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Abstract
The purpose of this research was to study the region's popularity towards the Thai Rak Thai and Phuea
Thai Party, creating a party's support base and the process of policing the party's people in 8 (upper) north
provinces of Thailand. The study was a qualitative research and data were collected via documents, field works,
and in-depth interviews with 20 key informants including politicians, Civil servant group and community leaders,
as well as observing the sample groups and using the triangular data validation method to verify the data.
According to the results of the Research, regionalism towards Thai Rak Thai Party and Pheu Thai Party in upper
north were the pride and loyalty towards to Thai Rak Thai Party and Pheu Thai Party and the confidence in party
institution which brings populist policies to reach the local grassroots groups. Creation of the party support bases
of Thai Rak Thai Party and Pheu Thai Party in upper north provinces used the popularity of local people towards
the populist policy of the party by promoting is the main point in establishing the voting base. According to the
political socialization of Thai Rak Thai Party and Pheu Thai Party of people in 8 upper north provinces, populist
policies and citation of the political event to fight for democracy were closely utilized in political socialization via
canvass from the election candidates of the parties by speaking dialects and dressing by native style to create the
party supporting bases to be the regionalism.
Keywords: Political Regionalism, creation of the party support bases, political socialization
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บทคัดย่อ
การวิจั ย เรื่อ ง ภู มิภ าคนิย มในการเมื อ งไทยของพรรคไทยรั ก ไทยและพรรคเพื่ อ ไทยในภาคเหนื อ เป็ น
การศึกษาเฉพาะความเป็นภูมิภาคนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย การสร้างฐานเสียงสนับสนุนของ
พรรคฯ และกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคฯ ของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่
กลุ่มนักการเมือง กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มผู้นาชุมชน รวมจานวน 20 คน ตลอดจนใช้วธิ ีการสังเกตกลุ่มตัวอย่าง และ
ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในการตรวจสอบข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นภูมิภาคนิยมที่มีต่อพรรคไทย
รักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ความภูมิใจ ยึดมั่นถือมั่น และยังเชื่อมั่นในความเป็น พรรค
การเมืองที่นาเอานโยบายประชานิยมเข้าถึงกลุ่มคนรากหญ้าในท้องถิ่น การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคไทยรัก
ไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ การใช้ความนิยมของคนในท้องถิ่นที่มีต่อนโยบายประชานิยมของ
พรรค ชูเป็นประเด็นหลักในการสร้างฐานเสียง กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและพรรค
เพื่อไทยในภาคเหนือตอนบนนั้น พบว่า นโยบายประชานิยมและการอ้างเหตุการณ์ทางการเมืองใน การต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตย ถูกนามาใช้ในการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านการหาเสียงอย่างใกล้ชิดจากผู้ลงสมัครเลือกตั้งของ
พรรคในการสร้างฐานคะแนนเสียงจนเกิดเป็นภูมภิ าคนิยม
คาสาคัญ: ภูมิภาคนิยม, การสร้างฐานเสียง, การกล่อมเกลาทางการเมือง

บทนา
ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมไม่เคยเป็นเรื่องล้าสมัยในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเลือกตั้งที่มีการ
ชูประเด็นในการหาเสียงให้คนในภูมิภาคของตนและท้องถิ่นของตนมาเป็นตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรและมาเป็น
หัวหน้าคณะรัฐบาล หรือแม้แต่ชว่ งหลังจากการเลือกตั้งยังมีการเรียกร้องให้จัดสรรโควตารัฐมนตรีตามภูมิภาคต่าง ๆ
ตามกลุ่มทางการเมืองในภูมิภาคของตน ซึ่งเป็นผลมาจากความเป็น ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมด้านทางการเมือง
ด้านภูมิศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม ตลอดจนถึงการจัดการทรัพยากร (Saowaluck Sukwirat, 1996)
ในขณะเดี ย วกั น ความเป็ น ภู มิ ภ าคนิ ย มและท้ อ งถิ่ น นิ ย มถู ก กระทบด้ ว ยกรอบคิ ด ชาติ นิ ย มและมายาคติ ท าง
ประวัติศาสตร์ของไทย ส่งผลให้คุณค่าของอุมการณ์ประชาธิปไตยทีผูกพันกับภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยม ถูกกรอบ
คิดกรอบคิดชาตินิยมและมายาคติลดคุณค่า กอให้เกิดปัญหาความแตกแยกขึน้ มาได้ (Saowaluck Sukwirat, 1996)
การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 นั้น รับเอารูปแบบการ
ปกครองในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยในรูปแบบรัฐสภาเข้ามาแทนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่ง
ต่อมามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการปกครองในรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตามบริบทของสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมในแต่ละยุค แต่ละสมัย ซึ่งขึ้นอยูก่ ับว่าใครที่ขึ้นมามี อานาจปกครองรัฐในขณะนั้น บางครั้งก็เป็นไป
อย่างราบรื่นต่อเนื่อง แต่บางครั้งการปกครองก็สะดุดหยุดลงเป็นระยะ ๆ โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมา
ครองอานาจทางการเมือง ซึ่งส่วนมากจะมาจากระบบราชการไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือเป็นทหาร โดยเฉพาะทหารที่มี
โอกาสก้าวขึน้ มามีอานาจปกครองรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยที่สามารถรักษาอานาจและอยูใ่ นตาแหน่งได้นานกว่า
นายกรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตัง้ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่ว่าทหารเป็น
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องค์กรในรูปแบบของกองทัพ มีทั้งอาวุธและบุคลากรที่มีระเบียบวินัยมากกว่าองค์กรของรัฐอื่น ๆ มีศักยภาพในการที่
จะทาการรัฐประหารยึดอานาจทางการเมือง
การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปเมื่ อ วั น ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 นั บ เป็ น การเลื อ กตั้ ง ครั้ ง แรก ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จากนโยบายในการหาเสียงแบบ คิดใหม่ทาใหม่ ที่ถูกใจและตรงตาม
ความต้องการของคนระดับรากหญ้า ทาให้ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ พรรคไทยรักไทยซึ่งนาโดยทักษิณ ชินวัตร ได้เป็น
แกนน าในการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลและได้ รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่อ มแต่ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของประเทศไทยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เข้ามาบริหารประเทศ ภายใต้แนวนโยบายที่
ไม่เคยมีรัฐบาลชุดใดในประวัตศิ าสตร์การเมืองไทย ได้เคยนามาใช้บริหารประเทศ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ
ในการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในการบริหารประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในทางการเมืองไทย
(Natthawut Wachirarueangchai, 2004)
พรรคไทยรักไทยประสบกับวิกฤตทางการเมืองจึงได้ถูกยุบพรรคในคดีที่ว่า จ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กลง
สมัครรับเลือกตั้ง โดยต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคพลังประชาชน และกลายมาเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน ต่อ
ข้อสังเกตดังกล่าวผู้วจิ ัยเล็งเห็นว่าพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันหรือพรรคไทยรักไทย (ชื่อเดิม) เป็นพรรคการเมืองของไทย
พรรคหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากประชาชน จะเห็นได้ว่าพรรคไทยรักไทยเข้ามาบริหารประเทศ จาก
ความสาเร็จในการเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งหลายสมัยติดต่อกัน ถึงแม้จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือ งมาโดย
ตลอด ไม่วา่ จะเป็นการยึดอานาจจากทหาร การถูกยุบพรรค และการประท้วงต่อต้านรัฐบาลจากกลุ่มคนเสื้อสีเหลือง
ก็ตาม แต่ก็ไม่ทาให้ความนิยมในพรรคการเมืองนีเ้ สื่อมลงแต่อย่างใด (Working Group, Dr. Thaksin Shinawatra, 2015)
พรรคไทยรักไทยเป็นพรรคการเมืองๆ หนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและมีการพัฒนาการทาง
การเมืองที่เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนทางภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการทาหน้าที่
บริหารประเทศในฐานะรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน แม้กระทั่งในช่วงที่การเมืองไทยถูกอานาจเผด็จการเข้าครอบงา พรรค
ไทยรักไทยก็ยังจะยืนหยัดและมีบทบาททางการเมืองอยู่ได้เสมอมา การดาเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมือง
ต่าง ๆ ย่อมต้องการความยอมรับของประชาชนในฐานะที่ตนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อเข้าไปทา
หน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น สิ่งที่มีความสาคัญมากที่สุดของพรรคการเมื องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ก็คือฐาน
เสียงนั่นเอง
การเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยของ ทักษิณ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งจนสามารถจัดตัง้
รัฐบาลเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ข้อความประชาสัมพันธ์ ว่า “คิดใหม่ ทาใหม่ เพื่อไทยทุก
คน” ต่อมาการเลือกตัง้ ปี พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยของ ทักษิณ ชินวัตร ใช้ข้อความประชาสัมพันธ์ ว่า “4 ปีซ่อม 4
ปีสร้าง” และ “พรรคไทยรักไทย หัวใจคือประชาชน” จนชนะการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรค
เดียวสาเร็จ หลังจากทหารคืนอานาจให้กับประชาชน เกิดการเลือกตัง้ ปี พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชนที่นาโดยนาย
สมัคร สุนทรเวช ชนะการเลือกตั้งจากพรรคการเมืองอื่น ๆ ได้สาเร็จ และอีกครั้งในปี 2554 ที่พรรคเพื่อไทยซึ่งมี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นน้องสาวของทักษิณ ชินวัตร นาพรรคชนะการเลือกตั้งได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เกินกึ่งหนึ่งเป็นครั้งที่ 2 สามารถครองเสียงมากในสภา และเป็นการชนะการเลือกตัง้ ครั้งที่ 4 ติดต่อกันมา โดยจะเห็น
ได้ว่าคะแนนนิยมของพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยนัน้ จะได้คะแนนนิยมจากประชาชนทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจานวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เ ห็นถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยใน
หลายประเด็น ซึ่งประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจ และมีนัยสาคัญที่ควรแก่การศึกษาคือ ประเด็นของผลการเลือกตัง้ ที่มี
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ลักษณะของความเป็นภูมิภาคนิยมเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตดังที่ Prajak Kongkirati (2011) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “เริ่มมีการ
รวมกลุ่มกันเป็นภูมิภาคนิยม เนื่องจากเริ่มมีฐานเสียงที่ชัดเจน เช่น พรรคไทยรักไทยก็ยังมีฐานเสียงในภาคเหนือแล้ว
ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลาย ในขณะที่ภาคใต้ก็ยึดพรรคประชาธิปัตย์อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะในภาคใต้ที่
สามารถชนะคู่แข่งแบบทิ้งห่างมากกว่าพรรคเพื่อไทย ส่ว นพรรคเพื่อไทยชนะคู่แข่งในภาคเหนือ ทั้งนี้การเป็นภูมิภาค
นิยมยังอยู่อีกยาว และสามารถทาให้คาดการณ์การเลือกตั้งในครั้งต่อไปได้ ซึ่งแต่ละภาคก็โหวตให้พรรคของตนเอง
และเป็นเช่นนีม้ านานแล้ว”
พรรคไทยรั ก ไทย คื อ พรรคที่ มีจานวนสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรที่ม ากที่สุ ดในประเทศ จากฐานเสียงใน
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่อดีตนายกฯ ทักษิณ ได้สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นพรรคไทยรักไทย
มาเป็นเวลายาวนาน จนทาให้คนทั้งในภาคเหนือรู้สึกได้ว่า “เพื่อไทยคือพรรคของเรา” ตรงกับอีกทฤษฎีท้องถิ่นนิยม
หรือความพยายามสร้างตนเองให้เป็นพรรคพวกเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย หรือสร้างความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น
การดาเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองต่าง ๆ ย่อมต้องการความเป็นที่ยอมรับของประชาชนในฐานะที่ตน
ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อเข้าไปทาหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ดังนัน้ สิ่งที่มีความสาคัญมากที่สุดของ
พรรคการเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ก็คือ ฐานเสียงนั่นเอง (Burachat Phanthongrak, 2012)
ด้วยกลยุทธ์การหาเสียงที่โดนใจประชาชน พรั่งพร้อมด้วยรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาด ผสมผสานระหว่างวิถีทางการเมืองบวกกับความพร้อมทางด้านกาลังคนทั้ งหน้าใหม่และหน้าเก่า ประกอบ
กับการนาเสนอแนวนโยบายที่เป็นรูปธรรม เช่น การพักหนี้เกษตรกร 3 ปี สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยโครงการ 30 บาท
รั ก ษาทุ ก โรค โครงการหนึ่ง ต าบลหนึ่ง ผลิ ต ภั ณฑ์ กองทุ น หมู่บ้า นละ 1 ล้ า นบาท (Kanmunee Srisawanphob and
Narongchai Panyanachai, 2004) ภาพของนัดคิด นักบริหารที่ประสบความสาเร็จ โดยใช้ฐานของการเป็นบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ดูทันสมัย เช่น โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม บวกกับระบบการจัดการใหม่ๆ อย่างไม่เคยมี
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดทามาก่อน ชูนโยบายเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจน ชนิดพูดแล้วฟังแล้วเห็นดีด้วยทันที
(Natthawut Wachirarueangchai, 2004) นโยบายประชานิยมและโครงการเอื้ออาทรต่าง ๆ คือการอุปถัมภ์โดยนโยบาย
(policy patronage) คือ ผลประโยชน์ทางวัตถุที่ชาวบ้านได้รับอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกจากภาคการเมือง ก่อให้เกิด
การบูรณาการเชิงโครงสร้างทางการเมือ งที่โยงภาคชนบทผูกจิตใจคนและชาวบ้านทั้งหมดเข้ากับภาคการเมืองจน
เรียกได้ว่าเป็น “ภูมิภาคนิยม” หรือ “ท้องถิ่นนิยม” (Teerayut Boonmee, 2004)
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้พรรคไทยรักไทยสามารถเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชน คือ ในช่วงหาเสียงพรรคได้ขาย
นโยบายให้กับประชาชน เพื่อให้ ได้ฐานเสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งเปรียบเสมือนการที่พ รรคการเมืองทาสัญ ญากั บ
ประชาชนนั่นเอง เพียงแต่พรรคไทยรักไทยหลังจากได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนแล้ว จนได้เป็นรัฐบาลพรรคก็ได้
ปฏิบัติตามนโยบายของพรรคที่ได้ทาการสัญญาไว้ก่อนการเลือกตั้ง ผลการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายของพรรค
รัฐบาลทักษิณได้รับความพึงพอใจจนเป็นที่ชื่นชอบและไว้วางใจในหมูป่ ระชาชน จนกล่าวได้วา่ ประชาชนในภูมิภาตต่าง
ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อน ๆ สร้างความเป็นภูมิภาคนิยมขึ้นมา ส่งผลให้ในการเลือกตั้งครั้งถัด ๆ
มา เสียงของพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทยมีคะแนนเสียงอยู่ในอันดับแรกทุกตรั้งที่มีการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งซึ่งถือเป็นจุดเด่นของพรรคไทยรักไทยและสอดรับกับความชอบของคนภาคเหนือ
คือ นโยบายประชานิยมที่ครองใจคนระดับรากหญ้า เพราะเนื่องจากภาคเหนือมีพนื้ ที่สว่ นใหญ่เป็นพืน้ ที่ทากสิกร ทาไร่
ทานา เพาะปลูกพืชไร่เศรษฐกิจอย่างมหาศาล ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายดังกล่าวถูกตั้งโดยทักษิณ ชินวัตร ซึ่ง
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ประชาชนระดับรากหญ้าเชื่อว่า ทักษิณจะสามารถทาให้พวกเขาลืมตาอ้าปาก มีอาชีพ มีรายได้ที่ดขี นึ้ อีกทัง้ ต้นตระกูล
ชินวัตร มีถิ่นฐานกาเนิดอยู่ทางภาคเหนือ โดยได้ทาธุรกิจต่าง ๆ เติบโตจนเป็นกลุ่มตระกูลที่มีบทบาททางการเมือง
มากกลุ่มหนึ่งทางภาคเหนือ
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ความเป็นท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยม เป็นการปลุกเร้าโดยนักการเมืองหรือพรรค
การเมือง ให้ประชาชนในพื้นที่เกิด ความรู้สึกร่วมของความเป็นท้องถิ่น หรือภูมิภาคเดียวกัน เพื่อผลประโยชน์ทาง
การเมืองของกลุ่มทางการเมือง มิได้สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นหรือภูมภิ าค ซึ่งในการ
ปลุกเร้าหรือสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมของประชาชนในทางการเมืองย่อมมีความแตกต่ างไปในแต่ละพื้นที่ โดยที่
ประชาชนต่างมีค่านิยม ความคิด ความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคใต้ ดังนั้น
แต่ละพรรคการเมืองก็ย่อมจะต้องมีวธิ ีในการสร้างความรู้สกึ ร่วมของความเป็นภูมภิ าคที่แตกต่างกัน
จากการศึกษานี้ผู้ศึกษาพยายามสร้า งความเข้าใจผ่านการศึกษาถึงเรื่อง ความเป็นภูมิภาคนิยมของคนใน 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จัดตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 3) ซึ่ง ประกอบด้วย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน และแม่ฮ่องสอน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได้แก่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) (Royal Thai Government Gazette, 2017) ที่มตี อ่ พรรคไทยรักไทย เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นภูมภิ าคนิยมในทางด้านรัฐศาสตร์ ประเด็นดังกล่าวจึงนามาสู่กระบวนการสร้างความ
เป็นภูมิภาคนิยมของบรรดาพรรคการเมืองต่าง ๆ โดยในงานชิ้นนี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะในกรณีศึกษาของพรรคไทยรัก
ไทยกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ด้วยเหตุผลสนับ สนุนที่สาคัญ คือ พรรคไทยรักไทยถือได้ว่าเป็นพรรคการเมือง
ใหญ่ที่มีฐานเสียงสูงเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอื่น ๆ โดยสามารถครองฐานเสียงในใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาพรรคไทยรักไทยในกระบวนการสร้างความเป็นภูมภิ าคนิยมและการครองฐานเสียงใน
8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นทาการศึกษาเพื่อความเข้าใจในสองประเด็นหลัก คือ ประการที่หนึ่ง
ความเป็นภูมภิ าคนิยมของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ที่มีต่อพรรคไทยรักไทยและประการที่สองกระบวนการ
สร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่พรรคไทยรักไทยใช้ในการหาเสี ยงมาโดย รวมถึงกลยุทธ์ในการหาเสียงหรือการนาเสนอ
นโยบายของพรรคไทยรักไทย ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคพลังประชาชน และสุดท้ายใช้ช่ือเป็นพรรคเพื่อไทย ที่
เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้พรรคไทยรักไทยสามารถครองฐานเสียงในใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้อย่างต่อเนื่อง
จากผลของการเลือกตัง้ ครัง้ ที่ผ่านๆ มา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นภูมิภาคนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทยของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของ
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาภูมิภาคนิยมที่ทาให้พรรคไทยรักไทยสามารถที่จะสร้างฐานเสียงสนับสนุนพรรคที่สาคัญใน 8
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย ที่เป็นปัจจัยส่งผลให้พรรคไทยรัก
ไทยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจนมีลักษณะของความเป็นภูมภิ าคนิยมใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของประเทศ
ไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในศึกษานี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นภูมิภาคนิยมของคนใน 8
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ที่มีต่อพรรคไทยรักไทย และภูมภิ าคนิยมที่ทาให้พรรคไทยรักไทย สามารถสร้างและรักษา
ฐานเสียงสนับสนุนของพรรคใน8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้อย่างเหนียวแน่น ตลอดจนศึกษาถึงกระบวนการ
กล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พรรคไทยรัก
ไทยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจนเป็นภูมภิ าคนิยมในภาคเหนือ
ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) เท่านั้น ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน แพร่
น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
ขอบเขตด้านประชากร
ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูลสาคัญ (key informants) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการทาวิจัย ได้แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้นาชาวบ้าน 2. กลุ่มข้าราชการ และ 3. กลุ่มนักการเมืองของพรรคไทยรักไทยในท้องที่ 8
จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 20 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2554 โดยเริ่มตัง้ แต่พรรคไทยรักไทยได้
ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 22 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ครัง้ ที่ 26 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดภูมิภาคนิยม
แนวคิดภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยม (Regionalism and Localism) มีลักษณะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นทาง
สังคมวัฒนธรรม (a sociocultural construct) เป็นแนวคิดที่มาจากการก่อตัวของความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่แบบรวมศูนย์
มีลักษณะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่มีความหลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ในทางสังคมวิทยา โดย
ความเป็นภูมภิ าคนิยมและท้องถิ่นนิยม มักจะปรากฏขึ้นในรูปของการยึดเอาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เน้นสิทธิ เสียง และ
พื้นที่ของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยกระแสท้องถิ่นนิยมเองจะเกิดขึ้นมาควบคู่กั บกระแสโลกาภิวัต น์เสมอ ( Pattana
Kititiarsa, 2003)
โดยเมื่อกล่าวถึงความเป็น ภูมิภาคนิยม พบว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และมีความเกี่ยวเนื่องกับ
การเมืองมาตั้งแต่ต้น ดังที่ Nithi Iawasriwong (1996) ได้อธิบายไว้ว่า ท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมเป็นความรู้สึกที่
สังคมสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว รัฐเป็นผู้สร้างหน่วยท้องถิ่น เช่ น แพร่ น่าน สุโขทัย เป็นชุมชนซึ่งรัฐเข้าไป
ปกครองแล้วเรียกชุมชนนั้นว่า “เมือง” ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดที่รัฐส่วนกลางจะยื่นเข้าไปถึงได้ รัฐเป็น
ผู้สร้างหน่วยท้องถิ่นที่เรียกว่าเมืองขึ้นแล้ว คนก็นิยามตัวเองว่าเราเป็นนครเมืองแพร่ เมืองน่าน ความเป็น ท้องถิ่นส่วน
ใหญ่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือรัฐสูงมาก เพราะรัฐไทยมีโครงสร้างรวมศูนย์มาตั้งแต่โบราณ ครอบงาให้คนรู้สึกว่า
ท้ อ งถิ่ น คื อ สิ่ ง ที่ รัฐ ก าหนดให้เป็ น เรื่องการเมือ งจึ งแยกออกจากเรื่องท้ องถิ่น นิยมหรือภู มิภาคนิยมไม่ได้ โดยนิธิ
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เอียวศรีวงศ์ ได้แบ่งท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมที่อยู่ในการเมืองออกเป็นสองระดับ คือ การเมืองของพลเมือง และ
การเมืองของนักการเมือง โดยในส่วนการเมืองของพลเมือง พบว่า ประชาชนไทยกาลังเปลี่ยนท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาค
นิยมไปเป็นหน้าที่ (Functional) ในชีวิตจริงมากขึ้น ในการสร้างเครือข่าย หน่วยท้ องถิ่นใหม่ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของ
ประชาชน เช่น เครือข่ายขุนน้าในภาคเหนือ ซึ่งข้ามพ้นในเรื่องของเขตจังหวัด และในส่วนท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยม
ที่อยู่ในการเมืองของนักการเมืองที่เป็นความพยายามของนักการเมือง หรือก็คือนายทุนที่มีผลประโยชน์ในท้องถิ่นใน
การอาศัยอารมณ์ปลุกเร้าท้องถิ่นนิยม เพื่อฐานคะแนนของตน
ท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมในความเห็นของ Chai-anan Samudavanich (1996) มองว่าเป็นปรากฏการณ์
อันเกิดจากการที่ระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมืองหรือระบบรัฐมนตรี มีแนวโน้มที่จะไประดมเสียงโดยอาศัย
ความผูกพันขั้นพื้ นฐานที่สุด คือ ความเป็นพวกเดียวกันปักษ์เดียวกัน ความเป็นคนใต้ คนเหนือ คนอีสานด้วยกัน
เพราะว่าไม่สามารถที่จะอ้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งวิธีการระดมเสียงที่ดีที่สุด ไม่ได้ระดมเสียงด้วย
ความเป็นประชาธิปไตย แต่ระดมด้วยความเป็นพวกเดียวกัน ระบอบประชาธิป ไตยไทยยังอ่อนแอยังไม่ผนึก กาลัง
อ่อนแอ เพราะว่าไม่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อน เมื่อระบอบการเมืองอ่อนแอ พรรคการเมืองก็จะนาไปสู่พรรค
ภูมิภาค เพราะว่าพรรคไม่สามารถที่จะอ้างเอาอะไรมาระดมเสียงได้ดีเท่ากับความผูกพันกับภูมิภาคหรือท้องถิ่น
การเมืองที่มีกระบวนการเลื อกตั้ง แบบนี้จะน าไปสู่การผนึกกาลัง ของภูมิภาคมากกว่าการผนึกกาลังของระบอบ
ประชาธิปไตย

การเมือง

ศีลธรรม

ชาตินิยม

วัฒนธรรม

ภาพที่ 1.1 ท้องถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยมในสังคมไทย
ที่มา: Saowaluck Sukwirat (1996)
แนวคิดพรรคการเมือง
Sukhum Nuansakul (1985) ให้ ค วามหมายของพรรคการเมื อ งว่ า หมายถึ ง จ านวนกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี
แนวความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ คล้ายคลึงกัน รวมกันเพื่อจุดประสงค์ที่จะส่งบุคคลเข้าสมัค รรับ
เลือกตั้งเพื่อให้ได้เป็นเสียงข้างมากในสภา เมื่อมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล และบริ หารประเทศตามนโยบายที่สอดคล้องกับ
อุดมการณ์ของกลุ่ม
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Goodman (1960) ให้ความหมายไว้วา่ พรรคการเมือง เป็นองค์กรของกลุม่ บุคคลที่มคี วามคิดเห็นที่คล้ายคลึง
กัน โดยมีเป้าหมายที่จะชนะการเลือกตั้งและเข้าไปใช้อานาจของรัฐบาล เพื่อการมีอิทธิพล สิทธิและประโยชน์ของ
อานาจเหล่านั้น
ดังนัน้ ความหมายของพรรคการเมือง จึงสามารถสรุปตามลักษณะสาคัญของพรรคการเมืองได้ดังนี้
1. พรรคการเมืองจะต้องเกิดจากการรวมกลุม่ และจัดตัง้ ขึน้ เป็นองค์กร
2. พรรคการเมืองต้องมีสมาชิกที่มีความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงอุดมการณ์ที่
คล้ายคลึงกัน ไปในทิศทางเดียวกัน
3. พรรคการเมืองมีหน้าที่รวบรวมข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชน โดยประสานผลประโยชน์
ของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตัง้
4. พรรคการเมืองจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการชนะการเลือกตัง้ เพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาล หรือเข้าไปมีอานาจทาง
การเมือง
บทบาทหน้าที่พรรคการเมือง
พรรคการเมืองเมื่อก่อตัง้ ขึน้ มาแล้วย่อมมีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมืองที่สาคัญในการทา
ให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง (political stability) โดยพรรคการเมืองจะทาหน้าที่เป็นสถาบันหรือองค์กรทางการเมือง
เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เพิ่มขึ้นและยังได้กล่าวว่าหน้าที่ของพรรคการเมืองก็คือ “การ
แสดงออกซึ่งการมีส่วนร่ว มและรวบรวมข้อ เรียกร้ องและผลประโยชน์ของประชาชน” ดังนั้น พรรคการเมือ งจึ ง
เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างพลังทางสังคม (social forces) กับรัฐบาล พรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมามีโครงสร้างหลาย
รูปแบบเพื่อทาหน้าที่มากมายตามบทบาทและหน้าที่ซึ่ง Preecha Hongkraiert (1981) ได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ของพรรคการเมืองไว้ดังนี้
1. พรรคการเมืองมีหน้าที่ให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน เช่น การแถลงนโยบายของพรรคในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ โดยผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ วารสาร เป็นต้น
2. พรรคการเมืองมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดที่กว้างไกล ตลอดจนมี
วิสัยทัศน์ในการมองปัญหา รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นผู้ที่เสียสละ เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎร
3. พรรคการเมืองมีหน้าที่ในการประสานประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์เพื่อต่อรองรัฐบาล
ในนโยบายสาธารณะ
4. ทาให้เป็นศูนย์ทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และสมาชิกพรรคการเมือง ที่มีความคิดเห็นทางการเมื อง
เศรษฐกิจ และสังคมที่คล้ายคลึงกัน และเป็นที่รวมของบุคคลหลายสาขาอาชีพที่มีความคิดอาจไม่ตรงกัน ให้เข้ากันได้
5. พรรคการเมืองมีหน้าที่สร้างผู้นาทางการเมือง เพื่อให้ประเทศได้มีผู้นาที่ดีมีประสิทธิภาพได้รับตาแหน่ง
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษางานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
โดยใช้วิธีศึกษาจากเอกสาร (Document research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสังเกตการณ์
(Observation) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key information) โดยมีประชากรที่เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับนโยบายของพรรคไทยรักไทยในภูมิภาคเหนือตอนบน

Rajapark Journal Vol.14 No.33 March - April 2020
20



ปีท่ี 14 ฉบับที่ 33 มีนาคม - เมษายน 2563 - TCI กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563-2567

ประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิจัยจึงได้เลือกประชากรตัวอย่าง โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
และแบบลูกโซ่ (Snow Ball or Chain Sampling) จานวน 20 คน ซึ่งได้เจาะจงเลือกศึกษาตัวอย่างเฉพาะจังหวัดที่มีพนื้ ที่
อยู่ทางภาคเหนือตอนบน อันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ซึ่งแบ่งผู้ให้
ข้อมูลหลักออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้นาชาวบ้าน จานวนกลุ่มตัวอย่างรวม 8 ท่าน
2. กลุ่มข้าราชการ จานวนกลุม่ ตัวอย่างรวม 8 ท่าน
3. กลุ่มนักการเมือง จานวนกลุ่มตัวอย่างรวม 4 ท่าน
แนวทางในการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก มีประเด็นศึกษา ดังนี้คือ (1) ความเป็นภู มิภาคนิยมของ
คนภาคเหนือตอนบนที่มีต่อพรรคไทยรักไทย ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน (2) ความเป็นภูมิภาคนิยมที่ทาให้พรรคไทยรัก
ไทยสามารถสร้างฐานเสียงสนับสนุนที่สาคัญในภาคเหนือจนทาให้ชนะการเลือกตั้ง ในทางภาคเหนือตอนบน (3)
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือตอนบน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) เอกสาร ใช้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ข้อมูลจากตารา เอกสารวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
บทความ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาอ้างอิงประกอบการศึกษา
2) การสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์ประเภทกึ่ง มีโครงสร้าง (semi-structured interview) ที่ประกอบด้ ว ย
คาถามปลายเปิด อุปกรณ์บันทึกเสียง ภาพ และวีดที ัศน์ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วจิ ัยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้ากับ
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ (face-to-face interaction) ในรู ป ของการสอบถามการสนทนากระตุ้ น ให้ เ กิ ด การถกเถี ย งและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ พร้อมทั้งสังเกตผู้ตอบและสภาพแวดล้อม
รวมทั้งบรรยากาศของสถานที่สัมภาษณ์อีกด้วย ซึ่งผู้วจิ ัยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้เกิดคุณภาพความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) และให้เป็นไปวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ผู้วิจัยได้ทา
การตรวจสอบข้อมูลจากข้อเท็จจริงที่คน้ พบรวมทั้งความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยผู้วจิ ัยใช้วิธีการการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) โดยพิจารณาตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่และบุคคล จากแหล่ง
เวลา คือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถานที่ คือ ถ้าข้ อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่
และแหล่งบุคคล คือ ถ้าบุคคลผู้ให้ขอ้ มูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนกันหรือไม่ โดยใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ และสังเกตควบคู่กันไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสังเคราะห์
ประเด็นหลักที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอข้อมูลโดยพรรณนา
ความ (Descriptive) พร้อมตัวอย่างคาให้สัมภาษณ์ประกอบตามความเหมาะสม
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การนาเสนอผลการศึกษา
การน าเสนอรู ปแบบเชิง คุ ณ ภาพด้ ว ยการบรรยาย เป็ น การน าเสนอด้ ว ยความเรี ย งโดยพรรณนาความ
(Descriptive)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาภูมภิ าคนิยมในการเมืองไทยของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือ ผลการศึกษา
จาแนกตามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
ความเป็นภูมิภาคนิยมของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ที่มีต่อพรรคไทยรักไทย พบว่า สาหรับ
การศึกษาภูมิภาคนิยมในการเมืองไทยของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือ ได้แก่ ความภูมิใจ ยึดมั่น
ถือมั่น ในความเป็นพรรคของทักษิณ ชินวัตร ที่มีนโยบายประชานิยมเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงความเป็นรากหญ้ าความ
เป็ น คนเมือ งได้ ดี ก ว่า พรคการเมือ งอื่น ๆ อีก ทั้ ง ยั ง ถ่ า ยทอดความคิ ด ดั ง กล่ า วให้ กั บคนในท้ อ งถิ่ น ของตน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ลักษณะชุมชนสังคมไทยในภาคเหนือ
ลักษณะเด่นชัดในทางสังคม และวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชุมชนในภาคเหนือ ที่ไม่เหมือนกับภาคอื่น ๆ ก็คือ
บรรดาชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ที่อยู่ในหุบเขาเดียวกันนั้น จะต้องมีความสัมพันธ์กันทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
อย่างใกล้ชิด มีการออกแรงร่วมกัน เกิดมีกฎเกณฑ์ และแบบแผนในการร่วมแรงกันทาเหมืองฝายมาแต่โบราณ จึงเป็น
กิจกรรมที่กษัตริย์เจ้าเมือง หรือนายบ้าน จะต้องคอยควบคุมดู แล ให้มีการร่วมมือกัน จนสมัยปัจจุบัน การออกแรง
ร่วมมือกันทาเหมืองฝาย หรือซ่อมแซมเหมืองฝาย ก็ยังคงมีทากันอยู่ การที่ชุมชนแต่ละแห่งต้องร่วมมือกันในเรื่องการ
ชลประทานเหมืองฝายนี้ เป็นผลให้มีความสัมพันธ์กันทางสังคม และวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง นับว่า ทาให้เกิดโครงสร้าง
ทางสังคม ที่กระชับใกล้ชิดกว่ากว่าชุมชนในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยทีเดียว (Thai Encyclopedia Project for Youth
by the royal wishes of His Majesty the King, 2007) ชุมชนในภาคเหนือส่วนใหญ่กระจายกันอยู่ตามริมลาน้า โดยมี
วัดเป็นศูนย์กลางแต่ละแห่ง ไม่มีขนาดใหญ่ เหมือนกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง แต่มักกระจายอยู่
ตามพื้นที่ในหุบเขา หรือท้องถิ่นใหญ่ๆ ที่มีหลายชุมชนอยู่รวมกัน มักจะสร้างวัดหรือสถูปเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นที่ผู้คนที่อยู่
ต่างชุมชนกันมากราบไหว้ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งมีงานประเพณีรื่นเริงกัน เมื่อถึงเทศกาลการสร้าง
วัดหรือพระธาตุเจดีย์ อันเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นดังกล่าวนี้ (Thai Encyclopedia Project for Youth by
the royal wishes of His Majesty the King, 2007) การมีสังคมและวัฒนธรรมที่คนในภาคเหนือมีลักษณะเฉพาะดังที่
กล่าวมาแล้วส่งผลต่อความเป็นคนบ้านเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน เป็นพืน้ ฐานในความเป็นภูมภิ าคนิยม
ลักษณะชุมชนสังคมคนภาคเหนือ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากและอย่างซับซ้ อนจากอดี ตจนถึ ง ยุ ค
ปัจจุบัน เนื่องจากลักษณะชุมชนมีความสัมพันธ์กับส่วนกลางมากขึ้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมื อง
และวัฒนธรรมของคนภาคเหนือได้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวภายใต้ความรู้สึกนึกคิดหรือความเป็นภูมภิ าคนิยมของ
กลุ่มคนหลากหลาย โดยที่อุดมการณ์ภูมิภาคนิยมแบบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อคนภาคเหนือ ล้วนแต่ได้ก่อตัวขึ้นมาอย่าง
ชัดเจนและยังถ่ายทอดอุดมการณ์ภูมิภาคนิยมสูค่ นรุ่นต่อมา
การที่ประชาชนในภาคเหนือ มีความรู้สึกร่วมกันอย่างหนึ่ง คือ การที่คนเหนือรู้สึกต่อความเป็นคนเมือง
ภูมิใจต่อ ศิลปะ วัฒนธรรมของตน ย่อมส่งผลต่อความเป็นภูมภิ าคนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือ
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อิทธิพลจากส่วนกลาง
จากสภาพเศรษฐกิจสังคม มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สภาพเศรษฐกิจการค้าเติบโตขึ้น เกิดการขยายตัวของ
ธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชนชั้นกลางในเมือง ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคาร
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นนี้ได้ทาให้เกิดกลุ่มชนชั้ นกลางขึ้นในภาคเหนือมากขึ้นไป
กว่าเดิมอีก ซึ่งคนเหล่านี้เองเป็นทั้งพลังการผลิต และพลังในการบริโภคที่สร้างสรรค์จรรโลงให้ระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมดาเนินไปได้ และก็กลุ่มชนชั้นกลางนี่เองที่เริ่มเสพข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งต้องการเห็นความเจริญเติบทาง
เศรษฐกิจและทางด้านต่าง ๆ เกิดแก่ท้องถิ่นของเขา ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง การศึกษา การท่องเที่ยว เพราะความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นมาอย่ างต่่อเนื่อง ได้ทาให้ความมั่นคง อนาคต และชีวิตของพวกเขาเหล่านี้
ผันแปรไปตามระบบเศรษฐกิจเป็นสาคัญ (Phinyaphan Phachanalawan, 2011) ชนชั้นกลางเหล่านี้จึงมักเป็นกลุ่มคนที่
ตื่นตัวและต้องการเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ตนดารงอยู่และระบบ
การเมืองของตน เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาคนภาคเหนือมีความเป็นตัวตนในลักษณะของคนเมืองสูง มีความเป็นภูมิภาค
นิยมสูง รัฐจึงเข้ามาสลายความเป็นภูมิภาคนิยม ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่าง
เบ็ดเสร็จ โดยใช้อานาจกลไกจากส่วนราชการเข้ามาเป็น เครื่องมือในการควบคุม เช่นการใช้ข้าราชการส่วนกลางเป็น
เครืองมือ การใช้กฎหมาย การยุบพรรคการเมือง การใช้งบประมาณ เป็นต้น
ทักษิณ ชินวัตร ผู้นา ผู้บริหาร เจ้าของพรรคไทยรักไทย
เป็ น อย่า งที่ รู้กั น ทั ก ษิ ณ ชิน วั ต ร หั ว หน้า พรรคไทยรั กไทย มี ภ าพลั ก ษณเป็ น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบความสาเร็จในการทาธุรกิจเครือชินคอร์ป ได้เข้ามาสู่เวทีการเมือง จัดตั้งพรรคไทยรักไทยในปี พ.ศ. 2544 และ
ส่งเข้าประกวดแข่งขันและประสบความสาเร็จในการจัดตั้งรัฐบาล โดยได้คะแนนเสียงมากถึง 248 เสียง โดยทักษิณได้
เป็นนายกรัฐมนตรี และยังประสบควสมสาเร็จมากขึ้นอีกในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 ในการจัดตั้งรัฐบาลพรรค
การเมืองเดียว ถึงแม้ต่อมาพรรคไทยรักไทยเกิดปัญหาการต่อต้านจนถูกยุบพรรค แต่ก็ได้สร้างพรรคพลังประชาชน
และพรรคเพื่อไทยมา จนทาให้พรรคของทักษิณชนะการเลือกตั้งอีก 3 ครั้ง ส่งแกนนาพรรคขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี 4
คน ในจานวนนี้เป็นคนในเครือข่ายตระกูลชินวัตร 3 คน ได้แก่ นายทักษิณ, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ น้องเขย และ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ น้องสาว ทุกชัยชนะล้วนมี "เงาทักษิณ" แฝงอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในตัวตน-สไตล์การเมืองแบบ
ทักษิณ โดยฉพาะอย่างยิ่งกับคนในภาคเหนือด้วยแล้ว ความนิยมในพรรคของผู้นาคนเหนือด้วยแล้ว อย่างไรก็ดีผลจาก
สัมภาษณ์ผู้วิจัยยังพบว่า ความรู้และอาชีพของผู้ถูกสัมภาษณ์มผี ลต่อความนิยมในตัวผู้นาพรรค กล่าวคือ ถ้าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ น้อ ย มั ก จะมีค วามนิย มในตั ว ทั ก ษิ ณ มาก ในขณะที่ อ าชีพ ที่ มี รายได้ น้อ ยก็ ยั ง นิ ย มต่อ ทั ก ษิ ณ มากเช่ น กั น
(Thepchai Khamphao, Interviewed, 2019)
นโยบายประชานิยมที่จับต้องได้ของพรรคไทยรักไทย
ความเป็นภูมิภาคนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทย บทบาทของพรรคในประเด็นนโยบายของพรรคเป็นปั จจัย
สาคัญที่ใช้ในการหาเสียง และทาให้ประชาชนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ยึดมั่นถือมั่น ว่า พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อ
ไทยเป็นแบรนด์ ที่การันตีในการที่นาพาเศรษฐกิจของประเทศ ท้องถิ่นให้ มีความกินดีอยุด่ ี เป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม
จับต้องได้ ทาได้จริง เห็นผลอย่างรวดเร็ว เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้า กลุ่มชาวเกษตรกรรม กลุ่มคน
หาเช้ากินค่า อีกทัง้ ยังใช้เทคนิคการหาเสียงทีเข้าถึงตัวประชาชนอย่างเป็นกันเอง ทาให้พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อ
ไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภาคเหนือและปฏิเสธพรรคอื่น ๆ ที่เข้ามาหาเสียงในพื้นที่ของตน (Chonnan
Srikaew, Interviewed, 2018)
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ผู้สมัครพรรคไทยรักไทยและเพื่อไทย
ปัจจัยอีกประการหนึ่ง ได้แก่ตัวผู้สมัคร พรรคมีหน้าที่ในการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ชัยชนะใน
การเลือกตัง้ ดังนั้น การคัดสรรตัวผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยมักจะเป็นแบบปิด กล่าวคือ ผู้ลงสมัครจะถูกเลือกโดย
คณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อความเหมาะสมกับท้องถิ่นในแต่ละภาคส่วนของประเทศ ในภาคเหนือเองผู้สมัครโดย
ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนในพื้นที่ มีความใกล้ชิดและเข้าใจประชาชน อันเป็นการได้เปรียบต่อพรรคอื่น สามารถนาเอา
ปัญหาของประชาชนมาเป็นข้อเสนอของนโยบายได้ และนาผลการปฏิบัตติ ามนโยบายมาประเมินผลได้อกี แต่หลังจาก
ที่พรรคไทยรักไทยได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่แล้ว ปัจจัยตังผู้สมัครของพรรคมีคุณค่าน้อยลงไปในสายตาของ
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 แต่หลังจากรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ความสาคัญของ
ผู้สมัครในภาคเหนือกลับมามีลักษณะเดิม เห็นได้จากบางเขตการเลือกตั้ง มีผู้สมัครจากพรรคอื่นเข้ามาชิงเก้าอี้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สาเร็จ (Somsri Meksom, Interviewed, 2019)
ความเป็นภูมิภาคนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทยของคนในภาคเหนือตอนบน คือ ความภูมิใจ ยึดมั่นถือมั่น ใน
ความเป็นพรรคของทักษิณ ชินวัตร ที่มีนโยบายประชานิยมเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงความเป็นรากหญ้าความเป็นคน
เมืองได้ดกี ว่าพรคการเมืองอื่น ๆ อีกทัง้ ยังถ่ายทอดความคิดดังกล่าวให้กับคนในท้องถิ่นของตน
การใช้ความเป็นภูมิภาคนิยมในการสร้างฐานเสียงสนับสนุนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของ
พรรคไทยรักไทย
การใช้ความเป็นภูมิภาคนิยมในการสร้างฐานเสียงสนับสนุนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของพรรคไทย
รักไทย ผลการวิจัย พบว่าพรรคไทยรักไทยในการสร้างฐานเสียงช่วงแรก ได้ใช้ความเป็นนายกคนเหนือ นายกคนเมือง
และผู้สมัครที่เป็นคนในพื้นที่ รวมถึงการระดมผู้สมัครที่มีฐานเสียงในพื้นที่ โดยใช้นโยบายคิดใหม่ทาใหม่ มาเป็น
ยุ ทธศาสตร์ ในการสร้า งฐานเสีย งในภาคเหนือ ใช้ค วามเป็น คนเมือ งในการหาเสี ยงในภาคเหนือ สร้ า งเครือข่าย
ประชาชนด้วยนโยบายประชานิยมที่ประชาชนรากหญ้าที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมาเป็นฐานเสียง นโยบายที่
ประสบความสาเร็จ
อย่างไรก็ดี หลังเหตุการณ์การรัฐประหารปี 2549 พรรคไทยรักไทยถูกตัดสินให้มีการยุบพรรคแต่ฐานเสียง
ของพรรคไทยรักไทยยังคงถูกส่งต่อให้ กับพรรคพลังประชาชน เข้าชิงชัยในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550 พรรคพลัง
ประชาชนใช้การสร้างฐานเสียงใช้ความเป็นภูมิภาคนิยมต่อตัวทักษิณ ชินวัตร และนโยบายของพรรค อีกทั้งยังสร้าง
ความเห็นใจที่มาจากอิทธิพลการครอบงาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจากการตัดสินยุบพรรค การที่ตัวทักษิณ ชิ นวัตร ถูก
ดาเนินคดีจนต้องหนีไปต่างประเทศ มาเป็นยุทธศาสตร์หาเสียงในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากประชาชน และ
การนาเอาผู้นาพรรคตัวจริงกลับมาบริหารประเทศ จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้พรรคพลังประชาชนได้เสียงข้าง
มากในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ก็ต้องมีเหตุให้เกิดการยุบพรรค อันเนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตัง้ จนทาให้พรรคเพื่อ
ไทยเข้ามามีบทบาทฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แต่มคี วามได้เปรียบในด้านต้นทุนทางการเมือง ซึ่งประกอบด้วยฐาน
ก าลั ง และฐานการสนั บสนุ นที่ ส่ งต่อมาจากพรรคไทยรั กไทย เครือ ข่ า ยสมาชิก กลุ่ ม ผู้ ช่ืน ชอบนโยบาย และกลุ่ม
สนับสนุนอุดมการณ์ของพรรคที่ยังคงมีการสื่อสารอยางต่อเนื่อง ประกอบกับการมีต้นทุนทางด้านประสบการณ์การ
สร้างฐานเสียงด้วยแนวคิดการตลาดการเมืองมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรคเพื่อไทยยังคงเลือกที่จะนาความสาเร็จทางนโยบายที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นตัวสนับสนุนและ
สร้างความนิยมและเชื่อมั่นต่อพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือทั้งในส่วนของนโยบายและบุคคลที่เคย
ประสบความสาเร็จ ประกอบกับความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นในการสร้างฐานเสียงทาให้พรรคเพื่อไทยสามารถสื่อสารกับ
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ประชาชนผู้มิสิทธิเลือกตั้งได้อย่างตรงจุดผ่านการใช้คาอธิบายนโยบายที่ยังคงเป็นรูปธรรมและง่ายต่อการทาความ
เข้าใจ ส่งผลให้ความสาเร็จในการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งมาจากการใช้ความเป็นภูมภิ าคนิยม (Suraphon
Thiensuta, Interviewed, 2019)
ในระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีแนวโน้มที่จะลงเสียง
โดยอาศั ย ความผูกพั นขั้ น พื้น ฐานที่ สุด คือ ความเป็ นคนพวกเดีย วกัน บ้ า นเดี ย วกั น ความเป็ น คนภู มิภ าคเดียวกัน
เนื่ อ งจากความจริ ง ของการเลื อ กตั้ ง นั้ น มี วิ ธี ก ารสร้ า งฐานเสี ย งที่ ดี ที่ สุ ด ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ก ารระดมเสี ย งที่ ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย แต่ใช้การระดมที่ความเป็นพวกเดียวกัน เพราะฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยจึงไม่สามารถสร้างคุณค่าอยู่
ในภูมภิ าคหรือเหนือท้องถิ่นได้
ความนิยมต่อนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือ
พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยได้ใช้นโยบายสร้างความนิยมต่อประชาชนโดยเฉพาะในระดับรากหญ้าซึ่ง
เป็นฐานเสียงจานวนมากของประเทศ เนื่องด้วย ทักษิณชินวัตร มีถิ่นฐานอยู่ในแถบภาคเหนือ จึงมีความเข้าในความ
เป็ น คนเมือ ง โดยเล็ ง ประโยชน์จ ากคนเหนือ ไปถึ ง คนอิส านสู่ สนามการเมือ งระดั บประเทศ ซึ่ ง มีลั ก ษณะสั งคม
เกษตรกรรม ใกล้เคียงกับคนเมือง ในการคิด แคมเปญนโยบายต่าง ๆ การสร้างคะแนนเสียงในพื้นที่จึงใช้ความเป็น
ภูมิภาคนิยมในการนิยมชมชอบนโยบายประชานิยมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบายประกันสุขภาพ นโยบายกองทุน
หมู่บ้าน การพัฒนาหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นโยบายจานาข้าว ฯลฯ ซึ่งนโยบายเหล่านี้ เห็นผลในการปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว ชาวบ้านสามารถเข้าในความเป็นรูปธรรมจับต้องได้ของนโยบาย อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ความนิยมชมชอบใน
นโยบายประชานิยมนี้ ส่งผลอย่างมากกับการสร้างฐานเสียงในภาคเหนือ
ความนิยมต่อตัวบุคคลของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือ
ความนิยมในตัวบุคคลที่พรรคไทยรักไทยและเพื่อไทยในภาคเหนือก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้พรรคมี
ลักษณะของความเป็นภูมภิ าคนิยมที่สง่ ผลต่อการสร้างฐานเสียงสนับสนุนในภาคเหนือ บทบาทของพรรคที่มาจากผู้นา
พรรค เจ้าของพรรคไทยรักไทย นายกคนเหนือ นายกคนเมือง ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการพรรค การออกแคมเปญนโยบายประชานิยม สร้างความนิยมแก่คนในภาคเหนือเป็นอย่างมาก ถึงแม้ภายหลัง
จะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคไปแต่คนเหลานี้ล้วนได้รับความเห็นชอบจากทักษิณ ชินวัตรให้เป็นตัวแทนได้ เช่น
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (Somsri Meksom, Interviewed, 2019)
ในขณะที่ค วามนิยมของตัวผู้ลงสมัค รการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านความ
เห็นชอบมาจากพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย ตัวผู้สมัครเองก็มคี วามเข้าถึงในความเป็นภูมิภาคนิยมใช้ในการหา
เสียง เช่น การใช้ภาษา การแต่งกายของผู้สมัคร เป็นต้น เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อ เชื่อใจจากประชาชน จนได้เสียงข้าง
มากในการเลือกตัง้
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือ (ตอนบน)
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือ (ตอนบน) จนมีความเป็นภูมิภาค
นิยมนั้น จากผลการเลือกตั้งในภาคเหนือตอนบนที่ผ่านมา เช่น การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550
และพ.ศ. 2554 ประสบผลสาเร็จได้ พรรคไทยรักไทยมี ทักษิณ ชินวัตร และคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีความรู้
ความสามารถในการสร้างฐานคะแนนเสียงโดยใช้กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย
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การปลูกฝังแนวคิด ค่านิยม พฤติกรรมที่มีนโยบายประชานิยม
นับตั้งแต่การก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา พรรคไทยรักไทยได้
นาเสนอมิติใหม่ให้กับการแข่งขันทางการการเมืองไทยคือการให้ความสาคัญนโยบาย โดยผันแปรให้เป็นจุดขายที่ทรง
พลั ง ผ่ า นการน าไปใช้ปฏิบัติใ ห้ เกิ ด ผลจริ ง อย่า งเป็ น รู ปธรรม ประกอบกั บนโยบายดั ง กล่ า ว เป็ น ไปในลั ก ษณะที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศ (Chak Phanchupetch, 2006) หรือมีลักษณะเป็น
นโยบายประชานิยมที่เรารูจ้ ักกันในเวลาต่อมา
การที่พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย ได้ชูนโยบายประชานิยมที่มีลักษณะแตกต่างจากนโยบายประชา
นิย มของพรรคการเมือ งอื่น ๆ ที่ เคยมีม าในอดีต เหล่ า นี้ถู กนามาใช้ในการหาเสี ยงแต่ละครั้ ง เพื่อ กล่ อ มเกลาให้
ประชาชนเกิดความนิยม ชื่นชมความเก่งกาจสามารถของพรรคและผู้บริหารของพรรคในการสร้างสรรค์ และการนา
นโยบายประชานิยมไปปฏิบัติได้จริง ถูกจริตกับประชาชน นโยบายประชานิยมจึงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สาคัญในการ
กล่อมเกลาประชาชนให้เกิดความเป็นภูมภิ าคนิยมที่เกิดขึ้น
การสร้างฐานความเชื่อ ความนิยมต่อคนในภาคเหนือ รวมถึงคนในภาคอื่น ๆ ด้วยนโยบายประชานิยม ทาให้
ประชาชนในภาคเหนือรวมถึงภาคอื่น ๆ ของประเทศ เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นพรรคไทยรักไทยคือ การคิดนโยบาย ทา
นโยบายและเขาได้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ เขาได้รับจาก 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้านก็เป็นสิ่งที่
พูดแล้วทา ทาแล้วเกิดประโยชน์ที่เขาสัมผัสได้จริง ๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เป็นจุดแข็งและจุดขายของพรรคไทย
รักไทย
การกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยที่ใช้ในการสร้างความนิยม คือ การใช้
วาทกรรมในการกล่อมเกลาในการสร้างความนิยม เช่น การถูกกลั่นแกล้งใส่ความจากฝ่ายตรงกันข้ามจนทาให้ทักษิณ
ชิน วั ต รจนต้อ งลี้ภั ย ทางการเมือ งออกนอกประเทศ จึ ง ต้อ งต่อ สู้ น าเอาทั ก ษิ ณ กลั บบ้ า น และการต่อ สู้ เพื่อ ให้ ไ ด้
นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยการอ้างถึงประชาธิ ปไตย ในช่วงที่มีการเลือกตั้งในสถานการณ์หลังการ
รัฐประหารในช่วงปี 2550 ซึ่งในการกล่อมเกลาทางการเมืองด้วยขอความเห็นใจจากประชาชนในเรื่องของการถูกกลั่น
แกล้งนี้ ถูกนามาใช้โดยผ่านการหาเสียงจากผู้ลงสมัครเลือกตัง้ ผ่านการหาเสียงอันใกล้ชดิ กับประชาชนในภูมภิ าค จน
ก่อให้เกิดเครือข่ายประชาชนในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ดี อีกส่วนหนึ่งของการกล่อมเกลาให้เกิดความนิยมในพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยนั้นได้แก่
การลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัคร ด้วยการใช้ภาษาถิ่นผ่านตัวผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร รวมไปถึงการแต่งกาย
ของผู้สมัครและคณะติดตามในการลงพื้นที่หาเสียงอย่างใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งสามารถเครือข่าย ครองใจประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนในระดับรากหญ้า หาเช้ากินค่า ที่เป็นคนส่วนใหญ่ในภูมภิ าค
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือตอนบน พบว่า การใช้นโยบายของ
พรรคฯ และการอ้างเหตุการณ์ทางการเมืองในต่อสูเ้ พื่อประชาธิปไตย ผ่านการหาเสียงอย่างใกล้ชิดจากผู้ลงสมัครการ
เลือกตั้งของพรรคที่ใช้ภาษา การแต่งกายของคนเมือง เพื่อสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือ
ตอนบน จนเกิดเป็นภูมิภาคนิยมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเมืองของไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนและความเป็นประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่นของตน
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายประเด็นในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาความเป็นภูมิภาคนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทยของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
(ตอนบน) ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
ความเป็นภูมิภาคนิยมของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทยที่มีต่อพรรคไทยรักไทย พอ
สรุปได้ว่า ความเป็นภูมิภาคนิยมที่มตี ่อพรรคไทยรักไทยของคนในภาคเหนือตอนบน คือ ความภูมิใจ ยึดมั่นถือมั่น ใน
ความเป็นพรรคของทักษิณ ชินวัตร เชื่อถือในตัว ทักษิณ ชินวัตร ที่มีนโยบายประชานิยมเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงความ
เป็นรากหญ้าความเป็นคนเมืองได้ดีกว่าพรรคการเมืองอื่น ๆ อีกทั้งยังถ่ายทอดความคิดดังกล่าวให้กับคนในท้องถิ่น
ของตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wisan Srimahawaro (2011) ศึกษาเรื่อง การเมืองไทยระบบหรือคน : การพัฒนา
วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน พบว่า จากลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน
ภาคใต้ที่มอี ัตลักษณ์ (Identity) ความเป็นท้องถิ่นและภูมิภาคนิยม (Localism) สูงและส่วนใหญ่มคี วามไม่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย เพราะว่า คนภาคใต้จะไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสิทธิและการกระทาของคนอื่นแม้เห็นว่าเป็นการกระทา
ที่ไม่ถูกต้อง ยกย่องคนมีอานาจโดยไม่สนใจภูมิหลังหรือที่มามากนัก เลือกเรื่องที่จะใช้เงินสู้แล้วต้องชนะเท่าไรเท่ากัน
การเมืองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ การเมืองระดับชาติ นิยมชมชอบคนที่กล้าได้กล้าเสีย การพิจารณาความผิดถูก
ในประเด็นทางการเมืองจะพิจารณาจากผู้ให้ขอ้ มูลและเป็นเรื่องของใครจะเชื่อข้อมูลของคนที่เขาเลือก เชื่อคนมากกว่า
เชื่อเรื่องที่เป็นประเด็น หากมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะไม่พูดไม่วิจารณ์ปล่อยให้เรื่องหายไปเอง คนใต้รักศรัทธาใคร
แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นมีประเด็นหรือเรื่องที่เสียหายร้ายแรงก็ไม่เลือกมาอีกเลย การเลือกตั้งหากมีคนให้เงินจะ
รับ รับแล้วส่วนใหญ่จะลงคะแนนให้เพื่อแสดงความจริงใจและกลัวการถูกเช็คย้อนหลังโดยเชื่อว่าความลับไม่มใี นโลก
ไม่วันใดวันหนึ่งก็รู้ส่งผลต่ออนาคตของตนและครอบครัว ซึ่งดูจากข้อพิรุธได้ไม่ย าก วันลงคะแนนจะมีคนเช็คหน่วย
เลือกตัง้ เขาดูสีหน้าท่าทางก็รไู้ ด้ การรับเงินแล้วลงคะแนนให้สบายใจกว่า ไม่ชอบการใช้อานาจรัฐที่มลี ักษณะเจ้าขุนมูล
นาย การเล่นพรรคเล่นพวกมีสูงเพราะเชื่อว่าคนอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง เชื่อถือนักการเมืองของพรรคที่เขาเลือก เขา
ชื่นชอบ รักศรัทธาและเลือกมาตัง้ แต่ตน้ แ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาภูมิภาคนิยมที่ทาให้พรรคไทยรักไทยสามารถที่จะสร้างฐานเสียงสนับสนุน
พรรคที่สาคัญใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย
ดังนี้
การสร้างฐานคะแนนเสีย งของพรรคไทยรักไทยของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือที่สาคัญคือ ความนิยมต่อ
นโยบายประชานิยมเป็นที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยนโยบายประชานิยมที่ประชาชนคนรากหญ้าเข้าถึงได้
ง่ายและทาได้จริง การเลือกใช้ตัวผู้นาพรรคที่มีความรู้ความสามารถ และคัดสรรตัวผู้สมัครที่เข้าถึงคนในท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดภูมภิ าคนิยมทางการเมืองของ Chai-anan Samudavanich (1996) ได้ให้ความเห็นว่า ท้องถิ่นนิยม
หรือภูมิภาคนิยมเป็นปรากฏการณ์อันเกิดจากระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง หรือผู้นามีแนวโน้มที่จะไป
ระดมเสียงของประชาชนโดยอาศัยความผูกพันขั้นพื้นฐานที่สุด คือ เป็นพวกเดียวกัน ปักษ์เดียวกัน หรือเป็นคนใต้และ
คนอีสานด้วยกัน เพราะว่าไม่สามารถอ้างถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง จึงทาให้ระบอบประชาธิปไตย
ของไทยยังอ่อนแอ ดังนั้นเมื่อระบบการเมืองอ่อนแอนาสู่พรรคการเมืองและจะนาไปสู่พรรคภูมิภาค เพราะพรรคไม่
สามารถอ้างเอาอะไรมาระดมเสียงได้ดีเท่ากับความผูกพันกับภูมิภาคหรือท้องถิ่น แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Warunee Leertphan (2017) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ ศึกษาตั้งแต่
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ช่วงเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2554 พบว่า วิธีการสร้างฐานคะแนนเสียงของ
พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ใ นภาคใต้ ที่ ส าคั ญ คื อ หลั ก การขายตรง โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายส าคั ญ 3 ส่ ว น ดั ง นี้ (1)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ (2) สาขาพรรคและแกนนาในภาคใต้ และ (3) ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนในภาคใต้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ทางานประสานกันเป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์กันในทุกมิติสาเหตุที่ทาให้
พรรคประชาธิปัตย์สามารถสร้างความนิยมในภาคใต้ การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้จน
เกิดเป็นท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมนั้น มีผลต่อระบบการเมืองไทยทาให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพ และคนใต้มี
ความสนใจด้านการเมืองสูง ติดตามความเป็นจริงของเหตุการณ์ทางการเมืองตลอดเวลา และเป็นภูมิภาคที่มีการซือ้
สิทธิ์ขายเสียงน้อย คะแนนเสียงที่ได้รับส่วนใหญ่เกิดจากการทางานลงพื้นที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสาขา
พรรคแล้วพยายามรักษาฐานเสียงไว้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย ที่เป็นปัจจัยส่งผล
ให้ พ รรคไทยรั ก ไทยได้ รับคะแนนเสี ย งสนั บสนุ น จนมีลั ก ษณะของความเป็ น ภู มิภ าคนิย มใน 8 จั ง หวั ด ภาคเหนือ
(ตอนบน) ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือตอนบน พบว่า การใช้นโยบายของ
พรรคฯ และการอ้างเหตุการณ์ทางการเมืองในต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ตลอดจนการใช้วาทกรรมทางการเมืองเป็นจุด
ขาย ผ่านการหาเสียงอย่างใกล้ชิดจากผู้ลงสมัครการเลือกตั้งของพรรคที่ ใช้ภาษา การแต่งกายของคนเมือง เพื่อสร้าง
ฐานคะแนนเสียงของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือตอนบน จนเกิดเป็นภูมภิ าคนิยมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเมืองของ
ไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความเป็นประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่นของตน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Phongmethee Chaisriha (2018) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการกล่อมเกลาทางการเมืองที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม
ทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยการกล่อมเกลาทาง
การเมือง ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่ น
ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทางการเมือง
อย่างเช่น พรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามระบบอบประชาธิปไตย ผ่ า นการหาเสี ยงจากการเลือกตั้ง ด้ว ยการกล่ อมเกลาทางการเมือง เพื่อ
วางรากฐานการสนับสนุนและสร้างฐานคะแนนเสียงอย่างยั่งยืน

สรุปผล
ผลการศึ ก ษาภู มิภ าคนิ ย มในการเมื อ งไทยของพรรคไทยรั ก ไทยและพรรคเพื่อ ไทยในภาคเหนื อ สรุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1.ความเป็นภูมิภาคนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยของคนในภาคเหนือตอนบน คือ ความ
ภูมิใจ ยึดมั่นถือมั่น ที่มีต่อพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย และยังเชื่อมั่นในความเป็นพรรคของทักษิณ ชินวัตร ที่
นาเอานโยบายประชานิยมที่เข้าถึงได้ง่าย เอาใจกลุ่มคนรากหญ้า คนในท้องถิ่น รวมถึงเข้าใจความเป็นคนเมืองได้
ดีกว่าพรรคการเมืองอื่น ๆ อีกทัง้ คนในพื้นถิ่นยังส่งถ่ายความคิดดังกล่าวให้กับคนใกล้ชิดและคนในท้องถิ่นของตน
2.การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
คือ การใช้ความนิยมของคนในท้องถิ่นที่มีต่อนโยบายประชานิยมของพรรค ชูเป็นประเด็นหลักในการสร้างฐานเสียง
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ของพรรคฯ ในขณะที่พรรคฯ เลือกใช้ตัวผู้นาพรรคที่มีความรู้ความสามารถ และคัดสรรตัวผู้สมัครที่เข้าถึงคนใน
ท้องถิ่นเป็นประเด็นรองลงมา
3.กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือตอนบนนั้น
พบว่า นโยบายประชานิยมโดยพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยและการอ้างเหตุการณ์ทางการเมืองในต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตยแต่ถูกอานาจอันไม่ชอบธรรมกลั่นแกล้ง ถูกนามาใช้ในการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านการหาเสียง
อย่างใกล้ชิดจากผู้ลงสมัครเลือกตัง้ ของพรรคที่ใช้ภาษาถิ่น การแต่งกายของคนเมือง ในการสร้างฐานคะแนนเสียงของ
พรรคฯ จนเกิดเป็นภูมภิ าคนิยม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
1. การนาเอาแนวคิดภูมภิ าคนิยมและท้องถิ่นนิยมสามารถนาพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วย
การกระจายอานาจผ่านกระบวนการสานึกจากท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมืองที่มาจากชุมชน
2. การสร้างฐานเสียงที่มาจากชุมชนในท้องถิ่นของพรรคการเมือง สามารถนาเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
มาพัฒนาเป็นนโยบายที่ตอบสนองต่อความเป็นชุมชนได้อย่างแท้จริง มิใช่เพียงแค่การนาเสนอนโยบายที่มาจากคน
กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ม องถึ ง พื้ น ฐานความเป็ น จริ ง การมี น โยบายที่ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน จะท าให้ ก าร
ประชาสัมพันธ์สร้างฐานเสียงผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองได้ดยี ่งิ ขึน้
3. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดภูมิภาคนิยม ทาให้ประชาชน ดารงศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษ์องค์
ความรู้ท้องถิ่น รักษาอัตลักษณ์ชุมชนให้คงอยูส่ บื ไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมภิ าคนิยมในการเมืองไทยของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อ
ไทยในภาคเหนือ โดยศึกษาเฉพาะขั้นตอนของการศึกษากรณีพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือ ซึ่ง
ภาคเหนือเป็นเพียงภูมิภาคหนึ่งของไทยเท่านั้น หากมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้แนวคิดการเมืองเปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ของไทย จะสามารถทาให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ตอ่ วงวิชาการมากขึ้น
2. สาหรับผู้ที่มีความสนใจในหัวข้อภูมิภาคนิยมในการเมืองไทยของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยใน
ภาคเหนือ จากข้อจากัดของผู้วิจัยในด้านเวลา ผู้วิจัยเห็นว่าหากศึกษาในครั้งต่อไป ควรเพิ่มช่วงเวลาการศึกษาจาก ปี
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2554 เป็นช่วงเวลา พ.ศ. 2544 การเลือกตัง้ ในปี พ.ศ. 2562 หรือช่วงเวลาของการเลือกตัง้ ในครั้ง
ต่อ ๆ ไปในอนาคต จะทาให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงหรือระบบการเมืองที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ท่ไี ด้รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงที่มาของความนิยมชมชอบ ความภักดีของคนภาคเหนือที่มีต่อพรรคไทยรักไทย
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคการเมืองของไทย จนส่งผลให้เกิด
ความนิยมต่อประชาชนในภูมิภาค
3. การวิจัยครั้งนี้ช่วยสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทาให้พรรคไทยรักไทยสามารถสร้างฐานเสียงสนับสนุนที่
สาคัญในภาคเหนือ

Rajapark Journal Vol.14 No.33 March - April 2020

 29

ปีท่ี 14 ฉบับที่ 33 มีนาคม - เมษายน 2563 - TCI กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563-2567

4. สามารถใช้งานวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบพรรคการเมือง โดยใช้
พรรคพรรคไทยรักไทยเป็นกรณีศึกษา
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