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บทคัดย่อ

งานวิ จั ย นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการ การจั ด ตั้ ง การด ารงอยู่ แ ละการปรั บ ตั ว การ
เปรียบเทียบของพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรคพรรคพลังชล พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจ
ไทยที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการวิจัยคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกเจาะจง
และแบบก้อนหิมะ กับกลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาททางการเมืองซึ่งอยู่ในพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค
และการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ที่ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย พบว่า พรรคการเมืองทั้ง 3 มีมูลเหตุของการจัดตั้งพรรค
แตกต่างกันตามสถานการณ์ทางการทางเมือง แต่ละพรรคต่างมีฐานเสียงเป็นของตนเอง การ
แข่งขันอาศัยต้นทุนของพรรค นโยบาย และยุทธศาสตร์ทางการเมือง พรรคสามารถรักษาพื้นที่
ทางการเมืองไว้ได้ด้วยความเป็นท้องถิ่นนิยมและระบบอุปถัมภ์ โดยแต่ละพรรคจะมีพื้นที่ฐาน
เสี ย งทางการเมื อ งของพรรค ได้ แ ก่ พรรคพลั งชล พื้ น ที่ ฐ านเสี ย งส าคั ญ คื อ จั ง หวั ด ชลบุ รี
พรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี และพรรคภูมิใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 3 พรรค เน้น
นโยบายและอุดมการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม การดารงอยู่ที่
สาคัญของพรรค คือ จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรค
คาสาคัญ: กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น; พรรคการเมือง
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Abstract
This research aims to study the development, establishment, existence
and adaptation. Comparison of all three politicians namely Phalung Chon, Chart
Thai Pattana, and Bhumjaithai parties, founded by local politicians. The tools
used are the interview form by experts according to the research methodology.
From this study It was found that the establishment of all the three political
parties has derived from different motives and objectives. Each party has its
own political base. Competition basically relies on political capital, policies, and
strategies of each party. It was also found that their abilities to retain their
respective territories depend largely on localism and patron-client system. Each
party pocesses different political bases. Phalang Chon party has its key political
bases in Chonbuli, Chart Thai Pattana party in Supanburi, and Bhumjaithai party
in Buriram. Policies and ideologies of all the three parties mainly concentrate in
local development with the aim to tackle economic and social issues at local
level. The key factor affecting the party existence is the number of their
Member of Parliament.
Keywords: Local Politician Groups; Political Parties
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บทนา
พรรคการเมื อง (political party) เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสาคัญ อย่างยิ่ง
สาหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะพรรคการเมืองเป็นเสมือนสะพานเชื่อม
ระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐบาลที่ทาหน้าที่บริหารปกครอง พรรคการเมืองเป็นสถาบันทาง
การเมืองที่มีความชอบธรรมในการเลือกตัวแทนในรูปแบบการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเข้าไปทาหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์ของสังคม (จักษ์ พันธ์ชูเพชร,
2549)
ทั้งนี้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้มีการต่อสู้ทางการเมื องระหว่าง
พรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อเลือกกลุ่มหรือคณะบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)
โดยยึดหลักเสรีภาพและความเสมอภาคเป็นสาคัญ (สมพัฒน์ แก้วพิจิตร, 2546) พรรคการเมือง
ที่มีเสียงข้างมากจะมีสิทธิได้จัดตั้งรัฐบาล เพื่อนานโยบายของพรรคมาบริหารประเทศ ส่วน
พรรคที่เป็นเสียงข้างน้อยก็จะท าหน้าที่ ตรวจสอบการทางานของรัฐบาล เพื่อให้การบริหาร
ประเทศของพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากมุ่งสู่ผลประโยชน์ของชาติที่ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง และมีเกียรติศักดิ์ศรีในเวที การเมืองระหว่างประเทศ ด้วยการจัดสรรสิ่งที่มีคุณ ค่าให้กับ
ประชาชนและสังคมอย่างเป็นธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า พรรคการเมืองเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
เสรีภาพและความเสมอภาคในการต่อรองผลประโยชน์ท างการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ขณะเดียวกัน
พรรคการเมืองก็เป็นกลไกสาคัญ ในการกาหนดเจตจานงของประชาชนทางการเมือง ดังนั้น
บุคลากรที่พรรคการเมืองคัดสรรมาเพื่อรับใช้ประชาชน จึงต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม และมุ่งเน้น
ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนอย่างแท้จริง ปัญหาการเมืองของประเทศไทยนั้นเป็น
ปัญหาทั้งเชิงระบบและโครงสร้าง ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
โดยมีพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะช่วยในการพัฒนาการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย
และบรรลุผลที่จะสร้างสรรค์อุดมการณ์ประชาธิปไตย และสร้างสังคมไทยให้มีความสุขสมบูรณ์ ซึ่ง
เสนีย์ คาสุข (2552) อธิบายว่า สถาบันการเมืองในระบบการเมืองไทยนั้นมี โครงสร้างทางการ
เมืองไทย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ โครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วนกลางและโครงสร้างส่วนล่าง
งานวิจัยนี้เป็นการนาเสนอภาพของพัฒนาการการจัดตั้ง การดารงอยู่ และการปรับตัว
ของพรรคการเมื อ งที่ ก่ อ ตั้ ง โดยกลุ่ ม นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ยพรรคพลั ง ชล
พรรคชาติไทย และพรรคภูมิใจไทย ซึ่งแต่ละพรรคเกิดขึ้น ภายใต้บริบททางการเมืองที่มีการ
แข่งขันทางการเมือง ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า ทั้ง 3 พรรคนี้มีวิธีบริหารพรรค และพัฒ นาการ
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อย่างไรในการจัดตั้งพรรคจึงทาให้สามารถดารงอยู่ ตลอดจนศึกษาการปรับตัวของพรรค ทั้งนี้
พรรคการเมืองทั้ง 3 ล้วนเป็นพรรคที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และทุกพรรคล้วนมีผล
ต่อระบบและโครงสร้างอานาจทางการเมือง จึงนับเป็นประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจและควร
ค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง โดยอาศัยแนวความคิดของสานักคิดและกลุ่มทฤษฎีทาง
การเมือง และเศรษฐศาสตร์การเมือง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการ บทบาททาง
การเมืองของกลุ่มพรรคการเมืองที่ก่อตั้งโดยนักการเมืองท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาพัฒ นาการ การจัดตั้ง การดารงอยู่และการปรับตัว การเปรียบเทียบของ
พรรคการเมืองทั้ง 3 พรรคพรรคพลังชล พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจไทยที่ก่อตั้งโดย
กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น

การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยนีไ้ ด้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ และกรอบแนวแนวคิด ดังต่อไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับพรรคการเมือง และพัฒนาการของพรรคการเมืองในประเทศไทย
Neumann (1956) ให้ นิ ย ามพรรคการเมื อ งว่ า เป็ น องค์ ก ารของกลุ่ ม ตั ว แทนทาง
การเมืองที่เข้าแข่งขันกับกลุ่มตัวแทนการเมืองอื่น ๆ ที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันไปจากกลุ่มตน
เพื่อให้ได้มาซึ่ งการสนับสนุนจากประชาชน โดยมีจุด ประสงค์เพื่อควบคุมอานาจรัฐบาล ส่วน
Goodman (1956) อธิบายว่า พรรคการเมืองเป็นองค์การที่มีสมาชิกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
มาอยู่ร่วมกัน โดยมีเจตนาเปิดเผยในการที่จะลงแข่งขันทางการเมืองด้วยวิธีการเลือกตั้งเพื่อให้
ได้ชัยชนะ และสามารถที่จะเข้าไปใช้อานาจรัฐบาล อันจะทาให้ มีสิทธิ์ในการบริหารปกครอง
เพื่อผลประโยชน์จากการได้มาซึ่งอานาจทางการเมือง
ส่วนนักรัฐศาสตร์ไทย ให้ความหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองโดยรวมว่า พรรคการเมือง
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดในทางการเมืองเหมือน ๆ กัน รวมตัวกันเพื่อที่จะส่งสมาชิกสมัครรับ
เลือกตั้ง โดยหวังที่จะได้เป็นรัฐบาล หรือมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายเมื่อมีโอกาสจัดตั้ง
รัฐบาล และบริหารประเทศตามนโยบายที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของกลุ่ม โดยมีจุดประสงค์ที่
จะเข้าไปมีอานาจทางการเมืองในการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคม (จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2549;
สิทธิพันธ์ พุทธหุน (2519; สุขุม นวลสกุล (2528)
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จากบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง ตามความเห็นของ Macridis (1967) นั้น พรรค
การเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นศูนย์รวมความคิดเห็น อุดมการณ์ความต้องการของ
สมาชิ ก พรรค และความต้ อ งการของประชาชน ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ผู้ ท าหน้ า ที่ แ ทน
ประชาชนอย่างแท้จริงก็คือ พรรคการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาลและประชาชน
นอกจากจะทาหน้าที่เสนอนโยบายและคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว ยังทาหน้าที่รวบรวมและ
ประสานมติมหาชน แล้วถ่ายทอดมติมหาชนไปยังรัฐบาล เพื่อการกาหนดนโยบายให้สนองความ
ต้องการของประชาชน โดยระบบพรรคจะเป็นกลไกที่ควบคุมให้นักการเมืองมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่และต่อประชาชนมากขึ้น เพราะพรรคการเมืองย่อมจะคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้ง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์
กล่าวกันว่าระบบอุปถัมภ์เป็นสิ่งที่ อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ความหมายของ
ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ของคน 2 ฝ่าย ซึ่งไม่เท่าเทียมกันในหลาย ๆ ด้าน ผู้ที่
เหนือกว่า คือ ผู้ที่มีทรัพยากรมากกว่าหรือสูงศักดิ์มีอานาจมากกว่า กับผู้ที่ด้อยกว่า คือ ผู้ที่มี
ทรั พ ยากรน้ อ ยกว่ าหรือ ผู้ มี อ านาจด้ อ ยกว่า โดยผู้ ที่ เหนื อ กว่ า จะให้ ก ารอุ ป การะช่ วยเหลื อ
คุ้มครองป้องกันแก่ผู้ที่ด้อยกว่า และผู้ที่ด้อยกว่าก็จะให้การสนับสนุน หรือทางานให้ โดยยอมรับ
ใช้เชื่อฟังเป็นการตอบแทน เพราะถือว่าเมื่อผู้ที่เหนือกว่าสร้างบุญคุณช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าย่อม
ต้องตอบแทนบุ ญ คุ ณ สาระส าคัญ ในความสั มพั น ธ์เช่นนี้ คือ เรื่องความกตัญ ญู กตเวที (นิ ธิ
เอียวศรีวงศ์, 2539; ลิขิต ธีรเวคิน, 2542; สนิท สมัครการ, 2533; อคิน รพีพัฒน์, 2533)
กล่าวโดยสรุป ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับ
อุปถัมภ์ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผลประโยชน์นั้ นจะไม่เท่าเทียมกัน
อยู่ บ นพื้ น ฐานต่ า งคนต่ า งพอใจ ในทางการเมื อ งนั้ น ระบบอุ ป ถั ม ภ์ กั บ พรรคการเมื อ งมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาโดยตลอด ดังผลการวิจัยของ ลักขณา ภักดีนฤนาถ (2554) เรื่อง
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่นไทย: ศึกษากรณีความสัมพันธ์ของนักการเมืองกับ
ผู้นาชุมชนในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบว่า (1) ลักษณะความสัมพั นธ์เชิงอุปถัมภ์
ระหว่างนักการเมืองกับผู้นาชุมชนมีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง ลักษณะการให้ไม่ได้มีการ
แลกเปลี่ยนกันครั้งต่อครั้ง แต่เป็นการให้เพื่อหวังประโยชน์ระยะยาว (2) รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์โดยทางอ้อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะติดต่อผ่านนักการเมือง
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เลขานุ ก าร สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครจะติ ด ต่ อ ผ่ า นสมาชิ ก สภาเขตหรื อ
เลขานุการ ส่วนสมาชิกสภาเขตมีความสัมพันธ์เป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับการ
อุปถัมภ์ และ (3) ผลกระทบจากความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างนักการเมืองกับผู้นาชุมชนมีทั้ง
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ด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบในด้านลบ คือ เป็นจุดเริ่มต้นของการคอรัปชั่น เกิดแบบอย่าง
ของการยึดผลประโยชน์แ ลกเปลี่ ยนระหว่างกัน ของคนภายในชุม ชนที่ ไม่ค านึ งถึงคุณ ธรรม
จริยธรรม การได้รับความช่วยเหลือจากนักการเมืองเกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชุมชน ผู้นา
ชุมชนมีบทบาทในการชี้นาทางการเมือง การเลือกตั้งขาดความโปร่งใสทาให้ประชาชนขาด
ความเชื่ อ มั่ น ในกระบวนการทางการเมื อ ง เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ การพั ฒ นาทางการเมื อ งแบบ
ประชาธิ ป ไตย มี ก ารแบ่ ง สรรผลประโยชน์ ท างการเมื อ งอย่ า งไม่ เ ท่ า เที ย มกั น โดยยึ ด
ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลัก นักการเมืองขาดความร่วมมือกันในการทางานเพื่อประชาชนและ
เกิดการผูกขาดทางการเมือง ส่วนผลกระทบในด้านบวก คือ ทาให้ชุมชนมีแหล่ง ความช่วยเหลือ
แหล่งอื่นที่นอกเหนือจากราชการและได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคทันต่อความต้องการ
ของชุมชน นักการเมืองและชุมชนได้เรียนรู้ความต้องการของกันและกัน เกิดผู้นาในการพัฒนา
ชุมชนทาให้ประชาคมท้องถิ่นที่มีความร่วมมือกัน ประชาชนสนใจการเมืองท้องถิ่นเกิดเรียนรู้
การท างานทางการเมื องและสร้ างนั กการเมื องท้ องถิ่น เกิดเครือข่ายทางการเมืองที่ ท างาน
ทางการเมืองให้กับท้องถิ่น
แนวคิดท้องถิ่นนิยมในบริบทสังคมไทย
กระบวนการท้องถิ่นนิยมที่เกิดขึ้นและกาลังเคลื่อนไหวในปัจจุบัน สามารถมองเห็นจาก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อาทิ งานเขียน งานวิจัย ที่นาเสนอโดยนักวิชาการ สื่อมวลชน นักคิดและ
ปราชญ์พื้นบ้าน โดยมองผ่านปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องของชาวบ้านในชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งด้านการจัดการทรัพยากร การเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรชุมชน และภาคประชา
สังคมของคนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ หากจะสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงถึงการ
เมืองไทยในปัจจุบัน จาเป็นจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นไทยในบางแง่มุมให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นนิยมที่น่าสนใจและกาลังเคลื่อนไหว ได้แ ก่ การปฏิรูป
การเมืองการปกครองเพื่อกระจายอานาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งถือว่าได้ให้ความสาคัญกับ
ชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้คือ การปฏิรูปการเมืองโดยมี
เป้ าหมายส าคั ญ 3 ประการ คื อ (1) ขยายสิ ท ธิ เสรีภ าพ และการส่ วนร่วมของพลเมื อ งใน
การเมือง (2) การเพิ่มการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐโดยประชาชน เพื่อให้เกิ ดความสุจริตและ
โปร่งใส และ (3) การทาให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ แนวคิดท้องถิ่นนิยมยังสามารถมองผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
รูปแบบใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น องค์กรภาคประชาชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน
และขบวนการประชาสังคมที่เคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการบริหารการ
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ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาแนวทางการพั ฒ นากระแสหลั ก ใน
สังคมไทยนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมสาคัญ 2 ประการ คือ อุดมการณ์ทุนนิยม และ
อุดมการณ์รัฐชาติ ซึ่งเป็นลักษณะวัฒนธรรมที่ยึดติดกับรูปแบบตายตัว ทาให้ทิศทางการพัฒนา
มุ่งไปสู่ความทันสมัยเพียงทางเดียว และให้ความสาคัญ กับการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยม การ
ส่งเสริมระบบกรรมสิท ธิ์เอกชน การพัฒ นาอานาจรัฐและกฎหมาย (อานันท์ กาญจนพันธุ์,
2544)
กระแสท้ อ งถิ่ น นิ ย มของไทยมี พั ฒ นาการมาอย่ า งยาวนาน ซึ่ งในบริ บ ทสั งคมไทย
ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และ
ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งภาวะวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม การพิจารณาท้องถิ่นนิยม
ควบคู่ไปกับโลกาภิวัตน์จะพบว่า ท้องถิ่นนิยมโดยเนื้อแท้แล้วก็คือ อุดมการณ์ความคิด ความรู้
หรือปฏิ บั ติ ก าร ทั้ งในระดับ วาทกรรมและระดั บ ปรากฏการณ์ เพื่ อตอบโต้ อ านาจและการ
ครอบงาของรัฐ ตอบโต้การพัฒนาที่ยึดเอาศูนย์กลางอานาจรัฐ เมืองและภาคอุตสาหกรรม เป็นตัว
ตั้ง ขณะเดียวกันท้องถิ่นนิยมยังเป็นการตอบโต้อานาจและการครอบงาของกระแสโลกาภิวัตน์ที่
ปรากฏในนามขององค์กร บรรษั ทข้ามชาติและตัวแทนของทุนนิยมในระดับต่าง ๆ (พัฒ นา
กิติอาษา, 2546)
ผลจากการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่น ในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือ
ว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้น ยังมีความเป็นอิสระมีอานาจในการตัดสินใจใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย กระแสชุมชนท้องถิ่นนิยมเป็นอีกกระแสที่ส่งผลให้การ
พัฒนาการเมืองการปกครองไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ้น ความสาคัญนี้จากงานวิจัย
อาทิ ธนภัทร ปัจฉิมม์ (2557) เรื่อง ท้องถิ่นนิยมกับการพัฒนาพรรคการเมืองไทยขนาดเล็ก
ช่วงปี พ.ศ. 2540-2556 พบว่า ท้องถิ่นนิยมเป็นแนวคิดทางการเมืองที่จัดอยู่ในรูปของการเป็น
ฐานเสี ย งทางการเมื อ งของนั ก การเมื อ งและพรรคการเมื อ ง ซึ่ ง ท าให้ ท้ อ งถิ่ น นิ ย มถู ก ให้
ความสาคัญเป็นพิเศษในฐานะที่เป็นพื้นที่แห่งรากฐานอานาจทางการเมือง หรืออาจจะเรียกได้
ว่าท้องถิ่นนิยมนั้นเป็นเมืองหลวงของพรรคการเมือง เช่น พรรคพลังชล มีพื้นที่การเมืองของ
ท้องถิ่นนิยม คือ จังหวัดชลบุรี ในขณะที่พรรคภูมิใจไทย มีจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ทางการเมือง
ท้องถิ่นนิยม และสาหรับพรรคชาติไทยพัฒนา มีพื้นที่ทางการเมืองของท้องถิ่นนิยมในจังหวัด
สุพรรณบุรี ทั้ง 3 พรรคจาเป็นต้องอาศัยความเป็นท้องถิ่นนิยมเพื่อการได้เปรียบทางการเมือง
ท่ามกลางการแข่งขันการเลือกตั้งกับพรรคการเมืองอื่น ๆ
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นอกจากนี้ พรรคการเมืองที่อาศัยความเป็นท้องถิ่นนิยมในลักษณะนี้มีการจัดโครงสร้าง
ของพรรคที่เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง โดยมีบุคคลที่เป็นหัวหน้าหรือคณะบริหารของ
พรรคจะเป็นผู้ที่มีระบบความสัมพันธ์ทางอานาจที่ยึดโยงกับพื้นที่ทางการเมือ งของท้องถิ่นนิยม
เป็นอย่างดี การจัดดังกล่าวแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับรากฐานอานาจ
ทางการเมืองที่มีความได้เปรียบเมื่อมีการแข่งขันการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองทั้ง
3 พรรค ได้มีความพยายามในการสร้างและรักษารากฐานอานาจทางการเมืองของท้องถิ่นนิยม
อย่างต่อเนื่องเช่นกั น เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดารงอยู่ได้ในระบบการเมือง โดยการให้
ความสาคัญต่อพื้นที่หรือท้องถิ่นผ่านผู้ที่มาเป็น สส. ทั้งด้านการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
จังหวัด การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว
สาธารณสุข การศึกษา และกีฬา สิ่งเหล่านี้ล้วนให้ความสาคัญกับท้องถิ่นนิยมในฐานะที่เป็น
รากฐานทางการเมืองและสามารถแปรเปลี่ยนเป็นความนิยมชมชอบต่อนักการเมืองและพรรค
การเมืองได้อย่างมีนัยสาคัญ
จากความส าคั ญ และการเติบ โของ “ธนกิ จการเมือง” จึงมีงานวิจัยเพื่ อชี้ให้ เห็ น ถึ ง
ปัญ หา อาทิ งานของ อุไรวรรณ ธนสถิต (ม.ป.ป.) เรื่อง การเมืองไทยในระบอบธนาธิปไตย
พบว่า ภายใต้กระแสทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นของคู่กับระบอบประชาธิปไตย เพราะ
สิ่งที่ทาให้มนุษย์มีความสุข คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่ทาให้เริ่มเข้าสู่ยุคนายทุนมีอานาจทาง
การเมือง และเมื่อนานไปจะกลายเป็นการผูกขาด เมื่อนายทุนหันมาเล่นการเมืองจึงกลายเป็น
ว่า โครงสร้างของอานาจทางธุรกิจกระจุกตัวอยู่กับโครงสร้างของอานาจทางการเมือง นักธุรกิจ
จึงเข้ามากุมชะตากรรมของบ้านเมืองและใช้เงินเป็นปัจจัยในการเข้าสูอ่ านาจรัฐ การเมืองไทยจึง
เป็ น ประชาธิป ไตยแต่ เพี ย งรูป แบบแต่ เนื้ อ แท้ คื อ ธนาธิป ไตย ซึ่ งเป็ น การเมื อ งเพื่ อ อ านาจ
ผลประโยชน์และอภิสิทธ์ของกลุ่มคนที่มีอานาจในทางการเมือง ธนาธิปไตยเข้ามาในการเมืองได้
ด้วย 2 สาเหตุหลัก คือ โครงสร้างประชาธิปไตยไม่เข้มแข็ง สาเหตุรองคือ มีสิ่งที่ขาดหายไปจาก
การเมืองไทย 3 ประการ คือ วั ฒ นธรรมการเมืองแบบประชาธิป ไตย การกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และการเมืองภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ธนาธิปไตยส่งผลในทาง
รัฐศาสตร์ คือ ทาให้เกิดปัญหาใหญ่ทางการเมืองรวม 3 ปัญหา คือ ธุรกิจการเมือง การทุจริต
เลือกตั้ง และการขาดจริยธรรม
วิธีธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิจัย เอกสาร (documentary research) และ
การศึกษาภาคสนามด้วยการเก็บข้อมูล ในพื้นที่ของพรรคการเมืองทั้ง 3 โดยใช้วิธีการสนทนา
กลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
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1. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และค้นหาพรรคการเมือง โดยการศึกษา
ข้ อ มู ล งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ ท้ อ งถิ่ น นิ ย ม วั ฒ นธรรมของระบบอุ ป ถั ม ภ์ พรรคการเมื อ ง กลุ่ ม
นักการเมืองท้องถิ่นค้นหาพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการศึกษา จานวน 3 พรรคการเมือง
2. ศึกษาสภาพบริบทของพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการศึกษาได้แก่ ประวัติ ความเป็นมา
พัฒนาการการจัดตั้ง การดารงอยู่ และการปรับตัวของพรรคการเมือง
3. ศึกษาบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น
4. วิเคราะห์ถึงปัจจัยและผลกระทบต่อการเมืองไทยของพรรคการเมืองที่ก่อตั้งโดยกลุ่ม
นักการเมืองท้องถิ่น
5. สรุป และอภิปรายเกี่ยวกับพัฒนาการการจัดตั้ง การดารงอยู่ และการปรับตัวของ
พรรคการเมืองที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และข้อเสนอแนะ
ผู้ให้ ข้อมู ล ส าคั ญ ได้แ ก่ อดี ตหั วหน้ าพรรค แกนน าคนสาคั ญ ของพรรค ประธานที่
ปรึกษาหัวหน้าพรรค หัวหน้าพรรค/รองหัวหน้าพรรค คณะกรรมการพรรค และนักการเมืองใน
พรรค ของทั้ง 3 พรรคการเมือง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณ
เจาะจง และ การสุ่ ม ตัวอย่างแบบก้อนหิ ม ะ และใช้ คาถามกึ่งโครงสร้างการสัม ภาษณ์ เพื่ อ
ประกอบการวิจัย

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า พรรคการเมื องทั้ ง 3 พรรค ได้แก่ พรรคพลังชล พรรคชาติไทย
พั ฒ นา และพรรคภู มิ ใจไทย ล้ ว นมี ฐ านเสี ย งเป็ น ของตนเองอย่ างชั ด เจน การแข่ งขั น ทาง
การเมืองอาศัยต้นทุนและนโยบายทางการเมืองเพื่อแย่งชิงจานวน สส. เข้าสู่ สภาผู้แทน ราษฎร
ทั้ง 3 พรรค ต่างอาศัยท้องถิ่นนิยมและระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองเป็นฐานเสียงสาคัญ โดยแต่
ละพรรคล้วนมีพื้นที่ฐานเสียง ได้แก่ พรรคพลังชล มีจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ฐานทางการเมือง
พรรคชาติไทยพัฒนา มีจังหวัดสุพรรณบุรี และพรรคภูมิใจไทย มีจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกพรรคเน้น
นโยบายและอุดมการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสาคัญ
สาหรับพัฒนาการการจัดตั้ง การดารงอยู่และการปรับตัวของพรรคทั้ง 3 นี้ พบว่ามี
มู ล เหตุ ข องการจั ด ตั้ งพรรคการเมื อ งที่ ค่ อ นข้ า งแตกต่ างกั น ตามสถานการณ์ ท างการเมื อ ง
กล่าวคือ พรรคพลังชล จัดตั้งขึ้นเนื่องมาจากเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง เกิดกลุ่ม
เสื้ อ เหลื อ ง เสื้ อ แดง ในขณะที่ พ รรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา เป็ น พรรคที่ ก าเนิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก
พรรคชาติ ไ ทยถู ก สั่ ง ยุ บ พรรคและตั ด สิ ท ธิ์ ท างการเมื อ งเป็ น เวลา 5 ปี จึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง
พรรคชาติไทยพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกลุ่ม สส. เก่าของพรรคชาติไทย ส่วนพรรคภูมิใจไทย เกิดขึ้น

164 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)
จากการที่พรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชนถูกยุบพรรค สส. ที่อยู่พลังประชาชนส่วน
หนึ่งก็รวมตัวกันมาตัง้ พรรคภูมิใจไทย
สาหรับโครงสร้างและรูปแบบของพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรคนั้น แกนนาสาคัญ ของ
พรรคจะถูกจัดโครงสร้างที่มีลาดับความสาคัญของพรรค ทั้งเป็นหัวหน้าพรรค ประธานที่ปรึกษา
พรรค หรือที่ปรึกษาพรรค แม้บางคนที่ข้อจากัดทางการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ทาให้
แกนนาสาคัญของพรรคบางคนไม่จาเป็นต้องอยู่ในโครงสร้างของพรรคการเมืองโดยตรง แต่ก็ยัง
บทบาทสาคัญในพรรค การปรับตัวและการดารงอยู่ของพรรคนั้น พรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค
พยายามสร้างและรักษาฐานอานาจทางการเมืองของพรรคโดยมีท้องถิ่นนิยมและระบบอุปถัมภ์
ทางการเมืองในพื้นที่ของตนเองเป็นสาคัญ
การอภิปรายผลการวิจัย
พรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค คือ พรรคพลังชล พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจ
ไทย ล้วนเป็นพรรคที่มีลักษณะความเป็นท้องถิ่นนิยม มีพื้นที่เป็นฐานคะแนนเสียงสาคัญในการ
ต่อสู้ทางการเมือง ทั้ งการต่อสู้แข่งขันการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยใช้
ท้องถิ่นนิยม วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายทางการเมือง และการจัดการทาง
การเมืองในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง พรรคการเมืองกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ของ สถาบั น พระปกเกล้ า (2544) ที่ ได้ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ความส าคั ญ ของการรณรงค์ ห าเสี ย ง
เลือกตั้งของพรรคการเมืองว่า พรรคต่างใช้กลยุทธ์และวิธีการรณรงค์ หาเสียงเลือกตั้งหลาย
รูปแบบ ทั้งกลไกทางการตลาดในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ใช้วิธีการการปราศรัย การเคาะ
ประตู การหาสมาชิกพรรค การสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะการใช้ความผูกพันใกล้ชิดผ่านระบบ
อุ ป ถั ม ภ์ และใช้ แ นวคิ ด ของ “ความเป็ น ภาคนิ ย ม หรื อ ท้ อ งถิ่ น นิ ย ม” และสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาเรื่อง “ระบบอุปถัมภ์” ของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2533) ที่พบว่า เหตุผลสาคัญ
ที่ ท าให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง มี ค วามผู ก พั น กั บ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลในพื้ น ที่ เพราะสั ง คมไทยมี ลั ก ษณ ะ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่แต่ละฝ่ายมีบทบาท หน้าที่ และความคาดหวังต่อกันบางประการ ซึ่ง
เป็ น ที่ รับ รู้และยอมรับ ร่วมกั น ตามธรรมเนี ยมประเพณี แ ละวัฒ นธรรมของสั งคม ที่ เรียกว่า
“ระบบอุปถัมภ์”
สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นทาให้พรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค สามารถมีพัฒนาการการจัดตั้ง
การดารงอยู่ และการปรับตัวของ โดยใช้การเมืองระดับท้องถิ่นเป็นฐานคะแนนเสียงสาคัญ มี
การสร้างเครือข่ายอานาจทางการเมือง จัดตั้งระบบหัวคะแนนในทุกระดับชั้น ทาให้สามารถ
ดูแลพื้นที่ฐานคะแนนเสียงได้อย่างทั่วถึง และอาศัยความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่ดารงอยู่มานานใน
สังคมไทย เพื่อเชื่อมต่อการเข้าถึงอานาจทางการเมือง
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สรุป

พัฒนาการการจัดตั้ง การดารงอยู่และการปรับตัว และเปรียบเทียบ ของพรรคการเมือง
ทั้ง 3 พรรคพรรคพลังชล พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคภูมิใจไทย ก่อตั้งโดยกลุ่มนักการเมือง
ท้องถิ่น พรรคการเมืองต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น จะสามารถดารงอยู่และปรับตัวได้นั้น ขึ้นอยู่กับกติกา
ทางการเมือง โดยเฉพาะพระราชบัญญั ติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พรรค
การเมื องของไทยไม่ ว่าจะเป็ นพรรคขนาดใหญ่ พรรคขนาดกลาง หรือพรรคขนาดเล็ก ย่อม
เปลี่ ย นไปตามวั ฏ จั ก รของการเมื อ งเสมอ พรรคการเมื อ งขนาดใหญ่ ในอดี ต หลายพรรค ไม่
สามารถคงอยู่ อาจต้ อ งควบรวมหรือ เปลี่ ย นกลายเป็ น พรรคขนาดเล็ ก หรือ เป็ น พรรคที่ ไร้
ผู้แทนราษฎร ส่วนพรรคขนาดเล็กนั้นไม่ว่าจะประสบความสาเร็จในการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม
แต่ก็ไม่เคยสูญหายไปจากการเมืองและการเลือกตั้ง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพรรคการเมืองมี
พลวัตรทางการเมือง ซึ่งหากพรรคการเมืองไม่สามารถปรับยุทธวิธีตลอดจน การดาเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงของพรรคการเมืองได้ ผู้วิจัยสรุปสิ่งที่พรรค
การเมืองทั้ง 3 ใช้ในการส่งเสริมและรักษาฐานเสียงทางเมืองของพรรค ประกอบด้วย 4 ส่วน
คื อ (1) การพั ฒ นาพื้ น ที่ ฐ านเสี ย งของตนเองให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า (2) มี ก ารจั ด ระบบ
เครือข่ายอานาจทางการเมืองอย่างเป็นระบบในพื้นที่ (3) มีการจัดระบบหัวคะแนนเป็นลาดับ
ชั้น และ (4) การสร้างวิถีวัฒ นธรรมท้ องถิ่นนิ ยมผ่านการจัดตั้งสโมสรฟุ ตบอล ซึ่ งเป็ น ได้ว่า
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยเกื้อกูลให้พรรคการเมืองเหล่านั้นสามารถ
ดารงอยู่ได้ และมีบทบาทสาคัญทางการเมือง แม้ว่ามีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มากนัก
ก็ตาม แต่มี ความหมายในระบบการเมื องเป็ น อย่างมาก ซึ่ งองค์ ความรู้ที่ เกิด ขึ้น จะเป็ น การ
ชี้ให้ เห็ น ว่าบทบาทของนั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ที่ ส่ งเสริม เสริม และสนั บ สนุ น ฐานคะแนนเสี ย ง
เครือข่าย อานาจทางการเมืองที่มีต่อพรรคการเมืองในมุมมองทางรัฐศาสตร์
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