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บทน า 
 โดยปกตินักรัฐศาสตร์มักมองว่าความส าเร็จและความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตย
ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของภาคสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการเลือกตั้ง คุณภาพของผู้
ลงคะแนนเสียง(Voters) ถือว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญอย่างยิ่ง นั่นก็คือว่าถ้าผู้ลงคะแนนเสียงมีระดับ
การศึกษาที่สูงและมีข้อมูลข่าวสารมากพอเพียง รวมทั้งมีการตัดสินใจลงคะแนนโดยอิสระ ย่อมท า
ให้กระบวนการเลือกตั้งสามารถได้มาซึ่งตัวแทนที่มีคุณภาพ ตรงกันข้ามหากผู้ลงคะแนนเสียงมี
ระดับการศึกษาที่ต่ าและมีข้อมูลข่าวสารน้อย รวมทั้งยังถูกครอบง าการตัดสินใจอีกด้วย ผลที่ตามมา
ก็คือ ตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งมักจะมีคุณภาพต่ าไปด้วย 1  
 การมองในลักษณะข้างต้นถือเป็นการมองในด้านความต้องการของประชาชน (Demand 
Side) โดยละเลยความส าคัญของด้านตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง (Candidates)หรือตัวสินค้า
(Production)ว่ามีจ านวนมากน้อยแค่ไหนในการเลือกตั้งแต่ละคร้ัง  อีกทั้งยังเป็นผู้สมัครคนเดิม
หรือไม่ อันเป็นการพิจารณาในด้านอุปทาน(Supply Side) ตรงส่วนนี้ย่อมท าให้การมองปัญหา
ระบอบประชาธิปไตยกว้างขึ้น คือแทนที่จะมองว่าปัญหาเกิดจากคุณภาพของผู้ลงคะแนนเสียงแต่
ฝ่ายเดียว ก็ควรจะมองเลยไปยังจ านวนและคุณภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย นัยหนึ่งต้องการที่จะ
ดูว่าทางเลือก(Choices)ของประชาชนหรือผู้ลงคะแนนเสียงมีมากน้อยเพียงใด 2 

                                                 
* อาจารยป์ระจ า ส านักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
1 แง่มุมทางทฤษฎีท านองนี้ มักถือเอาว่าชนช้ันเป็นเงื่อนไขส าคัญของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของชนช้ัน ซ่ึงนักรัฐศาสตร์นับแต่ไหนแต่ไรมา วางน้ าหนักไว้ที่ชนช้ันกลาง (Middle 
Class) ดังปรากฏในงานของ Seymour M.Lipset. Political Man:the social bases of politics. (New 
York:Anchor,1963)pp.27-63; Samuel P.Huntington.“Will More Countries Become Democratic?” in Political 
Science Quarterly 99,No 2(1984).pp.193-218;and Anek Laothamatas. “Development and Democratization:A 
Theoretical Introduction with Reference to the Southeast Asian and East Asian Cases” in Anek 
Laothamatas(ed.),Democratization in Southeast and East Asia. (Singapore:Institute of  Southeast Asian 
Studies,1997)pp.1-20. 
2 ดูข้อถกเถียงทางทฤษฎีในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าคัญของชนช้ันน าที่เป็นผู้บริหารพรรคในการ
ก าหนดตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง(Candidates)ได้ใน Michael Gallagher. “Introduction” in Michael Gallagher and 
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 บทความชิ้นนี้ ผู้เขียนมุ่งหยิบประเด็นข้างต้นมาวิเคราะห์การแข่งขันทางการเมืองระดับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือตอนบน8จังหวัดประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้การศึกษาจะเน้นตรงการวิเคราะห์ตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง โดยพิจารณาจากภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดวางเครือข่ายทางการเมืองและฐาน
อ านาจ ในแง่ของการน าเสนอ บทความชิ้นนี้จะเร่ิมจากการน าเสนอข้อมูลพื้นฐานของการเมืองการ
ปกครองในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการปกครอง 
อันมีผลต่อมาถึงการแข่งขันทางการเมือง หลังจากนั้นผู้เขียนจึงจะท าการวิเคราะห์การแข่งขันทาง
การเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเน้นเป็นพิเศษตรงการ
แข่งขันในสองคร้ังหลัง ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพ.ศ.2540แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2546 
 
ข้อมลูพื้นฐาน 
 กล่าวได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเรียกชื่อย่อว่า “อบจ.” เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ปกครองท้องถิ่นไทย ที่มีรูปแบบโครงสร้างการปกครองแตกต่างกันและสามารถแบ่งออกเป็นยุค
ดังนี ้3 

ยุคที่ 1 พ.ศ.2476- 2498 (ยุคเตรียมความพร้อม) 
 โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 
ก าหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคและมีอ านาจบริหารงานในจังหวัดโดยอยู่
ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรมการจังหวัด ซึ่งมีข้าหลวงประจ าจังหวัดเป็นประธาน ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้น ซึ่งถือเป็นจุด
ก าเนิดและเป็นรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่สภาจังหวัดใน
ขณะนั้นไม่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นและไม่เป็นนิติบุคคล เพียงเป็นองค์กรตัวแทนประชาชน 
ซึ่งท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของสภาจังหวัดแก่คณะกรมการจังหวัด ซึ่งไม่มีผลบังคับ
ให้ต้องปฏิบัติตามเสมอไป 
 ต่อมา ในปี พ.ศ.2481 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อแยกกฎหมายสภาจังหวัดเอาไว้โดยเฉพาะ แต่ฐานะและบทบาทสภาจังหวัด ยังคง
เหมือนเดิม กล่าวคือ ยังคงท าหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของคณะกรมการจังหวัดเท่านั้น จนกระทั่ง ได้
                                                                                                                                            

Michael Marsh(eds.),Candidate Selection in Comparative Perspective:the Secret Garden of  
Politics.(London:SAGE Publications,1988)pp.1-19. 
3 เรียบเรียงและปรับปรุงจาก สมาน รังสิโยกฤษฎ์.การบริหารราชการไทย อดีต ปัจจุบันและอนาคต(ฉบับ
ปรับปรุง).(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์บรรณกิจ,2546),บทที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้า46-47 ; โกวิทย์ พวงงาม.การ
ปกครองท้องถิ่นไทย:หลักการและมิติใหม่ในอนาคต.(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์วิญํูชน จ ากัด,2550),บทที่ 4-5 . 
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มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบบริหารราชการใน
จังหวัด พร้อมกันนี้โดยผลของกฎหมายจึงท าให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการจังหวัดโดยปริยาย 
 

ยุคที่ 2 พ.ศ.2498-2540 (ยุคก าเนิดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีความพยายามจัดการปกครองท้องถิ่นโดย
ปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพโดยมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ซึ่งก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคล ที่ส าคัญได้แยกตัวเองจากจังหวัด ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรส่วนภูมิภาค 
กล่าวคือ เฉพาะส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะประกอบไปด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหาร โดยที่ฝ่ายนิติบัญญัติหมายถึง สมาชิกสภาจังหวัด(ส.จ.) ที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชน 
ส่วนทางฝ่ายบริหารนั่นกลับยังคงสงวนอ านาจไว้ที่ข้าราชการส่วนภูมิภาค นั่นก็คือ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดจังหวัด ด ารงต าแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น  ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาจังหวัด 
เสมียนตราจังหวัด ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคลังและนายอ าเภอรับผิดชอบการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอ าเภอนั้นๆ พร้อมไปกับปลัดอ าเภอ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหมวด
ในส่วนอ าเภอนั้นๆเป็นต้น  
 

ยุคที่ 3 พ.ศ.2540-2545 (ยุคเปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนจังหวัด:การกระจายอ านาจ) 
 เป็นยุคที่กระแสการกระจายอ านาจได้แพร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางประกอบกับแรง
กดดันจากการรวมตัวของสหพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ และผลกระทบจากการ
ตราพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ที่ประกาศยกฐานะสภา
ต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อันน ามาซึ่งปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ และแหล่ง
รายได้ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ยกเลิก  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ .ศ.2498 และประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2540 เป็นต้นมา 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายหลังมีที่มาจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนัยหนึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือกนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเอง ที่ส าคัญอาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครอง 
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ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลท าให้ความทับซ้อนระหว่างการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดสิ้นสุดลง 

สาระส าคัญอีกประการของ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540  คือการ
แก้ไขปัญหาการทับซ้อนพื้นที่ด้วยการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด เน้นการประสานงานการพัฒนาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่ ากว่าภายในจังหวัด โดยเฉพาะการประสานแผนพัฒนา
จังหวัด ส่วนการแก้ปัญหาการซ้ าซ้อนของแหล่งรายได้ ก็มีการออกกฎกระทรวงเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งก าหนด รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ต่าง
ออกไปจากแหล่งรายได้ของท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 

 

ยุคที่ 4 พ.ศ.2546-ปัจจุบัน (ยุคเลือกผู้บริหารโดยตรง) 
 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 
3 พ.ศ.2546 คือการก าหนดให้ทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง รวม 75 แห่ง มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผิดชอบทั่ว
ทั้งจังหวัด โดยทับซ้อนกับพื้นที่ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดนั้น ประการ
ส าคัญคือ การก าหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งถือเป็น
ส่วนส าคัญของผลส าเร็จจากกระแสการกระจายอ านาจ ที่ก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ทั้งนี้การ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคร้ังแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2547 และคร้ังที่สองในปี พ.ศ.
2551 
 
บทวิเคราะห์ 
 ในเบื้องต้น ผู้เขียนจะน าเสนอข้อมูลของผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด(นายก อบจ.)และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)แต่ละจังหวัดพร้อมไปกับ
ชี้ให้เห็นลักษณะเด่นบางด้านของผลการเลือกตั้งทั้งสองคร้ัง โดยเร่ิมจากจังหวัดเชียงราย พะเยา 
ล าปาง น่าน แพร่ ล าพูน เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน จากนั้นจึงจะท าการวิเคราะห์การแข่งขันทาง
การเมืองในภาพรวมโดยมีประเด็นพิจารณาสามประเด็นด้วยกัน 

 
จังหวัดเชียงราย 

 ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในปีพ.ศ.2547และปี
พ.ศ.2551 ผลการเลือกตั้งยังปรากฏว่า ผู้ได้รับชัยชนะก็คือ รัตนา จงสุทธนามณี ส่วนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถประมวลให้อยู่ในรูปของตารางดังน้ี 
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ตารางที ่1 :  ตารางเปรียบเทียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(พ.ศ.2547,2551) 
 

อ าเภอ เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.2547 ส.อบจ.2551 

อ าเภอเมือง
เชียงราย 

เขต1อ าเภอเมือง นายประจวบ ภาค า นายอัมรินทร์ มณีรัตน์ 
เขต2อ าเภอเมือง นายสมภพ แสงพันธ์ นายสมภพ แสงพันธ์ 
เขต3อ าเภอเมือง นายธนชัย สุประดิษฐกุล นายธนชัย สุประดิษฐกุล 
เขต4อ าเภอเมือง นายเจริญ เรืองใจ นางอัญญลักษณ์ จีนะวงษ์ 
เขต5อ าเภอเมือง นายวรการ เทพวัลย์ นางชุติมา แก้วศรี 
เขต6อ าเภอเมือง นางทานตะวัน แสนพิช นายสมพงค์ อันพาพรม 
เขต7อ าเภอเมือง นายเสงี่ยม แสนพิช นายชินกร บั้งเงิน 

อ าเภอพาน เขต1อ าเภอพาน นายซอง มาแก้ว นายซอง มาแก้ว 
เขต2อ าเภอพาน นายสวัสดิ์ แสงบุญ นายสวัสดิ์ แสงบุญ 
เขต3อ าเภอพาน นายธีรพงษ์ เผ่ากา นายธีรพงษ์ เผ่ากา 
เขต4อ าเภอพาน นายวัชรศักดิ์ เจียมวิจักษณ์ นายทองรัก อธิกุลสินธ์ 

อ าเภอแม่จัน เขต1อ าเภอแม่จัน นายสุค า แก้วต้ัง นายสุพจน์ หลี่จา 
เขต2อ าเภอแม่จัน นายเสน่ห์ ปัญญาดี นายเสน่ห์ ปัญญาดี 
เขต3อ าเภอแม่จัน ส.ต.ต ชมชาติ กัปปะหะ ส.ต.ต ชมชาติ กัปปะหะ 

อ าเภอพญาเม็งราย เขต1อ าเภอพญาเม็งราย นายจิตติ วันไชยธนวงศ์ นายจิตติ วันไชยธนวงศ์ 
อ าเภอเชียงของ เขต1อ าเภอเชียงของ นายชัยสิทธิ์ แกล้วกล้า นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา 

เขต2อ าเภอเชียงของ นายสุธรรม ไชยชนะ นายพิชัย อขระไฮ 
อ าเภอแม่ลาว เขต1อ าเภอแม่ลาว นายด ารงศักดิ์ ขวัญชัย นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน 
อ าเภอเชียงแสน เขต1อ าเภอเชียงแสน นายไพโรจน์ โปราหา นายสุวัฒน์ ตระกูลโรจน ์4  

เขต2อ าเภอเชียงแสน นายสุวัฒน์ ตระกูลโรจน์ 
อ าเภอเวียงป่าเป้า เขต1อ าเภอเวียงป่าเป้า นายสมเพชร วงษา ว่าที่ร.ต.ณรงค์เดช จิยะพงศ์ 

เขต2อ าเภอเวียงป่าเป้า นายสมเกียรติ เจิมศักดิ์ จ.ส.อ.อภิชา ค าบุญเรือง 
อ าเภอแม่สรวย เขต1อ าเภอแม่สรวย นายณรงค์ พันธ์สายเกิด นายชัยธวัช สินธิสม 
 เขต2อ าเภอแม่สรวย นายเจษฎา มณีวงศ์ นายเรียบ อภัยพนันธ์ 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขต1อ าเภอแม่ฟ้าหลวง นายฉัตรชัย อภิสุนทรกุล นายทศพล อยู่ลือนิรันดร 
 เขต2อ าเภอแม่ฟ้าหลวง นายจันทร์แก้ว เตชะอูป นายธันยพงศ์ คีรีแสนใจ 
อ าเภอแม่สาย เขต1อ าเภอแม่สาย นายธวัชชัย อภิวงศ์ นายประชา คงศรีเจริญ 

                                                 
4 การเลือกตั้งส.อบจ.ในปีพ.ศ.2551 พื้นที่อ.เชียงแสนถูกปรบัลดเหลือเพียง 1 เขตเลือกตั้ง 
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 เขต2อ าเภอแม่สาย นายแก้ว เครือปัญญา นายธวัชชัย อภิวงค์ 
 เขต3อ าเภอแม่สาย  นายแก้ว เครือปัญญา 5 
อ าเภอเทิง เขต1อ าเภอเทิง นายจุมพล แกล้วกล้า นายวิมล ศรีกัลยา 
 เขต2อ าเภอเทิง นายสมศักดิ์ มกรมณเฑียร นางอทิติ หนุนน าสิริสวัสดิ์ 
อ าเภอเวียงแก่น เขต1อ าเภอเวียงแก่น นายชีวิต แสงแก้ว นายชีวิต แสงแก้ว 
กิ่งอ าเภอดอย
หลวง 

เขต1กิ่งอ าเภอดอยหลวง นายวิทยา ภูกองไชย นายเตชินท์ อินธรัตน์การันต์ 

อ าเภอขุนตาล เขต1อ าเภอขุนตาล นายนิรุตน์ ศรีทอง นายจ านงค์ มินทขัติ 
อ าเภอเวียงชัย เขต1อ าเภอเวียงชัย นายสุธีรพงษ์ วันไชยธนวงศ์ นายสุธีรพงษ์ วันไชยธนวงศ์ 
กิ่งอ าเภอเวียงเชียง
รุ้ง 

เขต1กิ่งอ าเภอเวียงเชียง
รุ้ง 

นายสมควร นัยติ๊บ นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง 

อ าเภอป่าแดด เขต1อ าเภอป่าแดด นายบรรจง โปทาวี นายระเด่นคัมภีร์ จันทร์ใจ 

ที่มา:ดัดแปลงจาก 
 เชียงรายทูเดย.์กกต.ประกาศรบัรองผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบจ.เชียงราย.[ออนไลน์]เข้าถึงไดจ้าก 
http://www.chiangraifocus.com/newsdetail.php?news=565  (28 กรกฏาคม 2552). 

ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร.เจาะฐานการเมืองท้องถิ่นผ่านชื่อนายกอบจ.ภาคเหนือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้
จาก http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1  (12 กรกฎาคม 2552). 

 
จากตารางที่ 1 ย่อมสะท้อนให้เห็นว่ามีการผูกขาดในต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดค่อนข้างน้อยโดยมีข้อสังเกตพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเดิม
ในการเลือกตั้งพ.ศ.2547 ที่ยังคงได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีเพียง 12 เขตเลือกตั้งหรือร้อยละ33.33เท่านั้น แต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลใน
การเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากถึง 24 เขตเลือกตั้งโดยคิดเป็นร้อยละ
66.67 
 

จังหวัดพะเยา 
 ผลการเลือกตั้งทั้งสองคร้ังคือปีพ.ศ.2547 และปีพ.ศ.2551 ต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยังคงเป็นของไพรัตน์ ตันบรรจง ซึ่งก่อนนั้นเคยด ารงต าแหน่งนี้มาแล้วถึงสามสมัย
ติดต่อกัน ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ปรากฏให้เห็นดังตาราง
ข้างล่างนี้ 
                                                 
5 การเลือกตั้งส.อบจ.ในปีพ.ศ.2551 พื้นที่อ.แม่สายไดเ้พิ่มเขตเลือกตั้งอีก 1 เขตเลือกตั้ง 

http://www.chiangraifocus.com/newsdetail.php?news=565
http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1
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ตารางท่ี 2 : ตารางเปรียบเทียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา(พ.ศ.2547,2551) 
 

อ าเภอ เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.2547 ส.อบจ.2551 

อ าเภอเมืองพะเยา เขต 1 อ าเภอเมืองพะเยา นายอินเต้า ปัญจขันธ์  
1.นายอินเต้า ปัญจขันธ์ 
2.นายปิยศักดิ์ ค าวงษา 
3.นายจ ารัส เลาสัตย์ 
4.นายอนุวัฒน์ ใจบุญ 
5.นายอนันต์นพ(อนันต)์ ปิงเมือง 
6.นายชูเล่ห์ สรรพาณิช 6 

เขต 2อ าเภอเมืองพะเยา นางกัญญาฉัตร แท่งทอง 
เขต 3อ าเภอเมืองพะเยา จ.ส.อ.สมเดช กาวิน 
เขต 4อ าเภอเมืองพะเยา นายเดชศรี ธิวงค์ 
เขต 5อ าเภอเมืองพะเยา นายอนันต์ ปิงเมือง 
เขต 6อ าเภอเมืองพะเยา นายศรายุธ กัลยา 
เขต 7อ าเภอเมืองพะเยา นางสาวเลขา จักรเขียว 
เขต 8อ าเภอเมืองพะเยา นายบุญสม ใฝ่ใจ 

อ าเภอเชียงค า เขต 1อ าเภอเชียงค า นายสาย อิ่นค า 1.นายต่วน ใจสุข 
2.นายวิวัฒน์ เฮงนพรัตน์กุล 
3.นายบุญสินธุ์ มังคลาด 
4.นายศรเชษฐ์ พัวพันธ์รักษกุล 7  

เขต 2อ าเภอเชียงค า นายบุญสินธุ์ มังคลาด 
เขต 3อ าเภอเชียงค า นายเสนีย์ พ่วงภิญโญ 
เขต 4อ าเภอเชียงค า นายสมศักดิ์ ใจกล้า 
เขต 5อ าเภอเชียงค า นายต่วน ใจสุข 

อ าเภอดอกค าใต ้ เขต 1อ าเภอดอกค าใต้ นายฉลอง ปัญญา 1.นายสนั่น ไชยเจริญ 
2.นายนิคม ศรีวิราช 
3.นายวิเชษฐ์ วงค์ประสิทธิ์ 
4.สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร 8  

เขต 2อ าเภอดอกค าใต้ นายนิคม ศรีวิราช 
เขต 3อ าเภอดอกค าใต้ นายสนั่น ไชยเจริญ 
เขต 4อ าเภอดอกค าใต้ นายสมาน อินต๊ะสาร 
เขต 5อ าเภอดอกค าใต้ สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร 

อ าเภอปง เขต 1 อ าเภอปง นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายธวัช สุทธวงศ ์
เขต 2 อ าเภอปง นายธวัช สุทธวงศ ์ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 
เขต 3 อ าเภอปง นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ 

อ าเภอจุน เขต 1 อ าเภอจุน นายทองค า ศรีธนะ 1.นายทองค า ศรีธนะ 
2.นายสมชาย เข็มเพชร์ 9 เขต 2 อ าเภอจุน นายไพรสณย์ ราหูรักษ์ 

เขต 3 อ าเภอจุน นายบ ารุง สักลอ 
                                                 
6 การเลือกตั้งส.อบจ.ในปีพ.ศ.2551 พื้นที่อ.เมืองพะเยาถูกปรับลดลงเหลือเพียง 6 เขตเลือกตั้ง 
7 การเลือกตั้งส.อบจ.ในปีพ.ศ.2551 พื้นที่อ.เชียงค าถูกปรับลดลงเหลือเพียง 4 เขตเลือกตั้ง 
8 การเลือกตั้งส.อบจ.ในปีพ.ศ.2551 พื้นที่อ.ดอกค าใต้ถูกปรับลดลงเหลือเพียง 4 เขตเลือกตั้ง 
 
9 การเลือกตั้งส.อบจ.ในปีพ.ศ.2551 พื้นที่อ.จนุถูกปรับลดลงเหลือเพียง 2 เขตเลือกตั้ง 
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อ าเภอแม่ใจ เขต 1 อ าเภอแม่ใจ นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ 
เขต 2 อ าเภอแม่ใจ นายสมเนตร มุสิกะ นายสมเนตร มุสิกะ 

อ าเภอภูซาง เขต1 อ าเภอภูซาง นายปั๋น ชัยศรี 1.นายเข้ม อัศราช 10 
เขต2 อ าเภอภูซาง นายเข้ม อัศราช 

อ าเภอภูกามยาว เขต1อ าเภอภูกามยาว นายวีรวัฒน์ ชื่นวงศ์ นายวีรวัฒน์ ชื่นวงศ์ 
อ าเภอเชียงม่วน เขต1อ าเภอเชียงม่วน นายหย่วน กองแก้ว นางนฤมล บัวชุม 

 

ที่มา:ดัดแปลงจาก  
ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร.เจาะฐานการเมืองท้องถิ่นผ่านชื่อนายกอบจ.ภาคเหนือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้

จาก http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1  (12 กรกฎาคม 2552) 

 

 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในปี
พ.ศ.2551 มีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งโดยมีการลดจ านวนเขตการเลือกตั้งจาก30 เขตเลือกตั้ง
เป็น 24 เขตเลือกตั้งเนื่องจากจ านวนประชากรของจังหวัดพะเยาที่ลดลง แต่ทว่าการลดเขตการ
เลือกตั้งลงนั้นมิได้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเข้าสู่ต าแหน่งหรือการผูกขาดต าแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่อย่างใด กลับปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราย
เดิมยังคงสามารถรักษาพื้นที่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่นคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กว่า 15เขตเลือกตั้งหรือคิดเป็นร้อยละ 62.5 สามารถครองต าแหน่งเป็นวาระที่สองได้  แต่ทว่าสิ่งที่
น่าสนใจต่อไปก็คือว่าจ านวนเขตการเลือกตั้งที่ลดลงนั้น ท าให้เกิดการแข่งขันทางการเมืองหรือการ
เข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่สูงขึ้นหรือไม่ ตลอดจนเหตุใดสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเหล่านั้นยังคงรักษาพื้นที่ของตนเอาไว้ได้  
 

จังหวัดล าปาง 
 ก็ปรากฏให้เห็นในลักษณะเดียวกันกับกรณีของสองจังหวัดก่อนหน้านี้คือ ผลการเลือกตั้ง
ทั้งสองครั้งผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังเป็นคนเดิมคือ สุนี สมมี ส่วนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ผลการเลือกตั้งโดยเปรียบเทียบทั้งสองคร้ังสามารถน าเสนอ
ให้อยู่ในรูปตารางดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 : ตารางเปรียบเทียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง(พ.ศ.2547,2551) 
 

อ าเภอ เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.2547 ส.อบจ.2551 

อ าเภอเมือง เขต1 อ าเภอเมือง นางสาวมนชยา ชรากร นางสาวมนชยา ชรากร 
                                                 
10 การเลือกตั้งส.อบจ.ในปีพ.ศ.2551 พื้นที่อ.ภูซางถูกปรับลดลงเหลือเพียง 1 เขตเลือกตั้ง 
 

http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1
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เขต2 อ าเภอเมือง นายชาญ เกตุสมัคร นายสุเทพ วงค์ษา 
เขต3 อ าเภอเมือง นายวสันต์ อุณหเลขจิตร นายวสันต์ อุณหเลขจิตร 
เขต4 อ าเภอเมือง นายถาวร บุปผาเจริญ นายถาวร บุปผาเจริญ 
เขต5 อ าเภอเมือง นายณรงค์ พินทิสืบ นายณรงค์ พินทิสืบ 
เขต6 อ าเภอเมือง นายมงคลศิลป์ ศรีอ่ินแก้ว นายมงคลศิลป์ ศรีอ่ินแก้ว 
เขต7 อ าเภอเมือง นายประสิทธิ์ เตชะปลูก นายประสิทธิ์ เตชะปลูก 
เขต8 อ าเภอเมือง นายวิเชียร เรืองบุญมา นายวิเชียร เรืองบุญมา 
เขต9 อ าเภอเมือง นายไพศาล ชรากร นายไพศาล ชรากร 

อ าเภอวังเหนือ เขต1 อ าเภอวังเหนือ นายบุญเทียม เกิดมูล นายบุญเทียม เกิดมูล 
เขต2 อ าเภอวังเหนือ นายรัตนชัย สมมี นายรัตนชัย สมมี 

อ าเภอแจ้ห่ม 

 

เขต1 อ าเภอแจ้ห่ม นายสมบูรณ์ รูปสะอาด นายสมบูรณ์ รูปสะอาด 
เขต2 อ าเภอแจ้ห่ม นายสุวิทย์ ทีเก่ง นายจรัญ รูปสะอาด 

อ าเภองาว เขต1 อ าเภองาว นายวัชรินทร์ ชาตะโชติ นายดาชัย อุชุโกศลการ 
เขต2 อ าเภองาว นางรัตนาภรณ์ แก้ววรรณ นายนิพนธ์ นันทะสี 

อ าเภอเกาะคา เขต1 อ าเภอเกาะคา นายวัฒนา สิทธิวัง นายวัฒนา สิทธิวัง 
เขต2 อ าเภอเกาะคา นายเสน่ห์ แก้วมาลัย นายสมภพ นวลอนงค์ 
เขต3 อ าเภอเกาะคา  นายตะวัน ขิงทอง นายตะวัน ขิงทอง 

อ าเภอแม่ทะ เขต1 อ าเภอแม่ทะ นางผานิต ฤทัยสว่างสกุล นางผานิต ฤทัยสว่างสกุล 
เขต2 อ าเภอแม่ทะ นายคมสัน จิตรมั่น นายคมสัน จิตรมั่น 

อ าเภอแม่เมาะ เขต1 อ าเภอแม่เมาะ ด.ต.สอาด บุญลอง ด.ต.สอาด บุญลอง 
เขต2 อ าเภอแม่เมาะ นายบรรจง เวชประชา นายธรรมการ ชุมศรี 

อ าเภอห้างฉัตร เขต1 อ าเภอห้างฉัตร ไพโรจน์ สุขค าเมือง ไพโรจน์ สุขค าเมือง 
เขต2 อ าเภอห้างฉัตร นายบุญเชิด พรมศร นายบุญเชิด พรมศร 

อ าเภอเถิน เขต1 อ าเภอเถิน นายอดิศร ศรียุทธนา นายญาณวรุตม์ ธรรมชาติ 
เขต2 อ าเภอเถิน นายสวงษ์ เครือค าอ้าย นายเทวินทร์ จันทราช 

อ าเภอเมืองปาน เขต1 อ าเภอเมือปาน นายสนิท ประสาน นางยุพวรรณ ประสาน 
อ าเภอเสริมงาม เขต1 อ าเภอเสริมงาม นายเชน ปานสังข์ นายเชน ปานสังข์ 
อ าเภอสบปราบ เขต1อ าเภอสบปราบ นายพนัส เครือนวล นายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ 
อ าเภอแม่พริก เขต1 อ าเภอแม่พริก นายถนอมชัย ทิชัย นายถนอมชัย ทิชัย 

 
ที่มา:ดัดแปลงจาก  
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ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดล าปาง.สรุปผลการเลือกตั้งประจ าปีพุทธศักราช 2547 นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง,2547 

onlampangpost . ผลการเลือกตั้ งนายกอบจ .ล าปาง2551.[ออนไลน์ ]เ ข้ าถึ งได้จ าก
http://onlampangpostxyz.blogspot.com/2008/05/2551.html  (12 กรกฎาคม 2552) 

ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร.เจาะฐานการเมืองท้องถิ่นผ่านชื่อนายกอบจ.ภาคเหนือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้
จาก http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1  (12 กรกฎาคม 2552) 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงว่ามีการผูกขาดในต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปางค่อนข้างสูง โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางเดิมในปีพ.ศ.2547 ยังคงได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้ามาในต าแหน่งเดิมอีกถึง 20 เขตเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 66.66 แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในการเข้าสู่อ านาจทางการเมืองหรือต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพียง10 เขตเลือกตั้งเท่านั้น  ทั้งนี้ใน10เขตเลือกตั้งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวบุคคล
เท่านั้น โดยบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งต่างก็เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์หรือได้รับการสนับสนุนจาก
นักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า 
การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละเขตจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกหรือไม่นั้ น 
นอกจากปัจจัยในด้านตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ แล้ว 
ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง
ก็คือการสานสายสัมพันธ์ทางการเมืองกับนักการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งได้รับ
แรงสนับสนุนจากความนิยมของพรรค  
 

จังหวัดน่าน 
 ถือเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังคงเป็นคนเดิมคือ
นรินทร์ เหล่าอารยะ ยิ่งไปกว่านี้เขายังด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองสมัย อันเป็นลักษณะเดียวกันกับ
กรณีของไพรัตน์ ตันบรรจง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ปรากฏดังข้อมูลในตารางดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 : ตารางเปรียบเทียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน(พ.ศ.2547,2551) 
 

อ าเภอ เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.2547 ส.อบจ.2551 

อ าเภอเมืองน่าน เขต 1อ าเภอเมืองน่าน นายชัยพันธ์ ทิพย์ปาละ นายชัยพันธ์ ทิพย์ปาละ 
เขต 2อ าเภอเมืองน่าน นายกิติศักดิ์ วรรณสกุล

เจริญ 
นายกิติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ 

เขต 3อ าเภอเมืองน่าน นายกิติพงษ์ ดวงพิกุล นายสมเกียรติ ยะกับ 
เขต 4อ าเภอเมืองน่าน นายกฤษณะ ยอดหงส์ นายกฤษณะ ยอดหงส์ 

http://onlampangpostxyz.blogspot.com/2008/05/2551.html
http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1
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อ าเภอเวียงสา เขต 1อ าเภอเวียงสา นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิ์
วุฒิศักดิ์ 

นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิ์วุฒิ
ศักดิ ์

เขต 2อ าเภอเวียงสา นายพงษ์สวัสดิ์ ปัญญา
อินทร์ 

นายพงษ์สวัสดิ์ ปัญญาอินทร์ 

เขต 3อ าเภอเวียงสา นายเฉลิมพล สิทธิวัง นายวรากร พุฒิตรง 
อ าเภอปัว เขต 1อ าเภอปัว นายสด จะเฮิง นายสด จะเฮิง 

เขต 2อ าเภอปัว นายต่วน ยะแสง นายต่วน ยะแสง 
เขต 3อ าเภอปัว นายเฉลิมพล อานุภาพ

บรรเจิด 
นายเรืองเดช จอมเดช 

อ าเภอภูเพียง เขต 1อ าเภอภูเพียง นายอรรถพล คนเถี่ยง นายอรรถพล คนเถี่ยง 
เขต 2อ าเภอภูเพียง นายวัยพจน์ ดีวงศ์ นายวัยพจน์ ดีวงศ์ 

อ าเภอท่าวังผา เขต 1 อ าเภอท่าวังผา จ.ส.อ.กองศึก ถาวงค์ จ.ส.อ.กองศึก ถาวงค์ 
เขต 2 อ าเภอท่าวังผา นายเสน่ห์ สิทธิ นายบัณฑิต สวยงาม 

อ าเภอบ่อเกลือ เขต 1อ าเภอบ่อเกลือ นายศักยภาพ ล านัย นายประเสริฐ ขันหลวง 
อ าเภอบ้านหลวง เขต 1อ าเภอบ้านหลวง นายนิกร อายุยืน นายนิกร อายุยืน 
อ าเภอนาหมื่น เขต 1อ าเภอนาหมื่น นายทองทรัพย์ โนทะ นายทองทรัพย์ โนทะ 
อ าเภอนาน้อย เขต 1อ าเภอนาน้อย นายประชิต ศิริรัตน์พิริยะ ด.ต.สันติ ตันเกียง 
อ าเภอสันติสุข เขต 1อ าเภอสันติสุข นายหยุน ปรางค์สันติกุล นายวิชัย ชัยชนะฉิมพลี 
อ าเภอแม่จริม เขต 1อ าเภอแม่จริม นายเสน่ห์ ยศศรี นายเสน่ห์ ยศศรี 
อ าเภอเชียงกลาง เขต 1อ าเภอเชียงกลาง นายทรัพย์สมบูรณ์ ค าหว่าง นายวิวัฒน์ ณ น่าน 
อ าเภอสองแคว เขต 1อ าเภอสองแคว นายสุรชัย ดวงใจ นายสุรชัย ดวงใจ 
อ าเภอทุ่งช้าง เขต 1อ าเภอทุ่งช้าง นายสุรินทร์ นายมอน นายดร งามธุระ 
อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 

เขต 1อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 

นายศักดิ์ชัย ธิมิตร นายศรีเดช ช่างเงิน 

ที่มา:ดัดแปลงจาก  
ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร.เจาะฐานการเมืองท้องถิ่นผ่านชื่อนายกอบจ.ภาคเหนือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้

จาก http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1  (12 กรกฎาคม 2552) 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง
สองคร้ังมีการผูกขาดการต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่อนข้างมากถึง14เขต

http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1
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เลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ58.33 ส าหรับบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น
สมัยที่สอง 
 

จังหวัดแพร่ 
 จัดได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง โดยผลการเลือกตั้งคร้ังแรกผู้
ได้รับการเลือกตั้งคือนายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย แต่พอถึงคร้ังที่สองผู้ได้รับเลือกตั้งกลับเป็น
อนุวัธ วงศ์วรรณ แต่ทว่ากรณีของจังหวัดแพร่คือเป็นกรณีพิเศษตรงที่ว่า การเลือกตั้งคร้ังที่สอง
เกิดขึ้นก่อนก าหนดเวลา(พ.ศ.2550) ด้วยเหตุที่นายแพทย์ชาญชัย ถูกฆาตกรรม ที่น่าสนใจก็คือหาก
ไม่เกิดกรณีการเสียชีวิตของนายแพทย์ชาญชัยเสียก่อนผลการเลือกตั้งอาจจะอยู่ในลักษณะ เดิมคือ
นายแพทย์ชาญชัยอาจยังคงได้รับการเลือกตั้งอีกคร้ังก็ได้ ทั้งนี้ก็เพราะอนุวัธ วงศ์วรรณ เองมีความ
ตั้งใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกสมัยหนึ่ง ส าหรับส่วนของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ 
 

ตารางท่ี 5 : ตารางเปรียบเทียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พ.ศ.2547,2551) 
 

อ าเภอ เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.2547 ส.อบจ.2551 

อ าเภอเมืองแพร่ เขต1อ าเภอเมืองแพร่ นายการุณย์ ชัยวัณณคุปต์ นายสุริยา อินต๊ะนอน 
เขต2อ าเภอเมืองแพร่ จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ สุคันธ

มาลา 
นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ 

เขต3อ าเภอเมืองแพร่ นางมยุรี แก้วโมรา นางมยุรี แก้วโมรา 
เขต4อ าเภอเมืองแพร่ นายอุเทน สุขทั่วญาติ นายอุเทน สุขทั่วญาติ 
เขต5อ าเภอเมืองแพร่ นายเจนวิทย์ วิทยาภรณ์

พงศ์ 
นายศิริมงคล ทนันชัย 

เขต6อ าเภอเมืองแพร่ นายพงศ์สวัสดิ์ ศุภศิริ นายสุนทร หอมขจร 
อ าเภอสูงเม่น เขต1อ าเภอสูงเม่น นายวิตติ แสงสุพรรณ นายวิตติ แสงสุพรรณ 

เขต2อ าเภอสูงเม่น นายเสวี่ยง วังค า นายเสวี่ยง วังค า 
เขต3อ าเภอสูงเม่น นายวิเชียร สุวรรณกาศ นายสมัย เน้ืออ่อน 
เขต4อ าเภอสูงเม่น จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ นางกมลพรรณ เวสกุล 

อ าเภอร้องกวาง เขต1อ าเภอร้องกวาง นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม 
เขต2อ าเภอร้องกวาง นายประยุทธ ใจสุดา ด.ต.บุหลัน ราษฎร์ค าพรรณ์ 
เขต3อ าเภอร้องกวาง นายโชคชัย พันศิริวรรณ นายโชคชัย พันศิริวรรณ 

อ าเภอสอง เขต1อ าเภอสอง นายบุญนอง สารพิพัฒน์ นายนฤพนธ์ ศรีใจลม 
เขต2อ าเภอสอง นายณัฐพล ทองไหล นายขจร อินต๊ะปัญญา 
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เขต3อ าเภอสอง นายศฤงคาร นันตา นายศฤงคาร นันตา 
อ าเภอลอง เขต1อ าเภอลอง นายเชาวรักษ์ อนุศาสนกุล นายศุภณัฐ เจริญหลาย 

เขต2อ าเภอลอง นายนิคม อินทรโกศล นายบุญโชติ ยานสกุล 
เขต3อ าเภอลอง นายบุญธรรม เกียรติเจริญ นายบุญธรรม เกียรติเจริญ 

อ าเภอเด่นชัย เขต1อ าเภอเด่นชัย นายทองอิ้น สุดสาย นายวังสาคร หมั่นขีด 
เขต2อ าเภอเด่นชัย นางสุภารัตน์ การะเกตุ นางสุภารัตน์ การะเกตุ 

อ าเภอวังชิ้น เขต1อ าเภอวังชิ้น นายเรียน วงศ์ทา นายทวี มัดจิต 
เขต2อ าเภอวังชิ้น นายวัฒนา ผาทอง นายเสริม แก้วตุ้ย 

อ าเภอหนองม่วง
ไข่ 

เขต1อ าเภอหนองม่วงไข่ นางพรพิไล ศุภศิริ นางธนินจิตรา(พรพิไล) ศุภศิริ 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก  

ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร.เจาะฐานการเมืองท้องถิ่นผ่านชื่อนายกอบจ.ภาคเหนือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้
จาก http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1  (12 กรกฎาคม 2552) 

 
จากตารางที่5 สะท้อนให้เห็นว่ามีการผูกขาดในต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ค่อนข้างน้อยโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม (2547)ที่ยังได้รับการ
เลือกตั้งกลับเข้ามาในต าแหน่งเดิม10คนจากจ านวน24 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ41.67 นอกจากนี้มี
ข้อสังเกตบางประการพบว่า ผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ในปีพ.ศ.2551 บางเขตเลือกตั้งได้ถูกวางตัวให้รับเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคนเดิม ซึ่งได้รับการวางตัวให้เป็นทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่น 
เจนวิทย์ วิทยาภรณ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีพ.ศ.2547 อ าเภอเมืองเขต 5 ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในปีพ.ศ.2551 หรือณัฐพล ทองไหล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีพ.ศ.2547 อ าเภอสอง เขต 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในปีพ.ศ.2551 วัฒนา ผาทอง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปีพ.ศ.2547 อ าเภอวังชิ้น เขต1 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ในปีพ.ศ.2551 เป็นต้น 
 

จังหวัดล าพูน 
 คงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งกล่าวคือ จากผลการเลือกตั้งคร้ัง
แรกผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งคือสมาน ชมพูเทพ แต่พอมาถึงการเลือกตั้งคร้ังที่สอง ผลการ

http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1
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เลือกตั้งกลับเปลี่ยนไปโดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งกลับเป็นทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนก็เป็นไปตามข้อมูลที่น าเสนอในตารางข้างล่างนี้ 
 

ตารางท่ี 6 : ตารางเปรียบเทียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน(พ.ศ.2547,2551) 
 

อ าเภอ เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.2547 ส.อบจ.2551 

อ าเภอเมืองล าพูน เขต 1อ าเภอเมืองล าพูน นายกัลป์ สะค าปัน นายกัลป์ สะค าปัน 
เขต 2อ าเภอเมืองล าพูน นายด ารง ริมแจ่ม นายค าปัน ลังกาพยอม 
เขต 3อ าเภอเมืองล าพูน นายรัฐเกียรติ โพธิวรางกูร นายขยัน วิพรหมชัย 
เขต 4อ าเภอเมืองล าพูน นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ 
เขต 5อ าเภอเมืองล าพูน นางสาวชวนขวัญ ค าภิชัย นายณรงค์ วงศ์สถาน 
เขต 6อ าเภอเมืองล าพูน ว่าที่ร.ต.ชุมพล เตมีศักดิ์ ว่าที่ร.ต.ชุมพล เตมีศักดิ์ 
เขต 7อ าเภอเมืองล าพูน นางสาวทิติกร ฐิติวัฒนา

การ 
นายสอน อ่ินแก้ว 

เขต 8อ าเภอเมืองล าพูน นายภูมิธนิศวร์ เกริกจินดา นายยศ ศรีวิชัย 
อ าเภอป่าซาง เขต 1อ าเภอป่าซาง นายสุพจน์ ปันสุรัตน์ นายสุพจน์ ปันสุรัตน์ 

เขต 2อ าเภอป่าซาง นายสาธิต หมอศาสตร์ นายสาธิต หมอศาสตร์ 
เขต 3อ าเภอป่าซาง นายก าธร เนตรผาบ นายบุญเลิศ อินบุรี 
เขต 4อ าเภอป่าซาง นายสมพงษ์ ไชยปัญโญ นายสมพงษ์ ไชยปัญโญ 

อ าเภอบ้านโฮ่ง เขต 1อ าเภอบ้านโฮ่ง นายเจริญ ถาน้อย นายเจริญ มณีทอง 
เขต 2อ าเภอบ้านโฮ่ง นายสุรสิทธิ์ วงศ์การณ์ นายศรายุทธ พรมชัย 
เขต 3อ าเภอบ้านโฮ่ง นายวีระพันธ์ วิมลศรี นางจันทร์ฉาย ไชยมาลา 

อ าเภอแม่ทา เขต 1อ าเภอแม่ทา นายชาตรี สุรินเปา นายชาตรี สุรินเปา 
เขต 2อ าเภอแม่ทา นายแสวง ยศกาศ นายบัญญัติ กิติกาศ 

อ าเภอลี้ เขต 1อ าเภอลี้ นายมนตรี นุมัติ นายเสาร์ค า สิงห์เปา 
เขต 2อ าเภอลี้ นายวิเชียร วิชาเถิน นายวิเชียร วิชาเถิน 
เขต 3อ าเภอลี้ นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายสมิง สตอง 
เขต 4อ าเภอลี้ นายอดุลย์ มโนรมย์ชื่น นายอดุลย์ มโนรมย์ชื่น 

อ าเภอทุ่งหัวช้าง เขต 1อ าเภอทุ่งหัวช้าง นายสิทธิชัย มูลทา นายสิทธิชัย มูลทา 
อ าเภอบ้านธิ เขต 1อ าเภอบ้านธิ นายรังสรรค์ ปาลี นายวรชาติ ศรีไม้ 
อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง 

เขต 1อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง 

นายสุวรรณ หอยแก้ว นายสุวรรณ หอยแก้ว 
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ที่มา:ดัดแปลงจาก  
ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร.เจาะฐานการเมืองท้องถิ่นผ่านชื่อนายกอบจ.ภาคเหนือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้

จาก http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1  (12 กรกฎาคม 2552) 

 

จากตารางที่ 6 ย่อมมองได้ว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ทั้งสองสมัยนั้นมีการผูกขาดในระดับค่อนข้างมากคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 24 
เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสมัยแรกถึง11 เขตเลือกตั้งหรือร้อยละ 46 ที่
สามารถได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกวาระ 
 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ซึ่งเป็นจังหวัดศูนย์กลางของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และเป็นจังหวัดที่มีการแข่งขัน
อย่างสูง ด้วยเหตุที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างมีศักยภาพในการ
แข่งขันใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งคร้ังแรกหรือคร้ังที่สอง พร้อมกันนี้ผลการเลือกตั้งก็เกิด
การเปลี่ยนแปลงเช่นกัน นั่นก็คือเปลี่ยนจากธวัชวงค์ ณ เชียงใหม่ ในคร้ังแรกมาเป็นบุญเลิศ บูรณุ
ปกรณ์ในคร้ังที่สอง ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ปรากฏตามที่
แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้ 
 

ตารางท่ี 7 : ตารางเปรียบเทียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2547,2551) 
 

อ าเภอ เขตการเลือกตั้ง ส.อบจ.2547 ส.อบจ.2551 

อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

เขต1อ าเภอเมืองเชียงใหม่ นายนิวัตร ฉัตรวรารัตน์ พ.ต.ท ณรงค์ บุญยะประภา 
เขต2อ าเภอเมืองเชียงใหม่ นางสาววันเพ็ญ กันทา นายพงษ์เดช เชาว์ประยูร 
เขต3อ าเภอเมืองเชียงใหม่ นางสาวสกาวเดือน เวช

สัมพันธ์ 
นายพรางกูร วงศ์ลือเกียรติ 

เขต4อ าเภอเมืองเชียงใหม่ นายเทิดศักดิ์ แซ่เตียว นางกรรณิกา เตโชฬาร 
เขต5อ าเภอเมืองเชียงใหม่ นางชนิตา ชาติอาษา นายชนะ ผ่องเจริญกุล 
เขต6อ าเภอเมืองเชียงใหม่ นายเศวต เวียนทอง นางสาวสกาวเดือน เวชสัมพันธ์ 

อ าเภอฝาง เขต1อ าเภอฝาง นายธนัติ สุภาศรี นางสาวสายชล โหมดประดิษฐ์ 
เขต2อ าเภอฝาง นายเรืองเดช ณ ล าพูน นายอดุลย์ บุญใส 
เขต3อ าเภอฝาง นายศรัญํู ฟูวงค์ นางนันทยา วงศ์จันทร์ 

อ าเภอสันทราย เขต1อ าเภอสันทราย นายณรงค์ ดาวราม นายสุพจน์ กองเงิน 
เขต2อ าเภอสันทราย นายจรัส ณรงค์จันชัย นายสุพล ณ วิชัย 

http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1


 

16 
 

เขต3อ าเภอสันทราย  นายการุณ คุณยศยิ่ง 11 
อ าเภอเชียงดาว เขต1อ าเภอเชียงดาว นายถวิล การะหงษ์ นายผูกพัน พันธุ์ขันค า 

เขต2อ าเภอเชียงดาว นายบุญเรือง การหมั่น นายเหรียญ ก้อนพัน 
อ าเภอแม่แจ่ม เขต1อ าเภอแม่แจ่ม นายชัยเดช มุทุมล นายพยุงศักดิ์ ก้อนแก้ว 

เขต2อ าเภอแม่แจ่ม นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ 
อ าเภอแม่แตง เขต1อ าเภอแม่แตง นายอุดม วรวัลย์ นายอารีย์ ชัยขัน 

เขต2อ าเภอแม่แตง นายณรงค์ จักรแก้ว นายณรงค์ จักร์แก้ว 
อ าเภอแม่ริม เขต1อ าเภอแม่ริม นายสิงห์วรรณ ปิ่นแก้ว นายจีรเดช จีแดง 

เขต2อ าเภอแม่ริม พ.ต.วิภัช เกิดผล นายสมศักดิ์ บัวสอด 
อ าเภอแม่อาย เขต1อ าเภอแม่อาย นางฟองจันทร์ วุฒินันชัย นายนิพนธ์ ใจวงค์ 

เขต2อ าเภอแม่อาย นายวัฒนา สุวรรณ์ นายวัฒนา สุวรรณ์ 
อ าเภอสันก าแพง เขต1อ าเภอสันก าแพง นายศรีฑูรย์ ไชยซาววงศ์ นายสมนึก สิริศักดาวุฒิ 

เขต2อ าเภอสันก าแพง นายเจริญ ติปัญโญ นายมนัส ไววรกิจ 
อ าเภอสันป่า
ตอง 

เขต1อ าเภอสันป่าตอง นายอรรนพ ดวงติ๊บ นายสุริยนต์ ปันทะนะ 
เขต2อ าเภอสันป่าตอง นายธณัช สันคนาภรณ์ นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว 

อ าเภอสารภี เขต1อ าเภอสารภี นางลดาวัลย์ โพธิโกสุม นางศุภกานต์ สุประการ 
เขต2อ าเภอสารภี นายยุทธนา สุวรรณ นายบุญธรรม บุญหมื่น 

อ าเภอหางดง เขต1อ าเภอหางดง นายก าจร สายวงศ์อินทร์ นางวิทยาลักษณ์ สามใจ 
เขต2อ าเภอหางดง นายจรัสเสถียร กิริยาภรณ์ นางสาวฌาญาณนันท์ สุริยา 

อ าเภอจอมทอง เขต1อ าเภอจอมทอง นายสวัสดิ์ เทพวงศ์ นายสวัสดิ์ เทพวงศ์ 12 
เขต2อ าเภอจอมทอง นายสมบูรณ์ แก้วก๋องมา 

อ าเภอไชย
ปราการ 

เขต1อ าเภอไชยปราการ นายค าบุญ ผัดเวียง นายบุญมา กิติใจ 

อ าเภอแม่วาง เขต1อ าเภอแม่วาง นายชายชาตรี ลิ้มจรูญ นายสิงห์ค า ภูวินศักดิ์สกุล 
อ าเภอดอยเต่า เขต1อ าเภอดอยเต่า นายอนันต์ แย้มไพบูลย์ นายอนันต์ แย้มไพบูลย์ 
อ าเภอดอย
สะเก็ด 

เขต1อ าเภอดอยสะเก็ด นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร 

อ าเภอพร้าว เขต1อ าเภอพร้าว นายอรุณ ธนะหมี นายจ าเริญ ย่างไพบูลย์ 

                                                 
11 การเลือกตั้งส.อบจ.ในปีพ.ศ.2551 พื้นที่อ.สันทรายไดเ้พิ่มเขตเลือกตั้งอีก 1 เขตเลือกตั้ง 
12 การเลือกตั้งส.อบจ.ในปีพ.ศ.2551 พื้นที่อ.จอมทองถูกปรับลดลงเหลือเพียง 1 เขตเลือกตั้ง 
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อ าเภอเวียงแหง เขต1อ าเภอเวียงแหง นายกาญจน์เดช ใจปัญญา นายสมเกียรติ เชียงชุม 
อ าเภอสะเมิง เขต1อ าเภอสะเมิง นายประสิทธิ์ แสงจันทร์ นายประสิทธิ์ แสงจันทร์ 
อ าเภออมก๋อย เขต1อ าเภออมก๋อย นายลอยพอ สุริยบุปผา นายธวัชชัย แสงสว่าง 
อ าเภอฮอด เขต1อ าเภอฮอด นายสมหมาย ค ามาสาร นายสงบ กันทะแก้ว 
อ าเภอดอยหล่อ เขต1อ าเภอดอยหล่อ นายวัชระ พหรมเสนใจ นายอินสอน วงค์ตา 
อ าเภอแม่ออน เขต1อ าเภอแม่ออน นายประเสริฐ วรรณมณี นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ 

 

ที่มา:ดัดแปลงจาก  
ข้อมูลการเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่ ปี 2551. [ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก http://www102globalnet.com/cm-

pao/index_s_mail.php  (26 กรกฎาคม 2552) 
ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร.เจาะฐานการเมืองท้องถิ่นผ่านชื่อนายกอบจ.ภาคเหนือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้

จาก http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1  (12 กรกฎาคม 2552) 

 
จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการ

ผลัดเปลี่ยนการเข้าสู่อ านาจหรือมีการผูกขาดต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด
ค่อนข้างน้อยกล่าวคือ จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ านวนทั้งหมด 
42 คน พบว่า มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพียง 8 คนหรือร้อยละ19.04
เท่านั้นที่สามารถครองต าแหน่งเป็นสมัยที่สองได้ 

 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ก็ถือเป็นอีกกรณีหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งเช่นกันด้วยเหตุที่ผลการเลือกตั้ง
คร้ังแรก ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือสุรสิทธิ์ ตรีทอง แต่พอมาถึง
การเลือกตั้งคร้ังที่สองผู้ที่ได้รับเลือกตั้งกลับเป็นอัครเดช วันไชยธนวงค์ อย่างไรก็ดีการเลือกตั้งคร้ัง
ที่สอง(พ.ศ.2549)  อันเป็นผลมาจากการที่สุรสิทธิ์ ตรีทองได้รับใบเหลืองนับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นก่อน
เงื่อนเวลาปกติ แต่ก็ยังต่างไปจากกรณีของจังหวัดแพร่ซึ่งเกิดขึ้นก่อนก าหนดเช่นกัน แต่กรณีของ
จังหวัดแพร่น้ันมิใช่เร่ืองของใบเหลือง หากกลับเป็นเร่ืองของการเสียชีวิตของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการเลือกตั้งก็
ปรากฏตามข้อมูลที่น าเสนอในรูปตารางข้างล่างนี้ 
 

ตารางท่ี 8 : ตารางเปรียบเทียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(พ.ศ.2547,2551) 
 

อ าเภอ เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.2547 ส.อบจ.2551 

อ าเภอเมือง เขต1อ าเภอเมือง นายณรงค์ พานิชยานนท์ นางบัวสาย โพธิขจร 
เขต2อ าเภอเมือง นายณรงค์ ค าคุณ นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ 

http://www102globalnet.com/cm-pao/index_s_mail.php
http://www102globalnet.com/cm-pao/index_s_mail.php
http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1
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เขต3อ าเภอเมือง นายเสริม ลอก๊ะ นางถนอม ณ มาตค า 
เขต4อ าเภอเมือง นายบุญศรี เชาว์เลขา นายอภิสิทธิ์ จันทร์โอพาส 
เขต5อ าเภอเมือง นายอานี กวางทู นายแสงทอง ขยันดี 

อ าเภอแม่สะเรียง เขต1อ าเภอแม่สะเรียง นายเฉลิม ปวงค าคง นายเฉลิม ปวงค าคง 
เขต2อ าเภอแม่สะเรียง นายปรีชา เปรมฉัตรเจริญ นายปรีชา เปรมฉัตรเจริญ 
เขต3อ าเภอแม่สะเรียง นายถนอม วงศ์แสนใจ นายถนอม วงศ์แสนใจ 
เขต4อ าเภอแม่สะเรียง นายไพโรจน์ ไผ่อุรุพนา นายค าปัน ค าประวัน 
เขต5อ าเภอแม่สะเรียง นายมานิตย์ ฟองประมูล นายสุริยง จงจิตต์โยธิน 

อ าเภอสบเมย เขต1อ าเภอสบเมย นายวุฒิศักดิ์ อรัญญางาม นายวุฒิศักดิ์ อรัญญางาม 
เขต2อ าเภอสบเมย นายสิงห์ค า จันทร์อ้าย นายสิงห์ค า จันทร์อ้าย 
เขต3อ าเภอสบเมย นายพนา ทุ่งท้องไร่ นายนอคม เปล่งฉวีวรรณ 
เขต4อ าเภอสบเมย นายบารมี บุญดวง นายสุพจน์ หล้าเขียว 

อ าเภอแม่ลาน้อย เขต1อ าเภอแม่ลาน้อย นายประสงค์ เถลิงพนม นางสาวศิวพร มานะจิต 
เขต2อ าเภอแม่ลาน้อย นายณรงค์เดช สุนันต๊ะกุล นายวิเชียร บุญระชัยสวรรค์ 
เขต3อ าเภอแม่ลาน้อย นายบุญเรือง แก้วใส นายอานันท์ อเนกคุณ 

อ าเภอปาย เขต1อ าเภอปาย นายวิศรุต สุแอ นายนิกร ปัญจไชยา 
เขต2อ าเภอปาย นายไพรวัลย์ สีวลี นายดนุภัทร เชียงชุม 
เขต3อ าเภอปาย นายสมบัติ ยะสินธุ ์ นายเสถียร บุญมาส่ง 

อ าเภอปางมะผ้า เขต1อ าเภอปางมะผ้า นายไพรสน ไพรเนติธรรม นายส าราญ มะโนจิตต์ 
เขต2อ าเภอปางมะผ้า นายนิยม ชุ่มธิ นายนิยม ชุ่มธิ 

อ าเภอขุนยวม เขต1อ าเภอขุนยวม นายโชคชัย เวชกิจ นายบุญสม ชูสวรรค์ 
เขต2อ าเภอขุนยวม นายวุฒิ ริยะนา นายวุฒิ ริยะนา 

 

ที่มา:ดัดแปลงจาก   
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน.ผลการเลือกตัง้ ส.อบจ.แม่ฮ่องสอนอย่างไม่เป็นทางการ 

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2547ขอ้มูล ณ 16/03/47. [ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก http://maehongson.ect.go.th/pon2.html (18 
กรกฎาคม 2552) 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน.ผลคะแนนการเลือกตั้งสมัครส.อบจ.แม่ฮ่องสอนอย่างไม่
เ ป็ น ท า ง ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง วั น ที่  20 เ ม ษ า ย น  2551 [อ อน ไลน์ ]เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
http://maehongson.ect.go.th/hotnews/210451.html (18 กรกฎาคม 2552) 

ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร.เจาะฐานการเมืองท้องถิ่นผ่านชื่อนายกอบจ.ภาคเหนือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้
จาก http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1  (12 กรกฎาคม 2552) 

 

http://maehongson.ect.go.th/pon2.html
http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1


 

19 
 

จากตารางที่ 8 ท าให้พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการ
ผลัดเปลี่ยนการเข้าสู่อ านาจหรือมีการผูกขาดต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค่อนข้างน้อยกล่าวคือ จากจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจ านวน
ทั้งหมด 24 คน พบว่า มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียง 7 คนหรือ
ร้อยละ29.17 เท่านั้นที่สามารถครองต าแหน่งเป็นสมัยที่สองได้ 
  

ตามที่ได้น าเสนอข้อมูลโดยสรุป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของผลการแข่งขันทางการเมือง 
ท้ังในส่วนของนายก อบจ.และ ส.อบจ. ผู้เขียนมีประเด็นท่ีจะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าวใน
แง่มุมต่อไปนี้ 
 1.  ส่วนของการแข่งขันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.  

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง(Candidates)คนส าคัญของแต่ละจังหวัด มักจ ากัดอยู่ใน
แวดวงของชนชั้นน าของจังหวัดนั้นๆ ที่ส าคัญชนชั้นน าเหล่านี้คือ นักธุรกิจระดับน าหรือกลุ่มทุน
ของจังหวัด ยิ่งไปกว่านั้น การแข่งขันในแต่ละสมัยมักปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งมักเป็นคนเดิม
หรือเป็นตัวแทนของคนกลุ่มเดิม 13 อย่างกรณีของเชียงใหม่ก็คือ การต่อสู้ระหว่างตระกูล ณ 
เชียงใหม่ ตระกูลจันทรวิโรจน์และตระกูลบูรณุปกรณ์  อันเป็นตระกูลระดับน าของเชียงใหม่ 14 หรือ
กรณีของเชียงรายก็เป็นการต่อสู่ระหว่างตระกูลจงสุทธนามณีกับตระกูลติยะไพรัช 15 และอีกกรณี
หนึ่ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นการต่อสู้ระหว่างตระกูลตรีทองกับตระกูลวันไชยธนวงศ์ เป็นต้น 
 พอมองไปยังการแข่งขันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.อบจ. สิ่งที่ปรากฏก็คือ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งกลับเป็นแค่ชนชั้นกลางของแต่ละอ าเภอ บุคคลส่วนใหญ่เหล่านี้มีระยะใกล้ชิดกับ
                                                 
13 การด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและกลุ่มชนช้ันน า อันเป็นประเด็นเรื่องการหมุนเวียนของชนช้ันน า
(Elite Circulation) ย่อมมีผลต่อการก าหนดนโยบายอีกทอดหนึ่ง นัยหนึ่งนโยบายจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และมาก
น้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการหมุนเวียนของชนช้ันน านั่นเอง โปรดดูการอภิปรายประเด็นนี้ได้ใน Moshe 
M.Czudnowski(ed.).Does who Governs Matter?:Elite Circulation in Contemporary 
Societies.(DeKalb:N.I.V.Press,1982). 
14 ดูการเติบโตทางธุรกิจของตระกูลส าคัญในเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลที่เข้าไปมีบทบาททางการเมือง 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 3 ตระกูลคือ ตระกูลจันทรวิโรจน์ ตระกูล ณ เชียงใหม่ และตระกูลบูรณุ
ปกรณ์ ได้ใน ปลายอ้อ ชนะนนท์. “บทบาทนายทุนพ่อค้าท่ีมีผลต่อการก่อและขยายตัวของทุนนิยมภาคเหนือของ
ประเทศไทย พ.ศ.2464-2523”.(วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2529.,โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบทที่ 5 ;เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ.ทุนเชียงใหม่.(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ openbooks,2552),หน้าที่ 179-190.;และ
ผู้จัดการรายวันภาคเหนือ,3 สิงหาคม 2535,หน้า 5. 
15 ดูบทบาททางการเมืองของทั้งสองตระกูลได้ใน ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง .นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงราย.
(กรุงเทพฯ:สถาบันพระปกเกล้า,2550),หน้า 137-163. 
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มวลชนสูงมาก กล่าวนัยหนึ่ง มวลชนหรือผู้ลงคะแนนเสียง(Voters) มีความรับรู้ในรายละเอียดของ
ตัวละครเหล่านี้สูงยิ่งกว่าตัวละครที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.หลายเท่าตัว  ยิ่งไปกว่านี้
ในแง่ของการหมุนเวียนชนชั้นน า(Elite Circulation) มักมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.รายใหม่
เพิ่มมากขึ้นในการสมัครแต่ละสมัย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. นั่นก็
หมายความว่า ผู้ลงคะแนนเสียงมีทางเลือกมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง 
 ที่ส าคัญผลการเลือกตั้งในระดับนายก อบจ.ทั้ง8 จังหวัดซึ่งปรากฏว่า 4 จังหวัดนายก อบจ.
สมัยแรกยังคงได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกเป็นสมัยที่สอง ส่วนอีก4 จังหวัดกลับมีการเปลี่ยนแปลง 
ดังแสดงให้เห็นตามข้อมูลตารางที่9 
 

ตารางท่ี 9 : ตารางเปรียบเทียบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
(พ.ศ.2547และพ.ศ.2551) 

 

จังหวัด นายกอบจ. พ.ศ.2547 นายกอบจ.พ.ศ.2551 

จังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธนามณี นางรัตนา จงสุทธนามณี 
จังหวัดพะเยา นายไพรัตน์ ตันบรรจง นายไพรัตน์ ตันบรรจง 
จังหวัดล าปาง นางสุนี สมมี นางสุนี สมมี 
จังหวัดน่าน นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ 
จังหวัดแพร่ นายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ 
จังหวัดล าพูน นายสมาน ชมพูเทพ นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ 

จังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชวงค์ ณ เชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ 

 

ที่มา:ดัดแปลงจาก  
สผป.สปข.3.การเลือกตัง้นายก อบจ. ในพื้นที่ภาคเหนือ.[ออนไลน]์เข้าถึงไดจ้าก 

http://www.prdnorth.in.th/analyse/viewanalyse.php?view=16042547134741(25 กรกฎาคม 2552) 
ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร.เจาะฐานการเมืองท้องถิ่นผ่านชื่อนายกอบจ.ภาคเหนือ.[ออนไลน์]เข้าถึงได้

จาก http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1  (12 กรกฎาคม 2552) 

 
   แต่ทว่า อีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดแพร่ หากไม่ปรากฏเหตุการณ์เสียชีวิตของนายกคนเดิม 
โอกาสของนายกคนเดิมก็ยังมีอยู่สูงมาก  นั่นก็เท่ากับว่า ตลาดทางการเมืองค่อนข้างเป็นไปในทาง
ผูกขาด ยิ่งมองลึกเข้าไปถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละสมัยก็ยิ่งจะเห็นสภาพของการผูกขาดชัดเจน
ยิ่งขึ้นเพราะว่า บุคคลที่เข้ารับสมัครเป็นผู้แข่งขันยังเป็นคนกลุ่มเดิมแทบทั้งสิ้น ส าหรับกรณีจังหวัด
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสมัยหลังสุด ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. คนส าคัญส่วนใหญ่ล้วนเคย
ลงรับสมัครเป็นนายก อบจ.มาแล้วทั้งสิ้นในสมัยก่อนหน้านี้  

http://www.prdnorth.in.th/analyse/viewanalyse.php?view=16042547134741
http://spiral.exteen.com/20090224/entry-1
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 มีข้อน่าสังเกตว่า กรณีของการแข่งขันในระดับ ส.อบจ. ลักษณะการผูกขาดกลับมีน้อยกว่า
โดยเปรียบเทียบกับกรณีของนายก อบจ. ดังแสดงให้เห็นตามข้อมูลในตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 10 : ตารางแสดงสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของส.อบจ.ใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 

จังหวัด สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของส.อบจ.ใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบน 16 

ความต่อเนื่อง(คนเดิม) การเปลี่ยนแปลง(คนใหม่) 

ร้อยละ จ านวนท่ีนั่ง ร้อยละ จ านวนท่ีนั่ง 
เชียงราย 33.33 12 66.67 24 
พะเยา 62.5 15 37.5 9 
ล าปาง 66.66 20 33.34 10 
น่าน 58.33 14 41.67 10 
แพร่ 41.67 10      58.33 14 
ล าพูน 46 11 54 13 
เชียงใหม่ 19.04 8 80.96 34 
แม่ฮ่องสอน 29.13 7 70.83 17 

 
 จากตารางนี้จะเห็นได้ว่า สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของ ส.อบจ.เกิดขึ้นทุกจังหวัด เพียงแต่จะ
ต่างกันตรงความมากน้อย แต่ถึงกระนั้นก็ตามยังมีข้อที่น่าสนใจอีกว่า ตัวบุคคลที่เพิ่มเข้ามาใหม่
หลายคนหลายจังหวัดยังคงด ารงอยู่ในเครือข่ายของผู้อุปถัมภ์รายใหญ่คนเดิม  กล่าวอีกนั ยหนึ่ง 
ขณะที่ผู้อุปถัมภ์รายใหญ่หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ยังคงเป็นคนเดิม แต่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นส.อบจ.กลับมีการเปลี่ยนแปลงในบางพื้นที่ เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดังกล่าว
เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนตัวผู้ใต้อุปถัมภ์ดังกล่าวจากคนเก่ามาเป็นคนใหม่เท่านั้นเอง  ด้วยเหตุนี้ จึง
กล่าวได้อีกว่า โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายกอบจ.และส.อบจ.ของแต่ละจังหวัดยังคง
เหมือนเดิมซึ่งก็หมายความต่อไปอีกว่า ระบบการเกื้อกูลระหว่างการเมืองระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดยังคงเหมือนเดิมตามไปด้วย 17 
 เฉพาะส่วนของ ส.อบจ. เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังทางเศรษฐกิจ-สังคมของผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็น ส.อบจ.ก็จะพบว่า บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชนชั้นกลางของแต่ละอ าเภอ อันนับว่าต่างไป
จากผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. ซึ่งมีภูมิหลังมาจากตระกูลชนชั้นสูงหรือชนชั้นน าของจังหวัด
กล่าวอีกแง่หนึ่ง ส.อบจ.ของแต่ละเขตแต่ละอ าเภอมีที่มาและที่ไปด้านชนชั้นไม่ค่อยแตกต่างไปจาก

                                                 
16 หมายเหต:ุสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงนี้เทียบจากผูท้ี่ได้รบัเลือกตั้งส.อบจ.พ.ศ.2547,พ.ศ.2551(รายจังหวัด) 
17 ข้อมูลจากการสนทนาอย่างไม่เปน็ทางการกับส.อบจ.ท่านหนึง่ของจังหวัดล าปาง 
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ชาวบ้านโดยทั่วไป  ด้วยเหตุนี้ระยะห่างทางสังคมระหว่างส.อบจ.กับประชาชนในพื้นที่จึงมีน้อย
มาก ที่ส าคัญประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังมีข้อมูลข่าวสารส่วนตัวของส.อบจ.มากยิ่งกว่านายกอบจ. 
รวมทั้งกล้าวิพากษ์วิจารณ์บุคคลเหล่านี้อีกด้วย อันมีผลท าให้บุคคลเหล่านี้ต้องระมัดระวังตัวเองเป็น
อย่างมาก มิฉะนั้นอาจท าให้เกิดภาพเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และคงด้วยเหตุผลนี้ที่มีส่วนท าให้เกิด
การแข่งขันและเปลี่ยนแปลงตัวละครในระดับนี้ทั้ง 8 จังหวัด ไม่ว่าระดับการเปลี่ยนแปลงจะมาก
หรือน้อยก็ตามที 
 2.  กระบวนการเข้าสู่อ านาจและการรักษาอ านาจ  

บุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสามารถได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.และส.อบจ.
จ าเป็นต้องมีฐานอ านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทุนและเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ทั้งนี้
เงินทุนนับเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดขนาดของเครือข่ายทางสังคม  ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้
อีกว่ากรณีของบุคคลที่มุ่งหวังเข้าสู่ต าแหน่งนายกอบจ. มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องอาศัย
เงินทุนมหาศาล เหตุผลก็คือ พวกเขาต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.อบจ. ในเขตเลือกตั้งต่างๆของ
จังหวัดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งนี้ก็เพื่ออาศัยเป็นฐานสนับสนุนในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติ 
 โดยปกติแล้ว ในบริบททางสังคม-วัฒนธรรมแบบไทย การจัดวางเครือข่ายทางสังคมมัก
กระท าผ่านระบบอุปถัมภ์(Patronage System)ทั้งนี้ผู้อุปถัมภ์(Patron)ก็จะมีขนาดใหญ่น้อยลดหลั่น
กันไป กล่าวในส่วนของการแข่งขันทางการเมืองระดับอบจ.ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ. ถือ
เป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.อบจ.ก็ถือเป็นผู้ใต้อุปถัมภ์ พร้อมไปกับเป็นผู้
อุปถัมภ์ของผู้น าในระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านในขณะเดียวกันไปด้วย 18 ส่วนในระดับอ าเภอ
เท่าที่ผู้เขียนได้สังเกตการณ์และสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับผู้น าทั้งในอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน
บางแห่ง การจัดวางเครือข่ายทางสังคมมิได้ตั้งอยู่บนระบบอุปถัมภ์ หาแต่ผู้น าเหล่านี้มักใช้
บุคลิกภาพและทรัพยากร ซึ่งอาจเป็นของตนเองและ/หรือได้มาจากผู้อุปถัมภ์ระดับสูงกว่าตนเองเข้า
ไปมีอิทธิพล(Influrence)ต่อการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนเสียง กล่าวนัยหนึ่ง ผู้เขียนมีความเห็นว่า 
การตัดสินใจของผู้ลงคะแนนเสียงโดยส่วนใหญ่มิได้ถูกก าหนดด้วยระบบอุปถัมภ์ หากแต่ทว่า พวก
เขาตัดสินใจโดยมีแรงจูงใจ(Motives)จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการรณรงค์หาเสียง การ
หยิบยื่นทรพัยากรของนักการเมืองเช่น เงินและสิ่งของต่างๆ รวมทั้งการยึดถือพรรค 
 เมื่อพิจารณาจากหลายปัจจัย สามารถกล่าวได้ว่าตัวปัจจัยเงินทุนและระบบอุปถัมภ์ซึ่งมักมี
ลักษณะก าหนดควบคู่กันไป  ในกรณีของการแข่งขันระดับนายกอบจ. ทั้งสองปัจจัยจะก าหนดชัย

                                                 
18 ข้อมูลจากการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับส.อบจ.ท่านหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตเลือกตั้งหนึ่งของพรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่และดูตัวอย่างการจัดกลุ่มอุปถัมภ์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชุดปี43 ได้ใน กิติพงษ์ นามวงศ์. “การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2544” (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546),หน้า 32-37. 
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ชนะร่วมกันแทบทุกจังหวัด นั่นก็คือว่า บุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.จ าเป็นต้องมี
เงินทุนและเครือข่ายอุปถัมภ์ที่กว้างขวาง ยิ่งใครมีมากกว่าโอกาสชนะก็จะสูงกว่า  19 ดังปรากฏให้
เห็นทั้ง 8 จังหวัดที่ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ในสมัยต่างๆก็คือ บุคคลที่มีเงินทุนและเครือข่าย
อุปถัมภ์กว้างขวางมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบในหมู่ผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยกัน 
 อีกปัจจัยหนึ่งที่นับวันจะทวีความส าคัญขึ้นเร่ือยๆ คือ พรรคการเมือง เท่าที่ดูจากการ
แข่งขันทั้งสองสมัยติดต่อกัน ผู้เขียนมองเห็นว่าพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดหรืออ้างถึง
ว่าเป็นผู้สนับสนุนจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ดัง
ปรากฏในกรณีของจังหวัดเชียงราย พะเยา ล าปาง แพร่ น่าน ล าพูน เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ซึ่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ทั้งหมดจะสมัครในนามพรรคไทยรักไทยเดิมหรือพรรคเพื่อไทย
ในปัจจบุัน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงผู้ลงรับสมัครเป็นส.อบจ.ด้วย กล่าวอีกนักหนึ่งคะแนนนิยมของพรรค
มีส่วนสร้างความนิยมให้แก่ตัวบุคคลที่สังกัดและลงรับสมัครรับเลือกตั้ง  20 จะมีก็เพียงกรณีของ
จังหวัดเชียงรายที่เป็นข้อยกเว้น นั่นก็คือว่ารัตนา จงสุทธนามณี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.
ทั้งสมัยแรกและสมัยที่สอง แม้จะไม่สังกัดพรรคไทยรักไทย(เดิม)หรือพรรคเพื่อไทย(ปัจจุบัน) แต่
กลับได้รับเลือกตั้งทั้งสองสมัย โดยที่ผู้สมัครในนามพรรคดังกล่าวกลับพ่ายแพ้ ตรงกรณีนี้สามารถ
อธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของผู้สมัครคือ รัตนา จงสุทธนามณี นับมีส่วนส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าบทบาททางการเมืองที่ต่อเนื่องและยาวนานของตระกูล จงสุทธนามณี ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น เมื่อผนวกเข้ากับศักยภาพด้านเงินทุนและการครอบครองเครือข่ายอุปถัมภ์เลยท าให้
รัตนา จงสุทธนามณี ประสบชัยชนะ แต่ถึงกระนั้นก็ดี คงต้องมองไปที่ท่ าทีการตัดสินใจของผู้
ลงคะแนนเสียงด้วย  กรณีของจังหวัดเชียงราย มีความเป็นไปได้ว่า ผู้ลงคะแนนเสียงอาจจะแยก
การเมืองระดับท้องถิ่นออกจากการเมืองระดับชาติ กล่าวคือ การเมืองท้องถิ่น พวกเขาอาจให้
น้ าหนักกับบุคลิกภาพของตัวผู้สมัครมากกว่าปัจจัยพรรค แต่ในทางกลับกัน พอถึงการเมือง
ระดับชาติพวกเขากลับให้น้ าหนักด้านปัจจัยพรรคยิ่งกว่าปัจจัยตัวบุคคลหรือบุคลิกภาพของผู้สมัคร 
ดังจะเห็นได้จากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)จังหวัดเชียงราย และได้รับ
ชัยชนะในการเลือกตั้งต่างล้วนแล้วแต่สังกัดพรรคไทยรักไทยหรือพรรคเพื่ อไทยทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้
หากรัตนา จงสุทธนามณี ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสส. โอกาสที่จะได้รับชัยชนะย่อมต่างไปจากการ
ลงรับสมัครเป็นนายก อบจ. 

                                                 
19 ข้อมูลจากการสนทนาอย่างไม่เปน็ทางการกับนายก อบจ.ท่านหนึง่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 
20 ดูบทบาทของพรรคในการเลือกตั้งระดับชาติได้ใน อโณทัย วัฒนาพร. “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของ
ภาคเหนือตอนบนในรอบ 3 ทศวรรต (2518-2548):การส ารวจเบื้องต้น” ใน วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 3 
ฉบับที่1 (ม.ค.-เม.ษ.2548),หน้า 58-64.;และดูการวิเคราะห์บทบาทของพรรคเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงรายได้ใน
ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง,อ้างแล้ว,หน้า187-191. 
 



 

24 
 

 อีกกรณีหนึ่ง ที่ต้องน ามาพิจารณาคือ กรณีของจังหวัดล าพูน ด้วยเหตุที่ การเลือกตั้งนายก 
อบจ. สมัยแรก(พ.ศ.2547) ปัจจัยพรรคไม่ได้มีอิทธิพลพอเพียงในการก าหนดชัยชนะของการ
เลือกตั้ง กล่าวคือ สมาน ชมพูเทพ ในฐานะของผู้สมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้งเป็นนายก 
อบจ. ถือเป็นผู้สมัครที่อาศัยปัจจัยส่วนบุคคลหรือบุคลิกภาพ รวมทั้งทรัพยากรส่วนตนเป็นด้านหลัก
ที่ชัดเจน ตัวเขาเองมิได้สังกัดหรืออ้างอิงพรรคการเมืองใดๆ อย่างไรก็ดี พอมาถึงสมัยที่สอง(พ.ศ.
2551) สมาน ชมพูเทพ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกคร้ังหนึ่ง แต่ทว่า ในคร้ังนี้ เขากลับไม่ได้รับ
เลือกตั้งกลับเข้ามา โดยบุคคลที่ได้รับชัยชนะกลับเป็นทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด
หรือส.อบจ. และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 
 ตามข้อมูลที่ผู้เขียนได้รับทราบมา นอกจากคะแนนนิยมส่วนตัวของทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ อีก
ส่วนหน่ึงและอาจเป็นส่วนส าคัญก็คือ การที่ทรงชัยได้อาศัยฐานคะแนนของอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีสังกัดพรรคไทยรักไทยหรือพรรคเพื่อไทยมา
หลายสมัย 21 แต่คงต้องกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างทรงชัย วงศ์สวัสดิ์และพรรคเพื่อ
ไทยนั่นมิใช่ความสัมพันธ์โดยตรง หากแต่เป็นความสัมพันธ์โดยอ้อมคือ ผ่านทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล   อันหมายถึงทรงชัย วงศ์สวัสดิ์กับอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ด้วยเหตุนี้ คะแนน
นิยมของพรรคที่มีต่อทรงชัย วงศ์สวัสดิ์  มิได้ด าเนินไปเพราะทรงชัย วงศ์สวัสดิ์  สังกัดพรรคเพื่อ
ไทย แต่เกิดจากทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ได้รับการรับรองอย่างแน่นหนาจากอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ต่างหาก 
 อนึ่ง หากมองย้อนลงไปยังอดีต จังหวัดล าพูนนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มิได้มีพรรคใดสามารถ
ครองที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างเบ็ดเสร็จ เพียงแต่ในระยะหลังพรรคไทยรักไทยหรือ
พรรคเพื่อไทย สามารถประสบชัยชนะเหนือกว่าพรรคอ่ืน แต่ถึงกระนั้น อาจกล่าวได้ว่า พรรค
ประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคที่วางรากฐานเอาไว้ค่อนข้างยาวนาน เป็นพรรคคู่แข่งที่เข้มแข็งที่สุดใน
จังหวัดนี ้
 3.  ด้านความเกี่ยวโยงกับการเมืองระดับชาติ  

สามารถมองจากแง่มุมทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ถือ
เป็นเส้นเลือดใหญ่ของการเมืองในทุกระดับมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี พรรคการเมืองซึ่งมีนัยส าคัญ
อยู่ที่ผู้น าและนโยบายของพรรคค่อยๆปรากฏความส าคัญคู่ขนานไปกับระบบอุปถัมภ์เป็นล าดับ 
แม้กระทั่งในระดับท้องถิ่น การตัดสินใจของผู้ลงคะแนนเสียง โดยพิจารณาจากปัจจัยพรรคนับวัน
จะมีความส าคัญใกล้เคียงกับการเมืองระดับชาติ ดังที่ได้อภิปรายไว้แล้วในประเด็นที่สอง  แต่ถึง
กระนั้นก็ตามใช่จะหมายความว่า การตัดสินใจทั้งสองระดับจะเหมือนกันทีเดียว โดยปกติการเมือง

                                                 
21 ดูการจัดวางเครือข่ายอุปถัมภ์ของอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ได้ใน ธนัน อนุมานราชธน(ผู้รวบรวม),รายงานการวิจัย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าพนูแทนต าแหน่งที่ว่าง(19 สิงหาคม 2535)(เชียงใหม่:คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2533),บทที่ 4. 
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ระดับท้องถิ่น การพิจารณาบุคลิกลักษณะของตัวบุคคลดูจะมีความส าคัญ ทั้งนี้ผู้ลงคะแนนเสียง
มักจะดูว่า บุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด 
ตรงประเด็นนี้ หากเป็นการเมืองระดับชาติ พวกเขาอาจวางน้ าหนักเอาไว้น้อยกว่าห รือให้ความ
จริงจังกับเร่ืองนีน้้อยกว่า ดังนั้นกรณีของรัตนา จงสุทธนามณี นายก อบจ.เชียงราย นับเป็นข้อพิสูจน์
ต่อแง่มุมนี้เป็นอย่างด ี
 อีกข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ การใช้เครือข่ายอุปถัมภ์ร่วมกันทั้งในการเมืองระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติท านองหนุนช่วยซึ่งกันและกันของแต่ละระดับ โดยปกติตัวละครส าคัญระดับท้องถิ่น ซึ่ง
มักหมายถึงผู้น าคนส าคัญในจังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้านนั่นเองจะถูกดึงให้เข้ามาอยู่ในแวดวง
อุปถัมภ์ของนักการเมืองระดับชาติในจังหวัด พวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นฐานทางการเมืองที่คอย
เชื่อมโยงกับผู้ลงคะแนนเสียง ขณะเดียวกันพวกเขาบางคนจะถูกคัดสรรให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่น พร้อมไปกับความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเงินทุน ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส าคัญในการแข่งขันทางการเมืองทุกระดับ 22 
 นอกเหนือไปจากนี้ ยังปรากฏว่ากลไกของพรรคซึ่งกรณีของ  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
โดยส่วนใหญ่หมายถึงพรรคเพื่อไทย ได้เข้ามามีส่วนเชื่อมโยงการเมืองระดับชาติให้เข้ากับการเมือง
ระดับท้องถิ่น ทั้งนี้การเชื่อมโยงมักเร่ิมจากสมาชิกของตระกูลคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนได้เข้าไป
ท ากิจกรรมร่วมกับพรรค ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การเข้าไปเป็นตัวแทนของพรรคในการลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และหลังจากได้รับการเลือกตั้งเป็นสส.
และสว. ก็อาศัยสายสัมพันธ์กับคณะผู้บริหารพรรคในการน าเอากลไกของพรรคเข้ามาสนับสนุน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มาจากสมาชิกในตระกูลหรือมาจากเครือข่ายของตนในระดับอบจ. ในทาง
กลับกัน เมื่อการแข่งขันทางการเมืองในระดับ อบจ.สิ้นสุดลง พร้อมไปกับชัยชนะของฝ่ายตน 
กลไกของพรรคที่สนับสนุนการเมืองในระดับชาติก็จะแทรกตัวลงไปเป็นหนึ่งเดียวกับกลไกของ
พรรคในระดับท้องถิ่น และนับแต่นั้นเป็นต้นมา กลไกดังกล่าวจะค่อยท าหน้าที่ส าหรับการแข่งขัน
ทางการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด ตามแต่เงื่อนไขของเวลาของการ
เลือกตั้งในแต่ละระดับ 
 
บทส่งท้าย 
 คงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ธรรมชาติของการเมืองระดับท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติของ
ไทย โดยภาพรวมนับว่ามิได้มีความแตกต่างกันเลย นั่นก็คือ ทุน ระบบอุปถัมภ์และพรรคได้เข้าไปมี
บทบาทในการก าหนดผลการเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี เฉพาะส่วนของท้องถิ่นอาจกล่าวได้อีกว่า 
                                                 
22 จากการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับอดีตสจ.หรือส.อบจ.ท่านหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และส.อบจ.ท่านหนึง่
ของจงัหวัดล าปาง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงคะแนนเสียง(Voters)กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง(Candidates) จัดอยู่ใน
ระดับใกล้ชิดยิ่งกว่าที่ปรากฏในระดับชาติ ยิ่งไปกว่านี้ การเมืองทั้งสองระดับยังเกื้อหนุนซึ่งกันและ
กัน ตรงส่วนนี้ท าให้ภาพของตัวละครอย่างกลุ่มชนชั้นน าในระดับจังหวัดและระดับชาติมีความ
ชัดเจนขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดความเป็นไปของสังคมไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดค าถาม
ที่ท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ อ านาจทางการเมืองอยู่ในมือของ
ประชาชนจริงหรือ 
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