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	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

ที่เกิดขึ้นใน	พ.ศ.	2562	เป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากที่ประเทศไทยไม่ได้มีการเลือกตั้ง

ติดต่อกันถึึงระยะเวลา	8	ปี	อันเปน็ช่วงระยะเวลา

ท่ีมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนภายใต้โครงสร้าง 

ทางอำานาจและโครงสร้างสถึาบัันการเมืองไทย 

อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 การเว้นว่างจาก 

การเลือกตั้งเป็นห้วงระยะเวลายาวนานส่วนหนึ่ง

เป ็นผลพวงมาจากการรัฐประหารที่นำาโดย 

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา		ที่กระทำาต่อรัฐบัาล

ของนางสาวยิ่งลักษณ	์ชินวัตร	อันเป็นเหตุการณ์

ต่อเนื่องในบัริบัทของความขัดแย้งทางการเมือง

ในประเทศไทย	 โดยชนวนความขัดแย้งมาจาก

เร่ืองพระราชบััญญัตินิรโทษกรรม	 ได้นำาไปสู  ่

การต่อต้านรัฐบัาล	 ความขัดแย้งทางการเมือง 

การยุบัสภา	 การขัดขวางการเลือกตั้ง	 จนถึึง 

การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางการเมืองของ

ประเทศไทย	จากโครงสร้างทางการเมืองทีเ่ปล่ียนแปลงไปได้

ส่งผลให้การเลอืกตัง้ใน	ปี	พ.ศ.	2562	มีความแตกต่างไปจาก

การเลือกตั้งท่ีผ่านมาอย่างสิ้นเชิง	 จึงเป็นที่จับัตามองว่า 

การเลือกตัง้ในปี	พ.ศ.	2562	จะสามารถึบัรรเทาความขดัแย้ง

ทางการเมืองไทยที่ร้อนระอุมาอย่างยาวนานได้หรือไม ่

และจะนำาไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองได้จริงหรือไม่ภายใต้

กรอบักติกาการเมืองแบับัใหม่

การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

24 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย:

ใน 7 จังหวัด
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ค�ำถำมใน
กำรศึกษำ

	 การเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนใน	พ.ศ.	2562	จะนำาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษได้หรือไม่	 และจะทำาให้ประเทศไทยเข้าสู่

ระบัอบัประชาธิปไตยที่มีคุณภาพได้หรือไม่	 ซึ่งจะนำาไปสู่การปฏิรูปทางการเมือง 

ที่สามารถึเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่	 พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจะมี 

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	 ประชาชนมีการเรียนรู้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่ 

และภายใต้กรอบักติกาใหม่นี้	 ผลของการเลือกตั้งยังจะยืนยันความตั้งมั่นของ 

ระบับัพรรคการเมืองหรือความเข้มแข็งของพรรคการเมืองบัางพรรคที่เคยก่อร่าง

สร้างตัวมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2540	 ได้หรือไม ่

ทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อทำาความเข้าใจพฤติกรรมการเมืองภายใต้กรอบักติกาใหม่

ทางการเมืองของประเทศไทยอันจะนำาไปสู่การพัฒนาการเมืองการปกครองไทย

ในระบัอบัประชาธิปไตยต่อไป

กระบวนกำรใน
กำรศึกษำ

	 จากคำาถึามในการศึกษาได้นำาไปสู่การวิจัยเพ่ือท่ีจะตอบัคำาถึามเหล่าน้ัน	

จึงไ ด้ มีการศึกษาเ ก่ียวกับัการเค ล่ือนไหวทางการเ มืองในระดับั พ้ืน ท่ี 

เพื่อทำาความเข้าใจพฤติกรรมการเมือง	 กติกาใหม่ทางการเมือง	 บัรรยากาศทาง 

การเมืองและความเคลื่อนไหวทางการเมืองขององค์กรและกลุ่มทางการเมือง 

ที่เกี่ยวข้องกบััการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

		 ในพ้ืนท่ี	 7	 จังหวัดได้แก่	 พะเยา	 พิษณุโลก	 เลย	 อุบัลราชธานี	 ปัตตานี	

สุราษฎร์ธานี	 และสระแก้ว	 เป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงในข้ัวอำานาจ 

ทางการเมือง	 มีการย้ายพรรคการเมือง	 และเม่ือผนวกกับัการท่ีนักวิจัย 

ซ่ึงช่วยทำางานศึกษาวิจัยช้ินน้ี	 เป็นนักวิชาการในพ้ืนท่ี	 จึงทำาให้งานวิจัยท่ีได้เป็น

ข้อมลูเชิงลกึท่ีมีคุณภาพ	โดยมกีารลงพ้ืนท่ีสังเกตการณก์ารเลอืกต้ังต้ังแตช่่วงกอ่น

การเลือกต้ัง	จนถึึงการลงพ้ืนท่ีในวันเลือกต้ัง	โดยเก็บัข้อมูลจากกลุ่มประชากร	ได้แก่	

ผู้ลงสมัครรับัเลือกต้ัง	หน่วยงานภาครัฐ	บัริษัทเอกชน	องค์กรอิสระ	องค์กรสาธารณะ	

ส่ือมวลชน	และองค์กรอ่ืน	ๆ	ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกต้ัง	 ท้ังในระดับัประเทศและ

ในระดับัเขตจังหวัด	

ผลกำรศึกษำ

	 จาก	7	จงัหวัดกรณศีกึษานัน้ได้ทำาการศกึษาถึึงรูปแบับัการแข่งขนัทางการเมืองผ่านความเป็นพรรคการเมอืง	

การเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองของผู้ลงสมัครรับัเลือกตั้ง	 นโยบัายของพรรคการเมืองและสภาพการณ์ทาง

สงัคม	เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ส่งผลต่อการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของผูม้สีทิธิล์งคะแนนเสยีงเช่นไร	

การใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้งโดยเป็นผลมาจากการบัังคับัใช้มาตรการควบัคุมค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตาม

กฎหมายใหม่	 ท้ังนี้การใช้จ่ายเงินของผู้สมัครและพรรคการเมืองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกของประชาชน 

เช่นไร	สุดท้ายคือพฤติกรรมการเลือกตั้ง	เป็นการศึกษาวิเคราะห	์เปรียบัเทียบัการเลือกตั้งในครั้งนี้กบััการเลือกตั้ง

ที่ผ่านมา	 การเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบัต่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไร	 โดยศึกษาถึึงความแตกต่าง 

หลากหลายของผู้สมัครในมิติต่าง	ๆ	 เช่น	 ความหลากหลายทางเพศ	 	 ชาติพันธุ์	 ลักษณะทางกายภาพ	 (พิการ) 

และการทำางานในพื้นที่	การรณรงค์หาเสียง	กลยุทธ์การนำาเสนอนโยบัายตลอดจนการแข่งขันในส่วนที่ปิดบััง	
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สุราษฎร์ธานี	 เดิมเป็นฐานเสียงสำาคัญของพรรคประชาธิปัตย์โดยมีบัุคคลจากตระกูล 

เทือกสุบัรรณครองเสียงท่ีนั่งมาตลอด	 แต่การเลือกตั้งในครั้งนี้นายสุเทพ	 เทือกสุบัรรณ 

ได ้นำาผู ้สมัครจากตระกูลเทือกสุบัรรณ	 ซ่ึงเป ็นตระกูลการเมืองสำาคัญย้ายจาก 

พรรคประชาธิปัตย์ไปยงัพรรครวมพลงัประชาชาตไิทย	แต่ผลกลบัักลายเป็นว่าผูส้มคัรจาก

พรรคประชาธปัิตย์ยงัคงชนะในทุกเขต	แสดงให้เห็นว่าพรรคประชาธปัิตย์มผีลต่อการตดัสนิ

ใจลงคะแนนมากกว่าตัวบัุคคลหรือตระกูลการเมืองใด	ๆ 	จึงสะท้อนว่าพรรคประชาธิปัตย์

ยังคงมีอิทธิพลต่อคนในพื้นที่มากกว่าตัวบัุคคล
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เป็นจังหวัดท่ีมีการแข่งขันรุนแรงในการเลือกตั้งครั้งนี้	 ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังมีความต่ืนตัว

ทางการเมืองสู งมาก	 เ ห็นได ้จากการออกมาใช ้สิทธิ์ และการคาดหวังถึึ ง 

ความเปลีย่นแปลงในการเลือกตัง้	ผลการเลือกตัง้ในจงัหวดัพะเยาสะท้อนว่า	ตวับุัคคล

และเครือข่ายทางการเมืองในพื้นที่ยังคงมีความสำาคัญ	 ส่วนวิธีการหาเสียงมีทั้ง 

รูปแบับัที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	โดยเฉพาะการซื้อเสียงก็ยังคงปรากฏอยู่พะเยำ

สุรำษฎร์ธำนี 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cover_7.pdf   1   20-Jul-20   12:34:39 PM

พิษณุโลก	 เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูง	 และเป็นอีกพื้นที่ท่ีพิสูจน์ถึึง

ลักษณะภูมิทัศน์ทางการเมืองที่ไม่ได้เป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองใดแต่เพียงพรรคเดียว	

เห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันระหว่างสองพรรคใหญ่เป็นการแข่งขันระหว่าง 

4	พรรคการเมืองหลัก		และพบัว่า	ส.ส.	เจ้าของพื้นที่ต้องพ่ายแพ้แก่ผู้ท้าชิง	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในพษิณโุลกมกีารเลอืกทัง้พรรคการเมอืงและตวับุัคคล	อกีทัง้มปีรากฎการณ์เทคะแนนให้กับั

ผูส้มคัรหน้าใหม่	เป็นการสะท้อนพลวตัทางการเมอืงและพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของผูม้สีทิธิ

เลือกตั้งได้เป็นอย่างดี	 พิษณุโลก
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เดมิเป็นฐานเสยีงของพรรคเพือ่ไทย	แต่มผีูส้มคัรจากพรรคอืน่เกดิขึน้และได้รบััเลอืกตัง้ 

ในบัางเขตเลือกตั้ง	ข้อค้นพบัที่สำาคัญจากการศึกษาคือ	การใช้ระบับัหัวคะแนนซื้อเสียง

ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดในการชนะการเลือกตั้ง	แต่มีปัจจัยอื่น	ๆ	ประกอบัด้วยเช่นกัน	ได้แก ่

พรรคที่สังกัด	 นโยบัายพรรค	 อุดมการณ์พรรค	 ปัจจัยด้านตัวบัุคคล	 และการลงพื้นที่ 

หาเสียงเลือกตั้ง	

	 จาก	 7	 จังหวัดกรณีศึกษาข้างต้น	 พบัว่า	 การย้ายข้ัว	

เปล่ียนข้าง	ไม่ได้มีผลท่ีจะทำาให้ได้รับัการเลือกต้ังเสมอไป	เช่น	

ในกรณีของพะเยาและสระแก้วน้ันประชาชนยังเลือกท่ีตัวบุัคคล	

ในขณะท่ีจังหวดัสุราษฎรธ์านปีระชาชนยงัเลอืกท่ีพรรคมากกวา่

ตัวบุัคคล	เป็นต้น
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เลย	 กลายเป็นพ้ืนที่ทางการเมืองที่สำาคัญของ	 3	 ตระกูล	 และขับัเคี่ยวระหว่าง

พรรคการเมือง	3	พรรค	ซึ่งการคัดเลือกผู้สมัครรบััเลือกตั้งจากพรรคการเมืองยังคงใช้

ระบับัเครือข่ายอุปถัึมภ์ระหว่างพรรคการเมืองกับัการเมืองท้องถ่ิึน	 เป็นสาเหตุท่ีทำาให้

พรรคการเมืองไม่สามารถึพัฒนาไปเป็นสถึาบัันการเมืองที่มีความมั่นคงได้
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เดิมเป็นพ้ืนที่ทางการเมืองที่สำาคัญของตระกูลเทียนทอง	 แต่เมื่อมีการย้ายสังกัดจากพรรคเพ่ือไทยไปยัง 

พรรคพลงัประชารฐันัน้	พบัว่า	พรรคเพ่ือไทยไม่ได้รบััเลอืกตัง้เลย	จึงแสดงให้เหน็ว่า	การเลอืกตัง้ในจงัหวดัสระแก้ว

ให้ความสำาคญักบััการเลอืกตวับัคุคลและตระกลูการเมอืงมากกว่าพรรคการเมอืง	แม้ว่าจะมกีารย้ายพรรคการเมอืง

แต่เพราะความเชื่อมั่นในตัวนักการเมืองที่ประชาชนคาดว่าจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่า
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ปัตตานี	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปัตตานีมีความตื่นตัวด้านการมีส่วนร่วมใน

ทางการเมือง	โดยเฉพาะกลุม่เยาวชนและคนรุน่ใหม่ทีต่ดิตามการเมอืงอย่าง

ใกล้ชิด	จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านตัวบัุคคลของผู้สมัครรบััเลือกตั้งมีส่วนสำาคัญ

ต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 แม้ว่าผู้สมัครเดิมจะย้ายไปสังกัด

พรรคการเมืองอื่นแล้วก็ตาม	แต่ประชาชนก็ยังคงเลือกผู้สมัครเดิม

อุบลรำชธำนี 

สระแก้ว 

เลย

ปัตตำนี

...พฤติกรรมกำรเลือกต้�งของผ้้มีสิทธิเลือกต้�ง จึึงต้องช้�งน��ำหน้กระหว่ำง
พรรคกำรเมือง ต้วบุคคล อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง เครือข่ำยทำงกำรเมือง 

และกำรลงพ้�นที�อย่ำงสม��ำเสมอของผ้้สมค้รร้บเลือกต้�งเป็นปัจึจึ้ยส�ำค้ญ
ส�ำหร้บกำรเลือกต้�งในคร้�งนี�...

บทสรุป


