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(1)

บทคัดยอ 
 
จากการศึกษานักการเมืองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
1. นักการเมืองถิ่นสวนใหญมีการศึกษาที่ดี  มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี            

เอื้ออํานวยตอการเปนนักการเมือง 
2. นักการเมืองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการสามารถจําแนกออกไดเปน 3 กลุมคือ กลุม

นายวัฒนา อัศวเหม กลุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตย และกลุม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทย 

3. ความสัมพันธระหวางนักการเมืองถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการมีนอย ยกเวนแตกลุม
นายวัฒนา อัศวเหม  ที่ใหความสําคัญตอระบบเครือญาติ 

4. การหาเสียงของนักการเมืองถิ่นของกลุมนายวัฒนา   อัศวเหม ใหความสําคัญกับตัว
บุคคลมากกวาพรรคการเมือง สวนนักการเมืองถิ่นในกลุมพรรคไทยรักไทยหรือ
พรรคประชาธิปตย จะใหความสําคัญตอนโยบายของพรรคการเมืองหรือความสําคัญ
ของหัวหนาพรรค 

5. กลุมผลประโยชนทางธุรกิจมีความสัมพันธนอยกับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุม
ตาง ๆ ในการเลือกตั้ง แตตัวแปรที่สําคัญตอการเลือกตั้งคือระบบราชการ 

6. กลุมการเมืองที่มีอิทธิพลในทองถิ่น (Local elite) คือกลุมของนายวัฒนา อัศวเหม 
สวนกลุมอื่นหรือบุคคลอื่นอาศัยกระแสจากพรรคการเมืองเปนหลัก 

7. การพายแพของกลุมนายวัฒนา อัศวเหม ในการเลือกตั้ง ถือวาเปนการพายแพตอ   
ชนชั้นนําในระดับชาติ (National elite) 

 

 



 

(2) 

The Abstract 
 
 In accordance with the research study on Samutprakan province  
had found : 
 

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

2. Local politicians in Samutprakan province fell into 3 factions 
Wattana Assawaheam faction, Democrat  faction and Thai Ruk 
Thai  faction. 

3. Relationship amongst local politicians in Samutprakan province is 
scarcely  founded, excepted for Wattana’s faction which 
emphasized on the clan hood system 

4. Local politician’s vote canvassing in Wattana  Assawaheam’s 
faction emphasized on personal aspects rather then the party]s 
faction emphasize on the party’s policies or significance of party 
leaders 

5. Business interest groups have scarcely related to members of 
parliament group during the general election, however the 
bureaucratic systems is the significant variations upon general 
election. 
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6. The political faction which tended to become a local elite was 
Wattana Assawaheam’s faction, for other factions or other 
politicians mainly utilized the party’s popularity.  

7. The defeat of Wattana Assawaheam’s  faction in general election 
was regarded as being defeated by the national elite. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและสภาพปญหา 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยตั้งแตป พ.ศ.2475 ได
สรางระบบการเมืองแบบที่ประชาชนเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่กําหนดนโยบาย
สาธารณะแทนตน   ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ที่ผานมาในระดับชาติ ประเทศ
ไทยจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นทั้งทางตรงและทางออมรวม 20 ครั้ง 
มีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒิสภาทางออม 1 ครั้ง ในป พ.ศ. 2489 และมีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาโดยตรงครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 ขณะที่ในระดับทองถิ่นก็ไดจัด
ใหมีการเลือกตั้งตัวแทนเพื่อทําหนาที่ใน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายรูปแบบ
พัฒนาขึ้นตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม คงมิอาจปฏิเสธไดวาการศึกษาการเมืองการปกครองไทยที่       
ผานมายังมุงเนนไปที่การเมืองระดับชาติเปนสวนใหญ สิ่งที่ขาดหายไปของภาคการเมือง
ที่ศึกษากันอยูก็คือสิ่งที่เรียกวา “การเมืองถิ่น” ที่เปนการศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่
เกิดขึ้นในอาณาบริ เวณของทองถิ่นที่ เปนจังหวัดตาง  ๆ  ในประเทศไทยซึ่งเปน
ปรากฏการณ ที่เปนภาพคูขนานไปกับการเมืองระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง เพราะในขณะ
ที่เวทีการเมือง ณ ศูนยกลางของประเทศกําลังเขมขนดวยการชิงไหวชิงพริบของ
นักการเมืองในสภา และพรรคการเมืองตางๆ อีกดานหนึ่งในพื้นที่จังหวัด บรรดาสมัคร
พรรคพวก และผูสนับสนุนทั้งหลายก็กําลังดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาฐานเสียงในพื้นที่
ดวยเชนกัน และทันทีที่ภารกิจที่สวนกลางสิ้นสุดลง การลงพื้นที่พบปะประชาชนตาม
สถานที่ และงานบุญงานประเพณีตาง ๆ เปนสิ่งที่นักการเมืองผูหวังชัยชนะในการ
เลือกตั้งมิอาจขาดตกบกพรองได 

ภาพตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงหลายสิ่งหลายอยางของการ
เมืองไทย ที่ดําเนินมาตอเนื่องยาวนาน ในแงมุมที่อาจถูกมองขามไปในการศึกษา
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การเมืองระดับชาติ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ
ทําการศึกษามิใชนอย เพื่อเติมเต็ม องคความรูที่ยังขาดหาย และหากนําสิ่งที่ไดคนพบนี้
มาพิจารณาอยางลึกซึ้งก็นาจะทําใหสามารถเขาใจการเมืองไทยไดชัดเจนขึ้น ในมุมมอง
ที่แตกตางจากการมองแบบเดิม ๆ  
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อรูจักนักการเมืองที่เคยไดรับการเลือกตั้งในจังหวัดที่ทําการศึกษา 
2. เพื่อทราบถึงเครือขาย  และความสัมพันธของนักการเมืองในจังหวัดที่

ทําการศึกษา 
3. เพื่อทราบบทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชน และกลุมที่ไมเปน

ทางการ เชน ครอบครัว วงศาคณาญาติ ฯลฯ ที่มีสวนในการสนับสนุนทางการเมืองแก
นักการเมืองในจังหวัด 

4. เพื่อทราบบทบาทและความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมืองใน
จังหวัด 

5. เพื่อทราบถึงวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัด 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาการเมืองของนักการเมืองระดับชาติ ตั้งแตการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจนถึง      
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ที่ผานมา          
ในจังหวัดที่ทําการศึกษา โดยใหความสําคัญกับเครือขาย และความสัมพันธของ
นักการเมือง บทบาทของกลุมผลประโยชน และกลุมที่ไมเปนทางการตาง ๆ บทบาทและ
ความสัมพันธของพรรคการเมืองกับ นักการเมืองภายในจังหวัด ตลอดจนรูปแบบ วิธีการ 
และกลวิธีตาง ๆ ที่นักการเมืองใชในการเลือกตั้งแตละครั้ง 
 
พื้นที่ในการศึกษา 
 จังหวัดสมุทรปราการ 
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วิธีการศึกษา 
อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษา ไดแก 
1. การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ 
2. การสัมภาษณบุคคลที่สามารถใหขอมูลโยงใยไปถึงนักการเมืองคนตางๆ ใน

พ้ืนที่ได 
 

ระยะเวลาทําการศึกษา  
7 เดือน (มีนาคม 2548-30 กันยายน 2548) 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เขาใจถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัดที่ทําการศึกษา ตั้งแตมีการเลือกตั้งทั่วไป    
ครั้งแรกจนถึงปจจุบัน 

2. ไดทราบวาตั้งแตการเลือกตั้งครั้งแรกเปนตนมามีนักการเมืองคนใดในจังหวัด
ที่ทําการศึกษาไดรับการเลือกตั้งบาง และชัยชนะของนักการเมืองเหลานี้มีสาเหตุ และ
ปจจัยอะไรสนับสนุน 

3. ไดทราบถึงความสําคัญของกลุมผลประโยชน และกลุมทีไ่มเปนทางการ เชน 
ครอบครัว วงศาคณาญาติ ฯลฯ ที่มีตอการเมืองในทองถิ่นที่ทําการศึกษา 

4. ไดทราบถึงความสําคัญของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในจังหวัด 

5. ไดทราบรปูแบบ วิธีการ และกลวิธีตาง ๆ ที่นักการเมืองใชในการเลือกตั้ง 
6. ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” สําหรับเปน

องคความรูในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยตอไป   
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บทที่ 2 

ทบทวนเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชทฤษฎวีาดวยชนชั้นผูนํา เปนกรอบในการ 
วิเคราะห ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 
ทฤษฎีวาดวยชนชั้นนํา (Elitist theory)  
 คําวา Elitist ไดเริ่มใชครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศษเมื่อ ศตวรรษที่ 17 ในการ
พรรณนาถึงสินคาที่มีลักษณะพิเศษที่ดีเลิศ และตอมาความหมายนี้ไดเปลี่ยนแปลง      
ไป โดยหมายถึง กลุมสังคมที่มีอํานาจ เชนกลุมทหาร หรือกลุมขุนนางชั้นสูง (Bottomor 
T. B., 1976) ในทัศนะของ Lasswell ชนชั้นนําก็คือ ผูที่ทรงอิทธิพลในการที่จะหา
ประโยชน หรือคุณคาจากสังคมใหไดมากที่สุด โดยเขาไดจําแนกลักษณะของคุณคา
ออกเปนตําแหนง (deference) รายได (income) และสวัสดิภาพ (safety) (Lasswell D. H., 
1968) นอกจากนี้ Lasswell ยังไดกลาวตอไปอีกวามันเปนสิ่งที่เปนสากลที่ทุกสังคม  
ยอมมีการแบงคนออกเปนสองชนชั้นคือ (elite) และมวลชน (mall) ผูอยูภายใตการ     
ปกครองของชนชั้นนํา (Lasswell D. H., 1959)   
 Mosca นักรัฐศาสตรชาวอิตาลีไดเสริมความคิดของ Lasswell ไววาในทุกสังคม
จากสังคมที่ดอยพัฒนา หรือที่กําลังพัฒนาไปสูความศรีวิไลจนถึงสังคมที่กาวหนา และ
พัฒนาแลว จะมีการแบงชนชั้นออกเปน 2 ชนชั้น กลาวคือชนชั้นผูนํา (ผูปกครอง) และ
ชนชั้นผูอยูใตปกครอง (มวลชน) ชนชั้นผูนําจะเปนกลุมบุคคลผูมีจํานวนนอย เมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนประชาชนภายในสังคม แตคนสวนนอยเหลานี้จะเปนผูทรง
อํานาจและผูกขาดการใชอํานาจเพื่อประโยชนของตนทั้งสิ้น สําหรับชนชั้นผูอยูใต
ปกครอง ถึงแมจะมีจํานวนมากในสังคม แตถูกควบคุมโดยคนจํานวนนอย เพราะคน
จํานวนนอย     เหลานั้น สามารถที่จะจัดองคกรไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ และมี
จุดมุงหมายที่    แนนอน 
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 Pareto ไดอธิบายถึงความหมายของชนชั้นนําไวสองความหมายดวยกัน กลาวคือ 
ในความหมายแรก เขาไดเนนถึงใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเกี่ยวกับหนาที่
การงานอยางสูง ในความหมายที่สอง เขาไดเนนถึงการแบงบุคคลภายในสังคมออกเปน
สองระดับดวยกันคือ ในระดับต่ํา ไดแกพวกที่ไมไดเปนชนชั้นนํา (non-elite) และใน
ระดับที่สูงกวา ไดแกชนชั้นนําผูที่มีบทบาทในการปกครอง (governing elite) กับชนชั้น
ผูนํา ผูซึ่งไมมีบทบาทในการปกครอง (non-governing elite) 
 ในทฤษฎีมารกซิสตก็ไดมีการแบงสังคมออกเปนสองชนชั้นดวยกันคือ ชนชั้น
ปกครอง (ruling class) และผูอยูใตปกครอง (subject class) ชนชั้นปกครองจะเปนผู   
ควบคุมปจจัยผลิตในทางเศรษฐกิจ สิ่งที่แตกตางระหวางทฤษฎีมากรซิสตและทฤษฎีชน
ชั้นผูนําอยูตรงที่วา ทฤษฎีชนชั้นผูนําจะเนนถึงการหมุนเวียนของพวกชนชั้นผูนํา 
(circulation of elites) ถึงแมจะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงผูปกครองโดยกลุมบุคคลภายใน
สังคม แตในที่สุดกลุมบุคคลผูที่ทําการปฏิวัตินั้นก็จะกลายเปนชนชั้นนําชุดใหมโดย
ปริยาย สําหรับทฤษฎีมากรกซิสต เมื่อมีการปฏิวัติโดยมวลชนเกิดขึ้นจะเปนจุดจบของ
ชนชั้นผูนํา และจะนําไปสูเสรีภาพอันแทจริง ที่ปราศจากผูปกครอง 
 สรุป จากคําอธิบายของหลายสํานักจะเห็นวา ชนชั้นผูนําก็คือ ผูที่มีอํานาจในการ
ปกครอง ในการที่จะชี้ชะตาบุคคลที่อยูภายใตการปกครอง ใหเปนไปตามครรลองที่พวก
เขาตองการ เครื่องมือที่สําคัญในการชวยสรางฐานอํานาจใหเขมแข็งไดแก สถานะทาง
เศรษฐกิจที่มั่นคง และความสามารถที่ควบคุมปจจัยการผลิตไวได นอกจากนี้ยังมีสิ่ง
กําหนดอื่น ๆ อีกที่ทําใหชนชั้นผูนํามีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน ๆ ภายในสังคม สภาวะผูนํา 
การศึกษา ฯลฯ 
 ดังนั้นเมื่อเรามองโครงสรางของสังคม ในแนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนํา จะ
เห็นไดวา ลักษณะโครงสรางของสังคมในแนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนํา จะเห็นได
วาลักษณะโครงสรางของสังคมจะมีรูปรางเปนปรามิด โดยมีชนชั้นผูนําซึ่งมีจํานวนนอย
อยูบนยอดของปรามิด ขาราชการจะเปนผูที่รับใชชนชั้นผูนําเหลานั้น และมีมวลชนเปน
ฐานของปรามิดซึ่งไมมีบทบาทมากมายอะไรนักในสังคม 
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แผนภาพ 1 โครงสรางของสังคมในแนวคิดทฤษฎีชนชั้นผูนํา 
 
แนวความคิดของทฤษฎีชนชั้นนํา 

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

โอกาสเขามามีสวนรวม ในระบบการเมือง ในสถานะของผูปกครองเชนกัน แตเงื่อนไข
อันนี้เกิดมาจากสภาวะจํายอมของผูปกครองเองกลัวที่จะเกิดการปฏิวัติโดยมวลชน      
แตอยางไรก็ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพวกมวลชนที่จะเขาไปสูศูนยกลางของ

ชนชั้นนํา 

ขาราชการ 
มวลชน 

 
Official & admenistiator 

 
MASS 

Elite 

Policy direction 
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อํานาจนั้นจะเปนไปในลักษณะที่คอยเปน คอยไป มากกวาการเปลี่ยนแปลงโดยการ
ปฏิวัติ (Pareto V., อางถึงใน Bottmor, 1976) Pareto ไดพูดถึงการหมุนเวียนของชนชั้น  
ผูนํา (the circulation of elite) ไว 3 ประการดวยกัน ในประการแรก เปนการหมุนเวียน
ในเฉพาะกลุมของพวกชนชั้นนําดวยกัน ในแตละประเภท สําหรับการจําแนกประเภท
ของกลุมชนชั้นผูนําที่สําคัญนั้น นักสังคมวิทยา Mill C. Wright ไดจําแนกออกเปน         
3 กลุมใหญ ๆ ไดแก ขาราชการ (government bureaucracies) ผูบัญชาการทหาร (military 
commanders) และกลุมเศรษฐกิจ (economic elite) (Mill C. Wright, 1956) สําหรับ 
Bottomor ไดแบงชนชั้นผูนําภายในสังคมได 3 กลุม ไดแก กลุมปญญาชน (intellectuals) 
กลุมผูจัดการของอุตสาหกรรม (manager of industry) และกลุมขาราชการชั้นสูง (high 
government officials) ในประการที่ 2 เปนการหมุนเวียนระหวางชนชั้นนํากับมวลชน 
สําหรับการหมุนเวียนในประการนี้ สามารถเกิดขึ้นไดดวย 2 ลักษณะดวยกันกลาวคือ ใน
ลักษณะแรกมวลชนไดเปลี่ยนสถานตัวเองไปเปนชนชั้นนํา หรือในลักษณะที่ 2 ไดแก
มวลชนไดรวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะตั้งกลุมชนชั้นผูนําใหมข้ึน เพื่อตอสูกับชนชั้นผูนําที่มี
อํานาจอยู ในประการสุดทายการหมุนเวียนของชนชั้นผูนํานั้นเปนการหมุนเวียนระหวาง
ผลประโยชนเดิมที่กําลังหมดลงไป กับผลประโยชนใหมที่เขามาแทนที่ (Pareto V.      
อางถึงใน Bottomor, 1976) 

4. ทฤษฎีชนชั้นผูนําเนนถึงการมีฉันทานุมัติ (consensus) รวมกันเกี่ยวกับกฎเกณฑ
เบื้องตนของสังคม เพื่อการอยูรอดของระบบ ดังตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกา ความเชื่อ
รวมกันของพวกชนชั้นผูนําไดแกรัฐบาลที่มีอํานาจจํากัด (limited government) การ 
เลือกตั้งสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล การเคารพในทรัพยสินสวนบุคคล สําหรับความขัดแยง
หรือการแขงขันระหวางกลุมชนชั้นผูนําอาจจะเกิดขึ้นได แตจะมีลักษณะในทางที่
คอนขางจํากัด 

5. นโยบายสาธารณะ (public policy) จะไมสะทอนถึงความตองการของมวลชน แต
จะแสดงใหเห็นถึงความตองการของพวกตนถึงแมในบางครั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายสาธารณะ แตการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเพราะพวกชนชั้นผูนํา ตองการที่จะ
เปลี่ยนแปลงคานิยมของตนมิใชเพราะเพื่อประชาชน ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงมี
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอยางชา ๆ และมีข้ันตอน แตอยางไรก็ตามก็ไมไดหมายความ
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วา พวกชนชั้นผูนําอาจจะสนองตอบความตองการของประชาชนบาง ถาเปนไปเพื่อการ
รักษาสถานะของตน (Dye R. T. and Zeigler L. H., 1972) 
 

ประเภทของชนชั้นผูนํา 
 ทฤษฎีชนชั้นผูนํา ยังสามารถที่จะจําแนกไดเปน 2 รูปแบบดวยกันกลาวคือ The 
single elite model และ The plural elite model สําหรับในรูปแบบแรก จะเนนถึงอํานาจ
อยูในมือของคนกลุมนอยเพียงสองสามกลุม โดยปกติแลวจะเปนการรวมมือกันระหวาง
กลุมพอคา นักธุรกิจ กลุมนายทหาร และขาราชการในรูปแบบที่สองจะเนนถึงการ
กระจายอํานาจระหวางกลุมผูนําหลาย ๆ กลุม ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนตาง 
ๆ ภายในสังคม นอกจากนั้นกลุมเหลานี้จะแขงขันกัน เพื่อที่จะอยูในอํานาจโดยจะใชวิธี
ทางในการเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือกลุมผลประโยชนเปนแนวทาง (Robert L.,    
1971) สิ่งที่เห็นแตกตางไดชัดของทั้งสองรูปแบบไดแก The single elite model จะจํากัด
การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย และการกําหนดนโยบายสวนใหญ
มักจะตัดสินดวยคนสวนนอย สวน The plural elite model จะเนนถึงกรมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 Dye และ Zeigles ไดเปรียบเทียบรูปแบบทั้งสองจะเห็นไดวามีลักษณะแตกตาง  
ดังตอไปนี้ 
 
The single elite model 

1. อํานาจเกิดมาจากบทบาท หรือตําแหนงที่ไดมา จากสถานภาพทางสังคม และทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้นผูที่ทรงอํานาจมักจะเปนผูที่มีตําแหนงสําคัญในทางธุรกิจ      
การเงิน การทหาร หรือสถาบันการเมืองอื่น ๆ  

2. อํานาจจะอยูในกลุมของชนชั้นผูนําตลอดเวลา ถึงแมจะมีการเลือกตั้ง แตอํานาจ
ทั้งหลายก็คงยังอยูในมือของกลุมเดิม อยางเชนเคยไมเปลี่ยนแปลง 

3. การเปลี่ยนแปลงจากมวลชนไปเปนชนชั้นผูนํานั้น เกิดขึ้นไดยาก นอกเสียจากวา
มวลชนที่จะเขยิบฐานะของตนใหมีตําแหนงสูงขึ้นภายในสังคม 
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4. สิ่งที่แตกตางระหวางชนชั้นผูนํา กับมวลชน เกิดขึน้จากพื้นฐานความสามารถ ที่
จะควบคุมเศรษฐกิจภายในสังคมไวได เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาพอคาหรือนัก
ธุรกิจใหญ ๆ จะเปนชนชั้นนําที่สําคัญ 

5. ระบบการเมือง จะมีโครงสรางคลายกับรูปปรามดิ กลาวคือ อํานาจจะมารวมอยูที่
ยอดของปรามิดเพียงจุดเดียว 

6. มีความขัดแยงระหวางชนชั้นผูนําดวยกัน แตความขัดแยงเหลานี้ถูกขจัดให      
ลดนอยลงดวยแนวความคิดในการที่จะรักษาระบบใหคงไว 

7. มวลชนไมสามารถที่จะมีอํานาจเหนือชนชั้นผูนําได ถึงแมจะมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง และเขารวมในกิจกรรมการเมืองดานอื่น ๆ  

 
Plural elite 

1. อํานาจจะถูกกระจายไประหวางกลุมหลายกลุมดวยกัน ภายในสังคมโดยไม
คํานึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคม 

2. อํานาจจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และจะไมอยูในมือของกลุมใดกลุมหนึ่ง  
โดยถาวร 

3. ความแตกตางระหวางชนชั้นผูนํากับมวลชนเห็นไดไมชัด เพราะฉะนั้นการ
หมุนเวียนที่จะเขาไปสูอํานาจของมวลชนจึงเปนไปไดงาย 

4. ความแตกตางระหวางชนชั้นผูนํากับมวลชนนั้น ข้ึนอยูกับความสนใจของ
มวลชนในนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นการที่จะเขาไปมี
บทบาทในนโยบาย จึงไมจําเปนจะตองมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี แตอาจจะอาศัย
ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ทักษะในการเปนผูนํา ความสามารถในการพูดจูงใจคนเปนตน 

5. อํานาจจะกระจายอยูในมือคนหลาย ๆ กลุม โดยแตละกลุมจะมีอํานาจเฉพาะเรื่อง 
และจะไมมีกลุมใดจะผูกขาดอํานาจทั้งหมดไวได 

6. มีการแขงขันกันระหวางกลุมของชนชั้นผูนําดวยกัน โดยเชื่อถือในแนวความคิด
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

7. มวลชนสามารถที่จะควบคุมชนชั้นผูนําไดดวยระบบเลือกตั้ง เพราะเนื่องจากมี
การแขงขันกันระหวางกลุมชนชั้นผูนําดวยกัน (Robert L. L. and Ira S., 1971) 
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บทที่  3 

รายงานผลการศึกษา 
 

ขอมูลท่ัวไปจังหวัดสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการหรือเรียกโดยทั่วไปวา “เมืองปากน้ํา” เปนเมืองหนาดาน
ทางทะเลที่สําคัญในอดีต หมายถึงกําแพงชายทะเล หรือกําแพงริมทะเล สรางขึ้นในสมัย
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ในสมัยของพระเจาทรงธรรม เดิมตั้งอยูใกลคลองปลากด   
ทางฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางเมืองสมุทรปราการ เปนเมืองใหม    
ที่บริเวณบางเจาพระยา คือตําบลปากน้ําในปจจุบัน อยูระหวางคลองปากน้ํากับคลอง
มหาวงศ อันเนื่องจากทรงเล็งเห็นวา ที่ตั้งเมืองสมุทรปราการยังไมมั่นคงพอที่จะตั้งรัฐ 
ตอสูกับขาศึกได และไดทําพิธีฝงหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย เดือนสี่ ข้ึนเจ็ดค่ํา พ.ศ. 2365 
บริเวณที่ฝงหลักเมืองชาวบานเรียกวา “ศาลเจาพอหลักเมือง” เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์       
แหงหนึ่งของชาวสมุทรปราการ มาจนถึงปจจุบันนี้ ตอมาในป พ.ศ. 2475 จังหวัด      
พระประแดงถูกยุบ และใหมารวมขึ้นอยูกับจังหวัดสมุทรปราการ  ดังนั้นจังหวัด        
พระประแดง จึงคงสภาพเปนเพียงอําเภอพระประแดง ที่ตั้งอยูใกลปากแมน้ําเจาพระยา 
ตอมาในป พ.ศ. 2485 จังหวัดสมุทรปราการถูกยุบ ไปรวมกับจังหวัดพระนคร จนถึง ป 
พ.ศ. 2489 รัฐบาลไดมีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการขึ้นมาใหมอีกครั้ง 
และดํารงฐานะเปนจังหวัดสมุทรปราการ มาจนถึงทุกวันนี้ 
 จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่มีปอมปราการมากมาย ที่สรางขึ้นเพื่อปองกัน
การรุกรานของขาศึกตั้งอยูทั้งสองฝากฝงแมน้ําเจาพระยาดังตอไปนี้ คือ 
 1.  ปอมประโคนชัย 
 2.  ปอมนารายณปราบศึก 
 3.  ปอมปราการ 
 4.  ปอมกายสิทธิ์ 
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 5.  ปอมผีเสื้อสมุทร 
 6.  ปอมตรีเพชร 
 7.  ปอมคงกระพัน 
 8.  ปอมเสือซอนเล็บ 
 9.  ปอมพระจุลจอมเกลา 
 ปจจุบันนี้ปอมปราการในจังหวัดสมุทรปราการ เหลืออยูเพียงสองปอมเทานั้น 
คือ ปอมผีเสื้อสมุทร และปอมพระจุลจอมเกลา 
 จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา โดยอยูทางปลายสุดของแมน้ํา
เจาพระยา และเหนืออาวไทยระหวางเสนรุงที่ 13-14 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 100-101 
องศาตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร 
อยูหางจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับกรุงเทพมหานคร 
 ทิศใต  ติดกับอาวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก ติดกับกรุงเทพมหานคร 
 

วิสัยทัศนจังหวัดสมุทรปราการ 
 ศูนยกลาง Logistics ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนเมืองอุตสาหกรรม
หลักของชาติ สะอาด นาอยู และเปนแหลงรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ 
แหลงรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและแพทย
แผนไทย เชื่อมโยงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สูตลาดโลกเปดประตูอินโดจีน 
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ขอมูลการปกครองสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
 
ตาราง 1  

ทําเนียบหนวยปกครองทองที่ 
อําเภอ ขนาด

พื้นท่ี(ตร.
กม) 

จํานวน
หมูบาน 

 

จํานวน
ตําบล 

 

จํานวน 
อบต. 

 

จํานวน
เทศบาล 

 

จํานวน
สภาตาํบล 

 

ระยะทาง 
หางจาก
จังหวัด 

อําเภอเมือง
สมุทรปราการ 

190.557 89 13 5 6 1 - 

อําเภอพระ
พระแดง 

73.368 67 15 6 3 - 12 

อําเภอบางพล ี 243.888 92 6 6 1 - 17 
อําเภอบางบอ 245.007 74 8 8 3 - 38 
อําเภอพระ
สมุทรเจดีย 

120.378 42 5 4 2 - 21 

กิ่งอําเภอบาง
เสาธง 

130.894 38 3 3 1 - 32 

รวม 1,004.092 402 50 32 16 1 - 
 
ที่มา: ฐานขอมูลทําเนียบปกครองทองที่จังหวัดสมุทรปราการ 
 
นักการเมืองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการตั่งแต ป พ.ศ. 2476-ปจจุบัน 
 การเลือกตั้งครั้งแรกของการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเริ่มตน
เมื่อมีการนําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 มาใชเมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งวันที่ 10 ธนัวาคมนี้ ถือวาเปนวันรัฐธรรมนูญมาจนถึงปจจุบัน 
 จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกสอง
ประเภท ที่มีจํานวนสมาชิกเทากันคือ  
 1.  สมาชิกประเภทที่ 1 (มาจากการเลือกตั้งโดยออม) 
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 2.  สมาชิกประเภทที่ 2 (มาจากการแตงตั้ง) 
 การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ประเภทที่  1  ได เริ่ม เมื่อ วันที่  15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ซึ่งเปนการเลือกตั้งทางออม โดยมีการเลือกผูแทนตําบลกอน และ
ผูแทนตําบลจะเปนผูเลือกสมาชิกสภาผูแทนโดยตรง ใชวิธีการเลือกตั้งแบบรวมเขต    
ในการเลือกตั้งครั้งนั้น นายเขียน  กาญจนพันธ ถือไดวาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
คนแรกของจังหวัดสมุทรปราการ แตมาจากการเลือกตั้งทางออม ในสภาชุดนี้มีประธาน   
รัฐสภา 4 คนดวยกันไดแก (1) เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2476-2476) พลเรือตรี
พระยาศรยุทธเสนี (พ.ศ. 2476-2477) เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ (พ.ศ. 2477-2479) พระยา
มานวราชเสวี (พ.ศ. 2479-2480) สภาชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2480 โดย
เปนการสิ้นสุดลงตามวาระ 
 จังหวัดสมุทรปราการไดมีการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 
ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาไดแก ขุนชํานิอนุสาสน สภาชุดนี้มี
พระยามนวราชเสวี (พ.ศ. 2480-2481) เปนประธานรัฐสภา สภาชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 
11 กันยายน พ.ศ. 2481 โดยมีการยุบสภาและเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2481 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการไดแก นายชออน  
อําพล สภาชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488 แตไดมีการขยายเวลาใหอยูใน
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สมาชิกประเภทที่ 1) สองครั้ง ครั้งละไมเกิน 2 ป 
เพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไมสามารถทําการเลือกตั้งได โดยมีพระยามานราชเสวี 
เปนประธานรัฐสภา ระหวางป พ.ศ. 2481-2485 นายปลอด  วิเชียร ณ สงขลา ระหวาง ป 
พ.ศ. 2485-2486 พลเรือตรีกระแส ประวาหะนาวินศรยุทธเสนี พ.ศ. 2486-2487           
นายปลอดวิเชียร ณ สงขลา พ.ศ. 2487-2488 และพระยามานวราชเสวี พ.ศ. 2488-2488 
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489 จังหวัดสมุทรปราการไมมีการเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น เปนการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น 82 คน มีพลตรีวิลาศ โอสถานนท เปนประธานรัฐสภา 
ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 ใช
ระหวาง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 รวม 1 ป 5 เดือน 30 วัน 
สิ้นสุดลงโดยรัฐประหารนําโดยพลโทผิน  ชุณหะวัณ    
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 รัฐสภาภายใตรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ   
ชั่วคราว) 2490 ใชระหวาง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 รวม 1 ป 4 
เดือน  14 วัน   ไดมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่  6 มกราคม  พ .ศ .  2489 จังหวัด
สมุทรปราการ ไมไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาชุดนี้สิ้นสุดลง
โดยการรัฐประหาร  ซึ่งนําโดยพลโทผิณ  ชุณหะวัณ  และรัฐธรรมนูญฉบับที่  5 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ใช 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 ถึง 29 
พฤศจิกายน 2494 รวม 2 ป 8 เดือน 6 วัน หลังจากมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ไดมี
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2491 จังหวัดสมุทรปราการไดสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรชื่อ นายอรุณ  พันธพัก มีเจาพระยาศรีธรรมาธิเบศเปนประธานวุฒิสภาเปน
ประธานรัฐสภา และรัฐสภาสิ้นสุดโดยการทํา รัฐประหารโดยพลเอกผิณ  ชุณหะวัณ เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 
 รัฐสภาภายใต  “ประกาศพระบรมราชโองการให ใช รั ฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2475” ใช 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 
2495 รวม 3 เดือน 9 วัน และรัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 ใช 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึง 20 
ตุลาคม พ.ศ. 2501 รวม 6 ป 7 เดือน 12 วัน 
 จากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 ไดมีการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2495 สมาชิกประเภทที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการไดแก นาย
เผด็จ ศิวะทัต โดยมี พลเอกพระประจนปจจนึก เปนประธานรัฐสภา และสภาชุดนี้ได
สิ้นสุดลงเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 โดยเปนการสิ้นสุดลงตามวาระ 
 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 ไดมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้ง ในครั้งนี้มีการ
สังกัดพรรคการเมืองเปนครั้งแรก ไดนายเผด็จ  ศิวะทัต เปนสมาชิกสภาผูแทนอีกสมัย
หนึ่ง โดยสังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม สภาชุดนี้มี พลเอก
พระประจนปจจนึก เปนประธานรัฐสภา และสภาชุดนี้ไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 16 กันยายน 
พ.ศ. 2500 มีการรัฐประหารนําโดย จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 
 การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดสมุทรปราการได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใหม คือนายสุทิน  กลับเจริญ สังกัดพรรคประชาธิปตย     
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ซึ่งเปนพรรคฝายคาน สภาชุดนี้มี พลเอกสุทธิ์  สุทธิสารรณกร เปนประธานรัฐสภา และ
ไดสิ้นสุดลงเมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 โดยการปฏิวัตินําโดย จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 
และบริหารประเทศโดยรัฐธรรมนูญการปกครองอาณาจักรพุทธศักราช 2502 ใชเมื่อวันที ่
28 มกราคม พ.ศ. 2502 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 รวม 9 ป 4 เดือน 23 วัน  
 หลังจากใชรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2502 ก็มีการนํา
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 มาใชคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2511 มา
ใช และมีการเลือกตั้งครั้งแรกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 
โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน ซึ่ง
ไดแกนายบุญถม  เย็นมะโนช และนายสุทิน  กลับเจริญ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคประชาธิปตย แตในครั้งนี้ไดเปลี่ยนมาสังกัดพรรคสหประชาไทย ของจอมพล
ถนอม  กิตติขจร และเปนการสิ้นสุดของการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    
พุทธศักราช 2511 รวม 3 ป 4 เดือน 28 วัน 
 หลังจากจอมพลถนอม  กิตติขจรไดทําการปฏิวัติ และเขาทําการปกครองประเทศ 
แตไดรับแรงตอตานจากนักศึกษาประชาชน และไดเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
อันถือวาเปนประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญครั้งหนึ่งของไทย และ
เปนการเริ่มตนใชรัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย        
พุทธศักราช 2517 โดนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย 2 สภา คือ 
สภาผูแทนมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง และไดมีการเลือกตั้งเปน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ
มีสมาชิกสภาผูแทนได 3 คน ซึ่งไดแก นายสนิท  กุลเจริญ พรรคประชาธิปตย นายสุธีร  
อัศวณิชย พรรคประชาธิปตย และนายวัฒนา  อัศวเหม พรรคสังคมชาตินิยม โดยมีนาย
ประสิทธิ์  กาญจนวัฒน ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา และรัฐสภาชุดนี้
ไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 โดยมีการยุบสภาและใหมีการเลือกตั้ง     
ทั่วไป เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 และในการเลือกตั้งครั้งนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
คนเดิม และพรรคการเมืองเดิม ไดมาทั้งหมด 3 คน มีนายอุทัย  พิมพใจชน เปนประธาน
รัฐสภา สภาชุดนี้ไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยการปฏิรูปการปกครอง
นําโดยพลเรือเอกสงัด  ชลออยู 
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 ประเทศไทยไดมีการเลือกตั้ งอีกครั้ ง เมื่อมีการนํา เอารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2521 มาใช และใหมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 
พ.ศ. 2522 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 
คน ซึ่งผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาไดแก นายวัฒนา  อัศวเหม พรรคชาติประชาชน นาย
สนิท       กุลเจริญ และนายสมรรค  ศิริจันทร พรรคประชากรไทย สําหรับสภาชุดนี้มี 
พลอากาศเอกหะริน  หงสกุล ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา สภาชุดนี้สิ้นสุดลง
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม 
 การเลือกตั้งใหมไดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 ในการเลือกตั้งครั้งนี้
จังหวัดสมุทรปราการไดมีการแบงเขตเลือกตั้งเปน 2 เขต คือเขตที่ 1 และเขตที่ 2 สําหรับ
เขตที่ 1 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแก นายวัฒนา  อัศวเหม ไมสังกัดพรรค นายสนิท  
กุลเจริญ พรรคประชากรไทย สวนเขตที่ 2 ไดแกนายประเสริฐ  สุขวัฒน ไมสังกัดพรรค 
และนายสมรรค  ศิริจันทร พรรคประชากรไทย สภาชุดนี้มีนายจารุบุตร  เรืองสุวรรณ 
(พ.ศ. 2526-2527) นายอุกฤษ  มงคลนาวิน (พ.ศ. 2527-2529) ประธานวุฒิสภาเปน
ประธานรัฐสภา สําหรับสภาชุดนี้ไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2529 โดยมีการยุบ
สภาเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยสมุทรปราการในเขตที่ 1 
ไดแกนายสนิท  กุลเจริญ พรรคประชากรไทย นายวัฒนา  อัศวเหม พรรคราษฎร สวนใน
เขตที่ 2 ไดแกนายสมรรค  ศิริจันทร พรรคประชากรไทย และวาที่รอยตรีณัฐ  ศรีเฟองฟุง 
พรรคประชาธิปตย ประธานรัฐสภาไดแก นายอุกฤษ  มงคลนาวิน ซึ่งมาจากประธาน
วุฒิสภา สภาชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 โดยมีการยุบสภาและใหมี
การเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 
 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สมุทรปราการเขต 1 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน    
ผูที่ไดรับเลือกตั้งเขามาไดแก นายวัฒนา  อัศวเหม พรรคราษฎร นายสนิท  กุลเจริญ 
พรรคประชากรไทย และนายสมชาย  สาดิษฐ พรรคราษฎร สวนเขต 2 ไดแกนายสมพร       
อัศวเหม พรรคราษฎร และนายประเสริฐ  สุขวัฒน พรรคชาติไทย ประธานรัฐสภาไดแก
นายอุกฤษ  มงคลนาวิน (พ.ศ. 2531-2532) และรอยตํารวจตรีวรรณ  ชันซื่อ (พ.ศ. 2532-
2534) สภาชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2534 โดยการยึดอํานาจของ รสช. 
นําโดยพลเอกสุนทร  คงสมพงษ 
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 การปกครองประเทศโดยคณะ รสช. สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 
เพราะไดมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม คือฉบับที่ 15 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 และไดมีการเลือกตั้งขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535    
ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแก  นายวัฒนา   อัศวเหม 
พรรคชาติไทย  นายสนิท   กุลเจริญ  พรรคประชากรไทย  นายประดิษฐ   ยั่ งยืน 
พรรคชาติไทย      นายมั่น  พัธโนทัย พรรคชาติไทย นายสมพร  อัศวเหม พรรคชาติไทย 
และพลอากาศเอกสมบุญ  ระหงษ พรรคชาติไทย สภาชุดนี้มีนายอุกฤษ มงคลนาวิน 
ประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา และสภาชุดนี้ไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2535 โดยการ     ยุบสภา และใหมีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 ซึ่งมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคชาติไทยไดรับเลือกตั้งเขามา 4 คน ไดแก นาย
วัฒนา อัศวเหม นายมั่น พัธโนทัย นายสมชาย สาดิษฐ และนายสมพร อัศวเหม สวนอีก 
2 ที่นั่งไดแกของพรรคพลังธรรม คือนายประเสริฐ สุขวัฒน และนายวัลลภ ยังตรง สภา
ชุดนี้มีนายมารุต บุนนาค ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา และไดสิ้นสุด
ลงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 โดยมีการยุบสภามีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2538  

สําหรับจังหวัดสมุทรปราการมีสมาชิกสภาผูแทนดังนี้ นายประดิษฐ ยั่งยืน 
พรรคชาติไทย นายวัลลภ ยังตรง พรรคพลังธรรม นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากร
ไทย    นายสมพร อัศวเหม พรรคชาติไทย นายมั่น พัธโนทัย พรรคชาติไทย นายวัฒนา 
อัศวเหม พรรคชาติไทย ประธานรัฐสภาไดแก นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ สําหรับสภา
ชุดนี้ไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2539 โดยการยุบสภาและไดเลือกตั้งใหมใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตั้ง ไดแกนายสนิท 
กุลเจริญ นายวัฒนา อัศวเหม นายมั่น พัธโนทัย พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ นายพูนผล 
อัศวเหม นายสมพร อัศวเหม โดยทั้งหมดสังกัดพรรคประชากรไทย สําหรับสภาชุดนี้มี 
นายวันมูหะมัดนอรมะทา ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา สภาชุดนี้ได
สิ้นสุดลงโดยการยุบสภา และไดมีการเลือกตั้งใหมในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ถือวาเปนปรากฏการณใหม ทางการเมืองไทย เพราะไดนําเอารัฐธรรมนูญ
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ฉบับที่ 16  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาใช และรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ถือวาเปนรัฐธรรมนูญในยุคของการปฏิรูปการเมืองใหการเมืองไทยมีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 ในจังหวัดสมุทรปราการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป พ.ศ. 2540 ดังนี้ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 นายวัลลภ ยังตรง พรรคไทยรักไทย เขต
เลือกตั้งที่ 2 นายประเสริฐ เดนนภาลัย พรรคไทยรักไทย เขตเลือกตั้งที่ 3 นายประชา
ประสพดี พรรคไทยรักไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 นายจิรพันธ ลิ้มสกุลศิริรัตน พรรคไทยรัก
ไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 นางสลิลทิพย ชัยสดมภ พรรคไทยรักไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 นางสาว
เรวดี    รัศมิทัต พรรคราษฎร 
 สําหรับสภาชุดนี้มีนายอุทัย พิมพใจชน เปนประธานรัฐสภา และสภาชุดนี้ได  
สิ้นสุดลงเมื่อครบวาระ 4 ป และใหมีการเลือกตั้งขึ้นใหม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2548 ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏวาพรรคที่ไดรับการเลือกตั้ง ทั้ง 7 เขตเลือกตั้ง คือ 
พรรคไทยรักไทย ไดแก เขต 1 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน เขต 2 นายประเสริฐ        
เดนนภาลัย เขต 3 วาที่เรือโทวัลลภ ยังตรง เขต 4 นายจิรพันธ ลิ้มสกุลศิริรัตน เขต 5   
นางสลิลทิพย ชัยสดมภ เขต 6 นางสาวเรวดี รัศมิทัต เขต 7 นายประชา ประสพดี ในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ เปนการเลือกตั้งแบบหนึ่งคนหนึ่งเขต 
 
การเมืองในจงัหวัดสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะการเมืองที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว ในทุกครั้งที่มีการกลาวถึงการเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ ทําใหนึกถึงภาพ
ของเจาพอ ผูมีอิทธิพล และการตอสูทางการเมืองที่รุนแรง ภาพลักษณของการเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ จะเปนจริงตามขอกลาวหาหรือไมงานวิจัยนักการเมืองถิ่นคงจะ
สามารถใหคําตอบไดในระดับหนึ่ง สําหรับเนื้อหาการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการจะ
ดําเนินการศึกษาโดยแบงระยะเวลาออกเปน 3 ชวงดวยกันคือ 
 ในชวงที่ 1 จะเริ่มตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนกระทั้งถึง
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 สําหรับในชวงแรกนี้ จะเปนการศึกษา
การเมืองในชวงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และวิวัฒนาการของ
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ประชาธิปไตย ที่มีการสลับเปลี่ยนระหวางการเลือกตั้ง กับการปฎิวัติรัฐประหารที่
นักวิชาการทางรัฐศาสตรสรุปวาเปนวัฏจักรแหงความชั่วราย ดังแสดงตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
แผนภาพ 2 วัฏจักรแหงความชั่วราย 
 
 2.  ในชวงที่สองจะเริ่มศึกษาถึงชวงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญ
ของประเทศไทย ที่มีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น เปลี่ยนแปลงอํานาจการปกครอง
จากทหารไปสูนักการเมือง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  พ.ศ . 2516 และไดมีการนําเอา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาใช โดยมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 
มกราคม พ.ศ. 2518 จนถึงการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2539 ในชวงที่สอง ถึงแมจะมีปรากฎการณทางการเมือง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เกิดขึ้นมา 
แตวัฏจักรแหงความชั่วราย หรือวงจรอุบาทวก็ยังไมสิ้นสุดลง มีการตอสูทางการเมือง 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกหลาย ๆ ครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 
2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ยึดอํานาจ วิกฤติการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นครั้ง
นั้นเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช มีการเรียกรองเดินขบวนขับไลจอมพล

รัฐประหาร 

การปกครองโดยทหาร วิกฤติการณ 

รัฐธรรมนูญ ความขัดแยง 

กระบวนการ
ประชาธิปไตย 

การเลือกตั้ง 
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ถนอม กิตติขจร ที่ตองการเดินทางมาอุปสมบทใหออกไปจากประเทศไทย สําหรับการ
ชุมนุมครั้งนั้นไดเกิดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การยึดอํานาจกระทําโดยพลเรือเอกสงัด 
ชลออยู เปน    หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน และมีพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันท เปนเลขาธิการ ไดมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2517  
 ในชวงที่สาม ซึ่งถือวาเปนยุคของการเมืองไทยในปจจุบัน ถือวาเปนยุคของการ
ปฏิรูปทางการเมือง โดยมีการนําเอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
มาใช รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 และเปนจุดเริ่มตนการปฏิรูป
ทางการเมืองในสมัยของนายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี และไดมีการตั้ง
คณะกรรมการการปฏิรูปการเมือง (คปก.) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2538 และในที่สุด 
ก็นําไปสูการใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน 
 สําหรับประเด็นการศึกษานั้นผูทําวิจัยจะพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 
 1.  โครงสรางทางอํานาจทางการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกรอบการ
วิเคราะหคือทฤษฎีชนชั้นนํา (elilist theory)  
 2.  แนวทางการตอสูของนักการเมืองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ความสําเร็จ
และความลมเหลว วิธีการหาเสียง ในการเลือกตั้ง ความสัมพันธกับนักการเมือง  
ขาราชการในจังหวัด 

3. บทบาทของพรรคการเมือง กลุมผลประโยชน พอคานักธุรกิจ ตลอดจน     
เครือญาติ และมิตรสหายที่ใหการสนับสนุนทางการเมือง 
 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงวันที่สิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2511 
 ในชวงแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นั้นยังไมมีการเลือกตั้ง 
ผูแทนราษฎร เพราะคณะราษฎร ไดออกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดิน
สยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475 โดยกําหนดใหมีสภาเดียว มีสภาผูแทนราษฎร 70 คนมา
จากการแตงตั้ง 
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 การเลือกตั้งไดเริ่มมีข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2476 โดยเลือกเฉพาะสมาชิกประเภทที่ 1 เทานั้น สวนประเภทที่ 2 นั้นมาจากการแตงตั้ง 
การเมืองของจังหวัดสมุทรปราการในชวงนี้ คอนขางจะมีลักษณะความเปนการเมืองไม
มากนัก เพราะนักการเมืองไมไดสังกัดพรรคการเมือง นักการเมืองสวนใหญมักจะอิงอยู
กับองคกร หรือสถาบันที่มีอํานาจทางการเมือง เชนระบบราชการ หรือสถาบันทหารเปน
หลัก การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะเปนเรื่องของความเปนปจเจก ใชความสําคัญ
ของบุคคลเปนหลัก ความสําคัญของบุคคลนี้อาจเกิดขึ้นเพราะบารมีวิสัยสวนตัว อํานาจ
หนาที่จากทางการ ตลอดจนอํานาจ หนาที่จากทางราชการ ตลอดจนอํานาจจากทาง
ระบบราชการหรือทหารใหการสนับสนุน ยิ่งโดยเฉพาะการเลือกตั้งในครั้งแรกนั้น เปน
การเลือกตั้งทางออม กลาวคือ ประชาชนจะมีการเลือกผูแทนตําบลกอน และผูแทน
ตําบลจะเปนผูเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง จากวิธีการนี้จึงทําให    
ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง เปนคนที่รูจักกวางขวางในเฉพาะคนในระดับหนึ่งเทานั้น อาจจะ
เปนบุคคลชั้นนําของจังหวัด ดังนั้นอาจจะกลาวไดวาการเลือกตั้งครั้งแรกนั้นเปนการ
เลือกกันเองระหวางชนชั้นนําของจังหวัด วิธีการเลือกตั้งทางออมนี้เหตุผลที่สําคัญของ
การนํามาใชก็คือประชาชนยังขาดการศึกษา ไมสามารถที่จะเขาใจการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไดดีพอ ผลพวงจากแนวความคิดนี้ไดดําเนินมาเปนระยะเวลา ประมาณ 13 
ป เพราะฉะนั้นกิจกรรมทางการเมืองของนักการเมืองถิ่นสวนใหญ จะจํากัดอยูในคน
กลุมเดียวเทานั้น การหาเสียงหรือการทํากิจกรรมทางการเมืองคงมีในเฉพาะกลุมคน
ดังกลาว การชี้นําทางการเมืองจะมีโอกาสเกิดขึ้นโดยการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐ 
เชน  กํานันหรือผูใหญบานภายในตําบล 
 สําหรับการเมืองในชวงแรกนี้ นักการเมืองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งทางออมของ
จังหวัดสมุทรปราการมี 3 คนดวยกันไดแก นายเขียน กาญจพันธ, ขุนชํานิอนุสาสน และ
นายชออน อําพล 
 การเลือกตั้งโดยตรงครั้งแรก ในจังหวัดสมุทรปราการภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2496 ไดมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2491 หลังจากการเลือกตั้ง นายควง อภัยวงศ ไดดํารงตําแหนงเปน
นายกรัฐมนตรี นายอรุณ  พันธพักไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
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การเมืองในชวงนี้ เริ่มจะเปนประชาธิปไตยมากขึ้น นายควง อภัยวงศ ถือวาเปน
นายกรัฐมนตรีคนแรกที่ไมมีอํานาจทางทหารเขามาเกี่ยวของ และสามารถเปนรัฐมนตรี
ไดถึง 4 สมัยดวยกัน โดยครั้งสุดทายถูกบังคับใหลาออกโดยคณะรัฐประหารบังคับให
ลาออก การตอสูทางการเมืองระหวางทหารกับนักการเมืองที่ไมใชทหาร ดําเนินอยู
ตลอดเวลา การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของนักการเมืองถิ่นสวนใหญ ก็ยังเปนเรื่อง
ความสําคัญของปจเจกชน สถานะภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความสัมพันธสวน
บุคคลตอผูมีอํานาจยังเปนหนทางที่จะนําไปสูความสําเร็จทางการเมือง เพราะฉะนั้น
ถึงแมจะมีการเลือกตั้งโดยตรงก็ตาม ความสัมพันธของประชาชนกับผูแทนราษฎรยังมี
อยูอยางจํากัด หรือมีเฉพาะชวงการหาเสียงเลือกตั้งเทานั้น นโยบายหาเสียงแทบจะไมมี
ความจําเปนในการหาเสียงเลือกตั้งเลย เพราะอํานาจในการปกครองประเทศสวนใหญจะ
อยูในมือของทหารเปนหลัก การเลือกตั้งเปนเสมือนหนึ่งกับตัวชี้วัดทางการเมืองของ
ประเทศเราวามีการเปลี่ยนแปลงไปเชนอารยะประเทศที่ เปนเพียงแตรูปแบบ แต
ปราศจากเนื้อหา 
 การเลือกตั้งครั้งตอไปไดเริ่มขึ้นเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2495 นายเผด็จ   
ศิวะทัต ไดรับเลือกตั้งเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ และได
อยูจนหมดวาระ  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ  พ.ศ .  2500 การเมืองไทยยังไมมีอะไร
เปลี่ยนแปลงมากนัก อํานาจทางการเมืองสวนใหญอยูในมือของทหาร นักการเมืองที่
สามารถที่จะยืนอยูในเวทีการเมืองไดนาน ๆ ตองอยูภายใตสังกัดทหาร เพราะฉะนั้นใน
ชวงแรกนักการเมืองจึงไมนิยมสังกัดพรรคการเมือง เพราะถาสังกัดพรรคการเมืองแลว 
จะทําใหความมีอิสระทางการเมืองนอยลง การหาเสียงเลือกตั้งก็ยังเปนเชนเดิม คือการ
อาศัยความเปนบุคคลที่มีชื่อของตนภายในทองถิ่น ระบบราชการ และการเอื้ออาทรของ
ผูมีอํานาจทางการเมืองในขณะนั้น 
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 ไดมีการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495 นายเผด็จ ศิวะทัต ก็
ไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดสมุทรปราการอีกวาระ
หนึ่ง โดยการสังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา สําหรับสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ไดสิ้นสุดลงเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 โดยการทํารัฐประหารนําโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน 
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สาเหตุหรือขออางในการยึดอํานาจคือ ประชาชนไมพอใจรัฐบาล สืบเนื่องมาจากการ
เลือกตั้งที่สกปรก ในการยึดอํานาจในครั้งนี้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ไดยึดอํานาจจาก 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 จากการยึดอํานาจการปกครองโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ในครั้งนี้ไมไดมีการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใชอยู จึงมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายสุทิน
กลับเจริญ  ไดรับการเลือกตั้ ง เข ามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยสังกัด 
พรรคประชาธิปตย นายสุทิน กลับเจริญ จบการศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
ประกาศนียบัตรชางกล เปนคนพื้นเพอําเภอเมืองพระประแดง ไดประกอบอาชีพเปน
พนักงานธนาคารศรีอยุธยา ที่พระประแดง และเปนพนักงานรถไฟแหงประเทศไทย  
ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปตย ซึ่งมีนายควง อภัยวงศ เปนหัวหนาพรรค ไดรับ
การเลือกตั้งมาถึง 34 คน โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จากพรรคประชาธิปตยไดรับการเลือกตั้งถึง  8 คน  จากจํานวน  9  คน  สําหรับ
สมาชิกสภาผูแทนอีกหนึ่งคนไดแก พลเอกเภา เพียรเลิศ บริภัณฑยุทธกิจ ไมสังกัดพรรค 
และในจังหวัดธนบุรี ซึ่งมีอาณาเขตติดกับจังหวัดพระนครพรรคประชาธิปตยไดรับการ
เลือกตั้งยกจังหวัด จํานวน 3 คน ผลพวงจากความสําเร็จของพรรคประชาธิปตยในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ เปนเพราะสาเหตุมาจากการเลือกตั้งที่สกปรกในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม แตอยางไรจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปตยยังไม
เพียงพอกับการจัดตั้งรัฐบาล นายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นจึงไดแก จอมพลถนอม กิตติขจร 
ซึ่งเปนนายทหารคนสนิทของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน อาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัตน เปนผูอยูเบื้องหลังการเปนรัฐมนตรีของ พลโทถนอม กิตติขจร ยศ
ในสมัยนั้น ในการขึ้นสูอํานาจของพลโทถนอม กิตติขจร โดยอาศัยอํานาจของจอม
พลสฤษดิ์  ธนะรั ตน  ดั งที่ กล า วมาแล ว  นอกจากนี้ ยั ง ได มี ก ารรวบรวม เอา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคสหภูมิ ซึ่งในขณะนั้นถือวา เปนพรรคการเมืองที่
ไดรับการสนับสนุนจากทหาร และสมาชิกผูแทนราษฎรซึ่งไมสังกัดพรรครวมกันเขาเพื่อ
จัดตั้งรัฐบาล แตอยางไรก็ตาม รัฐบาลชุดนี้อูไดไมนานก็ถูกปฏิวัติ นําโดยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัตน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 สาเหตุของการปฏิวัติก็คือ รัฐบาลไม
สามารถควบคุมเสียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งได การปฏิวัติครั้งนั้น
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นักวิชาการหลายทานไดตั้งขอสังเกตไววา นาจะเปนการรูกันระหวาง จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัตน และพลโทถนอม กิตติขจร เพราะหลังจากการปฏิวัติครั้งนี้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัตน ไดเขาสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 ถึงวันที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2506 โดยการอสัญกรรม การเขาสูตําแหนงครั้งนี้ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัตน ไดอาศัยอํานาจรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2502 มาใชโดย
อํานาจของสภาแตงตั้ง หลังจากการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน พลเอก
ถนอม กิตติขจร ยศในขณะนั้น ก็ไดสืบทอดอํานาจตอ โดยอาศัยมติแตงตั้ง จากสภา
แตงตั้งชุดเดิมในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน พลเอกถนอม กิตติขจร ไดอยูในตําแหนง
นายกรัฐมนตรีประมาณ 6 ป และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2511 และไดมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 
 ในการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2 คน  
ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก นายบุญถม เย็นมะโนช 
และนายสุทิน กลับเจริญ ทั้งคูสังกัดพรรคสหประชาไทย ซึ่งมีพลเอกถนอม กิตติขจร 
เปนหัวหนาพรรค ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาธิปตยไดรับการเลือกตั้งเขามามาก 
ที่สุด มากกวาพรรคสหประชาไทยของพลเอกถนอม กิตติขจร  แตไมไดจัดตั้งรัฐบาล
เพราะในสมัยนั้นบุคคลที่จะเขาสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดนั้นจะตองไดรับเสียงขาง
มากของสองสภารวมกัน คือ สภาผูแทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งและวุฒิสมาชิกมาจาก
การแตงตั้ง รัฐบาลซึ่งนําโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ไดบริหารประเทศประมาณ 2 ป  
ก็เกิดการปฏิวัติข้ึน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แตการปฏิวัติครั้งนี้ถือวาเปน การ
ปฏิวัติตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจร สาเหตุของการปฎิวัติคือ ไมสามารถควบคุม
เสียงสมาชิกสภาผูแทนราษฏรที่มาจากการเลือกตั้งได 
 นายบุญถม เย็นมะโนช ไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
โดยสังกัดพรรคสหประชาไทย โยพ้ืนเพแลวนายบุญถม เย็นมะโนช เปนคนจังหวัด 
ธนบุรี อําเภอคลองสาน โดยมีคุณวุฒิทางการศึกษาแคจบชั้นมัธยม 8 และไดไปศึกษา
วิชาการคลังและธนาคารประเทศญี่ปุน ประกอบอาชีพเปนกรรมการจัดการบริษัท
สังกะสีไทยจํากัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน การเขาสูตําแหนงสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรของนายบุญถม เย็นมะโนช ก็ไดมาจากการสังกัดพรรครัฐบาล คือ 
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พรรคสหประชาไทย ซึ่งไดอํานาจทางการเมืองจากทหาร สําหรับวิธีการหาเสียงนั้นก็
ไมไดแตกตางไปจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนอื่น ๆ กลาวคือ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในสมัยนั้น นิยมการปราศรัย แตกอนจะมีการปราศรัยจะมีการเลนมหรสพตาง ๆ 
เชนการฉายหนังกลางแปลง ลิเก ดนตรี เพื่อเรียกความสนใจของประชาชนใหเขามาฟง
การปราศรัย 
 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ไดเขาบริหารประเทศเปนสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม พ.ศ.2515 จนถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ไดลาออกจากตําแหนงเพราะ เกิดการ
จลาจล วัน 14 ตุลา มหาวิปโยค  
 สรุป การเมืองในชวงแรก โดยภาพรวมจะใหความสําคัญกับตัวนักการเมือง
มากกวาพรรคการเมือง สําหรับตัวนักการเมืองสวนใหญในจังหวัดสมุทรปราการนั้น ดู
จากประวัติครอบครัวและการทํางานก็เปนเพียงบุคคลที่มีผูรู จักในระดับทองถิ่น 
นักการเมืองจะเปลี่ยนขั้วไประหวางฝายคาน พรรคประชาธิปตย กับพรรคของรัฐบาล 
เชน พรรคเสรี  มนังคศิลา หรือไมก็พรรคสหประชาไทย แตสวนใหญแลวจะอยูกับ
พรรคฝายรัฐบาลมากกวา เชนนายสุทิน  กลับเจริญ  เมื่อลงเลือกตั้งครั้งแรกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปตย แตในการเลือกตั้งครั้งตอมาไดเปลี่ยน
มาสังกัดพรรคสหประชาไทย บทบาทของกลุมธุรกิจ และกลุมอิทธิพลในจังหวัดยังไมมี
มากนักทางการเมือง เพราะทุกกลุมจะอยูภายใตการดูแลของทหาร นักธุรกิจในยุคนั้นยัง
ไมคิดจะนําธุรกิจเขาไปในระบบการเมือง คิดแตเพียงทําอยางไรธุรกิจสามารถดําเนินไป
ไดดวยดี ซึ่งตองพึงพิงสถาบันทหาร เพราะฉะนั้นแลวสรุปไดวา นักธุรกิจสวนใหญไม
นิยมเลนการเมือง เพราะทหารเปนผูกุมอํานาจทางการเมือง ดังนั้นนักธุรกิจจึงอิง
ผลประโยชนกับทหารในเรื่องของผลประโยชนทางธุรกิจเทานั้น การตอสูทางการเมือง
ในจังหวัดสมุทรปราการในสมัยนั้นไมรุนแรง ถอยทีถอยอาศัย สวนใหญเปนพวก
เดียวกัน 
 
ชวงที่สอง เริ่มต้ังแตการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 จนถึงการ 
เลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
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 เมื่อเริ่มตนใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ไดมีการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 ข้ึนเปนครั้งแรก ในชวงนี้ถือวาเปนยุคประชาธิปไตย 
เบงบาน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 นี้ถือวาเปนรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยมากที่สุด   
ฉบับหนึ่ง 
 จังหวัดสมุทรปราการในการเลือกตั้งครั้งนี้ สามารถมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ได 3 คน และในยุคนี้ถือไดวาเปนการเริ่มตนทางการเมืองครั้งแรกของตระกูลอัศวเหม 
ซึ่งตระกูลอัศวเหมถือวา เปนตระกูลที่มีความเกี่ยวพันทางการเมืองในจังหวัด
สมุทรปราการจนถึงปจจุบัน และถือวาเปนตระกูลที่หลาย ๆ ฝายมองดูวาเปนผูมีอิทธิพล
ทางการเมืองของจังหวัด นายวัฒนา อัศวเหม ไดเขาสูแวดวงการเมืองโดยสมัครรับ 
เลือกตั้งพรรคสังคมชาตินิยม ซึ่งมีนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒนเปนหัวหนาพรรค และ
ไดรับการเลือกตั้ง สําหรับประวัติของนายวัฒนา อัศวเหม และบทบาททางการเมืองจะได
กลาวในรายละเอียดในบทตอไป สําหรับสมาชิกสภาผูแทนอีก 2 คนที่ไดรับเลือกก็คือ 
นายสนิท กุลเจริญ และนายสุธีร อัศวาณิชย ทั้ง 2 คนลงสมัครในนามพรรคประชาธิปตย 
รายละเอียดและบทบาททางการเมือง จะไดกลาวในบทตอไปเชนกัน 
 ในการเลือกตั้งครั้งนี้การตอสูทางการเมือง ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากชวงแรก
อยางสิ้นเชิง อํานาจของทหารมีนอยลงจนเสมือนดูวาไมมีเลย ดังนั้นการตอสูทาง
การเมืองจึงเปนเรื่องของนักการเมืองลวน ๆ และในยุคนี้เปนยุคเริ่มตนที่นักธุรกิจเริ่มเดิน
ทางเขาสูระบบการเมืองดวยตัวเอง ไมตองอาศัยอํานาจทางทหารเหมือนในยุคกอน ๆ  
 การกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง การกําหนดให
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง ทําใหการตอสูทางการเมือง เริ่ม
มีการใชหัวคะแนน การใชเงิน ตลอดจนการใชอํานาจหรืออิทธิพลทองถิ่นใหชนะการ
เลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมืองที่นํามาสูประชาชนเริ่มเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 พรรคประชาธิปตยไดรับความไววางใจจากประชาชน ในการจัดตั้งรัฐบาล โดยมี 
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี และมีนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน ประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา แตอยางไรรัฐบาลชุด ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ก็ตองยุบ
สภาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 ดวยสาเหตุที่ไมไดรับความไววางใจจากสภา
ผูแทนราษฎร และไดมีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 ในการเลือกตั้ง
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ครั้งนี้ ผูที่ไดรับการเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดสมุทรปราการ
ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่แลวคือ นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชาธิปตย นาย
สุธีร     อัศวาณิชย พรรคประชาธิปตย และนายวัฒนา อัศวเหม พรรคสังคมชาตินิยม  ใน
การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งเขามามากที่สุด แตไมสามารถตั้ง
รัฐบาลได ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีเพียง 18 เสียงและไดเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปน 
ประวัติศาสตรการเมืองไทยที่ตองจารึกไววามีเพียง 18 เสียงก็สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได 
และไดเกิดศึกสายโลหิตขึ้นในตระกูลปราโมช โดยที่ในขณะนั้นพรรคประชาธิปตย  
ไดรับการสนับสนุนจากพรรคเกษตรสังคม และพรรคแนวรวมสังคมนิยม ซึ่งมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกันมิไดเปนเสียงขางมากในรัฐสภา ตอมา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช หัวหนาพรรคกิจสังคม ซึ่งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง 18 คนแตไดรับการ
สนับสนุนจากพรรคการเมือง 12 พรรค ไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนเสียง 
ขางมากในสภา จึงไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 14 มีนาคม 2518 
 รัฐบาลผสม 12 พรรค ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช บริหารประเทศภายใตความ
กดดันตาง ๆ อันเกิดจากความขัดแยงจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรครวมรัฐบาล
เอง และไดมีการสถาปนาผูแทนราษฎรฝายคานกลุมหนึ่งเสนอญัตติขอเปดอภิปราย 
ทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จึงตัดสินใจยุบสภา
ผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 
 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งเขามามากที่สุดถึง 114 คน 
และไดจัดตั้งรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เมื่อวันที่ 
20 เมษายน พ.ศ. 2519 และไดลาออกเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2519 เพราะวิกฤตการณ
การกลับมาของจอมพลถนอม กิตติขจร เพื่อที่จะอุปสมบท แตอยางไรก็ตาม ม.ร.ว. เสนีย 
ปราโมช ก็ไดกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง แตก็เกิดวิกฤติการณชุมนุมประทวงของ
นักศึกษา ประชาชน ที่ธรรมศาสตร รัฐบาลแกไขสถานการณไมไดจึงเกิดการปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินนําโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี
รวม 4 สมัยแตเปนระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น 
 หลังจากการเขายึดอํานาจโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู ประเทศไทยก็ไมไดมีการ
เลือกตั้งเลย จนกระทั่งมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
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2521 และไดใหมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 การเลือกตั้งในครั้งนี้เปน
การเริ่มตนทางการเมืองของพรรคประชากรไทย ที่มีนายสมัคร สุนทรเวช เปนหัวหนา
พรรค และในจังหวัดสมุทรปราการ ผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแก 
นายวัฒนา อัศวเหม พรรคชาติประชาชน นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย ซึ่งยาย
มาจากพรรคประชาธิปตย นายสมรรค ศิริจันทร พรรคประชากรไทย สําหรับในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ นายสุธีร อัศวาณิชย สังกัดพรรคประชาธิปตย อดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่ไมไดรับการเลือกตั้งเขามา การเมืองในจังหวัดสมุทรปราการจึงเปนการขับเคี่ยว
กันระหวางบพรรคชาติประชาชนที่นายวัฒนาสังกัด กับพรรคประชากรไทย พลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันท ไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ถึงแมพรรคกิจสังคมจะไดเสียง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุดถึง 80 คน ก็ตาม แตพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท 
ไดดํารงตําแหนงประมาณ 9 เดือน ก็ไดลาออกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 เพราะ
วิกฤติการณน้ํามันและผูอพยพลี้ภัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท จึงเขาดํารงตําแหนง 
นายกรัฐมนตรีแทนโดยมติของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาชุดเดิม และบริหาร
ประเทศเปนระยะเวลา 3 ปไดยุบสภาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 และไดจัดใหมีการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 พรรคกิจสังคมไดรับเลือกตั้งเขามามากที่สุด คือ 
92 คน แตไมไดจัดตั้งรัฐบาลเชนกัน เพราะการเมืองในยุคนั้นถือวาเปนประชาธิปไตย
ครึ่งใบ คือมีสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง และมีวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง แตมี
อํานาจเชนกันในการกําหนดผูที่จะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี สําหรับวุฒิสภาใน
สมัยนั้นจะประกอบไปดวยทหารผูมีอํานาจในการควบคุมกําลังกองทัพเปนสวนใหญ 
เพราะฉะนั้นไมนาจะเปนที่แปลกใจวาพลเอกเปรม ติณสูลานนทจะไดเปนรัฐมนตรีอีก
เปนสมัยที่ 2 
 สําหรับจังหวัดสมุทรปราการในการเลือกตั้งครั้งนี้ไดมีการแบงเขตเลือกตั้ง
ออกเปน 2 เขต คือเขตที่ 1 ผูที่ไดรับการเลือกตั้งคือ นายวัฒนา อัศวเหม ไมสังกัดพรรค  
นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย สวนเขตที่ 2 คือนายประเสริฐ สุขวัฒน ไมสังกัด
พรรค และนายสมัคร ศิริจันทร พรรคประชากรไทย 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีประมาณ 3 ป และได
ยุบสภาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ดวยสาเหตุที่สภาผูแทนราษฎรลงมติไมอนุมัติ
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พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529 
และไดมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 พรรคประชาธิปตยไดรับ
การเลือกตั้งเขามามากที่สุด 100 ที่นั่ง แตพลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดรับการเสนอชื่อ
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกเปนครั้งที่ 3  
 การเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ ยังเปนการตอสูระหวางนายวัฒนา อัศวเหม 
และพรรคประชากรไทย ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายวัฒนา อัศวเหม ไดลงสมัครในนาม
ของพรรคราษฎร ซึ่งมีพลเอกมานะ รัตนปกเศส เปนหัวหนาพรรค ในเขตที่ 1 ผูที่ไดรับ
เลือกเขามาไดแก นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย นายวัฒนา อัศวเหม พรรค
ราษฎร ในเขตที่ 2 ไดแก นายสมรรค ศิริจันทร พรรคประชากรไทย และวาที่เรือตรีณัฐ 
ศรีเฟองฟุง พรรคประชาธิปตย  ไดรับการเลือกตั้งเขามา  ในกรณี วาที่ เรือตรีณัฐ             
ศรีเฟองฟุง ไดรับการเลือกตั้งเขามาอาจจะเปนเพราะเปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญในจังหวัด  และอีกประการหนึ่งอาจเปนสาเหตุมาจากกระแสพรรค 
ประชาธิปตยในขณะนั้นคอนขางดี จึงทําใหไดรับการเลือกตั้งเขามา 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ข้ึนดํารงตําแหนงนายกครั้งนี้ประสพปญหาความ    
ขัดแยงจากพรรครวมรัฐบาล และคาดวาจะมีผลกระทบตอการเปดอภิปรายไมไววางใจ
รัฐมนตรีทั้งคณะ ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 นายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจยุบสภา เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2531 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดเปนนายกรัฐมนตรี เพราะ    
พลเอกเปรม ติณสูลานนทปฏิเสธที่จะดํารงตําแหนง นับวาการเปนนายกรัฐมนตรีของ  
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ในครั้งนี้ถือวาเปนหัวหนาพรรคการเมืองที่ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีเปนครังแรกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
 จังหวัดสมุทรปราการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มไดอีก 1 คน ในเขตที่ 1  และ
ในเขตที่ 1 ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามา ไดแก นายวัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร นายสนิท 
กุลเจริญ พรรคประชากรไทย นายสมชาย สายดิษฐ พรรคราษฎร สวนในเขตที่ 2 ไดแก 
นายสมพร อัศวเหม พรรคราษฎร และนายประเสริฐ สุขวัฒน พรรคชาติไทย อาจจะ
กลาวไดวาในการเลือกตั้งครั้งนี้เปนการแจงเกิดทางการเมืองอยางแทจริงของตระกูล 
อัศวเหม เพราะในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสมพร อัศวเหม นองชายนายวัฒนา อัศวเหม ได
เขาสูการเมืองเปนครั้งแรก นอกจากนี้นายวัฒนา อัศวเหม ยังสามารถชวยใหนายสมชาย 
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สาดิษฐ ซึ่งเพิ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเปนครั้งแรกสามารถเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 
สําหรับนายประเสริฐ สุขวัฒน ซึ่งสอบตกในครั้งที่แลว ก็ไดรับการเลือกตั้งเขามาอีกครั้ง
ในนามของพรรคชาติไทย การกลับมาของนายประเสริฐ สุขวัฒน  อาจจะเปนเพราะผล
จากการเพิ่มจํานวนสาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดสมุทรปราการ และจากการ 
ยินยอมของนายวัฒนา อัศวเหม 
 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดเขารับตําแหนงในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2513 และ
ไดลาออกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เพื่อปรับคณะรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลใหม 
ตอมาพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ก็ไดกลับเขาสูตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยมติของ 
สองสภา ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 และไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีถึงวันที่ 23 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 ไดเกิดการยึดอํานาจโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
หรือ รสช. นําโดย พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ 
 นายอานันท ปนยารชุน ไดเขาสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.
2534 ดวยความเห็นชอบจากประธานสภา รสช. และไดออกจากตําแหนงเมื่อวันที่  
7 เมษายน พ.ศ.2535 เพื่อใหมีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่มความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น กลาวคือ การ
กําหนดใหอํานาจสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียวเปนผูกําหนดตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 จากรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2534 เริ่มใชเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 ไดใหมีการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคการเมืองที่ไดรับการเลือกตั้งเขามามาก
ที่สุด คือพรรคสามัคคีธรรม 79 ที่นั่ง รองลงมาพรรคชาติไทย 74 ที่นั่ง ผูที่ไดรับดําแหนง 
นายกรัฐมนตรี  คือพลเอกสุ จินดา  คราประยูร  เมื่อ วันที่  4 เมษายน  พ .ศ .  2535  
พลเอกสุจินดา คราประยูร มิไดเปนหัวหนาพรรคการเมือง หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แตไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย 
พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคราษฎร รวม 5 พรรค รัฐบาลพลเอก 
สุจินดา คราประยูร สิ้นสุดลงโดยการลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เนื่องจากเกิดเหตุจลาจล พฤษภาทมิฬ 
 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ของจังหวัดสมุทรปราการ นายวัฒนา อัศวเหมไดเปลี่ยนไป
สังกัดพรรคชาติไทย และสามารถนําเอาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคชาติไทย เขาสู
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สภาไดถึง 5 คนดวยกัน ซึ่งทําใหตระกูลอัศวเหมเปนตระกูลที่มีอิทธิพลทางการเมืองมาก
ที่สุดในจังหวัด ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฏรของ
พรรคชาติไทยทั้ง 3 คนไดแก นายประดิษฐ ยั่งยืน นายมั่น พัธโนทัย นายวัฒนา อัศวเหม 
สวนในเขตเลือกตั้งที่ 2 มีนายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย พลอากาศเอกสมบุญ 
ระหงษ พรรคชาติไทย และนายสมพร อัศวเหม พรรคชาติไทย 
 หลังจากการลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา คราประยูร  
ผูที่ เขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี คือ นายอนันท ปนยารชุน โดยมติของสภา
ผูแทนราษฎรชุดเดิม โดยหวังวาจะใหนายอนันท ปนยารชุน เปนผูประสานรอยราวจาก
เหตุการณพฤษภาทมิฬ เพื่อแกไขรัฐธรรมนูญตามที่ประชาชนเรียกรอง และเปนขั้นกลาง
กอนมีนายกรัฐมนตรีคนใหม รัฐบาลนายอานันท จึงอยูเพียงระยะสั้นเทานั้น และได 
ยุบสภาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 
พ.ศ. 2535 จากการเลือกตั้งพรรคที่ไดรับการเลือกตั้งมากที่สุดไดแก พรรคประชาธิปตย 
79 คน รองลงมาพรรคชาติไทย 77 คน นายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตยเขา
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 จากการเลือกตั้งครั้งนี้ การเมืองในจังหวัดสมุทรปราการมีการเปลี่ยนแปลงมาก
ข้ึน จากกระแสพลังธรรมฟเวอร ของคนกรุงเทพ ทําใหการเมืองในสมุทรปราการมี
ผลกระทบดวย ผูสมัครพรรคพลังธรรมไดแจงเกิดทางการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ
เปนครั้งแรก และเปนการแจงเกิดในลักษณะที่เหนือความคาดหมาย เพราะหลาย ๆ ฝาย
เชื่อวาในการเลือกตั้งครั้งนี้ฝายกลุมอํานาจเดิม คือตระกูลอัศวเหม จะไดรับการเลือกตั้ง 
เขามาทั้งหมดผลการเลือกตั้งในเขตที่ 1 ไดแก นายประเสริฐ สุขวัฒน อดีตสมาชิกสภา- 
ผูแทนราษฎรพรรคชาติไทย  ในครั้งนี้สังกัดพรรคพลังธรรม  นายมั่น  พัธโนทัย  
พรรคชาติไทย นายวัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย สวนในเขตที่ 2 นายวัลลภ ยังตรง ซึ่งมี
อาชีพเปนหมอ ก็ไดรับการเลือกตั้งเปนครั้งแรกในนามของพรรคพลังธรรม สําหรับ
ประวัติและบทบาทการตอสูทางการเมืองของนายวัลลภ ยังตรง จะมีรายละเอียดในบท
ตอไป คนสุดทายไดแก นายสมชาย สาดิษฐ พรรคชาติไทย  

นายชวน หลีกภัย ไดเขามาบริหารประเทศในตําแหนงนายกรัฐมนตรี จนถึงวันที่ 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 และไดยุบสภา เพราะจากการที่รัฐบาลถูกเสนอญัตติขอเปด
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อภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ ในประเด็นเรื่องเอกสารสิทธิ์ ส.
ป.ก. 4-01 กอนลงมติพรรคพลังธรรมถอนตัวจากการเปนพรรครวมรัฐบาล นายชวน 
หลีกภัย จึงตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และไดมี
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคชาติไทยไดรับการเลือกตั้งเขามามากที่สุดคือ 92 ที่นั่ง 
รองลงมาคือ พรรคประชาธิปตย 86 ที่นั่ง นายบรรหาร ศิลปอาชา ไดเขามาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

การเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ ก็ยังคงลักษณะเชนเดิม เหมือนการเลือกตั้ง 
ครั้งที่แลวกลาวคือ มีกลุมนายวัฒนา อัศวเหม เปนกลุมที่ไดรับการเลือกตั้งเขามามาก 
ที่สุด คือ 4 ที่นั่ง สวนอีก 2 ที่นั่ง ตกเปนของพรรคพลังธรรม และพรรคประชากรไทย  
ซึ่งไดแกนายวัลลภ ยังตรง และนายสนิท กุลเจริญ สวนที่เหลือสังกัดพรรคชาติไทย  
ไดแก นายประดิษฐ ยั่งยืน นายสมพร อัศวเหม นายมั่น พัธโนทัย นายวัฒนา อัศวเหม 

นายบรรหาร ศิลปอาชา บริหารงานโดยรัฐบาลผสม 6 พรรค 209 เสียง ถูกฝาย
คานขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายบรรหาร ศิลปอาชา ในหลายประเด็น กอนลงมติใน
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2539 พรรครวมรัฐบาลบังคับใหนายบรรหาร ศิลปอาชา ลาออก 
เพื่อที่จะเอาพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มาเปนนายกรัฐมนตรี แตตกลงกันไมได และ 
นายบรรหาร ไดแถลงตอสื่อมวลชนวาจะลาออกภายใน 7 วัน แตผลสุดทายนายบรรหาร 
ไดตัดสินใจยุบสภา และใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 

ในการเลือกตั้งครั้งใหมนี้ พรรคความหวังใหมซึ่งมี พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ 
เปนหัวหนาไดรับการเลือกตั้งเขามามากที่สุดถึง 125 ที่นั่ง และพรรคการเมืองที่ไดรับ
การเลือกตั้งเขามาเปนอันดับ 2 ไดแกพรรคประชาธิปตย 123 ที่นั่ง ทําใหพลเอกเชาวลิต 
ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรี 

สําหรับการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ถือวาถูกครอบครองอยาง
เบ็ดเสร็จของตระกูลอัศวเหม หลังจากเพียรพยายามมาหลายครั้ง ในครั้งนี้นายวัฒนา   
อัศวเหม ไดยายพรรคจากพรรคชาติไทย มาสูพรรคประชากรไทย และทําใหพรรค
ประชากรไทยสามารถไดรับการเลือกตั้งเขามาแบบยกทีม ถือวาเปนความสําเร็จงดงาม
ทางการเมืองของตระกูลอัศวเหม แตอยางไรก็ตามก็ตองยอมรับวาถานายสนิท กุลเจริญ 
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ยายพรรคโดยไมสังกัดพรรคประชากรไทยแลวกลุมนายวัฒนา  ยังจะไดสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมดทุกที่นั่งหรือไม สําหรับนายสนิท กุลเจริญ เปนนักการเมืองที่
อยูคนละขางกับนายวัฒนา อัศวเหม มาโดยตลอด และก็ไดรับการเลือกตั้งมาทุกครั้ง 
กอนที่นายวัฒนาจะยายเขามาอยูพรรคประชากรไทย ในชวงนั้นนายวัฒนาไดออกมาจาก
พรรคชาติไทย และยังหาพรรคลงไมไดจึงมาจบลงที่พรรคประชากรไทย แบบไมเต็มใจ
นัก ขอสันนิฐานนี้จะเห็นไดจากปรากฏการณของ กลุมงูเหา ที่จะไดกลาวถึงตอไป  
นอกจากนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายวัฒนา อัศวเหม ยังไดนําเอาบุตรชาย คือ นายพูนผล 
อัศวเหม เขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดในสมัยนี้ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอํานาจและ
บารมีในดานตาง ๆ ของนายวัฒนา อัศวเหม ไดดีในจังหวัดสมุทรปราการ มีคนหลายคน
กลาววาจังหวัดสมุทรปราการเปนของนายวัฒนา อัศวเหม 

สําหรับสมาชิกสภาผูแทนในจังหวัดสมุทรปราการ ที่สังกัดพรรคประชากรไทย
ไดแก นายสนิท กุลเจริญ, นายวัฒนา อัศวเหม, นายมั่น พัธโนทัย, พลอากาศเอกสมบุญ 
ระหงษ, นายพูนผล อัศวเหม, และนายสมพร อัศวเหม  

พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ บริหารงานประเทศ ทามกลางปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ไดรับเงินกูจาก IMF 4,000 ลานดอลลารสหรัฐ มีการลดคาเงินบาท ในที่สุด พล
เอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 โดยมี
เหตุผลวา เพื่อใหมีนายกคนใหมเขามาแกไขวิกฤติเศรษฐกิจ เปนที่นาสังเกตอยางยิ่งวา 
พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ใชวิธีการลาออกแทนที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร เทาที่มีการ
สันนิษฐาน คิดวา นาจะมีการตกลงภายในระหวางพรรครวมรัฐบาลวาจะเอาพลเอกชาติ
ชาย ชุณหะวัณ ข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง แตผลปรากฏวา เกิดปรากฏการณ 
“งูเหา” ข้ึนที่จังหวัดสมุทรปราการ กลาวคือ กลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนาย
วัฒนา อัศวเหม ไดแหกโผของพรรคประชากรไทย โดยไปรวมกับพรรคกิจสังคม  
พรรคชาติพัฒนา และพรรคประชาธิปตย จัดตั้งรัฐบาล ทําใหนายชวน หลีกภัย ได
กลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และจาก
ปรากฏ-การณงูเหา ทําใหความสัมพันธระหวางนายสมัคร สุนทรเวช กับนายวัฒนา อัศว
เ ห ม  
ขาดสะบั้นลงไมเผาผีกัน จนกระทั้งทุกวันนี้ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดบริหารประเทศ
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ไปเกือบ 4 ป และไดมีการยุบสภา ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 
เปนการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ซึ่งโดย 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เขาถือวาเริ่มศักราชของการปฏิรูปการเมือง 

สรุปการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการในชวงของรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2517  
สิ้นสุดลงเมื่อการเลือกตั้งวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ผมวา บทบาทของตระกูล 
อัศวเหม ทางการเมืองเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2517 โดยมีตัวนายวัฒนา อัศวเหม เขามาคนแรก 
และตอมาไดมีการนําเอานองชาย คือ นายสมพร อัศวเหม และลูกชาย นายพูนผล  
อัศวเหม  เขามาสูการเมืองอีกดวย ไมใชเฉพาะกลุมเครือญาติเทานั้น นายวัฒนา  
ยังสามารถนําเอาพลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ มาแจงเกิดทางการเมืองในจังหวัด
สมุทรปราการไดอีกดวย  หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา  ไมวานายวัฒนา  อัศวเหม  
จะสนับสนุนใครบุคคลนั้น บุคคลนั้นจะไดรับการเลือกตั้งอยางแนนนอน ทําใหการเมือง
ในจังหวัดสมุทรปราการ กับตระกูลอัศวเหมมองดูแลวเสมือนภาพเดียวกัน ถาสังเกตจาก
บทบาททางการเมืองของนายวัฒนา อัศวเหม จะเห็นวานายวัฒนา อัศวเหม ไมไดให
ความสนใจกับพรรคการเมือง หรือนโยบายพรรคมากนัก เพราะนายวัฒนา อัศวเหม  
มีความเชื่อวาไมวาเขาจะสังกัดพรรคการเมืองใดก็ตามเขาตองไดรับการเลือกตั้งอยาง
แนนอน จะสังเกตุไดจากการที่ เคยสังกัดพรรคตาง ๆ ไมวาจะเปน พรรคราษฏร 
พรรคชาติไทย พรรคประชากรไทย พรรคสังคมชาตินิยม แมไมไดสังกัดพรรคการเมือง
เลยก็ไดรับการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้น โดยสรุปอาจกลาวไดวา นายวัฒนา อัศวเหมไดรับ
การเลือกตั้ง มาเพราะบารมีของตัวเขาเอง ในฐานะเปนนักธุรกิจ และไดมีโอกาสเปน
รัฐมนตรี มีอํานาจทางการเมืองจนกระทั้งสามารถสรางฐานการเมืองที่เขมแข็งภายใน
จังหวัดได ซึ่งจะเห็นไดจากการเลือกตั้งครั้งสุดทาย กอนมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชากร
ไทย ซึ่งนําโดยนายวัฒนา อัศวเหม ไดรับการเลือกตั้งมาทั้งหมด 6 ที่นั่งดวยกัน 

 
ชวงที่สามยุคของการปฏิรูปการเมือง และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

ในชวงที่สามนี้ ถือไดวาเปนยุคปจจุบันของการเมืองไทย และถือไดวาเปนยุค
ของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของการเมืองไทยที่มาตั้งแตอดีต กลาวคือ มีการให
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ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบโดยปะชาชน องคกรอิสระ
ที่มาตรวจสอบนักการเมืองในดานตาง ๆ ตลอดจนสิทธิเสรีภาพ และหนาที่ของ
ประชาชน ที่มีเพิ่มขึ้นอีกมากมายในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

หลังจากมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับ ป พ.ศ. 2540 ประเทศก็มีการเลือกตั้งครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ในการเลือกตั้งครั้งแรกนี้ ถือวาพลิกโฉมหนาจากเดิม 
จากการที่มีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่มาจากแตละเขต ในครั้งนี้ไดมี
การเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และมาจากเขต 
เลือกตั้ง 400 คน สําหรับเขตเลือกตั้งแตละเขต จะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 1 คน  
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไดเกิดกระแสพรรคไทยรักไทยฟเวอรข้ึนมา ทั้ง ๆ ที่เปนพรรคที่
จัดตั้งขึ้นใหม ทําใหพันตํารวจโททักษิณ ชิณวัตร ไดเขามาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
โดยมีพรรครวมรัฐบาลไดแกพรรคความหวังใหม พรรคชาติพัฒนา พรรคเสรีธรรม  
ซึ่งทายที่สุดพรรครวมรัฐบาลทั้ง 3 พรรค ก็ไดมีการยุบรวมพรรคเขากับพรรคไทยรักไทย 
ซึ่งเปนปรากฏการณใหมทางการเมืองเชนกัน แตเปนปรากฏการณที่ผูคนทั้งหลายยัง
กังขาวาเปนแนวทางของประชาธิปไตยหรือธนาธิปไตย 

จังหวัดสมุทรปราการ ก็เชนกันกับจังหวัดอื่น ๆ ที่มีผลกระทบจากกระแสของ
พรคไทยรักไทย  ทําใหสมาชิกที่สังกัดพรรคราษฎรที่มีนายวัฒนา  อัศวเหม  เปน 
ผูสนับสนุนอยู ก็ไดรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว คือ นางสาวเรวดี รัศมิทัต สวนคนอื่นๆ 
สอบตกกันหมดไมวาจะนางนันทิดา อัศวเหม (แกวบัวสาย) ลูกสะใภของนายวัฒนา  
อัศวเหม นายมั่น พัธโนทัย นายสมพร อัศวเหม นองชายนายวัฒนา อัศวเหม ซึ่งผลการ
เลือกตั้งครั้งนั้น ถือวาเปนการหมดอํานาจทางการเมืองของตระกูลอัศวเหม การเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ผูที่ไดรับเลือกตั้งมีดังตอไปนี้ เขต 1 นายวัลลภ ยังตรง 
เขต 2 นายประเสริฐ เดนนภาลัย เขต 3 นายประชา ประสพดี เขต 4 นายจิรพันธ ลิ้ม
สกุลศิริรัตน เขต 5 นางสลิลทิพย ชัยสดมภ ซึ่งทั้ง 5 เขต สังกัดพรรคไทยรักไทยทั้งสิ้น  
สวนในเขตที่ 6 ขาวนอกนาคือ นางสาวเรวดี รัศมิทัต พรรคราษฎร ซึ่งตอมาก็ไดยาย
พรรคไปสังกัดพรรคไทยรักไทย เพราะทนกระแสของพรรคไทยรักไทยไมไหว สวนตัว
นายวัฒนา อัศวเหม และพลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ ไมไดลงสมัครผูแทนเขต แตสมัคร
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แบบบัญชีรายชื่อ แตก็ไมไดรับเลือกตั้ง เพราะคะแนนรายชื่อของพรรคราษฎรมีไมถึง
เกณฑ คือรอยละ 5 ของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  

ปจจัยที่ทําใหตระกูลอัศวเหม  ไมไดรับการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะเปนที่ตัว  
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ที่ทําใหพรรคไทยรักไทยเปนพรรคที่มีนโยบายชัดเจน กวา
พรรคอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคราษฎร อาจจะกลาวไดวาเหนือ
อยางสิ้นเชิง นโยบายของพรรคไทยรักไทย คอนขางจะเปนรูปธรรม เชน โครงการ 30 
บาทรักษาทุกโรค เงินกองทุนหมูบาน ธนาคารคนจน และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย  
สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็หลังจากการปฏิรูปการเมือง ประชาชนเขาในการเมืองมาก
ข้ึน มีการรณรงคใหประชาชนเขาใจเรื่องการเลือกตั้ง การเลือกตัวแทน นอกจากนี้ 
พรรคไทยรักไทยถือไดวาเปนพรรคที่มีความพรอม ในดานตาง ๆ มากที่สุดในการ 
เลือกตั้ง ไมวาจะเปนทุน เครื่องมือสื่อสาร บุคลากร การแบงเขตเลือกตั้ง แบบคนเดียว
เขตเดียว ก็เปนตัวแปรที่สําคัญในการเลือกตั้งเพราะประชาชนสามารถที่จะเลือกตัว
แทนที่อยูในเขตเล็ก ๆ ของตน ที่มีความผูกพันใกลชิด นักรัฐศาสตรหลายคนไดกลาวไว
ว า  
ยิ่งเขตเลือกตั้งเล็กลง เปนประชาธิปไตยมากขึ้น ผลพวงของปจจัยเหลานี้ก็มีผลมาสูการ
เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทย ไดรับการเลือกตั้งเขามา 
ทั้งหมด 7 เขต และในการเลือกตั้งครั้งนี้ นางสาวเรวดี รัศมิทัต ไดยายจากพรรคราษฎร 
มาอยูพรรคไทยรักไทย และไดรับการเลือกตั้ง สําหรับสมาชิกสภาผูแทนที่ไดรับการ
เลือกตั้งเขามา เรียงตามลําดับตั้งแตเขตที่ 1-7 มีดังตอไปนี้ เขตที่ 1 นายสงคราม  
กิจเลิศไพโรจน เขตที่ 2 นายประเสริฐ เดนนภาลัย เขตที่ 3 วาที่เรือตรีวัลลภ ยังตรง  
เขตที่  4 นายจิรพันธ  ลิ้มสกุลศิริรัตน  เขตที่  5 นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ  เขตที่  6  
นางสาวเรวดี รัศมิทัต เขตที่ 7 นายประชา ประสพดี 

สรุป ในชวงการปฏิรูปการเมือง หรือการใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน จะเห็นได
วาการตอสูทางการเมืองในแตละจังหวัดจะมีความสําคัญในการเลือกตั้งมาก แตใน
ปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง เมื่อระบบทุนใหญเขามามีอํานาจเหนือระบบ
การเมือง และในขณะเดียวกันก็ใชอํานาจทางการเมืองใหระบบทุนมีขนาดใหญมากขึ้น 
จากปจจัยนี้ระบบทุนทองถิ่นจะตองจํายอมตอระบบทุนใหญ มิฉะนั้นจะไมสามารถดํารง



 

37

อยูในสถานะเดิมได การเขารวมของผูมีอิทธิพลทองถิ่นคงจะเปนการเขารวม และ
สมยอมเพราะมีความตองการรักษาสถานภาพเดิมของตนไว และรูวาตัวตอสูคือ ระบบ
ทุนใหญแลวผลลัพธจะเปนอยางไร การเมืองในจังหวัดสมุทรปราการเปนตัวอยางที่ดี  
ในขอสังเกตนี้ จากการที่กลุมตระกูลอัศวเหม ตองหายไปจากการเมืองในระดับชาติก็
เพราะการที่ไมยอมเขารวมกับระบบทุนใหญ นายวัฒนาตัดสินใจรวมพรรคราษฎร  
เขากับพรรคมหาชน ซึ่งในขณะนี้มีพลตรีสนั่น ขจรประศาสตร เปนหัวหนาพรรค  
แทนที่จะไปเขารวมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคไทยรักไทย สุดทายผลลัพธที่เห็นคือ
การสูญสิ้นทางการเมืองในระดับชาติ แตในระดับทองถิ่นยังพอมีใหเห็นบาง นายสมพร 
อัศวเหม เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด แตในกรณีของนายสมพร อัศวเหม ใน
การสมัครครั้งนั้นก็สมัครภายใตรังของพรรคไทยรักไทย ถาสมัครอิสระ หรือใชพรรค
ราษฎรเปนสังกัดก็ไมแนวาจะไดรับการเลือกตั้งหรือไม นอกจากนายสมพร อัศวเหม
แลวยังมีลูกชายนายวัฒนา อัศวเหม ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ 
แตการเลือกตั้งครั้งนี้ สามารถมีการตกลงกันไดภายในจังหวัดทําใหนายชนสวัสดิ์  
อัศวเหม  เปนนายกเทศมนตรีแบบไมลําบากมากนัก แตสิ่งที่นาจะตั้งเปนคําถาม  
ก็ คือตระกูลอัศวเหม  จะเลิกเลนการเมืองหรือไม   ไมว าจะในระดับชาติ  และ 
ในระดับทองถิ่น  คําตอบในเรื่องนี้คงจะทราบในบทตอไปซึ่งเปนการสัมภาษณ 
นายวัฒนา อัศวเหมโดยตรง 
  
นักการเมืองทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
  

ในบทนี้ จะเปนบทสุดทายของงานวิจัยนักการเมืองถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ  
โดยจะศึกษาถึงประวัตินักการเมือง เครือขาย และความสัมพันธของนักการเมืองกับกลุม
เครือญาติ กลุมผลประโยชนทั้งหมด ตลอดจนวิธีการเลือกตั้งหาเสียงในการเลือกตั้ง   

สําหรับวิธีการศึกษาทางผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณโดยตรงกับนักการเมืองถิ่นที่ยัง
ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันและนักการเมืองถิ่นที่เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ยังมี
ชีวิตอยู   
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สําหรับการใหรายละเอียดนักการเมืองถิ่นในบทนี้จะแยกนําเสนอนักการเมืองถิ่น 
3 กลุม ดวยกันที่มีบทบาททางการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ คือ  กลุมนายวัฒนา  
อัศวเหม  กลุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคไทยรักไทย และกลุมของอดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตย  
 
นายวัฒนา   อัศวเหม 

นายวัฒนา   อัศวเหม ไดเริ่มเสนทางการเมืองครั้งแรกในป พ.ศ. 2512 แตไมไดลง
สมัครผูแทนราษฎร แตจะศึกษาดูวิถีทางการเมือง  การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ภายในจังหวัดเปนอยางไร นายวัฒนา อัศวเหม ไดเริ่มเขามาสูทางการเมืองเต็มตัวเมื่อป 
พ.ศ. 2518 โดยลงสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบอิสระไมสังกัดพรรค 
นายวัฒนา  อัศวเหม มีความสัมพันธกับนักการเมืองหลายคนเชน นายประสิทธิ์ กาญ
จนวัฒน ซึ่งรูจักกันเมื่อไปติดตอกับธนาคาร ซึ่งในขณะนั้นนายประสิทธิ์   กาญจนวัฒน  
เปนที่ปรึกษาของธนาคารกรุงเทพ และไดชวนมาเลนการเมือง 

สําหรับคนที่ผลักดันให นายวัฒนา  อัศวเหม มาเลนการเมืองคือ นายสังข         
พัธโนทัย  ซึ่งนายวัฒนา อัศวเหม ถือวาเปนอาจารย  และบอกวาถึงเวลาที่จะตองเลน  
การเมืองเพื่อสนองคุณคนสมุทรปราการแลว 

อาชีพ นายวัฒนา  อัศวเหม กอนมาเลนการเมืองก็คือ อาชีพประมง และเปน 
ตัวแทนคาน้ํามันโดยขายใหกับองคกรเชื้อเพลิงเปนจํานวนมาก 70 – 80 ลานลิตร ในป 
พ.ศ. 2518 นายวัฒนา   อัศวเหม ไดสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคชาตินิยม ซึ่งมี   
นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน  เปนหัวหนาพรรค และนายวัฒนา อัศวเหม เปนรองหัวหนา
พรรค และไดสมัครพรอมกับ นายสังข  พัธโนทัย ซึ่งเปนบิดาของ ดร.มั่น  พัธโนทัย ซึ่ง
ในชวงนั้น ดร.มั่น   พัธโนทัย  เพิ่งกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในปนั้นไดเกิด
วิกฤติน้ํามัน  ขาดแคลน ทําใหข้ึนราคา ทําใหไดรับการเลือกตั้งเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวง     อุตสาหกรรม  และไดเปนรัฐมนตรีในเวลาตอมา  

นายวัฒนา   อัศวเหม โดยการไดรับมอบหมายใหไปดูแลเกี่ยวกับสต็อกน้ํามัน 
หลังจากนั้น  นายวัฒนา    อัศวเหม     ก็ เลนการเมืองมาโดยตลอด   และได เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาโดยตลอดติดตอกันถึง 10 สมัย โดยพยายามดึงงบประมาณ
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เขามาในจังหวัดสมุทรปราการ ไมวาเรื่องของถนน  โรงเรียน  การขุดคลอง เปนตน 
ความตั้งใจของ นายวัฒนา   อัศวเหม  ทางการเมืองก็คือ มีความตองการใหจังหวัด
สมุทรปราการ  ตองมีนักการเมืองที่มีวัยวุฒิ  คุณวุฒิ ความรูความสามารถและเปนบุคคล
ที่มีความซื่อสัตยสุจริต และมีขอสังเกตที่ทํางานการเมืองในระดับรัฐบาลหรือเปน
รัฐมนตรีนั้นเอง นายวัฒนา อัศวเหม เปนผูแทนราษฎร 10 สมัย และไดรับตําแหนงเปน
รัฐมนตรีถึง 5 ครั้ง  

นายวัฒนา   อัศวเหม ไดกลาวถึงความแตกตางของการ ตอสูทางการเมืองจาก
อดีตถึงปจจุบันวา ประชาชนเริ่มสนใจการเมืองมากขึ้น โดยสื่อสารมวลชนดานตาง ๆ  
คอยตรวจสอบ เพราะฉะนั้นนักการเมืองจําเปนจะตองเอาใจใสกับการบริหารของ
บานเมือง  การตอสูทางการเมืองหรือกลยุทธในการเลือกตั้งนั้น นายวัฒนา   อัศวเหม ใช
วิธีการเดินเขาหาประชาชน บอกกลาว ปราศรัยกับประชาชน  

สําหรับปจจุบันมีอํานาจรัฐเขามามากมาย  รวมทั้งอํานาจเงิน  มีเครือขายในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองดวย  ซึ่งขณะนี้มีการทําการเมืองใหเหมือนธุรกิจ มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ เปรียบเสมือนการเมืองเปนสินคาที่จะตองโฆษณา  จะเห็นไดวา
นักการเมืองรุนเกา ๆ  จะหายไปเพราะมีอํานาจอยูเฉพาะในทองถิ่น ประชาสัมพันธ
เฉพาะในทองถิ่น และความสัมพันธสวนตัว สูการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อไมได 
ชาวบานจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสที่ไดรับจากสื่อสารมวลชน 

นายวัฒนา   อัศวเหม  ไดกลาวถึงงบประมาณการหาเสียงวาไมเคยไดรับการ
ชวยเหลือจากใคร ไมวาจะลงสมัครในนามพรรคใดก็ตาม  นายวัฒนา   อัศวเหม จึงเปน
อิสระในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ทางการเมือง เชน ครั้งหนึ่งประเทศเกิดวิกฤติของเงิน
มาก ประชาชนอยากใหมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  จึงเกิดกรณีงูเหาขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองครั้งนั้น นายวัฒนา   อัศวเหม บอกวาเปนความตองการของประชาชนวาจะ
ใหการสนับสนุนประชาธิปตยเปนรัฐบาลและนายชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี โดย
ประชาชนไดรองเรียนมามากมาย  และผลการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นทําให นายวัฒนา   
อัศวเหม ไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานอีกดวย 

พรรคราษฎร เปนพรรคที่ นายวัฒนา   อัศวเหม ไดรวมกันกอตั้งขึ้นมากับ พลเอก
มานะ  รัตนโกเศศ  นายวัฒนา   อัศวเหม ซึ่งเปนคนสมุทรปราการโดยกําเนิด  มีเครือ
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ญาติมากมาย  นายวัฒนา   อัศวเหม  บอกวามีเครือญาติเปนหมื่น ๆ คน ตระกูลอัศวเหม
เปนตระกูลใหญ นายวัฒนา   อัศวเหม สนใจเรื่องการเมืองตั้งแตตอนเด็ก ๆ ในสมัยจอม
พล ป. พิบูลสงคราม  ชอบดูการปราศรัยทางการเมือง และไดไปดู  จอมพล ป.  พิบูล
สงครามกับทานผูหญิงละเอียดปราศรัยในวัดเมื่อป พ.ศ. 2491  และไดดูนายอรุณ       
พันธพัก ซึ่งสังกัดอยูกับพรรคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ปราศรัยนายอรุณ  พันธพัก ไมใช
คนสมุทรปราการแตถูกสงมาจากที่อ่ืน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  อีกคนที่ นายวัฒนา   อัศวเหม  กลาวถึงก็คือ นายเผด็จ  
ศิวะทัต  ซึ่งรูจักกันดีกับ นายวัฒนา  อัศวเหม  นายเผด็จ  ศิวะทัต เปนพันจาทหารเรือ 
และเปนพวก  จอมพล ป. พิบูลสงคราม เชนกัน นายเผด็จ  ศิวะทัต ก็ใชวิธีการหาเสียง
โดยการปราศรัย พบปะประชาชน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ นายวัฒนา   อัศวเหม  กลาวถึงอีกคนหนึ่งคือ นาย 
บุญถม  เย็นมะโนช  เปนเจาของโรงสีในจังหวัดสมุทรปราการ และไดเสียชีวิตไปแลว  
นายวัฒนา   อัศวเหม ไดกลาวถึงคูแขงในทางการเมืองที่สําคัญก็คือ นายสุธีร  อัศวาณิชย  
และนายสนิท  กุลเจริญ  ตอมานายสุธีร  อัศวาณิชย  ไดเลิกเลน และปจจุบันเปน
นายกเทศมนตรีที่เทศบาลตําบลบางบอ สวนนายสนิท  กุลเจริญ ปจจุบันเปนสมาชิก
วุฒิสภา ซึ่งเปนคูแขงทางการเมืองที่สําคัญของนายวัฒนา   อัศวเหม มาโดยตลอด แต
ภายหลังไดมาอยูพรรคเดียวกันคือพรรคประชากรไทย เลยทําใหพรรคประชากรไทย  
ไดรับการเลือกตั้งทั้งจังหวัด  สําหรับลูกสาวของ นายสนิท  กุลเจริญ  ภายหลังก็มาลง
เลือกตั้งในนามของพรรคมหาชน แตไมไดรับการเลือกตั้ง 
 บทบาท นายวัฒนา   อัศวเหม  ทางการเมืองครั้งสุดทายก็คือ  ในการลงสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคราษฎร  แตคะแนนไมถึงจึงไมได
รับเลือก นายวัฒนา   อัศวเหม กลาววายังจะไมเลิกเลนการเมืองถาตราบใดที่รางกายยัง
แข็งแรงอยู  อาจจะไมเลนการเมืองโดยตรง  แตจะรับบทบาทเปนที่ปรึกษา หรือ
สนับสนุนใหลูกหลานหรือคนอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพไดทํางานใหจังหวัด ซึ่งในปจจุบันนาย
ชนสวัสดิ์   อัศวเหม บุตรชายดํารงตําแหนงเปนนายกเทศมนตรี ของเทศบาลนครจังหวัด
สมุทรปราการ  สวนนองชาย นายสมพร  อัศวเหม   เปนนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด  สําหรับเรื่องการลงสมัครวุฒิสมาชิก  ไดกลาววาประชาชนไดมาเรียกรอง
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มากมาย แตยังไมไดตัดสินใจ คนจะเปนตองมีความพรอมที่จะทํางาน  อายุไมนาจะเกิน 
60 ป สมองตองมีความพรอม  นายวัฒนา   อัศวเหม  ยอมรับวาจะไมยอมใหตระกูลอัศว
เหมยุติบทบาททางการเมือง และมีความมั่นใจวา ถาลงสมัครรับเลือกตั้งไมวาเปนสมาชิก
ส ภ า 
ผูแทนราษฎร หรือวุฒิสมาชิก จะตองไดรับเลือกตั้ง ไมวาจะเปนระบบทุนใหญหรือ
อะไรก็ตาม ก็ตองสูเต็มที่โดยไมเลือกวิธีการ 
 นายวัฒนา   อัศวเหม ไมเห็นดวยกับการที่พรรคการเมืองในประเทศไทยจะเปน 2 
พรรค และเห็นวาการพัฒนาไปสูระบบ 2 พรรคนั้น ข้ึนอยูกับการศึกษาและปจจัยทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการเขามารวมกับพรรคมหาชน ไมตองการตําแหนง
อะไร ตองการใหนักวิชาการ ครู อาจารย เลนการเมือง ปลอยใหเขาทํางานอิสระ แต
ตอนนี้พิสูจนแลว การทํางานการเมืองตองผสมผสานกันฝายใดฝายหนึ่งเดินนําหนาอยาง
เดียวไมได  พรรคมหาชน ถึงแมไมไดรับการเลือกตั้งเขามามาก แตก็ไดรับเลือกเขามา
เปนที่สองในหลายพื้นที่  ปญหาก็คือสูในปจจัยเรื่องเงินไมได 
 นายวัฒนา   อัศวเหม  ไดทิ้งทายความเห็นทางการเมืองไววา “ในทางการเมือง
กระแสทุน กระแสความนิยม เปนไดพักหนึ่ง เปนไดพักเดียว สุดทายการเมืองไทย
จะตองเปลี่ยนแปลงไมชาก็เร็ว ซึ่งสิ่งที่ผมพูดนี้เปนประสบการณ กระแสทุกอยางที่
เกิดขึ้น ไมกี่ปก็ลม ยิ่งปจจุบันคนไทยฉลาดไมโง การเมืองจะตองเปลี่ยนแปลงแนนอน”  
 

นายสมพร  อัศวเหม  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวดัสมุทรปราการ 
 นายสมพร  อัศวเหม เปนนองชายของนายวัฒนา  อัศวเหม  ปจจุบันอายุ 64 ป ได
เขามาสูทางการเมืองในป พ.ศ. 2531  โดยไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ในการเลือกตั้งครั้งนั้น  สมุทรปราการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 4 คน แบงเปน 2 
เขตการเลือกตั้ง และไดรับเลือกตั้งเขามา ตอมาในป 2535/1  และ 2535/2 ก็ลงมาในเขต
เดิมก็ไดรับการเลือกตั้งเชนกัน ครั้งสุดทายไดรับการเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในป 2539 ซึ่งเปนปสุดทาย รวมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 5 สมัย  
 หลักจากนายสมพร  อัศวเหม ลงเลือกตั้งครั้งสุดทายในป 2539 ก็เบนเข็มไป
สมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ แตไมไดรับการเลือกตั้ง นายสมพร  
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อัศวเหม จึงเบนเข็มเขามาสูการเมืองในระดับทองถิ่น ตอนที่มีการตราพระราชบัญญัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นมาใหม โดยไดตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงครั้งแรก  นายสมพร  อัศวเหม ไดทํางานผูกพันธกับ
ประชาชนในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมายาวนานและคิดวานาจะเปนประโยชนใน
การที่จะมาดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ  งานทองถิ่น  ซึ่งตนเองมีความผูกพันธ
เปนเวลา 20 ป ในการเลือกตั้งครั้งแรก แขงกับนายอํานวย ซึ่งเปนอดีตรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด  นายสมพร   อัศวเหม  แพการเลือกตั้ ง  แตไดรองเรียนตอ  
คณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม ซึ่งทําใหนายสมพร  อัศวเหม ไดรับการ
เลือกตั้ง และคณะกรรมการเลือกตั้งไดรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2548 
 นายสมพร   อัศวเหม  ไดกลาวถึงตระกูลอัศวเหมวา เปนตระกูลดั้งเดิมใน
สมุทรปราการ  มีพ่ีนอง 10 คน เปนชาย 7 หญิง 3 คน   ชีวิตในอดีตของตระกูลทําการคา
ขาย สวนพี่นองทั้ง 10  คน ประกอบอาชีพแตกตางกันไป เชน เปนอาจารย  เปนนักธุรกิจ 
สวนทางการเมืองก็มี นายวัฒนา  อัศวเหม พ่ีชายคนโตเปนผูบุกเบิก  สําหรับตระกูล     
อ่ืน ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการไมไดสนใจเรื่องการเมือง มีแตตระกูลศีลพิพัฒน   
ซึ่งความจริงก็เปนญาติทางมารดามาเลนการเมืองในระดับทองถิ่นคือ นายประสันต    
ศีลพิพัฒน  เคยเปนนายกเทศมนตรี  สําหรับตระกูลอัศวเหม ที่เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร มี 3 คนดวยกันคือ  นายวัฒนา  อัศวเหม  นายพูลผล  อัศวเหม  และนายสมพร  
อัศวเหม  
 การหาเสียงของ นายสมพร  อัศวเหม ใชวิธีการใกลชิดกับประชาชน ไมใชหา
เสียงเฉพาะตอนที่จะลงสมัครเลือกตั้งเทานั้น แตตองเขาหาประชาชนตลอด  ประชาชน
ขอใหทําอะไรก็จะทําใหจนเกิดความผูกพัน แตเดิมสมุทรปราการเปนจังหวัดที่ไมมีอะไร 
มีเสนทางคมนาคมที่เขาเรียกวา 3 สายใหม 

การเมืองกับเรื่องของฐานคะแนนเปนเรื่องเดียวกัน แตปจจุบันประชาชนไมได
มองภาพเฉพาะการเมืองภายในทองถิ่นหรือทองถิ่นเพียงอยางเดียว แตประชาชนจะ
พิจารณาถึงการเมืองในรายใหญหรือในภาพรวมของรัฐบาลดวย ทําใหมผีลกระทบตอ

การเลือกตั้งที่ทําใหฝายรัฐบาลกวาดไดมาทั้งหมด 
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การตอสูทางการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการในความเห็นของ นายสมพร     
อัศวเหม  ไมรุนแรงมากนัก แตขาวสารที่ออกมาคอนขางรุนแรงกวา ที่นี้ไมเคยมาการฆา
กันตายเพราะการเมือง 

นายสมพร  อัศวเหม  ใหเหตุผลถึงการลงสมัครเปนนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่การบริหารงานทั้งจังหวัด  ในฐานะเปนคนที่เกิดที่นี้  จึงอยากจะพัฒนา
สรางสรรคใหจังหวัดเจริญ ทําใหประชาชนมีความสุข พ่ึงพาไดในฐานะที่เปนประชาชน
เปนเจาของทองถิ่น หลังจากไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อทุกคนใหความ
ศรัทธา เชื่อถือ ตองการ  เราก็ตองมาพิจารณาตนเองวายังมีความสุขสบายดีหรือไม       
ในการที่จะสรางประโยชนใหทองถิ่นตามวัตถุประสงคและตามเจตนารมณที่ตองการ 

นายสมพร  อัศวเหม ไดกลาวถึงการทํางานรวมกับเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ที่อยูคนละพรรคการเมืองไววา แตละคนมีกฎหมายกําหนดอยางชัดเจนในการปฏิบัติ
หนาที่ ถาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาตองการอะไรเขาก็จะประสานมาที่เรา เราก็
ตอบสนองให เฉพาะแตละฝายมีภาระหนาที่ตามที่ประชาชนเลือกมา ไมใชแตละฝาย  
จะมาขัดแยงกันอยางไมมีเหตุผล ผูเสียหายคือประชาชน การอยูกันคนละพรรค จะตอสู
กันเฉพาะกอนการเลือกตั้ง แตหลังจากการเลือกตั้ง แตละฝายมีหนาที่ตองปฏิบัติในฐานะ
ของตัวแทนประชาชน 

สําหรับบทบาททางการเมืองของนายวัฒนา  อัศวเหม นั้น นายสมพร  อัศวเหม  
มีความคิดเห็นวา  นายวัฒนา  อัศวเหม มีความผูกพันกับการเมืองมานาน ประชาชน  
องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนเอกชน ประชาชนทองถิ่น ยังใหความเชื่อถือ ศรัทธานายวัฒนา  
อัศวเหม  สิ่งที่สําคัญคือ การพัฒนาเด็กรุนใหมข้ึนมาเพื่อสรางทายาททางการเมือง แตคํา
วาทายาททางการเมืองไมจําเปนตองเปนลูกหลาน อาจจะเปนคนอื่น คนรุนใหมที่มีความ
ตั้งใจ จริงใจเราก็พรอมที่จะมอบหมายภาระหนาที่ตาง ๆ ที่เราเคยทํามาในอดีตใหเขา
ดําเนินการตอไปในอนาคต 

การเมืองในอนาคต คงจะทํางานรวมกับรัฐบาล เฉพาะการลงรับสมัครเลือกตั้ง
เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายสมพร  อัศวเหม ลงสมัครในนามพรรค     
ไทยรักไทย 
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เกี่ยวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายสมพร  อัศวเหม ชื่นชมเพราะเคยอยูรวม 
รัฐบาลและเคยทํางานรวมกับนายกทักษิณ  ชินวัตร ชอบนายกทักษิณ  ชินวัตร เพราะ 
ตัดสินใจเฉียบไว เปนผูนําในภูมิภาคได จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดเล็ก ๆ พรอมที่
จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 
ดร.มั่น  พัธโนทัย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ดร.มั่น  พัธโนทัย สนใจทางการเมืองตั้งแตเด็ก เพราะไดรับอิทธิพลจากบิดา 
(นายสังข  พัธโนทัย)  ซึ่งเปนเลขาของจอมพล  ป. พิบูลสงคราม ติดคุกในขอหา
คอมมิวนิสตโดนจอมพลสกฤษดิ์  ธนะรัชต   จับไป   บิดาติดคุกอยู 8 ป จากบทบาทของ
บิดาทําใหไดรูจักกับนักการเมือง นักวิชาการหลายคน บิดาของนายมั่น  พัธโนทัย  เปน
นักหนังสือพิมพ พ้ืนฐานการศึกษาของ ดร.มั่น  พัธโนทัย  คือจบการศึกษาทางกฎหมาย 
ไปทํางานธนาคาร 2 ป พอบิดาออกจากคุกก็ไปเรียนตอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาง
สังคมศาสตร ทั้งระดับปริญญาโทและเอก พอเรียนจบการไดทํางานอยูที่ประเทศ       
สรัฐอเมริกา 
 การเขาสูเสนทางการเมืองเมื่อป พ.ศ. 2518 ไดลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกป พ.ศ. 
2518 ในนามของพรรคสังคมชาตินิยม แตไมไดรับการเลือกตั้ง แตไดไปเปนเลขา         
รัฐมนตรีของนายวัฒนา  อัศวเหม  5-6 ครั้ง  
 สมัย พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี บิดาเปนนายกสมาคม
กรรมกร  ทําใหดร.มั่น  พัธโนทัย  ไดคลุกคลีกับกรรมกร และไดผลักดันในเรื่องการ
ประกันสังคม  และตอมาไดมี  พระราชบัญญัติประกันสังคมออกมา   กฎหมาย
ประกันสังคมมีอาจารยนิคม   จันทรวิฑูรย   มาชวยทํา 
 ดร.มั่น  พัธโนทัย  เริ่มเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในป พ.ศ. 2535 และ
ไดเปนติดตอกันมา 4  สมัย  ในการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกอยูกับ
พรรคชาติไทย  ตอมาเปลี่ยนเปนพรรคประชากรไทย เกิดเรื่องงูเหา ก็ยายมาอยูพรรค
ราษฎร  ครั้งสุดทายลงในนามพรรคมหาชน แตไมไดรับการเลือกตั้ง  โดยเฉพาะการ
เลือกตั้งครั้งสุดทาย  ดร.มั่น  พัธโนทัย ยอมรับวาพรรคไทยรักไทยมาแรง มีการใช
อํานาจรัฐ ทําใหไดคะแนนนอยเกินไปรูสึกแปลกใจ ในการเลือกตั้งฐานเสียงที่สําคัญคือ 
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การเมืองระดับทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล   องคการบริหารสวนจังหวัด  
สําหรับระบบราชการเปนเรื่องของตัวบุคคลที่จะเขามาวุนวายในการเลือกตั้ง กํานัน
ผูใหญบาน ก็ยังมีความสําคัญในการเลือกตั้ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ นักการเมือง  นัก
ธุรกิจรูจักกันหมดเพราะสมุทรปราการเปนจังหวัดเล็ก ๆ 
 ดร.มั่น  พัธโนทัย  ไดกลาวถึงตระกูลอัศวเหมวาคงยังไมยุติบทบาททางการเมือง 
แตอาจจะใหความสําคัญการเมืองในระดับทองถิ่นมากกวาระดับชาติ เพราะการตอสูทาง
การเมืองไมแรงมากนัก และเปนเรื่องภายในของทองถิ่น 
 ในเรื่องเงินทุนในการหาเสียงไมเคยไดรับการสนับสนุนจากนักธุรกิจในจังหวัด 
และกลุมตระกูลอัศวเหม  ก็ไมไดทําธุรกิจอะไรภายในจังหวัด  สวนใหญอยูใน
ระดับประเทศหมด เงินทุนทํางานทางการเมืองนายวัฒนาเปนผูจัดหาให ไมเคยรับเงิน
จากพรรคการเมืองที่เคยสังกัด 
      ดร.มั่น  พัธโนทัย  ยอมรับวาชีวิตทางการเมืองมันผานไปเรื่อย ๆ คนรุนใหมตอง
เขามา ในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2544 เคยไดรับการชักชวนใหไปอยูพรรคไทยรักไทย แต
ไมไปกลัวไมเปนอิสระเลยมาทําพรรคตัวเองคือ พรรคราษฎร ผลการเลือกตั้งเหลือเพียง
เขตเดียว นอกนั้นสอบตกหมด เขตเลือกตั้งก็คือ นางสาวเรวดี  รัศมิทัต ซึ่งตอนนี้ก็ยายไป
อยูพรรคไทยรักไทย ถาอยูกับพรรคมหาชน ก็คงจะสอบตก บทบาทของเขานั้นในพรรค
มหาชนเปนรองหัวหนาพรรคและไดกลาวถึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
มหาชน 2 คนวาไมเชื่อฟงมติพรรคมหาชน 
 ดร.มั่น  พัธโนทัย  ไดคาดหมายในการเมืองไทยในอนาคตไววา ในอดีตพวกกลุม
ทหารจะมีอํานาจตอมาเปนนายทุน และดร.มั่น  พัธโนทัย  เชื่อวาผลสุดทายนาจะเปน
นักวิชาการ เพราะการปกครองประเทศไมควรเอาคนถืออาวุธหรือคนมีเงินมา เปน
ผูบริหารประเทศทําใหไมเปนกลาง  ดร.มั่น  พัธโนทัย  ไดยกตัวอยางประเทศเกาหลีวา
ไมเลือกคนรวยเปนนายกแตคนไทยตอนนี้ชอบคนที่มีเงินและนี้คือจุดเสื่อมในที่สุดคน
จะเลือกคนมีความรูความสามารถ 
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พลอากาศเอก สมบุญ  ระหงษ  อดีต สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรฐัมนตรีหลายสมยั 
 พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ในขณะนั้น
โรงเรียนนายเรืออากาศยังไมมีเลยตองเรียนที่โรงเรียนนายเรือ พอจบจากการศึกษาก็ไป
เปนนักบินเริ่มเปนตั้งแตเครื่องซิมมังค ทีซิก และก็มาเครื่องบินเจ็ท  ในชีวิตชวงรับ
ราชการทหารไปสงครามเกาหลี 2 ครั้งไปสงครามนิรนามที่ในลาวเปลี่ยนชื่อจากสมบุญ  
เปนบุญหลาย พอสงครามสิ้นสุดลง บุญหลายเสียชีวิตแตสมบุญรอดชีวิตกลับมาได 
ในชวงตอนไปสงครามมียศเปนนาวาอากาศตรีหลังจากสงครามก็กลับมารับราชการที่
กองทัพอากาศ และทายสุดเปนผูวาการทาอากาศยาน พอออกจากตําแหนงผูวาก็ไดมา
เปนหัวหนาพรรคชาติไทย ซึ่ง พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ ไมอยากจะเปนแตที่ประชุม
มีมติใหรับ พรรคพวกยกตําแหนงใหขณะที่อยูประเทศจีน พล.เอก สมบุญรับเปนหัวหนา
พรรคเพียงสมัยเดียวจะใหเปนอีกแตไมรับ 
 โดยสวนตัวของ พลอากาศเอก สมบุญ  ระหงษ ไมชอบการเมืองที่ทําทุกอยาง
เพราะพรรคพวกขอรอง พลอากาศเอกสมบุญ  ระหงษ  ไดเลาเรื่องตอนที่จะไดรับเปน
นายกรัฐมนตรีวา ไดปฏิเสธไมรับตําแหนง 
 พลอากาศเอก สมบุญ  ระหงส กลาววาไดเปนผูกอต้ังพรรคสามัคคีธรรม โดยให
นายณรงค  วงควรรณ  เปนหัวหนาพรรคและนายณรงค วงควรรณ รักและเคารพพล
อากาศเอกสมบุญ ระหงษ มาก 
 หลังจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ จะให  พลอากาศเอกสมบุญ  ระหงษ เปน
นายกรัฐมนตรี แตทานไมยอมรับ มีหลายคนไปออนวอน รวมทั้งนายประภัตร ดวย ตอน
นั้นอยูที่เชียงใหม ตอนที่เสนอชื่อ พลเอกสมบุญ  ระหงษ เพื่อโปรดเกลาพลอากาศเอก
สมบุญ  ระหงษ  รูอยูแลววาเปนผูอ่ืน จึงไมยอมแตงตัวเพื่อรอรับองคการ มี BBC มา
สัมภาษณก็บอกวาไมไดเปน ยิ่งทําใหทุกคนแปลกใจ หลังจากนั้น ดร.อาทิตย  อุไรรัตน 
ไดทูลเกลาเสนอให นายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี 
 พลอากาศเอกสมบุญ  ระหงษ หมดวาระหัวหนาพรรค  ก็เลิกเลนการเมือง โดย
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมุทรปราการ 2 สมัย คือ ในป 2535 และในป 2539  และ
เปนรัฐมนตรีป พ.ศ. 2539 ตําแหนงสําคัญทางการเมืองไดแก รองนายกรัฐมนตรี    
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีประจําสํานักนายก  
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 การหาเสียงการเมืองในสมัยนั้น  ประชาชนไมคอยสนใจทางการเมือง  แตผมก็
เสนอนโยบายโดยเนนเกษตรเปนหลัก ชาวไรชาวนาผลิตผลทางการเกษตร ชาวนาญี่ปุน
เที่ยวเมืองนอกได แตชาวนาไทย ตองทิ้งไร ทิ้งนา การใชเงินหาเสียงไมมากนัก         
สวนใหญจะใชวิธีการปราศรัย บางครั้งก็มีการบรจิาคเงินใหพรรค ซึ่งตอนนั้น ยังไมมี
กฎหมาย จึงมอบใหผูบริจาค มอบใหพรรคและติดตอกันเอง พลอากาศเอกสมบุญ  ระ
หงษ สวนตัวเปนบุคคลที่มีจิตใจดี ตรงไปตรงมา มีฉายาวาซานตาครอส                พระ
เวสสันดร  พ่ีนี้มีแตให  ซึ่งชาวบานเปนผูตั้งให 
 พลอากาศเอกสมบุญ  ระหงษ กลาวถึงเหตุการณกอนตั้งพรรคมหาชน วาไดพบ
นายกทักษิณ  ชินวัตร  ที่บานพิษณุโลก  โดยตกลงจะรวมพรรคราษฎรเขากับพรรคไทย
รักไทย และจะไดไปลง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อกับ ดร.มั่น พัธโนทัย 
แตพอมาเจอกับนายวัฒนา   อัศวเหม ก็บอกวา เสธ. หนั่น ขจรประศาสตร  มาหา   
จากนั้นก็เลยกลายเปนพรรคมหาชน 
 พลอากาศเอกสมบุญ  ระหงษ ไมสามารถที่จะมารวมกับพรรคมหาชนได เพราะ
ไดตกลงกับนายกทักษิณ  ชินวัตร แลววาจะมาอยูกับพรรคไทยรักไทย ดวยเหตุนี้จึงอยู
เฉย ๆ และเลิกเลนการเมืองไป  พลอากาศเอกสมบุญ  ระหงษ บอกวาเรื่องการเมืองเลิก
เด็ดขาด เพราะวาอายุมากแลว 73 ป แกกวานายวัฒนา  อัศวเหม 1 ป 
 นักการเมืองในสมัยนี้เอาแนนอนไมได เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แตในยุคกอน ๆ จะ
เปนลักษณะแบบนักเลงโบราณ  พูดคําไหนคํานั้น เพราะฉะนั้นสัจจะจึงเปนสิ่งจําเปน
สําหรับนักการเมือง คนไทยสวนใหญจํายาก ลืมงาย การทะเลาะเบาะแวงกัน ทําให
บานเมืองเสียหาย ถาไมมีคนดีเขามาบริหารประเทศก็จะทําใหประเทศ ประชาชน
เดือดรอน 
 
นายสุธีร  อิศวานิชย นายกเทศมนตรีตําบลคลองสวน อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พรรคประชาธิปตย จังหวัดสมุทรปราการ 
 นายสุธีร  อิศวานิชย จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัน บางรัก เขาสูวงการเมือง
ในป พ.ศ. 2518 สมัยกอนไมมีรถยนตตองนั่งเรือมาเปนชั่วโมง  นายสุธีร  อัศวานิชย   
เขาสูวงการเมืองโดยการชักชวนของ ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  โดยมาหาที่บานบางบอกับ 
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นายพิชัย  รัตตกุล  และนายชวน  หลีกภัย  ในตอนแรก นายสุธีร  อัศวานิชย ไดปฏิเสธ
เพราะไมมั่นใจตัวเองวาจะมีใครเลือก เพราะปราศรัยไมเปน ถาปราศรัยก็พูดไดเฉพาะชื่อ
กับนามสกุลเทานั้น แต ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  บอกวาไปสืบมาแลววา นายสุธีร   
อัศวานิชย  มีความนิยมสูงในหมูชาวบาน นายสุธีร  อัศวานิชย  บอกวาถาจะใหลงสมัคร
ผูแทนตองเปนหัวหนาทีม เพราะตัวเองไมเคยเปนลูกนองใคร จังหวัดสมุทรปราการใน
ตอนนั้นมีผูแทนได 3 คน เลือกตั้งรวมเขตทั้งจังหวัด นายสุธีร  อัศวานิชย ไดรับคะแนน
มาอันดับที่หนึ่ง สวนนายวัฒนา  อัศวเหม  ไดมาที่สาม ชนะที่สี่เพียง 400 กวาคะแนนเทา
นั้นเอง ตอมายุบสภาผูแทนในป 2519 มีการเลือกตั้งอีกครั้ง นายสุธีร  อัศวานิชย ก็ลง
สมัครผูแทนพรรคประชาธิปตยอีก และไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนเมื่อป พ.ศ. 2519 เกิด
การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย  พลเรือเอกสงัด  ชลออยู  และมีการเลือกตั้งใหม  
ป พ.ศ. 2522 คราวนี้มีการแบงเขตเลือกตั้ง นายสุธีร  อัศวนิชย ไปลงสมัครในเขตอําเภอ
เมือง สวนที่อําเภอบางบอ ใหลูกนองลงสมัคร จึงทําใหไมไดรับเลือกตั้ง 
 นายสุธีร  อัศวานิชย  มีอาชีพเปนเกษตรกรเลี้ยงสัตวมาแลวเกือบทั้งหมดทุกอยาง 
ไมวาจะเปนเปด ไก หมู วัว เหลือแตชางเทานั้นที่ยังไมไดเลี้ยง ภายหลังมาเลี้ยงสุนัขมี
ฟารมสุนัขของตนเองชื่อปทมาฟารม  
 นายสุธีร  อัศวานิชย  ไดเลาถึงการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการวาตระกูล 
อัศวเหมผูกขาดเพราะอํานาจเงินและอิทธิพล สวนประชาธิปตยไมมีนโยบายซื้อเสียง 
และนายสุธีร  อิศวานิชย ก็ไมมีเงินสูตองอาศัยการปราศรัยหาเสียงหนัก ๆ เขาสู และ 
ไดกลาวถึงวิธีการซื้อเสียงวาตองจายเงินใหชาวบานลวงหนา มิใชวาจะมาจายเฉพาะวัน
เลือกตั้ง  สําหรับการปราศรัยของ นายสุธีร  อัศวานิชย จะฉายหนังกลางแปลงกอน  
นอกจากนี้งานศพก็ตองไปประจํา นําพวงหรีดไปดวย มิฉะนั้นชาวบานจะโกรธ   
 นายสุธีร  อัศวานิชย บอกวาเลือกเลนการเมืองในระดับชาติอยางเด็ดขาดเพราะ
ไมมีเงินไปทุมกับเขา พรรคประชาธิปตยใหเงินคาสมัครเทานั้นมากที่สุดที่เคยไดรับจาก
พรรคประชาธิปตย คือ 30,000 บาท ทีเหลือใหไปหาเอง นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดไม เคยคิดจะลง  เพราะเปน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลว  สําหรับ
นายกเทศมนตรีตําบลคลองสวนนี้ชาวบานมาขอรองใหลง ตําบลนี้เล็กมากมีประชากร
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ประมาณ 3,000 คน  แตสรางผูแทนมา 3 คน คือ นายสุธีร  อัศวานิชย  ญาตินายสุธีร  อัศ
วานิชย และนายประเสริฐ  สุขวัฒน   
 นอกจากการปราศรัย นายสุธีร  อัศวานิชย จะจัดตั้งกลุมของประชาชนขึ้นมาโดย
ใหมีประธานกลุมและประธานกลุมหรือประธานชุมชนจะไปหาสมาชิกมาเพิ่มอีก และ
ใหนโยบายการทํางานลงไปวาในแตละเดือนจะมีกิจกรรมอะไรบาง 
 นายสุธีร  อัศวานิชย ไดพูดถึงนายสนิท  กุลเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลาย
สมัยวา รูจักกันดีเคยเปลูกทีมของนายสุธีร  อิศวานิชย มีอายุพอ ๆ กัน นายสนิท  กุลเจริญ 
มีพอแมเปนชาวสวน สวนตัวเองเปนหัวหนาคนงานในโรงงาน นายสุธีร  อัศวานิชย 
บอกวาเปนผูชวยนายสนิท  กุลเจริญ เขาสูวงการเมืองครั้งแรกลงพรรคประชาธิปตย และ
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามกระแสความนิยมของพรรค เชน จังหวะที่พรรคประชาธิปตยตก
ก็เปลี่ยนไปเปนพรรคประชากรไทย  นายสุธีร  อิศวานิชย ใหขอคิดเกี่ยวกับการเปน 
นักการเมืองวาตัวเองเปนผูมีฐานะไมเดือดรอน ผมเลนการเมืองไมวาเปน สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรหรือนายกเทศมนตรี เพื่อตอบแทนถิ่นเกิด ตองการใหคุณภาพชีวิตของ 
ชาวบานดีข้ึน จะสงเสริมพันธุขาวเพื่อใหผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เพราะพื้นดินที่นี้เปน
นาปลูกขาว และเปนแหลงสุดทายของจังหวัด  สงเสริมการผลิตปุยอินทรียเอามาแจก 
ชาวบาน เพื่อใหเขาซื้อปุยวิทยาศาสตรนอยลง สําหรับชาวบานเราตองลงไปทําใหเขา  
ถาใหเขาทําเอง เขาจะไมทําตองแสดงตัวอยางใหเห็นวามีประโยชนอยางไรจึงจะทําตาม 
 
นายประดิษฐ  ยั่งยืน  อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 

นายประดิษฐ  ยั่งยืน  อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุมตระกูลอัศวเหม นาย
ประดิษฐ  ยั่งยืน เดิมเปนกํานันกอนจะมาเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสงนองชายคือ
นายประทีป  ยั่งยืน  ซึ่งเปน สมาชิกสภาจังหวัด แตไมไดรับเลือกตั้ง นายประดิษฐ  ยั่งยืน  
เลยลงเอง และไดรับเลือกตั้งเขามาในสังกัดของพรรคชาติไทย ทีมเดียวกันกับ ดร.มั่น 
พัธโนทัย กับนายสมพร   อัศวเหม  นายประดิษฐ  ยั่งยืน  กอนที่ เปนกํานันก็เปน
ผูใหญบานมากอน นายประดิษฐ  ยั่งยืน มีพ่ีนอง 10 ดวยกัน   อาชีพดังเดิมทําสวน ทํานา  
ทําประมง พอกินพอใช นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพจัดสรรขายบาน ขายที่ดิน 



 

50

 ปจจุบัน นายประดิษฐ  ยั่งยืน ไดวางมือจากการเมืองแลว แตไดสงลูกชายลง
สมัครเลือกตั้งครั้งที่แลวในนามพรรคมหาชน แตไมไดรับเลือก มีคะแนนเสียงประมาณ 
16,000 เสียง 
 ในการหาเสียงทางการเมือง นายประดิษฐ  ยั่งยืน  ไดบอกวาในอดีตหาเสียงงาย
กวาสูกับแบบตัวตอตัว ไมมีอํานาจเงินเขามาเกี่ยวของเหมือนกับปจจุบัน ใชวิธีการ
ปราศรัยเอาหนังลิเกมาใหดูแลวเปดปราศรัย สวนลูกชายตองสูกับ กกต. คอยจองจับผิด
ตลอด แตอีกฝายหนึ่งไมเคยไปตรวจสอบเทาไร  
 ลูกชาย นายประดิษฐ  ยั่งยืน ลงพรรคหมาชนเพราะตัวนายประดิษฐ  ยั่งยืน รูจัก
กับ พล.ต.สนั่น  ขจรประศาสน แตไมเคยสนิทกัน นิสัยสวนตัวคบกับทุกคนไมสนิทกับ
ใครเปนพิเศษ นอกจากนี้การลงสมัครของลูกชายยังเกี่ยวของกับความสัมพันธสวนตัว
กับนายวัฒนา  อัศวเหม ถึงแมวาลูกชายจะสอบตก แตก็ยังภูมิใจวาไมไดไปพึ่งใคร  
การเมืองปจจุบันยังหาจุดนิ่งไมได แนวปฏิบัติยังไมแนนอน แมแตนายกทักษิณ จะเกง
อยางไรก็ยอมไมทันความแนนอน ตอนนี้ทุกอยางวุนวายไปหมด รวมทั้งเศรษฐกิจ 
สําหรับเรื่องลงวุฒิสภายังไมไดคิด แตจะสนับสนุนพรรคพวกลูกหลานลงการเมืองใน
ระดับทองถิ่น มีคนภายนอกจังหวัดมองดูวาปากน้ํามีกลุมอิทธิพลมาก นายประดิษฐ  
ยั่งยืน บอกวาไมจริง เปนเรื่องของการพูดกันไปของคนที่ไมชอบกลุมนายวัฒนา   
อัศวเหม นายประดิษฐ  ยั่งยืน เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองสมัย โดยลงสมัคร
พรรคชาติไทยทั้งสองครั้ง รวมเวลาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประมาณ 1 ป  
 นายประดิษฐ  ยั่งยืน ถึงแมเปนผูแทนราษฎรในระยะเวลาสั้น ๆ แตก็ภูมิใจวาได
ทําหนาที่เพื่อประชาชน และเอางบประมาณทําเขื่อน ทําคลอง ทําสะพานลอย 30 กวา
แหง ไดงบประมาณมาทําประปา 40 กวาลาน สะพานขามคลอง 2-3 สะพาน งบประมาณ
ถนนคอนกรีต 30 กวาลาน 
 ในการดําเนินชีวิตสวนตัว นายประดิษฐ  ยั่งยืน บอกวาจากชีวิตชาวไรชาวนา  
พอแมเปนคนยากจนทํานาสงลูกเรียน 10 คน เรียนหนังสือหมด ผมปฏิบัติตามคําสอน
ของพอแม วาไปตามผิดตามถูก ไมดูถูกคนเพราะเราจนมากอน ยึดความเปนธรรม ความ
ถูกตองเปนหลัก 
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นายสมชาย  สาดิษฐ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กลุมนายวัฒนา  อัศวเหม 
นายสมชาย  สาดิษฐ   เปนคนอําเภอพระประแดงโดยกําเนิด เดิมเปนลูกชาวนา 

พอทํานา แมทําสวน เรียนชั้นประถมที่โรงเรียนสุขสวัสดิ์ เรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนวัด
ทองคํา ที่อําเภอพระประแดง จากนั้นไปเรียนตอที่โรงเรียนอํานวยวิทย และจบ ปวส. 
ดานการบิน แตไมไดเรียนตอเพราะไมมีเงิน 

สาเหตุเขาสูการเมืองเพราะมีลุงเปนกรรมการสุขาภิบาลในสมัยนั้นไมมีการ
เลือกตั้ง ใชการคัดเลือกเขาไปทําหนาที่ นายสมชาย สาดิษฐ ไดรับการปลูกฝงทาง
การเมืองในระดับทองถิ่นพอลุงพนตําแหนงก็ไปสมัครเปนสมาชิกสภาจังหวัดอําเภอ
พระประแดงไดอันดับที่ 1 จาก 6 คน ทําหนาที่อยู 1 สมัยเต็ม ๆ พอสมัยที่ 2 ก็ไดรับการ
เลือกตั้งเขามาอีกครั้งและไดตําแหนงรองประธานสภาจังหวัด 

ในป  พ .ศ .  2531 มาเจอกับนายวัฒนา  อัศวเหมไดรับการชักชวนมาเปน
ผูแทนราษฎรในนามพรรคราษฎร โดยมี พลเอกมานะ รัตนโกเศรษฐ เปนหัวหนาพรรค 
คิดตอมาจึงลาออกจากสมาชิกสภาจังหวัดมาสมัครผูแทนราษฎร ในขณะนั้นจังหวัด
สมุทรปราการมีผูแทนได 3 คน มีการเปนเขต 1 เขต 2 เขตละ 2 คน นายสมชาย สาดิษฐ
ลงเขต 1 ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูได 
2 ปกวาก็โดนยุบสภาในสมัยทานชวน นายวัฒนาไดมาชวนไปสมัครเลือกตั้งคราวนี้
เปลี่ยนมาสังกัดพรรคชาติไทยก็ไดรับการเลือกตั้ง ตอมาก็มีการยุบสภาอีกในสมัยนาย
บรรหาร เปนนายกรัฐมนตรี พอออกมาก็สมัครอีกครั้งในนามพรรคประชาธิปตย แต
ไมไดรับเลือก และในชวงนั้นนายวัฒนาไดเอาลูกชายไปลงในเขตของนายสมชาย ตอมา
ก็ไดสมัครเรื่อย ๆ ครั้งสุดทายแพพรรคไทยรักไทย 

ในการหาเสียงในสมัยนั้นไมมีการใชเงิน ใชทอง สูกันตรงกระแสพรรค เคยสูกับ
พรรคพลังธรรม พรรคประชากรไทย พรรคราษฎรไมมีกระแส ตองใชความสามารถของ
ตัวเองอาศัยที่เคยชวยคนมาโดยตลอดตั้งแตเปนส.จ อายุ 20 ป กวา ๆ มันผูกใจชาวบาน
แตสูเขาไมได ถึงลงอยางพรรคไทยรักไทยไมตองหาเสียงก็ไดเพราะกระแสดี พรรคไทย
รักไทยเขาไมเอาผมนายสมชาย สาดิษฐ  หรอก ตอนจะเขาพรรคไทยรักไทยนาย
ประดิษฐ เขามาทางสาย  นายสรอรรถ   กลิ่นประทุม สูกับสายของ นางสุดารัตน            
เกยุราพันธ ไมได 
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ในสมัยท่ีนายประดิษฐ  ยั่งยืน เปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใชวิธีการหาเสียง 
โดยการเคาะประตูบาน และที่บานของ นายประดิษฐ  ยั่งยืน เปดตลอดเวลาสําหรับ
ชาวบาน ชาวบานเขาหาไดเลยไมตองผานเลขา เขามาหาไดตลอด 

การเมืองในปจจุบันนายประดิษฐเห็นวาใชเงินเปนหลักในสมัยกอนหาเงินลําบาก
พรรคไมไดใหเงินมาเลยถา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมมีฐานะจะลําบาก แตสมัยนี้
พรรคไทยรักไทยมีเงินมากใหเงินเดือนผูแทน 50,000-80,000 บาท ตรงนี้คือขอแตกตาง 
โดยสิ้นเชิง ในสมัยที่นายสมชาย สาดิษฐ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความคิดอิสระ
มากถึงแมจะมีประชาธิปไตยไมเต็มใบ แตอยากจะพูดอะไรในสภาก็พูดได ในสมัยนี้ยิ่ง
กวาเผด็จการหามพูดถาอยากจะพูด อาจจะไมไดลงเลือกตั้งในสมัยหนา 

ผลงานที่นายสมชาย ภูมิใจมากก็คือ การหางบประมาณใหเด็กนักเรียน มีชุดกีฬา
ตอนออกกําลังชั่วโมงพลศึกษา แจกชุดกีฬาใหเด็กตั้งแต ป.1-ป.6 ในสมัยที่นายวัฒนา 
อัศวเหม เปนรัฐมนตรีชวยวากระทรวงมหาดไทยไดทําถนนหลายสายในจังหวัด ที่ยัง
อยากจะทําตอคือการพัฒนาปอมผีเสื้อเปนที่พักผอนหยอนใจของชาวสมุทรปราการ ทํา
ถนนรอบเกาะโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและทําสะพานเชื่อม 

การที่มีคนกลาวหาวากลุม นายวัฒนา  อัศวเหม  วาเปนผูมีอิทธิพล  นายสมชาย 
สาดิษฐ  มีความเห็นวา นายวัฒนา  อัศวเหม เปนลูกผูชาย และเปนนักเลงที่ตรงไปตรงมา 
ในสมุทรปราการ นายวัฒนา  อัศวเหม ไมเคยทําความเดือดรอนใหกับใคร มีแตผลงาน
ทุกตารางนิ้ว ตารางกิโลเมตร นายวัฒนา  อัศวเหม ไดลงงบประมาณพัฒนาทั้งหมด ไม
เคยเบียดเบียนใคร แตกระแสมันฉุดไปใหเห็นภาพเปนเชนนั้น  

ปจจุบันนายวัฒนา  อัศวเหม อายุ 70 กวาปแลวไมเห็นโดนขอหาอะไร สอบกับ
ไปก็ไมเคยเจอทุจริตคอรัปชั่นก็ไมเคยมี ผมเคยปราศรัยและถามประชาชนวา นายวัฒนา  
อัศวเหม  เคยทําความเดือดรอนใหใครบาง ไมมีใครยกมือสักคน แตที่โจมตีคือกระแสที่
ไมเปนธรรมไมรูเอาอะไรมาโจมตี 

นายสมชาย สาดิษฐ มีแนวคิดดําเนินการทางการเมืองโดยยึดคุณธรรมประจําใจ 
นักการเมืองควรจะมีคุณสมบัติ “ไมซื้อเสียงไมเลี้ยงโจร ไมปลนแผนดิน ไมหากินกับ
งบประมาณ ไมผลาญทรัพยากร และตองดูแลชาวบาน โดยใกลชิด” ชาวบานมาหาตอง
พบได รอได การชวยเหลือตองชวยทุกเรื่องชวยไดไมไดก็ตองชวยไวกอน 
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นายสนิท  กุลเจริญ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 นายสนิท  กุลเจริญ พ้ืนเพเปนชาวสวนเขาสูการเมืองครั้งแรกเปนกรรมการ
สุขาภิบาล 3 สมัย เมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2509 พอป พ.ศ. 2518 มีคนมาชวนลงสมัคร
เลือกตั้งเปนผูแทนในนามพรรคประชาธิปตย ซึ่งลงสมัคร ไดที่ 1 ของจังหวัด สอบตก
ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2544 และเปลี่ยนเข็มมาลงสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภา บิดาเปน
ผูใหญบานเกา มีญาติไมมากเพราะเปนคนจีนอพยพมาอยูเมืองไทยมีพ่ีนอง 5 คนดวยกัน 
 เหตุจูงใจที่ นายสนิท  กุลเจริญ  เขาสูการเมืองเพราะเห็นความไมถูกตองเกี่ยวกับ
งบประมาณทําถนนที่มีการทุจริต เลยคิดวาตัวเองนาจะเขามาทําบาง เลยตัดสินใจมาเปน
กรรมการสุขาภิบาลเพื่อดูแลงบในพื้นที่ของตนเอง สวนการลงสมัครสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร นายสนิท  กุลเจริญ กลาววาเผอิญพรรคประชาธิปตยเขาขาดผูสมัครหนึ่งคนเลย
ชวนลงสมัคร โดยพรรคจะเปนผูออกเงินทุนให และในชวงนั้นก็วางอยูและสวนตัวเองก็
ชอบทางนี้ เลยตัดสินใจลงสมัครผูแทน นายสนิท  กุลเจริญ ไดเคยเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคประชาธิปตย  และพรรคประชากรไทย  กอนที่จะมาสอบตกที่
พรรคชาติพัฒนา  นายสนิท  กุลเจริญ เปนคนที่ไมคอยดุเดือดทางการเมือง แตเปนคนไม
ยอมคน 
 นายสนิท  กุลเจริญ  มองงานการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการวาเปนเรื่องของ
การดิ้นรนที่จะเอาผลของชัยชนะเปนหลัก เพราะฉะนั้นมีวิธีการใดที่จะชนะเขาก็จะทํามี
หลายรูปแบบ  พยายามตามแตก็ไมทัน  มีการซื้อหัวคะแนน ใชอํานาจของกํานัน 
ผูใหญบาน นายอําเภอ มีการซื้อหนวยเลือกตั้ง โดยเปดเผยไมเกรงกลัวใคร 
 สําหรับ นายสนิท  กุลเจริญ  ไมไดใชเงินเลือกตั้ง ถาแพก็คือแพ ใชรูปแบบติด
โปสเตอร เดินหาเสียง สมัยแรกเปนผูทําโปสเตอรเอง การปราศรัยตองเอาหนังไปฉายให
ชาวบานดูกอน ในชวงกอนการเลือกตั้งนายสนิท   กุลเจริญ จะใชวิธีการรับปญหาของ
ชาวบานมาชวยเหลือ  โดยที่บานของ นายสนิท  กุลเจริญ จะเปดตลอดเพราะเวลา      
ประชาชนเดือดรอนเขาจะมาไดทุกเวลา อะไรที่ทําใหชาวบานมีความสุขไดก็ทําตอนนี้
สุขภาพ นายสนิท  กุลเจริญ ไมคอยดี เสียงหายเพราะสูบบุหรี่มากทําใหหนาที่ไมได
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เต็มที่เพราะอภิปรายไมได ปจจุบันไมไดประกอบอาชีพอะไรเปนสมาชิกวุฒิสภาเพียง    
อยางเดียว 
 เมื่อกลาวถึงกลุมนายวัฒนา  อัศวเหม บอกวาเปนคนละพวกกันเหรียญคนละดาน 
แตตอนมารวมสมัครผูแทนพรรคประชากรไทย  หัวหนาพรรคขอรองใหรวมกับ นาย
วัฒนา  อัศวเหม เพื่อที่จะใหพรรคประชากรไทยไดรับเลือก 6 ที่นั่ง และก็ไดจริง ๆ 
 ความภาคภูมิใจของ นายสนิท  กุลเจริญ ในชวงเปนผูแทนก็คือการเสนอเรื่อง
แกไขสิทธิสตรี เชน สามีจะทํานิติกรรม  เชน การขายที่ดินภรรยาจะตองยินยอม 
สมัยกอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระในการเสนอกฎหมาย แตตอนนี้มาโดนล็อค
โดยนโยบายของพรรค ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทํางานเพื่อประชาชนไมไดเต็มที่ 
 
นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทย 
  นายสงคราม   กิจเลิศไพโรจน  เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนตองดิ้นรนตั้งแต
อายุ 10 ขวบ ทํางานไป เรียนไป คาขายเล็ก ๆ นอย ตามสถานที่ตาง ๆ ริมถนน ริม       
ฟุตบาท ตลาดนัดทองสนามหลวง ปจจุบันอายุ 60 ป เปนเจาของกิจการของกลุม         
อิมพิเรียล นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําของเลนเด็ก กอนที่จะเขามาสูแวดวง
การเมืองก็อยูเบื้องหลังนักการเมืองมากอน โดยใหการสนับสนุนอยางพรรคความหวัง
ใหมของ  พลเอกเชาวลิต  ยงใจยุทธ ทางกลุมนายวัฒนา  อัศวเหม  ก็เคยชวยเหลือไมให
ถูกรังแก  พล.ต.สนั่น  ขจรประศาสน   ก็รูจักกัน สนิทกันมาหลายสิบป  คุณฉวีวรรณ   
ขจรประศาสน  ภรรยาของ พล.ต.สนั่น  ขจรประศาสน   เรียนดวยกันมาที่สถาบันราชภัฏ 
วันแรกที่ นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน   เขาสภาบอกวารูจัก สมาชิกพรรคประชาธิปตย
มากกวา สมาชิกพรรคไทยรักไทยเสียอีก 
 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน  เขามาสังกัดพรรคไทยรักไทยเพราะเลื่อมใส นายก
ทักษิณ  ชินวัตร จะลงสมัครตั้งแตป พ.ศ. 2544 แตตองแยงกับพรรคพวกเลยไมไดลง มา
ในป พ.ศ. 2548  เพราะวามีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นจาก 6 เขต เปน 7 เขต ทําให
ไมตองไปแยงกับใคร คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ  เปนผูที่สนับสนุน นายสงคราม  กิจ
เลิศไพโรจน  ใหลงเลือกตั้งในนามพรรคไทยรักไทย  กอนจะลงเลือกตั้งก็ไปปรึกษากับ 
นายวัฒนา  อัศวเหม กอน เพราะตองไปลงเลือกตั้งชนกับ นายอัครวัฒน  อัศวเหม  ซึ่ง
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เปนหลานของ นายวัฒนา  อัศวเหม  ซึ่ง นายวัฒนา  อัศวเหม ก็ไมไดวาอะไร ก็สูกันไป
ตามเกมไมมีการตมคนดู  ข้ึนเวทีก็สูกันเต็มที่ พอผมชนะ นายวัฒนา  อัศวเหม  ก็โทร
แสดงความยินดีเลย เพราะทานเปนนักกีฬาอยูบนเวทีตองสูกันพอลงจากเวทีก็จบ 
 นักการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน  รูจักเกือบ
หมดทุกคน ไมวาจะ นายประเสริฐ  พอของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สลิลทิพย  ชัย
สดมภ  นายเจริญ  นายสนิท กุลเจริญ และนายแพทยวัลลภ ยังตรง  แตพวกสมาชิกพรรค
ไทยรักไทยรุนใหม ๆ ไมคอยรูจัก  
 วิธีการหาเสียงของ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน  ซึ่งเดิมเปนประธานหอการคา
หลายสมัย นักธุรกิจตาง ๆ ก็รูจัก ทํากิจกรรมตาง ๆ มากมายในจังหวัด  ตรงนี้เปนสิ่ง
สําคัญมาก เปนฐานเสียงที่สําคัญในเมื่อชาวบานไมรูจัก นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน  มา
กอน นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน  จึงทําปายหาเสียงวา “เจาของหางอิมพิเรียล” ตัวแดง
ใหญ  กลยุทธตอมาก็คือ  ขยันเดินเคาะประตูทุกบาน ตั้งแตตอนยังไมมีเบอร พอมีเบอรก็
เดินรอบที่สอง  เหลือเวลาไมกี่วันใชวิธีการแหรถรอบพื้นที่ 
 ในการสนับสนุนงบประมาณในการเลือกตั้ง นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน  ไมได
ขอสนับสนุนจากใคร เชน ตัวเงิน ขอแตคะแนนเสียง คนเขาสนับสนุน นายสงคราม     
กิจเลิศไพโรจน  เพราะวา เคยชวยเหลือมากอน และมีความตั้งใจจริง  การเกิดของ นาย
สงคราม กิจเลิศไพโรจน  มาจากคนจน ทําใหเขาใจปญหาของทุกกลุม เปนประธาน
หอการคาทําใหรูถึงปญหาของธุรกิจและเศรษฐกิจของจังหวัดมาโดยตลอด 
 นักการเมืองทองถิ่นก็ไมไดสนับสนุนนาย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน   เพราะ
นายกเทศมนตรีเปนลูกชายของ นายวัฒนา  อัศวเหม สวนเทศบาลบางปูก็เปนกลาง 
องคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ ก็ไมไดอยูในอํานาจ กํานัน ผูใหญบานก็ไมใชเปนคน
ของ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน   
 สรุปไดวา นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน  ไดคะแนนเสียงดวยตนเองทั้งสิ้น นาย
สงคราม กิจเลิศไพโรจน  เห็นวาการเมืองไทยในสมัยนี้ดีข้ึน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี
คุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม  แมจะเขามาเปนครั้งแรก สวน
ใหญก็เปนคนที่มีคุณภาพ 
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 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน  ไดกลาวถึงภาพรวมในการเปนผูแทนวา โดย
ภาพรวมพอใจ โดยเฉพาะระบบพรรคของเขาดี สมาชิกพรรคสวนใหญมีคุณภาพ มีบาง
คนที่ยังหลงยุคอยู ชอบวาคนใหเสียหายเพื่อใหตนเองเดนดังขึ้นมา ตรงนี้ใชไมได 
 
นายประเสริฐ  เดนนภาลยั  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต 2 พรรคไทยรักไทย 
 นายประเสริฐ  เดนนภาลัย  มีพ้ืนฐานการศึกษาจบอนุปริญญาดานเคมีสิ่งทอที่
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ และมาจบปริญญาตรีวิศวกรรมเคมีสิ่งทอที่สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล จบปริญญาโทรัฐประสานศาสตรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
มีความตั้งใจจะเรียนตอปริญญาเอกการจัดการสิ่งแวดลอมดานไบโอเทค  กอนเปน
ผูแทน นายประเสริฐ  เดนนภาลัย  เคยทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมา 20 ป ครอบครัว
ทางบานคาขาย  สวนตัวอยากไปทํางานดานเกษตร การประมง เลี้ยงสัตว ปลูกตนไม 
 แรงจูงใจที่เขามาสูการเมืองก็คือ ป พ.ศ. 2540 เกิดการลมสลายทางเศรษฐกิจ  เลย
ของใจวาเขาดูแลประเทศกันอยางไร ทําใหเกิดผลกระทบกับชาวไทยทั้งประเทศ นาย
ประเสริฐ  เดนนภาลัย   เคยลงสมาชิกวุฒิสภา ไดอันดับที่ 5 จากฐานเสียงตรงนี้ทําใหได
เขามาพรรคไทยรักไทย ฐานเสียงของ นายประเสริฐ  เดนนภาลัย  อาศัยเพื่อนฝูงใน
โรงงานอุตสาหกรรมดวยพ้ืนเพเปนคนปากน้ํา จึงมีเพื่อนมาชวยกันหลายคน ครั้งที่ลง
วุฒิสภา ไดคะแนน 18,000 เสียง 
 นายประเสริฐ  เดนนภาลัย  เปนผูแทนพรรคไทยรักไทยเขต 2 ตําบลสําโรงเหนือ 
เทพารักษ  รองเมือง การหาเสียงก็ไมไดใหญโตมโหฬารอะไร  ใชวิธีการเดินพบ     
ประชาชน เคาะประตูตามบาน เปนผูแทนสมัยแรกป พ.ศ. 2544   นายประเสริฐ  เดน
นภาลัย  บอกวาการเลือกตั้งเปนเรื่องเฉพาะตัวที่ประชาชนอยากใหคนรุนใหมของพรรค
ไทยรักไทยเขามาทํางาน นายกทักษิณ  ชินวัตร มีผลงานเลยไดรับการพิจารณา 
 ขาราชการไมวาจะเปนระดับจังหวัดหรือทองถิ่น นายประเสริฐ  เดนนภาลัย  ไม
รูจักเลย มีแตเพื่อนที่เปนนักธุรกิจดวยกันสนับสนุน นายประเสริฐ  เดนนภาลัย   บอกวา
ตนเองไมใชคนในวงการเมือง เปนเพียงนักธุรกิจที่สนใจทางการเมืองเทานั้น ไมรูจักใคร
เลย แมแตผูใหญบานตัวเองยังไมรูวาชื่ออะไร หัวคะแนนก็ไมมี นายประเสริฐ            
เดนนภาลัย  ไมใชระบบหัวคะแนน ระบบหัวคะแนนทําใหเกิดความเสียหายทางการ
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เมือง นายประเสริฐ  เดนนภาลัย  เขามาเปนผูแทนพรรคไทยรักไทยได เพราะคะแนน
เสียงจากการลงสมัครวุฒิสภาที่ครั้งนั้นสอบตกไมรูจักใครเปนพิเศษในพรรคเลย 

 การเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ นายประเสริฐ  เดนนภาลัย  กลาววาเปลี่ยนไป
หมดยุคของการผูกขาดจากพรรคเดิม ๆ การเปลี่ยนแปลงมีความหมายมาก  เพราะมัน
หมายถึงอํานาจ อิทธิพล การทําราย  การโกง มันหมดสิ้นไป แตในการเมืองทองถิ่นยังใช
วิธีการเกา ๆ อยู การเมืองไทยภาพรวมทั้งประเทศดีมาก นายกทักษิณ  ชินวัตร จับ
ประเด็นปญหาถูก สามารถสรางนโยบายใหประชาชนเลือกไดเปนรูปธรรม 
 ในการทํางานกับสมาชิกพรรคเดียวกันในจังหวัดสมุทรปราการ แตละคนจะ
รับผิดชอบในแตละพื้นที่ของตนเอง สมาชิกแตละคนมีภารกิจมากมายทั้งในพื้นที่และใน
ระดับชาติ  การรับเรื่องรองเรียนมีมากมายตลอดเวลา เรื่องใหญ ๆ จะพิจารณารวมกัน ไม
กาวกายกัน ถาเปนเรื่องพื้นที่ก็แลวแตความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน 
 ผลงานการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายประเสริฐ  เดนนภาลัย  คือ เรื่อง
คลองดานโดยไดชี้ประเด็นใหเห็นดานเทคโนโลยีวิเคราะหระบบคลองดาน ชี้ให         
รัฐมนตรีเห็นปญหาของคอลงดานจนถูกระงับไปในที่สุด นายประเสริฐ  เดนนภาลัย  
อยากเห็นกระบวนการของการเมืองที่จะขับเคลื่อนทุกอยางเปนการเมืองที่มีประชาชน
เปนศูนยกลางโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณถึงประชาชนจริง ๆ 
 
นายวัลลภ  ยังตรง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต 3 พรรคไทยรักไทย 
 นายวัลลภ  ยังตรง  จบการศึกษาแพทยศาสตร จากศิริราช และไปรับราชการเปน
ทหารเรือที่กรมการแพทยทหารเรือ สังกัดโรงพยาบาลพระปนเกลา ไดติดยศเปนวาที่  
เรือตรี และถูกยายไปสัตหี ีบ เนื่องจากมีคลินิกของตัวเองดวย เลยลาออกจากราชการมา
ทําคลินิกสวนตัวเพียงอยางเดียว นายวัลลภ  ยังตรง  เริ่มเลนการเมืองครั้งแรกลงสมัคร
เปนสมาชิกสภาจังหวัด ไมไดซื้อเสียงเลย เพราะอาศัยเปนหมอและไดรักษาคนไขใน
ราคาถูก กินยาอยางเดียว 19 บาท ถาฉีดยาเพิ่มอีก 5 บาท เปน 24 บาท คือจะคิดราคาครั้ง
หนึ่งของคาแรงขั้นต่ําซึ่งในชวงนั้น 38 บาท ถาคาแรงขั้นต่ําขึ้นเปน 50 บาท ก็จะคิด 25 
บาท ทําคลินิกมา 4-5 ป และไปเลนการเมือง มีบัตรคนไขที่คลินิกอยูประมาณ 2-3 หมื่น
ใบ  ใชวิธีสงจดหมายถึงคนไข พอลงสมาชิกสภาจังหวัด ไดคะแนนถึง 19,200 คะแนน 
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พอมาทํางานทางการเมืองจะทําอยางไรใหการเมืองดีข้ึน พอป พ.ศ. 2529 มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายวัลลภ  ยังตรง  ทําใบปลิวตอตานการซื้อเสียง ตอนที่ทํา   
ยังเปนสมาชิกสภาจังหวัดอยูในใบปลิวตอตานซื้อเสียงหนาแรก ไดอัญเชิญพระราช
ดํารัส “ในสังคมมีทั้งคนดีและคนไมดี”  ตอนนั้นคิดวาเปนคนอัญเชิญพระราชดํารัส    
เผยแพรเปนคนแรก 

นายวัลลภ  ยังตรง ไดกลาวถึงการหาเสียงในอดีตวา มีการเอาอิฐ เอาทรายมากอง 
เอาไมลูกระนาดมากอง ทําสะพานเสร็จ พอเลือกตั้งสะพานเสร็จหมด ในสมัยนั้นมีการ
แจกหัวละ 100 บาท บางคนไดเงิน 100 บาท ไมถึงบานเงินก็หมดแลว เพราะซื้อเหลากิน
หมด นายวัลลภ  ยังตรง  ไดคัดลอกบทความจากที่ทานปญญา  เกศนี กอนการเลือกตั้งที่
ลงในหนังสือพิมพมติชน คัดมาพิมพ 20,000 ใบ มาแจกใหประชาชนไดอาน ทําใบปลิว
ตานการซื้อเสียง นายวัลลภ  ยังตรง โดนเลนงานวาไมกลาลงสมัครและมาแจกใบปลิว
ทําไม 

พอป พ.ศ. 2531  มีการเลือกตั้ง นายวัลลภ  ยังตรง จะไปรณรงคสงเสริม
ประชาธิปไตย ไมลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตถูกตอวาแบบเดิมอีก จึง
ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกสภาจังหวัด ไปสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตไปพรรค
ไหนเขาก็ถามวามีเงินเตรียมซื้อเสียงรึเปลา พอดีทานพลตรีจําลอง  ศรีเมือง ตั้งพรรคมี 
สโลแกนไมซื้อเสียง  ไมจวงจาบ หยาบชา เลยลงสมัครในนามพรรคพลังธรรม  ลงครั้ง
แรกไมใชเงินซื้อเสียงเลย ข้ึนปายทุกซอยเลยวาใหรับเงิน แตอยารับปากผลสุดทายสอบ
ตก  แตไดคะแนน 29,000 เสียง หลังเลือกตั้งกลับไปทําคลินิกหมดเงินเพียงสองสามแสน
บาท แตไดสงเสริมประชาธิปไตย พอป พ.ศ. 2535 มีการเลือกตั้งอีก นายวัลลภ  ยังตรง  
ก็ลงสมัครและยังใชวิธีเดิมคือการไมซื้อเสียง ก็สอบตกอีกเชนกัน แตไดคะแนนเพิ่มมา
อีกเปน 4 หมื่นคะแนน  สวนฝายตรงขามมีการซื้อเสียงโดยผานทางการประชุมกํานัน
และผูใหญบาน หลังเหตุการณพฤษภาทมิฬไดลงเลือกตั้งใหมในนามพรรคพลังธรรม 
และไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกไดคะแนนเสียงสี่หมื่น
หาพันเปนลําดับที่สอง 

ในชวงที่เปนผูแทน ไดจัดงบผูแทนไปทําถนน จัดยาสามัญประจําบานมอบให
ประชาชนโดยผานหนวยแพทยเคลื่อนที ซึ่งเปนตนตําหรับของหนวยแพทยเคลื่อนที่  ใน
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ระยะแรกแพทยเคลื่อนที่ทั้งหมดเวลาออกดําเนินกิจกรรมจะมีหมอฟน สัตวแพทย      
ชางตัดผม  ทนายความ มีสินคาราคาถูกออกไปครั้งละ 50-60 คน เปนกองคาราวานใหญ 
เฉลี่ยแลวมีคนมาใชบริการ 800-1,200 คน แพทยเคลื่อนที่จะออกทุกอาทิตย โดยมีปาย
ตลอดขางหนาและขางหลัง 1 กิโลเมตร ตามถนน ตามเสาไฟฟาเหมือนตอนหาเสียง 

นายวัลลภ  ยังตรง  ไดบอกถึงการเลือกตั้งครั้งที่สองไววา คูตอสูไดยายมาลงเขต 
นายวัลลภ  ยังตรง ชาวบานบอกวามีการจายเงินใหฝายตรงขาม ผมออกพ้ืนที่บอยได
คะแนน 50,00 กวา แตถูกโกงคะแนนเลยตองไปฟองศาล ศาลอานคําพิพากษาใหเลือกตั้ง
ใหม แตทําตามคํารองไมได เพราะรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง และมี
บทเฉพาะกาลดวย ไมวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะหมดสมาชิกภาพดวยเหตุผลใดก็
แลวแต ไมใหมีการเลือกตั้งซอมใหม ฝายตรงขามดีใจกันใหญ เพราะไมตองออกจาก
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หลักจากการเลือกตั้งครั้งนั้น นายวัลลภ  ยังตรง ไดยายมาลงสมัครพรรคไทยรัก
ไทย และไดสรางเครือขายการเลือกตั้งคือ เปดศูนยอาสาสมัครไทยรักไทยอยูประจําแต
ละหมูบาน มีทั้งหมด 81 ศูนย เวลาจะทํากิจกรรมก็ผานศูนย  กิจกรรมสวนใหญจะเปน
การพูดเรื่องการเมืองประมาณ 1 ชั่วโมง และมีการรับประทานอาหารรวมกัน ในการหา
เสียงของผูแทนแตละเขตในพื้นที่จะตางคนตางทํา แตหลังการเลือกตั้งเสร็จจะมีการ
รวมมือกันทํางานในพื้นที่ 
 เมื่อพูดถึงนักการเมืองกลุมเกา นายวัลลภ  ยังตรง กลาววาเงื่อนไขไปอยูที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ถาสอดสองอยางจริงจัง ตอตานการซื้อเสียงพวกกลุมเกาก็จะ
ลําบากที่จะกลับมา สวนในระดับเทศบาลองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด การใชเงินยังใชไดผลอยู 

นายวัลลภ  ยังตรง  ไดกลาวสุดทายวา วันนี้คิดวาประสบความสําเร็จแลวอยากให
คนดี ๆ มาเลนการเมืองไมตองใชเงินเยอะ  ผมสนใจการเมืองใหม ๆ คนดี ๆ ที่ไมมีเงิน
ซื้อเสียงไดมีโอกาสเลนการเมือง พูดงาย ๆ วาถาเปนนักพนันแลวจาย  กลาแทงก็มี
โอกาสไดเปนสมาชิกสภาผูผูแทนราษฎร  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมก็มีสวน ตอนที่นายอุทัย  
พิมพใจชน  เสนอใหนับคะแนนที่ศูนยรวม ตอนนั้นอีกฝายหนึ่งคาน  ฝายที่คานคือฝายที่
ซื้อเสียงเพราะนับคะแนนที่ศูนยมันตรวจสอบไมไดจายเงินแลวตรวจสอบไมได 
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นายจิรพันธ   ลิม้สกุลศิรริัตน  สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเขต 4 พรรคไทยรักไทย 
 นายจิรพันธ   ลิ้มสกุลศิริรัตน   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร 
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประกอบอาชีพทนายความ จบปริญญาโทรัฐประสาน
ศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย เปนคนพื้นเพจังหวัดชลบุรี  ไมมีครอบครัวใน
จังหวัดสมุทรปราการเลย  เปนผูแทนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2544  สมัยนี้เปนสมัยที่สอง 
 แรงจูงใจที่ทําใหสนใจทางการเมืองคือ ไดรับอิทธิพลจากการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร มีการซักฟอกปญหาตาง ๆ และคิดวาถาเรามีโอกาสเขาบริหารประเทศบาง
ก็คงจะดี จะไดแกปญหาใหประชาชนในพื้นที่ เปนปากเปนเสียงให   
 รู จักชาวบานสวนใหญคือ จากอาชีพทนายความ ไมวาผูใหญบาน  กํานัน  
องคการบริหารสวนตําบล รูจักหมด เพราะเคยทําคดีใหผูนําทองถิ่นอยูประมาณ 10 ป 
การสนับสนุนทางการเมืองสวนใหญไดพวกนายกองคการบริหารสวนตําบล  กํานัน  
ผูใหญบานสนับสนุน 
 วิธีการหาเสียง  จะมีมาตรฐานแนนอนคือ ใชนโยบายของพรรคในการหาเสียง  
ดูพรรคมีนโยบายอะไรบาง เชน 30 บาทรักษาทุกโรค  เรื่องยาเสพติด ใชวิธีการเดินและ
การปราศรัย เราเปนผูสมัครหนาใหมไมมีแผล ประชาชนเบื่อผลงานของคนเกาที่ไม  
ปรากฎชัดเจน ในการเลือกตั้งสมัยแรกใชความสัมพันธในความเปนสวนตัวหาเสียง 
สวนในสมัยที่สอง เริ่มเปนระบบขึ้นการเมืองในสมุทรปราการในสมัยนี้ไมอยูภายใต
อิทธิพลแลว   ประเด็นที่สองประชาชนเขาใจการเมืองมากขึ้น ประเด็นที่สาม ตัวบท
กฎหมายที่เอื้อตอการตัดสินใจของประชาชน เชน การนับรวมคะแนนที่เดียวกันทําให
ประชาชนเขากลาตัดสินใจ ตรวจสอบไมได  เพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรา 
 สําหรับผูแทนอื่น ๆ ในจังหวัดจะพบกันเมื่อมีการประชุมในรูปแบบของทาง 
ราชการ  แมแตเรื่องของทางราชการก็เยอะแลว ถาประชุมทุกเรื่องคงไมไหว 
 การเมืองในปจจุบันดีกวาสมัยกอน เพราะมีรัฐธรรมนูญบัญญัติให  ผูแทนยาย
ลําบากทําใหการเมืองนิ่ง ถาปลดล็อก 90 วัน เปอรเซ็นตการอยูครบเทอม 4 ป ของ 
รัฐบาลก็คงยาก  สําหรับในพรรคไทยรักไทย ถาขาดนายกทักษิณ  ชินวัตร  คงจะแตก



 

61

กระจาย ในสมุทรปราการกลุมอํานาจเดิมยังแข็งแรงอยู ถาปราศจากนายกทักษิณ        
ชินวัตร  คงจะลําบากกลุมอํานาจเกาอาจจะกลับมาได 
 ในการทํางานเปนผูแทน อยากจะตั้งงบประมาณมาสูพ้ืนที่จังหวัดของตนเองมาก
ที่สุดเพื่อพัฒนาพื้นที่ เชน เรื่องถนนหนทาง  เรื่องแมน้ําลําคลอง การปรับภูมิทัศน การ
สรางโรงเรียนเพื่อประชาชน  สําหรับการเมืองในอนาคตยังตั้งความหวังไวกับพรรคไทย
รักไทย   เพราะไมมีความกดดันอะไรภายในพรรคไทยรักไทย  สุดทายขอให 
ชาวสมุทรปราการมั่นใจในตัวเขา และจะทําหนาที่ของผูแทนใหดีที่สุด 
 
นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต 4 พรรคไทยรักไทย 
 นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ พ้ืนฐานการศึกษาจบปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษ  
ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง อดีตเคยทํางานบริษัทเครื่องสําอาง
และเปดโรงเรียนสอนดนตรีเด็ก ในระหวางทํางานก็ชวยบิดาในการหาเสียงเลือกตั้งดวย 
บิดาของ นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ คือนายประเสริฐ สุขวัฒน อดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  เพราะฉะนั้นความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมีมานานแลวตั้งแตบิดา 
เปนสมาชิกสภาจังหวัด 
 แรงจูงใจเขาสูการเมืองก็คือไดเห็นความทุกขยากความลําบาก และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนยังไมดี มีหลายอยางที่จะตองแกไข ในชวงที่เขามาอยูพรรคไทยรักไทยได
มีการทําโพลปรากฎวามีชื่อบิดาของ นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ ปรากฎอยูดวย แตชวงนั้น
บิดาไมสบายจึงลงสมัครเพื่อเปนทายาททางการเมืองแทนบิดา 
 ในการหาเสียง นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ ทํามาโดยตลอดไมวาจะเปนผูแทน
หรือไมโดยหาเสียงกับกลุมประชาชน เชน กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร จัดอบรมใหเขา
เขมแข็งขึ้นใหความรูแกเด็กนักเรียนสงเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษให นอกจากนี้ยังให
ความสนใจในกิจกรรมของสตรีและผูสูงอายุ ในการลงเลือกตั้งครั้งแรกกระแสของ
พรรคไทยรักไทยยังมีนอย ที่ไดรับเลือกตั้งเพราะครอบครัว บิดาไดวางรากฐานทางการ
เมืองไวแลวในอดีต หัวคะแนนก็เปนอดีตหัวคะแนนของบิดา ไมวาจะเปนกํานัน 
ผูใหญบาน พวกนี้เขาเชื่อมั่นในตัวบิดาทําใหเขาเชื่อมั่นในนางสลิลทิพย  ชัยสดมภ ดวย   
เมื่อ    พ่ึงกระแสพรรคไมได นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ ใชวิธีการลงพื้นที่ เคาะตามประตู
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บานไปทุกวันและทุกบาน เพื่อใหเขาเห็นหนา ไปงานทุกงานที่เขาเชิญมา พยายามพูดถึง
นโยบายพรรค แตไมมีใครสนใจ จนกระทั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ 2 กระแสของพรรคเริ่ม
มีสวนชวยมากกวาครั้งแรก แตเนื่องจากพื้นที่หาเสียงเปนชนบทสวนใหญความเปน     
ตัวเองมีความสําคัญมาก สวนกระแสพรรคจะมีเฉพาะในเขตเมืองเทานั้น 
 นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ  บอกวากลุมเครือญาติมีสวนคอนขางมากโดยเฉพาะ
ครอบครัวและบิดา บิดาไมเคยทําใหใครผิดหวัง เลยเชื่อวาเลือดเนื้อเชื่อไขจะทําใหคนไม
ผิดหวังเชนกัน พ่ีชายเปน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกํานัน มีการติดตอกัน
โดยตลอด ในการหาเสียง นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ  หาเสียงคอนขางที่จะใหความสําคัญ
ของเครือญาติมากวากลุมขาราชการ กลุมนักการเมืองทองถิ่น หรือกลุมหอการคา เพราะ
ในพื้นที่สวนใหญเปนชนบท และอีกประการหนึ่งถาเราไปขอความชวยเหลือในการหา
เสียง ผลสุดทายเราก็ตองตอบแทนเขา เพราะเขามีบุญคุณกับเรา 
 การตอสูทางการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการมีการแขงขันสูง ไมวาเปนการ
เลือกตั้งผูแทน  องคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชิกสภาจังหวัด  องคการบริหารสวน
ตําบล มีเงินสะพัดเปนรอย ๆ ลาน เพราะฉะนั้นการเมืองในจังหวัดนี้เอาเงินเปนปจจัย
หลักในการหาเสียง ทําใหพวกผูนําทองถิ่น หัวคะแนนเคยชินกับเรื่องการใชเงิน   
นอกจากนี้ยังมีการขมขูโดยนักเลงหัวไม ชวงหาเสียงมีกลุมอิทธิพลใหคนคอยขมขู              
ใชมอเตอรไซคขับคอยติดตาม  พกปนแตจริง ๆ ก็ไมกลาทําอะไร นาจะเปนเหตุผลทาง
จิตวิทยามากกวา 
 ผลงานที่ นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ  ภูมิใจมากคือเรื่องของการเคลื่อนไหวจนหยุด
โครงการบําบัดน้ําเสียคลองดาน และเรื่องถนน 7 ชั่วโคตร ถนนนี้ไมมีการดูแลเปนถนน
เชื่อมระหวางคอลงดานกับบางบอประมาณ 7–8 กิโลเมตร น้ําทวมขังถนนทรุดโทรม    
มาตลอด 
 นางสลิลทิพย  ชัยสดมภ   ใหความเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทยในปจจุบันวาดีข้ึน 
เพราะเหลือสองพรรคใหญ แตการเมืองไทยไมเหมือนกับของประเทศญี่ปุนที่มี 2 พรรค 
เพราะประชาชนเลือก  แตของเราเหลือ 2 พรรค ทําใหมีตัวเลือกนอยลง ในอนาคตอยาก
ใหเด็กรุนใหม ๆ เขามาเลนการเมืองมากขึ้น อยากใหรัฐบาลมีความโปรงใสมากขึ้น  
ถึงแมตัวเองจะอยูฝายรัฐบาลก็ตาม เพราะในบางเรื่องรัฐบาลก็ตอบบางประเด็นไมชัดเจน 



 

63

ผิดก็วากันตามผิด มีเนื้อรายตรงไหนก็ตองตัดทิ้งไป เรื่องสนามบินสุวรรณภูมิอยูในพื้นที่
จะเปลี่ยนแปลงเปนเขตปกครองพิเศษ  ชาวบานยังเลี้ยงปลา  กุงอยู จบ  ป . 4  จะ
เปลี่ยนเปนนครสุวรรณภูมิ จะพัฒนาไมมีองคการบริหารสวนตําบล ไมมีกํานัน ไมมี
ผูใหญบาน ซึ่งจะทําใหพ้ืนที่ขยายออกไป คนตางจังหวัดจะมีความผูกพันกับทองถิ่น ผล
สุดทายประชาชนจะไปปรึกษาใคร 
 
นางสาวเรวดี  รัศมิทัต สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 6 พรรคไทยรักไทย 

นางสาวเรวดี  รัศมิทัต จบปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ เทคโนโลยีราชมงคล ปริญญา
โท สาขาการคาระหวางประเทศ จากประเทศออสเตรีย  จบมา 6 เดือนก็มาลงสมัคร 
ผูแทนราษฎรครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 ในนามพรรคราษฎร สวนในป พ.ศ. 2548 ในนาม
พรรคไทยรักไทย 

แรงจูงใจในการเขาสูการเมืองเพราะไดรับอิทธิพลจากบิดาซึ่งเปนนักการเมืองใน
ระดับทองถิ่น ในการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงใชผลงานของบิดา นอกจากนี้ยังมีพ่ีชายที่
เปนกํานัน และเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล การหาเสียงใชการเขาหาประชาชน
ในระดับรากหญา คลุกคลีกับประชาชนในชวงระยะเวลา 6 เดือน กอนการเลือกตั้ง รวม
ทํากิจกรรมกับผูนําชุมชนเพื่อที่จะไดรูจักแกนนํา ในการเลือกตั้งครั้งแรก ถึงแม นางสาว
เรวดี  รัศมิทัต จะอยูพรรคราษฎร แตกับปฎิเสธวาบารมีของนายวัฒนา  อัศวเหม  ไมมี
สวนในการเลือกตั้ง  สวนใหญยืนหยัดดวยตนเอง  และบารมีของบิดา  สําหรับการ 
เลือกตั้งครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2548 ไดยายพรรคมาอยูพรรคไทยรักไทย เพราะเกิดความ 
ขัดแยงระหวางบิดากับนายวัฒนา  อัศวเหม  

เครือขายในการเลือกตั้งของ นางสาวเรวดี  รัศมิทัต จะเปนเครือขายกลุมสตรี 
เยาวชนอายุ 18 ป  ผูสูงอายุ และผูนําชุมชน   

การเมืองปากน้ําในอดีต นางสาวเรวดี  รัศมิทัต บอกวา ซื้ออยางเดียวพอถึงเวลาก็
เอาเงินมา แลวบอกประชาชนวาใหเลือกใคร นางสาวเรวดี  รัศมิทัต บอกวาตนเองก็ใช
เงินบาง ไมใชเลยเปนไปไมได เชน งานกิจกรรมในพื้นที่  งานแขงกีฬา งานบุญ  งานศพ 
เปนตน 
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นางสาวเรวดี  รัศมิทัต ใหความเห็นวาการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ อาจจะ
เปลี่ยนแปลงใหกลุม นายวัฒนา  อัศวเหม  กลับเขามาได เพราะกลุมของ นายวัฒนา    
อัศวเหม ยังบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยู ไมวาจะเปนนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีงบประมาณลง
พ้ืนที่ จะมีผลงานมากกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร บิดา นางสาวเรวดี  รัศมิทัต  เคยลง
เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด แขงกับ นายสมพร  อัศวเหม แตโดนใบเหลือง 
พอมาเลือกตั้งใหมครั้งที่ 2 นายสมพร  อัศวเหม ก็ชนะการเลือกตั้งเปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดคนปจจุบัน 

การทํางานรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คนอื่น ๆ ของพรรคตอนนี้กําลังไป
ในทิศทางเดียวกัน แตกอนอยูคนละพรรคตางคนตางทํา  ปจจุบันพยายามทําใหคน
สมุทรปราการมองเห็นวาการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการทํางาน
รวมกัน ในการทํางานทางการเมืองไดรับการถายทอดมาจากบิดา สามารถรูไดวาบิดาคิด
อยางไร  เพียงแตวิธีการที่บิดาทําไป และบอกใหทําถาไมเห็นดวยก็จะไมทํา  สวนเรื่อง 
90 วัน ในการยายสังกัดพรรคการเมือง นางสาวเรวดี  รัศมิทัต บอกวาไมสําคัญ ถาอยาก
อยูกับพรรคไทยรักไทยก็อยู  แตถาจะออกก็ไมสนใจวาจะมีการล็อกเวลา 90 วัน ในการ
ยายพรรค ถาออกมาแลวลงสมัครไมไดก็ไมซีเรียสอะไร 
 
นายประชา  ประสพดี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 7 พรรคไทยรักไทย 

นายประชา  ประสพดี  เปนคนจังหวัดสมุทรปราการ  จบการศึกษาระดับปริญญา
โท เคยเปนพนักงานธนาคารกรุงเทพ  ลงเลือกตั้งครั้งแรกก็ไดรับการเลือกตั้งเลย ในป 
พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย โดยการแนะนําของนายนายวัลลภ  ยังตรง   การ
เลือกตั้งในสมัยที่ 2 ป   พ.ศ. 2548 ก็ไดรับเลือกเชนกัน นายประชา  ประสพดี  มี
ประสบการณเคยเปนคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด  คณะกรรมการปราบปราม
การทุจริต  และเปนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายจายปงบประมาณ 2546 

แรงจูงใจที่เขาสูการเมืองก็คือ ไมพอใจในการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียง ทําใหเกิด
คําถามวาผูแทนของประชาชนชาวไทยมีการซื้อเสียง ทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งคนดีมี
ความรูไมไดเขาสูสภา  การทํางานทางการเมือง จะรับปญหา ดูแลพื้นที่ เยี่ยมเยียน
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ชาวบาน และนําปญหาที่พบในพื้นที่เขามาสูรัฐบาลแลวกลับมาแกไข โดยมีสโลแกน
ประจําตัววา “ไปทุกที่ไมหนีปญหา เขาหาประชาชน เปนพี่นองชาวสมุทรปราการ”  จะ
เปลี่ยนภาพลักษณใหมทางการเมือง คือจะเนนการจัดสัมมนา อบรมความรูเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ใหเขาเห็นวาการใชเงินซื้อเสียงจะไดผูแทนที่ไมดี ถาอยากไดผูแทนที่มีคุณภาพ
ก็ออกมาใชสิทธเลือกตั้ง นายประชา  ประสพดี   กลาววาตนเองไมซื้อเสียงเลย แตได
คะแนนถึง 40,880 คะแนน วิธีการหาเสียงของ นายประชา  ประสพดี  ในสมัยแรกถึง
สมัยที่สอง จะแตกตางกัน ในสมัยแรกจะชูนโยบายของพรรค เอาตัวลงพื้นที่ เคาะประตู
บานทุกหลังทํามาเปนป ใชสื่อแผนพับ มีเอกสารแจกใหเห็นถึงการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงวา
ไดเงิน 500 บาท หารดวย 4 ป เทากับวันละ 46 สตางค  ชาวบานเริ่มหูตาสวางขึ้น  พอมา
ในสมัยที่ 2  ไปงานบุญ  งานศพ  งานแตงงาน แกปญหาใหประชาชนเพราะเปนผูแทน
แลว ชูนโยบายของรัฐบาลที่ เชื่อมตอนโยบายเกา เชน 30 บาทรักษาทุกโรค  การ
ปราบปรามยาเสพติด  โครงการปราบปรามทุจริต  โครงการบานเอื้ออาทร  การ
ประชาสัมพันธใชนโยบาย 3 อยางคือ นโยบายพรรค   นโยบายรัฐบาล  และนโยบายของ
ตัวเอง  จับ 3 อยางเชื่อมดวยกันใหประชาชนเห็นวาเปนเรื่องเดียวกัน และเปรียบเทียบกับ
สิ่งที่ผานมาในอดีต 

กลุมเครือญาติ มีสวนชวยในการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ บอกพวกพองตอ ๆ 
กันไป  หนวยงานราชการลงไปเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ  โรงเรียนเด็ก นักเรียนก็ไดสราง
ผลงานไว สําหรับกลุมนักธุรกิจไมไดใหความชวยเหลือ ไมเคยมีหัวคะแนนนับหนึ่ง
เทากันหมด การหาเสียงลงในระดับรากหญา  ถาเราติดอยูกับหัวคะแนน เหมือนเราตอง
อาศัยผูอ่ืน เราจะแกไขปญหาใหประชาชนไดอยางไร 

ผลงานที่ทําก็คือ การเปนกรรมการวิสามัญงบประมาณรายจายประจําป  เงิน
ตางประเทศเปนแสน ๆ ลาน  อันนี้เปนผลงานระดับประเทศเลย ผลงานระดับจังหวัดก็มี
การแกไขปญหาน้ําทวม  ถนนซอยวัดแหลม ทางหลวงแผนดินเสนทาง 3243  น้ําทวม
มากวา 10 ป  ประสานกับกระทรวงคมนาคมไดงบประมาณมา 82,400,000 บาท สราง
โรงพยาบาลงบประมาณ 60 ลาน การสรางถนนสุขสวัสดิ์ที่น้ําทวม ใชงบประมาณ 796 
ลาน 
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การเมืองในหวัดสมุทรปราการ เริ่มดีข้ึน แตการเมืองในระดับทองถิ่น ยังมีการ
ซื้อเสียงกันอยู การเมืองระดับประเทศจังหวัดสมุทรปราการ พรรคไทยรักไทยไดทั้ง 7 
เขต ผูแทนทุกคนมีคุณภาพ  ภาพการเมืองไทยปจจุบันดีข้ึน การปฎิรูปการเมืองใหมทํา
ใหมีผูแทนที่มีวิสัยทัศนดีทุกคน  จบปริญญาตรีและโท  การเมืองไทยในอนาคตอยากให
ปราศจากการซื้อเสียง อยากใหประชาชนเขาใจในการเลือกตั้งผูแทน ไมใชหัวคะแนน
จางเงินซื้อเสียง  จัดเที่ยว  จัดเลี้ยง ตรงนี้อยากใหหมดไป 

สรุป นักการเมืองทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  ทีไดสัมภาษณมา สามารถ
จําแนกได 3 กลุม ไดแก 

กลุมท่ี 1 คือ กลุมนายวัฒนา  อัศวเหม  ซึ่งถือเปนกลุมที่สําคัญของการเมืองใน
จังหวัดนี้ ตั้งแตป พ.ศ. 2518 กลุมของนายวัฒนา  อัศวเหมจะเปนกลุมที่ใชความเปน
ตัวตนของตัวเองเปนหลักในการสรางกลุมขึ้นมา จะใหความสําคัญตอพรรคการเมือง
นอย เพราะถือวาประชาชนเลือกตัวบุคคลไมไดเลือกพรรคจากครั้งแรก นายวัฒนา อัศว
เหม ไดลงสมัครในพรรคสังคมชาตินิยม และเปลี่ยนพรรคไปเรื่อย ๆ จนมายุติที่พรรค
ราษฎรและพรรคมหาชน กลุมของนายวัฒนา  อัศวเหม มักจะถูกกลาวอางวาเปนผูมี
อิทธิพล แตจากากรสัมภาษณ นายวัฒนา  อัศวเหม ไดปฎิเสธในขอกลาวอางดังกลาว  
นักการเมืองในกลุม นายวัฒนา  อัศวเหม  เปนผูที่มีความสนิทสนมกันมากอน อาจจะมา
จากกํานัน ผูใหญบาน หรือเคยเปนฐานเสียงให นายวัฒนา  อัศวเหม มากอน ฐานเสียง
ทางการเมืองของกลุม นายวัฒนา  อัศวเหม ที่สําคัญคือ ฐานเสียงระดับทองถิ่นที่มี  นาย
สมพร  อัศวเหม นอยชายเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และมี นายชนสวัสดิ์  
อัศวเหม เปนนายกเทศมรตรีนครสมุทรปราการ  ถึงแมจะแพการเลือกตั้งครั้งที่แลวอยาง
สิ้นเชิง แตกลุมของ นายวัฒนา  อัศวเหม  จะยังไมเลิกราทางการเมือง แตจะสงคนรุน
ใหม ๆ ในตระกูลหรือบุคคลภายนอกที่ที่มีความสัมพันธใกลชิดแทน  การพายแพทาง
การเมืองของกลุม นายวัฒนา  อัศวเหม ครั้งที่แลวคงจะปฏิสธไมไดวาเปนการพายแพตอ 
พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี คนปจจุบัน มากกวาการพายแพตอผูแทนพรรค
ไทยรักไทย  เพราะจากการสังเกต และการสัมภาษณพบวา อิทธิพลทางการเมืองของ
กลุม นายวัฒนา  อัศวเหม ยังมีอยู ที่แพก็เพราะเปนการตอสูระหวางอิทธิพลทองถิ่นกับ
อิทธิพลในระดับชาติ การตอสูทางการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการนั้นมิใชเปนการตอ
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สูเพื่อชิงฐานเสียงของประชาชนเทานั้น แตเปนการตอสูที่จะตองชิงฐานเสียงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฐานเสียงของขาราชการที่คอนขางจะมีอิทธิพลในการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจ ตลอดจนขาราชการสายปกครอง 
 ผูแทนที่สังกัดกลุม นายวัฒนา  อัศวเหม สวนใหญจะเปนคนพื้นเพดั้งเดิมของ
จังหวัด มีการศึกษาอยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธกับเครือขายอื่น ๆ นั้นเมื่อกอน
อาจจะมีมาก แตในการเลือกตั้ง 2 ครั้ง สุดทายมีนอยลง กลุมนายวัฒนา อัศวเหม มีนาย
วัฒนา อัศวเหม เปนตัวหลักในการที่จะกําหนดแนวทางหรือนโยบายการหาเสียง 
ตลอดจนเปนผูจัดหางบประมาณการเลือกตั้ง บทบาทธุรกิจเอกชนมีสวนสําคัญนอยใน
การสนับสนุนกลุมนายวัฒนา อัศวเหม เพราะธุรกิจของกลุมนายวัฒนา อัศวเหม คอนขาง
ที่จะใหญและสามารถนํามาใชในทางการเมืองได บทบาทของครอบครัวเปนสวนสําคัญ
ของพื้นฐานทางการเมืองของกลุมนายวัฒนา อัศวเหม จะเห็นไดจากการวางตัว นายสม
พร   อัศวเหม   เปนนายก  องคการบริหารสวนจังหวัด  หรือนายชนสวัสดิ์  เปน
นายกเทศมนตรีความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับกลุมนายวัฒนา  อัศวเหม  มีนอย 
กลุมนายวัฒนา  อัศวเหม จะไมใหความสําคัญของพรรคการเมืองแตจะใหความสําคัญ
ตอบุคคลที่อยูในพรรคการเมืองนั้น เชนในการเลือกตั้งครั้งแรกป พ.ศ. 2518 ก็ลงสมัคร
ในนามพรรคสังคมชาตินิยมเพราะสนิทกับ นายประสิทธิ  กาญจนวัฒน จนกระทั่งการ
เลือกตั้งครั้งสุดทายป 2548 เขารวมกับพรรคมหาชน  เพราะมีความสนิทสนมสวนตัวกับ 
พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน เมื่อเปนเชนนี้ นายวัฒนา  อัศวเหม คอนขางเปนอิสระทาง
การเมืองถึงแมจะสังกัดพรรคการเมืองก็ตาม งบประมาณการหาเสียงของกลุมนายวัฒนา  
อัศวเหม ก็มาจากกระเปาของนายวัฒนา  อัศวเหม เอง เมื่อสมัยที่อยูพรรคประชากรไทย 
นายวัฒนา  อัศวเหม  ก็ไมไดรับงบประมาณการเลือกตั้งจากพรรคเลย เพราะฉะนั้นกรณี
งูเหาจึงเกิดขึ้นไดไมยากนัก 
 กลุมท่ี 2 เปนกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรคประชาธิปตย   ซึ่งใน
กลุมนี้มี นายสุทิน กลับเจริญ สังกัดพรรคประชาธิปตย ครั้งแรกในการเลือกตั้งป 2500 
แตอยางไรก็ตามสําหรับกลุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคประชาธิปตย ในแต
ละครั้งจะ ใชวิจารณญาณดูวากระแสของพรรค ดีหรือไม ถาดีก็ลงถาไมดีก็ไมลง 
อยางเชน นายสุทิน  กลับเจริญ  ก็หันมาเปลี่ยนสังกัดเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค
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ประชากรไทยในป พ.ศ. 2512 นายสนิท กุลเจริญ  ก็เชนกันเคยเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรพรรคประชาธิปตย แตตัว นายสุทิน  กลับเจริญ  เองก็มองดูถึงกระแสของพรรค
เชนกันจึงมีการเปลี่ยนพรรคเชน จากพรรคประชาธิปตย มาพรรคประชากรไทย ในป 
พ.ศ. 2526 ที่ยังเห็นวายังเหนียวแนนอยูกับพรรคประชาธิปตย ก็คงจะมีแต นายสุธีร       
อัศวานิชย ซึ่งไมเคยเปลี่ยนพรรคเลย แมกระทั่งการเลือกตั้งป พ.ศ. 2548 นายสุธีร          
อัศวานิชย ซึ่งเปนนายกเทศมนตรี ก็ไดพยายามสนับสนุน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจาก
พรรคประชาธิปตย แตไมสําเร็จ 
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกลุมของพรรคประชาธิปตย  จะไมมีการรวมตัวกัน
เหนียวแนนเหมือนกับกลุม นายวัฒนา  อัศวเหม  ซึ่งใหความสําคัญตอระบบเครือญาติ 
งบประมาณการเลือกตั้งของกลุมนี้ไมมากนักซึ่งเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหไมไดรับ
เลือกตั้ง การหาเสียงใชความรูจักสวนตัวมากับกระแส และฐานเสียงของพรรคให
ความสําคัญของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดมากกวาของกลุม นายวัฒนา  อัศวเหม ฐาน
เสียงทางระบบราชการมีไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอื่น เพราะในการที่จะไดฐาน
เสียงทางระบบราชการตองมีทั้งอํานาจทางการเงินและอิทธิพลทางการเมือง ดวยเหตุนี้
กลุมของพรรคประชาธิปตย  คงจะเปนแคตัวประกอบของการเมืองในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 กลุมท่ี 3 เปนกลุมสุดทาย คือ กลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคไทยรัก
ไทย ซึ่งผูแทนในกลุมนี้สวนใหญถือวาเปนผูแทนรุนใหมที่เพิ่งแจงเกิดทางการเมือง เมื่อ
การเลือกตั้ง ป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2548 ยกเวน นายแพทยวัลลภ  ยังตรง ที่มี
ประสบการณทางการเมืองมากกวาผูแทนคนอื่น  นายแพทยวัลลภ  ยังตรง  เริ่มเสนทาง
การเมืองจากการเปนสมาชิกสภาจังหวัด มาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามพรรค
พลังธรรม เคยสอบตกหลายครั้ง สอบไดครั้งแรกเมื่อลงสมัครในนามพรรคพลังธรรม 
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกลุมนี้ ถือวาเปนผูแทนที่ไดมาเพราะบารมีของนายก
ทักษิณ  ชินวัตร  และนโยบายของพรรคไทยรักไทย เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา 
การเมืองหลังปฏิรูป ประชาชนเริ่มใหความสําคัญแกนโยบายพรรค ถาดูจากรายบุคคล
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกลุมนี้จากภูมิหลังจะเห็นไดวา ถาลงสมัครปราศจาก
กระแสของพรรคแลว คงจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอยาก  แตอาจจะยกเวนอยู
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บาง คือ นางสาวเรวดี  รัศมิทัต และนางสลิลทิพย   ชัยสดมภ  ซึ่งมีพ้ืนฐานทางการเมือง
มาจากบิดาซึ่งเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัด และเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากอน ถึง
อยางไร ก็ดี นางสาวเรวดี  รัศมิทัต  ก็ยังตองพึ่งกระแสของพรรคไทยรักไทย เพราะมีการ
ยายพรรคจากพรรคราษฎร ที่ไดรับเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. 2544 เขามาสูพรรคไทยรักไทย ป 
พ.ศ. 2548 
 การรวมตัวของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุมนี้ จากการสัมภาษณ และการสังเกต 
มีการรวมตัวกันหลวม ๆ ตางคนตางอยู ตางคนตางทํางานในหนาที่ งบประมาณในการ
เลือกตั้งของผูแทนกลุมนี้จะแตกตางกันไป แตทุกคนจะไดรับงบประมาณจากพรรคไทย
รักไทย ในวงเงินที่ไมเทากันนอกนั้นจะตองหางบประมาณภายนอกมาเพิ่มเติม 
 ในการหาเสียงของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกลุมนี้จะเนนความสําคัญของ
พรรคมากกวาตัวบุคคลที่สําคัญที่สุดคือ หัวหนาพรรคไทยรักไทย คือ พ.ต.ท. ทักษิณ  
ชินวัตร ถาปราศจากพรรค ปราศจากหัวหนาพรรค สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุมนี้คงจะ
ตอสูกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุมของ นายวัฒนา  อัศวเหม ไดยาก เพราะจาก
การศึกษาถึงภูมิหลังแลวยังไมสามารถเทียบชั้นกันได  ถึงแมจะมี สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรบางคนมีบิดามีพ้ืนฐานทางการเมืองมากอน แตในการเลือกตั้งในป 2544 ยังมี
ความจําเปนที่จะตองเขารวมกับกลุมนายวัฒนา  อัศวเหม  เพื่อความอยูรอด  

นอกจากนโยบายของพรรคแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุมนี้ยังไดรับความ
ชวยเหลือจากตัวระบบจากการใหตรวจสอบการเลือกตั้งใหโปรงใส ซึ่งทําใหคะแนน
เสียงของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของกลุมไทยรักไทยคอนขางสูง เพราะมีระบบการ
เลื อกตั้ ง เ ป นหู เ ป นต า ให  นั กธุ ร กิ จ ในจั งหวั ดมี ส วนร วมทางก าร เมื อ งกั บ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลุมนี้นอยเพราะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยรักไทย ทุกคน
ไดรับการดูแลจากระบบทุนชาติเปนอยางดี 
 การเมืองในจังหวัดสมุทรปราการในยุคปจจุบันยังไมอาจสรุปไดในขณะนี้วาใคร
มีอํานาจอยางแทจริง เพราะการเมืองมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแตทีคงอยูอยางแนนอน 
คือการเปลี่ยนแปลงของนักการเมืองไปตามกระแสของพรรคการเมือง ดวยเหตุนี้อาจจะ
เปนการเร็วเกินไปถาจะสรุปวาบทบาททางการเมืองของกลุมนายวัฒนา  อัศวเหม  ยุติลง
แลวในจังหวัดสมุทรปราการ 
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สัมภาษณ สมชาย สาดิษฐ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ 



224

 

 
สัมภาษณ ส.ส.วัลลภ  ยังตรง  เขต 3 จังหวัดสมุทรปราการ 
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ประวัตินักวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกลุ (ภาษาไทย) รองศาสตราจารยพรชัย เทพปญญา 
ชื่อ ชื่อสกลุ (ภาษาอังกฤษ) ASSOC.PROF.PORNCHAI DHEBPANYA 
วัน/เดือน/ปเกิด  15 กันยายน 2490 
ตําแหนง   รองศาสตราจารย ระดับ 9 และคณะบดีคณะรัฐศาสตร 
องคกร    คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถานที่ทํางาน   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โทรศัพท (02) 3108460  โทรสาร (02) 3108490 
การศึกษา 
 พ.ศ. 2513  ปริญญาตรีศลิปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. 2517  รฐัศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยดีทรอย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2523  ประกาศนียบัตรการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ กรุงเฮก  

ประเทศเนเธอรแลนด  
 พ.ศ. 2526  ประกาศนียบัตรการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด 

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

ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 
ประวัติดานการบริหารอืน่ ๆ 

  อนุกรรมการดานการประเมินผลและประชาสัมพันธ 
  อนุกรรมการดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธกิารตรวจรายงานการประชุม และติดตามมติ
ของวุฒิสภา 

  นักวิชาการประจําคณะกรรมการการยตุิธรรมและสิทธิมนุษยชน 
ผลงานวิจัย 
 การสํารวจและการประเมินเจตคติ ความรู และการปฏิบัติของขาราชการฝาย
ปกครอง ตอการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2523 
 การสํารวจความคิดเห็นของนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลที่มีตอโครงสราง
ของเทศบาลในปจจุบัน พ.ศ. 2527 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาล
และสุขาภิบาล กองการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2541 
 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิรูปการเมืองไทยในทัศนะของนักการเมืองรุนใหม และ
ผูชวยนักการเมืองในรัฐสภา พ.ศ. 2543 

 
ประวัติผูชวยวิจัย 

 
ชื่อ  ชื่อสกุล  นายพงษยุทธ  สีฟา 
วัน  เดือน  ปเกิด 19  ตุลาคม  2520 
สถานที่เกิด  จังหวัดศรีสะเกษ 
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วุฒิการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 
   โรงเรียนเบญจมะมหาราช ปการศึกษา 2538 
   สําเร็จปริญญาตรี  ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)  
   จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2542 
   สําเร็จปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 
   (ศศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2547 
ผลงานวิจัย 

บทบาทสตรีในการแกไขปญหาโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2541  
ประชาสังคมทองถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี เครือขายอินแปง พ.ศ. 2547 
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