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นักการเมืองถิน่ จันทบุรี : เครื อข่ ายอานาจการเมืองในท้ องถิน่

คะนอง พิลุน**

บทคัดย่ อ
บทความชิ้ นนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาข้อมู ลนักการเมื องที่เคยได้รับเลื อกตั้งในจังหวัด
จันทบุรี เครื อข่ายความสัมพันธ์ บทบาทของเครื อข่ายและกลุ่ มผลประโยชน์ในการสนับสนุ น
นักการเมือง กลยุทธ์และวิธีก ารหาเสี ยง และปฏิ สัม พันธ์ ท างการเมื องของนักการเมื องถิ่ นและ
นักการเมืองท้องถิ่น โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสังเกตการณ์ ในพื้นที่ของผูว้ ิจยั ข้อมูลที่ได้ถูกรวบรวมและจัดระบบ แล้วนามา วิเคราะห์
และนาเสนอโดยวิธีการเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า นักการเมืองถิ่นจันทบุรี จาแนกได้ 3 กลุ่ม
ใหญ่ คือ กลุ่มนักกฎหมายและนักสื่ อสารมวลชน กลุ่มครู และพนักงานในองค์กร กลุ่มนักการเมือง
ท้องถิ่นและกลุ่มนักธุ รกิจ โดยกลุ่มอดีตข้าราชการได้รับเลือกเป็ น ส.ส. มากที่สุด และปั จจัยที่เป็ น
เหตุ ผ ลให้ไ ด้รับการเลื อกตั้ง ขึ้ นอยู่ก ับ เงื่ อนไขศัก ยภาพของนักการเมื องและอิ ท ธิ พ ลของพรรค
การเมืองที่สังกัด นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งส่ วนใหญ่เป็ นนักการเมืองชาย มีนกั การเมืองหญิง
เพียงคนเดียวที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นางคมคาย พลบุตรเครื อข่ายสายสัมพันธ์ที่พบจะเป็ นบิดา–บุตร
1 คู่ นอกนั้นจะเป็ นเครื อญาติและองค์กรต่างๆ และกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และกลุ่มผลประโยชน์ทางสังคม และที่สาคัญ พรรคการเมืองคือกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมืองที่มีบทบาทอย่างมากต่อนักการเมืองถิ่นจันทบุรี โดยมีผลต่อการย้ายพรรค
ของนักการเมืองเพื่อหวังยึดกระแสของพรรคให้ตนเองชนะการเลือกตั้ง โดยเฉพาะพรรคการเมือง
ที่เป็ นรัฐบาล วิธีการ และกลวิธีการหาเสี ยงในการเลื อกตั้งของนักการเมืองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีมี
หลายรู ปแบบ ได้แก่ การใช้ความสามารถเฉพาะตัว การหาเสี ยงแบบเข้าถึ งชาวบ้าน การลงพื้นที่
พบปะประชาชน การร่ วมงานพิธีต่างๆ เป็ นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก ส่ วนการให้ความช่วยเหลือใน
รู ปแบบต่างๆ การปราศรัยและวิธีอื่นๆ เป็ นวิธีการที่ได้รับความนิยมตามลาดับ
คาสาคัญ : นักการเมืองถิ่น/ เครื อข่ายความสัมพันธ์/บทบาทของเครื อข่าย/ กลุ่มผลประโยชน์/
กลยุทธ์และวิธีการหาเสี ยง
*

บทความชิ ้นนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่ อง นักการเมืองถิ่นจันบุรี ได้ รับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการสารวจเพื่อประมวล
ข้ อมูลนักการเมืองถิ่นในพืน้ ที่จังหวัดต่ างๆ ของสถาบันพระปกเกล้ า
**
อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Local Politicians in Chanthaburi: Networks of Political Power

Kanong Pilun**

Abstract
The objective of this article aims to understand the political interaction between local
politicians and politicians who had been elected in Chanthaburi Province with references to their
networks and the roles of interest groups, as well as their vote-gaining techniques. To the purposes
of this project, related documents and literatures are examined. The data in the field are collected
with in-depth interviewing and observation by the researcher. Then the obtained data are
complied, systematized, and analysed. The research report are presented by means of analytical
description.
This study found out that, Classified by background, the Chanthaburi politicians comprised
of three categories: lawyers and mass media men, teachers or ex-government officials, local
administrative organization officers or businessmen. The ex-government officials are mostly elected
as the representatives. The influential factors for them to be elected are the conditions of their
potentials, and the influence of the political parties they are affiliated. Most of Chanthaburi politicians
are male. Mrs.Khomkay Ponlaboot was the only elected female politician.
By kinship network and relationship, there are a father-child pair, network of relatives
and organizations, the local politicians’ interest groups, social groups which has been connected,
and the other interest groups are economic interest groups. Political Parties play the major roles
to support the election winning in Chanthaburi province. Usually, the dominant ones are the
government parties.
The politician in Chanthaburi has a variety of campaigning strategies such as using the
outstanding ability, people directly campaign, local visiting to meet people, speech and use
patronage of various forms and participation in any social activities in communities.
Keywords : Politicians Networks/ Interest Groups/ Voting Techniques
*

This Article Submitted in Research Project “Politicians of Chanthaburi Province” , research fund Supported from King
Prajadhipok's Institute
**
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิ ปไตยตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 เป็ นต้นมา ได้
สร้างระบบการเมืองในรู ปแบบที่ให้ประชาชนเลือกผูแ้ ทนของตนเข้าไปทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
สาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่ น สาหรับการเมืองระดับชาติที่ผา่ นมา ได้จดั ให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่ งเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไปทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 23 ครั้ง โดย
มีเพียงการเลือกตั้งครั้งแรกที่เป็ นการเลือกตั้งทางอ้อมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 หลังจาก
นั้นเป็ นการเลือกตั้งทางตรงมาโดยตลอด จนกระทัง่ การเลือกตั้งครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.
2550 ส่ วนการเลือกตั้งวุฒิสภามีการเลือกตั้งทางอ้อมหนึ่ งครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2489 และเลือกตั้งสมาชิ ก
วุฒิสภาโดยตรงครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 ขณะเดี ยวกันการเลือกตั้งตัวแทนระดับ
ท้องถิ่น เพื่อทาหน้าที่ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ดาเนิ นการมาหลายรู ปแบบและพัฒนาขึ้น
ตามลาดับ(สมบัติ ธารงธัญวงศ์. 2549, น.504-515).
อย่างไรก็ตามคงมิ อาจปฏิ เสธได้ว่า การศึ กษาการเมืองการปกครองไทยที่ ผ่านมายังคง
มุ่งเน้นไปที่การเมืองระดับชาติเป็ นส่ วนใหญ่ สิ่ งที่ขาดหายไปของภาคการเมืองที่ศึกษากันอยูก่ ็คือ
สิ่ งที่เรี ยกว่า “การเมืองถิ่ น” ที่เป็ นการศึกษาเรื่ องราวของการเมื องที่เกิ ดขึ้นในอาณาบริ เวณของ
ท้องถิ่ นจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ ที่เป็ นภาพคู่ขนานไปกับการเมื อง
ระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง เพราะในขณะที่เวทีการเมือง ณ ศูนย์กลางของประเทศกาลังเข้มข้นไป
ด้วยการชิ งไหวชิ งพริ บของนักการเมืองในสภาและพรรคการเมืองต่างๆ การเมืองอีกด้านหนึ่งใน
พื้นที่จงั หวัด บรรดาสมัครพรรคพวกและผูส้ นับสนุ นทั้งหลายต่างกาลังดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อรักษา
ฐานเสี ยงในพื้นที่ดว้ ยเช่นกัน และทันทีที่ภารกิจในส่ วนกลางสิ้ นสุ ดลง การลงพื้นที่พบประชาชน
ตามสถานที่ต่างๆ และการร่ วมงานบุญงานประเพณี เป็ นสิ่ งที่นกั การเมืองผูห้ วังชัยชนะในการ
เลือกตั้งจะต้องปฏิบตั ิให้ได้อย่างทัว่ ถึงมิให้ขาดตกบกพร่ อง
ภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัด ได้สะท้อนให้เห็นถึงหลายสิ่ งหลายอย่างของการเมืองไทยที่
ดาเนิ นมาอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลาอันยาวนาน ในแง่มุมที่อาจถู กมองข้ามไปในการศึกษาการเมือง
ระดับชาติ “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น”* จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจทาการศึกษา เพื่อเติมเต็ม
องค์ความรู ้ที่ขาดหายไป และสิ่ งที่ได้ทาการศึกษาค้นพบน่าจะสามารถช่วยให้เข้าใจการเมืองไทยได้
ชัดเจนมากขึ้น

*

การเมืองถิ่น หมายถึง ปรากฏการณ์ ทางการเมืองที่เกิดขึน้ ในจังหวัดจันทบุรี
นักการเมืองถิ่น หมายถึง นักการเมืองที่เคยได้ รับเลือกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ อดีตจนถึงปั จจุบัน
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วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ท าความรู ้ จ ัก และศึ ก ษาถึ ง ภู มิ ห ลั ง ของนั ก การเมื อ งที่ เ คยได้ รั บ เลื อ กตั้ง เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทน ราษฎรของจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
2. เพื่อทราบถึงความเป็ นมา บทบาท เครื อข่ายของนักการเมืองในจังหวัดจันทบุรี และความ
สัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ เช่น ครอบครัว วงศาคณาญาติ เครื อข่าย
อาชี พ เป็ นต้น ที่ มี ส่วนสนับ สนุ นทางการเมื องแก่ นัก การเมื อง รวมถึ ง ความสัม พันธ์ ข องพรรค
การเมืองกับนักการเมือง ตลอดทั้งวิธีการหาเสี ยงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อเชื่อมโยงภาพการเมืองระดับชาติในจังหวัดจันทบุรีต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
วิธีการศึกษา
มุ่งทาการศึ กษาถึ งเรื่ องราวต่าง ๆ ของนักการเมืองของจังหวัดจันทบุรีที่เคยได้รับการ
เลื อ กตั้ง เป็ นสมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรในอดี ต ตั้ง แต่ มี ก ารเลื อ กตั้ง จนถึ ง การเลื อ กตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรครั้งล่าสุ ด คือ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ตาม ประเด็นต่อไปนี้ 1) ประวัติ
ส่ วนบุคคล รวมถึงภูมิหลัง 2) มูลเหตุจูงใจในการสมัครรับเลือกตั้ง 3) เครื อข่าย ความสัมพันธ์กบั
บุคคลในท้องถิ่นและสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรด้วยกัน 4) กลวิธีในการหาเสี ยง 5) บทบาท ของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของจังหวัดจันทบุรี ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ
การวิจยั นี้ ใช้เทคนิ ควิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งประกอบด้วยการศึกษา
วิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non Structure Interview) และการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผูว้ ิจยั ได้อาศัยการศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ ยวข้องต่างๆ ได้แก่ หนังสื อ งานวิจยั และวิทยานิ พนธ์ รวมทั้งการสัมภาษณ์
นักการเมือง ทั้งในอดีตและปั จจุบนั ญาติหรื อบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลโยงใยไปถึงนักการเมืองคน
ต่า งๆ ในพื้ นที่ ได้ในประเด็นที่ ต้องการศึก ษา โดยเจาะจงเฉพาะนักการเมื องถิ่ นระดับ ชาติ ข อง
จังหวัดจันทบุรี ซึ่ งคัดเลือกบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญอย่างเจาะจงและตรวจสอบความถูกต้องด้วย
วิธีการตรวจสอบสามเส้ า (Methodological Triangulation) จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์แบบอุปนัย
(Analytic Induction) และวิเคราะห์ โดยการจัดจาแนกชนิ ดข้อมูล (Typological Analysis) ตาม
แนวคิดการจัดจาแนกของลอฟแลนด์ (Lofland)
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ผลการศึกษา
1.ภูมิหลังของนักการเมืองในจังหวัดจันทบุรี
นักการเมืองในจังหวัดจันทบุรีโดยส่ วนใหญ่มีเครื อข่ายและความสัมพันธ์ที่กว้าง ขวางใน
พื้นที่ มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการได้รับเลือกตั้ง
และการดารงตาแหน่งในสมัยต่อ ๆ ไป จากการศึกษาพบว่า ภูมิหลังก่อนการลงสมัครรับเลือกตั้ง
ของนักการเมื องในจังหวัดจันทบุ รี เป็ นปั จจัยสนับสนุ น และส่ งเสริ มต่อความเป็ นเครื อข่ายและ
ความสัมพันธ์กบั ประชาชน โดยผูว้ จิ ยั จาแนกนักการเมืองถิ่นจันทบุรีออกได้ดงั นี้
1) กลุ่มนักกฎหมายและสื่ อสารมวลชน
นักการเมืองในกลุ่มนี้ ได้แก่ นายอมร ผลประสิ ทธิ์ นายสุ รพงษ์ ตรี รัตน์ นายบุญเที่ยง
สิ ทธิบุศย์ นายสมยศ ศิรพันธุ์ และนายประหยัด ธรรมสาคร
1.นายอมร ผลประสิ ทธิ์ เป็ นอดี ตนักกฎหมายชื่ อดังของจันทบุ รี และเป็ นที่ ชื่นชอบของ
ประชาชน เพราะเป็ นคนใจกว้าง อัธยาศัยดี ความรู ้ความสามารถ และเป็ นที่พ่ ึงของประชาชน
2.นายสุ รพงษ์ ตรี รัตน์
เกิ ดที่ ตาบลบางกระจะ อาเภอเมื อง จัง หวัดจันทบุ รี อาชี พ
ทนายความ มีสานักงานทนายความอยู่ที่กรุ งเทพมหานคร เป็ นที่นบั ถื อจากชาวจังหวัดจันทบุ รี
และมีผสู ้ นับสนุนในการเลือกตั้งเป็ นจานวนมาก
3.นายบุญเที่ยง สิ ทธิบุศย์ จบการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ด้วย
ความกว้างขวางด้านอาชีพ เพราะเคยดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี เมืองจันทบุรี ถึง 2 สมัย และเป็ น
ทนายความ เป็ นที่นบั ถือของชาวจังหวัดจันทบุรี
4.นายสมยศ ศิรพันธุ์ เกิดที่อาเภอท่าใหม่ ประกอบอาชี พทนายความที่กรุ งเทพ ด้วยภาพที่
มีความซื่ อสัตย์ และบริ สุทธิ์ โปร่ งใส ประกอบกับกระแสของพรรคประชาธิ ปัตย์ในยุคนั้น ทาให้
ได้รับการเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
5.นายประหยัด ธรรมสาคร อดีตนักจัดรายการชื่อดังที่ใช้ชื่อ 2475 ซึ่ งเป็ น พ.ศ.เกิด จนมีแฟน
รายการเป็ นจานวนมาก
2) กลุ่มครู ข้ าราชการ และ พนักงานในองค์ กร
นักการเมืองในกลุ่มนี้ ได้แก่ หลวงนริ นทร์ ประสาทเวช (เจน สุ นทโรทัย) พล.ท.กานต์
รัตนวราหะ นายวิชิต ศุขวิริยะ นายละออ วรรณทอง นายอานาจ เพิ่งจิตต์ พลตารวจตรี พยุง ตรง
สวัสดิ์ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริ ญ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
1.หลวงนริ นทร์ประสาทเวช (เจน สุ นทโรทัย) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรคนแรกของจังหวัด
จันทบุรี อดีตสาธารณสุ ขจังหวัดจันทบุรี
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2.พล.ท.กานต์ รัตนวราหะ เกิดที่กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากไม่ใช่คนจันทบุรี แต่เป็ น
ทหารผ่านศึก อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3.นายวิชิต ศุขวิริยะ อดีตสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเพียงคนเดียวที่เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎร 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสี มาและจังหวัดจันทบุรี อดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี
4.นายละออ วรรณทอง อดีตข้าราชการครู ที่ลาออกมาลงเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน ราษฎร
ได้รับเลือกตั้งในสมัยแรกและสมัยเดียว โดยเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเพียงคนเดียวของพรรค
ประชาเสรี ในสภาผูแ้ ทนราษฎร
5.นายอานาจ เพิ่งจิ ตต์ ข้าราชการครู อดี ตผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดไผ่ล้อม อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
6.พลตารวจตรี พยุง ตรงสวัสดิ์ ชาวชลบุรี รับราชการตารวจและเติบโตในหน้า ที่ จน
เกษียณในตาแหน่งผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
7.นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริ ญ อดีตนายอาเภอหลายอาเภอ และปั จจุบนั เป็ นนายอาเภอมะขาม
จ.จันทบุรี น้องชายของ พล.ต.อ.พงศพั
8.นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดี ตผูช้ ่วยหัวหน้าหน่ วยอาเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.จันทุบรี
9.นางคมคาย พลบุตร ส.ส.หญิงคนแรกและคนเดียวของจังหวัดจันทบุรี อดีตพยาบาลที่เป็ น
ทายาททางการเมืองของ นายสนิท เฟื่ องประยูร
3) กลุ่มนักการเมืองท้ องถิ่นและนักธุรกิจ
นักการเมืองในกลุ่มนี้ ได้แก่ นายวงศ์ วีระชาติพลี นายอรัญ รายนานนท์ นายประภัทรพงศ์
เวชชาชีวะ นายจาเริ ง ศรี สุวรรณ นายวโรทัย ภิญญสาสน์ นายธวัชชัย อนามพงษ์ นายสมชาย
นิยมกิจ นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ
1.นายวงศ์ วีระชาติ พ ลี หรื อนายวงศ์ เว้นชั่ว เกิ ดที่ อ.ท่ า ใหม่ จัง หวัดจันทบุ รี เดิ ม ใช้
นามสกุล เว้นชัว่ แต่มาเปลี่ยนนามสกุลเป็ น วีรชาติพลี ในภายหลัง เป็ นนักธุ รกิจที่ทาธุ รกิจหลาย
อย่าง เป็ นผูก้ ว้าง ขวางในจังหวัดจันทบุรี พูดเก่งและมีวาทศิลป์ เป็ นนักต่อสู ้ นักมวลชน โดยเฉพาะ
การปราศรัยจะได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
2.นายอรัญ รายนานนท์ เกิดย่านตลาดจันทบุรี นักธุ รกิจผูก้ ว้างขวาง มีความรู ้ความสามารถ
และมีกลุ่มเพื่อนที่ทาธุ รกิจมากมายที่คอยให้การสนับสนุนในการหาเสี ยงเลือกตั้ง
3.นายประภัทรพงศ์ เวชชาชี วะ อดี ตผูจ้ ดั การไร่ เอส อาร์ ต่อมาได้มีสวนผลไม้เป็ นของ
ตัวเอง ปลูกทุเรี ยนกระดุมทองเป็ นเจ้าแรกๆของจันทบุรี จนได้ฉายา “เจ้าพ่อกระดุมทอง”

171

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 กันยายน 2557– กุมภาพันธ์ 2558

ประชาสังคม – การบริหารท้ องถิ่นและการปกครองท้ องถิ่น นโยบายของรัฐ

4.นายจาเริ ง ศรี สุ วรรณ นัก การเมื องท้องถิ่ น นัก ธุ รกิ จและเจ้าของกิ จการหลายแห่ งใน
จันทบุรี
5.นายวโรทัย ภิญญสาสน์ อดี ตสมาชิ กสภาจังหวัด (ส.จ.)และสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
(ส.ส.)หลายสมัย เจ้าของกิจการ วโรทัยมอเตอร์ ทาธุ รกิจเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นของ
จันทบุรี และยังมีธุรกิจอีกหลายอย่าง
6.นายธวัชชัย อนามพงษ์ นักการเมืองที่มีประสบการณ์ทางการเมื องมากที่สุดในจันทบุรี
และได้รับเลือกตั้งมากที่สุดทั้งในสนามการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับพลอย ทั้ง
ยังเคยเป็ นสมาชิ กสภาจังหวัด (ส.จ.) ประธานสภาจังหวัด และสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.)
หลายสมัย
7.นายสมชาย นิยมกิจ นักธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยงในจังหวัดจันทบุรี ผันตัวเองไปลง รับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) จนชนะการเลือกตั้งในครั้งแรก
8.นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ ทายาททางธุ รกิจและทางการเมืองของนายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ ทาสวนผลไม้กบั บิดา และลงรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.)
9.นายประวัฒน์ อุ ตตะโมต นัก การเมื องที่ มี ความรู ้ ความสามารถ จบปริ ญญาเอกจาก
สหรัฐอเมริ กา ทาสวนและธุ รกิจของครอบครัว
2. เครื อข่ ายความสั มพันธ์ และเครื อญาติของนักการเมืองในจังหวัดจันทบุรี
นักการเมืองถิ่นจังหวัดจันทบุรีที่มีเครื อข่ายสัมพันธ์และเครื อญาติ ที่มีผลต่อการได้รับการ
เลื อกตั้งเป็ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณรงค์ บุญสวยขวัญ
(2549, น. บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่พบว่า ปฏิบตั ิการ
ทางการเมื องจะสั มพันธ์ ก ันทั้ง บริ บทการเมื องระดับ ชาติ และบริ บ ทสัง คมวิท ยา ในส่ วนของ
ภาพลักษณ์ นกั การเมืองถิ่ นจะมี การใช้พรรคพวก ญาติ เครื อข่ายวิชาชี พครู เครื อข่ายสถาบัน
การศึกษา หรื อชมรมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา เครื อข่ายสตรี กลไกศาสนา เป็ นต้นในการหา
เสี ยง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนิ รันดร์ กุลฑานันท์ (2549, น. บทคัดย่อ)ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง
นักการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ พบว่า เครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
นักการเมืองจะเป็ นความสัมพันธ์ผ่านความสัมพันธ์เชิ งเครื อญาติและผ่านกลุ่มผลประโยชน์ เช่ น
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม องค์กรกูภ้ ยั ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับพรรคการเมือง
จะสัมพันธ์ผา่ นมุง้ การเมืองที่ตนสังกัดอยู่ ทั้งนี้ ในงานวิจยั เรื่ องนักการเมืองถิ่นจันทบุรี ผูว้ ิจยั สรุ ป
เครื อข่ายความสัมพันธ์และเครื อญาติของนักการเมือง ได้ดงั นี้
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นายพงศ์เวช เวชชาชี วะ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตกับนายประภัทรพงศ์ เวชชาชี วะ
อดีตสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนาย
ประภัทรพงศ์ เวชชาชี วะ เป็ นบิดาของนายพงศ์เวช เวชชาชี วะ และหากมองในสายสัมพันธ์ทาง
การเมืองท้องถิ่น พบว่า นายพงศ์เวช เวชชาชี วะ สมรสกับนางวิสสุ ตา กิจกาญจน์ น้องสาวนายธน
พล กิ จกาญจน์ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจันทบุรีคนปั จจุบนั (2553) ซึ่ งนับว่าเป็ นเครื อข่าย
ทางการเมืองที่เหนี ยวแน่นในจังหวัดจันทบุรี และเป็ นปั จจัยสาคัญในการหนุ นให้นายพงศ์เวช เวช
ชาชีวะ ชนะการเลือกตั้ง
นางคมคาย พลบุตร ส.ส.หญิงคนเดียวของจังหวัดจันทบุรี เป็ นทายาทของนายสนิท เฟื่ องประยูร อดีตสมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี ที่มีเครื อข่ายกานันผูใ้ หญ่บา้ นหนุนหลัง นางคมคาย พลบุตร
สมรสกับนายอลงกรณ์ พลบุ ตร ส.ส.จังหวัดเพชรบุ รี อดี ตรั ฐมนตรี หลายกระทรวง นับ ว่า เป็ น
ครอบครัวทางการเมืองที่มีประสบการณ์ทางการเมืองสู ง
นายประวัฒน์ อุตตะโมต นักการเมืองหนุ่มอีกคนที่เป็ นทายาทของนายประกิต อุตตะโมต
อดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี ตราด ชลบุรี และอีกหลายจังหวัด ทั้งยังเป็ นอดีตรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็ นผูม้ ีบารมีและเป็ นที่เคารพในจังหวัดจันทบุรี ตระกูลอุตตะโมต เป็ นตระกูลดังในเขต
อาเภอท่าใหม่และใกล้เคียง นายประกิ ต อุตตะโมต เป็ นผูก้ ว้างขวางและมีผูเ้ คารพนับถือมาก ซึ่ ง
ส่ งผลกับคะแนนเสี ยงของนายประวัฒน์ อุตตะโมต ให้ชนะการเลือกตั้ง
3. บทบาทและความสั มพันธ์ ของกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มผลประโยชน์ท้ งั ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เป็ นกลุ่มที่มีส่วนสาคัญอย่างมากที่มี
ผลต่อการได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยเฉพาะกับกลุ่มทางเศรษฐกิจ กลุ่ม
การเมืองท้องถิ่นและท้องที่ กลุ่มทางสังคม ที่สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ชนะการเลือกตั้ง สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2549, น. บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง นักการเมืองถิ่นจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ที่พบว่า ปฏิบตั ิการทางการเมืองจะสัมพันธ์กนั ทั้งบริ บทการเมืองระดับชาติและ
บริ บทสังคมวิทยา ในส่ วนของภาพลักษณ์นกั การเมืองถิ่นจะมีการใช้พรรคพวก ญาติ เครื อข่าย
วิชาชีพครู เครื อข่ายสถาบัน การศึกษา หรื อชมรมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา เครื อข่ายสตรี กลไก
ศาสนา เป็ นต้นในการหาเสี ยง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนิ รันดร์ กุลฑานันท์ (2549, น.
บทคัดย่อ)ที่ศึ กษาวิจยั เรื่ อง นักการเมื องถิ่ นจัง หวัดบุ รีรัม ย์ โดยใช้วิธีวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ พบว่า
เครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองจะเป็ นความสัมพันธ์ผา่ นการทาธุ รกิ จและการแบ่งปั น
ผลประโยชน์ งบประมาณพัฒนาในพื้นที่เลือกตั้ง เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม องค์กรกูภ้ ยั
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ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับพรรคการเมืองจะสัมพันธ์ผา่ นมุง้ การเมืองที่ตนสังกัดอยู่
จากการศึกษาข้อมูลของนักการเมืองถิ่นจันทบุรีสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
กลุ่มทางเศรษฐกิ จ เช่น บริ ษทั สภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็ นต้น
กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะตั้งอยูใ่ นเขตที่มีชุมชนหนาแน่น นักการเมืองกลุ่มนี้ ได้แก่
นายวงศ์ วี ร ะชาติ พ ลี หรื อ นายวงศ์ เว้น ชั่ว เป็ นนัก ธุ ร กิ จ ที่ ท าธุ ร กิ จ หลายอย่า ง เป็ น
ผูก้ ว้า งขวางในจัง หวัดจันทบุ รี พู ดเก่ ง และมี วาทศิ ล ป์ เป็ นนัก ต่ อ สู ้ นัก มวลชน โดยเฉพาะการ
ปราศรัย ทาให้ประชาชนรัก มีกลุ่มนักธุ รกิจให้การสนับสนุ น รวมทั้งประชาชนที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองก็ให้การสนับสนุนด้วยเช่นกัน
นายอรัญ รายนานนท์ นักธุ รกิจผูก้ ว้างขวาง มีความรู ้ ความสามารถ และมีกลุ่มเพื่อนที่ทา
ธุ รกิ จมากมายที่คอยให้การสนับสนุ นในการหาเสี ยงเลื อกตั้ง โดยเฉพาะจันทบุรีเป็ นเมืองค้าขาย
เช่น พลอย ผลไม้ เสื้ อผ้า เพราะมีพรมแดนติดกับเขมร
นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ ผูจ้ ดั การไร่ เอส อาร์ ที่มีลูกน้องมากมายและมีกลุ่มชาวสวน
ผลไม้ซ่ ึ งเป็ นคนส่ วนใหญ่ของจันทบุรีสนับสนุน
นายจาเริ ง ศรี สุวรรณ นักการเมืองท้องถิ่น นักธุ รกิจและเจ้าของกิจการหลายแห่ งในจังหวัด
จันทบุรี โดยเฉพาะธุ รกิจสถานบันเทิงที่ทาให้มีเพื่อนและประชาชนที่สนิทสนมเป็ นจานวนมาก
นายวโรทัย ภิญญสาสน์ เจ้าของกิ จการ วโรทัยมอเตอร์ ทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับรถยนต์ที่ใหญ่
ที่ สุดในขณะนั้น นาเข้า รถยนต์ รวมทั้งอะไหล่ ต่างๆ และยังมี ธุรกิ จอี กหลายอย่าง เป็ นประธาน
หอการค้าจังหวัด ทาให้เป็ นที่รู้จกั โดยเฉพาะในวงการธุ รกิจ และกลุ่มลูกค้า
นายธวัชชัย อนามพงษ์ นักการเมืองที่มีประสบการณ์ ทางการเมืองมากที่สุดในจันทบุรี
และได้รับเลือกตั้งมากที่สุดทั้งในสนามการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับพลอย ทั้ง
ยังเคยเป็ นสมาชิ กสภาจังหวัด (ส.จ.) ประธานสภาจังหวัด และสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.)
หลายสมัย มีเพื่อนในวงการพล อยมากมาย และมีทุนในการทางานการเมือง
นายสมชาย นิ ย มกิ จ นัก ธุ ร กิ จ ที่ ท าธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ อัญ มณี มี เ พื่ อ นในวงการมากมาย
เช่ นเดี ยวกับนายธวัชชัย อนามพงษ์ มี เครื อข่ายทางธุ รกิ จหลายอย่าง เช่ น พลอย ประมง ส่ งออก
พืชผลทางการเกษตร เป็ นต้น ทั้งยังเคยเป็ นประธานหอการค้าจันทบุรี 3 สมัย และประธาน
หอการค้าเขต1ซึ่ งประกอบด้วย ระยอง จันทบุรี ตราด จึงทาให้เป็ นที่รู้จกั และได้รับการสนับสนุ น
จากนักธุ รกิจและเครื อข่ายธุ รกิจในจังหวัด
กลุ่มการเมื องท้องถิ่ นและท้องที่ กลุ่มนี้ มีบทบาทต่อนักการเมืองจังหวัดจันทบุรีสูงมาก
ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (ส.อบจ.) เทศบาล
และสมาชิ กเทศบาล (ส.ท.) องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) และสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วน
174

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 กันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558

ประชาสังคม – การบริหารท้ องถิ่นและการปกครองท้ องถิ่น นโยบายของรัฐ

ตาบล (ส.อบต.) และอี กส่ วนหนึ่ งคื อกลุ่ มการปกครองท้องที่ ได้แก่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นรวมทั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน (อสม.) กลุ่มเหล่านี้ถือได้วา่ มีความสาคัญที่สุดต่อการเลือกตั้ง
เพราะอยูใ่ กล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีเครื อข่ายที่เป็ นทางการครอบคุลมพื้นที่ท้ งั จังหวัด
นักการเมืองที่ได้รับเลื อกตั้งเพราะกลุ่มนี้ ได้แก่ ได้แก่ นายบุญเที่ยง สิ ทธิ บุศย์ อดี ตนายก
เทศมนตรี เมืองจันทบุรี นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตาบลขลุง และอดีต
สมาชิ ก สภาจัง หวัด จัน ทบุ รี นายวิ ชิ ต ศุ ข ะวิ ริ ย ะ อดี ต ผู ว้ ่า ราชการจัง หวัด จัน ทบุ รี นายจ าเริ ง
ศรี สุวรรณ อดีตสมาชิ กสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี นายวโรทัย ภิญญสาสน์ อดีตสมาชิ กสภาจั งหวัด
จันทบุรี นายธวัชชัย อนามพงษ์ อดีตสมาชิ กสภาจังหวัดจันทบุรี อดี ตสมาชิ กสภาจังหวัดตราด
นายประวัฒน์ อุตตะโมต บุตรนายประกิ ต อุตตะโมต อดี ตผูว้ ่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางคมคาย
พลบุตร ลูกสาวนายสนิท เฟื่ องประยูร อดีตสมาชิกสภาจังหวัด จันทบุรี นายสมชาย นิ ยมกิจ อดีต
สมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี และนายพงศ์เวช เวชชาชีวะ อดีตสมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี นายยุคล
ชนะวัฒน์ปัญญา อดีตพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส)
กลุ่มทางสังคม กลุ่มที่มีความสาคัญไม่ต่างจากกลุ่มอื่น เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่อยู่คู่กบั สังคม
โดยเฉพาะประชาชนที่อยูใ่ นต่างจังหวัด จะอาศัยกลุ่มต่างๆเหล่านี้ เพื่อทากิจกรรมทางสังคมร่ วมกัน
เช่ น สโมสรโรตารี สโมสรไลออนส์ ชมรม มู ลนิ ธิ สมาคม เป็ นต้น นัก การเมื องที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มนี้ จนชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ นายประภัทรพงษ์ เวชชาชี วะ ได้รับการสนับสนุ น
จากสมาคมชาวสวนจันทบุรี นายประหยัด ธรรมสาคร ได้รับสนับสนุ นจากสมาคมนักข่าวท้องถิ่น
จันทบุรี นายสุ รพงษ์ ตรี นตั น์ นายบุญเที่ยง สิ ทธิ บุศย์ นายสมยศ ศิรพันธ์ ต่างก็ได้รับการสนับสนุ น
จากเครื อข่ายทนายความจังหวัดจันทบุรี
นายละออ วรรณทอง และนายอานาจ เพ่งจิตต์ อดีตข้าราชการครู ที่ดารงตาแหน่งในหลาย
อาเภอ ท าให้ เป็ นที่ รู้ จกั ของประชาชน เพื่ อนร่ ว มงาน และลู ก ศิ ษ ย์ลู ก หามากกมาย ได้รั บ การ
สนับสนุนจากสมาคมครู และเครื อข่ายครู ในจังหวัดจันทบุรี
พล.ท.กานต์ รั ตนวราหะ ทหารผ่านศึ ก เคยไปรบสมัยเชี ยงตุ ง ได้รับการสนับสนุ นจาก
เครื อข่ายทหารผ่านศึ ก ซึ่ งในยุคนนั้นคนที่ผ่านสนามรบมาคือผูเ้ สี ยสละเพื่อชาติ ประชาชนจะให้
ความศรัทธา และลงคะแนนให้จนชนะการเลือกตั้ง
4. บทบาทของพรรคการเมืองในการสนับสนุนสั มพันธ์ กับนักการเมืองถิ่นจันทบุรี
จากข้อมูลการพบว่า พรรคการเมืองที่เคยได้รับเลือกตั้งโดยนับจากจานวน ส.ส.ที่ได้รับการ
เลือกตั้ง สรุ ปได้ดงั นี้
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1) พรรคเสรี มนังคสิ ลา
2) พรรคสหประชาไทย
3) พรรคไท
4) พรรคธรรมสังคม
5) พรรคประชาธิปัตย์
6) พรรคกิจสังคม
7) พรรคสยามประชาธิปไตย
8) พรรคประชาเสรี
9) พรรคประชากรไทย
10) พรรคชาติพฒั นา
11) พรรคไทยรักไทย
พรรคที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด ได้แก่ พรรคประชาธิ ปัตย์ 10 ครั้ง รองลงมาได้แก่ พรรค
ประชากรไทย 8 ครั้ ง พรรคชาติพฒั นา 7 ครั้ง พรรคไทยรักไทย 7 ครั้ง พรรคธรรมสังคม 2 ครั้ ง
นอกจากนั้น ได้รับเลือกตั้งเพียงพรรคละ 1 ครั้ง เท่านั้น
จาการศึกษาพบว่า กระแสของพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีส่วนช่วยให้ได้รับการเลื อกตั้ง
เป็ นอย่างมาก เช่ น พ.ศ.2535 หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ มีกระแสพรรคเทพ พรรคมาร ซึ่ ง
พรรคประชาธิ ปัตย์ได้รับยกย่องให้เป็ นพรรคเทพ ทาให้นายสมชาย นิ ยมกิจ ชนะการเลือกตั้ง ทั้งๆ
ที่ประชาชนยังไม่ค่อยรู ้จกั นายสมชาย พ.ศ. 2548 กระแสพรรคไทยรักไทย มีส่วนช่วยให้พรรคชนะ
การเลือกตั้งที่จนั ทบุรียกทีม เพราะการบริ หารงานจนครบวาระของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิ นวัตร และ
นโยบายประชานิยม และ พ.ศ.2550 กระแสของพรรคประชาธิ ปัตย์หลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร
ในจังหวัดจันทบุรีมาแรงมาก จน ส.ส.หลายสมัยที่สอบตกเมื่อปี พ.ศ.2548 อย่างนายธวัชชัย อนาม
พงษ์ ต้องชวนทีม คือ นายพงษ์เวช เวชชาชีวะ และนายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา เข้าสังกัดพรรค และ
ชนะเลื อกตั้ง ยกที ม ซึ่ งนั่นชี้ ใ ห้เห็ นกระแสของพรรคการเมื องที่ มีส่วนช่ วยให้ชนะการเลื อกตั้ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรชัย เทพปั ญญา (2549, น.บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง นักการเมือง
ถิ่นจังหวัดปทุมธานี และพบว่า การหาเสี ยงของนักการเมืองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ในปั จจุบนั มี
ความสัมพันธ์กบั พรรคการเมืองและนโยบายพรรคและสอดคล้องกับณรงค์ บุญสวยขวัญ (2549, น.
บทคัดย่อ) ได้ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อง นัก การเมื องถิ่ นจัง หวัดนครศรี ธ รรมราชผลการศึ ก ษาพบว่า
นักการเมืองถิ่ นจังหวัดเชี ยงราย จากพรรคประชาธิ ปัตย์ ซึ่ งเป็ นพรรคหลักที่ ชนะการเลื อกตั้ง
ต่อเนื่องมาหลายสมัยเป็ นที่นิยมของนักการเมือง

176

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 กันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558

ประชาสังคม – การบริหารท้ องถิ่นและการปกครองท้ องถิ่น นโยบายของรัฐ

5. กลวิธีทใี่ ช้ ในการหาเสี ยง
นักการเมืองถิ่นจันทบุรีต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีเทคนิ ควิธีการหาเสี ยงที่เหมือนกันๆกัน
เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งพอสรุ ปได้ดงั นี้
1) การปราศรั ย เป็ นวิธีที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นการจัดเวทีปราศรัยย่อย
ปราศรัยใหญ่ โดยมีพรรคการเมืองต้นสังกัดจะลงมาช่วย มีแกนนาที่มีชื่อเสี ยง รวมทั้งดารา มาช่วย
เรี ยกคนฟัง นักการเมืองจันทบุรีแทบทุกคนล้วนผ่านการขึ้นเวทีปราศรัยมาทุกคน
2) การช่วยเหลือประชาชน การตั้งศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ โดยไม่จากัดเรื่ อง ประชาชน
มีเรื่ องเดือดร้อนอะไรก็มาร้องเรี ยนกับสานักงานของ ส.ส. หรื อ ร้องเรี ยนที่บา้ น ซึ่ งส.ส.ก็จะรี บส่ ง
ทีมงาน ผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเข้าไปเร่ งแก้ปัญหาให้กบั ประชาชนอย่างทันท่วงที รวมถึงการ
วิง่ เต้นในทางราชการ และคดีความต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
3) การร่ วมงานกับประชาชนทั้งงานราษฎร์ และงานหลวง ทั้งงานมงคล อวมงคล นักการ
เมืองในจันทบุรีทุกคนต่างรู ้ดีวา่ การเข้าร่ วมงานกับประชาชนคือการแสดงออกถึงการร่ วมทุกข์ ร่ วม
สุ ข กับประชาชน และต้องมีความสม่าเสมอหากอยากได้รับเลือกตั้งอีกสมัย
4) การลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปั ญหา ทุกข์ สุ ข ของประชาชน เป็ นวิธีที่ช่วยให้ประชาชน
จดจา และทราบซึ่ งใจในการเข้าถึงประชาชนมากที่สุด ซึ่ ง ส.ส.คนใดขยันลงพื้นที่ก็จะได้รับคาชื่ น
ชมจากประชาชนและได้รับเลือกตั้งในที่สุด
5) การแจกสิ่ งของ เช่น เสื้ อ กระเป๋ า เป็ นต้น ที่มีชื่อผูส้ มัคร และสัญลักษณ์ของพรรค หรื อ
แม้กระทัง่ การแจกเงินซื้ อเสี ยงก็ยงั คงมีอยู่ ถึงแม้จะเป็ นเรื่ องที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่มีหลักฐานเอาผิด
ว่าใครเป็ นผูแ้ จกซึ่ งนับวันจะมีจานวนมากขึ้น และวิธีการแยบยลมากขึ้น
6) การใช้สื่อแผ่นปลิ ว การติดป้ ายประชาสัมพันธ์ การใช้รถประชาสัมพันธ์ ลงไปยัง
หมู่บา้ นต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกล ประชาชนไม่รู้จกั ผูส้ มัคร
7) การจัดหาพวงหรี ดในงานศพ การสนับสนุ นเงิ นและรางวัลในงานกี ฬา งานประจาปี
ต่างๆ โดยการประสานผ่านหัวคะแนนที่อยูใ่ นพื้นที่
8) การสร้างอาคาร สถานที่ หรื อ การบริ จาคสิ่ งของให้กบั สาธารณะ เช่น เต้นท์ เก้าอี้ ศาลา
พักผูโ้ ดยสาร เป็ นต้น
9) การจัดเลี้ยง การจัดให้มีมหรสพ เพื่อตอบแทนหัวคะแนนในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
6.ปฏิสัมพันธ์ ทางการเมืองระหว่างนักการเมืองท้องถิ่น
กลุ่ ม นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ มากกั บ นั ก การเมื อ งในจั ง หวัด
จันทบุรี เนื่องจากนักการเมืองท้องถิ่นกับนักการเมืองระดับชาติ ในพื้นที่เดียวกันหรื อทับซ้อนกันจะ
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เกิดความสัมพันธ์กนั และส่ งผลต่อกันในลักษณะที่พยายามเอื้อประโยชน์กนั หรื อไม่ก็เป็ นปฏิปักษ์
กัน การเมืองท้องถิ่นมักจะอิงอาศัย หรื อขอการสนับสนุ นจากนักการเมืองระดับชาติ ในการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่ น และในการทากิ จกรรมบางอย่างนักการเมืองท้องถิ่ นมักจะต้องไปขอการสนับสนุ น
จากนักการเมื องระดับชาติ ในการเลื อกตั้งระดับท้องถิ่ น มีนักการเมืองส่ วนหนึ่ งพยายามอิ งอาศัย
กระแสพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยม เช่น การใช้ชื่อ การใช้เครื่ องหมายพรรค เป็ นต้น ความจริ ง
การเลื อกตั้งสองระดับนั้นใช้กฎกติกาต่างกัน และในการตัดสิ นใจใช้สิทธิ เลือกตั้ง ประชาชนก็คิด
แยกจากกันระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ ปั จจัยในการตัดสิ นใจว่าจะเลือกฝ่ ายใดก็
แตกต่างกันในหลายพื้นที่การเมืองระดับชาติได้รับชัยชนะ และในการเลือกตั้งระดับชาติ ก็มกั จะใช้
นักการเมืองท้องถิ่นเป็ นฐานเสี ยงในการจัดหาคะแนน นอกจากนั้นแล้วก็จะมีความผูกพันกันด้วย
ผลประโยชน์ทางธุ รกิจ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง การจัดซื้ อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แต่ในระหว่างการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น นักการเมืองระดับชาติ จะวางตัวเป็ นกลาง ไม่
ช่ วยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งหรื อช่ วยทุ ก ฝ่ ายเหมื อนๆ กัน เพราะในการเมื องท้องถิ่ นอาจมี ส องฝ่ ายหรื อ
มากกว่าสองฝ่ าย แต่ละฝ่ ายก็จะมีกองกาลังทางการเมืองที่สนับสนุ นฝ่ ายตนเองที่แน่นอน การที่จะ
สนับสนุ นฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด และต้องเสี ยฝ่ ายอื่ น ๆ ไปนั้นไม่เป็ นผลดี ต่อการเมื องในระดับ ชาติ ที่
ต้องการได้รับการสนับสนุ นจากทุก ๆ ฝ่ าย ยิ่งถ้าเป็ นกรณี ที่ได้หนึ่ งแต่เสี ยสองหรื อมากกว่าสอง
นักการเมืองระดับชาติจะหลี กเลี่ ยงความขัดแย้ง และรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองของตนไว้
นักการเมืองท้องถิ่ นที่ หวังพึ่งนักการเมื องระดับชาติ จะต้องระวังในข้อนี้ ถึ งแม้จะมี ความใกล้ชิด
สนิ ทสนมกันเป็ นพิเศษ ก็ยงั ควรมี ท่าที่ และวิธีการจัดความสัมพันธ์ ที่ดีและถู กต้อง เช่ นขอความ
ช่วยเหลือด้านเงินทองแบบลับๆ
ในกรณี ที่ แ ข่ ง ขัน กัน สองฝ่ ายในการเลื อ กตั้ง ท้อ งถิ่ น และแต่ ล ะฝ่ ายก็ มี นัก การเมื อ ง
ระดับชาติคนละฝ่ ายสนับสนุน ก็จะเป็ นการชิงพื้นที่กนั ของนักการเมืองทั้งสองระดับให้การเลือกตั้ง
ครั้งเดียวนักการเมืองระดับชาติก็จะทุ่มเทให้การสนับสนุ นอย่างเต็มกาลัง มีความชัดเจน ไม่แทงกัก๊
เพราะอย่างไรก็ตาม การเป็ นฝ่ ายบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น มีอานาจและงบประมาณที่
สามารถให้คุณให้โทษแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ ขณะที่นกั การเมืองระดับชาติน้ นั ไม่มีงบประมาณ
โดยตรงของตนเองอยูใ่ นมือ นักการเมืองระดับชาติที่ดีจึงต้องเอาใจใส่ ดูแลการการเมืองท้องถิ่นอยู่
เสมอ และใช้นโยบายที่แตกต่างกัน ตามสภาพการแข่งขันแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นั้นคือ
ทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ ต่างก็ดาเนินนโยบายถือประโยชน์ของตนเองเป็ น
ที่ต้ งั นั้นเอง
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สรุ ป
นักการเมืองถิ่นจันทบุรี จาแนกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มนักกฎหมายและนักสื่ อสารมวลชน
กลุ่มครู และพนักงานในองค์กร กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นและกลุ่มนักธุ รกิจ เครื อข่ายสายสัมพันธ์ที่
พบจะเป็ นบิดา–บุตร 1 คู่ คือ นายประภัทรพงษ์ เวชชาชี วะกับนายพงศ์เวช เวชชาชี วะ นอกนั้นจะ
เป็ นการเชื่ อมโยงเครื อข่าย เครื อญาติ กับกลุ่ มผลประโยชน์ทางการเมื องในระดับท้องถิ่ น กลุ่ ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และกลุ่มผลประโยชน์ทางสังคม และวัฒนธรรม พรรคการเมือง คือกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมือง มีบทบาทสู งต่อนักการเมืองถิ่นจันทบุรี นักการเมืองถิ่ นจันทบุรีมีการ
เปลี่ยนสังกัดพรรคตามกระแสทางการเมือง โดยพรรคใดเป็ นรัฐบาลบริ หารประเทศ นักการเมือง
ถิ่นจันทบุรีก็สังกัดพรรคนั้น ส่ วนวิธีการหาเสี ยงได้แก่ การปราศรัย การลงพื้นที่พบประชาชน การ
ร่ วมงานต่างๆ เป็ นวิธีที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด การให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือในรู ปแบบต่าง ๆ
การปราศรัยและวิธีอื่นๆเป็ นวิธีการที่ได้รับความนิยมตามลาดับ ในแง่ของปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง
มี การปรั บเปลี่ ยนตามสถานการณ์ และขั้วอานาจ ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นบ่อยโดยเฉพาะกับพรรคที่ ไ ด้จดั ตั้ง
รัฐบาล
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ โดยนาเนื้ อหาสาระที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษา
มีความรู ้ และเข้าใจพัฒนาการทางการเมืองของจังหวัดจันทบุรี ซึ่ งน่ าจะนาไปสู่ การป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยงและเข้าใจประชาธิ ปไตยในอนาคต
2. ควรศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อผูแ้ ทนของตน ที่มีต่อ
การเลื อกตั้ง และควรศึกษาถึ งนักการเมืองที่พึงประสงค์ เพื่อสะท้อนให้นกั การเมืองถิ่ นได้รับรู ้ ว่า
ประชาชนคิดอย่างไรกับผูแ้ ทนและผูแ้ ทนควรจะประพฤติ ปฏิบตั ิตนอย่างไร
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