเฉพาะเพลงลูกทุง  จึงมีแฟนเพลงอยู
ท่ัวไปในจังหวัดเชียงราย ความใฝฝนท่ีจะเปนผูแทนไมเคยมีมากอน  แตเม่ือจัดรายการเพลงและ       
ไดพบปะประชาชนในพื้นท่ี รับรูถึงความเดือดรอนของประชาชน จึงไดเปดโอกาสใหประชาชนได 
ทําการรองทุกขผานทางรายการ การชวยเหลือชาวบานของบัวสอนในบางเร่ืองนําไปสูการขัดผล
ประโยชนของผูมีอิทธิพลบางคน จึงทําใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะลงสูสนามการเมือง หลังจาก        
ท่ีพลาดหวังจากการเลือกต้ังในป 2539 เขาก็กลับไปจัดรายการอยางเต็มรูปแบบอีกคร้ังหนึ่ง ถือเปน
การเก็บคะแนนเสียงไปดวยในตัว ภรรยาของนายบัวสอนก็เปนนักจัดรายการเชนกัน จึงทําให              
การหาเสียงในการเลือกต้ัง มีกระบอกเสียงเพิ่มข้ึน ภรรยาของนายบัวสอนก็จะมีหนาท่ีตอนรับชาว
บานในชวงท่ีนายบัวสอนตองไปประชุมท่ีกรุงเทพฯ หรือติดภารกิจอ่ืน  

ความภูมิใจในการทําหนาท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเขา คือ การท่ีไดชวยเหลือชาว
บานท่ีถูกนายทุนรวมกับคนของราชการออกเอกสารสิทธิทับท่ีทํากินของชาวบาน แลวนายทุนเอาท่ี
ดินเหลานั้นไปจํานอง ภายหลังหลุดจํานองท่ีถูกธนาคารยึด นายบัวสอนไดดําเนินการตาง ๆ จนท่ีดนิ
เหลานั้นกลับคืนมาเปนของประชาชน ในสภานายบัวสอนก็เปนผูหนึ่งท่ีชอบอภิปราย ต้ังกระทู 
เรียกไดวา เปนดาวสภาคนหน่ึงทีเดียว มีความกลาบาบ่ินในตัว 



ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ีนักการเมือง มีญาติพี่นองในครอบครัวเปนฐานการเมือง         
นายบัวสอนไมเห็นดวยโดยใหเหตุผลวาการเมืองไมใชเร่ืองมรดกตกทอด จึงไมควรมีการสืบ
ตําแหนงพอ-ลูก สามี-ภริยา 

วิธีการหาเสียงท่ีเห็นวา ไดผลมากก็คือการปราศรัยหาเสียง เม่ือพูดอะไรแลวก็ตองทํา          
จึงทําใหประชาชนเช่ือถือ การแจกของก็มีผลอยูบางในลักษณะของการเตือนความจํา แตการลงพื้น
ท่ีพบปะประชาชนถือเปนเร่ืองท่ีจะตองทําอยางสมํ่าเสมอ  เพราะถาไมรักษาพื้นท่ีไวอาจมีใครแอบ
มาตีทายครัวก็ได  การหาเสียงผานหัวคะแนนก็เปนวิธีหนึ่งท่ีนายบัวสอนใชในการหาเสียง  หัว
คะแนนสวนใหญก็จะเปนผูท่ีนายบัวสอนเคยชวยเหลือใหพนจากความเดือดรอน 

ความเปนเครือขายในบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยกัน ถาในจังหวัดเชียงรายก็เปน
ปกติท่ีจะตองมีการพบปะพูดคุยชวยเหลือกันเปนประจํา โดยมีนายยงยุทธ  ติยะไพรัช เปนผูดูแลอยู แต
ถากับเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอ่ืนก็จะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรุนเดียวกัน และเปน
สมาชิกสภาภาคอีสาน ไดแก นายประชาธิปไตย  คําสิงหนอก ซ่ึงเปนสมาชิกสภา ผูแทนราษฎรสังกัด
พรรคชาติพัฒนา และสุชาติ  ศรีสังข เปนตน (บัวสอน  ประชามอญ. สัมภาษณ. 2549) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของและสัมภาษณนักการเมืองถ่ิน ผูเกี่ยวของกับนักการเมืองถ่ิน 

อันไดแก ญาติ ผูท่ีเคยทํางานรวมกับนักการเมืองถ่ิน และผูกําลังทํางานเปนทีมงานของนักการเมืองถ่ิน 
ตลอดจนผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการเลือกต้ังของจังหวัดเชียงรายท้ังในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึง
ประชาชนท่ัวไป มีขอมูลท่ีไดมาในบทท่ี 3 ซ่ึงมีรายละเอียดมากมายพอจะสรุปตามหัวขอดังนี้ 

1.  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงรายต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
(พ.ศ. 2549)  

2.  ภูมิหลังของนักการเมืองถ่ินจังหวัดเชียงราย 

3.  กลวิธีการหาเสียงของนักการเมืองถ่ินจังหวัดเชียงราย 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงรายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2549) 
 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงรายต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้นเกิดข้ึน
ท้ังหมด 22 คร้ัง โดยครั้งแรกเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2416 การเลือกต้ังคร้ังนั้นเปนการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี 1 เพราะตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีรัฐสภาประกอบดวย
สมาชิก 2 ประเภท มีจํานวนเทากันคือ ประเภทท่ี 1 มาจากการเลือกต้ังจากราษฎร และอีกประเภท
หนึ่งมาจากการแตงต้ังโดยพระมหากษัตริย  ในคร้ังนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนได 78 คน จังหวัด
เชียงรายมีผูแทนได 1 คน คือ พระดุลยธรรมปรีชาไวท (ยม  สุขานุศาสน)  หลังจากนั้นก็มีการเลือก
ต้ังตอมาอีกหลายคร้ังและมีจํานวนผูแทนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตามจํานวนประชากร 

แตในการเลือกต้ังคร้ังท่ี 12 (วันท่ี 22 เมษายน 2522)  จํานวนผูแทนของจังหวัดเชียงราย
ลดลงจาก 8 คน เหลือ 6 คน เนื่องจากไดมีการต้ังจังหวัดพะเยาข้ึนโดยแยกอําเภอบางอําเภอออกไป
ทําใหท้ังพื้นท่ีและจํานวนประชากรนอยลง ทําใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงราย
นอยลง 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงราย 22 คร้ัง มีการเลือกต้ัง 3 คร้ัง       
ท่ีมีพรรคการเมืองเดียวท่ีผูสมัครของพรรคไดรับเลือกต้ังท้ังจังหวัดทุกเขตคือ การเลือกต้ังคร้ังท่ี 20 
เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2544 ซ่ึงสมาชิกพรรคไทยรักไทยไดรับเลือกต้ังท้ัง 8 เขต คร้ังท่ี 21 เม่ือวันท่ี 6 
กุมภาพันธ 2548  และคร้ังท่ี 22 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2549 ก็เชนเดียวกันแตการเลือกต้ังคร้ังหลังได
ถูกยกเลิกไปกอน 



ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  มีประเด็นท่ี
นาสนใจคือ ในจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงราย 52 คนนั้น มีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่เปนสตรีเพียง 3 คน เทานั้น หรือเทากับรอยละ 5.77 ซ่ึงถือวาเปนจํานวนนอยมากท้ัง ๆ ท่ี 
ในปจจุบันสตรีไทยไดรับการยอมรับมากข้ึนท้ังในดานความรู ความสามารถ แมแตในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันก็ยอมรับความเทาเทียมกันของบุรุษและสตรี  ในจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
เชียงรายท่ีเปนสตรีท้ัง 3 คนนั้น ถาดูท่ีมาก็จะรับรูไดถึงการมีผูสนับสนุน ดูแล คุมครองปกปองชวย
เหลืออยูตลอดก็คือ นางอําไพ  ปญญาดี มีจาสิบเอกทรงธรรม  ปญญาดี ผูเปนสามีคอยชวยเหลือ ดู
แลสนับสนุนอยู  นางรัตนา  จงสุทธนามณีนั้นถึงแมวาโดยบุคลิก ความรู ความสามารถสวนตัวจะมี
พรอม  แตก็มีสามีคือนายวันชัย  จงสุทธนามณี  และพ่ีสามีคือนายมงคล   จงสุทธนามณี  ให           
การสนับสนุนและชวยเหลืออยูเชนกัน และคนสุดทายคือ นางสาวละออง  ติยะไพรัช  ก็มีพี่สาวและ
พี่ชายเปนผูสนับสนุนและชวยเหลือเชนกัน ซ่ึงก็ไมใชเร่ืองแปลกแตอยางใดการเร่ิมตนทางการเมือง
โดยมีพี่เล้ียงดี ถาตัวนักการเมืองเองมีใจรักงานการเมือง ไมทอ ทุมเทเต็มท่ีในอนาคตก็คงจะยืนได
ดวยตัวเองอยางม่ันคงจากขอเขียนของ ดร.ยุพา  อุดมศักดิ์  ส.ส. หญิง ผูมากความสามารถคนหน่ึง
ของเมืองไทยไดเขียนลงในหนังสือบันทึก 25 นักการเมือง ท่ีจัดทําโดยใหม  รักหมู และธวัชชัย  
ไพจิตร  ไดพูดถึงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสตรีท่ีถูกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชายใสราย
ปายสีถึงข้ันท่ีกลาวหาวา เปนเมียนอยหัวหนาพรรคก็มี ซ่ึงถือเปนวิธีการท่ีสกปรกมาก ไมเปนสุภาพ
บุรุษเลย นี่อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีผูหญิงถาจะเลนการเมืองตองมีผูคุมครอง ผูสนับสนุน มิฉะนั้น
อาจถูกรังแก  กล่ันแกลง  กลาวรายได  หรือกรณี ของนางสาวจิณ สิตา  ล่ิว เฉลิมวงศ  หรือ          
 ดร. ณหทัย  ทิวไผงาม ก็เชนกัน (ใหม  รักหมู และธวัชชัย  ไพจิตร. 2522 : 531 - 547) 

นอกจากเร่ืองของนักการเมืองสตรีท่ีมีจํานวนนอยแลว ยังมีขอมูลท่ีผูศึกษาไดพบอีก
ประการหนึ่งก็คือ มีนักการเมืองท่ีไมใชคนในพื้นท่ีโดยกําเนิดหรือมีพื้นเพในจังหวัดเชียงรายหรือ
ทํามาหากินในจังหวัดเชียงรายมากอน  แตมาลงสมัครรับเลือกต้ังท่ีจังหวัดเชียงรายและก็ไดรับเลือก
ต้ังดวย  เปนประเด็นท่ีนาศึกษาวาเพราะเหตุใดคนนอกพื้นท่ีจึงสามารถเขามาเจาะพื้นท่ีนี้ได          
ผูศึกษาไดอานหนังสือพิมพในชวงมีการเลือกต้ังจะมีคําท่ีใชกลาวถึงคนตางถ่ินท่ีมาลงสมัครดวย
ถอยคําท่ีไมนาฟงเทาไหรนักคือใชคําวา “หมาหลง” กับ “หมาเฝาบาน” (ซ่ึงหมายถึงผูท่ีเปนคนใน
ทองท่ี) ก็เปนการกลาวหากันทางการเมืองในระหวางหาเสียงก็คงจะเปนเร่ืองปกติหรือไม ซ่ึงก็นาคิด
อยู ถาคิดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคือผูแทนของคนท้ังประเทศ การท่ีใครจะเปนผูแทนของคน
เชียงรายก็ไมนาจะเปนปญหา แตถาคิดวา เขาไมใชคนพื้นเพนี้จะรูถึงความตองการของคนเชียงราย
ไดอยางไร จะเอาใจใสคนเชียงรายเทากับคนเชียงรายดวยกันหรือ ก็เปนเร่ืองนาคิด 

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาอีกประการหนึ่งซ่ึงถือวามีความสําคัญเชนกันก็คือ สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงรายมีการยายพรรคบอยครั้ง บางคนเกือบจะไมซํ้าเลยในการเลือกต้ัง



แตละคร้ัง แตก็ยังไดรับเลือกต้ังเกือบทุกคร้ังเชนกัน  ขอมูลนี้ช้ีใหเห็นวาประชาชนชาวเชียงรายให
ความสําคัญกับตัวบุคคลมากกวาพรรคการเมืองท่ีสังกัด ซ่ึงไมเหมือนกับประชาชนทางภาคใตท่ี
พรรคประชาธิปตยยังอยูในหัวใจของพวกเขาเสมอ  แตในการเลือกต้ัง 3 คร้ังหลัง  ผูสมัครับเลือกต้ัง
ท่ีไดรับเลือกจะสังกัดพรรคเดิมก็คือไทยรักไทย และเปนพรรคการเมืองท่ีไดรับเลือกต้ังท้ังหมดทุกเขต  
สําหรับเร่ืองนี้ตองติดตามดูตอไปวาการเลือกต้ังคร้ังใหม ๆ นับจากนี้ไปประชาชนจะใหความสนใจ
ช่ือของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคมากกวาตัวบุคคลหรือไม หรือจะใหความสําคัญท้ังตัว
บุคคลและพรรค 

อีกส่ิงหนึ่งท่ีพบจาการศึกษาและผูศึกษาใหความสนใจคือ มีนักการเมืองถ่ินถึง 2 คน ท่ี
ไดเปนผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงรายถึง 8 สมัย คือ จาสิบเอกทรงธรรม  ปญญาดี  และนายวิสาร   
เตชะธีราวัฒน เปนส่ิงท่ีนาศึกษาวา มีปจจัยใดท่ีทําใหท้ัง 2 คน ประสบความสําเร็จ สามารถรักษา
ความเปนผูแทนของประชาชนไดนานขนาดน้ัน 
 
ภูมิหลังของนักการเมืองถ่ินในจังหวัดเชียงราย 
 

จากการศึกษาถึงภูมิหลังของนักการเมืองถ่ินในจังหวัดเชียงราย พอจะสรุปไดเปน  2
ประการดังนี้ 

1.  พื้นฐานทางการเมือง  หมายถึง ผูท่ีมีพื้นฐานทางการเมืองของครอบครัวมากอน 
สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงรายมีจํานวนเพียง 3 กรณีเทานั้น  อาจจะเปนดวย
ขาดความตอเนื่องทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็เปนได 

และพ้ืนฐานจากการเปนนักการเมืองถ่ิน สําหรับพื้นฐานของการเปนนักการเมืองถ่ินมา
กอนนั้น พบวา นักการเมืองถ่ินระดับชาติของเชียงราย (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร) สวนใหญเคยเปน
นักการเมืองในทองถ่ินมากอนถึง 9 คน  

ประการสุดทายคือ นักการเมืองถ่ินหลายคนกลาวถึงเหตุท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังเนื่องจาก
พื้นฐานจากเหตุจูงใจ  ความสนใจทางการเมือง และตองการชวยเหลือสังคม 

2.  พื้นฐานทางอาชีพและฐานะทางครอบครัว  ภูมิหลังของนักการเมืองถ่ินในขอนี้คือ 
กลุมท่ีเคยประกอบอาชีพรับราชการซ่ึงมีจํานวนไมมากนัก  สวนใหญจะเปนนักธุรกิจประกอบ
อาชีพสวนตัว  ผูแทนราษฎรของเชียงรายชวงแรก ๆ เทานั้นท่ีมาจากอาชีพรับราชการ แตในระยะ
หลัง ๆ นักการเมืองมักจะมาจากอาชีพนักธุรกิจเพราะสังคมเปล่ียนไป นักธุรกิจท่ีเคยอยูเบ้ืองหลังก็
ออกหนาเสียเองกลายเปนลักษณะวณิชยาธิปไตย  ดังท่ี ศาสตราจารย ดร.ลิขิต  ธีระเวคิน ไดกลาวไว
ในหนังสือการเมืองการปกครองไทย  (ลิขิต  ธีระเวคิน. 2541 : 385) 



สําหรับฐานะทางครอบครัวนั้น นักการเมืองถ่ินหลายคนที่มีพื้นฐานทางครอบครัวดี 
ตองการชวยเหลือสังคมเพราะเห็นวาตนเองมีความพรอมอยูแลวก็อยากจะชวยคนอ่ืนบางก็มีหลาย
คน เชน นายอิทธิเดช  แกวหลวง  นายสมบูรณ   วันไชยธนวงศ  เปนตน 

 
กลวิธีการหาเสียงของนักการเมืองถ่ินของเชียงราย 
 

ในหัวขอนี้จากการท่ีไดศึกษาเอกสารและสัมภาษณนักการเมืองถ่ินรวมท้ังผูเกี่ยวของ พบ
วา นักการเมืองถ่ินของเชียงราย ใชวิธีการหาเสียงทุกรูปแบบเหมือนท่ีนักการเมืองถ่ินของจังหวัดอ่ืน 
ๆ ใชคือ การปราศรัย การแจกส่ิงของ การใชส่ือแผนปลิว การติดปายประชาสัมพันธ  การพาไป 
ทัศนศึกษา การพนันขันตอ  การใชรถประชาสัมพันธ  การจัดเล้ียง  การจัดใหมีมหรสพ  การซ้ือบัตร 
ประชาชน  การพบปะประชาชน (อรัญญา   บุญตานนท. สัมภาษณ. 2549) 

จากการสัมภาษณนักการเมืองถ่ิน เห็นวา วิธีการพบปะประชาชนอยางสมํ่าเสมอ ลงพื้นท่ี
ตลอด จะไดผลดีกวาทุกอยาง และเปนท่ีนาสังเกตวา การแจกส่ิงของหรือแจกเงิน เปนวธีิท่ีนกัการเมือง
ถ่ินทุกคนใหสัมภาษณวาผิดกฎหมาย ไมเคยใช  แตถาผูท่ีใหขอมูลเปนบุคคลอ่ืนท่ีไมใชนักการเมืองท่ี
ยังอยูในวงการเมืองจะตอบเหมือนกันวา การซ้ือเสียง (แจกเงิน) ยังคงมีอยู และนับวันจะมีจํานวน
มากข้ึน และวิธีการแยบยลมากข้ึน เนื่องจากวิธีนี้เปนความผิดตามท่ีกฎหมายเลือกต้ังบัญญัติไวนั่น
เอง  จึงตองหาวิธีเล่ียงกฎหมายใหได (อดีตผูสมัครรับเลือกต้ัง. สัมภาษณ. 2549) 

อยางไรก็ตามในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของ
ประเทศไทยก็จะคงอยูตอไป หลังจากที่ไดตอสู ลมลุกคลุกคลานมากวา 74 ป สถานการณของบาน
เมือง ของโลกจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร การเมืองก็คงจะตองเปล่ียนแปลงไปเชนกัน  ความเปน 
นักการเมืองถ่ินของนักการเมืองในจังหวัดเชียงรายก็คงจะเปล่ียนแปลงไปดวย ซ่ึงผูศึกษาก็หวังวาคง
จะมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนและเปนประโยชนตอประชาชนชาวเชียงราย และตอประเทศไทย 
โดยรวม 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 
การศึกษาขอมูลนักการเมืองถ่ินของเชียงรายทําใหทราบถึงความเปนมาและขอมูลเชิงลึก

หลายประการ  แตผูศึกษาเห็นวา ควรทําการศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนชาวเชียงรายท่ีมีตอ
ผูแทนของตน และมีตอการเลือกต้ังเพื่อสะทอนใหนักการเมืองถ่ินไดรับรูวา ประชาชนคิดอยางไร
กับผูแทนและผูแทนควรจะประพฤติ ปฏิบัติตนอยางไร  ซ่ึงเร่ืองนี้ยังไมมีการศึกษาวิจัยมากอนเพื่อ
จะเปนประโยชนในการพัฒนาการเมืองถ่ินตอไป 
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สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา.  ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา 2531.  กรุงเทพมหานคร : กองการพิมพ 
สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2531. 

หนังสือท่ีระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ.ทรงธรรม   ปญญาดี.  เชียงราย : ทรงธรรมการพิมพ, 
2544. 

ใหม  รักหมู และธวัชชัย  ไพจิตร.  บันทึก 25 นักการเมือง วิเคราะหการเลือกตั้งในไทย.  
กรุงเทพมหานคร : นพรัตนการพิมพ, 2522. 

อัครเมศวร  ทองนวล.  “การเลือกต้ังแบบเขตละหน่ึงคน,” ใน จุลสารเฉพาะกรณี (เอกสารโรเนียว), 
2530. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
บุคคลผูใหขอมูล 

 
1. นายสามารถ แกวมีชัย อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ.  
  10 พฤษภาคม 2549 
2. นายบัวสอน ประชามอญ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย . สัมภาษณ.  
  17 เมษายน 2549 
3. นายวิสาร   เตชะธีราวัฒน อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ.  
  11 เมษายน 2549 
4. นายสฤษฎ อ้ึงอภินันท อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ.  
  17 พฤษภาคม 2549 
5. นายอิทธิเดช แกวหลวง อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัเชียงราย. สัมภาษณ.  
  2 พฤษภาคม 2549 
6. นางสาวละออง   ติยะไพรัช อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ.  
  22 พฤษภาคม 2549 
7. นายสมบูรณ วันไชยธนวงศ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ.  
  3 พฤษภาคม 2549 
8. นายโกวิท ศุภมงคล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเชียงราย  

ปจจุบัน ผูอํานวยการวิทยาลัยพาณิชยการเชียงราย,  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย . สัมภาษณ.  
4 เมษายน 2549 

9. นายคํารณ บุญเชิด อดีตผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 
ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย . สัมภาษณ. 
26 พฤษภาคม 2549 

10. นางอําไพ ปญญาดี อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 
 ภรรยาของ จาสิบเอกทรงธรรม   ปญญาดี . สัมภาษณ.  
 3 เมษายน 2549 

11. นางทรงศรี ปญญาดี ลูกสาวของ จาสิบเอกทรงธรรม   ปญญาดี . สัมภาษณ.  
  3 เมษายน 2549 
12. นายสวัสดิ์ แสงบุญ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ. 23 มีนาคม 2549 
13. นางแววตา แสงบุญ กํานันตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย .  



  สัมภาษณ. 23 มีนาคม 2549 
14. นายสิขิม รักพงษ อดีตอาจารยใหญโรงเรียนบานแมจัน 

 ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา . สัมภาษณ. 27 พฤษภาคม  
 2549 

15. นางอรัญญา บุญตานนท คณะทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย.  
  สัมภาษณ. 23 พฤษภาคม 2549 
16. นายธีรยุทธ สุวรรณพานิช ผูสนับสนุนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย. 
  สัมภาษณ. 23 พฤษภาคม 2549 
17. นายสมยศ เมนแยม อดีตคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวดัเชียงราย. 

 อดีตผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย. 
  สัมภาษณ. 16 พฤษภาคม 2549 
18. นางสาวราตรี  โกแสนตอ คณะทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย. 
  สัมภาษณ. 20 พฤษภาคม 2549 
19. นายทศพล สุทธวงศ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลริมกก อําเภอเมือง  
  จังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ. 8 พฤษภาคม 2549 
20. นายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ. 
  7 เมษายน 2549 
21. นายชาญณรงค  สิทธิสม อดีตประธานกํานันผูใหญบานอําเภอแมสรวย   
  จังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ. 31 มีนาคม 2549 
22. จ.ส.อ.อัมรินทร  มณีรัตน คณะทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย. 
  สัมภาษณ. 2 พฤษภาคม 2549 
23. นางทับทิบ บุญยี่ ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลแมสาย  อําเภอแมสาย 
  จังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ. 30 มีนาคม 2549 
24. นางผองศรี ธนกุลพรรณ ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ใหขอมูลของอดีตรัฐมนตรี 
  ยงยุทธ  ติยะไพรัช  27 มีนาคม 2549 
25. นางนภาภัณฑ  อินทรทิพย นักบริหารงานนโยบายและแผน 7 องคการบริหารสวน 
  จังหวัดเชียงราย. สัมภาษณ. 5 เมษายน 2549 
 
26. นายสมบูรณ  ขวัญยืน อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ใหขอมูลการเมืองของจังหวัด 
  เชียงรายในภาพรวม 



27. นายวิรัช สุปรียาพร นิติกร 7 ว. ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย. ใหขอมูล 
  การเลือกต้ัง 
28. นายสนั่น ราชตา เจาพนักงานปกครอง 5 ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย. 
  ใหขอมูลผลการเลือกต้ัง 
29. นางอภิชาติ   หนุนนําสิริสวัสดิ์    ลูกสาว ส.ส. สมบูรณ  วันไชยธนวงศ. สัมภาษณ.  
  28 เมษายน 2549 
30. นายสิทธิชัย ชัยเนตร ผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร. สัมภาษณ. 7 เมษายน 2549 
31. นายธันวา มีความรัก  คณะทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 
  สัมภาษณ. 19 พฤษภาคม 2549 
32. นางขนิษฐา เจียมวิจักษณ ภรรยาอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร. สัมภาษณ. 8 เมษายน  
  2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ 

การวิจัยเรื่อง ขอมูลนักการเมืองถ่ิน 
 

ช่ือผูสัมภาษณ ..................................................................................................................................... 
วันท่ีสัมภาษณ ..................................................... เวลา ........................ สถานท่ี ................................ 
............................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูถูกสัมภาษณ 
1. ช่ือผูถูกสัมภาษณ ........................................................................................................ 
    (    )  ปจจุบันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (     ) แบบเขต (ระบุเขต) ...... พื้นท่ี .......................  

     (     ) บัญชีรายช่ือ    
    (    )  อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร      (     ) แบบเขต (ระบุเขต) ....... พื้นท่ี ........................ 

     (     ) บัญชีรายช่ือ 
2. เปนหรือเคยปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กี่สมัย ............ เม่ือไร (ระบุเปนชวงเวลา)             
    สมัยท่ี 1 พ.ศ. ................. พรรค ...................      สมัยท่ี 2 พ.ศ. ..................... พรรค ....................... 
    สมัยท่ี 3 พ.ศ. ................. พรรค ...................      สมัยท่ี 4 พ.ศ. .................... พรรค ....................... 
    สมัยท่ี 5 พ.ศ. ................. พรรค ....................      สมัยท่ี 6 พ.ศ. .................... พรรค ....................... 
    สมัยท่ี 7 พ.ศ. ................. พรรค ....................      สมัยท่ี 8 พ.ศ. .................... พรรค ....................... 
3.  ตําแหนงทางการเมืองอ่ืน ๆ  (ถามี)  
    ป พ.ศ. ................ ตําแหนง .........................    ป พ.ศ. .................... ตําแหนง ................................  
    ป พ.ศ. ................. ตําแหนง .........................    ป พ.ศ. ................... ตําแหนง ................................  
4. ปจจุบันอายุ ........ ป      
5. ระดับการศึกษา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



6. กรณีท่ีไมได  สัมภาษณผูท่ีเปน หรือ เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   
    ความสัมพันธกับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ช่ือ ............................................................................ 
  (    )  ภรรยา หรือคนในครอบครัว (ระบุ) ...................................................................  

(    )  เปนคณะทํางาน ในฐานะหนาท่ี ......................................................................... 
(    )  เคยสมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 
ตอนท่ี 2 ภูมิหลังและเหตุผลในการเขามาเปนสมาชิกสภาผุแทนราษฎร 
1. กอนทานเปนสมาชิกสภาผุแทนราษฎร ในครอบครัวของทานมีใครเปนนักการเมืองหรือไม 
    ก.  นักการเมืองระดับชาติ  

ช่ือ ...................................... ตําแหนง .................................. ความสัมพันธกับทาน............. 
ช่ือ ..................................... ตําแหนง .................................. ความสัมพันธกับทาน............. 
ช่ือ ...................................... ตําแหนง ................................... ความสัมพันธกับทาน............. 

   ข.  นักการเมืองระดับทองถ่ิน 
ช่ือ .................................. ตําแหนง ................................... ความสัมพันธกับทาน............. 
ช่ือ .................................... ตําแหนง ................................... ความสัมพันธกับทาน............. 
ช่ือ ..................................... ตําแหนง ................................... ความสัมพันธกับทาน............. 

2. เหตุจูงใจในการเขามา สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร .......................................... 
    ........................................................................................................................................................ 
     ทานมีนักการเมืองทานใดเปนตนแบบ หรือไม .............................................................................. 
     ทานมีนักการเมืองในดวงใจ หรือไม .............................................................................................. 
3. กอนทานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทานดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนใดหรือไม  
    พ.ศ. ..................... ตําแหนง ..............................     พ.ศ. ..................... ตําแหนง 
............................ 
    พ.ศ. ..................... ตําแหนง .............................      พ.ศ. ..................... ตําแหนง 
............................ 
    พ.ศ. ..................... ตําแหนง ..............................     พ.ศ. ..................... ตําแหนง 
............................ 
4. ทานและครอบครัวทานนอกจากทานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว ประกอบอาชีพอ่ืนใด 
หรือไม  
      (     ) ไมมี (    )  มี  ระบุ ..............................................................................  
 
 



 
5. ครอบครัวของทาน (พอ แม ท้ังทานและคูสมรส) ประกอบอาชีพ หรือ กิจการประเภทใด (ระบุ) 
   ครอบครัวทาน..................................................................................................................................  
   ครอบครัวคูสมรส ........................................................................................................................... 
5. เหตุผลในการมา สมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร .................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
6. ในกรณีท่ีทาน เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ปจจุบันยังมีความสนใจในทางการเมืองหรือไม  
     เพราะ .............................................................................................................................................  
7. ความสัมพันธระหวาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยกัน เครือขายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
8. ในกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยกันทานสนิทสนมกับใคร  
     

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดเดียวกัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดอ่ืน 
1 1 
2 2 
3 3 

 

     และจากความสนิทสนมมีสวนชวยเหลือในกิจกรรมทางการเมืองบางหรือไมอยางไร  
ความชวยเหลือในกิจกรรมทางการเมืองจาก 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดเดียวกัน 

ความชวยเหลือในกิจกรรมทางการเมือง
จาก 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดอ่ืน 
  
  
  
  

 
 
 
 



9. เปาหมายทางการเมืองในอนาคต  และคิดวาส่ิงใดนาจะเปนปจจัยท่ีนําไปสูเปาหมาย 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
10.  คิดอยางไรกับการท่ีมีนักการเมืองหลายคนท่ีมี ญาติพี่นอง เชน  พอ-แม-ปู-ยา- ตา-ยาย คนใน
ครอบครัว เปนฐานทางการเมือง ......................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 3 วิธีการหาเสียงท่ีทานเคยใช 
ก. การปราศรัย  
    1. ทานใชวิธีการหาเสียงโดยการจัดเวทีปราศรัย บางหรือไม ?    (    ) ไมใช    (      )  ใช    
        กรณท่ีีใช ทานใชการปราศรัย (   ) เปนหลักเม่ือมีโอกาส  (   ) เฉพาะเม่ือมีผูบริหารพรรคมาจัด 
    2. วิธีการจัดปราศรัย  ...................................................................................................................... 
    3. การไดมาซ่ึงคนเขารวมฟงการปราศรัย (มาเองหรือขอรองให
มา)................................................       
........................................................................................................................................................... 
    4. การเลือกสถานท่ีในการจัดปราศรัย (กรณีท่ีทานเลือกจัดการปราศรัยหาเสียง) ………………... 
    5. ผลสัมฤทธ์ิการปราศรัยตอการเลือกต้ัง  (   ) มาก  (     )  ปานกลาง   (    )  นอย  (    ) ไมมีผล 
    6. ขอคิดเห็นตอการหาเสียงโดยการปราศรัย ..................................................................................       
............................................................................................................................................................ 
 
ข. การแจกเสื้อหรือของตาง ๆ ท่ีมีโลโกหรือชื่อผูสมัคร กอนการประกาศกฤษฏีกาการเลือกตั้งหรือ
ตามกฎหมาย 
    1. ของท่ีทานคิดวาแจกแลวมีประสิทธิผลตอการเลือกต้ังมากท่ีสุด 5 ลําดับ 
         1.1 ประเภท .................................... มีผลอยางไร ................................................................... 
         1.2 ประเภท .................................... มีผลอยางไร ................................................................... 
         1.3 ประเภท .................................... มีผลอยางไร ................................................................... 
         1.4 ประเภท .................................... มีผลอยางไร ..................................................................... 
         1.5 ประเภท .................................... มีผลอยางไร .................................................................... 
     2. วิธีการแจกจาย ท่ีมีประสิทธิภาพ ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
 
    3. ชวงเวลาท่ีจะแจกท่ีคิดวามีผลตอการเลือกต้ัง ..............................................................................  



    4. ผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมนี้ตอการเลือกต้ัง  (   ) มาก   (     ) ปานกลาง   (    )  นอย   (    ) ไมมีผล 
    5. ขอคิดเห็นตอการแจกของ .......................................................................................................... 
      …………………........................................................................................................................... 
ค. การใชผูสนับสนุน แกนนําในการหาเสียง (หัวคะแนน) 
   1. หัวคะแนนท่ีทานคิดวามีประสิทธิภาพ ควร เปนคนอยางไร ?          
       ........................................................................................................................................ 
   2. การใหความสําคัญ หรือภารกิจของ หัวคะแนน (เชน การหาเสียง การจัดคนเขาฟง                             

ผูประสานงาน ในเร่ืองตาง ๆ แทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และอ่ืน) ? 
       ดานท่ี 1 .........................................................   ดานท่ี 2 .......................................................... 
       ดานท่ี 3 .........................................................   ดานท่ี 4 ..........................................................
   
   3. ผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมนี้ตอการเลือกต้ัง  (   ) มาก   (     )  ปานกลาง   (    )  นอย    (    ) ไมมีผล 
   4. ขอคิดเห็นตอการใชหัวคะแนนเพื่อสนับสนุนการเลือกต้ัง ......................................................... 
............................................................................................................................................................       
ง. การใชส่ือประชาสัมพันธ 
   1.ส่ือท่ีทานเคยใช และคิดวานาจะมีผลตอการเลือกต้ังมากท่ีสุด 5 ลําดับ   
       1 ........................................................... 2. ............................................................... 
       3 ........................................................... 4. ............................................................... 
       5 ...........................................................  
 
จ. การดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการรูปแบบของสมาชิกพรรค 
     ทานมีการดําเนินการในระบบของสมาชิกพรรค โดย 

(      )   จัดต้ังเปนสํานักงานสาขาพรรค                (     )  จัดต้ังเปนศูนยประสานงานพรรค 
(      )   สํานักงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ผลสัมฤทธ์ิตอการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ..................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 วิธีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ผานสมาชิกพรรค .................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 
ฉ.  กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีทานใชในการหาเสียงเลือกตั้ง  (อธิบาย วิธีการ ผลสัมฤทธ์ิ)  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
ภาพถายนักการเมืองถ่ินของจังหวัดเชียงราย 

 

 

นายยม    สุขานุศาสน (พระดุลยธารณปรีชาไวท) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย 

 
(15 พ.ย. 79 – 9 ก.ค. 80) 

 

นายประยูร   วิมุกตาคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย 
 
 

 
(7 พ.ย. 80 – 11 ก.ย. 81) 
(6 ม.ค. 89 – 9 พ.ย. 90) 

 

พันเอก  บุญเกิด   สุตันตานนท (นายวรการบัญชา) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภทที่ 2 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เสรีมนังคศิลา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เสรีมนังคศิลา 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
สมาชิกวุฒิสภา 

 
(17 พ.ย. 80 – 11 ก.ย. 81) 
(12 พ.ย. 81 – 19 ต.ค. 88) 
(29 ม.ค. 91 – 29 พ.ย. 94) 
(30 พ.ย. 94 – 26 ก.พ. 95) 
(26 ก.พ. 95 – 25 ก.พ. 00) 
(26 ก.พ. 00 – 16 ก.ย. 00) 
(15 ธ.ค. 00 – 20 ต.ค. 01) 
(3 ก.พ. 02 – 20 มิ.ย. 11) 
(4 ก.ค. 11 – 17 พ.ย. 14) 

 

นายบุญศรี   วิลยรัตน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย 
 

 
(12 พ.ย. 81 – 15 ต.ค. 88) 



 

นายบรรจบ   บรรณสิทธ์ิ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย 
 

 
(16 ม.ค. 89 – 9 พ.ย. 90) 

 

นายสิริ   เพ็ชรโรจน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย (เพ่ิม) 
 

 
(5 ส.ค. 89 – 9 พ.ย. 90) 
 

 

นายบุณยฝาง   ทองสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย (เพ่ิม) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เสรีมนังคศิลา 
 

 
(5 ส.ค. 89 – 9 พ.ย. 90) 
(26 ก.พ. 95 – 25 ก.พ. 00) 
(26 ก.พ. 00 – 16 ก.ย. 00) 

 

นายพิพิธ  โอสถิกานนท (ขุนพิพิธสุขอํานวย) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย (เพ่ิม) 
 

 
(5 ส.ค. 89 – 9 พ.ย. 90) 
 

 

พันโท  แสวง  ทัพภะสุต 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย (เพ่ิม) 
 
 

 
(29 ม.ค. 91 – 29 พ.ย. 94) 



 

นายบุญชวย   ศรีสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย (เพ่ิม) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไมสังกัดพรรค 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไมสังกัดพรรค 
 

 
(5 มิ.ย. 92 – 29 พ.ย. 94) 
(26 ก.พ. 95 – 25 ก.พ. 00) 
(26 ก.พ. 00 – 16 ก.ย. 00) 
(15 ธ.ค. 00 – 20 ต.ค. 01) 

 

พันตรี  เล็ก  ทองสุนทร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เสรีมนังคศิลา 
 

 
(26 ก.พ. 00 – 16 ก.ย. 00) 

 

นายอํานวย  ปาฐะเดช 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เสรีมนังคศิลา 
 

 
(26 ก.พ. 00 – 16 ก.ย. 00) 

 

นายสงศักดิ์  สายปญญา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 

 
(15 ธ.ค. 00 – 20 ต.ค. 01) 

 

นายแถม  นุชเจริญ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 

 
(15 ธ.ค. 00 – 20 ต.ค. 01) 
(10 ก.พ. 12 – 17 พ.ย. 14) 



 

นายประพันธ   อัมพุช 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สันติชน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พะเยา  ชาติไทย 

 
(15 ธ.ค. 00 – 20 ต.ค. 01) 
(26 ม.ค. 18 – 12 ม.ค. 19) 
(22 เม.ย. 22 – 19 มี.ค. 26) 

 

จาสิบเอก ทรงธรรม  ปญญาดี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ธรรมสังคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สยามประชาธิปไตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 

 
(10 ก.พ. 12 – 17 พ.ย. 14) 
(26 ม.ค. 18 – 12 ม.ค. 19) 
(4 เม.ย. 19 – 6 ต.ค. 19) 
(22 เม.ย. 22 – 13 มี.ค. 26) 
(18 เม.ย. 26 – 2 พ.ค. 29) 
(24 ก.ค. 31 – 23 ก.พ. 34) 
(22 มี.ค. 35 – 11 มิ.ย. 35) 
(13 ก.ย. 35 – 19 พ.ค. 38) 

 

นายบุญเรือง  กิจกลํ่าสรวล 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 
 

 
(10 ก.พ. 12 – 17 พ.ย. 14) 

 

รอยโทนายแพทย สมศาสตร  รัตนสัค 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สหประชาไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เกษตรสังคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  กลุมณรงควงศวรรณ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  กิจสังคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  รวมไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สามัคคีธรรม 

 
(10 ก.พ. 12 – 17 พ.ย. 14) 
(26 ม.ค. 18 – 12 ม.ค. 19) 
(4 เม.ย. 19 – 6 ต.ค. 19) 
(22 เม.ย. 22 – 19 มี.ค. 26) 
(18 เม.ย. 26 – 2 พ.ค. 29) 
(27 ก.ค. 29 – 29 เม.ย. 31) 
(22 มี.ค. 35 – 30 มิ.ย. 35) 



 

นายอินทรหลอ   สรรพศรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 
 

 
(10 ก.พ. 12 – 17 พ.ย. 14) 

 

นายขวัญชัย  สารากิจ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สหประชาไทย 
 

 
(10 ก.พ. 12 – 17 พ.ย. 14) 

 

นายบุญสวัสดิ์  ดวงใจเอกราช 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 
 

 
(10 ก.พ. 12 – 17 พ.ย. 14) 

 

นายพายัพ   กาญจนารัณย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เกษตรสังคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
 
 

 
(26 ม.ค. 18 – 12 ม.ค. 19) 
(22 เม.ย. 22 – 19 มี.ค. 26) 
(18 เม.ย. 26 – 2 พ.ค. 29) 

 

นายสัณฐาน   สุริยคํา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  พลังใหม 
 

 
(26 ม.ค. 18 – 12 ม.ค. 19) 



 

นายฤทธ์ิ   อินทนันท 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  กิจสังคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สหประชาไทย 
 
 

 
(26 ม.ค. 18 – 12 ม.ค. 19) 
(22 เม.ย. 22 – 19 มี.ค. 26) 

 

นายแขวง  วงศใหญ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สันติชน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  กิจสังคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พะเยา  กิจสังคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พะเยา  สหประชาชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พะเยา (รวมไทย) เอกภาพ 

 
(26 ม.ค. 18 – 12 ม.ค. 19) 
(4 เม.ย. 19 – 6 ต.ค. 19) 
(18 เม.ย. 26 – 2 พ.ค. 29) 
(27 ก.ค. 29 – 29 เม.ย. 31) 
(24 ก.ค. 31 – 23 ก.พ. 34) 

 

นายประสิทธ์ิ   พันธุฟูจินดา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  กิจสังคม 
 

 
(26 ม.ค. 19 – 12 ม.ค. 19) 

 

นายชูสงา  ฤทธิประศาสน 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ชุดที่ 2) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติประชาธิปไตย 

 
(23 ธ.ค. 16 – 26 ม.ค. 18) 
(4 เม.ย. 19 – 6 ต.ค. 19) 
(20 พ.ย. 19 – 20 ต.ค. 20) 
(15 พ.ย. 20 – 22 เม.ย. 22) 
(22 เม.ย. 22 – 19 มี.ค. 26) 

 

นายวรวิทย  คําเงิน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ธรรมสังคม  
 

 
(4 เม.ย. 19 – 6 ต.ค. 19) 



 

นายวินัย  นามเสถียร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 
 

 
(4 เม.ย. 19 – 6 ต.ค. 19) 

 

นายหลง  ศิริพันธุ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พะเยา  รวมไทย 
 

 
(4 เม.ย. 19 – 6 ต.ค. 19) 
(27 ก.ค. 29 – 29 เม.ย. 31) 

 

นายเพียว  ตันบรรจง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 
 

 
(4 เม.ย. 19 – 6 ต.ค. 19) 

 

นายสําเร็จ   ภูนิคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาราษฎร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  กิจสังคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  กิจสังคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  กิจสังคม 
 

 
(22 เม.ย. 22 – 19 มี.ค. 26) 
(18 เม.ย. 26 – 2 พ.ค. 29) 
(22 มี.ค. 35 – 30 มิ.ย. 35) 
(13 ก.ย. 35 – 19 พ.ค. 38) 

 

นายมงคล  จงสุทธนามณี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  รวมไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  (รวมไทย) เอกภาพ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สามัคคีธรรม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติพัฒนา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติพัฒนา (ซอม) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติพัฒนา 

 
(18 เม.ย. 26 – 2 พ.ค. 29) 
(27 ก.ค. 29 – 29 เม.ย. 31) 
(24 ก.ค. 31 – 23 ก.พ. 34) 
(22 มี.ค. 35 – 30 มิ.ย. 35) 
(13 ก.ย. 35 – 19 พ.ค. 38) 
(3 พ.ค. 39 – 28 ก.ย. 39) 
(17 พ.ย. 39 – 9 พ.ย. 43) 



 

นางอําไพ  ปญญาดี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
 

 
(18 เม.ย. 26 – 2 พ.ค. 29) 

 

นายฉัฐวัสส (วีรพล)  มุตตามระ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  รวมไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  (รวมไทย) เอกภาพ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เอกภาพ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  หวังใหม 
 

 
(27 ก.ค. 29 – 29 เม.ย. 31) 
(24 ก.ค. 31 – 23 ก.พ. 34) 
(2 ก.ค. 38 – 28 ก.ย. 39) 
(17 พ.ย. 39 – 9 พ.ย. 43) 

 

นายวิจิตร   ยอดสุวรรณ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สหประชาธิปไทย 
 

 
(27 ก.ค. 29 – 29 เม.ย. 31) 

 

นายประทวน  รมยานนท 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กทม.  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
 

 
(26 ม.ค. 18 – 12 ม.ค. 19) 
(27 ก.ค. 29 – 29 เม.ย. 31) 
(24 ก.ค. 31 – 23 ก.พ. 34) 
(2 ก.ค. 38 – 29 มี.ค. 39) 
 

 

นายองอาจ  เสนาธรรม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  รวมไทย 
 

 
(27 ก.ค. 29 – 29 เม.ย. 31) 
 



 

นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  รวมไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  (รวมไทย) เอกภาพ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สามัคคีธรรม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติพัฒนา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  นําไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 

 
(27 ก.ค. 29 – 29 เม.ย. 31) 
(24 ก.ค. 31 – 23 ก.พ. 34) 
(22 มี.ค. 35 – 30 มิ.ย. 35) 
(13 ก.ย. 35 – 19 พ.ค. 38) 
(2 ก.ค. 38 – 28 ก.ย. 39) 
(17 พ.ย. 39 – 9 พ.ย. 43) 
(6 ม.ค. 44 – 6 ม.ค. 48) 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
(2 เม.ย. 49  (ถูกยกเลิก)) 

นายสมบูรณ   วันไชยธนวงศ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  (รวมไทย) เอกภาพ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติพัฒนา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ความหวังใหม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 

 
(24 ก.ค. 31 – 23 ก.พ. 34) 
(13 ก.ย. 35 – 19 พ.ค. 38) 
(2 ก.ค. 38 – 28 ก.ย. 39) 
(17 พ.ย. 39 – 9 พ.ย. 43) 
(6 ม.ค. 44 – 6 ม.ค. 48) 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
(2 เม.ย. 49  (ถูกยกเลิก)) 
 

 

นายอาทิตย   วิลยวงศ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ราษฎร 
 

 
(24 ก.ค. 31 – 23 ก.พ. 34) 

 

นายสัมพันธ   เลิศนุวัฒน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กทม.  ประชาธิปตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สามัคคีธรรม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ความหวังใหม 
 

 
(27 ก.ค. 29 – 29 เม.ย. 31) 
(22 มี.ค. 35 – 30 มิ.ย. 35) 
(13 ก.ย. 35 – 19 พ.ค. 38) 
(17 พ.ย. 39 – 9 พ.ย. 43) 



 

นายทวี   พุทธจันทร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  สามัคคีธรรม 
 

 
(22 มี.ค. 35 – 30 มิ.ย. 35) 

 

นายถาวร  ตรีรัตนณรงค 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ชลบุรี  กิจสังคม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ความหวังใหม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย                
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

 
(24 ก.ค. 31 – 23 ก.พ. 34) 
(13 ก.ย. 35 – 19 พ.ค. 38) 
(17 พ.ย. 39 – 9 พ.ย. 43) 
(6 ม.ค.44 – 6 ม.ค. 48) 
 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
 
(2 เม.ย. 49 (ถูกยกเลิก)) 

 

นายยงยุทธ   ติยะไพรัช 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เอกภาพ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ประชาธิปตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย                
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) ไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง 
รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

 
(2 ก.ค. 38 – 28 ก.ย. 39) 
(17 พ.ย. 39 – 9 พ.ย. 43) 
(6 ม.ค.44 – 6 ม.ค. 48) 
 
 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
 
(2 เม.ย. 49 (ถูกยกเลิก)) 

 

นางรัตนา   จงสุทธนามณี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติพัฒนา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ชาติพัฒนา 
 

 
(2 ก.ค. 38 – 28 ก.ย. 39) 
(17 พ.ย. 39 – 9 พ.ย. 43) 



 

นายบัวสอน  ประชามอญ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เอกภาพ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย                
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

 
(2 ก.ค. 38 – 28 ก.ย. 39) 
(6 ม.ค.44 – 6 ม.ค. 48) 
 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
 
(2 เม.ย. 49 (ถูกยกเลิก)) 

 

นายสุรสิทธ์ิ   เจียมวิจักษณ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  เอกภาพ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

 
(2 ก.ค. 38 – 28 ก.ย. 39) 
 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
 
(2 เม.ย. 49 (ถูกยกเลิก)) 

 

นายสามารถ   แกวมีชัย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย ไทยรักไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

 
(6 ม.ค. 44 – 6 ม.ค. 48) 
 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
 
(2 เม.ย. 49 (ถูกยกเลิก)) 

 

นายสฤษฏ  อ้ึงอภินันท 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พะเยา  ชาติไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย ไทยรักไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

 
(2 ก.ค. 44 – 28 ก.ย. 39) 
(6 ม.ค. 44 – 6 ม.ค. 48) 
 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
 
(2 เม.ย. 49 (ถูกยกเลิก)) 

 

นายอิทธิเดช   แกวหลวง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย ไทยรักไทย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

 
(6 ม.ค. 44 – 6 ม.ค. 48) 
 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
 
(2 เม.ย. 49 (ถูกยกเลิก)) 



นายพิเชษฐ    เชื้อเมืองพาน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

 
 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
 
(2 เม.ย. 49 (ถูกยกเลิก)) 

นางสาวละออง  ติยะไพรัช 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชียงราย  ไทยรักไทย 
(บัญชีรายช่ือ) 

 
 
(6 ก.พ. 48 – 24 ก.พ. 49) 
 
(2 เม.ย. 49 (ถูกยกเลิก)) 

 
ท่ีมา:  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2542 และhttp://chiangrai.ect.go.th. 2549)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง 
แผนท่ีจังหวัดเชียงราย 

การแบงเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเลือกต้ัง 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 115 ตอน 59 ก วันท่ี 8 กันยายน 2541 หนา 49 – 50) 
 

 
 
 



การแบงเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเลือกต้ัง 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 115 ตอน 59 ก วันท่ี 8 กันยายน 2541 หนา 49 – 50) 
 
เขตเลือกตั้งท่ี 1 

อําเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะ ต.เวียง ต.รอบเวียง ต.บานดู ต.นางแล ต.แมขาวตม ต.แมยาว 
ต.ทาสุด ต.ริมกก ต.สันทราย ต.สันทราย และ ต.ดอยฮาง) 
 
เขตเลือกตั้งท่ี 2 

1.   อําเภอเมืองเชียงราย  
            (เฉพาะ ต.ทาสาย ต.แมกรณ ต.หวยสัก ต.ดอยลาน และ ต.ปาออดอนชัย) 

2.  อําเภอเวียงชัย          
3.   อําเภอแมลาว 
4.  อําเภอพาน (เฉพาะ ต.แมออ)   
5.   อําเภอพญาเม็งราย (เฉพาะ ต.ไมยา) 
 

เขตเลือกตั้งท่ี 3 
1. อําเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะ ต.หวยชมภู)   
2.   อําเภอแมสรวย  
3.   อําเภอเวียงปาเปา 
 

เขตเลือกตั้งท่ี 4 
1.  อําเภอพาน (ยกเวน ต.แมออ) 
2.  อําเภอปาแดด 
 

เขตเลือกตั้งท่ี 5 
1. อําเภอเทิง     
2.  อําเภอขุนตาล 
3.   อําเภอพญาเม็งราย (ยกเวน ต.ไมยา) 
 
 



เขตเลือกตั้งท่ี 6 
1.  อําเภอแมจัน (ยกเวน ต.แมไร และ ต.ทาขาวเปลือก) 
2.  อําเภอแมฟาหลวง (ยกเวน ต.แมฟาหลวง) 

 
เขตเลือกตั้งท่ี 7 

1. อําเภอแมสาย    
2.    อําเภอเชียงแสน 
2. อําเภอแมจัน (เฉพาะ ต.แมไร)   
4.    อําเภอแมฟาหลวง (เฉพาะ ต.แมฟาหลวง) 

 
เขตเลือกตั้งท่ี 8 

1. อําเภอเชียงของ    
2.    อําเภอเวียงแกน 
3. กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง    
4.    กิ่งอําเภอดอยหลวง 
5.    อําเภอแมจัน (เฉพาะ ต.ทาขาวเปลือก) 

 


