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 รายงานการวิจัยโครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองทองถ่ินพัทลุง ไดดําเนินการ
โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณนักการเมืองและบุคคลท่ีเกี่ยวของ ประกอบกับการ
ประมวลความรู ประสบการณของผูเขียนในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงและการติดตามสถานการณทาง 
การเมือง มาทําการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห  และนําเสนอเพ่ือแสดงใหเห็นถึงภูมิพลังและบทบาท
พฤติกรรมของนักการเมืองถ่ินพัทลุง รวมท้ังสภาพความเปนไปทางดานการเมืองในพื้นท่ีจังหวัด
พัทลุง ต้ังแตการเลือกต้ังคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2476 จนกระท่ังถึงการเลือกต้ังเม่ือ พ.ศ. 2548  การศึกษา
วิจัยไดรับความรวมมือชวยเหลือสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย  ไดแก อาจารยกําธร  ทองขุนดํา  
ผูชวยวิจัยและดําเนินการจัดพิมพตนฉบับ อาจารยสวาง  พนาวสันต ผูแปลบทคัดยอภาษาอังกฤษ  
คณะครูอาจารยโรงเรียนสตรีพัทลุง ผูประสานงานดานการสืบคนขอมูลในพื้นท่ี ไดแก ผูอํานวยการ
ขวัญชัย ชูไฝ  รองผูอํานวยการลํายอง  รัตนวิมล   รองผูอํานวยการวินิจ  พลนุย   อาจารยวิจิตร  ฮ่ันพิพัฒน 
อาจารยปรมินทร  อินทรักษาและอาจารยอาลัย  เพชรกาฬ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดพัทลุง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิกทุกคนท้ังในอดีตและปจจุบันหรือทายาท 
รวมท้ังบุคคลผูใหขอมูลทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา ท่ีได
สนับสนุนทุนวิจัย ผูเขียนตองขอขอบพระคุณไวเปนอยางสูง 
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บทคัดยอ 
 

 โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ิน: จังหวัดพัทลุง  มีวัตถุประสงคเพื่อรูจัก
และเขาใจบทบาทพฤติกรรมของนักการเมืองจังหวัดพัทลุง  ท่ีไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกรัฐสภาต้ังแตการ
เลือกต้ังคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2476  จนกระทั่งถึงการเลือกต้ังเม่ือป พ.ศ. 2548  โดยแบงเนื้อหาในการนํา
เสนอออกเปน  4  บท  คือบทท่ี  1  เปนบทนําวาดวยความเปนมาของการศึกษา  อันเกิดจากฐานความ
คิดวาการศึกษาเร่ืองการเมืองการปกครองของไทยในอดีต  มุงเนนการศึกษาบทบาทนักการเมืองและ
พฤติกรรมทางการเมืองแบบรวมศูนยอยูในสวนกลางของประเทศหรือ  “การเมืองในระดับชาติ”  แตภาพ

ของการเมืองท่ีมาจากจังหวัดตางๆ  หรือ  “การเมืองถ่ิน”  ยังไมคอยไดมีการศึกษาคนควาหรือใหความ

สนใจกันมากนักท้ังๆ  ท่ีการเมืองถ่ินเปนองคประกอบสําคัญของการเมืองระดับชาติ   การศึกษาการเมือง
ถ่ินในกรณีจังหวัดพัทลุง   จึงเปนกระบวนการสืบคนหาคําตอบท่ีวาดวยบทบาทพฤติกรรมของนักการ
เมืองในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง  บทที่  2  วาดวยขอมูลท่ัวไปของจังหวัดพัทลุง  ไดแก  สภาพทาง
ภูมิศาสตร  โครงสรางการบริหารและการปกครอง  สภาพทางดานเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  การ
เมือง  ซ่ึงมีอิทธิพลตอสภาพความเปนไปทางการเมืองภายในจังหวัด  นอกจากน้ันยังไดสรุปแนวคิด
ท่ีปรากฎในเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ท้ังท่ีเปนเร่ืองทางการเมืองของภาคใต  และของจังหวัด
พัทลุง  บทท่ี  3  เปนรายละเอียดขอมูลนักการเมืองถ่ินจังหวัดพัทลุง  คือผูท่ีเคยไดรับเลือกเปน ส.ส. ต้ัง
แต พ.ศ. 2476  จนถึง พ.ศ. 2548  จํานวน  22  คน  จากพรรคการเมือง  11  พรรคและผูสมัครอิสระ  
สมาชิกวุฒิสภาจํานวน  2  คน  ซ่ึงเคยเปน ส.ส. มากอน  1  คน คือ นายโอภาส   รองเงิน  ลักษณะของ 
การนําเสนอวิเคราะหขอมูลของนักการเมืองแตละคนในดานเครือขายความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลตอการได
รับเลือก  เชน  อิทธิพลของพรรคการเมือง  ศักยภาพสวนตัวของนักการเมือง  เครือขายของเครือญาติและ
กลุมองคกรตาง ๆ  นอกจากนั้นยังไดนําเสนอบทบาทของนักการเมืองและกลวิธีในการหาเสียงเลือกต้ัง
ดวย 

 สําหรับบทท่ี  4  ซ่ึงเปนบทสุดทายเปนการสรุปอภิปรายผลการศึกษาคนควาและขอคนพบ  รวม
ท้ังขอเสนอแนะ   จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบวานักการเมืองถ่ินพัทลุงสามารถจําแนกตาม 
ภูมิหลังของอาชีพและบทบาทพฤติกรรมได  3  กลุม  คือ  กลุมอดีตขาราชการ  กลุมนักกฎหมาย  และ
กลุมบุคคลผูกวางขวางในสังคม  โดยกลุมอดีตขาราชการไดรับเลือกเปน ส.ส. มากท่ีสุด ในจํานวนนี้สวน
ใหญมาจากอดีตขาราชการครู  สวนกลุมอาชีพธุรกิจยังไมประสบความสําเร็จในการเลือกต้ัง  ส.ส. 
พัทลุง  ปจจัยท่ีเปนเหตุผลใหไดรับการเลือกต้ังข้ึนอยูกับเง่ือนไขศักยภาพของนักการเมืองและอิทธิพล
ของพรรคการเมืองท่ีสังกัด  กลาวคือ  การเลือกต้ังในชวงแรกต้ังแตป พ.ศ. 2476 – 2518  การไดรับ

เลือกต้ังเกิดจากความนิยมในตัวบุคคลมากกวาอิทธิพลของพรรคการเมือง  และในเวลาตอมาต้ังแต 
พ.ศ. 2519 – 2535  อิทธิพลของพรรค 



 

 

การเมืองเปนปจจัยสําคัญควบคูกับศักยภาพของผูสมัครรับเลือกต้ัง  ทําใหนักการเมืองพรรคตาง ๆ  ได
รับเลือกต้ังเขามาหลายพรรค  แตแนวโนมความนิยมตอพรรคประชาธิปตยเร่ิมมีสูงกวาพรรคการเมือง
อ่ืนจนกระท่ังการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  13  กันยายน  พ.ศ. 2535  เปนตนมา  พรรคประชาธิปตยสามารถยึดพื้น
ท่ีจังหวัดพัทลุงไดท้ังหมด  นักการเมืองสังกัดพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกต้ังเขามายกทีมติดตอกัน
ทุกคร้ัง  ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากความนิยมท่ีประชาชนชาวพัทลุงมีตอพรรคประชาธิปตย  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความเช่ือถือศรัทธาท่ีมีตอนายชวน  หลีกภัย  อดีตหัวหนาพรรคเปนสําคัญ  สวนศักยภาพและความนิยม
ในตัวผูสมัครเปนปจจัยรองลงมา 

 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในโอกาสตอไป  ในเบ้ืองตนควรจัดใหมีการประชุมสัมมนาใน
เชิงประวั ติศาสตรการเมืองจังหวัดพัทลุงต้ั งแต    พ .ศ.  2476   จนถึงป จจุ บัน    เพื่ อจะไดข อมูล 
รายละเอียดขอคิดเห็นท่ีหลากหลายมากข้ึน  การศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาวควรเปนโครงการตอเนื่อง  เพราะ
สถานการณการเมืองถ่ินพัทลุงไดพัฒนาการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  รวมท้ังการศึกษาเปนกรณี
เฉพาะบทบาทของพรรคประชาธิปตยในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงก็สามารถทําใหไดภาพรวมของ 
การเมืองถ่ินจังหวัดพัทลุงท่ีมีความคมชัดและสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 The survey project for compilation of data on locally based politicians of Phatthalung  
province is objectified to introduce and understand conducts of politicians who had/has been  
elected to be members of parliament since B.E. 2476 (1933) to the general election B.E.2548 (2005) 
by presenting the context into 4 chapters: chapter 1; the study based on Thailand’s past  politics and 
governance, emphasizing the study on centralization or ‘national’ political roles and  conducts of 
politicians which there is no evidence of any special interest or study on “locally  based politics” 
even though it is an important component of the “national politics”. Therefore,  it becomes the 
process to search for the answer on the roles and conducts of the politicians in the  areas of 
Phatthalung. Chapter 2, it is on general information of Phatthalung: geography,  administrational 
and governing structure, social, economy, culture, and politics which are  influenced over the 
consequences of the provincial politics. Moreover, it summarized thoughts - as  presented in 
documents, and some related researches on Phatthalung and the south as well.  Chapter  3, it is the 
detail of local politicians of Phatthalung; 22 elected members of parliament from 11  political 
parties, independents, and 2 foremost elected senators-one (Mr.Opas Rong-ngern)  was a  former 
MP. To Phatthalung, the time is since B.E. 2476 to B.E. 2548 (2005). The characteristic  of the 
presentation; analyzing networks, relationships, political parties, personal potentiality,  network of 
relatives and organizations, that supported them to be elected as the representatives of  the province. 
And further more, it presents roles and campaigning techniques of those  politicians. 
 

 Chapter 4, the last one, summarizing, discussing the result of the study and the findings, 
including recommendations. The study suggests that Phatthalung local politicians can be  
categorized, by the background of their occupations and roles of conduct, into 3 groups:  
ex-government officials, lawyers, and influential persons. And the ex-government officials were  
mostly elected as the representatives (MP., senators); most of them were ex-teachers. Business 
group has never succeeded in this field of election. The elemental factors for them to be elected  are 
the conditions of their potentials, and the influence of the political party they are under. For  
instance, between the first period of election: B.E. 2476 to B.E. 2518, personal popularity were  
more influential than of the political party, and between B.E. 2519  to B.E. 2535 the influence of  the 
political party, as well as, the potentiality of the candidates, were the elemental factors to the  elected 
representatives from many parties. But in the province, Democrat party is trendy to gain  more 
popularity than the others, and sinc  13th Septembe  B.E. 253  to th  present, Democrat  party  can 



 

 

occupy all constituencies in Phatthalung. This means that Democrat party is most popular in  
Phatthaoung, especially, the popularity and respectability of Mr.Chuan Leekpai, former leader of  
the  Democrat  party.  The candidates’ potentiality and popularity are the later factors. 
 Recommendations for further study are, firstly, the seminar on Phatthalung historical -based 
politics since B.E. 2476 to the present should be provided for more details and views. The local 
political situation in the province is developing and changing for all the time, therefore, the  
research should be a continual project. And further more, the specific study on the roles of the  
Democrat party in the areas of Phatthalung can portray the overall local politics with distinct and  
perfect images. 
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บทท่ี  1 
บทนํา: การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดพัทลุง 

 

เกริ่นนํา 
 
 โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง  เปนสวนหนึ่งของ
โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินในพื้นท่ีจังหวัดตาง ๆ ท่ีสํานักวิจัยและพัฒนา  
สถาบันพระปกเกลา  ไดจัดสรรทุนสนับสนุนใหนักวิชาการในพ้ืนท่ีดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการวิจัย  โดยมีฐานคิดวา  การเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยต้ังแตป พ.ศ. 
2475  เปนตนมา  ไดสรางระบบการเมืองในรูปแบบท่ีใหประชาชนเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาท่ี
กําหนดนโยบายสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  สําหรับการเมืองระดับชาติท่ีผานมา  ได
จัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนการเลือกต้ังท่ัวไปท้ังทางตรงและทางออมรวม  22  
คร้ัง  โดยมีเพียงการเลือกต้ังคร้ังแรกท่ีเปนการเลือกต้ังทางออมเม่ือวันท่ี  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476  
หลังจากนั้นเปนการเลือกต้ังทางตรงมาโดยตลอด จนกระท่ังการเลือกต้ังคร้ังท่ี  21  เม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2548  สวนการเลือกต้ังวุฒิสภามีการเลือกต้ังทางออมหนึ่งคร้ัง เม่ือป พ.ศ. 2489 และเลือกต้ัง
สมาชิกวุฒิสภาโดยตรงคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4  มีนาคม  พ.ศ. 2543  ขณะเดียวกันการเลือกต้ังตัวแทน
ระดับทองถ่ิน เพื่อทําหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไดดําเนินการมาหลายรูปแบบและพัฒนา
ข้ึนตามลําดับ 
 

 อยางไรก็ตามคงมิอาจปฏิเสธไดวา  การศึกษาการเมืองการปกครองไทยท่ีผานมายังคงมุงเนน
ไปท่ีการเมืองระดับชาติเปนสวนใหญ  ส่ิงท่ีขาดหายไปของภาคการเมืองท่ีศึกษากันอยูก็คือ  ส่ิงท่ีเรียก
วา “การเมืองถ่ิน” ท่ีเปนการศึกษาเร่ืองราวของการเมืองท่ีเกิดข้ึนในอาณาบริเวณของทองถ่ินท่ีเปน
จังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย  ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีเปนภาพคูขนานไปกับการเมืองระดับชาติอีก
ระนาบหนึ่ง  เพราะในขณะที่เวทีการเมือง  ณ  ศูนยกลางของประเทศกําลังเขมขนไปดวยการชิงไหว
ชิงพริบของนักการเมืองในสภาและพรรคการเมืองตาง ๆ การเมืองอีกดานหนึ่งในพื้นท่ีจังหวัด  
บรรดาสมัครพรรคพวกและผูสนับสนุนท้ังหลาย  ก็กําลังดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาฐานเสียงในพ้ืนท่ี
ดวยเชนกัน  และทันทีท่ีภารกิจในสวนกลางส้ินสุดลง  การลงพื้นท่ีพบประชาชนตามสถานท่ีตาง ๆ และ
การรวมงานบุญงานประเพณี  เปนส่ิงท่ีนักการเมืองผูหวังชัยชนะในการเลือกต้ังจะตองปฏิบัติใหไดอยาง
ท่ัวถึงมิใหขาดตกบกพรอง 
 

 ภาพตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด  ไดสะทอนใหเห็นถึงหลายส่ิงหลายอยางของการเมืองไทยท่ี
ดําเนินมาอยางตอเนื่องเปนเวลาอันยาวนาน  ในแงมุมท่ีอาจถูกมองขามไปในการศึกษาการเมืองระดับ
ชาติ  “การเมืองถ่ิน”  และ  “นักการเมืองถ่ิน”  จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจทําการศึกษา  เพื่อเติมเต็มองค



 

 

ความรูท่ีขาดหายไป  และส่ิงท่ีไดทําการศึกษาคนพบนาจะสามารถชวยใหเขาใจการเมืองไทยไดชัด
เจนมากข้ึน 

 เร่ืองราวเหตุการณและพฤติกรรมของการเมืองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง  ภายหลังการเปล่ียน
แปลงการปกครองเปนประชาธิปไตยต้ังแตป  พ.ศ. 2475  ยังไมคอยมีการรวบรวมขอมูลศึกษาคนควา
กันมากนัก  แมกาลเวลาจะลวงเลยมาเพียง  73  ปเศษเทานั้น  ซ่ึงมีขอมูลหลักฐานพอท่ีจะดําเนินการ
ศึกษาได  จะมีอยูบางก็เปนคําบอกเลาสืบตอกันมา  หรือมีการบันทึกอยูในประวัติของนักการเมืองบาง
คนเทานั้น  มิไดมีการศึกษาวิเคราะหในบริบทของนักการเมืองถ่ินอยางแทจริง  โครงการสํารวจเพื่อ
ประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง  จึงเปนการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลของนัก
การเมืองระดับชาติท่ีมาจากการเลือกต้ังในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง  คือ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรต้ังแต
อดีตจนปจจุบัน  และสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังตามรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทยพุทธ
ศักราช  2540  ผลของการศึกษาคนควาสามารถใหรายละเอียดขอมูล  แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของการ
เมืองทองถ่ินในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง  ท้ังในดานบทบาทของนักการเมืองและพฤติกรรมของประชาชนใน
พื้นท่ี  และเปนสวนหน่ึงท่ีเช่ือมโยงไปสูภาพรวมของการเมืองไทยในแงมุมท่ีกวางขวางและคมชัด
มากข้ึน 

การศึกษา “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดพัทลุง 

 หนังสือนักการเมืองถ่ินจังหวัดพัทลุง จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ทําความรูจักและศึกษา
ถึงภูมิหลังของนักการเมือง ท่ีเคยไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิก สภาผูแทนราษฎรของจังหวัดพัทลุงต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อทราบถึงความเปนมา  บทบาท และเครือขายของนักการเมืองในจังหวัดพัทลุง 
ทราบถึงวิธีการหาเสียงในการเลือกต้ังของนักการเมืองในจังหวัดพัทลุง และเพ่ือเช่ือมโยงภาพการ
เมืองระดับชาติในจังหวัดพัทลุงต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยผลที่คาดวาจะไดรับจากหนังสือเลมนี้ ได
แก ทําใหรูถึงความเปนมา บทบาท และเครือขายของนักการเมือง รวมถึงวิธีการหาเสียงเลือกต้ังของ
นักการเมือง และสามารถเช่ือมโยงภาพการเมืองระดับชาติในจังหวัดพัทลุงไดอยางไมขาดตอน 

หนังสือ “นักการเมืองถ่ินจังหวัดพัทลุง” มุงทําการศึกษาถึงเร่ืองราวตาง ๆ ของนักการเมือง
ของจังหวัดพัทลุงท่ีเคยไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในอดีต ตามประเด็นตอไปน้ี  
1) ประวัติสวนบุคคล รวมถึงภูมิหลัง  2) มูลเหตุจูงใจในการสมัครรับเลือกต้ัง 3) เครือขายความ
สัมพันธกับบุคคลในทองถ่ิน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยกัน 4) กลวิธีในการหาเสียง 5) บทบาท
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดพัทลุงท้ังในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูแตงไดอาศัยการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของตางๆ ไดแก 
หนังสือ  งานวิจัย และวิทยานิพนธ รวมท้ังการสัมภาษณบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลโยงใยไปถึงนักการ
เมืองคนตางๆในพื้นท่ีได ในประเด็นท่ีตองการศึกษา  



 

 

ผูแตงมีความคิดวาหนังสือเลมนี้นาจะเปนประโยชนแกผูอานเปนอยางมาก ซ่ึงจะทําให 
ผูอานเขาใจถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัดพัทลุง  ต้ังแตมีการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกจนถึงปจจุบัน 
อีกท้ังไดทราบวาต้ังแตการเลือกต้ังคร้ังแรกเปนตนมา มีนักการเมืองคนใดในจังหวัดพัทลุง ไดรับการ
เลือกต้ังบาง  และชัยชนะของนักการเมืองเหลานี้มีสาเหตุและปจจัยอะไรสนับสนุน รวมท้ังทําให
ทราบถึงความสําคัญของกลุมผลประโยชนและกลุมท่ีไมเปนทางการ  เชน  ครอบครัว  วงศาคณาญาติ  
ฯลฯ  ท่ีมีตอการเมืองทองถ่ินพัทลุง ความสําคัญของพรรคการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในจังหวัด รวมไปถึงรูปแบบ  วิธีการ  และกลวิธีตางๆ ท่ีนักการเมืองใชในการเลือกต้ัง นอก
จากน้ันยังไดทราบขอมูลเกี่ยวกับ  “การเมืองถ่ิน”  และ “นักการเมืองถ่ิน”  สําหรับเปนองคความรูใน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยตอไป    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี  2 
ขอมูลท่ัวไปและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ขอมูลท่ัวไป 
ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร 

 จังหวัดพัทลุงต้ังอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง  อยูหางจากกรุงเทพฯ  ตามเสนทาง
รถไฟ  846  กิโลเมตร  และตามเสนทางถนนสายเอเชียทางหลวงแผนดินหมายเลข  41  ระยะทาง  858  
กิโลเมตร  มีพื้นท่ีประมาณ  3,424.473  ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,140,296  ไร  ประกอบดวยพื้นดิน  
1,919,446  ไร  พื้นน้ํา  220,850  ไร  ขนาดความยาวของพ้ืนท่ีจากทิศเหนือไปทิศใตประมาณ   78  
กิโลเมตร  และความกวางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกประมาณ  53  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต
ติดตอกับพื้นท่ีจังหวัดใกลเคียงดังนี้  (สํานักงานจังหวัดพัทลุง, 2548, น. 4 – 5)  

 ทิศเหนือ    ติดตอกับอําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอําเภอระโนด  จังหวัด
สงขลา 

 ทิศใต  ติดตอกับอําเภอควนเนียง  อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  และอําเภอควนกาหลง  จังหวัด
สตูล 

 ทิศตะวันออก       ติดตอกับทะเลสาบสงขลา  ซ่ึงเปนนานน้ําติดตอกับอําเภอระโนด   อําเภอ
กระแสสินธุ  อําเภอสทิงพระ  และอําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

 ทิศตะวันตก   ติดตอกับเทือกเขาบรรทัดซ่ึงเปนแนวเขตแดนจังหวัด  ติดตอกับอําเภอหวยยอด  
อําเภอเมืองตรัง  อําเภอนาโยง  อําเภอยานตาขาว  และอําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุงเปนท่ีราบสูงและเทือกเขาทางทิศตะวันตก  แลวคอย
ลาดตํ่าลงเปนท่ีราบลุมทางทิศตะวันออกจนจดทะเลสาบสงขลาและมีพื้นท่ีบางสวนเปนเกาะอยูในทะเล
สาบ  โดยสามารถจําแนกพื้นท่ีออกไดเปน  3  บริเวณดังนี้ 

 1.  บริเวณเทือกเขาและท่ีราบสูงดานตะวันตก  มีเทือกเขาบรรทัดทอดเปนเปนแนวยาวจากทิศ
เหนือไปจดทิศใตของจังหวัด  และเปนแนวแบงเขตแดนระหวางจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง  พื้นท่ี
สูงกวาระดับน้ําทะเลเฉล่ียประมาณ  40 - 800  เมตร  มีความกวางของพ้ืนท่ีไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ  10  กิโลเมตร  พื้นท่ีดังกลาวมีแหลงน้ําตกหลายแหงและตนกําเนิดลําคลองหลายสายของ
จังหวัดพัทลุง  มีความยาวเฉลี่ยประมาณ  30 - 40  กิโลเมตร  ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา  เชน  คลองทา
แนะ  คลองปาพะยอม  คลองนาทอม  คลองบางแกว  คลองทามะเดื่อ  คลองปาแก   คลองปนแต   
คลองลําสินธุ  คลองโหละจังกระ  คลองตะโหมด  คลองปาบอน   คลองพรุพอ   คลองทาเชียด  คลอง
หลักสามหรือคลองสะพานหยี  เปนตน 



 

 

 2. บริเวณท่ีราบสลับท่ีดอน  ไดแกพื้นท่ีบริเวณสวนกลางของจังหวัดความสูงจากระดับน้ํา
ทะเลเฉล่ียประมาณ  5 – 15  เมตร  มีลักษณะเปนท่ีราบสลับกับเนินเขาเต้ีย ๆ บริเวณนี้มีความกวาง
โดยเฉล่ียถัดจากบริเวณท่ี  1  ไปทางทิศตะวันออกประมาณ  20  กิโลเมตร 

 3.  บริเวณท่ีราบลุมดานทิศตะวันออก  ลักษณะเปนท่ีราบลุมมีหนองน้ําขนาดใหญกระจัด
กระจายท้ังพื้นท่ี  ในชวงฤดูฝนมักจะมีน้ําทวมขังเปนเวลานานกวาพื้นท่ีอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังมีพื้นท่ี
บางสวนเปนเกาะในบริเวณทะเลสาบสงขลา  อนึ่งสําหรับทะเลสาบในสวนท่ีอยูในเขตจังหวัดพัทลุง
แบงออกเปน  2  สวน  คือ  พื้นท่ีบริเวณทะเลนอย  อยูทางตอนเหนือมีเนื้อท่ีประมาณ  17,500  ไร  ชาย
ฝงมีความยาวประมาณ  20  กิโลเมตร  และบริเวณทะเลสาบตอนในหรือทะเลหลวงมีสภาพเปนน้ําจืด
และนํ้ากรอยในบางฤดูกาล  (สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง, 2544, น. 1 – 2) 

 สําหรับสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล  จังหวัดพัทลุงมีสภาพอากาศไมรอนจัดและไมหนาวจัด  
แตอากาศคอนขางช้ืน  ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต  มี
ฤดูกาลสองฤดู  คือ  ฤดูรอน  เร่ิมต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธ  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  และฤดูฝนเร่ิม
ต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ  โดยฝนจะตกหนักประมาณกลางเดือนตุลาคม  ถึงตน
เดือนมกราคม  ปริมาณน้ําฝนโดยเฉล่ีย  1,853.5  มิลลิเมตรตอป  อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  29.3  องศา
เซลเซียสในเดือนเมษายน  และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย  26.7  องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม  อุณหภูมิ
เฉล่ียตลอดป  28.14  องศาเซลเซียส  (สํานักงานจังหวัดพัทลุง, 2548, น.6) 

 ลักษณะท่ีต้ังของจังหวัดพัทลุงและสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร  นอกจากเปนปจจยัท่ีมีอิทธิพล
สําคัญตอการประกอบอาชีพของประชาชนแลว  ยังเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักการเมือง  ในการวาง
แผนกําหนดกลวิธีในการหาเสียงหรือรักษาฐานคะแนนเสียงในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับอาชีพ  วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในถ่ิน  รวมทั้งความสอดคลองกับสภาพความเปล่ียนแปลงของฤดูกาลอีก
ดวย  นอกจากน้ันสภาพท่ีต้ังของจังหวัดพัทลุงท่ีแวดลอมดวยจังหวัดสําคัญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
จังหวัดสงขลา   และจังหวัดตรัง  รวมท้ังจังหวัดใกลเคียงในภาคใต  นักการเมืองและกระแส 
พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดดังกลาว  ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอการเมืองถ่ินพัทลุง 
 

การบริหารและการปกครอง 

 จังหวัดพัทลุงมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน  3  รูปแบบคือ 

 1.  การบริหารราชการสวนกลาง   ซ่ึงมาต้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงจํานวน  77  สวนราชการ 
 2.  ราชการบริหารสวนภูมิภาค   จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเปน  2  
ระดับ  คือ  ระดับจังหวัด  ประกอบดวยสวนราชการประจําจังหวัด  จํานวน  27  สวนราชการ  และ
ระดับอําเภอ  ประกอบดวย  10  อําเภอ  1  กิ่งอําเภอ  66  ตําบล  662  หมูบาน 



 

 

 3.  การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  ประกอบดวย  1  องคการบริหารสวนจังหวัด  1  เทศบาล
เมือง  8  เทศบาลตําบล  และ  64  องคการบริหารสวนตําบล 

 ขอมูลสํานักงานจังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2548  และเอกสารขอมูลท่ีทําการปกครองเม่ือเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  ปรากฏรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  1  ขอมูลการแบงพื้นท่ีการปกครองจังหวัดพทัลุง 
 

อําเภอ 
ก่ิงอําเภอ 

พื้นท่ี 
(ตร.กม.) 

 

ตําบล 
 

หมูบาน 
 

เทศบาล 
 

ประชากร 

เมืองพัทลุง 
เขาชัยสน 
ควนขนุน 
ปากพะยูน 
กงหรา 
ตะโหมด 
ศรีบรรพต 
ปาบอน 
ปาพะยอม 
บางแกว 
กิ่งอ.ศรีนครินทร 

427.421 
260.115 
453.96 
433.274 
255.856 
264.26 
218.504 
380.048 
386.404 
119.000 
225.631 

14 
5 
12 
7 
5 
3 
3 
5 
4 
3 
4 

143 
57 
127 
62 
45 
33 
30 
49 
39 
34 
43 

1 
1 
2 
1 
- 
2 
- 
1 
- 
1 
- 

119,730 
43,271 
82,368 
49,959 
33,392 
28,452 
16,435 
43,949 
32,260 
25,097 
25,408 

รวม 3,424.473 65 662 9 500,321 
 
สภาพเศรษฐกิจ 

 โครงสรางพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงสวนใหญยังคงอาศัยผลผลิตภาคการ
เกษตรเปนหลัก  รองลงมาไดแกการคาและบริการ  รายไดจากการเกษตรคิดเปนรอยละ  27.6  ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  ผลผลิตท่ีสําคัญไดแก  ขาว   ยางพารา   การปศุสัตว  ผลไม  พืชผักชนิด
ตาง ๆ จากรายงานของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต  เม่ือป พ.ศ. 2543  จังหวัดพัทลุงมี
ผลิตภัณฑมวลรวม  (GPP)  มูลคา    14,978  ลานบาท  เปนลําดับท่ี  13  ของภาคใต  และมีรายไดเฉล่ีย
ของประชากรเทากับ  28,694  บาท  เปนลําดับท่ี  14  ของภาคใต  (สํานักงานจังหวัดพัทลุง, 2548, 
น.14) 



 

 

 สถานการณดานผลผลิตและการตลาดของสินคาภาคการเกษตรจังหวัดพัทลุง  เม่ือป พ.ศ. 
2547  มีการปลูกขาวนาปพื้นท่ี  469,657  ไร  และขาวนาปรัง  45,165  ไร  ราคาขาย  ณ  ไรนาเฉล่ีย  
4,500  บาท/ตัน  และราคา  ณ  สํานักงาน  4,700  บาท/ตัน  พื้นท่ีในการทํานามีแนวโนมลดลง  เนื่อง
จากมีปญหาในเร่ืองทุน  ปญหาแหลงน้ําและราคา  ไดมีการปรับเปล่ียนสภาพท่ีนาไปทําอยางอ่ืน  เชน  ทํา
สวนยางพารา  ไรนาสวนผสม  การทําสวนผลไม  รวมท้ังการขยายตัวของชุมชนและท่ีอยูอาศัย  สําหรับ
การทําสวนยางพาราไดขยายตัวมากข้ึน  คือ  ไดเพิ่มพื้นท่ีการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีนาและพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
เพราะไดราคาดี  ในป  2547  มีพื้นท่ีปลูกยางพาราท่ีสามารถเปดกรีดได  560,045  ไร  ในอนาคต
ปริมาณยางพาราในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงจะเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิม  นอกจากนั้นยังมีการทําสวนผลไมหลาย
ชนิด  ไดแก  ทุเรียน  เงาะ   มังคุด  ลองกอง  สับปะรด   

อนึ่งผลผลิตภาคการเกษตรท่ีสําคัญและกําลังขยายตัวในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงในปจจุบัน  ไดแก  
การปลูกผักเปนสินคาออก  เชน  ถ่ัวฝกยาว   แตงกวา  คะนา  พริกข้ีหนู   ขาวโพดหวาน   ถ่ัวลิสง   ผัก
กาดหอม  ผักชี  บวบ  มะระ  ฯลฯ  มีตลาดรับซ้ือในจังหวัดใกลเคียง  เชน  ตรัง  สตูล นครศรีธรรมราช   
สุราษฏรธานี  และจังหวัดสงขลา  ซ่ึงมีพอคาสงออกไปยังประเทศมาเลเซีย  สินคาภาคการเกษตรดัง
กลาวหากไดรับการควบคุมดูแลปรับปรุงในดานคุณภาพใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  ควบคุมการใชสาร
เคมี  สงเสริมการใชปุยชีวภาพ  ไดรับการพัฒนาใหเปนท่ีเช่ือถือในการตลาดแลวสามารถเพ่ิมพูนราย
ไดใหเกษตรกรเปนอยางดี 
 

 สําหรับดานการปศุสัตวของจังหวัดพัทลุง  มีแนวโนมขยายตัวสูงข้ึน  เนื่องจากประชาชนมี
ทักษะพื้นฐานความรูมาแตดั้งเดิม  และไดรับการพัฒนาความรูทางวิชาการเกษตรอยูเสมอ  ท้ังในดาน
การศึกษาเรียนรูและการศึกษาดูงาน  ขอมูลเม่ือเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2547  มีเกษตรกรเล้ียงโคเนื้อ  
17,410  ครัวเรือน  จํานวนโคเนื้อประมาณ  84,895  ตัว  เกษตรกรเล้ียงโคนม  325  ครัวเรือน  มีโคนม
จํานวน  4,184  ตัว  นอกจากนั้นยังมีเกษตรกรเลี้ยงเปด  เล้ียงไก  รวมท้ังการเลี้ยงสัตวน้ํา  เชน  ปลา กุง
กามกราม  กุงกุลาดํา  ฯลฯ ในการประกอบอาชีพดานการเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิของจังหวัดพัทลุง  
ไดมีการรวมกลุมของเกษตรกรหลายกลุมดวยกันในป พ.ศ. 2546  มีสหกรณการเกษตร  88  สหกรณ  
สมาชิก  71,779  คน  กลุมเกษตรกร เม่ือเดือนกันยายน  พ.ศ. 2547  จํานวน  66 กลุม  สมาชิก  12,437  
คน  สวนภาคอุตสาหกรรม  บริการและการทองเท่ียวยังอยูในภาวะท่ีมีขอจํากัดไมขยายตัวเทาท่ีควร  มี
เพียงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ขอมูลเม่ือเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2547  จังหวัดพัทลุงมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  393  แหง  เงินลงทุน  1,136,340,455  บาท  (สํานักงานจังหวัดพัทลุง, 2548, น. 14 -27) 

 จากสภาพขอจํากัดในเร่ืองการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจดังกลาวแลวทําใหจังหวัดพัทลุงได
กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด  ใหเปนเมืองหลักทางดานการเกษตร  มีความ
กาวหนาและยั่งยืน  รวมท้ังการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซ่ึงคาดวานาจะเปนแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงใหมีความเติบโตสูงข้ึนได 



 

 

สภาพสังคม 

 จังหวัดพัทลุงมีพื้นฐานพัฒนาการมาจากชุมชนเกษตรกรรม  โครงสรางทางสังคมมิไดมีความ
สลับซับซอนและมิไดแปรเปล่ียนไปจากโครงสรางสังคมด้ังเดิมมากนัก  ประชาชนยังมีความผูกพันใน
ระบบเครือญาติ  มีกิจกรรมทางดานศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อในวิถีชีวิตเปนปจจัย
เช่ือมโยงสรางความม่ันคงใหกับสังคม  จากขอมูลดานประชากรของสํานักบริหารการทะเบียน  
กรมการปกครอง  เม่ือเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  จังหวัดพัทลุง  มีประชากรจํานวน  500,321  คน  
จําแนกเปนประชากรชาย  245,852  คน  ประชากรหญิง  254,469  คน  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธรอยละ  86.67  ศาสนาอิสลาม  รอยละ  13.27  และนับถือศาสนาอ่ืน ๆ รอยละ  0.06  (สํานักงาน
จังหวัดพัทลุง, 2548, น. 42) 

 สําหรับในดานการศึกษาของจังหวัดพัทลุง  รายงานขอมูลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จังหวัดพัทลุงเม่ือป พ.ศ. 2547  จังหวัดพัทลุงมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบจํานวน  322  แหง  
มีนักเรียนนักศึกษาจํานวน  103,425  คน  ครู – อาจารย  จํานวน  5,777  คน  อัตราครูตอนักเรียนเทากับ  1:18  
ประกอบดวยนักเรียนนักศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  79,705  คน  การศึกษาเอกชน  8,977  
คน  สังกัดการอาชีวศึกษา  8,883  คน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  5,407  คน  อุดมศึกษา  346  คน    และ
นักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  107  คน  นอกจากน้ันยังมีการศึกษานอกโรงเรียน  จากราย
งานขอมูลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง  เม่ือเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2547  มีสถานศึกษา
ในสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน  12  แหง  มีนักเรียนนักศึกษาท้ังส้ิน  11,446  คน  มีครู – 
อาจารย จํานวน  196  คน  อัตราครูตอนักเรียนนักศึกษาเทากับ  1:58  (สํานักงานจังหวัดพัทลุง, 2548, 
น.31) 

 แมวาจังหวัดพัทลุงสามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับและครอบคลุมพื้นท่ีของจังหวัด  รวมท้ัง
ประชาชนมีความต่ืนตัวทางดานการศึกษามาเปนเวลานาน  แตก็ยังประสบปญหาบางประการ  กลาว
คือในดานคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังอยูในเกณฑท่ีไมนาพอใจ  สถานศึกษาที่
ไดรับความนิยมมีอยูไมกี่แหง  ทําใหผูปกครองนักเรียนท่ีมีความพรอมมักนิยมสงบุตรหลานไปเรียนใน
โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในกรุงเทพฯ  และจังหวัดใกลเคียง  เชน  จังหวัดสงขลา  และจังหวัดตรัง  สําหรับ
ในระดับอุดมศึกษาก็มีขอจํากัด  มีมหาวิทยาลัยทักษิณ  ท่ีไดขยายคณะวิชาทางดานวิทยาศาสตรจาก
จังหวัดสงขลา  มาจัดต้ังในจังหวัดพัทลุงและยังรับนักศึกษาไดไมมากนัก  ทําใหนักเรียนท่ีสําเร็จการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดพัทลุงจํานวนมากตองเดินทางไปศึกษาตอท่ีกรุงเทพฯ  
และจังหวัดอ่ืน ๆ เชน  สงขลา  ปตตานี   นครศรีธรรมราช  สุราษฎรธานี  ตรัง  และภูเก็ต 

 โดยภาพรวมของสังคมพัทลุง  ประชาชนยังมีชีวิตความเปนอยูท่ีเปนปกแผนม่ันคงบนพ้ืน
ฐานของสังคมเกษตรกรรม  ไมมีความขัดแยงทางดานศาสนา  มีการรวมกลุมเพื่อพิทักษผลประโยชนทาง
ดานเศรษฐกิจและสังคม  เชน  กลุมอาชีพเกษตร  หัตถกรรม  กลุมออมทรัพย  กลุมพิทักษรักษา



 

 

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  กลุมเครือญาติสายตระกูลตาง ๆ  และยังมีการรวมกลุมของชาวพัทลุง
ในกรุงเทพฯ  และในจังหวัดตาง ๆ ท่ีมีความม่ันคงมีการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมอยางตอเนื่อง 

 
ดานการเมือง 

 การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  จังหวัดพัทลุงมีสมาชิกวุฒิสภาได  2  คน  และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ได  3  คน 

ผลการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ัง
ส้ิน 351,183 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 272,023 คน คิดเปนรอยละ 77.46 ประกอบดวยบัตรท่ีเปน
คะแนน 253,114 บัตร คิดเปนรอยละ 93.05 บัตรท่ีไมลงคะแนน 4,819 บัตร  คิดเปนรอยละ  1.77 และ
บัตรเสียจํานวน 14,090 บัตร คิดเปนรอยละ 5.18 ผูท่ีไดรับการเลือกต้ัง คือ ร.ต.อนุกูล  สุภาไชยกิจ ได  
73,701  คะแนน  และนายโอภาสรองเงิน ได  58,938  คะแนน คณะกรรมการเลือกต้ังประจําจังหวัด
พัทลุงไดสรุปคะแนนของผูสมัครรับเลือกต้ังไวตามตาราง  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  2  สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุงวันท่ี  4  มีนาคม  พ.ศ. 2543 

 

หมายเลข ผูสมัคร คะแนนท่ีได ไดลําดับท่ี 
1 นายจปรัฐ                     ดวงขวัญ                    3,283 10 
2 ร.ต.อนุกูล                    สุภาไชยกิจ                  73,701 1 
3 นายโอภาส                   รองเงิน                  58,938 2 
4 นายสุพัฒน                   มุลเมฆ                  36,762 4 
5 นายประวิทย                ทองศรีนุน                    8,019 7 
6 นายธํารง                      บุณยประสาท                    4,515 8 
7 นายสุพร                       คงเกตุ                  12,008 5 
8 นางลัคนา                     อ่ิมศูนย                    2,959 11 
9 นายเหิม                        อักษรพิมพ                    3,851 9 
10 นายผวน                        เสงนนท                    9,540 6 
11 นายปล้ืม                       โสภารัตน                       567 13 
12 นายปรากรม                  วุฒิพงศ                  37,297 3 
13 นางสาวพรรณฉวี           สุภัทรพงศ                   1,674 12 

                                                                 รวมท้ังส้ิน               253,114  



 

 

 สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  นับต้ังแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย  พ .ศ. 2540  จนถึงป  พ .ศ. 2548  ไดมีการเลือกต้ัง  2  คร้ัง  คือ  การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี   6  
มกราคม  พ.ศ. 2544  และการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  โดยจังหวัดพัทลุงมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน  3  คน  จึงมีการแบงพื้นท่ีออกเปน  3  เขตเลือกต้ัง  ดังนี้ 

 เขตเลือกต้ังท่ี  1  ไดแก  อําเภอเมืองพัทลุง  และอําเภอเขาชัยสน 

 เขตเลือกต้ังท่ี  2  ไดแก  อําเภอควนขนุน  อําเภอปาพะยอม  อําเภอศรีบรรพต  กิ่งอําเภอศรี
นครินทร  และอําเภอกงหรา  (เฉพาะตําบลชะรัดและตําบลสมหวัง) 

 เขตเลือกต้ังท่ี  3  ไดแก  อําเภอบางแกว  อําเภอปากพะยูน  อําเภอปาบอน  อําเภอตะโหมด  
และอําเภอกงหรา  (เฉพาะตําบลกงหรา  ตําบลคลองเฉลิม  และตําบลคลองทรายขาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนที่การแบงเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 

 

 
 



 

 

ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังสองคร้ัง  พรรคประชาธิปตยซ่ึงสงผูสมัคร 
รับ เลือก ต้ังคน เดี ยวกันท้ั งสองคร้ัง  ไดการรับเลือกต้ังท้ั งสามเขต  คือ  เขตเลือกต้ัง  1  ไดแก   
นายสุพัฒน   ธรรมเพชร  เขตเลือกต้ังท่ี  2  ไดแก นายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  และเขตเลือกต้ังท่ี  3  ไดแก
นายนริศ   ขํานุรักษ  สวนคะแนน ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือ  ปรากฏวาพรรคประชาธิปตยไดรับคะแนน
สูงสุดเชนเดียวกัน  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพัทลุงไดสรุปผลการใชสิทธิเลือกต้ังและ
รายละเอียดของคะแนนตามท่ีปรากฏในตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี  3  สรุปผลการใชสิทธิเลือกตั้ง  ส.ส. จังหวัดพัทลุง เม่ือวันท่ี  6  มกราคม  2544 
 

แบบแบงเขตเลือกต้ัง แบบบัญชีรายชื่อ  
เขตเลือก 
ต้ังท่ี 

 
จํานวน 

ผูมีสิทธิเลือก
ต้ัง  (คน) 

 

จํานวน 
ผูมาใชสิทธิ 

(คน) 

บัตรดี 
(บัตร) 
คิดเปน
รอยละ 

บัตรเสีย 
(บัตร) 
คิดเปน 
รอยละ 

ไมประสงค 
จะลงคะแนน 

(บัตร) 
คิดเปน 
รอยละ 

บัตรดี 
(บัตร) 
คิดเปน 
รอยละ 

บัตรเสีย 
(บัตร) 
คิดเปน 
รอยละ 

ไมประสงค 
จะลงคะแนน 

(บัตร) 
คิดเปน 
รอยละ 

1 
 
2 
 
3 
 

117,570 
 

121,939 
 

112,549 

92,170 
(78.40) 
96,080 
(8.79) 
86,349 
(76.72) 

84,840 
(92.05) 
88,063 
(91.66) 
77,558 
(89.82) 

5,513 
(5.98) 
5,831 
(6.07) 
7,326 
(8.48) 

1,817 
(0.97) 
2,186 
(2.27) 
1,431 
(1.66) 

89,940 
(97.58) 
93,674 
(97.45) 
84,145 
(97.45) 

1,352 
(1.47) 
1,602 
(1.66) 
1,684 
(1.95) 

878 
(0.95) 
804 

(0.84) 
500 

(0.58) 
รวม 352,058 2,274,599 

(78.00) 
250,461 
(91.21) 

18,670 
(6.80) 

5,434 
(1.98) 

267,759 
(97.15) 

4,638 
(1.69) 

2,182 
(0.80) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี  4  สรุปผลคะแนนการเลือกตั้ง  ส.ส. เขตเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง เม่ือวันท่ี  6  มกราคม  2544 
 

เขต
เลือกตั้ง

ท่ี 

หมายเลข สังกัดพรรค ชื่อผูสมัคร ไดคะแนน รอยละ ลําดับท่ี 

1 

5 
7 
13 
15 
16 
21 
35 

พรรคความหวังใหม 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคราษฎร 
พรรคเสรีธรรม 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคชาติพัฒนา 
พรรคเกษตรมหาชน 

นายรัฐศักดิ์  อนันตริยกุล 
นายสานันท  สุพรรณชนะบุรี 
นายธนภัทร  เหมือนจันทร 

นายกูชาติ  ชายเกตุ 
นายสุพัฒน   ธรรมเพชร 
นายเจริญ  ภักดีวานิช 
นายเปล้ือง  บัวศรี 

    1,018 
  20,234 
    3,533 
       954 
  45,887 
  12,881 
       333 

1.2 
23.85 
  4.16 
  1.12 
 54.09 
 15.18 
   0.39 

5 
2 
4 
6 
1 
3 
7 

รวมท้ังส้ิน 84,840 100.00  

2 

5 
7 
9 
13 
14 
15 
16 
21 

พรรคความหวังใหม 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคชาติไทย 
พรรคราษฎร 
พรรคสังคมใหม 
พรรคเสรีธรรม 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคชาติพัฒนา 

นายโกศล  ชูชวย 
นายพิเชฏฐ  ทองศรีนุน 
นายวิโรจน  ทองพูน 
นายนรินทร  เดชนรดิลก 
นายวิน  หนูบุตร 
นายคร้ืน  แกวนุย 
นายนิพิฏฐ  อิทรสมบัติ 
นายวิศิษฏ  ประทุมสุวรรณ 

    3,902 
    8,435 
  14,767 
  10,734 
       935 
    3,448 
   43,245 
     2,597 

  4.43 
  9.58 
16.77 
12.19 
  1.06 
  3.29 
49.11 
  2.95 

5 
4 
2 
3 
8 
6 
1 
7 

รวมท้ังส้ิน 88,063 100.00  

3 

5 
7 
9 
13 
15 
16 
21 

พรรคความหวังใหม 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคชาติไทย 
พรรคราษฎร 
พรรคเสรีธรรม 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคชาติพัฒนา 

นายทินกร    ยีหวังกอง 
นายวัฒนา    เรืองแกว 
นายคํานวน   อินทรกุล 
นายสุพัฒน     แกวจันทร 
นายสายัณห   เจียมสวัสดิ์ 

นายนริศ    ขํานุรักษ 
นางสาวอุดมศรี    วิสาธโร 

     2,252 
     5,006 
   17,968 
   18,021 
       902 
   32,853 
        556 

  2.90 
  6.45 
23.17 
23.24 
  1.16 
42.36 
  0.72 

5 
4 
3 
2 
6 
1 
7 

รวมท้ังส้ิน 77,558 100.00  



 

 

ตารางท่ี  5   ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรค ของจังหวัดพัทลุง  
     เม่ือวันท่ี   6  มกราคม  2544 

 

คะแนนบัญชีรายชื่อพรรค  

ลําดับท่ี 
 

พรรคการเมือง 
เขต  1 เขต  2 เขต  3 

รวม 
(คะแนน) 

คิดเปน 
รอยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

พรรคเสรีประชาธิปไตย 
พรรคชาวไทย 
พรรคกสิกรไทย 
พรรคนิติมหาชน 
พรรคความหวังใหม 
พรรครักสามัคคี 
พรรคไทยรักไทย 
พรรคชาติประชาธิปไตย 
พรรคชาติไทย 
พรรคสันติภาพ 
พรรคถิ่นไทย 
พรรคพลังประชาชน 
พรรคราษฏร 
พรรคสังคมใหม 
พรรคเสรีธรรม 
พรรคประชาธิปตย 
พรรคอํานาจประชาชน 
พรรคประชากรไทย 
พรรคไท 
พรรคกาวหนา 
พรรคชาติพัฒนา 
พรรคแรงงานไทย 
พรรคเผาไทย 
พรรคสังคมประชาธิปไตย 
พรรคชีวิตท่ีดีกวา 
พรรคพัฒนาสังคม 
พรรคไทยชวยไทย 
พรรคไทยมหารัฐ 
พรรคศรัทธาประชาชน 
พรรควิถีไทย 
พรรคไทยประชาธิปไตย 
พรรคพลังธรรม 
พรรคชาวนาพัฒนาประเทศ 
พรรคกิจสังคม 
พรรคเกษตรมหาชน 
พรรคพลังเกษตรกร 
พรรคสยาม 

197 
34 
52 

107 
2,817 

187 
13,372 

489 
463 
36 

1,240 
91 

544 
93 

505 
65,343 

224 
91 

104 
54 

2,674 
31 
22 
43 
50 

150 
66 
53 
16 
7 

304 
58 
43 
35 

110 
176 
59 

184 
39 
63 
82 

2,967 
188 

8,261 
622 

3,433 
44 

758 
78 

1,449 
213 

1,007 
71,768 

145 
62 

144 
41 

825 
34 
32 
38 
70 

149 
72 
49 
46 
11 

316 
88 
53 
42 
77 

198 
26 

229 
61 

101 
115 

2,988 
252 

3,549 
702 

2958 
370 
693 
78 

2,208 
163 
658 

66,012 
216 
165 
281 
41 

345 
54 
56 
71 

122 
445 
60 
86 
45 
16 

371 
68 
66 
59 
89 

314 
38 

610 
134 
216 
304 

8,772 
627 

25,182 
1,813 
6,854 

450 
2,691 

247 
4,201 

469 
2,170 

203,123 
585 
318 
529 
136 

3,844 
119 
110 
152 
242 
744 
198 
188 
107 
34 

991 
214 
162 
136 
276 
688 
123 

0.23 
0.05 
0.08 
0.11 
3.28 
0.23 
9.40 
0.68 
2.56 
0.17 
1.01 
0.09 
1.57 
0.18 
0.81 

75.86 
0.22 
0.12 
0.20 
0.05 
1.44 
0.04 
0.04 
0.06 
0.09 
0.28 
0.07 
0.07 
0.04 
0.01 
0.37 
0.08 
0.06 
0.05 
0.10 
0.26 
0.05 

รวมทั้งสิ้น 89,940 93,674 84,154 267,759 100.00 



 

ตารางท่ี  6  สรุปผลการใชสิทธิเลือกตั้ง  ส.ส.  จังหวัดพัทลุง เม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2548 
 

แบบแบงเขตเลือกต้ัง แบบบัญชีรายชื่อ 

เขตเลือก
ต้ังท่ี 

จํานวนผูมี
สิทธิเลือก

ต้ัง 
(คน) 

จํานวนผูมาใช
สิทธิเลือกต้ัง

(คน) 

บัตรดี 
(บัตร) 
คิดเปน 
รอยละ 

บัตรเสีย
(บัตร)คิด
เปนรอย
ละ 

ไมประสงคจะ
ลงคะแนน 

(บัตร) คิดเปน 
รอยละ 

บัตรดี
(บัตร) 
คิดเปน 
รอยละ 

บัตรเสีย
(บัตร)คิด
เปน 

รอยละ 

ไมประสงค
จะลงคะแนน

(บัตร) คิด
เปนรอยละ 

1 
 
2 
 
3 

119,972 
 

125,279 
 

118,435 
 

92,974 
(77.50) 
99,134 
(79.13) 
93,631 
(79.06) 

87,439 
(94.05) 
93,359 
(94.17) 
87,831 
(93.81) 

3,821 
(4.11) 
4,332 
(4.37) 
4,732 
(5.05) 

1,714 
(1.84) 
1,443 
(1.46) 
1,068 
(1.14) 

89,770 
(98.22) 
95,977 
(96.82) 
90,720 
(96.89) 

2,292 
(2.47) 
2,320 
(2.34) 
2,305 
(2.46) 

912 
(0.68) 
836 

(0.84) 
607 

(0.65) 

รวม 
363,686 285,739 

(78.57) 
268,629 
(94.01) 

12,885 
(4.51) 

4,225 
(1.48) 

276,467 
(96.76) 

6,917 
(2.42) 

2,355 
(0.82) 

 

ตารางท่ี  7  สรุปผลคะแนนการเลือกตั้ง  ส.ส.  เขตเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง เม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2548 
 

เขตเลือก
ตั้งท่ี 

หมาย
เลข 

สังกัดพรรค ชื่อผูสมัคร ไดคะแนน รอยละ ลําดับท่ี 

1 
4 
9 
10 

ชาติไทย 
ประชาธิปตย 
ไทยรักไทย 
ความหวังใหม 

นายกูชาติ  ชายเกตุ 
นายสุพัฒน  ธรรมเพชร 
นายธนภัทร  เหมือนจันทร 
นายยืนยง  พืชมงคล 

1,336 
62,835 
22,857 

411 

1.53 
71.86 
26.14 

0.47 

3 
1 
2 
4 

1 

รวมทั้งสิ้น 87,439 100.00  

1 
4 
9 
10 
11 

ชาติไทย 
ประชาธิปตย 
ไทยรักไทย 
ความหวังใหม 
มหาชน 

นายอภินันท  ชูดํา 
นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ 
นายคณนาถ  หมื่นหนู 
นายสมชาย  ใจดํา 
นายสุชาติ  รักใหม 

1,567 
44,729 
37,674 

326 
9,063 

1.68 
47.91 
40.36 

0.35 
9.70 

4 
1 
2 
5 
3 

2 

รวมทั้งสิ้น 93,359 100.00  

1 
4 
9 
10 

ชาติไทย 
ประชาธิปตย 
ไทยรักไทย 
ความหวังใหม 

นายทรงภพ  สมถวิล 
นายนริศ  ขํานุรักษ 
นายสุพัฒน  แกวจันทร 
นายเขมาวุฒิ   สุวรรณ 

1,116 
56,494 
30,065 

156 

1.27 
64.32 
34.23 

0.18 

3 
1 
2 
4 

3 
 

รวมทั้งสิ้น 87,831 100.00  



 

 

ตารางท่ี  8   ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  ส.ส.  แบบบัญชีรายชื่อพรรค ของจังหวัดพัทลุง   
  เม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2548 
 
 

คะแนนท่ีไดรับ (บัตรดี)  

หมายเลข 
 

ชื่อพรรคการเมือง เขต  1 เขต  2 เขต  3 รวม  3  เขต 
1 ชาติไทย 732 1,115 829 2,676 
2 กิจสังคม 76 69 82 227 
3 พัฒนาชาติไทย 168 185 276 629 
4 ประชาธิปตย 62 ,541 53,703 63,147 179,391 
5 ประชาชนไทย 86 119 115 320 
6 คนขอปลดหนี้ 212 275 257 744 
7 ธรรมชาติไทย 59 72 84 215 
8 แผนดินไทย 69 124 174 367 
9 ไทยรักไทย 22,300 33 ,254 22,002 77,556 
10 ความหวังใหม 117 125 73 315 
11 มหาชน 463 3,764 358 4,585 
12 ประชากรไทย 46 63 53 162 
13 ไทยชวยไทย 97 123 109 329 
14 แรงงาน 1,765 1,496 1,792 5,053 
15 ชาติประชาธิปไตย 566 677 657 1,900 
16 กสิกรไทย 21 39 31 91 
17 ทางเลือกท่ีสาม 24 24 34 82 
18 รักษถ่ินไทย 29 48 55 132 
19 พลังเกษตรกร 366 661 541 1,568 
20 พลังประชาชน 33 41 51 125 
 รวมบัตรดี 89,770 95,977 90,720 276,467 
 บัตรเสีย 2,292 2,320 2,305 6,917 
 บัตรไมลงคะแนน 912 836 607 2,355 
 รวม 92,974 99,133 93,632 285,739 

 
 



 

 

 



 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 เร่ืองราวเกี่ยวกับการเมืองถ่ินพัทลุงต้ังแตมีการเลือกต้ังคร้ังแรกในป  พ.ศ. 2476  เปนตนมา  
มีความสําคัญตอประวัติศาสตรการเมืองของจังหวัดพัทลุง  และการเมืองในระดับชาติเปนอยางมาก  ท้ัง
ในเร่ืองบทบาทของนักการเมืองท่ีสมัครรับเลือกต้ัง  นักการเมืองจากตางจังหวัดท่ีมีอิทธิพลตอแนว
ความคิดของประชาชนในจังหวัดพัทลุง  รวมทั้งการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  แตเร่ือง
ราวดังกลาวมักจะเปนคําบอกเลาสืบตอกันมา  ยังไมคอยมีการศึกษาคนควาวิจัยกันมากนัก  จะมี
ปรากฏอยูบางในลักษณะของประวัตินักการเมืองบางคน  หรือหากมีการศึกษาท่ีเปนระบบของงาน
วิจัย  ก็ปรากฏอยูในภาพรวมของการเมืองภาคใตและการเมืองรอบลุมทะเลสาบสงขลา  ซ่ึงสามารถ
เช่ือมโยงใหเห็นถึงสภาพสังคมและการเมืองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงไดบางสวน  เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของดังกลาว  ไดแก 

 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต  ไดอธิบายลักษณะสังคมภาคใตท่ีมีอิทธิพลเช่ือมโยงกับ
บริบททางดานการเมืองไววา  สังคมภาคใตมีลักษณะการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ   
2  แบบ  คือ  ความสัมพันธทางเครือญาติและความสัมพันธเชิงแลกเปล่ียนอันเกิดจากการพ่ึงพา
อาศัยกันท้ังการผลิตและการใชชีวิตรวมกันในชุมชน  ความสัมพันธเหลานี้มีการผสมผสานและ
ดําเนินไปภายใตระบบคุณคาและความเช่ือท่ีมีพลังทางศีลธรรม  ท่ีรักษาจิตวิญญาณของผูคนและ
ชุมชนใหคงอยู  จนกลายเปนลักษณะเดนของสังคม  คือการอยูรวมกันแบบแบงปน  รักพวกพอง
เครือญาติ  เปนอยูเรียบงาย  ผูกพันกับถ่ินกําเนิดเครงครัดในจริยธรรมและคําสอนของศาสนา   

 ความสัมพันธทางเครือญาติและความสัมพันธเชิงแลกเปล่ียนเปนกลไกสําคัญตอการจัด
ระเบียบทางสังคม  ญาติพี่นองอยูรวมกันและสัมพันธกันตามลําดับอาวุโส  ผูใหญมีหนาท่ีใหความคุม
ครองและชวยเหลือเด็ก  ในขณะเดียวกันเด็กก็ตองเคารพเช่ือฟงผูใหญ  เปนคนวานอนสอนงายและ
ขยายออกไปเปนระบบอุปถัมภในสังคมภาคใต  (สุธิวงศ   พงศไพบูลย,  พิสิฐ  เจริญวงศ  และปรีชา   
นุนสุข,  2542,  น. 5648) 

 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต  ไดอธิบายปรากฏการณทางการเมืองท่ีประชาชนภาคใต
ใหความนิยมในพรรคประชาธิปตยและใหความเช่ือม่ันศรัทธาตอนักการเมืองของพรรคประชาธิ
ปตยคอนขางสูง  โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีมีตอนายชวน   หลีกภัย  อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรค
ประชาธิปตยซ่ึงมีอิทธิพลอยางสูงตอการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดพัทลุงและจังหวัด
อ่ืน ๆ ในภาคใต  จนเปนท่ีมาของลักษณะการเมืองแบบทองถ่ินนิยม  โดยใหขอสังเกตไววา  ปรากฏ
การณทางการเมืองนับแตสมัยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเม่ือ  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538  จน
ถึงสมัยการเลือกต้ัง  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539  ปรากฏวาในเขตพ้ืนท่ีภาคใต  มีการยกชูนายชวน   
หลีกภัย  เพื่อเสริมศรัทธาในการหาเสียงของผูสมัครสังกัดพรรคประชาธิปตย  ในทํานองวา  “ถา
อยากไดชาวใตเปนนายกรัฐมนตรี  ตองเลือกพรรคประชาธิปตย”  ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางสูง  จน



 

 

เกิดเสียงวิพากษวิจารณวาจะสงผลใหเกิดการนําทองถ่ินนิยมหรือภาคนิยมเขาสูระบบการเมือง  ปรากฏ
การณดังกลาวไมไดหยุดอยูเฉพาะภาคใต  แตไดขยายไปสูภาคอ่ืนเดนชัดมากยิ่งข้ึน  เพราะในการ
เลือกต้ังเม่ือ  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539  ในภาคอีสานก็ยกชู  พล.อ. ชวลิต   ยงใจยุทธ  ข้ึนมาตอสู
ในลักษณะทํานองวา  ถาอยากใหภาคอีสานเจริญตองเลือกพรรคความหวังใหม  เพื่อจะไดลูกอีสาน
เปนนายกรัฐมนตรีผลปรากฏวาพรรคความหวังใหมชนะการเลือกต้ังไดรับการเลือกต้ัง  ส.ส. 
จํานวน  125  คน  พรรคประชาธิปตยได  123  คน  โดยท่ีพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกในภาคใตและ
กรุงเทพมหานคร  (สุธิวงศ   พงศไพบูลย  และอุบลศรี   อรรถพันธุ,  2542, น. 1919) 

 สมเกียรติ   ตันสกุล  ไดรายงานการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมทางการเมืองประชาชนภาคใต  
อางถึงทฤษฏีพัฒนาการเมืองของสิทธิพันธุ   พุทธหุน  ไววาการมีสวนรวมทางการเมืองของแตละ
สังคม  ดําเนินไปในสองลักษณะ คือ  ประการแรกไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองอยางอิสระดวย
ความสมัครใจหรือพินิจพิเคราะหใชวิจารณญาณของตนเอง  มองเห็นประโยชนของการเมืองมีสวน
รวมและมองเห็นวาตนเองสามารถที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองไดอยางแทจริง  และ
ประการท่ีสอง  คือ  การมีสวนรวมทางการเมืองโดยการปลุกระดมซ่ึงเปนไปโดยไมไดเกิดจากเจต
จํานงของตนเอง  แตเกิดจากผูอ่ืนปลุกระดมใหเขารวมในรูปแบบตาง ๆ เชน  ขูเข็ญ  บังคับ  ชักจูง
ใจหรือใชอิทธิพลทางวัตถุ  (สมเกียรติ  ตันสกุล, 2540, น.18 – 19) 
 

 ปจจุบันแมวากิจกรรมทางการเมืองเปนเร่ืองของประชาชน  ตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตย  แตบุคคลท่ีรับราชการก็ยังคงมีความสําคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศ  ทํา
หนาท่ีเปนผูนําทางปญญาใหแกประชาชน  ประกอบกับบุคคลดังกลาวมีฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจสูง  โดยเฉพาะไดรับการศึกษาสูงกวาบุคคลท่ัวไป  ยอมมีความรูความเขาใจในระบบการ
เมืองแบบประชาธิปไตย  มีความสามารถสํานึกในประสิทธิภาพทางการเมืองในระดับมากกวา
บุคคลในอาชีพอ่ืน  เชนเดียวกับผูท่ีมีระดับการศึกษาสูง  ผูมีฐานะทางดานเศรษฐกิจและผูท่ีไดติด
ตามขอมูลขาวสารจากส่ือประเภทตาง ๆ ก็มีความรูความเขาใจและมีสวนรวมทางการเมืองในระดับ
ท่ีสูงกวาบุคคลท่ัวไป  (สมเกียรติ  ตันสกุล, 2540, น. 62 – 63) 
 

 สมคิด  ทองสง  ไดต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของชาวพัทลุงไววา  มี
ความสนใจทางการเมืองแบบนักการเมือง  ไดแกการถือพรรคถือพวกหวังผลอยูท่ีชัยชนะในการ
แขงขันทางการเมืองโดยไมมีอุดมการณทางการเมืองท่ีแทจริง  ยึดติดอยูกับตัวบุคคล  ไมสนใจใน
นโยบายและอุดมการณของพรรคการเมือง  มีสวนรวมทางการเมืองเพ่ือหวังผลประโยชนท่ีจะไดรับ
จากการพึ่งพาอาศัยนักการเมือง  ท้ังท่ีเปนประโยชนสวนตัวและผลประโยชนของชุมชน  ไมสนใจใน
บทบาทหนาท่ีอันแทจริงของนักการเมือง  มีบุคลิกลักษณะชางพูดชางแสดงและชอบการถกเถียง  
(จรูญ  หยูทอง, 2547, น. 71 – 72) 
 



 

 

 สํานักงานจังหวัดพัทลุงไดรายงานการศึกษาของคณะทํางาน  เพื่อศึกษาคานิยมในสังคมท่ีเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ  ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพัทลุงเม่ือป  พ.ศ. 2524  พบวาส่ิงท่ีเปน
ปญหาอุปสรรคคือ  ความเห็นแกตัวและพวกพองในทางการเมือง  การนับถือยกยองบุคคลซ่ึงมีอิทธิ
พลและอํานาจในทองถ่ินโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง  การถือความเปนใหญในตนเองและไมเคารพ
ในระเบียบกฎเกณฑ  ชอบความมีอํานาจ มียศศักดิ์และความม่ังมี  ชอบความหรูหราฟุมเฟอย  ชอบ
การพนันเส่ียงโชค  ความนิยมในเรื่องอภิสิทธ์ิในทางท่ีผิด  คานิยมเกี่ยวกับความเปนนักอนุรักษไม
ชอบเปล่ียนแปลง  ไมยอมรับการแนะนําทางวิชาการของทางราชการ  ความนิยมเกี่ยวกับการเช่ือถือ
โชคลาง  ชอบความสะดวกสบายและรักสนุก  (จรูญ  หยูทอง, 2547, น. 4  อางถึงสํานักงานจังหวัด
พัทลุง, 2524, น. 54) 
 

 ชวน  เพชรแกว  ไดกลาวถึงนิสัยใจคอและบุคลิกของคนภาคใตไววา  เปนคนพูดจาตอบโตตรง
ไปตรงมา  โผงผาง  ไมถนอมน้ําใจหรือรักษามารยาทในการพูดกับคูสนทนา  เจรจาโตตอบเฉียบ
แหลม  ไมยอมรับอะไรงาย ๆ  ชอบแสดงตนวาเปนคนกวางขวาง  กลาไดกลาเสีย  รักศักดิ์ศรีและ
พิทักษพวกพองเครือญาติ  ชอบทําตัวเปนหัวเรือใหญหรือเปนนักเลง  คํานึงประโยชนเฉพาะหนา
และเอาตัวรอด  รักสนุก  เกียจคราน  ชอบรวมกลุม  ยึดถือความผูกพันกับตัวบุคคล  รักและผูกพัน
กับถ่ินกําเนิด  (ชวน  เพชรแกว, 2534, น. 103) 
 

 จรูญ   หยูทอง  ไดสรุปลักษณะทางสังคมในพื้นท่ีรอบลุมทะเลสาบสงขลาไววา  มีชุมชนอยู
สามลักษณะ  ไดแก  ชุมชนท่ีราบลุมชายฝงทะเล  ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีเรียกวา  “โหมเล”  คําวา  “โหม”  
หมายถึง  หมู พวก  โหมเลประกอบอาชีพประมง  ทํานา  คาขาย  ชุมชนในเขตทุงราบตอนกลางเรียกวา  
“โหมทง”  มีพื้นท่ีราบลุมกวางขวางสลับกับภูเขาเตี้ย ๆ และเนินสูงหรือ  “ควน”  และมีบางพื้นท่ี
เปนพรุ  ประชาชนประกอบอาชีพทํานา  เล้ียงสัตวและหาปลาจากแหลงน้ํา  และชุมชนเขตภูเขาดาน
ตะวันตกเรียกวา  “โหมเหนือ”  ผูกพันอยูกับอาชีพทําสวน  ทําไร  และหาของปา  ชุมชนท้ังสาม
ลักษณะมีความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีระบบอุปถัมภเปนขนบนิยมรองรับต้ัง
แตอดีตจนถึงปจจุบัน (จรูญ  หยูทอง, 2547, น. 30) 
 

แนวความคิดผูนําทางการเมือง 

 กูลดเนอร (Gouldner 1950,  น. 215)ใหความหมายของผูนําไววา ผูนําคือบุคคลท่ีสามารถ
จะมีอํานาจในการบงการหรือควบคุมใหผูอ่ืนมาปฏิบัติตามได โดยทําใหเขาเหลานั้นเช่ือวามีพันธะ
ทางจิตใจท่ีจะตองปฏิบัติตามผูนํานั้น ๆ  

 เบอรบ้ี(Burby 1972,  น. 43) กลาววา ผูนําคือบุคคลท่ีสามารถชักจูงใหคนอ่ืนปฏิบัติตาม
ดวยความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความเช่ือม่ันในตัวเอง สามารถคล่ีคลายความตึงเครียดตาง ๆ ลงได 
และนํากลุมใหบรรลุเปาหมายได 



 

 

 ฟดเลอรและการเซีย(Fiedler and Garcia 1987,  น. 10-15) กลาววา ผูนําคือบุคคลท่ีไดรับ
การคัดเลือกหรือไดรับการยอมรับของกลุม เพื่อใหเปนผูท่ีกําหนดและคอยประสานความพยายาม
ของสมาชิก เพื่อนําไปสูเปาหมายรวมกันของกลุม ตลอดจนคอยเปนผูวางแผน วางแนวทางในการ
จัดระบบและช้ีนําใหคําปรึกษาหารือในกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกเพื่อการดํารงอยูของกลุม ท้ังนี้
เพื่อใหกลุมปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลและมีความเหมาะสม 

 รอสและเฮนรี(Ross and  Henry 1958, น. 161-172) ไดสรุปเสนอลักษณะของผูนําวามีสาม
รูปแบบดังนี้ 

1. ความเปนผูนํา เปนคุณสมบัติท่ีติดตัวมาแตกําเนิด มาจากพันธุกรรมหรือเปนส่ิงท่ีติดตัว 
มาแตกําเนิด เปนคุณสมบัติท่ีมีอยูในตัว 

2. ความเปนผูนําข้ึนอยูกับกลุม ความเปนผูนําในกลุมถูกกําหนดโดยทัศนคติรวมและ 
ความตองการรวมของกลุม กลุมและผูนําเปนส่ิงท่ีแยกจากกันไมได 

3. ความเปนผูนําข้ึนอยูกับสถานการณ ในสถานการณบางสถานการณกอใหเกิดผูนําได  
ความเปนผูนําจึงข้ึนอยูกับสถานการณ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของกลุมหรือองคกร
นั้น 

 เวเบอร  (Weber อางถึงในจิรโชค  วีระสัย 2538,  น. 350-351) เวเบอร ไดแบงท่ีมาของผูนํา
ไวสามประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 

1. ผูนําตามประเพณี(Traditional) ผูนําประเภทนี้มักจะมีในสังคมลาหลัง สังคม 
เกษตรกรรม เชน มีชาติวุฒิ มาจากตระกูลเกาแก หรือเนนความอาวุโส 

2. ผูนําแบบบุญญาบารมี(Charismatic) เปนผูมีบุญญาบารมีสวนตัวท่ียิ่งใหญ มีบุคลิกภาพ  
พิเศษท่ีเหนือบุคคลธรรมดา 

 3.   ผูนําแบบตรรก-นิตินัย(rational-legal) เปนผูนําท่ีมาจากความชอบธรรมอยางมีเหตุมีผล 
ความชอบดวยกฎหมาย เชน มาจากการเลือกต้ังโดยถูกตองชอบธรรม เปนตน 

ทีด(Tead อางในณรงค   สินสวัสดิ์   2537,  น .48-62) กลาววาผูนําตองมีคุณสมบัติ  10 
ประการ 

1. มีพลังกายและประสาทท่ีดี 

2. รูจุดมุงหมายและแนวทางที่จะนําประเทศ 

3. ความกระตือรือรน 

4. ความเปนมิตรและความรัก 



 

 

5. มีความนาเช่ือถือ 

6. ความกลาตัดสินใจ 

7. สติปญญา ความรอบรู 

8. เปนครูท่ีดี (บอกหรือสอนคนอ่ืนได) 

9. (มีความ) นาศรัทธาและเช่ือม่ัน 

10. ทักษะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเปนพิเศษ 
 

แนวความคิดระบบอุปถัมภ  

 โดยท่ัวไปสังคมไทยมีลักษณะเปนสังคมท่ีมีระบบชนช้ัน(ไพบูลย  ชางเขียน  2527,  
น.5)อันสืบเนื่องมาจากระบบศักดินา โดยถือเอาเกียรติหรือฐานะทางสังคมเปนเคร่ืองวัด เชน วงศ
ตระกูล ความม่ังค่ังหรือฐานะการศึกษา เปนตน 

 ชัยอนันต สมุทรวาณิช(2525, น.41-42)กลาวถึงลักษณะสังคมไทย มีการรวมกลุมและเกิด
กลุม ซ่ึ งมีความเกี่ ยวของและสัมพันธกัน เปนส วนบุคคล  ในลักษณะความสัมพันธ เชิ ง
อุปถัมภ(patron-clients)ซ่ึงอาศัยความสัมพันธสวนตัว ความไววางใจและความใกลชิดสนิทสนมกัน
เปนท่ีต้ัง ความสัมพันธเชิงอุปถัมภนี้ มีลักษณะเดียวกับความสัมพันธแบบนายกับไพร ซ่ึงเปน
ลักษณะความสัมพันธแบบศักดินาท่ียังคงอยูในสังคมไทย 

 กนก  วงษตระหงาน(2528, น. 336) ไดกลาวถึงความสัมพันธสวนตัวกับการเมืองไทยวา 
การเมืองท่ีเกิดการรวมกลุมนั้น เปนการเกิดกลุมในลักษณะท่ีอิงอยูกับบุคคลมากกวาหลักการหรือ
ผลประโยชนรวมกันนี้ มีเหตุมาจากการท่ีคนไทยมีวัฒนธรรมสังคมท่ียึดตัวบุคคล(Personalism) 
กลาวคือ โครงสรางของสังคมไทย  เปนการผูกโยงเขาดวยกันของความเปนสวนตัว ความใกลชิด
สนิทสนม ไววางใจและชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

 สนิท  สมัครการ(2533, น. 18)กลาววา ระบบอุปถัมภหากพิจารณาในวงกวางเปนเชิงสังคม
มานุษยวิทยา นาจะหมายถึงลักษณะของความสัมพันธทางสังคมประเภทหนึ่ง ซ่ึงผูท่ีมีความสัมพันธ
แตละฝาย มีบทบาทหนาท่ีและความคาดหวังตอกันบางประการ ซ่ึงเปนท่ีรับรูหรือยอมรับกันตาม
ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของสังคมและแบงระบบอุปถัมภออกเปนส่ีแบบคือ ระบบ
อุปถัมภท่ีมีอยูในหมูญาติ ระบบอุปถัมภในหมูมิตรสหาย ระบบอุปถัมภในองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนและระบบอุปถัมภระหวางอาชีพ  

 อนุช  อาภาภิรม (2540, น.12) ไดแบงรูปแบบของการอุปถัมภทางการเมือง มีสองวิธี คือ 

1. อุปถัมภชาวบานผานตัวแทน ซ่ึงจะใชมากในการหาเสียงหรือซ้ือเสียง มักจะกระทํา 



 

 

ผานหัวคะแนน ซ่ึงประกอบไปดวยบุคคลหลายฐานะ ท่ีเดน ๆ ไดแกกํานัน ผูใหญบาน เปนตน 

2. อุปถัมภโดยตรง เชน ผูสมัครรับเลือกต้ังอุปถัมภหัวคะแนน ใหทรัพยสินเงินทอง 
ตําแหนงผูชวย ส.ส. เปนตน 
 
ทฤษฎีโครงสรางอํานาจ 

 แนวคิดโครงสรางอํานาจแบบชนช้ันนิยมนําเสนอวาในแตละสังคมประกอบดวยชนชั้น
นํา(Elites)และปวงชน(Masses) ชนช้ันนําซ่ึงมีอํานาจในสังคมนั้นมีจํานวนนอย ปวงชนนั้นมี
จํานวนมากแตไรอํานาจ 

พาเรโต (อางในพรศักดิ์  ผองแผว, 2537, น. 491)กลาววา “ทุก ๆ คนจะถูกปกครองโดยชน
ช้ันนํา ซ่ึงถูกเลือกสรรข้ึนมาจากประชาชน 
 มอสกา(อางในพรศักดิ์  ผองแผว, 2537, น. 491-492)กลาววา  ในทุกสังคม ไมวาจะเปน
สังคมท่ีดอยพัฒนามาก ๆ หรือสังคมท่ีเรืองรองดวยอารยธรรมใหม ๆ ไปจนถึงสังคมท่ีเจริญกาว
หนาและทรงพลัง ตางก็มีคนอยูสองชนช้ัน คือชนช้ันผูปกครองและชนช้ันผูถูกปกครอง ชนช้ันปก
ครองนั้นมีจํานวนนอย แตเปนผูปฏิบัติภาระหนาท่ีทางการเมือง ผูกขาดอํานาจ และเสวยสุขจาก
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากอํานาจเหลานั้น ในขณะท่ีอีกชนช้ันหนึ่งมีจํานวนมาก ถูกกระทําและถูกควบ
คุมโดยชนกลุมแรกซ่ึงอยูในสภาพท่ีเปนไปตามกฎหมายมากนอยตางกัน มีระดับการใชอํานาจตาม
อําเภอใจและมีความวุนวายแตกตางกัน 
 
ทฤษฎีจิตวิทยาการเมือง 

ณรงค  สินสวัสดิ์ (2537,  น. 20-23) ไดอางถึงปมดอยกับผูนําทางการเมืองไววา ในสังคม
มนุษยยังมีปจจัยอ่ืนท่ีกระตุนใหบางคนมีความตองการที่จะมีอํานาจมากกวาคนอ่ืน ซ่ึงนักจิตวิทยา
เรียกวาปมดอย ความตองการอยากเดนกวาคนอ่ืนและตองการไปถึงเปาหมายในชีวิตของตน เปา
หมายนี้อาจจะเปนเปาหมายท่ีมีทางเปนไปไดจริงหรือเปนความเพอฝน แตจะเปนไปไดหรือความ
เพอฝนก็ตาม มนุษยมีพลังท่ีติดตัวมาโดยธรรมชาติท่ีจะผลักดันใหเขาใชความพยายามท่ีจะไปใหถึง
เปาหมาย ความรูสึกมีปมดอย จะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับสัดสวนท่ีเขาสามารถสรางความสําเร็จ
ตามเปาหมายของเขา ถาสําเร็จมากปมดอยจะนอย สําเร็จนอยปมดอยก็จะมีมาก สวนความสําเร็จจะ
มีมากหรือนอยนั้น เปนการตีความของแตละบุคคล การมีปมดอยจะทําใหคนท่ีมีปมดอย พยายามลด
ปมดอยนั้น ซ่ึงอาจะทําไดดวยความพยายามท่ีจะใหไดมาซ่ึงส่ิงท่ีขาดไปนั้น หรือถาไมไดก็จะชดเชย
ดวยวิธีอ่ืน 



 

 

ลาสเวล (อางในณรงค  สินสวัสดิ์  2537,  น. 33-34) กลาววา บุคคลบางคนเมื่อยูในวัยเด็ก
จะมีความรูสึกวาตนเองเปนคนท่ีขาดศักดิ์ศรี ไมมีความหมายตอคนอ่ืน ไมมีความสามารถเทาคนอ่ืน 
ไมไดรับการยกยองเทาคนอ่ืนเทาท่ีควรจะไดรับ ลาสเวลเรียกความรูสึกเชนนี้วาการมีความภูมิใจใน
ศักดิ์ศรีของตนเองนอย(low self-esteem)และต้ังสมมติฐานวาคนท่ีมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีขอตนเอง
นอยนี้ จะมีพลังจูงใจใหเขาแสวงหาอํานาจเม่ือโตข้ึน เพื่อเปนการชดเชย 
 

ทฤษฎีการเรียนรู 

 การเรียนรูคือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรอันเนื่องมาจากประสบการณ  

 ณรงค  สินสวัสดิ์ (2539, น. 17) กลาววาคนหรือสัตวก็ตาม หากพฤติกรรมใดนํามาซ่ึง
รางวัล (reward หรือ Reinforcement) สัตวหรือคนน้ันๆ จะมีแนวโนมจะมีพฤติกรรมแบบนั้นอีกเม่ือ
มีโอกาส แตถาพฤติกรรมใดนํามาซ่ึงการลงโทษ  (punishment) แลวสัตวหรือคนนั้นๆ ก็จะมี 
แนวโนมท่ีจะไมทําเชนนั้นอีกแมมีโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
ขอมูลนักการเมืองถ่ินจังหวัดพัทลุง 

 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงตั้งแตการเลือกตั้ง พ.ศ. 2476-2548 

 นับต้ังแตการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรก เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 
จนถึงการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  รวมมีการเลือกต้ังท่ัวไปทั้งส้ิน 22 คร้ัง  ท้ังนี้ไม
นับถึงการเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงท่ีวาง  สําหรับการเลือกต้ังคร้ังแรกเปนการเลือกต้ังโดยทาง
ออมเพียงคร้ังเดียว  คือใหกรมการอําเภอดําเนินการใหราษฎรเลือกผูแทนตําบล  แลวใหผูแทนตําบล
ไปใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกคร้ังหนึ่ง  สวนการเลือกต้ังคร้ังอ่ืนๆ นับต้ังแตการ
เลือกต้ังคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2480  เปนตนมา  เปนการเลือกต้ังแบบทางตรงมาโดยตลอด  คือใหผูมีสิทธิ
เลือกต้ังไปลงคะแนนเสียงเลือกผูสมัคร ส.ส. ไดโดยตรง  ระบบการเลือกต้ังดังกลาวมีท้ังระบบรวม
เขตและระบบแบงเขต  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในแตละยุคสมัย  จนกระท่ังไดมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 และจัดใหมีการเลือกต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 6 
มกราคม พ.ศ. 2544 และคร้ังตอมาในวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 กําหนดใหมี ส.ส. จํานวน 500 
คน  ประกอบดวย  ส .ส .ระบบบัญชีรายช่ือ 100 คน   โดยใช เขตประเทศเปนเขตเลือกต้ัง  และ 
ส.ส.ระบบเขตเลือกต้ัง 400 คน  จากเขตเลือกต้ัง  400 เขต ซ่ึงแตละเขตมี ส.ส.ไดเขตละ 1 คน สําหรับ
ขอมูลของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  มีปรากฏตามตารางท่ี  9  ดังนี้ 

ตารางท่ี  9 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 
 
คร้ังท่ี วัน / เดือน / ป ลําดับชื่อ-สกุล เขต พรรค หมายเหตุ 

1 15 พ.ย. 2476 1.ร.ต.ถัด  รัตนพันธุ    
2 7 พ.ย. 2480 1.นายถัด  พรหมมาณพ    
3 12 พ.ย. 2481 1.ร.ต.ถัด  รัตนพันธุ 

   นายถัด  พรหมมาณพ 
  ถึงแกกรรม 

18 มี.ค. 2487 
เลือกต้ังแทน 
30 ก.ค. 2487 

4 6 ม.ค. 2489 1.นายสมบุญ  ศิริธร    
5 5 ส.ค. 2489 1.ร.ต.ท.คลาด  ขุทรานนท   เลือกต้ังเพ่ิม 
6 29 ม.ค. 2491 1. นายถัด  พรหมมาณพ    
7 26 ก.พ. 2495 1. นายถัด  พรหมมาณพ    
8 26 ก.พ. 2500 1. นายเปล้ือง  คชภักดี  ธรรมาธิปตย  
9 15 ธ.ค. 2500 1. นายขาว  อินดวง  ประชาธิปตย  



 

 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ป ลําดับชื่อ-สกุล เขต พรรค หมายเหตุ 
10 10 ก.พ. 2512 1.นายอาทิตย  สุภาไชยกิจ 

2.นายอํ่า  รองเงิน 
 ชาวนาชาวไร 

แนวรวม
ประชาธิปไตย 

 

11 26 ม.ค. 2518 1.นายอํ่า  รองเงิน 
2.นายเจริญ  หนูสง 

 อธิปตย 
ประชาธิปไตย 

 

12 4 เม.ย. 2519 1.นายอํ่า  รองเงิน 
2.นายไรนาน  อรุณรังษี 

 ประชาธิปตย 
สังคมนิยม 
แหงประเทศไทย 

 

13 22 เม.ย. 2522 1.นายพรอม  บุญฤทธิ์ 
2.นายแพทยสวาง  พรเรืองวงศ 
 
   นายธีรศักด์ิ  อัครบวร 
 
3.นายคลาย จิตตพิทักษ 
 
   นายวีระ  มุสิกพงศ 

 ประชาธิปตย 
กิจสังคม 
 
ประชาธิปตย 
 
- 
 
ประชาธิปไตย 
 

 
ถึงแกกรรม 
19 ต.ค. 2522 
เลือกต้ังแทน  
6 ม.ค. 2523 
ถึงแกกรรม 
5 ก.ย. 2524 
เลือกต้ังแทน 
29 พ.ย. 2524 

14 18 เม.ย. 2526 1.นายวีระ  มุสิกพงศ 
2.นายโอภาส  รองเงิน 
3.นายพรอม  บุญฤทธิ์ 

 ประชาธิปตย 
ประชาธิปตยประชา
ธิปตย 

 

15 27 ก.ค. 2529 
1.นายพรอม  บุญฤทธิ์ 
2.นายวีระ  มุสิกพงศ 
3.นายโอภาส  รองเงิน 

 ประชาธิปตย 
ประชาธิปตยประชา
ธิปตย 

 

16 24 ก.ค. 2531 
1. นายโอภาส  รองเงิน 
2.นายเจริญ  ภักดีวานิช 
3.นายสานันท  สุพรรณชนะบุรี 

 ประชาชน 
ชาติไทย 
ประชาชน 

 

17 22 มี.ค. 2535 
1.นายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ 
2.นายสุพัฒน  ธรรมเพชร 
3.นายสานันท  สุพรรณชนะบุรี 

 ประชาธิปตยประชา
ธิปตย 
ความหวังใหม 

 

18 13 ก.ย. 2535 
1.นายสุพัฒน  ธรรมเพชร 
2.นายสมคิด  นวลเปยน 
3.นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ 

 ประชาธิปตย 
ประชาธิปตยประชา
ธิปตย 

 

19 2 ก.ค. 2538 
1.นายสุพัฒน  ธรรมเพชร 
2.นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ 
3.นายสมคิด  นวลเปยน 

 ประชาธิปตย 
ประชาธิปตยประชา
ธิปตย 

 



 

 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ป ลําดับชื่อ-สกุล เขต พรรค หมายเหตุ 

20 17 พ.ย. 2539 
1.นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ 
2.นายสุพัฒน  ธรรมเพชร 
3.นายสมคิด  นวลเปยน 

 ประชาธิปตย 
ประชาธิปตยประชา
ธิปตย 

 

21 6 ม.ค. 2544 
1.นายสุพัฒน  ธรรมเพชร 
2.นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ 
3.นายนริศ  ขํานุรักษ 

1 
2 
3 

ประชาธิปตย 
ประชาธิปตยประชา
ธิปตย 

 

22 6 ก.พ. 2548 
1.นายสุพัฒน  ธรรมเพชร 
2.นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ 
3.นายนริศ  ขํานุรักษ 

1 
2 
3 
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ท่ีมา : หองสมุดรัฐสภา 
 
พรรคประชาธิปตยกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 

 นักการเมืองถ่ินพัทลุงไดมีความสัมพันธอันใกลชิดกับพรรคประชาธิปตยมาเปนเวลาอัน
ยาวนาน  เปนผลสืบเนื่องมาจากพรรคประชาธิปตยเปนองคกรหรือสถาบันทางการเมืองท่ีเกาแก
และมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงในยุคแรกๆ ต้ังแตนายถัด  
พรหมมาณพ  และนายสมบุญ  ศิริธร  แมมิไดมีบันทึกรายงานวาไดรับเลือกต้ังในนามพรรคประชา
ธิปตย  แตท้ังสองทานก็เปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย  มีสวนสําคัญท่ีชวยใหพรรคประชาธิปตย
เปนท่ีรูจักและเปนท่ีนิยมศรัทธาของประชาชนชาวพัทลุง  กลาวคือนายถัด  พรหมมาณพ  เปนหนึ่ง
ในกลุมนักการเมืองภาคใตท่ีรวมกอต้ังพรรคประชาธิปตยกับนายควง  อภัยวงศ  นักการเมืองภาคใต
กลุมนี้ไดแก นายคลาย  ละอองมณี  จากจังหวัดสงขลา นายกอเกียรติ  ษัฏเสน  จากจังหวัดตรัง  นาย
ไสว  สุทธิพิทักษ  จากจังหวัดนครศรีธรรมราช  และนายปริญญา  จุฑามาตย  จากจังหวัดกระบ่ี 
(ภิญโญ  ตันพิทยคุปต, 2548, น.28)  นอกจากนั้นนายถัด  พรหมมาณพ  ยังไดรับการแตงต้ังใหเปน
รัฐมนตรีส่ังการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนายควง  อภัยวงศ  หัวหนาพรรคประชาธิปตย เปน
นายกรัฐมนตรีอีกดวย  สวนนายสมบุญ  ศิริธร  ซ่ึงเปนศิษยของนายถัด  พรหมมาณพ  ไดเปน
สมาชิกพรรคประชาธิปตยมาต้ังแตตนเม่ือลงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.พัทลุง  และเม่ือพนจากตําแหนง
แลวก็เดินทางเขากรุงเทพฯ ไดลงสมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ หลายสมัย  ท้ังยังเปนบุคลากรทางการเมือง
คนสําคัญของพรรคประชาธิปตยมาโดยตลอด 

สําหรับขอมูลท่ีนาสนใจเกี่ยวกับพรรคประชาธิปตยและการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดพัทลุงมีดังนี้ 

1. นับต้ังแตปรากฏหลักฐานขอมูลวาผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด 
พัทลุง ไดลงสมัครรับเลือกต้ังในนามของพรรคการเมือง ต้ังแตการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2500 ผูสมัครของพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกต้ังเขามาในชวงระยะเวลาใกลเคียงกับผูสมัคร



 

 

ของพรรคการเมืองอ่ืน แตยังมีไมบอยคร้ังมากนัก  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยอิทธิพลของผูสมัครเปน
สําคัญ  จนกระทั่งภายหลังจากการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2519  เม่ือนายอํ่า  รองเงิน  ลง
สมัครรับเลือกต้ังในนามของพรรคประชาธิปตย ผูสมัครของพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกต้ังเขามา
จํานวนบอยคร้ังมากข้ึน  มีผูสมัครของพรรคการเมืองอ่ืนสลับกันสอดแทรกเขามาไดบางในบางคร้ัง  
เชน ผูสมัครของพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย  พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย พรรคประชาชน 
และพรรคความหวังใหม  ภายหลังจากนั้นคือนับต้ังแตการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535  
จนถึงการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  พรรคประชาธิปตยสามารถยึดครองพื้นท่ี
จังหวัดพัทลุงไดท้ังหมด  โดยไมมีพรรคการเมืองใดท่ีจะสามารถสอดแทรกเขามาได 

2. พรรคประชาธิปตยมีฐานคะแนนเสียงคอนขางจะม่ันคงไมแปรเปล่ียน พรอมท่ีจะลง 

คะแนนใหกับผูสมัครของพรรคไมวาบุคคลนั้นจะเปนใครก็ตาม คะแนนเสียงจํานวนดังกลาวมาจาก
สมาชิกพรรคและผูท่ีมีความนิยมศรัทธาตอพรรคและบุคลากรทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย
ซ่ึงมีจํานวนนับหม่ืนคน  ผูสมัครสามารถใชคะแนนเสียงจํานวนดังกลาวเปนทุนเบ้ืองตน  แลวแสวง
หาคะแนนเสียงมาเพิ่มเติมจากระบบเครือญาติ  ความรูความสามารถเและศักยภาพสวนตัวของผู
สมัคร  รวมท้ังสภาพแวดลอมทางสังคม การเมืองท่ีเอ้ืออํานวย จนทําใหอยูในสภาพความพรอม 
และไดรับการเลือกตั้งในท่ีสุด  มีนักการเมืองบางคนเคยลงสมัครในนามพรรคการเมืองอ่ืนมากอน  
แตไมไดรับเลือกต้ัง  คร้ันเปล่ียนมาสมัครในนามของพรรคประชาธิปตย ก็สามารถไดรับการเลือก
ต้ังทันที  ดังกรณีของนายนริศ  ขํานุรักษ เคยลงสมัครในนามของพรรคความหวังใหมเม่ือ พ.ศ. 
2535  ปรากฏวาไมไดรับเลือกต้ัง ทําใหนายนริศมองเห็นสัจธรรม  จึงพยายามทุกวิถีทางท่ีจะเขามา
เปนผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคประชาธิปตยใหจนได  และก็ประสบความสําเร็จเม่ือไดรับการ
พิจารณาจากพรรคโดยการสนับสนุนของนายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  ใหไดลงสมัครแทนนายสมคิด  
นวลเปยน  ซ่ึงมีปญหาดานสุขภาพ  ทําใหนายนริศ  ขํานุรักษ ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. จังหวัดพัทลุง 
เขตเลือกต้ังท่ี 3  เม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544  และเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  ตามลําดับ 

3. ส.ส. พรรคประชาธิปตยเม่ือยายออกไปอยูพรรคการเมืองอ่ืนมักจะไมไดรับการ 
เลือกต้ัง เนื่องจากประชาชนมีความรูสึกผูกพันกับพรรคมากกวาตัวบุคคล ไมวาตัวบุคคลจะเปน 
นักการเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากนอยเพียงใดก็ตาม  ดังกรณีของนายวีระ  มุสิกพงศ  และนายพรอม   
บุญฤทธ์ิ  (หนังตะลุงพรอมนอย)  ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส.พัทลุง ในนามของพรรคประชาธิปตย  3 
สมัยติดตอกัน เม่ือออกจากพรรคประชาธิปตยไปอยูพรรคการเมืองอ่ืนก็ไมไดรับเลือกต้ังเขามาอีก
เลย  นายโอภาส  รองเงิน  ทายาททางการเมืองของนายอํ่า  รองเงิน  อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปตย 
ไดส่ังสมฐานคะแนนเสียงไวคอนขางจะม่ันคง  ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปตย 2 
สมัยติดตอกัน  เม่ือออกจากพรรคประชาธิปตยก็ไดรับเลือกต้ังเขามาอีกเพียงคร้ังเดียวในนามของ
พรรคประชาชน  เม่ือวันท่ี  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 แตภายหลังจากนั้นก็ไมไดรับการเลือกต้ังเขามา



 

 

อีก  จนกระท่ังตองเบนเข็มการเมืองมาลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา พรรคประชาธิปตยมีวัฒนธรรมของ
สถาบันการเมือง  มีการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  พรอมท้ังมีบุคลากรทางการเมืองท่ีคุณลักษณะ
สอดคลองกับความรูสึกและคานิยมทางการเมืองของประชาชนชาวพัทลุง  ยังผลใหนักการเมืองถ่ิน
พัทลุงใชความพยายามท่ีจะลงสมัครรับเลือกต้ังในนามพรรคประชาธิปตยใหจนได  เพราะการได
รับคัดเลือกใหลงสมัครในนามของพรรคประชาธิปตย  เปรียบเสมือนการไดตราสัญลักษณประกัน
คุณภาพรับรองเกณฑมาตรฐาน  ท่ีจะนํามาซ่ึงความสําเร็จทางการเมือง  ในยุคท่ีพรรคประชาธิปตย
เฟองฟู  ไดมีการเปรียบเทียบความนิยมของประชาชนท่ีมีตอพรรคไววา “พรรคประชาธิปตยสงเสา
ไฟฟาลงสมัครก็ยังชนะการเลือกต้ัง” 

4.  พรรคประชาธิปตยเปนพรรคเกาแก ต้ังมานาน มีความจัดเจนในเร่ืองสําคัญ คือ 
4.1 ความสามารถในการอานทิศทางทางการเมือง พรรคประชาธิปตยจะเช่ียวชาญใน 

การดูทิศทางของกระแสการเมือง ปฏิบัติการของพรรคจะสอดคลองตองกันกับกระแสความ
ตองการของประชาชน พรรคจะไมทําอะไรที่คานกับกระแสความคิดของประชาชน ทําใหพรรค
เปนท่ียอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังในสมัยหนึ่งท่ีกระแสสังคมนิยมพุงสูงข้ึนอยางมากหลังเหตุ
การณ 14 ตุลาคม 2516 พรรคประชาธิปตยรับรูความแรงของกระแสดังกลาวและนําเสนอนโยบาย”
สังคมนิยมออน ๆ“ ความจัดเจน ความสามารถในการอานกระแสการเมือง ความสามารถในการ
ปรับใหเขากับสภาพแวดลอมทางการเมืองหรือมวลชนไดเปนอยางดี ทําใหพรรคประชาธิปตยมีท่ี
ยืนอยางม่ันคงในภาคใต 

4.2 นโยบายในการคัดเลือกคนเขาพรรค นโยบายของพรรคประชาธิปตยคือ “พรรค 
เลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” พรรคประชาธิปตยคัดเลือกคนเขาพรรคจะไมเนนปริมาณ แตเนน
คุณภาพ คนท่ีจะเขาพรรคประชาธิปตยจะถูกกล่ันกรองอยางรอบคอบ จะไมมีการเอาเจาพอเจาแม 
นักเลง นายทุนอิทธิพลเขามาในพรรค ผูจะเขาเปนสมาชิกพรรคจะเนนท่ีคนดีมีช่ือเสียง เปนท่ียอม
รับของมวลชนมาเปนเวลายาวนาน ทําใหพรรคมีบุคลากรท่ีเอาการเอางาน มีมวลชนดี ขยายมวลชน
อยูตลอดเวลา ไมเนนทําการเมืองแบบฉาบฉวย เนนการสรางความสัมพันธในระยะยาว สรางความ
ไวเนื้อเช่ือใจ ความเช่ือถือศรัทธา จึงไดรับการยอมรับจากประชาชนมาเปนเวลายาวนาน  

      อาจจะมีบางคร้ังท่ีพรรคประชาธิปตยมีปญหาสมาชิกแยกตัวออกจากพรรค เชน นาย
อุทัย  พิมพใจชน  ร.ต.อ.เฉลิม  อยูบํารุง แยกตัวออกจากพรรค ท่ีหนักท่ีสุดคือ”กรณี 10 มกรา”  ซ่ึง
นายพิชัย รัตตกุล หัวหนาพรรค มีปญหากับกลุมนายวีระ  มุสิกพงศ จนทําใหนายวีระกับพวก แยก
ตัวออกไปต้ังพรรคประชาชนแขงกับพรรคประชาธิปตย โดยมีการกลาวโจมตีกันอยางตอเนื่องท้ัง
ในเวทีปราศรัย ทางโทรทัศน ผลจากความแตกแยกคร้ังนั้นเรียกวาเปนเหตุการณ”พรรคแตก” ความ
นิยมและคะแนนพรรคประชาธิปตยเส่ือมทรุดอยางหนัก ในการเลือกต้ัง ส.ส.พัทลุง เม่ือวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2531 ผูสมัครพรรคประชาธิปตยไมไดรับเลือกต้ังแมแตคนเดียว มีแตนายโอภาส รองเงิน



 

 

และนายสานันท  สุพรรณชนะบุรีจากพรรคประชาชน และนายเจริญ  ภักดีวานิช จากพรรคชาติไทย 
ไดรับเลือกต้ัง  แตในภายหลังเม่ือประชาชนทราบความจริงและจุดยืนของแตละฝายท่ีทําให”พรรค
แตก”แลว ในการเลือกต้ัง ส.ส.เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2535 ประชาชนจึงหันกลับมาเลือกผูสมัคร
พรรคประชาธิปตยตามเดิม และไดเลือกเขามาแบบ”ยกทีม”ต้ังแตการเลือกต้ัง ส.ส.เม่ือวันท่ี 13 
กันยายน 2535 เปนตนมา 

4.3 ความสามารถในการจัดต้ังเครือขาย พรรคประชาธิปตยมีเครือขายกระจายอยูแทบ 
ทุกพื้นท่ี ผูปฏิบัติงานของพรรคประชาธิปตยมักจะเปนผูนําทองถ่ิน เปนผูนําโดยธรรมชาติท่ีมวลชน
ยอมรับ ผูปฏิบัติงานเหลานี้จะเปนกําลังสําคัญในการเกาะติดพื้นท่ี เกาะติดมวลชน โฆษณาหาเสียง
ในหมูบาน ตําบลและชุมชน เครือขายท่ีเขมแข็งทําใหพรรคประชาธิปตยมีฐานคะแนนเสียงท่ีคอน
ขางม่ันคง อาจกลาวไดวา ในเขตภาคใต ผูเช่ียวชาญการจัดต้ังและรักษามวลชนอยางตอเนื่องยาว
นานมีสองพรรค คือ พรรคประชาธิปตยและพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย(พคท.) 

4.4 ความสามารถในการแกไขปญหาโดยความนุมนวล ไมหักหาญน้ําใจ หลังการเลือก 
ต้ัง ส .ส .พัทลุง เม่ือวันท่ี  24 กรกฎาคม  2531 นายสานันท   สุพรรณชนะบุรี ได รับเลือกเปน 
ส.ส.จังหวัดพัทลุงเปนคร้ังแรก แมการเลือกต้ังคร้ังตอมา นายสานันท  สุพรรณชนะบุรี สมัครรับ
เลือกต้ังแตไมไดรับเลือกต้ังก็ตาม แตโดยพื้นฐานท่ีนายสานันท  สุพรรณชนะบุรี มีหนวยกานดี มี
เครือขายญาติมิตรเพ่ือนฝูงกวางขวาง แมจะไมชนะผูสมัครพรรคประชาธิปตย แตเม่ือมีการเลือกต้ัง
ทุกคร้ัง นายสานันทจะเปนคูแขงสําคัญของผูสมัครพรรคประชาธิปตยทุกคร้ัง ปญหานี้สรางความ
หนักใจแกท้ังผูสมัครและพรรคประชาธิปตย จนกระท่ังเม่ือมีการเลือกตงนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดพัทลุงเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2547 พรรคประชาธิปตย ไดแกเกมเปนผลสําเร็จ โดยใหนายสา
นันท  สุพรรณชนะบุรีสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย และลงสมัครรับเลือกต้ังนายก 
อบจ.พัทลุง  โดยเอาชนะนายบันเทิง วรศรี ซ่ึงเปนคูแขง ไดเปน นายก อบจ.พัทลุง ทําใหนายสา
นันทมีตําแหนงทางการเมืองเปนท่ีพอใจ พรรคประชาธิปตยสามารถทําใหคูแขงหมดส้ินไปได โดย
ละมุนละมอมเปนเกมท่ีชนะดวยกันสองฝาย(Win-win situation) กรณีดังกลาวแสดงใหเห็นความ
เช่ียวชาญในการอานเกม วางเกมและแกเกมอยางเช่ียวชาญของพรรคประชาธิปตย 

     4.5 ความเสมอตนเสมอปลายในการปฏิบัติตน   ผูนําพรรคประชาธิปตย หรือ ส.ส.พรรค 
ผูปฏิบัติงานของพรรค จะเนนความเสมอตนเสมอปลาย ความคงเสนคงวาในการปฏิบัติตน เม่ือไม
เปน ส.ส.ปฏิบัติตนอยางไร เปน ส.ส.แลว ยังปฏิบัติตนเชนนั้น  เม่ือเปนฝายคานเปนอยูอยางไร เปน
รัฐบาลแลวก็ยังเปนอยูอยางนั้น คงเสนคงวา ไมหนาไหวหลังหลอก ไมวางทาทีเจาขุนมุลนาย ใจ
กวาง ยอมใหประชาชนวิพากษวิจารณได  ทําใหพรรคประชาธิปตย ไดรับความไววางใจจากคนใต 
ผิดกับพรรคการเมืองบางพรรคหรือผูสมัครบางคนท่ีจะมาใหเห็นหนาเม่ือมีการเลือกต้ังเทานั้น ได
รับการเลือกต้ังแลวไมมาใหเห็น เขาพบเขาหายาก วางทาเปนเจาขุนมูลนาย พรรคการเมืองและนัก



 

 

การเมืองท่ีมีพฤติกรรมดังกลาว จะไมไดรับความนิยมจากคนใต หรือหากเปน ส.ส.แลว ถาประชา
ชนลวงรูวามีพฤติกรรมดังกลาว คะแนนนิยมจะ”เส่ือมลงอยางรวดเร็ว” และไมสามารถฟนฟูกลับ
มาอีกไดเลย 
 
นักการเมืองถ่ิน  บทบาท  เครือขายและกลวิธีหาเสียง 

 การนําเสนอเนื้อหาสาระและการวิเคราะหบทบาท เครือขายและกลวิธีหาเสียงของนักการ
เมืองถ่ินพัทลุง  ซ่ึงมุงเนนเฉพาะนักการเมืองในระดับชาติ  ไดแก  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  โดยการใชขอมูลหลักฐานจากเอกสารประเภทตางๆ  ท้ังเอกสารชั้นตนและเอกสาร
ช้ันรอง การหาขอมูลในพ้ืนท่ีจากการสัมภาษณบุคคลท่ีมีสวนรวมในเหตุการณหรือบุคคลที่เกี่ยว
ของกับนักการเมืองแลวนําขอมูลมาสรุปวิเคราะห  สังเคราะห  นําเสนอในลักษณะของการพรรณา
วิเคราะห เพื่อใหไดเปนภาพของนักการเมืองและบริบทของสถานการณทางการเมืองของจังหวัด
พัทลุงในยุคสมัยตางๆใหมีความชัดเจนมากท่ีสุด  แมวาจะอยูในเงื่อนไขขอจํากัดของเวลาและหลัก
ฐานขอมูล  ซ่ึงอาจจะทําใหไดรับรูบทบาทของนักการเมืองถ่ินพัทลุงในปริมาณมากนอยไมทัดเทียม
กันบาง  แตก็ยังเปนแนวทางใหมีการศึกษาสืบคนกันอีกตอไป 
 
นายรอยตรี ถัด   รัตนพันธุ 

 นายรอยตรี ถัด  รัตนพันธุ  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนแรกของจังหวัดพัทลุง  ไดลง
สมัครเลือกต้ัง  3  คร้ัง  แตได รับการเลือกต้ัง  2  คร้ัง  คือ  การเลือกต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี   15  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476  เปนการเลือกต้ังทางออม ไดอยูในตําแหนง  4  ป  ตอมาไดรับการเลือกต้ัง
อีกคร้ังหนึ่ง  เม่ือวันท่ี  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2481  การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังท่ีสอง  ได
อยูในตําแหนง  6  ป  เนื่องจากเกิดสงครามเอเชียบูรพาไมสามารถจัดการเลือกต้ังได  จึงไดมีการ
ขยายระยะเวลาของดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มมาอีก  2  ป  กอนท่ีจะเขาสูเวทีการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย  นายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  ไดรวมในขบวนการ  ร.ศ. 130  เพื่อกอ
การเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.  2454  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
แตไมประสบผลสําเร็จ ถูกจับกุมและไดรับโทษจําคุกอยู  12  ปเศษ  ภายหลังการพนโทษและไดเกดิ
การปฏิวัติการเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475  ไดมีการเลือกตั้งคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2476  นายรอย
ตรีถัด   รัตนพันธุ  ไดสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 
 
 อนึ่งสําหรับยศ  “นายรอยตรี  ไดเรียกตามยศที่มีมาแตเดิมซ่ึงใชคําวา  “นาย”  นําหนายศ  
ตอมาภายหลังไดมีการตัดออกเม่ือมีการตั้งยศทหารหญิงในสมัยจอมพล  ป. พิบูลสงคราม (แถมสุข  
นุมนนท, 253, น.10) 



 

 

เครือขายและความสัมพันธ 

 นายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  เกิดเม่ือวันท่ี  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2431  ท่ีบานนาทอม  อําเภอเมือง
พัทลุง  เปนบุตรของหลวงพรหมสุรินทร  (หนู  รัตนพันธุ)  ตําแหนงหัวเมืองนาทอม  มารดาชื่อนาง
จับ  (นามสกุลเดิม  ณ  พัทลุง)  เม่ืออายุได  7  ป  บิดาไดนําไปฝากใหเปนศิษยในสํานักพระครูรอง
(รอด)วัดโคกชะงาย  ในป  พ.ศ. 2440  มีการจัดระเบียบการปกครองใหม  โดยมีเทศาภิบาลประจํา
มณฑล  หลวงพรหมสุรินทรในตําแหนงหัวเมืองนาทอมจึงถูกยกเลิกไปดวย  ตอมามีผูกลาวหาวา
หลวงพรหมสุรินทรกระดางกระเดื่อง  ทางการมีคําส่ังใหไปรายงานตัว  หลวงพรหมสุรินทรเกรงวา
จะตองราชภัย  จึงพาครอบครัวหนีไปอยูเมืองไทรบุรีเปนเวลา  8  เดือน  ผลการสอบสวนปรากฏวา
หลวงพรหมสุรินทรไมมีความผิดตามขอกลาวหา  จึงพาครอบครัวกลับพัทลุง  พ.ศ. 2441  หลวง
พรหมสุรินทรถึงแกกรรม  เด็กชายถัดจึงอยูในความดูแลของมารดาและไดบรรพชาเปนสามเณรในป  
พ.ศ. 2443  ท่ีวัดโคกชะงาย  1  พรรษา  แลวออกมาชวยงานมารดาจนมารดาถึงแกกรรม  เม่ือป พ.ศ. 
2444  พระยาอภัยบริรักษ (เนตร  จันทโรจนวงศ)  ผูวาราชการเมืองพัทลุง  ผูเปนญาติฝายมารดาจึง
นําตัวไปอยูกับทานท่ีจวนลําปา และใน พ.ศ. 2445  ไดทํางานเปนเสมียนฝกหัดโดยไดเงินเดือน ๆ 
ละ  4  บาท  เจาคุณเพชราภิบาล  (พวง   ณ  สงขลา)  เจาเมืองหนองจิกซ่ึงเปนนองเขยของพระยา
อภัยบริรักษขอตัวไปเปนเสมียนท่ีเมืองหนองจิกไดรับพระราชทานเงินเดือน ๆ ละ 10  บาท  โดยทํา
หนาท่ีในตําแหนงเลขานุการเจาเมืองหนองจิกไปดวย  ตอมาไดเล่ือนยศเปนจาจังหวัดหนองจิก  ได
รับพระราชทานเงินเดือน ๆ ละ  30  บาท 

 เม่ือพระยาเดชานุชิต  (หนา  บุนนาค)  ไปตรวจราชการท่ีเมืองหนองจิกไดเห็นความคลองแคลว
ของนายถัด  จึงขอตัวนายถัดเขาไปอยูกรุงเทพฯ  และในป  พ.ศ. 2447  ขณะอายุยางเขา 17  ป  ก็ได
เขาเรียนโรงเรียนนายรอย  จ.ป.ร.  ไดรับเบ้ียเล้ียงเดือนละ  8  บาท  นักเรียนนายรอยถัดมีประวัติการ
เรียนและความพฤติดีเดนมาตลอด  โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวพระราชทานรางวัลเรียนดีและรางวัลความประพฤติดีเยี่ยม  กลาวคือในป พ.ศ. 2447  ไดรับ
พระราชทานกลองสูบบุหร่ีอําพัน  1  กลอง เปนรางวัลเรียนยอดเยี่ยม พ.ศ.2449 ไดรับพระราชทาน
เข็มตราอารม 1 อัน เปนรางวัลความประพฤติดีเยี่ยม พ.ศ. 2453  ไดรับพระราชทานซองบุหร่ีกะไหล  
1  ซอง  เปนรางวัลความประพฤติดีเยี่ยม  และในปเดียวกันนี้  กรมยุทธนาธิการมีคําส่ังใหออกเปน
นักเรียนนายรอยประจํากรมทหารราบท่ี  5  ในกองพลทหารบกท่ี  5  จังหวัดนครราชสีมา  เม่ือครบ
เดือนแลวจึงไดรับพระราชทานยศเปนนายรอยตรีช้ัน  2  ไดรับพระราชทานเงินเดือน ๆ ละ  65  
บาท  จากนั้นจึงมาประจําการกรมทหารราบท่ี  1  มหาดเล็กท่ี  1  รักษาพระองคในพระบรมมหาราช
วัง  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวหรือท่ีเรียกวานายทหารราชวัลลภ  (สุภาคย  
อินทองคง  และพวง  บุษรารัตน, 2542, น. 2903) 
 



 

 

 ตอมาในป พ.ศ. 2454  (ร.ศ. 130)  ตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  นายรอย
ตรีถัด  รัตนพันธุ  ไดรวมกับนายทหารหนุมกลุมยังเติรก  “ขบวนการ ร.ศ. 130”  ซ่ึงมีนายรอยเอก
ขุนทวยหาญพิทักษ  (เหล็ง  ศรีจันทร)  เปนหัวหนา  นายรอยตรีเนตร   พูนวิวัฒน  เปนเลขานกุารกบั
พวกรวม  92  คน  เรียกตัวเองวา  คณะผูกอการ  ร.ศ. 130  วางแผนปฏิวัติเพื่อเปล่ียนแปลงการปกครอง
ลดอํานาจพระมหากษัตริยลงมาอยูใตกฎหมาย  แตกระทําการไมสําเร็จ  คณะผูกอการขบวนการ  
ร.ศ. 130  ถูกจับกุมเม่ือวันท่ี  1  มีนาคม พ.ศ. 2454  นายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  ถูกถอดยศเปน  “อาย
ถัด”  และถูกพิพากษาลงโทษจําคุกตลอดชีวิต  แตไดรับพระราชทานอภัยโทษลดเหลือ  20  ป  เร่ิม
ติดคุกต้ังแตวันท่ี  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2455  จนกระท่ังวันท่ี  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2467  ไดรับพระ
ราชทานอภัยโทษ  รวมเวลาติดคุก  12  ป  6  เดือน  6  วัน  ในระหวางท่ีอยูในคุก  นายรอยตรีถัดได
ใชเวลาวางในการเขียนหนังสือ  มีผลงานเปนท่ีปรากฏ  ประมาณป พ.ศ. 2463  ไดใชนามปากกาวา  
“ไทยใต”  แปลและเรียบเรียงเร่ือง  “เด็กกําพรา”  โดยถายทอดมาจากเร่ือง “โอลิเวอรทวิสต”  (OLIVER 
TWIST)  ของชารล  ดิคเกนสสงตนฉบับจากในคุกลงพิมพในหนังสือพิมพ  “จีโนสยามวารศัพท”  
ของนายเซียว  ฮุดเส็ง  สีบุญเรือง  ตอมาในป  พ.ศ. 2470  ไดจัดพิมพเปนรูปเลมขายเลมละสองบาท  
โดยมีขุนปฏิภาคพิมพลิขิต  (เปลง  ไตรปน)  เขียนภาพประกอบ  (แส  รัตนพันธุ, 2533, น. 39) 

 นายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  ไดสมรสกับนางแส  บุตรสาวของนายปน นางกลับ  ซ่ึงเปนญาติ
ในสกุล  ณ  พัทลุง  โดยมีการประกอบพิธีท่ีวังเกาลําปาเม่ือวันท่ี  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2470  ภายหลังจาก
แตงงานแลวไดเดินทางมาใชชีวิตในกรุงเทพฯ  นายรอยตรีถัด  และนางแส  รัตนพันธุ  มีบุตรชาย  1  
คน  หญิง  3  คน คือ  แถมสิน  รัตนพันธุ  แถมศรี   รัตนพันธุ  ศาสตราจารย ดร.แถมสุข   นุมนนท   และ
แถมสรอย  อภิรัตนพิมลชัย  ในระหวางการใชชีวิตในกรุงเทพฯ  ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจาก
เพื่อนฝูงท่ีเคยรวมอุดมการณทางการเมือง  โดยยึดอาชีพการทําหนังสือพิมพ  ไดแก  สํานักงานโรงพิมพ
บางกอกการเมือง   ของนายอุทัย  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  เพื่อนรวมคณะ ร.ศ. 130  ตอมาไดเปน
บรรณาธิการหนังสือพิมพสองฉบับคือ  “ศรีกรุง”  กับ  “สยามราษฎร”  ของนายมานิต   วสุวัติ  สวนงาน
ดานสังคม  นายรอยตรีถัด   รัตนพันธุ  ไดรวมกับพรรคพวกเพื่อนฝูงชาวปกษใตกอต้ัง  “สมาคมชาว
ปกษใต”  โดยเชิญ นายพันตรี หลวงอภิบาลภูวนาท  ราชองครักษประจําพระองคในพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกลาเจาอยูหัว  เปนนายกสมาคม  และนายรอยตรีถัด   รัตนพันธุ  เปนอุปนายก  หลังจากเกิดการ
ปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อวันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475  คณะราษฎรไดออกพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมและคืนยศใหแกคณะผูกอการในขบวนการ  ร.ศ. 130  เม่ือวันท่ี  8  ธันวาคม 2475  ในปเดียว
กันนี้  เปดโอกาสใหนายรอยตรีถัด  ไดรวมกิจกรรมทางสังคมไดกวางขวางมากข้ึน  รวมท้ังการเขารับ
ตําแหนงนายกสมาคมชาวปกษใต 
 



 

 

 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองและไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช  
2475  กําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายรอยตรีถัด   รัตนพันธุ  ไดลงสมัคร
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงสามคร้ัง  และไดรับการเลือกต้ังสองคร้ัง  ดังนี้ 

 การเลือกต้ังคร้ังท่ี  1  เม่ือวันท่ี  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476  เปนการเลือกต้ังทางออม  โดย
เลือกผูแทนตําบลกอน  แลวใหผูแทนตําบลเลือกผูแทนราษฎรอีกคร้ังหนึ่ง  นายรอยตรีถัด  รัตน
พันธุ  เดินทางกลับมาพัทลุงกอนการเลือกต้ังไมกี่วัน  โดยมีเพื่อนฝูงจากกรุงเทพฯ  ไดมอบเงินชวย
เหลือ  200  บาท  มาใชจายในการหาเสียงและเสียคาสมัครรับเลือกต้ัง  30  บาท  ในการเลือกต้ังคร้ังแรก
นี้มีผูสมัคร  7  คน  ซ่ึงสวนใหญก็เปนญาติกันท้ังนั้น  ไดแก  หลวงศรีวรวัตร   หลวงสกลรักษา   นาย
แดง  จันทโรจนวงศ   นายหลอ  ศิริธร  ทนายพวง   ออนเรือง  หลวงสรรค   บุณยผลึก  และนายรอย
ตรีถัด   รัตนพันธุ  ผูมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงคือผูแทนตําบลมีจํานวน  45  คน  ผลปรากฎวานายรอย
ตรีถัดชนะการเลือกต้ังไดคะแนน  22  เสียง  ไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนแรกของจังหวัด
พัทลุง  อยูในตําแหนงครบวาระ  4  ป 

 การเลือกต้ังคร้ังท่ีสอง  เม่ือวันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2480  เปนการเลือกต้ังโดยตรงไม
ตองผานผูแทนตําบลเหมือนคร้ังแรก  นายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  ตองพบกับคูแขงคนสําคัญท่ีมีช่ือ  
“ถัด”  เหมือนกันคือ  ครูถัด   พรหมมาณพ  คนพัทลุงเรียกผูสมัครท้ังสองคนนี้วา  “นายรอยถัด”  
และ  “ครูถัด”  ผลการเลือกคร้ังนี้ปรากฏวานายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  แพครูถัด   พรหมานพ  โดยมี
คะแนนหางกันเพียง  227  คะแนน  ภายหลังการเลือกต้ังนายรอยตรีถัดเดินทางกลับกรุงเทพฯ  และ
ไดเขารับราชการอีกคร้ังหนึ่งไดรับยศรอยตํารวจตรีอยูแผนกเอกสารหนังสือพิมพตํารวจสันติบาล  
แตอยูไดไมนานก็ตองลาออกมาสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกคร้ังหนึ่ง  เพราะสภาผูแทน
ราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังคร้ังท่ีสองอยูไดเพียง  10  เดือนก็ถูกยุบ 

 การเลือกต้ังคร้ังท่ีสาม  เม่ือวันท่ี  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2481  ลูก ๆ  ของนายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  
คือนายแถมสิน   นางแถมศรี   ศาสตราจารย  ดร. แถมสุข  และนางแถมสรอย  ไดเลาถึงการเลือกต้ัง
คร้ังนี้ไวในหนังสืองานศพของนางแส   รัตนพันธุ  เม่ือวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2533  มีขอมูลท่ีนา
สนใจวา 

………..คุณพอกับคุณแมไปพัทลุงลงเลือกต้ังอยางไมลังเล  มีผูเคารพนับถือและคุนเคยใหเงินไป
ชวยหาเสียง  เชน  พระยาพหลพลพยุหเสนา  100  บาท  คุณหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์  100  
บาท  คุณหลวงประดิษฐมนูธรรม  40  บาท  สําหรับคาใชจายหาเสียงเลือกต้ังคร้ังนั้นรวม
แลวไมเกิน  1,000  บาท  คุณพอต้ังกองบัญชาการอยูท่ีบานคุณหลวงสาราลักษณประพันธ  
(เพิ่ม  ศิริธร)  และคุณปาอุบล  (ลูกเจาคุณตาโสภณพัทลุงกุล)  การหาเสียงเขมขนเพราะมีผู
สมัคร  2  คนเทานั้น  คือ  “นายรอยถัด”  กับ  “ครูถัด”  ใครมีทีเด็ดอะไรก็นํามาใชเชือดเฉือน
กัน………ยังมีเร่ืองเลาขานกันไมจบส้ิน  เปนเร่ืองการหาเสียงคืนวันสุดทายกอนการเลือก



 

 

ต้ัง  มีคนไปกินเล้ียงท่ีบานครูถัดทวมทนแนนบานไปหมด  ไมมีใครมาที่บานคุณพอเลย  
ทุกคนใจเสีย  คิดวาแพแน ๆ แตพอตกดึก  ผูคนมาลอมกันเต็มบาน  คุณพอเดินออกไปพบ  
ทุกคนตางรองพรอมกันวา “กินเล้ียงครูถัด  ใสบัตรนายรอย”  และจริง ๆ ก็เปนเชนนั้น  
เพราะคุณพอชนะเลือกต้ังในวันรุงข้ึนเกือบ  2,000  คะแนน…(แส  รัตนพันธุ, 2533, น. 40) 

 นายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังท่ี  2  เปนเวลา  6  ป  ซ่ึงมาก
กวาวาระปกติ  ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากเม่ือสภามีวาระครบ  4  ป ใน พ.ศ. 2485  เปนชวงเวลาใน
ระหวางสงครามเอเชียบูรพา  (สงครามโลกคร้ังท่ี  2)  ไมสามารถจัดการเลือกต้ังได  จึงไดมีการยืด
อายุของสภาผูแทนราษฎรออกไปอีก  2  ป  ในชวงสงครามรัฐบาลมีนโยบายใหผูคนอพยพออกจาก
กรุงเทพฯ  เนื่องจากถูกเคร่ืองบินขาศึกโจมตีอยางหนัก  นายรอยตรีถัดจึงไดพาครอบครัวมาอยู
พัทลุงเม่ือ พ.ศ. 2486  และถึงแกกรรมใน พ.ศ. 2487  ลูก ๆ ของนายรอยตรีถัดไดเลาเหตุการณบ้ัน
ปลายชีวิตของทานไวอยางนาสนใจ  ดังนี้ 

……….คุณพอจึงพาคุณแม  ลูก ๆ ท้ัง  4  ยายเอียดและนาจับไปอยูพัทลุง  เม่ือกลางป พ.ศ. 
2486  เชาบานของนาเล็กและปาผัด  โภคโต  ท่ีถนนโพธ์ิสอาด  เปดเปนสํานักงานผูแทน
ราษฎรดวย  เปนบานเรือนไมแถว  2  ช้ัน  ปาผัดคิดคาเชาเดือนละ  10  บาท  พอเปนพิธี  
เพราะถาไมคิด  คงเกรงวาคุณพอคงไมยอม   คุณพอไดทําหนาท่ีผูแทนราษฎรอยางใกลชิด  
ออกเยี่ยมเยียนราษฎร  และสงขาวติดตอทางกรุงเทพฯ  ตลอดเวลา  และแลวเหตุการณท่ีไม
คาดคิดก็เกิดข้ึน  คุณพอเสนโลหิตในสมองแตกอยางกะทันหัน  ขณะนั่งคุยอยูท่ีบานคุณ
หลวงสาราฯ  ตอนเย็นวันท่ี  17  มีนาคม  พ.ศ. 2487  หลังจากท่ีชวยกันเยียวยาอยางสุดความ
สามารถ  คุณพอถึงแกกรรมในวันรุงข้ึน วันท่ี  18  มีนาคม เวลา  11.30 น. ขณะอายุ  56  ป  
คุณแมเศราโศกเปนท่ีสุด………… (แส   รัตนพันธุ, 2533, น. 41) 

 

จากการศึกษาประวัติและบทบาทของนายรอยตรีถัด   รัตนพันธุ  มีปจจัยองคประกอบ 
สําคัญท่ีทําใหไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงอยู  3  ประการ ไดแก  
ประการแรก คือ  การมีเครือขายของญาติและบริวารซ่ึงมีบทบาทในสังคมจังหวัดพัทลุง  เนื่องจาก
เช้ือสายสกุลทางฝายมารดาและภรรยาคือ สกุล ณ พัทลุง  มีสายสัมพันธเช่ือมโยงกับสายสกุลใหญ
ของเจาเมืองพัทลุงในอดีต  คือ  สกุล  ณ  พัทลุง    จันทโรจนวงศ    ศิริธร   และสายสกุลสาขาอื่นท่ี
เคยมีบทบาทในการบริหารปกครองเมืองพัทลุง  ไดใหความอุปถัมภเครือญาติและบริวาร  แมวาจะ
ไปต้ังถ่ินฐานอยูท่ีกรุงเทพฯ  แลวก็ตาม  แตยังคงรักษาสายสัมพันธในระบบเครือญาติและระบบ
อุปถัมภมาโดยตลอด  ปจจัยประการท่ีสอง คือการมีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยูในกลุมผูนําทางความคิดท่ี
กาวหนา  ไดแก  ผูท่ีเคยรวมอุดมการณในขบวนการ ร.ศ. 130  คณะราษฎรผูกอการเปล่ียนแปลงการปก
ครอง  พ.ศ. 2475  และบุคคลในวงการหนังสือพิมพไดใหการสนับสนุนชวยเหลือในฐานะท่ีเปนคน



 

 

หนุมมีอุดมการณของความเปนประชาธิปไตย  ปจจัยเกื้อหนุนดังกลาวมีอิทธิพลตอแนวความคิดของ
ประชาชนในการเลือกนายรอยตรีถัดเปนผูแทน  เนื่องจากทานอยูในกลุมบุคคลผูมีความคิดรวมสมัย
ซ่ึงมีบทบาททางการเมืองของประเทศในขณะน้ัน ปจจัยประการท่ีสาม  คือ  ประสบการณท่ีไดจาก
ตําแหนงหนาท่ีและบทบาทการตอสูทางการเมืองนับแตสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยทหาร
บก  การรับราชการทหารมหาดเล็ก  รักษาพระองค  ตลอดท้ังผลงานการตอสูทางการเมืองจน
กระท่ังตองติดคุก  และเม่ือพนโทษแลวก็ยังมีกิจกรรมอยูในกลุมของนักคิดนักเขียน  โดยการเปน
บรรณาธิการหนังสือพิมพ  จากบทบาทและพฤติกรรมดังกลาวทําใหประชาชนมีความรูสึกวานาย
รอยตรีถัด  เปนผูท่ีมีประสบการณมีความรูความสามารถโดนเดนมีความเปนนักตอสูท่ีมีความมุงม่ัน
ต้ังใจสูง  องคประกอบของปจจัยเหลานี้ฝงลึกอยูในความรูสึกของประชาชน  ดังสํานวนการเมืองถ่ิน
พัทลุงท่ีวา  “กินเล้ียงครูถัด  ใสบัตรนายรอย”  ไดบงช้ีถึงความยึดมั่นศรัทธาในตัวบุคคล  แมวาจะมี
เหตุปจจัยใดมาโนมนาวชักจูงใจมากนอยเพียงใด  ก็ไมสามารถเปล่ียนแปลงความรูสึกท่ีประชาชนมี
ความผูกพันตอนายรอยตรีถัดได 
 
บทบาททางการเมือง 

 นายรอยตรีถัด   รัตนพันธุ   มีพื้นฐานความรูความสามารถและมีประสบการณทางดานการเมือง
มากอนท่ีจะมีการเลือกต้ัง  เปนท่ีรูจักของบุคคลสําคัญทางการเมืองในระดับประเทศ  เม่ือเขามาเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรจึงมีทุนทางสังคมเปนท่ียอมรับ  มีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี  ในวาระแรกท่ีได
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ. 2476 – 2487  ไดรับคัดเลือกจากรัฐบาลรวมกับคณะอีก  16  คน  เดิน
ทางไปดูงานในประเทศสหพันธรัฐมลายู  ญ่ีปุน  เกาหลี  แมนจูกัว  จีน  ฟลิปปนสและอินโดจีน  
ระหวางวันท่ี  3  เมษายน – 26  กรกฎาคม พ.ศ. 2478  เม่ือเดินทางกลับจากการดูงาน  ไดรวบรวม
เร่ืองราวท่ีเขียนจดหมายถึงภรรยา  ปรับปรุงเปนหนังสือเร่ือง “เท่ียวเอเชีย”  ตีพิมพเม่ือ  พ.ศ. 2478  
สําหรับการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังท่ี  2  ระหวางป พ.ศ. 2481 – 2487  นายรอยตรีถัด  
รัตนพันธุ  ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานมากยิ่งข้ึน  ไดเขาดํารงตําแหนงหนาท่ีสําคัญหลาย
ตําแหนงรวมท้ังไดรับการแตงต้ังเปน  “ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” โดยมี
ทานผูนําคือ  จอมพล  ป. พิบูลสงคราม  เปนรัฐมนตรีวาการ  (แส   รัตนพันธุ, 2533, น. 41) 

 
กลวิธีหาเสียง 

 การหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในชวงระยะแรก  ยังไมมีความสลับซับซอน
มากนัก  ยังไมตองมีหัวคะแนน  การใชจายเงินยังไมมากเหมือนปจจุบัน  เพราะประชาชนก็ไมได
เรียกรองเงินจากทางผูสมัคร  ดังเชน  การลงสมัครรับเลือกต้ังคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2481  นายรอยตรีถัด   
รัตนพันธุใชเงินในการหาเสียงเลือกต้ังรวมแลวไมเกิน  1,000  บาท  สวนกลวิธีในการหาเสียงบาง



 

 

อยางก็เปนส่ิงใหมท่ีไดนํามาใช  เชน  การปราศรัย  การแจกใบปลิว  การแจกหนังสือ  ซ่ึงสามารถให
ขอมูลตาง  ๆ ไดมาก  นอกจากน้ันยังใชยุทธวิธีเขาถึงประชาชนในพื้นท่ี  ถือโทรโขงเดินพูดปราศรัย
ไปตามหมูบาน  เขาถึงผูนําชุมชน  ไปพบญาติผูใหญและบุคคลท่ีเคารพรักใคร  เดินไปเยี่ยมเยียน
ประชาชนถึงบานเรือน  คํ่าบานไหนก็นอนบานนั้น  เจาของบานนําขาวปลาอาหารมาใหการตอนรับ
เล้ียงดู  เปนการสรางความรูสึกท่ีดีและผูกใจชาวบานไดมาก 
 
นายถัด  พรหมมาณพ 

 นายถัด พรหมมาณพ  หรือ “ครูถัด”  เปนนักการเมืองท่ีมีพื้นฐานการตอสูชีวิตมาจากครอบ
ครัวชาวนาท่ีรักการศึกษา  และประสบความสําเร็จในชีวิตของขาราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ      
ไดลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2480     โดยมี
คูแขงทางการเมืองคนสําคัญซ่ึงมีช่ือเหมือนกัน คือนายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  ครูถัด  พรหมมาณพ  
ไดลงสมัครรับเลือกต้ัง 5 คร้ัง  ไดรับเลือก 4 สมัย  เคยไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีส่ัง
การกระทรวงศึกษาธิการ (เทียบเทารัฐมนตรีชวยในปจจุบัน)  ในสมัยท่ีนายควง  อภัยวงศ  หัวหนา
พรรคประชาธิปตยเปนนายกรัฐมนตรี  และไดประกาศวางมือทางการเมืองเม่ือ พ.ศ. 2500   ตอมา
ไดมาประกอบอาชีพเปนผูจัดการธนาคารการเกษตร  สาขาพัทลุง จนกระท่ังไดถึงแกกรรมเม่ือ พ.ศ. 
2502 
 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายถัด  พรหมมาณพ  เกิดเม่ือ พ.ศ. 2443  เปนชาวบานโคกสามช่ัง ตําบลเขาเจียก  อําเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง บิดาช่ือนายพุม  อดีตผูใหญบาน มารดา ช่ือนางบุญมี  เปนธิดาของขุนพิบูลย  
กํานันตําบลเขาเจียก มีพี่นองรวมบิดามารดา 4 คนไดรับการศึกษาเบื้องตนจากอธิการพุม ธินธมโม 
วัดทามิหรํา  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  ตอมาไดเขาเรียนท่ีโรงเรียนอภยานุกูล  โรงเรียนประจํา
จังหวัดพัทลุง จนจบช้ันมัธยมปท่ี 3 แลวออกมาชวยเหลืองานทางบานโดยรับจางตอนฝูงโค ระหวาง
จังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรัง  ไดคาจางตัวละ  1  สลึง  พระอธิการพุมเห็นความมานะพยายามจึงได
อุปการะชวยเหลือ  โดยใหบรรพชาเปนสามเณรพํานักอยูท่ีวัดเลียบ  จังหวัดสงขลา  และดวยความ
ชวยเหลือของขุนวิจารณจรรยา  อดีตธรรมการจังหวัดพัทลุง  จึงไดเรียนตอท่ีโรงเรียนมหาวชิราวุธ  
จังหวัดสงขลา จนจบช้ันมัธยมปท่ี 5 ขณะท่ียังบวชเปนสามเณร  เม่ือจบการศึกษาแลวจึงไดเขาเปน
ครูฝกสอนท่ีโรงเรียนประจําจังหวัดพัทลุง 

 พ.ศ. 2464  นายถัด  พรหมมาณพ ไดลาออกจากครูโรงเรียนประจําจังหวัดพัทลุง เดินทาง
เขากรุงเทพฯ  โดยอธิการพุมและญาติผูใหญชวยกันนําครูถัดไปฝากใหอยูกับจางวางกรับ  ปาลิต  
เพื่อเรียนตอรัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตพลาดโอกาสไมสามารถเขาเรียนตอ



 

 

ได  จึงเปล่ียนเข็มชีวิตไปเรียนครูท่ีโรงเรียนฝกหัดครูบวรนิเวศ  ไดรับวุฒิ ปป. เม่ือป พ.ศ. 2467  
และไดเขาทํางานเปนครูโรงเรียนพาณิชยการวัดสามพระยา  พ.ศ. 2470 ครูถัด  พรหมมาณพ ได
สมรสกับนางสาวเปยม  เตมียทัต  บุตรีรอยโทแชมและนางปุย  เตมียทัต  ซ่ึงเปนหลานของนางเสริม 
ภรรยาของจางวางกรับ  ครูถัดและนางเปยม  มีบุตรดวยกัน  7  คน  ในป พ.ศ. 2476  ครูถัดสอบได
ครู ปม. และในป พ.ศ. 2477  ไดมาเปนครูใหญโรงเรียนประจําจังหวัดพัทลุง 

 ครูถัด พรหมมาณพ  มีเครือขายความสัมพันธในสังคมหลายภาคสวนต้ังแตระดับเครือญาติ
ทั้งฝายบิดาและมารดา  ขาราชการช้ันผูใหญในจังหวัดครูอาจารยและผูท่ีเคยเปนลูกศิษย  รวมท้ัง
พระสงฆในวัดวาอารามตางๆ ประกอบกับการมีประวัติการศึกษาท่ีโดดเดนและความสําเร็จในหนา
ท่ีการงาน  ลวนแตเปนปจจัยสําคัญท่ีเกื้อหนุนใหครูถัด  พรหมมาณพ  ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 
 
บทบาททางดานการเมือง 

 ครูถัด  พรหมมาณพ  ไดสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. คร้ังแรก เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 
ซ่ึงเปนการเลือกต้ังท่ีผูมีสิทธิเลือกต้ังเลือกผูสมัครโดยตรงเปนคร้ังแรกเชนเดียวกัน  โดยมีคูแขงคน
สําคัญคือนายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  ครูถัดชนะการเลือกต้ังไดเปน ส.ส. อยูเปนเวลา 10 เดือน  จอม
พลแปลก พิบูลสงคราม  ไดประกาศยุบสภา  และมีการเลือกต้ังใหมเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2481  ครูถัดลงสมัครรับเลือกต้ัง และตองพบกับคูแขงคนเดิมคือนายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ การแขง
ขันเปนไปอยางเขมขนมีกลเม็ดในการหาเสียงหลายวิธี  รวมท้ังการจัดเล้ียงอาหารที่บานของครูถัด  
ตามคํากลาวของชาวบานท่ีวา“กินเล้ียงครูถัด ใสบัตรนายรอย”ผลการเลือกต้ังคร้ังนี้นายรอยตรีถัด
ไดรับการเลือกต้ังเปน ส.ส. อยูจนครบวาระ 4 ป เม่ือป พ.ศ. 2485  ซ่ึงอยูระหวางสงครามมหาเอเชีย
บูรพา  รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาการขยายเวลาการอยูในวาระของ ส.ส. ตอไปอีกคร้ังละ 2 ป 
โดยไมมีการเลือกต้ัง ในชวงเวลาดังกลาวครูถัด  พรหมมาณพไดกลับเขารับราชการเปนครูประจํา
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ครูโรงเรียนวัดราชบพิต  กรุงเทพมหานครและเปนผูตรวจ
ราชการกองโรงเรียนราษฎร  และหัวหนากองแผนงาน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตาม
ลําดับ 

 วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2487  นายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ ไดถึงแกกรรม รัฐบาลไดจัดใหมีการ
เลือกต้ังซอมแทนตําแหนงท่ีวาง ครูถัด  พรหมมาณพ  ไดสมัครรับเลือกต้ังอีกคร้ังหนึ่ง  และไดรับ
เลือกเปน ส.ส.สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2487  จนกระท่ังถึงวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488  
มรว.เสนีย  ปราโมช นายกรัฐมนตรีไดประกาศยุบสภา  พรอมท้ังประกาศใหมีการเลือกต้ังใหมใน
วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2489  ครูถัดไมไดลงสมัครรับเลือกต้ัง  แตไดสนับสนุนใหนายสมบุญ  ศิริธร  
ซ่ึงเปนศิษยและเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยสมัครรับเลือกต้ัง สวนครูถัดไดกลับเขารับราชการ



 

 

อีกคร้ังหนึ่ งอยู ท่ีกองแผนงาน   กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   จนกระท่ังวัน ท่ี  8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ไดเกิดการรัฐประหารพรอมท้ังกําหนดใหมีการเลือกต้ังใหมในวันท่ี 29 
มกราคม พ.ศ. 2491  ครูถัดไดลงสมัครรับเลือกต้ังและไดรับเลือกใหเปน ส.ส. สมัยท่ี  3 นายควง  
อภัยวงศ หัวหนาพรรคประชาธิปตยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ไดแตงตั้งใหครูถัด พรหม
มาณพ  เป นรัฐมนตรีสั ่งการกระทรวงศึกษาธิการ (เทียบเทากับ  รมช.ในปจจุบัน)  วันท่ี  29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ไดเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกคร้ัง  มีการกําหนดใหมีการเลือกต้ังใหมในวันท่ี 
26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2495 ครูถัดไดรับเลือกต้ังเขามาเปน ส.ส. สมัยท่ี 4  อยูในตําแหนงจนถึงวันท่ี 25 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่ม
เติม พ.ศ. 2495 โดยนําพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ.ศ. 2499 มาบังคับใช กําหนดใหมีการเลือกต้ัง
ในวันท่ี  26 มกราคม 2500 ครูถัดไมไดลงสมัครรับเลือกต้ังและไดวางมือจากการเมือง  มาประกอบ
อาชีพเปนผูจัดการธนาคารเกษตร สาขาพัทลุง  จนกระท่ังไดถึงแกกรรมดวยโรคอัมพาตในสมอง
เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 มีอายุได 59 ปเศษ 

 ครูถัด  พรหมมาณพ  เปนนักการเมืองท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต  อุทิศแรงกายและแรงใจให
กับงานดานการเมืองและสังคม มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง  มีผลงานท้ังในสภาและนอก
สภา  สามารถประสานงานกับรัฐบาลและรวมงานกับสวนราชการในการพัฒนาจังหวัดพัทลุงหลาย
ดาน ไดแก การผลักดันใหรัฐบาลเห็นความสําคัญในอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนชาวพัทลุง  
โดยจัดต้ังโครงการชลประทานภาคในจังหวัดพัทลุง  ชวยเหลือเกษตรกรใหทํานาไดปละ 2 คร้ัง  สง
เสริมการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลการเกษตร  นําชาวพัทลุงพัฒนาเสนทางคมนาคมเพ่ือนําพืชผล
ทางดานการเกษตรออกสูตลาด  สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการดําเนินการ
ประสานงานจัดหาทุนสรางอาคารเรียนใหกับโรงเรียนประชาบาลหลายแหง  ริเร่ิมการตอสูเพื่อยก
ฐานะครูประชาบาลใหเปนขาราชการสามัญและใหมีโอกาสเพิ่มวุฒิทางดานการศึกษา  ซ่ึงมีโอกาส
เปนความจริง   ในเวลาตอมาไดใหการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆจังหวัด
พัทลุง  จนอยูในระดับช้ันนําของภาคใต  บํารุงการศึกษาดานพุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม ให
ความสนใจในดานการศึกษาคนควาทางดานภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร และโบราณคดีของทองถ่ิน
พัทลุง  ใชความรูความสามารถและศักยภาพทางการเมืองบําเพ็ญประโยชนใหกับสังคม เคยดํารง
ตําแหนงนายกสมาคมชาวปกษใต  นายกสมาคมนักเรียนเกาพัทลุง และนายกสมาคมนักเรียนเกา
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (สุภาคย  อินทองคง และพิทยา  บุษรารัตน, 2542,  น. 1900 – 1903) 
 
กลวิธีหาเสียง 

 ครูถัด  พรหมมาณพ  ดํารงชีวิตอยูบนเสนทางการเมืองเปนเวลาอันยาวนานตั้งแตการสมัคร
รับเลือกต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี  7 พฤศจิกายน  พ .ศ. 2480  และวางมือทางการเมืองเม่ือวันท่ี  25 



 

 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2500  โดยการลงสมัครรับเลือกต้ัง 5 คร้ัง ไดรับเลือก 4 คร้ัง  แมในบางชวงเวลาจะ
ไมไดรับเลือกต้ังหรือมีการเวนวรรคทางการเมืองและกลับเขารับราชการ แตบทบาทและพฤติกรรม
ลวนแตเกื้อกูลตอการส่ังสมคะแนนนิยมซ่ึงมีผลตอการไดรับเลือกต้ังโดยตรง  ครูถัดมีบทบาทและ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนท่ีสามารถผูกใจประชาชนไวไดอยางเหนียวแนน  มีกลวิธีการแสวงหาและ
รักษาฐานคะแนนเสียงไวไดอยางตอเนื่อง  จนประชาชนมีความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา
นําความเจริญกาวหนามาสูจังหวัดพัทลุง บทบาทและพฤติกรรมดังกลาวไดแก การสนับสนุนสง
เสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพดานการเกษตรกรรม รวมงานบุญกุศลและงาน
เทศกาลอยางสมํ่าเสมอเชนงานทอดกฐิน  ทอดผาปา  การสอบบาลีและสอบธรรมสนามหลวง  มี
ความใกลชิดกับพระสงฆซ่ึงมีบทบาทอยูในสังคม  สนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนจังหวัด
พัทลุง ดังปรากฏจากคําบอกเลาของนางสุมิตรา  เพชรรักษ  อดีตครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  วาเคย
ไดรับรางวัลเรียนดีจากผูแทนถัด  พรหมมาณพ  ขณะท่ีเปนนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง  นับเปน
รางวัลท่ีภาคภูมิใจในชีวิต  สําหรับในชวงของการหาเสียงเลือกต้ัง  ไดใชวิธีการเดินเขาถึงประชาชน
ตามหมูบานตางๆ  อาศัยระบบเครือขายของญาติพี่นอง  บุคคลท่ีเคยรวมงานราชการ  และผูท่ีเคยได
รับการอุปถัมภเปนแกนนําชวยเหลือ  การปราศรัยพูดคุยกับชาวบาน  การแจกเอกสารหนังสือและ
ส่ิงของ  รวมท้ังการจัดเล้ียงอาหารซ่ึงในขณะนั้นสามารถกระทําไดโดยไมผิดกฎหมาย  กลวิธีดัง
กลาวประกอบกับคุณลักษณะและศักยภาพสวนตัวท่ีส่ังสมมาเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหไดรับความ
เช่ือถือและไดรับการเลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นายสมบุญ    ศิริธร 

 นายสมบุญ   ศิริธร  เปนนักตอสูทางการเมืองท่ีมีพื้นฐานความรูประสบการณดานกฎหมาย
และงานดานธุรกิจ  มีภูมิหลังชีวิตทางการเมืองท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่ง  เร่ิมตนชีวิตทางการเมืองใน
ระดับทองถ่ินท่ีจังหวัดภูเก็ตกอนที่จะไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. พัทลุง เม่ือ พ.ศ. 2489 – 2490  แมจะเปน 
ส.ส. พัทลุงไดไมนานแตก็ไดมาสรางช่ือเสียงทางการเมืองในกรุงเทพฯ  เปนผูรวมต้ังพรรคประชาธิ
ปตยและดํารงตําแหนงสําคัญในพรรคหลายตําแหนงรวมท้ังเปนโฆษกพรรคฝปากกลา   ไดรับฉายา
นามวา  “หมูหิน”  เปน ส.ส. กรุงเทพฯ  4  สมัย  และเคยไดรับแตงต้ังเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยระหวางป พ.ศ. 2518 – 2519  ภายหลังเกิดเหตุการณเดือนตุลาคม   2519   และมี
การประกาศใชธรรมนูญการปกครอง   พ.ศ.  2520  นายสมบุญ   ศิริธร  ไดรับการแตงต้ังใหเปน
สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน  และตอมาไดรับแตงต้ังใหเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหง
ชาติ 
 
เครือขายและความสัมพันธ 

 นายสมบุญ   ศิริธร  เกิดเม่ือวันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2459  ท่ีบานตําบลลําปา   อําเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง  เปนบุตรของนายหลอ   ศิริธร  และนางพุม   ศิริธร  (สกุลเดิม  วิเศษสกุล)  มีพี่นอง
รวมบิดามารดาเดียวกัน  8  คน  เปนชาย  3  คน  หญิง  5  คน  คือ  นางประพัตร  ถาวโรจน   นางเชา  
นางชิต  ตุลาธน   นางอบเชย   จันทนกูล   นายสมบุญ   ศิริธร   นายประสาทเวช   ศิริธร  นางมินทร  
จันทรสนธิ  และนายนิวัตร   ศิริธร  ดานการศึกษา  นายสมบุญไดรับการศึกษาข้ันมูลฐานจากโรงเรีย
นอภยานุกูล  ซ่ึงต้ังอยูท่ีตําบลลําปา  เร่ิมเรียนต้ังแตช้ันมูลจนถึงช้ันประถม  1  จากน้ันไดยายมา
ศึกษาตอท่ีโรงเรียนจีน  ตําบลคูหาสวรรค  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  เม่ือเรียนถึงช้ันประถม  3  ก็
ไดไปศึกษาตอท่ีเกาะปนังซ่ึงอยูในความปกครองของอังกฤษท่ีโรงเรียนปนังคอนตินิวเอช่ัน  ไดรับ
การศึกษาจนจบช้ัน  5  ก็ไดกลับมาศึกษาตอท่ีเมืองไทยท่ีโรงเรียนเซ็นตคาเบรียล  โดยไดพักอาศัย
อยูวัดราชาธิวาส  มีทานเจาคุณธรรมวโรดม  เปนเจาอาวาส  ไดศึกษาจนจบช้ัน  6  เม่ือวันท่ี  8  
มิถุนายน  พ.ศ. 2476  แลวไดศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง  จนสําเร็จปริญญา
ธรรมศาสตรบัณฑิตเม่ือ พ.ศ. 2481 นายสมบุญไดสมรสกับนางสาวศุภจิตรา   เผาจินดา  บุตรีของ
นายบุญเฮง  และนางทอง  เผาจินดา  เม่ือวันท่ี  3  มีนาคม พ.ศ. 2482  มีบุตรและธิดา  3  คน  คือ  
นายธนิต  ศิริธร  นางธันยา  สุรรังสรรค  และนายธนะ   ศิริธร 

 นายสมบุญ   ศิริธร  ไดประกอบอาชีพทนายความ  ทะเบียนทนายความประเทศไทยเลขท่ี  
22/2481  และทะเบียนทนายความประเทศมลายาเลขที่  ดี.แอล.พี.แอล. 4177/48  ในเบ้ืองตนไดเปน
ทนายความท่ีจังหวัดตรังอยูประมาณ  8  เดือน  ตอมาไดไปทํางานอยูท่ีจังหวัดภูเก็ตเปนท่ีปรึกษา
กฎหมายใหบริษัทเหมืองแร  5  บริษัท  ไดวาความเกี่ยวกับเหมืองแรจนมีความชํานาญมีช่ือเสียงเปน



 

 

ท่ีรูจักกันอยางกวางขวางในจังหวัดภูเก็ต  จนกระท่ังวันท่ี  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2487  ไดมีการเลือก
ต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองภูเก็ต  นายสมบุญไดลงสมัครแขงขันในเขตบางเหนียว  และไดรับเลือก
เปนสมาชิกสภาเทศบาลพรอมท้ังไดรับการแตงต้ังใหเปนเทศมนตรี  โดยมีนายวิรัตน   หงษหยกเปน
นายกเทศมนตรี  ในชวงเวลาดังกลาวไดเกิดสงครามเอเชียบูรพา  นายสมบุญไดรวมขบวนการเสรี
ไทย  จัดใหมีการซอมปองกันภัยทางอากาศและไดใหความชวยเหลือแกทหารเรือท่ีภูเก็ต  จังหวัด
ภูเก็ตถูกโจมตีทางอากาศจากเคร่ืองบินของอังกฤษไดรับความเสียหาย  จนกระท่ังวันท่ี  31  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2488  เหตุการณไดสงบลงโดยญ่ีปุนไดยอมจํานน  สําหรับในดานการเมืองทองถ่ินของจังหวัด
ภูเก็ต  ไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอีกคร้ังหนึ่ง  เม่ือวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2488  
นายสมบุญไดรับเลือกเปนคร้ังท่ี  2  มีขุนบํารุงฯ  เปนนายกเทศมนตรี  นายสมบุญไดรับแตงต้ังเปน
เทศมนตรี  รวมกับนายตัน  โป  หลิม  (อุดม)  และขุนทวีป  ตามหลักฐานกลาววาคณะเทศมนตรีชุด
นี้ ไม ยอมรับเงินเดือน   โดยสละเงินเดือนท้ังหมดจัดสรางสาธารณูปโภคใหกับเมืองภู เก็ต  
สาธารณูปโภคดังกลาวยังคงมีอยูปจจุบันเปนท่ียกยองสรรเสริญของชาวภูเก็ตมาจนถึงปจจุบันนี้  นาย
สมบุญอยูรวมบริหารเทศบาลเมืองภูเก็ตกับคณะเทศมนตรีชุดนี้ไดไมนานก็ไดลาออก  เพื่อมาสมัคร
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  ไดรับการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 
2489  และพนจากตําแหนงเม่ือมีการยุบสภาเม่ือวันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490 

 การไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. พัทลุงของนายสมบุญ   ศิริธร  เปนคร้ังแรกนี้เปนท่ีนาสังเกตวา
กอนการเลือกต้ัง  นายสมบุญไมไดอยูในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงมานาน  ไดเดินทางไปศึกษาท่ีเกาะปนังและ
ท่ีกรุงเทพฯ  ชีวิตการทํางานสวนใหญอยูท่ีจังหวัดภูเก็ต  การกลับมาไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. พัทลุง
คร้ังนี้  มีปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญหลายดาน  กลาวคือ  ดานครอบครัว  เครือญาติและสายตระกูล  
นายสมบุญสือเช้ือสายมาจากสายตระกูลของเจาเมืองพัทลุงในอดีต  มีเครือขายสายตระกูลสําคัญ  ไดแก  
ณ  พัทลุง  จันทโรจนวงศและศิริธร   รวมท้ังสายตระกูลสาขาอีกจํานวนมากท่ีมีบารมีและเครือญาติใน
จังหวัดพัทลุง  บิดาของนายสมบุญคือนายหลอ   ศิริธร  มีความรูดานกฎหมายและเปนทนายความ  เคย
สมัคร ส.ส. พัทลุงในการเลือกต้ังคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2476  แตไมไดรับเลือก  คร้ันตอมาภายหลังนาย
หลอไดใหการชวยเหลือสนับสนุนครูถัด  พรหมมาณพ  จนไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. พัทลุง  2  สมัย  
ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2480  และเมื่อวันท่ี  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2487  จน
กระทั่งพนจากตําแหนงเม่ือมีการประกาศยุบสภาเม่ือวันท่ี  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2488  พรอมท้ังได
กําหนดใหจัดการเลือกต้ังใหมในวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2489  ครูถัด  พรหมมาณพ  ไมไดลงสมัคร
รับเลือกต้ังแตไดสนับสนุนใหนายสมบุญ  ศิริธร  ซ่ึงเปนบุตรชายของนายหลอ  และเคยเปนศิษย
ของครูถัดมากอนลงสมัคร  (สุภาคย   อินทองคง  และพิทยา   บุษรารัตน,  2545,  น. 1900 – 1903)  
จึงเปนเหตุผลประการหน่ึงท่ีทําใหนายสมบุญ  ไดรับเลือกต้ัง  ประกอบกับปจจัยเหตุผลซ่ึงเปนคุณ
ลักษณะสวนตัวของนายสมบุญท่ีเปนคนหนุมอายุเพียง  30  ป  มีการศึกษาสูงระดับธรรมศาสตร
บัณฑิต  มีความรูความชํานาญดานกฎหมายและมีประสบการณดานการบริหารทองถ่ินในจังหวัด



 

 

ภูเก็ตมากอน  จากความรูความสามารถและความพรอมของระบบเครือญาติรวมท้ังการไดรับการ
สนับสนุนจากอดีต  ส.ส. คือ  ครูถัด   พรหมมาณพ  จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนายสมบุญไดรับ
เลือกเปน ส.ส. พัทลุง 
 
บทบาททางการเมือง 

 ในชวงเวลาท่ีนายสมบุญ  ศิริธร  เปน ส.ส. พัทลุง  ต้ังแตวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2489  จนถึง
วันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490  รวมเวลา  1  ปเศษ  เปนชวงเวลาท่ีมีปญหาสถานการณทางการเมืองภาย
ในประเทศ  เนื่องจากเปนชวงเวลาภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2   เพิ่งจะยุติลงและเกิดเหตุการณ
กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันนทมหิดล  มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลถึง  5  คร้ัง  
มีนายกรัฐมนตรี  3  คน  คือนายควง   อภัยวงศ   นายปรีดี  พนมยงค  และพลเรือตรี  ถวัลย  ธํารง
นาวาสวัสดิ์  ซ่ึงถูกคณะทหารทํารัฐประหารเมื่อวันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490  บทบาททางการ
เมืองของนามสมบุญในฐานะของสมาชิกรัฐสภา  ไมปรากฏหลักฐานเปนท่ีแนชัดวามีผลงานดานใด
บาง  แตการเปน ส.ส. ในคร้ังนี้นับเปนโอกาสสําคัญยิ่ง  เนื่องจากนายสมบุญ  เปน ส.ส. หนุมเคย
รวมในขบวนการเสรีไทย  ไดมีโอกาสพบปะกับ ส.ส. ผูรวมอุดมการณ  ไดรวมกันกอต้ังพรรคการ
เมืองคือพรรคประชาธิปตย  โดยมีนายควง  อภัยวงศ  เปนหัวหนาพรรค  ไดดําเนินกิจกรรมทางการ
เมืองมาอยางตอเนื่องสวนนายสมบุญไดใหความชวยเหลือสนับสนุนพรรคมาโดยตลอด  ไมวาจะ
เปนชวงเวลาท่ีมีการเลือกต้ังหรือไมก็ตาม  บทบาทและผลงานของนายสมบุญไดปรากฏเดนชัดเม่ือ
ไดมาสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพระนคร  (กรุงเทพมหานคร)  ในเวลา
ตอมา 
 
กลวิธีหาเสียง 

 ภายหลังจากท่ีรัฐบาลสมัย  มรว. เสนีย   ปราโมช  ไดยุบสภาเม่ือวันท่ี  15  ตุลาคม  พ.ศ. 
2488  และไดมีการประกาศใหมีการเลือกต้ังใหมในวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2489  นายสมบุญ  ศิริ
ธร  ขณะท่ีเปนเทศมนตรีเมืองภูเก็ตไดลาออกมายื่นสมัครรับเลือกต้ัง  ส.ส. พัทลุง  เม่ือวันท่ี  1  
ธันวาคม  พ.ศ. 2488  มีเวลาหาเสียงกอนวันเลือกต้ังประมาณหนึ่งเดือนเศษเทานั้น  กลวิธีหาเสียงไม
ไดมีการบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน  สันนิษฐานวานาจะใชวิธีการเดียวกันกับอดีตผูสมัคร ส.ส. ท่ี
ผานมา  รวมท้ังบิดาของนายสมบุญคือนายหลอ  ศิริธร  ซ่ึงเคยสมัคร ส.ส. มากอนเชนเดียวกัน  วิธี
การหาเสียงจึงนาจะใชศักยภาพของครอบครัวซ่ึงเปนท่ีรูจักกันกวางขวางในจังหวัดพัทลุงใหเปน
ประโยชน  ไดแก  บิดามารดา  ญาติพี่นองใหการชวยเหลือ  เดินทางไปพบปะบอกกลาวกับผูท่ีรูจัก
คุนเคย  รวมท้ังการแนะนําตัวหาเสียงในชุมชนตาง ๆ  วิธีการท่ีนาจะเปนจุดเดนของนายสมบุญ คือ 
การเปนคนหนุมและเปนชาวพัทลุงท่ีมีโอกาสไดศึกษาสําเร็จธรรมศาสตรบัณฑิต  เปนผูรูกฎหมาย



 

 

และมีประสบการณสามารถทํางานในสภาไดเปนอยางดี  รวมท้ังการไดฐานคะแนนเสียงของครูถัด  
พรหมมาณพ  อดีต ส.ส. พัทลุงท่ีไมลงสมัครรับเลือกต้ังคร้ังนี้  แตไดประกาศใหการสนับสนุนนายสม
บุญ  ซ่ึงมีแนวความคิดและอุดมการณทางการเมืองสอดคลองกัน  ประกอบกับโครงสรางพื้นฐานของ
สังคมพัทลุงมักจะใหการยกยองยอมรับในคุณสมบัติของบุคคลที่มีความพรอมดานชาติตระกูล   
และนิยมในบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเปนพื้นฐานอยูแลวจึงไดใหการตอนรับ  เลือกนายสมบุญ  
ศิริธร เปน ส.ส. พัทลุง 
 
หนาท่ีการงานและชีวิตการเมืองท่ีกรุงเทพฯ 

 หากมองภาพรวมชีวิตทางการเมืองของนายสมบุญ  ศิริธร  ท้ังหมดแลว  การเปน ส.ส. 
พัทลุงเปนเพียงการเร่ิมตนเทานั้น  เพราะบทบาทหนาท่ีและผลงานของนายสมบุญ  ทางดานการเมือง
ไดปรากฏชัดเจนและมีความสําคัญจนกลาวไดวามีความเจริญรุงเรืองในหนาท่ีการงาน  คือชวงเวลาของ
การเปน ส.ส.กรุงเทพฯ  และรับตําแหนงสําคัญทางการเมืองอีกหลายตําแหนงในเวลาตอมา  รวมท้ัง
การขยายงานอาชีพทนายความและงานดานธุรกิจ 

 ภายหลังจากไดมีการทํารัฐประหารและยุบสภาเม่ือวันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490  นาย
สมบุญ  ศิริธร  ไดกลับมาเปนทนายความท่ีจังหวัดภูเก็ตอีกคร้ังหนึ่ง  และในเวลาตอมาก็ไดสมัคร
รับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองภูเก็ต    นายสมบุญไดรับเลือกเปนสมัยท่ี   3    มีนายวิรัตน    หงษ
หยก  เปนนายกเทศมนตรี  นายสมบุญไดรับแตงต้ังใหเปนเทศมนตรีอีกคร้ัง  คณะเทศมนตรีชุดนี้ก็
ไมรับเงินเดือนเชนเดียวกัน  ไดเสียสละเงินเดือนท้ังหมดจัดสรางสาธารณูปโภคใหกับเมืองภูเก็ต
เชนเดียวกันกับท่ีไดกระทํามาแลวเม่ือคร้ังเปนคณะเทศมนตรีคร้ังกอน  นายสมบุญใชชีวิตอยูท่ี
จังหวัดภูเก็ตจนกระท่ังปลายป พ.ศ. 2496  จึงไดยายภูมิลําเนามาอยูท่ีกรุงเทพฯ  ตามบันทึกประวัติ
ของนายสมบุญเลาวาการยายมาคร้ังนี้เพื่อการศึกษาของลูก ๆ  ไดเดินทางจากภูเก็ตเม่ือวันท่ี  17  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2496  โดยสารเรือ “สินธุพังงา”  มาข้ึนท่ีกันตัง  จังหวัดตรังในวันท่ี  18  จากนั้น
ไดข้ึนรถไฟจากกันตังถึงสถานีรถไฟธนบุรีในวันท่ี  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2496  ไดนําครอบครัวเขา
พักท่ีโรงแรมเวียงใต  กอนท่ีจะไดบานพักโดยไดมาพักอาศัยอยูท่ีบานเลขท่ี  1 อ.  ซอยอารี  4  ถนน
พหลโยธิน  จนกระท่ังวันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2502  จึงไดยายมาอยูท่ีบานซ่ึงไดสรางข้ึนเปนของตน
เอง  ท่ีบานเลขท่ี  8  ซอยศาสนา  ถนนพระราม  6  คลองประปาสามเสน  ชีวิตและงานของนายสมบุญ
มีท้ังงานดานอาชีพทนายความและธุรกิจ  และชีวิตทางดานการเมืองซ่ึงมีขอมูลรายละเอียดดังนี้ 

 ดานอาชีพทนายความและธุรกิจ  ไดรวมกับนายณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม  เปดสํานักงานทนาย
ความเปนของตนเองเม่ือวันท่ี  10  ธันวาคม  พ.ศ. 2496  ช่ือสํานักงานทนายความ  “ศิริธรรม”  ต้ังอยูท่ี
ถนนวรจักร  และเปนท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท  เอส.อาร.  ของ ร.ต.ท. สุริยน  ไรวา  พรอมท้ังได
วาความควบคูกันไปดวย  ตอมาไดยายสํานักงานจากถนนวรจักรมาอยูท่ีบานของนายควง  อภัยวงศ  



 

 

ไดวาความมาจนถึงวันท่ี  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2503  ภายหลังจากนั้นก็ไดเปดสํานักงานทนายความ
เปนของตนเองอีกคร้ังหนึ่ง  ช่ือสํานักงานทนายความ  “นิติวินิจ”  อยูท่ีถนนสุริวงศ  อนึ่งนอกจาก
การเปดสํานักงานทนายความแลว  นายสมบุญยังไดรับการบรรจุเปนทนายความประจําการทาเรือ
แหงประเทศไทย  ต้ังแตวันท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2497  และยังเปนท่ีปรึกษากฎหมายขององคการ
เหมืองแรอีกแหงหนึ่งดวย  งานดานนักกฎหมายและธุรกิจของนายสมบุญไดมีความเจริญกาวหนา
มาเปนลําดับ  นายสมบุญยังไดเขาทํางานดานกฎหมายที่บริษัทแสตนดารด  แวคคัมออยล  (ปจจุบัน
คือบริษัทเอสโซ  ประเทศไทย  จํากัด)  ไดปฏิบัติหนาท่ีนี้มาตลอดจนครบเกษียณอายุรวมระยะเวลา  
14  ป  จากน้ันไดรับความไววางใจจากคุณหลวงประกอบนิติสาร  ใหเปนทนายความประจําสํานักงาน
ประกอบนิติสาร  จนถึงวันท่ีเขารับตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  และภายหลังจากพน
จากตําแหนงดังกลาวแลวก็ไดกลับมาเปนท่ีปรึกษากฎหมายของสํานักงานหลวงประกอบอีกคร้ัง
หนึ่ง 

 เม่ือป พ.ศ. 2513  นายสมบุญไดรวมกันกอต้ังบริษัทฟนิคส  เปเปอรพัลป  จํากัด  อยูท่ีตึก
กรุงเทพประกันภัย  ถนนสีลม  และเปนทนายความท่ีปรึกษากฎหมายมาจนวาระสุดทายของชีวิต  
ในขณะเดียวกันยังไดกอต้ังบริษัทของตนเองเมื่อวันท่ี  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2520  คือ  บริษัทอินเตอร
คอนติเนนตัล  ตรวจสอบและวิเคราะหสินคาต้ังอยูท่ีเลขที่  61/2  ซอยหลังสวน  ถนนเพลินจิต  โดยมีจุด
มุงหมายท่ีจะใหสินคาสงออกของไทยมีมาตรฐานตามความตองการของตลาดโลก 

 สําหรับงานดานการเมือง  นายสมบุญ   ศิริธร  ไดเร่ิมตนชีวิตการเมืองในระดับทองถ่ินท่ี 
เทศบาลเมืองภูเก็ต  และการเมืองระดับชาติโดยการเปน ส.ส. พัทลุง  และรวมงานการเมืองโดยการ
รวมกอต้ังพรรคประชาธิปตยเม่ือป พ.ศ. 2489  ในระยะเบื้องตนนี้แมจะมีการเลือกต้ังท่ัวไปถึง  3  
คร้ัง  เม่ือวัน ท่ี   29  มกราคม   พ .ศ . 2491  วัน ท่ี   26  กุมภาพันธ   พ .ศ . 2495   และเมื่ อวัน ท่ี   26  
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  นายสมบุญก็มิไดลงสมัครรับเลือกต้ัง  แตก็ไดชวยหาเสียงใหกับพรรคประชา
ธิปตยมาโดยตลอด  จนกระท่ังไดยายภูมิลําเนามาอยูกรุงเทพฯ  และมีหลักฐานม่ันคงแลวจึงได
สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. สังกัดพรรคประชาธิปตย  จังหวัดพระนคร  (กรุงเทพฯ)  ไดรับเลือกติดตอ
กัน  4  สมัย  คือ  คร้ังแรกเม่ือวันท่ี  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2500  ในขณะที่นายสมบุญอายุได  41  ป  มี
นายควง  อภัยวงศ  เปนหัวหนาพรรคอยูในตําแหนง ส.ส. จนถึงวันท่ี  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2501  เนื่อง
จากเกิดการปฏิวัติโดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  คร้ังท่ี  2  เม่ือการเลือกต้ังในวันท่ี  10  กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2512  มี มรว.เสนีย   ปราโมช  เปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย  ทําหนาท่ีฝายคานในสภา  ใน
ชวงเวลาท่ีรัฐบาลของจอมพล  ถนอม  กิตติขจร  หัวหนาพรรคสหประชาไทยบริหารประเทศ  จน
ถึงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2514  จอมพลถนอมไดทํารัฐประหารยึดอํานาจและยุบเลิกสภา  
ประเทศตกอยูภายใตการปกครองรัฐบาลเผด็จการทหาร  จนกระท่ังนักศึกษาและประชาชนไดเดิน
ขบวนเรียกรองรัฐธรรมนูญในเหตุการณ  14  ตุลาคม  2516  “วันมหาวิปโยค”  หลังจากนั้นไดมีการ



 

 

จัดต้ังรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีพระราชทานคือ  นายสัญญา  ธรรมศักดิ์  บริหารประเทศ  พรอม
ท้ังจัดใหมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  จํานวน  299  คน  ซ่ึงแตงต้ังจากสมาชิกสมัชชาสนามมา  ทํา
หนาท่ียกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2517  และกําหนดใหมีการเลือกต้ัง
ท่ัวไปในวันท่ี  26  มกราคม  พ.ศ. 2518 

 นายสมบุญ   ศิริธร  ไดรับเลือกต้ังเปนคร้ังท่ี  3  พรรคประชาธิปตยซ่ึงมีจํานวน ส.ส. มากท่ี
สุดไดจัดต้ังรัฐบาล  มี  มรว. เสนีย  ปราโมช  เปนนายกรัฐมนตรี  และนายสมบุญไดรับการแตงต้ัง
เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันท่ี  21  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2518  โดยมีพลตํารวจ
ตรี  อรรถสิทธ์ิ  สิทธิสุนทร  เปนรัฐมนตรีวาการฯ  คณะรัฐมนตรีชุดนี้อยูไดไมถึงหนึ่งเดือนก็ตองลา
ออกเม่ือวันท่ี  17  มีนาคม  พ.ศ. 2518  เนื่องจากไดรับคะแนนเสียงไววางใจไมถึงคร่ึงของสภาในวัน
แถลงนโยบาย  มรว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  หัวหนาพรรคกิจสังคม  ซ่ึงมีเสียงในสภาเพียง  18  เสียง  
(ส.ส. ในสภามี  269  คน)  ไดเปนนายกรัฐมนตรีเปนแกนนําจัดต้ังรัฐบาลผสมจาก  11  พรรคการเมือง
บริหารประเทศตั้งแตวันท่ี  26  มีนาคม  พ.ศ. 2518  ส่ือมวลชนเรียกรัฐบาลชุดนี้วา  “รัฐบาลรอยพอพัน
แม”  พรรคประชาธิปตยทําหนาท่ีเปนฝายคาน  จนกระท่ังวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. 2519  มรว.คึก
ฤทธ์ิ  ปราโมช  ไดประกาศยุบสภาและกําหนดใหมีการเลือกต้ังใหมในวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.  2519  
นายสมบุญไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. กรุงเทพฯ  เปนคร้ังท่ี  4  พรรคประชาธิปตยไดเปนแกนนําจัดต้ัง
รัฐบาลผสมโดย  มรว. เสนีย  ปราโมช  เปนนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
สวนนายสมบุญไดรับแตงต้ังใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันท่ี  21  เมษายน  
พ.ศ. 2519  ในระหวางการดํารงตําแหนงนายสมบุญไดปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  แกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนหลายดาน  รวมท้ังเหตุการณเขาศูนย  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซ่ึงมีปญหาประชา
ชนจํานวนมากเขาไปขุดแร  จนกระท่ังเกิดเหตุรายและมีการเสียชีวิต  นายสมบุญไดเขาไปแกไข
ปญหาจนเขาศูนยมีความสงบลงได  นอกจากนั้นในระหวางการดํารงตําแหนง  นายสมบุญได
ประสบเหตุการณโจรผูรายปลนรถไฟสายใต  ในขณะท่ีนายสมบุญโดยสารมากับรถไฟขบวนดัง
กลาวดวย 

 นายสมบุญ  ศิริธร  ปฏิบัติงานในตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยมาจนถึง
วันท่ี  29  กันยายน  พ.ศ. 2519  ไดมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม  ในขณะเดียวกันก็ไดมีปญหาทาง
การเมืองภายในพรรคประชาธิปตย  นายสมบุญไดถูกปรับยายจากกระทรวงมหาดไทยไปเปนรัฐ
มนตรีชวยวาการกระทรวงยุติธรรม  ซ่ึงนายสมบุญไดพิจารณาเห็นวาเปนการไมยุติธรรม  เพื่อศักดิ์
ศรีของตนเองและวงศตระกูลจึงไดมีหนังสือถึง  มรว.เสนีย  ปราโมช  นายกรัฐมนตรี  กราบเรียนวา
แมจะถูกเสนอชื่อในตําแหนงรัฐมนตรีดังกลาวก็จะถวายบังคมลาออกทันที  อนึ่งเม่ือมีการปรับคณะ
รัฐมนตรีชุดใหมเม่ือ  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2519  ก็ไมปรากฏช่ือนายสมบุญอยูคณะรัฐมนตรีดังกลาวแต
ประการใด   แตคณะรัฐมนตรีชุดดังกลาวก็อยูได เพียงวัน เดียว   ได เกิดเหตุการณ ชุมนุมท่ี



 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   คณะทหารเรียกตนเองวาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  นําโดยพลเรือ
เอกสงัด  ชลออยู  ไดยึดอํานาจปกครองเม่ือวันท่ี  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2519 

 นายสมบุญ   ศิริธร  ปฏิบัติงานการเมืองมาต้ังแตริเร่ิมการกอต้ังพรรคประชาธิปตย  จน
กระท่ังเปนสมาชิกอาวุโสของพรรค  รวมเวลาไดประมาณ  30  ป  มีบทบาททางการเมืองและดํารง
ตําแหนงสําคัญ  เชน   เปนโฆษกพรรค   กรรมการกลางพรรค   เปนผูวางแผนการหาเสียงเลือกต้ัง  
เปนกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกต้ัง  เดินทางไปปราศรัยหาเสียงใหกับพรรคทั้งในกรุงเทพฯ  
และตางจังหวัด  ท้ังการเลือกต้ัง ส.ส. และการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินของกรุงเทพฯ  โดยบุคลิก
ของนายสมบุญซ่ึงเปนคนรูปรางอวน  พูดเสียงดังฟงชัด  มีความหนักแนนและตรงไปตรงมา  มีผูท่ี
เคยฟงการปราศรัยของนายสมบุญเลาวาในขณะท่ีมีการปราศรัยของพรรคประชาธิปตยท่ีสนาม
หลวง  นายสมบุญปราศรัยดวยถอยคําท่ีกลาหาญและรุนแรงโดยไมเกรงกลัวอิทธิพลของอํานาจ
เผด็จการ  จนผูฟงตะโกนถามไปวารูปรางอวนเหมือนหมูไมกลัวถูกยิงพุงหรือ  นายสมบุญไดโต
ตอบไปวาถึงจะเปนหมูก็  “หมูหิน”  (หมายถึง  กระสุนยิงไมเขา)  จากเหตุการณปราศรัยในคร้ังนั้น  
ทําใหนายสมบุญมีช่ือเรียกกันท่ัวไปวา  “หมูหิน” 

 ในบ้ันปลายของชีวิตนายสมบุญ  ศิริธร  ยังคงไดรับความไววางใจใหปฏิบัติงานทางดาน
การเมืองการปกครองของประเทศ  กลาวคือเม่ือคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดจัดต้ังรัฐบาล
บริหารประเทศโดยมีนายธานินทร  กรัยวิเชียร  เปนนายกรัฐมนตรี  นายสมบุญไดรับโปรดเกลาฯ  
ใหเปนสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินเม่ือวันท่ี  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2519  และไดรับแตงต้ัง
เปนกรรมาธิการสามัญประจําสภา  คณะกรรมาธิการการปกครอง  เม่ือวันท่ี  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2519  
ไดปฏิบัติหนาท่ีจนกระท่ังเกิดการปฏิวัติเม่ือวันท่ี  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2520  ซ่ึงนําโดยพลเรือเอก สงัด  
ชลออยู  คร้ันตอมาไดมีการจัดต้ังรัฐบาล  มีพลเอกเกรียงศักดิ์  ชนะนันท   เปนนายกรัฐมนตรี  นาย
สมบุญไดรับโปรดเกลาฯ  ใหเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติอีกคร้ังหนึ่ง  ขณะท่ีมีอายุได  62  ป  
ในการนี้นายสมบุญยังไดรับเลือกใหเปนกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการการปกครอง  
เปนประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ  และเปน
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  นายสม
บุญไดปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวมาจนถึงวันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2521  ไดเกิดอาการเจ็บท่ีหนาอก
ดานซายอยางกะทันหันจนกระท่ังถึงแกกรรมท่ีโรงพยาบาลเลิดสิน  รวมอายุได  62  ป  4  เดือน 
 
ร.ต.ท. คลาด    ขุทรานนท 

 ร.ต.ท. คลาด   ขุทรานนท  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  1  สมัย  ต้ังแตวันท่ี  
5  สิงหาคม  พ.ศ. 2489  จนถึงวันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490  รวมเวลา  1  ป  3  เดือน  ตอมาได
กลับเขารับราชการกรมตํารวจ  ไดรับเล่ือนยศเปนพันตํารวจโทปฏิบัติราชการในพื้นท่ีภาคใตหลายแหง  



 

 

จนกระท่ังเปนรองผูกับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง  และเปนรองผูกับการตํารวจภูธรเขต  8  ไดลา
ออกจากราชการเม่ือ พ.ศ. 2517  และไดสมัคร  ส.ส. พัทลุงอีกคร้ังหนึ่งเม่ือ พ.ศ. 2518  แตไมไดรับ
เลือกต้ัง 
 
เครือขายความสัมพันธ 

 ร.ต.ท. คลาด  ขุทรานนท  เกิดเม่ือวันท่ี  18  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2457  เปนบุตรของนายสิบ
ตํารวจเอกคลายหรือพอครูคลาย   ขุทรานนท  และนางแยม   ขุทรานนท  (สกุลเดิม  ยิ้มซาย)  บิดามี
ภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดนครศรีธรรมราช  สวนมารดาเปนชาวบานทาน้ําหัวนอน  ตําบลลําปา  
อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  เนื่องจากบิดาคือนายสิบตํารวจเอกคลาย  เปนเจาหนาท่ีตํารวจตองไป
ปฏิบัติราชการในหลายพ้ืนท่ีในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สงขลาและพัทลุง  จึงตองยายสถานท่ีอยู
อาศัยและสถานท่ีทํางานหลายคร้ัง  พ.ศ. 2472  บิดาไดออกจากอาชีพตํารวจมารับราชการครูประชา
บาลในจังหวัดพัทลุง  จนกระท่ังไดเปนครูใหญโรงเรียนวัดทาลาดและโรงเรียนประจําตําบลเขาชัย
สน  อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  จึงไดต้ังบานเรือนอยูท่ีอําเภอเขาชัยสน  ภายหลังเกษียณอายุ  
ครูคลาย   ขุทรานนท  ไดจัดต้ังโรงเรียนราษฎรคือ  “โรงเรียนสวัสดีวิทยา”  เม่ือ พ.ศ. 2485  มีนัก
เรียนเขาเรียนจํานวนมาก  ประชาชนก็ใหความเคารพนับถือและนิยมเรียกกันวา  “พอครูคลาย”  
สวน  ร.ต.ท. คลาด  ขุทรานนท  ไดสมรสกับนางละมัย   ขุทรานนท  มีภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีอําเภอสะ
ทิงพระ  จังหวัดสงขลา  มีบุตรธิดาดวยกัน  6  คน 

 ในดานการศึกษาเบ้ืองตน  ร.ต.ท. คลาด  ไดศึกษาเลาเรียนในสถาบันการศึกษาหลายแหงเนือ่ง
จากตองยายตามบิดาไปอยูในทองท่ีตาง ๆ  ไดแก  จบช้ันประถมปท่ี  1  โรงเรียนประชาบาลตําบล
ลําปา  จังหวัดพัทลุง  ประถมปท่ี  2  โรงเรียนประชาบาลตําบลสะบายอย  ประถมปท่ี  3  โรงเรียน
ประชาบาลอําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  จบมัธยมปท่ี  3  โรงเรียนประจําจังหวัดพัทลุง  จบมัธยมป
ท่ี  6  โรงเรียนประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจบมัธยมปท่ี  8  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัด
สงขลา  ตอมาไดศึกษาตอสําเร็จประโยคครูประถมสามัญ  โรงเรียนฝกหัดครูประถม  จังหวัดพระนคร  
และสําเร็จปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต  เม่ือ พ.ศ. 2488  สําหรับดานหนาท่ีการงาน  ร.ต.ท. คลาด  
ขุทรานนท  เร่ิมรับราชการเปนครูอยูท่ีโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  กอนท่ีจะศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี  ตอมาไดกลับเขามารับราชการตํารวจในกองกํากับ  2  ตํารวจสันติบาล  เม่ือวันท่ี  1  
มิถุนายน  พ.ศ. 2488  และไดยายมารับราชการประจําสถานีตํารวจภูธรอําเภอหาดใหญ  จังหวัด
สงขลา 

 ร.ต.ท. คลาด  ขุทรานนท  ไดลาออกจากราชการมาสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
พัทลุง  และไดรับการเลือกต้ัง ดํารงตําแหนงระหวางวันท่ี  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2489  ถึงวันท่ี  8  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490  การไดรับเลือกต้ังคร้ังนี้มาจากโอกาสและปจจัยเกื้อหนุนท่ีสําคัญ  กลาวคือ



 

 

โดยประวัติสวนตัว  ร.ต.ท. คลาด  เปนผูท่ีประสบความสําเร็จในดานการศึกษาและหนาท่ีการงาน  
ประกอบดวยวัย  32  ป  กําลังมีความเจริญกาวหนาในทางราชการ  และในอดีตเคยเปนครูโรงเรียน
ประจําจังหวัดพัทลุง  จึงเปนท่ีรูจักของประชาชน  ปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการไดรับเลือกเปน ส.ส. คือ  ครอบครัวและเครือญาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งบารมีของบิดา  คือ  
นายสิบตํารวจเอกคลาย  ตอมาภายหลังไดเปล่ียนอาชีพมาเปนครูประชาบาลและไดรับการแตงต้ังเปน
ครูใหญ  รับราชการอยูในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงหลายแหง  และเม่ือเกษียณอายุราชการยังไดจัดต้ังโรง
เรียนราษฎรท่ีอําเภอเขาชัยสน  คือ  โรงเรียนสวัสดีวิทยา  ไดรับความเช่ือถือศรัทธาจากประชาชน
ซ่ึงนิยมเรียกทานดวยความเคารพยกยองวา  “พอครูคลาย”  นอกจากนั้นยังเคยไดรับความไววางใจ
จากประชาชนโดยเลือกต้ังใหเปนสมาชิกสภาจังหวัดพัทลุง  2  สมัย  จากบทบาทและบารมีของผูเปน
บิดาดังกลาว  ไดมีอิทธิพลสําคัญท่ีทําให ร.ต.ท. คลาด  ขุทรานนท  ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 

 อนึ่งภายหลังจากเกิดการรัฐประหารและยุบเลิกสภาเม่ือวันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490  
แลว ร.ต.ท. คลาด  ขุทรานนท  ไดกลับเขารับราชการกรมตํารวจอีกคร้ังหนึ่งเม่ือ พ.ศ. 2491  ไดรับการ
เล่ือนยศคร้ังสุดทายเปนพันตํารวจโท  ปฏิบัติงานอยูในพื้นท่ีภาคใตหลายแหง  เชน  เปนผูบังคับ
หมวดกองตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี  เม่ือ พ.ศ. 2491  เปนหัวหนาสถานีตํารวจอําเภอยะรัง  จังหวัด
ปตตานี  เม่ือ พ.ศ. 2492  เปนหัวหนาสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส  เม่ือ 
พ.ศ. 2493  ไดรับการแตงต้ังไปประจํากองบังคับการตํารวจภูธรภาค  9  เม่ือ พ.ศ. 2497  เปนผูบังคับ
หมวดกองตํารวจภูธร  จังหวัดสงขลา  เม่ือ พ.ศ. 2498  เปนหัวหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอละงู  
จังหวัดสตูล  เม่ือ พ.ศ. 2500  เปนผูบังคับกองสถานีตํารวจภูธรอําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง  เม่ือ 
พ.ศ. 2501  เปนรองผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง  เม่ือ พ.ศ. 2509  และไดรับการแตงต้ังเปน
รองผูกํากับการตํารวจภูธรเขต  8  เม่ือ พ.ศ. 2514  (อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ  พ.ต.ท. 
คลาด   ขุทรานนท, 2539, น. 6 – 7)  

 พ.ต.ท. คลาด   ขุทรานนท  ลาออกจากราชการเม่ือวันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2517  ไดกลับมา
ใชชีวิตอยูท่ีบานอําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  และไดสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดพัทลุงอีกคร้ังหนึ่ง  โดยการชักนําของเพื่อนสนิทคือ พ.อ. สมคิด  ศรีสังคม  หัวหนาพรรค
สังคมนิยมแหงประเทศไทย  ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  26  มกราคม  พ.ศ. 2518  ซ่ึงการเลือกต้ังคร้ังนี ้ 
พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทยไดสงผูสมัครรับเลือกต้ังในจังหวัดพัทลุง  2  คน คือ  พ.ต.ท. 
คลาด  ขุทรานนท  และนายไรนาน   อรุณรังษี  แตไมไดรับเลือกต้ัง  ตอมา  พ.ต.ท. คลาด  ไดรับ
เชิญใหเปนครูสอนวิชากฎหมายและเปนครูใหญโรงเรียนพาณิชยการพัทลุงอยูไดระยะหนึ่งจึงไดลา
ออก  และไดใชชีวิตท่ีสมถะเรียบงาย  จนกระท่ังไดถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี  23  กันยายน  พ.ศ. 2539   รวม
อายุได  82  ป  จากการศึกษาประวัติและผลงานของ  พ.ต.ท. คลาด  ขุทรานนท  พบวา  พ.ต.ท. คลาด  



 

 

เปนนักการเมืองท่ีมีความรูความสามารถคนหน่ึง  เปนนายตํารวจท่ีมีพื้นฐานของความเปนครูและ
นักวิชาการอยูในตัว  มีความรูดานกฎหมายและภาษาอังกฤษเปนอยางดี  จากขอมูลคําบอกเลาของ
บุตรสาว คือ นางผองพรรณ  โหดสูบ  ซ่ึงเปนครูโรงเรียนบานทาลาด  กลาววาเมื่อคร้ังท่ีรับราชการ
เปนตํารวจในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  พ.ต.ท. คลาด  ไดทําหนาท่ีเปนลามรวมกับเจาหนาท่ีทาง
การมาเลเซีย  ไดรับการยอมรับในดานความรู  ทางการมาเลเซียไดมอบกริชใหเปนของท่ีระลึกจาก
การรวมงานดังกลาว 
 
บทบาททางการเมือง 

 จากการศึกษาไมพบวา  ร.ต.ท. คลาด  ขุทรานนท  ไดแสดงบทบาทในฐานะสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรมากนอยเพียงใด  เพียงแตมีหลักฐานปรากฏจากคําบอกเลาอยูบาง  ในเร่ืองของการใช
ศักยภาพของตําแหนงหนาท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประสานงานกับทางราชการเพื่อแกไขปญหา
ของจังหวัดพัทลุง  จากปากคําของนางผองพรรณ  โหดสูบ  บุตรสาวซ่ึงอางคําบอกเลาของบิดาวา  
ในขณะท่ีเปน ส.ส. พัทลุง ร.ต.ท. คลาด  ขุทรานนท  ไดดําเนินการประสานงานใหมีการขยายโครง
การชลประทานจังหวัดพัทลุง  เพื่อชวยเหลือประชาชนทางดานการเกษตรกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทํานาซ่ึงเปนอาชีพหลักของชาวพัทลุง 
 
กลวิธีหาเสียง 

 ร.ต.ท. คลาด   ขุทรานนท  ไดอาศัยความรูทางดานการศึกษาและประสบการณดานหนาท่ีการ
งานมาแนะนําตัวหาเสียง  ไดแกดานคุณวุฒิทางการศึกษาสําเร็จธรรมศาสตรบัณฑิต  มีความรูทาง
ดานกฎหมาย  มีตําแหนงหนาท่ีการงานคือการเปนขาราชการตํารวจและเปนครูมากอน  ไดเดินพบปะ
ประชาชนในหมูบานชุมชน  การอาศัยญาติมิตรและผูท่ีมีความเคารพรักใครใหความชวยเหลือ  รวม
ทั้งอาศัยบารมีของบิดาซ่ึงเปนบุคคลกวางขวางในสังคม  นอกจากน้ันยังมีเพื่อนฝูงและลูกศิษยท่ีเรียน
อยูโรงเรียนประจําจังหวัดพัทลุงใหการสนับสนุน  ดังปรากฏหลักฐานในขอความท่ี ร.ต. อนุกูล  สุภา
ไชยกิจ  อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุงไดกลาวไววา  “ผมคนหน่ึงเปนลูกศิษยอาจารยคลาด  แตไมได
เปนอาจารยประจําช้ัน  โรงเรียนประจําจังหวัดพัทลุง  จําไดวาอาจารยสอนพิเศษวิชาพลศึกษา  คร้ัง
หนึ่งอาจารยคลาดไดสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พวกเราลูกศิษยไดชวยกันหาเสียง  เขียน
โปสเตอรสนับสนุนอาจารยคลาด….”  (อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ  พ.ต.ท. คลาด  ขุทรา
นนท,  2539, น.17) 

 นายกําธร  ทองขุนดํา เลาวา เคยถามนายทอง  คําเกล้ียง ราษฎร อยูบานเลขท่ี 114 หมูท่ี 7 
ตําบลดอนทราย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซ่ึงเปนตา วา ภาพถายคนมีหนวด แตงชุดขาว
เหมือนขาราชการท่ีใสกรอบแขวนไวท่ีบานนายทองนั้น เปนใคร เปนญาติกันหรือไม ไดรับคําตอบ



 

 

จากนายทองวา ไมไดเปนญาติกัน ช่ือนายรอยคลาด  เปนผูสมัครและอดีต ส.ส.พัทลุง เม่ือถูกถามวา
ภาพดังกลาวมาอยูท่ีบานไดอยางไร นายทองไดตอบวาเขามาหาเสียง ใหภาพนี้ไวเปนท่ีระลึก มี
อะไรเดือดรอนไปหาได  โดยเหตุท่ีนายทอง  คําเกล้ียง เปนผูกวางขวางในตําบลดอนทราย ใครถูก
รังแก ถูกขโมยวัว ขโมยควาย  จะมาพ่ึงพาขอชวยใหนายทองชวยแกปญหาติดตามเอาคืนให สวน
มากมักจะไดคืนเปนท่ีเคารพนับถือของคนในตําบล  การที่ ร.ต.ท.คลาด  นําภาพไปมอบใหเปนท่ี
ระลึกเปนการผูกมิตรและ ขอความชวยเหลือนั้น แสดงใหเห็นถึงความสามารถของ ร.ต.ท.คลาดใน
การเปน”แมวมอง”สรรหาหัวคะแนนท่ีเปนผูกวางขวางในทองถ่ิน สามารถชวยหาเสียงชวยสราง
ความนิยมทางการเมืองไดเปนอยางดี 
 
นายเปล้ือง   คชภักดี 

 นายเปล้ือง   คชภักดี  เปนทนายความท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดพัทลุง  ไดรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  เม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  แตอยูในตําแหนงได
ประมาณ  6  เดือน  จอมพลสฤษดิ์   ธนะรัชต  ไดทําการปฏิวัติยุบสภาเม่ือวันท่ี  16  กันยายน  พ.ศ. 
2500  ตอมาไดสมัครรับเลือกต้ังอีกหลายคร้ังแตไมไดรับเลือก  นายเปล้ืองยังคงยึดอาชีพทนายความ  
และมีบทบาททางการเมืองทองถ่ิน  เคยดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงและประธานสภา
จังหวัดพัทลุง  ในบ้ันปลายชีวิตนายเปล้ืองไดอุทิศเวลาใหกับงานสังคมสงเคราะหและงานสาธารณ
กุศล  จนกระท่ังถึงแกกรรมเม่ือ พ.ศ. 2544 
 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายเปล้ือง   คชภักดี  เกิดเม่ือวันท่ี  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2462  ท่ีบานพะยอมใหญ  ตําบลปา
พะยอม  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  (ปจจุบันคืออําเภอปาพะยอม)  เปนบุตรคนท่ี  5  ของขุน
คเณศวรพยอมวัน  (สิน  คชภักดี)  อดีตกํานันตําบลปาพะยอม  และนางปลอง  คชภักดี  (สกุลเดิม 
สุวรรณภักดี)  ซ่ึงเปนชาวตําบลปาพะยอมเชนเดียวกัน  นายเปล้ืองไดสมรสกับนางสารภี  คชภักดี  
(สกุลเดิม  เพ็ญสุวรรณ)  อดีตผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง  เปนบุตรีของขุนอภิรมยสุรทัณฑ  
(เตือน  เพ็ญสุวรรณ)  และนางสมร  เพ็ญสุวรรณ  (สกุลเดิม  ณ  พัทลุง)  มีบุตรธิดารวม  7  คน 

 ในดานการศึกษาและหนาท่ีการงาน  นายเปล้ือง  คชภักดี  ไดศึกษาเบ้ืองตนในระดับ
ประถมศึกษาที่โรงเรียนในตําบลปาพะยอม  และจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  จากโรงเรียนพัทลุง  
จังหวัดพัทลุง  โดยในระหวางการศึกษาไดมาเปนศิษยวัดอยูกับพระอาจารยเคว็จ   เกสโร  วัดคูหา
สวรรค  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  เม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ไดเขาทํางานเปนพนักงานเทศบาล
เมืองพัทลุงอยูเปนเวลาประมาณ  1  ป  ตอมาไดลาออกเพื่อเดินทางไปศึกษาตอท่ีกรุงเทพ ฯ  โดยได
รับการสนับสนุนจากพระอาจารยเคว็จ  เกสโร  ใหนายเปล้ืองไดพักอาศัยอยูท่ีวัดเลียบ  นายเปล้ืองได



 

 

เรียนจบพาณิชยการปท่ี  2  จากวิทยาลัยพาณิชยการพระนคร  เม่ือสําเร็จการศึกษาไดเขารับราชการ
ท่ีกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  พรอมกันนั้นก็ไดศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการ
เมือง  ในเบ้ืองตนนายเปล้ืองเรียนสําเร็จระดับอนุปริญญาและไดมาสมัคร ส.ส. พัทลุงคร้ังหนึ่งแต
ไมไดรับเลือก  จึงเดินทางกลับไปศึกษาตอจนกระท่ังสําเร็จปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิต  (ธ.บ.)   

 นายเปล้ือง  คชภักดี  มีความสนใจในการทํางานดานการเมืองมาต้ังแตเบ้ืองตน  เม่ือสําเร็จ
การศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต  จึงไมไดคิดท่ีจะเขารับราชการตามคานิยมของบุคคลทั่วไปในขณะ
นั้น  แตมีความมุงม่ันต้ังใจท่ีจะเปนนักการเมืองและประกอบอาชีพทนายความ  โดยการเปดสํานัก
งานทนายความในจังหวัดพัทลุง  พรอมท้ังสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
สภาทองถ่ินหลายคร้ัง  ในการเลือกต้ังแตละคร้ังจะมีเครือญาติและบุคคลสําคัญเปนท่ีรูจักกวางขวาง
ในจังหวัดพัทลุงใหการชวยเหลือสนับสนุน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกตั้ง ส.ส. เม่ือวันท่ี  26  
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  เปนชวงเวลาท่ีนายเปล้ืองมีช่ือเสียงโดงดังดวยวัยเพียง  38  ป  มีความพรอม
ท้ังดานความรูความสามารถเปนท่ียอมรับ  ไดรับการสนับสนุนจากกํานันสมปองซ่ึงเปนลูกชายของ
กํานันเล่ือน  แกลวทนงค  เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับนับถือและมีความกวางขวางในสังคมเขต
พื้นท่ีอําเภอควนขนุนและปาพะยอม  กํานันสวิง  ชนะสิทธ์ิ  บุคคลสําคัญในพ้ืนท่ีอําเภอตะโหมด
และเปนญาติของอาจารยสารภี  คชภักดี 

 นายเปล้ือง   คชภักดี  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเพียงคร้ังเดียวในระยะ
เวลาประมาณ  6  เดือนเศษก็เกิดการปฏิวัติโดยจอมพลสฤษดิ์   ธนะรัชต  เม่ือวันท่ี  16  กันยายน  
พ.ศ. 2500  หลังจากนั้นก็ยังไดสมัคร ส.ส. พัทลุงอีกหลายคร้ังแตไมไดรับเลือก  จากบันทึกประวัติ
ของนายเปล้ือง  คชภักดี  ไดใหเหตุผลท่ีไมไดรับเลือกต้ังไววา  เนื่องจากเคยเปน ส.ส. สังกัดพรรค
รัฐบาล  ประกอบกับเปนคนมีการศึกษาสูงรัฐมนตรีหลายคนรูจัก  โดยเฉพาะในสมัยจอมพลถนอม  
กิตติขจร  ซ่ึงไดเชิญนายเปล้ืองใหเขารวมสมัครในนามพรรครัฐบาล  ในขณะท่ีสถานการณของ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยไดแผอิทธิพลตลอดแนวเทือกเขาบรรทัด  ต้ังแตเหนือจรดใต  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณในจังหวัดพัทลุงเกิดกรณีถังแดง  ดังนั้นการสมัครในนามพรรครัฐ
บาลจึงไมเปนท่ียอมรับของประชาชน  นี่คือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหนายเปล้ืองไมไดรับเลือกเปน ส.ส. 
พัทลุงอีก  (เปล้ือง   คชภักดี, 2544, น.12) 

 แมวาจะเปน ส.ส. เพียงสมัยเดียวและในชวงเวลาไมนานนัก  แตชีวิตของนายเปล้ือง  คช
ภักดี ยังคงเกี่ยวของกับการเมืองเปนเวลาอันยาวนาน  เคยไดรับการแตงต้ังเปนสมาชิกสมัชชาแหง
ชาติ  เคยไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหลายคร้ัง  ท้ังในชวงเวลากอนการเปน ส.ส. และ
ภายหลังจากการเปน ส.ส. เคยดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงและประธานสภาจังหวัด
พัทลุง  ประกอบกับการเปนทนายความท่ีมีช่ือเสียง  รวมท้ังการมีภรรยาคือ  อาจารยสารภี  คชภักดี  
ซ่ึงเปนครูและผูบริหารโรงเรียนสตรีพัทลุงตลอดชีวิตการรับราชการ  ทําใหครอบครัวของนาย



 

 

เปล้ืองเปนท่ีรูจักกันกวางขวางในสังคมจังหวัดพัทลุง  ในชวงบ้ันปลายชีวิตนายเปล้ืองไดอุทิศเวลา
ใหกับงานสังคมสงเคราะหและงานสาธารณะกุศลหลายองคกร  จนกระท่ังถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี  14  
สิงหาคม  พ.ศ. 2544  รวมอายุได  82  ป 
 
บทบาททางการเมือง 

 นายเปล้ือง  คชภักดี  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  สังกัดพรรคธรรมาธิปตย  
ต้ังแตวันท่ี  26  กุมภาพันธ  - 16 กันยายน  พ.ศ. 2500  รวมเวลาได  6  เดือนเศษ  เปนชวงเวลาท่ีจอม
พลแปลก  พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี  บทบาทของนายเปล้ืองในฐานะสมาชิกรัฐสภายังไม
ปรากฏเดนชัดมากนัก  แตสันนิษฐานวานาจะมีความสัมพันธใกลชิดกับฝายรัฐบาล  เคยไดรับการ
คัดเลือกจากรัฐบาลใหเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศแตยังไมทันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  ไดทําการปฏิวัติยึดอํานาจ  และเม่ือมีการเลือกต้ังในเวลาตอมา  จอมพล
ถนอม  กิตติขจร  ซ่ึงเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของจอมพล
แปลก  ไดเชิญชวนใหนายเปล้ืองสมัคร   ส.ส.  ในนามพรรครัฐบาลอีกดวย 
 
กลวิธีการหาเสียง 

 นายเปล้ือง  คชภักดี  ไดใชกลวิธีหาเสียงหลายวิธี  เชน  การเดินทางลงพื้นท่ีพบปะประชา
ชนในหมูบานตาง ๆ  โดยมีบุคคลในพ้ืนท่ีเปนแกนนําไปเยี่ยมประชาชนถึงบาน  การใหญาติพี่นอง
และบุคคลสําคัญเปนท่ีรูจักกวางขวางในสังคมเปนหัวคะแนน  การจัดทําใบปลิวโฆษณาประชา
สัมพันธผลงาน  ความรูความสามารถและความเหมาะสมในการเปน ส.ส.  การเขียนคํากลอนโดย
ศิลปนหรือกวีในทองถ่ิน  ดังปรากฏในตัวอยางใบปลิวหาเสียงแนะนําตัวสมัคร ส.ส. คร้ังท่ี  2  ซ่ึง
ประพันธโดย  ครูสีนวล  มากนวล  ดังนี้  (เปล้ือง   คชภักดี, 2544, น.63) 
 

เลือกผูแทนสมัยยุบสรุปเร่ือง   เก็บคุณเปล้ืองเอาไวใชตอไป 
 เพียงหกเดือนท่ีประจําทํามาแลว   ดูคลองแคลวแตไมครบจบสมัย  

สภายุบวุบวับเหมือนดับไฟ   มิทันไดทํางานการสําคัญ 
 เหมือนขาวทองยังไมถวนมาดวนแทง  ยังมิทันเห็นแสงพระสุริยฉัน 

ช่ัวเวลาหวุดหวิดนิดเทานั้น   ยังไดหันเหินฟานภาจร 
 ไปดูงานตางประเทศท่ัวเขตโลก   นับวาโชคสูงสุดอนุสรณ 

พัทลุงคนฉลาดชาติแนนอน   อยาส่ันคลอนโอเอลังเลใจ 
 ผูแทนดียอมเปนศรีสงาหนา   ชาวประชาพวกพองพลอยผองใส 

ผูแทนโงโงมากมาจากใคร   ใชอ่ืนไกลคือคนเลือกถูกเปลือกคน 



 

 

 ข้ึนหลังชางแลวอยายางบนหลังเสือ  อยางท้ิงเรือข่ีทอนไมจะไรผล 
คร้ังท่ีสองเลขสองใหทองบน   เหมือนเวทมนตภาวนาไวพาตัว 

 ท่ีสิบหาธันวาอยางใหพล้ัง   ใหเหมือนส่ังอยาใหสูญนะทูนหัว 
คุณภาพคุณเปล้ืองเล่ืองลือท่ัว   ไมขายตัวเคยผานงานสภา 

 เพราะชํานาญการเมืองจนเช่ืองชิน   รูจักถ่ินและเพื่อนฝูง  สูงศึกษา 
คนสําคัญช้ันผูใหญในสภา   เสนหานับถือจับมือชม 

 ชาวจังหวัดพัทลุงมุงไมผิด   ชางใชสิทธ์ิผูแทนแสนเหมาะสม 
ไดส่ิวขวานมีดพราท่ีกลาคม   ถูกอารมณฉวยจับก็ชับมือ 

 ถาท้ิงเกาเอาใหมไปสับเปล่ียน   ไดเลมเหี้ยน  มาใชสบายหรือ 
กบเลือกนายรุกเราเฝาหารือ   ไปปลายมือนกกระสามาปกครอง 

 รักคุณเปล้ือง  แลวใหรักสมัครม่ัน   อยาเหหันมาใหมใจสามสอง 
อยูกินกันสักส่ีป  เถิดพี่นอง   เห็นบกพรองคอยรางหยาไมราคิน 

 อยาหูเบาเช่ืองายจะวายวุน   อยาเก็บนุนไวในอก  จงพกหิน 
อยาเห็นแกปากทองของดื่มกิน   อีกทรัพยสินสารพัดตัดสินใจ 

 จะใชคนดูคนใครครวญคิด   ดั่งภาษิตโบราณทานขานไข 
คนไมเปนทําไมได  ใชทําไม   กลับเปนภัยกับจังหวัดพัทลุง 

 ลิงเห็นคนทอดแหแลวางาย   จับแหพลัน  พันกาย  วุนวายยุง 
แหกระหวัดรัดกระสันเขาพันพุง   อดปลากุงแลวมิหนําซํ้าตัวตาย 

 เพราะฉะน้ันพวกเราเอาคุณเปล้ือง   ท่ีชํานาญ  การเมือง  สมมุงหมาย 
แรมแปดคํ่ามิไดเล่ือนในเดือนอาย   รีบพากายไปหนวยชวยชวยกัน 

 ไปใชสิทธ์ิตามท่ีเรามีสิทธ์ิ   เลขสองปดพับซองเปนของขวัญ 
มอบใหทานกรรมการทานรับพลัน  พอซองนั้นลงหีบ  รีบกลับเอย 

 
นายขาว  อินทรดวง 

 หากเอยช่ือนายขาว  อินทรดวง อาจจะมีผูรูจักบาง แตถาออกช่ือวา”มหาขาว  อินดวง” คนมี
อายุประมาณ 55 – 70 ปในจังหวัดพัทลุงจะรูจักดี เพราะนายขาว  อินดวง เปน ส.ส.คนแรกท่ีมีพื้น
ฐานมาจากทางพระ เคยบวชพระ สึกออกมาทําการเกษตร  การท่ีเกษตรกรจะลงสมัครรับเลือกต้ัง
เปน ส.ส.เปนเร่ืองท่ีคอนขางแปลก เพราะเม่ือศึกษาจากประวัติการสมัครรับเลือกต้ังแลว จะพบวาผู
สมัคร ส.ส.สวนมากจะมาจากครอบครัวท่ีมีการศึกษาดี ฐานะดี เปน ขาราชการ ทหาร ครู ทนาย
ความ หรือพอคานักธุรกิจ นายขาวเปน ส.ส.พัทลุงคนแรกท่ีสังกัดพรรคประชาธิปตย ในสมัยท่ี
พรรคประชาธิปตยยังไมมีช่ือเสียงในจังหวัดพัทลุง การท่ีนายขาว  อินดวง ไดเปน ส.ส.จังหวัด



 

 

พัทลุง ดวยความประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี บุคลิกท่ีขยันขันแข็ง ทําตัวเรียบงาย เขากับประชาชนได
ทุกช้ันทุกวัย นอกจากจะทําใหใหนายขาวไดเปน ส.ส.แลว ช่ือเสียงสวนหนึ่งของนายขาว ไดพอก
พูนสะสมเปนทุนของพรรคประชาธิปตย ในอนาคตอีกดวย นายขาว  อินทรดวงจึงถือวาเปนผูบุก
เบิกงานการเมืองของพรรคประชาธิปตยในยุคแรก ๆ จนพรรคเปนท่ียอมรับของประชาชนพัทลุง  

ใน พ.ศ.2500 มีการเลือกต้ังท่ัวไป 2 คร้ัง คือคร้ังแรกเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 26  กุมภาพันธ 2500 
เปนการแขงขันระหวางพรรคเสรีมนังคศิลาและพรรคสหประชาไทย การเลือกต้ังดังกลาวในสวน
ของจังหวัดพัทลุง นายเปล้ือง  คชภักดี สังกัดพรรคธรรมาธิปตยไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. ระหวางการ
เลือกต้ังมีการกลาวหาวาฝายรัฐบาลใชกลโกงการเลือกต้ัง เชน ใชพลรม ไพไฟ เปล่ียนหีบเลือกต้ัง มี
การเดินขบวนประทวงการเลือกต้ัง จนรัฐบาลตองยกเลิกการเลือกต้ัง โดยกําหนดใหมีเลือกต้ังในวัน
ท่ี 15 ธันวาคม 2500 การเลือกต้ังดังกลาวทําใหนายขาว  อินทรดวงไดเขาสูสภาผูแทนราษฎรใน
ฐานะ ส.ส.พัทลุง นับเปน ส.ส.พัทลุงคนท่ี 6 นับต้ังแตมีการเลือกต้ัง ส.ส.ต้ังแต พ.ศ.2476 เปนตนมา 

นายขาว  อินทรดวง เปน ส.ส.จังหวัดพัทลุงเพียงสมัยเดียว คือสมัยการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 15 
ธันวาคม 2500 
 
เครือขายและความสัมพันธ 

นายขาว  อินทรดวง เกิดเม่ือ พ.ศ.2445 ไมทราบวันเดือนเกิด(มีหลักฐานเขียนวันเกิดกับวัน
ตายไวท่ีรูปถายนายขาว  อินทรดวง ซ่ึงนายโกศล  อินทรดวง บุตรชายเก็บรักษาไวเปนอยางดี) เปน
บุตรของนายสง   นางนุม(สกุลเดิม มาแดง) อินทรดวง นายสง เดิมเปนคนบานหนองวัดพระอินทร 
ตําบลชุมพล อําเภอเมือง จ.พัทลุง แตงงานกับนางนุม  มาแดง คนบานเดียวกันแลวไปหาที่ดินทํานา
ที่บานมะกอกใต ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง แลวต้ังบานเรือนอยูท่ีขางวัดมะกอกใต นายขาว  อินทร
ดวง มีพี่นองรวมบิดามารดาจํานวนแปดคน คือ 1.นายพุม อินทรดวง 2. นายแสง  อินทรดวง 3. นาง
ฝาย  อินทรดวง 4. นายขาว  อินทรดวง 5. นางคลาย  อินทรดวง 6.นายเรือง  อินทรดวง 7.นายนิ่ม  
อินทรดวง 8.นางจันทร  อินทรดวง 9.นางอิน อินทรดวง ในวัยเด็ก นายขาว  อินทรดวงไดอุปสมบท
ท่ีวัดวิหารสูง ตําบลมะกอกใตอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและเดินทางไปศึกษาทางพระอยูท่ีวัดราชาธิ
วาส(วัดสมเกล้ียง) กรุงเทพมหานคร ในภายหลังนายนิ่ม  อินทรดวง ไดบวชและไปศึกษาท่ีวัดดัง
กลาวดวย พระภิกษุขาวไดรับวุฒิเปรียญธรรม 6 ตอมาทั้งพระภิกษุขาวและภิกษุอินไดลาสิกขาบท
กลับมาอยูท่ีบาน แตคนยังเรียกนายขาวกันติดปากวา”มหาขาว”  ตามคําบอกเลาของนางจันทร  
(อินทรดวง)ชูโชติ ซ่ึงเปนนองสาวคนเดียวของนายขาว ท่ียังมีชีวิตอยู  นายขาว  อินทรดวงไดแตง
งานอยูกินกับนางจับ  ไมทราบนามสกุล ชาวบานมะกอกใต ตําบลชัยบุรี แตไมมีบุตรดวยกัน โดย
ประกอบอาชีพคาขายนํ้าผ้ึงโตนด(น้ําตาลโตนดเคี่ยวเขม สําหรับใชทําขนมหวานหรือหุงเหลา)และ
น้ําผ้ึงแวน โดยนายขาวมีลูกจางหนึ่งคนจะใชเรือแจวมีใบเดินทางไปซ้ือน้ําผ้ึง(โตนด)และน้ําผ้ึงแวน



 

 

จากบานคลองรี  บานศรีชัย ซ่ึงเปนทาเรือในอําเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยกางใบแลนเรือมา
ในทะเลสาบลําปา หากไมมีลมก็ใชวิธีถอหัวถอทายดานละคน ตอมานางจับถึงแกความตาย นายขาว
ไดแตงงานกับนางแหมว  สกุลเดิม  ทองขุนดํา ซ่ึงเปนบุตรของนายปานดํา  ทองขุนดํากับนางนวล
แกว ซ่ึงในสมัยนั้น นายปานดํา  ทองขุนดํา ชาวบานนาทอม ตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง จัดวาเปนคหบดีมีฐานะ มีไรนามากและมีชางเปนของตนเอง(ซ่ึงสมัยกอนผูใดมีชางจัดวามี
ฐานะรํ่ารวย) นายขาวและนางแหมวอยูกินกันและต้ังบานเรือนอยูท่ีบานนาทอมโดยมีบุตรสองคน 
คือนายวอน  อินทรดวงและนายวาด  อินทรดวง  นางจันทร  ชูโชติเลาวา เคยไปอยูบานมหาขาวท่ี
บานนาทอมถึงสองป โดยยึดอาชีพทําขนมจีนขายนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง และเลาวาพี่สะใภคือ
นางแหมว  ทองขุนดํามีบุคลิก”พูดกับคน พูดขาด ๆ” หมายถึงพูดหวน ๆ สวนบุคลิกของนายขาวคือ 
ขยันขันแข็ง “เดินเกง เดินเร็ว ยกยางเร็ว พูดเกง เขากับคนไดดี” 

 ตามคําบอกเลาของผูท่ียังจําเหตุการณได ระหวาง พ.ศ.2500-2502 นั้น แถบตําบลนาขยาด
ไมวาจะเปนบานนาทอม บานเกาะยาง บานศาลาตนรัก สวนใหญเปนปาท่ีมีตนยางเปนพืชหลักท่ี
พบไดท่ัวไป สลับกับท่ีนาเปนหยอม ๆ   นายวาด  อินทรดวง บุตรนายขาว ไดเลาใหฟงวาแถบวัด
ลานแซะนั้นมีน้ํามากสามารถพาเรือไปในคลองได จากบานนาทอมถึงบานในพอย  ยังเปนปาดั้งเดิม 
มีชางปาใหพบเห็นไดท่ัวไป  เลากันวาเม่ือโจรขโมยวัวแลวผานมาทางบานในพอยซ่ึงผีดุนั้น หาก
โจรไดยกมือไหวออกช่ือนับถือผี จะทําใหแมงมุมชักใยบนรอยเทาวัวท่ีจูงเดินผานมา ทําใหเจาของ
ท่ีตามวัวมา เขาใจวารอยเทาวัวเปนรอยเทาเกาและเลิกลมการติดตามวัวท่ีถูกขโมยไป  การเดินทาง
ไปมาหาสูกันในยุคดังกลาวไมมีถนนไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากการเดินเทา การเดินจากวัดลานแซะ
มาถึงวัดเกาะยางซ่ึงระยะทางประมาณสามกิโลเมตรนั้น ตองขามสะพานถึงเจ็ดแหง  การเดินทาง
จากบานนาทอมไปสูตัวเมืองพัทลุงนั้น นิยมเดินเทาไปทางบานแพรกหาเดินตอไปถึงบานมวงลูกดํา
(ตําบลชุมพล) จึงจะมีทางรถและโดยสารรถเขาสูตัวเมืองพัทลุงได หรือจากบานแพรกหา จะเดินตอ
ไปทางตะวันออกไปทางบานปรางหมู บานควนกรวดและเขาสูตัวเมืองพัทลุงได  หากจะเดินทาง
ดวยชาง ก็จะนําชางเดินผานบานแพรกหา ปรางหมู ควนกรวด เขาสูตัวเมืองพัทลุง โดยนําชางไป
ลามพักไวท่ีวัดประดูหอม และตองนอนคางคืนท่ีตัวเมืองพัทลุงหนึ่งคืน 

 ในขณะนั้นจังหวัดพัทลุงแบงเขตการปกครองเปนส่ีอําเภอเรียงจากทิศเหนือไปทิศใตดังนี้  
อําเภอควนขนุน อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสนและอําเภอปากพะยูน (ซ่ึงในปจจุบันอําเภอควน
ขนุนไดแบงแยกเปนอําเภอปาพะยอม อําเภอศรีบรรพต อําเภอเมืองพัทลุงแบงเปน อําเภอกงหรา กิ่ง
อําเภอศรีนครินทร อําเภอเขาชัยสนแบงเปนอําเภอบางแกวและอําเภอตะโหมด อําเภอปากพะยูน
แบงเปนอําเภอปาบอน) 

 สภาพการทํามาหากินโดยท่ัวไป ประชาชนสวนมากมีอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํา
นาขาวเปนอาชีพหลัก 



 

 

 ตามคําบอกเลาของผูท่ีเคยเกี่ยวของกับนายขาว  อินทรดวง เลาตรงกันวานายขาว  อินทร
ดวงหรือมหาขาว เปนคนขยันทํางาน เปนคนฉลาด พูดจาคลองแคลว มีมนุษยสัมพันธดี เขากันได
กับคนทุกช้ัน พูดจาปราศรัยกับทุกคนอยางสุภาพ แมจะพูดกับเด็กก็พูดลงทายดวยคําวา”ครับ”ทุกคํา
(ในภาษาถ่ินปกษใตใชคําวา”คับเหอ”)นายขาว อินทรดวงมักจะเลาเร่ืองท่ีชาวบานเห็นวา”เปนเร่ือง
แปลกประหลาด”ใหชาวบานฟง  นายชวรรถ  โกศัลยวัตร อดีตครูโรงเรียนวัดลานแซะ ซ่ึงเปน
หลานของนายขาว และเคยเรียนช้ัน ม.7 – ม.8 ท่ีโรงเรียนวัดราชาธิวาสระหวาง พ.ศ.2501-2502 
และเคยรับใชใกลชิดระหวางท่ีนายขาวเปนผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ตองเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ี
กรุงเทพมหานคร  เลาวาหลังจากลาสิกขาบทแลว นายขาว  อินทรดวง เคยเดินทางไปประเทศอินโด
นีเซียและประเทศมาเลเซีย ไดไปพบเห็นการเพาะปลูกยางเปนอุตสาหกรรมและนํามาเลาใหคน
ตําบลนาขยาดฟง  

 นายขาวไดเลาใหญาติพี่นองเพื่อนฝูงและประชาชนในตําบลนาขยาดฟงวายางพาราตอไป
ขางหนาจะเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีอนาคตดี นายขาวไมสูจะสนใจทํานา ซ่ึงบรรพบุรุษของนางแหมว  
(ทองขุนดํา)อินดวง สรางสมไวมาก  ซ่ึง อาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดความระหองระแหงใน
ครอบครัว นายขาวได นายขาวเปนคนมองการณไกล เห็นวาดินแถวบานนาทอม ตําบลนาขยาดน้ัน 
เนื้อดินไมดี ปลูกอะไรไมข้ึน (โดยเฉพาะสมัยนั้นมีการใชปุยวิทยาศาสตรกันนอย) จึงชักชวนญาติพี่
นองเมียหรือคนรูจักไปบุกเบิกทําสวนท่ีปาสมบูรณในทองท่ีหมูท่ี 2 บานควนสูง ตําบลตะแพน (ใน
สมัยนั้นอยูในเขตอําเภอควนขนุน ปจจุบันอยูในทองท่ีอําเภอศรีบรรพต) ซ่ึงตามคําบอกเลาของผู
ใหญพรอม  ขุนฤทธ์ิ อดีตผูใหญบานหมูท่ี 1 ตําบลนาขยาด ซ่ึงเคยไปเย่ียมมหาขาวถึงสวน ไดเลาวา
ท่ีดังกลาวเปนท่ี”รกรางชางนอน” มีชางเถ่ือน มีลิงคาง สัตวปามากมาย นายขาวเปนคนพูดจริงทํา
จริง จริงใจ เปนคนเรียบรอย กับภรรยาไมเคยโตเถียงข้ึนเสียง ถาอยูบานแลว“เปนคนไมมีปาก” แนว
ทางออกไปทางธรรมะธัมโม ลักษณะเปนคนวัด 

 นายขาวไดชักชวนญาติพี่นองฝายเมียและเพื่อนบานไปสรางสวนท่ีบานควนสูงนั้น นาย
ขาวไดจับจองท่ีดินไวไดประมาณหารอยไร โดยจางคนงานจากภาคเหนือมาชวยถาง โดยนายขาว
จายคาจางและเล้ียงขาวปลา นางแหมว ภรรยาไมเห็นดวย ไมสนับสนุน แตพระภิกษุบัว เจาอาวาส
วัดเกาะยาง ซ่ึงมีผูคนในยานนั้นนับถือมาก เห็นความต้ังใจจริงของนายขาว จึงสนับสนุนขาวสาร 
ถวยชามใหนายขาวนําไปใชในการเล้ียงดูคนงาน  นายขาวไดช้ีแนะใหญาติมิตรเพื่อนบานไดท่ีดิน
มากบางนอยบางตามความสามารถและความขยันของแตละคน ในการจับจองท่ีดินตองบุกเบิกถาง
ปาเปนแนว ซ่ึงเรียกวาเปนการ”ถางซุย”หรือถางกรุยทางเปนแนวเขต ผูท่ีเคยรูจักหรือเกี่ยวของให
ปากคําตรงกันวา นายขาว  อินทรดวงเปนคนขยันขันแข็ง ทํางานจริงจัง เม่ือจะไปถางปานั้นนายขา
วจะต่ืนแตเชา เตรียมลับพราไว 7 เลม ลับขวานไว 1-2 เลม เม่ือถางปาไปไดระยะหน่ึงคมพราจะท่ือ 
นายขาวจะหยิบพราเลมใหมมาถางโดยไมตองเสียเวลาลับ ไมเสียเวลาทํางาน วิธีคิด”แบบอุตสาห



 

 

กรรม”ดังกลาวเปนเร่ืองแปลกมากสําหรับคนในยุคสมัยนั้น ซ่ึงมีและใชพราเพียงเลมเดียว ถาคมท่ือ
ก็นั่งพักลับพราพักเหนื่อยได  นอกจากน้ีมีเร่ืองเลากันวานายขาวเปนคนมุงทํางานใหสําเร็จ หากนาย
ขาวหอขาวไปกินเม่ือถางปา นายขาวจะเอาขาวหอไปแขวนไวขางหนา จะกินขาวหอเม่ือถางไปถึงท่ี
ขาวหอแขวนอยูเทานั้น สําหรับตนไมท่ีมีพูพอนขนาดใหญ การโคนไมทํายากเพราะโคนใหญ ตอง
ทํานั่งรานข้ึนไปโคนสูงจากพื้นดิน จึงจะทําไดการบุกเบิกปานั้น ในช้ันแรก ๆ นายขาวไดทําหางบน
ตนไมเพื่อไวนอนในตอนกลางคืน เพราะกลัวเสือกลัวหมี ตอมาไดสรางขนําและปลูกบานถาวร ซ่ึง
ปจจุบันบานหลังดังกลาวตกเปนของนายโกศล  อินทรดวง บุตรชาย 

 นายขาวปลูกกลวย ขม้ิน พริกข้ีหนู ยาสูบ  ปลูกยางพารา เปนคนมีท่ีดินมาก แตไมมีเงินสด 
จากการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของยอมรับวานายขาว  อินทรดวงเปนคนมองการณไกลท่ีชวนชาวบาน
ไปบุกเบิกปลูกสรางยางพารา หลายคนมีสวนยาง มีฐานะดีในปจจุบันเพราะเช่ือนายขาวหรือมหา
ขาว ถือวานายขาวหรือมหาขาวเปนผูมีพระคุณ ไดช้ีหนทางสวางและใหอะไรมากมายแกชาวบาน 
ซ่ึงยังคงมีคาจนถึงปจจุบัน 

 นายขาวหรือมหาขาวเปนคนท่ีอยูงายกินงาย จากปากคําของนายวาด  อินทรดวง ซ่ึงเปน
บุตร และนายชวรรถ  โกศัลยวัตร เลาไดความตรงกันวานายขาว  อินทรดวงเปนคนอยูงายกินงาย 
เม่ือนายขาวไปบุกเบิกท่ีดิน ณ บานควนสูง ตําบลตะแพนนั้น หากใครไปเยี่ยมจะไดกินอาหารสูตร
มหาขาวท่ีเรียกวา “ขาวเคย” (หรือขาวกะป, ไมใชขาวคลุกกะป) วิธีปรุงขาวเคยคือ  ตําน้ําพริกแกง
เตรียมไว  มีกะปท่ีทําจากปลา  (ยุคดังกลาวยังไมมีกะปกุงสีแดงเหมือนปจจุบัน) หุงขาวใหพอเดือด 
เติมน้ําพริกแกงและกะปปลาลงในหมอขาว รอใหขาวสุกและลงมือรับประทานได คือมีท้ังขาวและ
แกงอยูในหมอเดียวกันถาใครผานมา ตะโกนถามวากินขาวกับอะไร มหาขาวจะตอบวา”ขาวเคยคับ
เหอ”นายชวรรถ  โกศัลยวัตรเลาวาตัวเองเคยไปกินขาวสูตรดังกลาวถึงกับรองไห เพราะไมเคยชิน 
แตก็ยกยองความกินงายอยูงาย ทํางานหนักของนายขาว  อินทรดวง 

 นอกจากนี้นายขาวยังมีหัวคิดกาวหนา ชอบประดิษฐคิดคนทดลอง นายพรอม  ขุนฤทธ์ิ  
อดีตผูใหญบาน หมูท่ี 1 ตําบลนาขยาด ซ่ึงเคยไปเยี่ยมเยียนมหาขาว ณ ขนําท่ีบานควนสูงพบวา มหา
ขาวทําครกสีขาวจากทอนซุง ซ่ึงการทําครกสีขาวของชาวบานซ่ึงใชซ่ีไมไผขัดและพอกดินไวภาย
ใน นับวามหาขาวเปนคนมีความคิดสรางสรรค ชอบประดิษฐคิดสรางส่ิงใหม ๆ  

 การปลีกตัวไปอยูท่ีบานควนสูง ระยะทางท่ีหางไกล ทําใหนายขาว  อินทรดวงหางเหินจาก
ครอบครัว ในระยะหลัง นายขาว  อินทรดวงไดภรรยาใหมช่ือนางขลิบ สกุลเดิม วรศรี และมีบุตร
ธิดา รวม 5 คน คือ นางสําลี  อินทรดวง นายโกศล  อินทรดวง นายประพืช  อินทรดวง นายพล  
อินทรดวง นายเอียด  อินทรดวง  นายชูชัย  อินทรดวง 



 

 

 ในระยะหลังนายขาว  อินทรดวง ไดชักชวนชาวบานสมตรีด บานทามิหรํา ตําบลทามิหรํา 
ไปบุกเบิกปาท่ีบานในวัง ตําบลบานนา อําเภอเมืองพัทลุง(ปจจุบันเปนกิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัด
พัทลุง) โดยนายขาว  อินทรดวง ไดท่ีดินไวประมาณ 300 ไร คนอ่ืนไดไปตามความสามารถและ
ความขยัน  จากการสัมภาษณพบวาเม่ือนายขาวไปบุกเบิกท่ีดิน ณ ท่ีใด มักจะชวนคนอ่ืนไปเสมอ 
พฤติกรรมดังกลาวเปนการสรางเครือขาย ผูกมิตรผูกเกลอไวพึ่งพาอาศัยในภายหนา นายวาด  อินทร
ดวง ไดใหเหตุผลวา การบุกเบิกท่ีดินใหมในปาสมบูรณนั้นไมใชทํากันงาย ๆ เพราะปาสมบูรณรก
รางมีท้ังชางท้ังเสือ เลากันวามีผูไปบุกเบิกปาและทําไรพริกข้ีหนู เม่ือถึงฤดูพริกข้ีหนูสุกเปนไร ๆ 
นกกรงหัวจุก(นกปรอดหัวโขน)ลงมากินวันเดียวหมดทั้งไร การปลูกสรางทําผลผลิตคนเดียว “ไม
ทันลิง” คือลิงหรือสัตวปามากินหมด  ตองชวยกันหลาย ๆ  คนถึงจะแบงเบาภาระในการตอสูขับไล
เอาชนะสัตวปาและธรรมชาติ  แตจากพฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวานายขาว อินทรดวง มีภาวะ
ผูนํา มีความสามารถในการชักจูงใจคน ใหไปบุกเบิกปาท่ีสมัยนั้นมีผลตอบแทนเฉพาะหนานอย มี
ความเส่ียงสูง จัดวานายขาวเปนคนกลาเส่ียง มีสายตายาวไกล มีความเสียสละ และมีความสามารถ
ในการสมานประโยชน(จัดสรรผลประโยชนใหลงตัว) มีความสามารถในการหากําลังคนและสราง
เครือขายเพื่อนฝูงไวเปนอันมาก 

 เม่ือ พ.ศ.2491 สมัยนั้นมหาขาวอายุได 46 ป กระทรวงมหาดไทย ไดคัดเลือกใหนายขาว  
อินทรดวง ซ่ึงอยูบานไมมีเลขท่ี หมูท่ี 2 ตําบลตะแพน อําเภอควนขนุน(ในสมัยนั้น)เปน”คนขยันใน
การสรางตนเองใหเปนหลักฐานประจําอําเภอควนขนุน ประจําป พ.ศ.2491 “ หลักฐานการออก
หนังสือดังกลาวลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2492  ลงนามโดย พระยารามราชภักดี ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ซ่ึงหลักฐานดังกลาว นายโกศล  อินทรดวง บุตรชาย ไดเก็บรักษาไวเปนอยางดี ขอนี้
แสดงใหเห็นวาแมนายขาวจะเขาไปทําสวนอยูในดงปา แตช่ือเสียงเปนท่ีรูจักท่ัวไปท้ังประชาชน
และภาคราชการ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกตังกลาว จะตองต้ังตนไปแต ตําบล อําเภอ 
จังหวัดและกระทรวง เปนลําดับ เม่ือนายขาวไดรับคัดเลือก เปนสวนหน่ึงท่ีทําใหช่ือเสียงขจร
กระจายไปไกลยิ่งข้ึน 

 การเขาสูวงการเมือง นายขาว   อินทรดวงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปตย  
สมัยท่ีนายควง  อภัยวงศ เปนหัวหนาพรรค สวนหนึ่งท่ีไดเขาพรรคประชาธิปตย สันนิษฐานวา สมัย
ท่ีพระขาว  อินทรดวง บวชเรียนอยูในกรุงเทพมหานครนั้น มีโอกาสไดรูจักบุคคลช้ันแนวหนาของ
พรรคการเมืองตาง ๆ และรูจักนักการเมืองสายปกษใตอยูบาง ในวงการพระสงฆเอง มหาขาวอาจ
ผูกความสัมพันธกับพระในวัดตาง ๆ ไวตามประสาผูมีอัธยาศัยดี เม่ือลาสิกขาบทมาทํากินในตําบล
นาขยาด ตําบลตะแพน ดวยบุคลิก ทาทาง ความรูความสามารถ การมองเห็นการณไกล ความขยัน
ขันแข็ง มนุษยสัมพันธท่ีดี ทําใหช่ือเสียงของมหาขาวเปนท่ีเล่ืองลือกระพือขจรกระจายไกล การท่ี



 

 

นายขาว  อินทรดวง ไดรับรางวัล”คนขยันประจําจังหวัดพัทลุง”จากกระทรวงมหาดไทย ช่ือเสียงท่ีดี
ของมหาขาว ทําใหพรรคประชาธิปตยรับรู สนใจและสงลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรค 

นายวาด  อินทรดวง เลาวา มหาขาว  อินทรดวงใหความสนใจกับปญหาท่ีทํากินของราษฎร 
ตองการผลักดันใหมีการเปดปาสงวนใหประชาชนมีท่ีทํามาหากิน 

 นายโกศล  อินทรดวง  เลาวานายขาวตองลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึงสามคร้ังจึง
ไดรับเลือกเปน ส.ส.พัทลุง  

 คูแขงทางการเมืองของมหาขาวในสมัยนั้นคือนายเปล้ือง  คชภักดี มีคุณวุฒิธรรมศาสตร
บัณฑิต(ธ.บ.)ซ่ึงเปนบุตรขุนคเณศพยอมวัน และเปนญาติของนางแหมว  (ทองขุนดํา)อินทรดวง 
ภรรยานายขาว แตท้ังนายขาวและนายเปล้ืองก็มิไดรังเกียจเดียดฉันทกันแตอยางใด นายชวรรถ  โก
ศัลยวัตร ซ่ึงเปนหลานนายขาว  อินทรดวง ยังยอมรับวาตนเองและญาติ ๆ ยังเคยไปชวยหาเสียงให
นายเปล้ือง  คชภักดี  

 เม่ือไดเปนผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงแลว นายขาว  อินทรดวง ไดประสานงานกับผูมีจิต
ศรัทธาในกรุงเทพมหานคร จัดหา จัดสรางพระพุทธรูปใหวัดตาง ๆ เปนอันมาก นายขาว  อินทร
ดวง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง สังกัดพรรคประชาธิปตย ต้ังแตวันท่ี 15 ธันวาคม 
2500 ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2501 รวมเวลา 10 เดือน 5 วัน 

 นายขาว  อินทรดวง ถึงแกกรรมดวยโรคเสนเลือดแตกในสมองเม่ือ  พ.ศ.2502  ณ โรง
พยาบาลพัทลุง  สิริรวมอายุได  55  ป ญาติพี่นองไดจัดพิธีฌาปนกิจศพท่ีวัดควนแพรกหา ตําบล
แพรกหา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 ภายหลังจากนายขาว  อินทรดวง  ถึงแกกรรมแลว บุตรชายคนหนึ่งของนายขาว  อินทรดวง 
ท่ีเกิดกับนางขลิบ  (วรศรี)อินทรดวง คือนายประพืช(หรือปาจารย)  อินทรดวง ซ่ึงเปนขาราชการครู
โรงเรียนสตรีพัทลุง  มีความมุงม่ันจะสมัครรับเลือกต้ังเปน ส.ส.โดยเชิดชูอุดมการณและรูปแบบ
การหาเสียงตามอยางนายขาว  อินทรดวง  ผูเปนบิดา แตไมประสบความสําเร็จ จึงกลับเขารับราช
การครูตามเดิม ในรุนหลานนั้นมีนายประเวช  อินทรดวง ซ่ึงเปนบุตรของนายวอน  อินทรดวง  เทา
นั้นท่ีสนใจและสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินแตไมประสบความสําเร็จมากนัก 
 
กลวิธีหาเสียง 

 รูปแบบการหาเสียงของนายขาว  อินทรดวง เหมาะสมแกยุคสมัย คือการเดินเทาเปนสวน
มากหรือข่ีจักรยานไปหาเสียง(กรณีมีเสนทางพอใหจักรยานไปได) มีกระเปาสัมภาระเล็ก ๆ สวน
มากจะไปคนเดียว หากมีผูติดตามจะมีสักคนสองคน ใชพฤติกรรมนกขม้ิน คือคํ่าไหนนอนน่ัน เลา
กันวามหาขาวไดผูกใจคนไว มีการผูกเกลอไว  นับคนเปนเกลอไวมาก ในการเดินทางไปหาเสียงจะ



 

 

แบงสายทางเดินเปนสาย ๆ  เชน สายกงหรา จะออกเดินจากบานนาวง ไปทางคลองหมวย ลําสินธุ 
คลองพน กงหราใหม กงหรา เหมืองตะกั่วเปนตน เม่ือแบงสายทางเดินหาเสียงแลว  จะประมวลวามี
คนรูจักท่ีเปนผูนําอยูในหมูบานตําบลใด หมูบานตําบลใดท่ีไมมีคนรูจักจะสืบสภาพมากอน ทําการ
บานลวงหนาวาใครเปนผูท่ีนาเช่ือถือ เปนผูนําในบานนั้น ก็จะใชวิธีเขาไปหา แนะนําตัว หรือสบ
ชองก็จะผูกเกลอเอาไวเผ่ือจะมีชองทางไดชวยเหลือเกื้อกูลกันในวันหนา  เม่ือเขาไปถึงหมูบานใด 
จะเขาไปหาผูนําโดยธรรมชาติหรือผูนําเปนทางการ เปน”คนใหญ” คนมีช่ือเสียงในหมูบานนั้น ขอ
ความรวมมือ แนะนําตัว โดยเนนสาระสําคัญคือ “ชวยเลือก  ชวยสงสารผมดวย” และเม่ือเขายึดหัว
หาดในหมูบานไดแลว ก็จะออกเดินพบปะประชาชนตามครัวเรือน ประกอบกับช่ือเสียงท่ีระบือขจร
ไกลอยูแลว ทําใหมหาขาวไดรับการยอมรับมาก  แมในอําเภอเขาชัยสน อําเภอปากพะยูนท่ีอยูหาง
ไกล มหาขาวเดินทางดวยรถไฟ ลงรถไฟแลวจะเดินเทาไปพบปะผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา เชน 
โตะอิหมาม โตะยี เปนตน ทําใหมหาขาวไดรับการยอมรับท้ังไทยพุทธและไทยมุสลิม นายเจริญ  
หนูสง  ซ่ึงเปนญาตินายขาว และเปนส.ส.พัทลุงรุนตอมา ไดสรุปบุคลิกการหาเสียงของมหาขาวไว
เปนภาษาใตวา”ไหวคนแขง  แหลงมาก” (ไหวเกง พูดมาก-ผูเขียน) 

 นายชวรรถ  โกศัลยวัตร หลานของมหาขาว เลาใหฟงวาเม่ือมหาขาวลงสมัคร ส.ส.นั้น  
บริษัทโอสถสภา(เตกเฮงหยู)ไดสงยาทันใจ(ปจจุบันเปนยาทัมใจ)มาหนุนชวยใหมหาขาวนําไปแจก
ชาวบาน มหาขาวไดแจกยาแกชาวบานบางคนท่ีมหาขาวไปพ่ึงพา คนละซองสองซอง บางคร้ังเม่ือ
เดินทางไปไกล ๆ มหาขาวไดนํายาเขียว(ยาสูบพื้นบานชนิดหนึ่ง)ซ่ึงเปนผลผลิตของตัวเอง ใสกน
(ภาชนะอยางหนึ่งทําดวยกาบหมาก)นําติดตัวไปผูกมิตรกับผูนําทองถ่ินหรือชาวบานอีกดวย แต
ยาสูบดังกลาวก็มีปริมาณนอยเพราะขนไปไดเพียงการถือติดตัวเทานั้น นายโกศล  อินทรดวง ลูก
ชาย ก็ยอมรับวานายขาวนํายาทันใจ ยาสูบพื้นเมือง ยาเขียว ไปแจกจาย แตลักษณะการแจกเปนการ
ใหของเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อผูกมิตรผูกไมตรีมากกวาจะเปนอามิสจูงใจหรือเปนการซ้ือขายเสียงดัง
ปจจุบันและการแจกจายยาดังกลาวไมมีผลตอคะแนนเสียงแตอยางใด  บางคร้ังเดินไปถึงบานนี้เอา
ยาสูบใหเขา เขาใหกลวยมา ก็ถือกลวยไปใหคนอ่ืนตอ ๆ กันไป 

 ในการหาเสียงนั้น มีคาใชจายนอยเพราะใชวิธีเดินเปนสวนใหญ เม่ือไปพัก ณ ท่ีใด ในสมัย
นั้นเปนธรรมเนียมวาเจาของบานตองตอนรับดวยขาวปลาอาหาร จัดท่ีนอนใหกับแขก โดยไมคิดคา
ใชจายแตอยางใด ตาม”ธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ”  เปนนักการ
เมืองท่ีประชาชนชวยเหลืออยางแทจริง เม่ือไดพบปะกับประชาชนในกลุมบานใดเรียบรอยแลว จึง
ออกเดินทางตอไป ท้ังนี้ไมมีการใชเวทีปราศรัย ใชเคร่ืองเสียงหรือรถแหแตอยางใด ใชเพียงการ
แนะนําตัว การขอเสียง ขอความสงสารเอ็นดู ผูกมิตรกันไวหวังพึ่งพากันในภายหนา เทานั้น  

 นอกจากนี้มหาขาวยังอาศัยไปหาเสียงในงานบุญ งานวัด งานทอดกฐิน ผาปา งานศพ  หรือ
เขาไปหาครูตามโรงเรียนตาง ๆ เพื่อนําแนะนําตัวและ”ขอเสียง”  เลากันวามหาขาวเปนคนท่ีเขากับ



 

 

คนไดดี รูทุกขสุขชาวบานเปนอยางดี ทําตัวกลมกลืนไปกับคนไดดี คบกับใครแลวรูจักลึกซ้ึง ความ
จําดี จําคนแมน ทักไมผิด ประชาชนจึงลงคะแนนเสียงใหดวยความศรัทธา  

 นอกจากคุณสมบัติสวนตัวท่ีดีมีเอกลักษณเฉพาะแลว มหาขาวยังมีเครือญาติชวยหาเสียง 
เชน เครือญาติบานมะกอกใต เครือญาติท่ีอยูในเมืองพัทลุง เครือญาติของเมีย เชน ญาติของนางแห
มว  (ทองขุนดํา)อินทรดวง ท่ีบานปาพะยอม ซ่ึงเปนกกกอตระกูลใหญเชนเดียวกัน มีสวนชวยใน
การหาเสียง ดังท่ีนายวาด  อินทรดวงเลาวา “เม่ือจะออกเดินทางจากบานนาทอมไปตําบลปาพะยอม
นั้น ออกเดินทางจากบานนาทอมเชามืดโดยใชชางบรรทุกสัมภาระ  เขาเขตปาแก(ปาบริสุทธ์ิ)ใน
ตําบลชะมวง อําเภอควนขนุน  ควาญชางปลดรอก(กระดึง)ชางออก ใหเหตุผลวากลัวชางปาไดยิน
จะมาขวางทาง  เดินไปถึงบานศาลาตําเสา เท่ียงพอดี  ออกไปถึงทุงนาบานลานโย ควาญชางเอารอก
ชางมาติดเหมือนเดิม ถามวาทําไมทําเชนนั้น ควาญชางไมตอบ  พอเดินทางเขาไปถึงบานญาติท่ีปา
พะยอม พอชางหยุด ญาติออกมาตอนรับ  ขาวสุกแลวกับขาวกับปลาพรอม  เพราะเขาไดยินเสียง
รอกชางมาแตไกล ก็รูวาพี่นอง(ญาติ)มาหา เพราะอําเภอควนขนุน คนมีชางมีสองตระกูลเทานั้น คือ
ท่ีปาพะยอมและท่ีนาขยาด” หรือเครือญาติของเมียคนท่ีสอง คือ นางขลิบ  (วรศรี)อินทรดวง  ซ่ึง
เครือขายตระกูลวรศรีเปนตระกูลเขมแข็ง มีคนมาก สวนมากรับราชการในตําแหนงใหญ ๆ คนใน
ตระกูลไดแตงงานกับตระกูลใหญ ๆ ในจังหวัดพัทลุง (ใน พ.ศ.2547 นายบันเทิง  วรศรีเคยลงสมัคร
นายก อบจ.พัทลุง  แพนายสานันท  สุพรรณชนะบุรี ซ่ึงมีพรรคประชาธิปตยหนุนชวยอยางเต็มท่ี 
เพียง 6,000 คะแนน เทานั้น)เครือขายญาติดังกลาวมีสวนในการหาเสียงใหนายขาว อินทรดวง ดวย 
แตไมใชปจจัยสําคัญ จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของเลาวา 80% ของเสียงมาจากประชาชนเคารพรัก 
เช่ือถือศรัทธาในคุณสมบัติสวนตัวและวัตรปฏิบัติของนายขาว อินทรดวงเปนสําคัญ  

สวนหน่ึงของคะแนนเสียงมาจากการท่ีนายขาวหรือมหาขาว เคยบวชเรียนเปนถึงมหา ยอม
จะมีช่ือเสียงโดงดังในสายของวัด ในยุคดังกลาววัดยังเปนศูนยกลางของชุมชนแมพระสงฆจะไมเขา
มายุงกับการเมือง แตดวยการบอกเลา การใหขอมูล ดวยวิธีการกระจายขาวเลาลือกันตอ ๆ ไป ทําให
ช่ือเสียงของนายขาวหรือมหาขาวเปนท่ียอมรับและไดรับเลือกต้ังในท่ีสุด 

 นอกจากนี้การท่ีพรรคประชาธิปตยเลือกนายขาว  อินทรดวง เปนผูสมัคร ส.ส. ทําใหพรรค
ประชาธิปตยไดช่ือเสียงดวย ในฐานะท่ีเลือกคนดีคนเกงมาเปนผูสมัครของพรรค ช่ือเสียงของผู
สมัครยุคแรก ๆ จึงกลายมาเปนตนทุนทางสังคมสะสมมาเปนทุนของพรรคดวย 

 
นายอาทิตย   สุภาไชยกิจ 

 นายอาทิตย  สุภาไชยกิจ หรือชาวบานบางสวนแถบอําเภอควนขนุนเรียกวา” หลัด(ปลัด)
แสงอาทิตย”มีพื้นฐานอาชีพขาราชการกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เคยเปนนักปกครอง



 

 

หลายตําแหนง  ภายหลังไดลาออกจากราชการ  และไดปฏิบัติหนาท่ีดานการบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน  คือ  เทศบาลเมืองพัทลุงและองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง  ตอมาไดรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  สังกัดพรรคชาวนาชาวไร  เม่ือวันท่ี  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 
2512  ดํารงตําแหนงจนถึงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2514  เกิดการรัฐประหารโดยจอมพลถนอม  
กิตติขจร  นายอาทิตย   สุภาไชยกิจ  เปน  ส.ส. พัทลุงอยูเพียงสมัยเดียว  ระยะเวลาประมาณ  2  ป  9  
เดือน  หลังจากนั้นไดประกอบอาชีพสวนตัวเปนท่ีปรึกษากฎหมาย  จนกระทั่งไดถึงแกกรรมเมื่อ 
พ.ศ. 2547 
 
เครือขายความสัมพันธ 

 บันทึกประวัติท่ีนายอาทิตย  สุภาไชยกิจ  ไดเขียนเม่ือวันท่ี  14  เมษายน  พ.ศ. 2544 และ
มอบใหกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดพัทลุง  มีรายละเอียดขอมูลสรุปไดดังนี้  นาย
อาทิตย  เกิดเม่ือวันท่ี  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2461  ท่ีบานควนมะพราว  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  
เปนบุตรของนายกล่ัน   นางนวม   สุภาไชยกิจ  เรียนจบช้ันประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดควนมะพราว  
จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง และสอบไดธรรมศึกษาตรี จบช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 8 แผนกภาษา จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา  พรอมท้ังสอบไดธรรมศึกษาโท  ตอมา
ในป  พ.ศ. 2479  ไดศึกษาตอโรงเรียนฝกหัดครูประถมพระนคร  จบระดับประกาศนียบัตรวิชาครู
ประถมสามัญ  (ป.ป.)  ในป  พ.ศ. 2483  ไดศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สําเร็จปริญญา
ธรรมศาสตรบัณฑิต  และในป พ.ศ.  2486  ไดเขาศึกษาท่ีโรงเรียนขาราชการ  ฝายปกครองเปนเวลา  
8  เดือน  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการปกครอง 

 สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีราชการและงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปน
ท่ีนาสังเกตวานายอาทิตย  สุภาไชยกิจ  ไดเปล่ียนแปลงหนาท่ีการงานบอยครั้งและดํารงตําแหนงใน
แตละตําแหนงในเวลาไมนานมากนัก  โดยเร่ิมชีวิตราชการเปนครูโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  เม่ือ 
พ.ศ.2480 และไดลาออกเมื่อ พ.ศ. 2484  แตก็ไดกลับเขารับราชการใหมในปเดียวกัน  ในตําแหนง
เสมียนแผนกสถิติ  กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  ตอมาไดโอนมารับราชการกระทรวง
มหาดไทย  ตําแหนงฝกหัดปลัดอําเภอตรี  เม่ือ พ.ศ. 2486  และระหวางป พ.ศ. 2487 – 2492  ไดรับ
ราชการเปนปลัดอําเภอและผูตรวจราชการเทศบาลหลายแหง  ไดแก  ปลัดอําเภอตากใบ  จังหวัด
นราธิวาส  ผูตรวจราชการเทศบาลจังหวัดสงขลา  ปลัดอําเภอสะเดา  ปลัดอําเภอหาดใหญ  จังหวัด
สงขลา  ระหวางป พ.ศ. 2493 – 2504  ไดดํารงตําแหนงนายอําเภอหลายอําเภอ  ไดแก  นายอําเภอ
เชียรใหญ  นายอําเภอหัวไทร  นายอําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายอําเภอระโนด  นาย
อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  นายอําเภอเมืองระนอง  และนายอําเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอางทอง 



 

 

 ในป พ.ศ. 2504  นายอาทิตย  สุภาไชยกิจ  ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงปลัดจังหวัด
พัทลุง  นับเปนชวงระยะเวลาท่ีสําคัญของชีวิต  เพราะไดมีโอกาสปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง  
สามารถสรางเครือขายสัมพันธกับบุคคลและหนวยงานราชการ  องคกรเอกชนท้ังประชาชนท่ัวไป  
ในระหวางการปฏิบัติงานดังกลาว  นายอาทิตย  ไดรับการแตงต้ังใหเปนนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง  
2  คร้ัง  ในป พ.ศ. 2505  และ พ.ศ. 2508  นายอาทิตย  สุภาไชยกิจ  ไดลาออกจากราชการเมื่อ  พ.ศ. 
2508  ในขณะท่ีมีอายุได  47  ป  ภายหลังจากนั้นก็ไดประกอบอาชีพทนายความพรอมท้ังไดเปล่ียน
เข็มมาสูเวทีการเมืองทองถ่ิน  โดยไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุง  เม่ือ พ.ศ. 2510  
และไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาจังหวัดพัทลุงเขตอําเภอเมืองพัทลุงเม่ือ พ.ศ. 2511 

 นายอาทิตย  เปนผูท่ีมีความเช่ือม่ันในตนเองสูง  ตั้งใจในการทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต  
และรักษาผลประโยชนของทางราชการ  มีบทบาทและผลงานเปนท่ียอมรับของประชาชน  ไดลง
พื้นท่ีสัมผัสกับประชาชนอยางตอเนื่อง  ประกอบกับการเปนอดีตขาราชการนักปกครอง  และไดรับ
เลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน  ทําใหช่ือเสียงของนายอาทิตย  สุภาไชยกิจ  เปนท่ีรูจักกันอยาง
กวางขวางในจังหวัดพัทลุง  จากปจจัยดังกลาวทําใหประชาชนไววางใจลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพัทลุง  เม่ือวันท่ี  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512  โดยไดรับ
คะแนนเลือกต้ังเปนอันดับท่ี  1  จํานวน  25,507  คะแนน  นายอาทิตย  เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจนถึงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2514  จอมพลถนอม  กิตติขจร  ทําการปฏิวัติยึดอํานาจ  
ภายหลังจากพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  นายอาทิตยไดประกอบอาชีพสวนตัวและ
เปนท่ีปรึกษากฎหมายจนกระท่ังไดถึงแกกรรมเม่ือ พ.ศ. 2547 

 
บทบาททางการเมือง 

 นายอาทิตย   สุภาไชยกิจ  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  สังกัดพรรคชาวนา
ชาวไร  ดํารงตําแหนงระหวางวันท่ี  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512 – 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2514  รวม
เวลาไดประมาณ  2  ป  9  เดือน  เทาท่ีไดศึกษาไมพบวานายอาทิตย  สุภาไชยกิจ  ไดแสดงบทบาท
ทางการเมืองในสภามากนอยเพียงใด  แตบทบาทในพ้ืนท่ีนายอาทิตยยังคงรวมงานและกิจกรรมทาง
สังคม  ลงพื้นท่ีพบปะประชาชนในโอกาสตาง ๆ  รวมท้ังติดตามงานดานการพัฒนาจังหวัดพัทลุง
อยางสมํ่าเสมอ 

 
กลวิธีหาเสียง 

 กลวิธีหาเสียงของนายอาทิตย  สุภาไชยกิจ  เปนไปอยางเรียบงาย  ไดแกการเดินทางไปพบ
ปะประชาชน  รวมงานกิจกรรมของชุมชน  แสดงความเปนกันเองในการทักทายปราศรัย  ใหความ



 

 

สนใจในการสอบถามถึงชีวิตความเปนอยู  การลงพ้ืนท่ีพบกับผูนําทองถ่ิน  ตลอดท้ังบุคคลท่ีเคยรู
จักคุนเคยและรวมงานเม่ือคร้ังรับราชการและเมื่อคร้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน  ทําใหไดฐานคะแนน
เสียงจากบุคคลดังกลาว  นอกจากนั้นการท่ีนายอาทิตยเคยรับราชการเปนปลัดอําเภอ  นายอําเภอ
และปลัดจังหวัด  ประชาชนมีความรูสึกวานายอาทิตยเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ  มีศักยภาพท่ี
เหมาะสมในการทําหนาท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดดี  เพราะฉะนั้นการหาเสียงโดยการประชา
สัมพันธถึงภูมิความรูและประสบการณเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหไดรับการเลือกต้ัง 

 
นายอํ่า  รองเงิน 

 นายอํ่า  รองเงิน  มีพื้นฐานอาชีพมาจากขาราชการครูประชาบาล  ประชาชนจึงมักนิยมเรียก
วา “ครูอํ่า”  แมภายหลังจะเปล่ียนอาชีพมาเปนนักการเมืองแลวก็ตาม  นายอํ่า  รองเงิน  เปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  3 สมัย ไดรับการเลือกต้ังคร้ังแรกเมื่อวันท่ี  10 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2512 คร้ังท่ีสองเม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2518  และคร้ังท่ีสามเม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2519  แตก็
อยูไดไมนานก็เกิดการปฏิวัติเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  ในชวงระยะเวลาท่ีนายอํ่า  เปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  เปนชวงเวลาท่ีไดเกิดปญหาความขัดแยงทางดานอุดมการณทาง
การเมือง  จนเกิดขบวนการตอสูของกองกําลังสังคมนิยมคอมมิวนิสต  และไดมีการปราบปราม
อยางรุนแรงจนเกิดเหตุการณกรณี “ถังแดง”  นายอํ่า  รองเงิน จัดเปนนักตอสูทางการเมืองคนสําคัญ
ของพรรคประชาธิปตยท่ีไดสรางฐานคะแนนเสียงไวในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง  ภายหลังจากการปฏิวัติ
เม่ือ พ.ศ. 2519  นายอํ่าไดสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. อีกคร้ังในป พ.ศ. 2522 แตไมไดรับเลือก  จึงไดวาง
มือจากการเมือง  หันไปประกอบอาชีพทําสวน  พรอมท้ังสนับสนุนใหบุตรชาย คือ นายโอภาส  
รองเงิน ไดสืบทอดทายาททางการเมืองในเวลาตอมา 

 
เครือขายและความสัมพันธ 

 นายอํ่า  รองเงิน  เกิดเม่ือวันท่ี  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 ท่ีบานหมอ หมูท่ี 2 ตําบลดอน
ทราย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  บิดาช่ือ นายกรีด  รองเงิน อดีตกํานันตําบลดอนทราย  มารดา
ช่ือนางเหล่ือม  รองเงิน (เพชรสุวรรณ)  มีพี่นอง จํานวน 5 คน ชาย 2 คน หญิง 3 คน โดยนายอํ่า 
เปนบุตรคนท่ี 2  นายอํ่า  รองเงิน ไดรับการศึกษาเบ้ืองตนท่ีโรงเรียนวัดพิกุลทอง (โรงเรียนประชา
บาล ประจําตําบลชะมวง 1)  จนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 แลวไดศึกษาตอในระดับมัธยม
ศึกษาที่โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  โดยไปพักอาศัยกับพระอธิการเมฆ  เกสโร  เจาอาวาสวัด
นิโครธาราม (วัดโคกขอย)  จนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ก็ตองลาออกจากการศึกษาเลาเรียนมาชวย
เหลือครอบครัวเนื่องจากบิดาไดถึงแกกรรม  นายอํ่า  รองเงิน ไดสมรสกับนางหนูจับ  บุตรีของนาย
เพิ่ม  นางหนูแจม  มากชวย  มีบุตร-ธิดาจํานวน 7 คน ชาย 3 คน หญิง  4 คน 



 

 

 นายอ่ํา  รองเงิน ไดเร่ิมชีวิตการงานเม่ือป พ.ศ. 2478  ดวยการเปนครูอาสาฝกหัดโรงเรียน
วัดโคกน้ําหัก  อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ในป พ.ศ. 2479 – 2480 ไดบรรจุเขารับราชการเปน
ครูโรงเรียนวัดปาพะยอม  พ.ศ. 2480-2481 เปนครูใหญโรงเรียนวัดโพรงงู  อําเภอศรีบรรพต  พ.ศ. 
2481 – 2482 เปนครูใหญโรงเรียนวัดโงกนํ้า อําเภอควนขนุน พ.ศ. 2482 – 2488 เปนครูโรงเรียนวัด
พิกุลทอง อําเภอควนขนุน รวมเวลารับราชการครูประชาบาลอยูเปนเวลา 10 ป จึงไดลาออกไป
ประกอบอาชีพสวนตัว ไดแก ธุรกิจโรงสี  โรงเล่ือย    คาควาย เล้ียงชาง  ชักลากไม  บริการรถยนต
โดยสารและรับสงสินคา และไดชวยเหลืองานสังคมจนเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง 

 นายอํ่า  รองเงิน ไดเร่ิมตนชีวิตการเมืองในระดับทองถ่ิน  โดยไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาจังหวัดพัทลุง คร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2495-2499  และไดรับเลือกต้ังเปนคร้ังท่ีสองเม่ือปพ.ศ. 2500 
– 2503 ซ่ึงอยูไดไมครบวาระเนื่องจากถูกยุบสภา  ในป พ.ศ. 2508 นายอํ่า  รองเงิน  ไดรับเลือกต้ังให
เปนผูใหญบาน  หมูท่ี 10  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  และถูกปลดออกเม่ือ พ.ศ. 
2509 ในขอหากระทําการอันเปนคอมมิวนิสต  ถูกกักขังเพื่อทําการสอบสวนอยูเปนเวลา 1 ป  ในป 
พ.ศ. 2510 – 2511 นายอํ่า  รองเงิน ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาจังหวัดพัทลุงเปนคร้ังท่ีสาม แตอยู
ไดไมนานก็ถูกกลาวหาวากระทําการอันเปนคอมมิวนิสต  จึงถูกกักขังเพื่อทําการสอบสวนอยูเปน
เวลา  6  เดือน  ภายหลังจากหลุดพนจากขอกลาวหาแลว นายอํ่า  รองเงิน ไดสมัครรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเม่ือป พ.ศ. 2512  และไดรับเลือกต้ังติดตอกัน 3 สมัย  จน
กระท่ังเกิดการปฏิวัติเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  ภายหลังการปฏิวัตินายอ่ําไดลงสมัครรับเลือก
ต้ังอีกคร้ังหนึ่งในป พ.ศ. 2522  แตไมไดรับเลือกจึงไดยุติบทบาททางการเมือง แตยังคงใหการ
สนับสนุนพรรคประชาธิปตย  พรอมท้ังไดใหบุตรชายคือนายโอภาส  รองเงิน  เปนผูสืบทอดทายาท
ทางการเมือง  สวนนายอํ่า  ไดหันไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนอยูท่ีบานหมูท่ี 6 ตําบลเขาปู  
อําเภอศรีบรรพต จนกระท่ังไดถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2539  รวมอายุได 78 ป 

 จากการศึกษาประวัติ การสรางเครือขายและความสัมพันธ พบวามีองคประกอบท่ีเปน
ปจจัยเกื้อหนุนอยูหลายประการท่ีทําใหนายอํ่า  รองเงิน  ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง  ไดแก การมีพื้นฐานของระบบเครือญาติท่ีกวางขวางม่ันคง  รวมท้ังบุคคลท่ีมีความรัก
ใครผูกพันในพื้นท่ีอําเภอควนขนุน  ปาพะยอม ศรีบรรพตและกงหรา  ผสมผสานกับวัฒนธรรม
ความรักพวกพอง  ปจจัยพื้นฐานของการประกอบอาชีพครู  อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพธุรกิจ
บริการในชุมชน รวมท้ังการมีบทบาทพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีเรียบงายสมถะไมแปลกแยกไปจาก
ชุมชน  การไดรับเลือกต้ังใหเปนสมาชิกสภาจังหวัดและเปนผูใหญบาน  เปนส่ิงพิสูจนใหเห็นถึง
การยอมรับใหเปนผูนําและตัวแทนของประชาชน นําไปสูการสรางเครือขายทางการเมืองในทอง
ถ่ิน ประกอบกับคุณลักษณะของความเปนผูนํานักตอสูเพื่อความเปนธรรมของสังคม จนกระท่ังถูก
จับกุมในขอหากระทําการอันเปนคอมมิวนิสต ปจจัยเหลานี้ลวนแตมีอิทธิพลสงเสริมใหนายอํ่า  



 

 

รองเงิน  ไดรับความไววางใจจากประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกต้ังใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง 
 
บทบาททางดานการเมือง 

 นายอํ่า  รองเงิน  ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 3 สมัย ในสมัยท่ี 
1 เม่ือ  10 กุมภาพันธ 2512- 17 พฤศจิกายน 2514 สังกัดพรรคแนวรวมประชาธิปไตย สมัยท่ี 2 เม่ือ 
26 มกราคม 2518 – 12 มกราคม 2519  สังกัดพรรคอธิปตย ตอมาไดยายมาสังกัดพรรคประชาธิปตย
และไดรับเลือกต้ังเปนสมัยท่ี 3 เม่ือ 4 เมษายน 2519 – 6 ตุลาคม 2519 ถูกปฏิวัติโดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินประกาศยึดอํานาจในระหวางการดํารงตําแหนงนายอํ่า  รองเงิน ไดมีบทบาททาง
การเมืองท่ีสําคัญหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกต้ังสมัยท่ี 2 พ.ศ. 2518 ขณะท่ีมีปญหา
ความขัดแยงทางดานอุดมการณทางการเมืองภายในประเทศ  นายอํ่า  รองเงินไดรวมกับศูนยกลาง
นิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย  ไดปราศรัยท่ีสนามหลวงพรอมท้ังเปดเผยพฤติกรรมการใชอํานาจ
รัฐของเจาหนาท่ีในการปราบปรามประชาชนฝายตรงกันขาม “กรณีถังแดง” เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2518  ทําใหสังคมไดรับทราบปญหาความขัดแยงท่ีเปนจริงมากข้ึน ในปเดียวกันนี้นายอํ่า  รอง
เงิน ไดเปนตัวแทนสมาชิกรัฐสภารวมกับประธานสภาผูแทนราษฎร (นายประสิทธ์ิ  กาญจนวัฒน)  
เดินทางไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 เพื่อเร่ิมตน
แสวงหาแนวทาง การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน  นอกจากนั้นนายอํ่า  รองเงิน ยงั
มีบทบาทสําคัญในสภาผูแทนราษฎรในการอภิปรายในประเด็นปญหาตางๆ หลายคร้ัง  รวมท้ังเคย
ไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยกรางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 
2518 

 บุคคลสําคัญทางการเมืองหลายทานไดกลาวถึงคุณลักษณะสวนตัวและบทบาททางการ
เมืองของนายอํ่า  ไวในหนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพนายอํ่า  รองเงิน เม่ือวันท่ี 17 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2540  มีหลายแงมุมของชีวิตท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

 นายชวน  หลีกภัย  กลาววานายอ่ํา  รองเงิน เปนคนมีอุดมการณประชาธิปไตย ยึดถือความ
ถูกตอง ความเปนธรรม มุงม่ันและกลาเผชิญกับส่ิงท่ีไมถูกตองชอบธรรมในสังคม  จึงถูกกล่ันแกลง
จับกุมในขอหาการกระทําอันเปนคอมมิวนิสตหลายคร้ัง แตก็สามารถผานวิกฤตการณแหงชีวิตนั้น
มาได  และเม่ือเปน ส.ส. คร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2512  เคยถูกชักชวนใหไปอยูพรรคสหประชาไทย ซ่ึง
เปนพรรครัฐบาล โดยการเสนอเงื่อนไขใหผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนทางการเมือง  แต
นายอํ่าปฏิเสธและขอเขารวมอยูกับพรรคประชาธิปตยโดยไมไดประโยชนอามิสใดๆ 

 นายพิชัย  รัตตกุล  กลาววานายอํ่า  รองเงิน เปนนักตอสูเพื่อมนุษยชน เพื่อประชาธิปไตย
และเพื่อความยุติธรรม  เปนนักการเมืองท่ีมีอุดมการณม่ันคง โดยตอสูกับความอยุติธรรมมาตลอด



 

 

ชีวิต และตัวเองก็เกือบเอาชีวิตไมรอดมาหลายตอหลายคร้ัง แตก็ไมเคยยอทอตอในส่ิงท่ีตัวเองเช่ือ
ม่ัน และเช่ือม่ันวาเปนประโยชนของชาติ  ท้ังยังเปนผูแทนคนยากท่ีมีบทบาทชวยเหลือสังคม  สวน
นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน  ก็ไดกลาวถึงคุณลักษณะของนายอํ่า  รองเงิน  ไวในทํานองเดียวกันวา 
เปนคนเรียบงาย  เขมแข็ง  จริงจัง  รักความยุติธรรม และรักชาวบานเปนท่ีต้ัง  ถือวาทุกขของชาว
บานคือทุกขของผูแทนราษฎร  และไมลังเลที่จะเขาไปแกไข 

 นายสัมพันธ  ทองสมัคร  ไดกลาวถึงการเลือกต้ังซอมแทนตําแหนงท่ีวางของจังหวัดพัทลุง 
ในป พ.ศ. 2522 เม่ือนาย(แพทย)สวาง  พรเรืองวงศ ไดถึงแกกรรม พรรคประชาธิปตยไดสงนายธีร
ศักดิ์  อัครบวร ลงแขงขัน  และในป พ.ศ. 2524 นายคลาย  จิตพิทักษ ไดถึงแกกรรม  พรรคประชาธิ
ปตยไดสงนายวีระ  มุสิกพงศ  ลงสมัครแขงขันจนประสบชัยชนะท้ัง 2 คร้ัง  ในการเลือกต้ังดังกลาว
บรรดานักการเมืองคนสําคัญของพรรคประชาธิปตยไดมาต้ังศูนยอํานวยการเลือกต้ังอยูท่ีบานของ 
นายอ่ํา  รองเงิน  ซ่ึงนักการเมืองพรรคประชาธิปตยนิยมเรียกกันวา “อํ่าโฮเต็ล”  ไดรับการดูแลใน
เร่ืองท่ีพักและอาหารการกินเปนอยางดี  พรอมท้ังช่ืนชมฝมือการทําอาหารของนางหนูจับ  ภรรยา
ของนายอ่ํา  นายสัมพันธ ทองสมัคร ไดกลาวถึงคุณลักษณะนิสัยของนายอํ่าไววา  เปนคนมีอุดม
การณทางการเมือง  เปนนักประชาธิปไตยอยางแทจริง  มีจุดยืนท่ีเคียงขางประชาชนอยางม่ันคง รัก
ความเปนธรรมอยางเปนชีวิตจิตใจ จริงใจกับประชาชน  จริงใจกับการเลนการเมืองมีอุปนิสัยท่ีเขม
แข็งอดทน สูชีวิต  ไมเคยมีความฟุงเฟอเหอเหิม วางตนเสมอตนเสมอปลาย 

 นายวีระ  มุสิกพงศ ไดกลาวถึงบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของนายอํ่า รองเงิน ไวอยางนา
สนใจวา  นายอํ่าเปนนักการเมืองดวยการปฏิบัติดวยจิตวิญญาณของตัวเองไมใชดวยการเลือกต้ัง มี
ความคิด มีการปฏิบัติเพื่อประชาชนโดยสวนรวมเสมอมา ไมวาในยามมีตําแหนงทางการเมืองหรือ
ไมก็ตาม  นายอํ่าไมใชนักพูดผูอุดมดวยสํานวนโวหาร แตการพูดของเขาแข็งกราวและจริงใจ  
ปะทะโดยตรงกับผูมีอํานาจ  เพื่อมุงแกปญหาไมใชพูดเพื่อยึดกุมหัวใจคน  นายอํ่าเปนนักการเมืองผู
ตอสูเพื่อประชาธิปไตย รุนบุกเบิกคนหน่ึงซ่ึงชาวพัทลุงควรภูมิใจ และคนรุนหลังควรเอาเปนแบบ
อยาง  ในสวนบุคลิกของนายอํ่า  นายวีระ  มุสิกพงศ กลาววา  ทานมีบุคลิกใบหนาคลายกับอดีตผูนํา
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ อับราฮัม  ลินคอลน  นายวีระจึงมักจะเรียกในเชิงหยอกเยากันวา “ทานอํ่า
ราฮัม  ลินคอลน (อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนายอํ่า รองเงิน, 2540, น.24-41)” 
 
กลวิธีหาเสียง 

 ฐานคะแนนเสียงของนายอํ่า  รองเงิน  จะหนาแนนอยูในพื้นท่ีอําเภอรอบนอกของจังหวัด
พัทลุง  ไดแก อําเภอควนขนุน  อําเภอปาพะยอม  อําเภอศรีบรรพต และบางสวนของอําเภอกงหรา  
เนื่องจากมีปจจัยพื้นฐานมาจากภูมิลําเนาเดิม และเครือญาติอยูในพื้นท่ีประกอบกับเคยปฏิบัติหนาท่ี
การงานและประกอบอาชีพในพื้นท่ีดังกลาวดวย เชน การเปนขาราชการครู  การเปนผูใหญบาน 



 

 

เปนสมาชิกสภาจังหวัด รวมท้ังการประกอบอาชีพสวนตัวท่ีใกลชิดกับประชาชนอยางกวางขวาง  
กอนท่ีจะเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  นับวาเปนทุนทางสังคมที่ไดส่ังสมไว และสามารถนํา
มาใชประโยชนเกื้อหนุนจนไดรับการเลือกต้ัง  กลวิธีหาเสียงของนายอํ่า  รองเงิน ไดใชวิธีการผสม
ผสานหลายดาน เชน การเดินทางไปพบกับญาติพี่นองเพื่อนฝูงท่ีสนิทสนม  บุคคลที่เคารพนับถือ
เพื่อเปนแกนนําไปสูประชาชนในทองถ่ิน บางคร้ังก็ไปกินนอนคลุกคลีอยูในชุมชน  การรวมวง
เสวนา  การรวมงานทางสังคม  งานบุญกุศลชวงเทศกาลและวันสําคัญ  การใชโทรโขงพูดในท่ีชุม
ชน  การใชรถแตงติดแผนปายและเคร่ืองขยายเสียง  การจัดเวทีปราศรัยในเขตเมืองและชุมชน  โดย
เฉพาะอยางยิ่งเม่ือสังกัดพรรคประชาธิปตย  การจัดเวทีปราศรัยอยางเปนระบบจะมีอิทธิพลอยางสูง 
เพราะเปนการแสดงศักยภาพความพรอมท่ีจะทํางานทางการเมือง  โดยมีนักการเมืองจากกรุงเทพฯ 
และจังหวัดใกลเคียงมารวมปราศรัยหาเสียง ทําใหเวทีปราศรัยมีความคึกคักเปนท่ีนาสนใจมากข้ึน 

 นอกจากนั้นยังไดมีการจัดทําแผนปาย  แผนปลิว โปสเตอรหาเสียงแจกจายไปยังบานเรือน
ของประชาชน  และปดไวในท่ีชุมชน  โดยมีขอความแสดงถึงความมุงม่ันต้ังใจในการทํางานการ
เมืองและตอสูเพื่อประชาชนอยางแทจริง  เชน “…เราเลือกครูอํ่า รองเงิน แน เพราะชอบตอสูเพื่อ
ความเปนธรรมของประชาชน เจ็บรอนแทนเมื่อราษฎรถูกกดข่ีขมเหง ชอบขัดขวางและตอสูลัทธิ
ฉอราษฎรบังหลวง  ฉอหลวงบังราษฎร  รวมทั้งผูใชอํานาจกฎหมายเถื่อน จนตัวเองถูกจับกุมคุมขัง
มาหลายคร้ัง  ครูอํ่าวา ถาโจรเมืองสงบ  โจรบานโจรปาก็ไมมี เพราะพัทลุงเปนเมืองคนดีมาแต
โบราณ…” (อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอํ่า  รองเงิน, 2540, น.82) 

 เม่ือไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงคร้ังแรกในป พ.ศ. 2512 นาย
อํ่า  รองเงิน ไดใชศักยภาพของความเปน ส.ส. รวมงานกิจกรรมทางสังคม ชวยเหลือในการพัฒนา
ทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนา เชน รวมมือกับกํานันผูใหญบาน นําราษฎรชวยกันพัฒนาถนนสาย
บานตํานาน-บานทุงลาน  อําเภอเมืองพัทลุง เม่ือป พ.ศ. 2513  รวมกับทางราชการ กํานันผูใหญบาน 
นําราษฎรพัฒนาถนนสายทามะเดื่อ-บางแกว อําเภอเขาชัยสน เม่ือป พ.ศ. 2514 การเปนผูนํารวมกิจ
กรรมการพัฒนาทองถ่ินทําใหนายอํ่ามีความสัมพันธใกลชิดกับสวนราชการและผูนําชุมชน เปนกล
วิธีในการรักษาฐานคะแนนเสียงใหดํารงอยู เปนประโยชนทางการเมืองใหกับตนเองและบทบาท
ทางการเมืองในเวลาตอมาดวย 
 
นายเจริญ  หนูสง 

 นายเจริญ  หนูสง พื้นฐานเปนชาวนา ลงสมัครรับเลือกต้ัง คร้ังแรกสําหรับการเลือกต้ัง 
ส.ส.จังหวัดพัทลุงเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2518 ในยุคดังกลาวจังหวัดพัทลุงมี ส.ส.ไดเพียงสองคนเทา
นั้น นายเจริญ  หนูสงไดใชความเปนคนในทองถ่ิน เขาถึงประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ท้ังท่ีมีการ
กลาวหาวานายเจริญ หนูสง เปนคนบา คนไมสมประกอบ(ท้ังท่ีความเปนจริง ตามพระราชบัญญัติ



 

 

การเลือกต้ัง ส.ส.ทุกฉบับ การเปน”คนบา คนฟนเฟอน”ถือวาเปนขอตองหามมิใหสมัครรับเลือกต้ัง 
ส.ส.) แตการหาเสียงอยางถึงลูกถึงคนทําใหนายเจริญ  หนูสง ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส.จังหวัดพัทลุง 
พรอมกับนายอ่ํา  รองเงิน  และมีคนผูกกลอนในทํานองประชดประชันนายเจริญ  หนูสง วา “ผูแทน
ดีตรัง  ผูแทนดังสงขลา ผูแทนบาพัทลุง” 
 
เครือขายและความสัมพันธ 

 นายเจริญ  หนูสง  เกิดเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2482 ณ บานหานโพธ์ิ ตําบลหานโพธ์ิ อําเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนบุตรของนายดํา  หนูสงและนางผิน ยั่งยืน นายเจริญ หนูสง มีพี่นองท้ัง
ส้ิน 11 คน คือ 1.นายจรินทร  หนูสง(เสียชีวิตแลว) 2. นายเจริญ  หนูสง 3.นางสาวสมปอง  หนูสง 
4.นายชุมพล  หนูสง 5.นายประยูร  หนูสง 6.นายสมหมาย  หนูสง 7.นางสาวรัตนา  หนูสง 8. นาย
สมบูรณ  หนูสง 9. นายสมมิตร  หนูสง  10.นายวิสูตร  หนูสง และ 11. นางสาวสุดใจ  หนูสง   พื้น
ฐานครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม นายเจริญ  หนูสง เรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีโรง
เรียนวัดรัตนวราราม (โคกยานนาง) อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง เขาเรียนตอช้ัน ม.1 ท่ีโรงเรียนชาง
ไมพัทลุง จนจบมัธยมศึกษาปท่ี 6จากโรงเรียนชางไมพัทลุง(ปจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) 

 หลังจากจบการศึกษาแลว นายเจริญ  หนูสง ไดแตงงานกับนางสาวสุวรรณีย  สุวรรณขาว 
คนบานชิงโค ตําบลชิงโค อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  มีบุตรจํานวน 9 คน นายเจริญ   หนูสง
ประกอบอาชีพหลายอยาง เชน กรีดยาง ทํานา จับปลา รํามโนราห เลนลิเก เปนคนพามโนราหและ
คณะรําวงไปแสดง ณ ท่ีตาง ๆ โดยนายเจริญ  หนูสงมีรายไดจากการขายยา ขายวิตามินหนาโรง
มโนราห หรือโรงลิเก ซ้ือสินคามาออกเบอรตามงานสวนสนุก ประสบการณชีวิตมีท้ังสําเร็จและลม
เหลว เชนถูกโจรงัดบานเชาท่ีจังหวัดตรังและเอาเงินทองทรัพยสินไปหมด ทําใหนายเจริญ  หนูสง
แทบหมดเน้ือหมดตัว แทบเปนบา แตอดทนตอสูตอไป 

ในเร่ืองโลกทัศนทางดานการเมืองของนายเจริญ  หนูสงไมปรากฏชัดเจน แตในขณะเรียน
หนังสือ นายเจริญ  หนูสงเคยรับจางปดโปสเตอรของนายถัด  พรหมมาณพ ซ่ึงตอมานายถัด  พรหม
มาณพไดเปน ส.ส.พัทลุง เคยชวยหาเสียงนายขาว  อินทรดวง(มหาขาว) ซ่ึงเปนญาติฝายแม ในเวลา
ตอมานายขาว  อินทรดวง ไดเปน ส.ส.พัทลุง นายเจริญ  หนูสง เลาวา”มหาขาวแจกหัวมันข้ีหนู” 
นายเจริญ หนูสงประทับใจวิธีการหาเสียงและบุคลิกนายขาวและสรุปบุคลิกการหาเสียงของนาย
ขาวไวส้ัน ๆ วา”ไหวคนแขง แหลงมาก”(ไหวเกง,ไหวบอย ๆ พูดมาก-ผูเขียน) เม่ือมีประกาศใหมี
การเลือกต้ัง ส.ส.จังหวัดพัทลุงในวันท่ี 26 มกราคม 2518 นายเจริญ  หนูสง ไปขอลงสมัครในนาม
พรรคประชาธิปตย พรรคกิจสังคม พรรคเกษตรสังคม แตไมมีพรรคใดรับ  นายเจริญ  หนูสงไมยอ
ทอไปหานายชุมพล  มณีเนตร หัวหนาพรรคประชาธิปไตย เพื่อขอลงสมัครในนามพรรค ในช้ัน
แรกพรรคประชาธิปไตยไมรับ นายเจริญ  หนูสงใชความพากเพียรนําของดีคือแมกุงพัทลุงและ



 

 

แอปเปลไปฝากภรรยาของนายชุมพล ภรรยาของนายชุมพลชวยช้ีชองทางใหนายเจริญ สามารถจูง
ใจใหนายชุมพล มณีเนตร ยอมรับใหลงสมัครรับเลือกต้ังเปน ส.ส.จังหวัดพัทลุงในนามพรรค
ประชาธิปไตยได โดยนายชุมพลใหเงินนายเจริญ  หนูสง คาสมัคร ส.ส. เปนเงิน 5,000 บาท 

เม่ือลงสมัครรับเลือกต้ัง นายเจริญ หนูสง ไดนําวิธีการ”ไหวคนแขง แหลงมาก”ของมหา
ขาวมาประยุกตใช  วิธีการหาเสียงคือพบใครตองยกมือไหวขอเสียงเร่ือยไป ท้ังคนรูจักและคนไมรู
จัก เปนเหตุใหบางคนกลาวหาวานาย  เจริญ หนูสง เปน”คนบา, คนสติไมดี,คนไมเต็มเต็ง” หาก
เร่ืองดังกลาวเปนจริง นายเจริญ  หนูสง ไมนาจะสมัครรับเลือกต้ังได เพราะลักษณะ”บา ฟนเฟอน 
วิกลจริต” เปนลักษณะตองหามมิใหสมัคร ส.ส.ตาม พรบ.เลือกต้ัง อีกประการหนึ่ง การที่นายเจริญ 
หนูสง ไดเปนสมาชิกพรรคและพรรคสงลงสมัครนั้น พรรคการเมืองยอมคัดเลือกแลววานายเจริญ  
หนูสง มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในทางการเมือง แตยังมีคนดูถูกดูแคลนวานายเจริญ  หนูสง 
ไมมีทางไดเปน ส.ส. และนําเร่ืองนี้มาเปนหัวขอในการเลนการพนันวานายเจริญ  หนูสง จะไดรับ
เลือกต้ังหรือไมไดรับเลือกต้ัง  

ในดานทุนทรัพยการหาเสียงนั้น นายเจริญมีเงินนอย แตไดรับความชวยเหลือจาก ญาติ ๆ 
เชนนายรัง  หนูสง เจาของโรงเรียนพาณิชยการพัทลุง ซ่ึงเปนลุง ชวยออกเงินใหบาง แมและยาย
ออกเงินพิมพใบปลิวให  มโนราหอ่ิม และนายแกว ชวยซ้ือไมอัดสองแผนตัดเปนแผนละสองทอน 
ไดส่ีแผน เขียนปายหาเสียงแลวนําไปปดไวในชุมชนในอําเภอปากพะยูน อําเภอเขาชัยสน อําเภอ
เมือง และอําเภอควนขนุน อําเภอละหน่ึงแผน ซ้ือรถมอเตอรไซคราคา 800 บาท มาซอมอีก 400 
บาท ไวข่ีไปหาเสียง โดยมีเพื่อนบานซ่ึงขับมอเตอรไซครับจางเปนเพื่อนไปหาเสียงโดยไมเอาคา
จาง  มีเคร่ืองขยายเสียงแบบถานแหง(ใชถานไฟฉาย) เท่ียวพูดหาเสียงไปเร่ือย ทามกลางความ
ขบขันของบางคนวานายเจริญ หนูสง เปนคนบา คนสติไมดี นายเจริญ  หนูสงมิไดยอทอแตประการ
ใด ยังคงออกหาเสียงอยางตอเนื่อง  

ท้ังนี้กอนถึงวันเลือกต้ังประมาณ 20 วัน ในป พ.ศ.2518 มีเหตุการณอุทุกภัยคร้ังยิ่งใหญใน
จังหวัดภาคใต มีน้ําทวมหนัก นายเจริญ  หนูสง ไดนําของท่ีผูใจบุญบริจาคชวยน้ําทวม แตนํามากอง
ไวบนถนนหรือสถานีรถไฟ ออกแจกจายถึงบานไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจาก
น้ําทวม พรอมท้ังหาเสียงไปดวย  

 ผลการเลือกต้ังในคร้ังดังกลาว ทําใหนายเจริญ  หนูสง  จากพรรคประชาธิปไตย ไดรับ
เลือกเปน ส.ส.พัทลุง พรอมกับนายอํ่า  รองเงิน  จากพรรคอธิปตย  เปนท่ีนาสังเกตวาในการเลือกต้ัง
ดังกลาว พรรคประชาธิปไตย ซ่ึงนายเจริญ  หนูสง เขาสังกัด มีผูสมัครในนามพรรคไดรับเลือกต้ัง
ท่ัวประเทศจํานวนสองคนเทานั้น คือ นายเจริญ   หนูสง จากจังหวัดพัทลุง และนายสุนทร  ยิ่งนคร 
จากจังหวัดสมุทรสงคราม  สวนนายชุมพล  มณีเนตร ซ่ึงเปนหัวหนาพรรค ไมไดรับเลือกต้ังแต
อยางใด ตอมานายชุมพล มณีเนตรเดินทางไปฮองกงและถูกจับขอหาคาเฮโรอีน นายชุมพล  มณี



 

 

เนตรไดทําหนังสือมอบใหนายเจริญ  หนูสง เปนรักษาการหัวหนาพรรคประชาธิปไตย และตัดสิน
ใจนํา ส.ส.ในสังกัดเขารวมกับรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช และรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช 
จนรัฐบาลดังกลาวพนจากตําแหนงใน พ.ศ.2519  ปจจุบัน นายเจริญ  หนูสง ประกอบอาชีพขายยา 
รับดูดวงชะตา แกเภท แกคุณไสย และพักอาศัยอยูบานเลขท่ี 22/12  หมูท่ี 2 ตําบลคอหงส อําเภอ
หาดใหญจังหวัดสงขลา 
 
บทบาททางการเมือง 

 เนื่องจากพรรคประชาธิปไตยท่ีนายเจริญ  หนูสงเขาสังกัด มีผูสมัคร ส.ส.ไดรับเลือกเพียง
สองคน คือ นายเจริญ  หนูสง ส.ส.จังหวัดพัทลุง และนายสุนทร  ยิ่งนคร ส.ส.สมุทรสงคราม โดยท่ี
นายชุมพล  มณีเนตร หัวหนาพรรคประชาธิปไตย ไมไดรับเลือกต้ังแตอยางใด นายเจริญ  หนูสงจึง
ไดเปนรักษาการหัวหนาพรรค และตัดสินใจนํา ส.ส.ในสังกัดเขารวมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปตย 
ซ่ึงมี ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรีไดประมาณหน่ึงเดือน สภาลงมติไมรับรองในวัน
แถลงนโยบาย ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช หัวหนาพรรคกิจสังคมซ่ึงมี ส.ส.เพียง 18 เสียง จัดต้ังรัฐบาล 
อยูมาจนถึงวันท่ี 12 มกราคม 2519 จึงประกาศยุบสภา  นายเจริญ   หนูสงไดนํา ส.ส.เขารวมรัฐบาล
กับ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิดวย(นายเจริญ  หนูสงใหปากคํากับผูสัมภาษณวา ในการจัดต้ังรัฐบาลท่ีตนเอง
และเพื่อน  ส.ส.พรรคเดียวกันเขารวมท้ังสองคร้ังนั้น ทุกคร้ังผูจัดต้ังรัฐบาลจะใหเงิน ส.ส.ท่ี
สนับสนุนการจัดต้ังรัฐบาลเปนเงิน 30,000-50,000 บาท ตนเองนําเร่ืองท่ีไดรับเงินไปพูดกับบุคคลท่ี
สามตามความจริงวาไดรับเงินเนื่องจากชวยยกมือสนับสนุนรัฐบาล เร่ืองสะพัดออกไปสูสาธารณ
ชน และถูกพรรคท่ีใหเงินตอวา โดยผูใหเงินมาติดตอและใหไปทําสัญญาโดยเปดเผยเพื่อใหเงินดัง
กลาวกลายเปน”เงินยืม” ซ่ึงเม่ือไดเงินมาแลว ไมปรากฏวาผูใหหรือผูใดมาทวงถามเอาคืนแตอยาง
ใด คือความจริงใหแตอําพรางวาเปนยืม เม่ือมีผูถามวาไปเขากับ ม.ร.ว.เสนียแลวทําไมไปเขากับ 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิอีก นายเจริญตอบวา”เขาท้ังคูเปนพี่นองกัน”) นายเจริญ หนูสงไดเปนกรรมาธิการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร สวนบทบาทอ่ืน ๆ ไมปรากฏมากนัก 

 
กลวิธีการหาเสียง 

 การหาเสียงของนายเจริญ หนูสง เนนไปท่ีการเดินหาเสียงเคาะประตูบานดวยตนเอง เดิน
หาเสียง เนนไปที่เครือขายของญาติมิตรคนรูจัก  พิมพโปสเตอรหาเสียงบางดวยความชวยเหลือของ
ญาติ แตมีจํานวนไมมากนัก เดินยกมือไหวขอเสียงตามชุมชน ใชสไตลนายขาว  อินทรดวง(มหา
ขาว) คือ “ไหวคนแขง แหลงมาก”  เดินพูด ไหวขอเสียงไปท่ัวท้ังคนรูจักและคนไมรูจัก คนท่ีพอจะ
รูจักนายเจริญ  หนูสงอยูบาง มีบางสวนท่ีเห็นวาการเดินพูดไป ไหวไปขอเสียงไปท่ัวท้ังคนรูจักและ
ไมรูจัก อุปนิสัยและความคิดของนายเจริญ  หนูสงท่ีไมเหมือนคนอ่ืน ๆ นั้นเปนอาการของ”คนบา”, 



 

 

“คนไมเต็มเต็ง” และนําไปลอเลียนเปนส่ิงขบขัน และนํามาพนันขันตอในทํานองปรามาสดูถูกดู
แคลนวา”ถึงอยางไรนายเจริญ หนูสง ก็ไมไดรับเลือกต้ัง” และกําหนดราคาตอรอง   

ท้ังนี้ตามปากคําของนายเจริญ  หนูสง ในตนป พ.ศ.2518 ประมาณ 20 วันกอนวันเลือกต้ัง 
ส.ส.เกิดเหตุการณน้ําทวมใหญในภาคใต ต้ังแตเขตภูเขาและท่ีสูงของจังหวัดพัทลุงมีเหตุการณแผน
ดินถลม น้ําทวมตัดทางขาด ในเขตท่ีราบน้ําทวม และในเขตท่ีราบลุมเชนอําเภอเขาชัยสน (ซ่ึงรวม
อําเภอบางแกวในปจจุบันดวย)น้ําทวมขังเปนเวลานาน  การเกิดสภาพนํ้าทวมเปนบริเวณกวางเชน
นั้น ทําใหประชาชนเกิดความเดือดรอนลําบาก ท้ังดานท่ีอยูอาศัย การคมนาคมขนสง อาหารการกิน 
ยารักษาโรค การชวยเหลือของทางราชการเองทําไดไมท่ัวถึง มีคนสงส่ิงของบริจาคมาชวยเหลือน้ํา
ทวมมากมาย แตไมสามารถลําเลียงไปใหถึงมือชาวบานได ส่ิงของบริจาคจึงไปกองอยูท่ีสถานี
รถไฟหรือบนทางหลวง นายเจริญ  หนูสงเห็นเปนโอกาสดี ดวยจิตใจท่ีมุงม่ันจะเปน ส.ส.ใหได จึง
นําของบริจาคเหลานั้นลุยน้ําไปแจกชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอนมาก นายเจริญ  หนูสง เลาวา”
ตรงไหนน้ํา(ทวม)ลึก ผมไปถึงหมด” ผูประสบภัยน้ําทวมไดรับของแจก ก็ดีใจและเห็นใจนายเจริญ 
หนูสง ท่ีมีความต้ังใจมาชวยเหลือถึงบานจึงชวยกันกระจายขาวปากตอปาก ตอ ๆ กันอยางรวดเร็ว 
ทําใหภาพของนายเจริญ  หนูสง ซ่ึงเคยดูถูกดูแคลนวาเปนคนบา คนไมเต็มเต็ง จางหายไป มีแตภาพ
ของคนท่ีเห็นอกเห็นใจผูไดรับความเดือดรอนจากน้ําทวม เปนคนดีมีเมตตา ชวยเหลือประชาชน
อยางจริงจัง ประกอบกับบางสวนมีการเลนพนันขันตอกันดวย ทําใหนายเจริญ  หนูสง ไดรับการ
เลือกต้ังเปน ส.ส.จังหวัดพัทลุงอยางเหนือความคาดหมาย 

เร่ืองการนําของไปแจกน้ีมีบางกระแสวานายเจริญ  หนูสง ไดฆาวัว ทําเปนแกงวัวไปแจกผู
ประสบภัยน้ําทวม จึงไดเปน ส.ส. แตนายเจริญ  หนูสง ปฏิเสธวาเร่ืองดังกลาวไมจริง เพราะตัวเอง
เปนคนจนไมมีเงินซ้ือวัวฆาแกงแจกประชาชน ของท่ีไปแจกลวนแตเปนของบริจาคจากผูมีใจกุศล
ท้ังส้ิน ตัวเองเปนเพียงผูลําเลียงของไปใหถึงชาวบานเทานั้น เปนท่ีนาสังเกตวาโลกทัศนและวิธีคิด 
วิธีการแจกของของนายเจริญ  หนูสง เปนไปในทํานองเดียวกับ”มหาขาวแจกหัวมันข้ีหนู”  ซ่ึงนาย
เจริญ หนูสงเคยไดรับรูประสบการณเหลานี้สมัยท่ีชวยหาเสียงใหนายขาว   อินทรดวง(ความจริง
การแจกมันข้ีหนูของมหาขาวไมใชการแจกมากมายมโหฬาร แตเปนเพียงของฝากติดไมติดมือหรือ
สินน้ําใจเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น ไมใชการแลกเปล่ียนหรือซ้ือเสียงในความหมายปจจุบัน-ผูเขียน) น้ํา
ทวมใหญในป 2518 นั้น ในบางจังหวัดประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก ขาวสารของจําเปนแก
การยังชีพมีราคาแพง ทางราชการชวยเหลือไมท่ัวถึง สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายคลาย  จิต
พิทักษ เปนผูวาราชการจังหวัด น้ําทวมประชาชนเดือดรอน ขาวของแพง มีการเดินขบวนประทวง
ราชการ(สุรชัย  แซดาน,2541, น.77) มีการกลาวหาวานายคลาย  จิตพิทักษยักยอกของชวยเหลือน้ํา
ทวมและตั้งสมญาวา”คลายไขเปด” ซ่ึงตอมากลายเปนการขับไลผูวาราชการจังหวัดและมีการเผา
จวนผูวาราชการจังหวัด มีการออกหมายจับนายสุรชัย แซดานและพวกและลุกลามเปนปญหาการ



 

 

เมืองในเวลาตอมา แสดงใหเห็นความหนักหนวงของปญหาและประสิทธิภาพของระบบราชการได
เปนอยางดี การท่ีนายเจริญ   หนูสงสามารถเอาประโยชนจากสถานการณน้ําทวมใหเปนประโยชน
ในการหาเสียงนั้น หากวากันตามภาษาฝายซายในสมัยหนึ่งอาจเรียกไดวานายเจริญ   หนูสง 
สามารถ”ปรับอัตวิสัยใหเหมาะกับภาวะวิสัย สามารถยึดกุมสภาพ พลิกแพลงตนเอง ริเร่ิมกระทํา
และเปนฝายไดเปรียบในท่ีสุด” หรือภาษาปจจุบันวา “พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส”ไดอยางพลิกแพลง
ฉับพลัน การกลาวหาวา”เจริญ  หนูสง  บา, ฟนเฟอน สติไมดี” จึงเปนเร่ืองลอกันเลนมากกวาจะเปน
เรื่องจริง ๆ  

 
นายไรนาน   อรุณรังษี 

 นายไรนาน   อรุณรังษี  เปนนักการเมืองท่ีมีพื้นฐานคะแนนเสียงในกลุมมุสลิมและการ
สนับสนุนจากกลุมนักวิชาการ  เคยรวมขบวนการตอสูเรียกรองรัฐธรรมนูญจนเกิดเหตุการณ  14  
ตุลาคม  2516  ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพัทลุง เม่ือวันท่ี  4  เมษายน  
พ.ศ. 2519  โดยสังกัดพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย  ซ่ึงมี  พ.อ.สมคิด  ศรีสังคม  เปนหัวหนา
พรรค  นายไรนานเปน ส.ส. ไดประมาณ  6  เดือน  ก็เกิดรัฐประหารจากกรณีเหตุการณ  6  ตุลาคม  
2519  ภายหลังจากพนจากตําแหนง  ส.ส. นายไรนาน ยังคงมีความเคล่ือนไหวทางการเมือง  รวมท้ัง
เปนนักคิดนักเขียนสรางสรรคผลงานทางวิชาการออกเผยแพรอีกจํานวนมาก 

 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายไรนาน  อรุณรังษี  เกิดเม่ือวันท่ี  21  เมษายน  พ.ศ. 2485  ท่ีรานขายยา  “ปากพะยูน
โอสถ”  หมูท่ี  1  ตําบลปากพะยูน  อําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  เปนบุตรของนายประยุทธ  นางเส๊ี
ยะ  อรุณรังษี  ไดสมรสครั้งแรกกับทันตแพทยหญิงไซหนับ   อุกฤษ  ไมมีบุตรและไดจดทะเบียน
หยา  ตอมาไดสมรสคร้ังท่ี  2  กับนางสาวมาณวิกา   ระเดนอาหมัด  เปนพยาบาลโรงพยาบาลเลิดสิน  
กรุงเทพมหานคร  มีบุตรดวยกัน  1  คน 

 ดานการศึกษาและหนาท่ีการงาน  นายไรนาน  อรุณรังษี  เรียนจบประถมปท่ี  4  โรงเรียน
บานปากพะยูน  เม่ือ พ.ศ. 2496  จบมัธยมปท่ี  3  โรงเรียนปากพะยูน  (พ.ท.5)  และไดศึกษาตอช้ัน
มัธยมปท่ี  4  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  (พ.ท. 1)  จนกระท่ังจบมัธยมปท่ี  8  เม่ือ พ.ศ. 2504  ตอ
มาไดศึกษาตอปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดรับปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต  (เกียรตินิยมดี) เม่ือป พ.ศ. 2508  ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาไดรับการบรรจุเขารับราชการ
เปนอาจารยประจําคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษาตอ



 

 

ปริญญาโทรัฐศาสตร  ท่ีมหาวิทยาลัย  ALIGARH  MUSLIM  UNIVERSITY  ประเทศอินเดีย  เม่ือ
สําเร็จการศึกษาไดกลับมาสอนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามเดิม 

 นายไรนาน   อรุณรังษี  รับราชการอยูท่ีคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเวลา  
9  ป  พรอมท้ังไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษของสถาบันการศึกษาตาง ๆ  อีกหลายแหง  เชน  คณะอักษร
ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  รวมท้ังไดรวมกิจกรรมและเคล่ือนไหวทางการเมือง  
ไดแก  การรวมทําหนังสือพิมพรายสัปดาห  “มหาราษฎร”  ซ่ึงเปนหนังสือพิมพวิพากษวิจารณการ
เมืองในชวงป  พ.ศ. 2514 – 2516  รวมเรียกรองรัฐธรรมนูญจนเกิดเหตุการณ  14  ตุลาคม  2516  และ
ชุมนุมประทวงฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย  ไดรวมเดินทางไปปราศรัยในตางจังหวัด
พรอมดวยคณะของศูนยนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาค  และไดรับการแตงต้ังใหเปน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในป พ.ศ. 2516 

 นายไรนาน  อรุณรังษี  ไดลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2518  เพื่อสมัครรับเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  26  มกราคม  พ.ศ. 2518  แตไมไดรับเลือก  
นายไรนานไดกลาวถึงการเลือกต้ังคร้ังนี้ไวในเอกสารประวัติบันทึกใหไวกับสํานักงานคณะ
กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพัทลุงไววา  “….ไปสมัครรับเลือกต้ังผูแทนราษฎรจังหวัด
พัทลุง  แตไมไดรับเลือกต้ังในปนั้น  แมจะมีคะแนนเสียงนิยมทวมทนก็ตาม  เพราะถูกบุคคลบาง
กลุมตอตานทําลายคะแนนเสียงทุกวิถีทาง  ถึงกับใชเฮลิคอปเตอรโปรยใบปลิวตอตาน    และมีการ
ทุจริตในการเลือกต้ังอยางมาก….”    (ไรนาน  อรุณรังษี, 2544)  นายไรนานไดกลับไปเปนอาจารย
พิเศษท่ีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แตก็อยูไดไมนานนักก็ได
ลาออกมาสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  สังกัดพรรคสังคมนิยมแหง
ประเทศไทย  ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2519  ไดรับการเลือกต้ังโดยมีคะแนนมาก
เปนอันดับ  2  จํานวน  18,123 คะแนน  (ท่ี  1  ไดแกนายอํ่า   รองเงิน  ได  24,595  คะแนน) 

 สาเหตุท่ีนายไรนาน  อรุณรังษี  หรือท่ีประชาชนมักนิยมเรียกกันวา  “อาจารยไรนาน”  ได
รับเลือกต้ังเปน ส.ส. พัทลุง  เกิดจากปจจัยและโอกาสเกื้อหนุนหลายประการกลาวคือ  ความนิยมท่ี
เกิดจากความรูสึกวาเปนตัวแทนของชาวมุสลิมในพื้นท่ีอําเภอปากพะยูนและอําเภออ่ืน ๆ ของ
จังหวัดพัทลุง  รวมท้ังประชาชนท่ีมีความเชื่อถือศรัทธาในภูมิความรูและบทบาทความเคล่ือนไหว
ทางการเมือง  ทําใหอาจารยไรนานมีฐานคะแนนเสียงท่ีม่ันคงในกลุมบุคคลดังกลาว  และไดขยาย
ผลความคิดไปยังบุคคลกลุมอ่ืน  ประกอบกับสถานการณทางการเมืองภายหลังเหตุการณ  14  
ตุลาคม  2516  เปนชวงเวลาท่ีประชาธิปไตยเฟองฟู กระแสสังคมนิยมข้ึนสูงอยางไมเคยปรากฏมา
กอน อาจารยไรนานจัดไดวาเปนบุคคลรวมสมัย  มีบทบาทและผลงานความเคล่ือนไหวในการตอสู



 

 

ทางการเมืองมากอน ความเปนอาจารยมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของคนหนุมสาวและกลุมบุคคลผู
สนใจทางการเมือง  เครือขายเหลานี้มีอิทธิพลสําคัญท่ีทําใหไดรับการเลือกต้ัง 

 
บทบาททางการเมือง 

 นายไรนาน  อรุณรังษี  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  ต้ังแตวันท่ี  4  เมษายน  
ถึงวันท่ี  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2519  รวมเวลาประมาณ  6  เดือน  ไดมีบทบาทสําคัญในสภาไดรวมเสนอ
รางพระราชบัญญัติหลายฉบับ  เชน  พ.ร.บ. การเลือกต้ังกํานันผูใหญบาน  รวมกับพันเอกสมคิด  ศรี
สังคม  หัวหนาพรรคเสนอ  พ.ร.บ. ต้ังจังหวัดหนองบัวลําภู  รวมกับนายประมวล  กุลมาตย  เสนอ  
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และยังไดเปนกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมรัฐสภา 

 เม่ือมีการยุบสภาภายหลังเหตุการณ  6  ตุลาคม  2519  แลว  นายไรนาน  อรุณรังษี  ได
สมัครเลือกต้ัง ส.ส. อีกคร้ังหนึ่งเม่ือ พ.ศ. 2522  สังกัดพรรคประชาธิปปตย  กรุงเทพมหานคร  เขต
หนองจอก  เมืองมีน  ลาดกระบัง  บางเขน  แตไมไดรับเลือกต้ัง  เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีความนิยม
ของพรรคประชาธิปตยตกตํ่า  ในป พ.ศ. 2522 – 2523  นายไรนานรวมกับคณะทีมงานจัดทํา
หนังสือพิมพรายสัปดาห  “ตะวันใหม”  ตามแนวนโยบาย  66/23  โดยเนนการกลับคืนสูเหยา  ให
ประชาชนทุกฝายรวมกันพัฒนาการเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยท่ีแทจริง  และตั้งแตป พ.ศ. 
2523  เปนตนมา  นายไรนานไดทํางานท่ีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน  โดย
อยูฝายประชาสัมพันธและแปลเอกสารตาง ๆ  รวมท้ังมีผลงานดานการเขียนและการแปลหลายเร่ือง  
ท้ังดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ปรัชญา  และศาสนาเปรียบเทียบ 

 อนึ่งเม่ือป พ.ศ. 2532  นายไรนานไดรวมกับขบวนการประชาธิปไตยไดยื่นเสนอเอกสารเรียก
รองใหมีการเปล่ียนแปลงการปกครองใหเปนแบบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง   โดยยื่นเอกสารดังกลาว
ตอพลเอกเปรม  ติณสูลานนท  แตตอมารัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย  ชุณหวัน  ไดส่ังจับกุมและฟอง
ศาล  มีการตอสูในช้ันศาลเปนเวลา  5  ป  จนถึงศาลอุทธรณส่ังพิพากษายกฟอง  คดีดังกลาวเรียกวา  
“คดีสภาปฏิวัติแหงชาติ”  (ไรนาน   อรุณรังษี, 2544) 

 จากการศึกษาบทบาททางการเมืองของนายไรนาน  อรุณรังษี  กลาวไดวานายไรนานเปน
นักการเมืองท่ีมีพื้นฐานความรูความสามารถ  มีแนวความคิดและอุดมการณทางการเมืองในแนว
ทางประชาธิปไตย  แมจะเปน ส.ส. อยูในชวงเวลาไมนานนัก  แตไดทําหนาท่ีของนักตอสูทางการ
เมืองท้ังในสภาและนอกสภา  การนําเสนอแนวความคิดโดยการเปนอาจารย  เปนนักคิดนักเขียน  
สวนในดานแนวทางปฏิบัติไดแกการรวมขบวนการตอสูเรียกรองรัฐธรรมนูญ  การสมัครรับเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือแมแตพนจากตําแหนงหนาท่ี  ส.ส. แลว  ก็ยังแสวงหาแนวทาง
การมีสวนรวม  พรอมท้ังแสดงความเคล่ือนไหวทางการเมืองมาโดยตลอด 



 

 

กลวิธีหาเสียง 

 วิธีการหาเสียงมีลักษณะเดียวกันกับนักการเมืองคนอ่ืน  ไดแกการเดินทางไปพบปะชาชน
ในพื้นท่ี  การใชเครือขายแกนนําของญาติและผูนํากลุมมุสลิมเปนฐานคะแนนเสียงและขยายผลไป
ยังกลุม  การจัดเวทีปราศรัยในชุมชนและในตลาด  โดยมีแกนนําบุคคลสําคัญของพรรคสังคมนิยม
แหงประเทศไทยรวมการปราศรัยหาเสียงสนับสนุน  การติดต้ังแผนปาย  โปสเตอรและเอกสารแนะ
นําประวัติและผลงานรวมท้ังนโยบายออกเผยแพร รวมท้ังการหนุนชวยของปญญาชนผูไดรับการ
ศึกษาทั้งในทองถ่ินท่ีรูจักประวัติและผลงานของนายไรนาน ชวยกระพือขาวกระจายขาวตอ ๆ กัน
ไป ประกอบกับในหวงเวลาดังกลาวเปนกระแสสูงของแนวคิดสังคมนิยม ผูท่ีเล่ือมใสในอุดมการณ
ดังกลาวในจังหวัตพัทลุงมีมาก และเปนสวนสําคัญในการขยายฐานเสียงของนายไรนาน   อรุณรังษี
ใหกวางขวางออกไป นับวาเปนสถานการณพิเศษของจังหวัดพัทลุง ท่ีบุคคลในอําเภอปากพะยูนมี
โอกาสข้ึนมาเปน ส.ส.จังหวัดพัทลุง โดยปกติผูท่ีจะเปน ส.ส.พัทลุง จะมีภูมิลําเนาอยูในอําเภอหลัก 
ๆ คือ อําเภอควนขนุน อําเภอเมืองและอําเภอเขาชัยสนเทานั้น นอยนักท่ีจะมี ส.ส.มาจากอําเภอปาก
พะยูน 

 
นายพรอม  บุญฤทธ์ิ 

 นายพรอม  บุญฤทธ์ิ  เปนผูแทนราษฎรคนเดียวของจังหวัดพัทลุงท่ีเปนศิลปนและมีพื้น
ฐานมาจากชนช้ันคนยากไรไดรับการศึกษาในระบบเพียงช้ันประถมศึกษาปท่ีสาม แมนายพรอม  
บุญฤทธ์ิจะมีการศึกษานอยมีพื้นฐานจากชนช้ันรากหญาแตจากประสบการณชีวิตท่ีหลากหลายและ
การเรียนรูจากสภาพความเปนจริงของสังคม ใชชีวิตคลุกคลีกับชาวบานจนมีความรูความเขาใจ
สภาพความเปนอยูของประชาชนพัทลุงในยุคสมัยนั้นอยางถึงรากถึงแกน ความฉลาดเฉลียวพูดจา
โตตอบดวยสําเนียงและสํานวนพื้นบานอยางคลองแคลว มากดวยคารมคมเขมและอารมณขันอัน
ยากจะหาหนังตะลุงรุนเดียวกันทัดเทียมได พื้นฐานเปนครอบครัวชาวนาท่ีมีพอเปนศิลปนหนัง
ตะลุง เม่ือนายพรอม  บุญฤทธ์ิไดเร่ิมอาชีพศิลปนหนังตะลุงนั้น ไดใชความสามารถทางดานศิลปะ
การแสดงหนังตะลุง นําเสนอหนังตะลุงเปนส่ิงบันเทิงเริงใจแกมวลประชาชน แตส่ิงท่ีนายพรอม  
บุญฤทธ์ิมีมากกวาความเปนหนังตะลุงคือ นอกจากใชหนังตะลุงเปนส่ิงสรางความบันเทิงเริงรมย
แลว นายพรอม  บุญฤทธ์ิ ยังใชเวทีหนังตะลุงเปนเวทีนําเสนอปญหาของทองถ่ิน คนยากไร สะทอน
ความคิดของประชาชน สะทอนเหตุการณบานเมือง เชิดและชุบรูปหนังตะลุง เชน นายหลํา  นาย
เทง นายนุย นายยอดทอง ใหเปนตัวแทนในการนําเสนอปญหาบานเมือง ปญหาสังคมและเรียกรอง
ความเปนธรรม เปนปากเสียงแทนผูยากไร   

ในยุคสมัยท่ีนายพรอมหรือหนังพรอมมีบทบาทเพ่ือมวลชนนั้น สังคมไทยกําลังตกอยูใน
มุมมืด ต้ังแต พ.ศ.2508-2521 มีการประกาศตอสูยึดอํานาจรัฐดวยอาวุธของพรรคคอมมิวนิสตแหง



 

 

ประเทศไทย จังหวัดพัทลุงเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต ภัยจากการจับกุมแบบ
เหวี่ยงแห(เชนกรณีการจับนายอํ่า รองเงินเปนตน)และภัยจากการลอมปราบของเจาหนาท่ีบานเมือง 
ภัยจากการลอบสังหารผูท่ีตองสงสัยวาเปนคอมมิวนิสตหรือเปนสายของทางการ การพูดจาวิพากษ
วิจารณขาราชการ เจาหนาท่ีบานเมืองหรือวิจารณการทํางานของตํารวจทหาร(แมจะเปนความจริงก็
ตาม)อาจถูกมองวา”หัวเอียงซาย เปนคอมมิวนิสต” และอาจถูกประทุษรายหรืออาจตกเปนเปาของ
การลอบสังหารไดงาย ๆ เชน การลอบยิงหนังประเคียง  ระฆังทอง ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี การลอบ
ยิงหนังหมุน ออนนอม ท่ีจังหวัดตรัง หนังพรอมนอยอยูในขายบุคคลผูยืนหยัดเคียงขางประชาชน
วิพากษวิจารณความไมถูกตองของการใชอํานาฐรัฐ และถูกคุกคามเชนเดียวกัน แตไมมีกรณีลอบ
ประทุษรายแตอยางใด เพราะหนังพรอมนอยมีศิลปะในการวิพากษวิจารณ คือวิจารณอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง สังคมพัทลุงไมโกรธเคืองและยอมรับวานายพรอมหรือหนัง
พรอมมี”เสรีภาพ”ในวิจารณ ผูท่ีตกเปนเปาหมายของการวิพากษวิจารณของหนังพรอมนอยไดแก 
ขาราชการท่ีใชอํานาจขมเหงรังแกประชาชน ทุจริตกินสินบาทคาดสินบน ตํารวจ ทหาร ครู นักการ
เมือง นักการเมืองทองถ่ิน ผูใหญกํานัน ผูมีอิทธิพล พระสงฆท่ีประพฤติผิดวินัย แมแตคอมมิวนิสต
ก็ยังถูกวิพากษวิจารณ เปนศิลปะการวิจารณดวยการทําใหบุคคลที่ถูกวิจารณกลายเปนคน”ตลก” 
“ไมมีเหตุไมมีผล” ทําใหสังคมเห็นวาหนังพรอมวิจารณติชมดวยใจอันเปนธรรม ภัยมืดจึงไมมากรํ้า
กรายหนังพรอมนอยแตอยางใด  

นายพรอม  บุญฤทธ์ิมีจิตใจโอบออมอารี ชวยเหลือผูอ่ืนอยูไดใชทรัพยากรที่ไดมาจากการ
แสดงหนังตะลุง ชวยเหลือผูยากไร คนยากจน โดยไมหวังผลตอบแทน นายพรอมไดชวยเหลือ
สถาบันทางสังคม เชน เลนหนังตะลุงชวยเหลืองานวัด งานโรงเรียน โดยไมรับคาตอบแทน หรือรับ
คาตอบแทนเพียงเล็กนอยเปนคาแรงลูกคูและคาน้ํามันเทานั้นหรือเดินสายเปนวิทยากรใหแก
สถาบัน โรงเรียน หนวยงานตาง ๆ อยูเสมอ ทําใหนายพรอมมีเครือขาย”คนชอบหนังพรอม”มาก
มาย มีช่ือเสียงขจรกระจาย เม่ือนายพรอมลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฝไมลายมือ ช่ือเสียง
และบารมีท่ีสะสมมาอยางยาวนานและการตัดสินใจที่ถูกตอง ทําใหนายพรอม  บุญฤทธ์ิไดรับเลือก
เปน ส.ส.พัทลุง สังกัดพรรคประชาธิปตยถึงสามสมัย คือ ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2522   
วันท่ี 18 เมษายน 2526 และวันท่ี 27 กรกฎาคม 2529  แมในภายหลังนายพรอม  บุญฤทธ์ิ ถูกรถสิบ
แปดลอชน ไมสามารถลงสมัครผูแทนราษฎรได เม่ือสมัครไดอีก ลงสมัครในพรรคชาติไทยก็ไมได
รับเลือก จึงเลิกเลนการเมือง แตยังคงแสดงหนังตะลุงอยูเสมอ เพราะนายพรอม  บุญฤทธ์ิประกาศ
ตนเองอยูเสมอวา”เปนหนังตะลุงท้ังรางกายและจิตวิญญาณ”  นายพรอม  บุญฤทธ์ิ ไดรับคัดเลือกให
เปน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หนังตะลุง)  
 
 
 



 

 

เครือขายและความสัมพันธ 

 นายพรอม  บุญฤทธ์ิหรือ”หนังพรอม” เกิดเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2478 ตรังกับวันพุธ 
เดือนสาม ปกุน ณ บานชายหวย ตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  เปนบุตรคนโต
ของนายกราย(ช่ือตามทะเบียนบาน)หรือพลัด(ช่ือชาวบานเรียก)หรือพลัดโห กับนางแปลง  ดิษกุล 
นายพรอม  บุญฤทธ์ิ มีพี่นองรวมสองคน คือนายพรอม  บุญฤทธ์ิ และนางสาวปราณี  บุญฤทธ์ิ  

 นายพรอม  เลาวาดั้งเดิมของพอคือปูเปนคนบานใหม อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ปูเปน
พระเอกลิเกคณะ”แกวเข แกวราหู” แกวเข แกวราหูเปนตัวตลกที่มีช่ือเสียง ปูเปนลิเกเลนเร่ือง
มหาชาติ แสดงเปนพระเวสสันดร เม่ือยาใหกําเนิดเด็กชายกรายได 11 วัน ยาก็ถึงแกกรรม  ปูจึง
อพยพพาครอบครัวมาอยูบานมาบเนียน ใกลบานสายโห ซ่ึงเปนเขตตอแดนระหวางจังหวัดพัทลุง
กับจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกราย  บุญฤทธ์ิ  บิดาของนายพรอมเคยเปนพระเอกลิเก ตอมานาย
กรายแตงงานกับนางแปลง  ดิษกุล ซ่ึงเปนชาวบานชายหวย ตําบลโตนดดวน แลวยายมาอยูบานชาย
หวยกับภรรยา  ตอมานายกรายไดผันตัวเองมาเปนนายหนังตะลุง นายพรอม  บุญฤทธ์ิเลาวา สาเหตุ
ท่ีพอตองมาเปนนายหนังเพราะขางบานพอมีงาน เจาของงานใหพอไปรับหนังให นายกรายรับไป
จัดการ แตหนังท่ีตกลงกันไวไมมาแสดง เจาของงานโกรธและบอกวานายกรายตองเลนเอง นาย
กรายเอาเหลายอมใจ แสดงหนังตะลุงแทนนายหนังท่ีไมมา นายกรายจึงมีอาจารยเปนเหลา กอน
แสดงตองกินเหลากอน ถาไมดื่มเหลา เลนไมได ชาวบานจึงเรียกวา “หนังกรายแปดขวด”  

 แมวาบิดาของนายพรอมคือ “หนังกราย  ชายแดน” หรือหนังพลัดโห เปนหนังตะลุงท่ีมีช่ือ
เสียง แตอาชีพหนังตะลุงในยุคดังกลาวไมอาจเล้ียงชีพได ครอบครัวนายพรอมมีฐานะยากจน พอไป
แสดงหนังตะลุง แมตามไปกับพอดวย เด็กชายพรอมอาศัยอยูกับยายคือนางเอียด  สุขสด และเขา
เรียนท่ีโรงเรียนชัยแกวศึกษา วัดปาตอ ตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  เรียนช้ัน 
ป.เตรียมได 10 วัน ก็เล่ือนช้ันไปเรียน ป.1 ได สามารถอานพระอภัยมณีไดเพราะนาและลุงชวยสอน
ให  เม่ือจบช้ัน ป.1 ก็ขามช้ันไปเรียนช้ัน ป.3  เรียนช้ัน ป.3 ไดเพียงเทอมเดียวก็ออกไปอยูกับพอ ไป
เขาโรงเรียนแหลมโตนด พอสอบผานช้ัน ป.3 กําลังจะข้ึน ป.4 อยูนั้น มีคนมาปลุกโรงหนังหัดหนัง
กับพอนายพรอม หัดกันทุกคืน นายพรอมก็หัดกับเขาบาง พอเปนครูคนแรกท่ีหัดหนังตะลุงให นาย
พรอมชวยออกรูปฤาษีหรือรูปพระอิศวรแทน  แตหนังตะลุงท่ีครอบครูใหนายพรอม คือหนังสี
หมอก ซ่ึงเปนหนังตะลุงขาดวน วิธีครอบครูคือ ใหคนจูงควายไปรับหนังสีหมอก หนังสีหมอกข่ี
ควายมาที่โรงหนังแลวยื่นรูปหนังตะลุงให ถือเปนการครอบครู ขณะน้ันเด็กชายพรอม มีอายุได 11 
ปและเรียนอยูช้ัน ป.4 ท่ีโรงเรียนแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

นายพรอมสนใจการเลนหนังตะลุง กลางวันเรียนหนังสือ กลางคืนขอหัดหนังกับหนังกราย
ผูเปนพอ  ตอมาอายุ 12 ปไดข้ึนรถไฟจากสถานีแหลมโตนด ไปสถานีพัทลุง เดินทางดวยรถยนตไป
แสดงหนังคร้ังแรกท่ีบานถนนคด ตําบลกะชอง อําเภอเมืองตรัง(ในขณะน้ัน ปจจุบันเปนอําเภอนา



 

 

โยง )แสดงหนัง เดินทางไปเร่ือยเปนเวลาสามเดือน นายพรอมเลาวาการไปแสดงหนังตะลุงใน
จังหวัดตรังนั้น คาตอบแทน(ท่ีเรียกวาคาราด)คืนละ 30 บาท โดยมีการจัดเลนไพตองหนาโรงหนัง ผู
เลนไพตองหนึ่งวงมีหกคนออกเงินคนละหาบาท รวม 30 บาท มอบใหหนัง ใครเลนชนะคนนั้นตอง
เล้ียงสุรานายหนังดวย เม่ือเลนบานนี้แลว ก็สงตอไปบานอ่ืน ๆ  คร้ังสุดทายไปถึงบานทุงสะโบ ทาง
ไปจังหวัดสตูล เกิดเจ็บปวย ลูกคูตองพากลับ พอจึงไมใหออกแสดงหนัง เห็นวายังเด็กเกินไป จึง
หยุดอยูพักหนึ่ง คงแสดงหนังตะลุงท่ีบานเดือนละคร้ังสองครั้ง ตอมาไดเดินทางไปไปหัดรําโนรา
กับมโนราหแปลก(หรือแปลกดํา)ท่ีบานทาแค  มีท้ังออกรํา เลนสิบสองบท ออกพราน รําโนหราโรง
ครู รําถีบหัวควาย ออกเร่ือง แสดงเร่ือง เห็นวาไดคาตอบแทนนอย จึงไปทําตรวจ(พลุ) ทําไอตูม(พลุ
ท่ีใหเสียงดัง นิยมจุดในงานศพ งานแขงหนังแขงมโนหรา)ที่บานผูใหญนําท่ีตําบลทามิหรํา โดยมีลุง
หลวงดําเปนผูช้ีแนะส่ังสอน ทํางานอยูสองปไปเลนลิเกกับลิเกคณะโตะปลอด  ท่ีบานนาทะเล กิ่ง
อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง  

เม่ืออายุประมาณ 15 ป ไดยินวาหนังกิ้มเสง ชาวตําบลนาปะขอ อําเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง เปนหนังท่ีมีช่ือเสียง จึงต้ังใจไปหัดหนังกับหนังกิ้มเสง โดย เพื่อนของพอคือนายอินทร  ชู
เดช ไปอยูตําบลนาปะขอ อําเภอเขาชัยสน(ในขณะนั้น ปจจุบันอยูในอําเภอบางแกว) จังหวัดพัทลุง 
นายอินทร ตองการนายพรอมไปเปนลูกบุญธรรม แตนายพรอมตองการไปหัดหนัง เพื่อฝากตัวเปน
ลูกศิษยหนังกิ้มเสง แตหนังกิ้มเสงไมยอมรับเพราะไมเช่ือใจถือวาเปนลูกของหนังคูแขง มีคนบอก
วาหากไปหาพระภิกษุเล็ก เจาอาวาสวัดนาปะขอ ซ่ึงเปนอาจารยและนาของหนังกิ้มเสง เห็นท่ีหนัง
กิ้มเสงจะรับ นายพรอมไปหาพระภิกษุเล็กเพื่อขอใหฝากฝงกับหนังกิ้มเสง แตหนังกิ้มเสงก็ไมรับ 
พระภิกษุเล็กบอกนายพรอมวาหนังกิ้มเสงไมรับเปนศิษยก็ไมเปนไร หากหนังกิ้มเสงไปแสดงท่ีใด 
พระเล็กจะใหเงินคารถไปดูหนังกิ้มเสง นายพรอมไมละความพยายามไดติดตามการเลนของหนัง
กิ้มเสงมาตลอด  

ตอมานายพรอมไดชมหนังกั้น  ทองหลอ ก็พบความจริงวาหนังกั้นแสดงหนังตะลุงดีกวา
หนังกิ้มเสง  พอรูวาหนังกั้นเลนหนังท่ีไหนก็ขอสตางคพระภิกษุเล็กไปติดตามชมหนังกั้น เม่ือแตง
งานกับภรรยาคนแรกกับนางสาวกิมแนน ปลอดฟก ชาวตําบลนาปะขอ อําเภอเขาชัยสน นายพรอม
ไดเลาเหตุการณตอนน้ีวา”ท่ีไดเมียเพราะความคึกคะนอง” คือนายพรอมไปจีบนางสาวกิมแนน ซ่ึง
อยูขางวัด แตญาติพี่นองไมพอใจหาวานายพรอมเปนพวก”หัวพลัดฉัดลอย”(คือไรหัวนอนปลาย
ตีน) คืนหนึ่งพี่ชายของกิมแนนไดทํารายเพื่อนนายพรอม พอรุงเชานายพรอมนําพวกไปฉุดนางสาว
กิมแนนไปเปนภรรยา แลวกลับมาขอขมาลาโทษในภายหลัง พอตาแมยายของนายพรอมคือนาย
แทน-นางเคล้ือม  ปลอดฟก(นางเคล้ือม สกุลเดิมศรีวิโรจน)ไดซ้ือเคร่ืองหนัง ราคา 350 บาทใหนาย
พรอมออกหาประสบการณ นายพรอมเลาวาสมัยนั้นรูปหนังรูปละ 7 บาท หาบขาวไปขายท่ีอําเภอ
บางแกว ขาวหาบหนึ่งซ้ือรูปหนังได 3-4 ตัว  



 

 

อายุนายพรอมประมาณ 22 ป นางเอียด สุขสด ซ่ึงเปนยายถึงแกกรรม นายพรอมไดบวชท่ี
วัดปาตอ เพื่ออุทิศสวนกุศลใหยาย นายพรอมไปเลนหนังในเขตจังหวัดตรัง ดวยความเจาชูคารมดี
ไปไดเสียกับหญิงสาวชาวยานตาขาวพี่นองฝายหญิงยึดรูปหนังและเคร่ืองหนังไวเพราะไมไดแตง
งานถูกตองตามประเพณี นายพรอมตองกลับมาตําบลนาปะขอ แมยายจํานําท่ีนาไดเงิน 1,100 บาท 
มอบใหนายพรอมไปจัดการแตงงานใหถูกตองตามประเพณี แตงงานแลวไมไดอยูกินกันแตอยางใด 
นายพรอมแสดงหนังในเขตจังหวัดตรังและเขตปาเขาของจังหวัดพัทลุง(ตําบลลําสินธุ  กงหรา  ตะ
โหมด) จนมีประสบการณจนอายุ 23 ปมีช่ือเสียงโดงดัง  สําหรับคาตอบแทนหรือ”คาราด”ในการ
แสดงหนังแตละคืน ในยุคแรก ๆ นายพรอมเลาวา หากไปแสดงในจังหวัดตรัง(ซ่ึงมีเศรษฐกิจดี)จะ
เรียกคาราดคืนละ 300-350 บาท หากเปนจังหวัดพัทลุง คาราดคืนละ 150 บาท  หากวัดหรือโรงเรียน
ขอความชวยเหลือจะแสดงหนังตะลุงใหโดยไมคิดคาตอบแทน หรือขอคาตอบแทนลูกคูกับน้ํามัน
รถเทานั้น 

นายพรอมมีบุตรกับนางกิมแนนหนึ่งคน คือนายกล่ิน  บุญฤทธ์ิ (นายกล่ิน  บุญฤทธ์ินี้ เม่ือ
นายพรอมถูกรถสิบแปดลอชนบาดเจ็บสาหัส นายพรอมไดสงนายกล่ินลงสมัครแทน โปสเตอรหา
เสียงของนายกล่ิน  บุญฤทธ์ิ พิมพเปนภาพนายกล่ินเปนภาพเล็กอยูในอกของนายพรอม ซ่ึงเปนรูป
ใหญ ทําใหคูแขงลอเลียนวานายพรอมเปน”จิงโจ” คือมีกระเปาหนาทอง)จากปากคําของนายพรอม 
งานท่ีสรางช่ือเสียงใหนายพรอม มากท่ีสุดคือการแขงขันหนังตะลุงท่ีงานเดือนสิบ ท่ีสนามหนา
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  เม่ือ พ.ศ. 2511 ชนะเลิศไดรางวัลมงกุฎทองคําฝงเพชร เปนงานท่ีใชฝ
มือลวน ๆ เพราะนายพรอมเปนหนังตะลุงจากจังหวัดพัทลุง ไมมีเงินและไมมีขีดความสามารถใน
การขนคนไปเชียรตนเองดังเชนการแขงหนังในปจจุบัน  ชนะเลิศแขงขันหนังตะลุงท่ีสนามโรง
เรียนกลึงวิทยา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ไดรางวัลศรีตรังทอง นอกจากน้ียังแขงขันหนังตะลุงได
ถวยเกียรติยศประมาณ 140 ใบ ขันน้ําพานรองประมาณ 20 ใบ โลเกียรติยศประมาณ 10 โล จอหนัง
ตะลุงประมาณ 100 จอ โคถึก 3 ตัว โคธรรมดา 5 ตัว รถจักรยานยนตหนึ่งคัน  

นอกจากนางกิมแนนแลว นายพรอมยังมีภรรยา(ออกหนาออกตา)อีกแปดคน คือ 1.นางสาว
เนื่อง  ศรีวิโรจน คนตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีบุตรหญิงดวยกันหนึ่งคน  2. นาง
สาวสารภี  บัวทอง ชาวตําบลเขาวิเศษ มีบุตรดวยกันหาคนเปนหญิงส่ีคนชายหนึ่งคน  3. นางสาว
วิไล  อินทฤทธิพงศ คนตําบลบานสวน อําเภอเมืองจังหวัดพัทลุง ไมมีลูก  4. นางสาวจันทรา(หรือสุ
นีย) แซเอ่ียว (เสียชีวิตแลว) คนตลาดคูขวาง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมมีบุตร 5. นาง
ละเมียด  ชูชวย คนตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ไมมีบุตร 6.  นางสาวหนูภักดิ์ ไม
ทราบนามสกุล คนบานควนนายพุฒ ตําบลเกาะเตา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไมมีบุตร 7. นาง
สาวศศิธร  บัวทอง คนตําบลเขาวิเศษ(นองนางสาวสารภี  บัวทอง) มีบุตรหญิงสองคน 8. นางสาววิ
มลวรรณ  รัตนบุรี คนอําเภอทุงสง ไมมีบุตร 



 

 

 
นายพรอม  บุญฤทธ์ิ  เขาสูวงการเมือง โดยสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.คร้ังแรกสําหรับการเลือก

ต้ัง ส.ส.จังหวัดพัทลุง เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2518 ในนามพรรคประชาธิปไตย ซ่ึงมีนายชุมพล  มณี
เนตร เปนหัวหนาพรรค แตไมไดรับเลือกต้ัง สมัครอีกคร้ังในการเลือกต้ัง ส.ส.จังหวัดพัทลุงเม่ือวัน
ท่ี 4 เมษายน 2519 แตไมไดรับเลือกต้ัง แตนายพรอม  บุญฤทธ์ิ ยังไมลดละความพยายาม ยังคงเลน
หนังตะลุงและใชเวทีหนังตะลุงสรางความบันเทิง นําเสนอเนื้อหาสาระทางการเมืองและหาคะแนน
นิยมไปดวยในตัว 

เม่ือมีการเลือกต้ัง ส.ส.จังหวัดพัทลุงในวันท่ี 22 เมษายน 2522 พรรคประชาธิปตยรับรูถึง
ช่ือเสียงและกระแสความนิยมของประชาชนที่มีตอนายพรอม บุญฤทธ์ิ จึงชักชวนใหนายพรอม  
บุญฤทธ์ิลงสมัครในนามพรรคประชาธิปตย โดยไดรับเลือกต้ังเปนคร้ังแรก ผูแทนราษฎรท่ีไดรับ
เลือกต้ังพรอมกันคือ นายพรอม  บุญฤทธ์ิ  นายสวาง  พรเรืองวงศ(นายแพทยสวาง หรือหมอหวาง) 
นายคลาย  จิตพิทักษ 

 
บทบาทดานการเมือง 

นายพรอม  บุญฤทธ์ิ  ไดทําการเมืองในนามพรรคประชาธิปตยและไดรับเลือกเปน 
ส.ส.พัทลุง รวมสามสมัย ดังนี้ 

สมัยแรก ต้ังแตวันท่ี 22 เมษายน 2522 – 19 มีนาคม 2526 

สมัยท่ีสอง ต้ังแตวันท่ี 18 เมษายน 2526 – 2 พ.ค. 2529 

สมัยท่ีสาม ต้ังแตวันท่ี 27 กรกฎาคม 2529 -  29 เมษายน 2531 

เม่ือนายพรอม บุญฤทธ์ิเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น บทบาทในทางรัฐสภา ไมปรากฏ
วานายพรอม  บุญฤทธ์ิ ไดแสดงบทบาททางการเมืองในรัฐสภาแตอยางใด ไมวาจะเปนการอภิปราย
ในสภาหรือการแสดงบทบาททางการเมืองอ่ืน ๆ  ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากนายพรอม  บุญฤทธ์ิมีพื้น
ฐานดานการศึกษานอย และปญหาบานเมืองเปนเร่ืองสลับซับซอนเกินวิสัยของนายพรอม  บุญฤทธ์ิ  
แตในทางสังคม นายพรอม  บุญฤทธ์ิยังคงแสดงหนังตะลุง เพื่อชวยเหลือองคกรสาธารณะ เชน วัด 
โรงเรียน ชุมชน อยูเสมอ คาราดหรือคาโรง จะเรียกรองเพียงคาตอบแทนลูกคูและคาน้ํามันรถเทา
นั้น ประกอบกับหวงเวลาดังกลาวการแสดงหนังตะลุงไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของ
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน การมีไฟฟาและการมีโทรทัศน การขยายตัวของหนังฉายหรือภาพยนตร
สมัยใหมท่ีไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เทคโนโลยีตะวันตกดังกลาวไดเพิ่มและขยายบทบาทมา
เบียดขับการแสดงหนังตะลุงจากท่ีเคยเปนส่ิงบันเทิงหลัก ๆ  ของประชาชนจนมีบทบาทลดนอยลง 
การมาถึงของเทคโนโลยีสมัยใหมดังกลาวนอกจากจะทําใหหนังตะลุงลดความสําคัญลงแลว สวน



 

 

หนึ่งความรับรูของประชาชนท่ีเปล่ียนไป การมีขอมูลขาวสารที่มาพรอมกับหนังสือพิมพ โทรทัศน 
ภาพยนตรสมัยใหม ทําใหความรับรูของประชาชนมีความหลากหลายมากข้ึน หนังตะลุงกลายเปน
ส่ิงลาสมัย(obsolete)ในสายตาประชาชนบางสวน และความนิยมในดาราจอแกว ดาราจอเงิน ทําให
หนังตะลุงไดรับความนิยมนอยลง รวมท้ังความนิยมตอนายพรอม  บุญฤทธ์ิในฐานะศิลปนหนัง
ตะลุงดวย 

หลังจากทํางานทางการเมืองกับพรรคประชาธิปตยและไดรับเลือกเปน ส.ส.พัทลุงถึงสาม
สมัย นายพรอม  บุญฤทธ์ิ จึงคิดออกจากพรรคประชาธิปตยมาสังกัดพรรคการเมืองอ่ืน  โดยมีการ
ติดตอยายพรรคเขาพรรคชาติไทย ซ่ึงมีนายบรรหาร  ศิลปอาชาเปนหัวหนาพรรค  เม่ือมีการ
ประกาศใหมีการเลือกต้ัง ส.ส.ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2531 ซ่ึงเปนหวงเวลาท่ีพรรคประชาธิปตยมี
ความขัดแยงระหวางกลุมนายวีระ  มุสิกพงศและนายพิชัย  รัตตกุลจนเกิดเหตุการณพรรคแตก นาย
พรอม บุญฤทธ์ิไดตกลงใจยายไปสมัคร ส.ส.สังกัดพรรคชาติไทย  แตเกิดเหตุการณรถท่ีมีนายพรอม  
และภรรยา คือ นางจันทรา  แซยิ่งเปนคนขับถูกรถสิบลอชนบริเวณถนนสายเอเซีย ในเขตตําบลเขา
เจียก อําเภอเมืองพัทลุง เปนเหตุใหนางจันทรา  แซยิ่งเสียชีวิต นายพรอม  บาดเจ็บสาหัส  รักษาตัว
เปนเวลานาน ไมอาจสมัครรับเลือกต้ังได จึงสงนายกล่ิน  บุญฤทธ์ิ บุตรชาย ลงสมัครแทน แตไมได
รับเลือกต้ัง  การสงนายกล่ิน บุญฤทธ์ิ  บุตรชายลงสมัคร ส.ส.พัทลุงนั้น  โปสเตอรหาเสียงของนายก
ล่ิน  บุญฤทธ์ิ พิมพเปนภาพนายกล่ินเปนภาพเล็กอยูในอกของนายพรอม ซ่ึงเปนรูปใหญ ทําใหคู
แขงลอเลียนวานายพรอมเปน”จิงโจ” คือมีกระเปาหนาทอง) แตนายกล่ิน  บุญฤทธ์ิ ไมไดรับเลือกต้ัง
แตประการใด เม่ือพักรักษาตัวหายแลว นายพรอมไดหันไปเลนหนังตะลุง ทําธุรกิจปมน้ํามัน ทํา
รานอาหารครัวตาหลํา ทําบอนชนโคท่ีตําบลทามิหรํา อําเภอเมืองจังหวัดพัทลุง ในการเลือกต้ังเม่ือ
วันท่ี 22 มีนาคม 2535 นายพรอม ไดลงสมัครรับเลือกต้ังอีกในนามพรรคชาติไทยแตไมไดรับเลือก
ต้ัง  ในภายหลังจึงวางมือทางการเมืองและหันไปเลนหนังตะลุงเพียงอยางเดียว 

 
กลวิธีการหาเสียง 

 สาเหตุท่ีนายพรอม  บุญฤทธ์ิ หรือ “หนังพรอม” มีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับและไดรับเลือกต้ัง
เปน ส.ส.จังหวัดพัทลุง มีอุปนิสัยสวนตัวและกลวิธีหาเสียงดังนี้ 

1. ความเปนกันเอง ใชชิวิตเรียบงาย คลุกคลีกบัชาวบาน จนเขาใจวิ ถีชีวิต ความเปนอยู  
ความรูสึกนึกคิดของประชาชน นําเร่ืองราวของประชาชนมาผูกรอยเปนเร่ืองนําเสนอผานศิลปะการ
แสดงหนังตะลุงไดถูกอกถูกใจคนดู ทําใหไดรับความนิยมมาก  

2. ความเฉลียวฉลาด นายพรอม บุญฤทธ์ิเปนผูท่ีมีความฉลาดเฉลียว แมจะเรียนหนังสือ 



 

 

เพียงช้ัน ป.4  ก็ตาม การเปนนายหนังตะลุงท่ีมีช่ือเสียงไดตองมีความฉลาดเฉลียว เพราะคนใตมี
ภาษิตวา “คนโมหหัดโนรา  คนปญญาหัดหนัง” (สมเจตนา  มุนีโมไนย, 2544, น.34) การเลนหนัง
ตะลุงท่ีใชคนๆ เดียวพากยและไดรับความนิยมจากมหาชนน้ัน แสดงวานายพรอม  บุญฤทธ์ิมีความ
เฉลียวฉลาดเปนท่ียอมรับ 

3. การพูดจาโตตอบอยางคลองแคลวฉับไวไดประเด็น ทําใหนายพรอม  บุญฤทธ์ิไดรับ 
ความนิยมจากชาวบาน คร้ังหนึ่งนายเจิมศักดิ์  ปนทองมาจัดรายการมองตางมุมท่ีวัดปาลิไลยก 
ตําบลลําปา อําเภอเมืองพัทลุง โดยเชิญหนังพรอมเปนผูอภิปรายในรายการดวย  นายประสิทธ์ิ  อินท
รสนิท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง ตองการหักหนาหนังพรอม  จึงต้ังคําถามเชิง
เสียดสี มีเนื้อความวา”จริงหรือไมท่ี ส.ส.มาแยงงาน ส.จ.ทํา” (เชน ไปงานบวช ไปงานข้ึนบานใหม 
ไปงานศพ) นายพรอมไดตอบสวนมาทันทีวา”แยงงาน ส.จ. แยงงานอะไร – งานรับเหมากอสราง
หรือ” เรียกเสียงเฮฮาชอบใจจากผูเขารวมรายการไดทันที ทําเอานายสนิทหนาจอยเพราะถูกตอก
กลับอยางทันทวงทีตอหนาสาธารณชน เพราะเปนท่ีรู ๆ วา ส.จ.มีอาชีพรับเหมากอสรางงานของ 
อบจ.  ความสามารถในการพูดจาโตตอบคลองแคลวฉับไวตรงประเด็นนี้ ทําใหนายพรอมเหนือกวา
คนอ่ืน ๆ ในยุคสมัยเดียวกัน นายพรอมพูดงาย ๆ ดวยภาษาชาวบาน ทําใหผูฟงเขาใจและรับอะไรได
งาย  

4. การมีจุดยืนเพื่อชาวบาน  ใชเวทีและศิลปะการแสดงหนังตะลุงใชหนังตะลุงเปนเวทีใน 
การวิพากษวิจารณเจาหนาท่ีของรัฐท่ีขมเหงรังแกราษฎร ทุจริตประพฤติมิชอบ  ผูใหญบานกํานัน  
ผูมีอิทธิพล แมแตพระสงฆท่ีประพฤติผิดวินัย(มีพระหลายวัดท่ีหามหนังพรอมนอยเขาไปแสดง
หนังตะลุงในวัด เพราะหนังพรอมบังอาจไปวิพากษวิจารณพฤติกรรมเจาอาวาส) ก็จะถูกนํามาแฉ 
มาทําใหเปนเร่ืองเสียดสีหรือตลกโปกฮาจนผูท่ีถูกวิจารณตองปรับพฤติกรรม วิธีการวิพากษวิจารณ
ของหนังพรอมนอยจะใชการนําเสนอสองทาง เชน หากมีคนมาใหขอมูลวาเจาอาวาสวัดท่ีหนัง
พรอมไปแสดงหนังตะลุง เจาอาวาสไปยุงกับสีกา หนังพรอมจะทําอุบายใหไอเทงพูดวา”เขาวาพระ
วัดนี้ยุงกับสีกา กูไมชอบ กูไมนับถือ” ในขณะเดียวกันจะใหไอหนูนุยคอยขัดคอไอเทงวา “มึงรูปรือ
(รูไดยังไง) มึงเห็นหรือ? กูถาไมเห็นจริง กูไมแหลง(พูด) เดี๋ยวแกอี(จะ)โกรธเอา” การนําเสนอท้ัง
สองแงดังกลาวเปนการนําเสนออยางชาญฉลาด ผูถูกวิจารณไมอาจถือโกรธได เพราะนําเสนอท้ัง
สองดานแลว ไมไดปกใจเชื่อวาการนําเสนอดานหนึ่งดานใดเปนความจริง ใหผูชมคิดพิจารณากัน
เองเอง การมีจุดยืนเพื่อผลประโยชนของชาวบาน ทําใหไดรับความนิยมจากประชาชนเปนอยางมาก 
เชน หนังพรอมวิจารณการทํางานของสรรพสามิตท่ีออกจับหวาก(กะแช)ชาวบาน โดยพูดวา 
“โหนด(ตนตาล)ก็ของเรา  (กระ)บอกกะของเรา โองกะของเรา แรงงานก็ของเรามาจับเราไตร
(ทําไม)” การแสดงจุดยืนท่ีเขาขางประชาชนเหลานี้ หลายคร้ังทําใหนายพรอม ถูกเจาหนาท่ีบาน
เมืองเพงเล็งในยุคท่ีคนไทยแตกแยกทางความคิด แตไมมีเจาหนาท่ีบานเมืองกลาทํารายหนังพรอม



 

 

นอย  เพราะเขาเปน ศิลปนของประชาชน  เป รียบเทียบกับหนังประเคียง  ระฆังทอง  ชาว
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนหนังตะลุงหัวกาวหนา ท่ีถูกลอบสังหารจนแทบเอาชีวิตไมรอด 

5. การมีอารมณขัน การพูดจาปราศรัยของนายพรอม  บุญฤทธ์ิ มีอารมณขันสอดแทรกอยู 
ดวยเสมอ ทําใหจับใจคน เปนท่ีจดจําไดงาย มีสํานวนพื้นบานสอดแทรกเปนระยะ การมีอารมณขัน
และการมีวัฒนธรรมรวมอันเดียวกัน ทําใหนายพรอมเปนท้ัง Entertainer และนักพูดท่ีมีลีลาการพูด
จับใจมหาชน 

6. พื้นฐานทางครอบครัว นายพรอมเองเปนนายหนังตะลุง มีพอเปนนายหนัง  ข้ึนช่ือวา 
หนังตะลุงหรือมโนรา ตองเปนคนใหญคนยาว มีพวกพองคนรูจักมักคุนมาก จึงจะไปเลนหนังใน
ถ่ินตาง ๆ ได นายพรอมเองมีญาติแถบอําเภอควนขนุน ซ่ึงเปนอําเภอท่ีมีจํานวนประชากรและผูมี
สิทธิมาก ท้ังนี้นายพรอมเปนคนเจาชู มีเมียถึง 10 คน เครือขายญาติเหลานี้สามารถถักทอเปนฐาน
เสียงของนายพรอมได 

 5.  การมีส่ือ (media) อยูในมือ สมัยของนายพรอม บุญฤทธ์ิเร่ิมมีช่ือเสียงและสะสมช่ือเสียง
ทางการเมืองนั้น สภาพของจังหวัดพัทลุง ยังเปนชนบทมากกวาเมือง โทรทัศนมีนอย ไมตองพูดถึง
หนังสือพิมพซ่ึงมีนอยมาก การแสดงหนังตะลุงของนายพรอม จึงเปนส่ืออยางหนึ่งท่ีเขาไปถึงทุก
ตําแหนงแหงท่ี  การแสดงหนังตะลุงจึงมีอิทธิพลตอความคิดความอานของผูคน ในขณะท่ีสมัครรับ
เลือกต้ังแลว คนอ่ืนเอาหนังตะลุงมาเลนหาเสียงไมได แตนายพรอมเลนหนังตะลุงเปนอาชีพยอมพูด
ผานตัวหนังตะลุงในทํานองหาเสียงได – โดยไมผิดกฎหมายแตอยางใด เพราะไมใชหนังพรอมพูด 
แตเปนไอหลํา ไอทอง ไอเทง ไอหนูนุย พูด  การมีส่ืออยูในมือของตนเอง เหมือนสมัยนี้ ท่ี 
พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร มี ITV อยูในมือนั่นเอง 

7. การมีมิตรหรือเพื่อนเกลอมาก นายพรอม  เปนศิลปน ไปเลนหนังตะลุงท่ีใด     พบคถูก 
อัธยาศรัย ก็ชวยเหลือเจือจุน ผูกมิตรผูกเกลอไวมาก ไดพึ่งพาอาศัยในวาระตาง ๆ กัน ทําใหหนัง
พรอมเปน”คนยาว คนกวางขวาง” มีมิตร มีเพื่อน มีไอเกลอหรือหัวเกลอมาก เพื่อน มิตรและเกลอ
เหลานี้เปนสวนหนึ่งในการหาเสียงใหนายพรอม  บุญฤทธ์ิ 

8. การสรางพันธมิตร นายพรอมเปนศิลปน มีความสามารถในการเลนหนังตะลุง ซ่ึง  
สามารถสรางพันธมิตรไวหลากหลาย เชน มีพันธมิตรเปนหนังตะลุง มโนรา ซ่ึงเปนกระบอกเสียง
ใหนายพรอมไดเปนอยางดี  ท้ังนี้การชวยเหลือสาธารณะไวมาก ทําใหหนังพรอมมีพันธมิตรมาก  
เชน โรงเรียนตองการหาเงินทุนพัฒนาโรงเรียน อาจขอรองไหววาน ออกปากหรือจางในราคา
มิตรภาพได เชน คาแสดงหนังตะลุงคืนละเจ็ดพันบาท เม่ือตองชวยเหลือวัด โรงเรียน นายพรอมอาจ
จะแสดงใหฟรี หรือขอคาแรงลูกคูเพียงสองถึงสามพันบาท ก็ได แลวแตความสนิทสนมและการตก
ลงกัน วิธีนี้ทําใหนายพรอมสามารถสรางพันธมิตรไวไดเปนจํานวนมาก พันธมิตรเหลานี้กระจัด



 

 

กระจายไปท่ังท้ังจังหวัดพัทลุงและภาคใต และเม่ือนายพรอมสมัคร ส.ส. พันธมิตรเหลานี้จะออก
เดินหาเสียงใหนายพรอม สามารถหาคะแนนเสียงไดมาก 

นายพรอม  บุญฤทธ์ิ เปนนายหนังคณะ”พรอมนอย  ตะลุงสากล” ซ่ึงมีผลงานการแสดงมาก
มาย ตระเวณเลนหนังตะลุงมาท่ัวประเทศไมนอยกวา 47 ป รวมไมนอยกวา 20,000 คร้ัง บางวันเลน
หนังท้ังกลางวันและกลางคืน นายพรอมไดนําดนตรีสากลมาประยุกตกับหนังตะลุงไดอยางลงตัว  
ตัวหนังตะลุงท่ีสรางช่ือเสียงใหหนังพรอมนอยมากท่ีสุดคือ”ไอหลํา”หรือ “ตาหลํา” ซ่ึงเปนรูปหนัง
ตะลุง ศีรษะเล็ก ตัวใหญ ลักษณะการพูดจาของตาหลํา มีผูกลาววาเปนเอกลักษณหรืออัตลักษณของ
นายพรอม  บุญฤทธ์ิเคยมีผูศึกษาไววาปจจัยท่ีทําใหนายพรอมหรือหนังพรอมนอย  ตะลุงสากลได
รับความนิยมจากประชาชนน้ัน มีหลายประการ เชน 

1. เสียงดี เสียงดังฟงชัด เลนหนังเจ็ดถึงแปดช่ัวโมงโดยเสียงไมแหบ ทําเสียงไดหลาย
เสียง พากยหนังตะลุงหลายตัวดวยคนเพียงคนเดียว 

2. มีความรอบรูท้ังทางโลกทางธรรม ใกลชิดกับประชาชน นําชีวิต วิถีทองถ่ิน สํานวน
ทองถ่ิน นํามาสอดแทรกไดเปนอยางดี 

3. สามารถสวมวิญญาณใหรูปหนังตะลุงทุกตัวโลดแลนมีชีวิตชีวา สับเปล่ียนไดรวดเร็ว 

4. มีไหวพริบ  ปฏิภาณสูง นําเหตุการณบานเมือง ทองถ่ิน บุคคลมาดัดแปลง ลอเลียน 
กลาวถึงในแงมุมตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

5. มีอารมณขัน ลูกเลน ลูกฮา ตลอดเวลา ทําใหดูดวยความสนุกสนาน 

6. มีลูกคูมากถึง 11 คน เลนดนตรีถูกใจทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุน 

7. สรางรูปตลก เชน นายหลํา นายทอง นายยอดทอง นายหนูนุย นายเทงใหมีชีวิตชีวา
จริง ๆ โดยเฉพาะนายหลํา ถือวาเปนตัวตนท่ีแทจริงของหนังพรอมนอยเลยทีเดียว 

 ผลงานการแสดงหนังตะลุงของนายพรอม  บุญฤทธ์ิมีมากมาย เชนเร่ือง 1.ตนรักดอกโศก  
2. สงครามกับความรัก 3. น้ําตาคนจน  4. แสงพยัคฆ  5. สงครามเพื่อสันติภาพ  6. อาวุธธรรม 7. ดื้อ
คําสาป 8. กรรมสนองกรรม 9. ยอดสตรี 10.เณรเริง 11. สามชาย 12. นักรักนักรบ 13. ราชินีพยาบาท 
14.รักในเรือนทาส 15. สายเลือดสายสวาท 16.พระยุพราชฝาแฝด 17. พระยุพราชของปวงชน 18. 
พระรมโพธ์ิแกว 19.แสงทองแสงธรรม 20. ธิดาฝาแฝด 21.สามแผนดิน 22. ขุนโจรใจพระ 23. ขุน
พลจอมโหด 24. น้ําใจแม 25. แผนดินธรรมแผนดินทอง 26. สวรรคในอกนรกในใจ ฯลฯ โดย
เฉพาะเร่ือง “น้ําใจแม” ถูกซ้ือไปสรางเปนละครโทรทัศน  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
สีชอง 7  



 

 

 ผลงานของหนังพรอมนอยถูกนําไปบันทึกเสียงเปนแผนเสียง เทปคาสเซ็ต เทปวีดีโอและ 
วีดีโอซีดี นําออกเผยแพรจําหนายอยางกวางขวาง 

 นายพรอม  บุญฤทธ์ิ เคยแขงขันประชันโรงกับหนังและมโนราหในภาคใตมาแลวท้ังส้ิน  มี
หนังตะลุงเพียงสองคณะท่ีนายพรอมหรือหนังพรอมไมเคยแขงขันดวยคือ หนังกั้น ทองหลอและ
หนังประวิง  หัวไทร เทานั้น นอกจากน้ันเคยแขงขันประชันโรงกันมาแลวท้ังส้ิน เชน หนังจูล้ี หนัง
เคลานอย หนังแปลก  หนังจูเล่ียม หนังแคลว หนังหนูปลอง หนังหลัก หนังพรอมใหญ หนังอ่ิมเทง 
หนังจันทรแกว หนังหมุนนุย หนังฉ้ิน  หนังประทิ่น หนังประเสริฐนอย หนังสําเนียง หนังกิ้มเนี่ยว 
หนังนครินทร นอกจากนั้นไดแขงขันกับมโนราห เชน มโนราหพินพัน มโนราหฉลวย มโนราห
ปรีชา มโนราหแปลก มโนราหขําคม มโนราหหนูพรอม ฯลฯ 

 แตงานท่ีสรางช่ือเสียงใหนายพรอมหรือหนังพรอมมากท่ีสุดคือการแขงหนังตะลุง ณ 
สนามหนาเมืองนครศรีธรรมราช ชิงมงกุฎทองคําฝงเพชร เปนทองแทหนัก 15 บาท แขงกับหนัง
ประท่ิน บัวทอง หนังจูเล่ียม กิ่งทอง หนังปรีชา  สงวนศิลป หนังเคลานอยและหนังอ่ืน ๆ ประมาณ 
10 โรง มีหนังพรอมไปจากจังหวัดพัทลุงเพียงคณะเดียว มีการขนคนมาเชียรหนังตาง ๆ นายพรอม
เลาวา”ไมทันมืดมีคนมาเต็มสนามแลว ตัดสินกันเวลาตีหาคร่ึง หกโมงเชาข้ึนรับรางวัล ผูชนะคือ
หนังพรอมนอย ซ่ึงใชฝมือลวน ๆ ไมมีการขนคนไปเชียรตัวเอง เพราะไมมีปญญาขนคน มีแต
ปญญาเลนหนัง และไมหนักใจในการแขงขัน เพราะตระเวนเลนหนังตามรอบนอกของจังหวัด
นครศรีธรรมราชมาทั่วแลว รูดีวาฝมือตนเองเปนอยางไร” อีกงานคือแขงหนังตะลุงท่ีโรงเรียนกลึง
วิทยา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ชนะเลิศไดรับรางวัลตนศรีตรังทองคํา หนักประมาณเจ็ดบาท  แต
นายพรอมเลาวา การแขงขันชนะไมใชความภาคภูมิใจสูงสุด ความภาคภูมิใจสูงสุดอยูท่ีแฟนหนังมา
พูดคุยหรือสนทนาดวยหลังหนังเลิก บางรายมาขอเงิน มาขอความชวยเหลือ ตองใหเงิน ใหขาวสาร
ไปตามเร่ืองตามราว 

 มีบางคร้ังเหมือนกันท่ีไปแสดงหนังตะลุงแลวเกิดเหตุราย เชน ไปเลนหนังตะลุงแขงกับ
หนังปลอง  ไอลูกหมี หนังดังของจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีบานบอลอ อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช “ไอเครา”คนตีกลอง ลงไปปสสาวะขางโรง ถูกคนรายลักแทง แตไมตาย และเกิด
ความเขาใจผิดจนโตโผจัดงาน(นายพวง  ชวยคงทอง)ไปยิงหนังปลอง  อายลูกหมี ถึงแกความตาย 
นายพรอมเลาวา “ความจริงหนังปลองไมรูเร่ืองรูราว แตปากไว พอโตโผไปถามวา มึงใหคนไปแทง
ไอเคราใชไหม หนังปลองปากไวพูดวา เสียดายท่ีมันไมตาย โตโผโกรธและยิงหนังปลองตาย” ท้ัง 
ๆ ท่ีความจริงแลวหนังพรอมรูเต็มอกวาหนังปลองไมรูเร่ืองรูราวแตประการใด 

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2537 นายพรอม  บุญฤทธ์ิ ไดรับโลรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผูอนุรักษมรดกไทยดีเดน วันท่ี 2 เมษายน 2546 ได
รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ไดรับพระราชทาน



 

 

รางวัลพระสิทธิธาดาทองคํา คร้ังท่ี 5 ประจําป 2546 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี โดยและไดรับคัดเลือกเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หนังตะลุง)  พ.ศ.2546 

 
นายแพทยสวาง   พรเรืองวงศ 

 นายสวาง  พรเรืองวงศ หรือนายแพทยสวาง หรือ”หมอหวาง”มีพื้นฐานมาจากครอบครัว
ชาวกรุงเทพมหานคร ไดรับราชการเปนนายแพทยโรงพยาบาลพัทลุง จนกระทั่งไดต้ังหลักปกฐาน
ครอบครัวอยูท่ีจังหวัดพัทลุง โดยตําแหนงหนาท่ีและอาชีพนายแพทยจึงทําใหเปนท่ีรูจักของคนท่ี
ไป นายสวาง  พรเรืองวงศมีความสนใจงานดานการเมือง เคยทํางานการเมืองในระดับทองถ่ินและ
สมัคร ส.ส.จังหวัดพัทลุงหลายคร้ัง จนบรรลุผลสําเร็จไดรับการเลือกต้ังต้ังเม่ือ พ.ศ.2522 แตก็อยูใน
ตําแหนงไดไมนานก็ถึงแกกรรมในขณะประชุมสภาในปเดียวกัน ชาวพัทลุงเรียกเหตุการณคร้ังนั้น
วา”หมอหวางเปนลมตายในสภา” 
 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายแพทยสวาง  พรเรืองวงศเปนชาวกรุงเทพมหานคร ไดรับราชการเปนนายแพทยอยูท่ี
โรงพยาบาลพัทลุง และตอมาไดเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง นายแพทยสวางไดสมรสกับ
เภสัชกรหญิงวลัย  ตันปชาติ บุตรสาวของนายเสถียร  ตันปชาติ(กิ้มเถ้ียน  แซตัน) อดีตทหารยศรอย
เอกจากจีนแผนดินใหญ และนางระเบียบ ชาวบานตํานาน อําเภอเมืองจังหวัดพัทลุง ครอบครัวของ
เภสัชกรหญิงวลัยจัดไดวาเปนครอบครัวคหบดีมีฐานะม่ันคงอยูในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง นาย
แพทยสวางและเภสัชกรวลัยไดเปดคลีนิครักษาโรคท่ัวไปและจําหนายยาแผนปจจุบันช่ือราน”วลัย
เภสัช”ต้ังอยูท่ีถนนราเมศวรในตลาดพัทลุง ชาวพัทลุงนิยมเรียกบุคคลทั้งสองวา”หมอหวางและ
หมอวลัย” ครอบครัวของนายแพทยสวางเปนครอบครัวท่ีมีฐานะม่ันคง ไดซ้ือท่ีดินไวหลายแหงใน
จังหวัดพัทลุง และเคยบริจาคท่ีดินใหเพื่อการศึกษาในการจัดสรางโรงเรียนที่บานหวยทราย ช่ือโรง
เรียนบานหวยทราย(สวางประชาสรรค)อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง  

 นายแพทยสวาง  พรเรืองวงศสนใจงานดานการเมือง มีความคิดในการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอาศัยงานทางการเมืองเปนแนวทางชวยผลักดัน นาย
แพทย สวางเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัดพัทลุงและเปนเทศมนตรีเมืองพัทลุง จึงมีพื้นฐานความ
สัมพันธกับมวลชนโดยการรวมงานและกิจกรรม สวนงานดานการเมืองในระดับชาติ นายสวางเคย
ไดรับการแตงต้ังเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2518  สมัยนายสัญญา  ธรรมศักดิ์ เปน
นายกรัฐมนตรี และใน พ.ศ.2520 สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทเปนนายกรัฐมนตรี จึงทําใหมี
โอกาสไดรวมงานและรูจักกับนักการเมืองคนสําคัญของประเทศ นายแพทยสวางไดสมัคร 
ส.ส.พัทลุงสามคร้ัง แตสอบตกสองคร้ัง ตอมาไดรับเลือกต้ังเม่ือสมัครเปนคร้ังท่ีสามสังกัดพรรคกิจ



 

 

สังคม ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2522  ซ่ึงการเลือกต้ังดังกลาวจังหวัดพัทลุงมี ส.ส.ไดสาม
คนเปนคร้ังแรก โดยนายพรอม  บุญฤทธ์ิไดท่ีหนึ่ง จํานวน 32,856 คะแนน นายแพทยสวาง  พรเรอืง
วงศ ไดท่ีสอง จํานวน 31,328 คะแนน และนายคลาย จิตพิทักษ  ไดท่ีสาม จํานวน 23,826 คะแนน 
การไดรับเลือกต้ังคร้ังนี้เนื่องจากนายแพทยสวางสอบตกมาแลวสองครั้งแตยังไมลดละความ
พยายามทําใหประชาชนเมตตาสงสารและนิยมในความต้ังใจ ประกอบกับเปนคนท่ีมีบุคลิกภาพ
เรียบรอย พูดจาออนโยน มีความเปนกันเองและขยันลงพื้นท่ีจึงทําใหไดรับเลือกต้ัง นายแพทยสวาง
เปนผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงไดประมาณ 6 เดือน ไดถึงแกกรรมดวยโรคลมปจจุบัน ขณะกําลัง
ประชุมสภา เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2522 
  
บทบาททางการเมือง 

 นายแพทยสวาง  พรเรืองวงศเปน ส.ส.พัทลุงสังกัดพรรคกิจสังคม ไดรับเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 
22 เมษายน 2522 และถึงแกกรรมเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2522 รวมเวลาการเปน ส.ส.ประมาณ 6 เดือน 
ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีไมนานนัก ผลงานยังไมมีหลักฐานปรากฏ แตเขาใจวาไดทําหนาท่ีของสมาชิกรัฐ
สภาและกรรมาธิการคณะตาง ๆ ดวยความมุงม่ันต้ังใจ ประกอบกับเคยมีประสบการณเม่ือคร้ังเปน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงสามารถทํางานในรัฐสภาไดเปนอยางดี จนกระท่ังไดถึงแกกรรม
ในขณะปฏิบัติหนาท่ีประชุมสภา นับวาเปน ส.ส.ไมกี่รายในประวัติศาสตรการเมืองไทยท่ีถึงแก
กรรมในขณะปฏิบัติหนาท่ี 
 
กลวิธีหาเสียง 

 การหาเสียงของนายแพทยสวาง  พรเรืองวงศ ไมไดมุงเนนในเร่ืองการจัดเวทีปราศรัย
เหมือนนักการเมืองคนอ่ืน แตใชวิธีการเดินเคาะประตูบานแนะนําตัวใหประชาชนรูจัก เขารวมงาน
กิจกรรมของชุมชน บริจาคเงินหรือส่ิงของ ชวยเหลือชุมชน จากปากคําของนางพรัด  คําเกล้ียง 
ราษฎรบานใหม หมูท่ี 10 ตําบลดอนทราย อําเภอควนขนุน เลาวาคร้ังหนึ่งชาวบานทําถนนระหวาง
หมูบานจากบานใหม หมูท่ี 10 ไปยังบานเสาอิฐ หมูท่ี 7 ตําบลดอนทราย โดยชวยกันพูนดินทําถนน
ดวยแรงคน แตไมมีเงินซ้ือลูกทอระบายน้ํา จึงใหคนเดินทางไปขอความชวยเหลือจากนายแพทย
สวาง โดยในวันทําถนนไดเชิญนายแพทยสวางมาเยี่ยมประชาชนท่ีรวมกันทําถนน นายแพทยสวาง
ไดมาเยี่ยมตามคํารองขอและบริจาคเงินสวนตัวชวยซ้ือลูกทอระบายน้ํา นอกจากน้ียังเขารวมงาน
ของหนวยงานองคกรตาง ๆ รวมงานบุญกุศลและงานเทศกาล ใชแผนปายโปสเตอรประชาสัมพันธ 
อาศัยเครือญาติพี่นองของภรรยา บุคคลใกลชิดสนิทสนมในตลาดพัทลุง รวมทั้งบุคคลท่ีเคยรวมงาน
ท่ีโรงพยาบาลพัทลุงและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนชวยเหลือ หรือใชหัวคะแนน 
เชน นายเจริญ  หนูสง ซ่ึงเปนส.ส.พัทลุงรุนกอนนายแพทยสวาง เลาวานายแพทยสวางไดมาขอรอง



 

 

ใหตนชวยหาเสียงให โดยพาตนไปกินเล้ียงอยางเต็มท่ีและใหยาแกนายเจริญ หนูสง แตไมไดใหเงิน 
นายเจริญ  หนูสงไดเอายาไปขายบางแจกบาง  แตปจจัยดังกลาวไมใชปจจัยหลักท่ีทําใหไดรับสมัคร
รับเลือกต้ัง อาศัยคุณลักษณะและบุคลิกภาพของนายแพทยสวางท่ีมีความสุภาพออนโยน พูดจาดีมี
ความเปนกันเอง และการแสดงออกถึงความมุงม่ันต้ังใจ โดยสมัครรับเลือกต้ังหลายคร้ังและเดินหา
เสียงอยางตอเนื่อง จึงทําใหไดรับความเมตตาสงสารจากประชาชน 
 
นายคลาย    จิตพิทักษ 

 นายคลาย   จิตพิทักษ  ประชาชนมักนิยมเรียกวา  “ผูวาฯ คลาย” , “คลายไขเปด” ประสบ
ความสําเร็จในชีวิตราชการกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยหลายตําแหนง  เปนผูวาราชการ
จังหวัดสําคัญหลายจังหวัด  ตําแหนงสุดทายเปนผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ไดลาออกจาก
ราชการสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง  เม่ือวันท่ี  22  เมษายน  พ.ศ. 
2522  ไดถึงแกกรรมเมื่อวันท่ี  5  กันยายน  พ.ศ. 2524  ระหวางการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
เวลา  2  ป  5  เดือน  ไดใชความรูความสามารถและประสบการณปฏิบัติงานในสภา  เสนอโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงและลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  รวมท้ังแกไขปญหาสําคัญหลายดาน 
 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายคลาย  จิตพิทักษ  เกิดเม่ือวันท่ี  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2464  ท่ีบานปาเหมา  ตําบลทา
มะเดื่อ  อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  เปนบุตรของนายเล่ียม   นางปลอง   จิตพิทักษ  มีพี่นองรวม  
4  คน  ไดสมรสคร้ังแรกกับนางประไพ  ตันตระกูล  มีธิดา  1  คน  สมรสคร้ังท่ี  2  กับนางประเมิน  
จิตพิทักษ  มีบุตรธิดา  4  คน  เปนชาย  1  คน  หญิง  3  คน  นายคลาย  จิตพิทักษ  ไดเรียนจบช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  3  จากโรงเรียนวัดทามะเดื่อ  อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  จบช้ันมัธยมปท่ี  6  
จากโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  จบช้ันมัธยมปท่ี  8 จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวดัสงขลา  ตอ
มาไดเรียนฝกหัดครูประถมพระนครไดวุฒิ  ป.ป.  แลวไดเขาทํางานเปนครูอยูระยะหน่ึง  หลังจาก
นั้ น ได ศึ ก ษ าต อ ท่ี โ ร ง เรี ยน ข าร าช ก ารฝ ายป ก ค รอ ง   ก ระท รว งมห าด ไท ย   และที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สําเร็จปริญญา  ธ.บ.  นอกจากนั้นในระหวางรับราชการดานการปกครอง
ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอท่ีวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรรุนท่ี  15 

 นายคลาย   จิตพิทักษ  ไดรับราชการคร้ังแรกโดยการเปนครูประชาบาลโรงเรียนวัดปาก
ประ   ตํ าบลลําป า   อํ าเภอเมือง   จังหวัดพัท ลุง   เปนครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  และเปนครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  ตอมาไดศึกษาตอดานการปกครอง  ภาย
หลังสําเร็จการศึกษาจึงไดกลับเขารับราชการเปนปลัดอําเภอเมืองพัทลุง  และปลัดอําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง  เปนผูตรวจราชการสวนทองถ่ิน  จังหวัดยะลา  เปนประจําแผนก โรงเรียนกองวิชา



 

 

การ  กรมการปกครอง  และดํารงตําแหนงสําคัญอีกหลายตําแหนงในเวลาตอมา  ไดแก  เปนนาย
อําเภอทุงชาง  จังหวัดนาน  เลขานุการผูวาราชการเขต  6  จังหวัดพิษณุโลก  นายอําเภอสามงาม  
จังหวัดพิจิตร  นายอําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  นายอําเภอสะทิงพระ  จังหวัดสงขลา  เปนหัวหนา
แผนกคดีศาลแขวง  กองสอบสวน กรมการปกครอง  หัวหนาแผนกโรงเรียน  กองวิชาการกรมการ
ปกครอง  หลังจากนั้นไดปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดตาง ๆ  อีกคร้ังหนึ่ง  ในตําแหนงปลัดจังหวัด
นราธิวาส  นายอําเภอเมืองเพชรบุรี  ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รองผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี  จนกระท่ังไดเปนผูวาราชการจังหวัด  5  จังหวัดในเวลา  11  ป  คือ  ผูวาราชการ
จังหวัดสุราษฎรธานี  3  ป  จังหวัดนครศรีธรรมราช  3  ป  จังหวัดสมุทรปราการ  1  ป  จังหวัด
นครปฐม  3  ป  และจังหวัดสงขลา  1  ป  ตําแหนงราชการคร้ังสุดทายเปนผูตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย  และไดลาออกจากราชการเม่ือวันท่ี  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2522  เพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 

 จากการศึกษาประวัติการปฏิบัติงานราชการของนายคลาย  จิตพิทักษ  กลาวไดวานายคลาย
เปนผูท่ีมีความรูและประสบการณ  ประสบความสําเร็จในชีวิตราชการ  สามารถปฏิบัติงานไดในทุก
ภูมิภาคของประเทศ  แมวาจะรับราชการอยูในจังหวัดพัทลุงเปนเวลาไมนานมากนัก  แตนายคลายมี
เครือขายของระบบเครือญาติและเพื่อนฝูงรวมท้ังบุคคลท่ีมีความเคารพนับถือ  นอกจากนั้นการ
ดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดสําคัญหลายจังหวัดทําใหมีช่ือเสียงเปนท่ีปรากฎและเปนท่ีรูจักของ
ประชาชนชาวพัทลุง 
 
บทบาททางการเมือง   

 นายคลาย  จิตพิทักษ  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  เม่ือวันท่ี  22  เมษายน  
พ.ศ. 2522  และถึงแกกรรมดวยอุบัติเหตุเคร่ืองบินตกท่ีดอยอางขาง  จังหวัดเชียงใหม  เม่ือวันท่ี  5  
กันยายน  พ.ศ. 2524  รวมเวลาอยูตําแหนง  2  ป  5 เดือน  แมจะเปนระยะเวลาไมนาน  แตก็มีผลงาน
เปนท่ียอมรับของบรรดาสมาชิกรัฐสภาและประชาชนท่ัวไป   เนื่องจากเปนผูท่ีมีความรูและประสบ
การณจากการเปนขาราชการระดับสูงมากอน  นายคลายไดรับความไววางใจจากสมาชิกใหทําหนาท่ี
เปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการรัฐสภา  เปนประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง
สภาผูแทนราษฎร  เปนกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจําป  2525  เปนกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาสถานการณ  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  ไดเสนอความคิดเห็นในดานการพัฒนาและการแกไข
ปญหาความเดือนรอนของประชาชนตอฝายบริหาร  ไดแกการเปนผูนําสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เสนอใหรัฐบาลสํารวจเพื่อวางแผนงาน
โครงการกอสรางถนนรอบทะเลสาบสงขลา  เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรี  แกไขปญหาน้ําเค็ม
ในจังหวัดสงขลา  โดยขอใหสรางเข่ือนปองกันน้ําเค็มท่ีตําบลปากรอและยังไดเสนอใหรัฐบาล



 

 

พิจารณาปรับปรุงเงินประจําตําแหนงและสวัสดิการกํานัน  ผูใหญบาน  สารวัตรกํานัน  และแพทย
ประจําตําบล 

 สําหรับในสวนของจังหวัดพัทลุง  นายคลาย  จิตพิทักษ  ไดผลักดันโครงการพัฒนาดาน
เกษตร  การคมนาคม  ดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม  ไดแก  การกอสรางและบูรณะถนน
สายตาง ๆ  หลายสาย  เชน  เสนอใหนายกรัฐมนตรีส่ังการใหกองอํานวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ  (กรป.กลาง)  และกรมทางหลวงดําเนินการบูรณะกอสรางถนนและสะพานสายสามแยก
ทานชวย – สามแยกทุงนาชี  เรงรัดใหกรมทางหลวงดําเนินการลาดยางแอสฟลต  ทางหลวงหมาย
เลข  4049  สามแยกถนนสาย 4 – อําเภอปากพะยูน  ทางหลวงสายบานแร – ควนกุฎ – ทะเลสาบ  
ทางหลวงสายควนขนุน – เขาปู – ตะแพน  และถนนสายเขาชัยสน – จงเก  สวนในดานการเกษตร  ได
เสนอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ถอนสภาพปาสงวนท่ีบานควนยวน  อําเภอเขาชัยสน  เสนอ
ใหกรมชลประทานเรงรัดพัฒนาและแกไขปญหาชลประทานจังหวัดพัทลุง  สําหรับงานดานการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ไดเสนอใหมีการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมประจําตําบลหลายแหง  ไดแก  
โรงเรียนประจําตําบลชะรัด  อําเภอกงหรา  ตําบลทามะเดื่อ  และตําบลหานโพธ์ิ  อําเภอเขาชัยสน  
ประสานงานกับกรมศาสนาและสํานักงบประมาณ  ขอเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะวัดเม่ือ  พ.ศ. 2523  
จํานวน  14  วัด  ไดรับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  2  ป  เปนเงิน  4  
ลานบาท  นํามาพัฒนาทองถ่ิน  บํารุงศาสนา  ตลอดท้ังดานการศึกษา  นอกจากนั้นยังไดบริจาคเงิน
สวนตัวซ่ึงเปนเงินเดือน  ส.ส.  เดือนละ  5,000  บาททุกเดือน  เพื่อการพัฒนาทองถ่ินจังหวัดพัทลุง 

 โอกาสและปจจัยสําคัญท่ีทําใหนายคลาย  จิตพิทักษ  มีบทบาททางการเมืองท้ังในสภาและ
นอกสภา  คือความรูความสามารถและประสบการณในหนาท่ีราชการ  กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย  ดํารงตําแหนงสําคัญหลายตําแหนง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนผูวาราชการจังหวัดหลาย
จังหวัด  เปนผูตรวจราชการ  กระทรวงมหาดไทย  ไดมีโอกาสสั่งสมบารมีไวมากจนเปนท่ีรูจักกวาง
ขวางในวงราชการและสังคมท่ัวไป  เม่ือไดมีโอกาสเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงรูระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติ  ขับเคล่ือนโครงการและงบประมาณลงสูพื้นท่ีไดอยางเปนรูปธรรม 

 
กลวิธีหาเสียง 

 การเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  จังหวัดพัทลุงมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  
3  คนเปนคร้ังแรก  ผูท่ีไดรับคะแนนเลือกต้ังมากเปนท่ี  1 คือ  นายพรอม  บุญฤทธ์ิ  พรรคประชาธิ
ปตย  ได  32,856  คะแนน  ที่  2  นายแพทยสวาง   พรเรืองวงศ  พรรคกิจสังคม  ได  31,328  คะแนน  
สวนนายคลาย   จิตพิทักษ  ผูสมัครอิสระมีคะแนนเปนท่ี  3  ได  23,826  คะแนน  กอนการสมัครรับ
เลือกต้ัง  นายคลายรับราชการอยูท่ีกรุงเทพฯ และจังหวัดตาง ๆ  ไมคอยจะมีโอกาสลงพื้นท่ีจังหวัด
พัทลุงมากนัก  แตก็มีทุนทางสังคมท่ีส่ังสมไวบาง  ไดแกเครือญาติท่ีบานเกิด  อําเภอเขาชัยสน  



 

 

เพื่อนฝูงและบุคคลท่ีรูจักใกลชิดเม่ือคร้ังเรียนอยูท่ีโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  และในขณะเปน
นักเรียนไดมาอยูอาศัยเปนศิษยวัดควนมะพราว  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  ซ่ึงศิษยวัดดังกลาวมี
จํานวนมากท่ีไดดิบไดดีเปนขาราชการตําแหนงสูง ๆ ในหนวยงานตาง ๆ และมีสวนชวยประชา
สัมพันธช่ือเสียงของนายคลาย  จิตพิทักษใหกวางไกลออกไปอีกดวย นอกจากน้ันการเปนอดีตขาราช
การระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย  ทําใหมีช่ือเสียงเปนท่ีปรากฏกวางขวางในสังคม 

 เม่ือสมัครรับเลือกต้ัง นายคลายเปนผูมีความขยันขันแข็งในการหาเสียง โดยวิธีเดินทางไป
พบประชาชนถึงบานดวยตนเอง และมีบุคคลแกนนําในแตละพื้นท่ีคอยใหความชวยเหลือ
สนับสนุน พรอมท้ังมีการจัดพิมพโปสเตอรและบัตรแนะนําประวัติและผลงานแจกจายไปสูประชา
ชน สวนกลวิธีอ่ืน  ๆ ท่ีนํามาใช มีลักษณะเดียวกับผูสมัครท่ัวไป คือการเดินทางไปรวมงานบุญกุศล 
รวมกิจกรรมของชุมชนอยางกวางขวาง เพื่อใหประชาชนไดสัมผัสใหมากท่ีสุด ทําใหประชาชนมี
ความรูสึกท่ีดีและไดเห็นความมุงม่ันท่ีจะทํางานการเมือง 
 
นายธีรศักดิ์  อัครบวร 

 นายธีรศักดิ์   อัครบวร  เปนอาจารยสอนอยูท่ีวิทยาลัยครูภูเก็ต  ประชาชนจึงนิยมเรียกวา  
“อาจารยธีรศักดิ์”  ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  สังกัดพรรคประชาธิ
ปตย  เม่ือวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2523  ซ่ึงเปนการเลือกต้ังซอมแทนตําแหนงท่ีวาง  เนื่องจากการ
ถึงแกกรรมของนายแพทยสวาง  พรเรืองวงศ  นายธีรศักดิ์   อัครบวร  เปน ส.ส. พัทลุงจนถึงวันท่ี  
19  มีนาคม พ.ศ. 2526  ไดมีการยุบสภา  รวมเวลาอยูในตําแหนง  3  ป  2  เดือนเศษ  ภายหลังการ
พนจากตําแหนงไดกลับเขารับราชการเปนอาจารยท่ีสถาบันราชภัฏภูเก็ตอีกคร้ังหนึ่ง 
 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายธีรศักดิ์   อัครบวร  เกิดเม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2490  ณ  บานเลขท่ี  7  ถนน
โพธ์ิสะอาด  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี  4  จากโรงเรียนเทศ
บาลบานคูหาสวรรค  เม่ือ พ.ศ. 2499  จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  จากโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  
เม่ือ พ.ศ. 2507  ตอมาไดเขาศึกษาตอท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สําเร็จปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  
เม่ือ พ.ศ. 2511  และปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต  เม่ือ พ.ศ. 2514  ไดเขารับราชการเปนอาจารย
ท่ีวิทยาลัยครูภูเก็ต เม่ือ พ.ศ. 2515  และไดลาออกเม่ือป พ.ศ. 2522  เพื่อสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงแทนตําแหนงท่ีวาง  ในวันท่ี   6  มกราคม  พ.ศ. 2523  เนื่องจากการถึง
แกกรรมของนายแพทยสวาง   พรเรืองวงศ  อดีต ส.ส. พรรคกิจสังคม  

 นายธีรศักดิ์ มีเครือขายความสัมพันธกับกลุมบุคคลหลายกลุม  ประกอบกับโอกาสท่ีสง
เสริมใหไดรับการเลือกต้ัง  กลาวคือกลุมเครือญาติและบุคคลท่ีมีความสนิทชิดเช้ือกับครอบครัวซ่ึง



 

 

ประกอบธุรกิจการคาอยูในตลาดเทศบาลเมืองพัทลุง  การมีเพื่อนฝูงท่ีเคยรวมสถาบันการศึกษาใน
จังหวัดพัทลุง  และปจจัยสําคัญคือการเลือกต้ังซอมแทนตําแหนงท่ีวาง  ทําใหนักการเมืองคนสําคัญ
ของพรรคประชาธิปตยมีเวลาในการลงพ้ืนท่ีจัดเวทีปราศรัย  และขยายเครือขายสมาชิกพรรคประชา
ธิปตยใหมาสนับสนุนไดมากข้ึน  นายธีรศักดิ์  อัครบวร  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  1  สมัย  
ภายหลังจากพนตําแหนงเม่ือมีการยุบสภาในวันท่ี  19  มีนาคม  2526  แลว  นายธีรศักดิ์ไดกลับเขา
รับราชการท่ีสถาบันราชภัฏภูเก็ตตามเดิม 
 
บทบาททางการเมือง 

 ในระหวางการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  นายธีรศักดิ์  อัครบวร  
ไดปฏิบัติหนาท่ีและมีบทบาทในฐานะสมาชิกรัฐสภา ไดเปนกรรมาธิการการเงิน  การคลังและการ
ธนาคารสภาผูแทนราษฎร  กรรมาธิการวิสามัญ  พ.ร.บ. การเชาท่ีดินเพื่อการเกษตร  กรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาปญหาโรงผลิตปุยแมเมาะ  เปนผูเสนอราง พ.ร.บ. รถยนต  พ.ศ. 2523  (แกปญหารถ
ยนตส่ีลอเล็ก)  เปนผูเสนอญัตติขอใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจัดต้ังวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  
โดยไดเสนอตอนายขุนทอง  ภูผิวเดือน  รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  ผานทางนายเดโช  สวนานนท  
อธิบดีกรมศิลปากร  เม่ือ พ.ศ. 2524  และเปนผูเสนอญัตติกรุงเทพมหานครทรุดตัว  ใหนายกรัฐ
มนตรีตอบในราชกิจจานุเบกษา  พ.ศ. 2524 

 
กลวิธีหาเสียง 

 กลวิธีในการหาเสียงมีหลายรูปแบบ  ไดแกการเดินทางไปพบปะบรรดาเพ่ือน ๆ  ท่ีเคยรวม
สถาบันการศึกษาและบุคคลท่ีมีความสนิทชิดเช้ือชวยเหลือเปนแกนนําหรือชวยเปนหัวคะแนน  
การใหบุคคลในครอบครัวและเครือญาติชวยหาเสียงโดยการไปพบปะประชาชนในหมูบานและชุม
ชน  การจัดเวทีปราศรัยสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะเปนการเลือกต้ังซอมแทน
ตําแหนงท่ีวาง  สามารถระดมพบนักปราศรัยฝปากกลาของพรรคประชาธิปตยจากตางจังหวัดมา
ชวยเหลือไดมาก  สามารถจัดเวทีปราศรัยและพบปะประชาชนไดครอบคลุมพื้นท่ี  โดยมีศูนยบัญชา
การวางแผนท่ีบานของนายอํ่า  รองเงิน  นอกจากนั้น การมี ส.ส.ของพรรคประชาธิปตยท่ีไดรับเลือก
ต้ังไวกอนแลวหนึ่งคนคือนายพรอม  บุญฤทธ์ิ หรือหนังพรอมนอย  ตะลุงสากล ศิลปนนายหนังตะลุง
ผูมีช่ือเสียง ชวยโฆษณาหาเสียงใหนาย ธีรศักดิ์ ใหชาวบานไดรูจัก โดยนายพรอมใชคารมผสมสํานวน
ตลกขบขันสรางความพึงพอใจใหชาวบานไดมาก ผสมผสานกับการปราศรัยในเชิงใหความรูและขอ
มูลทางการเมืองของนักการเมืองพรรคประชาธิปตยการจัดใหมีรถแหประชาสัมพันธไปในพื้นท่ีตาง ๆ  
และการติดแผนปายโปสเตอรหาเสียง  พรอมท้ังเอกสารประวัติแนะนําตัว เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหได
รับเลือกต้ัง 



 

 

นายวีระ  มุสิกพงศ 

 นายวีระ  มุสิกพงศเปนนักการเมืองท่ีมีช่ือเสียงอยูในระดับแนวหนาของประเทศ มีพื้นฐาน
ความรูความสามารถและประสบการณหลายดาน ในความเปน”วีระ   มุสิกพงศ” เปนท้ังนักการ
เมือง นักคิดนักเขียนและนักพูด มีเพื่อนฝูงมากมายในหลายวงการท้ังในแวดวงการเมือง วงการ
หนังสือพิมพ วงการกีฬาและบันเทิง หรือในบางคร้ังก็มีโอกาสสัมผัสกับวงการทหาร บนเสนทาง
การเมืองของวีระ  มุสิกพงศ ในยามชีวิตรุงโรจนก็มีโอกาสไดดํารงตําแหนงสําคัญหลายคร้ัง เคยเปน
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย แตก็มีอีกสวนหนึ่งของชีวิตท่ีกาว
ยางผิดพลาดในทางการเมือง ทําใหตองประสบชะตากรรมถึงกับตองติดคุกสองคร้ัง นายวีระ  มุสิก
พงศ ไดเร่ิมตนชีวิตการเมืองโดยไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส.พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ถึง
สองคร้ัง เม่ือ พ.ศ.2518 และ พ.ศ.2519 เม่ือกระแสพรรคประชาธิปตยตกตํ่าในกรุงเทพ ตองพายแพ
การเลือกต้ังในกรุงเทพมหานครเม่ือ  พ .ศ .2522 นายวีระ   มุสิกพงศไดมาสมัครรับเลือกต้ัง 
ส.ส.พัทลุงสังกัดพรรคประชาธิปตย ไดรับเลือกต้ังติดตอกันสามคร้ังในการเลือกต้ังเม่ือ พ.ศ.2524 
พ.ศ.2526 และ พ.ศ.2529 ตามลําดับ ตอมาภายหลังเกิดปญหาความขัดแยงภายในพรรค จนกระท่ัง
ไดออกจากพรรคประชาธิปตย และไดลงสมัครรับเลือกต้ังท่ีพัทลุงแตไมไดรับเลือก ทําใหตองเวน
วรรคชีวิตการเมืองในสภาอยูระยะหนึ่ง แตก็ยังคงทํางานการเมืองนอกสภาอยูกับพรรคความหวัง
ใหมและพรรคไทยรักไทย และไดลงสมัครรับเลือกต้ังเปน ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือของพรรคไทยรัก
ไทยในการเลือกต้ังเม่ือ พ.ศ.2548 และไดรับเลือกต้ังอีกคร้ังหนึ่ง วิถีชีวิตท่ีข้ึน ๆ ลง ๆ ของนายวีระ  
มุสิกพงศ ทําใหวงการเมืองยกยองใหสมญานายวีระ  มุสิกพงศวาเปน”แมวเกาชีวิต” 
 
เครือขายและความสัมพันธ 

 นายวีระ  มุสิกพงศ เกิดเม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2491 เปนบุตรของนายเคลา หรือครูเคลา 
มุสิกพงศและนางสอง  มุสิกพงศ (สกุลเดิม  แกลวทนงค) มีภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีตําบลระวะ อําเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดเถรแกวตําบลระวะ ตอมาได
ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา(ม.พ.)
จังหวัดพัทลุง ซ่ึงเปนโรงเรียนราษฎรท่ีมีช่ือเสียงไดรับการรับรองวิทยาฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐ
บาล มีเจาของและผูจัดการคือนายสุแกลว  แกลวทนงค ซ่ึงเปนญาติใกลชิดกับครอบครัวนายวีระ  
ระหวางท่ีเรียนอยูท่ีโรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยาประมาณแปดป นายวีระมีเพื่อนฝูงท้ังในจังหวัด
พัทลุงและตางจังหวดัมากมาย ไดเปนผูนํานักเรียนในการทํากิจการของโรงเรียน รวมท้ังไดมีโอกาส
ชวยเหลือนายสุแกลว  แกลวทนงค เจาของโรงเรียนในการสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ทําใหมีโอกาสซึมซับชีวิตการตอสูทางการเมืองมาต้ังแตเบ้ืองตน ตอมานายวีระไดเดินทาง



 

 

ไปศึกษาที่โรงเรียนผดุงศิษยพิทยา กรุงเทพมหานครอีกหนึ่งปจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย แลวเขา
ศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได รับปริญญานิ ติศาสตรบัณฑิต  ในระหวางศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นายวีระไดรวมกิจกรรมในชมรมโขนธรรมศาสตรและเปนหัวหนาทีมโต
วาที นอกจากนั้นก็ยังไดเร่ิมชีวิตการทํางานเปนลูกจางท่ีการประปานครหลวงจนกระทั่งจบการ
ศึกษาจึงไดยายมาทํางานท่ีหนังสือพิมพสยามรัฐ เปนนักเขียนวิพากษวิจารณการเมืองอยูไดระยะ
หนึ่งจึงไดลาออกเม่ือปลายป พ.ศ.2517 เพื่อสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 นายวีระ  มุสิกพงศ ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย จํานวน
สองสมัย เม่ือ พ.ศ.2518 และ พ.ศ.2519 โดยลงสมัครในเขตพญาไท รวมกับนายสมบุญ  ศิริธรและ
นายดํารง  ลัทธพิพัฒน สําหรับการเลือกต้ังเม่ือ พ.ศ.2519  พรรคประชาธิปตยไดเปนแกนนําจัดต้ัง
รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี นายวีระ มุสิกพงศไดรับแตงต้ังเปนโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2519 แตตอมาไดลาออกเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2519 
เนื่องจากสภาไมรับรองคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ(ป.ป.ป.)ซ่ึงเสนอโดยรัฐบาล ปญหาการเมืองของรัฐบาลภายใตการนําของ ม.ร.ว.เสนีย  
ปราโมช ประสบกับภาวะวิกฤติอยางหนัก เม่ือจอมพลถนอม  กิตติขจร ไดบวชเปนสามเณรเดินทาง
ก ลั บ เข าป ร ะ เท ศ ไท ย  เกิ ด เห ตุ ก า รณ ป ร ะ ท ว ง ข อ งนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ าป ร ะ ช าช น ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการประทวงของกลุมฝายขวาเชน ชมรมแมบาน กลุมพิทักษชาติไทย
ท่ีไมเห็นดวยกับการปรับคณะรัฐมนตรีของ ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช เหตุการณดําเนินมาถึงวันท่ี 6 
ตุลาคม 2519     คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินนําโดยพลเรือเอกสงัด  ชลออยู ไดทําการรัฐ
ประหารยึดอํานาจการปกครองและยุบเลิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
ใหนายธานินทร  กรัยวิเชียรเปนนายกรัฐมนตรี 

 ในหวงเวลาท่ีรัฐบาลโดยการนําของนายธานินทร  กรัยวิเชียรบริหารประเทศโดยมีนาย
สมัคร สุนทรเวชเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นายวีระไดยุติบทบาททางการเมืองระยะ
หนึ่งโดยกลับมาบวชท่ีวัดเถรแกว  ตําบลระวะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2519 บวชอยูได 45 วัน จึงไดลาสิกขาบทสึกจากพระในเดือนกุมภาพันธ 2520 (วีระ มุสิกพงศ, 
2521,หนา 44-50)หลังจากนั้นก็ไดเขาทํางานท่ีหนังสือพิมพชาวไทย ซ่ึงมีนายสมพจน  ปยะอุยเปน
เจาของและบรรณาธิการ มีผูรวมงานไดแกนายศิระ  ดีระพัฒน(โฉม  ปาริษา)และนายสมบูรณ  
ทรัพยพอกพูน  ในระหวางการทําหนังสือพิมพชาวไทย ไดเกิดเหตุการทหารนําโดยพลเอกฉลาด  
หิรัญศิริ กอการรัฐประหารเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2520 แตไมสําเร็จ นายวีระถูกจับกุมในขอหามีสวน
รวมกับขบวนการดังกลาว ถูกส่ังจําคุกเปนเวลาหาป พรอม ๆ กับรอยเอกสนั่น ขจรประศาสน 
ทส.คนสนิทของพลเอกฉลาด  หิรัญศิริ ในระหวางติดคุกดังกลาวนายวีระไดพบกับนักรองช่ือดังคือ
นายสังขทอง  ศรีใส ซ่ีงติดคุกอยูในหวงเวลาเดียวกัน ตอมาในเดือนธันวาคมปเดียวกันนั้น ก็ไดรับ



 

 

นิรโทษกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 50 พรรษา รวมเวลาติดคุกอยู 8 
เดือนกับ 4 วัน 

 นายวีระ   มุสิกพงศ ไดกลับเขาสูเวทีการเมืองอีกคร้ังหนึ่งในการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี 22 
มีนาคม พ.ศ.2522  โดยการสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.กรุงเทพมหานครเขตดุสิต แตไมไดรับเลือกต้ัง 
เนื่องจากเขตดุสิตเปนเขตทหาร ในอดีตนายสมัครไดรับความนิยมจากทหารเอาชนะ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  
ปราโมช  จนทําให  ม .ร.ว .คึกฤทธ์ิ   ปราโมชสอบตกมาแลว  จากปากคําของนายเลิศชัย  ตัน
อาวัชนาการซ่ึงเคยอยูกับนายวีระถึง 15 ปเลาวา นายวีระเองรูวาสูนายสมัคร สุนทรเวชในเขตดุสิต
ไมได แตเนื่องจากไมมีใครในพรรคประชาธิปตยกลาลงสมัครในเขตดังกลาว นายวีระตองแสดงสป
ริตลงสมัครท้ัง ๆ ท่ีรูวาโอกาสพายแพมีสูงมาก เนื่องจากไมอาจสูกับกระแสความนิยมท่ีประชาชนมี
ตอนายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรคประชากรไทยได  จึงไมไดรับเลือกต้ัง  

 อยางไรก็ตามเม่ือมีการจัดต้ังรัฐบาลภายหลังจาก ท่ีพรรคการเมืองตาง ๆ ไดสนับสนุนให
พลเอกเปรม  ติณสูลานนทเปนนายกรัฐมนตรีและมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลายคร้ัง นายวีระ  มุสิก
พงศไดรับแตงต้ังใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรเม่ือวันท่ี 11 
มีนาคม – 26 ตุลาคม 2524  และในชวงปลายปเดียวกันนี้ นายคลาย  จิตพิทักษ  ส.ส.พัทลุงไดถึงแก
กรรมดวยอุบัติเหตุเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2524 และมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังซอมแทน
ตําแหนงท่ีวางในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2524  นายวีระ  ไดลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร เพื่อลงสมัครรับเลือกต้ังซอมแทนตําแหนงท่ีวาง เปนท่ีนา
สังเกตวาพลเอกเปรม  ติณสูลานนท  ปลอยใหตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงดังกลาววาง
เวนไว โดยไมแตงต้ังผูใดเปนแทน มีขาวเลาลือวาพลเอกเปรมสงวนตําแหนงไวใหนายวีระ  มุสิก
พงศ ซ่ึงถือวาเปน”ลูกปา”(คนใกลชิดสนิทสนมกับพลเอกเปรมหรือเปน”หัวแกวหัวแหวน”)อีกคน
หนึ่ง  ในการเลือกต้ังซอมดังกลาวนายวีระไดรับเลือกต้ัง สงผลใหจังหวัดพัทลุงมี ส.ส.พรรคประชา
ธิปตยท้ังหมดรวมสามคน คือนายพรอม  บุญฤทธ์ิ นายธีรศักดิ์  อัครบวรและนายวีระ มุสิกพงศ  
หลังจากไดรับเลือกต้ัง นายวีระ ไดรับแตงต้ังใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและส
หกรณการเกษตรเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2524 และไดรับแตงต้ังเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคมเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2524 ตามลําดับ 

 นายวีระไดรับเลือกเปน ส.ส.พัทลุงตอมาอีกสองสมัยพรอมกับนายโอภาส  รองเงิน นาย
พรอม  บุญฤทธ์ิ ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2526 และวันท่ี 27 กรกฎาคม 2529  พรอมท้ัง
ไดรับการแตงต้ังใหเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยภายหลังจากการเลือกต้ังท้ังสองคร้ัง
ในสมัยพลเอกเปรม  ติณสูลานนทเปนนายกรัฐมนตรี การไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส.พัทลุงสามสมัยติด
ตอกันของนายวีระ  มุสิกพงศ มีสาเหตุปจจัยเกื้อหนุนท่ีมีความสําคัญอยางนอยสามประการ กลาว
คือ ประการแรกไดแกความเช่ือม่ันศรัทธาในระบบพรรคการเมืองของพรรคประชาธิปตย ซ่ึง



 

 

ประชาชนไดติดตามบทบาทการตอสูทางการเมืองมาโดยตลอด ไดรูจักบุคลากรทางการเมืองของ
พรรคประชาธิปตยมากกวาพรรคการเมืองอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป พ.ศ.2523-2524 มีการ
เลือกต้ังซอมในจังหวัดพัทลุงถึงสองคร้ัง เนื่องจากการถึงแกกรรมของ ส.ส.พัทลุงสองคนคือ นาย
แพทยสวาง  พรเรืองวงศและนายคลาย  จิตพิทักษ ทําใหนักการเมืองคนสําคัญของพรรคประชาธิ
ปตยไดข้ึนเวทีปราศรัยและลงพื้นท่ีหาเสียงจนเปนท่ีรูจักของชาวพัทลุง ปจจัยสนับสนุนประการท่ี
สอง คือศักยภาพเฉพาะตัวของนายวีระท่ีเปนนักการเมืองคนสําคัญของพรรคประชาธิปตย เคยเปน 
ส.ส.กรุงเทพมหานคร มีบทบาทท้ังในสภาและภายในพรรค ซ่ึงในป พ.ศ.2529 นายวีระยังไดดํารง
ตําแหนงเลขาธิการพรรคประชาธิปตย นอกจากนั้นยังมีโอกาสในการดํารงตําแหนงรัฐมนตรีอีกดวย 
ในดานคุณลักษณะนิสัยสวนตัวท่ีปรากฏตอสาธารณชน นายวีระจัดไดวาเปนคนท่ีรักเพื่อนฝูง คน”
คนยาว” คนนักเลง ใจกวาง ใจถึง นายเลิศชัย  ตันอาวัชนาการ เลาวา คร้ังหนึ่ง”ปอ ประตูน้ํา” ซ่ึงเปน
นักเลงใหญและเปนเพื่อนของนายวีระ  มุสิกพงศถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวอยูท่ีโรงพักแหงหนึ่ง 
ส่ือมวลชนจับตาดูวานายวีระ  ซ่ึงเปนรัฐมนตรีชวยมหาดไทยจะไปเยี่ยมหรือไม ซ่ึงในท่ีสุดนายวีระ
ไปเยี่ยม เพื่อแสดงความเปนมิตรแท  นายวีระมีลักษณะของผูนําท่ีประชาชนพ่ึงพาได จนกระท่ังมีผู
นิยมเรียกนายวีระวา”นายหัว” ซ่ึงบงบอกถึงความมีบารมี ปจจัยท่ีสามคือองคประกอบของทีมท่ีลง
สมัครรับเลือกต้ัง คือนายพรอม  บุญฤทธ์ิและนายโอภาส  รองเงิน เปนผูมีความใกลชิดประชาชน
ฐานรากท่ีนิยมชมชอบในความสามารถและมีความผูกพันมากอน สามารถใชเปนพลังพื้นฐานใน
การขยายฐานคะแนนเสียงใหแกผูรวมทีมสมัครดวยกันได 

 ในขณะท่ีชีวิตการเมืองของนายวีระ  มุสิกพงศไดกาวยางไปสูความเจริญรุงเรืองสูงสุดใน
ชวงเวลาท่ีเปน ส.ส.พัทลุงอยูสามสมัย แตในชวงเวลาเดียวกันนี้ก็ไดเกิดปญหาและความขัดแยงภาย
ในพรรคประชาธิปตยในป พ.ศ.2530 จนนําไปสูการแยกกลุมทางการเมืองภายในพรรค คือ”กลุม 10 
มกรา” โดยมีนายวีระเปนแกนนําสําคัญของกลุมดังกลาวดวย คร้ันมีการยุบสภาเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 
2531 ในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2531 กลุม 10 มกราคม จึงไดแยกตัวออกมาจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึน
ใหม คือ”พรรคประชาชน” นายวีระไดลงสมัครรับเลือกต้ังท่ีจังหวัดพัทลุงในสังกัดพรรคประชาชน 
โดยมีผูรวมทีมเดียวกันคือนายโอภาส  รองเงินและนายสานันท  สุพรรณชนะบุรี แตปรากฏวาใน
ชวงเวลาดังกลาวไดเกิดปญหาอุปสรรคสรางความชะงักงันใหกับเสนทางชีวิตของนายวีระ มุสิก
พงศอีกคร้ังหนึ่ง เนื่องจากนายวีระเคยไปชวยข้ึนเวทีปราศรัยสนับสนุนผูสมัครพรรคประชาธิปตย
หาเสียงเลือกต้ังซอม ส.ส.จังหวัดบุรีรัมยท่ีอําเภอสตึกและอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยเม่ือ
เดือนกรกฎาคม 2529 และมีผูฟองรองกลาวหาวานายวีระดูหม่ินพระมหากษัตริย พระราชินีและรัช
ทายาท และทหารบกนําโดยพลเอกสุนทร  คงสมพงษ ซ่ึงมีอํานาจทางการทหารในยุคนั้น ไดใช
อิทธิพลบีบบังคับใหนายวีระกระทําพิธีขอขมาหนาพระบรมฉายาลักษณ เพื่อลดกระแสดังกลาวนาย
วีระจําตองยอมขอขมาตอหนาพระบรมฉายาลักษณ เร่ืองการขอขมาดังกลาวไดถูกนําไปรวมเขาใน
สํานวนกลาวหานายวีระในเวลาตอมา แตในทางคดีความนายวีระไดปฏิเสธและตอสูตลอดมา คร้ัง



 

 

สุดทายเร่ืองอยูในช้ันศาลฎีกา เม่ือนายวีระมาสมัคร ส.ส.พรอมกับนายโอภาสและนายสานันท  
สุพรรณชนะบุรีและไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร(ไดเบอรแลว) ประมาณหน่ึงเดือนกอนวัน
เลือกต้ังศาลฎีกาตัดสินวานายวีระมีความผิดในฐานดูหม่ินพระมหากษัตริย พระราชินีและรัชทายาท
ในการปราศรัยหาเสียงชวยเหลือผูสมัครรับเลือกต้ังซอม ส.ส.บุรีรัมยท่ีอําเภอสตึกและอําเภอลํา
ปลายมาศ เม่ือเดือนกรกฎาคม 2529  นายวีระถูกจําคุกท่ีจังหวัดบุรีรัมยประมาณหน่ึงเดือนมีญาติพี่
นอง เพื่อนฝูงและหัวคะแนน คนรักชอบพอไปเยี่ยมมากมาย นายวีระไดรับพระราชทานอภัยโทษ
ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2531 (เนช่ันสุดสัปดาห, 30 เม.ย.-6 พ.ค. 2544, น.11)ซ่ึงการเลือกต้ัง ส.ส.จะมี
ข้ึนในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2531 แตในทางกฎหมายเลือกต้ังนั้น เม่ือนายวีระถูกคําพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจําคุก เขาลักษณะตองหามมิใหสมัครรับเลือกต้ัง นายวีระจึงถูกถอนออกจากบัญชีผูสมัคร 
ส.ส.จังหวัดพัทลุง หากประชาชนยังเลือกหมายเลขประจําตัวของนายวีระ บัตรเลือกต้ังดังกลาวจะ
เปนบัตรเสียบางสวนในสวนท่ีเลือกนายวีระ  แตกระแสความนิยมและความผูกพันท่ีประชาชนมีตอ
นายวีระและเห็นวานายวีระถูกคูแขงและทหารกล่ันแกลง กระแสดังกลาวยังมีอิทธิพลอยู ทําใหผู
สมัครพรรคประชาชนท่ีเหลือสองคนคือนายโอภาสและนายสานันท   ได รับเลือกต้ังเปน 
ส.ส.จังหวัดพัทลุง และจากการที่นายวีระ  มุสิกพงศตองออกจากการแขงขัน ทําใหนายเจริญ  ภักดี
วานิช ผูสมัครสังกัดพรรคชาตไิทยสามารถเบียดแทรกเขามาเปน ส.ส.พัทลุงไดอีกคนหนึ่ง  และคร้ัง
นั้นก็เปนคร้ังเดียวเทานั้นในชีวิตการสมัคร ส.ส.ของนายเจริญ  ภักดีวานิช 

 มีขาวลือกันวาเบ้ืองหลังการขออภัยโทษนายวีระ  มุสิกพงศนั้น พลเอกชวลิต  ยงใจยทุธเปน
บุคคลสําคัญท่ีวิ่งเตนเดินเร่ืองขออภัยโทษเพราะทราบดีวานายวีระถูกกล่ันแกลง การปลอยใหนายวี
ระถูกจําคุกในระหวางเลือกต้ังและคะแนนนิยมนายวีระยังออกมาดีนั้น จะเปนเร่ืองท่ีจะกอใหเกิด
ความบาดหมางในชาติ การขอพระราชทานอภัยโทษนอกจากจะชวยเหลือนายวีระใหหลุดพนคุก
ตะรางแลว ยังเปนการลดกระแสดังกลาวดวย ซ่ึงในเวลาตอมาเม่ือพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธต้ังพรรค
ความหวังใหม นายวีระยังยึดถือเร่ือง”บุญคุณตองทดแทน” และไดเขาสมัครเปนสมาชิกพรรคความ
หวังใหมและลงสมัคร ส.ส.พัทลุงในนามพรรคความหวังใหม แมนายวีระจะไมไดรับเลือกต้ังก็ตาม 
แตพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธไดเปนนายกรัฐมนตรีในท่ีสุด 

 หลังจากการเลือกต้ังเม่ือ พ.ศ.2531 แลว นายวีระยังคงรวมกิจกรรมทางการเมืองมาโดย
ตลอด และไดสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.พัทลุงอีก แตไมไดรับเลือก เนื่องจากไมอาจตานทานกระแส
ความนิยมท่ีประชาชนมีตอพรรคประชาธิปตยได โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกระแสเลือกคนใตเปนนายก 
ประกอบกับนายวีระถูกมรสุมการเมืองกระหน่ําหลายดานโดยการปราศรัยโจมตีของฝายคานอยาง
ตอเนื่อง จนไมอาจยืนหยัดในเวทีการเมืองในพ้ืนท่ีภาคใตได  จนในท่ีสุดไดนายวีระไดรวมงานทาง
การเมืองกับพรรคความหวังใหมและพรรคไทยรักไทยตามลําดับ จนกระท่ังไดรับการคัดเลือกใหลง
สมัครเลือกต้ัง ส .ส.แบบบัญชีรายช่ือของพรรคไทยรักไทยในการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี  6 



 

 

กุมภาพันธ 2548  ปจจุบันแมวานายวีระ มุสิกพงศไมไดเปน ส.ส.พัทลุง แตก็ยังมีบทบาททางการ
เมืองในจังหวัดพัทลุงพอสมควร รวมท้ังยังมีบุคคลที่มีความผูกพันใกลชิดประเภท”แฟนคลับ”ให
การสนับสนุนอยูดวยเชนกัน 
 
บทบาทางการเมือง 

 ในชีวิตนักการเมืองของนายวีระ  มุสิกพงศ มีเนื้อหาสาระของบทบาทและผลงานเปนท่ีนา
สนใจในการทําหนาท่ีท้ังในสภาและนอกสภา  รวมท้ังผลงานในดานการบริหารในคณะรัฐมนตรี 
กลาวคือ ในสวนของความเปน ส.ส. นายวีระไดรับเลือกต้ัง 6 คร้ัง คือ เปน ส.ส.กรุงเทพมหานคร 2 
คร้ัง  ในการเลือกต้ังเม่ือ พ.ศ.2518 และ พ.ศ.2519  เปน ส.ส.จังหวัดพัทลุง 3 คร้ังในการเลือกต้ังเม่ือ 
พ.ศ.2524 พ.ศ.2526 และ พ.ศ.2529  ตามลําดับ โดยสังกัดพรรคประชาธิปตย และไดรับเลือกเปน 
ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือพรรคไทยรักไทยหน่ึงคร้ังเม่ือ พ.ศ.2548  การอภิปรายในสภาของนายวีระมี
ความชัดเจน แหลมคม การนําเสนอเนื้อหาสาระของการอภิปรายสามารถเขาใจไดงาย มีประสบ
การณและทักษะในการพูดเปนท่ีนาสนใจ จัดไดวาเปน”ดาวสภา”คนหนึ่ง นายวีระเคยอภิปราย
ตอตานการกลับเขาประเทศของจอมพลถนอม  กิตติขจรในการประชุมสภาเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 
2519 จนกระท่ัง ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช นายกรัฐมนตรีไดประกาศลาออกกลางสภา(วีระ  มุสิกพงศ, 
2521, น.35-36) 

 สําหรับดานการบริหาร นายวีระไดรับการแตงต้ังเปนรัฐมนตรีมาแลว 5 คร้ังในสมัย 
พลเอกเปรม  ติณสูลานนทเปนนายกรัฐมนตรี คือเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและส
หกรณการเกษตร 2 คร้ัง ระหวางวันท่ี 11 มีนาคม 2524 – 26 ตุลาคม 2525 และเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 
2524 – 19 ธันวาคม 2524 เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมหนึ่งคร้ังระหวางวันท่ี 19 
ธันวาคม 2524- 30 เมษายน 2526 เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 2 คร้ัง ระหวางวันท่ี 
7 พฤษภาคม 2526 – 4 สิงหาคม 2529 และเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2529 – 4 สิงหาคม 2531(สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2544 น.402)  นอกจากนั้นนายวีระเคยไดรับแตงต้ังเปนโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีในสมัยท่ี ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมชเปนนายกรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ.2529 อีกดวย 
สําหรับบทบาทในพรรคประชาธิปตย นายวีระ  มุสิกพงศจัดไดวาเปนนักการเมืองในกลุมของคน
หนุม มีความมุงม่ันต้ังใจทํางานการเมืองใหพรรคต้ังแตเร่ิมตนท่ีเขามาอยูพรรคประชาธิปตย ในชวง
ของการเลือกต้ังไดทําหนาท่ีเปนโฆษกบนเวทีปราศรัยหาเสียง ชวยเหลือการปราศรัยหาเสียงใหกับ
พรรค ท่ัวประเทศ เคยเปนเลขาธิการพรรคเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2519 ถึงวันท่ี 10 มกราคม 2530 นาย
วีระเปนนักคิดนักเขียนและนักวิพากษวิจารณการเมืองท่ีมีมุมมองเปนท่ีสนใจของส่ือมวลชน จนได
รับฉายาวา ”ไขมุกดํา” และเปนนักเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีกลาไดกลาเสีย จนกระท่ังตัวเองตอง
ติดคุกมาแลวถึงสองคร้ังในป พ.ศ.2520 และ พ.ศ.2531 



 

 

กลวิธีหาเสียง 

 การหาเสียงในจังหวัดพัทลุงของนายวีระ  มุสิกพงศ มีลักษณะเดียวกันกับผูสมัครพรรค
ประชาธิปตยอ่ืน ๆ  คือ การจัดเวทีปราศรัย ซ่ึงถือวาเปนวิธีการท่ีโดดเดนและทําไดดีกวาพรรคการ
เมืองอ่ืน ประกอบกับทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของนายวีระ ท่ีมีพื้นฐานของความเปนนัก
พูด สามารถโนมนาวเขาถึงจิตใจของผูฟง รูจักประยุกตความรูท่ีหลากหลายมาบูรณาการนําเสนอ
ถายทอดลําดับเหตุการณ วิเคราะหสถานการณใหเขาใจงาย มีทักษะลีลาของการใชคารมเชือดเฉือน
พรอมดวยมุขตลกสอดแทรกสรางความสนใจใหกับผูฟงไดเปนอยางดี นอกจากน้ันยังใชวิธีการให
หัวคะแนนรับผิดชอบฐานคะแนนเสียงในแตละพื้นท่ี โดยมีเพื่อนฝูงและบุคคลที่มีความใกลชิด
สนิทสนมใหความชวยเหลือ ไดแกกลุมของเพื่อนรวมรุนท่ีเคยเรียนอยูท่ีพัทลุง บุคคลในหนวยงาน
องคกรตาง ๆ จากการที่นายวีระเคยทําหนังสือพิมพเปนบุคคลกวางขวาง ใจใหญและใจถึง จึงมี
เพื่อนฝูงเครือขายอยูหลายวงการท้ังวงการกีฬา บันเทิง ศิลปนนักรองนักแสดง วงการนักเขียน นัก
หนังสือพิมพ รวมท้ังผูอยูในวงการธุรกิจ สามารถอาศัยกลุมบุคคลในวงการเหลานี้เปนประโยชนใน
การสนับสนุนงานดานการเมือง เชนการนําดารามาโชวตัวชวยหาเสียง เชน สังขทอง ศรีใส(เพื่อน
สมัยติดคุกคร้ังแรก) ศิรินทรา  นิยากร นักรองช่ือดัง เปนตน  ในดานการชวยเหลือสังคมดังปรากฏ
อยูเสมอวาเม่ือนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย กลุมประชาชนองคกรตาง ๆ ของจังหวัดพัทลุงจัดกิจ
กรรมดานกีฬา นันทนาการ การประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ มักจะรองขอความสนับสนุน
จากนายวีระ และไดรับการตอบสนองใหความชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ จากคุณลักษณะดัง
กลาวจึงเปนปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีสรางความนิยมและเอ้ือประโยชนตอการหาเสียงเลือกต้ังไดเชนเดียว
กัน 
 
นายโอภาส  รองเงิน 

 นายโอภาส  รองเงิน  สืบทายาททางการเมืองมาจากบิดา คือ นายอํ่า รองเงิน ไดรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 3 สมัย ติดตอกัน คือ สมัยท่ี 1 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 
2526 สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ในการเลือกต้ังท้ังสองคร้ัง ไดลงสมัครในนามของ
พรรคประชาธิปตยพรอมกับนายวีระ  มุสิกะพงศ  และนายพรอม บุญฤทธ์ิ  ตอมาไดยายออกจาก
พรรคประชาธิปตยพรอมดวยนายวีระ  มุสิกพงศ ไปสังกัดพรรคประชาชน ไดรับเลือกต้ังเปนสมัยท่ี
สามเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 และตอมาไดยายพรรคอีกคร้ังหนึ่ง คือพรรคความหวังใหม  
ลงสมัครรับเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 แตไมไดรับเลือก  นายโอภาส  รองเงิน ไดยุติ
บทบาททางการเมืองไปชวงระยะหนึ่ง โดยหันไปประกอบอาชีพสวนตัว  แตก็ยังชวยเหลืองานทาง
สังคมและลงพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงมาโดยตลอด  จนกระท่ังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
กําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา  นายโอภาส  รองเงิน จึงกลับเขาสูเวทีการเมืองอีกคร้ัง  โดย



 

 

สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2543 ดวยการอาศัยพื้นฐาน
คะแนนเสียงดั้งเดิมของตนเองและของบิดา  รวมท้ังเคยมีประสบการณและเครือขายมวลชนเม่ือคร้ัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ทําใหนายโอภาส  รองเงิน ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
พทัลุง  ซ่ึงมีคะแนนเสียงมากเปนอันดับ 2 จํานวน 58,938 คะแนน 
 
เครือขายและความสัมพันธ 

 นายโอภาส  รองเงิน เกิดเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ท่ีบานปาบ ตําบลชะมวง  
อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง เปนบุตรคนท่ี 2 ในจํานวนพี่นอง 7 คน ของนายอํ่า นางหนูจับ  รอง
เงิน โดยมีพี่ชายคนโตคือ นายอํานวย รองเงิน อดีตผูวาราชการจังหวัดสงขลา นายโอภาส รองเงิน 
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดพิกุลทอง  มัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนชวย
มิตร อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบางกะป  กรุงเทพมหานคร 
และสําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  นายโอภาส  รอง
เงิน ไดสมรสกับนางวนิดา  รองเงิน (อินทรกุล)  ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม  ซ่ึงเปนบุตรีของนายค
วน (อดีตกํานันตําบลทามะเดื่อ) และนางถัน  อินทรกุล และเม่ือนายควน  อินทรกุล ไดถึงแกกรรม 
นายคํานวน  อินทรกุล บุตรชาย และมีศักดิ์เปนนองภรรยาของนายโอภาส  ยังไดเปนกํานันตําบลทา
มะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง ในเวลาตอมาอีกดวย 

 นายโอภาส  รองเงิน เคยรับราชการเปนปลัดอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เม่ือป พ.ศ. 
2519 และไดลาออกเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรอมกับบิดาคือนายอํ่า  รองเงิน 
แตไมไดรับเลือก  จึงกลับเขารับราชการในตําแหนงปลัดอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เม่ือป พ.ศ. 
2522 และไดยายกลับมาเปนปลัดอําเภอปากพะยูนอีกคร้ังเม่ือป พ.ศ. 2523 ตอมาไดยายไปเปนปลัด
อําเภอเมืองชุมพรเมื่อป พ.ศ. 2525  และไดลาออกมาสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง
เม่ือป พ.ศ. 2526 จากการศึกษาประวัติพื้นฐานครอบครัวระบบเครือญาติ  การศึกษาและตําแหนง
หนาท่ีการงาน ลวนแตมีอิทธิพลสําคัญตอการสรางเครือขายความสัมพันธและฐานคะแนนเสียงให
กับนายโอภาส  รองเงิน  กลาวคือการมีพื้นฐานมาจากครอบครัวนักการเมืองมาต้ังแตบิดา คือนายอํ่า  
รองเงิน ซ่ึงมีญาติพี่นองและเครือขายความสัมพันธอันเหนียวแนนในอําเภอควนขนุน อําเภอปา
พะยอม อําเภอศรีบรรพต และบางสวนในอําเภอกงหรา มีเครือญาติของตนเอง และของฝายภรรยา
ในอําเภอบางแกวและเขาชัยสน  การรับราชการเปนปลัดอําเภอท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนใน
อําเภอปากพะยูน  ทําใหมีฐานคะแนนเสียงครอบคลุมหลายพื้นท่ีของจังหวัดพัทลุง  ประกอบกับ
การสมัครรับเลือกต้ังในนามพรรคประชาธิปตย  เปนปจจัยเกื้อกูลใหนายโอภาส  รองเงิน  ไดรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  แมวาการไดรับเลือกต้ังคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2531 นาย
โอภาส รองเงินจะยายมาอยูพรรคประชาชนแลวก็ตาม พื้นฐานเครือขายความสัมพันธดั้งเดิมของ



 

 

นายโอภาส  ยังรักษาฐานคะแนนเสียงไวไดอยางม่ันคง  แมจะมีจํานวนลดนอยลงบางในสวนท่ีนิยม
ในพรรคประชาธิปตย  จนทําใหนายโอภาสไมไดรับการเลือกต้ัง เม่ือยายมาสมัครรับเลือกต้ังในนาม
พรรคความหวังใหมเม่ือ 22 มีนาคม 2535 แตประชาชนจํานวนหนึ่งยังคงพึงพอใจกับคุณลักษณะ
นิสัยและการวางตัวท่ีเปนกันเองอยางสมํ่าเสมอของนายโอภาส  จึงทําใหนายโอภาส รองเงิน กลับ
เขามาสูเวทีการเมืองอีกคร้ังหนึ่ง   โดยไดรับการเลือกต้ังใหเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง เม่ือวัน
ท่ี  6  มีนาคม  พ.ศ. 2543 
 
บทบาททางดานการเมือง 

 บทบาททางการเมืองของนายโอภาส  รองเงิน ในสภาผูแทนราษฎรไมไดโดดเดนถึงกับ
เปนดาวสภา  แตเปนสมาชิกท่ีทําหนาท่ีนิติบัญญัติในระดับเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวน
ใหญ  เคยปฏิบัติงานในคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรหลายคณะ  ไดแก เลขานุการคณะ
กรรมาธิการการปกครอง  พ.ศ. 2526 - 2529 ผูชวยโฆษกคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 
2529 - 2531     คณะกรรมาธิการการกีฬาและสวัสดิการ พ.ศ. 2529-2531 คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณางบประมาณรายจายแผนดิน พ.ศ. 2529 รองประธานคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิ
การสังคม พ.ศ. 2531 - 2533 และเคยเปนผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2532 - 2533 สวนในดานการเมืองนอกสภา  นายโอภาส  รองเงิน จะมีบทบาทในการชวยเหลือ
ประสานงานดานกิจกรรมของพรรคการเมืองในพื้นท่ีใหความสนใจและมีความต้ังใจในการชวย
เหลือแกไขปญหาของประชาชน สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอยางตอเนื่อง  คุณลักษณะและบท
บาทดังกลาวยังคงปฏิบัติมาโดยตลอด  จนกระท่ังไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง 
เม่ือป พ.ศ. 2543 - 2549 

 
กลวิธีหาเสียง 

 แมวานายโอภาส  รองเงิน จะมีความสัมพันธกับนักการเมืองพรรคประชาธิปตย มาต้ังแต
คร้ังเม่ือนายอํ่า  รองเงิน  ผูเปนบิดาอยูในเวทีการเมือง  แตนายโอภาสก็ไมใชนักพูดปราศรัยบนเวที
ท่ีจับใจคนเหมือนกับขุนพลทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยคนอ่ืนๆ  ท่ีมีศิลปะการพูดท่ีมีคารม
คมคายเชือดเฉือนคูตอสู  คําพูดปราศรัยของนายโอภาส จะมีเนื้อหาสาระท่ีแสดงถึงความจริงใจใน
การชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนมากกวาการกลาวโจมตีฝายตรงกัน
ขาม ซ่ึงเปนเอกลักษณของการพูดท่ีสรางความเชื่อถือใหกับผูฟง  การจัดเวทีปราศรัยโดยการระดม
นักการเมืองจากกรุงเทพฯและจังหวัดใกลเคียง  รวมท้ังการบริหารจัดการใหประชาชนมาฟงคํา
ปราศรัยในจํานวนมากกวาของพรรคการเมืองอ่ืน  ไดแสดงใหเห็นถึงภาพของความพรอมในศักย
ภาพของทรัพยากรบุคคลท่ีจะเขาไปทํางานการเมือง นอกจากนั้นการมีแกนนําซ่ึงเปนเครือญาติ และ



 

 

บุคคลผูนําของหนวยงานองคกรชุมชนมารวมชวยเหลือในการหาเสียงและเปนหัวคะแนน  สามารถ
สรางพื้นฐานของคะแนนเสียงไดมาก  การรวมงานกิจกรรมทางสังคม งานบุญกุศล งานประเพณี  
เทศกาล งานแตงงาน งานบวชและงานศพอยางตอเนื่องท่ัวถึง  สามารถสรางความผูกพันกับชุมชน
ไดเปนอยางดี  ลักษณะท่ีเปนจุดเดนของนายโอภาส  รองเงิน  คือการใหเวลาในการรวมเสวนาพูด
คุยกับเจาภาพและผูรวมงานอยางเปนกันเอง การทักทายกับประชาชนท่ีมารวมงานอยางท่ัวถึง  โดย
เฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับกลุมบุคคลท่ีอยูเบ้ืองหลังของงานตางๆ  เชน แมครัวผูประกอบ
อาหาร  ผูใหบริการตอนรับ  และผูใชแรงงานซ่ึงสวนใหญเปนชาวบานฐานรากของชุมชนทําใหบุคคล
เหลานั้นมีความรูสึกท่ีดีวานายโอภาสเปนผูท่ีมีความเปนกันเองไมถือตัวและมีความเสมอตนเสมอ
ปลาย  ไมวาจะอยูในชวงเวลาท่ีไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมก็ตาม 

 
นายเจริญ   ภักดีวานิช 

 นายเจริญ  ภักดีวานิช  มีพื้นฐานอาชีพขาราชการครูและนักบริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิ
การ  ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  1  สมัย  สังกัดพรรคชาติไทย  เม่ือ
วันท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  ถึงวันท่ี  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2534  หลังจากนั้นไดลงสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกลับเขารับราชการอีกหลายคร้ัง  และคร้ังสุดทายไดลาออกจาก
ตําแหนงรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา  ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  
เขตเลือกต้ังท่ี  1  ในสังกัดพรรคชาติพัฒนาเม่ือวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2544  แตไมไดรับเลือกต้ัง  
จึงกลับเขารับราชการอีกคร้ังหนึ่งและไดดํารงตําแหนงสําคัญในกระทรวงศึกษาธิการ  คือเปนรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและรองเลขาธิการการอาชีวศึกษาตามลําดับ  แลวได
ลาออกกอนเกษียณอายุราชการเพื่อสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุงเม่ือวันท่ี  19  
เมษายน  พ.ศ. 2549  ไดรับเลือกต้ังดวยคะแนนเปนท่ี  2  จํานวน  43,677  คะแนน 

 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายเจริญ   ภักดีวานิช  เกิดเม่ือวันท่ี  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2488  ท่ีบานตํานาน  อําเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง  เปนบุตรของนายแปลก  ภักดีวานิช  (อดีตกํานันตําบลตํานาน)  และนางตาดํา  ภักดี
วานิช  (สกุลเดิมชมบุญ)  นายเจริญ  ภักดีวานิช  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัด
ประจิมทิศาราม  มัธยมศึกษาจากโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  สมัครสอบไดชุดครู  พ.กศ. และ 
พ.ม. และเขาศึกษาตอสําเร็จการศึกษาบัณฑิต  (ฟสิกส)  จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก  กอนท่ี
จะเขารับราชการ  นายเจริญ  ภักดีวานิช  ไดปฏิบัติงานเปนครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพัทลุงหลาย
แหง  ตอมาไดเขารับราชการในตําแหนงครูตรีโรงเรียนสตูลวิทยา  และเปนอาจารยใหญโรงเรียน
ควนกาหลงวิทยาคม  จังหวัดสตูล  เม่ือ พ.ศ. 2521  เปนผูอํานวยการโรงเรียนยานตาขาวรัชนูปถัมภ  



 

 

เม่ือ พ.ศ. 2528  และเปนผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  เม่ือ พ.ศ. 2529  นายเจริญ  ภักดี
วานิช  มีผลงานดานการบริหารการศึกษาท่ีเดนชัดและมีความเจริญกาวหนาในทางราชการอยางรวด
เร็ว  เปนท่ียอมรับวาเปนบุคคลในระดับแนวหนาในวงการศึกษาของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล
เคียง  ในระหวางท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ไดประสบความสําเร็จ
ในดานการบริหารและการพัฒนาโรงเรียนใหมีความเจริญกาวหนาจนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราช
ทาน 

 นายเจริญ   ภักดีวานิช  ไดลาออกจากราชการและลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดพัทลุง  สังกัดพรรคชาติไทย  เม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  ไดรับการเลือกต้ัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  พรอมดวยผูสมัครของพรรคประชาชนอกีสองคน  คือนาย
โอภาส  รองเงิน  และนายสานันท  สุพรรณชนะบุรี  การไดรับเลือกต้ังคร้ังนี้มีสาเหตุมาจากปจจัย
และโอกาสหลายประการ  กลาวคือ  การมีเครือขายสัมพันธในระบบเครือญาติท่ีม่ันคง  การมีผลงาน
ดานการศึกษาท่ีเดนชัด  การไดรับความสนับสนุนจากนักเรียนและผูปกครอง  รวมท้ังความสัมพันธ
ในระบบอุปถัมภท่ีมีตอบุคลากรและผูบริหารการศึกษาในจังหวัดพัทลุง  ประกอบกับในชวงเวลาดัง
กลาวไดเกิดปญหาความขัดแยงภายในพรรคประชาธิปตย  ท่ีเรียกกันวา”กรณี 10 มกรา” คือนายวีระ  
มุสิกพงศและพวกเกิดความขัดแยงกับนายพิชัย  รัตตกุล หัวหนาพรรคประชาธิปตยในขณะนั้น เปน
เหตุใหเกิดเหตุการณ”พรรค(ประชาธิปตย)แตก” อดีต  ส.ส. เกาของพรรคประชาธิปตยในจังหวัด
พัทลุง  คือ  นายวีระ  มุสิกพงศ  และนายโอภาส  รองเงิน  ไดยายไปอยูพรรคประชาชน  กลายเปน
วิกฤตศรัทธาตอพรรคประชาธิปตย จึงเปนปจจัยและโอกาสใหนายเจริญไดรับการเลือกต้ัง   

หลังจากนายเจริญ  ภักดีวานิชไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงแลว นายเจริญ
ไดเรงรีบเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดพัทลุงเปนอันมาก เชน การตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง  นายเจริญไดริเร่ิมพิมพเอกสารเผยแพรผลงานสูสาธารณะเพ่ือประชาสัมพันธผลงาน การ
กระทําดังกลาวไดผลในแงการประชาสัมพันธแตกลายเปนดาบสองคม ในอีกดานหนึ่งการกระทํา
ดังกลาวเปดโอกาสใหคูแขงไดทีใสรายวา “อาจารยเจริญขโมยผลงานผูอ่ืน (มาเปนของตน) ” และ
กลายเปนจุดออนทางการเมืองในเวลาตอมา แตอยางไรก็ตามในการเลือกต้ังคร้ังตอมา  นายเจริญ  
ภักดีวานิช  ไดลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงอีกหลายครั้งแตไมไดรับ
เลือกต้ัง  เนื่องจากไมสามารถสูกับกระแสนิยมท่ีประชาชนมีตอพรรคประชาธิปตยได  โดยครั้งสุด
ทายของการสมัคร ส.ส. นายเจริญ  ภักดีวานิช  ไดลาออกจากตําแหนงรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา  
ลงสมัครรับเลือกต้ัง  ส.ส. เขตเลือกต้ังท่ี  1  จังหวัดพัทลุง  สังกัดพรรคชาติพัฒนา  เม่ือวันท่ี  6  
มกราคม  พ.ศ. 2544  ไดคะแนนเปนอันดับท่ี  3  จํานวน  12,881  คะแนน  ภายหลังจากการเลือกต้ัง
คร้ังนี้แลว  นายเจริญไดกลับเขารับราชการและไดดํารงตําแหนงสําคัญในกระทรวงศึกษาธิการ



 

 

หลายตําแหนง  ไดแก  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 การท่ีนายเจริญ  ภักดีวานิช  ไดลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง
หลายคร้ัง  แตไดรับเลือกในการลงสมัครคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว  โดยการลาออกและกลับเขารับราช
การเมื่อไมไดรับการเลือกต้ัง  กอใหเกิดผลดีตอนายเจริญหลายประการ  ไดแก  ประการท่ีหนึ่ง  ทํา
ใหประชาชนไดรูจักช่ือเสียงและอยูในความทรงจํา  ประการท่ีสอง  ทําใหทราบถึงระดับของ
กระแสความนิยมของประชาชน  โดยสังเกตจากขอมูลคะแนนท่ีไดรับในการเลือกต้ังแตละคร้ัง  
ประการท่ีสาม  การสมัครรับเลือกต้ังในสังกัดพรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนา  ซ่ึงเปนพรรคการ
เมืองรวมรัฐบาลทําใหมีความใกลชิดกับนักการเมืองฝายรัฐบาล  นอกจากจะสงผลใหเกิดความ
สะดวกในการกลับเขารับราชการไดแลว  ยังเปนพลังผลักดันใหนายเจริญ  ภักดีวานิช มีความกาว
หนาในตําแหนงราชการอยางรวดเร็ว ประการท่ีส่ี นายเจริญ  ภักดีวานิช ไดดํารงตําแหนงสําคัญใน
กระทรวงศึกษาธิการหลายตําแหนง  เชน  เปนผูเช่ียวชาญกรมสามัญศึกษา  รองอธิบดีกรมสามัญ
ศึกษา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอา
ชีวศึกษา  เปดโอกาสใหมีบทบาทอํานาจหนาท่ีราชการดานการบริหารการศึกษา  ท้ังในดานการ
แตงต้ังโยกยายและเล่ือนตําแหนงของขาราชการและผูบริหารการศึกษา  รวมท้ังการขับเคล่ือน
นโยบายและผลงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดพัทลุงซ่ึงไดรับอิทธิพลของ
สังคมระบบอุปถัมภจากภาคราชการและภาคการเมือง  นับวาเปนการสรางผลงานและสรางคนไว
เปนเครือขายสายสัมพันธท่ีสามารถแปรเปล่ียนมาเปนคะแนนเสียงไดเปนอยางดี   

ดวยเหตุดังกลาวนี้เม่ือนายเจริญ  ภักดีวานิช  ไดลาออกจากราชการคร้ังสุดทายเพื่อสมัครรับ
เลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุงเม่ือวันท่ี  19  เมษายน  พ.ศ. 2549  จึงสามารถใชเครือขาย
สัมพันธท่ีไดส่ังสมเปนทุนทางสังคมไวกอนแลว มาเปนประโยชนไดอยางมาก  แมวาจะเพิ่ง
ประกาศตัวลงสมัครและลาออกจากราชการกอนการรับสมัครเลือกต้ังเพียงไมกี่วันก็ตาม  นายเจริญ
สามารถใชทุนทางสังคมและปจจัยประกอบเกื้อหนุนอ่ืน ๆ  ทําใหไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดพัทลุง  โดยไดรับคะแนนมากเปนอันดับท่ี  2  จํานวน  43,677  คะแนน 
 
บทบาททางการเมือง 

 ในระหวางท่ีนายเจริญ  ภักดีวานิช  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  สังกัด
พรรคชาติไทย  ต้ังแตวันท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  จนกระทั่งเกิดเหตุการณ รสช. และยุบสภา
เม่ือวันท่ี  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2534  นายเจริญไดมีบทบาททางการเมืองในฐานะของ  ส.ส. พรรค
รัฐบาล  เปนคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผูแทนราษฎร  คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทน
ราษฎร  พ.ศ. 2531 – 2534  เปนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจําป  2534  และ



 

 

ในเวลาตอมาแมจะพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกลับเขารับราชการแลวก็ยังมีบท
บาทการปฏิบัติงานในรัฐสภา  ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. 2537  เปนท่ีปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ
และวัฒนธรรมสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันท่ี  1  ตุลาคม  2544  เปนท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะ
กรรมาธิการการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาเม่ือวันท่ี  17  พฤษภาคม  2545  และยงั
มีบทบาทดานการบริหารและการพัฒนา  โดยไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสงเสริมกิจกรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณเม่ือ  24  ธันวาคม  2542 – 16  กรกฎาคม  2548  เปนท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมเม่ือวันท่ี  23  เมษายน  2544  (เอกสารแนะนําตัวผูสมัคร ส.ว. จังหวัดพัทลุง  นาย
เจริญ  ภักดีวานิช, 2549)  มีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหนโยบายการบริหารและการพัฒนาการ
ศึกษา  การขับเคล่ือนนโยบายมาสูภาคปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม  บทบาทดังกลาวไดมีอิทธิพลในเชิง
กวางและเชิงลึกตอการสรางเครือขายและการมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรทางดานการศึกษาในพ้ืนท่ี
ไดเปนอยางดี 

 
กลวิธีหาเสียง 

 กลวิธีในการหาเสียงของนายเจริญ  ภักดีวานิช  ไดอาศัยฐานเสียงของเครือญาติในตําบล
ตํานาน  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  และเครือขายของเพื่อนฝูงท่ีมีความสนิทสนมในชวงท่ีเปนนัก
เรียนและเคยรวมงาน  กอนท่ีจะลงสมัคร ส.ส. คร้ังแรก  นายเจริญ  ภักดีวานิช  ดํารงตําแหนงผู
อํานวยการโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ไดมีโอกาสสรางความสัมพันธอันใกลชิดกับนักเรียน  ผู
ปกครองของนักเรียน  ศิษยเกาของโรงเรียนพัทลุงรุนตาง ๆ  ผูรวมงานในวงการผูบริหารการศึกษา  
การบอกกลาวและการประชาสัมพันธผลงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพัทลุงจนเปนท่ีรูจักกัน
อยางกวางขวาง  ประชาชนมักนิยมเรียกนายเจริญ  ภักดีวานิช  วา  ผอ. เจริญ  หรืออาจารยเจริญ  ถึง
แมวากระแสของพรรคชาติไทยยังไมเปนท่ีนิยมของประชาชนในจังหวัดพัทลุงกต็าม  แตความรูความ
สามารถของนายเจริญไมไดดอยไปกวาผูสมัครคนอ่ืน ๆ  มีความมุงม่ันต้ังใจในการทํางานสูง  การอยู
สังกัดพรรคชาติไทยซ่ึงเปนพรรคที่มีเปาหมายในการรวมรัฐบาล  ยอมเปนโอกาสในการผลักดัน
นโยบายและโครงการตาง ๆ  รวมท้ังการพัฒนาจังหวัดพัทลุง  การสรางกระแสและการขยายแนว
ความคิดดังกลาวในกลุมประชาชน  เปนกลวิธีการหาเสียงประการหนึ่ง  เพราะฉะนั้นเม่ือนายเจริญ
ไดลงพื้นท่ีหาเสียงพรอมดวยแกนนําท่ีมีศักยภาพในชุมชน  รวมท้ังผูบริหารการศึกษาบางสวนซ่ึงมี
เครือขายประชาชนและผูปกครองนักเรียนในพื้นท่ี  จึงไดรับการตอบรับในการลงคะแนนเสียงเลือก
ต้ังใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 

 สวนภายหลังจากพนจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว  นายเจริญไดลงสมัครอีกหลาย
คร้ัง แตไมไดรับการเลือกต้ังและไดกลับเขารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  แมวาจะหางไกล



 

 

จากการลงพื้นท่ีพบปะประชาชนไปบาง  แตนายเจริญยังเปนท่ีพึ่งพาอาศัยของแกนนําเครือขายท่ี
ใกลชิดอยูตลอด  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับความอุปถัมภ
ใหมีความเจริญกาวหนาในทางราชการ  รวมท้ังผูท่ีมาพึ่งพาอาศัยฝากลูกหลานเขาเรียนตอและเขา
ทํางานตาง ๆ  บทบาทและวิธีการดังกลาวนี้ไดเกื้อกูลประโยชนใหกับนายเจริญ  ภักดีวานิชในเวลา
ตอมา  โดยการไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง 

 
นายสานันท   สุพรรณชนะบุรี 

 นายสานันท   สุพรรณชนะบุรี  เปนนักการเมืองท่ีมีพื้นฐานมาจากอาชีพครู  มีบทบาท
สําคัญในขณะดํารงตําแหนงประธานสหกรณออมทรัพยครูพัทลุง  จึงเปนท่ีรูจักกวางขวางในวงการของ
ขาราชการครูจังหวัดพัทลุง  นายสานันทไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  2  
คร้ัง  คือ  คร้ังแรกในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  สังกัดพรรคประชาชน  และ
คร้ังท่ี  2  ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  สังกัดพรรคความหวังใหม  ตอมาไดลง
สมัครเลือกต้ังอีกหลายคร้ังในสังกัดพรรคการเมืองตาง ๆ  รวมท้ังสังกัดพรรคไทยรักไทยในการ
เลือกต้ังเม่ือวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2544  แตไมไดรับการเลือกต้ัง  จึงไดเปล่ียนเข็มชีวิตการเมืองมา
สูระดับทองถ่ินและไดรับเลือกต้ังเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุงเม่ือวันท่ี  14  มีนาคม  
พ.ศ. 2547 
 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายสานันท  สุพรรณชนะบุรี  เกิดเม่ือวันท่ี  12  กันยายน  พ.ศ. 2496  ณ  บานเลขท่ี  29  
หมูท่ี  1  ตําบลตํานาน  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  เปนบุตรของนายสานนท  สุพรรณชนะบุรี  และ
นางลอม  สุพรรณชนะบุรี  (สกุลเดิมพงศชู)  นายสานันท  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี  7  
จากโรงเรียนบานทามิหรํา  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  เม่ือ พ.ศ. 2509  มัธยมศึกษาปท่ี  3  จากโรง
เรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  เม่ือ พ.ศ. 2512  ตอมาไดศึกษาตอท่ีวิทยาลัยครูสงขลา  สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  (ปกศ.สูง)  และสําเร็จปริญญาการศึกษาบัณฑิต  (กศ.บ.)  
วิชาเอกสังคมศึกษา  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดสงขลา (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัย
ทักษิณ)  เม่ือ พ.ศ. 2529  อนึ่งภายหลังจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  นายสานันทไดศึกษา
ตอและสําเร็จปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร  (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เม่ือ  พ.ศ. 2537 

 สําหรับในดานชีวิตครอบครัวและหนาท่ีการงาน  นายสานันท  สุพรรณชนะบุรี  ไดสมรส
กับนางปรีดา   สุพรรณชนะบุรี  (สกุลเดิมศรีคะ)  ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง  มีบุตรจํานวน  3  คน  นายสา
นันทไดเร่ิมชีวิตราชการดวยการเปนครูโรงเรียนบานทาแค  เม่ือ พ.ศ. 2519  ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยา



 

 

คม พ.ศ. 2521 และปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง เม่ือ พ.ศ. 2529  
ในชวงเวลาของการเปนขาราชการครู  ไดรับเลือกใหเปนกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพัทลุง
ระหวางเปน พ.ศ. 2526 – 2531  โดยไดทําหนาท่ีในตําแหนงประธานกรรมการในป  พ.ศ. 2530 – 
2531  

 นายสานันท   สุพรรณชนะบุรี  ไดเร่ิมชีวิตการเมืองโดยการสนับสนุนของนายวีระ มุสิก
พงศ  ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. พัทลุง  2  คร้ัง  คือคร้ังแรกในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคประชาชน  การเปน ส.ส.คร้ังแรกของนายสานันท  สุพรรณชนะบุรี เม่ือวันท่ี 
24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531 นั้น เนื่องจากพรรคประชาธิปตยเกิดสภาพความขัดแยงภายในพรรค
ระหวางกลุมของนายพิชัย  รัตตกุล หัวหนาพรรคและกลุมของนายวีระ  มุสิกพงศและพวก ทําให
เกิดสถานการณท่ีเรียกวา “พรรคแตก”  สงผลใหเกิดวิกฤติศรัทธาและความนิยมของประชาชนตอ
พรรคประชาธิปตยเส่ือมทรุดลง ประกอบกับนายวีระ  มุสิกพงศไปปราศรัยหาเสียงท่ีจังหวัดบุรีรัมย 
ถูกฝายตรงขามและถูกพลเอกสุนทร  คงสมพงษ กล่ันแกลงหาวาพูดจาหม่ินพระบรมเดชานุภาพ จน
นายวีระถูกศาลพิพากษาจําคุก โดยในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2531 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
พระราชทานอภัยโทษใหนายวีระ  มุสิกพงศพนคุกเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2531 ซ่ึงในวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2531 จะเปนวันเลือกต้ัง แตนายวีระถูกถอนช่ือจากผูสมัครเพราะเหตุถูกจําคุก อยางไรก็
ตามกระแสนิยมนายวีระ  มุสิกพงศไดพุงสูงข้ึนและเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหนายโอภาส  รองเงินและ
นายสานันท  สุพรรณชนะบุรีซ่ึงสมัครพรรคเดียวกัน ไดรับเลือกต้ังเพราะกระแสความนิยมและ
ความเห็นอกเห็นใจนายวีระในคร้ังนี้ดวย และคร้ังท่ี  2  เม่ือวันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  สังกัด
พรรคความหวังใหม  การเลือกต้ังดังกลาวนายสานันทมีฐานเสียงสนับสนุนจากแกนนํากลุมครู  
และเครือขายครูจังหวัดพัทลุงซ่ึงสวนใหญเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพัทลุง  รวมท้ังกลุมฐาน
คะแนนเสียงท่ีสนับสนุนนายวีระ  มุสิกพงศ  และนายโอภาส   รองเงิน   

ในเวลาตอมานายสานันทไดสมัคร ส.ส. พัทลุงอีกหลายคร้ังในสังกัดพรรคการเมืองตาง ๆ  
รวมท้ังการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2544  ลงสมัครในสังกัดพรรคไทยรักไทย  เขตเลือก
ต้ังท่ี  1  จังหวัดพัทลุง  แตไมไดรับการเลือกต้ัง  เนื่องจากไมสามารถตานกระแสความนิยมของ
ประชาชนท่ีมีตอพรรคประชาธิปตยได  แตอยางไรก็ตามแมจะไมไดรับการเลือกต้ัง  นายสานันทก็ยัง
เกาะติดพื้นท่ีและเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยางตอเนื่อง  รวมท้ังการไดกลับเขามารับตําแหนงผูจัด
การสหกรณออมทรัพยครูพัทลุง เม่ือ พ.ศ. 2544  ซ่ึงยังคงรักษาเครือขายฐานคะแนนเสียงของกลุม
ครูไวดวย ดวยบุคลิกภาพและฐานเสียงของนายสานันท  สุพรรณชนะบุรี ยังคงทําใหผูสมัครพรรค
ประชาธิปตยตองหวาดหวั่นอยูเสมอ  จนกระท่ังป พ.ศ. 2547  ไดมีการเลือกต้ังนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดพัทลุง ผูนําพรรคประชาธิปตยเห็นเปนโอกาสดีท่ีจะทําใหหมดกังวลกับสภาพ”หอกขาง
แคร”ในสนามเลือกต้ังจังหวัดพัทลุง จึงไดเกล้ียกลอมใหนายสานันทเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิ



 

 

ปตย โดยแลกกับการสนับสนุนจากพรรค นายสานันทไดปรับบทบาทการเมืองคร้ังสําคัญโดยการ
สมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย  ซ่ึงกําลังไดรับความนิยมอยางสูงสุดในพื้นท่ีภาคใต  พรอมท้ัง
การประกาศใหการสนับสนุนชวยเหลืออยางชัดเจนจากนายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  ทําใหนายสา
นันท  สุพรรณชนะบุรี  ไดรับการเลือกต้ังเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง เม่ือวันท่ี  14  
มีนาคม  พ.ศ. 2547  การตกลงกันทางการเมืองดังกลาวเปนการชนะดวยกันท้ังสองฝาย คือพรรค
ประชาธิปตยไมตองหวงกังวลภัยคุกคามจากนายสานันท นายสานันทเองก็ไดรับความสนับสนุน
จากพรรคประชาธิปตยใหมีตําแหนงเแหงท่ีเปนนายก อบจ.พัทลุง นับเปนกรณีอมตะ(Classic case) 
ของการเมืองพัทลุงเลยทีเดียว 
 
บทบาททางการเมือง 

 นายสานันท   สุพรรณชนะบุรี  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฏรจังหวัดพัทลุง  2  สมัยติดตอ
กัน  รวมระยะเวลาประมาณ  2  ป  10  เดือน  สมัยท่ี  1  สังกัดพรรคประชาชนระหวางวันท่ี  24  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  ถึงวันท่ี  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2534  สมัยท่ี  2  สังกัดพรรคความหวังใหม  
ระหวางวันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  ถึงวันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2535  ไดมีการยุบสภาภายหลัง
เหตุการณพฤษภาทมิฬ  ในขณะดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนในสมัยแรก  นายสานันทไดเปน
กรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณป  2534  สมัยท่ี  2  
เปนกรรมาธิการการศึกษา  เปนเลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬา  นอกจากนั้นยังไดมีบทบาทและผล
งานท่ีสําคัญ  ไดแก  การเปนผูแปรญัตติกฎหมายปฏิรูปท่ีดินซ่ึงมีรายละเอียดการใหสิทธิถือครองท่ี
ดินจํานวน  200  ไร  ไดแปรญัตติแกไขใหลดเหลือ  50  ไร  เพื่อใหมีการกระจายโอกาสการถือ
ครองท่ีดินใหกับคนยากจน  ซ่ึงคณะกรรมาธิการก็ไดเห็นชอบยินยอมตามคําแปรญัตติดังกลาว  สวน
ในเร่ืองการใหบริการสาธารณูปโภคของรัฐ  นายสานันทไดแปรญัตติใหมีการยกเลิกไฟฟาสมทบ  ซ่ึง
แตเดิมในเร่ืองของการขยายเขตไฟฟาไปสูชุมชน  รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใหรอยละ  70  และ
ใหประชาชนรวมสมทบอีกรอยละ  30  เปนการเพิ่มภาระใหกับประชาชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน
อุปสรรคสําคัญท่ีทําใหประชาชนคนยากจนไมสามารถใชกระแสไฟฟาได  จากการแปรญัตติดังกลาว
มีผลใหเกิดการยกเลิกไฟฟาสมทบต้ังแตปงบประมาณ  2534  เปนตนมา 
 
กลวิธีหาเสียง 

 ในการหาเสียงเลือกต้ังไดใชวิธีการหลายรูปแบบเพื่อใหเขาถึงประชาชนไดมากท่ีสุด  ท้ังใน
ชวงกอนการสมัครและภายหลังการสมัครับเลือกต้ัง  ไดแก  การใชระบบหัวคะแนนในพ้ืนท่ีตาง ๆ  
การจัดเวทีปราศรัยในชุมชนซ่ึงเปนการปราศรัยยอยใหครอบคลุมพื้นท่ี  การจัดเวทีปราศรัยใหญ
กอนวันเลือกต้ัง 1 – 2 วัน  ในเขตชุมชนเมือง  สวนใหญจะใชเวลาในชวงเย็นถึงคํ่า  การเดินทางไป



 

 

รวมกิจกรรมของชุมชน  หนวยงานองคกรตาง ๆ   ท้ังท่ีเปนกิจกรรมดานการศึกษา  ดานศาสนา  ดานการ
กีฬา  นันทนาการ  งานประเพณี  งานบุญกุศล  งานศพ  และงานมงคลสมรส  เพราะไดมีโอกาส
แสดงตนและพบปะกับประชาชนไดเปนจํานวนมาก  การประชาสัมพันธโดยการใชรถแหโฆษณา  
การติดแผนปายขนาดตาง ๆ  การจัดพิมพเอกสารแผนพับแนะนําตัวเองพรอมท้ังนโยบายของพรรค 
ฯลฯ  ในการดําเนินงานดังกลาวจะมีทีมงานใหคําปรึกษาและวิเคราะหสถานการณอยูตลอดเวลา  
สวนใหญจะเปนกลุมครู  กลุมนักการเมืองทองถ่ิน  และผูสนใจทางการเมืองและบุคคลที่มีความ
สัมพันธท่ีใกลชิด 
 
นายนิพิฏฐ    อินทรสมบัติ 

 นายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  เปนนักการเมืองท่ีมีพื้นฐานอาชีพทนายความ  ไดเขาสูวงการ
เมืองในระดับทองถ่ิน  จนกระทั่งไดเปนประธานสภาจังหวัดพัทลุง  กอนท่ีจะไดรับเลือกต้ังเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงคร้ังแรกเม่ือป  พ.ศ. 2535  โดยสังกัดพรรคประชาธิปตย  
หลังจากนั้นก็ไดรับการเลือกต้ังติดตอกัน  6  สมัย  ต้ังแต พ.ศ. 2535 – 2549  ไดรับความไววางใจให
เปนคณะผูบริหารของพรรคประชาธิปตย  และไดรับการวางตัวใหเปนผูอภิปรายรัฐบาลของ พ.ต.ท. 
ทักษิณ  ชินวัตร  ทุกคร้ังท่ีมีการอภิปรายไมไววางใจ 
 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  เกิดเม่ือวันท่ี  30  เมษายน  พ.ศ. 2500  ท่ีบานสวนเลขท่ี  112  
หมูท่ี  6  ตําบลมะกอกเหนือ  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  เปนบุตรของนายชม   อินทรสมบัติ  
และนางหนูเรียง   อินทรสมบัติ  (สกุลเดิม อินทรัตน)  อาชีพครอบครัวรับราชการและทําสวน   
(บิดารับราชการครู)  นายนิพิฏฐสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบานสวน   อําเภอ
ควนขนุน  จังหวัดพัทลุง จบช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง มัธยมศึกษาตอน
ปลายจากโรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร  ระดับอุดมศึกษาสําเร็จนิติศาสตรบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และเนติบัณฑิตไทย   ตอมาไดศึกษาสําเร็จปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  นายนิพิฏฐไดสมรสกับนางลักษมี  อินทรสมบัติ  (สกุลเดิม  บาลทิพย)  
ภูมิลําเนาเดิมอยูตําบลนาทอม  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  มีบุตร  3  คน 

 กอนท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง นายนิพิฏฐ  อินทร
สมบัติ  ไดประกอบอาชีพทนายความและเคยไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาจังหวัดพัทลุง  2  คร้ัง  ในป  
พ.ศ. 2531 - 2533  และระหวางป พ.ศ. 2533 - 2535  โดยไดรับเลือกใหเปนประธานสภาจังหวัด
พัทลุง  นายนิพิฏฐไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  สังกัดพรรคประชาธิ
ปตย  ต้ังแตป พ.ศ. 2535  เปนตนมาจนกระท่ังการเลือกต้ังเม่ือป พ.ศ. 2548  มีชวงระยะเวลาอยูใน



 

 

ตําแหนงดังนี้  คร้ังท่ี  1  ระหวางวันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535 - 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2535  คร้ังท่ี  2  
เม่ือวันท่ี  13  กันยายน  พ.ศ. 2535 - 19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538  คร้ังท่ี  3  เม่ือวันท่ี  2  กรกฎาคม  
พ .ศ . 2538 - 28  กัน ยายน   พ .ศ . 2539  ค ร้ัง ท่ี   4  เม่ื อวัน ท่ี   17  พฤศจิก ายน   พ .ศ . 2539 - 9  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543  คร้ังท่ี  5  เปน ส.ส. เขตเลือกต้ังท่ี  2  เม่ือวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2544 - 5  
มกราคม  พ.ศ. 2548  และคร้ังท่ี  6  เม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  จนกระท่ังรัฐบาลของ  พ.ต.ท. 
ทักษิณ  ชินวัตร  ไดประกาศยุบสภาเม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2549 

 อิทธิพลของเครือขายท่ีเปนปจจัยสงผลใหนายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. 
ไดแก  ความนิยมของประชาชนท่ีมีตอพรรคประชาธิปตยเปนทุนดั้งเดิม  และไดเพิ่มพูนมากข้ึนเม่ือ
นายชวน  หลีกภัย  เขามาดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคต้ังแต ป พ.ศ. 2534  ท้ังท่ีกอนนี้ก็มีความนิยมชม
ชอบเปนพื้นฐานเดิมอยูแลว     คร้ันเม่ือนายชวนตองเขามารับผิดชอบในตําแหนงหัวหนาพรรคเกาแกท่ีมี
พัฒนาการทางประวัติศาสตรการเมืองไทยมาเปนเวลาอันยาวนาน  ประชาชนชาวพัทลุงจึงมีความรูสึกวา
เปนภาระหนาท่ีอันสําคัญในการชวยเหลือสนับสนุน  เสริมสรางภาพบารมีใหกับนายชวน  เพื่อใหคน
ภาคอ่ืนไดเห็นเปนประจักษวาคนภาคใตยินยอมพรอมใจใหเปนศูนยรวมความเปนผูนําทางดานการ
เมือง  โดยมีความคิดวาถาคนใตไมใหการสนับสนุนนายชวนแลวจะใหคนภาคอ่ืนมาสนับสนุนได
อยางไร  ประกอบกับในเวลาตอมาไดมีการปลุกกระแสเลือกคนใตเปนนายกรัฐมนตรี  ยิ่งทําใหประชา
ชนพรอมใจเลือกผูสมัครของพรรคประชาธิปตยมากยิ่งข้ึน  ไมวาพรรคจะสงใครลงสมัครเปน  ส.ส. 
พัทลุงก็ตาม  สวนปจจัยประกอบอ่ืน ๆ   ท่ีทําใหไดรับการเลือกต้ัง  ไดแกบทบาทหนาท่ีและพฤติกรรม
ของนายนิพิฏฐท้ังในสภาและภายในพรรคประชาธิปตย  ในฐานะท่ีอยูในคณะผูบริหารพรรคท่ีมีบท
บาทและไดรับความเชื่อถือ  จนกระท่ังไดรับการวางตัวและมอบประเด็นใหเปนผูอภิปรายในการ
เปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลทุกคร้ัง  ขอมูลการอภิปรายและการใหสัมภาษณในประเด็นทางการ
เมืองเปนท่ีสนใจ  ส่ือมวลชนมักนําไปเผยแพรอยูเสมอ 

 สําหรับการลงพื้นท่ีรักษาฐานคะแนนเสียงของนายนิพิฏฐ  แมจะไมอยูในระดับท่ีเรียกวา 
“เกาะติดหรือคลุกคลี”  เหมือนกับนักการเมืองคนอ่ืน  แตก็ยังมีเครือขายอยูหลายภาคสวน  เชน  
เครือญาติท้ังของตนเองและภรรยาในเขตอําเภอควนขนุนและเขตพื้นท่ีอ่ืน ๆ  บทบาทของพี่นองใน
ครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่งพี่ชาย  คือ  นายวิจักษ  อินทรสมบัติ  อดีตกํานันและตอมาไดรับเลือกเปน
นายก อบต. มะกอกเหนือ  อําเภอควนขนุน  เครือขายทางการเมืองทองถ่ินในองคการบริหารสวน
จังหวัดพัทลุง  นอกจากน้ันยังมีกลุมเพื่อนรวมรุนโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   คือรุนป  พ.ศ. 2516   
เครือขายความสัมพันธอันหลากหลายดังกลาว  ประกอบกับปจจัยหลักคือความนิยมในพรรคประชา
ธิปตย  โดยเฉพาะอยางยิ่งบารมีของนายชวน  หลีกภัย  ทําใหนายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  ไดรับเลือก
ต้ังเปน ส.ส. พัทลุงติดตอกันหลายสมัย 

 



 

 

บทบาททางการเมือง 

 นับต้ังแตนายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  เขาสูเวทีการเมืองระดับชาติต้ังแตป พ.ศ. 2535  จนถึง
ป พ.ศ. 2549  ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. พัทลุงติดตอกัน  6  สมัย  ไดส่ังสมความรูและประสบการณทาง
ดานการเมืองไวมาก  จนกระท่ังกาวสูความเปนนักการเมืองแกนนําคนสําคัญของพรรคประชาธปิตย  
เปนกรรมการบริหารพรรคและอยูในคณะผูบริหารพรรคประชาธิปตย  ในชวงเวลาที่ไดเปนแกนนําจัด
ต้ังรัฐบาล  นายนิพิฏฐไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเม่ือ 
พ.ศ. 2536 – 2538  และเปนเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเม่ือ พ.ศ. 2541 – 2544  
สําหรับบทบาทในฐานะสมาชิกรัฐสภา  ไดทําหนาท่ีเปนกรรมาธิการหลายคณะ  เปนประธานกรรมาธิ
การการตํารวจ  เปนกรรมาธิการกฎหมายเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ินเกือบทุกสมัย  กรรมาธิ
การจัดทํา พ.ร.บ. อากรรังนกอีแอน  กรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ. งบประมาณ  ไดทําหนาท่ีเปนกรร
มาธิการรางพระราชบัญญัติประมาณ  100  ฉบับ  นอกจากนั้นภายหลังการเลือกต้ังเม่ือป พ.ศ. 2544  
เปนตนมา  พรรคไทยรักไทยไดเปนรัฐบาลบริหารประเทศมี พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐ
มนตรี  พรรคประชาธิปตยเปนพรรฝายคานทําหนาท่ีตรวจสอบรัฐบาล  เม่ือมีการยื่นญัตติเปด
อภิปรายไมไววางใจรัฐบาล  นายนิพิฏฐไดรับการวางตัวใหเปนหนึ่งในทีมผูอภิปรายของพรรคทุก
คร้ัง  การอภิปรายบางคร้ังไดใชวาทะคารมเชือดเฉือน  ทําให ส.ส. รัฐบาลลุกข้ึนประทวงหลายครั้ง  
ซ่ึงทําใหประชาชนไดรับรูขอมูลและไดทราบบทบาทพฤติกรรมของนักการเมือง 
 
กลวิธีการหาเสียง 

 กลวิธีการหาเสียงของนายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  ไดใชวิธีการหลายรูปแบบท้ังท่ีเปนภาพ
รวมการหาเสียงของพรรคประชาธิปตย  และรูปแบบวิธีการของตนเองในการเขาถึงชุมชน  สําหรับ
วิธีการหาเสียงท่ีเปนภาพรวมของพรรคและเปนจุดเดนเหนือพรรคการเมืองอ่ืน  คือการจัดเวที
ปราศรัยใหญของพรรคประชาธิปตย  เปนชวงระยะเวลาเดียวกันกับจังหวัดใกลเคียง  คือจังหวัด
พัทลุง  ตรัง  สงขลา  สตูล  และนครศรีธรรมราช  การจัดเวทีดังกลาวจะมีประมาณสองคร้ัง  คือภาย
หลังการไดสมัครเลือกต้ังแลว  มีการกําหนดวันปราศรัยเปดเวที  ตอมากอนถึงวันลงคะแนนเสียง
ประมาณ  1 – 2  วัน  จะมีการปราศรัยปดเวที  การจัดคร้ังแรกคือการเปดเวทีจะมีนักการเมืองระดับขุน
พลของพรรคมาชวยปราศรัยหาเสียง  เชน  นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  นายบัญญัติ   บรรทัดฐาน  นาย
ชํานิ    ศักดิเศรษฐ    นายสัมพันธ   ทองสมัคร  นายอาคม   เองฉวน  นายพิเชษฐ   พันธวิชาติกุล   
นายจุรินทร   ลักษณวิศิษฏ   นายไตรรงค   สุวรรณคีรี  นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ   และคนสุดทายใน
การปราศรัยคือ  นายชวน  หลีกภัย  สถานท่ีปราศรัยใหญมักจะใชสนามหนาศาลากลางจังหวัด
พัทลุง  ชวงเวลาของการปราศรัยจะเร่ิมต้ังแตเวลา  16.00  น.  เปนตนไปจนกระท่ังหาทุมถึงเท่ียงคืน  
การบริหารจัดการเวทีปราศรัยนับวามีความสําคัญยิ่ง  ตองอาศัยทักษะความชํานาญในการจัดเวที  



 

 

จัดผูปราศรัยการจัดหาผูฟง  และการใชความสามารถใหผูคนนั่งฟงจนกระท่ังจบการปราศรัยหา
เสียง  นอกจากนั้นยังมีการจัดเวทียอยในชุมชนวันละหลายเวที  โดยผูสมัครรับเลือกต้ังภายใน
จังหวัดชวยกันปราศรัยหาเสียง 

 การจัดทําแผนปายขนาดใหญ  การพิมพโปสเตอรและบัตรขนาดเล็กเพื่อประชาสัมพันธ
ประวัติและผลงานมีความจําเปนอยางยิ่ง  ท่ีขาดเสียมิไดก็คือภาพของนายชวน  หลีกภัย  ปรากฏวา
อยูในแผนปายและโปสเตอรหาเสียงดวย  สําหรับการเลือกต้ังเม่ือป พ.ศ. 2548 ในชวงท่ีนายบัญญัติ  
บรรทัดฐาน  เปนหัวหนาพรรคก็ยังมีภาพของนายชวนและนายบัญญัติ  ปรากฏอยูดวยเพื่อสราง
ความเชื่อถือศรัทธาใหกับประชาชน  สําหรับการหาเสียงในรูปแบบอ่ืน ๆ  ก็มีลักษณะคลายคลึงกับ
นักการเมืองท่ัวไป เชน  การเดินทางไปรวมงานหรือรวมกิจกรรมของชุมชน  งานบุญงานกุศล  งาน
ประเพณีวัฒนธรรมทางสังคม  งานแตงงาน  งานบวช  และงานศพ  ในวันหนึ่ง ๆ  ตองบริหารจัดการ
เวลากันเพื่อไปรวมกิจกรรมดังกลาวใหไดท่ัวถึง 

 นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ เปนนักกฎหมายท่ีมีความสามารถในการพูดตอหนาประชุมชน 
ดวยน้ําเสียงท่ีนุมนาฟง ไมแข็งกราว การพูดหรือปราศรัย สามารถเรียงลําดับเร่ืองไดเปนข้ันเปน
ตอน นําเสนอแนวความคิดของตนเองหรือนําเสนอเร่ืองราวไดเปนอยางดี มีความแมนยําในระเบียบ
และขอกฎหมาย 
 
นายสุพัฒน   ธรรมเพชร 

 นายสุพัฒน   ธรรมเพชร  มีพื้นฐานอาชีพมาจากขาราชการครูท่ีมีความสนใจดานการเมือง  ได
สมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2535  สังกัดพรรคประชา
ธิปตย  และไดรับการเลือกต้ังติดตอกัน  6  สมัย  ระหวางป พ.ศ. 2535 – 2549  นายสุพัฒนจัดเปนนัก
การเมืองท่ีมีเครือขายความสัมพันธหนาแนน  ท้ังท่ีเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยและเครือขายของ
ญาติพี่นองและบริวาร  แมวานายสุพัฒนจะเปนนักการเมืองฝายคานแตก็ยังมีลักษณะของการ
ประนีประนอมมากกวาการเผชิญหนา  การดําเนินงานทางการเมืองบางโอกาสก็ยังมีกิจกรรมสัมพันธ
กับนักการเมืองฝายรัฐบาลอยูดวยเชนกัน 

 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายสุพัฒน  ธรรมเพชร  เกิดเม่ือวันท่ี  9  เมษายน  พ.ศ. 2497  ณ  บานเลขท่ี  75  หมูท่ี  7  บาน
ทุงยาว  ตําบลโคกชะงาย อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  เปนบุตรของนายพุฒ   ธรรมเพชร  และนางปราง   
ธรรมเพชร  (สกุลเดิม ปานเพชร)  มีพี่นองรวมบิดามารดาจํานวน  9  คน  นายสุพัฒนสําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดทุงยาว  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนวัดแจง  จังหวัด



 

 

สงขลา  และไดศึกษาตอท่ีวิทยาลัยครูสงขลา  สําเร็จครุศาสตรบัณฑิต  นายสุพัฒนไดรับราชการครู
โรงเรียนประถมศึกษา  ตอมาไดยายมาสอนระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนพัทลุง   จังหวัดพัทลุง    กอนท่ีจะ
ลาออกไปสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเม่ือป พ.ศ. 2535  อนึ่งในระหวางการเปน ส.ส. นายสุพัฒนไดศึกษา
ตอจนสําเร็จปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร  การบริหารทรัพยากรมนุษย  สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร  นายสุพัฒนไดเขาสูวงการเมืองโดยการสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดพัทลุง   สังกัดพรรคประชาธิปตยพรอมกับนายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  ต้ังแตการเลือกต้ัง
เม่ือ พ.ศ. 2535  จนกระท่ังการเลือกต้ังเม่ือป พ.ศ. 2548  โดยอยูในตําแหนง  ส.ส. ติดตอกันมา  6  
สมัย  อนึ่งในการเลือกต้ังสองคร้ังหลังสุดเม่ือ พ.ศ. 2544  และ พ.ศ. 2548  นายสุพัฒน  ไดสมัครรับ
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ี  1  ในขณะท่ีนายนิพิฏฐลงสมัครในเขตเลือกต้ังท่ี  2 

 นายสุพัฒน   ธรรมเพชร  เปนนักการเมืองท่ีมีเครือขายความสัมพันธในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง
คอนขางหนาแนน นายสมนึก  มากภิบาล หัวหนาหมวดวิชาพละศึกษา ซ่ึงเปนครูท่ีทํางานหมวดวชิา
เดียวกับนายสุพัฒน  ธรรมเพชร ท่ีโรงเรียนพัทลุง เคยเลาใหนายกําธร  ทองขุนดําฟง วา สมัยท่ีนาย
สุพัฒน  ธรรมเพชรเปนขาราชการครูอยูท่ีโรงเรียนพัทลุงนั้น นายเจริญ  ภักดีวานิช ผูอํานวยการโรง
เรียนพัทลุงไดลงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.พัทลุง โดยนายสุพัฒน  ธรรมเพชร ชวยหาเสียงใหนายเจริญ 
ผานระบบเพื่อนพองและเครือขายญาติมิตร จนนายเจริญไดรับเลือกเปน ส.ส. ในภายหลังนายสุ
พัฒน ธรรมเพชร หยั่งกําลังแลวมีความม่ันใจในเครือขายเพื่อนพองและญาติมิตรของตน จึงคิดจะ
ลงสมัคร ส.ส. ประกอบกับหวงเวลาดังกลาว พรรคประชาธิปตยเกิดวิกฤติการณ”พรรคแตก”และ
ประสบวิกฤติศรัทธาอยางรุนแรง หานักการเมืองมาลงสมัครยากเพราะเปนสถานการณยากลําบาก
ของพรรคประชาธิปตย นายสุพัฒน ไดยื่นความจํานงขอลงสมัครและไดรับการตอบรับจากพรรค
ประชาธิปตย ความนิยมของนายสุพัฒนมีมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเลือกต้ังท่ี  1  ไดแกพื้นท่ี
อําเภอเมืองพัทลุงและอําเภอเขาชัยสน  จากขอมูลการสัมภาษณนายสุพัฒนไดกลาวถึงปจจัยสําคัญท่ี
ทําใหไดรับการเลือกต้ัง  คือปจจัยดานโครงสรางเครือขายของพรรคประชาธิปตย  ท้ังในดานความ
นิยมในตัวบุคคลซ่ึงเปนบุคลากรทางการเมือง  และประวัติการตอสูทางการเมืองของพรรคต้ังแต
อดีตจนกระทั่งปจจุบัน  เขตเลือกต้ังท่ี  1  จังหวัดพัทลุงเปนเขตท่ีมีสมาชิกพรรคมากท่ีสุดของประเทศ  
ประกอบกับบทบาทและผลงานท่ีประชาชนไดเห็นมาโดยตลอด  ในการผลักดันงบประมาณมาสู
จังหวัดพัทลุง  ท้ังในชวงระยะเวลาท่ีพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลและแมกระท่ังในชวงเวลาท่ีเปน
ฝายคานก็ตาม  นายสุพัฒนเปนนักการเมืองท่ีมีความขยันลงพื้นท่ีพบปะกับประชาชนอยางสมํ่าเสมอ
ท้ังในชวงระยะเวลาของการเปน ส.ส. และในเวลาท่ีมีการยุบสภาหรือวางเวนจากการเปน ส.ส. ก็มัก
จะหาเวลาไปรวมงานกิจกรรมของชุมชน  มีท้ังงานบุญกุศล  งานประเพณีทางสังคม  งานทอดผาปา  งาน
กฐิน  งานบวช  งานมงคลสมรส  งานศพ ฯลฯ  นายสุพัฒนมีเครือขายความสัมพันธกับชุมชนครอบคลุม
พื้นท่ี  ไดแก  แกนนําในระบบเครือญาติ  แกนนําในองคกรโครงสรางของรัฐ  เชน  กลุมครู  กํานันผู
ใหญบาน  ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีไดชวยเหลือสนับสนุน  ในลักษณะของการเกื้อ



 

 

หนุนบทบาทหนาท่ีการงานและผลประโยชนทางดานการเมือง  เศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม
ซ่ึงกันและกัน  นายสุพัฒนมีความมุงม่ันพยายามรักษาเครือขายความสัมพันธใหดํารงอยูอยางม่ันคง  
โดยการรวมกิจกรรมในชุมชนและทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอ  มีพี่ชายคือนายเสถียร  ธรรมเพชร  อดีต
กํานัน  ตอมาไดรับเลือกเปนนายก อบต. โคกชะงาย  อําเภอเมืองพัทลุง  มีบทบาทอยูในสังคมการ
เมืองทองถ่ินและมีฐานคะแนนนิยมในพื้นท่ี  สามารถสงเสริมและเกื้อหนุนดานฐานคะแนนเสียงให
กับนายสุพัฒนไดเชนกัน  รวมท้ังยังมีเครือขายของกลุมธุรกิจรับเหมากอสรางในเครือ  “ธรรม
เพชร”  อีกดวย 

 นายสุพัฒน   ธรรมเพชร  เคยเปนครูพลศึกษามีความสนใจทางดานการกีฬามากอน  
ประกอบกับจังหวัดพัทลุงเปนจังหวัดท่ีประชาชนสนใจดานกีฬาและจัดการแขงขันกีฬา  และกรีฑา
มานานกวา  50  ป  จนเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง  และมีการจัดการแขงขันอยางตอเนื่องครอบคลุม
พื้นท่ีในหลายระดับ  ต้ังแตระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด  เม่ือนายสุพัฒนไดเปน ส.ส. พัทลุง  จงึหนั
มาสงเสริมและผลักดันการกีฬาจังหวัดพัทลุง  โดยนายสุพัฒนไดรับเลือกเปนนายกสมาคมกีฬา
จังหวัดพัทลุง  และมีเครือขายชมรมกีฬาหลายชมรม  สามารถจัดแขงขันกีฬาภายในจังหวัดและตาง
จังหวัดอยางสมํ่าเสมอ  บทบาทในองคกรเครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้  นับวาเปนปจจัยสําคัญตอ
การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของนายสุพัฒน   ธรรมเพชร 
 
บทบาททางการเมือง 

 นายสุพัฒน   ธรรมเพชร  ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุงติดตอ
กันถึง  6  สมัย  อยูในตําแหนงระหวางป พ.ศ. 2535 – 2549  มีบทบาทและผลงานทางการเมืองใน
สภาและการดําเนินงานทางการเมืองในพื้นท่ีซ่ึงเปนการเมืองนอกสภาท่ีนาสนใจ กอนเหตุการณ
พฤษภาคมทมิฬ พ.ศ.2535 ในหวงเวลาดังกลาว พล.ต.จําลอง  ศรีเมืองและนายฉลาด  วรฉัตรไดอด
อาหารหนารัฐสภาเพื่อประทวงรัฐบาล พล.อ .สุจินดา  คราประยูร นายสุพัฒน   ธรรมเพชร 
ส.ส.พัทลุงสังกัดพรรคประชาธิปตยไดประกาศอดอาหารประทวงดวย ความจริงพรรคประชาธิปตย
ไมสนับสนุนแนวทางดังกลาว แตเม่ือนายสุพัฒน  ธรรมเพชรประกาศไปแลว ตองปฏิบัติตามคําพูด 
สมาชิกพรรคประชาธิปตยจึงไปสงนายสุพัฒน  ธรรมเพชรเพื่ออดอาหาร นายสุพัฒนไดอดอาหาร
อยางจริงจังจนรางกายออนเพลีย เปนลมสลบไปตองนําสงโรงพยาบาล ทําใหนายสุพัฒน  ธรรม
เพชรเปนขาวโดงดังทางหนังสือพิมพเกือบทุกฉบับ เนื่องจากการมีพื้นฐานความสนใจและประสบ
การณดานการกีฬา  จึงทําใหนายสุพัฒนไดมีบทบาทและผลงานในดานดังกลาวท่ีเดนชัด  ไดแก  การ
ทําหนาท่ีเปนรองประธานกรรมาธิการการกีฬาสภาผูแทนราษฎร  เปนประธานอนุกรรมาธิการยก
ราง  พ.ร.บ. กีฬามวย  ประธานอนุกรรมาธิการแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.  การกีฬาแหงประเทศไทย  
ประธานอนุกรรมาธิการยกราง  พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ  ประธานอนุกรรมาธิการยก



 

 

ราง  พ.ร.บ. สถาบันการพลศึกษา  จากการมีบทบาทในสภาดานการกีฬาดังกลาว  ทําใหนายสุพัฒน
ไดรับโปรดเกลาฯ  แตงต้ังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาสถาบันการพลศึกษา   นอกจากน้ันยัง
มีบทบาทในการยกราง พ .ร .บ . อ่ืน  ๆ   อีกหลายฉบับ   ไดแก   ยกรางและเสนอราง พ .ร .บ . 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ยกราง พ.ร.บ. เล่ือยโซยนต  โดยไดกําหนดใหมีการจดทะเบียนเล่ือยโซยนต
ภายในเวลา  6  เดือน  ยกราง พ.ร.บ. รังนกอีแอน  ซ่ึงไดกําหนดอัตราสวนของรายไดแผนดินและ
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมท้ังกําหนดใหมีการจัดสรรภาษีอากรรังนกใหกับองค
กรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ   

 การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยภาพรวมของนายสุพัฒน มี ลักษณะของการ
ประนีประนอม  การอภิปรายในสภาและการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  ไมมีลักษณะของความ
แข็งกราวหรือเผชิญหนาอยางทาทายกับนักการเมืองฝายตรงกันขาม  แตจะอยูในลักษณะของการ
ประสานงานและประสานผลประโยชนในการดําเนินงาน   ปรากฏอยูบอยคร้ังท่ีมีการประสานสัมพันธ
กับนักการเมืองฝายรัฐบาล  เชนเม่ือภายหลังจาก พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  ไดจัดต้ังรัฐบาลคร้ังแรกเมื่อ
ป พ.ศ. 2544  นายสุพัฒนไดเชิญพลเอกธรรมรักษ   อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  ขณะดํารงตําแหนงเปนรัฐ
มนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาเปนประธานในพิธีเปดการแขงขันกรีฑานักเรียนและประชาชน
จังหวัดพัทลุง  การดําเนินงานดังกลาว  นอกจากเปนการสรางความสําคัญและความยิ่งใหญใหกับงาน
แลว  นายสุพัฒนยังมีความตองการที่จะแสวงหาลูทางในการขอความสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ
บาลมาพัฒนาและสงเสริมการกีฬาใหกับจังหวัดพัทลุงอีกดวย 
 
กลวิธีการหาเสียง 

 กลวิธีในการหาเสียงเลือกต้ังของนายสุพัฒน  ธรรมเพชร  มีลักษณะเดียวกันกับผูสมัครของ
พรรคประชาธิปตยคนอ่ืน ๆ  มีท้ังการหาเสียงในรูปแบบวิธีการรวมกันตามระบบของพรรค  และ
การหาเสียงโดยบทบาทพฤติกรรมและของเครือขายสัมพันธท่ีเปนการเฉพาะตัว  การหาเสียงในรูป
แบบของพรรคประชาธิปตยโดยภาพรวมและเปนจุดเดนนาสนใจ  คือการจัดเวทีปราศรัยท้ังท่ีเปน
เวทีใหญและเวทียอย  เนื่องจากประชาชนชาวพัทลุงชอบฟงการปราศรัยหาเสียงทางการเมือง  โดย
เฉพาะการจัดเวทีใหญในระดับจังหวัด  มีนักการเมืองระดับขุนพลฝปากกลามารวมปราศรัยหาเสียงได
คร้ังละหลายคน  การกําหนดวันปราศรัยสามารถเช่ือมโยงสัมพันธกับจังหวัดใกลเคียงได  เพราะจังหวัด
พัทลุงเปนศูนยกลางและอยูในเสนทางผานไปยังจังหวัดอ่ืนไดสะดวก  เชน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตรัง  สตูล  และจังหวัดสงขลา  ซ่ึงต้ังอยูรายลอมจังหวัดพัทลุง  นักการเมืองท่ีมาข้ึนเวทีปราศรัยสวน
ใหญเปน ส.ส. ภาคใต  เชน  นายบัญญัติ   บรรทัดฐาน   นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  นายสัมพันธ   
ทองสมัคร  นายชํานิ   ศักดิเศรษฐ  นายอาคม   เองฉวน  นายพิเชษฐ   พันธวิชาติกุล   นายจุรินทร   
ลักษณะวิศิษฐ  นายไตรรงค   สุวรรณคีรี  ฯลฯ  ในระยะหลังมีนายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ  มาชวย



 

 

ปราศรัยหาเสียงหลายคร้ัง  ทําใหเวทีปราศรัยมีสีสันมากยิ่งข้ึน  และที่ขาดมิไดคือการปราศรัยของ
นายชวน   หลีกภัย  ไดสรางความเช่ือถือและสรางความศรัทธาไดมาก  ประชาชนยังมีความตองการ
ในการรับฟงการปราศรัยแสดงทัศนะทางการเมือง  รวมท้ังไดมีโอกาสสัมผัสท่ีใกลชิดโดยการขอ
ถายภาพเก็บไวเปนท่ีระลึก  แมวาในบางคร้ังกอนการเลือกต้ังพรรคประชาธิปตยจะถูกนักการเมือง
ฝายตรงกันขามไดกลาวปราศรัยโจมตีในเร่ืองบทบาทผลงานและพฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียไวกอนหลาย
เร่ือง  จนมีผลใหกระแสนิยมมีแนวโนมทาทีแปรปรวนใหตกตํ่าลงไปบาง  หรือพรรคการเมืองคูตอสูได
สงผูสมัครท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณท่ีเหนือกวาผูสมัครของพรรคประชาธิปตย  
แตในการปราศรัยใหญคร้ังสุดทายกอนวันเลือกต้ัง  นายชวนก็สามารถปราศรัยแกตางตอบโตเรียก
ความศรัทธาและความสงสารกลับคืนมาไดทุกคร้ัง  การจัดเวทีปราศรัยใหญสามารถทดสอบ
คะแนนนิยมและกระแสของความเช่ือถือศรัทธาท่ีประชาชนมีตอพรรคประชาธิปตยได  ในขณะ
เดียวกันยังไดแสดงออกถึงศักยภาพความพรอมของพรรคท่ีจะเขาไปรับผิดชอบงานดานการเมือง
การปกครองของประเทศไดเชนกัน 

 การจัดทําแผนปายโฆษณาประชาสัมพันธและแผนโปสเตอรหาเสียงนับวาเปนปจจัยสําคัญ  
รูปแบบของแผนปายโปสเตอรท่ีติดตามสถานท่ีตาง ๆ  รวมท้ังรถแหประชาสัมพันธท่ีมีรูปแบบ
ลักษณะเดียวกัน  มีรูปภาพและขอความที่ชัดเจนแสดงออกถึงความพรอมและความมีเอกภาพ  นอก
จากจะมีรูปภาพของนายสุพัฒนรวมท้ังผูสมัครของพรรคประชาธิปตยแลว  ส่ิงท่ีขาดมิไดคือภาพ
ของนายชวน  หลีกภัย  และตอมาก็มีภาพของนายบัญญัติ  บรรทัดฐาน  รวมอยูดวยในชวงเวลาท่ี
นายบัญญัติเปนหัวหนาพรรค  ท้ังนี้เพื่อเปนการส่ือสารใหประชาชนรูวาผูสมัครของพรรคประชาธิ
ปตยไดรับฉันทานุมัติและไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง  รวมท้ังอยูในความดูแลของนายชวน  
หลีกภัย  และบรรดาผูหลักผูใหญของพรรค  สําหรับในดานวิธีการหาเสียงของนายสุพัฒนและบรรดา
ทีมงานหัวคะแนน  มีลักษณะคลายคลึงกับผูสมัครคนอ่ืน ๆ  ในชวงเวลาท่ียังไมมีการเลือกต้ัง  นายสุ
พัฒนไดลงสัมผัสหรือเกาะติดกับพื้นท่ีโดยตลอด  รวมงานทางสังคม  เชน  งานศพก็มีการนําพวง
หรีดมาคารวะศพ  บางคร้ังก็เปนประธานในพิธีฌาปนกิจศพ  งานมงคลสมรสก็ไดรับเชิญใหสวม
พวงมาลัยรักใหกับเจาบาวเจาสาวหรือกลาวอวยพรในนามของแขกผูมีเกียรติ  งานบุญกุศลกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา  ไดแก  การทอดกฐิน  ทอดผาปา  รวมท้ังกิจกรรมทางสังคมไดแก  กิจ
กรรมการกีฬา  นันทนาการ  วันเกษียณอายุ  ฯลฯ  จะตองถือโอกาสไปรวมใหมากท่ีสุด  เพราะเจา
ภาพผูจัดงานจะรูสึกภูมิใจและถือวาไดรับการใหเกียรติจากนักการเมืองแลวจะจดจําไว  บางคร้ังก็
สามารถแปรความรูสึกไปสูการตอบแทนบุญคุณในชวงของการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได  สวนใน
ชวงเวลาท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ัง  ก็ตองเพิ่มวิธีการหาเสียงใหท่ัวถึงมากข้ึน  มีขอมูล
ตรวจสอบไดวาพื้นท่ีใดไดทําอะไรไปบางแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีเครือขายในทองถ่ินท่ีเปนผู
บริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  กํานันผูใหญบาน  หรือกลุมองคกรประชาชนท่ีสนับสนุน  
สามารถใชเปนแนวทางในการหาเสียงไดเปนอยางดี 



 

 

 นายสุพัฒน   ธรรมเพชร เปน ส.ส.ท่ีมีมนุษยสัมพันธดี ไมวาอยูในสถานการณอยางไรก็
ตาม ไมเคยเห็นนายสุพัฒนอารมณเสียหรือกลาวถอยคํารุนแรง ซ่ึงพลพรรคประชาธิปตยสวนใหญ
จะถูกมองเปนพวกพูดจากราว แตเทาท่ีสังเกต นายสุพัฒน  ธรรมเพชร เปนนักการเมืองท่ีพูดจาคอน
ขางนุมนวล ไมกาวราว มีอะไรจะพูดจะนําเสนอไปตามเน้ือเร่ือง ไมใชถอยคํารุนแรงกาวราว 
 
นายสมคิด     นวลเปยน 

 นายสมคิด  นวลเปยน  มีพื้นฐานอาชีพมาจากขาราชการครูประถมศึกษา  และมีฐาน
คะแนนเสียงอยูในพื้นท่ีเขตอําเภอกงหรา  เนื่องจากอิทธิพลของกระแสนิยมในพรรคประชาธิปตย  
ทําใหนายสมคิด   นวลเปยน  ไดรับเลือกต้ังเปน  ส.ส. พัทลุง  ติดตอกัน  3  สมัย  คือ คร้ังแรกในการ
เลือกต้ังเม่ือวันท่ี  13  กันยายน พ.ศ. 2535  คร้ังท่ี  2  เม่ือวันท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538  และคร้ังท่ี  
3  ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539  เม่ือมีการยุบสภาในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2543   เพื่อใหมีการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม  นายสมคิดไดวางมือจากการเมืองไมลงสมคัร
รับเลือกต้ัง  เนื่องจากปญหาดานสุขภาพ  พรรคประชาธิปตยตองคัดเลือกผูสมัครคนใหมแทนนาย
สมคิด  ซ่ึงไดแกนายนริศ   ขํานุรักษ 
 
เครือขายความสัมพันธ 

 นายสมคิด  นวลเปยน  เกิดเม่ือวันท่ี  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2490  ณ  บานเลขที่  28  หมูท่ี  4  
ตําบลกงหรา  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  เปนบุตรของนายสง   นวลเปยนและนางขวัญ   นวล
เปยน  (นามสกุลเดิมจันทรเทพ)  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมปท่ี  4  จากโรงเรียนวัดเขาวงค   อําเภอ
กงหรา  ช้ันมัธยมปท่ี  3  (ม.3)  จากโรงเรียนบุณยศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  3  (ม.ศ.3)  จากโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนสตรี
พัทลุง ระหวางเรียนไดเปนประธานนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เม่ือ พ.ศ.2510 จบช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี  5  (ม.ศ.5 ศิลป)  จากโรงเรียนสตรีพัทลุง สอบไลไดท่ี 1 ของจังหวัดในแผนกศิลป ตอมาไดศึกษา
จบหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถม  (ป.ป.)  จากวิทยาลัยครูยะลาเม่ือป พ.ศ. 2511   

 นายสมคิด   นวลเปยน  เร่ิมเขารับราชการครูท่ีโรงเรียนบานไรเหนือ เมื่อ พ.ศ. 2512  ซ่ึง
เปนโรงเรียนท่ีทุรกันดารมาก ประกอบกับมีการเคล่ือนไหวของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
ในพื้นท่ีดังกลาว แตนายสมคิดอยูไดเพราะเขาไดกับทุกฝายท้ังอําเภอและฝายคอมมิวนิสต  ตอมาได
รับการแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงครูใหญเม่ือ พ.ศ. 2515 – 2517 แตเกิดกรณีทหารมาต้ังคายใน
โรงเรียนเพื่อยิงปนใหญปราบคอมมิวนิสตและชวยสอนนักเรียนดวย แตถูกคอมมิวนิสตโจมตีเปน
เหตุใหทหารตายไป 14 คน ทําใหนายอําเภอโกรธหาวานายสมคิดไมชวยดูแลทหาร นายสมคิดกลัว
วาหากฝายปกครองคิดอยางนี้จะมีภัยมืดมาถึงตน จึงสอบชุดวิชาครู พ.ม. ไดในเวลาตอมา ในชวง



 

 

เวลาดังกลาว  แลวไปศึกษาตอจนสําเร็จปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกประวัติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) ประสานมิตร ระหวางท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ไดเปนท่ีปรึกษาของชมรมประวัติศาสตร มศว.และรวมเคล่ือนไหวในเหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516 และรวมกับศูนยนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยตีพิมพหนังสือ”วีรชนหาญกลา” ซ่ึงเปน
หนังสือตองหาม 1 ใน 96 เลมสมัยรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร (มติชนสุดสัปดาห, 2546, น.63)  
ในป พ.ศ. 2518  นายสมคิดไดรับการแตงต้ังใหเปนครูใหญโรงเรียนบานทอนตรน  อําเภอกงหรา 
ในยุคดังกลาวมีการเคล่ือนไหลของคอมมิวนิสตและการลอมปราบของทางราชการอยางตอเนื่อง 
นายสมคิดเลาวา”แมจะรูจักกับทหารปาดี แตก็ตองพกปนไวในยามพรอมกับบทกวี” และถูกเรียกตัว
ไปชวยราชการท่ีหมวดการศึกษาอําเภอกงหรา เพื่อดูแลความปลอดภัยใหขาราชการบนอําเภอ(ซ่ึง
หวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต) เวลาขาราชการอําเภอหรือศึกษานิเทศกไปในพื้นท่ีจะใหครูสมคิดนั่งไป
ดานหนารถหรือใหข่ีมอเตอรไซคนําหนาใหคอมมิวนิสตเห็นวา”มาดี” “เปนพวกเรากันเอง” และไม
เกิดอันตรายจากคอมมิวนิสต(มติชนสุดสัปดาห, 2546, น.63)   ตอมาไดเล่ือนตําแหนงเปนอาจารย
ใหญในป พ.ศ. 2527  นายสมคิด   นวลเปยน  ไดรับการแตงต้ังใหเปนอาจารยใหญโรงเรียนวัดเขา
วงก  อําเภอกงหรา  จนกระท่ังป พ.ศ. 2531  ไดลาออกเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดพัทลุง  สําหรับชีวิตครอบครัวนายสมคิดไดแตงงานคร้ังแรกกับนางสาวเจือ  อินนุ
รักษ  มีบุตรดวยกัน  3  คน  และแตงงานคร้ังท่ี  2  กับนางสาวศรุตา  ทิพยเทพ  มีบุตรดวยกัน  2  คน 

 นอกจากรับราชการครูแลว  นายสมคิดยังมีผลงานการเขียนเร่ืองส้ันและบทกวีออกพิมพ
เผยแพรอยูเสมอ  เปนท่ีรูจักในวงการนักเขียนของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกลเคียง ตัวอยางของ
บทกวีของนายสมคิด เชน บทท่ีช่ือวา  “ขอ” มีดังนี้ 

  จันทรเอยจันทรเจา ขอขาวสักจาน 
  ขอบําเหน็จบํานาญ มาบรรเทาความทุกขทน 
  ของแกงสักถวย ขอกลวยสักหวี 
  ขอตําแหนงรัฐมนตรี ผานนายหญิงสักคน 
  ขอเตือนทานผูนํา คิดทุกคํากอนจะพูด 
  ชอบระบายลมบูด ระวังปากจะพาจน 
  ชาติเสือตองไวลาย ชาติชายตองไวช่ือ 
  อยูใหนานับถือ อยาทําตัวเหมือน”สุชน” (มติชนสุดสัปดาห,  2548, น.28) 
 
 
 
 



 

 

 หรือบทกวีท่ีช่ือวา “อํานาจ” มีดังนี้ 
  ปฏิรูปปฏิวัติรัฐประหาร 
  หางหายไปนานก็คิดถึง 
  เสมอรสเสนหายังตราตรึง 
  อยูในหวงคํานึงของบางคน (มติชนสุดสัปดาห,  2548, น.28) 
 

ท้ังนี้ในป 2528 นายสมคิด  นวลเปยน สงบทกวีช่ือ”พระเจาของตอยต่ิง”ไปประกวดบทกวี
ขนาดยาวในปเยาวชนสากลของสํานักงานสงเสริมเยาวชนแหงชาติ(สยช.) ไดรับรางวัลดีเดน รับ
รางวัลท่ีทําเนียบรัฐบาล 

นายสมคิด  นวลเปยน มีความสนใจและใฝฝนท่ีจะเปนนักการเมือง  ไดสมัครรับเลือกต้ัง 
ส.ส. พัทลุง  สังกัดพรรคประชาธิปตยคร้ังแรก เม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531 ซ่ึงเปนหวงเวลา
ท่ีพรรคประชาธิปตยมีกรณี”10 มกรา” จนเกิดเหตุการณพรรคแตกและประสบวิกฤติศรัทธา(ซ่ึงการ
สมัครรับเลือกต้ังในพรรคประชาธิปตยในหวงเวลาดังกลาว โอกาสไดรับเลือกมีนอยมาก แตนายสม
คิดยังยืนหยัดจะลงสมัครในพรรคประชาธิปตย) และคร้ังท่ี  2  เม่ือวันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  แต
ไมไดรับเลือก  นายสมคิดไมไดลดละความมานะพยายาม  ยังคงมุงม่ันสมัคร ส.ส. ในนามพรรค
ประชาธิปตยตอไป  โดยรวมทีมกับนายสุพัฒน  ธรรมเพชรและนายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  จน
กระท่ังประสบความสําเร็จในเวลาตอมา  นายสมคิดไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดพัทลุงติดตอกัน  3  สมัย  คือ สมัยท่ี  1  ระหวางวันท่ี  13  กันยายน  พ.ศ. 2535  ถึงวันท่ี  19  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2538  เปนชวงเวลาท่ีพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาล  นายชวน  หลีกภัย  เปนนายก
รัฐมนตรี  สมัยท่ี  2  ระหวางวันท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538  ถึงวันท่ี  28  กันยายน  พ.ศ. 2539  และ
สมัยท่ี  3  ระหวางวันท่ี  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน 2543  ซ่ึงชวงเวลาดังกลาว
พรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลและนายชวน  หลีกภัยไดกลับเขามาเปนนายกรัฐมนตรีคร้ังท่ี  2  
(ระหวางวันท่ี  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540 – วันท่ี  9  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2544) 

 นายสมคิด  นวลเปยน  มีฐานคะแนนเสียงของเครือญาติในเขตอําเภอกงหรา  กลุมขาราช
การครูและเพ่ือนรวมรุนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ  ในจังหวัดพัทลุง  แตมีปริมาณไมมากนัก  
คะแนนเสียงสวนใหญจะไดจากสมาชิกและแนวรวมพรรคประชาธิปตย  กระแสนิยมท่ีตองการให
พรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการให”คนใต”  คือนายชวน  หลีกภัย  
เปนนายกรัฐมนตรี  จากกระแสความตองการดังกลาวไดผลักดันใหนายสมคิดไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. 
พัทลุง  สามารถชนะคูแขงท่ีเปนนักการเมืองระดับแนวหนาของประเทศอยางนายวีระ  มุสิกพงศ  จน
กระท่ังมีการพูดเปนสํานวนเชิงเปรียบเทียบวา  พรรคประชาธิปตยสงเสาไฟฟาหรือเสาโทรเลขลง



 

 

สมัครก็ยังชนะการเลือกต้ัง  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความนิยมศรัทธาท่ีประชาชนมีตอพรรคประชาธิ
ปตยและนายชวน  หลีกภัย  หัวหนาพรรคประชาธิปตยอยางแทจริง 

 ภายหลังจากการประกาศยุบสภาเม่ือวันท่ี  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543  เพื่อใหมีการเลือกต้ัง
คร้ังใหมตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธ
ศักราช  2540  โดยกําหนดวันเลือกต้ังในวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2544  นายสมคิดไดยุติบทบาทของ
การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยการไมลงสมัครรับเลือกต้ังเนื่องจากเหตุผลปญหาท่ีเขาบอก
วา “เปน (ผูแทน)แลวมันก็เปล่ียนแปลงอะไรไมได จะไปเก็บเงินเดือนไวสรางความรํ่ารวยก็ไมได 
เงินเดือนมันเจ็ดหม่ืนกวาบาท เราจายเดือนละแสน คาพวงหรีด ของรางวัล ถวยฟุตบอลและจิปาถะ 
ตองขอ(นักการเมืองประเภท “ลูกพี่” ภายในพรรค) ตั้งแตเดือนแรกจนกระทั่งออก สามสมัยแปดป 
ขอ (เงิน) เขาตลอด ไมเคยพอจาย” ประกอบกับปญหาดานสุขภาพและความคิดท่ี”ไมคอยกลมกลืน
กับคนในพรรค” ( มติชนสุดสัปดาห, 2546, น.63)  แตยังคงใหการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคประชาธิปตยมาโดยตลอด 

 
บทบาททางการเมือง 

 แมวานายสมคิด   นวลเปยน  จะมีความสนใจในอาชีพนักการเมืองมาต้ังแตเม่ือคร้ังเร่ิมรับ
ราชการเปนครูประถมศึกษามาเปนเวลาหลายปและเคยสอบตกจากการลงสมัคร ส.ส. พรรคประชา
ธิปตยมากอนถึง  2  คร้ัง  กอนท่ีจะไดรับเลือกต้ังในการลงสมัครคร้ังท่ี  3  เม่ือวันท่ี  13  กันยายน  
พ.ศ. 2535  แตก็ไมมีหลักฐานปรากฏวานายสมคิดไดแสดงบทบาทความเคล่ือนไหวทางการเมอืงใน
พื้นท่ีประการใด  คุณลักษณะดังกลาวสอดคลองกับบทบาทและพฤติกรรมเม่ือไดรับเลือกต้ังเปน 
ส.ส.  3  สมัยติดตอกัน  ในชวงเวลาประมาณ  8  ป  ซ่ึงพรรคประชาธิปตยไดทําหนาท่ีท้ังเปนฝาย
คานและเปนรัฐบาลถึง  2  คร้ัง  นายสมคิดก็ไมไดแสดงบทบาททางการเมืองท่ีโดดเดนใหเปนท่ี
ปรากฏแตประการใด  ท้ังนี้อาจจะเปนคุณลักษณะสวนตัวท่ีไมสันทัดในการอภิปรายหรือไมไดรับ
มอบหมายจากพรรคใหมีบทบาททางการเมืองท้ังในสภาและนอกสภา  จะมีปรากฏใหเห็นอยูบาง
ในภาพขาวท่ีอยูเคียงขางกับบุคคสําคัญของพรรคประชาธิปตยท่ีกําลังอภิปรายในสภาหรือให
สัมภาษณแสดงความคิดเห็นผานส่ือมวลชน  และปรากฏบทบาทหนาท่ีในฐานะกรรมาธิการชุด 
ตางๆ  ของสภา  เชน  กรรมาธิการการตางประเทศ  กรรมาธิการส่ิงแวดลอม  กรรมาธิการการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมเปนตน 

  
 
 
 



 

 

กลวิธีการหาเสียง 

 นายสมคิด  นวลเปยน มีบุคลิกเปนคนเรียบงาย  สามารถทักทายพูดคุยกับประชาชนได
อยางเปนกันเอง  เม่ือไปรวมงานหรือกิจกรรมชุมชน  มักจะถือโอกาสนั่งรวมวงเสวนากับประชาชน
ไดทุกกลุม  แมกระท่ังการรวมวงกินหมากพลู  สูบบุหร่ี  (ใบจากและยาเสน)  กับคนเฒาคนแก  จึง
ทําใหรูสึกวาเปนคนไมถือตัว  ในขณะเดียวกันก็ยังไดดูแลรักษาผลประโยชนของประชาชน  นํางบ
พัฒนาจังหวัดหรืองบ ส.ส. มาจัดทําโครงการรวมกับราชการและประชาชน  จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ
ของใชและส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับชุมชน  วัด  มัสยิด  โรงเรียนและสวนราชการ  เชน  เตนท  
โตะ  เกาอ้ี  ถวยชาม  แกวน้ํา  ของใชสํานักงาน  เคร่ืองดนตรี  อุปกรณการกีฬา ฯลฯ  ดังจะเห็นวาจะ
มีช่ือ ส.ส. ติดประกาศในฐานะผูใหการสนับสนุนงบประมาณใหเห็นอยูท่ัวไป  รวมท้ังการจัดกิจ
กรรมนําเท่ียวหรือศึกษาดูงานใหกลุมสตรี  กลุมแมบาน  ซ่ึงจัดไดวาเปนฐานคะแนนเสียงท่ีชัดเจน
และม่ันคงไมเปล่ียนแปลง  สําหรับในชวงเวลาที่มีการประกาศกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ัง  นายสม
คิดไดรวมกับผูสมัครพรรคประชาธิปตยจังหวัดพัทลุง  จัดใหมีการปราศรัยตามชุมชนตาง ๆ  ครอบ
คลุมพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงวันละประมาณ  10  เวที  สวนเวทีใหญระดับจังหวัดจัดไดประมาณ  2  คร้ัง  
โดยมีนักการเมืองแกนนําของพรรคประชาธิปตยจากกรุงเทพฯ  และตางจังหวัดมาชวยหาเสียง  การ
จัดเวทีปราศรัยเปนกลวิธีท่ีไดผลเปนอยางมากสามารถนํานักการเมืองฝปากคมแฝงดวยคารมเชือด
เฉือนและมุขตลกเขาถึงอารมณผูฟง  โนมนาวใหผูฟงคลอยตามไดอยางมีเหตุผล  เปดโอกาสให
ประชาชนไดสัมผัสกับนักการเมืองท่ีมีช่ือเสียงอยางใกลชิด  การจัดเวทีปราศรัยจึงสามารถสราง
กระแสความนิยมไดมาก  นอกจากนั้นยังไดใชวิธีการหาเสียงในลักษณะอ่ืน ๆ  อีกหลายวิธี  เชน  
การจัดต้ังหัวคะแนนรับผิดชอบในพื้นท่ี  การพบปะประชาชนในงานบุญกุศล  งานประเพณีของ
ทองถ่ิน  การรวมกิจกรรมของกลุมและองคกรประชาชน  การใชรถแหประชาสัมพันธไปในพื้นท่ี
ตาง ๆ ของจังหวัดพัทลุง 

 
นายนริศ  ขํานุรักษ 

 นายนริศ   ขํานุรักษ  เปนนักการเมืองท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  แตก็ไดเขารวมกิจกรรมทาง
สังคมกับประชาชนทุกกลุมอยางกวางขวาง  เคยรับราชการกรมปาไม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  เขตเลือกต้ังท่ี  3  สังกัดพรรคประชาธิ
ปตย  ในการเลือกเม่ือวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2544  และเม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  ภาย
หลังจากท่ีรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  ภายใตการนําของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  ไดประกาศยุบสภา 
เม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2549  แลว  นายนริศยังคงทํางานทางการเมืองตามแนวนโยบายของพรรค
ประชาธิปตย  และลงพื้นท่ีพบปะประชาชนเพ่ือรักษาฐานคะแนนเสียงอยางสมํ่าเสมอ 

 



 

 

เครือขายความสัมพันธ 

 นายนริศ   ขํานุรักษ  เกิดเม่ือวันท่ี  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2503  ท่ีบานเลขท่ี  85  หมูท่ี  2 บานพูด  
ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  เปนบุตรของนายเหม   ขํานุรักษ  และนางกอสิ
เหยาะ  ขํานุรักษ  (สกุลเดิมยีหวังกอง)  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  จากโรงเรียนบานพูด  
ประถมศึกษาปท่ี  7  จากโรงเรียนบานปาแก  อําเภอกงหรา  สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  และมัธยม
ศึกษาปท่ี  5  จากโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ไดศึกษาตอท่ีโรงเรียนปาไม  จังหวัดแพร  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการปาไม  ตอมาไดศึกษาตอจนสําเร็จปริญญา  สศ.บ. สาขาสงเสริมการเกษตร
และสงเสริมปาไม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สําเร็จปริญญาโท  พบ.ม. สาขาพัฒนาสังคม   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 กอนท่ีจะเขาสูเวทีการเมือง  นายนริศ  ขํานุรักษ  ไดรับราชการอยูท่ีกรมปาไม  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ในตําแหนงหัวหนาเขตหามลาสัตวปาหลายแหงไดแก  หวัหนาเขตหามลาสัตวปา
เขารูปชาง  จังหวัดสงขลา  หัวหนาเขตหามลาสัตวปา ปากราด  อําเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  มีผล
งานไดรับรางวัลปาชุมชนดีเดน  ของคณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  หัวหนาเขตหาม
ลาสัตวปาหมูเกาะลิบง  จังหวัดตรัง  ไดผลักดันใหพะยูน  เปน  1  ใน  14  ชนิดของสัตวปาสงวน  ตอ
มาไดรับแตงต้ังเปนหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาบาลาฮาลา  จังหวัดนราธิวาส  ซ่ึงเปนโครงการใน
พระปรมาภิไธยของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  และเปนหัวหนาเขตหามลาสัตวปาทะเล
นอย  จังหวัดพัทลุง 

 นายนริศ   ขํานุรักษ  มีพื้นฐานความสนใจทางดานการเมืองมาต้ังแตเร่ิมรับราชการอยูท่ีกรม
ปาไม  ไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองในจังหวัดพัทลุงอยางสมํ่าเสมอ  เปนท่ีรูจักในวง
ราชการ  การเมืองและองคกรทางสังคม  นายนริศไดสมัครเลือกต้ังคร้ังแรกสังกัดพรรคความหวัง
ใหมโดยการชักนําของนายวีระ  มุสิกพงศ  เม่ือการเลือกต้ังในวันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  แตไม
ไดรับเลือกต้ัง  จึงกลับเขารับราชการอีกคร้ังหนึ่งและยังมีความสนใจทางดานการเมือง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความพยายามในการเขาเปนสมาชิกและผูสมัครในนามของพรรคประชาธิปตย  เพราะเห็น
วามีโอกาสท่ีจะไดรับเลือกต้ังสูงมาก  เนื่องจากมีฐานคะแนนเสียงของสมาชิกท่ีหนาแนนม่ันคง  จน
กระท่ังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  และกําหนดใหมีการเลือก 
ส.ส. ในป พ.ศ. 2544  ในระหวางการเตรียมการเลือกต้ัง  ทางพรรคประชาธิปตยตองการไดผูสมัคร
คนใหมท่ีจะลงสมัครแทนนายสมคิด  นวลเปยน  อดีต ส.ส. เกาของพรรคท่ีแสดงความประสงคไม
ลงสมัคร  เนื่องจากปญหาดานสุขภาพ  ในการนี้มีผูประสงคจะลงสมัครในนามของพรรคประชาธิ
ปตยหลายคน  แตในท่ีสุดทางพรรคไดเลือกนายนริศ    ขํานุรักษ  โดยการสนับสนุนของนายชํานิ  
ศักดิ์เศรษฐ  และนายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  นายนริศ  ขํานุรักษ  ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. เขตเลือกต้ัง
ท่ี  3  จังหวัดพัทลุงเม่ือวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2544 – วันท่ี  5  มกราคม  พ.ศ. 2548  และเม่ือวันท่ี  



 

 

6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548 – 24  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2549  รัฐบาลไดประกาศยุบสภา  แตนายนริศ  ยัง
คงลงพื้นท่ีพบปะประชาชนและรวมงานกิจกรรมทางสังคมอยางตอเนื่องเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียง  
และเตรียมตัวสําหรับการเลือกต้ังคร้ังตอไป 

 เครือขายกลุมฐานคะแนนเสียงของนายนริศ  คอนขางจะมีความม่ันคงชัดเจน กลาวคือ  
ฐานคะแนนเสียงเดิมของพรรคประชาธิปตยท่ีมีจํานวนมากกวาพรรคการเมืองอ่ืนและยังคงมีความ
ผูกพันอยางเหนียวแนนกับพรรค  ฐานคะแนนเสียงของมุสลิมในอําเภอกงหรา  ซ่ึงเปนบานเกิดของ
นายนริศ  มุสลิมในอําเภอปากพะยูนซ่ึงเปนพื้นท่ีของเครือญาติฝายมารดา  และมุสลิมอําเภออ่ืน ๆ  
ในเขตเลือกต้ังท่ี  3  ซ่ึงมีประมาณรอยละ  28  ของประชากรท้ังหมด  นอกจากนั้นนายนริศยังมีเครือ
ขายแกนนําท่ีเปนญาติใกลชิดมีบทบาทอยูวงการเมืองระดับทองถ่ิน  คือมีอาเปนอดีตสมาชิกสภา
จังหวัดพัทลุง  2  คน  คือ  อดีต  ส.จ. เหยาะ   ขํานุรักษ  และ  อดีต ส.จ. หยา  ขํานุรักษ  ประกอบกระแส
ความนิยมในพรรคประชาธิปตยเหนือกวาพรรคการเมืองอ่ืน  เปนปจจัยสงผลใหนายนริศ  ขํานุรักษ  
ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส.พัทลุง 
 
บทบาททางการเมือง 

 นายนริศ  ขํานุรักษ  เพิ่งเปน ส.ส.  จากการไดรับการเลือกต้ังคร้ังแรกเมื่อวันท่ี  6  มกราคา  
พ.ศ. 2544  และคร้ังท่ี  2  เม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  นับรวมเวลาไดไมนานมากนัก  แตก็
พยายามแสดงบทบาทในฐานะของสมาชิกฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  ไดเปนกรรมาธิการปก
ครองเม่ือ พ.ศ. 2544  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ  พ.ศ. 2546  เปนรองประธานกรรมา
ธิการส่ิงแวดลอม  พ.ศ. 2548  สําหรับบทบาทภายในพรรคประชาธิปตย  นายนริศเคยไดรับการแตงต้ัง
เปนรองโฆษกพรรค  เม่ือ พ.ศ. 2545 – 2546  และไดรวมกับแกนนําของพรรคในการดําเนินกิจ
กรรมทางการเมืองอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากนั้นยังมีความพยายามที่จะแสดงความคิดเห็นผานทางส่ือ
มวลชนไดแก  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  ใหประชาชนไดรับทราบความเคล่ือนไหว  รวมท้ังเปน
การแสดงถึงการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารอีกดวย 
 
กลวิธีหาเสียง 

 กลวิธีในการหาเสียงเลือกต้ังมีวิธีดําเนินการหลายรูปแบบ  ท่ีเปนจุดเดนและดําเนินการไดดี
กวาพรรคการเมืองอ่ืน  คือการจัดเวทีปราศรัย  ท้ังเปนการปราศรัยใหญและปราศรัยยอย  เพราะ
สามารถระดมพลพรรคนักปราศรัยบนเวทีหาเสียงจากจังหวัดใกลเคียง  คือ  นครศรีธรรมราช  
สงขลา  ตรัง  กระบ่ี  พังงา  รวมท้ังนักการเมืองคนสําคัญของพรรคจากกรุงเทพมหานครมาชวย
เหลือ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปราศรัยใหญท่ีสนามหนาศาลากลางจังหวัดพัทลุง  สวนจัดการจัด
เวทีปราศรัยยอยในระดับอําเภอและเขตชุมชนตาง ๆ  ผูสมัครของพรรคท้ังสามเขตเลือกต้ังจะ



 

 

กําหนดตารางเวลาการปราศรัยรวมกัน  และรวมชวยเหลือในการปราศรัยบนเวที  เนื้อหาการ
ปราศรัยสวนใหญจะมุงในเร่ืองการตรวจสอบการทํางาน  วิพากษวิจารณรัฐบาลเปนสําคัญ  นาย
นริศ  ขํานุรักษ  จัดไดวาเปนนักการเมืองท่ีมีความขยันในการลงพื้นท่ีพบปะประชาชน  เขารวมงาน
ประเพณี  กิจกรรมทางสังคม  และงานท่ีเปนสวนบุคคลไดอยางตอเนื่อง  ท้ังในกลุมของไทยพุทธ
และมุสลิม  นอกจากนั้นยังสามารถจัดระบบเครือขายหัวคะแนนรับผิดชอบดูแลฐานคะแนนเสียงได
ครอบคลุมพื้นท่ีเขตเลือกต้ังท่ี  3  ของจังหวัดพัทลุง  สวนวิธีการอ่ืนก็ไดดําเนินการเชนเดียวกับ
พรรคการเมืองตาง ๆ  ไดแก  การจัดรถแหพรอมการเปดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ  การติดต้ัง
แผนปายและโปสเตอรหาเสียง  โดยมีรูปภาพของหัวหนาพรรคและภาพของนายชวน    หลีกภัย   
ประธานท่ีปรึกษาพรรค     เพื่อเปนการชักจูงใจพรอมท้ังขอความ  “พรรคของเรา  คนของเรา” 

 เทาท่ีปรากฏ นายนริศ  ขํานุรักษ เปนนักการเมืองท่ีชอบอานหนังสือ สมัยรับราชการ หากมี
เวทีอภิปราย ไมวาจะเปนของสวนราชการ สถาบันการศึกษา มักจะขอความรวมมือใหนายนริศ  ขํา
นุรักษเปนผูดําเนินรายการ เพราะเปนนักอาน มีความรอบรูดี สามารถดําเนินการอภิปรายไดดี ท่ี
สําคัญเวลาพูดหรือบรรยาย นายนริศมักจะแทรกดวยมุขหรืออารมณขันเสมอ สมัยนายนริศ ขํานุ
รักษเปนหัวหนาหนวยอนุรักษสัตวปาทะเลนอย มีการบรรยายเร่ืองทะเลนอย ซ่ึงเปนทะเลสาบน้ํา
จืด นายนริศ บรรยายวา”หากเรือลมในทะเลนอยแลว อยาวายน้ําเด็ดขาด พวกวายน้ําตายมาแลว
หลายราย เพราะเหนื่อย หมดแรง ทางท่ีถูกคือยืนเฉย ๆ เพราะน้ําในทะเลสาบไมลึกมาก”  ดวย
บุคลิกท่ียิ้มงาย เขากับคนไดงาย มีความรูดีและมีอารมณขัน เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหนายนริศ  ขํานุ
รักษไดรับการยอมรับ 

 
ร.ต. อนุกูล   สุภาไชยกิจ 

 ร.ต.  อนุกูล  สุภาไชยกิจ  เปนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังคร้ังแรก  เม่ือวันท่ี  4  
มีนาคม  พ.ศ.  2543  กอนการเขาสูเวทีการเลือกต้ังระดับชาติ  ไดส่ังสมผลงานเปนท่ีรูจักกวางขวางใน
วงราชการกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยในตําแหนงผูวาราชการจังหวัดพัทลุงและจังหวัด
ยะลา  ตอมาไดลาออกจากราชการมาสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุงจนกระท้ังได
ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง  2  สมัย  ไดมีโอกาสสรางสรรคผลงาน  โดยการพัฒนา
เขตเทศบาลเมืองพัทลุงใหมีความเจริญกาวหนาเปนท่ียอมรับของประชาชนท่ัวไป  จากบทบาทใน
ตําแหนงหนาท่ีดังกลาวเปนพื้นฐานความนิยมอันสําคัญท่ีทําให ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  ไดรับเลือก
ต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง  โดยไดรับคะแนนเสียงมากเปนอันดับ  1  จํานวน  73,701  
คะแนน 

 



 

 

เครือขายและความสัมพันธ 

 ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  เปนชาวบานควนมะพราว  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  สําเร็จการ
ศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดใชชีวิตราชการอยูในพื้นท่ีภาคใตหลายแหง  
เชน ปลัดอําเภอสายบุรี   จังหวัดปตตานี   ผูตรวจราชการสวนทองถ่ินจังหวัดพัทลุง  นายอําเภอพระ
แสง  จังหวัดสุราษฎรธานี   นายอําเภอเขาชัยสน   จังหวัดพัทลุง  นายอําเภอฉวาง   จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  รองผูวาราชการจังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  ผู
วาราชการจังหวัดพัทลุง  และจังหวัดยะลา  ตามลําดับ  ในระหวางการดํารงตําแหนงหนาท่ีราชการ
ในพื้นท่ีดังกลาว  ร.ต. อนุกูล  และภริยาคือคุณสยมพร  สุภาไชยกิจ  ไดมีโอกาสปฏิบัติงานดานการ
พัฒนาเขาถึงประชาชนอยางกวางขวาง  ประกอบกับคุณลักษณะนิสัยสวนตัวท่ีมีความสมถะเรียบ
งาย  ไมมีผลประโยชนแอบแฝง  นอกจากความมุงม่ันในผลสําเร็จของงานบําบัดทุกข  บํารุงสุข  
ของประชาชนเปนท่ีต้ัง  ทําให ร.ต. อนุกูล  ไดรับความรักความศรัทธาและมีความผูกพันกับเครือขาย
ประชาชนหลายกลุม  โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในอําเภอชัยสน  จังหวัดพัทลุงมักนิยมเรียก 
ร.ต.อนุกูลวา  “นายอําเภอ”  มาโดยตลอดแมจะไดเปล่ียนแปลงตําแหนงใหมมาแลวหลายคร้ังก็ตาม  
คุณสยมพร  สุภาไชยกิจ  ไดมีบันทึกความผูกพันกับประชาชนอําเภอเขาชัยสนไววา  “…….ดิฉันรูสึก
ประทับใจในพวกเขาเหลานั้นมาก  จนกระท่ังทุกวันนี้    คุณงามความดีท่ีคุณอนุกูลและดิฉันฝากไวให
พี่นองเขาชัยสนในอดีต    พี่นองชาวเขาชัยสนไดตอบแทนโดยการลงคะแนนเสียงทวมทนในการ
เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา  ดิฉันและคุณอนุกูลรูสึกซาบซ้ึงเปนท่ีสุด……..”  (สยมพร   สุภาไชยกิจ, 
2548, น. 21) 

 ในป พ.ศ. 2529 – 2531  ร.ต.อนุกูล  สุภาไชยกิจ  ไดดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด
พัทลุง  นับเปนโอกาสสําคัญของชีวิตราชการท่ีไดเจริญกาวหนาสูงสุดและยังไดกลับมาปฏิบัติงาน
ในแผนดินบานเกิดเมืองนอน  ไดมีโอกาสรวมงานกับทุกสวนราชการรวมกันแกไขปญหาและ
พัฒนาจังหวัดใหมีความเจริญกาวหนา  สวนคุณสยมพร  สุภาไชยกิจ  ไดทําหนาท่ีนายกเหลากาชาด
จังหวัดพัทลุง  และเปนผูนํากลุมสตรีในการสงเสริมอาชีพ  รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ไดเปนผูริเร่ิมการฝกสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน  (ส.อ.ร.ด.)  ของจังหวัดพัทลุงรุนแรกจํานวน  447  
คน  นับเปนจังหวัดท่ีมีสตรีเขาฝกอบรมมากท่ีสุดของประเทศ   สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน
ยังคงดํารงอยูมาจนปจจุบัน  โดยมีสมาชิกเพิ่มข้ึนรวม  1,042  คน  (สยมพร  สุภาไชยกิจ), 2548,  
น. 29-31)  ในป พ.ศ. 2531-2533  ไดยายมาดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดยะลา  ซ่ึงคร้ังกอนเคยมา
เปนรองผูวาราชการจังหวัดอยูแลวเปนเวลา  4  ป  จึงทําให ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจและครอบครัวไดมี
ความผูกพันเปนท่ีรักใครชอบพอของประชาชนชาวยะลา  และยังไดไปมาหาสูกันจนกระท่ังปจจุบัน  
นอกจากนั้นในระหวางท่ีดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดยะลา  ยังไดรับความรวมมือสนับสนุน
จากกลุมองคกรตาง ๆ หลายกลุม  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากชาวพัทลุงท่ีอาศัยอยูในจังหวัดยะลาคือ  



 

 

“กลุมมิตรเมืองลุง”  กลุมองคกรดังกลาวนี้ไดมีสวนชวยสนับสนุน ร.ต.อนุกูล  ในการสมัครรับเลือก
ต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุงในเวลาตอมา 

 ในป พ.ศ. 2533  ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  ไดลาออกจากตําแหนงผูวาราชการจังหวัดยะลา  
กอนท่ีจะครบวันเกษียณอายุ  20  วัน  เพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุง  ตาม
คํารองขอของกลุมบุคคลผูรักเมืองท่ีตองการใหเขามาชวยเปนผูนําในการพัฒนาเทศบาลเมืองพัทลุง
ใหมีความเจริญกาวหนา  โดยมีความเชื่อม่ันวา  ร.ต. อนุกูล  นาจะไดรับการตอบรับจากประชาชน  
การตัดสินใจคร้ังนี้มีบุคคลบางกลุมไมคอยจะเห็นดวยและวิพากษวิจารณวา ร.ต. อนุกูล  ไมควรลด
ตัวเองลงมาสูเวทีการเมืองระดับทองถ่ิน  ในระหวางการหาเสียงเลือกต้ังทานไดประกาศเจตจํานง
และปณิธานอันแนวแนดวยขอความท่ีเปนเอกลักษณของตนเองวา “ขอฝากความดีไวในแผนดิน”  
ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  ไดรับเลือกต้ังเขามาเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุงและดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรีอยู  2  สมัย  คือระหวางป พ.ศ. 2534 – 2538  และป พ.ศ. 2539 –2542  โดยมีสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพัทลุง  “กลุมผูวาอนุกูล”  ใหการสนับสนุน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกต้ัง
สมัยท่ีสอง  พ.ศ. 2539  สมาชิกกลุมผูวาอนุกูลไดรับการเลือกต้ังเขามาท้ังหมด  18  คน  ไมมีสมาชิก
กลุมการเมืองอ่ืนไดรับการเลือกต้ังเขามาเลย  การดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง  นับเปน
การไดรับโอกาสคร้ังสําคัญในการแสดงความรูความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ิน
จังหวัดพัทลุง  ประชาชนชาวพัทลุงมักจะกลาวถึง  ร.ต.อนุกูล  วาทานเปน  “ผูวานายก”  เพราะไม
คอยจะปรากฎมากนักท่ีบุคคลผูเคยดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดจะลงสมัครรับเลือกต้ังในเวที
การเมืองระดับทองถ่ิน  ร.ต. อนุกูลมักจะกลาวอยูเสมอวา  “ขอเกษียณอายุราชการแตจะไมขอ
เกษียณในการทําความดีใหกับมาตุภูมิ”  (สยมพร   สุภาไชยกิจ, 2548, น. 43)  นอกจากนั้นในชวง
ของการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุง  ทานไดใชถอยคําท่ีแสดงถึงปณิธานและ
ความมุงม่ันท่ีจะอุทิศแรงกายและจิตใจใหกับบานเมืองวา  “ของฝากความดีไวในแผนดิน” 

 ในชวงระยะเวลาท่ีไดดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงอยูสองสมัย  ร.ต.อนุกูล  สุภาไชย
กิจและคณะผูบริหารเทศบาลไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเขตเทศบาลเมืองพัทลุงซ่ึงเปนศูนยกลางของ
จังหวัดพัทลุงใหมีความเจริญกาวหนามีผลงานใหเห็นเปนรูปธรรมเปนท่ีประจักษตอประชาชน
หลายดาน  ไดแก  การสรางถนนเลียบเมืองเพื่อแกไขปญหาการจราจร  การปรับปรุงขยายถนน  ตรอก
ซอกซอยหลายสาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายถนนจากส่ีแยกถนนเอเชียเขาสูตัวเมืองพัทลุง  ซ่ึงเดิมมี
ลักษณะเปนคอขวดใหมีความกวางขวางสวยงาม  การจัดทําทางเขา  ขุดลอกคูคลอง  และการวางทอ
ระบายน้ําขนาดใหญไดเกณฑมาตรฐานสามารถระบายน้ําไดเร็วแกไขปญหาน้ําทวมขังได  การ
พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่ทองเท่ียว  จัดสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบท่ีไดเกณฑ
มาตรฐาน  พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  การ
ดําเนินงานดังกลาวแมจะมีขอจํากัดดานงบประมาณซ่ึงมีอยูจํานวนไมมากมายเหมือนปจจุบัน  แต ร.ต. 



 

 

อนุกูล  ไดใชความรูความสามารถและศักยภาพในการประสานงานของงบประมาณพิเศษเพิ่มเติมมา
พัฒนาบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  โดยมุงเนนการปฏิบัติงานท่ีความบริสุทธ์ิ
โปรงใส  จนเปนท่ียอมรับของประชาชนท้ังภายในจังหวัดพัทลุงและในตางจังหวัด  สมาคมนิสิตเกา
รัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดประกาศเกียรติคุณยกยองให ร.ต. อนุกูล  ไดรับรางวัลนิสิต
เการัฐศาสตร  จุฬาฯ  ดีเดน  สาขาผูนําทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี  27  มกราคม  พ.ศ. 2537 

 สําหรับงานดานภาคประชาสังคม  ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  ไดจัดใหมีการระดมทุนในนาม
องคกรประชาชนชาวพัทลุงท้ังภายในจังหวัดและตางจังหวัด  ดําเนินโครงการพิเศษ  2  โครงการ  คือ
โครงการจัดสรางอนุสาวรียพระยาทุกขราษฎร  (ชวย)  บรรพชนผูท่ีมีความกลาหาญและเสียสละใน
การนําชาวพัทลุงสูศึกพมาเม่ือคร้ังสงครามเกาทัพ พ.ศ. 2328  โครงการดังกลาวเคยไดรับความเห็น
ชอบจากจังหวัดพัทลุงมากอนแลวเม่ือคร้ัง  ร.ต. อนุกูล   สุภาไชยกิจ  ดํารงตําแหนงผูวาราชการ
จังหวัดพัทลุงเม่ือป พ.ศ. 2531  เม่ือกลับมาเปนนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงจึงไดหยิบยกเร่ืองนี้มา
ดําเนินการอีกคร้ัง  โดยการเห็นชอบของจังหวัดพัทลุง  นายไพโรจน   พรหมสาสน  ผูวาราชการ
จังหวัดพัทลุง  ไดมอบหมายให ร.ต.อนุกูล  สุภาไชยกิจ  เปนแมงานดําเนินการ มีการจัดระดมทุน
หลายวิธี ไดแก การจัดทอดผาปาสามัคคี  การรับบริจาคสมทบทุน  การจัดทําเหรียญท่ีระลึกให
ประชาชนไดเชาบูชา  ฯลฯ  ไดเงินมาจํานวน  6,593,446.38  บาท  จังหวัดพัทลุงไดกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ
อนุสาวรียพระยาทุกขราษฎร  (ชวย)  เม่ือวันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2536  และเม่ือดําเนินการจัดสราง
แลวเสร็จ ฯพณฯ  พลเอกเปรม   ติณสูลานนท  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษไดมาเปนประธานใน
พิธีเปดอนุสาวรียเม่ือ  12  เมษายน  2541  นอกจากน้ันภายหลังจากการดําเนินงานตามโครงการ  ยัง
มีเงินเหลืออีกจํานวน  3,185,240.38  บาท  คณะกรรมการดําเนินงานซ่ึงมี ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  
เปนประธานไดจัดต้ังเปนมูลนิธิพระยาทุกขราษฎร  (ชวย)  มีเงินทุนเร่ิมแรก  2,599,999  บาท  และใช
บานพักของ ร.ต.อนุกูล  เปนท่ีต้ังสํานักงาน(คณะกรรมการดําเนินการจัดสรางอนุสาวรียพระยาทุกข
ราษฎร (ชวย) , 2538, น. 73) 

 สําหรับโครงการที่สองคือ  โครงการจัดสรางบันไดข้ึนเขาอกทะลุและเจดียบนยอดเขา  ใชช่ือ
โครงการวา  “โครงการสูสุดยอดเมืองลุง”  เพื่อพัฒนาสถานท่ีดังกลาวเปนสถานท่ีทองเท่ียวและ
อนุรักษส่ิงแวดลอมของจังหวัดพัทลุง  ไดดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับโครงการแรก  คือการ
ระดมทุนโดยการรับบริจาคจากประชาชนทุกภาคสวนท้ังภายในจังหวัดพัทลุงและตางจังหวัดบริจาค
ใหกับ  ร.ต.อนุกูล  สุภาไชยกิจดําเนินการไดเงินรวมท้ังส้ิน  4,170,610  บาท  และไดทําการจัดสราง
บันไดแลวเสร็จ  1,067  ข้ัน  มีเงินเหลือจํานวน  2,866,333  บาท  ไดจัดต้ังเปนกองทุนเม่ือ  14  
ธันวาคม  2542  โดยมี ร.ต.อนุกูล  เปนประธานกรรมการพรอมท้ังไดประกาศใหสาธารณชนไดรับ



 

 

ทราบท่ัวไป  ตอมา  ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  ไดลาออกจากตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง  
เม่ือ  15  ธันวาคม  2542  เพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง 

 จากการศึกษาประวัติและผลงานของ ร.ต. อนุกูล   สุภาไชยกิจ  พบวาไดมีการส่ังสมเครือ
ขายความสัมพันธกับชุมชนในพื้นท่ีพัทลุงมาเปนเวลานาน  กลาวคือ  เปนผูมีถ่ินฐานบานเกิดใน
จังหวัดพัทลุง  สําเร็จการศึกษาเบ้ืองตนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จังหวัดพัทลุง  เม่ือสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแลวยังไดมารับราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตมาโดยตลอด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การดํารงตําแหนงนายอําเภอเขาชัยสน  และผูวาราชการจังหวัดพัทลุง  ไดรวมปฏิบัติงานกับขาราชการ
หลายสังกัด  สัมผัสประชาชนครอบคลุมพื้นท่ีของจังหวัด  การปฏิบัติงานท่ีมุงหวังผลสัมฤทธ์ิของงาน
และความเจริญกาวหนาในชีวิตราชการ  นอกจากนั้นเม่ือเขามาดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมือง
พัทลุง  ไดมีโอกาสสําคัญในการพิสูจนผลงานการสรางความเจริญกาวหนาใหกับทองถ่ินพัทลุงท่ีเปน
รูปธรรม  และไดรับการยอมรับจากประชาชนประกอบกับคุณลักษณะดานความซ่ือสัตยสุจริตและมี
ความโปรงใส  สงผลใหไดรับความนิยมจากประชาชนสูงข้ึน  เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวาเครือขาย
ความสัมพันธของ ร.ต. อนุกูล สุภาไชยกิจ  ไดเกิดข้ึนจากบทบาทหนาท่ีของการปฏิบัติงานาราชการ
และผลงานท่ีปรากฏในทองถ่ินพัทลุงเปนสําคัญ  และสามารถดํารงรักษาเครือขายมวลชนไวได
ตลอด  โดยไมไดคาดหวังวาจะนําเครือขายความสัมพันธดังกลาวมาเปนประโยชนตอการกาวสู
ตําแหนงทางการเมืองในระดับชาติ  เพราะในระหวางท่ีรับราชการและการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพัทลุงเมือ พ.ศ. 2534  และ พ.ศ. 2539  ยังไมมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญท่ี
กําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาแตประการใด  จนกระท่ังวันท่ี  11  ตุลาคม  2540  ไดมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ  ตอมาในป  พ.ศ. 2541  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนูญวาตองการเลือกต้ังสมาชิกสภาผุแทนราษฎรและสมาชิวุฒิสภา  ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณ
สมบัติของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา เชน การไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง  การหามผูสมัครและผูใด
หาเสียงใหกระทําไดเฉพาะการแนะนําตัว  การกําหนดกรอบของคาใชจายการเลือกต้ังโดยใชเขต
จังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง  ฯลฯ  ขอกําหนดเหลานี้เปนอีกปจจัยหนึ่ง  ท่ีทําให ร.ต.อนุกูล  สุภาไชยกิจ  
ไดนําทุนทางสังคมท่ีไดส่ังสมไวคือ  เครือขายความสัมพันธกับชุมชนมาใชประโยชนไดอยางลงตัว  
จนกระท่ังไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุงเม่ือ พ.ศ. 2543 
 
บทบาททางการเมือง  

 ปจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดบทบาททางการเมืองของ ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  
ไดแกการประสบความสําเร็จในชีวิตราชการและงานดานการบริหารทองถ่ินในตําแหนงนายกเทศมนตรี
เมืองพัทลุง  เม่ือเขามาสูตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาก็พยายามที่จะดํารงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ  แมวาจะมีอายุเจ็ดสิบกวาปแลวก็ตาม  ในเบ้ืองตน ร.ต. อนุกูล  ไดต้ังปณธิานไววาจะเขา



 

 

รวมการประชุมวุฒิสภาทุกคร้ังตลอดวาระ  6  ป  เพราะการประชุมสภาเปนหนาท่ีสําคัญโดยตรง   สวน
บทบาทในคณะกรรมาธิการ ร.ต.อนุกูล  สุภาไชยกิจ  ไดรับเลือกใหเปนประธานคณะกรรมาธิการ
การปกครองวุฒิสภา  นับเปนเกียรติประวัติอันสําคัญ  และแสดงใหเห็นถึงการไดรับเกียรติและการ
ใหการยอมรับจากบรรดาวุฒิสภา  ในขณะเดียวกันทานก็ยังไดรับการยอมรับยกยองจากสถาบันทาง
สังคมอีกดวย  กลาวคือ  สมาคมนิสิตเการัฐศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดประกาศเกียรติคุณ
ยกยองใหทานไดรับรางวัลนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาฯ ดีเดนเปนคร้ังท่ี  2  ในสาขาราชการการเมือง
หรือนักการเมืองเม่ือวันท่ี  10  มกราคม  พ.ศ. 2544  สําหรับบทบาทหนาท่ีในสภา ร.ต.อนุกูล  สุภา
ไชยกิจ  ไดอภิปรายและต้ังกระทูถามรัฐบาลในประเด็นปญหาตาง ๆ ไดแก 

 กระทูถามเร่ืองมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดพัทลุง  เนื่องจากรัฐบาลไดใหความเห็นชอบใน
การจัดต้ังมหาวิทยาลัยทักษิณในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงมาเปนเวลาหลายปแลว  แตการดําเนินการกอ
สรางลาชาไมมีความคืบหนา  ปญหาทางการเวนคืนท่ีดินยังไมไดรับการแกไข  และยังไมสามารถเปด
ทําการเรียนการสอนได  เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีกอต้ังมาในระยะเวลาเดียวกัน  
พัฒนาการความกาวหนาจะแตกตางกันมาก  ผลจากการต้ังกระทูถามดังกลาว  ทําใหรัฐบาลไดเรง
รัดสืบหาขอเท็จจริง  โดยนายปองพล  อดิเรกสาร  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเดินทาง
มายังมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบปญหาและแนวทางในการดําเนินการเรงรัดดาน
การกอสรางและเปดการเรียนการสอนโดยเร็ว 

 การอภิปรายปญหาการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนท่ีจะถึงวันเลือกต้ัง
ในวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2548  คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา  ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรร
มาธิการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐและองคกรอิสระในการเลือก
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2548   โดยมี  ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  เปนประธาน
มีอํานาจหนาท่ีติดตามตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐและองคกรอิสระใหวางตัวเปนกลางทางการเมือง  
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพรรคการเมืองทุก
พรรค  (คําส่ังคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภาที่  22/2548)  ในการเลือกต้ังคร้ังนี้พรรคไทยรัก
ไทยซ่ึงเปนรัฐบาลไดใชความพยายามในทุกวิถีทางท่ีจะใหผูสมัครไดรับเลือกต้ังในจังหวัดพัทลุง  
โดยการใชงบประมาณสนับสนุนโครงการตางๆ ในพื้นท่ี  มีสวนราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งผูวาราช
การจังหวัดพัทลุง  คือนายประจักษ  สุวรรณภักดี  เปนผูตอบสนองรองรับนโยบายดังกลาว  จน
ปรากฏเปนขาวในส่ือมวลชนและเปนท่ีวิพากษวิจารณกันท่ัวไป 

 คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐและองคกร
อิสระในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  ไดจัดทําสรุปรายงานการวางตัวไมเปน
กลางของ  ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง  เสนอตอประชาชน  คณะกรรมาธิการปกครองวุฒิสภา  
(พลตรีอินทรัตน  ยอดบางเตย)  พรอมกันนั้น ร.ต.อนุกูล   สุภาไชยกิจ  ไดอภิปรายในท่ีประชุมวุฒิ



 

 

สภาในเร่ืองการใชอํานาจรัฐในการสรางความไมเปนธรรมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง  และไดเสนอใหยายผูวาราชการจังหวัดพัทลุงออกนอกพื้นท่ี  เพื่อเปนการรักษาช่ือ
เสียงและเกียรติภูมิของกระทรวงมหาดไทย  อนึ่งแมวาการดําเนินการคร้ังนี้ไมไดมีผลใหกระทรวง
มหาดไทยไดปฏิบัติตามขอเรียกรองก็ตาม  แตเปนการยืนยันใหสังคมไดรับทราบวา  กระบวนการ
เลือกต้ังไดถูกแทรกแซงจากพรรคการเมือง  โดยใชอํานาจโครงสรางราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ
เปนเคร่ืองมือ  เพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชนตอบแทนซ่ึงกันและกัน  นอกจากน้ันยังเปนการแสดง
ใหเห็นถึงการทํางานท่ีมีความเท่ียงตรงไมฝกใฝพรรคการเมืองของ ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจอีกดวย 

 ในป พ.ศ. 2548  ไดเกิดปญหาสถานการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ผูกอ
ความไมสงบไดปฏิบัติการโจมตีทํารายและสังหารชีวิตเจาหนาท่ี  ประชาชน  พระภิกษุสงฆ  เผา
ทําลายและวางระเบิดสถานท่ีสรางความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ  และประชา
ชนท่ัวไป  ปญหาความขัดแยงไดขยายขอบเขตกวางขวางมากข้ึน  จากปญหาสถานการณดังกลาว  
รัฐสภาไดมีการประชุมพิจารณาเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว  ร.ต. อนุกูล  สุภาไชย
กิจ  เคยมีประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีราชการในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ไดอภิปราย
เสนอแนะการแกไขปญหาใหกับรัฐบาล  โดยการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  ใหเจาหนา
ท่ีมีความจริงใจในการทํางานใหสอดคลองกับสภาพสังคมวัฒนธรรม  สรางมวลชนสัมพันธเขาถึง
ประชาชน  รวมท้ังการสรางความเปนธรรมและความเช่ือม่ันในหมูประชาชนใหได 

 กอนจะครบวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาในวันท่ี  21  มีนาคม  พ.ศ.  2549  ร.ต. อนุกูล  
สุภาไชยกิจ  ไดพิสูจนใหเห็นถึงความเปนกลางทางการเมืองอยางเดนชัดและความต้ังใจในการรักษา
ภาพลักษณท่ีดีของวุฒิสภา  จากกรณีท่ีมีประเดนขอกลาวหาวาวุฒิสภาขาดความเปนอิสระและถูก
ครอบงําจากพรรคการเมืองใหญ  ท้ังนี้จากการประชุมวุฒิสภาเม่ือวันท่ี  21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  
ร.ต. อนุกูล  ไดอภิปรายหารือเร่ืองท่ีเสนอใหวุฒิสภาต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขาวท่ีระบุวา  
สมาชิกวุฒิสภารับเงินจากพรรคไทยรักไทยหาหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาทตอเดือน บางคนไดรับเปน
โปรเจ็คต (โครงการ)  และประชาชนไดรับเร่ืองเสนอใหคณะกรรมการจริยธรรมไปตรวจสอบแลว  
ซ่ึงตอมาคณะกรรมการพิจารณาและมีมติไมรับคํารอง  เนื่องจากคํารองดังกลาวไมไดระบุวาเปน
สมาชิกคนใดที่กระทําการฝาฝนประมวลจริยธรรม  ร.ต. อนุกูล  มีความเห็นวาเร่ืองนี้เปนเร่ืองสําคัญ
ตอสถาบันวุฒิสภา  จึงอยากใหมีการสอบถามไปยัง นายสมเกียรติ  ออนวิมล  สมาชิวุฒิสภาจังหวัด
สุพรรณบุรีวามีขอมูลมาจากแหลงขาวใด  และไดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกวาวุฒิสภาชุดนี้เหลือเวลาอีกส่ี
เดือนจะหมดวาระ  จึงอยากใหหมดวาระไปอยางสงางาม  และยืนยันวาตนเองไมไดขายตัวและ
พรอมที่จะทําหนังสือถึงประธานวุฒิสภาวาไมไดรับเงินจากพรรคไทยรักไทยเปนรายเดือนหรือรับ
โปรเจ็คตในการเลือกบุคคลในองคกรอิสระใด ๆ ท้ังส้ิน  (มติชน  23  พฤศจิกายน  2548, น. 11)  ตอมา 



 

 

ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  ยังไดกลาวถึงสถาบันวุฒิสภาวา  ถาหากวุฒิสภาไมสามารถดํารงความเปน
กลางทางการเมืองไดก็อยามีเสียดีกวา 
 
กลวิธีในการแนะนําตัว 

 เนื่องจากการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายหามมิใหผูสมัครหรือบุคคลใดดําเนินการหา
เสียงเลือกตั้ง  เวนแตการแนะนําตัวของผูสมัครโดยคณะกรรมการการเลือกต้ังประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามพระราชดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541  มาตรา  91  
มาตรา  92  และรัฐธรรมนูญมาตร  122  กําหนดใหการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาใหใชเขตจังหวัดเปน
เขตเลือกต้ัง  บทบัญญัติตามขอกฎหมายดังกลาวเปนปจจัยสําคัญท่ีเอ้ืออํานวยตอการสมัครรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุงของ ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  เพราะไดมีการส่ังสมทุนทางสังคมไว
ในจังหวัดพัทลุงมาอยางตอเนื่อง  มีผลงานเปนท่ีเช่ือถือศรัทธาจากประชาชนอยางกวางขวาง  มี
สถานภาพท่ีเปนผูหลักผูใหญในความรูสึกของประชาชนชาวพัทลุง  ดังจะเห็นไดวาทานมักจะไดรับ
เชิญใหเปนประธานในงานพิธีตาง ๆ ของประชาชนอยางสมํ่าเสมอ  เชน  งานมงคลสมรส  งานศพ  
งานบุญกุศล  และกิจกรรมของชุมชน  ในชวงกอนการเลือกต้ัง  ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  พรอมดวย
ภริยาไดเดินทางไปพบปะประชาชนในทุกพื้นท่ีของจังหวัดพัทลุง  เพื่อแจงความประสงคในการที่
จะสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา  ในการเดินทางไปแตละคร้ังก็จะมีบุคคลแกนนําสําคัญใน
แตละพื้นท่ีซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีศักยภาพหรือผูนําชุมชนโดยธรรมชาติใหการสนับสนุนชวยเหลือ  ซ่ึง
เปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนมากยิ่งข้ึน  อนึ่งในการปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ  ร.ต. 
อนุกูล  จะใชวิธีการทักทายพูดคุยอยางเปนกันเอง  และทานจะจําช่ือบุคคลไดแมนยํา  ถาพวกไมรูจัก
มากอนทานก็หาขอมูลไวลวงหนาหรือสอบถามจากบุคคลใกลชิด  เม่ือไดขอมูลแลวทานก็จะทักทาย
เรียกช่ือบุคคลเหลานั้นไดถูกตองพรอมท้ังสอบถามขาวคราวถึงครอบครัว  ชีวิตความเปนอยูดวยความ
สนใจ  ทําใหประชาชนมีความรูสึกวาทานมีความเปนกันเองมาก 

 สําหรับการแนะนําตัวผูสมัครโดยคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพัทลุง  ไดจัด
เวทีในพื้นท่ีทุกอําเภอ  ใหผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุงทุกคนไดแนะนําตัวอยาง
เทาเทียมกัน  ร.ต. อนุกูล   สุภาไชยกิจ  ไดแสดงใหเห็นถึงความพรอมในดานความรูความสามารถ  
เกียรติประวัติและประสบการณในการทํางานท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตโดยตลอด  และยังช้ีใหเห็นถึงบท
บาทหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภา  คือ  การทําหนาท่ีกล่ันกรองกฎหมาย  ควบคุมการบริหารงานของรัฐ
บาล  การใหความเห็นชอบในการแตงต้ังและถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐ
ธรรมนูญ  เพราะฉะนั้นผูท่ีจะดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก  นอกจากจะตองมีความรูความสามารถแลวจะ
ตองมีความเปนอิสระและมีความเปนกลางทางการเมืองดวย  วิธีการนําเสนอผลงานและการช้ีใหเห็น



 

 

ถึงบทบาทหนาท่ีของวุฒิสภาดังกลาว  เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหประชาชนมีความเห็นสอดคลองวา 
ร.ต. อนุกูล  สุภาไชยกิจ  เปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการท่ีจะไดรับเลือกต้ังใหเปนสมาชิกวุฒิ
สภาจังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี  4 
สรุป  อภิปรายผลขอคนพบและขอเสนอแนะ 

  
สรุปอภิปรายผลขอคนพบ 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของและการสัมภาษณบุคคลในพื้นท่ี  สามารถประมวลขอคน
พบไดดังนี้ 

1.  ภูมิหลังของนักการเมืองถ่ินพัทลุง 

นักการเมืองถ่ินพัทลุง สามารถจําแนกตามภูมิหลังกอนท่ีไดเปนสมาชิกสภาผูแทน 

ราษฎรได3 กลุม คือกลุมอดีตขาราชการ กลุมนักกฎหมาย และกลุมผูกวางขวางเปนท่ีรูจัก
ในสังคม ซ่ึงมีขอมูลจากการศึกษาดังนี้ 

1.1 กลุมอดีตขาราชการ  นักการเมืองถ่ินพัทลุงจํานวนมากมาจากกลุมอดีตขาราชการ 
มากกวากลุมอาชีพ อ่ืนท้ังหมด  และในจํานวนอดีตขาราชการดังกลาวยังสามารถแบงเปนกลุมยอย
ไดอีก  2  กลุม  คือ  กลุมขาราชการครู  อาจารย  นักวิชาการ  และกลุมอดีตขาราชการของกระทรวง
อ่ืน  ๆ 

 ก ลุ มอดี ตข าราชการค รู  อาจารยและนั กวิช าการ   ได แก   นายถัด   พรหมมาณพ ,   
นายอํ่า   รองเงิน,   นายเจริญ  ภักดีวานิช, นายสานันท  สุพรรณชนะบุรี, นายสุพัฒน  ธรรมเพชร   
นายสมคิด  นวลเปยน,  อาจารยในสถาบันการศึกษาไดแก  นายไรนาน  อรุณรังษี,  นายธีรศักดิ์  
อัครบวร 

 กลุมอดีตขาราชการกระทรวงอื่นๆ    ไดแกกระทรวงมหาดไทย เชน นายคลาย  จิตพิทักษ 
และ ร.ต.อนุกูล  สุภาไชยกิจ อดีตผูวาราชการจังหวัด นายอาทิตย  สุภาไชยกิจ  อดีตนายอําเภอและ
ปลัดจังหวัด นายโอภาส  รองเงิน  อดีตปลัดอําเภอ ขาราชการกรมปาไมกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ  คือ  นายนริศ  ขํานุรักษ  ขาราชการทหารและตํารวจ  ไดแก  นายรอยตรีถัด  รัตนพันธุ  
และ ร.ต.ท.คลาด  ขุทรานนท  เปนท่ีสังเกตวาอดีตขาราชการกลุมนี้  มีอยูหลายคนท่ีมีประสบการณ
จากการเปนครูมากอน เชน ร.ต.ท.คลาดขุทรานนท นายอาทิตย  สุภาไชยกิจ   และนายคลาย   
จิตพิทักษ 

 นักการเมืองท่ีมาจากกลุมอดีตขาราชการมีพื้นฐานของทุนทางความรูและประสบการณไดส่ัง
สมผลงานใหเปนท่ีปรากฎในชวงขณะเวลาท่ีรับราชการ  สอดคลองกับวัฒนธรรมทางสังคมพัทลุงท่ี
ใหการยกยองยอมรับในอาชีพราชการ    เปนผูรูในระบบราชการบานเมือง  มีนักการเมืองหลายคน
ไดมีโอกาสปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุงสามารถสรางความสัมพันธอันใกลชิดกับประชาชน  



 

 

ไดใชโครงสรางของระบบงานราชการและกิจกรรมของงานราชการเปนประโยชน  จนกระท่ังได
รับความนิยมและไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

1.2 กลุมนักกฎหมาย   เปนกลุมท่ีมีโอกาสเขาสูเสนทางการเมืองไดมากท้ังในระดับชาติ 
และระดับทองถ่ินเพราะนักกฎหมายสามารถประกอบอาชีพอิสระ  เปดสํานักงานทนายความหรือ
เปนท่ีปรึกษากฎหมาย  เปนผูนําทางสังคมท่ีอยูนอกระบบราชการ  สามารถชวยเหลือประชาชนเม่ือ
เกิดคดีความ  จึงมีโอกาสใกลชิดกับประชาชน   นักการเมืองกลุมนี้  เชน  นายสมบุญ   ศิริธร,  
นายเปล้ือง  คชภักดี,  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ ในขณะเดียวกันก็มีนักการเมืองบางคนท่ีมีพื้นฐาน
ความรูดานกฎหมายและไดเขาสูวงการเมืองมาต้ังแตเบ้ืองตน  คือ นายวีระ  มุสิกพงศ  และนอกจาก
นั้นยังมีนักการเมืองบางสวนท่ีสําเร็จการศึกษาทางดานกฎหมายแตไดเขาสูระบบราชการ จึงมีพื้น
ฐานความหลังของอาชีพราชการดวย  เชน นายอาทิตย  สุภาไชยกิจ, ร.ต.ท.คลาด  ขุทรานนท 

1.3 กลุมผูกวางขวางในสังคม    เปนนักการเมืองท่ีมีภูมิหลังเปนท่ีรูจักและเปนท่ีพึ่งพา 
อาศัยได  ชอบใหความอุปถัมภชวยเหลือผูคน   มีพรรคพวกบริวาร  มีลักษณะของความมีพระเดช
พระคุณอยูในตัว  พฤติกรรมดังกลาวเกิดจากคุณลักษณะทางจิตใจและแสดงออกทางพฤติกรรม  คือ
เปนคนใจใหญใจกวาง  กลาไดกลาเสีย  รับเปนภาระในการใหความชวยเหลือเกื้อกูลทั้งในงานสวน
ตัวและงานสวนรวม  โดยอาศัยศักยภาพและความสามารถจนเปนท่ียอมรับของกลุมคนในวงกวาง  
นักการเมืองกลุมนี้ไดแก  นายพรอม  บุญฤทธ์ิ  หรือหนังพรอมนอย  ตะลุงสากล  ใชศักยภาพของ
ความเปนศิลปน  “นายหนัง”  ท่ีมีความเปนอัจฉริยะเขาถึงประชาชน  โดยใชหนังตะลุงเปนส่ือให
ความบันเทิงในยุคท่ีศิลปะการแสดงดานอ่ืนรวมท้ังส่ือโทรทัศนและภาพยนตรยังไมแพรหลาย  
สามารถสรางเครือขายไดหลายกลุม  ท้ังกลุมผูชมทุกเพศทุกวัย  กลุมศิลปนพื้นบาน  ชางแกะหนัง
ตะลุง  ในบางคร้ังยังชวยเหลือโดยการแสดงหนังตะลุงใหกับเจาของงานโดยไมคิดคาตอบแทน  
นายขาว   อินดวง  หรือ  “มหาขาว”  เคยบวชเปนพระภิกษุมานาน     เปนท่ีรูจักของประชาชนอยาง
กวางขวาง  เปนผูนําประชาชนในการบุกเบิกท่ีดินทํากิน  และนายวีระ   มุสิกพงศ  ซ่ึงในบรรดา
พรรคพวกและบริวารนิยมเรียกวา  “นายหัว”  ก็ยังสามารถจัดอยูในกลุมนักการเมืองในกลุมผูกวาง
ขวางทางสังคมไดเชนเดียวกัน  เพราะเปนนักการเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากอนท่ีจะเปน ส.ส. พัทลุง  เคย
เปน ส.ส. กรุงเทพมหานคร  ดํารงตําแหนงสําคัญในพรรคประชาธิปตย  รวมทั้งเคยเปนรัฐมนตรี  มี
บารมีเคยใหความชวยเหลือและอุปถัมภผูคนมามาก 
 อนึ่งเปนท่ีนาสังเกตวากอนป พ.ศ. 2548  จังหวัดพัทลุงยังไมปรากฎวามีนักการเมืองท่ีมา
จากกลุมของผูประสบความสําเร็จทางดานธุรกิจ  ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด
พัทลุงยังมีเครือขายไมกวางขวางมากนัก  เปนเพียงธุรกิจการลงทุนขนาดกลางและขนาดยอม  
ประกอบกับวัฒนธรรมทางสังคมยังไมยอมรับผูประสบความสําเร็จทางธุรกิจเขามาทํางานทางการ
เมืองเทาท่ีควร  เพราะถือวาเปนอาชีพท่ีสรางผลประโยชนใหเฉพาะตัวบุคคลหรือเฉพาะกลุมทุน  



 

 

ในอดีตเคยมีชาวพัทลุงท่ีมีช่ือเสียงและประสบความสําเร็จทางธุรกิจจากกรุงเทพฯ  ไปสมัครรับ
เลือกต้ัง  ส.ส. พัทลุง  โดยการใชเงินหาเสียงเปนจํานวนมาก  แตก็ไมไดรับการเลือกต้ัง  เนื่องจาก
ไมไดใชชีวิตอยูในพื้นท่ีและไมไดคลุกคลีกับชาวบาน  ระบบบริหารจัดการเงินโดยเครือขายแกนนํา
ไมมีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาขอมูลภูมิหลังของนักการเมืองถ่ินพัทลุงดังกลาวแลวขางตน  แม
จะสามารถแบงออกไดเปนกลุมตาง ๆ  ตามภูมิหลังของอาชีพและบทบาททางสังคม  แตก็ไมได
หมายความวาจะแบงแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาดชัดเจน  กลาวคือนักการเมืองบางคนอาจจัดอยู
ไดมากกวาหนึ่งกลุม  เพราะมีบทบาทและพฤติกรรมเช่ือมโยงกัน  เชน  กลุมอดีตขาราชการ  และ
นักกฎหมายบางคนก็ยังจัดอยูในกลุมผูมีความกวางขวางทางสังคมดวยก็ได  เพราะเง่ือนไขของการ
ไดรับเลือกต้ังไมไดมาจากปจจัยอาชีพหลักเพียงประการเดียว  แตมาจากบทบาทและพฤติกรรมท่ี
เปนบุคคลผูกวางขวางเกื้อกูลตอสังคมดวย 

 
2.   เครือขายและความสัมพันธของนักการเมืองถ่ินพัทลุง 

 2.1  นักการเมืองถ่ินพัทลุงท่ีมีเครือขายสัมพันธในลักษณะของทายาททางการเมืองหรือ
เครือญาติท่ีใกลชิด  อันเปนปจจัยท่ีเอ้ือประโยชนใหไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. รวมกันไมคอยปรากฏ
มากนัก  และไมคอยเปนท่ีนิยมของประชาชนจังหวัดพัทลุงเทาท่ีปรากฏขอมูลมีอยูเพียงคูเดียว
ระหวางพอกับลูก  คือนายอํ่า  รองเงิน  กับนายโอภาส   รองเงิน  แตก็เปน ส.ส. คนละสมัย  กลาวคือ
นายอํ่าเปน ส.ส. อยูได  3  สมัย  ต้ังแต พ.ศ. 2512  จนกระท่ัง พ.ศ. 2519  ในชวงเวลาดังกลาวนายอ่ํา
เคยนํานายโอภาสมาสมัครรับเลือกต้ังพรอมกันคร้ังหนึ่งเม่ือ พ.ศ. 2519  แตปรากฏวานายอ่ําไดรับ
เลือกเพียงคนเดียว  แสดงใหเห็นวาประชาชนไมนิยมท่ีจะใหมีระบบครอบครัวหรือระบบเครือญาติ
เขามาผูกขาดหนาที่ ส.ส. เพียงสกุลเดียว คร้ันเม่ือนายอ่ํา ยุติบทบาททางการเมือง ไดสนับสนุนให
นายโอภาสเขาเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย  ไดอาศัยฐานคะแนนเสียงเดิมของนายอํ่าและความ
นิยมในพรรคประชาธิปตย ผลักดันใหนายโอภาสไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. จังหวัดพัทลุงในเวลาตอมา 

2.2 กลุมองคกรเครือขายท่ีสนับสนุนนักการเมืองถ่ินพัทลุง  ในการสรางฐานคะแนน 
เสียงและรักษาระดับคะแนนนิยมใหดํารงอยู  เปนบทบาทสําคัญประการหนึ่งของนักการเมืองควบ
คูกับการทําหนาท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เพื่อเปนประโยชนในการสนับสนุนการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังคร้ังตอไปดวย  กลุมองคกรและสถาบันทางสังคมมีท้ังท่ีเปนทางการท่ีเกิดข้ึนโดยโครงสราง
ของราชการ  และกลุมองคกรท่ีไมเปนทางการ  รวมท้ังกลุมผลประโยชนทางธุรกิจ นับเปนเปา
หมายสําคัญท่ีนักการเมืองพยายามเขาไปมีบทบาทปฏิสัมพันธและผูกใจไวตอกันใหมากท่ีสุด  โดย
การใหความอนุเคราะหชวยเหลือสนับสนุน ประสานงานและประสานผลประโยชนใหกับกลุมองค
กรเหลานั้น  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพื้นฐานความรูความสามารถและศักยภาพของนักการเมืองแตละคน 
 



 

 

 ในอดีตมีนักการเมืองถ่ินพัทลุงหลายคนไดอาศัยกลุมองคกรและสถาบันทางสังคมเปน
ประโยชนในการสรางฐานคะแนนเสียงไวไดอยางเปนกลุมเปนกอน  มีจํานวนมากบางนอยบาง  
สามารถใชเปนเครือขายแกนนําขยายผลไดเปนอยางดี  เชน  นายพรอม   บุญฤทธ์ิ  (หนังพรอมนอย  
ตะลุงสากล)  มีกลุมนายหนังตะลุงและลูกคูหนัง  รวมท้ังศิลปนพื้นบานเปนฐานคะแนนเสียง  ขยาย
ผลนําไปสูประชาชนฐานรากท่ีบริโภคความบันเทิงไดในวงกวาง  โดยอาศัยทักษะการส่ือสารดวย
ศิลปะการแสดงที่ครองใจคน  นายวีระ  มุสิกพงศ  นักการเมืองระดับขุนพลคนสําคัญของพรรค
ประชาธิปตย   ในขณะท่ีเปน ส.ส. พัทลุง  ไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงตาง ๆ  
หลายกระทรวง  ไดแก  กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร    กระทรวงคมนาคม   และ
กระทรวงมหาดไทย  โครงสรางระบบราชการในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงเหลานี้  ลวน
แลวแตมีเครือขายการรวมตัวขององคกรประชาชนรองรับอยูมาก  เชน  กลุมสหกรณ  กลุมพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม  กลุมพัฒนาชุมชน องคกรสตรี  กลุมแมบาน  ฯลฯ  ลวนแลวแตมีโครงการ
ดําเนินงานและกิจกรรมอยางตอเนื่องสามารถใหความอนุเคราะหชวยเหลือสนับสนุน  จนนํามาซ่ึง
ความผูกพันและประสานผลประโยชนรวมกันได  นายเจริญ  ภักดีวานิช  มีกลุมผูบริหารสถาน
ศึกษาในจังหวัดพัทลุง  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา  ซ่ึงเคยไดรับความชวยเหลือ
สนับสนุนการดํารงตําแหนงและการแตงต้ังโยกยาย  รวมท้ังผูปกครองนักเรียนท่ีเคยไดรับความ
อนุเคราะหเร่ืองสถานท่ีเรียนของบุตรหลาน  เชนเดียวกับนายสานันท   สุพรรณชนะบุรี อดีต
ประธานสหกรณออมทรัพยครูพัทลุง  ท่ีมีกรรมการบริหารสหกรณและกลุมขาราชการครูซ่ึงสวน
ใหญเปนสมาชิกสหกรณใหการสนับสนุน 

 ปจจุบันกลุมองคกรเครือขายท่ีมีอิทธิพลตอนักการเมืองถ่ินพัทลุงอยางมาก      คือกลุมของ
ผูบริหารและสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ังแตระดับองคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล
และองคการบริหารสวนจังหวัด  เนื่องจากมีปจจัยของผลประโยชนท่ีเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  ท้ังใน
ดานการรวมท่ีมาของฐานคะแนนเสียงเดียวกัน  การอนุเคราะหชวยเหลือประสานงานโครงการและ
งบประมาณมาสูชุมชนอยางเปนรูปธรรม  เพราะท้ังสองฝายตองการสรางผลงานใหเปนท่ีปรากฏตอ
ประชาชนในลักษณะของการถอยทีถอยอาศัย  นอกจากน้ันยังมีนักการเมืองระดับทองถ่ินบางคนมี
เปาหมายท่ีจะกาวสูวงการเมืองในระดับชาติอีกดวย  เปนท่ีนาสังเกตวาความผูกพันดังกลาวเปน
ความผูกพันเฉพาะตัวบุคคล  ไมไดเปนไปดวยความสัมพันธท่ีมีตอพรรคการเมืองท่ี ส.ส. สังกัดแต
ประการใด  และมีบางคร้ังไดแสดงออกซ่ึงความขัดแยงระหวางกันอยางชัดเจน   ดังกรณีการเลือก
ต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และสมาชิกสภาจังหวัดพัทลุง  เม่ือวันท่ี  14  มีนาคม  พ.ศ. 2547  
นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  สนับสนุนทีมของนายสานันท  สุพรรณชนะบุรี   อดีต ส.ส. พัทลุง  สวนนาย
สุพัฒน   ธรรมเพชร       ใหการสนับสนุนทีมของ  นายบันเทิง  วรศรี    อดีตนายชางโครงการชล
ประทานจังหวัดสงขลา  โดยท้ังสองฝายตางก็อางความเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย  ผลการเลือก
ต้ังปรากฏวานายสานันท  ไดรับเลือกเปนนายก อบจ.พัทลุง  พรอมดวยสมาชิกสภาจํานวน  13  คน  



 

 

สวนทีมของนายบันเทิงไดสมาชิกสภา  อบจ. เขามาจํานวน  14  คน  ผูสมัครของทีมอ่ืนได  2  คน  
และผูสมัครอิสระได  1  คน 

 ในบรรดานักการเมืองถ่ินพัทลุงในปจจุบัน  นายสุพัฒน  ธรรมเพชร  เปนนักการเมืองท่ีมี
เครือขายของเครือญาติ  องคกรทางสังคมและการเมืองคอนขางจะกวางขวางม่ันคงกวานักการเมือง
คนอ่ืน ๆ  นอกจากกลุมของสมาชิกสภา  อบจ. บางสวนแลว  ยังมีกลุมของ อบต. อีกจํานวนหนึ่ง  
โดยท่ีมีพี่ชายคือนายเสถียร  ธรรมเพชร  นายก อบต. และอดีตกํานันตําบลโคกชะงายเปนแกนนํา
เครือขาย  มีกํานันผูใหญบานบางสวนซ่ึงมีความสัมพันธใกลชิด  ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจาก
นายสุพัฒนมาโดยตลอด  บุคคลเหลานี้มีบางสวนมีช่ือเปนกรรมการประจําเขตเลือกต้ังท่ี  1  ของ
พรรคประชาธิปตยจังหวัดพัทลุง  สวนในวงการกีฬาของจังหวัดพัทลุง  นายสุพัฒน  ธรรมเพชร  ยัง
ทําหนาท่ีเปนนายกสมาคมกีฬาของจังหวัดพัทลุง  มีเครือขายคือชมรมกีฬาจังหวัดพัทลุงหลายชมรม
อยูในความดูแลของนายสุพัฒน  ดําเนินการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาอยูหลายระดับในจังหวัด
พัทลุง  นอกจากนั้นยังมีกลุมธุรกิจบริษัทรับเหมากอสรางในเครือ  “ธรรมเพชร”  ซ่ึงมีความเช่ือม
โยงกับกลุมเครือขายธุรกิจอ่ืน ๆ  ดวย 

 สําหรับนายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  มีฐานคะแนนเสียงของกลุมเครือญาติในเขตพ้ืนท่ีบาง
สวนของอําเภอควนขนุน  โดยมีพี่ชายคือนายวิจักษ  อินทรสมบัติ  นายก อบต. และอดีตกํานัน
ตําบลมะกอกเหนือ  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  เปนแกนนําเครือขายในพื้นท่ี  และกลุมของ
ฝายบริหารและสมาชิก อบจ. พัทลุงบางสวนท่ีนายนิพิฏฐ  ไดใหการชวยเหลือสนับสนุน  อนึ่งเปน
ท่ีนาสังเกตวานับต้ังแตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดปรับเปล่ียนแนวทางการบริหาร   ใหอํานาจและ
บทบาทหนาท่ีกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการหรือผูวาฯ ซีอีโอ  พรอมท้ังไดจัดสรรงบประมาณ
ใหกับจังหวัด  โดยมีการจัดทําโครงการของทางราชการและประชาชนในจังหวัดรองรับ  ในการนํา
งบประมาณไปใชแกปญหาชุมชน  สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได  รวมท้ังดําเนินงาน
ในโครงการตาง ๆ  อยางหลากหลาย  ยังผลใหองคกรเครือขายประชาชนไดรับประโยชนและผูก
พันกับสวนราชการตามแนวนโยบายของพรรครัฐบาล  จึงทําใหเกิดผลกระทบตอฐานคะแนนเสียง
ของนักการเมืองถ่ินพัทลุงท่ีสังกัดพรรคประชาธิปตย  ซ่ึงเปนพรรคฝายคานไดเชนกัน 

 
3.  พรรคการเมืองและผูสมัครท่ีไดรับเลือกตั้งหรือเคยไดรับเลือกตั้ง  ในจังหวัดพัทลุง 

 จากการประมวลขอมูลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  พบวาพรรคการ
เมืองท่ี ผูส มัครเคยได รับการเลือก ต้ังในจังหวัดพัท ลุงประกอบดวย  พรรคประชาธิป ตย   
พรรคธรรมาธิป ตย  พรรคชาวนาชาวไร  พรรคแนวรวมประชาธิปไตย   พรรคอธิป ตย  
พรรคประชาธิปไตย พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย  พรรคกิจสังคม   พรรคประชาชน  
 พรรคชาติไทย  และพรรคความหวังใหม โดยท่ีพรรคประชาธิปตยมีผูสมัครไดรับการเลือกต้ังเขา



 

 

มาเกือบทุกสมัย  จนกระท่ังปจจุบันสามารถยึดครองพ้ืนท่ีไวไดท้ัง  3  เขตเลือกต้ังของจังหวัดพัทลุง  
นักการเมืองสําคัญของพรรคประชาธิปตยในชวงระยะแรกไดแก  นายถัด  พรหมมาณพ เคยไดรับ
แตงต้ังเปนรัฐมนตรีเม่ือป พ.ศ. 2491 สมัยรัฐบาลนายควง   อภัยวงศ  เปนนายกรัฐมนตรี และนาย
สม บุญ   ศิ ริ ธ ร  เป น  ส .ส . พั ท ลุ งระห ว างป  พ .ศ . 2489-2490   ต อม าได รับ เลื อก ต้ั ง เป น  
ส.ส. กรุงเทพมหานคร อีกหลายสมัยและเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวากระทรวงมหาดไทย  เม่ือ
ป พ.ศ. 2518-2519  สมัยรัฐบาลหมอมราชวงศเสนีย  ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี 

 การไดรับเลือกต้ังของสมาชิกพรรคประชาธิปตยในยุคแรกเกิดจากคุณลักษณะ และศักยภาพ
สวนบุคคลมากกวาอิทธิพลของระบบพรรคการเมือง  จนกระท่ังป พ.ศ. 2519  นายอํ่า  รองเงิน  ได
มาสมัครรับเลือกต้ังในนามของพรรคประชาธิปตยและไดรับเลือกเปน    ส.ส.  สมัยท่ี  3  ทําให
โครงสรางเครือขายไดขยายตัวมากข้ึน  ในระหวางป พ.ศ. 2522 – 2524  มีการเลือกต้ัง ส.ส. จังหวัด
พัทลุงถึง  3  คร้ัง  คร้ังท่ี  1  เม่ือวันท่ี  22  เมษายน พ.ศ. 2522  เปนการเลือกต้ังท่ัวไปซ่ึงจังหวัดพัทลุง
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดจํานวน 3 คน เปนคร้ังแรก ผูสมัครพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกเพียง
คนเดียว  คือนายพรอม  บุญฤทธ์ิ    ส.ส.  อีก  2  คน     คือ  นาย(แพทย)สวาง   พรเรืองวงศ     พรรค
กิจสังคม  และนายคลาย  จิตพิทักษ  ตอมามีการเลือกต้ังคร้ังท่ี  2  เม่ือวันท่ี  6   มกราคม   พ.ศ. 2523    
เปนการเลือกต้ังซอมแทนตําแหนงท่ีวางเนื่องจาก นพ.สวาง  พรเรืองวงศ  ไดถึงแกกรรมปรากฏวา
นายธีรศักดิ์  อัครบวร  ผูสมัครพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกต้ัง  คร้ันป พ.ศ. 2524  ก็มีการเลือกต้ัง
คร้ังท่ี  3  เม่ือวันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2524  อันเนื่องมาจากการถึงแกกรรมดวยอุบัติเหตุของ
นายคลาย  จิตพิทักษ  การเลือกต้ังคร้ังนี้พรรคประชาธิปตยไดสงนักการเมืองคนสําคัญลงสมัครคือ  นาย
วีระ  มุสิกพงศ  ปรากฏวานายวีระไดรับการเลือกต้ัง  และยังผลใหจังหวัดพัทลุงมี ส.ส. สังกัดพรรค
ประชาธิปตยท้ังหมด  3  คน  เปนคร้ังแรก  ดํารงตําแหนงมาจนกระท่ังเกิดการยุบสภาในวันท่ี  19  
มีนาคม  พ.ศ. 2526  อนึ่งการเลือกต้ังซอมแทนตําแหนงท่ีวางในชวงเวลาดังกลาว  นับวาเปน
ประโยชนตอการขยายฐานคะแนนเสียงใหกับพรรคประชาธิปตยในจังหวัดพัทลุงไดเปนอยางมาก      
เพราะนักการเมืองระดับขุนพลของพรรคประชาธิปตยไดมีโอกาสข้ึนเวทีปราศรัยหาเสียงไดอยาง
เต็มท่ี  ไดลงพื้นท่ีคลุกคลีกับประชาชนไดอยางกวางขวาง 

 ผูสมัครพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกต้ังยกทีมติดตอกันอีก  2  คร้ัง  ในการเลือกต้ังเม่ือวัน
ท่ี  18  เมษายน  พ.ศ. 2526  และเม่ือวันท่ี  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2529  ผูท่ีไดรับเลือกในนามของ
พรรคคือ  นายวีระ  มุสิกพงศ  นายโอภาส  รองเงิน  และนายพรอม  บุญฤทธ์ิ  ในชวงระยะเวลา  3  
สมัยของการเปน ส.ส. พัทลุง  ของนายวีระ  มุสิกพงศ      ระหวางป พ.ศ. 2524 – 2531   นายวีระได
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการอยู  3  กระทรวง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   กระทรวง
คมนาคม   และกระทรวงมหาดไทย  ในสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม   ติณสูลานนท  เปนนายกรัฐมนตรี  
สภาพการเมืองของจังหวัดพัทลุงนาจะมีความลงตัวท้ังในเร่ืองของพรรคการเมืองและผูท่ีเปน



 

 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เนื่องจากพรรคประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองใหญท่ีมีระบบโครงสราง
ของพรรคการเมืองท่ีม่ันคงและมีประวัติศาสตรการตอสูมาเปนเวลาอันยาวนาน     เปนท่ีนิยมของ
ชาวพัทลุง ส.ส. ท้ัง  3  คน  มีคุณลักษณะและศักยภาพเปนท่ีครองใจประชาชนไดในทุกระดับช้ัน  
รวมท้ังโอกาสที่จะไดรับการแตงต้ังเปนรัฐมนตรีได  กลาวคือ  นายพรอม  บุญฤทธ์ิ  แมจะมีการ
ศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา  แตในความเปนศิลปนนายหนังตะลุงก็ไดแสดงออกถึงการมีความรู
ความเขาใจในสภาพความเปนอยูของประชาชนไดเปนอยางดี  เกาะติดพื้นท่ีเปนท่ีนิยมของมวลชน
ฐานรากของสังคม  นายโอภาส  รองเงิน  แมจะไมใชนักพูดหรือนักปราศรัยท่ีพูดจับใจผูฟง  แตก็มี
พฤติกรรมของความจริงใจและเรียบงาย  มีเครือขายของฐานคะแนนเสียงสืบทอดมาต้ังแตสมัยของ
บิดาคือ  นายอํ่า   รองเงิน    สวนนายวีระ  มุสิกพงศ  ก็นับไดวาเปนนักการเมืองในระดับแนวหนา
ของประเทศ  มีความรูและประสบการณสูง  จากสภาพความพรอมทางการเมืองดังกลาวนาจะเปน
โอกาสสําคัญตอการพัฒนาจังหวัดพัทลุงใหมีความเจริญกาวหนาได  แตปรากฏวาสถานการณทาง
การเมืองไดพลิกผันคร้ังสําคัญเม่ือเกิดปญหาความขัดแยงภายในพรรคประชาธิปตย  โดยนักการ
เมืองคนสําคัญบางสวนรวมท้ังนายวีระ  มุสิกพงศ  ไดแยกมาต้ัง  “กลุม  10  มกราฯ”    เม่ือ พ.ศ. 
2531  และไดต้ังพรรคการเมืองข้ึนมาคือ  “พรรคประชาชน”  สงผูสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ัง
ท่ัวไปเม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  นายวีระไดจัดทีมลงสมัครรับเลือกต้ังซ่ึงมีนายโอภาส  
รองเงิน  และนายสานันท  สุพรรณชนะบุรี  รวมทีม   กอนการเลือกต้ังประมาณเดือนกวา    ไดเกิด
ปญหาอุปสรรคชะงักงันทางการเมือง เนื่องจากศาลฎีกาตัดสินใหนายวีระ  มุสิกพงศ มีความผิดฐาน
ดูหม่ินพระมหากษัตริย พระราชินีและรัชทายาท ในการปราศรัยหาเสียงท่ีอําเภอสตึกและอําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เพื่อชวยเหลือผูสมัครพรรคประชาธิปตยซ่ึงลงสมัครรับเลือกต้ังซอม 
ส.ส.บุรีรัมย โดยศาลฎีกาพิพากษาใหจําคุกนายวีระ  มุสิกพงศเปนเวลา 4 แตนายวีระ  มุสิกพงศติด
คุกเพียงเดือนเศษ เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2531 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ พระราชทานอภัย
โทษใหนายวีระ  มุสิกพงศ ท้ังนี้วันเลือกต้ังคือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2531แมวานายวีระ  มุสิกพงศจะได
รับอภัยโทษกอนวันเลือกต้ังก็ตาม แตเนื่องจากนายวีระถูก”คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก” ในทาง
กฎหมายเลือกต้ังมีผลใหนายวีระพนจากความเปนผูสมัคร ส.ส.จังหวัดพัทลุง ผูสมัคร ส.ส.สังกัด
พรรคประชาชนในจังหวัดพัทลุงจึงมีเพียงสองคน หากผูมาใชสิทธิยังเลือกนายวีระจะทําใหบัตรดัง
กลาวเปนบัตรเสียบางสวนเฉพาะท่ีเลือกหมายเลขประจําตัวของนายวีระ   แตอยางไรก็ตามกระแส
ความเห็นอกเห็นใจและความนิยมนายวีระในหวงเวลาดังกลาวสูงมาก  ทําใหนายโอภาส    รองเงินและ
นายสานันท  สุพรรณชนะบุรีไดรับเลือกต้ังอยางทวมทน ในขณะเดียวกันการที่นายวีระตองพนจาก
ความเปนผูสมัคร   ส.ส.หรือตองออกจากการแขงขัน    ทําใหนายเจริญ     ภักดีวานิช ผูสมัคร 
ส.ส.สังกัดพรรคชาติไทยสามารถเบียดแทรกเขามาเปน ส.ส.ไดอีกหนึ่งคน นับเปนคร้ังแรกใน
ประวัติศาสตรการเลือกต้ังจังหวัดพัทลุงท่ีพรรคชาติไทยมีท่ีนั่ง ส.ส.ในจังหวัดพัทลุงไดผลการเลือก
ต้ังปรากฏวาผูสมัครของพรรคประชาชนไดรับเลือก 2 คน คือ นายโอภาส    และนายสานันท    ผูสมัคร



 

 

อีกคนหนึ่งท่ีไดรับเลือกคร้ังนี้  คือ  นายเจริญ  ภักดีวานิช  สังกัดพรรคชาติไทยสวนนายวีระตองคดีหม่ิน
พระบรมเดชานุภาพ 

 ปญหาสถานการณทางการเมืองภายในพรรคประชาธิปตยเร่ิมจะดีข้ึน  และมีผลตอการ
เลือกต้ังในจังหวัดพัทลุงในเวลาตอมา   นับต้ังแตการเขารับตําแหนงหัวหนาพรรคของนายชวน  
หลีกภัย  เม่ือวันท่ี  26  มกราคม  พ.ศ. 2534  บารมีของนายชวนและอิทธิพลความเช่ือถือในพรรค
ประชาธิปตย  ยังผลใหการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  22  มกราคม พ.ศ. 2535 ผูสมัครของพรรคประชาธิปตย
ไดรับเลือกใหเปน ส.ส. พัทลุง  จํานวน  2  คน  คือนายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  และนายสุพัฒน  ธรรม
เพชร  ความนิยมในพรรคประชาธิปตยยังคงเพิ่มสูงข้ึน  เม่ือมีการสรางกระแสความรูสึก  “ภาค
นิยม”  เลือกคนใตคือ  นายชวน  หลีกภัย  เปนนายกรัฐมนตรี  ไดสงผลใหการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  13  
กันยายน  พ.ศ. 2535  ผูสมัครของพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกต้ังยกทีมเขามาท้ัง  3  คน  คือ  นาย
นิพิฏฐ   อินทรสมบัติ   นายสุพัฒน   ธรรมเพชร  และนายสมคิด   นวลเปยน  พรอมกันนั้นยังสงผล
ใหนายวีระ   มุสิกพงศ  ตองพายแพการเลือกต้ังหลุดพนไปจากวงโคจรในเวทีการเมืองจังหวัด
พัทลุง    สภาพความนิยมตอพรรคประชาธิปตยยังคงดํารงอยูอยางตอเนื่อง  และไดรับการเลือกต้ัง
ยกทีมเขามาทุกคร้ัง  จนกระท่ังการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  เม่ือ
วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544  และเม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  ผูสมัครของพรรคประชาธิปตย
ไดรับเลือกเขามาท้ัง  3  เขต   คือ   เขตเลือกต้ังท่ี  1  นายสุพัฒน      ธรรมเพชร  เขตเลือกต้ังท่ี  2  
นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  และเขตเลือกต้ังท่ี  3  นายนริศ   ขํานุรักษ 

 สําหรับพรรคการเมืองอ่ืนแมจะมีอยูหลายพรรคท่ีเคยสงผูสมัครรับเลือกต้ัง  และเคยไดรับ
เลือกในจังหวัดพัทลุง  แตพรรคการเมืองเหลานั้นจะไดรับเลือกเขามาไดไมเกิน  1  สมัย  หรืออยูได
ไมเกิน  4  ป  การไดรับเลือกต้ังดังกลาว    เกิดจากความนิยมชมชอบผูสมัครเปนการสวนตัว เชน
กรณีนายเจริญ  หนูสง หรือเกิดจากการที่กระแสหลักในระดับชาติพุงสูงข้ึน    มีกระแสสูงในระดับ
ชาติท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอการเลือกต้ังในทองถ่ิน     เชนกระแสสังคมนิยม กระแสความนิยม 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ   ปราโมช   ท่ีมีเสนอในเชิงนโยบายถูกใจประชาชนเชน “เงินผัน ประกันพืชผล สภา

ตําบล คนจนรักษาฟรี”หรือกรณีพรรคประชาธิปตยไมมี ส.ส.ในจังหวัดพัทลุง ในการเลือกต้ัง

สําหรับการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2531 เพราะเกิดกลุม “10 มกราคม” และเกิดความขัดแยง

ในพรรคประชาธิปตย ทําใหนายวีระและพวกแยกตัวออกจากพรรคประชาธิปตย ทําใหเกิดเหตุ
การณ”พรรคแตก”และพรรคประชาธิปตยประสบวิกฤติศรัทธาอยางรุนแรงเชน นายไรนาน อรุณรัง

ษี พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย  นายแพทยสวาง   พรเรืองวงศ       พรรคกิจสังคม  นายเจริญ   
ภักดีวานิช  พรรคชาติไทยมีอยูเพียงบางคนไดรับเลือกเขามา 2 สมัย  แตก็ไมไดสังกัดพรรคเดิม คือนาย
สานันท  สุพรรณชนะบุรี  สังกัดพรรคประชาชนไดรับเลือกเมื่อวันท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  ตอ
มาไดรับเลือกต้ังอีกคร้ังหนึ่งสังกัดพรรคความหวังใหม  เม่ือวันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  หลังจาก



 

 

นั้นไดลงสมัครอีกแตไมไดรับเลือกต้ัง  โดยคร้ังหลังสุดไดลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทยในการ
เลือกต้ังเม่ือวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2544  สวนผูท่ีเคยเปน ส.ส. พรรคประชาธิปตยมากอน  คือนาย
โอภาส  รองเงิน  ไดรับเลือกติดตอกัน  2  สมัยตอมาไดยายไปอยูพรรคประชาชน  ไดรับเลือกเขามา
อีก  1  สมัย  แตตอมาภายหลังก็ไมไดรับเลือกต้ังเขามาอีก  จึงหันไปสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
วุฒิสภา  ในขณะท่ีนายพรอม   บุญฤทธ์ิ  และนายวีระ  มุสิกพงศ  อดีต ส.ส. พัทลุง  3  สมัยสังกัด
พรรคประชาธิปตย  แตเม่ือยายไปอยูพรรคการเมืองอ่ืนก็ไมไดรับการเลือกต้ัง  เพราะไมสามารถ
ตานกระแสความนิยมท่ีประชาชนมีตอพรรคประชาธิปตยได จนกลาวไดวากระแสความนิยมหลัก
ของคนพัทลุงในระยะหลังคือนิยมพรรคประชาธิปตย สวนกระแสอื่น ๆ เปนเพียงกระแสรอง ซ่ึง
อาศัยความแรงของกระแสและจังหวะท่ีเหมาะสมเขามาเบียดขับพรรคประชาธิปตยไดเปนบางคร้ัง
บางคราว แตไมอาจต้ังม่ันลงรากลึกไดนาน เพราะเมื่อพรรคประชาธิปตยไมมีปญหาภายในและเขม
แข็งเหมือนเดิมแลว กระแสรองเหลานั้นจะถูกเบียดขับออกไปในท่ีสุด 
 

4. พรรคประชาธิปตยกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 

จากการศึกษาการเมืองถ่ินจังหวัดพัทลุงต้ังแตการเลือกต้ังคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2476  และนับ
ต้ังแตการกอต้ังพรรคประชาธิปตยเม่ือ พ .ศ. 2489  จนกระท่ังการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี   6  
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  พรรคประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองท่ีประชาชนนิยมเลือกผูสมัครเขามา
เปน ส.ส. มากท่ีสุด  และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดพัทลุง  ปจจัย
องคประกอบของการตัดสินใจ  มีท้ังเหตุผลความนิยมท่ีมีตอพรรคและความนิยมในตัวบุคคลผู
สมัครรับเลือกต้ัง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของพัฒนาการทางการเมืองในแตละยุคสมัย  ซ่ึงสามารถ
แบงออกไดเปน  3  ระยะดวยกัน คือ 

ระยะท่ี  1  เร่ิมต้ังแตการมีแนวความคิดกอต้ังพรรคประชาธิปตยจนกระท่ังการเลือกต้ังเม่ือ
วันท่ี  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2500  เปนชวงเวลาท่ีความนิยมในตัวบุคคลผูสมัครรับเลือกต้ังมากกวา
ระบบพรรคการเมือง  ส.ส. พัทลุง     ในชวงเวลานี้แมวาจะไมปรากฎหลักฐานวาสมัครในนาม
พรรคประชาธิปตย  แตก็เปนสมาชิกผูกอต้ังพรรคมาต้ังแตเบ้ืองตน   ไดแก   ครูถัด   พรหมมาณพ  
นายสมบุญ  ศิริธร  และในเวลาตอมานายขาว  อินทรดวง  ซ่ึงมีหลักฐานปรากฏวาไดสมัครรับเลือก
ต้ัง  ส.ส. พัทลุง  สังกัดพรรคประชาธิปตยเปนคนแรกในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  15  ธันวาคม  พ.ศ. 
2500  การไดรับเลือกเกิดจากศักยภาพความรูความสามารถและเครือขายความสัมพันธของผูสมัคร
เปนสําคัญ 

ระยะท่ี  2  เร่ิมต้ังแตการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512  จนถึงการเลือกต้ังเม่ือ
วันท่ี  24  กรกฎาคม พ.ศ.  2531 เปนยุคท่ีเหตุผลการไดรับเลือกต้ังมาจากปจจัยเกื้อหนุนท้ังสองฝาย  
คือศักยภาพความพรอมของผูสมัครประกอบกับอิทธิพลของพรรคชวยสงเสริม  ในชวงนี้ผูสมัคร



 

 

ของพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกเขามาผสมผสานกับผูสมัครของพรรคการเมืองอ่ืน  ส.ส. ของ
พรรคประชาธิปตยในชวงนี้ไดแก  นายอํ่า รองเงิน  นายพรอม  บุญฤทธ์ิ   นายธีรศักดิ์   อัครบวร  นายวี
ระ  มุสิกพงศและนายโอภาส  รองเงิน  ในชวงระยะเวลาดังกลาวบทบาทและผลงานของผูสมัครยัง
เปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเลือกต้ังของประชาชน  แตในขณะเดียวกันประชาชนก็เร่ิมมีความ
สัมพันธและเห็นวาระบบพรรคการเมืองของพรรคประชาธิปตยมีโครงสรางท่ีม่ันคงชัดเจนกวา
พรรคการเมืองอ่ืน 

 ระยะท่ี  3  ต้ังแตการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  จนถึงการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  
6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  เปนชวงเวลาท่ีอิทธิพลของพรรคประชาธิปตยมีกระแสความนิยมสูง  การ
ตัดสินใจเลือก ส.ส. เกิดจากความนิยมชมชอบและศรัทธาตอพรรคมากกวาบุคคลผูสมัครรับเลือกต้ัง  
ดังคําขวัญท่ีวา  “พรรคเลือกคน  ประชาชนเลือกพรรค”  ผูสมัครจะไดรับคะแนนเสียงจากสมาชิก
และผูนิยมในพรรคประชาธิปตยไวเปนทุนลวงหนา  จนอยูในฐานะไดเปรียบผูสมัครรับเลือกต้ังจาก
พรรคการเมืองอ่ืน  ผนวกกับการสรางกระแสเลือกคนใต  (นายชวน  หลีกภัย)  เปนนายกรัฐมนตรี  
เปนแรงเกื้อหนุนใหผูสมัครไดรับเลือกต้ังไมยากนัก  ถึงกับกลาวกันวาพรรคประชาธิปตยสงเสาไฟ
ฟาหรือเสาโทรเลขลงสมัครก็ยังไดรับเลือกต้ัง   ส.ส. พัทลุงในชวงเวลานี้ไดแก     นายสุพัฒน  
ธรรมเพชร  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  นายสมคิด  นวลเปยน  และนายนริศ   ขํานุรักษ  จากการ
ประมวลขอมูลในสถานการณปจจุบัน  ลักษณะการเมืองดังกลาวนี้มีแนวโนมดํารงอยูไดอีกตอไป 
 
5. มูลเหตุและปจจัยสนับสนุนใหประชาชนเลือกพรรคประชาธิปตย 

นับต้ังแตการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี 22  มีนาคม พ.ศ. 2535  เปนตนมา  พรรคประชาธิปตย
ไดรับความนิยมจากประชาชนจังหวัดพัทลุงสูงข้ึน  ภายหลังจากพรรคไดผานพนภาวะวิกฤตปญหา
ความขัดแยงภายในพรรคท่ีเกิดข้ึนเม่ือคร้ังป พ.ศ. 2530-2531  ผูสมัครของพรรคไดรับเลือกเปน 
ส.ส.พัทลุง     จํานวน  2  คน   คือ  นายสุพัฒน   ธรรมเพชร  และนายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  ตอมา
การเลือกต้ังในปเดียวกัน  คือเม่ือวันท่ี  13  กันยายน  พ.ศ. 2535  ผูสมัครพรรคประชาธิปตยไดรับ
เลือกต้ังเขามายกทีมท้ัง  3  คนติดตอกันจนถึงป พ.ศ. 2548  โดยนายสุพัฒน  และนายนิพิฏฐ  ไดรับ
เลือกต้ังติดตอกัน 6 สมัย  นายสมคิด นวลเปยน  เคยสมัครในนามพรรคประชาธิปตยและสอบตกมา
กอนถึง  2  คร้ังในยามท่ีพรรคตกตํ่า  แตตอมาก็ไดรับเลือกต้ังติดตอกันถึง  3  สมัย  นายนริศ  ขํานุ
รักษ  เคยสอบตกเม่ือลงสมัครสังกัดพรรคความหวังใหมเม่ือ   พ.ศ. 2535   แตเม่ือยายมาสมัครพรรค
ประชาธิปตย  เขตเลือกต้ังท่ี  3  จังหวัดพัทลุง  ก็ไดรับเลือกต้ังติดตอกัน  2  สมัยในป พ.ศ. 2544  
และ พ.ศ. 2548  สวนบุคคลท่ีเคยเปน ส.ส. พรรคประชาธิปตย  แตเม่ือยายออกไปสมัครสังกัดพรรค
การเมืองอ่ืนก็ไมไดรับการเลือกต้ัง    คือ  นายวีระ    มุสิกพงศ  และนายพรอม     บุญฤทธ์ิ   สวน
นายโอภาส   รองเงิน  ไดรับเลือกต้ังกลับเขามาเพียงคร้ังเดียวเมื่อ พ.ศ. 2531  สังกัดพรรคประชาชน  



 

 

แตภายหลังจากนั้นก็ไมไดรับการเลือกต้ังเขามาอีก  จึงหันไปสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาในเวลาตอมา 
นอกจากนั้นหากพิจารณาจากจํานวนคะแนนเลือกต้ัง ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือรวมท้ัง  3  เขตเลือกต้ัง
แลว   คะแนนเสียงของพรรคประชาธิปตยยังท้ิงหางคะแนนของคูแขงทางการเมืองคือพรรคไทยรักไทย
อีกจํานวนมาก  แมวาคะแนนลดลงบางสวนก็ตาม  กลาวคือ  การเลือกต้ังเม่ือป พ.ศ. 2544  พรรค
ประชาธิปตยไดคะแนนรวม  203,123  คะแนน  ในขณะท่ีพรรคไทยรักไทยได  25,182  คะแนน  
และการเลือกต้ังเม่ือป พ.ศ. 2548  พรรคประชาธิปตยได  179,391  คะแนน  พรรคไทยรักไทยได  
77,556  คะแนน  มูลเหตุและปจจัยสนับสนุนใหพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกต้ังสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
5.1 ความเชื่อม่ันศรัทธาในความเปนสถาบันการเมืองของพรรคประชาธิปตย   

 เนื่องจากประชาธิปตยมีประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนาน ดําเนินกิจกรรมทางการ
เมืองมาอยางตอเนื่อง  ไมวาในยามท่ีจะมีการเลือกต้ังหรือไมก็ตาม  หรือแมแตอยูในหวงเวลารัฐ
บาลทหารปกครองประเทศ  ชาวพัทลุงมีความรูสึกตอภาพลักษณของประชาธิปตยวาเปนพรรคการ
เมืองท่ีทํางานทางการเมือง  ซ่ึงประชาชนมีสวนรวมไมใชการรวมตัวของกลุมทุนท่ีเขามารักษาปก
ปองหรือแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจในรูปแบบของ “ธุรกิจการเมือง” ระบบโครงสรางและ
ระเบียบหลักเกณฑการบริหารจัดการของพรรคมีรูปแบบท่ีชัดเจน  สามารถเรียกไดวาเปนสถาบัน
ทางการเมือง  มีระเบียบปฏิบัติในการเขาสูตําแหนงและการดํารงอยูในตําแหนง  ต้ังแตระดับหัว
หนาพรรค  เลขาธิการพรรค  กรรมการบริหารพรรค  ตลอดท้ังเครือขายขององคกรท่ีทุกคนมีสวน
รวม  มีระเบียบประเพณีปฏิบัติ  จนพัฒนามาเปนวัฒนธรรมประชาธิปตย  ซ่ึงผานการพิสูจนดวย
กาลเวลา  คุณลักษณะดังกลาวแตกตางจากพรรคการเมืองอ่ืนท่ียังมีภาพลักษณยึดม่ันอยูท่ีตัวบุคคล  
เครือขายของครอบครัวและกลุมผลประโยชน จากขอมูลเหตุผลดังกลาวทําใหพรรคประชาธิปตยได
รับการยอมรับจากประชาชนชาวพัทลุง  

5.2  บารมีของนายชวน   หลีกภัย   ความเช่ือถือศรัทธาท่ีประชาชนมีตอนายชวน   หลีกภัย  
มีอิทธิพลตอการไดรับเลือกต้ังของ  ส.ส. พรรคประชาธิปตยจังหวัดพัทลุงเปนอยางมาก  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงเวลาท่ีนายชวนเปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย  ชาวพัทลุงไดรวมตอบรับการสราง
กระแสเลือกคนใต  (นายชวน  หลีกภัย)  เปนนายกรัฐมนตรี  โดยการเลือกผูสมัครพรรคประชาธิ
ปตยยกทีมท้ัง  3  คน  ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากนายชวนไดส่ังสมบารมีมาเปนเวลาอันยาวนาน  ภาพ
ลักษณทางการเมืองของนายชวน  เปนภาพซ่ึงประชาชนมองเห็นในหนทางของความสวางไสวและ
ใสสะอาด  สอดคลองกับส่ือตางประเทศท่ีเรียกนายชวนวา  “มิสเตอรคลีน”  ไมใชภาพลักษณท่ีอยู
ในมุมมืดเบ้ืองหลังของผลประโยชนท่ีกอใหเกิดความเคลือบแคลงใจ  ชาวพัทลุงมองเห็นความ
เจริญเติบโตในเสนทางการเมืองตามครรลองคลองธรรม  จากครอบครัวลูกชาวบานธรรมดาเหมือน
บุคคลท่ัวไป  ตองตอสูชีวิตดวยตนเอง  โดยไมมีทุนเดิมทางอํานาจและทุนทรัพยใหเปนบันไดกาว



 

 

กระโดด  แตไดใชทุนของความรูความสามารถและคุณลักษณะสวนตัวไตเตาตามลําดับข้ันตอนผาน
กาลเวลาในการพิสูจนผลงาน  นับต้ังแตการเปน ส.ส. จังหวัดตรังบานใกลเรือนเคียงกับพัทลุงมา
หลายสมัย    การทําหนาท่ีนักการเมืองฝายคานในสภา  การอภิปรายและการปราศรัยบนเวทีหาเสียง
ดวยคําพูดลีลาท่ีจับใจผูฟง  มีคารมเชือดเฉือนจนไดฉายาวา  “ใบมีดโกนอาบน้ําผ้ึง”  ภาพของการ
ดํารงชีวิตความเปนอยูอยางสมถะเรียบงายไมฟุงเฟอเหอเหิมการปฏิสัมพันธกับประชาชนดวยความ
นอบนอมถอมตน  มีความเปนกันเองไมถือตัว  เม่ือไดยินไดฟงคําพูดมีความรูสึกอบอุนเปนที่พึ่งได  
ทําใหนายชวนสามารถครองใจคนพัทลุงไวไดโดยตลอดจนปจจุบัน 

 5.3  ความพรอมของบุคลากรทางการเมือง   ชาวพัทลุงไดมีโอกาสรูจักนักการเมืองของ
พรรคประชาธิปตยมากกวานักการเมืองของพรรคการเมืองอ่ืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักการเมืองใน
พื้นท่ีภาคใตท่ีไดมารวมชวยเหลือหาเสียงข้ึนเวทีปราศรัย  ชวยเหลือผูสมัครของพรรคประชาธิปตยใน
จังหวัดพัทลุงทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ัง  หรือเม่ือมีโอกาสมาจัดเวทีพบประชาชน  นอกจากนายชวน
หลีกภัยแลวยังมีนักการเมืองคนสําคัญของพรรคอีกหลายคน เชน นายบัญญัติ    บรรทัดฐาน   นาย
ไตรรงค   สุวรรณคีรี     นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ   นายสัมพันธ   ทองสมัคร      ดร.สุรินทร  พิศ
สุวรรณ นายชํานิ   ศักดิเศรษฐ นายพิเชษฐ  พันธวิชาติกุล  นายอาคม  เองฉวน  นายจุรินทร   ลักษณ
วิศิษฐ  ตอมาในระยะหลังมีนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  ซ่ึงไดรับความสนใจจากประชาชนมากข้ึน  
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมของบุคลากรทางการเมืองท่ีมีเหนือกวาพรรคอ่ืน  รวมท้ังพรรค
ไทยรักไทยซ่ึงมีทุนในการบริหารจัดการใหกับบุคลากรทางการเมือง  แตการจัดเวทีปราศรัยและ
การระดมนักการเมืองข้ึนปราศรัยบนเวทียังคงเปนรองพรรคประชาธิปตย  นอกจากนั้นเม่ือ
วิเคราะหถึงบุคลากรทางการเมืองท่ีลงสมัครรับเลือกต้ังในจังหวัดพัทลุงเปรียบเทียบระหวางผูสมัคร
ของพรรคประชาธิปตยกับผูสมัครของพรรคการเมืองอ่ืนแลว   ปรากฏวาผูสมัครของพรรคประชาธิ
ปตยมีความพรอมมากกวา  เนื่องจากเปนเจาของพื้นท่ีรวมกิจกรรมในชุมชนอยางตอเนื่อง  สามารถ
รักษาเครือขายความสัมพันธกับแกนนําในพื้นท่ีไวไดตลอด      ไมวาจะเปนชวงเวลาของการเลือก
ต้ังหรือไมก็ตาม  ในขณะท่ีผูสมัครของพรรคการเมืองอ่ืนแมวาจะอยูในพื้นท่ี  แตก็ไมไดแสดงออก
ถึงความต้ังใจในการทํางานการเมือง   มักจะไปรีบเรงหาพรรคลงสมัครเมื่อใกลวันเลือกต้ัง  หรือยึด
ถือเร่ืองเงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากพรรคมากกวาการแสดงออกดานเนื้อหาสาระทางการเมือง
และความต้ังใจ  ในขณะเดียวกันยังมีผูสมัครจากพรรคการเมืองอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง  มีความรูความ
สามารถสูงแตก็ไมเคยทํางานในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง  ประชาชนไมรูจักมากอนจึงไมไดรับการเลือกต้ัง  
เพราะฉะน้ันเม่ือพิจารณาดานสภาพความพรอมของบุคลากรทางการเมืองแลว  พรรคประชาธิปตยยังอยูใน
สภาพท่ีไดเปรียบกวาพรรคการเมืองอ่ืน 
 
 



 

 

6. ขอวิพากษวิจารณท่ีมีตอพรรคประชาธิปตย 

แมวาประชาชนสวนใหญยังคงมีความนิยมศรัทธาตอพรรคประชาธิปตย  โดยการเลือกผู
สมัครของพรรคประชาธิปตยยกทีมท้ัง  3  คน  มาต้ังแตการเลือกต้ังเม่ือป พ.ศ. 2535  เปนตนมา  จน
มีสวนทําใหพรรคประชาธิปตยสามารถเปนแกนนําจัดต้ังรัฐบาล  ซ่ึงมีนายชวน  หลีกภัย  เปนนายก
รัฐมนตรีไดถึง  2  คร้ัง  คือ  คร้ังท่ี  1  เม่ือวันท่ี  23  กันยายน  พ.ศ.  2535  ถึงวันท่ี  13  กรกฎาคม  
พ.ศ.  2538  และคร้ังท่ี  2  เม่ือวันท่ี  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540  ถึงวันท่ี  9  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2544  
ในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้บรรดา ส.ส. ภาคใตไดรับการแตงต้ังเปนรัฐมนตรีหลายคนและมีผลให
หลายจังหวัดในภาคใตไดรับการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนาสูงข้ึน  ท้ังนี้สืบเนื่องจากบารมีของ
นักการเมืองในจังหวัดนั้น ๆ  มีสวนผลักดันและดําเนินการ  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางการเมืองไทยใน
การจัดทําโครงการและจัดสรรงบประมาณใหกับจังหวัดตาง ๆ  ท่ีมักจะยึดติดอยูกับอิทธิพลและ
บารมีของนักการเมืองเปนสําคัญ  การพัฒนาประเทศจึงมีลักษณะของ  “การกระจุกมากกวาการ
กระจาย”  ในชวงนี้บรรดานักการเมืองและกลุมประชาชนฝายตรงกันขามกับพรรคประชาธิปตยมัก
กลาวถึงจังหวัดพัทลุงในลักษณะเชิงประชดประชันวาเปน  “เขตปลอดรัฐมนตรี”  การพัฒนาเปล่ียน
แปลงภายในจังหวัดไมคอยปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรม  ในอดีตเคยอยูกันอยางไรปจจุบันก็ยังอยูกัน
อยางนั้น  รายไดเฉล่ียของประชากรยังคงอยูในอันดับท่ี  13 – 14  ของภาคใต  กลุมบุคคลผูสนใจ
การเมืองใหขอสังเกตจากการวิพากษวิจารณวา  สภาพการดังกลาวสืบเนื่องมาจาก ส.ส. พรรค
ประชาธิปตยในจังหวัดพัทลุงยังไมมีบารมีในพรรคเทาท่ีควร  การไดรับเลือกต้ังอาศัยความศรัทธาท่ี
ประชาชนมีตอพรรคและนายชวน  หลีกภัย  มากกวาศักยภาพความสามารถเฉพาะตัวของผูสมัคร  
ส.ส.  ทําให ส.ส. พัทลุงไมมีอํานาจพลังตอรองท่ีมีน้ําหนักเพียงพอ  ในการผลักดันโครงการและงบ
ประมาณมาสูจังหวัดพัทลุงเปนการเฉพาะพิเศษท่ีชัดเจน 

 แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาน้ําหนักของการวิพากษวิจารณท่ีมีตอพรรคประชาธิปตยดัง
กลาวขางตนแลวก็ยังอยูในวงจํากัด  ไมมีอิทธิพลเพียงพอท่ีจะบ่ันทอนคะแนนนิยมประชาชนมีตอ
พรรคประชาธิปตยไดมากนัก  และในขณะเดียวกันหนทางเลือกท่ีมาจากผูสมัครพรรคการเมืองอ่ืนก็
ยังไมไดรับความเช่ือถือเทาท่ีควร  แมวาภายหลังจากท่ีพรรคประชาธิปตยไมไดเปนรัฐบาลแลวก็
ตาม  นอกจากนั้นในสวนของ  ส.ส. พรรคประชาธิปตยจังหวัดพัทลุง   ซ่ึงเคยเปน ส.ส. เม่ือคร้ัง
พรรคไดเปนรัฐบาลท้ัง   2   คน   คือ  นายนิพิฏฐ   อินทรสมบัติ  และนายสุพัฒน  ธรรมเพชร  ก็ได
เพิ่มการมีบทบาทในพรรคมากยิ่งข้ึนในชวงท่ีพรรคทําหนาท่ีฝายคานภายหลังจากการเลือกต้ังเม่ือ ป 
พ.ศ. 2544  โดยเฉพาะอยางยิ่งนายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  ไดกาวมาอยูในระดับแนวหนาท่ีถูกวางตัว
ใหเปนผูอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ในเวลาตอมา  ซ่ึงสามารถปรับ
ระดับความเช่ือถือภายในพรรคใหสูงข้ึนไดระดับหนึ่ง 
 
 
 



 

 

7. กลวิธีท่ีใชในการหาเสียง 

นักการเมืองถ่ินพัทลุงนับต้ังแตอดีตจนกระท่ังปจจุบันมีกลวิธีการหาเสียงท่ีเหมือนกันเปน
สวนใหญแตไดพัฒนารูปแบบกรรมวิธีท่ีแตกตางกันบาง  เนื่องจากสภาพส่ิงแวดลอมทางดานสังคม  
วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  รวมท้ังปจจัยเกื้อหนุนท้ังในดานเสนทางคมนาคม  ยานพาหนะ  เทคโนโลยี
ท่ีนํามาใชแตกตางกัน  การใชเงินเปนปจจัยในการหาเสียงในอดีตใชกันไมมากมายเหมือนดัง
ปจจุบัน  วิธีการหาเสียงท่ีปรากฏในจังหวัดพัทลุงมีดังนี้ 

7.1 การลงพ้ืนท่ีพบปะประชาชนในลักษณะของการเยี่ยมบานหรือเคาะประตูบานท้ัง 

ในชวงกอนและภายหลังการยื่นใบสมัครรับเลือกต้ังแลว   ผูสมัครจะตองเดินทางไป
พบประชาชนใหถึงบานเรือนมากท่ีสุด  จะไปดวยตนเองหรือมีคนท่ีรูจักในชุมชนนําไปก็ได  การ
ไปเยี่ยมถึงบานและไดนั่งพูดคุยแนะนําตัว  ทําใหเจาของบานรูสึกวาเปนการใหเกียรติ  นอกจากน้ัน
การขยันลงพื้นท่ีแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันต้ังใจจริงท่ีจะทําหนาท่ีเปน  ส.ส.    แตถาผูสมัครคนใด
ไมสนใจในการลงพ้ืนท่ีพบปะประชาชน      มักจะถูกต้ังขอสังเกตวาไมมีความต้ังใจท่ีจะทํางานทาง
การเมือง  ลงสมัครรับเลือกต้ังเพราะตองการเอาเงินของพรรคเก็บไวใชจายสวนตัว  ประชาชนก็มี
ความรูสึกวานักการเมืองกลาวมีอาชีพเพียงการสมัครรับเลือกต้ังเทานั้น 

7.2  การรวมกิจกรรมทางสังคม   

 เปนการเปดตัวและแสดงตอสาธารณชนโดยใชโอกาสของการมีงานหรือกิจกรรมทาง
สังคมใหเปนประโยชน  ท้ังท่ีเปนงานของสวนรวมและงานสวนบุคคล  เชน งานตามเทศกาลหรือ
งานประเพณี  วันข้ึนปใหม วันสงกรานต งานทอดกฐิน  ทอดผาปา  งานเฉลิมฉลองในโอกาสสําคัญ  
งานแสดงความยินดีในโอกาสเล่ือนตําแหนงหรือรับตําแหนงใหม  งานบวช  งานแตงมงคลสมรส  
และโดยเฉพาะอยางยิ่งงานศพจะตองหาโอกาสไปรวมใหได  เพราะเปนชวงเวลาท่ีเจาภาพเศราโศก
เสียใจ  นักการเมืองตองไปใหกําลังใจ  ในขณะเดียวกันการไปรวมงานดังกลาว  เจาภาพหรือผูจัด
งานมีความรูสึกวาเปนการใหเกียรติงานท้ังไดยกระดับของงานใหมีความสําคัญมากข้ึนดวย 

7.2   การใหความชวยเหลือในลักษณะของการอนุเคราะห อุปถัมภในรูปแบบตาง ๆ   
เชน  การจัดหาอุปกรณเคร่ืองใชสวนรวมใหกับหมูบานหรือชุมชน  ไดแก  โตะ  เกาอ้ี  เต็นท  ถวย
ชาม  ชอนสอม  ฯลฯ  การสนับสนุนกิจกรรมของกลุมสตรี  กลุมแมบาน  ในการประชุมสัมมนา  
นําไปศึกษาดูงานในตางจังหวัด  การจัดหาชุดกีฬาหรือมอบถวยรางวัลในการแขงขันกีฬา  การมอบ
ของขวัญของท่ีระลึกใหกับเด็ก  คนชราและคนพิการ  การสนับสนุน  การจัดงานหรือการจัดกิจ
กรรมในวันสําคัญของชุมชน  เชน  การเล้ียงฉลองปใหม  การจัดงานวันเด็ก  การจัดงานวันลอย
กระทง  และงานสนุกร่ืนเริงตาง ๆ 

 



 

 

7.4  การจัดเล้ียงอาหาร   

ในอดีตสามารถดําเนินการไดเพราะยังไมมีกฎหมายหาม  เปนการแสดงออกของความ
มีน้ําใจของผูสมัคร  แตประชาชนก็สามารถแยกแยะออกได  เพราะมีอยูหลายคร้ังเหมือนกันท่ีผูจัด
เล้ียงไมไดรับเลือกต้ัง  เนื่องจากการจัดเล้ียงก็เปนดาบสองคม  ผูท่ีไปกินเล้ียงคงพอใจอาจลงคะแนน
เสียงใหบาง  แตประชาชนผูท่ีไมไดรับเล้ียงก็มีอีกมากอาจจะไมลงคะแนนให  ดังกรณี  “กินเล้ียงครู
ถัด  ใสบัตรนายรอย”  เปนกรณีของการเลือกต้ังเม่ือ พ.ศ. 2481  ครูถัด  พรหมมาณพ  ไดจัดเล้ียง
อาหารท่ีบานกอนวันเลือกต้ัง  แตประชาชนสวนใหญไปลงคะแนนเสียงใหนายรอยตรีถัด   
รัตนพันธุ  ตอมาการเลี้ยงไดพัฒนามากข้ึน  เปนการลงทุนหาเสียงในลักษณะของการชักจูงใจ  มี
การเล้ียงอาหารหวานคาว   และเล้ียงขนมจีนท่ีบริเวณหนาหนวยเลือกต้ัง   เปนการผูกมัดผูลง
คะแนนเสียง  เพราะมีการนับคะแนนเสียงท่ีหนวยเลือกต้ัง  ทําใหนักการเมืองผูจัดเล้ียงสามารถ
ตรวจสอบคะแนนท่ีไดรับจากหนวยท่ีจัดเล้ียงไวได  ทําใหประชาชนไมมีความเปนอิสระเพราะถูก
ตรวจสอบจากนักการเมืองท่ีลงทุนจัดเล้ียง  ดวยเหตุนี้ในภายหลังจึงมีการหามไมใหมีการจัดเล้ียง  
การเล้ียงอาหารจึงไดลดลง 

7.5  การปราศรัย   

 เปนการพูดหาเสียงในสถานท่ีสาธารณะหรือในชุมชน  ไดมีการพัฒนารูปแบบวิธีการ
ตามความสามารถและความถนัดของนักการเมืองแตละคน  ในอดีตผูสมัครจะเดินทางไปปราศรัย
หาเสียงตามสถานท่ีตาง ๆ  โดยใชโทรโขงหรือใชเคร่ืองขยายเสียงติดต้ังไปกับรถยนต  แลวเลือก
สถานท่ียืนปราศรัยใหผูฟงไดเห็นเปนจุดเดน  เชน  ยืนบนโตะ  ลังไม  หลังคารถ  หรือมีเวทีเล็ก ๆ  
เพื่อใหผูสมัครหรือผูสนับสนุนไดยืนปราศรัยได  มีผูสมัครบางคนไดใชวิธีการที่แตกตางไปจากคน
อ่ืน ๆ  เชน  นายเจริญ   หนูสง  ไดใชวิธีการพูดปราศรัยหาเสียงในตูรถไฟ   โดยใชรถไฟขบวนท่ี
ออกจากพัทลุงในตอนเชาตรูไปยังสถานีหาดใหญ  (รถราง)  มีผูโดยสารซ่ึงประกอบดวยพอคาและ
แมคา  ขาราชการครูและสวนราชการที่ไปทํางานในตางอําเภอเปนประจําทุกเชา  ไดมีโอกาสรับฟง
การพูดของนายเจริญเปนประจํา  ปจจุบันการปราศรัยไดพัฒนามากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปราศรัยของพรรคการเมืองใหญ  เชน  พรรคประชาธิปตย  พรรคไทยรักไทย  ไดมีการบริหารจัด
การเปนระบบและใชเงินจํานวนมากในการจัดเวที  สถานท่ี  และการนําผูคนมาฟงการปราศรัยดวย  
การปราศรัยแตละคร้ังมีการระดมนักการเมืองฝปากกลามาชวยเหลือ  และในขณะเดียวกันประชา
ชนก็มีโอกาสไดพบเห็นนักการเมือง     ไดมีโอกาสทักทายหรือถายภาพไวเปนท่ีระลึก  การจัดเวที
ปราศรัยหาเสียงจะแสดงใหเห็นศักยภาพและความสามารถในทางการพูดของนักการเมือง  ในขณะ
เดียวกันก็สามารถบอกถึงกระแสความนิยมท่ีประชาชนมีตอนักการเมืองไดเชนกัน 

 
 



 

 

7.6   การจัดตั้งหัวคะแนนและแกนนําเครือขาย   

เปนการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบชวยเหลือในการหาเสียง และดูแลรักษาฐาน
คะแนนเสียงในพื้นท่ี ทําหนาท่ีประสานงานระหวางนักการเมืองกับประชาชน  หัวคะแนนจะเปนผู
มีศักยภาพไดรับความเช่ือถือของประชาชนในชุมชนหรือในพื้นท่ี  สําหรับในจังหวัดพัทลุงมีอยู
จํานวนไมนอยท่ีหัวคะแนนมาจากนักการเมืองในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กํานัน  ผูใหญบาน  
และขาราชการบางคนท่ีไดทําหนาท่ีเปนหัวคะแนนใหกับนักการเมือง  ในลักษณะของการแลก
เปล่ียนผลประโยชนตอบแทนซ่ึงกันและกัน  อาจเปนผลประโยชนสวนตัวในดานการเล่ือน
ตําแหนงหนาท่ีการงานใหมีความเจริญกาวหนาทางราชการ  หรือผลประโยชนในลักษณะของการ
เพิ่มบารมีใหกับหัวคะแนนในทองถ่ิน     ซ่ึงการจัดต้ังระบบหัวคะแนนดังกลาวนักการเมืองจะตอง
ใชเงินมากพอสมควร  นอกจากน้ันยังมีแกนนําของเครือขายทางสังคม  องคกรในชุมชนอีกหลาย
องคกร  เชน  องคกรครู  องคกรดานสุขภาพอนามัย  กลุมผลประโยชน  กลุมเกษตรกร  รวมท้ังกลุม
ของระบบเครือญาติ  ลวนเปนเปาหมายสําคัญท่ีนักการเมืองจะตองหาโอกาสแทรกซึมเขาไปสราง
ความสัมพันธ      เพื่อหวังผลประโยชนดานคะแนนเสียงเลือกต้ัง  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสตรีและกลุม
แมบาน  หากปกใจเลือกใครแลว  จะยึดม่ันถือม่ันอยูนานยากท่ีจะเปล่ียนแปลง 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 เนื่องจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองถ่ินพัทลุง  ท้ังในดานพฤติกรรมของนักการ
เมืองและพฤติกรรมการเมืองของประชาชนในจังหวัดพัทลุงยังมีการศึกษากันนอย ท้ัง ๆ  ท่ีเปนเร่ือง
ท่ีอยูในความสนใจของประชาชน  แมวาจะมีปรากฎอยูบางก็เปนขอเขียนเชิงบอกเลาประวัติและผล
งานของนักการเมืองบางคน  หรือมีการศึกษาในภาพกวางของพ้ืนท่ีภาคใตและลุมทะเลสาบสงขลา  
จึงควรจัดใหมีการวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับการเมืองถ่ินพัทลุงเปนการเฉพาะดาน  เชน 

1.1 ควรมีการวิจัยเชิงสํารวจขอมูลนักการเมืองถ่ินพัทลุงเปนการตอเนื่อง  เพื่อศึกษา 
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของจังหวัดพัทลุงใหเปนปจจุบัน  และไดเห็นภาพรวมท่ี
กวางขวางและชัดเจน 

1.2 เนื่องจากการเมืองถ่ินพัทลุง  มีลักษณะของความเช่ือมโยงสัมพันธระหวางนักการ 
เมืองถ่ินในระดับชาติ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับบรรดานักการเมืองในองคการปกครองสวน
ทองถ่ินไดแก  อบจ.  เทศบาล  และอบต.  จึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลความสัมพันธดัง
กลาววามีผลกระทบตอสภาพการเมืองในจังหวัดพัทลุงอยางไร 
 

1.3 นับต้ังแตอดีตจนปจจุบัน  จังหวัดพัทลุงมี ส.ส. ท่ีไดรับการเลือกต้ังมาจากพรรค 



 

 

ประชาธิปตยมากท่ีสุด  รวมท้ังมีสมาชิกของพรรคอีกจํานวนมากจึงสมควรจะมีการศึกษาในเร่ือง
ของพรรคประชาธิปตยกับการเมืองในจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะ 

1.4 ปจจุบันไดมีการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังของประชาชนผูมี 
สิทธิเลือกต้ังในจังหวัด  และไดดําเนินการเลือกต้ังมา  2  คร้ังแลวเม่ือป พ.ศ. 2543  และป พ.ศ. 2549  
จึงควรจะมีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจแนวความคิดของประชาชนจังหวัดพัทลุงท่ีมีตอการเลือกต้ัง
สมาชิกวุฒิสภา 

1.5 เนื่องจากปจจุบันไดมีการกระจายอํานาจมาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงควร 
มีการศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและผลงานของนักการเมืองทอง
ถ่ินจังหวัดพัทลุง  โดยอาจจะแยกศึกษาวิจัยเฉพาะประเด็นขององคกรปกครองทองถ่ินระดับใด
ระดับหนึ่ง  เชน  อบต.  เทศบาล  และ อบจ. 

1.6 ควรมีการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา  โดยเชิญผูมีสวนไดเสีย  ผูมีประสบการณ 
และผูสนใจทางการเมืองถ่ินพัทลุงมาวิพากษวิจารณผลงานวิจัยคร้ังนี้หรือมาใหขอมูลแสดงความคิด
เห็นเพิ่มเติม  เพื่อจะไดนําไปพัฒนางานวิจัยในโอกาสตอไป 
 
2. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเมืองถ่ินพัทลุง 

ในการพัฒนาการเมืองถ่ินพัทลุงใหเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค  คือความมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของงานการเมืองซ่ึงสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติและความเจริญกาวหนาของทอง
ถ่ิน  จําเปนจะตองขับเคล่ือนการพัฒนาองครวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง  ท้ังในดานการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมือง  การบริหารจัดการเลือกต้ังท่ีมีประสิทธิ
ภาพ  รวมท้ังความมีคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองทุกระดับ  โดยการดําเนินงาน
หรือโครงการ  ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับกลุมองคกรเครือ 
ขายทางสังคม  ไดแก  กลุมเยาวชน  กลุมสตรี  กลุมอาชีพ  กลุมผลประโยชน  กลุมของบุคลากรทาง
การศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  ฯลฯ  ใหไดรับการติด
อาวุธทางปญญา  มีภูมิคุมกันและมีความรูเทาทันกับสถานการณทางการเมือง  โดยมุงเนนการสราง
องคความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความสําคัญของนักการเมืองทุกระดับท่ีสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาประเทศ   มากกวาการมุงสรางความเขาใจในกระบวนการของงาน   “ธุรการ
ประชาธิปไตย”  หรือ  “พิธีกรรมประชาธิปไตย”  ดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
 

2.2 ปรับปรุงและพัฒนาบทบาทขององคกรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเลือกต้ัง    



 

 

คือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพัทลุงและองคกรเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมชวยเหลือ
การเลือกต้ัง  ใหจัดการเลือกต้ังไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีภาพลักษณของความเปนอิสระเปนกลาง  
เปนธรรม  มีความโปรงใส  และมุงม่ันต้ังใจในการปฏิบัติงานเชิงรุกใหมากข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การรณรงคสงเสริมเผยแพรประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง  การแกปญหาการซ้ือเสียง  การวางตัวไม
เปนกลางทางการเมืองของขาราชการและพนักงานของรัฐ 

2.3 ควรมีโครงการพัฒนานักการเมืองพัทลุงในทุกระดับ  ในลักษณะของการจัดหลัก 
สูตรการ  อบรม  ประชุมสัมมนาเชิงบูรณาการ  ท้ังดานความรูเชิงวิชาการ  ความเขาใจในปญหาของ
ทองถ่ิน  รวมท้ังในดานคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมือง  โดยการสนับสนุนโครงการของ
สถาบันพระปกเกลา  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพื่อใหนักการ
เมืองในจังหวัดพัทลุงไดศึกษาเรียนรูรวมกัน  มีความตระหนักในบทบาทหนาท่ีในการอาสาเขามา
ทํางานแทนประชาชน  (ประชาธิปไตยโดยตัวแทน)  การไดโอกาสดังกลาวนับเปนเกียรติอยางสูง
แกตนเองและวงศตระกูล  ไมใชการไดโอกาสเขามาแสวงหาอํานาจและผลประโยชน  แตการ
ทํางานทางการเมืองใหกับทองถ่ินและประเทศชาติ  เปนการไดโอกาสท่ีจะตอบแทนบุญคุณใหกับ
แผนดินเกิด 
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 12.  นางพจนา   สัจจากุล.  สัมภาษณ,  17  มิถุนายน  2549. 
 13.  นายพรอม  ขุนฤทธ์ิ.  สัมภาษณ,  26  มีนาคม 2549. 
 14.  นายพรอม  บุญฤทธ์ิ. สัมภาษณ,  2 กรกฎาคม 2549. 
 15.  นางพลัด  คําเกล้ียง.  สัมภาษณ,  16 เมษายน 2549. 
 16.  นายพีระ  จุรุพันธ. สัมภาษณ, 26 กรกฎาคม 2549. 
 17.  นางสาวรานี  วิสูตรธนาวิทย.  สัมภาษณ,  25  มิถุนายน  2549. 
 18.  นางละเอียด   พงศาปาน.  สัมภาษณ,  10  เมษายน  2549 
 19.  นายเลิศชัย  ตันอาวัชนาการ. สัมภาษณ, 16  กรกฏาคม 2549. 
 20.  นายวาด   อินทรดวง.  สัมภาษณ, 19 กุมภาพันธ 2549. 
 21.  นายวิจิตร   ดําประสิทธ์ิ.  สัมภาษณ,  22  กรกฎาคม  2549. 
 22.  นายวิจิตร  ฮ่ันพิพัฒน.  สัมภาษณ,  17  มิถุนายน  2549. 
 23.  นายสมคิด  นวลเปยน.  สัมภาษณ,  6  มิถุนายน  2549. 
 24.  นายสานันท   สุพรรณชนะบุรี.  สัมภาษณ,  10  พฤษภาคม  2549. 
 25.  นายสุชิน  อินทรดวง. สัมภาษณ,  1 กรกฎาคม 2549. 
 26.  นายสุนัย   สุขเกษม.  สัมภาษณ,  1  มิถุนายน  2549. 
 27.  นายสุพัฒน   ธรรมเพชร.  สัมภาษณ,  3  กรกฎาคม  2549. 
 28.  นางสุมิตรา   เพชรรักษ. สัมภาษณ,  15  เมษายน  2549. 
 29.  รอยตรีอนุกูล  สุภาไชยกิจ.  สัมภาษณ,  12  เมษายน  2549. 



 

 

 30.  นายอภินันท   ชูดํา.  สัมภาษณ,  1  มิถุนายน  2549. 
 31.  นายเอ้ือน   ปยวาทการ.  สัมภาษณ,  5  มกราคม  2549. 
 32.  นายโอภาส  รองเงิน.  สัมภาษณ,  15  กรกฏาคม  2549. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


