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บทที่ 1 

บทนํา: การศึกษา  “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จังหวัดพิษณุโลก 
 
เกร่ินนํา 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยตั้งแตป พ.ศ.2475 ไดสรางระบบ
การเมืองแบบที่ประชาชนเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่กําหนดนโยบายสาธารณะแทนตน   ทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน ที่ผานมาในระดับชาติ ประเทศไทยจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรขึ้นทั้งทางตรงและทางออมรวม 20 คร้ัง มีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒิสภาทางออม 1 คร้ัง ในป 
พ.ศ.2489 และมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 ในขณะที่
ในระดับทองถ่ินก็ไดจัดใหมีการเลือกตั้งตัวแทนเพื่อทําหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในหลาย
รูปแบบพัฒนาขึ้นตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม คงมิอาจปฏิเสธไดวาการศึกษาการเมืองการปกครองไทยที่ผานมายังมุงเนนไปที่
การเมืองระดับชาติเปนสวนใหญ ส่ิงที่ขาดหายไปของภาคการเมืองที่ศึกษากันอยูก็คือส่ิงที่เรียกวา 
“การเมืองถ่ิน” ที่เปนการศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของทองถ่ินที่เปนจังหวัด
ตางๆ ในประเทศไทยซึ่งเปนปรากฏการณที่เปนภาพคูขนานไปกับการเมืองระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง 
เพราะในขณะที่เวทีการเมือง ณ ศูนยกลางของประเทศกําลังเขมขนดวยการชิงไหวชิงพริบของ
นักการเมืองในสภา และพรรคการเมืองตางๆ อีกดานหนึ่งในพื้นที่จังหวัด บรรดาสมัครพรรคพวกและ
ผูสนับสนุนทั้งหลายก็กําลังดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาฐานเสียงในพื้นที่ดวยเชนกัน และทันทีที่ภารกิจที่
สวนกลางสิ้นสุดลง การลงพื้นที่พบปะ ประชาชนตามสถานที่และงานบุญ งานประเพณีตางๆ เปนสิ่งที่
นักการเมืองผูหวังชัยชนะในการเลือกตั้งมิอาจขาดตกบกพรองได  

ภาพตางๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงหลายสิ่งหลายอยางของการเมืองไทยที่
ดําเนินมาตอเนื่องยาวนาน ในแงมุมที่อาจถูกมองขามไปในการศึกษาการเมืองระดับชาติ “การเมืองถ่ิน” 
และ “นักการเมืองถ่ิน” จึงเปนเรื่องที่นาสนใจทําการศึกษามิใชนอย เพื่อเติมเต็มองคความรูที่ยังขาดหาย 
และหากนําสิ่งที่ไดคนพบนี้มาพิจารณาอยางลึกซึ้งก็นาจะทําใหสามารถเขาใจการเมืองไทยไดชัดเจนขึ้น
ในมุมมองที่แตกตางจากการมองแบบเดิมๆ  

จังหวัดพิษณุโลกในฐานะเมืองที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรและการเมืองการปกครองตั้งแต
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ซ่ึงประเทศไทยปกครองโดยพระมหากษัตริย จนกระทั่งมาถึง
วาระของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย เมื่อป 2475 ถึงปจจุบัน การศึกษาเรื่อง
การเมืองถ่ิน และนักการเมืองถ่ินจึงยิ่งเปนสิ่งที่นาสนใจเปนอยางยิ่งในฐานะหัวเมืองของภาคเหนือ
ตอนลางและเปนศูนยกลางของสวนราชการในระดับภูมิภาค  



การศึกษาเกี่ยวกับ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” ของจังหวัดพิษณุโลก 
ดวยเหตุผลดังกลาวในขางตน ดังนั้น หนังสือ “นักการเมืองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก” นี้ จึงมุงเนน

ทําการศึกษานักการเมืองที่เคยไดรับการเลือกตั้งในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใหทราบถึงเครือขายและ
ความสัมพันธของนักการเมืองในจังหวัดพิษณุโลกวาในแตละชวงแตละยุคเปนอยางไร มีบทบาทและ
ความสัมพันธของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการ  เชน  ครอบครัว  วงศาคณาญาติ  ฯลฯ  ที่
มีสวนในการสนับสนุนทางการเมืองในจังหวัดหรือไม อยางไร ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับ
นักการเมืองในจังหวัดเปนอยางไรและวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัด
พิษณุโลก ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันนั้นมีรูปแบบและวิธีการอยางไร ทั้งนี้ผูแตงจะทําการศึกษา
การเมืองของนักการเมืองระดับชาติตั้งแตการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจนถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใหความสําคัญกับเครือขายและ
ความสัมพันธของนักการเมือง บทบาทของกลุม ผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการตางๆ บทบาท
และความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมืองภายในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนรูปแบบ วิธีการ 
และกลวิธีตางๆ ที่นักการเมืองใชในการเลือกตั้งแตละครั้ง 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูแตงไดอาศัยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ ไดแก 
เอกสารชั้นตน ไดแก เอกสารราชการที่ เก็บรักษาไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติ เชน  เอกสาร
กระทรวงมหาดไทย (มท.) หรือ เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี (สร.) เปนตน และเอกสารชั้นรอง ไดแก 
หนังสือชีวประวัติที่พิมพแจกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ขาวตัดจากหนังสือพิมพ (Clipping) ที่
จัดเก็บไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติ หรือ หองสมุดของคณะรัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยตางๆ และ
เอกสารทางวิชาการ ไดแก หนังสือ ตํารา งานวิจัย และ วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงการ
สัมภาษณ ซ่ึงประกอบดวย การสัมภาษณนักการเมืองถ่ินโดยตรง และการสัมภาษณบุคคลที่สามารถให
ขอมูลโยงใยไปถึงนักการเมืองคนตางๆ ในพื้นที่ได 

ผูแตงมีความคิดวาหนังสือเลมนี้นาจะเปนประโยชนแกผูอานเปนอยางมาก ซ่ึงจะทําใหผูอาน
เขาใจถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัดพิษณุโลก  ตั้งแตมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจนถึงปจจุบัน อีกทั้ง
ไดทราบวาตั้งแตการเลือกตั้งครั้งแรกเปนตนมา มีนักการเมืองคนใดในจังหวัดพิษณุโลกไดรับการ
เลือกตั้งบาง  และชัยชนะของนักการเมืองเหลานี้มีสาเหตุและปจจัยอะไรสนับสนุน รวมทั้งทําใหทราบ
ถึงความสําคัญของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการ  เชน  ครอบครัว  วงศาคณาญาติ  ฯลฯ  
ที่มีตอการเมืองทองถ่ินพิษณุโลก ความสําคัญของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในจังหวัด รวมไปถึงรูปแบบ  วิธีการ  และกลวิธีตางๆ ที่นักการเมืองใชในการเลือกตั้ง 
นอกจากนั้นยังไดทราบขอมูลเกี่ยวกับ  “การเมืองถ่ิน”  และ  “นักการเมืองถ่ิน”  สําหรับเปนองคความรู
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยตอไป    
 



 บทที่ 2  

ลําดับเหตุการณการเมืองถิ่น จังหวัดพิษณุโลก 
ต้ังแต พ.ศ. 2475 – ปจจุบัน (พ.ศ. 2548) 

 
เหตุการณทางการเมืองถ่ินของจังหวัดพิษณุโลกนั้น จะนําเสนอนักการเมืองที่เคยไดรับการ

เลือกตั้งระดับชาติ เร่ิมตั้งแต วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ซ่ึงเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรครั้งแรก แตเปนการเลือกตั้งทางออมโดยวิธีรวมเขตจังหวัด จนกระทั่งการเลือกตั้งครั้งลาสุด เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ซ่ึงเปนการเลือกตั้งแบบแบงเขตๆ ละ 1 คน ในลักษณะ One Man One 
Vote ตามเงื่อนไขของการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2542  
 
รายนามสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก ป 2475-ปจจุบัน (ป 2548) 

นับตั้งแต พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2548 มีนักการเมืองที่ไดรับการเลือกตั้งดวยวิธีการเลือกตั้งแบบ
ตางๆ กันไป เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกแลว จํานวนทั้งสิ้น 29 คน ดังรายชื่อตอไปนี้  

1.ขุนประเจตดรุณพันธ (เหล็ง ศุขโรจน) 

2.หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร (เจริญ สัดจอง) 

3.ขุนคุปตพงศประพัทธ (เชื้อ คุปตพงศ) 

4.พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) 

5.นายดุม อินทุวงศ 

6.รอยโทจงกล ไกรฤกษ 

7.นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี 

8.นายอุทัย แสงศิริ 

9.นายโกศล ไกรฤกษ 

10.นายสุชน ชามพูนท 

11.นายอนันต ภักดิ์ประไพ 

12.นายประเทือง วิจารณปรีชา 

13.นายสุรปาณี ไกรฤกษ 



14.นายคนเด็ด มั่นสีเขียว 

15.นายยิ่งพันธ มนะสิการ 

16.นายวีระ ปทมสิริวัฒน 

17.นายสมพงษ พลไวย 

18.นายจุติ ไกรกฤษ 

19.นายอุดมศักดิ์ อุชชิน 

20.นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงษ 

21.นายพิษณุ พลไวย 

22.พลเอกศิริ ทิวะพันธุ 

23.นายพิทักษ สันติวงศเดชา 

24.นางมยุรา มนะสิการ 

25.นายนคร มาฉิม 

26.นายวรงค เดชกิจวิกรม 

27.นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 

28.นายนิยม ชางพินิจ 

29.นายหัสนัยน สอนสิทธิ์ 
 
อนึ่ง บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) ซ่ึงมาจากเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีจํานวน 200 คน โดยใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง 
จังหวัดใดจะมีจํานวนเทาไรใหคํานวณจากจํานวนราษฎรทั้งประเทศเฉลี่ยดวย จํานวนวุฒิสมาชิก 200 
คน สําหรับจังหวัดพิษณุโลก มีจํานวนสมาชิกวุฒิสภาได 3 คน ส.ว.มีวาระในการดํารงตําแหนง 6 ปนับ
จากวันเลือกตั้งและไมมีการยุบสภาของวุฒิสภา (นคร พจนวรพงษและคณะ, 2543: 194) 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดจัดใหมีการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 
โดยในสวนของจังหวัดพิษณุโลก มีผูไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ว. 3 คน ไดแก  

1.พลเอกศิริ ทิวะพนัธุ 

2.พลตํารวจโทณรงค อมาตยกุล 

3.นายบุญยืน ศุภสารสาทร 



ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกนี้ จะหมดวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ
โดยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ป 2540 มาตรา 126 วงเล็บ 3 หามมิใหผูที่เปนหรือเคยเปนสมาชิก
วุฒิสภาสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ว. เปนสมัยที่สองติดตอกัน 

สําหรับรายชื่อและรายละเอียดของการดํารงตําแหนงของนักการเมืองของจังหวัดพิษณุโลกที่
เคยไดรับการเลือกตั้ง จะนําเสนอในตารางที่ 2.1 รายชื่อและการดํารงตําแหนงในรัฐสภาของ
นักการเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึง 2548 โดยดัดแปลงมาจากเอกสารของรัฐสภา จํานวน 
2 ฉบับ ไดแก หนังสือที่ระลึกครบรอบ 72 ป รัฐสภาไทย และ หนังสือที่ระลึก 67 ป สมาชิกรัฐสภาไทย 
พร อ มทั้ ง ป รั บ ป รุ ง ข อ มู ล ใ ห เ ป น ป จ จุ บั น โ ด ย อ า ศั ย ข อ มู ล จ า ก เ ว ป ไ ซด ข อ ง รั ฐ ส ภ า 
(http://www.parliament.go.th) ดังตอไปนี้ 



ตารางที่ 2.1 รายชื่อและการดํารงตําแหนงในรัฐสภาของนักการเมืองจังหวัดพิษณโุลก ตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึง 2548 
 

รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

1 สภาผูแทนราษฎร (สภาเดยีว) 
เปนการแตงตัง้ชั่วคราว 

70 28 มิ.ย.2475 – 9 ธ.ค. 2476   -พระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชัว่คราว 
พุทธศักราช 2475 
-ผูแทนราษฎรชั่วคราวที่คณะ
ผูรักษาพระนครฝายทหารใชอํานาจ
แตงตั้งแทนคณะราษฎร 

2 สภาผูแทนราษฎร (สภาเดยีว)  
มี 2 ประเภท 

    -รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
สยาม พุทธศักราช 2475 

 -สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากการ
เลือกตั้งทางออม (15 พ.ย. 
2476) 

78 15 พ.ย.2476 – 9 ธ.ค. 2480 
(สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 1) 

ขุนประเจตดรณุพันธ 
(เหล็ง ศุขโรจน) 
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 

ไมสังกัดพรรค -เปนการเลือกตั้งทางออมโดยวิธี
รวมเขตจังหวดั โดยใหราษฎรเลือก
ผูแทนตําบลกอน แลวใหผูแทน
ตําบลเลือกผูแทนราษฎร โดยถือ
จํานวนราษฎร 200,000 คนตอ
ผูแทนราษฎร 1 คน 

 -สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากการ 78 9 ธ.ค. 2476 – 10 พ.ย. 2489   -ดํารงตําแหนงถึงชุดที่ 5 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

แตงตั้ง (วันที่ 9 ธ.ค.2476) 
3 สภาผูแทนราษฎร (สภาเดยีว)  

มี 2 ประเภท 
 

     

 -สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากการ
เลือกตั้งจากราษฎรโดยตรง 
(7 พ.ย. 2480) 

91 7 พ.ย. 2480 – 11 ก.ย. 2481 
(สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 2) 

หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร  
(เจริญ สัดจอง)  
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 

ไมสังกัดพรรค -การเลือกตั้งโดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง 
แตละเขตมีผูแทนราษฎรได 1 คน 
โดยถือจํานวนราษฎร 200,000 คน 
ตอผูแทนราษฎร 1 คน 

 -สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากการ
แตงตั้งในชดุเดิม (ชุดที่ 2) และ 
แตงตั้งเพิ่มอีก 13 คน (8 ธ.ค. 
2480) 

91 9 ธ.ค. 2476 – 10 พ.ย. 2489   -ดํารงตําแหนงตอเนื่องจากชุดที่ 2 
-ดํารงตําแหนงถึงชุดที่ 5 

4 สภาผูแทนราษฎร (สภาเดยีว) 
มี 2 ประเภท 

     

 -สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง (12 พ.ย. 2481) 

91 12 พ.ย.2481 – 15 ต.ค. 2488 
(สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 3) 

ขุนคปุตพงศประพัทธ  
(เชื้อ คุปตพงศ) 
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 

ไมสังกัดพรรค -การเลือกตั้งโดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง 
แตละเขตเลือกตั้งมีผูแทนราษฎร ได 
1 คน โดยถือจาํนวนราษฎร จํานวน 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

200,000 คนตอผูแทนราษฎร 1 คน 
-ไดมีการขยายเวลาอยูในตําแหนง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2 ครั้ง 
ครั้งละไมเกิน 2 ป โดย พ.ร.บ.ขยาย
กําหนดเวลาอยูในตําแหนง ส.ส. 
พ.ศ.2485 ซึ่งออกตาม รธน.แกไข
เพิ่มเติมวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 
พ.ศ.2485 เนื่องจากภาวะสงคราม 
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเลือกตั้ง 

 -สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากการ
แตงตั้งในชดุเดิม (ชุดที่ 2 และ 
3) 

91 9 ธ.ค. 2476 – 10 พ.ย. 2489   -ดํารงตําแหนงตอเนื่องจากชุดที่ 2 
-ดํารงตําแหนงถึงชุดที่ 5 

5 สภาผูแทนราษฎร (สภาเดยีว)      
มี 2 ประเภท 

    -ประกาศใช รธน. 2489 (9 พ.ค. 
2489) 

 -สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง (6 ม.ค. 2489) 

96 6 ม.ค. 2489 – 8 พ.ย. 2490 
(สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 4) 

พระยาสุนทรพิพิธ  
(เชย สุนทรพพิิธ) 
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 

ไมสังกัดพรรค -เลือกตั้งโดยวธิีแบงเขตเลือกตั้ง แต
ละเขตเลือกตั้งมีผูแทนราษฎร 1 คน 
- พระยาสุนทรพิพิธ(เชย สุนทร



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

พิพิธ)ไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ (3 ก.พ.2502-
20 มิ.ย. 2511) และ สมาชิกวฒุิสภา 
(4 ก.ค. 2511 – 3 ก.ค. 2514) 

 -สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากการ
แตงตั้งในชดุเดิม (ชุดที่ 2 และ 
3) และแตงตั้งเพิ่มอีก 5 คน(30 
ม.ค. 2489) 
 

96 9 ธ.ค. 2476 – 10 พ.ย. 2489   -ดํารงตําแหนงตอเนื่องจากชุดที่ 2 
-ดํารงตําแหนงถึงชุดที่ 5 

6 รัฐสภา มี 2 สภา     -ตาม รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2489 
-ชุดนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากการยึด
อํานาจการปกครองประเทศ เมื่อ
วันที่ 8 พ.ย. 2490 โดย “คณะทหาร
ของชาติ” ภายใตการนําของ พลโท 
ผิน ชุณหะวณั 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

 1.สภาผูแทน ประกอบดวย 178 6 ม.ค. 2489 – 8 พ.ย. 2490 
(สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 5) 

นายดุม อินทุวงศ 
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 

ไมสังกัดพรรค -เลือกตั้งโดยใชวิธีแบงเขตเลอืกตั้ง 
แตละเขตเลือกตั้งใหมีผูแทนราษฎร
ได 1 คน 
-นายดุม อินทวุงศ ไดรับการเลือกตั้ง
จากการเลือกตัง้เพิ่ม 

 -มาจากสมาชกิประเภทที่ 1 ใน
รัฐสภาชุดที่ 5 เปนการเลือกตั้ง
โดยตรง 

96 6 ม.ค. 2489 – 8 พ.ย. 2490    

 -มาจากการเลือกตั้งเพิ่มใน 47 
จังหวดั (5 ส.ค. 2489) 

82 5 ส.ค. 2489 – 8 พ.ย. 2490    

 2.พฤฒสภา มาจากการเลือกตั้ง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(24 พ.ค. 2489) 
 

178 24 พ.ค. 2489 – 8 พ.ย. 2490   -ตามบัญญัติเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญ 

7 รัฐสภา มี 2 สภา     -รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 
-สิ้นสุดลงเนื่องจากการยึดอํานาจ



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

การปกครองประเทศเมื่อวนัที่ 29 
พ.ย. 2494 โดย “คณะบรหิาร
ประเทศชั่วคราว” ภายใตการนําของ
พลเอก ผิน ชุณหะวณั 

 1.วุฒิสภา มาจากการแตงตั้ง (18 
พ.ย. 2490) 

100 18 พ.ย. 2490 – 29 พ.ย. 2494    

 2.สภาผูแทน  120 29 ม.ค. 2491 – 29 พ.ย. 2494 
(สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 6) 

รอยโทจงกล ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ไมสังกัดพรรค  

 มาจากการเลือกตั้งโดยตรง (29 
ม.ค. 2491) 

99 29 ม.ค. 2491 – 29 พ.ย. 2494   -เลือกตั้งโดยใชวิธีรวมเขตจงัหวัด 
และถือจํานวนประชากร 200,000 
คน ตอ ผูแทนราษฎร 1 คน 

 มาจากการเลือกตั้ง ส.ส. เพิ่มขึ้น 
ใน 19 จังหวดั (5 มิ.ย. 2491)  

21 5 มิ.ย. 2491 – 29 พ.ย. 2494   -ตาม รธน. 2492 
-เลือกตั้งโดยใชวิธีรวมเขตจงัหวัด 
และถือจํานวนประชากร 150,000 
คน ตอ ผูแทนราษฎร 1 คน 

8 สภาผูแทนราษฎร (สภาเดยีว)  
มี 2 ประเภท 

    -นํารัฐธรรมนูญป 2475 มาใชบังคับ
ใหม 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

 -สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง (26 ก.พ. 2495) 
โดยวิธีรวมเขตจังหวดั 

123 26 ก.พ. 2495 – 25 ก.พ. 2500 
(สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 7) 

รอยโทจงกล ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

ไมสังกัดพรรค -เลือกตั้งโดยวธิีรวมเขตจังหวัดและ
ถือเกณฑจํานวนประชากร 150,000 
คนตอผูแทนราษฎร 1 คน 

 -สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากการ
แตงตั้ง (30 พ.ย. 2494) 

123 30 พ.ย. 2494 - 16 ก.ย. 2500   -อยูตอเนื่องถึงชุดที่ 9 

9 สภาผูแทนราษฎร (สภาเดยีว)  
มี 2 ประเภท 

    -สิ้นสุดลงเนื่องจากการยึดอํานาจ
การปกครองประเทศ วนัที่ 16 ก.ย. 
2500 โดยคณะทหารภายใตการนํา
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 

รอยโทจงกล ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 
 

เสรีมนังคศิลา  -สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง (26 ก.พ. 2500)  

160 26 ก.พ. 2500 – 16 ก.ย. 2500 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 8) 

นาวาอากาศโททินกร      
พันธุกระวี 

(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 
 

เสรีมนังคศิลา 

-เลือกตั้งโดยวธิีรวมเขตจังหวัด ถือ
เกณฑจํานวนประชากร 150,000 คน
ตอ ส.ส. 1 คน 

 -สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากการ 123 30 พ.ย. 2494 - 16 ก.ย. 2500    -ดํารงตําแหนงตอเนื่องจากชุดที่ 7 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

แตงตั้ง ของชุดที่ 8 
 

10 สภาผูแทนราษฎร (สภาเดยีว)  
มี 2 ประเภท 

    -สิ้นสุดลงเนื่องจากการยึดอํานาจ
ตัวเองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2501 

นาวาอากาศโททินกร      
พันธุกระวี 

(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 
 

ไมสังกัดพรรค  -สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากการ
เลือกตั้ง 

186 15 ธ.ค. 2500 – 20 ต.ค. 2501 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 9) 

นายอุทัย แสงศิริ 
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 
 

ไมสังกัดพรรค 

-เลือกตั้งโดยวธิีรวมเขตจังหวัด และ
ถือจํานวนประชากร 200,000 คน 
ตอผูแทนราษฎร 1 คน 

 มาจากการเลือกตั้งโดยตรง (15 
ธ.ค. 2500)  

160 15 ธ.ค. 2500 - 20 ต.ค. 2501     

 มาจากการเลือกตั้ง (31 มี.ค. 
2501) ใน 5 จังหวัด 

26 31 มี.ค. 2501 - 20 ต.ค. 2501   -สมาชิกประเภทที่ 2 จบสลากออก 
26 คน ตามผลของ รธน. 

 -สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากการ 95 18 ก.ย. 2500 – 20 ต.ค. 2501   -เดิมมีจํานวน 121 คน แตจับสลาก



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

แตงตั้ง (18 ก.ย. 2500) ออกจํานวน 26 คน เมื่อวันที ่8 ก.พ. 
2501 

11 สภารางรัฐธรรมนูญ (สภาเดยีว) 
มาจากการแตงตั้ง (3 ก.พ. 
2502) 

240 3 ก.พ. 2502 – 20 มิ.ย. 2511   -สิ้นสุดลงเนื่องจากการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2511 

12 รัฐสภา มี 2 สภา     -สิ้นสุดลงเนื่องจากการยึดอํานาจ
การปกครองประเทศเมื่อวนัที่ 17 
พ.ย. 2514 โดยคณะปฏิวัตภิายใต
การนําของจอมพลถนอม กิตติขจร 

 1.วุฒิสภา  164 4 ก.ค. 2511 – 17 พ.ย. 2514   -3 ก.ค. 2514 สมาชิกวุฒิสภามีอายุ
ครบ 3 ป ตองจับสลากออกกึ่งหนึ่ง 
จํานวน 82 คน และมหากษัตริยทาง
แตงตั้งสมาชิกเทาจํานวนที่ตอง
ออกไปเขามาแทนที ่

 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง (4 
ก.ค. 2511) 

120 4 ก.ค. 2511 – 17 พ.ย. 2514    

 ทรงแตงตั้งเพิม่ (25 ก.พ. 2512) 44 25 ก.พ. 2512 – 17 พ.ย. 2514    



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

นายโกศล ไกรฤกษ  
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ไมสังกัดพรรค 

นายสุชน ชามพูนท 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ไมสังกัดพรรค 

 2.สภาผูแทนราษฎร มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง (10 ก.พ. 2512)  

219 10 ก.พ. 2512 – 17 พ.ย. 2514 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 10) 

นายอนนัต ภักดิ์ประไพ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 
 

ไมสังกัดพรรค 

-เลือกตั้งโดยวธิีรวมเขตจังหวัด ถือ
เกณฑจํานวนประชากร 150,000 คน
ตอ ส.ส. 1 คน 

13 สภานิติบัญญัติแหงชาติ มาจาก
แตงตั้ง (16 ธ.ค. 2515) 
 

299 16 ธ.ค. 2515 – 16 ธ.ค. 2516   -สิ้นสุดลงภายหลังเกิดเหตุการณวัน
มหาวิปโยค 14 ต.ค. 16 

14 สภานิติบัญญัติแหงชาต ิมาจาก
การเลือกตั้งโดยสมัชชา
แหงชาติ จํานวน 2,347 คน 

299 23 ธ.ค. 2516 – 25 ม.ค. 2518     -ยกราง รธน. 2517 
-สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้ง 
ส.ส. เปนการทั่วไป ตาม รธน. 2517 

15 รัฐสภา มี 2 สภา     -ประกาศใช รธน. 2517 
 1.วุฒิสภา มาจากการแตงตั้ง
ของพระมหากษัตริย (26 ม.ค. 

100 26 ม.ค. 2518 – 6 ต.ค. 2519    



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

2518) 
นาวาอากาศโททินกร      

พันธุกระวี 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

นายประเทือง         วิจารณ
ปรีชา 

(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

กิจสังคม 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

นายสุรปาณี ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 

ประชาธิปตย 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

 2.สภาผูแทนราษฎร มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง (26 ม.ค. 2518) 

269 26 ม.ค. 2518 – 12 ม.ค. 2519 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 11) 

นายอนนัต ภักดิ์ประไพ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

ไท 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

-จังหวัดที่มี ส.ส. ไมเกิน 3 คนใหถือ
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวดั
ที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง ในแต
ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดไมเกิน 3 คน และไมนอย
กวา 2คน ถือเกณฑจํานวน
ประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 
คน 
-สิ้นสุดลงโดย พ.ร.ฏ ยุบสภาฯ เมื่อ
วันที่ 12 ม.ค. 2519 มีสาเหตุมาจาก
พรรคการเมืองรวมรัฐบาลขาด
เอกภาพ ทําใหเกิดปญหาและอุป
สรรในการบริหารราชการแผนดิน 
 

16 รัฐสภา มี 2 สภา     -สิ้นสุดลงเนื่องจากการยึดอํานาจ
การปกครองประเทศ เมื่อวนัที่ 6 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

ต.ค. 2519 โดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินภายใตการนําของ 
พลเรือเอกสงัด ชลออยู 

 1.วุฒิสภา (ชุดเดิม) 100 26 ม.ค. 2518 – 6 ต.ค. 2519   -ตอเนื่องจากชดุที่ 15 
นายโกศล ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

กิจสังคม 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

นาวาอากาศโททินกร      
พันธุกระวี 

(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 4) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

นายประเทือง         วิจารณ
ปรีชา 

(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

กิจสังคม 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

 2.สภาผูแทนราษฎร มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง (4 เม.ย. 2519) 

279 4 เม.ย. 2519 – 6 ต.ค. 2519 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 12) 

นายสุชน ชามพูนท 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

สังคมชาตินิยม 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

-จังหวัดที่มี ส.ส. ไมเกิน 3 คนใหถือ
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวดั
ที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง ในแต
ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดไมเกิน 3 คน และไมนอย
กวา 2คน ถือเกณฑจํานวน
ประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 
คน 

17 สภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ีทํา
หนาที่สภาปฏริูปการปกครอง
แผนดิน มาจากการแตงตั้ง          
(22 ต.ค. 2519) 

29 22 ต.ค. 2519 – 20 พ.ย. 2519   -ตาม รธน. 2519 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

18 สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
มาจากการแตงตั้ง (20 พ.ย. 
2519) 

340 20 พ.ย. 2519 – 20 ต.ค. 2520 นาวาอากาศโททินกร      
พันธุกระวี 

 -สิ้นสุดเนื่องจากการยดึอํานาจการ
ปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 
2520 โดยคณะปฏิวัตภิายใตการนํา
ของ พลเรือเอกสงัด ชลออยู 

19 สภานิติบัญญัติแหงชาติ มาจาก
การแตงตั้ง (15 พ.ย. 2520) 

360 15 พ.ย. 2520 – 21 เม.ย. 2522 นาวาอากาศโททินกร      
พันธุกระวี 

 -ตามธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 
-สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้ง 
ส.ส. เปนการทั่วไป เมื่อวันที่ 22 
เม.ย. 2522 ตาม รธน.2521 

20 รัฐสภา มี 2 สภา      
 1.วุฒิสภา มาจากการแตงตั้ง (22 
เม.ย. 2522) 

255 22 เม.ย. 2522 – 23 ก.พ. 2534   -รธน.2521 
-เมื่อดํารงตําแหนงครบ 2 ป ในวนัที่ 
22 เม.ย. 2524 สมาชิกจํานวน 1 ใน 
3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด คือ 75 
คน พนจากตําแหนงโดยวิธีจบัฉลาก 
และมีการแตงตั้งเขามาแทนที่
ตําแหนงทีว่าง จํานวน 75 คน 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

-ดํารงตําแหนงตอเนื่อง ถึงชุดที่ 23 
นายโกศล ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 

กิจสังคม 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

นายคนเด็ด มั่นสีเขียว 
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 

กิจสังคม 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

นาวาอากาศโททินกร      
พันธุกระวี 

(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 5) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

นายประเทือง        วิจารณ
ปรีชา 

(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 

ชาติประชาธิปไตย 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

 2.สภาผูแทนราษฎร มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง (22 เม.ย. 
2522) 

301 22 เม.ย. 2522–19 มี.ค. 2526 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 13) 

นายยิง่พนัธ มนะสิการ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ประชากรไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

-จังหวัดที่มี ส.ส. ไมเกิน 3 คนใหถือ
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวดั
ที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง ในแต
ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดไมเกิน 3 คน และไมนอย
กวา 2คน ถือเกณฑจํานวน
ประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 
คน 
-สภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
เนื่องจากมี พ.ร.ฎ.ยุบสภา
ผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 
2526 อันมีสาเหตุมาจาก ส.ส. มี
ความคิดเหน็ทีแ่ตกตางกนัเกีย่วกับ
วิธีการเลือกตั้ง ส.ส. ตามบทเฉพาะ
การของ รธน. 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

21 รัฐสภา มี 2 สภา      
 1.วุฒิสภา 243    -ดํารงตําแหนงตอเนื่อง ถึงชุดที่ 23 
 มาจากวุฒิสภาชุดเดิม 225 22 เม.ย. 2522 – 23 ก.พ. 2534   -มาจากชุด 20 
 มาจากการแตงตั้งเพิ่มเติม  18 22 เม.ย. 2526 – 23 ก.พ. 2534 พลเอกศิริ ทิวะพันธุ  -เพื่อใหมีจํานวนเทากับสัดสวนสาม

ในสี่ของจํานวน ส.ส. (ตาม
บทบัญญัติของ รธน.) 

นายโกศล ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 4) 

กิจสังคม 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

นาวาอากาศโททินกร      
พันธุกระวี 

(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 6) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

นายประเทือง         วิจารณ
ปรีชา 

(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 4) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

 2.สภาผูแทนราษฎร มาจากการ
เลือกตั้ง (18 เม.ย. 2526) 

324 18 เม.ย. 2526 – 1 พ.ค. 2529 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 14) 

นายยิง่พนัธ มนะสิการ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

ประชากรไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

-จังหวัดที่มี ส.ส. ไมเกิน 3 คนใหถือ
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวดั
ที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง ในแต
ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดไมเกิน 3 คน และไมนอย
กวา 2คน ถือเกณฑจํานวน
ประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 
คน 
-สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสดุลง



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

นายสุชน ชามพูนท 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

เนื่องจากการยบุสภาผูแทนราษฎร 
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2529 โดยมสีาเหตุ
มาจาก ส.ส. ลงมติไมอนุมัติ พ.ร.ก.
แกไขเพิม่เติม พ.ร.บ.การขนสงทาง
บก พ.ศ. 2522 พ.ศ.2529 

22 รัฐสภา มี 2 สภา      
 1.วุฒิสภา  260 22 เม.ย. 2522 – 23 ก.พ. 2534   -ดํารงตําแหนงตอเนื่อง ถึงชุดที่ 23 
 มาจากวุฒิสภาชุดเดิม 243 22 เม.ย. 2522 – 23 ก.พ. 2534 พลเอกศิริ ทิวะพันธุ  -มาจากชุดที่ 20-21 
 มาจากการแตงตั้งเพิ่มเติม (28 
ก.ค. 2529) 

17 28 ก.ค. 2529 – 23 ก.พ. 2534    

นายประเทือง        วิจารณ
ปรีชา 

(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 5) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

 2.สภาผูแทนราษฎร มาจากการ
เลือกตั้ง (24 ก.ค. 2529) 

347 24 ก.ค. 2529–29 เม.ย. 2531 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 15) 

นายยิง่พนัธ มนะสิการ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 

ประชากรไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

-จังหวัดที่มี ส.ส. ไมเกิน 3 คนใหถือ
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวดั
ที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง ในแต
ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทน



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

นายวีระ ปทมสิริวัฒน 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

นายสมพงษ พลไวย 
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 

ประชาธิปไตย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

นายสุชน ชามพูนท 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 4) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

ราษฎรไดไมเกิน 3 คน และไมนอย
กวา 2คน ถือเกณฑจํานวน
ประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 
คน 
-สิ้นสุดการดํารงตําแหนง เนือ่งจาก
การยุบสภาผูแทนราษฎร เมือ่วันที่ 
29 เม.ย. 2531 โดยมีสาเหตุมาจาก
พรรคการเมืองรวมรัฐบาลขาด
เอกภาพกอใหเกิดปญหาอุปสรรค
ในการบริหารราชการแผนดนิและ
การพัฒนาประเทศ 
-นายประเทือง วิจารณปรีชา ได
ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จังหวดัสิงหบุรี 
พรรคชาติไทย อีก 3 สมัย (ป 35-39) 

23 รัฐสภา มี 2 สภา     -สิ้นสุดลงเนื่องจากการยึดอํานาจ
การปกครองประเทศ เมื่อวนัที่ 23 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

ก.พ. 2534 โดยคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ ภายใตการนําของ 
พลเอกสุนทร คงสมพงษ 

 1.วุฒิสภา 267 22 เม.ย. 2522 – 23 ก.พ. 2534   -ดํารงตําแหนง ตั้งแตชุดที่ 20-23 
 มาจากวุฒิสภาชุดเดิม 260 22 เม.ย. 2522 – 23 ก.พ. 2534   -มาจากชุดที่ 20-22 
 มาจากการแตงตั้งเพิ่มเติม (25 
ก.ค. 2531) 

7 25 ก.ค. 2531 – 23 ก.พ. 2534   -เพิ่มขึ้นเพื่อใหครบ 3 ใน 4 ของ
จํานวน ส.ส. 
-วันที่ 21 เม.ย. 2532 สมาชิกวุฒิสภา 
จํานวน 75 คน ที่ไดรับแตงตัง้ เมื่อ
วันที่ 22 เม.ย. 2526 ตองพนจาก
ตําแหนงตามวาระจึงไดมกีารแตงตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วาง 
75 คน โดยใหดํารงตําแหนงตั้งแต
วันที่ 22 เม.ย. 2532 

 2.สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มา
จากการเลือกตัง้ (24 ก.ค. 2531) 

357 24 ก.ค. 2531 – 23 ก.พ. 2534 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 16) 

นายโกศล ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 5) 

ประชากรไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

-จังหวัดที่มี ส.ส. ไมเกิน 3 คนใหถือ
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวดั



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

นายจุติ ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ประชากรไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

นายยิง่พนัธ มนะสิการ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 4) 

ประชากรไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

นายสุชน ชามพูนท 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 5) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

นายอุดมศักดิ์ อุชชิน 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ราษฎร 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

ที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง ในแต
ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดไมเกิน 3 คน และไมนอย
กวา 2คน ถือเกณฑจํานวน
ประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 
คน 

พลเอกศิริ ทิวะพันธุ 24 สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
(สภาเดยีว) มาจากการแตงตัง้    
(15 มี.ค. 2534) 

292 15 มี.ค. 2534 – 21 มี.ค. 2535 

นายอุดมศักดิ์ อุชชิน 

 -ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 

25 รัฐสภา มี 2 สภา     -รธน. 2534 
 1.วุฒิสภา มาจากแตงตั้ง (22 
มี.ค. 2535) 

270 22 มี.ค. 2535 –  21 มี.ค.2539    

 2.สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มา
จากการเลือกตัง้ (22 มี.ค. 2535) 

360 22 มี.ค. 2535 – 30 มิ.ย. 2535 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 17) 

นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

-สิ้นสุดลงโดยการยุบสภา
ผูแทนราษฎร มีสาเหตุจากหลังจาก



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

นายยิง่พนัธ มนะสิการ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 5) 

ประชากรไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

นายวีระ ปทมสิริวัฒน 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

นายสุชน ชามพูนท 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 6) 

ชาติไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

นายอุดมศักดิ์ อุชชิน 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

ความหวังใหม 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

เกิดวิกฤติการณทางการเมืองขึ้น เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2535  

26 รัฐสภา มี 2 สภา      
 1.วุฒิสภา (ชุดเดิม) 270 22 มี.ค. 2535 – 21 มี.ค.2539   -มาจากชุดที่ 25 

นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 
 

ชาติพัฒนา 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

นายพิษณุ พลไวย 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ประชาธิปตย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

 2.สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มา
จากการเลือกตัง้ทั่วไป (13 ก.ย. 
2535) 

360 13 ก.ย. 2535 – 19 พ.ค. 2538 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 18) 

นายยิง่พนัธ มนะสิการ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 6) 

ประชากรไทย 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

-สิ้นสุดลงโดยการยุบสภา มสีาเหตุ
จากพรรคพลังธรรมขอถอนตัวจาก
การเปนพรรครวมรัฐบาล เพราะ
เห็นวารัฐบาลขาดความชอบธรรม
ในการบริหารประเทศ ไมสามารถ
ชี้แจงกรณี ส.ป.ก.4-01 ใหชัดแจงได 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

นายวีระ ปทมสิริวัฒน 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 

ชาติพัฒนา 
(เขตเลือกตั้งที ่2) 

นายสุชน ชามพูนท 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 7) 

ชาติพัฒนา 
(เขตเลือกตั้งที ่1) 

27 รัฐสภา มี 2 สภา     -รธน. 2534 
 1.1วุฒิสภา (ชุดเดิม) 270 22 มี.ค. 2535 – 21 มี.ค.2539   -มาจากชุดที่ 25-26 
 1.2วุฒิสภา (ชุดใหม) 260 22 มี.ค. 2539 – 21 มี.ค. 2543   -พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิก

วุฒิสภาชุดใหมเพื่อแทนชดุเดิมที่
พนจากตําแหนงตามวาระ 4 ป 
-จํานวนสมาชกิวุฒิสภาเทากบั 2 ใน 
3 ของจํานวน ส.ส. 

นายจุติ ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 
 

ประชาธิปตย  2.สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มา
จากการเลือกตัง้ทั่วไป (2 ก.ค. 
2538) 

391 2 ก.ค. 2538 – 27 ก.ย. 2539 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 19) 

นายยิง่พนัธ มนะสิการ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 7) 

ประชากรไทย 

-รธน. 2534 
-สิ้นสุดลงโดยการยุบสภา มสีาเหตุ
จากเกดิการแตกแยกภายในพรรค
รวมรัฐบาลและตองการคืนอาํนาจ
การตัดสินใจแกประชาชน 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

นายวีระ ปทมสิริวัฒน 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 4) 

ชาติพัฒนา 

พลเอกศิริ ทิวะพันธุ 
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 

นําไทย 

นายสุชน ชามพูนท 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 8) 

ชาติพัฒนา 

นายอุดมศักดิ์ อุชชิน 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 

นําไทย 

28 รัฐสภา มี 2 สภา     -รธน.2534 
-รธน.2540 

 1.1วุฒิสภา 262 22 มี.ค. 2539 – 21 มี.ค. 2543   -สิ้นสุดลงเนื่องจากครบตามวาระ 4 
ป และ มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ครั้งแรก 4 มี.ค. 2543 

 มาจากชุดเดิม 260 22 มี.ค. 2539 – 21 มี.ค. 2543    
 มาจากแตงตั้งเพิ่มเติม (17 พ.ย. 

2539) 
2 17 พ.ย. 2539 –  21 มี.ค. 2543   --เพื่อใหจํานวนสมาชิกวุฒิสภา

เทากับ 2 ใน 3 ของจํานวน ส.ส. 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

 1.2วุฒิสภา มาจากการเลือกตัง้
แบบเขตจังหวดั (4 มี.ค. 2543) 

200 4 มี.ค.2543 – 3 มี.ค.2549 
(วุฒิสภาจากการเลือกตั้ง ชุดที่ 
1) 

พลเอกศิริ  ทิวะพันธ 
พลตํารวจโทณรงค      

อมาตยกุล 
นายบุญยืน ศุภสารสาทร 

 -เปนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภาครั้ง
แรกของประเทศไทย 

นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 

ประชากรไทย 

นายจุติ ไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 

ประชาธิปตย 

นายพิษณุ พลไวย 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

ประชาธิปตย 

นายยิง่พนัธ มนะสิการ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 8) 

(ประชากรไทย) 
ชาติพัฒนา 

 2.สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มา
จากการเลือกตัง้ทั่วไป (17 พ.ย.
2539) 

393 17 พ.ย.2539 – 9 พ.ย. 2543 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 20) 

นายวีระ ปทมสิริวัฒน 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 5) 

ชาติพัฒนา 

-สิ้นสุดลงโดยการยุบสภา มสีาเหตุ
จากรัฐบาลตองประสบกับปญหา
วิกฤติเศรษฐกจิที่ตอเนื่องจาก
รัฐบาลชุดที่แลว และสมาชกิพรรค
ฝายคานไดทยอยกันลาออกจนเกือบ
หมด  



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

นายสุชน ชามพูนท 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 9) 

ชาติพัฒนา 

29 รัฐสภา มี 2 สภา     -ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 

 1.วุฒิสภา มาจากการเลือกตั้ง
แบบเขตจังหวดั (4 มี.ค. 2543) 

200 4 มี.ค. 2543 – 3 มี.ค. 2549 
(วุฒิสภาจากการเลือกตั้ง ชุดที่ 
1) 

พลเอกศิริ  ทิวะพันธ 
พลตํารวจโทณรงค     อมาตย

กุล 
นายบุญยืน ศุภสารสาทร 

 -เปนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภาครั้ง
แรกของประเทศไทย 

นายพิทักษ สันติวงศเดชา 
(ดํารงตําแหนงสมัยเดียว) 

ประชาธิปตย เขต 1 

นายพิษณ ุพลไวย 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 3) 

ไทยรักไทย เขต 2 

นางมยุรา มนะสิการ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ไทยรักไทย เขต 3 

 2.สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
มาจากการเลือกตั้งประเภท
บัญชีรายชื่อ 100 คน และ
ประเภทแบงเขต 400 คน (6 
ม.ค. 2544) 

500 6 ม.ค. 2544 – 5 ม.ค. 2548 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 21) 

นายสุชน ชามพูนท 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 10) 

ไทยรักไทย เขต 4 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

นายนคร มาฉิม 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 1) 

ประชาธิปตย เขต 5 

นายจุต ิไกรฤกษ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 4) 

ประชาธิปตย -เขต 6 
-เลือกตั้งซอมแทนนายวีระ ปทม
สิริวัฒน ซึ่งเสียชีวิต 

 

นายวีระ ปทมสิริวัฒน 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 6) 

ไทยรักไทย -เขต 6 
-เสียชีวิตขณะดํารงตําแหนง 

30 รัฐสภา มี 2 สภา      
 1.วุฒิสภา มาจากการเลือกตั้ง
แบบเขตจังหวดั (4 มี.ค. 2543) 

200 4 มี.ค. 2543 – 3 มี.ค. 2549 
(วุฒิสภาจากการเลือกตั้ง ชุดที่ 
1) 

พลเอกศิริ  ทิวะพันธ 
พลตํารวจโทณรงค    อมาตย

กุล 
นายบุญยืน ศุภสารสาทร 

  

 2.สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
มาจากการเลือกตั้งประเภท
บัญชีรายชื่อ 100 คน และ
ประเภทแบงเขต 400 คน (6 

500 6 ก.พ. 2548 – 5 ก.พ. 2552 
(สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 22) 

นายวรงค  เดชกิจวิกรม 
(ดํารงตําแหนงสมัยแรก) 

ประชาธิปตย -เขต 1 
-ชนะการเลือกตั้ง นายพิทกัษ สันติ
วงศเดชา ส.ส.สมัยที่แลว ซึ่งไป
สมัครในนามของพรรคไทยรักไทย 



รัฐสภา 
ชุดที่ 

องคประกอบ/ ที่มา จํานวน  
สมาชิก 

วาระการดํารงตําแหนง ชื่อ-สกุล สังกัดพรรค หมายเหตุ 

นายมนตชยั          วิวัฒนธ
นาฒย 

(ดํารงตําแหนงสมัยแรก) 

ไทยรักไทย -เขต 2 
-ลงสมัครแทน นายพษิณ ุพลไวย 
ซึ่งไปลงสมัคร ส.ส. แบบบัญชี
รายชื่อของพรรคไทยรักไทย 

นางมยุรา มนะสิการ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

ไทยรักไทย เขต 3 

นายนยิม ชางพินิจ 
(ดํารงตําแหนงสมัยแรก) 

ไทยรักไทย -เขต 4 
-ลงสมัครแทน นายสุชน ชามพูนท 
ซึ่งไปลงสมัคร ส.ส. แบบบัญชี
รายชื่อของพรรคไทยรักไทย 

นายนคร มาฉมิ 
(ดํารงตําแหนงสมัยที่ 2) 

ประชาธิปตย เขต 5 

ก.พ. 2548) 

นายหัสนัยน สอนสิทธิ์ 
(ดํารงตําแหนงสมัยแรก) 

ไทยรักไทย -เขต 6 
-ชนะการเลือกตั้งนายจุติ ไกรฤกษ 
อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปตย 4 สมัย  

 
ที่มา:-  



สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. หนังสือที่ระลึกครบรอบ 72 ป รัฐสภาไทย. กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร, 2547 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 67 ป สมาชิกรัฐสภาไทย. กรุงเทพฯ: กองการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2542  
เวปไซดรัฐสภา (http://www.parliament.go.th) 
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2.2 การเลือกตั้งและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจงัหวัดพิษณุโลก ตัง้แต พ.ศ. 2476 ถึงปจจุบัน 
(พ.ศ. 2548) 

 จากขอมูลตั้งแต พ.ศ. 2476 ซ่ึงเปนปที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งครั้ง
แรก จวบจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2548) สามารถลําดับเหตุการณการเลือกตั้งและรายชื่อของผูไดรับการ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดพิษณุโลก ไดดังนี้ 
 
 สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 1 (15 พ.ย. 2476 – 9 ธ.ค. 2480)  

ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 
กําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)  2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทที่  1 ซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งมีจํานวน 78 คน และสมาชิกประเภทที่ 2 ซ่ึงมาจากการแตงตั้ง จํานวน 78 คน1  สําหรับ
เลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ซ่ึงถือวาเปนการเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังแรกของ
ประเทศไทย เปนการเลือกตั้งแบบ “รวมเขตจังหวัด” (เขตจังหวัดแตละจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง) ใช
วิธีการเลือกตั้ง “ทางออม” โดยใหราษฎรเลือกผูแทนตําบลกอน แลวใหผูแทนตําบลเลือก
ผูแทนราษฎรอีกตอหนึ่ง ใชอัตราประชากร 200,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน อยูในวาระ 4 ป  ทั้งนี้ ส.ส. 
ชุดที่ 1 ส้ินสุดลงเมื่อครบวาระ 4 ป ในวันที่ 9 ธันวาคม 2480  

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.ของจังหวัดพิษณุโลกคนแรก คือ ขุนประเจตดรุณพันธ  
(เหล็ง ศุขโรจน) โดยดํารงตําแหนง ส.ส. เพียงสมัยเดียว  

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 2 (7 พ.ย. 2480 – 11 ก.ย. 2481) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ประกอบดวย ส.ส. 2 ประเภทๆ ละ 91 คน คือ สมาชิกประเภทที่ 1 

มาจากการเลือกตั้ง และ สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากแตงตั้งโดยเปนผูดํารงตําแหนงตอเนื่องมาจาก
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 1 และมีการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเพิ่มอีก 13 คนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2480 
สําหรับสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 เปนการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนครั้งแรก และใชระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตๆ ละ 1 คน ใชอัตรา
ประชากร 200,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน วาระในการดํารงตําแหนง 4 ป   ส.ส.ประเภทที่ 1 ของสภาชุด
นี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 11 กันยายัน พ.ศ. 2481  

                                                 
1 สมาชิกประเภทที่ 2 ไดรับการแตงตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ซึ่งตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญมีผลทําใหคงอยูในตําแหนงตั้งแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 1 - 4 หรือจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2489 ซึ่งเปนวันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหมมีผลใชบังคับ รวมเวลาอยูในตําแหนงนานถึง 12 ป 5 เดือน 1 วัน (นคร  
พจนวรพงษ, 2543: 108) 
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สําหรับผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. พิษณุโลก คนที่สอง คือ หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร 
(เจริญ สัดจอง) โดยดํารงตําแหนง ส.ส. เพียงสมัยเดียว 
 

สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 3 (12 พ.ย. 2481 – 15 ต.ค. 2488) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ประกอบดวย ส.ส. 2 ประเภทๆ ละ 91 คน คือ สมาชิกประเภทที่ 1 

มาจากการเลือกตั้ง และ สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากแตงตั้งโดยเปนผูดํารงตําแหนงตอเนื่องมาจาก
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2  สําหรับ ส.ส. ประเภทที่ 1 ของสภาชุดนี้ มาจากการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 เปนการเลือกตั้งโดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง ใหแตละเขตเลือกตั้งมี
ผูแทนราษฎรได 1 คน ถือเกณฑประชากร จํานวน 200,000 คนตอผูแทนราษฎร 1 คน เนื่องจาก
ในชวงการดํารงตําแหนงของ ส.ส.ชุดนี้ เปนชวงเกิดสงครามโลก คร้ังที่ 2 ทําใหรัฐบาลไมสามารถ
จัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกสมาชิกประเภทที่ 1 ได สภาผูแทนราษฎรจึงไดใหความเห็นชอบ 
พ.ร.บ. ขยายกําหนดเวลาอยูในตําแหนง ส.ส. ออกไปอีกไมเกิน 2 ป นับแตวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงตามที่รัฐบาลเสนอ 2 คร้ังคือ คร้ังที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2485 และ คร้ังที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 
พ.ศ. 2487 ทั้งนี้ ส.ส.ประเภทที่ 1 ของสภาชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 15 
ตุลาคม 2488 

สําหรับผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. พิษณุโลกคนที่สาม คือ ขุนคุปตพงศประพัทธ (เชื้อ  
คุปตพงศ) โดยดํารงตําแหนง ส.ส. เพียงสมัยเดียว 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 4 (6 ม.ค. 2489 – 8 พ.ย. 2490) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ประกอบดวย ส.ส. 2 ประเภทๆ ละ 96 คน คือ สมาชิกประเภทที่ 1    

มาจากการเลือกตั้ง และ สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากแตงตั้งโดยเปนผูดํารงตําแหนงตอเนื่องมาจาก
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 1 -3 สําหรับ ส.ส.ประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 
2489 เปนการเลือกตั้งโดยตรงแบบแบงเขต (เขตละ 1 คน) ใชเกณฑจํานวนประชากร 200,000 คน
ตอ ส.ส. 1 คน มีวาระ 4 ป สําหรับ ส.ส.ประเภทที่ 1 ของสภาชุดนี้ส้ินสุดลง เพราะการทํา
รัฐประหารของ พลโทผิน ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 

สําหรับผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกคนที่ส่ี คือ พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทร
พิพิธ) โดยดํารงตําแหนง ส.ส. เพียงสมัยเดียว 
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สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 5 (6 ม.ค. 2489 – 8 พ.ย. 2490) 
สภาผูแทน (ไมมีคําวา “ราษฎร” ตอทาย) สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

แบงเขตเลือกตั้งโดยใชเกณฑประชากร 100,000 คนตอ ส.ส. 1 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป2 
ซ่ึงในระยะแรกให ส.ส.ที่อยูในตําแหนงกอนวันใชรัฐธรรมนูญ (สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 4) ซ่ึง
เลือกตั้งมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2489 จํานวน 96 คน ทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนไปกอน ตอมาเมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ไดมีการเลือกตั้ง ส.ส. เพิ่มในอีก 47 จังหวัด (รวมทั้งจังหวัดพิษณุโลก
ดวย) ได ส.ส. เพิ่มมาอีก 82 คน รวมเปน 178 คน3 สภาชุดนี้ส้ินสุดลง เพราะการทํารัฐประหารของ 
พลโทผิน ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเพิ่มเติมเปน ส.ส.พิษณุโลกในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ นายดุม อินทุวงศ 
โดยดํารงตําแหนง ส.ส. เพียงสมัยเดียว 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 6 (29 ม.ค. 2491 – 29 พ.ย. 2494) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 กําหนดใหรัฐสภา มี 

2 สภา คือ 1.สภาผูแทน จํานวน 99 คน วาระในการดํารงตําแหนง 4 ป และ 2.วุฒิสภา มาจากการ
แตงตั้ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 สําหรับ ส.ส. ของสภาชุดนี้ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2491 เปนการเลือกตั้งแบบรวมเขตจังหวัด (จังหวัดละ 1 
เขต) ใชเกณฑประชากร 200,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป สภา
ผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เพราะการทํารัฐประหารของ พลเอก
ผิน ชุณหะวัณ 

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไดแก รอยโทจงกล ไกรฤกษ    
ซ่ึงเปนการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรก 

 
 
 
 

                                                 
2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 
3 อนึ่ง นอกจากสภาผูแทนแลว รัฐธรรมนูญ ป 2489 ไดกําหนดใหมี “พฤฒสภา” ขึ้นมาอีกสภาหนึ่ง โดยสมาชิก   
พฤฒสภามีจํานวน 80 คน มีวาระ 6 ป มาการจากการเลือกตั้งโดยทางออมของ ส.ส.ที่มีอยูแตเดิม 96 คน ทํา
หนาที่เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกพฤตสภา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 พฤฒสภาสิ้นสุดลง
พรอมกับสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 5 
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สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 7 (26 ก.พ. 2495 – 25 ก.พ. 2500) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภทๆ ละ 123 คน คือ สมาชิกประเภทที่ 

1 มาจากการเลือกตั้งใหม และสมาชิกประเภทที่ 2 มาจากการแตงตั้งชุดเดิม สําหรับสมาชิกประเภท
ที่ 1 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใชวิธีการเลือกตั้งแบบรวมเขตรวมจังหวัด (จังหวัด
ละ 1 เขต) ใชเกณฑประชากร 200,000 คนตอ ส.ส. 1 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป สภาชุดนี้
ส้ินสุดลงตามวาระ 5 ป เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไดแก รอยโทจงกล ไกรฤกษ    
ซ่ึงเปนการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยที่ 2 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 8 (26 ก.พ. 2500 – 16 ก.ย. 2500) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน ส.ส. 160 คน4 มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2500 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบรวมเขตจังหวัด (เขต
จังหวัดแตละจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง) ใชเกณฑประชากร 150,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน มีวาระในการ
ดํารงตําแหนง 5 ป สําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ส.ส.สวนใหญจะสมัครในนามของพรรคการเมือง   
สภาชุดนี้ส้ินสุด เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 เนื่องจากการทํารัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์     
ธนะรัชต 

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไดแก รอยโทจงกล ไกรฤกษ 
ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยที่ 3 (สมัยสุดทาย) และ นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี  ซ่ึงเปนการ
ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยแรก ทั้งนี้ ส.ส. ทั้ง 2 คนลงสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคเสรีมนังค
ศิลา5 

 
 
 
 
 

                                                 
4 นอกจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภทที่ 1 ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จํานวน 160 คน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 ไดกําหนดใหมี ส.ส. ประเภทที่ 2 จํานวน 123 คน มา
จากการแตงตั้ง โดยดํารงตําแหนงตอเนื่องจาก ส.ส.ประเภทที่ 2 ของสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 7 
5 การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 26 ก.พ. 2500 พรรคเสรีมนังคศิลา ไดจํานวน ส.ส.มากที่สุด คือ 79 คน จาก ส.ส.ทั้งส้ิน 
160 คน 
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สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 9 (15 ธ.ค. 2500 – 20 ต.ค. 2501) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้6 มีจํานวน ส.ส. 160 คน7 มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

พ.ศ. 2500 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบรวมเขตจังหวัด (ใชเขต
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง) ใชเกณฑประชากร 150,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 
5 ป สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เนื่องจากการทํารัฐประหารซึ่ง
นําโดย  จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต 

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไดแก นาวาอากาศโททินกร   
พันธุกระวี  ซ่ึงเปนการดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 2 และ นายอุทัย แสงศิริ ดํารงตําแหนง ส.ส.
เปนสมัยแรกและสมัยเดียว ทั้งนี้ ส.ส.ทั้ง 2 คนไมไดสังกัดพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งครั้งนี้8 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 10 (10 ก.พ. 2512 – 17 พ.ย. 2514)  
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้9 มีจํานวน ส.ส. 219 คน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2512 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบรวมเขตจังหวัด ใช
เกณฑประชากร 150,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎรชุดนี้
ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เนื่องจากการทํารัฐประหารของจอมพลถนอม กิตติ
ขจร  

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไดแก นายโกศล ไกรฤกษ     
นายสุชน ชามพูนท และ นายอนันต ภักดิ์ประไพ ซ่ึงทั้ง 3 คนดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยแรก และ
ไมไดสังกัดพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งครั้งนี้ 

สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 11 (26 ม.ค. 2518 – 12 ม.ค. 2519)  
                                                 
6 นอกจาก ส.ส.ประเภทที่ 1 ยังมีสมาชิกประเภทที่ 2 ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จํานวน 121 คนเมื่อวันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2500 และตอมาเหลือจํานวน 95 คน เนื่องจากมีการจับสลากออก จํานวน 26 คน เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2501 
7ตอมาในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2501 ไดมีการเลือกตั้ง ส.ส. เพิ่มอีก 26 คน ในเขต 5 จังหวัด ทําให                     
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวนสมาชิกทั้งส้ิน 186 คน 
8 กฎหมายไมไดกําหนดให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง ทําใหมีจํานวน ส.ส. ถึง 42 คนที่เปนกลุมอิสระไมสังกัด
พรรคการเมือง จากจํานวน ส.ส. ทั้งส้ิน 160 คน 
9 นอกจากสภาผูแทนราษฎรแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ไดกําหนดใหวุฒิสภาขึ้น
อีกสภาหนึ่ง โดยวุฒิสภามาจากการโปรดเกลาฯ แตงตั้งของพระมหากษัตริยและอยูในวาระ 6 ป โดยเมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2511 มีการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง จํานวน 120 คน และ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 อีก 
44 คน รวมมีจํานวนสมาชิกวุฒิสภา 164 คน 



รางรายงานฉบับสมบูรณ  จังหวัดพิษณุโลก เสนอสถาบันพระปกเกลา 

USER   44

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้10 มีจํานวน ส.ส. 269 คน11 มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2518 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัด
ใดที่มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใช
เกณฑจํานวนประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎร
ชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 
2519  

สําหรับจังหวัดพิษณุโลกแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขตๆ ละ 2 คน รวมมี ส.ส. จํานวน 
4 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. ในแตละเขตมีดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 นาวาอากาศโททินกร พันธุ
กระวี สังกัดพรรคชาติไทย ดํารงตําแหนงเปน ส.ส.สมัยที่ 3 และ นายอนันต ภักดิ์ประไพ สังกัด
พรรคไท ดํารงตําแหนง ส.ส. สมัยที่ 2 (สมัยสุดทาย) และเขตเลือกตั้งที่ 2 นายประเทือง วิจารณ
ปรีชา สังกัดพรรค  กิจสังคม ดํารงตําแหนงเปน ส.ส. สมัยแรก และ นายสุรปาณี ไกรฤกษ สังกัด
พรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนงเปน ส.ส. สมัยแรกและสมัยเดียว 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 12 (4 เม.ย. 2519 – 6 ต.ค. 2519) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน ส.ส. 279 คน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 

2519 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัดใดที่มี 
ส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัด
ออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใชเกณฑ
จํานวนประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ 
ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เนื่องจากการยึดอํานาจการปกครองของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน นําโดย พล.ร.อ สงัด ชลออยู 

สําหรับจังหวัดพิษณุโลกแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขตๆ ละ 2 คน รวมมี ส.ส. จํานวน 
4 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. ในแตละเขตมีดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 นาวาอากาศโททินกร พันธุ
                                                 
10 นอกจากสภาผูแทนราษฎรแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 กําหนดใหมีวุฒิสภา มา
จากการแตงตั้ง จํานวน 100 คน โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 ไดมีการโปรดเกลาฯ แตงตั้งวุฒิสมาชิก 
จํานวน 100 คน  
11 สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ ป 2517 มีความสําคัญมาก เพราะกําหนดให 1.การแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีกอนเขาบริหารประเทศ จะตองไดรับความไววางใจของสภาผูแทนราษฎรกอน และ 2.สภา
ผูแทนราษฎรมีสิทธิขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะได ซึ่งถือวา
เปนกลไกในการปกครองระบอบรัฐสภาที่เพิ่งกําเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย 
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กระวี สังกัดพรรคชาติไทย ดํารงตําแหนงเปน ส.ส.สมัยที่ 4 และ นายสุชน ชามพูนท สังกัดพรรค
สังคมชาตินิยม ดํารงตําแหนง ส.ส. สมัยที่ 2 และ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายโกศล ไกรฤกษ สังกัดพรรค
กิจสังคม ดํารงตําแหนงเปน ส.ส. สมัยที่ 2 และ นายประเทือง วิจารณปรีชา สังกัดพรรคกิจสังคม 
ดํารงตําแหนงเปน ส.ส. สมัยที่ 2 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 13 (22 เม.ย.2522 – 19 มี.ค. 2526) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน ส.ส. 301 คน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 

252212 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัดใดที่
มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัด
ออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใชเกณฑ
จํานวนประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ 
ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 
2526  

สําหรับจังหวัดพิษณุโลกแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขต โดยเขตการเลือกตั้งที่ 1 มี 
ส.ส.ได 3 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี สังกัดพรรคชาติไทย 
ดํารงตําแหนงเปน ส.ส.สมัยที่ 5 นายยิ่งพันธ มนะสิการ สังกัดพรรคประชากรไทย ดํารงตําแหนง
เปน ส.ส. สมัยแรก และ นายคนเด็ด มั่นสีเขียว สังกัดพรรคกิจสังคม ดํารงตําแหนงเปน ส.ส.สมัย
แรกและสมัยเดียว และเขตการเลือกตั้งที่ 2 มี ส.ส. ได 2 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นายโกศล 
ไกรฤกษ สังกัดพรรค      กิจสังคม ดํารงตําแหนงเปน ส.ส. สมัยที่ 3 และ นายประเทือง วิจารณ
ปรีชา สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย ดํารงตําแหนงเปน ส.ส. สมัยที่ 3 

 

สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 14 (18 เม.ย. 2526 – 1 พ.ค. 2529) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน ส.ส. 324 คน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 

2526 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัดใดที่มี 
ส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัด
ออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใชเกณฑ
จํานวนประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ 

                                                 
12 การเลือกตั้งในครั้งนี้ ไมมีการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย แตในทางปฏิบัติไดมีการจัดตั้ง
องคกรและหาเสียงในนามของพรรคการเมือง ซึ่งพรรคกิจสังคมมีจํานวน ส.ส. ที่ไดรับการเลือกตั้งสูงสุด 
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ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 
2529 

สําหรับจังหวัดพิษณุโลกแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขต โดยเขตการเลือกตั้งที่ 1 มี 
ส.ส.ได 3 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี สังกัดพรรคชาติไทย 
ดํารงตําแหนงเปน ส.ส.สมัยที่ 6 นายยิ่งพันธ มนะสิการ สังกัดพรรคประชากรไทย ดํารงตําแหนง
เปน ส.ส. สมัยที่ 2และ นายสุชน ชามพูนท สังกัดพรรคชาติไทย ดํารงตําแหนงเปน ส.ส.สมัยที่ 3 
สวนเขตการเลือกตั้งที่ 2 มี ส.ส. ได 2 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นายโกศล ไกรฤกษ สังกัด
พรรคกิจสังคม ดํารงตําแหนงเปน ส.ส. สมัยที่ 4 และ นายประเทือง วิจารณปรีชา สังกัดพรรคชาติ
ไตย ดํารงตําแหนงเปน ส.ส.     สมัยที่ 4 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 15 (27 ก.ค. 2529 – 29 เม.ย. 2531) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน ส.ส. 347 คน มาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

พ.ศ. 252913 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัด
ใดที่มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใช
เกณฑจํานวนประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎร
ชุดนี้ ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2531 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 
2531 

สําหรับจังหวัดพิษณุโลกแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขต  เขตการเลือกตั้งที่ 1 มี ส.ส. 
ได 3 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นายยิ่งพันธ มนะสิการ สังกัดพรรคประชากรไทย ดํารง
ตําแหนงเปน ส.ส. สมัยที่ 3 นายสุชน ชามพูนท สังกัดพรรคชาติไทย สังกัดพรรคชาติไทย ดํารง
ตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 4 และ นายสมพงษ พลไวย สังกัดพรรคประชาธิปไตย ดํารงตําแหนง 
ส.ส.เปนสมัยแรกและ สมัยเดียว สําหรับเขตการเลือกตั้งที่ 2 ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นายวีระ 
ปทมสิริวัฒน สังกัดพรรคชาติไทย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยแรก และ นายประเทือง วิจารณ
ปรีชา สังกัดพรรคชาติไทย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยที่ 5 ซ่ึงตอมา นายประเทืองไดดํารงตําแหนง 
ส.ส.จังหวัดสิงหบุรี พรรคชาติไทย อีก 3 สมัย ระหวางป 2535 – 2539  

สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 16 (24 กรกฎาคม 2531 – 23 กุมภาพันธ 2534) 

                                                 
13 การเลือกตั้งในครั้งนี้ ส.ส.ทุกคนตองสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมือง และพรรคการเมืองนั้นจะตอง
สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน ส.ส.ทั้งหมด  ผลการเลือกตั้งปรากฎวา พรรค
การเมืองที่มี ส.ส. ไดรับเลือกตั้งมากที่สุดคือ พรรคประชาธิปตย 
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สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน ส.ส. 357 คน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 253114 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัด
ใดที่มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใช
เกณฑจํานวนประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎร
ชุดนี้ ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 เนื่องจากการยึดอํานาจการปกครองของคณะ
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.)  

สําหรับจังหวัดพิษณุโลกแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขต เขตการเลือกตั้งที่ 1 มี ส.ส. ได 
3 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นายยิ่งพันธ มนะสิการ สังกัดพรรคประชากรไทย ดํารงตําแหนง 
ส.ส. เปนสมัยที่ 4 นายสุชน ชามพูนท สังกัดพรรคชาติไทย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 5 และ           
นายอุดมศักดิ์ อุชชิน สังกัดพรรคราษฎร ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยแรก สวนเขตการเลือกตั้งที่ 2 
มี ส.ส. ได 2 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นายโกศล ไกรฤกษ สังกัดพรรคประชากรไทย ดํารง
ตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 5 และ นายจุติ ไกรฤกษ สังกัดพรรคประชากรไทย ดํารงตําแหนง ส.ส.
เปนสมัยแรก 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 17 (22 มีนาคม 2535 – 30 มิถุนายน 2535) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน ส.ส. 360 คน15 มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

พ.ศ. 252216 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัด
ใดที่มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใช
เกณฑอัตราเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศ ตอ ส.ส. 360 คน หรือ ส.ส. 1 คน ตอประชากร 150,000 
คนขึ้นไป วาระในการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2535 เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2535 ภายหลังจากการเกิด
เหตุการณพฤษภาทมิฬ เนื่องจากพรรคการเมืองและประชาชนคัดคานการขึ้นมาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูร  
                                                 
14 การเลือกตั้งครั้งนี้ ส.ส.ทุกคนจะตองสังกัดพรรคการเมือง และพรรคการเมืองนั้นจะตองสงสมาชิกเขาสมัครรับ
เลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน ส.ส.ทั้งหมด ผลการเลือกตั้งปรากฎวา พรรคที่ไดจํานวน ส.ส.มากที่สุด 
คือ พรรคชาติไทย 
15 ตามบทบัญญัติที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
16 การเลือกตั้งครั้งนี้ ส.ส.ทุกคนตองสังกัดพรรคการเมืองและพรรคการเมืองนั้นจะตองสงสมาชิกเขาสมัคร ส.ส. 
ไมนอยกวา 120 คน 
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สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกมี ส.ส. ได 5 คน และแบงเขตการเลือกตั้งเปน 2 
เขตการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 มี ส.ส. ได 3 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นายยิ่งพันธ มนะสิ
การ สังกัดพรรคประชากรไทย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 5 นายสุชน ชามพูนท สังกัด
พรรคชาติไทย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 6 และ นายอุดมศักดิ์ อุชชิน สังกัดพรรคความหวัง
ใหม ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 2 สวนเขตการเลือกตั้งที่ 2 มี ส.ส. ได 2 คน ผูที่ไดรับการ
เลือกตั้ง ไดแก นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงษ สังกัดพรรคชาติไทย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยแรก 
และ นายวีระ ปทมสิริวัฒน สังกัดพรรคชาติไทย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 2 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 18 (13 กันยายน 2535  – 19 พฤษภาคม 2538) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน 360 คน มาจากการเลือกตั้ง17 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 

2535 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัดใดที่มี 
ส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัด
ออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใชเกณฑ
อัตราเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศ ตอ ส.ส. 360 คน หรือ ส.ส. 1 คน ตอประชากร 150,000 คนขึ้น
ไป วาระในการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2538 เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2538  

สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกมี ส.ส. ได 5 คน และแบงเขตการเลือกตั้งเปน 2 
เขตการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 มี ส.ส. ได 3 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก นายยิ่งพันธ มนะสิ
การ สังกัดพรรคประชากรไทย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 6 นายสุชน ชามพูนท สังกัด
พรรคชาติพัฒนา ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 7 และ นายพิษณุ พลไวย สังกัดพรรคประชาธิปตย 
ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยแรก สวนเขตการเลือกตั้งที่ 2 มี ส.ส. ได 2 คน ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง 
ไดแก นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงษ สังกัดพรรคชาติพัฒนา ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 2 และ 
นายวีระ ปทมสิริวัฒน สังกัดพรรคชาติพัฒนา ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 3 

 

 

สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 19 (2 กรกฎาคม 2538 – 27 กันยายน 2539) 

                                                 
17 การเลือกตั้งครั้งนี้ ผูสมัคร ส.ส.ทุกคนจะตองสังกัดพรรคการเมือง และพรรคการเมืองนั้นจะตองสงสมาชิกเขา
สมัคร ส.ส. ไมนอยกวา 120 คน 
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สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีจํานวน 391 คน18 มาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2538 เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัดใดที่มี 
ส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัด
ออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใชเกณฑ
จํานวนประชากร 150,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป สภาผูแทนราษฎรชุด
นี้ ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2539 เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 
2539  

สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกมี ส.ส. ได 6 คน โดยผูที่ไดรับการเลือกตั้ง 
ไดแก นายจุติ ไกรฤกษ สังกัดพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 2  นายยิ่งพันธ 
มนะสิการ สังกัดพรรคประชากรไทย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 7  นายวีระ ปทมสิริวัฒน 
สังกัดพรรคชาติพัฒนา ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 4  พลเอกศิริ ทิวะพันธุ สังกัดพรรคนําไทย 
ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยแรกและสมัยเดียว  นายสุชน ชามพูนท สังกัดพรรคชาติพัฒนา ดํารง
ตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 8 และ นายอุดมศักดิ์ อุชชิน สังกัดพรรคนําไทย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปน
สมัยที่ 3 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 20 (17 พฤศจิกายน 2539 – 9 พฤศจิกายน 2543)  
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้19 มีจํานวน 393 คน มาจากการเลือกตั้ง20 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2539 เปนการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใชระบบการเลือกตั้งแบบผสม กลาวคือ จังหวัด
ใดที่มี ส.ส.ไมเกิน 3 คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี ส.ส. เกิน 3 คน ใหแบงเขต
จังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 2 คน ใช
เกณฑจํานวนประชากร 150,000 คน ตอ ส.ส. 1 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป สภา

                                                 
18 จํานวน ส.ส.เพิ่มขึ้นเปน 391 คน เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ป 2534 ที่เปล่ียนเกณทจํานวน ส.ส.
จากเดิมมีจํานวนคงที่ 360 คน เปน ใชเกณฑประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน 
19 ในชวงของการดํารงตําแหนงของสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ มีเหตุการณที่สําคัญของประเทศไทยหลายเรื่อง  ไดแก 
การเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ในป 2540 จนเปนสาเหตุใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีไดยื่น
หนังสือลาออกจากตําแหนง และไดมีการโปรดเกลาฯ ใหนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีแทน หรือ การ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกติกาในการเลือกตั้ง ส.ส.
อยางมาก 
20 การเลือกตั้งครั้งนี้ ผูสมัคร ส.ส. ทุกคนตองสังกัดพรรคการเมืองและพรรคการเมืองนั้น จะตองสงสมาชิกลง
สมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสี่ (99 คน) ของจํานวน ส.ส. ทั้งหมด 
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ผูแทนราษฎรชุดนี้ ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. 2543  

สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกมี ส.ส. ได 6 คน โดยผูที่ไดรับการเลือกตั้ง 
ไดแก นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงษ สังกัดพรรคประชากรไทย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยที่ 3                     
นายจุติ ไกรฤกษ สังกัดพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยที่ 3  นายพิษณุ พลไวย 
สังกัดพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยที่ 2  นายยิ่งพันธ มนะสิการ สังกัดพรรค
ประชากรไทย (ตอมายายมาสังกัดพรรคชาติพัฒนา) ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 8 นายวีระ ปทม
สิริวัฒน สังกัดพรรคชาติพัฒนา ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 5  และ นายสุชน ชามพูนท สังกัด
พรรคชาติพัฒนา ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 9 

 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 21 (6 มกราคม 2544 – 5 มกราคม 2548) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ที่กําหนดสภาผูแทนราษฎร มี ส.ส. จํานวน 500 คน แบงออกเปน ส.ส.ประเภท
บัญชีรายชื่อ (Party List) 100 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ (โดย
ลงคะแนนใหกับบัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พรรคละ 100 รายช่ือ) และ ส.ส.อีกประเภทหนึ่ง คือ ส.ส.แบบแบงเขตการเลือกตั้ง มีจํานวนคงที่ คือ 
400 คน  ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ ป 2540 กําหนดการคํานวณเกณฑประชากรตอ ส.ส. 1 คน โดยคํานวณ
จากจํานวนประชากรทั้งประเทศ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มี
การเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวน ส.ส. 400 คน (มาตรา 102 รัฐธรรมนูญป 2540) การเลือกตั้ง ส.ส.แบบ
เขตเขตเลือกตั้งเปนระบบ one man one vote และกําหนดใหเขตการเลือกตั้งแตละเขต มีจํานวน 
ส.ส. 1 คน (400 คน 400 เขต) สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงเนื่องจากการดํารงตําแหนงครบวาระ 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548  

สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน ส.ส. ได 6 คน และแบงเขตการ
เลือกตั้งเปน 6 เขต ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. ประเภทแบงเขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 
นายพิทักษ สันติวงศเดชา สังกัดพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยแรกและสมัยเดียว 
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายพิษณุ พลไวย สังกัดพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยที่ 3   เขต
เลือกตั้งที่ 3 นางมยุรา มนะสิการ สังกัดพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยแรก เขต
เลือกตั้งที่ 4 นายสุชน ชามพูนท สังกัดพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยที่ 10  เขต
เลือกตั้งที่ 5 นายนคร มาฉิม สังกัดพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยแรก และ เขต
เลือกตั้งที่ 6 นายวีระ ปทมสิริวัฒน สังกัดพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยที่ 6 
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เนื่องจากนายวีระไดเสียชีวิตในขณะดํารงตําแหนง จึงมีการเลือกตั้งซอม และผูที่ไดรับการเลือกตั้ง
คือ นายจุติ ไกรฤกษ สังกัดพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนง ส.ส. เปนสมัยที่ 4 

 
สภาผูแทนราษฎร(ชุดปจจุบัน) ชุดท่ี 22 (6 กุมภาพันธ 2548 – ปจจุบัน) 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้  มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ  พ .ศ .  2548 ตาม

รัฐธรรมนูญป 2540 กําหนดใหมี ส.ส. 2 ประเภท ไดแก ส.ส.ประเภทบัญชีรายช่ือ 100 คน และ ส.ส.
ประเภทแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 400 คน ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ ป 2540 กําหนดการคํานวณเกณฑ
ประชากรตอ ส.ส. 1 คน โดยคํานวณจากจํานวนประชากรทั้งประเทศ ตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวน ส.ส. 400 คน (มาตรา 102 
รัฐธรรมนูญป 2540) การเลือกตั้ง ส.ส.แบบเขตเขตเลือกตั้งเปนระบบ one man one vote และ
กําหนดใหเขตการเลือกตั้งแตละเขต มีจํานวน ส.ส. 1 คน (400 คน 400 เขต) สภาผูแทนราษฎรชุดนี้
เปนสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบันที่ยังดํารงตําแหนงอยู 

สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน ส.ส. ได 6 คน และแบงเขตการ
เลือกตั้งเปน 6 เขต ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. ประเภทแบงเขตเลือกตั้ง ไดแก เขตเลือกตั้งที่ 1 
นายวรงค เดชกิจวิกรม สังกัดพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยแรก เขตเลือกตั้งที่ 2 
นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย สังกัดพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยแรก (สวนนาย
พิษณุ พลไวย ส.ส.เจาของพื้นที่เดิม ไปลงสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทย ลําดับ
ที่ 35)  เขตเลือกตั้งที่ 3 นางมยุรา มนะสิการ สังกัดพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยที่ 
2 เขตเลือกตั้งที่ 4 นายนิยม ชางพินิจ สังกัดพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนง ส.ส.เปนสมัยแรก (สวน
นายสุชน ชามพูนท             ส.ส.เจาของพื้นที่เดิม ไปลงสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทย
รักไทย ลําดับที่ 17)  เขตเลือกตั้งที่ 5 นายนคร มาฉิม สังกัดพรรคประชาธิปตย ดํารงตําแหนง ส.ส. 
เปนสมัยที่ 2 และ เขตเลือกตั้งที่ 6 นายหัสนัยน สอนสิทธิ์ สังกัดพรรคไทยรักไทย ดํารงตําแหนง 
ส.ส.เปนสมัยแรก 
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รูปภาพที่ 2.1 ภาพถายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ป 2476- ปจจุบัน 
 

   
ขุนประเจตดรุณพันธ (เหล็ง ศุข

โรจน) 
หลวงสุทธิวุฒนิฤเบศร (เจรญิ 

สัดจอง) 
ขุนคุปตพงศประพัทธ (เชื้อ คุปต

พงศ) 
   

   
พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทร

พิพิธ) 
นายดุม อินทุวงศ รอยโทจงกล ไกรฤกษ 

   

   
นาวาอากาศโททินกร พันธุกระว ี นายอุทัย แสงศิริ นายโกศล ไกรฤกษ 

   

   
นายสุชน ชามพูนท นายอนนัต ภกัดิ์ประไพ นายประเทือง วิจารณปรีชา 
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รูปภาพที่ 2.1 (ตอ) 
 

   
นายสุรปาณี ไกรฤกษ นายคนเด็ด มัน่สีเขียว นายยิ่งพันธ มนะสิการ 

   

   
นายวีระ ปทมสิริวัฒน นายสมพงษ พลไวย นายจุติ ไกรกฤษ 

   

   
นายอุดมศกัดิ์ อุชชิน นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงษ นายพษิณุ พลไวย 

   

   
พลเอกศิริ ทิวะพันธุ นายพิทกัษ สันติวงศเดชา นางมยุรา มนะสิการ 
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รูปภาพที่ 2.1 (ตอ) 
 

   
นายนคร มาฉมิ นายวรงค เดชกิจวกิรม นายมนตชัย ววิัฒนธนาฒย 

   

  

 

นายนยิม ชางพินิจ นายหัสนยัน สอนสิทธิ์  
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 บทที่ 3  

สภาพและเหตุการณทางการเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
ชวงที่ 1 (พ.ศ. 2475 – 2516) 

 
จากการประมวลรายชื่อและการดํารงตําแหนงของ ส.ส. ในบทที่ 2 จะเห็นไดวา ที่มาของ 

ส.ส.แตละทานในการขึ้นมาดํารงตําแหนง ขึ้นอยูกับกติกาที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญในแตละ
ชวงเวลา ทั้งนี้ เฉพาะการเลือกตั้ง ส.ส. ชุดแรก ซ่ึงเลือกตั้งในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 
เทานั้น ที่เปนการเลือกตั้งโดยออม สวนการเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแตชุดที่ 2 จนถึงชุดปจจุบัน (ชุดที่ 22) 
เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน รูปแบบของการเลือกตั้งมักจะใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง 
สําหรับเกณฑประชากรตอ ส.ส. 1 คน บางชวงเวลาอาจถือจํานวนประชากร 200,000 คน แตใน
ระยะหลังตั้งแตป 2495 เปนตนมา ใชเกณฑจํานวนประชากร 150,000 คนตอ ส.ส. 1 คน 

สําหรับการนําเสนอรายงานการวิจัยในบทที่ 3 และ บทที่ 4 จะนําเสนอสภาพและเหตุการณ
ทางการเมืองของจังหวัดพิษณุโลก เปน 2 ชวงเวลา กลาวคือ บทที่ 3 นําเสนอสภาพและเหตุการณ
ทางการเมืองจังหวัดพิษณุโลก ชวงที่ 1 ป 2475-2516 และ บทที่ 4 นําเสนอสภาพและเหตุการณ
ทางการเมืองจังหวัดพิษณุโลก ชวงที่ 2 คือ ชวงระหวางป 2517 – ปจจุบัน (ป 2548) ทั้งนี้ การแบง
ระยะเวลาการศึกษา เปน 2 ชวงเวลาดังกลาว เนื่องจาก 

ประการแรก การประกาศใชรัฐธรรมนูญ ป 2517 ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงอํานาจทาง 
การเมืองจากการครอบงําของทหารที่มีมาตั้งแตป 2475-2516 มาเปนระบอบประชาธิปไตยที่
สมบูรณและมีระบบและโครงสรางที่มีลักษณะกวางขวางมากที่สุด ทําใหรูปแบบและกิจกรรม
ทางการเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไปภายใตเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ดีฉบับนี้21 

ประการที่สอง  นักการเมืองถ่ิน (ส.ส.) ของจังหวัดพิษณุโลกในชวงตั้งแตป 2575-2516     
สวนใหญจะเสียชีวิตไปหมดแลว การสืบคนขอมูลเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหมาเปนรายงานการ
วิจัยนั้น จะใชการศึกษาโดยใชเอกสารเปนสําคัญ (Documentary Research) สวน ส.ส.ที่ยังมีชีวิตอยู 
จะใชวิธีสืบคนขอมูลโดยทั้งทางเอกสารและการสัมภาษณ 

สําหรับการนําเสนอในบทนี้ จะไลเรียงประวัติและขอมูลของนักการเมืองถ่ิน (ส.ส.) ของ
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตป 2475 จนถึง ป 2516 รวมทั้งสังเคราะหขอมูลความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและนักการเมืองถ่ินของจังหวัดพิษณุโลก 

                                                 
21 นอกจากนี้ ในชวงป 2501-2511 และ ป 2514-2516 รวมเวลาเกือบสิบหาปที่ประเทศไทยมีสูญญากาศการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนชวงที่มีการปกครองแบบเผด็จการทหาร  
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ประวัติและขอมูลนักการเมืองถิ่น (ส.ส.) จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2475 – 2516 
  

ขุนประเจตดรุณพันธ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนแรกของจังหวัดพิษณุโลก22 มีนามเดิมวา เหล็ง ศุขโรจน เกิด

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ณ เรือนแพริมแมน้ํานาน อําเภอเมือง พิษณุโลก เปนบุตรคน
สุดทอง (ที่ 10) ของนายทองสุก และนางพุก ไดรับการศึกษาเบื้องตนที่โรงเรียนตัวอยางประจํา
มณฑลพิษณุโลก ลําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2461 
ตอมาเขารับราชการเปนครู ป พ.ศ. 2470 เปนครูใหญโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตอมาไดดํารง
ตําแหนงศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน “ขุนประเจตดรุณพันธ” ที่
ดํารงตําแหนงจนครบวาระ 4 ป ตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ เคยเปนเลขานุการรัฐมนตรีการ
กระทรวง     ธรรมการและกระทรวงเกษตราธิการ หลังจากพนตําแหนงการเมืองใดๆ แลว ได
ออกมาประกอบอาชีพสวนตัวระหวาง พ.ศ. 2488 จนถึงแกกรรม พ.ศ. 2524 รวมสิริอายุ 81 ป 
(อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพขุนประเจตดรุณพันธ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 22 พฤษภาคม 
2526 อางถึงใน จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ, 2543: 53) 

ขุนประเจตดรุณพันธ เปนปญญาชนคนหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก เปนผูที่มีความรอบรูใน
เร่ืองตางๆ อยางกวางขวาง และมีความสนใจหลายดานในสมัยแรกที่ปฏิวัติหนาที่ผูแทนราษฎร ทาน
ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาพิเศษของสภาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2478 เปนผูที่คอยชวยเหลือให
คําแนะนําแกสมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ หลังจากออก
จากราชการและไดประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว เชน การคาไม รับเหมากอสราง ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับน้ําตาล เปนผูจัดการสหกรณผูเล้ียงไกแหงประเทศไทย เนื่องจากทานปวยเปนโรคเบาหวาน 
จึงอุทิศตนเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่อชวยเหลือผูปวย ทานเปนผูริเร่ิมกอตั้งสมาคม
โรคเบาหวาน และดํารงตําแหนงเปนนายกสมาคมคนแรกและแมถึงแกกรรมก็อุทิศรางกายใหเปน
ครูใหญสําหรับนักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (วารสารเบาหวาน ฉบับที่ 2 
มีนาคม – เมษายน 2526 ปที่ 15 อางถึงใน จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ, 2543: 53) 

 
 
 
 
 
                                                 
22 เปนการเลือกตั้งทางออมโดยวิธีรวมเขตจังหวัด โดยใหราษฎรเลือกผูแทนตําบลกอน แลวใหราษฎรเลือกผูแทน
ตําบลเลือกผูแทนราษฎร 200,000 คนตอผูแทนราษฎร 1 คน 
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หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนที่สองของจังหวัดพิษณุโลก มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชน23 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2480 นามเดิมคือ นายเจริญ สัดจอง เปนเนติบัณฑิต
ทนายความชั้น 1 อดีตผูพิพากษาและหัวหนาผูพิพากษาประจําจังหวัดมณฑลพิษณุโลก ลาออกจาก
ราชการเปนขาราชการบํานาญ โดยกอนที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร
ไดรับการแตงตั้งเปนประธานฯ และสมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลก24 สมัยที่ 2 พ.ศ. 2479 ซ่ึงเปนสภา
ทองถ่ินที่มีสมาชิกทั้งประเภทเลือกตั้ง (ประเภทที่ 1) และประเภทแตงตั้ง (ประเภทที่ 2) นอกจากนี้ 
ทานยังดํารงตําแหนงเปนนายกเทศมนตรีเมืองและสมาชิกสภาเมือง(สภาเทศบาล) พิษณุโลกอีก
ดวย25 ดวยความเปนนักกฎหมาย ทําใหทานมีความแมนยําชัดเจนเกี่ยวกับกฎเกณฑขอบังคับตางๆ   

เปนที่นาสังเกตวา สมาชิกสภาเมืองพิษณุโลกที่ไดรับคัดเลือกสวนใหญ มักเปนกลุม
ขาราชการบํานาญที่มีบรรดาศักดิ์เปน ขุน หลวง จากระบอบเกา โดยมีกลุมวิชาชีพไดแก ครู แพทย 
ผูพิพากษา ทนายความ ฯลฯ เปนตน26 นอกจากนี้ สมาชิกสภาเมืองบางคนยังดํารงตําแหนงสมาชิก
สภาจังหวัดอีกดวย เนื่องจากกฎหมายไมไดหามไว สําหรับหลวงสุทธิวุฒินฤเบศรดํารงตําแหนงทั้ง
ประธานสภาจังหวัด (สมัยที่ 2) และนายกสภาเมือง (นายกเทศมนตรี) ไปพรอมกัน เนื่องจาก
คุณสมบัติที่โดดเดนของทาน ซ่ึงนอกจากจะเปนเนติบัณฑิตแลว ยังปนผูที่เสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวมอีกดวย อยางไร  ก็ตาม ในชองของการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีนั้น หลวงสุทธิวุฒินฤ
                                                 
23 ถือวาเปนการเลือกตั้ง ส.ส. โดยตรงจากประชาชนครั้งแรกของประเทศไทย เปนการเลือกตั้งโดยวิธีแบงเขต
เลือกตั้ง แตละเขตมีผูแทนราษํารได 1 คน โดยถือจํานวนราษฎร 200,000 คนตอผูแทนราษฎร 1 คน 
24 สภาจังหวัดนี้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนใน
จังหวัด เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจังหวัด โดยการตั้งกระทูถาม รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ให
คําปรึกษาหารือเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางจังหวัดจะแบงสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลใหกับเทศบาลในจังหวัด 
เสนอขอแนะนํารัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของจังหวัด รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจการทั่วๆ ไปของ
เทศบาล จะเห็นไ ดวา พระราชบัญญัติฉบับนี้ รวมองคกรสภาจังหวัดไวกับกฎหมายเทศบาล โดยมีเจตนารมณ
ใหสภาจังหวัดเปนเหมือนองคกรที่ควบคุมการเงินของเทศบาลในสวนที่ไดรับจากรัฐบาล (จิราภรณ สถาปนะ
วรรธนะ, 2543: 40) 
25 พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ไดกําหนดใหมีจัดตั้งเทศบาลขึ้น ซึ่งเทศบาลหลายแหงมีฐานะ
แตเดิมเปนสุขาภิบาล สําหรับเทศบาลเมืองพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นในป 2477 ตามกฎหมายองคกรของเทศบาล 
ประกอบดวยสภาเมือง (สภาเทศบาล) และคณะมนตรีเมือง (คณะเทศมนตรี) สําหรับสมาชิกสภาเมืองพิษณุโลก   
ชุดแรกมีจํานวน 36 คน มาจากการคัดเลือกของขาหลวงประจําจังหวัดพิษณุโลก โดยถือเกณฑจํานวนราษฎร 
200 คนตอสมาชิก 1 คน สําหรับนายกเทศมนตรีเมืองมาจากการแตงตั้งจากสมาชิกสภาเมือง (สภาเทศบาล) 
26 ดูรายงานการวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตรสังคมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2475-2503 โดยจิราภรณ สถาปนะวรรธนะ 
(2543) หนา 45-46 
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เบศรตองประสบปญหาในการบริหารงานหลายประการ ไมวาจะเปนปญหาการเปนอิสระในการ
ทํางานของเทศบาล ที่ยังคงตองพึงพารัฐบาลกลางเรื่องงบประมาณและเงินอุดหนุนสําหรับ
จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ปญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีและหารายไดในเขต
เทศบาลไดเพียงเล็กนอย ไมเพียงพอกับคาใชจาย ปญหาประชาชนติดคางการจายภาษีทองถ่ินเปน
จํานวนมาก ปญหาการบังคับใชเทศบัญญัติซ่ึงไมสามารถบังคับใชไดอยางจริงจัง นอกจากนี้ยังมีการ
โจมตีการดําเนินงานของเทศบาลของหนังสือพิมพ27 ทําใหการบริหารงานเทศบาลในสมัยของหลวง
สุทธิวุฒินฤเบศรเปนไปอยางลุมๆ ดอนๆ แตทานก็สามารถประคับประคองตัวทํางานบริหาร
เทศบาลมาไดจนกระทั่งลาออกไปสมัครผูแทนราษฎร และไดรับการเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ, 2543: 49-50) 

 
ขุนคุปตพงษประพัทธ 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนที่สามของจังหวัดพิษณุโลก มาจากการเลือกตั้งในเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 นามเดิมคือ นายเชื้อ คุปตพงศ เปนชาวพิษณุโลกโดยกําเนิด เร่ิมตนรับ
ราชการโดยเปนเสมียนฝกหัดของอําเภอบางระกํา ไดเล่ือนตําแหนงเปนปลัดซาย ปลัดขวา ตอมา
สอบเปนนายอําเภอสูงเมน จังหวัดแพร หลังจากนั้นไดยายมาเปนนายอําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร แทนนายอําเภอคนเกา ซ่ึงถึงแกกรรมเพราะถูกคนรายลอบยิ่ง เนื่องจากทานเปมผูมีกิติศัพท
โดงดังเรื่อง จับโจรผูราย จนชาวบานใหฉายาวา “ขุนตะครุบ” (สัมภาษณ คุณชูศรี คุปตพงศ 
บุตรสาว อางถึงใน    จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ, 2543: 54) 

 
พระยาสุนทรพิพิธ 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนที่ส่ีของจังหวัดพิษณุโลก มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ป 2489 นามเดิมคือ เชย สุนทรพิพิธ เปนบุตรนายแพและนางหุน สุนทรพิพิธ เกิดที่บาน   
ริมคลองบางสะแก ตําบลตลาดพลู อําเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2434 
เขารับการศึกษาเพื่อเขาโรงเรียนหลวง เร่ิมตนการศึกษาที่วัดบางสะแกนอก เขาเรียนชั้นประถมหนึ่ง
ที่โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข และเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภายหลังสําเร็จชั้นมัธยมปที่
สามอันเปนชั้นสูงสุดของสมัยนั้น ไดถวายตัวเปนมหาดเล็ก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟา
มหาวชิรวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว) ตอมาโปรดเกลาฯ ให
                                                 
27 หนังสือพิมพสยามริวิว ฉบับวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2480 นําเสนอขาวความไมพอใจในการทํางานของเทศบาล
เมืองพิษณุโลกในยุคของหลวงสุทธิวุฒินฤเบศรวา “เมืองพิษณุโลกนี่มันชางอาภัพ ถนนก็ไมดี ตลาดก็ไมมี ตอง
เอาถนนทําตลาด น้ําก็ขาดแคลน ที่ขี้ก็หาลําบาก เทศบาลก็เก็บเอาแตเงิน” (จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ, 2543: 
50) 
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เขาศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง28 (ภายในพระบรมมหาราชวัง) เรียนวิชาเลขานุการ วิชา
กฎหมาย วิชาการปกครอง และภาษาอังกฤษ เมื่อเรียบจบไดรับประกาศนียบัตรวิชารัฏฐประศาสน 
ภายหลังตอมาไดรับการแตงตั้งเปนธรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ป 2479) ไดรับพระราชทาน
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ป 2506) และปริญญา
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (ป  2515) (อนุสรณในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระยาสุนทรพิพิธ วัดพระศรีมหาธาตุ วันอังคารที่ 18 กันยายน 2516) 

ในดานประวัติการรับราชการ ไดรับแตงตั้งใหรับราชการประจําในตําแหนงเลขานุการ
มณฑลอีสาน (อุบลราชธานี) (ป 2453-2454) ปลัดจังหวัดขุขันธ(ศรีสะเกษ) (ป 2455-2456) ร้ัง
ตําแหนงปลัดมณฑลอุบลราชธานี (2457-2458) ปลัดมณฑลอุบลราชธานี (2458) ผูวาราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา (2459-2460) ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค (2461-2466) ผูวาราชการจังหวัด
ราชบุรี (2467-2469) ผูวาราชการจังหวัดระยอง (2470) ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก (2471-2475) 
ตอมาไดเขารับตําแหนง ขาหลวงประจําจังหวัดพระนครและธนบุรี (2476-2477) รักษาการใน
ตําแหนงอธิบดีกรมมหาดไทย (2478-2479) อธิบดีกรมมหาดไทย (2480-2482) รักษาการตําแหนง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (2482) และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (2483-2488) ตอมาไดลาออกจาก
ขาราชการประจําเปนขาราชการบํานาญ 

ในดานประวัติดานตําแหนงการเมือง พระยาสุนทรพิพิธ ไดลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2489 และไดรับการเลือกตั้ง
เปนผูแทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ขณะเปนขาราชการบํานาญ ไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ป 2489 และเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ป 2490 นอกจากนี้ยัง
ไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (3 กุมภาพันธ 2502-20 มิถุนายน 2511) และ 
สมาชิกวุฒิสภา (4 กรกฎาคม 2511-3 กรกฎาคม 2514) (อนุสรณ อางแลว 2516) 

 
รอยโทจงกล ไกรฤกษ 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนที่หกของจังหวัดพิษณุโลก มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน ป 2491 ร.ท.จงกล ไกรฤกษ เกิดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2444 เปนบุตรของขุนเสาวรักษ
บรรณาคม (ชิต ไกรฤกษ)  และ คุณล้ินจี่ ไกรฤกษ เมื่ออายุได 9 ขวบ ไดเปนพลทหารราบ 21 ตั้งอยู
บริเวณวังสวนกุหลาบ ซ่ึงมีสมเด็จเจาฟากรมขุนนครราชสีมา หรือเรียกอีกพระนามหนึ่งวา ทูล
                                                 
28 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เปล่ียนฐานะเปน
โรงเรียนขาราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สอนวิชาขาราชการพลเรือนทั่วไป และ 
โปรดเกลาฯ ยกฐานะขึ้นเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 
2459 (ผูวิจัย) 
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กระหมอมอัษฎางคเปนผูบังคับการกรม คร้ันพออายุได 14 ปไดเขาศึกษาโรงเรียนนายรอย             
พระจุลจอมเกลาฯ และสําเร็จการศึกษาออกเปนนายทหาร เมื่อป 2465 ทานเลือกไปรับราชการ
ทหารครั้งแรกที่กรมทหารราบที่ 15 จังหวัดนครราชสีมา ตอมาป 2468 สอบเขาศึกษาโรงเรียน
เสนาธิการ โดยสอบไดในอันดับที่หนึ่ง เมื่อสําเร็จจากโรงเรียนเสนาธิการ คงดํารงตําแหนงเปนผู
บังคับหมวดทหารตามเดิม ไดโยกยายไปรับราชการที่จังหวัดนครสวรรค และที่พิษณุโลกเปน
จังหวัดสุดทาย ในป 2476 ในตําแหนงเสนาธิการทหารบกพิษณุโลก 

ชวงวันที่ 10-14 ตุลาคม พ.ศ.2476 ร.ท.จงกล ไกรฤกษไดรวมการกบฎ ซ่ึงเปนที่รูจักกันใน
นามของกบฎบวรเดช โดยไดรวมกอหวอดกับนายประยูร ภมรมนตรี พันเอกพระยาศรีสิทธิสงคราม 
และหลวงพลหาญสงคราม ทั้งนี้ไดทูลเชิญพลเอกพระวรวงศเธอ พระองคเจาบวรเดชเปนหัวหนา
คณะกบฎ แตการกอการณไมประสบความสําเร็จ จึงไดถูกจับกุม โดยถูกจําคุกในคุกบางขวาง 5 ป
เศษและถูกปลอยเกาะตะรุเตาเกาะเตาอีก 5 ปเศษ ซ่ึงในป 2476 ร.ท.จงกล มีอายุเพียง 32 ป ตอมาใน
ป 2487 ไดรับการนิรโทษกรรม จึงไดรวมเดินทางกลับมายังกรุงเทพฯ รวมระยะเวลาในการถูกจอง
จํา 11 ป ซ่ึงขณะนั้นมีอายุได 43 ป 

เมื่อป 2491 ขณะมีอายุได 47 ป ร.ท.จงกล ไดลงสมัครและไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.จังหวัด
พิษณุโลก เปนสมัยแรก ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2491 ตอมาไดรับการเลือกตั้งเ 
ปน ส.ส.พิษณุโลก สมัยที่ 2 และ สมัยที่ 3 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2495 และ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 ตามลําดับ รวมวาระในการดํารงตําแหนง 3 สมัย 11 ป ทั้งนี้ในการ
ดํารงตําแหนงสมัยที่สามซึ่งเปนสมัยสุดทายไดดํารงตําแหนงรองประธานสภาผูแทนราษฎรอีก
ตําแหนงหนึ่ง  ในระหวางวันที่  26 กุมภาพันธถึง  วันที่  16 กันยายน  พ .ศ .  2500 กอนที่สภา
ผูแทนราษฎรชุดนี้จะสิ้นสุดลงเนื่องจากการยึดอํานาจการปกครองประเทศ ในวันที่ 16 กันยายน 
พ.ศ. 2500 โดยคณะทหารภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 

ในชวงที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบเผด็จการทหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
บทบาทชีวิตทางการเมืองของ ร.ท.จงกล ไกรฤกษ จึงไดส้ินสุดลง ประกอบกับเริ่มมีปญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพ และไดเสียชีวิตในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2511 รวมสิริอายุได 67 ป 

 
นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนที่เจ็ดของจังหวัดพิษณุโลก มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชน ป 2500 ซ่ึงเปนการดํารงตําแหนงสมัยแรก สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา น.อ.ท.ทินกร 
เกิดวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2461 ที่จังหวัดนครปฐม เปนบุตรของนายเจริญ และนางแชม พันธุกระวี 
สําหรับประวัติการศึกษา สําเร็จมัธยม 8  แผนกวิทยาศาสตร โรงเรียนอัสสัมชัญ (ป 2480)  ปริญญา
ตรีวิศวกรรมศาสตร แผนกเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป 2486)  ประกาศนียบัตรธุรกิจ
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อุตสาหกรรม จากประเทศอิตาลี (ป 2514) และไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ป 2527) 

ในดานประวัติการทํางาน น.อ.ท.ทินกร เขารับราชการ ณ กองทัพอากาศตั้งแตป 2486-
2499 ในระหวางนั้นไดเขารวมในสงครามมหาเอเซียบูรพาและดํารงตําแหนงที่สําคัญเชน ผูชวยทูต
ฝายทหารอากาศ  ประจํากรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอมาลาออกมาสมัคร
และไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. จังหวัดพิษณุโลก 6 สมัย ตั้งแต ป 2500-2529 ในระหวางนั้นได
ดํารงตําแหนงทางการเมือง เชน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (ป 2518-2519) รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงคมนาคม (ป 2523) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงาน 
(ป  2524-2526) ที่ป รึกษารัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย  (ป  2530) และ  ที่ป รึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ป 2530-2532)  นอกจากนี้ ยังดํารงตําแหนงในหนวยงานตางๆ 
ที่มีความสําคัญเชน กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานคณะกรรมการ
ทบวงมหาวิทยาลัย นายกสภาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณหทารลาดกระบัง เปนตน 

สวนตําแหนงทางธุรกิจ ไดดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนเศรษฐการ 
จํากัด ประธานกรรมการบริษัท รอแยลวิลลาราชบุรีกอลฟคลับ จํากัด ประธานบริษัทกรรมการ
บริษัท ทายเหมืองบีชรีสอรทแอนดกอลฟคลับ จํากัด ประธานกรรมการบริษัท ประกันภัยไทย
วิวัฒน จํากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด และ
ปจจุบัน ดํารงตําแหนง ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ  

 
นายอุทัย แสงศิริ 
นายอุทัยไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก คร้ังแรกและสมัยเดียวโดยไมสังกัดพรรค

การเมือง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2500 ในดานการศึกษาสําเร็จปริญญาตรีดาน
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในชวงชีวิตหนึ่งของนายอุทัยไดมาทําธุรกิจอยูที่อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลกคือ ธุรกิจโรงสีขาวและธุรกิจทําไมโดยมีหุนสวนกับนายพิชัย รัตตกุล 
อดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย นายอุทัยไดลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกอีกครั้งในการ
เลือกตั้งป 2512 ในนามของพรรคสหประชาไทยซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยตรงจากสายทาง
การเมืองของจอมพลถนอม กิตติขจร แตสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นายอุทัยไมประสบความสําเร็จ29 

                                                 
29 ขอมูลจากการสัมภาษณนายอนันต ภักดิ์ประไพ ณ บานพักบริเวณบานสวนเกสเฮาส ส่ีแยกอินโดจีน อําเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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นายโกศล ไกรฤกษ 
นายโกศลไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.คร้ังแรกโดยไมสังกัดพรรคการเมือง ในป 2512 ซ่ึง

เปนการเลือกตั้งที่ผูสมัครที่ไดการเลือกตั้งทั้ง 3 คนถือวา เปนคนหนาใหม เปนคนรุนใหม และเปน
คนหนุมที่มีไฟแรงในการเขามาเลนการเมือง โดย ส.ส.อีก 2 ทานไดแก นายสุชน ชามพูนท และ 
นายอนันต ภักดิ์ประไพ นายโกศลเปนคนกรุงเทพฯ โดยกําเนิด และเปนลูกชายของ ร.ท.จงกล ไกร
ฤกษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกหลายสมัยและนักการเมืองที่เปนที่รักของชาว
พิษณุโลก ดังนั้นจึงถือวา ร.ท.จงกล จึงเปนนักการเมืองรุนแรกที่บุกเบิกถนนสายการเมืองของ
ตระกูล “ไกรฤกษ” ในการเมืองถ่ินของจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายโกศลเปนทายาทสืบทอดทางการ
เมือง กอนเริ่มทํางานการเมืองนายโกศลมีอาชีพเปนนักธุรกิจรับเหมาและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ที่ถือวาประสบความสําเร็จระดับหนึ่งในอาชีพนักธุรกิจ30  

นายโกศลไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก ทั้งสิ้น 5 สมัย (ป 2512, 2519, 2522, 2526 
และ 2531)  หลังจากไดรับการเลือกตั้งในป 2512 ไดรวมกับพรรคพวกจัดตั้งพรรคอิสระและได
ดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคอิสระอีกดวย ตอมาในป 2519 ไดรวมกับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จัดตั้ง
พรรคกิจสังคม โดยมี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเปนหัวหนาพรรค และนายโกศลเปนเลขาธิการพรรค
กิจสังคม ทางดานตําแหนงฝายบริหาร นายโกศลไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม (ป 2522) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย  (ป  2526) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  (ป  2529) และรอง
นายกรัฐมนตรี (ป 2531 สมัย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนนายกรัฐมนตรี)31 ภายหลังการเลิก
ทํางานทางการเมืองนายโกศลไดประกอบอาชีพในการลงทุนหุนในตลาดหลักทรัพยฯ และจัดตั้ง
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยคือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยตะวันออกไฟแนนซ แตบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยนี้ไดปดตัวลงในชวงการเกิดวิกฤติการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2540 ในบั้น
ปลายของชีวิตนายโกศลไดมาใชชีวิตสวนตัวอยูในไร ณ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก32 พรอมทั้ง
อุปการะลูกหลานชาวไทยและชาวเขาที่ยากจนในเขตอําเภอนครไทยและอําเภอวังทอง โดยให
ทํางานอยูในไรและบางคนไดรับการสงเรียนจนจบการศึกษาชั้นสูงหลายคนในลักษณะเรียนดีแต
ยากจน นายโกศลเสียชีวิตจากโรคเบาหวานและโรคไต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 สิริรวมอายุ 78 
ป 

                                                 
30 ขอมูลจากการสัมภาษณนายจุติ ไกรฤกษ ณ บานพักอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
31 เวปไซดผูจัดการ www.manager.co.th วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 
32 ในป 2547 อําเภอวังทองเปนพื้นที่เลือกตั้งเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีนายจุติ ไกรฤกษ เปน ส.ส.เขตดังกลาว 
สังกัดพรรคประชาธิปตย 
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นายสุชน ชามพูนท 
เปน ส.ส.ที่ถือวาเปนคนรุนใหมที่ไดรับการเลือกตั้งครั้งแรกในป 2512 และนายสุชนยังถือ

วาเปน ส.ส.พิษณุโลก ที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดโดยไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก จํานวน 
10 สมัย คือ การเลือกตั้งป 2512, 2519, 2526, 2520, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539 และ 2544 
ปจจุบันเปน ส.ส.ประเภทบัญชีรายช่ือ พรรคไทยรักไทย 

นายสุชนเปนบุตรชายคนโตของนายศักดิ์ชัย ชามพูนท (จุงหยวยหรืออิกเซ็ง แซตั้ง)33 กับ 
นางเสริมศรี ชามพูนท(จุยงิ้ม แซอ้ึง) ในบรรดาพี่นองรวมบิดามารดาทั้งสิ้น 7 คน (เรืองยศ จันทรคีรี, 
2546: 49) นายสุชนเกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2480 ณ จังหวัดพิจิตร ตอมายายมาจังหวัดพิษณุโลก
พรอมกับครอบครัว สําเร็จการศึกษาประถมศึกษาปที่ 4 จากโรงเรียนสิ่นหมิน34 จังหวัดพิษณุโลก 
หลังจากนั้นถูกสงไปศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชการ จังหวัดชลบุรี 
และสําเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก พระนคร ตอมาไดเขารับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การที่นายสุชน
เลือกเรียนในคณะวิชาดานการบริหารธุรกิจอาจเปนเพราะพื้นฐานของครอบครัวของนายสุชนนั้น
เปนนักธุรกิจรายใหญของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อสําเร็จการศึกษานายสุชนไดเขาไปทํางานกับ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สํานักงานใหญ โดยมีหัวหนางานคือ นายชาตรี โสภณพนิช และกรรมการ
ผูจัดการธนาคารกรุงเทพในขณะนั้นคือ นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน และจอมพลประภาส จารุ
เสถียรเปนประธานกรรมการฯ 

นายสุชนไดกลับมาทํางานที่พิษณุโลกในป 2509 โดยทํางานใหกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
สาขาพิษณุโลกและทําธุรกิจของครอบครัวคือ โรงสีและโรงทําน้ําแข็ง ตอมาพอนายสุชนเริ่มทํางาน
ทางการเมือง นายศักดิ์ชัย ชามพูนท (บิดา) มีความหวงวา การไปทํางานการเมืองจะทําใหธุรกิจของ
ครอบครัวไปพัวพันกับการเมืองและอาจนํามาซึ่งความเสียหายของธุรกิจของครอบครัวได ทําให     
นายศักดิ์ชัยจึงถอนหุนของนายสุชนออกจากบริษัทของครอบครัวพรอมใหเงินไปกอนหนึ่งเพื่อ
สรางธุรกิจของตัวเองขึ้น นายสุชนไดไปเริ่มทําธุรกิจของตัวเองโดยจากโรงหนังพิษณุโลกรามา 
ศูนยการคาพิษณุโลกรามา และธุรกิจก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั้งสรางโรงแรมอมรินทรนคร 
                                                 
33 คนพิษณุโลกรวมยุคสมัยกับนายศักดิ์ชัย ชามพูนท จะคุนเคยและเรียกขานสรรพนามวา “นายหางหยวย”            
นายศักดิ์ชัยฯ อพยพยายถิ่นฐานจากอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรมายังจังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มแรกเปดเปน
รานขายของชําและขาวสาร ตอมาไดขยับขยายธุรกิจไปเปดโรงสีเจริญพาณิชและโรงทําน้ําแข็งศิวะรักษ จน
กลายเปนคหบดีใหญของจังหวัดพิษณุโลก (เรืองยศ จันทรคีรี, 2546: 49-50) 
34 โรงเรียนสิ่นหมินเปนโรงเรียนที่สอนโดยภาษาจีน ที่คนจีนพิษณุโลกที่มีฐานะดี มักจะสงลูกหลานของตนเองมา
เรียนที่โรงเรียนแหงนี้และถือวา เปนสถาบันทางสังคมที่สรางเครือขายทางสังคมของคนไทยพิษณุโลก 
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ซ่ึงถือวาเปนโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดของพิษณุโลกในขณะนั้น และตอมาทําธุรกิจการศึกษารวมทั้ง
ธุรกิจการจัดสรรที่ดินทั้งตางจังหวัดและ กทม. (เรืองยศ จันทรคีรี, 2546: 60) การประสบ
ความสําเร็จในการทําธุรกิจของนายสุชนทําใหไดรับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชีวิตทางการเมืองของนายสุชนเริ่มตนครั้งแรกโดยลงแขงขันรับเลือกตั้งของเทศบาลเมือง
พิษณุโลกโดยคําเชิญชวนของนายเยียน โพธิสุวรรณ35 อดีตผูวาราชการจังหวัดหลายจังหวัด ซ่ึงนาย
สุชนไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิษณุโลกและไดรับความไววางใจจากสมาชิก
เลือกใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองพิษณุโลก (ป 2509 – 2510) ตอมาป 2512 ไดรับการ
เลือกตั้งเปน ส.ส. พิษณุโลกครั้งแรกและไดรับการเลือกตั้งมาจนถึงปจจุบัน รวม 11 สมัย แมในการ
เลือกตั้งบางครั้งจะแพการเลือกตั้ง (เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2518) หรือมีการเวนวรรคทางการเมือง (การ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2522)36 การดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองเคยเปนรองหัวหนาพรรค
สังคมชาตินิยม (ป 2519) รองเลขาธิการพรรคชาติไทย(ป 2526) รองหัวหนาพรรคชาติพัฒนา(ป 
2538) และกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย(ป 2544 – ปจจุบัน) สวนการดํารงตําแหนงในฝาย
บริหารเคยดํารงตําแหนงรองโฆษกรัฐบาล เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (ป 
2526) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และ 
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ปจจุบันนายสุชนดํารงตําแหนง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ของ
พรรคไทยรักไทย ลําดับที่ 17 โดยถือวาเปนนักการเมืองอาวุโสมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย 
 

 นายอนันต ภักดิ์ประไพ 
เปน ส.ส.ที่ถือวาเปนคนรุนใหมอีกคนหนึ่งที่ไดรับการเลือกตั้งครั้งแรกในป 2512 นาย

อนันตเปนบุตรชายของนายอรุณ ภักดิ์ประไพ37 และนางชวนชื่น ภักดิ์ประไพ (นามสกุลเดิม โพธิ
สุวรรณ)  นายอนันตเขาศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลกไดแก ช้ันเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนวัด
โพธิญาณ  (ป  2488) สําเร็จการศึกษาประถม  4 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดนอย  (ป  2490) และ
มัธยมศึกษาชั้นปที่  6 ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  (ป  2496) ตอมาไดไปศึกษาตอระดับ
อนุปริญญาจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ (เทคนิคทุงมหาเมฆ) ในป 2502 และภายหลังไดสําเร็จ

                                                 
35 เคยดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ป 2501-2503 และ นายอําเภอเมืองพิษณโุลก ป 2488-2490 
36 ส.ส.อุทัย พิมพใจชน และ ส.ส.อนันต ฉายแสง ไดชักชวนนายสุชน ชามพูนท ไมใหลงสมัครรบัเลือกต้ังเปนสมาชิกผูแทนราษฎร 
เพื่อเปนแนวรวมแอนตี้รัฐธรรมนูญฉบับพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท จึงเปนการเวนวรรคทางการเมืองไปอีกสมัยหนึ่ง (เรืองยศ 
จันทรคีรี, 2546: 46) 
37 นายอรุณเปนผูที่มีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับของคนพิษณุโลก เคยทํางานดานเครื่องยนตในอูจังหวัดพิษณุโลก เปนเจาของบริษัท
รถเมลพิษณุโลกและเจาของรานบริการซอมเครื่องจักรกล เครื่องยนต ไฟฟา เคยไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองพิษณุโลกและนายกเทศมนตรีเมืองพิษณุโลก 
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การศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม (ป 2527) และปริญญาโทสาขาการปกครอง คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป 253238 ตอมาไดศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรประกาศนียบัตรสู
ความเปนผูนําทางการอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป 2543) 

ในประวัติของการทํางาน เมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นอนุปริญญาดานการชาง นายอนันตได
กลับมาทํางานสืบทอดกิจการของครอบครัวซ่ึงมีกิจการรานบริการอูซอมรถยนต เครื่องจักรกล 
เครื่องยนต ไฟฟา อันเปนกิจการที่บิดาไดริเร่ิมไว กอนที่จะมาทํางานการเมืองระดับชาติระหวางป 
2512 – 2519 และกลับมาทํางานในกิจการของครอบครัวอีกพักใหญ ตอมาในป 2536 ไดเร่ิมทํางาน
เปนอาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย
ไดรับตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัยไดแก ผูชวยอธิการบดีฝายนโยบายและแผนงาน (ป 2536 – 
2539) รวมทั้งนายกสโมสรอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร (ป 2537-2539) ตอมาได
เกษียณอายุราชการในป 2540 และหันมาทําธุรกิจสวนตัวจนถึงปจจุบัน 

ในชีวิตการทํางานดานการเมือง นายอนันตไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัด
พิษณุโลกระหวางป 2510-2512 และลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกครั้งแรกในป 2512 โดย
ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งโดยดํารงตําแหนง ส.ส.อยูประมาณ 2 ป (ป 2512-2514)กอนที่
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้จะสิ้นสุดลงเนื่องจากการยึดอํานาจการปกครองของจอมพลถนอม กิตติขจร
ในป 2514 ชวงชีวิตของนายอนันตในชวงป 2515-2517 ตองถูกจองจําอยูในเรือนจําเนื่องจากคดี
ประวัติศาสตรการฟองจอมพลถนอม กิตติขจรและพวกในฐานลมลางรัฐธรรมนูญ39 และตอมาในป 
2518 ไดกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก และชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในป 2518 ซ่ึง
เปนการดํารงตําแหนงวาระสุดทาย โดยในสมัยการเลือกตั้งนี้ไดดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกดวย ตอมาป 2519 ไดดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคไทแตก็ตอง
พายแพการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้ ภายหลังนายอนันตไดลงสมัครรับเลือกตั้งอีกหลายครั้งแตไม
ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง ไดแก การเลือกตั้ง ส.ส.ป 2535/ 1   การเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ป 2528 และลาสุดคือการเลือกตั้งนายก อบจ.พิษณุโลก (เลือกตั้งนายก อบจ.
                                                 
38 ขอมูลจากแผนพับประชาสัมพันธหาเสียงเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก (อบจ.) วันที่ 14 มีนาคม 2547 ของ
นายอนันต ภักด์ิประไพ ผูสมัครหมายเลข 2  
39 วันที่ 9 มีนาคม 2515 นายอุทัย พิมพใจชน (อดีต ส.ส.จังหวัดชลบุรี) นายอนันต ภักด์ิประไพ (อดีต ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก และ 
นายบุญเกิด หิรัญคํา (อดีต ส.ส.จังหวัดชัยภูมิ) ไดรวมกันเปนโจทกฟองจอมพลถนอม กิตติขจร กับพวกรวม 17 คน เปนจําเลยตอ
ศาลอาญาในขอหากบฎ โดยอางวาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพลถนอม กิตติขจรกับพวกใชกําลังประทุษรายและขูเข็ญ
ประชาชนเพื่อลมลางรัฐธรรมนูญ คณะปฏิบัติไดจับกุมบุคคลทั้งสามไปสอบสวนและคุมตัวไว ตอมาวันที่ 22 มิถนุายน 2515 ไดมี
คําสั่งของหัวหนาคณะปฏิวัติ ที่ 36/ 2515 ใหลงโทษจําคุกนายอุทัย พิมพใจชน 10 ป นายอนันต ภักด์ิประไพและนายบุญเกิด หิรัญ
คํา คนละ 7 ป ตอมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2517 สภานิติบัญญัติแหงชาติ (จากสมัชชาแหงชาติ) ลงมติใหประกาศใช
พระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิวัติที่ 36/ 2515 เปนผลใหบุคคลทั้งสามถูกปลอยตัวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2517 
(นคร พจนวรพงษและคณะ, 2543: 67-68) 
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โดยตรง) ป 2547 แตถึงกระนั้นก็ยังบางชวงเวลาที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองในป 2546 คือ 
ตําแหนงที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร (นายอุทัย พิมพใจชน) 
 
เหตุการณทางการเมืองของจังหวัดพิษณุโลก ชวง พ.ศ. 2475 – 2516 

 
การเรียบเรียงเหตุการณทางการเมืองของจังหวัดพิษณุโลก ในระหวางป 2475-2516 เปน

การเรียบเรียงและสังเคราะหโดยใชขอมูลจากเอกสารเปนหลัก ไดแก รายงานการวิจัยเร่ือง รายงาน
การวิจัยเร่ือง ประวัติศาสตรสังคมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2475-2503 ของ รศ.ดร.จิราภรณ สถาป
นะวรรธนา แหงมหาวิทยาลัยนเรศวร และหนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ท.จงกล ไกร
ฤกษ รวมทั้ง หนังสือเร่ือง อยูอยางเสือ ของ ร.ท.จงกล ไกรฤกษ ที่ไดมีการจัดพิมพภายหลังจากที่
ทานเสียชีวิตแลว รวมทั้งเอกสารอื่นๆ เชน เอกสารหอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนตน ซ่ึงจาก
การศึกษาหนังสือและเอกสารตางๆ สามารถอธิบายเหตุการณทางการเมืองของจังหวัดพิษณุโลก ได
ดังนี้ 

การเลือกตั้งผูแทนราษฎรครั้งแรก (15 พ.ย. 2476) ซ่ึงเปนการเลือกตั้งโดยทางออม กลาวคือ 
ใหราษฎรเลือกผูแทนตําบลกอน แลวใหผูแทนตําบลไปเลือกผูแทนราษฎรอีกตอหนึ่ง ปรากฎการณ
ที่นาสนใจคือ ผูแทนตําบลที่ไดรับเลือกจากราษฎรนั้น สวนใหญจะเปนกํานันผูใหญบานซึ่งเปนคน
ของทางราชการ และมีการกลาวหาวา ขาราชการฝายปกครองไดใชอิทธิพลในการชักจูงและบีบ
บังคับใหผูแทนตําบลเลือกคนที่รัฐบาลตองการ (อานเพิ่มเติมใน จงกล ไกรฤกษ, 2546: 325) ผูที่
ไดรับการเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรคนแรกของจังหวัดพิษณุโลก ไดแก ขุนประเจตดรุณพันธ (เหล็ง 
ศุขโรจน) อดีตครูใหญโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในขณะที่รอย
โทจงกล      ไกรฤกษ เสนาธิการทหารบกพิษณุโลก ก็เปนผูสมัครรับเลือกตั้งคนสําคัญของจังหวัด
พิษณุโลกอีกคนหนึ่ง แตเนื่องจากรอยโทจงกลฯ ถูกจับกุมเนื่องถูกกลาวหาวา ผูรวมกอการณในการ
กอกบฎกรณีกบฎบวรเดช และไดถูกจําคุกในเวลาตอมา 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังที่ 2 (7 พ.ย. 2480) เปนการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน ผูสมัครที่มีคอนขางมีบทบาทโดดเดน คือ หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร (เจริญ สัดจอง) ซ่ึง
ดํารงตําแหนงหัวหนาผูพิพากษาประจําจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ ยังดํารงตําแหนงประธานและ
สมาชิกสภาจังหวัด รวมท้ังตําแหนงนายกสภาเมือง(นายกเทศมนตรี) พิษณุโลกอีกดวย เปนที่นา
สังเกตวา ดวยความที่หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร เปนขาราชการที่มีบรรดาศักดิ์ในจังหวัด เปนนัก
กฎหมายที่มีความแมนยําเกี่ยวกับกฎเกณฑขอบังคับตางๆ และเปนผูที่มีความเสียสละตอประโยชน
สวนรวม ทําใหทานไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก แมวากอนหนานี้จะถูกโจมตีเกี่ยวกับผลการ
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ดําเนินงานของเทศบาลเมืองพิษณุโลกก็ตาม (อานเพิ่มเติมใน จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ, 2543: 49-
50) 

การเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก คร้ังที่ 3 (12 พ.ย. 2481) เปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  
ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง คือ ขุนคุปตพงษประพัทธ (เชื้อ คุปตงพงศ) ซ่ึงมีพื้นเพเปนชาวพิษณุโลกโดย
กําเนิด และเปนนายอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่ไดลาออกจากราชการมาสมัครเปน ส.ส. 
สมาชิกภาพของความเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของขุนคุปตพงศประพัทธยาวนานถึง 7 ป (12 
พ.ย. 2481-15 ต.ค. 2488) เพราะไดมีการขยายเวลาอยูในตําแหนงของ ส.ส. 2 คร้ัง คร้ังละไมเกิน 2 ป 
โดยพระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาอยูในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2485 ซ่ึงออก
ตามความรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2485 ทั้งนี้
เนื่องจากเกิดภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการเลือกตั้ง จึงยืดเวลาการ
ดํารงตําแหนงของ ส.ส.ออกไป ผลงานที่มีช่ือเสียงมากของทานไดแก การแกปญหาเรื่องความ
เดือดรอนของชาวพิษณุโลกที่ถูกเกณฑแรงงานไปทํางานรับใชกองทัพญ่ีปุนโดยไมไดรับคาแรง 
รวมทั้งในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ทานมีบทบาทอยางลับๆ ในการใหความชวยเหลือแกกลุม
เสรีไทยพิษณุโลก      ขุนคุปตพงศประพัทธถึงแกกรรมดวยโรคไขทรพิษในระหวางตระเวนหา
เสียงสมัครผูแทนราษฎร พ.ศ. 2489 (จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ, 2543: 54) 

การเลือกตั้งครั้งที่ 4 (6 ม.ค. 2489) ผูสมัครที่ไดรับการเลือกตั้ง คือ พระยาสุนทรพิพิธ (เชย 
สุนทรพิพิธ) ซ่ึงเคยเปนปลัดกระทรวงมหาดไทยและเปนผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกยาวนานถึง 7 
ป เมื่อคร้ันสมัยที่ดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก พระยาสุนทรพิพิธเปนขาราชการที่
ไดรับความนิยมจากบรรดาขาราชการดวยกันและของประชาชน ดวยเหตุนี้ทานจึงใหสัมภาษณ
เบื้องหลังการลงนามแขงเลือกผูแทนไววา “ลูกศิษย ลูกหามาขอผม อยากใหไปสมัครผูแทน
พิษณุโลก ลงทายก็ไปหาเสียงเลือกตั้งกัน ผมมียาตําราหลวงก็เอาไปแจก ดูเหมือนเสียเงินหาพันบาท
เปนคาลูกหาบ คากิน คาอยู คาพาหนะไมตองเสีย ในที่สุดก็ไดเปนผูแทนราษฎรพิษณุโลก” 
(อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสุนทรพิพิธ 2516: 8)  

ในขณะที่มุมมองทางการเมืองอีกดานหนึ่งมองวา พระยาสุนทรพิพิธเปนผูที่ขาราชการใน
ระดับจังหวัดและอําเภอ รวมทั้งเหลากํานันผูใหญบานใหความเคารพยําเกรง ในฐานะอดีต
ขาราชการประจําสูงสุดของกระทรวงมหาดไทย สําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ร.ท.จงกล ไกรฤกษ 
อดีตเสนาธิการทหารบกพิษณุโลก ซ่ึงเพิ่งไดรับการนิรโทษกรรมจากกรณีกบฎบวรเดช ไดเขาสมัคร
รับเลือกตั้งเปน ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก แตเนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีผูสมัครที่คูแขงขัน คือ 
พระยาสุนทรพิพิธ   ร.ท.จงกลไดแพการเลือกตั้ง โดยไดรับคะแนนเสียงเปนอันดับสอง (ป 2489 
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พระยาสุนทรพิพิธ ไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และ ป 2490 ไดรับ
การแตงตั้งเปน รมต.วาการกระทรวงมหาดไทย) 

ร.ท.จงกล ไกรฤกษไดบันทึกสถานการณการแขงขันเพื่อชิงตําแหนง ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก
ในครั้งนี้ ไวในหนังสือ “อยูอยางเสือ” วา 

“การเลือกตั้งเมื่อ 6 ม.ค. 89 คราวนี้ พระยาสุนทรพิพิธ ซ่ึงเคยเปนผูวาราชการ
จังหวัดพิษณุโลกอยู 7 ป กํานันผูใหญบานทุกคนไดรับการแตงตั้งจากทานผูนี้ บางที
กํานันเกาซึ่งเปนบิดาของกํานันใหม ก็ไดรับการแตงตั้งจากทานผูนี้เหมือนกัน สวน
ขาราชการบนศาลากลาง และศาลอําเภอทุกแหงนั้น รอยทั้งรอยเคารพนิยมทานเจา
คุณทั้งนั้น เปนระเบียบของกระทรวงมหาดไทยใหนายอําเภอประชุมอบรมราษฎร
ทุกตําบลใหรูจักและเขาใจการเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลกมี 6 อําเภอ แตละอําเภอนัด
ประชุมราษฎรแตละตําบลเรียงวันกันไปโดยไมซํ้าวันกันเลย ทานผูสมัครซึ่งเปน
อดีตผูวาราชการจังหวัดไปปรากฎตัวและปราศรัยแกราษฎรในตําบลที่สําคัญทุกแหง      
สวนผูสมัครคนอื่นๆ ไปบาง-ไมไปบาง เพราะสืบไมรูวา วันรุงขึ้นและวันตอไปที่
ตําบลไหนมีการประชุมราษฎรบาง ถึงจะตะเกียกตะกายพยายามไปปรากฎตัว และ
ปราศรัยแกราษฎรในที่ประชุมก็เตรียมตัวทันและทําไดไมถึง 40% สวนทานอดีตผูวา
ราชการจังหวัดมีโอกาศไดตระเตรียมและวางแผนการหาเสียงไดรอยเปอรเซนตเต็ม
ปร่ี”40 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คร้ังที่ 5 (5 ส.ค. 2489) เปนการเลือกตั้ง ส.ส.เพิ่มเติม
ใน 47 จังหวัด ซ่ึงรวมถึงจังหวัดพิษณุโลกดวย ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีจํานวน
ราษฎร      ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 72,849 คน และมีจํานวนผูมาใชสิทธิ์ 33,381 คน คิดเปนรอยละ 36.4041 
โดยมีผูสมัครลงแขงขันการเลือกตั้ง 3 ราย42 ไดแก ผูสมัครหมายเลข 1 นายดุม อินทุวงศ ผูสมัคร
หมายเลข 2      ร.ท.จงกล ไกรฤกษ และ ผูสมัครหมายเลข 3 นายจําลอง รักตะวัต ผลการเลือกตั้ง 

                                                 
40 อานเพิ่มเติมใน จงกล ไกรฤกษ , 2546: 326-327 
41 ดูหนังสือราชการกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ม.3492/ 2495 ลว 10 มีนาคม 2495 เรื่อง แจงผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภทที่ 1 ถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     
(เอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติ) 
42 ดูหนังสือราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ 8887/ 2489 ลว 24 กรกฎาคม 2489 เรื่อง สงรายนามผูสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน จากปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เอกสารของหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ) 
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ปรากฎวา นายดุม อินทุวงศ ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก คนที่ 5 สวน ร.ท.จงกล ไกรฤกษ
ไดคะแนนเสียงตามมาเปนลําดับที่สอง ซ่ึง ร.ท.จงกลฯ กลาวหาวา การเลือกตั้งครั้งนี้นั้น พระยา
สุนทรพิพิธในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดและควบคุมการ
เลือกตั้ง ไดใชอํานาจในการแทรกแซงการเลือกตั้ง หรือมีคําสั่งโบวดําจากกระทรวงมหาดไทย  ทํา
ใหขาราชการในจังหวัดพิษณุโลกชวยเหลือผูสมัครที่รัฐบาลใหการสนับสนุน ซ่ึงเหตุการณนี้เกิดขึ้น
ในทั้ง 47 จังหวัดที่มีการเลือกตั้งเพิ่มเติม (อานเพิ่มเติมใน จงกล ไกรฤกษ, 2546: 355) 

การเลือกตั้ง คร้ังที่ 6 (29 ม.ค. 2491) จังหวัดพิษณุโลกมีจํานวนราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 
86,340 คน และมีจํานวนผูมาใชสิทธิ์ 33,381 คน คิดเปนรอยละ 36.4043 ในการเลือกตั้งครั้งนี้         
พระยาสุนทรพิพิธซึ่งเปนเคยเปนอดีต ส.ส.พิษณุโลกแตเดิม ไมไดลงสมัครรับเลือกตั้งดวย 
เนื่องจากเปนรัฐมนตรีที่ถูกคณะรัฐประหารซึ่งนําโดยพลโทผิน ชุณหะวัณ ขับไปออกไป ร.ท.จงกล 
ไกรฤกษลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมัยที่ 3 จึงไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกเปนสมัยแรก โดย
ทัศนะของ ร.ท.จงกลฯ เห็นวา การที่ทานไดรับเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องจากไดรับคะแนนสงสารจาก
ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก (ดู จงกล ไกรฤกษ, 2546: 355) 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก คร้ังที่ 7 (26 ก.พ. 2495) จังหวัด
พิษณุโลกมีจํานวนราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 93,816 คน และมีจํานวนผูมาใชสิทธิ์ 41,626 คน คิดเปน
รอยละ 43.3744 การเลือกตั้งครั้งนี้ พระยาสุนทรพิพิธไดกลับมาสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งนึง ซ่ึงบุคคล
ทั่วไปคาดการณวา พระยาสุนทรพิพิธนาจะชนะการเลือกตั้งและกลับไปเปน ส.ส.พิษณุโลก อีก
วาระหนึ่ง แตปรากฎวา ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ร.ท.จงกล ไกรฤกษ ประสบความสําเร็จไดรับการ
เลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก เปนสมัยที่ 2 เนื่องจากการมีวางแผนยุทธศาสตรการเลือกตั้ง ตามที่ ร.ท.
จงกล ไกรฤกษไดบันทึกสถานการณการแขงขันเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ ไวใน
หนังสือ “อยูอยางเสือ” วา 

“การเลือกตั้งเมื่อ 26 ก.พ. 95 ทีนี้ พระยาสุนทรพิพิธหวลมาเปนเรือจร    
จงกลเปนเรือประจําทา อิทธิพลของพระยาสุนทรฯ ยังมีอยูมากกวาเกาดวยซํ้า 
เชิงรุก-รับ- ตอบ ทั้ง 2 ฝายตางไหวทันกัน พระยาสุนทรฯ อุตสาหขึ้นไปอยูบน
ภูเขานครไทยถึง 17 วัน ซ่ึงที่นั่นเปนปอมอันเหนียวแนนของจงกลไดสรางไว 
ดังปรากฎวา แมแตพวกแมวก็เรียกวา เจาพอจอนโกน จงกลไมไปนครไทยเลย 
เพราะเชื่อแนวตั้งรับวา คูแขงขันตีไมแตก หวลตลบมาตีแนวตั้งรับของพระยา
สุนทรคือ ตามริมฝงแมน้ําใน 

                                                 
43 ดูหนังสือราชการกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, อางแลว 
44 ดูหนังสือราชการกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, อางแลว 
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คืนแรกที่รวมคะแนนได จงกลแพพระยาสุนทรฯ อยู 600 คะแนน รอคืน
ตอไป คะแนนนครไทยมาถึง จงกลได 3,300 คะแนน พระยาสุนทรฯ ได 300 
คะแนน จงกลชนะเพราะอะไร? ชนะเพราะวางแนวตั้งรับอยางเหนียวแนนไว
อําเภอหนึ่ง ซ่ึงพระยาสุนทรฯ ตีไมแตก แตจงกลตีอําเภอเมือง ซ่ึงเปนปอมของ          
พระยาสุนทรแตก เพราะผูรักษาปอมประมาท มัวไปรุกทางนครไทย หันกลับมา
ปกหลักรักษาแนวปอมใหญทางริมแมน้ําของตนเอาไว คะนนในวันแรกที่จงกล
แพอยู 600 จะกลายเปนแพอยู 6,000 ถึงไดนครไทยมา 3,300 ก็ตองแพอยูวันยัง
ค่ํา ผิดชัดๆ ที่พระยาสุนทรฯ ไดคะแนนที่นครไทยมาเพียง 300 อันเทากับไดมา
เพียง 1 ใน 10 ของจงกล 17 วันได 300 ก็แปลวา หาคะแนนไดวันละเพียง 18 
คะแนนเทานั้นเอง ถามาหาทางที่ชุมชน นอกจากจะไดเพิ่ม ยังเปนการเหนี่ยวร้ัง
มิใหจงกลไดคะแนนไปอีกดวย  

การที่แจงสี่เบี้ยไวเชนนี้ เพื่อเปนอุทาหรณถึงแผนการณตอสูชิงชัยใน
อนาคตของนักการเมืองทั้งหลายที่ยอมจะตองเขาสัปยุทธชิงชัย เพราะกําหนด
แผนพลาดนิดเดียวกลายเปนแพ แทนที่จะเปนคุณเปนทาน เพื่อไดมีโอกาสรับใช
ชาติบานเมืองสมจินตนา กลับตองหมดเนื้อหมดตัว”45 

การเลือกตั้ง คร้ังที่ 8 (26 ก.พ. 2500) พระยาสุนทรพิพิธอดีตผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกถูกกลาวหากรณีสวรรณคต จึงหมดโอกาสที่รวม
แขงขันรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกโดยสิ้นเชิง สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเสรีมนังคศิลา ซ่ึง
มีจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนหัวหนาพรรค เปนพรรคที่มีจํานวน ส.ส.ที่ไดรับเลือกตั้งมากที่สุด 
รวมทั้งผูสมัคร ส.ส.ของจังหวัดพิษณุโลกท้ังสองทาน ที่ลงสมัครในนามของพรรคเสรีมนังคศิลา 
คือ รอยโทจงกล ไกรฤกษ (ดํารงตําแหนงเปนสมัยที่สามและสมัยสุดทาย) และ นาวาอากาศโท
ทินกร พันธุกระวี (ดํารงตําแหนงเปนสมัยแรก) สําหรับสมัยการเลือกตั้งนี้ ร.ท.จงกลฯ ซ่ึงเปน ส.ส.
อยูหลายสมัยและเปนผูที่มีความ สนิทสนมใกลชิดกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อคร้ันรับราชการ
ทหารและการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ทําให ร.ท.จงกลฯ ไดรับเลือก
ใหดํารงตําแหนงรองประธานสภาผูแทนราษฎรของสภาชุดนี้  

ผูสมัครที่ไดรับการเลือกตั้งหนึ่งในสองที่สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา คือ น.ท.ทินกร พันธุ
กระวี ซ่ึงลาออกจากราชการจากการเปนนายทหารกองหนุน มาสมัครเปน ส.ส.พิษณุโลก ครอบครัว
ของ น.ท.ทินกรมาใชชีวิตในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากบิดา(นายเจริญ พันธุกระวี) มารับราชการ
เปนปลัดอําเภอที่จังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งมารดาของ น.ท.ทินกรคือ นางแชม พันธุกระวี เปนคน

                                                 
45 อานเพิ่มเติมใน จงกล ไกรฤกษ , 2546: 356 
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พิษณุโลก นอกจากนี้ น.ท.ทินกรยังเปนนองชายแทๆ ของทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภรรยา
ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม จากสายสัมพันธทางเครือญาติทําให น.ท.ทินกรไดรับการสนับสนุน
จากจอมพล ป. และทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงครามใหมาลงรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก โดย
ในฐานะผูใกลชิดจึงทําให น.ท.ทินกร ไดรับการชวยเหลือทั้งทางดานงบประมาณที่ใชในการ
เลือกตั้ง และการชวยเหลือจากอํานาจรัฐในระบบราชการ(ในฐานะนองภรรยานายกรัฐมนตรี จอม
พล ป. พิบูลสงคราม)  

นอกจากนี้ ปจจัยที่ทําให น.ท.ทินกรไดรับการเลือกตั้งอีกประการหนึ่งคือ ทุนทางสังคม 
(social capital) ในฐานะที่ตระกูลพิบูลสงครามใหการชวยเหลืออุปถัมภนํางบประมาณมาจัดสรร
เพื่อพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกโดยตลอด (ผานทานผูหญิงละเอียดฯ ที่เปนคนพิษณุโลกและทําให
ไดรับเกียรติใหนํานามสกุลมาเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของจังหวัดพิษณุโลก คือ 
วิทยาลัยครูพิบูล-สงคราม ซ่ึงปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม) นอกจากนี้มารดาของ 
น.ท.ทินกร คือ    นางแชม พันธุกระวี ยังเปนสุภาพสตรีที่มีบทบาททางสังคมในพิษณุโลกคนหนึ่ง
ในฐานะมารดาของภรรยานายกรัฐมนตรี นางแชมไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการของหนวยงาน
ตางๆ เชน กรรมการอุปถัมภของโรงเรียนประจําจังหวัด (โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม) กรรมการ
ประจําวัดใหญ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ)ซ่ึงในครั้งนั้นทางวัดประสบความสําเร็จในการสรางพระ
วิหารพระพุทธชินราช เมื่อป 2477 ฯลฯ เปนตน ทําใหนางแชมมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมชนชั้นนํา
ของจังหวัดพิษณุโลกในหวงเวลานั้น เชน ขาราชการ พอคา นักธุรกิจ ฯลฯ นับเปนกรณีตัวของการ
สรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับเครือญาติของชนชั้นนําทางการเมืองการปกครอง อันเปนเรื่อง
สําคัญของสังคมไทย เหลานี้จึงเปนทุนทางสังคมอยางดีตอความสําเร็จในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมัยแรกของ น.ท.ทินกร46 

จากคําบอกเลาของ น.ท.ทินกรที่ใหสัมภาษณแกผูวิจัยเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงนั้น น.ท.
ทินกรมีวิธีการในการหาเสียงในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ในป 2500 และ 2501 อยู 4 วิธี 
ไดแก47 

1.การลงพื้นที่พบปะชาวบาน:- ในชวงป 2500 พื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกยังไมมีความ
สะดวกสบายในการสัญจรมากนัก การเดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะชาวบานในหมูบานและตําบล
ตางๆ น.ท.ทินกรใชพาหนะทุกรูปแบบไมวาจะขี่ชาง ขี่มา หรือลงเรือ ฯลฯ การลงพื้นที่เพื่อพบปะ
ชาวบานมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนไดรูจักหนาตาและรูปลักษณของผูสมัครรวมทั้งให

                                                 
46 ดูรายงานการวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตรสังคมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2475-2503 โดยจิราภรณ สถาปนะวรรธนะ 
(2543) หนา 62 และ 64 
47 ขอมูลจากการสัมภาษณ น.ท.ทินกร พันธุกระวี ณ สํานักงานมูลนิธิอายิโนะโมโตะ อาคารศรีอยุธยา กรุงเทพฯ  
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ประชาชนไดมีโอกาสสัมผัสและทําความคุนเคยกับผูสมัคร ส.ส. ซ่ึง น.ท.ทินกรมีความเห็นวา
วิธีการหาเสียงโดยการวิธีลงพื้นที่พบปะชาวบานเปนวิธีที่มีความจําเปนมากและมีความสําคัญมาก
ที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุรพงษ โสธนะเสถียร (2545: 171) ที่เห็นวา การหาเสียงเลือกตั้ง
โดยการพบปะประชาชนการเดินหาเสียงตามบานเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งหาได
อยางใกลชิดประชาชน รูจักความเปนอยูของประชาชน และเสียงสะทอนจากประชาชนเนื่องจาก
เปนการสื่อสารระหวางบุคคลอันทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถจับชีพจรการเลือกตั้งไดอยางดี 

2.การใชส่ือประชาสัมพันธ:- ส่ือประชาสัมพันธที่ใชกันมากคือ การใชแผนโปสเตอร
โฆษณาที่แจงรายชื่อและหมายเลขของผูสมัครรวมท้ังชื่อพรรคการเมือง ช่ือของผูนําพรรคการเมือง
และอุดมการณ/ นโยบายของพรรคฯ ซ่ึงแผนโปสเตอรนี้จะใชในการปดประกาศตามสถานที่สําคัญ
ในหมูบานตําบล เพื่อใหประชาชนมีความคุนเคยและเห็นรายละเอียดของผูสมัครไมวาจะเปน
รูปภาพ ช่ือและหมายเลขบอยที่สุด  

3.การปราศรัยหาเสียงตอสาธารณชน:- วิธีการดําเนินการคือ มีการกําหนดจุดของการ
ปราศรัยหาเสียง ณ จุดใดจุดหนึ่งในเขตหมูบานหรือตําบลซึ่งมีอาณาบริเวณใกลเคียงกันโดยมีการ
ประชาสัมพันธแจงลวงหนาใหประชาชนไดรับทราบ ทั้งนี้การเตรียมการปราศรัยเปนเรื่องที่ทีมงาน
ของผูสมัครตองดําเนินการดวยตนเอง โดยในการตั้งเวทีปราศรัยหาเสียงในชวงนั้นจะเปนลักษณะ
ของผูสมัครขึ้นเวทีเพียงคนเดียวในแตละครั้ง การแนะนําตัวของ น.ท.ทินกรจะแจงใหทราบวา
ตนเองเปนเลือดเนื้อเชื้อไขพิษณุโลกและคุณแมก็เปนชาวบานพิษณุโลกที่มีบานอยูบริเวณหลังศาลา
กลางจังหวัด 

4.การใชส่ือบุคคล48:- การดําเนินหาเสียงโดยการใชส่ือบุคคลหรือหัวคะแนนนั้น น.ท.
ทินกรมีทีมงานในลักษณะหัวคะแนนอยูตามอําเภอ ตําบล และหมูบานตางๆ  

สําหรับประเด็นเรื่องของคาใชจายในการเลือกตั้งนั้น จากคําใหสัมภาษณของ น.ท.ทินกร 
พบวา ทางพรรค สปท.ไมไดใหการชวยเหลือทางดานงบประมาณเลย การหาเสียงเลือกตั้งเปนการ
ใชเงินสวนตัวโดยใชเงินหลักแสนบาทซึ่งถาเปรียบเทียบกับปจจุบันก็นาจะมีมูลคาเปนหลักลาน 

วาระการดํารงตําแหนงของสภาชุดนี้ส้ันมาก เนื่องจากจอมพล ป. และพรรคเสรีมนังคศิลา
ถูกกลาวหาวา โกงการเลือกตั้ง จึงทําใหนิสิตนักศึกษาและประชาชนไดรวมกันรณรงคคัดคานการ
เลือกตั้งที่สกปรก ทําใหคะแนนนิยมและฐานะของจอมพล ป. และพรรคเสรีมนังคศิลาเสื่อมลงอยาง
รวดเร็ว  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูบัญชาการทหารสูงสุดและตํารวจในขณะนี้ ทําการรัฐประหารยึด

                                                 
48 เปนการใชบุคคลหรือคณะบุคคลเปนชองทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงไปถึงกลุมเปาหมายโดยงาย โดยให
กลุมเปาหมายยอมรับในตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ส่ือบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในการหาเสียงคือ หัวคะแนน 
เนื่องจากหัวคะแนนเปนบุคคลในพื้นที่ที่มีอิทธิพลตอการโนมนาวใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเสียงใหกับ
ผูสมัครที่ตนเองสนับสนุน (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2545: 169) 
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อํานาจรัฐบาลของจอมพล ป. และยุบสภาผูแทนราษฎร ทําใหสภาผูแทนราษฎรชุดนี้อยูในวาระ
เพียง 6 เดือนเทานั้น เหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับจอมพล ป. และพรรคเสรีมนังคศิลาได
สงผลกระทบอยางรุนแรงกับ ส.ส.พิษณุโลกทั้งสองทานที่สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลาเชนกัน ดัง
ปรากฎในขอความที่จงกล ไกรฤกษ บันทึกไวในหนังสือ “อยูอยางเสือ” วา 

“การเลือกตั้งครั้งที่ 8 เมื่อ ก.พ.00 คราวนี้พระยาสุนทรฯ   มีชีวิตไหลลอย
ไปไกลเกินกวาจะวายน้ําที่เชี่ยวกรากเพราะกรณีสวรรคต กลับมาที่ทาเกา จงกลคง
ยืนโรง และดันไปสังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา ซ่ึงกําลังเสื่อมความนิยมอยูทุกๆ ทาง 
นับตั้งแตการคาฝน – การประหารนักโทษการเมืองโดยอางวาโจรมลายูมาฆา – 
อัศวินผยอง – ลาง – ผลาญ บริษัทสงเสริมเศรษฐกิจ เชน แจกเครื่องรับวิทยุแก
กํานันผูใหญบางทางภาคอีสานทุกคน ฯ อันเปนการเหลิงอํานาจของฝายรัฐบาล
นั่นแลว  ยังเปนปกติธรรมดาที่ราษฎรยอมไมชอบพรรครัฐบาลอีกดวย ไมชอบ
เพราะ พรรคพวกของรัฐบาลก็เหลิงตามกันไปอีก ยิ่งพรรคพวกของรัฐบาลไดคด
โกงการเลือกตั้งเปนการโกงเมืองอยางครึกโครม ราษฎรก็ตั้งหนาสาปแชงตอทุก
คนที่เปนพรรคพวกของรัฐบาลโดยทั่วกัน ฉะนั้นการจะคัดเลือกผูแทนราษฎรเขา
อยูในพรรคนั้น นาจะสําเหนียกกันเปนขอแรกวา เขาเขาจะมาเปนนักการเมืองดวย
ความคดโกง         หรือเปลา ?  ถารูวาเขามาดวยวิธีไมงดงาม ถาขืนรับเอาไวใน
พรรค หรือชวยในการเลือกตั้งที่ทุจริต ก็พึงรูเถิดวา พรรคนั้นๆ จะถึงการเสื่อมลง
โดยไมชาเลย  ดังคํากลาวที่วา “น้ํานอยๆ ฝอยกระเซ็นอยูเปนนิจ อาจเซาะอิฐ
กําแพงแรงสลาย” ไดฉันใดรัฐบาลที่ประชาชนที่ประชาชนแชงดาอยูทุกวันก็อาจ
สลายลงไดฉันนั้น  

ความเจริญรุงเรืองในทางวัตถุธรรมของเมืองพิษณุโลก เชน ศาลากลาง, 
โรงเรียนนางพยาบาล,  โรงเรียนกสิกรรม, การทดน้ําทุงสาร, ถนนไปนครไทย, 
สะพานขามแมน้ํานาน, ใหรัฐบาลจายเงินบํารุงวัดทุกวัด, บํารุงโรงเรียนทุก
โรงเรียน ฯลฯ การที่จังหวัดเชียงใหมแยงเอามหาวิทยาลัยไปจากเมืองพิษณุโลกได 
ไมมีคนใยดี คุณประโยชนอันเลอเลิศที่ชาวพิษณุโลกไดรับ ไมมีคุณคาพอจะหัก
กลบลบความชิงชังโกรธแคนบุคคลและรัฐบาลที่ราษฎรไมชอบได จงกลถูกดาวา
เปนหมอสองราง จงกลถามวา ใครบางละที่เปนหมารางเดียว ในประเทศไทยไม
เห็นจะมี จอมพล ป. เปนคณะเปลี่ยนการปกครอง  เปนคณะรัฐประหาร  เปนคณะ
เสรีมนังคศิลา  วินสตัน เชอรชิล ก็หลายพรรคเหมือนกัน จงกลนั้นไปเขาพรรค
รัฐบาล ก็เพื่อผลประโยชนของผูเลือกตั้งคือชาวพิษณุโลกเพื่อใหผลประชาธิปไตย
ตั้งอยูได แมจะรองแรงก็ยังดีกวาระบบอบเผด็จการหรือคอมมูนิสต แตก็ไมมีใคร
ฟงและยอมเขาใจ ทั้งตัวของจงกลเองก็ชักจะเหลิง หลงผิดวาจะหวานเพราะคู
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แขงขันที่คูควรอยางพระยาสุนทร ฯ ก็ไมมี แตการตรงกันขาม เพราะมันเปนการ
แขงขันที่ไมมีธรรมยุทธ อยูดีๆมีราษฎรมาหาตั้ง 40 คน ทุกคนมีโฉนดที่ดินมาขอ
จํานอง เพราะมีการปาวขาววา จงกลรวยใหญ รับจํานองไรนาในฐานะเปนมหา
เศรษฐีช้ีแจงกันเทาใดวาเปนการแกลงเปาขาวก็ไมเชื่อ ใกลเวลาจะเลือกตั้ง ปาว
ขาวกันเองอีกวาจงกลมีผาขาวมาสงมา 1 ตูรถไฟสําหรับแจกราษฎรเพื่อหาเสียงมี
คนมาขอผาขาวมากันวุนวาย เมื่อไมมีใหก็โกรธ อีก 30 วันจะถึงลงบัตร ปรากฎวา
มีผาขาวมาพิมพเบอรของจงกลแจกในที่ตางๆ หรอมแหรมราว 20 ผืน “นั่นแนอาย
โกหก เวลาเราไปขอมันบอกไมมี นี่ยังไงมันแจกพอของมัน เราไมไดผาอยาไป
ลงคะแนนใหอายคนโกหก” รองล่ันไปแทบทุกตําบล 

ยิ่งไปกวานั้นยังปาวขาวและทําเปน หนังสือพิมพนั้นเมืองพาดหัวตัว
เบอเรอวา จงกลตัดธนบัตรใบละ 20 บาท แจกครึ่งใบ เมื่อไดเปนผูแทนแลวจะให
อีกครึ่งใบ เร่ืองนี้นายใหญ ศวิตชาติ ถึงกับถามจงกลวาสิ้นไป 2 บาทจริงเหรอ ? 
บอกวาไมจริงก็ไมเชื่อ จนทาใหไปหาคนที่เคยไดรับธนบัตรครึ่งแผนมายันสักคน
เดียวก็ได หรือถามประชาชนหรือคลังจังหวัดดูก็ไดวา  ไดเคยพบธนบัตรครึ่งใบ
ไหม? นั่นแหละจึงยังกํากวม หมายความวา ถอนความเชื่อทางรายไปไดบาง แตจะ
ใหเชื่อทางขางดีนั้นใจมันไมยอมเชื่อ รูปแบบการเปนเชนนี้คะแนนเสียงของจงกล
กระจุยกระจาย ปอมนครไทย คราวนี้แตกยับเยิน การสมัครรับเลือกตั้งแตละครั้ง 
เปนสงครามชีวิตครั้งยิ่งใหญ จะแพหรือจะชนะบักโกรกตาโหลทุกที  เคราะหดีที่
จงกลพรางแผนการเดิมหันมาสรางปอมไวที่อําเภอพรหมพิราม  ซ่ึงคูแขงขันไม
ทราบ  จึงไมไดทุมเทกําลังเขาโจมตี  มุงโจมตีหนักที่อําเภอนครไทย จงกลรอดตัว
ไดเปนผูแทนราษฎรตอมาอีกสมัยหนึ่ง เพราะไดพึ่งปอมพรหมพิราม จนถึงการ
ปฏิวัติรัฐประหารชั้นใน 16 ต.ค. 2500 ตามนี้จึงเปนที่เห็นกันวาแผนการของ
ผูสมัครที่รักษาความลับเอาไว อยาใหคูแขงทราบนั้น เปนหัวใจของการแพ-ชนะ
อยูมากเหมือนกัน                      

การเลือกตั้ง ส.ส.คร้ังที่ 9 (15 ธ.ค. 2500) จัดใหมีขึ้นภายหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ไดเขายึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 16 กันยายัน พ.ศ. 2500 สําหรับนักการเมืองที่มี
บทบาทคอนขางมากอยาง ร.ท.จงกล ไกรฤกษ ไมไดลงสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากการเกิดมรสุม
ทางการเมือง ในฐานะที่เปนสมาชิกของพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงถูก
กลาวหาวา โกงการเลือกตั้ง เปนเหตุใหตองยุติบทบาททางการเมืองลง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ ส.ส.
ทั้ง 2 ทานไดแก นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี และ นายอุทัย แสงศิริ วาระการดํารงตําแหนงของ
สมัยนี้มีเพียง 9 เดือน จอมพลสฤษดิ์ไดทําการรัฐประหารยึดอํานาจตัวเองเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2501 
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การยึดอํานาจของจอมพลสฤษดิ์ในครั้งนั้น ทําใหระบอบเผด็จการทหารไดเขาครอบงําการ
เมืองไทยเปนเวลากวาสิบป นับเนื่องตั้งแตการเขามาดํารงนายกรัฐมนตรีของจอมพลสฤษดิ์ ในชวง
ป 2502-2506 และการสืบทอดอํานาจการปกครองในระบอบเผด็จการทหารของจอมพลถนอม กิตติ
ขจรและจอมพลประภาส จารุเสถียร ชวงป 2506-2512 ในชวงดังกลาวขางตน ทําใหการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของไทยหยุดชะงักลง สงผลใหเหตุการณทางการเมืองของจังหวัดพิษณุโลก
เกิดสูญญากาศทางการเมืองเปนระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งป 2512 จึงมีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.            
อีกครั้งหนึ่ง  

การเลือกตั้ง ส.ส.คร้ังที่ 10 (10 ก.พ. 2512) เปนการเลือกตั้งที่มีระยะเวลาหางจากการ
เลือกตั้งครั้งที่แลวถึง 12 ป เกิดขึ้นภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ป 2511 ซ่ึงถือวาเปน
รัฐธรรมนูญที่ใชระยะเวลาการยกรางนานที่สุด (ประมาณ 9 เดือน) จอมพลถนอม กิตติขจร 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดประกาศใหมีการเลือกตั้ง  ส .ส. เปนการทั่วไปภายหลังการมี
รัฐธรรมนูญ ระบบการเลือกตั้งครั้งนี้เปนระบบรวมเขตจังหวัด ใชเกณฑจํานวนประชากร 150,000 
คนตอ ส.ส. 1 คน โดยพิษณุโลกมี ส.ส. ได 3 คน ผูสมัครที่รับการเลือกตั้งลวนเปนผูสมัครที่เปนคน
รุนใหมและอายุไมมากนัก ไดแก นายสุชน ชามพูนท นายโกศล ไกรฤกษ และ นายอนันต ภักดิ์
ประไพ โดยทั้งสามทานสมัครรับเลือกตั้งในนามอิสระไมสังกัดพรรคการเมือง เพราะตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ป 2511 ไมบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองสังกัดพรรคการเมือง 49 

การเลือกตั้งครั้งนี้ รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจรไดจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสง
ผูสมัครมาลงเลือกตั้งดวยในนามพรรคสหประชาไทย50 หรือ สปท. โดยพรรค สปท.เปนพรรค
การเมืองที่มี ส.ส.ไดรับเลือกตั้งมากที่สุด คือ 85 คน สําหรับในเขตเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก พรรค 
สปท.ไดสงผูสมัคร ไดแก นายอุทัย แสงศิริ อดีต ส.ส.พิษณุโลก ป 2500 และ นายจํานงค ศรีวรขาน 
แตไมมีผูสมัครของพรรค สปท.ไดรับการเลือกตั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกเลย ทั้งนี้ภาพรวมของ
การเมืองพิษณุโลกในชวงของการเลือกตั้งครั้งนี้ถือวาประชาชนมีความตื่นตัวคอนขางสูงประกอบ
กับการที่รัฐธรรมนูญไมบังคับใหผูสมัครตองสังกัดพรรคการเมือง จึงเปนแรงจูงใจประการหนึ่งที่
ทําใหมีผูสนใจมาลงสมัครรับเลือกตั้งหลายทาน 

กรณีของนายโกศล ไกรฤกษถือวาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งที่คอนขางไดเปรียบผูสมัครคน
อ่ืนๆ เนื่องจากเปนบุตรชายของรอยโทจงกล ไกรฤกษ อดีต ส.ส.พิษณุโลกที่เปนที่รักและไววางใจ
ของประชาชนพิษณุโลก การเริ่มตนเขามาทํางานของนายโกศลเริ่มตนจากการชักชวนของ ร.ท.

                                                 
49 การเลือกตั้งป 2512 มี ส.ส.ที่เปนกลุมอิสระไมสังกัดพรรคการเมือง  63 คน จากจํานวน ส.ส.ทั้งส้ิน 219 คน 
50 รัฐบาลในขณะนั้นไดออกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 โดยผูจดทะเบียนจัดตั้งพรรคสหประชา
ไทย คือ พลเอกกฤษณ สีวะรา 
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จงกล(บิดา) ตามขอมูลที่ไดจากการใหสัมภาษณของนายจุติ ไกรฤกษ อดีต ส.ส.พิษณุโลกหลายสมัย
และบุตรของนายโกศล51 

“คุณพอ (นายโกศล) ของผมมาชวยปู (ร.ท.จงกล) ของผมหาเสียงตั้งแตปู  
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.สมัยแรกเมื่อป 2489 (6 ม.ค. 2489) ตอนนั้นพอผม
อายุ 20 ปพอดีแตปูผมแพการเลือกตั้งเพราะโดนโกงสมัยนั้น ปูผมก็ไดเปน ส.ส.อยู 
3 สมัยและเมื่อมาลงสมัครในป 2500/ 2 ก็โดนโกงรเลือกตั้งอีกครั้งประกอบกับ
ชวงป 2501-2512 เปนชวงสูญญากาศทางการเมืองกวาที่จะมีการเลือกตั้งอีกครั้ง 
ซ่ึงที่จริงปูผมก็ตั้งใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีก แตทานมาเสียชีวิตในป 2510 กอน
การจัดใหมีการเลือกตั้ง   

กอนที่ปูผมจะเสียชีวิต ก็ไดขอรองแกมบังคับใหคุณพอแมในฐานะลูกชาย 
คนโตใหมารับภาระ คือ ปูผมมีความผูกพันกับคนพิษณุโลก ดวยความรําลึกเสมอ
วา จากคนขี้คุกคือนักโทษการเมืองไดมาเปนผูแทนมีตําแหนงมีหนามีตา ก็เพราะ
คนพิษณุโลก เพราะฉะนั้นจงไปตอบแทนบุญคุณคนพิษณุโลกแทนพอ 

ตอนนั้นพอผมมีอาชีพรับเหมาชีวิตสบายแลว ก็เลยไมอยากจะไปแลว
เพราะวาธุรกิจรับเหมากําลังบูม ตอนนั้นก็ไปสรางโรงแรม และไปซื้อที่ดินมา
เยอะแยะทั้งที่เมืองพัทยาและกรุงเทพฯ สมัยป 2510 คุณพอของผมมีเงินอยู 20-30 
ลานบาท ซ่ึงในสมัยนั้นก็ถือวาไมนอย 

แตในที่สุดพอผมก็ไปรับปากปูผมเพื่อที่ปูจะไดสบายใจ เนื่องจากผมปูผม
อดขาวประทวงเพราะลูกชายไมยอมรับปากวาจะลงสมัครผูแทนก็เลยรับปากไป
กอน และเมื่อวันเผาปูผม ก็ปรากฎวามีคนพิษณุโลกเดินทางไปเผาศพปูผมเยอะ
มากและไดขอใหพอผมไปทํางานใหกับคนพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่ง 

พอผมมาก็มาสมัครคร้ังแรก (ป 2512) ซ่ึงตอนนั้นปรากฎวาไมรูจักใคร
เทาไรเลย เพราะวามีการปฏิวัติมารวมเกือบ 10 ป แตเมื่อบอกวาเปนลูกจงกล
เทานั้นแหละ ก็ไดรับคะแนนอยางทวมทนชนะการเลือกตั้งไดคะแนนเปนที่หนึ่ง” 

จากคําบอกเลาของนายจุติ ไกรฤกษ จะเห็นไดวาทุนทางสังคมของนายโกศล ไกรฤกษใน
ฐานะลูกชายคนโตของ ร.ท.จงกล ไกรฤกษเปนปจจัยหลักที่ทําใหนายโกศลชนะการเลือกตั้งในป 
2512 ประกอบกับยุทธศาสตรการเลือกตั้งที่ไดรับจาก ร.ท.จงกล (บิดา) ทําใหนายโกศลเปนคูแขงที่
ผูสมัครรายอ่ืนๆ มองวาเปนผูที่มีความไดเปรียบในการเลือกตั้งมากที่สุด  

ในกรณีของนายสุชน ชามพูนท ผูสมัครหนาใหมที่ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
ปจจัยที่ทําใหนายสุชนไดรับการเลือกตั้งสามารถวิเคราะหไดจากขอมูลซ่ึงบอกเลาจากการให
                                                 
51 ขอมูลจากการสัมภาษณนายจุติ ไกรฤกษ ณ บานพักอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
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สัมภาษณของนายสุชน ชามพูนทแกผูวิจัย52 และหนังสือ “วันวานและวันนี้ของหญิงเหล็ก” ช่ือ 
เปรมฤดี ชามพูนท ของเรืองยศ จันทรคีรี53 รวมทั้งขอมูลจากแหลงอื่นๆ มีดังตอไปนี้ 

1.ทุนทางสังคมจากครอบครัว เนื่องจากนายสุชนเปนบุตรชายคนโตของนายศักดิ์ชัย 
ชามพูนท คหบดีเชื้อสายจีนซึ่งเปนผูที่ถือไดวามีบทบาทดานสังคมในฐานะ “ผูนํา” ไดรับการ
ยอมรับจากพอคาและนักธุรกิจทั่วไป นายศักดิ์ชัยเคยดํารงตําแหนงเปนนายกสมาคมจีนพิษณุโลก 
ซ่ึงจะตองเปนผูมีบารมีไมนอยจึงจะนั่งเกาอี้ในตําแหนงดังกลาวได นอกจากนี้ยังเปนประธาน
กรรมการดูแลโรงเรียนสิ่นหมิน เปนประธานดูแลสุสานจีนของทางสมาคมจีนพิษณุโลกหลายสมัย 
รวมทั้งเปนที่ปรึกษาของสมาคม มูลนิธิอีกหลายๆ แหง ส่ิงเหลานี้ทําใหมองเห็นไดวา ศักดิ์ชัยมี
บทบาทที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง สําหรับชวงระยะเวลาดังกลาว ทําใหไดรับความรวมมือ
จากทุกๆ คน เปนปจจัยที่สงผลตอการประกอบธุรกิจและกิจกรรมตางๆ ในสังคมพิษณุโลก และได
แผขยายมาถึงรุนลูกๆ อีกดวย (เรืองยศ จันทรคีรี, 2546: 50) นอกจากนี้ การที่นายสุชนมีพื้นเพ
ครอบครัวและเจริญเติบโตในจังหวัดพิษณุโลกก็ทําใหรับความไววางใจมากขึ้น รวมทั้งการที่นาย
สุชนเปนกรรมการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภและกรรมการ
ของสมาคมกีฬาในจังหวัดพิษณุโลกที่ชวยสงเสริมการพัฒนากีฬาของจังหวัดก็เปนทุนทางสังคม
อันหนึ่งที่ทําใหนายสุชนเปนที่รูจักอันชวยสรางคะแนนนิยมทางการเมืองขึ้นมาได 

2.การมีเครือขายธุรกิจในฐานะนักธุรกิจ:- ในฐานะลูกชายคนโตของนายศักดิ์ชัย ชามพูนท 
นายสุชนตองเปนผูสืบทอดการทําธุรกิจของครอบครัว ทําใหนายสุชนสามารถสรางเครือขายภาค
ธุรกิจโดยเฉพาะจากกลุมคนเชื้อสายจีนในพิษณุโลก ทําใหเครือขายของภาคธุรกิจอันนี้ชวยเปนแรง
เสริมที่ชวยสนับสนุนเปนฐานเสียงในการเลือกตั้งของนายสุชนไดเปนอยางดี แมวาในขณะนั้นนาย
สุชนจะถูกโจมตีและถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสตตามความเชื่อที่ถูกบิดเบือนวา ผูที่มีเชื้อสายจีน
นั้นเปนพวกคอมมิวนิสตเปนอันตรายตอความมั่นคงของประเทศและมีการสรางขอมูลที่ใหความ
เขาใจผิดในทํานองที่วาคอมมิวนิสตเปนเชื้อโรครายที่ผูใดมาเขาใกลก็สามารถติดเชื้อคอมมิวนิสต
ได54 นอกจากการประกอบกิจการของครอบครัว นายสุชนไดทํางานใหกับธนาคารกรุงเทพ สาขา
พิษณุโลกโดยมีหนาที่ในการตรวจสอบและรับรองรวมทั้งตัดสินใจในการปลอยสินเชื่อของ
ธนาคารกรุงเทพแกนักธุรกิจ ซ่ึงก็เปนเครือขายธุรกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 

                                                 
52 ขอมูลจากการสัมภาษณนายสุชน ชามพูนท ณ บานพักบริเวณโรงแรมอมรินทรลากูน อําเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก  
53 เรืองยศ จันทรคีรี. วันวานและวันนี้ของหญิงเหล็ก ชื่อ เปรมฤดี ชามพูนท. นครสวรรค: สํานักพิมพบานเรา, 
2546 
54 สัมภาษณนายสุชน ชามพูนท, อางแลว 
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3.การดํารงตําแหนงนักการเมืองทองถ่ินอยูแลว:- ป 2509 – 2510 นายสุชนทํางานการเมือง
คร้ังแรกโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งทองถ่ินและประสบความสําเร็จไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองพิษณุโลกรวมทั้งตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองพิษณุโลกอีกดวย ซ่ึงถือวาเปนนักการเมืองที่มี
อายุนอยและเปนคนหนุมที่มีพลังในการทํางานการเมือง การที่นายสุชนประสบความสําเร็จในการ
ทํางานทางการเมืองตั้งแตอายุยังนอยนาจะมาจากเหตุผลขอที่ 1 และ ขอที่ 2 ที่กลาวมาขางตน 
ประกอบกับความมั่นใจของนายสุชนที่ไดรับการเลือกตั้งในระดับทองถ่ินที่มั่นใจวาฐานคะแนน
เสียงและความนิยมมาจากฐานคนในตัวเมืองพิษณุโลกเสียเปนสวนใหญ จึงทําใหนายสุชนมีความ
มั่นใจมากขึ้นในการกาวไปสูการทํางานการเมืองระดับชาติ 

4.การมีเครือขายกับการเมืองระดับชาติ:- แมการเลือกตั้งในป 2512 นายสุชนจะลงสมัครใน
นามอิสระโดยไมสังกัดพรรคการเมือง แตนายสุชนก็มีความสัมพันธที่เหนียวแนนกับนายประสิทธิ์     
กาญจนวัฒน กรรมการผูจัดการธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงเปนสมาชิกของพรรค สปท.สายของจอมพล
ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ       
จากขอมูลของหนังสือ “ครูการเมือง: มิใชเทาราน้ํา” ของปรีดา พัฒนถาบุตร55 กลาวถึงเครือขายและ
ความโยงใยของบุคคลภายในพรรคสหประชาไทย (สปท.) ไวอยางนาสนใจวา 

“หลังจากรัฐบาลจอมพลถนอม ประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2511 จึงกําหนด
วันเลือกตั้ง ส.ส.ในปถัดมา พรอมกับการประกาศใช พ.ร.บ.พรรคการเมือง 2511     
จอมพลถนอมจึงมีคําสั่งให พล.อ.กฤษณ สีวะรา ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองชื่อ 
“สหประชาไทย” ในการจัดเตรียมกําลังพลเพื่อการเลือกตั้งของฝายรัฐบาลนั้น 
โดยไดแบงความรับผิดชอบออกเปน 3 ฝาย เพื่อระดมอดีต ส.ส. และผูมีช่ือเสียงมา
ลงสมัครในนามพรรคสหประชาไทย ซ่ึงมีทั้งนายทหารและพลเรือนที่ใกลชิดศูนย
อํานาจสมัยนั้น หนึ่งในสามฝายนั้นก็มีทีมงานของ ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน อดีต 
ส.ส.ฉะเชิงเทรา และอดีต รมช.สหกรณ (รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์) ที่มีความสนิท
สนมกับจอมพลประภาส จารุเสถียร บังเอิญวาการคัดเลือกตัวผูสมัคร ส.ส.ไมลง
ตัว เนื่องจากมีคนแหเขาพรรคสหประชาไทยเปนจํานวนมาก คลายกับสถานการณ
พรรคไทยรักไทยในปจจุบัน จึงมีการแยกออกเปน 2 บัญชีโดยไมเปดเผย  

กลุมหนึ่งที่ผานการคัดเลือกก็ลงสวมสีเสื้อ 'สหประชาไทย' และกลุมที่ไม
ผานหรือมีเหตุผลบางประการ ก็ลงสมัครอิสระ (รัฐธรรมนูญ พ.ศ.นั้น มิไดบังคับ
ใหตองสังกัดพรรคอยางทุกวันนี้) โดยอยูในความดูแลของประสิทธิ์ กาญจนวัฒน 
ซ่ึงผูสมัคร ส.ส.กลุมนี้สวนใหญเปน 'คนหนาใหม' มาจากนักธุรกิจภูธร, 
นักการเมืองทองถิ่น, ขาราชการปกครอง และกํานัน-ผูใหญบาน” 

                                                 
55 ปรีดา พัฒนถาบุตร. ครูการเมือง: มิใชเทาราน้ํา. กรุงเทพฯ : อมรินทรพรินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2546 
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ผูสมัคร ส.ส.พิษณุโลกในนามของพรรค สปท.ขณะนั้นเปนผูสมัครที่มีสายสัมพันธโยงใย
กับขั้วของจอมพลถนอม กิตติขจร จึงไดลงสมัครในนามของพรรค สปท.โดยมีนายอุทัย แสงศิริ 
อดีต ส.ส.พิษณุโลกเปนหัวหนาทีมผูสมัครในเขตพิษณุโลก และมีพลตํารวจตรีสงา กิตติขจร 
(นองชายของ    จอมพลถนอม กิตติขจร)เปนหัวหนาทีมผูสมัครของพรรค สปท.ในเขตภาคเหนือ
ตอนลางที่ชวยวางแผนการหาเสียงการเลือกตั้ง  

ตามความคิดเห็นของปรีดา พัฒนถาบุตร (2546) นายสุชนจึงอยูในกลุมผูสมัครที่ไมไดสวม
เสื้อพรรค สปท.ในการลงสมัครแตติดอยูในกลุมผูสมัครหนาใหมที่มีพื้นฐานมาจากนักธุรกิจภูธร
และนักการเมืองทองถ่ินที่มีเครือขายกับพรรคสหประชาไทยโดยผานนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน ผู
ที่เคยมีความสัมพันธมายาวนานในองคกรธนาคารกรุงเทพ จึงถือวานายสุชนอยูในสายการเมืองของ
จอมพลประภาส จารุเสถียรไปโดยปริยาย ทั้งนี้การตัดสินใจลงสมัคร ส.ส.ของนายสุชนโดยการ
ชักชวนของนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒนนั้น มีบุคคลที่สนับสนุนในการตัดสินใจอีกคนหนึ่งคือ นาย
ศักดิ์ชัย (บิดา) 

ความชวยเหลือจากเครือขายการเมืองระดับชาติในฐานะผูสมัคร ส.ส.ในสายของจอมพล
ประภาส จารุเสถียร มีอยูในหลายประการ ไดแก การชวยเหลือทางดานการเงินโดยนายสุชนไดรับ
เงินสนับสนุนโดยผานนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน จํานวน 20,000 บาท รวมท้ังความชวยเหลือโดย
ผานทางสายทหาร ไดแก พลโทสําราญ แพทยกุล แมทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้น56 โดยมีประโยคที่พล
โทสําราญไดสนทนากับนายสุชนวา “มีผูใหญเขามาฝากไวนะ”57 ทั้งนี้ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
ทหารบกในขณะนั้น คือ จอมพลประภาส จารุเสถียร58 ทําใหนายสุชนอาจไดรับการสนับสนุนฐาน
เสียงจากกองทัพบกซ่ึงมีคายทหารจํานวนมากในจังหวัดพิษณุโลกและที่สําคัญที่สุดเปนที่ตั้งของ
กองทัพภาคที่ 3 อีกดวย 

สําหรับวิธีการที่นายสุชนใชในการหาเสียงเลือกตั้ง คือ การพิมพและแจกใบปลิว
ประชาสัมพันธช่ือและหมายเลขผูสมัคร การลงพื้นที่พบปะชาวบานซึ่งนายสุชนใชรถสวนตัวยี่หอ
แลนดโรเวอรเปนพาหนะหนักในการลงพื้นที่ในตําบลหมูบานตางๆ ในขณะนี้ที่ผูสมัครของพรรค 
สปท. สายพล.ต.ต.สงา กิตติขจรมีการใชเฮลิคอปเตอรในการลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่หางไกล แต
นายสุชนก็ใชวิธีการลงพื้นที่และพยายามเขาถึงตัวชาวบานไดใหมากที่สุด ซ่ึงวิธีการพบปะพูดคุยกับ
ชาวบานเปนวิธีการที่ดีที่สุด นอกจากนี้การที่ครอบครัวของนายสุชนเปนเจาของโรงสี จึงไดอาศัย

                                                 
56 ดํารงตําแหนงแมทัพภาคที่ 3 ระหวาง พ.ศ. 2512-2516 ขอมูลจากเวปไซดกองทัพภาคที่ 3 
(http://army3.rta.mi.th/) 
57 สัมภาษณนายสุชน ชามพูนท, อางแลว 
58 ขอมูลจากเวปไซดกองทัพบก (http://www.rta.mi.th) 
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ชาวนา เกษตรกร และลูกคาของโรงสีในการหาเสียงอีกดวย สวนประเด็นเรื่องของ “การซื้อเสียง” 
จากขอมูลจากการใหสัมภาษณของนายสุชนพบวา ผูสมัคร ส.ส. ยังไมมีเร่ืองการซื้อเสียง และ
อาจจะมีการจัดกินเลี้ยงชาวบานบาง 

ผูสมัคร ส.ส.ในป 2512 ที่ไดรับการเลือกตั้งรายสุดทายคือ นายอนันต ภักดิ์ประไพ นาย
อนันตเปนผูที่เกิดและเติบโตในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสําเร็จการศึกษาจาก “โรงเรียนชาย” หรือ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อันเปนโรงเรียนชายประจําจังหวัดพิษณุโลกที่มีช่ือเสียงและมีศิษยเกาที่
มีช่ือเสียงหรือมีบทบาทระดับจังหวัดและระดับประเทศหลายคน ปจจัยสําคัญที่ทําใหนายอนันต
ไดรับการเลือกตั้งนาจะมีดังนี้ 

1.การมีทุนสังคม:- ตระกูลภักดิ์ประไพของนายอนันตเปนตระกูลที่มีช่ือเสียงตระกูลหนึ่ง
ของจังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มตนตั้งแตบิดาของนายอนันตคือ นายอรุณ ภักดิ์ประไพ ซ่ึงทํามาหากิน
เกี่ยวกับอูซอมรถ เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักร เครื่องยนต รวมทั้งเปนเจาของบริษัทรถเมลพิษณุโลก  
นายอรุณเปนบุคคลที่แวดงวงสังคมพิษณุโลกใหการยอมรับนับถือ นายอรุณเคยดํารงตําแหนง
นักการเมืองทองถ่ินคือ สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพิษณุโลก สวนมารดาของนาย
อนันตคือ นางชวนชื่น นามสกุลเดิมคือ โพธิสุวรรณ ซ่ึงเปนนองสาวของนายเยียน โพธิสุวรรณ 
ขาราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเคยดํารงตําแหนงนายอําเภอเมืองพิษณุโลก ผูวาราชการจังหวัด
พิษณุโลก และผูวาราชการอีกหลายจังหวัด ซ่ึงตอนายเยียนไดมาลงเลนการเมืองทองถ่ินพิษณุโลก
อีกดวย ดังนั้นการเปนบุตรชายของนายอรุณและนางชวนชื่นนาจะเปนทุนทางสังคมที่ทําใหนาย
อนันตไดรับความไววางใจจากประชาชนชาวพิษณุโลก  

2.การเปนนักการเมืองทองถ่ิน:- จากคําสัมภาษณของนายอนันตพบวา ความสนใจในการ
เร่ิมตนทํางานทางการเมืองเริ่มตนจากการไปซอมรถยนต เครื่องยนตและรถทางการเกษตรของ
ชาวบานในเขตอําเภอรอบนอก จึงไดเห็นชีวิตความเปนอยูที่คอนขางลําบากของชาวบาน นาย
อนันตจึงเริ่มคิดที่หาทางแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตชนบทและคิดวา การเปน
นักการเมืองนาจะเปนหนทางที่ชวยเหลือประชาชนได และในความเห็นผูวิจัยเห็นวา นายอนนัตเปน
บุคคลที่มีความใกลชิดกับญาติผูใหญที่เปนนักการเมืองทองถ่ินไมวาบิดา(นายอรุณ) หรือคุณลุง
(นายเยียน) ก็อาจจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนายอนันตมีจิตฝกใฝทางการเมือง การเริ่มตนจากการ
เปนนักการเมืองทองถ่ินระดับจังหวัดและระดับเทศบาลจึงไมใชเร่ืองยากนักสําหรับนายอนันต
เนื่องจากมีทุนทางสังคมจากครอบครัวอยูแลว ดังนั้นเมื่อมีการประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.นาย
อนันตเห็นวา ฐานเสียงในเขตเมืองที่ใหการสนับสนุนตนเองนั้นก็มีมากเพียงพอในระดับหนึ่งที่อาจ
มีโอกาสชนะการเลือกตั้ง แตก็ตองไปหาคะแนนเสียงจากประชาชนในเขตรอบนอกดวย59 

                                                 
59 สัมภาษณนายอนันต ภักดิ์ประไพ, อางแลว 
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3.การใชเวลามากในการพบปะชาวบาน:- นอกจาก ร.ท.จงกล ไกรฤกษ อดีต ส.ส.พิษณุโลก
คนแรกๆ ของพิษณุโลกที่มาจากชนชั้นกลางที่ใชเวลาคอนขางมากในการลงพื้นที่ไปพบปะ
ประชาชนในตําบลหมูบานตางๆ ในเขตพิษณุโลก นายอนันตนาจะเปนผูสมัครจากชนชั้นกลางอีก
คนหนึ่งที่ใชเวลาในการลงพื้นที่คอนขางมากกลาวคือ การลงพื้นที่ประมาณ 600 หมูบานใชเวลา
ประมาณ 2 ป โดยใชพาหนะสวนตัวคือ “มอเตอรไซด” ในการตระเวนลงพื้นที่ตางๆ และเมื่อมืดค่ํา
ที่ไหนก็จะพักคางแรมที่นั่นทั้งนี้ก็อาศัยพักกับบานของชาวบาน นายอนันตมีความเห็นวา การลงพื้น
พบปะและแนะนําตัวกับประชาชนเปนวิธีการหาเสียงที่ดีที่สุด เพราะประชาชนมีความตองการที่จะ
เห็นหนาคาดตาผูสมัคร รวมทั้งไดมีโอกาสพูดคุยสนทนาถึงปญหาความเดือดรอนของตนเอง 
รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาของผูสมัครภายหลังที่ไดรับการเลือกตั้งแลว นายอนันตมีความเห็น
วา แมผูสมัครรายใดที่ไดรับการเลือกตั้งแลวก็ไมควรที่จะทิ้งพื้นที่เลือกตั้งหรือหางเหินจากชาวบาน 
เพราะอาจจะทําใหชาวบานรูสึกผิดหวังที่ไมมีโอกาสไดเจอผูแทนเพื่อรองเรียนปญหาทุกขรอนของ
ตนเอง  

นอกจากนี้บุคคลที่นายอนันตมักจะไปเยี่ยมเยียนเมื่อลงพื้นที่ คือกํานัน ผูใหญบาน และ
ครูใหญ โดยกอนที่นายอนันตจะเดินทางไปยังพื้นที่ใดก็มักจะเขียนจดหมายเพื่อสงถึงกํานัน 
ผูใหญบาน และครูใหญเพื่อเปนการแจงขาวลวงหนา สวนกิจกรรมที่มักจะทําเมื่อไดพบปะผูนํา
ชุมชนและชาวบานคือ การตั้งวงดื่มสุรารวมกันและอภิปรายถึงประเด็นปญหาความเดือดรอนหรือ
ความเปนอยูของชาวบานในพื้นที่นั้นๆ ในความเห็นของนายอนันตเห็นวาผูนําชุมชนไดแก กํานัน
และผูใหญบานนั้น เปนปจจัยที่มีผลเปนอยางมากตอคะแนนเสียงที่ผูสมัครแตละคนจะไดรับ 

ประเด็นเรื่องการใชเงินการเลือกตั้งนั้น นายอนันตใชเงินเปนคาใชจายในการเลือกตั้งไมถึง
หนึ่งแสนบาททั้งนี้นายอนันตไมมีหัวคะแนนและไมมีสํานักงานผูสมัคร ส.ส.เหมือนกับผูสมัครราย
อ่ืนๆ แตขอมูลที่นาสนใจจากการสัมภาษณนายอนันตพบวา ป 2512 มีผูสมัครบางรายทั้งที่สังกัด
พรรคการเมืองและผูสมัครอิสระมีการใช “เงินซื้อเสียง” โดยในระดับหัวคะแนนจะไดคนละ 500 
บาท และระดับประชาชนจะไดคนละ 100 บาท ทั้งนี้กลุมผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน)จะเปน
หัวคะแนนหลักของผูสมัคร โดยกลุมผูนําชุมชนจะรับเงินซื้อเสียงจากผูสมัครทุกรายไปแจกจาย
ใหกับชาวบาน แตการตัดสินใจในการแจงชาวบานวาควรจะเลือกใครนั้นจะเปนผลจากการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันของกํานันและผูใหญบานในตําบลนั้นๆ แลวนําไปแจงใหชาวบานไดรับทราบ
อยางลับๆ อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นผูสมัครที่จะชิงความไดเปรียบในการหาเสียงโดยใชผูนําชุมชนเปน
หัวคะแนนนั้นจะตองแขงขันใน    การเชิงปริมาณของเงินซื้อเสียงที่มอบใหผูนําชุมชนและชาวบาน 

กลยุทธในการหาเสียงของนายอนันตนอกจากการลงพื้นที่พบปะชาวบานในทุกตําบล
หมูบานแลว นายอนันตใชบัตรแนะนําตัวขนาดเล็ก กระดาษขนาด A4 โดยมีขอความแนะนําตัว
ผูสมัครทั้งรายชื่อ หมายเลข และนโยบาย ฯลฯ โปสเตอรแนะนําตัว ปายไม รถขยายเสียงสําหรับลง
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พื้นที่ทุกหมูบาน ซ่ึงวิธีการในการหาเสียงในลักษณะดังกลาวนี้เปนที่นิยมของผูสมัครทุกคน 
นอกจากนี้ยุทธวิธีอีกอันหนึ่งที่ผูสมัครบางคนใช คือ การจัดฉายหนังกลางแปลงแลวเมื่อประชาชน
มาชุมนุมกันมาพอสมควรแลวทางผูสมัครก็จะเริ่มปราศรัยหาเสียงกับประชาชนผูมาชมภาพยนตร  

นอกจากนี้ขอมูลจากการสัมภาษณนายอนันตพบวา ยุทธวิธีในการหาเสียงของผูสมัครบาง
คนคือการใชรถจักรกลสวนตัว (เชนรถแม็คโคร หรือรถตีนตะขาบ ไปบูรณะ ซอมแซมหรือตัดถนน
ใหแกประชาชนในเสนทางที่มีปญหาเรื่องการคมนาคมในชวงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงก็มี
ผลทําใหไดรับความนิยมจากชาวบานพอสมควร เนื่องจากผูสมัครไดไปแกไขปญหาเฉพาะหนาของ
ชาวบานซึ่งมีผลงานปรากฎออกมาไดชัด วิธีการหาเสียงที่นาสนใจอีกอันหนึ่งคือการที่ผูสมัครใช
เงินสวนตัวหรืองบจากแหลงอื่นๆ ในการชวยงานอันเปนสวนรวมของชาวบาน เชน การบูรณะ
โบสถวิหารของวัด การสรางหรือซอมแซมอาคารหรือร้ัวของโรงเรียน หรือแมแตการชวยเหลือใน
งานของวัดหรือโรงเรียน ซ่ึงเปนสถานที่ที่เปนศูนยรวมใจของชาวบาน วิธีการนี้ก็เปนที่นิยมใชกัน
ในระดับหนึ่ง 

การเลือกตั้งในป 2512 นั้น ตามโพลหรือการสํารวจคะแนนนิยมที่ออกมานั้น ทีมผูสมัคร
ของพรรค สปท. นําทีมโดยนายอุทัย แสงศิริ อดีต ส.ส.พิษณุโลก และผูสมัครอีก 2 รายนาจะเปนผูที่
นาจะไดรับการเลือกตั้ง เพราะมีทั้งอํานาจรัฐและเงินหาเสียงที่ไดการรับสนับสนุนจากพรรค สป
ท.อยางเต็มที่ แตผลปรากฎวา ผูสมัครของพรรค สปท.ไมไดการเลือกตั้งเลยแมแตคนเดียว ซ่ึง
อนันตมองวา เปนเพราะทีมผูสมัครของพรรค สปท.ลงพื้นที่นอยเกินไปและยุทธวิธีการเลือกตั้ง
แบบเกาคือแบบกอนป 2500 อาจจะใชไมไดผล เพราะผูสมัครรายใหมมีกลวิธีในการหาเสียงที่
ลึกซึ้งและเขาถึงชาวบานมากกวา60  

                                                 
60 สัมภาษณนายอนันต ภักดิ์ประไพ, อางแลว 
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บทที่ 4 

สภาพและเหตุการณทางการเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
ชวงที่ 2 (พ.ศ. 2517 – 2548) 

 

สําหรับการนําเสนอในบทนี้ จะไลเรียงประวัติและขอมูลของนักการเมืองถ่ิน (ส.ส.) ของ
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตป 2517 จนถึง ป 2548 รวมทั้งสังเคราะหขอมูลความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและนักการเมืองถ่ินของจังหวัดพิษณุโลก 

 
ประวัติและขอมูลนักการเมืองถิ่น (ส.ส.) จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2517 – 2548 
  

นายประเทือง วิจารณปรีชา 
นายประเทือง วิจารณปรีชาไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 

มกราคม 2518 สังกัดพรรคกิจสังคมโดยเปน ส.ส.พิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่ 2 มาตลอด และไดรับการ
เลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกทั้งสิ้น 5 สมัย คือ การเลือกตั้งป 2518 (สังกัดพรรคกิจสังคม), 2519 
(สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย), 2522, 2526 และ 2531 (โดยสังกัดพรรคชาติไทยมาตลอด) แต
ตอมาไดเปลี่ยนพื้นที่การเลือกตั้งไปสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.จังหวัดสิงหบุรี โดยชนะการเลือกตั้ง
ในสิงหบุรีในนามของพรรคชาติไทยอีก 3 สมัย กอนจะที่จะแพการเลือกตั้งในสิงหบุรีใหแกนาย
พายัพ ปนเกตุ ผูสมัครจากพรรคไทยรักไทย ในป 2544 

นายประเทือง เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2478 เปนบุตรของนายสุย และ นางโคม        
วิจารณปรีชา สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กอนที่จะเริ่มอาชีพนักการเมือง  
นายประเทืองไดทํางานใหกับนายโกศล ไกรฤกษ อดีต ส.ส.พิษณุโลก ซ่ึงถือวานายประเทืองเปนผูที่
มีความสนิทสนมกับตระกูลไกรฤกษคอนขางมาก เพราะเปนผูที่อยูคณะทํางานดานการเลือกตั้ง
ใหแกตระกูลไกรฤกษ 

 
นายสุรปาณี ไกรฤกษ 
นายสุรปาณี ไกรฤกษ ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.สมัยแรกและสมัยเดียวในการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 สังกัดพรรคประชาธิปตยโดยเปน ส.ส.พิษณุโลก เขตการเลือกตั้งที่ 2         
นายสุรปาณีมีความสัมพันธเปนเครือญาติในฐานะเปนอาของนายโกศล ไกรฤกษ โดยอาชีพดั้งเดิม
ของนายสุรปาณีคือการรับราชการครู ซ่ึงปฏิบัติหนาที่สอนหนังสืออยูที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม



รางรายงานฉบับสมบูรณ  จังหวัดพิษณุโลก เสนอสถาบันพระปกเกลา 

USER   84

ซ่ึงเปนโรงเรียนชายประจําจังหวัดพิษณุโลกอยูหลายปจนกระทั่งไดดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในที่สุด ดวยความที่นายสุรปาณีไดสอนหนังสืออยูในโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคมอยูหลายป จึงทําใหมีลูกศิษยลูกหาจํานวนมากรวมทั้งเปนบุคคลที่ผูคนในจังหวัด
พิษณุโลกในสมัยนั้นใหความเคารพนับถือ  

 
นายคนเด็ด ม่ันสีเขียว61 
นายคนเด็ดรับราชการเปนจาทหารเรือ เกิดและเติบโตที่อําเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก เปนบุตรของนายบาง มั่นสีเขียว หรือ อาจารยบาง ซ่ึงเปนหมอทําขวัญที่มีช่ือเสียงมาก
ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะในการประกอบพิธีกรรมอุปสมบท จึงสงผลดีตอการหาเสียงของ
นายคนเด็ด ประกอบกับนายคนเด็ดเติบโตมาภายใตการอุปถัมภจากครอบครัวตระกูลไกรฤกษ โดย
มีนายโกศล ไกรฤกษเปนผูที่ชักนํานายคนเด็ดมาเปนผูสมัครรวมลงสมัครเปน ส.ส.พิษณุโลก เขต
การเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรคกิจสังคมเมื่อป 2522 และเปนการดํารงตําแหนงสมัยเดียว 

 
นายยิ่งพันธ มนะสิการ62 
นายยิ่งพันธ มนะสิการไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2522 

และชนะการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกทั้งสิ้น 8 สมัย คือ การเลือกตั้งป 2522, 2526, 2529, 2531, 
2535/1, 2535/2, 2538 และ 2539 

นายยิ่งพันธเปนบุตรของนายชํานิ และ นางเกื้อ มนะสิการ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2480 ณ จังหวัดพิษณุโลก เปนลูกคนสุดทายในบรรดาพี่นอง 9 คน และสมรสกับนางมยุรา มนะสิ
การ ส.ส.พิษณุโลก เขต 3  

ประวัติดานการศึกษา นายยิ่งพันธไดเขาเรียนในสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
ตั้งแตเล็กจนโต กลาวคือ ระดับประดับศึกษาที่โรงเรียนอํานวยวิทย (หรือโรงเรียนสิ่นหมินใน
ปจจุบัน) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียนนวลนรผล ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม และ มัธยมศึกษาปที่ 7-8 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี หลังจากนั้นไดเขาศึกษาตอ
และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รุนที่ 19 

                                                 
61 ขอมูลจากการสัมภาษณนายจุติ ไกรฤกษ ณ บานพักอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
62 อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพนายยิ่งพันธ มนะสิการ  ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวันธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วัน   
เสารที่ 3 เมษายน 2547. ไมปรากฎสถานที่พิมพ, 2547 
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ชีวิตการทํางานกอนทํางานการเมือง นายยิ่งพันธเร่ิมทํางานครั้งแรกตําแหนง ผูตรวจสอบ
บัญชี ณ สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก และป 2518 ไดเปนผูจัดการไฟฟาจงัหวดั
พิษณุโลก หลังจากนั้นในป 2519 ไดทํางานในตําแหนงเลขานุการสวนตัวของนายสมัคร สุนทรเวช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น 

ชีวิตดานการเมือง เปน ส.ส.พิษณุโลก 8 สมัย และเคยดํารงตําแหนงฝายบริหาร ไดแก 
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (นายสมัคร สุนทรเวช) (ป 2526) รัฐมนตรีวาการ
ทบวงมหาวิทยาลัย (ป 2534) และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดลอม (ชวงระหวางป 2538 – 2541) รวมทั้งเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร) ป 2544-2546 

การดํารงตําแหนงในองคกรทางสังคมหรือองคการสาธารณะไดแก นายกสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร (ป 2535-2545) นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ป 2522-2546) นายกสมาคม
ศิษยเกาโรงเรียนพิษณุดลกพิทยาคม (ป 2535-2538) นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ประธาน
กรรมการมูลนิธิหนังสือพิมพเดลิมิเรอร และประธานบริษัทอาเซี่ยนเอ็กซิม 

 
นายวีระ ปทมสิริวัฒน 
นายวีระเกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2484 ณ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยบิดาและ

มารดาของนายวีระประกอบอาชีพคาขายอยูในตัวตลาดอําเภอวังทอง นายวีระสําเร็จการศึกษาขั้น
สูงสุดคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน กรุงเทพฯ  

นายวีระไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 คร้ังแรกในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2529 และไดดํารงตําแหนง ส.ส.พิษณุโลก 6 สมัยไดแก ป 2529, ป 2535/ 1 โดยสังกัด
พรรคชาติไทย ป 2535/ 2, ป 2538, ป 2539 โดยสังกัดพรรคชาติพัฒนา และ ป 2544 สังกัดพรรค   
ไทยรักไทย แตนายวีระไดเสียชีวิตลงหลังจากไดรับการเลือกตั้งในป 2544 ไมนานนัก 

 
นายสมพงษ พลไวย 
นายสมพงษเกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2471 ที่ตําบลวังน้ําคู อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก โดยอาชีพดั่งเดิมของบิดาและมารดาคือทํานา-ทําไร นายสมพงษมีเปนบุตรคนโตใน
บรรดาพี่นองสามคน สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และไดประกอบอาชีพครู ณ 
จังหวัดสุโขทัย ควบคูกับดําเนินธุรกิจชักลากไมชายแดน ณ จังหวัดตากรวมทั้งเปดรานขายได และ
ตอมาไดมาประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพในฐานะผูส่ือขาวในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและผูกอตั้ง
หนังสือพิมพทองถ่ินของพิษณุโลกท่ีช่ือวาหนังสือพิมพอิสระ เมื่อป 2500 รวมทั้งหนังสือพิมพ



รางรายงานฉบับสมบูรณ  จังหวัดพิษณุโลก เสนอสถาบันพระปกเกลา 

USER   86

กรุงเทพชื่อ สยามนิกรพิมพไทย นอกจากนี้ยังเปดรานจําหนายหนังสือแบบเรียนชื่อ รานแสงไทย 
นายสมพงษเปนบุคคลที่คนพิษณุโลกรูจักกันอยางกวางขวางเมื่อคร้ังถูกตํารวจจับขังคุกในขอหา
เปนคอมมิวนิสต นายสมพงษมีนามเรียกขานในบรรดาคนพิษณุโลกวา “โกพงษ”  

ในดานการเมือง  นายสมพงษได เขามาเกี่ยวของกับการเมืองพิษณุโลกตั้งแตชวง
สงครามโลกครั้งที่สองในฐานะเสรีไทย ดังขอมูลที่นํามาจากเวปไซดผูจัดการออนไลน เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2546 หัวเร่ือง “พอ 3 ส.ตระกูลพลไวย” ดังนี้ 

“บรรด าสื่ อมวลชนคนพิษณุ โลก  ทราบดี ว า  “โกพงษ” เ ข าคื อ
นักหนังสือพิมพรุนอาวุโส นั่งบัญชาการทุกวันฉบับวันหอย ณ โรงพิมพอิสระ
หนาสวนชมนาน ลาสุดหนังสือพิมพสีสันสุดตาสีแดง “อิสระ” ปที่ 46 ฉบับที่ 
1514 กําลังผลิตงวด 1 มีนาคม 2546 ก็เปนทราบกันดีวา นักการเมืองในอดีตยอมมี
ส่ือเปนเครื่องมือของตัวเอง ไมวา กทม. หรือ ตจว. และหนังสือฉบับนี้แหละเคย
รับใชนักการเมืองรุนพอ คือ โกพงษ ยันถึงรุนลูก 

ในยุคสมัยหลายสิบปกอน ทั้งหนังสือพิมพ ใบปลิว ถือเปนสื่อที่เขาถึงคน
ทองถิ่นชนบท เคียงคูหนังกลางแปลง ตนตํารับเครื่องมือหาเสียงของนักการเมือง       
รุนเกา……… 

………เมื่อคร้ังที่กองทัพญ่ีปุนแผกําลังมหาศาลครอบคลุมผืนแผนดินไทย 
แนวคิดชายหนุมชื่อ “สมพงษ” เห็นวารักชาติไมจําเปนตองอยูขางญี่ปุนเหมือนคน       
ในชาติ จึงหาสมัครพรรคพวกในจังหวัดพิษณุโลกเปนแนวรวมตอตานคนญี่ปุน 
จัดตั้งคณะขึ้นมาติดตอกลุมอาจารยปรีดี พนมยงค ออกคายอาสาสมัครผลัดถิ่นทั่ว
ประเทศฝกอาวุธทหารจากแดนอาทิตยอุทัยที่เขาหลวง จังหวัดสุโขทัย  

เดินหนาทํางานใตดินเฉกเชนเสรีไทยอีกหลายสาย สมัครเปนคนงานไทยใน
คายทหารญี่ปุน แอบสืบภาระกิจเชิงลับยังฝายตรงขาม ประจําอยูเมืองพิษณุโลก 2 
เดือน กอนถูกสงไปสอดแนมคายทหารญี่ปุน ปอนขอมูลหนวยลับแกทหารสหรัฐ 
จุดประสงคหลักชี้เปดทิ้งระเบิดสถานที่ที่สําคัญหวังตัดกําลังเสบียงทหารญี่ปุนสง
ขึ้นเหนือ ภาระกิจแรกคือรายงานความเสียหายภาคพื้นดินหรือแจงจุดพิกัด เมื่อ
เครื่องบินทิ้งระเบิดผิดพลาก ยังสะพานโครงเหล็กขามทางรถไฟชุมทางบานดารา 
จังหวัดอุตรดิตถเพราะเรื่องบินทิ้งระเบิดยุคนั้นไมมีระบบนําวิถี 

สําหรับตัวเมืองพิษณุโลกเอง เสรีไทยที่ช่ือวาสมพงษ รูวาทหารญี่ปุนซอง
สุมกําลังอยูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเดิม แตฝายอเมริกาไมเชื่อกลับสง
สัญญาณขอทิ้งสะพานนเรศวรแทน คร้ังนั้นคณะเสรีไทยทราบดีวาเบื้องหนาคือ 
วัดใหญ หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแนนอน ทุกคนไมเห็นดวย หากสงสัญญาณ
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ใหบอม ยอมหมายความวาพระพุทธชินราชถูกกระเทือนแน แตโชคดีสงครามยุติ
กอน ลมเลิกภาระกิจระเบิดสะพาน 

เหตุการณจบลงป พ.ศ. 2495 หลวงประดิษฐปฏิวัติหลายครั้ง แตถูกสังหาร 
“สมพงษ” ถูกตํารวจสันติบาลจับติดคุก 45 วัน จากนั้นชาวพิษณุโลกรูจักชื่อนาย
สมพงษเปนอยางดี สบชองเลยไดจังหวะสมัครเปนผูแทนอยูหลายสมัย แตไมได
รับเลือก 

จากนั้นมาได เ ร่ิม เคลื่ อนไหวทางการ เมือง รุนแรงขึ้น  พรอมออก
หนังสือพิมพช่ือ “อิสระ” พอถึงป พ.ศ. 2510 ยุครัฐบาลถนอม-ประภาส กลาวหา
วานายสมพงษเปนคอมมิวนิสต ถูกจับขังคุกปเศษ ระหวางเปนครูสอนหนังสือ
จังหวัดสุโขทัย พรอมกับคลอดลูกคนสุดทอง แตก็ไมวายสงชื่อมาลงสมัครชิง
ตําแหนงผูแทนที่พิษณุโลกตอเนื่องอีกหลายป กระทั่งป พ.ศ. 2529 ไดรับเลือกเปน
สมาชิกสภาผูแทนสังกัดพรรคประชาธิปตยเปนครั้งแรกและครั้งเดียว นั่งอยูนาน 3 
ปเศษ จึงสงลูกชื่อพิษณุ พลไวย ลงสมัครแทนตอเนื่องมาถึงปจจุบัน….. 

ปจจุบัน “ตระกูลพลไวย” ยังมีธุรกิจคาเชิงพาณิชยหลากหลายในเมือง
พิษณุโลก เสมือนหนึ่ง “โกพงษ” เปนที่ปรึกษาธุรกิจแบบระบบเครือญาติกระจาย
อีกหลายธุรกิจ ไมวาธุรกิจโรงแรม ตัวแทนรถยนต วัสถุกอสราง ปมน้ํามัน เปน
ตน” 

จะเห็นไดวา นายสมพงษเปนผูที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในจังหวัดพิษณุโลกมา
โดยตลอดจนกระทั่งถูกจับขังคุกในขอกลาวหาเปนคอมมิวนิสต แมนายสมพงษจะมีความพยายามที่
จะลงสมัครแขงขันเปน ส.ส.พิษณุโลกหลายสมัยรวมเปนระยะเวลาหลายสิบปกลาวคือ ตั้งแตป 
2495 จนในที่สุดจึงประสบผลสําเร็จไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกครั้งแรกและครั้งเดียวใน
การเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2529 ในสังกัดพรรคประชาธิปตย และอยูในวาระ
ประมาณ 3 ปเศษ ดวยความที่นายสมพงษเปนผูที่มีช่ือเสียงทั้งดานการเมืองและดานธุรกิจของ
จังหวัดพิษณุโลก ทําใหมีทายาททางการเมืองถึงสามคน ไดแก ลูกสาวคนโต (นางอรพินท พลไวย 
สท.นครพิษณุโลก) ลูกชายคนที่หา (นายพิษณุ พลไวย อดีต ส.จ.พิษณุโลก และ ส.ส.พิษณุโลก
หลายสมัย) และ ลูกชายคนสุดทอง (นายศราวุธ พลไวย ส.อบจ.พิษณุโลก) 

 
นายจุติ ไกรฤกษ 
นายจุติ ไกรฤกษเกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2499 เปนบุตรของนายโกศลและนางประดับ      

ไกรฤกษ นายจุติถือวาเปนทายาททางการเมืองชั้นที่สามของตระกูลไกรฤกษที่ทํางานทางการเมือง
ในตําแหนง ส.ส.พิษณุโลก มาตั้งแตรุนปูคือ รอยโทจงกล ไกรฤกษ และ รุนพอคือ นายโกศล ไกร
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ฤกษ     ในดานการศึกษา นายจุติสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร จาก Queenland 
Institute of Technology: QIT ประเทศออสเตรเลีย (ป 2525) และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไดกลับ
ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวไกรฤกษคือธุรกิจการเงินและชวยงานทางการเมืองของบิดาไปดวย 

นายจุติไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกครั้งแรกในเขตการเลือกตั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2531 โดยสังกัดพรรคประชากรไทย และไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกทั้งสิ้น 4 สมัย 
ไดแก การเลือกตั้งป 2531 (สังกัดพรรคประชากรไทย), ป 2538, ป 2539 และ การเลือกตั้งซอมป 
254463 ทั้งนี้ ตั้งแตการเลือกตั้งป 2538 เปนตนมาจนถึงปจจุบันสังกัดพรรคประชาธิปตยมาโดย
ตลอด สําหรับการเลือกตั้งครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 นายจุติไดลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
พิษณุโลก เขต 6 แตพายแพการเลือกตั้งใหแกนายหัสนัยน สอนสิทธิ์ ผูสมัครสังกัดพรรคไทยรัก
ไทยที่เพิ่งลงสมัครรับเลือกตั้งสมัยแรก แตในสมัยการเลือกตั้ง ป 2548 นายจุติไดดํารงตําแหนงเปน
เลขานุการผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย 

 
นายพิษณุ พลไวย 
นายพิษณุเกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2506 เปนบุตรชายคนที่ 5 ของนายสมพงษและนางอวยพร 

พลไวย โดยนายสมพงษ (บิดา) นั้นเปนผูที่มีบทบาททางการเมืองของพิษณุโลกมายาวนานทั้งเปน     
ผูกอตั้งหนังสือพิมพทองถ่ินของจังหวัดพิษณุโลกที่ช่ือวาหนังสือพิมพอิสระ ซ่ึงเปนหนังสือพิมพที่
มีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนพิษณุโลกฉบับหนึ่ง อาจกลาวไดวา ครอบครัวของนายพิษณุเปน
ครอบครัว  ที่มีบทบาทที่สัมพันธกับการเมืองพิษณุโลกเปนอยางสูง เพราะนายสมพงษ(บิดา) ก็เคย
ดํารงตําแหนง ส.ส.พิษณุโลก ป 2529 – 2531 สวนพี่สาวคนโตของนายพิษณุคือ นางอรพินท พล
ไวย ก็ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครพิษณุโลก และนองชายคนสุดทายคือ นาย
ศราวุธ พลไวยก็เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด(ส.อบจ.)พิษณุโลก 

ประวัติดานการศึกษาและการทํางาน นายพิษณุสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก
โรงเรียนจาการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ช้ันมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอรดวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม ตอมาไดศึกษาตอและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (ป 2528) การศึกษาขั้นสูงสุดสําเร็จปริญญาโทดานการจัดการจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                                 
63 การเลือกตั้งซอมในเขตการเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดพิษณุโลกแทนตําแหนงที่วางลง เนื่องจากนายวีระ ปทมสิริวัฒน 
อดีต ส.ส.เดิมเสียชีวิต จึงจัดใหมีการเลือกตั้งซอมขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2544 โดยนายจุติ ไกรฤกษ จากพรรค
ประชาธิปตย ชนะการเลือกตั้ง ไดคะแนนเสียง 22,757 คะแนน ในขณะที่นายยิ่งพันธ มนะสิการ จากพรรคไทย
รักไทย อดีต ส.ส.พิษณูโลกและรัฐมนตรีหลายสมัยไดคะแนนเสียงเปนอันดับที่สอง 22,100 คะแนน 
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เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไดกลับมาประกอบธุรกิจสวนตัวและปจจุบันเปนเจาของธุรกิจหลาย
ประเภทในพิษณุโลกโดยเฉพาะธุรกิจผูแทนจําหนายรถยนตหลายยี่หอ 

ดานประวัติการทํางานทางการเมือง นายพิษณุเคยดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาจังหวัด 
(ส.จ.) ของจังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นไดหันมาทํางานการเมืองในระดับชาติ โดยไดดํารง
ตําแหนง ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 คร้ังแรกในการเลือกตั้งป 2535/ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 โดย
สังกัดพรรคประชาธิปตย แตก็สอบตกในการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2535/ 2 ตอมาไดรับการเลือกตั้งเปน 
ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 สมัยที่สอง ในการเลือกตั้งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 สังกัดพรรคประชาธิปตย 
คร้ันเมื่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 ไดเปน ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 แตไดยายพรรคไทยรัก
ไทย และลาสุดในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.ประเภทบัญชี
รายช่ือ พรรคไทยรักไทย ลําดับที่ 35 สวนตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ นายพิษณุเคยดํารงตําแหนง
เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข และ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายโภคิน พลกุล) 

 
พลเอกศิริ ทิวะพันธุ 
พล.อ.ศิริไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกสมัยแรกและสมัยเดียวในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ

วันที่ 2 ก.ค. 2538 โดยสมัครในนามของพรรคนําไทยและดํารงตําแหนงถึงวันที่ 27 ก.ย. 2539 
ปจจุบันดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลก  (ป  2543-2549) และรองประธาน
คณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา 

พล.อ.ศิริ  เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2477 ที่อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และมาเติบโตที่
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา และหลักสูตรทางการทหารอีกหลายหลักสูตร เชน โรงเรียนเสนาธิการการสื่อสาร 
ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยการทัพบก และ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร และไดรับ
พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ในชีวิตราชการทหาร เคยดํารงตําแหนงที่สําคัญไดแก ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4      
แมทัพภาคที่ 3 หัวหนานายทหารเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบังคับหนวยปฏิบัติการ
ในสนามราชอาณาจักรลาว ผูชวยหัวหนาฝายยุทธการกองพลอาสาสมัครเวียดนาม นายทหารพิเศษ
ประจํากรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค และประจํากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค รวมทั้งเปน   
ราชองครักษพิเศษ 
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การดํารงตําแหนงทางการเมือง เคยเปนสมาชิกวุฒิสภา (ป 2526 – 2534) สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (ป 2534-2535) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ป 2538-2539) รองหัวหนาพรรค
ความหวังใหม ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ประธานที่ปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.
ชวลิต ยงใจยุทธ)  

ตําแหนงที่สําคัญในสถาบันการศึกษา เชน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค     
นายกสภามหาวิทยาลัยมิตรภาพ นายกประจําสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ นายกสภาประจําสถาบัน  
ราชภัฎพิบูลสงคราม  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สภามหาวิทยาลัยนเรศวร สภาสถาบันราชภัฎ และวิทยาลัยสงฆ วัดพระ       
ศรีรัตนมหาธาตุ ประธานกรรมการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ที่ปรึกษาของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเจาพระยา วิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศปกกิ่ง(ประเทศจีน) 

นอกจากนี้ ยังดํารงในองคกรทางสังคมหรือองคกรสาธารณะที่ตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก
หลายแหง เชน ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ประธานมูลนิธิพัฒนาสี่แยกอินโดจีน นายก
สมาคมผู เสียสละพิษณุโลก ประธานชมรมชาวพิษณุโลกรวมใจตายภัยเอดส ประธานศูนย
ประสานงานองคกรเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ประธานสันนิบาตมูลนิธิจังหวัดพิษณุโลก นายกพุทธ
สมาคมจังหวัดพิษณุโลก ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย (อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก) ประธานที่ปรึกษาโครงการศูนยขยะรีไซเคิลส่ีแยกอินโดจีน ประธานที่ปรึกษาโครงการ
ศูนยขอมูลเพื่อเกษตรไทยสี่แยก อินโดจีน และ รองประธานมูลนิธิวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

 
นายพิทักษ สันติวงศเดชา 
นายพิทักษเกิดวันที่ 5 ตุลาคม 2496 ณ จังหวัดพิษณุโลก ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.

พิษณุโลก เขต 1 คร้ังแรก เมื่อป 2544 สังกัดของพรรคประชาธิปตยโดยไดรับคะแนนเสียง 25, 975 
คะแนนและดํารงตําแหนงเพียงสมัยเดียว เนื่องจากในการเลือกตั้งป 2548 นายพิทักษซ่ึงลงสมัครใน
นามของพรรคไทยรักไทยแตไมไดรับการเลือกตั้ง อยางไรก็ตามภายหลังการเลือกตั้งป 2548 นาย
พิทักษไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สวนในขณะที่เปน ส.ส. ได
ดํารงตําแหนงรองประธานคณะกรรมาธิการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ 
และ โฆษกคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร 

ดานการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) และขณะนี้ดํารงตําแหนง 
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ส.ส.ไดศึกษาตอและสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร จาก University of 
Northern Phillipines: UNP ประเทศฟลิปปนส เมื่อคร้ันสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ไดเขารับราชการในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในตําแหนง ปลัดอําเภอ เปนระยะเวลา 20 
ป กอนจะตัดสินใจลาออกเพื่อมาทํางานดานการเมือง 

ดานการทํางานทางการเมือง นายพิทักษเร่ิมมีความสนใจทางการเมืองและลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส.คร้ังแรกเมื่อป 2539 แตไมประสบความสําเร็จจึงกลับไปรับราชการอีกครั้ง และมา
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อีกครั้งภายหลังการมีรัฐธรรมนูญ ฉบับป 2540 คือ การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2544 ในนามพรรคประชาธิปตย ไดรับคะแนนเสียง 25,975 คะแนน โดยสามารถเอาชนะ
นายยิ่งพันธ มนะสิการ ผูสมัครจากพรรคไทยรักไทย  อดีต ส.ส.พิษณุโลก 8 สมัยและอดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมหลายสมัย  

 
นางมยุรา มนะสิการ 
นางมยุรา (นามสกุลเดิม มณีพันธุ) เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2499 ไดรับการเลือกตั้งเปน    

ส.ส.พิษณุโลก เขต 3 คร้ังแรกในป 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย ไดคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 
วันที่ 6 มกราคม 2544 จํานวน 28,028 คะแนน และปจจุบันดํารงตําแหนง ส.ส.พิษณุโลก เขต 3 เปน
สมัยที่ 2 ไดคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2544 จํานวน 37,147 คะแนน 

สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ไดแก ระดับอนุบาล
จากโรงเรียนบานวัดโบสถ (บํารุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ ระดับประถมศึกษาปที่ 1-4 จากโรงเรียนจา
การบุญ อ.เมือง ระดับประถมศึกษาปที่ 5-7 จากโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดธรรมจักร) อ.เมือง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย
การศึกษานอกโรงเรียน สวนในระดับอุดมศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางรัฐศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (นิดา) 

การดํารงตําแหนงทางการเมือง ไดแก  ส.ส.พิษณุโลก เขต 3 (2 สมัย) ที่ปรึกษารัฐมนตรี
และโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รองประธานคณะกรรมาธิการ
กิจการเด็ก สตรี เยาวชน และผูสูงอายุ  และกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ฯลฯ 

สวนการดํารงตําแหนงในองคกรทางสังคมหรือองคกรสาธารณะ  เชน  ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ประธานอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน และ 
ประธานชมรมอาสาพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ฯลฯ 
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ในดานชีวิตครอบครัว นางมยุราสมรสกับนายยิ่งพันธ มนะสิการ อดีต ส.ส.พิษณุโลก      
หลายสมัยและอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 

 
นายนคร มาฉิม 
นายนคร มาฉิมเกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2507 ณ อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก สําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีดานนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในดานชีวิตการทํางาน 
ประกอบอาชีพเปนทนายความอยูประมาณ 10 ป และเปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทตางๆ ใน
กรุงเทพฯ อยูหลายแหง ตอมาไดยายมาเปนหัวหนาสํานักงานนครทนายความและธุรกิจ ณ จังหวัด
พิษณุโลก จึงไดเร่ิมรูจักและทํางานเกี่ยวกับคดีความทางการเงินใหแกนายโกศล ไกรฤกษของบริษัท 
ตะวันออกไฟแนนทในเขตภาคเหนือตอนลาง 

ดานการทํางานทางการเมือง นายนครไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกครั้งแรกในเขต
การเลือกตั้งที่ 5 โดยสังกัดพรรคประชาธิปตย เมื่อการเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม 2544 ภายใตการชัก
นําของ ส.ส.พิษณุโลกในตระกูลไกรฤกษ นายนครดํารงตําแหนง ส.ส.พิษณุโลก เขต 5 พรรค
ประชาธิปตย จํานวน 2 สมัย คือ การเลือกตั้งป 2544 และ ป 2548 

 
นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม 
นายแพทยวรงคไดรับการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 เปน ส.ส.พิษณุโลก 

เขต 1 พรรคประชาธิปตย แตเดิมนั้นเขตเลือกตั้งดังกลาวเมื่อวาระที่แลว (ป 2544 – 2548) เปนของ
นายพิทักษ สันติวงศเดชา อดีต ส.ส.สังกัดประชาธิปตย แตไดยายมาสังกัดพรรคไทยรักไทยในการ
เลือกตั้งป 2548 นอกจากนี้ นายแพทยวรงคไดดํารงตําแหนงกรรมาธิการสาธารณสุข สภา
ผูแทนราษฎรอีกดวย (ป 2548-2549)  

นายแพทยวรงค เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2504 ณ จังหวัดสุโขทัย  ทางดานการศึกษาสําเร็จ
ช้ันประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล  จังหวัดสุโขทัย ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจาก
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จังหวัดสุโขทัย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  
กรุงเทพฯ           ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง
แพทยคลินิก และ วุฒิบัตรแพทยผูชํานาญเฉพาะทางทางสูติ-นรีเวช และปริญญาโททางรัฐ
ประศาสนศาสตร         (เกียรตินิยม)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ทั้งนี้ในขณะศึกษา
ระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมยังไดรับการเลือกตั้งจากนักศึกษาใหดํารงตําแหนงนายก
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม (อ.มช.) 
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ดานประสบการณการทํางาน เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไดเขารับราชการตําแหนงนายแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข และ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพรเจริญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย 
หลังจากนั้นไดยายมารับราชการ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเปนโรงพยาบาล
ระดับศูนยที่มีขนาดใหญ โดยไดดํารงตําแหนงบริหารในตําแหนง หัวหนากลุมงานผูปวยนอก และ 
ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  

ทางดานองคกรทางสังคมหรือองคกรสาธารณะ นายแพทยวรงคไดเขาไปมีตําแหนงทาง
สังคมของจังหวัดพิษณุโลก เชน ประธานชมรมศิษยเกานิดาพิษณุโลก คณะกรรมการสภาราชทัณฑ 
จังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาสมาคมจีนจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาสมาคมฮากกาจังหวัดพิษณุโลก 
คณะกรรมการศึกษา โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจ จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้นายแพทยวรงคไดเปนอาจารยพิเศษและวิทยากร
พิเศษในหนวยงานตางๆ ไดแก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตรและ         
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพิษณุโลก รวมทั้ง
หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวิทยาเขต
กรุงเทพฯ ลําพูน อุบลราชธานี อุดรธานี หาดใหญ สุราษฎรธานี และ พิษณุโลก 

นายแพทยวรงคเร่ิมมีความสนใจทางการเมืองโดยประกาศตัวลวงหนาที่จะลงสมัครแขงขัน
รับเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 ตั้งแตชวงป 2545-2546 หรือประมาณ 2-3 ปกอนการครบวาระ
การดํารงตําแหนงของ ส.ส.ในป 2548 โดยขณะนั้น นายแพทยวรงคไดสมัครเขาเปนสมาชิกของ
พรรค   ไทยรักไทยและดําเนินการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งโดยประกาศตัวเปนผูสมัครสังกัดพรรค
ไทยรักไทย  มาตลอดในชวง 2-3 ปกอนการเลือกตั้งป 2548 ทั้งนี้ เปนที่ทราบกันดีของประชาชน
เขต 1 ของพิษณุโลกวา นายแพทยวรงคเปนสมาชิกของพรรคไทยรักไทยที่มีสายสัมพันธในสาย
ของนายสุชน ชามพูนท ส.ส.พิษณุโลกหลายสมัยและมีความสัมพันธที่ดีกับนางเปรมฤดี ชามพูนท 
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ซ่ึงเปนนักการเมืองทองถ่ินที่เปนนิยมและเปนที่ยอมรับนับถือของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกอันเปนพื้นที่ที่สําคัญเพราะเปนพื้นที่ชุมชนหนาแนนซึ่งอยู
ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ของพิษณุโลก อันมีผลตอการสรางฐานเสียงและคะแนนนิยมของนายแพทย
วรงค โดยตลอดเวลาของการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของนายแพทยวรงคนั้นไดรับการสนับสนุน
จากนายสุชนและนางเปรมฤดี ชามพูนทมาโดยตลอด อยางไรก็ตามเมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 
6 กุมภาพันธ 2548 ผูสมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 ที่เปนตัวแทนของพรรคไทยรักไทยกลับกลายเปน
นายพิทักษ สันติวงศเดชา อดีต ส.ส.เจาของพื้นที่เดิมพรรคประชาธิปตย 
 

นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
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นายมนตชัยไดรับการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 เปน ส.ส.พิษณุโลก เขต 
2 พรรคไทยรักไทย แตเดิมนั้นเขตเลือกตั้งดังกลาวเมื่อวาระที่แลว (ป 2544 – 2548) เปนของนาย
พิษณุ พลไวย ส.ส. 3 สมัยของพิษณุโลก ที่ไดเลือกไปลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.ประเภทบัญชี
รายช่ือ  (ลําดับที่ 35) พรรคไทยรักไทยแทน 

นายมนตชัยเกิดวันที่ 3 กันยายน 2511 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางนิติศาสตร (รุน 24)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา)  

ในเสนทางทางการเมือง กอนไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. นายมนตชัยประกอบอาชีพดาน
การรับเหมากอสรางและเริ่มตนดวยการเปนกํานันตําบลสมอแข อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยดํารงตําแหนงกํานันอยูประมาณ 5 ป ตอมาในป 2544 นายมนตชัยไดลงสมัครลงเลือกตั้ง ส.ส.
พิษณุโลก เขต 2 ในนามของพรรคประชาธิปตยแตไมไดรับการเลือกตั้งโดยไดรับคะแนนมาเปน
อันดับสองหางจากผูชนะที่หนึ่งประมาณสามหมื่นคะแนน ซ่ึงผูที่ชนะการเลือกตั้งในขณะนั้น คือ 
นายพิษณุ พลไวยจากพรรคไทยรักไทย โดยป 2544 นั้นผูที่ชักชวนใหนายมนตชัยลงรับสมัครรับ
เลือกตั้งคือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตยในขณะนั้น สวนการเลือกตั้งป 
2548 นั้น นายมนตชัยไดรับการทาบทามจากนักการเมืองของพรรคไทยรักไทย คือ นายสมศักดิ์ 
เทพสุทิน อดีต ส.ส.สุโขทัยและแกนนําของกลุมวังน้ํายม พรรคไทยรักไทย และ นายวราเทพ 
รัตนากร อดีต ส.ส.กําแพงเพชร ทั้งนี้เนื่องจากบิดาของนายมนตชัยเคยทํางานกับคุณสมศักดิ์ซ่ึงมี
ความคุนเคยกับครอบครัวของนาย    มนตชัย ประกอบกับในการเลือกตั้งป 2548 นายพิษณุ พลไวย 
ส.ส.เดิมของจังหวัดพิษณุโลก เขต 2 เปลี่ยนไปสมัครเปน ส.ส.ประเภทบัญชีรายช่ือ พรรคไทยรัก
ไทย ทําใหนายมนตชัยตัดสินใจสมัครลงเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 ในนามของพรรคไทยรัก
ไทย 64 

                                                 
64 ขอมูลจากเวปไซดกองโฆษก พรรคไทยรักไทย (www.thairakthai.ro.th)  
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เหตุการณทางการเมืองของจังหวัดพิษณุโลก ชวง พ.ศ. 2517 – 2548  
ภายหลังการเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ซ่ึงประชาชนและนิสิตนักศึกษาไดมีการ

เคลื่อนไหวจนไดรับชัยชนะในการขับไลรัฐบาลเผด็จการทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร และ
จอมพลประภาศ จารุเสถียรที่ปกครองประเทศมาเปนระยะเวลาเกือบสองทศวรรษถานับสืบเนื่อง
จากสมัยของการปกครองในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2517 2517 ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือไดวาเปน
รัฐธรรมนูญที่มีความเปนประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย อนึ่งสําหรับการ
นําเสนอรายงานวิจัยในสวนนี้จะแบงการนําเสนอเหตุการณทางการเมืองของจังหวัดพิษณุโลก
ออกเปน 2 ชวงเวลา ไดแก 1.ชวงเวลา พ.ศ. 2518 – 2539 และ 2.ชวงเวลาหลัง พ.ศ. 2540 เปนตน
มาถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2548) เนื่องจากภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญป 2540 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญ
ที่มีความสําคัญตอระบอบการปกครองประชาธิปไตยอีกฉบับหนึ่ง ทําใหเงื่อนไขและรูปแบบทาง
การเมืองของไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปสู มิติใหมซ่ึงถือไดวาเปนการพัฒนาทางการเมือง 
(Political Development) ของประเทศไทยอีกกาวหนึ่ง 

 

4.2.1 การเมืองพิษณุโลก ป 2518 – 2539  
ตั้งแตป 2518 – 2539 ประเทศไทยไดมีการเลือกตั้ง ส.ส. เปนการทั่วไป คร้ังที่ 10 ถึงครั้งที่ 

19 รวมเปนจํานวน 10 คร้ัง65  ไดแก ป 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/ 1, 2535/ 2, 2538 
และ 2539  

สําหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เปนการทั่วไป เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ภายหลังการประกาศใช
รัฐธรรมนูญ ป 2517 มีอดีต ส.ส.พิษณุโลกหลายทานลงสมัครรับเลือกตั้ง เชน น.ท.ทินกร พันธุ
กระวี, นายสุชน ชามพูนท, นายโกศล ไกรฤกษ และ นายอนันต ภักดิ์ประไพ รวมทั้งผูสมัครหนา
ใหมดวย     ผลการเลือกตั้งปรากฎวา เขตการเลือกตั้งที่ 1 ซ่ึงมีพื้นที่ครอบคลุมเขตอําเภอเมือง
พิษณุโลกและเขตอําเภอใกล เคียง  ผูชนะการเลือกตั้งไดแก  น .ท .ทินกร  พันธุกระวี  จาก
พรรคชาติไทยและ นายอนันต ภักดิ์ประไพ จากพรรคไท สวนเขตการเลือกตั้งที่ 2 ซ่ึงเปนเขตอําเภอ
รอบนอกและคอนขางชนบท ผูที่ไดรับการเลือกตั้งคือ นายสุรปาณี ไกรฤกษ จากพรรคประชาธิปตย 
และ นายประเทือง วิจารณปรีชา จากพรรคกิจสังคม สวนอดีต ส.ส.พิษณุโลกที่แพการเลือกตั้งไดแก 
นายสุชน ชามพูนท และ นายโกศล ไกรฤกษ  

                                                 
65 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ มีจํานวนสภาผูแทนราษฎร 10 ชุด โดยในชวง 21 ปนั้น (พ.ศ. 2518 – 2539) อายุของ
สภาผูแทนราษฎรโดยเฉลี่ยคือ มีวาระ 2 ปเทานั้น 
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น.ท.ทินกรซึ่งเคยเปน ส.ส.พิษณุโลกตั้งแตประมาณป 2500 ไดกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้ง
อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ไดเวนวรรคทางการเมืองพิษณุโลกไปเกือบ 20 ป ทั้งนี้อาจจะเปนสาเหตุ
เนื่องจากการที่ น.ท.ทินกรเปนนองชายภรรยาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงถูกจอมพลสฤษดิ์    
ธนะรัชตทําการรัฐประหารจนจอมพล ป. ตองล้ีภัยไปอยูตางประเทศ ทําใหในชวงที่จอมพลสฤษดิ์
และคณะทําการปกครองประเทศตั้งแตป 2501 – 2516 นั้น น.ท.ทินกรไดหันไปประกอบอาชีพ
ธุรกิจอยางเต็มที่ที่บริษัท อายิโนะโมโตะ (ประเทศไทย) จํากัดและประสบความสําเร็จในการ
ประกอบธุรกิจระดับหนึ่ง การกลับมาสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.คร้ังนี้ น.ท.ทินกรไดลงสมัครในนาม
ของพรรคชาติไทยซึ่งถือวาเปนพรรคการเมืองที่ใหมมากเพราะเพิ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2517 
เทานั้น สวนวิธีการที่ น.ท.ทินกรใชในการหาเสียงเลือกตั้งก็ยังใชวิธีเดิมไดแก การลงพื้นที่เพื่อ
พบปะชาวบานทั้งการเดินทางไปพบที่บานและการปราศรัยภายหลังการฉายภาพยนตรที่ได
เตรียมการไปเอง สวนระยะเวลาที่ใชในการหาเสียงนั้นมีระยะเวลาเพียง 2 เดือนเศษเทานั้น66 ปจจัย
สําคัญที่ทําให น.ท.ทินกร ไดรับการเลือกตั้งในป 2518 นั้น นายอนันตไดใหขอสังเกตวา น.ท.ทินกร
เปนนักธุรกิจที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับดี จึงทําใหมีเงินทองสําหรับใชในการหาเสียง
คอนขางมาก รวมทั้งในขณะนั้นพรรคชาติไทยแมจะเปนพรรคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม แตก็
เปนพรรคการเมืองขนาดใหญที่ไดรับความนิยมและเปนที่เชื่อถือของประชาชนรวมทั้งมี “กําลัง
บํารุง” ที่ชวยสนับสนุน น.ท.ทินกรไดเปนอยางดี67 

นายอนันตเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงในระดับชาติภายหลังจากถูกจําคุกเปนเวลาประมาณ 2 ป 
จากคดีการฟองรองรัฐบาลเผด็จการทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุ
เสถียรทําใหประชาชนโดยเฉพาะในเขตเมืองของพิษณุโลกรูจักในชื่อเสียงความกลาหาญของนาย
อนันตเปนอยางดีและปจจัยนี้คงจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหนายอนันตไดรับการ
เลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก สังกัดพรรคไท อีกวาระหนึ่งโดยไดคะแนนเสียงเปนที่หนึ่งของจังหวัด
พิษณุโลก นอกจากนี้ในการวาระการดํารงตําแหนงครั้งนี้ นายอนันตยังไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณอีกตําแหนงหนึ่งดวย สําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอนันต
ใชวิธีเดิมคือการเดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับชาวบานใหไดมากที่สุดซึ่งใช
เวลาประมาณ 300 วันและวิธีการหาเสียงอีกประการหนึ่งคือ นายอนันตไดรับการสนับสนุนชวยหา
เสียงจากสมาชิกของพรรคไทซึ่งเปนอดีตนิสิตนักศึกษาที่ไดจัดตั้งกลุมเดินทางมาชวยหาเสียงให 
โดยดวยวิธีการนี้ก็ทําใหความนิยมของนายอนันตมีเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง สวนวิธีการอื่นที่ใชไดแก 
การใชใบปลิวประชาสัมพันธขนาด A4, การตั้งปายหาเสียงขนาดใหญความสูง 15 เมตรจํานวน 1 
                                                 
66 ขอมูลจากการสัมภาษณนาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี ณ สํานักงานมูลนิธิอายิโนะโมโตะ อาคารศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 
67 ขอมูลจากการสัมภาษณ นายอนันต ภักด์ิประไพ ณ บานพักบริเวณบานสวนเกสเฮาส สี่แยกอินโดจีน อําเภอเมืองพิษณโุลก  

จังหวัดพิษณุโลก 
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ชุดติดตั้งไวบริเวณหนาวัดใหญ (วัดพระศรีรัตน  มหาธาตุ) รวมทั้งการใชปายประชาสัมพันธอ่ืนๆ 
ในสวนประเด็นของการแขงขันในการหาเสียงนั้น   นายอนันตเห็นวา การเลือกตั้งครั้งนี้มีการ
จายเงินใหแกประชาชนกันคอนขางมากทั้งในแงของการซื้อเสียงทั้งใหหัวคะแนนและประชาชน
รายบุคคล หรือ การใหเงินไปจายใหแกสวนรวมเชน การใหเงินสําหรับกอสรางหรือบํารุงซอมแซม
ส่ิงของสาธารณะของประชาชน 68  

นายสุรปาณี เปนญาติกับ ร.ท.จงกล และเคยเปนผูอํานวยการ/ อาจารยโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคมมาเปนระยะเวลานาน ทําใหมีลูกศิษยลูกหาจํานวนมากและเปนบุคคลที่คนพิษณุโลกรูจัก 
นอกจากนี้ตระกูลไกรฤกษก็เปนตระกูลนักการเมืองที่คนพิษณุโลกชื่นชอบ ปจจัยเหลานี้จึงทําให
นายสุรปาณีไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกในสมัยนี้ ทั้งนี้นายอนันตไดใหความเห็นวา 
“ความเปนครู (ของนายสุรปาณี) ทําใหไดเปรียบมากเพราะเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของคนใน
พิษณุโลก นอกจากนี้คะแนนเสียงที่ไดจากปจจัยขางตนเปนสิ่งที่ซ้ือหาและแยงซื้อไดยาก” 69 อนึ่ง 
การดํารงตําแหนง ส.ส.พิษณุโลกครั้งนี้เปนสมัยแรกและสมัยเดียวของนายสุรปาณี 

นายประเทือง เปนผูสมัครจากพรรคกิจสังคมที่ลงสมัคร ส.ส.พรอมกับนายโกศล โดยนาย
ประเทืองเปนผูที่ทํางานและมีความใกลชิดกับนายโกศลมาเปนระยะเวลานาน แตปรากฎวา นาย
โกศลกลับไมไดรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายอนันตแสดงความคิดเห็นตอชัยชนะของนายประเทือง
วา “นายประเทืองเปนคนที่เขาหาชาวบานเกง เชน เขาถึงครัวชาวบานไปชวยตําน้ําพริก หรือเขา
รวมกิจกรรมลูกเสือชาวบาน นอกจากนี้นายประเทืองเปนมือขวาของนายโกศล เคยทํางานใหกับ
นายโกศลและทํางานทางการเมืองในหลายๆ เร่ืองแทนนายโกศล ก็เลยรูกลยุทธการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะการเขาถึงประชาชน” 70 

อนึ่งสําหรับอดีต ส.ส.ป 2512 ทั้ง 2 ทานที่ไมไดรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ไดแก นายโกศล และ  
นายสุชน นั้น มีสาเหตุหรือปจจัยของการแพการเลือกตั้งที่นาสนใจดังนี้ ในรายของนายโกศลนั้น      
นายจุติ ไกรฤกษไดแสดงความคิดเห็นวา “ในการเลือกตั้งป 2518 นั้นมีการแบงเขตการเลือกตั้งเปน 
2 เขต โดยเขต 2 ตอนนั้นมีอําเภอพรหมพิรามและอําเภอวัดโบสถรวมทั้งเขตอําเภอวังทองซึ่งเปน
ฐานเสียงของคุณพอผมมาตั้งดั้งเดิม แตคุณพอผมอยากใหพรรคกิจสังคมซึ่งเปนพรรคใหมไดที่นั่ง
ในจังหวัดพิษณุโลกมากๆ จึงตัดสินใจไปลงในเขตการเลือกตั้งที่ 1 ซ่ึงครอบคลุมอําเภอเมืองซึ่งถือ
วาเปนเขตที่ยากเพราะมีฐานคะแนนเสียงนอย อันนี้อาจจะเรียกวาเปนการอวดดี จงทําใหแพการ
เลือกตั้งไป”71 ในขณะที่ผูใหสัมภาษณในงานวิจัยช้ินนี้บางทานมองวา “ความพายแพของนายโกศล

                                                 
68 สัมภาษณนายอนันต ภักดิ์ประไพ, อางแลว 
69 สัมภาษณนายอนันต ภักดิ์ประไพ, อางแลว 
70 สัมภาษณนายอนันต ภักดิ์ประไพ, อางแลว 
71 นายจุติ ไกรฤกษ ณ บานพักอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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เกิดจากการที่นายโกศลไมคอยเกาะติดพื้นที่เลือกตั้งมากนักกลาวคือมีความเหินหางจากประชาชน
ในเขตการเลือกตั้งรวมทั้งความสามารถในการทํางานทางการเมืองของนายโกศลนั้นยังดอยกวาบิดา
คือ ร.ท.จงกล อยูหลายขั้น” 

ในกรณีของนายสุชนนั้น นายสุชนวิเคราะหความพายแพในการเลือกตั้งวา “เกิดจากความที่
ตนเองมีความใกลชิดกับจอมพลประภาส จารุเสถียร เพราะขณะที่เปน ส.ส.ในสมัยที่แลวไดทํางาน
ใหกับรัฐบาลของจอมพลถนอมและจอมพลประภาศคอนขางมาก เนื่องจากเปนผูที่รัฐบาลเห็นวามี
ความรูระดับปริญญา มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ฯลฯ 
ดังนั้นเมื่อรัฐบาลทหารของจอมพลถนอมและจอมพลประภาสถูกขับไลในเหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516 ทําใหนายสุชนไดรับผลกระทบในทางลบไปดวย นอกจากนี้ยังถูกกลาวหาวา เปนผูใหที่พัก
หลบหนีแกจอมพลประภาสอีกดวย”72  

อยางไรก็ตาม วาระการดํารงตําแหนงของ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งป 2518 มีวาระคอนขาง
ส้ัน เพราะหลังจากดํารงตําแหนงมาเกือบหนึ่งป ก็มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 
2519 ทําใหมีการเลือกตั้ง ส.ส. เปนการทั่วไปอีกครั้งในเดือนเมษายน 2519 ซ่ึงในการเลือกตั้งครั้งนี้         
นายอนันต อดีต ส.ส.พิษณุโลกสมัยที่ผานมาและหัวหนาพรรคไทไดพายแพการเลือกตั้ง โดยนาย
อนันตไดใหเหตุผลของการพายแพการเลือกตั้งในป 2519 ไวในบทสัมภาษณในหนังสือพิมพ
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2519 ไววา73 

ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 4 เมษายนศกนี้ ทางพรรคไทไดสงสมาชิกเขา
สมัครรับเลือกตั้ใน 33 จังหวัด จํานวนทั้งหมด 65 คน ปรากฎผลจากการเลือกตั้งครั้ง
นี้ไมมีผูใดไดรับเลือกตั้งเลย ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลใหญ 3 ประการ คือ 

1.พรรคไท ยังไมสามารถแถลงนโยบาย และทําความเขาใจใหกวางขวาง
มากพอในหมูประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน 33 จังหวัดที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

2.การสนับสนุนของพรรคในดานการโฆษณาและการใหสนับสนุนนอย
มากที่สุด 

3.การเตรียมการในการเลือกตั้งใชเวลาสั้นเกินไปจากวันที่ประกาศยุบสภา
ถึงวันเลือกตั้ง 90 วัน นับวานอยมากสําหรับพรรคที่มีนโยบายที่จะทําความเขาใจกับ
ประชาชนมากกวาการทุมเทเงินทองหาเสียง นอกจากนั้นยังตองเสียเวลาในการ
เตรียมตัวแกปญหาในพระราชกําหนดที่จะกําหนดใหแตละพรรคสงผูสมัครไมนอย
กวา 140 คน 

                                                 
72 ขอมูลจากการสัมภาษณนายสุชน ชามพูนท ณ บานพักบริเวณโรงแรมอมรินทรลากูน อําเภอเมืองพิษณโุลก  จังหวัดพิษณุโลก 
73 หนังสือพิมพสยามรัฐ. หัวหนาพรรคไทเผยเหตุแพเลือกตั้ง ม่ันใจนโยบายเดิม วางแผนสูใหม. ฉบับวันที่ 19 
เมษายน 2519 
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นายอนันต ภักดิ์ประไพ ช้ีแจงตอไปวา ทั้ง 3 ประการดังกลาวนี้นับวาสําคัญ
ยิ่งในการที่จะรักษาอุดมการณของพรรคที่ตองการใหประชาชนเขาถึงระบบพรรค 
ตองการใหประชาชนเห็นผลไดผลเสียของการไดผูแทนที่มีอุดมการณ ตางกับผู
แทนที่ทุมเทเงินซื้อเสียงมากนอยอยางไร การเปนไทของ ส.ส. 2 แบบในการ
แกปญหาใหญๆ ของชาติตางกันอยางไร การรักษาอุดมการณนั้น จําเปนตองใชเวลา
มากกวาเงินทอง โดยเฉพาะตนเอง ในป พ.ศ. 2512 ใชเวลาหาเสียงประมาณ 600 วัน 
ป พ.ศ. 2518 ใชเวลา 365 วันเต็ม แตในป พ.ศ. 2519 นี้มีเวลาออกหาเสียงเพียง 40 
วันเทานั้น” 

ขอมูลจากหนังสือพิมพขางตนสอดคลองกับการใหสัมภาษณแกผูวิจัยของนายอนันตวา 
การที่ตนเองขึ้นไปดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคไท ทําใหตองไปชวยเหลือผูสมัคร ส.ส. คนอื่นๆ ใน
พรรค ทําใหตนเองไมมีเวลามากพอในการลงพื้นที่เพื่อพบปะชาวบานเหมือนการเลือกตั้งครั้งอื่นๆ 
ที่ไดเคยประพฤติปฏิบัติมา จึงทําใหตนเองพายแพการเลือกตั้งในครั้งนี้ สําหรับประเด็นเรื่องของ
การแขงขันในการเลือกตั้งนั้น ขอมูลจากการสัมภาษณนายอนันตพบวา กํานันและผูใหญบานเปนผู
ที่มีบทบาทคอนขางมากตอผลแพชนะของการเลือกตั้ง โดยในเวลาการเลือกตั้งครั้งนั้น กํานัน/ 
ผูใหญบานจะรับเงินซื้อเสียงจากผูสมัคร ส.ส.ทุกรายที่มอบให แตเวลาจะแจงชาวบานใหลงคะแนน
ใหผูสมัครรายใดนั้น จะขึ้นอยูกับการตัดสินใจโดยวิธีการเห็นพองตองกันของกํานัน/ ผูใหญบานใน
ตําบลหมูบานนั้นๆ74    เสร็จจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ถือวาเปนการสิ้นสุดการทํางานทางการเมืองของ
นายอนันต แมวาในการเลือกตั้งอีกหลายๆ คร้ัง นายอนันตจะพยายามลงสมัครรับเลือกตั้งไมวาจะ
เปน ส.ส.(ป 2535/ 1),   ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ป 2528) หรือ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดพิษณุโลก (ป 2547) นายอนันตก็ไมประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งอีกเลย 

มีผูใหสัมภาษณแกผูวิจัยบางรายใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเสียงวา การซื้อเสียง
เลือกตั้งในจังหวัดพิษณุโลกนาจะเกิดขึ้นครั้งแรกในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยผูสมัครที่มีการใชเงินซื้อ
เสียงไดแก น.ท.ทินกร และ นายสุชน 

สําหรับการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2519 มีผูไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก มีดังนี้ เขตการ
เลือกตั้งที่ 1 น.ท.ทินกร พันธุกระวี (พรรคชาติไทย) และ นายสุชน ชามพูนท (พรรคสังคมชาตินิยม) 
และ เขตการเลือกตั้งที่ 2 นายโกศล ไกรฤกษ (พรรคกิจสังคม) และ นายประเทือง วิจารณปรีชา 
(พรรคกิจสังคม) โดยในรายของนายสุชนและนายโกศลเปนผูที่ไดรับเลือกตั้งใหกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 
เนื่องจากความผิดพลาดในการหาเสียงเลือกตั้งของ ส.ส.เจาของพื้นที่เดิมในเขต 1 คือนายอนันต จึง

                                                 
74 สัมภาษณนายอนันต ภักด์ิประไพ, อางแลว 
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ทําให    นายสุชนไดกลับมาอีกครั้ง สวนนายโกศลก็กลับลงสมัครในเขต 2 ซ่ึงเปนฐานเสียงของ
ตนเอง 

วาระของสภาผูแทนราษฎรชุดที่มาจากการเลือกตั้ง เดือนเมษายน 2519 ก็มีอายุคอนขางสั้น
มาก เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2519 ไดมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศอันมีผลทําใหวาระการ
ดํารงตําแหนงของ ส.ส.ชุดนี้ส้ินสุดลงไปโดยปริยาย และในชวงป 2519 – 2522 ซ่ึงเปนชวงที่
ประเทศไทยอยูใตการปกครองของรัฐบาลทหาร ไดมีนักการเมืองถ่ินของพิษณุโลกที่ไดรับการ
แตงตั้งทําหนาที่ในฝายนิติบัญญัติไดแก น.ท.ทินกร พันธุกระวี ไดแก สภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน และ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ภายหลังไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ป 2521 จึงไดมีการ
เลือกตั้ง ส.ส.อีกครั้งในเดือนเมษายน 2522  

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีอดีต ส.ส. 1 ทานที่ไดเวนวรรคทางการเมืองโดยมีสาเหตุจากการ
ประทวงรัฐธรรมนูญ ไดแก นายสุชน ชามพูนท อยางไรก็ตามนายสุชนไดสนับสนุนผูสมัคร ส.ส.
หนาใหม        ซ่ึงตอมา ผูสมัคร ส.ส.ทานนี้ก็ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกอยูหลายสมัย 
ไดแก นายยิ่งพันธ มนะสิการ โดยในขณะนั้นนายยิ่งพันธไดออกจากตําแหนงผูจัดการ สํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกมาลงสมัครรับเลือกตั้ง เปน ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 ในนาม
ของพรรคประชากรไทย เนื่องจากแตเดิมนายสุชนไดฝากใหนายยิ่งพันธเขาทํางานกับนายสมัคร 
สุนทรเวช หัวหนาพรรคประชากรไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น และเมื่อ
นายยิ่งพันธลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. นายสุชนไดชวยในการหาเสียงเลือกตั้งใหแกนายยิ่งพันธ
โดยเฉพาะเขตอําเภอ     บางกระทุมจนนายยิ่งพันธไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.สมัยแรก75 สวนผูสมัคร
หนาใหมอีกคนหนึ่งซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 สมัยแรกและสมัยเดียว คือ นาย
คนเด็ด มั่นสีเขียว จากพรรคกิจสังคม ซ่ึงไดรับการชักนําและการสนับสนุนจากนายโกศล ไกรฤกษ 
จากพรรคกิจสังคมเชนกันที่ไป     ลงสมัครในเขตการเลือกตั้งที่ 2 ซ่ึงในชวงป 2522 ความนิยมใน
ตัวของนายโกศลอยูในระดับที่สูงมาก 

การเลือกตั้งครั้งตอมาคือการเลือกตั้งป 2526 ซ่ึงเปนการเลือกตั้งที่มีการแขงขันคอนขาง
รุนแรง เพราะแมแต น.ท.ทินกร ส.ส. 5 สมัยของพิษณุโลกก็ยังมีความเห็นวา76 การเลือกตั้งป 2526 
เปนการเลือกตั้งที่ตองใชกําลังในการเลือกตั้งมากที่สุด เพราะมีผูสมัครลงแขงขันจํานวนมาก และ
เร่ิมมีการนํานักรองดารามาชวยรณรงคในการหาเสียงซึ่งผูสมัครก็มีการทํากันเกือบทุกคน 
นอกจากนี้ยังมีการแยงหัวคะแนนกัน ในสวนของตัวผมเองก็มีการวางแผนกลยุทธการเลือกตั้ง แลว
ก็มีหัวคะแนนที่ผมไดรวบรวมไว นอกจากนี้ก็ยังมีพรรคพวกที่สนิทกันในกระทรวงที่ผมเคยทํางาน

                                                 
75 สัมภาษณนายสุชน ชามพูนท, อางแลว 
76 สัมภาษณนาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี, อางแลว 
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ทั้งที่เปนขาราชการและญาติๆ เชน คมนาคม การคลัง และวิทยาศาสตร มาชวยกันลงพื้นที่หาเสียง 
โดยในป 2526 ผมใชเงินหาเสียงประมาณ 2-3 ลานบาท ผมคิดวาการที่พี่นองชาวพิษณุโลกใหความ
ไววางใจผม เนื่องจากความรูสึกผูกพันที่มีตอกัน ความจริงใจที่ผมมีตอประชาชน และเมื่อผมเปน
ผูแทนก็ไดชวยเหลือดูแลพวกเขาเปนอยางดี” 

ความรุนแรงของการเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก ป 2526 นายสุชนมีความคิดเห็นโดยสรุปวา77     
“การเลือกตั้งครั้งนี้มีการแขงขันที่รุนแรงและดุเดือดมาก โดยเฉพาะในเขตอําเภอพรหมพิรามซึง่เปน
พื้นที่ฐานเสียงของยิ่งพันธ คือในตอนนั้นมีนองชายคนนึงที่พอผมเก็บมาเลี้ยงตั้งแตเด็กไปเปน
หัวคะแนนใหยิงพันธ ก็เลยเปนจุดที่ยิ่งพันธนํามาโจมตีวา ขนาดนองชายของผมเองยังไมเอาผมเลย 
แตผมก็สามารถไปเก็บคะแนนเสียงไดที่อําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุม และอําเภอเมืองบางสวน 
สําหรับการหาเสียงในครั้งนี้ก็ตองอาศัยการลงพื้นที่พบปะชาวบานเปนสําคัญ นอกจากนี้การ
เลือกตั้งครั้งนี้ก็มีการใชเงินซื้อเสียงกันคอนขางเยอะโดยใชใหหัวคะแนนและผูนําชุมชนไปเปนผู
แจกจาย สวนวิธีการไปฉายหนังแลวปราศรัยหาเสียงนั้นเริ่มใชไมไดแลว แตจะเปนลักษณะที่มีการ
ชุมนุมตามงานวัดแลวผูสมัครเดินทางไปงานวัดแลวจึงปราศรัยหาเสียงกับชาวบาน ผมคิดวาสิ่งที่ทํา
ใหผมชนะการเลือกตั้งเพราะผมเขาหาประชาชนเปนหลัก ผมคิดวาการชนะการเลือกตั้งอยูที่ตัว
บุคคลลวนๆ วาใครจะเขาถึงชาวบานมากที่สุด ตัวปจจัยที่รองลงมาก็คงเปนนโยบายของพรรค
การเมือง สวนความชวยเหลือจากชาติไทยก็จะเปนความชวยเหลือดานการเงิน” 

การเลือกตั้งในป 2529 มีทายาทรุนที่สามของตระกูลไกรฤกษไดลงมาสมัครเปน ส.ส.
พิษณุโลกไดแก นายจุติ ไกรฤกษ แตไมประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง นอกจากนี้แมแตบิดาคือ
นายโกศลก็พายแพการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้เชนกัน โดยผูสมัครหนาใหมที่ขึ้นมาดํารงตําแหนง 
ส.ส.เขต 2 แทนคือ นายวีระ ปทมสิริวัฒน จากพรรคชาติไทยซ่ึงมีพื้นเพดั้งเดิมจากอําเภอวังทอง 
โดยแตเดิมนั้นนายวีระเปนสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) เปนผูที่มีหนวยกานดีและมีความสามารถใน
การปราศรัย จึงไดรับการชักชวนจากนายสุชนใหมาลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.เขต 2 คูกับนาย
ประเทือง78 

อนึ่งสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหนายโกศลแพการเลือกตั้ง จากความคิดเห็นของนายจุติ 
พบวา79 “ป 2529 คุณประเทือง (วิจารณปรีชา) ไดแยกตัวออกจากพรรคกิจสังคมไปสมัครในนาม
ของพรรคชาติไทย ทําใหฐานเสียงของกิจสังคมแตเดิมมีการแบงแยกออกไปรวมทั้งบรรดา
หัวคะแนนที่มีแตเดิมดวย แลวยิ่งมาแขงขันกันเองจึงทําใหเปนการแขงขันเลือกตั้งที่ดุเดือดมาก”  

                                                 
77 สัมภาษณนายสุชน ชามพูนท, อางแลว 
78 สัมภาษณนายสุชน ชามพูนท, อางแลว 
79 สัมภาษณนายจุติ ไกรฤกษ, อางแลว 
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อยางไรก็ตามการที่นายประเทืองยายเขามาสมัครในนามของพรรคชาติไทย จึงทําใหนาย
ประเทืองเริ่มความผูกพันทางการเมืองกับนายสุชนซึ่งถือวาเปนแกนนําของพรรคชาติไทยใน
ภูมิภาค ดังนั้นการเลือกตั้งป 2529 การที่ผูสมัครจากพรรคชาติไทยไดรับการเลือกตั้งยกเขตทั้ง 2 คน
คือ นายประเทืองและนายวีระ นายสุชนจึงเปนตัวแปรที่เปนปจจัยตอการเลือกตั้งตัวหนึ่ง  

สวนผูสมัครหนาใหมที่ไดรับการเลือกตั้งอีกคนหนึ่งคือ นายสมพงษ พลไวย จากพรรค
ประชาธิปตยที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมัยแรกและสมัยเดียว โดยนายสมพงษนั้นมีความสัมพันธ    
แนบแนนกับนายพิชัย รัตตกุล เนื่องจากไดมาประกอบธุรกิจทําไมดวยกันที่พิษณุโลก นอกจากนี้    
นายสมพงษยังไดรับความชวยเหลือจากพลตรีสนั่น ขจรประศาสนในการนํานักศึกษาจากกรุงเทพฯ 
มาชวยแจกแผนประชาสัมพันธหาเสียงเลือกตั้งตามบานเรือนของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  

 สําหรับการเลือกตั้งในป 2531 ทายาทรุนที่ 3 ของตระกูลไกรฤกษคือ นายจุติ ไกรฤกษ
ประสบความสําเร็จไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 เปนครั้งแรกโดยสังกัดพรรค
ประชากรไทย พรอมกับการกลับมาชนะการเลือกตั้งอีกครั้งของบิดาคือ นายโกศลที่ไดรับการ
เลือกตั้งในเขต 2 โดยสังกัดอยูพรรคเดียวกันคือ ประชากรไทย  

สําหรับ ส.ส.เดิมในเขต 2 คือนายประเทืองนั้นแพการเลือกตั้ง ทั้งนี้ปญหาสวนหนึ่งเกิดจาก
ปญหาสุขภาพของนายประเทืองเองและปญหาเรื่องการใชเงินใชจายในการหาเสียง โดยนายสุชนได
ใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทางการเมืองของนายประเทืองหลังการเลือกตั้งป 2531 วา80 

“ประเทืองเปนผูที่ประชาชนหลายๆ คนรูจักเปนอยางดี แตมาหลังๆ สุขภาพ
ไมคอยดีและปจจัยอีกอยางหนึ่งคือเร่ืองเงิน สมมติวามีผูแทน 2 คน ในระหวางที่เปน
ผูแทนเนี่ยก็ไดไปงานทําบุญ งานศพ เราไปทําบุญหนึ่งรอยบาท แตผูแทนอีกคนหนึ่ง
ใหหนึ่งพันบาท พวกชาวบานก็จะมองวาคนใหหนึ่งพันบาทเอาใจใสมากกวา 
ประเทืองเคาไมคอยมีเงิน สมมติงานแขงกีฬา เคาใหหาพันบาทแตคนอื่นใหหนึ่ง
หมื่นบาท อยางนี้ก็แยซิ เพราะฉะนั้นเงินมีบทบาทมาก แตถาพูดถึงกําลังคนนั้น
ประเทืองจะมีมากกวา” 

นอกจากนี้ ความเห็นโดยสรุปของนายสุชน ชามพูนท เห็นวาการเลือกตั้งตั้งแตป 2526 
จนถึง 2539 นั้น ผูที่จะ ส.ส.นั้น จําเปนตองเปนผูที่มีฐานะทางการเงินที่ดีพอสมควร เนื่องจาก
จะตองใหการชวยเหลือประชาชนในงานบุญตางๆ เชน ถาทําบุญใหวัดจะใชประมาณหนึ่งหมืน่บาท 
หรือถาเปนกิจกรรมของประชาชนจะตองใหประมาณหนึ่งพันถึงสามพันบาท เปนตน และผูแทนก็
ไมสามารถใหเงินทําบุญในปริมาณที่นอยได นอกจากนี้นายสุชนยังเห็นวา วัฒนธรรมทางการเมือง

                                                 
80 สัมภาษณนายสุชน ชามพูนท, อางแลว 
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ของประเทศไทยยังดํารงอยูมาเปนเวลาหลายสิบป แตเงื่อนไขทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังการมี
รัฐธรรมนูญ 2540 ทําใหมิติทางการเมืองของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก81 
 

4.2.2 การเมืองพิษณุโลก ชวงหลังป 2540 – ปจจุบัน (ป 2548)  
เปนยอมรับของบรรดา ส.ส.พิษณุโลกหลายทานวาการประกาศใชรัฐธรรมนูญป 2540 ทํา

ใหเงื่อนไขทางการเมืองของไทยในภาพรวมเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก การที่เกิดรัฐบาลที่มี
เสถียรภาพและนายกรัฐมนตรีคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทยมีอํานาจคอนขาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด สงผลตอการเลือกตั้งป 2548 อยางชัดเจนไมวาจะผลกระทบในแงบวกตอผูสมัคร 
ส.ส.ในนามของพรรคไทยรักไทย หรือผลกระทบในแงลบอยางรุนแรงตอผูสมัคร ส.ส.ที่เปน
เจาของพื้นที่เลือกตั้งเดิมคือจากพรรคประชาธิปตย ผลการเลือกตั้งเลือกตั้งทั่วไป ในป 2544 ของ
จังหวัดพิษณุโลก พรรคไทยรักไทยได ส.ส. 4 คน และ พรรคประชาธิปตยได ส.ส. 2 คน แตตอมา
อีกประมาณ 2-3 เดือน ไดมีการเลือกตั้งซอมเนื่องจากมี ส.ส.พรรคไทยรักไทย 1 คนไดเสียชีวิต และ
ผลการเลือกตั้งนั้น ผูที่ไดรับเลือกตั้งมากจากพรรคประชาธิปตย ทําใหในป 2544 จังหวัดพิษณุโลกมี 
ส.ส.จากพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปตย พรรคละ 3 คน 

ความคิดเห็นของนายสุชน ส.ส.พิษณุโลกหลายสมัยจากพรรคไทยรักไทยรวมทั้งถือวาเปน
แกนนําของพรรคในภูมิภาคภาคเหนือตอนลางดวย นายสุชนไดรับการยอมรับนับถือและรับการ
เรียกขานวา “อา” โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเนื่องจากนายสุชนเปนคนรุนราวคราวเดียวและเคย
รวมงานทางการเมืองมากับนายเลิศ   ชินวัตร บิดาของ พ.ต.ท.ทักษิณ นายสุชนเห็นวา  

รูปแบบการเลือกตั้งในป 2544 มีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก ไดแก ประการแรก มี
การชูเร่ืองของนโยบายของพรรคมาเปนตัวหาเสียงโดยเฉพาะนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรัก
ไทยซึ่งถือวาประสบความสําเร็จในการหาเสียงเปนอยางมาก เพราะประชาชนแลเห็นชัดเจนวา ถา
พรรคไทยรักไทยไดรับการเลือกตั้งเขามาแลว พวกเคาจะไดอะไร และในประการที่สอง การรณรงค
หาเสียงและการใชส่ือประชาสัมพันธตางๆ มีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น โดยในสมัยกอน
การรณรงคหาเสียงนั้นเปนเรื่องที่ผูสมัครแตละคนจะตองเปนผูกําหนดเอง แตสําหรับพรรคไทยรัก
ไทย พรรคจะเปนผูทําสื่อประชาสัมพันธการหาเสียงใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศรวมทั้งการ
รณรงคหาเสียงก็เปนสิ่งที่พรรคเปนผูกําหนดรูปแบบมาให 

สวนความคิดเห็นของผูสมัคร ส.ส.จากพรรคประชาธิปตย 2 ทานที่ลงแขงขันการเลือกตั้ง
เมื่อป 2544 ยอมรับวากระแสความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคไทยรักไทยในขณะนั้นมีสูงมาก 
โดยนายจุติยอมรับวาการเลือกตั้งป 2544 เปนการเลือกตั้งที่ตองใชกลยุทธและพละกําลังในการ
                                                 
81 สัมภาษณนายสุชน ชามพูนท, อางแลว 
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รณรงคหาเสียงในระดับสูงมาก แตก็ยังไมสามารถตอสูกับกระแสความนิยมของพรรคไทยรักไทย
รวมทั้งกลยุทธในการหาเสียงรวมทั้งการใชเงินซื้อเสียงจํานวนมากของพรรคไทยรักไทยได 

ในขณะที่นายนคร มาฉิม ผูสมัครจากพรรคประชาธิปตยซ่ึงเพิ่งลงสมัครเปนครั้งแรก โดย
ลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่ 5 และประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง โดยนายนครไดใหขอมูลวิธีการ
ในการรณรงคหาเสียงในครั้งนั้นวา82 

“วิธีการที่ใช ประการแรก ผมจะมาวางผังทั้งหมดในเขตพื้นที่เลือกตั้ง
ทั้งหมด 2 อําเภอ (อ.นครไทยและอ.ชาติตระการ) กับอีก 1 ตําบลในอําเภอที่ 3 (ต.
บานกลาง       อ.วังทอง) วามีทั้งหมดกี่ตําบล กี่หมูบาน แตละบานมีประชากรเทาไร 
แลวผมก็จะไปศึกษาขอมูลทั้งหมดวา แตละบานปญหาหลักคืออะไร และหลังจาก
นั้นผมจะใชวิธีการเดินไปพบประชาชนทุกหมูบาน แลวก็ใชวิธีการปราศรัยวา เรามี
ที่มาอยางไร เรามีประสบการณอยางไรบาง มีความรูความสามารถอยางไร มี
เจตนารมณทางการเมืองอยางไร จะเขาไปทําอะไรเพื่อประชาชน ไปทําอะไรให
บานเมือง โดยจะไมพูดถึงคูแขง การปราศรัยแตละครั้งจะมีชาวบานมาฟงประมาณ 
10-300 คน โดยมันจะมีทั้งหมด 247 หมูบาน ผมไดไปปราศรัยเกือบทุกหมูบานคือ 
ประมาณ 240 หมูบาน 240 จุด  

สําหรับเงินที่ใชในการเลือกตั้ง จะไดรับการสนับสนุนจากพรรคโดยสวน
ใหญจะหมดไปกับ 1.คาพิมพโปสเตอร 2.คาจางรถในการแหปายคือ เราตองมีรถ
เครื่องขยายเสียง เราพูดใสเทปทั้งนโยบายพรรค แนะนําตัวเอง และจุดยืนทางการ
เมือง จะใชรถประมาณ 20 คัน คือตําบลละคันในการที่จะตระเวนไปทุกหมูบาน ซ่ึง
บางครั้งเราไมไป อยางนอยที่สุดมีรูปเราไป รูปหัวหนาพรรค โปสเตอรขนาดเล็ก 
บัตรแนะนําตัว สวนใหญจะหมดคาใชจายไปกับรถและคาพิมพโปสเตอร แลวก็
คาใชจายของทีมงานในการเปนเบี้ยเล้ียงในการไปทํางานในแตละพื้นที่ ” 

สวนประเด็นเรื่องของการซื้อเสียงนั้น นายนครใหขอมูลวา ผูสมัครคนอื่นมีการซื้อเสียงหัว
ละหนึ่งรอยบาท โดยใหหัวคะแนนเปนคนจายให สวนกํานันไดรับหาพันบาท ผูใหญบานไดรับ
สามพันบาท สวนสมาชิก อบต.ไดรับสองพันบาท อนึ่งนายนครไดวิเคราะหวาปจจัยที่ทําใหตนเอง
ไดรับการเลือกตั้งมีอยู 3 ปจจัยคือ ประการแรก ความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคประชาธิปตย
และตัวหัวหนาพรรคในขณะนั้น คือ นายชวน หลีกภัย ประการที่สอง การที่ตนเองเปนคนใน
ทองถ่ินและมีเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของทองถ่ินนั้นในขณะที่ผูสมัครรายอ่ืนเปนผูที่มาจากพื้นที่อ่ืน 
และ ประการสุดทายคือ กลยุทธวิธีการที่ใชในการหาเสียงที่เขาถึงประชาชนในทุกตําบลหมูบาน 

                                                 
82 สัมภาษณนายนคร มาฉิม ณ สํานักงาน ส.ส.นคร มาฉิม อําเภอนครไท จังหวัดพิษณุโลก 
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การเลือกตั้งครั้งลาสุด คือ ป 2548 เปนการเลือกตั้งที่ผูสมัคร ส.ส.จากพรรคประชาธิปตย 
ทั้ง 2 คนที่ใหสัมภาษณแกผูวิจัยยอมรับวา เปนการเลือกตั้งที่พรรคประชาธิปตยมีความเสียเปรียบใน
ทุกๆ ดาน ทั้งดานกระแสความนิยมของพรรคการเมืองที่มีอยูต่ํากวาพรรคไทยรักไทยมาก และดาน
การใชอํานาจของรัฐและราชการของพรรคไทยรักไทยซึ่งเปนพรรคฝายรัฐบาลในการชวยผูสมัคร
ของไทย  

นายนครไดใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการเลือกตั้ง ส.ส. ป 2548 ดังนี้ 

“สําหรับการทํางานของผมในชวงป 2544 – 2548 ผมจะแบงเวลาการทํางาน
แบบนี้ ใน 100% ของการทํางาน 75% ผมใหกับพื้นที่กับประชาชาน อีก 25% อยูที่
สภา เพราะฉะนั้นใน 25% เราจะตองใชใหเปนประโยชนมากที่สุดก็คือ 1. อภิปราย    
2. นําเรื่องที่เปนปญหา ความเดือดรอนองประชาชนไมวาจะเปนเรื่องน้ํากิน น้ําใช  
น้ําอุปโภค น้ําเพื่อการเกษตร ที่ดินทํากินที่ยังไมมีกรรมสิทธ ไมมีเอกสารใดๆ ที่
ชาวบานไดรับความเดือดรอน มีการกระทบระหวางปากับประชาชน ปญหาผูสูอายุ 
ปญหาเรื่องเด็ก ปญหาสังคม ปญหาราคาพืชเกษตรตกต่ํา ปญหาสินคาของการ
บริโภคมีราคาสูงขึ้น เราจะตองเอาปญหาเหลานี้ไปเดินแกใหกับประชาชนในสภา
และในระดับชาติ 

ตองยอมรับวาสถานการณทางการเมืองในป 2548 มันตางกับป 2544 เหตุผล
ที่ตางเพราะวาป 2548 เปนปที่กระแสนิยมของพรรคการเมืองไทยรักไทยแรงที่สุด    
เมื่อกระแสไทยรักไทยแรงที่สุดแลวประชาธิปตยอยูในซีกของฝายคาน เราก็มีวิธีการ
เดียวเราจะสูไดก็คือ จะตองเอาตัวเอาใหเขาถึงประชาชนใหมากขึ้น แกไขปญหา
ใหกับประชาชนใหแบบถึงลูกถึงคน ที่สําคัญที่สุดก็คืออยาทิ้งพื้นที่สําหรับ ส.ส. เขต  

บรรยากาศเมื่อป 2548 การเลือกตั้ง 1. การใชอํานาจรัฐของรัฐบาลใน
ขณะนั้นแรงที่สุด แรงที่สุดยังไงครับ เคาสังมาที่ผูวาฯ ส่ังมาที่อําเภอ ส่ังไปที่ผูนํา
ชุมชนทองถิ่น กําชับเลยวาใหเลือกฝายรัฐบาล แลวรัฐมนตรีที่กํากับรัฐวิสาหกิจตางๆ 
เชน ธกส. ใชกลไกของ ธกส. ประชุมมวลชน รัฐมนตรีมาประชุมสมาชิก ธกส. คนที่
เปนลูกหนี้ ธกส. ที่ใหเลือกฝายรัฐบาลและขอหาที่ผมแกยากที่สุดที่รัฐบาลพูดมาก็
คือ บอกวาอยาไปเลือกพรรคฝายคานเพราะมันไมไดเงินตองเลือกฝายรัฐบาลเทานั้น
ถึงจะไดงบประมาณ อยางเชน ถาอยากจะไดถนนสายนี้ตองเลือกเบอรนี้นะซึ่งก็คือ
ของรัฐบาล อยากจะไดอางอันนี้ไวเก็บน้ํา คุณตองเลือกรัฐบาลเทานั้นถึงจะไดเงิน ถา
ไมเลือกแลวคุณอยาไปหวังวาจะไดเงิน อันนี้คือเปนขอที่แกยากที่สุดในกระบวนการ
เลือกตั้งครั้งที่ผานมา 



รางรายงานฉบับสมบูรณ  จังหวัดพิษณุโลก เสนอสถาบันพระปกเกลา 

USER   106

สําหรับเรื่องการซื้อเสียงนั้น อยางกํานันบางคนไดหกหมื่นตอคน ประธาน
สตรีแมบานบางคนไดหาหมื่น แลวก็มีเทาที่รูก็คือกํานันบางคนไดหนึ่งหมื่น บางจุด 
ผูใหญบานหาพัน สมาชิก อบตสามพัน ตัวเลขมันจะขึ้นมา แตชาวบานบางที่รูสึกวา 
หารอยบาท บางที่เปนสามรอยบาท แตบางที่ไดหนึ่งรอยบาท แลวแตหัวคะแนนที่จะ
เอาไปจาย แตก็ไมปูพรมทั้งหมด แตวาเปนสวนมากของพื้นที” 

นายนครเปนผูสมัคร ส.ส.คนหนึ่งที่ถูกทาบทามจากพรรคไทยรักไทยประมาณ 6 เดือน
กอนการเลือกตั้ง ใหสมัครสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคไทยรักไทยในป 2548 โดยผูที่มา
ทาบทามนั้นเปนระดับแกนนําของพรรคที่เปนระดับรัฐมนตรีรวมท้ังการประสานโดยผานสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.)ของจังหวัดพิษณุโลกทานหนึ่ง สําหรับตัวเลขจํานวนเงินที่ไดเสนอมานั้นอยูระหวาง 
20 – 25 ลานบาท 

นอกจากนี้ขอมูลจากการใหสัมภาษณของนายจุติ ไกรฤกษพบวา ขาราชการในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลกบางคนโดยเฉพาะขาราชการฝายปกครองและขาราชการฝายตํารวจ ถูกใชเปนเครื่องมือใน
การหาเสียงใหแกผูสมัครจากฝายรัฐบาล ไมวาจะเปนการใชโดยผานกลไกกํานันผูใหญบานหรือ
การใชตํารวจไปขมขูหัวคะแนนของผูสมัครของนายจุติเอง  

ในขณะที่ความคิดเห็นของนายสุชน นักการเมืองอาวุโสของจังหวัดพิษณุโลกที่การเลือกตั้ง
ป 2548 นี้ไดเล่ือนไปสมัครเปน ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ อันดับที่ 17 ของพรรคไทยรักไทย มี
ความเห็นตอการเลือกตั้งป 2548 กับการใชอํานาจรัฐวา83 

“ผมคิดวาการเลือกตั้งครั้งนี้มีการใชอํานาจรัฐเยอะนะ ก็คนกลัวนี่ ตอใหใคร
เปนพรรครัฐบาลก็ใช แตใชมากใชนอยมันอยูที่บทบาทของคน ถาคุณอยากมีเสน
สาย อยากมีตําแหนง คุณก็ตองวิ่งเขาหานักการเมือง นี่แหละบานเมืองเราเสียอยางนี้
แหละ งายๆเลย ถาคุณเปนปลัดอําเภอ คุณก็อยากเปนนายอําเภอใชไหม คุณก็ไปคอย
ชวยเหลือดูแลชาวบาน พอผลคะแนนออกมาคุณก็ได เห็นไหมก็แคฝายปกครองจะมี
บทบาทมากหนอย” 

 

                                                 
83 สัมภาษณนายสุชน ชามพูนท, อางแลว 
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บทที่ 5 
สรุปและเสนอแนะ 

 

นับตั้งแต พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2548 มีนักการเมืองที่ไดรับการเลือกตั้งดวยวิธีการเลือกตั้ง
แบบตางๆ กันไป เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกแลว จํานวนทั้งสิ้น 29 คน  

ในชวงแรกผูที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนสวนใหญจะเปนผูที่เคยดํารงตําแหนง
ขาราชการในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกต้ังแตอดีตเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญ
และเปนศูนยกลางของภูมิภาคภาคเหนือตอนลางทําใหมีผูที่มีความรูความสามารถมารับราชการอยู
ที่จังหวัดพิษณุโลกจํานวนมาก อดีตขาราชการที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.พิษณุโลกในสมัยแรกๆ 
ไดแก       ขุนประเจตดรุณพันธซ่ึงเคยรับราชการเปนครูใหญโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและ
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก หลวงสุทธิวุฒินฤเบศรเคยรับราชการเปนผูพิพากษาและหัวหนา
พิพากษาประจําจังหวัดมณฑลพิษณุโลก  ขุนคุปตพงษประพัทธซ่ึงเปนชาวพิษณุโลกโดยกําหนด
และรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและดํารงตําแหนงขาราชการฝายปกครองอยูในจังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง พระยาสุนทรพิพิธซึ่งเคยมารับราชการเปนผูวาราชการจังหวัด
พิษณุโลก รอยโทจงกล       ไกรฤกษอดีตเสนาธิการทหารบกพิษณุโลก สวนในกรณีของนาวาอา
กาสโททินกร พันธุกระวีนั้น เปนนองชายของทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ซ่ึงทานทั้งสองมี
มารดาเปนชาวพิษณุโลกและเปนที่รูจักนับหนาถือตาของชาวพิษณุโลก 

ในชวงถัดมากลาวคือ ตั้งแตป 2512 นั้น การเมืองถ่ินของพิษณุโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากผูที่ไดรับการเลือกตั้งนั้นจะเปนผูที่เกิดและเติบโตหรือมีความผูกพันอยางใกลชิดกับ
จังหวัดพิษณุโลกตั้งแตรุนบิดามารดา ทําใหมีทุนทางสังคม (Social Capital) อันเปนที่มาของทุนทาง
การเมือง จนไดคะแนนเสียงจากประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกใหไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.ตั้งแต
วัยหนุม ไดแก นายอนันต ภักดิ์ประไพ ซ่ึงมีบิดาเปนอดีตนายกเทศมนตรีเมืองพิษณุโลก เปนพอคา
ที่ประกอบการคาหลายดาน เปนที่มีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับของคนพิษณุโลก หรือกรณีของนาย
สุชน ชามพูนท ซ่ึงเกิดและเติบโตมาจากครอบครัวของคนจีน และบิดาเปนพอคาที่ประกอบธุรกิจ
จนประสบความสําเร็จมีฐานะร่ํารวยรวมทั้งมีเครือขายของพอคาชาวจีนในจังหวัดพิษณุโลกใหการ
ยอมรับนับถือและสนับสนุน รวมทั้งนายโกศล ไกรฤกษ บุตรของรอยโทจงกล ไกรฤกษอดีต ส.ส.
พิษณุโลกหลายสมัยที่เปนรูจักและเปนที่รักของชาวพิษณุโลกเปนอยางมากเพราะรอยโทจงกลเปนผู
ที่มีความเขาถึงและเขาใจชีวิตความเปนอยูของคนพิษณุโลกมาก จนทําใหตระกูลไกรฤกษกลายเปน
ตระกูลทางการเมืองที่มีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับของคนพิษณุโลก 
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สําหรับนักการเมืองถ่ินที่ไดดํารงตําแหนง ส.ส.พิษณุโลกคนอื่นๆ หลายคนเปนผูที่มีความ
เกี่ยวพันกับจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมซึ่งเปนโรงเรียนชายประจํา
จังหวัด ซ่ึงไดทําใหอดีตอาจารยหรือผูบริหาร และศิษยเกาของโรงเรียนไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. 
เพราะเปนสถานศึกษาที่มีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับของคนพิษณุโลกเปนอยางมาก 

สําหรับวิธีการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งที่นักการเมืองถ่ินพิษณุโลกใชสําหรับการเลือกตั้ง 
ไดแก 

1.การลงพื้นที่เพื่อพบปะชาวบาน เพื่อแนะนําประวัติของผูสมัครรวมทั้งนโยบายในการหา
เสียง รวมทั้งเพื่อซักถามพูดคุยปญหาในพื้นที่และชีวิตของประชาชนในแตละหมูบานตําบล 
นักการเมืองถ่ินทุกทานมีความเห็นพองตองกันวา วิธีการหาเสียงโดยการลงพื้นที่เพื่อพบปะชาวบาน
นี้เปนวิธีการที่จําเปนและมีความสําคัญมากที่สุด ผูสมัครที่สามารถใชเวลาในการคลุกคลีและสัมผัส
กับชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไดยาวนานเทาไรก็จะมีโอกาสไดรับความไววางใจจากประชาชน
เลือกตั้งเขามาเปน ส.ส.ไดอยางไมยากเย็นนัก ไมวาจะเปนกรณีของรอยโทจงกล ไกรฤกษ นาย
อนันต ภักดิ์ประไพ       นายประเทือง วิจารณปรีชา หรือแมแตนายนคร มาฉิม สวนผูสมัครที่ไดรับ
การเลือกตั้งแลวไมหมั่นลงพื้นที่ก็อาจจะพลาดการเลือกตั้งในครั้งตอๆ ไปได 

2.การปราศรัยหาเสียง ในเริ่มแรก วิธีการดั้งเดิมมักจะมีการนําหนังกลางแปลงไปฉายให
ชาวบานไดดูกัน แลวจะมีการคั้นกลางการชมภาพยนตรดวยการปราศรับหาเสียงเพื่อแนะนําตัวและ
ประชาสัมพันธนโยบายของพรรคตอประชาชนของผูสมัคร แตตอมาเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ไป วิธีการนี้ไดยกเลิกไป แตผูสมัครอาจจะใชวิธีไปปราศรับในงานวัดหรืองานรื่นเริงประจําปซ่ึงมี
ประชาชนมาชุมนุมกันเปนจํานวนมาก 

3.การใชส่ือประชาสัมพันธ การใชส่ือประชาสัมพันธเปนหนาที่ของผูสมัครแตละบุคคลจะ
จัดทําหรือจัดหาเพื่อแจกจายใหกับประชาชนไมวาจะเปนปายไมขนาดใหญสําหรับตั้งไวในที่
สาธารณะโปสเตอรขนาดใหญ แผนปลิวประชาสัมพันธขนาดเอสี่ หรือบัตรขนาดนามบัตรแนะนํา
ตัวผูสมัคร โดยผูสมัครจะไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดทําสื่อเหลานี้จากพรรคการเมือง แต
ภายหลังป 2544   เปนตนมา พรรคไทยรักไทยเปนผูบุกเบิกนวัตกรรมใหมของการใชส่ือ
ประชาสัมพันธโดยพรรคจะเปนผูดําเนินการจัดทําและวางแผนกลยุทธประชาสัมพันธหาเสียงให 
ทําใหผูสมัครไมตองกังวลและทํางานเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธไมหนักมากนัก 

4.การใชรถขยายเสียง เปนการรณรงคหาเสียงที่มีการทํากันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดย
ผูสมัครแตละคนจะมีการไปวาจางรถยนตพรอมติดตั้งลําโพงเครื่องขยายเสียง แลวเปดเทปคํา
ปราศรัยการแนะนําตนเองและนโยบายของพรรค รวมทั้งอุดมการณทางการเมืองใหประชาชน
ไดรับทราบ 
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สําหรับประเด็นของการใชเงินซื้อเสียงนั้น มีขอมูลที่มีความหลากหลายเกี่ยวกับชวงเวลาใด
ที่มีการเริ่มมีการใชเงินเปนครั้งแรก ผูใหสัมภาษณแกผูวิจัยบางทานระบุวา การซื้อสิทธิ์ขายเสียงใน
จังหวัดพิษณุโลกเริ่มตนในป 2518 โดย น.ท.ทินกร พันธุกระวี และนายสุชน ชามพูนท ในขณะที่
บางทานระบุวา การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเริ่มตนในป 2526 โดยนายยิ่งพันธ มนะสิการ แตใน
ขณะเดียวกันมีผูใหสัมภาษณเชนกันที่ใหการยอมรับวา ตนเองก็ใชเงินในการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
เหมือนกัน แตสาเหตุที่ตองซื้อเสียงนั้นเปนเพราะทําตามผูสมัครรายอื่น เนื่องจากหากตนเองไมใช
เงินในการซื้อเสียงบาง ก็จะไมมีโอกาสในการชนะการเลือกตั้งเพราะตองยอมรับวาประชาชนจะ
ชอบผูสมัครที่มี “น้ําใจ” ทั้งนี้รูปแบบของการเงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะมีหลายรูปแบบ กลาวคือ การ
จายเงินสดใหชาวบานโดยผานหัวคะแนน ซ่ึงสวนใหญก็คือผูนําในชุมชมไดแก กํานันหรือ
ผูใหญบาน โดยการจายเงินสดเริ่มตนตั้งแตหาสิบบาทจนกระทั้งขณะนี้ประมาณหารอยบาท แต
สําหรับผูนําชุมชนหรือหัวคะแนนนั้นอาจจะไดรับเงินสดถึงหลักหมื่นบาทหรือหลายพันบาท ซ่ึง
นอกจากกํานัน/ ผูใหญบานแลว ยังรวมถึงสมาชิก อบต. และประธานชุมนุมดวย 

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก จากขอมูลในวิจัยพบวามีปจจัย
อยูหลายตัว ไดแก  

1.ปจจัยเร่ืองความสัมพันธของผูสมัครที่มีตอชุมชนและประชาชนกลาวคือ ถาผูสมัคร
พยายามทําตัวใกลชิดและเกาะติดพื้นที่เลือกตั้งก็จะทําใหชาวบานรูจักและใหความไววางใจมากขึ้น  

2.ปจจัยเร่ืองเงินที่ใชในการหาเสียงโดยเฉพาะการจายเงินใหชาวบานโดยผานหัวคะแนน
หรือผูนําชุมชนเปนสิ่งที่ไมอาจปฏิเสธไดวา การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระบบการ
เลือกตั้งของไทย  

3.ปจจัยเร่ืองทุนทางสังคมหรือการมีเครือขายทางสังคมของผูสมัคร ไมวาจะเปนการที่
ผูสมัครเคยรับราชการอยูในจังหวัดพิษณุโลกเหมือน ส.ส.ในยุคแรก หรือในกรณีของ ส.ส.ในยุค
หลังๆ เชน  พลเอกศิริ ทิวะพันธซ่ึงเคยดํารงตําแหนงแมทัพภาคที่ 3 ซ่ึงมีจังหวัดพิษณุโลกเปนที่ตั้ง
ของกองทัพภาค กรณีของนายพิทักษ สันติวงศเดชา และ นายหัสนัยน สอนสิทธิ์ ซ่ึงเคยรับราชการ
เปนปลัดอําเภอในจังหวัดพิษณุโลก กรณีนายแพทยวรงค เดชกิจวิกรมซึ่งเคยรับราชการเปน
นายแพทยและผูบริหารของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกอันเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัด 
หรือบางทานเคยดํารงตําแหนงทาการเมืองทองถ่ินมากอนไดแก สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) เชน นาย
วีระ ปทมสิริวัฒน หรือ นายนิยม ชางพินิจ เปนตน รวมท้ังนายมนตชัย วิวัฒนธนาฒยซ่ึงเคยดํารง
ตําแหนงกํานันมากอน ฯลฯ เปนตน 

4.ปจจัยเร่ืองความสัมพันธกับนักการเมืองถ่ินที่ดํารงตําแหนง ส.ส.อยูแลว กลาวคือ จาก
งานวิจัยจะพบวามีนักการเมืองถ่ินหลายคนที่เขาทํางานการเมืองและประสบความสําเร็จในการ
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เลือกตั้งโดยมี ส.ส.เกาเปนผูชักนําและใหการสนับสนุนในการเลือกตั้ง เชน ในกรณีของนายโกศล    
ไกรฤกษในการชักนําและใหการชวยเหลือนายคนเด็ด มั่นสีเขียว นายประเทือง วิจารณปรีชา และ   
นายนคร มาฉิม หรือแมแตบุตรชายของตนเองคือ นายจุติ ไกรฤกษ ในกรณีของนายสุชน ชามพูนท
ที่ไดชักนําและใหการชวยเหลือนักการเมืองถ่ินจนไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส.หลายคน ไดแก นาย
ยิ่งพันธ มนะสิการ นายวีระปทมสิริวัฒน นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
นายนิยม ชางพินิจ และ นายหัสนัยน สอนสิทธิ์ แมวาภายหลังนายแพทยวรงคจะยายสังกัดพรรค
ประชาธิปตย นอกจากเรื่องของการชักนําเขาสูวงการเมืองแลว ความสัมพันธภายในครอบครัวใน
ลักษณะทายาททางการเมืองก็ปรากฎใหเห็นเชนกัน เชน ตระกูลไกรฤกษที่มีสืบทอดมาสามรุน
กลาวคือ ร.ท.จงกล-นายโกศล-นายจุติ ไกรฤกษ หรือ ตระกูลพลไวยที่สืบทอดมาสองรุนกลาวคือ 
นายสมพงษ-นายพิษณุ พลไวย หรือความสัมพันธแบบสามีภรรยาคือ นายยิ่งพันธ-นางมยุรา มนะสิ
การ 

กลาวโดยสรุปแลว ปญหาใหญที่เกิดขึ้นกับระบบการเลือกตั้ง ส.ส.ของไทยก็คือ ปญหา
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) กลาวคือ การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนคน
ไทยยังมีลักษณะของการพึ่งพาอาศัยหรือในลักษณะของระบบอุปถัมภ (Patron-Client System) ซ่ึงมี
ความจําเปนที่นักการเมืองถ่ินหรือ ส.ส.นั้น จะตองเปนผูที่ใหการอุปถัมภชวยเหลือประชาชนใน
ปญหาระดับพื้นที่หรือปญหาเฉพาะหนาโดยการชวยเหลือเปนตัวเงิน เชน การแกไขปญหาความ
เดือดรอนเรื่องการทํามาหากิน การชวยเหลือชาวบานงานพิธีกรรมตางๆ เชน งานแตงงาน งาน
ประเพณี งานศพ ฯลฯ หรือแมแตการเอาแตรอรับความชวยเหลือจาก ส.ส.โดยไมพยายามดิ้นรนใน
การชวยเหลือตัวเอง ทําใหนักการเมืองถ่ินของไทยกลายเปนผูที่ตองคอยอุปถัมภประชาชนอยู
ตลอดเวลา แมแตเวลาเลือกตั้ง ถาผูสมัครรายใดไมแจกเงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ไมมีโอกาสที่จะไดรับ
การเลือกตั้ง แมวาในการเมืองยุคใหมหลังป 2540 ซ่ึงพรรคไทยรักไทยเปนผูเปดมิติการหาเสียงโดย
ใชนโยบายประชานิยม แตก็ไมอาจเสริมสรางการเรียนรูที่แทจริงในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชนในระดับรากหญาได ประชาชนยังคงตั้งหนาตั้งตารอความชวยเหลือจาก
รัฐอยูเสมอ  

แมจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองไดเสนอแนะใหยกระดับการศึกษาให
ประชาชนมีความรูเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไดรูเทาทันนักการเมืองและเขาใจตอระบบการเมืองอันจะ
เปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมอันเปนรากฐานที่สําคัญตอการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงขอเสนอแนะอันนี้เปนขอเสนอแนะที่ผูวิจัยเห็นสอดคลองวามีความจําเปน
ที่จะตองทําอยางเรงดวนและตอเนื่อง และสําหรับขอเสนอแนะอีกประการหนึ่งคือ การสรางและ
เปดพื้นที่  “การเมืองภาคพลเมือง” ใหมากขึ้น  เพราะแมวารัฐธรรมนูญ  ป  2540 ถือวาเปน
รัฐธรรมนูญที่พยายามเปดพื้นที่การเมืองภาคพลเมืองในระดับหนึ่งแลว แตเทาที่ผานมาประชาชนยัง
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มีความยากลําบากในการเขาไปมีสวนรวมในการใชอํานาจทางการเมืองรวมกับรัฐ  และ
ขอเสนอแนะประการสุดทาย คือ   การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากขึ้น 
และใหมีการแบงแยกหนาที่ใหชัดเจนระหวางรัฐบาลกลางและทองถ่ิน เพราะเทาที่ผานมา ความ
เขาใจของประชาชนที่มีตอนักการเมืองถ่ินหรือ ส.ส.นั้น ทําใหประชาชนคาดหวังใหนักการเมืองถ่ิน
ตองมาทําหนาที่ในเชิงพื้นที่จํานวนมาก ทําให ส.ส.ทุกคนตองมาทํางานในระดับพื้นที่มากกวาที่จะ
ใหความสําคัญกับหนาที่ของสมาชิกของรัฐสภาระดับชาติที่พึงกระทํา เพราะมิเชนนั้นแลวก็อาจจะ
ไมไดรับการเลือกตั้งเขามาอีก การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับผิดชอบและ
ใหบริการสาธารณะที่จําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน จะทําใหประชาชน
สามารถแยกแยะหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของนักการเมืองถ่ินหรือ ส.ส. ไดดียิ่งขึ้น 



รางรายงานฉบับสมบูรณ  จังหวัดพิษณุโลก เสนอสถาบันพระปกเกลา 

USER   112

 บรรณานุกรม  
 
หนังสือ 
จงกล ไกรฤกษ ร.ท. ศิลปเลือกตั้ง. ธนบุรี: เทพนิมิตการพิมพบางพลัด, 2511 
-----------------. อยูอยางเสือ. เชียงใหม: The Knowledge Center, 2546 
จิราภรณ สถาปนะวรรธนา. รายงานการวิจยัเร่ือง ประวตัศิาสตรสังคมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2475-

2503. พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิมพคร้ังที่ 
3, 2543 

นคร พจนวรพงษและคณะ. ขอมูลประวัตศิาสตรการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท โรงพิมพไทย
วัฒนาพานิช จาํกัด. พิมพคร้ังที่ 2, 2543 

ประมาณ อดิเรกสาร. UNSEEN ราชคร.ู กรุงเทพฯ: บริษัท แปลนพริน้ติ้ง จํากดั, 2547 
ปรีดา พัฒนถาบุตร. ครูการเมือง: มิใชเทาราน้ํา. กรุงเทพฯ : อมรินทรพรินติ้งแอนดพบัลิชช่ิง, 2546 
เรืองยศ จันทรคีรี. วันวานและวันนี้ของหญงิเหล็ก ช่ือ เปรมฤดี ชามพูนท. นครสวรรค: สํานักพิมพ

บานเรา, 2546 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 67 ป สมาชิกรัฐสภาไทย. กรุงเทพฯ: กองการพิมพ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2542  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. หนังสือที่ระลึกครบรอบ 72 ป รัฐสภาไทย. กรุงเทพฯ: 

สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547 (โทร.0-2644-5309) 
สุรพงษ โสธนะเสถียร. แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพประสิทธิ์ภัณฑ

แอนดพร้ินติ้ง, 2545 
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสุนทรพิพิธ ม.ว.ม, ป.ช., ท.จ. ณ วดัพระศรมีหาธาตุ วัน

อังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2516. กรุงเทพฯ: โรงพิมพสวนทองถ่ิน กรมการปกครอง, 
2516 

อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ท.จงกล ไกรฤกษ ณ เมรุวดัมกุฎกษัตริยาราม วนัที่ 15 มกราคม 
2513, พระนคร: ศูนยการพิมพ, 2512 

อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพนายเกษม ศุขโรจน (ขุนประเจตดรุณพันธ) ต.ช. ณ เมรุวัดมกุฎ
กษัตริยาราม วนัอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2526. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเล่ียงเซียง, 2526 

อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพนายยิ่งพนัธ มนะสิการ  ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวนัธรรมจักร อําเภอ
เมือง จังหวัดพษิณุโลก วันเสารที่ 3 เมษายน 2547. ไมปรากฎสถานที่พิมพ, 2547 
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เอกสารทําสําเนา 
แบบเสนอชื่อ “ผูหญิงเกง” ประจําป 2549 สาขานักการเมือง นางมยุรา มนะสิการ ส.ส.พิษณุโลก 

เขต 3 เสนอโดย จังหวัดพิษณโุลก 
 
เวปไซด 
กองทัพบก (http://www.rta.mi.th) 
กองทัพภาคที่ 3 (http://army3.rta.mi.th) 
พรรคไทยรักไทย (http://www.thairakthai.or.th) 
พรรคประชาธิปตย (http://www.democrat.or.th) 
ผูจัดการออนไลน (http://www.manager.co.th) 
มีชัยไทยแลนด (http://www.meechaithailand.com) 
รัฐสภา (http://www.parliament.go.th)  
 
สัมภาษณบุคคล 
นายจุติ ไกรฤกษ ณ บานพักอําเภอเมืองพษิณุโลก จังหวดัพิษณุโลก 
นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี ณ สํานกังานมูลนิธิอายิโนะโมโตะ อาคารศรีอยุธยา 

กรุงเทพมหานคร 
นายสุชน ชามพูนท ณ บานพักบริเวณโรงแรมอมรินทรลากูน อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวดั

พิษณุโลก 
นายอนนัต ภกัดิ์ประไพ ณ บานพักบริเวณบานสวนเกสเฮาส ส่ีแยกอินโดจีน อําเภอเมืองพิษณุโลก  

จังหวดัพิษณุโลก 
พลเอกศิริ ทิวะพันธ ณ บานทิวะพนัธ ตําบลทาทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 
นายนคร มาฉมิ ณ สํานักงาน ส.ส.นคร มาฉิม อําเภอนครไท จังหวัดพษิณุโลก 
 
หนังสือพิมพ 
ชาวไทย. ตัวเลขในสภา. ฉบบัวันที่ 2 กรกฎาคม 2500 
---------. จอมพล ป. เห็นกับ ส.ส.ทิม ส.ส.ประเภท 2 ผิดรัฐธรรมนูญ. ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2500 
---------. เพื่อปลอบใจวาจะยกมือใหก็เลยมขีาวแพรวาแปรพักตร. ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ 2513 
---------. ประสงค เนื่องจํานงคเปดอกลาออกจากพรรคอสิระ. ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2513 
---------. พรรคอิสระซ้ือแทร็คเตอร 2 คัน รับขวัญ ส.ส. ไมใหลาออก. ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2513 
---------. ปรับปรุงพรรคอิสระใหมเปลี่ยนชือ่เปน “เสรีนิยม”. ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2514 
---------. ไมเกีย่วกับที่อดีต ส.ส.ฟอง หามลงขาวเพื่อปองกันผิดพลาด. ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2515 
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---------. อุทัย พิมพใจชน 10 ป อนันตกับบญุเกิดคนละ 7 ป. ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2515  
---------. ติดคุกคดีการเมืองไมเสียหาย เขาไปเยีย่มปลอบใจในคกุ. ฉบบัวันที่ 29 มิถุนายน 2515 
---------. ผูเสนอเปลี่ยนเลขาฯ พรรค สปท. วาไมมีเจนาจะกอกวน. ฉบบัวันที่ 14 กันยายน 2514 
---------. พรอมกับพวกอีก 4 คน อางทรรศนะการเมืองขดักัน. ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม 2518 
เดลิไทม. สมบัติแฉเบื้องหลังแตกแยกออกจากพรรคไท ยนืกรานตอสูขางประชาชน. ฉบับวันที่ 27 

สิงหาคม 2518 
เดลินิวส. การที่พรรคอิสระสนับสนุนรัฐมนตรีบางคน ก็เทากับสนับสนุนรัฐบาลดวยการยุบไปรวม

กับ ส.ป.ท. จึงเทากับเปนการปลดปลอยใหพนสภาพพรรค “ผี”. ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 
2513 

----------. ส.ส.ชางกล. ฉบับวนัที่ 11 เมษายน 2514 
----------. กลัวหาไมได. ฉบบัวันที่ 4 พฤศจิกายน 2514 
----------. ปดสํานวนคดี 3 อดีต ส.ส.กรณีฟองหัวหนาคณะปฏิวัติ. ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2515 
----------. กาลเทศะ. ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2515 
----------. ทหาร “คานขายขาว อางยุโรปแสดงพิรุธซื้อไปทําพันธุปลูก. ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม 2526 
เดลิมิเรอร. ประมาณแซวคาขาวเปลือก. ฉบับวันที ่4 ธันวาคม 2526 
ไทยรัฐ. สําคัญที่วาชาวนาไดอะไร. ฉบับวนัที่ 4 ธันวาคม 2526 
--------. อตก.ไมซ้ือขาวราคาตก อาง ครม. ยังไมอนุมัติเงนิ. ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม 2526 หนา 3 
บานเมือง. นโยบายขาวนอก(คอก). ฉบับวนัที่ 4 ธันวาคม 2526 หนา 5 
พิมพไทย. เผยออกจากคุกจะสมัคร ส.ส.อีก. ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2515 
สยามรัฐ. ส.ส.วิจารณผลงานพัฒนาราษฎรยังชักหนาไมถึงหลัง. ฉบับวนัที่ 30 ธันวาคม 2512 
----------. เพื่อบีบใหนําเงนิกอนใหญมาลงทุนภายในประเทศ. ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2513 
----------. พรรคอิสระอาจยุบไปรวมกับพรรค สปท.. ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2513 
----------. พรรคการเมืองสวนตัว. ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2513 
----------. พรรคอิสระ. ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2513 
----------. แงคดิจากขาว. ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ 2513 
----------. พรรคอิสระตั้ง “ทูต” ดึงลูกพรรคกลับคืน. ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ 2513 
----------. ส.ส.ลูกพรรคอิสระเปลี่ยนใจไมลาออก. ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ 2513 
----------. ช้ีแจงแตกแยกในพรรคอิสระยังไมรุนแรง “ส.ส.ลูกพรรคลวนแกรงมีพยศ”. ฉบับวันที่ 23 

มีนาคม 2513 
----------. พรรคอิสระยอมรับลูกพรรคจะตีจาก. ฉบับวนัที่ 2 ธันวาคม 2513 
----------. หัวหนาพรรคอิสระวาพรรคอิสระงอนแงนในสายตาของผูไมรู. ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 

2513 
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----------. พรรคอิสระกลมเกลียวกนัดีในสายตาของหวัหนาพรรค. ฉบับวันที่ 7 มกราคม 2514 
----------. พรรคอิสระแตกคอคิดปรับปรุง “กําลงภายใน” ใหม. ฉบับวนัที่ 9 มีนาคม 2514 
----------. ประสิทธิ์พูดถึงพรรคอิสระ “เพียงสบตากันก็รูกันอยู”. ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2514 
----------. แฉประสิทธิ์อยูเบื้องหลัง กรณี 5 ส.ส. อิสระยายพรรค. ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2514 
----------. ปรับปรุงพรรคอิสระใหมหลัง ส.ส. 5 คนลาออก. ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2514 
----------. พรรคอิสระยุคใหมจะแข็งกราวยิ่งขึ้น. ฉบับวนัที่ 30 เมษายน 2514 
----------. พรรคอิสระเปลี่ยนชื่อใหมเปนพรรคเสรีนิยม. ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม 2514 
----------. ส.ส.ของใจตั้งงบซอมวัด 75 ลานใหลูกพรรครัฐบาลใชหาเสียง. ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม 

2514 
----------. หัวหนาพรรควาพอสอนไว ส.ส.กค็ือนกกระจาบ. ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2514 
----------. ปหนึ่งไมต่ํากวารอยลานแตไมมีใครเผยรายละเอียด. ฉบับวนัที่ 5 ตุลาคม 2514 
----------. เรณรูวน ก.ก.งบประมาณ. ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2514 
----------. รัฐบาลเลนละครกลางเมืองที่แปรญัตติของบอีกพันลาน. ฉบบัวันที่ 20 ตุลาคม 2514 
----------. แปรญัตติงบรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลไมยอมใหตัดเลย. ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2514 
----------. พรรคการเมืองเรียกรองรัฐยุติการปราบประชาชน. ฉบับวันที ่7 สิงหาคม 2518 
----------. พรรคไทประชุม กก.ใหม ช้ีสาเหตุ “สมบัติ” ขอลาออก. ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2518 
----------. หัวหนาพรรคไทเผยเหตแุพเลือกตั้ง มั่นใจนโยบายเดิม วางแผนสูใหม. ฉบบัวันที่ 19 

เมษายน 2519 
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