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บทคัดยอ 
 
การเมืองถ่ินกรณีศึกษานักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชนี้  มีวัตถุประสงค

การศึกษา ประกอบดวย 1).  เพื่อศึกษาอัตลักษณของนักการเมืองระดับชาติในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาถึงเครือขายความสัมพันธของนักการเมืองระดับชาติในจังหวัด
นครศรีธรรมราช กับประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบคุณภาพ 
เนน การศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณนักการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวของหรือรับรูปรากฏการณ
ทางการเมือง 

พบวา ปฏิบัติการทางการเมืองนครศรีธรรมราชนั้นสัมพันธกับบริบทการเมือง
ระดับชาติและบริบทสังคมวิทยาการเมืองแบบดั้งเดิมตามวิธีของชาวนครศรีธรรมราช  โดยแบง
ชวงเวลาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยออกเปนสามชวง  โดยมีคุณลักษณะของแตละชวง
ตางกันไป ประกอบดวย  ชวงแรก พ.ศ.2475 - 2500 ยุคเทคนิควิธีการหาเสียง  ชวงที่สอง         
พ.ศ.2500-2535  ยุคสถาปนาพรรคประชาธิปตย  เนนการปราศรัย อภิปราย ดวยลีลาดุดัน  กลายเปน
ดาวสภา  หางบประมาณลงสูเขต   ตอสูกับลัทธิและอิทธิพลเพื่อประชาธิปไตย ชวงที่สาม หลัง พ.ศ. 
2535 ยุคการจรรโลงประชาธิปไตยและยุคจรรโลงความเปนประชาธิปตยในนครศรีธรรมราช 
ดังนั้น การกลาวถึงการเมืองนครศรีธรรมราชตองเพงพินิจไปที่นักการเมืองจากพรรคประชาธิปตย 
เพราะความตอเนื่องในการชนะเลือกตั้ง โดยมีลักษณะพัฒนาการจากระบบแบบเดิมหรือสังคมการ
เมืองไทยแบบโบราณที่มีตัวแทนแบบอํานาจนิยมที่มีสายใยทางศาสนาไปสูการเมืองระบบตัวแทน
ในระบบประชาธิปไตยอยางเขมขน ที่มีการใชศาสนาเปนกลไกในการสรางอุดมการณในการชวย
ขับเคลื่อนใหเกิดอุดมการณของการเมืองประชาธิปไตยตัวแทนโดยนักการเมืองและพรรคการเมือง 
การเมืองแบบใหมที่เนนความสําคัญตอระบบตัวแทนจึงสําเร็จในนครศรีธรรมราชสูงมาก สงผลให
ประชาชนกลายเปนผูรับอุปถัมป โดยมีผูใหอุปถัมปรายใหม คือ นักการเมืองที่ชนะเลือกตั้ง  

อัตลักษณทางการเมืองของนักการเมืองถ่ิน คือ มีความรูสูงหรือมีการศึกษาคนควา
อยูตลอด พรอมกับมีความใกลชิดประชาชนอยางมาก  การอุปถัมปดวยการสรางโครงการพัฒนา
ทางกายภาพ  สรางวาทกรรมทางการเมือง ความกลาหาญที่ช้ีนําประชาชนใหเห็นถึงความไมถูกตอง 
ความไมเหมาะสมของราชการและคูตอสูทางการเมืองอยางไมเกรงกลัว  จึงเนนกลวิธีการหาเสียง
มากกวาการเมืองเชิงนโยบาย  อยางไรก็ตาม นักการเมืองถ่ินในนครศรีธรรมราชจะมีการแยงชิงการ
นําระหวางกันภายในจังหวัดฯเพื่อหวังเปนสัญญลักษณของจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศ  
แมนวาทุกกลุมการเมืองแยงชิงการนํากันแตไมยอมพายแพออกจากความเปนประชาธิปตย 
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กระบวนการสรางเครือขายการหาเสียง ในชวงแรกมีการใชพรรคพวก  ญาติ    

เครือขายวิชาชีพครู เครือขายสถาบันการศึกษาหรือชมรมศิษยเกาของสถาบันการศึกษา ในชวงการ
จรรโลงประชาธิปตย นั้นมีการใชเครือขายสตรี  ซ่ึงเปนกลุมที่ตอยอดกลุมทางสังคมที่ทางราชการ
สรางขึ้นมา การใชกลไกศาสนามาเปนกลไกผลสรางความเปนนักการเมืองแบบประชาธิปตย  
จากนั้นก็สรางอุดมการณแบบประชาธิปตยขึ้นมา  และนักการเมืองทองถ่ินที่พยายามสรางความเปน
ประชาธิปตย   นี้คือมาตราฐานทางการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชที่สามารถจรรโลงอํานาจทาง
การเมืองดวยการชนะการเลือกตั้งตลอดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 (3)

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยช้ินนี้สําเร็จลงดวยความสมบูรณเปนเบื้องตน เพื่อรอการพัฒนาใหสมบูรณ

ยิ่งๆขึ้นอีกในขั้นตอนตอไป โดยผูวิจัยเองหรือนักวิชาการบุคคลอื่นๆ   งานวิจัยนี้จึงเปนเหมือน
โครงสรางพื้นฐานทางวิจัยเกี่ยวกับการเมืองนครศรีธรรมราช  พยายามทําความเขาใจการเมืองไทย
ผานการเมืองในถิ่นตางๆ หรือเปนมุมมองใหมท่ีเนนปรากฏการณการเมืองอันเกิดจากชุมชนพื้น ท่ี
ตางๆของประเทศ ที่สถานบันพระปกเกลาพยายามริ่เร่ิมสรางขึ้นมาใหม 

ความสําเร็จจึงขอบคุณสถาบันพระปกเกลาในฐานะแหลงทุน  และที่ใกลกวานั้น 
คือ  สถาบันฯ ที่เปนแหลงเปดมุมมองทางการเมืองไทยในมุมมองใหมที่เนนปรากฏการณการเมือง
มาจากชุมชนพื้น ที่ตางๆนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกลาที่ปรารถนาใหเกิด
การศึกษาในลักษณะนี้  ตลอดจนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยจึงขอบของพระคณุมา ณ 
โอกาส นี้ 

นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณนักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร  ภาค กศ.บป. 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชที่มีสวนชวยการเก็บขอมูลดวยการชวยสัมภาษณเพิ่มเติม 
ขอบคุณนายอิสระพงศ  ผางสระนอย  นักศึกษาจากโปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ  มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ที่ชวยดําเนินการเก็บมูลเพิ่มเติม  และจัดระบบรายงานวิจัยจนเสร็จ ขอบคุณคุณพงษยุทธ  
สีฟา  ผูประสานงานโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา ที่พยายามอยาง
ไมทอถอยใน     การติดตามงาน  แมนวาผูวิจัยจะผิดนัดการสงอยูหลายคราวก็ตาม    

ขอบคุณผูใหขอมูลทุกทานที่อยูในพื้นที่ เปนผูที่มีประสบการณจากผลการเมือง 
ถ่ินนครฯ ในลักษณะตางๆ และขอบคุณเจาของแหลงขอมูลหรือเอกสารที่มีคอนขางจํากัด  ที่ทําให
งานมีความชัดเจนขึ้นในบางประเด็น สุดทายขอขอบคุณสุธาสินีว  บุญสวยขวัญ  ที่พยายามกระตุน
เรงรัดงานและสรางคุณภาพของงาน นองลิฟ  นองหยก  ที่อยากมีสวนรวมในการเรียนรูในการรวม
เดินทางไปสัมภาษณบุคคลตางๆ ซ่ึงถือวาเปนการเรียนรูทางสังคมศาสตรทางตรงรูปแบบหนึ่ง ที่จะ
นําไปเปนวิธีการ เครื่องมือที่จะใชในอนาคต   

อยางไรก็ตาม  หากงานนี้มีความผิดพลาดในสวนใดก็ตาม  ผูวิจัยยินดีรับคําติชม 
คําแนะนํา เพื่อแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นในการโอกาสตอๆไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งงานนี้เปนงาน
บุกเบิกในการอธิบายการเมืองประชาธิปไตยไทยผานมุมมองนักการเมืองถ่ิน จึงยังมีขอบกพรองไม
มากก็นอย  ผูวิจัยนอมรับและจะมีความสุขกับทํางานชิ้นนี้และมีความสุขมากขึ้นที่จะใชงานชิ้นนี้
เพื่อพัฒนางานวิจัยลักษณะนี้ใหเขมแข็งมากขึ้น พรอมๆกับเติมขอบกพรองที่มีอยู 
 

ณรงค  บุญสวยขวัญ 
กันยายน  2548 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
การอธิบายการเมืองไทยทั้งในมิติทางรัฐศาสตรและมิติปรากฏการณในระยะเวลาที่ผาน

มามักจะมีการกระทําผานปรากฏการณหรือกิจกรรมการเมืองในเมืองหลวง เชน นักการเมือง พรรค
การเมืองเปนของเมืองหลวงทั้งสิ้น รัฐศาสตรในมิติปรากฏการณหรือกิจกรรมจึงเปนรัฐศาสตรเมืองหลวง
และกิจกรรมทางการเมืองของเมืองหลวง  ไมครอบคลุมการเมืองไทย  ซ่ึงอาจจะไมสมบูรณหรือมีความ
คลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริง ตรงกันขาม หากจะหาเหตุของพัฒนาการทางการเมืองไทยในลักษณะการ
จะตําหนิติโทษวาการเมืองไทยไมพัฒนา หรือพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยลาชาก็จะตีความวาเพราะ
เมืองไทยเปนสังคมของผูคนเกษตรกรรม  คนอยูในชนบท มีการศึกษานอยจึงทําใหความรูความเขาใจทาง
การเมืองต่ํา พัฒนาการทางการเมืองจะลาชา แตไมไดมีการศึกษาการเมืองในถิ่นตางๆอยางจริงจัง สงผลให
การเมืองไทยจึงเปนแบบไทยๆ ตามที่เขาใจ   

แตในระยะเวลาทศวรรษที่ผานมาก็มีความพยายามมากขึ้นในการทําความเขาใจการเมือง
หรือกิจกรรมทางการเมืองที่อยูในพื้นที่อ่ืนๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะชนบท  มีความรับรูที่เปลี่ยนไปจาก
ฐานคติที่วาแลว พบวา ในชนบทมีศักยภาพพลังมีกิจกรรมและมิติความสัมพันธที่สลับซับซอน ภายใต
คานิยม วัฒนธรรมที่ปรับตัวอยูลอดเวลา  เชนเดียวกับการเมืองในชนบทก็มีความสําคัญ  ดังนั้นการทํา
ความเขาใจสังคมการเมืองไทยในพื้นที่ชนบทหนึ่งๆ ผานกลไก กระบวนการทางการเมืองในพื้นที่นั้นๆ 
สามารถที่เขาใจความสัมพันธที่เชื่อมโยงทั้งมิติสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจได   เชนเดียวกับสามารถ
เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนความเขาใจใหมการเมืองที่เปนจุดเริ่มตนได หรือตนน้ําของการเมือง  สวนปลายน้ํา
ของปรากฏการณทางการเมือง  คือ ปรากฏการณการเมืองที่เมืองหลวง สามารถเขาใจการเมืองไทยผาน
นักการเมืองในถิ่นตางๆ และปรากฏการณการเมืองไทยในทรรศนะดั้งเดิมที่เพ็งพินิจเฉพาะในเมืองหลวงก็
จะใหภาพของการเมืองที่สมบูรณขึ้น   ไดถูกตองยิ่งขึ้น 

 
ดังนั้น   การเมืองระดับชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช   หรือนักการเมือง ถ่ิน

นครศรีธรรมราช  คือนักการเมืองที่ในถิ่นแหงนี้จะมีลักษณะอยางไร  จัดความสัมพันธกันอยางไรกับ
ประชาชนในถิ่นนั้น จึงเปนประเด็นสําคัญในการศึกษาครั้งนี้1  เชนเดียวกับการศึกษาในถิ่นอื่นๆ หรือ
นักการเมืองระดับชาติในถิ่นจังหวัดอื่นๆ  เพื่อเอาปรากฏการณมาเสริมกันและกัน  ดังที่สถาบัน
พระปกเกลากําลังดําริ ดําเนินการอยูก็จะเพิ่มความเขาใจการเมืองไทยไดสมบูรณ 

                                                        
1 ดูความหมาย “นักการเมืองถิ่น” ในการศึกษาครั้งนี้ในการทบทวนวรรณกรรม 
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วัตถุประสงคการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาอัตตลักษณของนักการเมืองระดับชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เพื่อศึกษาถึงเครือขายความสัมพันธของนักการเมืองระดับชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ

ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วิธีวิทยาการศึกษา 

การศึกษานักการเมืองถ่ินนั้น เนนไปที่ประวัติศาสตรนักการเมืองแตละราย  ดังนั้น 
การศึกษาคลายกับการศึกษาอัตชีวประวัติของนักการเมืองแตละคน  (Personal & Life History) ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพียงแตไมเนนในรายละเอียดอัตตชีวประวัติในเชิงประวัติบุคลสําคัญมากเกินไป แต
การศึกษาครั้งนี้ เนนไปที่กระบวนการใหไดตําแหนงทางการเมืองและนักการเมืองปฎิสัมพันธกับ
ประชาชนในจังหวัดหรือเขตหรือพื้นที่เลือกตั้ง ดังนั้น วิธีวิทยาการศึกษาจึงประกอบดวย 

ประการแรก การศึกษาจากเอกสารตางๆ  ที่มีการเขียน บันทึกขึ้น ซ่ึงผูวิจัยจะ
ดําเนินการ โดยสังเคราะหมาจากแหลงนี้ใหมากที่สุด 

ประการที่สอง การสัมภาษณ เจาะลึก (Indept interviews)   กับ 1) นักการเมือง
ถ่ินนครศรีธรรมราชแตละรายที่สามารถจัดการสัมภาษณ2 โดยนักวิจัยจะดําเนินการสัมภาษณและไดให
ผูชวยในการเก็บขอมูลสัมภาษณ 2) สัมภาษณจากผูใกลชิด หัวคะแนนหรือบุคคลที่เปนกรรมการในระดับ
สําคัญของนักการเมืองและพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ เขต หรือพื้นที่เลือกตั้ง
นั้นๆ   โดยการสัมภาษณบุคคลทั้งสองกลุมนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ 3) การสัมภาษณ
บุคคลอื่นๆที่มีความรูประสบการณกับนักการเมืองแตละราย เพื่อเพิ่มเติมดวย   ทั้งนี้ทั้งนั้น ในขั้นตอนนี้อา
จะมีการบันทึกเทปเสียงในบางรายดวย 
 
 
ขอจํากัดในการศึกษา 

 
   1. เร่ือง “เวลา” เนื่องจากการสัมภาษณนักการเมืองแตละรายไดโดยตรง ไมอาจจะทําได 
ครบ เพราะนักการเมืองถ่ินที่สําคัญหมายถึงมีบทบาทในสังคมการเมืองนครบางรายเสียชีวิตไปแลว  สวน
นักการเมืองบางรายที่มีมีบทบาทสมควรแกการศึกษาบางรายที่ยังมีชีวิตหรือดํารงตําแหนงอยูก็ไมมีเวลา

                                                        
2  ตองเปนนักการเมืองที่ยังมีชีวิตอยู  ซึง่ก็ใชจะสามารถสัมภาษณไดงายนัก 
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ใหสัมภาษณและบางรายก็ไมอยากใหสัมภาษณ   เชนเดียวกับ “ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย” ที่คอนขาง
นอยตามกําหนดของสถาบันพระปกเกลา 
     2.  เร่ือง  ประเด็น” การสัมภาษณ    ในการศึกษาครั้งนี้ คือเครือขายความสัมพันธของ
นักการเมือง กับประชาชนในจังหวัด หรือเขต หรือพื้นที่เลือกตั้ง เปนประเด็นออนไหวมาก เพราะเทากับ
ไปศึกษาตรวจสอบกลไก กระบวนการหาเสียงของนักการเมืองแตละราย การสัมภาษณหรือการใหคําตอบ
จึงไมสามารถเชื่อมั่นได และก็เปนเหตุใหบายเบี่ยงการใหสัมภาษณในที่สุด หรือ นักการเมืองอาจจะตอบ
ในเชิงหลักการมากกวาตอบในรายละเอียดของปฏิบัติการ 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยทีเ่กี่ยวของ 

 
   งานชินนี้ไดใชแนวคิดและทฤษฎีสองประเด็น  คือ การเชื่อมโยงเครือขาย อัตลักษณ เพ่ือการอธิบาย
ลักษณะความสัมพันธของผูสมัครรับเลือกตั้งกับประชาชนในพื้นที่เลือกตั้ง  โดยสุดทายจะนําเสนองานวิจัย
หรือผลการศึกษาภาพรวมโดยทั่วๆไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเปนพื้นที่วิจัยในคราวนี้ โดยเนนที่
การเมือง ดังนี้ 
 
 

1. แนวคิดและทฤษฎี 
 

1.1 การเมือง : ความหมาย 
 
การจะเขาใจการเมืองนับวามีความเขาใจและใหความหมายตางกันไป เปนตนวา การเมือง 

คือ ศิลปะของการใชอํานาจ1  , การเมือง คือ กระบวนการจัดสรรผลประโยชนและส่ิงที่มีมูลคาทางสังคม 
โดยผานการใชอํานาจ, การเมือง คือ การดํารงอยูของรัฐ ทั้งเนื่องจากรัฐเปนศูนยรวมความสัมพันธทาง
อํานาจอื่นๆ ความสัมพันธทางอํานาจอื่นๆยอมขึ้นกับการยอมรับของรัฐ หรืออํานาจอื่นไมอาจเทาเทียมหรือ
มากเกินกวาอํานาจรัฐ2 จากทัศนะที่แตกตางกันเหลานี้ พบวามีประเด็นรวมกัน คือ “อํานาจ” โดยท่ีในสังคม
การเมืองปจจุบันกําลังพัฒนาจากระบบรวมศูนยอํานาจหรือผูกขาดการใชอํานาจไปสูระบบการกระจาย
อํานาจหรือจากระบบอํานาจนิยมไปสูระบอบเสรีประชาธิปไตย  เชนเดียวกันก็จะพบพัฒนาจาก
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนไปสูประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง  เชนนั้น การกลาวถงึการเมอืงจงึ
กวางขวางหลากหลายมากขึ้น  นําไปสูความสนใจในประเด็นตางๆมากขึ้น ไมเนนที่การเมืองเชิงสถาบัน
เพียงอยางเดียวเฉกเชนอดีต หรือหากเนนที่การเมืองเชิงสถาบันก็จะเนนมิติที่เปนการเฉพาะมากขึ้นตามการ
พัฒนาการเมืองของระบอบนั้นๆ 

                                                        
1  เปนการกลาวของ ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ. ในการบรรยายทางวิชาการแกสัมมนาโครงการพฒันาผูนาํพรรคการเมอืงยุคใหม“ ของ  
   กกต.และ มวล. ที่โรงแรมขนอมโกลเด็นบีช  วนัท่ี  4  กรกฏาคม  2546 
2 เสกสรรค  ประเสริฐกุล. 24 กันยายน 2543 .7-9 
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ประเด็นแนวคิดท่ีนาสนใจที่ควรเขาใจระหวางแนวคิด “การเมือง” (Politics) กับ แนวคิด 
“ความเปนการเมือง”3 (The Political) น้ันคือคําวาแนวคิด “การเมือง” มีลักษณะฐานแคบมาก กลาวคือ เมื่อ
กลาวถึงการเมืองในสมัยอดีตวางอยูบนฐานของผูปกครอง และยุคสมัยใหมวางอยูบนฐานของรัฐ-ชาติอยาง
เดียว ใหรัฐชาติเปนศูนยกลาง มองการเมืองในเชิงการแขงขัน ชวงชิงอํานาจรัฐและเลือกตั้งตัวแทนเขาไป
เพ่ือปกปองดูแลผลประโยชน สวน แนวคิดของ “ความเปนการเมือง” มีความหมายกวางไกลกวาเรื่องรัฐ 
อํานาจอธิปไตยหรือการเปนตัวแทน แตเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางความแตกตางในลักษณะตางๆ 
เชน ความแตกตางระหวางเอกลักษณกับความแตกตางหลากหลาย (identity / difference) ดังนั้น ใน
ปริมณฑลของความเปนการเมือง จึงเปนเรื่องของความขัดแยงระหวางสองส่ิงนี้ระหวาง “ความเหมือน” กับ 
“ความเปนอ่ืน” หรือความแตกตางนั้นเอง ดังที่ ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร กลาววา “ความขัดแยงระหวาง
เอกลักษณกับความแตกตาง นั้นคือ สารัตถะของความเปนการเมือง”4  หรือ การเมืองเปนการรวมกันคิด  
รวมกันทําเพื่อประโยชนสวนรวม เปนการเมืองเพื่อความสมัครสมานมากกวาเพื่อการแขงขัน แตกแยก 
ขัดแยง เปนการเมืองเพื่อระดมอํานาจและทรัพยากรในชุมชนเพื่อชุมชนหรือกลาวงายๆ วาเปนการเมือง 
เพ่ือใหคนและชุมชนพึ่งตนเอง  ไมหวังพึ่งคนอื่น โดยเฉพาะหวังพึงนักการเมืองและผูมีอิทธิพล5 ความเปน
การเมืองจึงสัมพันธมิติท่ีกวางขวางกวาจํากัดเฉพาะเรื่องการแขงขันเพื่อแยงชิงอํานาจทางการเมืองใน
ตําแหนงตางๆ แตเปนการกลาวถึงความสัมพันธระหวางกันของความแตกตางหรืออัตลักษณที่ดํารงอยูใน
สังคมการเมืองที่  ลงตัว พรอมกับเปดโอกาสใหผูคนที่มีความแตกตางเหลานั้นไดแสดงตัวตนหรือแสดงอัต
ลักษณแหงตนเองอยางมีศักดิ์ศรี มีเกียรติและสามารถดํารงอยูอยางสมานฉันท เชนนี้ คือ “กระบวนทัศนทาง
การเมืองใหม”  ที่หมายถึงการเปดโอกาสใหเขาใจและอธิบายกิจกรรมและตัวละครทางการเมืองอยาง
หลากหลายและซับซอนมากขึ้น ดังนั้น ยิ่งนับวันพัฒนาการทางการเมือง (political development) ก็ย่ิงพัฒนา
เขาสูความเปนการเมืองท่ีตัวละครทางการเมืองและกิจกรรมทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปทั้งจํานวนหรือ
ปริมาณมากขึ้น  กิจกรรมครอบคลุมวิถีชีวิตมากขึ้น  แทนกระบวนทัศนเดิมที่เปนการเมืองที่แคบเพียง
การเมืองเชิงสถาบัน  สงผลมีการใหความสําคัญและเนนการพัฒนาทางการเมืองเชิงสถาบัน  นั้นคือ การมุง
พัฒนาระบบพรรคการเมือง  นักการเมือง  การปฏิรูปกลไกการเมืองของรัฐบาล  กระบวนการเลือกตั้ง  เปน
ตน  แทนท่ีจะใหความสําคัญกับสิทธิ เสรีภาพของพลเมืองหรือยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

                                                        
3  ทั้งสองประเดน็นีผู้เขียนสรุปสาระสาํคญั โดยเก็บความและอางมาจาก ไชยรัตน  เจริญสนิโอฬาร.2542. หนา76-78 
4  ไชยรัตน  เจรญิสนิโอฬาร.2542:76-78 
5  เปนการกลาวถึงการเมืองในความหมายของนักคิดแนววฒันธรรมชุมชน ใน เอนก  เหลาธรรมทัศน.2540:7 
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จะวาไปแลว  การเมืองท่ีพินิจพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ เนนการเมืองเชิงสถาบัน  แตเปน
ปรากฎการณที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือเปนการเมืองระดับชาติที่ใชพ้ืนที่ปฏิบัติการในชุมชนทองถิ่น กลาวคือ 
เปนการแขงขัน ตอสูทางการเมืองเพื่อยึดเอาอํานาจในสังคมถิ่นนั้นๆ ไมคอยแตกตางจากการเมืองชาติหรือ
การเมืองสถาบันและการเมืองในถิ่นอ่ืนๆ เพราะเปนการเมืองที่แสวงหาอํานาจหรือแสวงหาตําแหนงแหงที่
ใหกับนักการเมืองผานกระบวนการเลือกตั้ง   ดังนั้น “การเมืองถิ่น” คือ การแขงขันเพื่อแยงชิงตําแหนง 
“ผูแทน” ประชาชนในถิ่นนั้นเพื่อไปทําหนาที่ในสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งจําเปนตองเนนถึงกลวิธี กลยุทธิ์ของ
ผูแทนหรือนักการเมืองถิ่นในแตละรายเลือกใช   สาระสําคัญของการเมืองถิ่นจึงประกอบดวย ประการแรก 
ความสัมพันธระหวางนักการเมืองถิ่นกับบุคคล  กลุมบุคคลในพื้นที่เขตเลือกตั้งหรือจังหวัดที่เปนถิ่นการ
เลือกตั้ง  ทําใหการเมืองถิ่นตองสนใจโครงสรางความสัมพันธทางสังคม  โครงสรางความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจของนักการเมืองถิ่นกับสังคมหรือประชาชนในชุมชนทองถิ่นนั้นๆดวย   ประการที่สอง  
พฤติกรรมหรือในที่น้ีหมายถึง   อัตลักษณของนักการเมืองถิ่นท่ีรวมไปถึงระบบความคิด ความเชื่อ การ
ปฏิบัติหรือแสดงออก ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของนักการเมืองถิ่นแตละรายหรือบางรายที่โดดเดนหรือเปนอัต
ลักษณของรวมๆของนักการเมืองชุมชนถิ่นนั้นๆ เพราะการศึกษาการเมืองถิ่นไทยสมควรเนนที่คุณลักษณะ
หรืออัตลักษณของนักการเมืองถิ่น ที่จะทําใหเกิดการเรียนรู เขาใจของประชาชน โดยคาดหวังวาจะนําไปสู
การพัฒนานักการการเมืองถิ่นใหมีคุณภาพในการปฏิบัติงานในระบบตัวแทนใหเกิดมรรคผลมากขึ้น 
ประการที่สาม  ภาพรวมของการแสดงออกของประชาชนหรือการกระทํารวมกันของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมือง นักการเมือง  ที่จะตองเขาใจผานการอธิบายการกระทํารวมกันของประชาชนในกระทํากับ
นักการเมือง  พรรคการเมืองถิ่นนั้นๆดวย  โดยสรุป  นักการเมืองถิ่นจึงเปนสวนยอยของการเมืองในเชิง
สถาบันหรือการเมืองในระบบตัวแทน  ที่เนนบทบาทและความสําคัญของการเลือกสรรตัวแทนเขาไปทํา
หนาที่ในสถาบันทางการเมือง หรือฝายนิติบัญญัติ และเลือกเปนฝายบริหารในอีกขั้นตอไป  การพัฒนา
นักการเมืองถิ่นจึงเทากับการพัฒนาการเมืองในระบบตัวแทนใหมั่นคงมากขึ้น  การพัฒนาการเมืองถิ่นจึง
ตองเปนการพัฒนากลวิธี กลยุทธิ์และ/หรือกระบวนการ  เทคนิควิธีการหาเสียง เครือขาย โครงสราง
ความสัมพันธในมิติตางๆ   เชนนี้เทากับวาเปนการเมืองถิ่นเนนฐานการหาเสียง พัฒนาความสัมพันธระหวาง
การกลุมคนตางๆใหมั่นคง จุดเนนของการเมืองฐานการหาเสียงจึงเตมไปดวยลีลาหรือสีสรรของกลยุทธ 
เทคนิควิธีการหาเสียงของนักการเมือง   ในทํานองเดียวกัน หากนักการเมืองเนนแสวงหาแนวทางการสราง
ความอยูดีกินดี ทําใหสังคมมีความสุขหรือการเมืองเพื่อการพัฒนาสังคมการเมือง ก็จะประกอบไปดวย
แนวคิดแนวทางการพัฒนากิจกรรมตางๆของสังคม ก็จะเปนการเมืองถิ่นฐานนโยบาย  ที่เต็มไปดวย
กระบวนการคิด นโยบาย ผลผลิตของการคิด  กระบวนการวิพากษสาระสําคัญของความคิดหรือนโยบาย 
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1.2 การเช่ือมโยงเครือขาย (networks)6 
 
กาญจนา แกวเทพ7 ไดใหความหมายของเครือขาย (Network) มาจากภาษาอังกฤษวา “Net” คือ         

“ตาขาย” ที่มีลักษณะโยงใยถึงกันและพรอมที่จะปฏิบัติงานหรือ “work” เมื่อใชงาน นอกจากนี้อรรณพ      
พงษวาท8 ไดอธิบายถึงการรอยรัดเอาการดําเนินงานของฝายตางๆเขาดวยกันอยางเปนระบบและรูปธรรม 
เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน โดยที่แตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยางไม
สูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจจะหลวมๆ ตามภารกิจความจําเปน  

การเชื่อมโยงเครือขาย อาจจะใชกับงานปฏิบัติการพัฒนา โดยเฉพาะของภาคประชาชนในยุค
ปจจุบัน เปนการกลาวถึงลักษณะรูปแบบเครือขายเปนการรวมกลุมปจเจกบุคคลหรือองคกรท่ีมีลักษณะ
พ้ืนฐานที่สําคัญ คือ “ความสมัครใจ” หรือเปนความอิสระในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศ
และกิจกรรมรวมกัน9 สวน Gerlarch บอกวาการเชื่อมโยงเครือขาย จะตองมาจากสมาชิกมี “ทัศนคติ คานิยม 
หรือมีความรุความเขาใจรวมกัน หรือมีอัตตลักษณรวมกัน” 10  นอกจากนี้มีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายเครือขายองคกร (ในระดับชุมชน) สรุปวา 11     “…รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล 
กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีสมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกันอยางมี
ระยะเวลายาวนานพอสมควรที่สามารถที่จะชวยเหลือกันในยามที่มีปญหา  โดยมีการจัดรูปหรือระเบียบ
โครงสรางท่ีคนหรือสมาชิกในองคกรสมาชิกยังมีความเปนอิสระ  และการเปนสมาชิก       เครือขายไมมี
ผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองหรือตัวตนขององคกรนั้น  โดยเครือขายเปนการ
เชื่อมโยงในรูปของการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจําเปน หรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรที่
เปนโครงสรางความสัมพันธอยางชัดเจน  เครือขายความรวมมือเปนไปไดทั้งในระดับปจเจกบุคคล  องคกร
และสถาบัน  อาจจะมีขอบขายขนาดเล็กๆ ทั้งในระดับชุมชน  ไปถึงระดับจังหวัด    ระดับภูมิภาค ประเทศ
และระหวางประเทศ”  แตมีนักวิชาการที่มีทัศนะเกี่ยวกับเครือขายที่แตกตางกันออกไปอีกทัศนะหนึ่งวา มี

                                                        
6 เปนการปรับมาจากณรงค  บุญสวยขวัญ.2547 
7  ในปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ. 2543. หนา 305, 
8   ในปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ. 2543. หนา 305, 
9    Starkey.1997. หนา 14 
10   Gerlarch. 1999  .  หนา 89-90 
11   ความหมายนี้สรปุมาจากความคิดของ กาญจนา แกวเทพ , 2538, ขนิฏฐา กาจนรังษีนนท .2542, อรรณพ พงษวาท .2539, 
     ในปาริชาติ  วลยัเสถียร  และคณะ. 2543. หนา 304-306, เอกกมล ออนศร ี.2544 . หนา 6-7 
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การเชื่อมโยงเครือขายผานกลุม ผานความเปนญาติ การแตงงาน การเปนเพื่อนบานกัน  ในงานชิ้นนี้ เปน
การศึกษาการเชื่อมโยงเครือขายผานบุคคล การเชื่อมโยงผานกลุม  การเชื่อมโยงผานกิจกรรมในการเมือง
ระหวางนักการเมืองกับประชาชน เปนการปฏิสัมพันธแบบดิ่งหรือไมเทาเทียมกัน เปนเครือขายที่สมาชิกม
สถานภาพแตกตางกัน  จึงทําใหเปนความสัมพันธท่ีมีนักการเมืองเปนศูนยกลาง  ดังเชนลักษณะตัวแบบ 
(Model) ของเครือขาย  มีหลายลักษณะหรือหลายรูปแบบ โดยที่รูปแบบนาสนใจตามรูปแบบจําลองของ 
Starkey12   เปนรูปแบบที่ 1  มีศูนยกลางและมีการกระจายขอมูลขาวสารหรือสารเทศออกจากศูนยกลางไปยัง
สมาชิกหรือองคกรสมาชิก  ในที่น้ีหมายถึงนักการเมืองถิ่นเปนผูกํากับเครือขายหรือบริหารจัดการเครือขาย
เองตามปรารถนา โดยมีลูกขายหรือสมาชิกในที่นี้คือประชาชนในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นนั้นเปนเพียงแตผูรับ
ขอมูลเพียงอยางเดียว ไมมีการปฎิสัมพันธแบบแลกเปลี่ยนขอมูลไปมาระหวางกันหรือตอบแทนระหวางกัน  
แมนวาในทางแนวคิดทฤษฎีแลวนัยะนี้ถือวาไมมีการเชื่อมโยงเครือขาย ตามทัศนะของ Starkey  แตเปน
ปรากฏการณเชิงวาทกรรมที่ใชเรียกความสัมพันธท่ีไมเทากันและเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นทามกลาง
ประชาชนไมใชสมาชิกพรรค นักการเมืองถิ่นคนๆนั้น แตสนใจในตัวนักการเมืองถิ่น  ทําใหนักการเมืองถิ่น
เปนศูนยกลางเครือขายที่ใชเรียกขานกันมากขึ้นระหวางนักการเมืองถิ่น กับประชาชน  มีการปฏิบัติการรักษา
ความสัมพันธของนักการเมืองถิ่นกับประชาชน เชน การสงเอกสาร  จดหมายขาว  เชิญประชาชนเขารวม
กิจกรรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานท่ีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองจัดขึ้น  โดยประชาชนมิไดเปนสมาชิก
พรรคหรือไมใชบัญชีรายชื่อสมาชิก  เปนปฏิบัติการที่ไมคาดหวังอะไรมากไปกวาการใชกิจกรรมที่
นักการเมืองถิ่นกําหนดเพ่ือทํากิจกรรมเชื่อมในเครือขายกับประชาชนอยูเสมอ ใหเห็นวามีผลงาน ไมทิ้ง ไม
หางหายไปจากประชาชนในพื้นที่ 
 

แผนภูมิท่ี 1 รปูแบบเครอืขายที่มีศูนยกลางและกระจายไปยังสมาชิกหรอืองคกรสมาชิก 
 

                            A 
               B                      H 
                     C             S       G 
                           D                                F   
                       E 

                                                        
12  Starkey.1997. 18-19  
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          1.3 ระบบอุปถัมภ – ผูรับอปุถัมภ 
 

  ระบบอุปถัมภ–ผูรับอุปถัมภ เปนลักษณะรูปแบบความสัมพันธของบุคคลที่เปนไปในเชิง
อุปถัมภฝายหนึ่ง กับผูรับอุปถัมภอีกฝายหนึ่ง (Patron–Client Relation) ที่เปนลักษณะพิเศษที่มีการ
วิวัฒนาการมายาวนานในสังคมไทย ผูวิจัยจะนําเสนอจากการทบทวนเอกสารตางๆ โดยสรุป ดังนี้ 
        ชัยอนันต สมุทวนิช13 ไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภ–ผูใตอุปถัมภวาเปน
ลักษณะของความสัมพันธระหวางบุคคลสองคน ในลักษณะความสัมพันธแบบหนาตอหนาหรือมีการ
ชวยเหลือตอกัน ผูอุปถัมภหรือผูใหอุปถัมภและคนมีอิสระในการจํากัดจํานวนบุคคลท่ีเขามามีความสัมพันธ
ดวย และมีอิสระในการเลือกท่ีจะสิ้นสุดความสัมพันธตอกัน ความสัมพันธนี้มีลักษณะนาย–ไพร ใน
สังคมไทยโบราณ และปจจุบันความสัมพันธเชนนี้คงมีอยูมาก   ชัยอนันต สมุทวนิช14 ยํ้าวาเปน
ความสัมพันธที่ผันแปรไปตามสังคมเฉพาะอยาง (particularistic demands) เมื่อไดรับสิ่งตอบสนองแลว การ
ติดตอระหวางบุคคลก็สิ้นสุดลงจะเริ่มผูกพันกันใหมก็ตอเมื่อมีความตองการใหม ๆ เกิดขึ้น  อยางไรก็ตาม 
ความสัมพันธแบบน้ีชัยอนันตฯ ไดอธิบายวาเปนความสัมพันธที่มีพลังอยูในโครงสรางขององคการ
สมัยใหมมาใชแตโครงสรางสมัยใหมกลายมาเปนโครงสรางที่กําหนดความสัมพันธอยางเปนทางการเทานั้น 
โดยท่ีความสัมพันธแบบอุปถัมภ–ผูใตอุปถัมภยังคงเสริมในความสัมพันธเชิงโครงสรางท่ีเปนทางการ  และ
ในทางปฏิบัติจะพบวามีอิทธิพลมากในการอธิบายความสัมพันธทางการเมือง 
   พฤทธิสาณ ชุมพล15 อธิบายวา รูปสมมุติของระบบอุปถัมภอาจสรางขึ้นมาจากการพิจารณา
ทางทฤษฎีการพรรณาของนักมนุษยวิทยา ในเรื่องความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภกับผูรับอุปถัมภ (parton-
client relationships) ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางคนสองคนหรือความสัมพันธคู (dyadic relationship) ใน
ระดับความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal relations) แตบัดนี้มีนักมานุษยวิทยาพวกหนึ่งไดพยายาม
สรางวิธีการแบบใยสังคม (social network) ประยุกตเขากับการอธิบายขยับขยาย (extension) ของ patron–
client relationships ในระดับความสัมพันธระหวางบุคคลใหกลายเปนระบบอุปถัมภซึ่งมีรากฐานอยูบนคู
หลายๆคูท่ีเชื่อมโยงกัน  หลักการสําคัญๆ ของระบบอุปถัมภ คือความสัมพันธเปนการสวนตัวระหวางบุคคล
สองคนความสัมพันธนี้จะมีลักษณะที่เชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งมิได
                                                        
13  ชัยอนนัต สมุทรวนิช, การเมืองและการบรหิาร (กรุวเทพมหานคร :  วัชรนิทรการพิมพ) . 2523. หนา 39. 
14  ชัยอนนัต  สมุทวณิช, อุดมการณทางการเมือง. 2535. หนา153 – 154 
15 พฤทธิสาน  ชุมพล, ม.ร.ว.2516. หนา 137 - 139 
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แยกออกจากกัน กลาวคือ มิไดเปนการตกลงกันเปนสัญญาในการที่จะรวมมือกันในทางใดทางหนึ่ง และ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจจะมีความสัมพันธไปจนถึงการสรางฐานอํานาจในทองถิ่นใหแกผูอุปถัมภใน
ขณะเดียวกัน ในหลายกรณีอาจกลาวไดวาผูรับอุปถัมภเปนฝายเสียเปรียบ แตก็ไมสามารถขาดจาก
ความสัมพันธได เพราะเหตุวามีหน้ีบุญคุณติดอยูเสมอ กฎของความกตัญูกตเวที หรือ generalised norm of 
reciprocity ท่ีเปนตัวชวยใหความสัมพันธเชนนี้คงอยูเปนเวลานานบางทีอาจอยูหลายชั่วอายุคนก็ได  พฤทธิ
สาณ ไดใหรายละเอียดเสริมของกระบวนการแปรสภาพและโครงสรางของใยแมงมุม   ดังกลาวนั้น โดยใช
คําวา patron–clent network อยูในรูป “รูปคลายกรวย มีผูอุปถัมภอยูยอดสุด และมีผูรับอุปถัมภเปนชั้น 3 ลง
ไปถึงฐาน” ตามแผนภูมิที่ 2                                               
   

แผนภูมิท่ี 2 แสดงความสัมพันธแบบผูอุปถัมภ–ผูใตอุปถัมภต 
   
 
 
   
คนรูจักในวงใน 
 
คนรูจกัวงนอก 
 
 

 
จากรูป ก. คือผูอุปถัมภของ ข. และ ค. ในขณะท่ี ข. เปนผูอุปถัมภของ ฆ.ง.และ จ. สวน ค. 

เปนผูอุปถัมภของ ฉ.ช. และ ช. ข. และ  ค. มีความแนบแนนกับ ก. แตไมจําเปนที่ ข. และ ค.ไมจําเปนท่ี ฆ.ง. 
และ จ. จะมีความสัมพันธและภักดีตอ ค. ลักษณะความสัมพันธนี้เราจะพบความมั่นคงของ ก คือ หัวหนา   
ถาหัวหนา (ก) มีอันเปนไป อาจมีปญหาและแตกแยกไดเพราะมีการรวมตัวจากฐานผลประโยชน  และไมมี
การจัดองคอยางทางการ      พฤทธิสาณฯ ช้ีวาความแตกตางทางความสัมพันธในโครงสรางนี้มีประเด็น
สําคัญดังนี้ ความสัมพันธในแบบแนวราบ หรือ Horizontal Organization สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะเปลี่ยน
ตําแหนงกับสมาชิกอ่ืนๆ และสมาชิกใหมมีสิทธิทัดเทียมกับสมาชิกเกา  สวนความสัมพันธในแบบดิ่ง หรือ 
Vertical Organization การเปลี่ยนสถานภาพไดยาก มิไดเปนไปโดยการใชการใชสิทธิ แตการมี

ข ค 

ฆ ง จ ซ ช ฉ 

ก 
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ความสัมพันธอันดีกับผูอุปถัมภ การจัดระเบียบภายในองคการของ Vertical Organization สวนมากขึ้นอยูกับ 
ก.แตผูเดียว ถา ก. สลายตัวไปสมาชิกอ่ืน ๆ ก็จะไมสามารถสรางความมั่นคงใหแกองคการได 

  นิยม รัฐอมฤต16 ไดกลาวถึงระบบอุปถัมภ–รับอุปถัมภ โดยยกตัวอยางเปนการรวมตัวใน
หมูขาราชการไทยกระทําในรูปของคลีก (clique) ซ่ึงหมายถึง กลุมประเภทที่มีสมาชิกมีความสัมพันธไกลชิด
และรวมกันเพราะความผูกพันธสวนตัว เชน ความสัมพันธอันเกิดจากความรักความภักดีระหวางเจานายกับ
ลูกนองกลุมในลักษณะเชนนี้ ความสัมพันธระหวางสมาชิกในแนวดิ่งมีความเหนี่ยวแนนกวาแนวนอนและ
เปนไปไดวาบุคคลตางๆ ที่ภักดีกับเจานายคนเดียวอาจขัดแยงกันหรือเปนการแขงขันเพื่อแสวงหาความ
โปรดปรานของเจานาย หรือเปนทายาทสืบทอดอํานาจ “คลีก” อาจเกิดจากลุมประเภทอื่น เชน ครอบครวั ซึง่
เปนปจจัยหลอหลอมทัศนคติ  ความภักดีและความผูกพันธ  และอาจเปนตัวกําหนดโครงสรางคลีก 

   Bechsedt เปนนักวิชาการที่เขามาสัมผัสกับสังคมไทยตอเนื่องนานในชวงทศวรรษ 2530 
ไดอธิบายถึงความสัมพันธระบบอุปถัมภที่ไมเปนทางการ ที่มีปรากฏอยูในระบบของไทยปจจุบันวา เมื่อมี
ความสัมพันธทางสังคมแบบประเพณีของไทยที่ไดเลือนหายไป จนปจจุบันนี้กลายเปนความสัมพันธของ
ระบบอุปถัมภแบบไมเปนทางการ ยังคงมีอยูอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันนี้ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธในระบบอุปถัมภเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทางดานศาสนา
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไปสูความสัมพันธที่มีลักษณะพึ่งพาอยูกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจแต
เพียงอยางเดียว ในหมูบานที่มีลักษณะเปนประเพณีมากๆ น้ัน ความสัมพันธของผูใหอุปถัมภกับผูรับอุปถัมภ
ของตนยังมีความผูกพันธกันดวยสายใยตางๆ  แลวไดกลายมาเปนความสัมพันธที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
และเปนรูปแบบของขอตกลงสัญญามากขึ้น    ในอดีตความผูกพันธระหวางกันของทั้งสองฝายครอบคลุม
ความสัมพันธในดานตางๆ อยางกวางขวาง  แตในปจจุบันหลายๆ กรณีความผูกพันธถูกจํากัดอยูเพียง
รูปแบบของขอตกลงระหวางเจาของที่นาและผูเชาเทานั้น ความผูกพันธระหวางผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ
ในชนบทไทยปจจุบัน ดูเหมือนวายังคงมีปรากฏอยูท่ัวไปหรืออาจจะมีการเพิ่มขึ้นดวยซํ้าในพื้นที่ที่มีการ
แซกแซงทางเศรษฐกิจแบบตลาด ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกของกลุมผูนําทองถิ่นสามารถเขาไปผูก
กิจการใหมๆ โดยอาศัยทรัพยากรและอิทธิพลที่มีอยูอยางเหลือเฟอ  การขาดแคลนความรู ขอจํากัดในดาน
การขนสงและการเขาถึงตลาด ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของพืชเศรษฐกิจและความจําเปนของการนํา

                                                        
16  นิยม รัฐอมฤต, การเมืองไทยยคุปจจบัุน. 2532:111. 
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ปจจัยการผลิตตาง ๆ ทั้งหมดนี้มีสวนกอใหเกิดความสัมพันธในลักษณะการพึ่งพาแบบผูอุปถัมภ กับผูรับ
อุปถัมภในหลายๆพื้นที่17 
   สวนนักวิชาการตางประเทศอื่นๆ  เชน Forster , Scott , Lande , Eisenstad และ Roniger 18   
ไดอธิบายความสัมพันธแบบอุปถัมป คือ ประการแรก ความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภ ผูรับอุปถัมป ที่เปน
ความสัมพันธแบบไมเปนทางการ และการรวมตัวมิไดมีจุดเริ่มตนจากนโยบายหรืออุดมการณเหมือนกัน ซึ่ง
ถาพิจารณาในเชิงอุดมคติแลวมักจะเปนไปในรูปแบบความรักใครชอบพอกัน มีลักษณะเปนการสวนตัวและ
เปนความสัมพันธในเชิงซอน (Multiplex Relationship)  ประการที่สอง มีลักษณะความสัมพันธคู (dyadic) 
และมักแสดงออกโดยขอผูกพันธของการตอบสนองกันและกันตามขอตกลง (Contractual Relationship) 
และไมใชทุกกิจกรรมจะเปนคํามั่นสัญญาเสียทั้งหมด  รวมถึงขอผูกพันธทางศีลธรรมดวย   ประการที่สาม 
เปนความผูกพันธในลักษณะของการสนองตอบซึ่งกันและกัน แตเปนการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาอํานาจและ
ผลประโยชนระหวางกัน หรือเปนความสัมพันธอยูบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนที่มีความแตกตางกันในดาน
ของทรัพยากร เครื่องมือที่ใชในความสัมพันธ และผลประโยชนที่แตละคนแสวงหาผันแปรไปตามความ
แตกตางทางสถานภาพระหวางผูอุปถัมภ–ผูใตอุปถัมภแตละคน    ประการที่สี่ เปนความสัมพันธที่ถูกสราง
ข้ึนระหวางความสัมพันธในลักษณะตั้งตรงหรือแนวดิ่ง เพราะวาคูสัมพันธจะไมเทาเทียมกัน  ประการที่หา 
ระบบความสัมพันธนี้ข้ึนอยูกับผูนําเพียงคนเดียว ผูนําจึงเปนผูอุปถัมภ และ  ผูนําเปนผูรวบรวมลูกนอง  โดย
ลูกนอง คือผูรับอุปถัมป 
 
   จากกรอบแนวความคิดทฤษฎีความสัมพันธแบบอุปถัมภที่กลาวมาแลวแตขางตนนั้น จะ
เห็นวาเปนปรากฏการณความสัมพันธในเชิงอํานาจ เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในความสัมพันธ
ทางการเมืองระหวางนักการเมืองกับประชาชน   มีการใชความสัมพันธแบบนี้และนับวันยิ่งมากขึ้นแปลงรูป
มากขึ้น เปนความสัมพันธที่สงผลตอความสําเร็จในการชนะในการแขงขันการเลือกตั้งทางการเมือง มีนัก
ธุรกิจหรือบุคคลจากกลุมตางๆ สนใจใชเปนกลยุทธเพื่อใหไดรับการเลือกตั้งเขาไปมีสวนการกําหนด
นโยบายในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากขึ้น ความสัมพันธแบบอุปถัมปจึงเปนกลวิธีหรือกลยุทธที่ผู

                                                        
17   Hans–Dieter Bechstedt, โครงสรางสังคมอยางเปนทางการกับกฏเกณฑทางพฤติกรรมที่ไมไดระบุเปนลายลักษณอักษรในชนบทของไทย– 
      รูปของความสมัพนัธระหวางผูอุปถัมภ และผูรับอุปถมัภ ใน อมรา พงศาพิชญ , ปรีชา คุวนิทรพนัธุ . 2539. หนา 8–9 
18  สรุปจากการศึกษาของสุรยิัณห จิสัตยสุนทร  .2531  และดูรายละเอยีดใน Hans – Dieter  Bechstedt ใน อมรา พงศาพิชญ , ปรีชา คุวนิทร 
      พนัธุ . 2539. หนา 5 
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อุปถัมภหมายถึงนักกรเมือง หวังชนะใจประชาชน ใหเปนที่ยอมรับจากประชาชน ความสัมพันธแบบนี้จึง
กอใหเกิดโครงสรางความสัมพันธทางสังคม เศรษฐกิจ การจัดระบบเบียบการเมืองตามความปรารถนาของ
นักการเมือง ดังนั้น การเมืองถิ่นไทยในระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนยิ่งพัฒนาเปนฐาน    ยิง่มีการแขงขนั 
การแสวงหาตําแหนงเพื่อเปนตัวแทนมากขึ้นเทาไหร ย่ิงมีการใชความสัมพันธแบบนี้กับประชาชนยิ่งมาก
ข้ึนตามไปดวย เพราะการใหการอุปถัมป คือ การไดใจ  ไดบุญคุณ  ไดการยอมรับและไดคะแนน ประชาชน
ในทองถิ่นยิ่งถูกนําจากนักการเมืองถิ่น จนไมพินิจพิจารณาวานักการเมืองมีบทบาทหนาที่ในทางการเมือง
สามารถพัฒนาเปนการครอบงํา การคลั่งไคล ศรัทธาทางการเมือง  หรือกลายเปนการสรางอุดมการทาง
การเมืองเฉพาะถิ่นขึ้นมาไดเสมอ  
 
 
  1.4  อุดมการและอุดมการทางการเมือง     
 
  ในที่น้ีจะนําเสนอความหมายและการสรางอุดมการทางการเมืองเพื่อรองรับความรูสึกรวม
และปฏิบัติการทางการเมืองรวมกันของนักการเมือง จนสามารถสรางการเมืองในเชิงอุดมการณเฉพาะพื้นที่
ข้ึนมา  งานวิจัยในเชิงอุดมการทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองคอนขางอมตะเชนของ กมล  สม
วิเชียร19  กลาววา วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนั้น มีคานิยมแบบอํานาจนิยม คือ เชื่อผูนําที่เขมแข็ง ผูนํามี
บารมี  กมลฯ ตีความลงวาทําใหสังคมไทย คนไทยไมสนใจอุดมคติ อุดมการ ในความคิดนี้ไดรับการวิจารณ
จากชัยอนันต สมุทวนิช วาพินิจการเมืองแบบนิ่งเกินไป  แตเชนเดียวกันชัยอนันต สมุทวนิช20 กลาววา 
สังคมไทยนั้นอุดมการเกิดขึ้นยาก เพราะเปนสังคมที่มีความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคคลสองคน (dyadic 
relationship) มากกวาความเกี่ยวพันธกันในฐานะสมาชิกกลุมหรือองคการ ความสัมพันธสวนตัวจะเปน
อุปสรรคสําคัญในการรวมตัวของสมาชิกในสังคมเพื่อเปนองคการ  เพราะความสัมพันธสวนตัวมุง
ประโยชนเปนความสัมพันธท่ีผันแปรไปตามสังคมเฉพาะอยาง (particularistic demands) เมื่อไดรับส่ิง
ตอบสนองแลวการติดตอระหวางบุคคลก็ส้ินสุดลง  จะเริ่มผูกพันกันใหมก็ตอเม่ือมีความตองการใหมๆ  
ลักษณะพิเศษทางสังคมดังกลาวนี้ชัยอนันตฯ เชื่อวา อุดมการณทางการเมืองจึงเกิดขึ้นไดยาก เพราะ
อุดมการณเปนนามธรรมสังคมไทยตองการวัตถุมากกวาสิ่งท่ีเปนนามธรรม 

                                                        
19 ในชัยอนนัต  สมทุวณิช. 2523 . 89 
20 ชัยอนนัต  สมุทวณิช, อุดมการณทางการเมือง. 2535: 153 – 154 
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   ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดทางวิชาการทั้งสองนั้นอาจจะเหมาะสมใชอธิบายไดในเชิงหลักการใน
สมัยหนึ่งชวงเวลาหนึ่งๆ  เทานั้น เมื่อมีการศึกษากรณีศึกษาและขอมูลเชิงประจักษจากภาคสนามมากขึ้น
หรือเปนการศึกษาจากผูศึกษาที่เปน “คนใน” มากขึ้นเชนในปจจุบันก็พบวาไดวา ความสัมพันธแบบคูจะมี
มากในบางกรณีบางกิจกรรมของชุมชนเทานั้น แมนวาจะไมพัฒนาเปนองคกรสมัยใหมหรือแบบทางการ แต
ก็มีพัฒนาการของกลุมทางสังคมมีจํานวนมาก และนักการเมืองถิ่นไดพัฒนาตนเองโดยการพยายามสราง
การเมืองใหเปนสถาบันโดยยึดบุคคล ยึดพรรคการเมือง ใหประชาชนมีความเชื่อรวมกัน ความศรัทธาบุคคล
หรือพรรคการเมืองรวมกัน  นําไปสูการกระทํารวมกัน มีอัตลักษณทางการเมืองของประชาชนรวมกัน 
ปรากฏการณเชนนี้ ผูวิจัยเชื่อวาเปนการสรางอุดมการทางการเมืองใหเกิดขึ้นในสังคมการเมืองถิ่น จาก
กระบวนการของนักการเมืองถิ่นพัฒนากิจกรรมการเมืองจากความสัมพันธระหวางตนเองกับประชาชนใน
ทองถิ่นนั้นๆ จนกลายเปนอุดมการการเมืองผานความเชื่อรวมกัน ศรัทธารวมกันและแสดงออกทางการเมือง
รวมกัน   
   ชัยอนันต สมุทวณิช 21 กลาววา อุดมการณ คือ ความคิด  ความเชื่อ อันมีแบบแผนซึ่งอธิบาย
ปรากฎการณในสังคมท่ีเปนมาในอดีต และกําลังเปนอยูในปจจุบันและอนาคต  เชนเดียวกับชัยอนันต สมุท
วณิช 22 ขยายความเพิ่มเติมอุดมการทางการเมืองซึ่งสัมพันธกับสุขุม  นวลสกุลและบรรพต  วีระสัย23 ได
อธิบายอุดมการการเมืองวาเปนระบบความคิด  ระบบความเชื่อ ที่อธิบายบทบาทคนในสังคม  ความสัมพันธ
ระหวางคนในสังคม คนกับรัฐและสภาพความเปนไปทางสังคมหรือกลุมคม ซ่ึงไมอาจจะแยกออกจากความ
เชื่อดั้งเดิม ประเพณีและความเชื่อศาสนา  ท้ังนี้ท้ังนั้น เปนความคิดความเชื่อที่ไมจําเปนตองมีเหตุผลใดๆมา
อธิบายหรือมารองรับ เพราะบางกรณีอาจจะพัฒนาเปนศรัทธาทางการเมือง 
   เชนนั้น อุดมการทางการเมือง อาจจะเกิดจากการที่ผูนําหรือปจเจกบุคคลสรางความเชื่อมั่น 
สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นกับกลุมคน  โดยใชกลวิธีใดอาจจะประเพณี ศาสนา ซึ่งมาจากฐานความเชื่อรวมกัน
หรือสรางขึ้นมาใหม  เพื่อใหกลุมคนประพฤติปฎิบัติตาม หรือใหเปนไปตามปรารถนาของผูนํา  นอกจากนี้
อาจจะชักจูง โนมนาวใหมีการคลอยตาม เห็นชอบรวมกัน จนนําไปสูการยอมรับและศรัทธาที่จะปฏิบัติหรือ
เชื่อรวมกัน   ชัยอนันต  สมุทวณิช24  อธิบายวาเปนการนําอุดมการมาใชประโยชนทางการเมือง จนเปน

                                                        
21 ชัยอนนัต  สมุทวณิช. 2523(I): 233 
22 ชัยอนนัต  สมุทวณิช. 2523(I) : 236 
23 สุขุม  นวลสกุล และบรรพต  วีระสัย.2524. 2-3 
24 ชัยอนนัต  สมุทวณิช. 2523 (II): 18-19 
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สงครามอุดมการ (Ideology Warfare) อาจจะเกิดการแขงขัน การชักจูง การโมษณาชวนเชื่อ เชนสงคราม
ระหวางลัทธิเสรีประชาธิปไตย กับลัทธิคอมมิวนิสต ที่เคยเกิดขึ้นมาในทศวรรษ 2500 เปนตนมา  แตในการ
วิจัยน้ีผูวิจัยยอสวนลงมาจากระดับโลกเปนชุมชนทองถิ่นหนึ่งๆ ใหเห็นวาเปนการสรางอุดมการและใช
อุดมการเพื่อประโยชนทางการเมืองของนักการเมืองถิ่นหนึ่ง  ชัยอนันต  สมุทวณิช25 ไดสรุปใหเห็นการนํา
อุดมการมาใชเพ่ือประโยชนทางการเมืองนั้นมี 4 ลักษณะ คือ    
    ประการแรก เปนการนําอุดมการมาใชเพ่ือปกครองและยึดกลุมชนเขาไวดวยกัน 
    ประการที่สอง  เปนการใชอุดมการเพื่อประโยชนในการชักจูงใหคนมาเสียสละ 
เพ่ือเปาหมายรวมกัน หรือ “ทําเพื่ออุดมการ”  ซึ่งมักจะเปนประโยชนโยตรงตอผูนําทางการเมืองมากกวาตัว
ประชาชนโดยทั่วๆไป  ประชาชนถูกเรียกรองใหเสียสละมากมาย 
    ประการที่สาม  เปนการใชอุดมการเพื่อประโยชนในการขยายอํานาจของรัฐบาล 
    ประการที่สี่  เปนการใชอุดมการภายในพรรค ภายในองคกรอ่ืนๆ  โดยผูที่ตองการ
เขาไปยึดอํานาจ  เม่ือยึดอํานาจแลวก็พยายามรักษาอํานาจไวใหตอเนื่อง 
   

  จากที่กลาวแลวขางตนทั้งความหมายและแนวทางการใชประโยชนของอุดมการการเมือง
น้ัน  ผูวิจัยเชื่อมั้นวาการเมืองในระดับถิ่นสามารถสรางอุดมการและใชประโยชนจากอุดมการเพื่อใหไดชนะ
การเลือกตั้งและเพื่ออํานาจทางการเมืองแบบตัวแทน26 ที่เปนการรวมศูนยความเปนตัวแทน อุดมการทาง
การเมืองในระดับถิ่น จึงเปนอุดมการณในมิติทางสังคมการเมืองเนน ประการแรก การใชประโยชนในการ
ชักจูง โนมนาว แขงขันเพื่อชนะเลือกตั้ง  จึงนาสนใจท่ีวิธีการเพื่อสรางอุดมการ  ประการที่สอง สราง
ความชอบธรรมใหกับความเปนตัวแทนของตนเองหรือของนักการเมืองใหแนนแฟนมากขึ้นในชุมชน
การเมืองนั้นๆ  ดังนั้น   อุดมการการเมืองจึงใชในการยึดกลุมคนเขาไวดวยกัน โดยมีเปาหมายเพื่อประโยชน
ของผูนําหรือนักการเมืองถิ่นใหประชาชนมาสนับสนุนรวมกัน  สรางความหมายทางการเมืองใหมีความคิด
รวมกัน มีความเชื่อรวมกัน และศรัทธารวมกัน  
  
 

                                                                                                                                                                            
 
25 ชัยอนนัต  สมุทวณิช. 2523 (II): 18-19 
26 ดูเหมือนวาผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีท่ีผิดระดับการอธิบาย แตผูวิจัยคิดวาการทอนระดับการอธิบายจากอุดมการระดบัรัฐมาสูอุดมการระดับ
สังคมเล็กๆ เกิดขึน้และอธิบายไดดวยแนวคิดที่ผานมา 
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  1.5  การหาเสียง    
 
   การหาเสียงมีกลวิธีที่แตกตางกันไป  ผูวิจัยสนใจจากการศึกษาวิจัยจากสุรพงศ  โสธนะ
เสถียร27 ท่ีศึกษาแลวสรุปเชิงวิเคราะหใหเขาใจพฤติกรรมการหาเสียงของนักการเมืองนั้น มี 2 ประเด็น 
ประเด็นแรก คือ รูปแบบการหาเสียง ประเด็นท่ีสอง เนื้อหาการหาเสียง มีรูปธรรมของกลวิธีแยกยอย คือ   
   1. รูปแบบการหาเสียง 
    1.1 วิธีการหาเสียง 
     1.1.1  การเลาเรื่อง หรือการพรรณาความ   
     1.1.2  เนนศีลธรรมจรรยา   
     1.1.3  การพูดเราอารมณ    
     1.1.4  การโนมนาว 
     1.1.5  การใชคําขวัญ 
    1.2  ทาทีการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
     1.2.1  โจมตีผูอ่ืน 
     1.2.2  การปกปองแกขอกลาวหาของตนเอง 
     1.2.3  เนนนโยบายและการทํางาน 
     1.2.4  แสดงทาทีกาวราว 
     1.2.5  แสดงการขมขู 
     1.2.6  แสดงทาทีทาทาย 
  2. เนื้อหาการหาเสียง 
    2.1  ขาวสารการเลือกตั้งเกี่ยวกับโครงสรางสวนบน  
     2.1.1  ระบบการเมือง 
     2.1.2  ระบบการปกครอง 
     2.1.3  ผูนํา  อํานาจหนาที่ 
    2.2  ขาวสารเกี่ยวกับโครงสรางสวนลาง 
     2.2.1  นโยบายการหาเสียงตามกฎหมาย  ภารกิจ 

                                                        
27 สุรพงค  โสธนะเสถียร.2533 
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    2.2.2  ความคาดหวัง ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
 
   กลวิธีการหาเสียง ดังกลาวนี้ สัมพันธกับเนื้อหาและวิธีการท่ีนครศรีธรรมราช เพราะเปน
ชุมชนการเมืองที่มีความนิยมใช  ท้ังวิธีการและทาทีของการปราศรัยบนเวที เชน การปราศรยัแบบดเุดอืด พดู
เราอารมณ โนมนาว  การปราศรัยโจมตี การจะเลือกใชกลวิธีหรือทาทีแบบใดขึ้นอยูกับระบบโครงสรางทาง
คานิยมวัฒนธรรมของประชาชน เชน “วัฒนธรรมแบบไมรบนายไมหายจน” แบบนครศรีธรรมราช  ก็
จะตองใชทาทีแบบตอบโตโจมตี ดุดัน กับอํานาจอื่นๆใหเปนท่ีประจักษกับประชาชนถิ่นนครศรีธรรมราช  
โดยเนื้อหาสาระที่เปนโครงสรางสวนบน จะเนนความคงอยูของระบบการเมือง และการเนนสิ่งที่ควรจะเปน
ของระบบโครงสราง  แมนวาสาระสําคัญของโครงสรางสวนบนจะไกลตัวประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้ง แต
หากนักการเมืองถิ่นวิพากวิจารณระบบ โครงสราง กลไกของระบบก็จะแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจ
หรือ “ภูมิรู” หรือ “ปญญา” ของนักการเมืองถิ่น  นักการเมืองตองแสดงใหเห็นวาตนมีความรูสูงกวา
ประชาชน และอาจจะหาญเพียงพอที่จะวิจารณ เสนอแนะระบบ โครงสรางการเมือง เชน วิจารณทหารกับ
การทําลายประชาธิปไตย  วิจารณการใชงบราชการลับ  วิจารณผูทําลายสถาบันพระมหากษัตริย  วิจารณ
พฤติกรรมของขาราชการที่เปนกลไกของระบบหรือโครงสรางการเมือง การอภิปรายถึงคุณลักษณะของ
นักการเมืองที่ควรจะเปน  เหลานี้คือเนื้อหาการหาเสียงท่ีสามารถสรางการยอมรับวานักการเมืองถิ่นมีความ
กลาหาญ เกิดความรูสึกที่ดีและตรงรสนิยมของประชาชน เปนเครื่องมือในการสรางพวกพอง สรางกลไก
ของผูสมัครรับเลือกตั้งในระดับพ้ืนท่ีได  อยางไรก็ตาม  การหาเสียงที่สุรพงศ  โสธนะเสถียร นําเสนอไวนี้
แมนวาจะเปนระเบียบท่ีจะเขาใจและใชอธิบายพฤติกรรมการหาเสียงทางการเมืองก็ตาม  แตโดยขอเท็จจริง
แลวการปราศรัยหาเสียงบนเวทีเปนเพียงหนึ่งกลวิธีการหาเสียงของพรรคการเมืองและนักการเมืองเทานั้น  
กลวิธีการปราศรัยหาเสียงมิใชจํากัดแตบนเวทีปราศรัย  กลวิธีจึงมีมากหลากหลายวิธีท่ีผูสมัครจะเลือกใช
ตามศักยภาพและความเหมาะสม  ตลอดจนถึงการปฏิบัติการหาเสียงบางกลวิธีอาจจะมีกฎหมายหามและไม
หาม   บางรูปแบบของกลวิธีอาจจะถูกตองเหมาะสมในชวงเวลาหรือยุคหนึ่ง  แตบางรูปแบบ กลวิธีอาจจะ
ไมเหมาะสม ไมถูกตองในบางยุคสมัย   แตอยางไรก็ตาม กลวิธีการหาเสียง คือการแสวงหาการยอมรับหรือ
การยินยอมจากประชาชนในฐานะผูออกเสียงเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้ง  ที่ผูสมัครหรือนักการเมือง
ตองการไปยืนในหัวใจของประชาชน สอดรับกับวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อของประชาชน  ดังนั้น 
ผูสมัครรับเลือกตั้งจึงเลือกสรรวิธีการหรือกลวิธีใหตรงตามอารมณ คานิยม ความรูสึก หรือประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนน้ันๆ  อาจจะนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาท่ีเปนอยูหรือที่เกิดขึ้น หรืออาจจะนําเสนอสิ่ง
ท่ีควรจะเปนของสังคมการเมืองนั้นที่อาจจะเกินความจริงหรือมีความเปนไปไดอยากก็ไมมีบรรทัดฐานใดๆ  
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แตสอดคลองกับคานิยม ความรูสึก ประเพณีวัฒนธรรม  หรือกระตุนและสอดคลองกับอารมณเพียงเพื่อชนะ
การเลือกตั้ง 
 
 
 

 1.5  กลุมทางการเมือง 
 

   กลุมทางการเมือง (Political  Faction) หรือ กลุม กวน ทางการเมือง คือ กลุมคนในพรรค
การเมือง ซึ่งเปนปรากฎการณทางสังคม  Dahl และ Tufte28 ไดอธิบายวา ย่ิงสังคมการเมืองท่ีมีขนาดหรือ
กวางใหญย่ิงนําไปสูความขัดแยงและนําไปสูการเปนกลุมนิยมมากขึ้น  ในขณะที่สังคมการเมืองที่มีขนาด
เล็กๆก็จะสรางความเหมือนใหเกิดขึ้น แลวจะนําไปสูความเขมแข็งในโครงสรางการเมืองได  เชนนี้กลุม
การเมือง คือธรรมชาติทางสังคมอันเนื่องมาจากผลผลิตของการพัฒนาองคกรการเมือง เชนปรากฎการณ
ภายในพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองที่มีขนาดใหญ 
   ในการใหความหมายหรือใหคุณคาของกลุมการเมืองนัน้ ในอดีตมกีารใหความหมายหรือ
คุณคากับปรากฎการณนี้แบบลบ  เพราะไปทําลายเสถียรภาพทางการเมืองใหเกดิความแตกแยกในพรรค
หมายถึงความไมมั่นคงของระบบสองพรรค งานของ Dahl และ Tufte ช้ีวาอาจจะเปนโรครายในการทําลาย
วัตถุประสงคทางการเมือง29  ในขณะที่พัมนาการของระบบการเมืองนานเขานัน้สังคมการเมอืง
สหรัฐอเมรกิามีการพัฒนาความคิดเขาใจการพินจิพิจารณากลุมทางการเมืองที่เปนเชงิบวกมากขึน้  เชนงาน
การพจิารณาระบบการเมืองประชาธิปไตยสหรัฐอเมรกิาของ Patterson  ที่มองกลุมการเมืองเปน
ปรากฏการณทางการเมืองธรรมดาหรือธรรมชาติ เพราะพีพ้ืนฐานมาจากความแตกตางและความหลากหลาย
ของผลความแตกตางและหลากหลายผลประโยชนซึ่งเกิดความขัดแยงระหวางกลุมขึน้มาภายในพรรค
การเมือง เปนกลุมใหญและกลุมเล็ก ในบางกรณีอาจจะพัฒนาไปสูการต้ังพรรคการเมืองใหม30  เชนนี้กลุม
การเมืองจึงเปนปรากฎการณท่ีดํารงอยูโดยพลวัตรความขัดแยงกันในเชิงแนวคดินโยบาย  และผลประโยชน
ของกลุมดวย  อยางไรก็ดีพลวัตรควาขัดแยงในกรณีท่ีไมแยกออกไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหมนั้น เปน
ประเด็นนาสนใจที่ดํารงอยู 3 ประการ ดังที ่Humphreys คือ ประการแรก การออกเสียงในสภาหรือการลงมติ
ออกเสียงในพรรคตอประเดน็ตางๆ , ประการที่สอง การตอรองระหวางกลุมกบัพรรคหรือระหวางกลุม  

                                                        
28 Dahl , Tufte.1973:89,112 
29 Dahl , Tufte.1973:89 
30 Patterson.1994.305 
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ประการที่สาม การบังคับสมาชิกภายในกลุม31  ดังนั้น งานวิจยันีย้อมรับทัศนะของกลุมการเมืองวามาจาก
ความแตกตารงของสมาชิกภายในพรรคการเมือง เพราะยิ่งพรรคการเมอืงในประเทศที่กําลังพัฒนาแบบไทย
ท่ีมีพรรคการเมืองมาก พรรคการเมืองไมใชสถาบันทางการเมืองท่ีเปนตวัแทนความคดิหรือสถาบันอัน
สะทอนเจตนารมณทางการเมืองของกลุมสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งจะยิ่งมกีลุมในพรรคจํานวนมาก  กลุม
การเมืองอาจจะมีมากและขัดแยงกนัภายในพรรคเดยีวกันในพื้นทีจ่ังหวดัตางๆ ตามสภาพวัฒนธรรมสังคม
การเมืองไทย และมีพลวัตรความขัดแยงทีต่อสูแยงชิง  เพ่ือประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลประโยชนทางการเมืองในพื้นที ่ ท้ังนี้ท้ังนั้นลวนแลวแตเปนกลุมการเมืองแบบใด 
 
 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้นเปนนครรัฐอิสระที่มีบทบาททางการเมืองมาตลอดตั้งแตพัน
กวาปในคาบสมุทรสยามมลายูแหงนี้  เปนที่ตั้งถิ่นฐานของประชาชน   เนื่องดวยเพราะความสมบูรณของ
สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติซึ่งมีปาเขา  ท่ีราบ ทะเล และท่ีตั้งอยูในลักษณะเปนพื้นที่หนาดาน (gate way)  
ของการเชื่อมตอวัฒธรรมการเดินทางการคาทางเรือโบราณแหลงหนึ่งในแถบนี้ จากความสมบูรณของ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติจึงกลายเปนพ้ืนท่ีแหงการผลผลิตทางการเกษตรกร เปนดินแดนที่มีลักษณะ
สังคมที่ผลผลิตทางการเกษตรกรรมและการคามาอยางตอเนื่อง   จากหลักฐานชาวฝรั่งเศส ช่ือ นายฟรังซัวร  
อังรี  
 ตุรแปง  ช่ือ   Histoire  du  Royaume  de  Siam ตีพิมพท่ีฝรั่งเศส  เม่ือ พ.ศ.2314 วา 

นครศรีธรรมราช    (Ligor)  เปนทาเรือ ซึ่งตั้งอยูปากอาวสยาม    ที่นครศรีธรรมราชมี
แรกาลีนา  (Calain) อันเปนแรดีบุกชนิดหนึ่ง…………ทองที่เมืองนครศรีธรรมราช
ผลิตขาวและผลไมไดมาก     ขาวและผลไมจึงนับเปนอาหารและผลผลิตที่ทําใหเมือง
นี้รํ่ารวย32     

 

                                                        
31 Humphreys.2003 
32  ปอล  ซาเวียร (แปล).2539:17 
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ทําใหพื้นที่บริเวณนี้เปนแหลงทางวัฒนธรรมหรืออูอารยธรรมทั้งมีพลังทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ  
ในฐานะตางๆ ทั้งนครรัฐอิสระโบราณ มณฑลเทศาภิบาล และจังหวัดหนึ่งของสยามประเทศและสังคมการ
เมืองไทยในยุครัฐชาติตามลําดับ   

 

นครรัฐอิสระโบราณ นั้น มีมิติการพิจารณาไดหลายมิติ เชน  มิติแรก การพินิจ
พิจารณาท่ีนครศรีธรรมราช เปนศูนยกลาง พยายามใหความเห็นวานครศรีธรรมราชเปนเมืองที่เปน         
“ศูนยกลางของชุมชนการเมือง”  ในคาบสมุทรแหงนี้  นั้นคือ การเปนศูนยกลางเมือง 12 นักษัตรยิ โดยมีองค
พระบรมธาตุยอดทองเปนศูนยกลางความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของผูคนในคาบสมุทรแหงนี้ งานของปรีชา 
นุนสุข ยอมรับวานครศรีธรรมราชในสมัยนั้นพ้ืนฐานสังคมพุทธศาสนาแหงนี้มีพื้นฐานมาจากความเชื่อของ
ลัทธิไศวนิกาย ที่จําลองสถานที่ภูมิประเทศที่เหมาะสมใหเปนที่ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือจําลองเปนประดิษฐของเหลา
เทพที่เรียกวา “ตีระถะ” หรือ Tirtha มีการสรางเทวาลัยข้ึนมาใหเปนสถานที่บวงสรวง จนกลายเปนสถานที่มี
ความเชื่อศักดิ์สิทธิ์อันเดียวกัน หรือการอยูภายใน “มณฑล” หรือ “ Mandala “  ซึ่งหมายถึง การที่อยูภายใต
โครงสรางความเชื่อเดียวกัน33 เหลานี้สงผลตอกระบวนรับเอาพุทธศาสนาที่เขามาใหมแลวทําการปรับ
ประยุกตสรางองคพระบรมธาตุใหเปนศูนยกลาง “มณฑล” ของการดําเนินชีวิตสังคมการเมืองในพื้นท่ี
คาบสมุทรนี้มีแหลงเคารพหรือศูนยกลางทางการเคารพความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์อันเดียวกัน  ดังนั้น ในพื้นท่ี
รัฐโบราณของนครศรีธรรมราชจึงท่ีมี “องคพระบรมธาตุ” เปนศูนยกลางความศักดิ์สิทธิ์ของเปนบานและ
เมืองตางๆ ในภาคพื้นสยามมาลายู จนกลายเปนเมือง  12  นักษัตริย  ท่ีมีเครือขายเมืองภายใตความเชื่อความ
ศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเดียวกัน  ทําใหผูปกครองหรือเจาผูครองนครแหงนี้ใชองคพระบรมธาตุใหเปนศูนยกลาง
ของสรางอํานาจทางการเมืองใหราชวงศศรีธรรมโศกราชทําการปกครองอยางตอเนื่อง34 โดยปรีชา  นุนสุข35 
ตีความวาเปน  “รัฐศาสนา” ที่สามารถใชองคพระบรมธาตุในฐานะสัญลักษณของพระพุทธศาสนาเปนเครือ
งมื่อในการจรรโลงอํานาจทางการเมืองใหตอเนื่อง  เชนนี้ ความเปนการเมืองในเมืองศาสนานี้เองที่ทําให
ผูปกครอง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองสูง  ดํารงเหมือนกับศาสนิก เปนผูอุปถัมปแกศาสนิกหรือประชาชนผู
อยูใตปกครอง  ซึ่งสงผลใหเกิดพัฒนาการทางการเมืองที่นักการเมืองมีความเหมือนและใหอุปถัมปกับ
ประชาชนดวย    มีพิธีการและสรางพิธีการขึ้นมาในกระบวนการทางการเมือง   มิติ ท่ีสอง   มอง

                                                        
33  ปรีชา  นุนสุข. 2546  
34  วิเชียร ณ นคร และคณะ . 2521:85 
35 ปรีชา  นุนสุข. 2546  



 21

นครศรีธรรมราช เปนนครรัฐหนึ่งในอาณาจักรทางทะเลใต36   มิติท่ีสาม พินิจพิจารณาวานครศรีธรรมราช  
คือ เมืองท่ีมีความสัมพันธและเปนหนึ่งของอาณาจักรลังกา และอินดียใต  เชนการที่ศาสตราจารยยอชเซเดยป 
อธิบายการตีความศิลาจารึกหลักท่ี 24 วา พระเจาจันทภาณุ  คือ บุตรแหงพระเจามาฆะ (กลิงควิชัยพภาหุ) และ
พระนางปญจาณนีเทวี แหงเมืองโปลันนะวุระ37  มิติท่ีสี่  คือการพินิจพิจารณาวานครศรีธรรมราช เปนสวน
หนึ่งของอาณาจักรสยามประเทศ ท่ีเติบโตในแถบลุมน้ําเจาพระยา   ดังนั้นในมิติตางๆเหลานี้สามารถเขาใจได
วา คือการเปนพื้นที่ที่ติดตอสื่อสารกับชุมชนการเมืองอ่ืน  ในรูปการคาขาย การสงคราม กอเกิดเปนชุมชนทาง
การเมืองที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมตางๆ ทั้งอินเดีย  ลังกา  จีน สุมาตรา หรือนครศรีธรรมราชเปนพ้ืนท่ี
ปะทะทางวัฒนธรรม  สงผลใหเกิดบุคลิกภาพของบุคคลที่มีการปรับตัว เรียนรู  ไวทีไวเชิง  และการรวมกลุม
หรือใชกระบวนการทางสังคมในการดํารงชีวิต 
  

นครศรีธรรมราช ในฐานะนครรัฐภายใตการเมืองของอาณาจักรลุมนํ้าเจาพระยา   
แมนวานครศรีธรรมราชเปนเมืองที่มีความเปนอิสระท่ีมีราชวงคศรีธรรมโศกราชทําการปกครองเปนของ
ตนเองทําใหกอเกิดอารยธรรมของสังคมการเมืองสยามประเทศโบราณ ดวยเพราะมีระบบความคิดความเชื่อ
ของศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ ท่ีรับมาจากลังกาและแพรกระจายตอไปยังกรุงสุโขทัย ภายใตการเปนเมือง
ในเครือขายและเมืองขึ้นเพราะการสูญเสียอํานาจทางการเมือง เพราะไดถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ
อาณาจักรสยามในลุมน้ําเจาพระยาทั้งสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยอยุธยา  งานของวิเชียร  ณ นครและคณะ  
บอกวาในบางชวงเชนสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย นครศรีธรรมราชไมไดเปนเมืองขึ้นท่ีสมบูรณ แตในสมัย
พอขุนรามคําแหงนครศรีธรรมราชตองกลายเปน “เมืองพระยามหานคร” หรือ ประเทศราช38  แตยังสามารถ
ดํารงอัตลักษณของเมืองไวได นั้นคือ สามารถสงตอความคิดความเชื่อทางศาสนา ดังท่ีศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหงตอนหนึ่งกลาววา “พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแกมหาเถรสังฆราชปราชญเรียนจบปฎก
ไตร  หลวกวาปูครูในเมืองนี้ทกคนลุกมาแตเมืองนครศรีธรรมราช”  พุทธศาสนาที่เจริญตั้งมั่นในอาณาจักร
แถบลุมนําแหงนี้จึงเปนผลจากพัฒนาการหรือการแพรกระจายทางวัฒนธรรม  เปนตัวชี้วัดของความเปน
แหลงอารยธรรมของนครศรีธรรมราช  นอกจากนี้ยังไดแพรกระจาย “ระบบการควบคุมกําลังคน” ที่เรียกวา 

                                                        
36 ดูในมานิต  วัลลิโภดม  .2530: 
37 ดูในมานิต  วัลลิโภดม  .2530:175-177 
38   วิเชียร ณ นคร และคณะ . 2521:87 
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“ระบบกัลปนา”39 เปนกลไกสรางความสัมพันธและการยึดโยงผูคนมาใชในกิจการบานเมือง โดยไดมีการถวาย
ผูคน ท่ีดิน ทรัพยสินใหเปนของวัด หรือใชความศรัทธาในศาสนาหรือวัดเปนกลไกในยึดเหนี่ยวผูคนไว ดังนั้น
การจะเกณฑหรือจัดการเกี่ยวกับผูคนจํานวนมากใชในกิจการของสังคมบานเมืองหรือตองการระดมทรัพยสิน
จะตองจัดการผานวัดหรือศาสนา กัลปนาจึงเปนระบบบริหารจัดการหรือเปนเครื่องมือในการสรางความมัน่คง
ของอาณาจักรหรือความมั่นคงทางการเมือง โดยที่ลุมน้ําภาคกลางใชผสมผสานกับระบบศักดินาสรางตาม
แนวทางของศาสนาพราหมณที่มีความเด็ดขาดกวา สงผลใหลุมน้ําเจาพระยาเปนศูนยกลางของสยามประเทศ
ได   นครศรีธรรมราชในยุคสมัยนี้จึงกลายเปนเมืองประเทศราช และมีความเปนอิสระบางตามวาระโอกาสที่
อยุธยาเขมแข็งหรือออนแอ จึงเปนชุมชนการเมืองที่มีพฤติกรรมท่ีพยายามตอบโตการครอบครองตอ       
เมืองหลวงอยูเสมอๆ เชน ในบางคราวก็สงคนของอยุธยามาปกครองก็จะจัดการกับคนของเมืองหลวงอยาง
รุนแรงแบบไมเกรงใจ เปนตนนา ในสมัยพระเจาปราสาททอง ไดสงออกญาเสนภิมุข (ยามาดา)  เพื่อไป
ปกครองนครศรีธรรมราช ถูกชาวเมืองนครศรีธรรมราชลอบวางยาพิษเสียชีวิต40 , ในสมัยพระนารายณไดทํา
เนรเทศ “ศรีปราชญ” แตในท่ีสุดก็ถูกความเปนอิสระของจาผูครองนครทําการประหารชีวิตเสีย  , การ
พยายามเปนกบฏตออยุธยา เชนในสมัยพระเพทราชา พ.ศ.2227 เพราะไมยอมรับพระเพทราชา  ที่
ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย การสงครามทําใหสูญเสียไพรพลมาก จนอยุธยาไมไววางใจ ดังนั้น เจาเมือง     
ถูกลดชั้นลงเปนเพียง “ผูรั้งเมือง”  ในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกษฐ หรือตั้งตัวเปนนครรัฐอิสระเสมอๆ เชน 
ในชวงอาณาจักรล้ําเจาพระยาสูญอํานาจ ชวงเสียกรุงครั้งที่สอง นครศรีธรรมราชก็ประกาศตั้งตนปนนครรัฐ
อิสระในนามชุมนุมเจานครศรีธรรมราช จนตองปราบกันสองคราว ขณะเดียวกันก็พยายามหาทางลดทอน
กําลังของนครศรีธรรมราชลงเสมอๆ เมื่อมีโอกาส  เชน มอบอํานาจใหสงขลามีอํานาจ    ใหสงราชนิกูลของ
ราชวงศนครศรีธรรมราชไปอยูท่ีเมืองหลวง เชน เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) ในสมัยพระจากรุง
ธนบุรี เจาพระยานครนอย ในสมัยรัชกาลที่ 3   แตอยางไรก็ดี นครศรีธรรมราชก็ยังไดรับเกียรติที่สูงอยู
เสมอๆในฐานะที่เคยเปนนครรัฐอิสระ  ที่นครรัฐอิสระอื่นๆไมไดรับจากราชธานีแหงลุมน้ําเจาพระยา   เชน 
พระเจาตากสินไดพระบรมราชานุญาตใหนครศรีธรรมราชมี “ละครหญิง” ซึ่งตามพระราชประเพณีแลวจะมี

                                                        
39   กัลปนา  เปนระบบที่สรางความสัมพนัธระหวางคนกับคนในสังคมการเมืองภาคใต  ผูวิจยัไดรบัความรูจาก ศาสตราจารยสุธิวงศ   
      พงษไพบูลย และอาจารยวิเชียร ณ นคร สองนักวิชาการผูยิ่งใหญในภาคใต ผูสนใจศึกษาเพิม่เติมจากสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต  
     และงานวิจยัของ รศ.ดร.ปรีชา  นุนสุข. 
40 ผูสนใจดรูายละเอยีดในวิเชียร  ณ นคร และคณะ.2521:91-93 
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ไดเฉพาะพระเจาแผนดินเทานั้น41 และการเปนกลไกใหเมืองหลวงอยางกรุงเทพฯในการดําเนินการกับรัฐใน
มลายู และปฏิสัมพันธกับกองทัพอังกฤษ เกี่ยวกับขอพิพาทหัวเมืองมลายู เชน เมืองไทรบุรี  เกาะหมากหรือ
ปนัง ดวยการใหเจาพระยานครนอย จนนครศรีธรรมราชในชวงนี้ตองทําสงครามอยูอยางตอเนื่อง ขาดความ
ตอเนื่องในการบริหารจัดการและตองทุมเทกับการเมืองมากกวาการพัฒนา เพราะรัฐและนครรัฐรายรอบทั้ง
ดานเหนือและดานใตพัฒนามากขึ้น     นอกจากนี้  ในสมัยรัตนโกสินทร   พบวา  พระภิกษุชาว
นครศรีธรรมราชก็มีบทบาทในสังคมการเมืองสยามประเทศ เชน สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 1  แหงกรุง        
รัตนโกสินทร หรือสมเด็จพระสังฆราช (สี)  เปนชาวนครศรีธรรมราช  ท่ีสมเด็จพระเจาตากสิน ทรงอารธนา
มาประทับที่วัดระฆังโฆสิตาราม  แลวถูกถอดสมณศักดิ์และถูกลงโทษ  จากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก ไดโปรดสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จrพระสังฆราชองคที่ 1  แหงกรุงรัตนโกสินทร อีกครั้งหนึ่ง   
เหลานี้คือนครศรีธรรมราชในบริบทของอํานาจทางการเมืองของอาณาจักรลุมน้ําพระยา  จะเห็นการสูญเสีย
อํานาจของนครศรีธรรมราช และการพยายามปรับตัวตอบโตกับอํานาจการเมืองจากอาณาจักรทางตอนเหนือ  
แมนวา ยังไมไดกลาวถึงในบริบทความสัมพันธกับอาณาจักรทางตอนใต เชน ปตตานี และนครรัฐอื่นๆ แต
รัฐทางดานใตมีบทบาทในพฤติกรรมทางการเมืองเปนพื้นฐานทางการเมืองของนครศรีธรรมราชไมมากก็
นอย ท้ังที่นครศรีธรรมราชมีอํานาจเหนือกวา การสูญเสียอํานาจ และการสรางมิตร การพยายามสรางกลไก
ตางๆ และการใชศาสนาเพื่อการจรรโลงอํานาจทางการเมือง ถือวาเปนความพยายามปรับตัวอยูรอดในสังคม
การเมืองท่ีผันแปรอยางรวดเร็ว 
 
     นครศรีธรรมราช ในฐานะมณฑลเทศาภิบาล เปนการเมืองการปกครองที่รวมศูนย
อํานาจภายใตการบริหารจัดการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในคราวปฏิรูปทางการ
ปกครอง พ.ศ.2435 นครศรีธรรมราชกลายสถานภาพเปนมณฑลเทศาภิบาลไดรับมอบหมายใหดูแลหัวเมือง
ใตตลอดแหลมมาลายู ฐานะของนครศรีธรรมราชในความเปนเมืองนครรัฐอิสระหายไปทันที เพระถูก
ควบคุมจากสวนกลาง โดยสงพระยาสุขุมนัยวินิต ขาราชการจากสวนกลางมาเปนขาหลวงมณฑลเทศาภิบาล
แทนเจาของราชวงศนครศรีธรรมราช เชนเดียวกับการมอบหมายภารกิจใหดูแล 7 หัวเมืองมาลายูดวย แต
หลังจากนั้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ใหแยกหัวเมืองตางๆออกจากนครศรีธรรมราช จัดเปนมณฑลเทศาภิบาลสุ
ราษฎรธานี มณฑลปตตานี แลวใหยุบมณฑลเทศาภิบาลสุราษฎรธานี อีกคราวหนึ่ง ในขณะที่ราชนิกูลใน
ราชวงศนครศรีธรรมราชในชวงการเปลี่ยนผานก็ยังมีบทบาทในเชิงพฤตินัย เปนท่ีเกรงอกเกรงใจของ

                                                        
41 วิเชียร ณ นคร และคณะ . 2521:102 
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ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและขาราชการที่ถูกสงมาจากสวนกลาง42 เหลานี้ยอมสะทอนถึงการเพิ่มบทบาท
และทอนอํานาจของนครศรีธรรมราชลงอยางชัดเจน การเมืองในลักษณะของอํานาจของเจาผูครองนครยอม
เปลี่ยนแปลงตามอํานาจของการเมืองแบบรวมศูนยไวที่ราชสํานัก แมนวาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย แตสิ่ง
ท่ีตามมา คือ การปรับตัวของการเมืองในนครศรีธรรมราช หรือเมืองนครรัฐอ่ืนๆ ในทางการเมืองใหเปน
การเมืองแบบพึ่งพาหรือข้ึนตรงตอลุมน้ําเจาพระยาในฐานะศูนยรวมอํานาจ 
 
     นครศรีธรรมราช ในฐานะจังหวัด ภายใตระบอบประชาธิปไตย หลังถูกยกเลิก
ระบบมณฑลเทศาภิบาล  สยามไดนําเอาระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคมาใช  ใหนครศรีธรรมราช
กลายเปนจังหวัดหนึ่งในภาคใต ที่มีพื้นที่ใหญมากเปนอันดับสอง และมีประชากรมากเปนอันดับหนึ่งใน
ภาคใต  ในกระบวนการทางการเมืองจึงเริ่มตนแบบการเลือกตั้ง ที่มีผูแทนราษฎรมาจากประชาชนธรรมดา
ทุกคน แตผานกระบวนการคัดสรรโดยสังคมนครศรีธรรมราชใหบุคลิกภาพของนักการเมืองหรือผูแทนของ
ชาวนครศรีธรรมราช  มีลักษณะที่นาสนใจ  ท้ังนี้ท้ังนั้น คือ การเมืองมีความเปนอิสระ ภายใตการปรับตัวใน
การแสวงหาแหลงอํานาจอื่นๆท่ีตองพ่ึงพา ดังท่ีสุทธิวงศ  พงศไพบูลย ไดตีความเชิงสรุปพฤติกรรมคน
ภาคใตวา “การขอมีอํานาจภายใตพื้นที่อํานาจ” 
   สวนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหลัง พ.ศ. 2475  นั้น มีการศึกษาไวนอย คงมีเพียง 
สมทรง   นุมนวล เขียนเรื่อง  บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตย จังหวัด
นครศรีธรรมราช43 และจิราภรณ   คําจันทร เขียนเรื่องความนิยมของพรรคประชาธิปตยในภาคใต : ศึกษา
กรณีเขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตที่ 10 จังหวัดนครศรีธรรมราช44 โดยงานของสมทรงฯ เนนประวัติศาสตรพรรค
ประชาธิปตย ผานสมาชิกนักการเมืองของพรรคฯ เห็นวานักการเมืองของพรรคนี้ในนครศรีธรรมราชมี
กลไกการหาเสียงผานบทบาทในสภาผูแทนราษฏรไดดีมาก คือ การย่ืนกระทู   การเสนอญัตติ ที่มีความกลา
หาญ โดยเฉพาะงานนี้แสดงใหเห็นบทบาทอันโดดเดนของนายสุรินทร มาศดิตถ โดยสรุปงานของสมทรงฯ 
คือแสดงใหเห็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปตยในนครศรีธรรมราช โดดเดนทางนิติบัญญัติ สวนของจิ
ราภรณ   คําจันทร เนนใหเห็นปจจัยหลักและปจจัยเสริมความนิยมของนักการเมือง  โดยปจจัยหลัก คือ การ

                                                        
42 ผูวิจัยไดสนทนากับอาจารยวเิชียร ณ นคร  หลายครั้ง  ในประเดน็นี้ทราบวาพฤติกรมดังกลาววาในการวาราชการของขาราชการที่มาจาก 
   สวนกลางในชวงนี้ ยังไมกลา หรือม่ันใจ ยังเกรงกลัวอํานาจของเลือดเนื้อเชื้อไขของราชนิกุลเจาพระยานคร 
43 สมทรง   นุมนวล.2547 
44 จิราภรณ   คําจนัทร.2547 
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ท่ีมีหัวหนาพรรคเปนคนภาคใต  คือนายชวน  หลีกภัย  การที่นักการเมืองเปนคนในพื้นท่ี   สําหรับปจจัย
เสริม คือ  กระบวนการทางการเมืองในฐานเปนตัวแทนของประชาชนในการตอสู 
 
 



บทที่  3 
ประวัติการเมืองจังหวดันครศรีธรรมราช 

 
  บทนี้จะเสนอประวัติการเมอืงนครศรีธรรมราช  โดยเสนอใน 2 ประเด็น  คือ ประเด็นแรก ประวัตกิาร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมีสาระสําคัญ คือ ประวัติศาสตรการเลือก
ตั้งแตละครั้ง ที่มีผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวดันครศรีธรรมราชแตละครั้งดวย  ประเดน็ที่
สอง  ประวตัิศาสตรของนักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชบางรายที่มีประเด็นนาสนใจและเปนบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญทางการเมืองในนครศรีธรรมราช  ดังนั้น เกณฑการเลือกดังกลาวจึงเปนเงื่อนไขในการเลือกสรรนักการเมือง
มาบางคนเทานั้น 
 
3.1 ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดนครศรีธรรมราช1 
 
  สมัยเลือกต้ังที่ 1 (15 พฤศจิกายน 2476) 
 

   การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1  นับเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก 
เปนการเลือกตั้งทางออม2  โดยมีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เปนนายกรัฐมนตรี  จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีผูแทนราษฎรได 1 คน ผลการเลือกตั้งไดแก รองอํามาตยโทมงคล   รัตนวิจิตร  และ
ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงรองประธานสภาผูแทนราษฎร3 
 
  สมัยเลือกต้ังที่ 2 (7 พฤศจิกายน 2480) 
 

   การเลือกตั้งผูแทนราษฎรประเภทที่  1 ขึ้น  เปนการเลือกตั้งโดยตรง คือราษฎรเปน
ผูแทนราษฎรไดเอง    โดยวิธีแบงเขตใหเลือกผูแทนไดเขตละ 1 คน ทั่วประเทศมีผูแทนทั้งหมด 91 คน  
ตอมาในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2480 มีการแตงตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 เทากับจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรประเภทที่ 1 รวมมีผูแทนทั้ง 2 ประเภท จํานวน 182 คน โดยมีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เปน
นายกรัฐมนตรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบงเปนเขต 2 เขต มีผูแทนได 2 คน ผลการเลือกตั้ง ดังนี ้ 
                                                           
1  ปรับปรุงจากบุญเสริม  แกวพรหม (บรรณาธิการ) . คอน .2529  และ ชัยอนันต  สมุทวณิช , พีรศักร  จันทรวรินทร.  2531:56 
2 โดยใหประชาชนเลือกผูแทนตําบลกอน แลวผูแทนตําบลเปนผูเลือกผูแทนราษฎรอีกทีหนึ่ง  ตอมาในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2476 มีพระราช 
   กฤษฎีกาตั้งสมาชกิประเภทที่ 2 มีจํานวน 78 คน เทากับจํานวนผูแทนราษฎรประเภทที่ 1 และรวมมีผูแทนท้ัง 2 ประเภท จํานวน 156 คน 
3  คนนอกเขา.2537:42 
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  1. นายฉ่ํา จํารัสเนตร   
  2. ขุนบูรณวาท (พรอย ณ นคร) 

 
  สมัยเลือกต้ังที่ 3 (12 พฤศจิกายน 2481) 
 

   การเลือกตั้งโดยตรง โดยวิธีแบงเขต เขตละ 1 คน มีจํานวนผูแทนราษฎรทั้งสิ้น 91 คน 
โดยมีพันเอกหลวงพิบูลสงคราม    (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) ในขณะนั้นเปนนายกรัฐมนตรี      จังหวัด
นครศรีธรรมราช แบงเขตการเลือกตั้งเปน 2 เขต ผลการเลือกตั้ง 

  เขต 1 ไดแก นายฉ่ํา จํารัสเนตร 
  เขต 2 ไดแก นายเปยม บุณยโชติ   

 
 
  สมัยเลือกต้ังที่ 4 (6 มกราคม 2489)4 
 

   เปนการเลือกตั้งโดยตรง โดยวิธีแบงเขต มีผูแทนราษฎร 96 คน โดยมีนายควง อภัยวงศ 
หัวหนาพรรคประชาธิปตย เปนนายกรัฐมนตรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูแทนราษฎร 2 คน ผลการ
เลือกตั้ง ไดแก 

  1.  รอยตรีมงคล รัตนวิจิตร       
  2.  นายคลอง ไตรสุวรรณ 

   ตอมาในวันที่ 5 สิงหาคม 2489 มีการเลือกผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญใน 47 จังหวัดเปนการเลือกตั้งโดยตรง โดยวิธีแบงเขต มีผูแทนไดเขตละ 1 คน ไดผูแทน
เพิ่มขึ้นอีก 82  คน รวมกับผูแทนที่ดํารงตําแหนงอยูกอนเปน 178 คน  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูแทน
เพิ่มอีก  ผลการเลือกตั้งไดแก 

   1. นายไสว สุทธิพิทักษ 
  2. ขุนประสงคสุขการี 
  3. นายพินทุ พฤกษะศรี 

 

                                                           
4 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชรัฐธรรมนูญ      พ.ศ. 2489 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489 โดย 
   บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อํานาจนิติบัญญัติมี  2 สภาคือ พฤฒสภากับสภาผูแทน ประกอบเปนรัฐสภา สวนสมาชิกประเภทที่ 2 ให 
   ยกเลิกไป ดังนั้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2489 จึงมีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา จํานวน 80 คน ขึ้นแทนสมาชิกประเภทที่ 2 
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  สมัยเลือกต้ังที่ 5 (29 มกราคม 2491) 
 

  การเลือกตั้งผูแทนราษฎร เปนการเลือกตั้งโดยตรง โดยวิธีรวมเขตจังหวดั  พรรค
ประชาธิปตยไดเสียงมากที่สุด 54 ที่นั่ง โดยนายควง อภยัวงศ เปนนายกรัฐมนตรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผูแทนได 2 คน ผลการเลือกตั้ง ไดแก 

  1. นายภักดี พัฒนภักดี     
  2. นายฉ่ํา จํารัสเนตร   

    โดยที่ในวันที ่ 5 มิถุนายน 2492 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้น ตามบท
เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญใน 19 จังหวัด จํานวน 21 คน โดยวิธีรวมเขตจังหวดั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีผูแทนเพิ่มขึน้อีก 1 คน ผลการเลือกตั้งไดแก ร.ต.อ.เปยม บุณยโชต ิ
 
 
  สมัยเลือกต้ังที่ 6 (26 กุมภาพันธ 2495) 
    
   มีการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรประเภทที่ 15 เปนการเลือกตั้งโดยตรง  โดยวิธีรวมเขต
จังหวัด โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูแทนได 3 คน ผล
การเลือกตั้ง ไดแก 

1. นายนอม อุปรมัย 
2. พ.ท.ทอง ศิริเวชชพันธ 
3. นายปลื้ม กมุกมะกุล 

 
 
  สมัยเลือกต้ังที่  7  (26  กุมภาพันธ  2500) 
 

   เปนการเลือกตั้งโดยตรง6 โดยวิธีรวมเขตจังหวัด   มีจํานวนผูแทนทั่วประเทศ  160  คน     
พรรคการเมืองที่ไดที่นั่งมากที่สุดคือ    พรรคเสรีมนังคศิลา   ซ่ึง  จอมพล ป. พิบูลสงคราม    เปนหัวหนา
พรรค  จังหวัดนครศรีธรรมราช     มีผูแทน  4   คน   ดังนี้      

  1.  นายฉ่ํา             จํารัสเนตร    พรรคธรรมาธิปตย 
                                                           
5 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 คณะรัฐประหาร นําโดยพลเอกผิณ ชุณหวัณ ประกาศยึดอํานาจการปกครอง นํารัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 10  
   ธันวาคม  2475 มาใช แลวแตงตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 จํานวน 123 คน ขึ้นทาํหนาที่เปนผูแทนราษฎร 
6 การเลือกตั้งคร้ังนี้มีการลงสมัครในนามพรรคการเมืองเปนคร้ังแรก 
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  2.  นายไสว          สุวัสดิสาร     พรรคประชาธิปตย  
  3.  ร.ต.อ. เปยม    บุณยโชติ       พรรคธรรมาธิปตย 
  4.  นายนอม         อุปรมัย          พรรคเสรีมนังคศิลา 

 
 
  สมัยเลือกต้ังที่  8  (15  ธันวาคม  2500) 
 

   มีการเลือกตั้งทั่วไป เปนการเลือกตั้งโดยตรง  โดยวิธีรวมเขตจังหวัด  ในการเลือกตั้งครั้ง
นี้มีผูแทนทั้งหมด  160  คน  พรรคที่ไดที่นั่งมากที่สุดคือ    พรรคสหภูมิ    ซ่ึงนายสุกิจ    นิมมานเหมินทร    
เปนหัวหนาพรรค  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูแทน  4  คน  มีผลดังนี้   

  1.  นายไสว    สวัสดิสาร      พรรคประชาธิปตย   
  2.  นายนอม   อุปรมัย           พรรคสหภูมิ   
  3.  นายฉ่ํา      จํารัสเนตร       พรรคสหภูมิ     
  4.  นายปรีดา   ดานตระกูล    พรรคสหภูมิ 

 
 

สมัยเลือกต้ังที่  9  (10  กุมภาพันธ  2512) 
 

  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยตรง  โดยวิธีรวมเขตจังหวัด   มีจํานวนผูแทน
ทั้งสิ้น  219  คน  พรรคที่ไดเสียงมากที่สุด    คือพรรคสหประชาไทย   ซ่ึงจอมพลถนอม   กิตติขจร   เปน
หัวหนาพรรค   จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีผูแทน  6  คน  ไดแก 

  1.  พล.ต.ต.  ขุนพันธรักษราชเดช  พรรคประชาธิปตย 
  2.  นายชอบ         ภารา                 พรรคประชาธิปตย 
  3.  นายแนบ         ผองแผว           พรรคประชาธิปตย 
  4.  นายสุรินทร    มาศดิตถ           พรรคประชาธิปตย 

   5.  นายมนัส         สุวรรณรัตน     พรรคประชาธิปตย 
  6.  นายนอม          อุปรมัย            พรรคสหประชาไทย 
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สมัยเลือกต้ังที่  10  (26  มกราคม  2518) 
 
  มีการเลือกตั้งทั่วไปแบบวิธีผสมแบบแบงเขตกับรวมเขต   มีผูแทนทั้งหมด  269  คน   
พรรคที่ไดที่นั่งมากที่สุด   คือพรรคประชาธิปตย     ซ่ึงมี   ม.ร.ว. เสนีย    ปราโมช   เปนนายกรัฐมนตรี  
แตกลับไมไดรับความไววางใจเมื่อแถลงนโยบายในสภาผูแทนราษฎรจึงตองพนวาระไป  และพรรคกิจ
สังคม  ซ่ึงมีเพียง  18  ที่นั่ง จัดตั้งรัฐบาลผสม   ม.ร.ว.  คึกฤทธิ์   ปราโมช    จึงขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผูแทนได  8  คน   แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน  3 เขต  ผลการเลือกตั้ง  ไดแก 

เขต  1   
1.  นายสุรินทร     มาศดิตถ         พรรคประชาธิปตย 

         2.  นายโสภณ       วัชรสินธุ        พรรคประชาธิปตย 
          3.  นายสัมพันธ     ทองสมัคร     พรรคประชาธิปตย 

เขต  2   
          1.  ร.ท. ระบิล       นานากุล          พรรคกิจสังคม 

          2.  นายชํานิ          ศักดิเศรษฐ       พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย 
           3.  นายอาคม        สุวรรณนพ       พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย 

เขต  3 
           1.  นายมนัส        สุวรรณรัตน      พรรคประชาธิปตย 

          2.  นายเสริม        มุสิกวัตร           พรรคประชาธิปตย  
 
 
 สมัยเลือกต้ังที่  11  (4  เมษายน  2519) 

  

   มีการเลือกตั้งทั่วไป    เปนการเลือกตั้งโดยตรง    มีผูแทนทั้งหมด  279 คน   พรรคที่ไดที่
นั่งมากที่สุดไดแก  พรรคประชาธิปตย  ซ่ึงมี  ม.ร.ว. เสนีย  ปราโมช  เปนหัวหนาพรรค จังหวัด
นครศรีธรรมราช   มีผูแทนได  8  คน  แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน  3  เขต  ผลการเลือกตั้ง  ดังนี้ 
  เขต  1 

1.  นายสุรินทร      มาศดิตถ          พรรคประชาธิปตย 
2.  นายโสภณ       วัชรสินธุ          พรรคประชาธิปตย 
3.  นายสัมพันธ     ทองสมัคร       พรรคประชาธิปตย 
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 เขต  2 
   1.  นายเพิ่มศักดิ์    จริตงาม            พรรคประชาธิปตย 
   2.  นายเกษม         เจริญพาณิช      พรรคประชาธิปตย 

3.  นายภักดี         กุลบุญ            พรรคประชาธิปตย 
  เขต  3    

   1.  นายณรงค      นุนทอง          พรรคประชาธิปตย 
   2.  นายธงชาติ     รัตนวิชา         พรรคประชาธิปตย 
 
 

สมัยเลือกต้ังที่  12  (22  เมษายน  2522) 
  

  มีผูแทนราษฎร  301  คน พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท  เปนนายกรัฐมนตรี   จังหวัด
นครศรีธรรมราช   แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน  3  เขต   มีผูแทนราษฎร  8  คน   ดังนี้ 
          เขต  1 
    1.  น.ส.  สุพัตรา     มาศดิตถ         พรรคประชาธิปตย 
    2.  นายสัมพันธ      ทองสมัคร      พรรคประชาธิปตย 
   3.  นายมาโนชญ     วิชัยกุล           พรรคประชาธิปตย 
  เขต   2 
   1.  นายเอื้อม            อุบลพันธุ       พรรคกิจสังคม 
   2.  นายนิวัตร           จินตวร           พรรคกิจสังคม 
   3.  นายนิยม             คําแหง           พรรคกิจสังคม 
  เขต  3 
   1.  นายคลอง           รักษทอง        พรรคกิจสังคม 
   2.  นายจรัส             โพธิศิริ           พรรคกิจสังคม 
 
 
 สมัยเลือกต้ังที่  13  (18  เมษายน  2526) 
 

    มีผูแทนทั้งหมด 347  คน    สนับสนุน  พล. อ. เปรม   ติณสูลานนท    เปนนายกรัฐมนตรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช     มีผูแทนได  9 คน  ดังนี้  
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  เขต  1 
   1.  น.ส. สุพัตรา      มาศดิตถ        พรรคประชาธิปตย 
   2.  นายสัมพันธ      ทองสมัคร     พรรคประชาธิปตย 
   3.  นายมาโนชญ    วิชัยกุล           พรรคประชาธิปตย 
  เขต  2 
   1.  นายถวิล           ไพรสณฑ        พรรคประชาธิปตย 
   2.  นายบุญสง        ชํานาญกิจ       พรรคประชาธิปตย 
   3.  นายวัน              ศรีเปารยะ       พรรคประชาธิปตย 
  เขต  3   
   1.  นายสัมพันธ     แปนพัฒน       พรรคประชาธิปตย 
   2.  นายณรงค        นุนทอง            พรรคประชาธิปตย 
   3.  นายธงชาติ       รัตนวิชา           พรรคประชาธิปตย 
 
 
 สมัยเลือกต้ังที่  14   (27  กรกฎาคม  2529) 
 

  มีผูแทนทั้งหมด 347  คน    สนับสนุน  พล. อ. เปรม  ติณสูลานนท  เปนนายกรัฐมนตรี 
   เขต  1 
   1. นายสุรินทร  พิศสุวรรณ   พรรคประชาธิปตย 
   2.  นายสัมพันธ      ทองสมัคร       พรรคประชาธิปตย 
   3.  นายมาโนชญ    วิชัยกุล             พรรคประชาธิปตย 
   เขต  2 
   1.นางสุพัตรา   มาศดิตถ          พรรคประชาธิปตย   
   2.นายถวิล           ไพรสณฑ          พรรคประชาธิปตย  
   3.นายบุญสง        ชํานาญกิจ         พรรคประชาธิปตย  
  เขต  3   
   1.นายณรงค        นุนทอง              พรรคประชาธิปตย   

2.นายธงชาติ       รัตนวิชา             พรรคประชาธิปตย   
   3นายสัมพันธ     แปนพัฒน         พรรคประชาธิปตย   
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 สมัยเลือกต้ังที่  15   (24  กรกฎาคม  2531) 
  

  มีผูแทนราษฎรทั้งหมด  357  คน   พรรคชาติไทยมีเสียงมากที่สุด  87  ที่นั่ง   พล.ต. ชาติ
ชาย   ชุณหะวัณ   เปนนายกรัฐมนตรี7 
  เขต  1 
   1. นายสุรินทร  พิศสุวรรณ   พรรคประชาธิปตย 
   2.  นายสัมพันธ      ทองสมัคร       พรรคประชาธิปตย 
   3.  นายมาโนชญ    วิชัยกุล             พรรคประชาธิปตย 
  เขต  2 
   1. นางสาวสุพัตรา   มาศดิตถ         พรรคประชาธิปตย    
    2. นายนิยม  กําแหง           พรรคกิจสังคม     
    3. พลเอกหาญ  ลีลานนท          พรรคประชาชน   
   เขต  3   
    1.นายชํานิ  ศักดิเศรษฐ              พรรคกาวหนา    

2.นายสุธรรม   แสงประทุม             พรรคกาวหนา    
   3. นายวิทยา     แกวภราดัย        พรรคกาวหนา    
 
 สมัยเลือกต้ังที่  16   (22  มีนาคม  2535)8 
  

  มีผูแทนราษฎรทั้งหมด  360  คน    พรรคสามัคคีธรรมมีเสียงมากที่สุด  79 ที่นั่ง โดยมี
พลเอกสุจินดา  คราประยูร  เปนนายกรัฐมนตรี9  จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 3 เขตเลือกตั้ง จํานวน 9 คน 
ผลดังนี้ 
 

                                                           
7  เปนการเมืองที่มีการกลาววาเปนประชาธิปไตยเต็มใบ  เพราะพรรคชาติไทย ซึ่งเปนพรรคที่มคีะแนนมากการเลือกตั้งมากที่สุด ไดเสนอ 
   พลเอกชาติชาย ชณุหะวัณ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี   โดยประกาศ “เปลี่ยนแปลงสนามรบ ใหเปนสนามการคา”  และมีกลาวถึงวาเปน 
   รัฐบาลที่มีพฤติกรรมการทุจริต  (Buffet Cabinet) จนนําไปสูการรัฐประหารโดย รสช.  ที่มีพลเอกสุนทร  คงสมพงษ เปนประธาน  โดยมี 
   นายอานันท  ปญยารชุณ เปนนายกรัฐมนตรี  แลวมีการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเลือกตั้งใหม 
8  บุญเสริม  แกวพรหม.2535:53-56 
9  เปนการเมืองหลังคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ รสช.  ยึดอํานาจจากพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  พรรคสามัคคธีรรม  เนินการเปนแกน 
   จัดตั้งรัฐบาล โดยเชิญพลเอกสุจินดา  คราประยูร ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนนายกรัฐมนตรี  จนเกิดการชุมนุมตอตานของประชาชนกลาย 
   เปนเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” ในระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 
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  เขต  1 
   1. นายสุรินทร  พิศสุวรรณ   พรรคประชาธิปตย 
   3.  นายเดชา  สามารถ             พรรคพลังธรรม 
   2.  นายสัมพันธ      ทองสมัคร       พรรคประชาธิปตย 
  เขต  2 
    1.คุณหญิงสุพัตรา   มาศดิตถ         พรรคประชาธิปตย     
   2.นายชิณวรณ  บุญเกียรติ          พรรคประชาธิปตย    
   3.นายตรีพล   เจาะจิตต          พรรคประชาธิปตย  
  เขต  3   
    1.นายณรงค   นุนทอง    พรรคประชาธิปตย   
   2.นายชํานิ  ศักดิเศรษฐ              พรรคเอกภาพ    

3.นายอภิชาติ  การิกาญจน            พรรคประชาธิปตย   
    
 
  สมัยเลือกต้ังที่  17   (13  กันยายน  2535)10 
  

   มีผูแทนราษฎรทั้งหมด  360  คน   พรรคประชาธิปตยไดเสียงมากที่สุด  79  ที่นั่ง  นาย
ชวน   หลีกภัย  เปนนายกรัฐมนตรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช มี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน  3  เขต   
9  คน 
   เขต  1 
    1. นายสุรินทร  พิศสุวรรณ   พรรคประชาธิปตย 
   2.  นายมาโนชญ    วิชัยกุล             พรรคประชาธิปตย 
   3.  นายสัมพันธ      ทองสมัคร       พรรคประชาธิปตย 
  เขต  2 
   1. นายตรีพล  เจาะจิตต    พรรคประชาธิปตย 
   2. นายสุรเชษฐ   มาศดิตถ         พรรคประชาธิปตย   
   3. นายชิณวรณ  บุญเกียรติ   พรรคประชาธิปตย 
  เขต  3   
    1. นายชํานิ  ศักดิเศรษฐ      พรรคพลังธรรม   

                                                           
10 บุญเสริม  แกวพรหม.2535:35-38 



 33

   2. นายวิทยา     แกวภราดัย  พรรคพลังธรรม  
   3. นายสุธรรม    แสงประทุม           พรรคพลังธรรม   
 
 สมัยเลือกต้ังที่  18   (2  กรกฎาคม  2538)11 
  

  มีผูแทนราษฎรทั้งหมด  391  คน  พรรคชาติไทยได  92  ที่นั่ง  นายบรรหาร   ศิลปอาชา  
เปนนายกรัฐมนตรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช มี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน  4  เขต   10  คน 
  เขต  1 
   1. นายสุรินทร  พิศสุวรรณ   พรรคประชาธิปตย 
   2.  นายสัมพันธ      ทองสมัคร       พรรคประชาธิปตย 
   3.  นายมาโนชญ    วิชัยกุล             พรรคประชาธิปตย 
  เขต  2   
   1. นายชํานิ    ศักดิ์เศษฐ      พรรคประชาธิปตย 
   2. นายวิทยา     แกวภราดัย   พรรคประชาธิปตย 
   3. นายอภิชาติ  การิกาญจน      พรรคประชาธิปตย 
  เขต  3 
   1. นายตรีพล  เจาะจิตต    พรรคประชาธิปตย 
   2. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ   พรรคประชาธิปตย 
  เขต  4 
   1. นายชิณวรณ  บุญเกียรติ   พรรคประชาธิปตย 
   2. นายสุรเชษฐ   มาศดิตถ         พรรคประชาธิปตย   
 
 
 สมัยเลือกต้ังที่  19   (17  พฤศจิกายน  2539) 
  

  มีผูแทนราษฎรทั้งหมด  393  คน    พรรคความหวังใหมไดเสียงมากที่สุด    พล.อ. ชวลิต    
ยงใจยุทธ  เปนนายกรัฐมนตรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน  4  เขต   10  
คน 

                                                           
11 สําเนาประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง ผลการเลือกตั้ง  ลงวันที่ 2 กรกฏาคม  2538 ใน  กองบรรณาธิการ สาร
นครศรีธรรมราช  .2538:67-78 
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   เขต  1 
   1. นายสุรินทร  พิศสุวรรณ   พรรคประชาธิปตย 
   2.  นายสัมพันธ      ทองสมัคร       พรรคประชาธิปตย 
   3.  นายมาโนชญ    วิชัยกุล             พรรคประชาธิปตย 
  เขต  2   
   1. นายชํานิ    ศักดิ์เศษฐ      พรรคประชาธิปตย 
   2. นายวิทยา     แกวภราดัย   พรรคประชาธิปตย 
   3. นายอภิชาติ  การิกาญจน      พรรคประชาธิปตย 
  เขต  3 
   1. นายตรีพล  เจาะจิตต    พรรคประชาธิปตย 
   2. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ   พรรคประชาธิปตย 
  เขต  4 
   1. นายชิณวรณ  บุญเกียรติ   พรรคประชาธิปตย 
   2. นายสุรเชษฐ   มาศดิตถ         พรรคประชาธิปตย 
 
 
 สมัยเลือกต้ังที่  20   (6  มกราคม  2544) 
  

  มีการเลือกผูแทนราษฎร  จํานวน  500  คน  ตามรัฐธรรมนูญฉบับที่  16  คือ  ระบบแบง
เขต  400  คน  จาก 400 เขตเลือกตั้ง  (1 เขต  มีผูแทนราษฎรได  1  คน)  และระบบบัญชีรายช่ือ  (ปารตี้
ลิสต)  100 คน  พรรคไทยรักไทยไดเสียงขางมาก   พ.ต.ท. ทักษิณ   ชินวัตร   เปนนายกรัฐมนตรี   จังหวัด
นครศรีธรรมราช มี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน  10  เขต/คน  และ 1 สส. ระบบบัญชีรายช่ือ  (ปารตี้
ลิสต)  ประกอบดวย   
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบแบงเขต    
    เขตเลือกตั้งที่ 1   นางฮูวัยดีะ อูเซ็ง พิศสุวรรณ    พรรคประชาธิปตย    
   เขตเลือกตั้งที่ 2.  นายสุรเชษฐ   มาศดิตถ        พรรคประชาธิปตย   
   เขตเลือกตั้งที่ 3.  นางสาวนริศา   อดิเทพวรพันธ   พรรคประชาธิปตย  
    เขตเลือกตั้งที่ 4   นายมาโนชญ    วิชัยกุล       พรรคประชาธิปตย 
    เขตเลือกตั้งที่ 5   นายประกอบ  รัตนพันธ  พรรคประชาธิปตย 
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      เขตเลือกตั้งที่ 6  นายตรีพล  เจาะจิตต   พรรคประชาธิปตย 
   เขตเลือกตั้งที่ 7  นายชิณวรณ  บุญเกียรติ   พรรคประชาธิปตย 
   เขตเลือกตั้งที่ 8  นายชํานิ    ศักดิ์เศษฐ    พรรคประชาธิปตย 
    เขตเลือกตั้งที่ 9  นายอภิชาติ  การิกาญจน     พรรคประชาธิปตย 
    เขตเลือกตั้งที่10 นายวิทยา     แกวภราดัย  พรรคประชาธิปตย 
  
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ  (ปารตี้ ลิสต)  ที่ เปนคนจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช มี 2  คน  ประกอบดวย 
   นายสัมพันธ      ทองสมัคร      พรรคประชาธิปตย 
    นายสุรินทร  พิศสุวรรณ   พรรคประชาธิปตย 
 
 
 สมัยเลือกต้ังที่  21   (6  กุมภาพันธ  2548) 
  มีการเลือกผูแทนราษฎร  จํานวน  500  คน  ตามรัฐธรรมนูญฉบับที่  16  คือ  ระบบแบง
เขต  400  คน  จาก 400 เขตเลือกตั้ง  (1 เขต  มีผูแทนราษฎรได  1  คน)  และระบบบัญชีรายช่ือ  (ปารตี้
ลิสต)  100 คน  พรรคไทยรักไทยไดเสียงขางมาก   พ.ต.ท. ทักษิณ   ชินวัตร   เปนนายกรัฐมนตรี  จังหวัด
นครศรีธรรมราชมี  10  เขต/คน  และ 1 สส. ระบบบัญชีรายช่ือ  (ปารตี้ลิสต)  ประกอบดวย   
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบแบงเขต    
    เขตเลือกตั้งที่ 1   นายสุรินทร  พิศสุวรรณ          พรรคประชาธิปตย    
   เขตเลือกตั้งที่ 2.  นายสุรเชษฐ   มาศดิตถ        พรรคประชาธิปตย   
   เขตเลือกตั้งที่ 3.  นางสาวนริศา   อดิเทพวรพันธ   พรรคประชาธิปตย  
    เขตเลือกตั้งที่ 4   นายมาโนชญ    วิชัยกุล       พรรคประชาธิปตย 
    เขตเลือกตั้งที่ 5   นายประกอบ  รัตนพันธ  พรรคประชาธิปตย 
      เขตเลือกตั้งที่ 6  นายเทพไท   เสนพงศ   พรรคประชาธิปตย 
   เขตเลือกตั้งที่ 7  นายชิณวรณ  บุญเกียรติ   พรรคประชาธิปตย 
   เขตเลือกตั้งที่ 8  นายอภิชาติ   ศักดิ์เศษฐ    พรรคประชาธิปตย 
    เขตเลือกตั้งที่ 9  นายอภิชาติ  การิกาญจน     พรรคประชาธิปตย 
    เขตเลือกตั้งที่10 นายวิทยา     แกวภราดัย  พรรคประชาธิปตย 
  



 36

   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ  (ปารตี้ ลิสต)  ที่ เปนคนจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช มี 2  คน  ประกอบดวย 
    นายสัมพันธ      ทองสมัคร      พรรคประชาธิปตย 
     นายชํานิ          ศักดิเศรษฐ  พรรคประชาธิปตย 
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3.2 ประวัตินักการเมืองถิ่น: กรณีศึกษานักการเมืองถิ่นเมืองคอน1 
 
   นักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราช ที่ชนะการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นมี
จํานวน 57  คน  ซ่ึงเริ่มมาตั้งตั้งแต พ.ศ. 2475  ถึงปจจุบัน (2548)  ผูวิจัยคัดสรรประวัตินักการเมืองมา
เฉพาะที่มีบทบาทเทานั้น 
 
 1. นายฉ่ํา จํารัสเนตร2 
    
   นายฉ่ํา  จํารัสเนตร เปนนักการเมืองคนหนึ่งที่ไดรับการเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราชถึง 5 สมัย โดยใชวิธีการหาเสียงเปนแบบเฉพาะของคน ซ่ึงไมเหมือน  
นักการเมืองคนอื่นๆ ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเรียกทานผูนี้วา ครูฉ่ํา  ตลอดมา 
   นายฉ่ํา จํารัสเนตร เปนบุตรคนเดียวของ นายชวย และนางปริก จํารัสเนตร  (ชนะภัย) 
เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2441  ที่บานหัวถนน ตําบลศาลามีชัย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บิดารับราชการเปนมหาดเล็กในสมเด็จเจาฟา กรมหลวงลพบุรีราเมศวร สมุหเทศาภิบาลมณฑล
นครศรีธรรมราช  และสมเด็จอุปราชปกษใต ณ วังโพยายรด3 นายฉ่ําฯ ไดสมรสกับ นางสาวศิริ มีบุตรี 1 
คน ช่ือนางสาวจันทรทิพย  จํารัสเนตร 
   ในระหวาง พ.ศ.2454 – 2456 ไดเขาศึกษาเลาเรียนในระดับชั้นประโยคประถมศึกษาที่
โรงเรียนวัดทามอญ (วัดศรีทวี)  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2457 – 2462 ไดเขาศึกษาจน
จบประโยคมัธยมศึกษา (ม.6)  ที่โรงเรียนวัดทาโพธ์ิ  (คือโรงเรียนเบญจมราชูทิศปจจุบัน) และในป พ.ศ. 
2462 ก็ไดสอบผานนักธรรมเอกดวย  หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดทาโพธ์ิแลวก็เดินทางเขา
กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ.2470  และไดเขารับราชการเปน ครูประชาบาลที่โรงเรียนวัดชนะสงครามใน
ระหวางที่เปนครูอยูนั้น ถามีเวลาวางบางโอกาสก็คาขายเล็กๆ นอยๆ ไปดวย 
   ในหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพเขียนถึงประวัติชวงหนึ่งวา4 เชาตรูของวันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ.2475 หลังจากที่คณะราษฎร ไดทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จแลว ไดสงหนวย

                                                        
1    การคัดสรรประวัติของนักการเมืองถิ่นมาเฉพาะบางบคุคลเทานั้น  
2    ผูวิจัยประมวลขอมูลจากหลายแหลงมาเรียบเรียงขึ้นมา  เชน ฉัตรชัย   ศุกระกาญจน. 2541, นายฉ่ํา จํารัสเนตร.  2521, สํานักงานศึกษา 
     ธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช.  วัฒนธรรม : พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาของจังหวัดนครศรีธรรมราช  2541,   
     และอื่นๆ   โดยไมไดกลาวถึงแหลงขอมูลเหลานั้น จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
3    ปจจุบันคือโรงพยาบาลมหาราช ศูนยการแพทยภาคใต 
4   ฉ่ํา จํารัสเนตร.  2521 
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ประชาสัมพันธออกแจกคําแถลงการณแกประชาชน เพื่อแจงใหทราบถึงจุดประสงค และขอความ
รวมมือจากประชาชน นายฉ่ํา ในเครื่องแบบผูกํากับลูกเสือ ก็ไดเขาอาสาขอคําแถลงการณปกใหญๆ ชวย
แจกจาย ใหแกประชาชนดวย โดยไมรูสึกเหนื่อย วนเวียนขอจาก นายเรือเอก หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์เปน
สวนใหญ จนทําใหนายทหารทั้งหลายพอใจนายฉ่ํามาก เมื่อหมดงานแจกคําแถลงการณแลว ก็อาสา
ชวยงานอื่นๆ ในบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมอยูตลอดเวลา ในวันนั้นไมยอมกลับบาน ทําใหคณะ
ราษฎรพอใจมาก และสนับสนุนใหนายฉ่ําออกจากอาชีพครู เขารับราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี โดย
เร่ิมตําแหนงเทียบเทาขาราชการชั้นตรี ซ่ึงเปนขาราชการสัญญาบัตร นับเปนการเริ่มตนชีวิตเขาสูวง
การเมืองตอไปในอนาคต นายฉ่ําจึงมีโอกาสพบปะและรูจักผูคนสําคัญๆ ของชาติมาตั้งแตวาระนั้น และ
ไดเล่ือนตําแหนงงานราชการมาโดยลําดับ คือ พ.ศ. 2475 เปนรองเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2476  
ประจําสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา พ.ศ.2477 ประจําแผนกสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2479  เปนหัวหนาแผนกการเมือง สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย 
   ดวยความหวังและความตั้งใจจริง ที่จะอุทิศตนเพื่องานระดับชาติมา ตั้งแตวันเปลี่ยน
การปกครองแลว ดังนั้นเมื่อรัฐบาลจัดใหมี การเลือกตั้งผูแทนราษฎร (โดยใหผูแทนตําบลเปนผูเลือก) 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2476  นายฉ่ํา ก็สมัครดวยเปนครั้งแรก แตผูแทนตําบลยังไมรูจักนายฉ่ํา ดี 
จึงไมไดรับเลือกตั้งในครั้งนั้นและรูสึกเสียใจในการสมัครครั้งแรกนั้น แตก็ไมไดทอถอย เพราะไดช่ือวา 
เปนผูเสพติดการเมืองคนหนึ่ง เมื่อมีการเปดใหสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรในครั้งใดก็ตามนายฉ่ํา
ก็จะตองลงสมัครที่จังหวัดเชียงใหมแทน แตไมไดรับการเลือก 
   นายฉ่ํา จํารัสเนตร ไดรับเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2480 จนถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.2481 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2481  จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2488 จนถึง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2499 คร้ังที่ 4  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2500 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2500 
และครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2500 เปนผูแทนราษฎรในสมัยนี้จนกระทั่งยุบสภา โดยคณะ
รัฐประหาร โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
    การหาเสียง นายฉ่ํามีวิธีการ ที่เปนแบบฉบับของตนไมซํ้ากับผูสมัครคนอื่นๆ เพื่อให
ประชาชนมารวมกลุมที่จะฟงคําปราศรัยของตน เขาจะตะโกนขึ้นดังๆ วา  

  “โหนง หนาง โหนงนอก สมแกว ไขควอก ยิกควายเขาคอก ตัวผูเลนออก 
      ตัวเหมือนเลนขา“  
  เขาตะโกนดังๆ ซํ้าแลวซํ้าอีก จนเด็กๆ แถบนั้นสนใจ ตางก็วิ่งเขามารุมลอมฟง ฝาย

ผูใหญทั้งหลายก็เขามารวมกลุมตามเด็กๆ  จนกระทั่งเปนกลุมใหญ แลวก็กลาวปราศรัยโจมตีรัฐบาลโดย
กลาวหาวาไมไดชวยรักษาความสะอาดและอื่นๆ อีกมาก พรอมกับนําไมกวาดไมไผ ที่เตรียมมาแลวออก
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กวาดบริเวณนั้นจนสะอาด เปนที่สนใจและประทับใจแกประชาชนที่มาดูและฟงคําปราศรัยเปนอยาง
มาก บางครั้งก็ใชวิธีการอื่นๆ  ประกอบตามความเหมาะสม วิธีการนี้เรียกวา เปนวิธีการหาเสียงโดยไม
ตองใชเครื่องกระจายเสียงเลย  
    วิธีการหาเสียงอีกแบบหนึ่งคือ   เมื่อ พ.ศ.2479 กอนที่จะไดรับเลือกตั้งครั้งแรก 
ขณะนั้นกําลังรับราชการอยูที่สํานักนายกรัฐมนตรี นายฉ่ํา ไดรวมขบวนกับคณะนายกรัฐมนตรีคือเจา
คุณพหลพลพยุหเสนา ไปตรวจราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถไฟดวนจากกรุงเทพมหานคร 
ตองลงที่สถานีรอนพิบูลยและตอรถยนตเขาตัวเมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่รถดวนจอดที่สถานีรอน
พิบูลย นายกรัฐมนตรีก็จะกาวลงบันไดสูชานชาลาสถานี นายฉ่ําก็กาวมาขวางหนานายกรัฐมนตรีไวและ
ขอรองใหหยุดรอกอน อยาเพิ่งลงจากรถไฟไป นายฉ่ําจะตรวจดูแลความสงบเรียบรอย ความปลอดภยัให
นายกรัฐมนตรีเสียกอน แลวจึงออกเดินตรวจแถวตํารวจ ขาราชการ ประชาชน จนตลอด แลวก็รีบวิ่ง
กลับไปรายงานตอนายกรัฐมนตรี พฤติการณคร้ังนี้ ทําใหชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชยอมรับวา นายฉ่ํา 
จํารัสเนตร มีความกลาหาญจริง ๆ เพราะสามารถขัดขวางกั้นทางบันไดนายกรัฐมนตรีได จนทําใหคน
เฒาคนแกที่อยูในบริเวณนั้นอุทานกันวา “นี่แหละอายฉ่ําลูกพอ ตอไปตองเลือกใหเปนผูแทน” เปนการ
สรางความนิยมชมชอบแกประชาชนนั่นเอง บทบาทการหาเสียงที่ไดรับการเลือกตั้งครั้งแรกนั้น ได
แสดงความสําคัญใหแกตนอีกอยางหนึ่งคือ กอนที่จะเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น 
ไดนําเงินกอนหนึ่งไปฝากไวกับหลวงประดิษฐมนูธรรม เพื่อเก็บไวเปนคาใชจายในการหาเสียง เมื่อ
ตระเวนหาเสียงไดสักระยะหนึ่ง ก็โทรเลขถึงหลวงประดิษฐมนูธรรมวา “เงินหมดแลวขอใหสงดวน” 
ประชาชนที่เห็นเหตุการณนี้ก็เลาลือตอๆกันไปวาครูฉ่ําคนนี้เปนคนสําคัญจริงๆขนาดหลวงประดิษฐมนู
ธรรม ก็สงเงินมาใหสมัครผูแทนราษฎร ใครบางจะไมเลือกครูฉ่ํา การเลือกตั้งครั้งนั้นก็ไดรับชัยชนะได
คะแนนทวมทน 
   ใบปลิวหาเสียงของครูฉ่ํา สวนใหญเปนกาพยกลอนสั้นๆ ซ่ึงมีเนื้อหาไมคอยซํ้าแบบ
ใครดังตัวอยางเชน สมัยที่ 5 พ.ศ. 2500 
     จําเบอร 9 ครูฉ่ํา จํารัสเนตร  เลือกรวมเขตคราวนี้คงมีหวัง 
    ฉีกเบอร 9 เอาใชใหระวัง   ติดกาวตั้งใสซองใหวองไว 
    จําเบอร 9 ครูฉ่ํา จําใหแน  ญาติพอแมโปรดดวยชวยกันใส 
    กุมภาพันธ ชวยกันไป   เลือกวัดไหนชวยฉํ่าทําตามเคย 
    อังคารขึ้น 2 ค่ําตรงเดือนสี่  ญาติพอแมพี่นองอยาไดเฉย 
    ชวยครูฉ่ําใหเด็ดขาดนะญาติเอย  ถาใครเฉยพระธาตุใหญาติไป 
    เลือกครูฉ่ําเบอร 9 เชาจนค่ํา  จําเบอร 9 ครูฉ่ําอยาจําไหน 
    ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตประเทศไทย  ชวยคุมภัยใหญาติปราศทุกขเอย 
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  แทจริงแลวพฤติกรรมการหาเสียงที่สอดรับกับวิถีชีวิตชาวบาน และทําตัวใกลชิดกับ

ชาวบานมาก  เปนตนวา  การเดินทางไปหาเสียง  เมื่อผานเห็นคนไถนา  ครูฉ่ําก็ลงไปไถนา  แลวก็กิน
ขาวหอที่คันนากับชาวบาน5  และในฐานะที่บริบททางสังคมเมืองนครศรีธรรมราชเปนเมืองนักกลอน 
นักกวี  ดังนั้น ครูฉ่ํา จึงใชวิธีการสัมพันธกับบริบทดังกลาว คือ การใชบทกลอนในการรณรงคหาเสียง 
เสอมๆ ดังที่กลาวแลว  หรือสรางสโลแกนขึ้นมา เชน 
     พัดฉับ  พัดตึง  พอลุงทําบาว 
     ยกขึ้นแตหัวเชา   กินขาวแลวไป 
     ตั้งจิตตั้งใจ   ใสบัตร ครูฉ่ํา”6  

 
  พฤติกรรมอื่นๆ ในระหวางที่ทําหนาที่เปนผูแทนราษฎร ที่ทําใหนายฉ่ํามีช่ือเสียงโดง

ดังอยูบอยๆ เชน ขี่ควายเขาสภา เพื่อแสดงวาเปนตัวแทนชาวนา กลืนพระอาทิตย เพื่อแสดงความระลึก
ถึงพระอาทิตยทิพอาภา ตีลังกาเดินเอาหัวลงเพื่อแสดงวาบานเมืองเกิดวิกลวิกาลขึ้นแลว ถึงกับคนตอง
เดินเอาหัวลง ถอดเสื้อใหเห็นตัวดําผิวกรานในสภาเพื่อบอกใหทราบวาไปเยี่ยมราษฎร ถูกแดดเผาตัว
ไหมดําจนประธานสภาตองตีคอนอาญาสิทธิ์ ใหหยุดกระทํา นายฉ่ําก็ดื้อดึงและ กลาวหาวาประธานสภา 
ไมเคารพสิทธิของผูแทนปวงชน ถูกสั่งใหตํารวจเชิญตัวออกนอกสภาและกลาวหาวา ตํารวจทําราย
ผูแทนปวงชนอีก รองขอใหผูแทนราษฎรอื่นๆ ชวยดวยเปนเรื่องที่เกิดขึ้นบอยๆเกือบทุกสมัยของนายฉ่ํา 

  บทบาทของชีวิตในเรื่องอื่นๆ เชน ถูกขังเปนอาชญากรสงคราม เมื่อ พ.ศ. 2487 รวมกับ
ผูนําไทย คือ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม และคณะ เคยถูกตํารวจจับขังที่กรุงเทพฯในขอหาการเมือง แต
ไมไดแสดงพฤติกรรมวามีความทุกขในระหวางที่อยูในหองขังเลย กลับแสดงออกโดยการรองเพลงปลุก
ใจอยูตลอดเวลา โดยไมเกรงกลัวนักโทษผูอ่ืน และอางวาตนเองมีสิทธิ์ที่จะอยูในหองขังนั้น เพราะหอง
ขังนั้นสรางขึ้นดวยเงินภาษีของตนดวย เชนกัน 
   นายฉ่ําฯ ขวัญใจของชาวนครศรีธรรมราชตลอดมา โดยเฉพาะในระยะเปน
นักการเมือง ไมมีชาวเมืองนครศรีธรรมราชคนไหนจะไมรูจักเปนผูแทนราษฎรที่ปฏิบัติหนาที่เต็ม
ความสามารถ  เปนปากเปนเสียงแทนประชาชนดวยความจริงใจ  สรางชื่อเสียงใหแกจังหวัด
นครศรีธรรมราชไปทั่วประเทศ บทบาทชีวิตของนายฉ่ํา จํารัสเนตร ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวและสวนรวม
นั้น แสดงวาเปนผูที่มีแบบฉบับของตนเองโดยเฉพาะทางการเมือง ครูฉ่ําถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
พ.ศ. 2521 รวมอายุได 80 ป 
                                                        
5  จากการสัมภาษณนายจรัญ   ชางตัดผมหลังตลาดทามา.  21   กุมภาพันธ  2548 
6  จากการสัมภาษณนายผอง   อนุโต . อายุ  81  บานเลขที่  161/8  ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมอืง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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   2. นายไสว   สุทธิพิทักษ7 

 นายไสว   สุทธิพิทักษ  เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2460 ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 22 
กันยายน พ.ศ. 2537 สิริรวมอายุได 99 ป ที่อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนบุตรคนแรกของ
นายเฟอง สุทธิพิทักษ   และนางนวล  (สกุลเดิมกันภัย) สุทธิพิทักษ เดิมบิดา มีอาชีพเปนครู  ตอมาเขารับ
การเปนสมุหบัญชี ในกรมสรรพากร และไปตั้งถ่ินฐานอยู  ณ อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

การศึกษาเลาเรียนและการดําเนินชีวิต นายไสว  สุทธิพิทักษ  ไดศึกษาเลาเรียนชั้นตนที่
อําเภอปากพนัง เมื่อจบชั้นประถมศึกษาในป พ.ศ. 2471 แลว ไดไปศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาที่โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ อันเปนโรงเรียนประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงขณะนั้นตั้งอยูที่วัดทาโพธ์ิ  ขณะที่
ศึกษาเลาเรียนไดพํานักอยูที่วัดจันทาราม ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงอยูใกลกับ
วัดทาโพธ์ิ โดยฝากตัวเปนศิษยของพระครูปลัดธมุมโชโต8  ป พ.ศ. 2476  สอบไลไดสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาไปศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 8 และปที่ 8 ที่โรงเรียนอํานวย
ศิลปะ พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยใหพักอาศัยอยูที่วัดราชาธิวาส จนกระทั่งจบมัธยมศึกษาปที่ 8 เมื่อ 
พ.ศ.2479  ไดคะแนนเยี่ยมในแขนงวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตอมาไดเขาศึกษาตอที่โรงเรียน
ฝกหัดครูพระนคร ไดเรียนวิชาครูอยูหนึ่งป ไดรับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ในป พ.ศ. 
2480  นายไสว ไดเร่ิมใชวิชาชีพครูเปนครั้งแรกที่โรงเรียนวังสมเด็จบูรพา ทําหนาที่ครูประจํา
มัธยมศึกษาปที่ 5 และไดสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ในชวงเวลาเดียวกันก็ไดสมัครเรียน
กฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ขณะที่เรียนในชั้นปที่ 3 ไดสมัครสอบแขงขันเขา
รับราชการในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปรากฏวาสอบได จึงไดเร่ิมตนชีวิตเปนขาราชการใน 
พ.ศ. 2484 และสอบไลไดอนุปริญญาก็ไดรับการปรับวุฒิเปนขาราชการชั้นตรี พ.ศ. 2485  สําเร็จปริญญา
ตรี เปนบัณฑิตทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง (ธ.บ.) แตดวยความสนใจที่จะ
ศึกษาตอในระดับสูงจึงไดสมัครเรียนตอในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ที่มหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตรและการเมือง จนไดรับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ในป พ.ศ. 2488 ในขณะที่ยังคงรับ
ราชการอยูที่กรมบัญชีกลางพรอมๆกับปนอาจารยพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองอีกดวย 
                                                        
7    ขอมูลนี้ผูวิจัยเรียบเรียงโดยปรับปรุงมาจากหลายแหลงขอมูล  จึงขอคุณมา ณ โอกาสนี้  เชน  วิเชียร  ณ นคร. 2543,   ฉัตรชัย   
     ศุกระกาญจน. 2541 , สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช.  วัฒนธรรม : พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ 
     ภูมิปญญาของจังหวัดนครศรีธรรมราช  2541,  
     การสนทนา และสัมภาษณเพิ่มเติมนายนิเวศ  วนคุณากร  หลายคร้ัง 
8 ระหวางที่เลาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่โรงเรียนทาโพธิ์นั้น นายไสว ไดเปลี่ยนสภาพชีวิตจากเด็กบานไป 
    เปนเด็กวัด  ที่สนใจตอการเรียนมาก ไดเปนหัวหนาชั้นและเปนนายหมูลูกเสือมาโดยตลอด  และไดเหตุการณหนึ่ง คือ “การขี่จักรยาน 
    สองลอเขาสูเมืองกรุง” ในปลายป พ.ศ. 2475 
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ในชวงหลังเดินทางกลับมาจากหลีกภัยทางการเมือง ก็ยังไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในระดับปริญญาเอก 
สาขาบริหารธุรกิจ ที่ Pacific States University สหรัฐอเมริกา จนไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในป พ.ศ. 
2530 ขณะที่มีอายุ 70 ป 

ในดานชีวิตครอบครัว ระหวางที่ศึกษาระดับปริญญาโท นายไสว  สุทธิพิทักษ ได
สมรสกับนางสาวสนม เกตุทัต บุตรีพระพิเรนทรเทพ (เนียน  เกตุทัต) และนางสงวน เกตุทัต  เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2486 ภรรยาของทานไดรับปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต (ธ.บ.) และรับราชการที่
กรมบัญชีกลางเชนกัน ตอมาไดธิดาดวยกันสองคน คืออาจารย ดร.เลิศลักษณ ส. บุรุษพัฒน  และอาจารย
เฉิดโฉม  ส.จันทราทิพย 

ในป พ.ศ. 2484 - 2488  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่นายไสว  ไดศึกษาอยูในระดับปริญญาโทนั้น 
ไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้น รัฐบาลไทยในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ได
ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 ไทยไดเขารวมสงคราม
เปนฝายอักษะ แตไดมีคนไทยเปนจํานวนมากทั้งที่อยูในประเทศ และนอกประเทศไมเห็นดวยกับ
นโยบายของรัฐบาล จึงรวมตัวกันจัดตั้ง “ขบวนการเสรีไทย”9 นายไสวจึงไดแสดงความจํานงเขารวม
เปนสมาชิกของขบวนการเสรีไทยดวย 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง นายไสว สุทธิพิทักษ ในฐานะที่เคยรวมทํางานใน
ขบวนการเสรีไทย ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กักคุมตัวและการควบคุมจัดกิจกรรมหรือทรัพยสินของบุคคลที่เปนศัตรูตอสหประชาชาติ พ.ศ. 2488 

นายไสวฯ เขาสูการเมือง เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489  
นายไสว ซ่ึงไดรับการชักชวนใหลงรับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงไดตัดสินใจสู
เสนทางการเมือง โดยลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
ปรากฏวา  นายไสว   สุทธิพิทักษ  ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด

                                                        
9 “ขบวนการเสรีไทย” ขึ้น เพื่อตอตานญี่ปุนซึ่งสงกองทัพเขามาประจําอยูในเมืองไทย โดยใชเปนฐานกําลังมุงไปยงัประเทศพมา ขบวนการ
นี้ไดใหความรวมมือกับฝายพันมิตรเพื่อปลดปลอยประเทศไทยใหพันจากการยึดครองของญี่ปุน หัวหนาเสรีไทยในไทย คือ ดร.ปรีดี   
พนมยงค ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซึ่งขณะนั้นยังดํารงตําแหนงผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองอยูดวย 
ขบวนการเสรีไทยในเมืองไทยเตรียมพรอมที่จะรวมมือกับฝายพันธมิตรโจมตีขนาบกองทัพญ่ีปุน นับเปนโชคดีที่ญ่ีปุนยอมแพอยางราบ
คาบตอฝายพันธมิตร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2488 กอนการปฏิบัติการของพวกเสรีไทย จึงไมมีการสูญเสียและนองเลือดในเมืองไทย 
ตอมาในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488  ดร.ปรีดี  พนมยงค  ผูสําเร็จราชการแทนพระองคไดออก “ประกาศสันติภาพ” มีขอความสําคัญ คอื 
การประกาศสงครามของรัฐบาลไทยตออังกฤษและสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25  มกราคม พ.ศ. 2485  นั้น เปนโมฆะ  เพราะเปนการกระทํา
ที่ผิดจํานงของประชาชนชาวไทย ฝาฝนตอบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของบานเมือง และพรอมที่จะรวมมือเต็มที่กับ
สหประชาชาติ ในสถาบันเสถียรภาพของโลก 
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นครศรีธรรมราช ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ตอมาไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเลขานุการนายกรัฐมนตรี10  
ในสมัยที่พลเรือตรีธํารง  นาวาสวัสดิ์  เปนนายกรัฐมนตรี จนพนจากหนาที่เมื่อเกิดรัฐประหารในวันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2490   เมื่อพนตําแหนงหนาที่ทางการเมืองแลว ไดเปดสํานักงานทนายความชื่อ  
“สํานักงานไสว สุทธิพิทักษ ธ.บ. ศ.ม.” สํานักงานตั้งอยูที่ทาพระจันทร เปนตึกแถวของมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตรและการเมือง เดือนเมษายน พ.ศ. 2491  จอมพล ป.พิบูลสงคราม กลับมาเปน
นายกรัฐมนตรีอีกแตความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศก็มิไดยุติลงได11 รัฐบาลจึงดําเนินการกวาด
ลางปราบปรามกลุมนักการเมืองฝายตรงกันขามอยางเขมงวดขึ้น นายไสว สุทธิพิทักษ  เปนบุคคลหนึ่งที่
รัฐบาลจับตามองความเคลื่อนไหว12  สํานักงานทนายความที่ถูกตํารวจเขาตรวจคน นายไสวฯตัดสินใจ
ออกนอกประเทศ ในวันที่ 22 มีนาคม 2492  โดยไดหลบหนีจากกรุงเทพฯ ลอบลงเรือโดยสาร มาขึ้นบก
ที่จังหวัดสงขลา แลวเดินทางตอผานมาเลเซียไปยังสิงคโปร 

เมื่ออยูที่ประเทศสิงคโปร 9 ป นั้น ไดประกอบอาชีพ คือ การสอนพิเศษภาษาไทยใหแก
คณะสอนศาสนาชาวอเมริกัน และชาวยุโรปที่ล้ีภัยการเมืองจากประเทศจีน นอกจากนี้เวลาสวนใหญ
ใหกับการอานหนังสือและเขียนหนังสือ ทานจึงมีผลงานเขียนหลายเลม เชน 1) “ชีวประวัติ
ประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี. โรสเวลส”    2)  “ดร.ปรีดี พนมยงคกับการปฏิวัติ”  3) งานแปล “โอลิเวอร 
ครอมเวลล”  4)  งานแปลที่ทานทําขึ้นดวยความรักและความผูกพันตอภรรยาของทาน คืองานแปลบท
ละครชื่อ “คุณหญิงธารมณี” ซ่ึงแปลจากบทละครภาษาอังกฤษ ช่ือ “Lady precious Stream” ที่มาจาก
วรรณคดีเกาแกของจีน ช่ือ “หวังเปาหยวน”  5)งานเขียนเลมสุดทาย คือ “มาเรีย เฮอรท็อค และการ
จลาจลในสิงคโปร”13 นอกจากนี้ไดรวมหุนกับชาวสิงคโปร ตั้งบริษัทจอหน ลิม (John Lim & co)  
ประกอบธุรกิจการคาเปนนายหนาขายเรือเดินสมุทร ชิบปง เปนตัวแทน บริษัทเดินเรือ เครื่องบิน
โดยสาร และบริษัทประกันภัยตางๆ รวมทั้งธุรกิจนําเขาและสงออกระหวางสิงคโปรกับกรุงเทพฯ ใน
ระยะหลังไดเปนผูจัดการบริษัทปรัดดาชิบปงและเทรดดิ้งดวย 

นายไสว   สุทธิพิทักษ  ไดพํานักอยูที่สิงคโปรนานถึง 9 ป เมื่อจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  
ทํารัฐประหาร ยึดอํานาจรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในวันที่ 16 กันยายน  พ.ศ.2500  เปดทางใหผูล้ี

                                                        
10  ปจจุบันคือ ตําแหนงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
11  เกิดกบฏนายพลขึน้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491  จอมพล ป.พิบูลสงคราม กลับมาเปนนายกฯ  ตอมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2492   
     ดร.ปรีดี  พนมยงค  ซึ่งลี้ภัยไปอยูตางประเทศชั่วคราว ไดเดินทางกลับมายดึอํานาจรัฐบาลที่ทานเห็นวาเปนฝายลมลางประชาธิปไตย แต 
    การกระทําไมเปนผลสําเร็จ เมื่อมีการตอตานรัฐบาลเกิดขึ้นอยางตอเนือ่งเชนนั้น 
12  ตอมาในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2492  นักการเมืองคนสําคัญ คือ นายทองอนิทร ภูริพัฒน  นายถวิล  อุดม นายจําลอง  ดาวเรือง และ  
     ดร.ทองเปลว ชลภูมิ ถูกยิงตายที่ถนนพหลโยธิน  ขณะที่ตํารวจนําตัวขึ้นรถยนตไปฝากขังที่สถานีตํารวจบางเขน โดยไมทราบผูยิง 
13  มีเนื้อหาในเชิงสารคดีดานศาสนาและการเมือง เกี่ยวกับการจลาจลของชาวมุสลิมในสิงคโปร 
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ภัยการเมืองกลับเขามามอบตัว นายไสวฯจึงตกลงใจเดินทางกลับเมืองไทยเพื่อเขามอบตัววันที่ 21 
มีนาคม พ.ศ. 2501  สูคดีขอหาวามีสวนรวมในคดีกบฏ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2492  ไดรับอนุญาตให
ประกันตัว และพนขอหาในที่สุด  และไมเลนการเมืองอีก ไดยึดอาชีพทนายความและทําการคาระหวาง
ประเทศ ในฐานะเจาของผูจัดการประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทตางๆ หลายแหง   พรอมกับ
มีแนวคิดที่อยากใหคนไทยเรียนรูวิชาบริหารธุรกิจ ไมใชวิชาการพาณิชยแตเพียงอยางเดียว   

สวนในงานสาธารณประโยชนนั้น พ.ศ.2503  นายไสว ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
สมาคมหอการคาไทยพรอมกันนั้นก็ไดรับตําแหนงปฏิคมและเปนอนุกรรมการของวิทยาลัยการคา14 ซ่ึง
เปนวิทยาลัยที่อยูในความดูแลของสมาคมหอการคาไทยดวย  จากตําแหนงอนุกรรมการของวิทยาลัย
การคา  นายไสวไดรับแตงตั้งใหเปนประธานคณะอนุกรรมการของวิทยาลัย ในพ.ศ. 2509  บทบาทการ
เปนทางการศึกษาของเอกชนก็ไดเร่ิมขึ้น  โดยที่กอนจากนี้ พ.ศ. 2506 – 2508   ไดรับแตงตั้งใหเปน
ผูอํานวยการของวิทยาลัยหอการคา และสอนวิชากฎหมายการคาระหวางประเทศใหแกนักศึกษาอีกดวย  

  นายไสว สุทธิพิทักษ ไดเร่ิมโครงการที่จะจัดตั้งสถานศึกษาทางดานธุรกิจ ในป
พ.ศ.2509  ทานไดเดินทางไปดูงานการจัดการศึกษาชั้นสูงดานวิชาชีพในตางประเทศจัดตั้งโรงเรียน
ราษฎร คือ โรงเรียนธุรกิจบัณฑิตย ขึ้น เพื่อเปนแหลงความรูแกเยาวชนผูจะเปนกําลังสําคัญของชาติใน
อนาคต เมื่อ พ.ศ.2511 แลวไดพัฒนาขึ้นเปน สถาบันธุรกิจบัณฑิตย วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จนกระทั่ง
เปน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2527  จนเติบโตขึ้นเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ช่ือเสียงของประเทศในปจจุบัน  
    ผลงานที่ดีเดนจนจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั มติมอบ “รางวัลพระเกีย้วทองคํา” ใหแก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยในฐานะสถาบนัที่สงเสริมภาษาไทยดีเดนประจําป 2530 และสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร ใหแก 
อาจารย ดร.ไสว สุทธิพิทักษ เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
   นายไสว   สุทธิพิทักษ   เปนผูทรงวุฒิที่มีความรูในศาสตรหลายสาขา ไดแก นิติศาสตร 
เศรษฐศาสตร และศึกษาศาสตร เปนผูที่รูจักนําเอาวิชาการที่ศึกษามาใชประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอชาติบานเมืองอยางยิ่ง ทั้งยังเปนผูที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม 
จริยธรรม อันเปนที่ยกยองของสถาบัน องคกร และบุคคลในวงการตางๆ โดยทั่วไป 
 
 
 

                                                        
14 มหาวิทยาลัยหอการคาไทยปจจุบัน 
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3. นายนอม อุปรมัย15 
 

นายนอม อุปรมัย หรือที่บุคคลทั่วไป เรียกหันวา “ครูนอม” เปนนักการเมืองคนหนึ่ง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทางการเมืองอยางงดงาม ไดรับตําแหนงสูง 
เปนรองประธานสภาผูแทนราษฎร สวนทางฝายบริหารนั้นก็ไดรับพระกรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นยังเปนผูมีความรู ความสามารถใน
สาขาวิชาการตางๆ หลายสาขา เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร ศาสนศาสตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางประวัติศาสตร ถือไดวาเปน “แหลงขอมูลบุคคล” ที่สําคัญยิ่งของนักวิชาการ
ดานนี้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียง 

นายนอม อุปรมัย เกิดเมื่อ วันอังคารที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2454 ที่บานปากพะยิง 
ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนบุตรของนายกลิ่น และนางกิมยี 
อุปรมัย มีพี่นองรวมบิดาเดียวกัน 5 คน ไดรับการศึกษาเบื้องตนจากโรงเรียน ประชาบาลวัดทามอญ (วัด
ศรีทวีปจจุบัน) ตําบลทาวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบไลไดประโยคประถมศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2466 
ตอมาไดไปศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สอบไลไดประโยคมัธยมศึกษาในป 
พ.ศ. 2473 ไดรับรางวัลเหรียญหมั่นเรียน 2 คร้ัง พ.ศ. 2476 สอบไลไดประโยคครูมูลพิเศษ พ.ศ. 2484 
สอบไลไดอนุปริญญาทางนิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. 2486 สอบไลได
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาการปกครองจากโรงเรียน ขาราชการฝายปกครอง พ.ศ. 2487 สอบไลได ช้ัน
ปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง พ.ศ. 2499 ไดรับ
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซีประเทศสหรัฐอเมริกา 
และไดรับเกียรติบัตรสมาชิกสมาคมภูมิศาสตรนานาชาติ 

หลังจากเรียนจบประโยคมัธยมศึกษาแลว นายนอม อุปรมัย ก็เร่ิมเขารับราชการเปนครู
จัตวา ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2474 ตอมาไดยายไปเปนครูจัตวา 
โรงเรียนประชาบาล ตําบลศาลามีชัย 2 วัดศาลามีชัย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2476 และใน
ระหวาง พ.ศ. 2477 – 2484 ก็ไดยายกลับมาเปนครูที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศอีกครั้งหนึ่ง ระหวางเปนครทูี่
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในครั้งหลังนี้ นายนอม อุปรมัย ไดสมรสกับ นางภัทรา รัตนสุวรรณ (ทองสุภา) 

                                                        
15 จากแหลงขอมูลหลายแหลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง  “นอมรําลึก พ.ศ. 2526” และการสัมภาษณ กับนายวิเชียร ณ นคร หลายคร้ัง 
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บุตรีนายคลาย นางแดง รัตนสุวรรณ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 และไดมีบุตร ธิดา ดวยกันรวมทั้ง
ส้ิน 7 คน 

ในขณะที่รับราชการเปนครูอยูนี้ ดวยจิตใจที่รักเรียนและตองการความกาวหนาในชีวิต 
นายนอม อุปรมัย จึงไดศึกษา วิชากฎหมายไปดวย และเมื่อไลไดอนุปริญญาทางนิติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ใน พ.ศ. 2484 แลวจึงโอนไปรับราชการที่กระทรวงมหาดไทย 
และไดเปนปลัดอําเภอตรี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ พ.ศ. 2485 ตอมายายไปเปนปลัดอําเภอ
ตรี อําเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2486 และเนื่องจากในป พ.ศ. 2486 นั้น ประเทศไทย
ไดรับ 4 จังหวัดในรัฐมาลายู อันไดแก รัฐกลันตัน รัฐตรังกานูทางตะวันออก รัฐปะลิสและ รัฐไทรบุรี
ทางตะวันตก ซ่ึงเคยเปนดินแดนของไทยกลับคืนมาจากอังกฤษ โดยประเทศญี่ปุนเปนผูจัดการคืนให 
นายนอม อุปรมัย จึงไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหเปนปลัดอําเภอตรี อําเภอเมือง รัฐปะลิส ตอมาใน 
พ.ศ. 2488 ไดยายมาเปนปลัดอําเภอตรี อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และไดยายลงมาเปนปลัดอําเภอตรี 
ที่กิ่งอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปเดียวกันนั้นเอง และใน พ.ศ. 2489 ก็ไดลาออกจาก
ราชการ ไปประกอบอาชีพสวนตัวเปนทนายความ 

ในระหวางที่รับราชการอยูนี้ นอกจากราชการในหนาที่ประจําแลว ยังไดปฏิบัติงาน
พิเศษ เพื่อชาติบานเมืองอีก เชน ใน พ.ศ. 2484 ไดรับคําสั่งจาก พล.ต. หลวงเสนาณรงค ผบ. กองพลที่
เมืองนครศรีธรรมราช ใหเขารวมคณะฝายไทย ในการเจรจา  หยุดยิงกับญี่ปุน ที่ยกพลขึ้นบกที่
นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2485 ไดเปนผูรวมคณะฝายไทยไปรับมอบดินแดน 4 รัฐมลายู จากรัฐบาลญี่ปุน 
และใน พ.ศ. 2487 ไดเปนพนักงานประสานงานฝายพันธมิตร ในยานอําเภอบานโปง นครปฐม และ
กาญจนบุรี จนกระทั่งญี่ปุนแพสงคราม และไดปฏิบัติหนาที่ประสานงาน กับกองทหารฝายสัมพันธมิตร 
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ องคการสหประชาชาติ จึงแตงตั้ง นายนอม อุปรมัย ใหเปนเจาที่
ประชาสัมพันธงานของสหประชาชาติ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกไกล เมื่อ พ.ศ. 2490 สวน
กระทรวงกลาโหม ก็แตงตั้งใหมีฐานะเปน “ทหารผานศึกชั้น 2 เมื่อ พ.ศ. 2517 ดวย 

เนื่องจากนายนอม อุปรมัย เปนผูมีความตั้งใจในการดําเนินชีวิต ไปในทางที่จะตองเปน
คุณประโยชน ตอชาติบานเมือง ใหมากที่สุด ดังนั้นเมื่อไดลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพสวนตัว 
โดยเปนทนายความแลว จึงไดสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล เมืองนครศรีธรรมราช และ
หลังจากไดเลือกตั้งแลว นายนอม ก็ไดตําแหนงเปนรองประธานสภา และเทศมนตรีเทศบาลเมือง
นครศรีธรรมราชหลายสมัย และดวยอุดมการณที่มั่นคงที่จะรับใชประชาชน และประเทศชาติตอไป
อยางไมหยุดยั้ง 
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นายนอม อุปรมัย จึงไดสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ใน พ.ศ. 2495 – 2500 จึงไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
นครศรีธรรมราชเปนครั้งแรก ตอมาใน พ.ศ. 2500 ก็ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
นครศรีธรรมราชอีกครั้ง เปนครั้งที่ 2 ในครั้งนี้เนื่องจาก นายนอม อุปรมัย เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ประเภทที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต เปนที่ตั้ง ประกอบกับมีบุคลิกลักษณะดีเดนจึง
ไดรับความไววางใจ จากที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงรองประธานสภา
ผูแทนราษฎร ถึง 2 สมัย ตอมาในป พ.ศ. 2500 – 2501 ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปน
คร้ังที่ 3 และไดเปนรัฐมนตรี ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ม.ล. ปน มาลากุล เปน
รัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ ในพ.ศ. 2412 – 2514 ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกเปนครั้งที่ 4 และไดเปนรองประธานสภาเปนครั้งที่ 3 จึงไดกลาวไดวา
นายนอม อุปรมัย ไดบรรลุถึงซึ่งความตองการแลวที่จะรับใชประเทศชาติของตน เพราะนายนอม อุปร
มัย มีอุดมการณของตนเอง โดยผานการหาเสียงและการพูดอยูเสมอ เชน 
      “ ชีวิต   คือ การใหมีใชการเอา” 

    “ ชาติตองกอนอื่น” และ 
      “ ภูมิใจมากถามีโอกาสรับใชผูอ่ืน”  

  นายนอม อุปรมัย เปนนักการเมืองที่มีความสุภาพ ออนนอม ซ่ือสัตย สุจริต มี
อุดมการณอันแนนอนที่จะรับใชบานเมือง ไมไดเลนการเมืองเพื่อผลประโยชนของตัวเองแตประการใด 
เพราะแมจะมีตําแหนงหนาที่ทางการเมืองแตฐานะก็ยังยากจนอยู เดวิด เอ. วิลสัน (Dawid A Wilson) ได
เขียนถึงนายนอม อุปรมัยไวในหนังสือ Politic in Thailand หนา 219 วา”…and it may be conciuded that 
Nom has sought public coffice for more abstract motives than money” 
   นอกจากเกียรติคุณทางดานการเมือง นายนอม อุปรมัย ยังมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สําคัญ
อีกอยางหนึ่ง ซ่ึงควรกลาวถึงคือ เปนนักวิชาการที่สําคัญคนหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช วิชาที่รัก
ชอบ และใหความสนใจเปนพิเศษ  ไดแก วิชาประวัติศาสตร และ  ภูมิศาสตร ไดศึกษาคนควา
ประวัติศาสตรทองถ่ินโดยเฉพาะประวัติศาสตรเมืองนครศรีธรรมราช ไวเปนอยางมาก ผลงานทาง
ประวัติศาสตรของทานที่ไดพิมพเผยแพรลงในวารสารเชน 

“พระพนมวังนางเสดียงทอง”16  
“เคาเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช”17  

    “วัดประดู – วัดแจง”18  
                                                        
16  วารสารนครศรีธรรมราช ตุลาคม พ.ศ. 2515 
17   ที่ระลึกเปดอาคารศาลจังหวัดและศาลแขวงนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2509 
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   “มัสยิดซอลาฮุดดิน”19  
    “ความลึกลับของเจดียหินในวัดพระมหาธาตุ” 20 

“พระบรมธาตุแหงเมืองนครศรีธรรมราช”21  
   “วัดเสมาเมือง”22  
   “นครศรีธรรมราชสมัยอยุธยา”23  
   “วิญญาณกษัตริยไทยเรียกหาความเปนไท”24  
   “ประวัติศาสตรวัดวังตะวันตกและวัดวังตะวันออก” 25 
   “ประวัติวัดบูรณาราม” 26 
   “วัดทาวโคตร” 27 
   “ประวัติวัดทาโพธ์ิวรวิหาร”พราหมณในเมืองนครศรีธรรมราช” 28 
    ฯลฯ 
 

สําหรับประวัติศาสตรทั่วไปนั้น นายนอม อุปรมัย ไดสนใจศึกษาคนควา เกี่ยวกับ
ชีวประวัติบุคคลสําคัญตาง ๆ ของโลก เชน ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ 
และประเทศตางอื่น ๆ บุคคลสําคัญ ในประวัติศาสตรที่ไดศึกษาคนควาไวอยางละเอียดจนสามารถเขียน
ขึ้นเปนหนังสือเลมหนึ่งได คือ “ชีวประวัติของอับราฮัม ลินคอลน” ซ่ึงเปนประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา ดูเหมือนวา นายนอม อุปรมัย จะยึดถือทานผูนี้เปนวีรบุรุษแหงชีวิตตนก็วาได จาก
การศึกษาคนควาในวิชาประวัติศาสตรนี้เอง ไดทําใหนายนอม อุปรมัย เปนผูที่มี ความรักชาติอยาง
จริงจัง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีความตั้งใจที่จะทําคนใหเปนประโยชนกับชาติบานเมืองมาก
ที่สุด จนถึงกับไดรับสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

                                                                                                                                                                      
18   อนุสรณครบรอบ 2 ป วิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 
19 งานชุมนุมมุสลิม 2 ธันวาคม พ.ศ. 2510  ใน นอมรําลึก พ.ศ. 2526 
20 อนุสรณพิธีมอบประกาศนียบัตรหนวยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย นครศรีธรรมราช 6 – 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2517 ใน นอมรําลึก  
    พ.ศ. 2526 
21  ที่ระลึกในพิธีเปดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดปากพนัง 13 กุมภาพันธพ.ศ. 2519  ใน นอมรําลึก พ.ศ. 2526 
22 อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารยพระครูอัตตปาโมชช 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2516  ใน นอมรําลึก พ.ศ. 2526 
23 รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1 พ.ศ. 2522 ใน นอมรําลึก พ.ศ. 2526 
24 เบญจมราชูทิศปกษาศึกษา 2515  ใน นอมรําลึก พ.ศ. 2526 
25 นอมรําลึก พ.ศ. 2526 
26 นอมรําลึก พ.ศ. 2526 
27 นอมรําลึก พ.ศ. 2526 
28 นอมรําลึก พ.ศ. 2526 
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ความรูความสามารถในทางประวัติศาสตรของนายนอม อุปรมัย เปนที่ยอมรับของคน
ทั่วไป ไมวาผูใดในเมืองนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียง ตางก็ยกยองใหนายนอม อุปรมัย เปน
ปราชญในทางประวัติศาสตรทั้งสิ้น  และจากความรูความสามารถในทางประวัติศาสตรนี้ เอง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน (รัชกาลที่ 9) จึงทรงมีพระราชดํารัสใหนายนอม อุปรมัย 
ทําการศึกษาคนควาประวัติศาสตรของ “กรุงชิง” ขึ้นทูลเหลาฯถวายเมื่อป พ.ศ. 2520 ซ่ึงนับวาเปนเกียรติ
ประวัติอันสูงสุด ในปเดียวกันนี้เอง นายนอม อุปรมัย ก็ไดเปนกรรมการประวัติศาสตรภูมิศาสตร 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการสงเสริมการทองเที่ยวของเมืองนครศรีธรรมราชดวย 

นอกจากทางดานประวัติศาสตรแลว นายนอม อุปรมัย ยังมีความรูความสามารถ
ทางดานภูมิศาสตรเปนอยางดีอีกดวย จากที่ไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง 
4 สมัย ทําใหเห็นสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยางทั่วถึงประกอบกับการที่เปนผูชอบ
ศึกษาคนควาอยูแลว นายนอม อุปรมัย จึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร ของจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียงไดอยางถูกตอง และชัดเจนมากที่สุด จนถึงกับไดเสนอรัฐบาลใหมี
การขุดคลอง ขึ้นที่อําเภอทุงสง เพื่อเชื่อมแมน้ําตาป กับแมน้ําตรังเขาดวยกัน ซ่ึงทําใหการติดตอไปมา
ระหวางอาวไทยและทะเลอันดามันสะดวกมากขึ้น โดยไมตองเดินทางออมแหลมมลายู ซ่ึงรัฐบาลสมัย
นั้นใหความสนใจอยางมาก นอกจากนี้ยังไดเสนอรัฐบาล ใหทําการสํารวจทําแผนที่เกาะใตทะเล ได
กระตุนรัฐบาลใหคํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ทางดานอาวไทยโดยการเขียนบทความเผยแพร 
เร่ือง “อาวไทยและไหลทวีป” ความรูความสามารถของนายนอม อุปรมัย ในทางภูมิศาสตรนั้น ไดเปนที่
ปรากฏชัดแกคนทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นสมาคมภูมิศาสตรนานาชาติ จึงไดมอบ
เกียรติบัตรสมาชิกสมาคมภูมิศาสตรนานาชาติใหแกนายนอม อุปรมัย เมื่อ พ.ศ. 2499 พรอมกันนั้นได
มอบทุนเดินทางทองเที่ยวรอบโลกดวย นับไดวาเปนเกียรติประวัติที่นาภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง 

ความสนใจในวิชาการตางๆ ของนายนอม อุปรมัย มีอยางมากมาย จนกลาวไดวาไมมี
ความรูแขนงใดที่เขาจะไมสนใจ และไมมีความรู เชน นิติศาสตร รัฐศาสตร โบราณคดี ภาษาศาสตร     
วรรณคดี ศาสนศาสตร และเมื่อมีความรูความสามารถของนายนอม อุปรมัย ไดเผยแพรหลายออกไป 
สถาบันทางการศึกษาวิชาการสาขาตางๆ ก็ไดเชิญใหไปทําการสอนในสถาบันนั้นๆ เชน มหา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ) ไดเชิญไปเปนอาจารยที่ปรึกษา เมื่อ พ.ศ. 2498 เปน
อาจารยพิเศษคณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2513 – 2514 เปนกรรมการสงเสริม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อ พ.ศ. 2514 – 2519 เปนอนุกรรมการวัฒนธรรมประจําจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2522 เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการขาราชการครูจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2525 เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 
2522 – 2526  
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   นายนอมฯ ไดถึงแกกรรมเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 และไดรับพระราชทาน
เพลิงศพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2526 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเปนบานเกิดรวมอายุได 72 ป 

   
 4. นายสุรินทร มาศดิตถ29 
  

ประวัต ิ
นายสุรินทร มาศดิตถ เกิดเมือ่วันที่ 4 มกราคม 2470 เกิดที่ตําลบบานเกาะ อําเภอเมอืง 

จังหวดันครศรธีรรมราช30 เปนบุตรคนโตของนายรื่น นางนัด มาศดิตถ (นางนัด นามสกุลเดิม มาศมาลัย) 
และมีนองๆ อีก 3 คน คือ 

1.  นางประกอบ เอกพันธ (ถึงแกกรรม) 
2. นายณรงค มาศดิตถ รับราชการหัวหนาพนักงานอัยการ คดีอาญา กอง 5 

สมรสกับ นางรุงรัตน มาศดิตถ มีบุตร 3 คน คือ 1). นายสวโรจ มาศดิตถ 2). ด.ญ.ชุติพันธุ มาศดิตถ 3). 
ดช.ธนา มาศดิตถ 

3. น.ส. สมศรี มาศดิตถ (ถึงแกกรรม)  
นายสุรินทร มาศดิตถ สมรสกับนางสุดา เทียบศรไชย มีบุตรดวยกัน 3 คน  คือ   

   1. นายสุรเชษฐ มาศดิตถ  สําเร็จปริญญาตรีทางสาธารณสุข เปนสมาชิกสภา
จังหวัดเขตอําเภอพรหมคีรี สมรสกับนางโสภา ฉิวพันธ รับราชการที่ศูนยวัณโรค เขต 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีบุตร 2 คน คือ นายสุทธิวุฒิ กับ ด.ญ.ทิวาพร 

2. คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ สําเร็จปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร ปริญญาโท
ทางสื่อสารเพื่อการพัฒนา เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 และดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สมรสกับ พ.อ.ปฐมพงษ เกษรศุวร รองเสนาธิการขาว
กรองทหาร บุตรบุญธรรมของพี่สาวของนางสุดา เทียบศรไชย ประกอบอาชีพสวนตัว 
   เมื่อทําการสมรสกับนางพิศมัย ไทยถาวร มีบุตรดวยกัน 3 คนคือ 
    1.  นายจรุงพันธ มาศดิตถ สําเร็จปริญญาตรีทางรัฐศาสตร พนักงานระดับ 5 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
    2.  นางศรัณยา รัตนเลขาสําเร็จปริญญาตรีทางดานศึกษาศาสตร รับราชการ
เปนอาจารยสอนอยูที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช สมรสกับนายสัญชัย รัตนเลขา รองอัยการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุตร 1 คนคือ ดช.อรรคภัทร ฯ 

                                                        
29  ปรับปรุงจาก เฉลียว  เรืองเดช. 2543 
30 ปจจุบันเปนตําบลพรหมโลก อําเภอพรหมคีรี 
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    3.  นายธราธิป มาศดิตถ สําเร็จปริญญาตรี ทางดานนิเทศศาสตร เปนผูจัดการ
โรงแรมโอเรียนเต็ลหาดใหญ สมรสกับนางสมหมาย ศรีอดิศักดิ์ 
  เมื่อสมรสกับนางปราณี ขาวเนียม มีบุตรดวยกัน 1 คน ช่ือ ดญ.สุรีมาศ มาศดิตถ   

  นายสุรินทร มาศดิตถ สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4 ที่โรงเรียนวัดพรหม
โลกสําเร็จมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่โรงเรียนวัดทาโพธ์ิ (ปจจุบัน คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ) หลังจากนั้นก็
กลับไปชวยบิดามารดาประกอบอาชีพที่บานเกิด แตไมวายที่จะสนใจศึกษาคนควา หาความรูดวยตนเอง 
เปนคนชางสังเกต มีความสามารถในการพูด เขียน ชอบบันทึก กลาวกันวาเมื่อสมัยทํางานอยูที่เทศบาล
เมือง นครศรีธรรมราช แมจะเปนเพียงพนักงานดับเพลิงก็ไดรับมอบหมายจากผูบริหารเทศบาล ใหจด
บันทึกการประชุมสภาเทศบาล  จึงมีความรูประสบการณเกี่ยวกระบวนการทางรัฐสภาเปนอยางดี 

 
เสนทางการงาน อาชีพการเมือง 

นายสุรินทร มาศดิตถ  เปนพนักงานดับเพลิงเทศบาลเมือง ฯ เปนเลขานุการคณะ        
เทศมนตรีเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ.2500 เปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนคร ฯ พรอมๆกับ
เปนผูจัดการรานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช  และบรรณาธิการหนังสือพิมพเสียงราษฎร 
หนังสือพิมพทองถ่ินที่ไดรับความนิยมสูงมาก ดวยบทความและการเสนอขาวที่ตรงไปตรงมาและ
วิจารณกลไกราชการที่ทํางานไมตอบสนองประชาชน โดยในชวงนั้นไดชวยการหาเสียงกับนายไสว  
สวัสดิสาร ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งพรรคประชาธิปตย  และชนะเลือกตั้ง ดวยลีลาการปราศรัยของนายไสว
ฯที่อภิปรายแบบตรงไปตรงมา โจมตีดุดัน และนายสุรินทรฯ ก็ไดรับการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในการ
ชวยหาเสียงคราวนั้นมาเปนแบบแผนในการรณรงคทางการเมืองในลําดับตอๆมา  โดยที่นายสุรินทรฯ 
ไดลงสมัครรับเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน 
พ.ศ. 2512,2518,2519 เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2517 เปนรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2519 ดํารงตําแหนงเพียง 15 วันก็ถูกยุบสภา และถูกกลาวหาวาเปนสมาชิกของพรรค
คอมมิวนิสต หลังเหตุการณการเมือง 6 ตุลาคม 2519 ส้ินสุดยุคนี้ก็ยุติบทบาททางการเมือง   จึงดํารง
ตําแหนงในระยะเวลาสั้น ไมไดมีผลงานจากตําแหนงทางการบริหารงานใหเห็นไดมากนัก  คงมีเพียง
ริเร่ิมสํารวจโครงการทาเรือสงขลา  และริเร่ิมแนวคิดการสรางทางหลวงเลียบชายฝงอาวไทยตั้งแต
จังหวัดสุราษฎรธานี – นครศรีธรรมราช – สงขลา  ซ่ึงสําเร็จในระยะเวลาตอมา  แตผลงานทางดาน
การเมือง คือ กลาตอสู เปนปากเสียงแทนประชาชน การหาเสียงแบบปราศรัยโจมตีอยางดุดันจะเปน
ภาพลักษณที่มี ช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับมากกวา  สงผลใหนายสุรินทรฯ  เปนภาพลักษณของ
ประชาธิปตยของนครศรีธรรมราช ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป หรือเปนบุคคลเริ่มตนในการสรางความเปน
ประชาธิปตยในนครศรีธรรมราช 



 52

 
กลวิธีในการหาเสียงและบทบาทในสภา 

เปนนักการเมืองที่ผสมผสานวิธีการนักการเมืองรุนพี่มาเปนแบบฉบับ คือ  เนนความ
ใกลชิดกับประชาชน ตามแบบฉบับของนายฉ่ํา  จํารัสเนตร และลีลาการปราศรัยหาเสียงอยางความกลา
หาญตามแบบฉบับนายไสว  สวัสดิสาร ความกลาหาญของนายสุรินทรฯ ที่พบโดดเดนและเลื่องลือ
ในชวงกอนเปนนักการเมืองระดับชาติ คือทะเลาะกับนายสันต  เอกมหาชัย ผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  กรณีโคนตนประดูริมถนนราชดําเนินที่มีจํานวนมาก เพื่อเอาไปบานที่มหาชัย  จังหวัด
สมุทรสาคร31 จน  ถูกปดหนังสือพิมพเสียงราษฎรที่นายสุรินทรฯ เปนเจาของและเปนนิยมของประชา-
ชน ดังนั้นความกลาหาญจึงเปนคุณสมบัติที่โดดเดนและประชาชนเห็นไดอยางเปนรูปธรรม   นอกจากนี้
นายสุรินทรฯ เพิ่มเอกลักษณของตนเอง คือ ความใกลชิดกับประชาชน รับเรื่องราวตางๆของประชาชน
หลังเปนนักการเมืองแลวนําเขาไปสูการพิจารณาที่สภา จนเปนนักนิติบัญญัติที่มีบทบาทมากในการใช
กลไกสภาผูแทนราษฎรเพื่อชวยเหลือชาวบาน โดยการยืนกระทูถามรัฐบาล โดยอภิปรายอยาง
ตรงไปตรงมา   เปนตัวแทนชาวบานในกรณีเดือดรอนตางๆ  จนเปน “ดาวสภา” คนหนึ่งในชวง พ.ศ.
2512-251932   ทั้งนี้  เพราะขอมูลที่มาจากความใกลชิดประชาชน เปนกันเองกับประชาชน  จึงสามารถ
ไดขอมูลนํามาอภิปรายในสภาอยางชัดเจน    อยางไรก็ตาม  หลักการสําคัญของของนายสุรินทรในการ
หาเสียง คือ การเปดเวทีปราศรัยหาเสียงมักจะเปดเวทีปราศรัยที่หาเสียงที่อําเภอพรหมคีรี  อันเปนบาน
เกิดของตนเอง  ถือวาเปนการสรางพลังจากภายใน  สรางขวัญกําลังใจ  แลวชวยกันฝากเปนภารกิจให
ชาวพรหมโลก33 ชวยกันเดินทางไปหาญาติๆที่อยูในพื้นที่อ่ืนๆ ใหชวยลงคะแนนเสียง   ถือวาเปนการ
จัดการดวยญาติ และพรรคพวกภายในบานเกิดเมืองนอน ใหหาเสียงเปนแบบทวีคูณ 

ความกลาหาญจนกลายเปนดาวสภา คือ  นอกเหนือจากการยื่นกระทูตามกลไกสภาฯ
แลว พฤติกรรมการอภิปรายดวยเนื้อหาสาระที่แสดงใหเห็นถึงความไมเกรงกลัวอิทธิพลของเผด็จการ 
เพราะในชวงนั้นบรรยากาศการเมืองอยูในระบบเผด็จการทหาร  แตนายสุรินทรฯ  พยายามอภิปรายใน
ขั้นแปรญัตติบาง การยื่นกระทูเกี่ยวกับ “งบราชการลับ” ของทหาร  และพฤติกรรมของตํารวจที่ออก
นอกลูนอกทางอยูเสมอๆ   เชน ตัวอยางการอภิปรายในการพิจารณางบประมาณ ใน พ.ศ.2514 ที่แสดง
ใหเห็นความกลาหาญของนายสุรินทรฯ    

 “ ..กระทรวงกลาโหมนี้มันมีแตงบประมาณพัฒนากองทัพ      ไมมียอดเดนชัดวา
เงินเทาไหร  คาใชจายเทาไหร  คาวัสดุเทาไหร…ผมยอมมีสิทธิ์อภิปรายเหตุผล

                                                        
31  ณัฐวุฒิ   ภารพบ .2548 
32  สมทรง  นุมนวล.2537:79 
33 เปนนามที่ใชเรียกขานตามปกติของอาํเภอพรหมคีรี 
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เพื่อช้ีแจงใหสภาทราบวาทําไมผมถึงตัดงบประมาณกระทรวงกลาโหมใน
งบประมาณพัฒนากองทัพถึง 200 ลานบาท…..เนื่องจากรัฐบาลไมให
รายละเอียดใดๆในการพิจารณางบประมาณ…..ถาเปนการลับจริงๆ เพื่อความ
ปลอดภัยของประเทศชาติ   ผมวาทุกคนเห็นดวยและยอม  แตนี้มันลับไปหมด   
แมแตซ้ือราวตากผาก็ลับกระนั้นหรือ…ผูแทนปวงชนก็สามารถที่จะรู  เพราะใน
กองทัพนั้นมีผูรักชาติไมตองการใหมีบางคนที่มีอํานาจโกงกินเงินของชาติ…..
ทําใหเราสงสัยวาทําไมรัฐบาลถึงลับนักหนา…..”34 

หลังจากนั้นใน พ.ศ 2518 นายสุรินทรฯ ก็ยังพยายามตอสูโดยไมเกรงกลัวอีกครั้งในการตัดงบประมาณ
ของกระทรวงกลาโหม  ทั้งที่อยูในบรรยากาศประชาธิปไตยแตยังเต็มไปดวยอํานาจเผด็จการก็ตาม 

“…ในการโอนเงินราชการลับนี้เทาที่ปฏิบัติแลว …ทราบวาพองบประมาณผาน
สภา  คณะรัฐมนตรีก็ลงมติใหจายเปนงบราชการลับ  อยางปนี้ 505 ลานบาท
เศษ ใหจายเปนงบราชการลับ       แลวกระทรวงกลาโหมตัดยอดไปเลย เอาไป
ฝากไวที่ธนาคารทหารไทย         ซ่ึงในธนาคารทหารไทยนั้นใครผูถือหุนใหญ 
ใครมีสวนไดเสียในธนาคารนี้สภานาจะทราบ….35 

ความโดดเดนในระบบรัฐสภา   และการพยายามยกระดับการเมืองที่เนนความเปนระบบของพรรค
การเมือง ดําเนินการในนามพรรคนี้เองทําใหนายสุรินทรฯ ไดรับการยกยองจากนายสวัสดิ์  คําประกอบ
ในการอภิปรายรับรัฐธรรมนูญ 2540 ที่วา “เปนคนแรกที่ที่ทําใหพรรคการเมืองไทยเขมแข็ง” 
   ในประเด็น ความใกลชิดประชาชน นั้น ดําเนินการหลังจากชนะการเลือกตั้งแลว จะใช
วิธีการพบประชาชนมากที่สุดและใชวิธีการพบปะประชาชนอยางเปนกันเอง  และเขาถึงอยางแทจริง  
เชน พบปะประชาชนตามงานวัด , ตามงานพิธีกรรมตาง ๆ นับวาเปนนักการเมืองแบบชาวบาน  เปน
กันเอง ทําใหประชาชนใกลชิดและไมลืมประชาชนที่เคยสัมพันธกันมาตั้งแตเปนประชาชนธรรมดาหรอื
ทําหนาที่ในงานสมาชิกสภาเทศบาล และนักหนังสือพิมพ  นายยงยุทธ  เลอวิศิษฐ  เลาใหฟงวา  นาย
สุรินทรฯ จะสนิทกับคนมาก และไปมาหาสูทั้งเปน ส.ส. และชวงหาเสียง  กับพอของผม จะสนิทสนม
กันเปนพิเศษ  พอมีไหรก็สงขาวกัน ชวยกัน36 

                                                        
34 สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา. รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร (สมัยวิสามัญ) คร้ังที่ 6/254 วันที่ 13 มกราคม 2514  ในสมทรง  
   นุมนวล.2537:82 
35 สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา. รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร (สมัยวิสามัญ) คร้ังที่ 6/254 วันที่ 13 มกราคม 2514  ในสมทรง  
      นุมนวล.2537:83 
36 นายยงยุทธ  เลอวิศษิฐ. 2548 
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   รูปแบบการหาเสียงนั้น นอกเหนือจากเดินทางหาญาติและพรรคพวกแลว ส่ิงที่สําคัญ 
คือ การเปดเวทีปราศรัย  ช้ีแจงนโยบายแนวคิดของตนเอง มีการอภิปรายโจมตีคูตอสูอยางไมเกรงกลัว 
จน “เปนแบบฉบับการปราศรัยทางการเมือง”   นอกจากนี้ ยังไดใชรถติดเครื่องขยายเสียงปราศรัย  แตก็
ไมคึกคักเหมือนทุกวันนี้ เพราะถนนหนทางยังมีจํานวนนอย จํากัด 
  

5. นายสัมพันธ ทองสมคัร 
 

เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2485 อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช37  สมรสกับ 
ผูชวยศาสตราจารยจันทรา  ทองสมัคร รองอธิการบดีสถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช  มีบุตรธิดา  3 คน 

การศึกษา 
    - ช้ันประถมศึกษาปที่ 4โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ตําบลบานเกาะ อําเภอพรหม
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    - ช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6  โรงเรียนจรัสพิชากร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    - ประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.ก.ศ.) โรงเรียนฝกหัดครูนครศรีธรมราช 
    - ประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.ก.ศ. ช้ันสูง)  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
   - การศึกษาบัญฑิต  (ก.ศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
   การดูงานและฝกอบรม ประเทศอิสราเอล, อังกฤษ, ฝร่ังเศส, นอรเว, สวีเดน, 
เดนมารก, เยอรมัน, สหรัฐอเมริกา, จีน, ญ่ีปุน, ฟลิบปนส 
   ตําแหนงงานในอดีต 
    - ครูประชาบาล ครูโรงเรียนเอกชน นักหนังสือพิมพ 
    - สมาชิกสภาผูแทนผูแทนราษฎร 11 สมัย 
        ตําแหนงดานการเมือง 
    - ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
    - ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  เสนทางการเรียนเสนทางการเมือง  
   นายสัมพันธฯ เปนเด็กจากชนบท นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพนม ตําบลบานเกาะ อําเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความคิดความฝนและก็มีเสนทางของเด็กชนบทที่สามรถผัน

                                                        
37 50/1 ซอยสี่แยกเบญจมราชูทิศ ถนนนคร-นบพิตํา ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-356959 
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ตนเองเขาสูความสําเร็จบนเสนทางการเรียนรูในระบบโรงเรียนและการเรียนรูไปกับชีวิตที่เปนจริง หรือ
ทํางานไปในขณะที่เรียนไปดวย เปนเหมือนบันใดชีวิตที่ใชการเรียนเปนเสนทางการเลื่อนชั้นทางสังคม
และทางการเมือง   เชนเมื่อเด็กชายสัมพันธ เรียนชั้นประถม ครูใหญเคยถามวาอยากจะเปนอะไรเมื่อโต
ขึ้น เขาตอบวาอยากจะเปนนายอําเภอ เมื่อเด็กชายสัมพันธ เรียนจบชั้นประถมปที่ 4 เขาไมไดเรียนตอ 
เนื่องจากพอแมทําสวน ทํานา อยากใหอยูบานทําอาชีพนี้ซ่ึงเปนมรดกตกทอด ในขณะที่พี่ชายทั้ง 4 คน
ไดเรียนหนังสือกันหมด สวนเด็กชายสัมพันธฯ นองสุดทองตองชวยพอแมทํางานเจริญรอยตาม
บรรพบุรุษ ทําไร ทําสวน กรีดยาง เพราะสภาวะเศรษฐกิจคอนขางตกต่ํามากและในชวงที่เรียนจบชั้น
ประถมปที่ 4 นั้น บิดาจึงใหหยุดเรียน ทั้ง ๆ ที่ใจอยากจะเรียนตอ แตเมื่อพอใหหยุดก็หยุดเรียน เขาใจเอา
เองวาพอแมคงไมสะดวกที่จะสงใหเรียนแลว ในชวงระยะเวลาที่ เด็กชายสัมพันธ ทองสมัคร หยุดเรียน 
3 ป กลับกลายเปนการสั่งสมประสบการณตาง ๆ38  เปนกําไรของชีวิต ทําใหเขาไดรูวิถีชีวิตของชาวบาน 
ทําใหเกิดความคิด ในเรื่องการเรียนการสอน ควรจะปลอยใหเขาหาประสบการณดวยตัวเอง ใหมีแหลง
ความรูของชุมชน สงเสริมใหมีปราชญของทองถ่ินและเรียนรูวิถีชีวิตชาวบาน เด็กในปจจุบันควรจะรู
ทองถ่ิน ดังนั้น แหลงความรูของทองถ่ินตองมีบทบาทอยางมาก จากนั้นบิดาของ เด็กชายสัมพันธฯ ได
สงมาเรียน ที่โรงเรียนจรัสพิชากรณที่นครศรีธรรมราช ตอนนั้น อายุจวนจะ 15 ปแลว ก็ไดมุมานะเรียน
จนสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 639 ระหวางที่เรียนไดทํากิจกรรมโตวาที  ไดคะแนนดีเยี่ยมระหวางเรียน  ได
เปนประธานสภานักเรียน” และดวยความคิดที่วา “การเรียนไมมีที่ส้ินสุด” ก็ไดรับการคัดเลือกใหไป
เรียนวิทยาลัยครูสงขลา 2 ป โดยไมตองสอบเขาเรียน แลวไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  แมนกระทั้งหลังจากประสบความสําเร็จทางการเมือง คือ ไดรับโปรด
เกลาใหดํารงตําแหนง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ 
ตามลําดับ  แตนายสัมพันธฯ เชื่อเร่ืองการศึกษา จึงยังไมลดจากการศึกษาเลาเรียน  ไดสมัครเขาเรียนและ
สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร  จากนั้นใน พ.ศ.2545 ก็สมัครเขา
เรียนในระดับปริญญาเอกที่โครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร  สาขาสังคมวิทยา  ที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

เมื่อเรียนจบไดเปนครูประถมศึกษาบรรจุในป 2510 ที่โรงเรียนวัดคันธมาลี อําเภอรอน
พิบูลย โรงเรียนอยูในถิ่นทุรกันดารมาก เปนครูอยูไมถึงปก็ยาย  ตอนนั้นสอนเด็กแลวรูสึกผูกพันชอบ
เด็กมากจับเด็กอาบน้ําเพราะสอนเด็กเล็กอยากใหรูเหมือนคนอื่นเขาการเปนครูอนุบาลและครูประถมได
อะไรมากเราอยาเขาใจวาเด็กวาเด็กคือผูใหญตัวเล็กเด็กคือคนที่อยากรูอยากเห็นเห็นโลกนาพิสมัยแปลก

                                                        
38  เขาไปสนุกสนานเชน ดูหนังตะลุง มโนหรา ขณะเดียวกนั ก็ประกอบอาชีพไปดวย  เทีย่วสนุกสนาน เลี้ยงไกชน กัดปลา นิยมชมชอบ 
    นักเลงทองถิ่น 
39 ไดสอบผานชั้นไปอีก 1 ป 
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สําหรับเขาเปนเรื่องใหมตื่นเตนกระตือรือรนถาเรามีเมตตาตอเด็กจิตถึงกันไดเปนครูอยูเกือบปยายไปอยู
โรงเรียนวัดเทพมงคลใกลเขามาหนอย และเที่ยวปราศรัย ขณะเปนครู ชวยหาเสียงใหพรรคประชาธิปตย  
ตอนนั้นอายุประมาณ 26 ป”. 

ในการเขาสูการเมืองนั้น  หลังจากเปนบุคคลที่ติดสอยหอยตามนายสุรินทรฯ มาตลอด 
ทั้งการชวยปราศรัย และชวยเหลือตางๆ  เมื่อคราวสมัครรับเลือกตั้ง 20  มีนาคม 2518 มีการสรรหา
ผูสมัครรับเลือกตั้งลงสมัครที่นครศรีธรรมราชในนามของพรรคประชาธิปตย  นั้นนายสุรินทรฯ ได
มอบหมายใหนายสัมพันธฯ เปนคนไปติดตอบุคคลที่คิดวาเหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะ
กรณีใหไปเรียนเชิญอธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชมาลงสมัครรับเลือกตั้ง  แตนายสัมพันธฯ ขับรถ
ไปเพียงกึ่งทางหรือบานตาลแลวกลับมารายงานใหนายสุรินทรฯ ทราบวาอธิการบดีฯปฏิเสธ  ในที่สุดถูก
มอบหมายใหลงสมัครรับเลือกตั้ง “มึงลงแทน”40  ในที่สุดนายสัมพันธฯลงสมัครรับเลือกตั้งและไดเปน
ผูแทนสมปรารถนา   จากนั้นก็กลายเปนแกนนําและบุคคลสําคัญของพรรคประชาธิปตยใน
นครศรีธรรมราช ภาคใตและของพรรคฯ ในการขยายฐานไปสูภาคใตและการจรรโลงประชาธิปตยใน
นครศรีธรรมราช 
 
  กระบวนการหาเสียง 

นายสัมพันธ ทองสมัคร  จะเปนนักการเมืองที่คิดตลอดเวลาที่จะไปหาเสียง  ทุกอยาง
ตองเปนคะแนนเสียง41  การปฏิบัติงานทางการเมืองนั้นนับวาเปนแบบฉบับของผูมีประสบการณทาง
การเมืองสูงมากคนหนึ่งของนักการเมืองถ่ินไทยในปจจุบัน  เปนนักการเมืองที่มีความตั้งใจสูงและไม
ไววางใจระบบราชการ   จึงเชื่อตนเองมาก โดยเฉพาะการทําโครงการพัฒนาของบประมาณเพื่อพัฒนา
เขตเลือกตั้งตองทําเอง  ไมคอยขาราชการ เพราะลาชา ชวยเหลือชาวบานไมได การปฏิบัติงานเชนนี้จะ
ลงมือปฏิบัติเอง เชนการเสนอโครงการถนนก็จะลงมือแมนกระทั้งสํารวจและไปวัดดวยตนเอง    ดังนั้น 
จึงมีกลวิธีที่แยบยล ซับซอน และกลาหาญ  จนไดช่ือวาเปน  “หมอผี”  คือลักษณะนามหรือฉายาของ
นักการเมืองที่ทํานายทายทักบุคคลในแวดวงการเมือง ในการเมืองยุคการสรางประชาธิปไตย   เพราะมี
ความสามารถในการบอกเหตุการณตางๆไดลวงหนาแลวคอนขางตรงไปตามที่นายสัมพันธฯพูด  เชน 
บอกวาใฝใตตาของ พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นวา เปนกาลกิณี  หากใหพนก็
ตองตัดใฝทิ้ง ในที่สุดพลเอกชาติชายฯ ดําเนินการ  ทั้งนี้เพราะในชวงหลังนี้วางจากงานในตําแหนง
การเมืองและมีประสบการเมืองจนเปนที่ยอมรับ ดวยลีลาการปราศรัยหาเสียงโจมตี ดุดัน มีลีลาเราใจนา

                                                        
40 ณัฐวุฒิ  ภารพบ.2548 
41 ณัฐวุฒิ  ภารพบ.2548 
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ฟง  ถอดแบบฉบับมาจากนายไสว  สวัสดิสาร และนายสุรินทร  มาศดิตถ จะไดเปนบุคคลสําคัญในการ
ปราศรัยหาเสียงเสมอๆ 

การมีเทคนิคในการดึงคน ผูกมัดใจคน  ดวยการแสดงใหเห็นวาใหความสําคัญ ตองทํา
ตนหรือพยายามแสดงใหเห็นวาคนที่ทักทายดวยนั้นเปนกันเอง จึงตองแสดงหรือพูดใหเห็นวา รูจักคน
ถึงพอ ถึงแมของคนๆนั้นใหได  แลวคอยๆขยายออกไปตามพื้นที่ตางๆ กลวิธีแบบนี้จะไดหัวคะแนนเต็ม
พื้นที่  เชน มีคราวหนึ่งเวลากลางคืนมีประชาชนแถบสี่แยกหิน อําเภอสิชลขับรถมอเตอรไซคตัดหนา     
จึงถอยรถกลับมาแลวดา  ทาทายการขับรถ  แตคนๆนั้นสวัสดี  พี่พันธ   นายสัมพันธก็ทักตอบวา “พอมึง
บายดีหรือ” แลวพูดตอวา “นี้ถาไมใชมึงกูชนตายแลว”42   เหลานี้คือไหวพริบในการปฏิสัมพันธในการ
ใชกลวิธีกับคนในพื้นที่ที่จะมัดใจใหเกิดผลทางการเมือง 

การปราศรัยเสียง นั้นมีหลักการประการสําคัญ คือ “หามชมคูตอสูใหใครฟงบนเวที”43  
จะเปนหลักการสําคัญของนายสัมพันธฯ และเปนแนวที่เขาถนัด ดังนั้น บนเวทีจึงดุเดือด  ในชวงหลัง
ประมาณทศวรรษ 2520 เปนตนมา  นายสัมพันธฯ พยายามสราง ศัตรูทางการเมืองไวเปนเครื่องมือหรือ
สรางเรื่อง (story) ไวใชในการปราศรัยหาเสียงอยูเสมอๆ  บางชวงใชทหารหรือเผด็จการ ตํารวจ เหมือน
เชนที่นายสุรินทรฯ ไดทําไว สวนในชวงเวลาทศวรรษดังกลาวไดใชคูตอสูทางการเมือง คือ “กลุม
ตระกูลเกตุชาติ” ซ่ึงเปนกลุมตระกูลที่สังคมนครศรีธรรมราชยอมรับวามีอิทธิพลและยึดครองตําแหนง
นักการเมืองทองถ่ินไวอยาเหนียวแนนทั้ง สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแตตนทศวรรษ 2520 และพยายามจะแขงขันกับพรรคประชาธิปตยใน
ระดับชาติเสมอๆมา นายสัมพันธฯจึงใชโอกาสนี้เปนเรื่องราวสําหรับปราศรัยหรืออภิปรายโจมตี  หรือ
การตอสูกับนายชํานิฯ นายวิทยา นายสุธรรม จากพรรคกาวหนา พรรคพลังธรรม หรือคูแขง “สามเสือ
ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง”  นายสัมพันธ ไมเกรงกลัวที่จะอภิปรายปราศรัยตีตราวาบุคคลเหลานี้ คือ 
“คอมมิวนิสต” หรือ “พวกคิดลมลางในหลวง”  หรือ “พวกลมลางประชาธิปไตย”44 เปนตน นายสัมพันธ
ฯจะใชปญหาเชิงพฤติกรรมของคูตอสูมาเปนเปาในการโจมตี ซึงสามารถหยิบยกมาเปนเรื่องเลา (story 
telling) บนเวทีปราศรัยทางการเมืองไดอยางมีรสชาด ดังนั้น กระบวนการปราศรัยสามารถแสดงให
ประชาชนเห็นวาไมกลัว กลาหาญ เฉกเชนตองมีประเด็นปญหา แลวสามารถพิสูจนฝมือของบุคคล  การ
สรางเรื่องราวความไมดี ความไมถูกตองของคูตอสูหรือบุคคลที่ไมใชฝายของนายสัมพันธฯ แลว
นํามาใชเวลาปราศรัยทางการเมืองบนเวทีการเมือง  “หากบุคคลใดที่เปนหรือในการอภิปรายหรือคูแขง

                                                        
42 ณัฐวุฒิ  ภารพบ.2548 
43 ณัฐวุฒิ  ภารพบ.2548 
44 ณัฐวุฒิ  ภารพบ.2548 



 58

ทางการเมืองมีแผล หรือความผิดหรือบกพรองเพียง 50%  แตจะถูกอภิปรายใหเห็นถึงความผิดพลาด 
80%”45  เชนนั้น ลีลาและเรื่องราวจึงเปนเรื่องราวที่ประชาชนนครศรีธรรมราชนิยมชมชอบ  และเปนการ
พิสูจนซํ้าใหเห็นเปนบุคลิกทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยที่อยูในความนิยมชมชอบของประชาชน 

การใกลชิดสนิทสนมกับวัดหรือพระสงฆเกือบทุกๆวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งพระภิกษุที่มี
ลักษณะเปนที่ศรัทธาของประชาชนหรือมีคุณลักษณะพิเศษ เชนมีบารมีมากๆ ก็จะมีความคุนเคยในการ
ไปเยี่ ยมนมัสการอยู เสมอๆ    และสามารถใชข าราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช46 เปนตัวเชื่อมโยงในการรวมกิจกรรมอยางใกล  มีความสัมพันธที่ดีเปนพิเศษใช
พระสงฆเปนกลไกการหาเสียง  อยางพอทานจบ  ตําบลทาเรือ  หลวงพอวัดทาวราษฎร  หลวงพอสงบ  
วัดนางพระยา  หรือพระรูปอื่นๆ  หรือมีกลวิธีในการอางอิงเอาศรัทธาของประชาชน คือ การทูลเชิญ
สมเด็จพระสังฆราชใหเสด็จไปประทับที่วัดเขาขุนพนมเมื่อประมาณ พ.ศ.2541 โดยสามารถดําเนินการ
เองทั้งๆ ที่เปนนักการเมืองธรรมดา หรือไมมีตําแหนงในฝายบริหารก็ตาม 

การเปนนักการเมืองที่สรางคุณูปการทางการเมืองดวยการพัฒนาแตไมไดรับการ
สรรเสริญ   เชนถูกกลาวหาวาขายใหสุราษฏรธานี เพราะไมพยายามรวมแนวคิดของนักการเมืองแตละ
คนมาสรางเมืองหรือยุทธศาสตรของเมือง จนมีคนมีความพยายามโจมตีกลาววา “พูดหรอย ไมทําไหร 
ขวัญใจคนคอน”47   แตขอเท็จจริงแลวในสวนบทบาททางการบริหารนั้น นายสัมพันธฯ ไดสรางวิทยาลัย
ระดับอาชีวศึกษาขึ้นเปนจํานวนมากในจังหวัดนครศรีธรมราช ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เชน วิทยาลัยการอาชีพสิชล   วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยการ
อาชีพหัวไทร   วิทยาลัยชางศิลปพรหมคีรี   วิทยาลัยการตอเรือปากพนัง  วิทยาลัยสารพัดชาง
นครศรีธรรมราช   ศูนยวิทยาศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

การเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่เลือกตั้งในวันหยุด  จะเปนอีกแบบฉบับหนึ่งที่
ถายทอดมาจากนายสุรินทร มาศดิตถ  ใหความสําคัญกับการลงพื้นที่และจัดตั้งคนของตนเองในแตละ
เขตพื้นที่เพื่อสรางความคุนเคยกับประชาชน  แมนวาจะเปนนักการเมืองผูใหญ และมีฐานคะแนนเสียง
แนนหนาก็ตาม แตจะไมทอดทิ้งพื้นที่เลือกตั้ง 

การหาเสียงในยุคจรรโลงประชาธิปไตย จรรโลงประชาธิปตย ของนายสัมพันธ  ทอง
สมัคร เปนแบบทําผลงานการพัฒนา  และสรางกลไกเพื่อตอกย้ําความเปนประชาธิปตย ใหประชาชน 

                                                        
45 ณัฐวุฒิ  ภารพบ.2548 
 
46  เปนสวนราชการภูมิภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาที่แทนกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกรมการศาสนา กอน 
    ปฏิรูประบบราชการในสมัยหลัง พ.ศ. 2542  
47  จากการสนทนากลุมยอย  และยืนยันจากการกลาวถึงโดยนายสมเกียรติ  เพชรแกวนา.2548 
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ขาราชการเปนผูอยูในเครือขายของนายสัมพันธฯ และพรรคประชาธิปตย  โดยกลไกเดิมยังใชตลอดเวลา 
เชนเรื่องความใกลชิดกับวัดวาอาราม  แตเพิ่มกลวิธีและประยุกตประสบการใหตนเองและผูสมัครหนา
ใหมหรือนักการเมืองใหมๆไดเรียนรู    โดยแตมีหลักการสําคัญที่ทุกคนตองใชและเปนสูตรการหาเสียง 
คือ “ปลอยใหหัวคะแนนของเราไปกินเพื่อนใหอวนกอน  แลวคอยดึงมากอนเลือก”  หมายถึง วันสมัคร
รับเลือกตั้งทําใหเสียงตก  แลวคอยๆดีขึ้น  ดีขึ้นเรื่อยๆ  จนวันสุดทายใหดีที่สุด”  เพราะมีเหตุผลวา
คะแนนสียงดีในชวงแรกไมมีคะแนนในวันเลือกตั้ง เพราะจะถูกคูตอสูแกเกมส  ดังนั้นคนของพรรค
ประชาธิปตยก็ไมตองสนใจใหมาก  ปลอยๆใหคูตอสูหลงทาง  แลวคอยหากลวิธีดึงกลับ ผสมผสานกับ
การปราศรัยใหญจะดึงคะแนนเสียงแลวเขาคูหาเลย คะแนนจะไมผันแปร 

มีความสามารถในการใชทรัพยากรของราชการในการหาเสียง และปดการที่ประชาชน
จะมาขอรับความชวยเหลือซํ้า หรือปองการการสรางใหตนเองเปนผูใหอุปถัมป แลวจะตองดูแล
ประชาชนอยางไมรูจบ   เชน การแปรญัตติงบประมาณทําโครงการสรางถนนในชนบทที่เชื่อมตอ
ระหวางตําบล หมูบาน แลวขึ้นปายประกาศวาเปนถนนที่มาจากงบประมาณแปรญัตติของนายสัมพันธฯ  
ลงในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1  จนประชาชนชื่นชอบมาก  สรางเสนทางการคมนาคมที่ดีจนเปนที่การกลาว
อางอิงประชาชนในเขตเลือกตั้งอื่นๆให ส.ส. ของตนทําผลงานการพัฒนาเหมือนนายสัมพันธ ทอง
สมัคร   หรือกรณีในชวงพายุฟอเรสต พัดทําลายเรือสวนไรนา บานเรือนประชาชนชาวอําเภอทาศาลา 
และบางสวนอําเภอเมือง ที่เปนพื้นที่เลือกตั้งโดยตรงของนายสัมพันธฯ  สามารถดึงเอากรมกองตางๆใน
กระทวงศึกษาธิการมาเดินเยี่ยมเยียนประชาชนในบานตางๆ  โดยแจกงบประมาณ และสิ่งของ  เพียงแต
สรางกลวิธีไมใหถูกชาวบานขอเพิ่มที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือชุมชนอื่นๆขอเงิน ส่ิงของ  จึงบอกวา 
ไมใชเงินของตนเอง  แตเปนของกระทรวง48 

การชวยผูปกครองฝากเด็กนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ระดับ
อาชีวะ  ซ่ึงนายสัมพันธ  ทองสมัคร  จะนิยมมาก ไมถือวาเปนภาระที่หนักใจ  หากมาฝากใหเขาเรียน 
100 คน  ก็จะตองได  เพราะฉะนั้น ในแตละปจะมีผูปกครองมาฝากกันมาก  จึงตองมีการสรางผูบริหาร
โรงเรียนและวิทยาลัยฯที่เปนคนของตนเอง  โดยการดูแลเรื่องการแตงตั้งโยกยายใหมีความกาวหนา ใน
ที่สุดผูบริหารโรงเรียน วิทยาลัยจํานวนมากๆเปนบุคคลที่อยูในอาณัติของนายสัมพันธฯ   ทําใหคะแนน
เสียงไดทั้งสองดาน คือ ผูปกครองที่มีสายญาติในชุมชนตางๆก็จะไปชวยเหลือคะแนนเสียงในชวง การ
รณรงคหาเสียง และเปนกลไกในการเมือง การลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน  อยางไรก็ดี ในการหาเสียงโดยใช
การฝากเด็กนี้จะไมยากสําหรับนายสัมพันธฯ เพราะมีความสัมพันธสวนตัวกับผูบริหารโรงเรียน 
สถาบันการศึกษาตางๆ ในฐานะที่เปนศิษยเกามาจากโรงเรียนฝกหัดครูหรือวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

                                                        
48  ณัฐวุฒิ  ภารพบ.2548 
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มาดวยกัน ความเปนศิษยเกาของวิทยาลัยครูฯนี้เองจะเปนการสรางความสัมพันธทางโครงสรางและ
ระบบสังคมของพรรคพวกผูบริหารโรงเรียนที่มาจากความเปนศิษยเการวมกัน  เปนเครือขาย
ความสัมพันธที่เขมแข็งมากที่นายสัมพันธฯ ไดใชทางการเมือง พรอมๆกับบารมีจากที่เปนรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงศึกษาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษามานาน ไดดูแลการยายโรงเรียนของเพื่อนครู 
การเลือนตําแหนงตางๆก็เปนความสัมพันธที่ดึงมาใชในกลไกการหาเสียง 

นายสัมพันธฯ จะมีอุปนิสัยที่รักประชาชน จริงใจกับประชาชนมากๆ เปนปากเสียง
แทนประชาชนที่เดือดรอน หรือทําตัวเปนเดือดเปนรอน หรือเปนเดือดเปนแคน เมื่อประชาชนเดือดรอน 
ผิดถูกไมเกี่ยว จะหาทางชวยไมทางตรงก็ทางออม49  เชน การตอสูกับการเวรคืนที่ดินแถบตําบลไทยบุรี 
ตําบลหัวตะพาน  อําเภอทาศาลา  สรางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่กวา 10,000  ไร  ทํา
ใหประชาชนเดือดรอนจํานวนมาก  จึงพยายามเปนกลไกเชื่อมในการแกไขปญหาใหประชาชนใน
บริเวณนั้นอยางจริงจัง จนสามารถสรางมหาวิทยาลัยฯได แตในที่สุดถูกตีตราวานําประชาชนตอตานการ
สรางมหาวิทยาลัย 

การแสดงตนวามีความใกลชิดกับพระบรมวงศานุวงศ และสถาบันสูงของสังคมไทย 
เชนสมเด็ จพระสั งฆราช  เปนตน   โดย เฉพาะในชวงดํ ารงตํ าแหน ง รัฐมนตรีช วยว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความใกลชิดกับสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามราชกุมารี  ในการจัดสรางหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สามารถทูลเชิญใหสมเด็จพระเทพฯ เสด็จยามเชาในการประพาสกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะที่
นายสัมพันธฯ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และทูลเชิญเสด็จตําหนักเมืองนครศรีธรรมราช 
ที่นายสัมพันธฯ  ริเ ร่ิมการสรางไวที่บานเกิด  อําเภอพรหมคีรี  จนเปนที่ถกกันในหมูสังคมชาว
นครศรีธรรมราชวาเปน  “พระตําหนัก” หรือ “เรือนรับรองเมืองนครศรีธรรมราช”  เพราะมีการแจก
เอกสารทางราชการโจมตีในเมืองนครฯอยูเสมอๆวา สํานักพระบรมราชวังอนุญาตใหใชเปนเพียงเรือน
รับรอง  จนทําใหนายสัมพันธฯ ถูกอภิปรายไมไววางใจในสภาผูแทนราษฎรโดยนายสมัคร  สุนทรเวช 
มาแลว  นอกจากนั้นการอภิปรายบนเวทีปราศรัยเพื่อหาเสียงจะมีกลวิธีหลบเลี่ยงในการอภิปรายที่บง
บอกใหเห็นวาตนเองมีความใกลชิดกับสมเด็จพระเทพฯ ไดอยางนาชื่นชมและไมถูกขอหาจาบจวงหรือ
อางอิงเบื้องสูงแตประการใด  จนเปนที่ยอมรับในระหวางสมาชิกสภาผูแทนดวยกันเอง เชนนายพิเชษฐ  
พันธวิชาติกุล ไดกลาววา “คุณสัมพันธฯ พูดเกี่ยวกับวังนาฟง คนชอบฟงแก แกมีวิธีนําเสนอ แลวหาทาง
เอาผิดแกยาก แกเกงจริง” 50  นอกจากนี้ มีกระบวนการดําเนินงานจนสามารถทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราช
                                                        
49 ณัฐวุฒิ  ภารพบ.2548 
50   พิเชษฐ  พันธวิชาติกุล  รองหัวหนาพรรคฯ ,ส.ส.จังหวัดกระบี่ พูดคุยกับผูวจิัยในคราวพรรคประชาธิปตยปราศรัยใหญที่สนามหนาเมือง  
     ชวง พ.ศ.2546 
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เสด็จไปประทับที่วัดเขาขุนพนม อันเปนวัดที่บานเกิด จนสามารถสรางการยอมรับจากประชาชน
โดยทั่วไป ถึงความสามารถในการเชื่อมตอกับสถาบันระดับสูงของประเทศ  
 
 
 
 
 
  6. นายสุรินทร  พิศสุวรรณ 
 
 เกิด   วันที่ 28  ตุลาคม  2492   
 ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแคลรมอนต สหรัฐอเมริกา ป 2515 
    ปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมรกา ป 2518 
    ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ป 2525   
     โดยรับทุนของมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร 
 ทํางาน   เลขานุการประธานสภาผูแทนราษฎร ป 2539 - 2531 
    ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงมหาดไทย ป 2531 - 2534 
    รมช. กระทรวงการตางประเทศ ป 2535 - 2538 
    รมว.กระทรวงการตางประเทศ ป 2540 - 2544 
 ท่ีอยูสําหรับติดตอ  67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
    โทรศัพท 0-2270-0036 โทรสาร 0-2279-6086 
 
 

 เสนทางการเมือง   
 

   หลังจากสําเร็จปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮารวารด ดร.สุรินทรฯ เปนอาจารยสอน
หนังสือคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อผิดหวังไมไดเปนนายอําเภอ ตอนกอนจะเรียนจบ
ปริญญาเอก  และเคยมีโอกาสไดพบกับทานอคีตนายกรัฐมนตรี นายนท  ปนยารชุน  ซ่ึงสมัยนั้นทานเปน
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เคยชวนใหทํางานดวยกันที่กระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงทางกระทรวง
อยากจะไดผูที่รูเร่ืองตะวันออกกลางทั้งภาษาและวัฒนธรรมมารวมงาน ทานอานันทไดชักชวนให
ทํางานที่กระทรวงตางประเทศ ซ่ึงตอนนั้นกําลังจะตัดสินใจตามอยูแลว เพียงแตปลัดอานันทฯ สมัยนั้น
ไดบอกวาจะมาเปนขาราชการกระทรวงนี้  ถาเมียไมรวยอยามานะ โดยทานใหเหตุผลวาทานเปนฑูตมา
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หลายประเทศก็ตองอาศัยทรัพยสินภรรยามาตลอด ลําพังเงินเดือนตัวเองคงไปไมรอด แมทานจะกลาว
ยิ้มๆในภายหลังวาทานพูดเลน ผมยังรูสึกวานั่นแหละคือความเปนจริง ทําใหตัดสินใจไมมารับราชการที่
กระทรวงตางประเทศ จึงไปเปนอาจารยสอนอยูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตามสัญญาที่มีเงื่อนไข
ผูกพันกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร พรอมๆ กับเปนคอลัมนิสตเขียนบทความภาษาอังกฤษวิพากวิจารณ
การเมืองบานในหนังสือพิมพเดอะเนชั่น และ บางกอกโพสต  
   ในป 2529 นายชวน   หลีกภัย เปนรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย มาชวนใหสมัครรับ
เลือกตั้งเปนนักการเมืองหากสนใจที่ รับใชประชาชนอยางถึงตัวจริงๆ  และแนะนําวาการเปน
นักการเมืองจะสามารถทําได และชวยเหลือชาวบานไดเปนอยางดีในฐานะเปนผูแทน จึงตัดสินใจลง
สมัคร ส.ส. ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน พ.ศ.2529 ในนามพรรคประชาธิปตย และสามารถชนะ
เลือกตั้งสอบไดเขาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังนํามาเปนที่หนึ่งของเขตเลือกตั้ง และจังหวัด
นครศรีธรรมราชมาตลอด   และยังเปนสมาชิกสภาผูทนราษฎรอันเปนที่โปรดปรานของนายชวน หลีก
ภัย เสมอมาจนปจจุบัน และมีบทบาทในฐานะนักการเมืองชั้นแนวหนาของการเมืองไทยของพรรค
ประชาธิปตย จนไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการบริหาร พรรคประชาธิปตยเสมอมา   
 
 กระบวนการหาเสียงเลือกตั้ง 
   การหาเสียงนั้นจะเขาหาผูนําชุมชนหมูบาน หรือผูนําทางศาสนาอิสลาม โดยวิธีการ
จัดตั้งหัวคะแนนคนในหมูบานของแตละพื้นเปนหัวคะแนน การหาเสียงโดยการออกแนะนําตัวเอง
พบปะพูดกับชาวบานในพื้นที่ตามสถานที่ตางๆ วาประชาชนมีปญหาอะไรบาง มีความเปนอยูกัน
อยางไร มีความเดือดรอนตองการใหชวยเหลืออยางไร  เมื่อไดขอมูลตางๆ แลว ยังตองศึกษาขอมูลของ
ผูสมัครฝายตรงขามวามีนโยบายกลยุทธในการหาเสียงอยางไร มีจุดเสีย จุดดอย และจุดเดน อยางไร  
เมื่อไดขอมูลเหลานั้นแลว จึงนํามาวิเคราะหและประเมินผลของตนเองและฝายตรงขาม เพื่อปรับกลยุทธ
ในการหาเสียงใหเปนที่ยอมรับของประชาชน  เพื่อจะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง และอีกวิธีการหนึ่ง
คือ การบริจากเงินตามโรงเรียนมัสยิด และตามสถานศึกษาตางๆ และเขารวมกิจกรรมตางๆ   
   จุดเดนของ ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ  ในการสรางความนิยมใหเกิดกับนายสุรินทร คือ 
ประการแรก การเปนนักการเมืองที่มีความรูสูงในระดับปริญญาเอก ซ่ึงเปนที่สอดรับกับคานิยมของ
ประชาชนนครศรีธรรมราชที่มีคานิยมการศึกษาเลาเรียน  ในชวงการหาเสียงชวงแรกๆใน พ.ศ.2529 จึง
พยายามแสดงใหประชาชนไดทราบวา เปนบุคคลที่เรียนเกง ไดรับทุนตั้งแตปริญญาตรี  ทุนปริญญาโท 
และปริญญาเอกมาตลอด  โดยสําเร็จการเรียนในมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก ฝกงานในรัฐสภาอเมริกา  
มีประสบการณในการอยูในทีมการหาเสียงของผูสมัครรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หลังสําเร็จ
การศึกษาแลวก็กลับมาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ   เหลานี้ คือ ประสบการณที่สอด



 63

รับกับคานิยมของประชาชน แมนวาจะมีจุดออนตรงที่เปนมุสลิม เพราะเปนเขตเลือกตั้งสําคัญที่เปน
ศูนยกลางศาสนาพุทธ อันมีองคพระบรมธาตุดํารงอยูก็ตาม  แต ดร.สุรินทรฯ ก็แสดงใหเห็นวาไมมีความ
ไมแตกตางในหมูประชาชนชาวพุทธ ซ่ึงเขารวมกิจกรรมไดอยางไมแตกแยก และสรางคะแนนนิยมใน
หมูมุสลิมไดสูงมาก ซ่ึงยอมรับในความเปนศาสนิกเดียวกันอยูแลว จึงสามารถใชกลไกศาสนาและญาติ
มาชวย พรอมๆกับสามารถใชกลไกของหัวคะแนนหรือบุคคลที่มีความนิยมพรรคประชาธิปตย ที่มีนาย
สุรินทร  มาศดิตถ และนายสัมพันธ  ทองสมัคร สรางฐานการเมืองไวอยางคอนขางมั่นคงแลว ทําให ดร.
สุรินทรฯ จึงไดรับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดของเขตเลือกตั้งและในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกครั้ง   
ประการที่สอง  การสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมตางๆ ทั้งกลุมอิสลาม  กลุมขาราชการ ซ่ึงเปนคนชั้น
กลาง แมนวาจะไมเปนอุปถัมปแกขาราชการก็ตาม แตก็สรางความประทับใจในฐานะเปนคนเกงของ
จังหวัด ในชวงแรกของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็จะแจกทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน เปนการ
สรางความสัมพันธที่คุนเคยในการพัฒนาคน  ประการที่สาม  การเปนชาติตระกูลของผูนําทางศาสนา
อิสลามในนครศรีธรรมราช  คือ การเปนบุตรของโตะครู เปนคนอิสลามของจังวัดนครศรีธรรมราช  เปน
เจาของโรงเรียนปอเนาะ ที่รูจักในนาม “ปอเนาะบานตาล” ที่มีอายุกวา 60 ป ซ่ึงผูปกครองที่เปนมุสลิม
นิยมสงบุตรหลานมาศึกษาที่โรงเรียนแหงนี้ การเปนบุตรโต็ะครูที่เปนเจาของสํานักการศึกษาทางศาสนา 
ทําใหมีความสัมพันธแนนแฟนกับผูนําศาสนาอิสลามไดเกือบทุกมัสยิด  ประการที่สาม การเปนศิษยเกา
โรงเรียนที่มีช่ือเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เชน มัธยมศึกษาที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ทําใหมีพรรคพวกในสายของศิษยเกาจํานวนมาก  และไดใชความเปนสายศิษย
เกาเปนเครือขายในการหาเสียงไดเปนอยางดี 
   อยางไรก็ตาม  แมนวาจะมีบทบาทมากในการเมืองระหวางประเทศ  แตภาพลักษณ
ในชวงหลังๆ คือ การที่ถูกตีตราวาเปนนักการเมืองที่ไมลงพื้นที่  ทิ้งพื้นที่  ไมสัมพันธกับประชาชนใน
พื้นเขตเลือกตั้ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรค 
จึงเปนจุดออนของทีม ไมคอยจะเขารวมกิจกรรมของพรรคฯในพื้นที่นครศรีธรรมราช 51  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหมูสมาชิกพรรคคนสําคัญๆในนครศรีธรรมราชยังวิพากษวิจารณพฤติกรรมการไมใหความ
สนใจกับประชาชนและพื้นที่  “มาเอาสิทธิ์ความเปนผูแทนนครฯในนามประชาธิปตย  แลวอางวาไป
ทํางานระดับชาติ  เดินทางปราศรัยตางประเทศ ไดเงินแพงๆ  แตเขาไมรูวาไมใชเปนผูแทนของ
สหรัฐอเมริกาและผูแทนของโลก”52 
  

                                                        
51 การอธิบายพฤติกรรมนี้ ผูวิจัยไดรับจากจากการพูดคุยกับสุรเชษฐ  มาศดิตถ .2548,  ณัฐวุฒิ  ภารพบ.2548  ,   อนันต  คลังจันทร .2549 
52 ณัฐวุฒิ  ภารพบ.2548 
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  แนวคิดและปญหาทางการเมือง 
   ประการแรก เปนบุคคลที่ยึดมั่นในความเปนประชาธิปตย มีอุดมการณทางการเมือง ที่
ผูกพันกับพรรคฯนี้อยางเสมอๆ  บทพิสูจนจากกรณีเหตุการณ “กรณี 10 มกราคม” เปนเครื่องยืนยันถึง
ความผูกพันกับพรรคฯ เพราะพรรคประชาธิปตยแตกแยก นักการเมืองนครศรีธรรมราชสวนใหญแยก
ไปเปนกลุม 10 มกราคม  ที่นําโดยนายสัมพันธ  ทองสมัคร  เมื่อตองตัดสินใจใหไปสมัครรับเลือกตั้ง
พรรคประชาชนของกลุม 10 มกรา  แต ดร.สุรินทรฯ ปฏิเสธและขอไมลงและยุติการเมืองกลับไปสอน
หนังสือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอไป53 แตหากสมัครรับเลือกตั้งก็จะลงสมัครในนามพรรค
ประชาธิปตยตอไป  จนนายสัมพันธฯ ตองตัดสินใจตามดวย  ในที่สุดเกิดกรณีหักหลังกันทางการเมือง
กับนักการเมืองคนอื่นๆในกลุมเมื่อตองแยกกัน   ประการที่สอง อยากจะทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุดใน
ฐานะและในตําแหนงที่เปนอยู ไมวาเปน ส.ส. เปนรัฐมนตรีหรือฝายคาน สวนอะไรที่เปนเรื่องของ
อนาคต ก็คงตองปลอยไวใหโชคชะตาเปนผูกําหนดเสียบาง  โดย ดร.สุรินทรฯ ยึดหลักในการทํางาน 3 
อยาง คือ ทําที่ละขั้น ทีละตอน ทีละเรื่อง แตทําใหดีที่สุด ไมเคยกําหนด หรือกะเกณฑอนาคต แตจะชอบ
ทําวันนี้ใหดีที่สุด ชอบทําในสิ่งที่มีตัวตนจริงๆ ไมชอบคิดเพอฝนไปถึงวันขางหนา เมื่อทําหนาที่ของเรา
ในวันนี้ใหดีแลว ทุกอยางก็จะดีเอง โอกาสก็จะมาเอง เมื่อจังหวะให โอกาสมา เราจึงคอยกาวตาม ชีวิต
การเมืองนี่ความขัดแยงในตัวเองมันเยอะ จะเก็บความรูสึกอยางไรมันตองมีการกระทบกระทั่งกระเทือน
จิตใจจนได แตตอนนี้ผมยังไมถึงจุดนั้น ผมยังมีไฟอยู ยังมีกําลังใจที่จะสู ยังคงทํางานตอไปไดอีกนาน
ตราบเทาที่ตัวเองยังทําประโยชนไดและยังเปนที่ยอมรับของประชาชนอยู การเมืองมันไมแนนอน 
อนาคตขางหนาหากผมสามารถที่จะเปนทางผานไปสรางความสุข และใหโอกาสที่ดีกับชาวบานไดมาก
ที่สุดแลวผมจะมีความสุขมากทีเดียว ซ่ึงหากตรงนั้นจะหมายถึงตําแหนงอะไรตออะไรในอนาคตนั่นเปน
เร่ืองของความบังเอิญ ผมไมเคยลืมวาตัวเองมาจากชาวบาน เกิดจากชาวบาน ซ่ึงหากตัวเองจะตองเปน
เครื่องมือของพระเจาหรือพรหมลิขิตที่จะผานเราไปสูการรับใชสังคมบานนอกที่ยากไรแลว ผมยินดี
เสมอ และ วันนี้ผมอาจจะเปน ส.ส.  สอบตกไปเลยก็ได ใครจะรู 

 สิ่งท่ีเปนปญหา การที่ ดร.สุรินทรฯ เปนนัการเมืองที่มีบทบาทโดเดนจากการศึกษาและ
ความเปนมุสลิมสายกลางที่มีความรูเขาใจโลกและความรูทางศาสนาเปนอยางดี และเปนนักการเมืองที่
เปนที่ยอมรับจากระดับนานาชาติ จึงมักถูกโจมตีหรือมีการวิพากษวิจารณมาก ดังที่กลาวแลวขางตน คือ 
การไมลงพื้นที่ ละทิ้งพื้นที่  ประเด็นที่พูดคุยกันมากในนครศรีธรรมราชและเปนขาวปรากฏตามหนา
หนังสือพิมพ คือ ความร่ํารวย โดยหนังสือพิมพมติชนไดนําเสนอรายละเอียดของ ดร.สุรินทรฯและ
ภรรยา เกี่ยวกับทรัพยสินหนี้สิน โดยสรุปในที่นี้วาดร.สุรินทรฯ ไดแจงทรัพยสินหนี้สินตอ ปปช. พบวา
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มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน จํานวน  78,699,990 บาท และ 178,141,149 บาท  สวนภรรยามีทรัพยสิน
มากกวาหนี้สิน 178,141,149 บาท  และ 194,498, 278.90 บาท  ใน พ .ศ.2541 และ  2544 ตามลําดับ 54  
แมนวาตัวเลขจะไมสัมพันธกันบาง  แตประเด็นความร่ํารวยนี้ก็ เปนที่โจษจันของประชาชนใน
นครศรีธรรมราชพอสมควร และเกิดอยูตลอดเวลาเมื่ออยูในชวงการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  

 
 
  7. นายตรีพล เจาะจิตต 
 
 ประวัติและ ความเปนมา 

นายตรีพล เจาะจิตต เกิดเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2488 เปนคนนครศรีธรรมราชโดย
กําเนิด เกิดที่บานเลขที่ 442 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง จ.นครศรีธรรมราช เปนบุตรของขาราชการตํารวจ 
คือ ส.ต.อ.ลาบ เจาะจิตต และแมเปนชาวสวน ช่ือ นางเล็ก เจาะจิตต เด็กชายตรีพล เจาะจิตตเปนบุตรคน
ที่ 2 จากทั้งหมด 6 คน เปนบุตรชายเพียงคนเดียวของครอบครัว55  

ชีวิตในวัยเยาว ตรีพล ตองเผชิญกับโรคภัยไขเจ็บตางๆนาๆ อยางหนัก อายุไดเพียง 2 
ขวบ ก็ไดเปนไขหวัดมาลาเลียอยางรุนแรง เกือบจะเอาชีวิตแทบไมรอด เพราะฐานะทางการเงิน และการ
เขารับการรักษาที่ไมดีเทาที่ควร พออายุไดประมาณ 5 ป ยังไมเขาโรงเรียน คุณพอ เร่ิมสอนหนังสือ
ใหแกเด็กชายตรีพล โดยมีกระดานชนวนกับดินสอหินเปนอุปกรณใหหัดเขียน และอาน คุณพอมีวิธีจูง
ใจงายๆ พอเด็กชายตรีพล เขียนหนังสือหรืออานหนังสือ เมื่ออายุได 6 ป คุณพอก็นําตัวไปฝากเขา
โรงเรียนวัดเสมาเมือง ซ่ึงสมัยนั้นโรงเรียนก็เรียนกันในวัด โดยมีศาลาวัดตลอดจนโคนตนไมบริเวณลาน
วัด เปนสถานที่สําหรับแทนหองเรียน ในวันแรกๆ ที่เขาโรงเรียน เด็กชายตรีพล เกิดอาการ “คิดถึงบาน” 
ขึ้นมาจับใจ ทนไมไหวหลบหนีออกมาจากวัดโดยการปนกําแพงทางดานหลังของวัดเอากระดานชนวน
คูใจทูนหัว เดินรองใหกลับบาน รอนถึงญาติผูพี่ตองรีบพาตัวกลับไปโรงเรียนและตองไปตามพอมา
บังคับใหกลับเขาเรียน การเรียนอยางเปนกิจลักษณะของเด็กชายตรีพล จึงเริ่มตั้งแตบัดนั้นนักเรียนสวน
ใหญเปนลูกหลานของชาวบาน คนแถวๆนั้น นักเรียนทั้งหมดมีความเหมือนกันอยูอยางหนึ่งคือ ไมมีใคร
ใสรองเทาไปโรงเรียนกันเลย โดยทั่วไปเด็ก”บานนอก”ของไทยสมันนั้นเปนเด็กจะไมคอยไดใสรองเทา 

                                                        
54 สรุปจากหนังสือพิมพ ขาวสด.2541  , มติชน.2544 
55 นายตรีพล  เจาะจิตต  มีภรรยา ชื่อผูชวยศาสตราจารยวิมล  เจาะจิตต มีบุตร ธิดา 3 คน  1. นายวิธพล   เจาะจิตต  จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร สาขาการไฟฟาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2. นายวาริท  เจาะจิตต  จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยา-
ศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาอุตสาหกรรมและการบําบัดน้ํา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3.น.ส.วิตรียา  เจาะจิตต จบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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สามารถวิ่งไปบนพื้นขรุขระไดอยางสบาย เพราะหนังฝาเทาหนา ทนตอการทิ่มตําเปนพิเศษ การเรียนที่
นั่นสวนใหญก็ยังเปนการเลนสนุกๆ และเปนการเลนแบบเด็กบานนอกอยางสมบูรณ คือการเลนกับ
ธรรมชาติ ไมมีโตะปงปองที่ไดมาตรฐาน ลูกฟุตบอล แมแตลูกตะกรอ แตประการใด ยังเปนการเลนไล
จับกันตามประสาเด็กเชนเดิม เวลาอยูบาน เด็กชายตรีพล ขยันขันแข็งในการชวยคุณแมทํางานมากเพราะ
คุณพอซ่ึงตองไปเขาเวร ที่โรงพักเปนประจํา เด็กชายตรีพล ซ่ึงเปนเด็กชายเพียงคนเดียวของครอบครัวจึง
ตองมีหนาที่ทํางานแทนพอได ลูกๆ ทุกคนบูชาแม ดวยทานเปนคนเข็มแข็ง เกง แมจะดูเขมงวด และดุ 
แมเล็ก เกงรอบตัว ทั้งการทํางานบาน ติดตอคาขาย ดูคลองแคลวไปหมด ที่สําคัญคือทํากับขาวและทํา
ขนมเกง เปนที่พออกพอใจของลูกๆมาก เด็กๆ อยูบานก็ตองชวยกันทํางาน ตั้งแตงานงายๆ เชน ปลิด
มะเขือพวง ปอกหอมปอกกระเทียม ขูดมะพราว ตําเครื่องแกง ทําใหเด็กชายตรีพลและพี่ รวมทั้งนองๆ
สามารถหุงขาวและทํากับขาวเปนตั้งแตยังเด็ก ซ่ึงจะเปนประโยชนมากเมื่อพวกเขาโตขึ้นและตอง
ระหกระเหินจากพอ แมไปงานบานที่เด็กชายตรีพล ตองทําเปนประจําคือการกวาดบานและตักน้ํา ไม
กวาดนั้นทําจากดอกหญาอยางหนึ่งและทําจากกานมะพราวอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงตัดมาจากปาใกลๆบานเอา
มามัดเปนกํา กานมะพราวเหมาะสําหรับกวาดพื้นดิน เพราะมันเปนกานเล็กๆที่เหนียว ชาวบานนิยมเอา
ไปกวาดใตถุนและบริเวณบาน สวนพระนําเอาไปกวาดลานวัดซึ่งเปนพื้นดิน กอนกวาดจะเอาน้ําพรม
เสียกอน เวลากวาดดินจะไดไมฟุงขึ้นมา 

การทํางานกับการเรียนนั้น ในสถานการณที่ทางบานฐานะคอนขางยากจน เด็กชายตรี
พล จึงตองชวยตัวเองมาโดยตลอด โดยสมัยเรียนระดับประถมศึกษา เรียนที่โรงเรียนวัดเสมาเมือง เปน
เด็กเก็บลูกเทนนิส ที่สโมสรขาราชการ ในชวงตอนเย็นหลังเลิกเรียน โดยไดรับคาจางวันละ 1.50 บาท 
ในชวงที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เรียนที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ก็ไดชวยแมทํางน
ตลอด เชน ไปกรีดยางที่สวนยางหัวอิฐ และวันเสาร อาทิตย ไปชวยเลี้ยงไก และทําสวนกับพอ ซ่ึงชวง
หลังพอไดลาออกจากขาราชการตํารวจ ไปเปนเกษตรกรที่พอชอบ ในชวงที่เรียนตอปริญญาตรี สาขา
กสิกรรม และสัตวบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขนไดรับทุนนักศึกษาเรียนดีแตยากจน 
ตลอดทั้ง 4 ปที่ศึกษาตอ โดยไดรับเงินเดือนละ 240 บาท และไดทํางานในฟารมของมหาวิทยาลัยควบคู
กันไปดวย คือในชั้น ปที่ 1 ทํางานในฟารมไก ปที่ 2 ทํางานในฟารมหมู สําหรับ ปที่ 3 และ 4 ไดทํางาน
ในฟารมโคนมระหวางปดภาคเรียนรับจางลางหอพักนักศึกษา และในชั้น ปที่ 3 ระหวางปดภาคเรียน ก็
ไปเปนกระเปารถเมล สาย ร.ส.พ.ในสมัยนั้น โดยขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
ไมไดนําเงินจากทางบาน มาใชจายเลย เมื่อเรียนจบปริญญาตรี  ไดรับคัดเลือกใหเปนอาจารยพิเศษของ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขนและระหวางนั้นก็ไดศึกษา
ตอระดับปริญญาโทไปดวย  หลังจากเรียนจบปริญญาโทแลวก็มีโอกาสเขามาเปนผูบริหารดินแดนบาน
เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดังที่ตั้งใจไวตั้งแตเร่ิมแรก โดยการเขามาเปนผูบริหารที่ มีตําแหนงเปน
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ผูอํานวยการวิทยาเขต เกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช56  จากนั้นก็ไดไปศึกษาตอปริญญาโท ดวยทุน
รัฐบาล สาขาวิทยาศาสตรทางดานโคนม และการผลิตภัณฑนม  จาก University of  Tennessee 
สหรัฐอเมริกา  และยังไดรับการฝกอบรมรับประกาศนียบัตร เชน  Cert.in Voc.ed.and Agri.,Japan  และ  
Cert.in Voc.Ed.and Agri., Swiszerland 
 ประสบการณและผลงาน 
  ในอดีตนั้น รับราชการในตําแหนงอาจารย โดยเปนนักวิชาการทั้งสายบริหารและสาย
วิชาการ ในตําแหนงทางวิชาการสุดทายกอนเขาสูงานการเมือง คือ ตําแหนง “ผูชวยศาสตราจารย”  
นักวิชาการ ทํางานวิจัย และเขียนหนังสือทางดานการเกษตร ไดรับการคัดเลือกเปนผูบริหารดีเดน จาก
หลายองคกรผูบริหาร   ผูอํานวยการสถาบันเกษตรหลายสถาบันคณบดีคณะเกษตร รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 ผลงานเดนในอดีต หรือบทบาทในฐานะนักวิชาการ 
    ผูบริหารดีเดนระดับประเทศ ดานผูบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ป 2532 
   บุคคลดีเดนแหงป ของมูลนิธิเพื่อสรางสรรคสังคมป 2540 
    ศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2540 
    ศิษยเกาดีเดน คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2539 
    ศิษยเกาดีเดน ร.ร.เบญจมราชูทิศ ป 2540 
    รับราชการ 14 ปแรกไดรับความดีความชอบ 2 ขั้น 11 คร้ัง 
    รับราชการ 7 ป ไดัรับการแตงตั้ง ซี 7 โดยไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการวิทยา
เขตเกษตรนครศรีธรรมราช  (เกษตรใสใหญ) เมื่ออายุแค 30 ป 
    เปนผูเสนอใหมีการจัดตั้ง คณะเกษตรศาสตร นครศรีธรรมราช คณะประมง
จังหวัดตรัง วิทยาลัยเทคนิคทุงสง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
    บุกเบิกสรางการศึกษาระดับปริญาตรีสาขาการเกษตร ที่คณะเกษตรศาสตร 
อําเภอทุงใหญ โดยผลิตบัณฑิตที่เปน “บัณฑิตนักปฎิบัติ”คร้ังแรกในประเทศไทย 
    เปนผูเสนอ พ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง หนึ่งใน 9
แหงคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) 
   บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฏร  5 สมัย  คือ 2535/1,2535/2,2538,2539,2540 เคย
ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการการเศรฐกิจ ระหวางป 2540 – 2543 เปนรองประธาน
คณะกรรมาธิการเกษตรเกือบทุกสมัย ปจจุปนดํารงตําแหนงที่ปรึกษากรรมาธิการการเกษตร และ

                                                        
56 วิทยาลัยเกษตรกรรมไสใหญ อ.ทุงสง จ.นครศีธรรมราช 
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ประธานคณะทํางานดานการเกษตร ของพรรคประชาธิปตย   เปน ส.ส.ท่ีเสนอ พ.ร.บ.ทางเกษตรมาก
ท่ีสุดในรอบ 10 ป เชน พ.ร.บ.ยางพารา พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ,พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว,พ.ร.บ.
วิชาชีพสัตวแพทย,พ.ร.บ.ปาชุมชน ฯลฯ และที่เสนอสภาผูแทนราษฎรไปแลว อยูระหวางพิจารณา เชน 
พ.ร.บ.นมและผลิตภัณฑ ,พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนตน  และ พ.ร.บ.ที่กําลังรางรวมกับ
ผูประกอบการ และจะนําเสนอสภาตอไป เชน พ.ร.บ.สัตวปกผลิตไขและผลิตภัณฑ พ.ร.บ.สัตวปกผลิต
เนื้อและผลิตภัณฑ เปนตน   จากบทบาทดังกลาวนี้จะพบวานายตรีพลฯ คือนักการเมืองถ่ินที่มีผลงาน
ทางรัฐสภามากจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปและเปนที่มีผลงานทางนิติบัญญัติจนยอมรับจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 

กระบวนการตอสูทางการเมือง :ประยุกตงานวิชาการ 
นายตรีพลฯ มีการใชทักษะทางวิชาการเพื่อการทํางานทางการเมือง โดยเขียนหนังสือ  

หลายเลม เชน “หนังสือวิพากษ รัฐบาลทักษิณ  คิดใหม ทําใหม” การริเร่ิมเขียนหนังสือเลมนี้จาก
ความชอบโดยสวนตัวแลว และจากแนวคิดที่ เชื่อวา  การปกครองในระบบประชาธิปไตย ยอม
ประกอบดวยการทํางานของสองฝายนั่นคือฝายรัฐบาลและฝายคาน ซ่ึงมีความสําคัญเทาเทียมกัน แตถา
ประเมินจากความเขาใจของประชาชนแลว บทบาทของฝายคานกลับมีไมเทากับฝายรัฐบาล ดังนั้นการ
ออกหนังสือเลมนี้ จึงเปนทางออกในการแสดงบทบาทของฝายคาน ที่มีหนาที่ตรวจสอบรัฐบาลเพื่อให
ครบกระบวนการตามระบบประชาธิปไตย เมื่อเขาสูทางการเมืองที่มีชวงจังหวะเวลาที่จะเขียนและ
รวบรวมเรื่องทางการเมือง ประกอบกับเกิดพรรคไทยรักไทยซึ่งเปนพรรคใหม และสามารถจัดตั้งรัฐบาล
ขึ้นมา จึงตั้งใจจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารของพรรคไทยรักไทย เพราะพรรคไทยรักไทย ที่มี 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค ที่มีอุดมการณที่ชัดเจนวา พรรคท่ีคิดใหม ทําใหม คนรุนใหม
และจะบริหารการเมืองรูปแบบใหม โดยการใชการตลาดนําการเมือง มีนโยบายประชานิยมที่เดนชัด จึง
เปนโอกาสที่จะรวบรวมและวิเคราะหนโยบาย การบริหารราชการแผนดินวาเปนไปอยางที่ใหคํามั่น
สัญญาตอประชาชนหรือเปนไปตามนโยบาย   จึงใชหนังสือเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการทําหนาที่
ตรวจสอบและประเมินผลการทํางานของรัฐบาล  ที่จริงแลวตั้งใจจะเขียนหนังสือ เพื่อตองการที่จะ
บอกกับประชาชนคนไทย ซ่ึงเปนเจาของประเทศทุกทานวาขณะนี้รัฐบาลของทานไดทําอะไรบาง และ
ยังไมไดทําอะไรบาง จึงชี้จุดบกพรองของทานนายกฯพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ช้ีจุดออนของรัฐบาล 
   เหตุผลที่นายตรีพล  เจาะจิตร  เพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล นอกเหนือจากการ
อภิปรายใหรัฐสภา เพราะเวลาที่ฝายคานอภิปรายรัฐบาล ไมมีหลักฐานหลงเหลืออยูเลย คนก็ลืม แต
หนังสืออยูไดนานกวาโดยงบประมาณในการจัดพิมพเปนงบของพรรค นายตรีพล  เจาะจิตต ไดเขียน
หนังสือเลมแรก และไดเผยแพรหลังจากรัฐบาลชุด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทํางานไดเพียง 1 ป หลังจาก
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นั้นจึงไดรวบรวมขอมูลมาเรื่อย ๆ จนรัฐบาลทํางานเขาปที่ 3 จึงไดมีหนังสือออกมาอีกหนึ่งเลมคือ 
“รัฐบาล 4 ล” (ลมเหลว  ลาชา  ละเลย  และหลอกหลวง)  จนเขาสูปที่ 4 จึงไดออกหนังสือเลมลาสุด คือ 
“20 ที่สุดรัฐบาลทักษิณ” ออกพรอมๆกับหนังสือน  “เหลียวหลังแลหนาจากรากหญา สูรากแกว”  ของ
รัฐบาลพอดี ที่หนังสือของเราออกมาตรงกับงานของเขาพอดี และประชาชนก็สนใจและพอใจมาก ผล
ตอบรับดีมากๆ จึงพิมพประมาณ 500,000 บาท หรือกําหนดยอดพิมพไวโดยยึดตามเขตเลือกตั้ง 400 
เขตๆละ 1,500 เลม  อยางไรก็ตาม แมหนังสือ “20 ที่สุดรัฐบาลทักษิณ” จะออกมาในแนวโจมตีรัฐบาล 
แตก็ไมไดหมายถึงวาจะโจมตีรัฐบาลทุกเรื่อง โดย นายตรีพลฯ บอกวานโยบายที่เห็นวาพอใช เชน  
นโยบายสามสิบบาทรักษาโรค นโยบายการปราบปรามยาเสพติด ถือวานโยบายเหลานี้มีขอดี จึงเปน
หนังสือเลมที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ที่เราถือวารัฐบาลนี้มีการคอรรัปชั่นเชิงนโยบายและ
ผลประโยชนทับซอนมากที่สุด ซ่ึงไมเคยเกิดขึ้นในรัฐบาลอื่นและทําใหเกิดหนี้สินในภาคประชาชนมาก
ที่สุด” 

นายตรีพลฯ เปนบุคคลที่มีบุคลิกสวนตัวที่ตรงไปตรงมา กลาคิด กลาพูด และกลาทํา
แลว ยังมีลักษณะของนักการเมืองที่ใฝรูวิชาการ มีวิญญาณเชิงนักวิชาการติดตัวอยูอีกดวย แมวาจะผัน
ตัวเองออกจากแวดวงวิชาการสูเสนทางสายนักการเมืองเปนเวลารวมกวา 15 ป แลว แตวิถีชีวิตยังไมหาง
หายจากวิชาการ ยังคงใสใจติดตาม สอบถาม ความกาวหนาของวิชาการดานตางๆ อยูอยางตอเนื่อง 
อาจจะมากนอยบางตามสถานภาพ หมายถึงวาถามีตําแหนงทางการเมืองที่ตองทุมเทเวลาให ก็อาจทําให
เวลาที่จะมาติดตามงานดานวิชาการลดนอยลงไป แตไมไดตัดขาดถือเปนความใฝรูเฉพาะตน ที่หาไดยาก
ยิ่งนักจากนักการเมืองไทย และคุณลักษณะสวนนี้อาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงใหนายตรีพลฯ มีความโดดเดน
ขึ้นมาเมื่อเทียบกับนักการเมืองคนอื่นๆ ในยุคปจจุปน 

บุคลิกภาพอีกประการหนึ่ง คือ นายตรีพล เปนคนที่มีความเปนกันเองกับคนที่ไดรูจัก
ไมถือตัว เขากับคนทุกๆ ระดับได อยูกับนักวิชาการ ก็แสดงบุคลิกความเปนนักวิชาการ ไมอวดตนวารู
ทุกสิ่งทุกอยาง แตจะสอบถามเพื่อความกระจางในสิ่งที่ยังไมรูจริง และเมื่อไปอยูกับตนในวงการอื่นๆ 
หรือคนในระดับที่แตกตางกันไป ก็จะปรับตัวใหเขากับสังคมนั้นๆไดโดยไมขัดเขิน เปนลักษณะการ
ของบุคคลที่ตองการการเรียนรูโดยไมถือตัวเองวารูแลว รูหมดแลว บวกกับพื้นฐานสวนตัวที่มี
ความสามารถพิเศษในการพูดจาปราศรัยหรือการสื่อสารใหใครก็ตามที่ไดมารูจักมักคุนดวยมีความรูสึก
ที่ดีๆ 
 
 

8. นายวิทยา แกวภราดัย 
 

ประวัติสวนตวั 
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นายวิทยา แกวภราดัย เกิดวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.249857 คูสมรส นางจิระประไพ แกวภ
ราดัย อายุ 46 ป ปจจุบันอาชพีรับราชการพยาบาล มีบุตรธิดาจํานวน 3 คน ประวัตกิารศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษา จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานติิศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติและประสบการณการทํางาน58  
1. ประธานคณะทนายความประจําศาลจังหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ. 2527 –  2529 
2. กรรมการสมาคมทนายความ พ.ศ. 2527 
3. กรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2530 
4. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จงัหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2531 ,2535 ,2538 ,2539 

,2544 รวม 5 สมัย 
5. โฆษกคณะกรรมาธิการปกครอง พ.ศ. 2535 
6. รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2537 
7. ประธานกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  พ.ศ. 2538 
8. ประธานที่ประชุม  ส.ส. พรรคประชาธิปตย  พ.ศ. 2544 –  2548 

 
เสนทางการเมือง 

นายวิทยา แกวภราดัย เปน ส.ส. สมัยแรกในนาม พรรคกาวหนา สมัยป  พ.ศ. 2523 ลง
สมัครรวมทีมกับนายสุธรรม แสงประทุม  ,นายชํานิ  ศักดิเศรษฐ และนายวิทยา แกวภราดัย สมัยที่ 2 ลง
สมัครในนามพรรคเอกภาพ ทั้ง 3 ทานในทีมเดียวกัน แตสอบตก 2 ทาน  ผานการเลือกตั้งเพียงทานเดียว
คือนายชํานิ ศักดิเศรษฐ ในป  พ.ศ.  2535 / 1 ตอมาในป 2535 / 2 ไดลงสมัครในนาม พรรคพลังธรรม ทั้ง 
3 ทานเชนเดิม ก็สามารถชนะการเลือกตั้งทั้ง  3  ทาน และในขณะทําหนาที่เปน ส.ส. ในขณะนั้นซึ่ง นาย
ชวน  หลีกภัย เปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย และดํารงตําแหนง เปน นายกรัฐมนตรี  ในขณะนั้น ได
เห็นการทํางานของทีมงานนายสุธรรม นายชํานิ  นายวิทยา โดยมีนายชํานิฯ  มีสายสัมพันธอันดี กับพล
ตรีสนั่น ขจรประสาท จึงไดมอบหมายใหนายสุเทพ   เทือกสุบรรณ ติดตอทีมงานของนายชํานิฯ มาเขา
รวมพรรคประชาธิปตย แตนายสุธรรม แสงประทุม ไมไดเขารวมดวย แตอยูกับพรรคพลังธรรมตอ สวน
นายชํานิฯ และนายวิทยาฯ  เขาพรรคประชาธิปตยและลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคประชาธิปตย ใน

                                                        
57   ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 62/2 ถนนบางวัง ตําบลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย 80140 
     หมายเลขโทรศัพท ติดตอ 0-7534-1320 โทรสาร 0-7534-3988 โทรศัพทเคลื่อนที่ 0-1642-5940 
58  โดยสังเขป 
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ทีมงานมีนายชํานิ  นายวิทยา นายอภิชาต การิกาญจน ในป  พ.ศ.  2538 และผานการเลือกตั้งเปน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในนามพรรคประชาธิปตย ทั้ง 3 ทาน จนมาถึงในสมัยปจจุบันนี้ 

กระนั้นก็ดี พบวานายวิทยาฯ เปนนักการเมืองที่มีบทบาทมากในการเมืองยุคจรรโลง
ประชาธิปไตยหรือยุคจรรโลงประชาธิปตยเมืองนครศรีธรรมราช  ในฐานเปนแกนนําสําคัญเพื่อรอยรัด
นักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชใหมาสนใจกระบวนการทางสังคมภายในนครศรีธรรมราช ที่
นักการเมืองนครศรีธรรมราชมักจะมีปญหาแยงชิงการนําเกิดเปนกลุมการเมืองขึ้นจนไมอาจจะรวมกัน
ได จึงมีการนัดประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางนักการเมืองประชาธิปตยในถ่ินนครศรีธรรมราชเปน
ประจํา59 ในฐานะรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการพัฒนาพรรคใหเปน
พรรคที่มีฐานนโยบาย  แทนการเสียงเพียงอยางเดียว  เปนแกนนําของพรรคที่จัดประชุมสมัชชา
ประชาธิปตย เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม  254860  ที่อิมแพ็คอารีนา  เมืองทองธานี 

 
กระบวนการหาเสียง 

ในสมัยแรกเริ่มการเมืองที่ตองตอสูกับพรรคประชาธิปตยนั้น เร่ิมจาการหาเสียงดวย
การนับญาติ  เดินทางดวยการหาญาติตามสายน้ําเล็กๆนอยตางๆ  มีการแบงสายออกไปหาเสียงดวยการ
พบปะกับญาติๆ ที่กระจายกันไปตั้งถ่ินฐานตามชุมชนตางๆ ริมสายน้ําและถนนในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง61  
ประการตอไป  คือการปราศรัยหาเสียงซึ่งเปนผูสมัคร ในทีมของนายชํานิ   ศักดิ์เศษฐ  จนประสบ
ความสําเร็จและพายแพกับผูสมัครจากพรรคประชาธิปตย   

ในที่สุดนายวิทยา ฯ เขาสูพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งชวง  พ.ศ.2535  เปนยุค
จรรโลงประชาธิปตยในนครศรีธรรมราช  ในชวงหลังนี้จึงเปนการยึดครองการเมืองนครศรีธรรมราช
โดยพรรคประชาธิปตยและมีคะแนนสูงทวมทน  โดยมีกลวิธีในการรักษาความตอเนื่องของการชนะ
เลือกตั้ง  คือ การพยายามพัฒนาสาขาพรรคฯ และสรรหาสมาชิกที่มีความเปนพรรคประชาธิปตยที่มี
ความแนนแฟนจนเปนอุดมการณทางการเมือง ปจจุบันมีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งที่ 10 จํานวน
ประมาณ 30,000  คน62  เปนที่ยอมรับวาเปนสาขาพรรคหรือเขตเลือตั้งที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศไทย
ของพรรคประชาธิปตย  ทั้งคุณภาพและปริมาณของสมาชิกพรรค63  ซ่ึงจํานวนดังกลาวนี้สามารถจัดหา

                                                        
59  ละมาย  เสนขวัญแกว. 2548 และการพูดคุยหลายคร้ัง, นนทิวัฒน นนทภักดิ์. 2548 และการพูดคุยหลายคร้ัง 
60  วิทยา  แกวภราดัย.2548 
61  นิรัตน   นาพนัง  บานบางเหลง ตําบลทองลําเจียก อําเภอเชียรใหญ. จากการพูดคุยเมื่อ 2548 
62   นนทิวัฒน  นนทภักดิ์ . 2548 
63  คุณภาพสมาชิกมาจากการพยายามมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมของพรรค กิจกรรมทาการเมือง และจํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับ 
    เลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกคร้ังจะไดคะแนนเสียงไมต่ํากวาจํานวนสมาชิกพรรค 
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ในชวงสมัยนายชวน  หลีกภัย เปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย   นายวิทยาฯ ไดใชกิจกรรมที่เชื่อมตอ
ระหวางนักการเมืองกับสมาชิกและชุมชนตางๆ ผานประธานสาขาพรรคและบุคคลที่ไวเนื้อเชื่อใจ เชน 
ในเขตอําเภอปากพนัง จะมอบหมายใหนายนนทิวัฒน  นนทภักดิ์  รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปาก
พนัง  สวนพื้นที่รอบนอกจะมอบหมายใหจาดาง64 อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝง
ตะวันตก  เขตอําเภอหัวไทร จะมอบหมายใหนายละมาย  เสนขวัญแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช   นอกจากนี้นายวิทยาฯ จะสนับสนุนบุคคลที่เปนหนุมสาวในพื้นที่ตางๆลง
สมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวใชบุคคลเหลานี้เปนบุคคลที่เปน
สัญญลักษณของพรรคและนักการเมืองทองถ่ินในสังกัดนายวิทยาฯ หรือพรรคประชาธิปตย   เชน นาย
สุภาพ  ผลเกลี้ยง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขนาบนาค ปจจุบันเปนรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลขนาบนาค เปนการสรางกลไกในพื้นที่ที่คอยรับทราบ เร่ืองราว และปฏิบัติงาน
ภาคสนาม  นอกจากนี้บุคคลเหลานี้ของพื้นที่ตางๆยังไดสรางบุคคลของตนเองเปนสมาชิกพรรคของ
พื้นที่ตางๆ  แกนนําที่เปนนักการเมืองทองถ่ินและเปนสมาชิกเหลานี้ โดยทําหนาที่หลัก คือ ตรวจสอบ
จากสมาชิกพรรควาพื้นที่เหลานั้นมีงานศพ หรือไม หลังจากนั้นใหมาเอาพวงหรีดจากที่ทําการสาขา
พรรคฯ โดยทุกงานศพจะตองมีพวงหรีดของนายวิทยา  แกวภราดัย65  ทุกๆงาน 

นักการเมืองทองถ่ินเหลานี้กลวิธีในการเชื่อมโยงกับหัวคะแนนตามธรรมชาติที่มีอยู
ทั่วไป กับนายวิทยาฯ  โดยมีกิจกรรมหลักๆที่นายวิทยาฯ ตองดําเนินการตอไปจากประธานสาขาพรรค
และบุคคลเหลานี้ คือ (1) การไปงานศพตางๆ โดยมีนักการเมืองทองถ่ินจากชุมชนตางๆที่ถูกสรางขึ้น
เปนบุคคลที่รายงานขอมูลและเตรียมพื้นที่  (2) การแจกวารสารของพรรคประชาธิปตย ซ่ึงประชาชนใน
พื้นที่แถบนี้มีความรูสึกวาการไดรับวารสารของพรรคฯนั้นเปนสิ่งที่มีเกียรติมากที่ไดรับจากพรรคและ
นายวิทยาฯ  การฝากงาน และความเดือดรอนของประชาชน จะไดรับการแกไขในระยะเวลารวดเร็วมาก 

กิจกรรมที่พยายามสรางใหมีความเปนพรรคประชาธิปตย เพื่อโยงเขาไปสูชุมชนของ
ประชาธิปตย  เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธของนักการเมืองกับชุมชน คนของพรรคประชาธิปตย ที่นาย
วิทยาและนักการเมืองในจังหวัดนี้66 พยายามทํา คือ การแจกเต็นท โตะ เกาอี เครื่องครัว  ชุดกาแฟ  
ใหกับบางวัด เชนในเขตเทศบาลปากพนัง  เขตเทศบาลหัวไทร   สวนในชุมชนชนบทตางๆนั้น นาย
วิทยาฯ ไดใชการแจกโองน้ํา ไปตามบานเรือนตางๆ  แทนการใชบอเก็บน้ําแบบตางๆ เชน ฝ 33 

                                                        
64  เปนนามที่เรียกขาน 
65 นนทวัฒน  นนทภักดิ์ . 2548 และการพูดคุยหลายคร้ัง  พวงหรีดนั้นมีอัตราสูงขึ้นอยางตอเนือ่ง  โดยมอบหมายใหกลุมแมบานในชุมชน 
   ใดๆชุมชนหนึ่งที่เปนฐานคะแนนจัดทําคราวละ 200 พวง  เก็บไวที่สาขาพรรค 
66 กรณีเชนนี้นายสุรเชษฐ  มาศดิตถ ส.ส.พรรคประชาธิปตย เขต 2 เลาใหผูวิจัยฟงวา ไดปฏิบัติเชนนี้ทุกวัด ทุกมัสยิดในเขตเลือกตั้งที่ 2 ,  
    สุรเชษฐ  มาศดิตถ. 6 พฤษภาคม , 2548 
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อยางไรก็ตาม  นายวิทยาฯ ไมคอยสนใจกับตําแหนงขาราชการในพื้นที่  ใครจะยายเขา
ยายออกในตําแหนงสําคัญ ของพื้นที่ เชน  ตําแหนงนายอําเภอ  ตําแหนงผูกํากับสถานีตํารวจภูธรอําเภอ 
จะแทรกแซงนอยมาก  ยกเวนขาราชการเดินทางมาใหชวยแตก็จะพยายามหลีกเลี่ยง  ทั้งนี้เพราะฐาน
คะแนนเสียงที่พัฒนาระบบสาขาพรรคฯและสมาชิกพรรคฯ โดยการทํากิจกรรมที่ตอเนื่องและมั่นคงแลว  
ความสําคัญของการใชขาราชการเปนฐานจึงนอยหรือใหความสนใจนอย  จึงเปนที่โจษขานของ
ขาราชการในพื้นที่ในทํานอง ไมมีผลงาน พบตัวยาก หรือ ไมสัมพันธกับพื้นที่ ซ่ึงหมายถึงขาราชการ  
แตคูขนานกัน นายวิทยาจะสัมพันธกับชาวบานมาก โดยใชเวลาพบประชาชน และใชกลไกพรรคสาขา
พรรคที่สรางไวอยางมั่นคงสูงแลว  สําหรับเวลาที่นายวิทยา แกวภราดัย ใชพบหัวคะแนนเสียงที่ผานมา
ถาเปนวันหยุดชวงวันเสาร ,วันอาทิตย หากทานไมมีภารกิจอื่นที่สําคัญมาก ทานจะประสานงานผาน
ผูชวยส.ส. และสมาชิกพรรคติดตอกับกลุมประชาชนกลุมตางๆ ในเขตพื้นที่เลือกตั้ง เพื่อจะไดนํา
ขาวสารตางๆ ในฐานะผูแทนราษฎร นํามาบอกกลาว และ รับเรื่องราว ปญหาตางๆ ของประชาชน เพื่อ
นําไปแกไข และพัฒนาตอไป 

เนื่องจากนายวิทยา แกวภราดัย เปนผูที่ลงพื้นที่ พบปะกับประชาชนสม่ําเสมอ ตลอดถึง
การพบปะตางๆ ก็จะใหแกนนํากลุมไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางตางๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง   
รวมถึงการทํางานมาโดยตลอด ในพื้นที่จึงมีเครือขายทีมงานที่แนนหนา คลุมพื้นที่การเลือกตั้งแบบเต็ม
พื้นที่อยูแลว การเลือกตั้งแตละครั้งจึงไมใชเร่ืองที่นากลัวมากนัก  เพราะมีการทํางานกันเปนทีมและ
ทํางานกันตอเนื่องตลอดมา  ส่ือตางๆ ที่ใชในการเลือกตั้ง จึงใชแผนปายขนาดใหญ  และโปสเตอรตางๆ 
และลงพื้นที่พบกลุมประชาชนอยางสม่ําเสมอ   ในชวงปกติสามารถสรางภาพลักษณที่ดีในฐานะเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กลาวคือ หลัง พ.ศ. 2542 โครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการสรางเขื่อนตามโครงการฯเสร็จ มีการ
ปดประตูระบายน้ําหรือเขื่อน เพื่อแยกน้ําจืดน้ําเค็มอยางเด็ดขาด  พบวามีปญหาความขัดแยงระหวาง
ประชาชนกับโครงการพัฒนา ฯ  เพราะเกิดปรากฎการณ น้ําเค็ม น้ําทวม  น้ําเนา ปลาตาย ที่ประชาชน
แสดงออกในเชิงไมเห็นดวยการการสรางเขื่อนปากพนังหรือที่รูจักในนาม ปตร.อุทกวิภาทประสิทธิ์  จึง
ไดนําเสนอ  “ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง” เปนเอกสารตอทางการ
เพื่อแกไข  นอกจากนี้นายวิทยาฯ ยังไดแสดงออกถึงการจงรักภักดีตอพระบรมวงศานุวงศ โดยเฉพาะตอ
การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง เชน การจัดพิมพปายขนาดใหญติดตามสามแยกกอนขึ้นสะพานขาม
แมน้ําปากพนัง  ที่แสดงจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง   
หรือการจัดงานวาระโอกาส “ครบรอบ 100 ป พระพุทธเจาหลวงเสด็จลุมน้ําปากพนัง”  ดวยการเปน
กําลังสําคัญทั้งการเงิน และพิธีการผานนายนนทิวัฒน  นนทภักดิ์ เปนแกนนําคนสําคัญ  ดังนั้น จงึมคีวาม



 74

แนนแฟนในพื้นที่ เมื่อมีการรณรงคหาเสียงในชวงเลือกตั้งจึงมีเวลาไปชวยปราศรัยหาเสียงในเขตอื่น
ดวย           เมื่อมีเวลาวางจากเวทีของตนเองในชวงของเทศกาลเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 

ความสัมพันธกับสมาชิกและหัวคะแนน 
การสรางความสัมพันธกับสมาชิกและบุคคลที่เปนหัวคะแนนในพื้นที่  จะมีการพบ

กลุมบุคคลแกนนําเหลานี้อยางสม่ําเสมอ เพื่อนําขอมูลมาบอกกลาว และรับฟงความคิดเห็น รับปญหา 
เสนอแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาอยูตลอดเวลาและหากมีงานตางๆ ในเขตพื้นที่เลือกตั้ง หากมาเอง
ไมไดสมาชิกพรรคหรือหัวคะแนนเหลานี้ก็จะเปนตัวแทนไปรวมงานในชุมชน โดยการสนับสนุน
เงินทุนบางในการเดินทางใหกับกับหัวคะแนน เพื่อเปนคาใชจาย เล็กๆ นอยๆ เพื่อวาไมอยากใหทุกคน
ที่มาเปนหัวคะแนน ที่มีอุดมการณ   สวนในชวงหาเสียงนั้นหัวคะแนนหรือสมาชิกที่ตั้งใจที่มาชวยเหลือ
หาเสียงก็จะไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางการหาเสียง เพื่อไมตองการใหไดรับความเดือดรอน และ
ทําใหเปนทีมงานที่มีขวัญและกําลังใจที่ดี เพื่อใหไปถึงเปาหมายและชัยชนะรวมกัน 
 

ความคิดทางการเมือง และ การพัฒนาทองถิ่น 
นายวิทยาฯ คิดวา เร่ืองของการเมืองเปนเรื่องที่ประชาชนทุกคน จะตองใหความสําคัญ  

ความสนใจ  และมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองใหมากๆ โดยเฉพาะการไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง 
การมีสวนรวมทางการเมือง ในทุกๆ ดาน เพื่อใหการเมืองภาคประชาชนมีการพัฒนาสูงขึ้น เพราะ
การเมืองเปนสิ่งที่อยูใกลตัวเรามากและมีผลตอประชาชนทุกๆ ดาน เชน สังคม  เศรษฐกิจ เปนตน 
ฉะนั้นขอใหทุกคนจงใสใจ  พยายามแสวงหาความรู  และมีสวนรวมทางการเมืองใหมากๆ ตลอดถึงรวม
ทําการเมืองใหบริสุทธิ์ยุติธรรมเชน เลือกคนที่เหมาะสมกับงาน  ไมขายเสียง ไมขายสิทธิ์ เปนตน เพราะ
ถาหากวาเราไมสนใจการเมืองแลว การเมืองก็จะกลับมาเลนงานเรา เชน บานเมืองไมพัฒนา เศรษฐกิจ
ตกต่ํา สังคมเสื่อมทราม เปนตน ทุกคนจึงตองสนใจการเมือง และรวมทําการเมืองใหบริสุทธิ์ 
ประชาธิปไตยจะเจริญรุงเรืองได การเมืองภาคประชาชนตองพัฒนากอน เพราะจะเปนฐานที่มั่นคงใน
ระบอบประชาธิปไตย 

สวนในดานการพัฒนาทองถ่ิน ทานวิทยาไดเปนกรรมาธิการ หลาย ๆ คณะในดานการ
พัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาทองถ่ินเปนสิ่งสําคัญมาก การกระจายอํานาจใหกับทองถ่ิน เพื่อใหทองถ่ินไดมี
บทบาทแกไขปญหาใหกับตัวเอง ซ่ึงการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ิน เปนเสมือนการแกปญหาโดยการ
เกาถูกที่คันเพราะผูที่มีปญหาไดมีโอกาสแกปญหาใหกับตนเอง ก็คือ การคันตรงไหน คนที่คันนั้นก็จะ
เกาไดถูกที่เองเปนการแกปญหาไดตรงจุด จึงสนับสนุนในการพัฒนาทองถ่ิน โดยการกระจายอํานาจ 
ถายโอนภารกิจ และงบประมาณตางๆ เพื่อเปนปจจัยในการพัฒนา แตก็ขอใหทองถ่ินไดเตรียมความ
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พรอมเพื่อรับภาระนี้ใหมาก เชน อาคารสถานที่ทํางาน บุคลากร การใหบริการประชาชนที่ดี เปนตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูนําในทองถ่ินจะตองมีความรูความสามารถ  เพื่อใหเหมาะกับอํานาจ และ
ภาระหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบ ฉะนั้น ในดานการพัฒนาทองถ่ิน ทุกฝายจะตองรวมมือกัน เชน 
ประชาชน ผูนํา หนวยงาน องคกรการปกครอง ภาครัฐ   หนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน เพื่อ
รวมกันพัฒนา นําพาทองถ่ินไปสูกระบวนการแกปญหา และ  พัฒนาใหเจริญยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินสืบไป 



บทที่ 4 
วิเคราะหและสรุป 

 
   ในบทนี้จะสรุปผานการวิเคราะหโดยเปนการตอบคําถามวิจัยช้ินนี้ โดยการจําแนก
ออกเปน 3 ประเด็น ประกอบดวย ประการแรก ยุคสมัยของการเมืองในนครศรีธรรมราช ประการที่สอง 
อัตลักษณของนักการเมืองระดับชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประการที่สาม เครือขาย
ความสัมพันธของนักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชกับประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุดทาย 
คือการสรุปอัตลักษณนักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราช 
 
 

ยุคสมัยของการเมืองในนครศรีธรรมราช 
 

   การศึกษาการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชมีการพัฒนาการตอเนื่องยาวนานควบคุกับการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองของไทย พ.ศ.2475   จึงตองมีการพิจารณาเชิงประวัติศาสตร  โดยเนนเหตกุารณ
หรือปรากฏการณที่สําคัญๆ ในแตละชวง (Periodization)   เหตกุารณหรือปรากฎการณแตละชวงจึงเปน
จุดเปลี่ยนแปลง (turning point)  ทางการเมืองในถิ่นนั้นๆ   จะวาไปแลว เหตกุารณสําคัญทางการเมือง
ถ่ินนครศรีธรรมราช คือ  กระบวนการหาเสียง (เนนรูปแบบ  กลวิธี) และนักการเมอืง  พรรคการเมือง
เปนตัวกระทําทางการเมืองที่เพิ่มเขามาไปในถิ่นแตละชวงเวลา  เหลานี้จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการ
พินิจพจิารณาการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราช   จึงสามารถแบงออกเปนชวงเวลา  3  ชวงเวลา  ดังนี ้
 
 
 

        พ.ศ.2475 - 2500  ยุคเทคนิควิธีการหาเสียง 
 

   เปนการแขงขันทางการเมืองของบุคคลที่ไมสังกัดพรรคการเมือง  ซ่ึงเปนไปตามบริบท
ของการเมืองระดับชาติที่มีรัฐธรรมนูญเปนเงื่อนไขกํากับไว   จึงเปนการตอสูของบุคคลกับบุคคล เนน
จากการแสวงหาคะแนนจากความเปนญาติ  อยางไรก็ตาม พัฒนาการการเมืองแบบระบบตัวแทนคอยๆ
เปนการตอสูของบุคคลท่ีสังกัดพรรคพวกรัฐบาล เชน นายเปยม  บุญยะโชติ นายไสว สุทธิพิทักษ กับ
บุคคลท่ีไมสังกัดพรรคพวกรัฐบาล เชน นายฉ่ํา  จํารัสเนตร  แมนวาไมรุนแรง ไมดุเดือดเขมขนใน
กระบวนการหาเสียง  แตก็เต็มไปดวยเทคนิควิธีการและลีลาของแตละราย  มีการฉายภาพยนต   การลง
ลุยพื้นที่ถึงตัวประชาชน ถึงครัวเรือน  ถึงแปลงไรนาของประชาชนผูออกเสียง เสริมดวยการแสวงหา
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ความเปนญาติและพรรคพวก  ดังนั้นเทคนิคและวิธีการจึงเปนเงื่อนไขในการตัดสินการชนะหรือแพการ
เลือกตั้ง   
    กรณีของนายฉ่ํา  จํารัสเนตร  เปนนักการเมืองยุคนี้ที่มี ช่ือเสียงมากของ
นครศรีธรรมราชและในระดับชาติ ในดานของการหาคะแนนเสียงมีลักษณะพฤติกรรมการหาเสียงที่
แปลกและไมเหมือนใคร  สามารถชนะเลือกตั้งเขาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง 5  คร้ัง  โดยในยุคนี้
นายฉ่ําฯ สามารถชนะเลือกตั้งติดตอกัน 3 คร้ัง และสามารถชนะติดตอกัน 2 คร้ังในยุคที่สอง  แมนวาจะ
ไมไดเปนฝายรัฐบาล หรือไดดํารงตําแหนงทางการเมืองเลยเพราะถูกจับกุมจากเจาหนาที่รัฐบาลก็ตาม  
แตเขาเปนบุคคลที่มีความแปลกในการใชวิธิการหาเสียงจนประชาชนในนครศรีธรรมราชชื่นชอบ   เปน
ตนวา 1) นายฉ่ําฯ จะ “แจกใต”1  แกชาวบานเพื่อใชเปนคบไฟสองแสงสวางในการเดินทางกลับบาน
หลังจากที่ดูภาพยนตกลางแปลงที่มีผูสมัครคนอื่นๆนํามาฉายเพื่อเปนการหาเสียง การแจกใตจึงเปน
กระบวนการที่แปลก ลงทุนราคาถูกแตประชาชนติดใจชื่นชอบ  2)  การแกลงทําเปนบา  ทําทาทาง
แปลกๆ เพื่อเรียกรองความสนใจจากผูคน  แมนกระทั้งในรัฐสภา  3)  การเดินทางไปหาเสียงแบบค่ําที่
ไหนนอนที่นั้นและรวมรับประทานอาหารกับประชาชนในพื้นที่ที่ไปหาเสียง หรือรวมทํากิจกรรม หาก
มีการเกี่ยวขาว (แบบภาคใต)  ก็จะรวมเกี่ยวขาวกับชาวบาน หรือรวมทํางานกับชาวบานแลวเดินทาง
ตอไปหาเสียง  จนชนะใจชาวบานมากและกลายเปนนักการเมืองที่มีการใชเทคนิควิธีการ2 และที่ยอมรับ
กันจนกลายเปนแบบเคาะประตูบานในปจจุบัน 
    สวนนายเปยม  บุญยะโชติ เปนนักการเมืองที่สังกัดกลุมรัฐบาล ไดรับความ
ไววางใจเปนเลขานายกรัฐมนตรี จอมพล ป  พิบูลสงคราม แมนวาจะไมมีความโดดเดน  ทั้งในสภาฯ
และพ้ืนที่แตสามารถชนะเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3 คร้ัง คงมีเพียงการสรางโรงเรียนโดย
นําชื่อของนายกรัฐมนตรีมตั้งเปนชื่อโรงเรียน คือ “โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม”  เปนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่บานเกิดของนายเปยมฯ ที่บานพัทธสีมา  ตําบลทาซอม อําเภอหัวไทร ถือวาเปนจุดเริ่มตน
ที่ สําคัญในการใชตําแหนงทางการเมืองเพื่อดึงโครงการหรืองานพัฒนาชุมชนมาใชหาเสียงที่
นครศรีธรรมราช  และเปนแบบอยางในยุคตอๆ     สําหรับนายไสว สุทธิพิทักษ  เปนนักการเมืองที่สนิท
สนมกับรัฐบาล  โดยไดรับการคัดเลือกใหเปนเลขานายกรัฐมนตรีในสมัยพลเรือตรีธํารง  นาวาสวัสดิ์  
แตก็เปนรัฐบาลที่อยูตรงกันขามกับคณะปฏิวัติ  จึงไมอาจจะดํารงอยูไดอยางตอเนื่อง   ประเด็นสําคัญ คอื 
นักการเมืองจากนครศรีธรรมราชก็มีความขัดแยงท่ีเปนเหมือนคูตรงกันขามระหวางนักการเมืองสาย

                                                        
1  ใต  คือ  คบไฟอยางหนึ่งของชาวภาคใต  หรือเปน อุปกรณแสงสวางใชเดินทางในยามค่ําคืน  ทํามาจากเปลือกไมผสมยางไมที่เปน 
   เชื้อเพลิง หอดวยกาบหมาก  ปจจุบันนี้คอนขางหายไปหมดแลว  เพราะมีการใชไฟฉายแทน 
2 สัมพันธ  ทองสมัคร  ,ผูวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยกันหลายครั้ง , นายสุรเชษฐ  มาศดิตถ.2528 
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เผด็จการกับสายประชาธิปไตย หรือเปนตัวแทนสายอํานาจรัฐหรือสายรัฐบาลกับสายฝายตรงกันขามกับ
รัฐบาล  ซ่ึงพัฒนาการนี้สืบเนื่องมาจนถึงยุคปจจุบันนี้ 
 
 
          พ.ศ.2500-2535   ยุคสถาปนาพรรคประชาธปิตย   ใชการปราศรัย อภิปราย ดวยลีลาดุดนั   
    กลายเปนดาวสภา  หางบประมาณลงสูเขต   ตอสู   ประชาธิปไตย ลัทธิ  
    และ อิทธิพล 
 

เปนยุคที่มีการแขงขันทางการเมืองสูงมาก  นั้นคือเปนการเมืองท่ีมีความขัดแยงในลักษณะคู
ตรงกันขาม เนนการแขงขันทางอํานาจการเมืองเพื่อใหไดตําแหนงทางการเมือง ยิ่งตอสูก็ยิ่งพัฒนาเปน
การเมืองเพื่อการเลือกตั้ง มีวิธีการที่พัฒนาเปนรูปแบบเฉพาะของความเปนการมืองนครศรีธรรมราชมาก
ขึ้น นั้นคือ มีการใชรูปแบบการอภิปราย ลีลาการปราศรัยแบบดุดัน โจมตี เปดโปงบนหนาเวทีหาเสียง  
เหลานี้จึงเปนรูปแบบใหมที่ถูกนํามาใชจนโดดเดนและเริ่มเปนที่ยอมรับของประชาชน  การปราศรัย
โจมตีนายนอม   อุปรามัย  ซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสายพรรครัฐบาล และนายเปยม  บุญยะ
โชติ จากผูสมัครของพรรคประชาธิปตย โดยเฉพาะอยางยิ่งนักการเมืองพรรคประชาธิปตยคนสําคัญ คือ 
นายไสว  สวัสดิสาร3 เปนชนะการเลือกตั้งครั้งที่ 2 พ.ศ.2500 ไดนําเอาวิธีการปราศรัยแบบดุดันเปนที่
ยอมรับและสรางความประทับใจแกประชาชนนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนเขตเมือง  
จนชนะการเลือกตั้งเปนนักการเมืองคนแรกของพรรคประชาธิปตยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือวา
เปนบุคคลแรกๆของพรรคประชาธิปตยในภาคใต4  ตอมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512  นักการเมืองจาก
พรรคประชาธิปตยไดใชวิธีการปราศรัยหาเสียงเชนเดิม และใชกิจกรรมการปราศรัยโจมตีตลอดมาตั้งแต
ชวงไมมีการเลือกตั้งจนชนะการเลือกตั้งถึง  5  ที่นั่งหรือ 5 คน จากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นครศรีธรรมราชที่มีได 6 คน  ทั้งนี้เพราะใชกลวิธีการหาเสียงแบบปราศรัยโจมตีดุดันเปนหลักที่มาหนุน
เสริมการใชญาติและพรรคพวก  นอกจากการปราศรัยแลวยังมีการใชกิจกรรมอื่นเสริมในชวงเวลาที่ไมมี
การแขงขันการเลือกตั้งดวย เพื่อพยายามสรางความเปนตัวแทนประชาชนในการกระทําทางการเมือง 
เปนตนวา การวิพากวิจารณเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานไมถูกตองตามครรลองคลองธรรมโดยมีนาย
สุรินทร  มาศดิตถ เปนตัวแบบสําคัญที่ดําเนินการตลอดเวลาผานหนังสือพิมพทองถ่ินที่เปนเจาของ  และ
ยึดมั่นในกระบวนการหาเสียงแบบการปราศรัยตลอดมา5  สวนการปฏิบัติภารกิจหนาที่ในฐานะ
                                                        
3 นายสุรเชษฐ  มาศดิตถ.2528 
4 นายคลาย ละอองมณี  จังหวัดสงขลา เปนนักการเมืองพรรคประชาธิปตยเมือ่คราวเลือกตั้ง พ.ศ.2500 เชนกัน   
5 สัมพันธ  ทองสมัคร  ,ผูวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยกันหลายครั้ง 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนายสุรินทรฯ ไดใชกลวิธี “การอภิปรายอยางเขมแข็ง” และ “การยืนกระทู”  
ตามหลักการนิติบัญญัติดวย ในชวง 2512-2518  นายสุรินทรไดปฏิบัติหนาที่นักการเมืองถ่ินในสภาฯ จน
เปนที่ยอมรับและกลายเปน “ดาวสภา” 6  อยางไรก็ดี “การยืนกระทู” ไดกลายเปนวิธีการสําคัญของ
นักการเมืองจากนครศรีธรรมราชที่ เปนกลไกการนํา เอาความเดือดรอนของประชาชนใน
นครศรีธรรมราชจากเหตุตางๆ ทั้งเหตุจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ และธรรมชาติหรือเหตุอ่ืนๆ 
เชน โจรผูราย   เขาสูสภาฯ   ดังตารางที่ 1  ดังนั้น  “การปราศรัย”   เปนเครื่องมือหรือกลไกการหา
คะแนนเสียงในพื้นที่  สําหรับ “การยืนกระทู”  และ “การอภิปราย”  คือ เครื่องมือในการแสดงตัวตน
หรืออัตลักษณของแตละคนในสภาผูแทนราษฎร         เพียงแตนาสนใจ คือ ยิ่งมีการพัฒนาไปสูความ
เปนประชาธิปตยยิ่งมากขึ้น  การดําเนินการในบทบาทภารกิจในสภาของนักการเมืองในสภา
ผูแทนราษฎรกลับยิ่งลดนอยลงอยางมาก  

  อยางไรก็ตาม การปราศรัยโจมตีผูสมัครจากพรรคตรงกันขาม อยางพรรครัฐบาล ไมวา
จะเปนพรรคกิจสังคม  พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย ที่เขามาสงผูสมัครแขงขันในนครศรีธรรมราช 
และเจาหนาที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของราชการจึง “กลายเปนเปา” ให
สมาชิกพรรคประชาธิปตยปราศรัยโจมตีอยางรุนแรง  “การมีเปา” ใหปราศรัยโจมตีจึงเปนเครื่องมือ
สรางความนิยมและความเปนประชาธิปตยออกมาใหเดนชัดขึ้น เข็มขน พรอมๆกับสอดคลองกับคานิยม
และการเรียนรูทางการเมืองของผูคน   พรรคประชาธิปตยเร่ิมสรางความเปนประชาธิปตย โดย
กระบวนการแยกมิตรแยกศัตรู ดวยกลไกการปราศรัยโจมตีอยางไมเกรงกลัว  ยิ่งมีการตอสูแขงขัน
ทางการเมืองก็จะยิ่งสรางความโดดเดนใหนักการเมืองถ่ินอยางนายสัมพันธ  ทองสมัคร  นายณรงค  นุน
ทอง นายธงชาติ  รัตนวิชา  ในนามนักการเมืองถ่ินสังกัดพรรคประชาธิปตย   เพราะไดมีโอกาสแสดง
หรือมีเวทีแสดงหรือพื้นที่แสดงความสามารถทางการเมืองจากการปราศรัยหาเสียงในการโจมตีคูตอสู  
เชน การตอสูระหวางผูสมัครของพรรคประชาธิปตยกับ ตระกูลเกตุชาติ และ ตระกูลอดิเทพวรพันธ ใน
นามผูสมัครพรรคกิจสังคม  หรือการตอสูกับนักการเมืองจากพื้นที่ ลุมน้ําปากพนังของจังหวัด
นครศรีธรรมราชอยางนายชํานิ  ศักดิ์เศษฐ นายอาคม  สุวรรณณพ หรือนายชํานิฯ กับเพื่อนชุดใหมอยาง
นายวิทยา  แกวภราดัย  นายสุธรรม  แสงประทุม ที่จะมาลงสนามสู    ผูสมัครของพรรคประชาธิปตยจึง
ใชการปราศรัยโจมตีพฤติกรรมและคุณลักษณะของคูตอสูและสมาชิกในวงศตระกูลดังกลาวนั้นอยางไม
เกรงกลัว มีการ “ตีตรา” คูตอสูหรือ “สรางวาทกรรม” หรือการใหความหมายกับคูแข็งทางการเมืองจน
ไมอาจจะตอสูได   ในลักษณะตางๆ  เชน พวกโจร พวกอันพาล  พวกนักเลง  พวกคอมมิวนิสต    เปนตน  
การโจมตีบนเทวีการปราศรัยหาเสียงของชวงนี้จึงเปนที่ประทับใจ  สรางความยอมรับและประชาชนจะ

                                                        
6 อางจากสมทรง  นุมนวล.2537:172 



 79

ติดตามการตั้งเวทีปราศรัยหรืออาจจะเปนชวงสูงสุดของกระบวนการหาเสียงแบบปราศรัยของ
นักการเมืองถ่ิน พรอมกับมีการเสริมตัวนักการเมืองถ่ินประชาธิปตยใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
วัฒนธรรมนครศรีธรรมราช 

 
ตาราง 1 การยืนกระทูถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธปิตย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระหวาง พ.ศ.2512-2535 

 
พ.ศ.  จํานวนกระทูท้ังหมด 
2512-2514  47 
2517 25 
2518 24 
2519  2 
2522-2526  9 
2526-2529  4 
2529-2531  3 
2531-2534     - 

รวม 111 
 

ที่มา : กองการประชุม, สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา อางในสมทรง   นุมนวล  .2537:50 
 

 
กลาวสําหรับในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังหรือเขตเลือกตั้งที่ 3 ในชวงนี้มีการแขงขันทาง

การเมืองระหวางนักการเมืองจากพรรคประชาธิปตยกับพรรคอื่นๆคอนขางสูงและตอเนื่อง เปนพื้นที่ที่มี
การชวงชิงระหวางผูสมัครพรรคตางๆ นักการเมืองจากพรรคประชาธิปตย ในนามการณรงคหาเสียง  
“ณรงค - ธงชาติ” ประกอบดวย นายณรงค   นุนทอง และนายธงชาติ รัตนวิชา จะเปนเหมือน
นักการเมืองจากพรรคแชมป กับ พรรคอื่น เชน พลังสังคมนิยมแหงประเทศไทย พรรคกิจสังคม พรรค
กาวหนา พรรคเอกภาพ พรรคพลังธรรม ตามลําดับ  โดยมีผูสมัคร คือ “สามเสือลุมน้ํา”  อันประกอบดวย 
นายชํานิ  ศักดิ์เศษฐ  นายสุธรรม  แสงประทุม   นายวิทยา  แกวภารดัย  เปนการตอสูที่นาสนใจของ
ประชาชนทั่วๆไป  เพราะมีการใชลีลา เนื้อการอภิปราย  ที่นําเสนอแนวคิดใหมแปลกๆ และเรารอน
ดุเดือด  เชนเดียวกับในพื้นที่เลือกตั้งเขตที่ 2 หรือเขตพื้นที่ภูเขาแถบอําเภอทุงสง นักการเมืองในพื้นที่
แหงนี้จากพรรคอื่น เชน พรรคกิจสังคม  ก็ไดใชวิธีการหาเสียงแบบที่นักการเมืองพรรคประชาธิปตยใช
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หาเสียง คือ การปราศรัยหนาเวที การพูดการอภิปราย เชน นายนิยม คําแหง  นายเอื้อม  อุบลพันธ  
เหลานี้แมนวาจะมีอัตลักษณของแตละราย  แตก็ยังมีอัตลักษณรวมกัน คือ การอภิปราย  ซ่ึงเปนวิธีที่
นักการเมืองพรรคประชาธิปตยถนัดและเคยมีประสบการณใชไดผลมากอนนับศตวรรษ  อยางไรก็ดี 
จุดเดนของการปราศรัยหาเสียงของนักการเมืองที่ทาชิงนอกเหนือจากลีลาที่ดุดันเฉกเชนนักการเมืองจาก
พรรคประชาธิปตย  คือ นักการเมืองที่ทาชิงกลาที่นําเสนอความคิดความเห็นใหมๆ เปนการจุดประกาย
ความคิดของประชาชน  ตัวอยางเชน นายชํานิ  ศักดิ์เศษฐ  ในชวงการณรงคหาเสียง พ.ศ. 2529 และ 
2531พยายามเสนอความคิดเห็นในการวิพากษแผนพัฒนาประเทศ และเปนจังหวัดที่ไมพัฒนา ส.ส.ไมมี
ศักยภาพ จนประชาชนในนครศรีธรรมราชยอมรับเปนประเด็นการพัฒนากับการเมือง  โดยมีความรูสึก
รวมวานครศรีธรรมราชถูกทอดทิ้งจากการพัฒนา เพราะรัฐไทยโดยสภาพัฒนฯ กําหนดใหหาดใหญเปน
ศูนยกลางการพัฒนาภาคใตลางและสุราษฎรธานีเปนศูนยกลางภาคใตการพัฒนาตอนบน  และโจมตี
ความไรฝมือของนักการเมืองจากพรรคประชาธิปตยวาไมมีฝมือและไมสนใจการพัฒนาไปอยูที่สุราษฎร
ธานี โดยอาศัยเหตุที่มีการยายสวนราชการที่เคยประจําที่นครศรีธรรมราชไปตั้งสํานักงานที่สุราษฎรธานี 
หรือการพยายามเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง และการจัดตั้ง “กองทุนลุม
น้ําปากพนัง” เปนตัวอยางในการปราศรัย  การนําเสนอความคิดเห็นทั้งโจมตีตอบโตและเสนอ
แนวความคิดเห็นใหมๆนี้ คือ จุดเริ่มตนของการนําเสนอนโยบายการพัฒนาที่มาจากกระบวนการทาง
สังคมของพื้นที่ตางๆ ซ่ึงพยายามชวงชิงการนําทางความคิดของกลุมการเมืองตางๆในสถานการณที่ตอง
ตอสูกับนักการเมืองถ่ินจากพรรคประชาธิปตย   ซ่ึงคอนขางออนแอในเนื้อหาเหลานี้ 

จากที่กลาวแลวนี้ คือ ความโดดเดนในกลวิธีการหาเสียง จึงเปนที่ ช่ืนชอบของ
ประชาชน ยิ่งมีการแขงขันทางการเมืองทางการเมืองประชาชนตางก็อยากจะรับฟงที่มีการปราศรัยทาง
การเมือง  พรอมกับมีการขยายพรรคพวกสรางจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปตย
ใหมากขึ้น  กลาวเฉพาะนักการเมืองพรรคประชาธิปตย มีกระบวนการ “จัดตั้ง” มวลชนเพื่อเปนกลไก
ทางการเมืองขึ้นมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ “กลุมสตรี”  ถูกระดมเขามาเปนฐานคะแนนโดยริเร่ิมคุณหญิง
สุพัตรา  มาศดิตถ  และไดกลายเปนฐานคะแนนเสียงที่ถูกคนพบใหมซ่ึงมีพลังมากและประสบ
ความสําเร็จในการนํามาใชเปนฐานเพื่อเแขงขันทางการเมือง   เปนกลวิธีใหมที่ขยายผลอยางไดผลเมื่อ
นายชินวรณ   บุญเกียรติ  ผูสมัครรับเลือกตั้งเคยพายแพและหลังจากนั้นก็ชนะเลือกตั้งตลอดมาก็ไดใช
กลวิธีเหลานี้ และกลุมสตรีถูกสถาปนาเปนกลไกทางการเมืองพรรคประชาธิปตยในนครศรีธรรมราช
เปนที่เรียบรอยแลว  

อยางไรก็ตาม ในยุคนี้มีพฤติกรรมการหาเสียงที่เปนกลวิธีที่ถูกใชเพิ่มขึ้นเพื่อสราง
ความเปนประชาธิปตยในนครศรีธรรมราชหรือสรางใหกลายเปนการเมืองถิ่นนครศรีธรรมราช ที่
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หมายถึง การเมืองแบบที่ยึดมั่นพรรคประชาธิปตยจนพอสําหรับการอธิบายถึง การเมืองแบบอุดมการ
ประชาธิปตย คือ  

1) การพยายามสรางรูปธรรมทางการเมืองดวยการสรางโครงการพัฒนาในเขต
พื้นที่เลือกตั้งให “การพัฒนา” ชุมชนทองถ่ินเปนบทบาทของนักการเมือง หรือนักการเมืองอุปถัมป
ทองถ่ินในนามโครงการพัฒนา ดวยการใชงบประมาณพัฒนาจังหวัดเพื่อให ส.ส. ใชเปนงบประมาณ
สรางโครงการหาเสียง และไดมีการประสานงานกับหนวยงานราชการแปรญัตติงบประมาณลงสูเขตที่
เลือกตั้ง อยางเชน นายสัมพันธ  ทองสมัคร ซ่ึงถือวาเปนนักการเมืองที่มีทักษะในลักษณะนี้มาก โดย
สรางบทบาทในพรรคเพื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาไปดํารงตําแหนงกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
ประจําปเพื่อหางบประมาณหรือโครงการลงในเขตพื้นที่เลือกตั้ง  จึงมีผลงานในนาม “โครงการพัฒนา” 
เนื่องจากแปรญัตติของ ส.ส.  เชน ถนนตางๆ ในพื้นที่เขตเลือกตั้ง  หลังมาการดํารงตําแหนงทาง
การเมืองของนายสัมพันธฯ แลวมีการจัดตั้งวิทยาลัยในระดับอาชีวศึกษาของรัฐลงในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชจํานวนมาก เชน วิทยาลัยการอาชีพสิชล วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  วิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช  วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช วิทยาชางศิลปพรหมคีรี  วิทยาลัยการตอเรือปาก
พนัง  ศูนยวิทยาศาสตรเขาขุนพนม ดังนั้น ลักษณะการสรางผลงานดวยการดึงโครงการพัฒนาลงใน
พื้นที่ เชนนี้ คือการพยายามสรางชุดวามคิดใหมในหมูประชาชนวาเปนพฤติกรรมเชิงคุณภาพของ
นักการเมือง และมีความใกลชิดกับประชาชนในแตละชุมชน หมูบาน โดยเฉพาะวัดวาอารามาตางๆ    

2) สรางบุคคลในระบบราชการ เพื่อเปนการผูอุปถัมปประชาชน ดวยการ
ชวยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เลือกตั้ง ทั้งลักษณะการฝากลูกหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนที่มีช่ือเสียง 
วิทยาลัยของจังหวัด  ดังนั้น จึงตองสรางกลไกของตัวเอง คือสรางขาราชการที่เปนคนของตนเองใน
หนวยงานราชการสวนภูมิภาคหรือสวนราชการตางๆจังหวัดดวยการชวยเหลือขาราชการเหลานั้น
โยกยายเลือนตําแหนง ชวยเหลือเล่ือนระดับ สงผลใหขาราชการระดับสูงของจังหวัดจํานวนหนึ่งเติบโต
ขึ้นมาดวยการรับความชวยเหลือจากการผานวิ่งเตนผานนักการเมือง  โดยเฉพาะวงการครูในจังหวัดแหง
นี้     อยางไรก็ตาม ในชวงที่พรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลคอนขางตอเนื่องในชวงหลัง พ.ศ.2522  จนถึง 
พ.ศ.2535 ความตอเนื่องในการเปนรัฐบาลสามารถสรางผลงาน สรางบารมี ไดอยางตอเนื่อง ทั้ง
กระบวนการสรางกลไกขาราชการมาจากบุคคลของตัวเองและโครงการพัฒนา  จนนักการเมืองเปนศูนย
รวมของความสัมพันธแบบอุปถัมปมีความเดนชัดมากยิ่งขึ้น   

3) การสรางวาทกรรมพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนที่เลือก
ประชาธิปตยวาเปนการเลือกตั้งทางการเมืองแบบอุดมการณประชาธิปไตย เพราะเลือกตั้งสมาชิสภา
ผูแทนราษฎรสมาชิกพรรคประชาธิปตยในนครศรีธรรมราช คือ เลือกตั้งไปตอสูกับเผด็จการทหาร เลือก
ใหนักการเมืองนครศรีธรรมราชไปตอสูกับนักการเมืองฝายรัฐบาล หรือเลือกตั้งใหไปตอสูเปนปากเปน
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เสียงในการจัดการกับขาราชการที่ไมบริการประชาชนหรือเอาเปรียบหรือทําลายสิทธิ์ของประชาชน   
นอกจากนี้ พยายามสรางวาทกรรมการไปฟงการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของเวทีปราศรัยหาเสียงพรรค
ประชาธิปตยในนครศรีธรรมราชวาเปนรูปแบบการพัฒนาการเมือง การตื่นตัวทางการเมือง และการมี
สวนรวมทางการเมือง 

4) ไมมีการขยายจํานวนสมาชิกพรรคประชาธิปตยเพิ่มขึ้น   ดังนั้น ความเปน
ประชาธิปตยจึงจํากัดอยูเฉพาะผูสมัครรับเลือกตั้ง เชนเดียวกับพรรคอื่นๆ ก็ไมคิดเกี่ยวกับการขยายฐาน
สมาชิกหรือขยายฐานมวลชน 

ประเด็นสําคัญ อีกประการหนึ่งในความเปนประชาธิปตยของนักการเมือง
ระดับชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ การแยงชิงการนําระหวางนักการเมืองจากพรรคเดียวดวย
กันเอง   เชนเดียวกับบางบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งพรรคอื่นๆ เพื่อทําการแขงขันกับสมาชิกพรรค
ประชาธิปตย อาจจะเปนบุคคลที่พายแพจากการแยงชิงสภาพการนํา  มาตรแมนวาการแยงชิงการนําเปน
ธรรมชาติของนักการเมือง อาจจะมีการตอรองเกี่ยวกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ผลประโยชนทาง
การเมือง  แตการแยงชิงการนําของนักการเมืองนครศรีธรรมราชไมมักจะพบวาเกิดจากความแตกตาง
ทางความคิด แตเปนการแยงชิงการนําเพื่อรักษาภาพลักษณความเปนนักการเมือง หรือแยงชิงเพื่อการนํา
ทางสัญญลักษณทางการเมืองมากกวาแยงชิงผลประโยชนทางธุรกิจ หรือเปนการแยงชิงเพื่อรักษาคุณคา
ทางสังคม เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีทางการเมือง  ดังนั้น การแยงชิงการนําระหวางนักการเมืองเกากับใหมใน
พรรคเดียวกันอยางเชนพรรคประชาธิปตย จึงเกิดตลอดเวลา นักการเมืองนครศรีธรรมราชจึงเปนนักกล
ยุทธเชิงแขงขันเพื่อชนะเลือกตั้ง และกุมสภาพการนํากลุมนักการเมืองดวยกันเองใหไดมากกวานัก
ยุทธศาสตรการพัฒนา  เพราะการพายแพในการนําก็เทากับหมดศักดิ์ศรี คุณคาทางการเมือง ตัวอยาง 
เชน ระหวางนายสัมพันธ ทองสมัคร กับคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ ที่มีมาตลอดจนในที่สุดในยุคตอมาก็
ไมยอมลงสมัครรับเลือกตั้งอีกทั้งที่ๆประชาชนยังยอมรับบทบาทเธอคอนขางมาก การแยงชิงการนําจน
นําไปสูการหักหลังดวยกันเองจากกรณีกลุม 10 มกราคม ที่มีใหสมาชิกพรรคประชาธิปตยเขตลุมน้ําปาก
พนังตองถูกทําใหออกจากพรรค เชนนายณรงค  นุนทอง  นายธงชาติ รัตนวิชา  เปนตน     

 
ประเด็นสุดทาย เมื่อมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นในจังหวัด

นครศรีธรรมราช  มักจะเปนบุคคลที่มีจากสายครูบาอาจารยมากกวาสายวิชาชีพอ่ืนๆ เพราะครูเปนบุคคล
ที่ไดรับการยอมรับในพื้นที่และมีพรรคพวกเปนเครือขายใชในการหาเสียงในพื้นที่ เชนเดียวกับ 
นักการเมืองใหมที่เพิ่มเขามาเปนบุคคลที่ถูกคัดสรรมาจากนายสัมพันธ  ทองสมัคร  ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญ
และเกาแก จะเปนผูคัดสรรบุคคลเขามาสมัครรับเลือกตั้งตลอดมา  แตในระยะหลังของยุคนี้หรือยุค
ตอไปตางก็ยอมรับวาบทบาทการนําของนายสัมพันธ  ทองสมัครในนครศรีธรรมราชก็ลดลงตามไปดวย 
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เชนนี้ จึงทําใหนักการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนี้เปนบุคคลที่เปนเลือดเนื้อเชื้อไขของ
จังหวัดนี้เปนนักการเมืองมาจากสายของนายสัมพันธฯ ก็คอยๆลดลง นักการเมืองยุคหลังคอยพัฒนามา
จากสายอื่นๆ ตามสภาพการนําที่เปลี่ยนแปลงไป เชน สายนายชํานิ  ศักดิ์เศษฐ เปนตน หรือเปนบุคคลใน
พื้นที่  ไมมีเศรษฐีหรือบุคคลที่มีลักษณะหิ้วกระเปามาจากพื้นที่อ่ืนๆหรือเปนบุคคลที่ถูกอธิบายเชิงลบวา
พวก “หมาหลง” เปนนักการเมืองนครศรีธรรมราช 

 
 
 หลัง พ.ศ. 2535  ยุคการจรรโลงประชาธิปไตย : ยุคจรรโลงความเปนประชาธิปตย 
  
 

เปนชวงเวลาที่พรรคประชาธิปตยสามารถยึดพื้นที่นั่งในสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
จังวัดนครศรีธรรมราชไดครบถวน ทุกเขตทุกคนทุกที่นั่ง โดยเฉพาะสมาชิกสภาผูแทนในเขตพื้นที่ลุมน้ํา
ปากพนัง ที่เปนพื้นที่ที่มีการแขงขันสูงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงผลัดเปลี่ยนตัวผูแทนอยูตลอดเวลา การ
ไดรับการเชื้อเชิญจากผูนําพรรคประชาธิปตยเพื่อสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปตยของนาย
ชํานิ  ศักดิ์เศษฐ  นายอภิชาติ  การิกาญณ นายวิทยา  แกวภารดัย   โดยใหเหตุผลแกประชาชนในเขตลุม
น้ําปากพนังวาเปนการดําเนินกิจกรรมที่สนองตอบตอประชาชน คือ “ไดคนที่รัก  พรรคที่ชอบ”7  โดยมี
นายสุธรรม  แสงประทุม  ไดเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแทน   ถือวาเปนการ
สิ้นสุดการตอสูทางการเมืองระหวางพรรคในนครศรีธรรมราชภายใตบริบทการเมืองของไทยโดยมีนาย
ชวน  หลีกภัย เปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย  พรอมกับเปนนายกรัฐมนตรี  และเปนยุคของความเปน
ปกแผนของพรรคประชาธิปตยในนครศรีธรรมราชหรือประชาธิปตยยึดนครศรีธรรมราชอยาง
เรียบรอย เมื่อหมดการศึกในการตอสูแยงชิงเกาอี้เพื่อไปดํารงตําแหนงที่สภาผูแทนราษฎรแลว 
บรรยากาศการปราศรัยหาเสียงที่โจมตีกันแบบดุดัน ตอบโตดวยการปราศรัยกันอยางรุนแรง ทาทาย 
ลดลงไปอยางมาก การหาเสียงในแตละพื้นที่มีนอย เวทีปราศรัยที่เคยโดดเดนกลับถูกใชในพื้นที่อ่ืนๆ
หรือจังหวัดดื่นหรือภาคอื่นๆแทน  โดยมีนักการเมืองถ่ินนครฯจะไปชวยปราศรัยหาเสียง  นักการเมือง
ถ่ินนครศรีธรรมราชกําลังทอดทิ้งหรือลดความสําคัญการใชกลวิธีปราศรัยหาเสียงที่นครศรีธรรมราช 
ทามกลางการยึดครองการเมืองนครศรีธรรมราชใหเปนพื้นที่ประชาธิปตยอยางเบ็ดเสร็จ  เพียงแตพรรค
ประชาธิปตยเปดกลวิธีใหมดวยการพยายามรุกคืบไปยึดเกาอี้การเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะหลังมีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดังนั้น กลยุทธในการสราง
นักการเมืองทองถ่ินใหเปนฐานของนักการเมืองระดับชาติก็จุติในพื้นที่แหงนี้ดวย นั้นคือ การสง

                                                        
7 นายละมาย  เสนขวัญแกว.2548 
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หัวคะแนนหรือบุคคลสําคัญในโครงสรางของนักการเมืองถ่ินแตละรายลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
นักการเมืองทองถ่ิน และทําโครงการเพื่อนําเอานักการเมืองทองถ่ิน (อบต.) มาฝกอบรมหลังชนะการ
เลือกตั้งในหลักสูตรทองถ่ิน เทากับเปนการผลิตซ้ําบุคคลในการเมืองทองถ่ินใหเปนสายสัมพันธกับ
นักการเมืองถ่ินจากพรรคประชาธิปตย นักการเมืองทองถิ่นถูกสรางใหเปนกลไกใหมในยุคปจจุบันหรือ
พยายามสรางสายใยความสัมพันธใหมเพื่อเสริมกลไกเดิม8 ที่ยังใชไดผลใหมั่นคงยิ่งขึ้น  เชนเดียวกับ
พยายามสรางสาขาพรรค โดยเชิญหัวคะแนนหรือคนที่มีอุดมการณประชาธิปตยที่ผานการพิสูจนซํ้าจาก
การชวยเหลือในการเลือกตั้งตลอดมาใหเปนสมาชิกพรรคหรือกรรมการบริหารสาขาพรรคในเขต
เลือกตั้งนั้น   

จะวาไปแลว ปญหาการแยงชิงสภาพการนํา หาไดยุติลงไป ยิ่งมีการรวบอํานาจมาที่
นักการเมืองสังกัดประชาธิปตยแบบเบ็ดเสร็จ สภาพปญหานี้กลับยิ่งมีมากขึ้นมีหลายขั้วขึ้น จนคุณหญิง
สุพัตรา  มาศดิตถ  ตองยุติการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกทางการเมืองในชวง พ.ศ.2540  ในขณะทีก่ลุม
นักการเมืองแบงออกเปนฝกฝายทางการเมือง (Political Faction) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาจาก
พรรคการเมืองเดียวกัน การแบงกลุมฝกฝายการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตยใน
นครศรีธรรมราชหาไดมีเกณฑที่เดนชัดในแบบวิทยาศาสตร  ทั้งนี้เพราะเกณฑการเมืองไมมีกฎที่ตายตัว
และชัดเจน  แตพบไดจากเกณฑอยางนอยสองประการ คือ  ประการแรก  การแยงชิงการนําเพื่อหาการ
ยอมรับจากประชาชนในพื้นที่นครศรีธรรมราช หรือการแสวงหาพื้นที่ทางสังคมการเมือง (Positioning) 
ในนครศรีธรรมราช   และประการที่สอง คือ การบาดหมางจากการเคยเปนคูแขงขันกันมาหรือเปนคน
ละพรรคที่เคยตอสูกันมา  ประการที่สาม การแยงชิงการนําในระดับพรรค  การแยงเปนกรรมาธิการ   
การแยงชิงตําแหนงในกรรมการบริหารพรรค บทบาทที่พรรคมอบหมายใหดําเนินภารกิจสําคัญๆ ซ่ึง
หมายถึงบทบาทในตําแหนงทางการเมืองที่จะตามมา จากการสรุปในยุคที่ผานมาเกี่ยวกับการแยงชิง
สภาพการนําของนักการเมืองไมไดมาจากระบบคิดหรือฐานคิดการเมือง การพัฒนา ไมไดมาจากการแยง
ชิงเพื่อการนําเสนอความคิดเปนนโยบายจังหวัดหรือนโยบายพรรค และสุดทายไมไดมาจากแยงชิง
ผลประโยชนทางธุรกิจหรือประโยชนสวนบุคคล  แตเปนการแยงชิงการนําเชิงสัญญลักษณ แยงชิงการ
เปนตัวแทนความเปนประชาธิปตย เปนการแยงชิงเพื่อรักษาเกียรติภูมิ รักษาภาพลักษณ รักษาสัญลักษณ
ทางการเมืองและคุณคาที่สังคมตีตราให  ดังนั้น  กลุมฝกฝายทางการเมือง จึงประกอบดวย  

กลุมประชาธิปตยดั้งเดิม ประกอบดวยนายสัมพันธ ทองสมัคร นายมาโนชญ  วิชัยกุล 
นาย      อภิชาติ การิกาญณ  และนางสาวนริศศา  อดิเทพวรพันธ   เปนกลุมดั้งเดิมที่มีศูนยกลางที่นาย
สัมพันธ  ทองสมัคร และนักการเมืองบุคคลอื่นๆ  เปนบุคคลที่ถูกดึงมาสมัครเปนนักการเมืองผานนาย

                                                        
8 กลุมสตร ี
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สัมพันธ  บทบาทจะไมโดดเดนเพราะความโดดเดนของนายสัมพันธฯ จะบดบังบทบาทที่ควรจะเปน 
แทจ ริงแลวก ลุมนี้ เดิมมีบทบาทและมีพลังสู งมาก  โดยเฉพาะในยุคที่ ผ านมา  ทั้ งนี้ เพราะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ประกอบดวยนายณรงค  นุนทอง  นายธงชาติ  รัตน
วิชา ซ่ึงเปนเพื่อนรวมรุนวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชของนายสัมพันธฯ อยูในกลุมนี้ดวย จึงเปนกลุมที่
เคยยิ่งใหญมีบทบาทในการนํานครศรีธรรมราช แตในยุคปจจุบันนี้ถือวาเปนกลุมที่ออนลาทางพลัง
ทางการเมืองลงไปมากทั้งจํานวนหรือปริมาณและศักยภาพอื่นๆ  

กลุมมาศดิตถ ประกอบดวยนายสุรเชษฐ  มาศดิตถ คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ 
นายชินวรณ  บุญเกียรติ นายประกอบ  รัตนพันธ   ในกลุมนี้อาจจะมีนายอภิชาติ  การิกาญณ ซ่ึงสนิท
สนมกันมากปฏิสัมพันธกันมาก เปนกลุมที่กอตัวมาตั้งแตยุคสอง เนื่องจากนางสาวสุพัตรา  มาศดิตถ 
(ในขณะที่ยังไมไดรับพระราชทาน “คุณหญิง”) เปนบุตรสาวนายสุรินทร  มาศดิตถ ดวยความเปน
นักการเมืองผูหญิงสาวและมีสายใยจากนักการเมืองผูเปนบิดาจึงมีความสามารถเขากับประชาชนใน
ชุมชนพื้นที่ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว จึงไดรับการยอมรับอยางสูง ไดรับคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้งเสมอ 
ในขณะเดียวกันก็ถูกตัดสินใจใหยายเขตเลือกตั้งจากเขตที่ 1 เปนเขตที่ 2 เพื่อให ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ 
ลงสมัครแทนที่ นางสาวสุพัตราฯ จึงตองไปทําพื้นที่ใหม ในการหาเสียง ในที่สุดจึงดึงนายสุรเชษฐ มาศ
ดิตถ พี่ชายจากสมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.จ.) ขึ้นมาสมัครรับเลือกตั้งและไดรับเลือกตั้งเปน
นักการเมืองระดับชาติ ในขณะที่นายสุรเชษฐฯ เปน ส.ส.ที่คอนขางขยันในพื้นที่และรับชวงคุณคาแหง
ความไมลงรอยกับนายสัมพันธฯ และมาแตกหักเมื่อมีกรณีพิพาทจนฟองรองเพื่อปนผูดําเนินการ
หนังสือพิมพทองถ่ิน “เสียงราษฎร”  ที่นายสุรินทร  มาศดิตถ ผูบิดาไดสรางไว โดยนายสัมพันธฯไดใช
บทบาทการนําไปบริหารมาตอเอง แตก็ไมไดรับการยอมรับเทาที่ควรจะเปน  นักการเมืองทั้งสองคนนี้
วิพากษวิจารณพฤติกรรมอยางตรงไปตรงมาในพื้นที่สาธารณะมาระหวางกันอยางตอเนื่อง แตนาย
สุรเชษฐฯ คอนขางจะมีพรรคพวกทั้งนักการเมืองดวยกันเองในกลุมอื่นๆ เพราะเชื่อมตอ มีกิจกรรม
รวมกันอยูเสมอ เพราะขยัน เปนที่ยอมรับจากประชาชนในชุมชนเขตเลือกตั้ง ทั้งเปนที่เกรงอกเกรงใจ
จากความเปนสายตระกูลนักการเมืองเกา  

กลุมนายสุรินทร  พิศสุวรรณ  นางฮูวัยดียะ  พิศสุวรรณ  เปนกลุมนักการเมือง
สายมุสลิม ที่เกิดจากการที่นายสัมพันธ  ทองสมัคร สรางขึ้นมา  แตดวยความที่ ดร.สุรินทรฯ มีความรูสูง 
และมีประสบการณทางสายวิชาการ  และมีวิธีการหาเสียงที่ไมเปนทีม จึงทําใหคะแนนนิยมสูงสุดเปน
อันดับหนึ่งแทนนางสาวสุพัตราฯ ที่ยายเขต ตลอดมา จนไดรับความยอมรับจากพรรคใหดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ   ในชวงหลังจึงไมคอยไดลงพื้นที่  จนที่โจษจันของเพื่อน
นักการเมืองวาทิ้งพื้นที่  เชนเดียวกัน เมื่อมีการเลือกตั้งหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไดรับการคัดเลือกจาก
พรรคใหเปนนักการเมืองในบัญชีรายชื่อในลําดับตนดวย  พื้นที่จึงถูกทิ้งใหนองสาว คือ นางฮูวัยดียะ  
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พิศสุวรรณ  และมีลักษณะของนักการเมืองที่ไมโดดเดนในการเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่  แตก็ยังมี
บทบาทสูงมากทั้งในหมูประชาชนมุสลิมและที่นับถือศาสนาพุทธ  พรอมกับการอธิบายถึงผลงานที่ไม
โดดเดนของกลุมหรือขาดอัตลักษณของกลุม การไมไดสัมผัสประชาชนและไมมีผลงานจึงเปนการตี
คุณคาใหนักการเมืองกลุมนี้กลายเปนจุดออนของประชาธิปตยนครศรีธรรมราช  จนในที่สุด ดร.สุรินทร
ฯ ตองเปลี่ยนการลงสมัครจากบัญชีรายช่ือพรรคมาเปน ส.ส. เขตพื้นที่ 1 ในคราวเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6  
กุมภาพันธ 2548 โดยปลดนองสาว คือนางฮูวัยดียะ  พิศสุวรรณ ไปเปนผูสมัครในบัญชีรายช่ือในลําดับ
กลางๆของพรรคประชาธิปตยแทน  นอกจากนี้ ลักษณะการแยงการนํามาเดนชัดอีกประการหนึ่ง คือ 
เมื่อ พ.ศ.2547 กลุมนี้ตัดสินใจสงนายสายัณห  ยุติธรรม ประธานสาขาพรรคฯ ลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แขงกับนายวิฑูรย  เดชเดโช  จากกลุมนายชํานิ  ศักดิ์
เศษฐ ผนวกกับกลุมนายสัมพันธ  ทองสมัคร  จนพายแพในที่สุด 

กลุมลุมน้ําปากพนังเดิม ที่มีนายชํานิ  ศักดิ์เศษฐ  นายอภิชาติ  การิกาญณ นาย
วิทยา  แกวภารดัย   ซ่ึงเปนกลุมการเมืองสุดทาย แตมีบทบาทมีอิทธิพลหรือมีพลังทางการเมืองในพรรค
มาก สามารถรวมกับพลตรีสนั่น  ขจรประศาสน  เลขาธิการพรรค ดึงเอา “กลุมงูเหา” มารวมสนับสนุน
ใหนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี และยังดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการระทรวงมหาดไทย 
ตอเนื่อง กอนหนานี้สามารถใชกลวิธีการอภิปรายที่โดดเดนสามารถอภิปรายนายกรัฐมนตรีนาย
บรรหาญ  ศิลปอาชา ตองตัดสินใจยุบสภาใน พ.ศ.2537 เนื่องจากถูกนายชํานิ  ศักดิ์เศรษฐ อภิปรายไม
ไววางใจโดยใชกระดาษหนึ่งแผนเปนหลักฐานกลางสภากลาวหาวานายบรรหาญฯ เปน “ลูกเจก” จน
เปนเหตุในการนําไปสูการกําหนดสาระสําคัญเพื่อการอภิปรายนายกรัฐมนตรีที่ยากข้ึนในกระบวนการ
ปฏิรูปทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ดวย  ดังนั้น กลุมลุมน้ําปากพนังสามารถจัดการ
กระบวนการทางการเมืองในพื้นที่ ในพรรคไดอยางนาสนใจ เปนตนวา สามารถใหผูสมัครรายใหม คือ
นายเทพไท  เสนพงศ ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปตยแทนนายตรีพล  เจาะจิตต ทั้งๆที่ถูก
ตานทานจากนายสัมพันธ  ทองสมัคร อยางเต็มที่  และสงคนของกลุมลุมน้ําปากพนังเดิมเปน
กรรมการบริหารพรรคประชาธิปตยในระดับสูงๆ และจํานวนมากกวา  แมนวาจะมีความสําคัญกับพรรค 
และมีอิทธิพลตอพื้นที่แตการลงพื้นที่และประชาชน กลุมพลังตางๆ หางออกไกลไปเรื่อยๆ หรือทําให
กลุมที่เคยรวมสูกับประชาธิปตยมาในยุคที่สองนั้นคอนขางหางไปจากกระบวนการทางการเมือง  ปลอย
ใหกลุมคนที่สนับสนุนเหลานั้นขาดแหลงรวมกิจกรรมทางการเมือง  
   การจรรโลงประชาธิปตยในนครศรีธรรมราชในการแขงขันกับนักการเมืองจากพรรค
อ่ืนๆ กลุมอื่นๆ  ยุติลงแตการแขงขันแยงชิงการนําความเปนประชาธิปตยกลับมีมากและรุนแรงยิ่งขึ้น 
และมีพลวัตการแขงขันตามเหตุการณการเมืองในระดับชาติที่แยงกันสงบุคคลสมัครรับเลือกตั้งในนาม
พรรคฯ และการเมืองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประชาธิปตยกําลังใชกลวิธียึดครองพื้นที่การเมือง
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ทองถ่ินในจังหวัดนี้  ในขณะที่เสาหลักของพรรคในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ นายสัมพันธ  ทอง
สมัคร เร่ิมหมดบารมีทางการเมืองลง  การกอเกิดและพัฒนาการของกลุมทางการเมืองในพรรค
ประชาธิปตยในนครศรีธรรมราชจึงเปนรายละเอียดหรือเนื้อหาทางการเมืองใหมที่ใชเวที การสงคนลง
สมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติ  การอยูในลําดับที่ของบัญชีรายช่ือของพรรค  การคัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งแขงขันในการเมืองทองถ่ิน   ดุลยกําลังของกลุมการเมืองตางๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไป     กลุม
การเมืองของนายชินวรณ  บุญเกียรติ  เร่ิมมีบทบาทมากขึ้นทั้งเวทีตางๆที่กลาวแลว และพยายามสราง
ระบบโครงสรางสังคมการเมืองที่มีรวมศูนยอํานาจไปที่นายชินวรณฯ กลุมการเมืองใหมนี้กําลังเติบโต
เชนเดียวกับคุณภาพการปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดดเดนตอเนื่องเฉกเชนนาย
สุรินทร  มาศดิตถ ที่เคยปฏิบัติมาแตอดีต 
 
 

อัตลักษณของนักการเมืองถิ่นนครศรีธรรมราช 
 
อัตลักษณนักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราช  คือ การพินิจพิจารณาจากคุณลักษณะ

นักการเมืองรายบุคคลทั้งที่เหมือนหรือโดดเดนเปนพิเศษ แลวสรุปในเชิงการอธิบายคุณลักษณะ
การเมืองนครหรือทําใหเปนอัตลักษณการเมืองถ่ินครศรีธรรมราช  พบวามีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

 
ประการแรก การปรับตัวทางการเมืองเพื่อการดํารงอยูในอํานาจทางการเมือง กลาวคือ 

เปนลักษณะของนักการเมืองที่มีการปรับตัวเองตลอดเวลา เพื่อความอยูรอดในการดํารงตําแหนงทาง
การเมืองหรือการรับตัวเพื่อการจรรโลงอยูในอํานาจการเมือง  จนกลายเปนลักษณะนักการเมืองที่เลน
เกมสการเมืองเพื่อการครองตําแหนงไดอยางชาญฉลาด   ซ่ึงสอดรับกับลักษณะพัฒนาการเมืองของ
นครศรีธรรมราชที่มีมาแตโบราณที่กลไกการมืองนครศรีธรรมราชมีการปรับตัวตามศูนยอํานาจทาง
การเมืองอื่นๆที่มีความเขมแข็งขึ้นหรือออนแอ  เพราะนครศรีธรรมราชเปนพื้นที่ทางการเมืองที่ตั้งอยูใน
พื้นที่ที่มีการปะทะระหวางอํานาจทางการเมืองในลุมน้ําเจาพระยากับอํานาจการเมืองในชุมชนการเมือง
อ่ืนในคาบสมุทรสยามมาลายู   เมื่ออํานาจทางการเมืองลุมน้ําเจาพระยามีความเขมแข็งทําให
นครศรีธรรมราชตอบรับดวยการสนองตอบตอความตองการดวยการเปนกลไกทางการเมืองของลุมน้ํา
เจาพระยา เพื่อใหอํานาจนั้นยังดํารงอยูมีและไมมีศึกสองหนา  นักการเมืองในนครศรีธรรมราชในยุค
ประชาธิปไตยนั้นก็มีความพยายามหาจุดลงตัวกับศูนยอํานาจของการเมืองที่สรางความเปนประชาธิปตย 
เพื่อลดการแขงขัน ดวยวิธีการดึงคูตอสูมาเปนพลพรรคประชาธิปตย  จนเปนลักษณะเมืองหลวงของ
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ประชาธิปตยหลังการเลือกตั้งทั่วไป 2535/2   เชนในยุคประชาธิปตยครองเมือง คือความพยายาม บอกวา 
“เลือกคนที่รัก  พรรคที่ชอบ”  ลักษณะนี้คือการปรับตัวของนักการเมืองเพื่อใหครองอํานาจทางการเมือง    

ประการที่สอง ลักษณะนักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชกับความพยายามสรางความ
เปนพรรคประชาธิปตยใหเปนอุดมการทางการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราช9  เปนอุดมการการเมืองถ่ิน
นครศรีธรรมราช ดวยการใชกลไกศาสนา หรือสรางอุดมการดวยการใชกลไกศาสนาเพื่อใหประชาชน
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความเปนประชาธิปตยที่ปราศจากคําถามหรือขอสงสัย จนมีคํากลาวใน
ทํานอง “พรรคของเรา โหมเรา” ซ่ึงประชาชนที่สนใจศาสนาจะมีธรรมชาติที่เล่ือมใสศรัทธาอยูเสมอๆ 
ดังนั้น เล่ือมใสและศรัทธาในความเปนประชาธิปตย จึงกลายเปนอุดมการณหลักในทางการเมือง แลว
สงผลใหนักการเมืองที่เปนประชาธิปตยกลายเปนศูนยรวมอุดมการณ สัมพันธกับประเด็นที่ปรีชา  นุน
สุข10 กลาวถึงลักษณะของผลทางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองเนื่องมาจากศาสนาใน
นครศรีธรรมราช  ทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ ทําใหผูปกครองหรือผูนําสนใจใฝธรรม  ผูนํา
หรือกษัตริยทําพระองคเหมือน “เทวราช” ไดรับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน เหมือนเปน “เทพ
เจา”  นักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะที่สูงกวาประชาชนทั้งสถานภาพ ทําใหฐานะและการ
วางตนเหนือประชาชน     โดยเฉพาะอยางยิ่งการสถาปนาความเปนตัวแทนในการตัดสินใจ  ยิ่งผานการ
เลือกตั้งหลายๆครั้งยิ่งเครงครัดในแนวทางการตัดสินใจตามแนวทางของระบบตัวแทนและมีบุคลิกภาพ
เปนตนแบบใหแกประชาชน โดยเฉพาะนักการเมืองทองถ่ิน  เปนผูดูแลอุปถัมปแกประชาชน  และกลไก
ของการหาคะแนนเสียงเหมือนผูบันดาลสุข  จนพัฒนาเปนอุดมการที่นักการเมืองถ่ินจากพรรค
ประชาธิปตยสรางจึง สรางจากความศรัทธา คานิยมและความคิดทางการเมืองรวมกัน เปนการใช
อุดมการเพื่อสรางและสถาปนาความเปนตัวแทนใหมั่นคงยิ่งขึ้น เชนที่ชัยอนันต  สมุทวณิช 11ใหการ
อธิบายไว 

ประการที่สาม  นักการเมืองถ่ินนครมีพื้นฐานการเรียน หรือความรูสูง และพัฒนา
ความรูของตนเองอยูตลอดเวลา   โดยพิจารณาจากคุณวุฒิของสมาชิกสภาผูแทนราษฏรที่ดํารงตําแหนง
ในยุคการการสรางประชาธิปไตย  และยุคการจรรโลงประชาธิปไตย เปนผูที่มีความรูสูง ในการสมัครรับ
เลือกตั้งครั้งแรก  สวนใหญมีความรูระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซ่ึงสัมพันธกับงานวิจัยของสมทรง  นวล
นุม12  คงมีเพียงจํานวนนอยเทานั้นที่เขาสูถนนการเมืองในขณะที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญตรี  เชน 
นายชํานิ ศักดิ์เศษฐ ,  ระดับปริญญาตรี เชน นายสัมพันธ ทองสมัคร นายมาโนชญ  วิชัยกุล นายสุรเชษฐ   
                                                        
9  ดูการเมืองแบบอุดมการประชาธิปตย ในชวงที่สอง การสรางความเปนประชาธิปตยในงานชิ้นนี้ 
10 ปรีชา  นุนสุข. 2540:370 
11 ชัยอนันต  สมุทวณิช. 2523 (II): 18-19 
12 อางจากสมทรง  นุมนวล.2537:173 
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มาศดิตถ  สวนระดับปริญญาโท มีจํานวนมาก เชน นายณรงค  นุนทอง  นายธงชาติ รัตนวิชา นางสาว
สุพัตรา  มาศดิตถ  นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธ นายชินวรณ  บุญเกียรติ  นายจรัส  โพธิศิริ  และระดับ
ปริญญาปริญญาเอก  คือ ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ  นอกจากกนั้น ยังมีกรณีที่เปนนักการเมืองแลวยังใช
เวลาในการพัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้นในขณะดํารงตําแหนง ส.ส. สําเร็จอีกหลายคน เชน นายชํานิ ศักดิ์
เศษฐ  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร , นาย
สัมพันธ  ทองสมัคร สําเร็จการศึกษาระดับริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรและสมัครเขา
ศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเมื่อ พ.ศ.2544 ,   นายชินวรณ บุญเกียรติ สมัครเขา
ศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเมื่อ พ.ศ.2544 ,   นายอภิชาติ  การิกาจญน สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. 2542 สําหรับอดีตนักการเมือง
อยาง ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ   นายนอม อุปรามัย  เหลานี้ คืออดีตผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีการ
ยอมรับกันวามีคุณวุฒิและมีคุณภาพของประเทศ  การศึกษาในระดับสูงๆ คือ เครื่องมือในการเลื่อนชั้น
ทางสังคมและเปนเหมือนคุณสมบัติพื้นฐานของเสนทางการเปนนักการเมือง  โดยเฉพาะในถิ่น
นครศรีธรรมราช 

 
 

แผนภูมิท่ี  3 แสดงคุณลักษณะนักการเมืองถิ่นนครศรีธรรมราช 
 

 
             ความจริงใจ                                                                    ฝปากกลา  กลาตอสู 

 
 
 

        อุดมการณประชาธิปตย 
 
 

     การศึกษาเลาเรียน                                                                  ลีลาการหาเสียง ใกลชิดชาวบาน 
 

 
   ประการที่ส่ี  การเปนนักการเมืองฝปากกลา มีลีลาจนเปนแบบอยางของนักการเมืองที่
ใชกลวิธีปราศรัยหรืออภิปรายทางการเมืองบนเวที เชน นายไสว  สวัสดิสาร นายสุรินทร  มาศดิตถ นาย
สัมพันธ  ทองสมัคร  นายชํานิ  ศักดิเศรษฐ   เชน การอภิปรายไมไววางใจในคราวการอภิปรายเพื่อลงมติ
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรี นายบรรหาญ  ศิลปอาชา   กรณีการอภิปรายเรื่องลูกตางดาว   หรือ นาย
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สัมพันธ  ทองสมัคร  ที่มีความมั่นใจและตอสูทางการเมืองดวยปากหรืออภิปรายอยางไมเกรงกลัว  ทั้ง
ในเวทีการปราศรัยหาเสียง การอภิปรายในสภาฯ และการใหสัมภาษณตอส่ือสารมวลชน หรือการ
ปราศรัยในโอกาสตางๆ  เชน นายสัมพันธ  ทองสมัคร  ใหสัมภาษณถึงไฝใตตาของนายกรัฐมนตรี พล
เอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  วาเปนกาลกิณี  จนพลเอกชาติชายฯ ตองไปตัดไฝใตตาออกทิ้ง  
   ประการที่หา  กลาหาญ  กลาตอสู  มีประวัติที่ผานการตอสูในรูปแบบตางๆ หรือ
เปนบุคคลที่มีประสบการณในดานความกลาหาญ กลาตอสู  เชน ขุนพันธรักษราชเดช มีประวัติที่
ตอสูกับโจรใหญภาคใตหลายๆซุมโจรและโชกโชนเมื่อดํารงตําแหนงตํารวจหรือกอนที่มาสมัคร
รับเลือกตั้งเปนนักการเมือง  นายสุรินทร  มาศดิตถ  กับการตอสูกับขาราชการที่มีพฤติกรรมที่
ริดรอนสิทธิ์ของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ดํารงตําแหนงนักหนังสือพิมพเสียงราษฎร 
เชนการทะเลาะกับอดีตผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสันต  เอกมหาชัย) การอภิปราย
งบราชการลับและขอตัดงบประมาณราชการลับของกองทัพในการอภิปรายในการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรจนเปนที่ยอมรับของนักการเมืองโดยทั่วๆไปและประชาชนนครศรีธรรมราช  สวน 
นายสัมพันธ   ทองสมัคร ตอสูกับผูมีอิทธิพล  และเจาหนาที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมไมบริการ
ประชาชน   เจาหนาที่ของรัฐที่ไมใชพวกตนเอง   สําหรับนายชํานิ  ศักดิ์เศรษฐ  กับบทบาทในอดีต
ที่ เปนผูนําของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ เ รียกรองรัฐธรรมนูญและคัดคานพฤติ
กรรมการบริหารงานของจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีขณะนั้นจนถูกถอนออกจาก
รายช่ือนักศึกษาและกลายเปนผูนําของขบวนการนักศึกษาสมัย 14 ตุลาคม 2516   ตอจากนั้นตอง
หนี้เขาปาเพื่อตอสูกับกองกําลังของรัฐบาล นายวิทยา แกวภราดัย ในฐานะกลุมแกนนําของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมตอสูกับเผด็จการ ในฐานะผูนําของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและเคลื่อนไหวเรียกรองรัฐธรรมนูญจนเกิดเหตุกาณ 14 ตุลาคม 2516 
   ประการที่หก  มีความสัมพันธกับชาวบานเปนอยางดี  คลุกคลีอยูกับชาวบาน เชน กรณี
นายนอม อุปรามัย ตองไปงานทางสังคมอยูเสมอๆ นายฉ่ํา จํารัสเนตร ที่ใชควาเปนกันเองเดินหาเสียง
แบบค่ําที่ไหนจะนอนกับประชาชนที่นั้น  สวนในยุคปจจุบัน พบวานายสุรเชษฐ  มาศดิตถ มีกิจกรรมที่
ใกลชิดประชาชนในเขตเลือกตั้งมาก เปนตนวา การไปรวมงานประเพณีวัฒนธรรมตางๆ  ไปงานศพ 
งานบุญ งานวัด มัสยิด  ซ่ึงเปนที่ทราบกันดีวาในระยะเวลาเดือนหนึ่งนายสุรเชษฐฯ ไปรวมงานประเพณี
วัฒนธรรมในพื้นที่เกือบ 60 งานตอหนึ่งเดือน13 เชนเดียวกับนายชิณวรณ  บุญเกียรติ  ถือวามีความ
ใกลชิดกับกลุมแมบานอยางสูง  สามารถจัดกิจกรรมนําผูนํากลุมแมบานไปทัศนศึกษา และการรวมงาน
กับแมบานอยางเข็มขน นายสัมพันธ  ทองสมัคร ใชวันหยุดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เลือกตั้ง 

                                                        
13  จากการพูดคุยกับนายสุรเชษฐ  มาศดติถ  โดยผูวิจัย หลายคร้ัง 
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ตลอดเวลา  อยางไรก็ตาม โดยสรุปภาพรวมหรือสวนใหญของนักการเมืองนครศรีธรรมราชไมแตกตาง
จากนักการเมืองจังหวัดอื่นๆ คือ มีภารกิจหลักในการลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตเลือกตั้ง  ควบคูการ
ไปประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่รัฐสภา  ดังนั้น ความสัมพันธกับชาวบานจึงเปนเครื่องมือในการ
สรางใหอํานาจการเมืองดํารงตอเนื่อง 

ประการที่เจ็ด  มีลีลาการหาเสียงหรือมีกลวิธีการหาเสียง ท่ีเยี่ยมยุทธ ไดช่ือวาเปนครู
แหงการหาเสียง  เชน นายฉํ่า  จํารัสเนตร   นายสัมพันธ  ทองสมัคร กลาวสําหรับนายฉ่ําฯ นั้นมีการแจก
ไต14 สําหรับประชาชนที่มาฟงการปราศรัยของผูสมัครรายอ่ืนๆ   การมีลีลาการหาเสียง มีกลยุทธตางๆ 
เชน กลยุทธิ์ของนายสัมพันธ ทองสมัคร ในการณรงคหาเสียงใหนางสาวนริศา ฯ  เมื่อ พ.ศ.2543 คือ กล
ยุทธิ์การปลอยเสือออกหากินจนอิ่ม แลวคอยเรียกเสือกลับถํ้า คือ การใหหัวคะแนนพรรคประชาธิปตย
ไปสนับสนุนผูสมัครพรรคไทยรักไทยในชวงแรกๆของการหาเสียง จนผูสมัครพรรคตรงกันขามหมด
ทรัพยากร เมื่อจะถึงกอนวันเลือกตั้งประมาณ 4 วัน ก็จะเรียกหัวคะแนนนั้นกลับมาแลวทําความเขาใจ
ปรับความรูสึกและใชลีลาเกลี่ยกลอมจนหัวคะแนนเหลานั้นหันกลับมาสนับสนุน โดยไมตองสิ้นเปลื้อง 
ปลอยใหหัวคะแนนไปกินของผูสมัครตรงกันขามจนอิ่ม15  หรือการหาเสียงโดยเนนที่คะแนนไมเนน
เสียง  ดังนั้นในระยะแรกๆของการรณรงคหาเสียงตองไมทําใหเสียงดี เพราะจะเปนเปาในการโจมตี  แต
ตองทําใหเสียงดีในกอนเลือกตั้งสักประมาณ4 วันกอนเลือกตั้ง16   การเลียนแบบพิมพแผนปลิวหาเสียง
ของคูตอสูแลวนําไปสงใหคูตอสู บอกกํากับวา หัวคะแนนไมไปแจก  แตกลับนํามาใหตนเอง  เพื่อ
ทําลายความมั่นใจ ทําลายความไววางใจของหัวคะแนนกับคูตอสู  การใชน้ําตาลไปโปรยหนาเวที
ปราศรัยของพรรคหรือนักการเมืองตรงกันขาม  เพื่อใหมีมดมากินน้ําตาลแลวจะกัดผูคนที่มาฟงการ
ปราศรัย    การใชเข็มมุดเสียบลงที่สายไฟ สายลําโพง เพื่อใหระบบไฟฟาลัดวงจรจนปราศรัยไมได17 
 
 
 
 

เครือขายความสัมพันธของนักการเมืองถิ่นนครฯกับประชาชนนครฯ 
 
  เครือขายทางสังคม  เปนการอธิบายถึงความสัมพันธทางการเมืองถ่ินกับโครงสรางทางสังคม 
เศรษฐกิจ  ในนครศรีธรรมราช พบวามีการใชกลุมคนตางๆ หลายๆกลุม  เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ

                                                        
14  อุปกรณสองสวางในการเดินทางกลางคืนของคนนครที่ทําจากน้ํามันยางและเปลือกไม 
15  จากการสัมภาษณนายเสนอ  กําเนิดเพชร . 2 กันยายน 2548 
16 จากการสัมภาษณนายเสนอ  กําเนิดเพชร . 2 กันยายน 2548  และนายณัฐวฒุิ  ภารพบ. 15 ตุลาคม 2548 
17 จากการพูดคุยกับนายสัมพันธ  ทองสมัคร  โดยผูวิจัยหลายคร้ัง 
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กําหนดแนวทางการหาเสียง  ในงานนี้ช้ีใหเหน็คุณลักษณะแตละกลุมและกระบวนการเบื้องตนที่
ปฏิสัมพันธทางการเมืองกับนักการเมืองถ่ิน ดังนี ้
 
 

ญาติ 
 

ญาติถือวาเปนขายดั้งเดิมที่มีทุกยุคทุกสมัย และเปนฐานทางการเมืองมาแตยุคโบราณ 
และเปนคุณสมบัติของการแสวงหาและการรักษาอํานาจการเมืองที่สามารถพบไดทุกพื้นที่ของสังคมการ
เมืองไทย  ในการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราช ในยุคสถาปนาประชาธิปตยชวงหลังๆนั้น มีการแบงเขต 
พบวานักการเมืองหนาใหมลงสูสนามเลือกตั้งจํานวนมาก พบวา มีการใชญาติเปนเครื่องมือที่สําคัญ   ยิ่ง
ผูสมัครที่เร่ิมตนลงสมัครรับเลือกตั้งแขงขันเพื่อแยงชิงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับนักการเมือง
จากพรรคประชาธิปตย ก็จะพบวาตองใชญาติเปนกลไกสําคัญอันดับแรกๆ เชนนายสุรินทร  มาศดติถ จะ
เปดการปราศรัยหาเสียงที่บานเกิด คืออําเภอพรหมคีรีกอนเสมอ แลวชวยใหญาติญาติในบานเกิดเดินทาง
ไปชวยหาเสียงกับพรรคพวกหรือญาติของแตละคนในพื้นที่อ่ืนๆ  ญาติจึงเปนเหมือนตนทุนสําคัญทาง
การเมืองในชวงเริ่มตนเขาสูถนนการเมือง  (ดูแผนภูมิที่ 4 แสดงลักษณะฐานคะแนนเสียงของนักถ่ิน
การเมืองนครศรีธรรมราช)  แตนักการเมืองสังกัดพรรคประชาธิปตยในยุคจรรโลงประชาธิปไตย หรือ
การจรรโลงประชาธิปตย  นั้นมีการใชญาติเพื่อหาเสียงนอย แตเนนความเปนประชาธิปตยหรือขออาศัย
ความเปนประชาธิปตย  จากนั้นก็จะระดมหรือการดึงเอาพรรคพวกมาเปนกลไกการสนับสนุน ซ่ึง
สามารถสรางเปนฐานคะแนนสนับสนุนแบบมวลชนหรือหาเสียงสนับสนุนไดจํานวนมากๆ จากกลวิธี
หรือวิธีการปราศรัยและการระดมนักการเมืองรุนพี่ๆที่มีฝปากกลาในการปราศรัยมาชวยหาเสียง  
อยางไรก็ดี อีกเหตุผลหนึ่งของการใชญาตินั้น เปนเพราะความนักการเมืองเกือบทุกคนจะเปนคนใน
พื้นที่หรือมีภูมิลําเนาในพื้นที่นั้นๆ  ยกเวน พลเอกหาญ  ลีลานนท  นายตรีพล  เจาะจิตต  นายเทพไท   
เสนพงค 

 
 
 
 

เครือขายวิชาชีพ 
 

อาชีพนักการเมืองถ่ินนครฯ สวนใหญจะมีฐานอาชีพดั้งเดิมเปนครู ตัวอยางเชน นาย
นอม  อุปรามัย  นายสัมพันธ  ทองสมัคร นายณรงค  นุนทอง นายธงชาติ  รัตนวิชา นายมาโนชย  วิชัยกุล  
นายเอื้อม  อุบลพันธ  นายจรัส  โพธิศิริ นายนิยม  คําแหง นายสุรินทร  พิศสุวรรณ นายชิณวรณ  บุญ
เกียรติ  นายประกอบ  รัตนพันธ  หรือจํานวนมากของสมาชิกสภาผูแทนของจังหวัดนี้เคยประกอบอาชีพ
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เปนผูประกอบวิชาชีพครู ดังนั้น ครูจึงเปนเครือขายคะแนนเสียงใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนมาก  
เชนนั้น จึงมีการใชวิชาชีพรวมกันนี้เพื่อเปน “พรรคพวก” หรือใชความเปนครูและเพื่อนรวมวิชาชีพเปน
หัวคะแนนตามธรรมชาติ  และจะไมสรางความยุงยาก เพราะหลังไดรับตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเพราะครูขาดการรวมกลุม จึงไมอาจจะมีพลังในการกดดันเชิงนโยบาย เพียงแตอํานวยการใหครู
ไดอางอิงเชิงอํานาจหรือเชิงสัญญลัษณวามีความสัมพันธกับนักการเมืองถ่ินครูก็พอใจ สงผลตอความ
ตั้งใจหาเสียงไดสายญาติของครูไดมากขึ้นและแนนแฟนมากขึ้น เนื่องจากครูมีจํานวนมากทุกหมูบาน 
เมื่อไดใจครูมาสนับสนุนที่ไมคอยเปล่ียนแปลงก็จะไดบุคคลที่มีความเปนญาติของครูมาสนับสนุน
ทางการมือง  เชนเดียวกันที่ครูมีคุณลักษณเชิงอนุรักษและไมตั้งคําถามทางการเมือง   นักการเมือง
เพียงแตสนับสนุนใหครูไดรับประโยชนเปนครูรายบุคคล เชน การยายหรือความสัมพันธอ่ืนๆ ครูก็เปน
พรรคพวกที่สรางขึ้นมาเปนกลไกที่สําคัญ จนสามารถอธิบายวาเปนฐานการเมืองในเชิง เครือขายได  
กระนั้นก็ดี ความเปนวิชาชีพครูมาจากฐานการเปนศิษยเกาโรงเรียนฝกหัดครู  หรือวิทยาลัยครู  หรือเรียน
รุนเดียวกัน เปนเครือขายวิชาชีพที่มีพลังในการรณรงคทางการเมือง แมนวาในยุคหลังๆจะมีความมั่นใจ
ในคะแนนเสียงของครูนอยลง เพราะถือวาครูมีความเปนปจเจกสูงและหวังเปนฐานคะแนนไดยากลงก็
ตาม 

 
 
 
 

เครือขายศิษยเกา หรือรวมสถาบันการศึกษา 
 

เนื่องจากนครศรีธรรมราช เปนจังหวัดที่มีนักการเมืองมีการศึกษาสูง ดังนั้น เพื่อนรวม
รุนหรือเพื่อนพองนองพี่จากสถาบันการศึกษาที่เคยรวมกันจะเปน “พรรคพวก” ในการเปนฐานคะแนน
เสียง หรือมีความพยายามดึงเอาศิษยเกาของสถานศึกษานั้นมาชวยในการหาเสียงได เปนตนวา นายนอม  
อุปรามัย  ใชความเปนครูของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่เดินหาเสียงผานลูกศิษยในพื้นที่ตางๆของจังหวัด
ฯ เดินไปหาและใชเปนฐานชวยหาเสียง18  เชนเดียวกับการใชความเปนศิษยผูพี่ของโรงเรียนฝกหัดครู
นครศรีธรรมราช หรือวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  หรือ “ศิษยเกาหนาเขามหาชัย” กับการสรางความ
เปนประชาธิปตย  ของนายสัมพันธ  ทองสมัคร  นายณรงค  นุนทอง    นายธงชาติ  รัตนวิชา  นาย
ชิณวรณ  บุญเกียรติ  รณรงคหาเสียงสนับสนุน ศิษยผูพี่เหลานี้เดินผานความเปนศิษยเการุนนอง และ
ในชวงการสถาปนาประชาธิปตยก็จะใชอาจารยที่เปนบุคคลสําคัญๆของวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
เปนกลไกการสรางฐานคะแนนเสียงดวย เชน อาจารยจันทรา  ทองสมัคร ผศ.จักรัช  ธีรกุล อาจารยภาค
สังคมวิทยา  เปนกลไกสรางความเปนประชาธิปตยแกตัวศิษย  และเชื่อมตอในชวงการรณรงคหาเสียง   
                                                        
18 นายวเิชียร  ณ นคร. สัมภาษณวันที่  3  ธันวาคม  2547 
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กลาวเฉพาะ กรณีนายชิณวรณ  บุญเกียรติ  มีการใชเพื่อนรวมรุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
การศึกษา (ป.กศ.) ของวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเปนกลไกเชิงประชาสัมพันธ  และดึงเพื่อนฝูงมา
เสริมและขยายฐานการสนับสนุนไปยังวิชาชีพครูรุนพี่รุนนองไดเปนอยางดี  หรือกรณีการพยายามสราง
เครือขายศิษยเกาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เปนเครือขายในการหาเสียง 
ชวงการรักษาตําแหนงของ  ส.ส. หรือหลังไดรับการเลือกตั้งแลวมาแขงขันเพื่อใหชนะตอไป  การ
พยายามรื้อฟนเครือขายนี้ขึ้นเพื่อจรรโลงอํานาจการเมืองตอไป   เชน นายชํานิ  ศักดิ์เศษฐ  นายวิทยา  
แกวภราดัย  มีกลุมเพื่อนโรงเรียนเกาหรือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  หมายถึงนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาใน
รุนนั้นๆจะชวยกันอยางแนนแฟน 
 
 

แผนภูมิท่ี 4   แสดงลักษณะฐานคะแนนเสยีงของนักถิ่นการเมืองนครศรีธรรมราช 
 

ญาติ 
 

พรรคพวก 
 

อุดมการ 
 

ประชาธิปตย 
 

ไมใชประชาธปิตย 
 

ญาติ 
 

พรรคพวก 
 

อุดมการ 
 

 
ศาสนา   

 

   นักการเมืองถ่ินนครศรีธรมราชมีการใชศาสนาเปนกลไกทางการเมืองไดเปนอยางดี  
สมกับเปนเมืองศาสนา ที่ในสมัยโบราณฝายการเมืองที่นี้ไดใชเปนกลไกในการรอยรัดความเปนเมือง
ศูนยกลาง หรือ เมือง 12  นักษัตริย เชนเดียวกับปจจุบันนี้ จะพบวานักการเมืองที่นครศรีธรรมราชไดใช
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กิจกรรมทางศาสนาพุทธเพื่อเปนพื้นที่ทางสังคมใหประชาชนไดรวมกับนักการเมืองทํากิจกรรมรวมกัน 
เชน นายสัมพันธ   ทองสมัคร   กับการใชพระภิกษุในศาสนาพุทธเปนกลไกในการทํากิจกรรมทางการ
เมืองเพื่อ “สรางภาพลักษณ” และ “ยืมศรัทธาผานพระ” วาเปนนักการเมืองที่ไกลชิดศาสนา มีความเชื่อ
ศาสนาเดียวกัน ซ่ึงดําเนินการไดดีมากๆ ทั้งนี้มีการสรางกลไกพื้นที่ดานศาสนาพุทธผานสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยใหเจาหนาที่ที่ดูแลงานการศาสนา เชน นายสมพงศ พฤติประพบ เปนกลไกเชื่อม
ประสานและคอยดูแล   พระที่มีบทบาทในการหาเสียง เชน หลวงพอจบ วัดพระกุฎิ หลวงพอ วัดทาว
ราษฎร   หลวงพอสงบ  วัดนางพระยา    มีการทํากิจกรรมทางศาสนารวมกันกับประชาชนอยูเสมอๆ เชน 
เชิญนายชวน  หลีกภัย  อดีตหัวหนาพรรคฯ ไปเปนประธานทอดผาปา  งานฝงลูกนิมิตตามวัดวาอาราม
ตางๆ ซ่ึงจะมีการระดมประชาชนมารวมงานบุญอยางคับคั่ง  การทอดผาปาโดยหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ที่วัดหัวอิฐในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2549 ลักษณะการทํากิจกรรม
บุญรวมกันตามจารีตประเพณีในศาสนกิจเชนนี้สงผลใหมีความใกลชิดกับประชาชนและมีความผูกพัน
ระหวางกันในฐานะมีอุดมการณทางศาสนารวมกัน (share  idiology) สวนศาสนาอิสลาม  ไดสรางกลไก
ของตนผานศาสนิกในศาสนาอิสลาม ผานบุตรมุสลิมหัวกาวหนา อยางนายณัฐวุฒิ  ภารพบ (บุตรนาย
สมบูรณ  ภารพบ)  ซ่ึงมีการศึกษาดี มีฐานะดี และเปนเจาของโรงเรียนอํามาตยพิธยานุสรณ โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อิสลามชั้นนําในนครศรีธรรมราชสงบุตรหลานมาศึกษาเลาเรียน
กันเปนจํานวนมาก  เปนบรรณาธิการหนังสือพิมพเสียงราษฎร หนังสือพิมพทองถ่ินที่มีช่ือเสียงมากทีสุ่ด
ในนครศรีธรรมราช นายสุรเชษฐ  มาศดิตถ ไดใชนายณัฐวุฒิ  ภารพบ  เปนประธานสาขาพรรคในเขต
เลือกตั้งที่สอง ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่อําเภอทาศาลา และอําเภอเมืองบางสวนซึ่งเปนพื้นที่ที่มีประชาชนนับ
ถือศาสนาอิสลามมากที่สุด  นายสุรเชษฐฯ ไดทุมเทตัวเองในการรวมกิจกรรมศาสนาอิสลาม พัฒนาทุก
มัสยิดโดยการแจกเต็นทและรวมงานประเพณีในชุมชน ในครอบครัวเกือบทุกครอบครัวอยางมุสลิมที่ดี
คนหนึ่ง  จนไดความยอมรับอยางมากในการใชกลไกศาสนา หรือบูรณาการศาสนาเพื่อการเมืองไดอยาง
แนบแนน  อยางไรก็ดี เครือขายทางศาสนาเพื่อการแขงขันทางการเมือง คือ การพัฒนาขึ้นมาจากการรวม
พิธีกรรมโดยไมใชศาสนิก แตใชผูนําทางศาสนาดวยการอุปถัมปศาสนากิจ จะสงผลใหเกิดการขยาย
ภาพลักษณของนักการเมืองที่มีคานิยม ความเชื่อ ทางศาสนารวมกัน ทําใหนักการเมืองและพรรค
การเมืองสรางความเปนอุดมการณทางการเมืองผานศาสนานําไปสูอุดมการณทางการเมืองแบบพรรค 
เชนประชาธิปตยในนครศรีธรรมราช  ลักษณะเชนนี้  เคยเกิดขึ้นแลวในประวัติศาสตรของ
นครศรีธรรมราชในอดีตที่ เคยเปนเมืองศูนยกลางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ19  

                                                        
19 ปรีชา  นุนสุข. 2540:356 
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นักการเมืองยุคโบราณใช “กัลปนา”  เพื่อการครอบครองทรัพยากรในการดํารงอยูในอํานาจ   
นักการเมืองยุคปจจุบัน.ใชศาสนาเพื่อการแสวงหาอํานาจทางการเมือง 
 
 
 

เครือขายสตรี 
 

  นับวาเปนกลไก พรรคพวก เปนฐานการเมืองใหมที่นักการเมืองใชในยุคสถาปนา
ประชาธิปไตย  โดยเฉพาะนักการเมืองจากพรรคประชาธิปตย ตั้งแตยุคนางสาวสุพัตรา  มาศดิตถ เปนผู 
ริเร่ิมการใชกลุมสตรีในนามของ ”กลุมแมบาน”20 เปนกลไกทางการเมืองที่ใชไดประสบความสําเร็จ 
ทั้งนี้ดวยความเปนเพศเดียวกันและความเปนกันเองซึ่งเปนบุคลิกภาพสวนตัวของเธอ จากนั้นนายชํานิ     
ศักดิ์เศรษฐ  ใชความเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย โดยการเติมทรัพยากรจากราชการลง
ไป และการพัฒนา การอบรมจนสามารถสรางใหเปนอุดมการณความเปนประชาธิปตยใหเกิดขึ้นในหมู
ผูนําสตรี กลุมสตรีจึงถูกใชอยูตลอดเวลาจากกระบวนการทางการเมืองและราชการที่เอาประโยชน
รวมกันจากกลุมนี้ มีการสรางองคกรทั้งระดับหมูบาน ระดับตําบล ระดับอําเภอและระดับจังหวัด และ
ประกอบดวยสตรีที่มาจากทุกอาชีพ  และมีความมั่นคง ไมผันแปรทางความคิด ดังนั้น จะพบวา
นักการเมืองพรรคประชาธิปตยยุคการจรรโลงประชาธิปไตยยิ่งดูแลกลไกใหมนี้มากเปนพิเศษ 
 
 
สรุป 
 

การเมืองนครศรีธรรมราช กับนัยะทางทฤษฎีการเมืองและปฏิบัติการทางการเมืองนั้น 
ถือวาสัมพันธกับบริบทการเมืองระดับชาติและบริบทสังคมวิทยาการเมืองแบบดั้งเดิมตามวิธีของชาว
นครศรีธรรมราช  แมนวาจะตองพิจารณาการเมืองโดยทั่วไปก็ตาม  แตการกลาวถึงการเมือง
นครศรีธรรมราชจําเปนตองเพ็งพินิจไปที่นักการเมืองจากพรรคประชาธิปตย  อยางไรก็ดี การครอง
อํานาจตอเนื่องของประชาธิปตย จึงสามารถสรุปเชิงวิพากษการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราช  พบวามี
กระบวนการพัฒนาที่นาสนใจ  กลาวคือ การเมืองถ่ินนครศรีธรรมราช มีการพัฒนาจากระบบแบบเดิม
หรือสังคมการเมืองไทยแบบโบราณที่มีตัวแทนแบบอํานาจนิยมที่มีสายใยทางศาสนาไปสูการเมือง
ระบบตัวแทนในระบบประชาธิปไตยอยางเขมขน  โดยมีการใชศาสนาเปนกลไกในการสรางอุดมการณ
ในการชวยขับเคลื่อนใหเกิดอุดมการณของการเมืองประชาธิปไตยตัวแทนโดยนักการเมืองและพรรค
                                                        
20 ที่ถูกราชการกรมพัฒนาชุมชนสรางขึ้นมา 



 97

การเมือง เบียดขับการเมืองแบบอื่นๆ เชน การเมืองที่ประชาชน ชุมชนดําเนินการวิถีชีวิตของตนเอง 
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะตางๆเพื่อคุณภาพชีวิตของกลุมคนจะถูกโดดเดี่ยวจาก
ระบบตัวแทน หรือหากมีกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้นแตนักการเมืองถ่ินรับชวงตอไป
ดําเนินการพลักดันหรือสงเสริมมีคอนขางต่ํา  ดังนั้น การเมืองแบบใหมที่เนนความสําคัญตอระบบ
ตัวแทนจึงสําเร็จในนครศรีธรรมราชสูงมาก สงผลใหประชาชนกลายเปนผูรับอุปถัมปจากนักการเมือง 
ผูใหอุปถัมปรายใหม คือ นักการเมืองที่ชนะเลือกตั้ง บทบาทนักการเมืองที่ชนะเลือกตั้งโดดเดนยิ่งดวย
การเปนผูอุปถัมป คนจํานวนมากวิ่งเขาไปเขาไปสยบตอผูชนะเลือกตั้ง ความเปนประชาธิปตยจึง
กลายเปนอุดมการณที่ถูกสรางขึ้นมาดวยกระบวนการทางศาสนา  เชนเดียวกับประชาชนไมตั้งคําถาม
หรือตรวจสอบกับบทบาททางการเมือง  ทําใหคุณภาพทางการเมือง คือ การใหการอุปถัมป ดวยการ
สรางโครงการพัฒนาทางกายภาพ และความใกลชิดอยางเปนกันเอง  การกระทําในลักษณะนี้คือ
มาตราฐานทางการเมืองที่สงใหนักการเมืองสามารถจรรโลงอํานาจในตําแหนงนักการเมืองถ่ินนี้  

นักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชและพรรคการเมือง เชน พรรคประชาธิปตย จึง
สามารถสรางระบบการเมืองในเชิงสถาบันขึ้นมาอยางรวดเร็วประมาณ กวา 2 ทศวรรษ และมั่นคงจน
สามารถสถาปนาความเปนประชาธิปตยและจรรโลงประชาธิปตยในลงในพื้นที่จังหวัดฯนี้ และไดรับ
ความนิยมสูงมาก โดยสามารถพินิจพิจารณาจากคะแนนรวมของนักการเมืองพรรคประชาธิปตยทุกคน
กับนักการเมืองจากพรรคที่มีคะแนนเปนอับดับรองในการแขงขันเลือกตั้งในแตละครั้งยิ่งเลือกยิ่งพรรค
ประชาธิปตยยิ่งไดรับความนิยม (ดังตาราง 2) จนกลายเปนคําวา “พรรคของเรา” เชนนั้น นักการเมือง
มีอัตลักษณที่โดดเดน    ประการแรก ลักษณะที่โดดเดน คือ มีความรูสูงหรือมีการศึกษาคนควาอยูตลอด 
พรอมกับมีความใกลชิดอยางประชาชนมาก  และที่สําคัญ คือมีความกลาหาญที่ช้ีนําประชาชนใหเห็นถึง
ความไมถูกตอง ความไมเหมาะสมของราชการและคูตอสูทางการเมืองอยางไมเกรงกลัว     ประการท่ี
สอง จากการที่การเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชมีลักษณะการเมืองจึงเนนที่กระบวนการเลือกตั้ง  ทําให
การเมืองถิ่นนครศรีธรรมราชจึงดุเดือดท่ีกระบวนการหาเสียง โดยนาสนใจที่มีการใชกลวิธีการหาเสียง
เพื่อหวังชนะเลือกตั้ง  มากกวาการเมืองเชิงนโยบาย (แมนวาจะมีบางเล็กนอยและสั้นๆในชวง พ.ศ.2529) 
กลวิธีทางการเมืองเพื่อการหาเสียงจึงเปนนวัตกรรมทางการหาเสียงที่นาสนใจและขยายตัวไปจากถิ่นนี้
หลายวิธี  สัมพันธกับงานที่สุรพงศ  โสธะนะเสถียร21 อธิบายถึงนักการเมืองที่ใชวิธีการหาเสียงแบบ
ปราศรัยที่นักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชใชการเลาเรื่องตางๆที่ประชาชนสนใจ มีการใชคําขวัญหรือ
ภาษาที่เปนที่ช่ืนชมชื่นชอบ  โดยมีทาทีการหาเสียงแบบการปราศรัยโจมตีคูตอสูทางการเมืองอยางไม
เกรงกลัว   การทาทาย  อยางไรก็ดี เนื้อหาการหาเสียงนักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราช จะเนนการใช
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เนื้อหาการหาเสียงแบบโครงสรางสวนบน22 นั้นคือ การอธิบายถึงคุณคาและแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของระบบ โครงสรางการเมืองแบบประชาธิปไตยใหเกิดความรูควาเขาใจแกประชาชนที่ฟงและติดตาม
การปราศรัย  เปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับอุดมการณความเปนประชาธิปไตย ที่ตองรักษาไว จน
นําไปสูการเลือกพรรคประชาธิปตย คือ การสราง การรักษาประชาธิปไตย โดยมีนักการเมืองจากพรรค
ประชาธิปตยไปทําหนาที่แทนประชาชน ดังนั้น เนื้อหาการหาเสียงจึงเปนเพียงนามธรรม เปนสิ่งหรือ
ความคิดที่ควรจะเปน มากกวาสิ่งที่เปนจริงอันเปนเนื้อหาที่ตองทําความเขาใจในเนื้อหาในโครงสราง
สวนลาง คือ แนวทาง นโยบายตางๆ ที่นักการเมืองจะดําเนินการ หรือรูปธรรมทางการเมือง   , การใช
พรรคพวก  การใชกลไกศาสนามาเปนกลไกทางการเมืองสงผลสรางความเปนนักการเมืองแบบ
ประชาธิปตย ,   การใชกลุมมวลชน เชน การตอยอดกลุมทางสังคมที่ทางราชการสรางขึ้นมา กลุมสตรี
หรือกลุมแมบานที่ทางราชการสรางขึ้นมา สองรูปแบบหลังนี้ นับวาเปนผลของการพัฒนาการการเมือง
แบบอุปถัมปในสังคมไทยและที่การเมืองถ่ินนครศรีธรรมราช เปนความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน
ระหวางนักการเมืองกับประชาชนหรือบุคคลสําคัญหรือหัวคะแนนที่จัดการคะแนนเสียง แมนวาไมมี
ความชัดเจนในสถานภาพของการเปนหัวหนากลุมประชาชนที่กุมหรือมีสมาชิกในอาณัตจํานวนมาก ที่
นักการเมืองตองแลกเปลี่ยนผลประโยชนก็ตาม แตความสัมพันธที่ตองดูแล ชวยเหลือระหวาง
นักการเมือง ซ่ึงอาจจะเปนสายญาติ พรรคพวกรวมรุนรวมสถาบัน ที่ตองดูแล การไดดูแล ชวยเหลือ
อาจจะเปนสิ่งที่นักการเมืองชื่นชอบมากกวาจะคิดวารําคาญ   ประการท่ีสาม มีความสามารถสราง
การเมืองถ่ินดวยความเปนพรรคการเมืองขึ้นมา พรอมๆกับมีความแตกตัวออกเปนกลุมการเมืองใน
ระบบพรรคการเมืองขึ้น (Political Factions in Political Party) กลุมทางการเมืองแทจริงแลวมีบทบาท
สําคัญในการกระตุนกระบวนการทางการเมืองของนักการเมืองแตกลุมการเมือง ทั้งการคัดสรรตําแหนง
ตางๆในพรรค การแยงชิงการนําระหวางกันภายในจังหวัดฯเพื่อหวังเปนสัญญลักษณของจังหวัด
นครศรีธรรมราชในบริบทการเมืองของประเทศและในพรรค  กลุมการเมืองจึงเปนสังคมวิทยาการเมือง
ที่สําคัญของคนไทย  แตที่นักการเมืองถ่ินนครศรีธรรมราชนั้นพบวาทุกกลุมการเมืองแยงชิงการนํากัน
แตไมยอมพายแพออกจากความประชาธิปตย การออกจากพรรคประชาธิปตย คือ ความพายแพทาง
การเมืองและสนามเลือกตั้ง  จึงเปนการเมืองที่แยงกันเปนประชาธิปตยดวยเชนเดียวกัน  ดังที่กลาวแลว
วา พื้นฐานการเปนกลุมการเมืองเพื่อแยงชิงการนํานั้นเปนสังคมวิทยาการเมือง แตความสําคัญอยูใน
ประเด็นที่ความแตกตางของแตละกลุมหรือเหตุจากการแตกกลุมหรือแขงขันระหวางกลุมนั้นไมไดมา
จากการแยงชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  แตเปนการแยงชิง  แขงขันเพื่อแสวงทางคุณคาทางสังคม 
หรือการบริโภคภาพลักษณจากการยอมรับจากสังคม  และพื้นฐานสัมพันธภาพระหวางหัวหนากลุมวามี

                                                        
22 โครงสรางสวนบน และโครงสรางสวนลาง ในการอธิบายการหาเสียงทางการเมือง ตามทรรศนะของสุรพงศ  โสธนะเสถียร .2533 
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พื้นฐานมาอยางไร  ดังนั้น จึงไมพบในสิ่งที่ Humphreys23  ศึกษาถึงเศรษฐศาสตรการเมืองของกลุมพวก 
ที่เนนปรากฏการณของการออกเสียง  การตอรองและบังคับ  ทั้งนี้ อาจจะเปนกลุมหลวมๆที่ปราศจาก
การอธิบายทางโครงสรางการจัดองคกร ไมมีสภาพการบังคับทั้งปราศจากกฏระเบียบ  คงมีธรรมเนียม
ปฏิบัติอันเนื่องจากบรรทัดฐานของสังคม เชน เคารพนายสัมพันธ  ทองสมัคร เพราะเปนนักการเมืองผู
อาวุโสของกลุม เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมาหลายครั้ง  หรือหัวหนากลุม เชน นายชํานิ  ศักดิ์เศษฐ เปน
นักการเมืองอาวุโส  ไมพบการตอรองภายในกลุม เพราะขาดทรัพยากรตางๆที่มาลอเล้ียงกลุม  หากจะมี
การตอรองใดๆในกลุมคงเกิดขึ้นในการปฏิบัติภารกิจของสภาผูแทนราษฏร  เชน กรรมาธิการประจํา
สภา ซ่ึงก็เปนบทบาทในระบบการเมืองปกติ ไมใชเปนการตองรองแบบกลุมการเมืองที่เปนกลไกนอก
ระบบการเมืองไทย  ตลอดจนถึงสภาพบังคับของสมาชิกกลุมไมเดนชัดที่ตองสรางกฏเกณฑ เพราะ
พบวาสมาชิกสภาผูแนราษฏรหนึ่งคนอาจจะมีภาพลักษณที่สังกัดหลายกลุมหรือไมมีกลุมที่ชัดเจน  เชน
นักการเมืองยุคใหม อยาง นายชินวรณ  บุญเกียรติ  นายอภิชาติ  การิกาณจน  นายประกอบ  รัตนพันธ  มี
ภาพไมชัดในการสังกัดกลุม  
 
ตาราง  2 ความนิยมของนักการเมืองพรรคประชาธิปตยจังหวัดนครศรีธรรมราช กับนักการเมืองจาก

พรรคคูแขงขันอันดับรอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวาง พ.ศ.2518- ปจจุบัน 
 

การเลือกตั้ง พ.ศ. คะแนนนิยม 
พรรคประชาธิปตย 

คะแนนนิยม 
พรรคอันดับรอง 

ความแตกตาง 
ของคะแนนนยิม 

26  มกราคม 2518*  196,153 77,912 118,241 
4   เมษายน 2519 * 275,487 100,513 174,974 
18  เมษายน 2526* 377,549 233,382 114,167 
27  กรกฏาคม 2529*  544,752 106,635 438,117 
24  กรกฎาคม 2531 * 313,087 175,958 137,129 
22   มีนาคม 2535 * 531,791 275,942 255,849 
13  กันยายน  2535 * 694,038 476,110 217,928 
6   มกราคม  2544 **        573,351@ 51,262@ 522,089@ 

 427,351# 72284# 355,067# 
6   กุมภาพันธ 2548**  542,611@ 139799@ 402,812@ 

 500,254 # 177,345# 322,909# 

                                                        
23 Humphreys.2003 
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ที่มา : *.  สมทรง   นุมนวล  .2537:139 
               **. คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช  2544 และ 2548   
    @  คะแนนรวมจาก ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรค 
   #  คะแนนรวมจาก ส.ส.เขตเลือกตั้ง 
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