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การวิจัยโครงการสำารวจเพ่ือประมวลข้อมูลการเมืองถ่ิน และนัก 

การเมืองถิ่น จังหวัดแพร่ เป็นโครงการวิจัยสำารวจเพื่อให้ทราบถึง

ข้อมูลที่เป็นจริงของการเมืองถ่ิน และนักการเมืองถ่ินในพ้ืนที่จังหวัด

แพร่ เพื่อหาคำาตอบเชิงพฤติกรรมของนักการเมืองถิ่น เครือข่ายความ

สมัพนัธข์องกลุม่ตา่งๆ เชน่ เครอืญาต ิกลุม่ผลประโยชน ์พรรคการเมอืง 

เป็นต้น ที่มีส่วนสนับสนุนนักการเมืองถิ่น รวมถึง เพื่อทราบถึงวิธีการ

หาเสียง กลยุทธ์การเลือกตั้งของนักการเมืองถิ่นในจังหวัดแพร่ โดย

วิธีการศึกษาวิจัยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือสำาคัญ ได้แก่ 

1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth 

Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (Key Informants) แล้วนำาข้อมูลทั้งหมด

มาประมวล วิเคราะห์ และนำาไปอภิปรายผลในภาพรวมด้วยวิธีการ

พรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะ 

ชว่ยเตมิเตม็เรือ่งราวตา่งๆ ของการเมอืงถิน่และนกัการเมอืงถิน่ในพืน้ที่

จังหวัดแพร่ ที่ขาดหายไปของภาคการเมืองที่ศึกษากันอยู่ และหวังว่า

จะเป็นประโยชน์สำาหรับการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมือง

ของประเทศ อันอาจนำาไปสู่การเป็นบทเรียนกรณีศึกษา (Case Study) 

คำานำา



V

เพื่อการพัฒนาทางการเมืองการปกครองตามวิถีประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในอนาคต

ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ อรวรรณ ทิตย์วรรณ 

รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยโยนก และสถาบันพระปกเกล้า โดย

สำานักวิจัยและพัฒนา ที่สนับสนุนการศึกษาวิจัย และให้คำาแนะนำาที่

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำาเนินการวิจัย 

ครั้งนี้มีข้อจำากัดหลายประการ ทั้งในด้านผู้ให้ข้อมูลการศึกษา และ

เงื่อนไขของเวลา อาจทำาให้ผลงานวิจัยขาดความสมบูรณ์ในบางส่วน 

ผูว้จิยัยนิดรีบัฟงัขอ้เสนอแนะ เพือ่นำาไปปรบัปรงุสำาหรบัการสรา้งสรรค์

ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ต่อไป

	 	 	 	 	 วันชาติ		นภาศรี
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บทคัดย่อ

การสำารวจเพือ่ประมวลข้อมลูนกัการเมอืงถิน่ในพืน้ทีจั่งหวดัแพร ่มี

วัตถุประสงค์ เพื่อรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งในพื้นที่

จังหวัดแพร่ เครือข่ายและความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มวงศา

คณาญาติ กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ และพรรคการเมือง 

กลวิธีการหาเสียงของนักการเมือง ตลอดจน ความมาเป็นมาของ

การเมืองในจังหวัดแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง การเลือกต้ังทั่วไปเมื่อ  

วันที ่23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 วธิีการศึกษา ผู้ศกึษาใช้การศึกษาเอกสาร 

แนวคิดทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสังเกต แล้ว

นำาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบ นำาเสนอทั้งในเชิงปริมาณและการพรรณนา 

ความ

ผกการศกึษา พบวา่ นกัการเมอืงถิน่จงัหวดัแพรส่ามารถจำาแนก

ได้เป็น 5 กระกูลใหญ่ คือ (1) รังคสิริ (2) วงศ์วรรณ (3) เอื้ออภิญญกุล 

(4) ศุภศิริ และ (5) พนมขวัญ ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองชาย จำานวน 20 

คน นักการเมืองหญิง จำานวน 3 คน นับจาก การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก 

เมือ่ วนัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ.2476 จนถงึปจัจบุนั มสีมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรที่อยู่ในตำาแหน่งสูงสุด 7 สมัย คือ นายดุสิต รังคสิริ รองลงมา 6 

สมัย คือ นายณรงค์ วงศ์วรรณ และ 5 สมัย คือ นายทอง กันทาธรรม   
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ความนิยมของคนเมืองแพร่ที่มีต่อพรรคการเมืองใด พรรค 

การเมืองหนึ่งไม่เหมือนคนจังหวัดในภาคใต้ที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ 

เห็นได้จากการที่ผู้สมัครของจังหวัดแพร่ที่มักเปลี่ยนพรรคขึ้นกับความ

สัมพันธ์ของกลุ่ม ยกเว้น นายดุสิต รังคสิริ ที่สังกัดพรรคชาติไทย พรรค

เดยีว ความสมัพนัธข์องผูส้มคัรสว่นใหญใ่นจงัหวดัแพร ่มกัเชือ่มโยงสาย

สัมพันธ์เชิงเครือญาติ และกลุ่มผลประโยชน์ เป็นหลัก 

สามารถสรุปกลวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง (1) การประกาศ

เจตนารมณ์ในการรับใช้ชาติ รักษาประชาธิปไตย และเป็นตัวแทนของ

พี่น้องประชาชน (2) การศึกษา (3) การหาเสียงแบบเข้าถึงชาวบ้าน (4) 

กลยุทธ์การลงพื้นที่ (5) การปราศรัยหาเสียง (6) กลยุทธ์เครือข่าย และ

ความสัมพันธ์แบบ “หัวคะแนน” และ (7) กลยุทธ์การเงิน
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Abstract

The purpose of this study was to collect data about Phrae 

Province local politicians who have been elected to parliament. 

The study examined such politicians personal histories, relationships 

and campaigners, as well as political history in Phrae province, 

since then 24 June 2475 until 23 December 2550 elected. Data 

were collected thought review of relevant documents, interviews 

and observation. Data were analyzed quantitative and qualitative 

and organized into thematic patterns.

The study suggested that Phrae politicians could be 

categorized into five pedigree :

(1) Rungkasiri (2) Wongwan (3) Au - apinyakul (4)  Suprasiri 

and (5) Panomkwan. Among the Study Subjects, three women 

politicians and twenty men politicians, since then 15 November  

2476 until at present elected, Dusit Rungkasiri managed to be 

elected to the House of Representatives in seven consecutive 
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election, Narong Wongwan in six consecutive times and Tong 

Kuntatum in five consecutive times.

It was found that the Phrae publics attitude concerning 

popularity of politicians was not enduring, compared to the loyalty 

of people in the south to the Democrat Party. This was reflected 

in the fact that many vote – winning local politicians were seen to 

switch parties multiple times, except in Dusit Rungkasiri managed 

to be Chart Thai Party. while, politicians were any on familial 

relationships and interest group.

 Conclusion, Campaign were elected to parliament, (1) 

Political Democracy Ideology (2) Education (3) House of Campaign 

(4) In district (5) Speech (6) Election campaigners and (7) Strategy 

money   
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ความเป็นมาและความสำาคัญของการศึกษา

บทนำา

โครงการสำารวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถ่ินในพื้นที่จังหวัด

แพร่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำารวจเพื่อประมวลข้อมูล 

นักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่วันที่ 

24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เป็นต้นมา ถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง

ระบบการเมืองในรูปแบบที่ประชาชนเลือกผู้แทนของตนไปทำาหน้าที่

กำาหนดนโยบายสาธารณะแทนตน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  

ทีผ่่านมาในระดบัชาต ิประเทศไทยจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ทัว่ไป สมาชิกสภา 

ผูแ้ทนราษฎรขึน้ทัง้ทีเ่ปน็การเลอืกตัง้โดยทางตรง และการเลอืกตัง้โดย

ทางอ้อม รวม 22 ครั้ง (ครั้งล่าสุด วันที่ 23 ธันวาคม 2550) ครั้งแรก 

ความเป็นมาและความสำาคัญ
ของการศึกษา

บทที ่
1
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เป็นการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒิสภา โดยเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม 1 ครั้ง 

เมือ่ป ีพ.ศ.2489 และ ตอ่มา มกีารเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา ครัง้แรกเมือ่ 

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 ขณะที่ ระดับท้องถิ่นได้จัดให้มีการเลือกตั้ง

ผูแ้ทน เพือ่ทำาหนา้ทีใ่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) ในหลายรปู

แบบของระดับการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับ

การเมอืงการปกครองของไทย ทีผ่า่นมามุง่เนน้การศกึษาในเชงิภาพรวม

ของภาคการเมอืงระดบัประเทศเปน็สว่นใหญ ่สิง่ทีข่าดหายไปของภาค

การเมอืงทีศ่กึษากนัอยู ่กค็อื สิง่ทีเ่รยีกวา่ “การเมอืงถิน่” หรอื “การเมอืง

ทอ้งถิน่” ทีเ่ปน็การศกึษาเรือ่งราวของการเมอืงทีเ่กดิขึน้ในอาณาบรเิวณ

ของทอ้งถิน่ทีเ่ปน็จงัหวดัตา่ง ๆ  ของประเทศ ซึง่เปน็ปรากฏการณท์ีเ่ปน็

ภาพคู่ขนานไปกับการเมืองระดับชาติ อีกระนาบหนึ่ง เพราะในขณะที ่

เวทีการเมือง ณ ศูนย์กลางของประเทศกำาลังเข้มข้นด้วยการชิงไหว 

ชิงพริบของเหล่านักการเมืองในสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 

กลุ่มอิทธิพล และภาคประชาชน  ขณะที่ อีกด้านหนึ่งในพื้นที่จังหวัด 

เหล่าผู้สนับสนุนทั้งหลายก็ดำาเนินกิจกรรม เพื่อรักษาฐานคะแนนเสียง

ในพืน้ทีเ่ชน่เดยีวกนั และทนัททีีภ่ารกจิในสว่นกลางสิน้สดุลง การลงพืน้

ทีพ่บปะประชาชนตามสถานทีง่านบญุ งานประเพณตีา่ง ๆ  ตามโอกาส

ที่เหมาะสม รวมถึง การเปิดสำานักงานหรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน เป็นสิ่งที่นักการเมืองผู้คาดหวัง

ชัยชนะในการเลือกตั้งจะมิอาจปฏิเสธได้

ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดั ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ

สมัพนัธข์องระหวา่งประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดักบันกัการเมอืงทอ้งถิน่ทีม่ี

ความหลากหลายในมิติสัมพันธ์ของการเมืองไทยที่ดำาเนินมายาวนาน 
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กว่า 77 ปี (พ.ศ.2552) “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” จึงเป็น

เรื่องที่น่าสนใจทำาการศึกษา เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่ยังขาดหาย และ

หากนำาสิ่งที่ค้นพบได้จากการศึกษามาสังเคราะห์อย่างลึกซ้ึงก็น่าจะ

ทำาให้เราสามารถเข้าใจการเมืองไทย และการพัฒนาทางการเมืองไทย

ไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน้ในมมุมองทีแ่ตกตา่งไปจากการมองในมิตดิัง้เดมิ

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกต้ังในพื้นที่จังหวัด

แพร่

2. เพื่อทราบถึงเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองใน

พื้นที่จังหวัดแพร่

3. เพื่อทราบบทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์

และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว วงศาคณาญาติ ฯลฯ ที่มี

ส่วนในการสนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองในพื้นที่จังหวัดแพร่

4. เพื่อทราบบทบาทและความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองกับ

นักการเมืองในพื้นที่จังหวัดแพร่

5. เพื่อทราบถึงวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมือง

ในจังหวัดแพร่

วิธีการศึกษา “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” 
ในพื้นที่จังหวัดแพร่ 

      

 การศึกษาเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในครั้งนี้  ผู้ศึกษา
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อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือสำาคัญ ได้แก่

1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

(Key Informants) ไดแ้ก ่นกัการเมอืงคนตา่ง ๆ  และผูท้ีส่ามารถใหข้อ้มลู

เชื่อมโยงถึงนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในภาคเหนือของ

ประเทศไทย จังหวัดแพร่มีความน่าสนใจประการแรก คือ ไม่มี

ประวัติการสร้างเมือง และไม่มีการจารึกไว้ในที่ใด โดยเฉพาะเพื่อ

ประโยชนท์างการศกึษา จงึตอ้งอาศยัหลกัฐานของเมอืงอืน่ ๆ  ประกอบ 

เช่น พงศาวดารโยนก ตำานานเมืองเหนือ ตำานานการสร้างพระธาตุ

ลำาปางหลวง เป็นต้น ในขณะที่ ตำานานพระธาตุช่อแฮ กล่าวว่า เมือง

แพรม่มีาตัง้แตส่มยัพทุธกาล หรอือา้งองิตำานานกรงุสโุขทยั สมยัพอ่ขนุ

รามคำาแหงมหาราช    

กระทั่ง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้การปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน 77 ปี (พ.ศ.2552) ข้อมูล

เกี่ยวกับการเมืองและนักการเมืองถ่ินในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ยังไม่มีการ

ศกึษาคน้ควา้รวบรวมกนัมากนกั และยงัคงขาดการเชือ่มโยงตอ่เนือ่ง ซึง่

ข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ ที่มีความน่าสนใจ คือ การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ “เสรี

ไทยแพร่” โดย นายภุชงค์ กันทาธรรม บุตรชาย นายทอง กันทาธรรม 

(อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร)่ และคณะไดร้ว่มกนัจดัตัง้ขึน้

เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อบรรพบุรุษผู้กล้า

ของเมืองแพร่ และเพื่อแสดงเรื่องราวสำาคัญในอดีตด้านหน่ึงของชาว
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แพร่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อชาติ ขบวนการเสรี

ไทยในภาคเหนอืทีม่ศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงแพร ่โดยม ีนายปรดี ีพนมยงค ์

หัวหน้าขบวนการเสรีไทย และนายทอง กันทาธรรม สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรคนที ่2 และอดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหลายสมยัของจงัหวดั

แพร่ ในฐานะหัวหน้าเสรีไทยสายแพร่ กับวีรกรรมการต่อสู้เพื่อปกป้อง

แผ่นดินไทยในระหว่างสงครามมหาเอเซียบูรพา ซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้เข้า

ยึดครองประเทศไทย และ ดินแดนส่วนใหญ่ในภาคพื้นเอเซียอาคเนย์

ดังนั้น การศึกษาเรื่อง “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” ใน

พื้นที่จังหวัดแพร่ ผู้ศึกษาจึงให้ความสำาคัญกับการศึกษาเพื่อประมวล

ข้อมูลเกี่ยวกับนักการเมืองถิ่น ที่เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร ่ตัง้แตก่ารเลอืกตัง้ครัง้แรก จนถงึ การเลอืกตัง้

ครั้งที่ 22 (ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550) เพื่อให้ทราบถึงตัว

ตนของนักการเมืองถิ่น เครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ 

กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ และพรรคการเมือง รวมถึง วิธีการหาเสียง 

เลอืกตัง้ของนกัการเมอืงในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร ่การศกึษาในครัง้นี ้จงึเปน็

ข้อมูลที่มีความน่าสนใจสำาหรับการศึกษาประมวลความรู้ เพื่อให้เกิด

ความรู้อย่างลึกซึ้ง ทำาให้เราสามารถเข้าใจการเมืองของจังหวัดแพร่ 

ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และเป็นการศึกษาอันมีคุณค่าสำาหรับการ 

ตอ่ยอดองคค์วามรู ้เพือ่การศกึษาวจัิยเกีย่วกบัการพฒันาทางการเมอืง

การปกครองของไทย ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดระบบ แยกประเภท
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ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประมวลข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์ และ

นำาไปอภิปรายผลในภาพรวมด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์

นิยามศัพท์

กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) หมายความว่า กลุ่มคนที่

มีความคิดเห็นสอดคล้อง ต้องกันเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และ

ถา้กลุม่นีแ้สดงเจตนารมณใ์หป้ระจกัษโ์ดยผา่นหนว่ยงานของรฐับาลจะ

เรียกว่า “กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง หรือ Political Interest Group 

(ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2550.น.205)  

องค์การที่เป็นทางการ (Formal Organization) หมายความว่า 

ระบบของความพยายามร่วมกันที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งสมาชิก

แต่ละคนได้แสดงบทบาทที่เป็นที่รับรู้และมีหน้าที่หรือภารกิจที่จะต้อง

กระทำา (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2550. น.157)

นิยามปฏิบัติการ

กลุม่อทิธพิลหรอืกลุม่ผลประโยชน ์(Interest Group/Pressure 

Groups) หมายความวา่ กลุม่ทีม่คีวามสามารถในการแสดงออกซึง่พลงั

ทางการเมือง และมีบทบาทสำาคัญมาก โดยเฉพาะการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย กลุ่มดังกล่าว จะเป็นกลไกสำาคัญในทางการเมือง เป็น 

กลุม่บคุคลทีม่คีวามคดิเหน็ทางการเมอืงไปในทศิทางเดยีวกนั บทบาท

ของกลุ่ม ดังกล่าว เช่น

1. ทำาการติดต่อกับองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ เช่น พรรค 
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การเมอืง และผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เพือ่ใหก้ลุม่ของตนไดร้บัผลประโยชน ์

และ/หรือ ช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตน

2. ช่วยเหลือทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุน

ทางการเงิน สนับสนุนและช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้นัก 

การเมืองหรือพรรคการเมืองที่กลุ่มตนสนับสนุนชนะการเลือกตั้ง

3. ชักจูงให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้สิทธิเลือกต้ังในการลงคะแนน

เสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่กลุ่มตนสนับสนุน

กลุ่มเครือญาติ (Family Groups) หมายความว่า กลุ่มของ

สมาชิกในครอบครัวที่มีการสืบเชื้อสายตามวงศ์สกุล เป็นเครือญาติ

เดียวกัน โดยอาจสืบทอด ดังนี้

1. ปู่ ย่า ตา ยาย 

2. บิดา มารดา และบุตรทางสายโลหิต หรือบุตรบุญธรรม

3. พี่น้อง เครือญาติ ลุง ป้า น้า อา และหลาน

4. การสมรส

กลุ่มการเมือง (Political Groups) หมายความว่า กลุ่มผล

ประโยชน์ประเภทหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญทางการเมือง มีวัตถุประสงค์

ในทางการเมือง เพื่อการสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกต้ัง หรือสนับสนุน

ให้สมาชิกของกลุ่มตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
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ประวัติความเป็นมาของประชาธิปไตยไทย

การเมืองการปกครองไทยมีวิวัฒนาการมายาวนานกว่า 800 

ปี ภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute 

Monarchy) จนกระทั่ง เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 คณะราษฎร

ดำาเนนิการปฏวิตัเิปลีย่นแปลงการปกครอง มาเปน็การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระบบรัฐสภา เพื่อ

ต้องการให้ราษฎรมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน

ตามกฎหมาย โดยมีหลักการสำาคัญ ดังนี้

1.จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชใน

ทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง

2.จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้มีการ

ประทุษร้ายต่อกันน้อยลงให้มาก

บทที ่
2

ข้อมูลทั่วไป แนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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3. จะต้องบำารุงรักษาความสุขสบาย ความสมบูรณ์ของราษฎร

ในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคน จะวาง

โครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดยาก

4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน

5. จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้

ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ ดังกล่าวข้างต้น

6. ใหก้ารศกึษาอยา่งเตม็ทีแ่กร่าษฎร (จกัรพนัธุ ์วงษบ์รูณาวาทย,์ 

2542, น.166)

อย่างไรก็ตาม ผลจากการปฏิวัติสยาม ได้ก่อให้เกิดบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร เกิดสถาบันสภาผู้แทนราษฎร 

และฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล ที่มีระบบราชการเป็น

กลไกทางการปกครอง โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาไทย ผู้แทนราษฎรชุดแรก 

จำานวน 70 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะราษฎร มีการประชุม 

ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ณ ห้องโถงช้ันบนของ

พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นที่ประชุมชั่วคราว (ที่มา กลุ่มงานบริการ

วิชาการ 1 สำานักวิชาการ. สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)

ระบบรัฐสภาไทย
 

รฐัสภาเปน็สถาบนัทางการเมอืงทีม่คีวามสำาคญัตอ่การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นองค์การ “ฝ่ายนิติบัญญัติ” โดยที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้ง 18 ฉบับ ได้กำาหนดรูปแบบของ

รัฐสภาที่มีความแตกต่างกันไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่ละ
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ฉบับ และอำานาจทางการเมืองแต่ละสมัย โดยทั่วไประบบรัฐสภาไทย 

แบ่งสภาออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. สภาผู้แทนราษฎร

2. วุฒิสภา

ระบบรัฐสภาไทยเป็นการแบ่งแยกอำานาจอธิปไตยออกจาก

กันอย่างเด็ดขาด โดยแบ่งการใช้อำานาจอธิปไตยออกเป็น อำานาจ

นิติบัญญัติโดยรัฐสภา อำานาจบริหารโดยคณะรัฐมนตรี และอำานาจ

ตุลาการโดยกระบวนการยุติธรรม หรือศาล แต่เป็นการเชื่อมโยงแห่ง

อำานาจ(Fusion of Power) รว่มกบัการตรวจสอบและถว่งดลุแหง่อำานาจ 

(Check and Balance) ซึ่งเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถือ

อำานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลอืกตัง้ไดเ้ลอืกผูแ้ทนในเขตของตนเองเขา้ไปนัง่ในรฐัสภา อนัเปน็สภา

ทีม่อีำานาจเลอืกบคุคลหรอืกลุม่บคุคลจากสภาผูแ้ทนราษฎรใหท้ำาหนา้ที่

ฝา่ยบรหิารหรอืรฐับาล ขณะที ่ประมขุของรฐั คอื พระมหากษตัรยิ ์ทีใ่ช้

อำานาจอธิปไตยผ่านองค์กรทั้ง 3 คือ ใช้อำานาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภา 

อำานาจบรหิารผา่นคณะรฐัมนตร ีและอำานาจตลุาการผา่นศาลยตุธิรรม 

ดังนั้น พระมหากษัตริย์จึงมิได้เป็นผู้ปกครองแต่ทำาหน้าที่โปรดเกล้า 

หรือแต่งตั้ง (The King Reigns and not rules) เท่านั้น และเมื่อมีข้อ 

ผิดพลาดในการบริหารราชการของรัฐบาล พระมหากษัตริย์จึงมิต้อง 

รับผิดชอบหรือเรียกว่า The King Can Do No Wrong (จักรพันธุ์  

วงษ์บูรณาวาทย์, 2542, น.116)  

ขณะที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร มาตรา 93 (วรรคหนึ่ง) สภาผู้แทนราษฎร 

ประกอบด้วย สมาชิกจำานวน 480 คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบ่ง
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เขตเลือกตั้ง จำานวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ

สัดส่วน จำานวน 80 คน 

บทบาทและอำานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ประกอบด้วย

1.อำานาจในการตรากฎหมาย

  1.1 การตราพระราชบัญญัติ คือ กระบวนการหรือ 

ขั้นตอนในการเสนอ และการพิจารณาพระราชบัญญัติ และพระราช-

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

  ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่า 20 คน ศาลหรือองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับศาลและประธาน

องค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ และผู้มีสิทธิเลือกต้ังจำานวนไม่น้อยกว่า 

10,000 คน 

  ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ได้แก่ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 

10 ของจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภา จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของทั้งสองสภา และ

ศาลรฐัธรรมนญู ศาลฎกีา หรอืองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู ซึง่ประธาน

ศาล และประธานองค์กรเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนั้น

  1.2 การขออนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำาหนด พระ

ราชกำาหนด คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นแทนพระราช

บญัญติั โดยคำาแนะนำาของคณะรฐัมนตร ีเพือ่ประโยชนใ์นอนัทีจ่ะรกัษา
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ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงใน

ทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ และในการ

ประชมุรฐัสภาคราวตอ่ไป ใหค้ณะรฐัมนตรเีสนอพระราชกำาหนดนัน้ตอ่

รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมคณะรัฐมนตรี

ต้องดำาเนินการให้มีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือการพิจารณา

อนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำาหนดโดยเร็ว

  1.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู ผูม้สีทิธเิสนอญตัตขิอ

แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่

น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ

ทั้งสองสภา และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า 50,000 

คน 

2. อำานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

  2.1 การตั้งกระทู้ถาม

  การตัง้กระทูถ้าม คอื คำาถามทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

หรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งถามในหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน และนายกรัฐมนตรี หรือ

รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินต้องเข้าร่วมการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พร้อมชี้แจงด้วยตนเอง เว้นแต่

มเีหตจุำาเปน็ไมอ่าจเขา้ชีแ้จง หรอืตอบกระทูไ้ด ้ตอ้งแจง้ใหป้ระธานสภา

ผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาล่วงหน้า หรือในวันประชุมสภาใน

เรื่อง ดังกล่าว
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 2.2 การเสนอญัตติ 

 ญตัต ิคอื ขอ้เสนอใด ๆ  ทีม่คีวามมุง่หมายเพือ่ใหส้ภาลงมต ิ

หรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะดำาเนินการประการใด ประกอบด้วย

   2.2.1 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ

ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่า 

1 ใน 5 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มี

สทิธเิขา้ชือ่เสนอญตัตขิอเปดิอภปิรายทัว่ไป เพือ่ลงมตไิมไ่วว้างใจนายก

รัฐมนตรี ญัตติ ดังกล่าว ต้องเสนอชื่อผู้สมควรดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีคนต่อไป และเมื่อได้มีการเสนอญัตติแล้ว จะมีการยุบสภา 

ผู้แทนราษฎรมิได้

  2.2.2 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่

น้อยกว่า 1 ใน 6 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน

ราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

  2.2.3 ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มิได้อยู่ใน

พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคน้ันดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีมี

จำานวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่

ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (ตามมาตรา158 

หรือ  มาตรา159) ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังกล่าว เท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อ

เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้เมื่อคณะรัฐมนตรีได้บริหารราชการ 

แผ่นดินมาเกินกว่าสองปีแล้ว 
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  2.2.4 ญัตติตั้งคณะกรรมาธิการ 

  คณะกรรมาธิการ คือ บุคคลที่สภาแต่งต้ังขึ้นประกอบ

เป็นคณะกรรมาธิการกิจการใด ๆ อันอยู่ในอำานาจหน้าที่ของสภาแล้ว

รายงานต่อสภา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำานาจเลือกสมาชิก

ของแต่ละสภา เพื่อตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ

      สิทธิเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของจำานวนสมาชิก

ทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร มสีทิธเิขา้ชือ่รอ้งขอตอ่ประธาน

วฒุสิภา เพือ่ใหว้ฒุสิภามมีตติามมาตรา 274 ใหถ้อดถอนนายกรฐัมนตร ี

รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้พ้นจากตำาแหน่งได้

บทบาทและอำานาจหน้าที่ของรัฐสภาประกอบด้วย

1.อำานาจในการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภาสามารถพจิารณา

ให้ความเห็นชอบในการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัด หรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ

2.อำานาจในการให้ความเห็นชอบ

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภาสามารถพจิารณา

ให้ความเห็นชอบในเรื่องประกอบด้วย

2.1 การให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ

2.2 การให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้สำาเร็จราชการแทน

พระองค์

2.3 การใหค้วามเหน็ชอบในการปดิสมยัประชมุสามญักอ่นครบ

กำาหนดเวลา 120 วัน



16

นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่

2.4 การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม

 2.5 การให้ความเห็นชอบในการทำาหนังสือสัญญาระหว่าง

ประเทศ

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวความคิดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย

โดยทั่วไปสังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมที่มีระบบชนชั้น อัน

สืบเนื่องมาจากระบบศักดินา โดยถือเกียรติ หรือฐานะทางสังคมเป็น

เครือ่งวดั เชน่ วงศต์ระกลู ความมัน่คัง่ทางเศรษฐกจิ หรอืฐานะทางการ

ศึกษา เป็นต้น

ชยัอนนัต ์สมุทรวาณชิ (2525,น. 41 - 42) กลา่วถงึ ลกัษณะสงัคม

ไทยมกีารรวมกลุม่ และเกดิกลุม่ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้ง และสมัพนัธก์นัเปน็

สว่นบคุคล ในลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิอปุถมัภ ์ซึง่อาศยัความสมัพนัธ์

ส่วนตัว ความไว้วางใจ และความใกล้ชิด ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ มี

ลักษณะเดียวกับความสัมพันธ์แบบนายกับไพร่ ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์

แบบศักดินาที่ยังคงอยู่ในสังคมไทย (สานิตย์ เพชรกาฬ.อ้างในนักการ

เมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง,2550. น.34) 

อนุช อาภาภิรม (2540, น.12) ได้แบ่งรูปแบบของระบบอุปถัมภ์

ทางการเมือง มีสองวิธี คือ

1. อปุถมัภช์าวบา้นผา่นตวัแทน ซึง่จะใชม้ากในการหาเสยีง หรอื

ซื้อเสียงมักจะกระทำาผ่านหัวคะแนน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลาย

ฐานะที่เด่น ๆ ได้แก่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

2. อุปถัมภ์โดยตรง เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งอุปถัมภ์หัวคะแนน
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ให้ทรัพย์สินเงินทองตำาแหน่งผู้ช่วย ส.ส. เป็นต้น (สานิตย์ เพชรกาฬ.

อ้างในนักการเมืองถิ่นจังหวัดพัทลุง, 2550. น.35 - 36) 

ทฤษฎีกลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไปมีกลไกทำาหน้าที่

ในฐานะองค์การขับเคลื่อนที่สำาคัญ และมีอิทธิพลต่อบทบาททาง 

การเมืองของนักการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่  

กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล และพรรคการเมือง  ดังต่อไปนี้

กลุม่ผลประโยชน ์(Interest Group) หมายถงึ กลุม่คนทีม่คีวามคดิ 

ความเห็นในนโยบายพื้นฐาน วิถีชีวิต ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ เป็นต้น 

ทีเ่หมอืนกนั หรอืคลา้ยคลงึกนัมารวมกนั เพือ่จุดมุง่หมายอยา่งใดอยา่ง

หนึ่งในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม 

กลุม่สมาคม ชมรมตา่ง ๆ  การรวมตวัดงักลา่ว เพือ่ปกปอ้งผลประโยชน์

ร่วมกันของกลุ่ม เพราะทั้งนี้ ต่างมีความตระหนักร่วมกันว่าหากการ

ปกป้องผลประโยชน์เพียงลำาพังของแต่ละคน คงไม่สามารถจะรักษา 

ผลประโยชน์ของตนไว้ได้ จึงต้องมีการรวมกันเพื่อให้เกิดพลังในการ 

ต่อรอง เพื่อเรียกร้องในสิ่งที่กลุ่มของตนต้องการได้

นกัรฐัศาสตร ์ไดจ้ำาแนกประเภทตา่ง ๆ  ของกลุม่ผลประโยชนใ์น

ประเภทต่าง ๆ  เช่น กลุ่มนายจ้าง กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม

ข้าราชการ กลุ่มพ่อค้านักธุรกิจ กลุ่มสมาคม ชมรมต่าง ๆ 

ประเทศทีม่กีารปกครองระบอบประชาธปิไตย กลุม่ผลประโยชน์

มักจะมีบทบาทสำาคัญในทางการเมือง และมีผลดีต่อการพัฒนาทาง 

การเมือง เพราะเมื่อประชาชนมีสังกัดอยู่ในกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดแล้ว นั่น

คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีผลต่อกระบวนการ
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ทางการเมืองของประเทศที่นักการเมืองจะต้องพยายามปกป้อง 

ผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ

กลุ่มอิทธิพล (Pressure Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันในหลักการ แต่ไม่จำาเป็นต้องมีผลประโยชน์ 

ร่วมกันหรืออย่างเดียวกัน หรือแต่ละกลุ่มอาจมีผลประโยชน์ของกลุ่ม 

ที่แตกต่างกัน แต่มีหลักการหรือหลักคิดที่เป็นส่วนรวมตรงกัน กลุ่ม 

เหล่านี้อาจรวมกันใช้อิทธิพล เพื่อปกป้องรักษาเอกราช ประชาธิปไตย

ของชาติ ซึ่งอาจเรียกร้องให้รัฐบาลดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ

ความอยู่รอดปลอดภัยของสังคม และประเทศชาติ

กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มอิทธิพลของไทย

นกัรัฐศาสตร์ จำาแนกกลุม่ผลประโยชน ์และกลุม่อทิธพิลของไทย 

ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. กลุ่มนักธุรกิจ เป็นกลุ่มผลประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจ และ

สามารถใช้อำานาจทางเศรษฐกิจสำาหรับการต่อรอง หรือสนับสนุน

นโยบายทางการเมือง ทั้งนี้ ขึ้นกับโครงสร้างทางการเมือง และ

บรรยากาศทางการเมืองในแต่ละช่วงว่าเปิดโอกาสให้แสดงบทบาท

ทางการเมืองเพียงใด 

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ได้ทำาการวิจัยเก่ียวกับระบบ

เศรษฐกจิไทย พบวา่ อยูภ่ายใตอ้ำานาจผกูขาดของพอ่คา้นกัธรุกจิสำาคญั

เพียงไม่กี่ตระกูล (จักรพันธ์ วงษ์บูรณาวาทย์, 2542. น.  211)

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มี

บทบาท และอิทธิพลสำาคัญในการเสนอแนวคิด และแนวนโยบายด้าน

เศรษฐกิจแก่รัฐบาล เช่น สมาคมหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
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ประเทศไทย รวมถึงการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 

(กรอ.)

2. กลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้าง เป็นกลุ่มผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจที่มีความสำาคัญ เช่นเดียวกับกลุ่มนักธุรกิจ เพราะมีบทบาท 

ในการปกปอ้งผลประโยชนข์องกรรมกร ผูใ้ชแ้รงงานหรอืลกูจา้ง เชน่ การ

เรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำา การเรียกร้องความคุ้มครองจากสวัสดิการต่าง ๆ  

ในบางโอกาสนำาไปสูข่บวนการขบัเคลือ่นทางการเมอืงดว้ยพลงัของผูใ้ช้

แรงงาน เช่น สหภาพแรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง เป็นต้น

3. กลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่ เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีความ

สำาคญั เนือ่งจากประเทศไทยยงัคงมเีกษตรกรชาวนาชาวไรจ่ำานวนมาก

กระจายอยูใ่นจงัหวดัตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศ แตใ่นทางการเมอืงกลบัปรากฏ

ว่าชาวนาชาวไร่มีบทบาทในทางการเมืองน้อย โดยเฉพาะในช่วง 10 ปี

ทีผ่่านมา เกษตรกรชาวนาชาวไรใ่นชนบทกลายเปน็เพยีงแคฐ่านคะแนน

เสียงทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การต่อสู้เรียกร้องปกป้องผล

ประโยชน์ของเกษตรกรยังคงขาดพลังในการชี้นำานโยบายของรัฐบาล

4. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปบทบาททางการเมือง

มีไม่มากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนนิสิตนักศึกษามีผลประโยชน์น้อย

ที่ต้องปกป้องรักษา และมีข้อจำากัดในความเป็นเยาวชนที่ยังคงอยู่ใน

ความอปุการะของพอ่แมผู่ป้กครอง แตเ่นือ่งจาก นกัเรยีนนสิตินกัศกึษา

เปน็ปญัญาชนคนหนุม่สาวทีม่คีวามคดิรเิริม่ รกัความถกูตอ้ง ความเปน็

ธรรม และตอ่ตา้นความไมย่ตุธิรรม ดงันัน้ ในทางการเมอืงนกัเรยีนนสิติ

นักศึกษา จึงถือว่าเป็นพลังบริสุทธิ์ ของคนหนุ่มสาวที่เร้าร้อนในการ 

เรยีกรอ้งเพือ่ปกปอ้งผลประโยชน ์และความเปน็ธรรมในสังคม มากกวา่

การเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน ดังน้ัน เมื่อนักเรียนนิสิต
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นักศึกษามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อใด จึงได้รับความสนใจจาก

ประชาชนโดยทั่วไป และนักการเมือง

5. ทหาร เป็นกลุ่มผลประโยชน์ในระบบราชการท่ีมีบทบาท

สำาคัญทางการเมือง การท่ีทหารเข้ามามีบทบาทสำาคัญทางการเมือง

มิได้หมายถึงผลเสียเสมอต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ ใน

บางสถานการณ์ที่นักการเมืองทุจริตคอรัปชั่น คดโกง ฉ้อราชบังหลวง 

ใช้อำานาจหน้าที่ในทางมิชอบ แสวงหาผลประโยชน์ ผูกขาดตัดตอน

อำานาจทีเ่ปน็ไปตามระบบและกลไกประชาธปิไตย การเคลือ่นไหว และ

แสดงความคิดเห็นทางการเมืองของทหาร จึงถือว่าเป็นบทบาทสำาคัญ

ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

พรรคการเมือง (Political Party) หมายถึง องค์การทาง 

การเมืองที่มีความสำาคัญยิ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันขึ้นโดยอิสระ และมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ทำาการคดัเลอืก และเสนอชือ่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ตลอด

จน การรณรงค์ในการเลือกต้ัง โดยหวังที่จะให้ได้มาซ่ึงชัยชนะในการ

เลอืกตัง้ เพือ่ทีจ่ะไดใ้ชอ้ำานาจในการควบคมุเจา้หนา้ทีแ่ละนโยบายของ

รัฐบาล (จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์, 2542. น.145) 

หน้าที่ของพรรคการเมือง 

1.คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด มีความรู้ 

ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ และ ความเหมาะสมที่จะ

เป็นผู้แทนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เลือกเข้าไปเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร

2.ทำาหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ 
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ในสังคมเข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ อาจพิจารณาได้ว่าการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยยอมรับในความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันได้ เพื่อมิให้

เกิดความแตกแยกของแนวความคดิมากจนไมค่ำานงึประโยชนส์งูสดุของ

ประเทศชาต ิดงันัน้ พรรคการเมอืงจงึมหีนา้ทีร่วบรวมบคุคล หรอื กลุม่

บุคคลที่มีแนวคิดที่ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจน ทำา

หน้าที่เชื่อมโยงกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อลดความ

ขัดแย้งทางความคิดของกลุ่มต่าง ๆ

3. ทำาหน้าที่กระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจทางการเมือง มี

ความรู้ ความเข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์เป็นประมุข

4. ทำาหนา้ทีแ่สวงหาทศันคต ิแนวคดิเหน็ตา่ง ๆ  ของประชาชนที่

ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนสว่นใหญข่องประเทศ เพือ่ใหร้ฐับาล

นำาความต้องการของประชาชนไปสู่การกำาหนดนโยบายสาธารณะ

5. ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายสาธารณะในการบริหารประเทศ 

และแถลงนโยบาย ดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ เมื่อสามารถจัดต้ัง

รัฐบาลให้ทำาหน้าที่ในการนำานโยบายที่แถลงไว้ไปสู่การปฏิบัติ

การเลือกตั้ง (General Election)

หมายถึง กิจกรรมทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้

มีส่วนในการเลือกสรร และกำาหนดตัวผู้ที่จะเข้ามาทำาหน้าที่เป็นฝ่าย

นติบิญัญตั ิและเปน็ฝา่ยบรหิาร หรอืกำาหนดนโยบายสาธารณะแทนตน

การเลอืกตัง้ ถอืวา่เปน็วธิทีีด่ทีีส่ดุในปจัจุบนั เปน็วธิกีารทีจ่ะชว่ย

ให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีบทบาทในการปกครองประเทศ 
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และเปน็หลกัการทีย่อมรบัวา่อำานาจอธปิไตยเปน็  ของประชาชน กลา่ว

คือ การเลือกผู้แทนของประชาชนไปบริหารประเทศแทน

หลักการของการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งโดยทั่วไปจะต้องมีหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ

ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 กำาหนดใหม้ี

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) เปน็องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู ทำา

หน้าที่วางระเบียบหลักเกณฑ์อันจำาเป็นแก่การปฏิบัติ เพื่อให้การเลือก

ตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม เสมอภาค และโอกาสทัดเทียม

กันในการเลือกตั้ง 

การเลอืกตัง้จะประสบความสำาเรจ็ หรอืลม้เหลวตามเจตนารมณ์

ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือการเลือกตั้งจะเป็นเพียง 

ขั้นตอนหนึ่งของการเข้าสู่อำานาจทางการเมืองโดยอาศัยกลลวงการ

เลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียง การโน้มน้าวชักจูงด้วยวิธีการที่มิชอบ

ตามหลักกฎหมาย ดังนั้น การเลือกตั้งจะเป็นที่พึงพอใจของผู้สมัคร 

รับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้มากที่สุด สำาหรับหลักการของ 

การเลือกตั้ง มีองค์ประกอบ ดังนี้

1. หลักทั่วไป (Universal Suffrage) หมายถึง การให้ประชาชน

ของประเทศทั้งชาย และหญิง ไม่ว่าจะมีฐานะต่างกันอย่างไร เมื่ออายุ

ครบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิการออกเสียงเลือก

ตั้ง คือ ผู้มีสิทธิไปทำาการเลือกตั้ง เว้นแต่บุคคลที่กฎหมายมีข้อห้ามไว้ 

เช่น นักพรต นักบวช คนวิกลจริต หรือผู้ต้องขัง เป็นต้น

2. หลกัอิสระ (Free Vote) หมายถงึ การเลอืกตัง้นัน้จะตอ้งกระทำา

โดยอิสระ เสรี ปราศจากการบีบบังคับ หรือใช้อิทธิพลอันมิชอบ คดโกง 
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หรอืชกัจงูดว้ยวธิกีารใด ๆ  เพือ่ใหบ้คุคลเลอืกหรอืไมเ่ลอืกบคุคลใด หรอื

พรรคการเมืองใด เพราะเป็นการกระทำาที่ผิดหลักการพื้นฐานของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย

3. หลกักำาหนดระยะเวลา (Periodic Election) การเลอืกตัง้จะตอ้ง 

มีการกำาหนดระยะเวลาไว้แน่นอน เช่น กำาหนดให้มีการเลือกต้ังปกติ 

ทุก ๆ  4 ปี หรือ 5 ปี ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ  ดังตัวอย่าง การเลือก

ต้ังประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาทกุ ๆ  4 ป ีการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรไทยทกุ ๆ  4 ป ีและการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภาทกุ ๆ  6 ป ีเปน็ตน้

4. หลักลงคะแนนลับ (Secret Vote) หมายถึง การลงคะแนน

เสยีงเพื่อการใช้สทิธิเลือกตั้งตอ้งเป็นไปโดยวิธีลบั กล่าวคือ เฉพาะผู้ลง

คะแนนเทา่นัน้ทีรู่ว้า่ลงคะแนนใหก้บัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้คนใด ทัง้นี ้เพือ่

เปน็หลกัประกนัในการลงคะแนนวา่เปน็ไปโดยความบรสิทุธ์ิใจ มิไดเ้กดิ

จากความเกรงใจ เกรงกลวัอทิธพิลใด ๆ  และการใชว้ธิลีงคะแนนลบั เพือ่

ใหผู้ใ้ชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ดว้ยความ

อิสระบนความคิดเห็นของตนเอง

5. หลักหนึ่งคนหนึ่งเสียง (One Man One Vote) ไม่ว่าผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งจะมีฐานะอย่างไร หรือมีตำาแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์

เพียงใด ย่อมมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได้เพียงคะแนนเสียงเดียว

เท่ากัน กล่าวคือ ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

6. หลกับริสุทธิ์ (Fair Election) หมายถึง การเลือกตั้งจะต้องเป็น

ไปดว้ยความบรสิทุธิ ์ไมค่ดโกง เชน่ จะตอ้งไมม่กีารซือ้สทิธิข์ายเสยีง ไม่

กระทำาการใด ๆ อันเป็นการกระทำาที่ผิดเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งที่

แสดงถึงความบริสุทธิ์ตามที่กฎหมายกำาหนด
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย

การเลือกตั้งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำาคัญของการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย นับต้ังแต่การเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ ประเทศไทย

จดัใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมาแลว้หลายครัง้ โดยแบง่

เป็น 3 ประเภท คือ (1) การเลือกตั้งทั่วไป (2) การเลือกตั้งเพิ่มเติม 

และ (3) การเลือกตั้งซ่อม/เลือกตั้งแทน (ปรีชา จันทร์เรือง, 2540, น.

25) ดังต่อไปนี้

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.

2476 รัฐสภาไทยแบ่งเป็นระบบสภาเดียว เรียกว่า “สภาผู้แทนราษฎร” 

ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกมาจากการเลือกต้ังของ

ประชาชน จำานวน 78 คน และสมาชิกมาจากการแต่งตั้ง จำานวน 78 

คน รวมเป็น 156 คน เป็นการเลือกตั้ง “แบบรวมเขตจังหวัด” ใช้วิธีการ

เลอืกตัง้ “ทางออ้ม” โดยใหร้าษฎรเลอืกผูแ้ทนตำาบล แลว้ใหผู้แ้ทนตำาบล

เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด อีกต่อหนึ่ง โดยคิดจำานวน 

ส.ส. หนึ่งคนต่อราษฎร 100,000 คน

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2476 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คนแรก ของจังหวัดแพร่ ได้แก่ นาย

วงศ์ แสนศิริพันธุ์

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 

เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนครั้งแรก และใช้ระบบการเลือก

ตั้งแบบแบ่งเขต ๆ ละ 1 คน โดยถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อ
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร คนทีส่อง ของจงัหวดัแพร ่ทีม่คีะแนน

เสียงสูงสุด และชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 

นายทอง กันทาธรรม 

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2481 สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ประกอบด้วย ส.ส. 2 ประเภท ๆ ละ  

91 คน คอื สมาชกิประเภทที ่1 มาจากการเลอืกตัง้ โดยถอืเกณฑร์าษฎร 

200,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน และสมาชิกประเภทที่ 

2 มาจากการแต่งตั้งโดยเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องมาจากสภาผู้แทน

ราษฎร ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร ่ไดแ้ก ่นายทอง กนัทาธรรม  

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 4 โดยเหตุที่กองทหารญ่ีปุ่นได้เคล่ือน

กำาลังเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2484 ประกอบกับปี พ.ศ. 2485 เป็น

ปทีีผู่แ้ทนราษฎรจะตอ้งออกตามวาระ จงึไดม้กีารแกไ้ขรฐัธรรมนญูเพิม่

เติม และเมื่อสงครามสิ้นสุด ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ได้รับการแต่งตั้งให้

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากบริหารประเทศไปได้ระยะหนึ่ง 

จึงตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เม่ือวันที่  

6 มกราคม พ.ศ. 2489 ประกอบด้วย ส.ส. 2  ประเภท ๆ ละ 96 คน 

คือ เป็นการเลือกตั้งโดยตรงแบบแบ่งเขต ๆ ละ 1 คน โดยถือเกณฑ์

ราษฎร 200,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน และสมาชิก

ประเภททีม่าจากการแตง่ตัง้โดยเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ตอ่เนือ่งมาจากสภา

ผู้แทนราษฎร ชุดที่ 1 ถึง ชุดที่ 3 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการเลือกตั้งยังคง

เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร คนเดมิ ไดแ้ก ่นายทอง กนัทาธรรม (ผูน้ำา
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ขบวนการเสรีไทยในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่)

การเลือกตั้งเพิ่มครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489 

เนือ่งจาก รฐัสภาไดร้า่งรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 

2489 ตามรฐัธรรมนญูบญัญตัใิหร้ฐัสภาไทยเปลีย่นจากระบบสภาเดยีว 

เป็นระบบ 2 สภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และพฤฒสภา  

พร้อมกันนี้ ได้ยกเลิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทมาจากการ 

แต่งตั้ง จึงต้องมีการเลือกตั้งเพิ่ม เพื่อให้ครบตามจำานวนที่รัฐธรรมนูญ

กำาหนด เป็นการเลือกตั้งโดยตรงแบบแบ่งเขต 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการเลือกต้ัง 

เพิ่มเติม ได้แก่ นายวิภาค บุญศรีวังซ้าย 

อนึง่ การเลอืกตัง้ครัง้นี ้รฐัธรรมนญูเปดิโอกาสใหม้กีารรวมกลุ่ม

ทางการเมือง จงึเปน็ “การเลอืกตัง้ทีม่พีรรคการเมอืงสง่ผูส้มคัรรบัเลอืก

ต้ังเป็นคร้ังแรก” ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย (จักรพันธ์ุ วงษ์บูรณาวาทย์, 

2542. น. 201) 

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 5 สืบเนื่องจาก กรณีสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่  

9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดความตึงเครียด

ทางการเมือง จึงเกิดการรัฐประหารขึ้นโดย พลโทผิน ชุณหะวัณ เมื่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 โดยกำาหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ วัน

ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2491 เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขตครั้งแรก กล่าว

คอื จงัหวดัเปน็เขตเลอืกตัง้เดยีว โดยถอืเกณฑร์าษฎร 200,000 คน ตอ่

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 1 คน ปรากฏวา่มผีูไ้ดร้บัเลอืกเปน็สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร จำานวน 100 คน
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายวัง ศศิบุตร์ 

การเลือกตั้งเพิ่มคร้ังที่ 2 จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 แทนฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2490 

ทำาใหจ้ำานวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูฉบบั

ใหม่มีมากกว่าเดิม จึงมีการเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามจำานวน จึง

กำาหนดการเลอืกตัง้เพิม่เตมิขึน้เมือ่ วนัที ่5 มถินุายน พ.ศ. 2492 สำาหรบั

การเลือกตั้งเพิ่มเติมครั้งนี้ จังหวัดแพร่ไม่มีการจัดการเลือกตั้ง 

การเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่6 สบืเนือ่งจากการรฐัประหาร เมือ่วนัที ่

29 พฤศจิกายน พ.ศ  2494 ได้ประกาศยกเลิกสภาผู้แทนราษฎร รวม

ทั้ง ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 และ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แทน 

เปน็เหตใุหร้ะบบรฐัสภาไทยกลบัไปสูร่ะบบสภาเดยีว และมีสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรสองประเภท อีกคร้ัง การเลือกต้ังคร้ังน้ีกำาหนดขึ้นเมื่อ  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ นายวัง ศศิบุตร์ ยังคงได้

รับความนิยมได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 7 มีขึ้นเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2500 เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแบบรวมเขต โดยถือเกณฑ์ 150,000 

คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน การเลือกต้ังครั้งนี้ เป็นการ

เลือกตั้งที่มีพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ส่งสมาชิกพรรค

ลงสมัครรับเลือกตั้ง จำานวน 23 พรรค แต่ได้รับการเลือกตั้งเพียง 8 

พรรค พรรคการเมืองที่มีความสำาคัญ คือ พรรคเสรีมนังคศิลา (จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม หัวหน้าพรรค) และ พรรคประชาธิปัตย์ (นายควง  

อภัยวงศ์ หัวหน้าพรรค)  
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ 

นายทอง กันทาธรรม สังกัดพรรคชาตินิยม และ นายวัง ศศิบุตร์ สังกัด

พรรคเสรีมนังคศิลา 

อนึ่ง การเลือกตั้งในครั้งนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งที่มีการประท้วง

อย่างรุนแรง โดยกล่าวหาว่าฝ่ายรัฐบาลโกงการเลือกต้ัง และเป็นการ

เลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด

การเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่8 ผลจากการเลอืกตัง้ทัว่ไป ครัง้ที ่7 เม่ือ 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ถึงแม้ว่ารัฐบาลชนะการเลือกตั้ง แต่

ไมไ่ดร้บัความเชือ่ถอืจากประชาชน นกัศกึษาจงึมกีารเดนิขบวนคัดค้าน

การเลอืกตัง้ เปน็เหตใุหจ้อมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ทำารฐัประหารยดึอำานาจ

การปกครองประเทศ เมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 ได้ประกาศ

ใชก้ฎอยัการศกึ ยบุสภา และกำาหนดใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร เมือ่ วนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2500 เปน็การเลอืกตัง้แบบรวมเขต 

โดยถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายไชย วงศ์สว่าง  

สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และ นายทอง กันทาธรรม สังกัดพรรค

ชาตินิยม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 5  

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 9 ผลจากการเลือกต้ัง เมื่อ วันที่ 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2500 พลโทถนอม กิตติขจร (ยศในเวลานั้น) เป็นนายก

รัฐมนตรี จนถึงปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ทำารัฐประหาร

ยึดอำานาจการปกครอง อีกครั้งหนึ่ง ประกาศกฎอัยการศึก ยุบสภา ยุบ

พรรคการเมอืง ยกเลกิรัฐธรรมนญู และประกาศใชธ้รรมนญูการปกครอง 

พุทธศักราช 2502 แทน พร้อมจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซ่ึงใช้เวลา

ร่างนานเกือบ 10 ปี จึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2511 เมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ รัฐสภาไทย กลับมาเป็นระบบสองสภา คือ สภาผู้แทนราษฎร

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และวุฒิสภามาจากการ 

แต่งตั้ง  และกำาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเมื่อ วันที่ 

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 แบบรวมเขต โดยถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 

คน ต่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่  นายผจญ  

ผาทอง และนายสุธรรม สายศร ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้สมัครอิสระไม่สังกัด

พรรคการเมือง

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 10 จอมพลถนอม กิตติขจร นายก

รฐัมนตร ีทำาการรฐัประหารตนเอง เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2514 

ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคการเมือง และกลับไปใช้วิธีการ 

ปกครองแบบเผด็จการอำานาจนิยมเหมือนสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ 

พร้อมแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และ

แตง่ตัง้คณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนญู ตอ่มา ในชว่งป ีพ.ศ.2516 ไดเ้กดิ

การชมุนมุทางการเมอืง เพือ่เรยีกรอ้งรฐัธรรมนญูปกครองประเทศตาม

หลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตย จาก นกัเรยีนนสิตินกัศกึษา นกั

วชิาการ และประชาชนอยา่งกวา้งขวาง มกีารเดนิขบวนตอ่ตา้นรฐับาล

ครัง้สำาคญัในประวตัศิาสตรข์องประเทศ อนันำาไปสูก่ารใชค้วามรนุแรงใน

การปราบปรามประชาชน เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นเหตุ

ใหน้สิตินกัศกึษา และประชาชนไดร้บับาดเจบ็ และเสยีชวีติจำานวนมาก 

กระทั่ง จอมพลถนอม กิตติขจร และพวก จำาเป็นต้องประกาศลาออก

จากตำาแหน่ง และเดินทางออกนอกประเทศ ด้วยพระบารมีปกเกล้า

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สถานการณค์วามรนุแรงจงึคล่ีคลาย 
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พระองค์ทรงแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

อนึ่ง รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักด์ิ ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 กำาหนดให้รัฐสภาแบ่งเป็น 2 

ระบบ คือ สภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

และวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง พร้อมกำาหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นเมื่อ 

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 เป็นการเลือกตั้งแบบผสมระหว่าง แบ่ง

เขตกบัรวมเขต กลา่วคอื ใหเ้ขตเลอืกตัง้หนึง่มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ได้ไม่เกิน 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน โดยถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 

คน ต่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน จำานวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร 296 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่ คุณหญิงบัวเขียว  

รงัคสริ ิสงักดัพรรคชาตนิยิม  นายเมธา เอือ้อภญิญกลุ สงักดัพรรคธรรม

สังคม และ จ.ส.อ. สมชาย อินทราวุธ สังกัดพรรคเสรีชน   

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 11 ผลจากการเลือกต้ังเมื่อ วันที่ 26 

มกราคม พ.ศ. 2518 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหน้าพรรคกิจสังคม 

เป็นนายกรัฐมนตรีที่จัดตั้งรัฐบาลแบบผสม ในเวลาต่อมา เกิดความ

ขัดแย้งของบรรดาพรรคร่วมรัฐบาล เป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีประกาศ

ยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกต้ังทั่วไปภายใน 90 วัน คือ  

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร ่ไดแ้ก ่นายรตัน ์ พนมขวญั 

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ และนายนคร ตันจันทร์พงศ์   สังกัดพรรคชาติ

ไทยแบบยกทีม 

การเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่12 พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัท ์ในนาม
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คณะปฏริปูการปกครองแผน่ดนิ ทำาการยดึอำานาจการปกครองประเทศ

เมื่อ พ.ศ. 2520 จากนั้น ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2521 กำาหนดให้รัฐสภาไทยมี 2 สภาดังเดิม พร้อม 

กำาหนดวนัเลอืกตัง้ทัว่ไปเมือ่ วนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2522 การเลอืกตัง้

แบบผสมโดยถอืเกณฑร์าษฎร 150,000 คน ตอ่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

1 คน รวมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 301 คน

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร ่ไดแ้ก ่นายณรงค์ วงศ์วรรณ 

สงักัดพรรครวมไทย นายดสุติ  รงัคสริ ิสงักดัพรรคชาตไิทย และนายพล 

วัชรปรีชา  สังกัดพรรครวมไทย

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 13 จากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2521 ที่

ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น กำาหนดให้มีการเลือกตั้งแบบรวมเขต กล่าวคือ 

จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และเลือกเป็นพรรค ในช่วงหนึ่งมีการเสนอขอ

แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับแบบหรือวิธีการเลือก

ตั้งคงใช้ต่อไป แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ผลทำาให้

ญตัตติกไป จงึเปน็มลูเหตใุหร้ฐับาลประกาศยบุสภาในวนัที ่19 มนีาคม 

พ.ศ. 2526 พร้อมกำาหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 

2526 (ระยะเวลาเตรียมการเลือกตั้ง 29 วัน)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายณรงค์   

วงศ์วรรณ  สังกัดพรรคกิจสังคมซ่ึงต่อมาย้ายไปสังกัดพรรครวมไทย  

นายดุสิต  รังคสิริ สังกัดพรรคชาติไทย และนายพล  วัชรปรีชา สังกัด

พรรคกิจสังคม ต่อมาย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยพร้อมกับนายณรงค์ 

วงศ์วรรณ   

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 14 เนื่องจากรัฐบาลแพ้มติในการเสนอ

พระราชกำาหนดเกี่ยวกับภาษีรถยนต์บางชนิด โดยมีสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎรฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลบางคนไม่เห็นด้วย ทำาให้รัฐบาลแพ้มติใน

สภา เป็นเหตุให้รัฐบาลหาทางออกโดยวิธีการประกาศยุบสภาผู้แทน

ราษฎร และกำาหนดให้มีการเลือกต้ังทั่วไป วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 

2529 เป็นการเลือกตั้งแบบผสมโดยถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน 

ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน รวมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จำานวน 347 คน

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร ่ไดแ้ก ่นายณรงค ์วงศ์วรรณ 

สงักดัพรรครวมไทย นายดสุติ  รงัคสริ ิสงักดัพรรคชาตไิทย และนายพล  

วัชรปรีชา สังกัดพรรครวมไทย ต่อมา นายพล  วัชรปรีชา ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530 จึงมีการกำาหนดให้เลือกตั้งซ่อมเมื่อ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ผลการเลือกตั้งทำาให้ นายชูวิทย์ จิตร

สกุล สังกัดพรรครวมไทยได้รับการเลือกตั้งแทน 

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 15 สถานการณ์ทางการเมืองเกิดความ

แตกแยกทางความคดิในพรรครว่มรฐับาล เปน็เหตใุหร้ฐัมนตรจีากสงักดั

พรรคประชาธิปัตย์ยื่นใบลาออกจากตำาแหน่ง ทำาให้เสถียรภาพของ

รัฐบาลมีความอ่อนแอลง รัฐบาลจึงประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร และ

กำาหนดใหมี้การเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เปน็การ

เลือกตั้งแบบผสมโดยถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร 1 คน รวมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 357 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายณรงค์ วงศ์วรรณ 

สงักดัพรรครวมไทยตอ่มายา้ยไปสงักดัพรรคเอกภาพ นายดสุติ  รงัคสริ ิ

สังกัดพรรคชาติไทย และนายชูวิทย์ จิตรสกุล สังกัดพรรครวมไทย ต่อ

มา ย้ายไปสังกัดพรรคเอกภาพพร้อมกับนายณรงค์ วงศ์วรรณ

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 16 จากการรัฐประหารยึดอำานาจการ
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ปกครองโดย คณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต ิ(รสช.) และไดแ้ตง่

ต้ังให ้นายอานนัท ์ปนัยารชนุ เปน็นายกรฐัมนตร ีพรอ้มกำาหนดใหม้กีาร

เลือกตัง้ทัว่ไปใน วนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2535 เปน็การเลอืกตัง้แบบผสม

ด้วยจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 360 คน 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายณรงศ์  วงศ์วรรณ  

ที่ย้ายพรรคเป็นครั้งที่ 4 ในนามพรรคสามัคคีธรรม นายเมธา เอื้ออภิ

ญญกุล สังกัดพรรคสามัคคีธรรม และนายดุสิต รังคสิริ สังกัดพรรค

ชาติไทย

การเลอืกตัง้ในครัง้นี ้เกดิเหตกุารณส์ำาคญัทางการเมือง คือ นาย

ณรงค์ วงศ์วรรณ ได้ก่อตั้งและดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม 

โดยมีจุดมุ่งหมายสำาคัญในการสนับสนุนและสืบทอดอำานาจทาง 

การเมืองของสมาชิกคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) บางคน 

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 17 ผลจากการเลือกตั้ง ครั้งที่ 16 

พรรคการเมืองหลายพรรคร่วมกันสนับสนุนให้ พลเอกสุจินดา คราประยูร 

หนึ่งในผู้นำาของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เป็น

นายกรัฐมนตรี ด้วยคำากล่าวอ้างว่า “เสียสัตย์เพื่อชาติ” จนเป็นสาเหตุ

ให้เกิดการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน เพราะกระแสความไม่

พอใจ และไม่ยอมรับการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอก 

สจุนิดา คราประยรู มกีารชมุนมุเรยีกรอ้งอยา่งกวา้งขวางไปทัว่ประเทศ 

กระทัง่ รฐับาลสัง่ปราบปรามกลุม่ผูช้มุนมุ และการจบักมุ พลตรจีำาลอง 

ศรเีมอืง ผูน้ำาการชมุนมุทางการเมอืง ในครัง้นัน้ เรยีกกนัวา่ “เหตกุารณ์

พฤษภาทมิฬ” ในที่สุด พลเอกสุจินดา      คราประยูร ประกาศลาออก

จากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ นายอานันท์ ปันยารชุน 

เป็นนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 พร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งท่ัวไปใน วันที่ 
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13 กันยายน พ.ศ. 2535 เป็นการเลือกตั้งแบบผสม เช่นครั้งที่ผ่านมา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายดุสิต รังคสิริ 

สงักดัพรรคชาตไิทย นายเมธา เอือ้อภญิญกลุ สงักดัพรรคชาตไิทย และ

นายณรงค ์วงศว์รรณ ทีย่า้ยพรรคเปน็พรรคที ่5 มาสงักดัพรรคชาตไิทย

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 18 ผลจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 17 

นายชวน หลกีภยั หวัหนา้พรรคประชาธปิตัย ์เปน็นายกรฐัมนตร ีตอ่มา 

รัฐบาลเกิดปัญหาด้านการบริหารราชการ จากกรณี สปก.4 - 01 และ

ถกูเปดิอภปิรายไม่ไวว้างใจทัว่ไป กระทัง่ พรรครว่มรฐับาลประกาศถอน

ตัวจากการร่วมรัฐบาล นายกรัฐมนตรีจึงประกาศยุบสภา เป็นเหตุให้มี 

การเลือกตั้งทั่วไปใหม่ใน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 เป็นการ 

เลือกตั้งแบบผสม โดยถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร 1 คน รวมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 391 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่ นายดุสิต  รังคสิริ 

สงักดัพรรคชาตไิทย นายเมธา เอือ้อภญิญกลุ สงักดัพรรคชาตไิทย และ

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 19 ผลจากการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งที่ 

18 นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย ในฐานะนายก

รัฐมนตรีบริหารราชการเกิดกระแสปัญหาการไม่ยอมรับในภาพลักษณ์

ของรัฐมนตรีบางคน ประกอบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลอยู่ในสภาวะ

ตกต่ำา ประชาชนเสื่อมความศรัทธาในคณะรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล

ต่างกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำาแหน่ง หลังจากผ่านการเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไป เป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้

แทนราษฎร และกำาหนดใหม้กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปใน วนัที ่17 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2539 การเลือกตั้งคร้ังน้ีเป็นการเลือกต้ังแบบผสม มีสภาผู้แทน
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ราษฎร จำานวน 393 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่ นางศิริวรรณ 

ปราศจากศตัร ูสงักดัพรรคประชาธปิตัย ์นายแพทยท์ศพร เสรรีกัษ ์สงักดั

พรรคชาติไทย และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สังกัดพรรคชาติไทย 

การเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่21 เกดิขึน้ภายหลงัจากชว่งเวลาที ่นาย

บรรหาร ศลิปอาชา นายกรฐัมนตร ีดำาเนนิการยกรา่งรฐัธรรมนญูใหมท่ัง้

ฉบบัโดยสภารา่งรฐัธรรมนญู (สสร.)รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2540 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งผล

การเลอืกตัง้ทัว่ไปคร้ังที ่21 หลงัการประกาศใชร้ฐัธรรมนญูทำาให ้พลเอก

ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ เป็นนายกรัฐมนตรี ภาย

หลังพลเอกชวลติ ยงใจยทุธ บรหิารประเทศไปไดร้ะยะหนึง่ ประเทศไทย

เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำาอย่างรุนแรง สถาบันการเงิน องค์กร

ภาคธุรกิจหลายแห่งประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เกิดปัญหา

หนี้สินไม่ก่อเกิดรายได้ รัฐบาลซึ่งพยายามปกป้องค่าเงินบาทกับอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ จึงประกาศลอยค่าเงินบาทเมื่อเทียบ

กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ และรัฐบาลขอความช่วย

เหลือด้านการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund : IMF) วิกฤตทางการเงิน ดังกล่าว เป็นเหตุให้นายก

รัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศลาออกจากตำาแหน่ง จึง

ต้องมีการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่  

กระทั่ง เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง 2 ฝ่าย เพื่อสนับสนุน พลเอก

ชาติชาย ชุณหวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายหนึ่ง กับ ฝ่ายสนับสนุน นาย

ชวน หลกีภยั เปน็นายกรฐัมนตร ีเปน็เหตใุหเ้กดิกรณงีเูหา่ทางการเมอืง 

ในที่สุด นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็นนายก
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รัฐมนตรี สมัยที่ 2 

อยา่งไรกต็าม กระแสเศรษฐกจิตกต่ำายงัคงอยู ่ในขณะที ่รฐับาล

พยายามแก้ไขปัญหาด้านการสร้างเสถียรภาพทางการเงินของสถาบัน

การเงนิใหก้ลบัมคีวามม่ันคง และความนา่เชือ่ถอื เมือ่กฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนญูสำาคญั 3 ฉบบั คอื พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติว่า

ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภาผา่นการ

พจิารณาของรฐัสภา และประกาศใช ้รฐับาลจึงกำาหนดการเลอืกตัง้ทัว่ไป

ขึน้ใน วนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2544 เปน็การเลอืกตัง้ตามบทบญัญตัขิอง

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ทีก่ำาหนดสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร มีจำานวน 500 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (Party List) 100 คน และแบบแบ่งเขต 400 

คน กำาหนดการคำานวณเกณฑป์ระชากรตอ่ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 1 

คน โดยคำานวณจากจำานวนประชากรทัง้ประเทศตามหลกัฐานทะเบยีน

ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจำานวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 400 คน เรียกว่า เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้งเป็นระบบ One Man One Vote กล่าวคือ เขตเลือกตั้งแต่

ละเขต มีจำานวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน (400 คน : 400 เขต)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ได้แก่ นาแพทย์ทศพร  เสรีรักษ์ 

สังกัดพรรคไทยรักไทย นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 

และนายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล สังกัดพรรคไทยรักไทย 

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 21 การเลือกต้ังตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เมื่อวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จากการเลือกตั้งในครั้งนี้ การบริหารประเทศ
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โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยู่ในตำาแหน่งได้เพียง 1 ปีเศษ ต่อมา เมื่อ 

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) 

โดย พลเอกสนธิ บุญญรัตกลิน ทำารัฐประหารและแต่งตั้งให้ พลเอก 

สรุยทุธ ์จลุานนท ์เปน็นายกรฐัมนตร ีพรอ้มประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549  กับประกาศแต่ง

ตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อทำาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และแต่งตั้ง

สภารา่งรฐัธรรมนญูทำาหนา้ทีย่กรา่งรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 (ฉบับที่ 18)

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร ่สงักดัพรรคไทยรกัไทย ได้

รับการเลือกต้ังยกทีม ได้แก่ นายแพทย์ทศพร  เสรีรักษ์  นายอนุวัธ วงศ์วรรณ 

และนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล 

การเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่22 บทบญัญตัติามรฐัธรรมนญูแหง่ราช

อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 กำาหนดใหม้สีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

จำานวน 480 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำานวน 400 

คน และสมาชิกมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน จำานวน 80 คน พร้อม

กำาหนดให้ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัแพร ่สงักดัพรรคพลงัประชาชน

ได้รับการเลือกตั้งยกทีม ได้แก่ นางปานหทัย เสรีรักษ์ นายวรวัจน์  

เอื้ออภิญญกุล และนายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล ซึ่งต่อมา องค์คณะ

ผู้พิพากษาในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งวินิจฉัยด้วยมติเสียงข้าง

มากให้ยุบพรรคพลังประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 คนจึง

ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
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ตารางที่ 1 แสดงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2476 – 2550

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ล�ำดับ/ชื่อ – สกุล เขต พรรค หมำยเหตุ

1 15 พ.ย. 2476 1. นายวงศ์ แสนศิริพันธุ์

2 7 พ.ย. 2480 1. นายทอง กันทาธรรม

3 12 พ.ย. 2481 1. นายทอง กันทาธรรม

4
6 ม.ค. 2489

5 ส.ค. 2489

1. นายทอง กันทาธรรม

นายวิภาต บุญศรี วังซ้าย
เลือกตั้งเพิ่ม

5 29 ม.ค. 2491 1. นายวัง ศศิบุตร์

6 26 ก.พ. 2495 1. นายวัง ศศิบุตร์

7 26 ก.พ. 2500
1. นายทอง กันทาธรรม

2. นายวัง ศศิบุตร์

ชาตินิยม

เสรีมนังคศิลา

8 15 ธ.ค. 2500
1. นายไชย วงศ์สว่าง

2. นายทอง กันทาธรรม

ประชาธิปัตย์

ชาตินิยม

9 10 ก.พ. 2512
1. นายผจญ ผาทอง

2. นายสุธรรม สายศร

ไม่สังกัดพรรค

ไม่สังกัดพรรค

10 26 ม.ค. 2518

1. คุณหญิง บัวเขียว รังคสิริ

2. นายเมธา เอื้ออภิญญกุล

3. จ.ส.อ. สมชาย อินทราวุธ

สังคมชาตินิยม

ธรรมสังคม

เสรีชน

11 4 เม.ย. 2519

1. นายรัตน์ พนมขวัญ

2. คุณหญิง บัวเขียว รังคสิริ

3. นายนคร ตันจันทร์พงศ์

ชาติไทย

ชาติไทย

ชาติไทย

12 22 เม.ย. 2522

1. นายณรงค์ วงศ์วรรณ 

2. นายดุสิต รังคสิริ

3. นายพล วัชรปรีชา

รวมไทย

ชาติไทย

รวมไทย
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ล�ำดับ/ชื่อ – สกุล เขต พรรค หมำยเหตุ

13 18 เม.ย. 2526

1. นายณรงค์ วงศ์วรรณ 

2. นายดุสิต รังคสิริ

3. นายพล วัชรปรีชา

กิจสังคม/รวมไทย

ชาติไทย

14 27 ก.ค. 2529

1. นายณรงค์ วงศ์วรรณ 

2. นายดุสิต รังคสิริ

3. นายพล วัชรปรีชา

    นายชูวิทย์ จิตรสกุล

รวมไทย

ชาติไทย

รวมไทย

ถึงแก่กรรม 

11 ธ.ค. 30

เลือกตั้งแทน 

21 ก.พ. 31

15 24 ก.ค. 2531

1. นายณรงค์ วงศ์วรรณ 

2. นายดุสิต รังคสิริ

3. นายชูวิทย์ จิตรสกุล

รวมไทย/เอกภาพ

ชาติไทย

รวมไทย/เอกภาพ

16 22 มี.ค. 2535

1. นายณรงค์ วงศ์วรรณ 

2. นายเมธา เอื้ออภิญญกุล

3. นายดุสิต รังคสิริ

สามัคคีธรรม

สามัคคีธรรม

ชาติไทย

17 13 ก.ย. 2535

1. นายดุสิต รังคสิริ

2. นายเมธา เอื้ออภิญญกุล

3. นายณรงค์ วงศ์วรรณ

ชาติไทย

ชาติไทย

ชาติไทย

18 2 ก.ค. 2538

1. นายดุสิต รังคสิริ

2. นายเมธา เอื้ออภิญญกุล

3. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

ชาติไทย

ชาติไทย

ประชาธิปัตย์

19 17 พ.ย 2539

1. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

2. นายทศพร เสรีรักษ์

3. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

ประชาธิปัตย์

ชาติไทย

ชาติไทย

20 6 ม.ค. 2544

1. นายทศพร เสรีรักษ์

2. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

3. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

1

2

3

ไทยรักไทย

ประชาธิปัตย์

ไทยรักไทย

21 6 ก.พ. 2548

1. นายทศพร เสรีรักษ์

2. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

3. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

1

2

3

ไทยรักไทย

ไทยรักไทย

ไทยรักไทย
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ล�ำดับ/ชื่อ – สกุล เขต พรรค หมำยเหตุ

22 23 ธ.ค.2550

1.นางปานหทัย  เสรีรักษ์

2.นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล

3.นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล

1

2

3

เพื่อไทย

เพื่อไทย

เพื่อไทย

ทีม่า : รายชือ่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2475 - 2550 กลุม่งานบรกิารวชิาการ 1 

          สำานักวิชาการ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแพร่

ตำานานเมืองแพร่ เป็นเมืองเก่าเมืองหน่ึงในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ประวัติศาสตร์การสร้างเมือง ไม่มีจารึกไว้ในท่ีใดที่หนึ่ง

โดยเฉพาะ การศึกษาเรื่องราวของเมืองแพร่จึงต้องอาศัยหลักฐาน 

ต่าง ๆ เช่น พงศาวดารโยนก ตำานานเมืองเหนือ ตำานานการสร้างพระ

ธาตลุำาปางหลวง และศลิาจารกึพอ่ขุนรามคำาแหงมหาราช เปน็ตน้ จาก

ตำานานพระธาตุช่อแฮ กล่าวว่า เมืองแพร่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษ

ที่ 17 เป็นรัฐของคนพื้นเมืองที่เกิดข้ึนภายในหุบเขา เป็นชุมชนทาง

ผ่านของเส้นทางสินค้าระหว่างหลวงพระบางและสุโขทัย เมืองแพร่อยู่

ในฐานะแว่นแคว้น หรือ รัฐอิสระ สร้างความสัมพันธ์กับเมืองอื่นผ่าน

ระบบเครือญาติและการค้า ตำานานวัดหลวง กล่าวว่า ประมาณ พ.ศ. 

1371 พ่อขุนหลวงพล ราชนัดดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้าได้อพยพคนไทย 

(ไทยลื้อ ไทยเขิน) ส่วนหนึ่งจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคำา 

มาสรา้งเมอืงบนทีร่าบรมิฝัง่แมน่้ำายม ขนานนามวา่ เมอืงพลนคร (เมอืง

แพร่ปัจจุบัน) ตำานานสิงหนวัติ กล่าวว่า เมืองแพร่ เป็นเมืองที่ปกครอง
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โดยพญายี่บา แห่งแคว้นหริภุญไชย สันนิฐานว่าเมืองแพร่ และเมือง

ลำาพูน เป็นเมืองที่สร้างข้ึนในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช หลักที่ 1 ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 

24 – 25 ซึ่งจารึกไว้ว่า “ เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองน่าน เมือง

พลัวพ้นฝั่งของเมืองชวาเป็นที่แล้ว” ในข้อความนี้เมืองแพล คือ เมือง

แพร่ ศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1826 จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความ

เก่าแก่ของเมืองแพร่ว่ามีมาก่อนเมืองเชียงใหม่ และเชื่อว่าเมืองแพร่

ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วก่อนการต้ังกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ชื่อเดิมของเมือง

แพร่ จากการค้นพบ ได้แก่ เมืองพล นครพล หรือพลรัฐนคร ซึ่งเป็นชื่อ 

เก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดที่พบ 

ในตำานานเมืองเหนือ ฉบับใบลาน พ.ศ.1824 กล่าวไว้ตอนหนึ่ง

ว่า เจ้าเมืองลำาปางได้ส่งคนมาติดต่อเจ้านครพลให้ไปร่วมงานนมัสการ 

และฉลองวัดพระธาตุลำาปางหลวง จากตำานาน พระธาตุลำาปางหลวง

ตอนหนึ่ง ได้กล่าวถึง เจ้าเมืองพลยกกำาลังผู้คนไปขุดหาพระบรม

สารรีกิธาต ุแตไ่ม่พบ เม่ือศกึษาตำาแหนง่ทีต่ัง้ของนครพลตำานานดงักล่าว 

พบวา่ คนเมอืงแพร่ปจัจบุนั ชือ่ พลนคร ปรากฏเปน็ชือ่วหิารในวดัหลวง 

ตำาบลในเวียง อำาเภอเมืองแพร่ โดยเชื่อว่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาพร้อม

กบัการสรา้งเมอืงแพร ่และเจา้เมอืงแพรใ่หค้วามอปุถมัภม์าจนหมดยคุ

การปกครองโดยเจา้เมอืงโกศยั เปน็ชือ่ทีป่รากฏในพงศาวดารเมอืงเงนิ 

ยางเชยีงแสน ชือ่นีเ้รยีกเมอืงแพรใ่นสมยัขอมเรอืงอำานาจ ทีช่ื่อเมืองใน

อาณาจักรล้านนาเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีตามความในยุคนั้น เช่น น่าน

เป็นนันทบุรี ลำาพูนเป็นหริภุญไชย ลำาปางเป็นเขลางค์นคร เป็นต้น 

ชื่อ “เวียงโกศัย” มาจากชื่อดอยที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุช่อแฮ 

ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ คือ ดอยโกศัยธชัคบรรพต 
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หมายถึง ดอยแห่งผ้าแพร เมืองแพล เป็นชื่อที่ปรากฏ ในศิลาจารึก

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช หลักที่ 1 ด้านที่ 4 โดยคำาว่า “แพล” น่าจะ

มาจากศรัทธาของชาวเมืองที่มีต่อพระธาตุช่อแพร หรือช่อแฮที่สร้าง

ขึ้นภายหลังการสร้างเมือง ต่อมา จึงได้ เรียกชื่อว่า “เมืองแพล” และได้

กลายเสียงเป็น “เมืองแพร่” ในปัจจุบัน (ที่มา ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแพร่ 

สำานักงานจังหวัดแพร่)

สัญลักษณ์จังหวัดแพร่

 

รปูมา้ยนืมีพระธาตชุอ่แฮอยูบ่นหลงัมา้ หมายถงึ นามเมอืง และ

คณะกรรมการจงัหวดัแพร่ ไดเ้สนอรปูมา้ยนื เปน็ดวงตราประจำาจงัหวดั 

และไดน้ำาภาพโบราณสถานทีส่ำาคญัของจังหวดั กค็อื พระธาตชุอ่แฮ มา

ประกอบอยู่บนหลังม้าด้วย

คำาขวัญของจังหวัดแพร่

หม้อห้อมไม้สัก  ถิ่นรักพระลอ  ช่อแฮศรีเมือง  

ลือเลื่องแพะเมืองผี  คนแพร่นี้ใจงาม
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ธงประจำาจังหวัดแพร่

 

จังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้ง

อยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่ 14.70 ถึง 18.44 องศา กับเส้นแวงที่ 99.58 

ถึง 100.32 องศา อยู่สูงกว่าระดับน้ำาทะเลประมาณ 155 เมตร อยู่ห่าง

จากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 

555 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มี

เนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารากิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ 

และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ 

ทิศเหนือ      ตดิตอ่กบัจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัลำาปาง 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดน่าน 

ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และ

    จังหวัดสุโขทัย 

ทิศตะวันตก ตดิตอ่กบัจังหวดัลำาปางและจงัหวดัสโุขทยั

ด้านประชากร

จังหวัดแพร่ มีประชากรทั้งหมด 467,653 คน แบ่งเป็นชาย

จำานวน 228,705 คน และ เป็นหญิงจำานวน 238,948 คน มีจำานวน

บ้าน 154,513 หลังคาเรือน
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แผนที่ตั้งจังหวัดแพร่

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550  

วันที่ 23 ธันวาคม 2550 

จังหวัดแพร่ มีผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวนรวม 

ทั้งสิ้น 24 คน 8 พรรคการเมือง มีจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 356,013 คน 

มีผู้มาใช้สิทธิรวมทั้งหมด 284,587 คน คิดเป็นร้อยละ 79.94 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คร้ังล่าสุด ได้แก่ 

พรรคพลังประชาชน ซึ่งประกอบด้วย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นาง 
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ปานหทัย เสรีรักษ์ และนายนิยม วิวรรธนดิฐกุล และ ผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ได้แก่ พรรคพลังประชาชน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคำาสั่งที่ 24/2551 ลงวันที่  

14 มกราคม 2551 สัง่ใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดั

แพร่ เขตเลือกตั้ง ที่ 1 จำานวน 3 คน ใหม่ โดยกำาหนดให้มีการเลือก

ตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2551 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง 356,039 คน มีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 224,233 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.98 ซึ่งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ นาย 

วรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล นางปานหทัย เสรีรักษ์ และนายนิยม วิวรรธนดิฐกุล 

สังกัดพรรคพลังประชาชน (ย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทย ในปัจจุบันจาก

กรณีการยุบพรรคพลังประชาชน)
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นับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2476 จนถึง การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รวมการ

เลือกตั้งทั่วไปทั้งสิ้น จำานวน 22 ครั้ง ทั้งนี้ ไม่ได้นับรวมถึงการเลือกตั้ง

ซ่อมแทนตำาแหน่งที่ว่าง 

สำาหรับการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นการเลือกตั้งโดยทางอ้อมเพียง

ครั้งเดียว กล่าวคือ การให้กรมการอำาเภอดำาเนินการให้ราษฎรเลือก

ผู้แทนตำาบล แล้วให้ผู้แทนตำาบลไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร อีกครั้งหนึ่ง ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่ครั้งที่สอง เมื่อ วันที่ 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา เป็นการเลือกตั้งโดยทางตรงมา

ตลอด คอื การให้ผูมี้สทิธเิลอืกตัง้ไปลงคะแนนเสยีงเลอืกผูส้มัครรบัเลือก

ตั้งโดยตรง ด้านระบบการเลือกตั้งโดยทั่วไป ประกอบด้วย

1. การเลือกตั้งระบบรวมเขต

2. การเลือกตั้งระบบแบ่งเขต

ทั้งนี้ การกำาหนดเขตเลือกตั้งแต่ละระบบเป็นไปตามบทบัญญัติ

บทที ่
3

ข้อมูลการเมืองถิ่น 
และนักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในแต่ละยุคสมัยของการ 

เลอืกตัง้ นบัตัง้แตร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2475 

(ฉบบัแรก) จนถงึ รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

(ฉบับที่ 18)  

นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด สามารถได้รับการ 

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในแต่ละครั้งมีปัจจัยสำาคัญ คือ 

ความศรทัธาและความนยิมจากประชาชนคนจงัหวดัแพรท่ีม่ตีอ่ผูส้มัคร

รับเลือกตั้งแต่ละคน

นักการเมืองถิ่น บทบาท เครือข่ายความสัมพันธ์ 
และกลยุทธ์วิธีการหาเสียง

การศึกษาเพื่อประมวลนักการเมืองถิ่นในจังหวัดแพร่ เพื่อให้

ทราบถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ บทบาทของนักการเมือง และกลวิธี

การหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ โดย

การใช้ข้อมูลหลักฐานจาก เอกสารประเภทต่าง ๆ  การสัมภาษณ์บุคคล

โดยตรง และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองถิ่น แล้วนำาข้อมูล

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำาเสนอในลักษณะของการวิเคราะห์

พรรณนา เพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของนักการเมือง และบริบททาง 

การเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ในแต่ละยุคสมัย ให้

มีความชัดเจนมากที่สุด 
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นายทอง กันทาธรรม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ คนที่สอง 

ประวัติโดยย่อของนายทอง กันทาธรรม นครแพร่ ในครั้งนั้น 

ครอบครัวนายเทพ และนางศรีไวย กันทาธรรม ได้ให้กำาเนิดนายทอง 

กันทาธรรม ต้นสกุลของบิดาเป็นเจ้านายของเมืองเชียงแสนที่มีความ

สัมพันธ์เกี่ยวดองกับเจ้านายในราชวงศ์เมืองแพร่ ส่วนทางมารดาสืบ

เชื้อสายมาจากเจ้านายของพวกไทลื้อ ซ่ึงอพยพมาต้ังหลักฐานอยู่

เมืองเชียงแสน ต่อมา ได้อพยพมาอยู่เมืองแพร่ มารดาถือว่าเป็นต้น

สกุล “แสนไชยทิพย์” 

 นายทอง กันทาธรรม เมื่ออายุ 8 ขวบ เข้าศึกษาในโรงเรียน

ประชาบาลวัดแม่คำามี อายุ 10 ขวบเข้าศึกษาในโรงเรียนประจำาจังหวัด

แพร ่(โรงเรยีนพริยิาลยั) และยา้ยไปศกึษาตอ่ทีโ่รงเรยีนยพุราชวทิยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม่ จนสำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 7 จึงขออนุญาตบิดา

มารดา ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ใน

ปี พ.ศ.2472 สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 จากนั้น ปี พ.ศ. 2473 

เข้าศึกษาวิชากฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทั่ง สำาเร็จวิชา

กฎหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2477 และ เข้าทำางานในตำาแหน่งประจำาแผนก

ตรวจสอบเรื่องและความเห็นสำานักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี

 และ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 ได้เลื่อนขั้นเป็น

ประจำาแผนกตรวจสอบเรื่องราวและความเห็น วันที่ 1 มีนาคม 2478 

ย้ายไปประจำาแผนกสญัญาทางพระราชไมตรกีองการตา่งประเทศ กรม

มหาดไทย กระทั่ง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2479 ได้ย้ายไปรับราชการใน

ตำาแหน่งนายอำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นนายอำาเภอหางดง 

อยู่ได้ 9 เดือน จึงลาออกไปสมัครเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่  ขณะ
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ที่อายุ 25 ปี  นายทอง กันทาธรรม เป็นผู้แทนราษฎรที่มีความสามารถ 

มีภูมิธรรม และมีความรู้ทางกฎหมาย 

บทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่

ครัง้ที ่1 สมยัที ่2 ของการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ขณะ

ที่ อายุสภาผู้แทนราษฎร มีอายุเพียง 1 ปี สาเหตุจากการประกาศยุบ

สภาผู้แทนราษฎร

ครัง้ที ่2 สมยัที ่3 ของการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือ 

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ในครั้งนี้ อายุสภาผู้แทนราษฎรยาวนาน

ถึง 8 ปี เนื่องจากอยู่ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา กระทั่ง เมื่อ

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2487 ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย 

อัตชีวประวัติตอนหนึ่ง ของ นายทอง กันทาธรรม ในฐานะ

เสรีไทย

 ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ผู้สำาเร็จราชการ และพลตำารวจเอก

หลวงอดุลย์เดช เดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ) อธิบดีกรมตำารวจ พร้อม 

ลกูศษิยก์น้กฏุ ินายทอง กนัทาธรรม ไดว้างแผนเตรยีมกอ่ตัง้ “ขบวนการ

เสรีไทย” (ที่มา : พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

แพร่) ขึ้นในประเทศไทย ขณะที่ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เอกอัครราชทูต

ไทยประจำาสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นต่อต้านญี่ปุ่น

ในสหรัฐอเมริกา

นายทอง กนัทาธรรม ไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็หวัหนา้เสรไีทยเขต
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ภาคเหนือ เพื่อเตรียมฝึกอาวุธไว้ต่อต้านทหารญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือ

วางแผนการรบแบบกองโจร ภายหลังการสิ้นสุดสงครามมหาเอเชีย

บูรพา ในฐานะหัวหน้าเสรีไทยภาคเหนือ นายทอง กันทาธรรม ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีส่ังราชการ 

กระทรวงมหาดไทย ในสมัยนายทวี บุญเกตุ นายกรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 

1 กันยายน พ.ศ. 2488 ขณะอายุ 33 ปี และ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 

2488 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่ง รัฐมนตรีสั่ง

การกระทรวงมหาดไทย ในรฐับาลชดุกูช้าตโิดยม ีม.ร.ว. เสนยี ์ปราโมช 

เป็นนายกรัฐมนตรี 

และ ครั้งที่ 3 การเลือกตั้ง เมื่อ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2490 

ได้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรีชุด พลเรือตรีหลวง 

ธำารงนาวาสวสัดิ ์ใหเ้ปน็รฐัมนตรสีัง่การในกระทรวง   เกษตราธกิาร และ

กระทรวงคมนาคม ตามลำาดับ

ชะตากรรมทางการเมืองของ นายทอง กันทาธรรม 

ความโดดเด่นทางการเมืองของ นายทอง กันทาธรรม ในฐานะ

นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ได้ประสบชะตากรรมถูกข้อกล่าวหา เป็น

กบฏจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร เมื่อ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 

2498 ภายใต้การนำาของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับ พลโทผิน ชุณหวัณ 

ทำาให้ติดคุกถึง 3 ครั้ง 

ครั้งแรก       ติดคุกอยู่  100 วัน 

ครั้งที่สอง    ติดคุกอยู่   2 เดือน

ครั้งที่สาม    ติดคุกอยู่   20 วัน

กระทั่ง เกิดเหตุการณ์การสังหารรัฐมนตรีที่เคยร่วมงานเสรีไทย 
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ได้แก่ นายถวิล  อดุล,นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์, นายจำาลอง ดาวเรือง, 

และนายทองเปลว ชลภูมิ เป็นเหตุให้ นายทอง กันทาธรรม ต้องลี้ภัย

ไปอยู่ที่เมืองยองห้วย เขตเชียงตุงเหนือพยาก ทางทิศตะวันตกของ

เมืองเชียงกกประเทศพม่า กระทั่ง การเมืองสงบจึงได้กลับประเทศไทย 

และใชช้วีติประกอบอาชพี “ทนายความ” และ“นกัการเมอืง” สมคัรเปน็

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกสมัยหนึ่ง (ที่มา : พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ 

สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่)

นายทอง กันทาธรรม นักกฎหมาย นักการเมือง และเสรีไทยผู้

รักชาติ เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 72 ปี

กลยุทธ์การหาเสียง 

การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย

ในช่วงเวลาระยะแรก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ยังไม่มีความสลับซับซ้อนมาก ระบบหัวคะแนนยังไม่

เกิดขึ้น การใช้จ่ายเงินเพื่อการซ้ือสิทธิขายเสียงยังไม่เกิดขึ้นเหมือน

กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน เนื่องจาก สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรในยุคแรกผู้สมัครรับเลือกต้ังมุ่งหวังการเข้าทำางาน

การเมอืงในฐานะตัวแทนของประชาชนในพื้นที่จงัหวดั ที่จะเขา้มาชว่ย

พฒันาประเทศใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ตามวถิทีางการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในยคุแรกไมม่ผีลประโยชน์

อื่นใดแอบแฝง ดังนั้น กลยุทธ์ที่นายทอง กันทาธรรม ใช้ในการหาเสียง

เลือกตั้ง คือ การประกาศเจตนารมณ์ในการรับใช้ชาติ รักษาอธิปไตย 

และเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน 
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เครือข่ายและความสัมพันธ์

นายทอง กันทาธรรม นักกฎหมาย นักต่อสู้เพ่ือรักษาเอกราช

และประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศิษย์เอกก้น

กุฎิของ นายปรีดี พนมยงค์ อดีตรัฐบุรุษ และอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี

เครือข่ายในกลุ่มนักเคลื่อนไหว เรียกว่า “กลุ่มเสรีไทย” ที่เริ่มก่อตัวขึ้น

ในครัง้สงครามมหาเอเชยีบรูพา นายทอง กนัทาธรรม ผูซ้ึง่มคีวามสนทิ

ใกล้ชิดกับ “ขุนศึกแห่งเทือกเขาภูพาน” นายเตียง สิริขันธ์ นักต่อสู้เพื่อ

ประชาธิปไตยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ยิ่งใหญ่ 

ในฐานะนักรบกองจรยุทธ์ อดีตหัวหน้าเสรีไทยภาคเหนือ และ

นกักฎหมายทีต่อ่สูเ้พือ่ความถกูตอ้ง ความเปน็ธรรมแกพ่ีน่อ้งประชาชน 

จงึทำาให ้นายทอง กนัทาธรรม ไดร้บัการเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรจังหวัดแพร่ 5 สมัย การเลือกตั้งในครั้งที่ 7 และ ครั้งที่ 8 ของ

ประเทศ ได้เข้าสังกัดในนามพรรคชาตินิยม เพ่ือต่อสู้กับพรรคเสรีมนังคศิลา 

(ภุชงค์ กันทาธรรม, เสรีไทยแพร่ พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ปฏิบัติการกู้

ชาติ. 2552)

 

นายสุธรรม สายศร
นายสธุรรม สายศร ผูก้อ่ตัง้โรงเรยีนราษฎร ์หรอื เรยีกวา่ โรงเรยีน

สหราษฎร์พิทยา โดยดำาเนินการก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2505 แต่ระหว่าง

ดำาเนินการก่อตั้ง ได้บริจาคให้กับทางราชการ และต่อมา กระทรวง

ศึกษาธิการสถาปนา เป็น โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

บทบาททางการเมือง 

นายสุธรรม สายศร ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกต้ังทั่วไป
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ครั้งที่ 9 เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ในฐานะผู้สมัครอิสระ

กลยุทธ์การหาเสียง

จาก การศึกษาเอกสารประวัติของ นายสุธรรม สายศร พบว่า 

ใช้กลยุทธ์ด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้ง เพราะ

กอ่นลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ ประมาณเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2505 ไดบ้รจิาค

อาคารใหก้บักระทรวงศกึษาธกิารในการกอ่ตัง้โรงเรยีนรอ้งกวางอนสุรณ ์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2505 (ที่มา : ประวัติโรงเรียนร้องกวาง

อนุสรณ์ แผนกลยุทธ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์,2549)

 

นายรัตน์ พนมขวัญ
นายรัตน์ พนมขวัญ เป็นชาวแพร่โดยกำาเนิด ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ศึกษาป่าไม่แพร่ เจ้าของธุรกิจโรงแรมนครแพร่ และธุรกิจสัมปทาน 

ป่าไม้นายรัตน์ พนมขวัญ หรือที่คนแพร่ เรียกว่า “อาจารย์รัตน์”  

นายรตันก์า้วสูก่ารเมืองในระดบัทอ้งถิน่มาหลายสมยั ในการเปน็สมาชิก

สภาเทศบาลเมืองแพร่ และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ หลาย

สมัย กระท่ัง รุ่นลูก 3 พ่ีน้อง นายโชคชัย พนมขวัญ นายขวัญชัย พนมขวญั 

และ นายสามขวัญ พนมขวัญ ที่มีบทบาททางการเมืองระดับท้องถิ่น 

ทั้งระดับเทศบาลเมืองแพร่ และระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

บทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่

การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 11 เมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 
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ในสังกัดพรรคชาติไทย แต่หลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อ 

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นายรัตน์ พนมขวัญ หันหลังให้กับเวที

การเมืองระดับประเทศ กลับมาสู่เวทีการเมืองในระดับท้องถิ่น และ

สนับสนุนให้ลูก ๆ เข้าสู่เวทีการเมืองในระดับท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายและความสัมพันธ์

นายรัตน์ พนมขวัญ เป็นคนใจนักเลง กล้าได้ กล้าเสีย เพื่อน

ฝูงมาก และชอบช่วยเหลือคน นายรัตน์ พนมขวัญ จึงเป็นคนเพื่อน

มากชาวแพร่ทุกกลุ่มนับน่าถือตา มีความสนิทสนม และนับถือกันดีกับ

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ และกับครอบครัวศุภศิริ ของพ่อเลี้ยงศานิตย์  

ศุภศริ ิและครอบครัว วงศว์รรณ ของนายณรงค ์วงศว์รรณ (บทสมัภาษณ์

ของ นายดุสิต รังคสิริ)

ตระกลูพนมขวญั เปน็ครอบครวัทีม่บีทบาทสำาคญัทางการเมอืง

ในระดบัตา่ง ๆ  ของทอ้งถิน่เมอืงแพรท่ัง้ทางตรง และทางออ้มในฐานะ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้สนับสนุนทางการเมือง

กลยุทธ์การหาเสียง

นายรัตน์ พนมขวัญ ท่ามกลางกระแสทางการเมืองในปัญหา

ด้านเสถียรภาพของรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ประกาศยุบสภา

ผู้แทนราษฎร กลยุทธ์การหาเสียงของนายรัตน์ พนมขวัญ อาศัยฐาน

เสียงจากกลุ่มการเมืองในท้องถ่ิน และความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจใบ

ยาสูบ กลุ่มสัมปทานป่าไม้ นักเรียนเก่าป่าไม้ และข้าราชการป่าไม้ที่

ร่วมสนับสนุน รวมถึง กลุ่มตระกูลศุภศิริ ตระกูลวงศ์วรรณ และตระกูล

รังคสิริ ที่มีความผูกพันนับถือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และกลยุทธ์อื่น ๆ
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ทำางานเป็นทีมแบ่งงานกันทำา ด้วยวิธีการปราศรัยหาเสียงเวทีย่อยตาม

วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ ตลาด เดินเคาะประตูชาวบ้านแจกบัตร

หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และแจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ผล

ทำาให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งกลุ่มนายรัตน์ พนมขวัญ สังกัดพรรคชาติไทย

ได้รับการเลือกตั้งแบบยกทีม   

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ
คณุหญงิบวัเขยีว รงัคสริ ิเกดิเมือ่ วนัที ่27 ก.พ. พ.ศ. 2453 บดิา

ชื่อ พลอมาตย์โท เผือก ไชยประวัติ มารดาชื่อ แม่เจ้าสุคันธา แสนศิริ

พันธุ์ ซึ่งเป็นพี่สาวของ เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์ (นายวงศ์ แสนศิริพันธ์ุ) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดแพร่

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ สมรสกับ นายสถิตย์ รังคสิริ มีบุตร 2 

คน คือ นายแพทย์สุขุม รังคสิริ และนายดุสิต รังคสิริ 

ด้านการศึกษา  

ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนารีรัตน์ 

จังหวัดแพร่ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาไลย์ 

กรุงเทพมหานคร

ระดับปริญญาตรี โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

กรุงเทพมหานคร 

ด้านการทำางาน 

รับราชการครูโรงเรียนเฉลิมขวัญ จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลา 

3 ปี ในสมัยขุนจรรยา วิฑูรย์ ดำารงตำาแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา 
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ได้ชักชวนให้ย้ายมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ คุณหญิง 

บัวเขียว รังคสิริ อยู่ในตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน ต้ังแต่

ตำาแหน่งครูใหญ่ ที่ต่อมายกฐานะครูใหญ่เป็นตำาแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

และกระทรวงศกึษาเปลีย่นตำาแหนง่ผูบ้รหิารโรงเรยีน เปน็ผูอ้ำานวยการ

โรงเรียน ในปัจจุบัน คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษามาตลอด กระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ.2516  

ด้านการเมือง 

เหตุผลที่ คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เป็นคนจังหวัดแพร่มาตั้งแต่

ต้นตระกูล และประกอบหน้าที่การทำางานเป็นผู้บริหารโรงเรียนสตรี

ประจำาจงัหวดัแพร ่มาตลอด 30 กวา่ป ีมลีกูศษิยม์ากมายและเปน็ทีรู่จ้กั

ของชาวแพร่ ขณะที่ จุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 

หลังสามีของคณุหญงิบวัเขยีว คณุสถติย ์รงัคสริ ิเสยีชวีติ และเปน็ปทีีคุ่ณ

หญิงเกษียณอายุราชการ เกิดความเหงา จึงคิดหาแนวทางการทำางาน

เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ จึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคสังคมชาตินิยม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 

พ.ศ. 2518 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เพียง 1 ปี นายกรัฐมนตรี 

ม.ร.ว.เสนยี ์ปราโมช ประกาศยบุสภาผูแ้ทนราษฎร จากนัน้ ทา่นผูห้ญงิ

บุญเรือน ชุณหวัณ ภริยาของพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ หัวหน้าพรรค

ชาติไทย ในขณะนั้น ซ่ึงมีความสนิทสนมกับคุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ 

ในฐานะรุ่นพี่โรงเรียนเบญจมราชาไลย์ จึงชักชวนให้ย้ายพรรคมาลง

สมัครรับเลือกตั้งในนาม พรรคชาติไทย การเลือกตั้งสมัยที่สอง เมื่อวัน

ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 ร่วมกับ นายรัตน์ พนมขวัญ และ นายนคร  

ตันจนัทร์พงศ ์และถอืเปน็การเลอืกตัง้ครัง้แรกทีค่นแพรเ่ลอืกสมาชกิสภา 
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ผูแ้ทนราษฎรในระบบพรรค ซึง่ผลการเลอืกตัง้ปรากฏวา่ผูส้มคัรรบัเลอืก

ตั้งในสังกัดพรรคชาติไทยทั้ง 3 คน ได้รับการเลือกตั้งแบบยกทีม 

บทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

การเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร ่สองสมยัของ คณุ

หญิงบัวเขียว รังคสิริ ทั้งในฐานะบทบาทของ ส.ส.หญิง และสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรท่ีมีประสบการณ์ทางการศึกษา คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ  

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านกิจการสตรี และ 

กรรมาธิการด้านการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 2 สมัย

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เสียชีวิตเมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2531 

สิริอายุ 78 ปี

เครือข่ายและความสัมพันธ์

 บทบาททางสงัคมในฐานะแมพ่มิพข์องชาต ิอาจารยค์ณุหญงิ

บัวเขียว รังคสิริ อันเป็นที่รู้จักของคนแพร่ทั้งจังหวัด ด้วยมิติด้านเครือ

ข่ายวงศาคณาญาติ คุณหญิงบัวเขียวสำาหรับคนแพร่ถือกำาเนิดมาจาก

ตระกูลเชื้อสายของอดีตเจ้านายฝ่ายสูงของเมืองแพร่ ทั้งสายบิดา คือ 

พลอมาตย์โทเผือก ไชยประวัติ ที่สมรสกับแม่เจ้าสุคันธา แสนสิริพันธุ์ 

ธิดาของ แม่เจ้าคำาป้อ แสนสิริพันธุ์ กับ พระยาพิชัย ราชา ที่สืบเชื้อสาย

มาจากอดตีเจา้ผูค้รองนครแพร ่กบัมติดิา้นอาชพีครทูีเ่ปน็ทีย่อมรบัของ

บรรดาลูกศิษย์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีทัศนคติเชิงบวกต่อบทบาท

ของครูใหญ่บัวเขียว อาจารย์ใหญ่บัวเขียว และ/หรือ ผอ.บัวเขียว ผู้

บรหิารโรงเรยีนสตรปีระจำาจงัหวดัแพรท่ีม่คีวามมุง่มัน่พฒันาการศกึษา

ให้กุลบุตรกุลธิดาของคนแพร่มานานกว่า 30 ปี ทำาให้คุณหญิงบัวเขียว  
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รังคสิริ ก้าวสู่การเป็นนักการเมืองถิ่น จังหวัดแพร่อย่างไม่ยากเย็นนัก 

นายดสุติ รังคสริ ิบตุรชายผูส้บืทอดทางการเมอืงในฐานะสมาชกิสภาผู้

แทนราษฎรต่อจากคุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ กล่าวถึงข้อมูลประวัติของ

คุณหญิงแม่

กลยุทธ์วิธีการหาเสียง

คุณดุสิต รังคสิริ ให้สัมภาษณ์ว่า กลยุทธ์วิธีการหาเสียง 

ของคุณหญิงบัวเขียว คือ การบอกกล่าวให้ประชาชนได้รับรู้ว่าจะใช้

ประสบการณ์งานอาชีพครู ไปทำาประโยชน์กับประเทศชาติได้อย่างไร 

โดยเฉพาะด้านการศึกษา และทุกวันหยุดราชการเมื่อว่างเว้นจากการ

ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร คณุหญงิบวัเขียวจะกลบับา้นทีจ่งัหวดัแพรเ่ปน็

ประจำา เพือ่รับฟงัความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ที ่และนำาไปหารอื

กบัพรรคและรฐับาลเพือ่แสวงหาแนวทางการปรบัปรงุแกไ้ข โดยเฉพาะ

ด้านโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชนบทห่างไกลความ

เจริญของอำาเภอรอบนอกในจังหวัดแพร่ คือ ปัญหาการขาดแคลนทุน

ทรัพย์ทางการศึกษาของลูกหลานคนแพร่ตามเขตอำาเภอต่าง ๆ ต่อมา 

คุณหญิงบัวเขียวจึงสนับสนุนให้นายดุสิต รังคสิริ บุตรชายก่อตั้งมูลนิธิ

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เพื่อทุนการศึกษา 

นายดุสิต รังคสิริ
นายดุสิต รังคสิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 12 และสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร 7 สมยัในสงักดัพรรคชาตไิทยของจงัหวดัแพร ่ทายาท

คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 เป็น

บุตรคนที่ 2 ของนายสถิตย์กับนาง บัวเขียว รังคสิริ บิดาประกอบอาชีพ 



60

นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่

พนกังานการรถไฟแหง่ประเทศไทย มารดาประกอบอาชพีรบัราชการคร ู

สงักดักรมสามัญศกึษา ตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนนารรีตัน ์โรงเรยีน

สตรีประจำาจังหวัดแพร่ ก่อนก้าวสู่งานการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรจังหวัดแพร่ 

นายดุสิต รังคสิริ สมรสกับนางดาราพรรณ์ รังคสิริ มีบุตร 2 คน 

ด้านการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 

โรงเรียนเฉลิมราช จังหวัดแพร่

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 8 (ตอนปลาย) โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Utah states University 

USA. 

ด้านการทำางาน

นายดสุติ รังคสริิ ประกอบอาชพีนกัธรุกจิ ดา้นสมัปทานไมห้มอน

รถไฟ และไมส้ำาหรับสร้างสะพานรถไฟ และธรุกจิตวัแทนจำาหนา่ยน้ำามนั

สามทหาร (ปตท.ในปัจจุบัน) ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำากัดดุสิตพาณิชย์

บทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เริ่มต้นสนามการเมือง นายดุสิต รังคสิริ ก้าวสู่การเมืองต้ังแต่

ระดับท้องถิ่น สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดแพร่ ในปี พ.ศ. 

2518 และได้รับการคัดเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง ประธานสภาจังหวัดแพร่ 

ตลอดสมยั 4 ปขีองการเปน็สมาชกิสภาจงัหวดัแพร ่ตอ่มา หลงัจากคณุ
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หญงิบวัเขยีว รงัคสริ ิวางมอืทางการเมอืงจากการเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร ด้วยคำาร้องขอจากฐานคะแนนเสียงในจังหวัดแพร่ที่ต้องการ

สนับสนุนให้ นายดุสิต รังคสิริ ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดแพร่ ในสังกัดพรรคชาติไทย ต่อจาก คุณหญิงบัวเขียว ผู้

เปน็มารดา ครัง้แรกเม่ือ วนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2522  ซึง่สามารถรกัษา

ที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ของพรรคชาติไทยไว้ได้เพียง

คนเดียวด้วยคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ 2  ขณะที่ ผู้สมัครสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจากพรรครวมไทย คือ นายณรงค์ วงศ์วรรณ กับนายพล 

วัชรปรีชา ได้รับคะแนนเสียงในอันดับ 1 และ 3 ตามลำาดับ  

สมัยที่สอง การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 

นายดุสิต รังคสิริ สังกัดพรรคชาติไทยด้วยคะแนนเสียงอันดับ 2 ขณะ

ที ่ผูส้มคัรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคกจิสงัคม (ในชว่งเวลาของ

การหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครทั้ง 2 คนสังกัดพรรคกิจสังคม แต่ต่อมา 

ระหว่างการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ย้ายกลับไปสังกัดพรรค

รวมไทย ตามเดิม) คือ นายณรงค์ วงศ์วรรณ กับนายพล วัชรปรีชา ซึ่ง

ยังคงได้รับคะแนนเสียงในอันดับ 1 และ 3 ตามลำาดับเหมือนการเลือก

ตั้งครั้งที่ผ่านมา 

สมัยที่สาม การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 

นายดุสิต รังคสิริ ผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค

ชาติไทย ยังคงได้รับคะแนนนิยมในอันดับที่ 2 ขณะที่ ผลการเลือกตั้ง

ในภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีคะแนนเสียงเหมือนสองครั้งที่ผ่านมา คือ 

นายณรงค์   วงศ์วรรณ และนายพล วัชรปรีชา ผู้สมัครสังกัดพรรครวม

ไทย ได้คะแนนเสียงในอันดับที่ 1 และ 3 ตามลำาดับ

สมัยที่สี ่การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ยัง
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คงเป็นปริศนาแห่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ที่

ผู้สมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรครวมไทย คือ นายณรงค์ วงศ์วรรณ 

กับนายชูวิทย์ จิตรสกุล (ผู้สมัครรับเลือกตั้งแทน นายพล วัชรปรีชา ที่

เสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เลือกตั้งแทนเมื่อ วันที่ 21 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531) ยังคงได้คะแนนเสียงในอันดับที่ 1 และ 3 ตาม

ลำาดับ โดย นายดุสิต รังคสิริ สังกัดพรรคชาติไทยยังสอดแทรกเป็น

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในอนัดบัที ่2 ของจงัหวดัแพรต่ดิตอ่กนั 4 สมยั 

สมัยที่ห้า การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 การ

เลอืกตัง้ครัง้สำาคญัในชวีติการเมอืงของนายดสุติ รงัคสริ ิผูส้มคัรในสงักดั

พรรคชาติไทย ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับสุดท้าย ผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังน้ี นายณรงค์ วงศ์วรรณ กับ นายเมธา  

เอื้ออภิญญกุล สังกัดพรรคสามัคคีธรรม ได้คะแนนเสียงในอันดับ 1 

และ 2 

สมัยที่หก การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 หลัง

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ นายดุสิต รังคสิริ นักการเมือง และสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคชาติไทย ได้

นำานายณรงค์ วงศ์วรรณ และนายเมธา เอื้ออภิญญกุล ย้ายจากพรรค

สามคัคธีรรม มาสงักดัพรรคชาตไิทยทมีเดยีวกนั ผลการเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ในครั้งนี้ นายดุสิต รังคสิริ เป็นหัวหน้าทีม

ที่นำาผู้สมัครสังกัดพรรคชาติไทยได้รับการเลือกตั้งยกทีม เช่นเดียวกับ

สมัยคุณหญิงบัวเขียว โดยได้รับคะแนนเสียงในอันดับที่ 1 

สมัยที่เจ็ด การเลือกต้ังเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 

ประวัติศาสตร์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ต้อง

จารกึเกยีรตปิระวตัขิอง นายดสุติ รงัคสริ ิผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สังกดัพรรค 
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ชาติไทย (ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์ไม่เคยย้ายพรรคการเมือง) ได้รับการ 

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเจ็ดสมัยติดต่อกัน สำาหรับ 

การเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับคะแนนเสียงอันดับ 1 นายเมธา เอื้ออภิญญกุล 

อันดับ 2 โดยมี นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (นามสกุลเดิม ศุภศิริ) 

ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 3    

         

บทบาททางการเมือง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก 

คุณดุสิต รังคสิริ ดำารงตำาแหน่งกรรมาธิการเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร  

ปี พ.ศ. 2524 ดำารงตำาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี โดยมี พลโทชาญ อังศุโชติ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เป็น กรรมาธิการเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการ

คัดเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรไทย ให้ไปเป็น กรรมการสหภาพรัฐสภา

แห่งเอเชีย (ASIA PARIMENT UNION : APU.)

ปี พ.ศ. 2526 ในขณะที่ พรรคชาติไทยเป็นฝ่ายค้านในสภา 

ผู้แทนราษฎร นายดุสิต รังคสิริ ดำารงตำาแหน่งกรรมาธิการเศรษฐกิจ

สภาผู้แทนราษฎร และวิปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน (กลุ่ม 

ภาคเหนือตอนล่าง)

ป ีพ.ศ. 2529 ดำารงตำาแหนง่เลขานกุารรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

ยุติธรรม โดยมี นายสะอาด ปยิะวรรณ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม 

ยังคงเป็น กรรมาธิการเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็น กรรมการสหภาพ

รัฐสภานานาชาติ (INTERNATIONAL PARIMENT UNION : IPU.)

ปี พ.ศ. 2531 ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง



64

นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่

อุตสาหกรรม สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรี      

ป ีพ.ศ. 2532 ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ปน็ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ี

ปี พ.ศ. 2535 - 2539 ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม ในขณะที่ ได้รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรสมัยที่ 5 - 7

เครือข่ายและความสัมพันธ์

การเมืองจังหวัดแพร่มีอัตลักษณ์ตามธรรมชาติทางการเมืองที่

แตกต่างจากการเมืองจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ กล่าวคือ เครือข่าย

ความสัมพันธ์ของกลุ่มไม่เป็นทางการ กลุ่มอิทธิพล และความสัมพันธ ์

เชิงเครือญาติมีอิทธิพลต่อการได้รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร และมีนัยสำาคัญของความสัมพันธ์ที่สูงกว่าความสัมพันธ์

เชิงโครงสร้างกับกลุ่มทางการ เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม

หอการค้าจังหวัด สโมสรโรตารี สโมสรไลออนส์ หรือพรรคการเมืองที่

สงักดั เปน็ตน้ การตดัสนิใจเลอืกบคุคลใดเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

จังหวัดแพร่  นายดุสิต    รังคสิริ มองว่า จังหวัดแพร่มีผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจเกี่ยวกับไม้สัก แร่ ยาสูบ ที่มีมูลค่าสูง และเป็นผลประโยชน์ที่มี

อทิธพิลเชือ่มโยงกบัอำานาจทางการเมอืง ซึง่นกัการเมอืงในจงัหวดัแพร่

ส่วนใหญ่มักจะมีผลประโยชน์จากธุรกิจ ดังกล่าว การแข่งขันทางการ

เมืองในจังหวัดแพร่จึงมักมีความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งการเมืองใน

ระดับท้องถิ่นที่เชื่อมโยงฐานคะแนนเสียงการเมืองระดับชาติ นักการ

เมอืงถิน่ (สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร) แตล่ะคนจะมสีายความสมัพนัธ์กบั

กลุ่มผลประโยชนท์างธรุกจิ กลุม่อทิธพิล และนกัการเมอืงระดบัทอ้งถิน่ 

อาทิ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต) เทศบาล และ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขณะที่ นายดุสิต รังคสิริ ทำางานการเมือง

ในบทบาทของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เคยตอ้งใชค้นคุม้กนัตลอดเวลา

ของการเดินทางออกนอกพื้นที่

นอกจากนี้ นายดุสิต กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไป 

ทั้งการเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณี งานศพ งานมงคล งานวัด 

งานมหรสพ งานประจำาปีต่าง ๆ ประชาชนประสบอุทกภัยความ 

เดือดร้อนน้ำาท่วม ภัยแล้ง ไม่มีงานทำา ไม่มีเงินใช้ ลูกเข้าโรงเรียน 

ประชาชนเดือดร้อนนักการเมืองถ่ินจังหวัดแพร่ต้องพร้อมให้ความ 

ช่วยเหลือ จึงจะสามารถอยู่ในใจประชาชนได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเจ็ดสมัย 

กลยุทธ์วิธีการหาเสียง 

นายดุสิต รังคสิริ กล่าวว่า กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งที่เป็น

ปจัจยัสำาคญัทำาใหช้นะการเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดั

แพร่  7 สมัยติดต่อกัน คือ

1. อยู่เมืองแพร่ให้มากกว่าอยู่กรุงเทพฯ

2.  ดแูลประชาชนในพืน้ที ่เมือ่ประชาชนเดอืดรอ้นมปีญัหาตอ้ง

ช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง

3. งานต่าง ๆ เช่น งานปี ประเพณี งานบุญ งานศพ งานมงคล 

ทุกงานต้องไปหมด และต้องไปด้วยตัวเอง

นายดุสิต รังคสิริ ยึดถือกลยุทธ์วิธีการหาเสียงสำาคัญ คำา

สัมภาษณ์ที่ว่า “พื้นฐานดี หาเสียงง่าย คะแนนเสียงมา” เป็นปัจจัย

ความสำาเร็จสำาคัญที่ทำาให้ชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ 

1.การเป็นคนที่มีพื้นฐานครอบครัวเกิดที่จังหวัดแพร่ ครอบครัว
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บิดามารดาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของประชาชนในจังหวัด 

2. การมีสังคม ญาติพี่น้อง และบริวารที่มีความกว้างขวาง

3. มีใจนักเลง พรรคพวกมาก และมีความเข้มแข็ง (ใจถึง กล้า

ได้ กล้าเสีย)

4. มีเงินมากเพียงพอ

ตัวอย่างผลงานที่คนจังหวัดแพร่ให้การยอมรับ โดยเฉพาะด้าน

การศึกษา คุณดุสิต รังคสิริ จัดตั้ง มูลนิธิคุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เพื่อ

การศกึษา เปน็กองทนุการศกึษา 8 อำาเภอในจงัหวดัแพร ่สรา้งโรงเรยีน

สลวยเสรไีทย ใหเ้ปน็โรงเรยีนประถมศกึษาประจำาอำาเภอ   สรา้งโรงเรยีน

มัธยมวังชิ้น มอบให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ สร้างตึกโรงพยาบาลแพร่ 

จำานวน 1 หลัง บริจาคที่ดินขนาด 200 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคาร

เรียนโรงเรียนนารีรัตน์ และประธานมูลนิธิการประถมศึกษา อำาเภอ

เมือง จังหวัดแพร่

ปี พ.ศ.2542 ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปี

สาขา “นักพัฒนาสังคม ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย” เมื่อวันที่ 13 

พฤษภาคม พ.ศ.2542 (ที่มา : โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่าง

แห่งปี พ.ศ.2542) 

 

นายเมธา เอื้ออภิญญกุล
นายเมธา เอื้ออภิญญกุล หรือที่ชาวแพร่ เรียกว่า พ่อเลี้ยงเมธา 

เกดิวนัที ่23 เมษายน 2470 บตุรนาย สมบรูณ ์เอือ้อภญิญกลุ กบัมารดา 

นางบุญธรรม เอื้ออภิญญกุล เป็นคนแพร่โดยกำาเนิด
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ด้านการทำางาน

นายเมธา เอือ้อภญิญกลุ ประกอบอาชพีนกัธรุกจิ เจา้ของกจิการ

โรงบม่ใบยาสบู และ ดา้นสมัปทานเหมอืงแรล่กิไนต ์ในนาม บรษิทัแพร่

ลิกไนต์ จำากัด และ บริษัทบ้านปู จำากัด (มหาชน)

บทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

การเริ่มต้นสนามการเมืองของ นายเมธา เอื้ออภิญญกุล ก้าว

สู่การเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ สมัยแรก

สังกัดพรรคธรรมสังคม การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 

2518 ซึ่งมีความสำาคัญกับประวัติศาสตร์การเมืองไทย เนื่องจาก พรรค

กิจสังคม ทีม่ ีม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช เปน็หวัหนา้พรรค และมีสมาชิสภา

ผู้แทนราษฎร เพียง 18 คน สามารถเป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาลเป็นนายก

รัฐมนตรี ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ มีจำานวนสมาชิกมากที่สุดในสภา

ผู้แทนราษฎรแต่กลับเป็นพรรคฝ่ายค้านในสภา อย่างไรก็ตามรัฐบาล

ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ต้องเผชิญกับแรงกดดันต่าง ๆ มากมาย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปญัหาดา้นเสถยีรภาพของรฐับาลทีม่จีำานวนสมาชกิ

ในสภาผู้แทนราษฎรแบบกำ้ากึ่ง ในที่สุดกระแสกดดันความขัดแย้งของ

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรฝา่ยรฐับาลทีห่นัไปรว่มกบัฝา่ยคา้น เสนอญตัติ

ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลทำาให้นายกรัฐมนตรี

ต้องประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2519 

และกำาหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ คือ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519

หลังจาก การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก ระยะเวลา 

เพียง 1 ปี สาเหตุจากการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร นายเมธา เอ้ืออภิญญกุล  

หา่งเหนิเวทสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร ่นานถงึ 15 ป ีและกลบั
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มาไดร้บัการเลอืกตัง้ อีกครัง้ ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่16 ของประเทศ 

เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2535 หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ครั้งนี้ บทบาททางการเมืองที่

สำาคัญ คือ การร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ ชื่อ พรรคสามัคคีธรรม ที่

มี นายณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตหัวหน้าพรรครวมไทย และอดีตหัวหน้า

พรรคเอกภาพเป็นหัวหน้าพรรค  พรรคสามัคคีธรรมที่ก่อตั้งขึ้นจาก

การรวบรวมนักการเมืองหลายพรรค และบุคคลใกล้ชิดกับคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช) เพื่อสนับสนุนและรักษาอำานาจ

ของคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต ิ(รสช) อนันำาไปสูเ่หตกุารณ์

พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ.2535 ที่มีประชาชนจำานวนมากชุมนุมประท้วง 

และต่อต้านการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ. สุจินดา  

คราประยูร และการสืบทอดอำานาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย

แห่งชาติ (รสช.) ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535    

สมัยที่สาม การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 17 เมื่อ วันที่ 13 กันยายน 

พ.ศ.2535 ในสังกัด พรรคชาติไทย เป็นการเลือกต้ังทั่วไปหลังเกิด

เหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ ผลการเลอืกตัง้ครัง้นีผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในสงักดั

พรรคชาตไิทยไดร้บัการเลอืกตัง้ครบทมี ประกอบดว้ย นายดสุติ รงัคสริ ิ

นายเมธา เอื้ออภิญญกุล และนายณรงค์ วงศ์วรรณ 

สมัยที่สี ่การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 18 เมื่อ วันที่ 2 ก.ค.2538 ใน

สังกัดพรรคชาติไทย นายเมธา เอื้ออภิญญกุล และนายดุสิต รังคสิริ ได้

รับการเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคประชาธิปัตย์ คือ นาง

ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู แจ้งเกิดในเวทีการเมืองจังหวัดแพร่ แทนนาย

ณรงค์ วงศ์ววรณ ที่แพ้การเลือกตั้งเป็นครั้งแรก
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บทบาททางการเมือง

นายเมธา เอือ้อภญิญกลุ ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ทีป่รกึษารฐัมนตรี

ชว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร (นางสาวกญัจนา ศลิปะอาชา รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ปี พ.ศ. 2543

เครือข่ายและความสัมพันธ์

กลุม่การเมอืงในจงัหวดัแพรม่กัมสีายสมัพนัธเ์ชือ่มโยงจากกลุม่

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ กลุ่มเครือญาติ และกลุ่มการเมือง ซึ่งหมายรวม

ถึงพรรคการเมืองที่แต่ละคนสังกัด นายเมธา เอ้ืออภิญญกุล สหาย 

ร่วมอุดมการณ์เดียวกันกับนายดุสิต รังคสิริ และนายณรงค์ วงศ์วรรณ 

ซึง่ถือเปน็สายตระกลูใหญข่องจงัหวดัแพรท่ัง้สิน้ ทีเ่รยีกวา่ไปไหนไปกนั

ตั้งแต่ พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรค

เพื่อไทย  โดยมีตระกูลที่เคยเป็นมิตรแท้ และเป็นคู่แข่งทางการเมือง

อย่างตระกูลพนมขวัญของอาจารย์รัตน์ พนมขวัญ และตระกูลศุภศิริ

ของพ่อเลี้ยงศานิตย์ ศุภศิริ (ปัจจุบันทั้งสองท่านเสียชีวิตแล้ว) บิดาของ

แม่เลี้ยงติ๊ก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ความแนบแน่น ความผูกพัน

กันมาจากธุรกิจหลักของจังหวัดแพร่ ได้แก่ ไม้สัก ใบยาสูบ และเหมือง

แรล่กิไนต ์สูส่นามแขง่ขนัทางการเมอืงซึง่ในบางครัง้อาจมคีวามขดัแยง้ 

และความรนุแรงบา้งในบางชว่งบางเวลาของความเขม้ขน้ทางการเมอืง

ในจังหวัดแพร่ ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างอำานาจทางการเมือง อิทธิพล 

และผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกัน  

จากสายสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มการเมืองไปสู่ 

การสืบทอดทางการเมืองแบบ ระบบเครือญาติ พ่อเลี้ยงเมธา เอื้อ- 

อภิญญกุล ผู้บุกเบิกถนนการเมืองสายตระกูลเอื้ออภิญญกุล สืบทอด
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ต่อไปยังบุตรชาย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายแพทย์ทศพร  

เสรีรักษ์ บุตรเขย และล่าสุดบุตรสาว นางปานหทัย เสรีรักษ์ ภรรยา

ของนายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ ที่ลงสมัครรับเลือกต้ังแทนสามี ซึ่งถูก

ตัดสิทธิทางการเมืองในฐานะคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 

1 ในจำานวน 111 คน จากกรณียุบพรรคตามคำาพิพากษาของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ 

กลยุทธ์การหาเสียง

นายเมธา เอื้ออภิญญกุล นักการเมืองผู้มากด้วยประสบการณ์

มกีลยทุธก์ารหาเสยีงเลอืกตัง้เรยีกวา่ ตอ้งเขา้ถงึจติใจชาวบา้น และโชว์

ผลงานที่ตรงใจผู้ชมด้วยกลยุทธ์ ต่อไปนี้

1.การเคาะประตูชาวบ้าน

การเข้าถึงชาวบ้านด้วยวิธีการแบบเข้าถึงตัว (Face To Face) 

ทำาให้ชาวบ้านคุ้นเคยเป็นพวกพ้องเดียวกันให้ความช่วยเหลือใกล้ชิด

ชาวบ้าน รับเอาลูกหลานของชาวแพร่มาทำางานในบริษัทธุรกิจของ

ตนเอง กล่าวคือ ช่วยให้ลูกหลานชาวบ้านได้งานทำา 

2.กลยุทธ์ครอบครัวเดียวกัน

พอ่เลีย้งเมธา ดแูลครอบครวัชาวบา้นทีเ่ดอืดรอ้นเสมอืนสมาชิก

ในเครอืญาต ิอาท ิการใหง้านทำา ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ หรอืให้

เข้ามาช่วยงานการเมือง ซึ่งชาวบ้านเหล่านี้กลายกลุ่มหัวคะแนนที่เป็น

ฐานเสียงสำาคัญของนายเมธา เอื้ออภิญญกุล

3. กลยุทธ์หัวคะแนน

นกัการเมอืงในชว่ง 20 กวา่ปทีีผ่า่นมา นยิมใชก้ลยทุธหั์วคะแนน 

หมายถึง ผู้ที่ทำาหน้าที่รวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่มีความนิยมชมชอบ 
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และพรอ้มสนบัสนนุผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ใหไ้ดค้ะแนนเสยีงมากทีส่ดุ โดย

มีเป้าหมายอยู่ที่การชนะคู่แข่ง วิธีการ เช่น ใช้แรงจูงใจด้วยการให้เงิน 

หรือสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวันสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อ

กัน เป็นต้น 

จากข้อมูลคำาสัมภาษณ์ของนายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ บุตรเขย 

เนื่องจากปัจจุบัน นายเมธา เอื้ออภิญญกุล พำานักอยู่ ณ บ้านพักที่

กรุงเทพมหานคร และไม่รับรองแขก สาเหตุจากปัญหาด้านสุขภาพ

ร่างกาย

  

นายณรงค์ วงศ์วรรณ
นายณรงค์ วงศ์วรรณ เกิดเมื่อ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2468 

พ่อเลี้ยงเมืองแพร่ผู้มีบทบาทสำาคัญที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้อง

จารึกไว้มากมาย 

ด้านการศึกษา

นายณรงค์ วงศ์วรรณ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ปีการศึกษา 2522 - 2523 

ด้านการเมือง

นายณรงค์ วงศ์วรรณ นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่ผู้มากด้วย

ประสบการณแ์ละบทบาททางการเมอืงทีม่คีวามสำาคญัของประเทศ เคย

ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองที่สำาคัญ ประกอบด้วย

รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์ถงึ 
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วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2523

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 11 

มีนาคม พ.ศ. 2524 ถึง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 30 เมษายน 

พ.ศ. 2526 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 9 ธันวาคม 

พ.ศ. 2533 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

รองนายกรัฐมนตรี (สมัยนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุจินดา คราประยูร) 

วันที่ 7 เมษายน ถึง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2535 หลังเหตุการณ์พฤษภา

ทมิฬ  

บทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายณรงค์ วงศ์วรรณ ก้าวสู่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่ สมัยแรกในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.

2522 สังกัดพรรครวมไทย ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทย ร่วมกับผู้

สมคัรอกีคนหนึง่ คอื นายพล วชัรปรชีา (เสยีชวีติเมือ่ วนัที ่11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2530)

สมัยที่สอง การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 

พ.ศ.2526 ย้ายไปสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคกิจสังคม 

สมยัทีส่าม การเลอืกตัง้ทัว่ไป ครัง้ที ่14 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2529 นายณรงค์ ได้ย้ายกลับไปลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค

รวมไทย อีกครั้งหนึ่ง 

สมัยที่สี ่การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2531 ในนามพรรครวมไทย แต่ต่อมาระหว่างการเป็นสมาชิก
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สภาผูแ้ทนราษฎรไดย้า้ยไปสงักดัพรรคเอกภาพ ในบทบาทของหวัหนา้

พรรคเอกภาพ

สมัยที่ห้า การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

พ.ศ.2535 หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2534 ในฐานะหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม ที่ถูกก่อตั้งขึ้น

เพือ่สนบัสนนุแกนนำาของคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต ิ(รสช.) 

เพือ่การรักษาและสบืทอดอำานาจ โดยผลการเลอืกตัง้พรรคสามคัคธีรรม

ไดส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจำานวน 79 คน มากทีส่ดุจากจำานวนสมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร 360 คน ทำาให้ต้องจัดตั้งรัฐบาลผสม 5 พรรค ได้แก่ 

พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย 

และพรรคราษฎร 

การเมืองพลิกผันทำาให้นายณรงค์ วงศ์วรรณ ไม่ได้เป็นนายก

รัฐมนตรี จากกรณี นางมาร์กาเร็ต แท็ต ไวเลอร์ โฆษกกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา แถลงการณ์ว่า นายณรงค์    วงศ์วรรณ เป็น

บุคคลที่ต้องห้ามไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาเหตุเพราะมีความใกล้ชิดกับกลุ่มนักค้ายาเสพติด ทำาให้ในที่สุดแกน

นำาพรรคร่วมรัฐบาลได้เลือกเสนอชื่อ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ขึ้น

ทูลเกล้าฯ และ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายก

รฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่7 เมษายน พ.ศ.2535 ทา่มกลางเสยีงเรยีกรอ้งนายก

รฐัมนตรตีอ้งมาจากการเลอืกตัง้ กระทัง่ เกดิกระแสตอ่ตา้นมกีารชมุนมุ

ประท้วงของประชาชนจำานวนมาก ในที่สุดนำาไปสู่เหตุการณ์นองเลือด 

“พฤษภาทมิฬ” ระหว่างวันที่ 17 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2535 

และนำาไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 17 

สมัยที่หก การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
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พ.ศ. 2535 ในสงักดัใหม ่คอื พรรคชาตไิทย โดยการเลอืกตัง้ครัง้นี ้พรรค

ชาติไทยชนะการเลือกตั้งยกทีม ประกอบด้วย (1) นายดุสิต รังคสิริ (2) 

นายเมธา เอื้ออภิญญกุล และ (3) นายณรงค์ วงศ์วรรณ

เครือข่ายและความสัมพันธ์

พ่อเลี้ยงณรงค์ วงศ์วรรณ นักการเมืองผู้มีบทบาทสำาคัญใน

จังหวัดแพร่มีสายสัมพันธ์ กับกลุ่มตระกูลเอ้ืออภิญกุล ของนายเมธา 

เอื้ออภิญญกุล สหายร่วมอุดมการณ์ และเป็นตระกูลใหญ่ของจังหวัด

แพร่ อีกทั้ง ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลศุภศิริ ของพ่อเลี้ยง 

ศานิตย์ ศุภศิริ บิดาแม่เลี้ยงต๊ิก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ในช่วง 

เวลาที่ นายณรงค์ วงศ์วรรณ ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ แม่เล้ียงต๊ิกมีโอกาสช่วยเหลืองาน และติดตาม

นายณรงค์ วงศ์วรรณ อย่างใกล้ชิดโดยใช้กลไกระบบราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์บูรณาการมาสู่ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวแพร่ 

ขณะเดียวกัน เมื่อช่วงการรณรงค์หาเลียงเลือกตั้ง แม่เลี้ยงติ๊กจะเป็น 

ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในฐานะหัวคะแนนฐานเสียงทางการเมืองให้กับ 

นายณรงค์ วงศ์วรรณ กระทั่ง การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร สมัยแรกของนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ในสังกัด

พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งกลับกลายมาเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสำาคัญ

ของนายณรงค์ วงศ์วรรณ และตระกูลวงศ์วรรณ ในปัจจุบัน  

  

กลยุทธ์การหาเสียง

นกัการเมอืงผูม้ากดว้ยประสบการณ ์ความสามารถ และการเขา้

ถึงประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ชาวนา ชาวไร่ ยาสูบ 
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และอืน่ ๆ  ไมใ่ชเ่รือ่งยากลำาบากสำาหรบันกัการเมอืงทีม่ชีือ่ เรยีกวา่ พอ่

เลี้ยงณรงค์ วงศ์วรรณ กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งที่นายณรงค์ใช้เป็น

ประจำา จะมสีว่นคลา้ยคลงึกบันกัการเมอืงรุ่นเกา่ของประเทศหลายคน 

อนัแสดงใหเ้หน็ถงึความสำาเรจ็ของการหาเสยีงในแตล่ะยคุแตล่ะสมยัใน

เวทีการเมืองไทย ดังกลยุทธ์ต่อไปนี้ 

1. กลยุทธ์ชนะใจชาวบ้าน

การเขา้ถงึชาวบา้นดว้ยวธิกีารไปทกุงาน ทัง้งานศพ งานบญุ งาน

วดั งานประเพณ ีประธานเปดิงาน ใหข้องทีเ่ปน็ความชว่ยเหลอืชาวบา้น 

เต้นท์ นำ้าแข็ง เครื่องเสียง ตามงานต่าง ๆ ของชาวบ้าน ถึงแม้ตัวไม่ไป

ต้องมคีนไปแทน หรือมเีงนิทอง สิง่ของอาหาร เครือ่งมอืเครือ่งใช้ตา่ง ๆ  

ไปให้ชาวบ้านเห็นทุกครั้ง สิ่งสำาคัญ คือ ความสมำ่าเสมอ เรียกว่า ใครมี

เรื่องอะไร มีปัญหาอะไร ใครทำาอะไร ต้องมีณรงค์ วงศ์วรรณ ช่วยเหลือ

อยา่งสมำา่เสมอ และเทา่เทยีมกนัเพราะความคาดหวงัของชาวบา้น คอื 

ถ้ามีความเดือดร้อน ส.ส.ต้องช่วยได้ทุกเรื่อง มีเรื่องเล่าให้ฟังว่า “มีคน

ตกรถโดยสาร ไม่มีสตางคค์า่รถกลบับา้น เดนิสวนกบัพอ่เลีย้งณรงค ์จงึ

เดนิเขา้ไปขอสตางคค์า่รถ พอ่เลีย้งเรยีกกนิขา้ว แลว้ใหค้นขบัรถไปสง่ที่

ท่ารถโดยสาร ฝากรถโดยสารไปไม่เสียสตางค์” ชาวบ้านก็พูดกันต่อ ๆ 

ไป นับว่าเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปง่าย ๆ ไม่ต้องลงทุนมากมาย แต่อยู่ที่ใจ 

ความเป็นคนใจดีใจนักเล็ง (ที่มา : นายสาคร เสียงมงคล คำาบอกเล่า

ชาวบ้านในตลาดเหมืองแดง,2552)     

2. กลยุทธ์เด็กและเยาวชน

พ่อเลี้ยงณรงค์ วงศ์วรรณ จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียน

ดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมสนับสนุนการกีฬาสำาหรับเยาชนชาว

แพร่ ส่งเสริมให้คนแพร่ออกกำาลังกาย และเล่นกีฬา อย่างสมำ่าเสมอ 
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เมื่อปู่ย่า ตายาย พ่อแม่และลูกหลานพูดถึง พ่อเลี้ยงณรงค์ วงศ์วรรณ 

ในทางชื่นชม พอถึงช่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งออกไปพบปะ 

ชาวบ้าน จึงเป็นเรื่องง่ายกับคะแนนเสียงที่จะได้รับ

3. กลยุทธ์ความภูมิใจ

สิ่งสำาคัญที่นายณรงค์ วงศ์วรรณ ให้ความสำาคัญที่ชาวบ้านต้อง

รับรู้ในการหาเสียงเลือกตั้งทุกคร้ัง นอกจากความช่วยเหลือเวลาชาว

บ้านเดือดร้อน คือ ผลงานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

ของคนแพร่ผลงานต่าง ๆ การดำารงตำาแหน่งทางการเมือง บทบาท

ทางการเมอืงในระดบัประเทศ หวัหนา้พรรคการเมอืง เปน็ตน้ ชาวบา้น

ต้องได้รับรู้ข่าวสารเพื่อให้ชาวบ้าน คนแพร่มีความภูมิใจว่า ผู้แทนของ

เขาเป็นใหญ่เป็นโต แล้วทำาประโยชน์อะไรให้กับเมืองแพร่ พัฒนาเมือง

แพร่ด้านใดบ้าง ซึ่งจะเป็นข่าวใหญ่ และขยายฐานคะแนนเสียงออกไป

4 .กลยุทธ์ศาสนาและวัด

พระพุทธศาสนา และความเชื่อทางวัฒนธรรม ค่านิยมพื้นบ้าน 

การสวมใส่เสื้อม่อฮ่อมแพร่ เป็นภาพที่คุ้นเคยของคนแพร่ที่เห็นพ่อ

เลีย้งณรงค ์สวมใสเ่ปน็ประจำา การสง่เสรมิทำานบุำารงุสถานทีส่ำาคญัทาง

ศาสนา วัด โบราณสถาน หรือสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อผูกมัดใจชาวแพร่ 

ถือเป็นกลยุทธ์เคล็ดลับสำาคัญ อีกประการ

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู  
นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (สกุลเดิมศุภศิริ) หรือ แม่เลี้ยงติ๊ก 

เกิดเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2499 เป็นบุตรสาวของนายศานิตย์  

ศุภศิริ อดีตนักการเมืองระดับท้องถ่ินคนดังของจังหวัดแพร่ อีกทั้ง  

พี่น้องหลายคนอยู่ในแวดวงการเมืองท้องถ่ินจังหวัดแพร่ บทบาทนัก 
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การเมืองสตรีระดับแนวหน้าคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง 

ความสำาเร็จของนักการเมืองถ่ินในจังหวัดแพร่มาแล้วหลายคน แม้แต่

นายณรงค์ วงศ์วรรณ 

ด้านการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร (โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน

ปัจจุบัน)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปรญิญาโท ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ด้านสังคม

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ.2538 

กรรมการบริหารชมรมสมาชิกสภาสตรีไทย ปี พ.ศ. 2543

ด้านการเมือง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ.2538, 2539 และ 

2544

เลขานุการคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

เลขานุการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายคำารณ 

ณ ลำาพูน)
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เลขานกุาร รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม (นายสเุทพ เทอืก

สุบรรณ)

เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา 

แก้วภราดรัย)

รองประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

บทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมัยแรก การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 18 ของประเทศ เมื่อ วันที่ 2 

กรกฎาคม พ.ศ.2538 ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการลงสมัครรับ

เลือกตั้งสมัยแรก หลังจากแยกทีมออกมาจากการเป็นผู้สนับสนุนการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับนายณรงค์ วงศ์วรรณ และกลายมาเป็น 

คู่แข่งคนสำาคัญของทีมนายณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคชาติไทย กระทั่ง 

ผลการเลือกตั้งแม่เลี้ยงติ๊กคะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่ 3 สามารถ 

ปักธงไชยในนามพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดแพร่ได้สำาเร็จ เป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์คนที่สอง หลังจากจังหวัดแพร่

เคยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เพียง 

คนเดียว คือ นายไชย วงศ์สว่าง จากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 8 เมื่อ 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2500 ว่างเว้นที่น่ังสำาหรับสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดแพร่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ นานถึง 38 ปี ขณะที่พรรค

ชาติไทย 2 คน ที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ 

นายดุสิต รังคสิริ อันดับที่ 1 และนายเมธา เอื้ออภิญญกุล อันดับที่ 2 

ด้าน นายณรงค์ วงศ์วรรณ เป็นผู้แพ้การเลือกตั้ง และต่อมา นายณรงค์

ได้ประกาศวางมือทางการเมืองเปลี่ยนไปใช้ชีวิตประกอบธุรกิจส่งออก
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พืชผลการเกษตรที่จังหวัดเชียงราย

สมยัทีส่อง การเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่19 เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 

พ.ศ.2539 การเลือกตั้งคร้ังน้ี เกิดพรรคการเมืองใหม่ชื่อ พรรคความ

หวังใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายความสำาเร็จอยู่ที่การก้าวเป็นนายกรัฐมนตรี

ของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  ผลการเลือกตั้งในระดับประเทศสามารถ

ชนะพรรคประชาธิปัตย์ที่นำาโดย นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรค ผล

การเลือกตั้งโดยรวมพรรคความหวังใหม่ ได้ ส.ส. 125 คน พรรค

ประชาธิปัตย์ ได้ ส.ส. 123 คน ทำาให้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ สามารถ

จดัตัง้รฐับาลขึน้ดำารงตำาแหนง่นายกรฐัมนตร ีตอ่มา เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ

อย่างรุนแรงในประเทศ “วิกฤติต้มยำากุ้ง”  ภายหลังการประกาศลอย

ค่าเงินบาท เมื่อปลายปี พ.ศ.2540 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธตัดสินใจ

ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีการจับกลุ่มการเมืองใหม่

ของ 2 ขั้วการเมือง คือ กลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลเดิม นำาโดย พรรคความ

หวังใหม่ และพรรคชาติพัฒนา กับกลุ่มพรรคฝ่ายค้านที่นำาโดย พรรค

ประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรคกิจสังคม จนเกิดเหตุการณ์

สำาคัญ เรียกว่ากรณี “กลุ่มงูเห่า” ผลทำาให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถ

จัดตั้งรัฐบาล นายชวน หลีกภัย ขึ้นดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดย

แมเ่ลีย้งติก๊เปน็ผูมี้บทบาทสำาคญัมมุหนึง่ในการประสานกลุม่ส.ส.พรรค

ชาติไทยเพื่อการชักชวนเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสม 

การเลือกตั้งในครั้งนี้ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู แสดงความ

โดดเดน่ทางการเมืองของจังหวดัแพร ่สามารถชนะการเลอืกตัง้คะแนน

เสยีงมาเปน็อนัดบัที ่1 ขณะที ่พรรคชาตไิทย นายแพทยท์ศพร เสรรีกัษ ์

และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อันดับ 2 และ 3 ตามลำาดับ

สมัยที่สาม การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 
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พ.ศ.2544 การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังแรก หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ได้

รบัการเลอืกตัง้คะแนนมาเปน็อนัดบัที ่2 รองจาก นายแพทยท์ศพร เสรี

รักษ์ บุตรเขยของนายเมธา เอื้ออภิญญกุล ด้วยคะแนนเสียงอันดับที่ 1 

ขณะที่ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล น้องชายของภรรยา (นางปานหทัย 

เสรีรักษ์) คะแนนเสียงเป็นอันดับที่ 3 ในสังกัดใหม่ พรรคไทยรักไทย 

จากน้ัน สำาหรับการเลือกต้ังสมัยท่ีส่ี ในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 21 

เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ต้องแพ้

การเลือกต้ังให้กับนายอนุวัธ วงศ์วรรณ บุตรชายของนายณรงค์ วงศ์วรรณ  

ที่ตามมาทวงตำาแหน่งคืนแทนบิดาในสังกัดพรรคไทยรักรักไทย ด้วย

กระแสทักษิณฟรีเวอร์สามารถกำาชัยชนะการเลือกตั้งแบบยกทีม ซ่ึง

การเลือกตั้งในครั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะหัวหน้าพรรค

ไทยรักไทยพยายามเจรจาเสนอเง่ือนไขขอให้นางศิริวรรณ ย้ายมาลง

สมัครรับเลือกต้ังในนามพรรคไทยรักไทย แต่ด้วยอุดมการณ์ความยึดม่ัน 

ผูกพัน และความนับถือศรัทธาในตัวของนายชวน หลีกภัย ประธาน 

ที่ปรึกษาพรรค และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ทำาให้นางศิริวรรณ 

ประกาศจุดยืนแน่วแน่ในการอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ ต่อไป และใน

การเลือกตั้งครั้งล่าสุด (วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550) ได้รับมอบหมาย

จากพรรคให้ดูแลการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ โซน 1 ภาคเหนือ

ตอนบน 11 จังหวัด ร่วมกับ นายเทิดพงษ์ ไชยนันท์ และนายชัยวุฒิ  

บรรณวัฒน์ กระท่ัง เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์

จดัการประชมุใหญว่สิามญัประจำาป ีเพือ่เลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิาร

พรรคชุดใหม่ตามข้อบังคับพรรค นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ได้รับ

ตำาแหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ
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เธอในความไวว้างใจจากผูใ้หญแ่ละสมาชกิพรรคประชาธปิตัย ์ถงึแมว้า่

เธอจะไม่สามารถชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ

เลือกตั้งครั้งหลังสุดก็ตาม 

เครือข่ายและความสัมพันธ์

แม่เลี้ยงติ๊ก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นักการเมืองสตรีผู้

มีบทบาทสำาคัญในจังหวัดแพร่สายเลือด “ตระกูลศุภศิริ” บุตรสาว

พ่อเลี้ยงศานิตย์ ศุภศิริ แม่เลี้ยงติ๊กสมรสกับ พล.ต.ท.ไถง ปราศจาก

ศัตรู (ยศในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2552) ก่อนตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แม่เลี้ยงติ๊กเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในฐานะ

หัวคะแนน ฐานเสียงทางการเมืองให้กับนายณรงค์ วงศ์วรรณ กระทั่ง 

การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยแรกใน

สงักดัพรรคประชาธปิตัย ์โดยการสนบัสนนุของบดิา นายศานติย ์ศุภศิร ิ

ที่มีความสนิทสนม และนับถือคุ้นเคยกับ นายชวน หลีกภัย ประธานที่

ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์) ซึ่งนางศิริวรรณ พยายามหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลผู้วิจัย 

เกี่ยวกับเหตุผลการตัดสินใจแยกทีมจากนายณรงค์ วงศ์วรรณ ซึ่งยังคง

มคีวามนบัถอืในฐานะผูใ้หญ ่ทีต่อ้งกลบักลายมาเปน็คูแ่ขง่ทางการเมอืง

คนสำาคญัของนายณรงค ์วงศว์รรณ ทมีผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในสังกดัพรรค

ชาติไทย และคนตระกูลวงศ์วรรณ 

ขณะที ่ในอดตีสมยันายณรงค ์วงศว์รรณ ดำารงตำาแหนง่รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2529 ตามลำาดับ แม่

เล้ียงติก๊เปน็ผูท้ีม่โีอกาสชว่ยเหลอืงาน และตดิตามนายณรงค ์วงศว์รรณ 
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ซึ่งทั้ง นายณรงค์ และนางศิริวรรณ ได้ใช้กลไกระบบราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มาบูรณาการงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัด

แพร่ อย่างน่ายกย่อง

จาก ครอบครัวที่เติบโตมากับตระกูลนักการเมืองพี่ชาย และ

เครือญาติสายสกุลศุภศิริหลายคนอยู่ในแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่น

ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหลายแหง่ของจงัหวดัแพร ่กล่าว

ได้ว่า นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นนักการเมืองสตรีที่มีบทบาท

สำาคัญทั้งในระดับท้องถิ่น มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองในระดับต่าง ๆ 

ของจังหวัดแพร่ และมีความผูกพันช่วยเหลือเก้ือกูลเป็นทีมเดียวกัน

กับตระกูลพนมขวัญ ปัจจุบันในรุ่นลูกเช่นเดียวกัน อาทิ นายโชคชัย 

พนมขวัญ (บุตรชายอาจารย์รัตน์ พนมขวัญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจงัหวดัแพร่ ป ีพ.ศ.2519) จากบทบาทหวัคะแนนหรอืผูส้นบัสนนุ

ทางการเมอืงมาสูก่ารเปน็นกัการเมอืงถิน่ระดบัประเทศในฐานะผูส้มคัร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่

นางศริวิรรณ ปราศจากศตัร ูกบัพรรคประชาธปิตัย ์ในการเลอืก

ตั้งทั่วไป ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2538 สมัยแรกของการ

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการสนับสนุน

ของบิดา ครอบครัว และผู้ใหญ่ภายในพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยความ

เป็นผู้หญิงแกร่งที่ไม่เคยเกรงกลัวใคร กล้าคิด กล้าพูด กล้าตัดสินใจ 

เด็ดเดียว และโดดเด่น โดยเฉพาะการปฏิเสธ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  

ที่เคยชักชวนให้ย้ายพรรคมาสังกัดพรรคไทยรักไทย ซ่ึงเธอปฏิเสธ  

และประกาศจุดยืนร่วมต่อสู้ทางการเมืองอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ 

ตลอดไป จึงทำาให้ได้รับการสนับสนุนจากนายชวน หลีกภัย และ
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ผู้ใหญ่ภายในพรรค กระทั่ง ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพรรค และ

คณะกรรมการบริหารพรรค สามารถก้าวสู่ตำาแหน่งสำาคัญในพรรค

ประชาธิปัตย์ เส้นทางสายการเมืองของเธอยังยาวไกล อาจเบนเข็ม

ไปสู่การลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ/หรือกับ

การไดร้บัโอกาสในการดำารงตำาแหนง่รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงหรอื

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงหนึง่กระทรวงใด หากพรรคประชาธปิตัยย์งัคง

ได้จัดตั้งรัฐบาล ในอนาคต

กลยุทธ์การหาเสียง

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ให้สัมภาษณ์ผู้วิจัย ว่าการทำางาน

การเมืองของเธอ ไม่มีการใช้วิธีการซื้อสิทธิขายเสียงโดยเด็ดขาด ตาม

คำาสอนของ นายชวน หลีกภัย ว่า “เป็นนักการเมือง คือ การเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตน เพื่อประเทศชาติ และประชาชน หากจะสร้างความ

รำ่ารวย ต้องไปทำาธุรกิจค้าขาย” กลยุทธ์การหาเสียง ดังนี้

1.การลงพื้นที่ 

ภารกิจสำาคัญของนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ในวันเวลาปกติ 

คือ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (ปี พ.ศ.2552 นายวิทยา แก้วภราดรัย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข) และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ หากว่าง

เวน้จากงานปกตทิางการเมอืงสิง่สำาคญัทีป่ฏเิสธไมไ่ด ้คอื การกลบัแพร่

ในทกุวนัหยดุโดยเฉพาะวนัเสาร ์วนัอาทติย ์ซึง่ทกุครัง้ทีเ่ธอกลบัจงัหวดั

แพร ่เธอจะมีควิงานตลอดทัง้วนัถงึคำา่ มนีดัหมายชาวบา้น ผูน้ำาชาวบา้น 

ผู้นำาชุมชน และ/หรือไปร่วมกิจกรรมงานต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่
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ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น และ/หรืออาจเป็นกิจกรรม

ที่ทีมงานในพื้นที่ของผู้สนับสนุนทางการเมืองจัดขึ้น เช่น การมอบทุน

การศึกษา การไปเป็นประธานเปิดงาน งานบุญประเพณีเทศกาล (ซึ่ง 

การนัดหมายสัมภาษณ์ดำาเนินการทั้งทางโทรศัพท์บ้าง นัดสัมภาษณ์

ที่สนามบินบ้าง และในบางคร้ังผ่านสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลจาก 

ผู้ใกล้ชิดของนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู คือ นายประสงค์)

2. การปราศรัยประกาศนโยบายของพรรค

นางศริวิรรณ ปราศจากศตัร ูกลา่ววา่ การรณรงคห์าเสยีงเธอตอ้ง

ใช้การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ ไม่ทอดทิ้งประชาชนเพราะชาว

แพร่ยังมีความเชื่อมั่นในตัวบุคคล ไม่ใช่เพียงพรรคการเมืองอย่างเดียว 

จึงต้องเน้น “การปราศรัยประกาศนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์” ที่

เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่อยู่เคียงข้างประชาชนมาตลอดกว่า 60 ปี 

ต่อสู้บนความถูกต้องของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขมาตลอด พรรคมีจุดยืนที่แน่นอน ไม่เคยมีความเสีย

หาย ไม่โฆษณาชวนเชื่อ ไม่มีนโยบายขายฝัน มีแต่ความจริง โดยใช้

ทั้งวิธีปราศรัยเวทีใหญ่ที่มีผู้ใหญ่ เช่น นายชวน หลีกภัย อดีตนายก

รัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรคและกรรมการบริหารพรรคมาช่วย

ปราศรัยหาเสียง และการปราศรัยเวทีย่อยบริเวณสถานที่ราชการ วัด 

โรงเรียน และตลาด เป็นต้น

3. พันธมิตรทางการเมือง

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู มีกลยุทธ์ที่สำาคัญในการหาเสียง

อีกด้านหนึ่ง คือ พันธมิตรทางการเมือง นอกจาก คนตระกูลพนมขวัญ 

และกลุ่มพวกพ้องน้องพี่เพื่อนฝูงในระบบเครือญาติ ระบบเครือข่าย

พันธมิตรทางการเมืองที่เชื่อมโยงไปในระดับท้องที่ และระดับท้องถิ่น
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ทุกระดับ ถือเป็นกุญแจสำาคัญสู่ชัยชนะในกลยุทธ์การหาเสียงเลือกต้ัง 

เช่น ในอดีตพันธมิตรทางการเมืองที่มีความสำาคัญ คือ นายแพทย์ 

ชาญชัย ศิลปอวยชัย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

(ปัจจุบันได้เสียชีวิตเม่ือปี พ.ศ. 2549 จาการถูกลอบยิงขณะวิ่ง 

ออกกำาลังกาย) 

กลยุทธ์พันธมิตรและแนวร่วมทางการเมืองของนางศิริวรรณ 

ได้ขยายวงกว้างออกไปอย่างไม่มีขีดจำากัด ทั้งในวงสังคมทั่วไป กลุ่ม

พ่อค้า นักธุรกิจ องค์กรสาธารณะกุศล สถาบันการศึกษา และวงการ

กีฬา กระทั่ง กลุ่มเพื่อนสมัยเรียนระดับมัธยม และเพื่อสมัยเรียน

มหาวิทยาลัย ก็ตาม เธอให้สัมภาษณ์ว่า “เราไม่มีเงินเพียงพอ ที่จะไป

ซื้อสิทธิขายเสียง” จึงต้องอาศัยการสนับสนุนช่วยเหลือจากพันธมิตร

กลุม่ตา่ง ๆ  ทัง้ในและนอกจงัหวดัแพร ่และเครอืขา่ยทางการเมอืง รวม

ถึง การสนับสนุนของนักการเมืองท้องถิ่นระดับต่าง ๆ 

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2502 สำาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหา

บัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เป็นบุตรชายของนายเมธา เอื้ออภิญญกุล และนางธีรวัลย์ 

เอื้ออภิญญกุล มีพี่น้อง 3 คน คือ (1) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล (พี่ชาย) 

กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู จำากัด (มหาชน) (2) พี่สาว 

นางปานหทยั เสรรีกัษ ์ส.ส.แพร ่ทีป่รกึษาบรษิทั บา้นป ูจำากดั (มหาชน) 

และ กรรมการบริษัท สารินทร็อทเทอร์ตี้ จำากัด ซึ่งเป็นภรรยาของ 
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นพ.ทศพร เสรีรักษ์ (อดีต ส.ส.แพร่)

บทบาททางการเมือง

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เร่ิมลงสนามการเมืองในนามกลุ่ม

เมืองแพร่ ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ เมื่อปี 

พ.ศ.2533 ดำารงตำาแหน่ง 2 สมัย ขณะที่ นายเมธา บิดาของนายวรวัจน์  

เอื้ออภิญญกุล วางมือทางการเมือง เมื่อปี พ.ศ.2539 

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ สมัยแรก ในการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 19 ของ

ประเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ในสังกัดพรรคชาติไทย

สมัยที่สอง การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 

พ.ศ. 2544 โดยย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย 

สมัยที่สาม การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2548 ตอ่มา พรรคไทยรกัไทยถกูคำาพพิากษาของศาลรฐัธรรมนญู

มคีำาสัง่ยบุพรรค จงึยา้ยไปสงักดั พรรคพลงัประชาชน ซึง่คณะกรรมการ

บริหารพรรคได้เตรียมไว้รองรับหลังคำาพิพากษาของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ

สมัยที่สี ่การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 22 (ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 23 

ธนัวาคม พ.ศ.2550 ตอ่มา พรรคพลงัประชาชนถกูคำาพพิากษาของศาล

รัฐธรรมนูญมีคำาสั่งยุบพรรค อีกครั้งหนึ่ง จึงย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย 

ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2552)

บทบาทและประสบการณท์างการเมอืงทีส่ำาคญัของ นายวรวจัน ์

เอือ้อภญิญกลุ ดว้ยความหนุม่ทีเ่ตบิโตมาในครอบครวันกัการเมอืงและ

แวดวงล้อมรอบด้วยการเมือง ทั้งการเมืองระดับท้องถิ่น และการเมือง
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ระดับชาติ เรียกได้ว่าเกิดและเติบโตมากับถนนสายการเมือง ด้วย

บุคลิกภาพที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ดุดันในการแสดงความคิดเห็น

ทางการเมืองไม่เกรงกลัวใคร มีความขยันในการทำางานมุ่งมั่นกับการ 

ต่อสู้บนอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีมีความเช่ือถือ จึงเห็นบทบาทสำาคัญๆ 

หลายครั้งในการตั้งกระทู้ถาม การอภิปรายทั่วไป การอภิปรายไม่ไว้

วางใจในสภาผู้แทนราษฎร และในการให้สัมภาษณ์พร้อมตอบข้อซัก

ถามผู้สื่อข่าว

นายวรวัจน์ ได้รับการมอบหมายตำาแหน่งสำาคัญทางการเมือง 

ได้แก่

1. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

2. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม

3. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (สมัยนายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ 

นายกรัฐมนตรี) 

บทบาทที่ได้รับการกล่าวขาน ในขณะที่ ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คือ แนวคิดที่จะนำาความเชื่อ และพิธีกรรม

ทางไสยศาสตร์มาทำาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม เพื่อจำาหน่ายเป็นของ

ที่ระลึก จนได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนจำานวนมาก จึงยัง

ไม่ทันได้ดำาเนินการ 

เครือข่ายและความสัมพันธ์

เครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมือง กลุ่มอิทธิพล และ
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กลุ่มผลประโยชน์ในจังหวัดแพร่ เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้กับนายวรวัจน์  

เอื้ออภิญญกุล เพราะเขาคือคนใน “ตระกูลเอ้ืออภิญญกุล” ทั้งใน

ฐานะบุตรชายของนายเมธา เอ้ืออภิญญกุล น้องชายของนางปาน

หทัย เสรีรักษ์ ผู้เป็นภรรยาของ นายแพยท์ทศพร เสรีรักษ์ (พี่เขย) อัน

มีสายสัมพันธ์สนิทแนบแน่นกับ “ตระกูลวงศ์วรรณ” ที่มีนายณรงค์  

วงศ์วรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มากด้วยประสบการณ์  

ความรู้ ความสามารถทางการเมืองในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง 

หลายพรรค รฐัมนตรหีลายกระทรวง รองนายกรฐัมนตร ีและเกอืบเปน็

นายกรัฐมนตรีมาแล้ว นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ  

อีกทัง้ ยังคุน้เคยกนัดกีบัครอบครวัอดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 7 สมัย

จังหวัดแพร่ คือ นายดุสิต รังคสิริ 

ความสัมพันธ์จากสหายธุรกิจในรุ่นบุกเบิกสมัยบิดา มาเป็น

ความสัมพันธ์เชิงกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล สู่ความสัมพันธ์ทาง 

การเมือง จากระยะก่อร่างสร้างตัวทางการเมืองในรุ่นบิดาระหว่าง 

นายเมธา เอ้ืออภิญญกุล กับนายณรงค์ วงศ์วรรณท่ีระยะเร่ิมต้น 

ก้าวสู่การเมืองที่ยังคงกระจัดกระจายกันคนละพรรค บางช่วงบางเวลา

ทางการเมืองนายณรงค์ วงศ์วรรณ เร่ิมต้นที่พรรครวมไทย พรรค

กิจสังคม และพรรคเอกภาพ กระทั่ง การก่อต้ัง “พรรคสามัคคีธรรม”  

ในขณะที่ นายเมธา เอื้ออภิญญกุล เร่ิมก่อร่างสร้างตัวทางการเมือง

จากพรรคธรรมสังคม และว่างเว้นทางการเมืองยาวนานก่อนกลับ 

มาแจ้งเกิดใหม่ในสังกัดพรรคชาติไทย ตามคำาชักชวนของนายดุสิต  

รังคสิริ กระทั่ง 3 สหายมาบรรจบพบกันเป็นทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ทีมเดียวกันในสังกัด “พรรคชาติไทย” ต้ังแต่การเลือกต้ังท่ัวไปครั้งที่ 

17 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ก่อนที่เครือข่ายความสัมพันธ์
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จะเหนียวแน่นตกมาสู่นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่รุ่นต่อมา (รุ่นลูก) คือ 

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ นางปานหทัย 

เสรีรักษ์ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ และ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ (สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำาพูน) ในเครือข่ายสังกัด พรรคชาติไทย  

พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย ตามลำาดับ

ของสถานการณ์ทางการเมือง

กลยุทธ์การหาเสียง

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นักการเมืองหนุ่มไฟแรง ที่สะสม

ประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างมากมายทั้งในสนามเล็กระดับ 

ท้องถิ่น ผ่านการเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ 2 สมัย ขณะที่

มอีายเุพยีง 31 ป ีกอ่นทีจ่ะกา้วสูเ่วทกีารเมอืงระดบัชาตใินฐานะสมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2539 ในนามของพรรค 

ชาตไิทย และไดรั้บการเลอืกตัง้ 4 สมยัตดิตอ่กนั ถงึปจัจบุนั (ป ีพ.ศ. 2552) 

บวกกับการเรยีนรูแ้บบฝงัลกึจากครอบครวัโดยนายเมธา เอือ้อภญิญกลุ  

ผู้บิดา ด้วยความเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ จึงมีเทคนิควิธีการผสมผสาน

กลยทุธร์ุน่พอ่กบักลยทุธร์ุน่ใหมเ่ขา้ดว้ยกนัอยา่งผสมกลมกลนื เรยีกวา่

กลยุทธ์ “เข้าใจ เข้าหา และเข้าให้ถึง”  

1. กลยุทธ์เข้าใจ

นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล จะพยายามศึกษาปัญหาของ

ประชาชนในพื้นที่ ว่าประชาชนมีปัญหาอะไร มีความต้องการ และมี

ความปรารถนาอยากไดค้วามชว่ยเหลอือะไร เรยีกวา่ “สรา้งความเขา้ใจ

ในความตอ้งการของชาวบา้น” เพือ่ทีจ่ะวเิคราะหว์า่ปญัหาของชาวบา้น 

มีสาเหตุมาจากอะไร จึงแสวงหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขที่ตรงกับ
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สิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้ช่วยเหลือ ซึ่งนายวรวัจน์ มีความเชื่อว่า นี่คือ  

ผลงานท่ีจะสามารถน่ังในใจชาวบ้านได้ เม่ือถึงช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 

ชาวบ้านผู้เคยได้รับโครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ ก็จะเลือกเขาเข้าสู่

สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งที่ผ่านมาการเลือกตั้ง 4 สมัย เป็นเครื่องพิสูจน์ที่

ดีในผลงาน ซึ่งนายวรวัจน์เคยพูดเสมอว่า “เวลาหาเสียงไม่จำาเป็นต้อง

แจกเงิน เวลาเป็นส.ส.แจกผลงานให้ชาวบ้านเห็นดีกว่า หมายถึง การ

เปน็ส.ส.ผลงานตอ้งเขา้ตากรรมการ (ชาวบา้น) ถา้ไมม่ผีลงาน ชาวบา้น

ไม่เคยเห็นหัว เลือกให้ตายก่ีสมัยก็ไม่มีทางได้เป็นส.ส.ชาวบ้านเขาไม่

โง่ เงินซื้อเขาไม่ได้ แน่นอนเงินให้เขา เขารับแต่เขาไม่เลือก ตัวอย่างมี

ให้เห็นเยอะแยะ”

 2. กลยุทธ์เข้าหา

 ช่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง การเข้าหาชาวบ้านในเขต

พืน้ทีเ่ปน็วธิทีีด่ทีีส่ดุ ไปดว้ยตนเองบา้ง ทมีงานบา้งสลบักนัไปใชท้มีงาน

อยา่งเดยีวไมไ่ด ้เพราะชาวบา้นเขาตอ้งการเหน็หนา้ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้  

มีแผ่นปลิว โปสเตอร์ คัทเอ้าท์ Bill Board การปราศรัย ท้ังเวทีเล็ก  

เวทีใหญ่ใช้ทุกรูปแบบ รถยนต์แห่ เดินตลาด ย่านชุมชน หมู่บ้านราย 

ครัวเรือน ไปวัดพบผู้เฒ่าผู้แก่ โรงเรียน ต้องเข้าหาให้หมดเพื่อบอก

นโยบายของพรรค และของเราวา่จะทำาอะไรตอ่ไป เพือ่พีน่อ้งประชาชน

ของเรา

 3. กลยุทธ์เข้าให้ถึง

 เมื่อเข้าใจปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน และ 

เข้าหาประชาชนอย่างกว้างขวางแล้ว เราต้องเข้าให้ถึงใจของเขาด้วย 

ตอ้งเขา้ใจวา่ประชาชนทีเ่ราไปหาเสยีง ผูส้มคัรคนอืน่เขากเ็ขา้ไปหาเสยีง

เชน่เดยีวกนั เราไปเขากไ็ป ประชาชนในพืน้ทีเ่ดยีวกนัในเวทกีารแขง่ขนั 
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ดังนั้น เมื่อเข้าหาประชาชนแล้วต้องเข้าให้ถึงใจเขาด้วย ต้องนั่งในใจ 

ชาวบ้านให้ได้ คะแนนจึงจะมา นี่คือ กลยุทธ์เข้าให้ถึง ต้องประเมินผล

ให้ได้ว่าแต่ละระยะเวลาของการหาเสียงเรามีคะแนนนิยมที่เข้าถึงใจ

เขาหรือไม่

 นอกจากที่ กล่าวมาเกี่ยวกับกลยุทธ์การหาเสียงทีน่ายวรวัจน์

ใชใ้นชว่งการหาเสยีงเลอืกตัง้ และการบอกเลา่ของคนใกลช้ดิ สิง่สำาคญั

ที่นายวรวัจน์ไม่เคยลืมเลย คือ ชาวบ้านต้องพบหาง่าย ไม่ใช่อยู่แต่

กรุงเทพฯ ไม่เคยกลับมาพัฒนาพ้ืนที่และเวลาออกพ้ืนที่ ต้องเหมือน

นกขมิ้น “คำ่าไหนนอนนั่น” ได้ทั้งศาลาวัด โรงเรียน และบ้านชาวบ้าน

                                     

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์
นายแพทย์ทศพร  เสรีรักษ์ เกิดเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2498 บิดา

ชื่อ นายอุทัย เสรีรักษ์ และมารดาชื่อ นางทัศนีย์ เสรีรักษ์ มีพี่น้อง 4 

คน (เป็นบุตรคนที่ 3) 

สมรสกับนางปานหทัย เสรีรักษ์ (เอื้ออภิญญกุล) มีบุตร 3 คน 

(ชาย 1 และหญิง 2 คน) 

ด้านการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนโชติระวี จังหวัดนครสวรรค์  

   โรงเรียนมาลีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา 

   โรงเรียนควนวิเศษ จังหวัดตรัง 

ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

ระดับปริญญา ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิตและวุฒิบัตรจักษุวิทยา  

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้านการทำางาน

แพทย์ประจำาโรงพยาบาลแพร่ พ.ศ. 2522 

พ.ศ. 2522 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสูงเม่น 

พ.ศ. 2523 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลลอง

พ.ศ. 2524 – 2539 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลแพร่

 

ด้านการเมือง 

ดว้ยปจัจยัของการเปน็บตุรเขยของนกัการเมอืงจงัหวดัแพร ่นาย

เมธา เอื้ออภิญญกุล และ ประสบการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใน

ฐานะอดีตผูน้ำานกัศกึษาสมยัเหตกุารณ ์วนัที ่6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ทำาให้

มคีวามใฝฝ่นักบังานการเมอืงมาตลอด และตดัสนิใจกา้วสูก่ารสมคัรรบั 

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ นายแพทย์ทศพร  

เสรรีกัษ ์มเีอกลกัษณท์างการสวมเสือ้ผา้ทีแ่สดงความเปน็เขยเมอืงแพร่

ได้เป็นอย่างดี ชนิดท่ีคนแพร่เห็นจะจำาได้ คือ การใส่เส้ือโดยใช้ผ้าท่ีตัดจาก 

ผ้าฝ้ายพื้นเมือง สีเหมือนเสื้อม่อฮ่อมแต่จะตัดแบบมีปกมีกระดุม สวม

ใสจ่นเปน็เอกลกัษณต์ดิตวั แมแ้ตบ่างครัง้ในการดำาเนนิกจิกรรมทางการ

เมอืงทีส่ว่นกลางกรงุเทพมหานคร ซึง่คณุหมอ ใหส้มัภาษณก์บัผูว้จิยัวา่ 

“มันใส่สบายดี ไม่ร้อน และแสดงความเป็นคนเมืองแพร่” 

สมยัแรก การเลอืกตัง้เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2539 ดว้ย

คะแนนเสียง 121,799 คะแนน ในสังกัดพรรคชาติไทย

สมัยที่สอง การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ด้วย
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คะแนนเสียง 59,174 คะแนน ในสังกัดพรรคไทยรักไทย

สมยัทีส่าม การเลอืกตัง้เมือ่วนัที ่6 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2548 ดว้ย

คะแนนเสียง 72,162 คะแนน ในสังกัดพรรคไทยรักไทย 

บทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่

  สมัยแรกของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรค

ชาติไทย ได้รับความไว้วางใจให้เป็นโฆษกพรรคชาติไทย ต่อมา ย้ายไป

สังกัดพรรคไทยรักไทย ในฐานะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยโดย

มีบทบาททางการเมืองที่สำาคัญ คือ ดำารงตำาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ ในช่วงที่ นายอดิศัย โพธารามิก เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ เคยดำารงตำาแหน่งคณะกรรมาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรด้านเศรษฐกิจ กรรมาธิการพาณิชย์ และกรรมาธิการ

สาธารณสุข ตามลำาดับ

เครือข่ายและความสัมพันธ์

ข้อมูลที่น่าสนใจ 2 ประการของ นายทศพร เสรีรักษ์ ด้วยความ

เป็นแพทย์ที่มีความใกล้ชิดประชาชนโดยตรงทั้งในฐานะผู้บริหารโรง

พยาบาลประจำาจังหวัด การเปิดคลินิกรักษาที่บริการประชาชนคนยาก

คนจน ประกอบกับสถานะภาพทางครอบครัวที่เป็นเขยของครอบครัว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ นายเมธา เอ้ืออภิญญกุล (บิดา

ของภรรยา) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (น้องชายของภรรยา) ซึ่งเป็น

ปัจจัยสำาคัญของการก้าวสู่การได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎร และได้รับการยอมรับจากชาวจังหวัดแพร่ สิ่งสำาคัญอีกประการ 

คือ อุดมการณ์ทางการเมืองที่ยึดมั่นมาต้ังแต่สมัยเรียนอยู่ที่คณะ

แพทย์ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ในชว่งสมยัการตอ่สูข้องนกัเรยีนนสิติ

นกัศกึษาและประชาชน ในชว่ง เหตกุารณท์างการเมอืง วนัที ่6 ตลุาคม 

พ.ศ. 2519 ด้วยเครือข่ายพี่น้องคนเดือนตุลาคมสายพรรคไทยรักไทย 

เป็นเครือข่ายที่สำาคัญที่ทำาให้นายแพทย์นักต่อสู้ผู้น้ีมีความผูกพันกับ

เครือข่ายพรรคไทยรักไทย

  นายทศพร กลา่ววา่ ปจัจยัสำาคญัของการกา้วสูส่นามการเมือง 

เกดิจากอดุมการณส์มัยเรียนมหาวทิยาลยัทีเ่คยตัง้เปา้หมายไว้ ไม่ไดเ้กดิ

จากการเป็นลูกเขยของนักการเมือง

กลยุทธ์วิธีการหาเสียง

นายทศพร เสรีรักษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า กลยุทธ์วิธีการหาเสียง

ที่สำาคัญซึ่งทำาให้ได้รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 

สมัย กระทั่ง ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้ยุบพรรคไทยรักไทยและ

กรรมการบรหิารพรรค จำานวน 111 คน ถกูหา้มลงสมคัรรบัเลือกตัง้เปน็

เวลา 6 ป ีและเคยชนะการเลอืกตัง้ทีม่คีะแนนสงูสดุเปน็อนัดบัที ่2 ของ

ประเทศ เมื่อการเลือกตั้ง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544  วิธีการหาเสียง

เลอืกตัง้ นอกจาก ชว่งเวลาการรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้ทัว่ไป ดว้ยวธิกีาร

ทั่วไป คือ การพบปะประชาชน การปราศรัยหาเสียง การแจกเอกสาร 

และโปสเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้ประชาชนเห็นผลงาน ปัจจัยสำาคัญที่ 

ส.ส.น.พ. ทศพร เสรีรักษ์ ใช้เป็นกลยุทธ์สำาคัญ คือ

1. กลยุทธ์การเข้าถึงประชาชน 

นายแพทยท์ศพร เสรรีกัษ ์ถอืวา่การเขา้ถงึประชาชนเปน็หลกัคดิ
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สำาคญัของกลยทุธก์ารหาเสยีงทีส่บืทอดกนัมา แตส่ิง่ทีเ่ปน็ความเฉพาะ

ของแพทย์ที่หมอทศพร ใช้คือ การทำางานที่ให้ความช่วยเหลือทางการ

แพทยแ์กป่ระชาชนอยา่งสม่ำาเสมอ ซึง่ประเดน็ของการเปน็ “หมอ” เปน็ 

กลยุทธ์สำาคัญที่จะทำาให้เกิดความได้เปรียบในการเข้าถึงประชาชน  

ดังนั้น ทุกครั้งที่เสร็จสิ้นภารกิจสภาผู้แทนราษฎร และกิจกรรมของ

พรรค จะเดินทางกลับจังหวัดแพร่ และเปิดคลินิกรักษาเพื่อให้บริการ

ประชาชนฟรี

2. กลยุทธ์ด้านผลงาน 

นายแพทยท์ศพร เสรรีกัษ ์ใหค้วามสำาคญักบัการเยีย่มประชาชน

รับฟังความเดือดร้อน และบอกประชาชนว่าผลงานที่ทำามีอะไรบ้าง ใน

บางครั้งถ้าเราไม่บอกไม่พูด ชาวบ้านจะไม่รู้ว่าเราทำาผลงานอะไรบ้าง 

แต่สิ่งสำาคัญต้องเป็นผลงานของเราจริง ไม่ใช่แอบเอาผลงานของคน

อื่นมาเป็นผลงานของเรา

3.กลยุทธ์การลงพื้นที่

การลงพื้นที่ไม่ว่าสมัยไหน ถือว่าเป็นกลยุทธ์สำาคัญ ทั้งระหว่าง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือช่วงเวลาหาเสียง การอยู่กับพื้นที่

สำาคัญมาก ปกติวันหยุดเสาร์อาทิตย์ นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ จะ

กลบัแพรเ่สมอ และเมือ่กลบัมาจงัหวดัแพร ่กจ็ะออกพบปะชาวบา้นทำา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือเปิดคลินิกที่บ้านรักษาชาวบ้านเพื่อเป็นการ

ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ความเป็นวิชาชีพแพทย์มีประโยชน์ที่จะ

สามารถเข้าถึงประชาชน และประชาชนให้การยอมรับนับถือเป็นทุน

เดิมอยู่แล้ว นอกจากนั้น ช่วงหาเสียงเลือกตั้งก็จะใช้วิธีโดยทั่วไป คือ 

การเดินหาเสียง การปราศรัย ติดโปสเตอร์ แจกแผ่นพับบอกหมายเลข

ผู้สมัคร โดยจะไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ที่ชาวบ้านมักไปรวมตัวกัน
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มาก ๆ ทำาให้ประหยัดเวลา เช่น ตลาดสด วัด โรงเรียน สถานที่ทำางาน 

ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจไปแบบยกทีมผู้สมัครหรือแยกทีมกันไป แล้วแต่

การวางแผนในแต่ละช่วงเวลา

นอกจากนี้ คือ การมีส่วนร่วมของทีมงานหาเสียง ที่เราต้องฟัง

เขา เพราะเขาอาจมขีอ้มลูคูแ่ขง่ทีเ่ราไมม่แีละแนวทางการหาเสยีงทีท่มี

งานผู้สมัครแต่ละคนอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป สิ่งสำาคัญ

ต้องทำางานเป็นทีม จึงสามารถประสบชัยชนะแบบยกทีม

นางปานหทัย เสรีรักษ์
บุตรสาวนายเมธา เอ้ืออภิญญกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดแพร่และอดีตรัฐมนตรี และยังเป็นพี่สาวของนายวรวัจน์  

เอื้ออภิญญกุล 

นางปานหทัย เสรีรักษ์ (เอื้ออภิญญกุล) สมรสกับนายแพทย์

ทศพร เสรีรักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่หลายสมัย

นางปานหทัย เสรีรักษ์ ประกอบอาชีพนักธุรกิจ ดำาเนินธุรกิจ

ของครอบครัวโดยเป็นกรรมการบริษัทสารินพร็อพเพอร์ต้ี จำากัด และ

ที่ปรึกษาบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) 

ด้านการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ระดับปริญญาโท Asian Studies Washington University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ด้านบทบาททางการเมือง 

นางปานหทยั เสรรีกัษ ์(เอือ้อภญิญกลุ) มโีอกาสตดิตามกจิกรรม

ทางการเมืองมาตลอด ด้วยเหตุผลทางครอบครัวในฐานะบุตรสาวของ

นกัการเมอืง คอื นายเมธา เอือ้อภญิญกลุ อดตีนกัการเมอืงทอ้งถิน่คน

สำาคัญของจังหวัดแพร่ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ และ 

อดีตรัฐมนตรี อีกทั้ง ความสัมพันธ์ในฐานะภรรยาของ นพ.ทศพร  

เสรรีกัษ ์อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัแพร ่และกรรมการบรหิาร

พรรคไทยรักไทย (ถูกตัดสิทธิทางการเมืองในฐานะกรรมการบริหาร

พรรคไทยรักไทย กรณีการถูกยุบพรรคการเมือง) และพี่สาวของ นาย

วรวจัน ์เอือ้อภญิญกลุ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพรท่ีม่บีทบาท

สำาคัญทางการเมืองในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2552) 

ในระยะแรก ความสนใจทางการเมอืงโดยตรงของนางปานหทยั 

มีเพียงในฐานะสมาชิกของครอบครัวนักการเมือง ทั้งบิดา น้องชาย 

และสามีที่เป็นนักการเมือง บทบาทในฐานะผู้ติดตาม และผู้ให้การ

สนับสนุนเบื้องหลัง 

นางปานหทยั เสรรีกัษ ์ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้สมยัแรก ในการเลอืก

ตัง้ทัว่ไป คร้ังที ่22 เม่ือวนัที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 รว่มกบันายวรวจัน ์

เอื้ออภิญญกุล (น้องชาย) และนายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล ในสังกัด

พรรคพลังประชาชน ที่ปัจจุบันย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

 

เครือข่ายและความสัมพันธ์

นางปานหทัย เสรีรักษ์ สกุลเดิม เอื้ออภิญญกุล เม่ือกล่าวถึง 

นามสกุลทั้ง 2 มิติ ทั้งมิติที่ 1 บุตรสาวของนายเมธา เอื้ออภิญญกุล 

และพี่สาวของนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กับมิติที่ 2 ภรรยาของนาย
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ทศพร เสรีรักษ์ ทั้ง 2 มิติ มีความชัดเจนในเชิงครอบครัวและเครือญาติ

สายตรงทกุเสน้ทาง ซึง่เปน็ปจัจัยสำาคญัของการกา้วสูถ่นนสายการเมอืง

ในการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้แทนนายทศพร เสรรีกัษ ์อดตีกรรมการบรหิาร

พรรคไทยรักไทยที่ถูกเว้นวรรคทางการเมืองตามคำาพิพากษาของศาล 

และเปน็เหตผุลหนึง่ของการไดร้บัเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ของชาวจังหวัดแพร่ 

กลยุทธ์การหาเสียง

นางปานหทัย เสรีรักษ์ มีฐานเสียงจากความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวของนักการเมืองคนสำาคัญของจังหวัดทั้งในฐานะบุตรสาว 

พี่สาว และภรรยาของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทสำาคัญในเวที

การเมืองของจังหวัดในระดับประเทศ จึงไม่ใช่เร่ืองยากลำาบากสำาหรับ

การหาเสียงเลือกตั้ง อีกทั้ง การเป็นสตรีผู้อยู่เบื้องหลังจึงไม่มีศัตรู และ 

ความขัดแย้งทางการเมืองกับกลุ่มใด อีกทั้ง เป็นผู้เคยให้การต้อนรับ 

ชาวบ้านอย่างสมำา่เสมอ จึงได้รับการยอมรับจากประชาชนท่ีเป็นฐานเสียง 

ทางการเมืองเดิมของครอบครัว ประกอบกับการลงสมัครรับเลือกตั้ง

แทน นายทศพร เสรีรักษ์ ผู้สามีที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองในฐานะหนึ่ง

ในคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย จำานวน 111 คน จากกรณี

ถูกยุบพรรคไทยรักไทย 

หากกล่าวถึง กลยุทธ์การหาเสียง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำาคัญของ

การเมืองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ อันมีส่วนช่วยให้นางปานหทัย เสรีรักษ์ 

ประสบความสำาเรจ็ในการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

จังหวัดแพร่ คือ

1. การเข้าถึงประชาชนและนั่งในใจประชาชน 
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ดว้ยเหตผุลของความเปน็สตรทีางการเมอืงคนทีส่ามของจงัหวดั

แพร ่นบัจาก คณุหญงิ บวัเขยีว รงัคสริ ิและนางศริวิรรณ ปราศจากศตัร ู

ถึงแม้ก่อนเข้าสู่เวทีการเมืองนางปานหทัย เสรีรักษ์ จะประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว แต่เนื่องจาก เติบโตมากับครอบครัวนักการเมือง จึงมีโอกาส

เรยีนรูป้ระสบการณท์างการเมอืง และวธิกีารเขา้ถงึประชาชนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการให้บริการทางการแพทย์ของนายแพทย์ทศพรผู้เป็นสามี 

การให้ความช่วยเหลือเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้าน เธอเล่าว่า  

“บางครั้งชาวบ้านมาขอสตางค์เพื่อไปจ่ายค่าเล่าเรียนลูกหรือมารักษา

กับคุณหมอ ๆ ไม่เก็บสตางค์ และยังให้สตางค์กลับบ้าน” เป็นการ 

นั่งในใจประชาชน เพราะชาวบ้านคิดว่า “เรา คือ ผู้แทนของเขา” 

2. การเข้าวัดทำาบุญกับประชาชน

การใช้ศาลาวัด หรือที่ชุมนุมชาวบ้าน เนื่องจากชาวแพร่จะมี

ความผูกพันกับวัดคนเฒ่าคนแก่ประชาชนทั่วไป ไปทำาบุญที่วัด การ

ออกเยี่ยมเยียนชาวบ้าน และให้บริการทางการแพทย์ของคุณหมอ

ทศพร เป็นกลยุทธ์อันสำาคัญที่ใช้มาต้ังแต่สมัยการหาเสียงของนาย

แพทยท์ศพร เสรรีกัษ ์ซึง่ยงัคงใชอ้ยูอ่ยา่งเปน็ประจำา และเธอเชือ่วา่การ

พบปะชาวบ้านเป็นประจำาทุกวันเสาร์อาทิตย์ คือ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดใน

การหาเสียงเลือกตั้ง ความต่อเน่ืองกับคนในพื้นที่ การพบหาง่ายไม่

ถือตัวกับชาวบ้าน

สำาหรบั การรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้ในชว่งการเลอืกตัง้ทีผ่า่นมา 

ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งยอมรับว่าตื่นเต้น เธอใช้วิธีการ

ลงพืน้ทีร่ว่มกบัผูส้มัครรว่มทมี ในบางครัง้แยกเดีย่วอยา่งมกีารวางแผน 

และแบง่พืน้ทีโ่ดยมนีายแพทยท์ศพรเปน็พีเ่ลีย้ง กลยทุธท์ีด่ ีคอื “เชือ่ใจ

ไว้ใจ เห็นใจคุณหมอที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งช่วยสนับสนุนด้วยขอ
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เป็นส.ส.แทนคุณหมอจะช่วยสานงานต่อจากคุณหมอ” คำาสัมภาษณ์

จาก นางปานหทัย เสรีรักษ์

3.การเปิดเวทีปราศรัยทั้งเวทีเล็ก และเวทีใหญ่โดยการปราศรัย

ของคณะกรรมการบรหิารพรรค และทมีงานตามจดุสำาคญั ๆ  เช่น สถาน

ที่ราชการ วัด โรงเรียน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ บุตรชายทายาททางการเมือง ของนัก 

การเมืองคนดังจังหวัดแพร่ คือ พ่อเลี้ยงณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตผู้สร้าง

ตำานานการเมืองอนัสำาคญัของประเทศในหลาย ๆ  เรือ่ง กบันางอไุรวรรณ  

วงศว์รรณ มารดา และเปน็นอ้งชายของนายอนสุรณ ์วงศว์รรณ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยของจังหวัดลำาพูน

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ เกิดวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2496 ก่อนลง

สนามเลอืกตัง้ ประกอบอาชพีเปน็นกัธรุกจิสง่ออกดา้นการเกษตร และ

ธุรกิจรับซื้อใบยาสูบในเขตภาคเหนือ

ด้านการศึกษา

ระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่

ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั จังหวดัเชยีงใหม่

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวิทยาลัยบางแสน จังหวัดชลบุรี

   โรงเรียนบดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี  University of Vermont Burlington,   

   Vermont. U.S.A
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ด้านการเมือง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปัจจุบัน เปลี่ยนบทบาททางการเมืองไปลงสนามเลือกตั้งระดับ

ท้องถิ่น และดำารงตำาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

บทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่

 สมยัแรก การเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่21 ของประเทศเมือ่ วนัที ่6 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ร่วมทีมกับนายทศพร 

เสรีรักษ์ และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

 สนามเลือกตั้งจังหวัดแพร่กลับมามีความคึกคัก ด้วยเหตุผล

ความตอ้งการทวงคนืตำาแหนง่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพรข่อง

ตระกูลวงศว์รรณ ซึง่แผนกลยทุธก์ารหาเสยีงทกุดา้นทีว่างแผนไวเ้ปน็ไป

ดว้ยความสำาเรจ็ เมือ่ นายอนวุธั วงศว์รรณ ไดร้บัชยัชนะในการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดแพร่ และ พรรคไทยรักไทย ทั้ง 

3 เขตได้รับชัยชนะ ทำาให้แม่เลี้ยงติ๊ก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พ่าย

แพ้ไม่สามารถนำาลูกทีมพรรคประชาธิปัตย์เข้าสภาได้แม้แต่คนเดียว

เครือข่ายและความสัมพันธ์

การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 

จังหวัดแพร่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง เมื่อตระกูลวงศ์วรรณ ประกาศ

ทวงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ คืนจากแม่เลี้ยงติ๊ก 
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โดยส่งนายอนุวัธ วงศ์วรรณ บุตรชายของนายณรงค์ วงศ์วรรณ ลงชิง

เก้าอ้ีแทน กล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ผนึก 2 ตระกูล ระหว่างตระกูลวงศ์วรรณ

กับตระกูลเอื้ออภิญญกุล ที่ยังใช้ความแข็งแกร่งของกระแสนิยมพรรค

ไทยรักไทย โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคสนับสนุนการ

สู้ศึก ทำาให้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ดุเดือด ประกอบกับคำาปฏิเสธย้ายพรรค

ของแม่เลี้ยงติ๊ก ทำาให้การเลือกตั้ง ครั้งนี้ จังหวัดแพร่พรรคไทยรักไทย

ประกาศแพ้ไม่ได้ กลายเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี ระหว่างตระกูลและระหว่าง

พรรคไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งต่างฝ่ายระดมกำาลังแกนนำา

คนสำาคัญของพรรคมากมายหลายคนลงพื้นที่หาเสียงอย่างเต็มที่ เปิด

เวทีปราศรัยใหญ่ช่วยผู้สมัครในสังกัด 

กลยุทธ์การหาเสียง

หลายคนมีความเห็นว่านายอนุวัธ ใช้วิธีการบริหารจัดการตาม

ระบบราชการ ทำางานให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ การนำา

หลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ชาวบ้านโดยผ่านกลไกของระบบราชการ นายอนุวัธเข้าไปมีบทบาท

สำาคัญในการทำางานระดับจังหวัด โดยเฉพาะผลงานที่โดดเด่นในการ

ทำางานใหพ้รรค คอื ในเขต 2 จงัหวดัแพร ่เขาสามารถรณรงคห์าสมาชกิ

เข้าพรรคไทยรักไทยได้ถึง 70,000 คน เรียก “กลยุทธ์ฐานคะแนนเสียง” 

เปน็การเพิม่ความเชือ่มัน่ในชยัชนะ ตอ่มา ผลการเลอืกตัง้ประสบความ

สำาเร็จชัยชนะทั้งระดับจังหวัด และระดับประเทศของพรรคไทยรักไทย 

กรรมการบริหารพรรคจึงแต่งตั้งให้นายอนุวัธ วงศ์วรรณ เป็น ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการตั้งทีมงานทำางาน

ประสานระหว่างระดับกระทรวงกับระดับจังหวัดได้อย่างผสมกลมกลืน
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นอกจากนี ้กลยทุธก์ารเขา้ถงึประชาชน ซึง่นายอนวุธัยงัคงใช้วธีิ

การหาเสียงแบบเดิม ๆ ของนักการเมืองรุ่นเก่าอย่างรุ่นคุณพ่อ (นาย

ณรงค์ วงศ์วรรณ) คือ การไปร่วมงานศพ งานมงคล งานวัด งานบุญ  

นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล
นายนยิม ววิรรธนดฐิกลุ เกดิเมือ่ วนัที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 

ณ บ้านเลขที่ 140/6 หมู่ที่ 2 ตำาบลทุ่งกว๋าว อ.เมือง จ.แพร่ ประกอบ

อาชีพแพทย์

ด้านการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรวิชาชีพ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทย์สภา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

นเรศวร

บทบาททางการเมือง

นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ก้าวสู่ถนนการเมืองจากการเป็นนัก 

การเมืองระดับท้องถิ่น ในนาม “กลุ่มเมืองแพร่” ได้รับการเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาจังหวัดแพร่  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2542 

รวมเวลา 9 ปี และเคยดำารงตำาแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่
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สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแพร่ ระหว่าง วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549ตามการสิ้นสุดของวุฒิสภาภายหลังการ

ทำารัฐประหารยึดอำานาจการปกครอง ของ คณะมนตรีรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ (คมช) 

ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล จึงตัดสินใจเปลี่ยนบทบาท

วิถีชีวิตทางการเมือง สู่สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

แพร่ เขต 1 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 

2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ร่วมกับนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 

และนางปานหทัย เสรีรักษ์ ต่อมา ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย จากคำา

สั่งพิพากษายุบพรรคกรณีนายสมัคร สุนทรเวช จัดรายการชิมไปบ่นไป

เครือข่ายและความสัมพันธ์

นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล หากวิเคราะห์อย่างผิวเผินถึง

ความสมัพนัธท์างการเมอืงแบบเครอืญาตสิายตระกลูของ 4 – 5 ตระกลู

การเมืองใหญ่ของจังหวัดแพร่ อาทิ ตระกูลวงศ์วรรณ ตระกูลเอ้ืออภิญญกุล 

ตระกูลศุภศิริ ตระกูลพนมขวัญ และตระกูลรังคสิริ อาจไม่เกี่ยวในสาย

ตรงกับนายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ก็ตาม แต่ความสัมพันธ์เชิงลึกในฐานะ

สมาชิกกลุ่มเมืองแพร่ กลุ่มการเมืองระดับท้องถ่ินสายตระกูลเอ้ืออภิญญกุล  

ทีเ่คยผกูขาดการเมืองระดบัทอ้งถิน่ของจังหวดัแพร ่ทัง้ในระดบัเทศบาล

เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และประการสำาคัญ ตระกูล 

เอื้ออภิญญกุล ตระกูลวงศ์วรรณ และพรรคไทยรักไทย คือ เครือข่าย

ความสัมพันธ์ที่สนับสนุนให้ นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล ได้รับ

การเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแพร่ เมื่อการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 
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2549 ก่อนการรัฐประหารเมื่อ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549  และ

หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล จึงเบนเข็มการเมืองมาลงสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัแพรแ่ทนนายอนวุธั วงศว์รรณ ทีเ่ปลีย่น

ไปสู่สนามการเมืองระดบัทอ้งถิน่ ดว้ยการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อมีการเลือกตั้งทดแทนกรณีการ 

เสียชีวิตของ นายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย   

 การเมืองท้องถ่ินในจังหวัดแพร่ ยังคงฉายภาพความสัมพันธ์

แบบเครือข่ายเชิงเครือญาติ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่ม

การเมือง และพรรคการเมืองแบบแยกกันไม่ออก อย่างชัดเจน

กลยุทธ์การหาเสียง

นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ผิวเผินอาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหนา้ใหมส่มยัแรก เชน่เดยีวกบันางปานหทยั เสรรีกัษ ์แตป่ระวตัิ

และประสบการณ์ทางการเมือง นั้นกลับมีมากมาย ทั้งการเมืองระดับ

ทอ้งถ่ิน การเมอืงระดบัชาตใินฐานะสมาชกิวฒุสิภา จงึประมวลภาพได้

ว่า นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล มีกลยุทธ์การหาเสียง ดังนี้

1. กลยุทธ์ชาวบ้านเป็นฐาน

จาก ประสบการณ์ทางการเมืองระดับท้องถิ่นในฐานะสมาชิก

สภาจังหวัดแพร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 อย่างต่อเนื่อง กระทั่ง สมาชิก

วุฒิสภาจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ นาย

นิยม วิวรรธนดิฐกุล สร้างฐานเสียงของตนเองให้มีความแน่นอนด้วย

ผลงานแต่ละระดับ อย่างต่อเน่ือง สมำ่าเสมอ เข้าถึงชาวบ้านทำาให้ 

ชาวบ้านรักและผูกพัน ชาวบ้านจะเป็นฐานที่มั่นที่สำาคัญในการ 
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ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งทุกสนาม

2. การปราศรัยหาเสียงต่อสาธารณะชน

เป็นวิธีการทั่วไปที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องใช้เป็นกลยุทธ์

สำาคัญ โดยมีวิธีการวางแผนกำาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะเปิดเวที

ปราศรยั มกีารประชาสมัพนัธล์ว่งหนา้ ทัง้นี ้การเตรยีมความพรอ้มกอ่น

เวลาปราศรยั จะมีผูน้ำาเวท ีพดูเนน้หมายเลขทีไ่ด ้จดัวางทมีงานปราศรยั 

ใครพูดเรื่องอะไร ต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน และหากมีผู้ใหญ่

ภายในพรรคร่วมปราศรัยใหญ่ จะเกิดผลดีต่อคะแนนนิยม

3. การใช้สื่อบุคคล 

ส่ือบุคคลหรือเรียกกันท่ัวไป คือ หัวคะแนน นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล 

จะวางแผนกำาลังคนที่เป็นหัวคะแนน ในทุกตำาบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือ

แม้แต่ วัดที่มีชื่อเสียง

4. ทุนทางการเมืองส่วนตัว

นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล แม้จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ในสนาม

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ แต่ไม่ใช่ผู้สมัครหน้าใหม่

ในเวทีการเมืองระดับท้องถิ่น เพราะนายนิยม ผ่านเวทีสภาองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัแพร ่มาแลว้หลายสมยั และ เวทกีารเลอืกตัง้สมาชกิ

วุฒิสภาจังหวัดแพร่ การวางเครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองจึงเกิดขึ้น 

ซึ่งถือว่าเป็นทุนทางการเมืองที่สำาคัญทำาให้นายนิยมมีความเชื่อมั่นใน

ชัยชนะ เขาจึงประสบความสำาเร็จสำาหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้
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จาก การศกึษาวจิยัประมวลขอ้มลูการเมอืงถิน่ และนกัการเมอืง

ถิ่นจังหวัดแพร่ ในส่วนของผู้ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 – 2550 สามารถสรุปข้อมูลต่าง ๆ  และ

อภิปรายผลการศึกษาออกเป็น 4 ด้านหลัก ดังนี้

1.  เครือข่าย และความสัมพันธ์ของนักการเมืองในจังหวัดแพร่

2.  บทบาท และความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่ม

ไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว วงศาคณาญาติ กลุ่มการเมือง เป็นต้น 

ที่มีส่วนสนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองในจังหวัดแพร่ 

3. บทบาท และความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองกับนัก 

การเมืองในจังหวัดแพร่

4. รูปแบบ วิธีการ และกลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งของนัก 

การเมืองในจังหวัดแพร่

บทที ่
4

สรุป อภิปรายผลการศึกษา 
และข้อเสนอแนะ
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1. เครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมือง
ในจังหวัดแพร่

นักการเมืองในจังหวัดแพร่ส่วนมากมีเครือข่าย และความ

สัมพันธ์ที่กว้างขวาง และทรงอิทธิพลในระดับพื้นที่ที่ครอบคลุมทั่วทั้ง

จังหวดั ซึง่เปน็ปจัจยัสำาคญัทีส่ง่ผลตอ่การไดร้บัการเลอืกตัง้ และบทบาท

ทางการเมืองในสมัยต่อ ๆ ไป จากผลการศึกษา พบว่า เครือข่าย และ

ความสัมพันธ์ก่อนการลงสมัครรับเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัด

แพร่ โดยเฉพาะ “ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ กลุ่มการเมือง และกลุ่ม

อาชีพ” จากคำาสัมภาษณ์ของ นายดุสิต รังคสิริ เป็นปัจจัยหลักสำาคัญที่

มสีว่นสนบัสนนุในการตดัสนิใจลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ และเปน็สว่นสำาคัญ

ทำาให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

เครือข่าย และความสัมพันธ์ด้านกลุ่มการเมือง

นายทอง กันทาธรรม นักกฎหมาย นักต่อสู้เพ่ือเอกราช และ

ประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์ด้านกลุ่มการเมือง ร่วมกับอาจารย์ปรีดี 

พนมยงค์ สมาชิกเครือข่ายในกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านการรุกราน 

เรียกว่า “กลุ่มเสรีไทย” ในฐานะนักรบกองจรยุทธ์หัวหน้าเสรีไทยเขต 

ภาคเหนือ และนักกฎหมายในฐานะ “ทนายความ” ที่ต่อสู้เพื่อความ 

ถกูตอ้งเปน็ธรรมแกพ่ีน่อ้งประชาชน กระทัง่ทำาให ้นายทอง กนัทาธรรม 

ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ 5 สมัย 

 

เครือข่าย และความสัมพันธ์ด้านการเมืองระดับท้องถิ่น

นายรัตน์ พนมขวัญ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนป่าไม้แพร่ เคยผ่านเวที

การเมืองระดับท้องถิ่น “นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่” 
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นายดุสิต รังคสิริ เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด

แพร ่และไดร้บัการคดัเลอืกใหด้ำารงตำาแหนง่ “ประธานสภาจงัหวดัแพร”่ 

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เริ่มทำางานการเมืองในนาม “กลุ่ม

เมืองแพร่” ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ เม่ือปี 

พ.ศ.2533 ดำารงตำาแหน่ง 2 สมัย ก่อนประสบความสำาเร็จในสนามการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่

นายแพทยน์ยิม ววิรรธนดฐิกลุ กา้วสูถ่นนการเมอืงจากการเปน็

นักการเมืองระดับท้องถิ่น ในนาม “กลุ่มเมืองแพร่” ได้รับการเลือกตั้ง

เป็น สมาชิกสภาจังหวัดแพร่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ถึง ปี พ.ศ. 2542 

และเคยดำารงตำาแหนง่รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแพร่

นางศริวิรรณ ปราศจากศตัร ูในฐานะเครอืขา่ยฐานเสยีงทางการ

เมืองระดับท้องถิ่นให้กับสายตระกูลศุภศิริของตนเอง และสายตระกูล

พนมขวัญ เช่น นายโชคชัย พนมขวัญ นายขวัญชัย พนมขวัญ และ

นายสามขวญั พนมขวญั รวมถงึ ความสมัพนัธอ์นัดใีนฐานะผูส้นบัสนนุ 

และเกื้อกูลทางการเมืองกับนายณรงค์ วงศ์วรรณ กระทั่ง การแยกสาย

สัมพันธ์ทางการเมืองแบบคู่ขนานเมื่อ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ลง

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ในสังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์  

เครือข่ายและความสัมพันธ์ด้านการศึกษา (กลุ่มอาชีพ)

มิติด้านอาชีพครู 

อาจารย์ใหญ่บัวเขียว และ/หรือ ผู้อำานวยการโรงเรียน อาจารย์

บัวเขียว ผู้บริหารโรงเรียนสตรีประจำาจังหวัดแพร่ที่มีความมุ่งมั่น

พฒันาการศกึษาใหก้ลุธดิาของคนแพรม่านานกวา่ 30 ป ีทำาใหค้ณุหญงิ
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บัวเขียว รังคสิริ ก้าวสู่ “นักการเมืองถิ่น” จังหวัดแพร่

นายสุธรรม สายศร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสหราษฎร์พิทยา (โรงเรียน

ราษฎร์) และต่อมาได้บริจาคให้เป็นโรงเรียนประจำาอำาเภอร้องกวาง 

“โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์” และ ก่อตั้ง “โรงเรียนอาชีวศึกษาแพร่” 

ปัจจุบันคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

นายรัตน์ พนมขวัญ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนป่าไม้แพร่ 

มิติด้านการให้ทุนการศึกษา

นายดุสิต รังคสิริ นักการเมืองที่ให้ความสำาคัญด้านการศึกษา 

จัดตั้งกองทุนการศึกษา“มูลนิธิคุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ เพื่อการศึกษา” 

เป็นทุนการศึกษา 8 อำาเภอ สร้าง โรงเรียนสลวยเสรีไทย สร้างโรงเรียน

มัธยมวังชิ้น มอบให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และประธานมูลนิธิการ

ประถมศึกษา อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่

เครือข่ายและความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ

นายรตัน ์พนมขวญั ประกอบธรุกจิดา้นสมัปทานปา่ไม ้ประเภท

ไมส้กั และธรุกจิประเภทโรงแรม เจา้ของ”โรงแรมนครแพร”่ และ “โรงแรม

นครแพร่ทราวเวอร์” ในรุ่นปัจจุบัน

นายดสุติ รังคสริิ ประกอบอาชพีนกัธรุกจิ ดา้นสมัปทานไมห้มอน

รถไฟ และไมส้ำาหรับสร้างสะพานรถไฟ และธรุกจิตวัแทนจำาหนา่ยน้ำามนั

สามทหาร (ปตท.ในปัจจุบัน) ในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำากัดดุสิตพาณิชย์” 

นายชูวิทย์ จิตรสกุล ประกอบธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์ “บริษัทโต

โยต้าแพร่”

นายพล วัชรปรีชา ประกอบธุรกิจด้านสัมปทานโรงโม่หิน และ
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การรับเหมาก่อสร้าง

นายเมธา เอ้ืออภิญญกุล มีบุตร 3 คน คือ (1) นายเมธี เอ้ืออภิญญกุล 

กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู จำากัด (มหาชน) (2) นาง

ปานหทัย เสรีรักษ์ อดีตที่ปรึกษาบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) และ 

อดีตกรรมการบริษัท สารินทร็อทเทอร์ตี้ จำากัด ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ

สำาคัญของครอบครัวเอื้ออภิญญกุล (3) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

นายณรงค ์วงศว์รรณ และ ตระกลูวงศว์รรณ ประกอบธรุกจิดา้น

การเกษตร และธุรกิจใบยาสูบมาจนรุ่นลูกในปัจจุบันทั้ง นายอนุสรณ์ 

วงศ์วรรณ และนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นักธุรกิจส่งออกด้านการเกษตร 

และธุรกิจรับซื้อใบยาสูบ

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ประกอบอาชีพด้านใบยาสูบ และ

พืชผลทางการเกษตร ตั้งแต่รุ่นบิดา คือ พ่อเลี้ยงศานิตย์ ศุภศิริ 

เครือข่ายและความสัมพันธ์ด้านการแพทย์

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ และ นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล 

ซึ่งทั้งสองคนประกอบอาชีพเป็นแพทย์วิชาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่สนาม

การเมือง

 

2. บทบาทความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ 
กลุ่มไม่เป็นทางการ และกลุ่มครอบครัววงศาคณา
ญาติ  

บทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มไม่เป็น

ทางการ โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงครอบครัว วงศาคณาญาติของ

กลุ่มการเมือง มีส่วนสนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองในจังหวัด
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แพร่ กล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยหลักสำาคัญที่สนับสนุนให้ผู้สมัครรับเลือก

ตัง้มโีอกาส และบทบาททางการเมอืงในฐานะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

จงัหวดัแพร ่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชยัอนนัต ์สมทุรวาณชิ (2525,น. 

41 - 42) ที่เรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย” อธิบายได้ว่า ลักษณะ

สังคมไทยมีการรวมกลุ่ม และเกิดกลุ่มซึ่งมีความเกี่ยวข้อง และสัมพันธ์

กันเป็นส่วนบุคคลในลักษณะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ขณะที่ อนุช 

อาภาภิรม (สานิตย์ เพชรกาฬ,อ้างในนักการเมืองถ่ินจังหวัดพัทลุง.

2550.น.35 - 36) เรียกระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองที่ผ่านตัวแทนว่า 

“ระบบหัวคะแนน” ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยบุคคลเด่นดังในพื้นที่ 

เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ระบบหัวคะแนนเป็นที่นิยมใช้กันใน

กระบวนการหาเสยีงเลอืกตัง้ของสงัคมการเมอืงไทยทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

นอกจากนี้ การเมืองจังหวัดแพร่ยังคงมีส่วนที่สอดคล้องกับการเมือง

ระบบเครอืญาตทิีพ่บในหลายจงัหวดั เชน่ จงัหวดัภาคใต ้“ในความเปน็

สงัคมเครอืญาต ิใครทีศ่กึษาเรือ่งการเลอืกตัง้ภาคใตม้กัพบวา่ ปจัจยัหนึง่

ทีท่ำาใหผู้ส้มคัรไดร้บัเลอืกตัง้จะมาจากการ “มพีีน่อ้งมาก นัน่คอื มญีาติ

มาก” (ภิญโญ ตันพิทยคุปต์,นักการเมืองถิ่นจังหวัดสงขลา.2549.น.30) 

และ จากรายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 20 เมื่อ

วันที่ 6 ก.พ. 2548 วิเคราะห์ว่า “มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจาก

ตระกูลเดียวกัน จำานวน 26 ตระกูล” ซึ่งรวมถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เช่นเดียวกัน (ที่มา : กลุ่มงานบริการวิชาการ 

1 สำานักวิชาการ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) แสดงให้เห็น

ว่า สังคมเครือญาติ และความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์มีอิทธิพลต่อการลง

สมคัรรบัเลอืกตัง้ และการเลอืกสนบัสนนุผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ดงันัน้ จาก

การศึกษา “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ 
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สามารถอภิปรายผลโดยสรุป ดังนี้

นับจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 กระทั่ง การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 22 เมื่อวัน

ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ที่ได้

รับการเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งสมัยจะอยู่ในครอบครัวตระกูลเพียง 4 – 5 

ตระกูลสำาคัญ คือ

ตระกูล “รังคสิริ” ประกอบด้วย คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ 

(มารดา) นายดุสิต รังคสิริ ซึ่งนายดุสิต มีความสนิทใกล้ชิดกับอีก 4 

ตระกูลที่มีความสัมพันธ์ทางการเลือกตั้ง หากวิเคราะห์ย้อนกลับไปใน

อดตี ประวตัขิองนกัการเมอืงทอ้งถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร ่ความสมัพนัธ์

ตระกูลรังคสิริ คือ คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ มีมารดาช่ือ แม่เจ้าสุคันธา  

แสนศิริพันธุ์  ซึ่งเป็นพี่สาวของเจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์  (นายวงศ์  

แสนศริพินัธุ)์ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรคนแรกของจังหวดัแพร ่กลา่วไดว้า่  

มีความสัมพันธ์ทางสายตระกูลที่อาจจะไม่ใช่สายตรงเสียทีเดียวก็ตาม 

แต่กม็คีวามผกูพนัในฐานะของการมสีว่นสรา้งเมอืงแพรใ่หมี้ความเจรญิ

โดยผ่านมิติการเมืองของกลไกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่

ตระกูล “วงศ์วรรณ” ประกอบด้วย นายณรงค์ วงศ์วรรณ บิดา

ของ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ และนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ซึ่งมีฐานธุรกิจ

รับซื้อใบยาสูบ และธุรกิจส่งออกด้านการเกษตรกระจายอยู่ในจังหวัด

เชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดลำาพูน กระทั่ง นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 

ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำาพูน ขณะที่ 
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นายอนุวัธ วงศ์วรรณ กลับมาชิงเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

แพร่คืนจากแม่เลี้ยงติ๊ก และปัจจุบัน นายอนุวัธ วงศ์วรรณ ได้เปลี่ยน

ยุทธศาสตร์ทางการเมืองใหม่ โดยลงชิงชัยการเมืองระดับท้องถิ่นใน

ตำาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ตระกลู “เอือ้อภญิญกลุ” ประกอบดว้ย นายเมธา เอือ้อภญิญ- 

กุล (บิดา) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (บุตรชาย) นายแพทย์ทศพร  

เสรีรักษ์ (บุตรเขย) และนางปานหทัย เสรีรักษ์ (บุตรสาว) ที่สมรสกับ

นายแพทยท์ศพร เสรรัีกษ ์ตระกลูเอือ้อภญิญกลุนา่จะเปน็ตระกลูสำาคญั

ทางการเมืองในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร ่ทีม่ทีายาททางการเมอืงครอบคลุมตอ่

เนื่อง ตั้งแต่บุตรชาย บุตรเขย และล่าสุดคือ บุตรสาว จากการศึกษา

ข้อมูลพบว่า ตระกูลเอื้ออภิญญกุล จะยังมีผู้สืบทอดมรดกทางการ

เมืองอีกยาวนาน ทั้งความรู้ ความสามารถ ผลงานที่เข้าตาชาวแพร่ 

และความเป็นคนรุ่นใหม่อย่าง นาย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นายแพทย ์

ทศพร เสรีรักษ์ ยิ่งเป็นแรงเสริมที่ชาวแพร่พร้อมสนับสนุนอย่าง 

เตม็ที ่อกีทัง้ นายแพทยน์ยิม ววิรรธนดฐิกลุ ทีม่สีายสมัพนัธใ์กล้ชิดจาก

ภรรยาที่มีต่อตระกูลเอื้ออภิญญกุล และตระกูลวงศ์วรรณ วิเคราะห์ได้

ว่า เครือข่าย และความสัมพันธ์ของนักการเมือง “กลุ่มเมืองแพร่” กลุ่ม

นี้คงผูกขาดทางการเมืองอีกยาวนาน ยากที่สายการเมืองของแม่เล้ียง

ติ๊กจะเจาะฐานคะแนนเสียงได้ ด้วยศักยภาพทางเครือญาติ ที่กล่าวมา 

และความพร้อมของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีฐานธุรกิจ และฐานการเงินที่

มั่นคงสนับสนุนสำาหรับการเลือกตั้ง ครั้งต่อไป

   

ตระกูล “ศุภศิริ” ประกอบด้วย นายศานิตย์ ศุภศิริ (บิดา) นาง
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ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ซึ่งมีสายความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองระดับ 

ท้องถิ่นทั้งในสนามเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำาบล เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกว่า กลุ่มตระกูลศุภศิริ มีฐานเสียง

สนับสนุนจากการเมืองระดับท้องถิ่นที่กลุ่มตระกูลเอื้ออภิญญกุล และ

กลุ่มตระกูลวงศ์วรรณ พยายามเจาะและทำาลายฐานเสียงที่มีอยู่ และ

เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า ความพยายามเจาะฐานคะแนน

เสียงการเมืองระดับท้องถิ่นของแม่เลี้ยงติ๊ก โดยเฉพาะผลการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งล่าสุดที่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ 

ชนะการเลือกตั้ง ยิ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยสำาหรับแม่เลี้ยงติ๊กในการ 

ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในอนาคต 

ตระกูล “พนมขวัญ” ประกอบด้วย นายรัตน์ พนมขวัญ (เสีย

ชีวิตแล้ว) ถึงแม้ว่าตระกูลพนมขวัญในรุ่นลูก ทั้ง นายโชคชัย พนมขวัญ 

นายขวัญชัย พนมขวัญ และนายสามขวัญ พนมขวัญ จะไม่ค่อยสนใจ

การเมืองระดับชาติ ด้วยการไม่ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ตระกูลพนมขวัญให้ความสนใจ และความสำาคัญกับการเมือง

ระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม กลุ่มตระกูลพนมขวัญ ยังมีฐานเสียงเพียง

พอสำาหรับการจะสนับสนุนฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด เพ่ือให้สามารถชนะการ

เลอืกตัง้ในสนามใหญข่องการเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร ่

ไมว่า่จะเปน็ขัว้การเมืองของแมเ่ลีย้งติก๊ในสงักดัพรรคประชาธปิตัย ์หรอื

ขั้วการเมืองสายเอื้ออภิญญกุล ในสังกัดพรรคเพ่ือไทย หากสามารถ

เข้าไปนั่งในใจของคนในตระกูลพนมขวัญ การเปลี่ยนขั้วสนับสนุนก็จะ

มีความเป็นไปได้ จากกรณีตัวอย่าง “การเปลี่ยนขั้วสนับสนุนของนาย

แพทย์ชาญชัย ศิลปะอวยชัย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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แพร่” เป็นกรณีศึกษา ของฐานเสียงสำาคัญในการเมืองระดับท้องถิ่นที่

มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่

ดังนั้น การเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ คง

ไม่ควรมองข้ามเครือข่ายและความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองตระกูล

พนมขวัญโดยเด็ดขาด

  

3. บทบาทและความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองกับ
นักการเมืองในจังหวัดแพร่

การเมืองท้องถิ่น และนักการเมืองท้องถ่ินในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

จังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคเหนือของประเทศ หลายคนอาจมองข้ามใน

บทบาท และความสำาคัญทางการเมืองในระดับประเทศ เพราะหลาย

คนอาจมองบทบาทไปที่นักการเมืองในท้องถิ่นจังหวัดขนาดใหญ่ อาทิ 

กรงุเทพมหานคร เชยีงใหม ่หรอืจงัหวดัสำาคญัทางภาคกลาง ภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอื เปน็ตน้ แตเ่มือ่ศกึษาวเิคราะหผ์ูว้จิยัพบวา่ นกัการเมอืง

ถิ่นจังหวัดแพร่มีบทบาท และความสัมพันธ์อันสำาคัญในเวทีการเมือง

ของประเทศ  มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เช่น นายทอง  กันทาธรรม 

อดตีหวัหนา้เสรไีทยภาคเหนอื และผูน้ำามวลชนกองจรยทุธจ์งัหวดัแพร ่

ในสมัยเสรีไทยร่วมกับผู้นำาระดับประเทศ อาทิ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ 

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช นายเตียง ศิริขันธุ์ (นักรบแห่งเทือกเขาภูพาน)  

และนายณรงค์ วงศ์วรรณ ผู้มีบทบาทสำาคัญทางการเมืองช่วงปี พ.ศ. 

2535 และเกือบได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว นอกจาก

นี้ กล่าวได้ว่า นักการเมืองจังหวัดแพร่มีตำาแหน่งสำาคัญในการบริหาร

ประเทศมากมายหลายคน ในฐานะกลไกการขับเคลื่อนการเมืองการ
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ปกครองระบบรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย 

ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ที่มีบทบาทและความ

สัมพันธ์กับพรรคการเมือง ดังนี้

การเมอืงยคุก่อนระบบพรรคการเมอืง (ระหวา่งป ีพ.ศ. 2476 

- พ.ศ. 2495) การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 1 – 6 

การเมืองไทยยุคต้นระยะเร่ิมแรกของการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลังวัน

อภิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรยังไม่มีการสังกัดพรรคการเมือง

ดังนั้น บทบาท และความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองจึงยังไม่

เกิดขึ้น การหาเสียงเลือกตั้งในยุคแรกต้องใช้ผลงานของผู้สมัครเป็น

กลยุทธส์ำาคญั รายชือ่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัแพรย่คุกอ่นระบบ

พรรคการเมือง ได้แก่

1. นายวงศ์ แสนสิริพันธุ์

2. นายทอง กันทาธรรม

3. นายวิภาค บุญศรี วังซ้าย

4. นายวัง ศศิบุตร์

การเมืองยุคระบบพรรคการเมือง (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 จนถึง

ปัจจุบัน) การเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่ ครั้งที่ 7 เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2500
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ความตื่นตัวทางการเมืองในระบบพรรคการเมืองได้รับการ

ยอมรับจากนักการเมืองจังหวัดแพร่ เมื่อนักการเมืองที่ได้รับการเลือก

ตั้งส่วนใหญ่สังกัดพรรคการเมือง ได้แก่

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 7 นายทอง กันทาธรรม สังกัดพรรค

ชาตินิยม นายวัง ศศิบุตร์ สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 8 นายไชย วงศ์สว่าง สังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์ นายทอง กันทาธรรม สังกัดพรรคชาตินิยม

การเลือกตั้งทั่วไปครั้ งที่  9 เป็นครั้ งเดียวหลังยุคระบบ

พรรคการเมืองที่ผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 คน 

ไม่สังกัดพรรคการเมือง

การเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่10 คณุหญงิบวัเขยีว รงัคสริ ิสงักดัพรรค

ชาตินิยม นายเมธา เอื้ออภิญญกุล สังกัดพรรคธรรมสังคม และจ.ส.อ. 

สมชาย อินทราวุธ สังกัดพรรคเสรีชน

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 นายรัตน์ พนมขวัญ นายดุสิต  

รังคสิริ และนายนคร ตันจันทร์พงศ์ สังกัดพรรคชาติไทย

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 12 นายณรงค์ วงศ์วรรณ และนายพล 

วัชรปรีชา สังกัดพรรครวมไทย ในขณะที่ นายดุสิต รังคสิริ ผู้ยึดมั่นใน

อุดมการณ์ของพรรคชาติไทย

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 13 นายณรงค์ วงศ์วรรณ และนายพล 

วัชรปรีชา โดยในช่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครทั้ง 2 คน

สังกัดพรรคกิจสังคม ต่อมา ระหว่างการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ได้ย้ายกลับไปสังกัดพรรครวมไทยดังเดิม ขณะที่ นายดุสิต รังคสิริ ยัง

คงสังกัดพรรคชาติไทย

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 14 นายณรงค์ วงศ์วรรณ และนายพล 
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วัชรปรีชา สังกัดพรรครวมไทย นายดุสิต รังคสิริ สังกัดพรรคชาติไทย

การเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ที ่15 นายณรงค ์วงศว์รรณ และนายชูวทิย ์

จติรสกลุ ทีล่งสมัครรับเลอืกตัง้แทนนายพล วชัรปรชีา ทีเ่สยีชวีติระหวา่ง

การดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากการเลือกตั้งทั่วไปครั้ง

ที่ 14 สังกัดพรรครวมไทย ต่อมา ทั้ง 2 คนย้ายไปสังกัดพรรคเอกภาพ 

สำาหรับ นายดุสิต รังคสิริ ยังคงเหนียวแน่นในสังกัดพรรคชาติไทย

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2535 บทบาททาง 

การเมืองของนักการเมืองถิ่นอย่าง นายณรงค์ วงศ์วรรณ ผู้มีบทบาท 

สำาคัญทางการเมืองระดับประเทศได้ก่อตั้ง “พรรคสามัคคีธรรม” โดย

มีจุดมุ่งหมายสำาคัญ คือ สนับสนุนการสืบทอดอำานาจของผู้นำาบางคน

ที่มาจากการรัฐประหาร โดยมี นายณรงค์ วงศ์วรรณ ดำารงตำาแหน่ง

หัวหน้าพรรค นายเมธา เอ้ืออภิญญกุล สมาชิกพรรคสามัคคีธรรม  

ได้รับการเลือกตั้งเช่นกัน ขณะที่ นายดุสิต รังคสิริ ที่ยังคงเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคชาติไทย และจากผลการเลือกต้ังใน 

ครัง้นี ้นายณรงค ์วงศว์รรณ เกอืบมโีอกาสไดร้บัการเสนอชือ่เปน็นายก

รัฐมนตรี 

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 17 นายดุสิต รังคสิริ นายเมธา เอื้อ- 

อภิญญกุล และนายณรงค์ วงศ์วรรณ 3 ผู้ยิ่งใหญ่ และทรงอิทธิพล

ทางการเมืองของจังหวัดแพร่ ในสังกัดพรรคชาติไทยยกทีม 

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 18 ยุคเปลี่ยนโฉม และวิวัฒนาการ

ของความเป็นระบบพรรคการเมืองในการเลือกต้ังจังหวัดแพร่ กับ

ความสัมพันธ์ของบทบาททางการแข่งขันระหว่างกลุ่มการเมือง 

พรรคการเมืองที่เป็นคนละกลุ่ม คนละขั้ว และคนละพรรค ซึ่งจะต้อง

พยายามต่อสู้ช่วงชิงความได้เปรียบ ชิงไหวชิงพริบ เพื่อชัยชนะที่อาจ
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นำาไปสู่ความขัดแย้งที่เริ่มฝังลึกในอนาคต ด้วยการตัดสินใจสู่สนาม

การเมืองจากผู้สนับสนุน นายณรงค์ วงศ์วรรณ มาเป็นคู่แข่งคนสำาคัญ

ทางการเมอืง ผลของการเลอืกตัง้ นางศริวิรรณ ปราศจากศตัร ูหนึง่เดยีว

ของพรรคประชาธปิตัยช์นะการเลอืกตัง้ ทำาใหน้ายณรงค ์วงศว์รรณ แพ้

การเลอืกตัง้เปน็ครัง้แรก เหลอืทีน่ัง่ไวใ้หเ้พือ่นสนทิ นายดสุติ รงัคสริ ิกบั

นายเมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย 

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 19 ยุคของการต่อสู้ในเวทีการเมือง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เรียกว่า เวทีนี้เพื่อรุ่นลูก ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งที่ได้รับชัยชนะ อันดับที่ (1) นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 

พรรคประชาธิปัตย์ (2) นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ และ (3) นายเมธา  

เอื้ออภิญญกุล สังกัดพรรคชาติไทย 

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 20 การเลือกต้ังภายใต้กระแสทักษิณ

ฟรีเวอร์ นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ที่

เดิมสังกัดพรรคชาติไทย ได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย จากความ

พยายามในการโค่นฐานเสียงของนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู แห่ง

พรรคประชาธิปัตย์ เกือบจะประสบความสำาเร็จ แต่แม่เลี้ยงติ๊กที่สะสม

ผลงานและรักษาฐานเสียงมาเป็นอย่างดียังคงสามารถได้รับการเลือก

ตั้งเป็นอันดับ 2 

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 21 การเลือกตั้งที่กระแสทักษิณ

และพรรคไทยรักไทย ยังคงมาแรงจากผลงานที่ดลใจชาวบ้านระดับ 

รากหญา้ และการเปน็นายกรฐัมนตรคีนแรกทีบ่รหิารประเทศครบวาระ 

4 ป ีผลทำาใหน้างศริวิรรณ ปราศจากศตัร ูในสงักดัพรรคประชาธปิตัยไ์ม่

สามารถสูแ้รงเสียดทานจากทุกด้านได ้ประกอบกบัการประกาศชดัเจน 

การกลับมาของคน “ตระกูลวงศ์ววรณ” ผลทำาให้ผู้สมัครในสังกัดพรรค
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ไทยรักไทย คือ นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ และ

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ได้รับการเลือกตั้งยกทีม

การเลือกตั้งทั่วไปคร้ังที่ 22 การเลือกต้ังคร้ังล่าสุด ยุคสมัย

ของวิวัฒนาการทางการเมืองไทยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

พรรคการเมอืงกบักลุม่ผลประโยชนท์างการเมอืงในระดบัประเทศทีแ่ยก

ไมอ่อกจากการเมอืงในระดบัทอ้งถิน่ แสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธอ์ยา่งมี

นยัสำาคญั อาท ิการแบง่ขัว้ทางการเมอืงระหวา่งพรรคเพือ่ไทยทีเ่ปลีย่น

ชื่อพรรคมาจากพรรคพลังประชาชน และพรรคไทยรักไทย ตามลำาดับ

ของเหตกุารณ ์อนัมีผลมาจากคำาพพิากษาของตลุาการศาลรฐัธรรมนญู

กรณกีารยบุพรรคการเมอืง และผลกระทบจากการรฐัประหารเมือ่ วนัที ่

19 กันยายน พ.ศ. 2549 การเกิดขึ้นของเครือข่ายและความสัมพันธ์ใน

การจดัตัง้กลุม่อทิธพิล หรอืกลุม่ผลประโยชนท์างการเมอืงสำาคัญ ไดแ้ก ่

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก) หรือกลุ่มแนวร่วม

ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง ซึ่ง

มีความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทย และพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผลทำาให้

ผู้สมัครในสังกัดพรรคพลังประชาชนในเวลานั้นชนะการเลือกต้ังแบบ

ยกทีม คือ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล นางปานหทัย เสรีรักษ์ และนาย

แพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล ขณะที่ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรค

ประชาธิปัตย์ ต้องประสบความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรก

4. รูปแบบ วิธีการ และกลยุทธ์การหาเสียงในการ 
เลือกตั้งของนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดแพร่

จาก การประมวลความรู้ข้อมูลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎรจังหวัดแพร่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2476 – 2550 ผู้วิจัยสามารถสรุป 

รปูแบบ วธิกีาร และกลยทุธก์ารหาเสยีงเลอืกตัง้ของนกัการเมอืงจงัหวดั

แพร่ ได้ดังนี้

1. การประกาศเจตนารมณ์ในการรับใช้ชาติ รักษาประชา ธิปไตย 

และเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน 

ตั้งแต่อดีตนักการเมืองรุ่นเก่า เช่น นายทอง กันทาธรรม และ

นักการเมืองรุ่นใหม่ เช่น นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล ได้พยายาม

ประกาศจุดยืนทางการเมืองในยุคปัจจุบันปี พ.ศ. 2551 หลังการ 

เลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด นายวรวัจน์เป็นแกนนำาในการประกาศก่อต้ัง 

“กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก) เมืองแพร่ หรือ

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมืองแพร่ 

หรือกลุ่มคนเสื้อแดงเมืองแพร่” ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงทางการเมืองที่เขา

เรียกว่า “การเมืองภาคประชาชน”

2. ด้านการศึกษา 

การมีอาชีพครูเป็นที่ยอมรับของบรรดาลูกศิษย์ ครอบครัว 

และประชาชนทั่วไป อย่างเช่น คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ อาจารย์รัตน์  

พนมขวญั การกอ่ตัง้มูลนธิเิพือ่การใหท้นุการศกึษาของ นายดสุติ รงัคสริ ิ 

การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาของนายสุธรรม สายศร และการก่อ

ตั้งโรงเรียนป่าไม้แพร่ของอาจารย์รัตน์ พนมขวัญ เป็นต้น ทำาให้บุคคล

เหล่านี้สามารถนั่งอยู่ในใจของชาวบ้านได้ตลอดเวลาถือเป็นกลยุทธ์

การหาเสียงที่สำาคัญ
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3. การหาเสียงแบบเข้าถึงชาวบ้าน

นายดุสิต รังคสิริ ยึดถือกลยุทธ์วิธีการหาเสียงที่สำาคัญ คือ 

“พื้นฐานดี หาเสียงง่าย คะแนนเสียงมา” จากคำาสัมภาษณ์ ที่ว่า “ดูแล

ประชาชนในพื้นที่ ทุกงานต้องไปหมด และไปด้วยตัวเอง เข้าถึงใจ 

ชาวบา้น เปน็ปจัจยัสำาคญัทีท่ำาใหช้นะการเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรต่อเนื่องยาวนานถึง 7 สมัยติดต่อกัน” 

นายเมธา เอื้ออภิญญกุล เข้าถึงชาวบ้านด้วยวิธีการแบบเข้าถึง

ตัว (Face To Face) ทำาให้ชาวบ้านคุ้นเคย เป็นพวกพ้องเดียวกัน ให้

ความช่วยเหลือใกล้ชิดชาวบ้าน

นายณรงค์ วงศ์วรรณ เน้นความสมำ่าเสมอกับชาวบ้าน เรียกว่า 

ใครมีเรื่องอะไร มีปัญหาอะไร ใครทำาอะไร ต้องมีณรงค์ วงศ์วรรณ ช่วย

เหลืออย่างเสมอ และเท่าเทียมกัน

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ กล่าวว่า ใช้การทำางานที่ให้ความ

ช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างสม่ำาเสมอ เข้าถึงชาวบ้าน

เป็นกันเอง เรียกว่า “ติดดิน” ด้วยภาพลักษณ์ใส่เสื้อผ้าแบบพื้นเมือง 

“เมืองแพร่”

4. กลยุทธ์การลงพื้นที่

การลงพื้นที่ไม่ว่าสมัยไหนถือว่าเป็นกลยุทธ์สำาคัญทั้งระหว่าง

ภารกิจการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือช่วงเวลาหาเสียง การอยู่

กับพื้นที่สำาคัญมาก ทั้งวันหยุดเสาร์อาทิตย์ กล่าวได้ว่า เป็นกลยุทธ์

สำาคัญที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังทุกคนในจังหวัดแพร่ให้ความสำาคัญ ไปทุก

งาน ทุกสถานที่เพื่อให้ประชาชนเห็นหน้า และพึ่งพาได้เสมอ  
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5. การปราศรัยหาเสียง

ในช่วงเวลาของการรณรงค์เพื่อหาเสียงเลือกตั้งการเคาะประตู

ชาวบา้น ตามวดั ตลาด สถานทีช่มุชน สถานทีร่าชการ และสถานศึกษา 

เป็นกลยุทธ์ที่ยังคงมีให้เห็นสำาหรับการหาเสียง โดยมีเคร่ืองมือสำาคัญ

เพือ่การบอกนโยบายพรรค หมายเลขผูส้มคัร และผลงานทีผ่า่นมาของ

ผู้สมัคร ได้แก่ คัทเอาท์ โปสเตอร์ แผ่นปลิว รถแห่ การเคาะประตูตาม

บ้าน เพื่อสนับสนุนเครื่องมือที่สำาคัญ คือ การปราศรัยหาเสียง โดย

ผู้สมัครจะวางแผนกำาหนดวัน เวลา และสถานที่ปราศรัย สัดส่วนของ

การปราศรัย ผู้ปราศรัย และผู้ร่วมปราศรัย อาจเป็นปราศรัยย่อย หรือ

ปราศรัยใหญ่ที่จะมีระดับขุนพลของพรรคที่สังกัดมาช่วย เป็นการเพิ่ม

สีสัน และโอกาสในการชนะการเลือกตั้ง

6. กลยุทธ์เครือข่าย และความสัมพันธ์แบบ “หัวคะแนน”

วิวัฒนาการของการเลือกต้ังระบบพรรคการเมืองต้ังแต่อดีตจน

ปัจจุบัน ระบบหัวคะแนนเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการหาเสียง โดย

หัวคะแนนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ทีมงานระดับแกนหลักของผู้สมัครรับ 

เลือกตั้ง ด้วยการวิเคราะห์ติดตามคะแนนความนิยมในแต่ช่วงวันของ

การหาเสยีง เพือ่พลกิกลยทุธอ์ืน่ ๆ  มาชว่ยสนบัสนนุใหผู้ส้มคัรรบัเลอืก

ตัง้มคีะแนนเพิม่ขึน้ในโคง้สดุทา้ยของการหาเสยีง คำาวา่ “หวัคะแนน” จะ

หมายถึง ผู้นำากลุ่มผู้ที่นิยมผู้สมัครให้มาลงคะแนนเสียงในคูหาเลือกตั้ง 

ในบางครั้งผู้สมัครจะใช้กลวิธีต่าง ๆ ที่ให้หัวคะแนนนำาไปใช้ประโยชน์

ในการหาเสียง เช่น เงิน สิ่งของ หรือคำาสัญญาว่าจะทำาให้ หากได้รับ

การเลือกตั้ง เป็นต้น
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7. กลยุทธ์ทางการเงิน

คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “เงิน” เป็นปัจจัยสำาคัญที่เป็นกลยุทธ์

สำาหรับการหาเสียงเลือกต้ัง เพียงว่า “ใครจะใช้มาก หรือใช้น้อยกว่า

กัน” ถึงแม้ในการเลือกตั้งปัจจุบัน ประเทศไทยมีองค์กรอิสระทำาหน้าที่

ในการกำากบัตดิตามการเลอืกตัง้ เชน่ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต)    

กต็าม และมบีทลงโทษทางการเมอืงทีร่นุแรงภายใตร้ฐัธรรมนญูแหง่ราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

แมว้า่ จะไม่มีผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้หรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรคน

ใดยอมรับว่าตนเองซื้อสิทธิ์ขายเสียง ก็ตาม จะมีเพียงเล่าให้ฟังและให้

ข้อมูลการวิจัยว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายตรงข้ามใช้เงินมากน้อยเพียง

ใด” ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์สรุปจากข้อมูลได้ว่า “การหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่ เงินยังเป็นปัจจัยสำาคัญ

กับผลแพ้หรือชนะการเลือกตั้ง”

จาก คำากล่าวในบันทึกคำาสัมภาษณ์ ของนายดุสิต รังคสิริ ที่ว่า 

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ 

1.การเป็นคนที่มีพื้นฐานครอบครัวเกิดที่จังหวัดแพร่ ครอบครัว

บิดามารดาเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับของประชาชนในจังหวัด 

2. การมีสังคม ญาติพี่น้อง และบริวารที่มีความกว้างขวาง

3. มีใจนักเลง มีพรรคพวกมาก และมีความเข้มแข็ง

และ 4. มีเงินมากเพียงพอ

บทสรปุ จากการอภปิรายผลการศกึษาเพือ่สำารวจและประมวล

ข้อมูลในมิติ ดังกล่าว สังเคราะห์ได้ว่าการมี “ความสัมพันธ์เชิง 

เครอืญาต ิกลุม่การเมือง และกลุม่อาชพี” เปน็ปจัจยัหลกัสำาคญัทีม่สีว่น
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สนับสนุนในการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง และเป็นส่วนสำาคัญทำาให้

ได้รับ ชัยชนะสำาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ 

ซึ่งเป็นไปตามที่ ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช (2525,น. 41 – 42) กล่าวถึง 

สงัคมไทยมกัมลีกัษณะการรวมกลุม่ และการเกดิกลุม่ซึง่มคีวามสมัพนัธ์

กันเป็นส่วนบุคคล เรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย” ซึ่งมักเกิดขึ้น

ทัว่ไปในสงัคมไทย ทีม่รีะบบชนชัน้อนัสบืเนือ่งมาจากระบบศกัดนิานยิม

ในอดีต โดยถอืเอาความผกูพนั ความสมัพนัธท์างสงัคม การเกือ้กลู ทัง้นี ้

สอดคล้องกับทฤษฎีกลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีกลไก

ทำาหน้าที่ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนที่สำาคัญ และมีอิทธิพลต่อบทบาท

ทางการเมืองของนักการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 

กลุม่ผลประโยชน ์กลุม่อทิธพิล และพรรคการเมอืง  อนัมคีวามสมัพนัธ์

เชงิสาเหตแุละผล ทีผู่ว้จิยัไดด้ำาเนนิการทบทวนวรรณกรรมไวใ้นบทที ่2  

ข้อมูลทั่วไป แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ผลการศึกษาวิจัยประมวลข้อมูลการเมืองถิ่นและนักการเมือง

ถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในส่วนของผู้ที่ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2476 ถึง การเลือกตั้ง

ทั่วไปครั้งที่ 22 ของประเทศไทย เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

เพื่อตอบคำาถามการวิจัย 4 ด้านหลัก ได้แก่

1. เครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมืองในจังหวัดแพร่

2. บทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มไม่

เป็นทางการ เช่น ครอบครัว วงศาคณาญาติ กลุ่มการเมือง เป็นต้น ที่มี
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ส่วนสนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองในจังหวัดแพร่ 

3. บทบาทและความสมัพนัธข์องพรรคการเมอืงกบันกัการเมอืง

ในจังหวัดแพร่

4. รูปแบบ วิธีการ และกลยุทธ์การหาเสียงในการเลือกตั้งของ

นักการเมืองในจังหวัดแพร่

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพื่อ

ประมวลความรู้นักการเมืองไทย และการศึกษาต่อเนื่องในอนาคต อัน

จะนำาไปสู่การจัดการความรู้ด้านชีวประวัติของนักการเมืองไทย ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาภูมิหลังทางการ

เมืองของประเทศในหลายแง่มุม ดังนี้

 

1. ประเด็นพัฒนาการทางการเมืองของประชาชนแบบมี

ส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

เนื่องจาก ประเทศไทยพัฒนาระบอบประชาธิปไตยมาด้วยวิธี

การอภิวัฒน์การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และมีการใช้อำานาจอธิปไตย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 

และฝ่ายตุลาการ ซึ่งการใช้อำานาจอธิปไตยตามระบบรัฐสภา คือ การ

ใช้อำานาจเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจ (Check and Balance) 

เหตุผลสำาคัญ จากการศึกษาวิจัย พบว่า ชาวบ้านบางกลุ่มใน

จังหวัดแพร่ไม่เข้าใจกระบวนการทางการเมืองของระบบรัฐสภาตาม

ระบอบประชาธิปไตย ว่าเป็นเร่ืองของการใช้อำานาจอธิปไตย 3 ฝ่าย 
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ซึ่งอำานาจตุลาการเป็นหนึ่งใน 3 อำานาจอธิปไตย ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

และถ่วงดุลกันและกัน อันเป็นสาเหตุจากการสะดุดของพัฒนาการ

ทางการเมืองของประเทศในปัจจุบันกับคำากล่าวว่า “ตุลาการภิวัฒน์” 

เรื่องของฝ่ายการเมือง คือ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ใช่เรื่อง

ของฝ่ายตุลาการ ประชาชนบางกลุ่มจึงตกเป็นเครื่องมือของความ 

ขัดแย้งในสังคม

ข้อเสนอแนะ มีการศึกษากลไกพัฒนาการเมืองภาคประชาชน 

หรือภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการรับรู้ของประชาชน และการมี

สว่นรว่มทางการเมอืงของประชาชนทีม่เีครอืขา่ย และความสมัพนัธก์บั

องค์กรอิสระต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ สถาบันการศึกษา อันเชื่อได้ว่าจะ

นำาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต

2. ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองระบบเครือญาติ และ

ระบบอุปถัมภ์ 

เนื่องจากข้อมูลการศึกษาวิจัย พบว่า นักการเมืองในพื้นที่

จังหวัดแพร่ และในหลายจังหวัด มักมีความสัมพันธ์และเครือข่ายใน

ระบบอุปถัมภ์ ระบบวงศาคณาญาติ มากกว่าความรู้ ความสามารถ 

นกัการเมอืงในจงัหวดัแพรจ่งึมสีายความสมัพนัธเ์พยีงไมก่ีต่ระกลู และ

แบ่งเป็นกลุ่ม หากผลประโยชน์ และอำานาจทางการเมืองเปลี่ยนแปลง 

สามารถนำาไปสู่ความรุนแรง และความมุ่งหมายในชีวิต

ขอ้เสนอแนะ การเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการ

ทางการเมือง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบ

พรรคการเมือง การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง 

เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประชาธิปไตยระบบรัฐสภาให้มีความสมบูรณ์ 
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อาทิ กระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้แทนพรรคการเมืองให้เป็นผู้สมัคร

รบัเลอืกตัง้ในจงัหวดัตา่ง ๆ  มากกวา่การทีจ่ะผกูขาดในระบบเครอืญาต ิ

ตามผลการศึกษาวิจัย 

3. ประเด็นการสนับสนุนทุนการวิจัย ต่อเนื่อง

ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น และมีความสำาเร็จต้องอาศัยปัจจัยหลาย

ด้าน อาทิ การสนับสนุนทุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า นักวิจัยที่

มทีศันคต ิและแนวคดิทีจ่ะพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนั

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และการพัฒนาองค์ความรู้  เครื่อง

มือด้านระยะเวลา และความต่อเนื่องของงานวิจัย

เหตุผลสำาคัญ ประเทศไทยยังขาดนักวิจัย ขาดแหล่งทุน

สนบัสนนุการวจิยั และความตอ่เนือ่งในผลงานการวจิยัของนกัวจิยัทาง

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ข้อเสนอแนะ การสนับสนุนทุนวิจัยที่เพียงพอ ระยะเวลาการ

วิจัยที่เหมาะสม และความต่อเนื่องของงานวิจัยที่สถาบันพระปกเกล้า

จะสนับสนุนในอนาคต อย่างต่อเนื่อง  อันนำาไปสู่การสร้างนักวิจัยให้

กับประเทศไทย ต่อไป
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รายนามผู้ให้คำาสัมภาษณ์

รายนามผู้ได้รับการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย นักการเมืองถิ่น 

เครือญาติ และผู้สนับสนุน ดังต่อไปนี้

1. นายภุชงค์ กันทาธรรม

2. นายดุสิต รังคสิริ

3. นายทศพร เสรีรักษ์

4. นางปานหทัย เสรีรักษ์

5. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

6. นายประสงค์ (ไม่ทราบนามสกุล) คนสนิทของ

 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

7. นายสาคร เสียงมงคล

8. นายสูรย์ สุขวงศ์

9. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล

ภาคผนวก
ข
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คำาให้การสัมภาษณ์

คำาสัมภาษณ์ นายภุชงค์ กันทาธรรม
เกี่ยวกับนายทอง กันทาธรรม

ประเด็นคำาถาม : แนวทางการเข้าสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

คำาตอบ : ผมเป็นลูกชายของนายทอง กันทาธรรม คุณพ่อเป็น

นกักฎหมาย ทา่นเรยีนจบนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เปน็ลกู

ศิษย์ท่านอาจารย์นายปรีดี พนมยงค์ อดีตรัฐบุรุษและนายกรัฐมนตรี 

ก่อนที่ท่านลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านเป็นสมาชิก

เครือข่ายในกลุ่มนักเคลื่อนไหว เรียกว่า “กลุ่มเสรีไทย” ที่เริ่มก่อตัวขึ้น

ในครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา คุณพ่อจะสนิทกับ  นายเตียง สิริขันธ์ 

นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่โด่งดังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอน

นั้น จากหลักฐาน ข้อมูล และสิ่งที่ผมพยายามรวบรวม คือ คุณพ่อใน

ฐานะนักรบกองจรยุทธ์ ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเสรีไทย

ภาคเหนือ และหลังสงครามสิ้นสุด ท่านมายึดอาชีพทนายความ เป็น

นักกฎหมายที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชน หลัง

ภาคผนวก
ค
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จากนัน้ ทา่นถกูชกัชวนใหล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ แตผ่มไมท่ราบวา่เปน็ทา่น

ใดที่ชักชวนท่าน  ท่านได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่ 5 สมัย ระยะแรก ส.ส.ยังไม่มีการสังกัดพรรคการเมือง ต่อ

มา การเลือกตั้งในครั้งที่ 7 และ ครั้งที่ 8 ของประเทศ ท่านลงสมัครใน

นามพรรคชาตินิยม 

ประเด็นคำาถาม : กลยุทธการหาเสียง  

คำาตอบ : การหาเสยีงเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในรุน่นัน้ 

ยังไม่มีความสลับซับซ้อนมากระบบหัวคะแนนยังไม่เกิดขึ้น การใช้จ่าย

เงินเพื่อการซื้อสิทธิขายเสียงยังไม่เกิดขึ้นเหมือนการเลือกต้ังปัจจุบัน  

กลยุทธ์ที่ท่าน ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง คือ การประกาศเจตนารมณ์

ในการรับใช้ชาติ รักษาอธิปไตย และเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน 

คำาสัมภาษณ์ นายดุสิต รังคสิริ 
เกี่ยวกับคุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ

ประเด็นคำาถาม : แนวทางการเข้าสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

คำาตอบ : หลังจากเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2516 และต่อ

มาคณุพอ่ (สามคีณุหญงิบวัเขยีว) ถงึแกม่รณกรรม ดว้ยความเหงา และ 

ปรารถนาที่จะทำางานการเมือง จึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง ในนาม 

พรรคสังคมชาตินิยม เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 เป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรได้เพียง 1 ปี นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 

ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร คุณหญิงบุญเรือน ชุณหวัณ ภริยาของ 

พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ หัวหน้าพรรคชาติไทย ในขณะนั้น ได้ชักชวน

ให้คุณแม่ย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคชาติไทย
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ประเด็นคำาถาม : กลยุทธการหาเสียง  

คำาตอบ : จากการประกอบวิชาชีพครู และในฐานะผู้บริหาร

โรงเรยีนนารรีตัน ์(โรงเรยีนสตรปีระจำาจงัหวดัแพร)่ ทีม่ลีกูศษิยม์ากมาย 

ประกอบกบัคณุหญงิแมซ่ึง่สบืทายาทมาจากตระกลูเจา้นายผูเ้คยครอง

เมืองแพร่ คุณยาย ชื่อ แม่เจ้าสุคันธา แสนสิริพันธุ์ ซึ่งเป็นบุตรสาวคน

เล็กของ พระยาพิชัย ราชา กับแม่เจ้าคำาป้อ แสนสิริพันธุ์ (ทวดของนาย

ดุสิต รังคสิริ) จึงไม่ใช่เรื่องยากที่คุณหญิงบัวเขียว จะได้รับการเลือกตั้ง 

โดยใช้กลยุทธ์การหาเสียง ที่ปรารถนาจะทำางานการเมืองในฐานะสตรี

ทางการศึกษา และอยากเห็นบุตรหลานคนแพร่มีโอกาสทางการศึกษา 

วิธีการหาเสียง “คุณหญิงบัวเขียว จึงมักกล่าวถึงผลงานด้านการศึกษา

คำาสัมภาษณ์ นายดุสิต รังคสิริ

ประเด็นคำาถาม : แนวทางการเข้าสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

คำาตอบ : ผมเริ่มงานการเมืองระดับท้องถิ่น ลงสมัครรับเลือก

ตั้งสมาชิกสภาจังหวัดแพร่ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภา

จังหวัดแพร่ ต่อมา หลังจากคุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ (มารดา) วางมือ

ทางการเมืองของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มฐานเสียง 

ผู้สนับสนุนและกลุ่มสมาชิกสภาจังหวัดเสนอให้ผมลงสมัครรับเลือก

ตั้งแทนคุณแม่ แล้วก็ชนะการเลือกตั้ง ผมเป็นส.ส.ติดต่อกัน  7 สมัย 

ประเด็นคำาถาม : กลยุทธการหาเสียง  

คำาตอบ : กล่าวว่า กลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้ง ที่ทำาให้ชนะ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ 7 สมัยติดต่อกัน คือ

1. อยู่เมืองแพร่ให้มากกว่าอยู่กรุงเทพฯ
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2. ดแูลประชาชนในพืน้ที ่เมือ่ประชาชนเดอืดรอ้นมปีญัหาตอ้ง

ช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง

3. งานต่างๆ เช่น งานปี ประเพณี งานบุญ งานศพ งานมงคล 

ทุกงานต้องไปหมด และต้องไปด้วยตัวเอง

นายดสุติ รงัคสริ ิยดึถอืกลยทุธว์ธิกีารหาเสยีง คำาสมัภาษณท์ีว่า่ 

“พื้นฐานดี หาเสียงง่าย คะแนนเสียงมา” เป็นปัจจัยความสำาเร็จสำาคัญ

ที่ทำาให้ชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ 

1.การเป็นคนที่มีพื้นฐานครอบครัวเกิดที่จังหวัดแพร่ ครอบครัว

บิดามารดาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของประชาชนในจังหวัด 

2. การมีสังคม ญาติพี่น้อง และ บริวารที่มีความกว้างขวาง

3. มีใจนักเลง พรรคพวกมาก และ มีความเข้มแข็ง (ใจถึง กล้า

ได้ กล้าเสีย)

4. มีเงินมากเพียงพอ

ดังนั้น เมื่อถึงช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้ง ก็จะใช้วิธีการติดตั้ง 

คัดเอ้าท์ โปสเตอร์ รถแห่ เวทีปราศรัย และการเดินหาเสียงตามบ้าน 

ตลาด วัดและท้องถนน

 

คำาสัมภาษณ์ นายทศพร เสรีรักษ์

ประเด็นคำาถาม : แนวทางการเข้าสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

คำาตอบ : เป็นความคิดที่ยึดมั่นมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่คณะ

แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมเคยเข้าร่วมเหตุการณ์ทางการ

เมือง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หลังสำาเร็จการศึกษา ได้เข้าทำางาน

เป็นหมอประจำาอยู่ท่ีจังหวัดแพร่ และ สมรสกับคุณปานหทัย เอ้ืออภิญญกุล 
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บุตรสาวของนายเมธา เอื้ออภิญญกุล กลายเป็นแรงใจที่คิดอยู่ตลอด

เวลาเกีย่วกบัอนาคตทางการเมอืง กระทัง่ เพือ่นทีเ่คยรว่มกจิกรรมสมยั

เรยีน และมาทำางานการเมอืงอยูพ่รรคไทยรกัไทยไดช้กัชวนใหล้งสมคัร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ประเด็นคำาถาม : กลยุทธการหาเสียง  

คำาตอบ : กลยุทธ์การเข้าถึงประชาชน เป็นหลักคิดสำาคัญของ

การหาเสียง ผมใช้การทำางานที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่

ประชาชน ทกุครัง้ทีเ่สรจ็สิน้ภารกจิทีก่รงุเทพฯในสมยัประชมุจะเดนิทาง

กลับแพร่และเปิดคลินิกบริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การออก

เยี่ยมประชาชนรับฟังความเดือดร้อน และบอกประชาชนว่าผลงานที่

ทำามีอะไรบ้าง ในบางครั้งถ้าเราไม่บอกไม่พูด ชาวบ้านจะไม่รู้ว่าเราทำา

ผลงานอะไรบ้าง แต่สิ่งสำาคัญต้องเป็นผลงานของเราจริง ไม่ใช่แอบเอา

ผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานของเรา

นอกจากนี้ คือการลงพื้นที่ ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง คือ การเดินหา

เสยีง การปราศรยั ตดิโปสเตอร ์แจกแผน่พบับอกหมายเลขผูส้มัคร โดย

จะไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น ตลาดสด วัด โรงเรียน ซึ่งอาจไป

แบบยกทีมผู้สมัครหรือแยกทีมกันไป แล้วแต่การวางแผนใน

แต่ละช่วงเวลา หัวคะแนนก็ใช้ การมีส่วนร่วมของทีมงานหาเสียง ที่

เราต้องฟังเขา เพราะเขาอาจมีข้อมูลคู่แข่งที่เราไม่มีและแนวทางการ

หาเสยีงทีท่มีงานผูส้มคัรแตล่ะคนอาจมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกตา่งกนัออก

ไป สิ่งสำาคัญต้องทำางานเป็นทีม จึงสามารถประสบชัยชนะแบบยกทีม



141

ภาคผนวก

คำาสัมภาษณ์ นายทศพร เสรีรักษ์ 
เกี่ยวกับ นางปานหทัย เสรีรักษ์

ประเด็นคำาถาม : แนวทางการเข้าสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

คำาตอบ : ภรรยาผมปกติเขาจะดูแลครอบครัว และธุรกิจของ

ครอบครัว ซึ่งบทบาทอีกด้านสมัยที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ภรรยาผมจะทำาหน้าที่คอยต้อนรับดูแลชาวบ้านที่มาพบ ในบางครั้ง 

ทำาหน้าที่นัดหมาย รับฟังเรื่องร้องทุกข์และบางทีเธอก็จะช่วยเหลือเอง

เท่าที่ทำาได้ในขณะนั้น เรียกได้ว่า จะรับรู้ รับทราบเกี่ยวปัญหา วิธีการ

ดำาเนนิงานทางการเมอืงตลอด เพราะทางครอบครวั คณุพอ่ และพีน่อ้ง

ทำางานการเมือง เป็นเพียงส่วนใหญ่จะมีบทบาททางอ้อมมากกว่า แต่

เมือ่ผมเผชญิปญัหาทางการเมอืง ตามกฎหมายคำาสัง่ศาลกรณยีบุพรรค

ไทยรักไทย ซึ่งผมเป็นกรรมการบริหารพรรค จึงต้องเว้นวรรคทางการ

เมอืง ผมจงึขอรอ้งใหเ้ธอลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ เพือ่ทำางานการเมอืงแทน 

ประเด็นคำาถาม : กลยุทธการหาเสียง  

คำาตอบ : กลยุทธ์ที่ครอบครัวเราทำาเสมอมาจะเรียกว่าเป็นการ

หาเสียงหรือไม่ คือ งานการเมืองต้องเข้าถึงประชาชนและนั่งในใจ

ประชาชน การให้ความช่วยเหลือเร่ืองราวร้องทุกข์ของชาวบ้าน เธอ

เลา่วา่ “บางครัง้ชาวบา้นมาขอสตางคเ์พือ่ไปจา่ยคา่เลา่เรยีนลกูหรอืมา

รกัษากบัคณุหมอ คณุหมอไมเ่กบ็สตางค ์และยงัใหส้ตางคก์ลบับา้น” อกี

วธิ ีคอื การเขา้วดัทำาบญุพดูคยุกบัชาวบา้นใชศ้าลาวดั หรอืทีช่มุนมุชาว

บา้น การออกเยีย่มเยยีนชาวบา้น และใหบ้รกิารทางการแพทยข์องคุณ

หมอทศพร เธอเชือ่วา่การพบปะชาวบา้นเปน็ประจำาทกุวนัเสารอ์าทติย ์

คอื กลยทุธท์ีด่ทีีส่ดุในการหาเสยีงเลอืกตัง้ ความตอ่เนือ่งกบัคนในพืน้ที ่
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การพบหาง่ายไม่ถือตัวกับชาวบ้าน (ที่มา : ก่อนสัมภาษณ์นายแพทย์

ทศพร ระหว่างนั่งรอตามที่นัดหมายมีโอกาสพบนางปานหทัย ซึ่งยก 

นำ้าดื่มมาให้จึงมีโอกาสพูดคุยในช่วงแรก)

คำาสัมภาษณ์ นายทศพร เสรีรักษ์ 
เกี่ยวกับ นายเมธา เอื้ออภิญญกุล

ประเด็นคำาถาม : กลยุทธการหาเสียง  

คำาตอบ : ทา่นพดูเสมอวา่ “ตอ้งเขา้ถงึจติใจชาวบา้นและโชว ์

ผลงานที่ตรงใจผู้ชม” ซึ่งหมายถึงชาวบ้าน ด้วยวิธีการแบบเข้าถึง

ตัวทำาให้ชาวบ้านคุ้นเคย เป็นพวกพ้องเดียวกันให้ความช่วยเหลือ 

ใกล้ชิดชาวบ้าน เรามีธุรกิจเวลารับคนเข้าทำางาน ถ้าเป็นลูกหลาน 

คนแพร่ต้องดูแลพิเศษ เหมือนครอบครัวเดียวกัน ส่วนด้านอื่นๆ  การ

ใช้หัวคะแนน คือ เป็นความจำาเป็นเขาจะทำาหน้าที่รวบรวมรายช่ือ 

ชาวบ้านที่มีความนิยมชมชอบ และพร้อมสนับสนุนให้ได้คะแนนเสียง

มากที่สุด โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การชนะคู่แข่ง วิธีการ เช่น ใช้แรงจูงใจ

ด้วยการให้เงิน หรือสิ่งของเครื่องใช้ในชีวติประจำาวนั สร้างใหเ้กิดความ

จงรักภักดีต่อกัน เป็นต้น 

(จากคำาสัมภาษณ์ของนายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ บุตรเขย 

เนื่องจากปัจจุบัน นายเมธา เอื้ออภิญญกุล พำานักอยู่บ้านที่กรุงเทพ 

มหานครและไม่รับรองแขก)
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คำาสัมภาษณ์ นายทศพร เสรีรักษ์ 
เกี่ยวกับ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

ประเด็นคำาถาม : กลยุทธการหาเสียง  

คำาตอบ : คุณวรวัจน์เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีเทคนิควิธีการ 

จากคุณพ่อกับเทคนิควิธีการของตนเองผสมกลมกลืน ถ้าจะเรียก  

คือ “เข้าใจ เข้าหา และเข้าให้ถึง” เช่น จะพยายามศึกษาปัญหา 

ของประชาชน ว่ามีปัญหาอะไร สาเหตุมาจากอะไร ต้องการความ 

ช่วยเหลืออะไร เรียกว่ามีความเข้าใจในความต้องการของชาวบ้าน  

ชาวบ้านที่เคยได้รับโครงการความช่วยเหลือต่างๆ ก็จะเลือกเขาเข้า 

สู่สภา ซึ่งคุณวรวัจน์ เคยพูดเสมอว่า “เวลาหาเสียงไม่จำาเป็นต้อง 

แจกเงิน เวลาเป็นส.ส.แจกผลงานให้ชาวบ้านเห็นดีกว่า หมายถึง  

เป็น ส.ส. ผลงานต้องเข้าตากรรมการ (ชาวบ้าน) ถ้าไม่มีผลงาน 

ชาวบ้านไม่เคยเห็นหัว เลือกให้ตายก่ีสมัยก็ไม่มีทางได้เป็น ส.ส. ชาว

บ้านสมัยนี้เขาไม่โง่ เงินซ้ือเขาไม่ได้แน่นอน เงินให้เขา เขารับ แต่เขา

ไม่เลือก ตัวอย่างมีให้เห็นเยอะแยะ”

 ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง การเข้าหาชาวบ้านไปด้วยตนเองบ้าง 

ทีมงานบ้าง ใช้ทีมงานอย่างเดียวไม่ได้ เพราะชาวบ้านเขาต้องการ 

เหน็หนา้ผูส้มัคร มแีผน่ปลวิ โปสเตอร ์คทัเอา้ท ์Bill Board การปราศรยั

เล็ก ใหญ่ใช้ทุกรูปแบบ รถยนต์แห่ เดินตลาด ย่านชุมชน หมู่บ้าน  

ไปวัดพบผู้เฒ่าผู้แก่ โรงเรียน ต้องเข้าหาให้หมดเพื่อบอกนโยบาย 

ของพรรคและของเราว่าจะทำาอะไรต่อไป เพื่อพี่น้องประชาชนของเรา 

เรียกว่าเข้าให้ถึง ต้องเข้าให้ถึงใจของเขาด้วย ต้องเข้าใจว่า ประชาชน 

ที่เราไปหาเสียง ผู้สมัครคนอื่นเขาก็เข้าไปหาเสียงเช่นเดียวกัน เราไป  
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เขาก็ไป ต้องนั่งในใจชาวบ้านให้ได้ คะแนนจึงจะมา นี่คือ กลยุทธ์เข้า

ให้ถึง ต้องประเมินผลให้ได้ว่าแต่ละระยะเวลาของการหาเสียง เรามี

คะแนนนิยมที่เข้าถึงใจเขาหรือไม่

คำาสัมภาษณ์ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

 ประเด็นคำาถาม : แนวทางการเข้าสู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 คำาตอบ : ก่อนลงสมัครรับเลือกต้ัง ทำาหน้าท่ีเสมือนหัว

คะแนน ช่วยพ่ีชาย ญาติๆ ท่ีทำางานการเมือง ช่วยเขาหาเสียง ส่วนใหญ่

เป็นการเมืองระดับท้องถ่ิน และช่วยงานคุณอาณรงค์ (นายณรงค์ วงศ์

วรรณ) ตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆ เคยไปช่วยงานสมัยท่านเป็น 

รัฐมนตรี เคยช่วยงานในศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแพร่ ซ่ึงถ้าจะเรียก  

“เป็นผู้สนับสนุนมากกว่า” เพราะเราเป็นผู้หญิงมีครอบครัว สามีรับ

ราชการตำารวจ ต้องดูแลลูก และ รู้จักนับถือกับครอบครัวต่างๆ ที่

เป็นนักการเมืองทั้งสิ้น ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ทั้งครอบครัวพนมขวัญ  

รังคสิริ เอื้ออภิญญกุล เป็นต้น เรียกว่าไปมาหาสู่นับถือกันมานาน 

กระทั่ง การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมัยแรกในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ โดยการสนับสนุนของคุณพ่อซึ่งมี

ความสนิทและนับถือกับคุณชวน หลีกภัย 

ประเด็นคำาถาม : กลยุทธการหาเสียง  

คำาตอบ : การทำางานการเมืองของเธอ ไม่ใช้วิธีการซื้อสิทธิ

ขายเสียงโดยเด็ดขาด ตามคำาสอนของ นายชวน หลีกภัย ว่า “เป็น

นักการเมือง คือ การเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประเทศชาติ และ



145

ภาคผนวก

ประชาชน หากจะสรา้งความรำา่รวย ตอ้งไปทำาธรุกจิคา้ขาย” กลยทุธ์การ

หาเสียงที่มักใช้ คือ การลงพื้นที่  วันเวลาปกติจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และ รองเลขาธิการ

พรรคประชาธิปัตย์ หากว่างเว้นจากงานการเมือง สิ่งสำาคัญที่ปฏิเสธไม่

ได้ คือ การกลับแพร่ในทุกวันหยุดโดยเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือ

บางช่วงเวลาของวันธรรมดามีกิจกรรมสำาคัญๆในพ้ืนที่มักจะกลับแพร่ 

เวลากลบัแพรจ่ะมคีวิงานตลอดทัง้วนัถงึคำา่ นดัหมายชาวบา้น ผูน้ำาชาว

บ้าน ผู้นำาชุมชน หรือไปร่วมกิจกรรมงานต่างๆ หรืออาจเป็นกิจกรรม

ทีท่มีงานพืน้ทีข่องผูส้นบัสนนุทางการเมอืงจดัขึน้ เชน่ การมอบทนุการ

ศึกษา การไปเปน็ประธานเปดิงาน งานบญุประเพณ ีงานเทศกาลตา่งๆ 

(หมายเหตุ การนัดหมายสัมภาษณ์ ดำาเนินการทั้งทางโทรศัพท์

บ้าง นัดสัมภาษณ์ที่สนามบิน และหรือในบางคร้ังผ่านสัมภาษณ์

สอบถามข้อมูลจากผู้ใกล้ชิดของนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู คือ นาย

ประสงค์ ไม่ทราบนามสกุล)

เมื่อเวลารณรงค์หาเสียงเธอต้องใช้การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สมำ่าเสมอ ไม่ทอดทิ้งประชาชน เพราะชาวแพร่ยังมีความเชื่อมั่นในตัว

บุคคล ไม่ใช่เพียงพรรคการเมืองอย่างเดียว จึงต้องเน้น “การปราศรัย

ประกาศนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์” ที่เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่

อยู่เคียงข้างประชาชนมาตลอดกว่า 60 ปี ต่อสู้บนความถูกต้องของ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตลอด 

พรรคมีจุดยืนที่แน่นอน ไม่เคยมีความเสียหาย ไม่โฆษณาชวนเชื่อ 

ไม่มีนโยบายขายฝัน มีแต่ความจริง ใช้ทั้งวิธีปราศรัยเวทีใหญ่ที่มีผู้ใหญ่ 

เช่น นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรคและ
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กรรมการบรหิารพรรคมาชว่ยปราศรยัหาเสยีง และการปราศรยัเวทยีอ่ย

บริเวณสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และตลาด

อีกวิธีหนึ่ง คือ พันธมิตรทางการเมืองที่เชื่อมโยงในระดับ 

ทอ้งที ่และระดบัทอ้งถิน่ทกุระดบั เธอใหส้มัภาษณว์า่ “เราไมม่เีงนิเพยีง

พอ ที่จะไปซื้อสิทธิขายเสียง” จึงต้องอาศัยการสนับสนุนช่วยเหลือ 

จากพันธมิตรกลุ่มต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัดแพร่ และเครือข่าย

ทางการเมือง 
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ภาพนักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่ (บางส่วน)

นายอานนท์ เอื้อตระกูล ถ่ายภาพกับนายณรงค์ วงศ์วรรณ

นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุลนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

ภาคผนวก
ง
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ที่มา : พิพิธภัณฑ์เสรีไทย โรงแรมภราดร จังหวัดแพร่ 

โดย นายภุชงค์ กันทาธรรม

นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล

นางปานหทัย  เสรีรักษ์

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
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  พยาบาล สหรัฐอเมริกา
 - ดูงานเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   
  ออสเตรเลีย
ประวัติการทำางาน
 - ปี พ.ศ.2521 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด  
  บริษัทศูนย์สุขภาพประเทศไทยจำากัด
 - ปี พ.ศ.2521 ผู้จัดการแผนกอบรมส่งเสริม 
  บริษัทศูนย์สุขภาพประเทศไทยจำากัด
 - ปี พ.ศ.2530 ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บริษัทศูนย์  
  สุขภาพประเทศไทยจำากัด
 - ปี พ.ศ.2540-2542 ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ และ
  ผู้อำานวยการฝ่ายอบรมและส่งเสริม(สำานักงานใหญ่)
ประวัติทางสังคม
 - สมาชิกสมาคมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการ  
  สมทบหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2538-2542)
 - สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
  จังหวัดเชียงใหม่
 - สมาชิกชมรมศิษย์เก่านิด้า-เชียงใหม่
 -  นายกสโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่ ปี 2538 - 39
  เลขานุการภาค 3360 โรตารี่สากล ปี 2539-40
การทำางานที่มหาวิทยาลัยโยนก
 - ปี พ.ศ.2542 - 2543 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนา  
  อาจารย์  และรักษาการหัวหน้าแผนกบุคคล
 - ปี พ.ศ.2543 - 2544 ผู้อำานวยการสำานักทรัพยากรบุคคล
 - ปี พ.ศ. 2544 - 2546 หัวหน้าสาขาวิชา   
  รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 - ปี พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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ภาคผนวก

 -  ปี พ.ศ.2544 - 2546 นายกสโมสรอาจารย์เจ้าหน้าที่  
  มหาวิทยาลัยโยนก
 - ปี พ.ศ. 2548 – 2549 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยโยนก 
 -  ปี พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
  และพัฒนา และผู้อำานวยการโครงการหลักสูตร
  ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์  
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ
 -  ผู้อำานวยการหน่วยฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยโยนก  :   
  โดยการรับรองจาก สำานักงานรับรองมาตรฐานและ  
  ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 -  ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา   
  สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
  การศึกษา
 -  ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา สำานักงาน 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 -  ประธานการจัดประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ  
  รัฐประศาสนศาสตร์ ในส่วนภูมิภาค(ภาคเหนือ) 
  ปี 2546 และ ปี 2549 
 -  คณะกรรมการคัดกรองผลงานวิชาการนักศึกษา   
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข   
  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำาปี 2551 
 -  คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำาปาง
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 -  รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ   
  รัฐประศาสนศาสตร์ ในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) ปี 2546
 -  รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ   
  รัฐประศาสนศาสตร์ ในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ) ปี 2549
 -  งานวิจัยเรื่อง “การพลิกฟื้นวิถีชีวิตกาดกองต้า 
  ถนนคนเดิน กองฮิมวัง” 
 -  วิจัยศึกษาเพื่อวางกรอบในการปรับปรุงและพัฒนาชุมชน 
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นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่

  กาดกองต้า อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง
 -  วิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งศูนย์ศิลป  
  วัฒนธรรม จังหวัดลำาปาง
 - งานวิจัยเรื่อง “การแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการ  
  มลภาวะทางอากาศ - กรณีศึกษา : อำาเภองาว 
  จังหวัดลำาปาง
 -  บทความเรื่อง “การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จริยธรรม   
  คุณธรรมการปฏิบัติราชการ”  
 -  บทความรายการวิทยุรัฐสภา “รัฐธรรมนูญไทย  
  ประชาธิปไตยเรื่องใกล้ตัว” สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย จังหวัดลำาปาง  
วิทยากรบรรยาย
 -  หลักสูตรการวัดและการประเมินผลโครงการและ
  การสร้างตัวชี้วัดโครงการ
 -  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสำาหรับองค์การสมัยใหม่
 -  หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์และการนำากลยุทธ์
  สู่การปฏิบัติ
 -  หลักสูตรการสร้างกลยุทธ์สำาหรับธุรกิจบริการ
 -  หลักสูตรการบริหารตัวชี้วัดเพื่อการตัดสินใจ
 -  หลักสูตรผู้นำาเยาวชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย   
  (สำาหรับนักเรียน/นักศึกษา)
 -  หลักสูตรอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอก  
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานรับรองมาตรฐาน 
  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 -  หลักสูตรการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
  เรื่องการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จริยธรรมคุณธรรม
  การปฏิบัติราชการ

     






