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คํานํา 
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การเมืองที่มีการศึกษากันอยูก็คือส่ิงที่เรียกวา “การเมืองถ่ิน” หรือ การเมืองในจังหวัดตาง ๆ เปน
การศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของทองถ่ินที่เปนจังหวัดตางๆ ในประเทศ
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บทคัดยอ 
 
จากการศึกษาเรื่องนักการเมืองถ่ินในจังหวัดปทุมธานี พบวา  
 1. นักการเมืองถ่ินสวนใหญมีภูมิหลังทางการศึกษาที่ดีมสีถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม

ที่เอื้ออํานวยตอการเปนนักการเมือง 
 2. นักการเมืองถ่ินสวนใหญในจังหวัดจะอยูในกลุมของตระกูลหาญสวัสดิ์ นอกนั้นจะ
ไดรับเลือกตั้งเฉพาะชื่อเสียงของตนเอง 
 3. ความสัมพันธระหวางนักการเมืองถ่ินภายในจังหวัดปทุมธานีมีนอย 
 4. การหาเสียงของนักการเมืองถ่ินในจังหวัดปทุมธานี ในปจจุบันมีความสําคัญกับพรรค
การเมืองและนโยบายของพรรค 
 5. กลุมผลประโยชนทางธุรกิจมีความสัมพันธนอยกับผูแทนราษฎร 
 6. การรวมตัวของกลุมตระกูลหาญสวัสดิ์ กับพรรคไทยรักไทย ถือวาการรวมกันระหวาง
อิทธิพลทองถ่ินกับอิทธิพลระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Abstract 
 
With reference to the study on Patumtani’s loca politician revealed:  

1.  Most of local  politicians are will educated, Background with the good economic and 
social status in nomination for being politician. 

2.  Most of local politicians in the province are in the “Hansawasdi” faction, but the rest 
are elected by individual reputations. 

3.  Relationship amongst these local politicians with in Pathumtani province in scarcely 
founded. 

4.  At present, local politician’s vote canvassing in Pathumthani as significance to the 
party And its policies. 

5.  Business interest groups have scarcely related to the members of parliament (member 
of lower house) 

6.  Regarding the unification of the “Hansawasdi” faction and Thairakthai party caused a 
merger between local elite and national elite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา: การศึกษา “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จังหวัดปทุมธานี   

 
เกร่ินนํา 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยตั้งแตป พ.ศ.2475 ไดสรางระบบ
การเมืองแบบที่ประชาชนเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่กําหนดนโยบายสาธารณะแทนตน   
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ที่ผานมาในระดับชาติ ประเทศไทยจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นทั้งทางตรงและทางออมรวม 20 คร้ัง มีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒิสภา
ทางออม 1 คร้ัง ในป พ.ศ. 2489 และมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. 2543 ขณะที่ในระดับทองถ่ินก็ไดจัดใหมีการเลือกตั้งตัวแทนเพื่อทําหนาที่ใน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในหลายรูปแบบพัฒนาขึ้นตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม คงมิอาจปฏิเสธไดวาการศึกษาการเมืองการปกครองไทยที่ผานมายังมุงเนน
ไปที่การเมืองระดับชาติเปนสวนใหญ ส่ิงที่ขาดหายไปของภาคการเมืองที่ศึกษากันอยูก็คือส่ิงที่
เรียกวา “การเมืองถ่ิน” ที่เปนการศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของทองถ่ินที่
เปนจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทยซึ่งเปนปรากฏการณ ที่เปนภาพคูขนานไปกับการเมืองระดับชาติ
อีกระนาบหนึ่ง เพราะในขณะที่เวทีการเมือง ณ ศูนยกลางของประเทศกําลังเขมขนดวยการชิงไหว
ชิงพริบของนักการเมืองในสภา และพรรคการเมืองตางๆ อีกดานหนึ่งในพื้นที่จังหวัด บรรดาสมัคร
พรรคพวก และผูสนับสนุนทั้งหลายก็กําลังดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาฐานเสียงในพื้นที่ดวยเชนกัน 
และทันทีที่ภารกิจที่สวนกลางสิ้นสุดลง การลงพื้นที่พบปะประชาชนตามสถานที่ และงานบุญ    
งานประเพณีตาง ๆ เปนสิ่งที่นักการเมืองผูหวังชัยชนะในการเลือกตั้งมิอาจขาดตกบกพรองได 

ภาพตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงหลายสิ่งหลายอยางของการเมืองไทย 
ที่ดําเนินมาตอเนื่องยาวนาน ในแงมุมที่อาจถูกมองขามไปในการศึกษาการเมืองระดับชาติ 
“การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จึงเปนเรื่องที่นาสนใจทําการศึกษามิใชนอย เพื่อเติมเต็ม องค
ความรูที่ยังขาดหาย และหากนําสิ่งที่ไดคนพบนี้มาพิจารณาอยางลึกซึ้งก็นาจะทําใหสามารถเขาใจ
การเมืองไทยไดชัดเจนขึ้น ในมุมมองที่แตกตางจากการมองแบบเดิม ๆ  

 
การศึกษาเกี่ยวกับ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” ของจังหวัดปทุมธานี 

ดวยเหตุผลดังกลาวในขางตน ดังนั้น หนังสือ “นักการเมืองถ่ินจังหวัดปทุมธานี” นี้ จึง
มุงเนนทําการศึกษานักการเมืองที่เคยไดรับการเลือกตั้งในจังหวัดปทุมธานี เพื่อใหทราบถึงเครือขาย
และความสัมพันธของนักการเมืองในจังหวัดปทุมธานีวาในแตละชวงแตละยุคเปนอยางไร มี
บทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการ  เชน  ครอบครัว  วงศา



คณาญาติ  ฯลฯ  ที่มีสวนในการสนับสนุนทางการเมืองในจังหวัดหรือไม อยางไร ความสัมพันธ
ระหวางพรรคการเมืองกับนักการเมืองในจังหวัดเปนอยางไรและวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของ
นักการเมืองในจังหวัดปทุมธานีตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันนั้นมีรูปแบบและวิธีการอยางไร ทั้งนี้ผู
แตงจะทําการศึกษาการเมืองของนักการเมืองระดับชาติ  ตั้งแตการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจนถึง      
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ที่ผานมา          ในจังหวัดที่
ทําการศึกษา โดยใหความสําคัญกับเครือขาย และความสัมพันธของนักการเมือง บทบาทของกลุม
ผลประโยชน และกลุมที่ไมเปนทางการตาง ๆ บทบาทและความสัมพันธของพรรคการเมืองกับ 
นักการเมืองภายในจังหวัด ตลอดจนรูปแบบ วิธีการ และกลวิธีตาง ๆ ที่นักการเมืองใชในการเลือก
ตั้งแตละครั้ง 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูแตงไดอาศัยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ 
ไดแก หนังสือ  งานวิจัย และวิทยานิพนธ รวมทั้งการสัมภาษณบุคคลที่สามารถใหขอมูลโยงใยไป
ถึงนักการเมืองคนตางๆในพื้นที่ได ในประเด็นที่ตองการศึกษา  

ผูแตงมีความคิดวาหนังสือเลมนี้นาจะเปนประโยชนแกผูอานเปนอยางมาก ซ่ึงจะทําให
ผูอานเขาใจถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัดปทุมธานี  ตั้งแตมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจนถึง
ปจจุบัน อีกทั้งไดทราบวาตั้งแตการเลือกตั้งครั้งแรกเปนตนมา มีนักการเมืองคนใดในจังหวัด
ปทุมธานีไดรับการเลือกตั้งบาง  และชัยชนะของนักการเมืองเหลานี้มีสาเหตุและปจจัยอะไร
สนับสนุน รวมทั้งทําใหทราบถึงความสําคัญของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการ  เชน  
ครอบครัว  วงศาคณาญาติ  ฯลฯ  ที่มีตอการเมืองทองถ่ินปทุมธานี ความสําคัญของพรรคการเมือง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด รวมไปถึงรูปแบบ  วิธีการ  และกลวิธีตางๆ ที่
นักการเมืองใชในการเลือกตั้ง นอกจากนั้นยังไดทราบขอมูลเกี่ยวกับ  “การเมืองถ่ิน”  และ  
“นักการเมืองถ่ิน”  สําหรับเปนองคความรูในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยตอไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 2 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชทฤษฎีวาดวยชนชั้นผูนํา เปนกรอบในการวิเคราะห ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัตอไปนี ้
 

ทฤษฎีวาดวยชนชัน้นํา (Elitist theory)  
 คําวา Elitist ไดเร่ิมใชคร้ังแรกในประเทศฝรั่งเศษเมื่อ ศตวรรษที่ 17 ในการพรรณนาถึง
สินคาที่มีลักษณะพเิศษที่ดเีลิศ และตอมาความหมายนี้ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยหมายถึง กลุมสังคมที่
มีอํานาจ เชนกลุมทหาร หรือกลุมขุนนางชัน้สูง (Bottomor T. B., 1976) ในทัศนะของ Lasswell ชน
ช้ันนําก็คือ ผูทีท่รงอิทธิพลในการที่จะหาประโยชน หรือคุณคาจากสังคมใหไดมากที่สุด โดยเขาได
จําแนกลักษณะของคุณคาออกเปนตําแหนง (deference) รายได (income) และสวัสดิภาพ (safety) 
(Lasswell D. H., 1968) นอกจากนี้ Lasswell ยังไดกลาวตอไปอีกวามนัเปนสิ่งที่เปนสากลที่ทุก
สังคม  ยอมมีการแบงคนออกเปนสองชนชั้นคือ (elite) และมวลชน (mall) ผูอยูภายใตการปกครอง
ของชนชั้นนํา (Lasswell D. H., 1959)   
 Mosca นักรัฐศาสตรชาวอิตาลีไดเสริมความคิดของ Lasswell ไววาในทุกสังคมจากสังคมที่
ดอยพัฒนา หรือที่กําลังพัฒนาไปสูความศรีวิไลจนถึงสังคมที่กาวหนา และพัฒนาแลว จะมีการแบง
ชนชั้นออกเปน 2 ชนชั้น กลาวคือชนช้ันผูนํา (ผูปกครอง) และชนชั้นผูอยูใตปกครอง (มวลชน) ชน
ช้ันผูนําจะเปนกลุมบุคคลผูมีจํานวนนอย เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชาชนภายในสังคม แตคน
สวนนอยเหลานี้จะเปนผูทรงอํานาจและผูกขาดการใชอํานาจเพื่อประโยชนของตนทั้งสิ้น สําหรับ
ชนชั้นผูอยูใตปกครอง ถึงแมจะมีจํานวนมากในสังคม แตถูกควบคุมโดยคนจํานวนนอย เพราะคน
จํานวนนอยเหลานั้น สามารถที่จะจัดองคกรไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ และมีจุดมุงหมายที่    
แนนอน 
 Pareto ไดอธิบายถึงความหมายของชนชั้นนําไวสองความหมายดวยกัน กลาวคือ ใน
ความหมายแรก เขาไดเนนถึงใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเกี่ยวกับหนาที่การงานอยางสูง 
ในความหมายที่สอง เขาไดเนนถึงการแบงบุคคลภายในสังคมออกเปนสองระดับดวยกันคือ ใน
ระดับต่ํา ไดแกพวกที่ไมไดเปนชนชั้นนํา (non-elite) และในระดับที่สูงกวา ไดแกชนชั้นนําผูที่มี
บทบาทในการปกครอง (governing elite) กับชนชั้นผูนํา ผูซ่ึงไมมีบทบาทในการปกครอง (non-
governing elite) 
 ในทฤษฎีมารกซิสตก็ไดมีการแบงสังคมออกเปนสองชนชั้นดวยกันคือ ชนชั้นปกครอง 
(ruling class) และผูอยูใตปกครอง (subject class) ชนชั้นปกครองจะเปนผู   ควบคุมปจจัยผลิต



ในทางเศรษฐกิจ ส่ิงที่แตกตางระหวางทฤษฎีมากรซิสตและทฤษฎีชนชั้นผูนําอยูตรงที่วา ทฤษฎีชน
ช้ันผูนําจะเนนถึงการหมุนเวียนของพวกชนชั้นผูนํา (circulation of elites) ถึงแมจะมีการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงผูปกครองโดยกลุมบุคคลภายในสังคม แตในที่สุดกลุมบุคคลผูที่ทําการปฏิวัตินั้นก็จะ
กลายเปนชนชั้นนําชุดใหมโดยปริยาย สําหรับทฤษฎีมากรกซิสต เมื่อมีการปฏิวัติโดยมวลชนเกดิขึน้
จะเปนจุดจบของชนชั้นผูนํา และจะนําไปสูเสรีภาพอันแทจริง ที่ปราศจากผูปกครอง 
 สรุป จากคําอธิบายของหลายสํานักจะเห็นวา ชนชั้นผูนําก็คือ ผูที่มีอํานาจในการปกครอง 
ในการที่จะชี้ชะตาบุคคลที่อยูภายใตการปกครอง ใหเปนไปตามครรลองที่พวกเขาตองการ 
เครื่องมือที่สําคัญในการชวยสรางฐานอํานาจใหเขมแข็งไดแก สถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และ
ความสามารถที่ควบคุมปจจัยการผลิตไวได นอกจากนี้ยังมีส่ิงกําหนดอื่น ๆ อีกที่ทําใหชนชั้นผูนํามี
อํานาจเหนือบุคคลอื่น ๆ ภายในสังคม สภาวะผูนํา การศึกษา ฯลฯ 
 ดังนั้น เมื่อเรามองโครงสรางของสังคม ในแนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนํา จะเห็นไดวา 
ลักษณะโครงสรางของสังคมในแนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนํา จะเห็นไดวาลักษณะโครงสราง
ของสังคมจะมีรูปรางเปนปรามิด โดยมีชนชั้นผูนําซึ่งมีจํานวนนอยอยูบนยอดของปรามิด 
ขาราชการจะเปนผูที่รับใชชนชั้นผูนําเหลานั้น และมีมวลชนเปนฐานของปรามิดซึ่งไมมีบทบาท
มากมายอะไรนักในสังคม 
                                      ชนชั้นนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 โครงสรางของสังคมในแนวคิดทฤษฎีชนชัน้ผูนํา 

ชนชันํา ขาราชการ 
มวลชน 

 
Official & admenistiator 

 
MASS 

Elite 

Policy direction 



แนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนํา 
1. ยอมรับการแบงสังคมออกเปนสองชนชั้น คือ ผูที่ปกครอง และผูที่อยูใตปกครอง  
2. ผูปกครอง จะเปนผูที่ครอบครองเศรษฐกิจสวนใหญภายในสังคม 
3. ทฤษฎีชนชั้นผูนํา ยอมรับแนวความคิดที่จะเปดโอกาสใหพวกมวลชน ไดมีโอกาสเขามามี

สวนรวม ในระบบการเมือง ในสถานะของผูปกครองเชนกัน แตเงื่อนไขอันนี้เกิดมาจากสภาวะจํา
ยอมของผูปกครองเองกลัวที่จะเกิดการปฏิวัติโดยมวลชน      แตอยางไรก็ตามลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของพวกมวลชนที่จะเขาไปสูศูนยกลางของอํานาจนั้นจะเปนไปในลักษณะที่คอยเปน 
คอยไป มากกวาการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติ (Pareto V., อางถึงใน Bottmor, 1976) Pareto ไดพูด
ถึงการหมุนเวียนของชนชั้น  ผูนํา (the circulation of elite) ไว 3 ประการดวยกัน ในประการแรก 
เปนการหมุนเวียนในเฉพาะกลุมของพวกชนชั้นนําดวยกัน ในแตละประเภท สําหรับการจําแนก
ประเภทของกลุมชนชั้นผูนําที่สําคัญนั้น นักสังคมวิทยา Mill C. Wright ไดจําแนกออกเปน  3 กลุม
ใหญ ๆ ไดแก ขาราชการ (government bureaucracies) ผูบัญชาการทหาร (military commanders) 
และกลุมเศรษฐกิจ (economic elite) (Mill C. Wright, 1956) สําหรับ Bottomor ไดแบงชนชั้นผูนํา
ภายในสังคมได 3 กลุม ไดแก กลุมปญญาชน (intellectuals) กลุมผูจัดการของอุตสาหกรรม 
(manager of industry) และกลุมขาราชการชั้นสูง (high government officials) ในประการที่ 2 เปน
การหมุนเวียนระหวางชนชั้นนํากับมวลชน สําหรับการหมุนเวียนในประการนี้ สามารถเกิดขึ้นได
ดวย 2 ลักษณะดวยกันกลาวคือ ในลักษณะแรกมวลชนไดเปลี่ยนสถานตัวเองไปเปนชนชั้นนํา หรือ
ในลักษณะที่ 2 ไดแกมวลชนไดรวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะตั้งกลุมชนชั้นผูนําใหมขึ้น เพื่อตอสูกับชนชั้น
ผูนําที่มีอํานาจอยู ในประการสุดทายการหมุนเวียนของชนชั้นผูนํานั้นเปนการหมุนเวียนระหวาง
ผลประโยชนเดิมที่กําลังหมดลงไป กับผลประโยชนใหมที่เขามาแทนที่ (Pareto V. อางถึงใน 
Bottomor, 1976) 

4. ทฤษฎีชนชั้นผูนําเนนถึงการมีฉันทานุมัติ (consensus) รวมกันเกี่ยวกับกฎเกณฑเบื้องตน
ของสังคม เพื่อการอยูรอดของระบบ ดังตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกา ความเชื่อรวมกันของพวกชน
ช้ันผูนําไดแกรัฐบาลที่มีอํานาจจํากัด (limited government) การ เลือกตั้งสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 
การเคารพในทรัพยสินสวนบุคคล สําหรับความขัดแยงหรือการแขงขันระหวางกลุมชนชั้นผูนํา
อาจจะเกิดขึ้นได แตจะมีลักษณะในทางที่คอนขางจํากัด 

5. นโยบายสาธารณะ (public policy) จะไมสะทอนถึงความตองการของมวลชน แตจะแสดง
ใหเห็นถึงความตองการของพวกตนถึงแมในบางครั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายสาธารณะ 
แตการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเพราะพวกชนชั้นผูนํา ตองการที่จะเปลี่ยนแปลงคานิยมของตนมิใช
เพราะเพื่อประชาชน ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอยางชา ๆ และมี
ขั้นตอน แตอยางไรก็ตามก็ไมไดหมายความวา พวกชนชั้นผูนําอาจจะสนองตอบความตองการของ
ประชาชนบาง ถาเปนไปเพื่อการรักษาสถานะของตน (Dye R. T. and Zeigler L. H., 1972) 



ประเภทของชนชั้นผูนํา 
 ทฤษฎีชนชั้นผูนํา ยังสามารถที่จะจําแนกไดเปน 2 รูปแบบดวยกันกลาวคือ The single elite 
model และ The plural elite model สําหรับในรูปแบบแรก จะเนนถึงอํานาจอยูในมือของคนกลุม
นอยเพียงสองสามกลุม โดยปกติแลวจะเปนการรวมมือกันระหวางกลุมพอคา นักธุรกิจ กลุม
นายทหาร และขาราชการในรูปแบบที่สองจะเนนถึงการกระจายอํานาจระหวางกลุมผูนําหลาย ๆ 
กลุม ซ่ึงเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนตาง ๆ ภายในสังคม นอกจากนั้นกลุมเหลานี้จะแขงขัน
กัน เพื่อที่จะอยูในอํานาจโดยจะใชวิธีทางในการเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือกลุมผลประโยชนเปน
แนวทาง (Robert L.,    1971) ส่ิงที่เห็นแตกตางไดชัดของทั้งสองรูปแบบไดแก The single elite 
model จะจํากัดการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และการกําหนดนโยบายสวน
ใหญมักจะตัดสินดวยคนสวนนอย สวน The plural elite model จะเนนถึงกรมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 Dye และ Zeigles ไดเปรียบเทียบรูปแบบทั้งสองจะเห็นไดวามีลัษณะแตกตาง  ดังตอไปนี้ 
 
The single elite model 

1. อํานาจเกดิมาจากบทบาท หรือตําแหนงทีไ่ดมา จากสถานภาพทางสังคม และทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นผูที่ทรงอํานาจมักจะเปนผูที่มีตําแหนงสําคัญในทางธุรกิจ      การเงิน การทหาร หรือ
สถาบันการเมืองอื่น ๆ  

2. อํานาจจะอยูในกลุมของชนชั้นผูนําตลอดเวลา ถึงแมจะมีการเลือกตั้ง แตอํานาจทั้งหลายก็
คงยังอยูในมือของกลุมเดิม อยางเชนเคยไมเปลี่ยนแปลง 

3. การเปล่ียนแปลงจากมวลชนไปเปนชนช้ันผูนํานั้น เกิดขึ้นไดยาก นอกเสียจากวามวลชนที่
จะยกฐานะของตนใหมีตําแหนงสูงขึ้นภายในสังคม 

4. ส่ิงที่แตกตางระหวางชนชั้นผูนํา กับมวลชน เกิดขึ้นจากพื้นฐานความสามารถ ที่จะควบคุม
เศรษฐกิจภายในสังคมไวได เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาพอคาหรือนักธุรกิจใหญ ๆ จะเปน
ชนชั้นนําที่สําคัญ 

5. ระบบการเมือง จะมีโครงสรางคลายกับรูปปรามิด กลาวคือ อํานาจจะมารวมอยูที่ยอดของป
รามิดเพียงจุดเดียว 

6. มีความขัดแยงระหวางชนชั้นผูนําดวยกัน แตความขัดแยงเหลานี้ถูกขจัดให      ลดนอยลง
ดวยแนวความคิดในการที่จะรักษาระบบใหคงไว 

7. มวลชนไมสามารถที่จะมีอํานาจเหนือชนชั้นผูนําได ถึงแมจะมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
และเขารวมในกิจกรรมการเมืองดานอื่น ๆ  

 



Plural elite 
1. อํานาจจะถูกกระจายไประหวางกลุมหลายกลุมดวยกัน ภายในสังคมโดยไมคํานึงถึงสถานะ

ทางเศรษฐกิจ และสังคม 
2. อํานาจจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และจะไมอยูในมือของกลุมใดกลุมหนึ่ง  โดยถาวร 
3. ความแตกตางระหวางชนชั้นผูนํากับมวลชนเห็นไดไมชัด เพราะฉะนั้นการหมุนเวียนที่จะ

เขาไปสูอํานาจของมวลชนจึงเปนไปไดงาย 
4. ความแตกตางระหวางชนชั้นผูนํากับมวลชนนั้น ขึ้นอยูกับความสนใจของมวลชนใน

นโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นการที่จะเขาไปมีบทบาทในนโยบาย จึง
ไมจําเปนจะตองมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี แตอาจจะอาศัยปจจัยอ่ืน ๆ เชน ทักษะในการ
เปนผูนํา ความสามารถในการพูดจูงใจคนเปนตน 

5. อํานาจจะกระจายอยูในมือคนหลาย ๆ กลุม โดยแตละกลุมจะมีอํานาจเฉพาะเรื่อง และจะ
ไมมีกลุมใดจะผูกขาดอํานาจทั้งหมดไวได 

6. มีการแขงขันกันระหวางกลุมของชนชั้นผูนําดวยกัน โดยเชื่อถือในแนวความคิดในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
มวลชนสามารถที่จะควบคุมชนชั้นผูนําไดดวยระบบเลือกตั้ง เพราะเนื่องจากมีการแขงขัน

กันระหวางกลุมชนชั้นผูนําดวยกัน (Robert L. L. and Ira S., 1971) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
รายงานผลการศึกษา 

 
ความเปนมาของจังหวัดปทุมธานี 

เดิมจังหวัดปทุมธานีเปนถ่ินฐานบานเมืองแลวไมนอยกวา 300 ป นับตั้งแต       รัชสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรไดกวาดตอน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพมา เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ พระ
เจาอยูหัวกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา ซ่ึงสมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ครอบครัวมอญเหลานั้น ไปตั้งบานเรือนอยูที่บานสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกไดพัฒนามาก
ขึ้นเปนลําดับ ตอมาในแผนดินสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช แหงกรุงธนบุรี ชาวมอญไดอพยพหนี
พมาเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเปนครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯอนุญาตใหตงบานเรือนที่บานสามโคก และครั้งสุดทายในรัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย ไดมีการอพยพชาวมอญครั้งใหญจากเมืองเมาะตะมะ เขามาสูประเทศไทยเรียกวา 
“มอญใหญ” พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชาวมอญบางสวนตั้งบานเรือนอยูที่บานสาม
โคก อีกเชนเดียวกัน ฉะนั้นจากชุมชนขนาดเล็ก “บานสามโคก” จึงกลายเปน “เมืองสามโคก” ใน
กาลตอมา 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงเอาพระทัยใสดูแล ทํานุบํารุงชาวมอญเมือง
สามโคกมิไดขาด คร้ังเมื่อเดือน 11 พ.ศ. 2358 ไดเสด็จประพาสออกเยี่ยมพสกนิกรที่เมืองสามโคก 
และประทับที่พลับพลาริมแมน้ําเจาพระยา ฝงซายเยื้องเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจใหแก
ชาวมอญเปนลนพน จึงไดพากันหล่ังไหล นําดอกบัวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเปนราชสักการะอยูเปน
เนืองนิจ ยังความซาบซึ้งในพระราชหฤทัยเปนที่ยิ่ง จึงบันดาลพระราชหฤทัยใหพระราชทานนาม
เมืองสามโคกเสียใหมวา “เมืองปทุมธานี” ซ่ึงวันนั้นตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 ดวยพระ
มหากรุณาธิคุณดังกลาวชื่อเมืองปทุมธานี จึงไดกําเนิดนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 
 ในป พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาใหใชคําวา 
“จังหวัด” แทน “เมือง” และใหเปลี่ยนการเขียนชื่อจังหวัดใหมจาก “ประทุมธานี” เปน “ปทุมธานี” 
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหยุบจังหวัดธัญบุรีขึ้นกับ
จังหวัดปทุมธานี เมื่อ พ.ศ. 2475 จังหวัดปทุมธานีจึงไดแบงการปกครองเปน 7 อําเภอ ดังที่เปนเชน
ปจจุบันนี้ 
 นับตั้งแตสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดพระราชทานนามเมืองประทุมธานีเปนตนมา 
จังหวัดปทุมธานีก็เจริญรุงเรืองขึ้นเปนลําดับ เปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณ มีศิลปวัฒนธรรมและ

 



เอกลักษณอ่ืน ๆ เปนของตนเอง ซ่ึงเปนสิ่งที่ชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเปนอยาง ยิ่ง และเปนจังหวัดใน
เขตปริมณฑลที่มีความเจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยูในภาคกลางประมาณเสนรุงที่ 14 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 100 
องศาตะวันออก อยูหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525,.856 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะทางประมาณ 27.38 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียง คือ  
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบางไทร, อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม และอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
 ทิศใต ติดตอกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นที่สวนใหญของจังหวัดเปนที่ราบลุมริมฝงสองแมน้ําโดยมีแมน้ําเจาพระยาไหลผานใจ
กลางจังหวัดในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอสามโคก ทําใหพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแบงเปน 2 
สวน คือ ฝงตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝงขวาของแมน้ําเจาพระยาไดแก พื้นที่อําเภอลาดหลุมแกว
กับพื้นที่บางสวนของอําเภอเมืองและอําเภอสามโคก กับฝงตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝงซาย
ของแมน้ําเจาพระยา ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองบางสวน อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอหนอง
เสือ อําเภอลําลูกกา และบางสวนของอําเภอสามโคก 

โดยปกติระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร 
ซ่ึงทําใหภาวะน้ําทวมในบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาเปนบริเวณกวาง และกอใหเกิดปญหาอุทกภัย
ในพื้นที่ฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา สําหรับพื้นที่ทางฝงซายของแมน้ําเจาพระยานั้นเนื่องจาก
ประกอบดวยคลอง ซอยเปนคลองชลประทานจํานวนมาก สามารถควบคุมจํานวนปริมาณน้ําไดทํา
ใหปญหาอุทกภัยมีนอยกวา 
 



การแบงเขตการปกครอง 
 จังหวัดปทุมธานีแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 7 อําเภอ 60 ตําบล 529 หมูบาน 
การปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 13 แหง องคการ
บริหารสวนตําบล 52 แหง 
ตาราง 1  

การแบงเขตการปกครอง 
จํานวน 

เทศบาล 

อําเภอ 
 

พื้นท่ี 
(ตร.กม.) 

ระยะหางจาก
จังหวัดถึงอําเภอ 

(ก.ม.) 
เมือง ตําบล 

อบต. ตําบล 

เมืองปทุมธาน ี
คลองหลวง 
ธัญบุรี 
หนองเสือ 
ลาดหลุมแกว 
ลําลูกกา 
สามโคก 

120.151 
299.152 
112.124 
413.632 
183.12 
297.71 
94.967 

1 
22 
26 
45 
15 
37 
6 

1 
1 
1 
- 
- 
1 
- 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

13 
5 
1 
7 
7 
8 

11 

14 
7 
6 
7 
7 
8 

11 
รวม 1,520.856 - 4 9 52 60 
 
ท่ีมา: กลุมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี สืบคนเมื่อ 6 กันยายน 2548. จาก 
www.pathumthani.go.th/aaa5.htm  
 
ประชากร 
 ณ ส้ินเดือนกนัยายน พ.ศ. 2546 จังหวดัปทุมธานีมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 731,711 คน มี
จํานวน 319,424 หลังคาเรือน เปนชาย 354,818 คน เปนหญิง 376,893 คน ความหนาแนนของ
ประชากร โดยเฉลี่ยทั้งจังหวดัเทากับ 497.53 คน ตอพื้นที ่1 ตารางกิโลเมตร 
 
 
 
 
 



ตาราง 2  
จํานวนประชากร 

จํานวนประชากร (คน) อําเภอ 
ชาย หญิง รวม 

เมืองปทุมธานี 
 
สามโคก 
 
ลาดหลุมแกว 
 
ธัญบุรี 
 
ลําลูกกา 
 
คลองหลวง 
 
หนองเสือ 
 
 

70,976 
 

22,650 
 

22,668 
 

70,437 
 

77,656 
 

66,824 
 

23,607 

75,975 
 

23,610 
 

23,105 
 

76,088 
 

82,433 
 

71,871 
 

23,811 

146,941 
 

46,206 
 

45,773 
 

146,525 
 

160,089 
 

138,695 
 

47,418 

รวม 354,818 376,893 731,711 
 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปทุมธานี สืบคนเมื่อ 6 กันยายน 2548. จาก  
www.pathumthani.go.th/BBB5.htm 
 
นักการเมืองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ตั่งแต ป พ.ศ. 2476-ปจจุบัน 
 

 การเลือกตั้งครั้งแรกของการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเริ่มตนเมื่อมกีาร
นําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 มาใชเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
ซ่ึงวันที ่ 10 ธันวาคมนี ้ ถือวาเปนวันรัฐธรรมนูญมาจนถึงปจจุบัน 
 จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกสองประเภท 
ที่มีจํานวนสมาชิกเทากันคือ  
 



 1.  สมาชิกประเภทที่ 1 (มาจากการเลือกตั้งโดยออม) 
 2.  สมาชิกประเภทที่ 2 (มาจากการแตงตั้ง) 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภทที่ 1 ไดเร่ิมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2476 ซ่ึงเปนการเลือกตั้งทางออม โดยมีการเลือกผูแทนตําบลกอน และผูแทนตําบลจะเปนผูเลือก
สมาชิกสภาผูแทนโดยตรง ใชวิธีการเลือกตั้งแบบรวมเขต    ในการเลือกตั้งครั้งนั้น นายทองกระจาย 
รัชตะวรรณ ถือไดวาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คนแรกของจังหวัดปทุมธานี แตมาจากการ
เลือกตั้งทางออม ในสถาชุดนี้มีประธาน   รัฐสภา 4 คนดวยกันไดแก (1) เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
(พ.ศ. 2476-2476) พลเรือตรีพระยาศรยุทธเสนี (พ.ศ. 2476-2477) เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ (พ.ศ. 
2477-2479) พระยามานวราชเสวี (พ.ศ. 2479-2480) สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2480 โดยเปนการสิ้นสุดลงตามวาระ 
 จังหวัดปทุมธานีไดมีการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ซ่ึงในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาไดแก นายดาบทิว มะโนทัย สภาชุดนี้มีพระยามนวราชเส
วี (พ.ศ. 2480-2481) เปนประธานรัฐสภา สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481 โดยมี
การยุบสภาและเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภท
ที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี ไดแก ร.ต.ลมัย กฤษณภักดี และนายเอี่ยม ราษฎรนิยม สภาชุดนี้ส้ินสุดลง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488 แตไดมีการขยายเวลาใหอยูในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(สมาชิกประเภทที่ 1) สองครั้ง คร้ังละไมเกิน 2 ป เพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไมสามารถทําการ
เลือกตั้งได โดยมีพระยามานราชเสวี เปนประธานรัฐสภา ระหวางป พ.ศ. 2481-2485 นายปลอด  
วิเชียร ณ สงขลา ระหวาง ป พ.ศ. 2485-2486 พลเรือตรีกระแส ประวาหะนาวินศรยุทธเสนี พ.ศ. 
2486-2487 นายปลอดวิเชียร ณ สงขลา พ.ศ. 2487-2488 และพระยามานวราชเสวี พ.ศ. 2488-2489 
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2489 จังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก 
นายสุจิตร หิรัญพฤกษ ในครั้งนั้น เปนการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น 82 คน มีพลตรีวิลาศ โอสถานนท เปน
ประธานรัฐสภา ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 
ใชระหวาง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 รวม 1 ป 5 เดือน 30 วัน ส้ินสุดลง
โดยรัฐประหารนําโดยพลโทผิน  ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 
 รัฐสภาภายใตรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย         (ฉบับ
ช่ัวคราว) 2490 ใชระหวาง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 รวม 1 ป 4 เดือน 14 
วัน  ไดมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2489 จังหวัดปทุมธานี ไมไดมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการรัฐประหาร ซ่ึงนําโดยพลโทผิณ ชุณหะ
วัณ และรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ใชระหวาง 23 
มีนาคม พ.ศ. 2492 ถึง 29 พฤศจิกายน 2494 รวม 2 ป 8 เดือน 6 วัน หลังจากมีการใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกลาว  ไดมีการเ ลือกตั้ ง เมื่ อวันที่  29  มกราคม  พ .ศ .  2491 จังหวัดปทุมธานี  ได



สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชื่อ พระยาราชธรรมนิเทศ มีเจาพระยาศรีธรรมาธิเบศเปนประธานวุฒิสภา
เปนประธานรัฐสภา และรัฐสภาสิ้นสุดโดยการทํา รัฐประหารโดยพลเอกผิณ  ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 
 รัฐสภาภายใต ประกาศพระบรมราชโองการใหใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475 ใช 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 รวม 3 เดือน 9 วัน และ
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช 2495 ใช 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 รวม 6 ป 7 เดือน 12 วัน 
 จากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 ไดมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2495 สมาชิกประเภทที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี ไดแก พระยาราชธรรมนิเทศ โดยมี 
พลเอกพระประจนปจจนึก เปนประธานรัฐสภา และสภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2500 โดยเปนการสิ้นสุดลงตามวาระ 
 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 ไดมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้ง ในครั้งนี้มีการสังกัดพรรค
การเมืองเปนครั้งแรก ไดนายยิ่ง รัศมิทัต เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยสังกัดพรรคเสรีมนังค
ศิลา ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม สภาชุดนี้มี พลเอกพระประจนปจจนึก เปนประธานรัฐสภา และ
สภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 มีการรัฐประหารนําโดย จอมพลสฤษดิ์  ธนะ
รัชต 
 การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดปทุมธานี ไดสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรคนใหม คือนายนนท วรรักษา สังกัดพรรคสหภูมิ สภาชุดนี้มี พลเอกสุทธิ์  สุทธิสารรณกร 
เปนประธานรัฐสภา และไดส้ินสุดลงเมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 โดยการปฏิวัตินําโดย จอม
พลสฤษดิ์  ธนะรัชต และบริหารประเทศโดย                รัฐธรรมนูญการปกครองอาณาจักร
พุทธศักราช 2502 ใชเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2502 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 รวม 9 ป 4 เดือน 
23 วัน  
 หลังจากใชรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2502 ก็มีการนํารัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 8 มาใชคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2511 มาใช และมีการเลือกตั้งครัง้
แรกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัด
ปทุมธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน ซ่ึงไดแก นายสนอง กฤษณะเศรณี ไมสังกัดพรรค 
และนายลําภู สงวนสัตย สังกัดพรรคสหประชาไทย ของจอมพลถนอม  กิตติขจร และเปนการ
ส้ินสุดของการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    พุทธศักราช 2511 รวม 3 ป 4 เดือน 28 วัน 
 หลังจากจอมพลถนอม  กิตติขจรไดทําการปฏิวัติ และเขาทําการปกครองประเทศ แตไดรับ
แรงตอตานจากนักศึกษาประชาชน และไดเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อันถือวาเปน
ประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญครั้งหนึ่งของไทย และเปนการเริ่มตนใช
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย        พุทธศักราช 2517 โดน



รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย 2 สภา คือ สภาผูแทนมาจากการเลือกตั้ง และ
วุฒิสภามาจากการแตงตั้ง และไดมีการเลือกตั้งเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และใน
การเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกสภาผูแทนได 2 คน ซ่ึงไดแก นายจรูญ กุวานนท พรรค
สังคมชาตินิยม นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคสันติชน โดยมีนายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน ประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา และรัฐสภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 โดย
มีการยุบสภาและใหมีการเลือกตั้ง ทั่วไป เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 และในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
จังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย และนายลํา
ภู สงวนสัตย พรรคธรรมสังคม ไดมาทั้งหมด 2 คน มีนายอุทัย  พิมพใจชน เปนประธานรัฐสภา 
สภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยการปฏิรูปการปกครองนําโดยพลเรือเอก
สงัด  ชลออยู 
 ประเทศไทยไดมีการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อมีการนําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2521 มาใช และใหมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
จังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดเดิม ไดแก นายชูชีพหาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย นาย
ลําภู สงวนสัตย เปลี่ยนมาสังกัดพรรคเสรีธรรม สําหรับสภาชุดนี้มี พลอากาศเอกหะริน  หงสกุล 
ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยมีการ
ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม 
 การเลือกตั้งใหมไดเร่ิมขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 ในการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัด
ปทุมธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแก นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ สังกัดพรรคชาติไทย และนายจรูญ 
กุวานนท สังกัดพรรคประชากรไทย สภาชุดนี้มีนายจารุบุตร         เรืองสุวรรณ (พ.ศ. 2526-2527) 
นายอุกฤษ  มงคลนาวิน (พ.ศ. 2527-2529) ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา สําหรับสภาชุดนี้ได
ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2529 โดยมีการยุบสภาเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมในวันที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2529 โดยจังหวัดปทุมธานีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ นายชูชาติ 
หาญสัสดิ์ และนางวาณี หาญสวัสดิ์ โดยทั้งหมดสังกัดพรรคชาติไทย ประธานรัฐสภาไดแก นาย
อุกฤษ  มงคลนาวิน ซ่ึงมาจากประธานวุฒิสภา สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 
โดยมีการยุบสภาและใหมีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 
 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูที่ไดรับ  เลือกตั้งเขามา
ไดแก นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ สังกัดพรรคชาติไทย นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ สังกัดพรรคชาติไทย นาย
จรูญ กุวานนท สังกัดพรรคประชากรไทย ประธานรัฐสภาไดแกนายอุกฤษ  มงคลนาวิน (พ.ศ. 
2531-2532) และรอยตํารวจตรีวรรณ  ชันซื่อ (พ.ศ. 2532-2534) สภาชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ พ.ศ.2534 โดยการยึดอํานาจของ รสช. นําโดยพลเอกสุนทร  คงสมพงษ 
 การปกครองประเทศโดยคณะ รสช. ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 เพราะไดมี
การใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม คือฉบับที่ 15 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2534 



และไดมีการเลือกตั้งขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535    ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดเดิมเมื่อการเลือกตั้ง
คร้ังที่ผานมา ไดแก นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ สังกัดพรรคชาติไทย นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ สังกัด
พรรคชาติไทย และนายจรูญ กุวานนท ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไดเปลี่ยนมาสังกัดพรรคความหวังใหม 
สภาชุดนี้มีนายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา และสภาชุดนี้ไดส้ินสุดลง
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยการยุบสภา และใหมีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2535 ซ่ึงมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคชาติไทยไดรับเลือกตั้งเขามาทั้ง 3 คน ไดแก นายชู
ชีพ หาญสวัสดิ์ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ และนางวาณี หาญสวัสดิ์ สภาชุดนี้มีนายมารุต บุนนาค 
ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา และไดส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 
โดยมีการยุบสภามีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  

สําหรับจังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดเดิม ดังนี้ นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ นาย
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ และนางวาณี หาญสวัสดิ์ โดยทั้งหมดสังกัดพรรคชาติไทยประธานรัฐสภาไดแก 
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ สําหรับสภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2539 โดย
การยุบสภาและไดเลือกตั้งใหมในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี ที่ไดรับเลือกตั้งไดแกนายชู
ชีพ หาญสวัสดิ์ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ โดยทั้งคูสังกัดพรรคความหวังใหมและนายเอกพจน ปาน
แยม สังกัดพรรคประชาธิปตย สําหรับสภาชุดนี้มี นายวันมูหะมัดนอรมะทา  ประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา สภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงโดยการยุบสภา และไดมีการเลือกตั้งใหม
ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือวาเปนปรากฏการณใหม   ทางการเมืองไทย 
เพราะไดนําเอารัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาใช 
และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือวาเปนรัฐธรรมนูญในยุคของการปฏิรูปการเมืองใหการเมืองไทยมีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 ในจังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตามรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 
2540 ดังนี้ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 นายสุรพงษ อ้ึงอัมพรวิไล สังกัดพรรคชาติพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 2 นาย
เอกพจน ปานแยม สังกัดพรรคประชาธิปตย เขตเลือกตั้งที่ 3 วาที่รอยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคไทย
รักไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 นายลิขิต หมูดี พรรคไทยรักไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 
พรรคไทยรักไทย 
 สําหรับสภาชุดนี้มีนายอุทัย พิมพใจชน เปนประธานรัฐสภา และสภาชุดนี้ได  ส้ินสุดลงเมือ่
ครบวาระ 4 ป และใหมีการเลือกตั้งขึ้นใหม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ซ่ึงในการเลือกตั้งครั้ง
นี้ปรากฏวาสมาชิกาภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งเขามา ไดแก เขต 1 นายสุรพงษ อ้ึงอัมพร
วิไล สังกัดพรรคไทยรักไทย เขต 2 นายเอกพจน ปานแยม สังกัดพรรค ชาติไทย เขต 3 นายวรัญู 
เทพหัสดิน ณ อยุทธยาสังกัดพรรคไทยรักไทย เขต 4 นายลิขิต หมูดี สังกัดพรรคไทยรักไทย เขต 5 



นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ สังกัดพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เปนการเลือกตั้งแบบหนึ่งคน
หนึ่งเขต 
 
สรุปการเมืองในจังหวัดปทุมธานี 
 การเมืองในจังหวัดปทุมธานีเสนอการเมืองที่ไดมีการเลาขานวาเปนเรื่องของอิทธิพล
ทองถ่ิน ซ่ึงอิทธิพลทองถ่ินที่พูดถึงก็คือ กลุมของนายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ ที่เปนพี่คนโตของนายชูชาติ  
หาญสวัสดิ์ และนางวาณี  หาญสวัสดิ์ เนื่องจากทางคณะผูวิจัยไมมีโอกาสที่จะสัมภาษณทั้งนายชูชีพ 
และนายชูชาติ (เพราะไมยอมใหสัมภาษณ) ขอมูลที่ไดจึงเปนขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลจากการบอก
เลาจากบุคคลอื่น 
 ตระกูลหาญสวัสดิ์ มีพื้นฐานอาชีพมาจากโรงงานอุตสาหกรรมฆาสัตว และเริ่มเสนทาง
การเมืองคร้ังแรกเมื่อป 2518 เสนทางการเมืองเริ่มแรกของ นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ ไดอยูในความ
ดูแลของ นายลําภู  สงวนสัตย  โดยบิดาของ นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ ฝากไว นายลําภู  สงวนสัตย  ได
กลาวถึงเรื่องการใชเงินซื้อเสียงเริ่มมีในป พ.ศ. 2518 มีการเดิมพันผลแพชนะกันเปนเงินหลายสิบ
ลานบาท นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ ไดลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในนามของพรรคสันติชน และไดรับ
เลือกตั้งโดยชนะนายลําภู  สงวนสัตย ประมาณ 400 คะแนน 
 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ ไดรับการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 แตคราวนี้มาลง
สมัครในนามของพรรคชาติไทย สวนนายลําภู  สงวนสัตย ก็ไดรับการเลือกตั้ง เชนกัน แตอยูใน
สังกัดพรรคธรรมสังคม การตอสูทางการเมือง ในการเลือกตั้งยังคงเปนลักษณะเดิม ๆ คือ ใชความ
กวางขวางเฉพาะตัว และการใชอํานาจเงินเปนเครื่องมือชวยในการเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์  ก็ไดรับการเลือกตั้งเขามาใน
นามพรรคชาติไทย สวนนายลําภู  สงวนสัตย ไดรับเขามาในนามพรรคเสรีธรรม การเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2526 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์  ก็ไดรับการเลือกตั้งเขามาในนามพรรคชาติไทย และ
นายจรูญ  กุวานนท ก็ไดรับเลือกเขามาเชนกัน ในนามพรรคประชากรไทย สวนนายลําภู สงวนสัตย 
สอบตก 
 การเมืองของจังหวัดปทุมธานี  ในชวงแรกเปนการตอสูกันระหวาง นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
กับนายจรูญ  กุวานนท  และนายลําภู  สงวนสัตย  ซ่ึงนายจรูญ และนายลําภู จะเปนฝายตรงขามกับ
กลุมของ นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ การรณรงคทางการเมืองสวนใหญจะใชการหาเสียงโดยการปราศรัย 
โดยมีหนังกลางแปลง หรือลิเกเปนตัวชูโรงที่ใหประชาชนเขามาฟงการปราศรัย  
 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ เขามากุมอํานาจทางการเมืองอยางเบ็ดเสร็จ เมื่อการเลือกตั้งวันที่ 27 
กรกฎาคม 2529  ในการเลือกตั้งครั้งนั้น มีผูแทนได 3 คน นายชูชีพ         หาญสวัสดิ์ สามารถพา
นองชายและนองสาวเขาสูสภาพรอมกันเปนครั้งแรก และถือวาเปนการกุมอํานาจทางการเมืองอยาง



เบ็ดเสร็จในจังหวัดปทุมธานีของตระกูลหาญสวัสดิ์ สําหรับ นายจรูญ  กุวานนท คูแขงคนสําคัญของ
ตระกูลหาญสวัสดิ์ คร้ังนั้น    สอบตก 
 การเมืองของจังหวัดปทุมธานี ไมวาการเลือกตั้งกี่คร้ังก็จะเปนการตอสูระหวาง นายชูชีพ  
หาญสวัสดิ์ กับนายจรูญ  กุวานนท  จากการที่นายจรูญ  กุวานนท สามารถสูกับกลุมนายชูชีพ  หาญ
สวัสดิ์ ไดก็เพราะการอาศัยกลุมเครือญาติ บิดาเปนครูมีลูกศิษยมากมาย  นอกจากนี้การมีอาชีพเปน
นักหนังสือพิมพของ นายจรูญ  กุวานนท  จึงทําใหเปนบุคลที่รูจักกันดีในจังหวัดปทุมธานี  บทบาท
ทางการเมืองของ นายจรูญ  กุวานนท คร้ังสุดทายเปนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 
ซ่ึง นายจรูญ  กุวานนท สามารถเอาชนะ นางวาณี  หาญสวัสดิ์ ไดอีกครั้ง 
 หลักจากหมดยุคของนายจรูญ  กุวานนท อาจกลาวไดวา การเมืองในจังหวัดปทุมธานีอยูใน
มือของตระกูลหาญสวัสดิ์  เพราะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2538 และการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ.  2538 กลุมตระกูลหาญสวัสดิ์    ไดรับการเลือกตั้งแบบยกทีม 
 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ตระกูลหาญสวัสดิ์ มั่นใจวาจะไดรับการ
เลือกตั้ง ทั้งแบบยกทีม เชนกัน แตปรากฎวามีมามืดคือ นายเอกพจน  ปานแยม นักรองเพลงลูกทุง 
สามารถแทรกเขามาเปนผูแทนในนามของพรรคประชาธิปตยไดดวย โดยอาศัยความเปนนักรองที่
คนรูจักอยูแลว ทําใหนายเอกพจน  ปานแยม สามารถหาเสียงไดอยางเต็มที่ เพราะประชาชนสวน
ใหญรูจักกันดีอยูแลว  ไมตองแนะนําตัวเองมากนัก นายเอกพจน  ปานแยม ไดเลาใหฟงวา การเมือง
ในจังหวัดปทุมธานี คอนขางรุนแรง มีการใชอิทธิพลในดานตาง ๆ ทั้งการขมขู  การใชเงิน กวาจะ
ไดรับการเลือกตั้งเขามาได เลือกตาแทบกระเด็น การเลือกตั้งในครั้งนี้ บทบาทของตระกูลหาญ
สวัสดิ์ เร่ิมนอยลง ทําใหหลาย ๆ คนคิดวาคงจะเปนการหมดยุคทางการเมืองของตระกูลหาญสวัสดิ์ 
ยิ่งมาดูการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 จะเห็นได
วาการเมืองในจังหวัดปทุมธานีไดเปลี่ยนมือไป โดยมีนักการเมืองหนาใหม ๆ    เขามา เชน นายสุ
รพงษ  อ้ึงอัมพรวิไล  พรรคชาติพัฒนา เขามาเปนผูแทนไดคร้ังแรก  นายสุรพงษ  อ้ึงอัมพรวิไล มี
ฐานทางการเมืองทองถ่ินมากอนคือ เปนสมาชิกสภาจังหวัด และเปนนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด และเปนคูแขงทางการเมืองของตระกูลหาญสวัสดิ์  ในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2544  นายสุรพงษ  
อ้ึงอัมพรวิไล สามารถชนะ นางวาณี  หาญสวัสดิ์ ไดถึง 12,000 คะแนน นายสุรพงษ  อ้ึงอัมพรวิไล 
ไดพูดถึงการเมืองในจังหวัดปทุมธานีไววา ถูกอิทธิพลครอบงํา แมกระทั้งทุกวันนี้ยังตองระวังตัวอยู 
นายสุรพงษ  อ้ึงอัมพรวิไล มองดูจุดออนของฝายตรงขามที่ใชอิทธิพล ตัวเขาใชความนิ่มนวลเขาหา
เคาะประตูบาน  ปราศรัย นอกจากนี้ นายสุรพงษ  อ้ึงอัมพรวิไล ยังบอกวาปจจุบันชาวบานฉลาดขึ้น 
การใชอิทธิพลไมสามารถครองใจประชาชนได ส่ิงที่ทําใหไดรับการเลือกตั้งคือ การเอื้ออาทร 
ผูกพันจิตใจกับประชาชน ซ่ึงฝายตรงขามไมไดใช  



 สําหรับการเลือกตั้งป พ.ศ. 2544 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ ไมไดลงสมัครในเขตเลือกตั้ง แตมี
ช่ืออยูในระบบบัญชีรายชื่อ การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548  ถือวาเปนการรวมเอากลุม
การเมืองตาง ๆ เขาดวยกัน และลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไทยรักไทย 
 สําหรับตระกูลหาญสวัสดิ์ มีนายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ เปนผูแทนในระบบเขตเลือกตั้ง สวน
นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ เปนผูแทนในระบบบัญชีรายช่ือ 
 การเขารวมของตระกูลหาญสวัสดิ์ เขากับพรรคไทยรักไทยในครั้งนั้น ถือวาเปนผลงานของ
นายเสนาะ  เทียนทอง หัวหนากลุมวังน้ําเย็น และนายเสนาะ  เทียนทอง ก็เปนผูผลักดันใหนายชูชีพ  
หาญสวัสดิ์ ไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ แตภายหลังมีเร่ืองฉาวโฉ คือ เร่ือง
ปุยปลอม นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ จึงไดลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 การรวมตัวของตระกูลหาญสวัสดิ์กับพรรคไทยรักไทย ถือวาเปนการประนีประนอมทาง
การเมืองรวมกัน อิทธิพลทองถ่ินสามารถตอสูกับอิทธิพลในระดับชาติได  ถาสูกันก็จะมีแตพายแพ 
ตัวอยางมีใหเห็นชัดเจนไมวาจะเปนนักการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ หรือแมกระทั้งในจังหวัด
ชลบุรี ความอยูรอดของอิทธิพลทองถ่ิน ทําไดเพียงอยางเดียวคือ การอยูรวมกับอิทธิพลใน
ระดับชาติ 
 การเมืองในจังหวัดปทุมธานี ในปจจุบันถือวาพรรคไทยรักไทยสามารถครองอํานาจได
อยางเบ็ดเสร็จ มีแตเพียงนายเอกพจน  ปานแยมเทานั้นที่สามารถผาดานของพรรคไทยรักไทย ปกธง
พรรคชาติไทยไดในจังหวัดปทุมธานี  แตอยางไรก็ตามความเบ็ดเสร็จของพรรคไทยรักไทยขึ้นอยู
กับตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรง  กลาวคือ ถาหมดนายกทักษิณ  ชินวัตร การเมืองในจังหวัดปทุมธานี
จะแตกเปนเสี่ยง ๆ อีกครั้ง และจะกลับมาเกิดทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งของตระกูลหาญสวัสดิ์ใน
สภาการเมืองในปจจุบัน กลุมอิทธิพลทองถ่ินคอนขางที่จะอึดอัดกับอํานาจที่มาจากระบบการเมือง
สวนบน     โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกตั้งครั้งสุดทาย ทางกลุมของตระกูลหาญสวัสดิ์แทบจะ   
ไมมีบทบาททางการเมืองเลย 
 
นักการเมืองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี 
 ในบทนี้จะเปนบทสุดทายของงานวิจัยนักการเมืองถ่ินในจังหวัดปทุมธานี โดยจะศึกษาถึง
ประวัตินักการเมือง เครือขาย และความสัมพันธของนักการเมืองกับกลุมญาติ   พี่นอง กลุม
ผลประโยชน พรรคการเมือง ตลอดจนวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้ง สําหรับวิธีการศึกษาทางผูวิจัย
ใชวิธีการสัมภาษณโดยตรงกับนักการเมืองถ่ิน โดยใชแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง และไมมี
โครงสรางของคําถาม ขอบเขตของการศึกษาในบทนี้จะศึกษาถึงนักการเมืองถ่ินที่ยังดํารงตําแหนง
อยูในปจจุบัน และนักการเมืองถ่ินที่เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ยังมีชีวิตอยู สําหรับการให
รายละเอียดนักการเมืองถ่ินในบทนี้จะนําเสนอนักการเมืองถ่ิน 2 กลุม ดวยกันที่มีบทบาททาง



การเมืองในจังหวัดปทุมธานี คือกลุมนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ ที่สังกัดพรรคไทยรักไทย และกลุมที่
ไมไดสังกัดพรรคไทยรักไทย 
 
นายลําภู  สงวนสัตย  
เกิดวันที่  14 สิงหาคม พ.ศ. 2486 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
อาชีพ   ทนายความ 
กาศึกษา  ธรรมศาสตรบัณฑิต 
ที่อยู   42 ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 นายลําภู สงวนสัตย เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคสหประชาไทย อยูกับจอมพล
ถนอม กิตติขจร ผูที่ชักชวนใหเขาสูเวทีการเมืองก็เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรุนพี่ มีพระยา
ราชธรรมนิเทศ, นายยิ่ง รัศมิทัต ซ่ึงไมใชคนในพื้นที่ แตมีบารมีมาก พอเห็นตรงนี้ไดคิดวาตนเปน
คนในพื้นที่ก็นาจะทําประโยชนใหไดจึงลงสมัครรับเลือกตั้ง พอเร่ิมหาเสียงทางพรรคก็ไดเขามา
ชวย และก็ไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในป พ.ศ. 2512 โดยสวนตัวแลวกับคุณจรูญ กุวานนท ก็
รูจักกันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรุนนอง และก็ไดมีการชวยเหลือกันมากพอควร คือ ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2518 ไมอยากใหนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ ไดรับการเลือกตั้งใน
ตอนนั้น จริง ๆ แลวนายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ ก็เปนลูก เปนหลาน คือคุณพอของเขาไดมาฝากไว แต
อยากใหมาหาเสียง ทําความรูจักกับชาวบานกอน แตพอนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็
ไดใชเงินซื้อเสียงเลย มีการเดิมพันผลแพชนะเปนเงินหลาย 10 ลานบาท ดานนายลําภู สงวนสัตย ก็
ไดชวยทางนายจรูญ กุวานนท สุดทายผลออกมานายจรูญ กุวานนท ชนะนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 400 
กวาคะแนน สวนนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ ชนะนายลําภู สงวนสัตย 300 กวาคะแนน ซ่ึงในตอนนั้นมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในชวงนั้นจะเปนรัฐมนตรีได และ
อยูในระเบียบวินัยกันดีมาก 
 นายลําภู สงวนสัตย สอบตกในป พ.ศ. 2518 เนื่องจากไดชวยเหลือคุณจรูญ กุวานนท ใน
การแขงขันกับนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ และไดกลับมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกครั้งใน ป พ.ศ. 
2519 การหาเสียงในพื้นที่ของนายลําภู สงวนสัตย แตเดิมคุณพอของนายลําภู สงวนสัตย เปน
ปลัดอําเภออยูในพื้นที่ และตัวนายลําภูเองก็ประกอบอาชีพทนายความ และมีแนวความคิดในการวา
ความใหเฉพาะคนดี ไมโกง ช่ือเสียงจึงพอมีเปนที่รูจัก ในสมัยนั้นไมมีการใชเงิน แตมีดนตรี มีหนัง 
มีลิเกได กอนที่ลิเกจะออกก็จะมีการพูด ปราศรัย พูดนโยบาย แตในตอนที่นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ ลง
สมัครรับเลือกตั้งก็ไดมีการใชเงินเขามา และในปจจุบันพื้นที่แคบลง จึงจําเปนที่จะตองซื้อเสียง 
เพราะมีคะแนนอยูกลุมเดียวตองยึดฐานใหได  
 ฐานะของนายลําภู สงวนสัตย ในสมัยที่เลนการเมืองคอนขางที่จะยากจน พอหลังจากเลิก
เลนการเมือง ไดหันมาประกอบอาชีพทนายความอยางจริงจัง โชคดีพอมีเงินอยูบาง คือ ชวงที่เลน



การเมืองจะวาความฟรีหมดไมไดคิดเงิน และเงินสนับสนุนจากทางพรรคก็ไมมี สาเหตุที่ทําใหตอง
เลิกเลนการเมือง ก็เพราะดูแลววามีการซื้อเสียงกันเยอะ ซ้ือมาแลวไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ก็เพราะเงิน จึงไมไดคิดที่จะทําประโยชนใหใคร ซ่ึงในสมัยกอนที่ประชาชนเขาเลือกเรา เราไมได
ใชเงินเราก็ตองตอบแทนสํานึกบุญคุณ เมื่อคิดดูแลวจึงตัดสินใจเลิกเลนการเมือง ไมไดสอบตก ใน
สวนของลูก ๆ ก็หามเลนการเมือง เคยเปนนายกเทศมนตรีอยูสมัยหนึ่ง ก็ใหเลิกเพราะใชเงินกัน
หนักมาก ซ่ึงมีความคิดวาเขตเลือกตั้งทั้งจังหวัดดีกวา จะไดซ้ือเสียงไดลําบาก 
 เมื่อดูภาพการเมืองของจังหวัดปทุมธานี นายลําภู สงวนสัตย มองวาปจจุบันกระแสของทาง
พรรคไทยรักไทยมาแรงมาก มีนโยบายชวยเหลือประชาชนเยอะ แตในสมัยกอนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรคอนขางมีอิสระ การประชุมพรรคสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ไมไดมีการ
บงการอยางเชนในปจจุบัน สวนความเจริญในดานวัตถุก็ดีกวาแตกอนมาก เปลี่ยนแปลงไปเยอะ แต
การเมืองในปจจุบันของประเทศเราดูแลวใชงบประมาณเยอะมากในการเลือกตั้งในแตละครั้ง เปน
การใชเงินแผนดินที่ไมเหมาะสมนาจะนําไปใชประโยชนมากกวานี้ 
 
จรูญ  กุวานนท 
 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมัยแรกในป พ.ศ. 2518  สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม เปน
นักหนังสือพิมพ นักเขียนสารคดีเกี่ยวกับการเมือง เปนเจาของหนังสือพิมพบางกอกไทม เปนนายก
สมาคมหนังสือพิมพมากอน 4 สมัย  และหนังสือพิมพบางกอกไทม เปนหนังสื่อพิมพที่มียอด
จําหนายมากที่สุด ถูกลามโซบอยที่สุด และก็เปนฉบับแรกดวยที่ถูกลามโซ 
 แรงจูงใจที่เขามาสูเสนทางการเมือง  เนื่องมาจากในสมัยนั้นถูกจับจากสาเหตุตอตานการ
เลือกตั้ง การหาเสียงโดยไมชอบธรรมของ จอมพล ป.   พิบูลสงคราม กับพลเอกเผา  ศรียานนท  
ขณะที่ถูกคุมขังก็มีผูยิ่งใหญทานหนึ่ง (ปจจุบันไดเสียชีวิตไปแลว)  เขามาทํารายรางกายและได
กลาวทาทายวา “พวกนักเขียนมาปากกาเพียงดามเดียว จะสูการเมืองไดไหม”  ซ่ึงก็ไดรับคําทา และ
จะตอตานเผด็จการใหได จึงเขาสูการเมืองเพื่อพิสูจน และไดเปนผูแทนมา 4 สมัย ชวงหลังมาอยู
พรรคประชากรไทย 3 สมัย 
 วิธีที่ใชในการหาเสียงสมัยที่เปนผูแทน ไดใชรถกระบะคันเดียวขับตระเวนไปตามหมูบาน
ตางๆ  ไปจับกลุมคุยกับชาวบาน และไมไดใชเงินเลย  มีบางที่ชาวบานมาขอเงิน แตก็ไมไดให สมัย
นั้นอยางมาก็มีการเลี้ยงดูกัน เหลาโรง 1 –2 ขวด ก็พอ และผูแทนสมัยนั้นก็สามารถที่จะขอ
งบประมาณได นายจรูญ  กุวานนท  ก็ไดใชจายงบประมาณในสวนนี้ไปโดยทั่วทุกอําเภอ โดยจะดู
วาสถานที่ใดเดือดรอนก็ใหตามลําดับ ที่ใชมากที่สุดในสมัย พลเอกเชาวลิต  ยงใจยุทธ  ที่ไดรับการ
สนับสนุน 1 ลานบาท 



 เหตุการณทางการเมืองในชวงนั้น ก็ไดมีการลมอํานาจกัน ขัดแยงกันมากมาย สําหรับ นาย
ชูชีพ  หาญสวัสดิ์  ก็รูจักกันเปนแขงทางการเมือง เปนผูแทนเขามาพรอมกันในสมัยที่ 2 อยูกันคน
พรรค ซ่ึงความจริงบานก็อยูใกลกัน 
 ดานกลุมเครือญาติ ก็มีพอเปนครูใหญ และมีลูกศิษยมาก เปนที่รูจักในการแขงขัน ก็ไดมี
การใชอิทธิพลทุกยุกตทุกสมัย  บางครั้งขณะปราศรัยก็มีคนเอาปนเขาไปจี้บอกใหหยุดพูดไมงั้นจะ
โดนยิง เปนตน 
 สมัยที่ทานคึกฤทธิ์  ปราโมช เปนนายก ก็ไดรับตําแหนงโฆษกรัฐบาล ซ่ึงในสมัยนั้นไมได
มีการแตงตั้ง ชวงนั้นก็มีคุณปรีดาเปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 สาเหตุที่เลิกเลนการเมือง ก็เนื่องจากอายุที่มากแลว และการแขงขันทางการเมืองมีการใช
เงินมากสูไมไหว โดยการเมืองแลวมันก็เหมือนกันทุกยุกตทุกสมัย เหมือนดังนักปราชญบอกไววา 
“การเมืองมีปศาจอยู 3 ตัว ตัวที่ 1 คือสรางใหเกิดความวุนวายขึ้น ตัวที่ 2 ใครก็ไดที่จะเปนมาขาวเขา
มาชวย  ตัวที่ 3 คือผูที่มีอํานาจแลวก็เปนเผด็จการไปเลย” 
 ชวงเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ตอนนั้นคุณจรูญ  กุวานนท เปนนายกสมาคมหนังสือพิมพ 
ซ่ึงในชวงนั้นมีบานอยูขางโรงพยาบาลสิริราช ประมาณ 21.00 น. ฝายตํารวจมารับใหไปคุยกันขาง
นอก แลวถามวามีใครสนับสนุนบาง มีพรรคพวกไหม ถาไมมีก็ใหปรักปรําเอา คุณจรูญ  กุวานนท 
จึงไดบอกวาทําไมได จะทําอะไรกับ คุณจรูญ  กุวานนท ก็ทําไปเลย ตอนนั้น คุณจรูญ  กุวานนท 
อายุ 51 ป  ซ่ึงตอนหลังก็เลิกทําหนังสือพิมพ เพราะวุนอยูกับการเมือง 
 ส่ิงที่อยากจะฝากใหแกนักการเมืองรุนใหม ก็พยายามใหเห็นแกชาติบานเมือง และอยากจะ
เตือนย้ําอาถรรพของบานเมืองมีอยู เผด็จการจะมีจุดจบอยางเดียวกัน 
 ในครอบครัวทายาทไมมีใครเลนการเมือง รับราชการตํารวจ ทหารกันหมด ไมอยากใหสืบ
ทอด 
 
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย บัญชีรายช่ือ 
เกิดวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2487 
การศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ประเทศฟลิปปนส, ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยลองบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่อยู   248 ถนนโสภา ตําบลบางปรอท อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร (02) 9780725-8  โทรสาร (02) 5816022-3 
อาชีพ   นักการเมือง 
ประสบการณ   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 
2535/2, 2538, 2539, 2548, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย, รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



เครื่องราชอิสริยาภรณ ม.ป.ช. 
 
นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์  พรรคไทยรักไทย จังหวัดปทุมธานี เขต 5 
เกิดเมื่อวันที่  12 เมษายน พ.ศ. 2489 
จบการศึกษา  ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียลองบีช สหรัฐอเมริกา 
ที่อยูปจจุบัน  22/22 ชุมชนโสภาราม ถนนโสภา ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

12000 โทร (02) 9780725-9 (02) 5813133 โทรสาร (02) 5815022 
ประกอบอาชีพ   นักการเมือง 
ประสบการณ     สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2548 
กรรมาธิการงบประมาณแผนดิน 2 สมัย เลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข, ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
เครื่องราชอิสริยาภรณ  ม.ว.ม. 
 
วาท่ีรอยตรี สุเมธ ฤทธาคนี  พรรคไทยรักไทย ปทุมธานี เขต 3  ป พ.ศ. 2544 
เกิดวันที่  2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2505 
การศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ปริญญาโท (นโยบายและแผนฯ) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
ที่อยู   14/1 หมู 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
12130 โทร (02) 5771194 โทรสาร (02) 5771194 
อาชีพ  นักธุรกิจ 
ประสบการณ     สมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี 2 สมัย, สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี ป 
พ.ศ. 2544 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ป.ม. 
 
นายสุรพงษ  อ้ึงอัมพรวิไล พรรคไทยรักไทย จังหวัดปทุมธานี เขต 1 
เกิดเมื่อ  วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2500 
จบการศึกษา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ที่อยูปจจุบัน  2/56 หมู 5 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1200 โทร 

(01) 8387544 
ประกอบอาชีพ   นักการเมืองทองถ่ิน 
ประสบการณ     สมาชิกสภาจังหวัด, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี, สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ป พ.ศ. 2544, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป 2548 



เครื่องราชอิสริยาภรณ  ป.ช. 
 ประกอบอาชีพธุรกิจกอสราง ลงสมัครสมาชิกสภาจังหวัด ป พ.ศ. 2533 ซ่ึงในขณะนั้น
วาระการดํารงตําแหนง 5 ป สมัยที่ 2 ในป พ.ศ. 2538-2542 กอนหมดวาระในป พ.ศ. 2540 ไดรับ
การยกฐานะจากสภาจังหวัดเปนองคการบริหารสวนจังหวัด และมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดโดยตรง ผมก็ลงสมัครไดรับเลือกเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนได 4 เดือน
ก็เกิดเหตุการณใชกฏหมายที่ไมถูกตองจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย จึงไดลาออกไป 
แลวเลือกตั้งใหม ก็ตอสูแขงขันกับทางตระกูลหาญสวัสดิ์ ผลออกมาเสมอกัน ประธานชี้ขาดตาม
หลักเสมอ  แลวก็มีการ เลือกตั้ งใหม  และก็ไดแพไปเพียงคะแนนเดียว  จึ งไดลงสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป พ.ศ. 2544 โดยในป พ.ศ. 2542 สมัครเขาพรรคไทยรักไทยเปนคน
แรกของจังหวัดปทุมธานี แตกอนเลือกตั้งก็มีเหตุคือ กลุมวังน้ําเย็นเขามา แตแรกก็วาจะลงที่เขต 1 
จังหวัดปทุมธานี แตพละกําลังสูไมไดก็ตองออกมา พอออกจากพรรคไทยรักไทย ก็ไดมาสังกัด
พรรคชาติพัฒนา ตอสูในสนามเขต 1 จังหวัดปทุมธานี และไดรับชัยชนะมา 36,000 กวาคะแนน ซ่ึง
ชนะคุณวาณี หาญสวัสดิ์ กวา 12,000 คะแนน 
 เมื่อพรรคชาติพัฒนายุบรวมกับพรรคไทยรักไทย ไดมาลงเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 และก็ชนะคูแขงพรรคประชาธิปตย โดยไดคะแนน 62,455 
คะแนน พรรคประชาธิปตยได 15,900 คะแนน เละเปนนักการเมือง  สมัยที่ 2 
 มูลเหตุ หรือแรงจูงใจ ที่ใหมาลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติ ก็มีอยูหลายประเด็น คือ 

1.  ในขณะที่เปนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด ถูกอิทธิพล ถูกบีบบังคับ จากการเมือง
ระดับชาติในขณะนั้น จึงจําเปนตองเขาสูการเมืองระดับชาติ 

2.  ในจังหวดัปทุมธานี ดูแลวเปนจังหวัดทีด่อยการพัฒนาในระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ จึงอยากทีจ่ะเขามาพัฒนา 

3. ตองการเปลี่ยนแปลงการเมืองของจังหวัดปทุมธานี ที่ถูกอิทธิพลครอบงํา   ถาเราไม
กลา และไมถูกบีบบังคับจากการเมืองระดับชาติในขณะนั้น ก็คงไมคิดจะลงสมัคร และเพื่อเปนการ
เปดทางใหกับนักการเมืองรุนหลัง เยาวชนรุนใหม ตอไปในอนาคต เพื่อความเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น
ทางการเมืองของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องของอิทธิพลคุกคามเราก็ตองสู ซ่ึงทุกวันนี้ก็ตอง
ระมัดระวังตัว และในทุกวันนี้ก็ไมใชจะขมเหงกันไดงาย ๆ  
 ยุทธวิธีที่ใชในการหาเสียง ก็ตองรูจุดออน จุดแข็งของฝายตรงขาม เมื่อเขามีอิทธิพล เราก็
ตองใชความนิ่มนวล เขาหาประชาชน มีการเขาหาประชาชนโดยการเดินตามบานเคาะประตู ใชทุก
รูปแบบ เชน ปราศรัย เปนตน แลวระบบการเมืองรุนใหมนี้ การใชอิทธิพลไมสามารถที่จะครองใจ
ประชาชนได ดังนั้นจุดที่ทําใหไดรับเลือกคือ การเอื้ออาทร ผูกพันจิตใจประชาชน ส่ิงเหลานี้เปนสิ่ง
ที่ดีที่สุด ในการทํางานการเมือง 



 กลุมเครือญาติ สวนมากจะอยูในตัวจังหวัดปทุมธานี ประกอบธุรกิจ และก็มีพี่ชายเปน
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล ซ่ึงก็มีสวนชวยใหการสนับสนุนมากพอควร สวนในกลุมของนัก
ธุรกิจ ขาราชการ หรือกลุมของประชาชนเอง ไดเกิดความเบื่อหนาย โดยสวนใหญตองการการ
เปลี่ยนแปลง จะเห็นไดจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเอกพจน ปานแยม เปนคนแรกที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง คนที่สองคือนายสุรพงษ อ้ึงอัมพรวิไล เอง กอนหนาก็มีคุณจรูญ กุวานนท เขามาครั้ง
หนึ่งก็หายไป และก็มีอาจารยปรีดี ไดตอสูกับกลุมอิทธิพลในจังหวัดแตไมสําเร็จ 
 การเมืองในจังหวัดปทุมธานี จะเปนการเมืองที่ใชระบบอิทธิพล ใชเงินผานทางหัวคะแนน 
ไมวากํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และพอถึงเวลาเลือกตั้ง ก็วางเม็ดเงิน
ลงไป ซ้ือสิทธิ์ ขายเสียงกับประชาชน ใชระบบอิทธิพล แตการพัฒนาในระบบโครงสรางพื้นฐาน
ไมคอยดี จึงสงผลใหการเมืองในระบบเการวงโรยลง การเมืองแบบใหมแทรกขึ้นมา 
 ความสัมพันธระหวางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดปทุมธานีดวยกัน เจอกันก็ทักทาย
กัน พูดคุยกัน อยางถาเจอคุณชูชีพ หาญสวัสดิ์ ก็ยกมือไหว แตโดยสวนมากก็ตางคนตางอยู เพราะ
การทํางานมันคนละสวนกันอยูแลว 
 ภาพของการเมืองในระดับประเทศ หากเปรียบเทียบกับเมื่อกอน ก็ไดพัฒนาไปในทิศทางที่
ดีขึ้นกวาเดิมมาก จากที่เขามาเลนการเมืองระดับชาติในป พ.ศ. 2544 จากเหตุการณฟองสบูแตก 
รัฐบาลของทานนายกทักษิณไดรับการเลือกตั้งเขามา ก็สามารถที่จะแกไขปญหาเศรษฐกิจได ตอง
ยอมรับในวิสัยทัศนของทานนายกไมวาจะเปนการตัดสินใจที่ตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว ระบบราชการ ระบบเศรษฐกิจ ก็ไดรับการแกไขที่ถูกจุด เชน สามารถที่
จะพาชาติพนวิกฤติทางเศรษฐกิจและหนี้สิน IMF มาได แตก็ยังขึ้นอยูกับมุมมองของแตละคน 
 
เอกพจน  ปานแยม พรรคชาติไทย จังหวัดปทุมธานี เขต 2  
เกิดเมื่อวันที่    1 มิถุนายน พ.ศ. 2512 
จบการศึกษา  ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
ที่อยูปจจุบัน  19/33 หมูที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 12120 โทร (02) 9022107-8 
ประกอบอาชีพ   นักรอง นักแสดง 
ประสบการณ     สมาชิกสภาผูแทนราษฎรป พ.ศ. 2539, 2544, 2548 กรรมาธิการแรงงานและ
สวัสดิการสังคม คณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ในสมัยรัฐบาลนายชวน 
หลีกภัย (ชวน 2), กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและผูสูงอายุ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ม.ว.ม. 
 แรงจูงใจหรือสาเหตุที่ทําใหเขาสูเวทีการเมือง เนื่องเพราะ เดิมเปนนักรอง และในชวงกลาง
ป พ.ศ. 2539 พี่ชายลงสมัครสมาชิกสุขาภิบาล และไดไปชวยพี่ชายหาเสียงแตไมได พอดีกับที่



รัฐบาลทานบรรหารยุบสภา และมีการเลือกตั้งใหม พี่ชายก็แนะนําใหลงสมัครสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร โดยสวนตัวก็มีความใฝฝนอยูแลว เพื่อจะไดเปนเกียรติประวัติ และมีโอกาสที่จะทํา
ประโยชนใหกับสังคมโดยรวม 
 พรรคที่ไปสมัครก็คือ พรรคประชาธิปตย วันที่ไปสมัครดวยความที่เปนนักรอง ส่ือตาง ๆ 
จึงใหความสนใจ และก็ไดพบกับทานพิเชษฐ พันวิชาติกุล หลังจากที่ยื่นใบสมัครได 2 วัน ทาง
พรรคก็อนุมัติเปนตัวแทนลงสมัคร 
 ไดยายมาอยูพรรคชาติไทย เนื่องจากเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในพรรค ที่มีความคิดเห็นวา
ไมถูกตอง และก็ในเรื่องของโอกาส บทบาทหนาที่ ที่ทางพรรคชาติไทยจะมีใหมากกวาเพราะเปน
พรรคขนาดเล็ก 
 วิธีที่ใชในการหาเสียงเลือกตั้ง ก็ดวยการที่เปนนักรองก็ไดใชตรงนี้เปนจุดนําเสนอไปพบ
กับคนในชุมชนตามที่ตาง ๆ ใชรถแหเปนขบวนหาเสียง เงินทุนก็ไดมาจากทางพรรคสนับสนุน ใน
สวนของแหลงทุนจากกลุมอื่น ๆ เชน นักธุรกิจในพื้นที่ ไมมี เนื่องเพราะทุกวันนี้เขาเขาใจใน
บทบาทสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดี ที่ไมใชฝายบริหาร ที่จะใหคุณใหโทษแกเขาได แตถาเปนพรรค
การเมืองก็จะมีกลุมทุนสนับสนุนเพราะเมื่อพรรคการเมืองมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล ก็จะมีโอกาสเขาไป
บริหารประเทศหัวหนาพรรคก็จะเปนนายกรัฐมนตรี 
 ความคาดหวังในดานการเมืองอยากใหประชาชนใหความสําคัญกับการเมืองเลือกผูแทนที่
ดี โดยไมอยูในเงื่อนไขสินจางรางวัล   
 ผลงานที่ผานมา ก็คือ สะพานขามแมน้ําเจาพระยา จังหวัดปทุมธานี โดยไดรวมกับทาน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสุพงษ อ้ึงอัมพรวิไล และทานวุฒิสภา  และรถปรับอากาศ สาย 49 ที่ได
ประสานใหทาง ขสมก. ใหเขาดําเนินการ และเรื่องน้ําประปา ที่อยูในเขตปริมณฑล ซ่ึงกฏหมาย
ปจจุบันกําหนดไววาเปนเขตวิกฤติน้ําบาดาล จะขุดเจาะเพิ่มไมได เพราะเกรงวาดินจะทรุด ความ
จําเปนที่จะตองใชน้ําประปาก็เพิ่มขึ้น 
 
วรัญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา พรรคไทยรักไทย จังหวัดปทุมธานี เขต 3 
เกิดเมื่อวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2516 
จบการศึกษา  ปริญญาตรีและปริญญาโท ทางดานการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Aichi Gakuin 

ประเทศญี่ปุน 
ที่อยูปจจุบัน  53/641 หมูที่ 13 ถนนพลหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 12420 โทร (02)5291930 โทรสาร (02) 5293624  
E-Mail : patumtani_3@hotmail.com 



ประกอบอาชพี    นักธุรกิจ 
ประสบการณ       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี อําเภอคลองหลวง ป พ.ศ. 
2543-2547, รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี, กรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดปทุมธานี อําเภอคลองหลวง, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 2548 
เครื่องราชอิสริยาภรณ บ.ม. 
 แรงจูงใจที่ทําใหเขาสูเวทีทางการเมือง มันเกิดขึ้นโดยตัวมันเอง หลังจากจบการศึกษามา
จากประเทศญี่ปุน ไดกลับมาชวยงานที่โรงพยาบาลนวนคร ซ่ึงเปนธุรกิจของครอบครัว และไดทํา
โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ ออกไปตามชุมชนตาง ๆ ไดมีโอกาสสัมผัสกับประชาชน รับรูถึง
ปญหา และพอดีกับที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ก็ไดลงสมัครรับเลือกตั้ง 
และไดรับการสนับสนุนจากผูนําในทองถ่ิน จากชาวบานที่ไดพบปะพูดคุย ขณะที่ออกหนวยแพทย
เคลื่อนที่ ซ่ึงก็เปนจุดเริ่มตนทางการเมืองในระดับทองถ่ิน 
 ในขณะนั้นรัฐบาลของทานทักษิณ ชินวัตรบริหารประเทศได 2 ป ก็เห็นผลงานของทานก็
ไดเขาไปสมัครเปนสมาชิกพรรคธรรมดา และตอมาก็ไดลงสมัครในนามของพรรค จากการสํารวจ
โพลในพื้นที่ของพรรคที่ช่ือของนายวัญู ก็ไดรับความนิยม และทางคุณสรอรรถ กล่ินปทุม เปนผู
ที่เขามาทาบทาม ซ่ึงก็นี้ก็มีคุณตา สวาง จารุศร เคยลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลว แต
ไมไดซ่ึงก็หลายปผานมาแลว ขณะที่ลงสมัครก็ไมไดแขงกับทางตระกูลหาญสวัสดิ์ เพราะตอนที่
เปนสมาชิกสภาจังหวัดก็ไดรูจักกับทางตระกูลหาญสวัสดิ์ ก็ไดใหความเคารพนับถือทาน 
ปรึกษาหารือ ซ่ึงก็มีความผูกพันในระดับหนึ่ง 
 ภาพการเมืองในจังหวัดปทุมธานีนี้ดีขึ้นเยอะ มีการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ไม
วาจะเปนทางองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตาง ๆ ก็มีการทํางาน
ไปในทิศทางเดียวกัน ประสานงานกันเปนความสัมพันธที่คอนขางดี สมาชิกองคการบริหารสวน
จังหวัดก็เปนพวกเดียวกัน มีการพบปะพูดคุยกันโดยตลอดเวลา วิธีการที่ใชในการหาเสียงก็คลายกบั
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไป คือมีการลงพื้นที่สม่ําเสมอ มีการพูดปราศรัย เดินเคาะประตูตาม
บาน ในชวงของการหาเสียงเลือกตั้ง สวนสาเหตุที่ทําใหชนะการเลือกตั้งก็คือ ผลงานที่ไดทํามา 
และในสวนของนโยบายพรรค และกระแสพรรคดีดวย อีกอยางจากการที่เปนสมาชิกองคการ
บริหารสวนจังหวัดมากอนจึงทําใหมีฐานคะแนนในกลุมของนักการเมืองทองถ่ิน และผูนําชุมชน 
ซ่ึงก็เปนกลุมหลัก สวนในกลุมเครือญาติ คือ คุณตา สวาง จารุศร เปนผูกอตั้งนวนคร ก็ไดทํา
ประโยชนใหกับคนในพื้นที่ไวคอนขางมาก อันนี้ก็มีสวน 
 แนวคิดปรัชญาในการทํางานการเมือง คือ สรางสาธารณประโยชน สรางความสุข สราง
ผลงาน ถาสรางสิ่งเหลานี้ใหกับชาวบานไดการเมืองก็จะเปนมิติใหม ความคาดหวังตอการเมือง คือ 
อยากใหพรรคการเมืองเขมแข็ง มีพรรคใหญ 2 พรรคตอสูกันทางการเมือง มีการทํางานที่ตอเนื่อง
ของทางรัฐบาลตามนโยบาย ไมใชพอเปลี่ยนรัฐบาลแลวก็ทําอีกอยาง ทั้ง ๆ ที่บางอยางเปนสิ่งที่ดี 



หรือหากสิ่งไหนไมดีก็คอยปรับเปลี่ยนแตก็ยังอยูในแนวทางการพัฒนาเดียวกัน คือ อยากเห็น
การเมืองที่มั่นคง เขมแข็ง ประเทศก็จะพัฒนา ซ่ึงก็คลาย ๆ กับพรรคไทยรักไทยในปจจุบัน 
 
ลิขิต  หมูดี พรรคไทยรักไทย จังหวัดปทุมธานี เขต 4  
เกิดเมื่อวันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2490  
จบการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต, พัฒนบรหิารศษสตรมหาบัณฑิต 
ที่อยูปจจุบัน  64/1 หมูที่ 21 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร (02) 

5691298 โทรสาร (02) 5691816 
ประกอบอาชีพ   นักการเมือง 
ประสบการณ     สมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี, 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 2544, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. 2548 
เครื่องราชอิสริยาภรณ ป.ช. 
 ประสบการณทางการเมืองเร่ิม ป พ.ศ. 2523-2524 เปนกรรมการสุขาภิบาล อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี พอในปลายสมัยที่ 2 ป พ.ศ. 2533 ก็ลงสมัครสมาชิกสภาจังหวัด และในสมัยที่ 3 
เปนมาได 1 ป ก็ไดลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรคไทยรักไทย คนที่ชักชวนคือ คุณสุ
ชาติ กับคุณนันทวรรณ ซ่ึงอยูในทีมเดียวกับคุณชูชีพ และคุณชูชาติ หาญสวัสดิ์ และก็มีคุณวรัญู 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา คุณสุรพงษ อ้ึงอัมพรวิไล แตสําหรับคุณสุรพงษ นี้เพิ่งจะเขามา แตกอนอยู
พรรคชาติพัฒนา และคราวกอนก็แขงกับทีม 
 แรงจูงใจหรือสาเหตุที่เขาสูเวทีการเมือง ก็เปนเสนทางที่ดําเนินมาโดยตลอด และกาวตาม
ขั้นมาเรื่อย ๆ สวนวิธีที่ใชในการหาเสียง ไดใชนโยบายพรรคเปนหลัก เขาไปพูดคุยกับชาวบาน 
อธิบายใหชาวบานเขาใจวาจะเกิดประโยชนอยางไร ทําไดจริงอยางไร เมื่อพรรคไดมีโอกาสไดเขา
ไปบริหารประเทศ 
 หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน ก็เปนกลุมฐานคะแนนหลักเนื่องก็เพราะคุณลิขิต หมูดีเปน
นักการเมืองถ่ินมากอน โดยใชความสัมพันธเดิมที่มีอยู สวนในองคกรเอกชนเคยเปนประธานสภา
วัฒนธรรม และในชวงที่เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ก็ไดจัดสรรงบประมาณลงไปใน
สวนนี้ ซ่ึงงานวัฒนธรรมก็มีเครือขายของกลุมองคกรอยูแลว และชองทางเหลานี้ก็เปนทุนเดิมที่มีอยู 
 กลุมเครือญาติ เพื่อนสนิท ก็มีไมมากเพราะไมไดทําธุรกิจอะไร และอาชีพทนายที่เคยทํา 
เคยชวยเหลือกันก็ไมไดทําในปจจุบัน เพราะมีตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในตรงนี้ หากเปน
ทนายแกตางใหกับเขา อีกฝายก็พวกเรา 
 ในสวนของกลุมนักธุรกิจ กลุมโรงงาน ไมไดมีสวนสนับสนุนเนืองเพราะในพื้นที่ของคุณ
ลิขิต หมูดี โดยมากเปนหมูบานจัดสรร เปนที่อยูอาศัย ในเรื่องของเงินทุนก็ไดจากทางพรรคจัดสรร
ใหตามที่กฎหมายกําหนด 



 ที่สมัครเขาพรรคไทยรักไทยก็เพราะไดรับการสนับสนุนจากคุณชูชีพ คุณชูชาติ หาญสวัสดิ์ 
เพราะไดรวมทํางานการเมืองดวยกันมากอนสมัยที่เปนสมาชิกสภาจังหวัด วิธีที่ใชในการหาเสียงอีก
อยางก็คือ การสรางทีมงาน มีการอบรมอาสาสมัครคร้ังละประมาณ 200 คน ใหเขาใจในนโยบาย
พรรค รูจักวีธีการเขาหาชุมชน การพูดคุย และเทคนิคตาง ๆ ก็จะใหลงพื้นที่เดินเคาะประตูตามบาน
ประชาชน 
 สภาพทางการเมืองในจังหวัดปทุมธานีที่มองวารุนแรง จริงแลวไมใชคนในจังหวัด
ปทุมธานีเปนคนที่รักสงบ และเปนประชากรที่มีความรูมาก สังเกตไดจากการมีสถาบันการศึกษา
ตั้งอยูมาก มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก คนในโรงงานก็คอนขางจะเปดรับความรูอะไรตาง ๆ ไดมาก 
สวนภาพของกลุมตระกูลหาญสวัสดิ์ ก็ยังมีความสําคัญอยูในความที่เปนตระกูลที่เขาสูวงการเมือง
มานาน แตในเงื่อนไขของประชาชนที่จะตัดสินใจเลือก ก็ไมสามารถที่จะควบคุมได ชาวบานมี
ความรูเร่ืองการเมืองมากขึ้น มีส่ือตาง ๆ มากมาย ทําใหคนที่ไมคอยมีเงิน ไมมีอิทธิพลก็สามารถที่
จะลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ซ่ึงพรรคไทยรักไทยก็ไดเร่ิมเอาไว 
 ภาพการเมืองในปจจุบัน มันเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีการพัฒนามาตลอด หากทางพรรค
ประชาธิปตยจับประเด็นถูกก็มีสิทธิ์กลับมาเปนรัฐบาล   
 
คุณเสถียร พฤฒิพรธานี ประธานหอการคาจังหวัดปทุมธานี 
คุณประเสริฐ เทพเอื้อตระกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลประชาธิปตย 
 หอการคาจังหวัดปทุมธานี เปนองคกรเอกชน ที่อยูในความควบคุมของกระทรวงพานิชย 
จะมีคณะกรรมการวาระ 2 ป และอยูได 2 วาระ แตก็ไดทํางานอยูในองคกรหอการคามา 10 กวาป
แลว เดิมก็เปนคณะกรรมการทั่วไป เปนรองประธาน และเปนประธาน สําหรับหอการคาแลวจะไม
ยุงเกี่ยวกับการเมือง 
 หอการคาเปนตัวแทนภาคเอกชน ที่รวมกับภาครัฐทํากิจกรรมตาง ๆ จะรวมกับนักการเมือง
ก็เฉพาะสิ่งที่เปนประโยชนกับจังหวัด ที่ผานมามีที่รวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา เพื่อผลักดันในเรื่องสะพานขามแมน้ําเจาพระยา 
 ในความสัมพันธสวนตัวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดก็รูจักทุกคน กลุมตระกูล
หาญสวัสดิ์เอง ก็รูจักกันมาตั้งแตเด็ก ๆ แตเวลาที่ลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ไมไดมาขอให
สนับสนุนแตอยางใด เขาก็รูวาทางหอการคาไมยุงเกี่ยวกับ      การเมือง 

วิธีในการหาเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็จะเขามาทางผูนําชุมชน เขามาแนะนําตัว 
ซ่ึงก็ยังใชระบบของหัวคะแนน ยังคงมีการซื้อเสียง เมื่อกอนซื้อเฉพาะชวงเลือกตั้ง แตปจจุบันตอง
ซ้ือตลอด คือ ตองมีงบประมาณในการชวยเหลืองานประเพณีตาง ๆ ของชาวบาน เชน งานแตง งาน
บวช งานศพ ก็เชน คาพวงหรีด ซ่ึงเดือนหนึ่งไมต่ํากวา 200,000 บาท ในเรื่องอยางนี้คงหลีกหนีไม



พนซึ่งก็เปนการรักษาฐานคะแนน ซ่ึงตองรักษากันในตลอดระยะเวลา 4 ป ตราบใดที่ภาครัฐยัง
ไมไดใหความรู ในเรื่องของการเมือง และบทบาทหนาที่ที่ดีของพลเมือง   
 โดยสวนตัวแลวไมเคยคิดที่จะเลนการเมือง คือ อยูอยางปจจุบันตรงนี้ก็มีความสุข สบายใจ
ดี ซ่ึงการที่จะเลนการเมือง นักการเมืองอันดับหนึ่งตองมีเงิน อันดับสองตองบริหารตัวเองเปน 
อันดับสามจะตองไมมีคําวาเหน็ดเหนื่อย อยางนิสัยคนไทยนี้ชอบในระบบอุปภัมถ เชน หนาเปด
เทอมก็จะมาฝากลูกเขาโรงเรียน หนากฐิน หนาผาปา ก็ตองเปนประธาน 
 หอการคาโดยปกติจะรวมกับภาคอื่น ๆ จังหวัดอื่น ๆ เชนมีการประชุม จะแบงเปนเขต ภาค 
ชวงหลังก็จะแบงเปนกลุมจังหวัด มีดวยกัน 19 กลุม จังหวัดปทุมธานีอยูในกลุมที่ 4 ก็มี จังหวัด
อยุธยา จังหวัดอางทอง จังหวัดนนทบุรี จะมีการรวมทํากิจกรรม ซ่ึงทางหอการคาไทยจะเปนตัว
สนับสนุน ใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางกลุมจังหวัดดวยกัน 
 ในสวนของกลุมองคกรเอกชนตาง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี มีการรวมตัวกันอยางหลวม ๆ 
ขึ้นอยูกับผูนํากลุม หากผูนํากลุมมีความเขมแข็ง เชน หอการคาก็จะเปนที่เชิดหนาชูตาของจังหวัด 
 ในเรื่องของการหาเสียงแจกเงินของผูสมัครทางการเมือง เขาจะแจกเปนจุด ๆ จุดไหนที่เขา
มองดูวาคะแนนออนเขาก็จะไปแจกตรงนัน้มาก ๆ  
 ตําแหนงประธานหอการคาก็เหมือนกับตําแหนงประธานนักธุรกิจในจังหวัด เปนตัวแทน
ของภาคเอกชน สวนการที่จะสนับสนุนใครก็จะเปนเรื่องของสวนบุคคล โดยหอการคามีกฏอยูแลว
วาไมยุงเกี่ยวกับการเมือง ซ่ึงกิจกรรมโดยสวนใหญของหอการคาจะใหการสนับสนุน รวมมือกับ
ภาครัฐ กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหเกิดกิจกรรมที่มุงใหเกิดความสําเร็จ ที่จะรวมกันเปน
กลุมแลวเอื้อประโยชนใหแกนักการเมืองไมมี แตเร่ืองที่นักการเมืองมาขอใหสนับสนุนเปนการ
สวนบุคคลนี่ก็มีอยู ขอสนับสนุน 200,000 บาง 500,000 บาง ในรูปแบบตาง ๆ เชน มีการตั้งวงแชร
ชวยหาเสียง แตเปนในเรื่องสวนบุคคล 
 ภาพการเมืองในปจจุบัน รัฐบาลของทานทักษิณ ชินวัตร เดินมาถูกทางแลว มีผลงานเปนที่
ประจักษ เกิดเปนกระแสของพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนไหนก็อยากที่จะเขาไปอยู โดยไม
จําเปนตองมีการซื้อตัวเลย เพราะเขาคิดแลววามีเปอรเซ็นตที่จะไดเกินครึ่งแลวหากไดเขาไปอยูใน
พรรคไทยรักไทย ซ่ึงที่เขาใจวาเงินถึง อาจจะไมใช และที่คาดหวังวาจะมี 2 พรรคการเมืองใหญ มี
ความเปนไปไดในแนวโนมปจจุบัน เพราะพรรคเล็ก ๆ จะหันยุบรวมกับพรรคใหญ ๆ เพราะเงินทุน
ไมพอ  
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ภาคผนวก ก 
ตารางรายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแตป พ.ศ. 2476-2548 

จังหวัดปทุมธาน ี
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตาราง 3 
รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตัง้แต ป พ.ศ. 2476-2548 จังหวัดปทุมธานี  
 
วัน/เดือน/ป  
ท่ีเลือกตั้งท่ัวไป 

รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคการเมืองท่ีสังกัด 

15/พ.ย./2476 นายทองกระจาย  รัชตะวรรณ - 
7/พ.ย./2480 นายดาบทวิ  มะโนทัย - 
12/พ.ย./2481 ร.ต.ลมัย  กฤษณภกัด ี

นายเอีย่ม  ราษฎรนิยม 
- 
- 

6/ม.ค./2489 นายสุจิตร  หิรัญพฤกษ - 
29/ม.ค./2491 พระยาราชธรรมนิเทศ - 
26/ก.พ./2495 พระราชธรรมนิเทศ - 
26/ก.พ./2500 นายยิ่ง  รัศมิทตั  เสรีมนังคศิลา 
15/ธ.ค./2500 นายนนท  วรรักษา สหภูม ิ
10/ก.พ./2512 นายลําภู  สงวนสัตย 

นายสนอง  กฤษณะเศรณ ี
สหประชาไทย 
ไมสังกัดพรรค 

26/ม.ค./2518 นายจรูญ  กวุานนท 
นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 

สังคมชาตนิยม 
สันติชน 

4/เม.ย./2519 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
นายลําภู  สงวนสัตย 

ชาติไทย 
ธรรมสังคม 

22/เม.ย./2522 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
นายลําภู  สงวนสัตย 

ชาติไทย 
เสรีธรรม 

18/เม.ย./2526 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
นายจรูญ  กวุานนท 

ชาติไทย 
ประชากรไทย 

27/ก.ค./2529 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 
นางวาณี  หาญสวัสดิ์ 

ชาติไทย 
ชาติไทย 
ชาติไทย 

24/ก.ค./2531 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 
นายจรูญ  กวุานนท 

ชาติไทย 
ชาติไทย 
ประชากรไทย 



ตาราง  3  (ตอ) 
วัน/เดือน/ป  
ท่ีเลือกตั้งท่ัวไป 

รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคการเมืองท่ีสังกัด 

22/มี.ค./2535 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 
นายจรูญ  กวุานนท 

ชาติไทย 
ชาติไทย 
ความหวังใหม 

13/ก.ย./2535 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 
นางวาณี  หาญสวัสดิ์ 

ชาติไทย 
ชาติไทย 
ชาติไทย 

2/ก.ค./2538 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 
นายวาณี  หาญสวัสดิ์ 

ชาติไทย 
ชาติไทย 
ชาติไทย 

17/พ.ย./2539 นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 
นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 
นายเอกพจน  ปานแยม 

ความหวังใหม 
ความหวังใหม 
ประชาธิปตย 

6/ม.ค./2544 นายสุรพงษ  อ้ึงอัมพรวิไล 
นายเอกพจน  ปานแยม 
วาที่รอยตรีสุเมธ  ฤทธาคนี 
นายลิขิต  หมูดี 
นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 

ชาติพัฒนา 
ประชาธิปตย 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 

6/ก.พ./2548 นายสุรพงษ  อ้ึงอัมพรวิไล 
นายเอกพจน  ปานแยม 
นายวรัญู  เทพหัสดิน ณ อยธุยา 
นายลิขิต  หมูดี 
นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์ 

ไทยรักไทย 
ชาติไทย 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 
ไทยรักไทย 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แผนที่จังหวัดปทุมธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ถอดเทปคําสัมภาษณสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี 

ท้ังในอดตีและปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส.ส.เอกพจน : คือเร่ืองการเมืองเปนเรื่องท่ีไมแนนอน ซ่ึงจริง ๆ มันก็เปนอยางนั้น บางครั้งมนัก็เปน
เร่ืองของอุดมการณ อุดมการณเกิดมาจากกลุมคนเกิดมาจากความคิดของคนทีป่ลูกฝงกันมา แตเม่ือ

สิ่งเหลานี้ถูกเปล่ียนไปโดยกลุมคน มันก็ไมจําเปนท่ีตองไปยดึตดิ สัมภาษณ ส.ส. เอกพจน   
ปานแยม เขต 2 ณ. สํานักงาน ส.ส. เอกพจน   จังหวัดปทุมธานี 

วันที่  12   พฤษภาคม  พ.ศ. 2548  
----------------------------------------------------------------------- 

พงษยุทธ : ขอทราบถึงประวัติการศึกษา ? 
ส.ส.เอกพจน : ผมจบปริญญาตรีจากสถาบันเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ซ่ึงตอนนี้ไดเปลี่ยนชื่อ

เปนสถาบันวลัยลงกรณ ปจจุบันนี้ผมศึกษาระดับปริญญาโทอยูที่ ธรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร 
การเมืองการปกครอง 
 
พงษยุทธ :  ความเปนมาถึงสาเหตุที่ทําใหสนใจเกี่ยวกับการเมือง ? 

ส.ส.เอกพจน : คือเดิมผมก็เปนนักรองอยู เปนที่ทราบกันดี ตอนนั้นเรื่องงานเพลงไดพัก
เอาไว วงก็ไมไดทํา ชวงจังหวะกลางป 39 พี่ชายลงสมัครสุขาภิบาล ซ่ึงยังไมไดยกฐานะเปนเทศบาล 
ผมก็ไดลงไปชวยหาเสียง ซ่ึงพี่ชายก็ไมไดรับเลือกตั้ง จังหวะนั้นทานบรรหารยุบสภา ก็จะตองมีการ
เลือกตั้งใหม ก็เหลือเวลาอีกไมนานแลวก็จะปดรับผูสมัคร ก็ไดคุยกับพี่ชาย พี่ชายก็แนะนําใหลง
สมัคร ส.ส. โดยจริง ๆ แลวก็มีความใฝฝนอยูกอนแลวในเรื่องการเมือง โดยผมก็เชื่อวาทุกคนมี
ความใฝฝนในการเมืองระดับนี้ และมันก็เปนเกียรติประวัติ แลวก็มีโอกาสทําประโยชนใหกับสังคม
โดยรวม 
 
พงษยุทธ :  คร้ังแรกที่ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปตยใชไหม  ? 

ส.ส.เอกพจน : ตอนนั้นก็ไดคุยกับพี่ชาย พี่ชายก็แนะนําใหลงสมัคร ส.ส. ซ่ึงก็คิดวายังไม
พรอม อายุก็เพิ่งจะ 27 เงินทองก็ไมคอยจะมี ก็เลยคิดวาลองไปสอบถามดู ซ่ึงผมก็เปนสมาชิกของ
พรรคอยู ซ่ึงเพื่อนในวงการเพลงทําให แตก็ยังไมเคยไปที่พรรคเลยในขณะนั้น ก็เลยไดโทรไปถาม 
13 วาพรรคอยูที่ไหน ก็เลยไป ปรากฏวาดวยความที่เราเปนนักรอง ส่ือตาง ๆ ที่อยูที่นั้นก็ใหความ
สนใจ ถามวามาทําไม จะมาสมัครลงที่ไหน เขาถามวาบานอยูที่ไหน ก็บอกวาอยูปทุม เขาก็ตกใจวา
ลงปทุมจะสูเขาไดเหรอ ผมก็บอกวายังไมไดตัดสินใจถึงขนาดนั้น เพียงแตเขามาสอบถามวา
ระเบียบการเปนอยางไร หลักเกณฑเปนอยางไรบาง ก็ไปคุยกับเจาหนาที่ของพรรคแลวก็เจอกับ
ผูใหญในพรรคบางทาน จําไดวามีทานพิเชษฐ พันธวิชาติกุล ทางพรรคก็เอาใบสมัครมาใหกรอก 
หลังจากนั้นก็นําเสนอผูบริหาร ปรากฏวา 2 วันก็อนุมัติใหเปนตัวแทนของพรรคลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ซ่ึงผมก็ไมไดทันตั้งตัวก็ยังงง ๆ อยู ก็คิดเพียงวายังไมพรอม อายุก็ยังไมมาก เงินก็ไมมี จะ
ไปสูเขาไดอยางไร แตเมื่อพรรคอนุมัติลงมาก็ตองเดินหนาตอไป ดวยความที่มีความใฝฝนอยูกอน



แลวอยางนอยลองดูก็ไมเสียหาย ถือเปนประสบการณที่มีคาสําหรับเรา ซ่ึงตอนนั้นเงินก็ไมมีตองยืม
เขามา 
 
พงษยุทธ :  ในปจจุบันนี้มาอยูกับพรรคชาติไทย เหตุผลในการยายพรรคมาจากอะไรเปนสําคัญ ? 

ส.ส.เอกพจน : คือเร่ืองการเมืองเปนเรื่องที่ไมแนนอน ซ่ึงจริง ๆ มันก็เปนอยางนั้น บางครั้ง
มันก็เปนเรื่องของอุดมการณ อุดมการณเกิดมาจากกลุมคนเกิดมาจากความคิดของคนที่ปลูกฝงกัน
มา แตเมื่อส่ิงเหลานี้ถูกเปลี่ยนไปโดยกลุมคน มันก็ไมจําเปนที่ตองไปยึดติด  
 
พงษยุทธ : โอกาส และบทบาทในการทํางานเปนสาเหตุดวยใชใหม  ? 

ส.ส.เอกพจน : มีสวนดวย คือ พรรคชาติไทยเปนพรรคขนาดกลาง ก็คือเราอยูตรงนี้ ยังมี
โอกาส มีบทบาทอะไรเพิ่มขึ้น 
 
พงษยุทธ :  มาอยูกับพรรคชาติไทยทําใหมีโอกาสและบทบาทเพิ่มขึ้นมากกวาอยูกับพรรค
ประชาธิปตย  ? 

ส.ส.เอกพจน : ก็เปนสวนหนึ่ง แตที่ออกจากพรรคประชาธิปตยไมใชเพราะพรรคไมไดให
บทบาทอะไร เพียงแตมันเปนความรูสึกสวนตัวกับความรูสึกบางสิ่งบางอยางที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่
เรารูสึกวามันไมถูกตองกับการเปลี่ยนแปลงในพรรคประชาธิปตย ในขณะนั้น ก็ทําใหตัดสินใจมา
อยูตรงนี้ 
 
พงษยุทธ :  วิธีการที่ใชในการหาเสียงที่ใชเปนอยางไร  ? 

ส.ส.เอกพจน : โดยการรองเพลง คือไมใชไปรองเพลงใหฟงเลย แตจะดวยความที่เราเปน
นักรอง ประชาชนก็รูจักเราในนามที่เปน เอกพจน วงศนาค นักรองลูกทุงคนหนึ่ง ก็อดไมไดที่
จะตองรองเพลง ก็เพราะเขาอยากใหเรารองเพลงใหเขาฟง ก็กลายเปนจุดนําเสนอไป เพลงที่รอง
สวนใหญก็เปนเพลงทหารเกณฑคนจน เอกพจนมาแลว ก็จะไปทุกที่ไปเจอกับชาวบาน 
 
พงษยุทธ : การหาเสียงในเชิงรุก มีลักษณะอยางไร  ? 

ส.ส.เอกพจน : ในชวงแรกมีระยะเวลาหาเสียงเพียง 20 วัน จริง ๆ แลวก็ตองการจะไปพบ
กับทุก ๆ บาน แตก็เปนไปไมไดเพราะเวลาไมพอ ก็จุดไหนที่มีคนเยอะ ๆ ในตลาดหรือในที่ตาง ๆ 
เราก็ไปพบ ตามงานบาง แลวก็จะขึ้นรถแห ในสมัยแรกจะทั้งจังหวัด ตองใชเวลาพอสมควร 
 
พงษยุทธ :ในสวนของเงินสนับสนุนมีสวนชวยในการหาเสียงมากนอยแคไหน ? 



ส.ส.เอกพจน : มันเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการเมือง แมแตพรรคการเมืองก็ยังมีการจัดงาน
เพื่อระดมทุน เพื่อจะมาสนับสนุนในกิจกรรมทางการเมือง หรือนักการเมืองในพื้นที่สําหรับ ส.ส.
โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งมีความสําคัญแนนอน อันดับแรกในเรื่องการใชจายที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งกําหนดไว ตรงนั้นตองมี พรรคก็ตองมีให 
 
พงษยุทธ : กลุมธุรกิจในพื้นที่เขามามีสวนสนับสนุนในทางการเมืองอยางไรบาง  ? 

ส.ส.เอกพจน : แรก ๆ จะไมมี อาศัยพบชาวบาน ที่ไดมาก็คงเพราะเราทําตรงนี้มากกวา ใน
สวนผูสนับสนุนนายทุนตาง ๆ ผมเขาใจวาทุกวันนี้เขาก็เขาใจบทบาทของ ส.ส. ดี เพราะ ส.ส. ไมใช
ฝายบริหาร จะใหคุณใหโทษ ใหประโยชนอะไรกับเขาไมได เพราะวา ส.ส. มีหนาที่ในทางนิติ
บัญญัติ เขาไปเพื่อออกกฏหมาย แกกฏหมาย แตถาเปนฝายบริหาร ก็นาที่จะไดรับความสนใจ ที่จะ
ใหการสนับสนุนจากทุนตาง ๆ อยางเชน พรรคการเมือง ที่ไดรับการสนับสนุนจากทุนตาง ๆ ก็
เพราะพรรคการเมืองเมื่อมีโอกาสเขาไปแลวเปนแกนในการจัดตั้งรัฐบาล ก็จะมีโอกาสเขาไป
บริหาร หัวหนาพรรคการเมืองนั้นก็เขาไปเปนนายกรัฐมนตรี 
 
พงษยุทธ : การหาเสียง ส.ข.ชวยพี่ชายในครั้งแรกมีสวนชวยใหไดรับการเลือกตั้งบางหรือไม ? 

ส.ส.เอกพจน : เปนกลุมเล็ก ๆ แค สุขาภิบาล ไปเดินหาเสียงเคาะประตู พบชาวบานเทาที่
เวลาพอมี วิธีการเขาหาประชาชนไมแตกตางกัน เร่ืองของกลุมทุนไมมี 
 
พงษยุทธ : ความคาดหวังทางการเมืองในอนาคต โดยสวนตัวแลวหวังเปน 
อยางไร  ? 

ส.ส.เอกพจน : อยากใหประชาชนใหความสําคัญกับการเมืองมากขึ้น ในการเลือกผูแทนให
พิจารณาเลือกคนที่เหมาะสม โดยไมอยูบนเงื่อนไขของสินจาง รางวัล ส่ิงเหลานี้จะนําไปสูการเมือง
ที่ดี ที่บริสุทธิ์ขึ้น ระบบการเมืองตอไปผูแทนที่มาจากการเลือกตั้ง ควรจะมีอิสระในการแสดง
ความคิดมากขึ้น 
 
พงษยุทธ : ผลงานของทานที่ผานมา ไดทําอะไรไปบาง  ? 

ส.ส.เอกพจน : สะพานขามแมน้ําเจาพระยา จังหวัดปทุม รวมกับทาน ส.ส. สุรพงษ รวมกับ
ทาน ส.ว. ปทุม รถ ปอ. สาย 49 ไดขอใหทาง   ขสมก. เขามา เพราะวาบริษัทที่เขามาสัมปทานเดิม
ในพื้นที่ไมคอยมีการแกไข ประชาชนก็เดือดรอน เร่ืองคุณภาพรถก็ดี จํานวนรถก็ดี จึงไดมีการ
แกไขไป เร่ืองน้ําประปา จ.ปทุมอยูในเขตปริมณฑล ซ่ึงกฏหมายในปจจุบันนี้กําหนดไววา เปนเขต
วิกฤตน้ําบาดาล จะขุดเจาะเพิ่มไมได เพราะเกรงวาพื้นดินจะทรุดลงไป กฎหมายก็หาม ความจําเปน
ใชน้ําประปาก็เพิ่มขึ้น 



สัมภาษณ คณุเสถียร  พฤฒิพรธาน ี
(ประธานหอการคาจังหวัดปทุมธานี) 
และคุณประเสริฐ  เทพเอื้อตระกูล 

(ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลประชาธิปตย) 
ณ.สํานักงานหอการคาจังหวดัปทุมธาน ี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2548 
------------------------------------------------------------------------------------ 

อ.พรชัย  : ผมขอชี้แจงนิดหนึ่งวา โครงการนี้เปนโครงการสถาบันพระปกเกลา ไมทราบวาเคยได
ยินชื่อไหม วันหลังไปหาได ก็อยากรูเร่ืองของการเมืองในจังหวัดปทุมธานี วาเปนการเมืองที่มี
ความสัมพันธกันอยางไรบางระหวางกลุมนักธุรกิจ กับกลุมทางการเมือง ในลักษณะนี้ ผมถามคุณ
เสถียรกอนนะครับ วาตําแหนงประธานหอการคาจังหวัดเขาตองเลือกกันใชไหมครับ  ? 

คุณเสถียร : ใชครับ 
 
อ.พรชัย  : กรุณาอธิบายวาคุณเสถียรเปนมากี่ปแลว เปนมาอยางไร  ? 
 คุณเสถียร : คือหอการคาจังหวัดปทุมธานีนี่เปนองคกรเอกชน ที่ขึ้นอยูในการควบคุมของ
กระทรวงพานิชย เพราะฉะนั้นก็จะมีคณะกรรมการ ในวาระแตละสองป เราจะมีการเลือกประธาน
กรรมการ เพราะฉะนั้นประธานกรรมการจะอยูวาระละสองป และจะอยูไดแคสองวาระเทานั้น ผม
เขามาในองคกรนี้ มาเปนสิบปแลวครับ เดิมทีเปนกรรมการทั่วไป หลังจากนั้นก็เล่ือนเปนรอง
ประธานกรรมการ ซ่ึงตลอดระยะเวลาสิบปนี้ก็ได ชวยองคกรมาตลอด เมื่อตนปก็มีการประชุม
สามัญ หลังจากเลือกประธานคนใหม เพราะฉะนั้นที่ผมมารับตําแหนงก็เมื่อเดือนที่แลวนะครับ จะ
มีการสงมอบหนาที่กัน เมื่อเดือนที่แลว สําหรับหอการคาเราจะไมมุง และก็ไมยุงเกี่ยวกับการเมือง
ขอใหเขาใจดวย เพราะวาถาเกี่ยวกับตัวองคกร เราจะไมยุงกับการเมือง  
 
อ.พรชัย  : ในตัวหอการคาเองก็เปนที่ เปนหมือนสมาคมของนักธุรกิจ  ในจังหวัด ? 

คุณเสถียร : ครับเปนตัวแทนภาคเอกชน ที่จะรวมกับภาครัฐทํากิจกรรมตาง ๆ ที่จะเปน
ประโยชนกับชุมชน หรือประชาชน ทีนี่ในเรื่องที่เราเขาไปยุง เกี่ยวกับการเมืองหรือไม คิดวาก็คงจะ
ไมมี แตวาบางครั้งเพื่อประโยชนของตัวจังหวัด เราก็อาจจะรวมกับนักการเมือง อยางหลายปที่ผาน
มา เราก็ไดรวมกับนักการเมือง มีทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ทั้งหมด รวมกันประชุมเพื่อที่จะผลักดันใหตัว
สะพานขามแมน้ําเจาพระยาเกิดขึ้น เพราะวาตัวสะพานที่มีโครงการมานานแลว 
 
 



อ.พรชัย  : อันนี้ผมก็ไดไปคุยกับ ส.ส. เอกพจน ส.ส.เอกพจนก็มีสวนดวยใชไหมครับ  ? 
 คุณเสถียร : ครับ ส.ส. เอกพจน ก็มีสวนดวย  
 
อ.พรชัย  : คุณเสถียรเองรูจักนักการเมืองในจังหวัดเยอะหรือไม โดยสวนตัวหอการคาไมเกี่ยวอยู
แลว โดยตัวคุณประเสริฐเอกรูจักพวกคุณเอกพจน พวกคุณสุรพงษ คุณชูชาติ คุณชูชีพ อะไรพวกนี้
ไหม ? 

คุณเสถียร : ก็สวนใหญจะรูจัก แตบางทานก็อาจจะรูจักผิวเผิน ไมรูจักลึกซึ้ง ก็คอนขางจะ
รูจักกันมานาน เพราะฉะนั้นงานบางอยางเราจะติดตอกัน แตวาบางทานถาไปงานอาจจะเจอกัน 
ทักทายกันตามปกติวิสัย ซ่ึงไมพูดถึงเกี่ยวกับการเมือง  
 
อ.พรชัย  :  ทางตระกูล หาญสวัสดิ์ สนิทกันไหม ? 

คุณเสถียร : รูจักกันมาตั้งแตเด็ก ๆ แลว  
 
อ.พรชัย  :  แลวมีความสัมพันธเปนแบบสวนตัวไหม ? 

คุณเสถียร : จะเปนที่ผูใหญเขาเปนเพื่อนกัน เด็ก ๆ ก็รูจักกัน 
 
อ.พรชัย  :  ก็ไมมีความสัมพันธกันในทางสวนตัว  ? 

คุณเสถียร : ก็ไมมี 
 
อ.พรชัย  :  แลวทางคุณประเสริฐ ไมทราบวาเปนผูนําชุมชนที่ไหน เอาทางคุณเสถียรกอนก็แลวกัน 
สรุปแลวทางคุณเสถียรก็ไมรูจักพรรคตรงนั้น  ? 

คุณเสถียร : รูจักกับคุณสุชาติ 
 
อ.พรชัย  : ส.ส. ชูชาติ  หาญสวัสดิ์ ใชไหม ? 

คุณเสถียร : ใช 
 
อ.พรชัย  : เวลาลงเลือกตั้งแตละคร้ัง นักการเมือง ฝายการเมือง คือไมวาเลือกตั้งทองถ่ินเลือกตั้งใน
ระดับประเทศ ส.ส. เขาไมเคยมาขอความสนับสนุน หาเสียงหรืออะไรกับหอการคาเลยหรือ ? 
 คุณเสถียร : ไมมีครับ 
 
 



อ.พรชัย  : ไมมีเลยหรือ ? 
 คุณเสถียร : ไมมีเด็ดขาดเลยครับ นักการเมืองเขาจะทราบดีวา หอการคาจะไมยุงเกี่ยวกับ
ทางดานการเมือง รูจักกันโดยสวนตัว หรือโดยหนาที่ของเขา บางครั้งก็จะมีงานรวมกันผลักดัน ก็
อาจจะมีบาง อยางเมื่อวันที่ 6  รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม คุณสุริยะ ที่ผานมาตรวจ แลวก็ไดไปยื่น
หนังสือเกี่ยวกับการสรางสะพาน ถนนที่ชวงตออาจจะเปนอันตราย อาจเกิดอุบัติเหตุ ก็ไดไปเจอ
นักการเมืองก็ไดมีคุณชูชาติ คุณวรัญู แลวก็คุณลิขิต  
 
อ.พรชัย : คุณเสถียรทําใจไหม การทํางานกับนักการเมืองวาที่ผานมา ที่วาชวยสนับสนุนจังหวัด
หรือ ประชาชนอะไรดีขึ้น ในความรูสึกในการที่เราเปนคนหนึ่งของชาวปทุม คุณเสถียรก็เปนชาว
ปทุมใชไหม  ? 
 คุณเสถียร : ใชครับ 
 
อ.พรชัย : มีความรูสึกวามันดีขึ้นไหมวา อยางการเมืองที่เปลี่ยนไป คนโนนมาคนนี้มา ประชาชนจะ
ดีขึ้นไหม ความรูสึกลึก ๆ ของตัวเราเอง หรือวามันมีความแตกตางกันไหมวา สมัยชวน สมัยทักษิณ 
สมัยอะไร ลักษณะอยางไร  ? 

คุณเสถียร : คือบทบาทหนาที่ตัวนี้ ก็ทางผมก็ไมคอยไดติดตามนัก เพราะฉะนั้นที่ทํา
สําหรับปทุมมีอะไรบาง ก็ไมรูซ้ึงนะครับ แตวาบทบาทหนาที่ของ ส.ส. ทุกอันนี่จะเปนไปตามมติ
ของพรรคมากกวา 
 
อ.พรชัย : แลวคุณเสถียรประกอบอาชีพอะไร  ? 

คุณเสถียร : ตัวผมขายปลีกแลวก็ขายสง วัสดุกอสรางดานอลูมิเนียม กระจก 
 
อ.พรชัย : ไมใชผูรับเหมาหรือเฉพาะขายอยางเดียว  ? 
 คุณเสถียร : ก็มีติดตั้งนิดหนอย 
 
อ.พรชัย : แลวมองดูการเมืองในปทุม คืออันนี้ผมก็ในฐานะอาจารย แลวก็เมื่อกอนทางตระกูลหาญ
สวัสดิ์ก็ไดหมดเลยนะ ผมจําไดวา หนึ่ง สอง สาม ส่ี ทั้งจังหวัดเลย ในการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจาก
อะไร อยางคุณเอกพจนก็ได มีคนใหมมาอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะ อีกคนเขาชื่ออะไรนะ ส.ส.  นะ ? 
 คุณเสถียร : วรัญู 
 
 



อ.พรชัย : คุณวรัญู อะไรพวกนี้ สายเดียวกับทางหาญสวัดิ์หรือเปลา  ? 
คุณเสถียร :  คือนักการเมืองนี่ เดี๋วยนี้นักการเมืองเขาพัฒนาแลว เขาไปในสภา เดี๋ยวนี้ไมวา

เปนนักการเมืองแลว มันตองเขาใจ ใหไปอยูในภาคประชาชนใหไดมากที่สุด อาจารยถามวา
สมัยกอนหาญสวัสดิ์ได หนึ่ง สอง สาม ส่ี เดี๋ยวนี้ทําไมมีตัวใหม ๆ ขึ้นมา ก็คือเรามีระดับประธาน
ชุมชน กรรมการชุมชนหมูบาน แลวก็มีสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบต. คือมันมีการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ิน ทําใหประชาชนทั้งหมดมีความตื่นตัว ทางดานการเมืองขึ้นมาวา คน ๆ นั้น ถาเลือก
ขึ้นมาแลว มีประโยชนตอตัวเขามากแคไหน คืออยางนี้ เดี๋ยวนี้ประชาชนเขารูจักศึกษาทางการเมือง 
คือผมในฐานะเปนประธานชุมชน ปจจุบันนี้การเมืองกับทุกอยางมันแยกไมออก คือไมรูวาตัวไหน
เปนการเมืองตัวไหนเปนอยางอื่น ทําใหประชาชนทั่วไปรูจักการเมืองมากขึ้น ฉลาดขึ้น ฉลาด
ขึ้นมาก เลนการเมืองเดี๋ยวนี้ถาลง ส.ส. เดี๋ยวนี้ถาเอาเงินซื้อเสียง ทุมไปซื้อเสียง ไมไดสรางผลงาน
ใหเปนที่ประจักษ ไมไดแนนนอน เชื่อผมเถอะไมไดแนนอน อีกอยางหนึ่ง เปนนักการเมืองระดับ
จังหวัด ระดับทองถ่ิน นักการเมืองระดับหมูบาน เร่ิมที่ อบต. พอขึ้นมาหนอยก็เปนอําเภอ ก็เปน
อบจ. เขต อบจ.เขตปุบ ก็ตองไตขึ้นมาเปน ส.ส. เขต อันนี้คือเปนขั้นตอนสวนหนึ่ง ถาอยู ๆ จะเปน
นักการเมืองลงมารับใชประชาชน คุณยังไมรูหนาที่ของคุณ คืออะไร อันนี้เปนตัวสําคัญ โดยเฉพาะ
เดี๋ยวนี้ ส.ส. เขต จะไมมีงบสนับสนุนเหมือนสมัยกอน เดี๋ยวนี้เปนนิติบัญญัติอยางเดียว ถาคุณ
เดือดรอนคุณไปหา ส.ส. ส.ส.มีสิทธิ์อภิปรายในที่ประชุม สภาผูแทนราษฏร มีโอกาสพูดในที่ตาง ๆ 
เขาใหเกียรติ เขามีความสามารถที่ผานทางสื่อตาง ๆ มาอํานวยความสะดวกเขามาได   สวนนั้นก็คือ
กอนที่จะเปน ส.ส. เขต จะตองไปอาศัยคนในชุมชน อาศัยประธานชุมชนบาง อาศัยสมาชิกอบต. 
บาง มันตองผานมาหลายขั้นตอนกวาจะไดเปน ส.ส. 
 
อ.พรชัย : คุณประเสริฐ ครับ เวลาเปนประธานชุมชน มีคนมาหาไหม ส.ส. อะไรอยางนี้ ส.ส. คน
โนนคนนี้ มาขอใหชวยอะไรอยางนี้   ? 
 คุณประเสริฐ : มาครับมา มาบอย  
 
อ.พรชัย : คือมาบอย มาสรางเครือขายใชไหม  ? 

คุณประเสริฐ : มาสรางเครือขาย คือวาเขามาเสนอตัว มารับใชชาวบาน คุณมีความเห็นวา
ไง คนที่จะมาเปนผูนําชุมชน ตองรูจักเบื้อหลังของนักการเมืองคนนั้นพอสมควร จึงจะชี้แนะใหกับ
สมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนถาคุณชี้แนะไป แลวเขาเห็นผลตามที่เราชี้แนะ ทําใหน้ําหนักตัว
เราดูหนักขึ้น  
 
อ.พรชัย : ผมถามคุณประเสริฐอีกคําถามหนึ่งวา ระบบหัวคะแนนยังจําเปน สําหรับการเลือกตั้งอีก
หรือไม ? 



คุณประเสริฐ : ยังจําเปน ตรงนี้หนีไมพน หนีไมพนหัวคะแนน ตราบใดที่ภาครัฐไมเอา
การเมืองสอนใหประชาชน หนาที่ของพลเมืองทําอยางไร ตัวนี้แหละแนนอนหนีไมพน สมัยกอน
เขาบอกวา ซ้ือเสียงคืนหมาหอน สมัยนี้ซ้ือเสียงสี่ป เชื่อผมเถอะครับ 
 
อ.พรชัย : อยางไรครับ หมายความวาอยางไร   ? 

คุณประเสริฐ :  ก็ซ้ือตลอดครับ เชื่อไหมครับอาจารย สมมุติวาผมเปน ส.ส. เชื่อไหม พวง
หรีดปหนึ่งเทาไหร เดือนหนึ่งไมต่ํากวาประมาณ 200,000 บาท 
 
อ.พรชัย : คาพวงหรีดนี่หรือครับ   ? 

คุณประเสริฐ : คาพวงหรีด เอาจริง ๆ สองแสน ตองสองแสน คาพวงหรีดสองแสนไมวา 
คาเปนเจาภาพสวดศพอีก คือซ้ือตลอดสี่ปนี้ คุณตองถึง ถาไมถึงเมื่อไหรหลุดเมื่อนั้น ยกตัวอยางเชน
เขตจังหวัดปทุมธานี มีอยูเขตเดียว อยูเขตเดียวไมถึง พอเลือกตั้งมาไมติด กอนเลือกตั้งผมก็วาไมติด 
ไมติดแนนอน 
 
อ.พรชัย : ใครหรือครับ  ? 

คุณประเสริฐ :  ไมผมไมพูดหรอก และนี้คือเหตุผล เดียวนี้การเมืองเปนการเมืองครอบครัว 
ที่นี้คุณเสถียร ตอบ ผมขอเชิญคุณเสถียรหนอย คือจริง ๆนี่องคกรเอกชนอยางหอการคาเปนตน 
คณะกรรมการหอการคา จะสวมหลายหมวก หมวกหลายใบ จะตองเปนคนมีศักยภาพ ในจังหวัด
ปทุม ถึงจะมาทําหอการคา แตนี่เสร็จปุบทําไปแลว ถามวาหอการคาจริงอยูเราจะไมยุงการเมือง แต
บางครั้งก็ตองพึ่งนักการเมือง เพื่อทําโครงการบางโครงการ ที่จําเปน ที่จําเปนตองพึ่งเขา ถามวาบาง
ที่พึ่งเขาแลวนี่ ถามวาเราไปยุงกับการเมืองไหม คือจริง ๆ แลวหอการคาเปนองคกรเอกชนที่ ที่ไมมี
งบประมาณมาจุนเจือ อยางเชน NGO เปนตน คือรัฐบาลดาจริง ๆ ทําไมตองพึ่งตางชาติ ก็ในเมื่อ
รัฐบาลเขาไมไดอุดหนุนมานี่ เดี๋ยวนี้เขาเริ่มจะมีใหเราแลว คือผมก็เปนคณะกรรมการ NGO ดวย 
 
อ.พรชัย : เปนกรรมการ NGO ดวยหรือ  ? 

คุณประเสริฐ : ครับเปนกรรมการ NGO ดวย คือ NGO บางครั้งก็ตองอยูที่ผูนํา NGO ดวย
วา เราเห็นควรจะตอตานไหม เห็นควรจะสนับสนุนไหม หลาย ๆ อยางตองอยูในตัวเรา  
 
อ.พรชัย : มีเยอะไหมกลุมตาง ๆ ในจังหวัดปทุม  ? 

คุณประเสริฐ : มี NGO มีประมาณ 10 กวาองคกร  
 



อ.พรชัย : แลวกลุมพวกนี้จะสนับสนุนการเมืองหรือไม  ? 
คุณประเสริฐ : ก็แลวแต แตละคนก็ทํากันอิสระ แลวแตละกลุมเขา คือจริง ๆ แลวอาจารย 

ผมอยากเห็นรัฐบาลใหความรูกับประชาชนโดยทั่วไป เกี่ยวกับการเมืองใหถองแท ตัวนี้สําคัญมาก 
ๆ ผมวาตอไปดี   
 
อ.พรชัย : เร่ืองการศึกษานี่หรือ ? 

คุณประเสริฐ : การศึกษาเรื่องการเมือง ตองถองแทจริง ๆ ไมวาคนมีเงินหรือไมมี เดี๋ยวนี้
คนมีเงินเขามาเลนการเมือง มาซื้อเสียงทั้งสี่ปไปเลย  
 
อ.พรชัย : คุณเสถียรสนิทกับนักการเมืองคนไหนเปนพิเศษหรือไม ตองมีแหละประธานหอการคา 
ตองสนิทนักการเมือง สักคนสองคน   ? 
 คุณเสถียร : สนิทที่จะมาคุยเร่ืองเกี่ยวกับการเมืองไมมี  
 
อ.พรชัย : สนิทคลายเปนเพื่อนฝูงกัน ผมใชคํานี้ก็แลวกัน สนิทกับเอกพจน สนิทกับชูชาติ สนิทกับ
คนไหน มีไหมที่เปนพิเศษ สนิทกันก็ไมเปนไรนะ คนเราอยูจังหวัดเดียวกันสนิทกันได ใชไหมคุณ
ประเสริฐ มันไมใชเร่ืองของความผิดอะไร ถูกไหม คือผมก็ไมดูวาอะไร อยางคุณประเสริฐบอกวา
สนิทกับทานชูชีพ ก็ไมไดเปนเรื่องที่ผิดถูกไหม ใครจะสนิทกับใครสนิทกับเอกพจน สนิทกับคน
โนน คนนี้ สนิทกันไดทั้งนั้น คือผมอยากจะรูวาภายในจังหวัดมันมีความสนิทสนมในลักษณะนี้
ไหม อยางคุณเสถียรก็ถือวาเปนคนที่มีสถานภาพทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางอะไรสูง มาถึงตรงนี้
ได เพราะฉะนั้นตรงนี้ ที่บอกไมรูจักนักการเมืองเลยนี่ ไมสนิทกับใคร มันเปนไปไมได คือตรงนี้ผม
ถามก็ไมไดหมายความวา การสนิทกันมันจะผิดหรือไมผิด หรืออะไรไมใชอยางนั้น คือแคผม
อยากจะรูวา รูจักกันไหมเทานั้นเอง ? 

คุณเสถียร : อันนี้ก็มี ปรึกษาได กรณีที่เรามีปญหาอะไรที่จะชวยซ่ึงกันละกัน ที่นี้ที่คุณ
ตองการถาม ก็หมายถึงวา ลองวามาถึงจุดประสงค วาสนิทกันแลวคุณจะทําอยางไร  
 
อ.พรชัย : สนิทแลวก็สนิทเฉย ๆ ไมไดเอาไปทําอะไร ผมก็ไมไดมีอะไร คือถาสนิทแลวก็คือเพื่อน
กันถูกไหม  ? 

คุณเสถียร : อยางที่คุณประเสริฐวา เดี๋ยวนี้นักการเมืองตองพัฒนา ตองพยายามทําคะแนน
ในระหวางสี่ป อยางที่คุณวาอาจจะมีคาใชจาย ตลอดระยะเวลาที่ตองใช สมัยกอนนี้ตระกูลหาญ
สวัสดิ์นี้ หนึ่ง สอง สาม ส่ี เวลานี้คอย ๆ หายไป อันนี้ผมมองในจุดหนึ่ง อาจจะเกี่ยวกับวาบางทาน
อาจจะเปนมาหลายสมัย แลวก็ชวงหลังนี้ สภาพทางครอบครัวอาจจะไมพรอม ก็คอย ๆ ถอยหาง 
ถอยหางออกไป จึงทําใหคะแนนเสียงตกไป เพราะในคนภายนอกอาจมองในแงที่วาเขาไดแลวทิ้ง 



ไมไดพัฒนาระบบที่วา ใครบางที่จะทําแทนเขา อยางสมมุติวาเราไปพึ่งเขา ไปปรึกษาเขา ถาสมมุติ
ปรึกษาคนนี้นาจะได อาจจะตองสรางคนที่จะแทนเขาได เพราะวาทุกงาน เราจะไปเปนไมไดอยู
แลว เพราะถาวาไมไปคนก็หาวาทิ้ง ลักษณะวาคะแนนคอย ๆ ถอยหางไป  
 
อ.พรชัย : คุณเสถียรคิดจะเลนการเมืองหรือไม ? 

คุณเสถียร : ก็ถาจะเลนก็คงเลนมานานแลว เวลานี้อายุก็เขาเกณฑแลว ก็คงไมคิด  
 
อ.พรชัย : แลวคุณประเสริฐละ ? 

คุณประเสริฐ : ออไมละครับคืออาจารยถาผมชอบเปน ผมอยากฆาคุณเสถียร ยุคุณเสถียร
ไปเลนการเมืองเลย เทากับฆาคุณเสถียร ถาคนที่รักกันจริง ๆ นี่ ใหคําชี้แนะได แตไมอยากใหเลน นี่
คือเพื่อนที่แทจริง คือเราอยูตรงนี้สบายใจกวาเยอะ เชื่อผมการเลนการเมืองนี้ นักการเมืองอันดับ
หนึ่งตองมีเงิน อันดับที่สองอยางที่คุณเสถียรวา ตองบริหารตัวเองเปน อันดับสาม จะตองไมมีคําวา
เหน็ดเหนื่อย คือคนไทยเรานี้นิสัยคนไทย สมัยกอนนักการเมืองจุนเจือจนติดนิสัย อยางเชนหนาเปด
เทอมฝากลูกเขาโรงเรียน หนากฐินก็ตองเปนประธาน หนาผาปาก็ตองเปนประธาน หนาบวชก็ตอง
เปนประธาน แมกระทั้งเผาศพคนที่ตายแลว ก็ตองเปนประธานวางดอกไมจัน คือ แลวตัวนี้ผมถาม
วา แลวในเขตหนึ่ง ๆ โชคดีนะที่ ส.ส. ออกกฎหมายใหแบงเขต ถาอยูในเขตเดียวกัน วิ่งกันหัวปน
เลย อยางไมตองมากผมเปนที่ปรึกษานายกมาแปดปนี่  
 
อ.พรชัย : นายกไหน ? 
 คุณประเสริฐ : นายกเดชา  
 
อ.พรชัย : นายก อบจ. หรือ ? 

คุณประเสริฐ : ไมใช นายกเทศบาล ผมเปนที่ปรึกษาทานมาแปดป ทานทําถูกตองบาง ไม
ถูกตองบาง วันหนึ่ง ๆ ไปออกงาน สามถึงสี่งาน ผมถามวาทานนายกทานทําไปทําไม ก็บอกวาถา
ผมไมออก ผมก็ไมได ก็ถือเปนครอบครัวไปแลว คือมันตองออก ออกเสร็จเปนเจาภาพสวดสี่พัน 
พวงหรีดอีกสามพวง สามพัน เปนเจ็ดพัน แลววันหนึ่ง      สามศพ  
 
อ.พรชัย : สองหมื่นกวาบาท ? 

คุณประเสริฐ :  สองหมื่นกวาบาท แลวเพื่อนผมทําพวงหรีดสงใหคุณเดชาอยู เก็บบิลใบ
หนึ่งสองแสนเจ็ด ถึงสามแสนทุกเดือนเลย จริง ๆ เลยครับอาจารย ผมถามวาตรงนี้เอาเงินจากที่ไหน
มา ผมถามอาจารย สมัยกอนหามซื้อเสียง สมัยนี้ซ้ือทั้งสี่ป ตั้งแตวันสมัครแลวซ้ือจนถึงวันเลือกตั้ง
ใหม นี่คือเหตุผล  



อ.พรชัย : ประธานหอการคานี่ ทั่วประเทศรูจักกันหรือเปลา คุณเสถียร มีองคกรระดับชาติ คลาย ๆ 
วารวมตัวกันของหอการคาบางไหม  ? 

คุณเสถียร : หอการคานี้ โดยปกติเราจะรวมกับภาคอื่น ๆ จังหวัดอื่น ๆ ที่จะตองไปพบปะ 
อยางสมัยกอนมีการประชุม เพราะวาเขาจะแบงเปนเขต ภาค ชวงหลังก็แบงเปนกลุมจังหวัด มีอยู 19 
กลุม ที่ทางหอการคาเปลี่ยนนโยบายใหม ก็เปน 19 กลุม ที่จังหวัดปทุมธานี ก็อยูกลุมที่ 4 ก็มีอยุธยา 
อางทอง นนทบุรี ตอไปก็ตองพบปะกันตลอดเวลา วามีกิจกรรมไหนที่จะรวมได แลวทางหอไทย
เขาจะเปนตัวสนับสนุนใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางกลุมจังหวัดดวยกัน  
 
อ.พรชัย : ลูกศิษยของหอการคาชุมพร ไปลงไทยรักไทย ที่ชุมพร ประธานหอชื่อธวัช ไมไดหรือ ? 
 คุณเสถียร : ก็ไมได 
 คุณประเสริฐ : ภาคใตสวนมากจะเปนประชาธิปตย  
 
อ.พรชัย : เรียนถามคุณประเสริฐนิดหนึ่งวา องคกรตาง ๆ NGO กลุมตาง ๆ ชุมชนตาง ๆ ในปทุม 
ในความรูสึกของคุณประเสริฐ มีการรวมตัวกันอยางเขมแข็งหรือไม ? 
 คุณประเสริฐ : ไมเขมแข็ง 
 
อ.พรชัย : ไมหรือ ขึ้นอยูกับผูนําใชไหม ? 

คุณประเสริฐ : ขึ้นอยูกับผูนํา ไมวาองคกรใดถาผูนําไมเขมแข็ง องคกรนั้นจะไมมีคําวา
ยั่งยืน อยางเชนหอการคาก็ดี ถาเจอประธานที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนที่มองไกล มีการจัดการที่ดี มีอะไร
ที่ดี หอการคาก็จะไดเชิดหนาชูตาขึ้นมา ถาองคกรไหน ผูนําคนไหน ทําอะไรแลวไปเจอปญหาที่ไม
มีวิสัยทัศน องคกรนั้นจะอยูกับที่ จะไมถึงกับถดถอย เพราะมีคณะกรรมการชวยดูอยู อยางเชน 
NGO ก็ดี NGO ของจังหวัดปทุมธานีเปนสุภาพสตรี ที่อยูในสภาสตรีสังคมสงเคราะห ชวยใน
สงเคราะหชวยในคนที่ดอยโอกาส ถาเปนผูนําขององคกร นาจะเปนผูชายที่มีความมุงมั่น ไปทาง
ไหนก็ไปทางนั้น อยางผมเนนไปทางสิ่งแวดลอม ผมดูแลในเรื่องสิ่งแวดลอม ผมเนนไปในทาง
ส่ิงแวดลอมของ NGO ตรงไหนที่ไมชอบมาพากล ผมจะไปทําหนาที่ตรงนั้นไดดีกวา เพราะวาหนึ่ง 
ผมไมไดเปนขาราชการประจํา สองผมไมไดเปนนักการเมือง คือผมไมมีลูกเกรงใจ ที่นี้ผมจะไปเนน
ที่ส่ิงแวดลอมการจราจร แลวผมเปนคนที่เนนมากที่สุด เร่ืองปญหาจราจร ที่บางอยางของงาย ๆ ให
แก บางที่เขายังไมยอมแกกัน จะเปนอางโนนอางนี่ อางสารพัด แตผมเปนคนที่ไมยอมอะไรงาย ๆ  
 
อ.พรชัย : ไมทราบวาคุณประเสริฐประกอบอาชีพอะไรอยู  ? 

คุณประเสริฐ : คาขายอยู ปลดเกษียรแลว ปนี้ลูกเมียก็ทําอยู ผมออกมาทํางานสังคมเต็มตัว
แลว  



อ.พรชัย : ทํางานสังคมเปนสวนใหญใชไหม  ? 
 คุณประเสริฐ : สวนใหญ 
 
อ.พรชัย : เปนพวกงานสาธารณประโยชนใชไหม ? 

คุณประเสริฐ : งานสาธารณประโยชนบาง คนที่ไมไดรับความเปนธรรมบาง อยางเชน
ขอทาน ที่คนตางชาติ คนตางชาติที่มีบุตรหลานอยูในประเทศไทย ผมอยากจะใหสังคมสงเคราะห 
จริง ๆ แลวเวลานี้ลูกตางชาติ ที่มาเกดในประเทศไทย จํานวนเปนรอยเลยรัฐบาลตองเขามาทําแลว ? 
 
อ.พรชัย : ขอถามคุณประเสริฐวา จริง ๆ แลวการเลือกตั้งแตละครั้ง ผมถามคุณประเสริฐตรง ๆ เลย
นะ ที่วาตองซื้อเสียงสี่ปผมเห็นดวย ชวงเลือกตั้งตองหนักกวาเกาถูกไหมมันก็ตองใชเงินมากกวาเกา 
ส่ีปมันก็ตองหาเสียงไปเรื่อย ๆ จําไดไหมวา ชวงวันเลือกตั้งผมวามันตองลงหนักกวาเกา  ? 
 คุณประเสริฐ : แนนอน 
 
อ.พรชัย : คือผมจะถามวาการเลือกตั้ง การเปนนักการเมืองมันตองใชเงิน  ? 

คุณประเสริฐ : แนนอนถูกตอง ใครบอกวานักการเมืองไมตองใชเงิน ไมจริงผมไมเชื่อแต
คนแจกเงินเดี๋ยวนี้ เลือกตั้งเดี๋ยวนี้เขาแจกเปนจุด จุดไหนคุณออนแอผมจะไปแจกตรงนั้น เขามี
หนวย หนวยสํารวจประชามติ เดี๋ยวนี้ดีอยางหนึ่งเลือกตั้งแลว ผมเปนคนที่คัดคานมาก ๆ ที่เท
คะแนนลงไปในเขต ตอนนี้ผมยังคานอยู หนวยเลือกตั้งที่ไหนแลวตองไปลงคะแนนเขตนั้น เขารู
แลววาเขตไหนออนแอ งวดหนาลงหนักกวานี้ เขารูนี่วาเขาออนแอทําไมไมไปเทที่จังหวัด นับอยูที่
เดียว คือตัวนี้ตัวสําคัญอยางเชนมาอยูตรงหนาบานเลือกตั้งตรงนี้ นับตรงนี้ เขารูวาจุดนี้วาออน  
 
อ.พรชัย : รูคะแนนวาเปนอยางไร  ? 
 คุณประเสริฐ : ใช 
 
อ.พรชัย : ถามคุณเสถียรนิดหนึ่ง คือวาเวลาผมทํางาน จะไมปรากฏชื่ออะไรอยางนี้ก็เหมือนกับวา
เขียนคําตอบธรรมดา ในสวนที่มัน ผมวาประธานหอการคา ก็นาจะสนับสนุนนักการเมืองบางละ 
สักคนสองคน ผมเปนคนนอกก็มองวาประธานหอการคาก็เปนคนที่สําคัญนะ ในจังหวัดก็ตองถือวา
ไมใชขี้ไก ผมก็วานาจะมีความชวยเหลือกับนักการเมืองบาง ผมคิดอยางนั้นนะในฐานะที่ผมเปน
นักวิชาการ ไมทราบวาในความเปนจริงตรงนั้นมันเปนอยางไร  ? 

คุณเสถียร : อันนี้ตองเรียนตามตรง ที่ผานมาประธานหอการคาคนเกา เทาที่ผมสังเกตก็
ไมไดทําถึงจุดนี้ กรณีที่พูดคุยวาคนไหนมีวิสัยทัศนหรือประกอบกิจกรรมการเมืองที่นานับถือ นา



ยกยอง อาจจะมีบาง แตถึงกับไปสนับสนุนสวนใหญจะไมทําออกหนาออกตา ก็จะมองดูวา
นักการเมืองแตละคนที่ทํานี้ มีผลงานที่ออกมาเปนที่นานับถือยกยองหรือไม ลักษณะวามีการ
ติดตามงานอยูในกรอบ จะเปนในลักษณะนี้มากกวา  
 
อ.พรชัย : คุณเสถียรตําแหนงประธานหอการคาก็เหมือนกับ ตําแหนงประธานนักธุรกิจในจังหวัด
ถูกไหม ? 
 คุณเสถียร : ใชครับเปนตัวแทนของภาคเอกชน สวนใหญที่เราไปพึ่งอาจจะเปนบางครั้งมี
ความจําเปนที่ตองไปพึ่งนักการเมืองที่เราไปเราจะไมไปสนับสนุนโดยตรง  
 
อ.พรชัย : มีการลงขันชวยกันไหม ? 
 คุณเสถียร : ไมมี     
 
อ.พรชัย : ลงขันชวยหนอยเดี๋ยวคราวหลังเขาไดมา ไทยรักไทยเขาไดมา พวกเราจะไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล ภาครัฐบาง อยางนี้มีไหม ถามีก็ไมเปนไรนะ เดี๋ยวนี้กฎหมายพรรคการเมือง 
การที่เราบริจาคเงินใหพรรคโนนพรรคนี้นั้นได อันนี้โดยสวนตัวหอการคาไมเกี่ยวอยูแลว หมายถึง
สวนตัวมันบริจาคไดถูกไหม คุณเสถียร คุณประเสริฐ เขาใจใชไหม ? 
 คุณประเสริฐ : เขาใจครับเขาใจ  
 
อ.พรชัย : เดี๋ยวเราบริจาคใหนักการเมืองคนนี้นะ ในพรรคนี้นะ ซ่ึงก็ผมบริจาคไดไมผิดกฎหมาย  ? 
 คุณเสถียร : คือกฎของหอการคายุงไมได  

คุณประเสริฐ : คงทุกที่สมมุติวา อยางเชนจะบริจาคอะไร ตองผานมติที่ประชุม ที่ประชุม
ไมผานก็ไมได 
 
อ.พรชัย : โดยสวนตัวเปนประธานพรรคพวกบอกวา เรามาชวยคนนี้หนอยคนละสองหมื่น สาม
หมื่น หาหมื่น อะไรอยางนี้ไมไดหรือ ? 

คุณประเสริฐ : คืออยางนี้เชนอาจารยถามวาคณะกรรมการหอการคา มีหลากหลายอาชีพ 
อยางเชนผมทําขนนมขบเคียวก็เปนอาชีพหนึ่ง อยางนักการเมืองจะสนับสนุน เขาก็มาพุงโดยตรงที่
ผม ไมเกี่ยวกับหอการคาเลย อยางผมเปนเจาของปมน้ํามัน ผมก็เปนคณะกรรมการหอการคาอยูดี 
เขามาสนับสนุนผมก็เปนเรื่องของเขา คือตรงนี้หนาที่ของหอการคาไมมีสิทธิ์ 
 



อ.พรชัย : ไมไดบอกใหคุณประเสริฐตอบอยางนั้น อยางสนิทกันกับคนโนนคนนี้ ก็บอกพรรคพวก
ชวยใครกันดีเปนสวนตัวนะ ? 

คุณเสถียร : ขอเรียนตามตรง คือบทบาทของหอการคา สมาชิกที่อยูดวยกันมีความ
เปล่ียนแปลง ที่เราประกอบหรือทํากิจกรรมตาง ๆ สวนใหญจะไปสนับสนุนหรือรวมกับภาครัฐ 
หรือนักการเมืองเพื่อใหเกิดกิจกรรม ใหประสบความสําเร็จ เพราะในการที่จะรวมเปนกลุมเปนกอน 
เพื่อผลประโยชนจากนักการเมืองก็คงไมมีความจําเปนที่จะคุยในเรื่องนี้ไมมี เหมือนกับสมัยกอน 
อาจจะมีกิจกรรมบางตัวใหเขาสนับสนุนเพื่ออนุมัติ  
 
อ.พรชัย : โดยสวนตัวนาจะมีนะ คุณเสถียรอาจจะไมรู คุณประเสริฐ อาจจะไมรูถูกไหม   
 คุณประเสริฐ : ผมรูก็ยังมีมาขอผม มี 
 
อ.พรชัย : มีหรือ  ? 

คุณประเสริฐ : มีครับมีเยอะ คือเขาขอสนับสนุน 500,000 บาง 200,000 บาง ในรูปแบบตาง 
ๆ ในรูปแบบที่ตั้งแชรขึ้นมาบาง เขาเรียกวาตั้งแชรชวยหาเสียง คือมีครับ อาจารยมี ผมยอมรับวามี 
แตวาเราจะไปเลนกับเขาเทานั้นเอง โดยเฉพาะนักการเมืองคนใด มาขอผมสนับสนุน เร่ืองตั้งแชร
เลนการเมือง ผมจะบอกเลยวาอยาเลนเลย จบตรงนี้เลย เปนไปไมไดหรอก คุณไมมีเงินคุณจะไป
เลนการเมืองไดไง  
 
อ.พรชัย : ตอนนี้ตระกูลหาญสวัสดิ์มี ส.ส. กี่คน  ? 
 คุณเสถียร : คนเดียวคุณชูชาติ 
 
อ.พรชัย : คนเดียวหรือ ? 
 คุณเสถียร : คุณชูชีพ เปนประชาธิปตย ปารตี้ลิสต  
 
อ.พรชัย : ไดหรือ ? 
 คุณเสถียร : ไดครับ 
 
อ.พรชัย :  ส.ส. เขตมีคนเดียว นอกนั้นก็มาจากสวนอื่น แลวมีความเกี่ยวพันกันไหม คุณประเสริฐ 
อยางเอกพจนเรารูวา ไมเกี่ยวอยูแลว แลว ส.ส. ทานอื่น ๆ ละ ? 

คุณประเสริฐ : วิเคราะหจังหวัดปทุมนี้จากเขตหนึ่งถึงเขตหา ผมวิเคราะหนักการเมืองวา
เขตหา ในความรับผิดชอบของคุณชูชาติสมัยกอน  



อ.พรชัย : คุณชูชาตินี่เขตหาหรือ ? 
คุณประเสริฐ : เขตหา คือเพิ่มขึ้นมาใหม โชคดีอยางหนึ่งที่งวดนี้เขตสาม คือทั้งหมดมีหา

เขต เขตหนึ่งก็คืออําเภอเมือง อําเภอเมืองทั้งหมด เขตสองก็มีเอกพจน เขตสามก็มีวรัญู คือ
เอกพจนนักการเมืองที่มีรากฐาน ทําไมมาอยูชาติไทย ทําไมไมอยูประชาธิปตย 
 
อ.พรชัย : ผมเคยถามแลว ? 
 คุณประเสริฐ : เขาวาไง 

คุณพงษยุทธ : คือเขาบอกวาเขาจะไดมีบทบาทมากขึ้นกวาอยูประชาธิปตย 
คุณประเสริฐ : ไมใชอาจารยตองพูดตรง ๆ วาชาติไทยกระเปาหนักกวา      ประชาธิปตย 

 
อ.พรชัย : อันนั้นเขาไมบอกอยูแลว ? 
 คุณประเสริฐ : เราวิเคราะหเอง  
 
อ.พรชัย : ไมเราไมถามอยางนั้น เขาก็ไมพูดอยูแลว ใครเขาจะไปพูด เราก็รูอยูแลววามันเปนอยางไร 
เรารูอยูแลว ? 

คุณประเสริฐ : คือจริง ๆ เอกพจน ถาผมถามเอกพจน น้ําตาจะยอยเช็ดหัวเขา พวงหรีดเยอะ
ขนาดนี้ ถาอยูประชาธิปตยไปไมรอด  
 
อ.พรชัย : ไปไมรอดใชไหม ? 

คุณประเสริฐ : ไปไมรอดเลยตองไปชาติไทย นี่จริง ๆ อาจารย ทําอยางไร อาจารยจะคิด
อยางไร อาจารยเปนอาจารยยู อาจารยรูวิธีไหนแกไขการเมืองในนิติบัญญัติเพื่อพัฒนาชาติไทยผม
เปนหวงอนาคต  
 
อ.พรชัย : อยางคุณประเสริฐตอบมา ตั้งแตเยาวชนตองใหเขาใจตั้งแตตอนนั้นเลย  

คุณประเสริฐ : อาจารย บอกไวกอนเลย เลือก ส.ว. ปหนาพวก ส.ว. ตองตุกติกกับ
นักการเมืองหนักแนนอน  
 
อ.พรชัย : แลวพวกนี้ก็จะรับเงินกันถูกไหม  
 คุณประเสริฐ : แนนอน 
 
 



อ.พรชัย : ส.ส. ก็ขอเงิน ขอเงิน ถูกไหม 
 คุณประเสริฐ : คือตั้งแต อบต. สมาชิก อบต.  
 
อ.พรชัย : อบจ. ใครนะ 
 คุณเสถียร : คุณชิด พวงเพ็ชร  
 
อ.พรชัย : สายหาญสวัสดิ์หรือเปลา  

คุณเสถียร : คือชวงนั้นนะใช แตชวงหลังนี้ปลีกตัวออกมาเปนอิสระ 
 
อ.พรชัย : คือผมเรียนคุณเสถียรนิดหนึ่ง คือผมคุยกับคุณเสถียรนี่ผมก็ไปคุยกับคนอื่นมีใครบางนะ  
 คุณพงษยุทธ : ก็มีนายกเทศมนตรี คุณวรัญู  คุณชูชาติ  
 
อ.พรชัย : ทีนี่ผมถามคุณเสถียรวา มองการเมืองในสมัยทักษิณวาเปนอยางไร 
 คุณเสถียร : ถาในมุมมองของผม 
  
อ.พรชัย : อยูไดนานไหม ดีไมดีอยางไร ลักษณะอยางนี้  

คุณเสถียร : นายกทักษิณเขาดําเนินมาถูกทาง ดี มีความเสี่ยงมากขนาดนี้ ก็ดวยความจริงใจ
ที่เขามีให ส.ส. ทุกคน ที่ผานมาผลงานของทานเปนที่ประจักษ โดยกระแส  ฟเวอรขึ้นมา เพราะนั้น 
ส.ส. บางทาน ก็หันไปอยูพรรคไทยรักไทย โดยไมตองซื้อ คืออยากจะเขาไป คือมองดูแลวโอกาสที่
จะไดนี้ เกินครึ่งอยูแลว สามารถที่จะเขาไปได เพราะฉะนั้นอยางอื่นก็อาจลดลง กับพรรคที่จะ
จําเปนตองซื้อ เพาระฉะนั้นหลายแหงอาจจะเขาใจวาเงินถึง แตจริง ๆ แลว ส.ส. เขาไมโง ก็อาจจะ
มองดู ถามีช่ือไทยรักไทยก็ไดคร่ึงหนึ่ง โอกาสที่เขาจะเขาไปรวมมากขึ้น ลักษณะที่วาอีกสี่ปมี
ผลงาน เปนที่ประจักษ เพราะฉะนั้นที่เราตองการใหมี แค 2 พรรคอาจจะเปนไปได ถาสมมุติวาทํา
แลวไดผล ก็อาจจะเหลือฝายคานพรรคเดียว แลวการพัฒนาทําไดไมดีอีกพรรคหนึ่งก็ขึ้นมาเหมือน
สหรัฐอเมริกาที่ตองเขาพรรคใหญ เพาะพรรคเล็กอาจจะไมมีเงินทุน ที่จะยืดใหยาว     ออกมา 
 
อ.พรชัย : แลวคุณประเสริฐละ  

คุณประเสริฐ : ผมมองรัฐบาลทักษิณเปนรัฐบาลที่ กลาตัดสินใจ ทันคน แตผมมี ผมวา
รัฐบาลทักษิณตองสลายมุงในพรรคไทยรักไทยใหหมดกอนโดยปกติแลว ผมถามวานักการเมือง 
โดยอาชีพยังไมพัฒนาประเทศ ยังไมเปนผูนํารัฐบาล จะใหเปน ส่ีป แปดป สิบสองป 16 ป ทุกครั้งที่
ใหประชาชนตัดสิน จริง ๆ ถาไมซ้ือเสียง ผมภูมิใจมากวารัฐบาลไปถูกทางแลว ถาไมซ้ือเสียงนะ ถา



งานนี้ไมซ้ือเสียงจริง ๆ นะ ผมวาถูกตอง ถาสมมุติซ้ือเสียงแลวอนาคตของชาติจะเปนอยางไร แตลึก 
ๆ เราก็ไมรูวาซื้อหรือไมซ้ือ เพราะวาในสวนของชุมชนเมืองตาง ๆ ในเขตตาง ๆ นักการเมืองมี
ความรับผิดชอบจริง ๆ แบบเดียวที่นายกที่ทักษิณ พูดผมวาเปนนิมิตใหม ประเทศไทยมีหวังแนน  
 
อ.พรชัย : ทําไมธรรมาภิบาล กับรัฐบาลคอรัปชั่นต่ํา 

คุณเสถียร : ธรรมาภิบาล ตอนนี้มันมีขาวคอรัปชั่นเยอะ ตัวนี้คิดวาหลายจุดหลายกระแส 
คอนขางจะลําบาก เพราะฉะนั้นอยูที่ตัวนายก แลวก็หนวยงานที่เขาจะสนับสนุน 
 
อ.พรชัย : อยางคุณเสถียรเปนประธานหอการคา ตองมีธรรมมาภิบาลสูงใชไหม การทํางานความ
โปรงใส การยอมรับการตรวจสอบได การมีสวนรวมอะไรตาง ๆ ตอง       ชัดเจน  
 คุณเสถียร : ครับ 

คุณประเสริฐ : ถาเปนนักการเมืองแลว จะตองเปนคนสาธารณะ ที่ตองใหประชาชน
ตรวจสอบได ทุกครั้ง ทุกเวลา ทุกอยางตองตรวจสอบได ในเมื่อคุณอาสาเขามาแลว ไมใชคุณนั่งอยู
ในบานแลวเขาลากคุณไปเปนนายกเสียเมื่อไหรละ แตคุณอาสาเขามาบริหารประเทศ คุณตองใหเขา
ตรวจสอบได นี่คือเหตุผลผม 
 
อ.พรชัย : อาชีพหลักนี้เปนเกษตรกรใชไหม  
 คุณเสถียร : ที่ปทุมใชไหม 
 
อ.พรชัย : ใชครับ  

คุณเสถียร : จะเปนอุตสาหกรรมมากกวา เพราะวาเรามีอุตสาหกรรมเปน       อันดับสอง  
 
อ.พรชัย : ของประเทศใชไหม  

คุณเสถียร : ของประเทศ แลวก็มีโรงงานเปนจํานวนมาก ที่อยูในจังหวัดปทุมธานี 
 
อ.พรชัย : เกษตรกรรมนี้ มีนอยหรือ 

คุณเสถียร : เกษตรกรรมพูดถึงพื้นที่ ที่นี้ก็ ทั้งหมดก็ 70 – 80 เปอรเซ็นต คนประกอบอาชีพ
ดานนี้ก็ไมมาก ก็เพราะวาทําสวนนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับพื้นที่ อาจจะไมเหมาะสมอาจจะยายไปที่อ่ืน  
 
อ.พรชัย : อุตสาหกรรมเยอะ ๆ โรงงานมีปญหากับชาวบาน กับอะไรบาง หรือไมคุณประเสริฐ 



คุณประเสริฐ : จริง ๆ แลวตัวปญหาอยูที่หนวยงานของรัฐ เมื่อสองเดือนกอนก็ประชุมเรื่อง
ผังเมือง ผมวารัฐบาลมุงเปาไปผิด ผมยกตัวอยางเชนอุตสาหกรรม กับชุมชนตองอยูดวยกัน 
โดยเฉพาะผังเมือง ไปที่ผังเมืองกอน คุณจะแยกอุตสาหกรรมกับชุมชนไมได อยางเชนนวนคร  
อาจารยรูไหม 5 โมงครึ่ง กวาจะออกจากโรงงาน รถติดไปถึงบานเกือบ 2 ทุม นี่คือปญหาการแยก
อุตสาหกรรมออกจากชุมชน ผมวาควรอยูดวยกันอยาไปตัด จริง ๆ เวลานี้ประเทศไทยกําลังจะ
พัฒนา อยาไปเอาแบบฝรั่งจา อุปนิสัยของคนไทยยังไมฝร่ังจา อยาไปทําอยางนั้นเลย ไมวาจะเปน
ความคิดเปนอะไร เราตองแยกอุตสาหกรรมออก อันนี้คืออุตสาหกรรมหลัก ตัวนี้อุตสาหกรรมเล็ก
ควรอยูในชุมชน ชาวบานจะไดทํางานในครัวเรือน ไมตองนั่งรถนาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัมภาษณ ลําภ ู สงวนสตัย 
จังหวัดปทุมธาน ี

วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
อ.พรชัย – สมัยทานเลนการเมืองทานสังกัดพรรคใด 
 ลําภู – อยูพรรคสหประชาไทย อยูกับจอมพลถนอม 
 
อ.พรชัย – ใครเปนคนชักชวนทานไปเลนการเมือง 
 ลําภู – เปนผูแทนรุนเกา ๆ แก ๆ ทั้งนั้น 
 
อ.พรชัย – มีใครบาง สมัยกอนทาน 
 ลําภู – มีพระยาราชธรรมนิเทศ ตอมาก็มี ยิ่ง  รัศมิทัศ 
 
อ.พรชัย – เสียชีวิตแลวหรือ 
 ลําภู – เสียชีวิตหมดแลว โดยสวนมากแลวไมใชคนในพื้นที่ ที่นี่เรามาคิดดูเราก็นาจะทํา
ประโยชนมั่ง มากกวาผูแทนนอกเขต เลยลงสมัคร 
 
อ.พรชัย – ทั้ง 2 ทานไมใชคนปทุม 
 ลําภู – ไมใชแตมีบารมีมากหนอย 
 
อ.พรชัย – แลวใครชักชวนทานเขามา 
 ลําภู – เขาเห็นเราหาเสียงเขาก็มา 
 
อ.พรชัย – พรรคสหประชาไทย ในจังหวัดปทุมธานีในชวงนั้น มี ส.ส. ทานคนเดียวหรือ 
 ลําภู – 2 คน คุณสนองตายแลว 
 
อ.พรชัย – กับคุณจรูญ รูจักกันไหม 
 ลําภู – เปน ส.ส. หลังผมในป 18 ผมสอบตกไป 300 คะแนน ไปชวยจรูญ ไมอยากใหชูชีพ
เขามาตอนนี้ เขาก็เปนลูกหลานผมนะ คือตองหาเสียงทําความรูจักกับชาวบานกอน 
 
 



อ.พรชัย – ชูชีพตอนนั้น ถือวาเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงหรือยัง 
 ลําภู – ยังไมมีช่ือเสียง ชูชีพเขามาก็ใชเงินซื้อเสียงเลย ก็เลนเดิมพัน ผมแพ 300 คะแนน 
 
อ.พรชัย – แพใคร 
 ลําภู – แพทั้ง 2 คนนี้แหละ ผมชวยจรูญไปมากมาย 
 
อ.พรชัย – ทานจรูญตอนนั้น ก็อยูพรรค โคโตะหมง สังคมชาตินิยมใชไหม 
 ลําภู – ผมชวยเขาในฐานะที่วารุนเดียวกัน 
 
อ.พรชัย – แกกวาทานไหม 
 ลําภู – แกกวาหนอย เขา 84 ป สมัยกอนเขามีการเดิมพัน ผมไมไดแน แตสําหรับจรูญ ชูชีพ
นี่แพไมได เดิมพันกันเปนหลาย 10 ลาน สุดทายจรูญ ก็ชนะชูชีพ 400 คะแนน ชูชีพชนะผมไป 300 
คะแนน 
 
อ.พรชัย – สมัยนั้น มี ส.ส. ได 2 คนหรือ 
 ลําภู –  2 คน 
 
อ.พรชัย – ในชวงนั้นสมัยจอมพลถนอม การเมืองเปนอยางไร ขอใหทานชวยเลาหนอย 
 ลําภู – ตอนนั้น ส.ส. เปนรัฐมนตรีได ส.ส. อยูในระเบียบกันดีมาก 
 
อ.พรชัย – แลวทําไมเกิดการปฏิวัติ 
 ลําภู – ทานจอมพลสฤษดิ์ ปฏิวัติ เวลาปฏิวัติก็อาง ส.ส. วุนวายขอโนนขอนี่  
 
อ.พรชัย – ทานเองโดยพื้นเพประกอบอาชีพทนายความมา จบที่ธรรมศาสตร 
 ลําภู – ก็วาความมาตั้งแตป 92  
 
อ.พรชัย - ทานก็มีความคลุกคลีกับประชาชน วาความใหกับประชาชน 
 ลําภู – ครับ โดยเฉพาะการหาเสียงในพื้นที่ 7 อําเภอ คือพอผมเคยเปนปลัดอําเภอ 7 อําเภอนี ่
โดยเฉพาะเปนทนายความก็วาความ 7 อําเภอ ก็รูจักกัน สมัยกอนเราก็วาความใหเฉพาะคนดี ไมโกง 
ไมไดทําผิดอะไร ช่ือเสียงก็พอมี ผมชนะคนที่ 2 คร่ึงตอคร่ึง 
 



อ.พรชัย – สมัยนั้นที่ 1 กี่คะแนน เปนหมื่นไหม 
 ลําภู –  18,000 กวา สมัยนั้นลงไดเบอรเดียวนะไมไดลง 2 คน มี 2 เบอรเลือกไดคนเดียว 
คุณสนองอยูหลังผมครึ่งตอคร่ึง นิสัยผมเปนคนชอบสนุกสนานกับเพื่อน ๆ ทุกคนคิดวาผมชนะแลว 
ชูชีพก็มาขอลงกับผม ผมก็บอกจรูญ ก็เพื่อนกันกับผม พี่นองกันกับผม มีหลานผมอีกคนก็สมัคร 
ตางคนตางลงดีกวา มาหาผม 3 – 4 หน ผมรูดีที่สุดผมเปนทนายเขา เขาไมมีตังค เปนหนี้เปนสินเขา
เยอะแยะ 
 
อ.พรชัย – ชูชีพ หรือ 
 ลําภู – พี่ชายเขา เราก็คิดวาไมมีการใชเงินที่ไหนได ใชเงินเพราะมีการเดิมพันกัน 
 
อ.พรชัย - ป 18 ก็สอบตก 
 ลําภู – ผมตกไป 300 คะแนน 
 
อ.พรชัย – กลับมาเลนอีกทีก็ 22  
 ลําภู – พอ ป 18 แพ ปหนึ่งก็ยุบสภา แลวมาป 22 ก็ได ส.ส. อีกสมัย 
 
อ.พรชัย – พรรคไหน 
 ลําภู – ก็อิสระ ที่จําไดผมก็อยูกับพลเอกเกรียงศักดิ์ 
 
อ.พรชัย – พลเอกเกียงศักดิ์ ในสมัยนั้น เปนนายกใชไหม 
 ลําภู – ใช 
 
อ.พรชัย -  แลวในสมัยทานนั้นทานมีตําแหนงอะไร 
 ลําภู – ผมไมเอาดวยทั้งนั้นแหละ 
 
อ.พรชัย – ทานเปน ส.ส. อยางเดียวเลย ตําแหนงอื่น ๆ ก็ไมเอา 
 ลําภู – ผมไมเปน 
 
อ.พรชัย – พรรคการเมืองสมัยทานกับสมัยนี้ แตกตางกันไหมบทบาทหนาที่  
 ลําภู – แตกตางกันนะ ส.ส.สมัยนั้นเรียบรอยกวาสมัยนี้ อยูในแถวอยูในระเบียบ ไมทําตัว
ใหเปนขาวมากเกินไป 



อ.พรชัย – การหาเสียงทานใชเงินไหม 
 ลําภู – สมัยกอนไมมีการใชเงินเลยผมสาบานได แตวาอยางนี้ครับ มีดนตรีได สมัยผมก็มี
ลิเก กอนลิเกออกมาผมก็ไปปราศรัย พูดนโยบาย แลวก็มีหนังมั้ง เขาไมหาม เหลายาไมตองเลี้ยง พูด
ถึงเรื่องเงินทองสมัยกอนเลือกตั้ง 7 อําเภอ ในตอนหลังที่มี ชูชีพ ลงเลือกตั้ง ก็มีการใชเงินเขามา พอ
หนวยนี้จะขอเงินเรา เราก็ไมใหเราไมมีเงิน ไมเหมือนสมัยนี้พื้นที่มันแคบ แคอําเภอเดียว หนีไมได 
เขาซื้อหมดเพราะมันมีคะแนนอยูกลุมเดียว ตองยึดฐานใหได 
 
อ.พรชัย – ลงเลือกตั้งแตละครั้งใชเงินประมาณเทาไหร 
 ลําภู – ไมมี 
 
พงษยุทธ – สมัยกอนทานจรูญ มีรถปกอัพคันเดียวขับไปตามหมูบาน จับกลุมคุยตาม  หมูบาน 
 ลําภู – เงินทานจรูญ ไมใชแน แตตัวเขาเองมีเงิน 
 
อ.พรชัย – ทานในสมัยกอนถือวาเปนคนมีฐานะไหม 
 ลําภู – ผมจนนะ บานเปนบานเรือนไม พอหลังจากเลิกเลนการเมือง ผมก็จริงจังกับอาชีพ
ทนายความ โชคดีที่ไดเงินกอนใหญหลายกอนจากการวาความ หลังเลิกเลนการเมือง 
 
อ.พรชัย – แลวชวงทานเลนการเมืองไมวาความเลย 
 ลําภู – วาฟรีหมดใหชาวบาน ลูกนองมี 8 – 9 คนทนายความ 
 
อ.พรชัย – ตอนนั้นการที่จะออกกฎหมายมีการล็อบบี้กัน จายเงินจายทองมีไหม 
 ลําภู – ไมมี สมัยนั้นทางรัฐบาลไมเกี่ยวของ วัน ๆ ก็ทํางานไป ในนามของพรรคถายรูปคู
กับจอมพลถนอมหนอย ก็เปนเกียรติเขาในสมัยนั้น มีอยูแคนี้เทานั้น การที่จะไดเงินจากพรรคมา 
หรืออะไรมาไมมี 
 
อ.พรชัย – แลวทานกับพลเอกเกรียงศักดิ์ สนิทกันไหม ตอนชวงหลัง 
 ลําภู – ผมคอเดียวกันเลย วิสกี้ ทานชอบ ผมกินแมโขง เปนที่รูกันในพรรค ตั้งแตจอมพล
ถนอมมาวาลําภูกินแมโขง ผูแทนอื่นเขากินวิสกี้ 
 
อ.พรชัย – สาเหตุที่ทานเลิกเพราะอะไร 



 ลําภู – ก็ดูแลววาเขาเลนการเมืองกันแบบนี้ ซ้ือมาแลวก็ถือวาไดมาแลว ไดเพราะเงิน ก็
ไมไดทําประโยชนใหใครสมัยกอนผมคิดเขาเลือกเรามา เราไมใชเงินใชทองเราก็ตองตอบแทน
สํานึกถึงบุญคุณ 
 
อ.พรชัย – ทานเลิกเองหรือ 
 ลําภู – เลิกเอง ไมไดสอบตก ไมไหวแลว ก็ตัดใจ ลูกก็หามเลน เปนเทศมนตรีมาหนหนึ่ง
ตอนหลังหามเด็ดขาดก็ในสมัยนี้มันใชเงินทั้งนั้น  
 
อ.พรชัย – แลวลูกทานในอนาคตนี้ไมเอาหรือ  
 ลําภู – ไมเอา 
 
อ.พรชัย –รูสึกตอนนี้จะใชเงินหนักนะ 
 ลําภู – เขตมันแคบลง ตองทุมใหหนักขึ้น ตองซื้อเขตมันแคบ 
 
อ.พรชัย – จริง ๆ แลวผมวาใหเลือกกันทั้งจังหวัดเลยดีกวานะ 
 ลําภู – ทั้งจังหวัดดีกวา 
 
อ.พรชัย – จะไดซ้ือลําบาก 
 ลําภู – ผมวาเขตแคนี้ ซ้ือหมด 
 
อ.พรชัย – เขตนี้มีประชากรไมกี่คนนะ ประมาณ 100,000 กวาคนได ซ้ือ 3 – 4 หมื่นเสียงก็ซ้ือกันไป
ตรงนั้น ตอนนี้ทานยังทําอาชีพทนายความอยูหรือ 
 ลําภู – ผมหยุดไมไดทํา 
 
อ.พรชัย – ทานไมคอยสบายหรือ 
 ลําภู – ก็ไมคอยสบาย เทามันเดินไมคอยได ตื่นขึ้นมาก็เดินไมได แปลก 
 
อ.พรชัย – ตอนนี้ทานไดติดตามขาวสารทางดานการเมืองไหม 
 ลําภู – ก็ฟงอยูเร่ือย ๆ ฟงมาก ๆ อายุส้ัน 
 



อ.พรชัย – ทานลองเปรียบเทียบการเมืองสมัยนี้ กับสมัยทาน ที่ปทุมมีความแตกตางกันไหม 
ลักษณะการตอสูทางการเมือง ใน ป 12 กับปจจุบัน อยางเอกพจน ที่แขงขันกัน 
 ลําภู – แตกตางกัน เอกพจนนี่ก็ลูกเพื่อนผม เขามีเสียงพวกแฟนนักรองเขาเปนคนดี พรรค
ไทยรักไทยก็ชวยเหลือประชาชนไดเยอะ อยาง 30 บาทรักษาทุกโรค แลวก็มีเงินทองเยอะดวย 
 
อ.พรชัย – ทานกับทานชูชีพเดี๋ยวนี้ยังคุยกันไหม 
 ลําภู – เพื่อนกัน พอเขาก็ไดฝากผมไว  
 
อ.พรชัย – พอเขาชื่ออะไร 
 ลําภู – เกงหยวน 
 
อ.พรชัย – พอเขาเลนการเมืองหรือเปลา 
 ลําภู – ไมไดเลน 
 
อ.พรชัย – พอเขาเปนพอคาใชไหม 
 ลําภู – อยูโรงฆาสัตว 
 
อ.พรชัย – ลูกชายก็มาทีหลัง ทานก็สนิทกับตระกูลหาญสวัสดิ์ 
 ลําภู – มาทีหลังมาจากขางนอก ตอนนั้นพอเขาฝากผมเอาไว ตอนนั้นก็คิดวาคนทีจะเปน 
ส.ส. ตองรูจักราษฎรกอนนาน ๆ สักป ก็เลยบอกวาอยาพึ่งลง เวลาไปไหนคอยไปดวยกัน เขาไมฟง
เขาลงเลย 
 
อ.พรชัย – เขาลงเขาก็ไดเลยนี่ 
 ลําภู – ก็คะแนนจากผมอยาพูดเลย ผมชวยตั้งไมรูเทาไหร คะแนนผมแนนอน 
 
อ.พรชัย – ทานมองการเมืองในปจจุบันอยางไร อยางที่ทานเสนาะพูดวาเปนผูแทนไมคอยเปนอสิระ 
ถูกรัฐบาลควบคุม ทานคิดวาสมัยทานเปนในลักษณะนี้หรือเปลา 
 ลําภู – สมัยผมอิสระ  
 
อ.พรชัย – ทานอยูรัฐบาลทหารก็อิสระใชไหม 



 ลําภู – ครับไมไดมาจี้อยางนี้ อยางการโหวตก็อิสระ ก็เขาประชุมพรรคก็ปลอยกัน คือไมมี
อยางนี้ 
 
อ.พรชัย – จังหวัดปทุมธานี ทานมองดูวาความเจริญเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในฐานะที่ทานเคย
เปน ส.ส. ทานมีความรูสึกวามันดีกวาไหม ตางกันเยอะไหม ดีขึ้นไหม 
 ลําภู – ความเจริญมันดีขึ้น  
 
พงษยุทธ – ความคาดหวังทางการเมืองของทาน ที่ทานอยากเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไป ใน
ลักษณะไหน 
อ.พรชัย – ทานชอบไหมนายกคนปจจุบัน 
 ลําภู – การเลือกตั้งนี่ใชเงิน เอาเงินของหลวงไปใชในการหาเสียงมากเกินไปในวิธีการอยาง
นี้ไมคอยชอบ เราชอบที่เขาทําประโยชนได 
 
อ.พรชัย – ทานเคยคุยกับจอมพลถนอมไหม 
 ลําภู – ก็สนิทกัน กินนอนมาดวยกัน สนิทสนมกันทุกคน  
 
อ.พรชัย – ทานยังอยูใชไหมจอมพลถนอม 
 ลําภู – เสียชีวิตแลว 
 
พงษยุทธ – ทานอยากฝากอะไรถึง ส.ส. รุนใหมบาง 
 ลําภู – ก็ไมมีอะไรจะฝาก 
 
อ.พรชัย – รูสึกอยากจะเปน ส.ส. อีกไหม 
 ลําภู – ไมอยาก แมแตลูกก็ไมอยากใหเปน 
  
 
 
 
 
 
 



สัมภาษณ จรญู  กุวานนท 
จังหวัดปทุมธาน ี

วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2548 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
อ.พรชัย – ทานเปน ส.ส. สมัยแรก พ.ศ. อะไร 
 จรูญ – พ.ศ. 2517 
 
อ.พรชัย – คือเราจะทํา ทําเนียบ ส.ส. ทานก็อยูในรั้วธรรมศาสตร นักกฎหมาย นิติศาสตร อยากจะ
ทราบการเมืองในสมัยที่ทานเปน ส.ส. เปนงานของสถาบันพระปกเกลาอยากเรียนถามคําถามแรก 
คือ ถามถึงประวัติของทาน ประวัติการทํางานอะไรพวกนี้ แลวก็เร่ิมเขามาทํากิจกรรมทางการเมือง
สมัยใด ใครเปนคนชักชวน ในลักษณะอยางนี้ 
 จรูญ –  ประวัติผมกอนมาเปนนักการเมืองนักหนังสือพิมพ นักเขียนสารคดีเกี่ยวกับ
การเมือง แลวก็เปนเจาของหนังสือพิมพ 
 
อ.พรชัย – ฉบับไหน 
 จรูญ – บางกอกไทม แลวก็เปนนายกหนังสือพิมพมา 4 สมัย 
 
อ.พรชัย – แลวทานเริ่มการเมืองในสมัยใด 
 จรูญ – ผมเริ่มการเมืองในป พ.ศ. 2517 
 
อ.พรชัย – สังกัดพรรคอะไร 
 จรูญ – พรรคสังคมชาตินิยม กอนที่ผมจะเลนการเมืองผมตอตานเผด็จการมาตลอด วันหนึง่
ผมก็ถูกจับไปขังที่หองสันติบาล 
 
อ.พรชัย – พรอมกับใครบาง 
 จรูญ – คนเดียว ตอนนั้นผมถูกจับเปนคนแรกเลยที่วาตอตานการเลือกตั้ง การหาเสียงโดย
ไมชอบธรรมของจอมพล ป. กับพลเอกเผา วันที่ 20 ก.พ. 2500 ตอนนี้เกิดอาถรรพขึ้นมา ระหวางที่
ผมนอนอยูในหองขัง ก็มีผูยิ่งใหญ ทานเสียชีวิตไปแลว ก็มากระทืบตบเตะที่หนาหองขัง ไหนขอดู
หนาหนอยสิ เปนพวกนักเขียนมีปากกาดามเดียวสูการเมืองไดไหม ผมก็บอกวาผมรับคําทาทาน ผม
จะสูกับทาน ผมจะตอตานเผด็จการใหได 
 



อ.พรชัย – หลังจากนั้นทานก็เลนการเมือง 
 จรูญ – ครับ  
 
อ.พรชัย – ก็เร่ิมจาก พ.ศ. 2517 ตอนนั้นมีรัฐธรรมนูญครั้งแรกใชไหมครับ สมัยนั้นพรรคทานมีใคร
เปนหัวหนาพรรค 
 จรูญ – ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน  
 
อ.พรชัย – สมัย 2517 หลังเลือกตั้งแลว ใครเปนนายกรัฐมนตรี  
 จรูญ – ผมรวมรัฐบาลในสมัยคุณประสิทธิ์ เปนนายก 
 
อ.พรชัย – ทานเปน ส.ส. ตั้งแตป 2517 ถึง พ.ศ. อะไร 
 จรูญ – สมัยสุดทายของ บิ๊กจิ๋ว 
 
อ.พรชัย – ประมาณ 40, 38, 39 หลายปเลย แลวทานเปน ส.ส. กี่สมัย  
 จรูญ –  4 สมัย 
 
อ.พรชัย – ทานสังกัดพรรคนี้ตลอดเลยรึ 
 จรูญ – ไมตอนหลังเปลี่ยนมาอยูพรรคประชากรไทย 
 
อ.พรชัย – ทานอยูประชากรไทยนานไหม 
 จรูญ – ก็อยูเปนมา 3 สมัย ผมหาเสียงอยางชนิดที่ไมมีใครเชื่อ ผมมีรถปคอัพคันเดียว 
ตระเวนไปตามหมูบานตาง ๆ ก็ไปจับกลุมคุยกับประชาชน การที่เราเขาไปหาประชาชน บางกลุม
เขาก็รับฟงความคิดเห็นอยู เขาก็ลงคะแนนใหเรา 
 
อ.พรชัย – ทานก็ใชเงินนอยมากสิ 
 จรูญ – ถาเทียบแลวไมมีใครเชื่อ ในชีวิตผมเคยใชเงินกับการเมือง มากที่สุดก็สมัยบิ๊กจิ๋ว ที่
สมัคร 3 คนเขาใหคนละลาน นอกนั้นครั้งละไมเทาไหร 
 
อ.พรชัย – เหตุการณทางการเมืองแตละชวง ทานพออธิบายไดไหม วามันมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
บางจากชวงแรก ๆ มาจนชวงสุดทาย ที่ทานเปน ส.ส. ทานพอจะจําไดไหม 



 จรูญ – มันก็มีการขัดขวางกัน อะไรกัน ทางดานการเมืองลมอํานาจกันมาตลอด สมัยทาน
คึกฤทธิ์ เปนนายกขัดกับพวกเดียวกัน ขาววาจะมีการอภิปรายไมไววางใจ ก็มีการซื้อเสียงกัน คาน
นายกคึกฤทธิ์ 
 
อ.พรชัย – สมัยที่ทานเปน ส.ส. ทานชูชีพยังไมเลนการเมืองใชไหม พวกหาญสวัสดิ์ 
 จรูญ – ชูชีพมาเปนพรอมผมในครั้งที่ 2  
 
อ.พรชัย – ในการตอสูทางการเมือง ทานสูกับพวกนั้นไหวหรือ หรือวาอยูพรรคเดียวกัน 
 จรูญ – คนละพรรค  
 
อ.พรชัย – แลวสูไหวหรือ 
 จรูญ – อยางไมนาเชื่ออาศัยที่เขาหามวลชน ช้ีแจงกับเขา คุยกับเขา เห็นอกเห็นใจเขาก็
ลงคะแนนให 
 
อ.พรชัย – ทานชูชีพหาเสียงของทานไป แลวสนิทกันไหม เปนคูแขงกันใชไหม 
 จรูญ – ก็ความจริงบานก็อยูใกลกัน 
 
อ.พรชัย – ทานเปนคนปทุมธานีโดยกําเนิดหรือ  
 จรูญ – คนปทุมธานี 
 
อ.พรชัย – เครือญาติทานเยอะหรือเปลา 
 จรูญ – ก็พอประมาณ คุณพอเปนอาจารยใหญก็มีลูกศิษย 
 
อ.พรชัย – ทานกับทานชูชีพก็คนละทีมกัน แลวทานไมกลัวอิทธิพลหรือ 
 จรูญ – อิทธิพลก็มีทุกยุค บางครั้งผมขึ้นไปปราศรัย อยาระบุช่ือเลย ที่โรงลิเกมีคนเอาปน
เขาไปจี้เลย บอกใหหยุดพูดนะ ผมก็บอกวายิงก็ยิงไปแตฉันจะพูดตอไป แลววิธีการนี้ก็มีบอย 
บางครั้งเรากําลังปราศรัยอยูในทองที่ก็มีคนคัดคานขึ้นมา บอกใหหยุดพูดเดี๋ยวจะตาย ผมก็บอกวา
คุณจะยิงผมขึ้นมายิงบนเวทีผมพรอม 
 
อ.พรชัย – ตอนนี้ทานอายุเทาไหร 
 จรูญ –  82 ป 



อ.พรชัย – สมัยที่ทานเลนการเมือง ทานเคยดํารงตําแหนงอะไรที่สําคัญทางการเมืองบาง 
 จรูญ – ก็เปนโฆษกรัฐบาล 
 
อ.พรชัย – สมัยไหน 
 จรูญ – สมัยคึกฤทธิ์ ในสมัยนั้นเขาไมตั้ง แตผมทําหนาที่เปนคนที่ 1 เลย 
 
อ.พรชัย - ตอนนั้นคุณปรีดา เปนรัฐมนจรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใชไหม 
 จรูญ – ใชครับ 
 
อ.พรชัย – แลวนอกจากนั้นเคยดํารงตําแหนงอื่น ๆ อีกไหม เลขารัฐมนตรี 
 จรูญ – เลขารัฐมนตรีไมเคยเปน 
 
อ.พรชัย – สาเหตุที่ทานเลิกเลนการเมืองเพราะอะไร ในชวงหลังถึงเลิก 
 จรูญ – ก็อายุมากแลว ก็สมัยแรกที่ผมเลน เขาไมใชเงินกัน พอสมัยหลังเขาใชเงินกันเราสู
ไมไหว 
 
อ.พรชัย – ตอนนั้นทานไดรับเงินจากพลเอกเชาวลิต มาลานหนึ่ง ชวยหาเสียง 
 จรูญ – แตกอนหนานั้นไมใชนะสมัยคุณประสิทธิ์ แค 20,000 บาท มาสมัยมากที่สุดในชีวิต 
ก็สมัยเชาวลิต ใหคนละลาน 3 คน สามลาน 
 
อ.พรชัย – แลวทานมองการเมืองสมัยทานกับสมัยนี้ ทานมองวามันแตกตางกันอยางไร 
 จรูญ – มันเหมือนกัน คือวาเหมืนกันที่นักปราชญ บอกวาการเมืองจะมีปศาจ 3 ตัว ตัวที่ 1 
คือสรางใหเกิดความวุนวายเกิดขึ้น ตัวที่ 2 ใครก็ไดที่จะเปนมาขาวเขามา ตัวที่ 3 ผูที่มีอํานาจ แลวก็
เผด็จการไปเลย 
 
อ.พรชัย - ส.ส. สมัยทานเพื่อน ๆ ส.ส. ยังพบปะกันไหม  
 จรูญ – ก็ไมคอยไดพบกัน 
 
อ.พรชัย – มีใครบางสมันทาน ที่เปน ส.ส. ปทุม ในป 17, 18 สมัยนั้น 
 จรูญ – ปทุมจะมีคุณลําภู  
 



อ.พรชัย – สมัยทานเปนนักหนังสือพิมพ ทานเปนเจาของเองเลยหรือ 
 จรูญ –  ครับ 
 
อ.พรชัย – ขายฉบับละเทาไหร 
 จรูญ –  ตอนนั้นขายฉบับละ 1.50 บาท 
 
อ.พรชัย – รายสัปดาห หรือ 
 จรูญ –  รายสัปดาห แตวามียอดขายมากที่สุด แลวก็เปนหนังสือพิมพที่ถูกลามโซบอยที่สุด 
 
อ.พรชัย – แลวยังมีหนังสือพิมพเกา ๆ ของทานไหม ยังเก็บเอาไวไหม 
 จรูญ –  ไมมี มีอยูที่หอสมุด ทุกอาทิตยผมจะถูกเรียกตัวไปสันติบาลบาง ถูกทางพลเอกเวศ 
ทางฝายทหารมาก ไปกลาวตักเตือนอะไรตออะไร แลวก็เปนหนังสือพิมพฉบับแรกที่ถูกลามโซ 
 
อ.พรชัย – ชวง 14 ตุลา ทานจําไดไหมทานมีบทบาทไหม 
 จรูญ –  14 ตุลา ตอนนั้นผมเปนนายกหนังสือพิมพ 
 
อ.พรชัย – ทานไดรับขอมูลขาวสารดานไหนบาง ในชวงนั้นที่มีการตอสู ระหวางทหารประชาชน 
ถนอม ประภาส ในตอนนั้น ทานทําขาวอยู 
 จรูญ – ผมก็วามันตองเกิดขึ้น ตอนนั้นบานผมอยูที่ขางโรงพยาบาลศิริราช ก็ 2 ทุม 3 ทุม 
ฝายตํารวจมารับไปคุยขางนอก แลวก็ขับวนรอบสนามหลวง ถามวามีใครสนับสนุนบางไหม มี
พรรคพวกไหม ถาไมมีก็ปรักปรําไปสิ ผมบอกผมทําไมได คุณจะทําอะไรผมก็ทําไป 
 
อ.พรชัย – ตอนนั้นทานก็อายุประมาณ 51 -52 ป 
 จรูญ – ก็คงราว 51 – 52 ป 
 
อ.พรชัย – แลวทําไมถึงเลิกทําหนังสือพิมพ 
 จรูญ – ที่เลิกเพราะวาตอนหลัง ผมมาวุนกับการเมืองก็เลยเลิกไป 
 
อ.พรชัย – เคยเลือกตั้งแพไหม เคยสอบตกไหม 
 จรูญ – ได ๆ ตก ๆ 
 



อ.พรชัย – ทานก็เลนไปเรื่อย ๆ ตกก็สมัครใหม แลวทานมองวาผูนําในอดีต กับผูนําในปจจุบันอยาง
นายกในปจจุบัน ทานคิดวาวิธีการแตละสมัยมันตางกันไหม 
 จรูญ – ผมก็วาไมแตกตางกันอยางที่วา ปศาจ 3 ตัว 
 
อ.พรชัย – ในชวงที่ทานอยูกับพลเอกเชาวลิต ในชวงนั้นพลเอกเชาวลิต ไมไดเปนนายกใชไหม ใน
สมัยนั้นทานชวนเปน 
 จรูญ –  ครับทานชวนเปน 
 
อ.พรชัย – ทานมีอะไรในใจที่จะฝากไวใหนักการเมืองรุนใหมไหม 
 จรูญ – ทุกคนที่ผานอนุสาวรียของทานที่หนารัฐสภา มีพระราชดํารัสของพระองคทาน
ตอนหนึ่ง “ขาพเจาคืออํานาจตอนละครมานจะรูดแลว” แสดงวาการปฏิวัติไมใชการบังคับ ทานมี
ความตั้งใจที่จะประทาน แตยังมีผูคัดคานทาน ทานจึงทําไมได 
 
อ.พรชัย – ทานจะบอกนักการเมืองรุนใหมวาอยางไร 
 จรูญ – ก็ใหพยายามเห็นแกชาติบานเมือง และอยากจะเตือนย้ําอาถรรพของบานเมืองมีอยู 
เผด็จการจะมีจุดจบอยางเดียวกัน 
 
อ.พรชัย – เวลาที่ทานไปปราศรัยมีคนมาฟงเยอะไหม 
 จรูญ – ก็มีพอประมาณ อยางที่วาผมจะใชวิธีเจาะกลุมเอา ช้ีใหเขาเห็นอยางนั้น อยางนี้วา
เปนอยางไร  
 
อ.พรชัย – ชาวบานขอเงินไหม 
 จรูญ –  ก็มีแตผมไมให ไมมีจะให สมัยนั้นอยางมากก็มีการเลี้ยงดูกัน เหลาโรงขวด 2 ขวด 
 
อ.พรชัย – แลวเพื่อน ๆ นักหนังสือพิมพ ที่รวมอุดมการณของทานมีใครเลนการเมืองบาง 
 จรูญ –  ก็ไมมี 
 
อ.พรชัย – แลวทานมีผลงานอะไรในจังหวัดปทุมธานี ที่คิดวาเปนสิ่งที่ทานภูมิใจ หรือส่ิงที่
ประชาชนพอใจ 
 จรูญ – สมัยนั้นผูแทนของบได ผมก็จายงบไปทั่วทุกอําเภอ สถานที่ใดเดือดรอนก็ใหไป
ตามลําดับ 



อ.พรชัย – แลวลูก ๆ ทานมีใครเลนการเมืองบาง 
 จรูญ –  ไมมี 
 
อ.พรชัย – ทานคิดวาในปจจุบัน จะกลับไปสูการรัฐประหารอีกไหม 
 จรูญ – ผมวาเมืองไทยจะหมุนเวียนกัน ตราบใดที่ผูครองอํานาจยังไมฟงเสียงอะไรเทาไหร 
ก็อยาลืมวายังมีบุคคลบางกลุมเขาจับตามองอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัมภาษณ ส.ส. สุรพงษ  อ้ึงอมัพรวิไล  เขต 1 
จังหวัดปทุมธาน ี

วันที่  10  มิถุนายน  2548 
 
 
พงษยุทธ – ก็ขออธิบายกอนนะครับ โครงการนี้จะเก็บรวบรวมขอมูลรายชื่อ ส.ส. ทั้งประเทศ แต
ตอนนี้เราทําในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงทานอาจารยพรชัย รับผิดชอบอยู 
อันดับแรกก็ขอใหทานเลาถึงประวัติสวนตัวคราว ๆ อยางเชนประวิติการศึกษา 
อ.พรชัย – อาชีพ การงาน การศึกษา แรงจูงใจทําไมมาเลนการเมือง 
 ส.ส. สุรพงษ – เร่ิมแรกการศึกษาระดับไหน 
 
อ.พรชัย – ปริญญาตรี จบที่ไหน ทําธุรกิจอะไร ทําไมมาเลนการเมือง 
 ส.ส. สุรพงษ – จบปริญญาตรี ตอนเรียนอยูที่ศรีปทุมผมจบทางดานชางยนต ก็มาประกอบ
อาชีพดานธุรกิจกอสราง ในขณะนั้นก็ไปเรียนตอที่ราม พอจบที่ศรีปทุมก็ทิ้งที่รามไป พอจบก็หันมา
เลน ส.จ. ในป พ.ศ. 2533 ในขณะนั้นวาระการดํารงตําแหนง 5 ป สมัยแรกก็มาสมัยที่ 2 ก็มาเริ่มในป 
2538  38 จนถึง 42  ป พ.ศ. 2542 ก็หมดวาระ กอนหมดวาระ ป 2540 ไดรับการยกฐานะจากสภา
จังหวัดมาเปนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด ตามกฎหมายก็ยกฐานะของ อบจ. ขึ้นมา ก็มีการ
เลือกตั้งนายก อบจ. โดยตรงจาก สจ. ผมก็สมัครเปนนายก อบจ. จังหวัดปทุมธานี ก็ไดรับการ
เลือกตั้งจากสมาชิกทั้งหมด เปนได 4 เดือน ก็เกิดเหตุการณใชกฎหมายที่ไมถูกตองจากสภา อบจ.
บุรีรัมย ผมเองก็ลาออกไป แลวก็มาเลือกตั้งใหม ในขณะนั้นก็ตอสูกับนักการเมืองระดับชาติของ
จังหวัดปทุม มีตระกูลหาญสวัสดิ์ พยายามกีดกั้นไมใหผมลงนายก อบจ. ก็สูกันตอในสมัยที่ 2 คร้ังที่ 
2 จนคะแนนออกมาเสมอ ประธานชี้ขาดตามหลักเสมอ แลวก็มีการเลือกตั้งใหมอีกครั้ง ช้ีขาดโดย
นักการเมืองระดับชาติ ตระกูลหาญสวัสดิ์ ลงมากํากับการทุกสิ่งทุกอยาง ในสภาจังหวัด ช้ีใหอีกฝาย
หนึ่งชนะ ผมก็ตองไปรองยังกระทรวงมหาดไทยก็เลือกตั้งกันใหม ปรากฏวาไมมีใครเขามาเลนตอ 
ผมแพไป 1 คะแนน วิถีการดําเนินชีวิตก็เปลี่ยน แนวทางการเดินทางการเมือง ลงสนามใหญเมื่อป 
พ.ศ. 2544 เขาพรรคการเมืองเมื่อป 2542 คือพรรคไทยรักไทย ในขณะนั้นพรรคไทยรักไทยกอตั้ง
ใหม ก็เดินทางเขาพรรคไทยรักไทยเปนคนแรกของปทุม เมื่อเขาไป ป 44 กอนการเลือกตั้งมันก็มี
เหตุ เกิดเหตุทางการเมืองอีกเมื่อมาอยูไทยรักไทย กลุมวังน้ําเย็นยายเขามา โดยเรานี้กําหนดแลววา
ลงเขต  1 ปทุมธานี  แตผละกําลังสูไมไดก็ตองออกมา  ออกจากพรรคไทยรักไทยมาสังกัด
พรรคชาติพัฒนา แลวก็มาลงสมัครการเมืองระดับชาติในนามของพรรคชาติพัฒนา แลวก็ตอสูใน
สนามเขต 1 จังหวัดปทุม ไดรับชัยชนะมา 36,000 กวาคะแนน ชนะคุณวานี  หาญสวัสดิ์ มา 12,000 
กวาคะแนน  



 
อ.พรชัย – ชนะใคร 
 ส.ส. สุรพงษ – คุณวาณี  หาญสวัสดิ์ 
 
อ.พรชัย -  ตายแลวใชไหม 
 ส.ส. สุรพงษ – ตายแลวครับ คุณวาณีลงในนามพรรคไทยรักไทย ผมลง ป 44 ก็ไดรับความ
ไววางใจจากพี่นองชาวจังหวัดปทุมธานี สมัยแรกแลวก็มาสมัย 2 นี่ จุดหักเหทางการเมืองเมื่อ
สถานการณ ทางการเมืองในขณะนั้น พยายามที่จะปรับปรุงการเมืองใหมี 2 พรรคพรรคชาติพัฒนา
โดยทานสุวัฒน ก็ตองยุบไปรวมอยูกับพรรคไทยรักไทย ผมก็ตามทานสุวัฒนมามาอยูในนามของ
พรรคไทยรักไทย ก็มาลงเขต 1 ปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 ผมชนะคูแขงพรรค
ประชาธิปตยโดยคะแนนทวมทน 62,455 คะแนน พรรคประชาธิปตยได 15,900 คะแนน ก็ถือวาจุด
นี้ตัวผมเองก็เปนนักการเมืองระดับชาติสมัยที่ 2 
 
อ.พรชัย – แลวมูลเหตุในการจูงใจละ 
 ส.ส. สุรพงษ – แรงจูงใจก็ ในฐานะที่เราเปนนักการเมืองทองถ่ินมา คือสมาชิก อบจ. แต
แรงบีบคั้นที่มาลงเลนสนามใหญ เพราะถูกอิทธิพลบังคับจริง ๆ แตถาถามแนววิถีชีวิตของเรา ตั้ง
เปาไววาลงแนนนอนสนามใหญ อาจจะไมใชขณะนั้น คิดวาจะอยูในสนามของ อบจ. ไปกอน แต
ถูกการเมืองระดับชาติบีบคั้นตาง ๆ นา ๆ จึงเปนสาเหตุจูงใจใหมาลงการเมืองระดับชาติ ประเด็นที่ 
1  ประเด็นที่ 2 มูลเหตุจูงใจก็คือ ปทุมธานี ดอยการพัฒนา เมื่อดอยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ในจังหวัดไมมีการแกไข และเยียวยา จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผม ลงมาเลน
การเมืองระดับชาติ ประเด็นที่ 3 ตองการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองในปทุมธานี โดยปทุมธานีนี้
ถูกครอบงํามาเพียงพอแลว โดยผูมีอิทธิพล ถาเราไมกลา เราไมถูกบีบคั้นเราก็ไมลง จุดนี้ก็เปน
ทางเลือก ที่จะกรุยทางใหกับนักการเมืองรุนนองถาเราไมโดดมาลงปทุมธานี ไมมีการเปลี่ยนแปลง
แนนนอน ส่ิงตาง ๆ นา ๆ จุดพวกนี้เปนฉนวนใหตัวผมเอง โดดมาเลนสนามการเมืองระดับชาติ 
เพื่อเด็กและเยาวชนในรุนหลัง ๆ ตอไป 
 
อ.พรชัย – ไมกลัวหรือ 
 ส.ส. สุรพงษ – คือ ถามวาวินาทีนั้นแลวไมกลัว ถามวาเมื่อเราเดินทาง ทางการเมืองมาถึงจุด
นี้แลว คนเราไมไดฆากันไดงาย ๆ ถามวาทุกคนมีความระมัดระวังอยูกับตัวเสมอ ดังนั้นถาเราไม
เลน เราก็ไมสามารถแจงเกิดในสนามใหญได 
 
 



 
พงษยุทธ – ยุทธวิธีในการหาเสียงเปนอยางไร 
 ส.ส. สุรพงษ – ก็ เราตองรูจุดออนจุดแข็งของนักการเมืองระดับชาติคนเดิม เปนอยางไร 
เมื่อรูแลวก็หาแนวทางแกไข รูจุดออนจุดแข็งเขา จังหวะการเดินของเขาเปนอยางไรเมื่อเขามี
อิทธิพล เราตองเอาความนิ่มนวลเขาหาประชาชน เคาะประตูบาน เขาหาประชาชนทุกรูปแบบ การ
เคาะประตูบานเปนสิ่งที่ดีที่สุด แลวก็ระบบการเมืองยุคใหมนี้ ถาใชอิทธิพลมันไมสามารถครองใจ
ประชาชนได ชวยไดช่ัวคร้ัง ช่ัวคราว ดังนั้นแลวจุดที่เราจะไดรับการเลือกตั้ง คือ การเอื้ออาทร 
ผูกพันจิตใจประชาชน ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่ดีที่สุด ในการทําการเมือง  
 
พงษยุทธ – การปราศรัยมีสวนมากไหม  
 ส.ส. สุรพงษ – การปราศรัยนี้เปนองคประกอบสวนหนึ่งนะครับ ในการหาเสียงของ
นักการเมืองระดับชาติ ก็ถือวาเปนบางโอกาส ที่ปราศรัยช้ีแจง ใหกับพี่นองประชาชนวา การ
ปราศรัยหาเสียงในจังหวัดปทุม เปนรูปแบบหนึ่งเทานั้นเอง จะใชนอยมาก สวนมากจะเคาะประตู
บาน เขาหาประชาชนเปนที่ตั้ง  
 
พงษยุทธ – ทาน ส.ส. เปนคนจังหวัดปทุมใชไหม 
 ส.ส. สุรพงษ – ผมเกิดที่บานเลขที่ 2/57 หมู 2 ต.บานใหม จ.ปทุมธานี ก็เรียนประถมศึกษา
ที่โรงเรียนวัดเทียนถวาย แลวก็วัดชินวราราม ระดับ ป.5 – ป.7 แลวก็มัธยมศึกษาก็โรงเรียน
ปทุมธานีนันทบํารุง  
 
อ.พรชัย – แลวสถานทางครอบครัวละ  
 ส.ส. สุรพงษ – คุณพอคุณแมก็คาของชํา  
 
อ.พรชัย – ก็พออยูไดใชไหม 
 ส.ส. สุรพงษ – ก็พออยูไดไมเดือดรอน ก็ไมรํ่ารวยไมจน  
 
อ.พรชัย – ก็เปนคนฐานะปานกลาง  
 ส.ส. สุรพงษ – ก็ปานกลางครับ 
 
อ.พรชัย – แลวมีญาติพี่นองเยอะไหม 
 ส.ส. สุรพงษ – ญาติพี่นองทองเดียวกัน 8 คน  



 
อ.พรชัย – แลวพี่นองในจังหวัด 
 ส.ส. สุรพงษ – สวนมากอยูในจังหวัดปทุมธานี สวนมากประกอบธุรกิจ แลวก็มีพี่ชายเปน
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบล 
 
อ.พรชัย – เครือญาติก็ชวย 
 ส.ส. สุรพงษ – ก็เร่ิมแรกกอนที่จะมาลงการเมือง ในทองถ่ิน 
 
พงษยุทธ – กลุมนักธุรกิจ แตกอนทานก็เปนนักธุรกิจกอสราง รับเหมา กลุมนักธุรกิจมีสวนชวย
สนับสนุน ในการไดคะแนนเสียงไหม 
 ส.ส. สุรพงษ – ถามวาความเบื่อหนายของจังหวัดปทุมธานี ไมมีใครกลาลง เมื่อไมมีใคร
กลาลง เร่ิมจากเอกพจนมากอนคนแรกที่เปลี่ยนแปลงจังหวัดปทุมธานี มาคนที่สองคือผม กอนหนา
นั้นจะเปนอาจารยจรูญ  กุวานนท เขามาครั้งหนึ่งก็หายไปครั้งหนึ่ง แตอาจารยปรีดี ตอสูในระบบ
อิทธิพล ในจังหวัดแลวก็ตอสูไมสําเร็จ ดังนั้นแลวก็มา ส.ส. เอกพจนปานแยมในขณะนี้ก็เปน ส.ส.
ในสมัยที่ 3 สวนตัวผมเองเขต 1 ในสมัยที่ 2 ที่ตอสูกับระบบอิทธิพลมา 
 
พงษยุทธ – รวมถึงกลุมขาราชการดวยใชไหม  
 ส.ส. สุรพงษ – มันก็ตองถามวาจิตใจของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีผมคิดวาสวนใหญ
ตองการ การเปลี่ยนแปลงแตพูดไมได ไมวาจะเปนระบบราชการหรือธุรกิจ 
 
อ.พรชัย – ผมพูดอยางนี้ไดไหม คนเบื่อคนเกา  
 ส.ส. สุรพงษ – ถูกตองครับมันไมมีอะไรดีขึ้น มันไมมีการพัฒนาที่จริงจัง ใหเห็นเปน
รูปธรรม  
 
อ.พรชัย – ประธานหอการคารูจักไหม ช่ืออะไรนะ  
พงษยุทธ – คุณเสถียร  
 ส.ส. สุรพงษ – ชวงแรกเปนคุณอนันต  เภตรา ตอนหลังก็เปลี่ยน 
 
อ.พรชัย – เปนคุณเสถียร แลวรูจักไหม 
 ส.ส. สุรพงษ -  พอรูจักครับ 
 



 
พงษยุทธ – ก็คงตองใหทาน ส.ส. ขยายภาพของการเมืองในจังหวัดของทาน  
อ.พรชัย – เอาตั้งแตในอดีตมา ทําไมเขาถึงผูกขาดไดทุกสมัย แลวทําไมคุณถึงขึ้นมาได  
 ส.ส. สุรพงษ -  คือภาพรวมของการเมืองในอดีตนี่ ตั้งแตสมัยทานชูชีพ เปน มันเปน
การเมืองที่ใชระบบอิทธิพล ใชเงินวางหัวคะแนน ไมวากํานันผูใหญบาน ไมวาชวงหลังสมาชิก 
อบต. ใชระบบของนักการเมืองทองถ่ิน ระบบของกํานันผูใหญบานเปนเครือขาย พอถึงเวลาเลือกตัง้
ก็วางเม็ดเงินลงไป โดยที่ใหหัวคะแนนพวกนี้ กํานันผูใหญบาน สมาชิก อบต. ไปซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 
กับประชาชน การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเปนครั้งหนึ่งชั่วยามเทานั้นเอง จะยืนยาวเทาระบบเขาหา
ประชาชน หรือเอาผลงานเขาสูพื้นที่ไมได ถามวาซื้อสิทธิ์ขายเสียงไป ระบบการเมืองเกามีการ
พัฒนาจังหวัด ใหเปนรูปธรรมและสามารถจะยืนหยัด ในการเมืองจังหวัดปทุมธานีได แตนี่ใชเงิน
ซ้ือสิทธิ์ ขายเสียงหัวคะแนน ใชระบบอิทธิพล แตการพัฒนาในระบบโครงสรางพื้นฐาน ของ
จังหวัดปทุมธานี มันไมกางไกล มันจึงทําใหการเมืองระบบเการวงโรยลงมา การเมืองใหมแทรก
ขึ้นมา  
 
อ.พรชัย – อยูพรรคเดียวกันแลว ความสัมพันธเปนอยางไร 
 ส.ส. สุรพงษ -  ก็เจอกันก็พูดคุยกัน  
 
อ.พรชัย – ทํางานดวยกันไหม 
 ส.ส. สุรพงษ -  มันก็คนละสวนกัน 
 
อ.พรชัย – ไมเกี่ยวกัน คือ พูดงาย ๆ วาตางคนตางอยู 
 ส.ส. สุรพงษ – ตางคนตางอยู เจอกันอยางทานชูชีพก็ยกมือไหว 
 
พงษยุทธ – นอกจากการเมืองในระดับจังหวัดแลว อยากจะถามทานถึงการเมืองระดับชาติ ตอนนี้
เปนอยางไรประเทศไทยเรา 
อ.พรชัย – มีความรูสึกอยางไรกับการเมืองระดับประเทศ 
พงษยุทธ – ดีขึ้นกวาเดิมไหม ถาเปรียบเทียบกับเมื่อกอน 
 ส.ส. สุรพงษ -  จากที่ผมเขามาเลนการเมืองระดับชาติ ในป พ.ศ. 2544 จากเหตุการณใน
รัฐบาลชุดกอน ๆ ที่ผมประสบมาจะเปนยุคฟองสบูแตก เศรษฐกิจของประเทศตกสะเก็ด เมื่อ ป 
พ.ศ. 2544 ที่รัฐบาลทานทักษิณ หัวหนาพรรคไทยรักไทย ไดรับการเลือกตั้งขึ้นมา ก็สามารถที่จะ
แกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้นได ไปในทิศทางที่ดีกวาเดิม จุดนี้ตองยอมรับวา



วิสัยทัศน ของนายกดี มองในมุมตาง ๆ ของการแกไขปญหาของประเทศชาติได ไปไดดีกวารัฐบาล
ชวน ไมวาระบบการตัดสินใจ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดรวดเร็วกวา ไมวา
ระบบราชการ เศรษฐกิจ ทุกสิ่งทุกอยางผมวาแกถูกจุดมากกวา รัฐบาลคุณชวน จุดนี้คือ พาชาติพน
วิกฤติเศรษฐกิจ IMF มาได มันอยูที่มุมมองของประชาชน 
 
อ.พรชัย – แลวคิดจะเอาพรรคไทยรักไทยเปนเรือนตายไหม 
 ส.ส. สุรพงษ -  คืออันนี้ทางการเมืองเราตอบไมได อยูที่สถานการณทางการเมืองเทานั้น วา
ในขณะนี้เปนอยางไร ขณะนี้ผมอยูพรรคไทยรักไทย ผมคิดวาบานหลังนี้เราตองทําใหดีที่สุด  
 
พงษยุทธ – ผลงานของทานที่คิดวาเปนจุดเดน  
 ส.ส. สุรพงษ -  คือผมเขามาเปนส.ส. สมัยแรกเขต 1 ปทุมธานี ในนามพรรคชาติพัฒนา เขา
มาดวยความคับแคนใจ ดวยความที่ปทุมธานีไมมีความเจริญขึ้นมา ในฐานะที่เราเปน ส.ส. ใหมเขา
มา เราเขามาที่ตองการไดรับจัดสรรงบประมาณ ตองการทําใหปทุมธานี ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ใหดีขึ้น เขามาสมัยแรกเราก็ประสานงบประมาณ รวมกับหัวหนาสวนราชการ
จังหวัด ไมวาผูวา ส.ว. ก็ประสานงบประมาณ เชนการกอสรางสะพานขามแมน้ํา งบประมาณ 600 
ลานบาท ที่กอสราง ป 44 เสร็จสิ้นในปลายป 48 จุดนี้ก็ถือวาเปนจุดหลัก ที่ตัวผมเองไดรวมอาสา 
ไปยังกรมทางหลวง แลวก็ไดรับงบประมาณมาในป พ.ศ. 2546 ไปแกไขปญหาการจราจรที่ติดขัด
อยูในจังหวัดปทุม ก็ถือเปนผลงาน ที่สรางความประทับใจใหกับประชาชน เมื่อ ป พ.ศ. 2547 ได
ประสานงบประมาณการกอสรางทาสงหลวง  หมายเลข  307 ระหวางสี่แยกปทุมวิลัย  ดวย
งบประมาณ 400 ลานบาท กลางปนี้จะเริ่มจัดซื้อจัดจาง จะสรางเสร็จในป พ.ศ. 2550 ก็ถือวาเปน
ผลงานที่ ส.ส. ใหมเขามาทํางานเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน 
 
อ.พรชัย – กลุมเกาดูแลวในอนาคตเขาจะอยูไดไหม ถาสมมุติประชาชนเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ มีเลือด
ใหมเขามา ในอนาคตจะเปลี่ยนไดไหม เปล่ียนหมดไหม 
 ส.ส. สุรพงษ -  การวิวัตฒนาการทางการเมือง ขึ้นอยูกับประชาชนเปนหลัก กลุมเกาที่
ไดรับการเลือกตั้งมา ถาไมมีการปรับทิศทาง ไมมีการปรับตัว ไมมีการพัฒนา ในทางดานของระบบ
การเมืองแลวผมคิดวา ไมวานักการเมืองใหมหรือเกาไปกันทั้งนั้น 
 
อ.พรชัย – แลวอัตราสวนตอนนี้เปนอยางไร ระหวางกลุมเกากับกลุมใหม กลุมเกายังเยอะอยูหรือ
เปลา  
 ส.ส. สุรพงษ -  ผมคิดวาในอัตราสวนใหม 4 คน เกา 1 คน ผมคิดวากระแสความนิยมของ
ประชาชน ในขณะนี้ตองการคนใหม  



 
 
อ.พรชัย – แนวคิด หรือคติพจน หรือแนวทางวาจะทําอะไร มีอะไรที่เปนสิ่งที่ยึดถือ 
 ส.ส. สุรพงษ -  ผมคิดวาการทํางานของผม ทําใหดีที่สุดในขณะที่เราเปนอยู เมื่อเราจากไป
ประชาชนจะไดคิดถึงเรา  
 
พงษยุทธ – คาดหวังอะไรกับการเมืองไทยในอนาคตบางไหม 
 ส.ส. สุรพงษ -  โดยสวนตัวของผมเอง ก็อยากใหการเมืองไทย ปลอดจากการซื้อสิทธิ์ ขาย
เสียง อยางให กกต. เอาจริงเอาจัง เพื่อความถูกตองเมื่อทุกอยางโปรงใส การทํางานที่ดีก็จะตามมา    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สัมภาษณ ส.ส. วรัญู  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 จังหวัดปทุมธาน ี

วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
พงษยุทธ – โครงการนี้เปนโครงการของสถาบันพระปกเกลา เราจะเอารายชื่อ ส.ส. ทั้งในอดีต และ
ปจจุบัน  ทั้งประเทศ รวบรวมเปนระบบเปนครั้งแรกเพื่อเปนเอกสารทางประวัติศาสตร เปน
สารานุกรม ใหกับนักศึกษาของทางสถาบัน ไดคนควา แลวก็ผูสนใจทั่วไปไดศึกษา เร่ิมแรกก็คง
ตองใหทานเลาถึงแรงจูงใจ ที่ทานเขามาสูการเมือง สาเหตุ ใครเปนคนชักนํา  
 ส.ส. วรัญู – แรงจูงใจคลาย ๆ กับวา จะเกิดเองโดยธรรมชาติมากกวา คือเดิมหลังจากจบ
มาจากญี่ปุนกลับมาก็มาชวยงาน คือบานผมก็ทํานิคมนวนครนี้มา ผมก็กลับมาชวยงานโรงพยาบาล 
พอทํางานไปก็เร่ิมที่จะมีโครงการที่จะไปบริการ คือชวงนั้นพูดไดเลยวาผมเปนชุดแรก 30 บาท 
อยากจะบริการชาวบานใกลเคียง คือตอนนั้นทําธุรกิจอยูก็อยากจะคืนกําไรใหชาวบาน หรือวาผูมา
ใชบริการโรงพยาบาล ก็ออกเปนหนวยแพทยเคลื่อนที่ ออกไปตามชุมชนตาง ๆ ตอนแรกก็เดือนละ
คร้ัง คนก็ใหความสนใจเยอะ  
 
พงษยุทธ – เปนโครงการของทางโรงพยาบาลหรือ 
 ส.ส. วรัญู –เปนโครงการของโรงพยาบาลเอง ของเอกชนผมคิดขึ้นมา ผมนําหนวยลงไป
ตอนแรกก็เดือนละครั้ง คนตอบรับดีก็มาเปนอาทิตยละคร้ัง พอลงไปเรื่อย ๆ ก็เร่ิมสัมผัสกับ
ประชาชน รับรูถึงปญหาเขา ปญหาสาธารณสุขของเขาที่วาไมเพียงพอ ไมคอยไดรับการดูแล
เทาที่ควร เพราะวาบางทีอยูขางในลึก ๆ ก็ไมไดออกมาใชบริการโรงพยาบาล ซ่ึงโรงพยาบาลสวน
ใหญก็ตั้งอยูเสนเมน หรือจุดที่ชุมชนใหญ ๆ พวกชุมชนที่อยูรอบนอก กวาง ๆ ก็จะไมไดรับการ
บริการเทาที่ควร พอไปสัมผัสกับประชาชน ก็ไดรับผลตอบรับที่ดี จังหวะมันพอดีมันมีการเลือกตั้ง 
ส.จ. ก็เลยลงสมัครกับเขา พอสมัครก็ไดรับการสนับสนุน จากผูนําทองถ่ิน จากชาวบานที่เราไปออก
หนวย นั้นก็คือประเด็น วาทําไมถึงไดเร่ิมเขามาในการเมือง ถึงแมวาเปนการเมืองระดับทองถ่ิน 
 
พงษยุทธ – แลวใครเปนคนชักนําทานเขาสูไทยรักไทย 
 ส.ส. วรัญู – คือ พรรคไทยรักไทยผมไมไดรับการชักนําอยางเปนทางการ คือตอนแรกที่
พรรคไทยรักไทยเขามา เปนรัฐบาลครั้งแรกประมาณ 2 ป เราเห็นผลงานทานนายก นโยบายพรรค
ไทยรักไทย ผมก็ไปสมัครเปนสมาชิกธรรมดา เดินเขาไปไมมีใครชักนํา คือก็มีคนรูจักอยูในพรรค
เยอะ คือตอนนั้นเขาไปดวยความที่วา อยากสนับสนุนพรรคแลวก็สมัครเปนสมาชิกธรรมดา  



 
 
พงษยุทธ – ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครของพรรคไทยรักไทย ทานเขาไป   อยางไร 
 ส.ส. วรัญู – มีการคุยกันในพรรคแลว เขายังมีการสํารวจโพล พอสํารวจแลวช่ือผมก็อยู
ในนั้นดวย ก็คลายกับวาติดตอทาบทาม โดยตอนนั้นรูสึกจะทางทานสรอรรถ  
 
พงษยุทธ – โดยพื้นฐานทางครอบครัวมีใครเลนการเมืองมากอนไหม มีใครเปน ส.จ. ส.ส. อะไรมา
กอนไหม 
 ส.ส. วรัญู – คุณตาเคยลงสมัคร ส.ส. แลวก็ไมได ก็ลงนานแลวหลายสิบปแลว 
 
พงษยุทธ – นอกจากนั้นแลวมีใครอีกบาง 
 ส.ส. วรัญู – ไมมีเลย 
 
พงษยุทธ – วิธีการหาเสียงของทาน คือมันนาสนใจตรงที่วา แตกอนจะมีกลุมตระกูลหาญสวัสดิ์ 
เปนกลุมที่กวางขวางพอสมควรในจังหวัด แลวทานมีวิธีอะไรในการแขงขัน ส.ส. วรัญู – ไมได
แขงกับทางหาญสวัสดิ์ ตอนที่เปน ส.จ. ก็ไดรูจักกับทางหาญสวัสดิ์ แทบจะไมมีการแขงขันเลย เราก็
ใหความเคารพทานถือวาทานเปนนักการเมืองรุนกอนยังมีความเคารพนับถือในจังหวัดอยู มีอะไร
ผมก็เขาไปปรึกษาหารือ แนวทางการทํางานของผม ผมก็มี ผมก็ทําผลงานไปเรื่อย ใหผลงานเปนตัว
ช้ีใหประชาชน เห็นวาเรามีความสามารถทําการเมืองไดอยางนี้ ความพึงพอใจของชาวบาน จะเปน
อยางไรก็แลวแตทางชาวบานเปนคนพิจารณา  
 
พงษยุทธ – พูดไดไหมวาทานเองก็เปนกลุมของทานชูชีพ ทานชูชาติ ในเรื่องของความสัมพันธ 
 ส.ส. วรัญู – สายสัมพันธในสวนตัวผมเอง ก็ไมไดไปขึ้นอยูกับทางบานหาญสวัสดิ์เต็มตัว 
เราก็ทําของเราไปเรื่อย ทานมีอะไรใหรับใชเราก็ทํา ก็ผูกพันกัน ตอนที่ไมไดเปน ส.จ. ก็ไมไดรูจัก
กับทานเลย พอมาเปน ส.จ. ก็มีความผูกพัน เขาไปในระดับหนึ่ง  
 
พงษยุทธ – ทานชวยเลาถึงการเมืองในจังหวัดปทุมธานีในตอนนี้  
 ส.ส. วรัญู – ผมวาการเมืองในจังหวัดตอนนี้ ดี เร่ิมเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 
พงษยุทธ – เปนอยางไรครับ  



 ส.ส. วรัญู – คือยกตัวอยางผมทํางานการเมือง ทางกรรมการบริหารสวนจังหวัด ทาง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด แลวก็ทางทองถ่ินที่เปน อบต. แลวก็เทศบาล ตอนนี้ความสัมพันธ
คอนขางจะดี แลวก็มีความคิดคอนขางจะตรงกัน คือทํางานเปนแนวเดียวกัน ไมมีความขัดแยง คือ
ตางคนตางทําหนาที่ที่ดีของตัวเองไป แลวอันไหนที่เกินขอบขายของตัวเองก็ประสานงานกัน 
เมื่อกอนอาจจะไมคอยมีการประสานงานกันเทาที่ควร 
 
พงษยุทธ – ก็แสดงวากับคุณเอกพจน คุณลิขิต คุณสุรพงษ ส.ส. ในจังหวัดตอนนี้ก็พบปะกัน
สม่ําเสมอใชไหมครับ  
 ส.ส. วรัญู – ก็พบกันในสภา แตวาก็มีการคุยกันโดยตลอด  
 
พงษยุทธ – ก็รูจักสนิทสนมกัน ทํางานดวยกันได 
 ส.ส. วรัญู – ก็ทํางานรวมกันได 
 
พงษยุทธ – วิธีการที่ทานใชในการหาเสียง ใชการเคาะประตู การปราศรัย วิธีที่ทานใชเปน
เอกลักษณโดดเดน จนทําใหทานไดรับการเลือกตั้งในครั้งนี้  
 ส.ส. วรัญู – วิธีการคงไมมีอะไรที่โดดเดน  
 
พงษยุทธ – อยางในสมัยกอนเขาจะนําหนัง นําลิเกมาใช สมัยนี้ทานก็เปน ส.ส. รุนใหมก็เลยอยาก
ทราบวาทานใชกลยุทธ เทคนิคอยางไร  
 ส.ส. วรัญู – กลยุทธ เทคนิค ก็คงไมมีอะไรที่แวกแนวกวาคนอ่ืน เพราะวาทุกคนก็คงทํา
กันหมด อยางเดินเคาะประตูก็เดินทํากันหมด ไมวาจะเปน ส.ส. เกา ส.ส.ใหมอยูที่วาใครจะเดินได
มากกวากัน สวนทางดานการทําประชาสัมพันธเดียวนี้มันก็มีกรอบของกฏหมาย มันก็ทําไดแคอยาง
เทานั้น ตอนนี้ที่ผมวาเห็นชัด ๆ ที่ชนะการเลือกตั้งมา มันอยูที่ผลงานเกา  
 
พงษยุทธ – ที่ผานมาทานไดกี่คะแนน  
 ส.ส. วรัญู – ก็ 50,000 กวา  
 
พงษยุทธ – อันดับหนึ่งหรือเปลา 
 ส.ส. วรัญู – บอกวาอันดับ 2 ครับ อันดับหนึ่งพี่สุรพงษ คือผลงานเกาที่ทําเอาไวกับพื้นที่ 
แลวก็ที่เห็นชัด ๆ เลยก็คือนโยบายพรรค แลวก็กระแสพรรค 
 



พงษยุทธ – ทานเปน ส.จ. มากอนก็แสดงวา กลุมทางการเมืองทองถ่ิน มีสวนสนับสนุนทานในการ
หาเสียง แลวกลุมทางหอการคา คุณเสถียร มีสวนชวยไหม 
 ส.ส. วรัญู – ก็ชวย  
 
พงษยุทธ – จะเปนกลุมเครือขายของการเมืองทองถ่ิน เปนฐานคะแนนหลักเลยใชไหมครับ 
 ส.ส. วรัญู – ครับ 
 
พงษยุทธ – ทานเกิดที่จังหวัดปทุมเลยใชไหม 
 ส.ส. วรัญู – ครับ 
 
พงษยุทธ – แลวทางเครือญาติเปนกลุมตระกูลที่ใหญไหม 
 ส.ส. วรัญู – ทางตระกูลก็ใหญแตไมคอยมีใครเลนการเมืองสวนใหญจะเปนทหาร ทาง
สวนของคุณตาคือจารุศร จะเปนผูกอตั้งนวนคร ก็ทําประโยชนใหกับคนในพื้นที่พอสมควร พอมา
รุนกลางคือพอ แมผมก็มามุงทางธุรกิจก็เลยไมไดทําการเมือง ก็เวนไปชวงหนึ่ง แตถาคนเกา ๆ อยูก็
จะรูวาผลงานของคุณตาเคยทําไวมีอะไรบาง  
 
พงษยุทธ – ทานมีปรัชญา อุดมการณ แนวคิด อยางไรในการทํางานทางดานการเมือง 
 ส.ส. วรัญู – ก็ตามคอนเซ็ปผมเลย ชัดเจนมากสรางสาธารณประโยชน สรางความสูข 
สรางผลงาน คือถาเราสรางสิ่งเหลานี้ใหกับชาวบานได การเมืองจะเปนมิติใหม ตอไปกเนนในสาม
ขอนี้อยางเดียว 
 
พงษยุทธ – ทานคาดหวังอะไรกับการเมืองไทยบาง อยากเห็นการเมืองเปลี่ยนไปอยางไรในอนาคต 
 ส.ส. วรัญู – ผมเคยอยูเมืองนอกมาแลวก็ โดยเฉพาะผมไปเรียนที่ญ่ีปุนมาดวย ที่ญ่ีปุน
การเมืองคอนขางจะเขมแข็ง จะมีพรรคใหญที่เปนรัฐบาล คืออยากใหประเทศไทยเปนอยางนั้น คือ 
ทําอะไรไมตอเนื่องมันจะทําใหเกิดปญหาในการบริหารงาน เปลี่ยนมาเปลี่ยนไป คนนี้เขามาก็ทําอีก
อยาง คนนั้นเขามาก็ทําอีกอยาง ทั้ง ๆ ที่ทํากันแตแรก อันไหนไมดีก็คอยเปลี่ยนแตยังอยูในแนวทาง 
ในนโยบายเดียวกัน คือ ถาการเมืองมั่นคงการพัฒนามันก็จะเปนไปในแนวทางเดียวกัน ผมอยาก
เห็นตรงนี้ ถาการเมืองเรามั่นคง ประเทศก็จะพัฒนา  
 
พงษยุทธ – มีพรรคเดียวพรรคที่เขมแข็ง  



 ส.ส. วรัญู – ใชครับ แตเปนคลาย ๆ กับพรรคไทยรักไทย หัวใจคือประชาชน เขมแข็งเพือ่
ประชาชน 
 
 

สัมภาษณ ส.ส. ลิขิต  หมูดี  เขต 4 
ณ. จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2548 
 
 
อ.พรชัย : โครงการนี้จะเปนการเอาประวัติของ ส.ส. ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเก็บไวที่สถาบัน เพื่อ
การคนควาและวิจัย จะเก็บเอาไววาในปนี้ มี ส.ส. ในจังหวัดอยางไร เพื่อเปนการศึกษา  ? 

ส.ส.ลิขิต : เอาทุกคนหรือ 
 
อ.พรชัย : เอาทุกคนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเปนฐานขอมูลที่จะไดทราบวาทางการ  เมือง 
นักการเมืองภายในจังหวัดปทุมธานี มีการดําเนินการทางการเมืองอยางไร ผมเรียนถามถึง
ประสบการณทางการเมืองวามีอะไร อยางไรบาง  ? 

ส.ส.ลิขิต : ผมทํางานการเมืองมาตลอด ผมทํางานในตําแหนงจริง ๆ นี้ก็ ตั้งแต พ.ศ. 2523 – 
2524 เปนสุขาภิบาล เปน ส.จ. จนมาเปน ส.ส. เปนกรรมการสุขาภิบาลอําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เปนมาเกือบ 2 สมัย พอปลายสมัยที่ 2 เขาก็ขอใหมาลงสมัคร ส.จ. ป 2533 เปน ส.จ. คร้ัง
แรก แลวก็เปน ส.จ. ไมถึง 3 สมัย เพราะวาสมัยที่ 3 เปนไดแคปเดียว เขาก็ขอใหมาลงสมัคร ส.ส. 
อีก  
 
อ.พรชัย : ลงสมัคร ส.ส. คร้ังแรกทานไดเลยหรือเปลา  ? 

ส.ส.ลิขิต : ลงครั้งแรกก็ไดเลยครับ  
 

อ.พรชัย : พึ่งจะไดสมัยนี้เปนสมัยแรกหรือเปลา  ? 
ส.ส.ลิขิต : คร้ังนี้เปนครั้งที่ 2 แลวครับ 

 
อ.พรชัย : พรรคไทยรักไทย ใชหรือเปลาครับ  ? 

ส.ส.ลิขิต : พรรคไทยรักไทยครับ 
 



อ.พรชัย : ไมทราบวาใครชักจูงทานมา  ? 
ส.ส.ลิขิต : ที่มาเปน ส.ส. คร้ังนั้นก็มี ส.ส. เกาเขามาชวน ซ่ึงเปน ส.ส. เกาของจังหวัด

ปทุมธานี คือ คุณสุชาติ กับคุณนันทวรรณ เขตพื้นที่มัน 4 เขต มันเกี่ยวเนื่องจากเขตพื้นที่เดิม ที่ผม
เปน ส.จ. มา  
อ.พรชัย : ทานอยูในทีมเดียวกับทาน ชูชีพ หรือเปลา  ? 
ส.ส.ลิขิต : ก็ทีมเดียวกัน 
 
อ.พรชัย : ในทีมของทานชูชีพ มีกี่คน ในความรูสึกที่เปนพวกเดียวกัน  ? 

ส.ส.ลิขิต : ตอนนี้ก็เหลือทานสุชาติกับคุณสุรพงษ ก็อยูพรรคเดียวกัน แลวคุณวรัญู ก็อยู
พรรคเดียวกัน 

 
อ.พรชัย : แลวทีมเดียวกันหรือเปลา หมายความวาเครือขายเดียวกัน  ? 

ส.ส.ลิขิต : คุณวัญู นี่อาจจะใชนะ แตถาคุณสุรพงษ นี่เขามาจากชาติไทย คราวที่แลวเขาก็
แขงกับทีม 
 
อ.พรชัย : ทามมีอะไรเปนแรงจูงใจในการเขามาเลนการเมือง หรือวาทานเลนมาเรื่อย ๆ    

ส.ส.ลิขิต : เสนทางมันมาอยางนี้ คลาย ๆ วามันเปนกาวโตขึ้น โตขึ้นไปเรื่อย ๆ 
 
อ.พรชัย : วิธีการหาเสียงในการเลือกตั้ง ใชวิธีการอยางไร  ? 

ส.ส.ลิขิต : เปอรเซ็นตของการทํางานมันงายอยูแลว เนื่องจากการลงครั้งแรก นี่เปนพรรคที่
มีนโยบาย เพราะฉะนั้นเราก็ใชตัวนี้ คลาย ๆ วามันเปนสินคา ที่ไปคุยกับชาวบานเขา ไปอธิบายให
เขาเขาใจ วามันจะเกิดประโยชนอยางไร ทํางานไดอยางไร ถาเกิดสมมุติวา พรรคไดมีโอกาส เขาไป
มีอํานาจทางการบริหารจัดการ ก็เอาเรื่องเหลานี้ไปใช ในครั้งที่ 2 นี้ คอนขางงาย เพราะวาครั้งที่แลว
ไดพรรคแลว 

 
อ.พรชัย : ความสัมพันธของกลุมตาง ๆ ในจังหวัด มีเครือขายอยางไรบาง คือ อยางเชน หนวยการ
ปกครองในทองถ่ิน หรือเอกชนอะไรอยางนี้  ? 

ส.ส.ลิขิต : หนวยการปกครองทองถ่ินนี้ ผมเปนทองถ่ินมากอนนะครับ เพราะฉะนั้น มันไม
มีปญหา ในการที่จะมีความสัมพันธอะไร มันเปนความสัมพันธเกา ๆ นะ เพราะวาชวงที่เปน ส.จ. นี่ 
ผมเปนนายกองคการบริหารสวนทองถ่ินดวย ก็มีความสัมพันธอยูกอนแลว ในเรื่องของการติดตอ
ประสานงาน เร่ืองงบประมาณ เร่ืองการจัดสรรเงินไปชวยอะไรอยางนี้ เราทํากันมาอยูแลว 



 
อ.พรชัย : แลวองคกรเอกชนอยาง NGO ละ  ? 

ส.ส.ลิขิต : NGO นี่ผมไดเปรียบตรงที่ ผมเคยเปนประธานสภาวัฒนธรรม แลวผมเนนใน
เร่ืองเหลานี้ พอมาเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เราก็ไดจัดสรรงบประมาณตรงนี้ ลงไปทํา
ในสวนที่เราทําไดเราก็ทํา เพราะฉะนั้นทองถ่ิน ซ่ึงงานวัฒนธรรมมันมีภาคีของมันอยูแลว และ
ชองทางเหลานี้มันก็เลยทําใหเราได มีทุนเดิมอยูเยอะ 

 
อ.พรชัย : แลวในระบบเครือญาติ มิตรสหาย มีพรรคพวกเยอะ มากนอยเพียงใด 

ส.ส.ลิขิต : ไมรู คงตองมานิยามพรรคพวกนี้มันคืออะไร 
 

อ.พรชัย : พรรคพวกก็คือเพื่อนฝูงอะไรอยางนี้  ? 
ส.ส.ลิขิต : เพื่อนฝูงก็มีอยางนี้ 

 
อ.พรชัย : คือพูดงาย ๆ วา เหมือนกับวาภาษานักเลง เขาเรียกผูกวางขวาง หมายความวาเรามีพรรค
พวกพี่นองเยอะ เหมือนกับวา ในจังหวัดใครพอจะพึ่งไดอะไรอยางนี้ เราเองก็ยินดีที่จะชวย อะไร
คนนี้ ตาง ๆ อยางนี้  ? 

ส.ส.ลิขิต : ชวยเหลือก็คงเปนในลักษณะที่ เราใชอํานาจหนาที่การงาน ในการชวยเหลือ แต
เร่ืองที่เปนลักษณะคลาย ๆ กับวาระบบ    อุปถัมถ อะไรอยางนี้เราไมมี เพราะวาไมไดทําธุรกิจอะไร 
ผมทํางานทางดานการเมืองเพียงอยางเดียว ทั้งหมดก็ตองไลตั้งแต สุขาภิบาล เมื่อกอนเปน
ทนายความ แลวก็ใชชวงจังหวะความรูอะไรตาง ๆ เหลานี้ชวยเขา และตอไป พอมันเปนการเมือง 
นาน ๆ เขาตรงนี้ก็เลยตองผอนไป คือมอบใหคนอื่น ใหลูกนองทําไป เพราะวามันมีไดมีเสีย เอา
ตําแหนงตรงนี้เราเปนทนายใหเขา ไอทางโนนก็พวกเรา 

 
อ.พรชัย : ในพรรคไทยรักไทยใครเปนคนชวนทานเขามา  ? 

ส.ส.ลิขิต : ทานชูชาติ เพราะทานชูชาติกับผม ก็มีกิจกรรมทางการเมืองรวมกันมา 
 
อ.พรชัย : เคยสนับสนุนกันมา  ? 

ส.ส.ลิขิต : ครับเคยสนับสนุนกันมา ทาง ส.จ. 
 
อ.พรชัย : การเมืองในจังหวัดปทุมธานีนี้ มีความรุนแรงมากนอยเพียงไร  ? 



ส.ส.ลิขิต : รุนแรง  แตคงไมรุนแรงนะผมดูแลว เพราะวาประชาชนในเขตคอนขางรักสงบ 
แลวก็เปนลักษณะของเมืองที่มี คนมีความรูเยอะ เพราะวาเปนเมืองของสถาบันการศึกษามาก แลว
คนที่อยูในเมืองปทุมธานี ก็มีความรู เปนคนใฝความรู มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก แลวก็คนงานทีอ่ยู
ในโรงงานอุตสาหกรรม ก็คอนขางที่จะเปดรับความรู อะไรตาง ๆ เยอะ 

 
อ.พรชัย : การหาเสียงยากบางไหม  ? 

ส.ส.ลิขิต : สําหรับผมไมยาก ผมเดินเคาะประตูตามบานอยางเดียว แลวก็มีทีมงานคือเรา
สรางคน ตอนที่ลงหาเสียงทุกครั้ง เราก็อบรมอาสาสมัคร ก็มีอาสาสมัครคร้ังละ 200 คน ที่เรานํามา 
แลวก็ที่มารวมกิจกรรมกับเราก็ประมาณ 120 – 150 คน แจกโบชัวร เราอบรมใหเขาเขาใจนโยบาย รู
วิธีเคาะประตู รู-วิธีพูดกับคน เทคนิคอะไรตาง ๆ เราสอนใหเขา ผานตรงนี้แลวก็เอาเรื่องของ 
นโยบายเลาใหฟงวา นโยบายนี่มันคืออะไร งานการเมืองคืออะไร แลวก็ใหออกเคาะประตู 
 
อ.พรชัย : ผลงานของทานที่คิดวาทําใหประชาชน พอใจเปนพิเศษ ? 

ส.ส.ลิขิต : สะพานก็รวมกันทุกคน แตในสวนของผม นี่มันผูกพันมาตั้งแต ตอนเปนนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ผมเนนไปในเรื่องของการสรางคน เพราะฉะนั้นงานในพื้นที่ ทําถนน 
ทําประปา ทําไฟฟา ในพื้นที่ผมมันไมมี มันไมมีความจําเปน แลวก็ทองถ่ินเขาก็ทําเรื่องเหลานี้อยู
แลว มันคอนขางสมบูรณแลว ส่ิงที่เราทําคือการสรางคน กิจกรรมที่จะใหความรู หรือสรางองคกร
ในขณะนี้ใหมีความเขมแข็ง อยางเชนสภาวัฒนธรรม เราจะไปเนนตรงนี้ แลวก็จะมีกิจกรรมใหเขา
เขาใจ ในเรื่องของความเปนมา ของวัฒนธรรมตาง ๆ จะมีการจัดอบรมสัมมนา 
 
อ.พรชัย : ทานมองการเมืองภายในวา ความสัมพันธของพวกตระกูลหาญสวัสดิ์ ยังมีความสัมพันธ
กันอยูอยางไร  ? 

ส.ส.ลิขิต : เขาก็มีความสัมพันธกันอยู ในความเปนตระกูล คนเขาที่เลือก คนที่ตัดสินใจ เขา
ก็วาเขาไมสามารถมาควบคุม ใหใครลงคะแนนใหได แตคนที่มาลงคะแนนนี่เขามีการพัฒนา พูด
งาย ๆ ก็คือ คนมีการพัฒนา เขารูการเมืองมากขึ้น ส่ือตาง ๆ นักการเมืองที่มีคุณภาพ โอกาสคนที่ไม
มีเงิน ไมมีอิทธิพล สามารถมาลงหาเสียง มีนโยบาย ไทยรักไทยไปเปดศักราชเอาไวนี่ก็มันเปน
โอกาสใหทุกคนที่มีความคิดมีอุดมการณ ลงมาทํางานทางการเมืองได เมื่อเขาลงมามีโอกาสไปเลา
ใหชาวบานฟง วาเลือกพรรคเลือกนโยบายอยางนี้ เขาไปประชาชนจะไดประโยชนอยางไร มันเปน
การเปดหู เปดตาประชาชน ใหเขาเขาใจในเขตผมนี่ก็อยางที่ผมบอก 
 
อ.พรชัย : เขตไหนครับ  ? 

ส.ส.ลิขิต : เขต 4 



 
อ.พรชัย : อําเภออะไรครับ  ? 

ส.ส.ลิขิต : อําเภอลําลูกกาอําเภอเดียว 
 

อ.พรชัย : กับการเมืองในปจจุบันทานมีความพึงพอใจมากนอยอยางไร กับการบริหารประเทศ
การเมืองในขณะนี้ ตอบสนองประชาชนหรือไม     อยางไร  ? 

ส.ส.ลิขิต : มันไมไดหยุดอยูตายตัว วาตอบสนองหรือไมตอบสนอง มันแลวแตวาระของ
มัน แลวแตโอกาสของมัน แลวแตกาลเวลา เรารูการเมือง เรารูการเมืองมาตลอด ถาเอาเวลานั้นมา
เทียบกับเวลานี้ เวลานี้มันดีกวาอยูแนนนอน 
 
อ.พรชัย : มีเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม สนับสนุนทานหรือเปลา  ? 

ส.ส.ลิขิต : เขตผม พื้นที่ผมไมคอยมีโรงงาน จะเปนบานจัดสรรเสียสวนใหญ เพราะฉะนั้น
เวลาที่เราเคาะประตูทุกบาน จะไดรับการตอบรับเปนอยางดี 
 
อ.พรชัย : การเมืองตองใชเงินเยอะ ไมทราบวาทางพรรคใหหรือมาจากที่อ่ืน ? 

ส.ส.ลิขิต : ทางพรรคจัดให 
 
อ.พรชัย : แลวกลุมอื่น ๆ ไมมีบางหรือ  ? 

ส.ส.ลิขิต : ไมไดขอใคร คือมีเทาไหรก็ทําเทานั้น แตเราลงทุนในเรื่องตัวเราเอง เราเอากําลัง 
เราเอาความคิดของเรามาใช 
 
อ.พรชัย : แลวทางพรรคจัดใหเยอะหรือเปลา  ? 

ส.ส.ลิขิต : ก็ตามที่กฏหมายระบุเอาไว 
 
อ.พรชัย : แลวในจังหวัดทานมองดูนักการเมืองรุนใหมที่เขามามีแววบางไหม  ? 

ส.ส.ลิขิต : มันมีพวกทองถ่ินในขณะนี้ เพราะผมอยูทองถ่ินมากอน ผมก็ไลเปนลูกคลื่นไป 
ผมก็ดูวาทองถ่ินที่มีแววก็มีหลายคน ที่จะพยายามที่จะกาวเขามา เพราะวาแทนที่จะกระโดดมาถึง
ตรงนี้ ไมเอา เขาไปเริ่มที่ทองถ่ินกอน นี่ก็แสดงวาเขาคิดเปน มันตองมีระดับชั้นของมัน ถามาได
อยางนี้มันจะมั่นคง 
 



อ.พรชัย : ทาน ส.ส. ในระบบปารตี้ลิตสยังอยูใชไหมครับ แลวพวกนอง ๆ ทานก็ยังอยูในวง
การเมืองใชไหมครับ  ? 

ส.ส.ลิขิต : ก็ยังอยู ก็ยังมีทานชูชาติอยู พี่ชายทานก็ยังเปนนายกเทศมนตรีอําเภอเมืองอยู 
 
 

อ.พรชัย : ช่ืออะไร  ? 
ส.ส.ลิขิต : ไพบูลย  หาญสวัสดิ์ 

 
อ.พรชัย : ก็แสดงวา บทบาทของคุณไพบูลย หาญสวัสดิ์ ในเรื่องของการเมือง ทั้งในระดับชาติ 
ระดับทองถ่ิน ก็ยังมีอยูเยอะ ทานคิดวายังเปนไปอีกนานไหม เมื่อวานก็ไปสัมภาษณทางฝายคุณ
วัฒนา การเมืองปากน้ําทางฝาย อัศวเหมนี้แรง ตอนนี้ก็จางไป แตเขาก็เชื่อมั่นวาจะกลับมาอีก  ? 

ส.ส.ลิขิต : คือ ทางเขาเองยังไงก็ตองเชื่อมั่น เพราะเขาประสงคจะทํางานตอ แตมันก็อยูที่
ประชาชนตางหาก เหมือนอยางผม ผมก็ยังอยากเปนอยู แตถาทางบานเขาไมเอาก็ชวยไมได 
 
อ.พรชัย : ผมจําไดเมื่อสมัยหนึ่ง เมื่อประมาณ 4 – 5 ปที่แลว หรือ 6 – 7 ปที่แลวตอนที่ผมเรียนอยูใน
มหาวิทยาลัย ก็ใกลเลือกตั้งก็มีการใหเงินมาเลยนะ  ? 

ส.ส.ลิขิต : ผมไมเคยใชเร่ืองเหลานี้เลย ผมก็ใชแตวิธีนี้อยางเดียว คือเขาไปเคาะประตูเขา 
แลวก็บอกเขาจะทําอะไร ทําอะไร ทําไมตองเลือกพรรคนี้ ทําไมตองเลือกทักษิณ 

 
อ.พรชัย : ทานมองวาพรรคประชาธิปตยจะมีโอกาสกลับมาบางไหม  ? 

ส.ส.ลิขิต : ถาเขาเปลี่ยนแนว โอกาสกลับมามี เพราะเปนพรรคเกาแกมีความเชี่ยวชาญแตที่
ผานมามีพรรคไทยรักไทย เขามาทําใหจับประเด็นไมถูก   
 
อ.พรชัย : แลวตัวทานเองพอใจ กับสถานภาพทางการเมืองในขณะนี้ หรือคิดจะทําอะไรตอไป  ? 

ส.ส.ลิขิต : ผมไมไดสนใจกับสถานภาพ ผมสนใจแควาตอนนี้ทําอะไร เพราะฉนั้นไมวา
อะไรก็ทําไดหมด ก็บอกวาผมเปนการเมืองทองถ่ินตั้งแตสุขาภิบาล 
 
อ.พรชัย : อุดมคติทางการเมืองของทานเปนอยางไร  ? 

ส.ส.ลิขิต : ที่จริงแลวผมก็ไมมีแนวคิดอะไร ผมอยากทําการเมืองใหดีเทานั้นเอง เราก็ทําตัว
เราใหเปนแบบแผน ความรับผิดชอบเราคืออะไร เราก็ทําตรงนั้นใหเต็มที่ ตําแหนงอะไรก็ไมไดหวัง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
รูปภาพการสัมภาษณสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี 

ท้ังในอดีตและปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
เอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัปทมุธานี เขต 2 พรรคไทยรักไทย 

 



 
คุณเสถียร  พฤฒิพรธานี  (ประธานหอการคาจังหวดัประทมุธานี) 

 

 

 
คุณประเสริฐ  เทพเอื้อตระกลู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลประชาธิปตย 



 

 
สัมภาษณ ส.ส.ลิขิต  หมูดี  เขต 4 จังหวดัปทุมธานี 

 
สัมภาษณ ส.ส.สุรพงษ  อ้ึงอัมพรวิไล  เขต 1 จังหวดัปทุมธานี 

 



 
สัมภาษณ ลําภ ู สงวนสัตย อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวดัปทุมธานี 

 
สัมภาษณ วรัญู  เทพหัสดนิ ณ อยุธยา จงัหวัดปทุมธานี 

 



 
สัมภาษณ คณุจรูญ กุวานนท อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวดัปทมุธานี 

 

ประวัตินักวิจัย 
 

ช่ือ ช่ือสกุล (ภาษาไทย)              รองศาสตราจารยพรชัย เทพปญญา 
ช่ือ ช่ือสกุล (ภาษาอังกฤษ)            ASSOC.PROF.PORNCHAI DHEBPANYA 
วัน/เดือน/ปเกดิ               15 กันยายน 2490 
ตําแหนง   รองศาสตราจารย ระดับ 9 และคณะบดีคณะรัฐศาสตร 
องคกร    คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
สถานที่ทํางาน   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

โทรศัพท (02) 3108460  โทรสาร (02) 3108490 
 

การศึกษา 
 พ.ศ. 2513  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

พ.ศ. 2517  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยดีทรอย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2523  ประกาศนยีบัตรการปกครองทองถ่ินเปรียบเทยีบ กรุงเฮก  

ประเทศเนเธอรแลนด  
 พ.ศ. 2526  ประกาศนยีบัตรการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด 



ประเทศออสเตรเลีย 
 
ประวัติรับราชการ 
 พ.ศ. 2517  อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. 2521  ผูชวยศาสตราจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. 2528  รองศาสตราจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
ประวัติดานงานบริหาร 
 พ.ศ. 2519  หัวหนาภาควิชาบริหารรัฐกิจ 
 พ.ศ. 2533  ประธานสภาอาจารย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. 2537  ผูอํานวยการสํานกัเทคโนโลยีศกึษา 
 พ.ศ. 2539  ผูอํานวยการสํานกัเทคโนโลยีศกึษา 
 พ.ศ. 2541  คณบดีคณะรัฐศาสตร 

     ประธานกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร 
     ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 

 
ประวัติดานการบริหารอื่น ๆ 

อนุกรรมการดานการประเมนิผลและประชาสัมพันธ 
  อนุกรรมการดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธิการตรวจรายงานการประชุม และติดตามมตขิองวุฒิสภา 
  นักวิชาการประจําคณะกรรมการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
 
ผลงานวิจัย 
 การสํารวจและการประเมนิเจตคติ ความรู และการปฏิบตัิของขาราชการฝายปกครอง ตอ
การปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2523 
 การสํารวจความคิดเห็นของนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลที่มีตอโครงสรางของ
เทศบาลในปจจุบัน พ.ศ. 2527 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย ศกึษาเฉพาะกรณี เทศบาลและ
สุขาภิบาล กองการพิมพ สํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2541 
 ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิรูปการเมืองไทยในทศันะของนักการเมืองรุนใหม และผูชวย
นักการเมืองในรัฐสภา พ.ศ. 2543 



 
ประวัติผูชวยวิจัย 

 
ช่ือ  ช่ือสกุล  นายพงษยุทธ  สีฟา 
วัน  เดือน  ปเกิด  19  ตุลาคม  2520 
สถานที่เกิด  จังหวดัศรีสะเกษ 
วุฒิการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจาก 
   โรงเรียนเบญจมะมหาราช ปการศึกษา 2538 
   สําเร็จปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)  
   จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2542 
   สําเร็จปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
   (ศศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2547 

ผลงานวิจัย 
บทบาทสตรีในการแกไขปญหาโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2541  
ประชาสังคมทองถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณี เครือขายอินแปง พ.ศ. 2547 
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