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เมืองโตเดี่ยว	(Primate	City)	ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	กลายเป็นศูนย์กลางการ
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มหานครที่อาสามารับใช้คนกรุงเทพมหานครทุกยุคทุกสมัยจึงเป็นไปอย่างคึกคักและ

ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก	รวมถึงการเลือกตั ้งผู ้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2551	ด้วยเช่นเดียวกัน		
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1. บทนำ 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2551 ดูจะกร่อยไปกว่า

ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกครั้ง

ที่ผ่านมาภายหลังจากมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2528 ซึ่งบางทีเรียกกันว่า “กฎหมาย กทม.” ที่เป็นดังนี้เพราะมีประกาศภาวะฉุกเฉิน

หลังวันสมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งวัน 

ภายหล ั งจากนายอภ ิร ักษ ์ โกษะโยธ ินดำรงตำแหน ่ งผู ้ ว ่ า ราชการ

กรุงเทพมหานคร จากการชนะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาครบ 4 ปีในวันที่ 28 สิงหาคม 

พ.ศ. 2551ทางคณะกรรมการการเลือกตั ้งก็ได้กำหนดวันเลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานครขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และกำหนดวันรับสมัครผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ 1-5 กันยายน พ.ศ. 2551 ปรากฏว่าในวันเปิดรับ

สมัครวันแรกก็มีการเสนอข่าวการรับสมัครรับเลือกตั้งกันอย่างกว้างขวาง เป็นข่าวสด

ออกโทรทัศน์เป็นที่ครึกครื้น เพราะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเองได้ประกาศให้

ทราบกันอย่างชัดแจ้งว่าผู้สนับสนุนอาจจัดกลุ่มมาให้กำลังใจผู้สมัครได้อย่างเอิกเกริก 

ก่อนที่ผู ้สมัครจะได้หมายเลขผู้สมัคร แต่ภายหลังจากนั้นต้องกระทำด้วยความ

ระมัดระวังอย่าให้เข้าข่าย “โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการ

รื่นเริงต่างๆ รวมทั้งการแสดงและการละเล่นอื่นๆ” 1 ต้องถือว่าครั้งนี้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งได้ประกาศกติกาล่วงหน้าได้ชัดเจนขึ้น 

ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 นี้มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครและได้หมายเลขไปเรียบร้อยจำนวน 8 คน ประกอบด้วยผู้สมัครที่

สังกัดพรรคการเมืองและสังกัดอิสระ ดังนี้ 

 1  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
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ตารางที่ 1 แสดงผู้มาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 

 

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด 

1 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฐ์ อิสระ 

2 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อิสระ 

3 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ อิสระ 

4 นายวราวุธ ฐานังกรณ์ อิสระ 

5 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ 

6 นายสุเมธ ตัณศิริกุล อิสระ 

7 นางลีนา จังจรรจา อิสระ 

8 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อิสระ 

      

ในวันถัดมามีผู้สมัครอีกท่านหนึ่งคือ นายวิทยา จังกอบพัฒนา มาสมัครได้

หมายเลข 9 และในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551 มีผู้สมัครของพรรคพลังประชาชน 

นายประภัสร์ จงสงวน มาสมัครได้หมายเลข 10 ภายหลังจากวันแรกที่เปิดรับสมัคร

จนถึงวันที่ 5 กันยายนอันเป็นวันสุดท้ายของวันรับสมัครที่มีผู ้สมัครเพิ่มเติมอีก

จำนวน 8 คน โดยมีผู้สมัครรวมทั้งหมายเลข 9 จนถึงหมายเลข 16 ดังนี้   
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ตารางที่ 2 แสดงผู้มาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่วันที่ 2-5 กันยายน พ.ศ. 2551 

 

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สังกัด 

9 นายวิทยา จังกอบพัฒนา อิสระ 

10 นายประภัสร์ จงสงวน พรรคพลังประชาชน 

11 นายภพศักดิ์ ปานสีทอง อิสระ 

12 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ อิสระ 

13 นายอุดม วิบูลเทพาชาติ อิสระ 

14 นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน พรรคสาธารณชน 

15 นายสมชาย ไพบูลย์ อิสระ 

16 ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร อิสระ 

      

แต่ด ังท ี ่กล ่าวมาแล้วว ่าเพ ียงหนึ ่งว ันภายหลังว ันสมัครผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานครก็ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 

7.00 น.ของวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 เนื่องจากตอนดึกของคืนวันที่ 1 กันยายน

นั้นเองได้เกิดการปะทะกันด้วยกำลังระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงของกลุ่มพันธมิตรเพื่อ

ประชาธิปไตยกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่

สนับสนุนรัฐบาลในกรุงเทพฯ ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย และผู้บาดเจ็บอีกหลายราย 

ในการชี้แจงการประกาศภาวะฉุกเฉินในวันนั้น นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช 

ได้กล่าวพาดพิงไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยว่าอาจจะต้อง  

เลื่อนไป 
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“กรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.ไปบ้าง แต่การประกาศภาวะนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น เมื่อยกเลิกประกาศนี้

ก็จะสามารถหาเสียงได้ตามปกติเช่นเดิม และอาจมีการหารือกับกทม.เพื่อให้หารือ

กับ กกต.ต่อไป เพื่อชดเชยกับจำนวนวันที่หายไป อาจจะต้องมีการเลื่อนวันเลือกตั้ง 

แต่ก็จะไม่กระทบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแน่นอน” 2 

สิ่งที่เห็นได้ชัดในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 ก็คือทางผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ระงับการออกปราศรัยหาเสียงตามที่ได้กำหนดไว้  

ล่วงหน้าทันที เนื่องจากในประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นได้มีการกำหนดการห้ามการชุมนุม

ทางการเมืองไว้ด้วย ผู้สมัครทั้งหลายจึงเกิดอาการ “เกร็ง” กัน และถ้าหาเสียงกันตาม

ปกติไม่ได้ การเลือกตั้งตามกำหนดการเดิมก็คงจะเป็นไปได้ยากด้วย 

ภาวะทางการเมืองที ่ดูจะคับขันที ่เกิดขึ ้นในวันที ่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551   

กลับไม่ขยายตัวและได้ลดระดับความตึงเครียดลงมา ยิ่งเมื่อผู้บัญชาการทหารบกซึ่ง

เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบรักษาความสงบมิได้ใช้

กำลังเข้าแก้ปัญหา หากแต่ได้หาลู่ทางป้องกันการปะทะกันเป็นหลัก การเมืองที่ดู

เหม ือนจะรุนแรงจ ึงเบาบางลง และทำให ้ผู ้สม ัครร ับเล ือกต ั ้ งผู ้ ว ่ าราชการ

กรุงเทพมหานครทั้งหลายกลับออกมาปราศรัยหาเสียงกันตามเดิม ความคิดที่จะให้

เลื่อนการเลือกตั้งออกไปจึงไม่ได้รับการสนองตอบ แม้ว่าจะมีผู้สมัครคนสำคัญคือ 

นายประภัสร์ จงสงวน แห่งพรรคพลังประชาชนเห็นว่า ควรจะเลื่อนการเลือกตั้ง  

ออกไป ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังคงยืนยันให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 5 

ตุลาคม พ.ศ. 2551 เหมือนเดิมดังที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้น และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครก็เป็นการเลือกตั้งในวันเดียว ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแต่อย่างใด 

 2 http://news.mcot.net/politic/inside.php?value=bmlkPTE3NjY2Jm50e 

XBlPWNsaXA=  เข้าถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 



บทที่

2
ผู้สมัครที่โดดเด่น 
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2. ผู้สมัครที่โดดเด่น

ในบรรดาผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคราวนี้จะเห็นว่ามีจำนวนผู้สมัครไม่น้อย 

เพราะมีผู้สมัครถึง 16 คน แต่ถ้าเทียบดูกับการสมัครก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีจำนวน

น้อยกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา และในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดก็มีประชาชนและสื่อสาร

มวลชนให้ความสนใจมากอยู ่ด ้วยกัน 4 ราย ดังเช่นที ่ปรากฏในรายการเสนอ  

ข่าวต่างๆ และจากการหยั่งเสียงใน 4 ลำดับแรกที่มีคะแนนให้เห็นซ้ำๆ กันตลอดมา  

นั่นก็คือ   

        หมายเลข 2  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

        หมายเลข 5  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 

        หมายเลข 8  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 

        หมายเลข 10  นายประภัสร์ จงสงวน 

ทั้ง 4 ท่านนี้เป็นสุภาพบุรุษทั้งหมด ในการแข่งขั้นครั้งนี้มีสุภาพสตรีเข้าแข่งขัน

ด้วย อย่างน้อยชื่อที่คุ้นหูเพราะมีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนอยู่พอสมควรคือ   

นางลีนาจัง จรรจา แต่จากการสำรวจของโพลล์สำนักต่างๆ ที่หยั่งเสียงประชาชนใน

เขตเลือกตั้งปรากฏว่า สุภาพสตรีผู้สมัครยังได้คะแนนจากการหยั่งเสียงอยู่ในอันดับ

ล่างๆ ซึ่งในอดีตมีผู้สมัครสตรีคนสำคัญระดับอดีตรัฐมนตรีอย่าง “คุณหญิงสุดารัตน์   

เกยุราพันธุ์” ลงแข่งขันชิงชัยเป็นคู่แข่งสำคัญ เมื่อครั้งนายสมัคร สุนทรเวช ชนะการ

เลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 8 ปีก่อน และในการแข่งขันเมื่อ 

พ.ศ. 2547 นั้น “นางปวีณา หงสกุล” อดีตรัฐมนตรีหญิงอีกคนหนึ่งก็เป็นคู่แข่งขัน  

ที่สำคัญแข่งกับนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
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ในผู้สมัครทั้ง 4 ท่านที่ถือว่าเป็นผู้สมัครที่โดดเด่นในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครครั้งนี้ก็เพราะ 

1.	นายอภิรักษ์	โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เพิ่งพ้น

ตำแหน่งที่ได้ขอลงสนามชิงชัยอีกครั้ง เพื่อจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัย  

ที่สอง เป็นผู้สมัครสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และจากการหยั่งเสียงของสำนักหยั่งเสียง

ที่เป็นสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัย  

อัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปรากฏว่าเป็นผู้ที่ยังมีคะแนนนำอยู่ 

2.	นายชูวิทย์	กมลวิศิษฎ์	ซึ่งลงสมัครโดยไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง  

ใดนั้น ก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคชาติไทยมาก่อน และในการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ 4 ปีก่อนก็เคยลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้ว 

โดยได้คะแนนมาก เข้ามาเป็นอันดับที่สาม คะแนนที่ได้นั่นถึงจะแพ้ แต่ก็เป็นคะแนน

ที่สูง และเป็นผู้มีลีลาการหาเสียงที่แปลกและโดดเด่นอีกด้วย 

3.	นายเกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์	ซึ ่งลงสมัครโดยไม่ได้ส ังกัด

พรรคการเมืองใด ในอดีตเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 

และเป็นผู้สมัครที่แสดงเจตจำนงที่จะลงเลือกตั้งครั้งนี้มาก่อนใคร โดยได้ติดป้าย

เสมือนแสดงเจตนาให้คนกรุงเทพฯ ได้ทราบมาก่อน ก็คล้ายๆ กับ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ 

เทวกุล ที่ได้ติดป้ายหยั่งเสียงให้คนกรุงเทพฯ ดู แต่นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

น้ันแม้คะแนนจากการหย่ังเสียงก่อนวันลงสมัครจะไม่สงูมากนัก ก็ยังยืนยันลงสมัครสู ้

4.		นายประภัสร์	จงสงวน เป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองสำคัญคือ 

พรรคพลังประชาชนที่เป็นพรรครัฐบาลอยู่ในเวลานี้ วันที่ลงสมัครจึงเป็นผู้สมัครที่มี

บุคคลระดับหัวหน้ารัฐบาล ได้แก่ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ไปปรากฏตัว   

นำไปสมัคร เพียงแต่ว่าการตัดสินใจก็ดีหรือการลาออกจากตำแหน่งเดิมที่ช้าก็ดี จึง

ทำให้นายประภัสร์ จงสงวนไม่ได้ลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งในวันแรกเหมือนผู้สมัครทั้ง 

3 ท่าน ดังกล่าวมาแล้ว จึงต้องมาลงสมัครในวันที่ 3 กันยายน 2551 
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ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้ง 4 ท่านนี้มีผู้สมัครที่มีพรรคการเมืองสังกัด 2 ท่าน 

กับผู้สมัครอิสระ 2 ท่าน แต่คนกรุงเทพฯ นั้นเคยให้ความสำคัญเลือกผู้สมัครทั้งที่

สังกัดพรรคและไม่สังกัดพรรคพอๆ กัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงที่มีการเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ดัวยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าจากผลการหยั่งเสียงที่ออกมาหลังจากวันสมัครรับ  

เลือกตั ้งแล้ว 2-3 ครั ้งนั ้น มีผู ้สมัครที ่สังกัดพรรคการเมืองอย่างนายอภิรักษ์   

โกษะโยธินนำมาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนอันดับที่สองอย่างนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ กลาย

เป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง 

ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่โดดเด่น

สำหรับประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่โดดเด่นทั้ง 4 

ท่านดังกล่าวข้างต้นนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  

มีข้อมูลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ข้างล่างดังนี้ 3 

“ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  

  สาขาการพัฒนาการปกครอง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหาร (AMP - General Management)  

  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3 http://www.futurebangkok.net/know_me.asp เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
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  ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (การบริหาร

การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ประวัติการทำงาน 

  ผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร   

(กอ.รมน.กทม.) 

  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 

  นายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร โดยสภากาชาดไทย 

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด  

  (พ.ศ. 2545-2547) 

  ประธานกลุ่มการตลาดและบริหารงานสื่อ กลุ่มบริษัทในเครือเทเลคอม-  

เอเซีย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2545-2547) 

  กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

  (พ.ศ. 2545-2547) 

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  

  (พ.ศ. 2543-2545) 

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย (พ.ศ. 2537-2543) 

  กรรมการ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (พ.ศ. 2537-2543) 
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  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และการขาย ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (พ.ศ. 2526-2537) 

  บริษัท เป๊ปซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (พ.ศ. 2526-2537) 

  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท ดามาสก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  

  (พ.ศ. 2526-2537) 

  ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท พิซซ่า ฮัท (ไทย) จำกัด (พ.ศ. 2526-2537)” 

ตำแหน่งทางการเมือง 

  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (มีนาคม 2548- สิงหาคม 2551) 

  สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (พ.ศ. 2549) 

เกียรติประวัติ 

  โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ตามโครงการ ‘คนดีตามรอยเท้าพ่อ’   

โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุ

ชุมชนภูมิภาค 

  โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด   

โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  รางว ัล Ambassador fo r Peace โดย Inter re l ig ious and   

International Federation for World Peace and Interreligious 

International Peace Council 

  รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการดำเนินงานด้านการพัฒนานโยบาย  

การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องการและ

ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
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  รางวัลบุคคลตัวอย่างด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต (Mental Health   

Award) โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

  รางวัลเอกบุรุษ ประจำปี พ.ศ. 2549 โดยสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย  

และการพัฒนา 

  รางวัลครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2548 

  ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2543 

  ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2542”

 

 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์  

มีข้อมูลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ข้างล่างดังนี้ 4 

“ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

  โรงเรียนเทพศิรินทร์  

 4 th.wikipedia.org/wiki/ชูวิทย์_กมลวิศิษฎ์ เข้าถึงวันที่ 23 กันยายน 2551 
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ประวัติการทำงาน 

  เจ้าของธุรกิจอาบอบนวด 

  ก่อตั้งมูลนิธิต้นตระกูลกมลวิศิษฎ์  

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภาติฌาน จำกัด, บริษัท ซี.ดี แลนด์ จำกัด 

  เจ้าของและกรรมการ บริษัท สุขุมวิท ซิลเวอร์สตาร์ จำกัด 

  ประธานบริษัทเดวิสกรุ๊ป ซิลเวอร์สตาร์ จำกัด 

ตำแหน่งทางการเมือง 

  รองหัวหน้าพรรคชาติไทย”

 

 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  

มีข้อมูลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ข้างล่างดังนี้ 5 

“ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นนักวิชาการผู้มีความ

เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่กว้างขวางด้านการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ   

การต่างประเทศ สังคมและการศึกษา อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการบริหารองค์กร 

ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน    

ประวัติการศึกษา  

  ประกาศนียบัตร (กิตติมศักดิ์) ประจำปีการศึกษา 2549 ของหลักสูตร  

สายวิทยาการทหารอากาศ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส สถาบัน  

วิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  

 5 http://www.drdancando.com เข้าถึงวันที่ 23 กันยายน 2551 
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  ประกาศนียบัตรการสัมมนาหลักสูตร เจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง 

The Seven Habits of Highly Effective People Training 

Program จัดโดย Franklin Covey  

  ประกาศนียบัตรการสัมมนาหลักสูตร “การจัดการความขัดแย้งด้วยภาวะ  

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ” จากมหาวิทยาลัย Royal Roads เมืองวิคตอเรีย 

มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา (พ.ศ.2548)  

  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 (ปรม.5),   

ป ีการศึกษา 2548-2549 ว ิทยาลัยการเม ืองการปกครอง สถาบัน  

พระปกเกล้า  

  หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ ่นที่ 3 (วปอ.กจ.3) ปีการศึกษา 2548,   

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร  

ระดับสูง รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2547-2548 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.8)  

  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 1   

ปีการศึกษา 2546-2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ (วปม.รุ่นที่ 1)  

  ปริญญาเอก (2524) สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช (Monash   

University) ประเทศออสเตรเลีย (ทุนของมหาวิทยาลัยมอแนช) 

  ปร ิญญาโทร ัฐประศาสนศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยฮาร ์วาร ์ด ประเทศ  

สหรัฐอเมริกา 

  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมอแนช   

(Monash University) ประเทศออสเตรเลีย (ทุน Colombo ของรัฐบาล
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ออสเตรเลีย)  

  ระดับมัธยมปลาย จาก New Berlin High School รัฐ Wisconsin   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ  

ประวัติการทำงาน  

  นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาลมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด   

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

  นักวิชาการสังกัด ศูนย์กิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  นักวิชาการอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ  

  รองประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ  

  คณะกรรมการกลุ่มงานยุทธศาสตร์  

  ศาสตราจารย์วิจัย มหาวิทยาลัยรีเจนท์ (Regent University) ประเทศ  

สหรัฐอเมริกา  

  ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทซัคเซส (Success Group of Companies)  

  กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา ด้านมาตรฐานและการประกัน  

คุณภาพ  

  กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย  

  ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื ่อการพัฒนา (Institute of Future   

Studies for Development)  
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  ประธานคณะกรรมการบร ิหารหลักสูตรบร ิหารธุรก ิจมหาบัณฑิต   

(M.B.A.) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  

  อุปนายก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  อุปนายก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

กรรมการ  

  Honorary Member, Ansted University Advisory Council   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  International Advisory Panel, NAM Business Council ประเทศ  

มาเลเซีย 

  กรรมการ WWF ประเทศไทย (World Wide Fund For Nature) 

  กรรมการพัฒนาหลักสูตรและกำกับมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรดุษฎี  

บ ัณฑิต สาขาว ิชาการภาวะผู ้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  กรรมการอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการ  

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

  กรรมการสภามหาว ิทยาล ัยผู ้ทรงคุณวุฒ ิมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ  

พระนครศรีอยุธยา 

  กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาภาษาเพื่อการ  

สื่อสารธุรกิจ ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  ผู้กำกับกำลังสำรองรักษาดินแดนกิตติมศักดิ์ ชั้นสูง (ผกร.พ.) สมาคม  

กำลังสำรองรักษาดินแดนไทย  
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ที่ปรึกษา  

  ประธานท ี ่ปร ึกษาผู ้ทรงคุณวุฒ ิ คณะกรรมการบร ิหารหล ักสูตร  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ที ่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ Thailand Executive Board International   

Chamber of Commerce หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย  

  ที่ปรึกษาอนุกรรมการระดับชาติ ในคณะกรรมการเครือข่ายภาคราชการ  

และภาคเอกชน 84 องค์กร 

  คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ  

โรงเรียนในเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

  ที่ปรึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการ  

พัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

  ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลักสูตร  

นานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ที ่ปรึกษากิติมศักดิ ์ โครงการภูมิพลวิทยา (Bhumipology) จัดโดย  

โครงการแลกเปลี ่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (World 

Educational and Cultural Exchange Programme : World ECEP)  

  ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

  วัดเหนือวน จังหวัดราชบุรี  

ผู้เชี่ยวชาญ  

  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำหลักสูตร Ph.D.Future Studies  

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  พิจารณายกร่างหลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ  

พัฒนาการศึกษา (เพิ่มเติม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

  ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพใน  

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

(องค์การมหาชน) 

 

 นายประภัสร์  จงสงวน  
มีข้อมูลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ข้างล่างดังนี้ 6 

“ประวัติการศึกษา  

  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 9  

  ประจำปีการศึกษา 2539-2540 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญวิทยา, California State   

University 

  ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

ประวัติการทำงาน 

  รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

  ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

  ที่ปรึกษาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย”

 6 http://www.prapat10.com และ th.wikipedia.org/wiki/ประภัสร์_จงสงวน เข้าถึงวันที่ 

2 ตุลาคม 2551 



บทที่

3
ความสำคัญของพรรคการเมือง 

ในการเลือกตั้ง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

 ปี พ.ศ. 2551 
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3. ความสำคัญของพรรคการเมือง
 ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ปี พ.ศ. 2551

 

3.1 พรรคการเมืองสำคัญที่เข้าร่วมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร

 พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังดำรงอยู่มาจนถึงวันนี้  

พรรคนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2489 โดยมี นายควง อภัยวงศ์ เป็น 

หัวหน้าพรรคคนแรกและ ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ ปราโมช เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก7   

ตลอดระยะเวลา 61 ปีที ่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการทางการเมืองใน

ประเทศ ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมือง ถูกยุบและตั้งขึ้นมาใหม่ ตลอดจนมีการ

แย่งชื่อพรรคกันเองบ้าง ดังพอจะจำแนกออกได้เป็น 4 ยุค กล่าวคือ  

ยุคที่หนึ่ง	(พ.ศ.	2489-2501): ในระยะเวลาแรกสภาพการเมืองของ

ประเทศไทยขณะนั้นยังไม่มั่นคง เนื่องจากอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 

พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการดำเนินการทางการเมืองที่สำคัญสรุปได้ดังนี้  

 1. ดำเนินการเป็นพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ เมื่อ พ.ศ.2489-

2490 

 2. เข้าเป็นรัฐบาลรับเชิญของคณะรัฐประหาร เมื่อ พ.ศ 2490 

 7  http://www.democrat.or.th/history.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 
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 3. ดำเนินการเป็นพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ระหว่าง 

พ.ศ. 2491-2495 และ พ.ศ. 2498-2500 

 4.  ดำเนินการเป็นพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลที ่สนับสนุนโดยทหารของพลโท

ถนอม กิตติขจร ระหว่าง พ.ศ. 2500-2501 

ระหว่างปี พ.ศ. 2501-2511 บทบาททางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ได้

ยุติบทบาทลง เนื ่องจาก ทหารครองเมือง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ทำการยึด

อำนาจการปกครอง และยกเลิกรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2501  

ยุคที่สอง	(พ.ศ.	2511-2519)8: ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 พรรคประชาธิปัตย์ได้กลับมาดำเนินการทางการ

เมืองอีกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร  

ต่อมาเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ล้มรัฐบาลจอมพลถนอม   

กิตติขจร มีรัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ. 2517 หลังเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 จึงได้เป็นแกนตั้ง

รัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่ไม่ได้รับเสียงไว้วางใจ จึงไปเป็นพรรคฝ่ายค้านของรัฐบาล 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีคึกฤทธิ์ ปราโมช ยุบสภา จัดการ

เลือกตั้งใหม่ใน พ.ศ. 2519 พรรคประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากอันดับหนึ่งจึงเป็น  

แกนตั้งรัฐบาลผสมอยู่ต่อมาจนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 รัฐบาลของนายก

รัฐมนตรี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมชถูกคณะทหารยึดอำนาจ 

ยุคที่สาม	(พ.ศ.	2522-2533): ตอนปลายปี พ.ศ. 2521 ได้มีการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 22 เมษายน 2522 พรรค

ประชาธิปัตย์ จึงกลับเข้าสู่วงการเมืองลงแข่งขันเลือกตั้งและดำเนินการทางการเมืองที่

สำคัญสรุปได้ดังนี้  

 8 ดู นรนิติ เศรษฐบุตร, พรรคประชาธิปัตย์ : ความสำเร็จหรือความล้มเหลว (กรุงเทพ:   

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530). 
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 1.  ทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ หลังการ

เลือกตั้ง พ.ศ. 2522  

 2.  เข้าร่วมรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (1, 2, 3, 4, 5)  

 3.  เข้าร่วมรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  

ยุคที่สี่	(ปลายปี	พ.ศ.	2533-ปัจจุบัน):	วันที ่ 12 ธันวาคม 2533 

พรรคประชาธิปัตย์ได้ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพลเอก

ชาติชาย ชุณหะวัณ หลังจากนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยมีการยึด

อำนาจของ “คณะรสช.” และเกิดเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” เมื่อปี พ.ศ. 2535 ใน

ที่สุดเหตุการณ์สงบลงและมีการเลือกตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ครั้งนี้พรรค

ประชาธิปัตย์มี ส.ส. ได้รับเลือกตั้งมากที่สุดเป็นจำนวน 79 คนและพรรคจึงได้เป็น

แกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศมาเป็น

เวลา 2 ปีครึ่ง ถึงกลางปี พ.ศ.2538 มีปัญหาทางการเมืองจนต้องยุบสภา และมีการ

เลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2538 หลังเลือกตั้งทางพรรคชาติไทยได้เสียง

เป็นอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาล ทางพรรคประชาธิปัตย์จึงมาเป็นฝ่ายค้านของรัฐบาล  

นายบรรหาร ศิลปอาชา อยู่ประมาณ 1 ปี จนกระทั่งนายบรรหาร ศิลปอาชาประกาศ

ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั ้งใหม่ในวันที ่ 17 พฤศจิกายน 2539 แต่พรรค  

ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เสียงมากเป็นอันดับหนึ่ง จึงต้องเป็นพรรคฝ่ายค้านของรัฐบาล

ของนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จนกระทั ่งเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ  

ครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2540 พลเอกชวลิต ลาออกจากนายกรัฐมนตรี และทางพรรค

ประชาธิปัตย์สามารถหาเสียงสนับสนุนได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จึงได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นายชวน หลีกภัยได้กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี  

อีกครั้ง จนกระทั่งมีการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 ที่พรรคไทยรักไทยชนะได้เป็น

รัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่สำคัญ 

ทั้งนี ้สำหรับการเมืองท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์เป็น

พรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญได้ส่งผู้สมัครเข้าชิงชัยในการเลือกตั้งทั้งตำแหน่งผู้ว่า
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ราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตมาโดย

ตลอด มีทั้งชนะและแพ้การเลือกตั้ง 

 

 พรรคพลังประชาชน�

พรรคพลังประชาชนนั้นเป็นพรรคการเมืองใหม่ก็จริง แต่เป็นพรรคที่สืบต่อมา

จากพรรคไทยรักไทย โดยได้ก ่อตั ้งข ึ ้นเมื ่อว ันที ่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541   

โดยมี พ.ต.ท.กานต์ เทียนแก้ว เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้า

พรรค ในปี พ.ศ. 2546 โดยนางสาวสุภาพร เทียนแก้ว ได้เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรค 

ครั้นเมื่อพรรคไทยรักไทยถูกยุบและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

แล้ว นักการเมืองที ่ เคยอยู ่ในพรรคไทยรักไทยจำนวนมากได้เข ้ามาอยู ่พรรค  

พลังประชาชน และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมใหญ่พรรคพลังประชาชนได้

เลือกนายสมัคร สุนทรเวช เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชน โดยมีกรรมการบริหาร

พรรคทั้งหมด 37 คน ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้คำขวัญว่า “เพื่อชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยพลังประชาชน” ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 

พรรคพลังประชาชนได้ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งครบทั้ง 480 คน ผลการเลือกตั้งครั้ง

แรกของพรรคพลังประชาชนปรากฏว่า พรรคได้ชัยชนะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จากระบบสัดส่วนจำนวน 34 คน และจากระบบเขตเลือกตั ้งจำนวน 199 คน   

รวมทั้งสิ ้นจึงมีผู ้แทนราษฎรจำนวน 233 คน และได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มี  

นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี  

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชาชนเป็น

พรรคใหม่ แต่ผู้คนทั้งหลายก็ทราบกันดีว่าสืบต่อมาจากพรรคไทยรักไทยที่เคยเข้า

แข่งขันในสนามการเมืองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาแล้ว 

 9 http://www.ppp.or.th/ppp/index.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 
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3.2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต 
 ในปีที่ผ่านมา 

  3.2.1  ผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตของ

กรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชาชนทั้ง 

12 เขต ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 255010

ตารางที่ 3 แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 

ของกรุงเทพมหานคร ของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชาชนทั้ง 12 เขต 

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550 

เขต ชื่อ – สกุล สังกัด 

เขต 1 ดุสิต พระนคร  

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

สัมพันธวงศ์ บางรัก ปทุมวัน  

ราชเทวี 

มล.อภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์ 

นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 

เขต 2 สาทร บางคอแหลม  

ยานนาวา คลองเตย  วัฒนา 

นายกรณ์ จาติกวณิช พรรคประชาธิปัตย์ 

นายสมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ 

นายอนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์ 

เขต 3 ดินแดง ห้วยขวาง  

วังทองหลาง ลาดพร้าว 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์ 

นายธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์ 

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา พรรคประชาธิปัตย์ 

 10 ข้อมูลจากเว็บไซต์ของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชาชน http://www.democrat. 

or.th/teamwork_democrat/mop_a.htm เข ้าถ ึงเม ื ่อว ันท ี ่ 24 ก ันยายน 2551 และ   

http://www.ppp.or.th/Application/DRSearch/DRSearch/all.asp?sessionID=10 เข้าถึงเมื่อ

วันที่ 24 กันยายน 2551 
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เขต ชื่อ – สกุล สังกัด 

เขต 4 บางซื่อ หลักสี่ จตุจักร 

พญาไท 

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์ 

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคประชาธิปัตย์ 

นายสกลธี ภัททิยกุล พรรคประชาธิปัตย์ 

เขต 5 บางเขน สายไหม 

ดอนเมือง 

น.อ. อนุดิษฐ์  นาครทรรพ พรรคพลังประชาชน 

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคพลังประชาชน 

นายการุณ โหสกุล พรรคพลังประชาชน 

เขต 6 หนองจอก คลองสามวา 

คันนายาว บึงกุ่ม 

รศ.ดร.ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์ 

นายสมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์ 

นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงศ์ พรรคพลังประชาชน 

เขต 7 บางกะปิ สะพานสูง มีนบุรี 

ลาดกระบัง 

นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคพลังประชาชน 

นายดนุพร ปุณณกันต์ พรรคพลังประชาชน 

เขต 8 สวนหลวง ประเวศ บางนา 

พระโขนง 

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  พรรคประชาธิปัตย์ 

นายสามารถ มะลูลีม พรรคประชาธิปัตย์ 

นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

เขต 9 ธนบุรี คลองสาน 

บางกอกใหญ่ จอมทอง 

ท.พ.สุรันต์ จันทรพิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

นางนันทพร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 

นายวิลาศ จันทรพิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 
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เขต ชื่อ – สกุล สังกัด 

เขต 10 ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ 

บางขุนเทียน บางบอน 

นายถวิล ไพรสณฑ์  พรรคประชาธิปัตย์ 

นายสุวัฒน์ วรรณสิริกุล พรรคพลังประชาชน 

นายสากล ม่วงศิริ พรรคพลังประชาชน 

เขต 11 ภาษีเจริญ บางแค 

หนองแขม 

นายโกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์ 

นางอรอนงค์ คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์ 

นายสุธา ชันแสง พรรพลังประชาชน 

เขต 12 บางพลัด บางกอกน้อย 

ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา 

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

ผศ.ดร รัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์ 

นายชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ 

      

  3.2.2  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์

และพรรคไทยรักไทย11ทั้ง 50 เขตในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 

2���

ตารางที่ 4  แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์

และพรรคไทยรักไทยทั้ง 50 เขต ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 254912 

รายชื่อ เขต สังกัด* 

1. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา คลองเตย พรรคประชาธิปัตย์ 

 11 พรรคไทยรักไทยเปลี่ยนชื่อมาเป็น “พรรคพลังประชาชน” ในปัจจุบัน 

 12 http://bangkokcouncil.bma.go.th/PHP-Nuke-5.3.1/modules.php?name=

Counci lMember&fi le=index และ http://203.155.220.217/of f ice/prd/html/

election_news.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551  
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รายชื่อ เขต สังกัด* 

2. นางสาวสายรุ้ง ปิ่นโมรา คลองสาน พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายวิรัช อินช่วย คลองสามวา พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ คันนายาว พรรคไทยรักไทย 

5. นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ จตุจักร พรรคไทยรักไทย 

6. นายประพนธ์ เนตรรังษี จตุจักร พรรคไทยรักไทย 

7. นายพิรกร วีรกุลสุนทร จอมทอง พรรคประชาธิปัตย์ 

8. นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร จอมทอง พรรคประชาธิปัตย์ 

9. นางกนกนุช นากสุวรรณ ดอนเมือง พรรคไทยรักไทย 

10. นายสุริยา โหสกุล** ดอนเมือง พรรคไทยรักไทย 

11. นายอภิชาติ หาลำเจียก ดินแดง พรรคประชาธิปัตย์ 

12. นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย ดุสิต พรรคไทยรักไทย 

13. พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง ตลิ่งชัน พรรคไทยรักไทย 

14. นายสุไหง แสวงสุข ทวีวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ 

15. นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ ทุ่งครุ พรรคประชาธิปัตย์ 

16. นายวิชัย หุตังคบดี ธนบุรี พรรคไทยรักไทย 

17. นายนภาพล จีระกุล บางกอกน้อย พรรคประชาธิปัตย์ 

18. นายวิรัช คงคาเขตร บางกอกใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ 

19. นางนฤมล รัตนาภิบาล บางกะปิ พรรคประชาธิปัตย์ 

20. นายสาทร ม่วงศิริ บางขุนเทียน พรรคไทยรักไทย 

21. นางสาวปราณี เชื้อเกตุ บางเขน พรรคประชาธิปัตย์ 
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รายชื่อ เขต สังกัด* 

22. นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก บางเขน พรรคไทยรักไทย 

23.นายอภิมุข ฉันทวานิช บางคอแหลม พรรคประชาธิปัตย์ 

24. นายเพทาย จันเผื่อน บางแค พรรคประชาธิปัตย์ 

25. นายสุพิน คล้ายนก บางแค พรรคประชาธิปัตย์ 

26. นางบุศกร คงอุดม บางซื่อ กลุ่มคนบางซื่อ 

27. นางสาวพรพิมล คงอุดม บางซื่อ กลุ่มคนบางซื่อ 

28. นายคำรณ บำรุงรักษ์ บางนา พรรคไทยรักไทย 

29. นายประพันธ์ ม่วงศิริ บางบอน พรรคไทยรักไทย 

30. นายทวีศักดิ์ กมลเวช บางพลัด พรรคประชาธิปัตย์ 

31. นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา บางรัก พรรคประชาธิปัตย์ 

32. นายธนกฤช พุกรักษา บึงกุ่ม พรรคไทยรักไทย 

33. นางเมธาวี ธารดำรงค์ ปทุมวัน พรรคประชาธิปัตย์ 

34. นายกิตพล เชิดชูกิจกุล ประเวศ พรรคประชาธิปัตย์ 

35. นายเอก จึงเลิศศิริ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พรรคประชาธิปัตย์ 

36. นายพีรพล กนกวลัย พญาไท พรรคประชาธิปัตย์ 

37. นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พระโขนง พรรคประชาธิปัตย์ 

38. นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ*** พระนคร พรรคประชาธิปัตย์ 

39. นายสุธา นิติภานนท์ ภาษีเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ 

40. นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ มีนบุรี พรรคไทยรักไทย 

41. นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ ยานนาวา พรรคประชาธิปัตย์ 
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รายชื่อ เขต สังกัด* 

42. นางผุสดี วงศ์กำแหง ราชเทวี พรรคประชาธิปัตย์ 

43. นายไสว โชติกะสุภา ราษฎ์บูรณะ พรรคประชาธิปัตย์ 

44. นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ ลาดกระบัง พรรคไทยรักไทย 

45. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ลาดพร้าว พรรคประชาธิปัตย์ 

46. นายบำรุง รัตนะ วังทองหลาง พรรคประชาธิปัตย์ 

47. นายประสิทธิ์ รักสลาม วัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ 

48. นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ สวนหลวง พรรคประชาธิปัตย์ 

49. นายประสิทธิ์ มะหะหมัด สะพานสูง พรรคไทยรักไทย 

50. นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สัมพันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

51. นายธวัชชัย ปิยนนทยา สาทร พรรคประชาธิปัตย์ 

52. นายษุภมน หงสกุล หุตะสิงห์ สายไหม พรรคไทยรักไทย 

53. นายสมชาย เวสารัชตระกูล สายไหม พรรคประชาธิปัตย์ 

54. นายนวรัตน์ อยู่บำรุง หนองแขม กลุ่มพัฒนาหนองแขม 

55. นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ หนองจอก พรรคไทยรักไทย 

56. นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี หลักสี่ อิสระ 

57. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ห้วยขวาง พรรคไทยรักไทย 

หมายเหตุ   

* พรรคไทยรักไทยได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคพลังประชาชนในปัจจุบัน 

** เป็นผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2551 เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก

นายการุณ โหสกุลได้ยื่นหนังสือลาออก 

*** เป็นผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550 เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก

นายแก้ว แห้วสันตติได้เสียชีวิตลง 
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สรุป	 จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด 57 คน สังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์ จำนวน 34 คน  สังกัดพรรคไทยรักไทย จำนวน 19 คน และสังกัดอื่นๆ 

จำนวน 4 คน 

  3.2.3  ผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเขตกรุง เทพมหานครของพรรค 

ประชาธิปัตย์และพรรคไทยรักไทย1�ทั้ง 50 เขต ในวันอาทิตย์ที่ 23 

กรกฎาคม 2549 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ 

และพรรคไทยรักไทยทั้ง 50 เขตในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 254914 

เขต รายชื่อ สังกัด 

พระนคร 

1. นายวิรัช หยกเล็ก พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายพิชิตชัย แซ่จึง พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายทวีพร อุนตรพงษ์สกุล พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายยุทธนา รุ่งโรจน์รัตนชัย พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายสุติพงส์ ธนโกเศศ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายพสธร ศิริเบญจวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายอนันต์ชัย เตชะพิทักษ์ศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ 

 13 พรรคไทยรักไทยเปลี่ยนชื่อมาเป็น “พรรคพลังประชาชน” ในปัจจุบัน 

 14 http://203.155.220.217/office/prd/html/election_news.htm เข้าถึงเมื ่อวันที ่ 24 

กันยายน 2551 และ http://www.komchadluek.net/news/2006/04-30/p1--70128.html   

เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2551 
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เขต รายชื่อ สังกัด 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

1. นายวรรณชัย วราศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นางสาวฐิติชญา วีระชาลี พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายภาสวร พฤกษาชาน พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายกมล พงศ์ภูมิวานิช พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นางสาวสุนีย์รัตน์ ยั่งยืนอมรฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายชูเกียรติ เล็กเพ็ชร พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นาย ณ ภรรทร์ สัตยธรรม พรรคประชาธิปัตย์ 

ปทุมวัน 

1. นางสาวโอปอ ศิริเดช พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายสมพงษ์ ตรงจิตต์รักษา พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายลพ ช่างเรือน พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายสุรพงษ์ ประดิษฐ์พรกูล พรรคประชาธิปัตย์ 

5. ร.ต.ต.ไพบูลย์ อังกระโทก พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายวีรยุทธ นิ่มเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายสมชาย กรสิริพักตร์ พรรคประชาธิปัตย์ 

สัมพันธวงศ์ 

1. นายรังสรรค์ กียปัจจ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายเอก ชุณหชัชราชัย พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายนิพนธ์ จิตตั้งธรรมกุล พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายกิตติ ประสานวงศ์วุฒิ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายชินเทพ กลิ่นสืบเชื้อ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายอากาศ วสิกชาติ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นางสาวอิศริยา สิทธิการิยะ พรรคประชาธิปัตย์ 
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เขต รายชื่อ สังกัด 

บางรัก 

1. นายเจริญชัย พรเทพสุขสม พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายสุรชัย สิทธิญาวณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นางสาววิรงค์รอง น่วมดี พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นางสาวสุภาพรรณ ปังดำรงค์ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายบรรเจิด แสงจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายสุชัย ตั้งจิตธนกุล พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายคามิน โชติรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ 

ยานนาวา 

1. นายสมเกียรติ ปัญญะธารา พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายสมปอง คล้ายวิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายธรรมนูญ นุตรการพิบูลมงคล พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายสุพจน์ ช้างทอง พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายอุทัย กนกวุฒิพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายเอกศักดิ์ สังขบุณย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายวัฒนา คุ้มรอด พรรคประชาธิปัตย์ 

สาทร 

1. นางสุดา สุวิชาโสภณ พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายต่อพงษ์ พุทธบูชา พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายมนตรี เปรมบุญ พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายสล้าง ชินะกานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. ว่าที่ ร.ต.กษิดิ์เดช ศรีสนิทวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายศุภชัย ชัยพรเรืองเดช พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายอรุณ สุทธิชาติ พรรคประชาธิปัตย์ 
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เขต รายชื่อ สังกัด 

บางคอแหลม 

1. นางนิรมล โตจิรกุล พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นางสาวยุพดี เกียรติสังวร พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายสมเกียรติ อโนทัยสินทวี พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายแสวง เข่งดี พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายประสงค์ ผลพืชน์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายชัยรัต์ สม้อ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นางสาวสุดคนึง แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ 

ดุสิต 

1. นายไชยยศ เรืองใจ พรรคไทยรักไทย 

2. นายวิเชียร เย็นทรวง พรรคไทยรักไทย 

3. จ.ส.ต.วนศักย์ ทองคำ พรรคไทยรักไทย 

4. นายสมบูรณ์ ตรงการดี พรรคไทยรักไทย 

5. นายวิชาญ หงส์นฤชัย พรรคไทยรักไทย 

6. นายอัศวิน ต้นวีรพงษ์ศิริ พรรคไทยรักไทย 

7. จ.ส.อ.มนัส วุวรรณพานิช พรรคไทยรักไทย 

บางซื่อ 

1. นายสุรเลิศ ไวย์ลิกรี กลุ่มอิสระ 

2. นายสมเกียรติ อยู่เผือก กลุ่มอิสระ 

3. นายชิน เรืองหิรัญ กลุ่มอิสระ 

4. นายอนุชาติ คงสมกัน กลุ่มอิสระ 

5. นายธนณัฐ หาญเศรษฐการ กลุ่มอิสระ 

6. นายรมย์ธีรา คล้ายขยาย กลุ่มอิสระ 
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เขต รายชื่อ สังกัด 

บางซื่อ 
7. นายประดิษฐ์ ธรรมสิน กลุ่มอิสระ 

8. นายสมบัติ ตองอร่าม กลุ่มอิสระ 

พญาไท 

1. นายอดิศร รักษาวงศ์ พรรคไทยรักไทย 

2. นางศรีสุรางค์ เจริญสุวรรณ พรรคไทยรักไทย 

3. นายธนากร ทัพพันธุ์ พรรคไทยรักไทย 

4. นางพิมพาภรณ์ พานทอง พรรคไทยรักไทย 

5. นางสุรีย์ พรประดิษฐ์ พรรคไทยรักไทย 

6. นางนราพรรณ เด่นนะหลี พรรคไทยรักไทย 

7. นางสาวบุณยนุช ปทิตหิรัญยา พรรคไทยรักไทย 

ราชเทวี 

1. นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายจิรพนธ์ พูลพาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายวิเชียร มุขจีน พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายอัศวิน ขำมะโน พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายสุนันท์ บุปผเวส พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายชูพันธุ์ เพ็ญสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายอนันต์ ขำมะโน พรรคประชาธิปัตย์ 

ห้วยขวาง 

1. นายวันชัย สูบสร้อยสิน พรรคไทยรักไทย 

2. นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล พรรคไทยรักไทย 

3. นายศรัณย์ มูสิกะ พรรคไทยรักไทย 

4. นายยุทธ อินทรแป้น พรรคไทยรักไทย 
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เขต รายชื่อ สังกัด 

ห้วยขวาง 

5. นายนันทชัย พิชชากรปัญญา พรรคไทยรักไทย 

6. นายพจน์ สุทธิภูติ พรรคไทยรักไทย 

7. นายมานะ ยิ้มใย พรรคไทยรักไทย 

ดินแดง 

1. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต พรรคไทยรักไทย 

2. นายณรงค์ศักดิ์ สิทธิพรหม พรรคไทยรักไทย 

3. นายชวลิต เทียรเดช พรรคไทยรักไทย 

4. นางจารุพักตร์ ลิ่มทอง พรรคไทยรักไทย 

5. นายสมศักดิ์ ทั่งบุญ พรรคไทยรักไทย 

6. นายวิเชียร รางสารท พรรคไทยรักไทย 

7. นายเฉลิม เทพสถิตย์ภรณ์ พรรคไทยรักไทย 

พระโขนง 

1. นายสาโรจน์ ริมปิกุล พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นางสาวอรวรรณ์ โพธิศรี พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นางสาวหฤทัย ม่วงบุญศรี พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายอาคม สุทธากร พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายจงรักษ์ เหล็งหนูดำ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายวีระพล เหมรัตนากร พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายปราโมทย์ ชวาลา พรรคประชาธิปัตย์ 

บางนา 

1. นายธีระ ปริญญานุสรณ์ พรรคไทยรักไทย 

2. นางสาวดิษยา นวกุลชัย พรรคไทยรักไทย 

3. นายประสิทธิ์ ทนุวงษ์  พรรคไทยรักไทย 
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เขต รายชื่อ สังกัด 

บางนา 

4. นายพงษ์เกียรติ ลีลายุทธการ พรรคไทยรักไทย 

5. นายสิทธิชัย ไชยาริพันธ์ พรรคไทยรักไทย 

6. นายอัครพล สกุลมัดเซ็นศิริ พรรคไทยรักไทย 

7. นายสุรินทร์ เกิดสำราญ พรรคประชาธิปัตย์ 

คลองเตย 

1. นายภาคภูมิ อึ้งทรงธรรม พรรคไทยรักไทย 

2. นายเจน หิมะทองคำ พรรคไทยรักไทย 

3. นายสมเกียรติ สีแดง พรรคไทยรักไทย 

4. นางสาวพรพรรณ สุนทรปิยะกุล พรรคไทยรักไทย 

5. นายพงษ์สันต์ กุลพรไพศาล พรรคไทยรักไทย 

6. นายสมศักดิ์ เลิศวิริยะ พรรคไทยรักไทย 

7. นายวิทยา เลิศอำไพ พรรคไทยรักไทย 

วัฒนา 

1. นายสมาน เดชะชีพ พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายจรูญ พุ่มดอกไม้ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายบัญชา บุญชม พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นางสาวสิริพร ฐิติไชโย พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายพลศักดิ์ แดงบัว พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นางวิภาวัลย์ พรมขำ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายสมัย มะลูลีม พรรคประชาธิปัตย์ 
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ประเวศ 

1. นายบัญศรี รักษานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายกำกับ เบญญาพล พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายกิตติพงศ์ เจียมกิจรุ่ง พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายณัฐกฤต เงินฉาย พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายไชยณรงค์ ทรงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายสำอางค์ ทิพวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายปริญญา แสนสุข พรรคไทยรักไทย 

สวนหลวง 

1. นายปรีชา ม่วงดี พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายจำเริญ พุ่มเพ็ชร์ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายสมาน หมัดนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นางสาวโสภา อมราศรัยศรี พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายสมชาย ทรัพย์พจน์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายสุธี สากลวารี พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายพัชกฤต เตียรธิติ พรรคประชาธิปัตย์ 

หนองจอก 

1. นายศิริพงษ์ รัสมี พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นางสาวเบญญาภา เกษประดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายจรัญ ซันอาลี พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายประเสริฐ ขันโต พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายทวีศักดิ์ พิมพ์สำฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายประสิทธิ์ ศรีเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ พรรคไทยรักไทย 
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ธนบุรี 

1. นายรัชต์ โกญจนาท พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นางสาวประภาศรี กรองการุณย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายสมเกียรติ กันทวรากร พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายวันชัย วัฒนมงคล พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายสุวรรณ เอี่ยมสุขนันท์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายบุญไชย สิริศรีสัมพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายสุบิน พันธ์ทุมสาร พรรคประชาธิปัตย์ 

คลองสาน 

1. นายประดิษฐ์ วานิชานันท์ พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายสมชาย เต็มไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายธวัช ศรีวัฒนะ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายพินิตศักดิ์ นันทาพณิชย์กุล พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายประสาน เลิศสุขีเกษม พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายเพิ่มยศ ม่วงมณี พรรคประชาธิปัตย์ 

บางกอกน้อย 

1. นายหฤทัย ปัทมานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายเพียว พรขจรกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายบุญมา สัมพัตร พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายวรินทร์ มัสโอดี พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายผาด นิสัยชล พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายอร่าม เปลี่ยนคารมย์ พรรคประชาธิปัตย์ 
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บางพลัด 

1. นายศีลธรรม พัชรประกาย พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายสมจิตร์ บุญสม พรรคไทยรักไทย 

3. นายอดุลย์ โยธาสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายศุภกิตติ สุคันธปรีย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นางสาวสุภาวดี ทองทิพย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายสมเกียรติ บวรกิจธำรง พรรคไทยรักไทย 

7. นางปัญญวร อรุณเรืองศิริเลิศ พรรคประชาธิปัตย์ 

บางกอกใหญ่ 

1. นายสุภชัย ทองผจง พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายจรูญ อมาตยวิจิจ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายมีศักดิ์ ชมภูสาร พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นางรุ่งทิวา เลิศสุขีเกษม พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายชัยชาญ ช่วยชู พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายประถมพันธ์ คำนักดิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายสมชาย เทียมเมือง พรรคประชาธิปัตย์ 

ภาษีเจริญ 

1. นายพุฒิพัฒน์ ฟ้าขาว พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นางสาวเพ็ญพิมล วิภาคทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายรังสรรค์ กาญจนพิบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายกิติศักดิ์ เต้าประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายทองสุข เขียนดวงจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายวิโรจน์ หอมคง พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายศักดา เนียมถนอม พรรคประชาธิปัตย์ 
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บางแค 

1. นายสี เส็งมา พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายอำนาจ ปานเผือก พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายสุบิน พุกกะทุ่ม พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายสุรชัย ชูสังค์ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายนิรันดร์ พรมจีน พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายสุรชัย พึ่งธรรม พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นางเจริญ สุขสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย 

8. นางดารณี ชูสังข์ พรรคไทยรักไทย 

บางขุนเทียน 

1. นายสมนึก มอญดะ พรรคไทยรักไทย 

2. นายไชยา บุญสุข พรรคไทยรักไทย 

3. นายเกียรติศักดิ์ ช้างเจริญ พรรคไทยรักไทย 

4. นายจตุรงค์ โตรื่น พรรคไทยรักไทย 

5. นายบุญสืบ หุยะพันธ์ พรรคไทยรักไทย 

6. นายดอกรัก จันทร์ทอง พรรคไทยรักไทย 

7. นายฉลอง สุคนธทรัพย์ พรรคไทยรักไทย 

บางบอน 

1. นายบุญเลิศ คงโครัด พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายมานพ มารุ่งเรือง พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายเฉลิมศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย 

4. นายทวี เอกชาวนา พรรคไทยรักไทย 

5. นางสาววณิชชา นาคศุภมิตร  พรรคไทยรักไทย 
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บางบอน 
6. นางสาววรรณฉวี สังข์คุ้ม พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย 

จอมทอง 

1. นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นางไพรัช ปิ่นกร พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นางสลัด ดอกสันเทียะ พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายสายชล สุขสมปอง พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายสมศักดิ์ บัวเพชร พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายนริศ ถนอมกุลบุตร พรรคไทยรักไทย 

7. นายสุเทพ ทันจิตร พรรคประชาธิปัตย์ 

8. นายคเนศร์ อิภิรมย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

ตลิ่งชัน 

1. นายประจวบ เหมือนโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายเฟื่องศักดิ์ กองเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายสุนทร รอดพ้น พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นางจุฑาทิพย์ เจียมใจจิตร พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นางฉัฐภรณ์ พลับศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายสมศักดิ์ บุญเพ็ชร์ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายสุวัชร จำปาขอม พรรคประชาธิปัตย์ 

ทวีวัฒนา 

1. นายนพสรรพ์ ปคุณพูลสิน พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายยงวุฒิ ทองอยู่ พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ 



ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า 

ชิงชัยกรุงเทพ 2551 : ประมวลและสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 

��

เขต รายชื่อ สังกัด 

ทวีวัฒนา 

4. นายชัยสิทธิ์ ตันธนาสุวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายทอง รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายดวง พุ่มมาลี พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายวาณิช สังข์รอด พรรคประชาธิปัตย์ 

ราษฎร์บูรณะ 

1. นายวิสูตร บูรณะรักษ์ธรรม พรรคไทยรักไทย 

2. นายวสันต์ ธรรมคุติ พรรคไทยรักไทย 

3. นายบัญชา ธีโรภาส พรรคไทยรักไทย 

4. นางภรภัทร โชติกะสุภา พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายจามร เหรียญแก้ว พรรคไทยรักไทย 

6. นายชาติชาย ปัตตะพงษ์ พรรคไทยรักไทย 

7. นายธเนศ แสงโชติ พรรคประชาธิปัตย์ 

ทุ่งครุ 

1. นางสาวปราณี ธรรมนิยม พรรคไทยรักไทย 

2. นายกมล คำสุวรรณ พรรคไทยรักไทย 

3. นายประเสริฐ ชมฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย 

4. นายเกรียงศักดิ์ เจริญรัตนกุล พรรคไทยรักไทย 

5. นายศิริพงษ์ เย็นอังกูร พรรคไทยรักไทย 

6. นายมนู คล้ายจาด พรรคไทยรักไทย 

7. นายวรวัฒน์ พึ่งสาย พรรคไทยรักไทย 

หนองแขม 
1. นายนพดล ศรีมงคล พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นางอุบล ตุลย์วณิชโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ 
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หนองแขม 

3. นายสันทัด ขุนดี พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายสมคิด ผลหว้า พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายอร่าม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายประสิทธิ์ ห่อทอง พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายสุทัศน์ สุวรรณนิกขะ พรรคประชาธิปัตย์ 

บางกะปิ 

1. นายวรากรณ์ บุญมาเลิศ พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายเฉลิมชัย ฉิมหิรัญ พรรคไทยรักไทย 

3. นายเจษฎา แดงโกเมน พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นางจินตนา อารีย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายพงษ์ศักดิ์ วุฒิวัย พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายอนุสรณ์ สถาพร พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายโชคชัย อักษรศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 

ดอนเมือง 

1. นายจักรทอง เกิดนาค พรรคชาติไทย 

2. นางอัมพร โสภณดิเรกรัตน์ พรรคชาติไทย 

3. นายอรรณพ ขาวนุ่น พรรคชาติไทย 

4. นายพนา วุฒิเดช พรรคชาติไทย 

5. นายจำนงค์ บัวสุวรรณ์ พรรคชาติไทย 

6. นายเวสาโรจน์ เกี้ยวทอง พรรคชาติไทย 

7. นายศิววงศ์ วงศ์พิชญา พรรคชาติไทย 

8. นายเชื้อ พัวไพบูลย์วงศ์ พรรคไทยรักไทย 
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จตุจักร 

1. นายอธิศักดิ์ ช่วงชู พรรคไทยรักไทย 

2. นางสาววาสนา ทักษิโนทก พรรคไทยรักไทย 

3. นายสิทธิชัย ชื่นใจเล็ก พรรคไทยรักไทย 

4. ว่าที่ ร.ต.แสงอาทิตย์ เจริญลาภ พรรคไทยรักไทย 

5. นายไสว น้อย พรรคไทยรักไทย 

6. นางสาวสาวิตรี สีสด พรรคไทยรักไทย 

7. นายธีรพร เนตรรังษี พรรคไทยรักไทย 

8. นายโสภณ แทนศิริ พรรคไทยรักไทย 

มีนบุรี 

1. นางสาวดวงพร ยิ้มเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายธนชัย โชคสถาพรกุล พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายอำนวย บัวทิพย์ พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายบุญมี นิและ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นางกรรณิการ์ ศราทธทัต พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายศุภากร แก้วสุขโข พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายอภินันท์ รำเพย พรรคประชาธิปัตย์ 

ลาดพร้าว 

1. นายประสิทธิ์ ไตรรัตน์ พรรคไทยรักไทย 

2. นายดำรงศักดิ์ เหล่ารักผล พรรคไทยรักไทย 

3. นายบรรจง ดวงรัศมี พรรคไทยรักไทย 

4. นางสุวลี ศรีทองใบ พรรคไทยรักไทย 

5. ว่าที่ ร.ต.มานพ แก้วงาม พรรคไทยรักไทย 
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ลาดพร้าว 
6. นายณรงค์ ชุติวงศ์ธนะพัฒน์ พรรคไทยรักไทย 

7. นายสมบุญ กกฟ้า พรรคไทยรักไทย 

บึงกุ่ม 

1. นางอำไพ เกตุสุวรรณ พรรคไทยรักไทย 

2. นายอัมรินทร์ แก้วโชติ พรรคไทยรักไทย 

3. นายอดิศักดิ์ แก้วโชติ พรรคไทยรักไทย 

4. นางภัทร์ศรี สุวิมล พรรคไทยรักไทย 

5. นายสมศักดิ์ หวังทอง พรรคไทยรักไทย 

6. นายกฤตพล เครือคล้าย พรรคไทยรักไทย 

7. นายวัชพงศ์กฤต อ้นสุวรรณ พรรคไทยรักไทย 

บางเขน 

1. นายสุชาติ อวนศรี พรรคไทยรักไทย 

2. นางสาวสมนึก วงษ์สุด พรรคไทยรักไทย 

3. ส.อ.อำพันธ์ เฉลิมบุญ พรรคไทยรักไทย 

4. นางสุจิตรา นาสหชาติ พรรคไทยรักไทย 

5. นายสุริยา จันทร์เหมือนเผือก พรรคไทยรักไทย 

6. นายสมศักดิ์ คล้ายประยงค์ พรรคไทยรักไทย 

7. นายเกรียงศักดิ์ ทองมา พรรคไทยรักไทย 

8. นายเฉลิม เจ็กแสง พรรคไทยรักไทย 

ลาดกระบัง 

1. นายสง่า ยงเกียรติพานิช พรรคไทยรักไทย 

2. นายประเมิน สวนสมุทร พรรคไทยรักไทย 

3. นายสมโภชน์ ชยุติแสงไพศาล พรรคไทยรักไทย 
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ลาดกระบัง 

4. นายสกล สุดเกตุ พรรคไทยรักไทย 

5. นางสาวดารณี โต๊ะสวัสดิสุข พรรคไทยรักไทย 

6. นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์ พรรคไทยรักไทย 

7. นายมนัส บัวทอง พรรคไทยรักไทย 

คันนายาว 

1. นางสาวอำนวย ปรมาธิกุล พรรคไทยรักไทย 

2. นางยุพดี ศรีประสาน พรรคไทยรักไทย 

3. นายวรพรต ชะเอม พรรคไทยรักไทย 

4. นางเทียมจันทร์ อุทัยไพศาลวงศ์ พรรคไทยรักไทย 

5. นายอภิคม อชินีทองคำ พรรคไทยรักไทย 

6. นางสาวอภิรมย์ แก้วโชติ พรรคไทยรักไทย 

7. นายสมศักดิ์ ดูเบ พรรคไทยรักไทย 

สะพานสูง 

1. นายประเสริฐ เหมวัน พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายหฤษฎ์ วรโชติรุ่งเรือง พรรคประชาธิปัตย์ 

3. นายสามารถ หวังพิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นายสมพงษ์ อภิวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายปราโมทย์ บุญชู พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายสหธรณ์ สังข์การ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายเจริญ มณีดำ พรรคประชาธิปัตย์ 

วังทองหลาง 
1. นายดำรงค์ สาหร่ายวัง พรรคประชาธิปัตย์ 

2. นายประสิทธิ์ พูลชื่น พรรคประชาธิปัตย์ 
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วังทองหลาง 

3. นางยุพาพร อิทธะรงค์ พรรคประชาธิปัตย์ 

4. นางพจนา ลำเรียง พรรคประชาธิปัตย์ 

5. นายบุญเพ็ง บุญแถว พรรคประชาธิปัตย์ 

6. นายเจริญลาภ ปั้นพินิจ พรรคประชาธิปัตย์ 

7. นายสมชาย นิยมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

สายไหม 

1. นายเอกภาพ หงสกุล พรรคไทยรักไทย 

2. นายอำนวย ชัยพรประเสริ พรรคไทยรักไทย 

3. นายทวีศักดิ์ อุ่มบางตลาด พรรคไทยรักไทย 

4. นายกิตติธัช นาสวน พรรคไทยรักไทย 

5. นายวิเชียร สิตตะวิบุล พรรคไทยรักไทย 

6. นางนวลศรี เสือโรจน์ พรรคไทยรักไทย 

7. นายไพโรจน์ พร้าโน๊ต พรรคไทยรักไทย 

8. นายสำเริง นกทอง พรรคไทยรักไทย 

คลองสามวา 

1. นายมานิต พ่วงรอด พรรคไทยรักไทย 

2. นายสุวิทย์ บุญมา พรรคไทยรักไทย 

3. นางวรรณา สังข์ทอง พรรคไทยรักไทย 

4. นายปัญญา หวังพิทักษ์ พรรคไทยรักไทย 

5. นายปกรณ์ เบญจรัตน์ พรรคไทยรักไทย 

6. นายลี่จั๊ว แซ่เฮ้ง พรรคไทยรักไทย 

7. นายก้องศักดิ์ กาจคะนอง พรรคไทยรักไทย 
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หลักสี่ 

1. นายลพชัย ธาราทิศ พรรคไทยรักไทย 

2. นายปัญญา น้อยไม้ พรรคไทยรักไทย 

3. นายจักรพันธ์ มั่งคั่ง พรรคไทยรักไทย 

4. นางสาววัชราภรณ์ กลับวงศา พรรคไทยรักไทย 

5. นายประพันธุ์ อินทอง พรรคไทยรักไทย 

6. นางสาวสุธิดา นุ่นเอียด พรรคไทยรักไทย 

7. นางมะลิวรรณ พุทธิชาติ พรรคไทยรักไทย 

 

สรุป จำนวนสมาชิกสภาเขตทั้งหมดจำนวน  357 คน ในจำนวนนี้ สังกัด

พรรคประชาธิปัตย์จำนวน 204 คน สังกัดพรรคไทยรักไทยจำนวน 138 คน พรรค

ชาติไทยจำนวน 7 คน และไม่สังกัดพรรคการเมืองใด (อิสระ) จำนวน 8 คน 

 





บทที่

4
นโยบายของผู้สมัครที่โดดเด่น 
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4. นโยบายของผู้สมัครที่โดดเด่น

นโยบายของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น  

ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยดังที่ ดร.อลงกต วรกีได้ทำการสำรวจความคิดเห็นและความ

คาดหวังของประชาชนต่อการบริหารกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 255115 พบว่า “ประชาชนผู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งในเขตกรุงเทพมหานครที ่  

ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,158 คน มีความเห็นต่อต่อปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญที่สุด

ของกรุงเทพมหานคร 5 ลำดับแรก ได้แก ่ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาการจราจร 

ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม/ขยะ/มลพิษ” ดังแสดงข้อมูลตามตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญที่สุด 

ของกรุงเทพมหานคร 5 ปัญหาแรก 

ปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดของ กทม. คะแนนรวม ร้อยละ 

ปัญหาค่าครองชีพสูง 4,136 17.53 

ปัญหาการจราจร 4,020 17.04 

ปัญหายาเสพติด 2,980 12.63 

ปัญหาอาชญากรรม/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2,264 9.60 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม/ขยะ/มลพิษ 1,874 7.94 

หมายเหตุ : สำรวจระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 15  โครงการวิจัยสำรวจนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

สถาบันพระปกเกล้า 
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นอกจากนี้ ดร.อลงกต วรกี ยังระบุว่า “คนกรุงเทพฯต้องการให้กรุงเทพ-

มหานครเป็นเมืองที ่สงบสุข/ปลอดอาชญากรรม/มีความปลอดภัยในชีวิตและ  

ทรัพย์สิน เมืองที่มีค่าครองชีพไม่สูง  เมืองปลอดมลพิษ/ปลอดขยะ เมืองปลอด  

ยาเสพติด และเป็นเมืองที่มีความสะดวกคล่องตัวด้านการจราจร” ดังแสดงข้อมูล

ตามตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อทิศทางการพัฒนา

กรุงเทพมหานครในอนาคต 

ทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพมหานครในอนาคต คะแนนรวม ร้อยละ 

เมืองสงบสุข/ปลอดอาชญากรรม/ 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3,294 15.91 

เมืองที่มีค่าครองชีพไม่สูง 2,970 14.35 

เมืองปลอดมลพิษ/ปลอดขยะ 2,554 12.34 

เมืองปลอดยาเสพติด 2,160 10.43 

เมืองที่มีความสะดวกคล่องตัวด้านจราจร 1,696 8.19 

หมายเหตุ : สำรวจระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 

ในส่วนของนโยบายของผูส้มัครท่ีช่ืนชอบน้ัน จากการวิจัยของ ดร.อลงกต วรกี 

พบว่า “คนกรุงเทพฯ ชื่นชอบการนำเสนอนโยบายการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ  

มากที่สุด รองลงมาชื่นชอบนโยบายการแก้ไขปัญหาจราจร นโยบายด้านการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นโยบายการกำจัดขยะ/

การจัดการสิ่งแวดล้อม และนโยบายแก้ปัญหาความยากจน” ดังแสดงข้อมูลตาม

ตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ชื่นชอบประเด็นนโยบายที่สำคัญ 

ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

นโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนนรวม ร้อยละ 

นโยบายการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ 3,119 12.00 

นโยบายแก้ไขปัญหาการจราจร 2,904 11.18 

นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 2,662 10.24 

นโยบายการกำจัดขยะ/การจัดการสิ่งแวดล้อม 2,630 10.12 

นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด 2,171 8.35 

หมายเหตุ : สำรวจระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

จะเห็นได้ว่าคนกรุงเทพฯ มีความเห็นว่าปัญหาค่าครองชีพเป็นปัญหาเร่งด่วน

ท ี ่สำค ัญท ี ่สุดของกรุงเทพมหานคร และต ้องการให ้ท ิศทางการพ ัฒนาของ

กรุงเทพมหานครในอนาคตเป็นเมืองที ่สงบสุข ปลอดอาชญากรรม และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับคนกรุงเทพฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับ

นโยบายการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด  

 เมื่อได้ติดตามฟังและอ่านนโยบายของผู้สมัครที่โดดเด่นทั้ง 4 ท่านนี้แล้ว 

ก็ประมวลได้ ดังนี้ 

1. นโยบายของนายอภิรักษ์  โกษะโยธิน  

มีข้อมูลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังนี้ 16 

นโยบายของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประกอบด้วย นโยบายหลักทั้งหมด   

5 ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านคุณภาพชีวิต นโยบายด้านเด็ก

 16 http://www.futurebangkok.net  เข้าถึงวันที่  29 กันยายน 2551 
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และการศึกษา นโยบายด้านการจราจร และนโยบายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

“1.1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  

 นโยบายด้านนี้มุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาไปพร้อมกับการ

ส่งเสริมให้คนกรุงเทพมีสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็น 

‘เมืองสีเขียว’ โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกันในระดับชุมชน 

ท้องถิ่น และประชาชน ด้วยการ 

  ฟื้นฟูสภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองใส 1,165 คลอง พร้อมติดตั้ง  

กังหันชัยพัฒนาแล้วกว่า 80 เครื่อง 

  รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนต่อเนื่องทุกวันที่ 9 ของเดือน พร้อมปรับ  

ยุทธศาสตร์ 6 แนว ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ ‘วาระกรุงเทพฯ สีเขียว’ 

  ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการนำสายไฟลงใต้ดิน 17 สาย  

1.2 นโยบายด้านคุณภาพชีวิต   

 นโยบายด้านนี้มุ่งส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้ง

ร่างกายและจิตใจ เพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

คนกรุงเทพฯ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริม

สิทธิสตรี ตลอดจนสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ด้วยการ 

  จัดหน่วยพยาบาล กทม. เคลื ่อนที ่เยี ่ยมบ้านและที ่ทำงาน ตาม  

โครงการ ‘สุขภาพดีถึงที่บ้าน’ (Home Healthcare) และ ‘สุขภาพดี

ถึงที่ทำงาน’ (Office Healthcare) โดยจะกำหนดให้บุคลากรด้าน

สาธารณสุขของ กทม. ออกเยี่ยมบ้านและที่ทำงานเพื่อให้ความรู้ด้าน

การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพรวมทั้งการตรวจสุขภาพฟรี
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ให้กับผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ตามบ้านและไม่สามารถเดินทางมารับการ

รักษาได้ 

  ขยายเครือข่ายดูแลสุขภาพร่วมกับภาครัฐ (สปสช., สสส.) เอกชน   

(รพ.เอกชน,ร้านขายยาทั่ว กทม.) และประชาชน (อสส. 28,000 คน 

ดูแลสุขภาพประชาชน 1,700 แห่งทั่ว กทม.) 

  ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งของกทม.ให้ได้มาตรฐาน  

ทางการแพทย์ HCA (Health Center Accreditation) พร้อมปรับ

ภาพลักษณ์การให้บริการในทุกมิติ ทั ้งด้านบุคลากรและการรักษา 

ตลอดจนคุณภาพยา เสร็จสิ้นภายในปี 2552 

  พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้เป็นหน่วยแรกรับ (Primary Care   

Unit) ในการให้บริการผู้ป่วยเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล 

  พัฒนาโรงพยาบาล 9 แห่งของ กทม. ให้เป็นศูนย์เชี ่ยวชาญโรค  

เฉพาะทาง (Excellence Center) 

  จัดตั้งหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 199 รับส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินไป  

โรงพยาบาลฟรี 

  ส่งเสริมให้มีชมรมผู้สูงอายุทั้ง 50 เขต จัดตั้งสมาพันธ์ผู้สูงอายุแห่ง  

กทม. ให้ผู ้สูงอายุได้พบปะ เพื่อให้เป็นเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุกว่า   

1 ล้านคนในกทม. 

  จัดทำสมุดคู่มือสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อบันทึกประวัติการเจ็บป่วย  

ประจำตัว 

  จัดให้มีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Generiatric Center) เพื่อรวมและ  

พัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับตรวจรักษาผู้สูงอายุ 
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  จัดตั้งโครงการคลังสมองเพื่อดึงผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ 

เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม เช่น ด้านการศึกษา การแพทย์ การ

ฝึกอาชีพ เป็นต้น 

  จัดให้มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 500 บาทต่อคนต่อเดือน    

1.3 นโยบายด้านเด็กและการศึกษา   

 นโยบายด้านนี้มุ่งส่งเสริมให้ ‘กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียน

รู้ครบวงจร’ พร้อมทั้งมุ่งแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน โดยเน้นนโยบายที่ต้องการให้

เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ด้วยการ 

  จัดตั้งศูนย์เยาวชนเพิ่มขึ้น 33 แห่ง จัดสร้างโรงเรียนกีฬาให้ครบทั้ง   

4 มุมเมือง 

  เปิดโรงเรียนสองภาษานำร่องแล้ว 5 โรงเรียน สอนทั้งภาษาอังกฤษ  

และภาษาจีน 

1.4 นโยบายด้านการจราจร  

 นโยบายด้านนี้มุ่งยกระดับการเดินทางสู่ความสะดวกสมบูรณ์แบบ เพื่อ

ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างบูรณาการ เพิ่มเวลาแห่งความสุขให้คนกรุงเทพฯ 

ด้วยการ 

  วางแผนพัฒนาและวางผังการใช้ที่ดิน เปิดเส้นทางนำร่อง BRT สาย  

ช่องนนทรี-ชัยพฤกษ์ 15 กม. 

  ปรับปรุงพื้นผิวจราจรบนถนนแล้ว 6 สาย ซ่อมและสร้างสะพานข้าม  

คลองรวม 72 สะพาน 

  ขยายระบบขนส่งมวลชน พร้อมเชื ่อมโยงการเดินทาง ทั ้งทางน้ำ   

ทางบก ทางจักรยานและทางเดินเท้า (Skywalk) ให้ครอบคลุมพื้นที่ 
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  ส่งเสริมการใช้ระบบ WIFI ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อลดการเดินทาง 

1.5 นโยบายด้านเศรษฐกิจ  

 นโยบายด้านนี ้ต้องการ ‘ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเมืองบนฐานความ  

พอเพียง ศักยภาพของคน ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน’ ด้วยการ 

  สร้างเสน่ห์ให้กรุงเทพฯ จนได้รับรางวัลเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก 

  จัดสร้างสถาบันพัฒนาการอาชีพ เพิ่มโรงเรียนฝึกอาชีพ 10 แห่ง 

  เปิดศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว 16 แห่ง มีผู้เข้าร่วม  

โครงการแล้วกว่า 183,969 คน 

  เปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน Bangkok One (One   

Stop service)”

2. นโยบายของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์  

มีข้อมูลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังนี้ 17  

นโยบายของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ประกอบด้วย นโยบายหลักทั้งหมด 3 

ด้าน ได้แก่ นโยบายติดตามผลกระทบเพื ่อให้กรุงเทพฯเป็นเมืองธรรมาภิบาล 

นโยบายเร่งรัดการเป็นเมืองพัฒนาสมบูรณ์แบบ และนโยบายริเริ่มเพื่อให้กรุงเทพฯ

เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้  

“2.1 นโยบายติดตามผลกระทบ เพื่อให้กรุงเทพฯเป็นเมือง

ธรรมาภิบาล 

 วิสัยทัศน์: กรุงเทพฯ โปร่งใส ไร้ทุจริต 

 ยุทธศาสตร์: ตรวจสอบโครงการงานประมูลจัดซื้อ จัดจ้างและงานที่ค้าง 

 17 http:// www.chuvitbangkok.com เข้าถึงวันที่  30 กันยายน 2551 
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 ผลกระทบ:  1.  รถดับเพลิง 

     2.  รถ BRT 

     3.  โครงการอัจฉริยะต่างๆ 

     4.  การประชาสัมพันธ์ของ กทม. 

     5.  โครงการกรุงเทพฯ สีเขียว 

     6.  โครงการ กทม. 2, โรงฆ่าสัตว์ 

     7.  โครงการก่อสร้างสะพาน และอุโมงค์ 16 โครงการ 

     8.  การเชื่อมเครือข่ายจราจร ทุกระบบ 

     9.  การจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญาประมูล 

         10.  สวัสดิการ ข้าราชการและการบริหารงานบุคคล 

2.2 นโยบายเร่งรัดการเป็นเมืองพัฒนาสมบูรณ์แบบ 

 วิสัยทัศน์ : กรุงเทพฯ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ 

 ยุทธศาสตร์ : บริหารเมืองด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัด 

 ผลกระทบ :  1.  การจราจร 

         2.  สิ่งแวดล้อม 

       3.  คุณภาพชีวิต 

         4.  เยาวชนและการศึกษา 

     5.  ครอบครัวและสังคม 

       6.  การบริการประชาชน 

2.3 นโยบายริเริ่มเพื่อให้กรุงเทพฯเป็นเมืองท่องเที่ยว 

 วิสัยทัศน์ : กรุงเทพฯ ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

 ยุทธศาสตร์ : ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง พัฒนาทุกส่วนที่มีผล

กระทบต่อการท่องเที่ยว 

 ผลกระทบ :  1.  การท่องเที่ยว 
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         2. สาธารณูปโภค 

         3.  ระเบียบเมือง 

         4.  เศรษฐกิจ 

         5.  ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 

         6.  ผังเมือง 

         7.  วัฒนธรรม ประเพณี 

         8.  โบราณสถาน 

         9.  อาหารไทย ทุกภาค”

3. นโยบายของนายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

มีข้อมูลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังนี้ 18 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ชูแนวคิดการสร้างกรุงเทพด้วยปัญญา ด้วย

การกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายครบถ้วนทุกด้าน โดยกรอบแนวคิดสำคัญในการ

กำหนดนโยบายของกรุงเทพฯที่นำมาใช้ ได้แก่ 

 นโยบายที่ มองครบทุกมิติพัฒนาเมือง 

 นโยบายที่ มองระยะสั้นและนโยบายที่ระยะยาว 

 นโยบายที่ มองอย่างองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ 

 นโยบายที่ มีฐานจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

 นโยบายที่ มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 นโยบายที่ อิงตัวแบบที่ดีที่สุดจากทั่วโลก 

 นโยบายที่ ต่อยอดมาจากนโยบายที่ดี 

 นโยบายที่ ตรงความต้องการของคน กทม. 

 นโยบายที่ ปฏิบัติได้จริง เห็นผล 

 นโยบายที่ ไม่ถูกจำกัดด้วยทรัพยากร 

 นโยบายที่ ปราศจาก อคติ 

 18 http://www.drdancando.com เข้าถึงวันที่  30 กันยายน 2551 

“
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นายเกรียงศักดิ ์ ได้เสนอว่า กรอบแนวคิดสำคัญในการกำหนดนโยบาย  

ดังกล่าวข้างต้นนั้นมิได้มีไว้เพื่อแก้ปัญหา ที่สั่งสมเรื้อรังมาเป็นเวลานานเท่านั้น แต่

เป็นกรอบนโยบายที่จะช่วยวางรากฐานเพื่ออนาคตระยะยาวของ กทม. ที่กำลังเผชิญ

การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากขึ้นทุกท ีด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพากรุงเทพฯให้ก้าวขึ้นไป 

เป็นเมืองน่าอยู่ 1 ใน 20 อันดับได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในใจของคนกรุงเทพเอง 

ในปี 2020 นโยบาย เพื่อ 4 ปีข้างหน้านี้ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมมิติ

ต่างๆ 10 มิติ อันได้แก่ 

3.1 เมืองสะดวก ชีวิตคล่องตัว เวลาเพิ่มขึ้น ความสุขมากขึ้น 

เตรียมพร้อมรองรับทุกความเจริญ 

  รถไฟฟ้าต้องเพิ่มและเสร็จตรงเวลา ผลักดันเร่งสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน  

ครอบคลุมพื้นที่ กทม. 10 สายครึ่ง เพิ่มเส้นทาง ลาดพร้าว-บางกะปิ 

และครึ่งสาย สนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ซึ่งไม่

อยู่ในแผนของรัฐบาล สนับสนุนให้สร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน เพราะไม่ทำให้

รถติดขณะสร้าง ไม่มีฝุ่น ไม่บดบังทัศนียภาพ 

  บุฟเฟต์รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือด่วน ตั ้ง ‘กองทุนเดินทางสาธารณะ’   

โดยสารรถขนส่งมวลชนทุกประเภทได้ ไม่จำกัดเที่ยว  

  เข้าเมืองต้องง่าย มีที ่จอดเพิ ่ม เพิ ่ม Park & Ride รองรับผู ้ใช้  

รถไฟฟ้าที่ต้องเดินทางเข้ามาในเมืองชั้นใน สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต 

สถานีรถไฟฟ้าตากสิน สถานีรถไฟฟ้าบางนา สถานีรถไฟฟ้าอโศก 

และตามสถานีย่อยที่เหมาะสม  

  ไม่ต้องเสียเวลารอรถเมล์ สนับสนุนรถเมล์ติด GPS ผู ้โดยสาร  

โทรเช็คได้ รู้เวลารถเมล์ก่อนออกจากบ้าน 

  เดินเท้าต้องสบายใจ ด้วยเส้นทางเดินลอยฟ้า  ทางเลื ่อน ทาง  

ใต้ดินกลางใจเมือง (Sky Walk, Moving Walk, Underground 
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Walk) แก้ปัญหาการเสียเวลาบนรถสาธารณะ ในช่วงเวลารถติดจุดที่

สร้าง เช่น จตุจักร – 5 แยกลาดพร้าว 

  ทุกการเดินทางต้องง่าย สะดวก จัดทำบัตรบางกอกการ์ด (Bangkok   

Card) สิทธิพิเศษสำหรับคนกรุงเทพฯ บัตรเดียวเดินทางทั้งระบบ ทั้ง

รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ รถไฟ และใช้บริการต่างๆในราคาพิเศษ 

  เดินทางใกล้ๆ ไม่ต้องจ่ายเงิน จัดรถเมล์ศูนย์บาท (Zero-Fare Bus)   

เพื่อชาวชุมชน 

  สู้เมืองเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไร้สายเหนือกว่า Wifi สร้างกรุงเทพฯ  

เป็น ‘มหานคร Wimax’ เพื่อให้คนทุกพื้นที่ทั้งในเมืองและชานเมือง

เข้าถึงอินเตอร์เนตความเร็วสูง 

  ทำงานได้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ สร้าง Metro Port (Park & Work)   

สถานที่ทำงานไฮเทค สี่มุมเมือง จอดรถแวะทำงานได้ ไม่ต้องเสีย

เวลาเข้าเมือง หยุดรถเข้าเมืองได้ 100,000 คัน 

3.2 เมืองสะอาด สร้างระบบรับมือปัญหามลพิษรูปแบบใหม่ๆ  

  ขยะต้องไม่ตกค้าง ขยะไม่ล้น ด้วยรถเก็บขยะด่วน ทั่วถึงทุกที่ เข้าถึง  

ทุกซอย เรียกได้ 24 ชม. 

  ปลอดภัยจากขยะพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์  หาวิธีกำจัดขยะได้  

มาตรฐาน จัดเก็บเป็นระบบ ไม่ตกค้าง 

  ท่อไม่อุดตัน คูคลองไม่ตื้นเขิน ปักป้ายแจ้งเวลาขุดลอกทุกคูคลอง   

มั่นใจน้ำไม่ท่วมขัง 

  น้ำเสียเป็นน้ำใส เพิ่มปริมาณโรงบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุม 50 เขต  

  อากาศสะอาดทกุพ้ืนท่ี สร้าง เมรมุาตรฐาน 50 เขต ปลอดภัย ไร้มลพิษ 
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  ชุมชนแออัดน่าอยู่ ตั้งเวลา 5 ส.ชุมชน กทม.จับมือชุมชนร่วมพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่ สวยงาม สะอาดตา น้ำไม่ท่วมขัง ขยะไม่เกลื่อนกลาด 

3.3 เมืองสุขสบาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้เมือง สร้างโอกาสทองให้

พี่น้อง กทม. 

  ขายได้ทุกวัน ผู้ค้าริมทางทุกจุดผ่อนผันไม่ต้องหยุดวันจันทร ์ไม่ต้อง  

ขาดรายได้ 

  ช่วยดึงดูดผู ้ซ ื ้อ เพิ ่มลูกค้า ด้วยแนวคิด ‘สตรีทเฟอร์นิเจอร์’ :   

ออกแบบทางเท้า แผงลอย รถเข็นให้สวย สะอาดเป็นระเบียบน่าเดิน 

น่าซื้อ 

  ให้ทุกคนมีงานทำ ตั ้ง ‘ธนาคารอาชีพ’ ยาแก้จนเพื ่อคนกรุงเทพฯ   

ช่วยฝึกงาน หางาน หาทุน สร้างอาชีพที่มั่นคง 

  ใครมีฝีมือ เราช่วยโปรโมท ตลาด กทม. แนวใหม่ สร้างจุดขายดึง  

คนเที่ยว ดึงรายได้เข้าชุมชน อาทิ สร้างศูนย์รวมอาหารและสินค้า  

ฮาลาลให้พี่น้องมุสลิมแสดงฝีมือ 

  เบี ้ยผู ้สูงอายุถึงเกณฑ์ต้องได้ จ่ายครบทุกคน ครบถ้วนทุกบาท   

ปรับระบบการจ่ายเงิน ไม่จ่ายเงินสด เข้าบัญชีโดยตรง 

  ปุ๋ย กทม. เพื่อเกษตรกร กทม. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร   

กทม. ให้ยั ่งยืนด้วยการช่วยลดต้นทุน ‘แจกปุ ๋ยฟรี เพื ่อพี ่น ้อง

เกษตรกร กทม.’ ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ โดยมีโครงการแปลงขยะเป็น

ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน - นโยบายเพื่อพื้นที่แถบชานเมือง  
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3.4 เมืองสุขอนามัย ระบบสาธารณสุขรองรับอนาคตโครงสร้าง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลง 

  รักษาดี ไม่ต้องจ่ายแพง ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขสู ่ความ  

ทันสมัย 68 แห่งทั่วกรุงฯ พร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 

  ทำงานไกล ไม่ต้องไกลครอบครัว ส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว 

  เนอร์เซอรี ่สองวัย ดูแลเด็กก่อนวัยเร ียนและผู ้สูงอายุในสถาน  

ประกอบการ ทำงานต้องสบายใจ มีคนดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 

  ผู ้บร ิ โภคปลอดภัย ผู ้ขายปลอดโรค ประกาศสงครามก ับหนู   

แมลงสาบ ยุง แมลงวัน โดยตั ้ง “ม ือปราบประจำเขต“ ลดการ  

แพร่พันธุ์และแพร่โรคร้ายใกล้ตัว  

3.5 เมืองสำราญ กระจายแหล่งสันทนาการให้สอดคล้อง

ทิศทางการขยายตัวของเมือง 

  อยากแสดงออก ต้องได้แสดงออก เปิด T Zone for Teen โซนกีฬา   

ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมเพื่อวัยรุ่น จัดพื้นที่สวนสาธารณะ สวน

หย่อม และห้างสรรพสินค้า 

  อยากทำดี พร้อมสนับสนุน สนับสนุนการรวมกลุ่มของเยาวชนด้วย   

‘งบสนุกสร้างสรรค์’ เพื ่อทำกิจกรรมที ่ด ีม ีประโยชน์ สนุกและ

สร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกีฬา เกม งานอดิเรก การร้อง

เพลง การเล่นดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงต่างๆ 

  ปลอด ปล่อยพลังอัจฉริยะ ด้วยนโยบาย ‘เวลาว่างสร้างพรสวรรค์’   

ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์อาทิตย์ และในช่วง

ปิดเทอม พัฒนาศักยภาพในด้านที่ตนเองโดดเด่น ด้วยการเรียนรู้

และทำกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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  เพิ่มพื้นที่ความสุขแบบครบวงจร สร้างศูนย์นันทนาการครบวงจร   

มีกิจกรรมต่างๆ รองรับ อาทิ สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนาม

บาสเกตบอล เกมคอมพิวเตอร์ (สร้างสรรค์) ต่างๆ เครื่องดนตรีต่างๆ 

รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ สามารถใช้เวลาร่วมกันได้ทั้งครอบครัว โดยมี

ครูฝึกสอนแนะนำประจำศูนย์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ 

  พักผ่อนสุขใจใกล้ๆ บ้าน ปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนเป็นสวนหย่อมพร้อม  

งานกีฬา มีมุมผู ้สูงอายุทุกชุมชน ให้สามารถใช้เวลาเล่นหมากรุก   

จิบน้ำชา พูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกัน ขณะเดียวกันหาพื้นที่เพื่อสร้าง

ลานกีฬา เช่น สนามบาสเกตบอล ฟุตบอล ตระกร้อ ลานวิ่ง แอโรบิค 

เป็นต้น ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทำให้ร่างกายแข็งแรง 

เกิดสังคมที่รู ้จักกันระหว่างผู้ออกกำลังกาย และทำให้เยาวชนและ

ประชาชนไม่ใช้เวลาว่างในการติดอบายมุข 

  ปรับพื ้นที ่รกร้างใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื ้นที ่ อาทิ   

ปรับปรุงเป็นลานกีฬา ลานกิจกรรม หรือสนามเด็กเล่นของชุมชน 

  เข้าใจวัยรุ ่น ไม่ใช่พวกนอนเร็ว เปิดพื้นที่เพื ่อกิจกรรมสร้างสรรค์  

ยามค่ำคืน ขยายเวลาพื้นที่กิจกรรมดีๆ ออกไปถึงเวลากลางคืนด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะ เป็นสวนยามค่ำคืน งานกีฬา/กิจกรรม 

ศูนย์นันทนาการ ฯลฯ โดยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการด้วย

การติดไฟเพิ่มสำหรับสวนที่มีพื้นที่กว้าง ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่

เสี่ยง มี รปภ.ดูแล 

  ไม่ปล่อยร้านเกมอันตราย ตั้งใจเอาจริงไม่ให้ร้านเกมมอมเมา ร้านเกม  

ทุกร้านจะถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรง โดยส่งเจ้าหน้าที่ไป

ตรวจสอบ และทางลับโดยจัดตั้งกลุ่มนักสืบสีขาว เป็นกลุ่มเยาวชน

อาสาแฝงตัวไปตามร้านเกมต่างๆ ท่ัวกรงุเทพฯ เพ่ือตรวจสอบ รวมท้ัง 

ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ ‘ร้านเกมสีขาว’ หรือ  

ร้านเกมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบร้านเกมต่างๆ ต่อไป 
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  สวนสาธารณะเพื่อคนทุกวัย สร้างสวนสาธารณะต้นแบบ พัฒนาสวน  

สาธารณะเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับคนกลุ่มต่างๆ เข้ามาใช้ประโยชน์รองรับ

ความต้องการของกลุ่มคนที่อยู ่ในพื ้นที ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก 

เยาวชนมีพื ้นที ่ออกกำลังกาย พักผ่อนที ่สอดคล้องกับวัย โดย

ปรับปรุงให้สวนสาธารณะเป็นที่สำหรับครอบครัว คนทุกวัยมาใช้

ประโยชน์ได้มากขึ้น แบ่งพื้นที่ในสวนเป็นลานกิจกรรมตามวัย เช่น 

ลาน X-Games สำหรับวัยรุ่น ลานไทเก๊ก – สวนหิน สำหรับผู้สูงอาย ุ

ลานดนตรี ศิลปะ เสาร์-อาทิตย์ สำหรับคนทำงาน โดยอาจเปิดบาง

สวนสาธารณะเป็นสวนยามค่ำคืน เพื่อการแสดงบางประเภท โดยเพิ่ม

ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ ด้วยการติดไฟเพิ่ม สำหรับสวนที่มี

พื้นที่กว้าง ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง 

  สร้างเสน่ห์เจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำเจ้าพระยา ให้เป็นแหล่ง  

ท่องเที่ยวยามเย็น เป็นแหล่งพักผ่อนของครอบครัว โดยศึกษาตลอด

เส้นทางว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางใดบ้างสามารถสร้างเป็นเส้น   

ทางเดิน หรือเส้นทางจักรยานริมน้ำได้ และหากมีส่วนที่เป็นพื้นที่ว่าง 

อาจติดต่อซื้อหรือเช่า เพื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะเป็นแหล่งกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้กับประชาชน 

3.6 เมืองสวยงาม ยับยั้งปัญหาโลกร้อนด้วยธรรมชาติบำบัด 

  Street Furniture  เกาะกลางถนนมีดอกไม้งาม ทางเท้าสวย   

แผงลอยสะอาด สายไฟลงดิน 

  เพิ ่มพื้นที ่สวนป่ากลางเมือง  เพิ ่มเครื ่องฟอกอากาศธรรมชาติให้  

คนเมือง 

  เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นสวนสวย  ให้ชุมชนดำเนินการฟื้นฟู ดูแล  

รักษา และใช้ประโยชน์ เช่น ทำเป็นสนามเด็กเล่นของชุมชน ใช้เป็น
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ลานกิจกรรม สนามกีฬา ฯลฯ โดยที่กรุงเทพฯ จะให้การสนับสนุน  

งบประมาณบางส่วนสำหรับการดูแลและฟื้นฟูที่รกร้างดังกล่าว ร่วม

กับการระดมทุนในชุมชน 

  สร้างสวนหย่อมลอยฟ้าบนอาคาร แจกแบบสวนหย่อมลอยฟ้า   

(ดาดฟ้าตึกแถว) รณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวที่จะปรับพื้นที่ดาดฟ้าของ

ตน ให้กลายเป็นสวนหย่อมแทนที่จะปล่อยให้ว่างเปล่า กทม. ส่งเสริม

และสนับสนุน โดยแจกแบบสวนหย่อมที่สอดคล้องกับลักษณะของ

ตึก อาคารที่อยู่อาศัย จัดฝึกอบรมวิธีการจัดสวนหย่อมบนดาดฟ้าให้

กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป และอาจมีบริการพิเศษรับจ้างจัดสวน

หย่อมลอยฟ้าในราคาถูก  

3.7 เมืองสมองสร้างสรรค์ เตรียมฐานความพร้อมรับมือกระแส

ทุนโลก 

  ไม่ต้องจ่ายแพงก็เรียนโรงเรียนดีๆ ได้ ผลักดันโรงเรียน กทม.  

สู่โรงเรียนชั้นนำ ระดับโรงเรียนสาธิต และ พัฒนาโรงเรียน กทม. สู่ 

โรงเรียนสองภาษาทุกโรงเรียน เพื่อให้ลูกหลานมีโอกาสเข้ารับการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ และในอีก 12 ปีข้างหน้า จะสามารถสื่อสารภาษา

อังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 

  เด็ก กทม.ต้องเก่งภาษา เปลี่ยนโรงเรียน กทม. ที่มีความพร้อมให้  

สอน 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษา

จีน ภาษาญี่ปุ ่น ภาษาฝรั ่งเศส ภาษาสเปน ฯลฯ เพื ่อให้ลูกหลาน

สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมไม่เสียเปรียบในเวทีโลก ไม่ต้องเรียน

แพงๆ ก็เก่งภาษาได้  

  เด็กๆ ต้องเรียนรู้ระหว่างเล่น สร้าง สวนสมองคนเมือง (Brain Bank   

Park) พัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย และกระจายในพื้นที่
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ต่างๆ ทั ่วกรุงเทพฯ โดยเป็นแหล่งเรียนรู ้ทันสมัยที ่ให้ทั ้งความรู ้   

ความคิด ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น และความหลากหลายในการ

เรียนรู้ 

  Smart Family เลี ้ยงลูกด้วยปัญญา จัดตั ้ง โรงเรียนครอบครัว   

(Family School) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน โดยการจัดทำหลักสูตรครอบครัวศึกษาเพื่อประชาชน 

เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข การจัดการปัญหาภายใน

ครอบครัว การเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตอย่างครบถ้วนในทุกมิติ 

และการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ฯลฯ 

  อยากรู้ ต้องได้รู้ สร้างสวนสมองคนเมือง Brain Bank Park พัฒนา  

ให้มีแหล่งเรียนรู ้ท ี ่หลากหลาย และกระจายในพื ้นที ่ต ่าง ๆ ทั ่ว

กรุงเทพฯ โดยเป็นแหล่งเรียนรู ้ทันสมัยที ่ให้ทั ้งความรู ้ ความคิด 

ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น และความหลากหลายในการเรียนรู้  

  สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาเมือง สร้างมหาวิทยาลัยท้องถิ่นกรุงเทพฯ   

เรียนฟรี มีงานทำ เพื่อสร้างคนช่วยแก้ปัญหาและพัฒนากรุงเทพฯ 

อย่างบูรณาการ 

3.8 เมืองสงบสุข มาตรฐานความปลอดภัยที่เตรียมความพร้อม

อยู่เสมอ 

  ทุกคนต้องปลอดภัย จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเมือง 24 ชม. ศูนย์บัญชาการ  

เดียวที่เฝ้าระวังภัยทุกประเภทในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะความปลอดภัย

ของสตรี เป็นวาระสำคัญอันดับหนึ่ง  

  ยกระดับความปลอดภัย 

 ❏ จัดการป้ายโฆษณา ตีตรา ‘ปลอดภัย’ ทุกป้ายที่ได้มาตรฐาน  
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 ❏ ติดธงเขียว อาคารก่อสร้าง ปลอดภัย ปลอดฝุ ่น - ไม่ได้  

มาตรฐาน สั่งหยุดก่อสร้างทันที 

 ❏ ติดป้ายตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย ตรวจสอบได้ – ไม่ปลอดภัย   

สั่งปิดทันที 

 ❏ ‘ชุมชนสุขใจ ปลอดภัยตลอดวัน’ - ด้วย ศูนย์เฝ้าระวังภัย  

ชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในชุมชน 

 ❏ ‘ทุกชุมชนต้องปลอดอัคคีภัย’ - กำหนดมาตรฐานระบบ  

ป้องกันอัคคีภ ัยชุมชน จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน  

ทุกชุมชน เพื่อชุมชนปลอดอัคคีภัย 

 ❏ ไฟไม่มี น้ำไม่ไหล ไม่รู้จะแจ้งใคร กทม. ช่วยประสานงานให้ 

 ❏ เด็กหลงผิด คิดกลับใจต้องให้โอกาส จัดตั้งบ้านเอื้อโอกาส   

ส่งเสริมพลังเครือข่ายช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กที ่ประสบ

ปัญหาต่าง ๆ รวมเป็นเครือข่ายสร้างชีวิตใหม่ให้น้อง ร่วมมือ

กับชุมชน สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ที ่ทำงานเกี ่ยวข้อง  

กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนอย่างบูรณาการ เปิด

โอกาสให้เด็กได้มีทางเลือกก้าวสู่อนาคตที่ดี โดยใช้วิธีการที่

หลากหลายและแตกต่างกันไปตามกลุ่มเด็ก 

3.9 เมืองสีขาว ยกระดับความโปร่งใสของเมืองให้เทียบเท่า

มาตรฐานเมืองเอกของโลก 

  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ❏ ทุกงานมีตัวชี้วัดกำกับ 

 ❏ ติดป้ายรายงานผลงานหน้า กทม. 

 ❏ ผู้รับเหมาต้องรับประกันงานที่รับสัมปทาน 



ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า 

ชิงชัยกรุงเทพ 2551 : ประมวลและสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 

7�

  จับมือผู้ว่าฯ เป็นหุ้นส่วนร่วมพัฒนา เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย   

ช่วยพัฒนา ด้วยการเป็น ‘ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ’ ในด้านต่างๆ 

  ใช้บริการ กทม. ไม่ต้องรอเป็นชั่วโมง รับประกันเวลาเสร็จ ครบทุก  

บริการ 

  ม ีส ่วนร ่วมพัฒนาเม ือง จ ัดต ั ้ ง ‘กองทุนอาสาสม ัครเวลาเพ ื ่อ

กรุงเทพฯน่าอยู่’ เปิดโอกาสให้คนกรุงฯ มีส่วนร่วมพัฒนาเมือง ด้วย

การบริจาคเวลาว่างเข้ากองทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม 

  เข้าถึงง่าย คุยได้ทุกเรื่อง กำหนดวันเปิดศาลาว่าการให้เข้าพบผู้ว่าฯ   

โดยไม่ต้องนัดหมาย  

  ทำดี ต้องมีรางวัล ตั้งกองทุนเชิดชูคนดี เพื่อบุคคลที่ทำคุณประโยชน์  

แก่กรุงเทพฯด้านต่าง ๆ ทั ้งในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างกทม. 

ข้าราชการที่ทำงานเพื่อกรุงเทพฯ ตลอดจน ผู้นำทางศาสนาของทุก

ศาสนา ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครด้านต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

ที่มีส่วนในการพัฒนากรุงเทพฯ โดยมีการให้รางวัลเชิดชูเกียรติและ

มอบสิทธิพิเศษต่างๆ ในฐานะพลเมืองดี การคัดเลือกจะให้ภาค

ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในกรุงเทพฯมีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใส

และยุติธรรม 

3.10 เมืองสืบสานวัฒนธรรม คงรากเหง้าความเป็นไทย รองรับ

กระแสไหลบ่าของวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

  อนุรักษ์ความเป็นไทย ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ตั้งศูนย์ค้นคว้าและ  

พัฒนา (R&D) ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญากรุงเทพฯ สืบค้นและ

คัดสรรวัฒนธรรมเพื่อสืบสานความงดงามและรุ่งเรือง 

  รื้อฟื้น ชีวิตริมน้ำ และตลาดเก่า พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  

และ ‘โฮมสเตย์’ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน”
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4. นโยบายของนายประภัสร์ จงสงวน  

มีข้อมูลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังนี้ 19 

นโยบายของนายประภัสร์ จงสงวนประกอบด้วย นโยบายหลักทั ้งหมด   

10 ด้าน ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นโยบาย

เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว นโยบายการศึกษา นโยบายเศรษฐกิจ นโยบาย  

สิ ่งแวดล้อม นโยบายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นโยบายด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต และนโยบายด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครให้มีความโปร่งใส

และมีธรรมาภิบาล ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ 

“4.1 เมืองทันสมัย ระบบขนส่งมวลชน จราจรลื่นไหล 

(นโยบาย 4 เชื่อมต่อ 2 ประสาน)  

  เชื่อมต่อระบบราง เร่งประสานขนส่งมวลชน จัดระบบขนส่งมวลชน  

เชื่อมต่อจากระบบรถไฟฟ้า ได้แก่ ระบบโมโนเรล ระบบรถรางไฟฟ้า 

(Tram) ระบบรถโดยสารยกระดับ (Sky bus)  

  เชื ่อมต่อโครงข่ายทางเดินสวนลอยฟ้า จัดสร้างสวนลอยฟ้า SKY   

Garden เพื่อส่งเสริมการเดินทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้า และ

รถไฟใต้ดิน ขยายสวนลอยฟ้าเชื่อมต่อย่านช๊อปปิ้งใจกลางเมืองและ

จัดสร้างสวนตามแนวทางเดินลอยฟ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลาง

กรุง โดยเน้นพื้นที่ธุรกิจหลัก เช่น ราชดำริ สยาม พญาไท สามย่าน 

สุขุมวิท สีลม สาทร 

  เชื่อมต่อโครงข่ายเรือในคลอง ปรับปรุงการเดินเรือในคลองให้มีความ  

สะดวก ปลอดภัย เพื ่อรองรับการเดินทางเชื ่อมต่อของประชาชน

 19  http://www.prapat10.com/government.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
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ระหว่างขนส่งมวลชนและการเดินเรือ ในระยะสั้นจะปรับปรุงการ  

เดินทางในคลองแสนแสบ ปรับปรุงการเดินเรือ ทั้งในด้านท่าเรือ เรือ 

และการเดินทางจากท่าเรือไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ในคลองแสน

แสบและคลองลาดพร้าว 

  เชื่อมต่อรถเดินทางสะดวก  

 ==> จัดระบบเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบขนส่งมวลชนและ

รถโดยสาร จัดสร้างสถานที่จอดแล้วจร และจุดเปลี่ยนถ่าย

การเดินทางเกิดความสะดวก 

 ==> จัดให้มีรถรับส่งนักเรียนบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง 

เพื่อลดปัญหาการเดินทางรับส่งนักเรียน  

 ==>  จัดสร้างโครงข่ายจุดจอดแล้วจร โดยเฉพาะที่บริเวณสถานี

รถไฟฟ้า 

 ==>  ทำหลังคาและปรับปรุงทางเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้าทุกสถานีไป

รถโดยสารสาธารณะ  

 ==>  จัดรถรับส่งนักเรียนที่มีระบบ IT รับส่งให้กับโรงเรียนของ 

กทม.ทั้งหมด  

  ประสานนโยบายรัฐ เร่งรัดระบบขนส่งมวลชน ผลักดันให้รัฐบาล  

ดำเนินนโยบายขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นไปที่รถไฟฟ้าสาย

สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย  

  ประสานนโยบาย Bangkok Card ประสานระบบตั๋วร่วมสำหรับคน  

กรุงเทพ ผลักดันนโยบายอัตราค่าโดยสารเดียวสำหรับการเดินทาง  

ทกุระบบ และลดค่าโดยสาร 50% สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผูส้งูอาย ุ

และผู้พิการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการใช้ระบบขนส่งมวลชน
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ของคนทุกกลุ่ม สามารถใช้เป็นบัตรซื้อสินค้าที่ได้รับส่วนลดในการซื้อ

สินค้าและร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร 

4.2 เมืองอยู่สบายน้ำไม่ท่วมขัง  

  ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ ‘แก้มลิง’ บนพื้นที่ว่างของ กทม.   

และเป็นที ่พักน้ำในช่วงฤดูฝน ตลอดจนใช้มาตรการภาษีจูงใจให้

เอกชนเก็บรักษาบึงรับน้ำในเขตที่ดินของตนให้เป็นพื้นที่รับน้ำ เพื่อ

บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในชุมชน  

  ขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ ให้เสร็จก่อนถึงฤดูฝน โดยให้  

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจงานการลอกคูคลองและท่อ

ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ และประสานแผนการใช้ทรัพยากรน้ำร่วม

กับหน่วยงานต่างๆ  

  จัดสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันน้ำออกจากกรุงเทพฯ กรณี  

ฝนตกหนัก และจัดให้มีสถานีสูบน้ำชุมชนและระบบเตือนการบริหาร

จัดการน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในชุมชน 

4.3 เมืองปลอดภัย ชีวิตอบอุ่น มั่นคง  

  CCTV ชุมชน  ติดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง โดยใช้ข้อมูลจาก CCTV พร้อม  

ระบบกระจายเสียงประกาศแจ้งเตือนและแก้ไขสถานการณ์ และให้

ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยการจัดงบประมาณให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง 

เพื่อให้เกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบ

โดยตรง เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 

  ตำรวจบ้าน จัดให้มีงบประมาณสำหรับชุมชนในการจัดจ้างกลุ่มรักษา  

ความปลอดภัยในแต่ละชุมชน รวมทั้งฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน 

เนื่องจากประชาชนจะเป็นกลุ่มที่ทราบดีที่สุดว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงสูง

และจำเป็นต้องมีการดูแล  
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  Hotline สายด่วน 15 นาที จัดให้มีบริการสายด่วน Hotline เพื่อ  

ดูแลประชาชนในกรณีฉุกเฉ ินอย่างเป ็นระบบ 24 ช ั ่วโมง โดย

ประชาชนสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน และศูนย์จะเป็นผู้ประสานงาน

กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั ้งหมด ซึ ่งหน่วยรับเรื ่องราวฉุกเฉินจะ

ต้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงพื ้นที ่ภายใน 15 นาที   

โดยใช้ระบบ GIS เพื่อให้เข้าถึงได้ทันท่วงที 

4.4 เมืองการศึกษา ภูมิปัญญา โอกาสเท่าเทียม  

  โครงการกองทุนครู แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตครู โดยการจัดกองทุน  

ลักษณะสหกรณ์ เพื่อให้เงินกู้แก่ครู แก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ และ

ปัญหาคุณภาพชีวิตครูโดยรวม  

  ปรับโครงสร้างข้าราชการครูในสังกัดกทม. ให้มีความก้าวหน้าใน  

สายงานข้าราชการและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  

  ยกมาตรฐานโรงเรียน ดำเนินมาตรการวัดคุณภาพโรงเรียนอย่างเป็น  

ระบบ และจัดให้มีมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

และมีงบประมาณให้ชุมชนใช้พัฒนา ‘จุดแข็งและความสามารถพิเศษ

ของโรงเรียน’ 

  จัดหาที่ดินให้โรงเรียน โดยซื้อพื้นที่ที่ไม่มีทางเข้าออก นำมาสร้างเป็น  

ศูนย์กีฬา สวน และพื้นที่สันทนาการให้กับนักเรียน  

  เคเบิ้ล กทม. จัดให้มีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ กทม. โดยส่วนกลาง  

ทำรายการสาระกึ ่งบันเทิง และจัดสรรงบให้ชุมชนสามารถผลิต

รายการของตัวเองเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอร่อย เป็นต้น  

4.5 เมืองท่องเที่ยว สนุกสาน ไมตรีจิต 

  จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที ่ยว ‘Exciting Bangkok’ เช ่น  
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กิจกรรมในวันหยุดพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการช๊อปปิ้ง จัดกิจกรรม

ถนนคนเดิน และส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม Street 

Performance และส่งเสริมการประชุมระดับโลก ดันกรุงเทพฯให้เป็น 

World Conference Center  

  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนช่างหล่อ โปรตุเกส กุฎีจีน   

เขตเมืองเก่าเกาะรัตนโกสินทร์ พื้นที่เวณิชตะวันออก แหล่งท่องเที่ยว

คูคลองย่านฝั่งธนบุรี  

  รณรงค์วัฒนธรรม ส่งเสริมความเป็นเจ้าของที ่ดีในการต้อนรับ  

นักท่องเที่ยว 

4.6 เมืองเศรษฐกิจ การเงิน การค้ารุ่งเรือง 

  ศูนย์ OTOP 4 มุมเมือง (จตุจักร 4 มุมเมือง) จัดให้มีศูนย์แสดง  

สินค้าชุมชนเพิ่มอีก 4 แห่งด้วยการพัฒนาสวนจตุจักรและจตุจักร

แห่งใหม่อีก 3 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้มีเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มการ

หมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน อันเป็นการส่งเสริมให้ผู ้ผลิตมี

โอกาสขายสินค้ากับผู้ซื ้อโดยตรงและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจ

ผลิตภัณฑ์จาก SME ไทย  

  ตลาดลอยฟ้า (Sky Mall) จัดสร้างลานลอยฟ้าเชื่อมต่อพื้นที่ถนน   

โดยนำค่าก่อสร้างมาจากรายได้จากการโฆษณาและส่งเสริมให้พัฒนา

พื้นที่สำหรับการพาณิชย์ ทำให้เกิดเส้นทางเดินเชื่อมต่อและแก้ปัญหา

การบุกรุกทางเท้า และพื้นที่ทำกินใหม่สำหรับคนกรุงเทพฯ 

4.7 เมืองสดใส ไร้มลพิษ อากาศ น้ำ ขยะ  

  แก้ปัญหาน้ำเน่า ดำเนินโครงการท่อดักและส่งน้ำเสียใต้คลองเข้าสู่  

โรงบำบัด และจัดสร้างโรงบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ใจกลาง
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กรุงเทพฯ (บางซื่อ คลองเตยและธนบุรี) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่าง

ยั่งยืนและตรงประเด็น  

  การจัดเก็บขยะเบ็ดเสร็จ จัดให้มีโรงกำจัดขยะแบบแยกประเภท เพื่อ  

ส่งเสริมการ recycle เป็นการนำขยะมากำจัดโดยให้เกิดประโยชน์

สูงสุด จัดให้มีการจัดเก็บขยะแบบแยกประเภทอย่างจริงจัง ซึ่งจะ  

เริ่มต้นในเขตตัวอย่างก่อนแล้วขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ  

  แก้ปัญหาฝุ ่นและควันพิษ ควบคุมการก่อสร้าง จัดทำมาตรฐาน  

สำหรับการจัดการพื้นที่ก่อสร้างให้มีมาตรการในการป้องกันฝุ่นและ

ตรวจตรา การปล่อยควันพิษของรถบรรทุก และรถประจำทางอย่าง

เข้มงวด เพื่อลดมลพิษในกรุงเทพฯ 

4.8 เมืองแห่งดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม 

  จ ัดสร้างศูนย์ดนตรี ก ีฬา และสันทนาการอื ่นๆ ในทุกเขตของ  

กรุงเทพมหานคร เพื ่อให้เยาวชนมีสถานที ่ในการเล่นกีฬาและ

แสดงออกด้านดนตรี ส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์  

แก้ปัญหายาเสพติด เกมส์รุนแรงและการมั่วสุมในทางที่ผิด  

  แปลงศาลาว่าการกรุงเทพฯให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สร้างศาลา  

ว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ที่ดินแดงให้เสร็จสิ้น และแปลงศาลา

ว่าการเดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและการท่องเที่ยว 

4.9 เมืองคุณภาพชีวิต สุขกาย สุขใจ 

  เพิ ่มพื ้นที ่ส ีเขียวให้คนกรุงเทพฯ จัดสร้างสวนทั ่วกรุงเทพฯ ให้  

กรุงเทพสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำพื้นที่ว่างของราชการและเอกชน

มาใช้ทำพื้นที่สีเขียว และโยกย้ายหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีความจำเป็น
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ต้องอยู่ในกรุงเทพฯออกไปเช่น เรือนจำ โรงงานยาสูบ เพื่อเพิ่มพื้นที่

สวนต่อคนกรุงเทพฯให้เป็น 4 ตารางเมตรต่อคน  

  สาธารณสุขเชิงรุก จัดให้มีหน่วยกำจัดยุงลายที่เข้าถึงทุกชุมชนและ  

ครอบคลุมพื ้นที ่ ขยายและพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์รวม ทั ้งจ ัด  

หน่วยแพทย์ดูแลการฉีดวัคซีนแก่เด็กในชุมชนแออัดและในชุมชน

ระดับรากหญ้า เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีเท่าเทียมกัน 

4.10 เมืองสะอาด โปร่งใส ธรรมาภิบาล 

  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

และใช้งบประมาณตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อคนกรุงเทพฯ  

  จัดระเบียบป้าย ตรวจตราและแก้ปัญหาป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย   

และไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย โดยจัดหน่วยตรวจสอบป้าย

โฆษณาทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและปลอดภัย”

นโยบายทั้งหมดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคนสำคัญทั้ง 4 ท่านตามที่ได้

คัดมาจากเว็บไซต์ของท่านเจ้าของนโยบายนี้ ชี้ให้เห็นว่าวันนี้ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง

ต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับนโยบายมากกว่าในอดีตมากทีเดียว ผู้สมัครได้เลือกใช้เว็บไซต์

เป็นกลยุทธ์หรือเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่นโยบายของตนเอง ช่วยทำให้ประชาชน

รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของตนเองหากได้เป็นผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานครได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น  

เมื่อพิจารณาจากนโยบายที่นำเสนอดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้สมัครแต่ละ

ท่านมีการนำเสนอนโยบายโดยมีการจัดหมวดหมู่ของนโยบายเป็นเรื่องๆ หรือเป็น

ด้านๆ ไป โดยมีทั ้งนโยบายระยะสั้นและนโยบายระยะยาว บางท่านก็เสนอเพียง

หัวข้อ บางท่านก็มีทั้งหัวข้อและมีการอธิบายสั้นๆ ประกอบด้วย บางท่านก็เสนอกรอบ

แนวคิดของนโยบายพร้อมทั้งมีการนำเสนอวิสัยทัศน์หรือภาพของกรุงเทพมหานครใน
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อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าด้วย เมื่ออ่านดูนโยบายของผู้สมัครทั้งหมดแล้ว หากทำได้

บ้างก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนกรุงเทพฯได้จริง แต่ก็เชื่อว่าบางอย่างที่นำเสนอนั้น

ทางกรุงเทพมหานครไม่ว่าใครจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ตามก็

คงทำได้ยากยิ่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญประการหนึ่งของนโยบายที่ผู้สมัครใช้หาเสียง

และนำเสนอต่อสาธารณชนนี้เอง ในอนาคตข้างหน้านโยบายต่างๆ เหล่านี้จะกลับ

กลายมาเป็นเครื่องมือของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานผู้สมัครที่

ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยการเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานจริงกับนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้ต่อไป 





บทที่

5
ผลการหยั่งเสียงทั้งหมด 

ก่อนการเลือกตั้ง 





ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า 

ชิงชัยกรุงเทพ 2551 : ประมวลและสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 

8�

5. ผลการหยั่งเสียงทั้งหมดก่อนการเลือกตั้ง

การหยั่งเสียงที่มีมาก่อนการเลือกตั้งนั้นก็มีความสำคัญทั้งแก่ตัวผู้สมัครเอง

และแก่ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง การมีสำนักหยั่งเสียงหลายสำนักก็ดีและความศรัทธากับ

ความเชื่อมั่นในความเป็นกลางกับความรู้ความสามารถของสำนักหยั่งเสียงก็สำคัญ

ด้วย สำนักหยั่งเสียงที่มีการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพที่ได้ประมวลมาให้

พิจารณาประกอบด้วย  

1)  สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

2)  สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

3)  กรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ  

4)  ธุรกิจบัณฑิตโพลล์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

ดังมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้      

�.1สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพที่มีต่อ

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 จำนวน 3 ครั้ง 

ได้แก่ 

  โค้งแรกเลือกตั้งผู้ว่า กทม.: ใครนำใครตาม 3-4 ก.ย. 2551 

  ความตั้งใจจะไปเลือกตั้งของประชาชนและปัญหาชุมชนในทรรศนะของ  

แกนนำชุมชน ช่วงโค้งสองเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 

  โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใครเลือกใคร  

    ทั้งนี้ในการสำรวจความคิดเห็นทั้ง 3 ครั้งนั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 โค้งแรกเลือกตั้งผู้ว่า กทม.: ใครนำใครตาม 3-4 ก.ย. 2551  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 20 

“การสำรวจความเห็นของคนกรุงเทพมหานครครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 

(Survey Research) ช่วงโค้งแรกของการเลือกตั้งในวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2551 

มีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น และกำหนดลักษณะ

ของตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรเป้าหมายจากการทำสำมะโน ขนาดตัวอย่าง

ที ่ทำการสำรวจ จำนวน 2,074 ตัวอย่าง ช่วงความเชื ่อมั ่นอยู่ในระดับร้อยละ 95   

ขณะที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างอยู่ที่ +/-  ร้อยละ 5 

และใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ทั้งนี้ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  

 1)  เพศ เป็นหญิงร้อยละ 51.5 และเป็นชายร้อยละ 48.5  

 2)  อายุ ร้อยละ 5.9 ระบุอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 22.4 ระบุอายุระหว่าง 20-

29 ปี ร้อยละ 25.2 ระบุอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 24.3 ระบุอายุ

ระหว่าง 40-49 ปี และร้อยละ 22.2 ระบุอายุ 50 ปีขึ้นไป  

 3)  การศึกษา ร้อยละ 72.7 ระบุจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 24.8 

ระบุจบปริญญาตรี และร้อยละ 2.5 ระบุจบสูงกว่าปริญญาตรี  

 4)  อาชีพ ร้อยละ 36.8 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 24.1 ระบุ

อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 11.6 ระบุเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละ 10.4 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 9.2 เป็นนักเรียน/  

 20  http://www.abacpoll.au.edu/flash/hotpoll040951_g.swf เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2551, http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=337801 เข้าถึงเมื่อวันที่ 

2 ตุลาคม 2551 และ http://www.ryt9.com/s/abcp/427455/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
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นักศึกษา และร้อยละ 7.9 อื ่นๆ อาทิ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ   

รวมถึงผู้ว่างงาน 

จากการสำรวจพบว่า ประเด็นปัญหา ที่คนกรุงเทพฯส่วนใหญ่คิดว่าเป็น

ปัญหาสำคัญและกำลังประสบ แสดงดังตาราง   

     ตารางที่ 9 แสดงประเด็นปัญหาที่คนกรุงเทพฯส่วนใหญ่คิดว่าเป็นปัญหาสำคัญ

และกำลังประสบ      

ประเด็นปัญหา ร้อยละ 

ปัญหาจราจรติดขัด 72.8 

ปัญหาแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน 71.1 

ปัญหายาเสพติด 70.0 

ปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำ 68.9 

ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 67.0 

ปัญหาการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ 64.2 

ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ 57.6 

ปัญหาขยะเน่าเหม็น 53.9 

ปัญหาภัยน้ำท่วมขัง 52.2 

ปัญหาป้ายโฆษณาที่เยอะเกินไป ไม่ปลอดภัย 51.8 

ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของหาบเร่ แผงลอย การขายของข้างทาง 50.4 

ปัญหาจัดสรรที่ดิน ที่พักอาศัย 38.5 

ปัญหาสถานบันเทิงในชุมชน 36.1 

ปัญหาไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์และสาธารณูปโภคต่างๆ 35.5 
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เมื ่อสอบถามถึงวันเลือกตั ้งผู ้ว ่าฯ กทม. พบว่า ประชาชนคนกรุงเทพฯ   

รับทราบวันเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 10 ในเดือนสิงหาคมมาอยู่ที่

ร้อยละ 39 ในการสำรวจครั ้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 61 ของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมดส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  และเมื่อสอบถามถึงความตั้งใจ

จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.9 ตอบว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในขณะที่ร้อยละ 11.9 คาดว่าจะไม่ไปใช้สิทธิและร้อยละ 20.2 ยังไม่แน่ใจ 

นอกจากนี้ ผลการหยั่งเสียงในประเด็นของ ความนิยมในตัวผู้สมัคร พบว่า

คนกรุงเทพฯ ที่ถูกศึกษาคาดว่าจะเลือก นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน มากที่สุด รองลงมา

คือนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นายประภัสร์ จงสงวน   

และผู้สมัครอื่นๆ รวมทั้งยังมีผู้ที ่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครท่านใด โดยมี  

รายละเอียดพร้อมเหตุผลในการเลือกผู้สมัครแสดงดังตาราง         

ตารางท่ี 10 แสดงความนิยมในตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังกรุงเทพมหานครของเอแบคโพลล์       

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เหตุผลในการเลือก ร้อยละ 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ดี เห็นผลงานที่ผ่านมา มี

ผลงานเป็นรูปธรรม ตั้งใจทำงาน ขยัน สุภาพ 

เป็นคนดี ซื ่อสัตย์ มีประสบการณ์ ทำให้ 

กทม. เป็นเมืองน่าท่องเที่ยว และเป็นเพราะ

เลือกพรรค 

45.9 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เป็นเพราะดูเด็ดขาด ตั ้งใจ เป็นนักธุรกิจ    

ท ันสม ัย ท ันเหตุการณ์ ทำจร ิง กล ้าชน   

กล้าเปลี่ยนแปลง เป็นทางเลือกใหม่ 

15.1 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เพราะมีแนวคิดใหม่ เปลี่ยนมุมมอง มีความ

รู ้ความสามารถ บร ิหารประเทศได้ เป ็น

ประชาธิปไตย ดูสุขุม รอบคอบ 

9.6 

นายประภัสร์ จงสงวน มีความเชี่ยวชาญเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดิน มีความ

มุมานะ 

4.4 
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ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เหตุผลในการเลือก ร้อยละ 

ผู้สมัครอื่นๆ - 4.4 

ผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจ - 20.6 

      

และเมื่อจำแนกออกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงมีสัดส่วน

ของผู้ตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธินอยู่ร้อยละ 49.1 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่

เป็นชายที่มีอยู่ร้อยละ 42.6 แต่ที่น่าสังเกตคือ กลุ่มตัวอย่างที่ตั้งใจจะเลือกนายชูวิทย์ 

กมลวิศิษฎ์ยังคงเป็นชายคือร้อยละ 19.0 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและตั้งใจ

จะเลือกนายชูวิทย์ที่มีอยู่ร้อยละ 11.4 

เมื่อจำแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มคนอายุต่ำกว่า 20 ปีให้การสนับสนุน 

นายอภิรักษ์ร้อยละ 56.2 ในกลุ่มช่วงอายุ 20 - 29 ปี ร้อยละ 52.7 ช่วงอายุ 30 - 39 

ปีร ้อยละ 47.8 ตามลำดับ เช่นเดียวกับ นายชูวิทย์ ที ่ม ีคนในทุกกลุ ่มช่วงอายุ

สนับสนุนดังนี้ ในกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 20 ปีให้การสนับสนุนร้อยละ 21.5 ในกลุ่มคน

อายุ 20 - 29 ร้อยละ 13.6 และในกลุ่มคนอายุ 30 - 39 ปีร้อยละ 17.7 เป็นต้น 

เมื่อจำแนกตามกลุ่มอาชีพและรายได ้พบว่า นายอภิรักษ์ได้รับการสนับสนุน

เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 36.0 พนักงาน

เอกชนร้อยละ 47.6 กลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายร้อยละ 48.5 เป็นต้น ในขณะที่เมื่อ

จำแนกตามรายได้ส่วนตัวต่อเดือนนั้นพบว่า ในกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท

ขึ้นไปให้การสนับสนุนนายอภิรักษ์ถึงร้อยละ 51.2  

แต่เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นายเกรียงศักดิ์ได้รับการสนับสนุน

เพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่

คาดว่าจะเลือกนายเกรียงศักดิ์ ร้อยละ 17.6  

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงการออกมาแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.6 เห็นว่าควรแสดงวิสัยทัศน์ ในขณะที่
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ร้อยละ 10.4 เห็นว่าไม่ควรแสดงวิสัยทัศน์ โดยรายชื่อผู้สมัครที่ควรมาแสดงวิสัย

ทัศน์กับนายอภิรักษ์ อดีตผู้ว่าฯ กทม. ผลสำรวจพบว่า คนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 61.9 อยากเห็นนายชูว ิทย์ กมลวิศิษฎ์มาแสดงวิสัยทัศน์ร ่วมกับ  

นายอภิร ักษ์ โกษะโยธิน ในขณะที ่รองลงมาคือร้อยละ 25.7 อยากเห็น นาย

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์แสดงวิสัยทัศน์กับนายอภิรักษ์ โกษะโยธินตามลำดับ 

ส่วนประเด็นที่ควรนำมาเร่งแก้ไขและดีเบต คือ อันดับแรกร้อยละ 27.1 

ได้แก่ ปัญหาจราจรติดขัด อันดับสองร้อยละ 14.5 ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ปัญหา  

ปากท้อง ค่าครองชีพ จะช่วยคนกรุงเทพฯ ได้อย่างไร อันดับที่สามร้อยละ 10.1 คือ

ปัญหายาเสพติด และรองๆ ลงไป ได้แก่ ปัญหาการเมือง การชุมนุมประท้วง มลพิษ

ต่างๆ ขยะ ความสะอาดเรียบร้อย น้ำท่วมขัง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน จัดระเบียบสังคม สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และ

หาบเร่แผงลอย เป็นต้น”

    ความตั้งใจจะไปเลือกตั้งของประชาชนและปัญหาชุมชนในทรรศนะของแกนนำ

ชุมชน ช่วงโค้งสองเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 21 

“การสำรวจความตั ้งใจจะไปเลือกตั ้งของประชาชนและปัญหาชุมชนใน

ทรรศนะแกนนำชุมชนช่วงโค้งสองเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ในวันที่ 9-17 กันยายน พ.ศ. 

2551 นี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งมีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ 

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  ใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งกลุ ่มเชิงชั ้นภูมิหลายชั ้น และกำหนดลักษณะของตัวอย่างให้สอดคล้องกับ

ประชากรเป้าหมายจากการทำสำมะโน โดยขนาดตัวอย่างที่ทำการสำรวจคือประชาชน

 21 http://www.abacpoll.au.edu/flash/hotpoll170951_g.swf เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2551, http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=62&nid=22870 เข้าถึง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 และ http://www.ryt9.com/news/2008-09-18/43489144/ เข้าถึงเมื่อ

วันที่ 2 ตุลาคม 2551 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 2,829 ตัวอย่างและแกนนำชุมชนจำนวน 446 ตัวอย่าง รวม

ทั้งสิ ้น 3,275 ตัวอย่าง มีช่วงความเชื่อมั่นอยู่ในระดับร้อยละ 95 ขณะที่ขอบเขต

ความคลาดเคลื ่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างอยู ่ท ี ่ +/- ร ้อยละ 5 โดยใช้

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทั้งนี้ ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  

 1)  เพศ เป็นหญิงร้อยละ 54 และเป็นชายร้อยละ 46  

 2)  อายุ ร้อยละ 5.6 ระบุอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 17 ระบุอายุระหว่าง 20-

29 ปี ร้อยละ 22.6 ระบุอายุระหว่าง 30—39 ปี ร้อยละ 26.1 ระบุอายุ

ระหว่าง 40—49 ปี และร้อยละ 28.7 ระบุอายุ 50 ปีขึ้นไป  

 3)  การศึกษา ร้อยละ 75.4 ระบุจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 22.6 

ระบุจบปริญญาตรี และร้อยละ 2 ระบุจบสูงกว่าปริญญาตรี  

 4)  อาชีพ ร้อยละ 41.9  ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.7 ระบุ

อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 5.0 ระบุเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละ 9.1 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 5.6 เป็นนักเร ียน/  

นักศึกษา และร้อยละ 9 ไม่ระบุอาชีพ 

จากผลสำรวจพบว่า คน กทม.รับรู้วันเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อวันที่ 

3-4 กันยายน 2551 จากร้อยละ 39.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 68.5 คาดว่าจะออกไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.อยู่ในช่วงร้อยละ 66.5 -76.5  

นอกจากนี้ คนกทม.ส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาเร่งด่วน 3 อันดับแรกที่ต้องการให้

ผู้ว่าฯ กทม.เร่งแก้ไข ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็ก

และเยาวชน ปัญหาแหล่งมั่วสุมของเด็ก/เยาวชน และปัญหาสถานบันเทิงในย่านที่พัก

อาศัย ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ และ ปัญหาจราจรติดขัด โดยมี

รายละเอียดแสดงดังตาราง 
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ตารางที่ 11 แสดงปัญหาเร่งด่วน 3 อันดับแรกที่ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม. เรง่แก้ไข          

ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้ผู้ว่าฯ แก้ไข ร้อยละ 

การจัดระเบียบสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหา

แหล่งมั่วสุมของเด็ก/เยาวชน และปัญหาสถานบันเทิงในย่านที่พักอาศัย 

78.1 

ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง และปัญหาสถานบันเทิงในย่านที่พักอาศัย 76.4 

ปัญหาการจราจรติดขัด 75.2 

 

ส่วนคุณสมบัติของผู้ว่าฯที่คนกทม.ต้องการ ยังคงเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์

สุจริต ร้อยละ 84.5 ความมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้จักป้องกันปัญหาร้อยละ 78.9 ความ

กล้าคิดกล้าทำเด็ดขาด ร้อยละ 77.0 มีผลงานเห็นได้ชัดร้อยละ 74.2 ประชาชนเข้าถึง

ได้ง่าย ร้อยละ 72.3 และร้อยละ 71.8 ระบุเข้าถึงใกล้ชิดประชาชน อันดับรองๆ ลงไป

เป็นการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ รวดเร็วฉับไวแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

เป็นผู้ประสานงานที่ดี และมีการศึกษาดี ตามลำดับ  

จากการวิเคราะห์คะแนนนิยมของสาธารณชนคนกทม.ต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

พบว่าค่าคะแนนของผู ้ที ่ได้ร ับความนิยมสูงสุดจากประชาชนที ่ถูกศึกษาครั ้งนี ้  

ไม่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างนิ่ง แต่มีแนวโน้มเริ่มลดต่ำลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลการ

ศึกษาดังกล่าวข้างต้น แต่ที่น่าจับตามองคือ นายประภัสร์ จงสงวนและนายชูวิทย์ 

กมลวิศิษฎ์ มีค่าคะแนนนิยมที่ยังไม่นิ ่ง และกำลังได้รับคะแนนนิยมเพิ ่มสูงขึ ้น   

ถ้าหากคะแนนสองคนนี้รวมกันอาจจะชนะผู้ที่กำลังมีคะแนนนำอยู่ได้  

นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าสนใจคือ ถ้าหากประชาชนคน กทม.ที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

เล็งเห็นว่าเสียงของตนเองไม่สำคัญ เพราะคนที่กำลังมีคะแนนนำอยู่ขณะนี้จะชนะการ

เลือกตั้งแน่ๆ ประชาชนที่คิดเช่นนี้อาจไม่ไปเลือกตั้ง โดยมีเหตุผลเล็กๆ น้อยๆ เช่น 

ฝนตกหนัก เหตุเบื่อหน่ายทางการเมือง หรือติดธุระเล็กๆ น้อยๆ ก็จะตัดสินใจไม่ไป

เลือกตั้ง ผลที่อาจตามมาก็คือ คนที่กำลังมีคะแนนนิยมนำอยู่ในผลสำรวจ มีโอกาส

แพ้การเลือกตั้งได้เช่นกัน”
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    โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใครเลือกใคร  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 22 

“โครงการนี้เป็นโครงการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพที่มีต่อการ  

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงใกล้เลือกตั้ง ภายใต้ชื่อว่า “โค้งสุดท้าย

เลือกตั ้งผู ้ว่าฯ กทม. ใครเลือกใคร กรณีศึกษาประชาชนคนกรุงเทพมหานคร  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 2,461 ตัวอย่าง จาก 23 เขต ได้แก่ 

ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท บางคอแหลม บางซื่อ ดอนเมือง สายไหม จตุจักร วัฒนา 

ค ันนายาว คลองเตย ว ังทองหลาง หนองจอก ลาดกระบ ัง ด ินแดง บ ึงกุ ่ม 

บางกอกใหญ่ ราษฎร์บูรณะ บางพลัด หนองแขม บางกอกน้อย ธนบุรี จอมทอง 

ระหว่างวันที ่ 19 - 25 กันยายน 2551 โดยสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ ่มเชิงชั ้นภูมิ  

หลายชั้น มีช่วงความเชื่อมั่นอยู่ในระดับร้อยละ 95 ขณะที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อน

จากการกำหนดขนาดตัวอย่างอยู่ที่ +/- ร้อยละ 5 และใช้แบบสอบถามประกอบการ

สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทั้งนี้ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  

 1)  เพศ เป็นหญิงร้อยละ 51.7 และเป็นชายร้อยละ 48.3  

 2)  อายุ ร้อยละ 5  ระบุอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 18.8  ระบุอายุระหว่าง 20-

29 ปี ร้อยละ 24  ระบุอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 26.5  ระบุอายุ

ระหว่าง 40-49 ปี และร้อยละ 25.7  ระบุอายุ 50 ปีขึ้นไป  

 3)  การศึกษา ร้อยละ 76.4 ระบุจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 21.4 

ระบุจบปริญญาตรี และร้อยละ 2.2  ระบุจบสูงกว่าปริญญาตรี  

 22  http://www.abacpoll.au.edu/flash/hotpoll092551_g.swf เข้าถึงเมื่อวันที ่24 กันยายน 

2551 และ http://www.ryt9.com/news/2008-09-26/43980582/ เข้าถึงเม่ือวันท่ี 2 ตลุาคม 2551 
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 4)  อาชีพ ร้อยละ 36.1ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว สร้อยละ 19.4  ระบุ

อาชีพรับจ้างทั่วไป/เกษตรกร ร้อยละ 4.7 ระบุเป็นข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.4 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 13.7 เป็น

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 5.3 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และ

ร้อยละ 5.4 ไม่ประกอบอาชีพ/ว่างงาน  

 5)  รายได้ ร้อยละ 18.6 ระบุมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน 

ร้อยละ 43.9 ระบุมีรายได้ 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 12.7 ระบุมี  

รายได้ 10,001 - 15,000 บาท ร้อยละ 10.9 ระบุมีรายได้ 15,001 - 

20,000 บาท ร้อยละ 13.9 ระบุมีรายได้ส่วนตัวมากกว่า 20,000 บาท  

ต่อเดือน 

ผลสำรวจที ่ค้นพบคือเมื ่อเปรียบเทียบความตั ้งใจของผู ้มีสิทธิเลือกตั ้ง  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ถูกศึกษาก่อนหน้านี้กับครั้งนี้ พบว่า นายอภิรักษ์   

โกษะโยธิน ยังคงมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยคะแนนนิยมล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 49.8 ของ  

ผู้ที่ตัดสินใจแล้ว และเป็นความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 42.7 ในโค้งที่สอง และ

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติยังพบด้วยว่า นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้คะแนนประมาณ

การแบบช่วงอยู ่ระหว่างร้อยละ 44.8-54.8 ของผู ้ท ี ่ออกเสียงเลือกตั ้งทั ้งหมด   

ในขณะที ่ นายชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์ ได้คะแนนนิยมอยู ่ในช่วงร้อยละ 14.9-24.9   

นายประภัสร ์  จงสงวน ได้คะแนนนิยมระหว่างร ้อยละ 9.8 -19.8 ในขณะที ่   

นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้คะแนนนิยมในช่วงร้อยละ 7.5-17.5 ตามค่า

ความคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้ในการสำรวจครั้งนี้  
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ตารางที่ 12 แสดงผลคะแนนความนิยมประมาณการแบบช่วงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ผู้สมัคร ร้อยละของคะแนนความนิยมประมาณการแบบช่วง 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 44.8 – 54.8 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 14.9 – 24.9 

นายประภัสร์ จงสงวน 9.8 – 19.8 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์   7.5 – 17.5 

ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ จากการสำรวจครั้งล่าสุดพบว่าผู้ที่จะได้คะแนนเป็น

อันดับสองและอันดับที่สามคือ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และนายประภัสร์ จงสงวน แต่

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า นายประภัสร์ มีแนวโน้มของความนิยมสงูข้ึน จึงมีความเป็นไปได้สงู 

ท่ีจะข้ึนมาอยูใ่นอันดับท่ีสองของการเลือกต้ังคร้ังน้ี ส่วนนายเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 

ก็ได้รับความนิยมตามมาติดๆ คือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.6 ในโค้งแรก และมาอยู่ที่  

ร้อยละ 12.5 ในการสำรวจล่าสุด 

ที่น่าสนใจคือ เหตุผลของประชาชนที่ระบุไว้ในการสำรวจว่าเลือกใครเพราะ

อะไร โดยพบว่า 

1. เลือก นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เพราะมีผลงานที่ผ่านมา เป็นรูปธรรม 

และมองว่าปัญหากรุงเทพมหานครซับซ้อนมากต้องให้โอกาสและให้เวลาในการแก้ไข 

นอกจากนี้ยังมองว่า นายอภิรักษ์มีความตั้งใจทำงาน มีวิสัยทัศน์ดี ขยัน สุภาพ เป็น

คนดี ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าท่องเที่ยว ไม่มีใครเหมาะสมเทียบเท่า อยากให้  

สานต่อนโยบาย เป็นคนมีประสบการณ์ และสุดท้ายที่เลือกเพราะเลือกพรรคและ  

เห็นว่าสังกัดพรรคการเมืองที่ชอบ เป็นต้น 

2.  เลือก นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เพราะดูจริงจัง จริงใจ เด็ดขาด ตั้งใจ ทันใจ 

ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทำจริง กล้าชน กล้าเปลี่ยนแปลง เป็นทางเลือกใหม่ เป็นต้น 
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3.  เลือก นายประภัสร์ จงสงวน เพราะเป็นทางเลือกใหม่ มีความเชี่ยวชาญ

ด้านแก้ปัญหาจราจร ชอบความมุมานะ และเพราะสนับสนุนรัฐบาล เป็นตน้ 

4.  เลือก นายเกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์ เพราะมีแนวคิดใหม่ เปลี ่ยน  

มุมมอง มีความรู้ความสามารถ บริหารประเทศได้ ดูสุขุม รอบคอบ และไม่สังกัด

พรรคการเมือง เป็นต้น 

และเมื่อผลการสำรวจโดยจำแนกผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ออกตามเพศ 

พบความแตกต่างในกลุ่มผู้สมัครเพียงสองท่านเท่านั้นคือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธินได้

รับความนิยมจากผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คือร้อยละ 54.0 ต่อร้อยละ 45.7 ตรงกันข้าม 

กับนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์กลับได้รับความนิยมจากผู้ชายมากกว่าผู้หญิง คือร้อยละ 

24.9 ต่อร้อยละ 15.1 

เมื่อจำแนกออกตามช่วงอายุ พบความแตกต่างในกลุ่มผู้สมัครทั้งสี่ท่านอย่าง

น่าสนใจคือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธินจะได้รับความนิยมในทุกกลุ่มอายุในลักษณะ

พอๆ กันแต่ที่ต่ำสุดอยู่ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี คือร้อยละ 47.3 แต่ในกลุ่มอายุ 20 - 

29 ปีได้ร้อยละ 51.1 แต่ถ้าพิจารณาความนิยมของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ พบว่าได้

รับคะแนนนิยมมากจากคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี คือได้ร้อยละ 26.4 และในกลุ่มคนอายุ 

20 - 29 ปี ได้ร้อยละ 26.8 โดยได้รับคะแนนนิยมต่ำสุดในกลุ่มคนอายุ 50 ปีขึ้นไป 

คือได้ร้อยละ 13.5 เท่านั้น สำหรับนายประภัสร์ จงสงวน กำลังได้รับความนิยมมาก

ในกลุ่มคนอายุ 50 ปีขึ้นไป คือร้อยละ 23.1 แต่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 

20 ปีเพียงร้อยละ 5.5 เท่านั้น ส่วนนายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้รับความนิยม

มากในกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 20 ปี คือร้อยละ 19.1 แต่ได้รับความนิยมน้อยในกลุ่มคน

อายุ 50 ปีขึ้นไป คือร้อยละ 8.5 

เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่านายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ได้รับ

ความนิยมสูงมาเป็นอันดับสองในกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รองจาก

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน โดย นายอภิรักษ์ได้รับความนิยมร้อยละ 36.6 ในกลุ่มคนที่

ม ีการศ ึกษาสูงกว ่าปร ิญญาตร ี และ นายเกร ียงศ ักด ิ ์ ได ้ร ้อยละ 24.4 แต ่  
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นายเกรียงศักดิ์กลับได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีเพียง

ร้อยละ 11.8 เท่านั้น ส่วนผู้สมัครคนอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างชัดเจนเมื่อจำแนก  

ผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา 

เมื่อจำแนกตามอาชีพ พบความแตกต่างค่อนข้างมาก คือ นายอภิรักษ์ได้รับ

การสนับสนุนสูงสุดทุกกลุ่มอาชีพ แม้แต่ในกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

ที่เคยพบในการสำรวจก่อนหน้านี้ว่าได้รับเสียงสนับสนุนน้อยสุด แต่ในการสำรวจ  

ครั้งนี้พบว่ามีสูงถึงร้อยละ 44.6 แต่ที่น่าสนใจคือ นายชูวิทย์ได้รับคะแนนนิยมมากใน

กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจคือร้อยละ 28.7 นายประภัสร์ จงสงวนได้รับ

คะแนนนิยมร้อยละ 13.9 และนายเกรียงศักดิ์ได้รับความนิยมร้อยละ 8.9 ตามลำดับ 

ส่วนในกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า นายอภิรักษ์ได้คะแนนนิยมสูงสุดถึงร้อยละ 

53.0 รองลงมาคือนายชูวิทย์ ได้ร้อยละ 20.4 นายประภัสร์ ได้ร้อยละ 11.0 และ  

นายเกรียงศักดิ์ ได้ร้อยละ 14.0 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ก็ยังพบว่า 

นายอภิรักษ์ ได้สูงสุดคือร้อยละ 49.4 รองลงมาคือนายประภัสร์ ได้ร้อยละ 16.9   

นายชูวิทย์ ได้ร้อยละ 17.0 และ นายเกรียงศักดิ์ ได้ร้อยละ 14.1 ในกลุ่มนักเรียน  

นักศึกษา พบว่า นายอภิรักษ์ ได้ร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ นายชูวิทย์ ได้ ร้อยละ 

19.8 นายเกรียงศักดิ์ ได้ร้อยละ 18.1 และนายประภัสร์ ได้ร้อยละ 8.6 ในกลุ่มรับจ้าง

แรงงานทั่วไป พบว่า นายอภิรักษ์ ได้ร้อยละ 48.1 รองลงมาคือ นายชูวิทย์ ได้ร้อยละ 

26.1 และนายประภัสร์ ได้ร้อยละ 13.4 ในกลุ่มแม่บ้าน และเกษียณอายุ พบว่า   

นายอภิรักษ์ ได้สูงถึงร้อยละ 53.8 รองลงมาคือนายประภัสร์ ได้ร้อยละ 19.3 และ

นายชูวิทย์ ได้ร้อยละ 12.4 ส่วนนายเกรียงศักดิ์ ได้ร้อยละ 11.0 สำหรับกลุ่มคน  

ว่างงาน พบว่า นายอภิรักษ์ ได้ร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ นายชูวิทย์ ได้ร้อยละ 27.3 

นายประภัสร์ ได้ร้อยละ 12.7 และนายเกรียงศักดิ์ ได้ร้อยละ 8.2 ตามลำดับ โดยมี

รายละเอียดแสดงดังตาราง”     
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ตารางที่ 13 แสดงผลคะแนนความนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งจำแนกตามกลุ่มอาชีพ 

หน่วย:ร้อยละ 

ผู้สมัคร 

อาชีพ 

นายอภิรักษ์   

โกษะโยธิน 

นายชูวิทย์   

กมลวิศิษฎ์ 

นายประภัสร์   

จงสงวน 

นายเกรียงศักดิ์   

เจริญวงศ์ศักดิ์ 

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 44.6 28.7 13.9 8.9 

พนักงานบริษัทเอกชน 53.0 20.4 11.0 14.0 

ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย 49.4 17.0 16.9 14.1 

นักเรียน/นักศึกษา 49.1 19.8 8.6 18.1 

รับจ้างแรงงานทั่วไป 48.1 26.1 13.4 - 

แม่บ้านและผู้เกษียณอายุ 53.8 12.4 19.3 11.0 

คนว่างงาน 45.5 27.3 12.7 8.2 

 

5.2 สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ทำการสำรวจความคิดเห็น

ของคนกรุงเทพที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2551 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 

  คนกรุงเทพฯคิดอย่างไร? กับ “การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   

ปี 51” 

  ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 

  คนกรุงเทพฯ ชอบอะไรในผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

  ประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 51 

ทั้งนี้ในการสำรวจความคิดเห็นทั้ง 4 ครั้งนั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 คนกรุงเทพฯคิดอย่างไร? กับ  

 “การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 51”  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 23 

“สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของ  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เพื่อตรวจสอบกระแสความนิยมที่มีต่อว่าที่ผู้สมัคร และ

เพื ่อให้ได้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั ้งที ่เป็นความต้องการของคน

กรุงเทพฯ โดยสำรวจจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จำนวน 1,254 คน (ชาย 495 

คน  39.47 % หญิง 759 คน 60.53 %) ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2551 สรุปผล

ได้ดังนี้  

กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 83.97 ไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใน

วันที่ 5 ตุลาคม 2551 นี้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.3 ไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.  

ในส่วนของข้อมูลการเลือกตั้งที่ต้องการทราบมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 

นโยบายและแผนการทำงาน (ร้อยละ 31.46) ประวัติของผู ้สมัคร เช่น ระดับ  

การศึกษา คุณสมบัติต่างๆ (ร้อยละ 25.56) และรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัคร 

(ร้อยละ 24.72)  

สำหรับคุณลักษณะของ “ผู้ว่าฯ กทม.” ที่คนกรุงเทพฯต้องการ อันดับแรก

คือการเป็นคนพูดจริงทำจริง สามารถปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้ได้ (ร้อยละ 82.2)   

รองลงมาคือ การเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ (ร้อยละ 24.61) มีคุณธรรม จริยธรรม 

(ร้อยละ 16.19) เป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงาน 

(ร้อยละ 15.30) และรู้และเข้าใจปัญหาของ กทม.อย่างแท้จริง (ร้อยละ 15.08) 

 23 http://dusitpoll.dusit.ac.th/2551/2551_049.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
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เมื่อสอบถามว่าอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 

(ร้อยละ 43.3) ได้รับความนิยมสูงสุด รองลงมาคือนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (ร้อยละ 

6.94) นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ร้อยละ 1.67) และนายประภัสร์ จงสงวน 

(ร้อยละ 0.88) และยังไม่ได้ตัดสินใจถึงร้อยละ 26.74”

  ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 24 

“ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 5 ตุลาคม 2551   

มากเท่าใด กระแสความร้อนแรงทางการเมืองยิ่งมากขึ้นเท่านั้น หลายฝ่ายเริ่มตั้ง

คำถามกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองว่าจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครที่จะถึงนี้หรือไม่ และผู้สมัครคนใดที่จะสามารถครองใจคน

กรุงเทพได้มากที่สุด  สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สะท้อน

ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตเลือกตั้ง จำนวน 

4,044 คน (ชาย จำนวน 1,515 คน ร้อยละ 37.46  หญิง จำนวน 2,529 คน ร้อยละ 

62.54) โดยสำรวจระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2551 สรุปผลได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจมีความเห็นว่าต้องการให้นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

เป็นผู้ว่าฯ ถึงร้อยละ 61.28 รองลงมาได้แก่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 13.63 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร้อยละ 12.24 และนายประภัสร์ จงสงวน ร้อยละ 

6.4  

นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.กับการเลือกตั้ง ส.ส. หรือ 

ส.ว. พบว่าร้อยละ 51.72 เห็นว่ามีความแตกต่าง เพราะการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นการเมือง

ระดับท้องถิ่น ซึ่งมีการทำงานที่แตกต่างกัน ในส่วนของความเห็นที่คิดว่าไม่แตกต่าง

ร้อยละ 48.28 ให้เหตุผลว่าเป็นการพิจารณาที่ตัวบุคคลคือต้องเลือกคนดี มีความ

สามารถที่จะทำงานได้ และเมื่อสอบถามถึงบรรยากาศทางการเมืองในระดับประเทศที่

 24 http://dusitpoll.dusit.ac.th/2551/2551_051.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
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วุน่วายอยูใ่นขณะน้ีว่าจะกระทบต่อการเลือกต้ังผูว่้าฯหรือไม่ ความเห็นส่วนใหญ่ตอบว่า 

ไม่กระทบ ร้อยละ 51.21 เพราะเป็นการเมืองในระดับท้องถิ่น ร้อยละ 48.79 เห็นว่า

กระทบเพราะรู้สึกเบื่อการเมืองไทย อีกทั้งการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน อาจมีผลต่อการ

หาเสียง เป็นต้น”

  คนกรุงเทพฯ ชอบอะไรในผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 25 

“การลงพื้นที่หาเสียงในเขต กทม. ของผู้สมัครหมายเลขต่างๆ เริ่มคึกคัก

มากข้ึน มีท้ังการติดป้ายโปสเตอร์ ลงพ้ืนท่ีเดินหาเสียงตามบ้าน หรือชนูโยบายท่ีโดดเด่น 

เพื ่อสร้างคะแนนความนิยมจากคนกทม. สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ใน 50 

เขตทั่วกรุงเทพฯ เพื่อทราบถึงความชื่นชอบต่อผู้สมัครหมายเลขต่างๆ  จำนวนทั้งสิ้น 

1,737 คน โดยสำรวจระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2551  สรุปผลได้ดังนี้ 

คนกรุงเทพฯชอบโปสเตอร์หาเสียงของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เป็นอันดับหนึ่ง 

ร้อยละ 36.44 รองลงมาได้แก่ โปสเตอร์ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายประภัสร์ 

จงสงวน และนายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร้อยละ 33.33, 11.92 และ 10.54 ตาม

ลำดับ 

ส่วนของนโยบายของผู้สมัครที่ชื่นชอบ กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจมีความ

เห็นว่า ช่ืนชอบนโยบายของนายอภิรักษ์ โกษะโยธินมากท่ีสดุถึงร้อยละ 39.38 รองลงมา 

ได้แก่ นโยบายของนายเกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์ ร้อยละ 20.21 นโยบายของ  

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 16.06 และนโยบายของนายประภัสร์ จงสงวน ร้อยละ 

13.30 

 25 http://dusitpoll.dusit.ac.th/2551/2551_053.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
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สำหรับผู้สมัครที่คาดว่าจะเลือกอันดับแรกได้แก่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 

(ร้อยละ 49.40) รองลงมาคือ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (ร้อยละ 15.89) นายประภัสร์ 

จงสงวน (ร้อยละ 13.47) และนายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ร้อยละ11.23)”

  ประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 51  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 26 

“กระแสการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.เริ่มร้อนแรงมากขึ้น หลายคนเริ่มตัดสินใจได้

ว่าจะเลือกใครมาเป็นผู้ว่าฯกทม.ครั้งนี้ โดยอาศัยบทเรียนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ครั้งที่ผ่านมา สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็น

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต เพื่อทราบถึงบทเรียนการเลือกตั้ง

ครั้งก่อนเพื่อมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 1,899 

คน สำรวจระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2551 สรุปผลได้ดังนี้ 

คนกรุงเทพฯ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็น

ผู ้ว ่าฯ ร้อยละ 57.21 เพราะเป็นคนที ่ทำงานดี มีผลงานให้เห็น น่าจะแก้ปัญหา 

กทม.ได้ดีกว่าผู ้สมัครอื ่น และสามารถสานงานต่อจากเดิมได้ รองลงมาเลือก  

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 17.61 เพราะอยากให้โอกาสคนใหม่ๆ เข้ามาทำงาน 

ชื่นชอบนโยบาย และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับที่สามเลือกนายประภัสร์ จงสงวน 

ร้อยละ 13.16 ด้วยเหตผุลท่ีว่าทำงานดี มีผลงานให้เห็น อยากให้โอกาสคนใหม่ๆ เข้ามา 

ทำงานบ้าง และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว และอันดับสุดท้ายเลือกนายเกรียงศักดิ์   

เจริญวงศ์ศักดิ์ ร้อยละ 8.55 เพราะชอบนโยบาย และมีทีมงานที่น่าเชื่อถือ 

 26 http://dusitpoll.dusit.ac.th/2551/2551_055.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 



ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า 

ชิงชัยกรุงเทพ 2551 : ประมวลและสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 

10�

ตารางท่ี 14 แสดงความนิยมในตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังกรุงเทพมหานครของสวนดุสิตโพลล์ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เหตุผลในการเลือก ร้อยละ 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นคนที่ทำงานดี มีผลงานให้เห็น น่าจะแก้

ปัญหากทม.ได้ดีกว่าผู้สมัครอื่น และสามารถ

สานงานต่อจากเดิมได้ 

57.21 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อยากให้โอกาสคนใหม่ๆเข้ามาทำงาน ชื ่น

ชอบนโยบาย และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว 

17.61 

นายประภัสร์ จงสงวน ทำงานดี มีผลงานให้เห็น อยากให้โอกาส  

คนใหม่ๆ เข้ามาทำงานบ้าง ชื่นชอบเป็นการ

ส่วนตัว 

13.16 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ชอบนโยบาย และมีทีมงานที่น่าเชื่อถือ 8.55 

ทั้งนี้ ‘แฟนพันธุ์แท้’ ของผู้สมัครแต่ละคน มีดังนี้  

1)  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พบว่าเป็นที่นิยมในกลุ่มของเพศหญิงที่มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/

รับจ้าง โดยมีเหตุผลที ่สนับสนุนหลักคือ เป็นคนทำงานดี มีผลงานให้เห็น และ

สามารถสานงานที่ยังไม่เสร็จให้ต่อเนื่องได้ 

2)  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ พบว่าเป็นที ่นิยมในกลุ ่มของเพศชายที่มีอายุ

ระหว่าง 21-40 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัท/รับจ้าง และให้เหตุผลที ่ชื ่นชอบว่านายชูวิทย์เป็นคนกล้าคิดกล้าทำ และ

ต้องการเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ เข้ามาทำงาน  

3)  นายประภัสร์ จงสงวน พบว่าเป็นที่นิยมในกลุ่มของเพศหญิงที่มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/

รับจ้าง/ธุรกิจส่วนตัวและค้าขายทั่วไป และได้ให้เหตุผลว่าเป็นคนที่ทำงานดีมีผลงาน

ให้เห็น และต้องการเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ เข้ามาทำงาน และ  
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4)  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ พบว่าเป็นที่นิยมในกลุ่มของเพศชายและ

หญิงพอๆกัน ซึ่งมีอายุระหว่าง 31– 40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงาน

บริษัท/รับจ้าง และธุรกิจส่วนตัว ค้าขายทั่วไป ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยมีเหตุผลที่

สนับสนุนหลักคือชื่นชอบนโยบายและต้องการเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ เขา้มาทำงาน 

สำหรับบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 49.56 เห็นว่าผู้ว่าฯมี  

ผลงานน้อยและทำงานล่าช้า ร้อยละ 19.83 ไม่สามารถทำได้ตามที่หาเสียงไว้”        

5.3 กรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

กรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคน

กรุงเทพที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 

จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 

  ประเมินผลงาน 4 ปี ผู้ว่าฯ อภิรักษ์และแนวโน้มการเลือกผู้ว่าฯ กทม.  

คนใหม่ 

  คนกรุงเทพฯ กับแนวทางการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ 

ทั้งนี้ในการสำรวจความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้งนั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ประเมินผลงาน 4 ปีผู้ว่าฯอภิรักษ์และแนวโน้มการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 27 

“โครงการนี้เป็นโครงการที่กรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพดำเนินการ

สำรวจเมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2551 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,795 คน 

โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ ้นไปจากทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร   

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ขอบเขตของความคลาดเคลื่อน 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 

 27 http://research.bu.ac.th/temp_ribu/poll/poll_list.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
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95% และเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย

ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open 

Form)  

ทั้งนี้ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  

 1)  เพศ เป็นหญิงร้อยละ 51.5 และเป็นชายร้อยละ 48.5  

 2)  อายุ ร้อยละ 26.7 ระบุอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 28.7 ระบุอายุระหว่าง 26-

35 ปี ร้อยละ 25.4  ระบุอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 19.2 ระบุอายุ   

46 ปีขึ้นไป  

 3)  การศึกษา ร้อยละ 37.7 ระบุจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 55 

ระบุจบปริญญาตรี และร้อยละ 7.3  ระบุจบสูงกว่าปริญญาตรี  

 4)  อาชีพ ร้อยละ 24.6 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 12  ระบุ

อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 11.6 ระบุเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละ 32.6 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 14 เป็นนักเรียน/  

นักศึกษา และร้อยละ 5.2 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/อาชีพอิสระ/ว่างงาน   

 5)  รายได้ ร้อยละ 18.6 สระบุมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน 

ร้อยละ 43.9 ระบุมีรายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 12.7 ระบุมีรายได้ 

10,001-15,000 บาท ร้อยละ 10.9 ระบุมีรายได้ 15,001-20,000 บาท 

ร้อยละ 13.9 ระบุมีรายได้ส่วนตัวมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 

จากการสำรวจพบว่า แนวทางการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม.คนต่อไปหาก

พิจารณาจากเกณฑ์การสังกัดพรรคการเมืองจะเลือกผู้สมัครที่ไม่สังกัดพรรคใดๆ 

ร้อยละ 56.7 จะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 26.9 จะเลือกผู้สมัคร

จากพรรคพลังประชาชน ร้อยละ 7.7 และจะเลือกผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ รอ้ยละ 8.7 
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หากพิจารณาจากประสบการณ์ทางการเมืองพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะเลือกผู้ที่ไม่

เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อน ร้อยละ 52 และจะ

เลือกผู้ที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วร้อยละ 

27.9 

สำหรับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้ว่าฯที่จำเป็นได้แก่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส/  

มีคุณธรรม ร้อยละ 11.0 มีความขยัน อดทน ทุ่มเทในการทำงาน ตั้งใจทำงานพัฒนา

บ้านเมือง ร้อยละ 3.3 เป็นคนเก่ง มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ที ่

เกี่ยวข้อง ร้อยละ 2.0 เป็นต้น 

และเมื่อพิจารณาว่ามีผู้ว่าฯคนใดอยู่ในใจหรือไม่ พบว่าร้อยละ 22.7 มีอยู่แล้ว

และร้อยละ 77.3 ยังไม่มี ทั ้งนี ้กลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบว่ามีผู ้ว ่าฯอยู ่ในใจแล้วคือ   

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 11 มล.ณัฐกรณ์ เทวกุล ร้อยละ 3.3 นายชูวิทย์ 

กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 2.0 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร้อยละ 0.9 28 ”

  คนกรุงเทพฯ กับแนวทางการเลือกผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 29 

“โครงการนี้เป็นโครงการที่กรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทำการสำรวจ

ในวันที่ 5 กันยายน (หลัง 15.00 น.) -6 กันยายน 2551 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน

อายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,285 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบเป็นระบบ ขอบเขตของความคลาดเคลื่อน + 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

และเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย

ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form) 

 28 ขณะนั้นพรรคพลังประชาชนยังไม่ทราบว่าจะส่งผู้สมัครคนใดลงสมัครรับเลือกตั้งจึงไม่มีชื่อ

ของนายประภัสร์ จงสงวน ปรากฏอยู่ในผลการสำรวจ 

 29 http://www.ryt9.com/news/2008-09-08/42763493/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
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ทั้งนี้ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  

 1)  เพศ เป็นหญิง ร้อยละ 50.4 และเป็นชาย ร้อยละ 49.6  

 2)  อายุ ร้อยละ 23  ระบุอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 29.4  ระบุอายุระหว่าง 26-

35 ปี ร้อยละ 24.8  ระบุอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 22.8  ระบุอายุ 

46 ปีขึ้นไป 

 3)  การศึกษา ร้อยละ 37.2 ระบุจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 54.7 

ระบุจบปริญญาตรี และ ร้อยละ 8.1 ระบุจบสูงกว่าปริญญาตรี  

 4)  อาชีพ ร้อยละ 27.1 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.3 ระบุ

อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.9  ระบุเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละ 31.8 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 7.6 เป็นพ่อบ้าน/  

แม่บ้าน/เกษียณอายุ และร้อยละ 10.3 อื่นๆ อาทินักศึกษา อาชีพอิสระ 

ว่างงาน 

จากการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก ร้อยละ 50.4 

เห็นว่าสำคัญค่อนข้างมาก ร้อยละ 44 และเห็นว่าสำคัญค่อนข้างน้อย และไม่สำคัญ

เลย ร้อยละ 4.4 และ 1.2 ตามลำดับ 

สำหรับปัญหาที่คาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่มากที่สุด

คือ ปัญหาการจราจร (ร้อยละ 40) ปัญหาขยะ มลพิษ สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 18.8) 

ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 17.2) ปัญหายาเสพติด   

การพนัน (ร้อยละ 7.7) ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ชุมชนแออัด (ร้อยละ 7.2) ปัญหา  

น้ำท่วม (ร้อยละ 6.7) และปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาหาบเร่แผงลอย ปัญหาคนจรจัด 

(ร้อยละ 2.4) 
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ในส่วนของความตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ พบว่าจะไป

ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 87.5 และจะไม่ไปใช้สิทธิกับไม่แน่ใจว่าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  

ร้อยละ 3.1 และ 9.4 ตามลำดับ 

นอกจากนี ้ ในส่วนของเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู ้ว ่าฯ กทม.คนใหม่   

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.9 เห็นว่าจะเลือกผู้ที่มีแนวทางการแก้ปัญหาชัดเจน เป็นไปได้ 

ร้อยละ 21.9 เลือกผู้ที่มองเห็นปัญหาของ กทม. ร้อยละ 21.5 เลือกผู้ที่ไม่มีประวัติ

ด่างพร้อยเรื่องทุจริต ร้อยละ 15.2 เลือกผู้ที่มีประสบการณ์งาน กทม. ร้อยละ 12.7 

และเลือกผู้ที่สามารถสานงานเดิมต่อได้ ร้อยละ 12.6 

กลุ่มตัวอย่างนี้ร้อยละ 64.9 ตอบว่ามีผู้ว่าอยู่ในใจแล้ว ซึ่งเป็นนายอภิรักษ์ 

โกษะโยธิน ร้อยละ 39.6 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 11.3 นายเกรียงศักดิ ์   

เจริญวงศ์ศักดิ์ ร้อยละ 7.2 และนายประภัสร์ จงสงวน ร้อยละ 3.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 35.1 ยังไม่มีผู้ว่าฯ อยู่ในใจ 

ประการสุดท้ายที่ทำการสำรวจคือ องค์ประกอบในการหาเสียงที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกผู้สมัคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.8 ให้ความสนใจในเนื้อหาสาระ

ที่ผู้สมัครนำเสนอมากที่สุด รองลงมาคือความน่าเชื่อถือของทีมผู้สนับสนุน ร้อยละ 

34.2 ความบ่อยครั้งที่ได้รับรู้เรื่องราวของผู้สมัครผ่านสื่อต่างๆ ร้อยละ 26.8 และการ

ลงพื้นที่พบประชาชนร้อยละ 25.8”

5.4 ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ทำการสำรวจความคิด

เห็นของคนกรุงเทพที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2551 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 

  ความคิดเห็นของชาวกรงุเทพฯ กับการเลือกต้ังผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 

  ความคิดเห็นของชาวกรงุเทพฯ กับการเลือกต้ังผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร   

(ตอนที่ 2) 
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  ความคิดเห็นของชาวกรงุเทพฯ กับการเลือกต้ังผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร   

(ตอนที่ 3) 

    ทั้งนี้ในการสำรวจความคิดเห็นทั้ง 3 ครั้งนั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ กับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 30 

ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สอบถามความคิด

เห็นของชาวกรุงเทพฯ 1,138 คน ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างๆ กัน

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 

2551 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมผลปรากฏว่า 

 “1.  ชาวกทม.จะเลือก นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่า กทม.ในสมัยหน้าถึง

ร้อยละ 41.2 ตามด้วย ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ร้อยละ 20.8 

ม.ล.ณัฐภรณ์ เทวกุล ร้อยละ 8.6 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 6.4 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร้อยละ 5.4 ยังมีชาว กทม.อีกถึงร้อยละ 

18 ที่ไม่เห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเหมาะสมที่จะเลือกเป็นผู้ว่า กทม.  

 2.  ชาวกทม.คิดว่าผู้ว่ากทม.จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา

ของกทม. มากถึงร้อยละ 94.7  

 3.  ชาวกทม.คิดว่าผู้ว่ากทม.จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตถึงร้อยละ 

67.9  

 4.  ชาวกทม. จำนวนมากถึงร้อยละ 57 ทราบว่าจะมีการเลือกผู้ว่า กทม.  

ครั้งต่อไปในต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้”

 30 http://www.dpu.ac.th/researchcenter/poll.php?act=view&id=177 เข้าถึงเมื่อวันที่ 

2 ตุลาคม 2551 
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 ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ กับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

(ตอนที่ 2)  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 31 

ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามความ  

คิดเห็น ในวันที ่ 23 สิงหาคม 2551 ของชาวกรุงเทพฯ 1,095 คน ที ่มี เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพต่างๆกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551 ปรากฏว่า 

 “1.  ชาว กทม.จะเลือก นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่ากทม. ในสมัยหน้าถึง

ร้อยละ 53.5 มล.ณัฐกรณ์ เทวกุล ร้อยละ 13.7 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 

ร้อยละ 8.9 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ร้อยละ 8.4 นายเกรียงศักดิ ์   

เจริญวงศ์ศักดิ ์ ร้อยละ 8.1 และคุณลีนา จังจรรจา ร้อยละ 2.0 เมื ่อ

เปรียบเทียบกับผลธุรกิจบัณฑิตย์โพลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปลายเดือน 

กรกฎาคม 2551 ปรากฏว่านายอภิรักษ์ โกษะโยธินได้รับการสนับสนุน

จากชาว กทม. เพิ ่มขึ ้นถึงร้อยละ 12.3 มล.ณัฐกรณ์ เทวกุล เพิ ่มขี ้น  

ร ้อยละ 5.1 นายชูว ิทย์ กมลวิศ ิษฎ์ เพ ิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 2.5 และนาย

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7  

 2.  ชาว กทม.วัยสูงอายุ 41-50 ปี จะเลือก นายอภิรักษ์ โกษะโยธินถึงร้อยละ 

59.7 แต่วัยรุ่นอายุ 18-20 ปีจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เพียงร้อยละ 

47.3 ในขณะชาวกทม.วัยรุ่นอายุ 18-20 ปีจะเลือก มล.ณัฐกรณ์ เทวกุล 

ร้อยละ 19.4 และวัยสูงอายุ 41-50 ปีจะเลือก มล.ณัฐกรณ์ เทวกุล เพียง

ร้อยละ 10.4  

      3.  ชาว กทม. ท ี ่ม ีการศ ึกษาปร ิญญาตร ีข ึ ้นไปจะเล ือก นายอภิร ักษ ์   

โกษะโยธิน ถึงร้อยละ 58.5 แต่ผู้มีการศึกษาระดับอนุปริญญาจะเลือก 

 31 http://www.dpu.ac.th/researchcenter/poll.php?act=view&id=179 เข้าถึงเมื่อวันที่ 

2 ตุลาคม 2551 
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นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เพียงร้อยละ 44.6 ในขณะที่ชาว กทม. ที่มีการ

ศึกษาปริญญาตรีขึ ้นไปจะเลือก มล.ณัฐกรณ์ เทวกุล ถึงร้อยละ 14.7   

แต่ผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าจะเลือก มล.ณัฐกรณ์   

เทวกุล เพียงร้อยละ 7.3 

      4.  ชาว กทม. ที่มีอาชีพแม่บ้านจะเลือก นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ถึงร้อยละ 

65.9 แต่ผู้มีอาชีพช่วยครอบครัวจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เพียง

ร ้อยละ 45.2 ในขณะที ่ชาวกทม.ที ่ม ีอาชีพช่วยครอบครัวจะเลือก 

มล.ณัฐกรณ์ เทวกุล ร้อยละ 21.4 แต่ผู ้มีอาชีพรับจ้างทั ่วไปจะเลือก   

มล.ณัฐกรณ์ เทวกุล เพียงร้อยละ 9.3”

 ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ กับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

(ตอนที่ 3)  

มีรายละเอียดตามที่ระบุในเว็บไซต์ข้างล่าง ดังต่อไปนี้ 32 

ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สอบถามความ  

คิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ 1,342 คนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างๆ 

กันใน วันที่ 6 กันยายน 2551 เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะ

มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551 ปรากฏว่า  

 “1.  ชาว กทม.จะไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. อย่างแน่นอน  

ถึงร้อยละ 60.1 อาจจะไปใช้สิทธิ ร้อยละ 34.3 สำหรับผู้ที่จะไม่ไปใช้สิทธิ

มีเพียง ร้อยละ 5.6 เท่านั้น  

 2.  ชาว กทม.จะเลือก นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าราชการ กทม. ต่ออีก

หนึ่งสมัยถึงร้อยละ 52.9 ที่จะเลือกนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์มี ร้อยละ 16.4 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร้อยละ 11.8 นายประภัสร์ จงสงวน   

 32 http://www.dpu.ac.th/researchcenter/poll.php?act=view&id=181 เข้าถึงเมื่อวันที่ 

2 ตุลาคม 2551 
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ร้อยละ 4.0 นางลีนา จังจรรจา ร้อยละ 2.7 และไม่เลือกใครเลยร้อยละ 

4.2 สำหรับชาวกทม.ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครมีเพียงร้อยละ 3.4 

เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ที่ทำเมื่อปลายเดือน

สิงหาคม 2551 พบว่า นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้รับการสนับสนุนน้อย

ลงเล็กน้อยคือ ลดลงเพียง ร้อยละ 0.6 ในขณะที่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 

และนายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 7.5 

และ ร้อยละ 3.7 ตามลำดับ  

      3.  เมื่อถามความคิดเห็นของชาวกทม.ว่าชาวกรุงเทพฯส่วนใหญ่จะเลือกใคร

เป็นผู้ว่าราชการ กทม.ในครั้งนี้ ปรากฏว่าชาวกรุงเทพฯน่าจะเลือก นาย

อภิรักษ์ โกษะโยธินเป็นผู้ว่า กทม. ถึงร้อยละ 78.2 จะเลือก นายชูวิทย์ 

กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 9.8 และนายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ร้อยละ 5.4  

      4.  ชาวกทม.ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 30 คิดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้

ระหว่าง ร้อยละ 61 - 70 มีเพียงร้อยละ 4.0 เท่านั้นที่คิดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ

เลือกตั้งต่ำกว่าร้อยละ 40”

จากการนำเสนอผลการหยั่งเสียงของสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

นั้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการทำโพลล์ได้รับความนิยมมากขึ้น โพลล์หลายๆ สำนัก  

มีการตั้งคำถามที่หลากหลาย เช่น การตั้งคำถามที่ทำให้ทราบว่าคนกรุงเทพมหานคร  

มีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาของกรุงเทพมหานครที่มีความเร่งด่วนและกำลัง

ประสบต้องการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ามาช่วยแก้ไข คำถามเกี่ยว

กับความนิยม ปัจจัยและเหตุผลต่างๆในการเลือกผู้สมัคร คำถามเกี่ยวกับความตั้งใจ

ในการไปเลือกตั้ง รวมไปถึงผลกระทบเชื่อมโยงจากสถานการณ์ความไม่สงบของ

การเมืองในระดับชาติที ่อาจจะส่งผลต่อการไปเลือกตั้งของคนกรุงเทพมหานคร 

เป็นต้น ตลอดจนองค์ประกอบในการหาเสียงที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร   

ซึ่งคำถามต่างๆ ดังกล่าวประกอบกับผลการทำโพลล์หลายสำนักย่อมช่วยทำให้ทราบ

ถึงแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนกรุงเทพฯ และสามารถช่วยคาดการณ์และ  

วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง  



บทที่

6
ชัยชนะ 
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6. ชัยชนะ

วันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้คือวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 

2551 คนกรุงเทพฯได้ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งมาก และพากันมาลงคะแนนเสียง

กันมากด้วย แต่จากการสังเกตการณ์ดู ผู ้คนทั ้งหลายก็ดูจะเชื ่อว่า นายอภิรักษ์   

โกษะโยธินคงจะได้ชัยชนะตามที ่ผลการสำรวจทุกครั ้งได้ยืนยันมา และการที ่  

ประชาชนพากันออกมาลงคะแนนกันพอสมควร ก็เพราะผู้ลงสมัครคนสำคัญทั้ง   

4 ท่าน ได้เรียกร้องให้คนกรุงเทพฯ มาออกเสียงลงคะแนนกันมากๆ 

ทางฝ่ายนายอภิรักษ์ โกษะโยธินและพรรคประชาธิปัตย์เอง แม้ผลการ  

หยั่งเสียงมีคะแนนนำ ก็ได้เรียกร้องให้ผู้สนับสนุนออกมาลงคะแนน มิให้ประมาท 

โดยคาดว่าจะชนะ การไม่ออกมาลงคะแนนมากๆแล้วฝ่ายอื่นเรียกร้องให้ผู้สนับสนุน

มาลงคะแนนได้จำนวนมากๆ ก็อาจพลิกกลับเป็นแพ้ได้ ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์นั้นก็

มีผู้สนับสนุนพรรคเป็นพื้นฐานอยู่จำนวนไม่น้อยในกรุงเทพฯอยู่แล้ว 

ส่วนทางพรรคพลังประชาชน นายประภัสร์ จงสงวนและผู ้นำของพรรค  

พลังประชาชนก็เรียกร้องให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ออกมาลงคะแนนอีกเช่นกัน 

เพราะพรรคพลังประชาชนนั้นก็มีเสียงสนับสนุนพรรคเป็นพื้นฐานอยู่มาก ฉะนั้นหาก

พร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิมาก จึงพอที่จะทำให้ผลของการเลือกตั้งจริงพลิกกลับได้ 

ครั ้นถึงเวลา 15.00 น. ได้ปิดการออกเสียงลงคะแนนและเริ ่มนับคะแนน 

สำหรับจำนวนผู้มีสิทิออกเสียงและผู้ที่ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครครั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายรัฐพล มีธนาถาวร ได้กล่าวว่า 

“มีผู ้มาใช้ส ิทธิเล ือกตั ้งทั ้งหมด 2,214,315 คน จากผู ้ม ีส ิทธิท ั ้งหมด 

4,087,329 คน คิดเป็นร้อยละ 54.18 ซึ่งมีเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิสูงสุด 5 อันดับแรก 

ได้แก่  
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1)  เขตทวีวัฒนา ร้อยละ 61.52  

2)  เขตพญาไท ร้อยละ 59.11  

3)  เขตสัมพันธวงศ์ ร้อยละ 58.7  

4)  เขตลาดพร้าว ร้อยละ 58.69 และ  

5)  เขตสะพานสูง ร้อยละ 58.44  

ส่วนเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

1)  เขตคลองเตย ร้อยละ 48.82  

2)  เขตดุสิต ร้อยละ 49.05  

3) เขตราชเทวี ร้อยละ 49.46  

4)  เขตดอนเมือง ร้อยละ 50.84 และ  

5)  เขตวัฒนา ร้อยละ 51.27  

ทั้งนี้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เขตคลองเตย เขตดุสิต 

และเขตราชเทวี ก็เป็นเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิน้อยที่สุด” 33 

การเลือกตั้งครั้งนี้ถือได้ว่าเรียบร้อย ดังที่ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ใน

ฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ ได้แถลงเมื่อเวลา 16.10 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ว่า 

“ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม ถึงเวลา 16.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม   

มีการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั ้ง โดยการจำหน่ายสุรารวมทั ้งสิ ้น 23 คดี   

ผู้ต้องหา 23 รายในหลายพื้นที่ เช่น สน.ชนะสงคราม สน.ดินแดง สน.บางกอกน้อย 

สน.ฉลองกรุง สน.มีนบุรี สน.หนองแขม” 34 

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่เป็นข่าวออกตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆ 

ของไทยในช่วงดึกของคืนวันที ่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 นั ้นก็ค ือ นายอภิร ักษ์   

โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เพิ่งพ้นตำแหน่งนี้ไป ได้รับคะแนน

เสียงมากที่สุดชนะคู่แข่งขัน โดยได้คะแนนประมาณ 9 แสนกว่าขึ้นไป 

 33 “‘อภิรักษ์’ ผู้ว่าฯกทม.สมัย 2 ชนะขาด,” ไทยรัฐ, 6 ต.ค. 2551, 12. 

 34 “’อภิรักษ์’ สมัย 2 คนกรุงคะแนนล้นทิ้ง ‘ประภัสร์’ เท่าตัว,” คมชัดลึก, 6 ตุลาคม 2551, 15. 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้ประกาศผลการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังปรากฏรายละเอียดดังนี้ 35   

จำนวนผู้มีสิทธิ 4,087,329 

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 2,214,320 จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น (%) 54.18 % 

บัตรเลือกตั้งที่ใช้ 2,214,320 บัตรเลือกตั้งที่นับแล้ว 2,214.320 

บัตรดี   2,157,599  

บัตรเสีย  19,376   

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 37,345 

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร คะแนน คิดเป็น % 

5 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 991,018 45.93% 

10 นายประภัสร์ จงสงวน 543,488 25.19% 

8 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 340,616 15.79% 

2 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 260,051 12.05% 

7 นางลีนา จังจรรยา 6,267 0.29% 

9 นายวิทยา จังกอบพัฒนา 3,759 0.17% 

4 นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 2,771 0.13% 

3 ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 2,105 0.10% 

1 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 2,102 0.10% 

14 นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 1,140 0.05% 

6 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 1,078 0.05% 

 35 “รายงานความคืบหน้าการนับคะแนนผู้สมัครการเลือกตั้งผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   

ปี 2551,” http://bangkok.ect.go.th/notice/pbh.pdf  เข้าถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 
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หมายเลขผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร คะแนน คิดเป็น % 

12 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 852 0.04% 

11 นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 811 0.04% 

13 นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 617 0.03% 

15 นายสมชาย ไพบูลย์ 503 0.02% 

16 ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 421 0.02% 

รวมทั้งสิ้น 2,157,599 100.00% 

 

การได้รับชัยชนะของนายอภิรักษ์ โกษะโยธินได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพ-

มหานครสมัยที่สองในครั้งนี้ จึงน่าจะเป็นชัยชนะของนายอภิรักษ์ โกษะโยธินเองที่

ทำงานดี มีคนชอบ และยังไม่มีข้อตำหนิอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ จะมีกรณีซื้อรถดับเพลิง 

ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้คนทั่วไปยังไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธินผิดหรือ

พลาด และการชนะครั้งนี้ก็เป็นชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย เพราะว่าคะแนนที่

นายอภิรักษ์ โกษะโยธินได้นั้นก็มากขึ้นกว่าครั้งก่อน และเป็นการได้ชัยชนะมีคะแนน

นำคู่แข่งในทุกเขตปกครองทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร36 ทั้งๆ ที่ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 เมื่อปีก่อน ผู้สมัครของ

พรรคพลังประชาชนในหลายเขตยังชนะผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ 

แต่ในขณะเดียวกันทางพรรคประชาธิปัตย์และนายอภิรักษ์ โกษะโยธินก็น่าจะ

ทราบดีว่าในการแข่งขันชิงชัยตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคราวนี้ คู่แข่ง

สำคัญจากพรรคพลังประชาชนนั้นมีความเสียเปรียบตรงที่นายประภัสร์ จงสงวน

ตัดสินใจลงสมัครล่าช้าด้วย กระนั้นนายประภัสร์ จงสงวนก็ยังได้คะแนนมาในอันดับ

ที่สอง และได้คะแนนในอันดับที่สองรองลงมาในเขตต่างๆ ของกรุงเทพจำนวน 47 

 36 http://accomthailand,wordpress.com/2008/10/5. 
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เขตใน 50 เขต ซึ่งน่าจะแสดงว่าคนกรุงเทพให้ความสำคัญแก่พรรคการเมือง หรือ  

ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองมากทีเดียว เป็นแนวทางที่เห็นได้ชัดตั้งแต่การเลือกตั้ง

ครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2547 ที่ผู้สมัครพรรคการเมืองใหญ่สองพรรค อันได้แก่พรรค

ประชาธิปัตย์และพรรคไทยรักไทยให้การสนับสนุนได้เป็นคู่แข่งขันสำคัญที่ชิงอันดับ

หนึ่ง อันดับสองกันมาแล้ว          

การเลือกตั ้งผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั ้งนี ้ แม้จะมีความตั ้งใจของ  

ผู้จัดการเลือกตั้งที่ต้องการให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มีจำนวนมาก มีการ

รณรงค์อย่างมากและได้เป ็นที ่ร ับรู ้ของประชาชนทั ่วไปในกรุงเทพมหานคร   

แต่ประชาชนชาวกรุงเทพก็มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าเมื่อมีการเลือกตั้ง

คราวก่อนในวันที ่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ครั ้งนั ้นมีคนมาออกเสียงถึงร้อยละ 

62.5037 ที่เป็นดังนี้มีคนเชื่อว่าประชาชนอาจเบื่อความวุ่นวายทางการเมืองที่มียืดเยื้อ

อยู่เป็นเวลาแรมปีก็ได้ แต่ผู้ศึกษาคิดว่าอาจเป็นเพราะการแข่งขันครั้งนี้ผู้คนค่อนข้าง

เช่ือว่าผูส้มัครอย่างนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จะชนะค่อนข้างแน่นอน จึงเป็นการแข่งขัน 

ที่ไม่ดุเดือดนัก ประชาชนจึงละเลย มีการไปใช้สิทธิน้อยก็ได้ และที่ผ่านมาที่มีการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมา 7 ครั้ง ก็มีเพียง 2 ครั้งหลังเท่านั้นที่มีผู้มาใช้

สิทธิออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด ดังนั้น การที่มีผู้มาใช้สิทธิ

เกินครึ่งจึงถือได้ว่าอยู่ในระดับมากแล้วสำหรับคนกรุงเทพโดยทั่วไป 38      

 37  “‘อภิรักษ์’ ทิ้งคู่แข่งขาด 50 เขต,” โพสต์ทูเดย์, 6 ตุลาคม 2551, A10. 

 38  เพิ่งอ้าง. 
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ภาคผนวก

10 ที่สุด ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2551 

1. เขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด สำนักงานเขตบางแค 140,288 คน 

2. เขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 22,385 คน 

3. เขตที่มีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุด สำนักงานเขตบางแค 205 หน่วย  

4. เขตที่มีหน่วยเลือกตั้งน้อยที่สุด สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 34 หน่วย 

5. เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงสุด สำนักงานเขตทวีวัฒนา ร้อยละ 61.52 

6. เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต่ำสุด สำนักงานเขตคลองเตย ร้อยละ 48.82 

7. เขตที่มีบัตรเสียสูงสุด สำนักงานเขตคันนายาว ร้อยละ 1.33 

8. เขตที่มีบัตรเสียต่ำสุด สำนักงานเขตบางกะปิ ร้อยละ 0.57 

9. เขตที่นับคะแนนเสร็จเร็วที่สุด สำนักงานเขตทวีวัฒนา  

10. เขตที่นับคะแนนเสร็จช้าที่สุด สำนักงานเขตคลองสามวา 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 หน้า 2 
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จำนวนการใช้สิทธิเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำแนกตามเขต      

เขต ใช้สิทธิ % บัตรดี % บัตรเสีย % ไม่ลงคะแนน % 

ทวีวัฒนา     

พญาไท     

สัมพันธวงศ์     

ลาดพร้าว     

สะพานสูง     

บางรัก     

คันนายาว     

บึงกุ่ม     

บางกอกใหญ่     

หลักสี่     

พระนคร     

คลองสาน     

คลองสามวา     

มีนบุรี     

ตลิ่งชัน     

ห้วยขวาง     

บางเขน     

จตุจักร     

61.25 

59.11 

58.78 

58.69 

58.44 

58.09 

57.57 

56.93 

56.34 

56.30 

56.13 

56.08 

55.99 

55.88 

55.78 

55.61 

55.46 

55.26 

97.26 

97.46 

97.39 

97.95 

98.20 

97.59 

97.22 

98.00 

97.23 

97.51 

97.69 

97.41 

97.79 

97.71 

96.98 

97.42 

97.49 

97.77 

0.84 

0.77 

0.77 

0.61 

0.59 

0.78 

1.33 

0.61 

0.94 

0.82 

0.69 

0.88 

0.74 

0.75 

0.99 

0.99 

0.79 

0.66 

1.90 

1.77 

1.85 

1.44 

1.21 

1.63 

1.45 

1.39 

1.83 

1.66 

1.62 

1.71 

1.47 

1.54 

2.03 

1.59 

1.71 

1.57 
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เขต ใช้สิทธิ % บัตรดี % บัตรเสีย % ไม่ลงคะแนน % 

บางบอน     

ดินแดง     

หนองจอก     

สวนหลวง     

สาทร     

บางพลัด     

พระโขนง     

หนองแขม     

วังทองหลาง     

ป้อมปราบศัตรูพ่าย     

ภาษีเจริญ     

ราษฎร์บูรณะ     

บางแค     

บางกะปิ     

ทุ่งครู     

บางคอแหลม     

บางกอกน้อย     

บางขุนเทียน     

ลาดกระบัง     

ปทุมวัน     

55.15 

55.19 

55.08 

54.96 

54.80 

54.77 

54.61 

54.61 

54.43 

54.25 

54.23 

52.92 

53.87 

53.74 

53.60 

53.48 

52.85 

52.81 

52.79 

52.60 

97.17 

97.63 

97.27 

97.88 

97.14 

97.38 

97.55 

96.87 

98.01 

97.34 

97.00 

96.93 

97.21 

98.08 

97.52 

97.21 

97.46 

97.08 

97.38 

97.30 

1.06 

0.76 

1.12 

0.77 

1.02 

0.89 

1.03 

1.12 

0.61 

0.80 

1.06 

0.86 

0.90 

0.57 

0.69 

1.02 

0.94 

1.02 

0.97 

0.89 

1.77 

1.61 

1.61 

1.36 

1.83 

1.73 

1.41 

2.01 

1.39 

1.86 

1.94 

2.21 

1.89 

1.35 

1.79 

1.77 

1.60 

1.90 

1.64 

1.81 
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เขต ใช้สิทธิ % บัตรดี % บัตรเสีย % ไม่ลงคะแนน % 

ยานนาวา     

ประเวศ     

บางซื่อ     

ธนบุรี     

จอมทอง     

บางนา     

สายไหม     

วัฒนา     

ดอนเมือง     

ราชเทวี     

ดุสิต     

คลองเตย     

รวมทั้งสิ้น 54.18 97.44 0.88 1.69 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า 2 

52.50 

52.39 

52.19 

51.95 

51.91 

51.53 

51.39 

51.27 

50.84 

49.46 

49.05 

48.82 

97.48 

97.61 

97.29 

97.12 

96.94 

97.86 

97.68 

97.55 

97.17 

97.26 

96.86 

97.11 

0.89 

0.85 

0.94 

0.96 

1.12 

0.74 

0.87 

1.09 

0.83 

0.80 

0.98 

1.22 

1.63 

1.54 

1.77 

1.92 

1.94 

1.39 

1.44 

1.36 

1.99 

1.94 

2.16 

1.67 
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คะแนนเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำแนกตามเขต 

เขตดุสิต  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 14,194  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 11,826 

นายประภัสร์ จงสงวน 12,436  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 3,531 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 8,176  นายประภัสร์ จงสงวน 3,197 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 4,648  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2,905 

นางลีนา จังจรรจา 186  นางลีนา จังจรรจา 41 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 117  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 24 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 80  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 23 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 63  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 14 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 54  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 13 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 33  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 11 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 23  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 8 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 18  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 6 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 17  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 6 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 14  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 3 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 12  นายสมชาย ไพบูลย์ 2 

นายสมชาย ไพบูลย์ 5  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 2 

     

เขตพระนคร  เขตสัมพันธวงศ์ 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 12,335  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 7,614 

นายประภัสร์ จงสงวน 5,477  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 1,817 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 3,861  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1,803 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 3,185  นายประภัสร์ จงสงวน 1,488 

นางลีนา จังจรรจา 76  นางลีนา จังจรรจา 31 
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เขตพระนคร  เขตสัมพันธวงศ์ 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 31  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 16 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 30  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 13 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 19  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 9 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 16  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 6 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 14  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 5 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 13  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 4 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 9  นายสมชาย ไพบูลย์ 4 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 8  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 2 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 6  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 1 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 4  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 1 

นายสมชาย ไพบูลย์ 3  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 0 

     

เขตบางรัก  เขตปทุมวัน 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 10,900  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 11,259 

นายประภัสร์ จงสงวน 2,788  นายประภัสร์ จงสงวน 3,848 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 2,750  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 3,386 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2,576  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2,539 

นางลีนา จังจรรจา 30  นางลีนา จังจรรจา 56 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 26  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 28 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 12  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 28 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 11  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 19 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 9  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 11 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 7  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 10 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 6  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 6 
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เขตบางรัก  เขตปทุมวัน 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 3  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 5 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 3  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 5 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 2  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 3 

นายสมชาย ไพบูลย์ 2  นายสมชาย ไพบูลย์ 3 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 1  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 2 

     

เขตราชเทวี  เขตสาทร 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 11,907  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 20,022 

นายประภัสร์ จงสงวน 5,876  นายประภัสร์ จงสงวน 5,369 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 4,500  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 5,232 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 3,165  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 4,284 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 81  นางลีนา จังจรรจา 96 

นางลีนา จังจรรจา 81  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 53 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 40  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 47 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 33  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 30 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 30  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 25 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 16  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 16 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 14  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 14 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 8  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 7 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 6  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 6 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 5  นายสมชาย ไพบูรย์ 6 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 5  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 6 

นายสมชาย ไพบูลย์ 2  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 4 
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เขตบางคอแหลม  เขตยานนาวา 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 20,725  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 17,796 

นายประภัสร์ จงสงวน 6,456  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 5,216 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 5,787  นายประภัสร์ จงสงวน 5,014 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 4,176  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 4,005 

นางลีนา จังจรรจา 105  นางลีนา จังจรรจา 80 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 48  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 39 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 40  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 34 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 29  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 34 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 26  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 21 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 23  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 20 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 19  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 13 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 14  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 12 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 9  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 10 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 8  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 8 

นายสมชาย ไพบูลย์ 8  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 6 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 2  นายสมชาย ไพบูลย์ 3 

     

เขตวังทองหลาง  เขตลาดพร้าว 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 19,773  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 22,318 

นายประภัสร์ จงสงวน 11,529  นายประภัสร์ จงสงวน 14,372 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 6,467  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 7,641 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,831  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 6,671 

นางลีนา จังจรรจา 101  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 183 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 61  นางลีนา จังจรรจา 122 
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เขตวังทองหลาง  เขตลาดพร้าว 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 34  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 47 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 31  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 47 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 23  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 32 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 18  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 22 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 13  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 20 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 10  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 15 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 9  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 14 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 9  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 12 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 8  นายสมชาย ไพบูลย์ 7 

นายสมชาย ไพบูลย์ 6  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 7 

     

เขตบางซื่อ  เขตสายไหม 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 22,618  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 23,060 

นายประภัสร์ จงสงวน 16,014  นายประภัสร์ จงสงวน 20,812 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 9,450  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 10,638 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 6,911  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 6,653 

นางลีนา จังจรรจา 192  นางลีนา จังจรรจา 185 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 92  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 113 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 61  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 64 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 45  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 52 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 43  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 42 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 27  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 33 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 23  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 30 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 19  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 20 
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เขตบางซื่อ  เขตสายไหม 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 19  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 15 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 19  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 14 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 8  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 13 

นายสมชาย ไพบูลย์ 5  นายสมชาย ไพบูลย์ 6 

     

เขตดอนเมือง  เขตหนองจอก 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 22,355  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 25,623 

นายประภัสร์ จงสงวน 19,104  นายประภัสร์ จงสงวน 12,024 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 9,807  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 7,302 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,974  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,386 

นางลีนา จังจรรจา 219  นางลีนา จังจรรจา 173 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 116  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 117 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 91  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 104 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 89  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 76 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 72  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 60 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 46  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 52 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 44  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 40 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 36  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 30 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 21  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 26 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 15  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 25 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 15  นายสมชาย ไพบูลย์ 25 

นายสมชาย ไพบูลย์ 12  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 23 
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เขตสะพานสูง  เขตมีนบุรี 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 17,602  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 22,441 

นายประภัสร์ จงสงวน 8,254  นายประภัสร์ จงสงวน 13,439 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 4,792  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 6,796 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 4,431  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,417 

นางลีนา จังจรรจา 64  นางลีนา จังจรรจา 125 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 37  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 76 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 33  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 73 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 19  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 50 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 17  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 43 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 16  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 23 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 15  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 22 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 14  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 15 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 11  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 15 

นายสมชาย ไพบูลย์ 9  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 13 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 7  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 12 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 6  นายสมชาย ไพบูลย์ 8 

     

เขตลาดกระบัง  เขตคลองเตย 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 20,327  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 18,493 

นายประภัสร์ จงสงวน 15,645  นายประภัสร์ จงสงวน 7,849 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 9,915  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 6,761 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,558  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 4,318 

นางลีนา จังจรรจา 174  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 149 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 132  นางลีนา จังจรรจา 111 
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เขตลาดกระบัง  เขตคลองเตย 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 81  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 61 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 71  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 50 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 66  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 43 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 49  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 27 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 42  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 15 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 24  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 13 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 23  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 12 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 22  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 9 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 10  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 9 

นายสมชาย ไพบูลย์ 6  นายสมชาย ไพบูลย์ 6 

     

เขตวัฒนา  เขตดินแดง 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 15,350  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 24,806 

นายประภัสร์ จงสงวน 4,562  นายประภัสร์ จงสงวน 15,772 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 3,768  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 8,634 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 3,382  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,728 

นางลีนา จังจรรจา 57  นางลีนา จังจรรจา 158 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 31  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 87 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 30  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 66 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 24  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 62 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 23  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 47 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 15  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 26 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 13  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 22 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 13  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 20 
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เขตวัฒนา  เขตดินแดง 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 8  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 19 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 6  นายสมชาย ไพบูลย์ 15 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 5  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 9 

นายสมชาย ไพบูลย์ 2  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 9 

     

เขตห้วยขวาง  เขตหลักสี่ 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 13,290  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 19,364 

นายประภัสร์ จงสงวน 8,844  นายประภัสร์ จงสงวน 14,398 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 4,655  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 7,224 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 3,555  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,316 

นางลีนา จังจรรจา 79  นางลีนา จังจรรจา 175 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 35  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 109 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 32  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 56 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 30  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 49 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 19  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 48 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 18  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 31 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 12  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 29 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 11  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 20 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 9  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 19 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 5  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 13 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 5  นายสมชาย ไพบูลย์ 6 

นายสมชาย ไพบูลย์ 2  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 5 
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เขตจตุจักร  เขตบางเขน 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 29,821  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 28,434 

นายประภัสร์ จงสงวน 18,701  นายประภัสร์ จงสงวน 21,650 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 9,881  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 12,801 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 8,337  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 8,712 

นางลีนา จังจรรจา 203  นางลีนา จังจรรจา 244 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 103  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 123 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 87  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 117 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 66  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 82 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 48  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 79 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 45  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 37 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 34  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 36 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 25  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 32 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 21  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 28 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 17  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 25 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 12  นายสมชาย ไพบูลย์ 11 

นายสมชาย ไพบูลย์ 4  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 11 

     

เขตพญาไท  เขตคลองสามวา 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 13,922  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 26,003 

นายประภัสร์ จงสงวน 8,043  นายประภัสร์ จงสงวน 14,121 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 5,226  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 8,334 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 3,952  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 6,119 

นางลีนา จังจรรจา 120  นางลีนา จังจรรจา 206 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 68  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 81 
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เขตพญาไท  เขตคลองสามวา 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 60  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 75 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 40  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 61 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 31  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 50 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 29  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 27 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 22  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 27 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 16  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 24 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 7  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 21 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 7  นายสมชาย ไพบูลย์ 19 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 5  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 18 

นายสมชาย ไพบูลย์ 2  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 18 

     

เขตคันนายาว  เขตบึงกุ่ม 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 13,925  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 26,670 

นายประภัสร์ จงสงวน 10,842  นายประภัสร์ จงสงวน 16,284 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 4,827  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 8,602 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 3,608  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 7,254 

นางลีนา จังจรรจา 92  นางลีนา จังจรรจา 135 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 55  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 80 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 44  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 66 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 35  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 54 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 23  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 33 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 21  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 24 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 17  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 20 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 16  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 18 
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เขตคันนายาว  เขตบึงกุ่ม 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 7  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 14 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 7  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 11 

นายสมชาย ไพบูลย์ 6  นายสมชาย ไพบูลย์ 8 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 5  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 7 

     

เขตบางกะปิ  เขตภาษีเจริญ 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 27,055  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 22,618 

นายประภัสร์ จงสงวน 14,211  นายประภัสร์ จงสงวน 14,174 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 8,318  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 8,075 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 7,502  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 6,037 

นางลีนา จังจรรจา 157  นางลีนา จังจรรจา 148 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 80  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 97 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 71  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 87 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 55  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 47 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 37  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 37 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 21  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 28 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 20  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 27 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 15  นายสมชาย ไพบูลย์ 20 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 14  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 19 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 9  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 18 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 9  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 18 

นายสมชาย ไพบูลย์ 4  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 7 
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เขตสวนหลวง  เขตประเวศ 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 22,989  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 25,975 

นายประภัสร์ จงสงวน 8,469  นายประภัสร์ จงสงวน 12,284 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 6,924  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 8,555 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 6,120  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 6,922 

นางลีนา จังจรรจา 110  นางลีนา จังจรรจา 169 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 59  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 76 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 49  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 68 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 45  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 56 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 36  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 37 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 21  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 28 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 17  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 26 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 16  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 20 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 10  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 19 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 9  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 16 

นายสมชาย ไพบูลย์ 5  นายสมชาย ไพบูลย์ 12 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 0  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 9 

     

เขตคลองสาน  เขตบางกอกใหญ่ 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 17,533  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 15,486 

นายประภัสร์ จงสงวน 5,882  นายประภัสร์ จงสงวน 7,859 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 4,992  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 4,584 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 3,996  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 3,680 

นางลีนา จังจรรจา 75  นางลีนา จังจรรจา 84 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 52  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 48 
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เขตคลองสาน  เขตบางกอกใหญ่ 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 33  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 30 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 31  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 26 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 23  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 19 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 22  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 13 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 17  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 12 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 14  นายสมชาย ไพบูลย์ 12 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 12  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 10 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 10  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 9 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 7  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 9 

นายสมชาย ไพบูลย์ 5  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 5 

     

เขตจอมทอง  เขตราษฎร์บูรณะ 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 27,849  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 15,034 

นายประภัสร์ จงสงวน 15,008  นายประภัสร์ จงสงวน 9,010 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 9,839  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 5,724 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 7,125  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 3,869 

นางลีนา จังจรรจา 173  นางลีนา จังจรรจา 88 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 90  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 57 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 85  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 51 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 55  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 37 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 44  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 36 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 38  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 23 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 31  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 21 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 26  นายสมชาย ไพบูลย์ 13 
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เขตจอมทอง  เขตราษฎร์บูรณะ 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายสมชาย ไพบูลย์ 26  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 10 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 19  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 10 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 15  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 5 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 15  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 5 

     

เขตบางแค  เขตหนองแขม 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 34,302  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 21,743 

นายประภัสร์ จงสงวน 17,371  นายประภัสร์ จงสงวน 13,894 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 11,703  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 8,534 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 9,172  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 6,284 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 244  นางลีนา จังจรรจา 172 

นางลีนา จังจรรจา 227  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 130 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 108  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 92 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 78  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 86 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 63  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 50 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 53  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 36 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 32  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 29 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 29  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 20 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 28  นายสมชาย ไพบูลย์ 20 

นายสมชาย ไพบูลย์ 23  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 20 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 20  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 19 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 9  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 18 
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เขตบางพลัด  เขตบางนา 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 19,537  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 17,105 

นายประภัสร์ จงสงวน 10,992  นายประภัสร์ จงสงวน 7,799 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 6,487  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 5,774 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,363  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,374 

นางลีนา จังจรรจา 102  นางลีนา จังจรรจา 97 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 65  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 63 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 47  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 53 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 38  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 45 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 31  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 22 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 18  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 20 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 14  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 15 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 14  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 14 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 12  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 14 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 6  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 13 

นายสมชาย ไพบูลย์ 5  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 6 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 5  นายสมชาย ไพบูลย์ 3 

     

เขตพระโขนง  เขตธนบุรี 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 18,676  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 22,948 

นายประภัสร์ จงสงวน 8,277  นายประภัสร์ จงสงวน 10,808 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 5,899  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 8,096 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,516  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 6,207 

นางลีนา จังจรรจา 87  นางลีนา จังจรรจา 138 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 49  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 71 
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เขตพระโขนง  เขตธนบุรี 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 47  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 49 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 47  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 44 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 28  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 38 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 27  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 32 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 14  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 22 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 11  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 22 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 9  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 19 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 9  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 11 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 6  นายสมชาย ไพบูลย์ 9 

นายสมชาย ไพบูลย์ 2  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 6 

     

เขตทุ่งครุ  เขตบางบอน 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 20,039  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 16,957 

นายประภัสร์ จงสงวน 9,364  นายประภัสร์ จงสงวน 9,491 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 6,424  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 5,711 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,423  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 4,349 

นางลีนา จังจรรจา 116  นางลีนา จังจรรจา 91 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 66  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 62 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 52  นายสมชาย ไพบูลย์ 48 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 52  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 46 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 45  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 43 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 24  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 31 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 21  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 19 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 13  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 18 
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เขตทุ่งครุ  เขตบางบอน 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 12  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 13 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 10  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 10 

นายสมชาย ไพบูลย์ 8  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 8 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 5  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 7 

     

เขตบางขุนเทียน  เขตบางกอกน้อย 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 22,634  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 23,810 

นายประภัสร์ จงสงวน 13,667  นายประภัสร์ จงสงวน 11,514 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 8,039  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 7,417 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,855  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,793 

นางลีนา จังจรรจา 147  นางลีนา จังจรรจา 131 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 119  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 88 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 86  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 51 

นายสมชาย ไพบูลย์ 67  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 43 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 63  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 26 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 51  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 25 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 34  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 15 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 30  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 15 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 22  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 14 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 19  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 14 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 13  นายสมชาย ไพบูลย์ 10 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 9  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 9 



ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า 

ชิงชัยกรุงเทพ 2551 : ประมวลและสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 

1�8

เขตตลิ่งชัน  เขตทวีวัฒนา 

ชื่อผู้สมัคร คะแนน  ชื่อผู้สมัคร คะแนน 

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 18,279  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 15,676 

นายประภัสร์ จงสงวน 12,314  นายประภัสร์ จงสงวน 6,892 

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 7,345  นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ 4,399 

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 5,178  นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 3,887 

นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 145  นางลีนา จังจรรจา 100 

นางลีนา จังจรรจา 138  นายวิทยา จังกอบพัฒนา 49 

นายวิทยา จังกอบพัฒนา 79  นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 48 

นายวราวุธ ฐานังกรณ์ 41  นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 30 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 34  ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ 30 

นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 32  นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน 20 

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ 28  นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 18 

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 16  นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 15 

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 16  นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 12 

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 11  ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 10 

นายสมชาย ไพบูลย์ 6  นายภพศักดิ์ ปานสีทอง 8 

ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร 5  นายสมชาย ไพบูลย์ 2 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า 

ชิงชัยกรุงเทพ 2551 : ประมวลและสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 

1��

รองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร  
ราชบัณฑิต 



 

ตำแหน่งปัจจุบัน

  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันพระปกเกล้า  

  และกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 

ประวัติการศึกษา 

  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  Diploma in Sovietology, Fribourg University, Switzerland 

  M.A. (Diplomacy and World Affairs_ Occidental College, U.S.A. 

   M.A. (Government and Russian Studies) Columbia University,   

U.S.A. 

  ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรประจำปี 2537 (ว.ป.อ. รุน่ท่ี 36) 

  นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Royal Roads University  

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต 

  ประธานสภาพัฒนาการเมือง 

  ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (2550) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  (2534-2537 และ 2538-2541) 

  นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 

  วุฒิสมาชิก (23 มีนาคม 2535 ลาออก 11 มิถุนายน 2535) 

  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 


