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 บทคัดยอ 

การสํารวจเพ่ือประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือรูจัก

นักการเมืองท่ีเคยไดรับการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหมตั้งแตอดีตถึงปจจุบันเครือขาย และกลวิธีการหา

เสียงของนักการเมือง วิธีการศึกษาเปนการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ  จากการศึกษาพบวา นัก

การเมืองถ่ินจังหวัดเชียงใหมสามารถจําแนกไดดังนี้คือ อดีตขาราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

บุคลากรทางการศึกษา นักธุรกิจ บุคลท่ีมีตําแหนงในสมาคม/ชมรม อดีตขาราชการในการบริหารราช

การสวนภูมิภาค นักกฎหมาย และบุคลากรดานส่ือสารมวลชน สวนใหญผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเปน, 

นักการเมืองชาย มีนักการเมืองหญิงเพียง 4 คน โดยในจํานวนนี้มีความสัมพันธกับนักการเมืองคือ เปน

คูสมรส 2 คน และญาติ 1 คน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไดรับการเลือกตั้ง อยูในตําแหนง 7 สมัย คือ 

นายไกรสร  ตันติพงศ รองลงมาคือ 6 สมัย  ไดแก นายทองดี อิสราชีวิน, นายเจริญ เชาวนประยูร และ

นายสุรพันธ  ชินวัตร 

 ความนิยมพรรคการเมืองของประชาชนจังหวัดเชียงใหม นับตั้งแตป พ.ศ.2500 จนถึงป  

พ.ศ.2539 พรรคการเมืองท่ีไดรับความนิยมจากประชาชน และไดท่ีนั่ง ส.ส. จากจังหวัดเชียงใหม 

คอนขางสมํ่าเสมอ มากบางนอยบางแตกตางกันไปในแตละยุคสมัย ไดแก พรรคประชาธิปตย ยกเวนใน

การเลือกตั้งคร้ังท่ี 15 (24 กรกฎาคม 2531) การเลือกตั้งคร้ังท่ี 18 (2 กรกฎาคม 2538) และใน 

ชวงป พ.ศ.2544-2548 ซึ่งกระแสความนิยมของพรรคไทยรักไทยในจังหวัดเชียงใหมมีสูง 

 วิธีการ และกลวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม มีหลาย 

รูปแบบ ไดแกการใชความสามารถเฉพาะตัวท่ีโดดเดน การหาเสียงแบบเขาถึงชาวบาน การแจกใบปลิว  

และการใชเครือขาย สวนบทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนและกลุมท่ีไมเปนทางการ พบ

วา ครอบครัว วงศาคณาญาติ เพ่ือนฝูง ลูกศิษย ลูกคา รวมท้ังภูมิลําเนาเดิม ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีมี

สวนสนับสนุนทางการเมืองแกนักการเมืองในจังหวัดเชียงใหมใหไดรับการเลือกตั้ง   



 

 

Abstract 

 

 The purpose of this study was to collect data about Chiang Mai local politicians who 

have been elected to parliament. The study examined such as politicians personal histories, 

relationships and campaigners. Data were collected through review of relevant documents and 

interviews. Data were analyzed qualitatively and organized into thematic patterns. 

 The study found that Chiang Mai local politicians could be categorized into seven types: 

retired officials in local government sector, educationist, businessmen, member of association, 

retired officials in provincial sector, lawyers and mass medium. Most of Chiang Mai local 

politicians were male. There were 4 female politician: 2 are politician’s wife and 1 is politician’s 

relative. Mr. Kaison Tantipong was elected seven consecutive times. Mr. Thongdee Isaracheevin, 

Mr. Jarean Chaopayoon, and Mr. Suraphan Shinnawat were elected six times. 

The popular of political party of people in Chiang Mai were found that since 1957– 

1996 Democrat Party had always to be elected. Except in the 15
th
 election (24 July 1988), 

18
th
 election (2 July 1995) and the election during 2001 to 2005 that Thairakthai Party in 

Chiang Mai had the high popular. The politician in Chiang Mai had the main of campaign 

strategy and method such using the outstanding ability, people directly campaign, election 

handbill and personal relationship. The role and relationship of benefit group and informal group 

found that the important factors of political support to be elected of politician in Chiang Mai  

were family, relative, friends, disciple, client, and hometown people.  
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บทที่  1 

บทนํา: การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดเชียงใหม 

 

เกริ่นนํา 

 

 โครงการสํารวจเพ่ือประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมเปนสวนหนึ่งของ 

โครงการสํารวจเพ่ือประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ ท่ีสํานักวิจัยและพัฒนา  

สถาบันพระปกเกลา ไดจัดสรรทุนสนับสนุนใหนักวิชาการในพ้ืนท่ีดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

ทําการวิจัย โดยมีฐานความคิดวาการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยตั้งแตป  

พ.ศ.2475 เปนตนมา ไดสรางระบบการเมืองในรูปแบบท่ีใหประชาชนเลือกผูแทนของตนเขาไปทํา 

หนาท่ีกําหนดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ เพ่ือทําหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไดดําเนิน

การมาหลายรูปแบบ และพัฒนาข้ึนตามลําดับ 
 

 อยางไรก็ตามคงมิอาจปฏิเสธไดวา การศึกษาการเมืองการปกครองไทยท่ีผานมายังคงมุงเนน

ไปท่ีการเมืองระดับชาติเปนสวนใหญ ส่ิงท่ีขาดหายไปของภาคการเมืองท่ีศึกษากันอยูก็คือ ส่ิงท่ีเรียกวา 

“การเมืองถิ่น” ท่ีเปนการศึกษาเร่ืองราวของการเมืองท่ีเกิดข้ึนในอาณาบริเวณของทองถ่ินท่ีเปนจังหวัด

ตาง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีเปนภาพคูขนานไปกับการเมืองระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง 

เพราะในขณะท่ีเวทีการเมือง ณ ศูนยกลางของประเทศกําลังเขมขนไปดวยการชิงไหวชิงพริบของ 

นักการเมืองในสภา และพรรคการเมืองตางๆ การเมืองอีกดานหนึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัด บรรดาสมัคร 

พรรคพวก และผูสนับสนุนท้ังหลาย ก็กําลังดําเนินกิจกรรมเพ่ือรักษาฐานเสียงในพ้ืนท่ีดวยเชนกัน และ

ทันทีท่ีภารกิจในสวนกลางส้ินสุดลง การลงพื้นท่ีพบประชาชนตามสถานท่ีตาง ๆ และการรวมงานบุญงาน

ประเพณี เปนส่ิงท่ีนักการเมืองผูหวังชัยชนะในการเลือกตั้งจะตองปฏิบัติใหไดอยางท่ัวถึงมิใหขาดตก 

บกพรอง 
 

 ภาพตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด ไดสะทอนใหเห็นถึงหลายสิ่งหลายอยางของการเมืองไทยท่ี

ดําเนินมาอยางตอเนื่องเปนเวลาอันยาวนาน ในแงมุมท่ีอาจถูกมองขามไปในการศึกษาการเมืองระดับชาติ 

“การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจทําการศึกษา เพ่ือเติมเต็มองคความรูท่ี

ขาดหายไป และส่ิงท่ีไดทําการศึกษาคนพบนาจะสามารถชวยใหเขาใจการเมืองไทยไดชัดเจนมากข้ึน 

การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดเชียงใหม 

 หนังสือ “นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม” จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ 

นักการเมืองท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือรูจักนักการเมืองท่ีเคยไดรับเลือกตั้ง ทราบถึงเครือขายและความสัมพันธของนักการเมือง และ 

ความสัมพันธของกลุมผลประโยชน และกลุมท่ีไมเปนทางการ เชนครอบครัว วงศาคณาญาติ ฯลฯ ท่ีมี

สวนสนับสนุนทางการเมืองแกนักการเมือง รวมถึงความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมืองใน



 

 

จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนเพ่ือทราบถึงวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัด

เชียงใหม  

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาในคร้ังนี้ไดแก เพ่ือเขาใจถึงกลไกทางการเมืองใน

จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตมีการเลือกตั้งท่ัวไปคร้ังแรกจนถึงปจจุบัน ไดทราบวาตั้งแตการเลือกตั้งคร้ังแรก

เปนตนมา มีนักการเมืองคนใดบางท่ีไดรับเลือกตั้ง และชัยชนะของนักการเมืองเหลานั้นมีสาเหตุ และ

ปจจัยอะไรสนับสนุน รวมถึงไดทราบถึงความสําคัญของกลุมผลประโยชน และกลุมท่ีไมเปนทางการ  

เชน ครอบครัว วงศาคณาญาติ ฯลฯ ท่ีมีตอการเมืองในทองถ่ินท่ีทําการศึกษา และทราบถึงความสําคัญ

ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงใหม ไดทราบรูปแบบ วิธีการ 

และกลวิธีตางๆ ท่ีนักการเมืองใชในการเลือกตั้ง ไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับ “การเมืองถ่ิน” และ  

“นักการเมืองถ่ิน” สําหรับเปนองคความรูในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเมืองการปกครองไทยตอไป 



 

 

บทที่  2 

ขอมูลทั่วไปและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ขอมูลทั่วไป 

 2.1.1  ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดเชียงใหม 

  จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางภาคเหนือ มีพ้ืนท่ี 20,107.057 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับ

น้ําทะเลประมาณ 310 เมตร  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนปาและเทือกเขา  

  จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 1,650,009 คน  เพศชาย จํานวน  811,990

คน เพศหญิง 838,019 คน  

 ประชากรนับถือศาสนาพุทธ 1,225,489 คน คิดเปนรอยละ 86.29 คริสตจํานวน 

144,204 คน คิดเปนรอยละ 10.15 อิสลามจํานวน 43,252 คนคิดเปนรอยละ 3.05 พราหมณ  ฮินดู 

ซิกส และอ่ืนๆ จํานวน 7,198 คน คิดเปนรอยละ 0.51 

  จังหวัดเชียงใหม แบงการปกครองออกเปน 22 อําเภอ  2  ก่ิงอําเภอ ไดแก  

1. อําเภอเมือง    

2. อําเภอจอมทอง 

3. อําเภอแมแจม 

4. อําเภอเชียงดาว 

5. อําเภอดอยสะเก็ด 

6. อําเภอแมแตง 

7. อําเภอแมริม 

8. อําเภอสะเมิง 

9. อําเภอฝาง 

10.  อําเภอแมอาย 

11.  อําเภอพราว 

12.  อําเภอสันปาตอง 

13.  อําเภอสันกําแพง 

14.  อําเภอสันทราย 

15.  อําเภอหางดง 

16.  อําเภอฮอด 

17.  อําเภอดอยเตา 

18.  อําเภออมกอย 

19.  อําเภอสารภี 

20.  อําเภอเวียงแหง 



 

 

21.  อําเภอไชยปราการ 

22.  อําเภอแมวาง 

23.  ก่ิงอําเภอแมออน 

24.  ก่ิงอําเภอดอยหลอ 

 

 

                                 

 

ภาพที่ 1 แผนท่ี อําเภอตางๆ ใน จ.เชียงใหม   

ท่ีมา:  http://th. wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 1  หนวยการปกครองของจังหวัดเชียงใหม 

 

จํานวนหนวยงานปกครอง 

อําเภอ 
ตําบล หมูบาน 

เทศบาล

นคร 

เทศบาล

ตําบล 
อบต. 

สภา

ตําบล 

1. อําเภอเมืองเชียงใหม 16 70 1 1 7 2 

2. อําเภอจอมทอง 6 84 - 1 6 - 

3. อําเภอแมแจม 10 113 - 1 7 3 

4. อําเภอเชียงดาว 7 74 - 2 7 - 

5. อําเภอดอยสะเก็ด 14 107 - 1 12 2 

6. อําเภอแมแตง 13 113 - 2 11 1 

7. อําเภอแมริม 11 86 - 1 10 - 

8. อําเภอสะเมิง 5 44 - 1 3 2 

9. อําเภอฝาง 8 97 - 2 8 - 

10. อําเภอแมอาย 7 80 - 1 5 2 

11. อําเภอพราว 11 100 - 1 11 - 

12. อําเภอสันปาตอง 11 117 - 2 10 1 

13. อําเภอสันกําแพง 10 97 - 2 8 - 

14. อําเภอสันทราย 12 110 - 2 10 - 

15. อําเภอหางดง 11 98 - 2 10 - 

16.อําเภอฮอด 6 58 - 1 6 - 

17. อําเภอดอยเตา 6 42 - 1 5 1 

18 อําเภออมกอย 6 91 - 1 6 - 

19. อําเภอสารภี 12 102 - 1 11 - 

20. อําเภอเวียงแหง 3 21 - - - 3 



 

 

จํานวนหนวยงานปกครอง 

อําเภอ 
ตําบล หมูบาน 

เทศบาล

นคร 

เทศบาล

ตําบล 
อบต. 

สภา

ตําบล 

21. อําเภอไชยปราการ 4 41 - 1 4 - 

22. อําเภอแมวาง 5 55 - 1 5 - 

23. ก่ิงอําเภอแมออน 6 47 - - - 6 

24. ก่ิงอําเภอดอยหลอ 4 49 - - 4 - 

รวม 204 1,896 1 28 166 23 

  ที่มา: http://www.moc.go.th 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสื่อสารทางการเมืองในเชิงกระบวนการ 

   Harold D. Lasswell สรุปวา การสื่อสารทางการเมืองประกอบดวย ผูสงสาร สารส่ือ ผูรับ

สาร และผลกระทบของการส่ือสาร (อางในสุรพงษ  โสธนะเสถียร, 2545) 

  ท้ังนี้ ผูสงสาร หมายถึง นักการเมือง  พรรคการเมือง องคกรสถาบัน และโครงสรางของ

การปกครองท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ โดยกิจกรรมทางการเมืองเกิดข้ึนจากบุคคลเปนหลัก  

  สวนสารสนเทศทางการเมือง หมายถึงเนื้อหาสาระของการสื่อสารทางการเมืองโดยตรง 

ซึ่งถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีผานการกล่ันกรองจนเปนความรูท่ีมีการจัดระเบียบพรอมท่ีจะนําไปใชได 

  ชองทางการส่ือสารทางการเมือง สวนใหญแลวก็คือ ส่ือสารมวลชน ซึ่งเปนเคร่ืองมือใน

การผลักดันใหประชาชนมีขอมูลทางการเมือง ท้ังนี้ในอดีตท่ีผานมาส่ือสารทางการเมืองมักทําใหประชา

ชนมีแนวคิดไปในทางท่ียอมรับรัฐบาล แตในปจจุบันดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีและชองทางการ

ส่ือสารผานส่ือตางๆ ท่ีมีความหลากหลายและรวดเร็ว สงผลใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารทางการ

เมืองท่ีมีความแตกตางและหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

 2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นนํา  

  แนวคิดนี้เห็นวา อํานาจทางการเมืองถูกจํากัดอยูในคนกลุมนอยท่ีเรียกวา ชนช้ันนําทาง 

การเมือง คนกลุมนี้เปนผูมีอํานาจในการกําหนดเปาหมายของรัฐ กําหนดนโยบาย รวมท้ังกําหนดการ

จัดสรรแบงปนส่ิงท่ีมีคุณคาทางสังคมวาใครจะไดอะไรไปมากนอยเพียงใด  

  Gaeteno Mosca ระบุวา ในทุกๆ สังคม จะประกอบดวย 2 ชนช้ันคือ ชนช้ันปกครอง 

และชนช้ันท่ีถูกปกครอง ท้ังนี้ชนช้ันปกครองจะทําหนาท่ีเก่ียวกับการเมืองการปกครอง และเปนชนช้ันท่ี 



 

 

ผูกขาดอํานาจและแสวงหาประโยชนจากการใชอํานาจ โดยท่ีชนช้ันท่ีถูกปกครองซึ่งมีจํานวนมากกวา

เปนกลุมท่ีถูกช้ีนําและควบคุม 

  การควบคุมส่ิงท่ีมีคุณคาทางสังคมดังกลาวโดยชนช้ันนํานั้น สาเหตุประการหน่ึงเนื่องมา

จากประชาชนสวนใหญขาดความกระตือรือรนท่ีจะเขามามีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งสงผลใหคนสวน

ใหญไมมีสวนสําคัญในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย   



 

 

บทที่ 3 

ขอมูลนักการเมืองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

3.1  ผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงใหมนับตั้งแตการเลือกตั้ง พ.ศ.2476–2548 

 จากการสํารวจขอมูลรายช่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตมีการเลือกตั้งในป 

พ.ศ.2476 จนถึง พ.ศ.2548 พบวา จังหวัดเชียงใหมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 3.1  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม  พ.ศ.2476–2548 

 

คร้ังที่ 
วัน/

เดือน/ป 
ลําดับ/ช่ือ - สกุล เขต พรรค หมายเหตุ 

1 15  พ.ย. 

2476 

1. หลวงศรีประกาศ  

    (ฉันท  วิชยาภัย) 

2. ขุนพินิจธนากร  

    (บุญเพ็ง  ยุกตะนันทน) 

   

2 7  พ.ย.  

2480 

1. พระศรีวรานุรักษ  

    (ศรี  บุญเฉลียว) 

2. นายสุวิชช (เลงเสียน)   

    พันธเศรษฐ 

3. นายอินทร  สิงหเนตร 

 

1 

 

2 

3 

  

3 12  พ.ย.  

2481 

1. นายภิญโญ  อินทะวิวัฒน 

2. นายอินทร  สิงหเนตร 

    นายสี่หม่ืน  วณีสอน 

3. นายสุวิชช (เลงเสียน)     

    พันธเศรษฐ 

1 

 

2 

 

3 

  

สภาวินิจฉัยใหพนสมาชิก   

28 มี.ค.2482 

เลือกตั้งแทน  11 

มิ.ย.2482 

4 6  ม.ค.  

2489 

1. นายทองอินทร   

    ปญฑรนนท 

2. นายอินทร  สิงหเนตร 

3. นายสุวิชช (เลงเสียน)     

    พันธเศรษฐ 

   

 5  ส.ค.  

2489 

1. นายสุมินทร  อุปโยคิน 

    นายทองดี  อิสราชีวิน 

 

2. นายสรชัย  จันทรปญญา 

1 

 

 

2 

 

 

เลือกตั้งเพ่ิมเติมตามจํานวน

ราษฎรท่ีเพ่ิมขึ้น ถึงแกกรรม  

18 ก.ค.2490 

เลือกตั้งแทน 19 ต.ค.2490 

5 29  ม.ค.  

2491 

1. นายทองดี  อิสราชีวิน 

2. เจาบุญเลิศ  ณ เชียงใหม 

3. นายสุกิจ  นิมมานเหมินท 

 

   



 

 

คร้ังที่ 
วัน/

เดือน/ป 
ลําดับ/ช่ือ - สกุล เขต พรรค หมายเหตุ 

 5  มิ.ย.  

2492 

1. นายทองยอย  กลิ่นทอง   เลือกตั้งเพ่ิมเติมตามจํานวน

ราษฎรท่ีเพ่ิมขึ้น 

6 26  ก.พ.  

2495 

1. นายพิรุณ  อินทราวุธ 

2. นายสงวน  ศิริสวาง 

3. นายไชยณรงค ณ เชียงใหม 

4. นายเมธ  รัตนประสิทธ์ิ 

   

7 26  ก.พ.  

2500 

1. นายวรศักดิ์  นิมานันท 

2. พลโท ประยูร  ภมรมนตรี 

 

 

3. รอยโท ราศรี  สิงหเนตร 

4. นายสุกิจ  นิมมานเหมินท 

5. นายทองดี  อิสราชีวิน 

 ประชาธิปตย 

เสรีมนังคศิลา 

 

 

ไมสังกัดพรรค 

ไมสังกัดพรรค 

ไมสังกัดพรรค 

ขาดคุณสมบัติ 22 มิ.ย.

2500 ไมมีการเลือกตั้งซอม

แทน เพราะมีการยึดอํานาจ

เม่ือ 16 ก.ย.2500 

8 15  ธ.ค.  

2500 

1. นายไชยณรงค  ณ    

    เชียงใหม 

2. นายทองดี  อิสราชีวิน 

3. นายสุกิจ  นิมมานเหมินท 

4. นายวรศักดิ์  นิมานันท 

5. นายไกรสร  ตันติพงศ 

  

ไมสังกัดพรรค 

ไมสังกัดพรรค 

สหภูมิ 

ประชาธิปตย 

ประชาธิปตย 

 

9 10  ก.พ.  

2512 

1. นายไกรสร  ตันติพงศ 

2. นายบุญเลิศ  ชินวัตร 

3. นายวรศักดิ์  นิมานันท 

4. นายทองดี  อิสราชีวิน 

5. นายปรีดา  พัฒนถาบุตร 

6. เจาบุญเลิศ  ณ เชียงใหม 

 ประชาธิปตย 

ไมสังกัดพรรค 

ประชาธิปตย 

ไมสังกัดพรรค 

สหประชาไทย 

สหประชาไทย 

 

10 

 

26  ม.ค.  

2518 

1. นายทองดี  อิสราชีวิน 

2. นายอินทรสม  ไชยซาววงศ 

3. นายธวัชชัย  นามวงศพรหม 

4. นายปรีดา  พัฒนถาบุตร 

5. นายไกรสร  ตันติพงศ 

6. นายอารีย  วีระพันธุ 

7. นายอินสอน  บัวเขียว 

 

8. นายสงสุข  ภัคเกษม 

9. นายอารีย  วีระพันธุ 

10. นายสงสุข  ภัคเกษม 

11. นางผณินทรา  ภัคเกษม 

1 

 

1 

1 

2 

2 

3 

 

3 

2 

3 

3 

ไมสังกัดพรรค 

ประชาธิปตย 

ไท 

สันติชน 

ประชาธิปตย 

ประชาธิปตย 

สังคมนิยมแหง-

ประเทศไทย 

ประชาธิปตย 

ประชาธิปตย 

ประชาธิปตย 

ประชาธิปตย 

 

ถึงแกกรรม 7  เม.ย.2518 

เลือกตั้งแทน 29 มิ.ย.2518 



 

 

คร้ังที่ 
วัน/

เดือน/ป 
ลําดับ/ช่ือ - สกุล เขต พรรค หมายเหตุ 

12 22  เม.ย.  

2522 

1. พันตํารวจเอก ธานี   

    วีระเดชะ 

2. นายปรีดา  พัฒนถาบุตร 

3. นายสุรพันธ  ชินวัตร 

4. นายมอนอินทร  รินคํา 

5. นายเจริญ  เชาวนประยูร 

6. นายไกรสร  ตันติพงศ 

 

7. นายอํานวย  ยศสุข 

8. พลตํารวจตรีสงา   

    กิตติขจร 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

 

3 

 

3 

 

ชาติไทย 

กิจสังคม 

ชาติไทย 

กิจสังคม 

กิจสังคม 

ไมสังกัดพรรค/ 

ประชาธิปตย 

กิจสังคม 

รวมไทย 

 

13 18  เม.ย.  

2526 

1. นายปรีดา  พัฒนถาบุตร 

2. นายสุบิน  ปนขยัน 

3. นายสุรพันธ  ชินวัตร 

4. นายเจริญ  เชาวนประยูร 

5. นายไกรสร  ตันติพงศ 

6. นายมานะ  แพรสกุล 

7. นายอํานวย  ยศสุข 

8. นายสยม  รามสูต 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

กิจสังคม 

กิจสังคม 

ชาติไทย 

กิจสังคม 

ประชาธิปตย 

กิจสังคม 

กิจสังคม 

กิจสังคม 

 

14 27  ก.ค.  

2529 

1. นายสุบิน  ปนขยัน 

2. นายจํารูญ  ไชยลังการณ 

3. นายสุรพันธ  ชินวัตร 

4. นายเจริญ  เชาวนประยูร 

5. นายมานะ  แพรสกุล 

6. นายไกรสร  ตันติพงศ 

7. นายอํานวย  ยศสุข 

8.นายสงสุข  ภัคเกษม 

9. นายชาญชัย  ไพรัชกุล 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

กิจสังคม 

ประชาธิปตย 

ชาติไทย 

สหประชาธิปไตย 

สหประชาธิปไตย 

ประชาธิปตย 

กิจสังคม 

ราษฎร 

สหประชาธิปไตย 

 

15 24  ก.ค.  

2531 

1. นายธวัชวงศ  ณ เชียงใหม 

2. นายสุบิน  ปนขยัน 

3. นายสุรพันธ  ชินวัตร 

4. นายเจริญ  เชาวนประยูร 

5. นายสมพงษ  อมรวิวัฒน 

6. นายมานะ  แพรสกุล 

7. นายอํานวย  ยศสุข 

8. นายวารินทร  ลิ้มศักดากุล 

9. นายสยม  รามสูต 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

กิจสังคม 

กิจสังคม 

ชาติไทย 

รวมไทย/เอกภาพ 

รวมไทย/เอกภาพ 

รวมไทย/เอกภาพ 

กิจสังคม 

กิจสังคม 

รวมไทย/เอกภาพ 

 

 



 

 

คร้ังที่ 
วัน/

เดือน/ป 
ลําดับ/ช่ือ - สกุล เขต พรรค หมายเหตุ 

16 22  มี.ค.  

2535 

1. นายธวัชวงศ  ณ เชียงใหม 

2. นายณรงค  นิยมไทย 

3. นายปรีชา  ผองเจริญกุล 

4. นายเจริญ  เชาวนประยูร 

5. นายสมพงษ  อมรวิวัฒน 

6. จ.ส.ต. อุดม  วรวัลย 

7. นายสงสุข  ภัคเกษม 

8. นายสุรพล  เกียรติไชยากร 

9. นายอํานวย  ยศสุข 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

ความหวังใหม 

ประชาธิปตย 

สามัคคีธรรม 

สามัคคีธรรม 

สามัคคีธรรม 

สามัคคีธรรม 

สามัคคีธรรม 

สามัคคีธรรม 

ความหวังใหม 

 

17 13  ก.ย.  

2535 

1. นายณรงค  นิยมไทย 

2. นายธวัชวงศ  ณ เชียงใหม 

3. นายวิชัย  วงศไชย 

4. นายสมพงษ  อมรวิวัฒน 

5. นายมอนอินทร  รินคํา 

6. นายเจริญ  เชาวนประยูร 

7. นายสงสุข  ภัคเกษม 

8. นายบุญชวย  ภูจีนาพันธุ 

9. นายสุรพล  เกียรติไชยากร 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

ประชาธิปตย 

ความหวังใหม 

พลังธรรม 

ชาติพัฒนา 

พลงัธรรม 

ชาติพัฒนา 

ชาติไทย 

ชาติพัฒนา 

ชาติพัฒนา 

 

18 

 

 

 

 

 

2  ก.ค.  

2538 

 

1. นายธวัชวงศ  ณ เชียงใหม 

2. นายวิชัย  วงศไชย 

3. นายสุรพันธ  ชินวัตร 

4. นายอํานวย  ยศสุข 

5. นายบุญชวย  ภูจีนาพันธุ 

6. นายสุรพล  เกียรติไชยากร 

7. นายสมพงษ  อมรวิวัฒน 

8. นางก่ิงกาญจน  ณ   

    เชียงใหม 

9. นายทวีศักดิ์  สุภาศรี 

10. นายมานะ  แพรสกุล 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

 

3 

4 

4 

ความหวังใหม 

พลังธรรม 

ชาติไทย 

นําไทย 

ชาติพัฒนา 

ชาติพัฒนา 

ชาติพัฒนา 

 

ความหวังใหม 

ชาติพัฒนา 

เอกภาพ 

 

 

 

 

 

19 17  พ.ย.  

2539 

1. นายธวัชวงศ  ณ เชียงใหม 

2. นายสุรพงษ   

    โตวิจักษณชัยกุล 

3. นางสาวชรินรัตน  พุทธปวน 

 

4. นายบุญชวย  ภูจีนาพันธุ 

5. นายณรงค  ภูอิทธิวงศ 

6. นายอํานวย  ยศสุข 

7. นายสมพงษ  อมรวิวัฒน 

1 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

3 

ความหวังใหม 

 

ประชาธิปตย 

ประชาธิปตย 

 

ชาติพัฒนา 

ชาติพัฒนา 

ความหวังใหม 

ชาติพัฒนา 

ลาออก  28  มิ.ย.  2543 

 

 

ลาออกจากสมาชิกพรรค  1  

ต.ค.  2543 

 

 

ลาออก  28  มิ.ย.  2543 

ลาออก  20  ก.ย.  2543 



 

 

คร้ังที่ 
วัน/

เดือน/ป 
ลําดับ/ช่ือ - สกุล เขต พรรค หมายเหตุ 

8. นางก่ิงกาญจน   

    ณ เชียงใหม 

9. นายทวีศักดิ์  สุภาศรี 

10. นายสันติ  ตันสุหัช 

 

3 

4 

4 

 

ความหวังใหม 

ชาติพัฒนา 

ความหวังใหม 

 

ลาออก  28  มิ.ย.  2543 

20 6  ม.ค.  

2544 

1. นายปกรณ  บูรณุปกรณ 

2. นางเยาวภา  วงศสวัสดิ์ 

3. นายบุญทรง  เตริยาภิรมย 

4. นายวิทยา  ทรงคํา 

5. นายพรชัย  อรรถปรียางกูร 

6. นายนพคุณ  รัฐไผท 

7. นายสุรพล  เกียรติไชยากร 

8. นางผณินทรา  ภัคเกษม 

9. นายยงยุทธ  สุวภาพ 

10. นายสันติ  ตันสุหัช 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ประชาธิปตย 

ไทยรักไทย 

 

 

 

ไดเม่ือ  29  ม.ค.  2544 

21 6  ก.พ.  

2548 

1. นายปกรณ  บูรณุปกรณ 

2. นายพายัพ  ชินวัตร 

3. นายบุญทรง  เตริยาภิรมย 

4. นายวิทยา  ทรงคํา 

5. นายพรชัย  อรรถปรียางกูร 

6. นายนพคุณ  รัฐไผท 

7. นายสุรพล  เกียรติไชยากร 

8. นางผณินทรา  ภัคเกษม 

9. นายจุลพันธ  อมรวิวัฒน 

10. นายสันติ  ตันสุหัช 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

ไทยรักไทย 

 

ที่มา:  ทําเนียบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฝายผลิตเอกสารรัฐสภา กองการประชาสัมพันธ   

         สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2475–2548  

 

3.2  ประวัติผูแทนราษฎรของจังหวัดเชียงใหมนับตั้งแตการเลือกตั้ง พ.ศ.2476–2548 

 ขอมูลเก่ียวกับอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมตั้ งแตหลวงศรีประกาศ  

(ฉันท วิชยาภัย) ถึงนายจํารูญ  ไชยลังการณ ผูวิจัยไดอางอิงจากหนังสือ “สังคมเมืองเชียงใหม” ในบท

ท่ีวาดวย ส.ส.รุนเกาของเมืองเชียงใหม ซึ่งเขียนโดย พ.ต.ท.อนุ เนินหาด รองผูกํากับการ สภ. อ.แมริม 

จังหวัดเชียงใหม (อนุ เนินหาด, พ.ต.ท, 2545: 116-200)  

 

 



 

 

3.2.1 หลวงศรีประกาศ  เดิมช่ือ ฉันท  วิชยาภัย   

  เกิดเม่ือ พ.ศ.2428 เปนชาวจังหวัดจันทบุรี เร่ิมการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัด

จันทบุรีและเรียนจบประโยค 1 ช้ัน 3 รับราชการเปนครู ตอมาลาออกเขาทํางานเปนผูชวยสมุหบัญชี

ประจําอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จนถึงป พ.ศ.2449 จึงลาออกติดตามพระยามโหสถศรีพิพัฒนซึ่ง

ทํางานเปนผูพิพากษาศาลจันทบุรีแลวยายไปเปนอธิบดีผูพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต จนกระท่ังป พ.ศ.

2452  ไดยายติดตามพระยามโหสถศรีพิพัฒนซึ่งยายมาเปนอธิบดีศาลตางประเทศและตําแหนง

ขาหลวงพิเศษมณฑลพายัพท่ีเมืองเชียงใหม ขณะนั้นหลวงศรีประกาศมีอายุได 24 ป ทําหนาท่ีเปน

เสมียนศาล และพักอยูบานพักอธิบดีผูพิพากษาศาลซึ่งตั้งอยูบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

ใกลสะพานนวรัฐ  ท่ีนี่เองหลวงศรีประกาศพบรักและแตงงานกับแมเรือนแกวซึ่งมีบานพักอยูบริเวณมุม

ถนนเชิงสะพานนวรัฐดานตะวันออก หลังแตงงานไดซื้อท่ีดินบริเวณติดกับโรงแรมศรีประกาศเพ่ืออยู

อาศัย ตอมาไดขอซื้อโรงแรมศรีประกาศซึ่งเดิมเปนบานของนายศรีโหม วิชัย 

  หลวงศรีประกาศรับราชการอยูท่ีศาลตางประเทศ ในขณะเดียวกันก็เรียนหนังสือทาง

ดานกฎหมายผานทางไปรษณียจนไดเนติบัณฑิต สามารถเปนทนายวาความได คดีใหญท่ีหลวงศรี

ประกาศรับวาความ คือคดีฟองรองเรื่องการทําปาไมระหวางหลวงโยนการพิจิตรกับบริษัททําไมของตาง

ชาติ คดีนี้เองทําใหหลวงศรีประกาศตัดสินใจลาออกจากงานราชการประจําและทํางานเปนทนายความ

อยางเดียว จนมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของเมืองเชียงใหม ตอมาลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจังหวัดเชียงใหมในยุคแรก และไดรับเลือกรวมกับขุนพินิจธนากร (บุญเพ็ง  ยุกตะนันทน)        

 หลวงศรีประกาศเปนผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมตั้งแตป พ.ศ.2476–2480 ตอมา

เม่ือมีการเลือกตั้งใหมในป พ.ศ.2480 ไมมีช่ือหลวงศรีประกาศวาไดรับเลือก จึงไมทราบขอมูลวาทาน

ไดลงสมัครรับเลือกตั้งอีกหรือไม แตทานไดลงเลนการเมืองทองถ่ินโดยเปนนายกเทศมนตรีนคร

เชียงใหมหลายสมัยเม่ือป พ.ศ.2479-2483 ป พ.ศ.2483–2487 สลับกับ ร.อ.หลวงสําเริงณรงคและ

นายศรี  บุญเฉลียว และป พ.ศ.2492–2496 

 หลวงศรีประกาศขณะเปนผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมและนายกเทศมนตรีนคร

เชียงใหม ไดพัฒนาทองถ่ินไวอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนบุคคลสําคัญหลักผูหนึ่งท่ีใหการ

สนับสนุนชวยเหลือครูบาศรีวิชัยในการสรางถนนข้ึนดอยสุเทพในป พ.ศ.2477 

 หลวงศรีประกาศสมรสกับแมเรือนแกว ไมมีบุตรธิดา ไดรับนางบัวซอน วิชยาภัย บุตรี

ของพระอาจโทรการ (อดีตนายไปรษณียเชียงใหม) และแมคําใส มาเล้ียงเปนบุตรบุญธรรม 

 หลวงศรีประกาศเลิกเลนการเมืองเม่ือป พ.ศ.2501 ขณะอายุ 77 ป แมขณะนั้นอายุ

มากแลว แตยังคงมีนักการเมืองรุนหลังแวะเวียนมาขอใหเขารวมดวย หนึ่งในนั้นคือคุณเลิศ  ชินวัตร 

บิดาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดแวะมาท่ีบานพักหลวงศรีประกาศเพื่อขอใชช่ือหลวงศรีประกาศรวม

ในกลุมการเมืองทองถ่ินดวย เดือดรอนถึงแมคําใสตองหามปราม เนื่องจากไมอยากใหหลวงศรีประกาศ

ตองเหน็ดเหนื่อยกับการหาเสียง ทําใหหลวงศรีประกาศยอมตามคําแนะนํา และเลิกเลนการเมืองใน 

ท่ีสุด 



 

 

 หลวงศรีประกาศเสียชีวิตเม่ือป พ.ศ.2512 ขณะอายุ 83 ป 

3.2.2 พระศรีวรานุรักษ  ช่ือเดิมคือ ศ รี  บุญเฉลียว  

เปนชาวเชียงใหมแตกําเนิด บุตรของนายวัง และนางบัวจันทร  บุญเฉลียว เกิดท่ีบาน

ศาลา ต.ทาศาลา อ.เมืองเชียงใหม เม่ือป พ.ศ.2440 เขาเรียนท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสมัยท่ีเรียกวา 

“โรงเรียนกลางเวียง” ขณะเรียนช้ันประถม 4 ขาหลวงสิทธิขาดมณฑลพายัพ คือ เจาพระยาสุรสีหวิสิษฐ

ศักดิ์ มาตรวจโรงเรียน และช่ืนชอบ ด.ช.ศรี บุญเฉลียว  จึงเอยปากขอรับเปนบุตรบุญธรรม เม่ือจบช้ัน

มัธยม 6 จึงไดรับการอุปการะจากเจาพระยาสุรสีหฯ สงเรียนตอท่ีโรงเรียนปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จนเรียนสําเร็จเม่ืออายุ 17 ปเศษ เดินทางกลับมาเชียงใหมเขารับราชการประจําแผนกเลขาฯ มณฑล

พายัพ 

  ป พ .ศ .2465 เจาพระยาสุรสีห วิสิษฐยายไปเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท่ี

กรุงเทพฯ จึงชวนนายศรี  บุญเฉลียวไปดวย โดยบรรจุรับราชการแผนกเวรพิเศษ พรอมกันนั้นไดเรียน

กฎหมายควบคูไปดวย ในปตอมาขอกลับมารับราชการที่เมืองเชียงใหมเพ่ือดูแลมารดาที่อายุมาก และ

เจ็บปวยบอย มารับราชการทางภาคเหนือจนเล่ือนตําแหนงเปนเสมียนตรามณฑลพายัพ รับบรรดาศักดิ์

เปนขุนศรีวรานุรักษ ตอมารับตําแหนงนายอําเภอสารภีในป พ.ศ.2469 ภายหลังไดรับบรรดาศักดิ์เปน

หลวงและพระตามลําดับ 

  หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 ดานการเมืองมีการกล่ันแกลงฝายท่ี

เช่ือวาสนับสนุนระบอบกษัตริยเดิม จึงมีคําส่ังยายพระศรีวรานุ รักษไปอยูมณฑลนครราชสีมา  

พระศรีวรานุรักษมองวาการเปนบุตรบุญธรรมของเจาพระยาสุรสีหวิสิษฐซึ่งเปนฝายเชื้อพระวงศ อาจถูก

ฝายคณะราษฎรเพงเล็ง และกดดันในการทํางาน พระศรีวรานุรักษจึงลาออกจากราชการในป พ.ศ.

2477 เม่ือรับคําส่ังเปนขาหลวงตรวจการกรมมหาดไทย ขณะนั้นอายุได 37 ป  

  หลังจากออกจากราชการ พระศรีวรานุรักษกลับมาประกอบอาชีพสวนตัวท่ีเมือง

เชียงใหม โดยมาทําสวนท่ีซื้อไวประมาณ 10 ไรท่ีบริเวณติดน้ําปงใกลสะพานเม็งราย (บริเวณราน

ราชาวดีเดิม) และเลนการเมืองจนไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ.

2480 และไดรับการแตงตั้งเปนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหมในป พ.ศ.2486 หลังจากนั้นมีรายช่ือเปน

นายกเทศมนตรีสลับกับหลวงศรีประกาศและ ร.อ.หลวงสําเริงณรงค  ในป พ.ศ.2483–2487 และในป 

พ.ศ.2496-2501 เปนนายกเทศมนตรีประเภทท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง 

  ดานชีวิตครอบครัว พระศรีวรานุรักษสมรสกับคุณจินดา บุญเฉลียว มีบุตรี 1 คน คือ   

คุณดาวศิริ บุญเฉลียว สามีคือ น.พ.ศรรัตน บุญเฉลียว อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลจังหวัดลําปาง มี

บุตรธิดา 5 คน คือ นางดารารักษ บุญเฉลียว อาจารยคณะบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นายรัชดา  

บุญเฉลียว นางภัทรา บุญเฉลียว นายเต็มศักดิ์ บุญเฉลียว และนายเติมศักดิ์ บุญเฉลียว 

  หลวงศรีวรานุรักษเสียชีวิตเม่ือป พ.ศ.2518 ขณะอายุ 78 ป ท่ีจังหวัดลําปาง 

 

 



 

 

3.2.3 นายอินทร  สิงหเนตร  

   เปนบุตรของนายดวงช่ืน และนางบัวจันทร สิงหเนตร มีพ่ีนองรวม 7 คน ไดแกนายอิ

นทร นางสาวศรีวิไล นายแพทยจินดา ร.ท.ราศี นายอดุลย นายดวงเล่ือน และนายทองรอน (เทอด

ศักดิ์) 

  นายแพทยบุญเร่ิม สิงหเนตร ซึ่งเปนหลานของนายอินทร สิงหเนตร บันทึกไวใน

หนังสือ “กระดูกบนห้ิง” เก่ียวกับคุณอินทรซึ่งมีศักดิ์เปนลุงวา 

  “... คุณลุงผมเดิมก็ไดรับความกรุณาจากพอครูแฮริส เปนนักเรียนเสียเงินคร่ึงราคา 

คือ  ตองทํางานใหโรงเรียนอีกคร่ึงหนึ่งลูกๆ ของคุณปูตองเรียนแบบนี้ทุกคน รวมท้ังผมเองก็ตองเรียน

แบบน้ีเพราะคุณปูมีลูกหลายคน ตอมาเม่ืออาจารยแฮริสไปพักผอนประจําป ก็ถูกเรียกใหเสียเงินเต็ม 

ครูไทยเวลาโนนเลิกระบบทํางานใชหนี้ คุณลุงอินทรตองไปเรียนตอท่ีโรงเรียนยุพราช และจบมัธยมปท่ี

แปด (สูงสุดสมัยโนน) รวมท้ังนายราศีก็จบยุพราชดวยเชนกัน ถูกเกณฑทหารเลยเรียนตอจนสําเร็จเปน

นายดาบรับราชการอยูหลายป สวนคุณลุงอินทรไดไปเรียนเปนทนายความแบบเกา คือ ตั้งตนท่ีตีนโรง

ศาลจนสอบไดเปนทนายความช้ัน 1 ท่ีไดปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตมานั้นไดมาภายหลัง โดยเรียนทาง

ไกลแลวไปสอบเอาพรอมกับภรรยา คืออาจารยเสง่ียม  สกุลเดิม คือ ชุนหศิริ) 

  คุณลุงอินทรเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเชียงใหม คูตอสูท่ีรุนแรงคือคุณหลวงศรี

ประกาศและคุณพระศรีวราฯ ทานนายกเทศมนตรีของเชียงใหมท้ังสองทาน มิใชเพราะคุณลุงอยากเปน

นายกเทศมนตรี แตการทํางานของนายกฯ ไมถูกใจทาน จึงออกหนังสือพิมพรายสัปดาหของเชียงใหม

ข้ึนมาฉบับหนึ่ง ช่ือหนังสือพิมพนั้นผมจําไมได ทานเปนทนายท่ีรักความยุติธรรมสมเปนคริสเตียนท่ีมี

ความรักเมตตา รักความยุติธรรม และดําเนินตามพระบิดาดวยใจออนสุภาพในขณะท่ีทําหนาท่ีผูแทน

ราษฎร สภาผูแทนฯ เสนอใหเอาวันท่ี 24 มิถุนายน เปนวันชาติ เพราะเปนวันท่ีคณะราษฎรไดเปล่ียน

แปลงการปกครอง คุณลุงผมคานรวมกับ ส.ส. จากอีสานหลายทาน เชน นายเลียง ไชยกาล บอกวานั่น

มันเปนวันปฏิวัติ ท่ีทานคานเพราะคนไทยยังนับเอาสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันเอก ไมลบหลู 

ปรากฏวาบรรดาลูกสมุนคณะราษฎรท่ีหากินกับบานเมืองในสมัยนั้นจับคุณลุงและนายเลียงโยนน้ําท่ีสระ

ในพระที่นั่งอนันตสมาคม และมีมติใหขับออกจากสภาผูแทนราษฎร รุนแรงมาก นี่เปนตัวอยางของการ

ตอสู ท่ีทานตองถึงแกกรรมไปก็เพราะไปวาความที่ทนายความท้ังเชียงใหมไมมีใครยอมรับวาให  เพราะ

ตํารวจเปนจําเลยในคดีฆาคน ไปขูทนายทุกคนในเชียงใหมรวมท้ังลุงผมดวย แตคุณลุงย่ืนฟองตามหลัก

ฐานมันจึงตามมายิงในขณะท่ีเดิน morning walk  นองชายของทาน คือ นายอดุลย  สิงหเนตร  และศรี

ภรรยา นางเสง่ียม ช.สิงหเนตร รวมกันเปนทนายดําเนินงานตอ จับตํารวจเขาคุกไปหลายสิบป    ผูยิง

คุณลุงก็ติดคุกไปหัวโต...”   

  นายแพทยบุญเร่ิม บุตรของนายแพทยจินดาผูเปนนองของนายอินทร สิงหเนตร พูดถึง 

ส.ส. อินทรวา 

  “...ส.ส. อินทรเปนทนายความและเปน ส.ส. เชียงใหม มีช่ือเสียงมาก เคยถูกจอมพล  

ป. ขับออกจากสภา เนื่องจากไปคัดคานเร่ืองกําหนดวันชาติ ซึ่งในสภาเสนอวันท่ี 24 มิถุนายน แต 



 

 

อินทรคานวาเปนวันกบฏ ไมใชการสรางชาติ จึงถูก ส.ส. ในสภาจับโยนสระน้ํา ตอนทายของชีวิต ไปทํา

คดีตํารวจฆาชาวบานตายที่โรงพักดอยสะเก็ด คดีนี้ไมมีใครกลาเปนทนายใหฝายผูตาย แตนายอินทร 

กลา เปนคนไมกลัว ตอมาถูกขูโดยคนรายยิงปนเขาไปในบาน แตก็ไมกลัว จนในท่ีสุดขณะเดินออก

กําลังกายตอนเชาท่ีหนาวัดศรีดอนไชย สมัยนั้นเปนท่ีเปล่ียว ถูกคนรายดักยิงเสียชีวิต ตอมาจับคนราย

ได…” 

3.2.4 นายสุวิชช (เลงเสียน) พันธเศรษฐ  

   เปนบุตรของนายสุนโฮง ชุติมา และนางคํามูล  ชุติมา นายสุนโฮงนี้เปนพ่ีชายของหลวง

อนุสารสุนทร (สุนฮี้  ชุติมา) ท้ังคูเปนบุตรของนายตอย แซฉ่ัว และนางแวน แซแต มีพ่ีนองรวม 6 คน 

คือนางบัวจันทร นิมมานเหมินทร (สมรสกับนายมาอี่ แซนิ้ม) นายสุนปู  ชุติมา, นายสุนโฮง  ชุติมา, 

นายสุนฮี้  ชุติมา (หลวงอนุสารสุนทร สมรสกับนางคําเท่ียง ชุติมา และนางอโนชา สุวรรณรังษี) นาย

สุนฮวด ชุติมา และนางบุญปน  ตนะพงษ 

  คุณสุวิชช พันธเศรษฐ มีพ่ีนองรวม 9 คน ไดแก 

  1.  นายเพ  ชุติมา  

  2.  นายโต  ชุติมา 

  3.  นายกระแสร  ชุติมา 

  4.  นางทองสุก  ชุติมา  

  5.  นายจรัส  ชุติมา 

  6.  นายยุทธ (แดงหนอย)  ชวสันต 

  7.  นายสุวิชช  พันธเศรษฐ 

  8.  นายทองดี  อิสราชีวิน 

  9.  คุณสุวิชช  สกุลเดิม  คือ ชุติมา ภายหลังเปล่ียนเปน “พันธเศรษฐ” เกิดป 

พ.ศ.2450 เขารับการศึกษาท่ีกรุงเทพฯ สมรสกับนางสมสมัย ดวงหิรัญ มีบุตรธิดารวม 5 คน ไดแก 

นางมรกต ศักดิ์นิมิต นายสุรสีห นางสาวเพชราภรณ  พ.ท.สุรศักดิ์ และนายสุรเทพ 

  หลังจากเลิกเลนการเมือง คุณสุวิชชใชชีวิตสวนใหญอยูท่ีกรุงเทพฯ เสียชีวิตเม่ือป  

พ.ศ.2525 

3.2.5 นายภิญโญ  อินทะวิวัฒน  

 เปนบุคคลซึ่งอยูในตระกูลใหญตระกูลหนึ่งของเมืองเชียงใหม “อินทะวิวัฒน” มาจาก

พระยาจาบานรัษฎาโยนัคราช (หรือรองอํามาตยเอก พระยาจาบานรัษฎาโมนะคะราช ตามเอกสารท่ี

ญาติบันทึกไว) มีช่ือเดิมคือ กอนแกว อินทะวิวัฒน เกิดป พ.ศ.2414 ท่ีบานหนองผึ้ง อําเภอสารภี เปน

บุตรของพญาวังใน อดีตผูพิพากษาสมัยพอเจากาวิโลรสสุริยวงศ เจานครเชียงใหม กับ แมบัวคํา 



 

 

  พระยาจาบานรัษฎาโยนัคราช (กอนแกว อินทะวิวัฒน) รับราชการเปนผูพิพากษาตรง

กับสมัยพอเจาอินทวโรรส ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 วากันวาเปนผูบุกเบิกเร่ิมตลาดประตูเชียงใหมซึ่ง

เปนบริเวณบานเดิม รวมท้ังจัดสรางตลาดนรการท่ีอําเภอหางดง ใหแผนกศึกษาธิการเก็บผลประโยชน

บํารุงการศึกษาของอําเภอ (อยูบริเวณตรงขามตลาดเทศบาลหางดง) พระยาจาบานรัษฎาโยนัคราชแตง

งานกับแมจันทรแกว มีบุตรธิดารวม 8 คน ไดแกนางดวงดี  นางสุดา นางยอดแกว นางปราณี นางจังกร 

นางจินดา (สมรสกับพระศรีวรานุรักษ) นายทองอินท และนายภิญโญ อินทะวิวัฒน ภรรยาอีกคนหนึ่ง

คือ แมฟองแกว มีบุตรสาวดวยกัน 2 คน ไดแกนางคําปน (สมรสกับขุนนฤบาลธนะกิจ หรือทอง  

สุคันธกุล) และนางบุญปน (สมรสกับนายสมบูรณ บุญยราศี อดีตปลัดอําเภอดอยสะเก็ด) 

 หากยอนไปอีกรุนหนึ่ง คือรุนบิดาของพระยาจาบานรัษฎาโยนัคราช คือ พญาวังใน 

หรือหนานอินตะ เปนชาวบาน บานหนองผึ้ง อําเภอสารภี ทํางานอยูในคุมของพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ 

เจาหลวงเชียงใหมองคท่ี 6 มีความสนิทสนมกับเจาบุรีรัตน (หนอเมือง ณ เชียงใหม) ซึ่งมีคุมอยูท่ียาน

ประตูเชียงใหม เนื่องจากเคยยกกําลังไปปราบโจรผูรายรวมกันอยูบอยๆ พญาวังในรับราชการลวงมาถึง

สมัยพระเจาอินทวิชยานนทและเจาอินทวโรรสสุริยวงศ เจาหลวงองคท่ี 7 และ 8 เม่ืออายุมากจึงลาออก

จากราชการ มีภรรยา 2 คน คือ แมเฒาโนจา (มีบุตรธิดารวมกัน 6 คน ไดแก นางสาวบัวช่ืน นายนอย

หมา นางสาวบัวเขียว นางสาวบัวหอม นางสาวบัวตุม และขุนอินทุสมบัติ หรือคําแสน อินทะวิวัฒน) 

และแมเฒาบัวคํา (มีบุตรธิดารวมกัน 5 คน ไดแก นายคํามูล นางสาวอุสา พระยาจาบานรัษฎาโยนัค

ราช นายคําหลา และนางสาวคําออน อินทะวิวัฒน) 

 นามสกุลอินทะวิวัฒนเปนนามสกุลพระราชทานจากรัชกาลท่ี 6 สมัยท่ีบุตรชายของพระ

ยาจาบานรัษฎาโยนัคราชเรียนท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวงท่ีหวยแกวไดย่ืนขอไว ดังความวา 

 “ขอใหนามสกุลของนักเรียนมหาดเล็กหลวงทองอินทรตามที่ขอมานั้นวา อินทะวิวัฒนะ 

 อันเปนมงคลนาม ขอใหสกุลอินทะวิวัฒนะมีความเจริญรุงเรืองม่ันคงอยูในกรุงสยามช่ัวกัลปาวสาน    

พระท่ีนั่งพิมานปฐม วันท่ี 20 มีนาคม พุทธศักราช 2460” 

  คําวา “อินทะวิวัฒนะ” มาจากช่ือบรรพบุรุษ คือ คําวา “อินตะ” จากหนานอินตะ 

นั่นเอง 

  สัญลักษณแหงคุณความดีของพระยาจาบานรัษฎาโยนัคราชสวนหนึ่ง คือ ช่ือ “ถนนจา

บาน”  ซึ่งเปนถนนเร่ิมจากดานหลังบานพักอัยการ ผานขางสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเชียงใหม ไป

จรดสามแยกหนาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม โดยเช่ือกันวาพระยาจาบานรัษฎาโยนัคราชไดบริจาคท่ีดิน

และรวมสรางถนนสายนี้ดวย คุณภิญโญ อินทะวิวัฒน เปนบุตรชายคนเล็กของพระยาจาบานรัษฎาโยนัค

ราช เร่ิมการศึกษาท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวงพรอมกับพ่ีชายคือ นายทองอินท เม่ือโรงเรียนมหาดเล็ก

หลวงเลิกกิจการ คุณภิญโญเขาศึกษาตอท่ีโรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัยจนจบ ม.8 เขารับราชการเปน

ปลัดอําเภออยูหลายอําเภอ ตอมาลงสมัคร ส.ส. เขต 1 ในป พ.ศ.2481 ซึ่งวากันวาเปนเขตเดียวกันกับ

พระศรีวรานุรักษผูเปนสามีของพี่สาวคุณภิญโญทําใหพระศรีวรานุรักษตองถอนตัว และคุณภิญโญไดรับ

เลือกเนื่องจากเคยเปนปลัดอําเภอมาหลายอําเภอ รวมท้ังอําเภอเมืองเชียงใหมดวย ทําใหเปนท่ีรูจักทั่ว

กัน อีกท้ังเปนบุตรของพระยาจาบานรัษฎาโยนัคราชท่ียังมีบารมีมากอยูถึงแมวาจะเสียชีวิตแลวก็ตาม   



 

 

 ตระกูลอินทะวิวัฒนเก่ียวของกับตระกูล ณ เชียงใหม จนแทบจะแยกกันไมออก เร่ิมท่ี

ความสนิทสนมกันระหวางเจาบุรีรัตน (หนอเมือง ณ เชียงใหม) และพญาวังใน มาถึงรุนพระยาจาบาน

รัษฎาโยนัคราช ตอมารุนลูกมีการแตงงานกัน คือ คุณภิญโญแตงกับเจาจันทรสม ณ เชียงใหม และเจา

นอยสิงหทอง ณ เชียงใหม พ่ีของเจาจันทรสม แตงกับคุณจังกร อินทะวิวัฒน ตระกูล ณ เชียงใหม สาย

เจาบุรีรัตน หรือเจานอยหนอเมือง เคยเปนแมทัพคุมทหารไปขับไลพมา ล้ือ เขิน ท่ีเมืองเชียงแสนในป 

พ.ศ.2417 สมัยเจาอินทวิไชยยานนท ตอมาทําหนาท่ีเปนผูพิพากษา ท่ีทําการศาลคือท่ีคุมบุรีรัตน ตรง

ขามวัดฟอนสรอย ถนนพระปกเกลา ใกลประตูเชียงใหมซึ่งเปนบานของคุณภิญโญผูเปนบุตรเขยพักอยู

อาศัยจนส้ินอายุขัย 

  นอกจากนี้ สายทางมารดาของเจาบุรีรัตน คือเจาหญิงจันทรฟอง  ธิดาองคท่ี 10 ของ

เจาอุปราชพิมพิสารซึ่งเปนโอรสของเจาหลวงเศรษฐีคําฝน เจาผูครองนครเชียงใหม องคท่ี 3 แมเจา

อุปราชพิมพิสารไมไดข้ึนเปนเจาหลวง แตก็เปนแมทัพใหญสมัยเจาผูครองนครเชียงใหมองคท่ี 4 คือ 

เจาหลวงพุทธวงศ สวนบิดาของเจาบุรีรัตนเปนสายเจาเมืองตาก เจาบุรีรัตน (หนอเมือง ณ เชียงใหม) 

มีภรรยา 4 คนแรกคือเจาหญิงกาบแกว ไมมีบุตรธิดาดวยกัน คนท่ีสองคือแมนายเขียน มีบุตรธิดา 4 

คน ไดแก เจานอยแกวมูล เจาหญิงบัวทิพย เจาหญิงจันทรสม (สมรสกับคุณภิญโญ  อินทะวิวัฒน) และ

เจานอยบุญปน ณ เชียงใหม ภรรยาคนท่ีสามคือแมนายเทียม มีธิดา 2 คน ไดแกเจาหญิงอินหวัน 

(สมรสกับเจาราชภาติกวงศ คําตัน ณ เชียงใหม) ผูเปนมารดาของเจากุลวงค ณ เชียงใหม และนาย

แพทยเจาเบ็ญจพรรณ ณ เชียงใหม และเจาหญิงไขธิดาคนสุดทอง ภรรยาคนท่ีส่ีคือแมนายบัวคํา มีบุตร 

3 คน ไดแก เจานอยสิงหทอง เจาหนานดวงฤทธิ์ และเจานอยเคร่ือง ณ เชียงใหม วากันวาเจาบุรีรัตน

เปนช้ันเจานายท่ีมีไรนามากมาย ท้ังท่ีเขตตําบลปาปง ตําบลหนองผึ้ง ตําบลไชยสถาน ตําบลชมภู เขต

อําเภอสารภี นับ 1,000 ไร สวนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมท่ีตําบลชางคลาน ตําบลหนองหอย อีกนับ 

100 ไร 

  คุณภิญโญแตงงานกับเจาจันทรสม ณ เชียงใหม ธิดาของเจาบุรีรัตน ไมมีบุตรธิดา จึง

ขอบุตรสาวของเจานอยบุญปน ณ เชียงใหม นองชาย มาเล้ียงเปนบุตรบุญธรรม คือนางยาใจ ณ 

เชียงใหม ท้ังนี้เจานอยบุญปนมีบุตรธิดามากถึง 11 คน คนสุดทองคือคุณสุรัตน ณ เชียงใหม อดีต

นักตะกรอทีมชาติไทย คุณภิญโญเปน ส.ส.เชียงใหมรวม 2 สมัย เสียชีวิตเนื่องจากโรคไทฟอยดในป 

พ.ศ.2493 ขณะอายุได 46 ป   

3.2.6 นายทองอินทร  ปณฑรนนท   

เกิดท่ีอําเภอแมริม ครอบครัวมีรานขายของชําในซอยตรงขามท่ีวาการอําเภอแมริม 

เปนบุตรของนายศรีนวล และนางจันทรฟอง  ปณฑรนนท  นายศรีนวลรับราชการ เคยเปนนายอําเภอ

บานเม (สันปาตอง) และนายอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย นามสกุลปณฑรนนท เปนนามสกุล

พระราชทานจากรัชกาลท่ี 6 

  นายทองอินทรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ และ 

เขาศึกษาตอทางดานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลับมารับราชการเปนครู เคยเปนครูใหญโรง



 

 

เรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน เนื่องจากสนใจเร่ืองการเมืองและมักอยูเคียง

ขางประชาชนผูดอยโอกาสทางสังคม จึงถูกเพงเล็งวาฝกใฝลัทธิคอมมิวนิสต ทางราชการไดมีคําส่ังโยก

ยายไปท่ีจังหวัดหนองคาย ตอมายายมาเปนอาจารยวิทยาลัยครูอุตรดิตถ และลงสมัครรับเลือกตั้งเปน 

ส.ส. จังหวัดเชียงใหม สังกัดพรรคประชาธิปตย โดยไดรับเลือกดวยคะแนนถึง 7,000 คะแนน ซึ่งถือวา

มากในสมัยนั้น คุณทองอินทรเคยดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในชวงท่ี

เลนการเมือง 

  ชีวิตดานครอบครัว สมรสกับนางพวงแกว (สกุลเดิมคือ วิเศษศิลป) มีบุตรธิดารวม 4 

คน  คือนางพวงทอง วัชรจักร (สมรสกับนายชม วัชรจักร อดีตเกษตรจังหวัดเชียงใหม) นางผองพรรณ  

อดีตอาจารยวิทยาลัยครูจังหวัดเชียงใหม นายขวัญชัย ทําธุรกิจพวงแกวเกสเฮาส และนางวิไลลักษณ  

บุณยสุรัตน (สมรสกับนายวันชัย  บุณยสุรัตน อดีตปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ) 

  คุณทองอินทร  ปณฑรนนท  ถึงแกกรรมเม่ือป พ.ศ.2528 ขณะอายุ 79 ป  

3.2.7 นายสุมินทร  อุปโยคิน   

มาจากตระกูล “อุปโยคิน” เร่ิมตนจากหลวงโยนการพิจิตร  ช่ือเดิมคือ ปนโหย  

อุปโยคิน ซึ่งมีเช้ือสายเดิมจากพมา เขามาประกอบอาชีพหมอนวดและรับนวดในคุมหลวงของเจาอินทวิ

ไชยยานนทในป พ.ศ.2415 ตอมาไดรับมอบหมายใหทําปาไม โดยรับชวงสัมปทานตอจากบริษัทบอม

เบยเบอรมา ดวยความขยันอดทนจึงทําใหมีฐานะเขาข้ันเศรษฐี มีชางใชทํางานถึง  300 เชือก เปนท่ีนับ

ถือและเปนผูนําชุมชนพมาในจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ.2445 เกิดกรณีกบฏท่ีเมืองแพร นายปนโหย

ไดชวยเหลือทางราชการโดยใชชางขนอุปกรณการรบ และเสบียงไปเมืองแพร ทําใหพระยาสุรสีหวิสิษฐ

ศักดิ์ ขาหลวงสิทธิขาดมณฑลพายัพ เสนอความดีใหบรรดาศักดิ์เปน “หลวงโยนการพิจิตร” ในชีวิตได

ช่ือวาทําบุญกุศลไวมาก อาทิเชน สรางเจดียท่ีวัดเจดียเหล่ียม วัดไชยมงคล วัดแสนฝาง เปนตน 

  หลวงโยนการพิจิตร เดิมมีบานอยูบริเวณโรงแรมเพชรงาม ถนนเจริญประเทศ มี

ภรรยา 3 คน คือแมแกว (มีบุตรธิดา 3 คน ไดแก นายอูบะสวย หรือโมสวย อูองข่ิน และนางขจร) 

ภรรยาคนท่ีสองคือแมจิ๊น (มีบุตรธิดา 2 คน ไดแก นางทองอินทร และนายแดง) ภรรยาคนท่ีสามคือ 

แมนอย (มีบุตรธิดา 9 คน ไดแก นายบุญสม นายทองอยู นายทองคํา นายทองดี นายสมบูรณ นาง

เกษมณี  นางศิริ นายทองสาย และนางประภาศรี) พ้ืนท่ีบริเวณโรงแรมเพชรงาม ถนนเจริญประเทศ 

และบริเวณถัดไปดานขางท้ังสองดานเปนท่ีดินเดิมของหลวงโยนการพิจิตรท้ังส้ิน ตอมาเปนมรดกตก

ทอดถึงลูกหลาน นายอุบาสวย หรือโมสวย อุปโยคิน บุตรชายคนหน่ึงของหลวงโยนการพิจิตร ประกอบ

อาชีพสัมปทานปาไมสืบตอมา บานท่ีอาศัยคือบานสัก 100 ปขางโรมแรมเพชรงามท่ีปจจุบันทําเปนราน

อาหาร นายสุมิน อุปโยคิน ผูเปนบุตรชายก็เติบโตและอาศัยอยูท่ีบานหลังนี้ นายโมสวยมีภรรยา 2 คน  

คือ แมบัวจ๋ี ซึ่งมีบุตรคนเดียวคือ นายสุมิน  อุปโยคิน ภรรยาคนท่ีสองคือแมจันทรสม มีบุตรสาวคน

เดียวคือ นางแหมง คุณสุมิน อุปโยคิน เรียนหนังสือท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไปศึกษาตอท่ี

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร กลับมาประกอบอาชีพท่ีเชียงใหมทําสัมปทานปาไมเชนเดียวกับรุนปูรุนพอ 

เนื่องจากชอบชวยเหลือสังคมจนมีช่ือเสียง จึงลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. และไดรับเลือก 



 

 

  ดานครอบครัวสมรสกับนางกาญจนา ตันธนสินธ  มีบุตรธิดารวม 6 คน ไดแก นาง

พิมลพรรณ  ตันตรานนท (แตงงานกับคุณประวิทย  ตันตรานนท) นายไมตรี นางวรรณศิริ  ดุษฎี นาง 

สิทธิภรณ  นางอรอนงค  และดร. ปรีชา อุปโยคิน คณบดีท่ีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  

 คุณไมตรี อุปโยคิน บุตรชายของคุณสุมิน เลาวา “ตระกุลอุปโยคิน อาชีพสัมปทานปา

ไมมา 4  ช่ัวอายุคน มาหยุดท่ีรุนผม เนื่องจากรัฐบาลลดสัมปทานและกําหนดเขตปาสงวนเพ่ิมข้ึน  สมัย

เด็กยังเหลือชางอีก 7 ตัว บานท่ีอาศัยคือบานไมสักท่ีดานในของโรงแรมเพชรงาม ถนนเจริญประเทศ 

ยานถนนเจริญประเทศสวนใหญเปนท่ีดินของหลวงโยนการพิจิตรท้ังส้ิน รวมท้ังบริเวณโรงเรียนเรยินา

เชลี  และสํานักงานปาไมเขต” 

 คุณสุมิน อุปโยคิน ขณะเปน ส.ส. ไดปวยเปนโรคมะเร็ง และเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 18 

กรกฎาคม พ.ศ.2490 ขณะอายุได 37 ป     

3.2.8 นายสรชัย จันทรปญญา  

เปนชาวบานฮอม เชียงใหม เปนบุตรของขุนพัสดุภารภักดี (คําฟู จันทรปญญา) และ

แมบัวเก๋ียง ตระกูล “จันทรปญญา” เร่ิมตนท่ีหลวงขจัดจันฑนิกร นองชายคือ ขุนพัศดุภารภักดี หลวง

ขจัดจันฑนิกร มีช่ือวา ใหมแกว จันทรปญญา เปนชาวบานฮอม บรรบุรุษอพยพมาจากเมืองเชียงแสน

เชนเดียวกับคนบานฮอมคนอ่ืนๆ อาชีพรับราชการเปนอัยการจังหวัดเชียงใหม และเคยเปนนายอําเภอ

เมืองเชียงใหม มีพ่ีนองรวม 8 คน คือ หลวงขจัดจันฑนิกร, นางหนุน จันทรปญญา, ขุนพัสดุภารภักดี 

(คําฟู จันทรปญญา), นางออบ จันทรปญญา, นายใหมกํ๊า จันทรปญญา, นางจันทรสม  จันทรปญญา, 

นางคําหลา  จันทรปญญา และนางบัวแกว  จันทรปญญา หลวงขจัดจันฑนิกรสมรสกับแมบัวคํา เดิมแซ

แต อาชีพคาขาย ไมมีบุตรดวยกัน จึงนําหลานช่ือสมบุญ เธียรสิริ (เปนบุตรสาวคนหนึ่งของนายจินต 

เธียรสิริ) มาเล้ียงเปนบุตรบุญธรรม ภรรยาคนตอมาคือ แมตอมแกว จันทรปญญา มีบุตรธิดาดวยกัน 5 

คน คือนางบัวทิพย, นายดวงเนตร  นางสาวสมบูรณ, นางสาวระวีพร และนายบุญลือ จันทรปญญา 

หลวงขจัดจันฑนิกรเสียชีวิตเม่ือป พ.ศ.2481 ขณะอายุ 65 ป ดวยโรคเบาหวาน นองชายของหลวง

หลวงขจัดจันฑนิกรช่ือวาขุนพัสดุภารภักดี (คําฟู จันทรปญญา)  รับราชการเปนนักการที่ศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหม สมรสกับแมเก๋ียง จันทรปญญา มีบุตรธิดารวม 8  คน คือนางจันทรา วรปรีชา, นายสร

ชัย  จันทรปญญา, นายสมบูรณ  จันทรปญญา, นางจันทร ประเทศรัตน, นางจันทรทิพย  สุยะโกมล, 

นายมานะ  จันทรปญญา, นางสาวจันทน  จันทรปญญา และนายดวงแกว  จันทรปญญา ขุนพัสดุภาร

ภักดีเสียชีวิตเม่ือป พ.ศ.2493 นายสมบูรณ  จันทรปญญา นองชายของนายสรชัย เปนอีกผูหนึ่งท่ีมีช่ือ

เสียงของเชียงใหม อาชีพทําธุรกิจโรงเรียนเอกชนในยุคแรกๆ ของเมืองเชียงใหม คือ โรงเรียนบูรณ

ศักดิ์ บูรณศิลป เปนตน และเลนการเมืองทองถ่ินไดเปนเทศมนตรีหลายสมัย ปจจุบันรุนลูกทําธุรกิจโรง

เรียนพาณิชยการเชียงใหม มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม 

  คุณสรชัย จันทรปญญา บุตรคนท่ีสองของขุนพัสดุภารภักดี เกิดป พ.ศ.2451 เดิมช่ือ   

ดวงจันทพักอาศัย และเติบโตท่ีบานบริเวณหลังรานหนังสือดวงกมล ซึ่งเปนท่ีดินของตระกูล 

จันทรปญญา เร่ิมการศึกษาท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตอมารวมกลุมกับเพ่ือนไปศึกษาตอท่ีกรุงเทพฯ  



 

 

ศึกษาคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอมาศึกษาตอทางดานกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร หลังจากนั้นเขารับราชการเปนปลัดอําเภอสันทราย ไตเตาเปนนายอําเภอชางเคิ่ง  

(แมแจม) นายอําเภอสะเมิง นายอําเภอพราว เนื่องจากในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน 

นายกรัฐมนตรี มีนโยบายใหเปล่ียนช่ือใหเหมาะสมกับเพศ  จึงเปล่ียนจากช่ือดวงจันทรมาเปนสรชัย   

จันทรปญญา 

  คุณบัวเขียว  จันทรปญญา ภรรยาของคุณสรชัย เลาวา  

  “เหตุผลท่ีนายสรชัยสนใจการเมือง อาจเนื่องมาจากเรียนทางดานรัฐศาสตรมา 

ประกอบกับเพ่ือนสนิท  คือ คุณเย้ือน  พานิชวิทย ซึ่งอยูท่ีกรุงเทพฯ ชักชวน แตมีกฎหมายหามขาราช

การสมัครในจังหวัดท่ีรับราชการอยู จึงตองยายไปเอาตําแหนงนายอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และลา

มาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม พรรคสหชีพ คร้ังเดียวก็ไดรับเลือกตั้ง 

เหตุผลเพราะรับราชการเปนท้ังปลัด และนายอําเภอมาหลายอําเภอ เปนท่ีรูจักของกํานัน ผูใหญบาน 

และชาวบานท่ัวไป  แตขณะเปน ส.ส.ไดลมปวยเปนโรคหัวใจ ตองกลับมารักษาตัวท่ีจังหวัดเชียงใหมถึง 

3 ป ตอมาเสียชีวิตในป พ.ศ.2493 ขณะอายุได  42 ป”     

  คุณสรชัย  สมรสกับ ผ.ศ.บัวเขียว  จันทรปญญา (สกุลเดิมคือ สุยะโกมล) บุตรสาว

ของขุนจํารัสคดี (ตัน สุยะโกมล) ผูซึ่งรับราชการเปนอัยการเชียงใหม คุณบัวเขียวเปนอดีตอาจารย

วิทยาลัยครูเชียงใหม และอาจารยภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนอาจารยรุนแรกเม่ือ

คร้ังกอตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหมในป พ.ศ.2507 มีบุตรธิดารวม 4 คน คือ 

1. ดร.ดําเกิง  จันทรปญญา อดีตผูอํานวยการกองขาวและผูอํานวยการกองปฏพี 

2. อาจารยเพราพรรณ  ธรรมา (สมรสกับ ดร.ปรีชา  ธรรมา)  

  อดีตอาจารยประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน บางเขน 

3. อาจารยดวงดาว  จันทรปญญา อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

4. อาจารยมานิดา  จันทรปญญา อดีตอาจารยโรงเรียนกาวิละ    

3.2.9 นายทองดี  อิสราชีวิน   

เปนบุตรของนายสุนโฮง ชุติมา และนางคํามูล ชุติมา นายสุนโฮงนี้เปนพ่ีชายของหลวง

อนุสารสุนทร (นายสุนฮี้  ชุติมา) ซึ่งท้ังคูเปนบุตรเขยของนายตอย แซฉ่ัว และนางแวน แซแตมีพ่ีนอง

ท้ังส้ิน 6 คน ครอบครัวประกอบอาชีพคาขายทางเรืออยูยานวัดเกตาราม ระดับข้ันคหบดี นายทองดีเปน

บุตรคนสุดทอง มีพ่ีนองรวม 9 คน คือ นายเพ  ชุติมา (บิดาของคุณบวร  ชุติมา) นายโต ชุติมา,  

นายกระแสร  ชุติมา, นางทองสุก  ชุติมา (สมรสกับนายนิรันดร  ตันติพงศ บุตรชายคนท่ีหนึ่งคือนาย

ไกรสร ตันติพงศ ส.ส. เชียงใหมในรุนตอมา) นายจรัส  ชุติมา  นายยุทธ  ชวสันต, นายสุวิชช   

พันธเศรษฐ และนายทองดี อิสราชีวิน 

 คุณทองดี อิสราชีวิน เปน ส.ส. เชียงใหมถึง 6 สมัย มี ช่ือเสียง และไมมีประวัติ 

ดางพรอย ดังนั้นเม่ือเสียชีวิตในป พ.ศ.2518 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2518 ให



 

 

เกียรติรายงานขาวหนาหนึ่งพรอมลงรูปประกอบ โดยเรียกสมญานามวา “ดาวดี” “ดาวดี หัวใจวายตาย

แลว เลือกตั้งซอมภายใน 90 วัน ส้ินใจขณะไปโรงพยาบาล เปน ส.ส.เชียงใหมถึง 6 สมัย” โดยมี 

รายละเอียดของขาวตอดังนี้ 

 “ส.ส.ช่ือดัง ทองดี อิสราชีวิน หรือดาวดีแหงจังหวัดเชียงใหม สังกัดพรรคประชาธิปตย 

ไดถึงแกกรรมอยางกะทันหันระหวางทางจากบานไปโรงพยาบาลสยาม เม่ือเวลาประมาณ 24.00 น. 

ของวันท่ี 6 เมษายน 2518 นายทองดีนับวาเปนนักการเมืองอาชีพผูไมดางพรอยคนหนึ่ง เขาเขา 

สูวงการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม และไดรับเลือกตั้งตั้งแต พ.ศ. 

2491 เปนตนมา จนกระท่ังการเลือกตั้งคร้ังสุดทายในชีวิตของเขาเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2518 รวม 

 6 คร้ังดวยกัน คร้ังหนึ่งในระหวางชีวิตการเปน ส.ส. ของเขา ไดรับการแตงตั้งใหเปนเลขานุการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และหลังจากนั้นเขาไดปฏิเสธท่ีจะรับตําแหนงใด ๆ นอกจากการเปน 

ส.ส. โดยเขาช้ีแจงเหตุผลวา ชาวเชียงใหมเขาเลือกใหไอมาเปนฝายคานเพียงอยางเดียวเทานั้น เพราะ

ฉะนั้นอยามายัดเยียดตําแหนงอะไรใหไออีก 

 ในการเลือกตั้งเม่ือ พ.ศ. 2512 เขาสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคอิสรธรรม อันมีตัว

เขาเองเปนเลขาธิการพรรค และในพรรคมีเขาไดรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวดวยคะแนนสูงสุดของ

เชียงใหม เขาไดตั้งกระทูถามรัฐบาลเปนจํานวนมากท่ีสุด จนไดรับฉายาวาดาวดีหรือดาวกระทู ซึ่งเขาตั้ง

ใจไววาจะรวบรวมกระทูของเขาท้ังคําถามและคําตอบของรัฐบาลพิมพเปนเลมออกจําหนาย แตก็มาถึง

แกกรรมเสียกอน นายทองดีไดรับเลือกตั้งคร้ังนี้ในนามพรรคประชาธิปตยดวยคะแนนเปนท่ี 1 ในเขต 

1 ของจังหวัดเชียงใหม และไดสรางประวัติศาสตรข้ึนในรัฐสภาไทยดวยการไมไววางใจรัฐบาลผสม โดย

ประกาศวาเขาเปนประชาธิปตยเสรี เม่ือมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหมแทน ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ซึ่งไม

ไดรับความไววางใจ นายทองดีไดเลือกให ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ไปแถลงนโยบายขอรับความไว 

วางใจ นายทองดีก็ไมใหความไววางใจรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ อีก ระหวางการประชุมสภาทุกคร้ัง เขาจะ

ตองลุกข้ึนอภิปรายทวงติงการดําเนินการประชุม ไมวาประธานสภาจะอนุญาตใหพูดหรือไม และงานช้ิน

สุดทายในฐานะผูแทนราษฎรของเขา คือ เสนอราง พ.ร.บ. ถายทอดเสียงการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา และการประชุมรวมกันของวุฒิสภา และการถายทอดโทรทัศนในการประชุมท้ัง 3 แบบ ซึ่งได

บรรจุระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาในสภาผูแทน ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 เมษายน 2518 นายทองดีเคยเปน

นักเรียนเกาโรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัย เชียงใหม และโรงเรียนเทพศิรินทร จากนี้ไดไปศึกษาที่

เยอรมันกอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เคยทํางานบริษัทเดินเรือท่ีสิงคโปร ญาติผูใกลชิดเปดเผยวา นายทอง

ดีปวยเปนโรคหัวใจอยูกอนแลว และในคืนวันท่ี 6 หัวใจหยุดเตน ลําตัวเขียว และสิ้นใจกลางทางจาก

บานอาคารสงเคราะหคลองจั่นไปโรงพยาบาลสยาม ลาดพราว เม่ือถึงแกกรรม นายทองดีอายุ 61 ป มี

ภรรยาท่ีจะตองเลี้ยงดูช่ือนางบุญมี กับบุตรชายช่ือทองดีนอย อายุ 3 ขวบ ศพของนายทองดีตั้งบําเพ็ญ

กุศลท่ีวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ”   

 ชีวิตดานการเมืองของนายทองดีนี้ นายปราโมทย  ศิริธร ส่ือมวลชนอาวุโส ไดเขียน 

ไววา  



 

 

 “ส.ส. ทองดีมียุทธวิธีการหาเสียงท่ีแปลกแหวกจากคนอ่ืน ๆ โดยใชคาว ซอ จอย ฮ่ํา 

มาประกอบการหาเสียง ดวยเหตุผลวามีความสามารถทางขับรองตอบโตไดเปนอยางดี ประกอบกับ

บุคลิกท่ีสงา เสียงดังฟงชัด แจมใส พูดจาคลองแคลวเปนช่ัวโมงโดยไมติดขัด อีกท้ังหาเสียงแบบเขาถึง

ชาวบาน กินนอนกับชาวบาน คนเฒาคนแกชอบ ส.ส. ทองดีมาก หาก ส.ส. ทองดีไปพูดปราศรัยหา

เสียงท่ีไหน จะมีชาวบานไปฟงกันจํานวนมากโดยไมตองเอาหนังกลางแปลงมาลอใจ จึงไมใชเร่ืองแปลก

ท่ีนายทองดีจะไดคะแนนจากชาวบานอยางทวมทน 

 บทบาทในสภาของ ส.ส. ทองดี เปนท่ียอมรับกันวาเปนดาวสภา คือ เปนจอมตั้งกระทู

ถามฝายรัฐบาล ขอมูลแบบเผ็ดๆ รอนๆ มีมาอยูเสมอ เชน คราวหนึ่งกระทูถามเร่ืองสองครูสาวของ

อําเภอสารภีท่ีมาแสดงฟอนดาบใหรัฐมนตรีและขาราชการช้ันผูใหญซึ่งมาตรวจราชการที่เชียงใหมชม 

จัดข้ึนท่ีคุมเจดียงาม เรือนรับรองของทางการ ปจจุบันเปนสถานกงสุลอเมริกา และครูสาวถูกขาราชการ

ช้ันผูใหญพาไปบริการสวนตัวท่ีหองพัก เร่ืองมาเปดเผยเม่ือศึกษาธิการอําเภอท่ีควบคุมการแสดงไปเห็น

เขาขณะครูสาวออกจากหองพัก เปนเร่ืองอ้ือฉาวท่ี นสพ. ทองถ่ินลงขาวกันหลายวัน และ ส.ส. ทองดีนํา

ไปเปนกระทูถามในสภาผูแทนราษฎร 

 มีเร่ืองเกาเร่ืองการหาเสียงของ ส.ส. ทองดี สมัยหนึ่งเจอคูแขงคนสําคัญ คือ คุณ

ทองยอย  กล่ินทอง สมัครในนามพรรคประชาธิปตย มีคุณควง อภัยวงศ เปนหัวหนาพรรคชวยหาเสียง

ให ทําเอานักการเมืองอาชีพเชนคุณทองดีหว่ันวิตกเหมือนกัน คุณทองดีใชกลยุทธเดิมในการหาเสียงท่ี

จะเอาชนะคุณทองยอยใหได แตไมไดพูดโจมตีแบบรุนแรง จาบจวง หยาบคาย แตอยางใด คุณทองดี

พูดเปรียบเปรยเปนคาววา ทองดีมันตึงบยอย ทองยอยมันตึงบดี” 

  ดานการหาเสียงของคุณทองดี อิสราชีวิน เปนท่ีรับรูกันท่ัวไปอีกประการหนึ่ง คือ การ

เขาถึงประชาชนทุกช้ันโดยเฉพาะชาวบานท่ัวไป คุณทองดีจะเขารวมกิจกรรม ไมวาจะปลากัด ตีไก ดื่ม

สุราอยางเปนกันเอง อีกท้ังกินอยูหลับนอนกับชาวบานอยางไมถือตัว จนเปนท่ีรักใครของชาวบานท่ัวไป 

จึงไมใชเร่ืองแปลกท่ีคุณทองดีจะไดรับเลือกเปน ส.ส. เชียงใหมถึง 6 สมัย   

3.2.10 นายสุกิจ นิมมานเหมินท  

 เปนบุตรของนายหยี นิมมานเหมินท และนางจันทรทิพย  เธียรสิริ นายหยีเปนบุตรคน

หนึ่งในจํานวน 8 คนของนายมาอ่ี นิมมานเหมินท และนางบัวจันทร  ชุติมา  โดยนายหยีเปนพ่ีชายของ

นายกี นิมมานเหมินท นายกีแตงงานกับนางกิมฮอ ชุติมา บุตรธิดาสรางช่ือเสียงใหเมืองเชียงใหมหลาย

คน คือ นายไกรศรี  นิมมานเหมินท, นายพิสุทธิ์  นิมมานเหมินท, นายอัน  นิมมานเหมินท, นายเรือง 

นิมมานเหมินท, นางแจมจิตต  นิมมานเหมินท (เลาหวัฒน) และนางอุณณ  นิมมานเหมินท (ชุติมา) 

ฝายทางแมของคุณสุกิจ นิมมานเหมินท  คือนางจันทรทิพย เธียรสิริ ก็มาจากครอบครัวใหญ อาชีพคา

ขายฐานะดียานวัดเกตการาม เปนบุตรสาวของนายเทียนส่ือ และนางคําใส เธียรสิริ มีพ่ีนอง 4 คน คือ

นายจินต นายโรง นายอู และนางจันทรทิพย เธียรสิริ ตอมานายเทียนส่ือเสียชีวิต นางคําใส เธียรสิริ 

แตงงานอีกคร้ังกับนายนอย จุลาสัย บุตรธิดาตางบิดามี 6 คน คือ นางจันทรเปง ติยาภรณ นางสาวจัน

ทา จุลาสัย นายปวนนี้ จุลาสัย นายตงเจี่ย  จุลาสัย พระภิกษุสุวรรณรังสี และนายไลเจี่ย  จุลาสัย 



 

 

  คุณสุกิจ นิมมานเหมินท เกิดป พ.ศ.2449 เปนบุตรชายคนท่ีสองในจํานวนพ่ีนอง 11 

คน ซึ่งไดแกนายสุเทพ นิมมานเหมินท, นายสุกิจ นิมมานเหมินท, นางทองใบ กาญจนกร, นางสาว

ฝอยทอง นิมมานเหมินท, นางทองหลาง สุนทราชุน, นางสางทองคํา นิมมานเหมินท, นางทองซาย 

ชาญศิลป, นางสาวทองขอน นิมมานเหมินท, นางสาวทองพูน นิมมานเหมินท, เด็กชายนอย (เสียชีวิต

หลังคลอด) และนายสุภาพ นิมมานเหมินท เร่ิมเขาเรียนท่ีโรงเรียนชัวยงเส็งอนุกูลวิทยา และเขาเรียน

ตอท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย หลังจากนั้นเขากรุงเทพฯ เรียนท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ ตอมาปลายป พ.ศ.

2468 ไปศึกษาตอท่ีประเทศอังกฤษจนจบปริญญาตรี และปริญญาโทดานวิศวกรรมศาสตรจาก

มหาวิทยาลัยลอนดอน เม่ือเดินทางกลับประเทศไทยในป พ.ศ.2476 เขารับราชการเปนอาจารยสอน

วิชาฟสิกส และไฮโดรลิกส ท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอมารักษาการคณบดีคณะอักษรศาสตร และ

วิทยาศาสตร เม่ือเกิดสงครามเอเชียบูรพา 

  ในป พ.ศ.2484 รัฐบาลเห็นความสามารถ และคุณวุฒิ จึงใหยายไปรับตําแหนงอธิบดี

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2489 หลังสงคราม

โลกคร้ังท่ีสอง คุณสุกิจไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎรใหเปนสมาชิกพฤฒสภา พนจากตําแหนงเม่ือ

เกิดรัฐประหารปลายป พ.ศ.2490 หลังจากนั้นเดินทางกลับเชียงใหม สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรในป พ .ศ .2491 ได รับเลือกเปน  ส.ส.รวมกับนายทองดี อิสราชีวิน นายบุญเลิศ   

ณ เชียงใหม และนายทองยอย กล่ินทอง 

  สําหรับประวัติการเลนการเมือง คุณสุกิจไดรับตําแหนงสําคัญในรัฐบาล คือ เปนรัฐ

มนตรีส่ังราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาเปนรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ประมาณ 2 เดือนตอง

ลาออกเนื่องจากไมพอใจท่ีถูกแทรกแซงจากอํานาจการเมือง การเลือกตั้งในตนป พ.ศ.2500 ไดรับ

เลือกเปน ส.ส. เชียงใหมอีกคร้ัง และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการ ภายหลังไดรับ

ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี ป พ.ศ.2502 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี มอบหมายให

ทําหนาท่ีเปนเอคอัครราชทูตไทยประจําหลายประเทศ ไดแกอินเดีย เนปาล อัฟกานิสถาน และศรีลังกา 

หลังป พ.ศ. 2506 รับตําแหนงเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริกา และพนจากตําแหนง

เนื่องจากสูงอายุเม่ือปลายป พ.ศ. 2510 หลังจากพนจากหนาท่ีทางราชการแลว ไดทํางานในหนาท่ี

เลขาธิการองคการซีเมส สํานักงานดานการศึกษาแหงภูมิภาคเอเชียอาคเนย ตอมาในป พ.ศ.2511 

สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ไดรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และลาออกจาก

ตําแหนงในป พ.ศ.2514 

  หลังเหตุการณเดินขบวนของนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 นายสัญญา   

ธรรมศักดิ์ ไดรับโปรดเกลาฯ เปนนายกรัฐมนตรี คุณสุกิจไดรับแตงตั้งเปนรองนายกรัฐมนตรี จนถึงป 

พ.ศ.2518 นอกจากนั้น คุณสุกิจยังทําหนาท่ีดานอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ เชนนายก 

ราชบัณฑิตยสถาน ประธานกรรมการการศึกษาแหงชาติ ประธานกรรมการการจัดพิมพเอกสารทาง 

ประวัติศาสตร นายกสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม อุปนายกสยามสมาคม นายกสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน 



 

 

  ดานชีวิตครอบครัว สมรสกับนางอนงค อิสสระภักดี มีบุตรธิดา 3 คน คือ นางอรสา  

กสิภาร (สมรสกับ ศ. ดร.ชนะ กสิภาร) นายอุสุม นิมมานเหมินท และนายอัศวิน นิมมานเหมินท ตอ

มาสมรสกับ ม.ล.บุปผา กุญชร (ดอกไมสด) ไมมีบุตรธิดา และสมรสกับคุณหญิงจินดา นิมมานเหมินท 

(สกุลเดิมคือ สุกัณศีล) มีบุตร 1 คน คือ นายกฤษดา นิมมานเหมินท 

  คุณสุกิจ นิมมานเหมินท ถึงแกกรรมในป พ.ศ.2519 ขณะอายุ 70 ป         

3.2.11  เจาบุญเลิศ ณ เชียงใหม  

เปนบุตรของเจาบุญสม ณ เชียงใหม และแมคําตุม คนท่ัวไปเรียกวา “เจาตุม” บานอยู

ถนนเจริญประเทศ ดานหนาโรงแรมเพชรงาม เจาบุญสมบิดาของเจาบุญเลิศ  เปนบุตรของเจาสิงหคํา 

ณ เชียงใหม กับแมม่ิง มีบานอยูท่ีเขตตําบลปาแดด เจาบุญมีทรัพยสินท่ีดินจํานวนมาก ท่ีดินติดน้ําปง

ดานเชิงสะพานเม็งรายมาถึงโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยแผนกประถม ตอมาขายใหคนอ่ืนไปเจาบุญเลิศ

เปนบุตรคนเดียวของเจาบุญสมและแมคําตุม หลังจากแมคําตุมเสียชีวิต เจาบุญสมแตงงานใหมกับแม

บัวแกว มีบุตรธิดา 2 คน คือ อาจารยสิทธิพงษ ณ เชียงใหม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 

และคุณผองพรรณ เสียมภักดี (สมรสกับนายสิริวุฒ เสียมภักดี) 

เจาบุญเลิศถูกสงไปอยูท่ีสํานักพระราชวังตั้งแตเด็ก ศึกษาท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 

สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยม 8 เขารับราชการทํางานกระทรวงมหาดไทย ไดตําแหนงสูงเปนถึงเลขานุการ

จอมพล ป. พิบูลสงครามท่ีสมัยนั้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

หลังจากนั้นกลับมาทําธุรกิจสวนตัวท่ีเชียงใหม โดยทําฟารมเล้ียงมาท่ีหนาวัดบอปุ เขตอําเภอแมริม อยู

ตรงขางกองพันสัตวตาง มีท้ังมาพันธุตางประเทศและมาแขง นอกจากนี้ยังเปดรานจําหนายอาวุธปนท่ี

รานตรงขามโรงแรมเพชรงาม ถนนเจริญประเทศ ซึ่งเปนบานของครอบครัวทางภรรยา นอกจากทํา

ธุรกิจแลว ไดชวยเหลืองานดานสังคมสวนรวมของเชียงใหมจนพอมีช่ือเสียง  จึงไดสมัคร ส.ส. และได

เปน ส.ส.เชียงใหม อาจารยสิทธิพงศ ณ เชียงใหม นองชายตางมารดา เลาถึงเจาบุญเลิศวา 

“พ่ีเลิศ เลนการเมืองกอนผมเกิดเสียอีก ตอนอยูประถม 4 จําไดวาเคยไปชวยพ่ีเลิศ 

หาเสียง นั่งรถจ๊ีปไป ไปหาเสียงท่ีเขตอําเภอแมริม ไปถึงสะเมิง สวนใหญจะไปท่ีวัดนัดกํานันผูใหญบาน 

และชาวบานมาฟงปราศรัย มีขาวปลาเล้ียงดวย คืนแรกนอนท่ีบานโปงแยงนอก คืนท่ีสองนอนกลางปา

เลย คืนท่ีสามนอนท่ีอําเภอสะเมิง การเลนการเมืองตองพอมีฐานะ พอคือเจาบุญสมพอมีฐานะ การเลน 

การเมืองทําใหทรัพยสินรอยหรอเหมือนกันหมดในสมัยนั้น ไมวาจะเปนพ่ีเลิศ นายทองดี อิสราชีวิน  

ร.ท.ราศี  สิงหเนตร นายพิรุณ อินทราวุธ หรือนายสงวน ศิริสวาง หมดทรัพยสินกันท้ังนั้นเปนท่ีรูกัน    

พ่ีเลิศหมดท่ีดินไปประมาณ 40 ไรแถวสารภี ขายบาง จํานําบาง จําไมไดวาสมัครก่ีสมัย และไดก่ีสมัย”    

เจาบุญเลิศสมรสกับแมสม มีบุตรธิดา 2 คน คือ เจาบุญประเสริฐ ณ เชียงใหม และ 

เจาติ๋ว ตอมาแตงงานกับแมศรีทอน  มีบุตรธิดารวม 4 คน เจาบุญเลิศเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งเม่ือป 

พ.ศ.2520 ขณะอายุได 70 ป กอนเสียชีวิตประมาณ 10 ป ก็เลิกทําธุรกิจฟารมเล้ียงมา โดยมอบใหเจา

บุญประเสริฐผูเปนบุตรนําไปเล้ียงท่ีจังหวัดเพชรบูรณ สวนรานจําหนายปนก็เลิกกิจการขายพื้นท่ีรานไป 



 

 

3.2.12  นายทองยอย  กล่ินทอง  

เปน ส.ส. เชียงใหมท่ีมีพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจทางครอบครัวไมดีนักเม่ือเปรียบเทียบกับ 

ส.ส. เชียงใหมคนอ่ืน ๆ ตระกูล “กล่ินทอ” มาจากจังหวัดสุโขทัย แมบิดารับราชการเปนถึงนายอําเภอ 

แตก็เสียชีวิตเม่ืออายุ 30 ปเศษตั้งแตนายทองยอยยังเด็ก การเลนการเมืองเนื่องจากใจรักอยางแทจริง

โดยเร่ิมจากการเมืองทองถ่ิน และเพราะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ซึ่งผู ท่ีจบจากท่ีนี่ มักมีการเมืองอยูในหัวใจ ไมวาหลวงศรีประกาศ  

ส.ส. อินทร สิงหเนตร ส.ส. สุมิน อุปโยคิน รวมไปถึง ส.ส. สรชัย จันทรปญญา ดวย 

  นายทองยอยเปนบุตรของนายทองอยู กล่ินทอง และแมนิล กล่ินทอง ภูมิลําเนาเดิม

เปนชาวจังหวัดสุโขทัย บิดารับราชการเปนปลัดอําเภอและนายอําเภอ เคยรับราชการที่จังหวัดแพรและ

ลําปาง นายทองยอยเกิดท่ีจังหวัดแพรขณะบิดาเปนปลัดอําเภอเมืองแพร สวนคุณแมประกอบอาชีพ 

คาขาย บิดานายทองยอยเสียชีวิตขณะอายุ 30 ปเศษเทานั้น นายทองยอยมีพ่ีนองรวม 6 คน ไดแก 

1.  นางสาวอนันต  กล่ินทอง  (เสียชีวิต) 

2.  นายทองยอย  กล่ินทอง 

3.  นายพายัพ  กล่ินทอง     อดีตปาไมจังหวัดนครสวรรค (เสียชีวิต) 

4.  นางอําพัน  ผดุงพงษ     อดีตขาราชการสาธารณสุข อําเภอหางฉัตร 

5.  นายทองหยด  กล่ินทอง   อดีตพนักงานไฟฟาอําเภอหางฉัตร 

6.  นายทองยอด  กล่ินทอง   อดีตอัยการพิเศษเขต 5 เชียงใหม 

 นายทองยอยจบการศึกษามัธยมตอนตนของกระทรวงธรรมการที่โรงเรียนประจํา

มณฑลมหาราษฎรพิริยาลัย อําเภอเมืองแพร จบมัธยมปลายจากโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จังหวัด

ลําปาง หลังจากนั้นเขารับราชการท่ีกรมไปรษณียโทรเลขในป พ.ศ.2472 ระหวางรับราชการไดศึกษา

ทางไปรษณียจนจบวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง จึงลาออกจากราชการ

หันมาประกอบอาชีพทนายความ เม่ือมีช่ือเสียงก็เร่ิมเลนการเมืองระดับทองถ่ิน ไดรับเลือกเปนสมาชิก

สภาจังหวัดเชียงใหม (ส.จ.) 3 สมัยติดตอกัน ตอมาไดรับเลือกเปนเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหมใน

ป พ.ศ. 2486, 2489 และ 2490 เทศบาลชุดนี้หมดสมัยกลางป พ.ศ.2492 ประกอบกับมีการเลือกตั้ง 

ส.ส. เพ่ิมเติมอีก 1 คนในวันท่ี 5 มิถุนายน 2492 คุณทองยอยลงสมัครและไดรับเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

 นายทองยอยสมรสกับนางชวนพิศ สกุลเดิมคือ ไชยวงศญาติ มีบุตรธิดารวม 8 คน  

ไดแก 

1.  นางสาวยุพดี  กล่ินทอง     อาจารยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 

 2.  นางสาวรัชนี  กล่ินทอง     ทําธุรกิจสวนตัว 

3.  นายทองยศ  กล่ินทอง ทําธุรกิจสวนตัว 

4.  นางสุนิสา  ทนุผล  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยแมโจ 

5.  นายวิทยา  กล่ินทอง  รับราชการกรมท่ีดิน 



 

 

6.  นายปริญญา  กล่ินทอง  ทําธุรกิจสวนตัว 

7.  นายสายัณห  กล่ินทอง  เสียชีวิต 

8.  นายพิทยา  กล่ินทอง 

 นายทองยอยเสียชีวิตเม่ือตนป พ.ศ. 2526 ดวยโรคมะเร็งท่ีปอด ขณะอายุได 73 ป 

3.2.13 นายไชยณรงค  ณ  เชียงใหม  

คนเชียงใหมเรียกกันติดปากวา “เจาไชยณรงค” เปนพ่ีชายของเจาไชยสุริวงศ ณ 

เชียงใหม โดยเปนบุตรของ พ.ต.อ.เจาไชยสงคราม (สมพมิตร ณ เชียงใหม) และแมคําใส บิดาของเจา

ไชยณรงค คือ พ.ต.อ. เจาไชยสงครามนั้น เดิมเปนองครักษคนสนิทของเจาอินทวโรรสสุริยวงศ เจาแก

วนวรัฐ และพระราชายาเจาดารารัศมี ภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือในป พ.ศ.2469 ท่ีรัชกาลท่ี 7

เสด็จประพาสเมืองเชียงใหม พ.ต.อ. เจาไชยสงครามรับผิดชอบเปนควาญชางพระท่ีนั่ง งานท่ี 

รับผิดชอบเปนไปดวยดี รัชกาลท่ี 7 จึงทรงอุปการะดานการศึกษาบุตรของ พ.ต.อ. เจาไชยสงคราม 

  เจาไชยณรงคมีพ่ีนองรวม  4  คน  ไดแก 

  1.  เจาไชยมงคล ณ เชียงใหม  เขาศึกษาโรงเรียนนายรอยตํารวจปสุดทายไมสําเร็จ  

เนื่องจากปญหาดานสภาพจิต 

  2.  เจาไชยณรงค  ณ  เชียงใหม 

  3.  เจาไชยสุริวงศ  ณ  เชียงใหม 

  4.  เจาไชยชนะ  ณ  เชียงใหม 

 เจาไชยสุริวงศ  เลาวา 

 “เจาไชยณรงคเขารับการศึกษาท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ท่ีหวยแกว ตอมาโรงเรียน

เลิกกิจการ จึงยายไปเรียนท่ีโรงเรียนเซนตคาเบรียลท่ีกรุงเทพฯ โดยพักท่ีบานเจาเทพ บูรณพิมพ อยู

บางลําพูบน เปนทุนจากรัชกาลท่ี 7 หลังจากนั้นสอบเขาเรียนแพทยท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตเรียน

ไมไหว ออกตอนปท่ี 2 เปล่ียนสายไปเรียนวิศวกรรม แตเนื่องจากชอบทํากิจกรรม ไมคอยเรียน จึง

เรียนไมออก ออกมาประกอบอาชีพทํารานอาหารที่มุมอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ช่ือรานไชยณรงค ขาย

อาหารไทย ฝร่ัง ตอนนี้ก็ไปมาระหวางกรุงเทพฯ และเชียงใหม ภรรยาช่ืออินเถา สกุลเดิมคือศิริพันธ 

เปนพ่ีสาวของคุณเซิฟ  ศิริพันธ ตระกูลใหญอยูบนถนนชางมอยใกลสะพานแมขา และใชท่ีของภรรยา

เปดเปนโรงแรมช่ือโรงแรมไชยณรงค ตอมาสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. เชียงใหม  เขาพรรคของจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม และไดรับเลือก ส.ส. ไชยณรงคเปนลูกนองคนสนิทของจอมพล ป. และจอมพลสฤษด์ิ 

โรงแรมไชยณรงคตอมาขายใหนิยมพานิช ปจจุบันคือรานสหพานิช ถนนชางมอย เจาไชยณรงคเสียชีวิต

เม่ืออายุไมมากดวยโรคหัวใจ ดานครอบครัว มีบุตรธิดา 3 คน คนโตช่ือนายจุลณรงค ณ เชียงใหม 

ทํางานรับราชการ สวนลูกหญิงอีก 2 คน มีปญหาดานสุขภาพท้ังคู เสียชีวิตเม่ืออายุไมมากนัก”   

 เจาไชยณรงค ณ เชียงใหม เปน ส.ส. อีกคนหนึ่งท่ีแมมาจากตระกูลท่ีสืบเช้ือสายเจาผู

ครองนครเชียงใหม แตก็มิไดมีทรัพยสินมรดกจากตระกูลไวใชจายสําหรับการเลนการเมืองเหมือน



 

 

ตระกูลอ่ืน คงมีบางท่ีฝายครอบครัวภรรยาพอมีฐานะจุนเจือไดเทานั้น (บิดาของแมอินเถา คือ  

นายอินสน ศิริพันธ  เปนเลขาของเจาแกวนวรัฐ) 

 3.2.14  นายพิรุณ  อินทราวุธ 

 เปน ส.ส. ท่ีไดรับเลือกจากชาวเชียงใหมรุนเดียวกับเจาไชยณรงค  ณ เชียงใหม ตระกูล 

“อินทราวุธ” เปนตระกูลใหญและเกาแกตระกูลหนึ่งของเชียงใหม เปนตระกูลท่ีหันมานับถือศาสนา

คริสตรุนแรก ๆ เร่ือยมาถึงยุคของ 2 พ่ีนอง คือ พอเล้ียงคําอาย และพอเล้ียงจันทรตา เปนเจาของท่ีนา

และสวนมะมวงตั้งแตยานถนนทุงโฮเต็ลเร่ือยไปจนถึงถนนสายเชียงใหม-ลําปาง วากันวาถนนสายทุง

โฮเต็ลเดิมคือเสนทางเขาสูนาและสวนมะมวงของตระกูลอินทราวุธ ตอมาไดยกใหเปนทางสาธารณะใน 

ป พ.ศ.2512 ท่ีมีการตัดถนนเชียงใหม-ลําปาง ทําใหท่ีดินของตระกูลอินทราวุธท่ีแบงขายมีราคาสูงข้ึน

มาก พอเล้ียงจันทรตาแตงงานกับแมจันทรเปง มีบุตรธิดาหลายคน คือ พ.ท.โสมมนัส  อินทราวุธ  

(เปนบิดาของอาจารยสิรี ภรรยาของ ดร. อํานวย ทะพิงคแก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ)  

นายฤทธิ์, นายสะอาด, นางสาวเสง่ียม, นางสาวแจมจันทร, นางสุภาพ  มหาวันไชย, นายเฉลิม,  

นางโสภา (เปนภรรยาของอาจารยหมวก  ไชยลังการณ อดีตอาจารยใหญของโรงเรียนปรินซรอแยล

วิทยาลัย) 

  นายพิรุณเปนบุตรคนหน่ึงของพอเล้ียงคําอาย และแมอุสา  อินทราวุธ บานอยูท่ีบาน

หนองประทีป อําเภอเมืองเชียงใหม มีพ่ีนองรวม 11 คน จบการศึกษาดานกฎหมายจากมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตรและการเมือง มีอาชีพทนายความ สรางช่ือเสียงจนเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป จึงลงสมัคร 

ส.ส. เชียงใหม และไดรับเลือก กอนหนานี้ ส.ส. พิรุณเลนการเมืองทองถ่ิน ไดรับเลือกเปนผูบริหารเทศ

บาลนครเชียงใหมหลายสมัยดวยกัน คือ ป พ.ศ.2492, 2497, 2508, 2523 และ 2526 นั่นหมายถึง

วาหลังจากเลิกการเปน ส.ส. แลว ยังหันมาเลนการเมืองทองถ่ินอยูเชนเดิม นายพิรุณสมรสกับเจาดวง

เดือน ณ เชียงใหม ธิดาของเจาราชภาคินัย (เมืองช่ืน ณ เชียงใหม อดีตผูพิพากษาเชียงใหม และแม

จันทรเทพ) มีบุตรธิดารวม 4 คน คือ 

 1.  นางภาคินี  ณ  เชียงใหม  ปจจุบันอยูท่ีประเทศแคนาดา 

 2.  นายภาคินัย  ณ  เชียงใหม  ทําธุรกิจสวนตัว 

 3.  นางเดือนเพ็ญ  ภวัครานนท  ทํางานธนาคาร 

 4.  นางพวงเดือน  ยนตรรักษ  ทําธุรกิจ 

 คุณพิรุณเสียชีวิตเม่ือป พ.ศ.2527 

 คุณปราโมทย  ศิริธร ส่ือมวลชนอาวุโส ไดเขียนถึง ส.ส. พิรุณ  อินทราวุธ วา  

“เขากาวจากอาชีพทนายความและบรรณาธิการ น.ส.พ. เสียงเชียงใหม มาเปน 

นักการเมือง สมัคร ส.ส. เชียงใหม ไดรับเลือกอยู 3 สมัย เร่ิมเปน ส.ส. เชียงใหมเม่ืออายุ 32 ป ตอน

นั้นยังหนุมแนน พูดจาคลองแคลวสมกับเปนทนายความท่ีมีช่ือเสียง สามารถอูคําเมืองดวยลีลาและน้ํา

เสียงสุภาพออนโยน มีเหตุมีผล ไมโออวด และย่ิงไดสุภาพสตรีเช้ือสายเจานายฝายเหนือ คือ เจาดวง

เดือน ณ เชียงใหม ขณะนั้นอายุ 19 ป ออกชวยปราศรัยหาเสียงดวย ย่ิงทําใหไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน  



 

 

เจาดวงเดือนติดตามไปชวยหาเสียงตามอําเภอตาง ๆ ข้ึนเขาลงหวย พักแรมคางคืน ทักทายชาวบาน 

เรียกคะแนนเสียงไดพะเรอเกวียน ประกอบกับความเลอโฉม พูดจาออนหวาน ผูหญิงจึงเทคะแนนให

คุณพิรุณกันถวนหนา เลือกตั้งคราวหนึ่งไดเบอร 1 เวลาหาเสียงก็ประกาศเปนคาววา เบอร 1 ใสซอง 

เบอร 2 ใสซา (ตะกรา) เบอร 3 4 5 เผาไฟ  เหลือนอกนั้นสุดแทแตใจ” 

 เจากุลวงศ ณ เชียงใหม ทนายความรุนเดียวกัน เลาวา 

 “ส.ส. พิรุณ เปนเพ่ือนกัน เปนทนายความ เหตุผลท่ีทนายความมักไดรับเลือกเปน 

ส.ส. เนื่องจากประการที่หนึ่ง สมัยนั้นทนายความมีนอย ประมาณไมเกิน 30 คน ดังนั้นใครเกง ใครไม

เกง หรือใครดี ใครไมดี รูกันหมด ทําใหมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันในสังคมเมืองเชียงใหม ประการที่สอง 

คือ ทนายความรูกฎหมาย ทําใหเปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือชาวบานได และประการท่ีสาม คือ การรูจัก

คน ทนายความมักรูจักกับนายอําเภอ ปลัดอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน หากลูกบานมีปญหาเร่ืองกฎหมาย

หรือมีคดีความ ก็มักมาหาทนาย หรือมีปญหาดานอ่ืน ๆ ก็มักมาปรึกษาทนายใหชวยเหลือแกไขปญหา

ให อาชีพทนายความในสมัยกอนจึงมีบทบาทสูงในสังคม และทนายความหลายคนเม่ือเลนการเมืองก็

มักไดเปรียบอาชีพอ่ืน ไดรับเลือกเปนสวนมาก 

 ส.ส. พิรุณโชคดีตั้งแตตน คือจับฉลากไดเบอร 1 จึงงายท่ีจะทําใหชาวบานจําได และ

เปนประโยชนในการหาเสียงตามหมูบาน ดวยคําวา หากไมดีจริงคงไมไดเบอร 1 เบอร 1 ดีจริง ๆ ทํา

ใหไดเปรียบเบอรอ่ืน อีกท้ัง ส.ส. พิรุณไดคนชวยในการกลาวนําดี คือ การหาเสียงกอนปราศรัยมักตอง

มีคนข้ึนกลาวนําและเชิญผูสมัครข้ึนไปพูดหาเสียง หลังจากนั้นก็มีการฉายหนังใหชม เสร็จแลวผูชวยท่ีวา

ก็จะกลาวปดทายอีกคร้ังหนึ่งใหชาวบานจําเบอรใหข้ึนใจ จําไมไดวาผูชวยคนนี้ช่ืออะไร  แตเกงดานคาว

หรือกลอนพ้ืนเมือง  ยังจําคาวท่ี ส.ส. พิรุณใชหาเสียงได     

 เบอรหนึ่งเปนอยาไดหายสูญ คือตั๋วพิรุณอายุหนุมหนา ปนองท้ังหลายหญิงชายนาปา 

ขอกรุณาเลือกไวเปนผูแทน แทนตั๋วไวใชในสูหองสภา เบอร 1 นั้นอยาไดสังกา  คิดมาก)  ขอกรุณา

เลือกไวเตอะเจา” 

 3.2.15 นายสงวน  ศิริสวาง     

  ไดรับการเรียกขานจากชาวเชียงใหมวา “ผาปกกับจอง (หอผากับรม)” สืบเนื่องจาก

คุณสงวนลงสมัครรับเลือกตั้งมาหลายคร้ัง แตไมคอยมีคนเลือกดวยเพราะไมใชคนเชียงใหมโดยกําเนิด 

เปนคนทางภาคกลาง จนคุณสงวนตองใชยุทธวิธีเรียกคะแนนสงสารดานการหาเสียงดวยการแบกรม

และท่ีปลายรมมีหอผาผูกไวขณะหาเสียง ทํานองวาหาเสียงมาหลายสมัยจนใกลหมดตัวแลว ตอนนีเ้หลือ

เพียงหอผาติดตัวเทานั้น สงผลใหไดรับคะแนนสงสารและไดเปน ส.ส. ในท่ีสุด 

  เจากุลวงศ  ณ  เชียงใหม  นักการเมืองรุนเกา  กลาวถึง ส.ส. สงวน ไววา 

 “เปนคนทางภาคกลาง คาดวาเปนทหารมากอน อาชีพเปนหมอช้ัน 2 คือ ไดรับใบ

อนุญาตใหรักษาคนไขได ประเภทโรคงายๆ จึงรักษาชาวบานไปหาเสียงไป ไดช่ือวาเปนผูสมัครท่ียากจน

ท่ีสุด เปนท่ีรูกันท่ัวไปวาเลนการเมืองจนหมดตัว เหลือแคผาปกกับจอง คือ มีหอผาผูกกับรมเวลาไปหา

เสียง อีกท้ังไมมียานพาหนะ สมัยนั้นการหาเสียงมักใชจักรยานข่ีไปตามบาน ส.ส. สงวนแมแตจักรยานก็



 

 

ไมมีใช มักซอนทายรถจักรยานคนอ่ืนไปปราศรัยจนชาวเชียงใหมรูสึกสงสาร จึงชวยกันกาบัตรใหจนได

รับเลือกในสมัยนั้น”  

 นายสงวน ศิริสวาง เคยเลนการเมืองทองถ่ินและไดรับเลือกเปนเทศมนตรีนคร

เชียงใหมในป พ.ศ.2496 สมัยนั้นคณะเทศมนตรีนอกจากคุณสงวนแลว ยังมีนายสุชาติ สุจริตกุล 

ร.อ.หลวงสําเริงณรงค นายสมบูรณ จันทรปญญา สวนนายกเทศมนตรีคือ หลวงศรีประกาศ     

 

 3.2.16   นายเมธ  รัตนประสิทธิ์   

  มีศักดิ์เปนคุณลุงของนายบวร รัตนประสิทธิ์ อดีตรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  

คุณเมธรับราชการปาไมจนได รับบรรดาศักดิ์ เปน “หลวงวิลาสวันวิท” พ้ืนเพเปนคนเชียงใหม  

ครอบครัวอยูแถวถนนวิชยานนท อําเภอเมืองเชียงใหม เกิดป พ.ศ.2440 บิดาช่ือนายนิล มารดาช่ือ 

นางตุน รัตนประสิทธิ์ มีพ่ีนองรวม 6 คน เร่ิมการศึกษาท่ีโรงเรียนเชลยศักดิ์ เชียงใหม ตอมายายไป

เรียนท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจนถึงมัธยมปท่ีสอง จึงยายไปศึกษาตอท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 

จนจบมัธยมปท่ี 6 และสอบชิงทุนไปเรียนวิชาปาไมท่ีประเทศพมาไดในป พ.ศ.2460 เรียนอยู 3 ป 

หลังจากนั้นกลับมารับราชการในกรมปาไมจนเจริญกาวหนาเร่ือยมา ตําแหนงสําคัญคือเปนเจาพนักงาน

ปาไมภาคแพรและไดรับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนปาไมเปนคนแรกท่ีจังหวัดแพรในป พ.ศ.2478 

ตําแหนงสุดทายคือรักษาการหัวหนากองคุมครอง ตอมาในป พ.ศ.2488 ลาออกจากราชการ 

  นายเมธเปนตัวอยางของขาราชการคนหนึ่งท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการ สรางคุณประโยชน

ตอราชการและสวนรวมจนเปนท่ียอมรับ โดยเฉพาะการวางรากฐานดานวิชาการปาไมเบื้องแรกไวเปน

หลัก และทําหนาท่ีเปนอาจารยสอนลูกศิษยหลายรุน เปนท่ีรักเคารพโดยท่ัวกัน กรมปาไมจึงสราง

อนุสาวรียหลวงวิลาสวันวิทประดิษฐานไว ณ โรงเรียนวนศาสตร (ปาไมแพร) ในป พ.ศ.2523 แมโรง

เรียนปาไมแพรจะยุบเลิกไปแลว แตอนุสาวรียดังกลาวยังคงอยูเสมือนเปนศักดิ์ศรีใหแกตระกูลรัตน

ประสิทธิ์ 

  นายเมธสมรสกับนางบุญยวง (สกุลเดิมคือ  วุฒิรัตน)  มีบุตรธิดา 5 คน ไดแก 

  1.  นางจารุพรรณ  หอรัตนชัย (สมรสกับนายไมตรี หอรัตนชัย) 

  2.  นางวรนุช  ตันธุพงศ (สมรสกับนายทิวธวัช  ตันธุพงศ)  

  3.  นายกมล  รัตนประสิทธิ์ 

  4.  นางสาวประภา  รัตนประสิทธิ์ 

  5.  นางสาวสินีนาถ  รัตนประสิทธิ์ 

  นายกมล  รัตนประสิทธิ์  บุตรชายคนหนึ่ง  เลาวา 

  “กอนเกษียณ 5 ป พอลาออกจากราชการ เนื่องจากไมพอใจนโยบายของผูบังคับ

บัญชา หลังจากนั้นกลับมาทําการคาท่ีเชียงใหมและลําพูน มีท่ีดินอยูท่ีลําพูน 10 กวาไร ทําธุรกิจเผาถาน 

ตอมาลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร จนไดรับเลือก คะแนนสวนใหญจากอําเภอรอบนอก ตอน

นั้นพ่ีสาวคือคุณจารุพรรณ มาชวยพอหาเสียง คะแนนเสียงสวนใหญไดมาเพราะความขยันออกพบปะ



 

 

และปราศรัยกับชาวบาน พอไดเปน ส.ส. แคสมัยเดียว ปจจุบันรุนลูกรุนหลานอาศัยอยูท่ีกรุงเทพฯ 

แทบท้ังส้ิน” 

  นายเมธไดบันทึกไวเก่ียวกับการสมัครเปน ส.ส.เชียงใหมซึ่งแตกตางจาก ส.ส. คนอ่ืน 

เนื่องจากไมไดเติบโตและรับราชการในเชียงใหมเลย แตก็ไดรับเลือก ความวา 

  “การท่ีไดเปนผูแทนราษฎรเก่ียวโยงกับสมาคมชาวเหนือเปนตนเหตุ เม่ือเร่ิมทํางาน

บริษัทวนการ จํากัด (หลังออกจากราชการ) บรรดาหนุมชาวเหนือนัดประชุมกันเพ่ือฟนฟูสมาคม 

ชาวเหนือ ซึ่งเคยกอสรางตัวมาคร้ังหนึ่งแตรวงโรยไปเกือบสิบป ผูเขียนถูกเลือกเปนนายกสมาคม งาน

เร่ิมแรกคือขอรองบรรดาพอคาไมชาวเหนือชวยบริจาคเงินเปนทุนของสมาคม ไดเงินหลายหม่ืนบาท 

งานตอมาขอเชาบานอัมพวันถนนพิษณุโลก ซึ่งเปนสวนทรัพยสินพระมหากษัตริย ทําเปนสํานักงาน

สมาคมชาวเหนือ หัวเร่ียวหัวแรงตอนนั้นคือคุณพิสุทธิ  นิมมานเหมินท ทําหนาท่ีเหรัญญิก ในการ

ประชุมคราวหนึ่งมีพอคาไมเสนอในท่ีประชุมวา ในสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิกตางอาชีพแทนครบทุก

ประเภท เวนแตขาราชการบํานาญสังกัดกรมปาไม หากผูเขียนสมัครรับเลือกตั้งสมัยตอไป ถาสําเร็จอาจ

มีทางชวยสภาวะดานการปาไมไดไมมากก็นอย ซึ่งท่ีประชุมใหการสนับสนุนเปนเอกฉันท มีการพูดคุย

เร่ืองคาใชจาย ซึ่งคาดการณกันวาอยางต่ําท่ีสุดหาเสียงอําเภอละไมนอยกวาสามพันบาท เชียงใหมมี 14 

อําเภอ ตองใชจายส่ีหม่ืนบาทเศษ พอคาไมจะชวยกันคนละสองพันบาท ผูเขียนซึ่งไมเคยคิดท่ีจะสมัคร

รับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร แตเห็นความประสงคอันจริงใจของบรรดาพอคาไมท่ีจะชวยเหลือ 

 จึงตกลงใจ 

 พอข้ึน พ.ศ.2494 จึงเร่ิมติดตอผูเฒาผูแกท่ีเคารพในเชียงใหม และมิตรสหายสมัย

เม่ือรวมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งมีความกวางขวางและมีอิทธิพลแตละทองท่ี พอขาวแพรสะพัดไปก็

เกิดขาวหยามข้ึนวาเพียงเปนลูกเชียงใหม อยูบานเม่ือเด็ก ตอมาอยูตามจังหวัดอ่ืน และตอนทายหมก

มุนอยูแตท่ีกรุงเทพฯ เพ่ิงจะมาเหนือช่ัวระยะไมนาน ใครเขาจะรูจัก เสียเงินทองและเรี่ยวแรงวิ่งเตน

แถมจะถูกปวอยางไมมีปญหา แทนท่ีจะเกิดความทอถอยเม่ือทราบขาว กลับเพ่ิมมานะย่ิงข้ึน โดยม่ันใจ

วาความสําเร็จไมไดอยูท่ีตน หากแตอยูท่ีความชวยเหลือของผูหวังดีท่ีตั้งใจจริง จึงเร่ิมพิมพใบปลิวแสดง

กําพืด อาชีพ  การศึกษา และบรรพบุรุษของตน ข้ึนเหนือลงใตเทาท่ีรถยนตไปถึงไดไมวาตําบลหรือหมู

บานตามแตจะถูกผูชวยเหลือแนะใหไป แจกใบปลิวท่ัวไปตามจํานวนควรมากหรือนอย มีเพ่ือนรวมโรง

เรียนเปนหัวเร่ียวหัวแรงสําคัญย่ิง 

 การโฆษณาหาคะแนนนิยมอยางจริงจังตอนสุดทาย ใชเวลาติดตอกัน 58 วัน เร่ิมปลาย

ธันวาคม  2494 ถึง 25 กุมภาพันธ 2495 อุปกรณประกอบคือเคร่ืองฉายและภาพยนตรขนาด 8 ม.ม. 

รวมสิบกวามวน เพ่ือดึงดูดประชาชน มีเร่ืองการประกวดนางสาวไทยซึ่งลูกชาวเหนือเปนผูไดรับเกียรติ 

และเร่ืองการถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลท่ี 8 นอกจากนั้นมีภาพยนตรตลก และขาวราว19 นาที    

ชาวบานตางทยอยกันมาถึงบริเวณ ราว 20 น. นายจอนก็เร่ิมฉายขาว มีสมเพชรพากยประกอบ 

 ราว 21 น. จึงเร่ิมข้ึนปราศรัยใชเวลาประมาณ 45 นาที เก่ียวกับประวัติตัวเอง การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย วัตถุประสงคในการสมัครรับเลือกตั้ง กวาจะฉายภาพยนตรแลวและเก็บเคร่ืองอุปกรณ

เรียบรอยเขาท่ีพักแรมราว 1 น. ระหวางการนับคะแนนเสียงถึงจับไข อาศัยญาติมิตรว่ิงข้ึนลงสงขาว วัน



 

 

แรกยังไมอยูในขาย พอเขาวันท่ีสาม คะแนนอําเภอพราวนําผูสมัครอ่ืนทุกคน จึงพยุงเขาอันดับท่ีส่ีเปน

การแนนอน ”   

 นายเมธ รัตนประสิทธิ์ เสียชีวิตป พ.ศ.2512 ดวยโรคหัวใจลมเหลว ขณะอายุได 72 ป 

3.2.17 นายวรศักดิ์  นิมานันท   

 ช่ือเดิมคือเซงฮี้  นิ่มเสงเฮง เปนบุตรคนท่ีส่ีของขุนอนุพลนคร (กิมซิ้ว  นิ่มเสงเฮง)  

และแมคําบาง นิมานันท เกิดป พ.ศ.2461 มีพ่ีนองหลายคน ไดแก นางเชงเมย  ตันสุหัส นางสาว 

ทองอยู  นิมานันท นางสาวเชงล้ัง  นิมานันท  และนางเพ็ญจันทร  เงินงาม การไดรับเลือกเปนผูแทน

ราษฎรเช่ือวาสวนหนึ่งมาจากช่ือเสียงและบารมีของบิดา คือขุนอนุพลนคร ท่ีสรางช่ือเสียงและเปนท่ีนับ

ถือของชาวบานท่ัวไป อีกสวนหนึ่งมาจากการสรางช่ือเสียงของคุณวรศักดิ์เอง 

  ขุนอนุพลนคร ตนตระกูลนิมานันท ไดช่ือวาสรางครอบครัวไวอยางเปนปกแผนจนมา

ถึงรุนลูกรุนหลาน เดิมมีรานท่ีถนนเจริญเมือง จําหนายรถจักรยานเปนหลัก อยูบริเวณรานซิ้นเชียงหลี

ในปจจุบัน ตอมาไปจับจองและซ้ือท่ีดินท่ีเขตอําเภอหางดงจํานวนมาก เม่ือมีการสนับสนุนดานกิจการ

ยาสูบ ขุนอนุพลนครไปตั้งโรงบมใบยาที่เขตอําเภอพราว ไดพัฒนาสรางถนนสายจากบานปงโคง อําเภอ

เชียงดาว เขาอําเภอพราวข้ึน หลังจากนั้นไดพัฒนาถนนสายอําเภอสันทรายจนถึงอําเภอพราว ซึ่งเปนอีก

เสนทางหนึ่งท่ีใกลกวาสายเชียงดาว–พราว 

  นายวรศักดิ์จบการศึกษาช้ันมัธยมปท่ี 8 จากโรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัย และเขา

ศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ไดรับอนุปริญญาธรรมศาสตรและนิติศาสตร 

หลังจากจบการศึกษา กลับมาชวยกิจการดานโรงงานยาสูบของบิดาท่ีอําเภอพราว คุณวรศักดิ์สมรสกับ

นางลัดดา (สกุลเดิมคือ วรมิตร) มีบุตรธิดารวม 5 คน ไดแก 

  1.  นายสุรพล  นิมานันท    สมรสกับนางพัฒนา  ไชยวงค 

  2.  นางพิมลพร  นิมานันท    สมรสกับนายวิทยา  จีระผานุกร 

  3.  นายอมรพันธ   นิมานันท    อดีตผูวาราชการจังหวัดแพร   

       สมรสกับนางสุเมตรา  ศิริพันทุ 

  4.  นางสาวสุกัญญา  นิมานันท 

  5.  นางสาววราภรณ  นิมานันท 

 คุณปราโมช  ศิริธร นักขาวอาวุโส ไดเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับ ส.ส. วรศักดิ์  ไววา 

 “คุณวรศักดิ์มีพรสวรรคเร่ืองดนตรี ศิลปวัฒนธรรม อารมณขัน เขากับทุกคนไดทุกช้ัน 

ไมถือตัว  พ่ีลัดดา วรมิตร คูชีวิตถือเปนเมียแกวแมพระ แตงงานกับคุณวรศักดิ์เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ  

2485 คุณวรศักดิ์เปน ส.ส. เชียงใหม 3 สมัย คุณวรศักดิ์เคยกลาววาการเลือกตั้ง ส.ส. ในป 2500 

หนักหนวงรุนแรงมาก ตองตอสูกับอิทธิพลของพรรคเสรีมนังคศิลาท่ีทุมเทท้ังหมดเพื่อเอาชนะโดยไม

หว่ันเกรงตอกฎหมาย เคยถูกทหารและตํารวจมาลอมบานไวไมใหออกไปหาเสียง คุณวรศักดิ์ไมยอม 

จะออกจากวงลอมไปใหได แตมีผูทัดทานไว ส.ส. วรศักดิ์เปน ส.ส. เชียงใหมไดปเดียวก็เกิดรัฐประหาร 

และมีการเลือกตั้งใหมในป 2501 สังกัดพรรคประชาธิปตยเชนเดิมและไดรับเลือกอีก ขณะนั้นจอม



 

 

พลสฤษดิ์  ธนะรัชต ยึดอํานาจและไดสงนายทหารช้ันผูใหญมาทาบทามคุณวรศักดิ์ไปเปนเลขานุการรัฐ

มนตรีวาการกระทรวงการคลัง แตคุณวรศักดิ์ปฏิเสธและบอกวาตําแหนงท่ีมีเกียรตินั้นจะตองเปนไป

ตามครรลองของประชาธิปไตย ตองไดรับเลือกจากประชาชน ไมใชหัวหนาคณะปฏิวัติจะมาหยิบย่ืนให” 

 นายวรศักดิ์เร่ิมตนดวยการเลนการเมืองทองถ่ิน และไดรับเลือกเปนคณะเทศมนตรี

หลายสมัย  ตอมาจึงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ในนามพรรคประชาธิปตยและไดรับเลือก คุณวรศักดิ์

เสียชีวิตเม่ือปลายป พ.ศ.2533 ขณะอายุ 72 ป พระโพธิรังสี อดีตรองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม เจา

อาวาสวัดพันตอง เขียนถึงนายวรศักดิ์  วา 

 “คุณวรศักดิ์เปนคนดีของประเทศชาติและพระศาสนา รักเมืองเชียงใหมเปนประจํา

ชีวิตจิตใจ เคยเปนอดีตผูแทนราษฎรอยูสมัยหนึ่ง เปนกรรมการอะไรอีกมากมาย เปนคหบดีของ

เชียงใหมคนหนึ่ง เปนกลุมชมรมเพ่ือเชียงใหม หวงแหนเมืองเชียงใหมมาก ใครจะมาทําอะไรท่ีเปนการ

ทําลายปาไมตนน้ําลําธารและผิดขนบธรรมเนียม ศีลธรรม วัฒนธรรมไมได เปนกําลังชวยคัดคานสราง

กระเชาไฟฟาข้ึนบนดอยสุเทพ  เปนกําลังคัดคานกับผูรักเชียงใหมท้ังหลาย” 

3.2.18 รอยโท ราศรี  สิงหเนตร  

   เปนนองชายของนายอินทร สิงหเนตร ส.ส. เชียงใหมรุนกอนหนานี้ และเปนนองชาย

ของนายแพทยจินดา  สิงหเนตร โดยเปนบุตรของนายดวงช่ืน และนางบัวจันทร  สิงหเนตร ตระกูลสิงห

เนตรเปนตระกูลเกาของเมืองเชียงใหมตระกูลหนึ่ง นายดวงช่ืนเปนบุตรของเจานอยสิงคะ เดิมเปนชาว

จังหวัดลําปาง ตอมาอพยพครอบครัวมาอยูเมืองเชียงใหม ไดพบกับพอครูแมคกิลวารีและเขานับถือ

ศาสนาคริสต 

  ร.ท. ราศรี  เกิดท่ีบานสันปาขอยเม่ือป พ.ศ.2447  มีพ่ีนองรวม 7 คน ไดแก 

  1.  นายอินทร  สิงหเนตร  

  2.  นางสาวศิวิไล  สิงหเนตร   

  3.  นายแพทยจินดา  สิงหเนตร   

  4.  ร.ท. ราศรี  สิงหเนตร  สิงหเนตร   

  5.  นายอดุลย  สิงหเนตร   

  6.  นายเล่ือน  สิงหเนตร   

  7.  นายเทอดศักดิ์  สิงหเนตร  

  ร.ท. ราศรี เรียนจบช้ันมัธยมปท่ี 6 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสมัยเปนโรงเรียน

ประจํามณฑลพายัพ แลวเขาศึกษาตอท่ีโรงเรียนทหารบกจบช้ันนายดาบ หลังจากนั้นเขารับราชการเปน

ทหาร ตอมาปลดประจําการออกมาประกอบอาชีพคาขายและเกษตรกรรมท่ีเชียงใหมโดยรวมทุนกับ

เพ่ือน เชนนายคําตัน ชะนะนนท, ดาบคําตัน ทะนันชัย, ดาบพุฒ ลงทุนซื้อรถบรรทุกคอกหมูว่ิงขนสง 

เรียกวา บริษัท ส.น.ช. (บริษัทรถยนตสหายยานยนตเชียงใหม) และดูแลฟารมแพะท่ีสวนหลังวัด 

ขวงสิงห  เพ่ือรีดนมแพะมาจําหนายตามความคิดของหมอคอรต  ผู อํานวยการโรงพยาบาล 



 

 

แมคคอรมิคในสมัยนั้น ตอมาเม่ือเกิดสงครามเอเชียบูรพา ไดเขารับราชการทหารอีกคร้ังจนไดรับยศ

รอยโท เม่ือพนหนาท่ีราชการจึงกลับมาประกอบอาชีพสวนตัวท่ีเชียงใหม 

 ร.ท. ราศรี ไดช่ือวาเปนนักกีฬาหลายประเภท ท้ังข่ีมา ชกมวย และฟุตบอล เคยเปน

นักฟุตบอลของโรงเรียนยุพราช ร.ท. ราศรี สมรสกับนางบัวเขียว (สกุลเดิมคือ สิงคปญโญ) มีบุตร 1 

คน  คือ นายศรีเรือง สิงหเนตร  ตอมาสมรสกับนางเฉลิม (สกุลเดิมคือ  สายะนันท) มีบุตรธิดา 2 คน 

คือ  นางเฉลิมศรี และ ผ.ศ. ณัฐชัย  สิงหเนตร ภายหลังสมรสกับนางจันทรดี มีบุตรธิดา 3 คน คือ  

รศ.ศิริพร สิงหเนตร พ.อ.ทวีชัย  สิงหเนตร  และ พญ.ศิวาพร  จันทรกระจาง 

 ร.ท. ราศรี  ไดช่ือวาชอบอาชีพการเมืองเปนชีวิตจิตใจ ซึ่งการเลนการเมืองนั้น ยอม

หมดส้ินเปลืองทรัพยสินเชนเดียวกับคนอ่ืน ๆ รวมท้ังครอบครัวของ ร.ท. ราศรี ดังบันทึกของลูกๆ วา 

 “อาชีพใด ๆ ก็ตาม ไมเคยทําใหพอหลงเสนหลึกติดเขาไปในไขกระดูกสันหลังเทากับ

นักการเมืองเลย พอยอมทุมเททุกส่ิงทุกอยางท่ีมีในชีวิตเพ่ือการนี้ พอเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

อยู 1 สมัย แตเปนอยูไมครบวาระเนื่องจากมีการปฏิวัติ และหลังจากนั้นไมวาจะมีการสมัครรับเลือกตั้ง

ท่ีใด พอไมเคยขาดแมแตคร้ังเดียว เหมือนดั่งนักมวยพอไดยินเสียงปพาทยก็ตองรายรํา แตกอนแมและ

ลูก ๆ ไมเขาใจพอเลย เพราะการสมัครรับเลือกตั้งแตละคร้ังสมัยกอนไมมีเงินสนับสนุนจากพรรคใด

เลย ตองใชเงินสวนตัวท้ังส้ิน จนฐานะของครอบครัวท่ีเคยอยูระดับคหบดีคนหนึ่งของเชียงใหม  ซึ่งท่ี

บานของเราแตกอนจะอยูท่ีหนาวัดหม่ืนลาน เรามีทุกอยางท่ีเศรษฐีสมัย 40 ปกอนเคยมี ไมวาจะเปน

คอกมาแขง รถยนต บริวารเต็มบาน และที่ดินในตัวเมืองเชียงใหมท่ีแมจําโฉนดเกือบไมหมดเหลานี้ ก็

เร่ิมถดถอยรอยหรอลงไปจนหมดส้ิน แตพอก็ไมเคยยอมแพเลย ไมอาลัยในทรัพยสินใด ๆ ” 

  ร.ท. ราศรี  สิงเนตร เสียชีวิตเม่ือป พ.ศ.2537 ดวยโรคมะเร็ง ขณะอายุ 89 ปเศษ 

3.2.19 นายไกรสร  ตันติพงศ   

เกิดท่ียานวัดเกตการาม ป พ.ศ.2470 เปนบุตรของนายหิรัญ (ง่ึนเปย) และนางทอง

สุก  ตันติพงศ  ฝายมารดาคือนางทองสุก  สกุลเดิมคือ ชุติมา เปนพ่ีสาวของนายสุวิชช  พันธเศรษฐ 

และนายทองดี อิสราชีวิน ส.ส.เชียงใหมท้ังสองคน คุณไกรสรจึงมีศักดิ์เปนหลานของนายสุวิชชและนาย

ทองดี 

  นายไกรสรมีพ่ีนองรวม 6 คน คือนายประภาส  นางสาวสุชาดา  นายถนอม  นาย

ไกรสร  นายกมล  และนายปรีดี  ตันติพงศ เร่ิมเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัย ตอมาเกิด

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยายมาเรียนมัธยมปลายท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย หลังจากนั้นยายไปอยูกับญาติท่ี

กรุงเทพฯ คุณไกรสรเลาเร่ืองเหตุท่ีสนใจเปนผูแทนราษฎร  วา 

 “เนื่องจากเปนญาติกับคุณสุวิชช  พันธเศรษฐ จึงมีโอกาสใกลชิดกับการเมืองตั้งแตอายุ  

15 ป สมัยเม่ือคุณสุวิชชเปนผูแทนของเชียงใหม ไดติดตามออกหาเสียงและติดตามไปท่ีรัฐสภาใน

กรุงเทพฯ ทําใหไดเห็นนักการเมืองผูใหญ โดยเฉพาะไดเห็นจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี  

ไดสังเกตบุคลิก ทาทาง การพูดจา ซึ่งเปนประโยชนอยางมากในการนํามาใชดานการเมือง จอมพล ป. 

จะลงมาทานหมูสะเตะท่ีใตถุนรัฐสภาทุกวัน พูดกับคนขายสุภาพ ใชคําวาฉันและเธอซึ่งเปนคํานิยมใน



 

 

สมัยนั้น คุยสอบถามขอมูลทุกวัน ภายหลังจึงเช่ือไดวาคนขายหมูสะเตะเปนสายลับท่ีนําขอมูลมาเลาให

จอมพล ป. ฟง สวนท่ีพักก็พักบานพักของคุณสุวิชช  เปนบานพักรับรอง มีนายทองดีซึ่งสมัยนั้นชอบดื่ม

และสนใจการเมือง มักไปพักรวมดวย 

 นอกจากชวยคุณสุวิชชหาเสียงแลว กอนท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งไดชวยคุณทองดีหาเสียง  

รวมท้ังคุณสุกิจ  นิมมานเหมินท  ซึ่งเปนญาติกัน จนตอมาอายุ 27 ป จึงลงสมัคร ส.ส. และไดรับเลือก

เปน ส.ส. เชียงใหมดวยคะแนนมากท่ีสุดของเชียงใหม ”   

 ถือเปนความภาคภูมิใจของตระกูล “ชุติมา” ไดสวนหนึ่ง คือ บานเลขท่ี 152 ถนน

เจริญราษฎร  ยานวัดเกตฯ ซึ่งเปนบานของนายสุนโฮงและนางคํามูล ชุติมา มีรุนลูก และรุนหลานท่ีเติบ

โตท่ีบานนี้ไดเปน ส.ส. เชียงใหมถึง 3 คน คือนายสุวิชช นายทองดี และนายไกรสร ปจจุบันบานหลังนี้

ยังอยู แมจะดัดแปลงแกไขไปบาง  ก็ยังคงเหลือเคาโครงของบานไมหลงใหญไวบาง นายไกรสรแตงงาน

กับนางทองอิน อุนจะนํา มีบุตรธิดา 2 คน คือนางกนิษฐา จันทรศัพท สมรสกับ พ.อ.ภาคภูมิ จันทร

ศัพท   และ น.อ.อ.ศุภมิตร  ตันติพงศ ตอมาสมรสกับนางเครือวัลย  อุนจะนํา ไมมีทายาท และสมรส

กับนางอรษา  เจียมกิจวัฒนา ไมมีทายาทเชนกัน 

 นายไกรสรไดรับเลือกทุกคร้ัง นับแตป พ.ศ.2500 ถึง พ.ศ.2531 รวม 7 คร้ัง สังกัด

พรรคประชาธิปตย เคยดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมือง ไดแก รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม   

3.2.20 นายบุญเลิศ  ชินวัตร   

  เปนบิดาของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กอนไดรับเลือกเปน 

ส.ส.  คุณบุญเลิศเคยเปน ส.จ. เขตอําเภอสันกําแพงมากอน เนื่องจากทําธุรกิจหลายอยาง คนเชียงใหม 

มักเรียกกันติดปากวา “พอเล้ียงเลิศ” รวมไปถึงธุรกิจท่ีทํา เชนทํารถเมลว่ิงในตัวเมืองเชียงใหม  

ก็เรียกวา “รถเมลพอเล้ียงเลิศ” เปนตน ตระกูลชินวัตรเร่ิมตนจากนายอากรเส็ง และคุณนายทองดี เปน

ชาวจังหวัดจันทบุรี  ตอมาอพยพครอบครัวมาเชียงใหม ประกอบอาชีพประมูลเก็บอากรบอนเบี้ยสงให

ทางราชการ ในป พ.ศ.2453 อพยพครอบครัวไปอยูท่ีบานสันกําแพง บุตรธิดาของนายอากรเส็งมี  

4 คน คือนางมุยเซียน  ชินวัตร (สมรสกับนายวนิช  ตันสุภายน หรือเถาแกหมาขาว) นายเชียง ชินวัตร 

นายเบี้ยว  ชินวัตร  และนายเล็ก  ชินวัตร นายบุญเลิศหรือเลิศ  ชินวัตร  เปนบุตรคนท่ี 4 ของนายเชียง  

และนางแสง  ชินวัตร เกิดป พ.ศ.2462  ท่ีอําเภอสันกําแพง เปนคนท่ีเรียนเกงตั้งแตเด็ก เคยไดรับ

รางวัลเรียนดีระดับเหรียญทองขณะศึกษาที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย หลังจากจบ ม.8 คุณเลิศสมัครเขา

ศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งยังเปนมหาวิทยาลัยเปด แตเนื่องจากครอบครัวขาดผูสืบทอด

ธุรกิจ จึงตองออกจากการศึกษาเม่ือเรียนไดเทอมเดียว กลับมาดูแลกิจการของครอบครัว ซึ่งธุรกิจหลัก

คือโรงงานทอผาไหมชินวัตรพาณิชยและธุรกิจตลาดสดสันกําแพง ตอมาประกอบอาชีพหลายอาชีพ ท้ัง

รับเหมากอสรางโรงไฟฟาตามตางจังหวัด เปดรานกาแฟท่ีหองแถวไมหนาตลาดสันกําแพง เร่ิมทดลอง

ทําสวนสมเขียวหวาน สวนฝร่ัง และผลไมเมืองหนาว หลังจากนั้นหันมาทํางานธนาคารนครหลวงไทย  

สาขาเชียงใหม ตําแหนงหัวหนาสินเช่ือซึ่งท่ีทํางานอยูในตัวเมืองเชียงใหม ภาพคุณเลิศข่ีรถมอเตอรไซค



 

 

ย่ีหอเวโลเสตใชระบบไอน้ําจากสันกําแพงเขามาทํางานในตัวเมือง มีเด็กชายทักษิณซอนทายมาเรียนท่ี

โรงเรียนมงฟอรต เปนภาพชินตาของผูท่ีพบเห็น สมัยท่ีรถมอเตอรไซคมีกันไมก่ีคนในเชียงใหม ธุรกิจ

ตอมาของนายเลิศ คือ รวมหุนทําโรงภาพยนตรศรีวิศาลบริเวณหนาวัดแสนฝาง ถนนทาแพ และตอมา

ไดซื้อหุนไวท้ังหมด ตอมาสรางโรงภาพยนตรเพ่ิมคือโรงภาพยนตรชินทัศนีย ธุรกิจตอมาคือการซื้อกิจ

การรถเมลในเมืองเชียงใหมซึ่งเดิมช่ือวาเฉลิมพลเดินรถหรือรถเมลเหลือง และทําธุรกิจปมน้ํามัน นาย

เลิศเร่ิมสนใจเลนการเมืองเม่ือป พ.ศ.2510 ขณะอายุ 48 ป โดยเร่ิมลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

จังหวัดเชียงใหม (ส.จ.) เขตสันกําแพง และไดรับเลือก อีกท้ังไดรับตําแหนงประธานสภาจังหวัดอีกดวย 

ในป พ.ศ.2512 ลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. และไดรับเลือก และไดรับเลือกอีกคร้ังในป พ.ศ.2518 

นายเลิศสมรสกับนางยินดี (สกุลเดิมคือ ระมิงวงศ) มีบุตรธิดารวม 9 คน  พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร 

เปนคนท่ีสอง คุณเลิศเสียชีวิตในป พ.ศ.2540 ดวยโรคระบบหัวใจลมเหลว ขณะอายุ 78 ป 

 3.2.21  นายปรีดา  พัฒนถาบุตร 

  ตระกูล “พัฒนถาบุตร” เปนตระกูลเกาแกตระกูลหนึ่งยานถนนวัวลาย เร่ิมสรางช่ือ

เสียงมาจากรุนบิดา คือนายดาบแดง พัฒนถาบุตร ซึ่งเช่ือวาสงผลอยางมากท่ีทําใหคุณปรีดา  

พัฒนถาบุตร บุตรชายมีความช่ืนชอบดานการเมือง และเจริญกาวหนาในดานการเมือง นายปรีดาเปน

บุตรชายของนายดาบแดงและแมบัวจันทร  พัฒนถาบุตร นายดาบแดงมีเช้ือสายมาจากพมา เปนบุตร

ของหมองพะอูและแมยวงแกว มีบานอยูยานถนนวัวลาย มีพ่ีนองรวม 4  คน อาชีพรับราชการเปนครูท่ี

โรงเรียนวัดพระสิงห ตอมาสมัครเขาเรียนโรงเรียนนายดาบ ไดรับพระราชทานนามสกุลขณะเปนนัก

เรียนนายดาบจากกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถวา “พัฒนถาบุตร” หลังจากจบโรงเรียนนายดาบ เขา

รับราชการเปนทหารท่ีจังหวัดเชียงใหมตั้งแตป พ.ศ.2454 เร่ือยมา และเนื่องจากสนใจดานการเมือง 

เคยสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมในรุนแรกเม่ือป พ.ศ.2476 แตไมไดรับเลือก 

เคยเลนการเมืองทองถ่ิน และไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม

หลายสมัย 

  นายปรีดามีพ่ีนองรวม 7 คน คือ 

  1.  นางสาวจินดา  พัฒนถาบุตร (เสียชีวิต) 

  2.  ด.ช. – (เสียชีวิตขณะยังเยาว) 

  3.  นางจันดา  โหละสุต (สมรสกับ พ.อ. สุราษฎรฤทธิ์  โหละสุต)  

  4.  หมอมธาดา (สมรสกับเจาฟาขุนศึกเม็งราย) 

  5.  พล.ต.กอบกุล  พัฒนถาบุตร 

  6.  น.พ.อุดม  พัฒนถาบุตร 

  7.  นายปรีดา  พัฒนถาบุตร 

  นายปรีดาเกิดป พ.ศ.2471 จบการศึกษาจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขาศึกษาตอท่ี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร เขารับราชการที่การไฟฟาสวนภูมิภาค ตําแหนงสุดทาย

คือผูอํานวยการเขตภาคเหนือ ลาออกมาเลนการเมืองเม่ือป พ.ศ.2501 เร่ิมเลนการเมืองทองถ่ินโดย



 

 

เปนเทศมนตรีในป พ.ศ.2501 สมัยนายแพทยจินดา  สิงหเนตร เปนนายกเทศมนตรี และเปน 

นายกเทศมนตรีในป พ.ศ.2512–2513 

  นายปรีดาลงสมัคร ส.ส. สังกัดพรรคสหประชาไทย ท่ีมีจอมพลถนอม กิตติขจร เปน 

หัวหนาพรรค และได รับเลือก ตอมาการเลือกตั้งในป พ .ศ.2518 เขาสังกัดพรรคกิจสังคมท่ีมี  

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช เปนหัวหนาพรรค ในคร้ังนี้ไดรับตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

หลังจากนั้นเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการทบวง

มหาวิทยาลัย 

  นายปรีดาสมรสกับแมเรือนแกว (สกุลเดิมคือ  ปงเมือง) มีบุตรธิดารวม 4 คน คือ 

  1.  นางสาวนฤมล  พัฒนถาบุตร  รับราชการเปนพัฒนากรอําเภอจอมทอง 

  2.  พ.ต.อ. นิธิพัฒน  พัฒนถาบุตร  ผูกํากับการ  สภอ. ปง  จังหวัดพะเยา 

  3.  นางสาวศรีจันทร  พัฒนถาบุตร 

  4.  นางรุจิรัตน  พัฒนถาบุตร 

  นายปรีดาเลิกเลนการเมืองเม่ือป พ.ศ.2529      

 3.2.22 นายอินทรสม  ไชยซาววงศ   

   เปนชาวอําเภอสันกําแพง เปนบุตรคนท่ีสองในจํานวนเกาคนของกํานันนอย และ 

แมศรีวรรณ  ไชยซาววงศ ครอบครัวมีอาชีพทํานา ตอมาบิดามีอาชีพรับเหมากอสราง คุณอินทรสมจบ

การศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขาศึกษาตอท่ีวิทยาลัยฝกหัดครูชาย (ปจจุบันคือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) เขารับราชการครูในป พ.ศ.2493 ตําแหนงสุดทายเปนครูใหญโรงเรียน

วัดลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด ลาออกจากราชการเม่ืออายุ 41 ป เนื่องจากเบื่อระบบราชการ มาเปน 

ผูจัดการศูนยการคาทิพยเนตรท่ีครอบครัวมีหุนสวนอยูดวย เร่ิมเลนการเมืองดวยเพราะกํานันผูใหญ

อําเภอดอยสะเก็ดมาชักชวน จึงสมัครและไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหมเขตดอยสะเก็ด  

(ส.จ.) ในชวงระหวางป พ.ศ.2513–2516 หลังจากนั้นพรรคประชาธิปตยมาชักชวนใหเขาสังกัดพรรค

เพ่ือลงสมัครและตอมาไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม 

  นายอินทรสมเลาวา  

  “คร้ังแรกผมไมไดรับเลือก มาไดรับเลือกคร้ังหลัง เม่ือนายทองดี อิสราชีวิน เสียชีวิต

แลว ในครั้งแรกนั้น คุณไกรสร ตันติพงศ มาชวนเนื่องจากเปนเพ่ือนและเรียนดวยกัน ลงพรรคประชาธิ

ปตย  ในเขต1 สมัยนั้น รวม 6 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอแมริม อําเภอสันกําแพง อําเภอดอย

สะเก็ด อําเภอสันทราย และอําเภอสารภี พรรคประชาธิปตยรุนนั้น เขต 1 ท่ีสมัคร มีผม มีคุณไกรสร 

คุณทองดี  คุณสงสุข และคุณบวร  ชุติมา ไดรับเลือกคือคุณทองดี คุณไกรสร  และคุณสงสุข ผม

คะแนนมาท่ี 4 ตอมามีการเลือกตั้งซอมเพราะคุณทองดีเสียชีวิต จําไดวาผูสมัครถึง 27 คน แขงขันกัน

สูง และผมไดรับเลือก เหตุผลท่ีไดรับเลือก ปจจัยหลักผมเช่ือวาช่ือเสียงมีความสําคัญ หมายถึง  

ชาวบานรูจักมากอน  พ้ืนเพก็เปนคนสันกําแพง มารับราชการครูท่ีดอยสะเก็ด เคยเปน ส.จ.ชวยกิจ



 

 

กรรมมามาก มีสวนอยางมากท่ีทําใหชาวบานเลือก สมัยนั้นไมมีการใชเงินซื้อเสียง ใชความขยันออกไป

ปราศรัยเปนหลัก การหาเสียงจนเปน ส.ส. ใชเงิน 1 แสนเศษ เปนคาใบปลิว คารถแห คาเชาหนังไป

ฉายกอนปราศรัย เทานั้นเอง ไมมีการจายเงินใหหัวคะแนน เร่ืองหัวคะแนนสมัยกอนก็ไมมี หัวคะแนน

ไมใชปจจัยหลักท่ีทําใหไดรับเลือกเหมือนสมัยนี้ อยูได 6 เดือน 11 วัน ก็ส้ินสภาพเปน ส.ส. แลว  

เนื่องจาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช  นายกรัฐมนตรี  ยุบสภา หลังจากนั้นก็เลิกเลนการเมืองเพราะเห็น

วาเร่ิมมีผูสมัครท่ีซื้อเสียงกันแลวในการเลือกคร้ังตอมาในป พ.ศ. 2519 มีผูสมัครสมัยนั้นท่ีซื้อเสียงให

หัวละ 10 บาท ”  

  นายอินทรสม ไชยซาววงศ สมรสกับนางภรรณี  มีบุตรธิดา  2  คน คือ นางสุดาพร  

และนายอํานาจ ไชยซาววงศ     

  ผูวิจัยไดสัมภาษณคุณอินทรสมท่ีบานพักการเคหะยานหนองหอย  จังหวัดเชียงใหม  มี

ขอมูลเพ่ิมเติมวา 

  “ผม (คุณอินทรสม) ไดรับเลือกตั้งคร้ังนั้นดวยเพราะปจจัยหลายปจจัยดวยกัน คือ 

เพ่ือนฝูงท่ีเปนครูใหการชวยเหลือในการหาเสียง บรรดาผูท่ีเปนลูกเสือชาวบาน เพราะผมเคยใหการอ

บรมลูกเสือชาวบานรุนแรกในสมัยนั้น โปสเตอรหาเสียงของผมก็เปนภาพถายใสชุดลูกเสือ วิธีการหา

เสียงใชวิธีฉายภาพยนตรในชวงกลางคืนแลวก็ปราศรัยหนาจอ ตนทุนในสวนนี้ทางพรรคสนับสนุนไม

มากนัก ตองอาศัยเพ่ือนฝูงใหการชวยเหลือ สวนชวงเชาตองออกจากบานแตเชามืดไปปราศรัยตาม

ตลาดดวยการตั้งเวทีหรือข้ึนพูดบนรถกระบะ การเดินเคาะประตูตามบานเปนอีกวิธีหนึ่ง แตใชนอยคร้ัง

ดวยเพราะเส่ียงกับการกอกวนของพวกวัยรุน รวมระยะเวลาในการหาเสียงประมาณเดือนกวาโดยไมมี

วันหยุด 

  ภายหลังจาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช  นายกรัฐมนตรี  ยุบสภา ผมก็ตองหมดวาระ

ตามทานไปดวย ผมไมไดลงสมัคร ส.ส. ตอ เพราะผมรูสึกเข็ดขยาดกับตําแหนง ส.ส. ท่ีไดรับในชวงท่ี

เปน ส.ส.ดวยเหตุผลหลายประการ ไดแก ประชาชนรูจักบทบาทของ ส.ส. นอยไป ชาวบานมาหาผม

แลวชอบขอเงินเพ่ือเปนคารถไปกลับ บางคร้ังก็มาขอใหเปนสปอนเซอรบวชลูกหรือจัดลิเก ผมมองวา

ตรงนี้มันไมเปนประชาธิปไตย นอกจากนั้นแลว ชาวบานบางคนไมมีเหตุผล ชอบเซาซี้ ผมจึงเกิดความรู

สึกไมสบายใจเทาใดนักขณะทําหนาท่ีเปน ส.ส. ตอมาผมจึงตัดสินใจกลับไปทํางานท่ีทิพยเนตรอีกคร้ัง” 

(อินทรสม  ไชยซาววงศ, 2550, กรกฎาคม  20) 

 3.2.23 นายธวัชชัย  นามวงศพรหม   

 เปนคนอําเภอสันกําแพง บิดามารดาช่ือ นายบัวแกว และนางนาง นามวงศพรหม  

อาชีพครอบครัวทํานา จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขารับราชการเปนครู

ท่ีโรงเรียนฝกหัดครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) ตอมาเรียนเพิ่มเติมท่ีวิทยาลัยบางแสน ไดปริญญา

ตรีศึกษาบัณฑิต กลับมารับราชการครูท่ีเดิม นอกจากนั้นยังศึกษาทางไปรษณียจนจบนิติศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 

 

  เนื่องจากชอบงานดานชวยเหลือสังคม เปนโฆษกตามงานตาง ๆ ทําใหมีช่ือเสียงเปนท่ี

รูจักของชาวบานท่ัวไป อีกสวนหนึ่งดวยเพราะเปนครูอาจารยมีลูกศิษยอยูท่ัวไป คนท่ัวไปมักเรียกกันติด

ปากวา “อาจารยธวัชชัย” 

 นางยุพิน  นามวงศพรหม  ภรรยา เลาวา 

 “อาจารยธวัชชัยลาออกมาสมัครผูแทนคร้ังแรกในป พ.ศ.2512  แตคร้ังนั้นไมไดรับ

เลือก มาไดรับเลือกผูแทนคร้ังแรกในป พ.ศ.2518 และมาสมัครอีกคร้ังเม่ือการเลือกตั้งป พ.ศ.2519 

แตไมไดรับเลือก จึงเลิกเลนการเมือง การเปนผูแทนสมัยกอนแมไมคอยเปลืองเงิน แตเนื่องจากครอบ

ครัวฐานะไมดีนัก ทําใหลําบากอยูเหมือนกัน ทรัพยสินบางสวนตองขาย เม่ือเปนผูแทนแลวก็เหนื่อย 

ชาวบานมักมาหาท่ีบานเพื่อใหชวยเหลือ ความคิดของชาวบานคิดวาเปนผูแทนรวย มาขอเงินสรางโนน

สรางนี่ ตอนหลังจึงเลิก” 

 อาจารยธวัชชัยสมรสกับนางยุพิน (สกุลเดิมคือ วรรณฤกษ) อดีตครูโรงเรียน 

วัดสันทรายมูล มีบุตรธิดารวม 3 คน คือ นายนิติชัย นายเนติชัย และคุณนัฏฐา นามวงศพรหม 

 3.2.24  นายอารีย  วีระพันธุ   

  เปนลูกคร่ึงอินเดีย และไทย บิดาเปนชาวอินเดียท่ีอพยพมาจากประเทศอินเดียเขามา

ทํางานบริษัทคาไม และเคร่ืองเทศของชาวอังกฤษ ซึ่งมีบริษัทอยูท่ีกรุงเทพฯ เดินทางคาขายระหวาง

กรุงเทพฯ และอินเดีย ตอมาไดยายมาประจําท่ีเมืองเชียงใหม และแตงงานกับภรรยาชาวสันปาตอง จึง

ถือเปนตนตระกูล “วีระพันธุ” ในรุนนั้น นายอารียมีพ่ีนอง 5 คน จบการศึกษาจากโรงเรียนปรินซ 

รอแยลวิทยาลัย ศึกษาตอท่ีวิทยาลัยครูเชียงใหม หลังจากนั้นเปนครูท่ีโรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัยอยู  

20 ปเศษ จึงลาออกมาทํางานบริษัทประกันชีวิตไทยสมุทร  ตอมาทํางานบริษัทสับปะรดกระปองของ

บริษัท ยู เอฟ ซี ของตระกูลวองวานิชท่ีจังหวัดลําปาง 

  นายราชันย  วีระพันธุ บุตรชายคนหนึ่งของนายอารีย ไดเลาถึงคุณพอไววา 

  “ความจริงคุณพอสนใจเร่ืองการเมืองมากอนแลว จนหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 

2516 จึงลาออกจากบริษัท ยู เอฟ ซี มาลงสมัครผูแทนราษฎร ประกอบกับไดรับการชักชวนจากคุณ

ไกรสร  ตันติพงศ ซึ่งเปนเพ่ือนสนิทกัน กอนหนานั้นก็เคยรวมกับคุณไกรสรทําหนังสือพิมพทองถ่ินช่ือ 

หนังสือพิมพแผนดินไทย เนนการวิเคราะหดานการเมืองและโจมตีการทํางานของรัฐบาลเผด็จการทหาร 

จนถูกทหารนํารถยีเอ็มซีมาจอดหนาโรงพิมพ ทหารเขาไปทุบแทนพิมพเสียหาย 2–3 คร้ังสมัยนั้นโรง

พิมพอยูหลังวัดเกตฯ ทําหนังสือพิมพประมาณป พ.ศ.2510 ลาออกจากบริษัท ยู เอฟ ซี ก็สมัครผูแทน

ในป 2512 คร้ังนั้นก็ไดรับเลือกเลย เหตุท่ีไดรับเลือกเชื่อวามาจากการหาเสียงอยางหนัก คุณพอเดิน

เทาหาเสียงไปตามหมูบานตาง ๆ นอนตามวัดเปนสวนใหญ ตลอด 1 เดือนคร่ึงกอนการเลือกตั้ง เม่ือ

ไดรับเลือกก็ทํางานสภาอยางเขมแข็งโดยเปนกรรมาธิการหลายคณะ แตประชาชนไมเขาใจวาทํางานมาก 

จึงไมมีเวลาออกไปพบปะประชาชน เม่ือสมัครคร้ังท่ี 2 จึงไมไดรับเลือก คุณพอก็เลิกเลนการเมือง  

ประกอบกับระยะหลังสุขภาพไมคอยดีดวย” 

  นายอารียสมรสกับนางอําภา วีระพันธุ มีบุตรธิดารวม 4 คน ไดแก 



 

 

  1.  นายราชันย  วีระพันธุ 

  2.  นางสรัณยา  วีระพันธุ 

  3.  นายอานนท  วีระพันธุ 

  4.  นางวิมลลักษณ  วีระพันธุ 

  นายอารีย  วีระพันธุ เสียชีวิตเม่ือป พ.ศ.2539          

 3.2.25 นายอินสอน  บัวเขียว   

 เปนชาวอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เกิดท่ีตําบลสันผักหวาน เปนบุตรของพอครู

อายและแมแกวนา บัวเขียว บิดารับราชการครู มีพ่ีนองรวม 3 คน คือ นายอินสอน นายอนันต และนาย 

เอนก บัวเขียว คุณอินสอนจบจากโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และจบวิทยาลัยครูเชียงใหม ตอมาศึกษา

ตอท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จบปริญญาโทท่ีนิดา หลังจากนั้นไดทุนตอปริญญาเอกท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาดานการเมืองการปกครอง กลับมาทํางานสํานักงานขาหลวงใหญผูล้ีภัยขององคการสห

ประชาชาติ และเนื่องจากสนใจดานการเมือง มองเห็นความแตกตางทางสังคม จึงตองการมีสวนรวมใน

การแกไขปญหาสังคม นายอินสอนไดตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคสังคมนิยมแหงประเทศ

ไทย และไดรับเลือกเปน ส.ส. ในป พ.ศ.2518 หลังจากนั้นสมัครรับเลือกตั้งแทบทุกคร้ัง แตไมไดรับ

เลือกอีก  ดวยเพราะปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ ขาดงบประมาณเปนคาใชจายในการหาเสียง  

ชีวิตดานครอบครัวสมรสกับนางพันธุทิพยประภา มีถาวร มีบุตรธิดารวม 3 คน    

 3.2.26 นายสงสุข  ภัคเกษม 

         เกิดป พ.ศ.2476 ครอบครัวเดิมอยูถนนเจริญประเทศ เขตตําบลชางคลาน เปนบุตร

คนท่ี 2 ในจํานวน 3 คน  บิดามารดาช่ือ นายจันทรและนางเลียบ  ภัคเกษม อาชีพคาไม เสียชีวิตเม่ือ

นายสงสุขยังวัยเยาว จึงอาศัยปาใหการเล้ียงดูสงเสียเร่ือยมา นายสงสุขเร่ิมตนศึกษาท่ีโรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัยและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และไปศกึษาตอท่ีกรุงเทพฯ ท่ีพระนครวิทยาลัย หลังจากนั้น

ประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ เปนบรรณาธิการขาวการเมืองหนังสือพิมพขาวสยาม ทําใหมีความรูดาน

การเมืองและรูจักนักการเมืองมาก 

  ตอมาไดไปดูงานดานการจัดการวิทยุและโทรทัศนท่ีประเทศอเมริกาและอังกฤษ จึง

กลับมาทํารายการโทรทัศนท่ีสถานีโทรทัศนชอง 8 ลําปาง  ช่ือรายการ “The  Great  Show”  คุณ

ผณินทรา  ภัคเกษม เลาถึงสาเหตุท่ีนายสงสุขหันมาสนใจการเมืองจนตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง  วา 

  “วันหนึ่งขณะขับรถจากเชียงใหมจะไปจัดรายการท่ีลําปาง ถูกรถบรรทุกไมซึ่งคิดวารถ

ของคุณสงสุขเปนรถตํารวจ ดักพุงเขาชนจนหมดสติคารถ ตอมามีผูมาพบและนําสงโรงพยาบาลอาการ

สาหัส ตองหยุดงานและกลับมาพักฟนท่ีอําเภอสันปาตอง ขณะนั้นท่ีอําเภอสันปาตองกําลังมีปญหาเร่ือง

ขาดแคลนน้ําสําหรับเพาะปลูก สาเหตุเนื่องจากน้ําท่ีแบงจากฝายแบงน้ํามาไมเปนธรรม ฝายท่ีแบงน้ํา

ระหวางเขตอําเภอสันปาตองและอําเภอจอมทองเปนฝายขนาดใหญของเอกชน  คือฝายสมบูรณ จะแบง

น้ําไปไรนาของพรรคพวกตนเองที่อําเภอจอมทองมากกวา ทําใหไรนาทางสันปาตองมีน้ําไมพอใช  มี



 

 

การแยงน้ํากัน เม่ือคุณสงสุขทราบ ดวยวิญญาณนักขาว ทราบความเดือดรอนของชาวบาน จึงไปดูสถาน

การณ  แมตอนน้ันยังไมหายจากบาดเจ็บ เม่ือเห็นความทุกขยากของชาวบาน จึงนัดประชุมชาวบานเพื่อ

แกไขปญหา ฝายสมบูรณนั้นเจาของมีอิทธิพลมาก ไมมีชาวบานกลาไปแตะตอง คุณสงสุขไมกลัว นําชาว

บานไปร้ือฝายและแบงน้ําเขาไรนาของชาวบานท่ีสันปาตองจนเพาะปลูกได เม่ือแกไขปญหาหลักของชาว

บาน จึงเปนขวัญใจของชาวบานตั้งแตนั้น 

  เม่ือมีการเลือกตั้งในป 2518 ชาวบานก็เรียกรองใหคุณสงสุขสมัครรับเลือกตั้ง อีก

ประการหนึ่ง ดวยการชักชวนของคุณไกรสร  ตันติพงศ ชวนใหลงสมัครพรรคประชาธิปตย คุณสงสุขกับ

คุณไกรสรเปนเพ่ือนกันและทําหนังสือพิมพทองถ่ินของเชียงใหมมาดวยกัน ช่ือหนังสือพิมพแผนดิน

ไทย อีกคนหนึ่งคือ อาจารยอารีย  วีระพันธุ คุณสงสุขจึงตัดสินใจสมัคร โดยชาวบานสันปาตองชวยกัน

หาเสียงไปบอกญาติทางอําเภอจอมทอง อําเภอแมแจม อําเภอฮอด ใหชวยเลือกคุณสงสุข จนไดรับ

เลือกตั้งในท่ีสุดดวยคะแนนอันดับ 2 รองจากคุณอินสอน  บัวเขียว ซึ่งอยูพรรคสังคมนิยม ตอนนั้น

กระแสสังคมนิยมแรงมากการหาเสียงจะเนนการปราศรัย โดยเนนปญหาเร่ืองปากทองของชาวบาน 3 

ขอหลักๆ  คือปญหาจัดหาแหลงน้ําใหชาวบานเพาะปลูก ปญหากรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และปญหาเพ่ิมราคา

พืชผล  โดยแจงนโยบายวาเม่ือไดเปน ส.ส. แลวจะชวยเหลืออยางไร และหลังจากไดเปน ส.ส. แลว ก็

ชวยเหลือผลักดันตามท่ีรับปากไว และสามารถทําไดหลายเรื่อง เมื่อไดรับเลือกในปแรก ก็ไดรับเลือก

เปนคณะกรรมาธิการดานการเกษตร นโยบายอยางหนึ่ง  คือ การผันน้ําจากแมน้ําสาละวิน 5 เปอรเซ็นต

มาชวยเหลือเกษตรกรภาคเหนือ มีการวางโครงการไวแลว แตมีปญหาดานชายแดน การซื้อเสียงเร่ิมมี

บางในการเลือกตั้งป 2519 หลังจากนั้นมีมากข้ึนในการเลือกตั้งป 2522, 2526  และป 2529  

นายสงสุขมีผลงานดานการตอสูเพ่ือเกษตรกรภาคเหนืออยางตอเนื่องโดยเฉพาะ เพ่ือใหราคาพืชผลสูง

ข้ึน จนไดรับฉายาวา ผูแทนถ่ัวเหลือง” 

  นายสงสุขสมรสกับนางผณินทรา ภัคเกษม มีบุตรี 1 คน นายสงสุขเสียชีวิตเม่ือป พ.ศ. 

2541 ขณะอายุ 65 ป    

 3.2.27  นายสุรพันธ  ชินวัตร   

   เปนบุตรของนายเชียง และนางแสง  ชินวัตร (สกุลเดิมคือ  สมณะ) ครอบครัว

ประกอบอาชีพซื้อเสนไหมจากจีนฮอมาจางชาวบานทอ และคาขายผาไหมท่ีอําเภอสันกําแพง มีพ่ีนอง

รวม 12 คน ประกอบดวย นางเข็มทอง  ชินวัตร (โอสถาพันธุ), พ.อ. (พิเศษ) ศักดิ์  ชินวัตร, นายสม  

ชินวัตร, นายบุญเลิศ  ชินวัตร, นายสุเจตน  ชินวัตร, นางจันทรสม  ชินวัตร,  นางสมจิตร  ชินวัตร 

(หิรัญพฤกษ), นางเถาวัลย  ชินวัตร,  นายสุรพันธ  ชินวัตร,  นายบุญรอด  ชินวัตร, นางวิไล ชินวัตร 

(คงประยูร) และนางทองสุด  ชินวัตร (โคชาติแยร) 

  นายสุรพันธจบการศึกษาท่ีโรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัย ศึกษาตอท่ีกรุงเทพฯ พัก

อาศัยอยูกับพ่ีสาว คือ นางเข็มทอง  โอสถาพันธุ ท่ีไปเปดรานขายผาไหมท่ีกรุงเทพฯ จบโรงเรียน

พาณิชยการและไปศึกษาตอท่ีอเมริกาดานการยอมผา กลับมาเปนอาจารยสอนพิเศษท่ีจุฬาลงกรณ



 

 

มหาวิทยาลัย คุณเถาวัลย ชินวัตร พ่ีสาวคนหนึ่งของคุณสุรพันธ เลาถึงสาเหตุท่ีคุณสุรพันธสนใจดาน

การเมือง วา 

 “ระยะท่ีทํางานสอนพิเศษ  คุณสุรพันธไป ๆ มา ๆ ระหวางเชียงใหมและกรุงเทพฯ    

การสนใจดานการเมืองอาจเนื่องมาจากกอนหนานี้  พ่ีชายคือคุณบุญเลิศ  ชินวัตร เคยเปน ส.ส.ของ

เชียงใหมมากอน ประกอบกับครอบครัวเปนชาวสันกําแพงดั้งเดิม จึงพอมีช่ือเสียงเปนท่ีนับถือและเชื่อ

ถือของชาวสันกําแพง อีกท้ังบุคลิกสวนตัวของคุณสุรพันธชอบชวยเหลือสังคม ทําใหมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก

ท่ัวไป จึงตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้ง สมัครคร้ังแรกก็ไดในคร้ังนั้น พ.ศ.2519 หลังจากนั้นไดเปน ส.ส. 

อีกหลายสมัย” 

 นายสุรพันธ  ชินวัตร ไดรับเลือกเปน ส.ส.เชียงใหม รวม 6 สมัย คือในป พ.ศ.2519  

2522, 2526, 2529, 2531 และ 2538 ชีวิตดานครอบครัวสมรสกับนางประเมิน มีบุตรธิดารวม  

6 คน 

3.2.28  นางผณินทรา  ภัคเกษม  

 สกุลเดิมคือ แซอ้ึง เปนบุตรีของนายหยวกปอ และนางสมนา  แซอ้ึง เกิดป พ.ศ.2483 

ท่ีตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เร่ิมการศึกษาท่ีโรงเรียนศรีวิทยา เชียงใหม และ

ตอระดับมัธยมท่ีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม คุณผณินซากลาวถึงเหตุท่ีสนใจดานการเมือง วา 

 “สมัยเรียนอยูท่ีโรงเรียนเรยีนาเชลี มีแมของเพ่ือนคนหนึ่ง ช่ือคุณเสง่ียม ช. สิงหเนตร  

สมัครรับเลือกตั้งหลายคร้ังแตไมไดรับเลือก เพ่ือนก็บอกวาเหตุท่ีไมไดรับเลือกเพราะเปนผูหญิง ทําใหรู

สึกแปลกใจวาทําไมผูหญิงสูผูชายไมได และตั้งใจวาถามีโอกาสจะเปน ส.ส. หญิงใหได แตก็ยอมรับวา

ไดรับเลือกเนื่องจากเปนภรรยาของคุณสงสุข คือ ไดอานิสงสจากคุณสงสุขโดยตรง เพราะชาวบานรัก

คุณสงสุข เม่ือคุณสงสุขไดรับเลือกในป 2518 ตองไปทําหนาท่ีในสภา เม่ือมีชาวบานมารองเรียนหรือให

ชวยเหลืออะไร ก็จะเปนตัวแทนไปดําเนินการให เชน เร่ืองถนนไมดี เร่ืองไฟฟาไมถึง เร่ืองไมมีน้ําเพาะ

ปลูกรวมท้ังเร่ืองท่ีดินทํากิน เม่ือออกไปดูปญหาและนําเร่ืองใหคุณสงสุขชวยประสานหนวยงานท่ีเก่ียว

ของ ทําใหชาวบานรูจักมากข้ึน สมัยนั้นท่ีอําเภอแมแจมมีปญหาเร่ืองท่ีดินชาวบานถูกน้ําทวม ตอง

อพยพกันเปนหมูบาน ตองจัดหาที่ดินใหอยูใหม เชน บานโหลงปง ปจจุบันคือสหกรณนิคมแมแจม ก็

เปนผลงานท่ีคุณสงสุขดําเนินการใหชาวบาน อีกประการหนึ่ง ชาวบานรูจักเพราะจัดรายการโทรทัศน

ชอง 8 ลําปาง หลังจากไดรับทุนโคลัมโบไปดูงานดานส่ือสารมวลชนท่ีประเทศนิวซีแลนด กลับมาซื้อ

เวลาจัดรายการ ช่ือ 7 วัน 7 นาที รวมกับคุณสงสุขท่ีสถานีโทรทัศนชอง 8 สมัยนั้นชอง 8 เปดใหม 

ๆตอนเลือกตั้งป 2519 ทางคุณไกรสร  ตันติพงศ ท่ีรับผิดชอบผูสมัครเชียงใหม หาคนลงสมัครคูกับ

คุณสงสุขไมได ก็บอกวา เอาอีนอยนี่แหละ ก็ลงคูกับคุณสงสุข ไดรับเลือกท้ังคู คะแนนนอยกวาคุณสง

สุข 20,000 คะแนน ชนะท่ีสาม 8,000 คะแนน สวนใหญชาวบานจะจําช่ือไมคอยไดเพราะช่ือยาว คือ 

ผณินทรา ชาวบานบางคนก็เรียกส้ัน ๆ วา นินทา สวนใหญจะเรียกวาเมียสงสุข การหาเสียงก็เนนการ

สานตอนโยบายของคุณสงสุข คือ เร่ืองท่ีดินทํากิน เร่ืองราคาพืชผล และเร่ืองแหลงน้ําสําหรับ 

เพาะปลูก” 



 

 

 หลังจากไดรับเลือกในป 2519 นางผณินทราก็ไดรับเลือกเปน ส.ส. อีกในป พ.ศ. 

2544  และ 2548 

 3.2.29 นายชัชวาล  ชุติมา   

  เกิดป พ.ศ. 2467 คุณกรองทอง  ชุติมา ไดเลาถึงประวัติของคุณชัชวาล ไวดังนี้ 

  “ชัชวาลเปนบุตรคนสุดทองของหลวงอนุสารสุนทร กับนางอโนจา  ชุติมา บิดาเสียชีวิต

เม่ืออายุได 11 ขวบ เขาเปนคนท่ีชอบอยูในหมูคนหลาย ๆ คน เพราะบานเราเปนบานใหญ มีลูกหลาน

ญาติพ่ีนองและบริวารมากมาย ชัชวาลมีนิสัยโอบออมอารี ชอบชวยเหลือคนอื่น สมัยท่ีเปนนักเรียนชอบ

จัดกิจกรรม เปนศิษยเกาของโรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัย และเคยเปนนายกสโมสรสองสมัย เม่ือเขา

ศึกษาตอท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนศิษยคนหนึ่งของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์  ปราโมช เม่ือทานเปน

หัวหนาพรรคกิจสังคม ทานไดชวนชัชวาลเขารวมในพรรคดวย กอนท่ีชัชวาลจะเลนการเมืองเขารวม

พรรค ก็ไดทํางานท่ีชอบมากท่ีบริษัทอาคเนย ประกันภัย ไดตําแหนงผูจัดการตรวจการท่ัวไป  ไดรูจักผู

คนมากมายท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด   

 นอกจากงานนี้แลว ยังไดเปนลูกเสือชาวบานและ action ในงานนี้มาก เวลาเกิดภัย

ธรรมชาติไมวาหนทางจะยากลําบากเพียงใด จะพาเพื่อนฝูงและลูกนองไปแจกขาวปลาอาหารและเส้ือผา

ยารักษาโรค ดังนั้นเม่ือเขาสมัครรับเลือกตั้ง จึงไดรับเลือกเปน ส.ส. ซึ่งย่ิงทําใหพึงพอใจใหญในการท่ี

ไดรับใชประเทศชาติและประชาชน การเปน ส.ส. เปนอยูไมนาน เพราะสมัยนั้นมีการเปล่ียนการปก

ครองบอย ตอนหลังยายไปอยูเชียงใหมไปทํางานบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย และในระยะนั้นสนใจใน

ปญหาความยากจนและปญหาเยาวชน คุณชัชวาลไดเขาเปนสมาชิกลูกเสือโลก ไดรับเลือกเปนตัวแทน

ไปชุมนุมลูกเสือโลกท่ีประเทศเกาหลี เปนหนึ่งในจํานวนสองคนเทานั้น คณะลูกเสือไทยคณะนี้ไดรับ 

คําชมเชยอยางมาก ตอมาไดรวมกับสมาคมไลออนสซึ่งเปนหนวยงานการกุศลระดับโลก ในชวงสุดทาย

ของชีวิตไดเลนการเมืองทองถ่ิน เปนสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม และไดเปนประธานสภาเทศบาล  

จนถึงวันท่ีเสียชีวิต”       

 นายชัชวาล  ชุติมา  เสียชีวิตเม่ือป พ.ศ. 2529 

 3.2.30 พันตํารวจเอก ธานี  วีระเดชะ   

  เปนชาวกรุงเทพฯ เปนบุตรของ พ.ต.อ.พระยากําจัดโสณฑทุจริต (บุญมี วีระเดชะ) 

อดีตอัยการและผูวาราชการจังหวัดลพบุรี คุณแมช่ือคุณหญิงถนอมรอด มีพ่ีนองรวม 7 คน คือ 

ร.ต.อ.บุรี, พ.ต.อ.ทวีศักดิ์, พ.ต.อ.ธานี, พล.ร.ต.มานิตย, นางเจริญศรี  และนางอารี  วีระเดชะ     

 พ.ต.อ.ธานี เร่ิมการศึกษาท่ีโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ระหวางเปนนักเรียน

ช่ืนชอบการชกมวย เปนตัวแทนมวยสากลซ่ึงสมัยนั้นเรียกวา “มวยฝร่ัง” ของกระทรวงธรรมการในป 

พ.ศ.2475 หลังจากนั้นชกมวยไทยท่ีเวทีในกรุงเทพฯ อยางโชกโชน สอบเขาศึกษาตอโรงเรียนตํารวจ

นครบาลบางเขน จนมารับราชการเปนพลตํารวจประจํา สน.บางรัก, สน. บุปผาราม มีช่ือเสียงดานการ

ปราบปรามคนรายชนิดถึงลูกถึงคนจนเปนท่ีขยาด ตอมาสอบเปนนายรอยโดยเขาอบรมท่ีโรงเรียนนาย



 

 

รอยตํารวจสามพราน จบมาเปนนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร ออกมารับราชการในจังหวัดเชียงใหมตั้งแตป 

พ.ศ.2500 ตําแหนงผูบังคับกอง สภ.อ. สารภี มีผลงานปราบแกงขวางปากอนหินใสรถโดยสาร ป  

พ.ศ.2501 มาดํารงตําแหนงผูบังคับกอง สภ.ต. แมปง มีผลงานปราบปรามแกงอันธพาลจนราบคาบ    

ป พ.ศ.2505 ดํารงตําแหนงผูบังคับกอง สภ.อ. สันกําแพง มีผลงานปราบคนรายท่ีขึงลวดดักชิงทรัพย

รถจักรยานยนตท่ีผานไปมา ตอมาป พ.ศ.2510 รับตําแหนงผูบังคับกอง สภ.อ.ฝาง และข้ึนเปนรองผู

กํากับการฯ เชียงใหมป พ.ศ.2513 เปนผูกํากับฯ เชียงใหมป พ.ศ.2518 เกษียณอายุราชการปลายป 

พ.ศ.2519 เนื่องจากมีผลงานเปนท่ียอมรับของชาวเชียงใหมจึงลงสมัครรับเลือกตั้งในป พ.ศ.2522  

ในเขต 1 และไดรับเลือกโดยไดคะแนนสูงสุดของจังหวัด คือ 71,769 คะแนน 

  นายเจริญ  เชาวประยูร อดีต ส.ส. เชียงใหมหลายสมัย ยืนยันวาการไดรับเลือกของ 

พ.ต.อ.ธานี สืบเนื่องมาจากช่ือเสียงดานผลงานจริง ๆ  

 “ผูกํากับธานีสมัยนั้นมีช่ือเสียงมากตั้งแตอยูจราจรแมปงจนไปอยูฝาง ชาวบานรูจักและ

ช่ืนชมผลงาน กับผมสนิทกันดีเพราะตองประสานกันอยูเสมอ สมัยผมเปนครูใหญโรงเรียนบูรณศักดิ์  

เด็กเกเรมีปญหา ก็ตองไปขอกําลังจากผูกํากับธานี และรองชาญ  คําวรรณ  เม่ือลงสมัครเขต 1 ก็ไดรับ

เลือก คร้ังท่ี 2 ไปลงเขต 2 หวังคะแนนเสียงจากชาวบานอําเภอฝาง แตคนรูจักเฉพาะในตัวอําเภอ  

รอบนอกคะแนนไมดี จึงไมได ประกอบกับชาวบานคาดหวังไวสูงวาจะไดรับความชวยเหลือทุก ๆ เร่ือง  

ซึ่งไมอาจทําได ก็ลดศรัทธาลงไป สวนบุคลิกสวนตัวก็มีสวน เปนคนภาคกลางพูดไมเพราะ”   

 หลังเกษียณอายุราชการ  พ.ต.อ. ธานีนํารถ 3 ลอปนจากเพ่ือนท่ีกรุงเทพฯ มาปลอย

ใหเชา ประมาณ 2–3 ปตองเลิก เพราะคนเชามักไมยอมจายคาเชา กิจการไมประสบความสําเร็จ สมัย

เปน ส.ส. ใชบานใกลโรงแรมปรินซซึ่งอยูติดสะพานแมขาเปนท่ีทํางานรับเร่ืองราวรองทุกข มี จ.ส.ต.คํา

ตั๋น  ไชยซาววงศ ลูกนองเกาโรงพักสันกําแพงมาชวยงาน ชาวเชียงใหมหลายคนใหความเห็นวาบุคลิก

ของ พ.ต.อ.ธานี ไมเหมาะสําหรับการเปน ส.ส.สาเหตุหนึ่งเพราะการพูดจาแบบคนภาคกลางท่ีไมคอย

เขาหูชาวบาน เชน ชาวบานมาหาท่ีบานเพ่ือขอความชวยเหลือ ก็มักทักวา “ไอห ... มาทําไมแตเชาวะ”  

เปนตน อีกสาเหตุหนึ่งดวยเพราะเปนคนเอาใจคนไมเปน ผิดวาไปตามผิด ถูกวาไปตามถูก คนผดิมักมา

หาเพื่อขอความชวยเหลือ ซึ่งมักถูกปฏิเสธอยางไรเย่ือใยจาก พ.ต.อ.ธานี  เนื่องจากเปนคนตรง 

 พ.ต.อ.ธานี สมรสกับนางจรุงศรี ชาวนครปฐม  มีบุตรธิดา 3 คน คือ 

 1.  พ.ต.ท. (ญ.) นิรมล 

 2.  นายวรีรักษ 

 3.  นายจีรยุ  วีระเดชะ  ตอมาสมรสกับนางสุวรรณี  สกุลเดิมคือ  ศิริรุงเรืองสุข  ชาว

อําเภอตะพานหิน   

 พ.ต.อ.ธานี เสียชีวิตเม่ือกลางป พ.ศ.2532  ขณะอายุ 73 ป ดวยโรคหัวใจ 



 

 

3.2.31 นายเจริญ  เชาวนประยูร   

ชาวเชียงใหมมักเรียกวา “อาจารยเจริญ” เพราะเปนครูมากอน เคยสอนอยูโรงเรียน

บูรณศักดิ์ (เจาของคือนายสมบูรณ  จันทรปญญา)  มีลูกศิษยลูกหาเปนจํานวนมาก จึงเปนสวนหนึ่งท่ี

ชวยใหไดรับเลือกตั้งถึง 6 สมัย 

 นายเจริญเปนชาวเชียงใหม บานอยูยานวัดพญาเม็งราย ดานหลังกองเมืองเชียงใหม  

บิดาเปนตํารวจช่ือ ร.ต.ท.จันทร เชาวนประยูร ซึ่งเคยเปนผูบังคับกอง สภ.อ.ขุนยวม  และ สภ.อ. แมสะ

เรียง จังหวัดแมฮองสอน มารดาช่ือ แมบุญศรี เปนบุตรคนโตในจํานวนพ่ีนอง 6 คน เร่ิมการศึกษาทีโ่รง

เรียนประจําอําเภอแมสะเรียง เม่ือบิดาเสียชีวิตในป พ.ศ.2489 กลับมาอยูกับนาท่ีเชียงใหม ศึกษาตอ

ช้ันมัธยม 7 และ 8 ท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย หลังจากนั้นศึกษาตอจนไดประกาศนียบัตรครูมัธยมเมื่อ

อายุ 20 ป เร่ิมทํางานเปนครูท่ีโรงเรียนบูรณศักดิ์ในป พ.ศ.2498 โรงเรียนบูรณศักดิ์อยูบริเวณหนาราน

หนังสือดวงกมลในปจจุบัน สอนหนังสืออยูท่ีนี่จนไดเปนอาจารยใหญเม่ืออายุ 27 ป ระหวางนั้นเร่ิมเลน

การเมืองระดับทองถ่ินโดยไดรับเลือกเปนกรรมการสุขาภิบาลชางเผือกเปนคนแรก และไดรับเลือกเปน

สมาชิกสภาจังหวัดเขตแมริมถึง 3 สมัย เคยไดรับตําแหนงประธานสภาจังหวัดเชียงใหม กอนตัดสินใจ

ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรในป พ.ศ.2522 

 อาจารยเจริญกลาวถึงเหตุผลท่ีเขาเลนการเมืองและวิธีการหาเสียงจนไดรับเลือกวา 

“เนื่องจากตอนเปนครูโรงเรียนบูรณศักดิ์ ไดเห็นปญหาของเยาวชนท่ีมาเรียน เห็น

ปญหาของผูปกครอง ทําใหอยากเขาไปชวยเหลือในฐานะ ส.ส. ตอนนั้นโรงเรียนบูรณศักดิ์เปนโรงเรียน

ใหญสอนถึงมัธยม 8 มีนักเรียนถึง 2,000 กวาคน ผมเลนการเมืองตั้งแตช้ันประทวนข้ึนมาเลย เร่ิมจาก

กรรมการสุขาภิบาลชางเผือก แลวมาสมัครรับเลือกเปน ส.จ. เขตอําเภอแมริม ตอนนั้นไมคิดวาจะได  

เพราะผูสมัครแขงขันคนเกา ๆ ท้ังนั้น คนหนึ่งคือ เจาเลิศ ณ เชียงใหม อดีต ส.ส. เชียงใหมเหมือนกัน  

บานอยูแถวแมริม ตําบลดอนแกว แมสา โปงแยง คะแนนของแกท้ังนั้น คนหน่ึงคือ ร.ต.อ.ณรงค 

 ชัยชมพู เปนผูบังคับกองแมริมมานาน ชาวบานรูจักกันท่ัวไป  อีกคนหนึ่งคือ ขุนลพบุรีราชวัสสุ เปน 

ขาราชการเกา ตอนหลังมาเปนทนายความท่ีลพบุรี ภรรยาเปนชาวเชียงใหม สวนผมเบอร 4 ก็พยายาม

หาเสียงในพ้ืนท่ีท่ีไมใชฐานเสียงของคนอ่ืน แลวก็ไดรับเลือกถึง 3 สมัย ตอมาจึงสมัครรับเลือกเปน ส.ส. 

ลงสมัครในเขต 2 สายเหนือ รวม 11 อําเภอ หาเสียงโดยมีรถ 2 คันตระเวนหาเสียง และไดรับเลือก  

50,000 กวาคะแนน เปนท่ีสองของเขต สมัยนั้นไดงบประมาณราว 50,000 บาทเศษเทานั้น เหตุผลท่ี

ไดรับเลือกสวนหนึ่งเช่ือวาเนื่องจากเคยเปนครูอาจารยมากอน สังคมสมัยนั้นใหเกียรติมาก อีกท้ังมีลูก

ศิษยอยูท่ัวไปรวมกับผูปกครองดวยก็มาก มีสวนใหไดรับเลือกอยางมาก 

 ผมไดรับเลือกรวม 6 สมัย คือ คร้ังแรกป 2522 สังกัดพรรคกิจสังคม คร้ังท่ี 2 ป 

2527 สังกัดพรรคเดิม คร้ังท่ี 3 ป 2529 เปล่ียนมาสังกัดพรรคประชาธิปไตย มีนายบุญเทง ทองสวัสดิ์ 

เปนหัวหนาพรรค คร้ังท่ี 4 ป 2531 สังกัดพรรคเอกภาพ (ส.ส. โอนจากพรรคประชาธิปไตยท้ังหมด) 

สวนคร้ังท่ี 5 และ 6 ป 2535 เลือกตั้ง 2 คร้ัง สังกัดพรรคชาติพัฒนา เคยไดรับเลือกดวยคะแนนสูงสุด



 

 

ติดบอรดระดับประเทศ คือ เลือกตั้งป 2527 และ 2529 ไดคะแนนเปนท่ี 8 ของประเทศ โดยเปนท่ี 1 

ของจังหวัดเชียงใหม 

 การทํางานจนชาวบานไวใจเลือกถึง 6 สมัย เพราะเอาใจใสชาวบาน ตองรูปญหาของ

ชาวบานและเอาปญหามาแกไข ปญหาชาวบานไดจากทาง คือจากท่ีเขาหาชาวบานเองกับการประสาน

กับสวนราชการ หลักปฏิบัติประการหนึ่งคือ ไมเคยสรางความขัดแยงระหวางราชการ มักไกลเกล่ียเกิด

ประโยชนในการประสานงานในโอกาสตอมา 

 ตอนเปน ส.จ. เขตแมริมป พ.ศ.2510 ทันไดทํางานรวมกับคุณเลิศ  ชินวัตร พอของ

น ายก รัฐมนต รี  (พ .ต .ท .ทั กษิ ณ   ชิน วัต ร) คุณ เลิศอายุม ากกว าผม เกื อบ  20 ป  เ ร่ิม เป น 

 ส.จ.เขตสันกําแพง ตอมาสมัครเปน ส.ส. เชียงใหมในป พ.ศ.2512 ”   

 นายเจริญเคยไดรับตําแหนงสูงสุดทางการเมือง เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

คมนาคม สมัยรัฐบาลนายกชาติชาย  ชุณหะวัณ นอกจากนี้เคยไดรับตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการ

ทบวงฯ และเสนาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง สมัยรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร 

 คุณเจริญสมรสกับนางอําไพ มีบุตรธิดารวม 4 คน คือ 

 1. นายมงคล  เชาวนประยูร   

 2.  นางพณิดา  จอมจันทรยอง 

 3.  นายฐนพุทธ  เชาวนประยูร 

 4.  นางจิราพร  เชาวนประยูร 

3.2.32 นายจํารูญ  ไชยลังการณ   

  ถือเปนมามืดคนหนึ่งในการเลือกตั้งเม่ือป พ.ศ.2529 เพราะเร่ิมเลนการเมืองขณะเปน

อาจารยใหญโรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัย เนื่องจากมีลูกศิษยลูกหามากและรวมกิจกรรมสังคมหลาย

อยาง ทําใหไดรับเลือกมาดวยคะแนนเปนอันดับสองรองจาก ดร.สุบิน  ปนขยัน 

 นายจํารูญเกิดป พ.ศ.2473 ท่ีบานหนองประทีป อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปน

บุตรของนายปน และนางขันแกว เปนบุตรคนท่ี 3 ในจํานวนพ่ีนอง 5 คน ครอบครัวเปนคริสเตียน เขา

ศึกษาที่โรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัยจนจบ ม.8 จากนั้นไดรับทุนของโรงเรียนไปศึกษาตอท่ีโรงเรียน

ฝกหัดครูมัธยมที่กรุงเทพฯ 2 ป จบแลวกลับมาสอนท่ีโรงเรียนปรินซฯ 1 ป และศึกษาตอท่ีวิทยาลัยวิชา

การศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) อีก 2 ปจนไดรับปริญญาตรี หลังจากนั้นกลับ

มาสอนท่ีเดิมจนกระท่ังเกษียณอายุ คุณจํารูญเลาถึงเหตุผลท่ีลงเลนการเมืองวา 

 “เนื่องจากเปนคนเชียงใหมและอยากมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมดานตาง ๆ จึง

ลงสมัครพรรคประชาธิปตย สมัครเขต 1 สมัยนั้นมีการใชเงินซื้อเสียงกันบางแลว แตผมไมซื้อ นโยบาย

พรรคประชาธิปตยไมมีการซื้อเสียง ผลการเลือกตั้งไดรับเลือกแบบมามืด เพราะไมคอยมีคนคิดวาผม

จะได คะแนนมาเปนอันดับสองรองจาก ดร.สุบิน  ปนขยัน เหตุผลท่ีไดสวนหนึ่งเพราะลูกศิษยเยอะ  

ชวยกัน ตอนน้ันผมทํางานสังคมหลายวงการ ไมวาจะทํางานชมรมผูบริหารโรงเรียนเอกชน ทํางาน 



 

 

ลูกเสือ ทํางานดานกีฬาของจังหวัด โดยเคยเปนนักฟุตบอลทีมเชียงใหมและตัวแทนเขต 5 ชวยรับหนา

ท่ีอุปนายกสมาคมฟุตบอลจังหวัด คาใชจายประมาณ 1 แสนบาท สวนหนึ่งไดรับการชวยเหลือจาก

พรรคโดยการประสานของคุณไกรสร ตันติพงศ อีกสวนหน่ึงไดจากลูกศิษยลูกหาชวยกัน หลังจากนั้น

สมัครตออีก 3 คร้ัง ไมไดรับเลือก จึงเลิกเลนการเมือง” 

 คุณจํารูญสมรสกับนางทองศรี  มีบุตรชาย  2  คน  คือ 

 1.  พ.ต.อ. ศุภรักษ  ไชยลังการณ 

 2.  นายศุภวิชญ  ไชยลังการณ 

 3.2.33 นายธวัชวงศ  ณ  เชียงใหม 

  จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตรสาขาโยธา จาก North  Carolina  State  University  

สหรัฐอเมริกา มีประสบการณทํางานเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2547–

ปจจุบัน (พ.ศ.2550) 

  ในดานหนาท่ีการงานเคยดํารงตําแหนง 

  1.  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.2540 

  2.  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง พ.ศ.2539–2540 

 3.  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2538–2539 

  4.  เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535–2537 

  5.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2531, 25315/1, 2535/2, 

2538, 2539 

 ได รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก ช้ันสูงสุด   

มหาปรมาภรณ ชางเผือก  และเค ร่ืองราชอิสริยาภรณ อันมี เกียรติยศ ย่ิงมงกุฎไทย  ช้ัน สูงสุด  

มหาวชิรมงกุฎ   

 นายธวัชวงศ  ณ  เชียงใหม  ไดรับการเรียกขานจากชาวเชียงใหมวา “เจาหนุย” เพราะ

สืบเช้ือสายจากตระกูลเจานายฝายเหนือผูปกครองนครเชียงใหม ดังรายละเอียดตอไปนี้     

 เจาไชยสงคราม  นอยสมพมิตร  ณ เชียงใหม เปนโอรสในเจานอยรถ ณ เชียงใหม  

(โอรสในเจาอุปราช หนอคํา, เจาอุปราชนครเชียงใหม และเจาหญิงบุนนาค) และมีศักดิ์เปนราชปนัดดา 

(เหลน–ปูทวด) ในพระเจาชางเผือกธรรมลังกา พระเจาผูครองนครเชียงใหมองคท่ี 2  เจาไชยสงคราม 

นอยสมพมิตร ณ เชียงใหม ไดรับฉายาวาเปน "มือปราบแหงเวียงพิงค" เปนเจานายผูมีบทบาทสําคัญ

ในการปราบปรามโจรผูรายในมณฑลฝายเหนือและรับราชการสนองพระเดชพระคุณถวายความปลอด

ภัยแกเจาอินทวโรรสสุริยวงศ เจาผูครองนครเชียงใหมองคท่ี 8 และเจาแกวนวรัฐ เจาผูครองนคร

เชียงใหมองคท่ี 9 ตลอดสองรัชสมัย เจาไชยสงคราม  นอยสมพมิตร ณ เชียงใหม ไดรับความไววาง

พระทัยจากเจาแกวนวรัฐและเจานายฝายเหนือ ใหปฏิบัติหนาท่ีควาญชางพระท่ีนั่งและถวายความปลอด

ภัยแกพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีพระบรมราชินี ในคราว



 

 

เสด็จพระราชดําเนินประพาสหัวเมืองฝายเหนือ และจากการปฏิบัติภารกิจรับใชสนองเบื้องพระยุคล

บาทดังกลาว เปนท่ีตองพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวย่ิงนัก ตอมาจึงทรงมี

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ รับโอรสของเจาไชยสงคราม นอยสมพมิตร  ณ เชียงใหม ไวในพระ

บรมราชูปถัมภใหไดรับการศึกษาในกรุงเทพมหานคร เจาไชยสงคราม นอยสมพมิตร  ณ เชียงใหม  มี

โอรส 7 ธิดา 3 รวม 10 คน ดังนี้ กับเจาหญิงศรีนวล ณ เชียงใหม (มีโอรส 1 ธิดา 1)  คือ เจานอย

หนอคํา ณ เชียงใหม และเจาหญิงจันทรโสภา ณ เชียงใหม กับหมอมคําใส ณ เชียงใหม (มีโอรส 4  

ธิดา 1) คือ เจาหญิงขายแกว ณ เชียงใหม,   เจาไชยมงคล ณ เชียงใหม และเจาไชยณรงค ณ เชียงใหม 

อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม เจาไชยสุริวงศ ณ เชียงใหม คหบดีผูบุกเบิกกิจการโรง

ภาพยนตรและโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม (เปนเจาบิดาใน ฯพณฯ เจาธวัชวงศ ณ เชียงใหม อดีตรัฐ

มนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง การตางประเทศ และสาธารณสุข) และเจาไชยชนะ ณ เชียงใหม 

กับหมอมอุษา  ณ เชียงใหม (มีโอรส 2 ธิดา 1) คือ เจานอยอินทร ณ เชียงใหม, เจานอยหมอก ณ 

เชียงใหม  และเจาหญิ งจันทรทิพย (ณ  เชียงใหม) ระมิงควงศ  ผู เปนเจามารดาใน  นางยินดี 

(ระมิงควงศ) ชินวัตร (มารดาพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี) 

 3.2.34 นายสุรพล  เกียรติไชยากร 

   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เชียงใหมระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จากวิทยาลัยสหอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ ระดับปริญญาตรี จากสาขาพัฒนา

สังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาการทองเท่ียว จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล กทม.   

 ในดานประสบการณการทํางาน เคยดํารงตําแหนง 

  1.  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

  (ฯพณฯ ไพโรจน โลหสุนทร  พ.ศ.2538-2539)  

  2.  รองประธานกรรมาธิการการทองเท่ียว  สภาผูแทนราษฎร  

 3.  ประธานท่ีปรึกษากรรมาธิการการทองเท่ียว  สภาผูแทนราษฎร  

 4.  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย   

  (ฯพณฯ ประชา มาลีนนท พ.ศ.2546–2548)   

 ไดรับเคร่ืองราชยอิสริยาภรณ ปถมาภรณชางเผือก ในป พ.ศ. 2546   

 3.2.35 นายวิชัย  วงศไชย   

 เปนผูกอตั้งหางหุนสวนจํากัดธนผลผลิต ผลิต และจําหนายน้ําดื่ม และน้ําบริสุทธิ์เพ่ือ

งานอุตสาหกรรม และงานวิจัยตั้งแตป พ.ศ.2514 การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จเปนอยางดีจน

กระท่ัง “น้ําดื่มดิวดรอป” เปนน้ําดื่มท่ีมียอดการขายสูงสุดของจังหวัดเชียงใหม และเปนท่ีรูจักของผูคน

ท่ัวไป ตอมาไดรวมกับนักวิชาการหลาย ๆ แขนง และทุนจากญาติพ่ีนอง รวมกันกอตั้งบริษัทเชียงใหม



 

 

วงศไชยกรุป ประกอบดวยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท  แบงเปน 40,000 หุน  ราคาหุนละ 100 

บาท ผูประกอบการเปนคนไทย 100 % เงินทุนชําระเต็ม 

  วัตถุประสงคในการตั้งบริษัทคือพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแกผลิตน้ํามันงาและ

ผลิตภัณฑจากเมล็ดงา ซึ่งการผลิตน้ํามันงานั้นผลิตดวยกรรมวิธีท่ีถูกสุขลักษณะและทันสมัย และเนื่อง

จากการผลิตน้ํามันงาในเชิงอุตสาหกรรมเปนการผลิตท่ีนํากรรมวิธีท่ีทันสมัยมาใชและเปนการลงทุนท่ี

ประเทศชาติตองการ บริษัทจึงไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย 

(BOI supported) อนุมัติ ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.2546   

 3.2.36 นางสาวชรินรัตน  พุทธปวน   

 เกิดเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2496 จังหวัดลําพูน บิดา และมารดา คือ นายอินสนธิ์ 

และนางแปง  พุทธปวน เปนบุตรคนท่ีสองในจํานวนหกคน ไดแก คุณอําพิน, คุณชรินรัตน, คุณสาวรีย  

คุณเกษมศรี, คุณโอภาส, และคุณชํานาญ  พุทธปวน เร่ิมการศึกษาช้ันประถมตอนตนท่ีโรงเรียนวัด 

ฮองกอก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ศึกษาตอในระดับประถมตอนปลายและมัธยมตนท่ีโรงเรียนมัธยม

สารภี อําเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม จบมัธยมปลายท่ีโรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัย จากนั้นศึกษาตอ

ในระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาโทดานบริหารการพยาบาล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาเอกดานการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ไดทุนฟูลไบรทไปศึกษาตอในระดับ Pre-doctoral ท่ีสหรัฐอเมริกา และจบหลักสูตรการ

เมืองระดับสูงจากสถาบันพระปกเกลา 

  คุณชรินรัตนเลาใหผูวิจัยฟงถึงการเขาสูวงการเมืองและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ดังตอ

ไปนี้ 

  “พ่ีมีความสนใจทางดานการเมืองตั้งแตสมัยเรียนหนังสืออยูท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตอนนั้นพ่ีเปนนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย ในชวง

กอนเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 พ่ีไดประชุมและประสานงานกับกลุมนักศึกษาท่ีเคล่ือนไหวอยูท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และในชวงเหตุการณพฤษภาทมิฬก็ไดมีสวนรวมในการชวยรณรงคใหประชา

ชนท่ัวไปบริจาคโลหิต ตอมาในป พ.ศ.2538 ดร.วิชัย วงศไชย ส.ส. พรรคพลังธรรมมาชวนพ่ีลงสมัคร 

ส.ส.พ่ีตอบตกลงและชวยกันหาเสียงเปนทีม แตไมไดรับเลือก จากนั้นในป พ.ศ.2539 พ่ีลงสมัครใน

นามพรรคประชาธิปตยและไดรับเลือก     

  แตเดิมทีกอนหนานั้นพ่ีรูจักกับคุณพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล มากอนท่ีทานจะเปน ส.ส. 

พรรคประชาธิปตย เม่ือคร้ังหลังจากการเลือกตั้งป 38 พ่ีไดรับเชิญจากพรรคประชาธิปตย (เพราะสนิท

สนมกันกับคุณสงสุข ภัคเกษม ส.ส. เชียงใหม) ใหเขารวมประชุมท่ีเชียงใหม พ่ีไดพบและทักทายกันกับ

คุณพิเชษฐโดยขณะนั้นคุณชวน หลีกภัย นั่งอยูขางๆ คุณพิเชษฐ  คุณชวนไดถอดเส้ือประชาธิปตยมาให

พ่ีใส พ่ีก็รูสึกประทับใจและตัดสินใจลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคประชาธิปตยในป 39 

  เหตุผลท่ีทําใหพ่ีไดรับเลือกเปน ส.ส. ในปนั้น ดวยเพราะปจจัยหลายประการดวยกัน  

กลาวคือการท่ีพ่ีเปนนักกิจกรรมตั้งแตสมัยเปนนักศึกษาจนกระท่ังเปนอาจารยมหาวิทยาลัย ทําใหรูจัก



 

 

คนเยอะ คุณพอพ่ีเปนผูใหญบานเกาก็ถือเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง ฐานคะแนนเสียงและกลุมท่ีให

การสนับสนุนจึงเปนชาวบานท่ัวไป และจากการที่พ่ีเปนสมาชิกของกลุมหนุมสาวเชียงใหมรถดวนธรรมะ    

กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมผูสูงอายุท่ีพ่ีเคยดูแลรักษา กลุมครูท่ีพ่ีเคยใหการอบรมในการสรางผลงานทาง

วิชาการ (พ่ีเปนรองศาสตราจารย) กลุมอาสาสมัครกระทรวงสาธารณสุข (อสม.) ก็เปนตัวชวยสําคัญ

เพ่ิมเติม  

 เม่ือพูดถึงเครือขายและความสัมพันธกับผูมีช่ือเสียงหรือนักการเมืองคนอ่ืน ๆ พ่ีรูจัก

และสนิทกันกับคุณสงสุข ภัคเกษม คุณพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล และเคยชวยงานภรรยาของอาจารย 

สมศักดิ์ เก่ียวก่ิงแกว (อาจารยสมศักดิ์ตอนท่ีเปนคณะบดีคณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได

มีโอกาสเปนอาจารยสอนหนังสือใหกับคุณสมพงษ  อมรวิวัฒน ส.ส. เชียงใหม) ท่ีไดรับทุนสนับสนุน

จาก ส.ส. สมพงษ  อมรวิวัฒน งานในคร้ังนั้นคือการไปชวยเหลือชาวเขา จุดนั้นถือเปนจุดหนึ่งท่ีทําใหพ่ี

อยากเขามาสมัครเปน ส.ส. เพราะมองวาการเปน ส.ส. นาจะมีสวนชวยผูคนไดกวางขวางมากข้ึน 

สําหรับรูปแบบและวิธีการหาเสียงในป 38 และป 39 พ่ีหาเสียงเปนทีม หาเสียงทุกวันไมมีวันหยุด เร่ิม

ตนตั้งแตเชาถึงค่ํา ตอนเชามักไปตามตลาด ชวงสายก็ไปพูดหนาเสาธงตามโรงเรียนตางๆ ชวงเที่ยงไป

งานบุญ งานศพ ชวงเย็นชวงค่ําก็ไปงานแตง งานข้ึนบานใหม หรืองานศพ ไมคอยเนนการเดินหาเสียง

แบบเคาะประตูบาน แตจะเนนการปราศรัยหาเสียงในเวทียอย ๆ ตามสถานที่ตางๆ พ่ีคิดวาส่ิงท่ีทําใหพ่ี

ไดรับเลือกในป 39 คือ การปราศรัยกับคนฟงใหเห็นถึงผลลบของการซื้อสิทธิขายเสียง กลาวคือ พ่ีก็จะ

เลาใหเขาฟงวาถาคนท่ีตองการเปน ส.ส. โดยใชวิธีซื้อเสียง  เปาหมายของเขาคือเสียงประมาณ 50,000 

เสียง (ตอนนั้นเขตการเลือกตั้งกวาง) จึงจะไดรับเลือกเปน ส.ส.ถาเขาจายเงินซื้อเสียงประชาชนหัวละ 

100 บาท เขาจะใชเงิน 5,000,000 บาท แตเขาไมแนใจวาคนท่ีเขาซ้ือเสียงจะออกมาใชสิทธิเลือกเขา

ท้ังหมดหรือไม ดังนั้นเขาอาจจะซ้ือเสียงเผื่อไปอีกเทาตัว คือจายเงิน  10,000,000 บาทเพ่ือซื้อเสียง

คน 100,000 คน นี่เปนตัวเลขเบื้องตน แตในความเปนจริงแลวเขาอาจซ้ือเสียงหัวละ 100, 200, 

300, 400 หรือ 500 บาท  สมมติวาถัวเฉล่ียแลวเขาจายหัวละ 200 บาท  แสดงวาเขาตองใชเงิน

ประมาณ  20,000,000 บาท ถารวมคาปายโฆษณา คาโปสเตอร  คาแผนพับ  คาอะไรตอมิอะไรอีก

จิปาถะรวมทั้งคาตอบแทนหัวคะแนนดวยประมาณ 10,000,000 บาท รวมแลวประมาณ 30,000,000 

บาท ถามวาเงินเดือนคนเปน ส.ส. เทาไหร  คําตอบคือประมาณ 70,000 บาท ถาอยูครบวาระ 4 ปโดย

ไมกินไมใชจายเงินจํานวนนี้ก็จะไดท้ังหมดประมาณ 3,360,000 บาท อยางนี้แลวเขาตองหาทางถอน

ทุนท่ีใชในการซื้อเสียงไปอยางแนนอนดวยการทุจริตในหนาท่ี เม่ือพ่ีเลามาถึงตรงนี้พ่ีก็ถามชาวบานวา

ชาวบานหนักประมาณเทาไหร ชาวบานตอบวา 60 กิโลกรัม พ่ีก็อธิบายวาถาเขาซื้อเสียงเรา 100 บาท 

แสดงวาเรามีราคาคาตัวอยูท่ีกิโลกรัมละ 10 กวาบาท ซึ่งนอยกวาราคาของหมูสดท่ีเราซ้ือตามทองตลาด

เสียอีก การท่ีพ่ีอธิบายช้ีแจงเชนนี้สงผลใหชาวบานเร่ิมมองเห็นภาพลบของการขายเสียง จากนั้นพ่ีก็

อธิบายถึงนโยบายของพรรคตอเพ่ือใหชาวบานเขาใจและเลือกพ่ีในฐานะตัวแทนพรรค โดยสรุปแลวพ่ี

จะเนนปราศรัยใหประชาชนเห็นถึงนโยบายของพรรคและช้ีแจงใหเขาเห็นถึงผลเสียของการซื้อสิทธิขาย

เสียง 

 ตอประเด็นเร่ืองความสัมพันธกับพรรคการเมืองท่ีสังกัดอยูนั้น พ่ีคอนขางมีความ

สัมพันธกับพรรคประชาธิปตยมากกวาพรรคพลังธรรมและพรรคไทยรักไทย กลาวคือ กรณีพรรคพลัง



 

 

ธรรมพ่ีมีสายสัมพันธเฉพาะในชวงหาเสียงกับพรรค ตอมาเม่ืออยูกับพรรคประชาธิปตยพ่ีรูสึกวา พรรค

นี้เปนพรรคท่ีเปดโอกาสใหลูกพรรคไดแสดงความคิดเห็นเวลามีการประชุมกัน ทานชวน  หลีกภัย ทาน

ก็ดีมาก เวลาทานจะลงพ้ืนท่ีท่ีเชียงใหมทานก็ไดใหคนดําเนินการแจงมายังสมาชิกและ ส.ส. ในพ้ืนท่ี

กอนลวงหนาซึ่งถือเปนการใหเกียรติกับคนในพื้นท่ี แตในทางตรงกันขามเม่ือพ่ีเปน ส.ส. แบบบัญชีราย

ช่ือของพรรคไทยรักไทยในป พ.ศ.2544 พ่ีไมคอยไดรับบรรยากาศแบบท่ีเคยไดรับท่ีพรรคประชาธิ

ปตย ในเวลาตอมาพี่ก็ไดลาออกจากพรรคไทยรักไทยในชวงระยะเวลาไล ๆ กับการออกจากพรรคของ 

ดร ปุระชัย เปยมสมบูรณ ” 

 จากการสัมภาษณคุณชรินรัตน ความตอนหน่ึงระบุถึงกลุมท่ีช่ือวา “กลุมหนุมสาว

เชียงใหม รถดวนธรรมะ” กลุมนี้ถือเปนกลุมท่ีมีสมาชิกจํานวนมากประมาณ 5,000 คนข้ึนไปใน

ปจจุบัน ผูวิจัยมีขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความเปนมาของกลุมนี้ ดังตอไปนี้ (อนุ เนินหาด, พ.ต.ท, 

2545: 42-54 ) 

 กลุมหนุมสาวเชียงใหมไดรับการกอตั้งข้ึนโดยพระมหากมลหรือพระศรีธรรมนิเทศ 

อดีตเจาอาวาสวัดสันปาขอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในสมัยนั้นมักมีแกงอันธพาล มีการชกตอย

ทะเลาะวิวาทกันเสมอ พระมหากมลจึงมีแนวคิดชักชวนแกนนําของแกงตาง ๆ เขามาเปนกรรมการกลุม

หนุมสาว โดยหลักอยูท่ีการคัดเลือกแกนนําของวัดตาง ๆ มาเปนคณะกรรมการ กรรมการท้ังหมดก็จะ

ไปรวบรวมสมาชิกเขากลุมหนุมสาวเชียงใหม วัตถุประสงคของกลุม  คือการชวยเหลือกิจกรรมของวัด

และสังคม รวมท้ังงานประเพณีวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม เม่ือมีการจัดงานตาง ๆ กรรมการที่มาจาก

แกงตาง ๆ ก็จะทําหนาท่ีเปนฝายรักษาความสงบ แกนนําเหลานี้เปนตัวอยางและทํางานไดผลดี ทําให

การทะเลาะวิวาทในสมัยนั้นแทบจะหมดสิ้นไป การกอตั้งกลุมหนุมสาวจังหวัดเชียงใหมของทานพระ

มหากมลไดคุณคาอยางใหญหลวง กลาวคือ คนวัยหนุมสาวไดเขาหาวัดและศึกษาธรรม นอกจากนั้นยัง

ไดชวยเหลือกิจกรรมสังคมดานอ่ืน ๆ อีกดวย แตท้ังนี้ในความหมายของทาน คําวา “หนุมสาว” ไมใช

หมายถึงวัยหนุมสาว แตหมายถึงการทําความดี แมจะอยูวัยสูงอายุ หากทําความดี ปฏิบัติธรรม ถือวายัง

เปนหนุมสาว แตหากวัยรุน 15-16 ป ไมทําความดี ก็ไมถือวาเปนหนุมสาว ทานถือวาคนจะหนุมสาว

เสมอ ถาทําความดี กิจกรรมฟงธรรมของกลุมหนุมสาวสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ทานมหากมลเรียกวา  

“รถดวนขบวนพิเศษ” หมายถึง การขนคนใสรถดวนไปทําความดี ชวง 3 เดือนท่ีเขาพรรษา ทุกวันพระ

จะมีการจับฉลากเลือกวัดท่ีจะเปนเจาภาพจัดแสดงธรรม และสมาชิกกลุมหนุมสาวจังหวัดเชียงใหมจะ

ไปรวมฟงธรรมกันท่ีวัดเจาภาพ เวลาหนึ่งทุมถึงประมาณส่ีทุม คนมาฟงกันมากถึง 3,000 คน 4,000 

คน สมัยท่ีทานมีชีวิตอยูทานเทศนดวยตัวเอง นอกจากเทศนเกงแลว ทานยังเปนนักเขียนท่ีดีดวย 

หนังสือประทีปชีวิตท่ีทานแตงไว เนื้อหามีความทันสมัยและเปนท่ีนิยมมากในสมัยนั้น เช่ือวาอีกรอยป

หรือพันปขางหนา หนังสือประทีปชีวิตของทานพระมหากมลยังคงทันสมัยและใชสอนคนไดทุกยุค 

 พระมหากมลหรือพระศรีธรรมนิเทศ ไดมรณภาพลงเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2527  

ดวยสาเหตุโรคมะเร็งท่ีลําไส 

 



 

 

 3.2.37 นายปกรณ  บูรณุปกรณ 

  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2526 

และระดับปริญญาโทดานรัฐศาสตรการเมือง และการปกครอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2541 

  ในดานประสบการณการทํางานเคยดํารงตําแหนง 

 1.  พ.ศ.2538-2540 เทศมนตรีสํานักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม 

 2.  พ.ศ.2541-2543 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 2 สมัย 

 3.  พ.ศ.2544  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม เขต 1 

  ไดรับเคร่ืองราชยอิสริยาภรณ ทวิติยาภรณชางเผือก ประถมาภรณมงกุฏไทย   

ประถมาภรณชางเผือก 

 3.2.38 นางเยาวภา วงศสวัสดิ์    

เกิดเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2498 เปนนองสาวคนรอง ของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผูกอตั้งบริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนหัวหนากลุมวังบัว

บานในพรรคไทยรักไทย นางเยาวภาเปนบุตรสาวคนท่ีสาม จากบุตรจํานวน 9 คนของนายเลิศ และ 

นางยินดี  ชินวัตร เปนนองสาวคนถัดจากคุณเยาวเรศ ชินวัตร จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม และนิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

 นางเยาวภาสมรสกับนายสมชาย วงศสวัสดิ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ในขณะท่ี 

นายสมชาย ดํารงตําแหนงผู พิพากษาประจําศาลจังหวัดเชียงใหม มีบุตรธิดา 3 คน คือ นาย 

ยศนัน นางสาวชินณิชา และนางสาวชยาภา วงศสวัสดิ์ 

 3.2.39  นายบุญทรง  เตริยาภิรมย 

                   ในดานการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี BACHELOR OF BUSINESS  

ADMINISTRATION สาขา FINANCEUNIVERSITY OF KENTUCKY   

 ในดานประสบการณการทํางานเคยคํารงตําแหนง 

1.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2544-2547 

 2.  รองประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรม พ.ศ.2546-2547 

 3.  เลขานุการกรรมาธิการการอุตสาหกรรม พ.ศ.2544-2545 

 4.  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พรบ. งบประมาณ 2547 และ 2548   

 5.  อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม  จังหวัดเชียงใหม  

  



 

 

6.  รองประธานคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ   

                        จังหวัดเชียงใหม 

 ไดรับเคร่ืองราชยอิสริยาภรณ ป.ม.   

 3.2.40  นายวิทยา  ทรงคํา     

 ในดานการศึกษาสําเร็จการศึกษาจาก 

1.  ศึกษาศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 2.  นิติศาสตรบัณฑิต     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 3.  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 ในดานประสบการณการทํางานเคยดํารงตําแหนง 

 1.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 2.  โฆษกกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร   

 3.  อดีตขาราชการครู  

4.  อดีตศึกษาธิการอําเภอ  

 5.  อดีตหัวหนาแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม 

 ไดรับเคร่ืองราชยอิสริยาภรณ ปช.   

 3.2.41 นายพรชัย  อรรถปรียางกูร 

  ในดานการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับ 

  1.  ปริญญาโท   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาการตนทุน 

  2.  ปริญญาโท   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   

  หลักสูตรการจัดการภาครัฐรวมเอกชน 

  3.  ปริญญาบัตร  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  หลักสูตรภาครัฐ   

  ในดานประสบการณการทํางานเคยดํารงตําแหนง  

  1.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรป   พ.ศ.2544  และ 2548   

  2.  กรรมาธิการการอุตสาหกรรม   สภาผูแทนราษฎร  

  3.  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์    กรรมาธิการทองเท่ียว  สภาผูแทนราษฎร 

  เคร่ืองราชยอิสริยาภรณ ป.ช.   

  



 

 

3.2.42   นายนพคุณ  รัฐไผท         

  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

และระดับปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  ในดานประสบการณการทํางานเคยดํารงตําแหนง  

1.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดเชียงใหม   

2.  อดีตนายอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  

3.  อดีตนายอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  

4.  กรรมาธิการปองกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ  สภาผูแทนราษฎร  

5.  กรรมาธิการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  สภาผูแทนราษฎร 

 3.2.43 นายยงยุทธ  สุวภาพ 

  เกิดเม่ือวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2489  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม บิดาและ

มารดาช่ือ นายรัตน และนางยอดเรือง  สุวภาพ มีพ่ีนองรวม 3 คน คือ คุณณรงค คุณยงยุทธ และคุณ

สุวคนธ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนบูรณศักดิ์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ช้ัน ปวส. 

จากแมโจ ระดับปริญญาตรีคณะสงเสริมการเกษตรและสหกรณ สาขาวิชาสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช สมรสกับคุณดาวเรือง มีธิดา 1 คน คือ คุณดนธยา สุวภาพ 

  คุณยงยุทธเร่ิมทํางานท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) จังหวัดเชียงราย  

เม่ือป พ.ศ.2515 แลวยายมาท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณในจังหวัดเชียงใหมเม่ือป พ.ศ. 

2519 และลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. หลังจากทํางานมารวมท้ังส้ิน 29 ป ในชวงระหวาง

ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก คุณยงยุทธไดรับเลือกใหเปนนายกสมาคมศิษยเกาแม

โจดวยในชวงระหวางป พ.ศ.2546-2550  

  คุณยงยุทธเลาใหผูวิจัยฟงถึงการเขาสูวงการเมืองและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ดังตอ 

ไปนี้ 

 “พ่ีเขาสูการเมืองดวยเหตุผลหลัก คือ การไดทํางานใน ธกส. สงผลใหพบกับลูกคา 

ธกส. ซึ่งเปนเกษตรกรผูประสบกับปญหาตาง ๆ หลายดานดวยกัน ทําใหพ่ีคิดและเกิดแรงบันดาลใจวา

เรานาจะลงสมัครเปน ส.ส. เพ่ือจะไดชวยเหลือพ่ีนองเกษตรกรใหไดมากกวาท่ีเปนอยู เหตุผลรองลงมา

คือ พ่ีเห็นตัวอยางจากเพ่ือนรวมรุนของพ่ี 3 คน (แมโจรุน 29) ไดเปน ส.ส. ท้ังหมด กลาวคือ คุณจิระ  

มังคละรังสี เปนผูแทนจังหวัดราชบุรี  คุณประเทือง  ปานรักษ เปนผูแทนจังหวัดลําพูน และคุณ

วัชรินทร  ฉันทกุล เปนผูแทนจังหวัดบุรีรัมย เดิมทีกอนป 2544 พ่ีไดเขาไปคลุกคลีกับพรรคไทยรักไทย

กอนประมาณ 2 ป แตเนื่องดวยมี ส.ส. ยายเขามาในพรรคและทางพรรคมีแนวโนมวาจะเลือกใหเปนผู

สมัคร ส.ส. ของพรรคในเขตท่ีพ่ีอยู พ่ีจึงตองหลีกทางให ตอมาคุณเทอดพงษ  ไชยนันทน มาชวนใหเขา

พรรคประชาธิปตย พ่ีก็เลยตัดสินใจลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคประชาธิปตยและไดรับเลือกในป 2544 



 

 

 ถาพูดถึงฐานเสียงหรือความสัมพันธกับกลุมผลประโยชนตาง ๆ อันดับแรกเลยคือ 

กลุมลูกคาของ ธกส. ท่ีรูจักมักคุนกับพ่ีเพราะพี่ทํางานกับ ธกส. มานานในพ้ืนท่ี นอกจากน้ันแลวพรรค

พวกท้ังท่ีเปนครูบาอาจารยและอาชีพอ่ืน ๆ มีสวนชวยดวย และญาติพ่ีนองก็มีสวนสําคัญเชนกัน เหลานี้

เองท่ีทําใหพ่ีในฐานะผูสมัครจากพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งเพียงหน่ึงเดียวในจังหวัดเชียงใหม ใน

ขณะท่ีอีก 9 เขตท่ีเหลือ ผูสมัครจากพรรคไทยรักไทยไดรับเลือกตั้งท้ังหมด 

 ก็ตองถือวาพ่ีเปนมามืดนอกสายตา ฝายตรงขามอาจประมาทเรา แทท่ีจริงแลวพ่ีเปน

คนท่ีชาวบานในพื้นท่ีรูจักและรักใครเพราะเราเปนคนท่ีมีมนุษยสัมพันธดี จุดนี้เองท่ีชวยใหเราไดรับ

เลือกตั้ง สําหรับการหาเสียงกอนการเลือกตั้ง พ่ีใชวิธีปราศรัยหาเสียงเปนจุด ๆ ไป ก็ตองออกหาเสียง

ในพ้ืนท่ีตั้งแตเชาไปจนถึงค่ํา ไมมีวันหยุด นอกจากนั้นแลว พ่ีใชวิธีเดินเคาะประตูบานเพื่อใหคนรูจักเรา

เพ่ิมข้ึน 

 สวนเร่ืองความสัมพันธกับพรรคประชาธิปตยนั้น เปนไปดวยดี พ่ีมีความเห็นวาทาง

พรรคเปดโอกาสใหลูกพรรคแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี ไมมีปดก้ัน แถมยังกระตุนใหพูดดวย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการทําหนาท่ีในสภา หาก ส.ส.ไดรับเร่ืองราวรองทุกขจากประชาชนในพ้ืนท่ี ก็ตองนํา

เร่ืองดังกลาวไปตั้งกระทูถามในสภา ตองพูด เพ่ือใหเร่ืองนั้นเปนท่ีรับรู และผูมีสวนรับผิดชอบจะไดรับ

ไปดําเนินการแกไข”     

 คุณยงยุทธลงสมัคร ส.ส. เปนสมัยท่ีสองในป พ.ศ.2548 แตคราวนี้ไมไดรับเลือก โดย

คุณยงยุทธแสดงความคิดเห็นไววามีความไมชอบมาพากลในการเลือกตั้งคร้ังนั้น  เชน เกิดไฟดับ ณ 

สถานท่ีนับคะแนน ซึ่งอาจมีความเปนไปไดวามีการเปล่ียนถุงใสบัตรเลือกตั้ง อันสงผลใหคุณยงยุทธ

พายแพการเลือกตั้งในท่ีสุด 

 สําหรับการเลือกตั้งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในปลายป พ.ศ.2550 คุณยงยุทธบอกวาคงจะลง

สมัครในนามพรรคประชาธิปตยอีกสักคร้ังหนึ่ง และหวังวาจะไดรับเลือกเปนผูแทนสมัยท่ีสอง 

 3.2.44 นายพายัพ  ชินวัตร    

เกิดท่ีจังหวัดเชียงใหม เปนบุตรคนท่ี 6 และเปนบุตรชายคนท่ี 3 ของนายเลิศและ 

นางยินดี ชินวัตร (อีกคนหนึ่งคือนายอุดร เสียชีวิตแลว) สมรสกับนางพอฤทัย (นามสกุลเดิม   

จันทรพันธ) มีบุตรชายหนึ่งคนช่ือนายพิรุณ 

  คุณพายัพจบช้ันมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศา

สตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส อารลิงตัน สหรัฐอเมริกา หลักสูตรวิทยาลัยปอง

กันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุน 4414 ปริญญาโท สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม สําหรับผูบริการ รุนท่ี 1 ป 

2546  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

 คุณพายัพเปนผูบริหารบริษัท ชินวัตรไหมไทย จํากัด (บจก. ชินวัตรไหมไทย) ดํารง

ตําแหนงประธานบริษัท แตธุรกิจไมประสบความสําเร็จ มีปญหาขาดทุนตั้งแตป พ.ศ.2540–2544  

เปนเงินกวา 600 ลานบาท แตหลังจากนั้นคุณพายัพกลับกลายเปนนักลงทุนท่ีประสบความสําเร็จอยาง



 

 

สูงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมวาจะลงทุนในหุนตัวไหน ราคาหุนตัวนั้นก็ข้ึนอยางตอเนื่อง    

สรางผลกําไรใหกับสมาชิกพรรคไทยรักไทยท่ีพากันซื้อหุนตามคุณพายัพเปนอยางมาก  

 คุณพายัพเคยเปนอดีตท่ีปรึกษากระทรวงคมนาคม ท่ีปรึกษาทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี

ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ และท่ีปรึกษากระทรวงตางประเทศ   

 3.2.45  นายจุลพันธ  อมรวิวัฒน 

 ในดานการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และปริญญาโทมหาวิทยาลัยบอสตันคอลเลจ สหรัฐอเมริกา 

 ในดานประสบการณการทํางานเคยดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาอาวุโสดานซอฟทแวร 

บริษัทนอรทรอบกรัมแมน ไอที สหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาดานซอฟทแวร บริษัท ลิทตัน อินดัสตร้ี  

สหรัฐอเมริกา  

 3.2.46 นายสันติ  ตันสุหัช        

 ในดานประสบการณการทํางานเคยดํารงตําแหนง 

 1.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป 2539 

 2.  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด 3 สมัย 

 3.  กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภาผูแทนราษฎร ป 2540 

 4.  กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาผูแทนราษฎร ป 2541 

 เคร่ืองราชยอิสริยาภรณ ปช.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่  4 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

  
 จากการศึกษาวิจัยนักการเมืองถ่ินจังหวัดเชียงใหมในสวนของผู ท่ีดํารงตําแหนงสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรตั้งแตป พ.ศ.2476–2548 สามารถสรุปขอมูลตาง ๆ และอภิปรายผลการศึกษา และ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้ 

4.1  สรุป อภิปรายผลการศึกษา   

4.1.1  เครือขายและความสัมพันธของนักการเมืองในจังหวัดเชียงใหม 

       นักการเมืองในจังหวัดเชียงใหมโดยสวนใหญลวนมีเครือขายและความสัมพันธท่ีกวาง

ขวางในพ้ืนท่ี มากบางนอยบางแตกตางกันไป ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการไดรับเลือก

ตั้งและการดํารงตําแหนงในสมัยตอ ๆ ไป จากขอมูลท่ีศึกษาพบวา ภูมิหลังกอนการลงสมัครรับเลือกตั้ง

ของนักการเมืองในจังหวัดเชียงใหมโดยเฉพาะภูมิหลังดานอาชีพการงานถือเปนปจจัยหนุนเสริมตอ

ความเปนเครือขายและความสัมพันธกับคนในพ้ืนท่ี โดยจําแนกออกไดดังนี้     

 1)   เครือขายและความสัมพันธทางดานศาลและทนายความ  ตัวอยางเชน   

 หลวงศรีประกาศ (ฉันท  วิชยาภัย) เคยเปนเสมียนศาลและผูติดตามอธิบดีศาล

ตางประเทศและขาหลวงพิเศษมณฑลพายัพ (พระยามโหสถศรีพิพัฒน) ตอมาเรียนจบกฎหมายไดเปน

เนติบัณฑิต ประกอบอาชีพทนายความรับวาความจนมีช่ือเสียงในจังหวัดเชียงใหม 

 1.  นายอินทร  สิงหเนตร   เคยเปนทนายความวาความ 

  ในจังหวัดเชียงใหม 

 2.  นายทองยอย  กล่ินทอง   เคยเปนทนายความรับวาความจนมีช่ือเสียง 

 3.  นายพิรุณ  อินทราวุธ   เคยเปนทนายความรับวาความจนมีช่ือเสียง 

  เปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป 

 2)  เครือขายและความสัมพันธทางดานราชการสวนภูมิภาค  ยกตัวอยางเชน 

 1.  พระศรีวรานุรักษ  เคยดํารงตําแหนงเสมียนตรามณฑลพายัพ 

     (ศรี บุญเฉลียว)   และนายอําเภอสารภี  

 2.  นายภิญโญ  อินทะวิวัฒน   เคยรับราชการเปนปลัดอําเภอมาหลายอําเภอ  

รวมท้ังอําเภอเมืองเชียงใหม 

 3.  นายสรชัย  จันทรปญญา   เคยดํารงตําแหนงนายอําเภอชางเคิ่ง  

  (แมแจม) นายอําเภอสะเมิง นายอําเภอพราว 

4.  นายปรีดา  พัฒนถาบุตร   เคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการไฟฟาสวน 

 ภูมิภาคเขตภาคเหนือ 



 

 

5.  พันตํารวจเอกธานี  วีระเดชะ   เคยดํารงตําแหนงผูบังคับกอง สภ. อ.สารภี  

 ผูบังคับกอง สภ. ต.แมปง   

   ผูบังคับกอง สภ. อ.สันกําแพง   

   ผูบังคับกอง สภ. อ.ฝาง   

   รองผูกับกับการฯ เชียงใหม   

   และผูกํากับการฯ เชียงใหม 

 6.  นายนพคุณ  รัฐไผท   เคยดํารงตําแหนงนายอําเภอสารภี   

  นายอําเภอสันปาตอง 

 3)   เครือขายและความสัมพันธทางดานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตัวอยางเชน 

 1.  หลวงศรีประกาศ  เคยดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี  

    (ฉันท  วิชยาภัย)   นครเชียงใหมหลายสมัย  

 2.  พระศรีวรานุรักษ  เคยดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี 

      (ศรี  บุญเฉลียว)   นครเชียงใหม 

 3.  นายทองยอย  กล่ินทอง   เคยดํารงตําแหนงเทศมนตรีเทศบาล 

  นครเชียงใหม 

 4.  นายพิรุณ  อินทราวุธ   เคยดํารงตําแหนงผูบริหารเทศบาล 

  นครเชียงใหมหลายสมัย 

 5.  นายสงวน  ศิริสวาง   เคยดํารงตําแหนงเทศมนตรีนครเชียงใหม 

 6.  นายวรศักดิ์  นิมานันท   เคยดํารงตําแหนงเทศมนตรีหลายสมัย 

 7.  นายบุญเลิศ  ชินวัตร   เคยเปนสมาชิกสภาและประธานสภา 

  จังหวัดเชียงใหมเขตสันกําแพง 

 8.  นายปรีดา  พัฒนถาบุตร   เคยดํารงตําแหนงเทศมนตรีและ 

  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม 

9. นายอินทรสม  ไชยซาววงศ   เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม 

  เขตอําเภอดอยสะเก็ด 

 10.  นายเจริญ  เชาวนประยูร   เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาและ 

  ประธานสภาจังหวัดเชียงใหม 

 11.  นายปกรณ  บูรณุปกรณ   เคยดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี 

  เทศบาลนครเชียงใหม 

 12.  นายสันติ  ตันสุหัช   เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม 

 

   



 

 

4)   เครือขายและความสัมพันธทางดานสื่อมวลชน  ตัวอยางเชน 

 1.  นายอินทร  สิงหเนตร   เคยออกหนังสือพิมพรายสัปดาหของเชียงใหม 

  ฉบับหนึ่ง 

2. นายพิรุณ  อินทราวุธ   เคยดํารงตําแหนงบรรณาธิการหนังสือพิมพ 

 เสียงเชียงใหม 

3. นายไกรสร  ตันติพงศ   เคยทําหนังสือพิมพทองถ่ินช่ือ   

 หนังสือพิมพแผนดินไทย 

4. นายอารีย  วีระพันธุ   เคยทําหนังสือพิมพทองถ่ินช่ือ   

 หนังสือพิมพแผนดินไทย 

5.  นายสงสุข  ภัคเกษม   เคยจัดรายการโทรทัศนท่ีสถานีโทรทัศนชอง 8  

ลําปาง  เปนนักหนังสือพิมพ และเปน

บรรณาธิการขาวการเมืองของหนังสือพิมพ

ขาวสยาม 

 5)   เครือขายและความสัมพันธทางดานการศึกษา  ตัวอยางเชน 

 1.  นายทองอินทร  ปณฑรนนท   เคยรับราชการครู โดยดํารงตําแหนงครูใหญ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม 

 2.  นายอินทรสม  ไชยซาววงศ   เคยรับราชการครู โดยดํารงตําแหนงครูใหญ 

  โรงเรียนวัดลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 

 3.  นายธวัชชัย  นามวงศพรหม   เคยรับราชการครูท่ีโรงเรียนฝกหัดครู  

  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) 

4.  นายอารีย  วีระพันธุ   เคยรับราชการครูท่ีโรงเรียนปรินซรอแยล 

 วิทยาลัย จ.เชียงใหม  

 5.  นายเจริญ  เชาวนประยูร   เคยเปนครูสอนอยูท่ีโรงเรียนบูรณศักดิ์ 

6.  นายจํารูญ  ไชยลังการณ   เคยดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียน 

 ปรินซรอแยลวิทยาลัย จ.เชียงใหม 

 7.  นางสาวชรินรัตน  พุทธปวน   เคยรับราชการเปนอาจารย 

  คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 8.  นายวิทยา  ทรงคํา   เคยรับราชการครู  โดยดํารงตําแหนง 

  ศึกษาธิการอําเภอ 

  

  



 

 

6)  เครือขายและความสัมพันธทางดานธุรกิจ  การประกอบการ  และพนักงานใน

องคกรตาง ๆ  ตัวอยางเชน 

 1.  นายสุมินทร  อุปโยคิน   ประกอบอาชีพทําสัมปทานปาไมของตระกูลท่ี 

  สืบทอดตอกันมา 4 ช่ัวอายุคน 

 2.  นายทองดี  อิสราชีวิน   ประกอบอาชีพคาขายทางเรืออยูยาน 

  วัดเกตการาม ระดับข้ันคหบดี 

 3.  เจาบุญเลิศ  ณ  เชียงใหม   ทําฟารมเล้ียงมาท่ีหนาวัดบอปุ เขตอําเภอ 

  แมริม และเปดรานจําหนายอาวุธปนท่ีราน 

  ตรงขามเพชรงาม ถนนเจริญประเทศ 

 4.  นายเมธ  รัตนประสิทธิ์   ประกอบการคาท่ีเชียงใหมและลําพูน เปน

นายกสมาคมชาวเหนือ 

 5.  นายวรศักดิ์  นิมานันท   ประกอบกิจการดานโรงงานยาสูบ 

  ท่ีอําเภอพราว 

 6.  นายบุญเลิศ  ชินวัตร   ประกอบกิจการโรงงานทอผาไหมชินวัตร 

  พาณิชย ธุรกิจตลาดสดสันกําแพง รับเหมา 

กอสรางโรงไฟฟา เปดรานกาแฟ ทําสวน 

สมเขียวหวาน สวนฝร่ัง และผลไมเมืองหนาว   

ทําโรงภาพยนตรศรีวิศาลในเขตอําเภอเมือง

เชียงใหม และกิจการรถเมลในจังหวัด

เชียงใหม 

 7.  นายวิชัย  วงศไชย   ประกอบธุรกิจน้ําดื่ม และน้ํามันงาใน 

  จังหวัดเชียงใหม 

 8.  นายยงยุทธ  สุวภาพ   เคยทํางานท่ีธนาคารเพื่อการเกษตร และ 

สหกรณ (ธกส.) จังหวัดเชียงราย เม่ือป  

พ.ศ.2515 แลวยายมาท่ีธนาคารเพื่อการ

เกษตรและสหกรณในจังหวัดเชียงใหม 

 7) เครือขายและความสัมพันธทางชมรม สมาคมตาง ๆ  ตัวอยางเชน 

 1.  คุณชัชวาล  ชุติมา   เปนสมาชิกลูกเสือชาวบาน และ 

  สมาชิกลูกเสือโลก 

 2.  นายเมธ  รัตนประสิทธิ์   เคยดํารงตําแหนงนายกสมาคมชาวเหนือ 

 3.  นายจํารูญ  ไชยลังการณ   เคยดํารงตําแหนงอุปนายกสมาคมฟุตบอล 

จังหวัด สมาชิกชมรมผูบริหารโรงเรียนเอกชน  

ทํางานดานลูกเสือ 



 

 

 4.  นางสาวชรินรัตน  พุทธปวน   เคยดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตรและสมาชิกสภานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสมาชิกกลุมหนุม

สาวเชียงใหมรถดวนธรรมะ กลุมลูกเสือ 

ชาวบาน กลุมผูสูงอายุ และกลุมอาสาสมัคร

กระทรวงสาธารณสุข (อสม.) 

5. นายบุญทรง  เตริยาภิรมย   เคยดํารงตําแหนงประธานสภาอุตสาหกรรม 

 จังหวัดเชียงใหม 

 6.  นายยงยุทธ  สุวภาพ   เคยดํารงตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกา 

  มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม 

 4.1.2  บทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการ 

 บทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนและกลุมท่ีไมเปนทางการเชนครอบครัว  

วงศาคณาญาติ เพ่ือนฝูง ลูกศิษยลูกหา ลูกคา ฯลฯ ถือเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีมีสวนสนับสนุนทาง

การเมืองแกนักการเมืองในจังหวัดเชียงใหมใหไดรับการเลือกตั้งรวมท้ังการเปนสมาชิกสภาผูแทนมาก

กวา 1 สมัย จากขอมูลท่ีศึกษาสามารถวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 

       สมาชิกสภาผูแทนท่ีมีสวนไดรับเลือกตั้งดวยเพราะบทบาทและความสัมพันธของวงศ

ตระกูลท่ีดีมีช่ือเสียง ครอบครัว และวงศาคณาญาติในระดับหนึ่ง ยกตัวอยางเชนนายสุวิชช  พันธเศรษฐ  

นายทองดี  อิสราชีวิน, นายชัชวาล  ชุติมา และนายไกรสร  ตันติพงศ มาจากตระกูลชุติมาซึ่งเปน 

ตระกูลดังในเชียงใหม นายภิญโญ  อินทะวิวิฒน บุตรของพระยาจาบานรัษฎาโยนัคราช (กอนแกว   

อินทะวิวัฒน) ท่ีมีความเก่ียวของกับตระกูล ณ เชียงใหมจนแทบจะแยกกันไมออก นายสุมินทร   

อุปโยคิน มาจากตระกูลคาไมยานเจริญประเทศ นายสรชัย  จันทรปญญา มีนองชายช่ือนายสมบูรณ  

จันทรปญญา ผูมีช่ือเสียงของจังหวัดเชียงใหมท่ีประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนในยุคแรก ๆ ของเมือง

เชียงใหม นายสุกิจ  นิมมานเหมินท มาจากตระกูลใหญอีกตระกูลหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม นายบุญเลิศ  

ณ เชียงใหม นายไชยณรงค ณ เชียงใหม และนายธวัชวงศ ณ เชียงใหม เปนผูสืบทอดจากตระกูลเจาผู

ครองนครเชียงใหม นายพิรุณ  อินทราวุธ มาจากตระกูลใหญและเกาแกตระกูลหนึ่งของเชียงใหม    

นายวรศักดิ์ นิมานันท เปนบุตรของขุนอนุพลนครผูมีช่ือเสียงเปนท่ีนับถือของชาวบานท่ัวไปในเชียงใหม    

นายอินทร  สิงหเนตร และรอยโทราศรี  สิงหเนตร มาจากตระกูลใหญยานฝงตะวันออกของแมน้ําปง    

นายไกรสร  ตันติพงศ เปนหลานของนายสุวิชช พันธเศรษฐ และนายทองดี  อิสราชีวิน, นายบุญเลิศ  

ชินวัตร, นายสุรพันธ  ชินวัตร, นางเยาวภา วงศสวัสดิ์ (ชินวัตร) และนายพายัพ  ชินวัตร มาจากตระกูล

ดังตระกูลหนึ่งของเชียงใหม นายปรีดา พัฒนถาบุตร มาจากตระกูลเกาแกตระกูลหนึ่งยานถนนวัวลาย 

เปนตน         

        สมาชิกสภาผูแทนท่ีมีสวนไดรับเลือกตั้งดวยเพราะบทบาทและความสัมพันธของ 

เพ่ือนฝูง ลูกศิษยลูกหา ลูกคา (ประชาชนท่ัวไป) จากอาชีพการงานหรือองคกรตาง ๆ ท่ีเขาไปมีสวน



 

 

รวม มากกวาการเปนผูสืบเช้ือสายจากวงศตระกูลท่ีดีมีช่ือเสียง ยกตัวอยางเชน หลวงศรีประกาศ (ฉันท  

วิชยาภัย) ผูมีช่ือเสียงจากการเปนทนายความ นายทองยอย กล่ินทอง ผูเคยเปนทนายความรับวาความ

จนมีช่ือเสียง พระศรีวรานุรักษ (ศรี บุญเฉลียว) ผูเคยดํารงตําแหนงเสมียนตรามณฑลพายัพและ 

นายอําเภอสารภี พันตํารวจเอกธานี  วีระเดชะ ผูเคยดํารงตําแหนงผูบังคับกอง สภ. อ.สารภี ผูบังคับ

กอง สภ. ต.แมปง ผูบังคับกอง สภ. อ.สันกําแพง ผูบังคับกอง  สภ. อ.ฝาง รองผูกับกับการฯ เชียงใหม  

และผูกํากับการฯ เชียงใหม นายนพคุณ รัฐไผท เคยเปนนายอําเภอสารภี นายอําเภอสันปาตอง  

นายเมธ รัตนประสิทธิ์ ผูเคยเปนนายกสมาคมชาวเหนือ นายจํารูญ  ไชยลังการณ เคยเปนอุปนายก

สมาคมฟุตบอลจังหวัด สมาชิกชมรมผูบริหารโรงเรียนเอกชน ทํางานดานลูกเสือ นางสาวชรินรัตน  

พุทธปวน ผูเคยเปนนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย

เชียงใหม เปนสมาชิกกลุมหนุมสาวเชียงใหมรถดวนธรรมะ กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมผูสูงอายุ และ 

กลุมอาสาสมัครกระทรวงสาธารณสุข (อสม .) นายบุญทรง  เตริยาภิรมย ผู เคยเปนประธาน 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม นายยงยุทธ  สุวภาพ ผูเคยเปนนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย 

แมโจและเคยทํางานท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ (ธกส.) จังหวัดเชียงราย เม่ือป พ.ศ.2515 

แลวยายมาท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณในจังหวัดเชียงใหม นายอารีย  วีระพันธุ เคยทํา

หนังสือพิมพทองถ่ินช่ือหนังสือพิมพแผนดินไทย นายสงสุข ภัคเกษม เคยทํารายการโทรทัศนท่ีสถานี

โทรทัศนชอง 8 ลําปาง เปนนักหนังสือพิมพ และเปนบรรณาธิการขาวการเมืองของหนังสือพิมพขาว

สยาม 

          นายทองอินทร  ปณฑรนนท ผูเคยรับราชการเปนครู เปนครูใหญโรงเรียนยุพราช

วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม นายอินทรสม  ไชยซาววงศ ผูเคยรับราชการเปนครู เปนครูใหญ

โรงเรียนวัดลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด นายธวัชชัย  นามวงศพรหม ผูเคยรับราชการเปนครูท่ีโรงเรียน

ฝกหัดครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) นายอารีย  วีระพันธุ ผูเคยรับราชการเปนครูท่ีโรงเรียน 

ปรินซรอแยลวิทยาลัย นายเจริญ เชาวนประยูร ผูเคยเปนครูสอนอยูท่ีโรงเรียนบูรณศักดิ์ นายจํารูญ   

ไชยลังการณ ผูเคยเปนอาจารยใหญโรงเรียนปรินซรอแยลวิทยาลัย นางสาวชรินรัตน  พุทธปวน ผูเคย

รับราชการเปนอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม นายวิทยา ทรงคํา ผู เคยรับราชการเปนครู เปน 

ศึกษาธิการอําเภอ เปนตน 

 นอกจากนี้แลว ผูวิจัยมีขอสังเกตเพ่ิมเติมอีก 5 ประการ ไดแก   

 ประการแรก เร่ืองของภูมิลําเนาเดิมของผูแทนเชียงใหม โดยสวนใหญแลวเปนผูท่ีมี

ภูมิลําเนาเดิมอยูในเชียงใหม มีเพียงไมก่ีทานท่ีไมไดมีภูมิลําเนาเดิมเปนคนเชียงใหมแตไดรับเลือกตั้ง    

ยกตัวอยางเชน หลวงศรีประกาศ (ฉันท วิชยาภัย) มาจากจังหวัดจันทบุรี นายทองยอย กล่ินทอง มี 

ภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดแพร (บิดาและมารดามีภูมิลําเนาเดิมท่ีจังหวัดสุโขทัย) นายสงวน ศิริสวาง  

เปนคนทางภาคกลาง พันตํารวจเอกธานี วีระเดชะ เปนชาวกรุงเทพฯ นางสาวชรินรัตน พุทธปวน เปน

ชาวลําพูน เปนตน  

 ประการที่สอง เร่ืองสืบทอดความเปนผูแทนจากรุนพอมาถึงรุนลูก ซึ่งโดยสวนใหญ

แลวผูท่ีเปนผูแทนของเชียงใหมมักเปนเพียงแครุนเดียว จะมีรุนลูกดําเนินรอยตามรุนพอในการเปน 



 

 

ผูแทน ท่ีดําเนินรอยตามรุนพอไดแกนายเลิศ ชินวัตร ผูเปนพอ และนายพายัพ ชินวัตร นางเยาวภา 

วงศสวัสดิ์ ผูเปนลูก  นายสมพงษ  อมรวิวัฒน ผูเปนพอ และนายจุลพันธ  อมรวิวัฒน  ผูเปนลูก 

เปนตน 

 ประการท่ีสาม เร่ืองตระกูลท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมในจํานวน

หลายคน ไดแกตระกูลชุติมา ตระกูลนิมมานเหมินท ตระกูล ณ เชียงใหม และตระกูลชินวัตร   

 ประการท่ีสี่ เร่ืองผูท่ีไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมหลาย

สมัยท่ีสุด ไดแก นายไกรสร  ตันติพงศ ไดรับเลือกจํานวน 7 คร้ัง รองลงมาคือ 6 คร้ัง คือ นายทองดี  

อิสราชีวิน, นายเจริญ เชาวนประยูร และนายสุรพันธ  ชินวัตร 

 ประการที่หา เร่ืองผูแทนจังหวัดเชียงใหมท่ีเคยดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ ๆ ทางการเมือง 

ซึ่งไดแก  

 1.  นายทองดี  อิสราชีวิน เคยเปนเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

2.  นายสุกิจ  นิมมานเหมินท เคยเปนรัฐมนตรีส่ังราชการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐ

มนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

และรองนายกรัฐมนตรี 

 3.  เจาบุญเลิศ ณ เชียงใหม เคยเปนเลขานุการจอมพล ป. พิบูลสงครามสมัยดํารง

ตาํแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 4.  นายไกรสร  ตันติพงศ เคยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 5.  นายปรีดา  พัฒนถาบุตร เคยเปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

 6.  นายเจริญ  เชาวนประยูร เคยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมสมัย 

รัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ และเปนเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวงฯ และเสนาธิการนายกรัฐ

มนตรีฝายการเมือง สมัยรัฐบาลพลเอกสุจินดา  คราประยูร 

 7.  นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม เคยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง การตาง

ประเทศ และการสาธารณสุข และเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย          

      4.1.3  บทบาทและความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมืองในจังหวัดเชียงใหม 

  จากขอมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2476–2548  

สามารถสรุปบทบาทและความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมืองในจังหวัดเชียงใหมได 2 ชวง  

ดังนี้ 

 ชวงที่หน่ึง (พ.ศ.2476–2495) การเลือกตั้งคร้ังที่ 1-6   

 ชวงนี้เปนชวงระยะเร่ิมตนของการเมืองการปกครองไทยตามระบอบประชาธิปไตย โดย 

ผูแทนราษฎรยังไมไดสังกัดพรรคการเมือง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือยังไมมีพรรคการเมืองในขณะนั้น   



 

 

ดังนั้นแลวจึงยังไมเกิดบทบาทและความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมืองในจังหวัดเชียงใหม

ภายในชวงระยะเวลาดังกลาว 

 รายช่ือผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมท้ังหมดในชวงนี้ ไดแก     

1.  หลวงศรีประกาศ (ฉันท วิชยาภัย)     

2.  ขุนพินิจธนากร (บุญเพ็ง ยุกตะนันทน)     

3.  พระศรีวรานุรักษ (ศรี บุญเฉลียว)     

4.  นายสุวิชช (เลงเสียน) พันธเศรษฐ     

5.  นายอินทร  สิงหเนตร     

6.  นายภิญโญ  อินทะวิวัฒน     

7.  นายสี่หม่ืน  วณีสอน     

8.  นายทองอินทร  ปญฑรนนท     

9.  นายสุมินทร  อุปโยคิน   

10.  นายทองดี  อิสราชีวิน     

11.  นายสรชัย  จันทรปญญา     

12.  เจาบุญเลิศ  ณ เชียงใหม     

13.  นายสุกิจ  นิมมานเหมินท     

14.  นายทองยอย  กล่ินทอง     

15.  นายพิรุณ  อินทราวุธ     

16.  นายสงวน  ศิริสวาง     

17.  นายไชยณรงค  ณ เชียงใหม       

18.  นายเมธ  รัตนประสิทธิ์ 

 ชวงที่สอง (พ.ศ.2500–2548) การเลือกตั้งคร้ังที่ 7-21 

 1)  ผูท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมในชวงระยะเวลานี้โดยสวนใหญ

สังกัดพรรคการเมือง มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีสมัครในนามอิสระไมสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งสรุป 

ไดดังนี้  

  1.1)  ผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมท่ีไมสังกัดพรรคการเมือง ไดแก     

1.1.1) รอยโทราศรี  สิงหเนตร  นายสุกิจ  นิมมานเหมินท  

(ไมสังกัดพรรคการเมืองในการเลือกตั้งคร้ังท่ี 7 ตอมาในการเลือก

ตั้งคร้ังท่ี 8 เขาสังกัดพรรคสหภูมิ)   

  1.1.2) นายทองดี  อิสราชีวิน   

  1.1.3) นายไชยณรงค  ณ เชียงใหม   



 

 

  1.1.4) นายบุญเลิศ  ชินวัตร   

1.1.5) นายไกรสร  ตันติพงศ  

(ในการเลือกตั้งคร้ังท่ี 12 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2522 เม่ือตอน

เลือกตั้งไมไดสังกัดพรรคการเมือง แตตอมาไดเขาสังกัดพรรค

ประชาธิปตย)  

  1.2) ผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมท่ีสังกัดพรรคการเมือง (ขอความในวงเล็บ

อธิบายถึงลําดับของพรรคการเมืองท่ีผูแทนราษฎรคนน้ันยายไปเขาสังกัด รวมท้ังการยายกลับพรรค

เดิม) ไดแก     

 1.2.1)   นายวรศักดิ์  นิมานันท  (ประชาธิปตย)     

 1.2.2) พลโทประยูร  ภมรมนตรี  (เสรีมนังคศิลา)     

 1.2.3) นายสุกิจ  นิมมานเหมินท  (สหภูมิ)     

 1.2.4) นายไกรสร  ตันติพงศ   (ประชาธิปตย)             

 1.2.5) นายปรีดา  พัฒนถาบุตร  (สหประชาไทย สันติชน กิจสังคม)     

 1.2.6) เจาบุญเลิศ  ณ  เชียงใหม  (สหประชาไทย)     

 1.2.7) นายอินทรสม  ไชยซาววงศ  (ประชาธิปตย)     

 1.2.8) นายธวัชชัย  นามวงศพรหม  (ไท)     

 1.2.9) นายอารีย  วีระพันธุ   (ประชาธิปตย)     

 1.2.10) นายอินสอน  บัวเขียว   (สังคมนิยมแหงประเทศไทย)     

 1.2.11) นายสงสุข  ภัคเกษม   (ประชาธิปตย ราษฎร  

      สามัคคีธรรม ชาติไทย)     

 1.2.12) นายสุรพันธ  ชินวัตร   (ชาติไทย)     

 1.2.13) นายชัชวาล  ชุติมา  (กิจสังคม)     

 1.2.14) นางผณินทรา  ภัคเกษม  (ประชาธิปตย ไทยรักไทย)     

 1.2.15) พันตํารวจเอกธานี  วีระเดชะ  (ชาติไทย)     

 1.2.16) นายมอนอินทร  รินคํา  (กิจสังคม พลังธรรม)     

 1.2.17) นายเจริญ  เชาวนประยูร  (กิจสังคม สหประชาธิปไตย  

รวมไทย เอกภาพ สามัคคีธรรม 

ชาติพัฒนา)      

 1.2.18) นายอํานวย  ยศสุข   (กิจสังคม ความหวังใหม นําไทย  

      ความหวังใหม)      

 1.2.19) พลตํารวจตรี สงา  กิตตขิจร  (รวมไทย)     

 1.2.20) นายสุบิน  ปนขยัน   (กิจสังคม)     



 

 

1.2.21) นายมานะ  แพรสกุล   (กิจสังคม สหประชาธิปไตย  

      รวมไทย เอกภาพ)      

 1.2.22) นายสยม  รามสูต   (กิจสังคม รวมไทย เอกภาพ)     

 1.2.23) นายจํารูญ  ไชยลังการณ  (ประชาธิปตย)     

 1.2.24) นายชาญชัย  ไพรัชกุล   (สหประชาธิปไตย)     

 1.2.25) นายธวัชวงศ  ณ  เชียงใหม  (กิจสังคม ความหวังใหม)     

 1.2.26) นายสมพงษ  อมรวิวัฒน  (รวมไทย เอกภาพ สามัคคีธรรม  

      ชาติพัฒนา)     

 1.2.27) นายวารินทร  ล้ิมศักดากุล  (กิจสังคม)     

 1.2.28) นายณรงค  นิยมไทย   (ประชาธิปตย)     

 1.2.29) นายปรีชา  ผองเจริญกุล  (สามัคคีธรรม)     

 1.2.30) จ.ส.ต. อุดม  วรวัลย   (สามัคคีธรรม)     

 1.2.31) นายสุรพล  เกียรติไชยากร  (สามัคคีธรรม ชาติพัฒนา  

      ไทยรักไทย)     

 1.2.32) นายวิชัย  วงศไชย   (พลังธรรม)     

 1.2.33) นายบุญชวย  ภูจีนาพันธุ  (ชาติพัฒนา)     

 1.2.34) นางกิ่งกาญจน  ณ  เชียงใหม  (ความหวังใหม)     

 1.2.35) นายทวีศักดิ์  สุภาศรี   (ชาติพัฒนา)     

 1.2.36) นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล  (ประชาธิปตย)     

 1.2.37) นางสาวชรินรัตน  พุทธปวน  (ประชาธิปตย)     

 1.2.38) นายณรงค  ภูอิทธิวงศ   (ชาติพัฒนา)     

 1.2.39) นายสันติ  ตันสุหัช   (ความหวังใหม ไทยรักไทย)     

 1.2.40) นายปกรณ  บูรณุปกรณ  (ไทยรักไทย)     

 1.2.41) นางเยาวภา  วงศสวัสดิ์  (ไทยรักไทย)     

 1.2.42) นายบุญทรง  เตริยาภิรมย  (ไทยรักไทย)     

 1.2.43) นายวิทยา  ทรงคํา   (ไทยรักไทย)     

 1.2.44) นายพรชัย  อรรถปรียางกูร  (ไทยรักไทย)     

 1.2.45) นายนพคุณ  รัฐไผท   (ไทยรักไทย)     

 1.2.46) นายยงยุทธ  สุวภาพ   (ประชาธิปตย)     

 1.2.47) นายพายัพ  ชินวัตร   (ไทยรักไทย)     

 1.2.48) นายจุลพันธ  อมรวิวัฒน  (ไทยรักไทย)                                               



 

 

  1.3) ตอกรณีผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหมท่ีสังกัดพรรคการเมือง ผูวิจัยมีขอ

สังเกตอยูหลายประการดวยกัน ดังนี้ 

 ผูแทนราษฎรท่ีสังกัดหลายพรรคหรือยายพรรคมากท่ีสุด ไดแก   

 อันดับท่ี 1 นายเจริญ  เชาวนประยูร  

  (กิจสังคม สหประชาธิปไตย รวมไทย เอกภาพ สามัคคีธรรม  

  ชาติพัฒนา)     

 อันดับท่ี 2 นายอํานวย  ยศสุข  

  (กิจสังคม ความหวังใหม นําไทย ความหวังใหม)     

 อันดับท่ี 3  นายสงสุข  ภัคเกษม  

  (ประชาธิปตย ราษฎร สามัคคีธรรม ชาติไทย)     

 อันดับท่ี 4  นายมานะ  แพรสกุล  

  (กิจสังคม สหประชาธิปไตย รวมไทย  เอกภาพ)     

 อันดับท่ี 5 นายสมพงษ  อมรวิวัฒน  

  (รวมไทย เอกภาพ สามัคคีธรรม ชาติพัฒนา)            

 กระแสความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เปนปจจัย

สําคัญปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูท่ีเคยเปนผูแทนราษฎรในการยายไปเขาสังกัดพรรคท่ีกําลัง

ไดรับความนิยมอยางสูงในขณะนั้น ยกตัวอยางเชน การเลือกตั้งคร้ังท่ี 20 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 

2544 พรรคไทยรักไทยคอนขางมาแรงโดยไดรับความนิยมจากประชาชนในพ้ืนท่ีสูงมาก ซึ่งในการ

เลือกตั้งคร้ังนั้น พรรคไทยรักไทยสามารถครองท่ีนั่ง ส.ส. ไดถึง 9 ท่ีนั่ง จาก 10 เขตเลือกตั้ง (มี ส.ส. 

ท้ังหมด 10 คน) โดยผูสมัครในนามของพรรคไทยรักไทยท่ีไดเปน ส.ส. กอนหนานั้นหลายคนสังกัด

พรรคการเมืองอ่ืน แลวยายเขามาสมัครในนามพรรคไทยรักไทย (ในการเลือกตั้งคร้ังถัดมา คือ การ

เลือกตั้งคร้ังท่ี 21 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 ประวัติศาสตรการเมืองเชียงใหมตองจารึกไววา  

พรรคไทยรักไทยสามารถกวาดท่ีนั่ง ส.ส. แบบแบงเขตเขตเดียวเบอรเดียวไดหมดท้ัง 10 เขต ซึ่งไมเคย

ปรากฏมากอน ท้ังนี้ วิเคราะหไดวาเกิดจากกระแสความนิยมในพรรคไทยรักไทยและตัวของหัวหนา

พรรค คือ พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร) 

 ถาพิจารณามองการเมืองเชียงใหมในภาพรวมตั้งแต พ.ศ.2476–2548 ผูวิจัยวิเคราะห

วา พรรคการเมืองท่ีไดรับความนิยมจากประชาชนและไดท่ีนั่ง ส.ส. จากจังหวัดเชียงใหมคอนขาง

สมํ่าเสมอ มากบางนอยบางแตกตางกันไปในแตละยุคสมัย ไดแก พรรคประชาธิปตย ท้ังนี้ ดวยเพราะ

พรรคประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองเกาแกท่ีกอตั้งมายาวนานคูกับประวัติศาสตรการเมืองไทย อัน

เปนจุดเดนและจุดแข็งท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับพรรคอ่ืนแลว มักมีลักษณะเกิดข้ึนมาช่ัวขณะแลวก็ยุบเลิก

ไป จากขอมูลการเลือกตั้ง ส.ส. นับตั้งแตคร้ังท่ี 7 เปนตนมาจนถึงคร้ังท่ี 21 (พ.ศ.2500–2548) ท่ีผู

สมัคร ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง พบวา ผูสมัครจากพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งเขามาโดยสวน

ใหญ ยกเวนการเลือกตั้งคร้ังท่ี 15 (24 กรกฎาคม 2531) คร้ังท่ี 18 (2 กรกฎาคม 2538) แตในชวง

ป พ.ศ.2544-2548 กระแสความนิยมของพรรคไทยรักไทยในจังหวัดเชียงใหมมีสูง 



 

 

 ในหัวขอนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวาบทบาทและความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการ

เมืองในจังหวัดเชียงใหม มีลักษณะเก้ือกูลดึงดูดซึ่งกันและกันตามบริบทของแตละยุคแตละสมัย    

กลาวคือ พรรคการเมืองใดท่ีตองการที่นั่งในจังหวัดเชียงใหมใหไดมากท่ีสุดในการเลือกตั้งคร้ังนั้น ๆ  

อาจตองใชวิธีทาบทามสรางสัมพันธไมตรีดึงดูดใหผูท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะอยางย่ิงผูท่ีเคยเปนผูแทน

ราษฎรมาแลว ใหเกิดความสนใจและตัดสินใจเขาสังกัดพรรคของตนเอง เพ่ือโอกาสไดรับชัยชนะในการ

เลือกตั้ง ในขณะเดียวกันถาเกิดกรณีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในยุคนั้นไดรับความนิยมเกิด

เปนกระแสข้ึนมา ผูท่ีอยากไดรับเลือกเปนผูแทนราษฎรก็ลวนตองการลงสมัครในนามของพรรค 

นั้น ๆ มากกวาลงสมัครในนามของพรรคท่ีไดรับความนิยมไมสูงมากนักจากประชาชนในพ้ืนท่ี         

 4.1.4  รูปแบบ วิธีการ และกลวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัด

เชียงใหม 

 จากขอมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม  พ.ศ.2476–2548  

สามารถสรุปถึงรูปแบบ วิธีการ และกลวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัดเชียงใหม  

ไดดังนี้ 

 1) การใชความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเดน 

  เปนกลยุทธในการหาเสียง ยกตัวอยางเชน นายทองดี  อิสราชีวิน มียุทธวิธีการหา

เสียงท่ีแปลกแหวกจากคนอ่ืน ๆ โดยใชคาว ซอ จอย ฮ่ํา มาประกอบการหาเสียง ดวยเหตุผลวามีความ

สามารถทางขับรองตอบโตไดเปนอยางดี ประกอบกับบุคลิกท่ีสงา เสียงดังฟงชัด แจมใส พูดจาคลองแค

ลวเปนช่ัวโมงโดยไมติดขัด     

 2) การหาเสียงแบบเขาถึงชาวบาน  

  ยกตัวอยางเชน นายทองดี  อิสราชีวิน หาเสียงแบบเขาถึงชาวบานดวยการกินนอน

กับชาวบาน คนเฒาคนแกชอบ ส.ส. ทองดีมาก หาก ส.ส. ทองดีไปพูดปราศรัยหาเสียงท่ีไหน จะมีชาว

บานไปฟงกันจํานวนมากโดยไมตองเอาหนังกลางแปลงมาลอใจ   

 3) การหาเสียงแบบทัวรนกขม้ิน (ค่ําที่ไหน นอนที่น่ัน)  

  ยกตัวอยางเชน เจาบุญเลิศ ณ เชียงใหม หาเสียงดวยการนั่งรถจ๊ีปไปหาเสียงท่ีเขต

อําเภอแมริมถึงสะเมิง สวนใหญจะไปท่ีวัดนัดกํานันผูใหญบานและชาวบานมาฟงปราศรัย มีขาวปลา

เล้ียงดวย คืนแรกนอนท่ีบานโปงแยงนอก คืนท่ีสองนอนกลางปาเลย คืนท่ีสามนอนท่ีอําเภอสะเมิง        

 4) กลวิธีการใหคูชีวิตชวยหาเสียง  

  ยกตัวอยางเชน นายพิรุณ  อินทราวุธ ไดสุภาพสตรีเช้ือสายเจานายฝายเหนือ คือเจา

ดวงเดือน ณ เชียงใหม ขณะนั้นอายุ 19 ป ออกชวยปราศรัยหาเสียงดวย ย่ิงทําใหไดรับความนิยมเพิ่ม

ข้ึน เจาดวงเดือนติดตามไปชวยหาเสียงตามอําเภอตาง ๆ ข้ึนเขาลงหวย พักแรมคางคืน ทักทายชาว

บาน เรียกคะแนนเสียงไดพะเรอเกวียน ประกอบกับความเลอโฉม พูดจาออนหวาน ผูหญิงจึงเทคะแนน

ใหคุณพิรุณกันถวนหนา   

 



 

 

5) การชวงชิงความไดเปรียบในหมายเลขผูสมัคร   

  ยกตัวอยางเชน นายพิรุณ อินทราวุธ จับฉลากไดหมายเลข 1 จึงงายท่ีจะทําให 

ชาวบานจําได และเปนประโยชนในการหาเสียงตามหมูบาน ดวยคําวา  “หากไมดีจริงคงไมไดเบอร 1   

เบอร 1 ดีจริง ๆ” ทําใหไดเปรียบผูสมัครหมายเลขอ่ืน   

 6) กลวิธีการใชผูกลาวนําบนเวทีปราศรัยที่มีความสามารถ  

  ยกตัวอยางเชน นายพิรุณ  อินทราวุธ ไดคนชวยในการกลาวนําดี คือ การหาเสียง

กอนปราศรัยมักตองมีคนข้ึนกลาวนําและเชิญผูสมัครข้ึนไปพูดหาเสียง หลังจากนั้นก็มีการฉายหนังให

ชมเสร็จแลวผูชวยท่ีวาก็จะกลาวปดทายอีกคร้ังหนึ่งใหชาวบานจําหมายเลขใหข้ึนใจ   

 7) กลวิธีสรางความรูสึกสงสารเห็นใจในความพยายาม  

  ยกตัวอยางเชน นายสงวน ศิริสวางเปนคนทางภาคกลาง ไดช่ือวาเปนผูสมัครท่ียาก

จนท่ีสุด เปนท่ีรูกันท่ัวไปวาเลนการเมืองจนหมดตัว เหลือแคผาปกกับจอง คือ มีหอผาผูกกับรมเวลาไป

หาเสียง อีกท้ังไมมียานพาหนะ สมัยนั้นการหาเสียงมักใชจักรยานข่ีไปตามบาน คุณสงวนแมแตจักรยาน

ก็ไมมีใช มักซอนทายรถจักรยานคนอ่ืนไปปราศรัยจนชาวเชียงใหมรูสึกสงสาร จึงชวยกันกาบัตรใหจนได

รับเลือกในสมัยนั้น  

8) การแจกใบปลิว   

  ยกตัวอยางเชน นายเมธ  รัตนประสิทธิ์  พิมพใบปลิวแสดงประวัติ  อาชีพ การศึกษา 

และบรรพบุรุษของตน ข้ึนเหนือลงใตเทาท่ีรถยนตไปถึงไดไมวาตําบลหรือหมูบานตามแตจะถูกผูชวย

เหลือแนะใหไป แจกใบปลิวท่ัวไปตามจํานวนควรมากหรือนอย  โดยมีเพ่ือนรวมโรงเรียนเปนหัวเร่ียว

หัวแรงสําคัญย่ิง 

 9) การฉายภาพยนตรประกอบการปราศรัย   

 ยกตัวอยางเชน นายเมธ  รัตนประสิทธิ์ เร่ิมการโฆษณาหาคะแนนนิยมอยางจริงจัง

ในชวงตอนสุดทาย ใชเวลาติดตอกัน 58 วัน จากปลายธันวาคม 2494 ถึง 25 กุมภาพันธ 2495  

อุปกรณประกอบคือเคร่ืองฉายและภาพยนตรขนาด 8 ม.ม. รวมสิบกวามวน เพ่ือดึงดูดประชาชน มี

เร่ืองการประกวดนางสาวไทยซึ่งลูกชาวเหนือเปนผูไดรับเกียรติ และเร่ืองการถวายพระเพลิงพระบรม

ศพรัชกาลท่ี 8 นอกจากนั้นมีภาพยนตรตลกและขาวราว 19 นาที ชาวบานตางทยอยกันมาถึงบริเวณ  

ราว 20 น. นายจอนก็เร่ิมฉายขาว มีสมเพชรพากยประกอบ ราว 21 น. จึงเร่ิมข้ึนปราศรัยใชเวลา

ประมาณ 45 นาที เก่ียวกับประวัติตัวเอง การปกครองระบอบประชาธิปไตย วัตถุประสงคในการสมัคร

รับเลือกตั้ง กวาจะฉายภาพยนตรแลวและเก็บเคร่ืองอุปกรณเรียบรอยเขาท่ีพักแรมราว 1 น.   

 10)  การเดินเทาหาเสียงไปตามหมูบานตาง ๆ  

  ยกตัวอยางเชน นายอารีย  วีระพันธุ หาเสียงอยางหนักดวยการเดินเทาหาเสียงไป

ตามหมูบานตาง ๆ นอนตามวัดเปนสวนใหญตลอด 1 เดือนคร่ึงกอนการเลือกตั้ง      

  

 



 

 

 11)  กลวิธีบอกตอ   

  ยกตัวอยางเชน นายสงสุข  ภัคเกษม เม่ือคร้ังลงสมัครผูแทน ชาวบานสันปาตอง

ชวยกันหาเสียงไปบอกญาติทางอําเภอจอมทอง อําเภอแมแจม อําเภอฮอด ใหชวยเลือกคุณสงสุข จนได

รับเลือกตั้งในท่ีสุดดวยคะแนนอันดับ 2 รองจากคุณอินสอน  บัวเขียว ซึ่งอยูพรรคสังคมนิยม ซึ่งตอน

นั้นกระแสสังคมนิยมแรงมาก 

 12)  กลวิธีลูกศิษยชวยคุณครู  

  ยกตัวอยางเชน นายจํารูญ  ไชยลังการณ ไดรับเลือกแบบมามืด เพราะไมคอยมีคน

คิดวาจะได ดวยคะแนนมาเปนอันดับสองรองจาก ดร.สุบิน  ปนขยัน เหตุผลท่ีไดสวนหนึ่งเพราะลูก

ศิษยเยอะ ชวยกันหาเสียงให  

 13)  กลวิธีใชเครือขายที่มีอยู  

  ยกตัวอยางเชน นางสาวชรินรัตน  พุทธปวน เปนนักกิจกรรมตั้งแตสมัยเปนนัก

ศึกษาจนกระท่ังเปนอาจารยมหาวิทยาลัย ทําใหรูจักคนเยอะ คุณพอเปนผูใหญบานเกา (ไดฐานคะแนน

เสียงชาวบาน) เปนสมาชิกของกลุมหนุมสาวเชียงใหมรถดวนธรรมะ กลุมลูกเสือชาวบาน กลุมผูสูงอายุ

ท่ีเคยดูแลรักษา กลุมครูท่ีเคยใหการอบรมในการสรางผลงานทางวิชาการ    และกลุมอาสาสมัคร

กระทรวงสาธารณสุข (อสม.)    

14)  กลวิธีผสมผสาน   

  ยกตัวอยางเชน นายอินทรสม  ไชยซาววงศ มีเพ่ือนฝูงท่ีเปนครูและลูกเสือชาวบาน

ใหการชวยเหลือในการหาเสียง ใชวิธีฉายภาพยนตรในชวงกลางคืนแลวก็ปราศรัยหนาจอ สวนชวงเชา

ตองออกจากบานแตเชามืดไปปราศรัยตามตลาดดวยการตั้งเวทีหรือข้ึนพูดบนรถกระบะ การเดินเคาะ

ประตูตามบานเปนอีกวิธีหนึ่ง แตใชนอยคร้ังดวยเพราะเสี่ยงกับการกอกวนของกลุมวัยรุน รวมระยะ

เวลาในการหาเสียงประมาณเดือนกวาโดยไมมีวันหยุด 

4.2  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยนักการเมืองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการศึกษา

วิจัยนักการเมืองถ่ินในอนาคตไมแตเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมเทานั้น หากรวมถึงภาพรวมของนักการ

เมืองถ่ินในจังหวัดตาง ๆ ดวย ดังนี้ 

 4.2.1  ประเด็นวาดวยความรูความเขาใจของประชาชนที่มีตอการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

 ประเด็นนี้ถือเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งท่ีผูวิจัยมีความเห็นวา หลายฝายท่ีมีสวน

เก่ียวของ ไดแก รัฐบาล ฝายคาน พรรคการเมือง นักการเมืองท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  

กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน และภาคสวน 

ตางๆ  ตองรวมกันเสริมสรางความรูความเขาใจของประชาชนท่ีมีตอการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาใหมากกวาท่ีเปนอยูใหเกิดความเปนรูปธรรมที่จับตองได เนื่องจากในอดีตท่ี

ผานมาจนถึงปจจุบันท่ีแมวาโดยภาพรวมแลวพัฒนาการของความรูความเขาใจของประชาชนท่ีมีตอการ



 

 

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหามีทิศทางท่ีดีข้ึน แตยังคงมีประชาชนจํานวนมากท่ีรับรูและ

เขาใจประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบมากกวาเชิงเนื้อหา ซึ่งสงผลสําคัญตอพัฒนาการทางการเมืองไทยท่ี

สะดุดติดขัด รวมถึงตกเปนเคร่ืองมือของนักการเมืองบางคนบางกลุมท่ีพยายามพูดถึงแตประชาธิปไตย

เชิงรูปแบบมากกวาเชิงเนื้อหาและเจตนารมณอันแทจริงของวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เพ่ือประโยชนของตนและพรรคตน ยกตัวอยางเชน ความเขาใจท่ีวาการเลือกตั้งคือส่ิงท่ีแสดงถึงความ

เปนประชาธิปไตยเพียงประการเดียวและเปนคําตอบใหกับทุกส่ิง เปนตน    

 หากความรูความเขาใจในเชิงเนื้อหาเชนนี้ไมเกิดข้ึนกับการรับรูของประชาชนโดยภาพ

รวมของประเทศแลว ภาพของวงจรอุบาทวทางการเมืองก็มีโอกาสฉายวนกลับมาซ้ําแลวซ้ําเลาอยู 

ตลอดไป 

 4.2.2  ประเด็นวาดวยวัฒนธรรมทางการเมืองไทยเร่ืองระบบอุปถัมภ    

        การเมืองไทยท่ีผานมาตองเผชิญกับเร่ืองของระบบอุปถัมภซึ่งเปนอุปสรรคตอพัฒนาการ

ทางการเมืองไทยมาโดยตลอด  ประเด็นนี้มีความเก่ียวของและเช่ือมโยงกับประเด็นแรกขางตน กลาว

คือ ตองพยายามเสริมสรางความรูความเขาใจใหประชาชนเห็นถึงผลเสียของระบบอุปถัมภท่ีสงผลให

การเมืองไมพัฒนาไปขางหนาเทาท่ีควรจะเปน 

 4.2.3   ประเด็นวาดวยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน     

        ผูวิจัยมีความเห็นวาหากพิจารณาดูการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชนในยุค

ปจจุบัน ถือไดวามีทิศทางและพัฒนาการท่ีดีข้ึนกวาสมัยกอนอยางเห็นไดชัดเจนในระดับหนึ่ง คําถามมี

อยูคลาย ๆ กับประเด็นแรกวา การมีสวนรวมท่ีวานี้เปนไปในเชิงรูปแบบหรือเชิงเนื้อหามากกวากัน ท่ี

กลาวเชนนี้มิไดหมายความวาการมีสวนรวมในเชิงรูปแบบ (เชน จํานวนคนท่ีออกมาใชสิทธิเลือกตั้งท่ี

เพ่ิมข้ึน) จะไมสงผลดีตอการเมือง ทวาการพิจารณาถึงการมีสวนรวมเชิงรูปแบบดังกลาวนั้น ควรดําเนนิ

ไปอยางสอดคลองเหมาะสมกับการมีสวนรวมเชิงเนื้อหาหรือไมอยางไร เพราะถาเนนพิจารณาแตเฉพาะ

การมีสวนรวมเชิงรูปแบบโดยละเลยไมพิจารณาถึงการมีสวนรวมเชิงเนื้อหาแลว อุปสรรคและปญหาของ

การเมืองไทยก็มีโอกาสเกิดข้ึนอีกเชนกัน   

 ผูวิจัยในฐานะกรรมการศูนยพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา จังหวัด

เชียงใหม (ศูนยนี้พัฒนาเปล่ียนช่ือมาจาก “ศูนยกิจกรรมรวมรัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม”)  

มีขอเสนอแนะวา ควรใหความสําคัญและเสริมสรางการเมืองภาคพลเมือง (ในเชิงเนื้อหาควบคูเชิงรูป

แบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงเนนในเชิงเนื้อหาใหมากข้ึน) ใหเกิดข้ึนอยางแทจริง มีความเปนเครือขาย  

และมีความตอเนื่องอยางแทจริง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทางการเมืองไทยท่ีดีย่ิงข้ึน ซึ่งถือเปนกาว

สําคัญของสถาบันพระปกเกลาในการพิจารณาเห็นถึงประเด็นนี้และเร่ิมสนับสนุนสงเสริมใหเกิดข้ึนอยาง

เปนรูปธรรม ผูวิจัยมองวานโยบายนี้เปนนโยบายท่ีดีท่ีตองดําเนินการสงเสริมและสรางอยางตอเนื่อง 

ตอไป   

 

 



 

 

 4.2.4  ประเด็นวาดวยการใหการสนับสนุนทุนทําวิจัยอยางตอเน่ือง และการเผยแพร 

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เกิดข้ึนและสําเร็จลงไดในระดับหนึ่งก็ดวยความอนุเคราะหใหการสนับสนุนทุน

ทําวิจัยจากสถาบันพระปกเกลา ผูวิจัยมีความช่ืนชมในวิสัยทัศนของทางสถาบันเปนอยางย่ิง และมีความ

เห็นเพ่ิมเติมวาถาในอนาคตทางสถาบันหรือองคกรอ่ืน ๆ พิจารณาสนับสนุนทุนในโครงการวิจัยนักการ

เมืองถ่ินท้ังท่ีจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง จะทําใหเกิดการเก็บรวบรวมและ

วิเคราะหนักการเมืองถ่ินอยางตอเนื่องในลักษณะของคลังขอมูล นอกจากนี้ การเผยแพรผลการวิจัยไป

ยังหนวยงาน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจะเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับการศึกษาการเมือง 

การปกครองของอนุชนคนรุนหลังตอไป 

  

 

 



 

 

บรรณานุกรม 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2542. 67 ป  สมาชิกรัฐสภาไทย.  กรุงเทพฯ:  

   กองการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2538. ทําเนียบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.2538. 

กรุงเทพฯ: ฝายผลิตเอกสารรัฐสภา  กองการประชาสัมพันธ.  

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2540. ทําเนียบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.2540. 

กรุงเทพฯ: ฝายผลิตเอกสารรัฐสภา  กองการประชาสัมพันธ.  

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2545. ทําเนียบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.2540.  

กรุงเทพฯ: กลุมงานผลิตเอกสาร  สํานักประชาสัมพันธ.  

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2548. ทําเนียบสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.2540. 

กรุงเทพฯ: กลุมงานผลิตเอกสาร  สํานักประชาสัมพันธ.  

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2535. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.2475–2535.  

กรุงเทพฯ: ฝายผลิตเอกสารรัฐสภา  กองการประชาสัมพันธ.  

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547. หนังสือที่ระลึกครบรอบ  72  ป  รัฐสภาไทย.  

กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  

อนุ  เนินหาด, พ.ต.ท. 2545.  สังคมเมืองเชียงใหม  เลม 4.  กรุงเทพฯ: นพบุรีการพิมพ. 

www.parliament.go.th 

www.prdnorth.in.th 

www.thairakthai.or.th 

www. wikipedia.org 
 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก:  ภาพนักการเมืองจังหวัดเชียงใหม    

 

       
หลวงศรีประกาศ (ฉันท  วิชยาภัย)   ขุนพินิจธนากร (บุญเพ็ง  ยุกตะนันทน)    
 
 

   
พระศรีวรานุรักษ (ศรี  บุญเฉลียว)   นายอินทร  สิงหเนตร   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    

นายสุวิชช (เลงเสียน) พันธเศรษฐ   นายภิญโญ  อินทะวิวัฒน 



 

 

   
  นายทองอินทร  ปณฑรนนท    นายสุมินทร  อุปโยคิน      
 

   
     นายสรชัย  จันทรปญญา                                  นายทองดี  อิสราชีวิน 

 
 

   
        นายสุกิจ  นิมมานเหมินท                                 เจาบุญเลิศ  ณ  เชียงใหม    
 
 
        



 

 

 

   
       นายทองยอย  กล่ินทอง                                              นายไชยณรงค  ณ  เชียงใหม 
    

   
        นายพิรุณ  อินทราวุธ                                     นายสงวน  ศิริสวาง     
 
 

 
      นายเมธ  รัตนประสิทธิ์                                   นายวรศักดิ์  นิมานันท    

 

 
   
 



 

 

 

                             
       รอยโท ราศรี  สิงหเนตร                                                       นายไกรสร  ตันติพงศ   
 
 

                       
     นายบุญเลิศ  ชินวัตร                                                       นายปรีดา  พัฒนถาบุตร    
 
 

         
    นายอินทรสม  ไชยซาววงศ                                               นายธวัชชัย  นามวงศพรหม 



 

 

                    
      นายอารีย  วีระพันธุ                                                           นายอินสอน  บัวเขียว    


