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คํานําสถาบันพระปกเกลา 

 
การศึกษาการเมืองการปกครองไทยที่ผานมาคงมิอาจปฏิเสธไดวายังมุงเนนไปที่การเมืองระดับชาติ

เปนสวนใหญ สถาบันพระปกเกลา โดยสํานักวิจัยและพัฒนาจึงไดริเร่ิมและดําเนินการโครงการวิจัยสํารวจ
เพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินขึ้น เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของภาคการเมืองที่มีการศึกษากันอยูก็คือ
ส่ิงที่เรียกวา “การเมืองถ่ิน” หรือ การเมืองในจังหวัดตาง ๆ เปนการศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่เกิดขึ้นใน
อาณาบริเวณของทองถ่ินที่เปนจังหวัดตางๆ ในประเทศไทยอันเปนปรากฏการณที่เปนภาพคูขนานไปกับ
การเมืองระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง 

หนังสือ “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี” เปนผลผลิตชิ้นหนึ่งของโครงการดังกลาว ซ่ึงทาง
สถาบันพระปกเกลาตองขอขอบคุณอาจารยสุเชาวน มีหนองหวาและอาจารยกิติรัตน สีหบัณฑ ในการทําวิจัย
จนไดขอมูลที่สมบูรณของการเมืองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะชวยเติมเต็ม
เร่ืองราวทางการเมืองในสวนที่ยังขาดอยู และหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนในการชวยทําความเขาใจ
ปรากฏการณทางการเมืองไทยในระดับจังหวัดใหชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเปนแรงกระตุนใหมีการศึกษาวิจัย
การเมืองการปกครองไทยเพิ่มเติมตอไป 
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คํานําผูแตง 

 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตยนับถึงปจจุบันเกือบ 8 ทศวรรษแลว  มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญ ๆ หลายครั้ง             
ซ่ึงผานประสบการณทั้งในรูปแบบที่เปนพัฒนาการที่ดีและพัฒนาการของวงจรชั่วรายทางการเมืองที่ทําให
พัฒนาการทางการเมืองของไทยยังไมคอยราบร่ืนเทาที่ควร แตส่ิงหนึ่งที่เปนสัญลักษณสําคัญตอพัฒนาการ
การเมืองไทยก็คือการมีตัวแทนของราษฎรเขาไปทําหนาที่ทางนิติบัญญัติและบริหารตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
ทั้งในชวงประชาธิปไตยแบบครึ่งใบและเต็มใบ  และเราคงปฏิเสธไมไดวาการมีสวนรวมของประชาชนใน
การเลือกสรรตัวแทนเขาไปทําหนาที่ในชวงเกือบ 8 ทศวรรษที่ผานมา  ยังคงมีปญหาทั้งในเชิงพฤตินัยและ
นิตินัย  จนบางครั้งมีการกลาวอางถึงผูที่คัดสรรผูบริหารประเทศคือคนในตางจังหวัดหรือคนในทองถ่ิน  แตผู
ที่เปลี่ยนคณะผูบริหารประเทศคือคนที่อยูในเมืองหลวงนั้น การไดศึกษาการไดมาซึ่งตัวแทนของประชาชน
ในทองถ่ินตางๆ ซ่ึงมีประวัติศาสตรที่หลากหลายจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
 จังหวัดอุบลราชธานีเปนหนึ่งในหลายจังหวัดที่มีประวัติศาสตรทางการเมืองที่นาสนใจ  ทั้งใน
ประวัติศาสตรของตัวจังหวัดเอง  และในสวนที่เกี่ยวโยงกับการเมืองระดับชาติ  การที่ไดมีการศึกษา          
นักการเมืองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานีจึงเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอประวัติศาสตรการเมืองไทยอยางยิ่ง  
สถาบันพระปกเกลาไดมอบหมายใหผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  นักการเมือง  บทบาท  กลุม                 
และความสัมพันธ  ตลอดจนวิธีการหาเสียงของนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงคณะผูวิจัยไดพยายาม
ศึกษาทั้งจากเอกสารที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการสัมภาษณบุคคลที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย    
ในพื้นที่  ซ่ึงทําใหงานวิจัยฉบับนี้มีองคประกอบคอนขางมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  แตอาจจะยัง             
ไมสมบูรณมากนัก  แตจะเปนพื้นฐานในการสรางงานวิจัยเกี่ยวกับนักการเมืองถ่ินในอนาคตตอไป 
 ผูแตงใครขอขอบคุณเจาของงานวิจัย  เอกสาร  บุคคล  ทายาท  ของนักการเมืองถ่ินในจังหวัด
อุบลราชธานีทั้งในอดีตและปจจุบันที่อนุเคราะหขอมูลทั้งในรูปเอกสารและการใหขอมูลจากการสัมภาษณ
ตามเอกสารอางอิงในตอนทาย  และทานอื่นๆ ที่ไมไดกลาวถึง ที่ทําใหหนังสือนักการเมืองถ่ินจังหวัด
อุบลราชธานีเลมนี้เสร็จสิ้นลงตามกระบวนการศึกษาซึ่งอาจจะยังไมสมบูรณ  และอาจจะมีขอบกพรองที่ผู
แตงขอนอมรับเพื่อแกไขในโอกาสตอไป 
 
 
 

นายสุเชาวน  มีหนองหวา 
นายกิติรัตน  สีหบัณฑ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องนักการเมืองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต พ.ศ. 2475 - ปจจุบัน (พ.ศ. 2548)          
มีวัตถุประสงคของการศึกษาที่สําคัญ  คือ  เพื่อรูจักนักการเมืองที่เคยไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน  เพื่อทราบถึงเครือขายและความสัมพันธ       
ของนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี บทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนที่มีสวนใหการ
สนับสนุนทางการเมืองแกนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อทราบถึงบทบาทและความสัมพันธของ
พรรคการเมืองกับนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี และทราบถึงวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของ
นักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน ซ่ึงการดําเนินการศึกษาเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ  ดําเนินการวิจัยโดยการศึกษาวิจัยการเอกสาร  การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  และการใชการสังเกตการณ 
 จากการศึกษา  พบวา  ตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยมาสูระบอบ
ประชาธิปไตย ตั้งแตป พ.ศ. 2475  และจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแตป พ.ศ. 2476              
เปนตนมาจนกระทั่งปจจุบัน  จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย  ก็เขาสูกระบวนการ
การเมืองการปกครองไทย  โดยจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อเขาไปทํางานในรัฐสภา   
เชนเดียวกับจังหวัดอื่นๆ เชนกัน อยางไรก็ตาม  เมื่อใชเกณฑภูมิหลังและอาชีพของนักการเมืองในจังหวัด
อุบลราชธานีตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน  สามารถแบงไดเปน 2 ยุค  คือ  ยุคของนักการเมืองที่เปน            
ขาราชการ  ระหวางป พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2514  และยุคของนักการเมืองที่เปนนักธุรกิจ  พอคา  ระหวาง                  
ป พ.ศ. 2518 – ปจจุบัน 
 ในสวนเครือขายของนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี  และกลุมผลประโยชนที่มีสวนใหการ
สนับสนุนทางการเมืองแกนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น  นักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี     
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะหลังมีการรวมกันเปนกลุมในบางชวงบางขณะ  เพื่อใหความชวยเหลือกันในการ
เลือกตั้ง  เชน  ในสมัยแรก ๆ ภายหลังการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2518  เร่ิมมีการรวมกลุมทางการเมืองที่มี               
นายสุทัศน  เงินหมื่น  เปนผูนํา  ตอมามีกลุมทางการเมืองที่มีนายประสิทธิ์  ณรงคเดช  และกลุมของ                
นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  เปนผูนํา  สวนในปจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี  มีกลุมการเมืองสําคัญ             
2  กลุม  คือ  กลุมที่มีนายปรีชา  เลาหพงศชนะ  เปนผูนํา  กับกลุมที่มีนายเกรียง  กัลปตินันท  เปนผูนํา            
แมวาจะอยูในพรรคการเมืองเดียวกัน  โดยกลุมการเมืองเหลานี้จะลงสมัครในนามพรรคการเมืองเดียวกัน  
และเมื่อยายพรรคก็จะยายไปสังกัดพรรคใหมคลายกัน  ขณะเดียวกัน  หัวหนากลุมก็อาจมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับนักการเมืองระดับชาติที่เปนแกนนําในระดับรองหัวหนาหรือหัวหนาพรรคการเมืองดวย 
 ในสวนรูปแบบและวิธีการหาเสียงของนักการเมืองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี  จากการศึกษา     
พบวา  รูปแบบวิธีการหาเสียงของนักการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งในสมัยแรกที่มีการเลือกตั้งกับในปจจุบัน    
แตกตางกัน  กลาวคือ  ในสมัยแรกจากการเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีนักการเมืองไดรับเลือกตั้ง  
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เชน  นายทองอินทร  ภูริพัฒน  นายเลียง  ไชยกาล  นายฟอง  สิทธิธรรม  การหาเสียงใชรูปแบบของการ          
ออกปราศรัยตามทองถ่ินตาง ๆ ในเขตเลือกตั้ง  และการใชกลุมเครือญาติ  เพื่อนสนิทชวยในการหาเสียง            
แตรูปแบบและวิธีการหาเสียงของนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีในยุคปจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม         
เปนการใชการจัดตั้งระบบหัวคะแนนในหมูบานและชุมชนกระจายครอบคลุมเขตเลือกตั้ง  ซ่ึงปจจัยเกี่ยวกับ
ความสามารถในการจัดตั้งหัวคะแนนจัดไดวาเปนปจจัยช้ีขาดสําคัญที่จะทําใหผูสมัครไดรับชัยชนะในการ
เลือกตั้ง  นอกจากนี้  ผูสมัครยังจะตองมีความสามารถและเอาใจใสตอการใหบริการประชาชนในเขตเลือกตั้ง  
เชน  การดูแลทุกขสุขของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนที่มาขอความชวยเหลือจากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือผูลงสมัครรับเลือกตั้ง  การเขารวมในกิจกรรมงานบุญประเพณีที่ชาวบานในชุมชนจัดขึ้น      
อยางสม่ําเสมอตลอดเวลา  ซ่ึงรูปแบบและวิธีการหาเสียงดังกลาวสําคัญมาก  อยางไรก็ตาม  ปจจัยเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูสมัครที่เปนคนมีความรูความสามารถ  คบงาย  พึ่งพาได  ก็เปนปจจัยที่สําคัญประกอบกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 1 

บทนํา: การศึกษา “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จังหวัดอุบลราชธานี 

เกร่ินนํา 
 จังหวดัอุบลราชธานี  นับเปนจงัหวัดที่มีขนาดใหญและมีประวัติความเปนมาที่เกาแกทีสุ่ด             
จังหวดัหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อุบลราชธานีในสมัยรัตนโกสินทรเปนเมืองใหญทีม่ีเมืองบริวาร 
จํานวนมาก  และตอมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เมืองอุบลราชธานี                     
ไดกลายเปนศนูยกลางการปกครองของหัวเมืองที่อยูใกลเคียง  ศูนยกลางการปกครองหัวเมืองลาวกาวและ
มณฑลอีสาน  เปนที่ประทับของพระเจานองยาเธอ 2 พระองค  ที่เสด็จออกมาวาราชการในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในฐานะขาหลวงตางพระองค - วาราชการตางพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จ                 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั คือ พระเจานองยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรและพระเจานองยาเธอกรมหลวง        
สรรพสิทธิประสงค  ซ่ึงเมืองอุบลราชธานีไดดํารงฐานะเปนศูนยการปกครองของบานเมืองใกลเคียงมา        
จนกระทั่งมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475  แมวาเมอืงอุบลราชธานีจะมีฐานะเปนเพียงแค
จังหวดัเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย  แตดวยการที่จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวดัใหญที่สุด         
แหงหนึ่งของประเทศไทย  ในอดีตครอบคลุมพื้นที่ที่ตอมาแยกเปนจังหวัดอํานาจเจริญและจังหวัดยโสธร  

การเมืองการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานีจึงนาสนใจมาก 
 ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแตในอดีตจนกระทั่งในปจจุบันเปนจังหวัดที่มีความเจริญ              
ในการจัดการศึกษา  และเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษา  ตลอดจนจังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดที่มี
ความเติบโตและเจริญทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากมีปจจัยหลายประการที่เอื้อตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ          
ไมวาจะเปนการมีพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่อุดมสมบูรณมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    
เหมาะสําหรับการเพาะปลูกขาวและทําการเกษตรกรรมอื่นๆ  การเปนศูนยกลางทางคมนาคมทั้งทางบก             
และทางอากาศ  เหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญที่เชื่อมโยงกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย               
และการเลือกตั้ง  รวมไปถึงเปนตัวกําหนดการตอสูแขงขันทางการเมืองและคุณภาพของนักการเมือง                  
ในจังหวัด  ทําใหจังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดหนึ่งที่นาทําการศึกษาอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง     
การปกครอง   และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดนี้   ที่อาจจะสะทอนการเมือง
ระดับประเทศ  ทั้งนี้เพราะเปนที่ทราบกันในระดับหนึ่งวา  นักการเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีในอดีต          
หลายสมัยไดรับการกลาวขานวาไดแสดงบทบาทที่โดดเดน  เปนผูนําทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
อาทิเชน  นายทองอินทร  ภูริพัฒน  หรือทานอื่นๆ ที่ไดแสดงบทบาทจนทําใหจังหวัดอุบลราชธานีไดรับ              
ยกยองวาเปนจังหวัดที่มีผูแทนราษฎรดีในอดีต  บางทานเคยดํารงตําแหนงเปนหัวหนาพรรคการเมืองสําคัญ
ของประเทศ  เชน  พรรคสหชีพ  บางทานเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในหลายกระทรวงและหลายสมัย                
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บางทานเปนดาวสภาที่มีฝปากในการอภิปรายไดอยางมีเหตุผล  หรือบางทานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หญิงคนแรกของประเทศไทย  หรือเปนนักการเมืองฝายคานที่โดดเดน 
 
การศึกษาเกี่ยวกับ “การเมืองถิ่น”  และ “นักการเมืองถิ่น”  ของจังหวัดอุบลราชธาน ี
 การศึกษาประวัติศาสตรการเมืองและนักการเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี  มิใชวาไมเคยมีการ
ศึกษาวจิัยมากอน ถาหากสํารวจก็จะพบวา เคยมีผูศึกษาไวบางแลว ไมวาจะอยูในรปูหนังสือ งานวิจยั หรือ
วิทยานพินธ อยางไรก็ตาม งานที่ไดศึกษาวิจยัไวกอนหนานี้มีขอจํากัดอยูในประเด็นหลักๆ อยู 3  ประการ  

คือ  
ประการแรก  ผลงานการศึกษาที่ไดทําไวแลวมักมุงไปที่นักการเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี              

คนใดคนหนึ่ง  ไมไดศึกษานักการเมืองหรือผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด  หรือการศึกษา            
ในเชิงเปรียบเทียบ  ซ่ึงการศึกษาในลักษณะนี้จะทําใหเกิดขอจํากัดที่ไมสามารถใหคําอธิบายการเมือง                 
การเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีไดอยางมีพัฒนาการ 
 ประการที่สอง ผลงานที่ศึกษาไวกอนหนานี้ไดใหความสนใจตอแนวคิดทางการเมืองของ                    
นักการเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีคนใดคนหนึ่ง  โดยละเลยที่จะทําความเขาใจเงื่อนไขทางการเมือง 
เศรษฐกิจ  สังคม  หรือแมกระทั่งกลุมการเมืองที่มีอิทธิพลตอการแสดงออกทางความคิดและการกระทําของ           
ผูแทนราษฎรคนใดคนหนึ่งหรือกลุม  ซ่ึงทําใหผลงานการศึกษาที่ผานมาไมสามารถใหคําอธิบายไดอยาง            
ชัดเจนและเชื่อมโยงไปถึงปจจัยที่เปนตัวกําหนดแนวคิดของนักการเมืองไดอยางรอบดาน 
 ประการที่สาม ผลงานการศึกษาที่ไดศึกษาไวกอนหนานี้  สวนใหญเปนผลงานคนควาทาง                     
ประวัติศาสตร ละเลยและไมไดนํามุมมองและกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตรเขาไปใชในการศึกษา  ทําให             
ผลงานการศึกษาที่ผานมาไมสามารถทําการศึกษาในเชิงลึกเขาไปถึงปญหา  แสวงหา  และกําหนด                     
ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมได 
 ดวยเหตุผลที่กลาวมา ดังนั้น การทําการศึกษาเรื่องราวของการเมืองถ่ินและนักการเมืองถ่ิน               
ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ครอบคลุมนักการเมืองถ่ินของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด  ตั้งแตอดีตจนกระทั่ง
ปจจุบัน  โดยใหความสนใจที่จะทําความเขาใจอยางรอบดาน  และผสมผสานกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร             
เขาไวในการศึกษาเชิงประวัติศาสตรจึงเปนมิติใหมที่จะไขคําตอบไปสูการเขาใจการเมืองการเลือกตั้ง                    
ในจังหวัดอุบลราชธานี  ที่จะเชื่อมโยงไปสูการทําความเขาใจในการเมืองการเลือกตั้งระดับประเทศ                     
ในขณะเดียวกันก็ยังจะทําใหเขาใจแนวทางในการพัฒนา  และแกปญหาการเมืองการเลือกตั้งในระดับชาติ              
ไดอีกดวย 

หนังสือ “นักการเมืองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี” นี้ จึงมุงทําการศึกษาเพื่อรูจักนักการเมืองที่เคย
ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมาจนกระทั่งการเลือกตั้งครั้งลาสุดใน
ตนป พ.ศ. 2548 เพื่อทราบถึงเครือขายและความสัมพันธของนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีวาในแตละ
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ชวงหรือแตละยุคเปนอยางไร มีบทบาทและความสัมพันธกับกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการ
หรือไม อยางไร ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองกับนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีเปนอยางไร 
และวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันนั้นมี
รูปแบบและวิธีการอยางไร ทั้งนี้ ในแงพื้นที่ จะจํากัดอยูเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตามที่เปนอยูใน
ปจจุบันเทานั้น ถึงแมวาในระยะแรกๆ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเดิมครอบคลุมไปถึงพื้นที่ที่เปนจังหวัด
ยโสธรและอํานาจเจริญในปจจุบันดวยก็ตาม 
 สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูแตงไดอาศัยการศึกษาจากเอกสาร ไดแก หนังสือ  งานวิจัย 
และวิทยานิพนธที่ศึกษาและเขียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย (ตั้งแตสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของไทยมาสูการปกครองแบบประชาธิปไตยจนกระทั่งปจจุบัน) หนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับกฎหมาย                
และกฎระเบียบในการเลือกตั้งในสมัยตางๆ  ตลอดจนหนังสืออัตชีวประวัติของนักการเมืองทั้งในระดับชาติ
และนักการเมืองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับการสัมภาษณสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
อุบลราชธานีที่มียังมีชีวิตอยู และการสัมภาษณทายาท และบุคคลที่ใกลชิดสําหรับในกรณีสมาชิกสภา                  
ผูแทนราษฎรที่เสียชีวิตแลว ตลอดจนการสัมภาษณผูชวยและหัวคะแนนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร                
ในประเด็นที่ตองการศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่เปนเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 นอกจากนี้ ผูแตงยังใหความสําคัญตอการสังเกตฐานะทางเศรษฐกิจ  และฐานะทางสังคมของผู
ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหและอธิบายประเด็นที่ศึกษาในหนังสือ
เลมนี้ ทั้งนี้เพราะฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมมีความเกี่ยวของอยางยิ่งกับความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจที่ประชาชนจะใหตอผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งเพื่อใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ตนจะ
เลือก 
 สวนในการนําเสนอนั้น   จะนําเสนอในรูปการพรรณนาวิ เคราะหโดยเชื่อมโยงให เห็น
ความสัมพันธตามประเด็นตางๆ โดยเริ่มตนจากปูพื้นใหทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตรจังหวัดอุบลราชธานี  
ประวัติรัฐสภา และประวัติการเลือกตั้ง จากนั้นจะไดกลาวถึงการเมืองการเลือกตั้งอุบลราชธานีซ่ึงผูแตงทํา
การแบงออกเปนสองยุค คือ ยุคนักการเมืองขาราชการกระแสหลัก (พ.ศ. 2476 – 2514) และยุคนักธุรกิจ
กระแสหลัก (พ.ศ. 2518 - ปจจุบัน) เพื่อช้ีใหเห็นบริบทการเมืองการเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีและปจจัยที่ทําใหไดรับการเลือกตั้ง รูปแบบและวิธีการหาเสียง 
ตลอดจนบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในแตละยุค ซ่ึงนาจะทําใหเห็นภาพของ 
“การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จังหวัดอุบลราชธานีไดอยางชัดเจน 
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บทที่ 2 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของจังหวัดอุบลราชธานี   

 
อุบลราชธานีในประวัติศาสตร 
 จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรเกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่นาสนใจ                     
เพราะมีประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรของการเมืองการปกครองของประเทศในอดีต  รวมทั้ง               
ประวัติศาสตรของหัวเมืองอื่น ๆ ที่สําคัญในประเทศไทย  นอกจากนั้นจังหวัดอุบลราชธานียังมีอารยธรรม
แหลงโบราณคดีที่บงบอกพัฒนาการของชุมชนมนุษยในระยะแรกมาจนถึงสมัยยุคตนประวัติศาสตร                  
ที่เรียกวา “เจนละ” และ “ทวาราวดี” ที่เกิดขึ้นในบริเวณฝงเหนือของแมน้ํามูล  ซ่ึงไดแก  บริเวณลุมน้ําชี                     
เซบาย  และเซบก  อยางชัดเจน  ชุมชนบานเมืองทั้งหลายในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมีมาตั้งแตสมัย                     
กอนประวัติศาสตรตอนปลายและยุคสมัยตนประวัติศาสตร  มีพัฒนาการอยางสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน                  
(ศรีศักร  วัลลิโภดม. 2540, น.557-558) ประวัติศาสตรการเกิดของจังหวัดอุบลราชธานียังมีความเกี่ยวของกับ
ชนชาติลาว  เวียงจันทน  และลาวจําปาสัก  ที่ขยายตัวเขามาในภาคอีสานโดยกระจายไปตามที่ตาง ๆ             
ตามฝงแมน้ํามูล 
 ตอมาลาวจําปาสักซึ่งเปนลาวกลุมพระวอ - พระตา  ทีแ่ตกแยกกับเวยีงจันทนในพุทธศตวรรษที่ 24 
ไดเคลื่อนยายมาตั้งเมืองที่หนองบัวลําพูหรือนครเขื่อนขันธกาบแกวบวับาน  ในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู              
ในปจจุบนั  จนถูกทางเวียงจนัทนตแีตกจึงอพยพหนีมาพึ่งทางจําปาสัก  ตอมาในสมัยกรุงธนบุรีก็เกดิ                     
บาดหมางกับทางจําปาสัก  เลยอพยพเขามาตัง้หลักแหลงที่ดอนมดแดงรมิฝงแมน้ํามูลในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี  แลวเขาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกรุงธนบุรี  ทําใหเกิดการขยายตัวของบานเมืองขึ้น                     
ในเขตจังหวดัอุบลราชธานีและยโสธร  ซ่ึงในที่สุดก็มีเมืองอุบลราชธานีที่เปนเมืองสําคัญจนถึงทุกวันนี้ 
 จึงกลาวไดวา  บรรพชนของชาวอุบลราชธานีที่ไดแยกจากกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน) มามี
ภูมิลําเนาอยูในแถบที่เคยเปนมณฑลอีสานและมณฑลอุดรจนทุกวันนี้  เพิ่งมาปรากฏหลักฐานรกราก                     
อันแนนอนก็ตอเมื่อระหวางปลายรัชสมัยกรุงธนบุรีและตนยุครัตนโกสินทรนี้เอง (เติม วิภาคยพจนกิจ. 2542, 
น.92) 
 อยางไรก็ตามไดมีขอสังเกตวาความเกาแกและความสําคัญของดินแดนภาคอีสานในทางโบราณคดี
นั้น  ไมไดชวยใหดินแดนที่เปนภาคอีสานในปจจุบันมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สําคัญตอรัฐไทย            
แตอยางใด  จนกระทั่งชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19  เมื่อรัฐไทยหรืออาณาจักรของชาวสยามบริเวณ                     
ลุมแมน้ําเจาพระยา  ไดเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจจากกรุงศรีอยุธยาเปนกรุงรัตนโกสินทร  การชวงชิงอํานาจ     
ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางอาณาจักรเขมร  สยาม  และลาวลานชาง  เหนือดินแดนดังกลาวจึงเปนไป
อยางเขมขน   และที่สําคัญการปรากฏตัวของมหาอํานาจตะวันตกในชวงการลาอาณานิคมในสมัย                     
กรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้นยิ่งเปนเงื่อนไขสําคัญทําใหดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขง  หรือภาคอีสานใน
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ปจจุบันไดกลายมาเปน “กันชน” ทางยุทธศาสตรการเมืองการทหารของภูมิภาคหรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ 
ดินแดนภาคอีสานมีความสําคัญทางประวัติศาสตรการเมืองและเศรษฐกิจทั้งตอรัฐไทยและตอดินแดนตาง ๆ 
ในแหลมสุวรรณภูมิอยางแทจริงนั้นเริ่มตนขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่ 18  และเขาสูภาวะวิกฤติในสมัย            
กรุงรัตนโกสินทรตอนตน (สุริยา  สมุทคุปติ์. 2538, น.70) 
 
อุบลราชธานีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  เมืองอุบลราชธานีคือหัวเมืองประเทศราชที่มีเจาปกครอง                 
เชนเดียวกันกับเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทน  คือ  ประกอบดวยเจาเมือง  อุปฮาด  ราชวงศ  ราชบุตร                  
หรือที่เรียกวา  “อาญาสี่”  โดยที่เจาในตระกูลพระวอ - พระตา  ปกครองตอเนื่องกันมา 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5  ก็มีการตั้งมณฑลขึ้น  เมืองอุบลราชธานีและเมืองจําปาสักก็ถูกรวมเขาดวยกัน
เปน “มณฑลลาวกาว” โดยมี  กรมหลวงพิชิตปรีชากรเสด็จมาดํารงตําแหนงขาหลวง  ประทับอยูที่                    
เมืองอุบลราชธานี  2  ป  จึงไดยายกลับพระนครและมีกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคเสด็จมาดํารงตําแหนง      
แทน 
 การมาดํารงตําแหนงขาหลวงใหญของกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคนั้น  มีความหมายตอ                  
เมืองอุบลราชธานีเปนอยางมาก  เพราะไดตั้งบุตรีของเจาในตระกูลพระวอ - พระตา  คนหนึ่งเปนชายา  คือ                     
หมอมเจียงคํา  เทากับเปนการสรางความสัมพันธทางสังคมที่แนนแฟนขึ้นระหวางราชสํานักของ
กรุงเทพมหานครกับเมืองอุบลราชธานี  ที่มีผลไปถึงเรื่องเกียรติภูมิและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ
เมืองอุบลราชธานีเปนอยางมาก  นั่นคือ  เจาในตระกูลพระวอ - พระตา  ไดรับการยกยอง  ในขณะเดียวกัน          
ก็มีการรับประเพณีทางวัฒนธรรมของการกรุงเทพฯ เขาไปผสมผสานจนทําใหสังคมของชาวอุบลราชธานี                
มีความแตกตางทางวัฒนธรรมขึ้นหลายอยาง  เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมของเมืองอื่น ๆ ในภาคตะวันออก             
เฉียงเหนือโดยสวนรวม (ศรีศักร  วัลลิโภดม. 2540, น.575 - 576) 
 อยางไรก็ตาม  หัวเมืองอีสานในยุคการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5  ก็ไดรับผลกระทบ      
จากการลาเมืองขึ้นของประเทศมหาอํานาจตะวันตก  โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสในการลงนามใน                  
สนธิสัญญาเบาริ่ง ใน พ.ศ. 2398  และมีผลกระทบตอรัฐสยามในหัวเมืองภาคอีสาน  เชน  กรณีพิพาทไทย -                  
ฝร่ังเศส  รศ .112  เพื่อที่จะเขาครอบครองดินแดนที่ราบสูง   ซ่ึงครั้ งหนึ่ง เคยเปนของลาวมากอน                     
แตสนธิสัญญาระหวางอังกฤษกับฝร่ังเศสไดกําหนดใหรัฐสยามรวมถึงดินแดนฝงขวาของดินแดนแมน้ําโขง
เปนรัฐกันชนกั้นกลางไมใหผลประโยชนของมหาอํานาจทั้งสองในดินแดนสุวรรณภูมิกระทบกระทั่งถึงกัน  
ทําใหฝร่ังเศสไมสามารถเขาครอบครองดินแดนที่เปนมณฑลอีสานในบริเวณที่ราบสูงโคราชได  เปนตน 
(สุริยา  สมุทคุปติ์. 2538, น.74) 
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในสมัยรัชกาลที่ 5  ทําใหการบริหารงานจากรัฐสวนกลาง
ตองมีการปรับตัวหลายประการเพื่อรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลางไดอยางเบ็ดเสร็จ  ซ่ึงไดแก  การปรับการ
บังคับบัญชาหัวเมืองแถบลาวกาว  มีการจัดการทําบัญชีเลกไพรขึ้นใหม  การเก็บสวยอากรและการ                     
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เกษตรกรรม  การทหาร  การปราบปรามผูกระทําความผิดตามหัวเมือง  มีการลงโทษที่เด็ดขาด  รุนแรง                    
ซ่ึงเปนการแสดงถึงอํานาจของกรุงเทพมหานครที่มีตอหัวเมืองในแถบภาคอีสานมีความเด็ดขาดเขมขน            
มากขึ้น (วิทยาลัยครูอุบลราชธานี. 2535, น.20 - 26) นอกจากนั้น ตัวแทนจากรัฐสวนกลาง  คือ  กรมหลวง
สรรพสิทธิประสงคยังทรงนําเอาพระราชพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยามาใชกับหัวเมืองดวย  ภายหลังการจัดตั้ง
มณฑลเทศาภิบาลขึ้นในป พ.ศ. 2437 ไดมีการตั้งทําเนียบขาราชการมณฑลลาวกาวขึ้นใหมเพื่อใหเหมือนกับ
ทําเนียบขาราชการมณฑลชั้นในอื่น ๆ  คือ  โปรดใหยกเลิกตําแหนงเจาเมือง  อุปฮาด  ราชวงศ  และราชบุตร 
และใหเรียกตําแหนงใหม  คือ  เจาเมืองเรียกวาผูวาราชการเมือง  อุปฮาดเรียกวาปลัดเมือง  ราชวงศเรียกวา  
ยกกระบัตรเมือง  และราชบุตรเรียกวาผูชวยราชการเมือง  เปนตน  มีการประกาศใหเมืองนครจําปาสัก               
เมืองอุบลราชธานี เมืองศรีสะเกษ  และหัวเมืองอื่น ๆ  ซ่ึงรวมเรียกวา “มณฑลลาวกาว”  ใหเรียกวา                    
“มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2442  และมีการจดทะเบียนหลักฐานการเปน
สัญชาติไทยบังคับสยาม  เพื่อใหประชาชนมีความรูสึกผูกพันกับกรุงเทพฯ มากขึ้น  

นอกจากนั้น  ยังมีการกําหนดใหมีการเสียเงินสวยแกทางราชการของชายฉกรรจทุกคนเปนเงิน             
ปละ 3.50 บาท ในป พ.ศ. 2443  มีการปรับเปลี่ยนชื่อมณฑลใหมจาก “มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ”                
ใหเรียกวา “มณฑลอีสาน” และตอมาไดเปลี่ยนการบริหารงานเปนมณฑลเทศาภิบาล  การบริหารงานมณฑล 
ประกอบดวย  ขาหลวงใหญหรือขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูรับผิดชอบในราชการทั่วไปตลอดมณฑล (เตช  
บุนนาค. 2548, น.168) พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรงไดพัฒนามณฑลอีสาน                     
อีกหลายอยาง  เชน  ทรงตั้งโรงเรียนฝกหัดขาราชการ  ทรงจัดตั้งกองตํารวจภูธรที่จังหวัดอุบลราชธานี 
(ไพฑูรย  มีกุศล. 2517, น.107) ทรงปรับปรุงการศาล  การปลูกฝงคติรัฐประชาชาติ  การปรับปรุง                     
การคมนาคม   ทรงตั้งโรงเรียนแผนที่  และการใหความสําคัญตอการศึกษา  โดยตั้งโรงเรียนขึ้นมา                    
สองโรงเรียน  คือ  โรงเรียนอุบลวาสิกสถาน  ซ่ึงเปนโรงเรียนชาย  และโรงเรียนสตรีช่ือ  นารีนุกูล (เติม                 
วิภาคยพจนกิจ. 2542, น.430) 

การปฏิรูปการปกครองหลายอยางขางตนในสมัยรัชกาลที่ 5  ซ่ึงเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2435  ทั่วประเทศ      
รวมทั้งในสวนของหัวเมืองอีสานสิ่งที่เห็นไดชัด  ก็คือ  การใชระบบเทศาภิบาล  หรือการจัดหัวเมือง        
ตามระดับความสําคัญ  แลวรวมกันเขาเปนมณฑล  มีขาหลวงแทนพระองครับผิดชอบดูแลระบบเทศาภิบาล          
ดังกลาว  เปนการควบคุมหัวเมืองตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักรจากสวนกลางโดยตรง  แทนระบบการปกครอง
ดั้งเดิมหรือ “ระบบกินเมือง” ทําใหเจาเมืองหรือเจานายเกาถูกลดความสําคัญใหมาเปนขาราชการกินเงนิเดอืน
แทนการมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารราชการและเก็บสวยอากรตาง ๆ ที่เคยเปนมาตั้งแตดั้งเดิม 

เตช  บุนนาค  นักประวัติศาสตรคนสําคัญของไทย  ไดเรียกการปฏิรูปการปกครองในสมัย                     
รัชกาลที่ 5  วาเปนการปฏิวัติแบบ “พลิกแผนดิน” การปฏิรูปลักษณะดังกลาวนี้ไดกอใหเกิดการตอตานจาก
หัวเมืองตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักร  ในชวงป พ.ศ. 2444 - 2445 หรือที่เรียกวา “ขบถ ร.ศ. 121” ซ่ึงไดแก  ขบถ
เงี้ยวเมืองแพร  ขบถพระยาแขกหัวเมืองทั้งเจ็ด  และขบถผูมีบุญภาคอีสาน (ในหลายจังหวัดในภาคอีสาน
รวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี  โดยเฉพาะในมณฑลอุดรและมณฑลอีสาน  กลุมขบถผูมีบุญไดเกิดขึ้นประมาณ                
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100 คน  บางกลุมรวบรวมพรรคพวกไดมากกวา  1,000  คน  เชน  ที่จังหวัดอุบลราชธานี) (เตช  บุนนาค. 
2524, น.16) 

หลังจากเหตุการณสงบ  ขาหลวงมณฑลอีสานไดเล็งเห็นปญหาที่เกิดขึ้นและแนะนําใหรัฐบาล           
ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในมณฑลอีสาน  พระญาณรักขิต  พระช้ันผูใหญในมณฑลอีสาน               
ก็ลงความเห็นวา “ความอดอยากในภูมิภาคนี้เปนเหตุใหเกิดความไมสงบในประชาชน” (พรเพ็ญ  ฮ่ันตระกูล  
และอัจฉราพร  กมุทพิสมัย. 2527, น.86) จึงทําใหเกิดโครงการพัฒนาภาคอีสานหลายประการไดเร่ิมขึ้น         
ในชวงนี้  เชน  การสรางเครือขายทางรถไฟจากกรุงเทพฯ มายังหัวเมืองอีสาน  การสรางเครือขายไปรษณีย       
โทรเลข  การสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสงเสริมการปลูกหมอนเล้ียงไหม  ในป พ.ศ. 2447  เปนตน 
(สุริยา สมุทคุปติ์. 2538, น.78) 
 
อุบลราชธานีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ยังมีเหตุการณหลายอยางที่เกี่ยวของกับ                  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสังคมอีสานโดยสวนรวม  ซ่ึงที่สําคัญ ๆ  ไดแก  กระบวนการ           
นักการเมืองทองถ่ิน  และกระแสความคิด  “อีสานนิยม” จากสภาพธรรมชาติที่แหงแลงและ
ทรัพยากรธรรมชาติไมสมบูรณไดกลายเปนประเด็นทางการเมืองที่ผูแทนราษฎรของอีสานยุคแรก ๆ                   
ไดนําเสนอตอรัฐบาลและเวทีการเมืองระดับชาติ  กลุมผูแทนราษฎรยุคแรกในอีสานถือไดวาเปนแบบอยาง
ของนักการเมืองคุณภาพที่ทํางานเพื่อแกปญหาทองถ่ินและเรียกรองใหรัฐบาลใหความสนใจกับปญหา            
ภาคอีสานอยางจริงจัง  ผูแทนกลุมดังกลาว  หลายทานมีเชื้อสายเจานายเกาของหัวเมืองตาง ๆ ในภาคอีสาน
กอนการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5  หลายทานมีพื้นเพมาจากครอบครัวชาวนาไดรับการศึกษาชั้นสูง  แตเลือก 
ที่จะรวมกันทํางานการเมืองเพื่อสะทอนปญหาความยากจนของชาวอีสาน  ผูแทนราษฎรคนสําคัญในสมัย
นั้น  ไดแก  ถวิล  อุดล  (รอยเอ็ด) ทองอินทร  ภูริพัฒน (อุบลราชธานี) เตียง  ศิริขันธ (สกลนคร) จําลอง  
ดาวเรือง  (มหาสารคาม )  ฯลฯ  ในเวทีการเมืองระดับชาติ ผูแทนราษฎรกลุมนี้ เปนพันธมิตรกับ                     
นายปรีดี  พนมยงค  และยังเปนผูนําขบวนการเสรีไทยที่กระจายอยูในเขตภาคอีสานในชวงสงครามโลก             
คร้ังที่สอง  และมีความสัมพันธใกลชิดกับขบวนการกูชาติในอินโดจีน  เชน  เวียดนาม  และลาว  ผูแทน           
กลุมนี้จึงถูกกลาวหาวาเปนฝายซาย  หรือ  คอมมิวนิสต  วิถีทางการเมืองของนักการเมืองทองถ่ินกลุมนี้             
จึงกินเวลาไมมากนัก  เนื่องจากถูกฝายเผด็จการปราบปรามอยางรุนแรงในลําดับตอมา  ซ่ึงแสดงใหเห็น                
ดังไดกลาวไวตั้งแตตอนตนแลววาการรวมภาคอีสานเขาในรัฐไทยตั้งแตเร่ิมตนยุคสมัยของกรุงเทพฯ               
ภูมิภาคอีสาน  หรือลาวลานชางนี้  ไดเปนประเด็นทางการเมืองสําหรับรัฐบาลกรุงเทพฯ  มาตลอด                 
เพราะภูมิภาคนี้ถูกระแวงเสมอวาเปนที่พักพิงของเหลาผูปรารถนาแบงแยกดินแดน (ทักษ  เฉลิมเตียรณ. 
2548, น.445) 

แตส่ิงที่นักการเมืองอีสานรุนนั้นไดทิ้งไวก็คือ  ประสบการณการตอสูในเวทีการเมืองเพื่อยกระดับ
ความเปนอยูของชาวชนบทในอีสาน  และพยายามที่จะสรางกระแส “อีสานนิยม” ขึ้นมาทาทายอํานาจรัฐไทย
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อยางเปดเผยโดยวิธีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  แมวาในบางประเด็นจะถูกมองวาเปนภัยรายแรง
ตอรัฐไทยในสายตาของรัฐบาลในสมัยนั้น  แตแงคิดที่ควรคาตอการเรียนรูจากประสบการณดังกลาวก็คือ          
ในสังคมชาวอีสานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีผูนําทองถ่ินจํานวนหนึ่งไดพยายามตอสู เพื่อยกระดับ                     
ความเปนอยูของประชาชนในภูมิภาคนี้มาโดยตลอด (สุริยา  สมุทคุปติ์. 2538, น.79-80) และประชาชนที่ตอง
ตอสูเพื่อที่จะไดมีพื้นที่ในคําบรรยายของชาติกระแสหลักก็คือคนอีสาน  คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               
หรือคนอีสานจะถูกดูแคลนจากคนไทยภาคกลางวาเปนคนจนไรการศึกษาและเปนบานนอกเซอซา                    
แตที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ  กรุงเทพฯ มองคนอีสานวาเชื่อถือไมไดในทางการเมือง  การตอสูที่เปนปญหาของ  
คนอีสานเพื่อหาอัตลักษณเชิงภูมิภาค  รวมทั้งการดํารงอยูในรัฐไทยนั้น  ไดสรางความตึงเครียดใหเกิดขึ้น
มาแลวในอดีต (ทักษ  เฉลิมเตียรณ. 2548, น.430) การศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับการเมืองของนักการเมืองถ่ิน  
โดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีประวัติศาสตรยาวนานตามที่ไดกลาวมาเบื้องตนคงจะไดองคความรู            
ที่เปนรากฐานประวัติศาสตรการเมืองไทยจากอดีต  และมุงไปสูพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย              
ในอนาคตได  เพราะการศึกษา “ประวัติศาสตร” เปนความจําเปนของสังคมมนุษยและ “ประวัติศาสตร”            
เปนเสมือน “ความทรงจํารวมกันของสังคม” ที่ถูกกําหนดโดยสถาบันทางอํานาจในแตละยุคสมัย  ทําใหเรา
เขาใจพลังความคิดที่จรรโลงโครงสรางสังคมในแตละชวงเวลาซึ่งเปนเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงทุกคนใน
สังคมเอาไวดวยกัน  รวมทั้งการแสวงหาลูทางที่จะสราง “ความทรงจําใหม” หรือปรับเปลี่ยน                     
“ความทรงจําเดิม” เทาที่จําเปน (อรรถจักร  สัตยานุรักษ. 2548, น.7-8) การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน        
โดยเฉพาะประวัติศาสตรการเมืองถ่ินที่หลากหลาย  จึงมีความสําคัญ  โดยเฉพาะนักการเมืองถ่ินของ           
ภาคอีสาน  เพราะในอดีต  ปญญาชนที่มาจากชนบทอีสานโดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความคิด       
หัวกาวหนาที่ไดแสดงความคิดเห็นทั้งดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  ผานสื่อหนังสือพิมพ  เชน  
หนังสือพิมพประชาชาติ  และไดประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้ง
คร้ังแรกในประเทศไทย (15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476) และไดจัดทําเอกสารเพื่อแสดงขอคิดเห็นและนโยบาย
ของตนเองผานหนังสือช่ือ “กฤดาการบนที่ราบสูง” ที่ตีพิมพเสร็จเมื่อวันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2476  และ                  
พรอมที่จะตั้งคณะการเมือง (พรรคการเมือง) คณะหนึ่งขึ้นใน  5  ถึง  10  ปขางหนา  ซ่ึงไมไดเกี่ยวของกับ
คณะราษฎรแตอยางใด  รวมทั้งไดชูนโยบายหลัก  5  ขอ  ไวอยางชัดเจน (อํ่า บุญไทย. 2543, น.146 - 147)               
ซ่ึงไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการและแนวคิดของนักการเมืองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความมุงมั่น           
ตอการเขาไปเปนตัวแทนของประชาชนในอดีตไดอยางดี  แมวาจะแลกดวยการถูกจับกุมและจองจาํกลายเปน
นักโทษการเมืองรุนแรกๆ ที่เปนชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่อยูในชวงหลังป พ.ศ. 2475 และเสียชีวิตในเวลา 
ตอมาก็ตาม (อํ่า  บุญไทย. 2543, น.(17)) 
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บทที่ 3 
ประวัติรัฐสภา และประวัติการเลือกต้ังจังหวัดอุบลราชธาน ี

นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต พ.ศ.2475 - ปจจุบัน (พ.ศ.2548) 
 นับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสู
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตั้งแตเชาตรูวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475 
“คณะราษฎร”  ซ่ึงประกอบดวย  ทหารบก  ทหารเรือ  และพลเรือน  จํานวน  99  คน  เขายึดอํานาจการ
ปกครองแผนดิน  ตั้งคณะผูรักษาพระนครฝายทหาร  3  นาย  เปนผูใชอํานาจแทนและทําใหประเทศไทยมี                   
รัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศเปนครั้งแรกตั้งแตปพุทธศักราช 2475 (สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร. มปพ., น.1)  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  พุทธศักราช 2475  ซ่ึงกําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภา
ผูแทนราษฎร  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก  2  ประเภท  คือ  สมาชิกประเภทที่ 1  ที่มาจากการเลือกตั้งทางออม  
โดยวิธีรวมเขตจังหวัด  โดยใหราษฎรเลือกผูแทนตําบลกอนแลวใหผูแทนตําบลเลือกผูแทนราษฎร                     
เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476 ซ่ึงมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน  78  คน  จนถึงการเลือกตั้ง             
คร้ังลาสุด  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  รวมทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรค  จังหวัดอุบลราชธานีมีนักการเมืองที่ไดรับการเลือกตั้งดวยวิธีการเลือกตั้งแบบตาง ๆ กันไป                   
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีแลว  จํานวนทั้งสิ้น  83  คน  ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายทองอินทร  ภูริพัฒน  
2. นายเลียง  ไชยกาล  
3. นายเนย  สุจิมา 
4. นายทิม  ภูริพัฒน 
5. นายฟอง  สิทธิธรรม 
6. ขุนบุรัสการกิติคดี  (เหมือน บุรัสการ) 
7. นายบุญมา  เกษมวัน 
8. นายนอม  วนรมย 
9. นายสุวิชช  จิตตะยะโศธร 
10. นายนารถ  มนตเสวี 
11. นายสุดใจ  ศุภสร 
12. นายผดุง  โกศัลวิตร 
13. นายยงยุทธ  พึ่งภพ 
14. นางอรพิน  ไชยกาล 
15. นายทองพูน  อาจธะขันธ 
16. นายดิเรก  มณีรัตน 

17. นายผัน  บุญชิต 
18. นายกลิ่น  ปล่ังนิล 
19. นายเจียม  โชติรัษฎ 
20. นายฟอง  การินทร 
21. นายวีระ  รมยะรูป 
22. นางสาวอรอินทร  ภูริพัฒน 
23. นายนาถ  เงินทาบ 
24. ขุนวรวาทพิสุทธิ  (สุข  พันธเพ็ง) 
25. นายเสรี  สุชาตะประคัลภ 
26. นายยิ่ง  สิทธิธรรม 
27. นายทองมาก  จันทะลือ 
28. นายสมนึก  ทองรุงโรจน 
29. นายวิชัย  โกมลวิชญ 
30. นายบุญเย็น  วอทอง 
31. นายวิชัย  เสวะมาตย 
32. นายประทีป  ทองคําใส 
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33. นายประวิทย  ศรีธัญรัตน 
34. นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ 
35. นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ 
36. นายเพียร  พุมจันทร 
37. นายสมาน  งามสนิท 
38. นายสุทัศน  เงินหมื่น 
39. นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท 
40. นายเฉลิม  สุขเสริม 
41. นายโกศล  มารมย 
42. นายไพฑูรย  โหตระไวศยะ 
43. ร.ต.ท.ณรงค  เทวคุปต 
44. นายสุทวิช  สุพรรณ 
45. นายเชวงศักดิ์  เศรษฐมาตย 
46. นายประสิทธิ์  จันทวารา 
47. นายประสิทธิ  ณรงคเดช 
48. พ.ต.ต.ยุทธนา  พรสวรรค 
49. นายวารินทร  ศรีแยม 
50. นายดุสิต  โสภิตชา 
51. นายไชยพจน  ภูกําชัย 
52. นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ 
53. นายมนตชัย  โควสุรัตน 
54. นายตุน  จินตะเวช 
55. นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย 
56. นายธนา  เมตตาริกานนท 

57. นายสุวัฒน  ศิริอํานาจ 
58. นายวิทยา  ขันอาสา 
59. นายอิสสระ  สมชัย 
60. นายดํารงค  บุญชิต 
61. นายสนิท  จันทรวงศ 
62. นายธีระชัย  ศิริขันธ 
63. นายปรีชา  เลาหพงศชนะ 
64. นายปญญา  จินตะเวช 
65. นายสุรศักดิ์  บัวขาว 
66. นายชัยพร  ทองประเสริฐ 
67. นายธํารงค  ไทยมงคล 
68. พ.ต.พูนศักดิ์  พสุนนท 
69. นายวิฑูรย  นามบุตร 
70. นายเกรียง  กัลปตินันท 
71. นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ 
72. นายสิทธิชัย  โควสุรัตน 
73. นายสุพล  ฟองงาม 
74. นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท 
75. นายกิตติพงษ  เทียมสุวรรณ 
76. นายศักดิ์ชัย  จินตะเวช 
77. นายวิทยา  บันทุปา 
78. นายสมบัติ  รัตโน 
79. นายรัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน 
80. นายอุดร  ทองประเสริฐ 

รายช่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอบุลราชธานีที่มาจากบัญชีรายช่ือของพรรคจากการ            
เลือกตั้งเมื่อวนัที่  6  กุมภาพันธ  2548 

1. นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ   พรรคไทยรักไทย 
(อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตที่ 5) 

2.  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน    พรรคไทยรักไทย 
(อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตที่ 6) 

3. นายอดุลย  นิลเปรม    พรรคไทยรักไทย 
(อดีตผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1) 
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นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีในรัฐสภาแตละชุด  

รัฐสภาชดุท่ี 1 
 รัฐสภาชุดที ่ 1  อยูในชวงการประกาศใชพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม               

ช่ัวคราว  พุทธศักราช 2475  ซ่ึงกําหนดใหมีสภาเดียว  คอื  สภาผูแทนราษฎร  และประกอบดวยผูแทนราษฎร        
ช่ัวคราวที่คณะผูรักษาพระนครฝายทหารใชอํานาจแตงตัง้แทนคณะราษฎร  จํานวน 70 คน เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน  พ.ศ. 2475 

ในวนัประชุมสภาผูแทนราษฎรนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวพระราชทานพระที่นั่ง 
อนันตสมาคมใหใชเปนที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร (สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา. 2535,  น.38) 
  สภาผูแทนราษฎรชุดท่ี 1  เปนสภาผูแทนราษฎรชั่วคราว  มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงระหวาง         
วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2475  ถึงวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2476  โดยไมมีเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง
สําหรับสมาชิกสภาฯ  ตลอดจนไมมีคาพาหนะ  คาเบี้ยประชุมแตอยางใด (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร. มปพ.,  น.1) 

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ 1  เมื่อวันที่  15 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476  อันเปนการเลือกตั้งทั่วไปทั้งประเทศเปนครั้งแรกและเริ่มประชุมในวันที่ 10 
ธันวาคม  พ.ศ. 2476  และไดมีการแตงตั้งสมาชิกประเภทที่ 2  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม           
พุทธศักราช 2475 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.16) 

รัฐสภาชุดนี้ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานีอยูในสภา 

รัฐสภาชดุท่ี 2 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475              
และมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในประเทศไทย  เปนการเลือกตั้งทางออมโดยวิธีรวมเขตจังหวัด  และ
กําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรในรัฐสภาชุดนี้ไดแบงออกเปน                     
2  ประเภท  คือ  

สมาชิกประเภทท่ี 1 (สมาชิกสภาผูแทนชุดที่ 2) เปนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยออม  โดยวิธี
รวมเขตจังหวัด  มีจํานวน  78  คน   โดยใหราษฎรเลือกผูแทนตําบลกอนแลวใหผูแทนตําบลเลือก
ผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476  โดยถือจํานวนราษฎร 200,000 คน  ตอผูแทนราษฎร 1  
คน 

สมาชิกประเภทที่ 1 นี้  ส้ินสุดลงเนื่องจากพนจากตําแหนงตามวาระ   เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม                 
พ.ศ.2480 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. มปพ., น.7) 
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สภาผูแทนราษฎร  ประเภทที่ 1  ชุดที่  2  นี้ มีวาระในการดํารงตําแหนงระหวางวันที่  15 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476  ถึง  วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2480  และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด
อุบลราชธานีในชุดนี้จํานวน  3  คน  คือ 

1.  นายทองอินทร  ภูริพัฒน 
2.  นายเลียง  ไชยกาล 
3.  นายเนย  สุจิมา 

สมาชิกประเภทท่ี 2  มีจํานวน  78  คน  เทากับสมาชิกประเภทที่ 1  มาจากการแตงตั้งโดย                   
พระมหากษัตริย  เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2476  สมาชิกประเภทที่ 1  เมื่อพนจากตําแหนงตามวาระแลว               
สมาชิกประเภทที่ 2  ยังคงอยูในตําแหนงตอไปถึงรัฐสภาชุดที่ 5 ( วันที่  9  ธันวาคม พ.ศ. 2476 ถึง วันที่  10  
พฤษภาคม พ.ศ. 2489) 

รัฐสภาชดุท่ี 3 
รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  พุทธศักราช  2475             

มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2  ซ่ึงเปนการเลือกตั้งทางตรงแบบแบงเขต  และกําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภา        
ผูแทนราษฎร  และมีสมาชิก  2  ประเภท  คือ 

สมาชิกประเภทท่ี 1 (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 3) มีจํานวน  91  คน  มาจากการเลือกตั้งของ
ราษฎรโดยตรง  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2480  เปนการเลือกตั้งโดยวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง  แตละเขต
เลือกตั้งมีผูแทนราษฎรได  1  คน  โดยถือจํานวนราษฎร  200,000  คน  ตอผูแทนราษฎร  1  คน 

วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกประเภทที่ 1 นี้  ไดส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร           
เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2481  มีสาเหตุมาจากสภาผูแทนราษฎรมีมติรับญัตติแกไขขอบังคับการประชุม
และปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2477  เกี่ยวกับวิธีการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปไวพิจารณาเพื่อใหรัฐบาลเสนอรายละเอียดตามงบประมาณโดยชัดแจง  แตรัฐบาลไมสามารถปฏิบัติ
ตามได (สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.20) 

สภาผูแทนราษฎร ประเภทท่ี 1 ชุดท่ี 3 นี้  มีวาระการดํารงตําแหนงระหวาง  วันที่ 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2480 ถึง วันที่  11  กันยายน  พ.ศ.2481  ในจังหวัดอุบลราชธานีมีผูแทนราษฎรจาก 4 เขต  จํานวน               
4  คน  คือ 

เขต 1  นายทองอินทร  ภูริพัฒน 
เขต 2  นายทิม  ภูริพัฒน 
เขต 3  นายฟอง  สิทธิธรรม 
เขต 4  นายเลียง  ไชยกาล 
สมาชิกประเภทที่ 2  มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด  91 คน  มาจากการแตงตั้ง  และเปนสมาชิกประเภท

ที่ 2  ชุดเดิมที่เคยแตงตั้ง  จํานวน  78  คน  และแตงตั้งเพิ่มอีก  13  คน  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2480 
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เพื่อใหมีจํานวนเทากับสมาชิกประเภทที่ 1  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรสมาชิกประเภทที่ 2  ยังคงอยูใน
ตําแหนงตอไปถึงรัฐสภาชุดที่ 5  ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงระหวางวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2476  ถึง               
วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2489 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ไมมีผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีดํารงตําแหนง 

รัฐสภาชดุท่ี 4 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  พุทธศักราช  2475              
มีการเลือกตั้งทั่วไปเปนครั้งที่ 3  ซ่ึงเปนการเลือกตั้งทางตรงแบบแบงเขต  โดยกําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  
สภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก  2  ประเภท  คือ 

สมาชิกประเภทท่ี 1 (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 4) มีจํานวนทัง้หมด  91  คน  มาจาก            
การเลือกตั้งโดยตรง  เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2481  โดยวธีิแบงเขตเลือกตั้ง  แตละเขตเลือกตั้ง            
มีผูแทนราษฎรได 1 คน  โดยถือจํานวนราษฎร 200,000  คน  ตอผูแทนราษฎร 1 คน  ดํารงตําแหนงระหวาง
วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2481  ถึง  วนัที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2488  ทั้งนี้เพราะ  ไดมีการขยายเวลาอยูใน
ตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2  คร้ัง  คร้ังละไมเกิน  2  ป  โดยพระราชบญัญัติขยายกําหนดเวลาอยู
ในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พุทธศักราช 2485  ซ่ึงออกตามรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเตมิวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พุทธศักราช 2485  เนื่องจากภาวะสงคราม  ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเลือกตั้ง  
ตอมาเมื่อวันที ่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2488  ไดมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิม่อีก 15 คน  รวมเปน 
95 คน  เนื่องจากไทยไดดนิแดน 4 จังหวัดเพิ่มขึ้น  ไดแก  จังหวัดนครจําปาศกัดิ์  จังหวัดพระตะบอง     
จังหวดัพิบูลสงคราม  และจังหวดัลานชาง (ปจจุบันไมมี  4  จังหวัดนีแ้ลว) (สํานักงานเลขาธกิารสภา
ผูแทนราษฎร. มปพ.,  น.15) 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1 นี้  ไดส้ินสุดวาระการดํารงตําแหนงลงโดยการยุบสภา           
ผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2488  เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ 1 ใหม  มีสาเหตุ             
มาจากการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้อยูในตําแหนงมานาน  ประกอบกับมีความขัดแยงเกี่ยวกับ                     
รางพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามที่รัฐบาลเสนอเพื่อใหลงโทษผูกอใหเกิดการปกครองตามลัทธิเผด็จการ 

สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 4  ซ่ึงมีวาระดํารงตําแหนงระหวาง วันที่ 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2481             
ถึงวันที่ 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2488  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 4 คน  จาก 4 เขต
เลือกตั้ง  คือ  

เขต 1  นายฟอง  สิทธิธรรม 
เขต 2  นายทองอินทร  ภูริพัฒน 
เขต 3  นายเลียง  ไชยกาล 
เขต 4  ขุนบุรัสการกิติคดี (เหมือน  บุรัสการ) (ถึงแกกรรมวันที่ 4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2488) และ         
นายบุญมา  เกษมวัน (ไดรับเลือกตั้งแทนในการเลือกตั้งวันที ่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 2488) 
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สมาชิกสภาประเภทที่ 2  ส้ินสุดวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2489               
เนื่องจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489  ในวันที่ 10  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2489 (สมาชิกสภาประเภทที่ 2 นี้  มีวาระการดํารงตําแหนงระหวางวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2476                
ถึงวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2489) 

รัฐสภาชดุท่ี 5 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  พุทธศักราช  2475  และ
มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่  4  ซ่ึงเปนการเลือกตั้งทางตรงแบบแบงเขต  และกําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภา          
ผูแทนราษฎร  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก  2  ประเภท  คือ  

สมาชิกประเภทที่ 1 (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 5)  มีจํานวน  96  คน  มาจากการเลือกตั้ง              
โดยตรงเมื่อวันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2489  โดยวิธีการแบงเขตเลือกตั้ง  แตละเขตเลือกตั้งมีผูแทนราษฎรได              
1  คน  และถือจํานวนประชากร  200,000  คน  ตอผูแทนราษฎร  1  คน  ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 6  
มกราคม  พ.ศ. 2489  ถึง  วันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490 (อนึ่ง  เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ                   
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489  เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2489  สมาชิกประเภทที่ 1 ยังคง           
อยูในตําแหนงตอไปในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร)  

สภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1  ชุดที่  5  นี้  มีวาระการดํารงตําแหนงระหวางวันที่  6  มกราคม  
พ.ศ.2489  ถึงวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2490  เพราะเกิดรัฐประหารในวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. มปพ., น.21) 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1  ชุดที่ 5 นี้  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 
จํานวน  4  คน  จาก  4  เขต  คือ 

เขต 1  นายเลียง  ไชยกาล 
เขต 2  นายฟอง  สิทธิธรรม 
เขต 3  นายทองอินทร  ภูริพัฒน 
เขต 4  นายบุญมา  เกษมวัน 
สมาชิกประเภทท่ี 2  มีจํานวน  96  คน  มาจากการแตงตั้งโดยเปนสมาชิกสภาประเภทที่  2  ชุดเดิม 

จํานวน  91  คน  และไดมีการแตงตั้งเพิ่มเติมอีก  5  คน  เมื่อวันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2489  เพื่อใหมีจํานวน
เทากับสมาชิกประเภทที่ 1  และดํารงตําแหนงตอเนื่องไปจนถึงรัฐสภาชุดที่ 5  วาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกประเภทที่ 2 นี้  ส้ินสุดลงเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2489 เนื่องจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 (สมาชิกสภาประเภทที่ 2  มีวาระดํารงตําแหนงระหวางวันที่  9  
ธันวาคม  พ.ศ. 2476  ถึง  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2489) 
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รัฐสภาชดุท่ี 6 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2489  มีการ
เลือกตั้งเพิ่มขึน้ตามจํานวนราษฎร  ซ่ึงเปนการเลือกตั้งทางตรงแบบแบงเขต  และกําหนดใหมี  2  สภา  คือ                   
พฤฒสภา  และสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 พฤฒสภา  มีสมาชิกจํานวน  80  คน  มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทน  เมื่อวันที่ 24  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2489  ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2489  ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน     
พ.ศ. 2490 

สภาผูแทน (ชุดที่ 5 เพิ่มเติม)  มีสมาชิกจํานวน  178  คน  ประกอบดวยสมาชิกประเภทที่ 1                    
ในรัฐสภาชุดที่ 5 (รัฐสภาชุดเดิม) จํานวน  96  คน  และมีการเลือกตั้งเพิ่มอีก  82  คน  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  
พ.ศ. 2489  ใน  47  จังหวัด (รวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี) เปนการเลือกตั้งโดยตรง  โดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง  
แตละเขตเลือกตั้งใหมีผูแทนราษฎรได 1 คน  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2489  ถึง  วันที่  8  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490 

รัฐสภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2490 โดย “คณะทหารของชาติ” ภายใตการนําของ  พลโทผิน  ชุณหะวัณ (สํานักงานเลขาธิการสภา              
ผูแทนราษฎร. 2547, น.24) 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 5  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งเพิ่มเติม  จํานวน  82  คน  และดํารง
ตําแหนงระหวางวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2489  ถึง  วันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490  มีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  4  คน  จาก  4  เขตเลือกตั้ง  คือ 

เขต 1  นายนอม  วนรมย 
เขต 2  นายสุวิชช  จิตตะยะโศธร 
เขต 3  นายนารถ  มนตเสวี 
เขต 4  นายสุดใจ  ศุภสร 

รัฐสภาชดุท่ี 7 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว                  
พุทธศักราช 2490) มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 5  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต  และมีการเลือกตั้ง            
เพิ่มขึ้นตามบทเฉพาะกาล  ซ่ึงเปนการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต  รัฐสภาชุดนี้กําหนดใหมี  2  สภา  คือ               
วุฒิสภา  และสภาผูแทน  

วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน  100  คน  มาจากการแตงตั้งเมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2490             
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490  ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2494 
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สภาผูแทน (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 6)  มีสมาชิกจํานวน  99  คน  มาจากการเลือกตั้ง              
โดยตรง  เมื่อวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2491  โดยวิธีรวมเขตจังหวัดและถือจํานวนประชากร  200,000  คน  
ตอผูแทนราษฎร  1  คน  และเมื่อวันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2492  ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนเพิ่มขึ้นใน  
19  จังหวัด  จํานวน  21  คน (รวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานีดวย)โดยใชวิธีรวมเขตจังหวัด  และถือจํานวน
ประชากร  150,000  คน  ตอผูแทนราษฎร  1  คน  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2492  ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2491  ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2494 
(อนึ่ง  เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2492  ในวันที่ 23 มีนาคม  พ.ศ. 2492 
รัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนอยูในตําแหนงจนครบวาระ) ในชวงรัฐสภา            
ชุดที่ 7 นี้ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2491  จึงเปนผลใหมีการตั้งสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร             
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2492) (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547,            
น.26) 

สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 6 ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2491  ถึงวันที่ 29  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2494   มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  4  คน  จาก  4  เขต  
คือ 

1.  นายผดุง  โกศัลวิตร 
2.  นายฟอง  สิทธิธรรม 
3.  นายเลียง  ไชยกาล 
4.  นายยงยุทธ  พึ่งภพ 
เมื่อไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2492  แทนรัฐธรรมนูญ                

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช  2490  จึงมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้น
ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ  โดยจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ.2492  จํานวน                     
19  จังหวัด  มี  21  คน  สภาผูแทนราษฎร  ชุดที่  6  เพิ่มเติม  ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  5  มิถุนายน               
พ.ศ. 2492  ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2494  เปนผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  2  คน             
จาก  2  เขต  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. มปพ., น.35) คือ 

1.  นางอรพิน  ไชยกาล 
2.  นายทองพูน  อาจธะขันธ 
รัฐสภาชุดนี้ส้ินสุดลง เนื่องจากมีการยึดอาํนาจการปกครองประเทศ  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2494  โดย “คณะบรหิารประเทศชั่วคราว” ภายใตการนําของพลเอกผิน  ชุณหะวัณ 
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รัฐสภาชดุท่ี 8 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชประกาศพระบรมราชโองการใหใชรัฐธรรมนูญ                

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2475 (ผลจากการยดึอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวนัที่  29  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2494  คณะบริหารประเทศไดนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยฉบับลงวันที่  10  
ธันวาคม  พ.ศ. 2475  พรอมทั้งรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ  พุทธศักราช 2482                
และรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเตมิวาดวยบทเฉพาะกาล พทุธศักราช 2483 มาบังคับใช) ซ่ึงกําหนดใหม ี          
การเลือกตั้งทัว่ไปครั้งที่ 6  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต  และมีสภาเดยีว  คือ  สภาผูแทนราษฎร  
ประกอบดวย สมาชิก  2  ประเภท (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. มปพ.,  น.37)  คือ 

สมาชิกประเภทท่ี 1 (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 7) มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 123  คน  
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2495  โดยวิธีรวมเขตจังหวัด  และถือเกณฑ
จํานวนประชากร  150,000  คน  ตอผูแทนราษฎร  1  คน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่  1  นี้  มีวาระ
การดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2495  ถึงวันที่  25  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  สมาชิก
ประเภทที่  1 นี้   ส้ินสุดลงเนื่องจากพนจากตําแหนงตามวาระ   จากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่  6 นี้                     
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  6  คน  และเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร             
ชุดที่ 7  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2495  ถึงวันที่  25  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.28)  ซ่ึงไดแก 

1. นายเลียง  ไชยกาล 
2. นายยงยุทธ  พึ่งภพ 
3. นางอรพิน  ไชยกาล 
4. นายดิเรก  มณีรัตน 
5. นายทิม  ภูริพัฒน 
6. นายผัน  บุญชิต 
สมาชิกประเภทที่ 2  มีสมาชิกจํานวน  123  คน  มาจากการแตงตั้ง  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน   

พ.ศ. 2494  โดยทําหนาที่เปนผูแทนราษฎรไปกอนจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎร  เมื่อสมาชิก              
ประเภทที่ 1  พนจากตําแหนงตามวาระแลว  สมาชิกประเภทที่ 2  ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนถึงรัฐสภา            
ชุดที่ 9 สมาชิกประเภทที่ 2 นี้  มีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2494  ถึงวันที่  16  
กันยายน  พ.ศ. 2500  สมาชิกประเภทที่  2  ในชุดนี้ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 
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รัฐสภาชดุท่ี 9 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2475                
แกไขเพิ่มเติม   พุทธศักราช  2495  เมื่อวันที่   10  กันยายน   พ .ศ .  2498  จอมพล  ป .พิบูลสงคราม                     
นายกรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติพรรคการเมืองตอสภาโดยใหเหตุผลวาระบอบประชาธิปไตย              
ไดดําเนินมากวา  20  ปแลว  ควรแกเวลาที่จะใหมีการกอตั้งพรรคการเมืองขึ้นสภาจึงเห็นชอบดวยและลงมติ
ประกาศใชเปนกฎหมายเมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2498 ตั้งแตนั้นมาไดมีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา
หลายพรรค  ทําใหเกิดการเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  และกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งที่ 7  ซ่ึงเปนการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต  ผูสมัครรับเลือกตั้งสวนใหญสังกัดพรรคการเมือง 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, มปพ., น.43) รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภา          
ผูแทนราษฎร  ประกอบดวยสมาชิก  2  ประเภท  คือ 

สมาชิกประเภทที่ 1 (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 8, ชุด 2500/1) มีสมาชิกจํานวน  160  คน               
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  โดยวิธีรวมเขตจังหวัด ถือจํานวนประชากร 
150,000  คน  ตอผูแทนราษฎร 1 คน  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  ถึงวันที่  16  
กันยายน  พ.ศ. 2500  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1 นี้  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 8 (2500/1) 
ซ่ึงดํารงตําแหนงระหวางวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  ถึงวันที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2500  มีสมาชิกสภา      
ผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน  7  คน  คือ 

1. นายทิม  ภูริพัฒน  พรรค เศรษฐกร 
2. นายฟอง  สิทธิธรรม  พรรค ประชาธิปตย 
3. นายกลิ่น  ปล่ังนิล  พรรคประชาธิปตย 
4. นายทองพูน  อาจธะขันธ  พรรค ประชาธิปตย 
5. นายเจียม  โชติรัษฏ  พรรค เศรษฐกร 
6. นายเลียง  ไชยกาล   พรรคเสรีมนังคศิลา 
7. นายผัน  บุญชิต    พรรคเสรีมนังคศิลา 
สมาชิกประเภทท่ี 2  มีสมาชิกจํานวน  123  คน  มาจากการแตงตัง้  และเปนสมาชิกประเภทที่                    

2  ชุดเดิม 
สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสดุลงเนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวนัที่  16  กันยายน 

พ.ศ. 2 5 0 0  โดยคณะทหารภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต (สภาผูแทนราษฎรชุดนี้มีวาระ               
การดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  3 0 พฤศจิกายน  2494  ถึงวนัที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2500) 
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รัฐสภาชดุท่ี 10 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475  แกไข
เพิ่มเติม  พุทธศักราช  2495  มีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ 1  แทนสมาชิกประเภทที่ 2  ซ่ึงเปนการเลือกตั้ง       
ทางตรงแบบรวมเขตใน 5 จังหวัด  และมีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร  ประกอบดวยสมาชิก  2  ประเภท  
คือ 

สมาชิกประเภทที่ 1 (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 9, ชุด 2500/2) มีสมาชิกจํานวน  160  คน               
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2500  โดยวิธีรวมเขตจังหวัด  และถือจํานวน             
ประชากร  150,000  คน  ตอผูแทนราษฎร 1 คน  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน             
7  คน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 9  ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2500  ถึงวันที่  20  
ตุลาคม  พ.ศ. 2501  ในสวนของจังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด  คือ 

1.  นายฟอง  สิทธิธรรม   พรรคประชาธิปตย 
2.  นายทิม  ภูริพัฒน   พรรคสหภูมิ 
3.  นายวีระ  รมยะรูป   พรรคสหภูมิ 
4.  นางสาวอรอินทร  ภูริพัฒน  พรรคสหภูมิ 
5.  นายผัน  บุญชิต    พรรคสหภูมิ 
6.  นายเลียง  ไชยกาล   ไมสังกัดพรรค 
7.  นายนาถ  เงินทาบ   ไมสังกัดพรรค 
ตอมาเมื่อวันที ่  1  มกราคม  พ.ศ. 2501  คณะรัฐมนตรีไดประกาศจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จบชั้น        

ประถมศึกษาตามมาตรา 116  ของรัฐธรรมนูญเปนผลใหสมาชิกประเภทที่ 2  ตองจับสลากออก  26  คน         
เมื่อวันที่  28  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2501  และตอมาในวันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2501  จึงมีการเลือกตั้งสมาชิก
ประเภทที่ 1  (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชดุที่ 9 เพิ่มเติม, ชุด 2500/2) ใน 5 จังหวดั  คือ  จังหวัดพระนคร  
จังหวดัธนบุรี  จังหวดักาฬสนิธุ  จังหวัดรอยเอ็ด  และจงัหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 26  คน  แทนสมาชิก
ประเภทที่ 2  ที่ตองจับสลากออกจากตําแหนง  การเลือกตั้งครั้งนี้เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. มปพ.,  น.67) รวมสมาชิกประเภทที่ 1  ทัง้สิ้น  186  คน  ดํารง
ตําแหนงระหวางวันที่ 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2500  ถึงวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2501  ในสวนจังหวัดอบุลราชธานี  
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตัง้จํานวน  7  คน  คือ 
 1.  นายกลิ่น   ปล่ังนิล  พรรคประชาธิปตย 
 2.  นายดิเรก มณีรัตน  พรรคชาติสังคม 
 3.  นายฟอง การินทร  พรรคชาติสังคม 
 4.  ขุนวรวาทพิสุทธิ (สุข  พันธเพ็ง) พรรคชาติสังคม 
 5.  นายสุวิชช จิตตะยะโศธร พรรคชาติสังคม 
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 6.  นายยงยุทธ พึ่งภพ  ไมสังกัดพรรค 
 7.  นายอรพิน ไชยกาล  ไมสังกัดพรรค 

สมาชิกประเภทที่ 2  มีสมาชิกจํานวน 121  คน   มาจากการแตงตั้งเมื่อวันที่ 18  กันยายน                     
พ.ศ. 2500  ตอมาสมาชิกประเภทที่  2  จับสลากออก  26  คน  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2501  จึงเหลือ
สมาชิกประเภทที่ 2  จํานวน  95  คน  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  18  กันยายน  พ.ศ. 2500  ถึงวันที่                     
20  ตุลาคม  พ.ศ. 2501  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดเนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่  
20  ตุลาคม  พ.ศ. 2501 โดยคณะปฏิวัติ ภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต และไดประกาศยกเลิก  
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498  ทําใหพรรคการเมืองทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นไวส้ินสุดลง 

รัฐสภาชดุท่ี 11 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502            
ซ่ึงกําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภารางรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงมีสมาชิกจํานวน 240 คน  มาจากการแตงตัง้                   
เมื่อวันที่ 3 กมุภาพันธ  พ.ศ.  2 5 0 2  มีวาระในการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที ่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.  2 5 0 2                  
ถึงวันที ่ 2 0 มิถุนายน  พ.ศ.  2 5 1 1 

สภารางรัฐธรรมนูญชุดนี้ส้ินสุดลง  เนื่องจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2511 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.33) 

รัฐสภาชุดท่ี 12 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2511                
ซ่ึงกําหนดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 9  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต  และมี  2  สภา  คือ  วุฒิสภา 

และสภาผูแทน 
วุฒิสภา  มีสมาชิกทั้งหมดจํานวน  164  คน  สมาชิกที่มาจากการแตงตั้ง  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม 

พ.ศ. 2511  มีจํานวน  120  คน  และแตงตั้งเพิ่มอีก  44  คน  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512  เพื่อใหมี
จํานวน  3  ใน  4  ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ  จนเมื่อวันที่  3  กรกฎาคม       
พ.ศ. 2514  สมาชิกวุฒิสภามีอายุครบ  3  ป  ตองจับสลากออกกึ่งหนึ่ง  คือจํานวน  82  คน  และมีการแตงตั้ง
สมาชิกเทาจํานวนที่ออกไปเขามาแทนที่และใหมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  4  กรกฎาคม  2511          
ถึงวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2514 

สภาผูแทน (สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 10) มีสมาชิกทั้งหมดจํานวน  219  คน  มาจากการเลือกตั้ง          
โดยตรง  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512  โดยวิธีรวมเขตจังหวัด  ถือจํานวนประชากร  150,000  คน   
ตอผูแทนราษฎร 1 คน  มีวาระในการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512  ถึงวันที่  17 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2514 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.34) 
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รัฐสภาชุดนี้ไดส้ินสุดลงเนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2514 โดยคณะปฏิวัติภายใต การนําของจอมพลถนอม  กิตติขจร 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งดังกลาวขางตน (เปนสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 10)        
มีวาระดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 10 กุมภาพันธ 2512  ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514  มีสมาชิก            
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด  9  คน  คือ 

1.  นายเสรี   สุชาตะประคัลภ   ไมสังกัดพรรค 
2.  นายฟอง   สิทธิธรรม   ไมสังกัดพรรค 
3.  นายยิ่ง   สิทธิธรรม   พรรคแนวรวมประชาธิปไตย 
4.  นายสมนึก   ทองรุงโรจน   พรรคแนวรวมประชาธิปไตย 
5.  นายวิชัย   โกมลวิชญ   ไมสังกัดพรรค 
6.  นายทองมาก   จันทะลือ    ไมสังกัดพรรค 
7.  นายบุญเย็น   วอทอง    พรรคแนวรวมประชาธิปไตย 
8.  นายวิชัย   เสวะมาตย   พรรคประชาธิปตย 
9.  นายประทีป   ทองคําใส   พรรคสหประชาไทย 

รัฐสภาชดุท่ี 13 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515         
ซ่ึงกําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภานิติบัญญัติแหงชาติ   

สภานติิบัญญัติแหงชาติ  มสีมาชิกจํานวน  299  คน  มาจากการแตงตั้ง  เมื่อวันที ่  16  ธันวาคม 
พ.ศ. 2515  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2515  ถึงวันที่  16  ธันวาคม             

พ.ศ.2516 
สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้  ส้ินสุดลงโดยการยุบสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม 

พ.ศ. 2516  มีสาเหตุมาจากหลังเหตุการณวันมหาวิปโยค  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2516  และสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แหงชาติไดลาออกจากตําแหนง  288  คน  จนไมครบองคประชุม (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 
2547, น.36) 
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รัฐสภาชดุท่ี 14 
รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร  พุทธศักราช 2515        

ซ่ึงกําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  มีจํานวน  299  คน  มาจากการเลือกตั้งของสมัชชาแหงชาติ  ซ่ึงมีจํานวน 

2,347 คน  ตามพระบรมราชโองการแตงตั้งสมัชชาแหงชาติ  ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2516  โดยใหสมาชิก
สมัชชาแหงชาติเลือกตั้งกันเอง  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2516  และพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติตามมติสมัชชาแหงชาติ  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2516  วาระในการดํารง
ตําแหนงตั้งแตวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2516  ถึงวันที่ 25 มกราคม  พ.ศ. 2518 

สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ส้ินสุดลง  เนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่ 26 มกราคม               
พ.ศ. 2518  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2517 (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร. 2547, น.37) 

รัฐสภาชดุท่ี 15 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2517                  
ซ่ึงเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบผสมระหวางแบงเขตกับรวมเขต                     
ซ่ึงกําหนดใหมี 2 สภา คือ วฒุิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน  100 คน   ซ่ึงมาจากการแตงตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2518                   
อยางไรก็ตาม  ถามีการยุบสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไป  วุฒิสภาชุดนี้มีวาระ
ในการดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 26 มกราคม  พ.ศ. 2518  ถึงวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2519 

สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 11) มีสมาชิกจํานวน  269  คน  มาจากการ            
เลือกตั้งโดยตรง  เมื่อวันที ่  26 มกราคม  พ.ศ. 2518  โดยถือเขตจังหวดัเปนเขตเลือกตั้ง  จังหวดัที่มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกนิ  3  คน  ใหแบงเขตจังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง  ในแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิก           
สภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน  3  คน  และไมนอยกวา  1  คน  ในอัตราประชากร  150,000  คน  ตอ
ผูแทนราษฎร  1  คน  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2518  ถึงวันที ่ 12  มกราคม  พ.ศ. 2519 

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2519             
มีสาเหตุมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรครวมรัฐบาลไปสนับสนุนญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไมไววางใจของพรรคฝายคาน (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. มปพ., น.85) 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 11 มีวาระในการดํารงตําแหนงระหวางวันที่  26  มกราคม                 
พ.ศ. 2518  ถึงวันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2519 ในจังหวัดอุบลราชธานีมีผูแทนราษฎรทั้งหมดจํานวน  9  คน                  
จาก  3  เขต  คือ 
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เขต 1 
1.  นายประวิทย  ศรีธัญรัตน   พรรคกิจสังคม    
2.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ  พรรคสังคมชาตินิยม   
3.  นายประทีป  ทองคําใส   พรรคธรรมสังคม    
เขต 2 
1.  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  พรรคประชาธรรม    
2.  นายเพียร  พุมจันทร   พรรคธรรมสังคม    
3.  นายสมาน  งามสนิท   พรรคธรรมสังคม   
เขต 3  
1.  นายสุทัศน  เงินหมื่น   พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย   
2.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  พรรคชาติไทย    
3.  นายวิชัย  เสวะมาตย   พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย   

รัฐสภาชดุท่ี 16 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517  มีการ
เลือกตั้งทั่วไป  คร้ังที่ 11  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบผสมระหวางรวมเขตกบัแบงเขต  กําหนดใหม ี                    
2   สภา  คือ  วฒุิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน  100  คน  ซ่ึงเปนสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมที่ไดรับแตงตั้ง  เมื่อวันที่                  
26  มกราคม  พ.ศ. 2518  ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2518  ถึงวันที่  6  ตุลาคม พ.ศ. 2519 

สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 12) มีสมาชิกจํานวน  279  คน  มาจากการ   
เลือกตั้งโดยตรง  เมื่อวันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2519  โดยถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  จังหวัดที่มีสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรเกิน  3  คน  ใหแบงเขตจังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง  ในแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิก           
สภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน  3  คน  และไมนอยกวา  1  คน  ในอัตราประชากร 150,000  คน  ตอ
ผูแทนราษฎร  1  คน  มีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2519  ถึงวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 
2519 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.39) 

รัฐสภาชุดนี้ส้ินสุดเนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศ  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2519 
โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  ภายใตการนําของพลเรือเอกสงัด  ชลออยู 

สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 12  ซ่ึงดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2519  ถึงวันที่ 6  ตุลาคม  
พ.ศ. 2519  ในจังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จํานวน  9  คน  จาก  3  เขตเลือกตั้ง   คือ 

เขต 1 
1.  นายเฉลิม  สุขเสริม   พรรคชาติไทย    
2.  นายโกศล  มารมย   พรรคชาติไทย   
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3.  นายไพฑูรย  โหตระไวศยะ  พรรคชาติไทย 
เขต 2   
1.  ร.ต.ท.ณรงค  เทวคุปต   พรรคประชาธิปตย    
2.  นายสุทวิช  สุพรรณ   พรรคประชาธิปตย   
3.  นายเชวงศักดิ์  เศรษฐมาตย  พรรคประชาธิปตย   
เขต 3 
1.  นายประสิทธิ์  จันทวารา   พรรคชาติไทย   
2.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  พรรคชาติไทย   
3.  นายยิ่ง  สิทธิธรรม   พรรคชาติไทย   

รัฐสภาชดุท่ี 17 
 รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 
กําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทําหนาที่สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 

สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี  ทําหนาที่สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน  มาจากการแตงตัง้ 
จํานวน  24  คน  เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2519  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  22  ตุลาคม  2519  ถึงวันที่  20  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2519 

สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี  ทําหนาที่สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินชุดนี้ส้ินสุดลงเมื่อมีการ
แตงตั้งสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2519 (สํานักงานเลขาธิการ             
สภาผูแทนราษฎร. 2547, น.41) 

รัฐสภาชดุท่ี 18 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2519 

กําหนดใหมีสภาเดยีว  คือ  สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน  มาจากการแตงตั้ง  จํานวน  340  คน  เมื่อวันที ่ 
20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2519  ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2519  ถึง  วันที่ 20  ตุลาคม     
พ.ศ. 2520 

สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินชุดนี้ส้ินสุดลงเนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศ                 
เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2520  โดยคณะปฏิวัติภายใตการนําของพลเรือเอกสงัด  ชลออยู (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.42) 
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รัฐสภาชดุท่ี 19 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช 2520 
กําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สภานติิบัญญัติแหงชาติ  มสีมาชิกมาจากการแตงตั้ง  จาํนวน  360  คน  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2520  ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2520  ถึงวันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2521 

สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ส้ินสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่  22  เมษายน                  
พ.ศ .2522  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2521 (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร. 2547, น.43) 

รัฐสภาชดุท่ี 20 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2521           
มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบผสมทั้งรวมเขตและแบงเขต  กําหนดใหมี  2  สภา  
คือ  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน  225  คน  มาจากการแตงตั้ง  เมื่อวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  เมื่อครบ 
2  ป  สมาชิกจํานวน 1 ใน 3  ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  คือ  จํานวน  75  คน  ใหพนจากตําแหนง  โดยวิธี
จับสลาก และมีการแตงตั้งทดแทนตําแหนงที่วางจํานวน  75  คน  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลวยังคงอยู
ในตําแหนงตอไป  มีวาระในการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2534 

สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 13) มีสมาชิกจํานวน  301  คน  มาจากการ           
เลือกตั้งโดยตรง  เมื่อวนัที่  22  เมษายน  พ.ศ.2522  โดยถือเขตจังหวัดเปนเขตเลอืกตั้งจังหวัดที่มีสมาชิก       
สภาผูแทนราษฎรเกิน  3  คน  ใหแบงเขตจังหวดัออกเปนเขตเลือกตั้ง  ในแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิก             
สภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน  3  คน  และไมนอยกวา  1  คน  ในอัตราประชากร 150,000  คน  ตอ
ผูแทนราษฎร 1 คน  ดํารงตาํแหนงตั้งแตวนัที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  ถึงวันที ่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2526 

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ ส้ินสุดลง เนื่องจากมีการยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่  19  มีนาคม                 
พ.ศ.2526  มีสาเหตุมาจากรัฐสภาไมใหความเห็นชอบในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อใหขยายเวลาการ
ใชบทเฉพาะกาลออกไปอีก  4  ป  และการขอแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปล่ียนแปลงวิธีการเลือกตั้งสมาชิก             
สภาผูแทนราษฎรซึ่งอาจนําไปสูความขัดแยงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร. มปพ., น.117) 

สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 13 ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  ถึงวันที่ 19  
มีนาคม 2526 จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด  10  คน  จาก  4  เขตเลือกตั้ง  คือ 
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เขต 1 
1.  นายประสิทธิ์  ณรงคเดช   พรรคเสรีธรรม   
2.  นายไพฑูรย  โหตระไวศยะ   พรรคเสรีธรรม   
     (ถึงแกกรรม  วันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2524) 
3.  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  
     (ไดรับเลือกตั้งแทน เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2524) พรรคประชาราษฎร 

 4.  พ.ต.ต.ยุทธนา  พรสวรรค   พรรคชาติประชาธิปไตย 
เขต 2   
1.  ร.ต.ท.ณรงค  เทวคุปต   พรรคประชาธิปตย   
2.  นายผัน  บุญชิต    พรรคกิจสังคม 
เขต 3   
1.  นายเชวงศักดิ์  เศรษฐมาตย  พรรคสยามประชาธิปไตย  
2.  นายวารินทร  ศรีแยม   พรรคประชาราษฎร   
3.  นายประสิทธิ์  จันทวารา   พรรคชาติไทย   
เขต 4 
1.  นายดุสิต  โสภิตชา   พรรคเสรีธรรม   
2.  นายไชยพจน  ภูกําชัย   พรรคชาติไทย   

รัฐสภาชดุท่ี 21 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2521              
มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 13  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบผสมระหวางรวมเขตกบัแบงเขต  ซ่ึงกําหนดใหม ี
2  สภา  คือ  วฒุิสภา  และสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาชดุเดิม  จํานวน  225  คน  ซ่ึงในวันที่ 21  เมษายน  พ.ศ.2526  
วุฒิสภามีอายคุรบ  4  ป  สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับแตงตั้ง  เมื่อวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  ที่เหลืออยูจากการ
จับสลากออกเมื่อครบ 2 ป ตองจับสลากออกครึ่งหนึ่ง  จํานวน  75  คน  และในวนัที่  22  เมษายน พ.ศ.2526  
ไดแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาจํานวน  93  คน (ใหดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางทั้ง  75  คน  และแตงตั้งเพิ่ม
อีก  18  คน) เพื่อใหมีจํานวน  3  ใน  4  ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เมื่อรวมสมาชิกวุฒสิภาทั้งหมด
มีจํานวน  243  คน 

วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2528  สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อวนัที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522 
ที่เหลือจํานวน  75  คน  ตองพนจากตําแหนงเพราะครบวาระ  6  ป  ในวันที่  15  เมษายน  พ.ศ.2528  จึงไดมี
การแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาจํานวน  75  คน  โดยใหดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2528                     
เปนตนไป  แตถามีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลวสมาชิกวุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไป   
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สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 14) มีสมาชิกจํานวน  324  คน  มาจากการ           
เลือกตั้งเมื่อวันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2526  โดยถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  แตจังหวัดที่มีสมาชิกสภา             
ผูแทนราษฎรไดเกิน  3  คน  ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง  แตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดไมเกิน  3  คนและไมนอยกวา  1  คน โดยถือจํานวนประชากร  150,000  คน  ตอผูแทนราษฎร            
1  คน  มีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2526  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.45) 

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529 
มีสาเหตุมาจากสภาผูแทนราษฎรลงมติไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสง          
ทางบก พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2529 

สภาผูแทนราษฎรชุดที่  14  มีวาระการดํารงตําแหนงระหวางวันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2526   ถึง             
วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2529  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  11  คน                     
จาก  4  เขตเลือกตั้ง  คือ 

 เขต 1 
1.  นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ  พรรคชาติไทย   
2.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ  พรรคกิจสังคม    
3.  นายมนตชัย  โควสุรัตน   พรรคกิจสังคม 
 เขต 2 
1.  นายผัน  บุญชิต    พรรคกิจสังคม   
2.  นายตุน  จินตะเวช   พรรคกิจสังคม   
3.  นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย  พรรคกิจสังคม   
เขต 3 
1.  นายธนา  เมตตาริกานนท   พรรคกิจสังคม    
2.  นายสุทัศน  เงินหมื่น   พรรคประชาธิปตย   
3.  นายสุวัฒน  ศิริอํานาจ   พรรคกิจสังคม   
 เขต 4 
1.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  พรรคกิจสังคม   
2.  นายสมนึก  ทองรุงโรจน   พรรคกิจสังคม   
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รัฐสภาชดุท่ี 22 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  มีการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่  14  เปนการเลือกตัง้แบบแบงเขตกับรวมเขต  ซ่ึงกําหนดใหมี  2  สภา  คือ  วุฒิสภา               
และสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม  จํานวน  243  คน  เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม                  
พ.ศ. 2529 มีการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มขึ้นอีก  17  คน  รวมเปน  260  คน  หรือจํานวน  3  ใน  4  ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2530  สมาชิกวุฒิสภา  จํานวน  75  คน  ที่ไดรับแตงตัง้เมื่อวันที่  22  
เมษายน  พ.ศ. 2524  ตองพนจากตําแหนงเพราะครบวาระ  6  ป  ในวนัที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2530  จึงไดมี
การแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงทีว่าง  จํานวน  75  คน  โดยใหดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่  22  เมษายน 
พ.ศ. 2530  เปนตนไป  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลวสมาชิกวุฒสิภายังคงอยูในตําแหนงตอไป 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 15) มีสมาชิกจํานวน  347  คน  มาจาก
การเลือกตั้งเมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2529  โดยถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  แตจังหวัดที่มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกิน  3  คน  ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง  แตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิก            
สภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน  3  คนและไมนอยกวา  1  คน  โดยถือจํานวนประชากร 150,000  คน  ตอ
ผูแทนราษฎร 1 คน   ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2529  ถึงวันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2531 

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภา  เมื่อวันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2531  มีสาเหตุมาจาก
สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ในวาระที่  2  และวาระที่  3    
ในวันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2531  สมาชิกพรรครวมรัฐบาลอภิปรายคัดคานรางพระราชบัญญัติดังกลาว            
และในการลงมติมีสมาชิกพรรครวมรัฐบาล  จํานวน  31  คน  ยกมือคัดคานรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์                  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ  เปนเหตุใหรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปตยทั้ง  16  คน  ลาออกจากตําแหนง 
เพื่อใหมีการปรับคณะรัฐมนตรี  แตพลเอกเปรม  ติณสูลานนท  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดตัดสินใจ              
ยุบสภาผูแทนราษฎร (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.47) 

สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 15  มีวาระในการดํารงตําแหนงระหวาง  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2529    
ถึง  วันที่  29  เมษายน  พ.ศ.2531  จังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จํานวน  12  คน  จาก  4  
เขตเลือกตั้ง  คือ 

เขต 1 
1.  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  พรรคกิจสังคม   
2.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ  พรรคกิจสังคม   
3.  นายวิทยา  ขันอาสา   พรรคกิจสังคม   
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เขต 2 
1.  นายผัน  บุญชิต    พรรคราษฎร   
2.  นายอิสสระ  สมชัย   พรรคราษฎร   
3.  นายดํารงค  บุญชิต   พรรคราษฎร   
เขต 3 
1.  นายสนิท  จันทรวงศ   พรรคกิจสังคม   
2.  นายธีระชัย  ศิริขันธ   พรรคกิจสังคม   
3.  นายธนา  เมตตาริกานนท   พรรคกิจสังคม   
เขต 4 
1.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  พรรคกิจสังคม   
2.  นายปรีชา  เลาหพงศชนะ   พรรคกิจสังคม   
3.  นายดุสิต  โสภิตชา   พรรคกิจประชาคม   

รัฐสภาชดุท่ี 23 

รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2521  มีการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 15  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขตกับแบงเขต  ซ่ึงกําหนดใหมี  2  สภา  คือ              
วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม  จํานวน  260  คน  เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ.
2531 มีการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มขึ้นอีก  7  คน  เพื่อใหครบ  3  ใน  4  ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรรวมสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด  จํานวน  267  คน 

วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2532 สมาชิกวุฒิสภา  จํานวน  75  คน  ที่ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่  22  
เมษายน  พ.ศ. 2526  ตองพนจากตําแหนงตามวาระ  จึงไดมีการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วาง               
75  คน  โดยใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2532  เปนตนไป   

สมาชิกวุฒิสภาชุด  267  คน  และ  260  คน  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522               
ถึง  วันที่  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2534  สมาชิกวุฒิสภา  7  คน  ที่แตงตั้งเพิ่มขึ้น  มีวาระในการดํารงตําแหนง
ระหวางวันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  ถึง  วันที่  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2534 
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สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 16) มีสมาชิกจํานวน  357  คน  มาจากการ            
เลือกตั้ง  เมื่อวนัที่  24  กรกฎาคม  2531  โดยถือเขตจังหวัดเปนเขตเลอืกตั้ง  แตจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดเกนิ  3  คน  ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลอืกตั้ง  แตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดไมเกนิ  3  คนและไมนอยกวา  1  คน  โดยถือจํานวนประชากร  150,000  คน  ตอผูแทนราษฎร 1 คน 
ดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  ถึง  วันที่  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2534 

รัฐสภาชุดนี้ส้ินสุดเนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศ  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ                 
พ.ศ. 2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  ภายใตการนําของพลเอกสุนทร  คงสมพงษ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.49) 

สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 16  มีวาระในการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531              
ถึง  วันที่  23  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2534  ในจังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด  12  คน  
จาก  4 เขตเลือกตั้งดังนี้  คือ 

เขต 1 
1.  นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ   พรรคชาติไทย    
2.  นายวิทยา  ขันอาสา    (พรรคประชาชน)  พรรคชาติไทย   
3.  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ    พรรคกิจสังคม 
เขต 2   
1.  นายตุน  จินตะเวช    พรรคปวงชนชาวไทย  
2.  นายปญญา  จินตะเวช    พรรคปวงชนชาวไทย   
3. นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย    พรรคกิจสังคม   
เขต 3 
1.  นายสุทัศน  เงินหมื่น    พรรคประชาธิปตย   
2.  นายธนา  เมตตาริกานนท    พรรคกิจสังคม   
3.  นายสนิท  จันทรวงศ    พรรคกิจสังคม   
เขต 4 
1.  นายดุสิต  โสภิตชา           (พรรคกิจประชาคม) พรรคเอกภาพ   
2.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท   พรรคกิจสังคม   
3.  นายสุรศักดิ์  บัวขาว    พรรคประชาธิปตย   
หมายเหตุ  เมื่อวันที่  14  เมษายน  พ.ศ. 2532  พรรคกาวหนา, พรรคกิจประชาคม ,                  

พรรคประชาชน, ไดยุบเลิกพรรคการเมือง 
 วันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2532 “พรรครวมไทย” เปลี่ยนชื่อเปน “พรรคเอกภาพ” (ส.ส.พรรค              
รวมไทย จํานวน  35 คน  เปน ส.ส.พรรคเอกภาพ) 
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 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2532  พรรคชาติไทยไดรับ ส.ส.ของพรรคประชาชน (ที่ยุบเลิกพรรค        
ไปแลว) เขาเปน ส.ส.พรรคชาติไทย  จํานวน  9  คน 

วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2532  พรรคเอกภาพ  ไดรับ ส.ส.ของ  3  พรรคการเมืองที่ยุบเลิกพรรค 
ไดแก  ส.ส. จาก “พรรคกาวหนา” 8 คน  “พรรคกิจประชาคม” 9 คน  “พรรคประชาชน” 10 คน  รวม 27 คน  
เขาเปน ส.ส.ของพรรค  ดังนั้น  เมื่อรวมกับ ส.ส.ของพรรคเอกภาพ  จํานวน  35  คนแลว ทําใหพรรคเอกภาพ
มี ส.ส. จํานวน  62  คน (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. มปพ., น.192) 

รัฐสภาชดุท่ี 24 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 
กําหนดใหมีสภาเดียว  คือ  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สภานติิบัญญัติแหงชาต ิ  มีสมาชิกจํานวน 292 คน  มาจากการแตงตั้ง  เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม        
พ.ศ. 2534  โดยดํารงตําแหนงตั้งแตวันที ่ 15 มีนาคม  พ.ศ. 2534  ถึง  วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2535 

สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ ส้ินสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่  22  มีนาคม                 
พ.ศ. 2535 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 
2547, น.51) 

รัฐสภาชดุท่ี 25 
รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2534                 

มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 16  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบผสมระหวางรวมเขตกบัแบงเขต  ซ่ึงกําหนดใหม ี                    
2 สภา  คือ  วฒุิสภา  และสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน 270 คน  มาจากการแตงตั้ง  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2530  เมื่อมีการ  
ยุบสภาผูแทนราษฎรแลว  สมาชิกวุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไป  วาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที ่       
22 มีนาคม  พ.ศ. 2535  ถึงวันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2539 

สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 17 หรือชุด 2535/1) มีสมาชิกจํานวน  360  คน  
มาจากการเลือกตั้งทั่วไป  เมือ่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2535  มีวาระในการดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่ 22  มีนาคม  
พ.ศ. 2535  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2535  

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535   
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลังเกิดวิกฤตการณทางการเมืองขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ซ่ึงทําใหนายอานันท              
ปนยารชุน  ไดกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  และใชกระบวนการรัฐสภาคืนอํานาจใหกับประชาชน
ดวยการยุบสภาผูแทนราษฎร (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.52) 
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สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 17  หรือชุด 2535/1 มีวาระในการดํารงตําแหนงระหวางวันที่  22  มีนาคม 
พ.ศ.2535  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2535  ในจังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน               
12  คน  จาก  4  เขตเลือกตั้ง  คือ 

เขต 1 
1.  นายธํารงค  ไทยมงคล   พรรคกิจสังคม    
2.  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  พรรคสามัคคีธรรม   
3.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ  พรรคความหวังใหม  
เขต 2 
1.  นายอิสสระ  สมชัย   พรรคความหวังใหม  
2.  นายตุน  จินตะเวช   พรรคความหวังใหม  
3.  นายปญญา  จินตะเวช   พรรคความหวังใหม  
เขต 3 
1.  นายสุทัศน  เงินหมื่น   พรรคประชาธิปตย   
2.  นายวิฑูรย  นามบุตร   พรรคประชาธิปตย   
3.  นายชัยพร  ทองประเสริฐ   พรรคประชาธิปตย   
เขต 4 
1.  นายดุสิต  โสภิตชา   พรรคกิจสังคม   
2.  นายปรีชา  เลาหพงศชนะ   พรรคสามัคคีธรรม   
3.  พ.ต.พูนศักดิ์  พสุนนท   พรรคความหวังใหม  

รัฐสภาชดุท่ี 26 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2534  มีการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่  17  เปนการเลือกตัง้ทางตรงแบบแบงเขตกับรวมเขต  ซ่ึงกําหนดใหมี  2  สภา  คือ             
วุฒิสภา  และสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  ประกอบดวยสมาชิกชุดเดิมในรัฐสภา  ชุดที่  25  จํานวน  270  คน  เมื่อมีการยุบสภา               
ผูแทนราษฎรแลวสมาชิกวุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไป  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  22  มีนาคม                
พ.ศ. 2535  ถึงวันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2539) 

สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 18 หรือชุด 2535/2) มีสมาชิกจํานวน  360  คน 
มาจากการเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2535  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบแบงเขตกับ             
รวมเขตเชนเดยีวกับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่  22  มนีาคม  พ.ศ. 2535  ปรากฏวาพรรคประชาธิปตยไดทีน่ั่ง
มากที่สุดเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผสมระหวาง  5  พรรคการเมือง  ไดแก  พรรคประชาธิปตย                  
พรรคความหวงัใหม  พรรคพลังธรรม  พรรคกิจสังคม  และพรรคเอกภาพ  ตอมาป พ.ศ. 2536  มีการ                 
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ปรับเปลี่ยนพรรคกิจสังคมออกจากคณะรัฐมนตรีและนําพรรคเสรีธรรมเขามาแทนในรัฐบาลผสม  5  พรรค           
เชนเดิม   

สวนพรรคที่เปนฝายคานมี  6  พรรค  ไดแก  พรรคชาติไทย  พรรคชาติพัฒนา  พรรคเสรีธรรม  
พรรคประชากรไทย  พรรคมวลชน  และพรรคราษฎร  ตอมาพรรคเสรีธรรมไดเขารวมรัฐบาล  โดยพรรค    
กิจสังคมออกมาเปนฝายคาน  สวนพรรคมวลชนไดรวมกับพรรคกิจสังคม  พรรคฝายคานจึงมีเพียง  5  พรรค  
คือ  พรรคชาติไทย  พรรคชาติพัฒนา  พรรคกิจสังคม  พรรคประชากรไทย  และพรรคราษฎร (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. มปพ., น.211) 

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้มวีาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวนัที่  13  กนัยายน  พ.ศ. 2535  ถึงวันที่ 19 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2538 

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538 
มีสาเหตุจากพรรคพลังธรรมขอถอนตัวจากการเปนพรรครวมรัฐบาล  เพราะเห็นวาขาดความชอบธรรม                
ในการบริหารประเทศ  เพราะไมสามารถชี้แจงกรณี ส.ปก.4 - 01 ใหชัดแจงได (สํานักงานเลขาธิการสภา              
ผูแทนราษฎร. 2547, น.54) 

สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 18  หรือชุด 2535/2 นี้มีวาระการดํารงตําแหนงระหวางวันที่  13  กันยายน 
พ.ศ. 2535  ถึงวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538  มีจํานวน  12  คน  จาก  4  เขตเลือกตั้ง 

เขต 1 
1.  นายวิทยา  ขันอาสา   พรรคความหวังใหม    
2.  นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ  พรรคพลังธรรม    
3.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ  พรรคความหวังใหม 
เขต 2   
1.  นายอิสสระ  สมชัย   พรรคประชาธิปตย    
2.  นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย  พรรคชาติไทย    
3.  นายโอวาท  จุลโคตร   พรรคประชาธิปตย    
เขต 3 
1.  นายสุทัศน  เงินหมื่น   พรรคประชาธิปตย    
2.  นายวิฑูรย  นามบุตร   พรรคประชาธิปตย    
3.  นายสนิท  จันทรวงศ   พรรคความหวังใหม 
เขต 4   
1.  นายดุสิต  โสภิตชา   พรรคกิจสังคม    
2.  นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท  พรรคชาติพัฒนา    
3.  นายสุรศักดิ์  บัวขาว   พรรคชาติพัฒนา    
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รัฐสภาชดุท่ี 27 
  อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช 2534  มีการเลือกตัง้             
ทั่วไปครั้งที่ 18  เปนการเลอืกตั้งทางตรงแบบแบงเขตกบัรวมเขต  ซ่ึงกําหนดใหม ี  2  สภา  คือ  วุฒิสภา       

และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน  270  คน  ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมในรัฐสภาชุดที่ 26  

สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ตองพนจากตําแหนงตามวาระในวันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2539 และในวันที่  22  มีนาคม 
พ.ศ. 2539  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมแทนจํานวน  260  คน  หรือ  2  ใน  3  ของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพิ่มเติม          
(ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลว  สมาชิกวุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไป 
(สมาชิกวุฒิสภา  260  คน  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2539  ถึงวันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ.2543) 

สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 19)  มีสมาชิกจํานวน  391  คน  มาจากการ 
เลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที ่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538  ดาํรงตําแหนงตัง้แตวันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538                   
ถึงวันที่  27  กนัยายน  พ.ศ. 2539 

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสุดลงโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539 มีสาเหตุ
จากเกิดการแตกแยกภายในพรรครวมรัฐบาลและตองการคืนอํานาจการตัดสินใจแกประชาชน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.56) 

สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 19  มีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538  ถึง            
วันที่ 27  กันยายน  พ.ศ. 2539  จังหวัดอุบลราชธานี  มีผูแทนราษฎรจํานวน  11  คน  จาก  4  เขตเลือกตั้ง  คือ 

เขต 1 
1.  นายเกรียง  กัลปตินันท   พรรคประชาธิปตย    
2.  นายธํารงค  ไทยมงคล   พรรคกิจสังคม    
3.  นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ  พรรคความหวังใหม   
เขต 2 
1.  นายตุน  จินตะเวช   พรรคความหวังใหม   
2.  นายประสิทธิ์  ณรงคเดช   พรรคนําไทย    
3.  นายปญญา  จินตะเวช   พรรคความหวังใหม   
เขต 3 
1.  นายปรีชา  เลาหพงศชนะ   พรรคชาติพัฒนา    
2.  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน   พรรคประชาธิปตย    
3.  นายอิสสระ  สมชัย   พรรคประชาธิปตย    
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เขต 4 
1.  นายวิฑูรย  นามบุตร   พรรคประชาธิปตย    
2.  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ  พรรคประชาธิปตย    

รัฐสภาชดุท่ี 28 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2534 และ            
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  มีการเลือกตั้งทัว่ไปครั้งที่ 19  เปนการเลือกตั้งทางตรง
แบบแบงเขตกบัรวมเขต  ซ่ึงกําหนดใหมี  2  สภา  คือ  วฒุิสภา  และสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน  260  คนมาจากสมาชิกชุดเดิมในรัฐสภาชุดที่ 27  และแตงตั้งเพิ่มอกี            
2 คน  ในวันที่  27  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2539  เพื่อใหครบจํานวน  2  ใน  3  ของจาํนวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 

วุฒิสภาชุดนี้พนจากตําแหนงเมื่อครบวาระในวันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2 543  และมีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 4  มีนาคม  พ.ศ. 2543  จํานวน  200  คน  ตามรฐัธรรมนูญ                     
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  ถามีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลวสมาชิกวุฒิสภายังคงอยูใน
ตําแหนงตอไป 

วุฒิสภาชุด  260  คนนี้  มีวาระการดํารงตาํแหนงตั้งแตวนัที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2529  ถึงวันที่  21  
มีนาคม  พ.ศ. 2541  และชดุแตงตั้งเพิ่ม  2  คน  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2539                  
ถึงวันที่  21  มนีาคม  พ.ศ. 2543 

สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 20)  มีสมาชิกจํานวน  393  คน  มาจากการ 
เลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539  ดาํรงตําแหนงตัง้แตวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539             
ถึงวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543 

สภาผูแทนราษฎรชุดนี้ส้ินสดุลงโดยการยบุสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวนัที่  9  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2543             
มีสาเหตุมาจากรัฐบาลประสบกับปญหาวกิฤติเศรษฐกิจทีต่อเนื่องจากรฐับาลชุดที่แลว  และสมาชิกพรรค  
ฝายคานไดทยอยลาออกจนเกือบหมด  ประกอบกับรัฐบาลไดออกกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย           
ประจําปงบประมาณ  2544  และไดแกไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  และสมาชิกวฒุิสภาเพื่อเตรยีมความพรอมในการเลือกตั้งใหมแลว (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร. 2547, น.57) 

สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 20  มีวาระในการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539          
ถึงวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543  ในจังหวัดอุบลราชธานี  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด  11  คน         
จาก  4  เขตเลือกตั้ง  คือ 
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เขต 1 
1.  นายเกรียง  กัลปตินันท   พรรคความหวังใหม    
2.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ  พรรคความหวังใหม   
3.   นายสุพล  ฟองงาม   พรรคความหวังใหม 
เขต 2   
1.  นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย  พรรคชาติไทย    
2.  นายตุน  จินตะเวช   พรรคความหวังใหม   
3.  นายปญญา  จินตะเวช   พรรคความหวังใหม   
เขต 3 
1.  นายอิสสระ  สมชัย   พรรคประชาธิปตย    
2.  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน   พรรคชาติพัฒนา    
3.  นายปรีชา  เลาหพงศชนะ   พรรคชาติพัฒนา    
เขต 4 
1.  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ  พรรคความหวังใหม   
2.  นายวิฑูรย  นามบุตร   พรรคประชาธิปตย  

รัฐสภาชดุท่ี 29 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540             
มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนการเลือกตั้งทั่วไปทางตรงแบบรวมเขต  สวนการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่  20  เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบแบงเขตเดียวคนเดยีวครั้งแรก                
ซ่ึงกําหนดใหมี  2  สภา  คือ  วุฒิสภา  และสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน  200  คน  มาจากการเลือกตั้งทั่วไปเปนครั้งแรก  เมื่อวันที่  4  มีนาคม 
พ.ศ.2543  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2543  ถึง  วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2549 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2547, น.59) 

รายช่ือสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกของจังหวัดอุบลราชธานีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  ไดแก 
1.  นายนิรันดร  พิทักษวัชระ 
2.  นายสนิท  จันทรวงศ 
3.  นายวิชัย  ครองยุติ 
4.  นายอมร  นิลเปรม 
5.  นางมลิวัลย  เงินหมื่น 
6.  นางวิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ 
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สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 21)  มีสมาชิกจํานวน  500  คน  มาจากการ   
เลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่  6  มกราคม  พ.ศ.2544  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายช่ือ  จํานวน  100  คน  และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง  จํานวน  400  คน             
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  6  มกราคม  
พ.ศ. 2544  ถึงวันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2548 

สภาผูแทนราษฎรชุดที่ 21 ที่มาจากการเลือกตั้งระบบใหมของจังหวัดอุบลราชธานี  มีทั้งหมด                
11  คน  จาก  11  เขตเลือกตั้ง  ไดแก 

เขต 1 
1.  นายเกรียง  กัลปตินันท   พรรคไทยรักไทย  
เขต 2 
2.  นายสมบัติ  รัตโน   พรรคไทยรักไทย 
เขต 3 
3.  นายวิฑูรย  นามบุตร   พรรคประชาธิปตย 
เขต 4  
4.  นายสุพล  ฟองงาม   พรรคไทยรักไทย 
เขต 5 
5.  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ  พรรคไทยรักไทย 
เขต 6 
6.  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน   พรรคไทยรักไทย 
เขต 7 
7.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  พรรคไทยรักไทย 
เขต 8 
8.  นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ  พรรคไทยรักไทย 
เขต 9 
9.  นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท  พรรคไทยรักไทย 
เขต 10 
10. นายกิตติพงษ เทียมสุวรรณ  พรรคไทยรักไทย 

             (เลือกตั้งวันที่ 6 ม.ค. 2544) 
-  นายศักดิ์ชัย  จินตะเวช   พรรคชาติไทย 
    (เลือกตั้งใหมวันที่ 29 ม.ค. 2544) 
-  นายศักดิ์ชัย  จินตะเวช   พรรคชาติไทย 
    (เลือกตั้งใหมวันที่ 30 มิ.ย. 2544) 
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-  นายวิทยา  บันทุปา   พรรคราษฎร 
    (เลือกตั้งใหมวันที่ 18 ส.ค. 2544)   
-  นายกิตติพงษ เทียมสุวรรณ  พรรคไทยรักไทย 
    (เลือกตั้งใหมวันที่ 8 ก.ย. 2544) 
เขต 11 
11. นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย  พรรคไทยรักไทย 

รัฐสภาชดุท่ี 30 
  รัฐสภาชุดนี้อยูในชวงการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540             
มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 21  เปนการเลอืกตั้งทางตรงแบบแบงเขตเดียวคนเดยีว  ซ่ึงกําหนดใหมี  2  สภา  
คือ  วุฒิสภา  และสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน  200  คน  มาจากการเลือกตั้งทั่วไปเปนครั้งแรก  เมื่อวันที่  4  มีนาคม 
พ.ศ. 2543  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2543  ถึงวันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2549 

สมาชิกวุฒิสภา  ชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของจังหวัดอุบลราชธานี  มีทั้งหมด  6  คน  
ไดแก 

1.  นายนิรันดร  พิทักษวัชระ 
2.  นายสนิท  จันทรวงศ 
3.  นายวิชัย  ครองยุติ 
4.  นายอมร  นิลเปรม 
5.  นางมลิวัลย  เงินหมื่น 
6.  นางวิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ 
สภาผูแทนราษฎร (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 22)  มีสมาชิกจํานวน  500  คน  มาจากการ 

เลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  เปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ     
จํานวน  100  คน  และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง  จํานวน  400  คน  ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548         
ถึงวันที่  5  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552 

สภาผูแทนราษฎรชุดที่  22  ของจังหวัดอุบลราชธานีที่มาจากการเลือกตั้งระบบใหม  คร้ังที่  2             
มีทั้งหมด 11 คน  จาก 11 เขตเลือกตั้ง  ไดแก 

เขต 1 
1. นายเกรียง  กัลปตินันท   พรรคไทยรักไทย  
เขต 2 
2. นายสมบัติ  รัตโน   พรรคไทยรักไทย 
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เขต 3 
3.  นายวิฑูรย  นามบุตร   พรรคประชาธิปตย 
    (เลือกตั้งวันที่ 6 ก.พ. 2548) 
-  นายวิฑูรย  นามบุตร   พรรคประชาธิปตย 
    (เลือกตั้งใหมวันที่ 20 ก.พ. 2548) 
เขต 4 
4.  นายสุพล  ฟองงาม   พรรคไทยรักไทย 
เขต 5 
5.  นายรัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน   พรรคชาติไทย 
เขต 6 
6.  นายอุดร  ทองประเสริฐ   พรรคไทยรักไทย 
เขต 7 
7.  นายอดิศักดิ์โภคกุลกานนท  พรรคไทยรักไทย 
เขต 8 
8.  นายอิสสระ  สมชัย   พรรคประชาธิปตย 
เขต 9 
9.  นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท  พรรคไทยรักไทย 
เขต 10 
10. นายกิตติพงษ  เทียมสุวรรณ  พรรคไทยรักไทย 
เขต 11 
11. นายตุน  จินตะเวช   พรรคมหาชน 
สมาชิกสภาผูแทนแบบบัญชีรายช่ือของพรรคตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540  ชุดแรก                 

ของจังหวัดอุบลราชธานี  มีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแต  วันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  ถึง  วันที่  5  
กุมภาพันธ  พ.ศ.2552  ไดแก  

1.  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ  พรรคไทยรักไทย 
(อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  เขตที่  5  พรรคไทยรักไทย) 
2.  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน   พรรคไทยรักไทย 
(อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  เขตที่  6  พรรคไทยรักไทย) 
3.  นายอดุลย  นิลเปรม   พรรคไทยรักไทย 
(อดีตผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  เขตที่  1  พรรคประชาธิปตย) 
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บทที่ 4 

การเมืองการเลือกต้ังอุบลราชธานียุคนักการเมืองขาราชการกระแสหลัก (พ.ศ. 2476 - 2514) 

 การเมืองไทยภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475              
ไดสงผลใหเกดิการเปลี่ยนแปลงการเมืองในระดับประเทศ กลไกหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนัน้  ไดทําใหเกิดกระบวนการทางการเมืองในสวน
ตางๆ ของประเทศ  รวมถึงจังหวดัอุบลราชธานี  ซ่ึงการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยของไทยในครั้งแรก  
ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476  ซ่ึงเปนการเลือกตัง้ทางออม  และตอมามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรโดยตรง  เมื่อวันที ่  7  พฤศจกิายน พ.ศ. 2480  เปนตนมา ปรากฏวานักการเมืองในจังหวัด
อุบลราชธานีสวนใหญที่ไดรับเลือกตั้งในชวงนี้เปนตนมา เปนผูเคยประกอบอาชีพเปนขาราชการมากอน  ซ่ึง
สภาพการณทีน่ักการเมืองทีไ่ดรับการเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรมาจากอาชีพขาราชการนั้น ได
ดํารงตําแหนงเรื่อยมาจนกระทั่งการเลือกตัง้ในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2512  อยางไรก็ตาม  ยุคของ
นักการเมืองของอุบลราชธานีที่มาจากขาราชการไดเปลี่ยนไปภายหลังการยึดอํานาจการปกครองของคณะ
ปฏิวัติในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514  และการจดัใหมีการเลือกตั้งใหม   ในป พ.ศ. 2518 

บริบทของการเมืองการเลือกตั้งยคุนักการเมืองขาราชการ 
 จังหวดัอุบลราชธานี รวมทั้งภาคอีสานทั้งหมดในชวงตัง้แตป พ.ศ. 2476  เปนตนมา  กอนที่จะม ี      
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกในป พ.ศ. 2504  ที่เปนจุดเริ่มตนของโครงการพัฒนา                     
ในภาคอีสานจาํนวนมากนั้น  ภาคอีสานรวมกระทั่งจังหวัดอุบลราชธานี  สภาพเศรษฐกิจ  และสงัคมยังคง
เปนแบบดั้งเดมิ  กลาวคือ  การเติบโตทางเศรษฐกจิและการคายงัมีนอย  ผูคนในสังคมยังคงยึดมั่นใน             
ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากสมัยกอน  ที่สําคัญเปนอยางยิ่งก็คือ  กลุมคนทีม่ีบทบาท               
ในสังคมและผูนํายังคงเปนขาราชการที่ทําหนาที่ดานปกครอง  อันไดแก  ผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ 
หรือแมกระทัง่ครูบาอาจารยที่ทําหนาที่ส่ังสอนใหการศกึษาในโรงเรียนตางๆ  ซ่ึงในสมัยดังกลาว  แมจะเริ่ม
มีกลุมพอคานกัธุรกิจอยูบาง  แตก็ยงัไมมีบทบาททางสังคมเทากับกลุมขาราชการ 
 ดวยสภาพการณทางเศรษฐกจิและสังคมดังกลาว  เมื่อประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครอง                     
มาสูระบอบประชาธิปไตย  และจดัใหมกีารเลือกตั้ง  จึงพบวา  ผูลงสมัครรับเลือกตั้งและไดเปนสมาชิก                     
สภาผูแทนราษฎรในสมัยนีส้วนใหญจึงเปนกลุมคนที่เคยเปนขาราชการฝายปกครองและครู  ทั้งนี้สืบเนื่อง              
มาจากบริบททางสังคมดังกลาว 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2476 - 2514 
 สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี  ตั้งแต ป พ.ศ. 2476 - 2514  พบวา                 
ผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในชวงนี้  สวนใหญลวนแลวแตเคยเปนขาราชการ ครู และ                 
ทนายความ  ซ่ึงเปนบุคคลที่มีเชื้อสาย  ตระกูลที่มีช่ือเสียงในทองถ่ินเปนสวนใหญยังไมคอยปรากฏบุคคล      
ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการทําธุรกจิและมาจากตางถิ่น  หรือเปนคนไทยเชื้อสายจีนเหมอืนกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานีในชวงหลังป พ.ศ. 2518 นักการเมืองในชวงป พ.ศ. 2476 - 2514  ไดแก 

 นายทองอินทร  ภูริพัฒน  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476  สมัยที ่2 
วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2480  สมัยที่ 3  วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2481  สมัยที่ 4 วันที่ 6 มกราคม     
พ.ศ. 2489 

 นายเลียง  ไชยกาล  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476  สมัยที่ 2  วนัที ่ 
7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2480  สมัยที่ 3  วนัที ่ 6  มกราคม  พ.ศ. 2489  สมัยที่ 4  วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2491  
สมัยที่ 5  วันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2495  สมัยที่ 6  วันที ่  26  กมุภาพันธ พ.ศ. 2550  สังกดัพรรคเสรี                
มนังคศิลา  สมัยที่ 7  วนัที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2500 (ไมสังกัดพรรค) 

 นายเนย  สุจิมา  ไดรับการเลอืกตั้ง  วันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476 

 นายทิม  ภูริพฒัน  ไดรับเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.2480  สมัยที่ 2  วันที่  26  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2495  สมัยที่ 3  วันที่   26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500  สังกัดพรรคเศรษฐกร  สมัยที่ 4  วันที่  15  
ธันวาคม  พ.ศ. 2500  สังกัดพรรคสหภูมิ 

 นายฟอง  สิทธิธรรม  ไดรับเลือกตั้งสมัยแรก  วนัที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2480  สมัยที่ 2  วันที่  12  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2481  สมัยที่ 3  วันที ่  6  มกราคม  พ.ศ. 2489  สมัยที่ 4  วันที ่  29  มกราคม  พ.ศ. 2491  
สมัยที่ 5  วันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  สังกัดพรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 6  วันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. 2500  
สังกัดพรรคประชาธิปตย 

 ขุนบุรัสการกิติคดี  ไดรับเลอืกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2481 

 นายบุญมา  เกษมวัน  ไดรับเลือกตั้ง (ซอม) สมัยแรกในวนัที่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 2488  สมัยที่ 2  
วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2489 

 นายนอม  วนรมย  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2489 

 นายสุวิชช  จิตตะยโศธร  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2489 

 นายนารถ  มนตเสวี  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวนัที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2489 

 นายสุดใจ  ศุภสร  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที ่ 6  มกราคม  พ.ศ. 2489 

 นายผดุง  โกศลัวิตร  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวนัที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2491 
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 นายยงยุทธ  พึง่ภพ  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที ่ 29  มกราคม  พ.ศ. 2491  สมัยที่ 2  วันที่  26  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2495 

 นางอรพิน  ไชยกาล  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2491  สมัยที่ 2  วันที่  
26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2495 

 นายทองพูน  อาจธะขันธ  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2491  สมัยที่ 2          
วันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  สังกัดพรรคประชาธิปตย 

 นายดิเรก  มณรัีตน  ไดรับเลอืกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2495 

 นายผัน  บุญชิต  ไดรับเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2495  สมัยที่ 2  วันที่  26  
กุมภาพนัธ  พ.ศ.2500  สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา  สมัยที่ 3  วันที ่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2500  สังกัดพรรค            
สหภูม ิ

 นายกลิ่น  ปล่ังนิล  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  สังกัดพรรคประชาธิปตย 

 นายเจยีม  โชติรัษฎ  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที ่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2500  สังกัดพรรค           
เศรษฐกร 

 นายวีระ  รมยะรูป  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่ 15  ธันวาคม พ.ศ. 2500 สังกัดพรรค                 
สหภูมิ 

 นางสาวอรอินทร ภูริพัฒน  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตัง้วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 สังกัดพรรค        
สหภูมิ 

 นายนารถ  เงนิทาบ  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2500 (ไมสังกัดพรรค) 

 ขุนวรวาทพิสุทธิ์ (สุข  พันธเพ็ง) ไดรับเลือกตั้งวันที ่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2501  สังกัดพรรค                 
ชาติสังคม 

 นายเสรี  สุชาตะประคัลภ  ไดรับเลือกตั้งวนัที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512 (ไมสังกัดพรรค) 

 นายทองมาก  จันทะลือ  ไดรับเลือกตั้งวันที ่ 10  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2512 (ไมสังกัดพรรค) 

 นายยิ่ง  สิทธิธรรม  ไดรับเลือกตั้งวันที่  10  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2512  สังกัดพรรคแนวรวม
ประชาธิปไตย 

 นายสมนึก  ทองรุงโรจน  ไดรับเลือกตั้งวนัที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512  สังกัดพรรคแนวรวม
ประชาธิปไตย 

 นายวิชัย  โกมลวิชญ  ไดรับเลือกตั้งวันที่  10  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2512  (ไมสังกัดพรรค) 
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 นายบุญเยน็  วอทอง  ไดรับเลือกตั้งวันที ่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512  สังกัดพรรคแนวรวม
ประชาธิปไตย 

 นายวิชัย  เสวะมาตย  ไดรับเลือกตั้งวันที่  10  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2512  สังกัดพรรคประชาธิปตย 

 นายประทีป  ทองคําใส  ไดรับเลือกตั้งวันที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2512  สังกัดพรรค                   

สหประชาไทย 

ภูมิหลังปจจัยท่ีทําใหไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 ในบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี  ตั้งแตป พ.ศ. 2476  ที่มีสมาชิก                 
สภาผูแทนราษฎรเปนครั้งแรก  มาจนกระทั่งป พ.ศ. 2514  ในบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับ         
เลือกตั้งเขามาบอยครั้งตั้งแต  3  สมัยขึ้นไป  ไดแก  นายทองอินทร  ภูริพัฒน (4 สมัย)  นายเลียง  ไชยกาล         
(7 สมัย) นายทิม  ภูริพัฒน (4 สมัย)  นายฟอง  สิทธิธรรม (6 สมัย)  นายผัน  บุญชติ (3 สมยั)  ซ่ึงจากรายนาม
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานีที่ไดรับเลือกตั้งหลายสมัย  เมื่อพิจารณาถึงปจจัยตางๆ      
ที่มีสวนสนับสนุนใหไดชัยชนะในการเลอืกตั้ง  พบวา  มีปจจัยที่สําคญั  คือ  การเปนบุคคลที่เปนที่เคารพของ         
ประชาชนทั่วไปในจังหวดั 

การเปนบุคคลที่เคารพของประชาชนทั่วไปในจังหวดันัน้  จากการศึกษาจากรายนามสมาชิก             
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดอบุลราชธานี  ในชวงป พ.ศ. 2476 - 2516  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในชวงแรก ของการ
เลือกตั้งผูสมัครที่ไดรับการเลือกตั้งลวนแตเปนบุคคลที่เปนที่เคารพและนับหนาถือตาของประชาชน          
ในจังหวดั  ดงัเชน  กรณีของนายทองอินทร  ภูริพัฒน  กอนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายทองอินทร  ซ่ึงจบ
การศึกษาประโยคครูมัธยม  หรือ  ครู  ป.ม.  ในป พ.ศ. 2468  ไดบรรจุเปนอาจารยสอนที่โรงเรียนเบญจมม
หาราช  เมื่อวนัที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2468  ซ่ึงบทบาทการเปนครูของนายทองอินทร  ภูริพัฒน  นอกจาก   จะ
มีสวนสําคัญทําใหเปนทีเ่คารพของลูกศิษยจํานวนมากแลว  ยังเปนผูกวางขวางในวงสงัคม  เนื่องจากมีเพื่อน
ฝูงที่เปนทั้งขาราชการและพอคาจํานวนมาก (พีรยา  ควูัฒนะศิริ. 2533 : 26 - 27) ตอมาในป พ.ศ. 2471  
ภายหลังที่ขุนประสงคจรรยา  ครูใหญยายไปเปนธรรมการจังหวัดมหาสารคาม  นายทองอินทร  ภูริพัฒน   
ไดรับแตงตั้งเปนครูใหญโรงเรียนเบญจมมหาราช  ในวนัที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2471  ยิ่งทําใหนายทองอินทร
เปนที่รูจักและเปนที่เคารพของคนทั่วไป  เพราะโรงเรียนเบญจมมหาราช  เปนโรงเรียนมัธยมประจําจังหวดั
และมีช่ือเสียงมากที่สุดในจังหวัด (พีรยา  ควูัฒนะศิริ. 2533 : 28 - 29) 
 นอกจากตําแหนงครูใหญของนายทองอินทร  ภูริพัฒน  แลว  นายทองอินทร  ภูริพัฒน  ซ่ึงไดอาศัย
ชวงเวลาวางเรยีนกฎหมายทางไปรษณยีกบัโรงเรียนกฎหมายตั้งแตชวงรับราชการใหม ๆ จนสามารถสอบไล
ไดเนติบณัฑิตในป พ.ศ. 2473  ทําใหนายทองอินทรโอนไปรับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย                 
และตอมาในป พ.ศ. 2476  นายทองอินทร  ภูริพัฒน  ไดรับแตงตั้งเปนนายอําเภอมวงสามสบิ  จังหวัด
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อุบลราชธานี  ตอมาไดยายไปเปนนายอาํเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม  กอนที่จะลาออกและลงสมัคร             
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พีรยา คูวัฒนะศิริ. 29 :  3 0 ) 
 ในหนังสือ “ทองอินทรานุสรณ” ซ่ึงเปนหนังสืออนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพของ                    
นายทองอินทร  ภูริพฒัน  ในบท “คําไวอาลัย” ที่เขียนโดยทว ี บณุยเกตุ  ไดกลาวถึงนายทองอินทร  ภูริพฒัน               
วาเปนผูที่ชาวจังหวดัอุบลราชธานีรักใครนบัถือและเสื่อมใส  ซ่ึงสาเหตุดังกลาวทําใหนายทองอินทร                 
ภูริพัฒน  ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวดัอุบลราชธานีทุกสมัยที่มีชีวิตอยู  ดังขอความ 

“คุณทองอินทร  ภูริพัฒน  ไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรุนแรกของประเทศไทย              
นับตั้งแตประเทศไทยเริ่มมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเริม่มีการเลือกตัง้
คร้ังแรกเปนตนมา  และหากขาพเจาจําไมผิด  คุณทองอินทร  ภูริพฒัน  ไดรับเลือก              
ใหเปนผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานีทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง  ไมเคยพลาดเลยแมแต
คร้ังเดียวนี้  กพ็อจะแสดงใหเห็นวาคณุทองอินทร  ภูริพัฒน  เปนคนอยางไร  เพราะหาก
ประชาชนในจงัหวัดอุบลราชธานีไมนิยมรักใครนับถือ  และเลื่อมใสในตัว                  
คุณทองอินทร  ภูริพัฒน  ไหนเลยคุณทองอินทร  ภูริพัฒน  จะไดรับเลือกใหเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทกุสมัยติดตอกนัเรื่อยมา  นับแตมีสภาผูแทนราษฎร” (ทว ี
บุณยเกตุ. 2505 : 17) 

 สวนนายฟอง  สิทธิธรรม  ซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  6  สมัย  ก็เชนกนั  ภายหลังจากสําเร็จ    
การศึกษาประกาศนียบัตรครมูัธยม (ป.ม.) ในป พ.ศ. 2469  จากกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงถือวาจบการศึกษา          
สูงมากในขณะนั้น  กอนจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอบุลราชธานี  ไดกลับมา
รับราชการเปนครูที่โรงเรียนเบญจมมหาราช  ทําใหเปนที่นับหนาถือตาและมีลูกศษิยจํานวนมาก  ตอมาในป 
พ.ศ. 2477  ไดยายไปรับตําแหนงครูใหญโรงเรียนประจําจังหวดัศรีสะเกษ  และตอมาในป พ.ศ. 2478                
ไดเปลี่ยนตําแหนงไปเปนจาศาลจังหวัดสวรรคโลก  และลาออกมาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี (อนุสรณงานศพคณุฟอง  สิทธิธรรม. 2525 : 9-11) 
 หรือในกรณีนายเลียง  ไชยกาล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอบุลราชธานี  7  สมัยก็เชนกัน               
กอนที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี  ก็เคยรับราชการเปนครูมากอน  
ตอมาจึงมาสมัครรับเลือกตั้ง (ศิริพร ศรีพนมเขต. 2544 : 117) หรือแมแตกรณีนางอรพิน  ไชยกาล  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญิงคนแรกของประเทศไทยก็เชนกนั  นางอรพินกอนที่จะไดรับเลือกตั้งเปน
สมาชิก     สภาผูแทนราษฎร  นางอรพนิ  ไชยกาล  ดํารงตําแหนงครูใหญของโรงเรียนนารีนกุลู  ซ่ึงเปน
โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดอุบลราชธานี  ทําใหมีลูกศิษยลูกหาจํานวนมาก  ทั้งในเขตตวัเมืองและอําเภอ 
รอบนอก   ทําใหนางอรพนิ  ไชยกาล  อยูในฐานะไดเปรยีบทางการเมอืง (ปยะฉัตร ปตะวรรณ. 2531 : 299) 
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ความสัมพันธระหวางพรรคการเมือง กลุมการเมืองระดับชาติกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ชวงป            
2476 - 2514 
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวดัอุบลราชธานี  ตั้งแต ป พ.ศ. 2475  เปนตนมา  กลาวไดวา            
มีความสัมพันธคอนขางมากกับกลุมการเมอืงและนักการเมืองระดับชาติ  หรือผูนําในระดับรัฐบาล               
อยางใกลชิด  ปจจัยดังกลาวสงผลสําคัญใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี  ไดแสดงบทบาท
นําในสภาผูแทนราษฎร  และหัวหนากลุมการเมืองที่บางครั้งเปนฝายรัฐบาล  และบางครั้งก็แสดงบทบาทเปน             
ฝายคานตามแตโอกาสทางการเมือง 
 
  ความสัมพันธกับปรีดี พนมยงค 
 ชวงระหวางป พ.ศ. 2476 - 2492  คือ  ตั้งแตที่มีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย  จนกระทั่งถึง    
เหตุการณกบฏวังหลวง  ซ่ึงเปนชวงทีน่ายปรีดี  พนมยงค  มีบทบาทในการเมืองไทย  ที่แขงขันอํานาจกับ                  
นักการเมืองฝายทหารในบางชวงบางขณะ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี  คอนขางมี
ความสัมพันธใกลชิด  และเปนกลุมเดยีวกับนายปรีด ี  พนมยงค  และรวมทํากิจกรรมทางการเมืองรวมกัน
ตลอดมา กลาวคือ 
 นับแตตั้งแตมกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนัน้  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  นายทองอินทร  ภริูพัฒน  และนายเลียง  ไชยกาล  ไดมอบตัวเปนศษิยหลวงประดษิฐ  มนูธรรม 
(ปรีดี  พนมยงค)  และ  ดร.โชติ  คุมวงศ  และไดอาศยัอาจารยทั้งสองทานเปนผูใหวชิาความรู  และเปนผูนํา
ทางการเมือง (พีรยา  ควูัฒนะศิริ. 2533 : 58) ซ่ึงในจดุนี้นับวามีความสําคัญอยางยิ่งทําใหนายทองอินทร            
ภูริพัฒน  และนายเลียง  ไชยกาล  ไดมโีอกาสคุนเคยและทํางานทางการเมือง  ใกลชิดกับผูนําทางการเมือง
ของประเทศในขณะนั้น  และมีเครือขายในสภาผูแทนราษฎรจากสมาชิกที่เปนกลุมของนายปรีดี  พนมยงค 
 ในชวงแรกของการเปนผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานีอยางนอย                 
2  คน  คือ  นายทองอินทร  ภูริพัฒน  และนายเลียง  ไชยกาล  ไดเขารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร           
จังหวดัอื่น  และนักวิชาการ  รวมทํากิจกรรมในนาม  กลุมบานดิษยบุตรปาตี้  ซ่ึงรวมประชุมกันทกุวันอาทิตย          
และเชิญผูเปนสมาชิกทั้งหมดมาประชุม  แลวเชิญผูทรงคุณวุฒิใหความรูแตละแขนงมากลาวอบรม  เชน          
ผูมีความรูเร่ืองยาง - แร  ตลอดจนเรื่องการบริหารราชการแผนดิน  กไ็ดเชิญ  พล.ร.ต.หลวงธํารงนาวาสวัสดิ ์
มาบรรยายใหความรู  เพื่อใหสมาชิกรอบรูในหลายๆ ดาน  จะไดเปนผูแทนราษฎรที่ดีและรอบรู  ซ่ึงกลุม
บานดิษยบุตรปาตี้  มีแกนนําที่สําคัญ  คือ  นายไต  ปาณิกบุตร  เจาของบาน  นายทองอินทร  ภูริพัฒน 
(อุบลราชธานี) นายเลยีง  ไชยกาล (อุบลราชธานี) นายมงคล  รัตนวิจิตร (นครศรีธรรมราช) พระพนิิจ             
ธนากร (เชยีงใหม) และมีปญญาชนที่ไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขารวมคอื  ร.ท.เวทย  ภวภูตานนท 
ณ มหาสารคาม  และมาลัย  ชูพินิจ (พีรยา  คูวัฒนะศิริ. 2533 : 57 - 58) อยางไรก็ตาม  ภายหลังการเลือกตั้ง
ใหมในวนัที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.2480  การรวมกันทํากิจกรรมในนามกลุมบานดิษยบุตรปาตี้ไดสลายตัวลง  
ขณะที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอบุลราชธานี  4  คน  คือ  นายทองอินทร  ภูริพัฒน  นายฟอง         
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สิทธิธรรม  นายเลียง  ไชยกาล  และนายทิม  ภูริพัฒน  ไดรวมกลุมกับผูแทนราษฎรจากภาคอีสาน  รวมกันทํา
กิจกรรมทางการเมืองในนาม “สมาคมภาคตะวันออก” ซ่ึงกิจกรรมสวนใหญเปนการเรียกรอง  การพัฒนา
ภาคอีสานใหเทาเทียมกับภาคอื่น  และการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล (ศิริพร  ศรีพนมเขต. 2544 : 15) 
 นอกจากกิจกรรมที่ทําที่กรุงเทพฯ แลว  บทบาทสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี                
ยังไดแสดงบทบาททางการเมืองในพื้นทีเ่ลือกตั้งดวย  ภายหลังการเลือกตั้งในป พ.ศ.2481  ผูแทนราษฎร
จังหวดัอุบลราชธานี  2  คน  คือ  นายทองอินทร  ภูริพัฒน  และนายฟอง  สิทธิธรรม  ไดรวมกับนายสุดใจ  
ศุภสร  ทนายความในจังหวัดอุบลราชธานี  ไดรวมกันจัดตั้งสํานักงานกฎหมายที่อําเภอเมือง  จังหวดั
อุบลราชธานี  เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนดานกฎหมาย  ใหคําปรึกษาและรับวาความ  โดยคิดคาใชจาย
อยางถูก  ซ่ึงบทบาทดังกลาวทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวมีความใกลชิดกับประชาชนในพืน้ที่    
มากขึ้น (ศิริพร  ศรีพนมเขต. 2544 : 16) 
 สําหรับในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2  ที่รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  ไดรวมในสงคราม  และ
เปนฝายเดยีวกบัญี่ปุนและเยอรมันนั้น  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี  นายทองอินทร               
ภูริพัฒน  นายฟอง  สิทธิธรรม  นายทิม  ภริูพัฒน  รวมกบัสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคอีสานอื่น  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนายเตยีง  ศิริขันธ  นายถวิล  อุดล  นายจําลอง  ดาวเรือง  เขารวมในขบวนการเสรไีทย  ที่ม ี             
จุดมุงหมายในการตอตานการรุกรานของญี่ปุน  ซ่ึงขบวนการเสรีไทยดังกลาว  ผูนําสําคัญภายในประเทศ         
ไดแก  นายปรีดี  พนมยงค  ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  ขณะที่ผูนําในตางประเทศที่สําคัญ  คือ                     
ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  และนายปวย  อ้ึงภากรณ  โดยผูแทนราษฎรของจังหวัดอบุลราชธานี  ไดรวมกบั 
ขบวนการเสรไีทย 
 ภารกิจของขบวนการเสรีไทย  สวนใหญเปนภารกจิของการหาขาว  หลีกเลี่ยงการปะทะใหมาก           
ที่สุด  หากจําเปนก็ใหกอวนิาศกรรมได  นอกจากนี ้  ขบวนการเสรีไทยในจังหวัดอุบลราชธานี  ที่มี           
นายทองอินทร  ภูริพัฒน  และนายฟอง  สิทธิธรรม  เปนผูนํา  ยังมีบทบาทในการสงอาสาสมัครจํานวน
ประมาณ  30-50  นาย  ไปอบรมวิชาการตอสูวิชาการเมอืงการทหาร  ที่เมืองคุณหมงิประเทศจีน  และไดรวม
ใหการสนับสนุนขบวนการชาตินิยมในประเทศเพื่อนบาน  อันไดแก  เวยีดนาม  ลาว  และกัมพูชา               
(ศิริพร  ศรีพนมเขต. 17 : 18) 
 ตอมาเมื่อสงครามโลกสงบ  มีการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475  และ
ประกาศใชในวันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2489  ที่ใหเสรีภาพการรวมตัวกันเปนพรรคการเมือง  เพื่อดําเนนิ          
กิจกรรมทางการเมืองได  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  ที่มีนายทองอินทร  ภูริพัฒน              
นายเลียง  ไชยกาล  และนายฟอง  สิทธิธรรม  ไดมีบทบาทสําคัญในการเปนแกนนําในการจัดตั้งพรรคสหชีพ 
 ในการกอตั้งพรรคสหชีพ  แกนนําที่สําคัญ  ไดแก  ดร.เดือน  บุนนาค  นายสงวน  ตุลารักษ               
นายจรูญ  สืบแสง  นายทองอินทร  ภูริพฒัน  นายถวิล  อุดล  นายจาํลอง  ดาวเรอืง  นายเตยีง  ศิริขันธ              
นายทอง  กันหาธรรม  นายพึ่ง  ศรีจันทร  นายชิต  เวชประสิทธิ์  ซ่ึงกอนการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2489 
พรรคสหชีพ  มี ดร.เดือน  บุนนาค  เปนหัวหนาพรรค  นายสงวน  ตลุารักษ  เปนเลขาธิการพรรค  อยางไร       
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ก็ตาม  ทั้ง  2  ทาน  ไมไดรับการเลือกตั้ง  จึงมอบใหนายทองอินทร  ภูริพัฒน  เปนหัวหนาพรรค  และมี        
นายถวิล  อุดล  เปนเลขาธิการพรรคแทน  สวนแนวทางการเมืองของพรรคสหชีพ  กลาวไดวา  ถูกตั้งขึน้       
เพื่อใหการสนบัสนุนนายปรดีี  พนมยงค  โดยยึดเอาเคาโครงเศรษฐกจิของนายปรีด ี  พนมยงค  แนวสังคม
นิยมประชาธปิไตย  และนโยบายเศรษฐกิจสนับสนุนการสหกรณเปนหลักการสําคัญ  ซ่ึงในการเลือกตั้งในป 
พ.ศ. 2489  พรรคสหชีพไดรับเลือกตั้งมามากที่สุด  ทําใหมีบทบาทการเมืองสูงกวาพรรคการเมืองอื่นใน
ขณะนัน้ (ศิริพร  ศรีพนมเขต. 2544 : 20-21) อยางไรก็ตาม  ภายหลังการรัฐประหาร  ภายใตการนําของพลตรี
ผิน ชุณหะวัณ  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ.2490  ทําใหพรรคสหชพียุติบทบาทลง  อันเนื่องมาจากนายปรีดี 
พนมยงค  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคสหชีพจาํนวนหนึ่งตองหลบล้ีออกนอกประเทศ  และกลุม       
รัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากภาคอีสานตองออกจากตาํแหนงดวย (ปยะฉัตร  ปตะวรรณ. 
2531 : 293 - 294) 
 เหตุการณทางการเมืองอีกเหตุการณหนึ่งทีส่มาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  เขาไป
เกี่ยวของกับเหตุการณทางการเมืองระดบัชาติ  ก็คือ  กรณี  การสังหารอดีต  4  รัฐมนตรี  กลาวคือ  ในวนัที่ 
26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2492  กลุมนายปรดีี  พนมยงค  และนายทหารเรือบางคนไดพยายามกอรัฐประหาร        
โคนลมรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  แตไมสําเร็จ  ทําใหเกดิกรณทีี่เรียกวา “กบฏวังหลวง”  ทําใหรัฐบาล
ดําเนินการจับกุมสมาชิกที่เปนกลุมของนายปรีดี  พนมยงค  โดยจับกลุมนายทองอินทร  ภูริพัฒน  นายจําลอง 
ดาวเรือง  ดร.ทองเปลว  ชลภูมิ  และนายถวิล  อุดล  ในขอหากบฏแบงแยกดินแดน  โดยเชือ่วา  อดีต        
ขบวนการเสรไีทยระดับหวัหนาในภาคอสีาน  ซ่ึงเปนพวกเดยีวกับนายปรีดี  พนมยงค  กําลังดําเนินการ        
แบงแยกภาคอีสานออกไปปกครองเปนอิสระ  โดยจะตั้งเปน “สมาพันธรัฐแหลมทอง” (ดารารัตน                 
เมตตาริกานนท. 2546 : 455) ซ่ึงเหตุการณดังกลาวเปนเหตกุารณที่สําคัญ  อยางไรก็ตาม  ในระหวาง
ดําเนินคดไีมส้ินสุดไดมีการยายผูตองหาอดตีรัฐมนตรีทั้ง  4  คน  ในวันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2492  ในระหวาง
ทาง  ที่กิโลเมตรที่ 13  อดีต  4  รัฐมนตรีทีถู่กจับกุมไดถูกสังหารทั้งหมด (ปยะฉัตร  ปตะวรรณ. 2531 : 296) 
ทําใหนายทองอินทร  ภูริพฒัน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอบุลราชธานีที่เคยมีบทบาทตลอดมา  ตอง
ยุติบทบาทการเมือง  แตก็ถูกจารึกไวในประวตัิศาสตรทางการเมืองของไทยในฐานะผูแทนราษฎรที่มี
คุณภาพคนหนึ่งของประเทศไทย 
 
  บทบาทในการสนับสนุนจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
 ในสวนบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอบุลราชธานี  ภายหลังการเสียชีวติของ                     
นายทองอินทร  ภูริพัฒน  ในชวงกอนป พ.ศ. 2518 นั้น  บทบาทที่เดนที่สุด  เปนบทบาทของนายเลียง               
ไชยกาล  และนายฟอง  สิทธิธรรม  กลาวคือ  นายเลยีง  ไชยกาลในขณะนั้นเปนหัวหนาพรรคประชาชน          
ไดเปนแกนนํารวบรวมสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจากหลายพรรคสนับสนุนจอมพล ป.พิบูลสงคราม  ทําให
นายเลียง  ไชยกาล  ไดรับตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ขณะที่นายฟอง  สิทธิธรรม            
ไมไดรับตําแหนงรัฐมนตรีในชวงนัน้ (ดารารัตน  เมตตาริกานนท. 2546 : 460-461) และตอมา  นายเลียง          
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ไชยกาล  ไดสนับสนุนใหนางอรพิน  ไชยกาล  ภรรยาลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวดัอุบลราชธานีในการเลือกตั้งในวนัที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2492  ซ่ึงก็ไดรับเลือกตั้งทําใหนางอรพิน        
ไชยกาล  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญิงคนแรกของประวัติศาสตรการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย 
 ในสวนนายฟอง  สิทธิธรรม  การแสดงบทบาททางการเมืองในชวงหลังนี้  มีแนวทางคลายคลึงกับ
นายทองอินทร  ภูริพัฒน  คือ  การเนนแนวคดิทองถ่ินนิยม  ภูมิภาคนิยม  โดยเคลื่อนไหวรวมกับสมาชิก            
สภาผูแทนราษฎรอื่น  อันไดแก  นายชืน่  ระววิรรณ (หนองคาย) นายนารถ  เงินทาบ (มหาสารคาม)                   
นายยงยุทธ  พึง่ภพ (อุบลราชธานี) นายสาคร  กล่ินผกา (พังงา) นายบญุมี  ปาลมวงศ (ลพบุรี) และนายลวน  
เวกชาริกานนท (นครปฐม) ซ่ึงวิธีการของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ก็คือ  การผลักดันเคลื่อนไหวใหมีการ 
แกไขรัฐธรรมนูญ  สวนขอเสนอในเรื่องนี ้ ก็คือ  ใหคงสภาผูแทนราษฎรไวตามเดิม  แตใหเพิ่มจํานวนผูแทน
ใหมากขึน้  พอที่จะบริหารงานในรัฐที่เปลี่ยนฐานะมาจากภาค  5  ภาคที่มีอยู  และใหแตละรัฐมีรัฐบาล
บริหารราชการของตนไป  แลวสงผูแทนของแตละรัฐไปประชุมยังสภากลาง  ซ่ึงวิธีการบริหารดังกลาว         
มีลักษณะคลายกับสหรัฐอเมริกา  แตแตกตางกันอยูที่ไมมีประธานาธิบดี  แตยังคงใหมีสถาบัน                 
พระมหากษัตริยเปนประมุขของรัฐเชนเดมิ (ดารารัตน เมตตาริกานนท. 2546 : 468) อยางไรก็ตาม  แนวคิด
ดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนจากจอมพล ป.พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  กระแสแนวคดิดังกลาวจึง            
ลมเลิกไป 

บทบาทสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2476 - 2514) 
 บทบาทที่สําคัญในชวงดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  นับวาเปนปจจยัสําคัญที่ทําใหอดตี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับการเลือกตั้งเขามาอีก  ขณะเดยีวกนัก็เปนสาเหตสํุาคัญใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรบางทานที่ไมไดแสดงบทบาททางการเมืองไดรับเลือกตั้งเพียงสมัยเดียว  และไมสามารถไดรับชัยชนะ
ในการเลือกตัง้กลับเขามาอีก  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานีไดรับการเลือกตั้งหลายสมัย  ไม
วาจะเปนนายทองอินทร  ภูริพัฒน  นายเลยีง  ไชยกาล  นายทิม  ภูริพฒัน  นายฟอง  สิทธิธรรม  นายผัน บุญ
ชิต  จากการศึกษา  พบวา  ไดแสดงบทบาทสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งที่อยูในรัฐสภา  และนอกรัฐสภา จน
เปนที่รับรูและชื่นชมของประชาชน 
 ในบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี  ในชวงป พ.ศ. 2476 - 2514  ที่แสดง
บทบาทในสภาในลักษณะของการเสนอกฎหมาย  ตั้งกระทู  และอภิปราย  ซ่ึงบทบาทดังกลาวมีสวนผลักดัน
ใหเปนที่รูจักในฐานะสมาชกิสภาผูแทนราษฎรที่มีผลงานในสภา  ไดแก  นายทองอนิทร  ภูริพัฒน 
 ในกรณีของนายทองอินทร  ภูริพัฒน  ถือวาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีไ่ดแสดงบทบาท                     
ไดอยางดเีดนในสภา  โดยรวมกลุมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภาคอีสานในยุคนั้น  ขบัเคลื่อนทาง                     
การเมืองไดอยางเขมแข็ง  การอภิปรายในสภาของนายทองอินทร  ภูริพัฒน  มักสะทอนภาพความขัดแยง                  
ทางวัฒนธรรม  การมองปญหาคนละดานระหวางภาคอีสานกับภาคกลาง  เมื่อรัฐบาลไดยื่นมือเขามาควบคุม
อีสานทั้งการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคม (ปยะฉัตร ปตะวรรณ. 2531 : 279-280) นายทองอินทร                
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ภูริพัฒน  เปนผูแทนราษฎรที่อภิปรายในสภาที่ช้ีใหเห็นการตอสูเรียกรองใหรัฐบาลใหความสนใจในการ
พัฒนาภาคอีสาน  โดยแสดงทัศนะที่สําคัญวา “รัฐบาลไมไดเหลียวแลความเปนอยูของราษฎร  ภาคอีสาน        
มีอาณาเขต 1/3 ของประเทศ  ถนนที่เปนของรัฐบาล  มีทางหลวงวารนิไปปากเซสายเดยีว  นอกจากนั้นไมมี
อะไร  เราจะเห็นวา  ภาคอสีานไมไดรับความเสมอภาคมานานแลว” (รัฐสภาสาร สามัญสมัยที่ 2. 2477 เลมที่ 
1 : 579) 
 นอกจากนี้  นายทองอินทร  ภูริพัฒน  ยังมีบทบาทสําคัญในการเสนอปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎรใหรัฐบาลทราบ  พรอมกับการแนะนําแนวทางแกไขที่เห็นวาเหมาะสม  ซ่ึงบทบาทของ                     
นายทองอินทรดังกลาว  มไิดมีเฉพาะการทําหนาที่ในการเปนตัวแทนของราษฎรในทองถ่ินที่เลือกตั้งขึ้นมา
เทานั้น  แตนายทองอินทรยังไดเขาไปมีบทบาทในการเปนปากเปนเสียงแทนราษฎรทกุกลุมสังคม               
โดยเฉพาะชาวพื้นเมืองตามหวัเมืองรอบนอก  ขาราชการ  พอคา  หรือแมกระทั่งกรรมกรระดับลาง               
ในพระนคร (พีรยา  คูวัฒนะศิริ. 2533 : 63) ตัวอยางเชน  ในวนัที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2476  นายทองอินทร  
ไดมีจดหมายสวนตัวเสนอความเหน็ตอพระยาพหลพลพยุหเสนา  นายกรัฐมนตรีเร่ือง “ราษฎรภาคเหนือและ
ภาคใตไมสามคัคีกันดวยเร่ืองชาติและกําเนิด”  ซ่ึงจุดประสงคของจดหมายดงักลาวตองการใหรัฐบาล            
รีบดําเนินการแกไขปญหาดงักลาว  หรือในวันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2476  นายทองอินทร  ไดเสนอกระทู
เสนอตอสภาผูแทนในการประชุมพรอมกนัเปนจํานวนถึง  8  กระทู  เปนกระทูวาดวยเร่ืองเกีย่วกับโรคเรื้อน  
นิสัยนักโทษ  การปราบฝน  ทางหลวงในภาคอีสาน  การควบคุมโรคจิต  การประถมศึกษา  การใชประมวล
การศึกษาชั้นมธัยม  และนโยบายในการบรรจุขาราชการฝายทหารรับราชการฝายพลเรือน (พีรยา  คูวัฒนศิริ. 
2533 : 63-64) ซ่ึงบทบาทในสภาผูแทนราษฎรในลักษณะของการตั้งกระทูและเสนอกฎหมายเปนบทบาทที่
นายทองอินทร  ภูริพัฒน  ไดแสดงอยางตอเนื่องตลอดการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 ในสวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอบุลราชธานี  ที่ไดรับเลือกตั้งเขามาอยางตอเนือ่ง                
ทานอื่นๆ ก็เชนกัน  เวทกีารแสดงบทบาทในสภากลาวไดวาเปนบทบาทสําคัญที่ทําใหเกิดการยอมรับจาก
ประชาชนในเขตเลือกตั้ง  ตลอดจนในระดับชาติ  นายเลียง  ไชยกาล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอบุลราชธานี
อีกทานหนึ่ง  ในการตั้งกระทูเร่ือง  การซือ้ที่ดินพระคลงัทองที่  ตามญัตติซักฟอกรัฐบาลของไต  ปาณิกบุตร  
เร่ือง  นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2480  สงผล
ใหพระองคเจาอาทิตยทิพยอาภาตองลาออกจากตําแหนงประธานผูสําเร็จราชการแทนพระองค  และพันเอก
พระยาพหลพลพยุหเสนาและคณะรัฐบาลตองลาออก (ปยะฉัตร  ปตะวรรณ. 2531 : 284) 
 สวนนายฟอง  สิทธิธรรม  ก็เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานีอีกทานหนึ่ง            
ที่ไดใชเวทีรัฐสภาในการแสดงบทบาทใหปรากฏ  การอภิปรายของนายฟอง  สิทธิธรรม  สวนใหญเปน
ปญหาของภาคอีสาน  โดยชี้ใหเห็นวา  ภาคอีสานมีปญหาสําคัญและรีบดวนเพียงปญหาเดียวคือเร่ืองน้ํา          
ซ่ึงถาแกไขได  ไมวาจะโดยวิธีสรางเขื่อนใหญทดหรือแบงน้ําโขงเขามา  หรือสูบน้ําเขาสูคลองซอย  ก็จะชวย
แกปญหาทกุอยางแกภาคอีสานได  อีสานจะเปนแหลงใหผลผลิตทางการเพาะปลูกและเลี้ยงสตัวเล้ียงคน         
ทั้งประเทศ  ทั้งจะแกปญหาเรื่องการวางงานหรอืปองกันการอพยพทิ้งถ่ินฐานไปหางานทําในกรุงเทพฯ          
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ซ่ึงกอใหเกิดปญหาไมรูจบสิ้น  และเมื่อราษฎรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น  ปญหาเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต            
ซ่ึงเปนปญหาสําคัญก็จะไมเกิดขึ้น (อนุสรณงานศพนายฟอง สิทธิธรรม. 2525 : 15) 

วิธีการหาเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในชวงป พ.ศ. 2476 - 2514 
  รูปแบบการหาเสียง 
 นอกจากการเลือกตั้งครั้งแรกในป พ.ศ. 2476  ซ่ึงเปนการเลือกตั้งโดยออม  คือ  ราษฎรเปนผูเลือก               
ผูแทนตําบล  ผูแทนตําบลเลือกผูแทนจังหวัด  ผูไดรับเลอืกตั้งจะอยูในกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภท    
ที่ 1  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2  ที่ไดมาจากการแตงตัง้จํานวนเทากนัประกอบกนัเปนรัฐสภา
แลว  ในการเลือกตั้งครั้งตอๆ มา  เปนการเลือกตั้งโดยตรง  คือ  ประชาชนเปนผูเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง                     
โดยผูสมัครรับเลือกตั้งที่ชนะการเลือกตั้งจะไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น  จาํเปนอยาง
ยิ่งที่ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองออกไปหาเสียงกับประชาชนที่เปนผูลงคะแนนเสียงใหกับตนเอง 
 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานีในสมัยแรกๆ 
ของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคอนขางสรุปไปในทางเดยีวกัน  คือ  ไมมีการแจกเงิน  แตมีในรูป
ของการแจกหมาก  พลู  ขนมบางเล็กๆ นอยๆ  และในสมยัตอมาจึงมีการแจกยา  และฉายภาพยนตร                 
แจกขนม  ถ่ัวตม  ไมขีดไฟ  ขี้ผ้ึงสีปาก  แตก็ไมไดแจกกนัเปนลํ่าเปนสนั (ปยะฉัตร  ปตะวรรณ. 2531 : 244-
278) 
 ขณะเดียวกันการหาเสียงในยคุแรกๆ คอนขางลําบาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการคมนาคม           
ซ่ึงในสมัยนั้นจะตองใชชาง  ใชมา  หรือเกวยีน  เปนพาหนะเดินทางเขาไปในหมูบาน  การเดินทางระหวาง
อําเภอมีรถยนตใชบางแตนอยมาก  ญาติพีน่อง  เพื่อนฝูงของผูสมัครจะชวยกันไปหาเสียง  ซ่ึงสวนใหญจะไป
เวลากลางคืน  เพราะในชวงกลางวันชาวบานออกไปทําไรทํานา  ไมสามารถรวมชาวบานได  ในสวนรูปแบบ
ของการพบปะประชาชนของผูสมัครก็มักจะนัดหมายและประชุมชาวบานที่ศาลากลางบาน  ที่วัด  หรือที่
บานผูใหญบาน  โดยผูสมัครและญาติมิตรจะชวยกนัปราศรัยหาเสยีง (ปยะฉัตร  ปตะวรรณ. 2531 : 277)                     
นอกจากนี้  ในคณะของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ออกไปหาเสียงนอกจากตวัผูสมัครและญาติมิตรที่เปนผูชายแลว 
ก็ยังมีผูหญิงซึง่สวนใหญเปนผูเฒาผูแก  ที่เปนที่รูจักนับถือของคนในสังคมออกไปพูดชวยหาเสียงใหดวย  
ขณะเดียวกันผูสมัครที่ญาติพี่นองมากก็นับวาเปนบุคคลทีไ่ดเปรียบผูสมคัรอื่น  เพราะนอกจากคะแนนเสียง                
ที่จะไดจากญาติพี่นองแลว  ญาติพี่นองเหลานี้ยังมีสวนสําคัญในการชวยหาเสียงให  ดังเชน  กรณีของ          
นายฟอง  สิทธิธรรม  ซ่ึงเปนคนที่มีพื้นเพและมีพี่นองทีอํ่าเภอมวงสามสิบ  ซ่ึงแมวา  นายฟอง  สิทธิธรรม   
จะมิใชคนจากตระกูลเจานายเมืองอุบลราชธานี  หรือตระกูลเกาแกในตวัเมืองดังเชนนายทองอินทร  ภูริพัฒน 
นายทิม  ภูริพฒัน  นายเลียง  ไชยกาล  แตนายฟอง  สิทธิธรรม  ก็ไดรับการเลือกตั้งเปนผูแทน  เพราะเปนผูที่
มีญาติพี่นองในชนบทมาก (ปยะฉัตร  ปตะวรรณ. 2531 : 278) 
 สวนในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ซ่ึงหนวยเลือกตัง้ในยุคนั้น  สวนใหญจะตั้งอยูในวดัและ                   
โรงเรียน  ผูสมัครรับเลือกตั้งก็นิยมทีจ่ะมอบหมายใหญาติพี่นองหรือญาติมิตรที่ใกลชิดปูเสื่อหรือสรางเพิงไว
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ดานหนา  หรือใกลเคียงหนวยเลือกตั้ง  เพือ่บริการน้ําดื่ม  หมากพลู  บหุร่ี  ใหกับผูมาลงคะแนนเสยีง  และถือ
โอกาสดังกลาวในการโนมนาวชี้นําใหผูลงคะแนนเสียงเลือกผูสมัครที่ตนเองสนับสนุน  สวนสาเหตุที่ทําให
มีการกระทําเชนนี้ไดเพราะในสมัยนัน้ยังไมมีกฎหมายหาม (ปยะฉัตร ปตะวรรณ. 2531 : 278) 
  

 การเลือกเขตลงสมัครรับเลือกตั้ง 
 ส่ิงที่นาสนใจเปนพิเศษทีจ่ะชวยตอบคําถามวา  ทําไมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคนของจังหวดั
อุบลราชธานีจึงไดรับเลือกตัง้หลายสมัยติดตอกัน  นอกจากปจจยัในเรื่องความมีช่ือเสียง  เปนที่เคารพนับถือ
และบทบาทในทางการเมืองแลว  ปจจัยที่สําคัญทีสุ่ดประการหนึ่งก็คือ  การมีฐานะคะแนนเสยีง                     
ดังกลาวไวไดอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้เพราะ  นับตั้งแตการเลือกตั้งครั้งที่ 2 (7 พฤศจกิายน 2480) เปนตนมา                     
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรสยาม  พุทธศักราช 2475  ไดกําหนดใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งโดยตรงแบบแบงเขต  โดยแตละเขตมผูีแทนราษฎรได  1  คน  โดยถือจํานวนราษฎร                     
200,000 คน  ตอ  ผูแทนราษฎร 1 คน  ซ่ึงกฎหมายเลือกตั้งและลักษณะการเลือกตั้งในแบบดังกลาวใชมา                 
จนกระทั่งในการเลือกตั้งวันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2489  จึงเปลีย่นไปใชวิธีการรวมเขตเลือกตัง้ (ในการ          
เลือกตั้งในวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2491) ทําใหระบบการเลือกตั้งดังกลาว  ฐานคะแนนเสียงของผูสมัคร      
ในเขตเลือกตั้งสําคัญมาก  วิธีการสําคัญที่ทําใหใครคนใดคนหนึง่ไดรับเลือกตัง้เขามาเปนผูแทนราษฎร         
อยางตอเนื่องก็คือ  การพิจารณาวาตนมีฐานคะแนนเสียงที่จะชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดในจังหวัด 
และคูแขงในเขตเลือกตั้งของตนเปนใคร  ในขณะเดียวกันผูสมัครหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนอยู      
ก็จะตองพยายามรักษาฐานคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งอื่นที่ตนเองไดคะแนนเสียงไวใหไดมากที่สุด           
โดยไมพยายามยายไปสมัครเขตเลือกตั้งอื่นที่ตนเองไมมฐีานคะแนนหรือฐานเสียง  แตเปนฐานเสียง        
ของผูสมัครคนอื่น  ดังนัน้  ในการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  ระหวางป 2476 - 
2489  ที่นายทองอินทร  ภริูพัฒน  ไดรับการเลือกตั้งเขามาหลายสมัย  สาเหตุหนึง่เพราะ  คนเหลานี้สมัคร  
รับเลือกตั้งลงในเขตเลือกตั้งที่เปนฐานเสยีงของตนเอง  ไมลงสมัครในเขตเดยีวกนั  เชน  นายฟอง           
สิทธิธรรม  ลงเขต 1  สวนนายทองอินทร ภูริพัฒน  ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต 2  และนายเลียง  ไชยกาล     
ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต 3  เปนตน (ดารารัตน  เมตตาริกานนท. 2546 : 243 - 245) อยางไรก็ตาม             
ในบางครั้งก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลอืกตั้งไปไดเชนกัน  เชน  เมื่อนายทิม  ภูริพัฒน  ลงมาสมัคร          
รับเลือกตั้ง  ซ่ึงเปนญาติของนายทองอินทร  ภูริพัฒน นายทองอินทร  ซ่ึงเคยรับสมัครรับเลือกตั้งในเขต 1     
ก็เปลี่ยนมาสมคัรรับเลือกตั้งในเขต 2  เพื่อใหนายทิม    ภูริพัฒน  ลงสมัครในเขต 1  ซ่ึงมีฐานคะแนนเสียง
เดิมของนายทองอินทร  ภูริพัฒน  เปนตน 
  

 เครือขายทางการเมืองในการเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในชวงแรก พ.ศ. 2476 - 2514  นอกจาก
กลุมญาติใกลชิดจะเปนคนชวยหาเสียงดังที่ไดกลาวไปแลว  นอกจากเขตเลือกตั้งมีพื้นที่กวางใหญ                     
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ไมสามารถออกไปหาเสยีงไดทุกพื้นที ่  วธีิการสําคัญประการหนึ่งที่ผูสมัครใชเพื่อโนมนาวใหชาวบานเลือก
ตนเอง  ก็คือ  การใชเครือขายที่ตนเองมีอยูสนับสนุนและโนมนาวชาวบานในการเลือกตั้ง  เครือขายที่สําคัญ               
ก็คือ  เพื่อนที่เปนผูกวางขวางในพื้นที่  และครู  กํานัน  ผูใหญบาน  แพทยตําบล  รวมถึงนักการเมืองทองถ่ิน                     
ตัวอยางเชน  ในกรณีของนายเลียง  ไชยกาล  ซ่ึงพื้นที่เลือกตั้งครอบคลุม  4  อําเภอ  คือ  อําเภอบุง  ขุหลุ           
และเขมราฐ  นายเลียง  ไชยกาล  ไดจัดใหมีผูประสานงานของตนเองไวแตละอําเภอ (ดารารัตน  เมตตา             
ริกานนท. 2546 :266 - 267)  นอกจากนี้  ผูมีบทบาทสําคัญในการใหการสนับสนุนนายเลียง  ยังรวมไปถึง          
นายกิมไช  ศรีสมบูรณ  ซ่ึงเคยเปนสมาชกิสภาจังหวัด  และมีฐานคะแนนเสยีงและกวางขวางในอําเภอขุหลุ 
ซ่ึงนายกิมไชไดใหความชวยเหลือนายเลยีง  ไชยกาล  โดยการเขยีนจดหมายไปยังบคุคลตาง ๆ ที่ตนเองรูจัก 
กลาวถึงคุณงามความดีและคุณสมบัติที่เหมาะสมของนายเลียง  ไชยกาล  เพื่อใหบุคคลที่ตนเองรูจักและ        
นับถือตนใหการสนับสนุนนายเลียง  ไชยกาล (ดารารัตน เมตตาริกานนท. 2546 : 267 - 268) นอกจากนีใ้น
การเลือกตั้งในสมัยดังกลาว  ผูสมัครรับเลือกตั้งยังใชวิธีเขียนจดหมายหรือสงเอกสารการหาเสียงไปยังครู  
กํานัน  ผูใหญบาน  และนักการเมืองถ่ิน  ทั้งที่ตนเองรูจกัและไมรูจักเพื่อแนะนําตนเอง  แนวทางการทํางาน
และนโยบายไปยังคนเหลานีเ้พื่อสนับสนุนตนเอง  ซ่ึงรวมไปถึงพระสงฆดวย (ดารารัตน เมตตาริกานนท. 
2546 : 268 - 369) 
  

 ประเด็นทีใ่ชในการหาเสียง 
 ประเด็นที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานีใชในการหาเสียง
ในการเลือกตัง้ชวงดังกลาว  จากการศกึษาพบวา มปีระเด็นที่สําคญัคือ  1. การแกปญหาปากทองของ                     
ประชาชน  2. ผูสมัครเปนนักตอสูทางการเมือง  3. ผูสมัครเปนพวกเดียวกันกับชาวไร  ชาวนา  ชาวสวน  
และเกษตรกร  4.  ผูสมัครเปนผูมีการศึกษาและหนาที่การงานดี  กลาวคอื 
 (1)  การแกปญหาปากทองของประชาชน  

ในประเด็นดังกลาว ผูสมัครรับเลือกตั้งมักจะมุงไปที่ความเดือดรอนของประชาชนที่จะตองถูกเก็บ
ภาษีจากทางราชการ  ภาษีที่สําคัญ  ไดแก  ภาษีคานา  เงนิรัชชูปการ  รวมทั้งคาอาชญาบัตร  ซ่ึงผูสมัครในการ                
หาเสียงกจ็ะอาสาที่จะเขาไปเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลลดคาภาษีตาง ๆ ดังกลาว  และอาสาที่จะเขาไปเพื่อ           
เรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือและแกปญหาความเปนอยูทีย่ากจนของชาวนา  และในสวนการหาเสียง             
กับบรรดาครู  กํานัน  ผูใหญบาน  และแพทยตําบล  ประเด็นที่ผูสมัครรับเลือกตั้งสวนใหญที่หยิบยกขึ้นมา 
หาเสียงก็คือ  ประเดน็เรื่องเงินเดือน  โดยผูสมัครสวนใหญที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหาเสียงก็คอื  จะชวย
ผลักดันใหรัฐบาลขึ้นเงินเดอืนใหกับขาราชการเหลานี้ (ดารารัตน  เมตตาริกานนท. 2546 : 268 - 269) 
 (2)  ผูสมัครเปนนักตอสูทางการเมือง 
 การนําเสนอภาพการเปนนกัตอสูทางการเมือง  เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ได       
กลายเปนผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานีใชหาเสียง  นักการเมืองที่ใชประโยชนจากประเด็นดังกลาว         
คอนขางมาก  คือ  นายเลียง  ไชยกาล  โดยช้ีใหเหน็วา  การตอสูทางการเมืองและการทําหนาที่สมาชิก         
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สภาผูแทนราษฎร  แมจะถูกขูฆา  ถูกจับโยนลงน้ํา  แตตนเองก็ไมยอทอ  หากแตยอมตายเพื่อราษฎรในการ
ทําหนาที่ผูแทน (ดารารัตน  เมตตาริกานนท. 2546 : 274) 
 (3)  ผูสมัครเปนพวกเดยีวกับชาวไร  ชาวนา  ชาวสวน  และกรรมกร 
 ประเด็นที่เกี่ยวกับผูสมัครเปนพวกเดยีวกันกับชาวไร  ชาวนา ชาวสวน  และกรรมกร  เปนอีก
ประเด็นหนึ่งที่ถูกชูขึ้นมาหาเสียงในจังหวดัอุบลราชธานีขณะนัน้  ซ่ึงการชูประเด็นดงักลาวขึ้นอยูกบัพื้นฐาน
ทางครอบครัวของผูสมัคร  ผูสมัครที่ไมคอยชูประเดน็นี้ไดแกผูสมัครที่มาจากเชื้อสายของเจาเมอืง  แตถา
เปนผูสมัครที่มาจากครอบครัวชาวไร  ชาวนา  อยางเชน  นายเลียง  ไชยกาล  หรือนายฟอง  สิทธิธรรม  ก็จะชู
ประเด็นนี ้
 (4)  ผูสมัครเปนผูมีการศึกษา และหนาที่การงานดี 
 ในประเด็นนี้  ผูสมัครรับเลือกตั้งจังหวัดอบุลราชธานีนิยมใชไปหาเสยีงกับชาวบาน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  ใครก็ตามที่จบปริญญาทางกฎหมายหรือนิตศิาสตร  ซ่ึงในสมัยนั้นที่มีช่ื่อเสียงที่สุดคือ  จบจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง  โดยผูลงสมัครรับเลือกตั้งจะใชเงื่อนไขของการจบการศึกษาดังกลาว
ไปใชแนะนําตัวเอง  เพื่อโนมนาวใหเหน็วาดวยการจบการศึกษาดังกลาวจะทําใหตนเปนผูมีคุณสมบัติที่จะ
สามารถทําหนาที่ในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดดีกวาบุคคลที่จบการศึกษาและหนาที่การงานอื่น  
หรือแมกระทัง่ยังไมจบการศึกษาแตสมัครและลงทะเบยีนเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ที่ไดรับ
การยอมรับแลวในระดับหนึง่ ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับเลือกตัง้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดั
อุบลราชธานีที่จบกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและไดใชคุณสมบัติดังกลาวเอื้อในการหาเสียง               
ไดแก  นายฟอง  สิทธิธรรม  นายเลียง  ไชยกาล  และนายทองอินทร  ภูริพัฒน (ดารารัตน  เมตตาริกานนท. 
2546 : 277 - 278) 
 กลาวโดยสรุป  การเมืองการเลือกตั้งของจังหวดัอุบลราชธานีชวงแรกตั้งแตป พ.ศ. 2476                  
เปนตนมา  จนกระทั่งถึงประมาณป พ.ศ. 2514  นักการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวดัอุบลราชธานีในระยะนี้สวนใหญเปนผูเคยดํารงตําแหนงเปนขาราชการระดับสงูมากอนหรือมีอาชีพ
ทนายความ  ผูสมัครรับเลือกตั้งและไดรับเลือกตัง้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี
หลายสมัยในระยะนี้  คือ  นายทองอินทร  ภูริพัฒน  นายเลียง  ไชยกาล  นายทิม  ภูริพัฒน  นายฟอง               
สิทธิธรรม  นายผัน  บุญชิต  เปนตน  สวนสาเหตุที่ทําใหคนเหลานี้ไดรับการเลือกตั้งหลายสมัยที่สําคัญ              
คือ  การเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงและเปนทีน่ับหนาถือตา  และการเปนคนทองถ่ิน  ส่ิงที่นาสังเกตที่สําคัญ
ประการหนึ่ง  ก็คือ  ในสมัยนี้นกัการเมืองถ่ินจังหวดัอุบลราชธานีคอนขางมีความสัมพันธใกลชิดกับ
นักการเมืองระดับชาติ  โดยเฉพาะอยางยิง่  กับนายปรดีี  พนมยงค  ผูมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลง             
การปกครองของไทยในป พ.ศ. 2475  และอดตีนายกรัฐมนตร ี  รวมทั้งมีความสัมพันธกับจอมพล ป.                   
พิบูลสงคราม  ดวย  นอกจากนี้สมาชิกจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนีย้ังมีบทบาทสําคัญในสภา  อยูในระดับ
ดาวสภา  ทําใหเปนที่รูจกัของคนทั่วประเทศในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีผลงาน 
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 ในสวนรูปแบบการหาเสียงที่ทําใหนกัการเมืองเหลานี้ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
สวนใหญนอกจากผลงานในเวทีรัฐสภาที่ทาํใหเปนที่รูจักแลว  รูปแบบการหาเสียงในรูปของการเดินทาง
ออกปราศรัยกบัพี่นองประชาชนในทองทีต่าง ๆ ในเขตเลือกตั้ง  และการอาศัยเครือขายญาติพี่นองและ           
เพื่อนฝูงในการหาเสียง  ถือวาเปนรูปแบบที่นิยมในสมัยนี้ 
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บทที่ 5 
การเมืองการเลือกต้ังอุบลราชธานี  ยุคนักธุรกิจกระแสหลัก (พ.ศ. 2518 - ปจจุบัน) 

 การเมืองไทยภายหลังยุคอํานาจของคณะปฏิวัติภายใตการนําของจอมพลถนอม  กติติขจร  ตั้งแต
วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2514  ไดทําการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเวนวรรคอยู  4  ป  กระทั่งมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517  จึงมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม         
อีกครั้งในวนัที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2518  ปรากฏวา  นบัตั้งแตการเลอืกตั้งครั้งนี้เปนตนมา  นกัการเมืองของ
จังหวดัอุบลราชธานีที่ไดรับการเลือกตั้งสวนใหญกลับกลายเปนนกัธุรกิจ  ซ่ึงสภาพการณที่นกัธุรกิจและ      
พอคาไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแตป พ.ศ. 2518  ยังคงดําเนนิเรื่อยมา            
จนกระทั่งปจจบุัน 

บริบทการเมืองการเลือกตั้ง  ยุคนักธุรกิจ 
 การเมืองการเลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ผลการเลือกตั้งในวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2518           
ที่ผูไดรับเลือกตั้งสวนใหญเปลี่ยนมาเปนนักธุรกิจ  ดังจะเห็นไดจากเริ่มปรากฏชื่อนักธุรกิจไดรับการเลือกตั้ง               
ไมวาจะเปนนายประวิทย  ศรีธัญรัตน  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ               
นายอดิศกัดิ์  โภคกุลกานนท  เปนตนนัน้  กลาวไดวา  เปนสัญญาณสําคัญใหเหน็การเปลี่ยนแปลงในเชิง
อํานาจในทองถ่ินที่เปลี่ยนไปที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเมืองอุบลราชธานี         
กอนหนานี้ไมนาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตของกลุมนายทุนในเมืองอุบลราชธานีอันเนื่องมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติที่เร่ิมขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2504  ซ่ึงประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกในสมยัรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 
 อุบลราชธานี  ซ่ึงเปนดินแดนสวนหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลง
จากภาพรวมของการเมืองการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติไปดวย  อัตราเรงของการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติที่สงผลตอการเมืองทองถ่ินในอุบลราชธานีนั้น   เปนเพราะเหตุผล
ทางประวัติศาสตรและการเมืองการทหาร  ทั้งนี้เพราะดินแดนที่ราบสูงโคราชหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความสําคัญตอความมั่นคงของรัฐไทยโดยรวมมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงหลังการขยายตวัของ
ลัทธิคอมมิวนิสตในอินโดจนี  รัฐไทยจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมตอดินแดนภาค
อีสานมากขึ้นเปนลําดับ  แผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  รูปธรรม 
การพัฒนาที่สําคัญอยูที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทีสํ่าคัญ  เชน  การสรางเขื่อน  ถนน  ทางรถไฟ                 
การกอตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง  โรงพยาบาล  และสาธารณูปโภคตางๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ   
วิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สุริยา  สมุทคุปติ์  และคณะ. 2538 : 82) 
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในสังคมแลว  ในกรณีของจังหวดั
อุบลราชธานี  เมื่อพจิารณาเกีย่วกับการเมืองการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย  การเปลี่ยนแปลงทาง
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เศรษฐกิจอนัเนื่องมาจากนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจอันเนือ่งมาจากนโยบายของรัฐ                       
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตแผนพัฒนาฉบับแรกจนกระทั่งปจจุบัน  ยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
บทบาทและอาํนาจของคนในสังคมดวย  ทั้งนี้เพราะ  การพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาวไดเอื้อตอการเติบโตของ
กลุมนายทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทําใหคนกลุมนี้เร่ิมมีอํานาจ                    
ทางเศรษฐกิจขึ้นเรื่อยๆ  และตอมาเมื่อใหความสนใจมีสวนรวมทางดานการเมืองการปกครอง  ดวยอํานาจ
ทางเศรษฐกิจที่มีอยูก็มีสวนสําคัญใหไดรับความสําเร็จทางดานการเมอืงตามไปดวย 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2518 - ปจจุบัน 
 สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี  ตั้งแตป พ.ศ. 2518  จนกระทั่ง
ปจจุบัน  พบวา  ผูไดรับการเลือกตั้งสวนใหญและหลายสมยัเปนกลุมนักธรุกิจและอาชีพสาขาอื่นๆ                    
ซ่ึงนักการเมืองเหลานี้  ตลอดระยะเวลาที่สมัครรับเลือกตั้งปรากฏวา  ไมไดสังกัดพรรคการเมืองใด               
พรรคการเมืองหนึ่งพรรคเดยีว  หากแตมีการเปลี่ยนไปเปนสมาชิกบางพรรคการเมืองตามกระแสการเมือง
ระดับประเทศเสมอ  นักการเมืองที่ไดรับการเลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแตป พ.ศ. 2518  เปนตนมา  
ไดแก 

 นายประวิทย  ศรีธัญรัตน  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2518  สังกัด
พรรคกิจสังคม 

 นายสุรศักดิ์  เทียมประเสรฐิ  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วนัที่  26  มกราคม            
พ.ศ. 2518  สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม  สมัยที่สอง  วันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2526  สังกัดพรรคกิจสังคม  
สมัยที่ 3  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2529  สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 4  วันที ่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  
สังกัดพรรคความหวังใหม  สมัยที่ 5  วันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2535  สังกัดพรรคความหวังใหม  สมัยที่ 6  
วันที่ 2  กรกฎาคม พ.ศ.2538  สังกัดพรรคความหวังใหม  สมัยที่ 7  วันที่  17  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2539  สังกัด
พรรคความหวงัใหม 

 นายประทีป  ทองคําใส  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2518  สังกัด
พรรคธรรมสังคม 

 นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที ่  26  มกราคม  
พ.ศ. 2518  สังกัดพรรคประชาธรรม  สมัยที่ 2  วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2524 (เลือกตั้งซอม) สังกัดพรรค                  
ประชาราษฎร  สมัยที่ 3  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2529  สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 4 วันที่ 24  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2531  สังกัดพรรคกิจสงัคม  สมัยที่ 5  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  สังกัดพรรคสามัคคีธรรม 

 นายเพยีร  พุมจันทร  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2518  สังกัดพรรค
ธรรมสังคม 
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 นายสมาน  งามสนิท  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2518  สังกัดพรรค
ธรรมสังคม 

 นายสุทัศน  เงินหมื่น  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2518  
สังกัดพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย  สมัยที่ 2  วันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2526  สังกัดพรรคประชาธิปตย  
สมัยที่ 3  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  สังกัดพรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 4  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  
สังกัดพรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 5  วันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2535  สังกัดพรรคประชาธิปตย 

 นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  26  มกราคม            
พ.ศ. 2518  สังกัดพรรคชาติไทย  สมัยที่ 2  เมื่อวันที่  4  เมษายน  พ.ศ.2519  สังกัดพรรคชาติไทย  สมัยที่ 3  
วันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2526  สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 4  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2529    สังกัดพรรค                  
กิจสังคม  สมัยที่ 5  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 6  วันที่  13  กันยายน             
พ.ศ. 2535  สังกัดพรรคชาติพัฒนา  สมัยที่ 7  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2544  สังกัดพรรคไทยรักไทย  สมัยที่ 8  
วันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  สังกัดพรรคไทยรักไทย 

 นายวิชัย  เสวะมาตย  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2518  สังกัดพรรค
สังคมนิยมแหงประเทศไทย 

 นายเฉลิม  สุขเสริม  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2519  สังกัดพรรค        
ชาติไทย 

 นายโกศล  มารมย  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2519  สังกัดพรรค              
ชาติไทย 

 นายไพฑูรย  โหตระไวศยะ  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  4  เมษายน              
พ.ศ. 2519  สังกัดพรรคชาติไทย  สมัยที่ 2  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522 (ถึงแกกรรม  5  กันยายน  2524) 
สังกัดพรรคเสรีธรรม 

 ร.ต.ท.ณรงค  เทวคุปต  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  ในวันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2519  
สังกัดพรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 2  เมื่อวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  สังกัดพรรคประชาธิปตย 

 นายสุทวิช  สุพรรณ  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งในวันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2519  สังกัดพรรค
ประชาธิปตย 

 นายเชวงศักดิ์  เศรษฐมาตย  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก   วันที่ 4 เมษายน               
พ.ศ. 2519  สังกัดพรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 2  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  สังกัดพรรคสยาม
ประชาธิปไตย 
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 นายยิ่ง  สิทธิธรรม  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2519  สังกัดพรรค           
ชาติไทย 

 นายประสิทธิ์  จันทวารา  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2519  สังกัด
พรรคชาติไทย 

 นายประสิทธิ์  ณรงคเดช  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  22  เมษายน พ.ศ.  2522  
สังกัดพรรคเสรีธรรม  สมัยที่ 2  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538  สังกัดพรรคนําไทย 

 พ.ต.ต.ยุทธนา  พรสวรรค  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  สังกัดพรรค
ชาติประชาธิปไตย 

 นายผัน  บุญชิต  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยที่ 4  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  สังกัดพรรค
กิจสังคม  สมัยที่ 5  18  เมษายน  พ.ศ.2526  สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 6  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2529  
สังกัดพรรคราษฎร 

 นายวารินทร  ศรีแยม  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  22  เมษายน  พ.ศ.2522  สังกัดพรรค
ประชาราษฎร 

 นายดุสิต  โสภิตชา  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ.2522  สังกัด
พรรคเสรีธรรม  สมัยที่ 2  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2529  สังกัดพรรคกิจประชาคม  สมัยที่ 3  วันที่  24 
กรกฎาคม  พ.ศ.2531  สังกัดพรรค (กิจประชาคม) เอกภาพ  สมัยที่ 4  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.2535  สังกัด
พรรคกิจสังคม  สมัยที่ 5  วันที่  13  กันยายน  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคกิจสังคม 

 นายไชยพจน   ภูกําชัย  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  22  เมษายน  พ.ศ.2522  สังกัดพรรค         
ชาติไทย 

 นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ   ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  18  เมษายน                
พ.ศ.2526  สังกัดพรรคชาติไทย  สมัยที่ 2  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2531  สังกัดพรรคชาติไทย  สมัยที่ 3  
วันที่  13  กันยายน  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคพลังธรรม  สมัยที่ 4  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.2544  สังกัดพรรค
ไทยรักไทย 

 นายมนตชัย  โควสุรัตน  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  18  เมษายน  พ.ศ.2526  
สังกัดพรรคกิจสังคม 

 นายตุน  จินตะเวช  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  18  เมษายน  พ.ศ.2526  สังกัด
พรรคกิจสังคม  สมัยที่ 2  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2531  สังกัดพรรคปวงชนชาวไทย  สมัยที่ 3  วันที่  22  
มีนาคม  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคความหวังใหม  สมัยที่ 4  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.2538  สังกัดพรรค               



 - 59 -

ความหวังใหม  สมัยที่ 5  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  สังกัดพรรคความหวังใหม  สมัยที่ 6  วันที่  6  
กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัดพรรคมหาชน 

 นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  18  เมษายน  พ.ศ.2526  
สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 2  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2531  สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 3  วันที่  13  
กันยายน  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคชาติไทย  สมัยที่ 4  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  สังกัดพรรคชาติไทย  
สมัยที่ 5  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.2544  สังกัดพรรคไทยรักไทย 

 นายธนา   เมตตาริกานนท  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  18  เมษายน  พ.ศ.2526  
สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 2  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2529  สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 3  วันที่  24  
กรกฎาคม  พ.ศ.2531  สังกัดพรรคกิจสังคม 

 นายสุวัฒน  ศิริอํานาจ  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง  วันที่  18  เมษายน  พ.ศ.2526  สังกัด
พรรคกิจสังคม 

 นายสมนึก  ทองรุงโรจน  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  18  เมษายน  พ.ศ.2526  สังกัด
พรรคกิจสังคม 

 นายวิทยา  ขันอาสา  ไดรับการเลือกตั้งในสมัยแรก  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2529  สังกัดพรรค                  
กิจสังคม  สมัยที่ 2  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2531  สังกัดพรรค (ประชาชน) ชาติไทย  สมัยที่ 3  วันที่  13  
กันยายน  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคความหวังใหม 

 นายอิสสระ  สมชัย  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2529  
สังกัดพรรคราษฎร  สมัยที่ 2  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคความหวังใหม  สมัยที่ 3  วันที่  13  
กันยายน  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 4  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.2538  สังกัดพรรค               
ประชาธิปตย  สมัยที่ 5  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  สังกัดพรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 6  วันที่  6  
กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัดพรรคประชาธิปตย 

 นายดํารง  บุญชิต  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2529  สังกัดพรรค
ราษฎร 

 นายสนิท  จันทรวงศ  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2529  
สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 2  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2531  สังกัดพรรคกิจสังคม  สมัยที่ 3  วันที่  13  
กันยายน  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคความหวังใหม 

 นายธีระชัย  ศิริขันธ  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2529  สังกัดพรรค
กิจสังคม 
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 นายปรีชา  เลาหพงศชนะ  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2529  สังกัด
พรรคกิจสังคม  สมัยที่ 2  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคสามัคคีธรรม  สมัยที่ 3  วันที่  2  
กรกฎาคม   พ.ศ.2538  สังกัดพรรคชาติพัฒนา  สมัยที่ 4  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  สังกัด
พรรคชาติพัฒนา 

 นายปญญา  จินตะเวช  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2531  สังกัดพรรค
ปวงชนชาวไทย  สมัยที่ 2  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคความหวังใหม  สมัยที่ 3  วันที่  2  
กรกฎาคม  พ.ศ.2538  สังกัดพรรคความหวังใหม  สมัยที่ 4 วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  สังกัดพรรค
ความหวังใหม 

 นายสุรศักดิ์  บัวขาว  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2531 สังกัดพรรค                  
ประชาธิปตย  สมัยที่ 2  วันที่  13  กันยายน  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคชาติพัฒนา 

 นายธํารงค  ไทยมงคล  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  ในวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.2535  สังกัดพรรค 
กิจสังคม  สมัยที่ 2  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.2538  สังกัดพรรคกิจสังคม 

 นายวิฑูรย  นามบุตร  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  ในวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.2535  สังกัดพรรค                 
ประชาธิปตย  สมัยที่ 2  วันที่  13  กันยายน  พ.ศ.2535  สังกัดพรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 3  วันที่  2  
กรกฎาคม  พ.ศ.2538  สังกัดพรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 4  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  สังกัดพรรค
ประชาธิปตย  สมัยที่ 5  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.2544  สังกัดพรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 6  วันที่  6  กุมภาพันธ  
พ.ศ.2548  สังกัดพรรคประชาธิปตย 

 นายชัยพร  ทองประเสริฐ   ไดรับการเลือกตั้งวันที่  22  มีนาคม   พ .ศ.2535  สังกัดพรรค                
ประชาธิปตย 

 พ.ต.พูนศักดิ์  พสุนนท  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.2535  สังกัดพรรค
ความหวังใหม 

 นายโอวาท  จุลโคตร  ไดรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  13  กันยายน  พ.ศ.2535  สังกัดพรรค
ประชาธิปตย 

 นายเกรียง  กัลปตินันท  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.2538  สังกัดพรรค            
ประชาธิปตย  สมัยที่ 2  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  สังกัดพรรคความหวังใหม  สมัยที่ 3  วันที่  6  
มกราคม  พ.ศ.2544  สังกัดพรรคไทยรักไทย  สมัยที่ 4  วันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัดพรรค                 
ไทยรักไทย 

 นายสิทธิชัย  โควสุรัตน  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.2538  สังกัดพรรค            
ประชาธิปตย  สมัยที่ 2  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  สังกัดพรรคชาติพัฒนา  สมัยที่ 3  วันที่  6  มกราคม  
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พ.ศ.2544  สังกัดพรรคไทยรักไทย  สมัยที่ 4  วันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัดพรรคไทยรักไทย (แบบ
บัญชีรายช่ือของพรรค) 

 นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.2538  สังกัด
พรรคประชาธิปตย  สมัยที่ 2  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  สังกัดพรรคความหวังใหม  สมัยที่ 3  วันที่  6  
มกราคม  พ.ศ.2544  สังกัดพรรคไทยรักไทย สมัยที่ 4  วันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัดพรรค              
ไทยรักไทย (แบบบัญชีรายช่ือของพรรค) 

 นายสุพล  ฟองงาม  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  สังกัดพรรค
ความหวังใหม  สมัยที่ 2  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.2544  สังกัดพรรคไทยรักไทย    สมัยที่ 3  วันที่  6  
กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัดพรรคไทยรักไทย   

 นายสมบัติ  รัตโน  ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.2544  สังกัดพรรค                  
ไทยรักไทย    สมัยที่ 2  วันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัดพรรคไทยรักไทย   

 นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท  ไดรับเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.2544  สังกัดพรรค
ไทย รักไทย  สมัยที่  2  วันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัดพรรคไทยรักไทย   

 นายกิตติพงษ  เทียมสุวรรณ  ไดรับเลือกตั้งสมัยแรก  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.2544  และเลือกตั้ง
ใหม  เมื่อวันที่  8  กันยายน พ.ศ.2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย  สมัยที่ 2  วันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  
สังกัดพรรคไทยรักไทย 

 นายศักดิ์ชัย  จินตะเวช  ไดรับเลือกตั้งสมัยแรก  ในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.2544 (เปนการเลือกตั้ง
ใหมคร้ังที่ 2  ของเขตเลือกตั้งที่ 10)  สังกัดพรรคชาติไทย 

 นายวิทยา  บันทุปา  ไดรับเลือกตั้งสมัยแรก  ในวันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ.2544 (เปนการเลือกตั้ง
ใหมคร้ังที่ 3 ของเขตเลือกตั้งที่ 10) สังกัดพรรคราษฎร 

 นายรัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัด
พรรคชาติไทย 

 นายอุดร  ทองประเสริฐ  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัดพรรค
ไทยรักไทย 

 นายอดุลย  นิลเปรม  ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ.2548  สังกัดพรรคไทย
รักไทย (แบบบัญชีรายช่ือ) 

ปจจัยท่ีทําใหไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 จากสถิติผูไดรับการเลือกตั้งตั้งแตป พ.ศ.2518-ปจจุบัน  พบวา  ผูไดรับเลือกตั้งเขามาหลายสมัย         
ตั้งแต  3  สมัยขึ้นไป  ไดแก  นายสุรศักดิ ์ เทียมประเสริฐ (7 สมัย)  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ (5 สมัย)  
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นายสุทัศน  เงินหมื่น (5 สมัย)  นายอดิศกัดิ์  โภคกุลกานนท (8 สมัย)  นายผัน  บุญชิต (3 สมัย)  นายอิสสระ  
สมชัย (6 สมัย)  นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ (4  สมัย)  นายสนิท  จนัทรวงศ (3 สมัย)  นายปรีชา  เลาหพงศ
ชนะ (4 สมัย)  นายปญญา  จินตะเวช (4 สมัย)  นายวฑิูรย  นามบุตร (6 สมัย)  นายเกรยีง  กลัปตินันท                 
(4 สมัย)  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน (3 สมัย)  นายชวูิทย  พิทักษพรพัลลภ (3 สมัย)  นายสุพล  ฟองงาม (3 สมยั) 
ซ่ึงจากรายนามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอบุลราชธานี  ที่ไดรับการเลอืกตั้งหลายสมัย                   
เมื่อพิจารณาถงึปจจัยตางๆ ที่มีสวนสนับสนุนใหไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง  พบวา  มีหลายปจจัย  คือ 

(1) เคยเปนนกัการเมืองทองถ่ินมากอน  
(2) การเปนบคุคลที่มีช่ือเสียง  
(3) ภาพลักษณของพรรคการเมืองที่เขาสังกัดและใหการสนับสนุน 

  
(1)  การเคยเปนนักการเมืองทองถิ่นมากอน 

 นักการเมืองทีไ่ดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานีสวนใหญไตเตา               
มาจากนกัการเมืองทองถ่ินมากอน  โดยกอนที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  มักจะ
ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาจังหวัด  หรือการเมืองทองถ่ินมากอน  เชน  กรณีนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  
กอนที่จะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  ไดดํารงตําแหนงสมาชิกสภาจังหวัด
อุบลราชธานีมากอน  เชนเดียวกับกรณีของนายตุน  จนิตะเวช  นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย  นายธนา                 
เมตตา ริกานนท  นายอิสสระ  สมชัย  นายวิทยา  ขันอาสา  นายวิฑูรย  นามบตุร  นายสุรศักดิ์  บัวขาว                
นายเกรยีง  กัลปตินันท  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน  นายชูวทิย  พิทักษพรพัลลภ  นายปญญา  จินตะเวช  หรือใน
กรณีนายอดิศกัดิ์  โภคกุลกานนท  กอนที่จะไดรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเคยเปนกํานันตําบล 
ขุหลุ  อําเภอตระการพืชผลมากอน  เปนตน 
 ซ่ึงการที่บุคคลที่เคยมีบทบาททางการเมืองในระดับทองถ่ินมากอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชกิ               
สภาจังหวัด  ทําใหคนเหลานี้เปนที่รูจักมากอน  เพราะเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัดมากอน  ทําให                     
มีฐานคะแนนเสียงในเขตอําเภอที่มีขนาดใหญ  เพราะเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แบงเปน
เขตๆ  ไมวาแบบเกาที่เขตหนึ่งอาจมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 2-3  คน  หรือในปจจุบนัที่แบงเขต                   
แบบเขตเดยีวเบอรเดียว  ทาํใหนกัการเมอืงระดับทองถ่ินโดยเฉพาะ อยางยิ่ง  สมาชิกสภาจังหวัดไดเปรียบ
ผูสมัครคูแขงคนอื่นที่ไมไดเปนสมาชิกสภาจังหวดัมากอน (สัมภาษณชูวิทย  พิทกัษพรพัลลภ. 17  มกราคม  
2549) 
 
 (2)  การเคยเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 
 องคประกอบในเรื่องภูมิหลังที่ทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
อุบลราชธานี  ในทัศนะของอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  เห็นวา  ปจจัยเกี่ยวกับชื่อเสียงของผูสมัครเปนปจจัย
สําคัญประการแรกสุดที่เปนตัวช้ีขาดในการกําหนดวาบุคคลใดจะไดรับเลือกตั้งหรือไม (สัมภาษณอดิศักดิ์  
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โภคกุลกานนท. 17  มกราคม  2549)  คุณสมบัติในเรื่องผลงาน  ความโดดเดนของผูสมัคร  “ตัวบุคคล”                 
มีสวนสําคัญใหไดรับการเลือกตั้ง (สัมภาษณอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท. 17  มกราคม  2549) บุคคลที่มีช่ือเสียง
กาวมาลงสมัครรับเลือกตั้งโดยที่ไมผานการเปนนักการเมืองทองถ่ินมากอน  เชน  กรณีนายประสิทธิ์                
ณรงคเดช  ที่เปนนักธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จ  ทําธุรกิจหลายอยางที่กรุงเทพฯ  เคยเปนผูวาการการเคหะ
แหงชาติ  เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการคมนาคม  ในขณะที่ยังไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
และเมื่อสนใจที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดพรรคเสรีธรรม  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  
22  เมษายน  พ.ศ.2522  จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหไดรับเลือกตั้ง (ศิริพร  ศรีพนมเขต. 2544 : 47-48) หรือกรณี
นายสุทัศน  เงินหมื่น  แมวานายสุทัศน   เงินหมื่น  จะไมเคยสมัครรับเลือกตั้งในระดับทองถ่ินมากอน                 
กอนจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในป พ.ศ.2518  แตนายสุทัศน  เงินหมื่น              
ซ่ึงจบการศึกษาดานนิติศาสตร  ประกอบอาชีพดานทนายความ  ไดมีบทบาทสําคัญที่เขารวมงานตาม
นโยบายการตอสูเพื่อประชาชนตามแนวทางสังคมนิยมของพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย (ส.ย.ท.)                 
ที่จังหวัดอุบลราชธานี (ศิริพร  ศรีพนมเขต. 2544 : 61) ทําใหนายสุทัศน  เงินหมื่น  เปนที่รูจักและมีเครือขาย
ทางการเมืองโดย (เฉพาะใน พื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญในขณะที่ยังไมแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานี)     
กอนการลงเลือกตั้งในป พ.ศ.2518  และทําใหประสบผลสําเร็จในการเลือกตั้ง  เปนตน 
  

(3)  ภาพลักษณของพรรคการเมืองท่ีเขาไปสังกัด 
 ในสวนพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดตั้งแต              
ป พ.ศ.2518-ปจจุบัน  พบวา  นักการเมืองที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  มีพฤติกรรม                 
คลายกับนักการเมืองไทยสวนใหญ  คือ  มีการเปลี่ยนพรรคการเมือง  โดยใหความสนใจเขาสังกัดพรรคที่มี
แนวโนมจะไดเปนพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล 
 มูลเหตุที่นักการเมืองไทยมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนไปสังกัดพรรคที่จะไดเปนแกนนําในการจัดตั้ง              
รัฐบาลนั้น  กลาวไดวา  เกิดมาจากเหตุผลหลายประการคือ  ประการแรก  ทําใหตนหรือกลุมของตนมีโอกาส
ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวยวาการ  ประการท่ีสอง  ก็คือ  มีโอกาสที่จะไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาจังหวัดหรือเขตพื้นที่เลือกตั้งของตน (นโยบายของรัฐบาลบางชวงจะมีงบ
พัฒนาจังหวัดใหแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคน)  ซ่ึงเปนโอกาสสําคัญที่ทําใหตนเองมีผลงานและ
สามารถรักษาฐานคะแนนเสียงของตนเองไวได  ประการท่ีสาม  ก็คือ  ประชาชนสวนใหญมีแนวโนมที่จะ
เลือกพรรคการเมืองที่มีโอกาสเปนรัฐบาลมากกวาฝายคาน  เพราะเปนชองทางที่จะทําใหทองถ่ินของตน
ไดรับความสนใจแกปญหามากกวา มี ส.ส.ฝายคานเปนตัวแทน (สัมภาษณชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ.                  
17  มกราคม  2549) 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีภายหลังป พ.ศ.2518  พรรคการเมือง     
ที่สมาชิกไดรับการเลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญเปนพรรคการเมืองใหญ  เชน พรรคชาติไทย                     
พรรคประชาธิปตย  พรรคกิจสังคม  พรรคความหวังใหม  พรรคไทยรักไทย  ซ่ึงการสังกัดพรรคของ
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถแบงไดเปน  2  สวน  คือ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค
ประชาธิปตย   สวนใหญไมคอยเปลี่ยนพรรคการเมือง  แตสมาชิกในกลุมนี้มักมีอยูจํานวนหนึ่ง  แต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญของจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญมักเปลี่ยนพรรคการเมือง  เขาไปสังกัด
พรรคที่มีโอกาสเปนรัฐบาลเชนเดิมเคยสังกัดพรรคชาติไทย  แตตอมาเมื่อพรรคกิจสังคมมีโอกาสจะเปนแกน
นําจัดตั้งรัฐบาลก็จะยายมาสังกัดพรรคกิจสังคม  หรือตอมาพรรคความหวังใหมมีโอกาสเปนแกนนําจัดตั้ง
รัฐบาลก็จะยายมาสังกัดพรรคความหวังใหมหรือตอมายายมาสังกัดพรรคไทยรักไทยในที่สุด 

บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ.2518-ปจจุบัน 
 บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแตป พ.ศ.2518  มาจนถึงปจจุบัน               
ที่ผูไดรับเลือกตั้งสวนใหญมาจากอาชีพนักธุรกิจ  จากการศึกษา  พบวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด
อุบลราชธานีดังกลาว  เมื่อไดรับเลือกตั้งไปแลวใหแสดงบทบาทในการรวมกลุมทางการเมืองที่สนับสนุน               
รัฐบาลและฝายคาน  และบทบาทในการใชเวทีรัฐสภาในการอภิปราย  ตองกระทูหรือตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาล 
 
 (1)  บทบาทในการรวมกลุมทางการเมือง 
 บทบาทในการรวมกลุมทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี                
ในชวงป พ.ศ.2518-ปจจุบัน  ที่เดนที่สุด  ก็คือ  การรวมกันเปนกลุมการเมือง  โดยมีนักการเมืองบางคนที่มี
อาวุโสหรือมีฐานทางเศรษฐกิจมั่งคงเปนผูนําการรวมกลุมของ ส.ส.  ในทัศนะของนายชูวิทย  พิทักษพร
พัลลภ  เห็นวาเปนเรื่องธรรมดาและจําเปน  เปนเรื่องที่ดีดวยซํ้า  เพราะมีการเกื้อกูลและชวยเหลือกันในการ
เลือกตั้ง  (สัมภาษณชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ. 17  มกราคม  2549) ในขณะเดียวกัน  นายธํารงค  ไทยมงคล  
อดีต ส.ส. อุบลราชธานี 2 สมัย  ก็เห็นวาการรวมกันเปนกลุมของ ส.ส. ทั้งในระดับพรรค  หรือระดับจังหวัด  
เปนเรื่องธรรมดา  และสําหรับผูสมัครที่มีตัวคนเดียว  เปนเรื่องที่เสียเปรียบ  และไมเอื้อในการเลือกตั้ง 
(สัมภาษณธํารงค  ไทยมงคล. 20  มกราคม  2549) ซ่ึงในชวงตั้งแตป 2518-ปจจุบัน  มีนักการเมืองที่เปนผูนํา
สําคัญอยู  5  คน  คือ  นายประสิทธิ์  ณรงคเดช  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  นายสุทัศน  เงินหมื่น          
นายปรีชา  เลาหพงศชนะ  และนายเกรียง  กัลปตินันท 
 นายประสิทธิ์  ณรงคเดช  เปนผูนํากลุมการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีในชวงสั้นๆ  ที่ไมคอย
ประสบผลสําเร็จมากนั้น  กลาวคือ  ในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่  22  เมษายน  พศ.2522  นายประสิทธิ์                     
ณรงคเดช  และกลุมที่ประกอบไปดวยนายไพฑูรย  โหตระไวศยะ  พลตํารวจตรียุทธนา  พรสวรรค               
และนายดุสิต  โสภิตชา   ไดตั้งทีมลงสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดพรรคเสรีธรรม               
ผลการเลือกตั้งปรากฏวา  ไดรับการเลือกตั้งเขามาทั้งกลุม  และเมื่อพรรคเสรีธรรมรวมในรัฐบาลที่มีพลเอก
เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน เปนนายกรัฐมนตรี  ทําใหนายประสิทธิ์  ณรงคเดช  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  อยางไรก็ตาม  กลุมของนายประสิทธิ์  ณรงคเดช  ในการเลือกตั้ง
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เมื่อวันที่  18  เมษายน  พ.ศ.2526  ไดยายพรรคลงรับสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคกิจสังคม  เพราะกระแส
พรรคกิจสังคมคาดวาจะไดรับเลือกตั้งและเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล  แตผลการเลือกตั้งที่จังหวัด
อุบลราชธานี  ปรากฏวา  กลุมของนายประสิทธิ์  ณรงคเดช  ทั้งกลุมไมไดรับเลือกตั้งและในการเลือกตั้ง     
คร้ังตอมานายประสิทธิ์  ณรงคเดช  เสียชีวิตในป พ.ศ.2539  จึงยุติบทบาททางการเมืองในฐานะผูนํากลุม      
นักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี (ศิริพร  ศรีพนมเขต. 2544 : 51-52) 
 สวนกลุมนักการเมืองที่มีนายไชยศิ ริ   เ รืองกาญจนเศรษฐ  นั้น   ในชวงแรก   นายไชยศิ ริ                     
เรืองกาญจนเศรษฐ  ไดเปนแกนนําในการจัดตั้งพรรคประชาธรรม  โดยมีนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ 
เปนหัวหนาพรรคมีนายมนูญ  สันติวงมี  และนายสมพล  เกยุราพันธ  เปนรองหัวหนาพรรค  และนายนิพนธ  
วิสิษฐยุทธศาสตร  เปนเลขาธิการพรรค  อยางไรก็ตาม  ผลการเลือกตั้งในวันที่  26  มกราคม  พ.ศ.2518                 
ที่จังหวัดอุบลราชธานีมีเพียงนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  หัวหนาพรรคเทานั้นไดรับการเลือกตั้ง  กลุม
นักการเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่มีนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  เปนผูนําภายหลังที่ไมคอยประสบ           
ผลสําเร็จอยูระยะหนึ่งในการเลือกตั้งในวันที่  18  เมษายน พ.ศ.2526  กลุมนักการเมืองกลุมของนายไชยศิริ  
เรืองกาญจนเศรษฐ  ไดรับความสําเร็จอยางงดงามในการเลือกตั้งในนามพรรคกิจสังคม  โดยไดรับเลือกตั้ง
เขาไปทั้งสิ้น  9  คน  ในจํานวนสมาชิกสภาผูแทนทั้งหมด  11  คน  คือ  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ               
นายมนตชัย  โควสุรัตน  นายผัน  บุญชิต  นายตุน  จินตะเวช  นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย  นายธนา                    
เมตตาริกานนท  นายสุวัฒน  ศิริอํานาจ  นายอดิศักดิ์   โภคกุลกานนท  และนายสมนึก  ทองรุงโรจน                    
สวนนายไชยศิริ   เรืองกาญจนเศรษฐ  ไมไดลงเลือกตั้งแตไดรับตําแหนงรัฐมนตรี   

สวนการเลือกตั้งในวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2529  กลุมของนายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ                  
ที่จะลงรับเลือกตั้งในนามพรรคกิจสังคม  ก็ไดรับการเลือกตั้งถึง  7  คน  คือ  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  
นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ  นายวิทยา  ขันอาสา  นายสนิท จันทรวงศ  นายธีระชัย ศิริขันธ  นายธนา      
เมตตาริกานนท  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  และนายปรีชา เลาหพงศชนะ  ซ่ึงสงผลใหนายไชยศิริ                
เรืองกาญจนเศรษฐ  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  อยางไรก็ตาม           
บทบาทในฐานะผูนํานักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี  ภายหลังการเลือกตั้งในป พ.ศ.2529  แลว                 
เนื่องจากปญหาสวนตัวของนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  อันเนื่องมาจากขอกลาวหาของคณะกรรมการ          
ตรวจสอบทรัพยสินนักการเมืองพลเรือนของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ภายหลัง                 
การยึดอํานาจเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ  พ.ศ.2534  ทําใหบทบาททางการเมืองในฐานะผูนํากลุมคอยๆ            
ลดบทบาทลง  แมวาในการเลือกตั้งครั้งตอๆ มา  จะไดรับเลือกตั้ง  แตก็เปนการไดรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว  
ขณะที่สมาชิกเกาในกลุมไดแยกยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น  และสุดทายนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  
ไดยุติบทบาททางการเมืองอยางถาวร  อันเนื่องมาจากการเสียชีวิต  เนื่องจากถูกฆาตกรรมที่บานพัก                   
ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.2539  (ศิริพร  พนมเขต. 2544 : 55-56) 
 สวนบทบาททางการเมืองของกลุมนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  ตอทองถ่ินสวนใหญเปนเรื่อง
การผลักดันงบประมาณเพื่อมาพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี  ทั้งนี้  เกิดมาจากปจจัยเอื้อที่สําคัญก็คือ                    
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กลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกลุมของนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  เปนหนึ่งในกลุมของพรรค                
รวมรัฐบาล  จึงมีโอกาสประสานงานพัฒนาทองถ่ินตามโครงการของหนวยงานรัฐบาลที่มีอยูแลวเพื่อพัฒนา
ประเทศ  โครงการที่สําคัญที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  เปนผูนําที่สําคัญ
คือ  การผลักดันใหมีการสรางสนามบินนานาชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีจนสําเร็จในป พ.ศ. 2532  เพื่อให
จังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยกลางการคา  และประตูไปสูประเทศเพื่อนบานอินโดจีน  อันไดแก  สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  การผลักดันใหมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในป พ.ศ.2533  และการผลักดัน
ใหมีการกอสรางเขื่อนปากมูล  เปนตน  (ศิริพร  ศรีพนมเขต. 2544 : 58-59) 
 สวนนายสุทัศน   เงินหมื่น   ในเบื้องตน   แสดงบทบาททางการเมืองในชวงป พ.ศ.  2517                     
โดยเขารวมเปนสมาชิกพรรคสังคมประชาธิปไตยที่มีสมาชิกรวมทํางานสําคัญ  คือ  นายวิทยา  ขันอาสา     
นายสัมพันธ  อัษฎากร   นายกฤษณะ   ชินขัต  นายธีระศักดิ์  กีฬา  และนายสมบัติ  วอทอง  ตอมา                     
พรรคดังกลาวไดเปลี่ยนชื่อมาเปนพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย  ขณะเดียวกันก็มีการตั้งหนวยแนวรวม
สันนิบาตเยาวชนประชาธิปไตยแหงประเทศไทย (ส.ย.ท.) ซ่ึงเปนสาขาทางการเมืองของพรรคสังคมนิยม
แหงประเทศไทยขึ้น  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีสํานักงานอยูบริเวณคุมวัดกลาง  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  โดยมีแกนนําผูปฏิบัติงานสําคัญ  คือ  นายผไท  ภูทา  นายศิลปเสริฐ  โพธ์ิแกว  นายบัณฑิต              
ชูปาน  นายบุญสง  ทาวธงไชย  สมาชิกที่ เขารวมเปนมวลชน  มีทั้งชาวบานและนักศึกษาเพื่อตอสู             
ทางการเมืองตามแนวทางสังคมนิยม  อยางไรก็ตาม  ตอมาในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่  26  มกราคม      
พ.ศ. 2518  นายสุทัศน  เงินหมื่น  นายวิชัย  เสวะมาตย  และนายสมนึก  ทองรุงโรจน  ไดลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในนามพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย  ผลการเลือกตั้ง  นายสุทัศน  เงินหมื่น  และนายวิชัย  เสวะมาตย  
ไดรับการเลือกตั้ง 
 สวนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2519  กลุมของนายสุทัศน  เงินหมื่น  ที่ลงสมัคร             
รับเลือกตั้งในนามพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย  ประกอบไปดวยนายวิชัย  เสวะมาตย  นายสมนึก           
ทองรุงโรจน  นายสุทัศน  เงินหมื่น  และนายอิสสระ  สมชัย  แตผลการเลือกตั้งปรากฏวาไมมีใครไดรับ     
เลือกตั้ง  นายอิสสระ  สมชัย  ไดอธิบายสาเหตุการพายการเลือกตั้งวาเปนเพราะตองตอสูกับอํานาจรัฐ            
ที่ไมอยากใหสมาชิกพรรคสังคมนิยมไดรับการเลือกตั้ง  โดยสงเจาหนาที่ของรัฐลงไปในพื้นที่เขตเลือกตั้ง 
ใหขาวกับชาวบานวาผูสมัครของพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทยเปนคอมมิวนิสต (สัมภาษณอิสสระ              
สมชัย. 20  มกราคม  2549) และตอมาในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2522  กลุมนายสุทัศน                    
เงินหมื่น  และนายอิสสระ  สมชัย  ไดลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคสังคมประชาธิปไตย  ซ่ึงเปนหนึ่งใน
พรรคที่มีแนวคิดสังคมนิยม  แตปรากฏวาทั้งสองไมไดรับเลือกตั้ง (ศิริพร  ศรีพนมเขต. 2544 : 64)                 
เพราะกระแสพรรคแนวคิดสังคมนิยมของประชาชนลดลง  ดังนั้น  ในการเลือกตั้งครั้งตอมาในป พ.ศ. 2526  
กลุมของนายสุทัศน  เงินหมื่น  จึงเปลี่ยนมาสังกัดพรรคประชาธิปตย  จนกระทั่งปจจุบัน 
 นายสุทัศน  เงินหมื่น  ในฐานะผูนํากลุมนักการเมืองในสังกัดพรรคประชาธิปตยในจังหวัด
อุบลราชธานีและใกลเคียง  ในชวงแรกๆ นับวา  ประสบผลสําเร็จพอสมควร  กลาวคือ  ในการเลือกตั้งใน  
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วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2531  สมาชิกพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งเขาไป  2  คน  คือ  นายสุทัศน           
เงินหมื่น  กับนายสุรศักดิ์  บัวขาว  ซ่ึงหลังการเลือกตั้งครั้งนี้  เนื่องจากพรรคประชาธิปตยไดเขารวม               
ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน  จึงทําใหนายสุทัศน  เงินหมื่น  ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีชวยวาการ        
สาธารณสุข  สวนในการเลือกตั้งในวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2535  สมาชิกพรรคประชาธิปตยในจังหวัด
อุบลราชธานีที่ไดรับเลือกตั้งมี  3  คน  คือ  นายชัยพร  ทองประเสริฐ  นายสุทัศน  เงินหมื่น  และนายวิฑูรย  
นามบุตร  ภายหลังเหตุการณพฤษภาคม  พ.ศ. 2535  มีการเลือกตั้งใหมในวันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2535  
สมาชิกพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งจํานวน  4  คน  คือ  นายสุทัศน  เงินหมื่น  นายอิสสระ  สมชัย        
นายโอวาท  จุลโคตร  และนายวิฑูรย  นามบุตร 
 อยางไรก็ตาม  เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของจังหวัดอุบลราชธานีไปตั้งเปนจังหวัดอํานาจเจริญ
ในป พ.ศ. 2536  นายสุทัศน  เงินหมื่น  ไดไปลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ  แตก็ยัง
ดูแลและเปนหัวหนากลุมของพรรคประชาธิปตยในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและอีสานตอนใต  ซ่ึงในการ
เลือกตั้งครั้งสุดทายที่พรรคประชาธิปตยไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคอนขางมากในจังหวัดอุบลราชธานี  คือ                     
การเลือกตั้งทั่วไป  ในวันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538  ซ่ึงในครั้งนี้  พรรคประชาธิปตยไดรับการเลือกตั้ง               
5  คน  คือ  นายเกรียง  กัลปตินันท  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน  นายอิสสระ  สมชัย  นายวิฑูรย  นามบุตร  และ                     
นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ  อยางไรก็ตาม  ภายหลังการเลือกตั้งในครั้งนี้แลว  พรรคประชาธิปตยก็ไมคอย
ประสบผลสําเร็จมากนักในการเลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานี  เพราะสมาชิกพรรคประชาธิปตยหนาใหม
สวนหนึ่งยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น  ซ่ึงสมาชิกพรรคประชาธิปตยที่ออกไปดังกลาวก็ยังคงไดรับการ
เลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอื่น  ตอมา  มีเพียงนายวิฑูรย  นามบุตร  เทานั้นที่ยังคงไดรับการเลือกตั้งและ              
ยังไมสอบตก  สวนนายอิสสระ  สมชัย  ไดรับเลือกตั้งมาบางบางสมัย 
 สําหรับนายปรีชา  เลาหพงศชนะ  และนายเกรียง  กัลปตินันท  ถือวาเปนผูนํากลุมสมาชิก                     
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในยุคปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการยุติบทบาททางการเมือง
ของนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  ซ่ึงกรณีนายปรีชา  เลาหพงศชนะ  เดิมอยูในกลุมนายไชยศิริ                     
เรืองกาญจนเศรษฐ  แตแยกตัวออกมาสังกัดพรรคชาติพัฒนาตั้งแตในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2538 ซ่ึงในการเลือกตั้งนายปรีชา  เลาหพงศชนะไดรับการเลือกตั้ง  ขณะที่นายไชยศิริ                     
เรืองกาญจนเศรษฐ  ซ่ึงลงสมัครในนามพรรคมวลชนไมไดรับการเลือกตั้ง  โดยแพนายเกรียง  กัลปตินันท               
ซ่ึงลงสมัครสังกัดพรรคประชาธิปตยในเขตเดียวกัน (ตอมานายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  เสียชีวิตลงในป 
พ.ศ. 2539) 
 นายปรีชา  เลาหพงศชนะ  ในฐานะหัวหนากลุมของพรรคชาติพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี                 
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539  ทําใหพรรคชาติพัฒนามีสมาชิกเพิ่มเปน 2 คน  คือ          
นายปรีชา   เลาหพงศชนะ   และนายสิทธิชัย   โควสุรัตน  ( ซ่ึงยายออกมาจากพรรคประชาธิปตย)                     
สวนนายเกรียง  กัลปตินันท  ซ่ึงเดิมลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปตย  และไดเปนสมาชิก    
สภาผูแทนสมัยแรก ในการเลือกตั้งวันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2538  แตเนื่องจากความไมสมัครใจที่จะทํางาน
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การเมืองรวมกับพรรคประชาธิปตย  จึงแยกตัวมาสังกัดพรรคความหวังใหมของพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ    
ในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  พรอมกับนายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ  และในการ
เลือกตั้งในครั้งนี้  กลุมของนายเกรียง  กัลปตินันท  ไดรับเลือกตั้งเขาไป  3  คน  ในนามพรรคความหวังใหม  
คือ  นายเกรียง  กัลปตินันท  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ  และนายสุพล ฟองงาม (ขณะที่สมาชิกพรรค   
ความหวังใหมที่ไดรับเลือกตั้งในคราวนี้ยังรวมไปถึงนายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ  นายตุน  จินตะเวช        
นายปญญา  จินตะเวช) 
 สวนในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2544  ซ่ึงเปนชวงกระแสพรรคไทยรักไทยที่มี                     
พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เปนหัวหนาพรรค  ไดรับการตอบรับจากประชาชนและมีโอกาสเปนแกนนําในการ
จัดตั้งรัฐบาล  ทั้งกลุมของนายปรีชา  เลาหพงศชนะ  และกลุมของนายเกรียง  กัลปตินันท  ไดยายเขามาสังกัด
พรรคไทยรักไทย  ซ่ึงทําใหในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2544  พรรคไทยรักไทยได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีถึง 10 คน ในจํานวนทั้งหมด 11 คน คือ นายเกรียง                     
กัลปตินันท  นายสมบัติ  รัตโน  นายสุพล  ฟองงาม  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน  
นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ  นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท  นายกิตติพงษ  
เทียมสุวรรณ  และนายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย  สวนในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่  6  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548  
แมวา  กลุมของนายเกรียง  กัลปตินันท  และนายปรีชา  เลาหพงศชนะ  จะยังสังกัดพรรคไทยรักไทย              
แตจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีของพรรคไทยรักไทยลดลง  คือ  ได  7  ที่นั่งใน 
11  ที่นั่ง  ที่ไดรับเลือกตั้ง  คือ  นายเกรียง  กัลปตินันท  นายสมบัติ  รัตโน  นายสุพล  ฟองงาม  นายอุดร   
ทองประเสริฐ  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท  และนายกิตติพงษ  เทียมสุวรรณ 
 

(2) บทบาทในเวทีรัฐสภา 
บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2518 -  ปจจุบัน  ไมคอยมีโอกาสใชเวที 

รัฐสภาแสดงบทบาทของตนเองมากนกั  ทั้งนี้อาจจะสืบเนือ่งมาจากระบบพรรคการเมืองเขมแข็งขึ้น                
มติ  หรือปญหาสําคัญที่จะนําเสนอในรัฐสภานั้นจะมีการประชุม  ปรึกษาหารือกนัในพรรคการเมืองที่สังกัด
ไวลวงหนาแลว  ไมวาจะเปนในซีกของพรรครัฐบาลหรือฝายคาน  ดังนั้น  โอกาสทีส่มาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะใชเวทีรัฐสภาในการอภิปรายอยางเสรีจงึมีนอย  เพราะอาจไมสอดคลองกับมติและแนวทางของพรรค             
ที่ตนเองสังกัดอยู  สวนผูที่มีโอกาสอภิปรายในรัฐสภาสวนใหญกจ็ะเปนสมาชิกสภาผูแทนที่ไดรับมอบหมาย
จากพรรคใหเปนผูอภิปราย  ดังนั้น  บทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงหลัง ๆ  จึงไมคอยไดใชเวทรัีฐสภาแสดงบทบาทของตนเอง  แตกตางไปจากสมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรในยุคแรก ๆ ที่ยังไมสังกัดพรรคการเมือง 
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รูปแบบและวิธีการหาเสียงของผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี 
การหาคะแนนเสียงของผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  

สามารถจําแนกได  2  ระดับ  คือ  ระดับการหาเสียงทั่วไปกับระดับการหาเสียงโดยผานหัวคะแนน 
 
(1) ระดับการหาเสียงท่ัวไป 

 การหาเสียงเพื่อหาคะแนนนิยมทั่วๆ ไป  ที่ปรากฏอยางเปนรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  
ไมวาจะเปนผูสนใจที่จะสามารถรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือผูอยูในตําแหนงสมาชิก                     
สภาผูแทนราษฎรอยูแลว  ที่นิยมทํากันก็คือ  การดูแลทุกขสุขของประชาชนในเขตเลือกตั้ง  อันไดแก                 
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนและประชาชนจัดขึ้น  เชน  งานบุญบั้งไฟ  งานบุญเขาพรรษา  งานบุญ           
ออกพรรษา  ไหลเรือไฟ  กิจกรรมการแขงขันกีฬาที่ชุมชนจัดขึ้น (สัมภาษณสมบัติ  รัตโน. 23  มกราคม  
2549)   หรือแมแตการใหบริการสวนบุคคล  เชน  การจัดรถรับ-สง  ชาวบานที่เจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุ              
เพื่อสงไปยังโรงพยาบาล  การเขาไปรวมในบุญงานศพ  งานแตง  งานบวช  หรือกองบุญกฐิน  ผาปา  เปนตน  
นอกจากนี้  การดูแลประชาชนอยางตอเนื่องเปนเรื่องสําคัญมาก  และเวลาประชาชนเดือดรอนมาหา
ผูแทนราษฎร  ไมวาเวลาใดๆ ก็ตาม  ตองใหการตอนรับดูแลเรื่องอาหารการกินไมใหบกพรอง (สัมภาษณ 
อิสสระ  สมชัย. 20  มกราคม  2549) 
 อยางไรก็ตาม  สําหรับผูที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูแลวจะไดเปรียบผูสมัคร                   
ที่ไมมีตําแหนงทางการเมืองในระดับนี้  ก็คือ  การผลักดันและของบประมาณเพื่อนําไปพัฒนาพื้นที่                  
เขตเลือกตั้ง   ของตนเอง  ซ่ึงไดกลาวไปแลว  และดวยเงื่อนไขดังกลาวทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดเปรียบผูสมัครหนาใหมคอนขางมาก  เวนแตคูแขงผูสมัครหนาใหมที่มีตําแหนงในการเมืองทองถ่ิน  เชน  
สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) อาจไมเสียเปรียบมากนัก 

 
(2) ระดับการหาเสียงโดยผานหัวคะแนน 

 หัวคะแนนถือวาเปนบุคคลสําคัญและจําเปนในการเลือกตั้งในปจจุบัน  จากการสัมภาษณ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในปจจุบันยอมรับวาตนเองมีหัวคะแนนในการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งหนึ่งจํานวนหัวคะแนนจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับคูแขงทางการเมืองในการเลือกตั้ง  บางครั้งก็มี
ประมาณ 1,000 คน  หรือมากกวานั้น  ถาการตอสูแขงขันดุเดือด  โดยจะมีหัวคะแนนในทุกหนวยเลือกตั้ง 
(สัมภาษณ  ชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ. 17  มกราคม  2549) 
 การเลือกตั้งหัวคะแนน  นักการเมืองสวนใหญจะเลือกคนที่ชาวบานใหความเชื่อถือเปนผูใหญบาน  
เปนผูนําชุมชน (สัมภาษณชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ. 17  มกราคม  2549) อยางไรก็ตาม  หัวคะแนนที่เปน       
ที่เชื่อถือของชาวบานมักจะชวยผูสมัครที่มีแนวโนมที่จะไดรับเลือกตั้ง  หรือชวยเหลือตนเมื่อตนลงสมัคร              
รับเลือกตั้งในระดับทองถ่ินหรือองคการบริหารสวนตําบล (สัมภาษณสมบัติ  รัตโน. 23  มกราคม  2549)   
ดังนั้น  ในชวงที่มีการเลือกตั้งระดับทองถ่ินที่หัวคะแนนหรือผูประสานงานตองสมัครรับเลือกตั้งเปนชวงที่     
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ผูดํารงตําแหนง ส.ส. ตองใชจายในการชวยเหลือหัวคะแนนที่จะตองมีการใชจายสูง  แตเปนเรื่องจําเปน 
(สัมภาษณสมบัติ  รัตโน. 23  มกราคม  2549) 
 ในสภาพการณความเปนจริงของการเลือกตั้ง  ตามหมูบานในชนบทสวนใหญจะตัดสินใจเลือก    
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ตามการแนะนําของหัวคะแนน  ดังนั้น  มีหัวคะแนนที่ดีจึงมีสวนสําคัญ  ทําให  
ผูสมัครไดรับการเลือกตั้ง (สัมภาษณธํารงค  ไทยมงคล. 20  มกราคม  2549) ระบบการเลือกตั้งโดยผาน     
หัวคะแนนในปจจุบันยิ่งเปนระบบที่เหนียวแนน  การตั้งหัวคะแนนไดมากหรือนอย  ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของผูสมัคร (สัมภาษณธํารงค  ไทยมงคล. 20  มกราคม  2549) หัวคะแนนมี  2  ประเภท  คือ  หัวคะแนน
ประเภทหาเสียงใหผูสมัครคนเดียวซ่ึงมีนอยมาก   กับหัวคะแนนที่หาเสียงใหหลายคนหลายพรรค                    
โดยหัวคะแนนประเภทนี้จะวิเคราะห  และใหความชวยเหลือผูสมัครที่มีโอกาสไดรับเลือกตั้ง (สัมภาษณ
ธํารงค  ไทยมงคล. 20  มกราคม  2549) 
 สวนหนาที่หัวคะแนนที่สําคัญไดแก  การหาเสียง  สงขาวคราวความเคลื่อนไหว  และแกตาง              
ในกรณีมีคนใสรายผูสมัคร  หัวคะแนนสวนใหญจะทํางานหนักในตอนเลือกตั้ง  การเลือกตั้งในปจจุบัน               
มีความจําเปนในการเลือกตั้งมากกวาในอดีตและจะจําเปนมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกตั้ง                     
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกตางไปจากการหาเสียงในภาคใต  ที่ใชการปราศรัยในการหาเสียง                     
เปนสวนใหญ (สัมภาษณอิสสระ  สมชัย. 20  มกราคม  2549) 

 
(3) การหาเสียงโดยผานเครือขาย 

 สวนใหญเครือขายที่เอื้อตอการเลือกตั้งจะเปนเครือขายในแงกลุม  การรวมกลุมเครือขายที่มีพลัง           
จะเปนเครือขายของนักธุรกิจ  และธุรกิจรับเหมาจะเปนเครือขายที่มีพลังมากที่สุด  แตสําหรับเครือขาย          
ธุรกิจอื่น  ในบางครั้งธุรกิจเดียวกันอาจขัดแยงกันดวยซํ้าไป (สัมภาษณธํารงค  ไทยมงคล. 20  มกราคม  
2549) อยางไรก็ตาม  เครือขายในรูปสมาคม  เชน  ชางเย็บผา  ทําผม  ก็เปนเรื่องจําเปน  เพราะเปนที่มาของ
คะแนนเสียงไดเชนกัน (สัมภาษณธํารงค  ไทยมงคล. 20  มกราคม  2549) 
  

(4) การซื้อเสียง 
 ในปจจุบันรูปแบบในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากวิธีการหาเสียง      
แบบอื่นที่กลาวถึงมาแลว  วิธีการที่นิยมและเปนปจจัยช้ีขาดสําคัญในการเลือกตั้งในปจจุบันก็คือ                
การหาเสียงโดยการซื้อเสียง  ในอดีตการหาเสียงโดยการซื้อเสียงมีไมแพรหลาย  อาจอยูในรูปการใชส่ิงของ  
เชน  หมาก  พลู  ยาสูบ  หรือยาสามัญประจําบาน  แจกจายใหชาวบานในเขตเลือกตั้ง เพื่อแลกกับ              
คะแนนเสียง  แตในปจจุบันการซื้อเสียงมีความชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ  รวมทั้งการใชระบบ       
การจัดการในรูปหัวคะแนนเขามาใชในการซื้อเสียง  ยิ่งทําใหการซื้อเสียงเปนการจัดตั้งอยางเปนระบบ        
จากการสัมภาษณผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับชัยชนะเปนผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับ                   
การซื้อเสียงเพื่อใหไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง  ผูสมัครที่ใหการสัมภาษณตางไมพยายามที่จะตอบคําถาม
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หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว  แตถาไปถามชาวบานทั่วไปหรือแมกระทั่งญาติพี่นองของผูวิจัยที่อยู
ในชนบทหรือบางทานที่อยูในเขตตัวเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งวาไดรับเงินเพื่อใหไปเลือกตั้งผูสมัครบางทาน
หรือไม  ก็มักจะไดรับคําตอบไปในทางเดียวกันวา  ไดรับเงินจํานวนเทานั้นเทานี้จากหัวคะแนนของผูสมัคร
ซ่ึงเปนผูนําชุมชน  นํามาใหเพื่อใหไปลงคะแนนเสียงแกผูสมัครที่ตนเองรับเปนหัวคะแนน อยางไรก็ตาม  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในปจจุบัน กลาวไดวา รูปแบบการซื้อเสียง            
ในการเลือกตั้งมีหลายลักษณะ  คือ  การซื้อเสียงโดยการแจกสิ่งของ  เสื้อผา  การใชเงินซื้อเสียง  การจัดเลี้ยง
และการนําเที่ยว 
 การซื้อเสียงในรูปการแจกสิ่งของ  ในปจจุบันสวนใหญจะอยูในรูปการแจกเสื้อผา เครื่องนุงหม       
ที่นิยมที่สุด  คือ  เสื้อยืดและเสื้อแจ็คเก็ตที่มีช่ือผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ผูสมัครรับเลือกตั้งปรากฏอยู  
การซ้ือเสียงโดยการแจกเสื้อผานับเปนการกระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งที่มีหลักฐานชัดเจนที่สุด  ดังนั้น  
การแจกเสื้อผา เครื่องนุงหม ของผูสมัครจึงนิยมทํากันกอนจะมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนด                  
วันเลือกตั้ง  เพราะการแจกสิ่งของกอนจะมีการกําหนดพระราชกฤษฎีกาดังกลาวถือวาไมผิดกฎหมาย              
การเลือกตั้ง ดังนั้น ผูที่คิดวาตนเองจะลงสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยตอไป ตองมีการติดตาม
ขาวสารการเมืองการเลือกตั้ง เมื่อรูแนชัดวาจะมีการครบวาระของสภาผูแทนราษฎร หรือมีแนวโนมวา                    
จะมีการยุบสภาผูแทนราษฎรก็จะใชโอกาสดังกลาวโดยผานหัวคะแนนที่ตนเองจัดตั้งไวระดมแจกสิ่งของ  
เสื้อผา ใหกับชาวบานในพื้นที่เขตเลือกตั้ง  ซ่ึงวิธีการดังกลาวถือวาเปนการซื้อเสียงลวงหนากอนที่จะมีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดการเลือกตั้ง  หรือการซื้อเสียงกอนการลงสมัครรับเลือกตั้ง 
 ในสวนการใชเงินซื้อเสียง ในอดีตนิยมทํากันในวันใกลเลือกตั้งหรือคืนกอนวันเลือกตั้ง              
แตในปจจุบันนิยมทํากันลวงหนาประมาณ 1-2 สัปดาห  กอนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อหลบหลีก         
การตรวจสอบและจับกุมจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และทําใหการตรวจจับการซื้อเสียงทําไดยากขึ้น     
ซ่ึงจากการที่ผูวิจัยไดพูดคุยกับคนใกลชิดและอยูในวงการการเมือง แตไมประสงคที่จะใหมีการอางอิง              
ในงานวิจัย ไดใหขอมูลเกี่ยวกับที่มาของเงินที่ใชในการซื้อเสียง วิธีการเก็บรักษาเงินและนําเงินมาใช                 
ในการซื้อเสียงในชวงการเลือกตั้งวา  ที่มาของเงินสวนใหญมาจาก 2 แหลง  คือ  เงินของผูสมัครและเงินของ
พรรค  ขอมูลที่นาสนใจก็คือเพื่อเปนการหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับ
จํานวนเงินที่ใชในการเลือกตั้งและนํามาใชในการซื้อเสียง ผูสมัครที่ รํ่ารวยจะไมใชวิธีการเบิกเงิน               
จํานวนมากจากธนาคารพาณิชยมาใชในการเลือกตั้งและการซื้อเสียง เพราะความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ดังกลาวจะเปนหลักฐานสําคัญในการดําเนินคดีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้นผูสมัครเหลานี้จะใช
วิธีการฝากเงินของตัวเองไวในบัญชีของญาติพี่นองที่เปนนักธุรกิจใหญในจังหวัด ที่มีเงินหมุนเวียนในการ  
ทําธุรกิจแตละวันจํานวนมาก  ที่จะตองเบิกเงินมาใชในธุรกิจของตนโดยผานธนาคารวันละหลายลานบาท  
และเมื่อผูสมัครตองการเงิน นักธุรกิจรายดังกลาวก็จะเปนผูดําเนินการเบิกเงินจํานวนดังกลาวมาให                
ตามตองการ ซ่ึงวิธีการดังกลาวจะทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถตรวจสอบได ซ่ึงนักธุรกิจ       
ในขายที่มีเงินหมุนเวียนจํานวนมากในตางจังหวัดสวนใหญเปนพอคารับซื้อขาวหรือเจาของโรงสีขนาดใหญ 
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 สวนขั้นตอนของการนําเงินไปซื้อเสียงแจกใหกับประชาชนผูสมัครจะไมกระทําเอง แตจะกระทํา
ผานหัวคะแนนตามลําดับชั้น  เชน  กระทําผานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในเขตเลือกตั้ง           
ที่สนับสนุนตนลงไปยังกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือผูนําชุมชนในทองถ่ิน 
สวนอัตราการซื้อเสียงวาจะตองใชจายตอหัวเปนจํานวนเทาใดนั้นขึ้นอยูกับการแขงขัน  กลาวคือ  ในกรณีที่
ผูสมัครพรรคการเมืองคูแขงไมนากลัว ฐานะไมดี คะแนนนิยมนอย และประเมินวาไมนาจะไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินจากพรรคที่สังกัดมากนัก  การซื้อเสียงโดยผานหัวคะแนนในแตละหมูบานหรือชุมชน
จะอยูก็จะอาจจะตกอยูในอัตราครอบครัวละ 50 - 100 บาท  หรืออาจจะจายเปนรายหัวละ 50 บาท  แตถา    
การแขงขันรุนแรง  เพราะผูสมัครคูแขงเปนผูมีฐานทางการเงินและไดรับสนับสนุนจากพรรค  เงินที่ใช        
ในการซื้อเสียงก็อาจจะตกหัวละ 100 - 200 บาท  ตอคนในแตละครั้งในการเลือกตั้ง  ซ่ึงการซื้อเสียง           
ในแตละเขตเลือกตั้งเพื่อใหไดรับชัยชนะในแตละครั้งที่มีการแขงขันรุนแรง  อาจจะตองซื้อถึง 70,000 
คะแนนเสียงขึ้นไป (ขณะที่เขตเลือกตั้งหนึ่งมีคะแนนราว 1 แสนกวาคะแนน) 
 ในสวนการซื้อเสียงในรูปการจัดเลี้ยงประชาชนในเขตเลือกตั้งจากการสังเกตการณการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  พบวา  เปนวิธีการที่ไมคอยแพรหลาย  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก       
การจัดการใหกวางขวางครอบคลุมพื้นที่เขตเลือกตั้งเปนเรื่องจัดการไดลําบาก  และเปนวิธีการหาหลักฐาน    
ไดงาย (ตางจากการใชเงินซื้อเสียง  เพราะใชเวลาไมกี่นาที) ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะใชเปนหลักฐาน
ในการดําเนินคดีทุจริตในการเลือกตั้ง  สวนการซื้อเสียงโดยการจัดนําเที่ยว  ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ไมไดทํา
อยางกวางขวาง  เพราะมีปญหาในเชิงการจัดการ สวนใหญการจัดนําเที่ยวเปนการจัดใหกับหัวคะแนน  
ภายหลังการเลือกตั้งสิ้นสุดลงในระยะเวลานานพอสมควร  ดังนั้นการนําเที่ยวจึงเปนการตอบแทน            
และสมนาคุณใหกับหัวคะแนนมากกวา  โดยการจัดการจะดําเนินการผานบริษัทนําเที่ยวในจังหวัด  และมัก
นิยมจัดไปเที่ยวในเมืองชายทะเลฝงตะวันออก  ผานกิจกรรมในรูปการจัดประชุม สัมมนา และดูงานของ    
ผูนําหมูบานและผูนําชุมชน 

 
(5) การตรวจสอบคะแนนเสียง 

 ผูสมัครรับเลือกตั้งไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในปจจุบันสวนใหญมักตรวจสอบ
คะแนนนิยมและฐานเสียงของตนเองโดยการทําโพล  โดยสงแบบสอบถามไปถามชาวบานในเขตเลือกตั้ง  
เพื่อใหทราบวาคะแนนนิยมของตนเองเปนอยางไร  หรืออาจทําไดโดยอีกวิธีหนึ่งโดยการสงบุคคลที่ใกลชิด  
ไววางใจ  ไปสอบถามเพื่อทราบคะแนนนิยม (สัมภาษณอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท. 17  มกราคม  2549) 
 กลาวโดยสรุป  การเมืองการเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี  ชวงที่สอง  ตั้งแตป พ.ศ. 2518               
มาจนกระทั่งปจจุบัน  นักการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งสวนใหญไดเปลี่ยนมาเปนนักธุรกิจ  ซ่ึงอาจจะเรียกไดวา
เปนการเปลี่ยนแปลงควบคูไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของระบบธุรกิจในจังหวัดที่กลุม             
นักธุรกิจและนายทุนที่มีความพรอมทางดานการเงินเริ่มมีมากขึ้น  และคนเหลานี้ไดเร่ิมใหความสนใจที่จะ
เขามาสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติ 
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 ในชวงที่ 2  ของการเมืองการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี              
นักการเมืองที่ได รับการเลือกตั้งเขามาหลายสมัย  ไดแก  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ  นายไชยศิ ริ                 
เรืองกาญจนเศรษฐ  นายสุทัศน  เงินหมื่น  นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท  นายอิสสระ สมชัย  นายพูลสวัสดิ์  
โหตระไวศยะ  นายสนิท จันทรวงศ  นายปรีชา เลาหพงศชนะ  นายปญญา จินตะเวช  นายวิฑูรย นามบุตร  
นายเกรียง กัลปตินันท  นายสิทธิชัย โควสุรัตน  นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ  นายสุพล ฟองงาม  เปนตน      
ซ่ึงนักการเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนี้  มีลักษณะที่นาสนใจคือ  มีการรวมกันเปนกลุม ๆ ใหความ
ชวยเหลือและเกื้อกูลกันในการทํางานและการเลือกตั้งรวมกัน  สวนบทบาทในรัฐสภาของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของนักการเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีที่ปรากฏออกสูสาธารณชนมีไมมากนัก 
 ในส วน รูปแบบของการหา เสี ย งที่ ทํ า ใหนั กการ เมื องในช วงดั งกล าวได รับ เลือกตั้ ง                     
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญเกิดมาจากกิจกรรมสําคัญ  2  ลักษณะ  คือ  บทบาทในการใหการ
บริการประชาชนรูปแบบตาง ๆ  และมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน  และการหาเสียงผาน
ระบบหัวคะแนนที่จัดตั้งขึ้นตามหมูบานตาง ๆ  ซ่ึงการหาเสียงโดยผานระบบหัวคะแนนและการซื้อเสียง
ดังกลาวเปนวิธีการ ที่นิยมมากในปจจุบัน  ซ่ึงขึ้นอยูกับวาผูสมัครคนใดสามารถจัดตั้งหาคะแนนและ        
ฐานเสียงของตนไดดีและเขมแข็งกวาผูสมัครคนอื่นในเขตเลือกตั้งนั้น 
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บทที่ 6 
บทสรุป: ภาพรวมของ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จังหวัดอุบลราชธานี 

 การศึกษาพัฒนาการของนักการเมืองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแตแรกที่มีการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยครั้งแรกในป พ.ศ. 2476  จนกระทั่งปจจุบัน  การเมืองการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของจังหวัดอุบลราชธานี  สามารถแบงไดออกเปน  2  ชวง  คือ  ชวงแรกระหวางป พ.ศ. 2476 - 2514                 
กับชวงที่ 2  ระหวางป พ.ศ. 2518 - ปจจุบัน  ซ่ึงในชวงแรกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี
สวนใหญจะมาจากขาราชการระดับสูงที่เคยเปนครูบาอาจารยและขาราชการฝายปกครอง  สวนในชวงที่สอง
คือ  ตั้งแตป พ.ศ. 2518 เปนตนมาถึงปจจุบัน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญ          
จะมาจากผูประกอบอาชีพธุรกิจและคาขาย 
 การเมืองการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานีใน 2 ชวงดังกลาว                
กลาวไดวา  มีความสัมพันธกับบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจในขณะนั้น  ในสมัยแรกที่ผูสมัครไดรับ
เลือกตั้ง  สวนใหญมาจากกลุมขาราชการปกครองและครูบาอาจารยนั้น  อยูในชวงของบานเมืองยังไมมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ระบบความสัมพันธของคนในสังคมยังเปนแบบเกาที่ผูกพันใกลชิด  ทําใหบุคคลที่มี
ช่ือเสียงและเปนที่นับถือไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด  สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานีไดรับเลือกตั้งบอยครั้งในชวงป พ.ศ. 2476 – 2514  คือ  นายทองอินทร        ภู
ริพัฒน  นายเลียง  ไชยกาล นายทิม  ภูริพัฒน  นายฟอง  สิทธิธรรม  และนายผัน  บุญชิต  เปนตน                
และกลาวไดวาในสมัยนี้นักการเมืองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานีคอนขางมีความใกลชิดกับนักการเมือง
ระดับชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนายปรีดี  พนมยงค  นั้น  ปจจัยสําคัญเกิดจากความสัมพันธใกลชิด ใน
ลักษณะครูกับศิษย   เนื่องจากนักการเมืองถ่ินของจังหวัดอุบลราชธานีสวนหนึ่งจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง  ซ่ึงนายปรีดี  พนมยงค มีบทบาทในการกอตั้งในฐานะผูประศาสน
การ  และไดรวมกิจกรรมทางการเมืองระดับชาติทั้งในและนอกสภากับฝายการเมืองที่มีนายปรีดี พนมยงค  
เปนผูนํา  รวมทั้งการรวมกิจกรรมการเมืองในชวงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  ที่มีการกอตั้งขบวนการเสรีไทย  
ซ่ึงทําใหเกิดขบวนการเสรีไทยในภาคอีสาน  สวนบทบาทของนักการเมืองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีที่สัมพันธ
กับจอมพล ป.  พิบูลสงคราม นั้น  เกิดขึ้นในชวงหลังที่นายปรีดี  พนมยงค หมดบทบาททางการเมือง                 
ในประเทศไทย 
 ในสวนบทบาทของนักการเมืองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีในชวงแรก  กลาวไดวา  ไดรับยกยอง              
ในฐานะนักการเมืองที่มีบทบาทในสภาผูแทนราษฎรทั้งในบทบาทของการนําเสนอแนวทางการแกปญหา
ความเคลื่อนไหวของราษฎร  การตั้งกระทูถาม  และปราศรัย  เพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล  ทําให
เปนที่รูจักและยอมรับระดับประเทศ  บทบาทดังกลาวผูมีสวนสําคัญ  ไดแก  การแสดงผานบทบาท                  
ของนายทองอินทร  ภูริพัฒน  นายเลียง  ไชยกาล  และนายฟอง  สิทธิธรรม  สวนรูปแบบของการหาเสียง           
ในระยะแรกดังกลาว  รูปแบบที่นิยม  ไดแก  การออกปราศรัยโดยตรงของผูสมัครในทองถ่ินตาง ๆ ในเขต
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เลือกตั้ง  และการใชเครือขายการใชเงินในการซื้อเสียงโดยตรงยังไมปรากฏ  และการสรางคะแนนนิยม           
ในการแจกสิ่งของ  เชน  หมากพลู  ก็มีปรากฏใหเห็นอยูบางแตไมมากนัก 
 สวนการเมืองการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในยุคหลัง  คือ  ตั้งแต               
ป พ.ศ. 2518  มาจนกระทั่งปจจุบัน  นักการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งสวนใหญจะมาจากนักธุรกิจและพอคา               
ในจังหวัด  และบางสวนมาจากกรุงเทพมหานคร  ที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานี  การที่
นักการเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีในยุคหลังที่ เปลี่ยนมาเปนนักธุรกิจนั้น  กลาวไดวา  เปนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเติบโตของกลุมทุนในจังหวัด  และความ
สนใจของคนกลุมนี้ที่ตองการเขามามีบทบาททางการเมืองในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  เพราะในบางครั้ง  
อํานาจและบทบาททางการเมืองดังกลาวถือไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่เอื้อตอธุรกิจที่ตนเองดําเนินการอยู 
 สําหรับนักการเมืองถ่ินของจังหวัดอุบลราชธานีในชวงที่ 2  คือ  ตั้งแตป พ.ศ. 2518  เปนตนมา               
ที่ไดรับการเลือกตั้งหลายสมัย  ไดแก  นายสรุศักดิ์  เทียมประเสริฐ  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ                
นายสุทัศน  เงินหมื่น  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท  นายอิสสระ  สมชัย  นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ           
นายสนิท  จันทรวงศ  นายปรีชา  เลาหพงศชนะ  นายปญญา  จินตะเวช  นายวิฑูรย  นามบุตร  นายเกรียง  
กัลปตินันท  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ  นายสุพล  ฟองงาม  เปนตน  ซ่ึงการเมือง
การเลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานีในชวงที่ 2 นี้  มีลักษณะที่นาสนใจ  คือ  มีการรวมกันเปนกลุม ๆ  และมี
หัวหนากลุม  ในสมัยแรก ๆ กลุมและหัวหนากลุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี                  
ที่สําคัญ  ไดแก   กลุมที่มีนายประสิทธิ์  ณรงคเดช  เปนผูนํา  กลุมที่มีนายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ                  
เปนผูนํา  และกลุมที่มีนายสุทัศน  เงินหมื่น  เปนผูนํา  และในระยะตอมาเกิดกลุมการเมืองในจังหวัด
อุบลราชธานีใหม  คือ  กลุมที่มีนายปรีชา  เลาหพงศชนะ  และกลุมที่มีนายเกรียง  กัลปตินันท  เปนผูนํา                
ที่ยังคงดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน 
 ในสวนบทบาทและวิ ธีการหาเสียงของนักการเมืองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีในชวงหลัง                     
จากการศึกษา  พบวา  คอนขางแสดงบทบาทในเวทีรัฐสภาไมมากนัก  เมื่อเปรียบเทียบกับนักการเมือง         
ของจังหวัดอุบลราชธานีในระยะแรก  ที่มีนายทองอินทร  ภูริพัฒน  นายเลียง  ไชยกาล  นายฟอง  สิทธิธรรม  
เปนผูนํา  แตนักการเมืองถ่ินของจังหวัดอุบลราชธานีในระยะหลังจะเนนบทบาทในการดึงเอางบประมาณ 
มาพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีมากกวา  ในสวนการหาเสียงของผูสมัครที่ประสบผลสําเร็จ  ไดรับชัยชนะ            
ในการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในปจจุบัน  สวนใหญหาเสียงผานระบบ
หัวคะแนนที่จัดตั้งไวตามหมูบานและชุมชนตาง ๆ ในเขตเลือกตั้งในทุกหนวยเลือกตั้ง  ซ่ึงหัวคะแนนของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญจะไดแก  ผูนําชุมชน  ในตําแหนงผูใหญบาน  กํานัน  สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด  และผูชวย  โดยระบบดังกลาวจะเปนระบบที่เกื้อกูล
กันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. กับหัวคะแนน  ที่หัวคะแนนที่เปนฐานเสียงในหมูบานตําบลตาง ๆ                
จะเปนผูสนับสนุน  สรางความนิยมใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ชวยสงขาวคราว
ผูสมัคร  คูแขง  และแกไขภาพลักษณใหแกผูสมัคร  เมื่อถูกผูสมัครฝายตรงขามโจมตีใหราย  อยางไรก็ตาม        



 - 76 -

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ก็มีหนาที่ดูแลหัวคะแนนที่เปนฐานเสียงของตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ชวงเวลาที่บุคคลเหลานี้จะตองลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการ
บริหารสวนจังหวัด  หรือกํานัน  ผูใหญบาน  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ผูสมัครหรือนักการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งเปน 
ส.ส.    จะตองใชจายเงินจํานวนมาก  นอกจากนี้  การหาเสียงของผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานีที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  ยังรวมไปถึงการใหบริการประชาชนในเขตเลือกตั้ง
ในแงของการดูแลทุกขสุขของประชาชน  ไมวาจะเปนการใหการสนับสนุนทางการเงินในกิจกรรมที่
ชาวบานในชุมชนจัดขึ้น  หรือการรวมกิจกรรมงานบุญงานกุศลที่เปนประเพณีทองถ่ิน  และยังรวมไปถึงการ
ดูแลและใหบริการที่ชาวบานตองการ  เชน  การสนับสนุนรถยนตในการสงผูปวยไปโรงพยาบาล  หรือการ
จัดรถรับศพใหกับชาวบานที่เสียชีวิตจากโรงพยาบาลหรือทองถ่ินอื่นมายังหมูบานในเขตเลือกตั้ง  ซ่ึงการ
ใหบริการชาวบาน   ดังกลาวเปนกิจกรรมที่เปนภาระหนักอยางยิ่งของนักการเมืองที่ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดอุบลราชธานี  ที่จะตองใชจายเงินจํานวนมากในกิจกรรมดังกลาว  
อยางไรก็ตาม  นักการเมืองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญก็ยอมรับวาเปนรูปแบบที่จําเปนในการหาเสียง
ในเงื่อนไขปจจุบัน 
 นอกจากการหาเสียงโดยผานรูปแบบการใหบริการแกประชาชนและการหาเสียงผานระบบ            
หัวคะแนนที่กระจายอยูตามหมูบานและชุมชนตาง ๆ แลว  การหาเสียงของผูที่ไดรับเลือกตั้งในปจจุบัน              
ยังรวมไปถึงการอาศัยเครือขายที่สามารถหาเสียงไดจากเครือขายบางประเภท  แตไมทั้งหมด  เชน  เครือขาย
ในรูปชมรม  สมาคม  ซ่ึงอาจเสริมใหมีคะแนนเพิ่มขึ้นไดบาง  แตไมมากนัก นอกจากนี้นักการเมืองในชวง
การเลือกตั้งยังนิยมที่จะตรวจสอบฐานคะแนนและความนิยมของตนเองโดยผานการทําโพลสอบถาม      
ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ตนเองลงสมัคร  อยางไรก็ตาม  รูปแบบการหาเสียงดังกลาวที่นิยมใชกันอยูใน
ปจจุบัน  อาจเปลี่ยนแปลงไปไดในอนาคต  เมื่อรูปแบบการเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งของประชาชน           
เปลี่ยนแปลงไป 
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เติม  วิพาคยพจนกิจ. ประวัติศาสตรอีสาน. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2542. 
ทวีศิลป  สืบวัฒนะ. การเมืองทองถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2511-2528. 

มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม, 2533. 
ทองอินทรานุสรณ (เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนายทองอินทร  ภูริพัฒน  9  พฤษภาคม  2505) มปพ. 

2505. 
ทักษ  เฉลิมเตียรณ. การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2548. 
ดารารัตน  เมตตาริกานนท. การเมืองสองฝงโขง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2546. 
ธรรมรัตน  ทองเรือง. เหตุการสําคัญในประวัติศาสตรการเมือง-การปกครองไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธาร

บัวแกว, 2544. 
ธํารงศักดิ์  เพรชรเลิศอนันต. 2475 และ 1 ป หลังการปฏิวัติ (1931 Revolution and the Aftermath) กรุงเทพฯ : 

เอดิสัน  เพรสโพรดักส, 2543. 
ประวัติชิน  ภูมิปตฺถโนภิกขุ (อดีตรัฐมนตรีฟอง  สิทธิธรรม). มปพ, 2525. 
ปยะฉัตร  ปตะวรรณ. “บทบาทของนักการเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2475-2500)” ประวัติศาสตรและ

โบราณคดีอุบลราชธานี (เอกสารการสัมมนาประวัติศาสตรและโบราณคดีอุบลราชธานี  26-28  
กันยายน  2531) อุบลราชธานี : เอกสารโรเนียว รวมเลม, 2535. 

พรพล  เอกอรรถพร. เปดโปงกลโกงเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขอคิดดวยคน, 2548. 
พรเพ็ญ  ฮ่ันตระกูล  และ  อัจฉราพร  กมุทพิสัย, "ความเชื่อพระศรีอาริย" และ "กบฏผูมีบุญ" ในสังคมไทย. 

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2527. 
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ไพฑูรย  มีกุศล. การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน พ.ศ.2436-2453. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ   คุรุสภา
ลาดพราว, 2517. 

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี. อุบลราชธานี  200  ป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2535. 
ศรีศักร  วัลลิโภดม. แองอารยธรรมอีสาน  แฉหลักฐานโบราณคดี  พลิกโฉมหนาประวัติศาสตรไทย. พิมพ

คร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2540. 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 60  ป  รัฐสภาไทย. กรุงเทพฯ : มปท., 2535. 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 67  ป  สมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ.2475-2542. กรุงเทพฯ : กองการพิมพ  

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2542. 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2475-2535. กรุงเทพฯ : ฝายผลิต

เอกสาร  กองการประชาสัมพันธ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, มปพ. 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. หนังสือท่ีระลึกครบรอบ  72  ป  รัฐสภาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักการ

พิมพ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547. 
สุริยา  สมุทคุปติ์, กรวด-หิน-ดิน-ทราย : รัฐ  ทุนนิยม  และชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัตน. กรุงเทพฯ : 

สมบูรณการพิมพ, 2538. 
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพนายวิทยา  ขันอาสา. 7  พฤษภาคม  2548. มปพ., 2548. 

วิทยานิพนธ 
พีรยา  คูวัฒนะศิริ. แนวคิดและบทบาททางการเมืองของทองอินทร  ภูริพัฒน (วิทยานิพนธอักษรศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533. 
ศิริพร  ศรีพนมเขต. การรวมกลุมทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  ระหวางป 

พ.ศ.2500-2538 (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม). 2544. 

เว็บไซต 
เว็บไซตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (http://www.ect.go.th) 
เว็บไซตรัฐสภา (http://www.parliament.go.th) 

บทสัมภาษณ 
1.  ชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี. สัมภาษณ 17  มกราคม  

2549. 
2.  ธํารงค  ไทยมงคล. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี. สัมภาษณ 17 มกราคม  2549. 
3.  รัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี. สัมภาษณ 20  มกราคม  2549. 
4.  สมบัติ  รัตโน. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี. สัมภาษณ 20 มกราคม 2549. 
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5.  อดิศักดิ์  โภคกุลกานนท. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี. สัมภาษณ 23 มกราคม 
2549. 

6.  อิสสระ  สมชัย. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี. สัมภาษณ 23 มกราคม 2549. 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อและการดํารงตําแหนงในรัฐสภาของนักการเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2548 
รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1 พระราชบัญญัติธรรมนูญการ  
ปกครองแผนดินสยามชั่วคราว 
พุทธศักราช 2475  

มีสภาเดียว  คือ  สภาผูแทนราษฎร  ประกอบดวยผูแทนราษฎร
ชั่วคราวที่คณะผูรักษาพระนครฝายทหารใชอํานาจแตงตั้งแทน 

คณะราษฎร  จํานวน  70  คน 
หมายเหตุ  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดภายหลังจากที่มีการ

เลือกตั้งสมาชิกประเภทที่  1  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน   พ.ศ.2476  
อันเปนการเลือกตั้งทั่วไปทั้งประเทศเปนครั้งแรก   และไดมีการ   
แตงตั้งสมาชิกประเภทที่ 2  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช  2475  

70 28 มิ.ย. 2475 
ถึง 

9 ธ.ค. 2476 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 1) 

   

1. นายทองอินทร  ภูริพัฒน   
2. นายเลียง  ไชยกาล   
3. นายเนย  สุจิมา   

มีสภาเดียว  คือ  สภาผูแทนราษฎร (มี  2  ประเภท)  
สมาชิกประเภทที่ 1   มีจํานวน   78  คน  เปนสมาชิกที่มาจาก    

การเลือกตั้งโดยออมโดยวิธีรวมเขตจังหวัด   โดยใหราษฎรเลือก    
ผูแทนตําบลกอนแลวใหผูแทนตําบลเลือกผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่  
15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2476   โดยถือจํานวนราษฎร  200,000  คน    
ตอผูแทนราษฎร  1  คน 

หมายเหตุ  สมาชิกประเภทที่  1  นี้  สิ้นสุดลงเนื่องจากพนจาก
ตําแหนงตามวาระ 

78 15 พ.ย. 2476 
ถึง 

9 ธ.ค. 2480 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 2)    

2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช 2475 
(เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเปนการ 
เลือกตั้งทางออมโดยวิธีรวมเขต
จังหวัด) 

สมาชิกประเภทที่ 2  มีจํานวน  78  คน  มาจากการแตงตั้ง    
เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.2476  เมื่อสมาชิกประเภทที่ 1  พนจาก
ตําแหนงตามวาระแลว สมาชิกประเภทที่ 2  ยังคงอยูในตําแหนง    
ตอไปถึงรัฐสภาชุดที่ 5 

78 9 ธ.ค. 2476 
ถึง 

10 พ.ค. 2489 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1. นายทองอินทร  ภูริพัฒน  1 
2. นายทิม  ภูริพัฒน  2 
3. นายฟอง  สิทธิธรรม  3 
4. นายเลียง  ไชยกาล  4 

มีสภาเดียว  คือ  สภาผูแทนราษฎร (มีสมาชิก 2
ประเภท) คือ 

สมาชิกประเภทที่ 1  จํานวน  91  คน  มาจากการ  
เลือกตั้งของราษฎรโดยตรง  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  
พ.ศ.2480  เปนการเลือกตั้งโดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง  แตละ
เขตมีผูแทนราษฎรได  1  คน  โดยถือจํานวนราษฎร 
200,000  คน  ตอผูแทนราษฎร  1  คน 

หมายเหตุ  สมาชิกประเภทที่ 1 นี้  สิ้นสุดลงโดยการ
ยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ.2481  
มีสาเหตุมาจากสภาผูแทนราษฎรมีมติรับญัตติแกไข  
ขอบังคับการประชุมและปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. 2477  เกี่ยวกับวิธีการเสนอรางพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจายประจําปไวพิจารณาเพื่อใหรัฐบาล
เสนอรายละเอียดตามงบประมาณโดยชัดแจง  แตรัฐบาล  
ไมสามารถปฏิบัติตามได 

91 7 พ.ย. 2480 
ถึง 

11 ก.ย. 2481 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 3) 

 

  

3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช 2475 
(เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 เปนการ
เลือกตั้งทางตรงแบบแบงเขต) 

สมาชิกประเภทที่ 2  จํานวน  91  คน  มาจากการ 
แตงตั้ง  เปนสมาชิกประเภทที่ 2 ชุดเดิม  จํานวน  78  คน 
และแตงตั้งเพิ่มอีก 13 คน  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ.
2480  เพื่อใหมีจํานวนเทากับสมาชิกประเภทที่ 1  
เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรสมาชิกประเภทที่ 2 ยังคง
อยูในตําแหนงตอไปถึงรัฐสภาชุดที่ 5 

91 9 ธ.ค. 2476 
ถึง 

10 พ.ค. 2489 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1. นายฟอง  สิทธิธรรม  1 
2. นายทองอินทร  ภูริพัฒน  2 
3. นายเลียง  ไชยกาล  3 
4. ขุนบุรัสการกิติคดี 
(เหมือน  บุรัสการ) 
(ถึงแกกรรม 4 พ.ค. 2488) 

 
4 

5.  นายบุญมา  เกษมวัน 
(ไดรับเลือกแทน  12  ส.ค.  2488) 

 
4 

4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช 2475 
(เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 3 เลือกตั้ง

ทางตรงแบบแบงเขต)  

มีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิก 2 ประเภท 

สมาชิกประเภทที่ 1 จํานวน 91 คน มาจากการ  
เลือกตั้งโดยตรง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2481 โดยวิธี
แบงเขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งมีผูแทนราษฎรได  
1 คน โดยถือจํานวนราษฎร 200,000 ตอผูแทนราษฎร  
1 คน ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2481 
ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2488 ทั้งนี้เพราะ ไดมีการขยายเวลา
อยูในตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2 ครั้ง  
ครั้งละไมเกิน 2 ป โดยพระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลา
อยูในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช 
2485 ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช 2485 
เนื่องจากภาวะสงคราม ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเลือกตั้ง 

หมายเหตุ สมาชิกประเภทที่ 1 นี้ สิ้นสุดลงโดยการ
ยุบสภาแทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2488 เพื่อใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ 1 ใหม มีสาเหตุมาจากการ
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้อยูในตําแหนงมานาน 
ประกอบกับมีความขัดแยงเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
อาชญากรสงครามที่ รัฐบาลเสนอเพื่อใหลงโทษผู
กอใหเกิดการปกครองตามลัทธิเผด็จการ 

91 12 พ.ย. 2481 
ถึง 

15 ต.ค. 2488 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 4) 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช 2475 

สมาชิกประเภทที่ 2 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2489 เนื่องจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2489 

91 9 ธ.ค. 2476 
ถึง 

10 พ.ค. 2489 

 

 

 

1. นายเลียง  ไชยกาล  1 
2. นายฟอง  สิทธิธรรม  2 
3. นายทองอินทร  ภูริพัฒน  3 
4. นายบุญมา  เกษมวัน  4 

มีสภาเดียว  คือ  สภาผูแทนราษฎร  ประกอบดวย  สมาชิก    
2 ประเภท  คือ  

สมาชิกประเภทที่ 1  จํานวน  96  คน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
เมื่อวันที่  6  มกราคม  พ.ศ.2489  โดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง  แตละเขต
เลือกตั้งมีผูแทนราษฎร  1  คน  และถือจํานวนประชากร  200,000  คน 
ตอผูแทนราษฎร  1  คน  ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  6  มกราคม   
พ.ศ.2489  ถึงวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2490  (อนึ่ง  เมื่อมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2489  
เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.2489  สมาชิกประเภทที่ 1  ยังคงอยูใน
ตําแหนง ตอไปในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร) 

96 6 ม.ค. 2489 
ถึง 

8 พ.ย. 2490 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 5) 

 

 

 

5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช 2475 
(เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 4 เลือกตั้ง

ทางตรงแบบแบงเขต)  

สมาชิกประเภทที่ 2 จํานวน 96 คน มาจากการแตงตั้ง
โดยเปนสมาชิกประเภทที่ 2 ชุดเดิม จํานวน 91 คน และ
ไดมีการแตงตั้งเพิ่มเติมอีก 5 คน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2489 เพื่อใหมีจํานวนเทากับสมาชิกประเภทที่ 1 และ
ดํารงตําแหนงตอเนื่องไปจนถึงรัฐสภาชุดที่ 5  

หมายเหตุ สมาชิกประเภทที่ 2 นี้ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2489 เนื่องจากมีการประกาศใช 

96 9 ธ.ค. 2476 
ถึง 

10 พ.ค. 2489 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช 2475 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 96 9 ธ.ค. 2476 
ถึง 

10 พ.ค. 2489 

 
 

 

มี 2 สภา คือ พฤฒสภา และสภาผูแทน 
พฤฒสภา  จํานวน  80  คน  มาจากการเลือกตั้งของ

สมาชิกสภาผูแทน  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ.2489  
ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ.2489 ถึง
วันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2490 

80 24 พ.ค. 2489 
ถึง 

8 พ.ย. 2490 

 

 

 

1. นายนอม  วนรมย  1 
2. นายสุวิชช  จิตตะยะโศธร  2 
3. นายนารถ  มนตเสวี  3 
4. นายสุดใจ  ศุภสร  4 

6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2489 

(เลือกตั้งเพิ่มขึ้นตามจํานวน
ราษฎร การเลือกตั้งทางตรง

แบบแบงเขต)  
สภาผูแทน จํานวน 178 คน ประกอบดวยสมาชิก

ประเภทที่ 1 ในรัฐสภาชุดที่ 5 จํานวน 96 คน  และมีการ
เลือกตั้งเพิ่มอีก 82 คน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2489 ใน 47 
จังหวัด (รวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี) เปนการเลือกตั้ง
โดยตรง โดยวิธีแบงเขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งใหมี  
ผูแทนราษฎรได 1 คน  ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 6 
มกราคม  พ.ศ.2489  ถึง  วันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2490 

หมายเหตุ รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการ  
ยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2490 โดย “คณะทหารของชาติ”  ภายใตการนําของ  
พลโทผิน  ชุณหะวัณ 

178 
(82 คน 
มาจากการ 

เลือกตั้งเพิ่มใน   
47  จังหวัด 
รวมทั้ง 

จ.อุบลราชธานี) 

6 ม.ค. 2489 
ถึง 

8 พ.ย. 2490 
(เฉพาะสมาชิก 

96 คน) 
5 ส.ค. 2489 

ถึง 
8 พ.ย. 2490 

(เฉพาะสมาชิก 
82 คน ซึ่งเปน

สภา
ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 5 เพิ่มเติม) 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทน 
วุฒิสภา จํานวน 100 คน มาจากการแตงตั้งเมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน  2490 ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  18 
พฤศจิกายน 2490 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 

100 18 พ.ย. 2490 
ถึง 

29 พ.ย. 2494 

 

 

 

1. นายผดุง  โกศัลวิตร   
2. นายฟอง  สิทธิธรรม   
3. นายเลียง  ไชยกาล   
4. นายยงยุทธ  พึ่งภพ   

29 ม.ค. 2491 
ถึง 

29 พ.ย. 2494 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 6) 

   

1. นางอรพิน  ไชยกาล   
2. นายทองพูน  อาจธะขันธ   

7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 

2490) 
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 5 เปน
การเลือกตั้งทางตรงแบบรวม
เขตและเลือกตั้งเพิ่มขึ้นตามบท
เฉพาะกาล เปนการเลือกตั้ง

ทางตรงแบบรวมเขต) 

สภาผูแทน  มีสมาชิกจํานวน  99  คน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  เมื่อ
วันที่  29  มกราคม  พ.ศ.2491  โดยวิธีรวมเขตจังหวัดและถือจํานวน
ประชากร  200,000  คน  ตอผูแทนราษฎร  1  คน  และเมื่อวันที่  5  
มิถุนายน  พ.ศ.2492  ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนเพิ่มขึ้น    
ใน  19  จังหวัด  จํานวน  21  คน  โดยวิธีรวมเขตจังหวัด  และถือ
จํานวนประชากร  150,000  คน  ตอผูแทนราษฎร  1  คน    
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   
2492  ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  29  มกราคม  พ.ศ.2491  ถึง  ;วันที่  
29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2494 (อนึ่ง  เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญ    
แหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช 2492  ในวันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.
2492  รัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกสภา    
ผูแทนอยูในตําแหนงจนครบวาระ) ในชวงรัฐสภาชุดที่ 7  นี้    
ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ    
ชั่วคราว) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2491  จึงเปนผลให
มีการตั้งสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญฉบับ

ถาวร (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492) 

99 

5 มิ.ย. 2492 
ถึง 

29 พ.ย. 2494 
(ผูแทนที่ 

เลือกตั้งเพิ่ม 
19 จังหวัด 

จํานวน 21 คน) 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 6 เพิ่มเติม) 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  

(ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 
2490) 

หมายเหตุ รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการ  
ยึดอํานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2494 โดย “คณะบริหารประเทศชั่วคราว” ภายใตการนํา
ของพลเอกผิน ชุณหะวัณ 

   

 

 

1. นายเลียง  ไชยกาล   
2. นายยงยุทธ  พึ่งภพ   
3. นางอรพิน  ไชยกาล   
4. นายดิเรก  มณีรัตน   
5. นายทิม  ภูริพัฒน   
6. นายผัน  บุญชิต   

มีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย 
สมาชิก 2 ประเภท คือ 

สมาชิกประเภทที่ 1 จํานวน 123 คน มาจากการ  
เลือกตั้งโดยตรง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2495 โดยวิธี
รวมเขตจังหวัด และถือเกณฑจํานวนประชากร 150,000 
คน ตอผูแทนราษฎร 1 คน ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2495  ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2500 

หมายเหตุ สมาชิกประเภทที่ 1 นี้ สิ้นสุดลงเนื่องจาก
พนจากตําแหนงตามวาระ 

123 26 ก.ค. 2495 
ถึง 

25 ก.พ. 2500 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 7) 

 
 

 

8 ประกาศพระบรมราชโองการ
ใหใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2475  

(เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 6 เปนการ
เลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต) 

    

สมาชิกประเภทที่ 2 จํานวน 123 คน มาจากการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2494 โดยทําหนาที่เปน ผูแทนราษฎรไปกอนจนกวา
จะมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎร เมื่อสมาชิกประเภทที่ 1 พนจาก
ตําแหนงตามวาระแลว สมาชิกประเภทที่ 2 ยังคงอยูในตําแหนง
ตอไป (จนถึงรัฐสภาชุดที่ 9 ) 

123 30 พ.ย. 2494 
ถึง 

16 ก.ย. 2500 

 

 

 

9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2 4 7 5 แกไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช 2 4 9 5 

มีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย 
สมาชิก 2 ประเภท คือ 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1. นายทิม  ภูริพัฒน เศรษฐกร  
2. นายฟอง  สิทธิธรรม ประชาธิปตย  
3. นายกลิ่น  ปลั่งนิล ประชาธิปตย  
4. นายทองพูน  อาจธะขันธ ประชาธิปตย  
5. นายเจียม  โชติรัษฏ เศรษฐกร  
6. นายเลียง  ไชยกาล เสรีมนังคศิลา  

สมาชิกประเภทที่ 1 จํานวน 160 คน มาจากการ  
เลือกตั้งโดยตรง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2500 โดยวิธี
รวมเขตจังหวัดถือจํานวนประชากร 150,000 คน ตอ  
ผูแทนราษฎร 1 คน ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2500 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2500 

 

160 26 ก.พ. 2500 
ถึง 

16 ก.ย. 2500 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 8) 

 7. นายผัน  บุญชิต เสรีมนังคศิลา  

9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2475 แกไข  
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 
(เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 7 เปนการ
เลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต) 

สมาชิกประเภทที่ 2 จํานวน 123 คน มาจากการ  
แตงตั้ง เปนสมาชิกประเภทที่ 2 ชุดเดิม 

หมาย เหตุ  สภาผู แทนร าษฎรชุ ดนี้ สิ้ นสุ ดลง  
เนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 16 
กันยายน  2500  โดยคณะทหารภายใตการนํ าของ  
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 

123 30 พ.ย. 2494 
ถึง 

16 ก.ย. 2500 

 

 

 

1. นายฟอง  สิทธิธรรม ประชาธิปตย  
2. นายทิม  ภูริพัฒน สหภูมิ  
3. นายวีระ  รมยะรูป สหภูมิ  
4. นางสาวอรอินทร  ภูริพัฒน สหภูมิ  
5. นายผัน  บุญชิต สหภูมิ  
6. นายเลียง  ไชยกาล ไมสังกัดพรรค  

10 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2475 แกไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 
(เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 8 เปนการ
เลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต) 

มีสภาเดียว คือ สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย 
สมาชิก2 ประเภท คือ 

สมาชิกประเภทที่ 1 จํานวน 160 คน มาจากการ  
เลือกตั้งโดยตรง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2500 โดยวิธีรวม
เขตจังหวัด และถือจํานวนประชากร 150,000 คน ตอ  
ผูแทนราษฎร  1 คน  ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  15 
ธันวาคม 2500 ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2501 

160 15  ธ.ค.  2500 
ถึง 

20  ต.ค.  2501 
(สภาผูแทนราษฎร

ชุดที่ 9) 
(2500/1) 

7. นายนาถ  เงินทาบ ไมสังกัดพรรค  
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1. นายกลิ่น  ปลั่งนิล ประชาธิปตย 
2. นายดิเรก  มณีรัตน ชาติสังคม 
3. นายฟอง  การินทร ชาติสังคม 
4. ขุนวรวาทพิสุทธิ์  
(สุข พันธเพ็ง) ชาติสังคม 

5. นายสุวิชช  จิตตะยะโศธร ชาติสังคม 
6. นายยงยุทธ  พึ่งภพ ไมสังกัดพรรค 

วันที่ 1 มกราคม 2501 คณะรัฐมนตรีไดประกาศ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จบชั้นประถมศึกษา ตามมาตรา 
116 ของรัฐธรรมนูญ  เปนผลใหสมาชิกประเภทที่ 2 ตอง
จับสลากออก  26  คน  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ  2501  
และในวันที่  30  มีนาคม  2501  จึงมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาประเภทที่ 1  ใน 5 จังหวัด  จํานวน  26  คน  รวม
สมาชิกประเภทที่ 1  ทั้งสิ้น  186  คน  

26 
(รวมทั้ง
สองชุด 
186 คน) 

31  มี.ค.  2501 
ถึง 

20  ต.ค.  2501 
(สภาผูแทนราษฎร
ชุดที่  9  เพิ่มเติม) 

(2500/2) 

7. นางอรพิน  ไชยกาล ไมสังกัดพรรค 

 10 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2475 แกไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495  
(การเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ 

1 แทนสมาชิกประเภทที่ 2 เปน
การเลือกตั้งทางตรงแบบรวม

เขตใน 5 จังหวัด) 

สมาชิกประเภทที่ 2 มีสมาชิกจํานวน 121 คน มาจากการแตงตั้ง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2500 ตอมา สมาชิกประเภทที่ 2 จับสลากออก 
26 คน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2501 จึงเหลือสมาชิกประเภทที่ 2 
จํานวน 95 คน ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 18 กันยายน 2500 ถึง 
วันที่ 20 ตุลาคม 2501 

หมายเหตุ  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดเนื่องจากมีการ    
ยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่  20  ตุลาคม 2501  โดยคณะ
ปฏิวัติ ภายใตการนําของ  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  และไดประกาศ
ยกเลิก พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2498 ทําใหพรรคการเมืองทั้งหลาย
ที่จัดตั้งขึ้นไวสิ้นสุดลง 

   

 

 

11 ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 

2502  

มีสภาเดียว คือ สภารางรัฐธรรมนูญ 
สภารางรัฐธรรมนูญ มี 240 คนมาจากการแตงตั้ง  เมื่อวันที่ 3 

กุมภาพันธ 2502 ดํารงตําแหนงระหวาง วันที่ 3 กุมภาพันธ 2502  
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

11 ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2 5 0 2  

ถึง วันที่ 2 0 มิถุนายน 2 5 1 1 
หมายเหตุ สภารางรัฐธรรมนูญชุดนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 

240 3 ก.พ. 2502 
ถึง 

20 มิ.ย. 2511 

 
 

 

มี  2   สภา   คือ  วุฒิสภา และสภาผูแทน 
วุฒิสภา มีจํานวน 164 คน มาจากการแตงตั้ง เมื่อวันที่    

4 กรกฎาคม 2511 จํานวน 120 คน และแตงตั้งเพิ่มอีก 44 คน เมื่อ    
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2512 เพื่อใหมีจํานวน 3 ใน 4 ของสมาชิก    
สภาผูแทนราษฎรตามที่กําหนดใน รัฐธรรมนูญ จนถึงวันที่    
3 กรกฎาคม 2514 สมาชิกวุฒิสภามีอายุครบ 3 ป ตองจับสลากออก    
กึ่งหนึ่ง จํานวน 82 คน และมีการแตงตั้งสมาชิกเทาจํานวนที่ออกไป    
เขามาแทนที่ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 4 กรกฎาคม 2511 ถึง วันที่ 
17 พฤศจิกายน 2514  

164 
(120 

+ 
44) 

4 ก.ค. 2511 
ถึง 

17 พ.ย. 2514 
 

  

 

1. นายเสรี  สุชาตะประคัลภ ไมสังกัดพรรค  
2. นายฟอง  สิทธิธรรม ไมสังกัดพรรค  
3. นายยิ่ง  สิทธิธรรม แนวรวมประชาธิปไตย  
4. นายสมนึก  ทองรุงโรจน แนวรวมประชาธิปไตย  
5. นายวิชัย  โกมลวิชญ ไมสังกัดพรรค  
6. นายทองมาก  จันทะลือ ไมสังกัดพรรค  
7. นายบุญเย็น  วอทอง แนวรวมประชาธิปไตย  
8. นายวิชัย  เสวะมาตย ประชาธิปตย  

12 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2511  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 9 เปนการ  

เลือกตั้งทางตรงแบบรวมเขต) 

สภาผูแทน มีจํานวน 219 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง    
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2512 โดยวิธีรวมเขตจังหวัด ถือจํานวน    
ประชากร 150,000 คน  ตอผูแทนราษฎร 1 คน ดํารงตําแหนงระหวาง   
วันที่ 10   กุมภาพันธ   2512   ถึงวันที่  17   พฤศจิกายน   2514 

หมายเหตุ รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุด เนื่องจากมีการยึดอํานาจการ    
ปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 โดยคณะปฏิวัติ
ภายใตการนําของจอมพลถนอม  กิตติขจร            

219 10 ก.พ. 2512 
ถึง 

17 พ.ย. 2514 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 10) 

9. นายประทีป  ทองคําใส สหประชาไทย  
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

13 ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 

2515  

มีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีจํานวน 299 คน มาจากการแตงตั้ง 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2515 ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 16   ธันวาคม 
2515 ถึง 16 ธันวาคม 2516 

หมายเหตุ สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ สิ้นสุดลงโดยการยุบ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2516 มีสาเหตุมาจาก    
หลังเหตุการณวันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 และสมาชิกสภา    
นิติบัญญัติแหงชาติ ไดลาออกจากตําแหนง  288  คน  จนไมครบ    

องคประชุม 

299 16 ธ.ค. 2515 
ถึง 

16 ธ.ค. 2516 

  

 

14 ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 

2515 

มีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  มีจํานวน  299 คน มาจากการเลือกตั้ง

ของสมัชชาแหงชาติ ซึ่งมีจํานวน 2,347 คน ตามพระบรมราชโองการ
แตงตั้งสมัชชาแหงชาติ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2516 โดยใหสมาชิก
สมัชชาแหงชาติเลือกตั้งกันเอง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2516 และ    
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตาม
มติสมัชชาแหงชาติ เมื่อวันที่  23  ธันวาคม 2516  ดํารงตําแหนง
ระหวางวันที่  23  ธันวาคม  2516   ถึงวันที่   25   มกราคม   2518 

หมายเหตุ สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมี
การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ตามรัฐธรรมนูญ    
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 

299 23 ธ.ค. 2516 
ถึง 

25 ม.ค. 2518 

  

 

 



 - 92 -

รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา มีจํานวน 100 คน มาจากการแตงตั้ง เมื่อ  

วันที่ 26 มีนาคม 2518 เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไป 

100 26 ม.ค. 2518 
ถึง 

6 ต.ค. 2519 

 

 

 

1. นายประวิทย  ศรีธัญรัตน กิจสังคม 
2.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ สังคมชาตินิยม 
3. นายประทีป  ทองคําใส ธรรมสังคม 

1 

1.   นายไชยศิริ   เรืองกาญจนเศรษฐ ประชาธรรม 
2. นายเพียร  พุมจันทร ธรรมสังคม 
3. นายสมาน  งามสนิท ธรรมสังคม 

2 

1. นายสุทัศน  เงินหมื่น สังคมนิยมแหงประเทศไทย 
2.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท ชาติไทย 
3. นายวิชัย  เสวะมาตย สังคมนิยมแหงประเทศไทย 

3 

15 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2517 
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่10 เปน
การเลือกตั้งทางตรงแบบผสม
ระหวางแบงเขตกับรวมเขต) สภาผูแทนราษฎร มีจํานวน 269 คน มาจากการ 

เลือกตั้งโดยตรง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 โดยถือเขต
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง 
ในแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน 
3 คน และไมนอยกวา 1 คน ในอัตราประชากร150,000 
คน ตอผูแทนราษฎร 1 คน ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 26 
มกราคม 2518 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2519 

หมายเหตุ สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร  เมื่อ วันที่  12  มกราคม  2519  
มีสาเหตุมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดพรรค
รวมรัฐบาลไปสนับสนุนญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป  
เพื่อลงมติไมไววางใจของพรรคฝายคาน 

269 26 ม.ค. 2518 
ถึง 

12 ม.ค. 2519 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 11) 

   

16 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2517  

 

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา มีจํานวน 100 คน เปนสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมที่
ไดรับแตงตั้ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ดํารงตําแหนง
ระหวางวันที่ 26 มกราคม 2518 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2519 

100 26 ม.ค. 2518 
ถึง 

6 ต.ค. 2519 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1.  นายเฉลิม  สุขเสริม ชาติไทย 
2. นายโกศล  มารมย ชาติไทย 
3. นายไพฑูรย  โหตระไวศยะ ชาติไทย 

1 

1. ร.ต.ท.ณรงค  เทวคุปต ประชาธิปตย 
2. นายสุทวิช  สุพรรณ ประชาธิปตย 
3. นายเชวงศักดิ์  เศรษฐมาตย ประชาธิปตย 

2 

1. นายประสิทธิ์  จันทวารา ชาติไทย 
2. นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท ชาติไทย 
3. นายยิ่ง  สิทธิธรรม ชาติไทย 

3 

16 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2 5 1 7  
(การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 11 เปนการ

เลือกตั้งทางตรงแบบสอบผสม
ระหวางรวมเขตกับแบงเขต) 

สภาผูแทนราษฎร มีจํานวน 279 คน มาจากการ  เลือกตั้งโดยตรง 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519 โดยถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง จังหวัด
ที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปน
เขตเลือกตั้ง ในแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไม
เกิน 3 คน และไมนอยกวา 1 คน ในอัตราประชากร 150,000 คน ตอ  
ผูแทนราษฎร 1 คน ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  4 เมษายน 2519 ถึง 6 
ตุลาคม 2519 

หมายเหตุ รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุดเนื่องจากมีการยึดอํานาจการ
ปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 โดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผนดิน ภายใตการนําของพลเรือเอกสงัด  ชลออยู 

279 4 เม.ย. 2519 
ถึง 

6 ต.ค. 2519 
(สภาผูแทน 
ราษฎร 
ชุดที่ 12) 

 

   
17 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2519 
มีสภาเดียว คือ สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี  

ทําหนาที่สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่สภา

ปฏิรูปการปกครองแผนดิน มาจากการแตงตั้ง จํานวน 24 
คน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2519 ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  
22 ตุลาคม 2519 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2519 

หมายเหตุ สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่
สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินชุดนี้ สิ้นสุดลงเมื่อมีการ
แตงตั้งสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 25 1 9 

24 22 ต.ค. 2519 
ถึง 

20 พ.ย. 2519 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

18 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2 5 1 9 

มีสภาเดียว  คือ  สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน มาจากการ
แตงตั้ง  จํานวน 340 คน  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2519  ดํารง
ตําแหนงระหวางวันที่ 20  พฤศจิกายน  2519  ถึงวันที่ 20   ตุลาคม 

2520 
หมายเหตุ สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินชุดนี้สิ้นสุดลง

เนื่องจากมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศ  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2520 โดยคณะปฏิวัติภายใตการนําของพลเรือเอกสงัด  ชลออยู  

340 20 พ.ย. 2519 
ถึง 

20 ต.ค. 2520 
  

 

19 ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 

2520 

มีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ มาจากการแตงตั้ง จํานวน 

360 คน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 ดํารงตําแหนง
ระหวางวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 ถึง วันที่ 21 เมษายน 

2521 
หมายเหตุ สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลง

เนื่องจากมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 

360 15 พ.ย. 2520 
ถึง 

21 เม.ย. 2522 

  

 

20 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2 5 2 1  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 1 2 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ
ผสมทั้งรวมเขตและแบงเขต) 

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา   มีจนวน 225 คน  มาจากการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 22 

เมษายน  2522  เมื่อครบ  2  ป  สมาชิกจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด  คือ  จํานวน  75  คน  พนจากตําแหนง โดยวิธี    
จับสลาก   และมีการแตงตั้งทดแทนตําแหนงที่วางจํานวน  75  คน 
เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลวยังคงอยูในตําแหนงตอไป  

225 22 เม.ย. 2522 
ถึง 

23 ก.พ. 2534 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1.  นายประสิทธิ์  ณรงคเดช เสรีธรรม 
2. นายไพฑูรย  โหตระไวศยะ 
(ถึงแกกรรม 5 ก.ย. 2524) เสรีธรรม 

3.  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ 
(ไดรับเลือกตั้งแทน  29  พ.ย.  2524) ประชาราษฎร 

1 

4. พ.ต.ต.ยุทธนา  พรสวรรค ชาติประชาธิปไตย 
1. ร.ต.ท.ณรงค  เทวคุปต ประชาธิปตย 
2. นายผัน  บุญชิต  กิจสังคม 

2 

1. นายเชวงศักดิ์  เศรษฐมาตย สยามประชาธิปไตย 
2. นายวารินทร  ศรีแยม ประชาราษฎร 
3. นายประสิทธิ์  จันทวารา ชาติไทย 

3 

1. นายดุสิต  โสภิตชา เสรีธรรม 

20 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2 5 2 1  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ
ผสมทั้งรวมเขตและแบงเขต) 

 สภาผูแทนราษฎร จํานวน 301 คน มาจากการ  
เลือกตั้งโดยตรง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 โดยถือเขต
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้งจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง 
ในแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน 
3 คน และไมนอยกวา 1 คน ในอัตราประชากร 150,000 
คน ตอ  ผูแทนราษฎร 1 คน ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 
22 เมษายน 2522 ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2526 

หมายเหตุ สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดลง โดยการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2526 มีสาเหตุ
มาจากรัฐสภาไมใหความเห็นชอบในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเพื่อใหขยายเวลาการใชบทเฉพาะกาล        

ออกไปอีก 4 ป  

301 
 

22 เม.ย. 2522 
ถึง 

19 มี.ค. 2526 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 13) 

2. นายไชยพจน  ภูกําชัย ชาติไทย 
4 

21 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2521  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 13 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ
ผสมระหวางรวมเขตกับแบง

เขต) 

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม จํานวน 225 คน 

ซึ่งในวันที่ 21 เมษายน 2526 วุฒิสภามีอายุครบ 4 ป สมาชิกวุฒิสภา
ที่ไดรับแตงตั้ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 ที่เหลืออยูจากการจับ
สลากออกเมื่อครบ 2 ป ตองจับสลากออกครึ่งหนึ่ง จํานวน 75 คน 
และในวันที่ 22 เมษายน 2526 ไดแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 93 
คน โดยแทนตําแหนงที่วาง 75 คน และตั้งเพิ่มอีก 18 คน เพื่อใหมี
จํานวน 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อรวมสมาชิก 

243 
(ชุดเดิม 

225 
+ 

18) 

22 เม.ย. 2522 
ถึง 

23 ก.พ. 2534 
(เฉพาะ 225 คน) 
22 เม.ย. 2526 

ถึง 
23 ก.พ. 2534 

(เฉพาะ 18 คน) 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

วุฒิสภาทั้งหมดมีจํานวน 243 คน 
วันที่ 22 เมษายน 2528 สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับแตงตั้ง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522 ที่เหลือจํานวน 75 ตองพนจาก
ตําแหนงเพราะครบวาระ 6 ป ในวันที่ 15 เมษายน 2528 
จึงไดมีการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 75 คน โดยให
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2528 เปนตนไป 
เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลวสมาชิกวุฒิสภายังคง

อยูในตําแหนงตอไป   

  

  

 

1.  นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ ชาติไทย 
2.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ กิจสังคม 
3. นายมนตชัย  โควสุรัตน กิจสังคม 

1 

1. นายผัน  บุญชิต กิจสังคม 
2. นายตุน  จินตะเวช กิจสังคม 
3. นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย กิจสังคม 

2 

1. นายธนา  เมตตาริกานนท กิจสังคม 
2. นายสุทัศน  เงินหมื่น ประชาธิปตย 
3. นายสุวัฒน  ศิริอํานาจ กิจสังคม 

3 

1.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท กิจสังคม 
2. นายสมนึก  ทองรุงโรจน กิจสังคม 

4 

21 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2521  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 13 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ
ผสมระหวางรวมเขตกับแบง

เขต) 

สภาผูแทนราษฎร มีจํานวน 324 คน มาจากการ 
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2526 โดยถือเขตจังหวัดเปน
เขตเลือกตั้ง แตจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
เกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง แตละ
เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน 3 คน
และไมนอยกวา 1 คน โดยถือจํานวนประชากร 150,000 
คน ตอผูแทนราษฎร 1 คน ดํารงตําแหนงระหวางวันที่ 18 
เมษายน 2526 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2529 

หมายเหตุ สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2529  

มีสาเหตุมาจากสภาผูแทนราษฎรลงมติไมอนุมัติ          
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสง
ทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2529  

324 18 เม.ย. 2526 
ถึง 

1 พ.ค. 2529 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 14) 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม จํานวน 

243 คน วันที่ 28 กรกฎาคม 2529 มีการแตงตั้งสมาชิก 
วุฒิสภาเพิ่มขึ้นอีก 17 คน รวมเปน 260 คน หรือจํานวน  
3 ใน 4 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันที่ 22 เมษายน 
2530 สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 75 คน ที่ไดรับแตงตั้งเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2524 ตองพนจากตําแหนงเพราะครบ
วาระ 6 ป ในวันที่ 19 เมษายน 2530 จึงไดมีการแตงตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วาง จํานวน 75 คน โดยให
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2530 เปนตนไป 
เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลวสมาชิกวุฒิสภายังคง

อยูในตําแหนงตอไป  

260 
(ชุดเดิม 
243 คน) 
แตงตั้ง 
เพิ่มเติม 
17 คน 

22 เม.ย. 2522 
ถึง 

23 ก.พ. 2534 
(ชุด 260 คน 
และ 243 คน) 
28 ก.ค. 2529 

ถึง 
23 ก.พ. 2534 
(ชุด 17 คน) 

  

 

1.  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ กิจสังคม 
2.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ กิจสังคม 
3. นายวิทยา  ขันอาสา กิจสังคม 

1 

1. นายผัน  บุญชิต ราษฎร 
2. นายอิสสระ  สมชัย ราษฎร 
3. นายดํารงค  บุญชิต ราษฎร 

2 

1. นายสนิท  จันทรวงศ กิจสังคม 
2. นายธีระชัย  ศิริขันธ กิจสังคม 

22 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2521 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีสมาชิกจํานวน 3 4 7  
มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2529 โดยถือ
เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง แตจังหวัดที่มีสมาชิกสภา  
ผูแทนราษฎรไดเกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปน
เขตเลือกตั้ง แตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดไมเกิน 3 คนและไมนอยกวา 1 คน โดยถือจํานวน
ประชากร 150,000 คน ตอผูแทนราษฎร 1 คน ดํารง
ตําแหนงระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม 2529 ถึง วันที่ 29 
เมษายน 2531 

347 27 ก.ค. 2529 
ถึง 

29 เม.ย. 2531 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 15) 

3. นายธนา  เมตตาริกานนท กิจสังคม 
3 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท กิจสังคม 
2. นายปรีชา  เลาหพงศชนะ กิจสังคม 
3. นายดุสิต  โสภิตชา กิจประชาคม 

4 
22 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2521  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 14 
เปนการเลือกตั้งแบบแบงเขต

กับรวมเขต) 

หมายเหตุ  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการยุบสภา  
เมื่อวันที่  29  เมษายน  พ.ศ.2531  มีสาเหตุมาจากสภาผูแทนราษฎร    
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่…)  พ.ศ….    
ในวาระที่  2  และวาระที่  3  ในวันที่  28  เมษายน  พ.ศ.2531  สมาชิก
พรรครวมรัฐบาลอภิปรายคัดคานรางพระราชบัญญัติดังกลาว          

และในการลงมติมีสมาชิกพรรครวมรัฐบาล  จํานวน  31  คน  ยกมือ
คัดคานรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ    
เปนเหตุใหรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปตยทั้ง  16  คน  ลาออก    
จากตําแหนง  เพื่อใหมีการปรับคณะรัฐมนตรี  แตพลเอกเปรม    
ติณสูลานนท  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดตัดสินใจยุบสภา

ผูแทนราษฎร  

  

 

  

23 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2521  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 15 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ

รวมเขตกับแบงเขต) 

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา   ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม จํานวน 260 คน 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2531 มีการแตงตั้งสมาชิก วุฒิสภาเพิ่มขึ้นอีก 7 
คน เพื่อใหครบ 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวม
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด จํานวน 267 คน 

วันที่ 21 เมษายน 2532 สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 75 คน ที่ไดรับ
แตงตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526 ตองพนจากตําแหนงตามวาระ จึง
ไดมีการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วาง 75 คน โดยให
ดํารงตําแหนงตั้งแต 22 เมษายน 253 2 เปนตนไป   

267 
(260 

+ 
7) 

22 เม.ย. 2522 
ถึง 

23 ก.พ. 2534 
(สําหรับชุด  267 
และ  260  คน) 
25 ก.ค. 2531 

ถึง 
23 ก.พ. 2534 

(สําหรับ 7 คน ที่เพิ่ม 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1.  นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ ชาติไทย 
2. นายวิทยา  ขันอาสา (พรรคประชาชน) 

พรรคชาติไทย 
3.  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ กิจสังคม 

1 

1. นายตุน  จินตะเวช ปวงชนชาวไทย 
2. นายปญญา  จินตะเวช ปวงชนชาวไทย 
3. นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย กิจสังคม 

2 

1. นายสุทัศน  เงินหมื่น ประชาธิปตย 
2. นายธนา  เมตตาริกานนท กิจสังคม 
3. นายสนิท  จันทรวงศ กิจสังคม 

3 

1. นายดุสิต  โสภิตชา (กิจประชาคม) 
เอกภาพ 

2.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท กิจสังคม 

23 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2521  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 15 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ

รวมเขตกับแบงเขต) 

 สภาผูแทนราษฎร มีจํานวน 357 คน มาจากการ 
เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2531 โดยถือเขตจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้ง แตจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดเกิน 3 คน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง แต
ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน 3 คน
และไมนอยกวา 1 คน โดยถือจํานวนประชากร 150,000 
คน ตอผูแทนราษฎร 1 คน ดํารงตําแหนงระหวางวันที่  
24 กรกฎาคม 2531 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 

หมายเหตุ รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุดเนื่องจากมีการยึด
อํานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 
2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ภายใต 
การนําของพลเอกสุนทร คงสมพงษ 

357 24 ก.ค. 2531 
ถึง 

23 ก.พ. 2534 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 16) 

3. นายสุรศักดิ์  บัวขาว ประชาธิปตย 

4 

24 ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 
2 5 3 4 

มีสภาเดียว คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีจํานวน 2 9 2 คน มาจาก

การแตงตั้ง เมื่อวันที่ 1 5 มีนาคม 2 5 3 4 ดํารงตําแหนง
ระหวางวันที่ 15 มีนาคม 2534 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2535 

หมายเหตุ สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมี
การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534  

292 15 มี.ค. 2534 
ถึง 

21 มี.ค. 2535 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา มีจํานวน 270 คน มาจากการแตงตั้ง เมื่อ  

วันที่ 22 มีนาคม 2530 เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลว 
สมาชิกวุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไป  

270 22 มี.ค. 2535 
ถึง 

21 มี.ค. 2539   

 

1. นายธํารงค  ไทยมงคล กิจสังคม 
2.  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ สามัคคีธรรม 
3.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ ความหวังใหม 

1 

1. นายอิสสระ  สมชัย ความหวังใหม 
2. นายตุน  จินตะเวช ความหวังใหม 
3. นายปญญา  จินตะเวช ความหวังใหม 

2 

1. นายสุทัศน  เงินหมื่น ประชาธิปตย 
2. นายวิฑูรย  นามบุตร ประชาธิปตย 
3. นายชัยพร  ทองประเสริฐ ประชาธิปตย 

3 

1. นายดุสิต  โสภิตชา กิจสังคม 
2. นายปรีชา  เลาหพงศชนะ สามัคคีธรรม 

25 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2534  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 16 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ
ผสมระหวางรวมเขตกับแบง

เขต) 
 

สภาผูแทนราษฎร มีจํานวน 360 คน มาจากการ 
เลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 ดํารงตําแหนง
ระหวางวันที่ 22 มีนาคม 2535 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2535 

หมายเหตุ สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2535 มี
สาเหตุมาจากหลังจากเกิดวิกฤตการณทางการเมืองขึ้น

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 นายอานันท ปนยารชุน  
ไดกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง และใช
กระบวนการรัฐสภาคืนอํานาจใหกับประชาชน ดวยการ

ยุบสภาผูแทนราษฎร 

360 22 มี.ค. 2535 
ถึง 

30 มิ.ย. 2535 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 17) 
(2535/1) 

3. พ.ต.พูนศักดิ์  พสุนนท ความหวังใหม 
4 

26 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2534  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 17 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ

แบงเขตกับรวมเขต) 

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิกชุดเดิมในรัฐสภา ชุดที่ 

25 จํานวน 270 คน เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลว
สมาชิกวุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไป  

270 22 มี.ค. 2535 
ถึง 

21 มี.ค. 2539    
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1.  นายวิทยา  ขันอาสา ความหวังใหม 
2. นายไพฑูรย  โหตระไวศยะ พลังธรรม 
3.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ ความหวังใหม 

1 

1. นายอิสสระ  สมชัย ประชาธิปตย 
2. นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย ชาติไทย 
3. นายโอวาท  จุลโคตร ประชาธิปตย 

2 

1. นายสุทัศน  เงินหมื่น ประชาธิปตย 
2. นายวิฑูรย  นามบุตร ประชาธิปตย 
3. นายสนิท  จันทรวงศ ความหวังใหม 

3 

1. นายดุสิต  โสภิตชา กิจสังคม 
2.  นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท ชาติพัฒนา 

26 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2534 

สภาผูแทนราษฎร มีสมาชิกจํานวน 360 คน มาจาก
การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 ดํารง
ตําแหนงระหวางวันที่ 13 กันยายน 2535 ถึง วันที่ 19 
พฤษภาคม 2538 

หมายเหตุ สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 มี
สาเหตุจากพรรคพลังธรรมขอถอนตัวจากการเปนพรรค
รวมรัฐบาล เพราะเห็นวาขาดความชอบธรรมในการ
บริหารประเทศ เพราะไมสามารถชี้แจงกรณี ส.ปก.4-01 

ใหชัดแจงได  

360 13 ก.ย. 2535 
ถึง 

19 พ.ค. 2538 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 18) 
(2535/2) 

3. นายสุรศักดิ์  บัวขาว ชาติพัฒนา 
4 

27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2534  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 18 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ

แบงเขตกับรวมเขต) 

มี  2  สภา  คือ  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน  270  คน  ประกอบดวยสมาชิก    

วุฒิสภาชุดเดิมในรัฐสภาชุดที่ 26  สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ตองพนจาก
ตําแหนงตามวาระในวันที่  21  มีนาคม  2539  และในวันที่  22 
มีนาคม  2539  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม
แทน จํานวน  260  คน  หรือ  2  ใน  3  ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย           

แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538  เมื่อมีการยุบสภา ผูแทน 

270 22 มี.ค. 2535 
ถึง 

21 มี.ค. 2539 
และ 

22 มี.ค. 2539 
ถึง 

21 มี.ค. 2543 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2534  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 18 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ

แบงเขตกับรวมเขต) 

ราษฎรแลว สมาชิกวุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไป  22 มี.ค. 2535 
ถึง 

21 มี.ค. 2539 
และ 

22 มี.ค. 2539 
ถึง 

21 มี.ค. 2543 
 

(เฉพาะ 
260 คน) 

   

1. นายเกรียง  กัลปตินันท ประชาธิปตย 
2. นายธํารงค  ไทยมงคล กิจสังคม 
3. นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ ความหวังใหม 

1 

1. นายตุน  จินตะเวช ความหวังใหม 
2. นายประสิทธิ์  ณรงคเดช นําไทย 
3. นายปญญา  จินตะเวช ความหวังใหม 

2 

1. นายปรีชา  เลาหพงศชนะ ชาติพัฒนา 
2. นายสิทธิชัย  โควสุรัตน ประชาธิปตย 
3. นายอิสสระ  สมชัย ประชาธิปตย 

3 

1. นายวิฑูรย  นามบุตร ประชาธิปตย 

27 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2534 

สภาผูแทนราษฎร มีจํานวน 391 คน มาจากการ 
เลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่2 กรกฎาคม 2538 ดํารงตําแหนง
ระหวางวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 ถึง วันที่ 27 กันยายน 

2539 
หมายเหตุ สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการ

ยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539 มี
สาเหตุจากเกิดการแตกแยกภายในพรรครวมรัฐบาลและ

ตองการคืนอํานาจการตัดสินใจแกประชาชน  

391 2 ก.ค. 2538 
ถึง 

27 ก.ย. 2539 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 19) 

2.  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ ประชาธิปตย 
4 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา มีสมาชิกจํานวน 260 คนมาจากสมาชิกชุดเดิมใน

รัฐสภาชุดที่ 27 และแตงตั้งเพิ่มอีก 2 คน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2539 เพื่อใหครบจํานวน 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภาชุดนี้พนจากตําแหนงเมื่อครบวาระในวันที่ 21 มีนาคม 
2 5 4 3 และมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2543 จํานวน 200 คน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2 5 4 0  เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแลวสมาชิก

วุฒิสภายังคงอยูในตําแหนงตอไป 

262 
(260 

+ 
2) 

22 มี.ค. 2529 
ถึง 

21 มี.ค. 2541 
(ชุด 260 คน) 
17 พ.ย. 2539 

ถึง 
21 มี.ค. 2543 

(ชุด 2 คน) 

   

1. นายเกรียง  กัลปตินันท ความหวังใหม 
2.  นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ ความหวังใหม 
3.  นายสุพล  ฟองงาม ความหวังใหม 

1 

1. นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย ชาติไทย 
2. นายตุน  จินตะเวช ความหวังใหม 
3. นายปญญา  จินตะเวช ความหวังใหม 

2 

1. นายอิสสระ  สมชัย ประชาธิปตย 
2. นายสิทธิชัย  โควสุรัตน ชาติพัฒนา 
3. นายปรีชา  เลาหพงศชนะ ชาติพัฒนา 

3 

1.  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ ความหวังใหม 
2.  นายวิฑูรย  นามบุตร ประชาธิปตย 

4 

28 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2 5 3 4 และ  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2 5 4 0  
(การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 1 9 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ

แบงเขตกับรวมเขต) 

สภาผูแทนราษฎร  มีจํานวน  393  คน  มาจากการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  ดํารงตําแหนงระหวาง    
วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  ถึงวันที่  9  พฤศจิกายน    

พ.ศ.2543 
หมายเหตุ  สภาผูแทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการยุบสภา    

ผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ.2543  มีสาเหตุมาจาก    
รัฐบาลประสบกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ตอเนื่องจากรัฐบาล           

ชุดที่แลว  และสมาชิกพรรคฝายคานไดทยอยลาออกจนเกือบหมด 
ประกอบกับรัฐบาลไดออกกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย           

ประจําปงบประมาณ 2544  และไดแกไขกฎหมายประกอบ    
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร                 

และสมาชิก วุฒิสภาเพื่อเตรียมความพรอมในการเลือกตั้งใหมแลว 

393 17 พ.ย. 2539 
ถึง 

9 พ.ย. 2543 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 20) 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

1. นายนิรันดร  พิทักษวัชระ   
2. นายสนิท  จันทรวงศ   
3. นายวิชัย  ครองยุติ   
4. นายอมร  นิลเปรม   
5. นางมลิวัลย  เงินหมื่น   
6. นางวิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ   

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา มีจํานวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไป

เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ดํารงตําแหนง 
ตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2543 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2549 

 

200 4 มี.ค. 2543 
ถึง 

3 มี.ค. 2549 
(สมาชิกวุฒิสภา   
ชุดแรกที่มาจาก
การเลือกตั้ง 
โดยตรง) 

   

1. นายเกรียง  กัลปตินันท ไทยรักไทย 1 
2. นายสมบัติ  รัตโน ไทยรักไทย 2 
3. นายวิฑูรย  นามบุตร ประชาธิปตย 3 
4. นายสุพล  ฟองงาม ไทยรักไทย 4 
5. นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ ไทยรักไทย 5 
6. นายสิทธิชัย  โควสุรัตน ไทยรักไทย 6 
7. นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท ไทยรักไทย 7 
8. นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ ไทยรักไทย 8 
9. นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท ไทยรักไทย 9 
10. นายกิตติพงษ เทียมสุวรรณ 
(เลือกตั้งวันที่ 6 ม.ค. 2544) ไทยรักไทย 

29 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  
(การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนการ
เลือกตั้งทั่วไปทางตรงแบบรวมเขต 
สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 20 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบแบงเขต

เดียวคนเดียวครั้งแรก) 
สภาผูแทนราษฎร  มีจํานวน  500 คน มาจากการ 

เลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 เปนสมาชิกซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน 100 คน และ
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
จํ านวน  400 คนตามบทบัญญั ติ รั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ดํารงตําแหนงตั้งแต
วันที่ 6 มกราคม 2544 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2548 

 

500 6 ม.ค. 2544 
ถึง 

5 ม.ค. 2548 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 21) 

- นายศักดิ์ชัย  จินตะเวช 
(เลือกตั้งใหมวันที่ 29 ม.ค. 2544) 

ชาติไทย 
10 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

- นายศักดิ์ชัย  จินตะเวช 
(เลือกตั้งใหมวันที่ 30 มิ.ย. 2544) ชาติไทย 

- นายวิทยา  บันทุปา 
(เลือกตั้งใหมวันที่ 18 ส.ค. 2544) 

ราษฎร 

- นายกิตติพงษ  เทียมสุวรรณ 
(เลือกตั้งใหมวันที่ 8 ก.ย. 2544) 

ไทยรักไทย 

10 

29 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  
(การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนการ
เลือกตั้งทั่วไปทางตรงแบบรวมเขต 
สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 20 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบแบงเขต

เดียวคนเดียวครั้งแรก) 

 

  

11. นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย ไทยรักไทย 11 

1. นายนิรันดร  พิทักษวัชระ   
2. นายสนิท  จันทรวงศ   
3. นายวิชัย  ครองยุติ   
4. นายอมร  นิลเปรม   
5. นางมลิวัลย  เงินหมื่น   

มี 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา มีจํานวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไป

เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ดํารงตําแหนง  
ตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2543 จนถึง3 มีนาคม 2549 

  

6.  นางวิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ   
1. นายเกรียง  กัลปตินันท ไทยรักไทย 1 
2. นายสมบัติ  รัตโน ไทยรักไทย 2 
3. นายวิฑูรย  นามบุตร 
(เลือกตั้งวันที่ 6 ก.พ. 2548) ประชาธิปตย 

3 

- นายวิฑูรย  นามบุตร 
(เลือกตั้งใหมวันที่  20  ก.พ.  2548) ประชาธิปตย 

3 

30 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540  
(เปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 21 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ

แบงเขตเดียวคนเดียว) 

สภาผูแทนราษฎร มีจํานวน 500 คน มาจากการ 
เลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 เปนสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน 100 คน 
และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

จํานวน 400 คนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง  
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ดํารงตําแหนง  

500 6 ก.พ. 2548 
ถึง 

5 ก.พ. 2552 
(สภา

ผูแทนราษฎร 
ชุดที่ 22) 

4. นายสุพล  ฟองงาม ไทยรักไทย 4 
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รัฐสภา
ชุดที่ 

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช/ 
รูปแบบการเลือกตั้ง วุฒิสภา/สภาผูแทนราษฎร จํานวน 

สมาชิก 
ระยะเวลา 

การดํารงตําแหนง ชื่อ-นามสกุล สังกัดพรรค เขต 
เลือกตั้ง 

5. นายรัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน ชาติไทย 5 
6. นายอุดร  ทองประเสริฐ ไทยรักไทย 6 
7.นายอดิศักดิ์โภคกุลกานนท ไทยรักไทย 7 
8. นายอิสสระ  สมชัย ประชาธิปตย 8 
9.  นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท ไทยรักไทย 9 
10.  นายกิตติพงษ  เทียมสุวรรณ ไทยรักไทย 10 

ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ 
2552 

  

11. นายตุน  จินตะเวช มหาชน 11 
1.  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ ไทยรักไทย  
2. นายสิทธิชัย  โควสุรัตน ไทยรักไทย  

30 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 
(เปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 21 
เปนการเลือกตั้งทางตรงแบบ

แบงเขตเดียวคนเดียว) 

สมาชิกสภาผูแทนแบบบัญชีรายชื่อของพรรคตาม   
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ชุดแรก ของจังหวัด

อุบลราชธานี 

3 6 ก.พ. 2548 
ถึง 

5 ก.พ. 2552 3. นายอดุลย  นิลเปรม ไทยรักไทย  
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สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  21  ครั้ง 

การเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งที่ วัน  เดือน  ป วิธี 

จํานวน 
สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร 

ผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง 

ผูใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง % จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้งมากที่สุด % จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งนอยที่สุด % 

1 15  พฤศจิกายน  2476 ทางออม 78 4,278,231 1,773,532 40.45 เพชรบุรี 78.82 แมฮองสอน 17.71 
2 7  พฤศจิกายน  2480 แบงเขต 91 6,123,239 2,462,535 40.22 นครนายก 80.50 แมฮองสอน 22.24 
3 12  พฤศจิกายน  2481 แบงเขต 91 6,310,132 2,200,332 35.03 นครนายก 67.36 ตรัง 16.28 
4 6  มกราคม  2489 แบงเขต 96 6,431,827 2,091,788 32.52 บุรีรัมย 54.85 สุพรรณบุรี 13.40 

(เพิ่ม) 5  สิงหาคม  2489 แบงเขต 82 5,819,662 2,026,823 34.92 สกลนคร 57.49 นราธิวาส 16.62 
5 28  มกราคม  2491 รวมเขต 99 7,076,891 2,007,464 26.54 ระนอง 58.69 สมุทรปราการ 15.68 

(เพิ่ม) 5  มิถุนายน  2492 รวมเขต 21 3,518,276 870,208 24.72 สกลนคร 45.12 อุดรธานี 12.02 
6 26  กุมภาพันธ  2495 รวมเขต 123 7,602,591 2,961,291 38.76 สระบุรี 77.78 พระนคร 23.30 
7 26  กุมภาพันธ  2500 รวมเขต 160 7,859,039 5,668,566 57.40 สระบุรี 93.00 สุพรรณบุรี 42.46 
8 15  ธันวาคม  2500 รวมเขต 160 9,911,118 4,370,589 40.10 ระนอง 73.00 อุดรธานี 29.92 
9 10  กุมภาพันธ  2512 รวมเขต 219 14,820,180 7,285,832 49.16 ระนอง 73.95 พระนคร 34.66 
10 26  มกราคม  2518 แบบผสม 269 18,343,486 9,473,320 47.00 ภูเก็ต 67.87 เพชรบูรณ 32.18 
11 4  เมษายน  2519 แบบผสม 279 20,623,430 9,072,629 43.99 นครพนม 63.53 เพชรบูรณ 26.64 
12 22  เมษายน  2522 แบบผสม 301 20,927,965 9,328,415 44.57 ยโสธร 77.11 กรุงเทพมหานคร 19.45 
13 18  เมษายน  2526 แบบผสม 324 24,224,470 12,295,339 50.76 ยโสธร 79.62 กรุงเทพมหานคร 32.57 
14 27  กรกฎาคม  2529 แบบผสม 347 26,160,100 16,079,949 61.43 ชัยภูมิ 85.15 กรุงเทพมหานคร 38.13 
15 24  กรกฎาคม  2531 แบบผสม 357 26,658,638 16,944,931 63.56 ยโสธร 90.42 สมุทรสงคราม 35.92 
16 22  มีนาคม  2535 แบบผสม 360 32,436,170 19,216,670 59.24 มุกดาหาร 87.11 กรุงเทพมหานคร 42.57 
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สถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  21  ครั้ง 

การเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งที่ วัน  เดือน  ป วิธี 

จํานวน 
สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร 

ผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง 

ผูใชสิทธิออเสียง
เลือกตั้ง % จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ

เลือกตั้งมากที่สุด % จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งนอยที่สุด % 

17 13  กันยายน  2535 แบบผสม 360 31,855,156 19,760,377 62.02 มุกดาหาร 90.41 กรุงเทพมหานคร 47.39 
18 2  กรกฎาคม  2538 แบบผสม 391 37,817,983 23,462,746 62.04 มุกดาหาร 83.80 กรุงเทพมหานคร 49.82 
19 17  พฤศจิกายน  2539 แบบผสม 393 38,564,593 24,070,750 62.42 สระแกว 87.71 กรุงเทพมหานคร 48.97 
20 6  มกราคม  2544 แบบผสม 

(เขตเดียวคนเดียว 
และแบบบัญชี             

รายชื่อ) 

500 42,875,036 29,925,432 69.80 - - - - 

21 6  กุมภาพันธ  2548 แบบผสม 
(เขตเดียวคนเดียว 
และแบบบัญชี        

รายชื่อ) 

500 44,572,101 32,341,330 72.56 ลําพูน 86.56 หนองคาย 62.55 

หมายเหตุ 1.  การเลือกตั้งเมื่อ 5 ส.ค. 2489 เปนการเลือกตั้งเพิ่มเฉพาะใน 47 จังหวัด และการเลือกตั้งเมื่อ 5 มิ.ย. 2492 เปนการเลือกตั้งเพิ่มเฉพาะใน 19 จังหวัด การเลือกตั้งเพิ่มทั้ง 2 
ครั้ง กระทําตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีจํานวน ส.ส. ครบองครัฐสภาตามที่ไดระบุไว  ดังนั้น  จึงนับไดวา  จนถึงปจจุบันนี้  ประเทศไทยมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น 21 ครั้ง แตเปนการ
เลือกตั้งทั่วไปเพียง 20 ครั้ง 

 2.  วิธีการเลือกตั้งแบบผสม  หมายถึง  เปนแบบผสมระหวางเขตกับรวมเขต 

ที่มา 
-  เชาวนะ  ไตรมาศ. ขอมูลพื้นฐาน 66 ป ประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทสุขุมและบุตร จํากัด, 2541. 
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ลําดับรุนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ไดรับเลือกตั้งตั้งแตอดีตถึงปจจบุัน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 1 (เลือกตั้ง  15  พฤศจิกายน  2476) 

1. นายทองอินทร  ภูริพัฒน 
2. นายเลียง  ไชยกาล 
3. นายเนย  สุจิมา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 2 (เลือกตั้ง  7  พฤศจิกายน  2480) 
1. นายฟอง  สิทธิธรรม 
2. นายทิม  ภูริพัฒน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 3 (เลือกตั้ง  12  พฤศจิกายน  2481) 
1. ขุนบุรัสการกิติคดี (เหมือน บุรัสการ) ถึงแกกรรม  4  พฤษภาคม  2488 
2. นายบุญมา  เกษมวัน (ไดรับเลือกตั้งแทน เมื่อ  12  สิงหาคม  2488) 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 4 (เลือกตั้ง  5  สิงหาคม  2489) 
1. นายนอม  วนรมย 
2. นายสุวิชช  จิตตะยโศธร 
3. นายนารถ  มนตเสวี 
4. นายสุดใจ  ศุภสร 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 5 (เลือกตั้ง  29  มกราคม  2491) 
1. นายผดุง  โกศัลวิตร 
2. นายยงยุทธ  พึ่งภพ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 6 (เลือกตั้ง  5  มิถุนายน  2492) 
1. นางอรพิน  ไชยกาล 
2. นายทองพูน   อาจธะขันธ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 7 (เลือกตั้ง  26  กุมภาพันธ  2495) 
1. นายดิเรก  มณีรัตน 
2. นายผัน  บุญชิต 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 8 (เลือกตั้ง  26  กุมภาพันธ  2500) 
1. นายกลิ่น  ปล่ังนิล 
2. นายเจียม  โชติรัษฏ 
3. นายฟอง  การินทร 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 9 (เลือกตั้ง  15  ธันวาคม  2500) 
1. นายวีระ  รมยะรูป 
2. นางสาวอรอินทร  ภูริพัฒน 
3. นายนาถ  เงินทาบ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 10 (เลือกตั้ง  30  มีนาคม  2501) 
1. ขุนวรวาทพิสุทธิ (สุข  พันธเพ็ง) 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 11 (เลือกตั้ง  10  กุมภาพันธ  2512) 
1. นายเสรี  สุชาตะประคัลภ 
2. นายทองมาก  จันทะลือ 
3. นายยิ่ง  สิทธิธรรม 
4. นายสมนึก  ทองรุงโรจน 
5. นายวิชัย  โกมลวิชญ 
6. นายบุญเย็น  วอทอง 
7. นายวิชัย  เสวะมาตย 
8. นายประทีป  ทองคําใส 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 12 (เลือกตั้ง  26  มกราคม  2518) 
1. นายประวิทย  ศรีธัญรัตน 
2. นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ 
3. นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ 
4. นายเพียร  พุมจันทร 
5. นายสมาน  งามสนิท 
6. นายสุทัศน  เงินหมื่น 
7. นายอดิศักดิ์  โภคกุลกานนท 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 13 (เลือกตั้ง  4  เมษายน  2519) 
1. นายเฉลิม  สุขเสริม 
2. นายโกศล  มารมย 
3. นายไพฑูรย  โหตระไวศยะ 
4. ร.ต.ท.ณรงค  เทวคุปต 
5. นายสุทวิช  สุพรรณ 
6. นายเชวงศักดิ์  เศรษฐมาตย 
7. นายประสิทธิ์  จันทวารา 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 14 (เลือกตั้ง  22  เมษายน  2522) 
1. นายประสิทธิ์  ณรงคเดช 
2. พ.ต.ต.ยุทธนา  พรสวรรค 
3. นายวารินทร  ศรีแยม 
4. นายดุสิต  โสภิตชา 
5. นายไชยพจน  ภูกําชัย 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 15 (เลือกตั้ง  18  เมษายน  2526) 
1. นายพูลสวัสดิ์  โหตระไวศยะ 
2. นายมนตชัย  โควสุรัตน 
3. นายตุน  จินตะเวช 
4. นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย 
5. นายธนา  เมตตาริกานนท 
6. นายสุวัฒน  ศิริอํานาจ 
7. นายสมนึก  ทองรุงโรจน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 16 (เลือกตั้ง 27 กรกฎาคม 2529) 
1. นายวิทยา  ขันอาสา 
2. นายอิสสระ  สมชัย 
3. นายดํารงค  บุญชิต 
4. นายสนิท  จันทรวงศ 
5. นายธีระชัย  ศิริขันธ 
6. นายปรีชา  เลาหพงศชนะ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 17 (เลือกตั้ง  24  กรกฎาคม  2531) 
1. นายปญญา  จินตะเวช 
2. นายสุรศักดิ์  บัวขาว 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 18 (เลือกตั้ง  22  มีนาคม  2535) 
1. นายชัยพร ทองประเสริฐ 
2. นายธํารงค  ไทยมงคล 
3. พ.ต.พูนศักดิ์  พสุนนท 
4. นายวิฑูรย  นามบุตร 
5. นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 19 (เลือกตั้ง  2  กรกฎาคม  2538) 
1. นายเกรียง  กัลปตินันท 
2. นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ 
3. นายประสิทธิ์  ณรงคเดช 
4. นายสิทธิชัย  โควสุรัตน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 20 (เลือกตั้ง  17  พฤศจิกายน  2539) 
1. นายสุพล  ฟองงาม 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 21 (เลือกตั้ง  6  มกราคม  2544) 
1. นายสมบัติ  รัตโน 
2. นายกิตติพงษ  เทียมสุวรรณ (เลือกตั้ง 6 มกราคม 2544 และเลือกตั้งใหม 8 กันยายน 2544) 
3. นายศักดิ์ชัย  จินตะเวช (เลือกตั้งใหม 29 มกราคม 2544 และ เลือกตั้งใหม 30 มิถุนายน 2544) 
4. นายวิทยา  บันทุปา (เลือกตั้งใหม 18 สิงหาคม 2544) 
5. นายสุชาติ  ตันติวณิชชานนท 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รุนท่ี 22 (เลือกตั้ง  6  กุมภาพันธ  2548) 
1. นายรัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน 
2. นายอุดร  ทองประเสริฐ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รุนท่ี 1 (เลือกตั้ง 6 กุมภาพันธ 2548) 
พรรคไทยรักไทย 
1. นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ (อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตที่ 5 พรรคไทยรักไทย) 
2. นายสิทธิชัย  โควสุรัตน (อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตที่ 6 พรรคไทยรักไทย 
3. นายอดุลย  นิลเปรม (อดีตผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 พรรคประชาธิปตย) 
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