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การสนับสนุนทางการเมืองในจังหวัดรวมทั้งวิธีการหาเสียง

ในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัด
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และการสัมภาษณ์เจาะลึกนักการเมืองสมุทรสงครามพร้อมทั้ง
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Abstract

Thisprojectresearchonlocalpoliticiansisacasestudyof

electednationalrepresentativesfromSamutsongkhram

province,conductedin2009.Ithastwomainpurposes:first,

thecompilationofdataonlocally-basednationalpoliticians

whohadbeenelectedtoNationalAssemblyduringtheperiod

betweenB.E.2476(1933)andB.E.2550(2007)withaimsto

exploretheiridentities;andsecond,toanalyzethepatternof

theirrelationswiththeelectorateinthecontextofnational

elections,theroleofnetworkingbythelocalinterestgroups,

officialandnon-official,insupportingpoliticalcampaignand

differentmethodsingainingthevotes.

Forthesepurposes,datawerecollectedwiththe

interviewingmethodandobservationundertakenbyaresearch

team,combined,thenanalyzedandpresentedbymeansof

analyticaldescription.
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Thecontentisdividedin4chapters.Thefirstchapter

isanintroductionexplainingthemethodusedinthisresearch

andlimitationofconductinginterviews.Thesecondchapter

providesthegeneralinformationofSamutsongkhram,its

history,geographicallocation,includingconceptualframework

usedandotherrelatedresearchworks.Thethirdchapterdeals

withindividualinformationofelectednationalrepresentatives

fromtheprovinceandprovideslistofthosewhohadbeen

electedwiththenumbersofvotesreceived.Chapterfouris

theconclusionandoverviewanalysisofthedataobtained.

Thef ind ingresul tswereasfo l lows:f romthei r

background,identitiesofSamutsongkhram’spoliticianscanbe

classifiedinfivecategories:locallybornperson,nobilityand

descendentofroyalfamily,governmentofficialsandteachers,

localbusinessandorchardmen,localinfluentialperson,local

womanvillagerandpeople’sleaderwithinNGOnetwork.

Thenetworkoftheirpoliticalsupportisbasedon

kinshipandtheirrelatives,localdistrictadministratorsuchas

KamnanorVillageheadmen,followedbytheroleofpolitical

parties,candidatepersonality,youthgroup,NGOgroupsand

genderidentitiessuchasfemininity.

Theculturally-basedmethodofgainingvotesis

throughtheactiveparticipationintraditionalBuddhism

festivities,classmatenetworkandmeeting,patronageof
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kinshipandpoliticalcommunicationbyusingmedia,campaign

speechandtheincreasingadoptionofmarketingpolitics

throughcommunicationmedia,especiallybyinitiatingproject

developmentwithemphasisonlocalconservationtheme

gainingmoreimportancerecently.
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บทนำ 
การศึกษา “การเมืองถิ่น” 

และ “นักการเมืองถิ่น” จังหวัดสมุทรสงคราม 

บทที่ 
1 

เกริ่นนำ 

การเปล ี ่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูร- 

ณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่

ป ี พ.ศ.2475 เป็นต้นมา ได้สร ้างระบบการเมือง 

แบบที่ประชาชนเลือกผู ้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที ่กำหนด 

นโยบายสาธารณะแทนตนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  

การเลือกตั ้งเป็นกิจกรรมที ่สำคัญของกระบวนการเลือกตั ้ง 

สมัยใหม่ และมีความจำเป็นสำหรับระบอบการเมืองเกือบทุก

ประเภท ไม ่ว ่ าจะเป ็นการปกครองแบบประชาธ ิปไตย  

คอมมิวนิสต์ หรือเผด็จการ เนื่องจากการเลือกตั้งไม่ได้เป็นเพียง

กระบวนการในการเลือกสรรผู้ปกครอง แต่ยังถือเป็นการใช้สิทธิ

ของมหาชน เพ ื ่อสร ้างความชอบธรรมของการปกครอง  
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ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองอย่างสันติ  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง แต่ยังเป็นการกำหนด

ทิศทางของประเทศชาติ ในการกำหนดผู้นำประเทศ และยังเป็น

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เป็นไปตาม

บรรทัดฐานในสังคมประชาธิปไตยอีกด้วย  

การเมืองระดับชาติที ่ผ่านมา ได้จัดให้มีการเลือกตั ้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ ้น 23 ครั้ง ซึ ่งเป็นการเลือกตั้ง  

ทั ้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีเพียงการเลือกตั ้งครั ้งแรก  

ที่เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476  

หลังจากนั้นมาเป็นการเลือกตั้งทางตรงมาโดยตลอด จนกระทั่ง

การเลือกตั ้งครั ้งที ่ 21 เมื ่อว ันที ่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548   

โดยส่วนใหญ่แล้ว การเมืองการปกครองไทยที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้น

ไปที ่การเม ืองระดับชาติมากกว่า  “การเมืองถิ่น” หรือ 

“การเมืองท้องถิ่น” จ ึงย ังไม ่ได ้ร ับการศึกษาเท่าท ี ่ควร   

การศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของ

ท้องถิ่นที่เป็นจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย  จึงควรศึกษาควบคู่

ไปด้วยกัน เพราะในเวทีการเมืองระดับท้องถิ ่น เครือข่าย   

เครือญาติ บรรดาสมัครพรรคพวกและผู ้สนับสนุนทั ้งหลาย   

ได ้ดำเน ินกิจกรรมทางการเมือง เช ่น การลงพื ้นที ่พบปะ

ประชาชนตามสถานที่และงานบุญ งานประเพณีต่างๆ เพื ่อ

รักษาฐานเสียงในพื้นที่ โดยมุ่งหวังถึงชัยชนะครั้งต่อไปเช่นกัน    
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การศึกษา “การเมืองถิ่น” และ  
“นักการเมืองท้องถิ่น” จังหวัดสมุทรสงคราม  

การสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น จังหวัด

สมุทรสงคราม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจเพื่อประมวล

ข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่สำนักวิจัยและ

พัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรู้จักนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งของ

จังหวัดสมุทรสงคราม ภูมิหลังของนักการเมืองถิ่น สถิติการ

เลือกตั้ง เครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองในจังหวัด

ที่ทำการศึกษา อัตลักษณ์บทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่ม  

ผลประโยชน์และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว วงศา

คณาญาติ ฯลฯ ที่มีส่วนในการสนับสนุนทางการเมืองในจังหวัด 

รวมทั้งวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัด 

วิธีการศึกษาในครั้งนี้ อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น

เครื่องมือสำคัญในการศึกษา ได้แก ่ประการแรก ศึกษาจาก

เอกสารที ่เกี ่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสาร งานวิจัย 

วิทยานิพนธ์  และประการที่สอง การสัมภาษณ์เจาะลึกโดย

สัมภาษณ์ 1) นักการเมืองสมุทรสงคราม 2) เครือญาติ ผู้ที่รู้จัก

คุ้นเคย 3)  สัมภาษณ์บุคคลอื่นๆ ในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์

การเมืองกับนักการเมือง ที่สามารถให้ข้อมูลโยงใยไปถึงนักการ

เมืองคนต่างๆ ในพื้นที่ได้ในประเด็นที่ต้องการศึกษา เนื้อหาใน

ส่วนของข้อมูล และสถิติพื ้นฐานในการเลือกตั ้งของจังหวัด

สมุทรสงครามนี้ ได้ศึกษาในช่วงเวลาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่ 1 
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(15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476) จนถึงการเลือกตั ้งคร ั ้งท ี ่ 23   

(23 ธันวาคม พ.ศ. 2550)  

ในการศึกษานักการเมืองถิ่นครั้งนี้ มีข้อจำกัดในหลาย

ด้าน ทั ้งในเรื ่องของเวลา เนื ่องจากนักการเมืองที ่ไม่ได้ร ับ  

เลือกตั้งหรือแพ้การเลือกตั้ง  ไม่ได้ทำงานทางด้านการเมือง   

มักปิดตัว ประกอบกับนักการเมืองในอดีตได้เสียชีวิตไปบางราย 

ในส่วนของการให้ส ัมภาษณ์ ช ีวประวัต ิของนักการเมือง  

ที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่มาจากการให้สัมภาษณ์ของประชาชน  

ในพื้นที ่ ความน่าเชื ่อถือของข้อมูลที ่ได้นั ้นอาจเป็นมุมมอง

เฉพาะบุคคล ผู ้ให้ส ัมภาษณ์บางรายไม่กล้าให้ข ้อมูลเชิง

วิเคราะห์วิจารณ์เท่าที ่ควร ในภาวะที่การเมืองของประเทศ  

แบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย และมีความขัดแย้งสูง หลังจากการปฏิวัติ 

19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา และมักนำเสนอข้อมูลแต่ใน  

ด้านบวก ส่วนของข้อมูลที่สืบค้นจากสำนักงานคณะกรรมการ  

การเล ือกต ั ้ งจ ังหว ัดสม ุทรสงครามก ็ม ีจำก ัด เน ื ่องจาก

สมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็ก การรวบรวมข้อมูลประวัติการ

เลือกตั้ง สถิติการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์   

ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลลับ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ การ

บันทึกประวัตินอกเหนือจากภาพถ่ายมีน้อย ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

จึงมีเพียงข้อมูลของนักการเมืองที่ยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรคนปัจจุบัน สำหรับนักการเมืองในอดีต ได้ข้อมูลจาก  

คำบอกเล่าของผู้สูงอายุที่มีความคุ้นเคยหรือมีความเกี่ยวดอง

ทางสกุล   
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ผู้ศึกษาคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน

ได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลสถิติการเลือกตั้ง 

ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีนักการเมืองท่านใด

บ้างที ่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั ้ง รวมทั ้งทราบผลคะแนน 

ความเปลี ่ยนแปลงในการแบ่งเขตเลือกตั ้ง ตลอดจนกลุ ่ม  

ผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีส่วนให้ผู ้ลงสมัครได้รับชัยชนะในการ

เลือกตั้งครั้งนั้นๆ รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักการเมืองระดับชาติ

ของจังหวัดสมุทรสงครามนับจากอดีตจนปัจจุบัน เครือข่ายและ

ความสัมพันธ์ของนักการเมือง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์

ในการอ ้างอ ิง ศ ึกษาว ิจ ัยการเม ืองการปกครองของไทย   

ตลอดจนนำองค์ความรู ้มาใช ้ประกอบการเร ียนการสอน  

ต่อไปในอนาคต 





แนวคิด ทฤษฎี  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ 
2 

2.1   ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 2.1.1 ประวัติความเป็นมา 

เน ื ่องจากพ ื ้นท ี ่ เม ืองสม ุทรสงครามส ่วนใหญ่อยู ่  

สองฟากแม่น้ำแม่กลองอันอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การ 

เพาะปลูกพืชนานาชนิด ประกอบกับชาวเมืองมีความขยัน 

ขันแข็งในการประกอบอาชีพ เมืองสมุทรสงครามจึงกลายเป็น

แหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรขนาดใหญ่ในภาคกลาง 

ของประเทศไทย เช่น ข้าว น้ำตาล ผัก ปลา มาตั ้งแต่สมัย 

กรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ 

ในขณะที่ผู้คนในกรุงเทพฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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สมุทรสงครามจึงต้องทำหน้าที ่เป็น “คลังเสบียง” ของคน

กรุงเทพฯ มากขึ้น อดีตพระมหากษัตริย์ไทยจึงโปรดให้มีการขุด

คลองแม่กลอง คลองภาษีเจริญ คลองดำเนินสะดวก คลอง

มหาชัย และคลองมหาสวัสดิ์ขึ้น เพื่อให้เรือบรรทุกพืชผลผ่าน

เข้ามากรุงเทพฯ ได้สะดวกและรวดเร็วกว่าแต่ก่อน1  

ในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลอัมพวา

ดูจะมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ผู้คนมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยอยู่

เป็นจำนวนมาก และยังเป็นถิ่นที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ 

เพราะเป็นบริเวณพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธ-

เลิศหล้านภาลัย ผู้เป็นทั้งนักปกครอง นักปราชญ์ นักรบ และ

ราชศิลปินของไทย ดังประวัติศาสตร์โดยย่อดังนี้ 

เมื ่อ พ.ศ. 2303 สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายทองด้วงเป็นหลวงยกกระบัตรเมือง

ราชบุรี และเมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองจัตวา อยู่ในพื้นที่ขึ้น

ตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เมื่อมารับราชการอยู่เมืองราชบุรีไม่นาน 

หลวงยกกระบัตรก็ได้พบกับคุณนาค บุตรีเศรษฐีใหญ่เขต  

บางช้างเมืองสมุทรสงคราม พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยา-  

ลงกรณ์ทรงเล่าไว้ในสามกรุงว่า “ทรงได้ยินผู ้ใหญ่เล่าว่า   

ครั ้นนั ้นมีข้าหลวงจากในกรุงออกมาสืบหาบุตรสาวของผู ้ดี  

มีตระกูล และมีลักษณะสวยงาม เพื่อจะนำไปเป็นพระสนมของ

สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ คุณนาคนี้ มีคุณสมบัติจึงถูกจดชื่อไว้

ด้วยคนหนึ่ง ท่านทอง ท่านสั้น บิดามารดาของคุณนาควิตก

1  สืบค้นจาก http://www.maeklongtoday.com/menu/data.php วันพุธที่ 17 

มิถุนายน พ.ศ.  2552    
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มาก เพราะไม่ต้องการให้บุตรสาวไปเป็นพระสนม จึงชวน  

พระสมุทรสงคราม เจ้าเมืองสมุทรสงครามลูกผู้พี่ของท่านสั้น 

เข้าไปปรึกษาหลวงพินิจอักษร ชื่อเดิมว่าทองดี รับราชการเป็น

เสมียนตรากรมมหาดไทยสมัยนั ้น หลวงพินิจอักษรเห็นว่า   

มีทางแก้ไขประการเดียว คือ รีบแต่งงานกับหลวงยกกระบัตร

เมืองราชบุรี บุตรชายของตน ท่านทองกับท่านสั้นก็เห็นด้วย   

จึงร ีบจัดพิธ ีแต่งงานและปลูกบ้านใหม่บริเวณวัดอัมพวัน  

เจติยารามปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2308 พม่าได้ยกทัพมารบกับกรุงศรีอยุธยา  

อ ีก คราวนี ้ เข ้าต ั ้งท ัพที ่ราชบุร ี ในกร ุงส ่งทหารมาขับไล ่  

แต ่ถูกพม ่าต ีกล ับ หลวงยกกระบ ัตรต ้องร ีบ เกณฑ ์คน  

ส่งไปเป็นทหารในกรุง แล้วส่งเสบียงแก่กองทัพบก ทัพเรือ  

ตลอดเวลา พม่าตั้งทัพอยู่นาน 6 เดือน สร้างความเดือดร้อนแก่

ชาวเมืองสมุทรสงครามมาก พม่าล้อมกรุงไม่นานก็ยกทัพ  

กล ับไป ก ่อนกล ับได ้ต ั ้ งกองกำล ังไว ้ท ี ่ค ่ายโพธ ิ ์สามต ้น  

กรุงศรีอยุธยา และที ่ธนบุรี ต่อมาอีก 7 เดือน กองทัพพม่า  

ถูกสมเด็จพระเจ้าตากสินตีแตกในเวลาอันรวดเร็ว และได้

รวบรวมผู ้คนไว้เป็นปึกแผ่น ประกาศให้ชาวเมืองทราบถึง

สถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ รีบกลับบ้านเรือนลงมือ

ประกอบอาชีพโดยด่วน หลวงยกกระบัตร เมืองราชบุรี ได้ย้าย

ครอบครัวของตนและผู้มาพึ่งพาอาศัยทั้งหมด กลับมาอยู่ที่บ้าน

เดิมอัมพวา ขณะนั้นคุณนาคครรภ์แก่มากแล้ว วันพุธ ข้ึน 7 ค่ำ 

เดือน 4 ซึ ่งตรงกับวันที ่24 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2310 คุณนาค

คลอดบุตรเป็นชายได้รับการตั้งชื่อว่า “ฉิม” ซึ่งบุคคลผู้นี้

ต่อมา คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   
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พระมหากษัตริย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเก่งกาจหลายด้าน 

และในปีเดียวกันนี้เอง แรม 12 ค่ำ เดือน 10 ท่านแก้ว พี ่สาว

หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี และเจ้าสัวผู้เป็นสามีได้อพยพเข้า

มาอยู่ด้วยได้คลอดบุตรคนที่ 4 เป็นหญิง ตั้งชื่อว่า “บุญรอด” 

ต ่อมามีบ ุญบารมีได ้ เป ็นอ ัครมเหสีในร ัชกาลที ่ 2 และมี  

พระราชโอรสได ้ เสวยราชสมบัต ิ เป ็นพระเจ ้าแผ ่นด ินถ ึง   

2 พระองค์อีกด้วย 

เมื ่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงสถาปนาเมืองธนบุรี  

ขึ้นเป็นราชธานี และเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี 2311 แล้ว

ได้โปรดเกล้าฯ ปูนบำเหน็จแม่ทัพนายกอง ครั ้งนั ้นหลวง  

ยกกระบัตรฯ ได้เข ้ามาถวายตัวรับราชการด้วย จึงอพยพ

ครอบครัวพร้อมคุณนวลน้องสาวคุณนาค ครอบครัวท่านแก้ว

เดินทางเข้ามาอยู่ในกรุงธนบุรี ได้รับพระราชทานที่ข้างวัดระฆัง 

(อู ่ทหารเรือขณะนั ้น) ให้ปลูกบ้านใกล้พระราชวังและได้รับ

พระราชทานโปรดเกล ้าฯ เล ื ่ อนหลวงยกกระบ ัตรเป ็น  

พระราชวรินทร์ เจ้ากรมตำรวจนอกขวา แล้วได้เลื ่อนขึ ้นไป  

สูงเรื่อยๆ จนได้เป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และได้ปราบดา

ภิเษกเป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 

แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนาสมเด็จพระยาสุรสีห์ เป็น  

พระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  

ตำบลอัมพวาจึงเป็นถิ ่นกำเนิดบุคคลที ่เป็นยอดคน  

ของเมืองไทยถึงสามท่านด้วยกัน ทำให้ญาติของท่านใน  

ภายหลังได้รับพระราชทานนามสกุล ที่ทำให้รำลึกถึงภูมิกำเนิด

ดังเดิมอยู ่ เสมอว่า “ณ บางช้าง” เพราะตำบลอัมพวาใน

ปัจจุบันก็คือ แขวงบางช้างเดิมนั่นเอง 
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 2.1.2 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  

“เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัยจาก  

สารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทาง

ลำคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม”  

จังหวัดสมุทรสงครามได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน  ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  “การพัฒนาและส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมือง

อาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ” โดยมุ่งเน้นให้เพิ่ม

รายได้จากการประมงและเกษตร รวมไปถึงการพัฒนาและ  

ยกระดับการผลิตภาคประมง การผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ   

อีกทั้งยังส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  “การพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพัก

ผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลำคลอง” มีเป้าประสงค์

ในการเพิ ่มรายได้จากการท่องเที ่ยว โดยการพัฒนาแหล่ง  

ท่องเที่ยว ให้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ ่น และพัฒนา  

ขีดความสามารถของภาคบริการและองค์กรชุมชน/เครือข่าย

เพื่อเสริมสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การปลูกจิตสำนึกให้ชาวจังหวัดสมุทร-

สงครามรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอันดีงาม” 

โดยปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและสนับสนุนความเจริญของ

ถิ่นกำเนิด ส่งเสริมการมีงานทำ เพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหา
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ความยากจน ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลทุกสาขา

อาชีพให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การดำรงรักษาความเป็นเมืองที ่ม ีระบบ

นิเวศ 3 น้ำ” โดยการแก้ไขและฟื้นฟูระบบนิเวศ 3 น้ำ รวมถึง

การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  

 
 2.1.3 พื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขต และประชากร2 

จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ 416.707 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 260,442 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของเนื ้อที ่ทั ้งประเทศ   

อยู่ในอันดับที่ 76 มีประชากรในพื้นที่ 194,054 คน (ปี 2551) 

ความหนาแน่น 465.69 คน/ตารางกิโลเมตร (อันดับที ่ 7) 3 

จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในเขตภาคกลางค่อนลงมาทางใต้

ของประเทศไทย อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านตะวันตก

บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 65 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)  

จังหวัดสมุทรสงครามมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

 2  สืบค้นจาก http://www.samutsongkhram.go.th/place.htm วันพุธที่ 17 

มิถุนายน พ.ศ. 2552  

 3  กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “ประกาศสำนักทะเบียน

กลาง กรมการปกครอง เรื ่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็น

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2551.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/

stat/y_stat51.html สืบค้น วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร 

โดยมีลำคลองดอนมะโนรา และรางหัวตำลึงใน 

เขตท้องที ่อำเภอบางคนที และอำเภอเมือง

สมุทรสาคร เป็นแนวแบ่งเขต  

ทิศใต้   ติดทะเลอ่าวไทย ตรงปากแม่น้ำแม่กลอง และ

จังหวัดเพชรบุรี  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดน 

ท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร  

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี 

โดยมีลำคลองวัดประดู ่เป็นแนวแบ่งเขตใน  

ท้องที่อำเภออัมพวา 

  
 2.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ  

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลาง (หากจำแนก

ละเอียดก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันตก) มีขนาดพื้นที่เล็ก

ที่สุดของประเทศ คือ 416.7 ตารางกิโลเมตร ทั้งยังมีประชากร

น้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศด้วย นับเป็นจังหวัดที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่ง

ทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตร ไม่มีภูเขาหรือเกาะ 

มีลักษณะเป็นที ่ราบลุ ่มโดยพื ้นที ่ฝั ่งตะวันตกจะสูงกว่าฝั ่ง  

ตะวันออกเล็กน้อย พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม  

ริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย ไม่มี

ภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม ตามชายฝั่งทะเล

และมีป่าจากตามปากแม่น้ำ แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์
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จากพื้นที่ดังกล่าวในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเกือบทั้งหมด ต่อมาการ

เลี้ยงกุ้งได้เกิดการขาดทุน ทำให้ปล่อยบ่อกุ้งรกร้างจำนวนมาก 

แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำแม่กลอง ผ่านบริเวณท้องที่

อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาไปออกทะเลอ ่าวไทย  

ที่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

นอกจากนี ้ม ีลำคลองใหญ่น ้อยมากมาย แยกจากแม่น ้ำ  

แม่กลอง 338 คลอง ลำประโดง 1,947 ลำประโดง กระจายอยู่

ทั่วพื้นที ่จากสภาพภูมิประเทศเช่นนี้ ทำให้เกิดความสะดวกใน

ด้านการคมนาคมทางน้ำและการประกอบอาชีพด้านกสิกรรม  

      
 2.1.5 ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย จึงได้

รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและ

ทะเลจีนใต้ซ ึ ่งจะพัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร   

การอยู ่ใกล้ทะเลทำให้มีความชุ ่มชื ้นอยู ่เสมอ ในฤดูหนาว

อากาศก็ไม่หนาวจัด ในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป อุณหภูมิ

เฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส พายุและฝนฟ้า

คะนองจะเกิดขึ ้นในจังหวัดนี ้ในระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝน  

คือ ระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลา

ก่อนที่จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้ อาจได้รับพายุ  

ดีเปรสชั่นซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาทางฝั่งเวียดนาม  

ในสภาพของพายุไต้ฝุ่นหรือโซนร้อน ทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่อง

กัน4  

 4  รุ ่งเกียรต ิเอี ้ยวสุขสันต์. (2550). การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรค 

การเมอืง : ศกึษาเฉพาะกรณพีรรคประชาธปิตัยใ์นจงัหวดัสมทุรสงคราม.  
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 2.1.6 การจัดรูปแบบการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม 
  จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ด้านการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามนั้น ก่อนวันที่  

1 เมษายน 2435 สมุทรสงครามมีการปกครองเหมือนกับ 

หัวเมืองทั่วไป คือ มีเจ้าเมืองปกครองเป็นอิสระ ต่อมาในปี พ.ศ. 

2435 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 

5) ทรงโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ใหม่ กล่าวคือ ในส่วนกลางได้จัดตั้งกระทรวงต่าง ๆ ในส่วน

ภูมิภาคได้จัดตั ้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้น และในปี พ.ศ. 2473  

ได้ตั้งมณฑลราชบุรี โดยรวมหัวเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน 5 เมือง 

คือ เมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี 

และเมืองสมุทรสงคราม 

ต่อมาได้พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหาร

แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476 ซึ่งได้จัดระเบียบ

ราชการส่วนภูมิภาคไว้เป็นจังหวัด และอำเภอ อันเป็นการ

ยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลไป เป็นการแบ่งเขตจังหวัด ขึ้นตรงต่อ

บริหารราชการส่วนกลาง ดังนั้น ปัจจุบันสมุทรสงครามจึงมี

ฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ประกอบด้วยอำเภอ

ต่างๆ รวม 3 อำเภอด้วยกัน คือ 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม              

อำเภออัมพวา 

อำเภอบางคนที 
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โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ที ่ส ่งมาจาก  

ส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย และมีคณะกรรรมการจังหวัด 

ช่วยบริหารงานให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขและ

เรียบร้อย 

 
 2.1.7 การแบ่งเขตการปกครอง5  

อำเภอ แบ่งออกเป็น 3 อำเภอ (36 ตำบล 284 หมู่บ้าน) 

 1.  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 169,057 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.57 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  

 2.  อำเภออัมพวา มีเนื ้อที ่ 170,164 ตารางกิโลเมตร   

คิดเป็นร้อยละ 40.84 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  

 3.  อำเภอบางคนที มีเนื ้อที ่ 77.486 ตารางกิโลเมตร   

คิดเป็นร้อยละ 18.59 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด       

เทศบาล (รวมพื้นที่ในเขตเทศบาลทั้งหมด 23.95 ตาราง

กิโลเมตร)  

 1.  อำเภอเม ืองสม ุทรสงคราม ม ี 1 เทศบาล ค ือ 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เน ื ้อท ี  ่8.0 ตาราง

กิโลเมตร  

 2.  อำเภออัมพวา มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลตำบล

อัมพวา เนื ้อที ่ 2.5 ตารางกิโลเมตร และเทศบาล

ตำบลเหมืองใหม่ เนื้อที่ 6.7ตารางกิโลเมตร  

 5  สืบค้นจาก http://www.samutsongkhram.go.th/place.html วันพุธที่ 17 

มิถุนายน  พ.ศ. 2552  
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 3.  อำเภอบางคนที มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลตำบล

บางนกแขวก เนื ้อที ่ 3.75 ตารางกิโลเมตร และ

เทศบาลตำบลกระดังงา เนื้อที่ 3.0 ตารางกิโลเมตร  

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 30 แห่ง แบ่งเป็น 

รายชื่อ อบต. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  

จำนวน 10 แห่ง  

 1.  อบต.บางแก้ว  เนื้อที่ 28.448 ตารางกิโลเมตร 

 2.  อบต.ลาดใหญ่  เนื้อที่ 25.499 ตารางกิโลเมตร 

 3.  อบต.บางขันแตก  เนื้อที่  13.494 ตารางกิโลเมตร 

 4.  อบต.บางจะเกร็ง เนื้อที่  7.384 ตารางกิโลเมตร 

 5.  อบต.บ้านปรก  เนื้อที่  7.980 ตารางกิโลเมตร 

 6.  อบต.แหลมใหญ่  เนื้อที่  17.499 ตารางกิโลเมตร  

 7.  อบต.นางตะเคียน เนื้อที่  12.408 ตารางกิโลเมตร 

 8.  อบต.คลองโคน  เนื้อที่  32.727 ตารางกิโลเมตร  

 9.  อบต.คลองเขิน  เนื้อที่  10.003 ตารางกิโลเมตร  

 10. อบต.ท้ายหาด  เนื้อที่  5.615 ตารางกิโลเมตร  

รายชื่อ อบต. อำเภออัมพวา จำนวน 11 แห่ง 

 1. อบต.วัดประดู่  เนื้อที่ 14.500 ตารางกิโลเมตร 

     2. อบต.ปลายโพงพาง เนื้อที่ 14.700 ตารางกิโลเมตร 

     3. อบต.แพรกหนามแดง เนื้อที่ 33.804 ตารางกิโลเมตร 

     4. อบต.บางช้าง เนื้อที่  4.740 ตารางกิโลเมตร 

     5. อบต.สวนหลวง  เนื้อที่  6.590 ตารางกิโลเมตร 

     6. อบต.ท่าคา  เนื้อที่  8.700 ตารางกิโลเมตร 

     7. อบต.เหมืองใหม่  เนื้อที่ 3.770 ตารางกิโลเมตร 
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 8. อบต.บางนางลี่ เนื้อที่ 5.58 ตารางกิโลเมตร  

 9. อบต.ยี่สาร  เนื้อที่  60.60 ตารางกิโลเมตร 

 10. อบต.แควอ้อม  เนื้อที่  4.80 ตารางกิโลเมตร  

 11. อบต.บางแค  เนื้อที่  4.30 ตารางกิโลเมตร  

รายชื่อ อบต. อำเภอบางคนที  จำนวน 9 แห่ง 

 1. อบต.บางสะแก  เนื้อที่  7.01 ตารางกิโลเมตร  

 2. อบต.บางพรม  เนื้อที่  4.45 ตารางกิโลเมตร  

 3. อบต.จอมปลวก  เนื้อที่  6.00 ตารางกิโลเมตร  

 4. อบต.กระดังงา เนื้อที่  4.50 ตารางกิโลเมตร  

 5. อบต.โรงหีบ  เนื้อที่  5.09 ตารางกิโลเมตร  

 6. อบต.บางยี่รงค์  เนื้อที่  9.02 ตารางกิโลเมตร  

 7. อบต.บางคนที  เนื้อที่  3.96 ตารางกิโลเมตร  

 8. อบต.ดอนมะโนรา  เนื้อที่  13.85 ตารางกิโลเมตร 

 9. อบต.บางกระบือ  เนื้อที่  4.26 ตารางกิโลเมตร  

 
 2.1.8 สภาพเศรษฐกิจ6 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ  

การประมง ส่วนอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิต

น้ำปลา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้ำ 

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และมีโรงงานทั้งสิ้น 

270 โรงงาน ทุนจดทะเบียนรวม 5,068,084,947 บาท จำนวน

 6  สืบค้นจาก http://www.samutsongkhram.go.th/economic.htm  วันพุธ

ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552   
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การจ้างงาน 7,099 คน สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด

สมุทรสงครามขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และการประมง

เป็นสาขาการผลิตในภาคเกษตรที่ทำรายได้สูงสุดของจังหวัด 

รองลงมาก็คือกสิกรรมและการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างง่าย  

 

2.2   แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

แนวคิดการเลือกตั ้งในประเทศไทย มีว ิว ัฒนาการ  

ของการจัดให้มีการร่างและใช้รัฐธรรมนูญ นำไปสู่การเลือกตั้ง  

อย่างต่อเนื่องตลอดมา แม้จะมีการสะดุดอยู่บ่อยครั้งเป็นระยะ   

แต่ก็มีความพยายามเปลี ่ยนแปลงแก้ไขเนื ้อหาในหลายยุค

หลายสมัย โดยแรกเริ ่มมีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง  

การปกครองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  

เจ้าอยู ่ห ัว เนื ่องจากความไม่พอใจในระบอบการปกครอง

ระบอบเดิมในสมัยนั ้น คือ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

พระองค์ได้ใช้วิธีพิจารณาแต่งตั ้งข้าราชการผู ้ใหญ่ขึ ้นเป็น  

คาบิเนต และมีอำนาจสามารถตัดสินข้าราชการบางส่วนได้โดย

ไม่ต้องผ่านพระองค์  

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการทดลองจัด “ดุสิตธานี” 

เป็นแบบทดลองของการปกครองแบบประชาธิปไตย รูปแบบ

ดัดแปลงมาจากธรรมนูญการปกครองเทศบาลของอังกฤษ   

โดยพระองค์และข้าราชบริพารทดลองทำตัวเป็นพลเมืองของ

ดุสิตธานีด้วยตนเอง มีการจัดการเลือกตั้ง ประชุมสภา มีการจัด
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เก็บภาษี ออกหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นการทดสอบให้ข้าราชบริพาร

และประชาชน ได้เรียนรู้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยใน

ระดับพื้นฐาน และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในส่วนของการเลือกตั้ง7  

ในสมัยรัชกาลท่ี 7 หลังจากท่ีคณะราษฎร์ได้เปล่ียนแปลง 

การปกครองและยึดอำนาจเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มีผล

ทำให้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สิ้นสุดลง และ 

เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ได้มีการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เรียกว่า “พระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผ ่นด ินสยามช ั ่ วคราว” เพ ื ่อให ้  

พระมหากษัตริย์ ซึ ่งอยู ่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ทรงลง  

พระปรมาภิไธย โดยได้วางหลักใหญ่ๆ เกี่ยวกับการปกครอง

ประเทศไว้ดังนี้8 คือ อำนาจอธิปไตย หรืออำนาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศ แยกออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจ

บริหาร อำนาจตุลาการ 1) อำนาจนิติบัญญัติ ให้สภาผู้แทน

ราษฎรทำหน้าที่นิติบัญญัติ 2) อำนาจบริหาร ในการบริหาร

ประเทศ ให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกคณะกรรมการราษฎรขึ้น  

ช ุดหนึ ่ง เพื ่อดำเนินการควบคุมการปกครอง ให้เสนาบดี

กระทรวงต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการราษฎรใน

กิจการทั้งปวง หากขัดคำสั่งหรือระเบียบการของคณะกรรมการ

ราษฎร หร ือผ ิดตามหลักร ัฐธรรมนูญให้ถ ือว ่าเป ็นโมฆะ   

 7  สืบค้นจาก www.wikipedia.com วันอังคาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551  
 8  ไพบูลย์ ช่างเรียน. (2520). สังคม การเมือง และการปกครองของ

ไทย, สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, หน้า 114-115  
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พระมหากษัตริย์มีอำนาจแต่งตั ้ง ถอดถอนเสนาบดีได้ตาม  

คำแนะนำและการยินยอมของคณะราษฎร กล่าวโดยสรุป 

อำนาจการบริหารของคณะกรรมการมีดังนี้ คือ อำนาจหน้าที่

ดำเนินตามวัตถุประสงค์ของสภาผู้แทนราษฎร, อำนาจออก  

พระราชกำหนดในกรณีฉุกเฉิน, อำนาจในการขอพระราชทาน

อภัยโทษ 3) อำนาจตุลาการ สามารถพิจารณาคดีความ  

ต่างๆ เป็นหน้าที่ของศาลซึ่งกระทำการในพระปรมาภิไธยของ

พระมหากษัตริย์ 9  

หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้บังคับใช้เมื่อวันที่ 

27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ต่อมาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

พระบาทสมเด ็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยู ่ห ัว ได ้พระราชทาน

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร และต่อมาได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมอีก 3 ฉบับ คือ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนาม

ประเทศ พ.ศ. 2482, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะกาล 

พ.ศ. 2483, และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2485  

 
 2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ 

ระบบอุปถัมภ์ได้พัฒนาขึ้นมาในอาณาเขตที่ระบบการ

ถือครองที่ดินซึ่งอยู่ในมือของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนที่มีอำนาจ

และร่ำรวย รวมทั ้งสามารถผูกขาดการศึกษาและเครื ่องมือ  

ในการติดต่อกับโลกภายนอกที ่กว้างขวาง เป็นผลมาจาก  

ความเชื่อของคนไทยในเรื่องบุญกรรมและเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ 

 9  เพิ่งอ้าง  
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ผู้ที่เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมีเงินทอง หรือเป็นผู้มีอำนาจวาสนา

ตำแหน่งสูง เพราะกรรมดีหรือบุญที่สร้างสมกันไว้แต่ปางก่อน 

คนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกัน คนไทยต่างก็ยอมรับในความ  

แตกต่างที่ลดหลั่นเป็นขั้นๆ ว่า เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาหรือ

ปกติของสังคม10 

ระบบอุปถัมภ์เป ็นผลมาจากความเชื ่อของคนไทย  

ในเรื่องบุญกรรมและเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ เช่น ความเชื่อที่ว่า  

ผู้ที ่เกิดมาท่ามกลางเงินทองมีทรัพย์สิน อำนาจ วาสนา เป็น

เพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อน คนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกัน

ด้วยเหตุที่บุญบารมีที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนแตกต่างกัน ทำให้

คนไทยยอมรับความแตกต่างในฐานะตำแหน่งที่ลดหลั่นเป็น

ขั้นๆ ว่าเป็นสิ่งธรรมชาติและธรรมดา และยึดถือความแตกต่าง

เป็นหลักสูงต่ำของฐานะตำแหน่งในการจัดระเบียบสังคม11  

เมื่อมีการยึดถือความแตกต่างในระดับสูง-ต่ำของฐานะ

ตำแหน่งเป็นหลัก เราจึงพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

ที ่แตกต่างกันในฐานะตำแหน่งเป็นแบบที่มีความสำคัญยิ่ง  

ในการจัดระเบียบสังคม ในด้านพฤติกรรม ความสัมพันธ์ที ่

 10  อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์. (2543). ระบบอุปถัมภ์. 

(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 11  อคิน รพีพัฒน์.  (2525).  “โครงสร้างสังคมไทยและปัญหาเกี่ยวกับ

เกษตรกรในการพัฒนา”  เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ 

เรื่อง “ ระบบอุปถัมภ์กับการวิเคราะห์สังคมการเมืองและเศรษฐกิจไทย 

ความเป็นไปได้และข้อจำกัด” ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มีนาคม  
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สำคัญและเห็นได้ง่ายคือ ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่-ผู้น้อย หรือ

ความสัมพันธ์แบบลูกพี่-ลูกน้อง ความสัมพันธ์แบบดังกล่าวเป็น

ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความไม่เสมอภาคในการ

แลกเปลี ่ยนผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม ซึ่งความสัมพันธ์ในระดับนี้เอง  

ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ 

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง

ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีทรัพยากรแตกต่างกัน ทรัพยากร

ในที่นี้หมายรวมถึงอำนาจทางการเมือง สิทธิพิเศษทางสังคม 

เป็นต้น โดยทั ่วไปจะเห็นว่าความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ใน  

ท้องถิ่นไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในระยะหลังๆ ได้ ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ตามความหมาย

ในอุดมคติคือ การที่ผู้อุปถัมภ์คอยปกป้องค้ำจุนผู้รับอุปถัมภ์ 

ผู ้ร ับอุปถัมภ์ก็จะทำงานรับใช้ให้บริการแก่ผู ้อ ุปถัมภ์เป็น  

การแสดงความกตัญญู คำสามัญที่ใช้เรียกผู้อุปถัมภ์ (patron) 

และผู้รับอุปถัมภ์ (client) ก็เป็นคำในครอบครัวคือ “ลูกพี่” และ   

“ลูกน้อง”  

นิยม รัฐอมฤต ได้กล่าวถึงระบบอุปถัมภ์-รับอุปถัมภ์ โดย

ยกตัวอย่างการรวมตัวในหมู่ข้าราชการไทยว่ากระทำในรูปแบบ

ของคลีก (Clique) ซึ่งหมายถึง กลุ่มประเภทที่มีสมาชิกมีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดและรวมกันเพราะความผูกพันส่วนตัว เช่น 

ความสัมพันธ์อันเกิดจากความรัก ความภักดีระหว่างเจ้านาย

กับลูกน้อง กลุ่มในลักษณะเช่นนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

ในแนวดิ่งมีความเหนียวแน่นกว่าแนวนอน และเป็นไปได้ว่า

บุคคลต่างๆ ที่ภักดีกับเจ้านายคนเดียวอาจขัดแย้งกัน หรือเป็น
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ทายาทสืบทอดอำนาจ “คลีก” อาจเกิดจากกลุ่มประเภทอื่น 

เช่น ครอบครัว ซึ ่งเป็นปัจจัยหล่อหลอมทัศนคติ ความภักดี 

และความผูกพัน และอาจเป็นตัวกำหนดโครงสร้างคลีก12  

นักวิชาการส่วนมากยอมรับว่า มีระบบอุปถัมภ์ในสังคม

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอุปถัมภ์ในแวดวงราชการยังคงมี

อยู ่อย ่างชัดแจ้ง เช ่น ระบบพรรคพวกที ่ เป ็นการแสวงหา  

ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ แนวคิด

เกี ่ยวกับระบบอุปถัมภ์จึงช่วยให้เข้าใจลักษณะของพลวัต  

ของสังคมไทยในระดับย่อย (micro level) ซึ ่งเป็นที ่น่าสนใจ  

และทำให้เกิดความเข้าใจลักษณะโครงสร้างของสังคมไทยในแง่

มุมหนึ่ง  

ระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์และผู ้ร ับอุปถัมภ์   

ได้พัฒนาขึ้นมาในอาณาเขตที่ระบบการถือครองที่ดินอยู่ในมือ

ของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนที่มีอำนาจและร่ำรวย รวมทั้งสามารถ

ผูกขาดการศึกษาและเครื่องมือในการติดต่อกับโลกภายนอก  

ที ่กว้างขวางกว่าในระดับชุมชน สำหรับชุมชนที่มีระบบการ  

ถือครองที่ดินที่ค่อนข้างกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันจะมีความ

สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์น้อยมาก แต่ลักษณะความสัมพันธ์จะมี  

รูปแบบที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างบุคคล

ที่เท่าเทียมกัน อาจเรียกได้ว่าเป็น “สัญญาระหว่างผู้ร่วมงาน” 

(Colleague Contracts)13  

 12  นิยม รัฐอมฤต. (2532). การเมืองไทยยุคปัจจุบัน, หน้า 111  
 13 G.M Foster. (1961). “The Dyadic Contract ; a Model for the Social 

Structure of a Mexican Peasant Village” American Anthropologist, 

LXIII, 1173392  
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	 ประเภทของระบบอุปถัมภ์	

ความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ เป็นความ

สัมพันธ์ที ่จัดประเภทได้ยาก อย่างไรก็ตาม อาจแยกความ  

แตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามคำนิยามของสังคม

ในการที่ผู้รับอุปถัมภ์จะยอมรับฐานะที่ด้อยกว่าของตนภายใต้

ระบบบิดาอุปถัมภ์ (patrimonial) และความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่ง

ที่มีลักษณะของการใช้อำนาจกดขี่โดยผู้ที่มีอำนาจอันเนื่องมา

จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองที่ทำให้ยอมรับสิทธิ

ของการใช้อำนาจอย่างชอบธรรมตามประเพณีลดลง 

 1)  ระบบบิดาอุปถัมภ ์มีลักษณะคล้ายกับครอบครัว

ขยาย ม ีห ัวหน ้าครอบคร ัวเป ็นผู ้ ร ับผ ิดชอบใน

สวัสดิการของผู ้ท ี ่อยู ่ใต ้อำนาจของตน รวมทั ้ง

ครอบครัวของข้าทาสและแรงงานอิสระ14  

 2)  ระบบการใช้อำนาจกดขี่ ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้

มีการใช้การบังคับขมขู่ด้วย การบังคับในที่นี้ไม่ได้

หมายความถึงการทำร้ายร ่างกาย แต่หมายถึง  

การพึ่งพิงบุคคลอื่นโดยยอมรับค่านิยมที่สร้างความ

ชอบธรรมให้กับการใช้อำนาจนั้นๆ  

เครือข่ายของระบบอุปถัมภ์ได้กลายมาเป็นวิธีการที ่

พรรคการเมืองใช้ในการหาคะแนนเสียงในชนบท ผู้รับอุปถัมภ์

 14  G. Freyre. (1956). The Masters and the Slaves, New York : Alfred 

A. Knof. And Hutchison, B, (1966) “The Patron – Dependent Relationship 

in Brazil ; A Preliminary Examination”, Sociological Ruralis, VI : I  
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ในทางการเมืองมักจะถูกพรรคการเมืองใช้ให้เป็นหัวคะแนน 

โดยอาจให้ตอบแทนแก่ผู้รับอุปถัมภ์ เช่น การให้สัญญาในการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง ดังตัวอย่างในการ

แข่งขันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคคริสเตียนเดโมแครต

ของอ ิตาล ี และในเวเนซู เอลาเป ็นต ้น ท ั ้ งหมดจ ึง เป ็น

กระบวนการทางการเม ืองของมวลชนที ่ได ้ร ับการจ ัดต ั ้ง   

กลุ่มการเมืองท้องถิ่นถูกผนวกเข้าไปในระบบอุปถัมภ์ และต้อง

สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง 15  

การก่อกำเนิดระบบอุปถัมภ์นั้นเป็นผลมาจากแบบแผน

การผลิตแบบเกษตรกรรม เพื่อการพาณิชย์และระบบราชการ

เป็นสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างระบบอุปถัมภ์นั้น อยู่บน

พื้นฐานของการแลกเปลี่ยนตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบอุปถัมภ์นั้นมีเครือข่ายและโยงใยถึงระดับพรรคการเมือง 

และผลประโยชน ์น ี ้ เองท ี ่ เป ็นอ ุปสรรคต ่อการกระจาย  

ผลประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งนี้ ด้วยระบบอุปถัมภ์ได้ถูกใช้เป็น

เครื่องมือในการดูดซับทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง

ผลประโยชน์จากงานพัฒนา ทั ้งในด้านผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจสังคม และการเมืองไปสู่กลุ่มของตนเอง และมีการ

กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ตามระดับผู้ใกล้ชิดอุปถัมภ์ 

นอกจากนั้น ระบบอุปถัมภ์ก็ยังมิได้มีเงื่อนไขสำคัญ ซึ่งได้แก่ 

นโยบาย แนวคิดของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู ้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา 

และโครงสร้างภายในชุมชนเอง เป็นกลไกในการสนับสนุนให้

 15 L.Graziano. (1973). “Praton – Client Relationships in Southern Italy”, 

Eurpean Journal of Political Reaserch, III.34, April  
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ระบบอุปถัมภ์แย่งชิงเอาผลประโยชน์จากการพัฒนาชนบทไป

จากประชาชน เป็นผลให้การกระจายผลประโยชน์ในการพัฒนา

ชนบทไม่สามารถถึงประชาชนผู้ยากจนได้ 16  

ในแต่ละภูมิภาค ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์มีผล  

ต่อการลงคะแนนเสียงแตกต่างกัน กล่าวคือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือจะมีความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ที ่มีผลต่อการ  

ลงคะแนนเสียงสูงกว ่าภาคอื ่นๆ รองลงไปได้แก ่ ภาคใต้   

ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์

ในระบบอุปถัมภ์ยังมีความแตกต่างกันในจังหวัดที่มีขนาดของ

เขตเลือกตั้งไม่เท่ากัน โดยจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งขนาดเล็ก  

ก็จะมีความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์สูงกว่าจังหวัดที่มีขนาดเขต

เลือกตั้งใหญ่ในภาคเดียวกัน อนึ่ง ตัวแปรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การศึกษา และวัฒนธรรมประเพณีมีส ่วนทำให้เกิดระบบ

อุปถัมภ์ 17  

ความสัมพันธ์ในรูปแบบของการอุปถัมภ์ยังคงมีอยู่และมี

บทบาทอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการเมืองในระบบ

การเลือกตั้งของไทย ที่มีการใช้เงินเข้ามามีบทบาทต่อความ

สำเร็จที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง นักธุรกิจหรือบุคคลจาก

 16  สมหญิง ส ุนทรวงษ์ . (2532). ระบบอุปถัมภ์กับการกระจาย  

ผลประโยชน์ในการพัฒนาชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านในเขต

ชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก. วิทยานิพนธ์  มานุษยวิทยามหาบัณฑิต. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 17 ประวีณ แจ่มศักดิ ์ . (2536). พฤติกรรมการเลือกตั้งในระบบ

อุปถัมภ์ : การวิเคราะห์เชิงภูมิภาคเปรียบเทียบ. ว ิทยานิพนธ ์  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์). มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
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กลุ่มต่างๆ สนใจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย   

ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากขึ้น ผู้อุปถัมภ์ที่มีอยู่แล้ว

ในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการนำชาวบ้าน ได้เปลี่ยนบทบาทไป

เป็นผู้กำหนดหรือผู้ผลักดันการตัดสินใจลงคะแนนเสียงจาก  

ชาวบ้านแก่นักการเมืองอีกทอดหนึ่งก็ได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่ม

บทบาททางการเมือง การชี ้นำทางการเมืองของหัวคะแนน   

ซึ่งเป็นภาพลักษณะหนึ่งของผู้อุปถัมภ์ในปัจจุบัน 

ลักษณะโครงสร้างแบบอุปถัมภ์ (patron-client structure) 

คือ มีผู้อุปถัมภ์และผู้รับการอุปถัมภ์ ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้ง

สองฝ่ายเป็นความสัมพันธ์ที ่ไม่เท่าเทียมกัน หมายความว่า   

ผู ้อุปถัมภ์จะอยู่ในฐานะที่สูงกว่าเชิงความสัมพันธ์ และผู้รับ

อุปถัมภ์จะอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนี้

อาจเป็นได้ตั้งแต่ในเชิงเศรษฐกิจแต่ก็ไม่เสมอไป การช่วยเหลือ

ต่างๆ จนถึงการให้ความคุ ้มครองและที ่สำคัญ คือ ระบบ

อุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์

ส่วนตัวเป็นหลัก 18  

แนวคิดเรื่องระบบความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ (Kinship 

Relations System) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ได้จาก

ความสัมพันธ์ทางสายเลือด และความสัมพันธ์อันเนื่องมาจาก

การแต่งงาน เป็นเครือญาติแนวตั้ง ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

มีหน้าที่ดังนี้คือ ให้การสนับสนุนแก่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นทาง

 18 อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. (2537). ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ 

แห่งหนึ่ง (Rise and Fall of Bangkok of a Bangkok Slum). 

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
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ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจากสมาชิก

เครือญาติ ปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมให้กับสมาชิกเครือญาติ 

สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกเครือญาต ิให้การ

รักษา ดูแลด้านสวัสดิการแก่สมาชิกเครือญาติทางด้านร่างกาย

และทรัพย์สิน 

ระบบความส ัมพ ันธ ์ เช ิง เคร ือญาต ิม ี 2 กรณี ค ือ   

เคร ือญาติแนวตั ้ง ซ ึ ่งเป ็นเคร ือญาติทางสายเล ือด และ  

เครือญาติแนวนอน เป็นเครือญาติด้านความช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน เช่น กิจกรรมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม กิจกรรมด้านการ

ผลิตทางการเกษตร กิจกรรมด้านความร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อ

แก้ไขปัญหาของชุมชน แนวคิดนี้เชื่อว่า สังคมใดที่ยังคงยึดถือ

ระบบเครือญาติอยู ่ในระดับสูงก็จะมีผลต่อการตัดสินใจลง

คะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น ผู้มีญาติทั้งสองกรณีมากก็มีโอกาส

เอาชนะการเลือกตั้งได้มาก เนื่องจากในสังคมไทยคิดว่าการลง

คะแนนเสียงให้เครือญาติเป็นการช่วยเหลือญาติ และหวังว่าจะ

ได้รับผลตอบแทนในภายหลัง หรือจะเป็นที ่หวังพึ ่งพิงได้ใน

อนาคต 19  

 
 2.2.3 แนวคิดความเป็นผู้นำ 

ความเป็นผูน้ำ ได้มีผูใ้ห้ความหมายไว้อย่างมากมาย ดังน้ี  

ความเป็นผู้นำ เป็นกระบวนการชักจูงใจ หรือตัวอย่าง  

ที่บุคคลหรือทีมผู้นำชักนำให้กลุ่มดำเนินรอยตามวัตถุประสงค์  

 19 ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์. (2551). นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย, สถาบัน

พระปกเกล้า, หน้า 32  
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ที่ผู้นำยึดถืออยู่ หรือมีร่วมกันระหว่างผู้นำและผู้ตาม 20 

พฤติกรรมของผู้นำที่มีอำนาจหรือมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน

หรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ความสามารถในการกระตุ้นจูงใจ

ให้ประพฤติปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ หรือคำสั่ง

ด้วยความสมัครใจ เพื ่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 21 

ความเป็นผู้นำ คือ การสร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้เกิด

ขึ ้นกับผู ้อื ่น โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ก่อให้เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางหรือ  

เป้าหมายท่ีผูน้ำต้องการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 22 

การเป็นผู้นำเป็นศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่ง

ที่จะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ

ปฏิบัติการและอำนวยการโดยใช้กระบวนการสื ่อสารความ

หมายให้ร่วมมือกับตน ดำเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จตาม

 20 John  W. Gardner. (1990). John W. Gardner on Leadership. n.p : 

The Free Press  
 21 พิมพ์พรรณ กวางเดินดง. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น

ผู้นำ การมองในแง่ดี และความสำเร็จในการทำงานของวิศวกร

โรงงานอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 22 เพทาย ซื่อสัจจพงษ์. (2540). ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสตรีใน

สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์

อ ุตสาหกรรมมหาบ ัณฑ ิต บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย สถาบ ันเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 23 

ผู้นำ หมายถึง ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม มีความ

เป็นอิสระ กล้าหาญในการตัดสินใจ มีแรงกระตุ ้น มีความ

กระตือรือร้นสูง มีความยืดหยุ่น เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความ

สำคัญต่อการเป็นผู ้บริหารที ่จะช่วยปรับปรุงจุดอ่อนในตัว  

ผู้บริหารให้มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น

การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้นำ (trust) จะต้องอาศัยปัจจัย

สำคัญ 5 ประการคือ 24  

 1.  ความซื่อตรง (Integrity) หมายถึง ความจริงใจ 

ความสุจริตใจ และการเปิดเผยความจริง ช่วยสร้าง

ความเช่ือถือศรัทธาในตัวผูน้ำให้เพ่ิมสงูข้ึน โดยเฉพาะ 

ความจริงใจมีส่วนสำคัญต่อผู้นำในระยะยาว 

 2. ความสามารถ (Competence) หมายถึง ทักษะ

ความรู้ความสามารถด้านคน และด้านเทคนิคของ

ผู้นำแต่ละบุคคลต้องสามารถทำให้คนยอมรับนับถือ

และเชื่อมั่น 

 3. ความสม่ำเสมอ (Consistency) เกี ่ยวข้องกับ

ความน่าเชื่อถือ การใช้ดุลยพินิจที่ดี การคาดการณ์

อย่างแม่นยำในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ ความ

 23 ก ิ ตต ิ ตย ัคคานนท ์ . ( 2 536 ) . เทคนิคการสร้ างแรงจู ง ใจ , 

กรุงเทพมหานคร : เชษฐ สตูดิโอ 
 24 Robbins, Stephen and T im Judge. (2007) . Essentials of 

Organizational Behavior. 13th ed. Prentice Hall 
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เสมอต้นเสมอปลายของคำพูดและการกระทำทำให้

สร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นำได้ 

 4. ความจงรักภักดี (Loyalty) เป็นความสมัครใจใน

การปกป้องและรักษาหน้าของบุคคลอื่น และทุ่มเท

จิตใจให้แก่ผู้นำ 

 5. การเปิดเผย (Openness) ผู้นำต้องเป็นคนเปิดเผย 

จริงใจ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น และเปิดเผย

ความรู้สึกที่แท้จริงของตนออกมาอย่างจริงใจ 

ปัจจัยที ่สำคัญทั ้ง 5 ประการนี ้ ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ ่ง  

อาจก่อให้เกิดการขาดความน่าเชื่อในตัวผู้นำ (วิกฤตศรัทธา)   

จนสามารถนำความล้มเหลวมาสู่ผู้นำได้ 

	 คุณลักษณะของความเป็นผู้นำ	

คุณลักษณะของความเป็นผู้นำ ได้มีผู้ให้ทัศนะไว้อย่าง

หลากหลาย ดังเช่น  

เอกชัย กี่สุขพันธ์ 25 กล่าวถึง ลักษณะที่สำคัญของผู้นำ  

มีอยู่ 7 ประการ คือ 

 1. ความสามารถในการมองงานได้อย่างครอบคลุม 

เป็นคุณลักษณะด้านความคิดรวบยอดเกี่ยวกับงาน

ในความรับผิดชอบ 

 2. ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

 25 เอกชัย กี่สุขพันธ์. (2538). การบริหาร ทักษะและการปฏิบัติการ. 

(พิมพ์ครั้งที่ 3) สุขภาพใจ  
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 3. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร คือ การติดต่อ

สื่อสารอย่างได้ผล 

 4. ความกล้าในการทำงานรวมถึงการเสนอความ  

คิดเห็นหรือวิธีการต่างๆ 

 5. ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 

อันจะมีผลในการพัฒนาตนเอง 

 6. ความคงเส ้นคงวาในการทำงาน ไม ่ เปล ี ่ยนไป  

เปลี่ยนมาอย่างขาดเหตุผลที่เหมาะสม 

 7. ยึดข้อตกลงและปฏิบัต ิตามที ่ได ้กำหนดไว้หร ือ  

ที่สัญญาไว้ 

ทองใบ สุดชารี 26 ได้สรุป คุณลักษณะของความเป็น

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในแนวคิดของ Yukl ดังนี้ 

 1. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 

 2. มีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม 

 3. เป็นผูท่ี้มีความทะเยอทะยานและมุ่งทำงานเพ่ือความ

สำเร็จ 

 4. ทำงานในเชิงรุก 

 5. เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมมือกับผู้อื่นได้ 

 26 ทองใบ สุดชารี. (2543). ภาวะผู้นำและการจูงใจ : Leadership 

and Motivation Technique. อุบลราชธานี : คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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 6. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

 7. เป็นผู้ที่พึ่งของผู้อื่นได้ 

 8. มีความสามารถในการครอบงำผู้อื่น 

 9. เป็นผู้ที่มีพลังสูง 

 10. เป็นผู้ที่ยืนหยัดในการทำงาน 

 11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 12. อดทนต่อแรงกดดัน 

 13. เต็มใจที่จะรับผิดชอบ 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะของความเป็นผู ้นำมีลักษณะ

ใหญ่ๆ คือ การมีความเฉลียวฉลาด เป็นนักคิด มีวุฒิภาวะทาง

สังคม มีแรงจูงใจในและบุคลิกภาพที่ดี มีเจตคติในการสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่น 

ตาราง 2.1 ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างผู้บริหารกับผู้นำ 

ลักษณะของผู้นำ (Leader) ลักษณะของผู้บริหาร (Manager) 

มีวิสัยทัศน์ (Vision) 

มีความยืดหยุ่น (Flexible) 

กระตือรือร้นมาก (Passionate) 

มีความคิดริเริ่ม (Creative) 

มีนวัตกรรม (Innovative) 

แรงบันดาลใจ (Inspiring) 

มีความกล้าหาญ (Courageous) 

มีจินตนาการ (Imaginative) 

มีการทดลอง (Experiment) 

มีความเป็นอิสระ (Independent) 

มีเหตุผล (Rational) 

มีอำนาจหน้าที่ (Authoritative) 

มีโครงสร้างการทำงาน (Structure) 

มีการวิเคราะห์ (Analytical) 

การให้คำปรึกษา (Consulting) 

มีความเพียร (Persistent) 

รู้จักการแก้ปัญหา (Problem-solving) 

มีจิตใจหนักแน่น (Tough-minded) 

ความสุขุมรอบคอบ (Deliberate) 

มีความมั่นคง (Stabilizing) 
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	 องค์ประกอบของการเป็นผู้นำ	

องค์ประกอบของการเป็นผู้นำมี 4 ประการคือ (1) ความ

สามารถในการใช้อำนาจให้เกิดประสิทธิผลเป็นที ่ยอมรับ

ลักษณะของอำนาจ และความแตกต่างระหว่างอำนาจและ

อำนาจหน้าที ่ (2) ความสามารถในการใช้แรงจูงใจบุคคล  

ทุกระดับและทุกสถานการณ์ เป็นความสามารถในการเข้าใจ

บุคคล สามารถใช้ทฤษฎีการจูงใจ ชนิดของอิทธิพลการจูงใจ 

ลักษณะของระบบการจูงใจ สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้กับ

บุคคลและสถานการณ์ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ

และเข้าใจส่วนประกอบในการจูงใจ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ 

(3) ความสามารถในการชักนำ เป็นความสามารถที่จะให้ผู้ตาม

ใช้ความสามารถในการทำงานของกลุ่ม ในขณะที่การใช้ผู้จูงใจ

จะเป็นจุดกลางของผู้ใต้บังคับบัญชา (4) ความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ สิ ่งสำคัญของการจูงใจขึ้นกับ

ความคาดหวังรางวัลที ่ได้รับ และความพยายามที ่จะได้รับ  

ร ่วมกับปัจจัยอื ่นๆ เช่น สิ ่งแวดล้อม ตลอดจนบรรยากาศ

องค์การ การระลึกถึงปัจจัยเหล่านี ้ จะต้องนำไปใช้สำหรับ

พฤติกรรมผู ้นำและพัฒนาทฤษฎีต ่างๆ การศึกษาทฤษฎี

จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะนำไปสู ่ทัศนะ  

กลุ่มบุคคล ดังนั้นงานเบื้องต้นของผู้บริหารคือ การออกแบบ

และการรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เอื้อต่อการทำงาน

ของพนักงานในการตอบสนองความพอใจของสมาชิกและ  

ผลผลิตที่มากขึ้นขององค์การ โดยการช่วยบุคคลอื่นโดยสิ่ง

ต่างๆ เช่น เงิน สถานะ อำนาจ และการจูงใจในความสำเร็จ 
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หลักพื ้นฐานของความเป็นผู ้นำคือ บุคคลมีแนวโน้ม  

จะทำตามบุคคลอื่น ในทัศนะนี้การเสนอความพึงพอใจในการ

บรรลุเป้าหมายส่วนตัว ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงวิธีการกระตุ้น  

ผู้ใต้บังคับบัญชาและเทคนิคการจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมี

ผลสะท้อนต่อความเข้าใจในการจัดการประสิทธิผลที่มากขึ้น 

คือความเป็นผู ้นำ โดยเนื ้อหาจะครอบคลุมถึงความสำคัญ

ระหว่างผู้นำ อำนาจ รูปแบบและแบบของอำนาจผู้นำ ทฤษฎี

คุณลักษณะของผู้นำ ความแตกต่างระหว่างผู้นำแบบการใช้

หลักการติดต่อระหว่างบุคคล (Transactional Leadership) และ

ผู้นำเชิงปฏิรูป (Transformational Leader) 

	 ผู้นำและอำนาจ	

ดังที่ทราบกันแล้วว่าหน้าที่พื้นฐานสำคัญ 4 ประการของ

การจัดการคือ การชักนำ (Leading) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพล

ในการจูงใจบุคคลอื่นให้ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของ

องค์การซึ ่งต้องอาศัยความเป็นผู ้นำ ความเป็นผู ้นำมีความ

สำคัญในสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ให้เกิดการชักนำที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารต้องเข้าใจลักษณะของ

ผู้นำและอำนาจของผู้นำโดยความหมาย 2 ประการที่เกี่ยวข้อง

กันก็คือ ความเป็นผู ้นำ (Leadership) กับผู ้นำ (Leader) เป็น

บุคคลซึ่งทำให้บรรลุเป้าหมายองค์การ โดยมีอิทธิพลต่อทัศนคติ

และการกระทำของบุคคลอื่น 

ความเป็นผู้นำ (Leadership) หมายถึง ความสามารถ

ที่จะมีอิทธิพลและจูงใจบุคคลอื่นให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

กระบวนการความเป็นผู้นำจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ 
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เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายกลุ่ม การจูงใจสมาชิกองค์การให้

ทำงานบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อกลไกกลุ่มและ

วัฒนธรรมกลุ่ม ความเป็นผู้นำต้องอาศัยการจูงใจบุคคลจะไม่

ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้นำ เว้นแต่เขาจะจูงใจบุคคลอื่นได้ 

ผู้นำที่มีเหตุผลในระดับใดระดับหนึ่งจะเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อ

บุคคลอื่น และสามารถชักจูงบุคคลให้ทำงานได้ 

ลักษณะของอำนาจ (The nature of power) คือ 

ความสามารถที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมของบุคคล อำนาจหรือสมรรถภาพที่จะมีผลกระทบ

การตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคคลอื ่น ผู ้นำสามารถใช้

อำนาจภายในองค์การที่จะมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มของ

พนักงาน และสามารถใช้อำนาจภายนอกองค์การสำหรับลูกค้า 

ผู ้ขายปัจจ ัยการผลิต และบุคคลอื ่น อย ่างไรก ็ตามผู ้นำ  

ไม่สามารถใช้อำนาจกับบุคคลอื่นได้เสมอไป 

สมยศ นาวีการ 27 ได้สรุปทฤษฎีความเป็นผู้นำ แบ่งออก

ได้ดังนี้ 

1. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Behavior Theories) จะมุ่ง

เน้นไปที่แบบของพฤติกรรมหรือสไตล์ความเป็นผู้นำที่ปฏิบัติ

เป็นประจำ 

2. ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theories) จะเกี่ยวข้อง

กับคุณลักษณะด้านร่างกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญา 

บุคลิกภาพ และคุณลักษณะทางสังคม ซึ่งในปัจจุบันเชื ่อว่า 
 27 สมยศ นาวีการ. (2540). การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. 

กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ 
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ลักษณะความเป็นผู้นำสามารถปลูกฝังและเรียนรู้ให้เกิดขึ้นใน

ตัวบุคคลได้ 

3. ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ (Situational Theories) 

ความเป็นผู้นำจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกลุ่มขณะนั้น หรือ

กล่าวได้ว่าสถานการณ์ทำให้เกิดผู้นำ 

4. ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป : ความเป็นผู้นำ

โดยวิสัยทัศน์และบารมี (Transformational Leadership: 

Leadership Through Vision and Charisma) แนวคิดมุ่ง

ไปที่ผู ้นำที ่สร้างแรงจูงใจให้ผู ้บังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจให้

สำเร็จ 

กวี วงศ์พุฒ 28 ได้แบ่งทฤษฎีความเป็นผู ้นำ ออกเป็น   

2 ทฤษฎีใหญ่ๆ ดังนี้     

	 ทฤษฎีลักษณะของผู้นำ	

ทฤษฎีนี้เชื่อว่า บุคคลบางคนเกิดมาพร้อมด้วยลักษณะ

บางประการที ่จะช่วยสนับสนุนให้เป็นผู ้นำได้ ซึ ่งหมายถึง

คุณลักษณะดังนี้ 

1.1 บุคลิกภาพ เป็นเรื่องที่ติดตัวของแต่ละคน ในส่วนที่

สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีได้ บุคลิกภาพดังกล่าวคือ ความ

สามารถในการปรับตัว ความต้องการนำ ความมั่นคงในอารมณ์ 

ความอุตสาหะพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ ความทะเยอทะยาน 

 28 กวี วงศ์พุฒ. (2539). ภาวะผู้นำ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : 

ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพการบัญชี  
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1.2 ความรู้ความสามารถที่เกิดจากเชาวน์ปัญญา ความ

แม่นยำในการตัดสินใจ ระดับความรู้ ความคล่องแคล่วในการ

ใช้ภาษา 

1.3 คุณลักษณะด้านสังคม แต่ละคนจะมีวิธีแตกต่าง

ออกไปตามสถานการณ์และเหตุการณ์นั้นๆ 

1.4 คุณลักษณะด้านกายภาพ เป็นเรื ่องที ่เห็นชัดเจน 

ได้แก่ ส่วนสูง น้ำหนัก ความสมบูรณ์ของร่างกาย 

	 ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์	

ทฤษฎีนี้เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบของผู้นำและ

ความสำเร็จในสถานการณ์ที ่มีผู ้นำ มีความสามารถในการ

ควบคุมอยู่ในระดับต่างๆ นั้น เป็นวิธีการของผู้นำในการที่จะ

สร้างอิทธิพลโน้มน้าวใจของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงการรับรู้

จุดประสงค์การทำงาน และวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล และความ

สัมพันธ์หรือเส้นทางที่จะก้าวหน้าต่อไป  

 
 2.2.4 แนวคิดธนกิจการเมือง (Money Politics)29 

แนวคิดนี้ นพ.ประเวศ ซึ่งเขียนบทความเรื่อง “อนาคต

ประเทศไทย” ได้ชี้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่อำนาจ

ของกลุ ่มการเมืองอื ่น ยกตัวอย่างในอดีตที ่ เคยอยู ่ในยุค

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มีการเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบที่กองทัพ

เข้ามายึดอำนาจทางการเมืองแล้วก็หมดยุคสมัยไป  

 29 ผู้จัดการออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548 
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ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2544 มีการรวมตัวกัน

ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ เพื่อเข้ามายึดอำนาจทางการเมือง และ

เมื่อได้อำนาจเบ็ดเสร็จแล้ว จึงได้ดำเนินการในรูปแบบต่างๆ 

เพื ่อแสวงหาผลประโยชน์จากการอยู ่ในอำนาจเพื ่อควบคุม

นโยบาย ดังเช่น  

1. การคอร์รัปชั่นอย่างมโหฬารในหลายรูปแบบ  

2. คบมิตรผู ้นำบาปมาให้ (บาปมิตร) คือมักมีคนชั ่ว  

เข้ามาแวดล้อมคอยป้อนข้อมูลผิดๆ เข้าหูอยู่ตลอดเวลาทำให้

เกิดความเสื่อม 

3. สร้างความมืดให้สังคม-แทรกแซงการสื่อสาร ความ

ไม่ถูกต้องเพราะกลัวความจริงจะปรากฏ และว่าการพยายาม

ปิดปากสื่อกลับให้ผลร้าย เพราะประชาชนจะไปใช้การสื่อสาร

จากปากต่อปากที่เรียกว่า words of mouth ก่อความเสียหาย

อย่างแก้ไขไม่ได้เลย พร้อมทั้งเตือนว่าหากใครมาเป็นรัฐบาล  

ต่อไปควรจะรู้ว่า “ไม่มีฝ่ามือใดใหญ่พอที่จะปิดฟ้าและดินได้” 

ควรส่งเสริมการสื่อสารให้คนไทยรู้ความจริงโดยทั่วถึง  

4. ไม่เคารพรัฐธรรมนญู แทรกแซงองค์กรอิสระ ไม่ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  

5. ไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

6. ขาดความเคารพและความจริงใจต่อประชาชน   

จะเก่งในการสร้างภาพ  

7. มีความโน้มเอียงไปในการใช้ความรุนแรง เพราะคน

มีเงินมากจะรู้สึกมีอำนาจมาก ถ้าใครขัดใจก็จะโกรธ  
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8. ทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นไปในทาง “เงินใหญ่” 

หรือ Big Money ไม่ใช่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

“ธนกิจการเมืองชอบทางวัตถุนิยมหรูหราฟุ่มเฟือย 

เมกะโปรเจ็คต์ เอฟทีเอ เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีเสียงติฉิน

นินทากันทั่วไปว่าการทำเรื่องใหญ่ๆ จะได้กินคำใหญ่ๆ 

และโดยท ี ่วงศาคณาญาติของธนก ิจการเม ืองเป ็น  

ผู ้ประกอบธุรกิจและผู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่ๆ จึงเกิดความ  

ไม่แน่ใจว่าผู้มีอำนาจทางการเมืองทำโครงการใดหรือมี

การปั่นหุ้น ปั่นธุรกิจตัวใดเพื่อญาติวงศ์หรือบริษัทบริวาร

ในเครือหรือไม่เพียงใด มีพ่อค้ารายเล็กกล่าวว่า มันไปทำ

เอฟทีเอ การค้าของพวกมันได้ประโยชน์ แต่ผลเสียตกอยู่

แก่พวกเรารายเล็กรายน้อย”   

      
 2.2.5 การเชื่อมโยงเครือข่าย (Networks)30   

กาญจนา แก้วเทพ ได้ให้ความหมายของเครือข่าย 

(Network) ว่ามาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Net” คือ “ตาข่าย” ที่

มีลักษณะโยงใยกันและพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือ “work” เมื่อ

ใช้งาน นอกจากนี้ อรรณพ พงษ์วาท ได้อธิบายถึงการร้อยรัด

เอาการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

และรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยที่

 30 ณร งค ์ บ ุญสวยขว ัญ . ( 2 5 4 9 ) . นักการ เมื อ งถิ่ นจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช. สถาบันพระปกเกล้า  
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แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสีย

เอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง การเช่ือมโยงน้ีอาจจะหลวมๆ 

ตามภารกิจความจำเป็น 

การเชื ่อมโยงเครือข่ายอาจจะใช้กับงานปฏิบัติการ

พัฒนา โดยเฉพาะรูปแบบเครือข่ายเป็นการรวมกลุ่มปัจเจก-

บุคคล หรือองค์กรที่มีลักษณะพื้นฐานสำคัญ คือ “ความสมัคร

ใจ” หรือความเป็นอิสระในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือ

สารสนเทศและกิจกรรมร่วมกัน ส่วน Gerlarch กล่าวว่า การ

เชื่อมโยงเครือข่าย จะต้องมาจากสมาชิกมี “ทัศนคติ ค่านิยม 

หรือมีความรู ้ความเข้าใจร่วมกัน หรือมีอัตลักษณ์ร่วมกัน” 

นอกจากนี้ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเครือข่าย

องค์กร (ในระดับชุมชน) สรุปว่า “รูปแบบหนึ่งของการประสาน

งานของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีระยะ

เวลายาวนานพอสมควรที่สามารถที่จะช่วยเหลือกันในยามที่มี

ปัญหา โดยมีการจัดรูปหรือระเบียบโครงสร้างที่คน หรือสมาชิก

ในองค์กรยังมีความเป็นอิสระและการเป็นสมาชิกเครือข่ายไม่มี

ผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเอง หรือ

ตัวตนขององค์กรนั้น โดยเครือข่ายเป็นการเชื่อมโยงในรูปของ

การรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจำเป็น หรืออาจอยู่

ในรูปของการจัดการองค์กรที่เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์อย่าง

ช ัด เจน เคร ือข ่ ายความร ่วมม ือ เป ็นไปได ้ท ั ้ ง ในระด ับ

ปัจเจกบุคคล องค์กรและสถาบัน อาจจะมีขอบข่ายขนาดเล็กๆ 

ทั้งในระดับชุมชนไปถึงระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ประเทศ 

และระหว่างประเทศ” แต่มีนักวิชาการที่มีทัศนะเกี่ยวกับเครือ
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ข่ายที่แตกต่างออกไปอีกทัศนะหนึ่งว่า มีการเชื่อมโยงเครือข่าย

ผ่านกลุ่ม ผ่านความเป็นญาติ การแต่งงาน การเป็นเพื่อนบ้าน

กัน  

ลักษณะตัวแบบ (Model) ของเครือข่าย มีหลายลักษณะ

หรือหลายรูปแบบ โดยที่รูปแบบน่าสนใจตามรูปแบบจำลอง

ของ Starkey31 เป็นรูปแบบที่ 1 มีศูนย์กลางและมีการกระจาย

ข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศออกจากศูนย์กลางไปยังสมาชิก

หรือองค์กรสมาชิก รูปแบบเครือข่ายที่มีศูนย์กลางและกระจาย

ไปยังสมาชิกหรือองค์กรสมาชิก หมายถึง นักการเมืองถิ่นเป็น  

ผู้กำกับเครือข่าย หรือบริหารจัดการเองตามปรารถนา โดยมี

ประชาชนในพื ้นที ่ช ุมชนท้องถิ ่นเป็นเพียงผู ้ร ับข้อมูลเพียง  

อย่างเดียว ไม่มีการปฏิสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนข้อมูลไปมา  

ระหว่างกัน 

Fararo ได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมต่อไปว่า แนวคิด

หร ือเคร ือข ่ายทางส ังคมจ ัดอยู ่ ในสาขาหนึ ่งของ ทฤษฎี

โครงสร้างนิยม (Structuralism) ซึ่งแนวคิด “เครือข่ายสังคม”   

จะใช้อธิบายความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมว่า สายสัมพันธ์

จะเหนียวแน่น หรืออ่อนแอ ขึ ้นอยู ่กับโครงสร้างของสังคม   

ถ้าเป็นสังคมขนาดเล็ก โครงสร้างไม่ซับซ้อน สายสัมพันธ์ของ

เครือข่ายจะเหนียวแน่น ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นสังคมขนาด

ใหญ่โครงสร้างซับซ้อน เช่น สังคมโลก สายสัมพันธ์ในหมู ่

สมาชิกก็จะโน้มเอียงไปในด้านหลวม ไม่มั่นคง ไม่เหนียวแน่น 

 31 P. Starkey. (1997). Networking for Development. London : 

International Forum for Rural Transport and Development (IFRTD)  
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เช่น กรณีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าของประเทศต่างๆ 32 

Giddens and Turner ได้กล่าวถึง การใช้ “เครือข่าย 

(Network)” ว่าเป็นกรอบทางสังคมวิทยา ที่ได้เข้าร่วมมีส่วน

สำคัญมากในการอธิบายคุณลักษณะการรวม และการกระจาย

ของบุคคลแยกแยะแจกแจง ให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์   

ใกล้-ไกล กับแกนกลางของกลุ่ม หรือสถาบัน ซึ่งการตีความ

ใกล้-ไกล หรือห่างเหินของบุคคลใดขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นได้รับ

ประโยชน์จากกลุ ่มหรือสถาบันตามความประสงค์หรือไม่  

เพียงใด 33  

             
 2.2.6 การเมืองโดยใช้การตลาดนำ (Political Marketing)  

Harrop 34 ให้คำอธิบายว่าคือ แนวคิดที ่เกิดจากการ  

ผสมผสานระหว่างการตลาดและการเมือง marketing ในฐานะที่

เป็นวิธีการปฏิบัติและกิจกรรม สะท้อนให้เห็นการก้าวล้ำไปสู่

พื้นที่ทางการเมือง (Place) โดยใช้หลักการตลาดอธิบาย ไม่เพียง

แต่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การหาเสียง การใช้บุคคลที่มีชื่อ

เสียงเป็นที่รู้จัก การรณรงค์หาเสียงโดยใช้สื่อออนไลน์ (Online 

Campaign) การรายงานข่าวหรือถ่ายทอดการประชุมพรรค   

 32 Thomas J . F a r a r o . ( 1 992 ) . The Mean ing o f Genera l 

Theoretical Sociology. Cambridge : Cambridge University Press.    
 33 A. Giddens, and J. Turner. (1987). Social Theory Today. Oxford. 

Polity Press. 
 34 M. Harrop. (1990). “Political  Marketing”, Parliamentary Affairs, 

Oxford University Press. 
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การกล่าวปราศรัย แต่ยังครอบคลุมไปถึงสำรับชุดแนวทาง

ยุทธศาสตร์ ศ ึกษาความคิด มติมหาชน (Public Opinion)   

ท ั ้งก ่อนและหลังการเล ือกต ั ้ง ม ีผู ้จ ัดการในการรณรงค ์  

รับผิดชอบเป็นต้น โดยมีการจำแนกเปรียบเทียบว่า  

P roduc t ส ินค ้ า ค ื อ พรรค ซ ึ ่ งประกอบด ้ วย ( a ) 

อุดมการณ์พรรค นโยบายพรรค เป็นรัฐบาล ที่มีความสามารถ

ในการบริหารประเทศ (b) ภาพลักษณ์ (image) ของผู้นำพรรค   

ผู้สมัคร กรรมการบริหารพรรค และ (c) คือสมาชิกพรรค  

Push Marketing  เป็นการสื่อสารแนวนโยบายของพรรค

ผ่านเครือข่ายช่องทาง ซึ่งได้แก่ผู้สมัครของพรรค ผู้สนับสนุน

พรรคในพื้นที ่ จนไปถึงผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั ้ง ในด้านนี ้

คะแนนการเลือกตั ้ง จะขึ ้นกับการ push ของเครือข่ายให้  

ผู้มีสิทธิฯ ออกมาลงคะแนนเลือกพรรค 

Pull Marketing เป็นการสื่อสารแนวนโยบายของพรรค

โดยมุ่งเน้นการใช้สื่อโฆษณาต่างๆ 

Polling ก็คือการทำโพลล์ ซึ ่งจะต้องทำตลอดต่อเนื่อง 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นในพัฒนากลยุทธ์ 35 

Maarek 36 มีแนวคิดว่า Political Marketing คือผลลัพธ์

จากการสื่อสารทางการเมือง และการลงในรายละเอียด เพื่อจัด

 35 สืบค้นจาก http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=

951 วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552  
 36 Ph i l i ppe J . Maa rek . ( 1995 ) . Pol i t i ca l market ing and 

communication. London : John Libbey 
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ทำนโยบายการสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) 

ให้ข้อมูล (Information) อีกทั้งยอมรับว่า ด้านที่สำคัญที่สุดของ

การนำเอาหลัก Political Marketing มาปรับใช้ คือการรณรงค์หา

เสียง โดยการใช้ภาพลักษณ์ (Image) และการแข่งขันหาเสียง 

(Electoral Campaign)  

ในความเห็นของ Scamell 37, Political Marketing มีจุด

ร่วมกับประวัติศาสตร์ในแง่ของจุดประสงค์ในการอธิบาย

พฤติกรรมของผู ้นำทางการเม ือง และมีจ ุดร ่วมกับสาขา

รัฐศาสตร์ คือ จุดประสงค์ในการอธิบายกระบวนการทาง  

การเมือง และกับสาขาการสื่อสารทางการเมือง ในด้านศิลปะ

ของการโน้มน้าว (Persuasion) ดังนั ้น Political Marketing   

จึงเปรียบเหมือนการใช้เทคนิคเพื่อโน้มน้าวในการรณรงค์เพื่อ

โปรโมท ทั้งนักการเมืองและนโยบาย มีการหยิบยืมเครื่องมือ  

ในการสื่อสาร เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวอย่างที่ดี

ของแนวคิด Political Marketing ดังเช่น พรรคเปรียบเหมือน

ธุรกิจแสวงหาช่องทางในการโปรโมทสินค้า : ฝ่ายพรรคต้องการ

คะแนนเสียง ขณะที่ธุรกิจต้องการเสนอขาย  

การก่อตัวของแนวคิด Political Marketing ในช่วงที่ผ่าน

มานั ้นเก ิดจากพัฒนาการของสื ่อส ิ ่งพ ิมพ์ในการค้นคว้า   

แนวสืบสวนเจาะลึก การเสื่อมถอยในความผูกพันต่อพรรค และ

การเปล ี ่ยนแปลงของระบบการเม ืองและการเล ือกต ั ้ ง   

โดยเฉพาะนักวิชาการได้ระบุให้เห็นถึงขีดความสามารถของสื่อ 

โดยเฉพาะโทรทัศน์และวิทยุ ที่มีอิทธิพลยิ่ง มีข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า 

 37 M. Scamell. (1995). Designer Politics. Basingstock: Macmillan.  
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Political Marketing มีบทบาทในการปรับปรุงการสื่อสารระหว่าง

นักการเมืองและผู้มีสิทธิ ์ลงคะแนนได้ดียิ ่งขึ ้น จากบทความ  

ว ิชาการต่างๆ ทั ้งด ้าน Polit ical Marketing และ Polit ical 

Communication ซึ่งเกี่ยวพันกับการสร้างภาพลักษณ์ แสดงให้

เห็นว่ามีผลต่อผู้ลงคะแนนเสียงมากหรือน้อยอย่างไร 38  

 
 2.2.7 การนิยามอัตลักษณ์ทางเพศในทฤษฎีสตรีนิยม 

คำว่าอัตลักษณ์ (Identity) กล่าวในแบบสรุปที่เรียบง่าย

ไม่ซับซ้อน คือ การเข้าใจตัวตนเองในเชิงที ่สัมพันธ์กับผู ้อื ่น 

“other” ดังนั้น คำนี้หมายถึง คุณสมบัติต่างๆ ที่พิเศษเฉพาะตัว 

ของความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งทำให้บุคคลนั้นผิดแผกแตกต่าง

จากบุคคลอื ่น ในขณะเดียวกัน คำว่าอัตลักษณ์ก็สื ่อความ

หมายถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน หรือจุดร่วมกันที่

สัมพันธ์กับกลุ่ม หมู่คณะ หรือการจัดแบ่งประเภท  เป็นคำที่อยู่

บนพื้นฐานของความนึกคิด (conception) ที่เรามีต่อโลก สังคม 

และวัฒนธรรมที ่เป็นส่วนหนึ ่งของตัวเรา โดยแบ่งออกเป็น  

ภาคส่วน หรือการเป็นส่วนของกลุ่มสมาชิกที่ปัจเจกบุคคลให้คำ

จำกัดความของตนเองไว้ หรือที ่ผู ้อื ่นกำหนดความหมายให้   

การใช้คำ อัตลักษณ์หรือ identity นี้ต่างจากคำว่า สถานภาพ

และบทบาท (status, role) ตรงที่เป็นคำที่เปิดให้ปัจเจกบุคคลได้

สามารถจัดประเภทได้ด้วยตนเองตามความนึกคิดจากการ

 38 สืบค้นจาก Political Marketing: A Conceptual framework http://

mpra.ub.uni-muenchen.de/12547/1/Political_Marketing_Conceptual_ 

framework.pdf วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552  
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ตระหนักรู้ (consciousness) 39  

คำถามที่ว่าความเป็นหญิงชายหรือความเป็นเพศนั้นคือ

อะไร ถูกกำหนดจากอะไร มโนท ัศน ์ท ี ่ม ีความหมายถ ึง  

อัตลักษณ์ทางเพศคือ sex และ gender นั้นเหมือนหรือต่างหรือ 

คาบเกี่ยวซ้อนทับกันอย่างไร อัตลักษณ์ทางเพศเป็นตัวกำหนด

หลักของปัจเจกภาพใช่หรือไม่ ข้อถกเถียงในประเด็นเหล่านี้เป็น

ส่วนสำคัญของความเข้าใจเรื่องการก่อรูปของอัตลักษณ์ และ

ข้อถกเถียงเหล่านั ้นก็ได้อิทธิพลจากการเปลี ่ยนแปลงเชิง

กระบวนทัศน์ที่เกิดขึ้นในทฤษฎีสังคมศาสตร์ 

โดยทั่วไปเข้าใจกันว่า มโนทัศน์ sex นั้นหมายความถึง

ความเป็นเพศที่กำหนดจากลักษณะทางกายภาพ และ gender 

หรือนักวิชาการไทยบางท่านบัญญัติศัพท์ว่า “เพศสภาพ” นั้น

หมายถึงความเป็นหญิงชายที ่ถูกกำหนดจากสังคมและ

วัฒนธรรม โดยสามัญสำนึก เราจะรู้สึกว่าความเป็นหญิงชาย

เป็นผลของสภาพทางสรีระที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ดูเหมือน “ข้อเท็จ

จริง” ที่ไม่น่ากังขาหรือมีปัญหาแต่อย่างใด การศึกษาเกี่ยวกับ

โครงสร้างพันธุกรรมทำให้เชื่อกันว่าตัวกำหนดทางชีวเคมีและ

โครงสร้างในยีนส์ไม่ได้กำหนดแค่ลักษณะทางกายภาพเท่านั้น 

ทว่ามีผลต่อลักษณะทางบุคลิกภาพด้วย ทำให้หญิงและชายมี

พฤติกรรมและความโน้มเอียงของอุปนิสัยที่ต่างกันเช่น ชายมัก

มีแนวโน้ม “ตามธรรมชาติ” ที ่จะชอบมีอำนาจ ชอบความ

สัมพันธ์แบบมีช่วงชั ้น ขณะที่ผู ้หญิงมักมีแนวโน้มผูกติดกับ

 39 Jeans-Uwe Wunderlich and Meera Warrier. (2010). A Dictionary 

of Globalization Routledge, pp.178-179 
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ครอบครัวมากกว่า มีการค้นพบว่าฮอร์โมนบางชนิดมีส่วน

กำหนดโครงสร้างของสมองและร่างกาย ทำให้หญิงและชายมี

โครงสร้างกระดูกพัฒนาการของกล้ามเนื้อตลอดจนแบบแผน

กิจกรรมของสมองที่แตกต่างกัน ความผิดปกติทางอารมณ์และ

บุคลิกภาพบางอย่างเช่นโรคอารมณ์ซึมเศร้า (depression) 

สามารถควบคุมอาการได้ด้วยการให้ยาที่จะไปควบคุมระบบ

การผลิตฮอร์โมน 40  

สตร ีน ิยมเห็นว ่าข ้ออ ้างของคำอธิบายบนฐานของ

ชีววิทยามีผลต่อการจำกัดพื้นที่ทางสังคมการเมืองของผู้หญิง 

ทำให้ผู ้หญิงถูกขีดวงให้อยู ่ภายในกรอบกิจกรรมที่เกี ่ยวกับ  

การเลี้ยงดูลูกในครอบครัว จำกัดสิทธิผู้หญิงในการมีส่วนร่วม  

ในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ทั ้งทางการเมือง การศึกษาและ

โอกาสทางเศรษฐกิจ 

ในการต่อต้านสารัตถะนิยมที ่ให้ความชอบธรรมต่อ

ความเหล ื ่อมล ้ำทางเพศ ม ีน ักสตร ีน ิยมหลายรายเสนอ

เอกลักษณ์ของผู้หญิงจากลักษณะทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพ

บางอย่างโดยมิได้ทอนลงไปเป็นเรื่องทางกายภาพ เช่น ความ

โน้มเอียงสู ่ความเสมอภาค ความไม่ก้าวร้าวรุนแรง ความ  

โน้มเอียงในการปกป้องชีวิตมากกว่าการทำลาย ให้ความสำคัญ

กับอารมณ์ความรู ้ส ึกมากกว่าเหตุผล ในขณะที ่ “ความ

ยุติธรรม” เป็นคุณธรรมของผู้ชาย (ethics of justice) “ความ  

เอื้ออาทร” ก็เป็นคุณธรรมของผู้หญิง (ethics of care) ในขณะที่

 40 Chris  Barker. (2000). Cultural Studies : theory and practice. 

London : Sage. 
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ความเป็นเหตุเป็นผลของชาย ให้ค่ากับความสามารถในการ

แยกตนออกจากสิ่งอื่น หรือการมีอิสรภาพ (autonomy) ความ

เป็นเหตุเป็นผลของหญิง อยู่ที่ความสามารถมีความสัมพันธ์กับ

ผู้อื่น  

ฮิลลารี โรส (Hillary Rose) เสนอเอกลักษณ์ที่เป็นสากล

ของผู ้หญิงจากลักษณะการแบ่งงานกันทำกับชาย งานของ  

ผู้หญิงเป็นการประสานทักษะทางกายเข้ากับเรื่องของจิตใจและ

อารมณ์ความรู้สึก แนนซี ฮาร์ตซ็อก (Nancy Hartsock) เห็นว่า 

งานของผู้หญิงคือปริมณฑลของปัจจัยสี่ที่เป็นพื้นฐานการดำรง

ชีวิต (หุงหาอาหาร, จัดเย็บเครื่องนุ่งห่มหรือเลี้ยงดูเด็ก) งาน

พื้นๆ เหล่านี้ ช่วยปลดเปลื้องผู้ชายจากการต้องการดูแลตนเอง

และครอบครัว ทำให้มีเวลาทุ ่มเทกับงาน ใช้ความคิดเชิง  

นามธรรมได้ แต่งานผู้หญิงกลับถูกตีค่าให้ด้อยกว่าเสมอมา 

เป็นแนวโน้มสารัตถะนิยมที่ต้องการเน้นย้ำลักษณะพิเศษของ

ประสบการณ์แบบผู้หญิง โดยไม่ทอนค่าเป็นลบหรือด้อยกว่า

ชาย 41  

รายงานการวิจัยเรื่อง “Femininity in Contemporary Thai 

Politics” กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมืองสำคัญยิ่ง

ต่อสถานภาพในสังคมและพบว่า ในประเทศไทย สังคมให้

ความสำคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงในเรื ่องการเมือง   

จึงถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เพศหญิงมีสัดส่วนในการเป็น

ตัวแทนทางการเมืองน้อยกว่าที ่ควร (under-represented)   

 41 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. (2546). อัตลักษณ์ (identity). สำนักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, หน้า 58     
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ในการศึกษานี้ ผู ้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าวิเคราะห์ว่า 

นักการเมืองหญิงใช้ความเป็นเพศหญิง และถกูต้านทางการเมือง 

อย่างไร จากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของ

นักการเมืองหญิงในเดือนธันวาคม 2006 พบว่า นักการเมือง

หญิงมีวิถีทางในการใช้และมุมมองต่อคุณสมบัติของเพศหญิง 

(femininity) ในหลายทิศทาง ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้  

กลุ่มที่หนึ่ง ความเป็นเพศหญิงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อ

อาช ีพทางการเม ือง กล ่าวค ือ กล ุ ่มผู ้หญิงท ี ่ม ีท ัศนะว ่า 

ค ุณลักษณะความเป็นเพศหญิงเป็นอุปสรรคต่อการเป็น  

นักการเมือง กับกลุ่มที่สองซึ่งเห็นว่า ความเป็นผู้หญิงถือเป็น

ความได้เปรียบ โดยในกลุ่มแรก คือ กลุ่มที่รับเอาภาพลักษณ์ 

ค่านิยม ความเชื่อ โดยเฉพาะของเพศชายมาใช้เพื่อที่พิสูจน์ว่า 

ผู้หญิงก็มีความแข็งแกร่ง อดทนสูง มีคุณลักษณะและขีดความ

สามารถเฉกเช่นเดียวกับชาย ซึ่งด้วยวิธีการดังกล่าว ทำให้กลุ่ม

นักการเมืองหญิง มีส่วนรื้อสร้างปรับเปลี่ยน (deconstruction) 

คุณลักษณะความเป็นหญิง และเพิ่มจำนวนหญิงในการเมือง

ไทย 

สำหรับ กลุ่มที่สอง ยังติดอยู่กับแนวคิดเดิมๆ ใช้ความ

เป็นผู ้หญิงเพื ่อดึงดูดคะแนนเสียง ดังนั ้น นักการเมืองหญิง  

ที ่ใช้คุณลักษณะความเป็นเพศหญิง สามารถก้าวเข้าสู ่เวที  

การเลือกตั้ง แต่ขณะเดียวกันก็มีส่วนในการผลิตซ้ำ (reproduce) 

ความเป็นหญิง อันเป็นอุปสรรคสำคัญกีดขวางสำหรับสตรี  

ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้น จึงเป็นส่วนที่สร้างวัฏจักร
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นิรันดร์ กุลฑานันท์, 2549 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องนักการเมือง

ถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า เครือข่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองจะเป็นความสัมพันธ์ผ่าน  

การทำธุรกิจ และการแบ่งปันผลประโยชน์ งบประมาณพัฒนา

ในพื้นที่เลือกตั้ง มีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและผ่านกลุ่ม  

ผลประโยชน์ เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม องค์กรกู ้ภัย 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับพรรคการเมืองจะ

สัมพันธ์ผ่านมุ้งการเมืองที่ตนสังกัดอยู ่ในด้านวิธีการหาเสียง  

มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเดินเคาะประตูบ้าน การจัดมหรสพ

แล้วปราศรัยหาเสียง การทำโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา การแจก

สิ่งของ เช่น ลูกเป็ด กล้าไม ้รองเท้า น้ำปลา อาหาร ยารักษา

โรค เสื้อผ้า แจกเงิน ด้านรูปแบบการจัดตั้งหัวคะแนนจะเริ่ม

จากรูปแบบง่ายๆ ผ่านผู้นำท้องถิ่นข้าราชการ ผู้นำกลุ่มสตรี   

มาเป ็นการวางเคร ือข ่ายคล้ายธ ุรก ิจขายตรง ม ีส ัดส ่วน  

หัวคะแนนต่อผู ้ใช้สิทธิเล็กลง มีการจัดตั ้งกองทุนให้กลุ ่ม  

ชาวบ้าน การอบรม การพาไปทัศนศึกษาดูงาน การจัดเลี้ยง 

การแจกเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น  

ณรงค์ บ ุญสวยขวัญ, 2549 พบว่า ปฏิบ ัต ิการทาง  

การเมืองนครศรีธรรมราชนั้น สัมพันธ์กับบริบทการเมืองระดับ
 42 Katja Rangsivek, Femininity in Contemporary Thai Politics.  

Humboldt University of Berlin สืบค้นจาก http://www.thaiconference. 

tu.ac.th/1011abstracts/GENDER วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552 
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ชาติและบริบทสังคมวิทยาการเมืองแบบดั้งเดิมตามวิธีของ  

ชาวนครศรีธรรมราช โดยแบ่งช่วงเวลาการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยออกเป็นสามช่วง โดยมีคุณลักษณะของแต่ละ

ช่วงต่างกันไป ประกอบด้วย ช่วงแรก พ.ศ. 2475-2500 ยุค

เทคนิควิธีการหาเสียง ช่วงที่สอง พ.ศ. 2500-2535 ยุคสถาปนา

พรรคประชาธิปัตย์ เน้นการปราศรัย อภิปราย ด้วยลีลาดุดัน 

กลายเป็นดาวสภา หางบประมาณลงสู่เขต ต่อสู้กับลัทธิและ

อิทธิพลเพื่อประชาธิปไตยและยุคจรรโลงความเป็นประชาธิปัตย์

ในนครศรีธรรมราช ดังนั ้น การกล่าวถึงการเมืองนครศรี-   

ธรรมราชต้องเพ่งพินิจไปที่นักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์ 

เพราะความต่อเน ื ่องในการชนะเล ือกตั ้ง โดยมีล ักษณะ

พัฒนาการจากระบบแบบเดิมหรือสังคมการเมืองไทยแบบ

โบราณที่มีตัวแทนแบบอำนาจนิยมที่มีสายใยทางศาสนาไปสู่

การเมืองระบบตัวแทนในระบบประชาธิปไตยอย่างเข้มข้น ที่มี

การใช้ศาสนาเป็นกลไกในการสร้างอุดมการณ์ในการช่วย  

ขับเคลื่อนให้เกิดอุดมการณ์ของการเมืองประชาธิปไตยตัวแทน

โดยนักการเมืองและพรรคการเมือง การเมืองแบบใหม่ที่เน้น

ความสำคัญต่อระบบตัวแทนจึงสำเร็จในนครศรีธรรมราช  

สูงมาก ส่งผลให้ประชาชนกลายเป็นผู้รับอุปถัมภ์ โดยมีผู้ให้

อุปถัมภ์รายใหม่ คือ นักการเมืองที่ชนะเลือกตั้ง 

อัตลักษณ์ทางการเมืองของนักการเมืองถิ่น คือ มีความรู้

สูงหรือมีการศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอด พร้อมกับมีความใกล้ชิด

ประชาชนอย่างมาก การอุปถัมภ์ด้วยการสร้างโครงการพัฒนา

ทางกายภาพ สร้างวาทกรรมทางการเมือง ความกล้าหาญที่

ชี้นำประชาชนให้เห็นถึงความไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะสมของ
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ราชการและคู ่ต ่อสู ้ทางการเมืองอย่างไม่เกรงกลัว จึงเน้น  

กลวิธีการหาเสียงมากกว่าการเมืองเชิงนโยบาย อย่างไรก็ตาม 

นักการเมืองถิ ่นในนครศรีธรรมราชจะมีการแย่งชิงการนำ

ระหว่างกันภายในจังหวัด เพื่อหวังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

นครศรีธรรมราชและประเทศ แม้นว่าทุกกลุ่มการเมืองแย่งชิง

การนำกันแต่ไม่ยอมพ่ายแพ้ออกจากความเป็นประชาธิปัตย์ 

กระบวนการสร้างเครือข่ายการหาเสียง ในช่วงแรกมีการ

ใช้พรรคพวก ญาติ เครือข่ายวิชาชีพครู เครือข่ายสถาบัน   

การศึกษาหรือชมรมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา ในช่วงการ

จรรโลงประชาธิปไตย นั้นมีการใช้เครือข่ายสตร ีซึ่งเป็นกลุ่มที่

ต่อยอดทางสังคมที่ราชการสร้างขึ้นมา การใช้กลไกศาสนามา

เป็นกลไกสร้างความเป็นนักการเมืองแบบประชาธิปัตย์ขึ้นมา 

และนักการเมืองท้องถิ่นที่พยายามสร้างความเป็นประชาธิปัตย์ 

จากนั้นก็สร้างอุดมการณ์แบบประชาธิปัตย์นี ้คือ มาตรฐาน

ทางการเมืองถิ ่นนครศรีธรรมราชที ่สามารถจรรโลงอำนาจ

ทางการเมืองด้วยการชนะการเลือกตั้งตลอดมา 

พรชัย เทพปัญญา, 2549 ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง นักการเมืองถ่ิน 

จังหวัดปทุมธานี โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการ

ศึกษาจากเอกสาร งานวิจ ัยและวิทยานิพนธ์รวมทั ้งการ

สัมภาษณ์บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลโยงใยไปถึงนักการเมืองคน

ต่างๆ ในพื้นที่ได้ในประเด็นที่ต้องการศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง

เครือข่ายความสัมพันธ์ของนักการเมืองในแต่ละช่วงเวลา 

บทบาทกลุ ่มผลประโยชน์ วิธีการหาเสียงจากผลการศึกษา  

พบว่า 
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1. นักการเมืองถิ่นส่วนใหญ่มีภูมิหลังทางการศึกษาที่ดี 

มีสภาพทางเศรษฐกิจดี และมีสังคมที่เอื้ออำนวยต่อการเป็น

นักการเมือง 

2. นักการเมืองส่วนใหญ่จะอยู ่ในกลุ ่มตระกูลหาญ

สวัสดิ์ นอกจากนั้นจะได้รับเลือกตั้งเพราะชื่อเสียงของตน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองถิ่นภายในจังหวัด

ปทุมธานีมีน้อย 

4. การหาเสียงของนักการเมืองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี

ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองและนโยบายพรรค 

5. กลุ ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจมีความสัมพันธ์ก ับ  

ส.ส. น้อย 

6. การรวมตัวของกลุ่มตระกูลหาญสวัสดิ์กับพรรคไทย

รักไทยถือว่าเป็นการรวมกันระหว่างอิทธิพลระดับชาติ  

พิชญ ์สมพอง, 2551 ผลการศึกษาพบว่า นักการเมืองถิ่น 

ยโสธรจำแนกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มนักสื่อสารมวลชน กลุ่ม

ครู อาจารย์ ข้าราชการเก่า และนักกฎหมาย กลุ่มนักการเมือง 

ท้องถิ่น และนักธุรกิจ เครือข่ายสัมพันธ์ที่พบจะเป็นบิดา-บุตร   

1 คู่ นอกนั้นจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มผลประโยชน์

ทางการเม ืองในระดับท้องถ ิ ่น กลุ ่มผลผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ และกลุ ่มผลประโยชน์ทางสังคม และวัฒนธรรม 

พรรคการเมือง มีบทบาทสงูต่อนักการเมืองถ่ินยโสธร นักการเมือง 

ถิ่นยโสธรมีการเปลี่ยนสังกัดพรรคตามวาระของรัฐบาล โดย

พรรคใดเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ นักการเมืองถิ ่นยโสธร  
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ก็ส ังก ัดพรรคนั ้น ส ่วนกลวิธ ีสำคัญในการหาเส ียงได ้แก ่   

การลงพื้นที่พบประชาชนโดยสม่ำเสมอ การให้ความอุปถัมภ์

ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ 

ในภาพรวมแล้ว งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ซึ่งสรุปจากการค้นคว้าศึกษา มีประเด็นสำคัญๆ ที่อาจจำแนก

ได้ว่า นักการเมืองถิ่นมีพื้นเพที่อาจจำแนกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 

คือ กลุ่มครู อาจารย์ ข้าราชการ และกลุ่มนักการเมืองถิ่นและ

นักธุรกิจ เป็นกลุ่มที่มีภูมิหลังทางการศึกษาดี มีความรู้สูงหรือ  

มีการศึกษาดี ค้นคว้าอยู ่ตลอด พร้อมกับมีความใกล้ช ิด

ประชาชนลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบเครือญาติและธุรกิจ

การเมือง เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองจะเป็น

ความสัมพันธ์ผ่านการทำธุรกิจ และการแบ่งปันผลประโยชน์

เพื่อหางบประมาณลงเขตเลือกตั้งของตน  

แม้จะมีความหลากหลายในวิธีการหาเสียง แต่ส่วนใหญ่

จะมีลักษณะร่วมคือ การลงพื้นที่สม่ำเสมอ เดินหาเสียง เคาะ

ตามบ้าน ติดโปสเตอร์ การแจกสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร สร้าง

เครือข่ายในการหาเสียงเช่น สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

 

  



นักการเมืองถิ่น 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

บทที่ 
3 

นับตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา ถือเป็นปีแห่ง 

ต ้นกำเน ิดน ักการเม ืองไทย หลังจากที ่ม ีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้

เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม (การเลือกตั้งทางอ้อมคือ) 

 1. ประชาชนมีการเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้แทนหมู่บ้าน 

 2. ผู้แทนหมู่บ้านเลือกผู้แทนตำบล 

 3. ผู้แทนตำบลเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

การเลือกตั้งในสมัยนั้นไม่ได้เลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ 

ทางตรงเหมือนกับปัจจุบัน โดยสมัยนั้นมีผู้แทนจำนวน 78 คน 

ที่ร่วมทำหน้าที่กับคณะราษฎร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอีก 78 คน 

โดยสมาชิกที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งนั ้นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 

ขุนนางในระบอบเก่า พ่อค้า คหบดี และนักหนังสือพิมพ์  
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โดย ส.ส. ชุดนี้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตามกระบวนการรัฐสภา 

โดยถือเป็นสภาชุดแรกและชุดเดียวในประวัติศาสตร์ที่ทำการ

เลือกพระมหากษัตริย์ เนื่องจากในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ ผู้แทน

ราษฎรคนแรกคือ รองอำมาตย์ตรีสุวรรณ มหัคฆะกาญจนะ 43  

หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2498 และมีผลบังคับใช้ในการเลือกตั ้งเมื ่อว ันที ่ 26 

ก ุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2500 ถ ือเป ็นคร ั ้งแรกของการเล ือกตั ้ง   

ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงแข่งขันต้องสังกัดพรรคการเมือง

เป็นช่วงที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้หันมาสร้างฐานสนับสนุน

จากประชาชน ด้วยการเน้นการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

และการให ้ความสำค ัญกับการเม ืองในระบบพรรคเพ ื ่อ  

คานอำนาจกองทัพและระบบราชการ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ส.ส. 

ในจังหวัดสมุทรสงครามหลายคน เริ่มใช้วิธีการโยกย้ายพรรค 

เช่น ย้ายจากพรรคเสรีมนังคศิลา มาสังกัดพรรคสหประชาไทย 

เป็นต้น และมีการก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อแข่งขัน

ในการเลือกตั้ง 

บทที่ 3 แบ่งเนื ้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ประวัติ  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2476-2550 2) ประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

สม ุทรสงคราม และ 3) ประว ัต ิสมาช ิกว ุฒ ิสภาจ ังหว ัด

สมุทรสงคราม โดยนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนักการเมือง

ถิ่นตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ ภูมิหลังของนักการเมือง 
 43 สืบค้นจาก http://www.oknation.net/blog/politicsseed/2007/05/09/

entry-2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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การเข้าสู่การเมือง เครือข่ายในพื้นที่ และกลยุทธ์ที่ใช้ในการ  

หาเสียง เป็นต้น 

(สถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น 

การแบ่งเขตเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และภาพสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ตั ้งแต่ พ.ศ. 2476-2550 

สามารถดูรายละเอียดในภาคผนวก)  

  
 

3.1   ประวัติการเลือกตั้งสมาชิก 
   สภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย44 

 
การเลือกตั้งครั้งที่ 1 

การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 1 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2476 เป็นช่วงหลังการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 

พุทธศักราช 2475 ได้ราว 11 เดือนเศษ เป็นการเลือกตั้งภายใต้

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2475 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2475 ซึ่งกำหนดรูปแบบโครงสร้างการปกครองไว้ในระบบ

รัฐสภา  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

รองอำมาตย์ตรี สุวรรณมหัคฆะกาญจน์  

 
 44 ข ้อมูลประวัต ิการเล ือกตั ้งสร ุปประเด็นจาก รายงานการวิจ ัย   

การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั ้งของประเทศไทยและ  

ต่างประเทศ (2551). สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์. กรกฎาคม  
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การเลือกตั้งครั้งที่ 2  

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ในสมัยรัฐบาล

พันเอก พระยาพหล พลพยุหเสนา หลังจากรัฐบาลอยู ่ใน

ตำแหน่งครบ 4 ปี ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2480 จึงต้องจัดให้

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทเลือกตั้งกันใหม่ 

เป็นการเลือกตั้งโดยตรงครั้งแรกของไทย มีผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 

6,123,239 คน มีผู ้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,462,535 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 40.22 มี ส.ส. ได้ 91 คน ภายหลังการเลือกตั้ง พันเอก

พระยาพหลหลพยุหเสนา ได้ร ับการเสนอชื ่อให้เป็นนายก

รัฐมนตรีอีกสมัยหนึ ่ง สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรของจังหวัด

สมุทรสงครามคือ พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค)  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 3 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ในรัฐบาล  

พันเอก พระยาพหล พลพยุหเสนาเช่นกัน เป็นการเลือกตั ้ง  

ที่ห่างจากการเลือกตั้งปีก่อนเพียงปีเศษ เนื่องจากมีการยุบสภา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481 อันมีสาเหตุมาจากรัฐบาล  

แพ้เสียงในสภา การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,310,172 

คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,210,332 คน คิดเป็นร้อยละ 35.03 

มีจำนวน ส.ส. 91 คน เท่าก ับการเล ือกตั ้งท ั ่วไปครั ้งท ี ่ 2   

ภายหลังการเลือกตั้ง พันเอก ยาพหลพลพยุหเสนา ขอไม่รับ

ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งดังกล่าวจึงถูกส่งต่อไปที ่   

พันเอก ป. พิบูลสงคราม (ยศขณะนั้น) ผู้นำสายทหารชั้นยศต่ำ 

สมาช ิกสภาผู ้แทนราษฎรของจ ังหว ัดสม ุทรสงครามค ือ   

พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค)  
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การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 4  

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2489 ในรัฐบาล ม.ร.ว. 

เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดได้ไม่นาน 

การเลือกตั้งครั ้งนี ้ห่างจากการเลือกตั้งครั ้งก่อนถึง 7 ปีเศษ 

เนื่องจากภาวะสงครามที่ขยายตัวเข้าสู่ประเทศไทย โดยญี่ปุ่น

ขอใช้พื้นที่ประเทศไทยเพื่อส่งกำลังทหารไปยังพม่าและอินเดีย

ของอังกฤษ รัฐบาลเห็นว่าไม่สะดวกที่จะจัดเลือกตั้งในภาวะ

บ้านเมืองที่ไม่ปกติ จึงขอขยายเวลาการอยู่ในตำแหน่งของ ส.ส. 

ถึง 2 คราว คราวละไม่เกิน 2 ปี  

การหาเสียงครั ้งนี ้ยังไม่มีการหาเสียงในรูปของพรรค

อย่างจริงจัง การหาเสียงทั่วไปยังคงดำเนินการในรูปส่วนบุคคล 

มีผู ้ม ีส ิทธิเล ือกตั ้ง 6,431,827 คน มีผู ้มาใช้ส ิทธิเล ือกตั ้ง 

2,091,827 คน คิดเป็นร้อยละ 32.52 มีจำนวน ส.ส. 96 คน หลัง

จากการเลือกตั้งนายควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับ

การสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทน ให้เป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาล 

แต่หลังจากนายควงแพ้เสียงในสภาผู้แทน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 

พ.ศ. 2489 และขอลาออกจากตำแหน่ง เปิดทางให้นายปรีดี 

พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ นายกฤษณ์ บัวสรวง  

 
การเลือกตั้งในสมัยรัชกาลปัจจุบัน 

ในยุคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวรัชกาลที ่ 9   

ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ถึงปี 2550 มีการจัดเลือกตั้ง 

ส.ส. ทั่วไปจำนวน 18 ครั้ง ได้แก่ การเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไปครั้งที่ 
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5 ถึงครั ้งที ่ 23 การเลือกตั ้งครั ้งดังกล่าวนี ้อาจจัดแยกเป็น  

การเลือกตั้งในระบบการเมืองแบบปิด การเลือก ตั้งในระบบ

การเมืองแบบกึ่งปิดกึ่งเปิด การเลือกตั้งในระบบการเมืองแบบ

เปิด และการเลือกตั้งในยุคการปฏิรูปการเมือง 

1. การเล ือกต ั ้ งในระบบการเม ืองแบบปิด ได ้แก ่   

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 9 

2. การเลือกตั ้งในระบบการเมืองแบบกึ ่งปิดกึ ่งเปิด 

ได้แก่ การเลือกต้ังคร้ังท่ี 10 การเลือกต้ังคร้ังท่ี 13 และการเลือกต้ัง 

ครั้งที่ 16  

3. การเลือกตั้งในระบบการเมืองแบบเปิด ได้แก่ การ

เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 การเลือกตั้งครั้งที่ 12 การเลือกตั้งทั่วไป

ครั้งที่ 14 การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 15 การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 17 

ถึงครั้งที่ 19  

4. การเลือกตั้งในยุคการปฏิรูปการเมือง ได้แก่ ครั้งที่ 

20 ถึงครั้งที่ 23  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 5 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2491 หลังรัฐประหาร 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ได้ไม่นาน เป็นการเลือกตั้งทั ่วไป  

ภายใต้บทบัญญัติร ัฐธรรมนูญ (ฉบับชั ่วคราว) พ.ศ. 2490 

รัฐสภาประกอบด้วย 2 สภา คือวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภามากจากการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี 

เฉพาะวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนด 3 ปี ให้มีการจับฉลากออก

ครึ่งหนึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง มีวาระ
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การดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี แต่ละสภามีสมาชิกเท่ากัน 

การกำหนดจำนวน ส.ส. ให้ถือเกณฑ์ประชากรของ

จังหวัด 200,000 คน โดยประมาณต่อ ส.ส. 1 คน การเลือกตั้ง 

ส.ส. ทั่วไปครั้งที่ 5 มีการรวมตัวเป็นพรรคการเมืองและใช้พรรค

เป็นเครื่องมือหาเสียง ซึ่งเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปใน

ปี พ.ศ. 2489 พรรคการเมืองที่เป็นที่รู ้จักในเวลานั้นและไม่ถูก

ขจัดไปในการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 เช่น พรรค

ประชาธิปัตย์ พรรคประชาชน พรรคธรรมาธิปัตย์ เป็นต้น การ

เล ือกตั ้งคร ั ้งน ี ้ม ี ส.ส. 99 คน มีจำนวนผู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้ง 

7,176,891 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,177,464 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.5 ผลการเล ือกต ั ้ ง นายควง อภ ัยวงศ ์ ห ัวหน ้าพรรค  

ประชาธิปัตย์ ได้ร ับการสนับสนุนให้เป็นผู ้นำในการจัดตั ้ง

รัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

นายชอ้อน อำพล  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 6  

จ ัดข ึ ้นเม ื ่อว ันท ี ่ 26 ก ุมภาพ ันธ ์ พ.ศ. 2495 หล ัง

รัฐประหาร พ.ศ. 2494 ไม่นาน ในการเลือกตั้งครั ้งนี ้ รัฐบาล  

ไม่ยอมให้มีการจัดตั ้งพรรคการเมืองและไม่ยอมให้หาเสียง  

ในนามของพรรคการเมือง ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งต้องหาเสียง  

ในนามส่วนบุคคล45 การเลือกตั้งครั้งนี้มี ส.ส. จำนวน 123 คน 

มีผูมี้สิทธิเลือกต้ัง 7,602,591 คน มีผูใ้ช้สิทธิเลือกต้ัง 2,961,291 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.95  

 45 นิยม รัฐอมฤต. (2540). การเมืองไทยยุคปัจจุบัน : ปัญหาการ

พัฒนาพรรคการเมืองในประเทศไทย. กรุงเทพฯ. ชวนพิมพ์  
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

นายเทพ สุวงศ์สินธ์ สังกัดพรรค เสรีมนังคศิลา  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 7 

จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ก่อนการเลือกต้ัง 

ครั ้งนี ้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 

2498 ซึ่งมีการยินยอมให้จัดตั้งพรรคการเมืองและแข่งขันกันใน

นามของพรรคการเมืองได้ สาเหตุที่รัฐบาลยอมให้มีการจัดตั้ง

พรรคการเมืองได้เป็นเพราะจอมพล ป. พิบูลสงคราม  

การเลือกตั้งครั ้งนี ้มี ส.ส. 160 คน มีผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 

9,859,039 คน มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,668,566 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.50 นับเป็นครั ้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที ่มีผู ้มาใช้สิทธิ  

เลือกตั้งเกินร้อยละ 50 แม้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะปรากฏว่า

พรรครัฐบาลเป็นฝ่ายชนะได้จัดตั้งรัฐบาลแต่อยู่ได้ไม่นานก็ถูก

โค่นล้มไปได้ในที่สุด การรัฐประหารนี้นำโดยจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ และคณะ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 สมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ นายเทพ   

สุวงศ์สินธุ์ สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 8 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ในสมัยรัฐบาล

รักษาการ นำโดยนายพจน์ สารสิน ภายใต้กติกาและเงื่อนไข

เดียวกันกับการเลือกตั้งครั้งที่ 7 มี ส.ส. ได้ 160 คน จอมพล

สฤษดิ์และพวกจัดตั้งพรรคสหภูมิเป็นฐานการเมืองในการรักษา

ฐานอำนาจที ่ยึดที ่ได้มาจากกลุ ่มจอมพล ป. และกลุ ่มซอย
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ราชครู การเลือกตั้งครั ้งนี ้มี ส.ส. 160 คน มีผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 

9,917,417 คน มีผูใ้ช้สิทธิเลือกต้ัง 4,370,789 คน คิดเป็นร้อยละ 44.07 

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 9 

จัดขึ ้นเมื ่อวันที ่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 หลังจาก

ประเทศไทยว่างเว้นการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรไปนานกว่า 10 ปี 

ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2511 ซึ่งกำหนด

ให้ระบบรัฐสภาของไทยประกอบด้วย 2 สภา ได้แก่ วุฒิสภา 

และสภาผู้แทน สำหรับวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้ง มีจำนวน 

3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทน มีวาระการ

ดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี แต่ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนด 

3 ปี ให้มีการจับฉลากเพื ่อให้สมาชิกพ้นจากตำแหน่งเป็น

จำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด46 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

นายเทพ สุวงศ์สินธ์ สังกัดพรรคสหประชาไทย  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10  

การเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 

เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแบบวิธีผสมแบ่งเขตกับรวมเขต มีผู้แทน

ทั้งหมด 269 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,243,791 คน มีผู้ใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 9,549,924 คน คิดเป็นร้อยละ 47.17 พรรคที่ได้ที่นั ่ง

มากที่สุดคือ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ ่งมี ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 

เป็นนายกรัฐมนตรี  

 46 มาตรา 79 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 
นายสุนทร ยิ่งนคร สังกัดพรรคประชาธิปไตย 

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 

จัดให้มีขึ ้นเมื ่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 มีผู ้มีสิทธิ
เลือกตั ้ง 20,623,430 คน มีผู ้ใช้สิทธิเลือกตั ้ง 9,072,629 คน   
คิดเป็นร้อยละ 43,99 มี ส.ส. ได้ 279 คน มีพรรคการเมือง  
ส่งสมาชิกเข้าแข่งขันจำนวน 39 พรรค ได้ร ับการเลือกตั ้ง  
เข้าสู่สภาผู้แทนจำนวน 19 พรรค ภายหลังการเลือกตั้งพรรค  
ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่มีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด
เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผสม โดยร่วมกับพรรคชาติไทย 
พรรคธรรมสังคม และพรรคสังคมชาตินิยม  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 
นายปรีชา คงศรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ภายใต้เงื่อนไข
ของบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2521 ซึ่งยกเว้น
การบังคับใช้บทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
ต้องสังกัดพรรคการเมือง และยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติที่
กำหนดให้เลือกตั้งในระบบรวมเขต (จังหวัด) เลือกเป็นคณะ
บุคคลตามรายชื ่อท ี ่พรรคการเมืองส่งสมัคร พร ้อมกันนี ้   
ได้กำหนดให้ระบบการเลือกตั้ง ให้เป็นแบบผสมรวมเขตกับ  
แบ่งเขต (จังหวัด) อย่างที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งที่ 11 และ 12 
การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21,283,790 คน มีผู้ใช้สิทธิ
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เลือกตั้ง 9,344,045 คน คิดเป็นร้อยละ 43,90 ได้ผู้แทนราษฎร 
301 คน  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 
นายสุนทร ยิ่งนคร สังกัดพรรคกิจสังคม  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 13  

จัดขึ ้นเมื ่อวันที ่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 การเลือกตั ้ง  
คร ั ้งน ี ้อยู ่ ในช ่วงท ี ่ใช ้บทเฉพาะกาลของร ัฐธรรมนูญแห่ง  
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ที่กำหนดให้การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยวิธีรวมเขตผสมแบ่งเขต (จังหวัด) 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และยังไม่ให้นำวิธีการเลือกตั้ง
แบบรวมเขต (จังหวัด) เลือกบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดส่ง
สมัคร 

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งระบบแบ่งเขตผสม
รวมเขต (จังหวัด) ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน โดยประมาณ 
ต่อ ส.ส. 1 คน ได้ผู ้แทนราษฎร 324 คน และพรรคการเมือง
แต่ละพรรคจะต้องส่งสมาชิกเข้ารับสมัครเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  
กึ ่งหนึ ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรทั ้งหมด ตาม  
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ  
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่จำเป็น
ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพราะเป็นการเลือกตั้งที่อยู่ใน
ช่วงใช้บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2521 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24,224,470 คน มีผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 12,295,339 คน คิดเป็นร้อยละ 50.76  
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

นายไพโรจน์ ไชยพร สังกัดพรรคกิจสังคม  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 14 

จัดขึ ้นเมื ่อวันที ่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยวิธีการ

เลือกตั ้งแบบผสมระหว่างการแบ่งเขตและรวมเขตเลือกตั ้ง 

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรให้คำนวณตามเกณฑ์ประชากร  

ของจังหวัด 150,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน 

การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 26,224,305 คน มีผู้มาใช้

สิทธิเลือกตั้ง 16,070,957 คน คิดเป็นร้อยละ 61.43 มีจำนวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 347 คน  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

นายไพโรจน์ ไชยพร สังกัดพรรคกิจสังคม  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 15 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 โดยระบบการ

เลือกตั้งแบบผสมระหว่างการแบ่งเขตละรวมเขต ถือเกณฑ์

ประชากรในจังหวัด 150,000 คน ต่อ ส.ส. 1 คน มีสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎร 357 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 26,658,638 คน 

มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 19,944,931 คน คิดเป็นร้อยละ 63.56  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

นายวิโรจน์ ณ บางช้าง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  
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การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 16 

จ ัดข ึ ้น เม ื ่ อว ันท ี ่ 22 ม ีนาคม พ.ศ. 2535 ภายใต ้

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2534 กำหนดให้รัฐสภา  

มีสองสภา คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร โดยวุฒิสภา

ประกอบด้วยสมาชิก 270 คน สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย

สมาชิก 360 คน ซึ่งราษฎรเลือกตั้งเข้ามาโดยจำนวนสมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัด ให้คำนวณตามเกณฑ์

ประชากรต่อสมาชิกหนึ่งคน โดยเฉลี่ยจำนวนราษฎรทั้งประเทศ

ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายที่มีการ

เลือกตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนด

คราวละ 4 ปี  

การเลือกตั ้งทั ่วไปเมื ่อวันที ่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เป็นการเลือกตั้งในระบบผสมการแบ่งเขตและรวมเขต (จังหวัด) 

เหมือนที ่ เคยปฏิบ ัต ิมา จำนวนผู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งคร ั ้งน ี ้ม ี 

32,436,283 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 19,216,466 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 59.35  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล สังกัดพรรคความหวังใหม่  

 
การเลือกตั้งภายใต้ระบบการเมืองแบบเปิด 

ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 อำนาจ

กองทัพที่ครอบงำการเมืองไทยถูกกำจัดออกไป บรรยากาศ

ทางการเมืองเปิดกว้างให้นักการเมืองพลเรือนสามารถแสดง

บทบาททางการเมืองได้ค่อนข้างเสรี พรรคการเมืองต่างๆ ได้มี



นักการเมืองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

70

การแบ่งพวกเป็นฝ่ายเทพและฝ่ายมาร โดยฝ่ายเทพได้แก่ 

พรรคการเมืองที่ต่อต้านการผูกขาดอำนาจของกองทัพ ทั้งพรรค

ที่มีบทบาทโดดเด่น และไม่โดดเด่นในเหตุการณ์ โดยเฉพาะ 

พรรคพลังธรรม (ภายใต้การนำของพลตรีจำลอง ศรีเมือง) พรรค

ความหวังใหม่ (ภายใต้การนำของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) 

พรรคเอกภาพ (ภายใต้การนำของนายอุทัย พิมพ์ใจชน) และ

พรรคประชาธิปัตย์ (ภายใต้การนำของนายชวน หลีกภัย) ส่วน

พรรคฝ่ายมาร ได้แก่ พรรคที่สนับสนุนรัฐบาลพลเอก สุจินดา 

คราประยูร (ผู้นำ รสช.) เช่น พรรคชาติไทย พรรคประชากรไทย 

และพรรคกิจสังคม 

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 17 

จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ภายใต้รัฐธรรมนญู 

พุทธศักราช 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงให้รัฐสภาประกอบด้วย 

2 สภาเช่นเดิม คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร แต่ให้สภา  

ผู ้แทนราษฎรเป็นสภาที ่มีอำนาจแต่งตั ้งและถอดถอนฝ่าย

บริหารแต่เพียงสภาเดียว และให้วุฒิสภามีหน้าท่ีเพียงกล่ันกรอง 

กฎหมายเป็นสำคัญ 

สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 360 คน 

ซึ่งประชาชนเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ในระบบ

ผสมการแบ่งเขตและรวมเขตจังหวัด การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู ้มี

สิทธิเลือกตั้ง 31,860,156 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 19,622,323 

คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 61 .59 ภายหล ังการเล ือกต ั ้ งพรรค  

ประชาธิปัตย์ได้ ส.ส. มากที่สุด ได้เป็นแกนนำในการจัดตั ้ง
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รัฐบาลผสม 5 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคความหวังใหม่ 

พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม และพรรคเอกภาพ  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล สังกัดพรรคความหวังใหม่  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 18 

จัดขึ ้นเมื ่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 การเลือกตั้ง  

ครั ้งนี ้อยู ่ในช่วงการใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2534 แก้ไข  

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 โดยกำหนดให้ใช้ระบบสองสภา

เหมือนเดิม คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร โดยวุฒิสภา

ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งมีจำนวน 2 ใน 3 ของ

จำนวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แทนที ่จะเป็นการกำหนด

จำนวนสมาชิกตายตัวไว้ที่ 270 คน เหมือนเมื่อก่อน มีการแก้ไข

เพิ่มเติมครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2538) ส่วนสภาผู้แทนราษฎรประกอบ

ด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยระบบผสมการแบ่งเขต

และรวมเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด โดยถือจำนวนประชาชน 

150,000 คน โดยประมาณ ต่อ ส.ส. 1 คน เป็นเกณฑ์กำหนด

จำนวน ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2538) กำหนดตายตัวไว้ที่ 360 คน การเลือกตั้ง

ครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 37,817,983 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

23,462,746 คน คิดเป็นร้อยละ 65.04 ได้ผู ้แทนราษฎรทั้งสิ ้น 

391 คน  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล สังกัดพรรคความหวังใหม่  
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การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 19 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 การเลือกตั้ง
ครั ้งนี ้อยู ่ในช่วงการใช้ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พ ุทธศ ักราช 2534 แก ้ ไขเพ ิ ่ม เต ิมโดยร ัฐธรรมนูญแห ่ง  
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 
เช่นเดียวกับการเลือกตั้งครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2538 การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 38,564,836 คน มีผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 24,070,744 คน คิดเป็นร้อยละ 60.42 ได้ผู้แทน
ราษฎรทั้งสิ้น 393 คน  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 
ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล สังกัดพรรคความหวังใหม่  

 
การเลือกตั้งภายใต้ระบบการเมืองหลังปฏิรูป 

จัดขึ้นภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 

ซึ ่งเป็นรัฐธรรมนูญที ่เกิดจากการปฏิรูปการเมืองที ่ต้องการ

ให้การเมืองใสสะอาด รัฐบาลเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ ประชาชนมี

ส่วนร่วม ประเทศชาติมีประชาธิปไตย และกำหนดให้รัฐสภา

ประกอบด้วย วุฒิสภา และสภาผู ้แทนราษฎร โดยวุฒิสภา

ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน 

ส่วนสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน โดย

เป็นสมาชิกซึ ่งมากจากการเลือกตั ้งตามระบบบัญชีรายชื ่อ

จำนวน 100 คน และระบบแบ่งเขตจำนวน 400 คน รัฐธรรมนูญ

ฉบับนี ้ มุ ่งส่งเสริมพรรคใหญ่ ด้วยการนำการเลือกตั ้งแบบ  

แบ่งเขต (จังหวัด) เขตเดียวคนเดียว และการเลือกตั้งระบบ

บัญชีรายชื่อซึ่งเป็นการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน แต่มีเงื่อนไขว่า 
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พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงไม่ถึงร้อยละห้าของคะแนนเสียง

ทั้งหมดจะไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง 

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 20 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
42,759,001 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 29,904,940 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.94 การเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกาศผู้ที ่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ  
แบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 338 คน และไม่ประกาศรับรองอีก   
62 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง
รอบสองในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2544 ผลการเลือกตั้งมีผู้ได้
ร ับการเลือกตั ้งเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต  
เลือกตั้งเพิ่มอีก 61 คน และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งรอบที่สาม  
ที่จังหวัดนครนายก จำนวน 1 คน ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ประกาศรายช่ือพรรคการเมือง และรายช่ือท่ีไดรั้บการเลือกตัง้ 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2544  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 
นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 21 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เนื่องจากอายุ

ของสภาผูแ้ทนราษฎรก่อนหน้าน้ีส้ินสุดลงตามวาระ 4 ปี ในวันท่ี 
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5 มกราคม พ.ศ. 2548 จึงได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่   

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 การเลือกตั ้งครั ้งนี ้ มีผู ้มาใช้สิทธิ  

เลือกตั้ง 44,572,101 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

32,341,320 คน คิดเป็นร้อยละ 72.56 แบบแบ่งเขตเลือกตั ้ง 

32,337,611 คิดเป็นร้อยละ 72.55  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 22 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งส.ส. ทั่วไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 
พ.ศ. 2549 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ คือ ประเด็นการจัดคูหา  
ลงคะแนนโดยให้ผู้มาใช้สิทธิหันหลังให้กรรมการประจำหน่วย
เลือกตั ้ง คือ การจัดคูหาในลักษณะดังกล่าวทำให้การลง
คะแนนเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยลับตามรัฐธรรมนูญมาตรา 104 
วรรค 3 และทำให้เกิดผลของการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ  

ความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังจากการเลือกตั้งครั้ง
ที่ 22 นี้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์
รัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และได้มีการยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงครามคือ 

นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ สังกัดพรรคพลังประชาชน  

 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 23  

เป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังที่ได้ประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 

23 ธ ันวาคม พ.ศ. 2550 โดยรูปแบบของการเลือกตั ้งได้ม ี  

การเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมที ่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หลายประการ ซึ่งผลการ

เลือกตั้งปรากฏว่า พรรคพลังประชาชนได้รับคะแนนเลือกตั้ง 

ส.ส. เข้ามามากที ่สุดอันดับหนึ ่ง จำนวน 231 คน รองลงไป

อันดับสอง คือพรรคประชาธิปัตย์ 164 คน และอันดับสาม 

พรรคชาติไทย 31 คน  

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 62,828,706 คน 

มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 44,002,593 คน คิดเป็น

ร้อยละ 70.04 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสงคราม 

คือ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  
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3.2   ประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
1)  พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค) 

พันตำรวจเอกพระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค) 

สืบเชื้อสายจากสายเจ้าคุณพระราชพันธ์นวล ชั้นที่ 5 บุตรชาย 

พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) กับคุณหญิงปราย   

รับราชการมณฑลจันทบุรี กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้ดำรง

ตำแหน่งเป็นผู้แทนราษฎรประเภท 1 ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง47 

จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2480 และ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 

2481 รวม 2 สมัย ดำรงตำแหน่งผู ้แทนราษฎรนานถึง 8 ปี 

สมรสกับ ปิ่น (สกุลเดิม สรวงสมบูรณ์) มีบุตรชื่อ ประชาพงศ์ 

ประกิจพันธ์ และพลตำรวจโท ประจักรา บุนนาค นับเป็นลำดับ

ชั้นที่ 648  

 
2) นายเทพ สุวงศ์สินธุ์ 

พื้นเพเป็นชาวอำเภอเมือง มีถิ ่นพำนักอยู่ที ่ปากคลอง  

แม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อดีตเป็นนักธุรกิจ

ด้านวัสดุก่อสร้าง ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน

การเลือกตั้งครั้งที่ 6 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 และการ

เลือกตั้งครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ติดต่อกัน   

 47 มาตรา 65 

 48 http://www.bunnag.in.th/prarajpannuang055.html#1 
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2 สมัย ซึ่งสมัยแรกไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง ส่วนสมัยที่สอง 

ลงสมัครในนามพรรค เสรีมนังคศิลา หลังจากมีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ซ ึ ่งถ ือว ่าเป็น

กฎหมายที่เปิดให้จดทะเบียนพรรคการเมืองได้เป็นครั้งแรกของ

ประเทศไทย มีหัวหน้าพรรค คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เลขาธิการพรรคคือ พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรม

ตำรวจ มีรองหัวหน้าพรรค ได้แก่ พลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์, พลตรี

ประภาส จารุเสถียร49  

นายเทพ สุวงศ์สินธุ์ ได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง ในการเลือกตั้ง

ครั ้งที ่ 9 เมื ่อว ันที ่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 สังกัดพรรค  

สหประชาไทย รวมทั้งสิ ้น 3 สมัย ในการเลือกตั้งครั ้งที ่ 9 นี ้   

นายเทพ สุวงศ์สินธ์ ได้ย้ายจากพรรคเสรีมนังคศิลา มาสังกัด

พรรคสหประชาไทย เป็นพรรคซึ่งก่อตั้งหลังจากพลโทถนอม 

กิตติขจร และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ประจำการอีก 40 กว่าท่าน 

ได้ลาออกจากพรรคเสรีมนังคศิลา และต่อมาได้ ดำรงตำแหน่ง

เป็นหัวหน้าพรรคสหประชาไทย มีรองหัวหน้าพรรค 3 คน คือ 

จอมพลประภาส จารุเสถียร พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ 

อธิบดีกรมตำรวจ และนายพจน์ สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรี 

ส่วนเลขาธิการพรรคคือพลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ 50 

กลุ่มบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นผู้นำที่ล้วนแต่สังกัด

ในกลุ่มทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ท่ีอยูใ่นศนูย์อำนาจ 

ทางการเมืองหรือเป็นพรรครัฐบาลขณะนั ้น จึงเป็นตัวบ่งชี ้

 49 http://th.wikipedia.org/wiki/พรรคเสรีมนังคศิลา 
 50 http://www.chartthai.or.th 
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ว่าการสังกัดพรรคการเมืองที่มีผู ้บริหารพรรคกุมอำนาจของ

ประเทศ เป็นเงื ่อนไขสำคัญในการได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง   

การย้ายพรรคเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้สมัครมีโอกาสอย่าง  

ต่อเนื่อง ในการสร้างผลงาน จากการดึงงบประมาณนอกเหนือ

จากปัจจัยความคุ้นเคยในตัวบุคคล หรืออัตลักษณ์ของการเป็น

คนถิ่น  

ในกรณีของการย้ายพรรคนี ้เห็นได้ว่า ขณะนั ้น ส.ส. 

อิสระจำนวนมากถูกดึงเข้าสู ่พรรคสหประชาไทย เพราะต้อง

อาศัยงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ส.ส. อิสระลดน้อยถอยลง คงไว้

แต่ ส.ส. พรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน และ ส.ส. อิสระจำนวน

น้อยนิดที ่ยังยืนหยัดในอุดมการณ์ ความพยายามของ ส.ส.   

ในการผันงบประมาณลงสู ่เขตการเลือกตั ้งและฐานที ่ม ั ่น 

ทางการเมืองของตน ปรากฏเป็นรูปธรรมในยุครัฐบาลพรรค  

สหประชาไทย (2512-2514) ผู ้นำ ส.ส. ต่างแย่งชิงกันเป็น

กรรมาธิการงบประมาณของสภาผู ้แทนราษฎร ด้วยเหตุผล  

ดังกล่าว51 (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ,การผันงบประมาณแผ่นดิน 

เรื่องของหมากินขี้ คอลัมน์ “จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง” 

ผู้จัดการรายวัน พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2546) 

 

 51 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, การผันงบประมาณแผ่นดิน เรื่องของหมากินขี้ 

คอลัมน์ “จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง” ผู้จัดการรายวัน พฤหัสบดีที่ 

18 กันยายน 2546 
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3) นายดำริ สโมสร52  

มีพื้นเพเดิมอยู่ที ่อำเภออัมพวา เป็นข้าราชการ ได้รับ

เลือกตั ้งเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรครั ้งที ่ 8 เมื ่อวันที ่ 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2500 สังกัดพรรคสหภูมิ มีคะแนนนำผู้สมัครจาก

พรรคเสรีมนังคศิลา พรรคชาตินิยม พรรคประชาธิปัตย์  

พรรคสหภูมิเป็นฐานการเมืองในการรักษาฐานอำนาจที่

ยึดที่ได้มาจากกลุ่มจอมพลป. และกลุ่มซอยราชครู ซึ่งเป็นพรรค

ที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ให้การสนับสนุน หลังจากลาออก

จากสมาชิกพรรคเสรีมนังคศิลา พร้อมพลโทถนอม กิตติขจร 

และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ประจำการอีก 40 กว่าท่าน 

การสังกัดพรรคสหภูมิที่ผู้นำประเทศกุมอำนาจทางการ

เมือง คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้นายดำริ สโมสร ได้รับเลือกตั้งครั้ง

ที่ 8 และเป็นพรรคสหภูมิได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร

ถึง 44 คน นอกเหนือจากปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลถิ่น อดีต

ข้าราชการและมีเครือญาติในจังหวัด 

 
4) นายสุนทร ยิ่งนคร53 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้ง 2 วาระ คือ 

ครั ้งแรก ในการเลือกตั ้งครั ้งที ่ 10 ระหว่าง 26 ม.ค. 2518 -   

12 ม.ค. 2519 และ ครั้งที่สอง ในการเลือกตั้งครั้งที่ 12 ระหว่าง 

 52 สัมภาษณ์คุณธนชาต สุวรรณน้อย วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552 
 53 สัมภาษณ์คุณสุจ ิตต์ วงศาโรจน์ อดีตรองนายก อบจ. จังหวัด

สมุทรสงคราม วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2553  
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22 เม.ย. 2522 – 19 มี.ค. 2526 เป็นเกษตรกร มีที่ดินทำสวน

หมากและกล้วย พื ้นเพเดิมอยู ่ท ี ่ตำบลจอมปลวก อำเภอ

บางคนที จบการศึกษาจากโรงเรียนสกลวิสุทธ์ อำเภอบางคนที 

ในยุคแรกที ่ได้ร ับเลือกตั ้งเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตย   

ส่วนในยุคที่สอง อยู่ในวาระ 4 ปี ถือเป็นนักการเมืองถิ่นที่อาศัย

ฐานของพรรคการเมืองเป็นผู้สนับสนุน และเป็นนักการเมืองที่

ใช้วิธีการย้ายพรรคเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ในการลงสมัคร 

ส.ส. สมัยที ่ 2 ได้ย้ายไปสังกัดพรรคกิจสังคม และประสบ  

ผลสำเร็จได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส.ส.  

 
5) นายปรีชา คงศรี  

เดิมเป็นครูสอนที่โรงเรียน St. John และเป็นผู้อำนวยการ 

ฝ่ายเทคนิคโรงเร ียน St. John (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัย   

St . John) เป ็น ส.ส. ท ี ่ม ีถ ิ ่นฐานในอำเภอเม ือง จ ังหว ัด

สมุทรสงคราม ก่อนจะย้ายไปอำเภอบางคนที เคยอุปสมบทที่

ว ัดตรีจินดาวัฒนาราม ต่อมาได้ย้ายไปเป็นผู ้อำนวยการที ่ 

จ.ลำพูน นับเป็น ส.ส. ระยะสั้นที่มีพื้นเพจากวงการการศึกษา 

และได้หันมาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์  

   
6) นายไพโรจน์ ไชยพร 

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกิดวันที ่   

1 ตุลาคม พ.ศ. 2476 ที ่ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม บิดาชื่อ เสรี มารดาชื่อ พรหม ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา - อุดมศึกษา โรงเรียนศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 

โรงเรียนอำนวยศิลป์ วชิราวุธวิทยาลัย ริเวอร์เดล เคาน์ตี้ สคูล 
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นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีบร ิหารธุรก ิจบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์ สหรัฐอเมริกา 

ได้ร ับเลือกตั ้งเป็น ส.ส. ในนามพรรคกิจสังคม การ  

เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 3 ช่วงจังหวะที่รัฐธรรมนูญไม่บังคับให้มีการ

สังกัดพรรคการเมือง และถือเป็น ส.ส. ที ่มีพื ้นฐานจากภาค

ธุรกิจเอกชน เป็นผู้ประกอบการด้านอาหารทะเล และด้านการ

เงินรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ พิจารณาจากภูมิหลังและประสบการณ์

มากมายหลายด้านในอดีตนายไพโรจน์ ไชยพร จึงจัดอยู่ในกลุ่ม 

ส.ส. ประเภท วานิชธนกิจ - การเมือง ที ่ประกาศตัวเข้าสู ่

การเมืองอย่างเปิดเผย อีกทั้งยังมีภูมิหลังเริ่มต้นจากการเป็น

ข้าราชการกระทรวงการคลัง ดังนั้น จึงอาจจัดอยู่ในประเภท

อดีตข้าราชการ มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ โดยในปี 

พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งในฐานะประธานกรรมการบริษัท  

ไทยเสรีห้องเย็นและ ในช่วงปี 2522 - 2523 ยังได้เข้าทำธุรกิจ

การเงินโดยเป็นกรรมการผู ้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  

ตะวันออกไฟแนนซ์ เข้าลงทุนในธุรกิจหนังสือพิมพ์ โดยเป็น

ประธานบริษัท เดอะ เนชั ่น จำกัด เคยเป็นประธานสมาคม  

การประมงแห่งประเทศไทย  

เมื ่อหันเหมาสู ่เส้นทางการเมือง มีบทบาทเป็นผู ้ร ่วม  

ก่อตั้งและกรรมการบริหารพรรคกิจสังคม ดำรงตำแหน่งบริหาร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึง 2 สมัย ในช่วงที่

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ถือเป็นการเปิด

ทางให้นักธุรกิจได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารประเทศ เป็นจุดเริ่มต้น

ของธุรกิจการเมืองในประเทศไทย ซึ ่งในสมัยนั ้นรัฐบาลมี  

นโยบายสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชนและ
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ภาครัฐ เพื่อบรรเทาปัญหาภาระหนี้สินของรัฐวิสาหกิจอันเกิด

จากการกู้ยืม แต่ต่อมาธุรกิจห้องเย็นของนายไพโรจน์ไม่ประสบ

ผลสำเร็จ54  

นายไพโรจน์ ไชยพร ได้ดำรงตำแหน่งทางสังคมหลาย

ตำแหน่ง อาทิเช่น ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย

หลายสมัย นายกสมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำไทยหลายสมัย ผู้ก่อตั้ง

สมาคมส่งเสริมการประมง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร

พรรคกิจสังคม ที ่ปร ึกษาด้านประมงของร ัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงพาณิชย์ (นาวาอากาศตรีปุณมี ปุณศรี) นอกจากนี้  

ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2518 กรรมการมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธ-

เลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดสร้าง   

พุทธมณฑล ฯลฯ เป็นต้น  

นายไพโรจน์ ไชยพร ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งใน

เม็ดโลหิตขาว ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เม ื ่อว ันที ่ 30 

พฤษภาคม 254455 

 
7) นายวิโรจน์ ณ บางช้าง  

เป็นชาวอำเภออัมพวา อดีตข้าราชการกระทรวงเกษตร

 54 สืบค้นจาก http://www.gotomanager.com/resources/Default.aspx? 

menu=resources,people&id=5678 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 55 สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 

พ.ศ. 2552  
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และสหกรณ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 

15 เมื ่อวันที ่ 24 กรกฎาคม 2551 โดยลงสมัครในนามพรรค

ประชาธิปัตย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงสมัครตั้งแต่ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 

18 เมษายน 2526 และ ผลการเลือกตั้งครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 

กรกฎาคม 2529 ได้รับคะแนนเป็นอันดับที ่สอง ทิ ้งห่างจาก  

นายไพโรจน์ ไชยพร แห่งพรรคกิจสังคม 2 ครั้งซ้อน โดยครั้งที่ 

14 ทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้ทิ้งห่างไม่ถึงหมื่นคะแนน เมื่อเทียบ

กับครั้งแรก แม้ไม่ได้รับการเลือกตั้งก็ตามแต่ยังคงเป็นตัวแทน

พรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครอย่างสม่ำเสมอจนถึงการเลือกตั้ง

ทั่วไปครั้งที่ 18 นายวิโรจน์ นับเป็นนักการเมืองถิ่นที่สืบเชื้อสาย

ราชินิกุล มีธุรกิจระดับท้องถิ่น เป็นเจ้าของเตาตาลมะพร้าว   

รับซื้อน้ำจากจั่นมะพร้าวเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำตาลปี๊บ และ  

ส่งน้ำตาลมะพร้าวขายในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัด  

ใกล้เคียง  

ภายหลังเมื่อไม่ได้เป็นตัวแทนให้กับพรรคประชาธิปัตย์

ในการลงสมัครเลือกตั้งแล้วก็ตาม แต่ยังคงทำงานภาคสังคม 

โดยผันตัวเองเป็น ผู้นำกลุ่ม NGO รณรงค์เรียกร้องเพื่อผู้บริโภค 

และดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศ

ไทย และได้ร ับการแต่งตั ้งให้เป็นคณะกรรมการคุ ้มครอง  

ผู ้บริโภคของกรุงเทพมหานคร สมัยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 

ดำรงตำแหน่งเป็นผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื ่อแก้ไข

ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชนจากผู้ประกอบ

กิจการ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ รวมทั้งพิจารณาเรื่องราวร้อง

ทุกข์ที่ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
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8) ว่าที่ ร.ต. นุกูล ธนิกุล56  

เป็นบุตรชายนายแคล้ว ธนิกุล “เฮียเหลา” หรือ “เหลา 

สวนมะลิ” ชื ่อในวงการ อดีต นายกสมาคมมวยสมัครเล่น  

แห่งประเทศไทย กับนางสงัด ภรรยาคนแรกของนายแคล้ว   

ธนิกุล ว่าที่ ร.ต. นุกูล ธนิกุล เกิดวันที่ 7 สิงหาคม 2501 สำเร็จ  

การศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

พื ้นฐานที ่บ ้านดั ้งเด ิมของตระกูล ทำตาลมะพร้าว 

ประกอบธุรกิจด้านขนส่งในตัวจังหวัดเป็นรถคิวประจำทางสาย

ดอนมโนราห์-แม่กลอง อาชีพอื่นซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปของตระกูล 

คือ การเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินซึ่งจัดว่าเป็นเจ้าใหญ่ดั้งเดิมของ

จังหวัดสมุทรสงครามก็ว่าได้ บ้านของว่าที ่ ร.ต.นุกูล อยู ่ที ่ 

ต.ดอนมโนราห์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ซึ่งย้ายมาซื้อที่อยู่

ที่ดอนมโนราห์ หลังจากได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมัยแรก 

ภรรยาเก่าชื่อสุกานดา ปานะสุทธะ อดีตนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ภายหลังได้ผันตัวเองมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2549 แต่ไม่ได้รับเลือก 

เป็นนักการเมืองแนวดั้งเดิมอาศัยบารมีทางครอบครัว 

รวมทั ้งเคร ือข ่ายของพรรคการเมืองเพื ่อเป็นแรงผลักดัน

สนับสนุนให้ก้าวขึ้นมามีบทบาททางการเมืองในระดับประเทศ 

มีเครือข่ายเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นฐานเสียงสำคัญ การเข้าสู่

การเมืองแรกเริ่มไม่ได้ตั้งใจจะเล่นการเมือง แต่ลงสมัครแทน

นายแคล้ว ธนิกุล ซึ ่งเป็นบิดา แต่เนื ่องจากนายแคล้วถูกยิง  

 56 สัมภาษณ์คุณปรีดา ลิ ้มสัจจาพาณิชย์ และคุณศิริพร ช้างทอง   

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552  
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เสียชีวิตจึงลงสมัครแทน ถือว่าฐานคะแนนเสียงที่ได้รับมาจาก

บารม ีของนายแคล ้ว เก ิดความสงสารท ี ่ถูกลอบส ังหาร   

คนสมุทรสงครามไม่ได้เกลียดแคล้ว ถึงจะมีฉายาเป็นเจ้าพ่อ 

นักเลง แต่ไม่เคยทุบหม้อข้าวตัวเอง ลักษณะการสร้างฐานเสียง

อาศัยความผูกพันและมักจะปรากฏตัวช่วยในงานประเพณี   

งานบุญ เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เพื่อสร้างความใกล้ชิด

และเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของประชาชนตลอดจนมีการ

บริจาคเงินให้กับวัดในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง เป็น

คนที่รู้จักฐานคะแนนเสียงรายบุคคล รู้ว่าใครชื่ออะไร จำชื่อคน

ได้แม่นยำ มีการลงพื้นที่อย่างจริงจัง ค่อนข้างจะเป็นกันเอง   

มีความเป็นนักพูด ใช้การปราศรัยหว่านล้อม  

ว่าที ่ ร.ต. นุกูล ธนิกุล ลงสมัครเลือกตั ้งทั ่วไปครั ้งที ่   

16-17 ในนามพรรคความหวังใหม่ ถือเป็นการลงสมัครครั้งแรก 

และครั้งที่สองได้รับเลือกโดยชนะ นายวิโรจน์ ณ บางช้าง อดีต

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่สาม

ชนะนายสะอาด ใจอ่อน ผู้สมัครจากพรรคชาติไทย สมัยที่สี ่

ชนะนางสาวรังสิมา รอดรัศมี ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 

หลังจากนั้นได้ลงสมัครเลือกตั้งอีก 2 สมัย แต่สมัยที่ห้าไม่ได้รับ

เลือกตั ้ง ต่อมาได้ลงสมัคร ส.ว.จนได้ร ับการเลือกตั ้งเป็น 

สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 

19 เมษายน พ.ศ. 2549 ด้วยคะแนนเสียง 23,937 คะแนน แต่

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั ้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  

ตามมาตรา 104 วรรค 3 จึงทำให้ผลการเลือกตั้งไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ ครั้งล่าสุดการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ลงสมัคร 

ส.ส. ในนามพรรคมัชฌัมาธิปไตยและพ่ายแพ้ให้กับนางสาว  
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รังสิมา รอดรัศมี 57 แม้จะผันมาลงสมัครระดับท้องถิ่นคือ นายก 

อบจ.ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ทราบกันดีว่าในพื้นที่ตำบล

ดอนมโนรา อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ฐานเสียง 

สำคัญของตระกูล “ธนิกุล” เครือญาติ ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล อดีต 

ส.ส. สมุทรสงคราม 4 สมัย และ ส.ว. สมุทรสงคราม นอกจากนี้ 

ยังมีกำนันเปลว ธนิกุล ผู้เป็นลุง อดีตกำนันตำบลดอนมโนรา 

และอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 

สมุทรสงคราม เขต อ.บางคนที เป็นฐานเสียงสำคัญ 58  

ดังนั ้น การหาเสียงของนายธนิก ุล นุกูล จึงใช้ฐาน

การเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งการปราศรัยโน้มน้าวผู้มี

สิทธิลงคะแนนเสียงมาอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการเป็นที่รู้จักส่วน

ตัวจากความเป็นทายาทของบุคคล ซึ่งเป็นที่ยอมรับ มีบารมี 

และรักในถิ่น จึงได้รับเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง การนำฐานเสียงไป

ท่องเที่ยวยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผูกมัดและตอบแทนในฐานะ  

ผู้อุปถัมภ์   

การเลือกตั้งครั้งที่พ่ายแพ้ต่อนางสาวรังสิมา รอดรัศมี 

เกี ่ยวพันกับสถานการณ์วิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจของ

ประเทศ เป็นจังหวะที่พรรคความหวังใหม่ตกต่ำในสายตาของ

ประชาชน จากวิกฤติการณ์การเงินการคลังในปี พ.ศ. 2540 

ขณะที่หัวหน้าพรรค พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่ง

นายกรัฐมนตร ีความนิยมในพรรคความหวังใหม่ที่สังกัดอยู่ได้

 57 ผู้จัดการออนไลน์ 20 เมษายน พ.ศ. 2549  
 58 สืบค้นจาก http://www.siamrath.co.th/uifont/NewsDetail.aspx?cid=

59&nid=54348 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552  
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ถดถอย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความพ่ายแพ้ด้วย 

ประสบการณ์ทำงานในอดีต ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา  

ผู ้ แทนราษฎร 2535 /1 2535 /2 2538 2539 รวม 4 สม ัย 

ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2537 

และ ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2538 

รวมท้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2540 

 
9) นางสาวรังสิมา รอดรัศมี59  

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เกิดวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 

2505 พื้นฐานทางครอบครัวเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามโดย

กำเนิด บิดาชื่อ นายแช มารดาชื่อ นางทองสุข ประกอบอาชีพ

ทำสวนและค้าขาย เนื ่องจากฐานะทางครอบครัวค่อนข้าง

ยากจน แต่ด้วยนางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นคนเรียนหนังสือ

เก่งจึงมักใช้วิธีสอบชิงทุนเพื่อให้ได้เรียนหนังสือต่อ หลังจาก

เรียนจบ มศ. 3 ก็ได้สอบเข้าเร ียนพยาบาลที ่โรงพยาบาล

รามาธิบดี เร ียนได้เพียง 1 ปี ก ็ม ีโอกาสได้ร ับราชการใน

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและหารายได้ด้วยการรับจ้างเฝ้าไข้เพื่อ

เก็บเงินไปเรียนภาคค่ำที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จนกระทั่ง

จบ มศ. 5 จากนั ้นสอบชิงทุนไปเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อีก 2 ปี จนจบ

วิชาชีพพยาบาล ก็กลับมาทำงานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาล

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

 59 สัมภาษณ์ ส.ส. รังสิมา รอดรัศมี วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 
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นางสาวรังสิมา รอดรัศมีลงสมัครสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรครั้งแรกปี 2539 แต่แพ้คู่แข่งคือ ร.ต. นุกูล ธนิกุล สังกัด

พรรคความหวังใหม่ไปเพียง 1,800 คะแนน ซึ่งการพ่ายแพ้ใน

ครั้งนั้น เกิดจากไม่รู้จักพื้นที่จังหวัดดีเท่าที่ควร ประกอบกับยัง

ไม่มีประสบการณ์ในการปราศรัยแต่นับจากปี 2540 ได้ลงพื้นที่

สม่ำเสมอ การพบปะประชาชนด้วยการช่วยงานชาวบ้านด้วย

ตัวเองนั้น ช่วยให้เธอได้รับความไว้วางใจจนได้รับคะแนนเสียง

เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่ลงสมัคร จนได้รับชัยชนะในที่สุด จะเห็น

ได้จากคะแนนเสียงในปีแรกที่ได้คะแนน 33,391 คะแนน สมัยที่

สองได้ 51,868 คะแนน สมัยที่สามได้ 55,507 คะแนน และสมัย

ที่สี่ได้ 62,394 คะแนน คะแนนเสียงที่ได้รับเพิ่มขึ้นนี้ มาจากการ

ตั้งเป้าหมายมียุทธศาสตร์และการวางแผนอย่างเป็นระบบ เช่น 

ควรได้อย่างน้อยห้าคะแนนต่อวัน คิดเฉลี่ยสี่ปีจะได้คะแนนเพิ่ม

อีกอย่างน้อย 4,000 คะแนน และแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งแรกจะ

ไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตาม ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะลงพื้นที่เพื่อพบปะ 

ทำความรู ้จักกับประชาชนเพื ่อให้ได้ฐานคะแนนเสียงอย่าง

สม่ำเสมอ  

ปัจจุบันมีอาชีพเสริม โดยได้เปิดร้านอาหารช่ือ บ้านรังสิมา 

ให้บริการอาหารไทย-อีสาน หลากหลายกว่า 50 รายการ และ

ด้วยราคาที ่ย่อมเยา รสชาติอร่อย และถูกสุขอนามัย ทำให้   

บ้านรังสิมา กลายเป็นร้านอาหารที่นิยมประจำ จ.สมุทรสงคราม 

เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2548 ในสมัยที่เธอได้

เป็น ส.ส. เขต 1 สมุทรสงคราม สมัยที่สอง โดยมีจุดเริ่มต้นมา

จากนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ให้ ส.ส. และสาขาพรรค
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ในแต่ละพื้นที่เปิด สภากาแฟ แต่ ไม่ได้รับความนิยม เนื่องจาก

วิถีชีวิตของชาวแม่กลองส่วนใหญ่ ไม่ฮิตติดกาแฟ ทำแต่น้ำตาล

มะพร้าว การประมง และเกษตรกรรม ใช้พลังงานมาก จึงต้องการ 

บริโภคอาหารที่ให้พลังสูง กอปรกับยังมีค่าใช้จ่ายของลูกน้อง  

ที ่มีกว่า 20 คน จึงได้ขยายกิจการ จนกลายเป็นร้านอาหาร  

ใหญ่โตในปัจจุบัน ในเชิงธุรกิจนี้อาศัยแรงสนับสนุนจากเพื่อน

นักการเมืองร่วมพรรค คือ นายพรเทพ เตชะไพบูลย์  

การเปิดร้านครั้งนี้ เป็นยุทธวิธีทางการเมืองอย่างหนึ่ง 

คือเพื่อเป็นการโปรโมทพรรคประชาธิปัตย์ ให้เป็นที่รู ้จักของ  

ชาวบ้านแพ้ว เป็นการหวังผลทางการเมือง และยังใช้เป็นเวที

โชว์ฝีมือการทำอาหาร เพื่อเรียกคะแนนเสียงผ่านลูกค้าอีกด้วย 

นอกจากจะให้บริการอาหารแล้ว บริเวณชั ้น 2 ของร้านยัง  

ผสมผสานพื้นที่ให้เป็นแหล่งความรู้ รวบรวมหนังสือ และข้อมูล

ต่างๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการเมือง เพื ่อให้เยาวชน นักเร ียน   

นักศึกษาในพื้นที่ได้มีโอกาสมาศึกษาการทำงานทางการเมือง 

เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื ้นที ่ม ีความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับ

การเมือง การปกครอง จึงได้จัดทำเป็นห้องสมุด ซึ่งภายในมี

หนังสือที่หลากหลาย และเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของพรรค

ประชาธิปัตย์ ให้ประชาชนได้ศึกษาอีกด้วย และด้วยความที่

เป็น ส.ส. คนเดียวของจังหวัด และเป็นผู้หญิง จึงมีนักเรียน   

นักศึกษามาสัมภาษณ์และขอข้อมูลประกอบการทำรายงาน

อย่างสม่ำเสมอ60 

 60 สืบค้นจาก http://www.giggog.com/politic/cat3/news6988/ วันจันทร์

ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553 
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ที ่แตกต่างจาก ส.ส. อื ่นๆ คือ สามารถใช้สื ่อในการ

โปรโมทบทบาทของตนเอง ผ ่ านการให ้ส ัมภาษณ ์ก ับ

หนังสือพิมพ์และจากเหตุการณ์อุบัติเหตุจนเป็นข่าวพาดหัว   

โด่งดังจากการใช้วาทะ “ท่านประธานไม่แข็ง” ในการแสดง

บทบาทระหว่างการอภิปรายในรัฐสภาซึ ่งถ่ายทอดสดทาง

โทรทัศน์จนเป็นที่กล่าวขวัญถึง 61 โดยเฉพาะวิวาทะกับ ส.ส. 

หญิงต่างพรรค จนเป็นข่าว ส.ส. หญิงปะทะคารม ในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 62 

 
10) นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ 63 

ไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ นักการเมืองสังกัดพรรคเพื่อ

ไทย และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม 

ไชยรัตน์เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ที่บ้านบางนาง-

จีนกลาง ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม   

ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเกือบสองร้อยปีมาแล้ว ปู่ทวดและย่าทวด

ได้อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดิน

สยาม โดยมาสร้างหลักปักฐานที่ตำบลท้ายหาด เป็นนายอากร

คอยเก็บภาษีให้กับทางราชการในยุคนั้น 

 61 ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 3351 , 3352 และ 3353 วันอาทิตย์ที ่24 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545, วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 และ วันอาทิตย์

ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2545 

 62 คมชัดลึก วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552  

 63 สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 

พ.ศ. 2552  
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ก่อนที่จะเล่นการเมือง มีพื้นฐานเป็นนักธุรกิจ แม้จะมี

พื้นเพเดิมในจังหวัด และ เครือญาติที่ใช้นามสกุลเดียวกันซึ่งมี

ถิ่นพำนักอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม แต่ประสบความสำเร็จจาก

การประกอบธุรกิจที่จังหวัดราชบุรี จนได้ขยายกิจการและไปลง

หลักปักฐานมีถิ ่นพำนักอยู่ที ่ ศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็น

เจ้าของอู่ต่อรถชื่อ “ไทยเจียมอารีย์” ตามนามสกุล ถือเป็นอู่  

ต่อรถที่ใหญ่ที่สุดในเขต 7 ผู้คนจึงมองว่าเป็นเศรษฐีและ คนใน

พื้นที่มองว่าเป็นคนต่างถิ่น มีความสนิทสนมกับนายไชยยศ 

สะสมทรัพย์ อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน อดีตสมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม64 แต่เหตุที ่มาลงสมัคร  

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกครั้งที่ 21 ปี 2548 ใน

นาม พรรคไทยรักไทย เพราะอาศัยกระแสนิยมในพรรคที่สังกัด

ซึ่งมาแรงในระดับประเทศ แต่พ่ายแพ้ให้กับ นางสาวรังสิมา 

รอดรัศมี โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นลำดับที ่สอง ถือว่าเป็น

นักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 40 ปี ต่อมาได้รับเลือกตั้ง

เป็น ส.ส. ในครั้งที ่ 22 ด้วยเหตุที ่ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีมติ

บอยคอตไม่ส ่งผู ้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง ส.ส. ในช่วงวิกฤต

การเมืองสมัยรัฐบาลทักษิณ ก่อนการรัฐประหารในวันที่ 19 

กันยายน พ.ศ. 2549 นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ จึงมีชื่อเป็น 

ส.ส. อยู่เพียงระยะสั้น ประมาณ 5 เดือนเศษเท่านั้น  

วิธีการหาเสียงนั้น ประกอบด้วยการอาศัยเครือญาติ   

ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทการเมืองในระดับการปกครองท้องถิ่น และ

จากการเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ มักให้ความสำคัญกับการ

 64 สัมภาษณ์นายมนตรี สินทวิชัย วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 
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อุปถัมภ์ศาสนา บริจาคสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาบ่อยครั้ง 

โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการโครงการ 1 วัด   

1 ศูนย์การเรียนรู ้ หรือ One Temple One e-Learning Center 

(OTEC) โดยได้จ ัดตั ้งศูนย์เพ ื ่อการเร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลยี  

สารสนเทศที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (หลวงพ่อบ้านแหลม) และ

วัดเจริญสุขาราม (หลวงพ่อโต) ซึ ่งถือว่าเป็นจังหวัดแรกของ

ประเทศที่ได้ผลักดันโครงการนี้จนสำเร็จ  

นอกจากนี้ ยังอาศัยการเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

เช ่น ดำเนินการเพื ่อช ่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาส คนชรา และ  

คนพิการ ทั่วทั้งประเทศ (เช่น ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วใน

การดำเนินโครงการ”แก้วตาฟ้าใส” ดำเนินการช่วยเหลือผ่าน

ทางมูลนิธิโดยการลอกต้อกระจกดวงตาให้กับผู้ป่วยสูงอายุที่

เป็นโรคต้อกระจก (Cataract)  

การเป็นนักการเมืองหนุ่ม มีการศึกษาดีถือเป็นข้อได้

เปรียบและดึงดูดคะแนนเสียงได้ดี แต่ไม่สามารถชนะใจ ความ

ได้เปรียบตรงที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เข้าหาคนง่าย เป็น

ขวัญใจของกลุ่มแม่บ้าน มีกลุ่มสจ.ประมาณ 80-90% สมาชิก 

อบต. ตลอดจนกำนันผู ้ใหญ่บ้านบางส่วนเป็นผู ้สนับสนุน   

ใช้วิธีการเดินหาเสียงและยกมือไหว้ทักทายเพื่อขอคะแนนเสียง

โดยตรง เป็นอีกวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการเลือกตั้งในปัจจุบัน  

	 การศึกษา	

นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ สำเร็จการศึกษาปริญญา

เอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและ

นโยบายสวัสดิการสังคม (Doctor of Philosophy) มหาวิทยาลัย 
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ราชภ ัฏสวนด ุส ิต ปร ิญญาโท ส ังคมสงเคราะห ์ศาสตร-  

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

นอกจากนี ้ยังได้รับ ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตร  

การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.1) สถาบัน  

พระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรการบริหาร

เศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.2) สถาบัน

พระปกเกล้า ปริญญาประกาศนียบัตร การบริหารนโยบาย

สาธารณะและหลักธรรมาภิบาล (Public Policy Management 

and Good Governance) มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

วิทยาเขตฟูลเลอร์ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (California State 

University, Fullerton) หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

	 ประสบการณ์ทางสังคม	

ประธานมูลนิธิสังคมสร้างสุข (Happy Index Society 

Foundation) โดยได้ดำเนินการเพื ่อช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาส   

คนชรา และคนพิการ ทั่วทั้งประเทศ (เช่น ร่วมกับโรงพยาบาล

บ้านแพ้วในการดำเนินโครงการ”แก้วตาฟ้าใส” ดำเนินการ  

ช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิโดยการลอกต้อกระจกดวงตาให้กับ  

ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคต้อกระจก (Cataract) แล้วจำนวนกว่า 

3,000 ราย และอยู่ระหว่างคัดกรองอีกกว่า 6,500 ราย) ประธาน

กรรมการประสานการจัดตั้งฯมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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วิทยาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานคณะอนุกรรมการ

โครงการ 1 ว ัด 1 ศูนย์การเร ียนรู ้ หร ือ One Temple One   

e-Learning Center (OTEC)65 โดยได้จัดตั้งศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที ่ ว ัดเพชรสมุทรวรวิหาร (หลวงพ่อ

บ้านแหลม) และวัดเจริญสุขาราม (หลวงพ่อโต) ซึ่งถือว่าเป็น

จังหวัดแรกของประเทศที ่ได ้ผลักดันโครงการนี ้จนสำเร ็จ 

กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

เป ็นอาจารย ์พ ิ เศษบรรยายด ้านเศรษฐก ิจ ส ังคม 

การเมืองและแนวทางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษบรรยาย

ด้านนโยบายภาครัฐ และการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ประธานชมรมคุ ้มครองผู ้บร ิโภคจังหวัด

สมุทรสงคราม  

	 ประสบการณ์ด้านฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ	

ประจำสำนักเลขาธิการนายกร ัฐมนตรี , ท ี ่ปร ึกษา

รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ฯพณฯ บุญลือ 

ประเสริฐโสภา), ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, 

โฆษกประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,   

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การสื่อสาร, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม   

2 เมษายน 254966, ที ่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
 65 สืบค้นจาก http://otec.mict.go.th/index.php?option=com_content&

task=view&id=1&Itemid=6 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552  
 66 สืบค้นจาก http://library2.parliament.go.th/giventake/election.html   

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
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การคลัง (ฯพณฯ วราเทพ รัตนากร), ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน, อนุกรรมการที ่ปร ึกษานายกรัฐมนตรี,   

ที ่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, กรรมการ

บร ิหารน ิคมอ ุตสาหกรรมท ่า เร ือมาบตาพ ุด การน ิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผู ้ชำนาญการประจำคณะ

กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 

สภาผู ้แทนราษฎร, นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร 

      

3.3   ประวัติสมาชิกวุฒิสภา 
   จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
1) นายมนตรี สินทวิชัย หรือ “ครูยุ่น”  

เป็นชื่อที่คุ ้นเคยในหมู่สาธารณชนทั่วไป จากบทบาท  

ผู้พิทักษ์สิทธิเด็ก หรือ หนึ่งในเอ็นจีโอ ด้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศ มาเป็นเวลายาวนาน ก่อนที ่จะผันตนเองมาเป็น

สมาชิกวุฒิสภาคนแรก เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2501 เป็นชาว

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาชั ้นประถมศึกษา-

มัธยมศึกษาที่จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5 จากโรงเร ียนศรัทธาสมุทร ได้ศ ึกษาต่อที ่มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สาขาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญาญาตรี เคยเป็นครูที ่โรงเรียน

ลาซาลเป็นระยะเวลา 5 ปี และใช้เวลาว่างจากการสอนเป็นครู

อาสาสมัครศูนย์เด็กเล็ก รวมทั ้งก่อตั ้งกลุ ่มเกื ้อกูล ทำงาน
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สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน การทำงานกว่า 20 ปี ที่ “ครูยุ่น” 

ได้อุทิศเวลาให้กับมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิ

คุ้มครองเด็ก และศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน 

สงเคราะห์ ฟื้นฟู ดูแล และหาทางออกที่เหมาะสมให้แก่เด็ก  

ที่ถูกละเมิดสิทธิโดยผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ  

ระยะแรกที่เริ ่มอุทิศตนให้กับการช่วยเหลือสังคมนั้น   

ได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนต่างๆ เช่น ได้รับบริจาค

สิ่งของผ่านทางสถานทูตญี่ปุ ่น รวมทั้งเอ็นจีโอ (NGOs) จาก

ประเทศตะวันตก ต่อมาในปี 2545 จัดตั้งมูลนิธิคุ ้มครองเด็ก 

(Child protection foundation) จากการระดมทุนภายในประเทศ 

เอ็นจีโอจากประเทศแถบยุโรป สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ การ

ทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นเวลายาวนาน ทำให้ได้รับรางวัล

จากหน่วยงานต่างๆมากมาย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการ  

ส ่ ง เสร ิมและประสานงานเยาวชนแห ่ งชาต ิ เป ็นผู ้ ทำ  

คุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขากฎหมาย ได้รับพระราชทาน

รางวัล บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ด้านการพิทักษ์สิทธิ

เด็ก สาขากฎหมาย และการปกป้องคุ ้มครองสิทธิเด็กและ

เยาวชนประจำปี 2543 จากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมและ 

ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ นอกจากนี ้ย ังมีผลงานด้าน  

การเขียน การบรรยาย และการประสานงานต่างๆ เพื ่อร่วม  

แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

“ครูยุ่น” ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ครั้ง

แรกเมื่อปี 2543 โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับ 2540 การทำงานทุ ่มเทเพื ่อส ังคมมาตลอดหลายปี  
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ที ่ผ่านมา เป็นปัจจัยหลักที ่ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั ้ง ไม่มี

พรรคการเมืองใดให้การสนับสนุน คะแนนเสียงที่ได้รับมาจาก

การเป็นที่รู ้จักและชื่อเสียงในบทบาทของเอ็นจีโอที่รณรงค์ให้

ความคุ ้มครองเด็กและเยาวชนระดับประเทศ วิธ ีหาเสียง  

เล ือกต ั ้งโดยแจกใบปลิวแนะนำตัวและพบปะพูดค ุยก ับ

ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงและญาติๆ 

อาสาสมัคร รวมทั้ง คนนอกถิ่นในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด

พิมพ์แผ่นพับ 67 

 
2) นายสุรจิต ชิรเวทย์  

เป็นบุตรของนายรัตน์ – นางจำปา ชิรเวทย์ มีพี ่น้อง  

ทั้งสิ้น 6 คน เดิมเป็นชาวสุพรรณบุรี จนกระทั่งย้ายจากโรงเรียน

กรรณสูตร จังหวัดสุพรรณบุรี มาศึกษาต่อที่โรงเรียนศรัทธา

สมุทรซึ ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จบชั ้น

ประถมจากโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม มัธยมจากโรงเรียน

ศรัทธาสมุทร และ สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี จากคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2515 ก่อนจะดำรง

ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ได้ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ทำงานที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม และสาขาพระประโทน 

เป็นเวลา 25 ปีเศษ ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ หัวหน้าฝ่าย  

สินเชื่อ ตำแหน่งสุดท้ายคือ รองผู้จัดการ เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 

ผู ้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช ่น สถาบัน  

พระปกเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัย

 67 สัมภาษณ์ คุณมนตรี สินทวิชัย วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 
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ต่างๆ อีกมากมาย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม 

2 สมัยด้วยกัน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 - 12 มิถุนายน 

2550  

บทบาทที่เห็นชัดเจนคือ การอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงจูงใจจากประสบการณ์ในการสัมผัส

เกษตรกรและชาวสวน กับภารกิจในการให้สินเชื่อและเรียนรู้ถึง

วิธีคิดของชาวสวนที ่ต้องพึ ่งแหล่งน้ำธรรมชาติ และอาศัย

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกรรมการเกษตรเมื่อ

ครั้งเป็นพนักงานธนาคารกรุงไทยด้านการปล่อยสินเชื่อด้าน

เกษตรกรรม จากประสบการณ์นี ้จึงได้เข้าใจอัตลักษณ์ของ

ชาวสวน เป ็นแกนนำเคร ือข ่ายประชาชนคนร ักแม่กลอง 

อนุกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง อนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรทะเล

และชายฝั่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แต่ง

หนังสือเชิงการอนุรักษ์ถิ ่นและสภาพแวดล้อมแถบลุ่มน้ำแม่

กลอง เช่น “คนแม่กลอง” เป็นหนังสือที่ถูกจัดให้เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นตำราประกอบการเรียนชั้นมัธยมศึกษาของจังหวัด

ด้วย “ระบบนิเวศน์สามน้ำ” และ “คนแม่กลองไม่เอาโรงไฟฟ้า” 

เป็นต้น จึงจัดได้ว ่า เป็นเอ็นจีโอที ่ม ีบทบาทสำคัญในเชิง

สนับสนุนการคงรักษาให้ธรรมชาติในท้องถิ่นปลอดจากแผนการ

พัฒนาที ่อาจนำความเสื ่อมโทรมสู ่ลุ ่มน้ำลำคลอง เป็นการ

อนุรักษ์ถิ่นพำนักดั้งเดิมของประชากรในเขตจังหวัดที่ต้องอาศัย

ลำน้ำเพื่อไปมาหาสู่ นายสุรจิต ชิรเวทย์ ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น 

รางวัลคนดีศรีสมุทรสงคราม รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท

บุคคล รางวัลเอสวี อวอร์ด จากเครือข่ายธุรกิจเพื ่อสังคม 

รางวัลประเภทบุคคลในวันน้ำโลก เป็นต้น  



บทสรุป  
วิเคราะห์ ภาพรวม 
ของนักการเมืองถิ่น 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

บทที่ 
4 

ในบทนี้ ได้พยายามรวบรวมและวิเคราะห์ สรุปเอกสาร

ข้อมูล จากการค้นคว้า การสัมภาษณ์ ประวัติศาสตร์

ของจังหวัด สภาพพื้นที่และวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิหลังของ

นักการเมืองถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสงคราม  

โดยพิจารณาจากอาชีพ ประสบการณ์ พื ้นเพ สายสัมพันธ์ 

เครือญาติ อันเป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัด รวมไปถึงกลุ่ม 

ผู้สนับสนุนและวัฒนธรรมวิถี ในการหาเสียง สรุปและจำแนกได้

เป็นประเด็นต่อไปนี้  

1.  อัตลักษณ์ของนักการเมืองถิ่นที่เคยได้รับการเลือกตั้ง

ในจังหวัดสมุทรสงคราม และปัจจุบัน แยกออกเป็น 6 กลุ ่ม

ลักษณะใหญ่คือ  
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 1.1 การเป็นคนถิ่น 

 1.2 อดีตขุนนาง สายราชินิกุล  

 1.3 กลุ่มอาชีพราชการ ครู และนักกฎหมาย  

 1.4 กลุ่มนักธุรกิจหรือวานิชย์ - ธนกิจ มีการศึกษา 

ผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิ่น 

 1.5 นักการเมืองหญิงชาวบ้าน 

 1.6 แกนนำเครือข่ายประชาชน 

โดยบางคนอาจมีคุณสมบัติจัดอยู่ได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม 

แต่ที่โดนเด่นคือ บทบาทของสตรีในทางการเมืองของจังหวัดใน

ยุคปัจจุบัน  

2. บทบาทของเครือญาติ เครือข่าย พรรคและผู้สมัคร

ในการหาคะแนนเสียงสนับสนุน 

3. วัฒนธรรมวิถีที ่ใช้ในการหาเสียงและการจัดตั ้ง  

ฐานเสียง  

 
4.1   อัตลักษณ์จังหวัดและนักการเมืองถิ่น  

 

สมุทรสงครามเป็นจังหวัดในภาคกลาง และอดีตคือ

จังหวัดที ่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในฐานะเป็นจังหวัด (อำเภอ

อัมพวา) ที่มีประวัติศาสตร์ผูกพันกับต้นราชวงศ์จักรี เป็นนิเวศ

สถานเดิมของคุณนาค ธิดาของท่านทองและท่านสั้น คหบดี

มอญเขตบางช้าง เมืองสมุทรสงคราม ซึ ่งได้สมรสกับหลวง  

ยกกระบัตร เมืองราชบุรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า-  

จุฬาโลกมหาราช) ซึ่งต่อมาได้ย้ายครอบครัวของตนและผู้มา
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พึ่งพาอาศัยทั้งหมด กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมอัมพวา อีกทั้งยังได้ให้

กำเนิดบุตรชายได้รับการตั้งชื ่อว่า “ฉิม” ซึ่งบุคคลผู้นี ้ต่อมา   

คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2 และท่านแก้ว พี่สาวหลวง  

ยกกระบัตรเมืองราชบุรี และเจ้าสัวผู้เป็นสามีได้อพยพเข้ามาอยู่

ด้วยได้คลอดบุตร คนที่ 4 เป็นหญิง ตั้งชื่อว่า “บุญรอด” ต่อมา

มีบุญบารมีได้เป็นอัครมเหสีในรัชกาลที่ 2 คือ สมเด็จพระศรี-  

สุริเยนทราบรมราชินี หรือ กรมสมเด็จ พระศรีสุริเยนทรามาตย์ 

พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง หรือ เจ้าฟ้าบุญรอด (พ.ศ. 

2310 - 2379) พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย ทรงเป็นพระบรมราชชนนีใน พระบาทสมเด็จพระจอม-

เกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและ

มีพระราชโอรสได้เสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึง   

2 พระองค์อีกด้วย สายราชินิกุลหรือพระญาติสายตรงของ

สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระอมริน ทรามาตย์ (นาค)   

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 ต่อมาคือ ต้นสกุล

ของราชินิกุล เช่น เจ้าคุณหญิงนวล ได้รับพระราชทานยศเป็น 

เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล สมรสกับ เจ้าพระยาอัครมหาเสนา 

(บุนนาค) ต้นสกุลบุนนาค และ เจ้าคุณหญิงแก้ว ต้นสกุล ณ 

บางช้าง ราชินิกุลบางช้าง มีนิวาสสถานอยู่สืบกันมาในแขวง

อำเภอบางช้าง เขตจังหวัดสมุทรสงคราม ที่พระญาติวงศ์ของ

องค์สมเด็จพระอมรินทร์ฯ ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

แม้องค์สมเด็จพระอมรินทร์ฯ ก็ทรงสมภพและได้ตั้งพระนิวาส

สถานอยู่ ณ บางช้าง มาแต่เดิม ตรงที่ทรงสร้างวัดอัมพวัน-  

เจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภอบางช้าง สมุทรสงครามจึงได้

รับการขนานนามว่า “เมืองราชินิกุล” 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

10�

อัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามและอำเภออัมพวา 

มีที่ตั้งอยู่ใต้ที่ราบลุ่มภาคกลางลงมา โดยมีลักษณะเป็นเมืองน้ำ 

คือ ชุมชนตั้งอยู่ตามเส้นทางแม่น้ำและลำคลอง สภาพพื้นที่มี

การทำสวนเป็นขนัดและมีลำประโดงล้อม ซึ ่งก็คือโครงข่าย

ลำน้ำขนาดเล็กที ่ซอยเข้าไปทุกสวน แสดงความฉลาดของ  

บรรพบุรุษในการสร้างบ้านแปลงเมือง อาชีพ ชาวสวน ทำรายได้ 

หลักให้กับครอบครัวมายาวนาน จึงเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของ

จังหวัด ในอดีตคนแม่กลองเคยร่ำรวย เสียภาษีสูงที่สุดต่อหัว  

ในประเทศนี้รองจากกรุงเทพมหานคร 

อีกอัตลักษณ์หนึ ่งของคนแม่กลองคือ การไม่เคยมี

วัฒนธรรมในการรวมตัวกันในการประกอบอาชีพ ชาวสวน  

แตกต่างจากชาวนา ชาวนาทำนาแล้วเกี่ยวข้าวคนเดียวไม่ได้ 

จึงมีวัฒนธรรมในการลงแขก ขอแรงร่วมมือกัน แต่ชาวสวน

ประกอบอาช ีพทำสวนแบบพึ ่งพาต ัวเองและแรงงานใน

ครอบครัวเป็นหลัก “รักถิ่น” ความเป็น “ศิลปินเดี่ยว” ในตัวคน

แม่กลองหรือ อัมพวาทำให้ชุมชนแห่งนี้ ผลิตทรัพยากรบุคคล  

ที่โดดเด่นในแขนงต่างๆ ออกมา อาทิเช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ 

บรมครูคนสำคัญของวงการดนตรีปี ่พาทย์ไทย และครูเพลง   

เอื้อ สุนทรสนาน อัตลักษณ์นี้ สอดคล้องกับจังหวัดที่มี ส.ส.  

ได้เพียงคนเดียว68 

 68 สืบค้นจาก ผู้จัดการรายวัน วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  
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กลุ่มที่ 1 การเป็นคนถิ่น  

เมื่อจำแนกตามอัตลักษณ์ของนักการเมืองถิ่นที่เคยดำรง

ตำแหน่ง ส.ส. และ ส.ว. ในจังหวัดสมุทรสงคราม อาจกล่าว  

ได้ว่า มีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกันในแง่พื้นเพถิ่นกำเนิดดั้งเดิม 

กล่าวคือ การมีอัตลักษณ์เป็นคนถิ ่น หรือการมีพื ้นเพเดิม

เดียวกัน การมีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ จึงมีความสำคัญยิ่ง ซึ่ง ส.ส 

ในอดีตคือผู ้ที ่สืบเชื ้อสายจากราชินิกุล มีความผูกพันในแง่

ประวัติศาสตร์ของท้องถิ ่น เช่น พันตำรวจเอกพระราชญาติ

รักษา (ประกอบ บุนนาค) อีกทั้ง ส.ส. ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีภูมิ

ลำเนา หรือถิ่นกำเนิดในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งสิ ้น กลุ่มที่

กล่าวถึงนี ้ได้แก่ นายเทพ สุวงศ์สินธ์ ซึ ่งเป็นคนอำเภอเมือง   

มีถิ ่นพำนักที ่ปากคลองแม่กลอง นายดำริ สโมสร เป็นชาว

อัมพวา นายสุนทร ยิ่งนคร เป็นชาวอำเภอบางคนที นายปรีชา 

คงศรี เป็นชาวอำเภอเมือง นายวิโรจน์ ณ บางช้าง เป็นชาว

อำเภอ อัมพวา ว่าที ่ร ้อยตรี นุกูล ธนิก ุล เป็นชาวจังหวัด

สมุทรสงคราม ตำบลดอนมโนราห์ อำเภอบางคนที นาย

ไพโรจน์ ไชยพร เป็นชาวตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง นางสาว

ร ังส ิมา รอดร ัศม ี เป ็นชาวอำเภอ อ ัมพวา นายไชยร ัตน ์   

ไทยเจียมอารีย์ เกิดที ่ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง เป็นต้น   

แม้จะถูกมองว่าเป็นคนราชบุรีหรือต่างถิ่นก็ตาม  

ส่วนสมาชิกวุฒิสภาที ่ได้ร ับเลือกตั ้ง คือ นายมนตรี   

ส ินทวิช ัย (ครูย ุ ่น) จะเป็นที ่รู ้จ ักกว้างขวางในฐานะ NGO   

ผู้ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นคนที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดเช่น

เดียวกัน แม้หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจะไปประกอบ
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อาชีพครูที่กรุงเทพเป็นเวลาหลายปี สำหรับนายสุรจิต ชิรเวทย์ 

จะมีความแตกต่างในแง่ท ี ่ม ิได ้ม ีถ ิ ่นกำเนิดอยู ่ในจังหวัด

สมุทรสงคราม แต่กระนั้นก็มีถิ่นพำนักถาวร ได้ศึกษาชั้นประถม

ในจังหวัด เพราะบิดาย้ายมาเป็นครูใหญ่และตั ้งรกรากมี  

ที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้ประกอบอาชีพในตำแหน่งสุดท้าย เป็น  

รองผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย

หน้าที่การงานจึงมีความผูกพันกับพื้นที่และผู้คนในจังหวัด 

 
กลุ่มที่ 2 คือ อดีตขุนนาง สายราชินิกุล  

ผู ้ ท ี ่ ได ้ ร ั บ เล ื อกต ั ้ งข ึ ้ นมา เป ็นผู ้ แทนในจ ั งหว ัด

สมุทรสงครามยุคแรกเริ่มนั้น ใน 3 ครั้งแรก ช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 

2476 - 2488 เป็นเหล่า ขุนนางอำมาตย์ซึ ่งร ับราชการเป็น  

ส่วนใหญ่ คือ รองอำมาตย์ตรีสุวรรณมหัคฆะกาญจน์ และ  

พันตำรวจเอกพระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค) ราชินิกุล

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล เป็น ส.ส. ยุคที่พรรคการเมือง  

ยังไม่มีบทบาทและมีกฎหมายรองรับ (พ.ร.บ. พรรคการเมือง 

2498) ส่วนในช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2534 คือ นายวิโรจน์ ณ   

บางช้าง ผู้สืบสกุล ณ บางช้าง ในรุ่นท้ายๆ  

 
กลุ่มที่ 3 อัตลักษณ์ความเป็นข้าราชการ  

ตำรวจ ครู ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง ถือเป็นอาชีพที่มี

ประชาชนยอมรับ ยกย่องให้เกียรติ เคารพนับถือให้ความไว้

วางใจ เป็นผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็น นายดำริ สโมสร มีอาชีพ

ก่อนลงสมัคร ส.ส. รับราชการ นายปรีชา คงศรี เป็นครู นาย

ไพโรจน์ ไชยพร อดีตข้าราชการกระทรวงการคลัง เป็นต้น เมื่อ
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พิจารณาจากภาพถ่ายที่ใช้ในการนำเสนอที่มักใส่เครื่องแบบ

ข้าราชการ นางสาวรังสิมา รอดรัศมีปรากฏในรูปภาพของ

ข้าราชการสาธารณสุข(พยาบาล)ในการหาเสียง ถือเป็นการใช้

ภาษาสัญลักษณ์บทบาทข้าราชการที ่อ ิงก ับอำนาจเป ็น  

อัตลักษณ์ร่วมในการนำเสนอตนเองต่อสาธารณชน  

 
กลุ่มที่ 4 ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจหรือวานิชย์ - ธนกิจ มีการศึกษา 
ผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิ่น  

ทีมีแหล่งกำเนิดในจังหวัด แต่ต่อมาได้หันไปประกอบ

อาชีพธุรกิจกับครอบครัวจนมั่งคั่ง เป็นนายทุนสร้างความร่ำรวย

ให้ตนเองอย่างกว้างขวาง เช ่นนายไพโรจน์ ไชยพร อดีต  

ผู้ประกอบการด้านอาหารทะเลแช่แข็ง แต่ต่อมาประสบความ

ล้มเหลวเชิงธุรกิจ ว่าที ่ร ้อยตรี นุกูล ธนิกุล เป็นทายาททั ้ง

ทางการเมืองและสายเลือดของนายแคล้ว ธนิกุล นักธุรกิจ  

ผู้กว้างขวาง ในฐานะโปรโมเตอร์มวยระดับประเทศ และเป็น

ที่รักใคร่ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น นายวิโรจน์ ณ บางช้าง 

เป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการเตาตาลมะพร้าวในระดับจังหวัด 

นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ มีอู ่ต่อรถ เป็นนักธุรกิจในเขต

จังหวัดนครปฐม เป็นต้น อีกทั้งเป็นผู้ที ่มีการศึกษาระดับสูง 

กล่าวคือ จบปริญญาตรีและโท ทั้งจากในและต่างประเทศ เช่น 

นายไพโรจน์ ไชยพร ส่วนนายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโทหลายสาขาจาก

สถาบันการศึกษา ดังนั ้น การมีการศึกษาระดับสูง จึงเป็น  

อัตลักษณ์สำคัญที่นักธุรกิจการเมืองในช่วงหลังๆ ซึ่งแตกต่าง

จากในอดีตที่สมาชิก เป็นกลุ่มอดีตข้าราชการ  
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กลุ่มที่ 5 คือ นักการเมืองหญิงพื้นเพชาวบ้าน  

ในบรรดาสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรทั ้งหมดที ่ได้ร ับ  

เลือกตั้งเป็น ส.ส. มีเพียงผู ้หญิงคนเดียวที่ได้รับเลือกตั้งใน

จังหวัดสมุทรสงครามถึง 3 สมัย โดยมีพื้นฐานจากครอบครัวที่

เป็นชาวสวนของจังหวัด และมิได้มาจากครอบครัวข้าราชการ 

ขุนนาง นักธุรกิจมั่งคั่ง หรือทายาทของตระกูลนักการเมืองถิ่น  

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นนักการเมืองหญิงเดียว

ระดับประเทศของจังหวัด ที ่ถือว่ามีจำนวนน้อย เมื ่อเปรียบ

เทียบกับ ส.ส. ชาย การได้รับเลือกเป็นผู้แทนจึงเป็นการเปิด

พื ้นที ่ให้สตรีพื ้นเพชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  

ของจังหวัดและเปลี ่ยนแปลงโฉมหน้า และอัตลักษณ์ของ

นักการเมืองถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีความแตกต่างจาก

ในอดีต อีกทั้งการที่จังหวัดมี ส.ส. ได้เพียงคนเดียว เป็นนัก  

การเมืองถิ่นที่ชูอัตลักษณ์หญิงพื้นเพชาวบ้าน (แม้จะมีนายทุน

ให้การสนับสนุนก็ตาม) ทำให้การเมืองถิ ่นมีความโดดเด่น  

ไม่เหมือนนักการเมืองถิ่นในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัด

สมุทรสาคร เป็นต้น และยังแตกต่างจาก ส.ส. หญิงในจังหวัด

อื ่นๆ ที ่ม ักเป็นสายเลือดทางการเมืองของอดีต ส.ส. เช่น   

นางสุพัตรา มาศดิตถ์ บุตรสาวนายสุรินทร์ มาศดิตถ์ อดีต ส.ส. 

จังหวัดนครศรีธรรมราช69 หรือนางเอื้ออารีย์ อุดมสิทธิ์ อดีต 

ส.ส. หญ ิงคนแรกของจ ังหว ัดเลย และเป ็นภรรยาของ 

ร.ต.ท.สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ อดีต ส.ส. เลย อีกทั้งเป็นผู้ที่มีฐานะ

 69  ณรงค ์ บ ุญสวยขว ัญ . ( 2 5 4 9 ) . นักการ เมื อ งถิ่ นจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช. สถาบันพระปกเกล้า, หน้า 88 
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ทางเศรษฐกิจดีเป็นต้น70 แม้ว่าอัตลักษณ์ของการเป็นผู้หญิง  

จะไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญที่สุดของการได้รับเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

ในจังหวัด แต่ความสำเร็จของนางสาวรังสิมา ก็มีส่วนชักนำให้  

ผู ้สมัครหญิงจากพรรคคู ่แข่งอื ่นลงสมัครเสนอตัวในระดับ  

ท้องถิ ่นและระดับชาติ เช่น นางสุกานดา ปานะสุทธะ อดีต

นายกบริหารส่วนจังหวัด ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา   

ปี 2549 หากแต่ผู ้ที ่ได้รับเลือกตั ้งในคราวนั ้นคือ นายสุรจิต   

ชิรเวทย์ ก็ตาม 

ส.ส. รังสิมาได้ใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ของความเป็น

หญิงไทยจากครอบครัว ชาวสวนพื ้นบ้าน ส ืบทอดความ

สามารถในด้านการทำอาหารที่ได้เรียนรู้จากมารดาจนชำนาญ

การ เมื ่อมีโอกาสจึงได้เปิดร้านอาหารเน้นความสะอาดและ  

ถูกหลักอนามัยเป็นสำคัญ ตามมาด้วยราคาถูกเป็นมิตรกับ

ลูกค้า และเน้นความเป็นระเบียบบนจานอาหาร จึงกลายเป็น

สถานที ่พบปะสังสรรค์และดึงดูดให้ประชาชนชาวแม่กลอง  

เข้ามาใกล้ชิดตนเอง ให้เป็นที่รู้จักของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

มากขึ้น ความสามารถในด้านการปรุงอาหาร ผสมผสานเข้าไป

กับความว่องไว เข ้มแข็ง ทันใจ อดทน กล้าแสดงอันเป็น

คุณลักษณะของเพศชายถูกนำมานำเสนอ เพื ่อให้เกิดการ

ยอมรับ อีกท้ังช่วยในการเข้าถึงฐานเสียงได้ใกล้ชิดข้ึน นอกจากน้ี 

การใช้ภาพลักษณ์ของนางพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพเฉพาะของสตรี 

ผู้ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่สารทุกข์สุกดิบของผู้ป่วย ความเป็น

กันเองไม่วางตัวสูงศักดิ์ ทำให้ลดช่องว่างระหว่างตัวผู้แทนและ

 70  ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์. (2551). นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย. สถาบัน

พระปกเกล้า, หน้า 110-111 
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ฐานเสียง เกิดความรู ้สึกเท่าเทียมกันไม่ได้ด้อยและต่ำต้อย   

ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากฐานเสียงเครือข่ายสตรี  

ท้องถิ่น ในกลุ่มแม่ค้า ชาวสวน ครู เกษตรกรหญิง แสดงออกถึง

ความเป็นพวกเดียวกัน  

การให้สัมภาษณ์เปิดเผยแสดงความเป็นผู ้ห่วงใยใน

อนาคตของเด็กจากภัยอุบัติเหตุ จากอุปกรณ์ของเล่นหย่อน

มาตรฐาน ดังเช่นเพศแม่ที่ควรดูแลลูกและครอบครัว ถือเป็น  

ข้อเด่นในการดึงเอาคุณลักษณะของหญิงอีกประการหนึ ่ง 

สมทบกับความมุ่งมั่นและพากเพียร ความตั้งใจของตนเองแล้ว 

ทำให้ผู ้หญิงได้ร ับการยอมรับบทบาทสาธารณะ สามารถ

พัฒนาการเมืองและบ้านเมืองได้ บางครั้งดีกว่านักการเมือง

ชายที่มักถูกมองว่าเข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ นับเป็นต้น

แบบในการนำเสนอสตรีให้สวมบทบาทตัวแทนประชาชน   

เปิดทางให้สตรีอื ่นสนใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น   

การเสนอตัวเข้าลงแข่งขันในระดับท้องถิ่นของ นางสุกานดา   

ปานะสุทธะ ที่เคยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายก อบจ. 

ช่วงระหว่าง ธันวาคม 2540 - ธันวาคม 2542 และรวมทั้งได้ลง

สมัคร ส.ว. ในปี 2551 ด้วย นับเป็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างจาก

ในอดีต ที่เน้นให้ผู้แทนชายเท่านั้น  

 
กลุ่มที่ 6 แกนนำเครือข่ายประชาชน  

การเป็นบุคคลสาธารณะหรือแกนนำองค์กรเอกชน  

ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัดและประเทศ เป็นจุดร่วมกันของผู้ที่

ได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกของทั้งนายมนตรีหรือ “ครูยุ่น” 

เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุ ้มครองเด็ก และนายสุรจิต หรือ “เจี ๊ยว” 
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กล่าวคือ เป็นแกนนำเครือข่ายประชาชนคนรักแม่กลอง และ

อนุกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ถือเป็นอัตลักษณ์ของผู้ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิก ประสบการณ์และการมีบทบาทสำคัญ

ในฐานะแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน หรือ NGOs ของทั้งสอง

อย่างยาวนานนี ้เป็นที ่ยอมรับ โดยเฉพาะ “ครูยุ ่น” แม้เป็น  

คนถิ่นแต่มิได้พำนักอย่างต่อเนื่อง สามารถได้รับเลือกตั้งเป็น 

ส.ว. จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นผลสืบเนื่องจากชื่อเสียงที่ได้จาก

กิจกรรมและการอุทิศตนให้กับสังคมด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิ

เด็ก) ซึ ่งตามรัฐธรรมนูญปี 2540 กำหนดห้ามมิให้สมาชิก  

วุฒิสภาหาเสียง ส่วนนายสุรจิต หรือ “เจี๊ยว” ในการเลือกตั้ง 

ส.ว. ปี 2551 รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 กำหนดให้แจกแผ่นพับ

หาเสียงให้เป็นที่รู้จักได้ จึงมุ่งเน้นเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับภาคสังคมและสาธารณประโยชน์ เช่น การทำงานในแบบ

เคร ือข ่าย การทำงานด้านสิ ่งแวดล้อม งานว ิจ ัยท ้องถ ิ ่น   

งานเขียนเชิงวิชาการ และภูมิปัญญาชาวบ้านรวมไปถึงงาน

ด้านพัฒนาท้องถิ่น ผู้ฟื้นฟูปลาทูแม่กลองให้ได้รับความนิยม

จากคนทั้งประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ขณะดำรงตำแหน่งประธาน

หอการค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่รับรู้และยอมรับจนได้

รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลคนดีศรีสมุทรสงคราม รางวัลลูกโลก

สีเขียว ประเภทบุคคล รางวัลเอส วี อวอร์ดจากเครือข่ายธุรกิจ

เพื่อสังคม รางวัลประเภทบุคคลในวันน้ำโลก เป็นต้น 

ดังนั ้น การเป็นที่รู ้จักและมีถิ ่นกำเนิดในจังหวัด และ  

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งจากกิจกรรมเพื ่อสังคมโดยรวม ที ่ไม่ได้  

เกี ่ยวโยงกับการเป็นอดีตข้าราชการ หรือการมีสถานะทาง

เศรษฐกิจดีจึงเป็นเงื่อนไขใหม่ในการได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทน
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ของกลุ่ม ส.ว. นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี 40 ที่เปิดโอกาสให้มี

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง แทนการใช้ระบบแต่งตั้ง  

นับเป็นกระแสใหม่ ในกระบวนการเลือกตั้งที่ผู้รับเลือก

ในกลุ่ม ส.ว. จำนวนหนึ่งมีพื้นเพเดิมจากการเป็นนักรณรงค์ใน

แขนงต่างๆ ของกลุ่ม NGO สอดคล้องไปกับการได้รับเลือกตั้ง

ของอดีต ส.ว. นายจอน อึ๊งภากรณ์ ที่ได้รับเลือกตั้งใน กทม. 

จากบทบาทด้านการสาธารณสุขในนามผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิเข้าถึง

เอดส์” มีกิจกรรมในการต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้ป่วย นอกเหนือจาก

การเป็นทายาทของนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย อีกตัวอย่างหนึ่ง คือนางสาวรสนา โตสิตระกูล 

นักรณรงค์ด้านสุขภาพและสิทธิผู ้บริโภค มีบทบาทสำคัญ  

ในการเปิดโปงขบวนการทุจริต กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  

ในกระทรวงสาธารณสุข เมื ่อ พ.ศ. 2541 ยับยั ้งการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2548 

จนได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551 71  

ซึ ่งอัตลักษณ์ของนักการเมืองถิ ่นทั ้งหมดในจังหวัด

สมุทรสงคราม ที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นจาก

แผนภูมิที่ 1 และ 2 

 71  สืบค้นจาก http://th.wikipedia.org/wiki วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 

2554  
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แผนภูมิ 1  

แสดงอัตลักษณ์นักการเมืองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2   บทบาทของเครือญาติ เครือข่าย  
   กลุ่มผลประโยชน์ และพรรคการเมือง 
   ในการสนับสนุนนักการเมืองถิ่น 

 

สมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์

จากทรัพยากรธรรมชาติ พืชสวน ผลไม้ และอาหารทะเล 

ประชาชนโดยรวมค่อนข้างมีฐานะและรายได้จากพืชสวนและ

ประมง โดยในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม 

จากทั้งชาวไทยและต่างชาติ เช่น อุทยาน ร.2 ตลาดน้ำอัมพวา 

ดอนหอยหลอด ที่พักของนักท่องเที่ยวอิงธรรมชาติเชิงอนุรักษ์  

คนถิ่น 

ขุนนาง ราชินิกุล 

ข้าราชการ 

นักธุรกิจ ผู้มีอิทธิพล 

นักการเมืองหญิงพื้นเพชาวบ้าน 

แกนนำเครือข่ายประชาชน 
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ดังนั้น ในสภาวะแวดล้อมนี้ การเมืองถิ่นในยุคก่อนการ

เลือกตั ้งปี 2539 จึงไม่ค่อยมีการแข่งขันสูง หรือสูสีเช่นใน

ปัจจุบัน ผู้คนมักนิยมเลือกบุคคลและพรรคที่คุ้นเคย ครอบครัว

เป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญสุดของชาวจังหวัด จึงสนับสนุนผู้ที ่มี

เครือญาติในท้องถ่ิน ใช้ฐานเสียงอำนาจเดิม เช่น กำนันผูใ้หญ่บ้าน 

ที่เป็นญาติหรือเกี่ยวดองมาโดยสม่ำเสมอ มีความภักดีต่อกัน 

เป็นเพื่อน พรรคพวก เพื่อนพ้อง เมื่อเอ่ยชื่อจึงมักรู้จักคุ้นเคย  

ตัวบุคคลโดยง่าย  

ญาติ เป็นช่องทางโดยปกติสำหรับนักการเมืองถิ ่น   

ในการแสวงหาผู ้สนับสนุนในการลงคะแนน เพื ่อให้ได้ร ับ  

การเลือกตั้งในเกือบทุกๆ ครั้งในหลายๆ จังหวัด กรณีจังหวัด

สมุทรสงคราม มิได้แตกต่างมากนัก ตระกูล “ ธนิกุล” ซึ ่งมี

ญาติพี่น้อง เช่น กำนันแบน กำนันเปลว ธนิกุล ต่างก็เคยเป็น

ฐานเสียงที่สำคัญในกลุ่มสายเครือญาติ ที่มีส่วนส่งเสริมให้ว่าที่

ร้อยตรี นุกูล ธนิกุล สามารถกำชัยชนะและดำรงตำแหน่ง ส.ส. 

ได้ถึง 4 สมัย  

กลุ่ มผลประ โยชน์ ท า งการ เมื อ ง คื อ ก ำนั น   

ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. นับเป็นฐานรากของผู้สมัครที่สำคัญยิ่ง 

ทั้งในการเลือกตั้งระดับชาติและระดับสมาชิกและนายก อบจ. 

การให้บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวคะแนน จึงเป็นที่นิยม

และมีความสำคัญกับการเลือกตั้งทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่าง

ไม่เสื่อมคลาย ดังเช่น การได้รับเลือกติดต่อกัน 4 สมัย แม้ว่าใน

ระยะหลังๆ อิทธิพลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะลดน้อยถอยลง

เรื่อยๆ ก็ตาม 
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คณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล นับตั้งแต่

มี พ.ร.บ. กำหนดให้มีการเลือกตั้งปี 2545 และฉบับปรับปรุง

แก้ไขปี 2546 ต่างเป็นกลุ่มผลประโยชน์อีกส่วนหนึ่งที่มีความ

สัมพันธ์กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับประเทศ

มีผลประโยชน์เกื ้อกูลซึ่งกันและกัน อนุเคราะห์ประสานงาน

โครงการ มีงบประมาณส่วนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีลักษณะ

ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีฐานคะแนนเสียงเดียวกันหรือทับซ้อนกัน 

เช่น คุณโยธิน ตันประเสริฐ นายก อบจ. มีฐานคะแนนเสียง

เดียวกับนายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ ส่วนนางกานต์ทิตา   

รอดร ัศม ี น ้ องสาว ส .ส . ร ั งส ิมา รอดร ัศม ี จากพรรค  

ประชาธิปัตย์ ลงแข่งขันเป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสงคราม แข่งขันกับนายโยธิน ตันประเสริฐ ผู้ได้รับ

เลือกเป็นนายก อบจ. ในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ ่น เมื ่อวันที่   

21 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา 72 

การมีประสบการณ์เลือกตั้งพื้นฐานระดับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จึงเป็นใบเบิกทางไปสู ่การเมืองระดับชาติ ใน

จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มบุคคลเหล่านี้มักมีส่วนสัมพันธ์กันใน

ฐานะผู้สนับสนุนในการหาเสียง ให้กับผู้สมัครและนักการเมือง

ที่ลงเลือกตั้งระดับประเทศ เช่น อดีตนายก อบจ. นางสุกานดา 

ปานะสุทธะ เป็นที่รู ้จักและมีประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร

จังหวัด ถูกวางตัวให้เป็นผู ้ลงสมัคร ส.ส. เพื ่อแข่งขันในการ  

 72  สืบค้นจาก http://oldforum.serithai.net/index.php?topic=25136.0    

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 
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เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งใหม่กับนางสาวรังสิมา 

รอดรัศมี เป็นต้น  

กลุ่มเครือข่ายองค์กรเอกชนท้องถิ่น หรือ เอ็นจีโอ

ทอ้งถิน่ (NGOs) และสมาคมกลุม่ธรุกจิ เป็นกลุ่มผลประโยชน์ 

ใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทเบียดเสียดอัตลักษณ์และบทบาทของ

กำนัน ผู ้ใหญ่บ้านในการเมืองถิ ่นช่วงระยะหลังๆ การสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่ายองค์กรเอกชนท้องถิ่น (NGOs) ในการ

ระดมผู้คนมาเป็นฝ่ายสนับสนุน ถือเป็น กลยุทธ์ในการรวบรวม

ผู้คนร่วมอุดมการณ์เดียวกันของพรรคประชาธิปัตย์73 ดังจะเห็น

ได้จากการผูกมิตรของผู ้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กับ  

กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ นี้ โดยได้ใช้เครือข่ายสังคมกลุ่มองค์กร

เอกชนท้องถิ ่น (NGOs) หรือกลุ่มสมาคม อาสาสมัครเอกชน  

เพื่อรณรงค์ทั้งต่อต้านและผลักดันนโยบายรัฐ เป็นอีกช่องทาง

หนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการในช่วงที่เป็นฝ่ายค้าน  

ในกรณีจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวรังสิมา ตัวแทน

พรรคประชาธิปัตย์ มีความสนิทสนมกับนายสุรจิต ชิรเวทย์ 

อดีตประธานหอการค้าฯ ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

สมุทรสงคราม ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 

โดยอาศัยฐานเสียงเดียวกับ ส.ส. รังสิมา สามารถเอาชนะ  

นางสุกานดา ปานะสุทธะ อดีตนายก อบจ. และอดีตภรรยา

ว่าที่ร้อยตรี นุกูล ธนิกุล ที่ลงสมัคร  ส.ว. ในปีเดียวกัน และเป็น

ผู้ให้การสนับสนุนทางการเมืองในทางอ้อม และเป็นแกนนำ  

 73 ณรงค ์ บ ุญสวยขว ัญ . ( 2 5 4 9 ) . นักการ เมื อ งถิ่ นจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช.  สถาบันพระปกเกล้า, หน้า 173  
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เอ็นจีโอแม่กลอง ที่มีบทบาทต่อสู้คัดค้านโครงการแหลมผักเบี้ย

และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในเขตพื้นที่ภาคกลาง 

สมัยรัฐบาลทักษิณ  

อีกทั้งเป็นผู้รณรงค์โดยอาศัยยุทธศาสตร์จังหวัดเรื ่อง   

รักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น

จังหวัดแหล่งท่องเที ่ยว โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของ  

เอ็นจีโอ ในการรณรงค์ฟื้นฟู 3 ลุ่มน้ำ เช่น แม่กลอง สร้างความ

สัมพันธ์เชิงเครือข่ายโยงใยไปสู่การสร้างฐานเสียงสนับสนุน   

ใช้อุดมการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในการฟื้นฟูพื้นที่  

พรรคการเมืองและผู้สมัคร บทบาทของพรรค 

การเมืองและผู้นำพรรคที่มีส่วนสำคัญยิ่งประการหนึ่ง ในการ  

ได้รับความนิยมและดึงดูดฐานเสียงสนับสนุนที่ไม่อาจปฏิเสธได้ 

สำหรับพรรคการเมือง โดยเฉพาะในกรณีของการพ่ายแพ้

ตำแหน่ง ส.ส. ของว่าที่ร้อยตรีนุกุล ธนิกุล ให้แก่นางสาวรังสิมา 

รอดรัศมีในการเลือกตั้งครั้งที่ 20 ถือว่าเป็นช่วงที่ กระแสพรรค

ความหวังใหม่ตกต่ำเสื ่อมถอย จากวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน 

“ต้มยำกุ้ง” ในปี 2540 เปรียบเสมือน “สินค้า” ที่ไม่ได้รับความ

นิยม ความสามารถในการบริหารประเทศไม่ประสบผลสำเร็จ

ตามที่คาดหวัง และผู้คนหันไปเลือกสรร “สินค้าชนิดใหม่” หรือ

ผู้สมัครหน้าใหม่สังกัดพรรคอื่นแทนที่  

การที่ ส.ส. ย้ายพรรคจึงเป็นปัจจัยชี้ชัดว่ากระแสนิยม

พรรคระดับชาติมีส่วนสำคัญในการได้รับชัยชนะของผู้สมัคร 

ส.ส. ในแต่ละจังหวัด นอกเหนือจากความนิยมและภักดีในตัว

บุคคล รวมไปถึงเงินทุนสนับสนุนจากพรรค เป็นอีกปัจจัยในการ
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เปลี่ยนพรรคที่ ผู้สมัครสังกัดเช่น ในช่วงระยะหลังๆ ว่าที่ร้อยตรี

นุกุล ธนิกุล ได้สงสมัครในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตย ในการ

เลือกตั้งครั้งที่ 23 พ.ศ. 2550 อดีตที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนพรรค

ของนักการเมืองหลายกรณี เช่น จากพรรคประชาธิปไตยเป็น

พรรคชาติไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 

พ.ศ.2519 และนายปรีชา คงศรี ซ ึ ่งเดิมสังกัดพรรคสังคม

ชาตินิยมย้ายไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และได้รับชัยชนะใน

ที่สุด ในฐานะตัวแทนสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาได้ย้ายมา

สังกัดพรรคชาติไทย เพราะพรรคเดิมไม่ได้ให้การสนับสนุน 

เป็นต้น  

การเลือกสังกัดพรรคการเมืองของ ส.ส. โดยเฉพาะพรรค

ที่มีอำนาจในซีกรัฐบาล มีความสำคัญในการผันงบประมาณลง

สู่เขตการเลือกตั้งและฐานที่มั ่นอย่างยิ่ง ก่อนที่จะถึงยุคการ

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการที่ท้องถิ่นมีงบประมาณของ

ตนเอง ดังนั ้น การสังกัดพรรคจึงเป็นปัจจัยสำคัญในบริบท

การเมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม บรรดา ส.ส. ที่ได้รับเลือก 

ล้วนแล้วแต่สังกัดพรรคทั้งสิ้น แม้ผู้สมัครอิสระจะมีคะแนนนิยม

ในตัวบุคคล บนพื้นฐานของการมี อัตลักษณ์เป็นคนถิ่นจาก

ฐานคะแนนเสียง แต่ก็ไม่อาจได้รับชัยชนะเหนือผู้สมัครที่สังกัด

พรรค นับตั้งแต่การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา  

การหาเสียงและการปรากฏตัวของหัวหน้าพรรคและ

บุคคลสำคัญของพรรค ที่ ส.ส. สังกัดในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง 

เป็นยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อช่วย ส.ส. หาเสียง และเป็นปัจจัย

ที่ขาดไม่ได้ในบริบทการเมืองถิ่นของจังหวัดเช่นเดียวกับที่อื่นๆ 
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นโยบายพรรคและภาพลักษณ์ของผู้นำ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายก

รัฐมนตรี ถือเป็นสินค้า (Product) ที่ผู้ลงคะแนนเสียง (ผู้บริโภค) 

พ ิจารณาเล ือกสรร ประกอบการต ัดส ินใจในบร ิบทของ 

Marketing Politics ยิ ่งการแข่งขันสูสีมากเท่าไร บทบาทของ

หัวหน้าพรรคที่มาร่วมปราศรัยจึงเป็นกลยุทธ์สร้างความนิยมให้

กับผู้ลงสมัคร รวมไปถึงการใช้ภาพของหัวหน้าพรรคประกบกับ

ผู้สมัคร ส.ส. เป็นต้น 

จากการลงพื้นที่เพื ่อสัมภาษณ์ประชาชนใน 3 อำเภอ 

ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา โดยส่วน

ใหญ่แล้วพบว่าเหตุผลหลักๆ ที่ประชาชนให้การสนับสนุนพรรค

ประชาธิปัตย์นั้น สืบเนื่องมาจาก ความนิยมในพรรค เช่น พรรค

ประชาธิปัตย์ ถือเป็นพรรคเก่าแก่และเป็นแบรนด์เนมหรือ 

“ยี่ห้อ” ชนิดหนึ่งที่รู้จักเป็นอย่างดี ประชาชนจึงเลือกโดยเฉพาะ

ชื่อเสียงพรรคที่สะสมมายาวนาน เหมือนสินค้าที่ผู้มีสิทธิเลือก

รู ้จักมักคุ ้น มีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมสอดคล้องกับวิถีชีวิต  

ของชาวแม่กลอง ขณะที่พรรคใหม่ที่ส่งผู้สมัครเข้าลงแข่งขัน   

ยังเสียเปรียบเนื่องจากประชาชนยังไม่คุ้นเคยกับพรรคที่ก่อตั้ง

ข ึ ้นใหม่ ข ้อจำกัดอ ีกด ้านในส่วนของนโยบายที ่นำเสนอ   

เปรียบเสมือนกับสินค้าที ่ยังไม่คุ ้นเคย ไม่แน่ใจในนโยบาย 

เนื่องจากเป็นพรรคที่ไม่เคยได้รับการเลือกตั้งมาก่อน  

ตัวผู้สมัคร เปรียบเหมือนสินค้าอีกชนิดหนึ่งที ่พรรค  

นำเสนอบุคลิกของผูส้มัครมีส่วนสำคัญในการดึงดดูคะแนนเสียง 

จากการที่ ส.ส. รังสิมาเป็นสตรีคนแรกของจังหวัด ชนะการ

เลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้ถึง 3 สมัย โดยในการเลือกตั้งครั้งที่ 20 
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สามารถเอาชนะผู้แข่งขันเดิมที่เป็นชาย การเลือกใช้วิธีการ  

หาเสียง จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่ง เพื่อให้เห็นความ

แตกต่างจากท่ีผ่านๆ มา การใช้วิธีหาเสียง โดยการนำเสนอตนเอง 

ที่ปรากฏอยู่ในบอร์ดรูปภาพ โปสเตอร์หาเสียงในเครื่องแบบ   

นางพยาบาล เป ็ นการอ ิ งแอบก ับบทบาทของอาช ีพ  

นางพยาบาลที่ต้องมีการดูแลเอาใจใส่ ห่วงใยและคอยดูแล

ใส่ใจในสารทุกข์สุกดิบ อีกทั ้งเป็นอัตลักษณ์ที ่แสดงให้เห็น

การนำเอาคุณลักษณะของผู้หญิง (Femininity) มาใช้ประโยชน์

เป็นจุดเด่นและสื ่อไปยังประชาชน เพื ่อดึงดูดคะแนนเสียง   

การเน้นเข้าถึงชาวบ้าน ชาวสวน แม่ค้า ซึ ่งเป็นประชากร  

ส่วนใหญ่ของจังหวัด รวมทั้งใช้วิธีการพูดจาสุภาพนอบน้อม   

กับฐานคะแนนเสียงหญิงและผู้สูงอายุ จนมีภาพลักษณ์ของผู้มี

อัธยาศัยดี โอบกอด มีความเป็นกันเอง จริงใจ สุจริตใจใน

สายตาทั่วไป โดยไม่มีระยะห่างระหว่างชนชั้น นับเป็นการใช้

คุณสมบัติของหญิงไทยได้อย่างเหมาะเจาะ จนสามารถสร้าง

ความรู ้สึกไว้วางใจ จนได้คะแนนเสียงเพิ ่มขึ ้น (Leadership 

through Vision and Charisma)  

ขณะเดียวกัน ส.ส. ร ังส ิมา มิได ้ถ ่ายทอดแต่เพ ียง

คุณสมบัติของสตรีในการสร้างภาพลักษณ์ แต่ได้อาศัยและ

แสดงอัตลักษณ์ของชายที่เน้นความกล้าหาญ ไม่ย่อท้อ เข้มแข็ง

ให้ปรากฏต่อสาธารณชนบ่อยๆ ในฐานะนักการเมืองหญิงที่ไม่

เกรงกลัวใดๆ เช่น เดินทางตามลำพังจนประสบอุบัติเหตุ  

รอดตายมาแล้วถึง 4 ครั ้ง สามารถรับมือกับสถานการณ์

อันตรายในทุกรูปแบบ จนปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 

อีกทั ้งไม่เหนียมอาย ในการกล่าวแสดงความคิดเห็นตรงไป  
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ตรงมา เป็นเจ้าของประโยค “ท่านประธานไม่แข็ง” ซึ่งกล่าวใน

ที่ประชุมสภา จนเป็นที่ฮือฮาในสื่อต่างๆ 74 นับว่าเป็นวิธีการ  

ในการนำเสนอบุคลิกภาพของนักการเมืองหญิง ที่พิสูจน์ให้เห็น

ว่ากล้าท้าทายไม่ต่างจากเพศชาย และเปลี ่ยนแปลงภาพ

ลักษณ์ของสตรีทางการเมือง จนเป็นที่รู ้จักของฐานเสียงและ  

รับรู ้ของประชาชนทั ่วไป บุคลิกเช่นนี ้ม ีส่วนคล้ายคลึงกับ  

นักการเมืองถิ่นในภาคใต้ ดังที่ณรงค์ บุญสวยขวัญได้วิเคราะห์

ในงานศึกษานักการเมืองถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช75  

บ่อยครั ้งการสร้างความโดดเด่นของ ส.ส. หญิงต่อ

สาธารณชน เพื่อให้เป็นที่คุ้นเคย และยอมรับ คือการแสดงออก

แนวคิดของผู้เป็นเพศชาย รับเอาความเชื่อของเพศชาย มาใช้

เป็นหัวข้อเพื่อหวังผลในการสร้างจุดเด่นผ่านสื่อ ให้เป็นที่จดจำ 

เช่น การกล่าวประโยคประท้วง ส.ส. หญิงด้วยกัน ระหว่างการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ด้วยประโยคที่ว่า “เขาไม่ได้พูด

จากสมองเขาเอง ถ้าพูดจากใจจริงจะไม่ก้าวร้าวแบบนี้”76 

ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าสตรีในเวทีการเมืองมีทัศนะต่อเพศหญิง

ไม่ต่างจากชายที่มีมุมมองต่อหญิงในบริบทการเมืองไทย คือ 

สะท้อนความไม่เช ื ่อมั ่นในความสามารถ สติปัญญาของ  

สตร ี เพศ และผูกต ิดก ับค ุณลักษณะของเพศหญิงท ี ่ต ้อง

 74  ส ืบค้นจาก http://news.mthai.com/general-news/30869.html   

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

 75  ณรงค ์ บ ุญสวยขว ัญ . ( 2 5 4 9 ) . นักการ เมื อ งถิ่ นจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช. สถาบันพระปกเกล้า, หน้า 164-165   
 76  สืบค้นจาก คมชัดลึก วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552  
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อ่อนน้อม อ่อนหวาน นุ่มนวล ไม่ก้าวร้าว 

สำหรับผู้สมัครพรรคอื่นๆ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของชื่อ

เสียง ยังไม่เป็นที่รู ้จักมากนัก ประชาชนในพื้นที่ยังสับสนใน

พื้นเพของผู้สมัครไม่ชัดเจนในประวัติความเป็นมาของผู้สมัคร   

คู ่แข่ง เช่น นาย ไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ สังกัดพรรคพลัง-

ประชาชน ที่ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ  

แบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 แม้จะเป็นบุคคลที่มี

พื ้นเพ เครือข่ายและญาติพี ่น้องอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม

ก็ตาม แต่เมื ่อเปรียบเทียบวิธีการหาเสียง ก็ยังไม่สามารถ

ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าเป็นบุคคลในพื้นที่ จึงไม่สามารถ

ชนะใจประชาชนได้อย่างเต็มที่ ยังคงมีระยะห่างในการเข้าถึง

ประชาชน แม้จะบำเพ็ญสาธารณกุศลให้กับพื้นที่ก็ตาม แต่

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับรู้กิจกรรมต่างๆ อย่างแท้จริง 

ยังติดภาพผู้สมัครเดิมที่เข้าถึงและเป็นกันเองกับประชาชนมาก

กว่า การอาศัยฐานเสียงจากเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ให้การ

สนับสนุน ยังคงเป็นวิธีที่ใช้ในบางพรรคการเมืองคู่แข่ง  

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยเห็นได้ว่า 

ครอบครัว เครือญาติและฐานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นปัจจัย

พื ้นฐานเบื ้องต้นที ่ผู ้สมัครเกือบทั ้งหมดใช้ในการหาเสียง

สนับสนุน และการสังกัดพรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญ

ในการได้ร ับคะแนนและชัยชนะ โดยเฉพาะ ส.ส. ที ่ได ้ร ับ  

เลือกต่างสังกัดพรรค ต่อมาเมื่อการเลือกตั้งมีการแข่งขันสูงขึ้น 

นอกจากอาศัยพรรคการเมืองแล้ว เครือข่ายกลุ่มยุวชนที่พ่อแม่

มีสิทธิลงคะแนนเป็นเป้าหมายที่ ส.ส. รังสิมา เน้นให้ความ
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สนใจ รวมไปถึงในฐานะผู ้มีสิทธิลงคะแนนในอนาคตด้วย   

ดังเช่น การจัดตั้งกลุ่มยุวชนประชาธิปัตย์ และแสดงให้เห็นใน

ส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีการหาเสียงด้วย  

อีกทั้ง การใช้เครือข่ายองค์กรเอกชนท้องถิ่นและสมาคม

กลุ่มธุรกิจ ให้เข้ามามีบทบาทสนับสนุน มีส่วนสำคัญให้ได้มา

ซึ่งคะแนนเสียงมากยิ่งขึ้น และในประเด็นสุดท้าย คุณลักษณะ

ของเพศหญิง (Femininity) ของตัวผู้สมัคร โดยเฉพาะของ ส.ส. 

รังสิมาถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อดึงดูดคะแนนเสียง เห็นได้ชัดใน

จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มี ส.ส. สตรีที่ได้รับเลือกตั้งติดต่อกันถึง 

3 สมัยดังแผนภูมิข้างล่างที่แสดงลำดับความสำคัญ 

แผนภูมิ 2  

บทบาทของเครือญาติ เครือข่าย กลุ่มผลประโยชน์ พรรค 

และคณุลกัษณะของผูส้มคัรในการหาคะแนนเสยีงสนบัสนนุ 
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ทําความเขาใจกับประชาชนวาเปนบุคคลในพื้นที่ จึงไมสามารถชนะใจประชาชนไดอยางเต็มที่ 
ยังคงมีระยะหางในการเขาถึงประชาชน แมจะบําเพ็ญสาธารณกุศลใหกับพื้นที่ก็ตาม แต
ประชาชนสวนใหญไมคอยไดรับรูกิจกรรมตางๆ อยางแทจริง ยังติดภาพผูสมัครเดิมที่เขาถึงและ
เปนกันเองกับประชาชนมากกวา การอาศัยฐานเสียงจากเครือขายกํานันผูใหญบานที่ใหการ
สนับสนุน ยังคงเปนวิธีที่ใชในบางพรรคการเมืองคูแขง  

 
กลาวโดยสรุปแลว จากการวิเคราะหของผูวิจัยเห็นไดวา ครอบครัว เครือญาติและฐาน

กํานันผูใหญบาน ถือเปนปจจัยพื้นฐานเบื้องตนที่ผูสมัครเกือบทั้งหมดใชในการหาเสียงสนับสนุน 
และการสังกัดพรรคการเมืองเปนองคประกอบสําคัญในการไดรับคะแนนและชัยชนะ โดยเฉพาะ 
ส.ส. ที่ไดรับเลือกตางสังกัดพรรค ตอมาเม่ือการเลือกตั้งมีการแขงขันสูงข้ึน นอกจากอาศัยพรรค
การเมืองแลว เครือขายกลุมยุวชนที่พอแมมีสิทธิลงคะแนนเปนเปาหมายที่ ส.ส. รังสิมา เนนให
ความสนใจ รวมไปถึงในฐานะผูมีสิทธิลงคะแนนในอนาคตดวย ดังเชน การจัดตั้งกลุมยุวชน
ประชาธิปตย และแสดงใหเห็นในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถกีารหาเสียงดวย  

อีกทั้ง การใชเครือขายองคกรเอกชนทองถิ่นและสมาคมกลุมธุรกิจ ใหเขามามีบทบาท
สนับสนุน มีสวนสําคัญใหไดมาซึ่งคะแนนเสียงมากยิ่งข้ึน และในประเด็นสุดทาย คุณลักษณะของ
เพศหญิง (Femininity) ของตัวผูสมัคร โดยเฉพาะของ ส.ส. รังสิมาถูกนํามาใชประโยชนเพื่อดึงดูด
คะแนนเสียง เห็นไดชัดในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มี ส.ส. สตรีที่ไดรับเลือกตั้งติดตอกันถึง 3 สมัย
ดังแผนภูมิขางลางที่แสดงลําดับความสําคัญ 
 

แผนภูมิที่ 2 บทบาทของเครือญาติ เครือขาย กลุมผลประโยชน พรรค 
และคุณลักษณะของผูสมัครในการหาคะแนนเสียงสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   คุณลักษณะของผูหญิง 
        (Femininity) 

     กลุมเครือขายยุวชน 
     องคกรเอกชนทองถิ่น  

พรรคการเมือง 

ครอบครัว เครือญาติ กํานัน ผูใหญบาน  
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4.3   วัฒนธรรมวิถีที่ใช้ ในการหาเสียง 
   และการจัดตั้งฐานเสียง  

 

ว ัฒนธรรมว ิถ ีในการหาเส ียงโดยปกติ ในจ ังหว ัด

สมุทรสงคราม ดำเนินเป็นแบบแผนทั่วๆ ไป คือ ในยุคที่มีความ

ก้าวหน้าทางการสื่อสาร นอกจากวิธีการปราศรัยแบบดั้งเดิม

แล้ว การติดแผ่นป้ายโฆษณา ใช้วิธีการสื ่อสารผ่านการจัด

รายการวิทยุ ให้สัมภาษณ์ในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ ผสมผสาน

กับการใช้เครือญาติผู้คุ้นเคยและหัวคะแนนระดมเสียงสนับสนุน 

แจกจ่ายเงินเพื ่อเป็นค่าเดินทางไปลงคะแนนของประชาชน   

เข้าร่วมงานประเพณี วัฒนธรรมไทย การทำบุญ งานบวช   

งานแต่ง อุปถัมภ์ศาสนกิจ จัดนำเที่ยว เป็นวิธีที่พบได้ในผู้สมัคร

เกือบทุกสมัย  

การแย่งชิงนำเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ในท้องถิ ่นมาพิมพ์เผยแพร่ เป็นอีกวิธีหนึ ่งที ่มีความสำคัญ   

ในการหาเสียง เพราะเดิมทีประชาชนมองว่านักการเมืองซึ่งเป็น

ผู ้แทนมีภาพลักษณ์ของผู ้ที ่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ ่น   

นำความเจริญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งไปมาหาสู่ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างถนนหนทางทั้ง

ถนนลูกรังและลาดยาง ซ่อมและสร้างสะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง 

ไฟฟ้าและแสงสว่าง ถนนปลอดฝุ ่น ติดป้ายแนะนำแหล่ง  

ท่องเที ่ยว เป็นกลวิธีที ่ ส.ส. มักกล่าวอ้างประกาศผลงาน   

รวมทั้งการนำนโยบายระดับประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนเชิง

ประชานิยมของรัฐบาล เพื่อฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น เรียนฟรี 
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15 ปี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ เป็นอีก  

วิธีการที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์นำมาเผยแพร่สร้างผลงาน 

หรือการสนับสนุนโครงการเชิงสังคมให้ความรู้กับชุมชนของนาย

ไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ กับโครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ 

หรือ One Temple One e-Learning Center (OTEC) เป็นต้น 

เป็นการสื่อสารเพื่อดึงดูดความนิยมเป็น Push Marketing ชนิด

หนึ่งที่สื่อกับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 

เมื่อสอบถามจากการสัมภาษณ์ มักจะได้ข้อมูลว่า ส.ส. 

ที่ตนเองไม่นิยมชมชอบ “ไม่มีผลงาน “ไม่ได้ทำอะไร” อีกทั้ง 

การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน เป็นโครงการ

ตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และมักมีการ

แอบอ้างเพื่อมาเป็นผลงานส่วนบุคคล ส.ส. เพียงแต่ทำหนังสือ

สนับสนุนหรือคัดค้าน ในกรณีเมื่อพรรคที่ตนเองสังกัดไม่ได้เป็น

ผู้บริหารประเทศ เป็นต้น  

การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคการเมืองส่วนหนึ่ง

เกิดจากตัวผู ้สมัครรับเลือกตั้ง เนื ่องจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

มักเป็นผู ้ใกล้ชิดกับประชาชนในพื ้นที ่ ในส่วนของจังหวัด 

สมุทรสงคราม นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 

คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบัน เน้นวิธีการหาเสียงที่  

ฉีกแนว โดยใช้จิตวิทยาในการสื่อสาร เช่น มอบของขวัญงาน

แต่งงานเป็นนาฬิกาที่มีรูปของตนเอง เพื่อให้เจ้าบ่าว-เจ้าสาวได้

ระลึกถึงตนตลอดเวลา เน้นการเข้าหาประชาชน หรือ ทฤษฎีทัช 

ใช้ภาษากายเพราะเชื ่อว่าการสัมผัสตัว การกอด เป็นการ

ถ่ายทอดความรู ้สึก แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนม   
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หัวคะแนนที่ช่วยในการหาเสียง คือ เด็กนักเรียน เน้นปลูกฝัง

ความสัมพันธ์กับเด็กๆ เพราะเชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์ในระยะ

ยาว เด็กนักเรียนจึงถือเป็นกำลังสำคัญ ที่ชักจูงโน้มน้าวให้  

ผู้ปกครองเลือกตนเป็น ส.ส. ได้ แผ่นพับในการหาเสียงที่แจกให้

กับเด็กนักเรียนจะส่งโดยทางอ้อม ถึงมือผู ้ปกครองได้ทุก

ครอบครัว การให้การศึกษาปลูกฝังเรื่องการเมืองให้กับเด็กๆ จะ

ช่วยให้เห็นความสำคัญของการเมืองในภายภาคหน้า การหา

เสียงส่วนใหญ่จะเน้นสื่อในการหาเสียง โดยจะเน้นให้เข้าใจใน

สิ่งที่ต้องการนำเสนอ เช่น ใช้สื ่อเพลงประกอบ จะเป็นผู้ร้อง

เพลงด้วยตนเอง เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำงาน การใช้ป้าย  

หาเสียง เป็นต้น วิธีการหาเสียงที่ทำเสมอคือ ไม่พาดพิงคู่แข่ง 

ไม่โจมตีฝ่ายตรงข้าม การโจมตีทำให้ถูกมองในแง่ลบมากกว่า

แง่บวก การที่นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้หญิงในถิ่น ย่อม

ทำให้ได้เปรียบมากกว่า ต้องมีความอดทน เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ 

รับปากแล้วจะต้องทำให้ได้  

ดังนั้น วัฒนธรรมวิถีที่ใช้ในการหาเสียงและจัดตั้งฐาน

เสียงในจังหวัดสมุทรสงครามโดยรวมแล้ว ผู้สมัครส่วนใหญ่

อาศัยวัฒนธรรมแบบเครือญาติ บุคคลใกล้ชิดที่รู้จักในเบื้องต้น 

การจัดตั้งหัวคะแนนจะเป็นวิธีที่เห็นได้ชัดในกรณีของอดีต ส.ส. 

ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล ที่อิงกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วน ส.ส.   

รังสิมาจะใช้เยาวชนหรือเด็กนักเรียนเป็นสื่อกลางเพื่อสื่อสาร

เรื่องการเลือกตั้งไปยังผู้ปกครอง ส่วนศาสนูปถัมภ์รวมไปถึง  

ส่งเสริมวัฒนธรรม ผู ้สมัครเกือบทุกคนต่างยึดถือประเพณี

ดั้งเดิมนี้ เพื่อขยายฐานเสียง การเพิ่มกิจกรรมเพื่อสังคมจะเป็น

ที ่นิยมในการหาเสียงช่วงหลังๆ ของทั ้งอดีต ส.ส. ชัยรัตน์   
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ไทยเจียมอารีย์ และ ส.ส. รังสิมา รอดรัศมี มีการใช้ Political 

Marketing ผ่านสื่อโปสเตอร์ สื่ออินเตอร์เน็ต ป้ายประชาสัมพันธ์ 

เป็นวิธีที ่ทั ้งคู ่ใช้ ส่วนการมอบของขวัญที่มีรูปตนเองในงาน

มงคล เป็นวิธีเชิงจิตวิทยาในการสื่อสารที่สื่อความใกล้ชิดสนิท

สนม การใช้เอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมาและจัด

รายการวิทยุ สื่อด้วยเพลง ให้สัมภาษณ์ ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น

วิธีการที่ ส.ส. รังสิมาให้ความสำคัญ และสุดท้ายการที่ผู้สมัคร

สวมบทบาทในฐานะนักพัฒนาและอนุรักษ์ท้องถิ่น เพื่อแข่งขัน

กันในการช่วงชิงผลงาน เป็นอีกวิธีที่ทั้ง ส.ส. คนปัจจุบันและ

อดีต ต่างนำมาเพื ่อใช้ในการหาเสียง ในบริบทที ่จ ังหวัด

สมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์ที ่สำคัญของ

ประเทศ  

การเลือกตั้งกับการหาเสียงของสมาชิกวุฒิสภา ตาม

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีการ

หาเสียงได้ในรปูแบบเดียวกับ ส.ส. และห้ามสังกัดพรรคการเมือง 

การหาเสียง ทำได้แค่เพียงแจกใบปลิวแนะนำตัวและพบปะพูด

คุยกับประชาชนในท้องถิ่น แต่การที่นายมนตรี สินทวิชัย หรือ 

“ครูยุ่น” ได้รับการเลือกตั้งสืบเนื่องจากบทบาทในฐานะบุคคล  

ที่อยู่ในกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิต่างๆ โดยเฉพาะการ

รณรงค์เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กอย่างต่อเนื่อง และได้ปรากฏตัวใน

สื่อโทรทัศน์อย่างแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักไปทั่วระดับประเทศมา

ก่อนหน้า ดังนั้น จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับคะแนนเสียงจาก

ประชาชน  
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จากการสัมภาษณ์ “ครูย ุ ่น” ขาดความสัมพันธ์ก ับ

ประชาชนในพื้นที่มานาน ไม่ได้มีฐานเสียงใดๆ นอกจากความ

ช่วยเหลือจากเพื่อนพ้องนักเรียนสมัยเด็ก ดังนั้น เครือข่ายเพื่อน

ร่วมรุ่นหรือเพื่อนพ้องจากสถาบันการศึกษา มีส่วนช่วยในการ

เป็นฐานคะแนนเสียงและหาเสียงได้ นอกจากนี้แล้วยังได้อาศัย

ลักษณ์ความเป็นคนถิ่น ที่ก้าวขึ้นไปเป็นบุคคลสาธารณะทาง

ด้านสิทธิมนุษยชนจนเป็นที่ยอมรับ  

ทั้งนี ้ ต่างจากในกรณีของนายสุรจิต ชิรเวทย์ ที ่ได้รับ

เลือกตั ้งภายใต้ร ัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ซึ ่งเปิดโอกาสให้

สมาชิกวุฒิสภามีการหาเสียงได้ จึงมีการแจกแผ่นพับเผยแพร่

ผลงานเขียน ประสบการณ์การทำงานของตนเองพร้อมรูปถ่ายที่

นั่งอยู่บนลังไม้ ในบทบาทผู้มีส่วนร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ในเขต

ป่าชายเลนของจังหวัด ส ื ่อแสดงจิตว ิญญาณของตนเอง   

ในฐานะ นักรณรงค์และปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการการเล ือก ตั ้งย ังทำหน้าที ่ เป ็น  

ผู ้สนับสนุนการหาเสียงโดยการจัดสถานที่ปิดประกาศ และ  

ติดป้ายการเลือกตั ้ง จ ัดพิมพ์เอกสารการเลือกตั ้งให้ก ับ

ประชาชน รวมทั้งหาสถานที่หาเสียงให้ผู้สมัคร (มาตรา 124) 

อนึ่งจากการสัมภาษณ์ความนิยมและฐานคะแนนเสียงที่ ส.ว. 

สุรจิตได้รับ เป็นฐานเสียงเดียวกับ ส.ส. รังสิมา รอดรัศมี ดังนั้น 

จึงไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของ 

ส.ส. และ ส.ว. ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ได้  

วัฒนธรรมวิธีการหาเสียงของ ส.ส. และ ส.ว. ทั้งหมด

สามารถจำแนกให้เห็นได้จากแผนภูมินี้  
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แผนภูมิ 3  

แสดงวัฒนธรรมวิถีที่ใช้ในการหาเสียงและจัดตั้งฐานเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสรุป  

ในภาพสรุปรวมจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยกล่าวได้ว่า 

อัตลักษณ์ของทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีลักษณะร่วม

พื้นฐานคือการเป็นคนถิ่น และ/หรือมีความผูกพันกับท้องถิ่น 

รองลงมาคืออัตลักษณ์ของความเป็นข้าราชการราชินิก ุล   

ที่ชัดเจนคือในกลุ่ม ส.ส. ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในช่วงระหว่างปี 

พ.ศ. 2476 -2488 ในกลุ่มที่มีพื้นเพเป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ 

และผู้มีอิทธิพลถือเป็นอัตลักษณ์ของ ส.ส. เฉพาะบุคคลเช่น 

นายไพโรจน์ ไชยพร ว่าที ่ร ้อยตรีนุกูล ธนิกุล นายไชยรัตน์   

ไทยเจียมอารีย์ อัตลักษณ์ของ ส.ส. นับตั ้งแต่นายไพโรจน์   

ไชยพร เป็นต้นมา เป็นผู้มีความรู้สูงเป็นคุณวุฒิสำคัญ ไม่ต่าง

 95 

วัฒนธรรมวิธีการหาเสียงของ ส.ส. และ ส.ว. ทั้งหมดสามารถจําแนกใหเห็นไดจาก
แผนภูมินี้  
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงวัฒนธรรมวิถีที่ใชในการหาเสียงและจัดตั้งฐานเสียง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสรุป ในภาพสรุปรวมจากการวิเคราะหของผูวิจัยกลาวไดวา อัตลักษณของทั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมี
ลักษณะรวมพื้นฐานคือการเปนคนถิ่น และ/หรือมีความผูกพันกับทองถิ่น รองลงมาคืออัตลักษณ
ของความเปนขาราชการราชินิกุล ที่ชัดเจนคือในกลุม ส.ส. ซึ่งไดรับการเลือกตั้งในชวงระหวางป
พ.ศ. 2476 -2488 ในกลุมที่มีพื้นเพเปนนักธุรกิจ ผูประกอบการ และผูมีอิทธิพลถือเปนอัตลักษณ
ของ ส.ส. เฉพาะบุคคลเชน นายไพโรจน ไชยพร วาที่รอยตรีนุกูล ธนิกุล นายไชยรัตน ไทยเจียม
อารีย อัตลักษณของ ส.ส. นับตั้งแตนายไพโรจน ไชยพร เปนตนมา เปนผูมีความรูสูงเปนคุณวุฒิ
สําคัญ ไมตางจากนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอ่ืนๆ และสัมพันธกับอัตลักษณของนักการเมืองใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ใหความสําคัญกับคุณวุฒิดานการศึกษา ในงานวิจัยนักการเมืองถิ่นของ

 

 

    สรางโครงการพัฒนา     
       และอนุรักษถิ่น 

Political Marketing ผานสื่อ  

สงเสริมวัฒนธรรม กิจกรรมสังคม ประเพณเีดิม 

เครือญาติ เครือขายเพ่ือนรวมรุน จัดต้ังหัวคะแนน ศาสนูปถัมภ   
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จากนักการเมืองถิ่นในจังหวัดอื่นๆ และสัมพันธ์กับอัตลักษณ์

ของนักการเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้ความสำคัญกับ

คุณวุฒิด้านการศึกษา ในงานวิจัยนักการเมืองถิ่นของณรงค์ 

บุญสวยขวัญ77 เป็นต้น อีกทั้งยังคล้ายคลึงกับ ส.ส. จังหวัด

ปทุมธานีของพรชัย เทพปัญญา ที่มีภูมิหลังด้านการศึกษาสูง

และเป็นนักธุรกิจประกอบกันไป78 

ข้อแตกต่างจากอดีต ส.ส. ในจังหวัดสมุทรสงคราม  

ที่ผ่านมา คือบุคลิกและอัตลักษณ์ของผู้สมัครแต่ละบุคคล เริ่มมี

ส่วนสำคัญในการดึงดูดคะแนนเสียง อัตลักษณ์หญิงชาวบ้าน 

ของ ส.ส. คนปัจจุบัน นางสาวรังสิมา รอดรัศมีซึ่งเป็น ส.ส. สตรี

คนเดียวของจังหวัดเป็นตัวอย่างสำคัญ นับเป็นการเปล่ียนแปลง 

ทางอัตลักษณ์ของ ส.ส. จังหวัดสมุทรสงครามที่ก้าวข้ามจาก

ขุนนาง ข้าราชการ ผู้มีอิทธิพลมาสู่บุคคลธรรมดาที่มีพื้นเพเดิม

เป็นชาวสวน ชาวบ้าน  

      
บทบาทของกลุ่มต่างๆ กับการหาเสียงสนับสนุน 

ครอบคร ัว เคร ือญาต ิ เคร ือข ่าย (network ) และ

พรรคการเมือง ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นที่ผู ้สมัครเกือบ

ทั ้งหมดใช้ในการหาเสียงสนับสนุนไม่แตกต่างจากในกรณี  

ของจังหวัดอื ่นๆมากนัก และการสังกัดพรรคการเมืองเป็น  

 77  ณรงค ์ บ ุญสวยขว ัญ . ( 2 5 4 9 ) . นักการ เมื อ งถิ่ นจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช. สถาบันพระปกเกล้า, หน้า 160 – 163  
 78  พรชัย เทพปัญญา. (2549). นักการเมืองถิ่นจังหวัดปทุมธานี. 

สถาบันพระปกเกล้า 
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องค์ประกอบสำคัญในการได้รับคะแนนและชัยชนะ โดยเฉพาะ

ในยุคที่พรรคการเมืองเริ่มขับเคลื่อนด้วยนโยบายระดับประเทศ 

มี ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งจำนวนที่นั่งขึ้นอยู่กับคะแนนรวมและการ

สังกัดพรรคการเมืองซึ่งเป็นที่นิยม ส.ส. สมุทรสงครามที่ได้รับ

เลือกล้วนสังกัดพรรคทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็น “แบรนด์เนม” ชนิดหนึ่ง

ที่คุ้นเคย มาพร้อมกับกลุ่มนโยบายที่นำเสนอ เป็นส่วนสำคัญ

ให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงมากยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อการเลือกตั้งมีการ

แข่งข ันสูงข ึ ้น นอกจากอาศัยพรรคการเม ืองแล้ว การใช ้  

เครือข่ายองค์กรเอกชนท้องถิ่น (NGOs) และสมาคมกลุ่มธุรกิจ 

ให้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน และโดยเฉพาะในกรณี ส.ว. 

การเป็นแกนนำองค์กรเอกชน ถือเป็นฐานบันไดสำคัญ  

ส ่วน ส.ส. สม ุทรสงครามคนปัจจ ุบ ัน (พ.ศ. 2553) 

นอกจากใช้พรรคการเมืองกลุ่ม เครือญาติ เครือข่ายเป็นฐานหา

เสียงสนับสนุนดังที ่กล ่าวมาแล้ว ย ังด ึงค ุณลักษณะของ  

เพศหญิง (Femininity) มาช่วยเป็นส่วนส่งเสริมทำให้ได้รับการ

ยอมรับ จนได้รับเลือกตั้งถึง 3 สมัย ส่วนอัตลักษณ์ของความ

เป็นเพศหญิงถือเป็นข้อแตกต่างจากผู้สมัครชายคู่แข่ง แต่มิได้

เป็นปัจจัยหลักโดยตรงที่มีผลต่อการได้รับเลือกตั้ง  

ในบริบทของการเลือกตั้ง สำหรับผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา

ในจังหวัด การมีบทบาทเป็นแกนนำเครือข่ายประชาชนหรือ

บุคคล นักรณรงค์ด้านสังคม สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม  

ที่โดดเด่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะของ

ประเทศ ถือเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของ ส.ว. แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มี

อุดมการณ์อุทิศเวลาดูแลท้องถิ่นและปัญหาสังคมโดยรวมของ
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ประเทศ เป็นที่ยอมรับและศรัทธามากกว่าการมีอัตลักษณ์เป็น

นักธุรกิจ อดีตข้าราชการ หรือเครือญาติของอดีตนักการเมือง 

แม้แต่ ส.ส. ยังคงต้องขวนขวายแสดงบทบาทในลักษณะนี้เพื่อ

ดึงดูดความนิยม  

สำหรับวัฒนธรรมวิถีกับการหาคะแนนเสียงนั้น นอกจาก

อาศัยวัฒนธรรมเครือญาติเพื่อช่วยเกื้อหนุน การอาศัยเครือข่าย 

เพื่อนร่วมรุ่นและการจัดตั้งหัวคะแนนที่เป็นวิธีปฏิบัติมาดั้งเดิม

แล้ว การใช้วัฒนธรรมวิถี เช่น ศาสนูปถัมภ์ ส่งเสริมทำนุบำรุง

วัฒนธรรมดั้งเดิมในถิ่น กิจกรรมเพื่อสังคมเช่น เยาวชนและเพื่อ

ฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิม เป็นส่วนที่มีความสำคัญ และถูกนำไป

สอดแทรกผสมผสานในการหาเสียงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นับจาก

การแข่งขันช่วงชิงระหว่างผู้สมัครเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้แล้ว   

วิถีทางการเมืองโดยใช้การตลาดนำ (Political Marketing) ผ่าน

สื่อสมัยใหม่ เช่น รายการวิทยุ โปสเตอร์แผ่นปลิวเพื่อเผยแพร่

ประสบการณ์ ผลงานที่สามารถเข้าถึงฐานคะแนนเสียงได้อย่าง

รวดเร็ว ก็เป็นที ่นิยมใช้มากขึ ้นตามลำดับ ส่วนการนำเสนอ

โครงการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ถิ่นในจังหวัด ถือเป็น

กรรมวิธีที่นิยมมายาวนานของผู้สมัคร โดยในระยะหลังกระแส

หนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและท้องถิ่นเพื่อท่องเที่ยว ได้รับความ

นิยมสามารถเป็นตัวดึงดูดคะแนนเสียงได้ดี 
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4.4   ข้อเสนอแนะ 
 

4.4.1 ควรมีการศึกษาในส่วนที่เป็นของประชาชนถึง  

มูลเหตุจูงใจ อะไรคือตัวแปรในการไปลงคะแนนเสียงเพื ่อ  

ตัดสินใจเลือก ส.ส. ของประชาชนในจังหวัด เช่น ท้องถิ่นนิยม 

ค่านิยมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมนิยม การพัฒนาการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น  

4.4.2 ควรศึกษาอัตลักษณ์ของ ส.ส. หญิง รวมทั ้ง

ความเป็นเครือญาติกับ ส.ส. ชาย วิธีการหาเสียงเพื่อให้เห็น

ความแตกต่างในภาคต่างๆ ของประเทศ เช่น เขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

เป็นต้น 

4.4.3 ในส่วนของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

เลือกตั ้ง คือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ควรมี

บทบาทในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นกลาง มีความมุ่งมั่นในการ

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู ้ทางด้านการเล ือกตั ้ง 

ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสงคราม รวบรวม

ข้อมูลเพื่อให้สืบค้นได้มากยิ่งขึ้น  
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ลำดับ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนเขต

เลือกตั้ง 

จำนวนหน่วย

เลือกตั้ง 

1 เทศบาลเมืองฯ 3 38 

2 เทศบาลตำบลอัมพวา 2 9 

3 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 2 4 

4 เทศบาลตำบลกระดังงา 2 3 

5 เทศบาลตำบลบางนกแขวก 2 2 

6 อบต.บางแก้ว 2 11 

7 อบต.ลาดใหญ่ 10 16 

8 อบต.บางขันแตก 12 12 

9 อบต.บางจะเกร็ง 12 6 

10 อบต.บ้านปรก 5 12 

11 อบต.แหลมใหญ่ 11 11 

12 อบต.นางตะเคียน 8 9 

การแบ่งเขต 
การเลือกตั้ง 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ลำดับ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนเขต

เลือกตั้ง 

จำนวนหน่วย

เลือกตั้ง 

13 อบต.คลองโคน 7 7 

14 อบต.คลองเขิน 9 9 

15 อบต.ท้ายหาด 6 7 

16 อบต.วัดประดู่ 10 11 

17 อบต.ปลายโพงพาง 9 12 

18 อบต.แพรกหนามแดง  6 6 

19 อบต.บางช้าง 9 10 

20 อบต.สวนหลวง 15 15 

21 อบต.ท่าคา 12 12 

22 อบต.เหมืองใหม่ 5 5 

23 อบต.บางนางลี่ 5 5 

24 อบต.ยี่สาร 5 5 

25 อบต.แควอ้อม 8 8 

26 อบต.บางแค 6 6 

27 อบต.บางสะแก 13 13 

28 อบต.บางพรม 8 8 

29 อบต.จอมปลวก 7 7 

30 อบต.กระดังงา 12 12 

31 อบต.โรงหีบ 16 16 

32 อบต.บางยี่รงค์ 10 10 

33 อบต.บางคนที 13 13 

34 อบต.ดอนมะโนรา 8 8 

35 อบต.บางกระบือ 5 5 

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ผลการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
วันที่ 15 ธันวาคม 2500 

- วันที่ 23 ธันวาคม 2550 
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ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 15 ธันวาคม 2500 

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

นายดำริ สโมสร สหภูมิ 9,705 

นายสว่าง จิตต์จำนงค์ ชาตินิยม 7,178 

นายชิต บุญศิริ - 5,050 

นายประเสริฐ ขลิบทอง - 3,955 

นายถวิล เพ็ชร์รัตน์ เสรีมนังคศิลา 3,750 

ร.ต.ต น้อย เมลานนท์ ประชาธิปัตย์ 2,214 

นายสวัสดิ์ เพ็งอุดม เสรีมนังคศิลา 2,181 

นางประไพพักตร์ รุกขมธุร์ เสรีมนังคศิลา 1,101 

นายวิเชียร แสงชูโต ประชาธิปัตย์ 794 

นายทองดี ชาติกานนท์ เสรีมนังคศิลา 315 

นายแสง สุขสาร เสรีมนังคศิลา 203 

ร.อ. เจือ วังแก้ว ธรรมาธิปัตย์ 167 

ที่มา :  รายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2500,  

  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 26 มกราคม 2518  

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

นายสุนทร ยิ่งนคร  ประขาธิปไตย 6,950 

นายปรีชา คงศรี สังคมชาตินิยม 6,803 

นายประจวบ ทองอุไร กิจสังคม 6,186 

นายดำหริ สโมสร ธรรมสังคม 3,496 

นายเทพ สุวงศ์สินธุ์ ชาติไทย 3,472 

ที่มา : คู่มือการเลือกตั้งปี 2531, 24 กรกฎาคม 2531 ประมวลข้อมูลเพื่อการ

วิเคราะห์และติดตามการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, บริษัท สยามบรรณ 

กรุงเทพมหานคร, 2531 

 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 4 เมษายน 2519 

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

นายปรีชา คงศรี ประชาธิปัตย์ 18,068 

นายสุนทร ยิ่งนคร  ชาติไทย 11,380 

นายประจวบ ทองอุไร กิจสังคม 5,977 

ที่มา :  คู่มือการเลือกตั้งปี 2531 , 24 กรกฎาคม 2531 ประมวลข้อมูลเพื่อการ

วิเคราะห์และติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, บริษัท สยามบรรณ 

กรุงเทพมหานคร, 2531  
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ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 22 เมษายน 2522 

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

นายสุนทร ยิ่งนคร กิจสังคม 10,913 

นายธีระเดฐ นิลวงศ์ ประชาธิปัตย์ 5,202 

นายปรีชา คงศรี ชาติไทย 4,850 

นายพิมล อังกินันท์ อิสระ 1,894 

นายประสาธน์ สมสกุล รัฐบุรุษ 938 

นายจิตร ศุกระศร อิสระ 547 

นายประเสริฐ เกตุแก้ว อิสระ 321 

ร้อยตรีทวีป คล้ำจุ้ย อิสระ 125 

ที่มา :  รายงานการวิจัยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. 2522   

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 18 เมษายน 2526 

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

นายไพโรจน์ ไชยพร กิจสังคม 30,002 

นายวิโรจน์ ณ บางช้าง ประชาธิปัตย์ 4,183 

นายศรีโรจน์ แนวมาลี ชาติประชาธิปไตย 3,279 

นายประสพ แหลมหลวง ประชากรไทย 3,004 

ที่มา :  คู่มือการเลือกตั้งปี 2531, 24 กรกฎาคม 2531 ประมวลข้อมูลเพื่อการ

วิเคราะห์และติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, บริษัท สยามบรรณ 
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กรุงเทพมหานคร, 2531  

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2529 

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

นายไพโรจน์ ไชยพร  กิจสังคม 28,532 

นายวิโรจน์ ณ บางช้าง  ประชาธิปัตย์ 19,782 

นายสุนทร ยิ่งนคร  ราษฎร 6,480 

นายประสาธน์ สมสกุล  พลังใหม่ 541 

นายคมกฤช สิทธิสุข  ประชากรไทย 507 

นายสรายุทธ ยอดประเสริฐ  ก้าวหน้า 154 

นางสาวประดับ เอี่ยมโอบวงศ์  แรงงาน ฯ 139 

ที่มา :  คู่มือการเลือกตั้งปี 2531, 24 กรกฎาคม 2531 ประมวลข้อมูลเพื่อการ

วิเคราะห์และติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, บริษัท สยามบรรณ 

กรุงเทพมหานคร, 2531  



นักการเมืองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

1��

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 2 กรกฎาคม 2538 

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

ว่าที่ ร.ต. นุกูล ธนิกุล ความหวังใหม่ 39,036 

นายสอาด ใจอ่อน ชาติไทย 23,201 

นายวิโรจน์ ณ บางช้าง ประชาธิปัตย์ 6,188 

น.ต.ท. สงคราม วงศ์ประเสริฐกุล ชาติพัฒนา 4,551 

นายวิจิตร ลิ้มสมบัติอนันต์ พลังธรรม 3,055 

นายสหัสไชย ณ บางช้าง  ประชากรไทย 1,061 

ที่มา :  คู่มือการเลือกตั้งปี 2531, 24 กรกฎาคม 2531 ประมวลข้อมูลเพื่อการ

วิเคราะห์และติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, บริษัท สยามบรรณ 

กรุงเทพมหานคร, 2531 

  

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

ว่าที่ ร.ต. นุกูล ธนิกุล ความหวังใหม่ 35,284 

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์ 33,391 

ที่มา :  ข้อมูลสถิติและการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. 2539   

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 6 มกราคม 2544 

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์ 51,868 

ร.ต. นุกูล ธนิกุล ความหวังใหม่ 35,284 

นายวิรัช จิรชัยศรี ไทยรักไทย 11,632 

นางกอบกุล แก้วทิพย์ ชาติไทย 5,382 

นายยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ ถิ่นไทย 1,859 

นายอำนาจ บุบผามาศ ประชากรไทย 1,280 

นายสุธีร์ ศรีสัมฤทธิ์ ชาติพัฒนา 964 

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา วิถีไทย 646 

นายสมนึก พุ่มสุข ชาวนาพัฒนาประเทศ 153 

ที่มา :  ข้อมูลสถิติและการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. 2544   

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์ 55,507 

นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ ไทยรักไทย 29,111 

นายโยธิน ณ บางช้าง ชาติไทย 1,038 

นายอัครเดช ยิ่งนคร มหาชน 621 

ที่มา :  ข้อมูลสถิติและการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. 2548   

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

วันที่ 23 ธันวาคม 2550 

รายชื่อผู้ลงสมัคร พรรคการเมือง คะแนนเสียง 

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์ 62,394 

นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ พลังประชาชน 29,111 

ร.ต.นุกูล ธนิกุล มัชฌิมาธิปไตย 6,877 

นายเสน่ห์ รักชาติ คุณธรรม 1,860 

นายโยธิน ณ บางช้าง ชาติไทย 499 

นายชาญสวัสดิ์ จิตต์อารยคุณ ประชากรไทย 151 

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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© 

รายงานผลการใชส้ทิธ ิ
และคะแนนเลอืกตัง้ 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ของแตล่ะอำเภอ 

วันที่ 23 ธันวาคม 2550 
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ภาพนักการเมืองถิ่น 
สมุทรสงคราม 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2476-2552 

ภาคผนวก 
ช 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

1. รองอำมาตย์ตรี สุวรรณ  

มหัค¶ะกาญจนะ  

15 พฤศจิกายน 2476 –  

6 พฤศจิกายน 2480  
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2. พระราชญาติรักษา  

(ประกอบ บุญนาค)  

7 พฤศจิกายน 2480 – 

11 กันยายน 2481 และ 

12 พฤศจิกายน 2481– 

5 พฤศจิกายน 2484 

 

 

3. นายเสวตร์ สุกระสร  

14 พฤษภาคม 2485 – 

18 ตุลาคม 2488 

 

 

 

 

 

4. นายกฤษณ์ บัวสรวง 

6 มกราคม 2489 –  

9 พฤศจิกายน 2490 
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5. นายชอ้อน อำพล 

29 มกราคม 2491 – 

29 พฤศจิกายน 2494  

 

 

 

 

 

6. นายเทพ สุวงศ์สินธุ ์

พรรคเสรีมนังคศิลา 

พรรคสหประชาไทย 

26 กุมภาพันธ์ 2495 – 

25 กุมภาพันธ์ 2500 

 และ 26 กุมภาพันธ์ 2500 – 

16 กันยายน 2500  

 

  

7. นายดำหริ สโมสร 

พรรคสหภูมิ  

15 ธันวาคม 2500 –  

20 ตุลาคม 2501 
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8. นายสุนทร ยิ่งนคร 

พรรคประชาธิปไตย  

26 มกราคม 2518 – 

12 มกราคม 2519 และ 

26 เมษายน 2522– 

19 มีนาคม 2526 

 

 

9. นายปรีชา คงศรี  

พรรคประชาธิปัตย์   

4 เมษายน 2519 – 

6 ตุลาคม 2519 

 

 

 

 

10. นายไพโรจน์ ชัยพร 

พรรคกิจสังคม   

18 เมษายน 2526 –  

2 พฤษภาคม 2529 
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11. นายวิโรจน์ ณ บางช้าง 

พรรคประชาธิปัตย์   

27 กรกฎาคม 2529 – 

29 เมษายน 2531 และ 

24 กรกฎาคม 2531– 

23 กุมภาพันธ์ 2534 

 

 

12. ว่าที่ร้อยตรี นุกูล ธนิกุล 

พรรคความหวังใหม่  

22 มีนาคม 2535 – 

30 มิถุนายน 2535 

13 กันยายน 2535 – 

19 พฤษภาคม 2538 

2 กรกฎาคม 2538 – 

28 กันยายน 2539 และ 

17 พฤศจิกายน 2539 –   

15 พฤศจิกายน 2543   
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13. นายสาวรังสิมา รอดรัศมี  

พรรคประชาธิปัตย์   

6 มกราคม 2544 – 

5 มกราคม 2548 และ 

24 กุมภาพันธ์ 2548 – 

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552)  

 

 

 

14. นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย ์

พรรคพลังประชาชน 

2 เมษายน 2549 –  

19 กันยายน 2549  
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สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

1. นายมนตรี สินทวิชัย 

4 มีนาคม 2543  -  

27 กรกฎาคม 2549  

 

 

 

 

 

2. นายสุรจิต ชิรเวทย ์

2 มีนาคม 2551  -   

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) 



นักการเมืองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

17�

ประวัติผู้วิจัย 
รศ. ดร.กฤษณา ไวสำรวจ 
 
ตำแหน่งปัจจุบัน  
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การศึกษา   
B.A. Pol. Science, University of Washington, U.S.A. 
Dess Pol. Science, L’Universite de Paris I, France 
Doctorat de 3eme cycle, L’Universite de Paris I, France 

ประวัติการรับราชการ 
พ.ศ. 2514 อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
พ.ศ. 2533 ผูช่้วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

วิชาที่สอน   
-  องค์การระหว่างประเทศ 
-   ลาตินอเมริกา : การเมือง การจัดการปกครองและความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ     
-  การเมืองระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป 
-  นิเวศวิทยาและการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประเทศและการเมือง 
-  การอ่านภาษาอังกฤษด้านรัฐศาสตร์ 
-  ไทยกับนโยบายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 
-  เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตก 
-  สัมมนานโยบายต่างประเทศของไทย 
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