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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. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ือง ภูมิภาคนิยมในการเมืองไทยของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือ เป็น

การศึกษาเฉพาะความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย การสร้างฐานเสียงสนับสนุนของ

พรรคฯ และกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคฯ ของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน ด้วยวิธีการวจิัย

เชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 

กลุ่มนักการเมอืง กลุ่มขา้ราชการ และกลุ่มผู้น าชุมชน รวมจ านวน 20 คน ตลอดจนใชว้ธีิการสังเกตกลุ่มตัวอยา่ง และ

ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในการตรวจสอบข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีมีต่อพรรคไทย

รักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ความภูมิใจ ยึดมั่นถือมั่น และยังเชื่อมั่นในความเป็นพรรค

การเมืองท่ีน าเอานโยบายประชานิยมเข้าถึงกลุ่มคนรากหญ้าในท้องถิ่น การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคไทยรัก

ไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ การใช้ความนิยมของคนในท้องถิ่นท่ีมีต่อนโยบายประชานิยมของ

พรรค ชูเป็นประเด็นหลักในการสร้างฐานเสียง กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและพรรค

เพื่อไทยในภาคเหนือตอนบนนั้น พบว่า นโยบายประชานิยมและการอ้างเหตุการณ์ทางการเมืองในการต่อสู้เพื่อ

ประชาธิปไตย ถูกน ามาใช้ในการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านการหาเสียงอย่างใกล้ชิดจากผู้ลงสมัครเลือกตั้งของ

พรรคในการสร้างฐานคะแนนเสียงจนเกิดเป็นภูมภิาคนยิม 

 

ค าส าคัญ: ภูมิภาคนิยม, การสร้างฐานเสียง, การกล่อมเกลาทางการเมอืง 

 

บทน า 

 ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมไม่เคยเป็นเร่ืองล้าสมัยในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเลือกตั้งท่ีมีการ     

ชูประเด็นในการหาเสียงให้คนในภูมิภาคของตนและท้องถิ่นของตนมาเป็นตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรและมาเป็น

หัวหน้าคณะรัฐบาล หรือแมแ้ตช่ว่งหลังจากการเลอืกตั้งยังมีการเรียกร้องให้จัดสรรโควตารัฐมนตรีตามภูมิภาคตา่ง ๆ 

ตามกลุ่มทางการเมืองในภูมิภาคของตน ซึ่งเป็นผลมาจากความเป็นภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมด้านทางการเมือง 

ด้านภูมิศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม ตลอดจนถึงการจัดการทรัพยากร (Saowaluck Sukwirat, 1996) 

ในขณะเดียวกันความเป็นภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมถูกกระทบด้วยกรอบคิดชาตินิยมและมายาคติทาง

ประวัติศาสตร์ของไทย ส่งผลให้คุณค่าของอุมการณ์ประชาธิปไตยทีผูกพันกับภูมิภาคนยิมและท้องถิ่นนิยม ถูกกรอบ

คิดกรอบคิดชาตินิยมและมายาคตลิดคุณค่า กอให้เกิดปัญหาความแตกแยกขึน้มาได้ (Saowaluck Sukwirat, 1996) 

 การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 นั้น รับเอารูปแบบการ

ปกครองในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยในรูปแบบรัฐสภาเข้ามาแทนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่ง

ต่อมามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการปกครองในรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน ตามบริบทของสถานการณ์

และสภาพแวดล้อมในแต่ละยุค แต่ละสมัย ซึ่งขึ้นอยูก่ับว่าใครท่ีขึ้นมามีอ านาจปกครองรัฐในขณะนั้น บางคร้ังก็เป็นไป

อย่างราบร่ืนต่อเนื่อง แต่บางคร้ังการปกครองก็สะดุดหยุดลงเป็นระยะ  ๆ โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมา

ครองอ านาจทางการเมอืง ซึ่งส่วนมากจะมาจากระบบราชการไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือเป็นทหาร โดยเฉพาะทหารท่ีมี

โอกาสก้าวขึน้มามีอ านาจปกครองรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยท่ีสามารถรักษาอ านาจและอยูใ่นต าแหน่งได้นานกว่า

นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากพลเรือนไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตัง้ ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากการท่ีว่าทหารเป็น
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องค์กรในรูปแบบของกองทัพ มีท้ังอาวุธและบุคลากรท่ีมีระเบียบวนิัยมากกว่าองค์กรของรัฐอื่น ๆ มีศักยภาพในการท่ี

จะท าการรัฐประหารยึดอ านาจทางการเมอืง 

  การเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2544 นับเป็นการเลือกตั้งคร้ังแรก ภายใต้บทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จากนโยบายในการหาเสียงแบบ คิดใหม่ท าใหม่ ท่ีถูกใจและตรงตาม

ความต้องการของคนระดับรากหญ้า ท าให้ผลการเลือกตั้งในคร้ังนี้ พรรคไทยรักไทยซึ่งน าโดยทักษิณ ชินวัตร ได้เป็น

แกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีคนท่ี 23 ของประเทศไทยในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เข้ามาบริหารประเทศ ภายใตแ้นวนโยบายท่ี

ไมเ่คยมรัีฐบาลชุดใดในประวัตศิาสตร์การเมอืงไทย ได้เคยน ามาใชบ้ริหารประเทศ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังส าคัญ

ในการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในการบริหารประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในทางการเมืองไทย 

(Natthawut Wachirarueangchai, 2004) 

 พรรคไทยรักไทยประสบกับวิกฤตทางการเมืองจึงได้ถูกยุบพรรคในคดีท่ีว่า จ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กลง

สมัครรับเลือกตั้ง โดยต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคพลังประชาชน และกลายมาเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน  ต่อ

ข้อสังเกตดังกล่าวผู้วจิัยเล็งเห็นว่าพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันหรือพรรคไทยรักไทย (ชื่อเดิม) เป็นพรรคการเมืองของไทย

พรรคหนึ่งท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากประชาชน จะเห็นได้ว่าพรรคไทยรักไทยเข้ามาบริหารประเทศ จาก

ความส าเร็จในการเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งหลายสมัยติดต่อกัน ถึงแม้จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือ งมาโดย

ตลอด ไม่วา่จะเป็นการยึดอ านาจจากทหาร การถูกยุบพรรค และการประทว้งตอ่ตา้นรัฐบาลจากกลุ่มคนเสื้อสีเหลือง

ก็ตาม แตก่็ไมท่ าให้ความนิยมในพรรคการเมอืงน้ีเสื่อมลงแตอ่ย่างใด (Working Group, Dr. Thaksin Shinawatra, 2015) 

 พรรคไทยรักไทยเป็นพรรคการเมืองๆ หนึ่ง ท่ีมีประวัติความเป็นมาท่ีน่าสนใจและมีการพัฒนาการทาง

การเมืองท่ีเป็นท่ียอมรับเป็นอย่างมากของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนทางภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการท าหน้าท่ี

บริหารประเทศในฐานะรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน แม้กระท่ังในช่วงท่ีการเมืองไทยถูกอ านาจเผด็จการเข้าครอบง า พรรค

ไทยรักไทยก็ยังจะยืนหยัดและมีบทบาททางการเมืองอยู่ได้เสมอมา การด าเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมือง

ต่าง ๆ ย่อมต้องการความยอมรับของประชาชนในฐานะท่ีตนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อเข้าไปท า

หน้าท่ีในสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น สิ่งท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดของพรรคการเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ก็คือฐาน

เสียงนั่นเอง 

 การเลือกตั้งท่ัวไปในปี พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยของ ทักษิณ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งจนสามารถจัดตัง้

รัฐบาลเป็นคร้ังแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540  โดยใช้ข้อความประชาสัมพันธ์ ว่า “คิดใหม่ ท าใหม่ เพื่อไทยทุก

คน” ต่อมาการเลอืกตัง้ปี พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยของ ทักษณิ ชินวัตร ใชข้้อความประชาสัมพันธ์  ว่า “4 ปีซ่อม 4 

ปีสร้าง” และ  “พรรคไทยรักไทย หัวใจคือประชาชน” จนชนะการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรค

เดียวส าเร็จ หลังจากทหารคนือ านาจให้กับประชาชน เกิดการเลอืกตัง้ปี พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชนท่ีน าโดยนาย

สมัคร สุนทรเวช ชนะการเลือกตั้งจากพรรคการเมืองอื่น ๆ ได้ส าเร็จ  และอีกคร้ังในปี 2554 ท่ีพรรคเพื่อไทยซึ่งมี

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นน้องสาวของทักษิณ ชินวัตร น าพรรคชนะการเลือกตั้งได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เกินกึ่งหนึ่งเป็นครั้งท่ี 2 สามารถครองเสียงมากในสภา และเป็นการชนะการเลือกตัง้ครั้งท่ี 4 ติดต่อกันมา โดยจะเห็น

ได้ว่าคะแนนนิยมของพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยนัน้จะได้คะแนนนิยมจากประชาชนทาง

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจ านวนมาก  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยใน

หลายประเด็น ซึ่งประเด็นหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ และมีนัยส าคัญท่ีควรแก่การศึกษาคือ ประเด็นของผลการเลอืกตัง้ท่ีมี
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ลักษณะของความเป็นภูมิภาคนิยมเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตดังท่ี Prajak Kongkirati (2011) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “เร่ิมมีการ

รวมกลุ่มกันเป็นภูมิภาคนิยม เนื่องจากเร่ิมมีฐานเสียงท่ีชัดเจน เช่น พรรคไทยรักไทยก็ยังมีฐานเสียงในภาคเหนือแล้ว

ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลาย ในขณะท่ีภาคใต้ก็ยึดพรรคประชาธิปัตย์อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะในภาคใต้ท่ี

สามารถชนะคู่แข่งแบบท้ิงห่างมากกว่าพรรคเพื่อไทย ส่วนพรรคเพื่อไทยชนะคู่แข่งในภาคเหนือ ท้ังนี้การเป็นภูมิภาค

นิยมยังอยู่อีกยาว และสามารถท าให้คาดการณ์การเลือกตั้งในคร้ังต่อไปได้ ซึ่งแต่ละภาคก็โหวตให้พรรคของตนเอง 

และเป็นเชน่นีม้านานแลว้”  

 พรรคไทยรักไทย คือพรรคท่ีมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมากท่ีสุดในประเทศ จากฐานเสียงใน

ภาคเหนอื และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่ีอดีตนายกฯ ทักษณิ ได้สร้างความเชื่อม่ันในความเป็นพรรคไทยรักไทย

มาเป็นเวลายาวนาน จนท าให้คนท้ังในภาคเหนือรู้สึกได้ว่า “เพื่อไทยคือพรรคของเรา” ตรงกับอีกทฤษฎีท้องถิ่นนิยม 

หรือความพยายามสร้างตนเองให้เป็นพรรคพวกเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย หรือสร้างความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น 

การด าเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองต่าง ๆ ย่อมต้องการความเป็นท่ียอมรับของประชาชนในฐานะท่ีตน

ได้รับเลอืกให้เป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อเข้าไปท าหน้าท่ีในสภาผู้แทนราษฎร ดังนัน้สิ่งท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดของ

พรรคการเมอืงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ก็คือ ฐานเสียงนั่นเอง (Burachat Phanthongrak, 2012) 

 ด้วยกลยุทธ์การหาเสียงท่ีโดนใจประชาชน พร่ังพร้อมด้วยรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาด ผสมผสานระหว่างวิถีทางการเมืองบวกกับความพร้อมทางด้านก าลังคนท้ังหน้าใหม่และหน้าเก่า ประกอบ

กับการน าเสนอแนวนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การพักหนี้เกษตรกร 3 ปี สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยโครงการ 30 บาท 

รักษาทุกโรค โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท (Kanmunee Srisawanphob and 

Narongchai Panyanachai, 2004) ภาพของนัดคิด นักบริหารท่ีประสบความส าเร็จ โดยใช้ฐานของการเป็นบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจท่ีดูทันสมัย เช่น โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม บวกกับระบบการจัดการใหม่ๆ อย่างไม่เคยมี

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดท ามาก่อน ชูนโยบายเป็นรูปธรรมท่ีเห็นชัดเจน ชนิดพูดแล้วฟังแล้วเห็นดีด้วยทันที 

(Natthawut Wachirarueangchai, 2004) นโยบายประชานยิมและโครงการเอื้ออาทรตา่ง ๆ คือการอุปถัมภโ์ดยนโยบาย 

(policy patronage) คือ ผลประโยชน์ทางวัตถุท่ีชาวบ้านได้รับอย่างจริงจังเป็นคร้ังแรกจากภาคการเมือง ก่อให้เกิด

การบูรณาการเชิงโครงสร้างทางการเมืองท่ีโยงภาคชนบทผูกจิตใจคนและชาวบ้านท้ังหมดเข้ากับภาคการเมืองจน

เรียกได้ว่าเป็น “ภูมิภาคนิยม” หรือ “ท้องถิ่นนิยม” (Teerayut Boonmee, 2004)  

 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พรรคไทยรักไทยสามารถเป็นท่ีนิยมในหมู่ประชาชน คือ ในช่วงหาเสียงพรรคได้ขาย

นโยบายให้กับประชาชน เพื่อให้ได้ฐานเสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งเปรียบเสมือนการท่ีพรรคการเมืองท าสัญญากับ

ประชาชนนั่นเอง เพียงแต่พรรคไทยรักไทยหลังจากได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนแล้ว จนได้เป็นรัฐบาลพรรคก็ได้

ปฏิบัติตามนโยบายของพรรคท่ีได้ท าการสัญญาไว้ก่อนการเลือกตั้ง ผลการด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของพรรค

รัฐบาลทักษณิได้รับความพงึพอใจจนเป็นท่ีช่ืนชอบและไวว้างใจในหมูป่ระชาชน จนกล่าวได้วา่ประชาชนในภูมิภาตต่าง 

ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อน ๆ สร้างความเป็นภูมิภาคนิยมขึ้นมา ส่งผลให้ในการเลือกตั้งคร้ังถัด ๆ 

มา เสียงของพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทยมีคะแนนเสียงอยู่ในอันดับแรกทุกตร้ังท่ีมีการ

เลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ัวไป  

 สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งถือเป็นจุดเด่นของพรรคไทยรักไทยและสอดรับกับความชอบของคนภาคเหนือ 

คือ นโยบายประชานยิมท่ีครองใจคนระดับรากหญ้า เพราะเนื่องจากภาคเหนือมีพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีท ากสิกร ท าไร่ 

ท านา เพาะปลูกพืชไร่เศรษฐกิจอย่างมหาศาล ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายดังกล่าวถูกตั้งโดยทักษิณ  ชินวัตร ซึ่ง
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ประชาชนระดับรากหญ้าเช่ือวา่ ทักษณิจะสามารถท าให้พวกเขาลืมตาอา้ปาก มอีาชีพ มีรายได้ท่ีดขีึน้ อกีทัง้ตน้ตระกูล

ชินวัตร มีถิ่นฐานก าเนิดอยู่ทางภาคเหนือ โดยได้ท าธุรกิจต่าง ๆ เติบโตจนเป็นกลุ่มตระกูลท่ีมีบทบาททางการเมือง

มากกลุ่มหนึ่งทางภาคเหนือ 

 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ความเป็นท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยม เป็นการปลุกเร้าโดยนักการเมอืงหรือพรรค

การเมือง ให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความรู้สึกร่วมของความเป็นท้องถิ่น หรือภูมิภาคเดียวกัน เพื่อผลประโยชน์ทาง

การเมืองของกลุ่มทางการเมือง  มิได้สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดผลประโยชนใ์ห้แก่ประชาชนในท้องถิ่นหรือภูมภิาค ซึ่งในการ

ปลุกเร้าหรือสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมของประชาชนในทางการเมืองย่อมมีความแตกต่ างไปในแต่ละพื้นท่ี โดยท่ี

ประชาชนต่างมีค่านยิม ความคิด ความเชื่อทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน ท้ังในภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคใต้ ดังนั้น

แตล่ะพรรคการเมอืงก็ย่อมจะต้องมวีธีิในการสร้างความรู้สกึรว่มของความเป็นภูมภิาคท่ีแตกต่างกัน 

  จากการศึกษานี้ผู้ศึกษาพยายามสร้างความเข้าใจผ่านการศึกษาถึงเร่ือง ความเป็นภูมิภาคนิยมของคนใน 8 

จังหวัดภาคเหนอืตอนบน (จัดตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา

การ เร่ือง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดท่ีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับท่ี 3) ซึ่งประกอบด้วย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 ได้แก่ เชยีงราย แพร่ นา่น พะเยา) (Royal Thai Government Gazette, 2017) ที่มตีอ่พรรคไทยรักไทย เพื่อให้

เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นภูมภิาคนยิมในทางด้านรัฐศาสตร์ ประเด็นดังกลา่วจึงน ามาสู่กระบวนการสร้างความ

เป็นภูมิภาคนิยมของบรรดาพรรคการเมืองต่าง ๆ โดยในงานชิ้นนี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะในกรณีศึกษาของพรรคไทยรัก

ไทยกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ด้วยเหตุผลสนับสนุนท่ีส าคัญ คือ พรรคไทยรักไทยถือได้ว่าเป็นพรรคการเมือง

ใหญ่ท่ีมีฐานเสียงสูงเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอ่ืน ๆ โดยสามารถครองฐานเสียงในใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) 

ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาพรรคไทยรักไทยในกระบวนการสร้างความเป็นภูมภิาคนยิมและการครองฐานเสียงใน 

8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นท าการศึกษาเพื่อความเข้าใจในสองประเด็นหลัก คือ ประการท่ีหนึ่ง

ความเป็นภูมภิาคนยิมของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนอื (ตอนบน) ท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทยและประการท่ีสองกระบวนการ

สร้างความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีพรรคไทยรักไทยใช้ในการหาเสียงมาโดย รวมถึงกลยุทธ์ในการหาเสียงหรือการน าเสนอ

นโยบายของพรรคไทยรักไทย  ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคพลังประชาชน และสุดท้ายใช้ชื่อเป็นพรรคเพื่อไทย ท่ี

เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พรรคไทยรักไทยสามารถครองฐานเสียงในใน 8 จังหวัดภาคเหนอื (ตอนบน) ได้อย่างต่อเนื่อง

จากผลของการเลอืกตัง้ครัง้ท่ีผ่านๆ มา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทยของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของ

ประเทศไทย 

 2. เพื่อศึกษาภูมิภาคนิยมท่ีท าให้พรรคไทยรักไทยสามารถท่ีจะสร้างฐานเสียงสนับสนุนพรรคท่ีส าคัญใน 8 

จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทย 

 3. เพื่อศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย ท่ีเป็นปัจจัยส่งผลให้พรรคไทยรัก

ไทยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจนมีลักษณะของความเป็นภูมภิาคนิยมใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของประเทศ

ไทย  
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ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ในศึกษานี้ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นภูมิภาคนิยมของคนใน 8 

จังหวัดภาคเหนอื (ตอนบน) ท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทย และภูมภิาคนยิมท่ีท าให้พรรคไทยรักไทย สามารถสร้างและรักษา

ฐานเสียงสนับสนุนของพรรคใน8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้อย่างเหนียวแน่น ตลอดจนศึกษาถึงกระบวนการ

กล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้พรรคไทยรัก

ไทยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจนเป็นภูมภิาคนยิมในภาคเหนือ 

 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีภาคเหนือ (ตอนบน) เท่านั้น ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน แพร่ 

นา่น พะเยา และแมฮ่่องสอน  

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ท่ีให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการท าวิจัย ได้แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้น าชาวบ้าน 2. กลุ่มขา้ราชการ และ 3. กลุ่มนักการเมอืงของพรรคไทยรักไทยในท้องท่ี 8 

จังหวัดภาคเหนอื รวมท้ังสิ้น 20 คน 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจัยได้เร่ิมศกึษาตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2554 โดยเร่ิมตัง้แตพ่รรคไทยรักไทยได้

ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป คร้ังท่ี 22 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป ครัง้ท่ี 26 ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 

  

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดภูมิภาคนิยม 

 แนวคิดภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยม (Regionalism and Localism) มีลักษณะเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้นทาง

สังคมวัฒนธรรม (a sociocultural construct) เป็นแนวคิดท่ีมาจากการก่อตัวของความเป็นรัฐชาติสมัยใหมแ่บบรวมศูนย์ 

มลีักษณะเป็นปรากฏการณท่ี์เกิดขึ้นในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมโนทัศนใ์นทางสังคมวิทยา โดย

ความเป็นภูมภิาคนยิมและท้องถิ่นนิยม มักจะปรากฏขึ้นในรูปของการยดึเอาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เนน้สทิธิ เสียง และ

พื้นท่ีของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยกระแสท้องถิ่นนิยมเองจะเกิดขึ้นมาควบคู่กับกระแสโลกาภิวัตน์เสมอ (Pattana 

Kititiarsa, 2003) 

 โดยเมื่อกล่าวถึงความเป็นภูมิภาคนิยม พบว่า เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และมีความเกี่ยวเนื่องกับ

การเมืองมาตั้งแต่ต้น ดังท่ี Nithi Iawasriwong (1996) ได้อธิบายไว้ว่า ท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมเป็นความรู้สึกท่ี

สังคมสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว รัฐเป็นผู้สร้างหน่วยท้องถิ่น เช่น แพร่ น่าน สุโขทัย เป็นชุมชนซึ่งรัฐเข้าไป

ปกครองแล้วเรียกชุมชนนั้นว่า “เมือง” ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท่ีเล็กท่ีสุดท่ีรัฐส่วนกลางจะยื่นเข้าไปถึงได้ รัฐเป็น

ผู้สร้างหน่วยท้องถิ่นท่ีเรียกว่าเมอืงขึ้นแล้ว คนก็นิยามตัวเองวา่เราเป็นนครเมืองแพร่ เมืองน่าน ความเป็นท้องถิ่นส่วน

ใหญ่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือรัฐสูงมาก เพราะรัฐไทยมีโครงสร้างรวมศูนย์มาตั้งแต่โบราณ ครอบง าให้คนรู้สึกว่า

ท้องถิ่นคือ สิ่งท่ีรัฐก าหนดให้เป็นเร่ืองการเมืองจึงแยกออกจากเร่ืองท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมไม่ได้ โดยนิธิ     
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เอียวศรีวงศ์ ได้แบ่งท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมท่ีอยู่ในการเมืองออกเป็นสองระดับ คือ การเมืองของพลเมือง และ

การเมอืงของนักการเมอืง โดยในสว่นการเมอืงของพลเมอืง พบวา่ ประชาชนไทยก าลังเปลี่ยนท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาค

นิยมไปเป็นหน้าท่ี (Functional) ในชีวิตจริงมากขึ้น ในการสร้างเครือข่าย หน่วยท้องถิ่นใหม่ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงของ

ประชาชน เชน่ เครอืขา่ยขุนน้ าในภาคเหนือ ซึ่งข้ามพน้ในเร่ืองของเขตจังหวัด และในสว่นท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยม

ท่ีอยู่ในการเมืองของนักการเมืองท่ีเป็นความพยายามของนักการเมือง หรือก็คือนายทุนท่ีมีผลประโยชน์ในท้องถิ่นใน

การอาศัยอารมณ์ปลุกเร้าท้องถิ่นนิยม เพ่ือฐานคะแนนของตน 

 ท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมในความเห็นของ Chai-anan Samudavanich (1996) มองว่าเป็นปรากฏการณ์

อันเกิดจากการท่ีระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมืองหรือระบบรัฐมนตรี มีแนวโน้มท่ีจะไประดมเสียงโดยอาศัย

ความผูกพันขั้นพื้นฐานท่ีสุด คือ ความเป็นพวกเดียวกันปักษ์เดียวกัน ความเป็นคนใต้ คนเหนือ คนอีสานด้วยกัน 

เพราะว่าไม่สามารถท่ีจะอ้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งวิธีการระดมเสียงท่ีดีท่ีสุด ไม่ได้ระดมเสียงด้วย

ความเป็นประชาธิปไตย แต่ระดมด้วยความเป็นพวกเดียวกัน ระบอบประชาธิปไตยไทยยังอ่อนแอยังไม่ผนึกก าลัง

ออ่นแอ เพราะว่าไมเ่คยเคลื่อนไหวทางการเมอืงมาก่อน เมื่อระบอบการเมอืงอ่อนแอ พรรคการเมอืงก็จะน าไปสู่พรรค

ภูมิภาค เพราะว่าพรรคไม่สามารถท่ีจะอ้างเอาอะไรมาระดมเสียงได้ดีเท่ากับความผูกพันกับภูมิภาคหรือท้องถิ่น 

การเมืองท่ีมีกระบวนการเลือกตั้งแบบนี้จะน าไปสู่การผนึกก าลังของภูมิภาคมากกว่าการผนึกก าลังของระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

              ชาตินิยม 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 ท้องถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยมในสังคมไทย 

ที่มา: Saowaluck Sukwirat (1996) 

  

 แนวคิดพรรคการเมือง 

 Sukhum Nuansakul (1985) ให้ความหมายของพรรคการเมืองว่า หมายถึง จ านวนกลุ่มบุคคลท่ีมี

แนวความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ คล้ายคลึงกัน รวมกันเพื่อจุดประสงค์ท่ีจะส่งบุคคลเข้าสมัครรับ

เลือกตั้งเพื่อให้ได้เป็นเสียงข้างมากในสภา เมื่อมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล และบริหารประเทศตามนโยบายท่ีสอดคล้องกับ

อุดมการณ์ของกลุ่ม 

การเมอืง 

วัฒนธรรม  ศีลธรรม 
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 Goodman (1960) ให้ความหมายไว้วา่ พรรคการเมอืง เป็นองค์กรของกลุม่บุคคลที่มคีวามคิดเห็นท่ีคลา้ยคลึง

กัน โดยมีเป้าหมายท่ีจะชนะการเลือกตั้งและเข้าไปใช้อ านาจของรัฐบาล เพื่อการมีอิทธิพล สิทธิและประโยชน์ของ

อ านาจเหลา่นั้น 

 ดังนัน้ความหมายของพรรคการเมอืง จึงสามารถสรุปตามลักษณะส าคัญของพรรคการเมอืงได้ดังน้ี 

 1.  พรรคการเมอืงจะต้องเกิดจากการรวมกลุม่ และจัดตัง้ขึน้เป็นองค์กร 

 2.  พรรคการเมืองต้องมีสมาชิกท่ีมีความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงอุดมการณ์ท่ี

คล้ายคลึงกัน ไปในทิศทางเดียวกัน 

 3.  พรรคการเมืองมีหน้าท่ีรวบรวมข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชน โดยประสานผลประโยชน์

ของประชาชนผ่านกระบวนการเลอืกตัง้ 

 4.  พรรคการเมอืงจะต้องมจีุดมุ่งหมายในการชนะการเลอืกตัง้ เพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาล หรือเข้าไปมอี านาจทาง

การเมอืง 

 บทบาทหน้าที่พรรคการเมอืง 

 พรรคการเมอืงเมื่อก่อตัง้ขึน้มาแลว้ย่อมมกีารก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของพรรคการเมอืงท่ีส าคัญในการท า

ให้เกิดเสถียรภาพทางการเมอืง (political stability) โดยพรรคการเมอืงจะท าหน้าท่ีเป็นสถาบันหรือองคก์รทางการเมอืง

เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีเพิ่มขึ้นและยังได้กล่าวว่าหน้าท่ีของพรรคการเมืองก็คือ “การ

แสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมและรวบรวมข้อเรียกร้องและผลประโยชน์ของประชาชน” ดังนั้น พรรคการเมืองจึง

เปรียบเสมอืนตัวเชื่อมระหว่างพลังทางสังคม (social forces) กับรัฐบาล พรรคการเมอืงท่ีก่อต้ังขึ้นมามีโครงสร้างหลาย

รูปแบบเพื่อท าหน้าท่ีมากมายตามบทบาทและหน้าท่ีซึ่ง Preecha Hongkraiert (1981) ได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทและ

หนา้ที่ของพรรคการเมอืงไว้ดังน้ี 

 1. พรรคการเมืองมีหน้าท่ีให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน เช่น การแถลงนโยบายของพรรคในด้าน

การเมอืง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ โดยผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ เชน่ วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ ์วารสาร เป็นต้น 

 2. พรรคการเมืองมีหน้าท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความคิดท่ีกว้างไกล ตลอดจนมี

วสิัยทัศน์ในการมองปัญหา รับผิดชอบตอ่หน้าท่ี เป็นผู้ท่ีเสียสละ เขา้มาเป็นผู้แทนราษฎร 

 3. พรรคการเมอืงมหีนา้ท่ีในการประสานประโยชนข์องกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์เพื่อตอ่รองรัฐบาล

ในนโยบายสาธารณะ 

 4. ท าให้เป็นศูนย์ทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และสมาชิกพรรคการเมือง ท่ีมีความคิดเห็นทางการเมื อง 

เศรษฐกิจ และสังคมที่คล้ายคลงึกัน และเป็นท่ีรวมของบุคคลหลายสาขาอาชพีท่ีมีความคิดอาจไมต่รงกัน ให้เข้ากันได้ 

 5. พรรคการเมืองมีหน้าท่ีสร้างผู้น าทางการเมือง เพื่อให้ประเทศได้มีผู้น าท่ีดีมีประสิทธิภาพได้รับต าแหน่ง

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  

 

วิธีด าเนินการวจิัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษางานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

โดยใช้วิธีศึกษาจากเอกสาร (Document research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสังเกตการณ์ 

(Observation) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key information) โดยมีประชากรท่ีเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย

กับนโยบายของพรรคไทยรักไทยในภูมิภาคเหนือตอนบน 
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 ประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก  

 ผู้วิจัยจึงได้เลอืกประชากรตัวอยา่ง โดยใชก้ารคัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

และแบบลูกโซ่ (Snow Ball or Chain Sampling) จ านวน 20 คน ซึ่งได้เจาะจงเลอืกศึกษาตัวอยา่งเฉพาะจังหวัดท่ีมีพืน้ท่ี

อยู่ทางภาคเหนือตอนบน อันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ซึ่งแบ่งผู้ให้

ข้อมูลหลักออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีรายนามดังตอ่ไปน้ี 

 1. กลุ่มผู้น าชาวบ้าน จ านวนกลุ่มตัวอยา่งรวม 8 ท่าน 

 2. กลุ่มขา้ราชการ จ านวนกลุม่ตัวอย่างรวม 8 ท่าน   

 3. กลุ่มนักการเมอืง จ านวนกลุ่มตัวอยา่งรวม 4 ท่าน     

 แนวทางในการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก มีประเด็นศึกษา ดังนี้คือ (1) ความเป็นภูมิภาคนิยมของ

คนภาคเหนือตอนบนท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทย ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน  (2) ความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีท าให้พรรคไทยรัก

ไทยสามารถสร้างฐานเสียงสนับสนุนท่ีส าคัญในภาคเหนือจนท าให้ชนะการเลือกตั้ง ในทางภาคเหนือตอนบน (3) 

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมอืงของพรรคเพ่ือไทยในภาคเหนือตอนบน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 1) เอกสาร ใช้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

บทความ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต รวมท้ังดุษฎีนิพนธ์และรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

น ามาอา้งอิงประกอบการศึกษา 

 2) การสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์ประเภทกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) ท่ีประกอบด้วย

ค าถามปลายเปิด อุปกรณบั์นทึกเสียง ภาพ และวีดทัีศน์ ส าหรับการศึกษาครัง้นี้  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วจิัยเข้าไปมปีฏิสัมพันธ์แบบตอ่หน้ากับ

ผู้ให้สัมภาษณ์ (face-to-face interaction) ในรูปของการสอบถามการสนทนากระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ พร้อมท้ังสังเกตผู้ตอบและสภาพแวดล้อม 

รวมท้ังบรรยากาศของสถานท่ีสัมภาษณ์อีกดว้ย ซึ่งผู้วจิัยใช้เครื่องมือตา่ง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 เพื่อให้เกิดคุณภาพความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) และให้เป็นไปวัตถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ผู้วิจัยได้ท า

การตรวจสอบข้อมูลจากข้อเท็จจริงท่ีคน้พบรวมท้ังความนา่เชื่อถือของข้อมูล โดยผู้วจิัยใช้วิธีการการตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้า (Triangulation) โดยพิจารณาตรวจสอบแหล่งท่ีมา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานท่ีและบุคคล จากแหล่ง

เวลา คือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถานท่ี คือ ถ้าข้อมูลต่างสถานท่ีกันจะเหมือนกันหรือไม่ 

และแหลง่บุคคล คือ ถ้าบุคคลผู้ให้ขอ้มูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมอืนกันหรือไม ่โดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ ์และสังเกตควบคู่กันไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ 

 ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสังเคราะห์

ประเด็นหลักท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอข้อมูลโดยพรรณนา

ความ (Descriptive) พรอ้มตัวอยา่งค าให้สัมภาษณป์ระกอบตามความเหมาะสม  
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  การน าเสนอผลการศกึษา  

การน าเสนอรูปแบบเชิงคุณภาพด้วยการบรรยาย เป็นการน าเสนอด้วยความเรียงโดยพรรณนาความ 

(Descriptive) 

  

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาภูมภิาคนิยมในการเมืองไทยของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือ ผลการศกึษา

จ าแนกตามประเด็นส าคัญตา่ง ๆ ดังนี ้ 

ความเป็นภูมิภาคนิยมของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ที่มีต่อพรรคไทยรักไทย พบวา่ ส าหรับ

การศึกษาภูมิภาคนิยมในการเมืองไทยของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือ ได้แก่ ความภูมิใจ ยึดมั่น

ถือมั่น ในความเป็นพรรคของทักษิณ ชินวัตร ท่ีมีนโยบายประชานิยมเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงความเป็นรากหญ้าความ

เป็นคนเมืองได้ดีกว่าพรคการเมืองอื่น ๆ อีกท้ังยังถ่ายทอดความคิดดังกล่าวให้กับคนในท้องถิ่นของตน โดยมี

รายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

ลักษณะชุมชนสังคมไทยในภาคเหนือ 

ลักษณะเด่นชัดในทางสังคม และวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชุมชนในภาคเหนือ ท่ีไม่เหมือนกับภาคอื่น  ๆ ก็คือ 

บรรดาชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหุบเขาเดียวกันนั้น จะต้องมีความสัมพันธ์กันทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

อย่างใกล้ชิด มกีารออกแรงร่วมกัน เกิดมกีฎเกณฑ์ และแบบแผนในการร่วมแรงกันท าเหมอืงฝายมาแตโ่บราณ จึงเป็น

กิจกรรมท่ีกษัตริย์เจ้าเมือง หรือนายบ้าน จะต้องคอยควบคุมดูแล ให้มีการร่วมมือกัน จนสมัยปัจจุบัน การออกแรง

ร่วมมอืกันท าเหมอืงฝาย หรือซ่อมแซมเหมอืงฝาย ก็ยังคงมที ากันอยู่ การท่ีชุมชนแต่ละแหง่ตอ้งร่วมมอืกันในเร่ืองการ

ชลประทานเหมอืงฝายนี้ เป็นผลให้มีความสัมพันธ์กันทางสังคม และวัฒนธรรมอยา่งลึกซึ้ง นับวา่ ท าให้เกิดโครงสร้าง

ทางสังคม ท่ีกระชับใกล้ชิดกวา่กว่าชุมชนในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยทีเดียว (Thai Encyclopedia Project for Youth 

by the royal wishes of His Majesty the King, 2007) ชุมชนในภาคเหนือส่วนใหญ่กระจายกันอยู่ตามริมล าน้ า โดยมี

วัดเป็นศูนย์กลางแต่ละแห่ง ไม่มีขนาดใหญ่เหมือนกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง แต่มักกระจายอยู่

ตามพื้นท่ีในหุบเขา หรือท้องถิ่นใหญ่ๆ ท่ีมีหลายชุมชนอยู่รวมกัน มักจะสร้างวัดหรือสถูปเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นท่ีผู้คนท่ีอยู่

ตา่งชุมชนกันมากราบไหว ้และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมท้ังมีงานประเพณีร่ืนเริงกัน เมื่อถึงเทศกาลการสร้าง

วัดหรือพระธาตุเจดีย ์อันเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นดังกล่าวนี้ (Thai Encyclopedia Project for Youth by 

the royal wishes of His Majesty the King, 2007) การมีสังคมและวัฒนธรรมท่ีคนในภาคเหนือมีลักษณะเฉพาะดังท่ี

กล่าวมาแลว้สง่ผลตอ่ความเป็นคนบ้านเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน เป็นพืน้ฐานในความเป็นภูมภิาคนยิม 

ลักษณะชุมชนสังคมคนภาคเหนือ ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากและอย่างซับซ้อนจากอดีตจนถึงยุค

ปัจจุบัน เนื่องจากลักษณะชุมชนมีความสัมพันธ์กับส่วนกลางมากขึ้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และวัฒนธรรมของคนภาคเหนือได้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวภายใต้ความรู้สึกนึกคิดหรือความเป็นภูมภิาคนิยมของ

กลุ่มคนหลากหลาย โดยท่ีอุดมการณภ์ูมิภาคนิยมแบบตา่ง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่คนภาคเหนือ ล้วนแต่ได้ก่อตัวขึ้นมาอย่าง

ชัดเจนและยังถ่ายทอดอุดมการณภ์ูมิภาคนิยมสูค่นรุ่นตอ่มา  

การท่ีประชาชนในภาคเหนือ มีความรู้สึกร่วมกันอย่างหนึ่ง คือ การท่ีคนเหนือรู้สึกต่อความเป็นคนเมือง 

ภูมิใจตอ่ ศลิปะ วัฒนธรรมของตน ย่อมสง่ผลตอ่ความเป็นภูมภิาคนยิมท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทยในภาคเหนอื 
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 อทิธิพลจากส่วนกลาง 

จากสภาพเศรษฐกิจสังคม มคีวามเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สภาพเศรษฐกิจการค้าเตบิโตขึ้น เกิดการขยายตัวของ

ธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการค้าขายท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชนชั้นกลางในเมือง ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคาร 

ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นนี้ได้ท าให้เกิดกลุ่มชนชั้นกลางขึ้นในภาคเหนือมากขึ้นไป

กว่าเดิมอีก ซึ่งคนเหล่านี้เองเป็นท้ังพลังการผลิต และพลังในการบริโภคท่ีสร้างสรรค์จรรโลงให้ระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมด าเนินไปได้ และก็กลุ่มชนชั้นกลางนี่เองท่ีเร่ิมเสพข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังต้องการเห็นความเจริญเติบทาง

เศรษฐกิจและทางด้านต่าง ๆ เกิดแก่ท้องถิ่นของเขา ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง การศึกษา การท่องเท่ียว เพราะความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีเกิดขึ้นมาอย่างต่่อเนื่อง ได้ท าให้ความมั่นคง อนาคต และชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ 

ผันแปรไปตามระบบเศรษฐกิจเป็นส าคัญ (Phinyaphan Phachanalawan, 2011) ชนช้ันกลางเหล่านี้จึงมักเป็นกลุ่มคนท่ี

ตื่นตัวและต้องการเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นท่ีตนด ารงอยู่และระบบ

การเมืองของตน เนื่องจากอดีตท่ีผ่านมาคนภาคเหนอืมคีวามเป็นตัวตนในลักษณะของคนเมืองสูง มีความเป็นภูมิภาค

นิยมสูง รัฐจึงเข้ามาสลายความเป็นภูมิภาคนิยม ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่าง

เบ็ดเสร็จ โดยใช้อ านาจกลไกจากส่วนราชการเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม เช่นการใช้ข้าราชการส่วนกลางเป็น

เครอืงมือ การใชก้ฎหมาย การยุบพรรคการเมอืง การใช้งบประมาณ เป็นต้น 

ทักษณิ ชินวตัร ผู้น า ผู้บริหาร เจ้าของพรรคไทยรักไทย 

เป็นอย่างท่ีรู้กัน ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย มีภาพลักษณเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจเครือชนิคอร์ป ได้เข้ามาสู่เวทีการเมอืง จัดตั้งพรรคไทยรักไทยในปี พ.ศ. 2544 และ

ส่งเข้าประกวดแข่งขันและประสบความส าเร็จในการจัดตั้งรัฐบาล โดยได้คะแนนเสียงมากถึง 248 เสียง โดยทักษณิได้

เป็นนายกรัฐมนตรี และยังประสบควสมส าเร็จมากขึ้นอีกในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 ในการจัดตั้งรัฐบาลพรรค

การเมืองเดียว ถึงแม้ต่อมาพรรคไทยรักไทยเกิดปัญหาการต่อต้านจนถูกยุบพรรค แต่ก็ได้สร้างพรรคพลังประชาชน

และพรรคเพื่อไทยมา จนท าให้พรรคของทักษิณชนะการเลือกตั้งอีก 3 คร้ัง ส่งแกนน าพรรคขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี 4 

คน ในจ านวนนี้เป็นคนในเครือข่ายตระกูลชินวัตร 3 คน ได้แก่ นายทักษิณ, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ น้องเขย และ น.ส.

ยิ่งลักษณ์ น้องสาว ทุกชัยชนะล้วนมี "เงาทักษิณ" แฝงอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในตัวตน-สไตล์การเมืองแบบ

ทักษณิ โดยฉพาะอย่างย่ิงกับคนในภาคเหนอืดว้ยแลว้ ความนยิมในพรรคของผู้น าคนเหนอืดว้ยแลว้ อย่างไรก็ดีผลจาก

สัมภาษณผ์ู้วิจัยยังพบวา่ ความรู้และอาชพีของผู้ถูกสัมภาษณม์ผีลตอ่ความนยิมในตัวผู้น าพรรค กล่าวคอื ถ้าเป็นผู้ท่ีมี

ความรู้น้อย มักจะมีความนิยมในตัวทักษิณมาก ในขณะท่ีอาชีพท่ีมีรายได้น้อยก็ยังนิยมต่อทักษิณมากเช่นกัน 

(Thepchai Khamphao, Interviewed, 2019) 

นโยบายประชานยิมท่ีจับตอ้งได้ของพรรคไทยรักไทย 

ความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทย บทบาทของพรรคในประเด็นนโยบายของพรรคเป็นปัจจัย

ส าคัญท่ีใช้ในการหาเสียง และท าให้ประชาชนเกิดความไวเ้นื้อเชื่อใจ ยึดมั่นถือมั่น ว่า พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อ

ไทยเป็นแบรนด์ ท่ีการันตีในการท่ีน าพาเศรษฐกิจของประเทศ ท้องถิ่นให้มีความกินดีอยุด่ี เป็นนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม

จับต้องได้ ท าได้จริง เห็นผลอย่างรวดเร็ว เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้า กลุ่มชาวเกษตรกรรม กลุ่มคน

หาเชา้กินค่ า อกีทัง้ยังใชเ้ทคนิคการหาเสียงทีเข้าถึงตัวประชาชนอย่างเป็นกันเอง ท าให้พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อ

ไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภาคเหนือและปฏิเสธพรรคอื่น ๆ ท่ีเข้ามาหาเสียงในพื้นท่ีของตน (Chonnan 

Srikaew, Interviewed, 2018) 
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ผู้สมัครพรรคไทยรักไทยและเพ่ือไทย  

ปัจจัยอีกประการหนึ่ง ได้แก่ตัวผู้สมัคร พรรคมีหน้าท่ีในการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ชัยชนะใน

การเลือกตัง้ ดังนั้น การคัดสรรตัวผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยมักจะเป็นแบบปิด กล่าวคือ ผู้ลงสมัครจะถูกเลอืกโดย

คณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อความเหมาะสมกับท้องถิ่นในแตล่ะภาคส่วนของประเทศ ในภาคเหนือเองผู้สมัครโดย

ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนในพื้นท่ี มีความใกล้ชิดและเข้าใจประชาชน อันเป็นการได้เปรียบต่อพรรคอื่น สามารถน าเอา

ปัญหาของประชาชนมาเป็นขอ้เสนอของนโยบายได้ และน าผลการปฏบัิตติามนโยบายมาประเมินผลได้อกี แตห่ลังจาก

ท่ีพรรคไทยรักไทยได้รับความนิยมจากคนในพื้นท่ีแล้ว ปัจจัยตังผู้สมัครของพรรคมีคุณค่าน้อยลงไปในสายตาของ

ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 แต่หลังจากรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ความส าคัญของ

ผู้สมัครในภาคเหนือกลับมามีลักษณะเดิม เห็นได้จากบางเขตการเลือกตั้ง มีผู้สมัครจากพรรคอื่นเข้ามาชิงเก้าอี้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ส าเร็จ (Somsri Meksom, Interviewed, 2019) 

ความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทยของคนในภาคเหนือตอนบน คือ ความภูมิใจ ยึดมั่นถือมั่น ใน

ความเป็นพรรคของทักษิณ ชินวัตร ที่มีนโยบายประชานิยมเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงความเป็นรากหญ้าความเป็นคน

เมอืงได้ดกีว่าพรคการเมอืงอ่ืน ๆ อกีทัง้ยังถา่ยทอดความคดิดังกล่าวให้กับคนในท้องถิ่นของตน  

การใช้ความเป็นภูมิภาคนิยมในการสร้างฐานเสียงสนับสนุนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของ

พรรคไทยรักไทย  

การใช้ความเป็นภูมิภาคนิยมในการสร้างฐานเสียงสนับสนุนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของพรรคไทย

รักไทย ผลการวจิัย พบว่าพรรคไทยรักไทยในการสร้างฐานเสียงชว่งแรก ได้ใชค้วามเป็นนายกคนเหนอื นายกคนเมือง 

และผู้สมัครท่ีเป็นคนในพื้นท่ี รวมถึงการระดมผู้สมัครท่ีมีฐานเสียงในพื้นท่ี โดยใช้นโยบายคิดใหม่ท าใหม่ มาเป็น

ยุทธศาสตร์ในการสร้างฐานเสียงในภาคเหนือ ใช้ความเป็นคนเมืองในการหาเสียงในภาคเหนือ สร้างเครือข่าย

ประชาชนด้วยนโยบายประชานิยมท่ีประชาชนรากหญ้าท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมาเป็นฐานเสียง นโยบายท่ี

ประสบความส าเร็จ  

อย่างไรก็ดี หลังเหตุการณ์การรัฐประหารปี 2549 พรรคไทยรักไทยถูกตัดสินให้มีการยุบพรรคแต่ฐานเสียง

ของพรรคไทยรักไทยยังคงถูกส่งต่อให้กับพรรคพลังประชาชน เข้าชิงชัยในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550 พรรคพลัง

ประชาชนใช้การสร้างฐานเสียงใช้ความเป็นภูมิภาคนิยมต่อตัวทักษิณ ชินวัตร และนโยบายของพรรค อีกท้ังยังสร้าง

ความเห็นใจท่ีมาจากอิทธิพลการครอบง าจากส่วนกลาง ไม่ว่าจากการตัดสินยุบพรรค การท่ีตัวทักษิณ ชินวัตร ถูก

ด าเนินคดีจนต้องหนีไปต่างประเทศ มาเป็นยุทธศาสตร์หาเสียงในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากประชาชน และ

การน าเอาผู้น าพรรคตัวจริงกลับมาบริหารประเทศ จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้พรรคพลังประชาชนได้เสียงข้าง

มากในการจัดต้ังรัฐบาล แตก่็ต้องมเีหตุให้เกิดการยุบพรรค อันเนื่องมาจากกรณีทุจรติการเลอืกตัง้ จนท าให้พรรคเพ่ือ

ไทยเข้ามามบีทบาทฝ่ายคา้นในสภาผู้แทนราษฎร แตม่คีวามได้เปรียบในด้านต้นทุนทางการเมือง ซึ่งประกอบด้วยฐาน

ก าลังและฐานการสนับสนุนท่ีส่งต่อมาจากพรรคไทยรักไทย เครือข่ายสมาชิก กลุ่มผู้ชื่นชอบนโยบาย และกลุ่ม

สนับสนุนอุดมการณ์ของพรรคท่ียังคงมีการสื่อสารอยางต่อเนื่อง ประกอบกับการมีต้นทุนทางด้านประสบการณ์การ

สร้างฐานเสียงด้วยแนวคิดการตลาดการเมืองมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และในการเลือกตั้งท่ัวไปวันท่ี 3 

กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรคเพื่อไทยยังคงเลือกท่ีจะน าความส าเร็จทางนโยบายท่ีเคยเกิดขึ้นมาเป็นตัวสนับสนุนและ

สร้างความนิยมและเชื่อมั่นตอ่พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือท้ังในส่วนของนโยบายและบุคคลท่ีเคย

ประสบความส าเร็จ ประกอบกับความเชี่ยวชาญท่ีมากขึ้นในการสร้างฐานเสียงท าให้พรรคเพื่อไทยสามารถสื่อสารกับ
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ประชาชนผู้มิสิทธิเลือกตั้งได้อย่างตรงจุดผ่านการใช้ค าอธิบายนโยบายท่ียังคงเป็นรูปธรรมและง่ายต่อการท าความ

เข้าใจ ส่งผลให้ความส าเร็จในการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งมาจากการใช้ความเป็นภูมภิาคนิยม (Suraphon 

Thiensuta, Interviewed, 2019)  

ในระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีแนวโน้มท่ีจะลงเสียง

โดยอาศัยความผูกพันขั้นพื้นฐานท่ีสุดคือความเป็นคนพวกเดียวกัน บ้านเดียวกัน ความเป็นคนภูมิภาคเดียวกัน 

เนื่องจากความจริงของการเลือกตั้งนั้น มีวิธีการสร้างฐานเสียงท่ีดี ท่ีสุด ไม่ได้ใช้การระดมเสียงท่ีความเป็ น

ประชาธิปไตย แตใ่ชก้ารระดมท่ีความเป็นพวกเดียวกัน เพราะฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยจึงไม่สามารถสร้างคุณค่าอยู่

ในภูมภิาคหรือเหนอืท้องถิ่นได้   

ความนยิมตอ่นโยบายประชานยิมของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนอื 

พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยได้ใชน้โยบายสร้างความนยิมตอ่ประชาชนโดยเฉพาะในระดับรากหญ้าซึ่ง 

เป็นฐานเสียงจ านวนมากของประเทศ เนื่องด้วย ทักษิณชินวัตร มีถิ่นฐานอยู่ในแถบภาคเหนือ จึงมีความเข้าในความ

เป็นคนเมือง โดยเล็งประโยชน์จากคนเหนือไปถึงคนอิสานสู่สนามการเมืองระดับประเทศ  ซึ่งมีลักษณะสังคม

เกษตรกรรม ใกล้เคียงกับคนเมือง ในการคิดแคมเปญนโยบายต่าง ๆ การสร้างคะแนนเสียงในพื้นท่ีจึงใช้ความเป็น

ภูมิภาคนิยมในการนิยมชมชอบนโยบายประชานิยมท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบายประกันสุขภาพ  นโยบายกองทุน

หมู่บ้าน การพัฒนาหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นโยบายจ าน าข้าว ฯลฯ ซึ่งนโยบายเหล่านี้ เห็นผลในการปฏิบัติได้อย่าง

รวดเร็ว ชาวบ้านสามารถเข้าในความเป็นรูปธรรมจับต้องได้ของนโยบาย อย่างท่ีไม่เคยมมีาก่อน ความนยิมชมชอบใน

นโยบายประชานยิมนี้ ส่งผลอย่างมากกับการสร้างฐานเสียงในภาคเหนือ 

ความนยิมตอ่ตัวบุคคลของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนอื 

ความนิยมในตัวบุคคลท่ีพรรคไทยรักไทยและเพื่อไทยในภาคเหนือก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลให้พรรคมี

ลักษณะของความเป็นภูมภิาคนยิมท่ีสง่ผลตอ่การสร้างฐานเสียงสนับสนุนในภาคเหนือ บทบาทของพรรคที่มาจากผู้น า

พรรค เจ้าของพรรคไทยรักไทย นายกคนเหนือ นายกคนเมือง ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการบริหาร

จัดการพรรค การออกแคมเปญนโยบายประชานิยม สร้างความนยิมแก่คนในภาคเหนือเป็นอยา่งมาก ถึงแม้ภายหลัง

จะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคไปแต่คนเหลานี้ล้วนได้รับความเห็นชอบจากทักษิณ ชินวัตรให้เป็นตัวแทนได้ เช่น 

ยิ่งลักษณ์ ชนิวัตร (Somsri Meksom, Interviewed, 2019) 

ในขณะท่ีความนิยมของตัวผู้ลงสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านความ

เห็นชอบมาจากพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย ตัวผู้สมัครเองก็มคีวามเข้าถึงในความเป็นภูมิภาคนิยมใชใ้นการหา

เสียง เช่น การใช้ภาษา การแต่งกายของผู้สมัคร เป็นต้น เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อ เชื่อใจจากประชาชน จนได้เสียงข้าง

มากในการเลอืกตัง้ 

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมอืงของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือ (ตอนบน)  

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือ (ตอนบน) จนมีความเป็นภูมิภาค

นิยมนั้น จากผลการเลือกตั้งในภาคเหนือตอนบนท่ีผ่านมา เช่น การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 

และพ.ศ. 2554 ประสบผลส าเร็จได้ พรรคไทยรักไทยมี ทักษิณ ชินวัตร และคณะกรรมการบริหารพรรคท่ีมีความรู้

ความสามารถในการสร้างฐานคะแนนเสียงโดยใชก้ระบวนการกล่อมเกลาทางการเมอืง ซึ่งประกอบไปด้วย 
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การปลูกฝังแนวคิด ค่านิยม พฤติกรรมท่ีมีนโยบายประชานยิม 

นับตั้งแต่การก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา พรรคไทยรักไทยได้

น าเสนอมิติใหม่ให้กับการแข่งขันทางการการเมอืงไทยคือการให้ความส าคัญนโยบาย โดยผันแปรให้เป็นจุดขายท่ีทรง

พลังผ่านการน าไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับนโยบายดังกล่าว เป็นไปในลักษณะท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ (Chak Phanchupetch, 2006) หรือมีลักษณะเป็น

นโยบายประชานยิมท่ีเรารูจ้ักกันในเวลาตอ่มา 

การท่ีพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย ได้ชูนโยบายประชานิยมท่ีมีลักษณะแตกต่างจากนโยบายประชา

นิยมของพรรคการเมืองอื่น ๆ ท่ีเคยมีมาในอดีต เหล่านี้ถูกน ามาใช้ในการหาเสียงแต่ละคร้ัง เพื่อกล่อมเกลาให้

ประชาชนเกิดความนิยม ชื่นชมความเก่งกาจสามารถของพรรคและผู้บริหารของพรรคในการสร้างสรรค์และการน า

นโยบายประชานยิมไปปฏบัิติได้จริง ถูกจริตกับประชาชน นโยบายประชานิยมจึงเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีส าคัญในการ

กล่อมเกลาประชาชนให้เกิดความเป็นภูมภิาคนยิมท่ีเกิดขึ้น 

การสร้างฐานความเชื่อ ความนยิมตอ่คนในภาคเหนือ รวมถึงคนในภาคอื่น ๆ ด้วยนโยบายประชานยิม ท าให้

ประชาชนในภาคเหนือรวมถึงภาคอื่น ๆ ของประเทศ เชื่อมั่นว่าสิ่งท่ีเป็นพรรคไทยรักไทยคือ การคิดนโยบาย ท า

นโยบายและเขาได้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นผลประโยชนท่ี์เขาได้รับจาก 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้านก็เป็นสิ่งท่ี

พูดแล้วท า ท าแล้วเกิดประโยชนท่ี์เขาสัมผัสได้จริง ๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดท่ีเป็นจุดแข็งและจุดขายของพรรคไทย

รักไทย 

การกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยท่ีใช้ในการสร้างความนิยม คือ  การใช้

วาทกรรมในการกล่อมเกลาในการสร้างความนิยม เชน่ การถูกกลั่นแกลง้ใส่ความจากฝ่ายตรงกันข้ามจนท าให้ทักษิณ 

ชินวัตรจนต้องลี้ภัยทางการเมืองออกนอกประเทศ จึงต้องต่อสู้น าเอาทักษิณกลับบ้าน และการต่อสู้เพื่อให้ได้

นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยการอ้างถึงประชาธิปไตย ในช่วงท่ีมีการเลือกตั้งในสถานการณ์หลังการ

รัฐประหารในชว่งปี 2550 ซึ่งในการกลอ่มเกลาทางการเมอืงด้วยขอความเห็นใจจากประชาชนในเร่ืองของการถูกกลั่น

แกล้งนี ้ถูกน ามาใชโ้ดยผ่านการหาเสียงจากผู้ลงสมัครเลอืกตัง้ ผ่านการหาเสียงอันใกล้ชดิกับประชาชนในภูมภิาค จน

ก่อให้เกิดเครอืขา่ยประชาชนในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมอืงของพรรคในเวลาตอ่มา 

อย่างไรก็ดี อีกส่วนหนึ่งของการกล่อมเกลาให้เกิดความนิยมในพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยนั้นได้แก่ 

การลงพื้นท่ีหาเสียงของผู้สมัคร ด้วยการใช้ภาษาถิ่นผ่านตัวผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร รวมไปถึงการแตง่กาย

ของผู้สมัครและคณะติดตามในการลงพื้นท่ีหาเสียงอย่างใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งสามารถเครือข่าย ครองใจประชาชน

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกับประชาชนในระดับรากหญ้า หาเชา้กินค่ า ท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ในภูมภิาค 

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือตอนบน พบว่า การใช้นโยบายของ

พรรคฯ และการอา้งเหตุการณท์างการเมอืงในตอ่สูเ้พื่อประชาธิปไตย ผ่านการหาเสียงอย่างใกล้ชิดจากผู้ลงสมัครการ

เลือกตั้งของพรรคท่ีใช้ภาษา การแต่งกายของคนเมือง เพื่อสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือ

ตอนบน จนเกิดเป็นภูมิภาคนิยมท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทางเมืองของไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนและความเป็นประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่นของตน  
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อภปิรายผล 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายประเด็นในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1. เพื่อศึกษาความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทยของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนอื 

(ตอนบน) ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้อภปิรายผลตามความมุ่งหมายของการวจิัย ดังนี้ 

 ความเป็นภูมิภาคนิยมของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ของประเทศไทยท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทย พอ

สรุปได้ว่า ความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีมตี่อพรรคไทยรักไทยของคนในภาคเหนอืตอนบน คือ ความภูมิใจ ยึดมั่นถือมั่น ใน

ความเป็นพรรคของทักษิณ ชินวัตร เชื่อถือในตัว ทักษิณ ชินวัตร ท่ีมีนโยบายประชานิยมเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงความ

เป็นรากหญ้าความเป็นคนเมืองได้ดีกว่าพรรคการเมืองอื่น ๆ อีกท้ังยังถ่ายทอดความคิดดังกล่าวให้กับคนในท้องถิ่น

ของตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wisan Srimahawaro (2011) ศกึษาเร่ือง การเมอืงไทยระบบหรือคน : การพัฒนา

วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน พบว่า จากลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน

ภาคใต้ท่ีมอีัตลักษณ์ (Identity) ความเป็นท้องถิ่นและภูมิภาคนิยม (Localism) สูงและส่วนใหญ่มคีวามไม่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมประชาธิปไตย เพราะว่า คนภาคใต้จะไมยุ่ง่เกี่ยวกับสิทธิและการกระท าของคนอ่ืนแม้เห็นวา่เป็นการกระท า

ท่ีไม่ถูกต้อง ยกย่องคนมีอ านาจโดยไม่สนใจภูมิหลังหรือท่ีมามากนัก เลือกเร่ืองท่ีจะใช้เงินสู้แล้วต้องชนะเท่าไรเท่ากัน 

การเมอืงท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิการเมืองระดับชาติ นยิมชมชอบคนท่ีกลา้ได้กลา้เสีย การพจิารณาความผิดถูก

ในประเด็นทางการเมอืงจะพิจารณาจากผู้ให้ขอ้มูลและเป็นเร่ืองของใครจะเช่ือข้อมูลของคนท่ีเขาเลือก เชื่อคนมากกวา่

เชื่อเร่ืองท่ีเป็นประเด็น หากมีเร่ืองผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะไม่พูดไม่วิจารณ์ปล่อยให้เร่ืองหายไปเอง คนใต้รักศรัทธาใคร

แล้วจะไมเ่ปลี่ยนแปลงยกเว้นมีประเด็นหรือเร่ืองท่ีเสียหายร้ายแรงก็ไม่เลือกมาอกีเลย การเลือกตั้งหากมีคนให้เงินจะ

รับ รับแล้วส่วนใหญ่จะลงคะแนนให้เพื่อแสดงความจริงใจและกลัวการถูกเช็คย้อนหลังโดยเชื่อว่าความลับไมม่ใีนโลก 

ไม่วันใดวันหนึ่งก็รู้ส่งผลต่ออนาคตของตนและครอบครัว ซึ่งดูจากข้อพิรุธได้ไม่ยาก วันลงคะแนนจะมีคนเช็คหน่วย

เลอืกตัง้เขาดูสีหน้าท่าทางก็รูไ้ด้ การรับเงินแลว้ลงคะแนนให้สบายใจกว่า ไมช่อบการใช้อ านาจรัฐที่มลีักษณะเจ้าขุนมูล

นาย การเล่นพรรคเล่นพวกมีสูงเพราะเชื่อว่าคนอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง เชื่อถือนักการเมืองของพรรคท่ีเขาเลือก เขา

ชื่นชอบ รักศรัทธาและเลอืกมาตัง้แตต่น้แ 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2. เพื่อศึกษาภูมิภาคนิยมท่ีท าให้พรรคไทยรักไทยสามารถท่ีจะสร้างฐานเสียงสนับสนุน

พรรคที่ส าคัญใน 8 จังหวัดภาคเหนอื (ตอนบน) ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้อภปิรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย 

ดังนี้ 

 การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคไทยรักไทยของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือท่ีส าคัญคือ ความนิยมต่อ

นโยบายประชานิยมเป็นท่ีสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยนโยบายประชานิยมท่ีประชาชนคนรากหญ้าเข้าถึงได้

ง่ายและท าได้จริง การเลือกใช้ตัวผู้น าพรรคท่ีมีความรู้ความสามารถ และคัดสรรตัวผู้สมัครท่ีเข้าถึงคนในท้องถิ่น ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดภูมภิาคนยิมทางการเมอืงของ Chai-anan Samudavanich (1996) ได้ให้ความเห็นว่า ทอ้งถิ่นนิยม

หรือภูมิภาคนิยมเป็นปรากฏการณ์อันเกิดจากระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง หรือผู้น ามีแนวโน้มท่ีจะไป

ระดมเสียงของประชาชนโดยอาศัยความผูกพันขั้นพื้นฐานท่ีสุด คือ เป็นพวกเดียวกัน ปักษเ์ดียวกัน หรือเป็นคนใต้และ

คนอีสานด้วยกัน เพราะว่าไม่สามารถอ้างถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง จึงท าให้ระบอบประชาธิปไตย

ของไทยยังอ่อนแอ ดังนั้นเมื่อระบบการเมืองอ่อนแอน าสู่พรรคการเมืองและจะน าไปสู่พรรคภูมิภาค เพราะพรรคไม่

สามารถอ้างเอาอะไรมาระดมเสียงได้ดีเท่ากับความผูกพันกับภูมิภาคหรือท้องถิ่น แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Warunee Leertphan (2017) ได้ศึกษาเร่ือง การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ ศึกษาตั้งแต่
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ช่วงเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2554 พบว่า วิธีการสร้างฐานคะแนนเสียงของ

พรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ ท่ีส าคัญคือ หลักการขายตรง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้  (1) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ (2) สาขาพรรคและแกนน าในภาคใต้ และ (3) ผู้น าชุมชนและ

ประชาชนในภาคใต้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายท้ัง 3 ท างานประสานกันเป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์กันในทุกมิติสาเหตุท่ีท าให้

พรรคประชาธิปัตย์สามารถสร้างความนิยมในภาคใต้ การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้จน

เกิดเป็นท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมนั้น มีผลต่อระบบการเมืองไทยท าให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพ และคนใต้มี

ความสนใจด้านการเมืองสูง ติดตามความเป็นจริงของเหตุการณ์ทางการเมืองตลอดเวลา และเป็นภูมิภาคท่ีมีการซือ้

สิทธ์ิขายเสียงน้อย คะแนนเสียงท่ีได้รับส่วนใหญ่เกิดจากการท างานลงพื้นท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสาขา

พรรคแล้วพยายามรักษาฐานเสียงไว ้

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3. เพื่อศึกษากระบวนการกลอ่มเกลาทางการเมอืงของพรรคไทยรักไทย ท่ีเป็นปัจจัยสง่ผล

ให้พรรคไทยรักไทยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจนมีลักษณะของความเป็นภูมิภาคนิยมใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 

(ตอนบน) ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้อภปิรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี ้

 กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนือตอนบน พบว่า การใช้นโยบายของ

พรรคฯ และการอ้างเหตุการณ์ทางการเมืองในต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ตลอดจนการใช้วาทกรรมทางการเมอืงเป็นจุด

ขาย ผ่านการหาเสียงอย่างใกล้ชิดจากผู้ลงสมัครการเลอืกตั้งของพรรคที่ใช้ภาษา การแต่งกายของคนเมอืง เพื่อสร้าง

ฐานคะแนนเสียงของพรรคไทยรักไทยในภาคเหนอืตอนบน จนเกิดเป็นภูมภิาคนิยมท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทางเมืองของ

ไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความเป็นประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่นของตน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Phongmethee Chaisriha (2018) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยการกล่อมเกลาทางการเมอืงท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรม

ทางการเมอืงประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบวา่ ปัจจัยการกล่อมเกลาทาง

การเมือง ท่ีส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทางการเมือง 

อย่างเช่น พรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตามระบบอบประชาธิปไตย ผ่านการหาเสียงจากการเลือกตั้งด้วยการกล่อมเกลาทางการเมือง เพื่อ

วางรากฐานการสนับสนุนและสร้างฐานคะแนนเสียงอย่างย่ังยนื  

 

สรุปผล 
 ผลการศึกษาภูมิภาคนิยมในการเมืองไทยของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือ สรุป

ผลการวจิัยได้ดังนี้  

 1.ความเป็นภูมิภาคนิยมท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยของคนในภาคเหนือตอนบน คือ ความ

ภูมิใจ ยึดมั่นถือมั่น ที่มีต่อพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย และยังเชื่อมั่นในความเป็นพรรคของทักษิณ ชินวัตร ท่ี

น าเอานโยบายประชานิยมท่ีเข้าถึงได้ง่าย เอาใจกลุ่มคนรากหญ้า คนในท้องถิ่น รวมถึงเข้าใจความเป็นคนเมืองได้

ดีกวา่พรรคการเมอืงอ่ืน ๆ อกีทัง้คนในพื้นถิ่นยังส่งถ่ายความคิดดังกล่าวให้กับคนใกล้ชิดและคนในท้องถิ่นของตน 

 2.การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยของคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

คือ การใช้ความนิยมของคนในท้องถิ่นท่ีมีต่อนโยบายประชานิยมของพรรค ชูเป็นประเด็นหลักในการสร้างฐานเสียง
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ของพรรคฯ ในขณะท่ีพรรคฯ เลือกใช้ตัวผู้น าพรรคท่ีมีความรู้ความสามารถ และคัดสรรตัวผู้สมัครท่ีเข้าถึงคนใน

ท้องถิ่นเป็นประเด็นรองลงมา  

 3.กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือตอนบนนั้น 

พบว่า นโยบายประชานิยมโดยพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยและการอ้างเหตุการณ์ทางการเมืองในต่อสู้เพื่อ

ประชาธิปไตยแต่ถูกอ านาจอันไม่ชอบธรรมกลั่นแกล้ง ถูกน ามาใช้ในการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านการหาเสียง

อย่างใกล้ชิดจากผู้ลงสมัครเลอืกตัง้ของพรรคที่ใชภ้าษาถิ่น การแตง่กายของคนเมอืง ในการสร้างฐานคะแนนเสียงของ

พรรคฯ จนเกิดเป็นภูมภิาคนยิม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 

1. การน าเอาแนวคิดภูมภิาคนยิมและท้องถิ่นนิยมสามารถน าพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วย

การกระจายอ านาจผ่านกระบวนการส านึกจากท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมอืงท่ีมาจากชุมชน 

2. การสร้างฐานเสียงท่ีมาจากชุมชนในท้องถิ่นของพรรคการเมือง สามารถน าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

มาพัฒนาเป็นนโยบายท่ีตอบสนองต่อความเป็นชุมชนได้อย่างแท้จริง มิใช่เพียงแค่การน าเสนอนโยบายท่ีมาจากคน

กลุ่มหนึ่งท่ีไม่มองถึงพื้นฐานความเป็นจริง การมีนโยบายท่ีตรงต่อความต้องการของประชาชน จะท าให้การ

ประชาสัมพันธ์สร้างฐานเสียงผ่านกระบวนการกลอ่มเกลาทางการเมอืงได้ดยีิ่งขึน้ 

3. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดภูมิภาคนิยม ท าให้ประชาชน ด ารงศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษ์องค์

ความรู้ท้องถิ่น รักษาอัตลักษณช์ุมชนให้คงอยูส่บืไป 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

 1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาเกี่ยวกับภูมภิาคนยิมในการเมืองไทยของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพ่ือ

ไทยในภาคเหนือ โดยศึกษาเฉพาะขั้นตอนของการศึกษากรณีพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือ ซึ่ง

ภาคเหนือเป็นเพียงภูมิภาคหนึ่งของไทยเท่านั้น หากมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้แนวคิดการเมืองเปรียบเทียบกับ

ภูมิภาคอื่น ๆ ของไทย จะสามารถท าให้ได้ผลการวเิคราะห์ท่ีเป็นประโยชนต์อ่วงวชิาการมากขึ้น 

 2. ส าหรับผู้ท่ีมีความสนใจในหัวข้อภูมิภาคนิยมในการเมืองไทยของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยใน

ภาคเหนือ จากข้อจ ากัดของผู้วิจัยในด้านเวลา ผู้วิจัยเห็นว่าหากศึกษาในครั้งตอ่ไป ควรเพิ่มช่วงเวลาการศึกษาจาก ปี 

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2554 เป็นช่วงเวลา พ.ศ. 2544 การเลอืกตัง้ในปี พ.ศ. 2562 หรือชว่งเวลาของการเลอืกตัง้ในคร้ัง

ต่อ ๆ ไปในอนาคต จะท าให้เห็นถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงหรือระบบการเมอืงท่ีแตกต่างกัน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1. ท าให้ทราบถึงท่ีมาของความนยิมชมชอบ ความภักดขีองคนภาคเหนอืท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทย 

 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพรรคการเมอืงของไทย จนส่งผลให้เกิด

ความนยิมตอ่ประชาชนในภูมิภาค 

 3. การวิจัยคร้ังนี้ช่วยสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุท่ีท าให้พรรคไทยรักไทยสามารถสร้างฐานเสียงสนับสนุนท่ี

ส าคัญในภาคเหนือ  
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 4. สามารถใช้งานวจิัยคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเตมิองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบพรรคการเมอืง โดยใช้

พรรคพรรคไทยรักไทยเป็นกรณีศึกษา 
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