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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญปัจจัยที่ท าให้ตระกูลการเมืองของตระกูลตันเจริญ
ส าเร็จและล้มเหลวต่อการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
แนวทางในการวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทางการเมืองของนักการเมืองตระกูลตันเจริญในปัจจุบัน 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ
ลงพ้ืนที่จริงและน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ และตระกู ล             
ตันเจริญในปัจจุบันมีแนวทางในการวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทางการเมืองของนักการเมือง
อย่างไร รวมถึงปัจจัยที่ท าให้นักการเมืองตระกูลตันเจริญส าเร็จและล้มเหลวต่อการเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตัน
เจริญ คือ ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและต้องการแก้ไขปัญหา
สังคมด้วยอุดมการณ์และความรู้ความสามารถของตน และเปลี่ยนระบอบการเมืองให้เป็นสากลยิ่งขึ้น 
ทั้งในการเลือกตั้งและการให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นแบบสากลมากขึ้น โดยการใช้ความรู้
ความสามารถที่เล่าเรียนมาจากต่างประเทศมาปรับเปลี่ยนระบอบการเมืองไทยให้ได้มากที่สุด 
ตลอดจนสานต่อเจตนารมณ์ของบิดา โดยเพิ่มโอกาสและศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีโอกาสได้
เข้าถึงทรัพยากรตลอดจนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ การเป็นนักการเมืองพ้ืนที่
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ช่วยท าให้การท าธุรกิจของตระกูลตันเจริญง่ายขึ้น เพราะมีส่วนช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
นักการเมืองสามารถผลักดันให้ธุรกิจของตนได้รับผลประโยชน์ โดยอาศัยอิทธิพลทางการเมืองเป็น
เครื่องมือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ โดยท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินการได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดย
อาศัยอิทธิพลทางการเมืองเป็นเครื่องมือ  
 ปัจจัยที่ท าให้นักการเมืองตระกูลตันเจริญส าเร็จและล้มเหลว ต่อการเลือกตั้งของ
สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร ได้แก่ 
  ก. ปัจจัยที่ท าให้ชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ นโยบายพรรค, แนวทางทางการหาเสียง, 
ผลงานจากการท างานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลที่สั่งสมมา, ระบบ
ความเข้มแข็งของหัวคะแนน, บุคลิกภาพและความรู้ความสามารถเฉพาะตัว 
  ข. ปัจจัยที่ท าให้ตระกูลตันเจริญไม่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ นโยบายพรรคคู่แข่ง
ที่น่าสนใจ, ความขัดแย้งของคนในตระกูล, การซื้อเสียงของคู่แข่งที่ระดมทุนมากขึ้น, การเพ่ิมขึ้นของ
หัวคะแนนจากพรรคคู่แข่ง, กระแสพรรคการเมืองคู่แข่ง, การไม่ลงพ้ืนที่พบปะกับชาวบ้าน, บารมีของ
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, กระแสพรรคการเมืองคู่แข่ง และผลประโยชน์ไม่ลงตัว 
 ตระกูลตันเจริญในปัจจุบันมีแนวทางในการวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทางการเมือง
โดยที่สมัยหน้าหรือปีหน้าตระกูลตันเจริญจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีก โดยมีแนวโน้มคนในครอบครัว 
ได้แก่ สุชาติ ตันเจริญ และณัชพล ตันเจริญ ยังคงลงรับสมัครอยู่ แต่นายพิเชษ ตันเจริญ อาจไม่ลง
สมัครแล้วตระกูลตันเจริญจะไม่ย้ายพรรค และยังคงสังกัดพรรคการเมืองพรรคเดิมคือ พรรคภูมิใจไทย 
ตระกูลตันเจริญมีแผนที่จะลงสมัครรับการเลือกตั้ง โดยทุกคนในตระกูลที่เคยลงเล่นการเมือง จะ
ตัดสินใจเลิกเล่นก็ต่อเมื่อมีปัญหา ด้านสุขภาพ ตระกูลตันเจริญยังไม่สามารถระบุชี้ชัดได้กับบุคคลที่จะ
มาสืบทอดอ านาจ หากมีบุตรคนใดมีความสนใจก็จะผลักดันพวกเขาเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 
 
ค าส าคัญ: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ตระกูล, นักการเมือง.
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the factors affecting the 
membership. The factors that made the Tancharoen family politically successful and 
failed the election of the Member of the house of representatives in Chachoengsao 
Province and strategies for the succession planning of the politicians of the 
Tancharoen family. 
 This research is a qualitative research. This data from in-depth interviews 
were collected. The real space and analyzed and compared in descriptive analysis. In 
regards to the factors affecting the entry of Member of the house of representatives 
of the Tarncharoen Family and Tancharoen Family how are the strategies for 
politicians' succession politically assigned? The factors that led the Tung politicians to 
succeed and failed the election of Member of the House of Representatives in 
Chachoengsao province. 
 The study indicated that 
 Factors that affect the accession of members of the House of 
Representatives of the Tancharoen politicians is to improve the well-being of the 
people and to solve the problems of society with their ideals and knowledge. And 
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change the political system to become more universal. Both in the elections and in 
the liberalization of the people are more universal. By using the knowledge learned 
from foreign countries to change the political system as much as possible. The 
father's intentions. By increasing the opportunities and potential of the people in the 
area to have access to resources as well as becoming part of the country's 
development. Being a land politician makes the business of the Tancharoen family 
easier. They have helped each other. Politicians can push their businesses to get 
benefits. By using political influence as a tool to gain benefits. By making the 
activities more streamlined by using political influence as a tool. 
 Factors that make the Tale politicians succeed and fail the election of 
members of the House of Representatives. 
   A. The factors that won the election were the party policy, the 
campaign approach, the work of the MPs, the reputation of the established 
genealogy, the strength of the canvassers, the personality and the specialized 
knowledge. 
   B. Factors that have made the Tancharoen family unelected include 
the rival party policy, the clashes of the clan, the buying power of the rivals raising 
funds, the increase of the rival mayor, the rival political party. , Not to meet the 
people, the prestige of the candidates, the rival political party. And the benefits are 
not right. 

The Tancharoen family currently has a strategic approach to strategic 
succession. Next year, Tancharoen will be candidate for election. There is a tendency 
for family members, such as Soachart Tanacharoen and Natchapon Tancharoen, to 
apply, but Mr. Pichet Tanjaroen may not apply. And is still affiliated with the party 
political party. Thai Pride Party Tancharoen plans to apply for election by all the 
people in the family who have played politics. The decision to stop playing when 
the health problems of the Tancharoen family is not able to identify with the person 
who will inherit power. If a child is interested, they will push them fully. 
 
Keyword: Member of the House of Representatives, Family, Politician. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สามารถด าเนินการส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูง 
และความอนุเคราะห์จากผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้กรุณาให้ค าปรึกษาชี้แนะ แก้ไข
ข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือ และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยจนงานประสบผลส าเร็จ ขอขอบพระคุณ
คณาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครองทุกท่าน ที่ได้ช่วยประสิทธิประสารทวิชาความรู้ ให้ค าชี้แนะ
ด้านวิชาการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ ณ ที่นี่ 

ขอขอบพระคุณนักการเมืองตระกูลตันเจริญ และผู้ที่มีบทบาทในการหาคะแนนเสียง
ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ ที่ให้ข้อมูล และอ านวยความสะดวก
ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี ตลอดเวลาที่เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่คอยเป็นก าลังใจและผลักดันให้ 
การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง ท้ายสุด ผลแห่งคุณค่า และประโยชน์ของการวิจัยฉบับนี้ขอมอบแด่ทุกท่าน 
ที่มีส่วนร่วมเก่ียวข้องในความส าเร็จครั้งนี้ 
 

     นางสาวพิมพ์ชนา ค าข า 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
  

การเลือกตั้งมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแสดงออกทางด้านสิทธิเสรีภาพทาง
ความคิดของประชาชนที่ต้องการตัวแทนของตนเองให้มีนโยบายในการบริหารในรูปแบบใด ต้องให้มี
การพัฒนาไปในทิศทางใด และต้องการผู้แทนของตนเองที่มีลักษณะเช่นใด การเลือกตั้งเป็นกลไก             
การใช้อ านาจอธิปไตยโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนที่มีนโยบายตรงกับความต้องการของตนเอง             
ให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนด้วยความชอบธรรมเพ่ือลดภาวะความตึงเครียด ขจัดความขัดแย้ง 
หรือการสืบต่ออ านาจและเป็นกลไกที่จะควบคุมให้ผู้แทนที่ ด ารงต าแหน่งจากการเลือกตั้ง ตระหนัก
อยู่เสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะประชาชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตทางการเมือง             
ของตนด้วยการเลือกหรือไม่เลือกตนกลับมาท าหน้าที่ผู้แทนอีก ดังนั้น การเลือกตั้งจึงมีผลกระทบ             
ต่อการพัฒนาทางการเมือง โดยประชาชนจะส านึกถึงความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองซึ่งต้อง
มีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเลือกรัฐบาล1 ซึ่งที่ผ่านมามีการเลือกตั้งในระดับชาติทั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวมไปถึงการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนระบบการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น                 
ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน               
พ.ศ. 2476 เป็นต้นมาจนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาแล้วทั้งหมด 27 ครั้ง 
 การสืบทอดอ านาจทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่นในวงศ์ตระกูลผู้น าทางการเมือง หรือที่
เรียกว่า “ตระกูลนักการเมือง (political dynasty)”2 นั้นเป็นปรากฏการณ์ ที่พบเห็นเป็นเรื่องปกติใน

                                           
1บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544), 18. 
2เชษฐา พวงหัตถ์, “การเมืองของชาติก าลังพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์,” วารสารร่มพฤกษ์ 

28, (2553): 8-87 
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แทบทุกสังคม ในประเทศที่ตระกูลนักการเมืองด ารงอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงอย่างประเทศไทย3จึงมี
ความเป็นไปได้ว่าการเป็นสมาชิกในตระกูลนักการเมืองอาจมีส่วนท าให้นักการเมืองเหล่านี้มีความ
ได้เปรียบหรือมีโอกาสที่ดีกว่านักการเมืองที่ไม่มีความสัมพันธ์แบบตระกูลในการชนะการเลือกตั้ง และ
หากจะกล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการเลือกตั้ง 
ครั้งล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 จังหวัดฉะเชิงเทรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้ทั้งหมด 
4 คน จ านวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต เขตละ 1 คน เมื่อพิจารณาจากลักษณะการเมืองภายในจังหวัด
ฉะเชิงเทราแล้ว โครงสร้างอ านาจท้องถิ่นแบบสองขั้วอ านาจ กล่าวคือ อ านาจทางการเมืองมีลักษณะ
ผูกขาดโดยชนชั้นน าเพียง 2 กลุ่ม ตระกูลที่ทรงมีอิทธิพลทางการเมืองสูงสุดในจังหวัด กระบวนการ
ต่อสู้เพ่ือเข้าสู่อ านาจทางการเมืองในจังหวัด จึงเป็นการต่อสู้แข่งขันกันระหว่าง 2 ขั้วอ านาจภายใต้
อิทธิพลของ 2 ตระกูลชนชั้นน าดังกล่าว ผ่านการสถาปนาอ านาจและตกผลึก เป็นโครงสร้างอ านาจ
ของจังหวัดมากกว่าที่จะเปิดพ้ืนที่สาธารณะทางการเมือง ให้แก่กลุ่มอ่ืน  ๆ เข้าไปต่อรองแข่งขัน
ทางการเมืองในลักษณะสังคมพหุนิยมอย่างแท้จริง ลักษณะโครงสร้างอ านาจแบบ 2 ขั้วอ านาจจะมี
การแข่งขันกันอย่างเข้มข้นของ 2 ตระกูล ในทุก ๆ เวที ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติหรือการเมือง
ระดับท้องถิ่น รูปแบบของการ แข่งขันมีทั้งที่ส่งคนในตระกูลหรือเครือญาติลงสมัครรับเลือกตั้งหรือ
สนับสนุนทรัพยากรทางการเมืองแก่เครือข่ายทางการเมืองในตระกูล โดยกระบวนการต่อสู้เพ่ือเข้าสู่
อ านาจมีความเข้มข้น เนื่องจากไม่มีกลุ่มใดที่ มีอ านาจเหนือกว่าอย่างเด็ดขาด แต่ละกลุ่มต่างมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจการเมืองที่เข้มแข็ง มีเครือข่ายทางการเมืองในแต่ละจังหวัดพอ ๆ กัน และเป็นตระกูลที่
มีเครือข่ายอุปถัมภ์เท่า ๆ ด้วยกัน เงื่อนไขดังกล่าว จึงท าให้กระบวนการต่อสู้เพ่ือเข้าสู่อ านาจทาง
การเมืองมีความเข้มข้น ทั้งการแข่งขันในห้วงปกติ ช่วงก่อนการเลือกตั้งและภายหลังจากการเลือกตั้ง
เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมือง ทั้งนี้ในบางกรณียังแบ่งพ้ืนที่เขตอิทธิพลทางการเมืองกันอย่าง
ชัดเจน ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ตระกูลฉายแสงและตันเจริญ4 
 ตระกูลตันเจริญ ถือว่าเป็นขั้วอ านาจหนึ่งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผ่านมามีตัวแทนจากตระกูลตันเจริญได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร(ส.ส.) มาท้ังสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ ตันเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มากครั้งที่สุด ได้รับการเลือกตั้ง 8 สมัย, นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ได้รับ
การเลือกตั้ง 1 สมัย, และนายณัชพล ตันเจริญ ได้รับการเลือกตั้ง 1 สมัย  

                                           
3สติธร ธนานิธโิชติ, ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไท (นนทบุรี: สถาบันพระ

ปกเก้า, 2556), 16. 
4โอฬาร ถิ่นบางเดียว, “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นในภาค

ตะวันออกของประเทศไทย,” วารสารร่มราชพฤกษ์ 28, ฉ.3 (มิถุนายน-กันยายน 2553): 192. 

Ref. code: 25605903011335MWH



3 

การเข้าสู่การเมืองของตระกูลตันเจริญเริ่มต้นจากนายวิเชียร ตันเจริญ ซึ่งเป็นบิดาของ
นายสุชาติ ตันเจริญ ได้ให้การสนับสนุนนายอนันต์ ฉายแสง ในการลงสมัครรับเลือกตั้งมาโดยตลอด 
แต่พอมีลูกชาย คือนายสุชาติ ตันเจริญ ซึ่งมีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่เวทีการเมือง จึงได้หันไปให้
การสนับสนุนบุตรชายแทน จนท าให้นายสุชาติ ตันเจริญ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร(ส.ส.) มากที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและเป็นอดีตรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมา นายสุชาติ ตันเจริญ ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี 
จากคดียุบพรรคไทยรักไทย ท าให้นายสุชาติ ตันเจริญ ผลักดันนายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ซึ่งเป็นพ่ีชายมา
ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทราและได้รับเลือกตั้งใน
ที่สุด ซึ่งภายหลังนายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนาย
สมัคร สุนทรเวช ในปี พ.ศ. 2551 อีกด้วย ส าหรับนายณัชพล ตันเจริญ เป็นบุตรชายของนายพิเชษฐ์ 
ตันเจริญ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปีพ.ศ.2522 ในการ
เลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างลง ส าหรับอาชีพดั้งเดิมของตระกูลตันเจริญจะเป็นในเรื่องของการท า
ธุรกิจเกี่ยวกับป่าไมต้ระกูลตันเจริญมีฐานคะแนนเสียงอยู่ในพื้นท่ี อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัย
เขต และอ าเภอท่าตะเกียบ การได้รับการเลือกตั้งของตระกูลตันเจริญ รุ่นหลังที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น
นายณัชพล ตันเจริญ หรือ นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามาจากอิทธิพลของนายสุชาติ ตัน
เจริญและความเป็นตระกูลการเมืองของตระกูลตันเจริญ ที่ส่งอิทธิพลและมีผลท าให้ได้รับการเลือก
จากประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างสม่ าเสมอตลอดมา อย่างไรก็ตาม การด ารงอยู่ของตระกูล
การเมืองในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าอ านาจหรืออิทธิพล
ของนักการเมือง ที่มาจากตระกูลเดียวกันจะตกทอดถึงกันไปโดยอัตโนมัติ แต่นักการเมืองที่มีสาย
สัมพันธ์ในลักษณะ ตระกูลการเมืองจะอาศัยปัจจัยความได้ เปรียบของวงศ์ตระกูล เช่น ความมั่งคั่ง 
พรสวรรค์ ความนิยมในหมู่ประชาชน หรือภาพลักษณ์เป็นตัวส่งเสริมให้ตนเองประสบความ
ความส าเร็จในเส้นทางการเมือง และสามารถส่งต่อความได้เปรียบดังกล่าวไปยังนักการเมืองรุ่นลูกรุ่น
หลานต่อไป5 

เมื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม2554 ก็มีการ พลิกล็อกทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง เนื่องจากแชมป์เก่าสอบตกทั้งหมด โดยเขต 1 
นางฐิติมา ฉายแสง จากพรรคเพ่ือไทย แพ้ให้กับ “โหรส.ว.” นายบุญเลิศ ไพรินทร์ จากพรรค
ประชาธิปัตย์, เขต 2 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ จากพรรคเพ่ือไทยสามารถล้มนายณัชพล ตันเจริญ 
จากพรรคภูมิใจไทยลงได้ ส่วนเขต 3 นายรส มะลิผล จากพรรคเพื่อไทย เอาชนะ นายพิเชษฐ์ตันเจริญ 
จากพรรคภูมิใจไทยลงได้อย่างราบคาบ และเขต 4 พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ จากพรรคประชาธิปัตย์ 

                                           
5สติธร ธนานิธโิชติ, ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย, 16. 
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สามารถล้มนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง จากพรรคเพื่อไทยชนิดขาดลอย ถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ “ดับฝัน” 2 
ตระกูลดัง “ฉายแสง-ตันเจริญ” อย่างราบคาบจนทั้งตระกูล “ฉายแสง” และ “ตันเจริญ” ต้องสูญ
พันธุ์ไปในที่สุด6 

จะเห็นได้ว่า การได้มาซึ่งผลการชนะเลือกตั้งมิได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการเป็นคนพ้ืนที่ความ
เป็นลูกหลาน หรือมีญาติสนิทมิตรสหายที่มากมายแต่เพียงประการเดียว หากแต่ย่อมต้องอาศัยปัจจัย
อ่ืนในการสนับสนุน อาทิ การใช้ฐานอ านาจที่มีอยู่ทั้งในตัวผู้สมัครหรือฐานอ านาจของผู้สนับสนุน ซึ่งมี
ลักษณะในเชิงอิทธิพลที่ท าให้ประชาชนจ าเป็นต้องเลือกอย่างไม่อาจปฏิเสธได้7 ความยากล าบากใน
การสืบทอดอ านาจทางการเมืองของนักการเมืองรุ่นลูก (รุ่นหลาน) และความพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้ง
ของตระกูลนักการเมืองใหญ่บางตระกูล ท าให้นักวิชาการจ านวนหนึ่งเริ่มตั้งค าถามกับอิทธิพลและ
บทบาทของตระกูลการเมืองเก่า ๆ ที่มีผลต่อชัยชนะ8 รวมถึงบทบาททางการเมืองของเจ้าพ่อเจ้าแม่ใน
ปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงขาลง อันเป็นผลมาจากผลกระทบของโลกาภิวัฒน์9 และจากในการเลือกตั้ง
และจากกรณีตระกูลตันเจริญ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในประเด็นการเข้าสู่ต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ รวมทั้งประเด็นปัจจัยที่ท าให้ตระกูล
การเมืองของตระกูลตันเจริญส าเร็จและล้มเหลวต่อการเลือกตั้งโดยศึกษาแนวทางในการวางกลยุทธ์
การสืบทอดอ านาจทางการเมืองของนักการเมืองตระกูลตันเจริญในปัจจุบัน  

                                           
6ผู้จัดการรายวัน, “มหกรรมเลือกตั้ง 54 ม้ามืดแจ้งเกิด และตระกูลดังสูญพันธุ์,” ผู้จัดการ

รายวัน, (9 ธันวาคม 2554). 
7ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี (นนทบุรี: สถาบันพระปกเก้า, 2553). 
8ประจักษ์ ก้องกีรติ, “แนวโน้ม 7 ประการหลังการเลือกตั้ง 3 ก.ค,” ประชาไท 20 กรกฎาคม 

2554, http://prachatai.com/journal/2011/07/36106 (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560). 
9ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และโอฬาร ถิ่นบางเดียว, “การต่อสู้ของทุนไทย เล่ม 2,” มติชน, 

(2557). 

Ref. code: 25605903011335MWH



5 

1.2 ค าถามการวิจัย 

 
1.2.1 ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง

ตระกูลตันเจริญ 
1.2.2 ปัจจัยใดที่ท าให้นักการเมืองตระกูลตันเจริญส าเร็จและล้มเหลวต่อการเลือกตั้ง

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.2.3 ตระกูลตันเจริญในปัจจุบันมีแนวทางในการวางกลยุทธการสืบทอดอ านาจทาง

การเมืองของนักการเมืองอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1.3.1 เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ

นักการเมืองตระกูลตันเจริญ 
1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้ตระกูลการเมืองของตระกูลตันเจริญส าเร็จและล้มเหลว

ต่อการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.3.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทางการเมืองของ

นักการเมืองตระกูลตันเจริญในปัจจุบัน 
 

1.4 วิธีการศึกษา 

 
งานการวิจัยเรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตัน

เจริญเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดย
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการลงพ้ืนที่จริงและน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) จากกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบในเชิงพรรณน าวิเคราะห์
(Descriptive and Analytical Method) โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลโดยมุ่งตอบ
ค าถามออกเป็น 3 ค าถาม คือ 

Ref. code: 25605903011335MWH



6 

ค าถามแรกและค าถามที่สาม ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ และตระกูลตันเจริญในปัจจุบันมีแนวทางในการวางกลยุทธ์
การสืบทอดอ านาจทางการเมืองของนักการเมืองอย่างไรนั้น จะท าการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์กลุ่ม
ประชากรที่ศึกษา คือ ซึ่งได้แก่สมาชิกตระกูลตันเจริญและน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
รวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ท าการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา อีกทั้งศึกษาประวัติศาสตร์
ของการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ รวมถึงกลยุทธ์ใน
ปัจจุบันของตระกูลตันเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ ในการเลือกผู้ให้
สัมภาษณ์วิจัยท าการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) 
โดยใช้วิธีการเจาะจงผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 

- คุณสุชาติ ตันเจริญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

- คุณพิเชษฐ์ ตันเจริญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

- คุณณัชพล ตันเจริญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ค าถามที่สอง ปัจจัยใดที่ท าให้นักการเมืองตระกูลตันเจริญส าเร็จและล้มเหลวต่อการ

เลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา จะท าการศึกษาค้นคว้าจากการเก็บ
ข้อมูลแบบสัมภาษณ์กลุ่มประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ 
ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองท้องถิ่น และผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการหาคะแนนเสียงให้กับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปใน
รูปแบบของการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
1.5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
นักการเมืองตระกูลตันเจริญ 

1.5.2 เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ท าให้ตระกูลการเมืองของตระกูลตันเจริญส าเร็จและ
ล้มเหลวต่อการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.5.3 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทางการเมืองของ
นักการเมืองตระกูลตันเจริญในปัจจุบัน 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขท่ีมีผลต่อการได้รับการเลือกตั้ง 

แนวคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขที่น่าจะส่งผลต่อการได้รับเลือกตั้งพอสรุปเงื่อนไขได้ 2 ประเภท 
คือ เงื่อนไขที่มาจากตัวผู้สมัครและเงื่อนไขภายนอกของผู้สมัคร ดังนี้ 

2.1.1.1 เงื่อนไขภายในของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายถึง คุณสมบัติส่วนตัว
ของผู้สมัคร ได้แก่ 

บารมี หมายถึง คุณความดีที่ผู้สมัครได้สั่งสมไว้ ท าให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกรงใจ จงรักภักดี 
และเคารพนับถือผู้สมัคร ดังนั้นเมื่อผู้สมัครขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสนับสนุนตนในสนามเลือกตั้งย่อม
ได้รับความร่วมมือ 

การศึกษา พ้ืนฐานการศึกษามีอิทธิพลมากพอสมควรที่ท าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับ
เลือกตั้ง หากผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือมีคุณวุฒิพิเศษเฉพาะด้านใด 
ด้านหนึ่งย่อมดึงดูดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณวุฒิของผู้สมัครเหนือกว่าผู้สมัคร  
คนอ่ืน ๆ ยิ่งเป็นความได้เปรียบ ซึ่งผู้สมัครควรย้ าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ 

ถิ่นก าเนิด หมายถึง การที่ผู้สมัครเป็นคนที่มาจากท้องถิ่นหรือต่างถิ่น ซึ่งผู้สมัครทั้งสอง
ประเภทมีข้อได้เปรียบอยู่หลายประการ กล่าวคือ ผู้สมัครเป็นคนในท้องถิ่นมีความได้เปรียบ ในแง่ที่
รู้จักผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า ขณะเดียวกันผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะรู้จักผู้สมัครมากกว่าผู้สมัครต่างถิ่น ความ
เป็นผู้กว้างขวางผู้สมัครย่อมขอคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ง่าย ในขณะที่ผู้สมัครที่เป็นคนต่าง
ถิ่นได้เปรียบในแง่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ค่อยรู้จักประวัติหรือถ้ารู้ก็รู้เฉพาะด้านดีที่ผู้สมัครเปิดเผยเท่านั้น 
แต่จะเสียเปรียบในเรื่องของความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

บุคลิกลักษณะ หมายถึง หน้าตา ท่าทาง น้ าเสียง กิริยามารยาทของผู้สมัคร สิ่งเหล่านี้
สามารถดึงดูดใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี 

ผลงานของผู้สมัคร ผู้สมัครที่มีผลงานปรากฏต่อสาธารณะย่อมสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้กับตน นอกจากนี้ส าหรับผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครยังเป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งใช้ในการพิจารณาว่าผู้สมัครเหมาะสมกับต าแหน่งหรือไม่ และในกรณีของผู้สมัครที่อยู่ใน
ต าแหน่ง ผลงานจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้สมัครสมควรจะได้รับเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกหรือไม่ 
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อาชีพของผู้สมัคร ผู้สมัครที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เคยได้ช่วยเหลือประชาชนหรือ
เป็นที่รู้จักประชาชนจะเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่อการเข้าสู่อาชีพนักการเมือง เนื่องจากงานของผู้แทนราษฎร
เป็นงานที่อาสาเข้ามาท างานรับใช้ประชาชน หากผู้สมัครเคยท างานเพ่ือประชาชนมาก่อนย่อมมี
โอกาสมากที่ประชาชนจะมอบความไว้วางใจให ้

พ้ืนฐานทางการเมืองของครอบครัว ผู้สมัครที่บุคคลในครอบครัวเป็นนักการเมืองย่อมมี
โอกาสเรียนรู้และได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองจากบุคคลในครอบครัว ซึ่งผู้สมัครขอความช่วยเหลือ
ให้ได้รับชัยชนะในสนามเลือกตั้งย่อมจะมีเครือข่ายที่พร้อมการสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยชั ยยนต์ 
ประดิษฐศิลป์และชัยณรงค์ เครือวน1กล่าวถึง โครงสร้างอ านาจและการสะสมทุนของพ้ืนที่ทาง
การเมืองว่า โครงสร้างอ านาจชนชั้นน าท้องถิ่นมีลักษณะเป็นโครงสร้างอ านาจแบบขั้วเด่นขั้วเดียว เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการกระจุกตัวและความมั่นคงของตระกูลอย่างเห็นได้ชัด เช่น การ
ผูกขาดธุรกิจในจังหวัด การรวมศูนย์อ านาจทางการเมืองในจังหวัด เป็นต้น 

สถานภาพทางการเงินของผู้สมัคร เงื่อนไขนี้นักรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหลายคนกล่าว
ตรงกันว่า การเลือกตั้งจะชนะหรือแพ้สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ เงิน ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่จะ
ก าหนดว่าผู้สมัครจะด าเนินการหาเสียงไว้ตามแผนหรือไม่ เพราะการหาเสียงถือเป็นกิจกรรมทาง
การเมืองที่ต้องมีทุน 

2.1.1.2 เงื่อนไขภายนอกของผู้สมัคร 
พรรคการเมืองที่สังกัด ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองที่ประชาชนให้ความสนใจจะช่วย

ให้ผู้สมัครมีโอกาสสูงที่จะได้รับความนิยมมากจนชนะการเลือกตั้ง 
การสนับสนุนของพรรคการเมืองที่สังกัด หากผู้สมัครได้รับการสนับสนุนจากพรรค

การเมืองอย่างเต็มที่ย่อมมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกตั้ง เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณการหาเสียง 
การสนับสนุนจากหัวหน้าพรรคหรือแกนน าพรรคโดยช่วยผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียง 

สภาพสังคมหรือสภาพท้องถิ่นของเขตเลือกตั้งนั้นๆ เช่นความเป็นเมือง ประชาคม หรือ
ชนบท ความแตกต่างของขนาดและระดับความเจริญมีผลท าให้รูปแบบการแข่งขัน ความโดดเด่นของ
ปัญหา และระดับความแข็งแกร่งของพรรคแตกต่างกันไป ผู้สมัครที่เข้าใจสภาพท้องถิ่นของเขต
เลือกตั้งที่ตนเองสมัครเป็นอย่างดี และมีวิธีการหาเสียงที่สอดคล้องกับเขตเลือกตั้ง ย่อมน าไปสู่ชัยชนะ
ในการเลือกตั้ง 

                                           
1ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือวน, โครงสร้างอ านาจและการสะสมทุนในจังหวัด

แห่งหนึ่ง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 23. 
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สอดคล้องกับ ศุทธิกานต์ มีจั่น2 พบว่าตัวแทนควรมีคุณสมบัติเด่นในเรื่อง ความซื่อสัตย์
สุจริต มีนโยบายชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย มีความผูกพันกับท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน สังกัดพรรคที่ชื่นชอบ 
มีการศึกษาท่ีดี และมาจากครอบครัวที่ดี 

สรุปเงื่อนไขที่ท าให้นักการเมืองมีโอกาสได้รับการเลือกตั้ง โดยทั่วไปผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มักจะเลือกผู้สมัครที่มคีุณสมบัติโดยเฉพาะ บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของผู้สมัคร มีผลงานการท างานที่
โดดเด่น และพรรคการเมืองที่ผู้สมัครสังกัด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น พ้ืนฐานครอบครัว อ านาจ
บารมี ฯลฯ 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ 
 

วันวิสาข์ แก้วจินดา3 ได้กล่าวถึงระบบอุปถัมภ์ไว้คือระบบอุปถัมภ์ ประกอบด้วย  
กลุ่มอุปถัมภ์ ซึ่งหมายถึง กลุ่มที่มีการจัดล าดับสมาชิกเป็นชั้นลดหลั่นกันไป โดยมีผู้น า

คนเดียวและมีผู้ตามหลายคน ผู้น าจะรวมอ านาจไว้ที่ตนเองและมีฐานะสูงกว่าผู้ตาม ผู้น าสามารถ
ผูกพันยึดเหนี่ยวผู้ตามให้จงรักภักดีอยู่ภายใต้อิทธิพลด้วยการจัดสรรผลประโยชน์ เช่น เงินทอง 
ทรัพย์สิน หรืออ านาจ ให้อย่างครบถ้วนแต่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งต่อมาเรียกว่า ระบบอุปถัมภ์หรือระบบ
พวกพ้อง 

สุวรรณา แย้มโสภี4 ได้กล่าวถึง ระบบอุปถัมภ์ ไว้ว่า เป็นระบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่มีอ านาจ ทรัพย์สินหรือบารมีกับผู้รับอุปถัมภ์ ที่ต้องพ่ึงพาผู้อุปถัมภ์ที่อยู่เหนือกว่าและสามารถ
บันดาลสิ่งของที่ตนต้องการได้เป็นการเสนอตนต้องพ่ึงพาผู้อุปถัมภ์ที่อยู่เหนือกว่าและสามารถบันดาล
สิ่งของที่ตนต้องการได้ เป็นการเสนอสนองตอบต่อกันที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อก าหนดทางศีลธรรม 
(moral basis) ระบบอุปถัมภ์ได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของโครงสร้างสังคมไทยใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การอุปถัมภ์กันระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้เช่า เจ้านายกับลูกน้อง เจ้าพ่อกับมือปืน 

                                           
2ศุทธิกานต์ มีจั่น, พฤติกรรมการเลือกตั้งและทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อเสียงของเขตจังหวัดภาค

อีสาน (นนทบุรี: สถาบันพระปกเก้า, 2556), 56. 
3วันวิสาข์ แก้วจินดา, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่มีผลต่อการยอมรับ

บทบาททางการเมืองในสถานภาพของฝ่ายบริหารของนักการเมืองสตรีใน อบจ.เชียงราย,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, การเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 30. 

4สุวรรณา แย้มโสภี, “การเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองและบทบาททางการเมืองของพลตรี 
บุญเอ้ือ ประเสริฐสุวรรณ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), 43.  
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หัวคะแนนกับการเลือกตั้งและการซื้อเสียง ข้าราชการกับนักการเมืองและนักธุรกิจ การคอร์รัปชั่น 
เป็นต้น 

ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง ระบบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีอ านาจทรัพย์สมบัติ
หรือบารมีกับ "ผู้รับอุปถัมภ์" ที่ต้องพ่ึงพา "ผู้อุปถัมภ์" ที่อยู่เหนือกว่าและสามารถบันดาลสิ่งของที่ตน
ต้องการได้เป็นการเสนอสนองตอบต่อกันที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อก าหนดทางศีลธรรม (moral basis) 
ระบบอุปถัมภ์ได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของโครงสร้างสังคมไทยในรูปแบบ เช่น การ
อุปถัมภ์ถันระหว่างเจ้าของที่ดินถับผู้เช่า เจ้านายกับลูกน้อง เจ้าพ่อกับมือปืน หัวคะแนนกับการ
เลือกตั้ง และการซื้อเสียง ข้าราชการกับนักการเมืองและนักธุรกิจการคอร์รัปชั่น5 

ระบบอุปถัมภ์มีลักษณะที่ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
1. ระบบอุปถัมภ์จะมีลักษณะเป็นไปในเชิงเกี่ยวกับผลประโยชน์ มีนักวิชาการอภิปราย

ไว้ดังนี้ โดยระบบอุปถัมภ์นี้จะมีลักษณะเป็นไปในเชิงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง
ระหว่างผู้มีสถานะก าลังอ านาจหรือทรัพย์สินมากกว่ากับผู้มีน้อยกว่าและศีลธรรมประจ าใจ กล่าวคือ 
ฝ่ายผู้มีสถานภาพเหนือกว่า เรียกว่า ผู้อุปถัมภ์ (patron) ได้ ช่วยเหลือต่อผู้ที่มีสถานภาพด้อยกว่า 
เรียกว่า ผู้รับการอุปถัมภ์ (client) โดยการช่วยเหลือนี้ต้องให้ประโยชน์แก่ผู้รับการอุปถัมภ์ในรูปแบบ 
เช่น การฝากเด็กเข้าโรงเรียน ซึ่งระบบอุปถัมภ์นี้ต้องอยู่บนบรรทัดฐานของข้อก าหนดแห่งศีลธรรม 
(moral basis) 

2. ระบบอุปถัมภ์เป็นการสร้างบารมีด้วยการหาพรรคพวกมาก ๆ มีนักวิชาการอภิปราย
ไว้ดังนี้6 การสร้างบารมีด้วยการสร้างความดีท าให้ตนเองเป็นที่ยอมรับในหมู่ชนทั่วไปจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ และถือเป็นทุนชนิดหนึ่ง บารมี ของผู้อุปถัมภ์สามารถจะวัดได้จากจ านวนลูกน้องที่อยู่ในอาณัติ
ของตน ดังนั้น การมีคนที่อยู่ในอาณัติเป็นจ านวนมาก หรือมีผู้ติดสอยห้อยตามมากจึงเป็นดัชนีชีถึง
บารมีของคน ๆ นั้น การบังคับบัญชาคนเป็นจ านวนมากหรือการคุมคนเป็นเครื่องวัดบารมีตัวหนึ่ง แต่
บารมีที่แท้จริงก็คือการมีคนที่มีความภักดีและมีความผูกพันไม่ว่าจะเป็นลักษณะถาวรด้วยความรู้สึก
ส่วนตัว หรือการเอื้ออ านวยประโยชน์ต่างตอบแทนที่ลงตัวก็ตาม ดังนั้น ผู้อุปถัมภ์ในสังคมไทยจึงต้อง
สร้างบารมีด้วยการหาพรรคพวกมากๆ อันแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่กว้างขวางในสังคมและการมีคน
สนับสนุน ปรากฏการณ์ที่จะชี้ให้เห็นถึงบารมีด้วยจ านวนคนนั้น 

 

                                           
5อมรา พงศาพิชญ์ และ ปรีชา คุวินทร์พันธ์, ระบบอุปถัมภ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 18. 
6ชัยอนันต์ สมุทวณิช, การเมืองกับการบริหาร (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2520),91. 
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หลักการส าคัญของระบบอุปถัมภ์ สรุปได้ดังนี้ 
1.ระบบสืบสายโลหิต เป็นระบบที่บุตรชายคนโตจะได้สืบทอดต าแหน่งของบิดา 
2. ระบบชอบพอเป็นพิเศษ เป็นระบบที่แต่งตั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือคนที่โปรดปรานเป็น

พิเศษให้ด ารงต าแหน่ง  
3. ระบบแลกเปลี่ยน เป็นระบบที่ใช้สิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่ามาแลกเปลี่ยนกับต าแหน่ง 
สมานฉันท์ ชมภูเทพ7 ได้กล่าวถึง ระบบอุปถัมภ์ ได้ว่ากลมกลืนไปกับวิถีชีวิตและระบบ

สังคมไทย จนบางทียากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ซึ่งระบบอุปถัมภ์ได้แทรกซึมทั้งภาครัฐและเอกชน 
อาจจะเรียกได้ว่าส่วนใหญ่ในสังคมไทยผูกพันกับการช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน ในสังคมที่มี
ระบบอุปถัมภ์มักเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ าความไม่ทัดเทียมกันในสังคมหลายด้าน เช่น ฐานะทาง
การเงิน บารมีอ านาจ การศึกษา ระบบอุปถัมภ์มีอิทธิพลอย่างมากในระบบการปกครองบริหารและ
ขยายไปถึงสภาวะในพรรคการเมือง รวมทั้งในการจัดตั้งรัฐบาลท าให้ชัดเจนว่าการพยายามท าให้เกิด
ความทันสมัยในระบอบการปกครองแบบบริหารจะพบอุปสรรคที่ส าคัญคือมีระบบอุปถัมภ์ เป็นมรดก
ตกทอดกันมาแต่ในอดีตซึ่งยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขในระยะเวลาอันสั้น 

สรุปได้ว่า ระบบอุปถัมภ์ แทบจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและแทรกซึมอยู่
ในทุกระดับของสังคมไทย โดยมีลักษณะพ่ึงพาอาศัยในเรื่องผลประโยชน์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับ
อุปถัมภ์ ท าให้ผู้รับอุปถัมภ์เกิดความจงรักภักดีแก่ผู้อุปถัมภ์ในสังคมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
ระบบอุปถัมภ์จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ให้ผู้สมัครใช้ในการให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง 

ทั้งนี้ผู้อุปถัมภ์ยังต้องมีศิลปะแห่งการปกครองบริหาร กล่าวคือ ต้องรู้จักการใช้พระเดช
และพระคุณ นายที่ใช้พระเดชตลอดเวลาอาจจะสร้างความกลัวให้กับลูกน้อง และยอมสยบอยู่ใต้การ
บังคับบัญชา แต่ในส่วนลึกก็พร้อมที่จะตีจาก ดังนั้น จึงต้องใช้พระเดชคู่ถับพระคุณในลักษณะสมดุล 
พระคุณได้แก่การเอ้ืออ านวยประโยชน์ ให้ความเมตตา ให้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ดูแลให้ความสุขกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกับลูกน้อง แต่ถ้าใช้พระคุณจนเกินกว่าเหตุก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกบีบคั้น 
ถูกล่อลวงด้วยวิธีการต่าง ๆ ผู้อุปถัมภ์ที่ดีจึงต้องรู้จักการใช้จังหวะของการใช้พระเดชและพระคุณ 
รวมทั้งความสามารถในการสร้างดุลยภาพขึ้นทั้งสองส่วน (อมรา พงศาพิชญ์และปรีชา คุวินทร์พันธุ์, 
2545: 271-272) อ านาจที่แท้จริงเป็นของท้องถิ่นและมีลักษณะค่อนข้างเป็นอิสระในการปกครอง
ตนเอง ผู้อุปถัมภ์ไม่สามารถพ่ึงพาอ านาจจากส่วนกลาง แต่จ าต้องแสวงหาความชอบธรรมและการ
ยอมรับในฐานะผู้น าท้องถิ่นจากชุมชนของตนเองอันมีผลท าให้ชาวนาสามารถสร้างความแข็งแกร่ ง
ให้แก่ฐานะของตนเองได้ด้วยเหตุนี้แบบอย่างของ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับอุปถัมภ์("

                                           
7สมานฉันท์ ชมภูเทพ, “กระบวนการสู่การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ส านักพัฒนาและบริหารงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553), 27. 
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Typical" Patron-Client Relationship) จึงมีสองประการ คือ ประการแรกความเป็นอิสระ
พอสมควรในการปกครองตนเองของชุมชนในท้องถิ่น ประการที่สอง คือ แรงกดดันจากภายนอกบาง
ประการ หรือข้อเรียกร้องจากอ านาจของรัฐในส่วนกลาง 

กล่าวโดยสรุป ระบบอุปถัมภ์ถือได้ว่ากลมกลืนไปกับวิถีชีวิตและระบบของสังคมไทย จน
บางทีอาจยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ซึ่งระบบอุปถัมภ์ได้แทรกซึมทั้งภาครัฐและเอกชน อาจเรียก
ได้ว่าส่วนใหญ่ในสังคมไทยผูกพันกับการให้ความช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน ในสังคมที่มี
ระบบอุปถัมภ์มักจะเป็นสังคมที่เกิดความเหลื่อมล้ า ความไม่ทัดเทียมกันของคนในสังคมหลายด้าน 
เช่น ฐานะทางการเงิน บารมีอ านาจ การศึกษา ระบบอุปถัมภ์มีอิทธิพลอย่างมากในระบบการปกครอง
บริหารและขยายตัวไปถึงสภาวะในพรรคการเมือง รวมทั้งในการ จัดตังรัฐบาล ท าให้เห็นชัดว่าการ
พยายามท าให้เกิดความทันสมัยในระบบการปกครองบริหารจะพบอุปสรรคที่ส าคัญ คือมีระบบ
อุปถัมภ์เป็นมรดกตกทอดสู่กันมาแต่ในอดีต ซึ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในระยะเวลาอันสั้น 

โดยระบบอุปถัมภ์เป็นไปในเชิงผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหว่างผู้มีสถานะ
ก าลังอ านาจหรือทรัพย์สินมากกว่ากับผู้มีน้อยกว่า ซึ่งฝ่ายผู้มีสถานภาพเหนือกว่าเรียกว่า ผู้อุปถัมภ์ ได้
ช่วยเหลือต่อผู้ที่มีสถานภาพด้อยกว่าเรียกว่า ผู้รับการอุปถัมภ์ โดยการช่วยเหลือนี้ต้องให้ประโยชน์แก่
ผู้รับการอุปถัมภ์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่มีสังคมใดอยู่โดยไม่มีพวกพ้องหรือไม่พ่ึงพาอาศัยกัน แต่ลักษณะ
อุปนิสัยของคนไทยที่ยึดถือระบบอุปถัมภ์ เป็นไปในลักษณะที่มากเกินกว่าเหตุ จึงเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศท้ังในแง่ของผู้ใหญ่และผู้น้อย กล่าวคือ ในแง่ของผู้ใหญ่จะท าให้ลืมตัว รวมอ านาจและ
ใช้อ านาจในทางมิชอบได้ง่าย สนใจและเงินบ าเหน็จรางวัลให้เฉพาะคนใกล้ชิด ไม่มีโอกาสใช้คนที่มี
ความรู้ความสามารถได้มากเท่าที่ควร เกิดระบบเส้นสายหรือการวิ่งเต้น เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็น
ธรรม ผู้ที่มีความสามารถแต่ไม่มีเส้นสายจะก้าวหน้าได้ยาก และยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้น้อยกระท า
ความผิดอีกด้วย เพราะผู้น้อยจะคิดว่าถึงอย่างไรก็มีผู้ใหญ่คอยช่วย มีเส้นสาย มีเกราะคุ้มกัน ส่วนใน
แง่ของผู้น้อย ผู้น้อยที่ไม่ประจบสอพลอจะไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้ใหญ่ ผู้น้อยจะเกิดความรู้สึก
น้อยเนื้อต่ าใจ ท้อแท้ใจ และท างานไปวันหนึ่ง ๆ อย่างไม่เต็มที่ นอกจากนี้ ระบบอุปถัมภ์ซึ่งตั้งอยู่บน
รากฐานของความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อยได้ก่อให้เกิดความเกรงใจซึ่งโดยปรกติผู้น้อยจะ
เกรงใจผู้ใหญ่ ความเกรงใจที่ผู้น้อยมีต่อผู้ใหญ่ ในบางครั้งก็กลายเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ 
เช่น คนไทยเกรงใจผู้มีอ านาจ ไม่แสดงความคิดเห็นตอบโต้ต่อหน้า วางเฉย ไม่ขัดคอ ผู้มีอ านาจจะพูด
อย่างไรก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี บางครั้งท าตัวเป็น “ทองไม่รู้ร้อน” การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
ออกไป ผู้น้อยอาจถูกเขม่นและในภายหน้าไม่อาจไปขอความช่วยเหลือหรือพ่ึงบารมีได้ 
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2.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

แนวคิดด้านความต้องการส่วนบุคคล   
ความต้องการส่วนบุคคล หมายถึง ความต้องการและความปรารถนาของมนุษย์ที่อยู่

ภายในจิตใจและแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการตามที่ดาดหวังไว้ ซึ่งความ
ต้องการของแต่ละบุคคลจะมีระดับความต้องการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะภาพและความสัมพันธ์
ทางสังคม ทั้งนี้ ได้แบ่งประเภทความต้องการของบุคคลได้ 5 ประการ ดังนี้8 

1. ความต้องการทางกายภาพ (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ในการด ารงอยู่ของบุคคล เช่น อาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นความต้องการในขั้นแรกของ
การมีชีวิตและด ารงความเป็นมนุษย์ซึ่งจะได้รับการตอบสนองจากปัจจัยพ้ืนฐานทางกายภาพ เช่น 
เงินเดือน สภาพแวดล้อมในการท างาน Alderfer's ERG Theory9 ความต้องการความคงอยู่ 
(existence needs) หรือความต้องการในการอยู่รอด เป็นความต้องการในระดับต่ าสุดและมีลักษณะ
เป็นรูปธรรมประกอบด้วยความต้องการของร่างกายและความต้องการความปลอดภัยซึ่งสามารถ
พิสูจน์ได ้

2. ความต้องการด้านความปลอดภัยและมั่นคง (safety and security needs) เป็น
ความต้องการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและครอบครัว โดยบุคคลจ ะต้องการ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทั้งทางกายภาพและจิตใจ และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ซึ่งได้รับ
การตอบสนองจากการขึ้นเงินเดือน ผลประโยชน์และสวัสดิการ ประกันสุขภาพ และประกันสังคม 
Herzberg's two-factor theory ปัจจัยรักษาที่มีอิทธิพลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการท างาน 
หมายถึง ผู้จัดการจะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาจากความไม่พอใจ เช่น นโยบายบริษัท ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมในการหางาน ความมั่นคง เงิน ปัจจัย เหล่านี้ไม่ได้จูงใจให้พนักงานผลิต
มากขึ้น แต่ป้องกันไม่ให้ผลิตลดลง ปัจจัยรักษาจะรักษาแรงจูงใจให้อยู่ในระดับสูงแล้วป้องกันแรงจูงใจ
ไม่ให้เกิดขึ้นในทางลบ ส่วนปัจจัยที่มีผลในทางบวกต่อแรงจูงใจในการท างาน คือ โอกาสเจริญเติบโต 
ลักษณะงาน ความส าเร็จ การยกย่องชมเชย ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า 

3. ความต้องการการมีส่วนร่วมในสังคม (social belonging needs) บุคคลต้องการ
การยอมรับจากสังคม โดยต้องการมีส่วนร่วม มิตรภาพ และความรักจากบุคคลอ่ืน ซึ่งบุคคลจะได้รับ

                                           
8มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, จิตวิทยาในการบริหาร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

ธารอักษร, 2553), 45. 
9ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 

2539), 34. 
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จากกลุ่มท างาน เพ่ือนร่วมวิชาชีพ หรือกลุ่มสังคมต่าง ๆ Alderfer's ERG Theory ความต้องการ
ความสัมพันธ์ มีลักษณะเป็นรูปธรรมน้อยลง ประกอบด้วยความต้องการด้านสังคม ความต้องการ
ความปลอดภัยและความต้องการการยกย่อง ความต้องการอยู่ในกลุ่ม (need for affiliation) บุคคล
ที่มี ความต้องการข้อนี้สูงจะพอใจจากการเป็นที่รัก และมีแนวโน้มจะเลี่ยงความเจ็บปวดจากการ
ต่อต้าน โดยสมาชิกกลุ่มสังคม เขาจะรักษาความสัมพันธ์อันดีในสังคม พอใจในการให้ความร่วมมือ
มากกว่าการแย่งชิง พยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ต้องการสร้างความเข้าใจอันดีจาก
สังคมท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู่ 

4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (esteem needs) บุคคลต้องการการยอมรับนับถือ
จากบุคคลอ่ืนว่าเขามีความรู้ความสามารถและเป็นที่ชื่นชมจากบุคคลอ่ืน ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเอง โดยเขาจะได้รับการตอบสนองจากต าแหน่งงาน ส านักงานและเครื่องใช้ประจ าต าแหน่ง 
ค าชมเชย และรางวัลพิเศษ Herzberg's two-factor theory ปัจจัยรักษา (maintenance factor) 
หรือปัจจัยอนามัย (hygiene factor) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการท างาน 
หรือหมายถึง ผู้จัดการจะจงใจผู้ใต้บังคับบัญชาจากความไม่พอใจ เช่น นโยบายบริษัท สถานภาพการ
ท างานมั่นคง การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมในการท างาน เงิน ปัจจัย
เหล่านี้ไม่ได้จูงใจ ให้พนักงานผลิตมากขึ้น แต่ป้องกันไม่ให้ผลิตลดลง ปัจจัยอนามัยจะรักษาแรงจูงใจ
ให้อยู่ในระดับสูง แล้วป้องกันแรงจูงใจไม่ให้เกิดขึ้นในทางลบ ส่วนปัจจัยที่มีผลในทางบวกต่อแรงจูงใจ
ในการท างาน คือ โอกาสเจริญเติบโต ลักษณะงาน ความส าเร็จ การยกย่องชมเชย ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้า McClelland ความต้องการอ านาจ (need for power) พบว่าบุคคลมีความต้องการ
อ านาจสูง จะมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลและการควบคุม บุคคลเช่นนี้จะต้องการความเป็นผู้น า เป็น
นักพูด เป็นผู้ที่ต้องการท างานให้เหนือกว่าบุคคลอื่น เป็นกลุ่มท่ีแสวงหา หรือค้นหาวิธีการแก้ปัญหาให้
ดีที่สุด ชอบสอนและชอบพูดในที่ชุมชน ชอบแข่งขันเพ่ือให้สถานภาพสูงขึ้น จะกังวลเรื่องอ านาจ
มากกว่าท างานให้ได้ประสิทธิภาพ 

5. ความต้องการความส าเร็จสูงสุด (self- actualization needs) เป็นความต้องการที่
จะบรรลุความส าเร็จขั้นสูงของบุคคล โดยใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถชองตนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะ
ได้รับการตอบสนองจากความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย และโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง Aiderfer's ERG Theory ความต้องการความเจริญก้าวหน้าเป็นความต้องการใน
ระดับสูงสุด และมีความเป็นรูปธรรมต่ าสุด ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความต้องการการยกย่องและบวก
ด้วยความต้องการประสบความส าเร็จตามทฤษฎีของมาสโลว์McClelland10ความต้องการความส าเร็จ 
(need for achievement) บุคคลที่ต้องการความส าเร็จสูงจะมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะ

                                           
10 เรื่องเดียวกัน, 253. 
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ประสบความส าเร็จและกลัวต่อความล้มเหลว ต้องการการแข่งขันและก าหนดเป้าหมายที่ยากล าบาก
ส าหรับตนเอง มีทัศนะชอบเสี่ยงแต่ไม่ใช่ชอบการพนัน พอใจที่จะวิเคราะห์และประเมินปัญหา มีความ
รับผิดชอบเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง และมีการป้อนกลับในการท างาน ตลอดจนมีความปรารถนาจะ
ท างานให้ดกีว่าบุคคลอ่ืน แสวงหาหรือพยายามรับผิดชอบในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของตนแล้วจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเป็นล าดับขั้น โดยที่ความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะลดแรงผลักดันลง ขณะที่ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองอาจจะก่อให้เกิด
ความไม่พอใจ ความคับข้องใจ ความเครียด หรือความขัดแย้งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
การปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารควรต้องพิจารณาและวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือที่จะใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น เพราะเมื่อ
ผู้บริหารใช้หลักวิธีการที่ถูกต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเช่นกันส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังผู้ที่เป็นผู้น าก็จะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของ
ตนโดยค านึงถึงเสมอว่าคนทุกคนต้องการได้รันการ ตอบสนองความต้องการของตนตามล าดับขั้น 
เพราะฉะนั้นผู้น าจึงต้องรู้จักใช้วิธีการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่อยู่ใต้การปกครองในทางที่
ถูกต้อง เพ่ือลดความขัดแย้งและส่งเสริมให้คนมีคุณภาพสามารถท างานให้เกิดประสิทธิภาพได้ 

โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคม ได้รับการตอบสนองความต้องการแต่ละ
ระดับเป็นบางส่วน และไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการเป็นบางส่วนการตอบสนองความต้องการ
จะเกิดขึ้นที่ระดับความต้องการทางด้านร่างกายและความปลอดภัย มากกว่าความต้องการทางด้าน
สังคมเกียรติยศ ชื่อเสียง และความสมหวังของชีวิต11 

ทฤษฎีแรงจูงใจ แรงจูงใจ (motivation) หมายถึง แรงผลักดันจากความต้องการและ
ความคาดหวังของมนุษย์เพ่ือให้แสดงออกตามที่ต้องการ อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารจะใช้การจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในสิ่งต่าง ๆ ด้วยความพึงพอใจ ในทางกลับกันผู้ ใต้บังคับบัญชาก็อาจใช้วิธีการ
เดียวกันกับผู้บริหาร12 

 
 
 
 

                                           
11สมยศ นาวีการ, พฤติกรรมองค์กร (Organizational Behaviors) (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 

1991, 2545), 37. 
12ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, 78-79. 
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ลักษณะของแรงจูงใจมีรูปแบบ 5 ประการ ดังนี้ 
1.แรงจูงใจในอันที่จะได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน โดยมีนักวิชาการได้อธิบายถึงเรื่อง

ดังกล่าว ประกอบด้วย เดวิด แมคเคลเลนต์13 แรงจูงใจที่ต้องการความรักและผูกพันต่อสายสัมพันธ์
(affiliation) แสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม หวังโอกาสที่จะได้รู้จักกับผู้อ่ืนเพ่ือเป็น
สะพานความเข้าใจที่ดีให้เป็นประโยชน์ต่องานที่ต้องท าให้ส าเร็จ Lane มนุษย์ต้องการความรัก 
ต้องการพวกพ้อง และการเข้าสังคมกับผู้อ่ืน14 แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (affiliation motive) เป็นแรงจูงใจ
ที่เกิดจากความต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน ต้องการให้ผู้อ่ืนรักใคร่ ชอบพอ เอ้ืออาทร มักจะ
แสดงออกโดยการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เมตตา กรุณา โอบอ้อมอารี ยอมคล้อยตาม หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง 
ชอบเข้าสังคม พ่ึงพาอาศัยได้ และรู้จักพ่ึงพาผู้อ่ืน การแสดงพฤติกรรมของตนเองว่าในบางครั้งท าสิ่ง
ใดเพ่ือหวังให้คนเห็น หวังค าชม หรือการยอมรับการกระท านั้นเป็นไปเนื่องจากแรงจูงใจภายนอก แต่
ถ้าเม่ือใดมีความสุข ความพอใจ ก็จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้เมื่อไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมก็ยั งมีความพอใจที่
จะท า 

2. แรงจูงใจต่อความต้องการด้านกายภาพ โดยมีนักวิชาการได้อธิบายถึงเรื่องดังกล่าว 
ประกอบด้วย เลนน์Lane15 มนุษย์ต้องการความกินดี อยู่ดี รายได้ ทรัพย์สิน ความมั่นคงปลอดภัย
ทางเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทางการเมือง แรงจูงใจทางกายภาพ (physiological motivation) เป็นผล
มาจากความต้องการที่ส าคัญ ๆ ซึ่งได้แก่ ความหิว ความกระหาย และความต้องการทางเพศ 

3. แรงจูงใจที่จะได้รับการมีชื่อเสียงจากผู้อ่ืน โดยมีนักวิชาการ Lane (ได้อธิบายว่า 
มนุษย์ต้องการความภูมิใจในตนเองทางสถานภาพ ชื่อเสียง ความเคารพโดยผ่านชองทางการเมือง 

4. แรงจูงใจต่อความต้องการที่จะมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน โดยมีนักวิชาการได้อธิบายถึงเรื่อง
ดังกล่าว ประกอบด้วย16 

4.1 ความต้องการแสวงหาอ านาจหน้าที่ (power) เชื่อระบบอ านาจขององค์การ 
รักษาคุณค่าของงานที่ท ายึดประโยชน์องค์การเป็นส าคัญ ยึดมั่นความยูติธรรมไม่ล าเอียง  

4.2 มนษุย์ต้องการมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน  

                                           
13บรรยงค์ โตจินดา, องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 

(กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2545), 89-91. 
14บุญมา ธนาศุภวัฒน์, จิตวิทยาองค์การ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2537), 78. 
15ณรงค์ศักดิ์ เดชอุดม, “แรงจูงใจในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), 91-99. 

16บุญมา ธนาศุภวัฒน์, จิตวิทยาองค์การ, 89. 
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 4.3 ผู้แสวงหาอ านาจทางการเมืองมีความต้องการในอ านาจเพื่อชดเชยสิ่งบางอย่างที่
ขาดไปในวัยเด็กการต้องการชดเชยจึงเป็นแรงกระตุ้นให้แสวงหาอ านาจทางการเมือง  

4.4 มนุษย์แสวงหาอ านาจเพ่ือที่จะเป็นเจ้าของทรัพยากรโดยต้องการที่จะรักษา
ผลประโยชน์รักษาความเป็นธรรมให้กับรัฐและประชาชนทุกคน เพ่ือตอบสนองความต้องการทาง
จิตใจ เสรีภาพและความสุข มนุษย์แสวงหาอ านาจโดยจิตส านึกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง 
มนุษย์แสวงหาอ านาจโดยมีแรงจูงใจจากจิตใต้ส านึก  

 4.5 ความต้องการเป็นแรงจูงใจใฝ่อ านาจ (power motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม หรือชอบโต้แย้ง ถกเถียง เอาชนะ 
มีลักษณะก้าวร้าว บางคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ก็ท าไปเพ่ือให้ผู้อ่ืนอยู่ใต้อ านาจของตนไม่พอใจกับการ
ตกอยู่ภายใต้การน าของผู้อื่นหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์  

 4.6 เกิดจากความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ ความต้องการมีอ านาจ  
5. แรงจูงใจต่อความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ โดยมีนักวิชาการได้อธิบายถึงเรื่อง

ดังกล่าว ประกอบด้วย17 
5.1 ต้องการความส าเร็จของงาน (achievement) เป้าหมายคืองานที่ยากและท้า

ทาย คุณค่าและความส าเร็จของงานที่ท าอย่างมีอิสระและเชื่อมั่น  
5.2การบริหารงานโดยมีเป้าหมาย มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเสนอวิธีการ

ก าหนดวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างเป็นระบบ แล้วผลักดันหรือจูงใจให้ผู้บริหารท าการวางแผน  
5.3แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (achievement motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความ

ต้องการที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จ โดยมีความมานะพยายามฟันฝ่าอุปสรรค เอาชนะความล้มเหลว
เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักจะตั้งระดับความคาดหวังไว้สูงกว่าผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า นอกจากนี้ยังมีแผนการและความพยายามมากกว่าอีกด้วย 

กล่าวโดยสรุป จากที่นักวิชาการได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจนั้น แสดงให้เห็นว่ า
แรงจูงใจเป็นสิ่งเร้าที่มากระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา 
เพ่ือที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือตอบสนองความต้องการที่ตนเองมีอยู่ แรงจูงใจจะเป็นก าลังหรือ
พลังใจที่จะส่งผลท าให้บุคคลปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ส าเร็จ ซึ่งบุคคลใดจะมีแรงจูงใจที่จะกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งได้นั้น จะต้องมีความต้องการเป็นพื้นฐานและความต้องการนั้นก็จะเริ่มด้วย ความปรารถนา 
ความประสงค์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ความอยากเป็นเงื่อนไข และถ้าหากเงื่อนไขเหล่านี้ถูกกระตุ้น

                                           
17บรรยงค์ โตจินดา, องค์การและการจัดการ (Organization and Management),           

65-67. 
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หรือผลักดันแล้วก็จะได้รับการตอบสนองโดยบุคคลเหล่านั้นจะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็ม
ความสามารถและทุ่มเทความพยายามให้บรรลุเป้าหมาย 

ในท านองเดียวกันแรงจูงใจของมนุษย์ผูกพันอยู่กับความต้องการของคน เพราะความ
ต้องการจะก าหนดพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคน นักการเมืองก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เหล่านี้ 
เช่นเดียวกัน นักการเมืองที่ขาดความเรียบง่ายไม่รู้จักพอส าหรับตนเอง เขาก็ย่อมดิ้นรนใฝ่หาต่อไปไม่
สิ้นสุดเพ่ือตัวเองและพวกพ้องมากขึ้น ความต้องการความปลอดภัย เป็นความต้องการที่นักการเมือง
ประเภทแสวงอ านาจใฝ่หาเป็นอันมาก เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยพอ หรือเคยท าให้คนอ่ืนรู้สึกไม่
ปลอดภัยมาก่อน จึงกลัวสภาพการล้างแค้นแบบทีใครทีมัน เมื่อตัวเองอยู่ในอ านาจมักจะกอบโกยและ
เมื่อยังไม่มีอ านาจมักใฝ่หาอ านาจ ซึ่งต่างกับนักการเมืองที่มีอุดมคติ มักจะเรียบง่ายโดยไม่อาวรณ์ต่อ
ความต้องการพ้ืนฐาน ด้วยรู้สึกตัวเองว่าสะอาด มั่นคง ปลอดภัยดีอยู่แล้ว ความต้องการจึงพุ่งไปสู่
จุดสูงสุด คือ ต้องการสร้างสรรค์ในสังคมให้ดีขึ้นแต่อย่างเดียว 

แนวคิดด้านภาวะผู้น า 
ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถที่จะมีอิทธิพลและจูงใจบุคคลอ่ืนให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์การ กระบวนการภาวะผู้น าจะเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
กลุ่ม การจูงใจสมาชิกองค์การให้ท างานบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อกลไกกลุ่มและ
วัฒนธรรมกลุ่ม ภาวะผู้น าต้องอาศัยการจูงใจ บุคคลจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้น า เว้นแต่เขาจะ
จูงใจบุคคลอ่ืนได้ ผู้น าที่มีเหตุผลในระดับหนึ่งจะเป็นผู้น าที่มีอ านาจ มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนและ
สามารถชักจูงบุคคลให้ท างานได้  

ภาวะผู้น ามีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
1. การเป็นผู้น าโดยการใช้อิทธิพล (influence) ในการด าเนินงาน กล่าวคือ การที่ผู้น า

ใช้อิทธิพลหรืออ านาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ปฏิบัติการและอ านวยการโดยการใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน เพ่ือมุ่งให้ บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้18 

2. กระบวนการของภาวการณ์เป็นผู้น า คือ การใช้อิทธิพลซึ่งไม่มีลักษณะบังคับ เพ่ือจะ
อ านวยการและประสานงานกิจการของสมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ตั้งไว้ ใน
แง่คุณสมบัตินั้น ภาวการณ์เป็นผู้น าเป็นคุณสมบัติ หรือลักษณะซึ่งมีในบุคคล ซึ่งสามารถใช้อิทธิพล
ดังกล่าวได้เป็นผลส าเร็จ19 

                                           
18สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 56-60. 
19ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, 188. 
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3. การมีลักษณะผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในอันที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จของการ
บริหารงาน ลักษณะของการเป็นผู้น าจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง เพ่ือน าไปใช้ตามสถานภาพที่
เหมาะสมและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของตนในลักษณะที่เ อ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอ านาจหน้าที่และอ านาจบารมีเป็นเครื่องมือทั้งลักษณะที่เป็น
พิธีการและไม่เป็นพิธีการ ทั้งนี้  เพ่ือก่อให้เกิดพลังร่วมของกลุ่ม มุ่งสู่การด าเนินงานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

 
2.4 ปัจจัยท่ีท าให้ตระกูลการเมืองประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 
 

การแข่งขันทางการเมืองในสนามเลือกตั้ง ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่ผู้สมัครคนหนึ่งจะสามารถ
โน้มน้าวใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับตน เนื่องจากในการเลือกตั้งแต่ละครั้งมี
เงื่อนไขหลายประการเข้ามาเก่ียวข้อง ถึงขนาดที่เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า ในการ
ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าผู้สมัครจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไร และไม่ว่าจะใช้วิธีการใดเพ่ือให้ได้
คะแนนเสียง ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้สมัครจะได้รับชัยชนะในการแข่งขัน 20 ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวล
แนวคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขที่น่าจะส่งผลต่อการได้รับเลือกตั้งที่ศึกษา โดยนักวิชาการด้านการสื่อสาร
การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอสรุปได้เป็นเงื่อนไข 2 ประเภท คือ เงื่อนไขที่มาจากตัว
ผู้สมัคร และเงื่อนไขภายนอกของผู้สมัคร ดังนี้ 

 1. การวางแผนในของสืบทอดต าแหน่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายถึง คุณสมบัติส่วนตัว
ของผู้สมัคร ได้แก่ 

1.1 บารมี หมายถึง คุณความดีที่ผู้สมัครได้สั่งสมไว้ ท าให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกรงใจ
จงรักภักดี และเคารพนับถือผู้สมัคร ดังนั้นเมื่อผู้สมัครขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนตนในสนาม
เลือกตั้งย่อมได้รับความร่วมมือ21 

1.2 การศึกษา พ้ืนฐานการศึกษามีอิทธิพลมากพอสมควรที่จะท าให้ผู้สมัครได้รับ
เลือกตั้ง หากผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือมีคุณวุฒิพิเศษเฉพาะด้านใด
ด้านหนึ่งย่อมดึงดูดใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวุฒิของผู้สมัคร
เหนือกว่าผู้สมัครคนอ่ืน ๆ จะยิ่งเป็นความได้เปรียบ ซึ่งผู้สมัครควรย้ าให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบ22 

                                           
20เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, ถ้าอยากเป็นผู้แทน (กรุงเทพฯ: โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ 

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ม.ป.พ), 138. 
21เรื่องเดียวกัน, 139-140. 
22เรื่องเดียวกัน, 140. 
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1.3 ถิ่นก าเนิด หมายถึง การเป็นผู้สมัครที่เป็นคนท้องถิ่นหรือเป็นผู้สมัครที่มาจาก
ต่างถิ่น ซึ่งผู้สมัครทั้ง 2 ประเภทมีข้อได้เปรียบกันอยู่หลายประการ กล่าวคือ ผู้สมัครที่เป็นคนใน
ท้องถิ่นมีความได้เปรียบในแง่ที่รู้จักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า ขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะรู้จัก
ผู้สมัครมากกว่าผู้สมัครต่างถิ่น ความเป็นผู้กว้างขวางของผู้สมัครย่อมท าให้ขอคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งได้ง่าย ขณะที่ผู้สมัครจากต่างถ่ินจะได้เปรียบในแง่ท่ีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ค่อยรู้จักประวัติ หรือถ้า
รู้จะรู้เฉพาะในด้านดีที่ผู้สมัครเปิดเผยเท่านั้น แต่จะเสียเปรียบในแง่ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะขาดความ
ไว้วางใจ23 
  1.4 บุคลิกลักษณะ หมายถึง หน้าตาท่าทาง น้ าเสียง กิริยามารยาทของผู้สมัครสิ่ง
เหล่านี้สามารถดึงดูดใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นอย่างดี โดยผู้สมัครที่มีบุคลิกภาพงดงาม สง่ามีเสน่ห์ 
ย่อมเป็นที่ประทับใจและสามารถช่วยโน้มน้าวใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครได้  
  1.5 ผลงานของผู้สมัคร ผู้สมัครที่มีผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ เช่นท านุบ ารุง
วัด โรงเรียน สร้างถนนหนทาง ย่อมสามารถช่วยโน้มน้าวใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้กับตน
ได้ นอกจากนี้ส าหรับผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครยังเป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ในการพิจารณาว่า
ผู้สมัครเหมาะสมกับต าแหน่งหรือไม่ และในกรณีของผู้สมัครที่อยู่ในต าแหน่งผลงานยังเป็นเครื่องบ่งชี้
ว่าผู้สมัครควรจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกหรือไม่24 
  1.6 อาชีพของผู้สมัคร ผู้สมัครที่มีอาชีพเดิมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนได้ช่วยเหลือ
ประชาชน หรือเป็นที่รู้จักของประชาชน จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่อการเข้าสู่อาชีพนักการเมืองยกตัวอย่าง
เช่น อาชีพแพทย์ ทนายความ นักร้อง และนักแสดง เป็นต้น เนื่องจากงานของผู้แทนราษฎรเป็นงานที่
ผู้สมัครอาสาเข้ามาท างานรับใช้ประชาชน หากผู้สมัครเคยท างานเพ่ือประชาชนมาก่อน ย่อมมีโอกาส
มากที่ประชาชนจะมอบความไว้วางใจให้25 
  1.7 พ้ืนฐานทางการเมืองของครอบครัว ผู้สมัครที่มีบุคคลในครอบครัวเป็น
นักการเมือง ย่อมมีโอกาสเรียนรู้และได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองจากบุคคลในครอบครัวซึ่งเมื่อ
ผู้สมัครขอความช่วยเหลือเพ่ือให้ได้รับชัยชนะในสนามเลือกตั้ง ย่อมจะมีเครือข่ายที่พร้อมให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดี26 

                                           
23เรื่องเดียวกัน, 141. 
24สมบัติ จันทรวงศ์, “สมัครรับเลือกตั้ง : การสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพนักการเมือง 

(2),” (มติชนสุดสัปดาห์ 11, 28 เมษายน 2534), 45-46. 
25เรื่องเดียวกัน, 44. 
26สมบัติ จันทรวงศ์, “สมัครรับเลือกตั้ง: การสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพนักการเมือง (2),” 

45-46. 
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  1.8 สถานภาพทางการเงินของผู้สมัคร เงื่อนไขนี้นักรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหลายคน
กล่าวตรงกันว่า การเลือกตั้งจะชนะหรือไม่นั้นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ เงิน ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่
ก าหนดว่าผู้สมัครจะสามารถด าเนินการรณรงค์หาเสียงได้ตามที่วางแผนไว้หรือไม่ เพราะการหาเสียง
เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ต้องมีทุนในการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการหยั่งเสียงการหา
ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การจ้างบริษัทที่ปรึกษา การจัดท าสื่อและซื้อสื่อโฆษณา เป็นต้น เมื่อมีทุน
มากจะสามารถด าเนินการหาเสียงได้กว้างขวางและมีความคล่องตัวสูงในการใช้รูปแบบการหาเสียงที่
หลากหลาย27 

2. การวางแผนเกี่ยวกับเงื่อนไขภายนอกของผู้สมัคร หมายถึง เงื่อนไขอ่ืน ๆ นอกเหนือ 
จากคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร ได้แก่   

2.1 พรรคการเมืองที่สังกัด ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองที่ประชาชนก าลังสนใจจะ
ช่วยให้ผู้สมัครมีโอกาสสูงที่จะได้รับความนิยมมากจนชนะการเลือกตั้ง ดังตัวอย่างกรณีของพรรค
ประชาธิปัตย์ที่ได้รับความนิยมจากชาวกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมากในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 252928 
ท าให้ผู้สมัครของพรรคสามารถชนะการเลือกตั้งในพ้ืนที่นี้ได้ถึง 16 คน เพ่ิมจากปี พ.ศ. 2526 ถึง 8 
คน  

2.2 การสนับสนุนของพรรคการเมืองที่สังกัด หากผู้สมัครได้รับการสนับสนุนจาก
พรรคการเมืองอย่างเต็มที่ย่อมมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกตั้ง29 เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณการ
หาเสียง การสนับสนุนของหัวหน้าพรรคและแกนน าพรรคโดยการช่วยผู้สมัครลงพ้ืนที่หาเสียง  

2.3 สภาพสังคมหรือสภาพท้องถิ่นของเขตเลือกตั้งนั้น ๆ เช่น ความเป็นเมือง
ประชาคม หรือชนบท ความแตกต่างของขนาดและความเจริญมีผลท าให้รูปแบบการแข่งขันความโดด
เด่นของประเด็นปัญหา และระดับความแข็งแกร่งของพรรคแตกต่างกันไป30 ผู้สมัครที่เข้าใจสภาพ
ท้องถิ่นของเขตเลือกตั้งที่ตนเองลงสมัครเป็นอย่างดี และมีวิธีการหาเสียงที่สอดคล้องกับเขตเลือกตั้ง 
ย่อมน าไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้ง 

 

                                           
27สุจิต บุญบงการ, เงินกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ม.ป.ท.: ม.

ป.พ., 2538),43. 
28เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, ถ้าอยากเป็นผู้แทน, 139. 
29สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประสิทธิ์

ภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, 2545), 45. 
30เรื่องเดียวกัน, 48. 
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2.5 การวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทางการเมืองของนักการเมือง 
 

ความยากล าบากในการสืบทอดอ านาจทางการเมืองของนักการเมืองรุ่น ลูก (รุ่นหลาน) 
และความพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งของตระกูลนักการเมืองใหญ่บางตระกูล เช่น ตระกูลคุณปลื้ม ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2550 ตระกูลฉายแสงและตันเจริญในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2554 ท าให้นักวิชาการจ านวนหนึ่งเริ่มตั้งค าถามกับอิทธิพลและบทบาท
ของตระกูล นักการเมืองเก่า ๆ ที่มีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้ง31 ในขณะที่ภาพของการก ากับและ
ควบคุมพรรคการเมือง (อย่างเบ็ดเสร็จ) ของตระกูลนักการเมืองในพรรคการเมืองใหญ่หลายพรรค 
เช่น ตระกูลชินวัตร ในพรรคเพ่ือไทย ตระกูลศิลปอาชาในพรรคชาติไทยพัฒนา ตระกูลชิดชอบใน 
พรรคภูมิใจไทย และตระกูลคุณปลื้มในพรรคพลังชล ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
กลับสะท้อนภาพความต่อเนื่องของบทบาทและอิทธิพล ของตระกูลนักการเมืองใหญ่  ๆ ที่มีต่อ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของ ประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น ผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับ
พัฒนาการของตระกูลนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ยืนยันข้อมูลที่หนักแน่นว่าบทบาท
และอิทธิพลของตระกูลการเมืองเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการเมืองเรื่องการเลือกตั้งของประเทศไทยมากว่า
สามทศวรรษ และยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปโดยง่าย 32การหาค าตอบว่า ตระกูล นักการเมืองซึ่งกุม
อ านาจทางการเมืองไทยเป็นใครมาจากไหน น่าจะท าให้ภาพความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองเรื่องการ
เลือกตั้งของไทยมีความคมชัดยิ่งขึ้น 

 งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีตของไทยจ านวนมากยืนยัน ข้อค้นพบที่
ค่อนข้างจะสอดคล้องกันว่าคุณสมบัติส่วนตัวและความสามารถของ นักการเมือง เช่น ความรู้ทาง
วิชาการ วิสัยทัศน์ในการมองและก าหนดทิศทาง ของประเทศ (ทั้งในเชิงอุดมการณ์และในแง่ประเด็น
ปัญหา) ทักษะในการตัดสิน ใจเกี่ยวกับนโยบาย และประสบการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครของประชาชน33คุณสมบัติ เหล่านี้จากการศึกษาเกี่ยวกับชนชั้นน าและ

                                           
31มติชนออนไลน์, เจาะใจ 'สุรชาติ' ดับไฟแค้น 'ปชป. + เพื่อ,ไทย' ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 

วางแผนพัฒนาประเทศอีก 20 ปีข้างหน้า (2554, 7 กันยายน) มติชน 7 กันยายน 2554, 
http://www.matichon.co.th/mtc-flv-window.php?newsid=1315393561 (สืบค้นเมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2560). 

32สติธร ธนานิธโิชติ, ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไท, 5-23.  
33ถวิลวดี บุรีกุล, “การเมืองเรื่องการเลือกตั้งและปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรค

การเมืองและผู้สมัคร: วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า9(2), 
(2554): 5-28.  
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ตระกูลการเมืองในหลายประเทศพบว่า มักจะมือยู่ในตัวนักการเมืองที่เป็นสมาชิกของตระกูลการเมือง
โดยเฉพาะตระกูลที่ มีความเก่าแก่และมีบทบาททางการเมืองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตระกูลนักการ 
เมืองเหล่านี้มักมีฐานะของการเป็นชนชั้นน าในสังคมซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มทางสังคมที่มีโอกาสดีกว่าคน
กลุ่มอ่ืน ๆ ในการแสดงออกและเรียนรู้ทางการเมือง จนสามารถสั่งสม บ่มเพาะและถ่ายทอด 
คุณสมบัติของผู้น าทางการเมืองภายในกลุ่มของตน ผ่านการได้รับการศึกษา ที่ดีมีคุณภาพ และการมี
ประสบการณ์โดยตรงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม และการตัดสินใจส าคัญ ๆ ทางการเมือง
นักการเมืองที่เป็นสมาชิกในตระกูลการเมืองจึงน่าจะมี คุณสมบัติส่วนตัวและประสบการณ์ก่อนลงเล่น
การเมืองที่แตกต่างไปจากนักการเมืองอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกตระกูลการเมือง และการเป็นสมาชิก
ใน ตระกูลการเมืองก็น่าจะมีผลต่อการได้รับการเลือกตั้งของนักการเมืองไทยไม่ โดยตรงก็โดยอ้อม 

 จากการส ารวจงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า ตระกูลการเมืองเป็น ปรากฏการณ์ที่ด ารง
อยู่ควบคู่กับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลาช้า
นาน การศึกษาของ Hess ซึ่งเป็นการส ารวจข้อมูลสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ค.ศ.1774 
ถึง กลางทศวรรษท่ี 1960 พบว่า มีตระกูลการเมืองราว 700 ตระกูลที่มีสมาชิกในตระกูลตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปเคยด ารงต าแหน่งในสภาคองเกรส (Congress) นับรวมจ านวนได้เกือบ 1,700 คน จากจ านวน
สมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 10,000คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ถึงแม้ว่าสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาที่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะตระกูลการเมืองดังกล่าวจะมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา
เมื่อไม่นานมานี้ของ Dal Bo et al.ยังคงพบข้อมูลที่น่าสนใจว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (House of 
Representatives) ของสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 7 ที่สามารถถูกจัดอยู่ใน กลุ่มนักการเมืองที่มี
ความสัมพันธ์แบบตระกูลการเมืองได้ สัดส่วนของนักการเมืองประเภทนี้ในสภาผู้แทนราษฎรที่
ใกล้เคียงกันยังพบในประเทศอาร์เจนติน่า ที่พบว่าสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มี
ความสัมพันธ์กันในแบบตระกูล การเมืองมปีระมาณร้อยละ 10  

นอกจากนี้บทบาทของตระกูลการเมืองดูเหมือนว่าจะปรากฏเด่นชัดมาก ในบาง
ประเทศ เช่น จากการส ารวจข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นในช่วงระหว่าง ค.ศ.1970-2000 
พบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความสัมพันธ์ กันในลักษณะตระกูลการเมืองมีถึงประมาณหนึ่งใน
สามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ในเม็กซิโก สัดส่วนของนักการเมืองประเภทนี้มีประมาณ
ร้อยละ 20-40 ใกล้เคียงกับสัดส่วนของนักการเมืองที่มีความสัมพันธ์แบบตระกูลการเมืองในรัฐสภา
ของประเทศอินเดีย และฟิลิปปินส์ในขณะที่ในการเมืองของประเทศอิตาลีก็ปรากฏข้อมูลชัดเจนว่า มื
นักการเมืองที่มีซื่อเสียงจ านวนมากเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติกับนักธุรกิจในบริษัทขนาด
ใหญ่และนักการเมืองคนอ่ืน ๆ ความวิตกกังวลในเรื่องการสืบทอดอ านาจทางการเมืองผ่านอิทธิพล
และบทบาทของตระกูลการเมืองจึงมิได้จ ากัดอยู่เพียงเรื่องชนชั้นเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับประเด็น
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เรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (Conflict of Interest) ซึ่งเกิดจาก การเข้าไปมีอ านาจอย่างต่อเนื่องใน
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของตระกูลการเมืองบางตระกูลอีกด้วย  

อิทธิพลของตระกูลการเมืองบางกลุ่มในกระบวนการนโยบายสาธารณะ มักน าไปสู่ การ
ก าหนดหรือปฏิบัติใช้นโยบายสาธารณะที่ค านึงถึงผลประโยชน์ ของคนเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มี
ผลประโยชน์เกื้อกูลกับตระกูลของ นักการเมืองเหล่านั้น ดังที่อาซาโกะและคณะ (2012) พบในกรณี
ของญี่ปุ่นว่า นักการเมืองที่มีความสัมพันธ์แบบตระกูลการเมืองมีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพในด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจต่ ากว่านักการเมืองที่ไม่มีความสัมพันธ์แบบตระกูล เนื่องจากนักการเมืองที่มี
ความสัมพันธ์แบบตระกูลการเมืองมักจะกระจายผล ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (งบประมาณ) ไปยัง
ประชาชนบางกลุ่มในเขตเลือกตั้งของตนเท่านั้นสายสัมพันธ์ในลักษณะตระกูลของนักการเมืองจึงอาจ
ส่งผลในทางลบต่อคุณภาพของประชาธิปไตยและการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว 

การศึกษาในบางประเทศ เช่นฟิลิปปินส์พบว่า ความสัมพันธ์และอิทธิพลของตระกูล
การเมืองท าให้การเมืองของฟิลิปปินส์พัฒนาไปสู่ระบบการเมืองที่ยึดถือตัวบุคคล ซึ่งมีผลเป็นการบั่น
ทอนการสร้างรัฐที่เข้มแข็ง และเป็นอุปสรรคต่อ การคิดริเริ่มนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน
วงกว้าง เนื่องจากการปฏิรูป เพ่ือการพัฒนาสถาบันทางการเมืองและสถาบันทางเศรษฐกิจส าคัญ  ๆ 
มักจะถูกปิดก้ันขัดขวางโดยสมาชิกของตระกูลการเมืองผู้ได้ประโยชน์จากสถานะความ ได้เปรียบของ
ตนแน่นอนว่า การปิดกั้นขัดขวางดังกล่าวย่อมเป็นอุปสรรคต่อการก าเนิดและก่อตั้งอย่าง ยั่งยืนของ
บรรดาพรรคการเมืองต่าง ๆ ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยถือเป็นสถาบัน ทางการเมืองที่ท าหน้าที่
เชื่อมโยงผลประโยชน์และความต้องการของประชาชนในเขตเลือกตั้งเข้าลู่กระบวนการนโยบาย
สาธารณะและการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม การด ารงอยู่ของตระกูลการเมืองในการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าอ านาจหรืออิทธิพลของนักการเมือง ที่มาจากตระกูลเดียวกัน
จะตกทอดถึงกันไปโดยอัตโนมัติ แต่นักการเมืองที่มีสายสัมพันธ์ในลักษณะตระกูลการเมืองจะอาศัย
ปัจจัยความได้เปรียบของวงศ์ตระกูล เช่น ความมั่งคั่ง พรสวรรค์ความนิยมในหมู่ประชาชนหรือ
ภาพลักษณ์ เป็นตัวล่งเสริมให้ตนเองประสบความ ความส าเร็จในเส้นทางการเมือง และสามารถล่งต่อ
ความได้เปรียบดังกล่าวไปยังนักการเมืองรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 

ในกรณีของสหรัฐอเมริกา การศึกษาของดาลโบและคณะ  แสดงให้เห็นว่าสมาชิก
รัฐสภาที่ด ารงต าแหน่งหลายวาระมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีเครือญาติได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด ารง
ต าแหน่งเดียวกันอีกในอนาคตเนื่องจาก ความได้เปรียบในเรื่องชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลและการอาศัย
พ่ึงพาเครื่องมือ และกลไกทางการเมืองที่คนในตระกูลรุ่นก่อน ๆ ได้วางรากฐานไว้ การศึกษาของ 
ฟายน์สไตน์ได้สรุปและขยายความเพ่ิมเติมว่านักการเมืองที่มีสายสัมพันธ์ ในลักษณะตระกูลการเมือง
นั้นมีความได้เปรียบในการเลือกตั้ง อย่างน้อยในสองประการส าคัญประการแรกคือ ความได้เปรียบใน
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เรื่องทุน (Capital Advantages) ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงทุนในรูปทรัพยากร บุคลากร และทักษะที่ 
นักการเมืองอาจได้รับมาในฐานะทายาททางการเมือง เช่น นักการเมืองที่เป็นทายาทของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมักมีโอกาสที่ดีในการเข้าถึงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรใน
องค์กรที่นักการเมืองในตระกูลรุ่นก่อนเคยเข้าไปท างานอยู่ ความสัมพันธ์ตรงนี้มีส่วนช่วยให้การ
รณรงค์หาเลียงเลือกตั้งของทายาททางการเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีโอกาสที่ดีในการได้รับ 
การสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับ การสนับสนุนทาง
การเงินจากผู้บริจาคเงินกลุ่มต่าง ๆ ด้วย ประการที่สอง นักการ เมืองที่มีสายสัมพันธ์ในลักษณะ
ตระกูลการเมืองมีความได้เปรียบในเรื่องการเป็นที่รู้จักของประชาชนในเขตเลือกตั้ง โดยเฉพาะหาก
นักการเมืองรุ่นก่อน ๆ สามารถ สร้างความเชื่อถือศรัทธาจนตระกูลของตัวเองกลายเป็น "เครื่องหมาย
การค้า (Brand Name)" ที่เป็นที่รับรู้และจดจ าได้ในวงกว้าง ส่งผลให้โอกาสที่นักการเมืองผู้เข้ามาสืบ
ทายาททางการเมืองจะได้รับการเลือกตั้งเปิดกว้างตั้งแต่ก้าว แรกท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง 

การทบทวนปรากฏการณ์การด ารงอยู่ของตระกูลนักการเมืองและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการศึกษาในต่างประเทศที่กล่าวมาสะท้อนว่า การศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้น
และด ารงอยู่ของตระกูลนักการเมืองนั้นจ าเป็น ต้องพิจารณาปัจจัยที่รอบด้าน ทั้งปัจจัยทางการเมือง 
เศรษฐกิจและลังคม ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวนักการเมืองเป็นรายบุคคลหรือรายตระกูล และปั จจัยเชิง
สถาบัน และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการมีอิทธิพลและการแสดงบทบาทของนักการ เมืองและตระกูล
นักการเมืองควบคู่กันไป ด้วยเหตุนี้ การตอบค าถามว่า ตระกูลนักการเมืองซึ่งกุมอ านาจทางการเมือง
เป็นใครมาจากไหน?ในบริบทการเมืองไทยที่เข้าใจง่ายและชัดเจนที่สุดจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบว่านักการเมืองที่มีความสัมพันธ์แบบตระกูลการเมืองมีคุณสมบัติส่วนบุคคล แตกต่างจาก
นักการเมืองที่ไม่มีความสัมพันธ์แบบตระกูลการเมืองหรือไม่ ในเรื่องใดบ้าง 

เนื่องจากนักการเมืองที่สัมพันธ์ในลักษณะตระกูลการเมือง มักอาศัยปัจจัยความ
ได้เปรียบและภาพลักษณ์ของวงศ์ตระกูล เป็นตัวส่งเสริมให้ตนเองประสบความความส าเร็จในเส้นทาง
การเมืองนักการเมืองที่มีสายสัมพันธ์ในแบบตระกูลการเมือง โดยเฉพาะในประเทศไทยจึงน่าจะมี
ความแตกต่างจาก นักการเมืองที่ไม่มีความสัมพันธ์แบบตระกูลการเมืองอย่างน้อยในเรื่องภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่เพศ อายุ และระดับการศึกษา และประสบการณ์ ก่อนได้รับการเลือกตั้ง 
ได้แก่ การเคยเป็นนักธุรกิจ และการเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการด ารงอยู่
ของตระกูลนักการเมืองในการเมือง เรื่องการเลือกตั้งของไทยเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ทั่ว ไปใน
ทุกภูมิภาค สัดส่วนของนักการเมืองที่ มีและไม่มีสายสัมพันธ์ในแบบตระกูลนักการเมืองในภูมิภาค
ต่างๆ จึงไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นในเรื่องของการเข้าสู่
อ านาจทางการเมือง กลุ่มตระกูลการเมือง นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราและท้องถิ่นๆอ่ืน
ในประเทศไทย รวมทั้งในประเด็นพัฒนาการและบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

โอฬาร ถิ่นบางเดียว34 ได้ศึกษาการต่อสู้เพ่ือเข้าสู่อ านาจทางการเมืองของชนชั้นน าใน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก พบว่าองค์กรของตระกูลชนชั้นน าระดับจังหวัดที่ถูกสถาปนาอ านาจและตก
ผลึกเป็นโครงสร้างอ านาจทางการเมืองภายในจังหวัด ด ารงอยู่ได้ด้วยการกระจายผลประโยชน์ทาง 
เศรษฐกิจ การเมือง ให้แก่เครือข่ายทางการเมืองเป็นเวลายาวนานอย่างต่อเนื่องเป็นกลไกส าคัญใน
การหล่อเลี้ยงให้องค์กรชนชั้นน าด ารงต าแหน่งอยู่ได้ โดยการสนับสนุนเครือข่ายเข้าสู่ต าแหน่งทาง
การเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ามกลางกระแสการกระจายอ านาจและระบบธุรกิจการเมือง
ที่ขยายตัวจากระดับชาติเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเกือบทั้งหมดจึ งเป็น
ตัวแทนของกลุ่มตระกูลชนชั้นน าทางการเมืองภายในจังหวัดนั่นเอง 

ศรุดา สมพอง35 ได้ศึกษาเกี่ยวกับนักการเมืองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปได้ว่า 
สถานการณ์การเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา การสังกัดพรรคหรือการที่จะน านโยบายพรรคมาช่ วยใน
การหาเสียงนั้น มีส่วนส าคัญน้อยมากในการที่จะท าให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง จะเห็นได้ชัดเจน
จากการเลือกตั้งในหลายๆ ครั้งที่จะมีการย้ายพรรคสังกัดของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สมัครก็ยังคงเป็นกลุ่มบุคคลเดิม ๆ จากการเลือกตั้งที่ผ่านๆมา การลงคะแนน
เสียงของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมากก็ยังเป็นการลงคะแนนเสียงโดยการยึดที่ตัวบุคคล
เป็นหลัก กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีการแข่งขันกันอย่างชัดเจน มีอยู่ด้วยกัน 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มตระกูลฉายแสงและกลุ่มตระกูลตันเจริญ เนื่องจากการวางมือทางการเมืองของนาย
ไกรสร นันทมานพ ท าให้กลุ่มนี้ลดบทบาทลงแต่การแข่งขันทางการเมืองของทั้งสองกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มี
ความเข้มข้นมากนัก เพราะภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ฉบับที่ 16) 
ได้ก าหนดให้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม ได้มีการแบ่งพ้ืนที่กันอย่าง
ชัดเจนอยู่แล้ว ในการสังกัดพรรคก็เป็นการสังกัดในพรรคเดียวกันคือพรรคไทยรักไทย จึงท าให้ภาพ

                                           
34โอฬาร ถิ่นบางเดียว, “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นในภาค

ตะวันออกของประเทศไทย,” วารสารร่มราชพฤกษ์ 28 (2553): 200. 
35ศรุดา สมพอง, นักการเมืองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2550), 

80. 
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โดยรวมการแข่งขันกันในพ้ืนที่ไมมีการต่อสู้กันที่รุนแรงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ใน
เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารสวนต าบล (อบต.) การ
เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็ยังมีความเข้มข้นในการที่จะวางตัวผู้สมัครของ
กลุ่มตนเขาไป 

สติธร ธนานิธิโชติ36 ได้ท าการศึกษาตระกูลการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป 2554 ซึ่งผล
การศึกษาในบทความนี้ยืนยันว่าตระกูลการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป 2554 ยังคงมีอยู่ทั้งในแง่ปริมาณ
คือมีตระกูลการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งมากกว่า 1 คนถึง 42 ตระกูล รวม 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดและในแง่ความเข้มข้นซึ่งสะท้อนจากการเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องของสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะตระกูลการเมืองตลอด
ระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา และเมื่อน าไปพิจารณาร่วมกับสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการ
เลือกตั้งครั้งล่าสุด ที่มีคนในตระกูลเดียวกันเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนที่มีจ านวนถึง 
210 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ก็จะเห็นภาพของการส่งต่อ
ความส าเร็จทางการเมืองจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งของตระกูลการเมืองในประเทศไทยที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นอีก ดังนั้น ภาพของการก ากับและควบคุมพรรคการเมือง (อย่างเบ็ดเสร็จ) ของตระกูล
นักการเมือง ในพรรคการเมืองใหญ่หลายพรรค เช่น ตระกูลชินวัตรในพรรคเพ่ือไทย ตระกูลศิลป
อาชาในพรรคชาติไทย ตระกูลชิดชอบในพรรคภูมิใจไทย หรือแม้แต่ตระกูลคุณปลื้มในพรรคเกิดใหม่
อย่างพรรคพลงัชล ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 จึงเป็นภาพสะท้อนของความต่อเนื่อง
ในบทบาทและอิทธิพลที่ตระกูลนักการเมืองใหญ่ ๆ มีต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย ยิ่ง
ไปกว่านั้นการปรากฏตัวของนักการเมืองหน้าใหม่ที่เป็นลูกหลานในตระกูลนักการเมืองส าคัญๆ ใน
พ้ืนที่ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้อิทธิพลแบบอุปถัมภ์ของตระกูลโดยตรง แต่เป็นพ้ืนที่ซึ่งพรรคการเมืองบาง
พรรคมี “ฐานเสียง” (หรืออาจเรียก ว่าเป็น “คะแนนจัดตั้ง”) หนาแน่น เช่น กรณีของผู้สมัคร
นามสกุล เทียนทอง บรรทัดฐาน และพร้อมพันธ์ ในสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯ ได้ช่วยตอกย้ าว่าอิทธิพล
และบทบาทของตระกูลนักการเมืองมิได้ลดลงและอาจจะเพ่ิมขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบ
ที่สลับซ้ าซ้อนมากกว่าในอดีตเสียอีก 

นุชปภาดา ธนวโรดม37 ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเทศบาล นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการ

                                           
36สติธร ธนานิธโิชติ, ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ, 19. 
37นุชปภาดา ธนวโรดม, “พฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย, 2557), 98. 
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เลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นผู้รับสมัคร
ได้รับเลือกตั้ง เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อประชาชนและสังคม 

พรรณิการ์ ฉายากุล38 ได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศรีสะ
เกษในประเด็นที่ว่าปัจจัยที่ท าให้กลุ่มการเมืองท้องถิ่นท่ีมีบทบาทโดดเด่น สามารถรักษาฐานอ านาจใน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ อย่างยาวนาน ส าหรับปัจจัยที่ท าให้กลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทโดด
เด่นสามารถรักษาฐานอ านาจในเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้อย่างยาวนานนั้น ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย
ส าคัญ คือ 1) ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เกิดจากตัวผู้น ากลุ่ม 2) ความเข้มแข็งที่เกิดจากการประสาน
ผลประโยชน์กับตระกูลอ่ืนและการดึงผู้สมัครอิสระที่มีความโดดเด่นให้เข้ามาอยู่ในสังกัดของกลุ่ม 3) 
การสร้างและวางรากฐานทางการเมืองไว้ได้อย่างมั่นคงและยาวนาน 

สิทธิโชค ลางคุลานนท์39 ได้ศึกษาพัฒนาการและบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจ
การเมืองในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษากลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย พบว่า กลุ่มธุรกิจการเมือง
เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเหตุผลทางโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างอ านาจทาง
การเมืองกับอ านาจทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ชนชั้นน าทางการเมืองและชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
สองกลุ่มมีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน อย่างไรก็ดี ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยหรือช่องทางที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจเข้ามามีบทบาทด้วยตนเองมากขึ้นผ่านระบบพรรค
การเมือง กลุ่มนักธุรกิจ กลายมาเป็นนักการเมืองสามารถน าอ านาจทางการเมืองผลักดันนโยบาย
สาธารณะต่าง ๆ โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว 
อีกด้านหนึ่งท าให้ยิ่งมีการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจการเมืองด้วยเช่นกัน ท าให้นโยบาย
หลายนโยบายตอบสนองหรือให้ประโยชน์ทางธุรกิจ 

ประจักษ์ ก้องกีรติ40 กล่าวถึงแนวโน้ม 7 ประการความต่อเนื่องของระบบการเมืองและ
การเลือกตั้งไทย หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 เป็นต้นมา โดยมีแนวโน้ม 7 ประการ ได้แก่ 1) มุ่ง
สู่ระบบสองพรรคการเมืองใหญ่อย่างชัดเจน 2) หากท้ังสองพรรคใหญ่ยังคงครองอันดับเดิมตลอด การ

                                           
38ฉายากุล, พรรณิการ์, “ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ 

พ.ศ. 2523-25501,” วารสารสังคมลุ่มน ้าโขง1(2557): 187-210. 
39สิทธิโชค ลางคุลานนท์, “พัฒนาการและบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองใน

ประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต             
พัฒนบริหารศาสตร์, 2552), 122-125. 

40ประจักษ์ ก้องกีรติ, “แนวโน้ม 7 ประการหลังการเลือกตั้ง 3 ก.ค,” ประชาไท 20 
กรกฎาคม 2554, http://prachatai.com/journal/2011/07/36106 (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2560). 
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เมืองไทยจะไม่มีเสถียรภาพ 3) อนาคตของพรรคขนาดกลางและเล็กไม่โปร่งใส โดยมีผลงานแย่ตั้งแต่ 
2544 เป็นต้นมา 4) เริ่มเกิดภูมิภาคนิยม อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์นี้เพ่ิงเกิดขึ้นหลังพฤษภาทมิฬ 
ดังนั้น จึงยังเปลี่ยนแปลงได้ 5) การแข่งขันในกรุงเทพฯ สะท้อนความเป็นคนกรุงเทพฯ ที่ไม่เคย
จงรักภักดีต่อพรรคการเมืองใด เปลี่ยนไปทุกการเลือกตั้ง ไม่เคยมีพรรคใดครองเสียงคนกรุงเทพฯ ได้
เกิน 2 สมัย 6) ความตื่นตัวในการเลือกตั้งของประชาชนคนไทย จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงขึ้น
ตลอด 7) สะท้อนการลดบทบาทของตระกูลการเมืองเก่า ๆ โดยพบบางตระกูลสูญพันธุ์ไป นอกจากนี้
ยังกล่าวถึง อิทธิพลของตระกูล พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์และระบบเขต มีรายที่ชนะด้วย
อิทธิพลตระกูล เหลือเพียง 2-3 ตระกูลเท่านั้น  

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2541) การเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย: ศึกษาเปรียบเทียบการเมืองท้องถิ่นของสองนครในเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย ผลการวิจัยพบว่า งานศึกษาวิจัยนี้ มุ่งศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยใน
พ้ืนที่เขตเมือง ได้แก่ เทศบาลนครของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) เพ่ือ
ศึกษาถึงลักษณะทางการเมืองแบบเป็นทางการในระดับท้องถิ่น เน้นเทศบาล (2) เพ่ือศึกษาถึง
ลักษณะทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการในระดับท้องถิ่น เน้นการเมืองแบบไม่เป็นทางการที่เข้าไป
สัมพันธ์กับเทศบาล และ (3) เพ่ือศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองแบบเป็นทางการ กับการเมือง
แบบไม่เป็นทางการ โดยศึกษาวิจัยเทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า การปกครองท้องถิ่นของไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบทวิ
ลักษณ์ อันเนื่องมาจากการที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงมีบทบาทอย่างส าคัญในท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมืองเกิดขึ้นอย่างเร็ว มีการก่อตัวของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นแบบไม่เป็นทาง 
ในขณะที่สถาบันการเมืองท้องถิ่นแบบเป็นทางการเมือง คือเทศบาลมีพัฒนาการล่าช้า 

ผลการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับเทศบาลนคร
นครสวรรค์ท าให้เห็นได้ว่า เทศบาลนครเชียงใหม่มีสถานะเป็นเมือง "เอกนคร" ในขณะที่เทศบาลนคร
นครสวรรค์เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ การเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมืองในระดับที่แตกต่างกันนี้ ส่งผลให้
การเมืองในระดับท้องถิ่นของเทศบาลนครทั้งสองมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เทศบาลนครเชียงใหม่
เป็นระบบเปิด เกิดมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใหม่ๆ ขึ้นใหม่ในทุกช่วง
ทศวรรษ กลุ่มการเมืองท้องถิ่นใหม่ ๆ มีลักษณะเด่นคือเป็นกลุ่มผู้น าธุรกิจรุ่นใหม่ และเป็นกลุ่ม
ฝักฝ่ายข้าราชการประจ า ซึ่งรวมตัวกันแบบเป็น "พันธมิตรทางการเมือง" แตกต่างจากการเมืองใน
ระดับท้องถิ่นของเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งยังคงเป็นระบบปิด และมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นกลุ่มเดียว
สามารถครองต าแหน่งบริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ได้นานหลายสิบปี 

หากพิจารณาด้วยทฤษฎีสถาบันการเมือง สภาพการณ์ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเป็น “การเสียสมดุลย์ของสถาบันทางการเมือง” ต่างจากเทศบาลนคร
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นครสวรรค์  ซึ่งยังเป็นไปในแบบของ “การมีสมดุลย์ของสถาบันทางการเมือง” ลักษณะของการเมือง
ท้องถิ่นทั้งสองแบบ โดยเฉพาะแบบแรกเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในขณะที่ในแบบที่สอง มีข้อจ ากัดในเรื่องของการมีส่วนร่มของประชาชน และยังคงมี
ความสุ่มเสี่ยง หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเกิดกลุ่ม
การเมืองท้องถิ่นแบบไม่เป็นทางการที่จะก่อตัวเพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกันกับที่สถาบันการเมือง
ท้องถิ่นแบบเป็นทางการ คือเทศบาลนั้น ยังคงมีพัฒนาการที่ล่าช้า และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง 

 
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ประวัติศาสตร์ของการเข้าสู่
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ 

ปัจจัยส าเร็จและล้มเหลวต่อ 
การเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  
จังหวัดฉะเชิงเทราของ
นักการเมืองตระกูลตันเจริญ 
- การศึกษา  
- บุคลิกลักษณะ/บารมี  
- พ้ืนฐานครอบครัว/ภูมิล าเนา  
- พรรคการเมืองที่สังกัด  
- อาชีพ/ฐานะทางการเงิน  
- ผลงานท่ีผ่านมาท่ีโดดเด่น  

การวางกลยุทธการสืบทอด
อ านาจทางการเมืองของ
นักการเมืองตระกูลตันเจริญ 
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บทที่ 3 
ประวัติและเส้นทางการเมืองของตระกูลตันเจริญ 

 
การเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น เดิมถูกผูกขาดโดยตระกูลฉายแสง แต่ต่อมานักธุรกิจ

ท้องถิ่นที่มีอ านาจและร่ ารวยเริ่มเข้ามามีบทบาทในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร โดยเริ่มจากกระบวนการสืบทอดอ านาจทางการเมืองของกลุ่มตระกูลฉายแสง และเกิดกลุ่ม
อ านาจทางการเมืองอีกกลุ่มของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ กลุ่มของตระกูลตันเจริญ ซึ่งเป็นการแยกตัว
ออกมาจากกลุ่มตระกูลฉายแสงโดยนายวิเชียร ตันเจริญ ที่เคยสนับสนุนและสนิทสนมกับตระกูลฉาย
แสงมาก่อน 

ตระกูล “ฉายแสง” ตระกูลฉายแสงเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองโดยนาย อนันต์ ฉายแสง     
ที่เข้าสู่การเลือกตั้งครั้งแรกในต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อปี  2501 และเป็นเทศมนตรีเมื่อปี 
2502 - 2510 จากนั้นได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนเป็นสมัยแรกในปี พ.ศ. 2512นายอนันต์ ฉายแสง
เป็นผู้บุกเบิกเส้นทาง ทางการเมืองของตระกูลฉายแสง เพราะจากการที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากใน
จังหวัด เป็นที่เคารพนับถือ เป็นผู้มีบารมีมาก ลักษณะการหาเสียงในอดีตจะไม่มีการซื้อเสียงกัน จะมี
บ้างก็เป็นการแจกสิ่งของเล็กๆน้อย ๆ มีการฉายลิเก ฉายหนังในหมู่บ้าน แล้วก็ขอขึ้นพูดขอคะแนน
เสียงเป็นต้น ซึ่งการหาเสียงโดยหลัก ๆ แล้วก็จะเป็นการไปตามงานวัด งานบวช งานแต่งงาน และ
เป็นประธานในงานศพต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งรวมของผู้คน ซึ่งสมัยก่อนมีความล าบากในแง่ของการ
เดินทาง เครื่องขยายเสียงก็หายาก การหาเสียงในช่วงของการหาเสียงบางทีก็ไม่สามารถไปได้ทั่ว
จังหวัดต้องตัดพ้ืนที่ที่คิดว่าไม่ส าคัญ โดยปกติคนฉะเชิงเทราจะเลือกคนที่ตัวบุคคลเป็นหลัก ในการ
เลือกตั้งจึงต้องท าให้เขาเห็นหน้าให้ได้ ให้เขาเชื่อถือ คนที่พูดดี พูดเก่งก็จะได้รับการเลือกตั้ง นาย
อนันต์เคยแพ้การเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่ง มีดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เข้ามาแข่งขันรับสมัครเลือกตั้ง
ในสายของก านันไกรสร นันทมานพ1ซึ่งเป็นกลุ่มที่แข่งขันทางการเมืองกัน และเป็นช่วงที่ถือว่าใช้เงิน
กันอย่างมาก ครั้งนั้นนายอนันต์แพ้ให้กับร้อยตรี พนิดา เกษมมงคล ซ่ึงนายอนันต์กล่าวว่าเป็นการ
เลือกตั้งที่มีการใช้เงินมากที่สุด เพราะแต่เดิมร้อยตรีพนิดา เคยเป็นเลขาหน้าห้องของนายอาทิตย์ และ
ส่งสมัครเพียงเพ่ือให้ครบตามกฎหมาย นายอนันต์ เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยที่ส าคัญๆสาม
กระทรวงและเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 

                                           
1ศรุดา สมพอง, นักการเมอืงถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2550), 

48. 
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นักการเมืองจากตระกูลฉายแสงอีกคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองอย่างมากและเป็นระยะ
เวลานานมากของฉะเชิงเทราอีกคนคือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นบุตรของนายอนันต์ เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางการเมือง เคยเป็นอดีตนักศึกษาที่หนีเข้าป่าในช่วงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา ภายหลังได้ไปศึกษาต่อ
ยังต่างประเทศและกลับมาสมัครส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทราจนได้รับการเลือกตั้ง ใน พ.ศ. 2529 เป็น    
ครั้งแรกจากนั้นเอง ชีวิตทางการเมืองของนายจาตุรนต์ก็รุ่งเรืองอย่างมาก จนด ารงต าแหน่งสูงสุดคือ
รองนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลทักษิณ และต าแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงส าคัญอีกหลายสมัย     
การหาเสียงของนายจาตุรนต์มีลักษณะโดดเด่นตรงที่เข้าถึงชาวบ้านแม้แต่ในเขตชนบทมาก ๆ            
แต่เนื่องจากนายจาตุรนต์เป็น ส.ส. หลายสมัย ได้สร้างเครือข่ายนักการเมือง และผู้สัมพันธ์กับผู้
อุปถัมภ์ในระดับท้องถิ่น อีกท้ังยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน ในช่วงหลังที่รัฐบาลทักษิณถูกยึดอ านาจ
และก่อนกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสินยุบพรรค นายจาตุรนต์มีบทบาทอย่างมาก ในฐานะรักษาการ
หัวหน้าพรรค จนกระทั่งปัจจุบันที่มีการต่อสู้ทางการเมืองอย่างรุนแรงของขบวนการทางการเมือง
เหลือง-แดง นายจาตุรนต์ก็ได้กลายเป็นบุคคลส าคัญของฝั่ง นปช. ในฐานะของนักการเมืองที่สุขุม 
รอบรู้ ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย และได้รับการยอมรับจากสาธารณะโดยเฉพาะสื่อมวลชนและ
วงการทางวิชาการอย่างมาก 

ในปัจจุบันอิทธิพลทางการเมืองในถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราของตระกูลฉายแสงนั้นถือว่า
เป็นตระกูลที่มีฐานเสียงทางการเมืองสูงสุด เพราะการสร้างเครือข่ายของตระกูลฉายแสงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและหนาแน่น ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงหลังรัฐธรรมนูญปี 40 จนถึงหลังการ
รัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549 และมีรัฐธรรมนูญ ฉบับ2550 ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนการ
แบ่งเขต ส.ส. ใหม่ เพ่ือตัดเขตฐานเสียงของกลุ่มอ านาจเก่านั่นคือเขตฐานเสียงของตระกูลฉายแสง
โดยตรง ก็ไม่ได้ท าให้ตระกูลฉายแสงได้จ านวน ส.ส. ลดลงเลย โดย ส.ส. ฉะเชิงเทราของตระกูลฉาย
แสงคือ อนันต์ ฉายแสง, วุฒิพงษ์ ฉายแสง,จาตุรนต์ ฉายแสง, และฐิติมา ฉายแสง ซึ่งวุฒิพงษ์ ฉาย
แสงนั้น ก็เคยได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโควต้าของจาตุรนต์ ฉาย
แสงด้วย ทางด้านการเมืองท้องถิ่นนั้น เนื่องจากตระกูลฉายแสง ได้เข้าสู่วงการการเมืองในระดับชาติ
มานาน จึงสามารถที่จะหาทางจัดสรรงบประมาณบางส่วน จัดหาโครงการการพัฒนา และ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นศักดิ์ศรีและหน้าตาให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรามานาน ท าให้ชาวฉะเชิงเทราเอง
มีความสัมพันธ์อันดีกับนักการเมืองในตระกูลฉายแสงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้น าในชุมชน ท้องถิ่น ต่าง ๆ จนสามารถสร้างเครือข่ายทางการเมืองได้อย่างเหนียวแน่น การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในหลายครั้ง ชาวบ้านจึงเลือกคนที่สนิทหรือเครือข่ายของตระกูลฉายแสง 
เข้าด ารงต าแหน่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เป็นต้น โดยเครือข่ายของตระกูลฉายแสง
ดังกล่าว ก็จะมีหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางการเมืองกับคนในท้องถิ่นของตน เช่น การเชิญมาเป็น
ประธานงานแต่งงาน งานศพ งานท าบุญต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งคนชนบทถือเรื่องวัฒนธรรมความอาวุโส 
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ดังนั้นในงานดังกล่าวก็ต้องเชิญคนที่มีต าแหน่งใหญ่โต ในทางการเมืองและราชการมาเพ่ือเป็นศักดิ์ศรี
ของคนในชนบท ดังนั้น ตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ชาวบ้านสามารถสัมผัสกับคนใหญ่โตมีต าแหน่งทาง
การเมืองได้ผ่าน ผู้น าท้องถิ่น หัวคะแนนของ ส.ส. ที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ท าให้
ตระกูลฉายแสงมีฐานเสียงที่แน่นหนามากในท้องถิ่นต่าง ๆ ยกเว้นพ้ืนที่เขต อ าเภอพนมสารคาม 
สนามชัยเขต และท่าตะเกียบ 

ตระกูล “ตันเจริญ”น าโดยนายสุชาติ ตันเจริญ ประธานกลุ่มบ้านริมน้ า ในปัจจุบัน 
เป็นส.ส.ในจังหวัดฉะเชิงเทราหลายสมัย นายสุชาติเองมีต้นตระกูลเป็นชนชั้นน าในทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด คือธุรกิจป่าไม้ เป็นบุตรของหลงจู้วิเชียร ซึ่งมีอิทธิพลท้องถิ่นและเคยสนับสนุนนายอนันต์     
ฉายแสง จนได้รับเลือกตั้ง ซึ่งพอนายสุชาติ ตันเจริญพร้อมจึงได้หันไปสนับสนุนนายสุชาติแทน            
จนนายสุชาติได้เป็นส.ส.ของจังหวัดฉะเชิงเทราหลายสมัยตั้งแต่ ปี  2529 และได้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองระดับชาติ เช่นรัฐมนตรี และต าแหน่งสูงสุดในทางการเมืองคือ เป็นรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นรองหัวหน้าพรรคชาติไทย และพรรคไทยรักไทย ช่วงหลังการยึดอ านาจ ปี 2549 ได้
แยกตัวออกมาจากพรรคพลังประชาชนมาอยู่กับพรรคเพื่อแผ่นดิน โดยไดโ้ควต้ารัฐมนตรีหนึ่งต าแหน่ง 
และแม้ไม่ได้เป็นส.ส. เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเช่นเดียวกับจาตุรนต์ ฉายแสง แต่ก็ได้ส่ง 
พิเชษฐ์ ตันเจริญ และ ณัชพล ตันเจริญ ลงสมัครจนได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทราใน
เขตหนึ่งในการเลือกตั้งปี 2550 

ทางด้านการเลือกตั้งในระดบัท้องถิ่นนั้น ตระกูลตันเจริญมีฐานเสียงหนาแน่นมากใน
เขตอ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอท่าตะเกียบ นักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่จึงต้อง
มีความสนิทสนมกับคนในตระกูลตันเจริญเป็นพิเศษ ระดับนายกอบต.หลายต าบล นายกเทศบาล 
หรือแม้แต่ การเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัด นั่นคือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็เป็นคนสนิทของ
ตระกูลตันเจริญ หลังจากการรัฐประหารและการตัดสินยุบพรรค รวมทั้ งการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
กว่าห้าปี นายสุชาติก็ยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองอยู่มาก ด้วยการเป็นผู้น ากลุ่มบ้านริมน้ า ย้ายไป
สังกัดพรรคเพ่ือแผ่นดิน และได้ส่งเครือญาติลงชิงต าแหน่งส.ส.ในจังหวัด คือ นาย พิเชษฐ์ตันเจริญ
และนายณัชพล ตันเจริญ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตหนึ่ง อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ                 
การเปลี่ยนแบบเขตการเลือกตั้งที่ก าหนดขึ้นหลังรัฐประหาร ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 นับว่ามีผล
อย่างมากต่อการเมืองและจ านวน ส.ส. ในจังหวัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดการ             
ตัดฐานเสียง หรือเขตอ านาจเดิมของตระกูลฉายแสงโดยเฉพาะเขตอ าเภอเมืองซึ่งเดิม เป็นเขตที่
ตระกูลฉายแสงจะได้รับคะแนนเสียงอย่างมาก เพ่ือมาสมทบและขยายเข้ากับเขตอ านาจของตระกูล
ตันเจริญ ท าให้ในปี 2550 จังหวัดฉะเชิงเทรามีจ านวนส.ส.ทั้งหมด สี่คนแบ่งเป็นจากตระกูลฉายแสง
สองคนที่ได้รับการเลือกตั้งในเขตสอง ตั้งแต่อ าเภอเมือง (บางส่วน) อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอบางประกง 
อ าเภอแปลงยาว ซึ่งสภาพเศรษฐกิจของคนในพ้ืนที่ดังกล่าวค่อนข้างดีเพราะมีโรง งานอุตสาหกรรม
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จ านวนมาก มีการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางอย่างมาก ส่วนตระกูลตันเจริญ ได้รับการเลือกตั้งมาในเขต
อ าเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบ ที่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวยังเน้นการท า
การเกษตร พืชไร่ พืชสวน อยู่มาก 

การเข้าสู่การเมืองของตระกูลตันเจริญเริ่มต้นจากนายวิเชียร ตันเจริญ2 ซึ่งเป็นบิดา
ของนายสุชาติ ตันเจริญ ได้ให้การสนับสนุนนายอนันต์ ฉายแสง ในการลงสมัครรับเลือกตั้งมาโดย
ตลอด แต่พอมีลูกชาย คือนายสุชาติ ตันเจริญ ซึ่งมีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่เวทีการเมือง จึงได้หัน
ไปให้การสนับสนุนบุตรชายแทน จนท าให้นายสุชาติ ตันเจริญ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มากที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและเป็นอดีต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมา นายสุชาติ ตันเจริญ ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็น
เวลา 5 ปี จากคดียุบพรรคไทยรักไทย ท าให้นายสุชาติ ตันเจริญ ผลักดันนายพิเชษฐ์ตันเจริญ ซึ่งเป็น
พ่ีชายมาลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทราและได้รับ
เลือกตั้งในที่สุด ซึ่งภายหลังนายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใน
รัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ในปี พ.ศ. 2551 อีกด้วย ส าหรับนายณัชพล ตันเจริญ เป็นบุตรชาย
ของนายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี 
พ.ศ. 2550 ในการเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างลง ส าหรับอาชีพดั้งเดิมของตระกูลตันเจริญจะเป็น
ในเรื่องของการท าธุรกิจเกี่ยวกับป่าไม้ตระกูลตันเจริญมีฐานเสียงอยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอพนมสารคาม 
อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ การได้รับการเลือกตั้งของตระกูลตันเจริญ รุ่นหลังที่ผ่าน
มาไม่ว่าจะเป็นนายณัชพล ตันเจริญ หรือ นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามาจากอิทธิพลของ 
นายสุชาติ ตันเจริญ และความเป็นตระกูลการเมืองของตระกูล ตันเจริญ ที่ส่งอิทธิพลและมีผลท าให้
ได้รับการเลือกจากประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างสม่ าเสมอตลอดมา อย่างไรก็ตาม การด ารงอยู่
ของตระกูลการเมืองในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าอ านาจ
หรืออิทธิพลของนักการเมือง ที่มาจากตระกูลเดียวกันจะตกทอดถึงกันไปโดยอัตโนมัติ แต่นักการเมือง
ที่มีสายสัมพันธ์ในลักษณะ ตระกูลการเมืองจะอาศัยปัจจัยความได้เปรียบของวงศ์ตระกูล เช่น ความ
มั่งคั่ง พรสวรรค์ ความนิยมในหมู่ประชาชน หรือภาพลักษณ์เป็นตัวส่งเสริมให้ตนเองประสบความ
ความส าเร็จในเส้นทางการเมือง และสามารถส่งต่อความได้เปรียบดังกล่าวไปยังนักการเมืองรุ่นลูกรุ่น
หลานต่อไป 

 
 

                                           
2สติธร ธนานิธโิชติ, ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย (นนทบุรี: สถาบัน 

พระปกเก้า, 2556), 16. 
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3.1 ประวัติของตระกูลตันเจริญ 

 
 นามสกุล ตันเจริญ3 เดิมทีมาจาก แซ่ตัน  คือได้น าค าในแซ่มาใส่น าหน้าของค าไทย              
ค าว่า เจริญ ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมไทย ว่า เติบโต งอกงาม มากขึ้น และยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ต้องการด ารงความเป็นจีนไว้และรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ และ ความเป็น สิริมงคล แก่วงศ์ตระกูล และ 
ลูกหลาน อาก๋ง นาย บุ่นพงษ์  ตันเจริญ  ก่อนที่จะมาอาศัยอยู่ในเมืองไทย ได้ เกิดที่จีนแผ่นดินใหญ่  
ใน อ าเภอ เก๊กเอ้ีย จังหวัด ซัวเถ หรือ ซ่านโถว เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ               
ของมณฑลกวางตุ้ง อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่ง ของจังหวัดแต้จิ๋ว และต่อมาแยกออกมาเป็นจังหวัด  
ในขณะนั้นประเทศจีนถูกปกครองโดยราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์แมนจูเลีย ที่คนจีน
ส่วนมากถือว่าเป็นกษัตริย์ต่างชาติ มิใช่ราชวงศ์ฮ่ันที่เคยปกครองจีนมาแต่สมัยโบราณ ประกอบกับ
การปกครองของราชวงศ์นี้เต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหง และเข้มงวดกวดขันในชีวิตความเป็นอยู่ของ
พลเมืองจีนสืบเนื่องจากราชวงศ์ชิงที่ปกครองจีนขณะนั้นมีความอ่อนแอ ท าให้จีนถูกรุกรานจากชาติ
มหาอ านาจตะวันตกประกอบกับประเทศจีนประสบปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายปิดประเทศท าให้
ผู้คนจ านวนมากอดอยากไม่มีงานท า และประกอบกับแผ่นดินจีนในระยะนั้นประสบกับภัยธรรมชาติ
บ่อย บางปีก็แห่งแล้ง บางปีก็น้ าท่วม ประชาชนอดอยาก ท าให้ชาวบ้านใน เก๊กเอ้ีย ได้ออกเดินทาง 
มาหางานท าที่ประเทศไทย จนเริ่มมีเงิน และได้กลับไปรับญาติพ่ีน้องเดินทางมาอยู่ประเทศไทยด้วย 
จึงท าให้มีชาวจีนมาอาศัยอยู่ประเทศไทยจ านวนมาก  
 ในตอนนั้นเองเพ่ือนบ้านอาก๋งได้เอ่ยปากชักชวนอาก๋งไปท ามาหากินในเมืองไทย
ประกอบกับเพ่ือนบ้านของอาก๋งได้บอกว่าที่เมืองไทย “ขนาดหมายังไม่อดตาย” อาก๋ง จึงได้ตัดสินใจ
เดินทางมากับครอบครัวโดยเดินทางลงเรือเล็กมาที่ ซัวเถา แล้วจึงขึ้นเรือส าเภาหรือเรียกว่าโล้ส าเภา
นั่นเอง โดยได้เดินทางอยู่บนเรือส าเภา เป็นเวลายี่สิบกว่าวัน  และได้มาตั้งรกรากอยู่ที่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป และได้แต่งงานกับ นางคมข า แซ่ด่าน มีบุตร
ด้วยกันสองคนคือ นายวิเชียร ตันเจริญ และ นายบรรยงค์ ตันเจริญ 
 
 
 
 
 

                                           
3 วิกิพีเดีย, “ประวัติตระกูลตันเจริญ,” https://th.wikipedia.org/wiki/ประวัติตระกูลตัน

เจริญ (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561). 
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3.2 เส้นทางการเมืองของตระกูลตันเจริญ 
 

นายวิเชียร ตันเจริญ4 หรือ (หลงจู้วิเชียร ) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนับได้
ว่ามีความวิริยะ อุตสาหะ ขวนขวายศึกษาหาความรู้ เพราะในสมัยนั้นน้อยคนนักที่จะได้เรียนจนจบ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง ๆ ที่ต้องมีภาระในครอบครัวโดยต้องช่วยงานพ่อแม่ทุกอย่างและบิดาได้เสียชีวิต
ตั้งแต่นายวิเชียร อายุได้เพียง 8 ขวบหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ยังได้ศึกษาภาษาจีนเพ่ิมเติม
อีก 2 ปี จึงกลับมารับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัว ด้วยวัยเพียง 18 ปี ต่อมา ปีพุทธศักราช 2472               
หลงจู้วิเชียรได้สมรสกับนางสุภา ไวยรัชพานิช ซึ่งมีพ่อชื่อนายเทียม ไวยรัชพานิช และแม่ชื่อนางสีฟ้า 
ไวยรัชพานิช ซึ่งนายวิเชียร ตันเจริญ และนางสุภา ตันเจริญ มีบุตรด้วยกัน 6 คน คือ นางจินดา                
มะลิผล, นางจินตนา กุลวาณิช, นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ, นายสุชาติ ตันเจริญ, นางธนัทฐา เลขาวิจิตร์  
และนายเฉลิมชัย ตันเจริญ โดยนางสุภา ตันเจริญ ยังมีน้องชายที่ลงเล่นการเมือง คือนายนิคม                
ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภาไทย และเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเลือกตั้งปี 
พ.ศ. 2551 นายวิเชียร ตันเจริญและภรรยา ในตอนนั้นท่านทั้งสอง ได้ร่วมกันก่อสร้างตัวจากเดิม             
ที่ไม่มีอะไรเลย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวตันเจริญ ที่ขณะนั้นแม้แต่บ้านที่อาศัยอยู่                 
ก็ยังต้องเช่าเขาอยู่ โดยหลงจู้วิเชียรและคุณสุภา ได้ประกอบอาชีพขายของป่า ต่อมาก็ซื้อไม้เข็ม               
ไม้แก่นจากในป่า ชักลากออกมาขายในเมือง โดยใช้เกวียนลากออกมา จนเมื่อปี 2494 จึงสามารถ 
รวบรวมเงินซื้อรถลากไม้ ได้เป็นคันแรก ท าให้สามารถท างานได้สะดวกขึ้นและสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
และในปีพุทธศักราช 2512 ได้รับสัมปทานการตัดไม้ จากเรือนจ าคลองไผ่ จังหวัดนครราชศรีมา               
โดยได้รับไม้เป็นค่าจ้างตอบแทน ในปีพุทธศักราช 2514 ได้รับสัมปทานการตัดไม้ จากกรม
ประชาสงเคราะห์ จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งก็ได้รับไม้เป็นการตอบแทนอีกเช่นเคย ในปีพุทธศักราช 
2515 ได้รับสัมปทานตัดไม้ จากป่าสหกรณ์ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จนกระทั่ง ในปีพุทธศักราช 
2518 ได้เริ่มก่อตั้งโรงงาน แปรรูปไม้ ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงเวลาที่รับสัมปทาน              
การตัดไม้จากหน่วยงานต่าง ๆ หลงจู้วิเชียร ก็ยังเดินทางไปกลับระหว่างบ้าน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กับจังหวัดที่ได้รับสัมปทาน จึงท าให้เห็นความทุกข์ยาก และความเดือดร้อนในการ
เดินทางที่ประสบกับความยากล าบาก เนื่องจากไม่มีถนนหนทาง ประกอบกับชื่อเสียงด้านความมี
น้ าใจ และโอบอ้อมอารี ของหลงจู้วิเชียร ท าให้ชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือ ให้สร้างทางและท าถนน 
ให้โดยใช้อุปกรณ์ ชักลาก และ รถ ซึ่งท่านไม่เคยเรียกร้องเงินทองและสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งนั้น หรือ
แม้แต่กระทั้ง เมื่อชาวบ้านมีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องอุทกภัย ภัยแล้ง ความยากจน รวมไปถึงเรื่อง
ส่วนตัวหลงจู้วิเชียร ก็จะให้ความช่วยเหลือ และยินดีให้ค าปรึกษา แก่ชาวบ้านทุกคน โดยไม่เห็นแก่

                                           
4หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายวิเชียร ตันเจริญ, (กรกฎาคม 2549). 
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ความเหน็ดเหนื่อย จากจุดนี้เองท าให้ชาวบ้านรักและศรัทธา ในตัวหลงจู้วิเชียรเป็นอย่างมาก และ    
ไม่แต่เฉพาะชาวบ้านเท่านั้นที่ท่านได้ให้ความช่วยเหลือ ในด้านพระพุทธศาสนา หลงจู้วิเชียรและ        
คุณแม่สุภา ก็ได้ช่วยท านุบ ารุง และสร้างโบสถ์ ศาลากลางเปรียญ ให้แก่  วัดที่ยังขาดแคลน รวมทั้ง
โรงพยาบาล โรงเรียน และหลงจู้วิเชียรก็ได้บริจาคทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน เสื้อผ้าให้แก่เด็ก
นักเรียนที่ยากจน ตลอดจนหน่วยราชการอ่ืน ๆ ท่านก็มิได้ทอดทิ้ง ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนมา
โดยตลอด ส่วนในเส้นทางการเมือง หลงจู้วิเชียร ไม่เคยคิดที่จะลงสมัครทางการเมือง แม้ว่าชาวบ้าน
จะให้การสนับสนุน และขอร้องให้ท่านลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่หลงจู้วิเชียรกลับปฏิเสธมาโดยตลอด 
หากแต่ขอเพียงเป็นผู้ให้ความสนับสนุนนายอนันต์ ฉายแสง ในการลงสมัครรับเลือกตั้งมาโดยตลอด
เนื่องจากจะช่วยให้การประกอบธุรกิจราบรื่น และยังต้องพ่ึงพาอ านาจของนายอนันต์ในการท าธุรกิจ
อีกด้วย โดยนายวิเชียร สนับสนุนนายอนันต์ ฉายแสง ด้วยการบริจาคก าลังทรัพย์ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากนั้นถึงจุดหนึ่งนายวิเชียร ตันเจริญได้ตัดสินใจให้นายสุชาติ ตันเจริญ ซึ่งขณะนั้นอายุ
เพียง 28 ปี และเพ่ิงจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา จึงมีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่เส้นทาง
การเมือง และนายสุชาติ ตันเจริญ ก็ได้สนับสนุนพ่ีชายและหลานชาย ให้เข้าสู่เวทีการเมืองต่อมาด้วย
เช่นกัน นักการเมืองตระกูลตันเจริญที่เข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณ ปัจจุบัน ได้แก่              
นายสุชาติ ตันเจริญ, นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ และนายณัชพล  ตันเจริญ ที่เป็นนักการเมืองตระกูล     
ตันเจริญโดยตรง และอีกท่านคือ นายรส มะลิผล เป็นคู่สมรสของนางจินดา มะลิผล บุตรสาวของ               
นายวิเชียร ตันเจริญ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2554 โดยแต่ละ
ท่านเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

 
นักการเมืองตระกูลตันเจริญที่เข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

ตารางที่ 3.1 รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ของตระกูลตันเจริญ 

การเลือกตั้ง ตระกูลตันเจริญ เขตเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2529 
นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคประชาธิปัตย์) 

เขตเลือกตั้งที่ 2 

พ.ศ. 2531 
นายสุชาติ ตันเจริญ 

(พรรคชาติไทย) 
เขตเลือกตั้งที่ 2 

มีนาคม 
พ.ศ. 2535 

นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคสามัคคีธรรม) 

เขตเลือกตั้งที่ 2 

กันยายน 
พ.ศ. 2535 

นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคชาติพัฒนา) 

เขตเลือกตั้งที่ 2 
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การเลือกตั้ง ตระกูลตันเจริญ เขตเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2538 นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคชาติไทย) 

เขตเลือกตั้งที่ 2 

พ.ศ. 2539 
นายสุชาติ ตันเจริญ 

(พรรคไท) 
เขตเลือกตั้งที่ 2 

พ.ศ. 2544 
นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคความหวังใหม่) 

เขตเลือกตั้งที่ 3 

พ.ศ. 2548 
นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคไทยรักไทย) 

เขตเลือกตั้งที่ 3 

พ.ศ. 2550 

นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ 
(พรรคเพ่ือแผ่นดิน) 

เขตเลือกตั้งที่ 1 

นายณัฐพล ตันเจริญ 
(พรรคเพ่ือแผ่นดิน) 

เขตเลือกตั้งที่ 1 

พ.ศ. 2554 
นายรส มะลิผล 
(พรรคเพ่ือไทย) 

เขตเลือกตั้งที่ 2 

ที่มา: กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา, “ประกาศผลการเลือกตั้ง,” https://www.ect.go.th/ 
chachoengsao/main.php?filename=index (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560). 
 

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตารางที่ 3.2 ชุดที่ 1 – 6 : พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2492 

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายหอมจันทร์ วัฒนวิจารณ์ 

ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 
นายนิ่ม เรืองเกษตร 

ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 

ชุดที่ 4 
มกราคม พ.ศ. 2489 นายกิจจา วัฒนสินธุ์ 

สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายอุดม วัฒยานนท์ (เลือกตั้งเพ่ิมเติม) 

ชุดที่ 5 
พ.ศ. 2491 นายกิจจา วัฒนสินธุ์ 
พ.ศ. 2492 หลวงนรกิจบริหาร (เลือกตั้งเพ่ิมเติม) 

ที่มา: กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา, “ประกาศผลการเลือกตั้ง,” https://www.ect.go.th/ 
chachoengsao/main.php?filename=index (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560). 
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ตารางที่ 3.3 ชุดที่ 7 – 9 : พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2500 

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 
นายจวน กุลละวณิชย์ 
(ไม่สังกัดพรรคการเมือง) 

นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 
(ไม่สังกัดพรรคการเมือง) 

ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 
นายจวน กุลละวณิชย์ 
(พรรคเสรีมนังคศิลา) 

นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 
(พรรคเสรีมนังคศิลา) 

ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 
นายพิชัย ศิริวรรณ 
(พรรคสหภูมิ) 

นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 
(ไม่สังกัดพรรคการเมือง) 

ที่มา: กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา, “ประกาศผลการเลือกตั้ง,” https://www.ect.go.th/ 
chachoengsao/main.php?filename=index (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560). 
 
ตารางที่ 3.4 ชุดที่ 10 – 14 : พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2526 

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
ชุดที่ 
10 

พ.ศ. 2512 
นายชุมพล มณีเนตร 
(พรรคประชาธิปัตย์) 

นายจ าลอง เทวารุทธ 
(พรรคสหประชาไทย) 

นายอนันต์ ฉายแสง 
(พรรคอิสระ) 

ชุดที่ 
11 

พ.ศ. 2518 
นายเกษม สรศักดิ์เกษม 
(พรรคประชาธิปัตย์) 

นายประสิทธ์ิ กาญจนวัฒน ์
(พรรคสังคมชาตินิยม 

นายอนันต์ ฉายแสง 
(พรรคสันติชน) 

ชุดที่ 
12 

พ.ศ. 2519 
พันโทบ าเพ็ญ คชวัฒน ์

(พรรคชาติไทย) 
นายประสิทธ์ิ กาญจนวัฒน ์

(พรรคสังคมชาตินิยม 
นายชุมพล มณีเนตร 
(พรรคประชาธิปไตย) 

ชุดที่ 
13 

พ.ศ. 2522 
นายไกรสร นันทมานพ 

(พรรคสยามประชาธิปไตย) 
นายรณรงค์ มาลานนท์ 

(พรรคสยามประชาธิปไตย) 
นายจ าลอง เทวารุทธ 

(พรรคกิจสังคม) 

ชุดที่ 
14 

พ.ศ. 2526 
นายไกรสร นันทมานพ 

(พรรคกิจสังคม) 
นายทิวา พูลสมบตั ิ
(พรรคกิจสังคม) 

นายอนันต์ ฉายแสง 
(พรรคก้าวหน้า) 

ที่มา: กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา, “ประกาศผลการเลือกตั้ง,” https://www.ect.go.th/ 
chachoengsao/main.php?filename=index (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560). 
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ตารางที่ 3.5 ชุดที่ 15 – 20 : พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2539 
ชุดที ่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตัง้ที่ 1 เขตเลือกตัง้ที่ 2 

ชุดที่ 
15 

พ.ศ. 2529 
นายไกรสร นันทมานพ 

(พรรคก้าวหนา้) 
นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
(พรรคประชาธิปัตย์) 

นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคประชาธิปัตย์) 

นายจกัรพันธ ์ทัตติยกุล 
(พรรคก้าวหนา้) 

ชุดที่ 
16 

พ.ศ. 2531 
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
(พรรคกิจประชาคม) 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
(พรรคประชาชน) 

นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคชาติไทย) 

นายทิวา พูลสมบัต ิ
(พรรคมวลชน) 

ชุดที่ 
17 

มีนาคม 
พ.ศ. 2535 

นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
(พรรคสามัคคีธรรม) 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
(พรรคความหวังใหม่) 

นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคสามัคคีธรรม) 

นายจกัรพันธ ์ทัตติยกุล 
(พรรคสามัคคีธรรม) 

ชุดที่ 
18 

กันยายน 
พ.ศ. 2535 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

(พรรคเสรีธรรม) 

ร.ต.หญิงพนิดา เกษมมงคล 
(พรรคเสรีธรรม) 

นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคชาติพัฒนา) 

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร 
(พรรคชาติพัฒนา) 

 

ชุดที่ 
19 

พ.ศ. 2538 
นายจาตุรนต์ ฉายแสง 
(พรรคความหวังใหม่) 

นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคชาติไทย) 

ชุดที่ 
20 

พ.ศ. 2539 
นายไกรสร นันทมานพ 
(พรรคประชาธิปัตย์) 

นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคไท) 

ที่มา: กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา, “ประกาศผลการเลือกตั้ง,” https://www.ect.go.th/ 
chachoengsao/main.php?filename=index (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560). 

 
ตารางที่ 3.6 ชุดที่ 21 – 22: พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548 
ชุดที ่ การเลือกตั้ง เขตเลือกต้ังท่ี 1 เขตเลือกต้ังท่ี 2 เขตเลือกต้ังท่ี 3 เขตเลือกต้ังท่ี 4 
ชุดที่ 
21 

พ.ศ. 2544 
นายอนันต์ ฉายแสง 
(พรรคไทยรักไทย) 

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร 
(พรรคชาติพัฒนา) 

นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคความหวังใหม่) นายวุฒิพงษ ์ฉายแสง 

(พรรคไทยรักไทย) ชุดที่ 
22 

พ.ศ. 2548 
นางฐิติมา ฉายแสง 
(พรรคไทยรักไทย) 

นายสมชัย อัศวชยัโสภณ 
(พรรคไทยรักไทย) 

นายสุชาติ ตันเจริญ 
(พรรคไทยรักไทย) 

ที่มา: กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา, “ประกาศผลการเลือกตั้ง,” https://www.ect.go.th/ 
chachoengsao/main.php?filename=index (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560). 
 
ตารางที่ 3.7 ชุดที่ 23 : พ.ศ. 2550 
ชุดที ่ การเลือกตั้ง เขตเลือกต้ังท่ี 1 เขตเลือกต้ังท่ี 2 

ชุดที่ 
23 

พ.ศ. 2550 
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ 
(พรรคเพื่อแผ่นดิน) 

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร 
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี) 

(พรรคพลังประชาชน) นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 
(พรรคพลังประชาชน) 

นางฐิติมา ฉายแสง 
(พรรค 

พลังประชาชน) 
นายณัชพล ตันเจริญ 

(แทนนายอิทธิ) 
(พรรคเพื่อแผ่นดิน) 

ที่มา: กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา, “ประกาศผลการเลือกตั้ง,” https://www.ect.go.th/ 
chachoengsao/main.php?filename=index (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560) 
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ตารางที่ 3.8 ชุดที่ 24: พ.ศ. 2554 
ชุดที ่ การเลือกตั้ง เขตเลือกต้ังท่ี 1 เขตเลือกต้ังท่ี 2 

ชุดที่ 
24 

พ.ศ. 2554 
นายบุญเลิศ ไพรินทร์ 
(พรรคประชาธิปัตย์) 

นายสมชัย อัศวชยัโสภณ 
(พรรคเพื่อไทย) 

นายรส มะลิผล 
(พรรคเพื่อไทย) 

พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัต ิ
(พรรคประชาธิปัตย์) 

ที่มา: กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา, “ประกาศผลการเลือกตั้ง,”https://www.ect.go.th/ 
chachoengsao/main.php?filename=index (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560). 

 
3.2.1 นายสุชาติ ตันเจริญ5 อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา 8 สมัย อดีตรองหัวหน้า
พรรคชาติไทย และพรรคไทยรักไทย อีกท้ังยังเป็น ส.ส. ในกลุ่ม 16 

        3.2.1.1 ประวัติส่วนตัว  
        นายสุชาติ ตันเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 มีภูมิล าเนาอยู่ที่

บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยู่ปัจจุบัน             
121/7 หมู่ที่/ซอยนนทบุรี 5 ถนนนนทบุรี 1 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
ประวัติการศึกษานายสุชาติ ตันเจริญ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอ านวยศิลป์ 
พระนคร ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Samjose State University ส าเร็จการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จาก Notre Dame de Namur University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นบุตรชายของนายวิเชียร ตันเจริญ และนางสุภา ตันเจริญ อีก
ทั้งเป็นน้องชายของนายพิเชษฐ์ ตันเจริญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และมีศักดิ์เป็นอา
ของนายณัชพล ตันเจริญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา อดีตเคยสมรส กับ                         
นางศรีลาทิพย์ ทิพย์ฝัน และมีบุตรชาย 2 คน คือ นายคชาภา ตันเจริญ (มดด า) ดารานักแสดงชื่อดัง 
และนายศุภติชา ตันเจริญ (มดแดง) ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ บุตรคนเล็ก 
และใช้ชีวิตคู่นอกสมรสกับ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต าแหน่งทางธุรกิจ ประธานกรรมการบริษัท ภูเก็ต
ไอแลนด์ จ ากัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 

 

                                           
5 วิกิพีเดีย, “ประวัติสุชาติ ตันเจริญ,” https://th.wikipedia.org/wiki/สุชาติ ตันเจริญ 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561). 
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3.2.1.2 ประวัติทางการเมืองนายสุชาติ ตันเจริญ6 ได้รับฉายาว่า "ตี๋กร่าง" จาก
การท าหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรในแบบที่ไม่ยอมใครง่าย ๆ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร            
ครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยลงสมัครในนามของ
พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดฉะเชิงเทราเขต 2 และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคย             
สอบตก สมัยที่ 2  เมื่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคชาติไทย                 
สมัยที่ 3 เมื่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม  พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม สมัยที่ 4 เมื่อ
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคชาติพัฒนา สมัยที่ 5 เมื่อการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สังกัดพรรคชาติไทย สมัยที่ 6 การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม          
พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคไท สมัยที่ 7 การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 สังกัดพรรค
ความหวังใหม่สมัยที่ 8 การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 21 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์                  
พ.ศ.2548 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา 8 สมัย เคยสังกัดพรรคการเมือง                  
หลายพรรค ทั้ง พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไท พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย เคยด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2538 เป็นรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2548 ในครั้งที่เคยลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคไทในปี พ.ศ. 2539 ได้รับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส. เพียงคนเดียวของพรรค นอกจากนั้นยังเคยด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าพรรค           
การเมืองถึง 2 พรรค คือ พรรคชาติไทย และพรรคไทยรักไทย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิ
ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรค
การเมือง พ.ศ. 2549 จึงได้น าสมาชิกในกลุ่มบ้านริมน้ า ย้ายมาสังกัดพรรคเพ่ือแผ่นดิน และในปี   
พ.ศ. 2553 ได้ย้ายไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย และพ่ายแพ้การเลือกตั้ง 

นายสุชาติ ตันเจริญ เริ่มเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 347 คน 
เป็นการเลือกตั้ งแบบผสม ( เขตละไม่ เกิน  3 คน) ใช้ อัตราส่ วนราษฎร 150,000 คน ต่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน และมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 61.43 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัครสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรทุกคนต้องสังกัดพรรค
การเมือง และ พรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
4 คนด้วยกัน และได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ นายไกรสร นันทมานพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 3 สังกัด

                                           
6ศรุดา สมพอง, นักการเมืองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2550), 

31-36. 
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พรรคก้าวหน้า และนายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์ และเขตเลือกตั้ง ที่  2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ นายสุชาติ  ตันเจริญ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  และนายจักรพันธ์  ทัตติยกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก สังกัด พรรคก้าวหน้า สภาชุดนี้มีนายจารุบุตร เรืองสุวรรณ (พ.ศ. 
2526 - 2527) นายอุกฤษ มงคลนาวิน (พ.ศ. 2527 - 2529) ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา พล
เอกเปรม ติณสูลานนท์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 4 สิงหาคม 
พ.ศ. 2531 ส าหรับสภาชุดนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยการยุบสภาการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 15 ได้มีขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ มีจ านวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 357 คน เป็นการเลือกตั้งโดยตรงแบบผสม (เขตละไม่
เกิน 3 คน) ใช้อัตราส่วนราษฎร 150,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน มีวาระ 4 ปี ผู้มาใช้
สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ 63.56 ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรทุกคนต้องสมัครในนาม
พรรคการเมือง และพรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหมด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 
คนด้วยกัน และแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้งเหมือนในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว โดยใน
เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิกผู้แทนราษฎร ได้แก่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกผู้แทนราษฎรสมัยที่ 2 
สังกัดพรรคประชาชน และ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ สมาชิกผู้แทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคกิจสังคม 
ส่วนในเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ นายสุชาติ ตันเจริญ สมาชิกผู้แทนราษฎรสมัยที่ 2 สังกัดพรรคชาติไทย 
และ นายทิวา พูลสมบัติ สมาชิกผู้แทนราษฎรสมัยที่ 2 สังกัดพรรคมวลชน สภาชุดนี้มีนายอุกฤษ 
มงคลนาวิน (พ.ศ. 2531 - 2532) เป็นประธานรัฐสภา และร้อยต ารวจตรีวรรณ ชันซื่อ ประธาน
วุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา (พ.ศ. 2532 - 2534) พลเอกชาติชาย ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 และอีกครั้งในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ส าหรับสภาชุดนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยการ
ปฏิวัติยึดอ านาจการปกครองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ภายใต้การน าของพล
เอกสุนทร คงสมพงษ์ 

การปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ภายใต้
การน าของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 เพราะมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534  (ฉบับที่15) และได้มี
การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 มีจ านวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 360 คน โดยจ านวนคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนราษฎรที่เพ่ิมขึ้น               
แต่อย่างใด เป็นการเลือกตั้งโดยตรงแบบผสม เขตละไม่เกิน 3 คน และมีวาระ 4 ปี ผู้มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ 59.28 ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต้องสมัครในนาม
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พรรคการเมือง และพรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 120 คน จังหวัดฉะเชิงเทรา   
มีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ นายจักรพันธ์ ทัตติยกุล สมาชิกผู้แทนราษฎร
สมัยที่ 2 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกผู้แทนราษฎรสมัยที่ 3 สังกัดพรรค
ความหวังใหม่ นายสุชาติ ตันเจริญ สมาชิกผู้แทนราษฎรสมัยที่ 3 สังกัดพรรค สามัคคีธรรม                   
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ สมาชิกผู้แทนราษฎรสมัยที่ 2 สังกัดพรรคสามัคคีธรรม สภาชุดนี้มีนายอุกฤษ 
มงคลนาวิน ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา สภาชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 
โดยการยุบสภา ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ได้เกิดเหตุการณ์เดินขบวนประท้วงพลเอกสุจินดา คราประยูร  
ที่ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเหตุให้ประชาชน 
นักวิชาการ และนักการเมืองร่วมกันเดินขบวนคัดค้าน และได้มีการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรง 
เป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย ที่เรียกขานกันว่า 
พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ. 2535 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งที่ 17 ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 
กันยายน พ.ศ. 2535 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 360 คน เป็นการ
เลือกตั้งโดยตรงแบบผสม (เขตละไม่เกิน 3 คน) ใช้อัตราส่วนราษฎรเฉลี่ยทั้งประเทศต่อสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 360 คน ประมาณ 150,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน และมีวาระ 4 ปี  
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ 61.61 ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต้อง
สังกัดพรรคการเมืองและพรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 120 คน              
จังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 คน ได้แก่ร้อยตรีหญิงพนิดา  
เกษมมงคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกสังกัดพรรคเสรีธรรม นายสุชาติ ตันเจริญ สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรสมัยที่ 4 สังกัดพรรคชาติพัฒนา นาย อาทิตย์ อุไรรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 
3 สังกัดพรรคเสรีธรรม นายอิทธิ  ศิริลัทธอากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก สังกัด
พรรคชาติพัฒนา สภาชุดนี้มีนายมารุต บุนนาค ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน                     
รัฐสภามีนายชวน หลีกภัย ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 –                          
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 และสภาชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 โดยการยุบสภา 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม       
พ.ศ. 2538 การเลือกตั้งครั้งนี้ มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 391 คนเป็นการเลือกตั้งโดยตรง
แบบผสม เขตละไม่เกิน 3 คน ใช้อัตราส่วนราษฎร 150,000 คนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน
และมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ             
คิดเป็นร้อยละ 62.04 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่
มีการเลือกตั้งมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นครั้งแรก ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต้องสังกัด                
พรรคการเมืองและพรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวน
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่  
นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 4 สังกัดพรรคความหวังใหม่  เขตเลือกตั้งที่ 1     
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 4 สังกัดพรรคเสรีธรรม        เขตเลือกตั้งที่ 1             
นายสุชาติ ตันเจริญ    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 5 สังกัดพรรคชาติไทย         เขตเลือกตั้งที่ 2     
นายอิทธิ ศิริรัทยากร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2 สังกัดพรรคชาติพัฒนา      เขตเลือกตั้งที่ 2      
เขตเลือกตั้ งที่  2 สภาชุดนี้มีนายบุญเอ้ือ ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น                   
ประธานรัฐสภา (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2539) มีนายบรรหาร ศิลปะอาชา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดลง
โดยการยุบสภา 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2539 การเลือกตั้งครั้งนี้ มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 393 คนเป็นการเลือกตั้งโดยตรง
แบบผสม (เขตละไม่เกิน 3 คน) ใช้อัตราส่วนราษฎร 150,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1        
มีสาระ 4 ปี มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ 62.42 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร            
ทุกคนต้องสังกัดพรรคการเมือง และพรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่  
นายจาตุรนต์ ฉายแสง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 5 สังกัดพรรคความหวังใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 
นายไกรสร นันทมานพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 4 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  เขตเลือกตังที่ 1 
นายสุชาติ ตันเจริญ     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 6 สังกัดพรรคไท             เขตเลือกตั้งที่ 2 
นายอิทธิ ศิริรัทยากร   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 3 สังกัดพรรคชาติพัฒนา     เขตเลือกตั้งที่ 2      
สภาชุดนี้มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา (พ.ศ. 2539 – 
พ.ศ. 2543) มีพลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ รงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2539 –                
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540) สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543                       
โดยการยุบสภา 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 6 มกราคม                  
พ.ศ. 2544 การเลือกตั้งครั้งนี้มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบ  
แบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน 400 คนและมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จ านวน 100 คน ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย  เพราะได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง                     
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ฉบับที่ 16) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญเพ่ือการ
ปฏิรูปการเมือง ท าให้การเมืองไทยมีความทันสมัยและเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตการเลือกตั้ง มีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรได้ 4 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ                
ฉบับที่ 16 มีดังนี ้
เขตการเลือกตั้งที่ 1 นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 4 สังกัดพรรคไทยรักไทย
เขตการเลือกตั้งที่ 2 นายอิทธิ ศิริรัทยากร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 4 สังกัดพรรคชาติพัฒนา    
เขตการเลือกตั้งที่ 3 นายสุชาติ ตันเจริญ    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 7 สังกัดพรรคความหวังใหม่ 
เขตการเลือกตั้งที่ 4 นายวุฒพิงศ์ ฉายแสง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก สังกัดพรรคไทยรักไทย 
ส าหรับสภาชุดนี้มีนายอุทัย พิมพ์ใจชน ด ารงต าแหน่งประธานสภา มีพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
ด ารงต าแหน่งนายก รัฐมนตรี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 และ
สภาชุดนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์            
พ.ศ. 2548 การเลือกตั้งครั้งนี้มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีราบชื่อ จ านวน 100 คน จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้ 
เขตการเลือกตั้งที่ 1  นางฐิติมา ฉายแสง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก 
เขตการเลือกตั้งที่ 2  นายสมชัย อัศวชัยโสภณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก 
เขตการเลือกตั้งที่ 3  นายสุชาติ ตันเจริญ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่ 8 
เขตการเลือกตั้งที่ 4  นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2 

ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 4 คน สังกัดพรรคไทยรักไทย ส าหรับสภา
ผู้แทนราษฎรชุดนี้มีนายโภคิน พลกุล เป็นประธานรัฐสภา มีพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี สภาชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการยุบสภาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 และ            
ได้มีการก าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ในการประกาศยุบสภาในครั้งนี้
ของพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็เพ่ือเป็นทางออกของปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่
สนับสนุนพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร เช่นกลุ่มคาราวานคนจน กลุ่มรักทักษิณ ที่แสดงออกผ่านแท็กซี่ 
ผ่านผู้ที่อ้างรักความเป็นประชาธิปไตย เป็นต้น กับกลุ่มที่ต้องการให้พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี อันเนื่องมาจากปัญหาจริยธรรมในการบริหารประเทศ ภายใต้               
การน าของ “กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย” น าโดยพลตรีจ าลอง ศรีเมือง มีนายสนธิ    
ลิ้มทองกุล ผู้สร้าง “ปรากฏการณ์สนธิ” จากการจัดรายการ “เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร”                       
นายสมศักดิ์ โกศัยสุข, นายสมเกียรติ พงศ์ไพบูลย์ และนายสุริยะใส กตะศิลา เป็นต้น ซึ่งได้ชุมนุม
ประท้วงเดินขบวนขับไล่ เรียกร้อง ให้นายทักษิณ ชินวัตรลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น 
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สภาวะการณ์ความแตกแยก ขัดแย้งทางความคิด ของคนในสังคมไทยอย่างรุนแรง อย่างที่ไม่เคย               
มีมาก่อน7 

3.2.2 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ8 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา                
พรรคเพ่ือแผ่นดิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช   
(พ.ศ. 2551) 

3.2.2.1 ประวัติส่วนตัว  
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2498 มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีบ้านเลขที่ 

146 หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพ่ีชายของนายสุชาติ               
ตันเจริญ แกนน า ส.ส. กลุ่มบ้านริมน้ า สมรสกับนางสุธาทิพย์ ตันเจริญ มีบุตรชายเป็นอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ นายณัชพล ตันเจริญ ซึ่งนายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จากวิทยาลัยลุ่มน้ าปิง จังหวัดตาก ปริญญาโท                 
(MA) สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัย เว็บสเตอร์ สหรัฐอเมริกา  

3.2.2.2 ประวัติทางการเมือง  
                         นายพิเชษฐ์ ตันเจริญนั้นเดิมทีท าธุรกิจเหมืองแร่และได้ เข้าสู่งานการเมือง                  
ด้วยการสนับสนุนของนายสุชาติ ตันเจริญ ซึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ให้ลงสมัคร ส.ส. 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับการผลักดันให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของ
นายสมัคร สุนทรเวช ในปี พ.ศ. 2551 แทนนายวิรุฬเตชะไพบูลย์ นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ เคยด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน แต่ลาออกก่อนที่จะถูกตัดสินยุบพรรค ท าให้ไม่ถูก               
ตัดสิทธิ์ทางการเมืองในการร่วมรัฐบาลซึ่งน าโดยพรรคประชาธิปัตย์ ปลายปี พ.ศ. 2551 พิเชษฐ์                 
ตันเจริญ ไม่ได้รับต าแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยโควตาของกลุ่มบ้าน
ริมน้ าเป็นของ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ ต่อมาภายหลังพิเชษฐ์ ได้หันมาร่วมกิจกรรม                    
ทางการเมือง และลงสมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ในสังกัดพรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ 
สังกัดพรรคภูมิใจไทย ล าดับที่ 12 สนามเลือกตั้งฉะเชิงเทรา ในสถานการณ์เลือกตั้งกรกฎาคม 2554 
ถือเป็นการจ าลองภาพการต่อสู้ ระหว่าง 2 พรรคการเมือง คือ "พรรคเพื่อไทย" และ "พรรคภูมิใจไทย" 
ย้อนหลังไปที่การเลือกตั้งธันวาคม 2550 ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ เขต 1 "พิเชษฐ์ ตันเจริญ" จากพรรค  

                                           
7นคร พพจนวรพงษ์ และอุกฤษ พจนวรพงษ์, ข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย (กรุงเทพฯ: 

ไทยวัฒนาพานิชย์, 2542). 
8 วิกิพีเดีย, “ประวัติพิเชษฐ์ ตันเจริญ,” https://th.wikipedia.org/wiki/พิเชษฐ์_ตันเจริญ 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561). 
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เพ่ือแผ่นดิน 85,821 คะแนน และ "อิทธิ ศิริลัทธยากร" จากพรรคพลังประชาชน 75,994 คะแนน 
ต่อมามีการเลือกตั้งซ่อมในเขตนี้ เดือนมกราคม 2552 แทน “อิทธิ” ผู้ที่ได้รับเลือกคือ “ณัชพล               
ตันเจริญ” จากพรรคเพ่ือแผ่นดิน 52,449 คะแนน ส่วนเขต 2 “วุฒิพงศ์ ฉายแสง” จากพรรคพลัง
ประชาชน 69,092 คะแนน และ”ฐิติมา ฉายแสง” จากพรรคพลังประชาชน 62,231 คะแนน                     
ภาพที่ออกมาในการเลือกตั้ง 2550 ต่อเนื่องมาถึง 2554 นั่นก็คือ การแข่งขันระหว่าง "ตันเจริญ"               
ในนามต้นสังกัด “พรรคภูมิใจไทย” และ “ฉายแสง” ตัวแทนจาก "พรรคเพ่ือไทย" ส าหรับการ
เลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 เขต 1 "ฐิติมา" ยังเป็นตัวยืนจากพรรคเพ่ือไทย ส่วนคู่แข่งคือ “บุญเลิศ 
ไพรินทร์” อดีต ส.ว. ฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยรากฐานของ “ตระกูล
ฉายแสง” จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ “อดีต ส.ว. ฉะเชิงเทรา” จะล้มเจ้าของเก้าอ้ีเดิมได้โดยง่าย เขต2“ณัชพล” 
ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยเป็นตัวยืน ขณะที่คู่ท้าชิง จากพรรคเพ่ือไทย คือ “สมชัย อัศวชัยโสภณ” 
เขตนี้ถือว่า “ณัชพล” มีความสดทางการเมืองมากกว่า ขณะที่ฝ่ายหลัง “สมชัย” ก็เจนจัดเนื่องจาก
เคยผ่านเก้าอ้ี ส.ส. มาแล้วจากการเลือกตั้ง 2548 และ 2549 ในนามพรรคไทยรักไทยฐานเสียงเดิมที่
ได้รับเลือก เข้ามาในปี 2549 คือ 40,953 ขณะที่การเลือกตั้งธันวาคม 2550 “สมชัย” ก็ยังพ่ายแพ้
โดยคะแนนที่ท าได้คือ 49,940 มีคะแนน แต่ก็ถือว่ามีคะแนนเสียงที่ เพ่ิมขึ้นมาเป็นล าดับ เขต 3 
“พิเชษฐ์” ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย คือตัวยืนขณะที่คู่แข่งในเขต นี้ คือ รส มะลิผล ผู้สมัครจาก
พรรคเพ่ือไทย โดยรูปการณ์แล้วยากที่จะต้านทาน “พิเชษฐ์” ผู้สมัครของภูมิใจไทยที่มีพ้ืนฐานของ
การเป็นอดีต ส.ส. ได้ ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 4 "วุฒิพงศ์" ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย มีคู่ท้าชิงที่ส าคัญคือ 
“พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ” ผู้สมัครจากประชาธิปัตย์ การลงสนามแข่งขันครั้งนี้ของ “พล.ต.ท.
พิทักษ์” จึงมีภาพของการเป็นตัวแทน “ตระกูลจารุสมบัติ” เป็น “จารุสมบัติ” ที่เคยสร้างฐานเสียง
เอาไว้เมื่อครั้งเลือกตั้ง ส.ว.ผ่านบทบาทของ “พรรณี จารุสมบัติ” ส าหรับ พล.ต.ท.พิทักษ์ อีกด้านหนึ่ง
แล้วคือ พ่ีชาย "พินิจ จารุสมบัติ" แกนน าชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน แต่ในทางการเมือง คือการตัดสินใจ
ลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ แม้จะเป็นหน้าใหม่ในทางการเมืองแต่ฐานเสียงของ “พรรณี 
จารุสมบัติ” อดีต ส.ว. ที่มีคะแนนอันดับ 1 ของจังหวัด ก็น่าจะเกื้อหนุนให้ ผู้สมัครจากฟาก
ประชาธิปัตย์มีคะแนนเพิ่มขึ้นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลือกตั้ง ส.ว. ในปี 2549 “พรรณี จารุสมบัติ” กวาด
คะแนนมาที่ 120,586 คะแนน เป็นฐานคะแนนที่เกิดขึ้นในบรรยากาศที่ “พินิจ จารุสมบัติ” ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย รับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มาในการ
เลือกตั้งครั้งนั้น ส่วนการลงสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้ง มกราคม 2550 คะแนนของ 
“พรรณี” จากเพ่ือแผ่นดิน คือ  54,029 คะแนน มีคะแนนมาเป็นอันดับ 3 รองจาก “วุฒิพงศ์” และ 
“ฐิติมา” ฉายแสง จากพรรคพลังประชาชน ที่กวาดไปกว่า 6 หมื่นคะแนนต่อคน เป็นการแบ่งปันกัน
ไประหว่างตระกูล “ตันเจริญ” จากพรรคภูมิใจไทย และ “ฉายแสง” ที่ท างานการเมืองให้แก่พรรค
เพ่ือไทยและในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ทั้งสองตระกูลได้พ่ายแพ้การเลือกตั้ง 
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3.2.3 นายณัชพล ตันเจริญ9 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด
พรรคเพื่อแผ่นดิน ปัจจุบันย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย 

3.2.3.1 ประวัติส่วนตัว 
นายณัชพล  ตันเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525 มีภูมิล าเนาอยู่ที่

บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นบุตรชายของ 
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางสุธาทิพย์ ตันเจริญ มีพ่ีน้อง
ร่วมบิดามารดา 2 คน คือ นางสาวณัฐวดี ตันเจริญ และนางสาวณัฐนิช ตันเจริญ ปัจจุบันสมรสกับ                    
นางสาวณัชชา สินธุฉัตร มีบุตร 1 คน 

ณัชพล ตันเจริญ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
บดินทรเดชา (นมร.บด.) กรุงเทพมหานคร ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน กรุงเทพมหานคร และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ มิซซูรี ณ เมืองเซนต์หลุยห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
และการฝึกอบรม ได้แก่  

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปศส.)" รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า 

- ประกาศนียบัตร "ผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.)" รุ่นที่ 2 สถาบัน
พระปกเกล้า 

- ประกาศนียบัตร "นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม (นมธ.)" รุ่นที่ 4 
สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตร "การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้น าขั้นความรู้ชั้นสูง" 
รุ่นที่ 547 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา 

- ประกาศนียบัตร "นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I. Elite)" รุ่นที่ 2 สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- ประกาศนียบัตร "สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพ่ือสังคม (SEP-S)" รุ่นที่ 1 
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ 

- วุฒิบัตร "กลยุทธิ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU)" รุ่นที่ 44               
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                                           
9 วิกิพีเดีย, “ประวัติณัชพล ตันเจริญ,” https://th.wikipedia.org/wiki/ณัชพล_ตันเจริญ 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561). 
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3.2.3.2 ประวัติทางการเมือง 
ณัชพล ตันเจริญ เริ่มต้นเข้าสู่แวดวงการเมืองในฐานะสมาชิกพรรคเพ่ือแผ่นดิน

ร่วมกับนายพิเชษฐ์ ตันเจริญ ผู้เป็นบิดา และภายหลังการตัดสินคดียุบพรรคการเมืองในปลายปี              
พ.ศ. 2551 และลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างลง ณ เขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของเขตเลือกตั้ง จนได้รับฉายาว่า “ตันเจริญจูเนียร์” 

ณัชพล  ตันเจริญ เคยเข้ารับต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ           
การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร และเป็นที่ปรึกษาและเลขานุการส่วนตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (พิเชษฐ์ ตันเจริญ) ในปี พ.ศ. 2551 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2552 ได้เข้ามาท างาน
เกี่ยวกับทางด้านการสวัสดิการสังคม โดยรับต าแหน่งเป็นโฆษกประจ าคณะกรรมาธิการฯ และ
ประธานอนุกรรมาธิการด้านงบประมาณสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร และในการเลือกตั้ง                 
พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัคร ส.ส. ในสังกัดพรรคภูมิใจไทย ภายหลังได้เข้ามาท างานในส่วนของวุฒิสภา 
โดยด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (คณะท างานฝ่ายการเมือง) ของนายนิคม ไวยรัชพานิช 

สรุปประสบการณ์ทางการเมือง โดยสังเขปของ ณัชพล ตันเจริญ อดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทราอดีตที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (คณะท างานฝ่าย
การเมือง)  อดีตโฆษกประจ าคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร อดีตประธาน
คณะอนุกรรมาธิการงบประมาณด้านสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร อดีตเลขา นุการ
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร อดีตที่ปรึกษากิตติศักดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

ธุรกิจและสังคม 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน เอมเมอรัล จ ากัด 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอส เทอมินัล จ ากัด 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮารุ บางกอก จ ากัด 
- กรรมการสมาคมนิสิตศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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3.3 บทสัมภาษณ์บุคคลในตระกูลตันเจริญที่เล่นการเมืองและหัวคะแนน 
 

3.3.1 ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการ 
เมืองตระกูลตันเจริญ 

บทสัมภาษณ์นาย สุชาติ ตันเจริญ10 
 เหตุผลที่ท าให้ท่านสนใจและอยากเป็นนักการเมือง ต้องการพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนฉะเชิงเทราให้มีความอยู่ดีกินดียิ่งขึ้น และต้องการแก้ไขปัญหา
สังคมท่ีพบเห็นด้วยอุดมการณ์และความรู้ความสามารถของตน 
 พรรคการเมืองใดที่ท่านสังกัด และเพราะอะไรที่ท าให้ท่านสังกัดพรรคนี้ เคย
สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ พรรคไท พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย พรรคเพ่ือแผ่นดิน 
พรรคภูมิใจไทย  โดยพิจารณาจากนโยบายพรรคเป็นหลักและผู้น าของพรรคตามมา
ด้วยความสนิทสนมกับคนในพรรค 
 ท่านท าธุรกิจอะไรบ้าง และคิดว่าการเป็นนักการเมืองนั้นช่วยท าให้การท า
ธุรกิจของท่านง่ายขึ้นหรือไม่ ท าธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาที่ดิน เช่น 
โรงแรม คอนโด ที่ภาคใต้ และท า เหมืองแร่ และคิดว่า การเป็นนักธุรกิจแล้วมาเป็น
นักการเมืองก็จะเลี่ยงไม่ได้เลยที่การได้เข้ามาเป็นนักการเมืองจะช่วยส่งเสริมธุรกิจส่วน
ตน ดังนั้น ในการท าธุรกิจต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น เพราะเป็นที่ถูกจับตาของ
สาธารณชน  และต้องค านึงถึงภาพลักษณ์และการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมด้วย 

 อะไรที่ท่านคิดว่า ท าให้ แพ้การเลือกตั้ง และไม่สามารถชนะการเลือกตั้ง              
ได้อย่างต่อเนื่อง  เหตุผลที่แพ้ คือ จ านวนประชาชนในเขตเลือกตั้งที่เพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะคนจากต่างพ้ืนที่ที่เพ่ิงย้ายเข้ามามีภูมิล าเนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  และ
เยาวชนที่เพ่ิงมีสิทธิเลือกตั้งที่มีจ านวนมากขึ้นซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องยากในการเข้าถึง 

การช่วยเหลือทางสังคม ท่านคิดว่ายังส าคัญอยู่ไหมในปัจจุบันเม่ือเทียบ               
กับอดีต งานแต่ง งานศพ ยังมีความส าคัญอยู่ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความผูกพัน 
รักใคร่ นับถือกัน ส่วนการฝากลูกเข้าท างาน ฝากลูกเข้าโรงเรียน สามารถท าได้อย่าง
จ ากัดภายใต้กรอบของจริยธรรมและหลักธรรมภิบาล กระผมคิดว่ายังมีความส าคัญมาก
เหมือนเดิมในอดีตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย  

                                           
10สุชาติ ตันเจริญ, สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 27 มกราคม 2561. 
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ในสมัยหน้าท่านจะลงเล่นการเมือง หรือไม่ และ ท่านสนใจจะลงเล่นการเมือง
ในระดับท้องถิ่นด้วยหรือไม่ ลงครับ แต่ยังไม่สนใจลงเล่นการเมืองท้องถิ่น แต่จะผลัก 
ดันลูก ให้ลงเล่นแทน 

จากประสบการณ์ทางการเมืองท่านมีวิธีสร้างหัวคะแนนอย่างไร ผมใช้วิธีการลง
พ้ืนที่ไปหาผู้น าชุมชน อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรือ ผู้ที่ได้รับ  การนับถือในชุมชนเช่น 
แพทย์ โดยการไปมาหาสู่บ่อยๆเพ่ิมความสนิทสนม ไปงานบุญของหมู่บ้าน และให้การ
สนับสนุนงานต่าง ๆ เมื่อมีความสนิทสนมระดับหนึ่ง จึงทาบทามมาเป็นหัวคะแนน 

ท่านคิดว่าการมีอิทธิพลในปัจจุบันยังส าคัญอยู่หรือไม่ ตอนนี้เรื่องของการใช้
อิทธิพล หมดสมัยไปแล้ว ต้องท าผลงานและความดีให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งตอนนี้
ระบบสื่อสารรวดเร็วมาก ไม่มีใครกลัวใครแล้ว และหัวคะแนนที่จะใช้ต้องพิจารณาดูให้
ดีบางทีมาแต่ตัวใจไม่มา 

บทสัมภาษณ์นาย พิเชษฐ์ ตันเจริญ11 
เหตุผลที่ท าให้ท่านสนใจและอยากเป็นนักการเมือง อยากสานต่อเจตนารมณ์

คุณพ่อ และน้องชาย คือ อยากให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และต้องการเข้ามา
เปลี่ยนแปลงและส่วนของพ้ืนที่จังหวัดบ้านเกิดเพ่ิมโอกาส และศักยภาพของคนในพ้ืนที่
ให้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร ตลอดจนการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนพัฒนา
ประเทศ ไปข้างหน้า 

พรรคการเมืองใดที่ท่านสังกัด และเพราะอะไรที่ท าให้ท่านสังกัดพรรคนี้  เคย
สังกัดเป็นพรรคภูมิใจไทย โดยตัดสินใจเข้าร่วมพรรคนี้ เพราะตอบโจทย์อุดมการณ์ทาง
การเมืองและกระแสการเมืองซึ่งตอบสนองอุดมการณ์ที่ผมเองได้ตั้งไว้ 

ท่านท าธุรกิจอะไรบ้าง และคิดว่าการเป็นนักการเมืองนั้นช่วยท าให้การท า
ธุรกิจของท่านง่ายข้ึนหรือไม่ ผมท าธุรกิจเหมืองแร่ที่ภาคใต้ และอสังหาริมทรัพย์ และ
คิดว่า การเป็นนักการเมืองหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะอาศัยต าแหน่งทางการเมืองเป็นเครื่องมือ
ช่วยป้องกันและเป็นที่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตน  

อะไรที่ท่านคิดว่า ท าให้ชนะการเลือกตั้ง แพ้การเลือกตั้ง และไม่สามารถชนะ
การเลือกตั้งได้อย่างต่อเนื่อง เหตุผลที่ชนะ คือ ชื่อเสียงของตระกูลสั่งสมมา  เหตุผลที่
แพ้ คือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่เกิดความสับสนในตัวผู้สมัคร เนื่องจากมีคนในตระกูล
เดียวกันลงแข่งกันเองในสนามเลือกตั้ง อย่างผมส่งลูกชาย "ณัชพล ตันเจริญ" จาก                 

                                           
11พิเชษฐ์ ตันเจริญ, สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 30 มกราคม 2561. 
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ภูมิใจไทย ลงสนามแปดริ้วเขต 2  ขณะที่ น้องชาย "เฉลิมชัย" ลงสนามในนามกิจสังคม 
"รส มะลิผล" อดีต ส.ว. แปดริ้ว สามี "จินดา" พี่สาวคนโตของผมเขต 3 ลงสมัครในนาม
พรรคเพื่อไทย แข่งกับผม ผมว่าเป็นสาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว ถือเป็นสาเหตุหลัก 

การช่วยเหลือทางสังคม ท่านคิดว่ายังส าคัญอยู่ไหมในปัจจุบัน เม่ือเทียบ              
กับอดีต ยังคงมีความส าคัญอยู่ เพราะเป็นการแสดงน้ าใจจากผมในฐานะผู้ดูแลท้องที่
นั้น เรานับถือพวกเขาเสมือนญาติ พ่ีน้อง ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนดูแลในหลายเรื่อง 
ไม่ว่างานบุญ  งานศพ ตลอดจนเรื่องการฝากงาน 

ท่านสนใจจะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นด้วยไหม ตอนนี้ผมยัง ไม่สนใจ แต่อาจจะ
ผลักดันให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลาน สนใจการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น เพราะผมคิดว่าท้องถิ่นมี
ความส าคัญ  

จากประสบการณ์ทางการเมืองท่านมีวิธีสร้างหัวคะแนนอย่างไร โดยการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นทางการเมือง พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมและความตั้งใจจริงในการท างานการเมือง 

บทสัมภาษณ์นาย ณัชพล ตันเจริญ12 
เหตุผลที่ท าให้ท่านสนใจและอยากเป็นนักการเมือง โดยส่วนตัวของทางสาย

ตระกูลผมเองทางบ้านท าธุรกิจเป็นหลัก และส่วนตัว   ผมเองชอบทางด้านการเมืองอยู่
แล้วด้วยแต่จะชอบการเมืองอีกรูปแบบหนึ่ง คือแบบการเมืองระดับชาติ เพราะผมจบ
รัฐศาสตร์การทูต ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็เลยมีความต้องการอยากจะเป็น
นักการทูต ดังนั้นจึงชอบการเมืองระหว่างประเทศมากกว่า พอหลังจากจบปริญญาตรี 
ก็ไปต่อปริญญาโท ด้านการตลาด ก็คือพยายามผสมผสาน ในเรื่อง ของรัฐศาสตร์เรื่อง
ของการเมืองมารวมของด้านการตลาดภาคธุรกิจ โดยการเอาความรู้ 2 ด้านมา
ผสมผสานกัน ก็เลยได้ลูกผสมของส่วนของการเมือง และส่วนของการตลาด เพราะว่ามี
ความเชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้านแล้ว คราวนี้เรียนจบได้กลับมาท างาน บริษัทเอกชนก่อน ก็
เป็นงานด้านสายทางการตลาด แต่เป็นการตลาดของการส่งออก น าเข้า ระหว่าง
ประเทศ อะไรแบบนี้  

พอหลังจากนั้นเป็นจังหวะพอดีที่คุณพ่อ ได้รับโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหน่ง 
รัฐมนตรีช่วยที่ กระทรวงพาณิชย์คุณพ่อเลยได้มาถามว่าพอดีท่านอยากได้คนที่มีความรู้
ในด้านเกี่ยวกับการค้า การลงทุน ท่านเลยขอให้ผมเข้าไปช่วยเพราะว่ากรมที่ดูแลตอน

                                           
12ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 30 มกราคม 2561. 
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นั้นมี 3 - 4 กรม มีกรมการส่งออก กรมการค้าระหว่างประเทศกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งมันเป็นอะไรที่อยู่ในสายงานที่เราเคยมีประสบการณ์มาท้ังหมดเลย 

เลยออกจากงานมา เป็นที่ปรึกษาของคุณพ่อที่กระทรวง นั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้น 
ของการเข้าสู่การเมือง และได้เรียนรู้ว่าจริง ๆ แล้วระบบการเมืองเป็นยังไงบ้าง ก็
เหมือนเราได้ทางลัดในการเรียนรู้ ผมได้เข้ามาลงสมัครทางการเมืองในช่วงเลือกตั้งซ่อม 
แต่ส่วนของคุณพ่อจะเป็นการเข้ามาในช่วงเลือกตั้งใหญ่ เพราะในช่วงที่คุณพ่อท างาน
นั้น มีคดี 109 มาพอดี ก็จะมีการปลด ส.ส พอมี 109 คู่แข่งทางการเมืองในพ้ืนที่แปด
ริ้ว โดน คดี 109 ไป คุณพ่อกับคุณอา ก็เลยปรึกษากันว่า ลองส่ง ผมลงสมัคร ส.ส ดู 
นั้นคือจุดเริ่มต้นที่ค่อย ๆ ก้าวเข้าสู่เวทีทางการเมือง พอเข้ามาท างานทางการเมืองก็
มองว่าการเมืองไทยยังมีรูปแบบของระบบแบบสมัยเก่าค่อนข้างมาก ทั้งในการเลือกตั้ง 
ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน ในเรื่องของการลงพ้ืนที่ ทุกอย่างก็เป็นระบบเก่า ๆ 
หมดเลย ตอนผมเข้าไปเลยเข้าไปเปลี่ยนใหม่หมดเลย เพราะว่าเราได้มีความรู้ทั้งสอง
ด้านอยู่แล้ว คือ ภาคธุรกิจ และภาคต่างประเทศเราได้รู้รูปแบบใหม่ ๆ ต่างประเทศเค้า
ท าอะไร และผมได้ไปเรียนอยู่ที่ อเมริกามา 4 ปี ก็เลยเขียนวิธีการการเลือกตั้งของ
อเมริกา การใช้สิทธิของประชาชน ด้านหน้าที่ของพลเมือง ของเขาว่าต้องท าอะไร ยังไง 
ก็เลยกลับมาที่บ้านและมีความคิดว่า ในเมื่อเราได้โอกาสที่ท าให้เราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้
แล้ว ก็เปลี่ยนเลย ก็เลยเริ่มจากความสนใจเป็นความชอบ และเปลี่ยนมาเป็นความที่
อยากจะท า เริ่มที่อยากจะเปลี่ยนแปลงมันจริง ๆ 

พรรคการเมืองใดที่ท่านสังกัด และเพราะอะไรที่ท าให้ท่านสังกัดพรรคนี้  พรรค
การเมืองแรกที่ สังกัดคือพรรคเพื่อแผ่นดินครับ ตอนนั้นลักษณะการเมืองไทยมีลักษณะ
เป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องเรียกอย่างนี้ก่อน ส่วนมากจะไม่มี ส.ส ที่เป็ นเอกเทศ คือ                      
อยู่คนเดียว พรรคเดียว ก็ค่อนข้างมีน้อยและก็ค่อนข้างสร้างสรรค์ได้ยากกว่าการที่ของ
การเป็นลักษณะระบบของพรรคการเมือง  

ฉะนั้น ปัจจัยที่ท าให้เลือกตอนนั้น ต้องบอกว่าเรายังไม่มีความเคยชินกับพรรค             
ใดเลย เพราะว่าถือว่าใหม่ มาก ๆ ในการลงเล่นการเมือง ตอนนั้นทางพรรค
ประชาธิปัตย์เราก็ยังไม่ได้สนิทสนม กับทางเพ่ือไทยเราก็ยังไม่ได้สนิทสนมอะไรแล้วมัน
ก็เป็นการเลือกตั้งซ่อม  ฉะนั้น ถามว่ามีคนมาทาบทาม มีคนมาแนะน าชักจูงอะไรแบบ
นี้ไหม คือไม่มี ฉะนั้นการที่ผมตัดสินใจเลือกพรรคจึงตัดสินใจจาก รุ่นพ่อ รุ่นอาสุชาติ 
ตันเจริญ ว่าท่านสังกัดพรรคอะไรอยู่ เพราะว่าท่านเป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้ว เราก็ไป
สานงานทางการเมืองต่อจากท่านอีกทีก็คือ ต่อยอดโดยการไปเป็นสมาชิกพรรคที่ท่าน
อยู่ ดังนั้นปัจจัยของการเลือกพรรค ต้องบอกตรง ๆ ว่าเลือกตามคนในครอบครัว และ 
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ปัจจัยที่สอง คือ นโยบายพรรค เพราะนโยบายพรรคถือเป็นสิ่งส าคัญในการหาเสียง เรา
ต้องเอานโยบายพรรคไปใช้ในการท าแคมเปญ และถือว่าตอนนั้นเป็นหลังปฏิวัติพอดี 
พรรคเพ่ือแผ่นดิน ถือว่าเป็นพรรคทางเลือกให้กับประชาชน เพราะว่าตอนนั้นมันเป็น
พรรคใหญ่ไม่กี่พรรค ตอนนั้นจะมี พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชาชน ตอนนั้น
เป็นยุคของพรรคพลังประชาชน หลังจากนั้นไม่นานพลังประชาชน โดนยุบพรรค  

หลังจากนั้นได้ท างานกับเพ่ือแผ่นดินมา เป็นรัฐบาลมาสมัยหนึ่ง ในสมัยที่สองได้
เปลี่ยนกลุ่มการเมืองมาอยู่พรรคภูมิใจไทย พรรคนี้ ตัดสินใจสังกัดพรรคด้วยตนเองเนื่อง
ด้วยนโยบาย ด้วยความสามารถของผู้น า เพราะเชื่ออย่างหนึ่งว่า พรรคเป็นเหมือน
องค์กรถ้ามี ผู้น าที่ดี องค์กรก็จะไปด้วยดีด้วย ฉะนั้น ต้องมองในมุมมองของคนที่จะเป็น
หัวหน้าพรรค ด้วย ซึ่งตอนนั้นพรรคภูมิใจไทย มีผู้น าหลายคน ที่เรียกได้ว่ามีความรู้
ความสามารถซึ่ง มาจากกลุ่ม 16 ไม่ว่าจะเป็น สุชาติ ตันเจริญ เนวิน ชิดชอบ เป็นกลุ่ม 
16 เก่ามีประสบการณ์ความช านาญทางการเมืองมารวมตัวกัน มันเลยท าให้พรรคนี้
ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีนโยบายที่ดี 

ท่านท าธุรกิจอะไรบ้าง และคิดว่าการเป็นนักการเมืองนั้นช่วยท าให้การท า
ธุรกิจของท่านง่ายขึ้นหรือไม่ ผมไม่ใช่นักการเมืองโดยอาชีพ แต่ผมเป็นนักการเมือง
และเป็นนักธุรกิจด้วยก็ท าควบคู่กัน ธุรกิจที่ท าก็จะก็มีหลายอย่าง เช่น อสังหาริมทรัพย์ 
ที่ปรึกษาโรงงาน เกี่ยวกับ RECYCLE เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม เช่น งานที่ต้องขอ EIA 
ขอประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อม และก็มีธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่น และอีกธุรกิจที่
ใหม่ๆเลย คือธุรกิจเขตปลอดอากร FREE ZONE เศรษฐกิจพิเศษจะเป็น free zone 
แห่งแรก ของเมืองไทย ที่อยู่ภายใต้เศรษฐกิจพิเศษชายแดนพม่า จริง ๆ free zone 
แห่งแรก ของเมืองไทย ที่อยู่ภายใต้เศรษฐกิจมีเยอะมาก เช่น แหลมฉบังก็มี สุวรรณภูมิ 
เหมือน port land ที่อเมริกา และผมก็ท าธุรกิจ น าเข้าส่งออก และอสังหาริมทรัพย์ 
ย่านวัชรพล  ส่วนการเป็นนักการเมืองนั้น ส าหรับผมการเมืองสามารถผลักดันให้นัก
ธุรกิจได้รับผลประโยชน์โดยท ากิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินการได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากบางธุรกิจขนาดใหญ่จ าเป็นต้องอาศัยอิทธิพลทางการเมืองเป็นเครื่องมือเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ 

อะไรที่ท่านคิดว่า ท าให้ แพ้การเลือกตั้ง และไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้
อย่างต่อเนื่อง กระแสอย่างเดียวเลยครับ เพราะว่า ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง พรรคก็จะ
มีการท าโพล พรรคจะส่งใครลงแต่ละครั้ง ฉะนั้นพรรค ต้องท าการส ารวจ ว่าใครมี
คะแนนเสียง และเป็นตัวแทนของพรรคที่จะไปแข่งในสนามการเลือกตั้ง มีโพลเยอะ
มาก ที่เราจะเห็นเช่น ดุสิตโพล abacโพล กรุงเทพ โพล พรรคก็จะท าเหมือนกัน แต่
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พรรคจะท าโพลเป็นพ้ืนที่ ๆ เลย เช่นในเขต ก็จะมีโพล จากนักศึกษา โพลจาก
ประชาชน แล้วเค้าก็จะสรุปออกมา ซึ่ง ranking ของผมอยู่เบอร์หนึ่งของจังหวัด
ฉะเชิงเทราในฐานะที่เป็นนักการเมืองสายพัฒนา คือพูดง่าย ๆ คือติดอยู่อันดับ หนึ่งใน
ranking ของคนท่ีจะเลือกในการสมัครลงเลือกตั้งครั้งที่สอง แต่ผลสุดท้ายไม่ตรงกับโพล 
ก็พลิกโผเหนือความขาดหมาย ดังนั้นผมคิดว่ากระแสส าคัญมากครับ  

การช่วยเหลือทางสังคม ท่านคิดว่ายังส าคัญอยู่ไหมในปัจจุบันเม่ือเทียบ               
กับอดีต เราหนีศัพท์ค าว่า ระบบอุปถัมภ์ไม่ได้ในสังคมไทยเราหนีไม่ได้จริง ๆ สังคมไทย
เป็นสังคมที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ลักษณะแบบนี้จนมันกลายเป็นระบบอุปถัมภ์ซึ่งถามว่า
จะให้มันไม่มีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้ ต้องมีบ้างชาวบ้านต้องมาฝากให้เรา
ช่วยเหลือพ่ึงพาเราซึ่งถามว่าเรามีอิทธิพลไหมเราก็ไม่ได้มีอิทธิพลถึงขนาดเอาเค้าเข้าไป
ท างานได้เลยแต่ เราก็จะสามารถเอาไปแนะน าต่อได้ ในลักษณะของคนที่รู้จักกันการ
ฝากครูจะชัดเจนมาก สมัยก่อนรับหมดเลยไม่ถามแต่พอมายุคนี้ การที่คุณจะมาเป็นครู
ได้ คุณต้องมีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ ฉะนั้นคุณต้องผ่าน การสอบ ภาค ก.
และภาค ข ให้ผ่านและจะฝากให้คือภาค ค. คือสอบสัมภาษณ์ ถ้าคุณไม่ผ่านภาค ก. ไม่
ผ่านภาค ข. ก็ไม่ช่วยเพราะถือว่าด้อยเรื่องการศึกษาและอย่างเรื่องคดี ความสิทธิของ 
ส.ส ก็คือสามารถประกันตัวผู้ต้องหา เป็นสิทธิตามกฎหมายของ ส.ส ทุกคน แต่ถ้าเป็น
คดี ยาเสพติด กระท าช าเรา พรากผู้เยาว์ผมจะไม่ช่วยเหลือกรณีแบบนี้คือเราเองต้อง
ชัดเจน ให้มันถูกต้อง ให้สังคมมันดีขึ้น แต่ก็ต้องไม่ใช่อะไรก็ได้ แต่อดีตมันอะไรก็ได้ 

ในสมัยหน้าท่านจะลงเล่นการเมืองหรือไม่ และ ท่านสนใจจะลงเล่นการเมืองใน
ระดับท้องถิ่นด้วยหรือไม่ ลงนะครับ เพราะเราเข้าไปในพ้ืนที่ก็ยังมีคนสนับสนุนเราอยู่ 
คนที่อยากให้เราเข้ามา เพราะชาวบ้านได้ตระหนักว่านักการเมืองที่ไม่ใช่สายพัฒนาจริง ๆ 
ก็ตามสภาพเค้าให้เงินแค่ คืนเดียวไม่ใช่ค าตอบของทั้งหมดเพราะเค้าเอาเงินมาให้คืน
เดียวเค้าก็จะมาให้คุณเห็นคืนเดียวเช่นกันแต่ส าหรับคนที่เข้ามาท างานจริง ๆ และ
ท างานในระยะยาว มันตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เค้าได้ดีกว่า ก็คง
ต้องใช้กระแสของ ไอที  โซเชียล ช่วยให้ประชาชนชาวบ้านตระหนักถึงจุดนี้              
มากขึ้น ลงเฉพาะแต่การเมืองระดับประเทศ ไม่ลงท้องถิ่น เพราะคิดว่าควรจะเปลี่ยน
จากด้านบน ไม่ได้เปลี่ยนจากด้านล่าง เพราะระดับชาติ เป็นการวางนโยบายของ
ประเทศ เป็นการวางภาพรวมของประเทศ แต่ระดับท้องถิ่นเป็นแค่การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในท้องถิ่น อันนี้เราไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นตลอดเวลาคือผมดูแลเขตค่อนข้างใหญ่
เรามีประมาณ 5 - 6 เขต ฉะนั้นการที่ลงไปเจาะลึกในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง มันสร้าง
การพัฒนาท้องถิ่นเรามองระดับชาติระดับจังหวัดมากกว่า  
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จากประสบการณ์ทางการเมืองท่านมีวิธีสร้างหัวคะแนนอย่างไร ลงพ้ืนที่เข้า
เยี่ยมตามบ้าน ตามชุมชน ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินแก่  งานสังคม งานบุญ งาน
ศพ วันเกิด เป็นต้น หรือ จัดเลี้ยงอาหารผู้น าชุมชนและคนในพ้ืนที่เ พ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ และ สร้างที่สาธารณะประโยชน์เช่น สวน เครื่ องออกก าลังกายเป็นต้น 
ท้ายที่สุดอาจ มีการช่วยเหลือทางธุรกิจโดยการเอ้ือผลประโยชน์บางอย่างให้กับผู้น า
ชุมชน 

ท่านคิดว่าการมีอิทธิพลในปัจจุบันยังส าคัญอยู่หรือไม่  ผมใช้ค านี้แล้วกัน 
ปัจจุบันการใช้อิทธิพลผมว่ามันน้อยลง ถามว่ามันยังมีอยู่หรือไม่ มันยังมีอยู่ มีรูปแบบ
ของการปรากฏให้เห็น ว่ามันคืออิทธิพล เพราะว่าสั่งสมกันมานานแล้วหลายสิบปี มัน
ยาวนานมาก มันไม่ใช่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นคุณอา มันมีมาตั้งแต่รุ่นคุณทวด จะให้ลบ 
มันออกไปเลย มันคงลบไม่ได้ แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันก็คือ 
เทคโนโลยีมันท าให้สังคมเปลี่ยน อย่างชัด ๆ เลย อย่างเรื่องนาฬิกาชนะกระแสสังคมได้
ไหม ทั้ง ๆ ที่นาฬิกาคือสัญลักษณ์การแสดงความมีอิทธิพล ว่าคุณสามารถครอบคลุม
ทุกอย่างได้ คุณมีต าแหน่ง ใช้อ านาจได้สูงสุด แล้วคุณก็มีเพ่ือนที่มีอ านาจตัดสินคนอ่ืนได้ 
แต่เมื่อถึงเวลา ต่อให้คุณมีอ านาจยังไง เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วเร็ว มันไม่เหมือนกับ
สมัยก่อน ถ้าเป็นเคสแบบนี้ยังไงก็ไม่โดน ยังไงอิทธิพลก็ยังมีพลังมากกว่า แต่พอเดี๋ยวนี้ 
เจอสังคมโพสภาพขึ้นมาก็เรียบร้อยแล้วถ้าคุณยอมรับตั้งแต่เรือนที่ 1 มันก็จะไม่เกิด
เรือนที่ 25 ต้องพูดค านี้ ถ้ายอมรับตั้งแต่เรือนที่ 1 แล้วออกมายอมรับผิด ที่ไม่ได้ยื่น
บัญชีทรัพย์สิน สังคมจะหยุด แต่พอคุณสู้ คุณตอบว่า คุณยืมเพ่ือนมา แม่ให้มา คราวนี้
สังคมมองว่าเป็นเรื่องของการท้าทายกับเทคโนโลยีและกระแสสังคม ตัวคุณคนเดียวกับ
คนเป็นแสน ๆ ใครจะชนะ และสุดท้ายคุณได้พิสูจน์มันแล้ว 25 เรือน กระแสชนะคุณ 
ฉะนั้น ผมว่าคิดว่า อิทธิพล มีภาพแต่ไม่มีผล เพราะค าว่าอิทธิพลมันจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ 
และสุดท้ายต่อให้การใช้อิทธิพลยังไง ก็สู้กับกระแสไม่ได้ 
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3.3.2 ปัจจัยใดที่ท าให้นักการเมืองตระกูลตันเจริญส าเร็จ และล้มเหลว ต่อการ
เลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

หัวคะแนนนาย ก.13 
 ปัจจัยที่จะท าให้ชนะการเลือกตั้ง พรรคที่สังกัดต้องมีนโยบายที่ดี ไม่เพ้อฝัน มี
ประชาชนให้การสนับสนุน ในวงกว้าง มีโครงสร้างการบริหารจัดการพรรคที่ดี มีกลไกที่
เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองได้ มีความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถน านโยบายพรรคไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมได้จริง  

แนวทางการหาเสียงต้องให้ข้อมูลประชาชนอย่างเต็มที่ ว่าหากเลือกกระผมแล้ว
จะท างานอะไรให้ประชาชนได้บ้าง ด้วยวิธีการอย่างไร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบายพรร ที่กระผมสังกัด รวมทั้งนโยบายที่มุ่งเน้นส่งผลต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่
เลือกตั้ง และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของ
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ผลงานจากการท างานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอดีต และชื่อเสียง             
วงศ์ตระกูลที่มั่นคงและมีประวัติการท างานเพ่ือประชาชนมายาวนาน เป็นปัจจัยส าคัญ 
เพราะประชาชนได้มีประสบการณ์ตรงว่าการท างานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เป็นคนดี
หรือไม่ ได้สร้างคุณงามความดีและท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนใน
เขตพ้ืนที่เลือกตั้งอย่างไร ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ประชาชนจะน าไปใช้ในการเปรียบเทียบกับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอ่ืน ๆ เพื่อใช้ประกอบ การตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง  

ระบบหัวคะแนนซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วก็คือตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ท างานอยู่ในเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง เพราะพ้ืนที่เลือกตั้งมีขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยใน
เขตเลือกตั้งหลายแสนคน ดังนั้น การท างานการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึง
ต้องท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะร่วมกับหัวคะแนน ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
ท้องถิ่น และแกนน าประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น คุณภาพและความเข้มแข็งของ
หัวคะแนนจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากในการเลือกตั้งและการท างานการเมือง
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะระบบหัวคะแนนนี้ ท าหน้าที่เป็นหูเป็นตา และเป็น
ตัวกลางคอยสอดส่องปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน และช่วยส่งข่าวคราวการ

                                           
13ก. (นามสมมติ), สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 26 มกราคม 2561. 
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ท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนรับรู้รับทราบ และคอยสื่อสารกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  

ท่านคิดว่าการมีอิทธิพลในปัจจุบันยังส าคัญอยู่หรือไม่  ไม่มีความส าคัญอย่างไร
เลย ในทางตรงข้าม การท าให้ฝ่ายตรงข้ามเกรงกลัว หรือ การดึงหัวคะแนนให้มาอยู่
ฝ่ายตน ยิ่งเป็นสิ่งไม่ควรกระท า เพราะอาจผิดกฎหมาย และเป็นการแสดงให้เห็นว่าการ
กระท าดังกล่าวอาจเกิดจากการที่ไม่สามารถแข่งขันได้ในการท าความดี จึงต้องอาศัย
ความกลัวมาแทนที่หรือไม่ ในสังคมประชาธิปไตยเราแข่งขันกันด้วยการท าความดี 
ท างานหนัก เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจเชื่อถือ ซึ่งขัดกับค่านิยมเผด็จการที่อาศัยความกลัว
เพ่ือให้ประชาชนจ ายอม ตามอ านาจ 

ท่านคิดว่าท่านมีส่วนช่วยให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งของคนในตระกูลตันเจริญ            
ชนะการเลือกตั้งเพราะปัจจัยอะไรบ้าง ความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อกระผมจาก
ผลการท างานในอดีต  และมีความมั่นใจว่าคนที่ผมมีความมั่นใจจนกล้าแนะน าต่อ
ประชาชนชาวฉะเชิงเทราย่อมต้องเป็นคนดี  ซึ่งผมได้พิจารณากลั่นกรองแล้วด้วยความ
ระมัดระวังอย่างสูง 

ปัจจัยท่ีท าให้ท่านคิดตระกูลตันเจริญไม่ได้รับการเลือกตั้ง จ านวนประชาชนใน
เขตเลือกตั้งที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะคนจากต่างพ้ืนที่ที่  เพ่ิงย้ายเข้ามามีภูมิล าเนาใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเยาวชนที่เพ่ิงมีสิทธิเลือกตั้งที่มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งค่อนข้างเป็น
เรื่องยากในการเข้าถึง  

เทคนิคในการหาเสียงท าอย่างไร  ให้ประชาชนจดจ า และนึกถึงมากที่สุด และ
รู้สึกสนิทใจที่จะเรียกหาหรือพบปะด้วย 

ท่านคิดว่าเทคนิคการซื้อเสียงยังส าคัญแค่ไหนกับการได้คะแนนเสียง ไม่ส าคัญ 
และเป็นเรื่องต้องช่วยกันก าจัดให้หมดไป เพราะประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมือง 
ประกอบกับพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า ท าให้เกิดเครือข่ายภาค
ประชาชนที่ต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้นอย่างมากมาย ท าให้ประชาชนตระหนักดีว่าการ
ซื้อเสียงเป็นที่มาส าคัญของการคอร์รัปชั่น และผู้ที่ได้คะแนนเสียงจากการซื้อจะไม่ให้
ความส าคัญกับเจ้าของคะแนนเสียงเลย เพราะถือว่าได้ซื้อมาแล้ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ระบอบประชาธิปไตยและประชาชนอย่างยิ่ง 

ท่านคิดว่าบทบาทของผู้น าท้องถิ่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญแค่ไหน            
ในการได้คะแนนเสียง มีความส าคัญอย่างสูง เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นที่ยอมรับนับถือ
ของประชาชน ดังนั้น ความคิดเห็นและสิ่งที่สะท้อนจากบุคคลเหล่านี้จึงต้องรับฟังอย่าง
ใส่ใจ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชน ซึ่งหากรับฟังและด าเนินการ
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ตอบสนองอย่างเหมาะสมย่อมแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างตรงตามความต้องการ 
และท าให้ประชาชนพึงพอใจซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนเสียงในที่สุด 

 หัวคะแนนนาย ข.14 
 ปัจจัยท่ีจะท าให้ชนะการเลือกตั้ง ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ อันดับแรก นั่นก็
คือชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลที่มีมาแต่ดั้งเดิมบวกกับความเข้มแข็งของหัวคะแนน 
ตลอดจนผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวบ้านในพ้ืนที่ อาทิเช่น การช่วยเหลือเรื่องการ
ท ากิน, การเกษตร และการเกิดสาธารณะภัย เป็นต้น 

ท่านคิดว่าการมีอิทธิพลในปัจจุบันยังส าคัญอยู่หรือไม่ ยังคงมีความส าคัญ ที่ท า
ให้เกิดความเกรงกลัวและน่าเคารพต่อทั้งฝ่ายตรงข้ามและคนในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะง่ายต่อ
การจัดการตลอดจนการดูแลรักษาความเรียบร้อยในพ้ืนที่ จนเกิดเป็นบารมีที่มีผลต่อ
การดึงหัวคะแนนเข้ามาช่วย 

ท่านคิดว่าท่านมีส่วนช่วยให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งของคนในตระกูลตันเจริญชนะ
การเลือกตั้งเพราะปัจจัยอะไรบ้าง การได้เข้าไปลงพ้ืนที่ จนผลักดันให้คนในตระกูล
หลายคนเข้ามามีบทบาท ตลอดจนน ามาสู่การพัฒนาบทบาทให้คนรุ่นหลังต่อจากผม 
เข้ามาสู่แวดวงการเมืองในพ้ืนที่ ตลอดจนปัจจัยทางด้านเงินทุน และการใช้คนเข้าไป
ช่วยผลักดัน 

ปัจจัยที่ท าให้ท่านคิดตระกูลตันเจริญไม่ได้รับการเลือกตั้ง นโยบายของพรรค
คู่แข่งท่ีน่าสนใจ การซื้อเสียงของคู่แข่งที่ระดมทุนมากขึ้น การเพ่ิมหัวคะแนนของพรรค
คู่แข่ง การลงแข่งกันเองของคนในตระกูล 

เทคนิคในการหาเสียงท าอย่างไร เน้นการใช้รถหาเสียงและการลงพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง ตามด้วยการติดป้ายตามสี่แยกที่ส าคัญ ตลอดจนการแจกใบปลิว และ แผ่น
ประกาศ เป็นต้น 

ท่านคิดว่าเทคนิคการซื้อเสียงยังส าคัญแค่ไหนกับการได้คะแนนเสียง  มี
ความส าคัญน้อยลงจากเม่ือก่อนมาก แต่ยังคงมีความส าคัญในแง่ของ การรักษาคะแนน
จากกลุ่มเดิมและอาจจะมีความส าคัญในการท าลายฐานคะแนนของคู่แข่งในท้องที่            
ที่เราต้องการคะแนนเพิ่มขึ้น 

 
 

                                           
14ข. (นามสมมติ), สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม 
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ท่านคิดว่าบทบาทของผู้น าท้องถิ่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญแค่ไหนใน
การได้คะแนนเสียง  ถือว่ามีความส าคัญมากเพราะผู้ใหญ่และก านันเป็นหัวคะแนนหลัก 
ตลอดจนการกระจายคนที่สนับสนุนเป็นฐานเสียงให้เราเพ่ิมขึ้น ผู้น าท้องถิ่นนั้นเป็น
หัวคะแนนหลักของกลุ่มเราตลอดและมีโอกาสที่จะใช้ชักจูงฐานคะแนนมาจากพรรค
คู่แข่ง 
หัวคะแนนนาย ค.15 

ปัจจัยท่ีจะท าให้ชนะการเลือกตั้ง ผมคิดว่าเป็นบารมีที่สั่งสมมายาวนานตั้งแต่รุ่น
พ่อสู่ลูกถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ในการชนะการเลือกตั้งอีกหนึ่งความส าคัญในการท า
ให้ชนะการเลือกตั้งคือความเข้มแข็งของหัวคะแนน คือในรูปแบบของตัวแทนโดย
หัวคะแนนเข้าพบปะพูดคุยกับชาวบ้านโดยตรง การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
นโยบายต่าง ๆ ของพรรคแก่ชาวบ้าน ส่วนสุดท้ายที่มีความส าคัญคือ ผลงานของ
ผู้สมัคร คือเคยมีการพัฒนาท้องถิ่น  เช่นการสร้างถนนหนทาง ไฟฟ้า โรงเรียน ไปจนถึง 
ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ หรือแม้แต่จัดเลี้ยงชาวบ้านซึ่งเป็นการขอบคุณที่ได้รับ
เลือกตั้ง เพ่ือสร้างความประทับใจ 

ท่านคิดว่าการมีอิทธิพลในปัจจุบันยังส าคัญอยู่หรือไม่  ยังส าคัญอยู่แต่ไม่มาก
เหมือนสมัยก่อน เพราะสมัยนี้ ข้อมูล ข่าวสาร แพร่สะพัดไปเร็วมาก หากใช้อิทธิพล ไป
ในทางมิชอบเช่น การข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามอาจท าให้เกิดความรุนแรงและความขัดแย้งขึ้น
ได้ และอาจท าให้มีข่าวลงไปในทางที่ไม่ดีท าให้เสียชื่อเสียงแก่ผู้สมัคร ดังนั้นผมคิดว่า
แทบจะไม่มีความส าคัญเหมือนสมัยก่อน 

ท่านคิดว่าท่านมีส่วนช่วยให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งของคนในตระกูลตันเจริญ             
ชนะการเลือกตั้งเพราะปัจจัยอะไรบ้าง เป็นฐานเสียงให้ และเป็นกระบอกเสียงข้อมูล
ต่าง ๆ โครงการ แนวคิด ส่งถึงชาวบ้าน แล้วส่งข้อมูลความต้องการ หรือความ
เดือดร้อนจากชาวบ้านสู่ผู้สมัคร 

ปัจจัยที่ท าให้ท่านคิดตระกูลตันเจริญไม่ได้รับการเลือกตั้ง ผมคิดว่านโยบาย
พรรค เป็นปัจจัยหลัก เพราะพรรคคู่แข่งมีนโยบายประชานิยม ดึงดูดใจแก่ชาวบ้าน
มากกว่า แพ้เพราะกระแสนายกหญิงคนแรก 

 
 

                                           
15ค. (นามสมมติ), สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 
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เทคนิคในการหาเสียงท าอย่างไร การออกงานการปราศรัยบนเวที เช่นการจัด
เวทีปราศรัย  การใช้ขบวนเดินเท้าลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านในพ้ืนที่ การใช้รถกระจาย
เสียงในการหาเสียง และการใช้โปสเตอร์  

ท่านคิดว่าเทคนิคการซื้อเสียงยังส าคัญแค่ไหนกับการได้คะแนนเสียง ผมคิดว่า
การซื้อเสียงในปัจจุบัน เงินไม่มีผลต่อการเลือกตั้งแล้ว ปัจจุบันการใช้เงินเพ่ือจูงใจให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเสียงเลือกตนเองในการเลือกตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจของ             
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยลงจากเดิม เนื่องจากชาวบ้านมีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจ
เลือกผู้ที่จะเข้ามาท างานให้กับพวกเค้า ดังนั้นผมคิดว่าการซื้อเสียงในปัจจุบันจึงไม่ใช่ 
ปัจจัย ส าคัญท่ีสุดในการชนะหรือแพ้การเลือกตั้ง  

ท่านคิดว่าบทบาทของผู้น าท้องถิ่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญแค่ไหน            
ในการได้คะแนนเสียง ถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจาก ผู้น าท้องถิ่นมีคนรู้จัก และให้
ความเคารพนับถือ และเป็นคนในพ้ืนที่จึงท าให้มีพวกพ้องญาติสนิทมิตรสหายเยอะ 
ดังนั้นการมีสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดกับคนในชุมชนก็ท าให้ชาวบ้าน เชื่อถือ และมีความ
เชื่อใจ จึงท าให้สามารถน านโยบายไปบอกกล่าวและชักจูงให้ชาวบ้านมาลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัคร โน้มน้าวใจให้ชาวบ้านคล้อยตาม บางทีชาวบ้านไม่ได้สนใจด้านการเมือง
เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่วัน ๆ คิดแต่เรื่องปากท้องท ามาหากิน เราก็สามารถชี้แนะ 
ชาวบ้าน ในการลงคะแนนเสียงได้ 
หัวคะแนนนาย ง.16 

ปัจจัยที่จะท าให้ชนะการเลือกตั้ง สิ่งแรกคือการวางรากฐานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ก็
คือคุณลุงวิเชียร ตันเจริญ ซึ่งท่านเป็นคนที่มีจิตใจสาธารณะชอบช่วยเหลือคนและสังคม
ในทุกเรื่อง พอมาถึงท่านสุชาติ ตันเจริญ  ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางมากกว่ามีเพ่ือน
มาก คนรู้จักมากขึ้นไปอีก จึงท าให้มีคนรักเคารพและศรัทธามาก ที่เรียกว่า “ใจถึง พ่ึง
ได้” ปัจจัยที่ท าให้ชนะการเลือกตั้ง ตลอดมา 9 สมัยพรรคที่สังกัด มีความส าคัญน้อย
มาก เพราะพ้ืนที่ชนบทคนสนใจระบบพรรคการเมืองยังน้อยอยู่ แนวทางการหาเสียง 
ใช้ระบบเดินเคาะประตูบ้าน คือเดินออกหาเสียงแทบทุกหลังคาเรือน และพูดปราศรัย                    
ตามงานต่าง ๆ 

                                           
16ง. (นามสมมติ), สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 26 มกราคม 2561. 

Ref. code: 25605903011335MWH



63 

(1) มาจากผลงานตอนเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่าน 
ส.ส. สุชาติ ตันเจริญ ท่านได้ประสานงานขอ งบประมาณจากหน่วยต่าง  ๆ มาอย่าง
มากมายหลายโครงการ 

(2) มาจากเงินส่วนตัว ซึ่งบางโครงการจ าเป็นเร่งด่วน ท่านให้เงินส่วนตัว 
(3) ชื่อเสียง ก็มีส่วนส าคัญ ซึ่งชื่อของท่านก็เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปหมดแล้ว 
(4) ความเข้มแข็งของหัวคะแนน ท่านมีคนช่วยหมดทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น  

ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อบต. และคนที่ชาวบ้านเคารพนับถือ หมายความว่าไม่กระจุกตัว 
แต่กระจายไปทั้งหมด 

ท่านคิดว่าการมีอิทธิพลในปัจจุบันยังส าคัญอยู่หรือไม่ ตอนนี้เรื่องของการใช้
อิทธิพล หมดสมัยไปแล้ว ต้องท าผลงานและความดีให้เป็นที่ประจักษ์วัด ซึ่งตอนนี้
ระบบการสื่อสารเร็วมาก ไม่มีใครกลัวใครแล้ว และหัวคะแนนที่จะใช้ ต้องพิจารณาดูให้
ดี บางทีมาแต่ตัวแต่ใจอาจไม่มา   

ท่านคิดว่าท่านมีส่วนช่วยให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งของคนในตระกูลตันเจริญ           
ชนะการเลือกตั้งเพราะปัจจัยอะไรบ้าง การเป็นตัวแทนเดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้าน ได้รับรู้ถึงโครงการต่าง ๆ ของผู้สมัครให้แก่ชาวบ้านได้รับรู้ การบอกกล่าวคุณ
งามความดีของท่านและผลงานให้ชาวบ้านทราบ การประสานงาน ของบประมาณ
ส่วนกลางให้แก่ชาวบ้าน 

ปัจจัยที่ท าให้ท่านคิดตระกูลตันเจริญไม่ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนความล้มเหลว 
น่าจะมาจากความแตกแยกของคนในตระกูล และการรับฟังคนในครอบครัวท าให้เกิด
ความแตกแยก  

(1) มาจากความขัดแย้งของคนในตระกูลเอง 
(2) ต่างคนก็มีลูกน้องเยอะ ลูกน้องก็ต้องยุยงให้ลูกพี่เป็นใหญ่ข้ึนมาบ้าง 
(3) ผลประโยชน์ไม่ลงตัว 

เทคนิคในการหาเสียงท าอย่างไร การหาเสียงต่อไป คงต้องใช้วิธีเดินหาเสียง และ
พบปะพูดคุยตามงานต่าง ๆ ส่วนเรื่องติดป้ายหาเสียงคงน้อยลง เพราะกฎหมายให้ติดได้
ตามจุดที่ กกต.ก าหนดให้รถหาเสียงก็คงไม่มีวิ่ง 

ท่านคิดว่าเทคนิคการซื้อเสียงยังส าคัญแค่ไหนกับการได้คะแนนเสียง การซื้อ
เสียงถึงกฎหมายจะแรงมากก็ยังมีความจ าเป็นในระดับท้องถิ่น  ยิ่งท้องถิ่นเขตพนมสาร
คามนั้นเป็นเขตท่ีกลุ่มชาวบ้านรากหญ้าเยอะ ยังมีความเชื่อกับการได้รับเงินจากการซื้อ
เสียงและให้คะแนนเป็นผลตอบแทนหรือแสดงความซื่อสัตว์ตอบ 
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ท่านคิดว่าบทบาทของผู้น าท้องถิ่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญแค่ไหน            
ในการได้คะแนนเสียง บทบาทของผู้น าท้องถิ่น,ท้องที่ ตอนนี้น้อยลงกว่าแต่ก่อนมาก 
เพราะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขารับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว และทั่วถึง และมีความคิดความ
อ่านในการเลือกตัวแทนของเขาเองมากขึ้น และขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละคน ให้การ
พูดจาขอคะแนนจากชาวบ้าน แต่ยังจ าเป็นต้องใช้อยู่   
หัวคะแนนนาย จ.17 

ปัจจัยท่ีจะท าให้ชนะการเลือกตั้ง ผมคิดว่าพ่อของท่านสุชาติเป็นคนที่ท าความดี
ต่อสังคมไว้มากและเป็นคนที่มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือคนตั้งแต่ที่ผมเกิดมาก็เห็น
สิ่งนี้มาตลอด พอท่านสุชาติโตขึ้นมาและเรียนจบมากจากเมืองนอกพร้อมกับมาเล่น
การเมือง ดังนั้น ผมคิดว่า ท่านสุชาติก็ได้บารมีจากคุณพ่อถึงชนะการเลือกตั้ง หลังจาก
นั้นท่านสุชาติก็ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านและเพ่ือนฝูง ท่านเป็นคนใจถึง พ่ึงได้ 
กล้าพูดกล้าท าจึงท าให้แกประสบความส าเร็จทางด้านการเมือง และการล้มเหลว              
ผมคิดว่ามาจากมีการยุบสภาบ่อยและปัจจัยที่ท าให้ล้มเหลวมากที่สุดก็คือพ่ีน้องลง
แข่งขันการเลือกตั้งกันเองท าให้ชาวบ้านเกิดความสับสน และอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้
ล้มเหลวคือการลงเล่นการเมืองระดับประเทศ ท าให้ห่างหายจากพ้ืนที่ ไม่ค่อยได้ลง
พ้ืนที่พบปะชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านบางคนก็จะรับรู้ว่าท่านเอางบประมาณจาก
ส่วนกลางมาพัฒนาพ้ืนที่ แต่ชาวบ้านบางกลุ่มก็ยังคงอยากจะเห็นนักการเมืองมาลง
พ้ืนที่บ่อย ๆ มาพบปะกันบ่อย ๆ ชาวบ้านจึงหันไปลงคะแนนเสียงให้กับนักการเมืองรุ่น
ใหม่ที่มาลงพื้นที่แต่ไม่มีอ านาจในการของาบประมาณมาพัฒนาพัฒนาที่นั้น ๆ 

ท่านคิดว่าการมีอิทธิพลในปัจจุบันยังส าคัญอยู่หรือไม่ ผมคิดว่าการใช้อิทธิพล
ในปัจจุบันนี้นั้นไม่ส าคัญเท่ากับการที่ท าคุณงามความดีให้ชาวบ้านเห็น 

ท่านคิดว่าท่านมีส่วนช่วยให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งของคนในตระกูลตันเจริญ              
ชนะการเลือกตั้งเพราะปัจจัยอะไรบ้าง ผมเองรับใช้ตระกูลตันเจริญมาโดยตลอด
เพราะมีความผูกพันต่อกันและตระกูลตันเจริญมีส่วนช่วยในการพัฒนาต าบลอย่างมาก
เพราะฉะนั้นในการลงเลือกตั้งทุกครั้งผมก็จะช่วย ถ้าหากไม่มีการลงแข่งขันกันเอง
ภายในตระกูล ผมเป็นคนในพื้นที่มีคนรู้จักกว้างขวางท าให้สามารถเป็นฐานเสียง 

ปัจจัยท่ีท าให้ท่านคิดตระกูลตันเจริญไม่ได้รับการเลือกตั้ง การไม่ลงพ้ืนที่พบปะ
ชาวบ้านพี่ชายยังบารมีสู้สุชาติ ตันเจริญไม่ได้ 

                                           
17จ. (นามสมมติ), สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 26 มกราคม 2561. 
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เทคนิคในการหาเสียงท าอย่างไร การปราศรัยที่ดี, การติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
และการลงพ้ืนที่พบปะชาวบ้าน 

ท่านคิดว่าเทคนิคการซื้อเสียงยังส าคัญแค่ไหนกับการได้คะแนนเสียง การซื้อ
เสียงในประเทศไทยยังคงต้องมีไปอีกนานมาก เช่นการท างานของนักการเมืองชาวบ้าน
ก็จะดูผลงาน ท าดีก็เสมอตัว ท าผิดก็ด่าทอ ท าดีแค่ไหนยามเลือกตั้งก็ไม่เคยคิดถึง
ผลงานแต่ชาวบ้านจะพิจารณาจากจ านวนเงินของแต่ละฝ่าย ก็เห็นได้ชัดเจนจากกรณีปี 
2554 ตระกูลตันเจริญใส่ซองซื้อเสียงน้อยกว่าพรรคฝ่ายตรงกันข้ามค่อนข้างมาก ท าให้
ปีนั้นแพ้คะแนนเสียงฝ่ายตรงข้าม 

ท่านคิดว่าบทบาทของผู้น าท้องถิ่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญแค่ไหน           
ในการได้คะแนนเสียง มีความส าคัญมากเพราะเป็นหัวคะแนนโดยตรงเพราะเขา
เหล่านั้นเป็นผู้ใกล้ชิดและคุ้นเคยกับชาวบ้านเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นหากผู้น าเบี่ยงเบน
ไปทางไหน บางครั้งบรรดาก านัน ผู้ใหญ่บ้านรับเงินไปแล้วและไปแจกให้ฝ่ายตรงข้ามจะ
มีผลมากเพราะพวกเค้าเหล่านั้นเป็นหัวคะแนนโดยตรง 
หัวคะแนนนาย ฉ.18 

ปัจจัยท่ีจะท าให้ชนะการเลือกตั้ง คุณงามความดีของคุณวิเชียรที่ได้สร้างความดี
ไว้ในอดีต 

ท่านคิดว่าการมีอิทธิพลในปัจจุบันยังส าคัญอยู่หรือไม่  ผมคิดว่าอิทธิพลไม่มี
ความส าคัญในปัจจุบัน 

ท่านคิดว่าท่านมีส่วนช่วยให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งของคนในตระกูลตันเจริญ            
ชนะการเลือกตั้งเพราะปัจจัยอะไรบ้าง มีส่วนช่วยทางอ้อมในการเผยแพร่คุณงาม
ความดีของคนในตระกูลตันเจริญ 

ปัจจัยท่ีท าให้ท่านคิดตระกูลตันเจริญไม่ได้รับการเลือกตั้ง กระแสของพรรคที่มี
หัวหน้าพรรค ชื่อทักษิณ ชินวัตร มากดคะแนนเสียงใครที่มีชื่อสังกัดอยู่พรรคไทยรักไทย
ก็ได้คะแนนไปในสมัยนั้น ดังนั้นปัจจัยเรื่องพรรคการเมืองจึงมีผลต่อการเลือกตั้งในสมัย
นั้น 

 
 
 

                                           
18ฉ. (นามสมมติ), สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 26 มกราคม 2561. 
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เทคนิคในการหาเสียงท าอย่างไร เทคนิคการปราศรัยที่ดี ในการลงปราศรัยใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ รวมถึงใช้เทคนิคการปราศรัยที่ดีด้วย ยิ่งคุณสุชาติ ตันเจริญมีการปราศรัยที่
ดีและน่าสนใจอีกด้วย ท่านพัฒนามากข้ึนกว่าแต่ก่อน 

ท่านคิดว่าเทคนิคการซื้อเสียงยังส าคัญแค่ไหนกับการได้คะแนนเสียง ในระดับ
ท้องถิ่นยังคงมีความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น ในระดับเทศบาลถ้าหากนายกเทศบาลไม่ลงซื้อ
เสียงก็ไม่มีทางได้คะแนนเสียงมาได้ 

ท่านคิดว่าบทบาทของผู้น าท้องถิ่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญแค่ไหน           
ในการได้คะแนนเสียง ยังมีความส าคัญอยู่ เพราะสังคมไทยยังถูกหล่อหลอมให้
ชาวบ้านยังเชื่อฟังผู้น าท้องถิ่น 
หัวคะแนนนาย ช.19 

ปัจจัยท่ีจะท าให้ชนะการเลือกตั้ง ชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ผลงานที่เห็นเป็นประจักษ์
ในการพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายที่เป็นรูปธรรม 

ท่านคิดว่าการมีอิทธิพลในปัจจุบันยังส าคัญอยู่หรือไม่ ข้าพเจ้ามองว่า การเมือง
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป คนมีความรู้มากขึ้น การจะได้รับเลือกนั้น อิทธิพลอาจจะไม่
จ าเป็น แต่ข้ึนอยู่กับว่า ท าอย่างไรจะได้ใจของผู้ลงคะแนนมากกว่า 

ท่านคิดว่าท่านมีส่วนช่วยให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งของคนในตระกูลตันเจริญชนะ
การเลือกตั้งเพราะปัจจัยอะไรบ้าง ข้าพเจ้าเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ก็ท างานคลุกคลี
พ้ืนที่มาเยอะ ที่นี่ชาวบ้านเขารู้อยู่แล้ว ว่านักการเมือง/ก านัน -ผู้ใหญ่บ้านคนไหน อยู่
บ้านหลังไหน (สังกัดนักการเมืองท่านใด) ดังนั้นผลงานของข้าพเจ้าก็อาจจะมีส่วนใน
การช่วยผู้สมัครเลือกตั้งของคนในตระกูลตันเจริญ อีกอย่างหนึ่งคือ ข้าพเจ้าจะรู้ปัญหา
ของคนในพ้ืนที่ดีและรู้พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนในพ้ืนที่ ข้าพเจ้าจึงสามารถช่วย
วางแผนในการหาเสียงได้ 

ปัจจัยที่ท าให้ท่านคิดตระกูลตันเจริญไม่ได้รับการเลือกตั้ง ปัจจัยที่คิดว่าท าให้
แพ้เลือกตั้ง น่าจะเป็น การไม่ลงพ้ืนที่ทั้งตอนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง เพราะชาวบ้าน
เขาจะจดจ าสิ่งเหล่านี้ อีกเรื่องคือการวางแผนการหาเสียง ถ้าหากหาเสียงไม่ตรง
กลุ่มเป้าหมายก็อาจจะท าให้แพ้ได้ 

 
 

                                           
19ช. (นามสมมติ), สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 26 มกราคม 2561. 
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เทคนิคในการหาเสียงท าอย่างไร มีการจัดปราศรัยใหญ่และการปราศรัยย่อยใน
พ้ืนที่ พร้อมจัดโต๊ะจีน อาหาร การแสดงมีการเชิญนักร้องลูกทุ่ง มาให้ชาวบ้านได้ดู 
ดึงดูดใจให้ชาวบ้านมารับชมปราศรัยเพื่อให้รู้จัก ทราบข้อมูลของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ท่านคิดว่าเทคนิคการซื้อเสียงยังส าคัญแค่ไหนกับการได้คะแนนเสียง การซื้อ
เสียงยังจ าเป็นอยู่ ถ้าเทียบระหว่างคนที่ซื้อเสียงกับคนที่ไม่ซื้อเสียง คนก็เลือกคนที่ซื้อ
เสียงอยู่ดีเราอาจจะไม่ซื้อเสียงโดยตรงก็ได้แต่อาจท าโดยอ้อม เช่น การจัดรถ สองแถว 
รับส่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนเสียงฟรี  

ท่านคิดว่าบทบาทของผู้น าท้องถิ่นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญแค่ไหน             
ในการได้คะแนนเสียง ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังมีความส าคัญกับการได้
คะแนนเสียง เพราะกลุ่มนี้เขามีคะแนนเสียงและฐานเสียงอยู่ในมือ  
ตระกูลตันเจริญในปัจจุบันมีแนวทางในการวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทาง

การเมืองอย่างไร 
สุชาติ ตันเจริญ20 

สมัยหน้าหรือปีหน้า ท่านจะเล่นการเมืองไหม ใครจะลงบ้าง  สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแน่นอน ส่วนจะมีผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนั้น กระผม
ยังไม่อยู่ในฐานะท่ีจะให้ค าตอบแทนผู้ใดได้ 

จะย้ายพรรคไหมจะสังกัดพรรคการเมืองใด ไม่ย้ายและยังคงสังกัดพรรคภูมิใจ
ไทยเช่นเดิม  

ท่านคิดว่าจะเล่นการเมืองอีกนานไหม ถ้าจะเลิก ๆ เพราะอะไร  จะท างาน
การเมืองต่อไปตราบเท่าที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ หากจะเลิกน่าจะเป็นเหตุผล
ทางด้านสุขภาพ 

มุมมองทางการเมืองของท่านมีอุดมการณ์อย่างไร  ท าทุกทางที่ให้ประชาชนมี
ความสุข อนุชนรุ่นหลังมีอนาคตที่ดี พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 

หากจะสืบทอดอ านาจจะให้ใครมาสืบทอดอ านาจต่อจากท่านในอนาคต การ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการมีต าแหน่งทางการเมืองไม่สามารถจะส่งต่อหรือ
มอบให้ใครเป็นผู้สืบทอดได้ เพราะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะให้ความไว้วางใจ           
ให้ใครมาเป็นผู้ท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนประชาชน  ดังนั้น กระผมจึงไม่มีสิทธิที่จะไป

                                           
20สุชาติ ตันเจริญ, สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 27 มกราคม 2561. 
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ก าหนดว่าจะให้ผู้ ใดมาท าหน้าที่ผู้แทนราษฎรสืบต่อจากผมได้ แต่เป็นสิทธิของ
ประชาชนที่จะเป็นผู้เลือก 
พิเชษฐ์ ตันเจริญ21 

สมัยหน้าหรือปีหน้า ท่านจะเล่นการเมืองไหม ใครจะลงบ้าง ยังไม่แน่ใจครับ 
รอพูดคุยกับคนในครอบครัวก่อน ผมคิดว่าจะให้ลูกลงแทนในสมัยหน้า 

จะย้ายพรรคไหมจะสังกัดพรรคการเมืองใด ตอนนี้ยังไม่คิดจะย้าย และยังคงอยู่
พรรค ภูมิใจไทยเช่นเดิม 

ท่านคิดว่าจะเล่นการเมืองอีกนานไหม ถ้าจะเลิก ๆ เพราะอะไร  เล่นไปเรื่อย ๆ 
ปัจจัยด้านสุขภาพครับ ถ้าสุขภาพผมไม่พร้อมจะหยุด  

มุมมองในทางการเมืองของท่านมีอุดมการณ์อย่างไร  ผมยังมีความเชื่อมั่นใน
ระบบประชาธิปไตย เลือกตัวแทนของประชาชน เข้าไปท างานในสภาไปเป็นปากเสียง 
แทนพ่ีน้องคนฉะเชิงเทรา ไปท างานแทน ไม่เชื่อในระบอบเผด็จการทหารหรือ ระบอบ
อ่ืนที่มาท าลายเสียงของประชาชน ชาวบ้านผมคิดว่าประชาธิปไตยคือค าตอบของทุกคน 

หากจะสืบทอดอ านาจจะให้ใครมาสืบทอดอ านาจต่อจากท่านในอนาคตผมคิดว่า 
ลูกชายครับ 
ณัชพล ตันเจริญ22 

สมัยหน้าหรือปีหน้า ท่านจะเล่นการเมืองไหม ใครจะลงบ้าง  ลงนะครับ เพราะ
เราเข้าไปในพ้ืนที่ก็ยังมีคนสนับสนุนเราอยู่ คนที่อยากให้เราเข้ามา เพราะชาวบ้านได้
ตระหนักว่านักการเมืองที่ไม่ใช่สายพัฒนาจริง ๆ ก็ตามสภาพเค้าให้เงินแค่คืนเดียวไม่ใช่
ค าตอบของทั้งหมดเพราะเค้าเอาเงินมาให้คืนเดียวเค้าก็จะมาให้คุณเห็นคืนเดียวเช่นกัน
แต่ส าหรับคนที่เข้ามาท างานจริง ๆ และท างานในระยะยาว มันตอบโจทย์เรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เค้าได้ดีกว่า ก็คงต้องใช้กระแสของ ไอที โซเชียล ช่วยให้ประชาชน
ชาวบ้านตระหนักถึงจุดนี้มากขึ้น อีกคนคืออาสุชาติ ครับเท่าท่ีทราบในตอนนี้  

จะย้ายพรรคไหมจะสังกัดพรรคการเมือง อยู่พรรคเดิมครับ ยังชอบนโยบายของ
พรรค และยังชอบในผู้น าพรรคที่มีประสบการณ์ 

 

                                           
21พิเชษฐ์ ตันเจริญ, สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 30 มกราคม 2561. 
22ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา, 30 มกราคม 2561. 
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ท่านคิดว่าจะเล่นการเมืองอีกนานไหม ถ้าจะเลิก ๆ เพราะอะไร  ผมมองว่า
ตราบใดที่ยังคิดว่าผมท าประโยชน์ให้กับสังคมได้ ท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ 
และส าคัญมาก ๆ คือต้องไม่กระทบต่อครอบครัว แต่เมื่อไหร่ที่ครอบครัวมีปัญหา
เยอะแยะไปหมดหรือธุรกิจของเราวุ่นวาย ครอบครัวเราวุ่นวาย ผมว่ามันก็ไม่ใช่เวลา
ส าหรับการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น 

มุมมองในทางการเมืองของท่านมีอุดมการณ์อย่างไร  อุดมการณ์ทางการเมือง
สายใหม่ การเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นลักษณะของนักพัฒนา เราพยายามที่จะหลีกหนีจาก
การเมืองระบบเก่า ระบบอุถัมภ์ หรือแม้แต่กระทั่งระบบการซื้อเสียงอย่างที่บอกเจอกัน
วันเดียววันเลือกตั้งวันอ่ืนคือไม่เจอกันอีกเลยเราพยายามหลีกหนีแบบนี้ แล้วก็ใช้การ
พัฒนาเป็นตัวสร้างแนวคิด สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ๆให้กับชาวบ้านว่าพวกเรา
มาช่วยพวกคุณนะและคุณมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจริง ๆ อันนี้คืออุดมการณ์ทาง
การเมือง คราวนี้ ด้วยวิธีไหนผมคิดว่าจะหันมาใช้พวกสื่อ socialมากขึ้น เพราะต้อง
ยอมรับวาเป็นยุคสมัยของไอที และเราก าลังเข้าสู่Thailand 4.0 แต่จริง ๆ เป็น 0.4 ซึ่ง
ผมมองว่ามันควรจะเอาพวกนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะ gen รุ่นผมเป็นgen ที่คาบ
เกี่ยวระหว่างระบบแมนนวล ก็ได้ เราใช้ไอทีก็ได้ ผมเลยมองว่าเราท างานให้มันสบาย
ขึ้นก็เอาไอทีกะแมนนวลมาผสมกัน เพ่ือท างานให้ง่ายขึ้นเช่นเมื่อก่อนการหาเสียงพรรค 
การท าประชาสัมพันธ์ต้องใช้บิลบร์อด ขึ้นป้ายอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเราสามารถ
ออกแบบแล้ว postทาง facebookหรือ online 

หากจะสืบทอดอ านาจจะให้ใครมาสืบทอดอ านาจต่อจากท่านในอนาคต มันยัง
เป็นเรื่องของอนาคตมันยังไม่ได้ก าหนดไม่ได้นะครับ เพราะว่าหลังจาก รุ่นผมไปก็จะมี 
Gen ใหม่มีลูกของ ผมลูกของพ่ีชาย ถ้านับ ดูแล้ว คุณปู่พ่ี gen1  คุณอาและคุณพ่อ 
gen 2 ผมเป็น gen 3 พ่ีมีพ่ีน้องอีก 3 คน ฉะนั้นรุ่นลูกของพวกผมจะเป็น gen 4ซึ่ง
ตอนนี้ยังไม่มีใครโตเลยสักคน ดังนั้นยังตอบไม่ได้ว่าเค้าสนใจการเมืองอยู่รึเปล่าถ้าพวก
เค้าเห็นเราท างานเพ่ือสังคมแล้วเค้าชอบขึ้นมามันก็ไม่ยากเลยที่พวกเราจะผลักดันให้
ก้าวเข้าสู่วงการทางการเมือง 
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จินดา มะลิผล–รส มะลิผล 
(คู่สมรส) 

จินตนา กุลวานิช –สงวน กุลวานิช 
                            (คู่สมรส) 

พิเชษฐ์ ตันเจริญ– สุธาทิพย์ ตันเจริญ  
                             (คู่สมรส) 

สุชาติ ตันเจริญ  – ศรีลา ทิพย์ฝัน 
(คู่สมรส) 

กาญจนี เลขาวิจิตร–์สามารถ เลขาวิจิตร์  
                                 (คู่สมรส) 

เฉลิมชัย ตันเจรญิ  –นงนภัส ตันเจริญ  
                              (คู่สมรส) 

ภูมิภัค มะลผิล– นันท์นภัส มะลผิล 
(คู่สมรส) 

ภูมิภัค มะลผิล– นันท์นภัส มะลผิล 
(คู่สมรส) 

ศิราภรณ์ โชติวิชเศวตกุล– วิศรุต โชติวิชเศวตกุล 
(คู่สมรส) 

มญชรัย กุลวานิช 
 

ชนินท์ กุลวานิช 
 

ศุกติกชา ตันเจรญิ 

ณัชพล ตันเจริญ– ณัชชา สินธุฉัตร 
(คู่สมรส) 
ณัฐวดี ตันเจริญ 
 
ณัชนิช ตันเจรญิ 
 

วิเชียร ตันเจริญ– สุภา ตันเจริญ (คู่สมรส) 

สุวกาญน์ กิติทัศนาสรชัย– จิรพล กิติทัศนาสรชัย 
(คู่สมรส) 

คชาภา ตันเจริญ 
 
ศักดิ์ชาย ตันเจริญ  – ชูยอน คิม 
                         (คู่สมรส) 

จักรภรมน์ เลขาวิจิตร–์ อรอุมา เลขาวิจิตร ์
(คู่สมรส) 

สิรลิักษณ์ ยุกตานนท์– ศักย์รินทร ์ยุกตานนท์ 
(คู่สมรส) 

สุธาสินี ธรรมบุตร– อลงกรณ์ ธรรมบุตร 
(คู่สมรส) 

นักการเมืองตระกูลตันเจริญที่เข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

:  นักการเมืองตระกูลตันเจริญที่เข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณปภา ตันเจรญิ 

ชุติภาส ตันเจรญิ 
 
อัฐพินญา ตันเจรญิ 
 
ชยุต ตันเจรญิ 
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บทที่ 4 
การเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ 

 
ตระกูลตันเจริญเป็นตระกูลที่น่าสนใจ ในการที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ด ารง

ต าแหน่งรัฐมนตรีมาโดยตลอดในแต่ละสมัยของรัฐบาล และมีลักษณะทางการเมืองของการสืบทอด
อ านาจทางการเมืองกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มเครือญาติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ่ีน้องและลูกหลาน  
ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วยระยะเวลาหนึ่ง การเมืองตระกูลตันเจริญก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร โดยเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
เข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมือง
ตระกูลตันเจริญ 

4.2 ปัจจัยที่ท าให้นักการเมืองตระกูลตันเจริญส าเร็จและล้มเหลว ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

4.3 ตระกูลตันเจริญในปัจจุบันมีแนวทางในการวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทาง
การเมืองอย่างไร 

 
4.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ 
 

4.1.1 เหตุผลที่ผลักดันให้ตระกูลตันเจริญเข้าสู่แวดวงการเมือง 
การลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตระกูลตันเจริญ เป็นการเข้าสู่

ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยเหตุผลคือ ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนและต้องการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยอุดมการณ์และความรู้ความสามารถของนักการเมือง
ในตระกูลตันเจริญ นอกจากนี้แล้วยังต้องการเปลี่ยนระบอบการเมืองให้เป็นสากลยิ่งขึ้น รวมทั้งในการ
เลือกตั้งและการให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นแบบสากลมากขึ้น โดยการใช้ความรู้ความสามารถ
ของตระกูลตันเจริญมาปรับเปลี่ยนระบอบการเมืองไทยให้ได้มากที่สุดและเป็นการสานต่อเจตนารมณ์
ของนายวิเชียร ตันเจริญ โดยเพ่ิมโอกาสและศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีโอกาสได้เข้าถึง
ทรัพยากรตลอดจนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ การเป็นนักการเมืองช่วยท าให้
การท าธุรกิจง่ายขึ้น  

การเข้ามาเป็นนักการเมืองของตระกูลตันเจริญ มีส่วนช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
โดยนักการเมืองสามารถผลักดันให้ธุรกิจของตนได้รับผลประโยชน์ โดยอาศัยอิทธิพลทางการเมืองเป็น
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เครื่องมือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ โดยท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินการได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดย
อาศัยอิทธิพลทางการเมืองเป็นเครื่องมือ 

4.1.2 เหตุผลที่ท าให้ตระกูลตันเจริญตัดสินใจเข้าร่วมสังกัดพรรคการเมืองต่าง ๆ 
ตระกูลตันเจริญตัดสินใจเลือกสังกัดพรรคการเมืองโดยพิจารณาจากนโยบายพรรคเป็น

หลักและผู้น าของพรรคตามมาด้วยความสนิทสนมกับคนในพรรค เนื่องจากสามารถตอบโจทย์
อุดมการณ์ทางการเมืองและเลือกสังกัดพรรคตามคนในครอบครัวซึ่งตระกูลตันเจริญได้สังกัด พรรค
ประชาธิปัตย์, พรรคไท, พรรคชาติไทย, พรรคไทยรักไทย, พรรคเพื่อแผ่นดิน และพรรคภูมิใจไทย 

 
4.2 ปัจจัยท่ีท าให้นักการเมืองตระกูลตันเจริญส าเร็จและล้มเหลว ต่อการเลือกตั้งของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 
 

4.2.1 ปัจจัยท่ีท าให้ชนะการเลือกตั้ง 
ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลตันเจริญที่มีมาแต่ดั้งเดิม และผลงานจากการท างานในฐานะ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอดีต และชื่อเสียงวงศ์ตระกูลที่มั่นคงและมีประวัติการท างาน              
เพ่ือประชาชนมายาวนาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ตระกูลตันเจริญชนะการเลือกตั้ง เพราะประชาชน
ได้มปีระสบการณต์รงว่าการท างานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เป็นคนดีหรือไม่ ได้สร้างคุณงามความดี และ
ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนในเขตพ้ืนที่เลือกตั้งอย่างไร ซึ่งข้อมูลส่วนนี้
ประชาชนจะน าไปใช้ในการเปรียบเทียบกับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงคะแนนเลือกตั้ง นอกจากนี้บุคลิกภาพและความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของนักการเมืองตระกูล
ตันเจริญก็นับเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ชนะการเลือกตั้ง ประกอบกับนโยบายพรรคพรรคที่ตระกูลตันเจริญ
สังกัดนั้นมีนโยบายที่ดี ไม่เพ้อฝัน มีประชาชนให้การสนับสนุนในวงกว้าง มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการพรรคที่ดี มีกลไกที่เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองได้ มีความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถน านโยบายพรรคไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมได้จริงโดยนักการเมืองตระกูลตันเจริญมีแนวทางทางการหาเสียงโดยต้องให้ข้อมูลประชาชน
อย่างเต็มที่ ว่าหากเลือกแล้วจะท างานอะไรให้ประชาชนได้บ้าง ด้วยวิธีการอย่างไร เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายพรรคที่สังกัด รวมทั้งนโยบายที่มุ่งเน้นส่งผลต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่
เลือกตั้ง และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนตระกูลตันเจริญมีระบบความเข้มแข็งของหัวคะแนนระบบหัวคะแนน
ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วก็คือตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท างานอยู่ในเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง เพราะ
พ้ืนที่เลือกตั้งมีขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยในเขตเลือกตั้งหลายแสนคน ดังนั้น การท างานการเมือง
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะร่วมกับหัวคะแนน ข้าราชการ ก านัน 
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ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น และแกนน าประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น คุณภาพและความเข้มแข็งของ
หัวคะแนนจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากในการเลือกตั้งและการท าง านการเมืองของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะระบบหัวคะแนนนี้ ท าหน้าที่เป็นหูเป็นตา และเป็นตัวกลางคอย
สอดส่องปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน และช่วยส่งข่าวคราวการท างานของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรให้ประชาชนรับรู้รับทราบ และคอยสื่อสารกับประชาชนในพื้นท่ี 

อิทธิพลยังคงเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้เกิดความเกรงกลัวและน่าเคารพต่อทั้งฝ่ายตรง
ข้ามและคนในพื้นท่ี เพื่อที่จะง่ายต่อการจัดการตลอดจนการดูแลรักษาความเรียบร้อยในพ้ืนที่ จนเกิด
เป็นบารมีที่มีผลต่อการดึงหัวคะแนนเข้ามาช่วย อย่างไรก็ตาม การใช้อิทธิพลในยุคปัจจุบันอาจจะ
ไม่ได้ส่งผลทางบวกเสมอไปสุ่มเสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย และเป็นการแสดงให้เห็นว่าการกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดจากการที่ไม่สามารถแข่งขันได้ในการท าความดี จึงต้องอาศัยความกลัวมาแทนที่  

การลงพ้ืนที่ของหัวคะแนน ซึ่งเป็นคนกลางสื่อสารระหว่างประชาชนและผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการแสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อหัวคะแนน 
ตลอดจนความสนิทชิดเชื่อกับคนในชุมชนของหัวคะแนน เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์
ให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองในการให้ค าแนะน าและวางแผนการหา
เสียงให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

4.2.2 ปัจจัยท่ีท าให้ตระกูลตันเจริญไม่ได้รับการเลือกตั้ง 
ตระกูลตันเจริญไม่ได้รับเลือกตั้งเนื่องจากปัจจัยภายในตระกูล ซึ่งเกิดความขัดแย้งของ

คนในตระกูลซึ่งอาจเป็นเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัว การไม่ลงพ้ืนที่พบปะกับชาวบ้านของนักการเมือง
ตระกูลตันเจริญ ตลอดจนบารมีของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเริ่มลดลง และปัจจัยภายนอกได้แก่ นโยบาย
พรรคคู่แข่งที่น่าสนใจการซื้อเสียงของคู่แข่งที่ระดมทุนมากขึ้นการเพ่ิมขึ้นของหัวคะแนนจากพรรค
คู่แข่ง และกระแสพรรคการเมืองคู่แข่ง 

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ท าให้นักการเมืองตระกูลตันเจริญส าเร็จและล้มเหลว ต่อการเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สอดคล้องกับที่เศรษฐพร ดูศรีพิทักษ์ ได้กล่าวว่า การวางแผนในของการ 
สืบทอดต าแหน่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ บารมี การศึกษา ถิ่นก าเนิด บุคลิกลักษณะ ผลงานของ
ผู้สมัคร อาชีพของผู้สมัคร พ้ืนฐานทางการเมืองของครอบครัว สถานภาพทางการเงินของผู้สมัคร และ
เงื่อนไขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร ได้แก่ พรรคการเมืองที่สังกัด การสนับสนุน
ของพรรคการเมืองที่สังกัด และสภาพสังคมหรือสภาพท้องถิ่นของเขตเลือกตั้งนั้น ๆ  
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4.3 ตระกูลตันเจริญในปัจจุบันมีแนวทางในการวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทางการเมือง
อย่างไร 
 

ส าหรับการลงรับสมัครเลือกตั้งในสมัยหน้าหรือปีหน้าของตระกูลตันเจริญนั้น                    
นายสุชาติ ตันเจริญ และนายณัชพล ตันเจริญ ยังคงลงรับสมัครเลือกตั้งอยู่ แต่นายพิเชษ ตันเจริญ 
อาจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ตระกูลตันเจริญจะไม่ย้ายพรรค และยังคงสังกัดพรรคการเมืองเดิมคือ
พรรคภูมิใจไทย ทั้งนี้ทุกคนในตระกูลที่เคยลงเล่นการเมือง จะตัดสินใจเลิกเล่นก็ต่อเมื่อมีปัญหา ด้าน
สุขภาพ 

การสืบทอดอ านาจยังไม่สามารถระบุชี้ชัดได้กับบุคคลที่จะมาสืบทอดอ านาจ หากมีบุตร
คนใดมีความสนใจก็จะผลักดันพวกเขาเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 

การวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทางการเมืองของนักการเมือง เนื่องจากนักการเมือง
ที่สัมพันธ์ในลักษณะตระกูลการเมือง มักอาศัยปัจจัยความได้เปรียบและภาพลักษณ์ของวงศ์ตระกูล 
เป็นตัวส่งเสริมให้ตนเองประสบความความส าเร็จในเส้นทางการเมืองนักการเมืองที่มีสายสัมพันธ์ใน
แบบตระกูลการเมือง โดยเฉพาะในประเทศไทยจึงน่าจะมีความแตกต่างจาก นักการเมืองที่ไม่มี
ความสัมพันธ์แบบตระกูลการเมืองอย่างน้อยในเรื่องภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่เพศ อายุ 
และระดับการศึกษา และประสบการณ์ ก่อนได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ การเคยเป็นนักธุรกิจ และการ
เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตัน

เจริญ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูล
ตันเจริญ และปัจจัยที่ท าให้นักการเมืองตระกูลตันเจริญส าเร็จและล้มเหลวต่อการเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนแนวทางในการวางกลยุทธการสืบทอด
อ านาจทางการเมืองของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยลงพ้ืนที่จริง
และน ามาวิเคราะห์เนื้อหา 

กลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา ได้แก่ คุณสุชาติ ตันเจริญ , คุณพิเชษฐ์ ตันเจริญ ,        
คุณณัชพล ตันเจริญ และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองท้องถิ่น และผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการหา
คะแนนเสียงให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ 

การวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การเปรียบเทียบในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา โดยการน าข้อมูลที่ได้มาแยกแยะข้อมูล หาความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูล 
แล้วน ามาอธิบายเชื่อมโยงทฤษฎี แนวคิดเพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ตระกูลตันเจริญนับเป็นตระกูลการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับประเทศ 
เนื่องจากมีการสืบสายตระกูลทางการเมืองโดยเริ่มจากนายวิเชียร ตันเจริญ ซึ่งเคยสนับสนุนและสนิท
สนมกับตระกูลฉายแสงที่นับเป็นตระกูลการเมืองเดิมที่ผูกขาดการเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา นาย
วิเชียร ตันเจริญ ได้สนับสนุนนายอนันต์ ฉายแสง ในการลงสมัครรับเลือกตั้งมาโดยตลอดเนื่องจากจะ
ช่วยให้การประกอบธุรกิจราบรื่น และยังพ่ึงพาอ านาจของนายอนันต์ในการท าธุรกิจอีกด้ วย ตระกูล
ตันเจริญประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสัมปทานป่าไม้ สัมปทานเหมืองแร่ เป็นต้น จากนั้นถึงจุดหนึ่งนาย
วิเชียร ตันเจริญ ได้ตัดสินใจให้นายสุชาติ ตันเจริญ ที่มีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่เส้นทางการเมือง 
จึงได้หันไปสนับสนุนบุตรชายแทน จนท าให้นายสุชาติ ตันเจริญ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นับเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่การเมืองของตระกูลตันเจริญ และนายสุชาติ ตันเจริญ 
ก็ได้สนับสนุนนายพิเชษฐ์ ตันเจริญ และนายณัชพล ตันเจริญ ให้เข้าสู่เวทีการเมืองต่อมาด้วยเช่นกัน  
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จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของนักการเมืองตระกูลตันเจริญนั้น เหตุผลที่ท าให้สนใจและอยากเป็นนักการเมืองของตระกูลตัน
เจริญ คือ ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและต้องการแก้ไขปัญหา
สังคมด้วยอุดมการณ์และความรู้ความสามารถ และเปลี่ยนระบอบการเมืองให้เป็นสากลยิ่งขึ้น ทั้งใน
การเลือกตั้งและการให้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนสานต่อเจตนารมณ์ของนายวิเชียร ตัน
เจริญ โดยการเพ่ิมโอกาสและศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีโอกาสได้เข้าถึงทรัพยากรตลอดจน
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งตระกูลตันเจริญเลือกสังกัดพรรคการเมือง ได้แก่ พรรค
ประชาธิปัตย์, พรรคชาติไทย, พรรคไทยรักไทย, พรรคเพ่ือแผ่นดิน และพรรคภูมิใจไทยโดยตัดสินใจ
เลือกสังกัดพรรคเหล่านี้เนื่องจากสามารถตอบโจทย์อุดมการณ์ทางการเมืองและเป็นการเลือกสังกัด
พรรคตามคนในครอบครัวซึ่งการเป็นนักการเมืองพ้ืนที่ช่วยท าให้การท าธุรกิจของตระกูลตันเจริญง่าย
ขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการได้รับสัมปทานที่เป็นธุรกิจหลักของตระกูลตันเจริญ เพราะมีส่วนช่วยเหลือ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นักการเมืองสามารถผลักดันให้ธุรกิจของตนได้รับผลประโยชน์ โดยอาศัย
อิทธิพลทางการเมืองเป็นเครื่องมือเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ โดยท าให้กิจกรรมต่างๆด าเนินการได้
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

ปัจจัยที่ท าให้ตระกูลตันเจริญชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ นโยบายพรรคที่ตระกูลตันเจริญ
เลือกสังกัดแนวทางการหาเสียงผลงานจากการท างานที่ผ่านมาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลที่สั่งสมมา ระบบความเข้มแข็งของหัวคะแนนบุคลิกภาพและความรู้
ความสามารถเฉพาะตัวของนักการเมือง ตลอดจนอิทธิพลของตระกูลตันเจริญก็มีส่วนส าคัญ และ
ได้รับการช่วยจากหัวคะแนนให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจนท าให้ตระกูลตันเจริญชนะการเลือกตั้งโดยใช้
ความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อหัวคะแนนการลงพ้ืนที่ของหัวคะแนน ซึ่งเป็นคนกลางสื่อสาร
ระหว่างประชาชนและผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งความสนิทชิดเชื่อกับคนในชุมชน เป็น
กระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และใช้ประสบการณ์ของตนในการให้
ค าแนะน าและวางแผนการหาเสียงให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตามตระกูลตันเจริญได้แพ้การเลือกตั้งและไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้
อย่างต่อเนื่อง โดยมาจากกระแสสังคม กระแสของพรรคการเมือง รวมถึงความขัดแย้งของคนใน
ครอบครัวที่ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน เนื่องจากนักการเมืองตระกูลตันเจริญลงรับสมัครเลือกตั้ง
ในเขตพ้ืนที่เดียวกัน และนักการเมืองของตระกูลตันเจริญภายหลังไมค่่อยลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะประชาชน
ตลอดจนการช่วยเหลือทางสังคมยังคงด าเนินการอยู่แต่ต้องกระท าอย่างจ ากัด ภายใต้กรอบของ
จริยธรรมและธรรมาภิบาลแต่ตระกูลตันเจริญก็ยังมีอิทธิพลในการสร้างหัวคะแนน โดยดึงผู้น าชุมชน
และผู้ที่เป็นที่เคารพรักและนับถือของชาวบ้านมาอยู่ฝ่ายตนและช่วยเหลือสนับสนุนโดยการบริจาค
ทางด้านปัจจัยให้แก่สังคม 
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นอกจากนี้ปัจจัยที่ท าให้ตระกูลตันเจริญไม่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ นโยบายพรรคคู่แข่ง
ที่น่าสนใจมากกว่าพรรคที่ตระกูลตันเจริญเลือกสังกัด ความขัดแย้งของคนในตระกูล หากตระกูลตัน
เจริญสามัคคีกันร่วมมือกันจะท าให้การเมืองของตระกูลตันเจริญจะแข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่ การซื้อ
เสียงของคู่แข่งที่ระดมทุนมากขึ้น การเพ่ิมขึ้นของหัวคะแนนจากพรรคคู่แข่งและบารมีของตัวผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้ง และผลประโยชน์ทีไ่ม่ลงตัว 

อย่างไรก็ตามตระกูลตันเจริญยังคงใช้เทคนิคในการหาเสียง โดยท าให้ประชาชนจดจ า
และนึกถึงให้ได้มากที่สุด และรู้สึกสนิทใจที่จะเรียกหาและพบปะด้วยเน้นการลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนติดป้ายตามสถานที่ส าคัญ รวมถึงการแจกใบปลิวและแผ่นประกาศ รวมทั้งออกงานสังคม
และจัดเวทีปราศรัยโดยอาศัยบทบาทของผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะเป็นการได้ รับ               
คะแนนเสียง 

ตระกูลตันเจริญในปัจจุบันมีแนวทางในการวางกลยุทธ์การสืบทอดอ านาจทางการเมือง
โดยสมัยหน้าหรือปีหน้าตระกูลตันเจริญจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีก โดยมีแนวโน้มคนในครอบครัว 
ได้แก่นายสุชาติ ตันเจริญ และ นายณัชพล ตันเจริญ ยังคงลงรับสมัครอยู่ แต่นายพิเชษ ตันเจริญ อาจ
ไม่ลงรับสมัครแล้ว และตระกูลตันเจริญจะไม่ย้ายพรรค จะยังคงสังกัดพรรคการเมืองพรรคเดิมคือ
พรรคภูมิใจไทยโดยทุกคนในตระกูลที่เคยลงเล่นการเมือง จะตัดสินใจเลิกเล่นก็ต่อเมื่อมีปัญหาด้าน
สุขภาพซ่ึงมุมมองทางการเมืองของตระกูลตันเจริญ คือ ท าทุกทางที่ให้ประชาชนมีความสุขเพ่ืออนุชน
รุ่นหลังมีอนาคตที่ดีพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ โดยการเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นลักษณะของ
นักพัฒนา ใช้การพัฒนาเป็นตัวสร้างแนวคิด สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ ๆ ให้กับชาวบ้าน ให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกภาคส่วน ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมถึงจะ
เป็นระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ตลอดจนต้องไม่มีทหารเข้ามาแทรกแซงในระบบการเมือง 
ปล่อยให้มีการตรวจสอบของระบบและพร้อมเสียสละเพ่ือประชาชน ซึ่งหากให้สรุปว่าตระกูลตันเจริญ
จะส่งนักการเมืองท่านใดเป็นผู้สืบทอดอ านาจนั้น ยังไม่สามารถระบุชี้ชัดได้กับบุคคลที่จะมาสืบทอด
อ านาจ หากมีบุตรคนใดมีความสนใจก็จะมีการผลักดันพวกเขาเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 

อย่างไรก็ตามบทบาทและอิทธิพลของตระกูลการเมืองเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการเมืองเรื่อง
การเลือกตั้งของประเทศไทยมากว่าสามทศวรรษ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะมีบทบาทและ
อิทธิพลต่อการเลือกตั้ง กล่าวคือในสังคมไทยยังมีกลุ่มคนที่เป็นพลังเงียบอยู่อีกมาก เป็นกลุ่มที่อยู่ตรง
กลางและยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มการเมืองจากคน
รุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอนุรักษนิยม กลุ่มปฏิรูป หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ก็ตาม ที่แสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองอย่างสร้างสรรค์ เสนอนโยบายที่สอดคล้องกับความเชื่อของตน โอกาสทางการเมื องในการ
เลือกตั้งก็น่าจะเปิดกว้างอย่างแน่นอนต่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ตระกูลตันเจริญ 
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จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินการเพ่ือรองรับกับกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ที่อาจตอบสนอง
กับความต้องการของประชาชนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งในอนาคต 

ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน ที่ก าหนดให้ความเป็นไปได้ที่จะ
มีรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคการเมืองเดียวเป็นไปได้ยาก ดังนั้นฐานเสียงของวัยรุ่นที่เพ่ิงใช้สิทธิเลือกตั้ง
ครั้งแรกในอนาคตอันใกล้นี้ จึงเป็นอีกตัวแปรส าคัญที่จะชี้ชะตาอนาคตของการเมืองตระกูลตันเจริญ 
กล่าวคือ ถ้าน าจ านวนประชากรตามข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ที่รายงานจ านวนประชากรทั่วประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2560 เทียบกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 95 ที่ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกตั้งได้ต้องมีอายุ 18 ปีในวัน
เลือกตั้ง จะพบว่ามียอดคนอายุ 18 ปีที่มีสิทธิเลือกตั้งและก าลังรอใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยเลย
ทีเดียว ดังนั้นตระกูลตันเจริญจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับประชากรกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันผู้วิจัยเห็น
ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฐานเสียงของวัยรุ่นที่เพ่ิงใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่
ประเทศไทยไม่ได้มีการเลือกตัง้มานานแล้วนั้น เป็นตัวแปรที่ส าคัญ ตระกูลตันเจริญควรให้ความส าคัญ
กับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น โดยการเอาใจใส่และรับฟังเสียงของเยาวชนในช่วงเวลาที่ต้องการสร้างความ
ปรองดองในสังคมเป็นเรื่องน่าสนใจและน่าที่จะเพ่ิมความส าคัญ ซึ่งกระแสของคนรุ่นใหม่เริ่มปรากฏ
ในโลกตามวัฏจักรของสังคมที่ถึงเวลาการปฏิรูปการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาที่ค้างคามา
นาน เพราะเมื่อคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้มีเสียงและเป้าหมายด้านประชาธิปไตยในทางบวก ก็ควรได้รับความ
สนใจจากผู้ใหญ่ที่ดูแลบ้านเมืองเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม การด ารงอยู่ของตระกูลการเมืองในการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าอ านาจหรืออิทธิพลของนักการเมือง ที่มาจากตระกูลเดียวกัน
จะตกทอดถึงกันไปโดยอัตโนมัติ แต่นักการเมืองที่มีสายสัมพันธ์ในลักษณะตระกูลการเมืองจะอาศัย
ปัจจัยความได้เปรียบของวงศ์ตระกูล เช่น ความมั่งคั่ง พรสวรรค์ความนิยมในหมู่ประชาชนหรือ
ภาพลักษณ์ เป็นตัวส่งเสริมให้ตนเองประสบความส าเร็จในเส้นทางการเมือง และสามารถส่งต่อความ
ได้เปรียบดังกล่าวไปยังนักการเมืองรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัย พบว่า ตระกูลตันเจริญตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ได้มีการพบปะประชาชนอย่างต่อเนื่องและร่วมรับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาของ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ได้ใจประชาชน ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ 
ล่วงหน้าก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยชี้ให้เห็นถึงนโยบาย และการบริหารจัดการที่ดีเกิดจากการที่ได้
ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีตัวชี้วัด และสนับสนุน จึงเป็นสาเหตุในการชนะการเลือกตั้งมา
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อย่างต่อเนื่องและความขัดแย้งกันในตระกูลตันเจริญนับว่าเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ประชาชนสับสนว่า 
แท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้น ท าไมนักการเมืองของตระกูลตันเจริญถึงลงรับสมัครเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่
เดียวกัน 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า หากตระกูลตันเจริญมีความสามัคคีกัน ร่วมมือกัน จะท าให้
การเมืองของตระกูลตันเจริญเข้มแข็งกว่าที่เป็นอยู่ และการบริหารจะประสบผลส าเร็จได้นั้น
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการจึงจะประสบผลส าเร็จ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยการเข้ามาร่วมตรวจสอบ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
ของนักการเมืองตระกูลตันเจริญ ดังนั้นเพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลและพลวัตรทางการเมืองของตระกูล
การเมืองที่มากกว่านี้  ควรจะมีการศึกษาการเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของ
นักการเมืองตระกูลตันเจริญเพ่ิมเติมต่อไป 
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นาย ค. (นามสมมติ).สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา, 26 มกราคม 2561 
นาย ง. (นามสมมติ).สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา, 26 มกราคม 2561 
นาย จ. (นามสมมติ).สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา, 26 มกราคม 2561 
นาย ฉ. (นามสมมติ).สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา, 26 มกราคม 2561 
นาย ช. (นามสมมติ).สัมภาษณ์โดย พิมพ์ชนา ค าข า, ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา, 26 มกราคม 2561 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพิมพ์ชนา ค าข า 
 

วันเดือนปีเกิด 7 กันยายน 2527 
 

ต าแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว 
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