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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและบารมีทางการเมืองของ
นายชวน หลีกภัย ต่อการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และการได้รับชัยชนะใน
การเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี 
พ.ศ.2555 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
จ านวน 16 ราย เช่น สมาชิกในกลุ่มการเมืองท้องถิ่น สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 
ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวิจัยพบว่า ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 นาย
กิจ หลีกภัย ไม่ได้มีบารมีในทางการเมืองที่จะสามารถท าให้ชนะในการเลือกตั้งได้ ซึ่งนาย
กิจ หลีกภัย อาศัยจากบารมีของนายชวน หลีกภัย และความเป็นตระกูลทางการเมืองของ
ตระกูลหลีกภัย ที่เกิดจากการสะสมบารมีทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย ท าให้ในการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 นายกิจ หลีกภัย สามารถชนะ
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยการอาศัยบารมีของน้องชายคือนาย
ชวน หลีกภัย ทีเ่ป็นผู้ที่มีบารมีในพื้นที่ของจังหวัดตรัง 

ค าส าคัญ: บารมีทางการเมือง; การเลือกตั้งท้องถิ่น; นายชวน หลีกภัย 
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate Mr. Chuan Leekpai’s 
charismatic authority over a Trang Provincial Administrative Organisation 
(TPAO) election and the association between said authority and the victory 
of Mr.Kij Leekpai, his older brother, in the TPAO election in 2012. Data were 
collected from relevant documents and in-depth interviews of sample 
groups: the samples of the study included 16 persons, such as local 
politicians, Democrat Party members, government officials and local 
inhabitants.Findings indicated that Mr. Kij Leekpai did not have the political 
charisma to enable him to secure victory in the 2012 election. Instead, 
such success was attributed to Mr. Chuan Leekpai, who had been locally 
recognised as a charismatic politician. Furthermore, Mr. Chuan Leekpai’s 
charisma allowed the political dynasty of the Leekpai family in the 
province to continue.     

Keywords: Political Charisma; Local Election; Mr. Chuan Leekpai 
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บทน า 

ในการเลือกตั้งต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย 
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ เป็นพี่ชายของนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (อดีตหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรี) โดยใน
การเลือกตั้งนายกิจ หลีกภัย ส่งทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ใน
นามของทีมกิจปวงชน ที่มีนายกิจ หลีกภัย เป็นหัวหน้าทีมและส่งสมาชิกลงสมัครรับ
เลื อกตั้ ง ในต าแหน่ งสมา ชิกสภาองค์การบริ หารจั งหวั ดตรั ง  โดยสื่ อระบุ ว่ า      
พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการพูดคุยถึงการส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง
พรรคจะส่งเป็นตัวแทนผู้สมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ จากการประชุมพรรค
ประชาธิปัตย์ (ไทยรัฐ, 2555) โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้นายกิจ หลีกภัย เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ 
และอนุมัติทีมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในนามของพรรค
ประชาธิปัตย์ ท าให้นายกิจ หลีกภัย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง ในนามของพรรคประชาธิปัตย์  

ในการหาเสียงของนายกิจ หลีกภัย นอกจากการสนับสนุนช่วยหาเสียงจาก
สมาชิกในทีมกิจปวงชนแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสมาชิกของพรรค
ประชาธิปัตย์ทั้งในและนอกพื้นที่ประกอบไปด้วย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่
ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ , นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.เขต 4 ของจังหวัดตรัง, 
นายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์ ส.ส.เขต 1 ของจังหวัดตรัง, นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ และ
นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.เขต 3 ของจังหวัดตรัง เป็นต้น ผลคะแนนของผู้สมัคร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พ.ศ. 2555 ปรากฏว่าคะแนนของนายกิจ หลีกภัย 
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีคะแนนน าผู้สมัครคนอื่น กล่าวคือ นาย
ชินธันธิ ์อนันต์มั่งคั่งกุล ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 40,367 คะแนน ,นายกิจ หลีกภัย ผู้สมัคร
หมายเลข 2 ได้ 148,781 คะแนน และนายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 3
ได้ 48,397 คะแนน ผลคะแนนทั้งในส่วนของระดับอ าเภอและผลคะแนนรวมนายกิจ 
หลีกภัย มีคะแนนน าผู้สมัครคนอ่ืน ท าให้นายกิจ หลีกภัย สามารถชนะในการเลือกตั้งและ
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ได้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน แม้นายกิจ 
หลีกภัย จะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง แต่ทีมสมาชิกของ
พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ผลการเลือกตั้งจะต่างจากทีมกิจปวงชนของ
นายกิจ หลีกภัย ที่ได้รับการเลือกตั้งเกือบทุกเขตการเลือกตั้งท่ีทีมส่งลงแข่งขัน  

จากผลการเลือกตั้งของผู้สมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ (ส.อบจ) กับ
ผู้สมัครต าแหน่งนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังท่ีผลการเลือกตั้งมีความแตกต่าง
กัน และทีมกิจปวงชนภายใต้การน าของนายกิจ หลีกภัยสามารถที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าสู่
สภาฯจ านวนหลายที่นั่ง อาจจะกล่าวได้ว่า การที่พรรคประชาธิปัตย์ให้สนับสนุนนายกิจ 
หลีกภัย อาจจะไม่ใช่เหตุที่ท าให้นายกิจ หลีกภัย ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่เกิดจาก
การที่นายกิจ หลีกภัย ได้รับการสนับสนุนจากนายชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวตรังให้
ความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ให้การสนับสนุน จึงท าให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ของนายกิจ หลีกภัย ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาถึงบทบาทและบารมีทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย ต่อการ
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 

2) เพื่อศึกษาอธิบายถึงการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย
ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาบารมีของนายชวน หลีกภัย ในการเมืองท้องถิ่น: กรณีศึกษาการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต
การศึกษา โดยศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 วิธีการศึกษาผู้วิจัยใช้รูปแบบวิธีการศึกษาการวิจัยเชิง
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คุณภาพโดยอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ การวิจัยเอกสาร 
(Document Research) ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น 
หนังสือ วารสาร ข่าว อินเตอร์เน็ต ข้อมูลการเลือกตั้ง แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ารายละเอียดมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
เครื่องมือแบบบันทึกหัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ , แบบจดบันทึกภาคสนาม (Memo) 
เพื่อจดบันทึกข้อมูลหรือประเด็นที่หน้าสนใจในการสัมภาษณ์ และเครื่องบันทึกเสียง
เพื่อบันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะรวบรวมผลจากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดย รวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร บทความทางวิชาการ ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการเลือกตั้ง 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็น
การศึกษาแล้วน าเสนอในรูปแบบการพรรณนาความ และรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์
เชิงลึกในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่แยกเป็น
ประเด็น และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ผลการวิจัย 

ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีภัย ที่มีผู้ให้
การสนับสนุนหลายฝ่ายทั้งจากภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ทีมกิจปวงชนภายใต้การน าของนาย
กิจ หลีกภัย ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และจากทีมสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ โดยการน าของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ 
และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มาช่วยในการปราศรัยหาเสียงทั้งจากในและนอกพื้นที่
ของจังหวัดตรัง เช่น นายสาทิตย์ วงศ์หนอง, นายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์, นายนิพิฎฐ์ 
อินทรสมบัติ และนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ เป็นต้น เป็นการช่วยเหลือในการปราศรัยหา
เสียงให้กันนายกิจ หลีกภัย โดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งนี้  
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การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในปี พ.ศ.2555 การเลือกตั้งของ
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดตรัง
จะเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้เป็นการเลือกตั้งภายในวันเดียวกัน โดย
การเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะเลือกตั้งในวันที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 และจะเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในวันที่ 21 ตุลาคม 
พ.ศ. 2555 การเลือกตั้งที่แยกระหว่างการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ท าให้การในหาเสียงและช่วยเหลือในการ
เลือกตั้งของผู้สมัครนายกฯและสมาชิกสภาฯ มีระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งและ
สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการหาเสียงเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) จะกล่าวว่ามีความไม่สะดวกท าให้ไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้ง
ภายในวันเดียวกันได้ แต่ช่วงระยะที่แตกต่างกันท าให้สามารถที่จะหาเสียงให้กับสมาชิก
ภายในทีมของผู้สมัคร หรือสมาชิกภายในทีมสามารถที่จะช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างเต็มที่ 

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย แม้จะมี
ผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลอืกตั้งหลายฝ่าย แต่สิ่งที่เป็นเสมือนทุนเดิมในการเลือกตั้งก็คือ 
การที่มีผลงานในสมัยที่ผ่านมา และการเป็นสมาชิกของบ้านใหญ่ในพื้นที่คือเป็นบุคคล
ภายในตระกูลหลีกภัย ท าให้ในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย สามารถที่จะมีความ
ได้เปรียบจากบารมีของการที่มี “นามสกุล” (Family Name) ที่เป็นที่รู้จักกันดีของ
ประชาชนในพ้ืน เพราะมีความเกี่ยวข้องกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค
ประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความศรัทธา
และให้การสนับสนุน ท าให้นายกิจ หลีกภัย ที่ได้รับบารมีจากนายชวน หลีกภัย ท าให้มี
ความได้เปรียบมากกว่าผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังคนอ่ืนๆ 

บทบาทและบารมีทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย ในพื้นที่ของจังหวัดตรัง 
การเป็นเหมือน“เครื่องหมายการค้า” (Brand Name) ของนายชวน หลีกภัย 

ที่ส่งผลให้ตระกูลหลีกภัยเป็นตระกูลที่มีบทบาททางการเมืองและประสบความส าเร็จจาก
การเลือกตั้งในพื้นที่ของจังหวัดตรัง ด้วยการสะสมบารมีในพื้นที่ เป็นระยะเวลายาวนาน
ของนายชวน หลีกภัย ที่ท าให้การเมืองในจังหวัดตรังเป็นการเมืองที่น่ิง ซึ่งจากการเมืองใน
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ระดับชาติที่บทบาทของนายชวน หลีกภัย ท าให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถที่จะได้รับชัย
ชนะในการเลือกตั้งในพ้ืนท่ีของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการยากท่ีพรรคการเมืองอื่นจะได้รับชัย
ชนะในพื้นที่ เมื่อการเมืองในระดับชาติเป็นการเมืองที่นิ่งมีลักษณะของความเป็นเอกภาพ
ในพื้นที่ ท าให้การเมืองในท้องถิ่นของจังหวัดตรังอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่มี
นายกิจ หลีกภัย ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นบุคคลที่ได้รับ
การสนับสนุนจากนายชวน หลีกภัย และเป็นคนของตระกูลหลีกภัยส่งผลให้การเมืองใน
ท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังไม่ค่อยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีความ
ขัดแย้งมากนัก ซึ่งนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า“จังหวัดตรัง
ตรัง การเมืองระดับชาติมีผลต่อการเมืองท้องถิ่น เพราะการเมืองระดับชาติมีเสถียรภาพ 
(Stable) ที่เป็นผลมาจากการที่พรรคครองพื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยดูจากการที่ท่าน
ชวน หลีกภัยเป็น ส.ส. มาตั้งแต่ปี 2512 การเมืองระดับชาติก็มีความเป็นเอกภาพ” 

เมื่อการเมืองระดับชาติมีความมั่นคง ที่เกิดจากการสร้างฐานเสียง ความผูกพัน
กับประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ฐานเสียงทางการเมืองที่มีความเป็นเอกภาพใน
พื้นที่ย่อมที่จะส่งผลต่อการเลือกตั้งได้ เช่น ในกรณีของนายชวน หลีกภัย ที่ท าให้การ
เลือกตั้งระดับชาติของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา พรรค
ประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะในเขตพื้นที่เลือกตั้งของจังหวัดตรังทุกเขตการเลือกตั้งมาจนถึง
ปัจจุบัน (วิกิพีเดียสารานุกรมออนไลน์, 2557) เมื่อการเมืองระดับชาติที่ฐานเสียงและการ
สนับสนุนที่มากพอ ย่อมที่จะส่งผลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งโดยส่วนตัวนายกิจ 
หลีกภัย (2559: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า  “การเมืองในท้องถิ่นของจังหวัดตรังคือได้มาจาก
การปูรากฐานของการเมืองระดับชาติ” และความคิดเห็นของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 
(2559 : สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า “การเมืองในท้องถิ่นมีทิศทางเดียวกันกับการเมืองใน
ระดับชาติ คือมีความสอดคล้องกับพรรคประชาธิปัตย์” ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่ในปี 2535 ที่นายชวน หลีกภัย เป็นหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ท าให้จังหวัดตรังกลายเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ และชาวจังหวัด
ตรังก็ให้การสนับสนุนเรื่อยมา

การมีฐานเสียงเดิมที่มีมาตั้งแต่การเมืองในระดับชาติ ท าให้การสนับสนุน
การเมืองท้องถิ่นนั้นสามารถกระท าได้ โดยเฉพาะการสนับสนุนจากตระกูลทางการเมือง
ในพื้นที่อย่างตระกูลหลีกภัย เพราะในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่
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มีเขตการเลือกตั้งครอบคลุมทั้งจังหวัด การหาเสียงและการสร้างฐานเสียงเพื่อที่จะเป็นที่
ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ อาจจ าเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลานาน แต่หากได้รับการ
สนับสนุนจากตระกูลที่มีช่ือเสียงหรือเป็นตระกูลที่ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับ ก็ย่อม
ที่จะมีฐานเสียงเดิมอยู่และเป็นผลดีต่อการเลือกตั้ง จึงส่งผลท าให้ให้ง่ายที่จะได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน และเมื่อร่วมกับช่ือเสียงเดิมของตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นที่
ยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีอยู่แล้วด้วย ก็จะท าให้การตัดสินใจของประชาชนนั้น ท าได้
ไม่อยากท่ีจะตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดในการเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย ด้วย
การที่นายชวน หลีกภัย ให้การสนับสนุน จึงส่งผลให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในและ
นอกพ้ืนท่ีของจังหวัดตรังมาช่วยในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง การช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
ให้กับนายกิจ หลีกภัย ที่เกิดจากบารมีของนายชวน หลีกภัย ที่เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
พิเศษท่ีเรียกว่า มีบารมี “Charisma” ในพื้นที่ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นที่ท าให้ผู้คนที่
พบเจอเกิดความความเลื่อมใสและศรัทธาในตัวผู้น าลักษณะนี้ และก่อให้เกิดกลายเป็น
ความเช่ืออย่างเหนียวแน่นในตัวผู้น าคือนายชวน หลีกภัย ด้วยลักษณะที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของนายชวน หลีกภัย ที่ท าให้ได้รับการยอมรับจากบุคลิกภาพ ประสบการณ์ 
และความสามารถท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ที่พบเจอผู้น าในลักษณะแบบนี้ โดยนายทวี คง
ขัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้ (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า“การที่
ประชาชนชาวจังหวัดตรังเลือกท่านชวน หลีกภัย เพราะด้วยบุคลิกที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อม
ตน ไม่ถือตัว ด้วยลักษณะนิสัยของคนใต้ที่เป็นคนแข็ง เมื่อเจอกับคนสุภาพอ่อนโยนท าให้
เกิดความช่ืนชอบ” 

ลักษณะที่ท าให้ประชาชนในพื้นที่ช่ืนชอบในตัวของนายชวน หลีกภัย ที่ท าให้
นายชวน หลีกภัย ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเรื่อยมาจนกลายเป็นความนิยมในตัว
ของนายชวน หลีกภัย เมื่อมีการเลือกตั้งทุกครั้งประชาชนในพื้นที่มักจะให้การสนับสนุน 
นางสาวธัญลักษณ์ หลักขัน (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “โดยส่วนตัวมองจะว่า 
ประชาธิปัตย์ในพ้ืนท่ีของจังหวัดตรังเป็นเหมือนค่านิยม คือ ชาวบ้านผู้สูงอายุมัก จะนิยม
ชมชอบในตัวของท่านชวน หลีกภัย หากมีใครพูดถึงท่านชวนในทางที่ไม่ดีนั้นไม่ได้ เขา
มักจะเรียกท่านชวนว่า “ลูกชวน” เพราะด้วยความนิยมในตัวของท่านชวน หลีกภัย ท าให้
เขาศรัทธาและช่ืนชอบในพรรคประชาธิปัตย์” 
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การเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์อย่างมหัศจรรย์หรือพรสวรรค์พิเศษในการดึงดูดใจคน
ของนายชวน หลีกภัย เมื่อใครพบเห็นแล้วจะเกิดความประทับใจ ท าให้ผู้ที่พบเห็นยอมรับ
นับถือและเกิดความศรัทธาเลื่อมใสที่เกิดจากบุคลิกส่วนตัวของนายชวน หลีกภัย ที่ท าให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความศรัทธาและช่ือชอบในผู้น าลักษณะนี้ นายนิคม สม่าพงษ์ (2559 : 
สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ประชาชนช่ืนชอบท่านชวน หลีกภัย เพราะท่านเป็นคนสมถะ ไม่ถือ
ตัว เวลาจะไปที่ไหนท่านจะไปพบเด็กเล็กก่อนเสมอ ท่านเป็นบุคคลที่ใครสัมผัสด้วยก็จะ
รัก และเวลาว่างท่านชวนจะมาพบปะกับชาวบ้านอยู่เสมอ เช่น ไปร่วมงานศพ งานบุญ 
งานลากพระ เป็นต้น” 

ท าให้นายชวน หลีกภัย ได้รับความนิยมและสามารถท่ีจะสร้างฐานเสียงในพื้นที่
เพราะมีความผูกพันกับประชาชน ด้วยลักษณ์ความเป็นผู้น าของนายชวน หลีกภัย ที่ท าให้
ประชาชนในพื้นที่ช่ืนชอบนอกจากบุคลิกภาพที่เป็นคนสมถะไม่ถือตัวแล้ว ลักษณะที่โดด
เด่นอีกอย่างหนึ่งของนายชวน หลีกภัยคือ นายชวนหลีกภัยมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม  
( Superb communication skills ) (Lussier, N. R., & Achua, F., 2001: 376) โดย
นายชวน หลีกภัย มีฉายาติดตัวมาตั้งแต่เป็น ส.ส.ว่า “มีดโกนอาบน้ าผึ้ง” จากวิธีการพูดที่
สุภาพ เฉียบคม แต่เชือดเฉือน (ประภัสสร เสวิกุล, 2557) ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะของผู้น า
ที่โดดเด่นท าให้เป็นที่ช่ืนชอบ ด้วยการที่คนใต้ชอบบุคคลที่มีบุคลิกสุภาพและพูดเก่ง ซึ่ง
นาง ก. (นามสมมติ). ประธานกลุ่มอาชีพจัดท าพวงหรีดดอกไม้จันทน์ และตัวแทน
ชาวบ้านในพื้นที่ อ าเภอสิเกา (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า“คนจังหวัดตรังชอบคนที่พูด
เก่ง เป็นบุคคลที่พูดมีหลักการเหมือนอย่างท่านชวน”  

ท าให้นายชวน หลีกภัย เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์และดึงดูดใจผู้คน ท าให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความศรัทธาและเช่ือถือในตัวของของนายชวน หลีกภัย จากความนิยมชมชอบ
ส่งผลให้เกิดความศรัทธาและกลายเป็นบารมีในพื้นที่ของจังหวัดตรังจากค ากล่าวของ
นางสาวธัญลักษณ์ หลักขัน (2559 : สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า “ถ้าหางมองค าว่า 
ประชาธิปัตย์ ในจังหวัดตรังก็ต้องบอกว่าหมายถึงท่านชวน หลักภัย เพราะพรรค
ประชาธิปัตย์กับคนจังหวัดตรังผูกพันเติบโตกันมาตั้งแต่สมัยท่านชวน หลีกภัย เพราะ
สมัยก่อนจังหวัดตรังไม่มีนายกฯ แต่เมื่อคนบ้านเราได้เป็นนายกฯและเป็นคนของพรรค
ประชาธิปัตย์ ท าให้เกิดความผูกพันต่อกันที่กลายเป็นค่านิยมที่ใครจะว่ากล่าวไปในทางที่
ไม่ดีนั้นไม่ได้ และเป็นความผูกพันที่กลายเป็นรากฐานทางการเมือง”  
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ความผูกพันที่กลายเป็นค่านิยมต่อนายชวน หลีกภัย แต่ด้วยการขึ้นมาเป็น
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของนายชวน หลีกภัย ในปี 2535 ที่ท าให้การเลือกตั้งในพื้นที่
ภาคใต้เกิดกระแสนิยมในตัวของนายชวน หลีกภัย 

ดังนั้นช่ือเสียงของนายชวน หลีกภัย จึงเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งต่อการครอง
ฐานเสียงในภาคใต้ เมื่อพิจารณาช่ือเสียงของนายชวน หลีกภัย จะพบว่าช่ือเสียง
โดยเฉพาะในส่วนของภาพลักษณ์นายชวน หลีกภัย จะมีภาพลักษณ์ของผู้น าที่สอดคล้อง
ต่อความคิดและค่านิยมของคนใต้ในหลายประการ ท าให้นายชวน หลีกภัย เป็นที่นิยม 
และจากภาพลักษณ์ของนายชวน หลีกภัย ที่การยึดถือหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์ 
(Integrity) ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ยึดถือหลักความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
การด าเนินการต่างๆได้ มีความน่าเช่ือถือ จริงใจ จนได้รับฉายา Mr. Clean (นายสะอาด) 
(คมชัดลึก, 2553) ที่ท าให้นายชวน หลีกภัย กลายเป็นผู้ที่มีบารมีและบทบาทในทาง
การเมืองจากการที่เป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความศรัทธา การที่ประชาชนให้ความศรัทธา
ท าให้นายชวน หลีกภัย การเป็นเสมือนเครื่องหมายการค้า (Brand Name) เป็น
สัญลักษณ์ที่รับรู้และจดจ าได้เป็นอย่างดีของประชาชนในพื้นที่ การที่สมาชิกในตระกูล
หรือผู้ที่นายชวน หลีกภัยให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งจึงท าให้บุคคลนั้นมีความ
ได้เปรียบหรือมีโอกาสที่ดีกว่านักการเมืองคนอ่ืนในการเลือกตั้ง เพราะด้วยบารมีของนาย
ชวน หลีกภัย ซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่ในสมัยอดีตที่นายชวน หลีกภัย ยังคงเป็นหัวหน้าของ
พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีกระแสความนิยมในตัวของนายชวน หลีกภัย มากจนมีผู้กล่าวว่า 
“พรรคประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าหรือหลักกิโล ลงสมัครยังได้รับการเลือกตั้ง อย่าว่าแต่คน
เลย” (จรูญ หยูทอง, 2547: 11-17) ที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมและศรัทธาต่อนายชวน หลีก
ภัย ซึ่งนายนายทวี คงขัน (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “คือต้องมองการเมืองในพื้นที่แล้ว
นึกถึงความจริงที่ว่า ถ้านึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ของภาคใต้ต้องนึกถึงท่านชวน หลีกภัย 
ไม่ใช่เฉพาะตรัง ด้วยการที่เป็นคนใต้ต้องนึกถึงท่านชวน หลีกภัย นี่คือสิ่งที่ท าให้มองเห็น
ได้อย่างชัดเจนเลยว่า ท่านชวน หลีกภัย ก็มีบารมีในพื้นที่ของ 14 จังหวัดภาคใต้” 

การเป็นผู้น าที่ท าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จนได้รับยอมรับและ
เป็นที่รู้จัก ท าให้นายชวน หลีกภัยสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง และมี
บารมีในพื้นที่ของจังหวัดตรัง การมีบารมีในพ้ืนท่ีของนายชวน หลีกภัย ย่อมที่จะส่งผลต่อ
การเมืองภายในจังหวัดตรัง หากนายชวน หลีกภัย ให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
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เพราะด้วยบารมี ฐานเสียง และการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ ย่อมส่งผล
ให้ผู้สมัครที่นายชวน หลีกภัย ให้การสนับสนุนจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลือกตั้ง จาก
ค ากล่าวของนายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์ (2559 : สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า“เมื่อนึกถึงท่านชวน 
หลีกภัย ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นยี่ห้อ เป็นสัญลักษณ์ เป็นประชาธิปัตย์ ถ้าหากท่านชวน หลีก
ภัย เดินกับใคร ขึ้นรถคันไหน ท่านเชียร์ใครคนนั้นจะได้เปรียบ” 

เพราะด้วยการมีบารมีของนายชวน หลีกภัย ย่อมที่จะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนมีความได้เปรียบในการเลือกตั้ง เพราะฐานเสียงและบารมีของนายชวน หลีกภัย 
ที่เกิดจากความศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ท าให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายชวน 
หลีกภัย สามารถท่ีจะอาศัยบารมีของนายชวน หลีกภัย ที่จะส่งผลต่อการเลือกตั้งได้ จาก
ความศรัทธาและนิยมที่เกิดจากผลงานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายชวนหลีกภัยที่ท าให้ประชาชนในพื้นที่มีความศรัทธาต่อ
ผู้น าอย่างนายชวน หลีกภัย ท าให้บทบาทของนายชวน หลีกภัย มีบารมีในพื้นที่ของ
จังหวัดตรัง ซึ่งการมีบารมีของนายชวน หลีกภัย ย่อมที่จะส่งผลต่อตระกูลหลีกภัย ด้วย
การที่มีนามสกุล (family name) เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้า (Brand Name) ท าให้
ได้รับความนิยมจากประชาชนในพ้ืนท่ีส่งผลต่อการเลือกตั้งได้ เมื่อมีผู้สมัครซึ่งใช้นามสกุล
เหมือนกับนายชวน หลีกภัย ท าให้โอกาสในการได้รับเลือกตั้งมีโอกาสสูงที่จะได้รับชัยชนะ 

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2555 ของนายกิจ หลีกภัย 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย ซึ่งในการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ที่แบ่งการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรังออกเป็นสองรอบคือ รอบแรกจะเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และตามมาด้วยเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 การเลือกตั้งนายก
องค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย ที่มีหลายฝ่ายให้การสนับสนุน ทั้ง
จากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในและนอกพื้นที่ สมาชิกทีมกิจปวงชน และภาค
ประชาชน ท าให้ในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย มีความได้เปรียบกว่าผู้สมัครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังคนอื่นๆ นายสุเชต นุชสมัย (2558 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า
“ในการเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกนายกฯ จะไม่เลือกตั้งพร้อมกับสมาชิกฯ สมาชิกในทีมไป
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ช่วยนายกฯหาเสียงเลือดตั้งก่อน ซึ่งสมาชิกจะไปช่วยกันทั้งหมด นอกจากสมาชิกในทีม
แล้วก็ยังมีบุคคลภายนอกมาช่วยเหลือ ถ้าหากจะถามถึงความแข็งแกร่งของค าว่า “หลีก
ภัย” เขามีฐานเสียงเดิมอยู่แล้ว ฐานของเขาจะช่วยหาเสียงให้โดยอัตโนมัติ ฐานเสียงคือ
ในช่วงสมัยก่อนหน้ากับบุคคลที่มีความผูกพันท่ีได้ด าเนินนโยบายกันมาตามที่เคยพูดไว้ ท า
ให้มีความผูกพันต่อกันและมีความสัมพันธ์กับชาวบ้าน เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเขาจะมาโดย
อัตโนมัติ แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีสิ่งแปลกๆใหม่ๆก็ต้องเข้าไปพบกับชาวบ้าน คนที่จะมา
ช่วยเขาจะมาให้การช่วยเหลือเอง ไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องเป็นบุคคลเดิม หรือเป็นคนใน
พื้นที”่ 

จากท ากล่าวของนายสุเชต นุชสมัย ที่กล่าวว่า ถ้าจะถามถึงความแข็งแกร่ง ค า
ว่า “หลีกภัย” เขามีฐานเสียงอยู่แล้วฐานเสียงในพื้นที่จะให้การสนับสนุน อาจจะกล่าวได้
ว่าเป็นฐานเสียงเดิมของนายชวน หลีกภัย ที่มาตั้งแต่การเมืองระดับชาติ ที่เกิดจากบุคคล
ในพื้นที่ที่มีความศรัทธาต่อนายชวน หลีกภัย ทั้งจากประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
หัวคะแนนในพื้นที่ จะเข้ามาช่วยเหลือในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย ซึ่งจะรวมทั้ง
บุคคลที่นายกิจ หลีกภัย เคยให้การช่วยเหลือในขณะด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
สว่นจังหวัดตรังด้วย 

แม้ว่าในการหาเสียงเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย จะมีผู้ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือมากมาย วิธีการที่นายกิจ หลีกภัย ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนายนิคม สม่าพงษ์
(2558 : สัมภาษณ์)  กล่าวว่า “จะเน้นพบปะชาวบ้าน ตั้งเวทีปราศรัย และไม่เคยซื้อ
เสียง” 

แต่จุดเด่นของการหาเสียงของนายกิจ หลีกภัย ผู้สมัครนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรัง คือการปราศรัยหาเสียงที่เป็นการปราศรัยใหญ่ มีสมาชิกจากพรรค
ประชาธิปัตย์มาร่วมช่วยในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง โดยการน าของนายชวน หลีกภัย 
ประธานท่ีปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ผู้เป็นน้องชายของนายกิจ หลีกภัย ที่มาช่วยปราศรัย
หาเสียงเลือกตั้งให้กับนายกิจ หลีกภัย และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เช่น นายสาทิตย์ 
วงศ์หนองเตย, นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์, นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ และนายสมชาย โล่
สถาพรพิพิธ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าการเช่ือมโยงระหว่างนายชวน หลีกภัยกับนายกิจ 
หลีกภัย ที่เป็นคนของตระกูลหลักภัย ท าให้นายกิจ หลีกภัย ได้รับการช่วยเหลือในการหา
เสียงเลือกตั้งและการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปัตย ์หรือสมาชิกจากพรรคประชาธิปัตย์ 
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จากความสัมพันธ์ของการเป็นสมาชิกของตระกูลหลีกภัยที่ได้รับบารมีมาจากนายชวน 
หลีกภัย ที่ช่วยในการรงณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และมีโอกาสที่ดีในการได้รับการสนับสนุน
จากบุคคลที่มีชื่อเสียง อาจจะรวมถึงการได้รับการสนับสนุนทางการเงินอีกด้วยที่ส่งผลให้
มีความได้เปรียบในการเลอืกตั้ง โดยการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย นายโกมล ชูเชิตรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสิเกา (2559 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ในการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด การที่จะซื้อเสียงก็คงยาก
เพราะเป็นพื้นที่วงกว้าง บวกกับบังเอิญผู้ที่อาสาลงสมัครรับเลือกตั้งมีโอกาสชนะมากอยู่
แล้ว เพราะมีความเช่ือมโยงกับการเมืองระดับชาติ” 

การที่นายกิจ หลีกภัย มีความเช่ือมโยงกับนายชวน หลีกภัย ท าให้ในการ
เลือกตั้งมีผู้ให้การสนับสนุนและสง่ผลให้โอกาสในการชนะของนายกิจ หลีกภัย มีโอกาสสูง
ในการเลือกตั้ง ซึ่งจะเห็นได้จากผลการเลือกตั้งมีคะแนนน า ห่างผู้สมัครคนอื่นอย่างท่วม
ท้น เมื่อน าคะแนนของผู้สมัครคนอ่ืนรวมกันก็ยังไม่สามารถท่ีจะชนะนายกิจ หลีกภัยได้ 

การได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย จะเห็นได้ว่าด้วยบารมีของ
นายชวน หลีกภัย ที่ส่งผลให้นายกิจ หลีกภัย ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งจาก
เครือข่ายฐานสียงของนายชวน หลีกภัย สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในและนอกพื้นที่
ของจังหวัดตรัง การเป็นสมาชิกของตระกูลหลีกภัยและมีความสัมพันธ์กับนายชวน หลีก
ภัย ท าให้นายกิจ หลีกภัยมีความได้เปรียบจากการที่ตระกูลของตัวเองที่เป็นเสมือน
เครื่องหมายการค้า (Brand Name) ท าให้ในการหาเสียงเลือกตั้งและการสนับสนุนต่างๆ
สามารถที่จะกระท าได้โดยง่าย ส่งผลให้มีความได้เปรียบในการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้ง
จังหวัด โดยปกติจะไม่ใช้เรื่องง่ายในการหาเสียงและการที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ 
ท าให้การอาศัยบารมีจากนายชวน หลีกภัย มีส่วนช่วยให้สามารถประสบความส าเร็จใน
การเลือกตั้งได้และมีความได้เปรียบมากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ ที่เกิดจากการที่ประชาชนใน
พื้นที่มีความศรัทธาต่อนายชวน หลีกภัย ที่ถือเป็นบุคคลส าคัญของจังหวัดตรัง ท าให้คนใน
ตระกูลหลีกภัยกลายเป็นท่ียอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี ด้วยความเกี่ยวข้องตรงนี้ที่ท าให้
นายกิจ หลีกภัย สามารถที่จะอาศัยบารมีของนายชวน หลีกภัย เพื่อประสบความส าเร็จ
ในทางการเมืองอย่างการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จากการช่วยเหลือ
ของหลายฝ่ายที่ให้การสนับสนุนกับนายกิจ หลีกภัย ในพื้นที่ ซึ่งสิ่งส าคัญในการเลือกตั้ง
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ทางการเมืองส าหรับจังหวัดตรังนั้น การปราศรัยใหญ่ก่อนวันเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นกิจกรรม
ที่ส าคัญที่สามารถที่จะส่งผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งนายโกมล ชูเชิตรัตน์ (2559 : 
สัมภาษณ์) กล่าวว่า “การหาเสียงในคืนสุดท้ายท่ีเป็นประเพณีนิยมของคนจังหวัดตรังที่จะ
มีการปราศรัยใหญ่ ซึ่งจะระดมสมาชิกของพรรคที่เป็นนักพูดเก่งๆจากในพรรคก็ดี มาช่วย
ปราศรัยหาเสียง ซึ่งก็คงไม่พ้นการเมืองระดับชาติ เพราะผูกโยงกับการเมืองระดับชาติ 
หากจะถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เขาไม่ยอมรับอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติ
แต่เราต้องมาดูในทางปฏิบัติว่าเป็นจริงตามที่ท่านได้กล่าวไว้ไหม เห็นได้ชัดเจนว่าการ
ปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย คนที่มาช่วยปราศรัยเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด ซึ่ง
การที่เขามาช่วยนั้น เขาก็จะตอบว่าเป็นการช่วยส่วนตัวโดยไม่หวังอะไร มาช่วยด้วยความ
เต็มใจ แต่จริงๆแล้วก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ใช่ รู้กันอยู่ว่าความจริงคืออะไร แต่สิ่งเหล่านี้ที่เขา
ต้องระดมคนมาเพราะเป็นการชักจูงโน้มน้าวใจ และต้องการที่จะชนะอย่างถล่มทลาย 
“อาจจะกล่าวง่ายๆก็คือตระกูลหลีกภัยต้องไม่แพ้”  

จากค ากล่าวจะเห็นได้ว่าการเข้ามาช่วยเหลือของสมาชิกในพรรคประชาธิปัตย์
ในปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย ที่เป็นการช่วยเหลือและได้รับการ
สนับสนุนมาจากนายชวน หลีกภัย ท าให้นายกิจ หลีกภัย สามารถท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในการเลือกตั้งได้ เพราะหากไม่มีนายชวน หลีกภัย ที่เป็นผู้มีบารมีในพื้นที่และมีบารมีต่อ
พรรคประชาธิปัตย์ก็ยากที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในและนอกจังหวัดจะให้การ
สนับสนุน ด้วยบารมีของนายชวน หลีกภัย ที่ท าให้หลายฝ่ายต่างเข้ามาสนับสนุนในการ
เลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย 

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากนายชวน หลีกภัย ที่ท าให้นายกิจ หลีกภัย สามารถที่จะอาศัยบารมีของ
นายชวน หลักภัย และการเป็นตระกูลหลีกภัยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่จน
สามารถท่ีจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและยังส่งผลให้ทีมกิจปวงชนของนายกิจ หลีกภัย
สามารถท่ีจะครองเสียงส่วนใหญใ่นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ด้วยบารมีและการ
เป็นตระกูลทางการเมืองที่มีบทบาทในพื้นที่ของจังหวัดตรัง จึงท าให้ในการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัย สามารถที่จะได้รับชัยชนะอย่างท่วม
ท้น เหนือผู้สมัครชิงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังคนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็น
ถึงการบารมีและบทบาททางการเมืองของตระกูลหลีกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 ของ
นายกิจ หลีกภัย จากผลการศึกษาพบว่า 

การที่นายชวน หลีกภัย เป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษที่ เรียกว่ า มีบารมี 
“Charisma” ในพื้นที่ของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นที่ท าให้ประชาชนใน
พื้นที่เกิดความความเลื่อมใส ศรัทธาต่อนายชวน หลีกภัย ด้วยการที่มีลักษณะที่โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ ท าให้นายชวน หลีกภัย ได้รับการยอมรับท้ังจากบุคลิกภาพ ประสบการณ์ 
และความสามารถท่ีส่งผลให้กลายเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมจากประชาชน ด้วยการเป็น
ผู้น าท่ีท าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จนได้รับยอมรับและเป็นที่รู้จัก ท าให้นาย
ชวน หลีกภัย สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง มีบารมี และอิทธิพลในพื้นที่
ของจังหวัดตรัง ซึ่งการมีบารมีในพื้นที่ของนายชวน หลีกภัย ย่อมที่จะส่งผลต่อการเมือง
ภายในจังหวัดตรัง และการที่ตระกูลหลีกภัยที่ได้รับบารมีมาจากนายชวน หลีกภัย จนท า
ให้ตระกูลหลีกภัยที่เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้า (Brand Name) เป็นสัญลักษณ์ที่รับรู้
และจดจ าได้เป็นอย่างดีของประชาชนในพื้นที่ ท าให้สมาชิกในตระกูลหรือผู้ที่นายชวน 
หลีกภัย ให้การสนับสนุนจะมีความได้เปรียบหรือมีโอกาสที่ดีกว่านักการเมืองคนอ่ืนในการ
เลือกตั้งได้จากการอาศัยบารมีของนายชวน หลีกภัย 

การได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของนายกิจ หลีกภัย ในการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2555 จากบารมีของบ้านใหญ่ที่สามารถควบคุม
การเมืองภายในพื้นที่ของจังหวัดตรังได้ เมื่อบ้านใหญ่ให้การสนับสนุนในการเลอืกตั้งก็ย่อม
ที่จะส่งผลตีต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ของนายกิจ หลีกภัย ที่เป็นคนภายในตระกูลหลีกภัยและเป็นพี่ชายของนายชวน หลีกภัย 
ท าให้ได้รับการสนับสนุนท้ังจากสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์และประชาชนในพ้ืนท่ี และ
การที่นามสกุล (family name) ที่เหมือนกับนายชวน หลีกภัย ท าให้นายกิจ หลีกภัย 
สามารถที่จะอาศัยบารมีของนายชวน หลีกภัย และการเป็นคนในตระกูลหลีกภัยที่ เป็น
สัญลักษณ์ที่สามารถจดจ าได้เป็นอย่างดีของประชาชนในพ้ืนท่ี ส่งผลให้นายกิจ หลีกภัย มี
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ความได้เปรียบในการเลือกตั้ง จนสามารถที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 

จากการศึกษาถึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ 
หลีกภัย จากการที่นายกิจ หลีกภัยอาศัยบารมีของนายชวน หลีกภัยและด้วยการเป็นคน
ในตระกูลหลีกภัยจนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ซึ่งจากสมมติฐานใน
การวิจังท่ีได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า “นายกิจ หลีกภัยไม่ได้มีบารมีในทางการเมืองที่จะ
สามารถท าให้ชนะในการเลือกตั้งได้ แต่ได้รับบารมีจากนายชวน หลีกภัย และบารมีจาก
การเป็นคนของตระกูลหลีกภัย ท าให้สามารถได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555” 

จากผลการวิจัยจะพบว่าในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี 
พ.ศ. 2555 นายกิจหลีกภัยไม่ได้มีบารมีในพื้นที่มากพอที่จะท าให้สามารถได้รับชัยชนะใน
การเลือกตั้งได้ ซึ่งนายกิจ หลีกภัยอาศัยจากบารมีของนายชวน หลีกภัย และความเป็น
ตระกูลทางการเมืองของตระกูลหลีกภัยที่เกิดจากการสะสมบารมีในพื้นที่มาจากนายชวน 
หลีกภัย และการได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายที่ให้ความเคารพต่อนายชวน หลีกภัย 
ท าให้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน ที่แสดงให้เห็นว่านายกิจ หลีกภัย ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งจากบารมีของตนเอง
แต่เกิดจากบารมีของน้องชายคือนายชวน หลีกภัย ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทและบารมีในพื้นที่
ของจังหวัดตรัง 

ซึ่งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หากไม่มีการสนับสนุน
จากบ้านใหญ่ในพื้นที่คือการได้รับบารมีจากนายชวน หลีกภัย ก็ยากที่จะได้รับชัยชนะใน
การเลือกตั้งที่ส่งผลให้มีคะแนนชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น หรืออาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่ท าให้บุคคลอื่นสามารถที่จะชนะในการเลือกตั้งและเข้ามา
ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ ด้วยบทบาทและบารมีในทาง
การเมืองของนายชวน หลีกภัย จึงเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรังสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งได้  

การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองของจังหวัดตรัง หากผู้สมัครเป็นบุคคลใน
ตระกูลทางการเมืองอย่างตระกูลหลีกภัยและได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจากนาย
ชวน หลีกภัย ก็ย่อมที่จะส่งผลให้เกิดชัยชนะในการเลือกตั้งได้ แต่หากนายชวน หลีกภัย 
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ไม่ได้เป็นผู้ที่มีบทบาทและบารมีในทางการเมืองของจังหวัดตรัง ผู้สมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรังก็อาจจะมีผลการเลือกตั้งที่แตกต่างจากเดิม เพราะด้วยบารมีทาง
การเมืองในพื้นที่ท่ีเกิดจากบารมีของนายชวน หลีกภัย โดยบารมีลักษณะนี้จะเป็นบารมีที่
ยึดติดกับตัวบุคคล หากไม่มีนายชวน หลีกภัย ผู้ซึ่งมีบทบาทและบารมีในพื้นที่ การ
เลือกตั้งทางการเมืองในจังหวัดตรังย่อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะฐานทางการเมือง
ที่เกิดจากความศรัทธาของประชาชนในพ้ืนท่ีที่ยึดติดกับนายชวน หลีกภัย ซึ่งยากที่บุคคล
อื่นจะมีบารมีใกล้เคียงกับนายชวน หลีกภัย ซึ่งจะเห็นได้จากการประสบความส าเร็จใน
การเลือกตั้งในระดับชาติที่พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การน าของนายชวน หลีกภัย 
สามารถจะประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งของพื้นที่จังหวัดตรังและการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของนายกิจ หลีกภัยที่ได้รับบารมีของนายชวน หลีกภัย จน
ประสบความส าเร็จในการเลือกตั้ง  

ดังนั้นความส าเร็จในการเลือกตัง้ของนายกิจหลีกภัยเกิดจากการอาศัยบารมีของ
นายชวน หลีกภัย และการเป็นคนในตระกูลหลีกภัย จึงสามารถที่จะประสบความส าเร็จ
ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 

ข้อเสนอแนะ 

1) จากการศึกษาพบว่าบทบาทและบารมีทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย
สามารถที่จะผลต่อการเมืองในพื้นที่ของจังหวัดตรัง ด้วยบทบาทและบารมีท าให้ตระกูล
หลีกภัยกลายเป็นตระกูลทางการเมืองในจังหวัดตรัง ดังนั้นการเป็นตระกูลทางการเมือง
ของตระกูลหลีกภัยสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยบทบาทและบารมีทางการเมืองของนาย
ชวน หลีกภัย 

2) พบว่าการศึกษาในลักษณะเชิงคุณภาพยังมีข้อจ ากัดในการที่จะได้ข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาหลายรายไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลใน
เชิงลึก ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปจ าเป็นที่จะต้องมีผู้ให้ข้อมูลที่สามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกได ้
หรือมีผู้แนะน าในกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถให้ข้อมูล 
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