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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม
กับพฤติกรรมการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 โดยใช้
ตัวแบบวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial Error Regression Model) ดัชนีความเป็นเมืองพัฒนาจาก
การวิ เ คราะห์ มุ ข ส าคั ญ (Principal Component Analysis) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสองมุ ข ส าคั ญ คื อ ดั ช นี
เศรษฐกิจและสังคมของเมือง (USEI) และดัชนีความหนาแน่นของเมือง (UDI) การศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกตั้งรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยความหลากหลายของผลการเลือกตั้งจะศึกษา
ด้วยวิธี Normalized Entropy จากทฤษฎีสารสนเทศ
การศึกษานี้สนับสนุนทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยของ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ในเชิงปริมาณ
การศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มีดัชนีเศรษฐกิจและสังคมของเมือง (USEI) และดัชนีความหนาแน่นของเมือง
(UDI) ต่ามีแนวโน้มเลือกพรรคเพื่อไทย ซึ่งตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้คะแนนเสียงในพื้นที่ที่มี
ความเป็นเมืองสูง ดัชนีความเป็นเมืองสัมพันธ์ทางบวกกับสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และสัดส่วนไม่
ประสงค์ลงคะแนน แต่สัมพันธ์ทางลบกับสัดส่วนการทาบัตรเสีย เมื่อพิจารณาความหลากหลายของผล
การเลือกตั้งพบว่า ในสังคมเมืองจะมีความหลากหลายของผลการเลือกตั้งสูง สรุปได้ว่าการแบ่งแยกเมือง
และชนบทและความเป็นภูมิภาคนิยมสามารถอธิบายความแม่นยาของพฤติกรรมการเลือกตั้ง โดยการ
แบ่งแยกเเมืองและชนบทสามารถอธิบายสัดส่วนการทาบัตรเสียและสัดส่วนการไม่ประสงค์ลงคะแนนได้
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This study aims at exploring the relationship between urbanization and latest voting
behavior (2011) in Thailand using spatial error regression analysis. Urbanization index has
been constructed by principal component analysis, and two components are revealed,
namely urban socioeconomic index (USEI) and urban density index (UDI). Vote share is
gathered from Election Commission of Thailand and its variety is measured by normalized
entropy derived from information theory.
This study supports a tale of two democracy theory of Anek Laothamatas in
quantitative study. The result shows that USEI and UDI negatively relate to Pheuthai party
and vice versa for Democrat Party. Urbanization index positively relates with vote no and
no vote, and negatively relates with voided ballot. Vote share diversity is higher among
urban area. To sum up, the division of urban-rural areas and regionalism can accurately
explain model of voting behavior. However, voided ballot and vote no remain in higher
accuracy through urban-rural areas.
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คาย่อ
ดัชนีความหนาแน่นของเมือง (Urban Density Index) หรือ UDI หมายถึงดัชนีวัดความเป็น
เมืองมิติความหนาแน่นของประชากร และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเป็นหลัก ดัชนีนี้สะท้อน
ถึงตัวแปร 6 ตัว ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย ความหนาแน่น
ของสถานที่ราชการ การค้าและโรงงานอุตสาหกรรม ความหนาแน่นถนน ความหนาแน่นเตียงคนไข้
และสัดส่วนพืน้ ที่เมือง
ดัชนีความเป็นเศรษฐกิจและสังคมของเมือง (Urban Socioeconomic Index) หรือ USEI
หมายถึงดัชนีวัดความเป็นเมืองมิติเศรษฐกิจและสังคม ดัชนีนี้สะท้อนถึงตัวแปร 8 ตัว ได้แก่ ร้อยละ
กรรมสิทธิ์เช่า การมีกองทุนหมู่บ้าน การมีบัตรประกันสุขภาพ (บัตร 30 บาท) การมีบัตรประกันสังคม
และการมีบัตรผู้สูงอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และ
จานวนของสมาชิกในครัวเรือนในการใช้อินเทอร์เน็ตในรอบ 12 เดือน

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเป็ น เมือ งเกิด ขึ้ น เมื่ อชนบทได้ รับ อิ ทธิ พลจากสั ง คมเมื อ งในด้ านเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมรวมไปถึ งระบบสาธารณูปโภค ผ่านทางการติดต่อสื่อสาร หรือนโยบายแผนพัฒนาเมือง
ส่งผลให้รูปแบบพื้นที่หรือความคิดของคนชนบทเปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งนี้ความเจริญเหล่านี้กลับไม่
กระจายอย่างทั่วถึงโดยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ เนื่องมาจากกรุงเทพฯ มีความเป็นเอก
นครหรื อ เมื อ งโตเดี่ ย ว ประชากรอาศั ย อย่ า งหนาแน่ น เป็ น ที่ ตั้ ง ของสถานที่ ร าชการ มี ร ะบบ
สาธารณูปโภคอย่างครบครัน คนหลายเชื้อชาติและอาชีพต่างเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่เนื่องจากเป็นแหล่ง
จ้างงานที่สาคัญ คนส่วนใหญ่จึงมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดี ทั้งนี้รัฐบาลได้พยายามที่จะ
ลดความแออัดของกรุงเทพฯ และกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบเพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้รับความ
เจริญอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ปริมณฑล และเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ อย่างไร
ก็ตามพื้นที่ต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะพื้นที่ ชนบท กลับไม่ได้รับความเจริญอย่างทั่วถึง ทั้งด้านระบบ
สาธารณูปโภค และด้านชีวิตความเป็นอยู่ ดังนั้นทางออกของคนในพื้นที่เพื่อให้ตนมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น คือ การเลือกผู้แทนเพื่อเป็นปากเสียงของคนในพื้นที่
ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย เป็นทฤษฎีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการอธิบายการเมืองของ
ประเทศไทยในปี 2533-2536 กลุ่มคนชนบทซึ่งเป็นฐานเสียงของประเทศ ถูกมองว่าอยู่ภายใต้ระบบ
อุปถัมภ์ ซื้อสิทธิ์ขายเสียง มองการเลือกตั้งเป็นเพียงเครื่องมือในการหาประโยชน์ ในขณะที่ช นชั้น
กลางโดยเฉพาะคนเมือง คือกลุ่มคนที่เลือกผู้ แทนจากความสามารถในการบริหารประเทศ ถูกมองว่า
เป็น “ฐานนโยบาย”(เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2556) จากทฤษฎีนี้เห็นได้ว่ามีการแบ่งแยกทางการเมือง
ระหว่างคนเมืองและคนชนบทอย่างเห็ นได้ชัด อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่า งมาก
เนื่องจากขาดหลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่ นเพียงพอ เพราะในปัจจุบันคนชนบทมีการพัฒนาด้านชีวิต
ความเป็ น อยู่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารรวมตั ว กั น เพื่ อ ต่ อ รองผลประโยชน์ ด้ ว ยขบวนการภาคประชาชน
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง , 2541) อีกทั้งในปัจจุบันดูเหมือนว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยมีความเป็น
ภูมิภาคนิยม ภาคใต้มีแนวโน้มเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเลือกพรรคเพื่ อไทย (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว , 2556) นอกจากนี้ยังไม่มี
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หลักฐานชัดเจนที่ชี้ถึงการแบ่งแยกระหว่างเมืองกับชนบท และการแบ่งแยกระหว่างภูมิภาค ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกตั้งในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด
ดังนั้นการศึกษานี้จึงศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยมและ
พฤติกรรมการเลือกตั้ง ในระดับเขตเลือกตั้ง เพื่อให้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากใน
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งที่ผ่านมา ความเป็นเมืองถูกพิจารณาในแง่ของตัวแปรถิ่ นที่อยู่อาศัย
ใน 2 รูปแบบคือ เขตเทศบาล และขอบเขตจั งหวัด โดยจังหวัดกรุงเทพฯเป็นตัวแทนของเขตเมือง
และจังหวัดอื่นๆเป็นตัวแทนเขตชนบท (Thananithichot, 2012; ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พัน
พึ่ง, และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2550) ผลจากการศึกษานี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง การ
พัฒนาการเมือง และเป็นแนวทางในการวางนโยบายของพรรคการเมือง นอกจากนี้ในเชิงทฤษฎี
งานวิจัยยังช่วยอธิบายทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยจากเดิมที่กล่าวถึงการแบ่งแยกทางการเมืองของ
กลุ่ ม คนชนบทและเมื อ ง ไปสู่ การแบ่ ง แยกทางการเมื อ งแบบภู มิ ภ าคนิ ย ม ซึ่ ง จะท าให้ เ ข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 พัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
1.2.2 พัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง
1.2.3 พัฒนาแบบจาลองความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
1.2.4 พัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง
1.2.5 เป็นหลักฐานสนับสนุนหรือแย้ง ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาความเป็ น เมื อ ง ภู มิ ภ าคนิ ย ม และพฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ ง ในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ในระบบแบ่งเขต และระบบบัญชีรายชื่อ
การศึกษานี้ใช้บริบทด้านการบริหารและสถิติ เป็นเกณฑ์ในการแบ่งภูมิภาคออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่
ภาคกลาง ( ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ โดยรวม กรุงเทพมหานคร ไว้ในภาคกลาง เพื่อไม่ให้เกิดความอคติ ( bias) จากการแบ่งความ
เป็นเมืองในแต่ละภูมิภาค
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1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 สามารถประยุกต์ใช้ผลการศึกษาเรื่องความเป็นเมืองในการวางแผนพัฒนาการเมืองเพื่อ
ลดความแตกต่างของสังคมเมืองและสังคมชนบท
1.4.2 เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์การหาเสียงของพรรคการเมือง
1.4.3 เป็นแนวทางในการอธิบายพฤติกรรมการเมืองไทยได้ดียิ่งขึ้นในหลากหลายมิติ
1.4.4 เป็นแนวทางในการบริหารและจัดการให้กับ องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการ
เลือกตั้ง

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.5.1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนที่มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
1.5.2 เขตเลือกตั้ง หมายถึง พื้นที่ที่กาหนดเป็นเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้ง คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะเป็นผู้กาหนดขอบเขตของเขตเลือกตั้งโดยอ้างอิงจากจานวนประชากรเป็นหลัก ปี 2554 มี
จานวนทั้งสิ้น 375 เขตเลือกตั้ง
1.5.3 ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หมายถึง การเลื อกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถเลื อ ก
ผู้แทนในแต่ละเขตเลือกตั้งได้ 1 คน โดยผู้ชนะการเลือกตั้งจะคานวณจากผู้แทนของพรรคที่ได้คะแนน
สูงสุด ในแต่ละเขตเลือกตั้ง
1.5.4 ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ หมายถึง การเลือกตั้งทีใ่ ห้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เลือกพรรค
การเมืองที่ตนชื่นชอบโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง จากนั้นคะแนนเสียงของพรรคทั้งหมดจะถูก
นาไปคานวณสัดส่วนการแบ่งที่นั่ง ซึ่งแต่ละพรรคการเมืองจะจัดทาบัญชีรายชื่อ สมาชิกในพรรคของ
ตนไว้
1.5.5 ความเป็ น เมือง หมายถึง การที่ช นบทได้รับ อิทธิ พลจากสั ง คมเมื องในด้ านเศรษฐกิ จ
เทคโนโลยี วั ฒ นธรรมรวมไปถึ ง ระบบสาธารณู ป โภค ผ่ า นทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หรื อ นโยบาย
แผนพัฒนาเมือง ส่งผลให้รูปแบบพื้นที่หรือความคิดของคนชนบทเปลี่ยนไปจากเดิม
1.5.6 พฤติกรรมการเลือกตั้ง หมายถึง พฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประกอบด้วย
1) การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การกระทาทางการเมือง ประกอบด้วย การ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือ กาช่องในตัวเลือกพรรค
การเมืองต่างๆ และการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การกระทาอาจมาจากความสมัครใจ
ในการทาหน้าที่พลเมืองที่ดีหรืออาจมาจากการชักจูงหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ จาก
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง
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2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

ความหลากหลายของผลการเลื อ กตั้ ง หมายถึ ง ความหลากหลายของผลการ
เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยคานวณจากผลคะแนนของพรรคการเมืองต่างๆ
และผลการไม่ประสงค์ลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง
การแบ่งขั้วทางการเมือง หมายถึง การที่กลุ่มคนมีฐานความคิดในการเลือกพรรค
การเมืองแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน
ความเป็นภูมิภาคนิยม หมายถึง การที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกพรรคการเมืองแตกต่าง
กัน ตามความนิยมของพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมเฉพาะในแต่ละภูมิภาค
การทาบัตรเสีย หมายถึง การลงคะแนนเสียงในรูปแบบที่ไม่ถูกวิธีบนบัตรเลือกตั้ง
การไม่ อ อกไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ( No Vote ) หมายถึ ง การที่ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ งไม่
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกผู้สมัคร ซึ่งจะทาให้เสียสิทธิ์ทางการเมือง
การไม่ ป ระสงค์ ล งคะแนน ( Vote No) หมายถึ ง การที่ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ท า
เครื่ องหมายในช่อง “ไม่ประสงค์ล งคะแนน” เพื่อแสดงถึงความไม่พอใจในตัว
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง การลงคะแนนวิธีนี้จะไม่เสียสิทธิ์ทางการเมือง
ผลการเลือกตั้ง หมายถึง ผลการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกพรรค
การเมืองต่างๆ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยมและพฤติกรรมการ
เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้า โดยการรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
2.1 ความเป็นเมือง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมือง
2.1.2 การวัดความเป็นเมือง
2.2 พฤติกรรมการเลือกตั้ง
2.2.1 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
2.2.2 ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
2.2.3 การแบ่งขั้วทางการเมือง
2.2.4 ความเป็นภูมิภาคนิยม
2.2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง
2.3 ความเป็นเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
2.3.1 ความเป็นเมืองในประเทศไทย
2.3.2 ความเป็นเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
2.3.3 ความเป็นเมืองและความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
2.3.4 ความเป็นเมืองและการแบ่งขั้วทางการเมือง
2.4 ความเป็นภูมิภาคนิยมและการแบ่งขั้วทางการเมือง
2.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

2.1 ความเป็นเมือง (Urbanization)
เมืองคือการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนในพื้ นที่ที่มีความหลากหลาย เช่น ลักษณะทาง
ประชากร รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน และความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้
พื้ น ที่ เ มื อ งมี ค วามเป็ น พลวั ต มี ก ารเคลื่ อ นไหวของข้ อ มู ล และปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมตลอดเวลา
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ กระบวนการอุตสาหกรรม ความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของประชากร มีผลอย่างมากต่อความเป็นเมือง (Aljoufie, Zuidgeest,
Brussel, & van Maarseveen, 2013)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมือง
การศึกษานี้รวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นเมือง โดยให้ความสาคัญกับปัจจัยทางกายภาพ
เช่น การตั้งถิ่นฐานในการอยู่อาศัย และทางเศรษฐกิจ ซึ่งให้ความสาคัญกับการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ความเป็นเมืองสามารถอธิบายได้ด้วย 3 ทฤษฎีหลัก คือ ทฤษฎีการเติบโตของเมือง
ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นศูนย์กลางชุมชนและทฤษฎีการพัฒนาภูมิภาค
2.1.1.1 ทฤษฎีการเติบโตของเมือง
ทฤษฎีนี้อธิบายการขยายตัวของเมือง โดยเริ่มจากอธิบายที่มาของเมือง การพัฒนาเมือง
รวมถึงกิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหรือชุมชน ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายได้ 2 แนวคิด คือ 1)
ทฤษฎีวงแหวน และ 2) ทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือรูปลิ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ทฤษฎีวงแหวน (Concentric Theory) ทฤษฎีนี้คิดค้นโดย Ernest W.Burgess อธิบายถึง
การใช้ที่ดินในเมือง และการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลักษณะการแผ่ขยายของเมืองจะ
แผ่ขยายตามรัศมีของวงกลมซึ่งมีจุดกาเนิดร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 5 เขต (Meyer, 2000) ดังภาพที่ 2.1
ได้ แ ก่ (1) เขตใจกลางเมื อ ง (Central Business District : CBD ) (2) เขตเปลี่ ย นผ่ า น (Zone of
transition) (3) เขตอาศัยของคนงาน ( Zone of independent working’s home) (4) เขตที่พัก
อาศัย (Zone of better resident) และ (5) เขตที่พักอาศัยชานเมือง ( Commuters zone) เขตใจ
กลางเมืองหรือ CBD จะมีความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากที่สุด เป็นแหล่งงาน ที่ดิน
ราคาแพง ดังนั้นประชากรที่ค่อนข้างมีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจที่ดี จึงนิยมออกมาตั้งถิ่นฐานในเขตที่
5 หรือเขตที่พักอาศัยชานเมือง นอกจากนี้เขตนี้จะมีศูนย์การค้า และการคมนาคมที่ดีเพื่อรองรับการ
เดินทางของคนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือ รถไฟฟ้าสาธารณะ ในขณะเดียวกันคนที่มีฐานะ
สังคมและเศรษฐกิจค่อนข้างต่า เช่น แรงงานที่อพยพเข้ามาทางานในเมือง ซึ่งเป็นแรงงานราคาถูก จะ
นิ ย มหาที่ พั ก อาศั ย เป็ น ห้ อ งเช่ า เพื่ อ ท างานในพื้ น ที่ เ ขตที่ 2 หรื อ เขตเปลี่ ย นผ่ า น (Zone of
transition) ซึ่งเป็นเขตที่เกิดจากการขยายตัวของ CBD การอยู่อาศัยของคนจะเป็นไปอย่างแออัด
เห็นได้ว่าเมืองจะขยายภายใต้กลไกของตลาดตามอุปสงค์และอุปทาน สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ระยะห่างของ
ศูนย์กลางเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสถานภาพสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ ยิ่งประชากรตั้งถิ่น
ฐานอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองมาก คนเหล่านั้นจะมีสถานภาพสังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น โดยประชากร
ภายในเขตเดียวกัน จะมีความคล้ายคลึงกัน และต่างกับประชากรอีกเขตหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด (อิทธิพร
ขาประเสริฐ, 2554)
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ภาพที่ 2.1 Concentric Theory (source: Ernest W.Burgess, 1929)
2) ทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือรูปลิ่ม (Sector Theory) ถูกคิดค้นโดย Homer Hoyt อธิบายถึงการ
ขยายตัวของการใช้ที่ดินในเขตเมืองจากศูนย์กลางเมืองผ่านโครงข่ายถนน ดังภาพที่ 2.2 การขยายตัว
ของเมืองส่วนใหญ่มาจากผู้มีรายได้สูงที่หลีกเลี่ยงความแออัดของเมืองศูนย์กลาง ส่งผลให้เกิดย่านที่อยู่
อาศัยของผู้มีฐานะดีในบริเวณชานเมือง กิจกรรมภาคบริการจึงเกิดขึ้นตามอย่างต่อเนื่อง ทฤษฎีนี้
พัฒนามาจากทฤษฎีวงแหวน (Hoyt, 1954)

ภาพที่ 2.2 Sector Theory (source: Homer Hoyt, 1934)
2.1.1.2 ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นศูนย์กลางชุมชน (Central Place Theory)
ทฤษฎีนี้คิดค้นโดย Walter Christaller ซึ่งให้ความสาคัญกับขนาดพื้นที่การให้บริการและ
ตลาดของการกระจายสินค้า โดยสอดคล้องกับจานวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ (Getis & Getis,
1966) พื้นที่การค้าหรือบริการ ถือได้ว่าเป็นพื้นที่การกระจายสินค้า ซึ่งมักถูกเรียกว่า แหล่งกลาง โดย
จะมีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากแต่ละเมืองมีขนาดต่ างกัน เมืองที่มีขนาดใหญ่จะมี
พื้นที่การให้บริการขนาดใหญ่ รวมทั้งสินค้าจะมีจานวนมากและมีความหลากหลายมากกว่าในเขต
พื้นที่ชนบท รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3 Central places theory (Source: Walter Christaller, 1932)
2.1.1.3 ทฤษฎีการพัฒนาภูมิภาค (Regional Development Theory)
ทฤษฎีนี้คิดค้นโดย John Friedmann ซึ่งอธิบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีศักยภาพสูง จนกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมือง โดยการพัฒนาจะควบคู่ไปกับการพัฒนา
พื้นที่โดยรอบ (Friedmann, 2008) เมื่อภูมิภาคหลักหรือเมืองหลักเจริญเติบโต ความเจริญจะกระจาย
ไปยังเมืองรอบข้างมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้ได้ประยุกต์แนวความคิดเรื่องขั้วพัฒนา (Growth Pole) กับการ
วางแผนพัฒนาเมือง กล่าวคือ ขั้วพัฒนา หมายถึงพื้นทีเ่ มืองที่มีความเจริญ เป็นศูนย์กลางทางกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เมืองนี้จะสามารถพัฒนาได้ด้ว ยตนเอง จนสามารถกระจายความเจริญให้ กับ พื้ นที่
โดยรอบ อิทธิพลของเมืองใหญ่ จะทาให้เมืองเล็กโดยรอบ เกิดการพัฒนาตามมาได้
แนวคิ ด และทฤษฎี ข้ า งต้ น อธิบ ายความเป็ น เมื อ งในรู ปแบบของการวางผั ง เมื อ ง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองในภาพรวมเป็นหลัก ดังนั้ นเพื่อให้เข้าใจ
ลักษณะความเป็นเมืองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น การศึกษาลักษณะของเมืองในด้านต่างๆจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ อิทธิพร ขาประเสริฐ (2554) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเป็นเมืองประกอบด้วย 6
ประการดังนี้ (1) การแพร่กระจายของนวัตกรรมและความคิด เนื่องจากเมืองเป็นแหล่งรวมของคน
หลากหลายสาขาอาชี พ แรงงานมี ทั ก ษะด้ า นต่ า งๆเฉพาะตั ว อี ก ทั้ ง เมื อ งยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
เทคโนโลยี นวัตกรรม จึงมีความเป็นพลวัต ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงส่งผ่านไปยังเมืองรอบข้างผ่ านการ
ปฏิสัมพันธ์กัน (2) การการย้ายถิ่น ในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชนบท สภาวะแวดล้อมอาจไม่
เหมาะสมกับการดาเนินชีวิต เช่น การเกิดภัยพิบัติ การไม่มีงานทา หรือค่าครองชีพต่า ดังนั้นคนใน
พื้นที่ชนบทจึงนิยมอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและหางานทาในเมือง เนื่องจากเมืองมีปัจจัยดึงคือแหล่งงาน
(3) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยนี้มีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาเมือง เช่น การวางผังเมืองเพื่อ
ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ การสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
การวางผังเมืองที่ดีจะทาให้เมืองมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (4) การจัดระเบียบ
ทางสังคม เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ต้องมีการใช้กฎหมายเพื่อการจัดระเบียบสังคม
อย่างเคร่งครัด (5) การขยายตัวของพื้นที่การค้าการแลกเปลี่ยนสินค้า จะก่อให้เกิดตลาดและพ่อค้าคน
กลาง ซึ่งเป็นส่วนสาคั ญที่ทาให้เมืองมีการเจริ ญเติบโต และ (6) นโยบายการพัฒนาเมือง ในแต่ละ
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เมืองจะมีนโยบายการพัฒนาเมืองแตกต่างกันตามจุดเด่นของเมือง เช่น เมืองการท่องเที่ยว เมือง
อุตสาหกรรม หรื อเมืองที่เป็ น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้ เมืองพัฒ นาเป็นไปอย่างต่อ เนื่ อ ง
นโยบายหรือแผนพัฒนาเมืองจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ เนื่องจากเป็นตัวกาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองนั้นๆ
กรณีของสั งคมไทย โสภาคย์ ผาสุ ขนิรัน ต์ นิยามความเป็นเมืองที่เป็นรูปธรรมในบริบทของ
ภูมิศาสตร์และมนุษย์วิทยา โดยกล่าวว่าการตั้งถิ่นฐานของเมือง ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ 1)
พื้นที่เขตเมือง คือ พื้นที่ที่คนอาศัยอยู่ น้อย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการพักอาศัย ไม่มีความหลากหลาย
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมักพบ วัด โรงเรียน สถานีบริการน้ามัน รวมถึงพื้นที่ทาการเกษตร และ
2) พื้นที่ตัวเมือง จะอยู่ภายในพื้นที่เขตเมือง พื้นที่นี้จะมีชุมชนอาศัยกันอย่างหนาแน่น มักเป็นย่านค้า
ปลีก และตลาดสด นอกจากนี้จะมีธนาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงศูนย์ราชการที่ให้บริการ
แก่ประชาชนโดยตรง การคมนาคมจะเป็นไปอย่างสะดวก มีรถบริการสาธารณะเพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่(โสภาคย์ ผาสุขนิรันต์, 2536) นิยามความเป็นเมืองข้างต้นสอดคล้อง
กับงานของ อิทธิพร ในด้านความหนาแน่นในการอยู่อาศัยจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้
พื้นที่การค้ามีการขยายตัว
โดยสรุป เมืองมักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการอยู่อาศัยของประชากร หรือ การขยายตัวทั้งใน
รูปแบบเมืองเก่าและเมืองที่เกิดใหม่ (Aljoufie et al., 2013) โดยความเป็นเมืองมาจากปัจจัยภายใน
ของเมือง เช่นความสามารถการเป็นศูนย์กลางของเขตเมือง ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานและปัจจัยภายนอกของเมือง เช่นสิ่งอานวยความสะดวกด้านการ
ขนส่ง แผนและนโยบายของรัฐบาลและอิทธิ พลของเมืองใหญ่ ๆ ที่มีต่อ เมืองเล็ก ๆ (Vermeiren,
Rompaey, Loopmans, Serwajja, & Mukwaya, 2012; Zeng, 2018)
การวัดความเป็นเมือง
ปั จ จุ บั น ความเป็ น เมื อ งและการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชุ ม ชนก าลั ง ขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว
เนื่องจากการสื่อสารไร้พรมแดน เพื่อให้ความเป็นเมืองของพื้นที่ต่างๆเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนา
ดัชนีวัดความเป็นเมือง จึงเป็นเรื่องที่สาคัญ โดยทั่วไปการวัดความเป็นเมืองมีเงื่อนไข 4 ประการ
ประกอบด้วย (1) เขตแดนทางการเมืองซึ่งกาหนดโดยกฎหมาย เช่นขอบเขตเทศบาล (2) จานวน
ประชากรหรือความหนาแน่นของประชากร (3) ความสมบูรณ์ ของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกในเมืองและ (4) ร้อยละของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเมือง (United Nations
Development Programme [UNDP], 2016)
UNCHS หรื อ HABITAT จั ด ท าดั ช นี วั ด การพั ฒ นาเมื อ ง (City Development Index :CDI)
เพือ่ เป็นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการเปรียบเทียบและจัดลาดับการพัฒนาประเทศ โดยใช้การวิเคราะห์

10
องค์ประกอบมุข ( Principal Component Analysis) จัดกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องออกเป็นดัชนีวัด
ย่อย 5 ด้านคือ ด้านสาธารณูปโภค, ด้านการจัดการของเสีย ,ด้านสุขภาพ,ด้านการศึกษา และด้า น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (city product) (United Nations Centre for Human Settlements
[Habitat], 2001, p. 118)
ดัชนีวัดความเป็นเมืองในการศึกษาการจัดประเภทการตั้งถิ่นฐานของเมืองและชนบทรูปแบบ
ใหม่ในประเทศอียิปต์ หรือที่เรียกว่า CULI (comprehensive urbanization level index) พัฒนา
ตามมาตรฐาน OECD ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานในการสร้ า งตั ว แปรบ่ ง ชี้ โดยใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบมุข ดัชนีวัดความเป็นเมือง CULI ประกอบด้วย 4 กลุ่มคือ กลุ่มการขยายเชิงพื้นที่ กลุ่ม
เศรษฐกิจ กลุ่มบริการภาครัฐ และกลุ่มสังคม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial
Autocorrelation) จากดัชนีวัดดังกล่าว ผลปรากฏว่า พื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานสูง จะเกาะกลุ่มกันใน
เมืองหลักของแต่ละเขตการปกครอง (M. Mehaina, I. El-Bastawissi, & H. Ayad, 2016)
การพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมืองมีความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากสามารถนาไปวิเคราะห์และ
วางแผนพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี เช่น การปรับค่าแรงขั้นต่าของ
กระทรวงแรงงาน การจัดสรรทรัพยากรเพื่อโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุข
รวมไปถึงการก่อสร้ างถนนและโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมทางหลวง (ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครัฐ สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2559) ดัชนีวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวั ดความเป็นเมืองคือ
ความหนาแน่นของประชากรที่สันนิษฐานว่าเมื่อความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น การรวมกลุ่ม
ของสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การรวมกลุ่มของสินค้าและบริการต่างๆส่งผลให้มีการจ้าง
แรงงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากพื้นที่ชนบทที่ย้ายเข้ามาหางานทาในเมือ ง (Cui, Geertman, &
Hooimeijer, 2014) การย้ายถิ่นของกลุ่มแรงงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดสถานประกอบการที่อยู่อาศัย
ประเภท หอพักหรือพาร์ทเม้นท์ มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามความเป็นเมืองยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม จากการศึกษาความเป็นเมือง
ของชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่านอกจากเศรษฐกิจและการบริหารการปกครองจะมีผล
ต่อการกลายเป็นเมืองแล้ว ความเป็นเมืองด้านสังคม ก็เป็นดัชนีวัดความเป็นเมืองที่สาคัญเช่นกัน
(ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และคณะ., 2560)
การวิ เ คราะห์ มุ ข ส าคั ญ หรื อ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบมุ ข ( Principal Component
Analysis) และการศึ ก ษาสหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ (Spatial Autocorrelation) ประกอบด้ ว ย Global
Moran’s I และ Local Moran’s I เป็นที่นิยมอย่างมากในการพัฒนาดัชนีวัดและศึกษารูปแบบการ
กระจายตัวของข้อมูล ไม่เว้นแม้แต่รูปแบบความเป็นเมือง Yu, Wu, Zheng, Zhang, and Shen
(2014) อธิบายการวัดความเป็นเมืองอย่างยั่งยืนและศึกษารูปแบบการกระจายตัวของเมืองแซสคาทูน
ประเทศแคนาดา โดยใช้ตัวแปร 10 ตัว แปรในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นเมืองอย่างยั่งยืน จากนั้น
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ศึกษารู ป แบบเชิง พื้ น ที่ ข องดัช นี ข้ างต้น เพื่อดูความไม่เ ท่ าเทีย มกั นในเรื่ องความยั่ งยื น ของเมื อ ง
การศึกษาพบความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนาเมืองในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของเมืองแซส
คาทูน ในปี 2006 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสภาพแวดล้อมและความอยู่ดีกินดีในด้านการอยู่อาศัยเช่น
สินค้าในครัวเรือน และกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ในทางกลับกันพบการกระจุกตัวของเมืองยั่งยืนในพื้นที่
เมืองด้านในและเขตชานเมือง
เมื่อวิเคราะห์บริบทของการศึกษานี้ ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น พบว่าตัวแปรด้าน
สังคมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมยังถูกมองข้าม ในความเป็นจริงตัวแปรนี้สามารถสะท้อนชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะคนชนบทได้ เป็นอย่างดี เนื่องจากคนชนบทมักขาดโอกาสในการ
เข้าถึงบริการของภาครัฐ ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้างดัชนีวัดความเป็นเมืองโดย
ครอบคลุมด้านกายภาพ ซึ่งมุ่งวัดความหนาแน่นของประชากร ที่อยู่อาศัย การคมนาคมและการใช้
ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตั วของเมืองผ่านนโยบายการพัฒนาเมืองต่างๆ และด้าน
เศรษฐกิจสังคมซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของ
เมืองและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยมากขึ้น
โดยใช้การวิเคราะห์มุขสาคัญ ( Principal Component Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในการสร้างดัชนีดัชนีวัดตามมาตรฐาน OECD (Organisation For Economic CoOperation And Development, 2008)

2.2 พฤติกรรมการเลือกตั้ง
การศึกษานี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองและพฤติกรรมการเลื อกตั้งในหลาย
มุมมอง เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความหลากหลายทางการเมือง การแบ่งขั้วทางการเมือง
และความเป็นภูมิภาคนิยม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
หน้าที่พลเมืองที่สาคัญอย่างหนึ่งของประชาชนคนไทยคือ การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งถือว่า
เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง คาจากัดความของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีหลาย
ลักษณะ แต่โดยส่วนใหญ่หมายถึงการกระทาทางการเมือง ( political action) ประกอบด้วย การไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การติด ตามข่าวสารทางการเมือง การรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนทางการเมือง ความ
ใกล้ชิดกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง การกระทาทางการเมืองเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันในบริบทของพื้นที่
การกระทาอาจมาจากความสมัครใจในการทาหน้าที่พลเมืองที่ดีหรืออาจมาจากการชักจูงหรือเห็นแก่
ผลประโยชน์ จ ากการซื้อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง อย่างไรก็ตามการกระท าทางการเมื องมีจุด มุ่งหมายเพื่ อ
กาหนดการบริหารนโยบายสาธารณะของรัฐบาล และเลือกผู้นาทางการเมืองที่สามารถตอบสนอง
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ความต้องการของตนได้ กลุ่มคนที่ยอมรับในรัฐบาลจะปรับพฤติกรรมตามแนวทางการดาเนินงานของ
รัฐบาลที่ตนได้เลือก ในทางกลั บกัน กลุ่มที่ไม่พอใจรัฐบาลจะแสดงอาการต่อต้าน หรือรวมกลุ่ม เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นารัฐบาล(Weiner, 1971) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรศักดิ์ ผ่อง
แผ้ว (2523) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองคือการแสดงออกทางการเมืองโดยความสมัครใจ
ของผู้ลงคะแนนเสียง โดยมีจุดประสงค์เพื่อได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากการบริหารงาน
ของรัฐบาล การแสดงออกทางการเมืองอาจมาจากการมีสานึกในการเป็นพลเมืองที่ดี หรืออาจมาจาก
การระดมทางการเมือง (Mobilization participation) แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายของการแสดงออก
เหล่านี้ก็คือ การได้รับประโยชน์จากการบริหารงานของรัฐบาล
การระดมทางการเมือง เป็นกระบวนการที่เกิดจากการได้รับแรงจูงใจซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งทั้งในรูปแบบส่วนบุคคลหรือเครือข่ายทางสังคมโดยมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน (Winders,
1999) พรรคการเมืองมักนิยมใช้การระดมทางการเมืองผ่านทางเครือข่ายของตน เช่น ผู้มีอิทธิพลใน
พื้นที่ หรือ การรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อให้ได้รับคะแนนเสียง นอกจากนี้การระดมทางการเมืองยั งมา
จากการแสดงประสิทธิภาพในการทางานของหน่วยงานราชการท้องถิ่น ที่สามารถทาให้ประชาชนใน
พื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตามการได้มาของรัฐบาลที่ไม่บริสุทธิ์ โปร่งใส หรือการที่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่มีความสามารถในการบริหารงานเพียงพอ มักทาให้ผู้มีสิทธิ์เ ลือกตั้งบางกลุ่มเกิด
ความเบื่อหน่ายทางการเมือง (Political apathy) และส่งผลให้ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตัง้
การเบื่อหน่ายทางการเมือง คือการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สนใจการเมือง ไม่เห็นประโยชน์จาก
การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รวมไปถึงไม่พึงพอใจในการทางานของนักการเมือง รัฐบาล หรือแม้กระทั่ง
กระบวนการทางานของประชาธิปไตย (Gutierrez & Jessica, 2014) นอกจากนี้การเกิดความเบื่อ
หน่ายทางการเมือง ยังมาจาก บทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่มีความหลากหลาย เกิดข่าวสารด้าน
ลบของพรรคการเมืองต่างๆ รวมไปถึงการชุมนุมท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ผลการศึกษา
ของ สุมาลี มีจั่น (2554) กล่าวว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดมหาสารคามมีความตื่นตัวทางการเมือง
ลดลง อันเนื่องมาจากการเลือกตั้งจัดขึ้นบ่อยครั้งและเกิดความเบื่อหน่ายทางการเมือง จากความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น ได้แก่ กระแสการขับไล่อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และความไม่
จริงจังของนักการเมืองในการบริหารประเทศ
อย่างไรก็ตามการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลื อกตั้ง อันเนื่องมาจากการเบื่อหน่าย
ทางการเมือง ย่อมทาให้เกิดการเสียสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นการลงคะแนนเสียงแบบ
Vote No หรือ การไม่ประสงค์ลงคะแนน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องมาจาก
Vote No คือการแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อการทางานของนักการเมืองและระบบการเมือง
อย่างถูกกฎหมาย รูปแบบการลงคะแนนเสียงนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ( People's Alliance for Democracy : PAD) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลของอดีต
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นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร (Whelan & Lidauer, 2011) และอีกเหตุผ ลหนึ่ง คือ ความไม่พึง
พอใจต่อการทางานของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องมาจากความล่าช้าในการดาเนินการแก้ไข
ปัญหากรณีพิพาทกับประเทศกัมพูชากรณีเขาพระวิหาร กลุ่มพันธมิตรฯ จึงเห็นว่านักการเมืองทุกคน
ไม่มีความโปร่งใสในการทางาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ประชาชนจึงไม่ควรสนับสนุนคนเหล่านี้
(เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี, 2554)
ประเด็นการเลือกตั้งที่สาคัญนอกเหนือจาก การไม่ประสงค์ลงคะแนน และการไม่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง คือ บัตรเสีย เนื่องจาก บัตรเสียเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้ความเข้าใจรูปแบบการใช้สิทธิ์
เลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งอาจเกิดจากความตั้งใจอันมาจาก การไม่พึงพอใจในตัว ผู้สมัครและ
พรรคการเมืองหรื อความไม่ตั้งใจ อันเกิดจากความไม่เข้าใจวิธีการลงคะแนนเสี ยงในการกาบัตร
เลื อ กตั้ ง (Power & Garand, 2007, p. 434) อย่ า งไรก็ ต ามประเด็ น นี้ ถื อ ว่ า เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ของตนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะคะแนนเสียงหนึ่งเสียงถือได้ว่ามีความสาคัญในการแสดงออกทางความคิดในระบอบ
ประชาธิปไตย
ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในประเทศไทยมีการแบ่งขั้วทางการเมืองและมีความเป็นภูมิภาคนิย มอย่างเห็นได้
ชัด โดยพรรคขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสาคัญคือ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 มีพรรคการเมืองที่ลงสมัคร จานวน 31 พรรค
ในขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจานวน 44,002,593 คน ผลปรากฎว่าคะแนนเสียงเลือกตั้งมี การผูกขาด
โดยพรรคการเมืองรายใหญ่ 4 พรรคคือ พรรคพลังประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และ
พรรคเพื่อแผ่นดิน โดยมีการกระจุกตัวของคะแนนค่อนข้างสูงในพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคใต้ ซึ่งมีค่า
การกระจุกตัว (concentration) คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
อีสาน คิดเป็นร้อยละ 96.94, 94.67 และ 94.07 ตามลาดับ (คุปต์ พันธ์หิ นกอง, 2551, pp. 2-3)
ทั้งนี้การผูกขาดของพรรคการเมืองรายใหญ่มีมากขึ้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็น
การทั่วไป พ.ศ. 2554 ทั้งที่ มีพรรคการเมืองลงสมัครมากถึง 42 พรรค แต่การลงคะแนนเสียงก็ยังถูก
ผูกขาดโดยพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา โดยกระจุก
ตัวสูงมากในกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสานและภาคกลาง
คิดเป็นร้อยละ98.51, 98.11, 96.83 และ 93.75 ตามลาดับ(ยุทธพร อิสรชัย, 2554, pp. 9-10)
แม้ว่าในภูมิภ าคต่างๆจะมี การกระจุก ตัว สู งของการเลื อ กพรรคการเมื องรายใหญ่ แต่เมื่ อ
พิจารณา ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งรายเขตเลือกตั้งกลับพบว่า ปัจจุบันพรรคขนาดกลาง
และพรรคขนาดเล็ ก ต่ า งเข้ า มามี บ ทบาทในการเลื อ กตั้ ง ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ ภ าค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ซึ่งถือว่าเป็นฐานเสียงที่สาคัญของพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขต พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติพั ฒนา และพรรคภูมิใจไทย ต่างชนะคะแนนเสียงในบาง
เขตเลื อ กตั้ ง แต่ สิ่ ง ที่ น่ า สั ง เกตคื อ จั ง หวั ด ในแถบภาคอี ส านใต้ จ านวน 8 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย
นครราชสีมา อานาจเจริญ ชัยภูมิ อุบลราชธานี สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ และ บุรีรัมย์ เป็นฐานเสียง
ที่สาคัญของพรรคภูมิใจไทย พรรคภูมิใจไทยจึงถือได้ว่าเป็ นคู่แข่งที่ส าคั ญของพรรคเพื่อไทย โดย
นักการเมืองของทั้งสองพรรค ต่างเคยสังกัดพรรคไทยรักไทยมาก่อน นอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยยังใช้
นโยบายประชานิยมเข้าถึงชาวบ้านเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยอีกด้วย
เห็นได้ว่าบางเขตเลือกตั้งไม่ได้เป็นฐานเสียงที่แน่นอนในความเป็นภูมิภาคนิยมให้แก่พรรคใด
พรรคหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เนื่องมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเป็นการ
เลือกผู้แทน ไม่ได้เป็นการเลือกพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองเหมือนกับการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ ดังนั้นในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พรรคการเมืองขนาดกลางมักเข้ามามีบทบาทในการ
ลงคะแนนเสียง ด้วยความแตกต่างของนโยบายทางการเมือง ลักษณะของรูปแบบพรรคการเมืองและ
นักการเมืองที่แตกต่างจากเดิม แต่ยังคงให้ความสาคัญกับการใกล้ชิดกับคนในพื้นที่ พรรคการเมือง
ขนาดกลางหรือขนาดเล็กเหล่านี้จึงสามารถครองใจชาวบ้านได้ เช่น นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ หัวหน้า
พรรครักประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นในการพูดจริง ทาจริง ได้ประกาศขอเป็นฝ่ายค้านเพื่ อ
ตรวจสอบการทางานของรัฐบาล (ยุทธพร อิสรชัย, 2554, p. 13) อย่างไรก็ตามถ้าความหลากหลาย
ของผลการเลือกตั้ งในแต่ล ะเขตเลื อกตั้งได้รับการศึกษา การวางกลยุทธ์ในการหาเสียงของพรรค
การเมืองจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การแบ่งขั้วทางการเมือง
การแบ่งขั้วทางการเมือง คือ การที่กลุ่ มการเมืองมีความแตกต่างทางแนวคิดหรืออุดมการณ์
อย่างเห็นได้ชัดจนก่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางการเมืองของแต่ละกลุ่ม ในประเทศไทยการเลือกตั้งมีการ
แบ่ งขั้ว ทางการเมืองอย่ างชัดเจน ซึ่งไม่มีแนวโน้มจะลดลง (McCargo, 2017) ความขัดแย้งทาง
การเมืองช่วงปี พ.ศ.2544-2555 เกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของ
ประชาชน การขัดแย้งกันของกลุ่มการเมืองและผู้สนับสนุนทางการเมืองต่างๆ และที่สาคัญคือการ
เกิดวาทกรรมของอามาตย์ และไพร่ (สืบวงษ์ สุขะมงคล, 2557) การเกิดการแบ่งขั้วทางการเมื อง
สามารถอธิบายจาก ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2556) ซึ่งได้อธิบาย
ปรากฎการณ์ทางการเมืองไทยในช่วงหลั งทศวรรษ 2520 ว่าคนชั้นกลางในเมืองและคนชนบทมี
ประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน กล่าวคือ คนชั้นกลางในเมืองจะมองประชาธิปไตยด้วยนิยามของตะวันตก
ตัดสินใจแบบปัจเจกชน ยึดมั่นในอุดมการณ์ นโยบายและความสามารถของนักการเมืองเป็นหลัก คน
กลุ่มนี้ถูกมองเป็นฐานนโยบาย ในขณะที่คนชนบทจะมองประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์
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ให้แก่ตนเอง โดยอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ การที่คนกลุ่มนี้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจึงถูก
มองเป็นฐานเสีย ง ผลจากการแบ่ งแยกทางอุดมการณ์ทางการเมื องอย่างเห็นได้ชั ด ส่งผลให้ผู้ น า
ทางการเมืองหรือพรรคการเมืองของคน 2 กลุ่มมีความแตกต่างกั นอย่างสิ้นเชิง นั่นคือ คนชนบทจะ
สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยคนเมืองจะสนับสนุน
พรรคประชาธิปัตย์ หรือการรัฐประหาร
การที่ชนบทเป็นฐานเสียง หรือผู้จั ดตั้งรัฐบาลทาให้คนชั้นกลางหรือผู้ล้ มรัฐบาลเกิดความ
แคลงใจในการบริหารงานและประสิทธิภาพของรัฐบาล เนื่องมาจากการได้มาของรัฐบาล มีความไม่
โปร่งใส ด้วยแนวคิดที่ว่ามาจากการคอร์รัปชัน จึงทาให้คนชั้นกลางมักล้มรัฐบาลอยู่เสมอ อย่างไรก็
ตามการแบ่งขั้วทางการเมืองก่อให้เกิ ดกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy : PAD) เกิดขึ้นเนื่องจาก
ต้องการขับ ไล่ ทักษิณ ชินวัตร ออกจากการเป็นหัว หน้ารัฐ บาล เนื่องมาจากความไม่โ ปร่งใสของ
ตระกู ล ชิ น วั ต ร และกลุ่ ม แนวร่ ว มประชาธิ ป ไตยต่ อ ต้ า นเผด็ จ การแห่ ง ชาติ (United Front of
Democracy Against Dictatorship : UDD ) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร
ความเป็นภูมิภาคนิยม
ภูมิภาคนิยม ( Regionalism) คือ ปรากฎการณ์ที่เกิดจากผู้นาพรรคการเมือง พรรคการเมือง
หรือระบบการเลือกตั้งมีแนวโน้มระดมเสียงของประชาชนผ่านความผูกพันการเป็นพวกเดียวกัน
ท้องถิ่นเดียวกัน เนื่องมาจากความเป็นประชาธิปไตยในการเลือกตั้งไม่สามารถจูงใจให้ประชาชนไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเลือกพรรคของตนได้ (ชัยอนันต์ สมุทวนิช, 2539) ทั้งนี้ภูมิภาคนิยมเป็นรูปแบบ
หนึ่งของอัตนิยม (Egocentrism) ในการแยกตนเองหรือกลุ่มของตนเองออกจากกลุ่ มอื่น หรือเรียก
ได้ว่า การรับรู้โดยตนเองเป็นศูนย์กลาง การกระทาดังกล่าวทาให้ตนเองปิดกั้นการรับรู้ความเข้าใจ
ของผู้ อื่น และสามารถหาข้ อ อ้างต่า งๆเพื่ อเป็นเหตุผ ลในการอธิบายความผิ ดของฝ่ ายตรงข้ า ม
(ชั ย วั ฒ น์ สถาอานั น ท์ , 2549) เมื่ อ พิ จ ารณาในมุ ม มองของพฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ ง เห็ น ได้ ว่ า
ปรากฏการณ์ นี้ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ความแตกต่างทางภูมิภาคนิยมส่งผลให้การเลือกผู้แทนทางการ
เมืองมีความแตกต่างกัน โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย
ในขณะทีภ่ าคใต้เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง
2.2.5.1 การจัดประเภททฤษฎีพฤติกรรมการเลือกตั้ง
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1) ทฤษฎีปัจจัยตัวกาหนด ( Deterministic Theory)
ทฤษฎี ปั จ จั ย ตั ว ก าหนด มี แ นวคิ ด พื้ น ฐานว่ า ปั จ จั ย ทางสั ง คมโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกตั้ง ทฤษฎีนี้ใช้ในการอธิบาย
รูปแบบของพฤติกรรม โดยกล่าวว่าบุคคลที่มีสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมคล้ายกันมักได้รับการ
กล่อมเกลาทางสังคมคล้ายกัน ซึ่งก่อให้เกิดการมีพฤติกรรมการเลือกตั้งที่เหมือนกัน ในทางกลับกั น
บุ คคลที่มีส ถานภาพทางสั งคมและเศรษฐกิจตรงกันข้า ม มักมีพฤติกรรมที่ตรงข้ามกัน (ฑิตยา สุ
วรรณะชฎ, 2527) ปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมที่สาคัญ ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อ
ชาติ สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัย (Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 1944)
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลสามารถอธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ เช่น ผู้ที่มี
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสู งมีแนวโน้มสนใจการเมืองมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพสั งคมและ
เศรษฐกิจที่ต่ากว่า (สุจิต บุญบงการ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2527) นอกจากนี้ในการศึกษาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18-20 ปี ซึ่งมีภูมิลาเนาอาศัยในกรุงเทพฯ พบว่า คนกลุ่มนี้
มักไม่ค่อยติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างสม่าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองนานๆ
ครั้ ง การไม่ไปใช้สิ ทธิ์เลื อกตั้งเกิดจากความเบื่อหน่ายทางการเมือง ในขณะที่เหตุผ ลที่ไปใช้สิ ทธิ์
เลือกตั้งคือการทาหน้าที่เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย (สมพิศ คล้ายวงษ์, 2543)
แนวคิดข้างต้นสามารถอธิบายถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกตั้ง โดยใช้ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของประชากร ดังนั้นแนวคิดนี้สามารถทาให้เข้าใจถึงรูปแบบ
และพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้
2) ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory)
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา สามารถอธิบายพฤติกรรมการเลือกตั้งผ่านกระบวนการที่เกิดจาก
บรรยากาศทางการเมืองที่เป็นภูมิหลังของผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง ทั้งที่มาจาก ครอบครัว เพื่อน หรือข่า วสาร
ทางการเมืองต่างๆ จนก่อให้เกิดความรู้สึกคล้ อยตาม หรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามแหล่งข้อมูลที่
ได้รับ
การขัดเกลาทางการเมือง ( Political Socialization) คือการถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยม
ต่างๆ ทางการเมือง หรือการปรับ เปลี่ยนระเบียบวิธีคิดและการตัดสินใจจากสิ่งเร้า รอบตัว เช่นคน
รอบตั ว สื่ อ สารมวลชนต่ า งๆ จนท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงจากแบบหนึ่ ง ไปสู่ อี ก แบบหนึ่ ง ซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ทางการเมืองโดย ครอบครัวถือได้ว่าเป็นสิ่งที่
สามารถขัดเกลาทางการเมืองได้ดีที่สุด ทั้งในความคิดที่มีต่อระบบการเลือกตั้ งหรือพรรคการเมือง
(Almond & Verba, 1963)
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ทุนทางสังคม ( Social Capital) คือ การปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงทางสังคมซึ่งก่อให้เกิดเครือข่าย
ทางสังคม ( social network) โดยอยู่บนพื้นฐานที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) ความไว้วางใจ ความ
ไว้วางใจที่บุคคลมีต่อสังคมจะทาให้ การเกื้อกูลกันและเครือข่ายทางสังคมเพิ่มขึ้น ได้แก่ การต่างตอบ
แทนที่เกิดจากความไว้ใจกัน และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
เครือข่ายทางสังคม (Herreros, 2004, pp. 5-18) 2) บรรทัดฐานการเกื้อกูล เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในสังคม สิ่งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือและการพัฒนา และ 3)เครือข่ายทางสังคม มีอิทธิพล
อย่างมากต่อการสร้างความไว้ใจและบรรทัดฐานการเกื้อกูลกันของคนในสังคม (Putnam, 2001)
อย่ า งไรก็ ต ามในความหมายเชิ ง กระบวนการ ทุ น ทางสั ง คมหมายถึ ง การปฏิ บั ติ ท างสั ง คมที่
ประกอบด้วยพื้นที่ทางสังคมและการเคลื่อนไหวหรือการขับเคลื่อนทางสังคม ประชาชนจะรวมตัวกั น
ผ่านการจัดการทาให้เกิดองค์กรชุมชน หรือการเกิดการเมืองภาคประชาชน Putnam จาแนกทุน
ทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ทุนเชื่อมโยงทางสังคม (Linking Social Capital) คือ
การเชื่อมโยงของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกัน เช่น ชุมชนและองค์กรรัฐ สิ่งนี้ช่วยให้ชุมชนสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงประเภทนี้เป็นความ
ผูกพันที่เกิดจากภายนอก 2) ทุนสะพานเชื่อมต่อทางสังคม (Bridging Social Capital) คือการรวมตัว
ของคนที่มีความใกล้ชิดกันแต่ไม่มาก เป็นความผูกพันที่เกิดจากภายนอกเช่นเดี ยวกัน เช่น เครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างชุมชนหรือกลุ่มอิสระต่างๆ ที่ประสานความช่วยเหลือระหว่างคนในท้องถิ่นและ
ชุมชน และ 3) ทุนความผูกพันทางสังคม (Bonding Social Capital) คือความผูกพันระหว่างคนที่
ต้องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันหรือมีปัญหาร่วมกัน เช่น ครอบครัว หรื อเพื่อนบ้าน ทุนทางสังคม
ประเภทนี้จะช่วยทาให้คนในชุมชนมีความเชื่อมโยงกัน เชื่อใจกัน เช่น สมาชิกในชุมชนเชื่อใจผู้นา
ชุมชนในการปกครองและการตัดสินใจ มีการรวมตัวกันและมีบรรทัดฐานทางสังคมเดียวกัน สิ่งนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่เกี่ยวพันกัน ถ้า คนหนึ่งได้ประโยชน์ อีกคนก็จะได้
ประโยชน์ เช่น เดีย วกัน ถ้าคนหนึ่ งเสี ยประโยชน์อีกคนก็จะเสี ยประโยชน์เ ช่นเดียวกัน (Pretty &
Smith, 2004, p. 633) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ทุนทาง
สังคมของมนุษย์และพฤติกรรมการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์กันสูง เนื่องมาจากคนเป็นสัตว์สังคม มีการ
รวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความสนใจในประเด็นต่างๆ โดยกลุ่มทางสังคมเดียวกันจะมี
ความคิด เห็ น และพฤติกรรมคล้ ายกัน ส่งผลให้ การตัดสิ นใจจะไม่มีความเป็นปัจเจกบุคคล (Benbassat & Dahan, 2012; Lazarsfeld et al., 1944)
การถ่ายทอดความรู้ ทางสั ง คม ( Social transmission) แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม ( Acculturation) เป็นการผสานกันของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสองกลุ่ม
โดยแต่ละฝ่ายยังปฏิบัติวัฒนธรรมเดิมของตน การผสมผสานทางวัฒนธรรมมักเกิดในพื้ นที่ที่มีความ
หนาแน่นของประชากรสูง กรณีที่พลังของแต่ละวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน จะเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
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และกัน ในทางกลั บ กัน ถ้าพลั งของวัฒ นธรรมไม่เท่ าเทียมกัน วัฒ นธรรมที่เป็นกลุ่ มน้อยมักจะถูก
ผสมผสานกลมกลื น โดยกลุ่ มวั ฒ นธรรมใหญ่ ซึ่ ง การผสมผสานนี้เ รีย กว่า การผสมกล มกลื น ทาง
วัฒนธรรม(Assimilation) (Gans, 2007)
ทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายและการยอมรั บ นวั ต กรรม ( Diffusion and Adoption of
Innovation) เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น เกิดจากการ
แพร่ กระจายของสิ่ งใหม่ จากสั งคมหนึ่งไปยังสั งคมหนึ่ง ทั้งนี้การแพร่กระจายมี องค์ ประกอบ 4
ประการคือ 1) นวัตกรรม อาจเป็นวัตถุหรือความคิด โดยจะต้องมีประโยชน์มากกว่าของเก่า ทั้งนี้ต้อง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมที่จะรับโดยไม่มีความซับซ้อน และแบ่งทดลองได้ 2) การสื่อสาร
เพื่อแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดนวัตกรรม 3) การอาศัยระยะเวลาในการพิสูจน์นวัตกรรม และ 4) ระบบ
สังคม หมายถึง นวัตกรรมจะแพร่กระจายเข้าสู่สมาชิกของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมสมัยใหม่ที่
มี บ รรทั ด ฐานและค่ า นิ ย ม เอื้ อ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ทั้ ง นี้ ก ารยอมรั บ นวั ต กรรมเป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นเริ่มจากการได้ยินนวัตกรรม จนเกิดการยอมรับและนาไปใช้ โดยมีกระบวนการ
5 ขั้นตอนคือ 1) การรับรู้ เป็นขั้นแรกของการได้รับรู้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตตน
ซึ่งมักเป็นการรับรู้อย่างไม่ตั้งใจ ข่าวสารจึงไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตามการรับรู้นี้ย่อมก่อให้เกิดความ
อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น 2) ขั้นสนใจ เป็นขั้นที่แสวงหารายละเอียดของข้อมูลนั้น
มากยิ่งขึ้น โดยค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์จะมีผลต่อการติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับข้อมูลหรือนวัตกรรมนั้น 3)ขั้นตอนการประเมินค่า เป็นขั้นที่มีการทดลองกับบุคคลส่วนน้อย
โดยดูว่านวัตกรรมมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร ดังนั้นขั้ นนี้จะได้รับข้อมูลที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น และ
5) ขั้นตอนการยอมรับ เป็นการนาเอานวัตกรรมนั้นๆไปใช้อย่างเต็มที่ (Rogers, 1983) อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่ทาให้มีผลต่อการยอมรับ นวัตกรรมคือ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพทางภูมิศาสตร์ และสมรรถภาพในการทางานของสถาบันที่เกี่ยวข้อง (กฤตวรรณ เวชกิจ ,
บาเพ็ญ เขียวหวาน, และ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, 2555)
3) ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม ( Social psychological Theory)
ทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม ( Social Identity Theory) เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายการรับรู้ของ
ตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มใน (in group) ในขณะที่คนที่แตกต่างจาก
ตนจะเป็นคนกลุ่มนอก (out group) ผลของการรับรู้จะมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองและ
บุคคลอื่น การรับรู้ความเป็นกลุ่มในหรือกลุ่มนอกนี้ อาจมาจากการแบ่งแยกในเรื่องของชนชั้นทาง
สังคม เชื้อชาติ ศาสนา และถิ่นที่อยู่อาศัย(Tajfel & Turner, 2001)
การมีอัต ลั กษณ์ในพรรคการเมือง (Party identification) สามารถอธิบายพฤติกรรมการ
เลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านทางความจงรักภักดี และความผูกพันที่มีต่อพรรคการเมือง ซึ่งมักเกิด
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จากการขัดเกลาจากครอบครัว (Greene, 2004) การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ภายในครอบครัวจะ
ทาให้เกิดการโน้มเอียงในการเลือกพรรคที่ชอบได้ การมีอัตลักษณ์ในพรรคการเมืองสามารถจาแนก
ประเภทของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ว่าใครอยู่ในระบบอุปถัมภ์ และใครที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรือไม่มีความ
ผูกพันกับพรรคใดพรรคหนึ่งแน่นอน (Dalton, 2016)
ภาพลั ก ษณ์ พ รรคการเมื อ ง ( Valence politic model) ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ตั ว ช่ ว ย (Heuristic
device) ที่สาคัญในการตัดสินใจลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งขาดความรู้
และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง (Dovidio, 1994; อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556) นอกจากนี้
ภาพลักษณ์ของหัวหน้าพรรคการเมืองและประเด็นทางการเมือง ต่างก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทฤษฎีการกระจายความรับผิดชอบ (Theory of diffusion of responsibility) เป็นทฤษฎี
ทางจิ ต วิ ท ยาสั ง คม ซึ่ ง อธิ บ ายว่ า ในพื้ น ที่ ที่ มี ค นหนาแน่ น ทุ ก คนจะมองข้ า มหรื อ ไม่ ส นใจเมื่ อ มี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน คนที่อยู่ในปรากฎการณ์นี้จะมีพฤติกรรมเมินเฉยร่วมกัน (Pluralistic Ignorance)
เนื่ องมาจากคนเหล่ านี้ มักคิดว่าบุ คคลอื่นได้ช่ว ยเหลื อในสถานการณ์นั้นแล้ ว ในทางกลั บกัน ถ้ามี
เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีคนน้อย คนเหล่านี้จะรีบให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์นั้นอย่าง
ทันทีทันใด ปรากฎการณ์นี้เรียกว่า “Bystander effect” (Latané, 1981)
4) ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงเหตุผล (Rational Choice Theory)
แ น ว คิ ด นี้ ม า จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Downs (1 9 5 7 ) ใ น The Economic Theory of
Democracy ที่ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องทฤษฎีอรรถประโยชน์ มาอธิบายพฤติกรรมทางการ
เมืองของบุคคล โดยเชื่อว่ากิจกรรมหรือการตัดสินใจของมนุษย์เกิดขึ้นจากการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
โดยมนุษย์ทุกคนต้องการอรรถประโยชน์สูงสุด ( Utility Maximization)
การตัดสินใจออกไปใช้สิทธิ์เ ลือกตั้งและการเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมือง จะถูกคานวณ
จากผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยเปรียบเทียบจากต้นทุน (cost) ที่ต้องเสียไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากนโยบายของพรรคการเมือง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเปรียบเทียบนโยบาย
ของพรรคการเมืองต่างๆโดยพิจารณาจากความต้องการทางนโยบาย ทั้งนี้ถ้าไม่มีพรรคการเมืองใดมี
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตน คนเหล่านี้จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (รังสรรค์ ธน
พรพัน ธุ์ , 2546) จากการศึก ษาภาพในความคิ ด (Stereotype) ของประชาชนที่ มี ความแตกต่ า ง
ทางการเมืองของสังคมไทยพบว่าคนในสังคมเมืองมีฐานความคิดที่ซับซ้อน โดยพิจารณานโยบายที่จะ
ทาให้ตนได้รับผลประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก ผลประโยชน์ของคนเมืองจะมีความแตกต่างกัน ในขณะที่
คนชนบทให้ความสาคัญเรื่องบุญคุณ สายสัมพันธ์ และระบบอุปถัมภ์ ซึ่งมีมาดั้งเดิมในบริบทของ
เกษตรกรรม ความเป็นอยู่ในการดาเนินชีวิตอาจไม่ดีเทียบเท่ากับสังคมเมือง ดังนั้นคนชนบทเหล่านี้จึง
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พิจารณาพรรคการเมืองผ่านการคานวณต้นทุนและผลตอบแทนเป็นหลัก ทาให้คนชนบทพึงพอใจ
นโยบายประชานิยมมากกว่าคนในสังคมเมือง (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ , สุภางค์ จันทวานิช , ยุบล เบ็ญ
จรงค์กิจ, ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, และ วิศิษฎ์ ยุทธาภรณ์พินิจ, 2559)
2.2.5.2 ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย
ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย เป็นทฤษฎีที่สะท้อนภาพการเมืองไทยในช่วงหลังทศวรรษ 2520
เกี่ยวกับการนิยามบทบาทประชาธิปไตยของคนสองกลุ่มซึ่งแสดงถึงความไม่มั่นคงของระบอบการ
เมืองไทย คนชนบทซึ่งเป็นฐานเสียงของประเทศ มองประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ โดย
อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของพรรคการเมืองหรือหัวคะแนน การลงคะแนนเลือกตั้งจึงมีความโน้มเอียง
ตามกลุ่มที่ให้ผลประโยชน์ ในทางกลับกัน คนชั้นกลางที่มีถิ่นอาศัยในเมืองจะมองประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตก การเลือกตั้งคือการแสดงเสรีภาพทางความคิดและอุดมการณ์ โดยมองความสามารถของการ
บริหารงานเป็นหลัก คนกลุ่มนี้มักเป็นนักวิชาการ หรือสื่อสารมวลชน ซึ่งถูกเรียกว่า ฐานนโยบาย
ดังนั้นความขัดแย้งของอุดมการณ์ของสองกลุ่มจึงเกิดขึ้น กลุ่มชนบทที่เป็นฐานเสียงของประเทศเป็น
ฝ่ายตั้งรัฐบาล ซึ่งคนชั้นกลางมองว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีความสามารถในการบริ หารงาน
และไม่โปร่งใส ดังนั้นชนชั้นกลางจึงมักเป็นฝ่ายล้มรัฐบาล (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2556)
ในปัจจุบันทฤษฎีนี้ยังคงได้รับการกล่าวถึงเพื่อใช้วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มคนชนบท โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวาทกรรม “โง่ จน เจ็บ ” ที่กล่าวว่า คนชนบทมีการศึกษาน้อย ทาอาชีพใช้แรงงานเพื่อแลกกับ
ค่าจ้างขั้นต่า จึงทาให้เกิดความเจ็บป่วย อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีสองนครา
ประชาธิป ไตยนี้ อาทิ ประจั กษ์ ก้องกีรติ กล่ าวว่า การศึกษาการเลื อ กตั้ งในประเทศไทยมั ก เป็ น
การศึกษาจากแบบสอบถามที่วัดทัศนคติของผู้เลือกตั้งเพื่อทานายผลการเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่มักขาด
การพูดคุยเก็บข้อมูลเชิงลึก (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2551)
ในปัจจุบันมีงานศึกษาของนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายภูมิทัศน์การเมืองไทยตั้งแต่ปี 2540
โดยอธิบายว่า สังคมชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ คนมีการศึกษาสูงขึ้น มี
ความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น และมีเศรษฐกิจดีขึ้ น ในการศึกษาความคิด ( Stereotype) ของ
ประชาชนเรื่องความแตกต่างของความคิดทางการเมือง พบว่า ความแตกต่างทางความคิดระหว่าง
สังคมเมืองและชนบทลดลง เนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
แต่สิ่งที่เป็นประเด็นสาคัญของความแตกต่างทางความคิดคือ ความเป็นภูมิภาคนิยม การศึกษาพบว่า
ชาวบ้านในหมู่บ้านเสื้อสีแดงจังหวัดอุดรธานีเลือกพรรคเพื่อไทย เนื่องมาจาก พรรคเพื่อไทยเป็น
ตัวแทนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งให้ความช่วยเหลือคนชนบทผ่านนโยบายที่จับต้องได้
ในขณะที่ ช าวบ้ า นกลุ่ ม กปปส.จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี กล่ า วว่ า พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ส ามารถดู แ ล
ผลประโยชน์ในท้องถิ่นของตนได้ดีกว่าพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะการประกันราคาพืชผลการเกษตร สิ่ง
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เหล่านี้เห็นได้ว่าทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยอาจต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการอธิบายภูมิ
ทัศน์การเมืองไทยต่อไป จากการแสวงหาตัวแทนทางการเมือ งของสังคมเมือง-สังคมชนบท เป็นการ
แสวงหาตัวแทนทางการเมืองในระดับภูมิภาค (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และคณะ, 2559)
2.2.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์และรัฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์และรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สัมพันธ์กัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ศึ กษาจะให้น้าหนักไปที่ศาสตร์ใด
มากกว่ากัน ถ้าการศึกษาให้ ความส าคัญ กับภู มิ ศาสตร์เป็น หลั ก จะเรียกว่า ภูมิศาสตร์การเมื อ ง
(Political Geography) ในทางกลั บ กั น ถ้ า ให้ ค วามส าคั ญ กั บ รัฐ ศาสตร์เ ป็ น หลั ก จะเรี ย กว่ า ภู มิ
รัฐศาสตร์ ( Geopolitics) (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2545) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ภูมิศาสตร์การเมือง คือการอธิบายปรากฎการณ์ทางการเมืองเชิงพื้นที่ เป็นศาสตร์การรวมกัน
ระหว่างภูมิศาสตร์และรัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์การเมืองประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) การศึกษาเชิงพื้นที่
ในรูปแบบหลักเกณฑ์ของการกระจายเชิงพื้นที่ (Spatial Distribution) อันเกิดจากกระบวนการทาง
กายภาพ ทาเลที่ตั้งและทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ แตกต่า งกัน และ 2) การศึกษาปรากฏการณ์ ท าง
การเมือง ( Political Phenomena) ที่อธิบายถึงกระบวนการการตัดสิ นใจหรือมีส่ ว นร่ว มดาเนิ น
นโยบายสาธารณะ ภูมิศาสตร์การเมืองจึงเป็นการศึกษารัฐในเรื่องของลักษณะเฉพาะ ความแตกต่าง
หรือความคล้ายคลึงของพฤติกรรมทางการเมืองในพื้นที่หนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับพื้นที่อื่น อย่างไรก็
ตามการศึกษาจะเน้นเฉพาะแนวคิดทางภูมิศาสตร์ภูมิภาค ที่ให้ความสาคัญกับเอกลักษณ์ภายในที่
เหมือนกันในแต่ละภูมิภาค เช่น ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างของประเทศที่ไม่ มีทางออกทะเล (
Landlocked Countries) และการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริหารทางการเมือง เช่น การแบ่งหน่วย
การปกครอง ออกเป็น ตาบล หมู่บ้าน และชุมชน (มหาวิยาลัยรามคาแหง, 2554, pp. 3-8) ปัจจุบัน
นักภูมิศาสตร์การเมืองสนใจกิจกรรมการเลือกตั้งมากกว่ากิจกรรมทางการเมืองแบบอื่น ทาให้เกิด
สาขาวิชาภูมิศาสตร์การเลือกตั้ง เหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะ 1) ผลการเลือกตั้งสามารถสื่อถึงพฤติกรรม
ทัศนคติของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นปรากฎการณ์ทางการเมืองที่ไม่ควรมองข้าม และ 2)เป็นการศึกษา
รูปแบบการกระจายอานาจเชิงพื้นที่ในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ การเลือกตั้งและอานาจ
ทางการเมือง เพราะแต่ละพื้นที่ความเป็นเมืองหรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมีความไม่เท่าเทียมกัน
น้าหนักทางการเมืองในแต่ละพื้นที่จึงมีความแตกต่างกัน (Kavianirad & Rasouli, 2015, pp. 93-95)
ทั้งนีม้ นุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นการอยู่รวมกันจาเป็นต้องมีกฎ หรือข้อบังคับ การเมืองการเลือกตั้งจึง
เป็นวิธีการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและจัดระเบียบกันอยู่ร่วมกันในสั งคมของมนุษย์ โดยมีพรรค
การเมืองเป็นตัวแทนของคนและดินแดน
ในขณะเดียวกันภูมิรัฐศาสตร์ เป็นการศึกษาภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในปรากฏการณ์ทางการเมือง
โดยสามารถพิจารณาใน 4 ลักษณะ คือ 1) ที่ตั้ง ถ้าเป็นเกาะที่อยู่ไกลจากแผ่นดิน โอกาสจะถูกรุกราน
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มีน้อย 2)ขนาด กล่าวคือพื้ นที่ที่มีขนาดใหญ่ มีโอกาสเป็นมหาอานาจ เนื่องจาก มีทรัพยากรและ
ประชากรมาก 3)รูปร่าง ถ้าประเทศมีลักษณะเป็นเกาะ หรือมีประเทศอื่นคั่น อาจทาให้เกิดปัญหาการ
ถูกรุกราน หรือการแบ่งแยกดิ นแดน 4) พรมแดน อาจกาหนดจาก ลักษณะภูมิประเทศ เช่น แม่น้า
ภู เ ขา หรื อ เส้ น ทางคมนาคม จะใช้ ก าหนดขอบเขตแดนของประเทศ สิ่ ง เหล่ า นี้ มี ผ ลต่ อ การวาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการทหารและการเมือง (ชาติชาย ศรีวิลาศ, 2558) นักวิชาการหลายท่านได้
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ และปรากฎการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฟรัดริช รัทเซล (Friedrich Ratzel) ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานของภูมิศาสตร์การเมือง และเป็นบิดาแห่ง
วิ ช าภู มิ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งสมั ย ใหม่ เขาได้ เ สนอความคิ ด ในบทความ “The Laws of the Spatial
Growth of States” ในหั ว ข้อ “A Contribution to scientific Political Geography” รัทเซลได้
ตั้งสมมุติฐานว่า รัฐเป็นสิ่งมีชีวิต (state as an organism) ขนาดของรัฐจะเติบโตตามวัฒนธรรม อย่าง
ไม่มีขอบเขตโดยพื้นที่จะขยายตามแนวนอนผ่านการล่าอาณานิคม การขยายพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลมา
จากการขยายตัวของประชากร และเพื่อเพิ่มคุณค่าความคิดทางการเมืองของประเทศตน ในกรณีที่
เป็นประเทศขนาดเล็ก ชาติจะเกิดขึ้นเมื่อคนใช้ภาษาเดียวกัน ขนบธรรมเนียมคล้ายคลึงกัน และมีการ
แลกเปลี่ยนติดต่อสื่อสารกัน สิ่งนี้จะก่อให้เกิดการรวมอานาจทางการเมือง การขยายตัวของรัฐมักจะ
ขยายตัวไปในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ โดยมักจะอยู่แถบชายทะเล หรือที่ราบลุ่มแม่น้า ในขณะที่คนใน
พื้นที่เก่าจะถูกขับไล่ไปในเขตที่เข้าถึงได้ยาก อย่างไรก็ตามรัฐที่เป็นเมืองขึ้นจะเจริญเติบโตจากรัฐที่
เป็นผู้ปกครอง ผ่านทางการถ่ายทอดแนวคิดภูมิปัญญา เทคโนโลยี รวมไปถึงการค้า ทั้งนี้พรมแดนของ
รัฐจะทาให้การเจริญเติบโตของรัฐเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงป้องกันการรุกรานจากภายนอก
(Ratzel, 1970)
สาหรับทฤษฎีที่น่าสนใจด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประกอบไปด้วย 1) ทฤษฎีดินแดนหัวใจ (Heartland
Theory) ของ เซอร์ ฮัลฟอร์ด แมคคินเดอร์ ถูกนาเสนอผ่านบทความ “The Geographical Pivot
of History” โดยมีใจความสาคัญว่า “ใครครอบครองยุโรปตะวันออกก็สามารถควบคุมบริเวณหัวใจ
โลกได้ ใครครอบครองบริเวณหัวใจโลกได้ก็สามารถครอบครองเกาะโลกได้ ใครครอบครองเกาะโลกได้
จะสามารถควบคุมโลกได้” แนวคิดนี้นิยาม “เกาะโลก(world island)” คือพื้นที่ทวีปยุโรปและอัฟริกา
ที่มีความต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน โดยเกาะโลกนี้มีจุดสาคัญทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือบริเวณดินแดน
ในแถบยูเรเซีย (ทวีปเอเชียและยุโรปรวมกัน) และได้กาหนดบริเวณสาคัญที่เรียกว่า “ดินแดนหัวใจ
(Heartland)” ซึง่ กาลังทางเรือจะเข้าถึงได้ยากมาก และลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ ถือได้
ว่าเป็นชัยภูมิที่ดี (Mackinder, 1904) และ 2) ทฤษฎีขอบดินแดน (Rimland Theory) ของ นิโคลัส
เจ สปีกแมน มีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากทฤษฎีดินแดนหัวใจ โดยเห็นว่าดินแดนรูปวงเดือนริมใน
ออกมา (ไม่รวมตะวันออกกลาง และ เอเชียอาคเนย์) เป็นภูมิประเทศทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญ เพราะ
เป็นบริเวณกันชน (Buffer Zone) ซึ่งเรียกว่า “ขอบดินแดน” ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่า “ผู้ใดสามารถ
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ควบคุมขอบดินแดนได้จะได้ครองยูเรเซีย ผู้ใดควบคุมยูเรเซียได้ผู้นั้นจะครองโลกในที่สุด ” (Singh,
2015) ทฤษฏีขอบดินแดนมีอิทธิพลมากในการกาหนดยุทธศาสตร์ปิดล้อม (Containment Strategy)
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พยายามจะนากาลังของตนไปไว้ยังประเทศที่อยู่บริเวณขอบดินแดนตาม
แนวคิ ด ของสปี ก แมน เช่ น บริ เ วณคาบสมุ ท รเกาหลี ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และไทย (วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร, 2554)

2.3 ความเป็นเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ความเป็นเมืองในประเทศไทย
กรุงเทพฯ ถือได้ว่ามีความเป็นเอกนครและเป็นตัวแทนของพื้นที่เมือง เนื่องจากความหนาแน่น
ของประชากรที่ต่างจากจังหวัดอื่นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ การจ้ า งงานและการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่า วสาร รวมไปถึ ง มี ค วามพร้ อ มในด้า นระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งเหล่านี้ทาให้รัฐบาลพยายามที่จะกระจายความเจริญออกมาจากศู นย์มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังเขตปริมณฑล 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นครปฐม และฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างสมดุล ผังภาคกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ปี พ.ศ.2600 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่สาคัญคือการควบคุมการขยายตัวและกระจายความ
เจริญออกสู่ภูมิภาคต่างๆเพื่อลดความเหลื่อมล้า และสร้างสมดุลของเมือง ผ่านทางการบริหารจัด
การเมืองโดยให้ ความส าคัญกับ การสร้างสมดุล ระหว่างพื้นที่เมืองและพื้นที่ช นบท(ส านักผั งเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2556) ดังนั้นความเจริญจึงได้กระจายไปสู่จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคต่างๆ
เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี สงขลาและชลบุรี (พันธ์ทิพย์ จงโกรย และ ชนมณี ทองใบ, 2557)
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่า พื้นที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มักถูกเรี ย กว่ าเป็ น พื้ น ที่ช นบท คนส่ ว นใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเพื่ อ เป็ นรายได้ ห ลั ก ของ
ครัวเรือน กลุ่มคนเหล่านี้มักมีปัญหาเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตร การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม
และระบบสาธารณูปโภค จึงนาไปสู่การเรียกร้องต่อรัฐบาลมาโดยตลอด (Motonishi, 2006)
เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมื องทั้งภายใน
ภูมิภาค และระหว่างภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และระบบสาธารณูปโภค (Das & Pathak, 2012; Yu et al., 2014) เมื่อพิจารณาด้านรายได้ พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรื อนในพื้ นที่เมืองสูงกว่าในพื้นที่ชนบท โดยระยะห่างระหว่างรายได้
ระหว่างสองกลุ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พบมากในพื้นที่เมืองโดยเฉพาะ
การศึกษา การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ และการได้รับข่าวสาร ในขณะที่ชนบทส่วนใหญ่จะใช้เวลากับ
การทางานรับจ้างหรือเกษตรกรรม ดังนั้นการประกอบอาชีพ ความรู้หรือทักษะต่างๆอาจน้อยกว่าคน
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ในพื้นทีเ่ มือง ในส่วนของระบบสาธารณูปโภค สามารถพบเห็นได้อย่างหลากหลายในพื้นที่เมืองทั้งทาง
บก ทางน้า และทางอากาศ ถนนถูกตัดผ่านในพื้นที่ต่างๆเพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงมาก ในประเทศที่
พัฒนาแล้วสามสิ่งนี้ถือได้ว่ามีความสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยสิ่งที่ต้องคานึงถึงมากที่สุดคือต้อง
ลดความแตกต่างของพื้นที่เมืองและชนบทให้น้อยลง
ความเป็นเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การออกไปใช้ สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง เป็ น ดั ช นี วั ด
ความสาเร็จในการพัฒนาประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเครื่องมือในการดึงอานาจ
ทางการเมืองหรือการเจรจาต่อรองทรัพยากรของกลุ่มคนต่างๆในพื้นที่ (Sancton & Zhenming,
2015; Scaff, 1975)
ทฤษฎีปัจจัยตัวกาหนด สามารถอธิบายพฤติกรรมการเลือกตั้งได้ว่า บุคคลที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่า มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าบุคคลที่มีสถานภาพเศรษฐกิจ
และสังคมสูง (Cutts, Webber, Widdop, Johnston, & Pattie, 2014; Gimpel, Morris, &
Armstrong, 2004; Robert B.Albritton & Prabudhanitisarn, 1997; ถวิลวดี บุรีกุล และ โรเบิร์ต
บี อัลบริททัน, 2543; สติธร ธนานิธิโชติ, 2550)
นอกจากนี้บุคคลที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่า (Mo, Brady, & Ro, 1991) คนเหล่านี้จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อหา
รายได้หรือประโยชน์เข้ าตนเอง โดยไม่คานึงถึงนโยบาย(Thananithichot, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีสองนคราประชาธิป ไตยที่อธิบายว่าคนเมืองจะไม่ค่อยออกมาใช้สิ ทธิ์เลื อกตั้ง เนื่องจากใน
ชีวิตประจาวันคนเหล่านี้สามารถยืน หยัดได้ด้วยตนเอง จึงไม่เห็น ประโยชน์จากการออกไปใช้สิทธิ์
เลื อกตั้ง ในขณะที่คนชนบทจะให้ ความสาคัญกับการออกไปใช้สิ ทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากคนเหล่านี้
ต้องการได้รับอรรถประโยชน์ มากที่สุดจากการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556)
อย่างไรก็ตามทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยถูกท้าทายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันกระแสความคิด
แบบเมืองกระจายไปสู่สังคมชนบท ทาให้ กลุ่ มคนเหล่ านี้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้มีการ
รวมกลุ่ มกัน เพื่อเจรจาต่อรองผลประโยชน์ให้ กับตนเองหรือพวกพ้องของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลประโยชน์จากการเลือกตั้ง (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2541)
การรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองถือได้ว่าเป็นทุนทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถอธิบายการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในมุมมองของกระบวนการตัดสินใจเชิงสาธารณะ (Bwalya & Sukumar, 2018;
Krishna, 2002) การรวมกลุ่มของคนที่มีความต้องการเรื่องเดียวกันสามารถเจรจาต่อรองกับรัฐบาล
เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ดีกว่า ในการศึกษาทุนทางสังคมผ่านสื่อสังคมโดยใช้ข้อมูลการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในปีค.ศ. 1992 พบว่า การเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นอยู่กับ
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ความถี่และจานวนครั้งในการเข้าร่วมทางการเมือง โดยพบว่าความกดดันจากชุมชนหรือกลุ่มของตน
เป็นสาเหตุในการมีส่วนร่วมทางการเมือง (La Due Lake & Huckfeldt, 1998) นอกจากนี้พบว่าพื้นที่
ที่ มี ทุ น ทางสั ง คมสู ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ส่ ว นร่ว มทางการเมื อ งมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง พื้ น ที่ ที่มี การ
รวมกลุ่มกันอย่างกลมเกลียวในชุมชนเล็ก และมีมากขึ้นเมื่อการเลือกตั้งนั้นเป็นประเด็นที่สาคัญทาง
สังคม ทั้งนี้เมื่อคนในกลุ่มได้ทราบถึงปัญหาความขัดแย้ งทางการเมืองระหว่างกลุ่มตน คนเหล่านี้มี
แนวโน้ มจะไม่ อ อกไปใช้สิ ทธิ์เลื อ กตั้ง (Mutz, 2002) โดยทุนทางสั ง คมของชุมชนขนาดเล็ ก และ
วัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนสามารถพบได้ในพื้นที่ชนบท (Ben-bassat & Dahan, 2012)
อย่ างไรก็ตามการศึก ษาที่ผ่ านมาพบว่ า คนที่ อ าศัยในเขตเมื อ งมั กเกิ ดความเบื่ อหน่า ยทาง
การเมือง (Political apathy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพฯ เนื่องมาจากการเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาในด้านต่างๆ ส่งผลให้สามารถเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองรวมถึง
การทุจริตได้อย่างง่ายดาย (Thananithichot, 2012) ดังนั้นทางเลือกใหม่สาหรับคนเมืองเหล่านี้คือ
การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และ การไม่ประสงค์ ลงคะแนน ทั้งนี้คนเมืองอาจยุ่งกับงานในชีวิตประจาวัน
ทาให้ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในขณะที่คนชนบทมีเวลาว่างทาให้สะดวกแก่การออกไปใช้
สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิ ดการว่างงานแฝงในพื้ นที่ชนบท เมื่อคนในพื้นที่ชนบทย้ายเข้าไปหา
งานทาในเขตเมือง คนเหล่านี้มีแนวโนมที่จะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น (Verba, Nie, & Kim,
1978)
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่าของคนที่อาศัยในเขตเมืองสามารถอธิบาย
ได้ จ ากทฤษฎี ก ารกระจายความรั บ ผิ ด ชอบ (Theory of diffusion of responsibility) หรื อ
Bystander effect ซึ่งเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Darley & Latane, 1968) อธิบายได้ว่า คน
เมือง โดยฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง ไม่ จาเป็นต้องมีความรับผิดชอบ
ทางสังคมมากนัก และ ลักษณะการลงคะแนนเสียง มักจับมือใครดมไม่ได้ ว่าใครไปเลือกใครมา ดังนั้น
สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และ สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนจึงพบมากในพื้นที่สังคมเมือง ในทาง
กลับกันพื้นที่ชนบทซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรต่า จะง่ายต่อการสั งเกตเห็นว่าใครไม่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง หรือพฤติกรรมการเลือกตั้งของแต่ละคนเป็นอย่างไร (Harkins & Latané, 1998)
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในประเด็นของการทาบัตรเสียพบว่า พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่าโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพื้นที่ที่เป็นชายแดนติดต่อกับประเทศอื่น ซึ่งมีกลุ่มคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกั น มีแนวโน้มใน
การทาบัตรเสียมาก เนื่องมาจากคนกลุ่มนี้อาจมีปัญหาในการอ่านเขียนภาษาไทย เพราะขาดโอกาส
ทางการศึกษาเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ นอกจากนีพ้ ื้นที่ที่มีความเป็นเมืองมักมีความ
หนาแน่นของประชากรสูง มีศูนย์ราชการ ส่งผลให้เมืองมีขนาดใหญ่ ความเป็นเมืองเชิงกายภาพนี้มี
ความสัมพันธ์กับสัดส่วนการทาบัตรเสีย กล่าวคือ เมืองที่มีประชากรน้อยมีแนวโน้มที่จะมีสานักงาน
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งน้อย ด้วยเหตุนี้ข้อมูลข่าวสารจึงไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่
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มากนัก จึงมีแนวโน้มที่ทาให้เกิดบัตรเสีย (Knack & Kropf, 2003) ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาความ
เป็นเมืองด้านสังคมเศรษฐกิจกับสัดส่วนการทาบัตรเสีย พบว่า พื้นที่ที่มีความเป็นเมือง ประชากรมี
ความอยู่ดีกินดี มีทักษะอาชีพ การศึกษาและรายได้สูง สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ มีแนวโน้มทา
ให้เกิดบัตรเสียต่า เนื่องจาก สังคมเมืองมีความเป็นพลวัต มีการแพร่กระจายนวัตกรรมและความคิด
ประชากรจะมีความรู้ความเข้าใจในการลงคะแนนเสียงเนื่ องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง (Pachón, Carroll, & Barragán, 2017, p. 107) การอยู่ห่างไกลความเจริญอาจ
ทาให้ความรู้ความเข้าใจในการลงคะแนนเสียงมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ที่
หมายเลขของพรรคการเมืองที่ปรากฏบนบัตรเลือกตั้งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง สิ่งนี้อาจทาให้
เกิดความกากวมของการลงคะแนนเสียงได้
ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี้
H1: ความเป็นเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
H2: ความเป็นเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน
H3: ความเป็นเมืองมีความสัมพันธ์เชิงลบกับสัดส่วนการทาบัตรเสีย
ความเป็นเมืองและความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในประเทศไทยมีความเป็นภูมิภาคนิยมสูงมาก แต่เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการ
เลือกตั้งในระดับเขตเลือกตั้งพบว่า บางเขตเลือกตั้งมีความหลากหลายของคะแนนเสียงค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะภาคกลาง และเขตเทศบาลในบางจังหวัด ความหลากหลายนี้อาจสังเกตได้จาก ผลคะแนน
ที่สูสีกันระหว่างสองพรรคใหญ่ คือ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ หรือการมีบทบาทของ
พรรคขนาดกลางในบางเขตเลือกตั้ง ความหลากหลายของพฤติกรรมการเลือกตั้งจะพบมากในระบบ
แบบแบ่งเขตมากกว่าแบบบัญชีรายชื่อ เพราะ มีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้ องเช่น ความมีอิทธิพลของ
หัวคะแนน หรือ การซื้อสิทธิ์ขายเสียง
สังคมเมืองมีความหลากหลายสูงทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นที่รวมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฯ คนจากภูมิภาคต่างๆ มักย้ายถิ่นเข้ามาเพื่อหางานทาหรือเข้า
มาอาศัยอยู่อย่างถาวร เมืองจึงเป็นตัวแพร่กระจาย ผสมผสานทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมที่สาคัญ สิ่ง
เหล่านี้ทาให้ทัศนคติหรือมุมมองของคนในเมืองกว้างขึ้นและหลากหลายมากกว่าเดิม ทั้งนี้เมืองยังมี
ความเป็นอิสระ และมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง ส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่ขัดกับบรรทัดฐานเดิม
เช่น การรณรงค์การไม่ประสงค์ลงคะแนน ( Vote no) และการเคลื่อนไหวทางสังคม (Bartle, Birch,
& Skirmuntt, 2017; Jha, Boudreaux, & Banerjee, 2018; Mungsung, 2014) ความหลากหลาย
เหล่านี้ส่งผลให้ความนึกคิด หรือการตัดสินใจมีความแตกต่างกัน (อิทธิพร ขาประเสริฐ, 2554) ดังนั้น
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อาจกล่าวได้ว่า พื้นที่ที่มีทุนทางสังคมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เมือง มักไม่ปรากฏระบบอุปถัมภ์
ผลการเลือกตั้งจึงมีความหลากหลาย
นอกจากนี้เมืองเป็นศูนย์กลางของการเติบโตทั้งการบริหาร เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทาให้
คนเมืองสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับรู้ข่าวสารและนโยบาย
ทางการเมือง ในทางกลับกันชนบทเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้น้อย การปฏิสัมพันธ์ส่ วนใหญ่อยู่ภายใน
ครอบครัวหรือชุมชน การออกไปเลือกตั้งจึงอยู่ บนพื้นฐานของครอบครัว คนรู้จัก และภาพลักษณ์ใน
ตั ว ผู้ แ ทนหรื อ พรรคการเมื อ งเป็ น หลั ก (Almond & Verba, 1963; Kim, 1980 ; Robinson &
Noriega, 2010; อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, 2556)
อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของพฤติกรรมการเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้งสามารถอธิบาย
ด้วยทฤษฎีการกระจายความรับผิดชอบทางสังคม (Diffusion of social responsibility) ได้ว่า สังคม
เมืองมีความหนาแน่นของประชากรสูง มีความเป็นปัจเจกบุคล การไม่ออกไปใช้สิทธิ์ หรือ คิดต่างจาก
ส่วนรวมไม่ถือว่าเป็น ความรับผิดชอบทางสังคม และที่สาคัญคือจับมือใครดมไม่ได้ ในขณะที่สังคม
ชนบทที่สังคมเป็นแบบชุมชน ความหนาแน่นของคนต่า การกระทาต่างๆมักอยู่ในสายตาของผู้ อื่น
และที่สาคัญคือคนในชุมชนจะมีความรับผิดชอบทางสังคมสูง (Latané, 1981) ความหลากหลายของ
การเลือกพรรคการเมืองจึงเป็นไปได้น้อย
ดังนั้นจึงตั้งสมมุติฐานการวิจัยดังนี้
H4 : ความเป็นเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
ความเป็นเมืองและการแบ่งขั้วทางการเมือง
ในประเทศไทยการแบ่งแยกทางการเมืองระหว่างเมืองและชนบทสามารถเห็นได้ชัด เห็นได้
จากพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมของคนเมืองและคนชนบทมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึง่
เป็นผลมาจากการมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน (Roy, Perrella, & Borden, 2015) บุคคล
ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นไปในทางเดียวกันจะมีแนวโน้มเลือกพรรคการเมืองเดียวกัน ทาให้
เกิดอัตลักษณ์ทางสังคมของกลุ่มคนขึ้น โดยกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายกันรวมตัวกัน เรียกว่า กลุ่มใน
(in-group) ในขณะที่สมาชิกในกลุ่มมักต่อต้านสมาชิกที่อยู่ภายนอกกลุ่ม (out-group) หรือที่เรียกว่า
กลุ่มนอก (Duell & Valasek, 2017) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย โดยกล่าวว่าคน
ชนบทและคนเมืองโดยเฉพาะคนที่มีถิ่นอาศัยในกรุงเทพฯ มองประชาธิปไตยในมุมมองที่ต่า งกัน
กล่าวคือ คนชนบทมองประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ ฉะนั้นการออกไปใช้สิทธิ์อาจตก
อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ คนกลุ่มนี้มีจานวนมากจึงถูกมองว่าเป็นฐานเสียง ในขณะที่คนเมืองมองการ
เลือกตั้งว่าเป็นพื้นที่ ในการเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาบริหารบ้านเมือง คนกลุ่มนี้จึงถูกมองว่า
เป็นฐานนโยบาย และมักมองว่าคนชนบทไม่มีความรู้ ความสามารถ เลือกผู้แทนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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เข้ามาบริหารบ้านเมือง จึงเป็นเหตุให้มักล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของชนบทอยู่เสมอ การศึกษา
เรื่ อ งการแบ่ ง ขั้ ว ทางการเมื อ งที่ ผ่ า นมาพบว่ า คนที่ มี ถิ่ น อาศั ย ในเขตเมื อ งจะสนั บ สนุ น พรรค
ประชาธิปัตย์ ในขณะที่คนที่มีถิ่นอาศัยในเขตชนบทจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทย อัตลักษณ์ทางสังคม
ของคนสองกลุ่ ม ส่ งผลให้ เกิดความขัดแย้ง โดยกลุ่ มที่ส นับสนุนพรรคประชาธิปัตย์โ ดยเฉพาะคน
กรุงเทพฯ มักดูถูกกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย (อภิชาต สถิตนิรามัย, ยุกติ มุกดาวิจิตร, และ นิติ
ภวัครพันธุ์, 2556)
การแบ่ งแยกของถิ่ น ที่ อยู่ อ าศั ยและอุ ดมการณ์ ทางการเมื อ งนาไปสู่ ก ารเกิ ดขึ้ นของกลุ่ ม
สนับสนุนทางการเมืองต่างๆ เช่น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กลุ่มคนเสื้อเหลือง) และ
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (กลุ่มคนเสื้อแดง) (Ahmed & Bhatnagar, 2008)
การกาหนดนโยบายสาธารณะของแต่ละพรรคการเมืองอาจเป็นเหตุผลหลักของการนาไปสู่การแบ่งขั้ว
ทางการเมืองที่รุนแรง พรรคเพื่อไทยได้รับการสนับสนุนอย่างมากผ่านนโยบายต่างๆ เช่น โครงการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการกองทุนหมู่บ้าน หรือแม้กระทั่งโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ซึง่
ถือได้ว่าเป็นนโยบายสุขภาพที่ดึงดูดใจคนชนบทเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากคนชนบทมีสภาพสังคม
และเศรษฐกิจในระดับต่า ส่งผลให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุข หรือการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมี
ความยากลาบาก โครงการดังกล่าวจึงเปรียบได้กับนวัตกรรมที่เกิดการแพร่กระจายไปทั่วสังคมชนบท
คนเกิดการยอมรับและสุดท้ายพรรคเพื่อไทยสามารถเอาชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปี 2548
การที่นโยบายประชานิยมเป็นที่ชื่นชอบแก่คนชนบท สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจเชิงเหตุผ ล
ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับความนิยมจากคนเมือ งซึ่งมีสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมที่สูงกว่า
คนเหล่านี้จะคานึงถึงเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก (อภิชาต สถิตนิรามัย และคณะ
, 2556) สิ่ ง นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า คนเมื อ งมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี อ ยู่ แ ล้ ว การเลื อ กพรรคการเมื อ งจึ ง ให้
ความส าคั ญ กั บ ความโปร่ ง ใสของพรรคซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ภาพลั ก ษณ์ ท างการเมื อ งของพรรค
ประชาธิปัตย์
ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
H5: ความเป็นเมืองในมุมมองของสถานภาพเศรษฐกิจสังคม และ ความหนาแน่น สัมพันธ์
เชิงลบกับสัดส่วนการเลือกพรรคเพื่อไทย
H6: ความเป็นเมืองในมุมมองของสถานภาพเศรษฐกิจสังคม และ ความหนาแน่น สัมพันธ์เชิง
บวกกับสัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์
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2.4 ความเป็นภูมิภาคนิยมและการแบ่งขั้วทางการเมือง
ความเป็นภูมิภาคนิยมในการเลื อ กตั้งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างชัด เจน
พรรคเพื่อไทยมีฐานเสียงอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มี
ฐานเสียงอยู่ที่ภาคใต้และเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ผู้คนมักจะลงคะแนนเสียงให้กับผู้แทนที่มีถิ่นที่อยู่
อาศัยเดียวกับตนและต่อต้านพรรคฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จ ะเพิ่มอัตลักษณ์ทางสังคมและการเป็นสมาชิก
ภายในกลุ่ม การศึกษาที่ผ่านมายังพบว่าคนชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
อพยพย้ายเข้ามาหางานทาในกรุงเทพฯ มักรู้สึกแปลกแยกจากคนเมือง เนื่องจากมักถูกเรียกว่า คน
ลาว (ยงยุทธ บุราสิทธิ์, 2556)
พรรคเพื่อไทยถูกก่อตั้งและอยู่ภายใต้การบริหารของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
เป็นคนภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2554 เขาได้จัดตั้งพรรคไทยรักไทย หรือพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน โดย
วางนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความคิดของประชาชน หรือเรียกว่า นโยบาย
ประชานิยม เช่น นโยบายพักหนี้เกษตรกร นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค และหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตาบล นโยบายเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ ที่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชนบท
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จากนโยบายประชานิยมที่
สร้างภาพลักษณ์ให้พรรคมีความแตกต่างจากพรรคอื่นในตอนแรก นาไปสู่นโยบายแก้ไขปัญหาความ
ยากจนที่ประชาชนเข้าถึงได้ในปัจ จุบัน ทาให้คนเหล่านี้ให้การยอมรับในตัวพรรคและผู้นาพรรคอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรม ในขณะเดียวกันการ
ยอมรับในนโยบายสาธารณะของคนชนบทเหล่านี้ สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการตัดสินใจเลื อก
อย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory) ได้ว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะพิจารณาพรรคการเมือ งที่ ให้
ประโยชน์แก่ตนมากที่สุด นั่นคือพรรคเพื่อไทย พรรคนี้ได้รับความนิยมและความเชื่อใจอย่างมากใน
คนที่มีถิ่นอาศัยในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในทางกลับกันพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการสนั บสนุนอย่างมหาศาลจากคนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัย
ในภาคใต้ เนื่องมาจากพรรคนี้ถือได้ว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทในการเลือกตั้งของประเทศ
ไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนใต้ ความซื่อสัตย์สุจริตและ
ผลงานในการทางานทาให้คนใต้รู้สึ กภาคภูมิ ใจกับตัวแทนของตน (Kitiarsa, 2009; จิราภรณ์ ดา
จันทร์, 2547) ภาคใต้ถือได้ว่ามีความจงรักภักดี (Brand Loyalty) ต่อพรรคประชาธิปัตย์อย่างมาก
เห็นได้จากการไม่เปิดโอกาสให้พรรคอื่น นอกเหนือจากพรรคประชาธิปัตย์ เข้ามามีบทบาทในพื้นที่
ภาคใต้ นอกจากนี้แม้ว่าคนใต้จะอพยพเข้าไปหางานทาในกรุงเทพฯ แต่พวกเขายังคงสนับสนุนตัวแทน
ทางการเมืองในถิ่นที่อยู่เดิมของตนเองอย่างเหนีย วแน่นหรือเรียกได้ว่ามีความโน้มเอียงทางการเมือง
(regional nepotism) สูง ปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่น กัน (ยุทธพร อิสร
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ชัย, 2554a) ทั้งนี้กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตเมือง คนส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอยู่
แล้ว ดังนั้นความสามารถของพรรคการเมืองจึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้แทนมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่ อ พิ จ ารณาในมุ ม มองของภู มิ รั ฐ ศาสตร์ พ บว่ า ทฤษฎี หั ว ใจแห่ ง ดิ น แดน (Heartland
theory) สามารถใช้อธิบายการเลือกตั้งได้ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพฯ เป็นหัวใจสาคัญ
ของประเทศไทย กรณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนชนบทมีจานวนประชากรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ทาให้มีจานวน สส. 126 คน ถ้า
พรรคการเมืองใดได้ภาคนี้เป็นฐานเสียง พรรคการเมืองนั้นจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง ภาคนี้จึงถือว่า
เป็ น ฐานเสี ย งที่ ส าคั ญ ของประเทศ เป็นหั ว ใจแห่ งดิน แดน (บุญทัน ดอกไธสง, 2541) ในขณะที่
กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยโดยเป็นศูนย์กลางทางการจัดการ เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
คนกรุงเทพฯ จึงถูกพิจารณาเป็นฐานนโยบายในทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย (เอนก เหล่าธรรม
ทัศน์, 2556) แต่เนื่องจากมีจานวน สส. น้อยกว่าจึงถือว่าเป็นดินแดนชายขอบ (Rimland) ซึ่งมีอานาจ
ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของการเลือกตั้งน้อยกว่ามาก
ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
H7: ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัมพันธ์กับสัดส่วนการเลือกพรรคเพื่อไทย
H8: ภาคใต้และกรุงเทพฯ สัมพันธ์กับสัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์
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2.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ความเป็นเมือง
-ความหนาแน่นของประชากร
-ความหนาแน่นของบ้าน
-ความหนาแน่นของสถานที่ราชการและสถาน
ประกอบการ
-ความหนาแน่นถนน
-ความหนาแน่นของจานวนเตียงในสถานพยาบาล
-ร้อยละการใช้พื้นที่เมือง
-ร้อยละของกลุ่มเช่า
-ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับกองทุน
หมู่บ้าน
-ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตร
30 บาท
-ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตร
ประกันสังคม
-ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตร
ผู้สูงอายุ
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
-ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
-ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต
ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว

พฤติกรรมการเลือกตั้ง
ระบบแบ่งเขต
- สัดส่วนการลงคะแนนแต่ละพรรค
(พรรคเพื่อไทย, พรรคประชาธิปัตย์,
พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคภูมิใจไทย
พรรคชาติพัฒนา ,พรรคพลังชล และ
พรรคมาตุภูมิ)
-สัดส่วนการทาบัตรเสีย
-สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน
-สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
-ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
ระบบบัญชีรายชื่อ
-สัดส่วนการลงคะแนนแต่ละพรรค
(พรรคเพื่อไทย, พรรคประชาธิปัตย์,
พรรคชาติไทยพัฒนา,พรรคภูมิใจไทย)
-สัดส่วนการทาบัตรเสีย
-สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน
-ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง

ภูมิภาค

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม
และพฤติกรรมการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรไทยเป็ นการทั่ว ไป พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยมีจุดมุง่ หมายในการอธิบายความสัมพันธ์อย่าง
เป็นระบบ และมีตัวเลขทางสถิติในการอ้างอิงได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ได้องค์ความรู้มากาหนดกรอบแนวคิด ( Conceptual
Framework) หรือตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ตัวแปรที่ศึกษา
3.2 การจัดกระทาตัวแปร
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษานี้ มีห น่ ว ยวิเคราะห์ของการศึกษาคือ เขตเลื อกตั้ง ซึ่ งมีทั้งหมด 375 เขตเลื อกตั้ง
ดังนั้นในการรวบรวมตัวแปรที่ต้องการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่
เก็บ รวบรวมและส ารวจจากหน่ว ยงานต่างๆ ใน ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นข้อมูล ระดับตาบล อ้างอิง
ขอบเขตการปกครอง จากกรมการปกครอง หรือ ระดับเขตเลือกตั้ง ซึ่งอ้างอิงขอบเขตของเขตเลือกตั้ง
จากสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2554)
โดยแบ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักดังนี้
ตัวแปรพยากรณ์
3.1.1.1 ดัชนีชี้วัดความเป็นเมือง
3.1.1.2 ความเป็นภูมิภาคนิยม
3.1.2 ตัวแปรตาม
3.1.2.1 พฤติกรรมการเลือกตั้ง
1) สัดส่วนการทาบัตรเสีย (Voided Ballot)
2) สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ( No Vote)
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3) สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)
3.1.2.2 ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
3.1.2.3 ผลการลงคะแนน
1) สัดส่วนการเลือกพรรคเพื่อไทย
2) สัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์
3) สัดส่วนการเลือกพรรคชาติไทยพัฒนา
4) สัดส่วนการเลือกพรรคภูมิใจไทย
5) สัดส่วนการเลือกพรรคมาตุภูมิ
6) สัดส่วนการเลือกพรรคชาติพัฒนา
7) สัดส่วนการเลือกพรรคพลังชล

3.2 การจัดกระทาตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
3.2.1.1 ดัชนีชี้วัดความเป็นเมือง
การศึกษานี้ได้รวบรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นเมือง จานวน 14
ตัวแปรซึ่งเป็นข้อมูลระดับตาบลจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ข้อมูล
จานวนประชากรและจานวนบ้านจากสานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,
ข้อมูลตาแหน่งสถานที่ราชการ สถานประกอบการและถนนมาจากกระทรวงคมนาคม, ข้อมูลจานวน
เตียงในสถานพยาบาลจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และ ข้อมูลการใช้
ที่ดินจากกรมการพัฒนาที่ดิน ในขณะที่ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นข้อมูลการสารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-economic status: SES) พ.ศ. 2554 จากสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ประกอบด้วย สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย(กลุ่มเช่า) จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่
ได้รับกองทุนหมู่บ้าน จานวนสมาชิกในครั วเรือนที่ได้รับบัตร 30 บาท จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่
ได้รับบัตรประกันสังคม จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตรผู้สูงอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และจานวนสมาชิกที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต (ในรอบ 12
เดือนที่แล้ว) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 แหล่งที่มาของตัวแปรที่นามาใช้พัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
ตัวแปร
แหล่งข้อมูล
จานวนประชากรและจานวนบ้าน
กรมการปกครอง
สถานที่ราชการ สถานประกอบการและ
กระทรวงคมนาคม
ถนน
จานวนเตียงในสถานพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ
ของครัวเรือน (Socio-economic status:
SES) พ.ศ. 2554

รูปแบบข้อมูล
Excel file
Shapefile
PDF file
Shapefile
SPSS

ตัวแปรข้างต้นได้รับการจัดกระทาข้อมูล (Data manipulation) เนื่องจาก การพัฒนาดั ชนีวัด
ความเป็นเมืองต้องใช้ตัวแปรที่สามารถสะท้อนข้อมูลได้จริงและสามารถเปรียบเทียบกันเองภายในตัว
แปรได้ นอกจากนี้ตั วแปรที่ใช้ในการศึกษาต้องเป็นข้อมูลระดับเขตเลือกตั้งและเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา จึงมีการจัดกระทาข้อมูลดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 การจัดกระทาข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมือง
ตัวแปร
รายละเอียดการจัดกระทาข้อมูล
1. ความหนาแน่นของประชากร
จานวนประชากร / พื้นที่เขตเลือกตั้ง
2. ความหนาแน่นของบ้าน
จานวนบ้าน / พื้นที่เขตเลือกตั้ง
3. ความหนาแน่นของสถานที่ราชการ จานวนสถานที่ราชการสถาน
และสถานประกอบการ
ประกอบการ / พื้นที่เขตเลือกตั้ง
4. ความหนาแน่นถนน
ความยาวของเส้นถนนแต่ละเขต
เลือกตั้ง/พื้นที่เขตเลือกตั้ง
5. ความหนาแน่นของจานวนเตียงใน จานวนเตียงในสถานพยาบาล / พื้นที่
สถานพยาบาล
เขตเลือกตั้ง
6. ร้อยละการใช้พื้นที่เมือง
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง/พื้นที่เขต
เลือกตั้ง
7. ร้อยละของกลุ่มเช่า
กลุ่มเช่า/สถานภาพการครอบครองที่อยู่
อาศัยทั้งหมด
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8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

ตัวแปร
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ยที่ได้รับกองทุนหมู่บ้าน

รายละเอียดการจัดกระทาข้อมูล
(จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับ
กองทุนหมู่บ้าน / จานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนไม่รวมคนรับใช้) x 100
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือน (จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับบัตร
เฉลี่ยที่ได้รับบัตร 30 บาท
30 บาท / จานวนสมาชิกในครัวเรือนไม่
รวมคนรับใช้) x 100
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือน (จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับบัตร
เฉลี่ยที่ได้รับบัตรประกันสังคม
ประกันสังคม / จานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนไม่รวมคนรับใช้) x 100
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือน (จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับบัตร
เฉลี่ยที่ได้รับบัตรผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ/ จานวนสมาชิกในครัวเรือนไม่
รวมคนรับใช้) x 100
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ (จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เคยใช้
เคยใช้อินเทอร์เน็ตในรอบ12 เดือน อินเทอร์เน็ตในรอบ 12 เดือนที่แล้ว/
ที่แล้ว
จานวนสมาชิกในครัวเรือนไม่รวมคนรับ
ใช้) x 100

- ตัวแปรความหนาแน่นของประชากร และความหนาแน่นบ้าน อ้างอิงจากกรมการปกครอง
จานวนประชากร และจานวนบ้าน เป็นข้อมูลรายตาบล อยู่ในรูปแบบไฟล์ excel ดังนั้นจึง
ต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในระดับเขตเลือกตั้งโดยอ้างอิงจากขอบเขตเขตเลือกตั้ง ข้อมูลที่อยู่ขอบเขต
เลื อ กตั้ ง เดี ย วกั น จะน ามารวมกั น เนื่ อ งจากแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ข นาดพื้ น ที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น จึ ง ไม่ ส ามารถ
เปรียบเทียบความเป็นเมืองของแต่ละพื้นที่ได้โดยตรง ดังนั้น การศึกษานี้จึงปรับรูปแบบของข้อมูลโดย
มีสู ตรการคานวณ ความหนาแน่ น ประชากร (จานวนประชากร / พื้นที่เขตเลื อ กตั้ ง ) และความ
หนาแน่นบ้าน (จานวนบ้าน / พื้นที่เขตเลือกตั้ง ) โดยเชื่อมข้อมูล (join) จานวนประชากรและจานวน
บ้าน เข้ากับ shapefile ขอบเขตเลือกตั้ง จากนั้นคานวณพื้นที่เขตเลือกตั้งโดย field calculator :
area ในโปรแกรม QGIS และท าการ field calculator ตามสู ต รความหนาแน่ น ข้ า งต้ น ผลลั พ ธ์
สุดท้ายจะได้ ความหนาแน่นประชากร และความหนาแน่นบ้าน ในรูปแบบ shapefile จานวน 375
เขตเลือกตั้ง
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- ตัวแปรความหนาแน่นของสถานที่ราชการและสถานประกอบการ และความหนาแน่นถนน
อ้างอิงจากกระทรวงคมนาคม
ข้อมูลจานวนสถานที่ราชการ สถานประกอบการ และข้อมูลถนน จะคิดจากความหนาแน่น
เป็นหลัก การนิยามสถานที่ราชการและสถานประกอบการในการศึกษานี้ ประกอบด้ว ย โรงงาน
ธนาคาร โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง สถานีบริการน้ามัน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีขนส่งและ
สถานที่ราชการ ตัวแปรดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ ในระดับตาบล ดังนั้นจึงเชื่อมข้อมูล (join) กับ
ขอบเขตของเขตเลือกตั้ง เพื่อให้ทราบจานวนสถานที่ราชการและสถานประกอบการของแต่ละเขต
เลื อกตั้ง จากนั้ น คานวณความหนาแน่นของตัวแปรนี้ โดยใช้สู ตร (จานวนสถานที่ราชการ สถาน
ประกอบการ / พื้นที่เขตเลือกตั้ง) ผลลัพธ์สุดท้ายจะได้ ความหนาแน่นของสถานที่ราชการและสถาน
ประกอบการ ในรูปแบบ shapefile จานวน 375 เขตเลือกตั้ง
ข้อมูลถนน เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ในพิกัด UTM (UTM coordinate systems) Zone 47 และ
Zone 48 ซึ่งมีหน่วยเป็นเมตร การศึกษานี้จะใช้ความหนาแน่นถนนเป็นตัวแปรวัดความเป็นเมือง
โดยคานวณจากความยาวของเส้น ถนนแต่ล ะเขตเลื อกตั้ง/พื้นที่เขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์สุดท้ายจะได้
ความหนาแน่นถนน ในรูปแบบ shapefile จานวน 375 เขตเลือกตั้ง
- ตัวแปรความหนาแน่นของจานวนเตียงในสถานพยาบาล อ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุข
จานวนเตียงในสถานพยาบาล เป็นข้อมูลระดับตาบลอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF (สานักนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ , 2554) ประกอบด้ ว ยจ านวนเตี ย งของโรงพยาบาลศู น ย์ , โรงพยาบาลทั่ ว ไป,
โรงพยาบาลชุ ม ชน, โรงพยาบาลรั ฐ กระทรวงสาธารณสุ ข ,โรงพยาบาลรัฐ กระทรวงอื่ น ๆ และ
โรงพยาบาลเอกชน ประเภทที่ รั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ างคื น การศึ ก ษานี้ จ ะใช้ ความหนาแน่น ของเตี ยงใน
สถานพยาบาลเป็นตัววัดความเป็นเมือง โดยคานวณจากจานวนเตียงในสถานพยาบาล /พื้นที่เขต
เลือกตั้ง ผลลัพธ์สุดท้ายจะได้ ความหนาแน่นของจานวนเตียงในสถานพยาบาล ในรูปแบบ shapefile
จานวน 375 เขตเลือกตัง้
- ตัวแปรร้อยละการใช้พื้นที่เมือง อ้างอิงจากกรมพัฒนาที่ดิน
การใช้พื้นที่เมืองในการศึกษานี้อ้างอิง การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับ 1 ประเภท U คือ พื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ( Urban Built-up Land) จากการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( Land use
Classification) ของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ ดังนั้นจึงคานวณพื้นที่แบบ
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ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละเขตเลือกตั้ง/พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์สุดท้าย
จะได้ ร้อยละพื้นที่เมืองของแต่ละเขตเลือกตั้ง
- ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 อ้างอิงจากสานักงาน
สถิติแห่งชาติ
การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-economic status: SES) พ.ศ.
2554 เป็นการสารวจครัวเรือนทั่วประเทศไทย มีจานวนครัวเรือนตัวอย่าง 52,000 ครัวเรือน ซึ่งเก็บ
ข้อมูลในระดับตาบล ดังนั้นจึ งรวมรหัสจังหวัด อาเภอ ตาบล ของข้อมูล SES ใน SPSS และทาการ
join กับข้อมูลขอบเขตเลือกตั้ง ใน excel โดยใช้รหัสจังหวัดอาเภอตาบลเป็น unique id จากนั้นนา
รหัสเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการ join ไปเชื่อมตารางใน SPSS เมื่อแต่ละครัวเรือนมีรหัสเขต
เลือกตั้งแล้ว ก็ทาการหาค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวที่เป็นครัวเรื อนในแต่ละเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์
สุดท้ายจะได้ข้อมูล SES ในรูปแบบ shapefile จานวน 375 เขตเลือกตั้ง
ในการศึกษานี้ประกอบด้วย สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่ได้รับกองทุนหมู่บ้าน จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับบัตร 30 บาท จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่
ได้รั บ บั ตรประกัน สั งคม จ านวนสมาชิกในครัว เรือนที่ได้รับบัตรผู้สู งอายุ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือ น และจานวนสมาชิกที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต (ในรอบ 12
เดือนที่แล้ว) โดยตัวแปรแต่ละตัวมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย ในการศึกษานี้จะคานึงถึงกลุ่มเช่าเป็นหลัก เนื่องจาก
พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูงจะเป็นแหล่งจ้างงาน โดยมีแรงงานจากภาคชนบทย้ายถิ่นเข้ามาเป็นจานวน
มาก ดังนั้นการครอบครองที่อยู่อาศัยของแรงงานจะปรากฎในลักษณะการเช่า โดยส่วนใหญ่ การ
นิยามกลุ่มเช่าในการศึกษานี้จะอ้างอิงการจัดกลุ่มของการเคหะแห่งชาติเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย
เจ้าของบ้านที่ดินเช่า, เจ้าของบ้านที่ดินสาธารณะ, เช่า, คนอื่นจ่ายค่าเช่าให้, อยู่ฟรี/ไม่เสียค่าเช่า และ
อื่นๆ ดังนั้นจึงคานวณร้อยละของกลุ่มเช่าจาก (กลุ่มเช่าข้างต้น/สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย
ทั้งหมดในแต่ละเขตเลือกตั้ง)*100 ผลลัพธ์สุดท้ายจะได้ข้อมู ลร้อยละกลุ่มเช่าในรูปแบบ shapefile
จานวน 375 เขตเลือกตั้ง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน การศึ กษานี้ใช้
ค่ามัธ ยฐาน (median) ในการศึกษา เนื่องมาจากรายได้ และค่ า ใช้จ่า ยของครัว เรื อ นไทยมี ค วาม
แตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัด ผลลัพธ์สุดท้ายจะได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนและค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนในรูปแบบ shapefile จานวน 375 เขตเลือกตั้ง
จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับกองทุนหมู่บ้าน จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับบัตร 30
บาท จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับบัตรประกันสังคม จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับบัตร
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ผู้สูงอายุ และจานวนสมาชิกที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว) ตัวแปรเหล่านี้ต้อ งทาการ
normalized ก่อนที่จะวิเคราะห์ เนื่องมาจากต้องขจัดอิทธิพลของขนาดครัวเรือน ( Family size) ซึ่ง
มีความแตกต่างกัน เพื่อทาให้ตัวแปรอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน และสามารถเปรียบเทียบกันได้ เช่น
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับกองทุนหมู่บ้าน เท่ากับ (จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่
ได้รับกองทุนหมู่บ้าน / จานวนสมาชิกในครัวเรือนไม่รวมคนรับใช้) *100 ผลลัพธ์สุดท้ายจะได้ร้อยละ
จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับกองทุนในรูปแบบ shapefile จานวน 375 เขตเลือกตั้ง
3.2.1.2 ความเป็นภูมิภาคนิยม
การศึกษานี้ ใช้บ ริ บ ทการบริห ารและสถิติ ในการอธิ บายความเป็นภู มิภ าคนิย ม โดยแบ่ ง
ออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อย่างไรก็ตาม
กรศึกษานี้รวมกรุงเทพฯ เข้าไว้ในภาคกลาง เนื่องจาก ถ้าแยกออกต่างหาก จะทาให้เกิดความ bias
ของตัวแปรดัชนีชี้วัดความเป็นเมืองได้ เพราะกรุงเทพฯมีความเป็นเมืองทุกเขตเลือกตั้ง
ในการวิเคราะห์ การถดถอย กรณีที่ตัว แปรพยากรณ์เป็นตัว แปรเชิงคุณภาพ จึงมีความ
จาเป็นต้องจัดกระทาตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรจัดประเภท ( Categorical Variable) หรือตัวแปรหุ่น
( Dummy Variable) การศึกษานี้จึงเลือกภาคกลางเป็นกลุ่มอ้างอิง

ภาพที่ 3.1 การแบ่งภูมิภาคในการศึกษา
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ตัวแปรตาม
การศึกษานี้มีจุดประสงค์ในการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1) พฤติกรรมการเลือกตั้ง ประกอบด้วย สัดส่วนการทาบัตรเสีย สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน และ
สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ทั้งระบบแบ่งเขต และระบบบัญชีรายชื่อ 2) ผลการลงคะแนนโดยจะศึกษาเฉพาะพรรคขนาดใหญ่
พรรคขนาดกลาง และพรรคขนาดเล็ ก ที่ได้รับเลื อกเท่านั้น และ 3) ความหลากหลายของผลการ
เลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยได้รวบรวมข้อมูลผลการเลือกตั้งข้างต้นจากสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบเชิงบรรยาย ( excel file) ดังนั้นจึงต้องปรับข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับการทางานโดยอยู่ในรู ปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ shapefile (.shp) ซึ่งอ้างอิงข้อมูล
ขอบเขตของเขตเลือกตั้ง จากขอบเขตตาบลของกรมการปกครอง โปรแกรม QGIS ถูกนามาใช้ในการ
กาหนดขอบเขตเขตเลื อ กตั้ ง ( Electorate Boundary)โดย กาหนดรหั ส เขตเลื อ กตั้ง 4 หลั กเป็ น
unique id ซึ่งมาจากรหัสจังหวัด 2 หลักและรหัสเขตเลือกตั้ง 2 หลัก เช่น รหัสเขตเลือกตั้งของเขต
เลือกตั้งที่ 1 ของ กรุงเทพมหานคร คือ 1001 โดยมีเขตเลือกตั้ง ทั้งหมด 375 เขตเลือกตั้ง จากนั้น
join ข้ อ มู ล ผลการเลื อ กตั้ ง และพฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ ง จาก ไฟล์ ข้ อ ความนามสกุ ล CommaSeparated Value (.csv) เข้ากับ shapefile ขอบเขตของเขตเลือกตั้ง โดยใช้รหัสเขตเลือกตั้งเป็น
unique id ในการ join ทั้งนี้ข้อมูลผลการเลือกตั้งและพฤติกรรมการเลือกตั้ง จะนามาคานวณความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้งรายเขตเลือกตั้งต่อไป ดังนั้น ลัพธ์สุดท้ายจะได้ข้อมูล พฤติกรรมการ
เลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง และความหลากหลายของผลการเลือกตั้งในรูปแบบ shapefile จานวน 375
เขตเลือกตั้ง

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษานี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1) การศึกษาดัชนีวัดความเป็นเมือง จะใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์มุขสาคัญ (Principal Component Analysis) 2) การศึกษาความหลากหลายของผลการ
เลือกตั้ง จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Normalized Entropy 3) การทานายพฤติกรรมการเลือกตั้ง จะ
ใช้ ตั ว แบบวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย ประกอบด้ วย Ordinary Least Square(OLS) Spatial Lag
Regression และ Spatial Error Regression และ 4) การเปรียบเทียบความเป็นเมือง-ชนบท และ
ความเป็ น ภู มิ ภ าคนิ ย มกั บ ผลการเลื อ กตั้ ง จะใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ Hierarchical Regression
Analysis ผ่านทาง Spatial Error Regression นอกจากนี้ได้ใช้ เทคนิคการหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่

40
(Spatial Autocorrelation) ประกอบด้วย Moran’s I และ Local Moran’s I เพื่อให้ทราบรู ปแบบ
การกระจายตัวของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 ส่วนมีรายละเอียดดังนี้
การพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
การศึกษานี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์มุขสาคัญ (H. Hotelling, 1936; Hotelling, 1933)
ในการค้นหาโครงสร้างของตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และลดจานวนตัวแปรที่สัมพันธ์กันให้อยู่ใน
มุขสาคัญเดียวกัน กระบวนการวิเคราะห์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1) ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กล่าวคือ ถ้าไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
จะไม่สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์มุขสาคัญได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตรวจสอบจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
กรณี เ ข้ า ใกล้ -1 หรื อ +1 แสดงว่ า ตั ว แปรคู่ นั้ นมี ค วามสั ม พั น ธ์กั น มาก ดั ง นั้ น อาจอยู่ ใน
องค์ประกอบมุขเดียวกัน กรณีเข้าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรนั้นไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน อาจเป็ นไปได้ที่
จะอยู่คนละองค์ประกอบมุขกัน อย่างไรก็ตามถ้าตัวแปรหนึ่งๆไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น
หรือมีความสัมพันธ์น้อยมาก กรณีนี้สามารถตัดตัวแปรออกจากการวิเคราะห์ได้
- ตรวจสอบจากค่าสถิติ KMO ( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)
KMO คือ ค่าสถิติที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษา กรณี KMO มีค่า
น้อยกว่า .5 หรือเข้าสู่ค่า 0 หมายความว่าเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงมุขไม่เหมาะสมกับการ
วิเคราะห์ ในทางกลั บ กัน กรณี KMO มีค่ามากกว่า .5 หรือเข้าสู่ ค่า 1 หมายความว่า เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงมุขมีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่
- ตรวจสอบจากการทดสอบค่า Chi-square หรือที่เรียกว่า Bartlett’s Test of Sphericity
สมมุติฐานของการทดสอบนี้คือ เมทริกซ์สหสัมพันธ์นี้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์หรือไม่ โดย
H0 : ตัวแปรต่างๆไม่มีความสัมพันธ์กัน
H1 : ตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กัน
ดังนั้นถ้าการศึกษานี้ไม่ยอมรับ H0 นั่นหมายความว่าตัวแปรที่นาเข้ามาศึกษามีความสัมพันธ์
กัน ซึ่งสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงมุขได้
2)การสกั ด มุ ข ส าคั ญ โดยวิ ธี PCA คื อ การน าตั ว แปรซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดคล้ า ยกั น มาอยู่ ใ น
องค์ประกอบมุขเดียวกัน โดยสร้างการรวมกันเชิงเส้น หรือ Linear combination โดยที่องค์ประกอบ
มุขที่ 1 จะเป็น Linear combination แรกที่มีรายละเอียดจากตัว แปรทั้งหมดมากที่สุ ด หรือมีค่า
แปรปรวนสูงสุด ตัวแปรที่เหลือจากองค์ประกอบมุขที่ 1 จะพยายามอยู่ในองค์ประกอบมุขที่ 2 มาก
ที่สุด ทั้งสององค์ประกอบมุขจะต้องตั้งฉาก (Orthogonal) กัน นั่นแสดงว่าองค์ประกอบมุขที่ 1 และ
2 ไม่มีความสัมพันธ์กัน
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3) การหมุนแกนมุขสาคัญ คือ การทาให้ค่า Factor Loading ของตัวแปรมีค่าชัดเจนมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ท าให้ ง่ า ยต่ อ การจั ด กลุ่ ม ของมุ ข ส าคั ญ (Kaiser, 1970) การหมุ น แกนแบบตั้ ง ฉากแบบ
Varimax เป็นวิธีการหมุนแกนเพื่อให้ได้มุขสาคัญที่มีโครงสร้างง่ายต่อการแปลความหมายของมุข
สาคัญ (Hair, Tatham, Anderson, & Black, 1995)
4)การแปลความหมายมุขสาคัญ หรือเรียกว่า การตั้งชื่อมุขสาคัญ ก่อนอื่นต้องพิจารณา
จานวนมุขสาคัญที่มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 โดยน้าหนักของ loading ของตัวแปรแต่ละตัวควร
มากกว่า .30 ตามเกณฑ์ของการพิจารณามุขส าคัญของ (Hair et al., 1995) ซึ่งในการศึกษานี้มี
จานวนตัวอย่าง 375 ตัวอย่าง มุขสาคัญที่ได้ต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องและสื่อถึงตัวแปรที่อยู่ภายในมุข
5)การคานวณคะแนนปัจจัยมุขสาคัญ
ผลลัพธ์จาก PCA จะได้คะแนนมุขสาคัญซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย (regression)
มาคานวณดัชนีวัดความเป็นเมือง (Petrişor, Ianoş, Iurea, & Văidianu, 2012) ดัชนีวัดความเป็น
เมืองแต่ละตัว จะมีค่าคะแนนมุขสาคัญในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะถูกนาไป join กับขอบเขตของเขต
เลือกตั้งในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ต่อไป
การวัดความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
การศึกษานี้ใช้ Entropy ซึ่งเป็นดัชนีวัดที่ใช้หลักการจากทฤษฎีสารสนเทศ ( Information
Theory) มาศึกษาความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง ถ้าในเขตเลือกตั้งประกอบด้วยสัดส่วนการ
เลือกพรรคที่หลากหลายโดยมีสัดส่วนพอๆกัน จะทาให้ทราบสารสนเทศเกี่ยวกับพรรคใดพรรคหนึ่งใน
คะแนนผลการเลือกตั้งน้อยที่สุด ในทางกลับกันถ้าในเขตเลือกตั้งประกอบด้วยสัดส่วนการเลือกพรรค
เพีย งพรรคเดีย ว จะทาให้ ทราบสารสนเทศเกี่ยวกับพรรคนั้นในคะแนนผลการเลื อกตั้งมากที่ สุ ด
เนื่องจากข้อมูลมาจากสัดส่วนพรรคเดียวกันทั้งหมด (สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, 2559) การคานวณ
Entropy มีสูตรการคานวณดังสมการที่ 3.1
𝐻(𝑆) = − ∑𝑛𝑖=1 𝑝(𝑆𝑖 ) 𝑙𝑜𝑔2 𝑃(𝑠𝑖 )

สมการที่ 3.1

โดยที่ 𝐻(𝑆) คือ ความหลากหลายของสารสนเทศ
S
คือ จานวนของประเภทข้อมูล
N คื อ ผลรวมของจ านวนพรรคที่ ล งสมั ค รในแต่ ล ะเขตเลื อ กตั้ ง และสั ด ส่ ว นไม่
ประสงค์ลงคะแนน
p(Si) คือ สัดส่วนของข้อมูลที่มีประเภท S
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ความหลากหลายหรือความไม่แน่นอน จะมีค่าต่าสุดเท่ากับ 0 ซึ่งแสดงถึงความเป็นชนิด
เดียวกันของข้อมูล หรือข้อมูลไม่มีความหลากหลาย และมีค่าสูงสุดเท่ากับ log C ซึ่งแสดงว่าสัดส่วน
ของแต่ละประเภทข้อมูลในชุดข้อมูลมีค่าพอๆกัน หรือข้อมูลมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตามกรณีที่
รูปแบบของข้อมูล มีความแตกต่างกันทาให้ ข้อมูล ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้โ ดยตรง เช่น การ
คานวณความหลากหลายของผลการเลือกตั้งประกอบด้วยสัดส่วนของผลการเลือกตั้งพรรคต่างๆ และ
สั ดส่ ว นการไม่ป ระสงค์ล งคะแนน จึง จาเป็นต้องใช้สู ตร Normalized Entropy (NH) (Shannon,
1948) ดังสมการที่ 3.2
𝑁𝐻 = − ∑𝑐𝑖=1 𝑃𝑖 𝑙𝑜𝑔2 (𝑃𝑖 )/𝑙𝑜𝑔2 (𝐶)

สมการที่ 3.2

โดยที่ C คือ ผลรวมของจานวนพรรคที่ลงสมัครในแต่ล ะเขตเลือกตั้งและสั ดส่ ว นไม่
ประสงค์
p(Si ) คือ สัดส่วนของคะแนนผลการเลือกตั้งในแต่ละพรรคการเมือง โดยคานวณจาก
𝑃𝑖 =

สัดส่วนของคะแนนผลการเลือกตั้ง
จานวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง−จานวนบัตรเสีย

สมการที่ 3.3

ถ้าค่า NH เข้าใกล้ 0 หมายความว่าคะแนนเสียงของเขตเลือกตั้งไม่มีความหลากหลาย ในทาง
กลับกันถ้าค่า NH เข้าใกล้ 1 หมายความว่า คะแนนเสียงของเขตเลือกตั้งมีความหลากหลาย
การพัฒนาตัวแบบสาหรับทานายพฤติกรรมการเลือกตั้ง 2554
ในการศึกษาเชิงพื้น ที่ สิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึง คือ ความไม่อิสระต่อกันเชิงที่ตั้ง (Spatial
Dependence) ดังนั้ น น้ าหนั กเชิงพื้น ที่ จึงจาเป็นในการวิเคราะห์ ซึ่ งมั กเรีย กว่า Spatial Weight
Matrix หรื อ W matrix วิธีที่ง่ายที่สุ ดในการกาหนดน้าหนั กเชิ ง พื้น ที่ คือ วิ ธี Spatial Contiguity
Weights โดยพิ จ ารณาจากการติ ด กั นของขอบเขตเป็ น หลั ก ( Weights Based on Boundaries)
วิธีการถ่วงน้าหนักนี้มี 2 วิธีการหลักคือ 1) Queen Contiguity Matrix เป็นวิธีการถ่วงน้าหนักพื้นที่ที่
พิจารณาว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของขอบเขตข้อมูลเชิงพื้นที่ติด กันหรือไม่ ถ้าติดกันจะให้น้าหนักเป็น 1 ถ้า
ไม่ติดกัน จะให้ น้ าหนั กเป็น 0 ในขณะที่ 2) Rook Contiguity Matrix จะพิจารณาเฉพาะขอบเขต
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ว่ า ติ ด กั น หรื อ ไม่ ถ้ า ติ ด กั น จะให้ น้ าหนั ก เป็ น 1 ถ้ า ไม่ ติ ด กั น จะให้ น้ าหนั ก เป็ น 0
(Anselin, 1999, pp. 28-40) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3

43
ตารางที่ 3.3 รูปแบบของ Spatial Contiguity Weights
Spatial Contiguity Weights
Queen Contiguity Matrix
1 2 3
4 5 6
7 8 9

การกาหนดน้าหนัก
เมื่ อ พิ จ ารณา หมายเลข 5 เป็ น หลั ก พื้ น ที่ 1,2,3,4,6,7,8,9 จะมี ค่ า
เท่ากับ 1
โดยที่ 1,3,7,9 มีขอบเขตติดกับ 5
2,4,6,8 มีส่วนใดส่วนหนึ่งติดกับ 5

Rook Contiguity Matrix
1 2 3
4 5 6
7 8 9

เมื่อพิจารณา หมายเลข 5 เป็นหลัก พื้นที่ 2,4,6,8 จะมีค่าเท่ากับ 1
โดยที่ 1,3,7,9 จะมีค่าเท่ากับ 0

การศึกษานี้ได้เลือกใช้การถ่วงน้าหนักแบบ Queen Contiguity Matrix เนื่องจากวิธีนี้ง่าย
ต่อการวิเคราะห์และพิจารณาทุกจุดของเขตเลือกตั้งที่ติดกัน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงพื้นที่ของดัชนีความเป็นเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปปี
2554 มากยิ่งขึ้น จึงไม่ควรมองข้ามความสั มพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) ซึ่งมีวิธีการ
คานวณอยู่ 2 วิธีคือ 1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของมอแรน หรือ Moran’s I (Global
Moran’s I) และ 2) การวิ เ คราะห์ ก ารเป็ น กลุ่ ม และส่ ว นที่ อ ยู่ น อกกลุ่ ม หรื อ Local Moran’s I
(Anselin Local Moran’s I) (Anselin, 1995) โดยมีรายละเอียดดังนี้
Moran’s I (Global Moran’s I Statistic)
สถิติที่ใช้วัดภาพรวมของความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โดยเปรียบเทียบค่าของข้อมูลในตาแหน่งที่
สนใจกับค่าของข้อมูลในตาแหน่งอื่นๆ ค่าสถิติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 หากค่าเข้าใกล้ +1 แสดง
ว่าข้อมูลมีความเกาะกลุ่มกัน หรือสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า ข้อมูลเป็นไป
อย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบการกระจายที่แน่นอน และถ้าเข้าใกล้ -1 หมายความว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิง
พื้นที่ในทิศทางตรงข้ามกัน มีลักษณะกระจายตัว (Anselin, 2005) ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ นี้ สามารถ
คานวณได้ดังสมการที่ 3.4
𝐼=

𝑚
𝑛
̅
∑𝑛
∑𝑚
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑋𝑖 −𝑋)/ ∑𝑖=0
𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 )
𝑛
∑𝑖=1 (𝑋𝑖 −𝑋)²/n

สมการที่ 3.4
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โดยที่ I คือ ค่าความสัมพันธ์ของ Moran
Xi Xj คือ ตัวแปรอิสระ
−
X
คือ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ
wij คือ ค่าถ่วงน้าหนักของตาแหน่ง i และ j
N คือ จานวนตัวแปรอิสระ
อย่างไรก็ตามสมมุติฐาน H0 ( Null Hypothesis) ของการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
คือ รูปแบบการกระจายตัวของตัวแปรอิสระเป็นไปอย่างสุ่มหรือรูปแบบไม่แน่นอน ซึ่งมีค่าคะแนน
มาตรฐานของ Moran (ZI) อยู่ระหว่าง 1.68 ถึง -1.68 หรือมีค่าวิกฤต ( P-Value) มากกว่า .10 การ
วิเคราะห์ค่าคะแนนมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
𝐼−𝐸[𝐼]
𝑍𝐼 =
สมการที่ 3.5
√𝑉[𝐼]
เมื่อ
𝐸[𝐼] =

−1
(𝑛−1)

𝑉[𝐼] = 𝐸[𝐼 2 ] − 𝐸[𝐼]²

Local Moran’s I ( Local Indicators of Spatial Association : LISA)
เป็นสถิติที่ใช้วัดการกระจุกตัวของข้อมูลรายเขตเลือกตั้ง โดยคานวณเปรียบเทียบกับเขตเลือกตั้ง
ใกล้เคียง(Anselin, 2005)
𝐼𝑖 = 𝑧𝑖 ∑𝑗 𝑤𝑖𝑗 𝑧𝑗
สมการที่ 3.6
เมื่อ
𝑥 𝑖 − 𝑋̅
𝑧𝑖 =
𝑆𝐷𝑥

โดยที่

คือ ผลรวมของแต่ละแถว I ของเมทริกซ์น้าหนักเชิงพื้นที่
𝑧𝑖 คือ ค่าสังเกตของ X ในรูปของค่ามาตรฐาน
𝑤𝑖𝑗 คือ เมทริกซ์ของน้าหนักเชิงพื้นที่

ในการศึกษาตัว แบบส าหรับทานายพฤติกรรมการเลื อกตั้ง 2554 ประกอบด้ว ย 1) การ
พยากรณ์พฤติกรรมการเลื อกตั้ง ประกอบด้วย การทาบัตรเสีย (Voided Ballot) การไม่ประสงค์
ลงคะแนน ( Vote No) และการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (No Vote) 2) การพยากรณ์ความหลากหลาย
ของผลการเลือกตั้ง และ 3) การพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ผลการเลือกตั้งของพรรคเพื่อ
ไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคภูมิใจไทย พรรคมาตุภูมิ พรรคชาติพัฒนา พรรค
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พลังชล การศึกษานี้จะใช้ตัวแบบวิเคราะห์การถดถอย 3 ตัวแบบประกอบด้วย วิธีกาลังสองน้อยที่สุด
(OLS) และ ตั ว แบบวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย Spatial Lag Regression และ
Spatial Error Regression (Anselin, 1988)โดยจะเปรียบเทียบตัวแบบที่ดีที่สุดผ่านเกณฑ์การเลือก
ตัวแบบ คือ R2, AIC และ BIC
3.3.2.1 วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS)
เป็นสมการถดถอยเชิงเส้นตรง ที่ใช้วิธีกาลังสองน้อยที่สุดประมาณค่าพารามิเตอร์เพื่อทาให้
ผลรวมกาลังสองของค่าประมาณความคลาดเคลื่อน (Error) มีค่าต่าที่สุด ทั้งนี้วิธีกาลังสองน้อยที่สุด
ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่ควรมีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าวิธีนี้จะไม่คานึงถึงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ซึ่ง
เป็นข้อจากัดของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀
สมการที่ 3.7
เมื่อ
ε~𝑁(0,𝜎𝜀2 )

โดยที่ Y = ตัวแปรตาม, X = ตัวแปรอิสระ, β = ตัวประมาณค่าที่มีผลรวมกาลังของ
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อน (Error) มีค่าต่าที่สุด (Graeme D. Hutcheson, 1999)
3.3.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ ( Spatial Regression Model)
กฎข้อที่ 1 ของภูมิศาสตร์ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสั มพันธ์กัน โดยสิ่งที่อยู่ใกล้กันจะสัมพันธ์
กันมากกว่าสิ่งที่อยู่ไกลออกไป“Everything is related to everything else, but near things are
more related than distant things” (Tobler, 1970) ดังนั้นการตัวแบการวิเคราะห์ ถดถอยเชิง
พื้นที่ จึงเหมาะสมในการทานายพฤติกรรมการเลือกตั้งในการศึกษานี้ เนื่องจากตัวแบบการวิเคราะห์
ถดถอยเชิ ง พื้ น ที่ จ ะค านึ ง ถึ ง อิ ท ธิพ ลของที่ ตั้ ง 2 เรื่ อ งคื อ ความไม่ อิ ส ระต่อ กั น เชิง ที่ ตั้ง (Spatial
Dependence) และความแตกต่างเชิงที่ตั้งที่แฝงอยู่ในข้อมูล (Spatial Heterogeneity) การวิเคราะห์
การถดถอยเชิง พื้น ที่ป ระกอบด้ว ย 2 แบบจาลองคือ แบบจาลอง Spatial Lag Regression และ
แบบจ าลอง Spatial Error Regression (Anselin, 1988) โดยใช้ ก ารถ่ ว งน้ าหนั ก เชิ ง พื้ น ที่ แ บบ
Queen Contiguity Matrix
1) Spatial Lag Regression
เป็ น ตั ว แบบการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ถดถอยที่ ค านึ ง ถึ ง ตั ว แปรความไม่ อิ ส ระต่ อ กั น เชิ ง พื้ น ที่
แบบจ าลองนี้ จ ะให้ ตัว แปรตามสั ม พันธ์กัน เอง โดยมีเมทริกซ์น้าหนักเชิงพื้น ที่ ( Spatial Weight
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Matrix) ซึ่ ง เป็ น อิ น เวอร์ ส เมทริ ก ซ์ ข องเมทริ ก ซ์ ร ะยะทาง (Distance Metrix) เป็ น น้ าหนั ก ถ่ ว ง
(Anselin, 1988)
𝑌 = ρ𝑊𝑃 + 𝑋𝛽 + 𝜀

สมการที่ 3.8

เมื่อ
𝜀~𝑁 (0, 𝑢𝜀2 )
∑𝜀 = 𝐼𝜎𝜀2

โดยที่ Y คื อ ตั ว แปรตาม, ρ คื อ พารามิ เ ตอร์ แ สดงความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ที่ ตั้ ง (Spatial
dependence parameter), 𝑊คื อ น้ าหนั ก เชิ ง ที่ ตั้ ง ( N*N Spatial Weight Matrix) เป็ น เมท
ริกซ์ที่แสดงการติดกันหรือไม่ติดกันของเขตเลือกตั้ง, 𝑋 คือ ตัวแปรอิสระ และ ε คือ ตัวคลาดเคลื่อน
2) Spatial Error Regression
เป็ น ตั ว แบบการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ถดถอยที่ ค านึ ง ถึ ง ความไม่ อิ ส ระต่ อ กั น เชิ ง ที่ ตั้ ง (Spatial
Dependence) และความแตกต่างเชิงที่ตั้งที่แฝงอยู่ในข้อมูล (Spatial Heterogeneity) ตัวแบบนี้จะ
น าความคลาดเคลื่ อนที่เ กิดจากความแตกต่า งเชิ งที่ ตั้ง ไว้ ในแบบจาลอง ซึ่งสามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
สหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) ได้
𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀

สมการที่ 3.9

เมื่อ
𝜀 = 𝜆𝑊𝜀 + 𝑢
𝜇~𝑁 (0, 𝜎𝜇2 )
∑𝜀 = 𝐼𝜎𝜇2

โดยที่ Y คือ ตัวแปรตาม มีเมทริกซ์เท่ากับ N*1, X คือ ตัวแปรอิสระ มีเมทริกซ์เป็น N*X,
β คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ , λ คื อ พารามิ เ ตอร์ ข องความคลาดเคลื่ อ นเชิ ง ที่ ตั้ ง (Spatial Error
Parameter) ซึ่งสะท้อนความแตกต่างทางพื้นที่ที่แฝงอยู่ในข้อมูลรายเขตเลือกตั้ง, Wε = Residuals
in neighboring location และ u คือ ตัวคลาดเคลื่อนที่มีคุณสมบัติตามข้อสมมติคลาสสิค โดยตัว
คลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน มีค่าคาดหวังเป็นศูนย์ และมีความแปรปรวนคงที่ (Anselin, 1988)
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การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของความเป็นเมือง-ชนบท และความเป็นภูมิภาค
นิยมกับผลการเลือกตั้ง
ในการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของความเป็นเมือง-ชนบท และความเป็นภูมิภาคนิยมกับผล
การเลือกตั้ง จะใช้เทคนิควิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ Spatial Error Regression มาอธิบายความ
แม่นยาของแบบจาลองผ่านค่า R2 จากนั้นจะทาการเปรียบเทียบความแม่นยาของแบบจาลองโดย
การเพิ่ ม ตั ว แปรต้ น เข้ า ไปใน block ของตั ว แบบเดิ ม ในแต่ ล ะแบบจ าลอง เทคนิ ค นี้ เ รี ย กว่ า
Hierarchical Regression Analysis หรื อ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง ขั้ น (Lankau & Scandura,
2002) ในการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแบบจาลองแบ่งออกเป็น 4 แบบจาลอง ดังนี้
แบบจาลองที่ 1 (M1) : ตัวแปรพยากรณ์คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
แบบจาลองที่ 2 (M2) : ตัวแปรพยากรณ์คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ความเป็นเมือง
แบบจาลองที่ 3 (M3) : ตัวแปรพยากรณ์คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ความเป็นเมือง+ภูมิภาค
แบบจาลองที่ 4 (M4) : ตัวแปรพยากรณ์คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ภูมิภาค
โดยที่
R21 = ค่า R2 ของแบบจาลองที่ 1 ที่มีตัวแปรพยากรณ์คือความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
∆ R21 = R2 2 - R2 1
โดยที่ R22 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 2 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ + ความเป็นเมือง)
R21 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 1 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่)
∆ R22 = R2 4 - R2 1
โดยที่ R24 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 4 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ + ภูมิภาค )
R21 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 1 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่)
∆ R23 = R2 3 - R2 2
โดยที่ R23 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 3 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ความเป็นเมือง+
ภูมิภาค)
R22 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 2 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ + ความเป็นเมือง)
∆ R24 = R2 3 - R2 4
โดยที่ R23 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 3 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ความเป็นเมือง+
ภูมิภาค)
R24 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 4 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ + ภูมิภาค)
ดังนั้นในการศึกษาความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม และพฤติกรรมการเลือกตั้ง จะแบ่ง
การนาเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) การพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง (บทที่4)
2) การพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง (บทที่5)
3) การพยากรณ์ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง (บทที่6)
4) การพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง (บทที่7)
5) การทดสอบเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความเป็นเมือง-ชนบท และความเป็นภูมิภาคนิยมกับผลการ
เลือกตั้ง : บททดสอบทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยเชิงปริมาณ (บทที8่ )

บทที่ 4
การพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
โดยปกติเมื่อมองภาพรวมความเป็นเมืองในประเทศไทยพบว่า กรุงเทพฯและปริมณฑลมี
ความเป็นเมืองมากที่สุด เนื่องมาจากเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งด้าน
ระบบสาธารณูปโภค สังคมและเศรษฐกิจ ในขณะที่ จังหวัดหรือภูมิภาคอื่น มักถูกมองว่าเป็นสั งคม
ชนบท ปัจจุบันนโยบายการพัฒนาเมืองของรัฐบาลกระจายไปสู่ภูมิภาคอื่นมากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดจังหวัด
ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นใจกลางของภูมิภาคเกิดขึ้น เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี และสงขลา (พันธ์ทิพย์
จงโกรย และ ชนมณี ทองใบ, 2557) ประชาชนเริ่ ม มี ค วามอยู่ ดี กิ น ดี ความเจริ ญ และระบบ
สาธารณูปโภคเริ่มเข้าถึงพื้นที่ต่างจังหวัด ความเป็นเมืองที่เกิดขึ้นจะส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างทัดเทียมคนในสังคมเมือง ในทางกลับกันถ้าพื้นที่ของตนไม่ได้รับการพัฒนา สิ่งนี้จะนาไปสู่
การเลือกผู้แทนที่สามารถเป็นปากเสียงของประชาชนเพื่อเรียกร้องการจัดสรรทรัพยากรเข้ามาในพื้นที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักถูกเรียกว่าเป็น
พื้นที่ชนบท คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึง่ มักมีปัญหาเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตร
และการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม ปัญหานี้กลายเป็นประเด็นนาไปสู่การเรียกร้องต่อรัฐบาลมาโดย
ตลอด (Motonishi, 2006)
ดังนั้ น ในบทนี้ จึ งศึกษาการพัฒ นาดัช นีวัด ความเป็ นเมื อง เพื่อวัดความเป็นเมืองรายเขต
เลือกตั้ง ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยค่าของความเป็นเมืองจะนาไปสู่การพยากรณ์พฤติกรรม
การเลือกตั้งในบทที่ 5, 6 , 7 และ 8 การศึกษาการพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง มีรายละเอียดดังนี้
4.1 สถิติเชิงบรรยายของตัวแปรที่นามาพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงมุขในการพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
4.3 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของดัชนีวัดความเป็นเมือง
4.4 บทสรุป

4.1 สถิติเชิงบรรยายของตัวแปรที่นามาพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
ในการศึกษาความเป็นเมือง ตัวแปรที่เกี่ยวข้อ งจานวน 14 ตัวแปรผ่านการจัดกระทาข้อมูล
เพื่อให้ตัวแปรมีความสอดคล้องกับมิติข้อมูลวัดความเป็นเมือ งมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาค่าของตัวแปร
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ดังกล่าว รายเขตเลือกตั้งเชิงพื้นที่พบว่าตัวแปรที่ใช้พัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมืองมีความแตกต่างกันในมิติ
เชิงพื้นที่ บางตัวแปรพบมากเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ในขณะที่บางตัวแปรพบมากในพื้นที่
ต่างจังหวัด กล่าวคือ ความหนาแน่นประชากร ความหนาแน่นบ้าน ความหนาแน่นถนน ร้อยละการใช้
พื้นที่เมือง ความหนาแน่นของสถานที่สาคัญ ความหนาแน่นของจานวนเตียงในสถานพยาบาล ร้อยละ
จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตรประกันสังคม และร้อยละกลุ่มเช่า พบมากในเขตเลือกตั้งพื้นที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พบ
มากในเขตเลือกตั้งพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในกรุงเทพ และภาคใต้ ในทางกลับกัน ร้อยละจานวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตร 30 บาท ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับกองทุนหมู่บ้ าน
และร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตรผู้สูงอายุกระจายทั่วทั้งประเทศยกเว้นเขตเลือกตั้ง
ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้เห็นได้ว่าร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตในรอบ 12 เดือน
ที่แล้ว จะกระจายไปยังเขตเลือกตั้งของเมืองใหญ่ รายละเอียดข้อมูลข้างต้นสามารถนาเสนอในรูปแบบ
การกระจายตัวเชิงพื้นที่ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของตัวแปรที่ใช้พัฒนาความเป็นเมือง
ตัวแปรที่นามาพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
ความหนาแน่นประชากร
ความหนาแน่นบ้าน
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ตัวแปรที่นามาพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
ความหนาแน่นถนน
ร้อยละการใช้พื้นที่เมือง

ความหนาแน่นของสถานที่สาคัญ

ความหนาแน่นของจานวนเตียงใน
สถานพยาบาล

ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับ
บัตร 30 บาท

ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับ
บัตรประกันสังคม

52
ตัวแปรที่นามาพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับ ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับ
บัตรผู้สูงอายุ
กองทุนหมู่บ้าน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เคยใช้
อินเทอร์เน็ตในรอบ 12 เดือนที่แล้ว

ร้อยละของกลุ่มเช่า
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เมื่อพิจารณาสถิติเชิงบรรยายและตรวจสอบความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปร ดังตารางที่ 4.2
พบว่า ตัวแปรแต่ละตัวมีความแตกต่างกันในแต่ละเขตเลือกตั้งมากอย่างเห็นได้ ชัด เช่น ตัวแปรความ
หนาแน่นของประชากร ความหนาแน่นบ้าน ความหนาแน่นของสถานที่ราชการและสถานประกอบการ
ความหนาแน่นของจานวนเตียงในสถานพยาบาล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนต่อครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของตัวแปรต่างๆ ในตารางที่ 4.1 จากค่า
สหสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่นของบ้าน ความหนาแน่นถนน
ร้อยละการใช้พื้นที่เมือง ความหนาแน่นของสถานที่ราชการและสถานประกอบการ และ ความหนาแน่น
ของจานวนเตียงในสถานพยาบาลมีความสัมพันธ์ กันทางบวกสูงมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
ในขณะที่ตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
ที่ได้รับบัตรประกันสังคม, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน, ร้อยละ
จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตใน 12 เดือนที่แล้วและร้อยละของกลุ่มเช่า ตัวแปรเหล่านี้
จะสะท้อนพื้นที่ที่มีความเป็นมือง ในขณะที่ตัวแปรข้างต้น มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลางกับร้อย
ละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับ บัตร 30 บาท ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับ
บัตรผู้สูงอายุ และร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับกองทุนหมู่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .01 แสดงให้เห็นว่า เขตเลือกตั้งที่มีความเป็นเมืองสูง จะมีการใช้บัตร 30 บาท บัตรผู้สูงอายุ และ
ได้รับกองทุนหมูบ่ ้านต่า

ตารางที่ 4.2 สถิติเชิงบรรยายและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้พัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
ตัวแปรที่ใช้วัดความเป็นเมือง
1
2
3
4
5
6

M

SD

Min

Max

1

2

3

4

14.53 14,911.17
5.33 5419.13 .99
0.06 32.63
.94
0.86 98.31
.88
0.07 222.86 .91

.94
.90
.90

.92
.83

.75

.77

.67

.60

5

6

7 8 9

10

11 12 13

ความหนาแน่นของประชากร
ความหนาแน่นของบ้าน
ความหนาแน่นถนน
ร้อยละการใช้พื้นที่เมือง
ความหนาแน่นของสถานที่ราชการและสถานประกอบการ
ความหนาแน่นของจานวนเตียงในสถานพยาบาล

811.73
339.12
2.52
17.10
7.05

1,979.16
843.55
5.52
24.20
21.60

4.63

19.91

0.00

215.68

.79

7 ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตร 30 บาท
8 ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตร
ประกันสังคม
9 ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตรผู้สูงอายุ
10 ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับกองทุนหมู่บ้าน
11 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
12 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

71.82

14.71

26.00

98.00

-.54 -.56 -.62 -.74 -.45 -.35

12.06

12.00

0.00

55.00

.49

16.68
7.69
16,947

6.61
6.64
6,282

3.00 39.00
0.00 42.00
7,898 47,375

-.38 -.39 -.41 -.50 -.32 -.23 .56
-.40 -.41 -.44 -.53 -.34 -.26 .65
.56 .57 .63 .65 .43 .39 -.65

-.54

14,290

4,334

6,771 38,058

.53

.55

.63

.67

.41

.35

-.61 .91

19.31

8.50

6.00

58.00

.46

.46

.47

.54

.33

.32

26.14
หมายเหตุ ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01

19.22

0.00

86.00

.54

.56

.55

.67

.53

.40

13 ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตใน
12 เดือนที่แล้ว
14 ร้อยละของกลุม่ เช่า

.53

.59

.72

.72
.44

.27

-.84

-.43 .58 .62
-.69 .48 .53 .46
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.- .50
5. -.50
-.71 65. -.55
265
.
-.64 3 -.44
3
-.78 .7 -.61
7
5
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4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงมุขในการพัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
ในการพัฒ นาดัช นี วั ด ความเป็น เมื องจะใช้ เทคนิค วิเ คราะห์ อ งค์ ประกอบมุ ขส าคัญ หรือ
Principal Component Analysis ในการค้นหาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรวัดความเป็นเมือง
14 ตัวแปร และลดจานวนตัวแปรที่สัมพันธ์กันให้อยู่ในมุขสาคัญเดียวกัน
ในเบื้องต้น ตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่ใช้พัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมืองทั้ง 14 ตัว
แปรมีความสั มพัน ธ์กัน ซึ่ งแสดงให้ เห็ นว่าสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงมุขได้
อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมของการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงมุขกับข้อมูลที่มีอยู่ โดยศึกษาจากค่าสถิติ KMO ( Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy) และศึ ก ษาความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องเมทริ ก ซ์ ส หสั ม พั น ธ์ จากค่ า Chisquare หรือที่เรียกว่า Bartlett’s Test of Sphericity เมื่อพิจารณา ค่าสถิติ KMO ในตารางที่ 4.3
พบว่า มีค่าเท่ากับ .90 ซึ่งเข้าใกล้ค่า 1 แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงมุขมีความ
เหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษาจานวน 14 ตัวแปร และข้อมูลต่างๆ มีความสัมพันธ์กันดีมาก นอกจากนี้
จากการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าค่าสถิติไค-สแควร์ ( Chi-square) ที่ใช้
ทดสอบมีค่าเท่ากับ 7167.00 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงให้เห็นว่า เมท
ริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นเมทริกซ์สหสัมพันธ์จึงเหมาะสมที่จะใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ค่าสถิติ KMO และค่าสถิติ Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin
Bartlett's Test of Sphericity
Measure of Sampling Adequacy
Chi-Square
df
P-Value
.90
7167.00
91.00
.000
เมื่อพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจึงเข้าสู่การวิเคราะห์มุขสาคัญ ด้วยวิธีการวิเคราะห์มุข
สาคัญ ( Principal Component Analysis : PCA) โดยใช้วิธีหมุนแกนแบบ Varimax ซึ่งได้ทั้งหมด
2 มุ ข ส าคั ญ คื อ USEI หรื อ ดั ช นี วั ด เศรษฐกิ จ และสั ง คมของเมื อ ง และ UDI หรื อ ดั ช นี วั ด ความ
หนาแน่นของเมือง ซึง่ สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ร้อยละ 75.54 ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์มุขสาคัญของตัวแปรที่ใช้พัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง 14 ตัวแปร
ตัวแปรทีใ่ ช้พัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมือง
USEI UDI Communalities
.83
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตร 30 บาท -.86
(1) (2)
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
.81
.74
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตร
.80
.72
ประกันสังคม
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับกองทุน
-.78
.63
.76
.68
ร้หมู
อยละของกลุ
่มเช่า
่บ้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
.73
.65
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตรผู้สูงอายุ -.72
.54
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตใน
.63
.47
รอบ12เดือนที่แล้ว
ความหนาแน่นของประชากร
.93
.98
ความหนาแน่นของบ้าน
.92
.98
.90
.86
ความหนาแน่นของสถานที่ราชการและสถานประกอบการ
ความหนาแน่นถนน
.85
.91
.84
.72
ความหนาแน่นของจานวนเตียงในสถานพยาบาล
ร้อยละการใช้พื้นที่เมือง
.73
.89
Eigenvalue 8.60 1.98
Percent of variance explained 61.43 14.11
หมายเหตุ: การวิเคราะห์มุขสาคัญ ใช้วิธีหมุนแกนแบบ Varimax
ผลการวิเคราะห์มุขสาคัญของตัวแปรที่ใช้พัฒนาดัชนีวัดความเป็นเมืองจานวน 14 ตัวแปร เห็น
ได้ว่า USEI และ UDI สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ 61.43% และ 14.11%
ตามลาดับ โดย USEI ประกอบด้วย ร้อยละจานวนสมาชิ กในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตร 30 บาท,
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน, ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตรประกันสังคม,
ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับกองทุนหมู่บ้าน, ร้อยละของกลุ่มเช่า , รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่อครัวเรือน, ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตรผู้สูงอายุ , และร้อยละจานวน
สมาชิกในครัวเรือนที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตในรอบ 12 เดือนที่แล้ว
ทั้งนี้ร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตร 30 บาท ร้อยละจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับกองทุนหมู่บ้าน และร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยที่ได้รับบัตรผู้สูงอายุ
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มี ค่าน้าหนักมุขสาคัญ (Component loading) เป็นลบ ในขณะที่ค่าน้าหนักมุขสาคัญ ของตัวแปร
อื่นๆในมุขสาคัญของ USEI มีค่าเป็นบวก จึงกล่าวได้ ว่าตัวแปร 3 ตัวข้างต้นที่มีค่าน้าหนักมุขสาคัญ
เป็นลบ เป็นตัวแปรที่ใช้วัดเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ชนบท เนื่องจากในพื้นชนบทขาดบริการด้าน
สุขภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในภาคการเกษตร ในทางกลับกัน ร้อยละจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย ที่ได้รับ บั ตรประกัน สัง คม ร้อยละของครัวเรือนที่เช่าบ้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดื อ นต่ อ
ครัวเรือน และร้อยละจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตใน 12 เดือนที่แล้ว เป็นตัวแปรที่
ใช้วัดเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่เมือง
UDI ประกอบด้วย ความหนาแน่นของประชากร, ความหนาแน่นของบ้าน, ความหนาแน่นของ
สถานที่ร าชการและสถานประกอบการ ความหนาแน่นถนน ความหนาแน่นของจานวนเตียงใน
สถานพยาบาล และร้อยละการใช้พื้นที่เมือง
เมื่ อ พิ จ ารณารายภู มิ ภ าค ของ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของมุ ข ส าคั ญ (principal component
scores) ในแต่ละดัชนีวัดความเป็นเมือง ดังภาพที่ 4.1 พบว่า ภาคกลางซึ่งมีจานวน 127 เขตเลือกตั้ง
มีค่าเฉลี่ยของ USEI และ UDI สูงที่สุด นั่นเป็นเพราะ 2 สาเหตุคือ 1) ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล เนื่องมาจากเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศ โดยกรุงเทพฯถือได้ว่าเป็นเมืองเอกนคร
ซึ่งมีความเจริญในทุกๆ ด้าน อีกทั้งรัฐบาลมีแผนกระจายความเจริญออกจากศูนย์กลางไปยังพื้นที่
ปริมณฑล 2) ภาคกลางเป็นที่รองรับการกระจายความเจริญจากกรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งภาคนี้ถือ
ได้ ว่ า สามารถเข้ า ถึ ง ระบบสาธารณู ป โภคและมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ดี ก ว่ า จั ง หวั ด เล็ ก ๆในภาคอื่ น
นอกจากนี้ยังมีภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ภาคเหนือ ( 69 เขตเลือกตั้ง) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (126 เขตเลือกตั้ง) มี
ค่าเฉลี่ย USEI ต่าที่สุด ทั้งสองภาคนี้มักได้รับการกล่าวว่าเป็นตัวแทนของสังคมชนบทโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมของเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม แต่มักประสบ
ปัญหาภัยแล้ง และราคาสินค้าของภาคเกษตรมีการปรับตัวลดลง ดังนั้นสภาพความเป็นอยู่จึ ง ไม่
คล่องตัวเมื่อเทียบกับภาคกลาง ในกรณีภาคใต้ (53 เขตเลือกตั้ง) มีค่าเฉลี่ย UDI ต่าที่สุด เนื่องมาจาก
ภาคใต้มีเนื้อที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคใต้เป็นภูเขาและทะเล
การประกอบอาชีพมักอยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมง ปาล์มน้ามัน และยางพารา
อย่างไรก็ตามภาคนี้กลับมีค่าเฉลี่ย USEI สูงมากรองลงมาจากภาคกลาง เนื่องมาจากภาคนี้มีสถานที่
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงดึงดูดให้ทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก ระดับราคาสินค้า
เกษตรสูง นอกจากนี้การค้าชายแดนที่ขยายตัวต่อเนื่องส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอยู่ในระดับสูง
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ภาพที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยของดัชนีวัดความเป็นเมืองแต่ละภูมิภาค
เมื่อพิจารณาดัชนีวัดเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและดัชนีวัดความหนาแน่นของเมืองราย
เขตเลือกตั้งดังภาพที่ 4.2 พบว่าเขตเลือกตั้งในกรุงเทพฯมีความเป็นเมืองมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ดัชนีวัดความหนาแน่นของเมือง ( UDI ) เห็นได้ว่ามีค่าต่างจากเขตเลือกตั้งอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด เช่น เขต
เลือกตั้งที่ 1 (เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ ) เขตเลือกตั้งที่ 2 (เขตปทุมวัน
เขตบางรัก และเขตสาทร) เขตเลือกตั้งที่ 5 (เขตดุสิต และเขตราชเทวี) เขตเลือกตั้งที่ 6 (เขตดินแดง และ
เขตพญาไท) และเขตเลือกตั้งที่ 24 (เขตธนบุรี ยกเว้นแขวงดาวคะนอง) และเขตคลองสาน) ในขณะที่
ความเป็นเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมจะพบมากในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมไปถึงเขตเลือกตั้ง
ที่ 1 หรือเขตเทศบาลของจังหวัดต่างๆ เช่น ขอนแก่น ภูเก็ต อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สิ่งนี้สะท้อนให้
เห็นว่าพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูงจะมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมสูง นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของ
ความเป็นเมืองภายในภูมิภาคหรือจังหวัดเดียวกัน อย่างเห็นได้ชัด เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ส่วนมากเขตเลือกตั้งของภาคนี้จะมีเศรษฐกิจและสังคมต่า แต่บางเขตเลือกตั้งกลับมีความเป็นเมืองด้าน
เศรษฐกิจและสังคมสูง เช่น เขตเลือกตั้งที่ 1 ของอุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ เขต
เลือกตั้งที่ 5 ของจังหวัดขอนแก่น มีค่าความเป็นเมืองของเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับต่า ในขณะที่
เขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดนี้มีค่าความเป็นเมืองของเศรษฐกิจและสังคมสูง

59
Region

ภาพที่ 4.2 แผนภาพการกระจายความสัมพันธ์ระหว่าง UDI และ USEI

4.3 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของดัชนีวัดความเป็นเมือง
เพื่อให้เข้าใจรูปแบบเชิงพื้นที่ของคะแนนมุขสาคัญ (principal component scores) ในแต่
ละดัชนีวัดความเป็นเมืองมากขึ้น สถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของข้อมูลประกอบไปด้วย สถิติ
Moran’s I และ Local Moran’s I จึงถูกนามาวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของดัชนีวัดความเป็น
เมืองรายเขตเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.3 และ ภาพที่ 4.4
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Moran’s I = .61

ภาพที่ 4.3 รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่และสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของ USEI
รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของดัชนี เศรษฐกิจและสังคมของเมือง (USEI) รายเขตเลือกตั้ง
ดังภาพที่ 4.3 พบว่า มีค่าสถิติ Moran’s I เท่ากับ .61 การกระจุกตัวของความเป็นเมืองด้านนี้อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพบมากในกรุงเทพฯและปริมณฑล ชลบุรี ระยอง และเขตเลือกตั้งที่ 1 ของ
จังหวัดพังงา และสตูล และเขตเลือกตั้งที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ในทางกลับกัน ความเป็นเมืองด้าน
เศรษฐกิจ และสั งคมมีค่าต่าในพื้น ที่ภ าคกลางตอนบน เช่น บางเขตเลื อกตั้งในจังหวัดลพบุรีและ
สุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
กรณี รู ป แบบการกระจายเชิง พื้ นที่ ข องดั ช นี ค วามหนาแน่น ของเมื อ ง (UDI) ซึ่ ง มี ค่ า สถิติ
Moran’s I เท่ากับ .73 เห็นได้ว่าค่าความเป็นเมืองนี้กระจุกตัวค่อนข้างมากในบางเขตเลื อกตั้งของ
กรุงเทพและปริมณฑล แต่กลับพบได้น้อยในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออก ได้แก่ชลบุรี ระยอง เขต
เลือกตั้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่นจังหวัดนครราชสีมา และเขตเลือกตั้งในภาคใต้ทาง
ฝั่งตะวันตก ดังภาพที่ 4.4
Moran’s I = .73

ภาพที่ 4.4 รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่และสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของ (UDI)
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4.4 บทสรุป
ความเป็นเมืองในประเทศไทยมีความแตกต่างทั้งในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดอย่างเห็น
ได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นเมืองของกรุงเทพฯและจังหวัดในปริมณฑล เทียบกับภูมิภาคอื่น
เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ นอกจากนี้ความเป็นเมืองของเขตเลือกตั้งในจังหวัด
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดขนาดใหญ่ก็มีความแตกต่างกัน ภายในจังหวัดอย่างชัดเจน เช่นเขต
เลือกตั้งที่ 1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น เขตเมืองหรือเขตเทศบาลกับเขตเลื อกตั้งอื่นๆ ดังนั้ น ในการพัฒ นา
ประเทศควรเริ่มต้นด้วยการพัฒนาเมือง กล่าวคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการวางนโยบายให้ กระจาย
ความเจริญทั้งในด้านระบบสาธารณูปโภค และความอยู่ดีกินดี ออกไปอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค เพื่อเป็น
การลดความเหลื่อมล้าของพื้นที่ต่างๆ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองต่อไป
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บทที่ 5
การพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง
เมื่อมีการกาหนดวันเลือกตั้ง สิ่งที่ต้องตัดสินใจเป็นลาดับแรกของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือ การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง เนื่องจากในช่วงการเลือกตั้ง ปี 2554 เกิดประเด็นทางการเมืองบ่อยครั้ง ทาให้ผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์
ทางการเมืองแต่กาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน รูปแบบการลงคะแนนเสียงนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ( People's Alliance for Democracy : PAD) เนื่องจาก
เห็นว่าพรรคการเมืองหรือตัวแทนของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งขณะนั้น ไม่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อย่างไรก็ตามปัญหาหนึ่งที่มักพบในการการบัตรเลือกตั้งคือ การทาบัตรเสีย ทั้งที่มาจาก
ความตั้งใจหรื อไม่ตั้งใจก็ตาม ประเด็นนี้ เป็นสิ่ งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรมองข้าม แม้ว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับประเทศ สัดส่วนการเกิดบัตรเสียยังพบได้น้อย แต่
สิ่งที่น่าสนใจคือจานวนบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในปี 2550 โดยพบร้อยละ 5.79 ในระบบแบ่งเขต และร้อยละ 4.9
ในระบบบัญชีรายชื่อ (เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี , 2554, p. 88) นอกจากนี้นักวิชาการบาง
ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความแตกต่างกันไปตามถิ่นที่อยู่อาศั ยและความเป็น
เมือง ดังนั้นในบทนี้จึงศึกษาความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม และพฤติกรรมการเลือกตั้ง โดย
ความเป็ น เมืองและความเป็ น ภูมิภ าคนิยมเป็นตัว แปรพยากรณ์ ในขณะที่พฤติกรรมการเลื อกตั้ง
ประกอบด้วย สัดส่วนการทาบัตรเสีย สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน
เป็นตัวแปรตาม
การศึกษานี้เปรียบเทียบการวิเคราะห์ถดถอยสามวิธีคือ วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least
Square Regression: OLS) และแบบจาลองวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ ได้แก่ วิธี Spatial Lag
Regression และ วิธี Spatial Error Regression การเลือกตัวแบบที่ดีที่สุด จะดูจากค่า Coefficient
of Determination (R2), Akaike Information Criterion (AIC) แ ล ะ Bayesian Information
Criterion (BIC) ตั ว แบบที่ ใ ห้ ค่ า R2 สู ง สุ ด และค่ า AIC ,BIC ต่ าสุ ด คื อ ตั ว แบบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด
การศึกษาในบทนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 สถิติเชิงบรรยายของพฤติกรรมการเลือกตั้ง
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5.2 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพฤติกรรมการเลือกตั้ง
5.3 แบบจาลองพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง
5.4 บทสรุป

5.1 สถิติเชิงบรรยายของพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ในการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง กรณีสัดส่วนการไม่ไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ผู้วิจัยสามารถ
เลือกใช้ข้อมูลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่ออันใดอันหนึ่งได้ เนื่องจาก ถ้าผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบแบ่งเขต ก็ มีแนวโน้มไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อด้วย
เช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกข้อมูลการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเป็นตัวแทนในการศึกษาการไม่
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
เมื่อพิจารณาการแสดงค่าข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่ ( Heat Map) ดังภาพที่ 5.1 พบว่าสัดส่วน
การทาบัตรเสียในระบบแบ่งเขตมีมากในภาคเหนือ ภาคกลางฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้
ในขณะที่ไม่ค่อยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางกลับกันเมื่อพิจารณาการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ พบว่า บัตรเสียมีมากทั่วทั้งประเทศไทย ยกเว้นตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ตอนบนที่พบได้น้อย สิ่งที่น่าสังเกตคือ ส่วนใหญ่ของเขตเลือกตั้งในกรุงเทพฯ และเขตเลือกตั้ง
ที่ 1 ของต่างจังหวัด เช่น จ.นราธิวาส (NRT 01) , จ.อุดรธานี (UDN01) , จ.สุราษฎร์ธานี (SNI01)
และ จ.ภูเก็ต (PKT01) มีสัดส่วนการทาบัตรเสียในแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อต่า ในขณะที่
เขตเลือกตั้งที่ 10 ของ จ.เชียงใหม่ (CMI10) ประกอบด้วย อาเภอแม่แจ่ม (ยกเว้นตาบลแม่นาจร)
อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่ า และอ าเภออมก๋ อ ย และ เขตเลื อ กตั้ ง ที่ 3 ของ จ.ตาก (TAK 03)
ประกอบด้วยอาเภอสามเงา, อาเภอแม่ระมาด, อาเภอท่าสองยาง, อาเภอบ้านตาก (เฉพาะตาบลเกาะ
ตะเภา และตาบลท้องฟ้า) และอาเภอแม่สอด (เฉพาะตาบลแม่กาษา) มีสัดส่วนการทาบัตรเสียใน
แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อสูง รายละเอียดแสดงดังแผนภาพกระจาย scatter plot ภาพที่
5.2 เห็นได้ว่าการกระจายตัวของสัดส่วนบัตรเสียทั้งสองแบบมีการกระจายตัวค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสัดส่วนการทาบัตรเสียแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อในตาราง
ที่ 5.1 ซึ่งมีค่า .36 นั่นหมายความว่า ผลของสัดส่วนการทาบัตรเสียทั้งสองแบบของการเลือกตั้ง ไม่ไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยสัดส่วนการทาบัตรเสียแบบแบ่งเขตมีค่าเฉลี่ยของการทาบัตรเสียน้อยกว่าแบบ
บัญชีรายชื่อ อาจเนื่องมาจากในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ผู้สมัครมีความคุ้นเคยใกล้ชิด ได้ลงพื้นที่หา
เสียงและทาความเข้าใจกับประชาชนในการกาเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง ประกอบกับบัตรเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตมี ปรากฎช่องหมายเลขผู้สมัคร และช่องสาหรับการกาเครื่องหมายเท่านั้น ทาให้เข้าใจ
ง่ายในการกาเครื่องหมาย ในทางกลับกันการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แม้ว่าจะใช้หมายเลขเดียวกับ
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การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แต่รูปแบบของบัตรเลือกตั้งปรากฎ หมายเลขของพรรคการเมือง ชื่อพรรค
การเมือง และช่องสาหรับลงคะแนน อาจทาให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาหลัก หรือคนที่มีความรู้น้อย นอกจากนี้การเลือกตั้งแบบบัญชีร ายชื่อ เป็นการเลือกพรรค
หรื อเป็ น การเลื อกคนที่จ ะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ประชาชนมัก เขียนแสดงความคิดเห็น เขียน
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องหมายที่กาหนด หรือไม่กาเครื่องหมายใดๆเลย
การกระทาลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นการทาบัตรเสีย

ภาพที่ 5.1 การแสดงค่าข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่ ( Heat Map) ของสัดส่วนการทาบัตรเสียแบบแบ่ง
เขต ( ซ้าย) แบบบัญชีรายชื่อ (ขวา)
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Region

สัดส่วนบัตรเสียแบบแบ่งเขต

Correlation = .36

สัดส่วนบัตรเสียแบบบัญชีรายชื่อ

ภาพที่ 5.2 แผนภาพการกระจาย Scatter plot ของสัดส่วนบัตรเสียแบบแบ่งเขตและแบบบัญชี
รายชื่อ
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการไม่ประสงค์ลงคะแนน พบว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสัดส่วนการ
ไม่ป ระสงค์ล งคะแนนแบบแบ่ งเขตและบัญชีรายชื่ อในตารางที่ 5.1 มี ค่า .95 นั่นหมายความว่ า
สัดส่วนการไม่ประสงค์ลงคะแนนของทั้งสองแบบการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน มาก
อย่างเห็นได้ชัด โดยภาพที่ 5.3 พบว่าสัดส่วนการลงคะแนนของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบ
บัญชีรายชื่อมีความคล้ายคลึงกันคือ พบมากในบริเวณภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฯ และ
ภาคใต้บางเขตเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแผนภาพการกระจาย Scatter Plot ดังภาพที่ 5.4
พบว่า ภาคใต้และภาคกลางมีแนวโน้มไม่ประสงค์ลงคะแนนสูง กว่าเมื่อเทียบกับภาคอื่น โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีสัดส่วนการไม่ประสงค์ลงคะแนนต่าที่สุดทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
และแบบบัญชีรายชื่อ ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดนครราชสีมา (NMA01) ประกอบด้วย อาเภอ
เมืองนครราชสีมา (เฉพาะตาบลในเมือง ตาบลหนองไผ่ล้อม และตาบลหนองจะบก) และเขตเลือกตั้ง
ที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี (UDN01) ประกอบด้วย อาเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสาโรง เทศบาลตาบลบ้านจั่น และตาบลบ้านเลื่อม) ซึ่งมีสัดส่วนการไม่
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ประสงค์ลงคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ เขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดในภาคอื่นๆมี
สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนสูงทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ เช่นเดียวกัน เช่น จ.เพชรบุรี
(PBI01), จ.กระบี่ ( KRI01), จ.พิษณุโลก(PLK01), จ.ราชบุรี(RBR01), จ.กาแพงเพชร (KPT01) และ จ.
ชลบุรี (CBI01) จากข้างต้นสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของสัดส่วนการไม่ประสงค์ลงคะแนนทั้งแบบแบ่ง
เขตและแบบบั ญชีร ายชื่อ สั มพัน ธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพฯ
ภาคใต้บางจังหวัด และเขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดใหญ่ๆในภาคอื่น นิยมไปใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์
ลงคะแนน ซึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านี้เป็นคนที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมสูง มีความรู้ รับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองอย่างต่อเนื่อง และมีความไม่พึงพอใจในตัวผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือเกิดการเบื่อหน่าย
ทางการเมือง

ภาพที่ 5.3 การแสดงค่าข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่ ( Heat Map) ของสัดส่วนการไม่ประสงค์
ลงคะแนนแบบแบ่งเขต ( ซ้าย) แบบบัญชีรายชื่อ (ขวา)
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Region

สัดส่วนการไม่ประสงค์ลงคะแนนแบบแบ่งเขต

Correlation = .95

สัดส่วนการไม่ประสงค์ลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ

ภาพที่ 5.4 แผนภาพการกระจาย Scatter plot ของสัดส่วนการไม่ประสงค์ลงคะแนนแบบแบ่งเขต
และแบบบัญชีรายชื่อ
เมื่อพิจารณาสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า มีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกเว้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่น จ.นครราชสีมา ภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้บางจังหวัด
แสดงดังภาพที่ 5.5 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลแบบ box plot รายภาค ดังภาพที่ 5.6
พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงที่สุด โดยดูจากค่ามัธยฐาน ซึ่งสัดส่วน
การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในภาคนี้มีความแตกต่างกันน้อยกว่า ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
ในภาคนี้เขตเลือกตั้ง จ.นครราชสีมา ( NMA12, NMA03) และเขตเลือกตั้ง จ.เลย (LEI03, LEI01) มี
ค่าสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่าที่สุดซึ่งถือว่าเป็น outlier ในขณะทีส่ ัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของ
ภาคกลางค่อนข้างมีการกระจายแบบปกติ โดยพบมากที่สุดในกรุงเทพฯ การกระจายของสัดส่วนไม่
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของภาคเหนือค่อนข้างเบ้ซ้าย โดยจังหวัดลาพูน (LPN02) มีสัดส่วนต่าที่สุด ซึ่งถือได้
ว่าเป็นค่า outlier เมื่อพิจารณาภาคใต้พบว่าสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ค่อนข้างกระจายอย่างปกติ

68
โดยพบมากในเขตเลื อกตั้ง จ.นราธิวาส (NRT02, NRT03, NRT01, NRT08) และเขตเลือกตั้ง จ.สุ
ราษฎร์ธานี (SNI01 และ SNI02)

สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ภาพที่ 5.5 การแสดงค่าข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่ ( Heat Map) ของสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

Central

North

North East

South

ภาพที่ 5.6 การแสดงค่าข้อมูลในรูปแบบ Box plot ของสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
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ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม และพฤติกรรม
การเลือกตั้งควรพิจารณาสถิติเชิงบรรยายและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อดูความเป็นไปได้ของ
ความสัมพันธ์ในการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง ทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชี
รายชื่อ ตารางที่ 5.1 เห็นได้ว่า พฤติกรรมการเลือกตั้งของสัดส่วนบัตรเสียทั้ งแบบแบ่งเขตและแบบ
บัญชีรายชื่อมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่จะพบสัดส่วนบัตรเสียในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมากกว่าการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ กรณีสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน พบว่าการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเช่นเดียวกัน ในขณะที่ เมื่อพิจารณาสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
พบว่า สัดส่วนมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูง โดยอยู่ในช่วง 10.69-35.33
อย่ างไรก็ตามเมื่อ พิจ ารณาค่าสหสั มพันธ์ระหว่างตัว แปร กรณีการเลื อกตั้งแบบแบ่งเขต
(ตารางครึ่ งบน) พบว่า สั ดส่ ว นบั ตรเสี ยมีความสั ม พั นธ์เชิง บวกกับสั ดส่ ว นไม่ ประสงค์ล งคะแนน
ภาคเหนื อ และภาคใต้ ในขณะที่ มี ค วามสั มพั น ธ์เ ชิง ลบกั บสั ดส่ ว นไม่ ไ ปใช้สิ ท ธิ์เ ลื อ กตั้ ง ดั ช นี วัด
เศรษฐกิจและสังคมของเมือง (USEI) ดัชนีวัดความหนาแน่นของเมือง (UDI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (-.51) เมื่อพิจารณาสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับสัดส่วนบัตรเสีย ดัชนีวัดความหนาแน่นของเมือง (UDI) และภาคใต้ โดยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับดัชนีวัดเศรษฐกิจและสังคมของเมือง (USEI) สูงในระดับปานกลาง (.63) ตัวแปรตามสุดท้าย
คือสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบกับสัดส่วนบัตรเสีย สัดส่วนไม่ประสงค์
ลงคะแนน ดัชนีวัดเศรษฐกิจและสังคมของเมือง (USEI) ภาคเหนือ และภาคใต้ แต่กลับมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับ ดัชนีวัดความหนาแน่นของเมือง (UDI) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับปานกลาง
(.42) สิ่งที่น่าสังเกตคือ เขตเลือกตั้งที่มี USEI ต่า แต่มี UDI สูง จะพบสัดส่วนการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเลือกตั้งในกรณีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ(ตารางครึ่งล่ าง)
พบว่า มีความแตกต่างจากแบบแบ่งเขตคือ สัดส่วนบัตรเสียมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับปานกลาง
กับสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพื้นที่ที่มี
สั ดส่ ว นบั ตรเสี ย มักเป็ น พื้น ที่ที่มี ดัช นีวัดเศรษฐกิจและสั งคมของเมื อง (USEI) ค่อนข้างต่า (-.69)
ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สถิติเชิงบรรยายและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจาลองพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ตัวแปร
M SD. Min Max 1 2
3
4 5 6 7 8
M SD. Min
1 สัดส่วนบัตรเสีย
4.90 1.64 1.46 9.4 .36 .17 -.35 -.09 -.05 .33 -.51 .35 5.78 1.81 2.59
2 สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน 2.71 1.57 0.72 8.75 -.56 .95 -.15 .63 .27 -.10 -.54 .27 4.01 2.18 1.01
3 สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 24.96 4.37 10.69 35.33 -.10 -.12
-.13 .29 -.21 .42 -.17 24.96 4.37 10.69

Max
16.39
11.53
35.33

4 USEI

0.00 1.00 -2.39 3.14 -.69 .61 -.13

.00 -.29 -.37 .13 0.00 1.00 -2.39 3.14

5
6
7
8

0.00 1.00 -1.00 7.58 -.40 .36 .29
.18 .39
.38 -.12 -.21
.34 .47
.22 -.51 .42
.14 .35
-.11 .09 -.17

.00
-.07 -.11 -.18 0.00 1.00 -1.00 7.58
-.29 -.07
-.34 -.19 .18 .39
-.37 -.11 -.34
-.29 .34 .47
.13 -.18 -.19 -.29
.14 .35

UDI
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

หมายเหตุ ตารางครึ่งบน คือการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
ตารางครึ่งล่าง คือการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
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5.2 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพฤติกรรมการเลือกตั้ง
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพฤติกรรมการเลื อกตั้ง ในกรณีของ สัดส่วนบัตรเสี ย
สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน และสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า มีการเกาะกลุ่มกันในระดับ
ปานกลาง สัดส่วนบัตรเสียมีการเกาะกลุ่มกันของคะแนนในระดับปานกลางค่อนข้างมาก สังเกตจาก
ค่า Moran’s I ประมาณ .70 ทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
สิ่งที่คล้ายคลึงกันของรูปแบบเชิงพื้นที่สัดส่วนบัตรเสียทั้งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและ
แบบแบ่งเขตคือมีการกระจุก ตัวในพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งภาค โดยมีมากในพื้นที่ชายแดนเช่น เขต
เลือกตั้ง จ.ตากทั้ งจังหวัด จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชียงใหม่ และบริเวณชายแดนภาคใต้ ได้แก่เขต
เลื อ กตั้ ง จ. ปั ต ตานี จ.ยะลา และจ.นราธิ ว าส ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นบั ต รเสี ย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าในการเลือกตั้งแบบแบ่ งเขต จะพบการกระจุกตัวของสัดส่วนการทาบัตร
เสียในระดับต่าเกือบทั่วทั้งภูมิภาค ในขณะที่การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ กลับพบสัดส่วนการทาบัตร
เสียมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น เขตเลือกตั้ง จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.
บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา รูปแบบเชิงพื้นที่และสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพฤติกรรมการเลือกตั้งแสดง
ดังภาพที่ 5.7
Moran’s I : .70

Moran’s I : .77

ภาพที่ 5.7 รูปแบบเชิงพื้นที่และสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของสัดส่วนบัตรเสียแบบแบ่งเขต( ซ้าย) แบบ
บัญชีรายชื่อ (ขวา)
กรณีรู ป แบบเชิงพื้น ที่และสหสั มพั นธ์เชิงพื้น ที่ข องสั ดส่ ว นไม่ประสงค์ล งคะแนน พบว่ามีค่ า
คะแนนเกาะกลุ่มกันในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ โดยมีค่าสถิติ Moran’s I
เท่ากับ .53 และ .56 ตามลาดับ ภาพที่ 5.8 แสดงรูปแบบเชิงพื้นที่ของสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน
โดยพบว่าการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อมีความคล้ายคลึงกั น โดยกระจุกตัวในภาค
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กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพฯ แต่เบาบางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิ่งที่น่าสังเกตคือ ในการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขต พบว่าภาคใต้ตอนบนมีสัดส่วนการไม่ประสงค์ลงคะแนนค่อนข้างกระจุกตัวสูง
ในเขตเลื อกตั้งของ จ.ชุมพร (CPN01, CPN02, CPN03) จ.นครศรีธ รรมราช (NRT07, NRT08,
NRT09) จ.สุราษฎร์ธานี (SNI02, SNI03, SNI06) จ.ภูเก็ต (PKT02) และ จ.พังงา (PNA01)
Moran’s I : .53

Moran’s I : .56

ภาพที่ 5.8 รูปแบบเชิงพื้นที่และสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของสัดส่วนการไม่ประสงค์ลงคะแนน แบบแบ่ง
เขต( ซ้าย) แบบบัญชีรายชื่อ (ขวา)
พฤติกรรมการเลือกตั้งประการสุดท้ายคือสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งแสดงดังภาพที่ 5.9
พบว่า มีค่าคะแนนเกาะกลุ่มกันในระดับปานกลางคือ Moran’s I = .65 โดยจะกระจุกตัวสูงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบนและตอนล่าง) ภาคเหนือ เช่น เขตเลือกตั้ง จ.เพชรบูรณ์ ( PNB01,
PNB04, PNB05) จ.พิจิตร( PCK01, PCK03) และ จ.นครสวรรค์ ( NSN04) ในส่วนของภาคกลาง
จะพบมากในเขตเลือกตั้งของกรุงเทพฯ เท่านั้น ซึ่งมีประมาณ 15 เขตเลือกตั้ง และสุดท้ายภาคใต้จะ
พบมากในเขตเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 2 และ 7
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Moran’s I : .65

ภาพที่ 5.9 รูปแบบเชิงพื้นที่และสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของสัดส่วนการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบแบ่งเขต

5.3 แบบจาลองพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง
การศึกษานี้ จ ะพัฒ นาแบบจาลองการวิเ คราะห์ ถดถอยของการพยากรณ์ พ ฤติก รรมการ
เลือกตั้ง โดยเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบจาลอง 3 แบบจาลอง ประกอบด้วย แบบจาลองที่
ไม่คานึงถึงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ได้แก่ วิธีกาลังสองน้อยที่สุด และแบบจาลองวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพื้นที่ ได้แก่ Spatial Lag Regression และ Spatial Error Regression ผ่านเกณฑ์การเลื อกตัว
แบบที่ดีที่สุดคือ R2, AIC และ BIC ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบจาลองพฤติกรรมการเลือกตั้ง ด้วยแบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอย 3 วิธี
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

สัดส่วนบัตรเสีย
สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน

OLS Regression
AIC
BIC
R2
1,321.41
1,344.97
.41
1,328.67
1,352.23
.59

Spatial Lag Regression
AIC
BIC
R2
1,132.44 1,159.93 .69
1,309.97 1,337.46 .62

Spatial Error Regression
AIC
BIC
R2
1134.35 1157.91 .69
1264.98 1288.54 .68

สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

2,052.11

1,868.80

พฤติกรรมการเลือกตั้ง

2,075.67

.29

สัดส่วนบัตรเสีย

1030.06

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
1053.62
.67
862.95

สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน

1094.55

1118.11

.57

1056.32

1,896.29

.62

1862.90

1886.47

.63

890.44

.81

869.08

892.64

.81

1083.81

.63

981.02

1004.58

.73
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ตารางที่ 5.2 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. แบบจาลองวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ ได้แก่ Spatial lag Regression และ Spatial Error
Regression มีความแม่นยาในการพยากรณ์ตัวแปรตามสัดส่วนบัตรเสีย, สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน
และสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าแบบจาลอง OLS Regression ซึ่งไม่คานึงถึงความสัมพันธ์เชิง
พื้นที่ สังเกตได้จากค่า R2 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่า AIC และ BIC พบว่า แบบจาลองวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพื้นที่ทั้ง 2 แบบจาลอง มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล (Model-Fit) ดีกว่าอีกด้วย
2. แบบจาลองวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ ทั้ง 2 แบบจาลองมีค่าความแม่นยาในการพยากรณ์
ตัวแปรตามสัดส่วนบัตรเสีย, สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน และสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใกล้เคียง
กัน
3. แบบจาลอง Spatial Error Regression มีความกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลดีกว่าแบบจาลอง
Spatial lag regression สังเกตได้จากค่า AIC และ BIC
ดังนั้นแบบจาลอง Spatial Error Regression จึงมีความเหมาะสมในการการพยากรณ์สัดส่วน
บั ตรเสี ย , สั ดส่ ว นไม่ป ระสงค์ล งคะแนน และสั ดส่ ว นไม่ ไ ปใช้สิ ทธิ์ เลื อ กตั้ง มากที่สุ ด โดยผลของ
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1) ตัวแบบการพยากรณ์สัดส่วนบัตรเสียในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
2) ตัวแบบการพยากรณ์สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
3) ตัวแบบการพยากรณ์สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชี
รายชื่อ
1) ตัวแบบการพยากรณ์สัดส่วนบัตรเสียในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
ในการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ ของสัดส่วนบัตรเสีย จะศึกษาทั้งการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้ดัชนีวัดความเป็นเมืองและตัวแปรภูมิภาคในการ
พยากรณ์ตัวแบบ ซึ่งตารางทางด้านซ้ายคือผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และตารางทางขวาคือผลการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ในการพยากรณ์สัดส่วนการ
ทาบัตรเสีย ในการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่ว ไป พ.ศ. 2554 พบว่า ความ
กลมกลืนของตัวแบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีค่ามากกว่าแบบแบ่งเขต เมื่อพิจารณาจากค่า R2
โดยทั้ง 2 แบบจาลองมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่สู งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติใกล้เคียงกัน โดยแบบแบ่ง
เขตมีค่า lambda เท่ากับ .77 ในขณะที่แบบบัญชีรายชื่อ มีค่า lambda เท่ากับ .73 เมื่อพิจารณาตัว
แปรที่ใช้พยากรณ์ผลการเลื อกตั้ง พบว่า USEI และ UDI สัมพันธ์ทางลบกับสัดส่วนบัตรเสีย ทั้ง ใน
ระบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบบัญชีรายชื่อ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ภูมิภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มทาบัตรเสียต่ากว่าภาคกลางอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ จากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เบื้องต้นพบว่า ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต สัดส่วนการทา

76
บัตรเสียจะพบมากในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะชายแดนเขตเลือกตั้งจังหวัดตาก และแม่ฮ่องสอน และ
ภาคใต้ตอนล่าง ในขณะที่การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จะพบบัตรเสียในพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั่วทั้ง
ภูมิภาคโดยเฉพาะเขตชายแดน และเขตเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์สัดส่วนบัตรเสียแบบ
แบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
B se(B) t-test p-value B se(B t-test p-value
lambda
0.77 0.04 20.50
.000
0.73 0.04
17.58
.000
)
ค่าคงที่
6.03 0.32 19.03
.000
4.82 0.20 24.01
.000
USEI
-0.34 0.09 -3.85
.000
-0.81 0.06 -13.17
.000
UDI
-0.10 0.12 -0.89
.372
-0.63 0.08 -8.02
.000
ภาคเหนือ
0.26 0.43 0.62
.538
0.42 0.29 1.48
.140
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -1.35 0.40 -3.37
.001
0.07 0.26 0.29
.775
ภาคใต้
0.90 0.62 1.45
.147
-0.40 0.39 -1.03
.305
AIC = 1134.35, BIC = 1157.91,
AIC = 869.08, BIC = 892.64,
2
R = .69
R 2 = .81
สัดส่วนการทาบัตรเสีย

2) ตัวแบบการพยากรณ์สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
ในการพั ฒ นาตั ว แบบการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พื้ น ที่ ข องสั ด ส่ ว นการไม่ ไ ปใช้ สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง
การศึกษานี้ จ ะเลื อกผลการเลื อกตั้งของระบบแบ่ งเขตมาศึก ษาเท่านั้น เนื่องจากถ้าไม่ไปใช้สิ ท ธิ์
เลือกตั้งในแบบแบ่งเขต ก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อด้วยเช่นกัน ผลการวิเคราะห์
ตั ว แบบการถดถอยเชิ ง พื้ น ที่ ใ นการพยากรณ์ สั ด ส่ ว นการไม่ ไ ปใช้ สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พบว่าตัวแบบมีความกลมกลืนในระดับปาน
กลาง โดยมีค่า R2 เท่ากับ .63 และเมื่อพิจารณาค่า lambda พบว่าตัวแบบมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
สูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากั บ .74 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ผลการเลือกตั้ง พบว่า
พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของเมืองสูงจะมีแนวโน้มไม่ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบนและตอนล่างมีแนวโน้มที่จะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก
เมื่อเทีย บกับ ภาคกลาง เช่น บางเขตเลื อกตั้งของ จ.อุดรธานี จ.สกลนคร และจ.ร้อยเอ็ด ผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.4
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ตารางที่ 5.4 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง
สัดส่วนการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
lambda
ค่าคงที่
USEI
UDI
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

B
0.74
24.02
0.10
1.41
0.72
3.18
0.21

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
se(B)
t-test
p-value
0.04
18.66
.000
0.79
30.60
.000
0.23
0.45
.652
0.30
4.68
.000
1.10
0.66
.509
1.01
3.14
.002
1.53
0.14
.889
2
AIC = 1862.90, BIC = 1886.47, R = .63

3) ตัวแบบการพยากรณ์สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
การวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ในการพยากรณ์สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พบว่าความกลมกลืนของตัวแบบการ
เลื อกตั้งแบบบั ญชีร ายชื่อมีค่ามากกว่าแบบแบ่งเขต เมื่อพิจารณาจากค่า R2 ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของทั้ง 2 ตัวแบบ พบว่า ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของการเลื อกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อสูงกว่าการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยแบบแบ่งเขตมีค่า lambda
เท่ากับ .61 ในขณะที่แบบบัญชี รายชื่อ มีค่า lambda เท่ากับ .75 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ใช้พยากรณ์
พบว่าพื้น ที่ที่มี ดัช นี วั ดความเป็ น เมื องทั้ งด้า นเศรษฐกิจ และสั งคม (USEI )และดัช นีวัดด้านความ
หนาแน่นของเมือง ( UDI ) สูง จะมีแนวโน้มใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนน ทั้งการเลือกตั้งแบบ
บั ญชีร ายชื่อและแบบแบ่ งเขต ในขณะที่ ความสั มพันธ์ระหว่า งความเป็นภูมิภ าคนิยมและการไม่
ประสงค์ลงคะแนนพบเฉพาะในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยพบว่าภาคใต้มีแนวโน้มที่จะไม่ประสงค์
ลงคะแนนมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเขตเลื อ กตั้ง ในจังหวัดสงขลาและภูเก็ ต สิ่ งนี้ส ะท้อนให้ เ ห็ น
พฤติกรรมการเลือกตั้งของภาคใต้ กล่าวคือ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ถ้าไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์
คนใต้มีแนวโน้มจะไม่ประสงค์ลงคะแนน เนื่องจากไม่เห็นความสามารถของพรรคอื่น แต่อย่างไรก็ตาม
ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ กลับไม่พบนัยสาคัญทางสถิติของการไม่ประสงค์ลงคะแนนในภาคใต้
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ภาคใต้ ยั ง คงเชื่ อ มั่ น ในตั ว ผู้ บ ริ ห ารของพรรคประชาธิ ปั ต ย์ ผลการวิ เ คราะห์ มี
รายละเอียดดังตารางที่ 5.5
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ตารางที่ 5.5 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์สัดส่วนไม่ประสงค์
ลงคะแนนแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
สัดส่วนการไม่ประสงค์
ลงคะแนน
lambda
ค่าคงที่
USEI
UDI
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
B se(B) t-test p-value
0.61 0.05 11.96
.000
4.04 0.27 14.99
.000
1.43 0.10 14.19
.000
1.05 0.12 8.74
.000
0.54 0.41 1.31
.191
-0.64 0.37 -1.71
.087

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
B
se(B) t-test p-value
0.75 0.04 19.54
.000
2.88 0.25 11.52
.000
1.11 0.07 15.52
.000
0.99 0.09 10.53
.000
0.46 0.34 1.32
.185
-0.34 0.32 -1.05
.292

1.48 0.50 2.94
.003
AIC = 1264.98, BIC = 1288.54,
R 2 = .68

0.43 0.49 0.87
.385
AIC = 981.02, BIC = 1004.58,
R 2 = .73

5.4 บทสรุป
โดยสรุปพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่าทั้งในด้านความหนาแน่นของเมือง ( UDI ) และเศรษฐกิจและ
สังคมของเมือง (USEI) มีแนวโน้มทาบัตรเสียทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชี รายชื่อ
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของสัดส่วนไม่ประสงค์ล งคะแนนมีค่าน้อยกว่าสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลื อกตั้ง
ในขณะที่การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนของการไม่ประสงค์ลงคะแนน และสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งมีค่าใกล้เคียงกัน สังเกตได้จาก lambda ซึ่งมีค่าใกล้กนั มาก นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ที่มีความ
เป็นเมืองสูงทั้งด้าน USEI และ UDI จะมีแนวโน้มไม่ประสงค์ลงคะแนน ในขณะที่การไม่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง เป็นเพียงพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของเมือง ( UDI) สูงเท่านั้น
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บทที่ 6
การพยากรณ์ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
เป็นที่รู้กันดีว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยมีความเป็นภูมิภาคนิยมอย่างเห็นได้ชัด โดยภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลือกพรรคเพื่อไทย ในขณะที่ภาคใต้จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เห็น
ได้ว่าความเป็นภูมิภาคนิยมส่งผลให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองสูง(Roy et al., 2015) อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาระดับจังหวัดหรือเขตเลือกตั้ง กลับพบว่า เขตเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นฐานเสียงให้แก่พรรคที่
ได้รับความนิยมในภูมิภาคของตนเสมอไป เช่น พรรคประชาธิปัตย์สามารถชนะคะแนนในเขตเลือกตั้ง
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เขตเลือกตั้งที่ 3 และ เขตเลือกตั้ งที่ 8 ของ จ.อุบลราชธานี และ
เขตเลือกตั้งในภาคเหนือจานวน 14 เขตเลือกตั้ง หรือแม้กระทั่งบางเขตเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นฐานเสียง
แก่พรรคใดพรรคหนึ่ งโดยเฉพาะ จะพบว่าคะแนนเสี ยงของเขตเลื อกตั้งจะมีความหลากหลายสู ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเลือกตั้งในกรุงเทพฯ หรือเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือเขตเทศบาลของ
จั งหวัดต่างๆ เหตุที่เป็ น เช่น นี้ เพราะในพื้นที่เมืองมีความหลากหลายของประชากรสู ง ทั้งในด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม พื้นที่มีความเจริญ เป็นแหล่งงาน ประชากรจึงมักอพยพย้ายถิ่นเข้ามา
ในตัวเมืองสูง (อิทธิพร ขาประเสริฐ, 2554) นอกจากนี้เทคโนโลยีหรือข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้
ง่าย เมืองจึงเป็นตัวแพร่กระจายความคิดและนวัตกรรมที่สาคัญ ประกอบกับพื้นที่เมืองให้การมีอิสระ
ทางความคิด ต่างคนต่างอยู่ ดังนั้นคนในพื้นที่เมืองจึงมีความเป็นปัจเจกบุคคลสู ง ส่งผลให้ ความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้งในพื้นที่เมืองจึงมีมาก เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นในความสั ม พันธ์
ดังกล่าว ดังนั้นในบทนี้จึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม และความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้งว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ซึ่งมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้
6.1สถิติเชิงบรรยายของความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
6.2ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
6.3แบบจาลองพยากรณ์ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
6.4 บทสรุป
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6.1 สถิติเชิงบรรยายของความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
ในการศึกษาความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง ได้มีการจัดกระทาข้อมูล (Data Manipulation)
ของผลการเลือกตั้งในพรรคต่างๆ ข้อมูลตั้งต้นของการคานวณความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
แต่ละเขตเลือกตั้งคือ ผลลบของจานวนผู้ใช้สิทธิ์เลื อกตั้งและจานวนบัตรเสีย ( ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง -บัตร
เสีย) การคานวณค่าของข้อมูลจะใช้ค่าคะแนนของผลการเลือกตั้งแต่ละพรรคการเมืองและค่าคะแนน
ของผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
โดยใช้วิธีการ Normalized Entropy
ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะคานวณค่าความหลากหลายของผลการเลือกตั้งจากพรรคที่ลง
สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง รวมกับ ผลคะแนนของการไม่ประสงค์ลงคะแนน กรณีที่พรรคการเมืองลง
รับสมัครเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับคะแนนเสี ยงเลย จะแทนค่าของผลคะแนนของพรรคการเมืองนั้นเป็น 1
และนาค่า 1 ไปบวกกับผลลบของจานวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจานวนบัตรเสีย ( ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-บัตร
เสีย) ในขณะที่การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จะคานวณจากพรรคการเมืองที่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครลงรับ
เลือกตั้ง ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 40 พรรค รวมกับผลการไม่ประสงค์ลงคะแนนในแต่ละเขตเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าใจภาพของข้อมูลที่ทาการศึกษามากยิ่งขึ้น สถิติเชิงบรรยายของความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้ง จะแสดงดังตารางที่ 6.1 ซึ่งพบว่าผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีความ
หลากหลายมากกว่า แบบบัญชีรายชื่ออย่างเห็นได้ชัด โดยความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ .33 การลงคะแนนเสียงมีความเป็นเนื้อเดียวกัน หรือกล่าวได้ว่าไม่มีความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้งมากนักเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งแบบแบ่ง เขตซึ่งมีความหลากหลาย
ของผลการเลือกตั้งเฉลี่ยเท่ากับ .53 อย่างไรก็ตามจากตารางพบว่าในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต บาง
เขตเลือกตั้งมีความหลากหลายของผลการเลือกตั้งสูงมาก คิดเป็น .88 ในขณะที่ค่าความหลากหลาย
ของการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสูงสุดเพียง .52 เท่านั้น การกระจายตัวของค่าความหลากหลาย
ของผลารเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง แสดงดังแผนภาพ Histogram ภาพที่ 6.1และ 6.2
ในการวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ข องความเป็ น เมื อ ง ความเป็ น ภู มิ ภ าคนิ ย ม และความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้งควรพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อดูความเป็นไปได้ของ
ความสัมพันธ์ในการพยากรณ์ ความหลากหลายของการเลือกตั้ง ทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ
แบบบัญชีรายชื่อ จากตารางที่ 6.1 เห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของ
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ เท่ากับ .78 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีมากกว่าแบบบัญชีรายชื่อ โดย
ตัวแปรความหลากหลายทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อมีความสัมพันธ์กั บตัวแปรภูมิภ าคไป
ในทางเดี ย วกั น กล่ า วคื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ภาคเหนื อ และสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ กล่าวคือ ภาคเหนือจะพบความหลากหลายของผลการเลือกตั้งสูง
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จะพบความหลากหลายของผลการเลือกตั้งในระดับต่า
ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของผลการเลือกตั้งกับความเป็นเมือง พบว่า ความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนี
เศรษฐกิจ และสั งคมของเมือง ( USEI) แต่สิ่ งที่แตกต่างกันคือ ในการเลื อกตั้งแบบแบ่งเขต ความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้งสัมพันธ์เชิงลบกับดัชนีความหนาแน่นของเมือง (UDI) ในขณะที่การ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พบว่า ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีความ
หนาแน่นของเมือง (UDI) อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจเป็นข้อสังเกตหนึ่งในการอธิบายผลการศึกษา

ตารางที่ 6.1 สถิติบรรยายและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจาลองความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
ตัวแปร
M
SD.
Min Max
1 ความหลากหลายของ
.33
.07
.16 .52
ผลการเลือกตั้ง
2 USEI
0.00
1.00 -2.39 3.14
3 UDI
0.00
1.00 -1.00 7.58
4 ภาคเหนือ
.18
.39
5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .34
.47
6 ภาคใต้
.14
.35
หมายเหตุ ตารางครึ่งบน คือการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
ตารางครึ่งล่าง คือการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

1
.78
.22
.07
.07
-.31
-.20

2
.03

3
-.14

4
.12

5
-.15

6
-.13

M
.53

Min
.23

Max
.88

.00

-.29
-.07

-.37
-.11
-.34

.13
-.18
-.19
-.29

0.00 1.00 -2.39
0.00 1.00 -1.00
.18 .39
.34 .47
.14 .35

3.14
7.58

.00
-.29 -.07
-.37 -.11
.13 -.18

-.34
-.19

-.29

SD.
.12
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จานวนเขตเลือกตั้ง
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ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

จานวนเขตเลือกตั้ง

ภาพที่ 6.1 แผนภาพ Histogram ของความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

ภาพที่ 6.2 แผนภาพ Histogram ของความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
เมื่อพิจารณาความหลากหลายของผลการเลือกตั้งรายภูมิภาคทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
(ซ้าย) และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (ขวา) เพิ่มเติม ในภาพที่ 6.3 พบว่า ผลการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อมีความหลากหลายต่ากว่าการเลื อกตั้งแบบแบ่งเขต เมื่อพิจารณาการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ พบว่า ภาคกลางมีค่ามัธยฐานของค่าความหลากหลายสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งนี้ความแตกต่างของความหลากหลายของผลการเลือกตั้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีค่ามาก สั งเกตได้จาก (Interquartile range) อย่างไรก็ตามแม้ว่า
ภายในภาคใต้ค่าความหลากหลายจะมีค่ามากในแต่ละเขตเลือกตั้ง แต่ค่ามัธยฐานของภาคนี้ก็ยังคงอยู่
ในระดับต่า เขตเลือกตั้งในภาคใต้ที่มีค่าความหลากหลายสูงจนเป็น outlier คือ เขตเลือกตั้งใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น เขตเลือกตั้งที่ 4 ของ จ.ปัตตานี และ เขตเลือกตั้งที่ 3 ของ จ.นราธิวาส
ในขณะที่เขตเลือกตั้งส่วนใหญ่ของ จ. สุราษฎร์ธานี มีค่าความหลากหลายต่าที่สุด ในกรณีภาคกลาง
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ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

เห็นได้ว่าค่าความหลากหลายภายในภาคส่วนใหญ่มีค่าน้อย โดยส่วนใหญ่เขตเลือกตั้งที่มีค่าความ
หลากหลายสูงคือ เขตเลือกตั้งในกรุงเทพฯ
กรณีของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พบว่าค่าความหลากหลายเฉลี่ยของภาคกลางสูงที่สุ ด
รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สังเกตได้จากค่ามัธ ยฐาน ประเด็นนี้มี
ความคล้ายคลึงกับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ความแตกต่างของความหลากหลายของผลการ
เลือกตั้งทั้ง 4 ภาคมีค่าใกล้เคียงกัน คือมีความแตกต่างค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ความ
หลากหลายของเขตเลือกตั้งในภาคเหนือและภาคใต้ กลับมีค่าค่อนข้างต่า สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ แม้ว่า
ความหลากหลายของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะสูงกว่าการเลือ กตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แต่ก็ยังพบว่า
คะแนนเลือกตั้งค่อนข้างมีความเป็นภูมิภาคนิยม นอกจากนี้สิ่งที่น่าสังเกตคือ เมื่อพิจารณารายเขต
เลือกตั้งพบว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จ.สุรินทร์ จ.นครราชสีมา
และจ.ขอนแก่น กลับมีความหลากหลายของผลคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเมื่อเทียบกับเขตเลือกตั้งอื่นๆ
ในจังหวัดเดียวกัน รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 6.4

Central

North

North East

South

Central

North

North East

South

ภาพที่ 6.3 แผนภาพ box plot ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ( ซ้าย ) และแบบ
บัญชีรายชื่อ (ขวา)
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Correlation = .78

ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

ภาพที่ 6.4 แผนภาพการกระจาย scatter plot ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
และแบบบัญชีรายชื่อ

6.2 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
ในการศึกษาการเกาะกลุ่มของความหลากหลายของผลการเลือกตั้งรายเขตเลือกตั้งทั้งแบบแบ่ง
เขตและแบบบัญชีรายชื่อพบว่า การลงคะแนนเสียงเลือกพรรคต่างๆของแต่ ละเขตเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ค่อยมีความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง เนื่องจากค่าสถิติ Moran’s I
เท่ากับ .72 กล่าวคือ การเลือกพรรคต่างๆมีความเป็นเนื้อเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ยกเว้น จ.ปัตตานี จ.ยะลา และจ.นราธิวาส ดังภาพที่ 6.5 ในขณะที่
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พบความหลากหลายของคะแนนเสียงในแต่ละเขตเลือกตั้งเป็นอย่างมากซึ่ง
มีค่าสถิติ Moran’s I เท่ากับ .43 อาจกล่าวได้ว่าพรรคการเมืองทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางมีบทบาท
ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเลื อกตั้งในพื้นที่ภ าคกลาง และ สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จ.ปัตตานี จ.ยะลา และจ.นราธิวาส รูปแบบความหลากหลายของผล
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีรายละเอียดดังภาพที่ 6.6
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Moran’s I =.72

ภาพที่ 6.5 รูปแบบเชิงพื้นที่และสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของความหลากหลายในผลการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ

Moran’s I =.43

ภาพที่ 6.6 รูปแบบเชิงพื้นที่และสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของความหลากหลายในผลการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขต

6.3 แบบจาลองพยากรณ์ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
การศึกษานี้จะพัฒนาแบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอยของการพยากรณ์ความหลากหลายของ
ผลการเลื อ กตั้ ง โดยเปรี ย บเที ย บความเหมาะสมของแบบจ าลอง 3 แบบจ าลอง ประกอบด้ ว ย
แบบจาลองที่ไม่คานึงถึงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ได้แก่ วิธีกาลังสองน้อยที่สุด และแบบจาลองวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพื้นที่ ได้แก่ Spatial Lag Regression และ Spatial Error Regression ผ่านเกณฑ์การ
เลือกตัวแบบที่ดีที่สุดคือ R2, AIC และ BIC ดังตารางที่ 6.2
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ตารางที่ 6.2 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบจาลองพยากรณ์ความหลากหลายของผลการ
เลือกตั้ง ด้วยแบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอย 3 วิธี
ความหลากหลาย
OLS Regression
Spatial Lag Regression Spatial Error Regression
ของผลการ
AIC
BIC R 2
AIC
BIC
R2
AIC
BIC
R2
เลือกตั้ง
แบบแบ่งเขต
-534.75 -511.19 .10 -624.91 -597.42 .35 -626.64 -603.08 .35
แบบบัญชีรายชื่อ

-998.48 -974.92 .22 -1279.74 -1252.25 .69 -1286.16 -1262.60 .70

ตารางที่ 6.2 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. แบบจาลองวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ ได้แก่ Spatial lag Regression และ Spatial Error
Regression มีความแม่นยาในการพยากรณ์ตัวแปรความหลากหลายของผลการเลื อกตั้ง มากกว่า
แบบจาลอง OLS Regression ซึ่งไม่คานึงถึงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ สังเกตได้จากค่า R2 นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาค่า AIC และ BIC พบว่า แบบจาลองวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ทั้ง 2 แบบจาลอง มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล (Model-Fit) ดีกว่าอีกด้วย
2. แบบจาลองวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ ทั้ง 2 แบบจาลองมีค่าความแม่นยาในการพยากรณ์
ตัวแปรตามความหลากหลายของผลการเลือกตั้งใกล้เคียงกัน
3. แบบจาลอง Spatial Error Regression มีความกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลดีกว่าแบบจาลอง
Spatial lag regression สังเกตได้จากค่า AIC และ BIC
ดังนั้นแบบจาลอง Spatial Error Regression จึงมีความเหมาะสมในการการพยากรณ์ ความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้ง มากที่สุด ในการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ ของ
ความหลากหลายในการเลือกตั้ง จะศึกษาทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้
ตัว แปรความเป็ น เมื องและตัว แปรภูมิภ าคในการพยากรณ์ ตัว แบบ ตารางทางด้านซ้ายคื อ ความ
หลากหลายของผลการเลื อกตั้งแบบแบ่งเขต และตารางทางขวาคือ ความหลากหลายของผลการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จากการวิเคราะห์พบว่า ความกลมกลืนของตัวแบบการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อมีค่ามากกว่าแบบแบ่งเขตอย่างเห็นได้ชัด เมื่อพิจารณาจากค่า R2 โดยทั้ง 2 แบบจาลองมี
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมากกว่าแบบ
แบ่งเขต เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ ความหลากหลายผลการเลือกตั้ง พบว่า ในการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตและการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พบความหลากหลายของผลการเลือกตั้งมากในพื้นที่ที่
มีความเป็นเศรษฐกิจและสังคม หรือ USEI สูง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ พบความหลากหลายของผลการ
เลือกตั้งสูงในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของเมืองต่าในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แต่พบความหลากหลาย
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ของผลการเลือกตั้งสูงในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของเมืองสูงในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ อย่างไรก็
ตามตัวแปรภูมิภาคไม่มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตและแบบบัญชีรายชื่ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ รายละเอียดดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์ความหลากหลาย
ของผลการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
ความหลากหลายของ
ผลการเลือกตั้ง
lambda
ค่าคงที่
USEI
UDI
ภาคเหนือ
ภาค
ภาคใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
B se(B) t-test p-value
0.58 0.05 10.75
.000
0.55 0.02 26.93
.000
0.01 0.01 0.71
.475
-0.02 0.01 -2.17
.030
0.01 0.03 0.34
.737
-0.04 0.03 -1.39
.166
-0.07 0.04 -1.82
.069
AIC = -626.64, BIC = -603.08,
R 2 =.35

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
B
se(B) t-test p-value
0.81 0.03 24.56
.000
0.35 0.01 24.61
.000
0.01 0.00 4.13
.000
0.01 0.00 1.22
.224
-0.01 0.02 -0.44
.659
-0.02 0.02 -1.23
.220
-0.04 0.03 -1.53
.125
AIC = -1286.16, BIC = -1262.60,
R 2 = .70

เห็ น ได้ ว่ า ผลการพยากรณ์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดั ช นี วั ด ความเป็ น เมื อ ง และความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับข้อสมมุติฐานในการศึกษาที่ว่า พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูงมักมีความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
สูง ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจรูปแบบของข้อมูลมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความ
เป็นเมืองและความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง ในรูปแผนภาพการกระจาย หรือ scatter plot จึง
มีความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยแสดงดังภาพที่ 6.7-6.10
แผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง UDI หรือ ดัชนีวัดความหนาแน่นของเมือง
กับ ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ดังภาพที่
6.7 และ ภาพที่ 6.8 พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ทั้งสองภาพมีลักษณะเป็นรูปตัว T โดยมีเขตเลือกตั้ง
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ของกรุ งเทพฯ เป็ น ค่า leverage point1 กล่ าวคือ กรุงเทพฯ มีความหนาแน่นของเมืองมาก ซึ่ง
มากกว่าพื้นที่อื่นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีค่า 8 เท่าของ standard deviation ( โดยปกติควรอยู่ใน ±3)
ทั้งที่ UDI เป็ น standardized ดังนั้นการที่ UDI สั มพันธ์ทางลบกั บ ความหลากหลายของผลการ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ทาให้รูปแบบการกระจายเป็นรูปตัว T จึงเกิดจากค่า leverage นี้
เขตเลือกตั้งที่เป็นค่า leverage ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
และเขตสัมพันธวงศ์ ) , เขตเลือกตั้งที่2 (เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร), เขตเลือกตั้งที่ 3 (เขต
บางคอแหลม และเขตยานนาวา) ,เขตเลือกตั้งที่ 5 (เขตดุสิต และเขตราชเทวี) ,เขตเลือกตั้งที่ 6 (เขต
ดินแดง และเขตพญาไท ) และเขตเลือกตั้งที่ 24 (เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงดาวคะนอง) และเขตคลอง
สาน) ภาพที่ 6.7 สังเกตได้ว่าการกระจายของข้อมูลทางด้านขวา (หางของตัว T) กระจายอยู่ในระดับ
ต่า และจุดค่อนข้างกระจายห่างกันมาก

ภาพที่ 6.7 แผนภาพการกระจายความสัมพันธ์ระหว่าง UDI และความหลากหลายของ
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

1 Leverage

point คือ ค่าของตัวแปรพยากรณ์ซึ่งถือว่าเป็นค่าสังเกต ( X ) มีค่าสูงมากกว่า ค่า อื่น
อย่างมาก โดยปกติจะวัดค่าดังกล่าวจากระยะทางระหว่างค่าสังเกตนี้กับค่าสังเกตอื่นๆ (Weisberg &
Cook, 1982)

ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
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ภาพที่ 6.8 แผนภาพการกระจายความสัมพันธ์ระหว่าง UDI และความหลากหลายของ
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ในขณะที่เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง USEI หรือ ดัชนีวัดเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
กับ ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ดังภาพที่
6.9 และภาพที่ 6.10 พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ทั้งสองภาพกระจายตัวอย่างอิสระ ดังนั้นการที่ USEI
สัมพันธ์ทางบวกกับความหลากหลายของผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จึงมีความ
เป็นไปได้

ภาพที่ 6.9 แผนภาพการกระจายความสัมพันธ์ระหว่าง USEI และความหลากหลาย
ของผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
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ภาพที่ 6.10 แผนภาพการกระจายความสัมพันธ์ระหว่าง USEI และความหลากหลาย
ของผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
อย่ างไรก็ตามเพื่อให้ เห็ น ความเป็นเมืองของกรุงเทพฯ และเข้าใจความหลากหลายของการ
เลือกตั้งมากยิ่งขึ้น จะทาการศึกษาความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง โดยใช้ตัวแปรความเป็นเมือง
และตัวแปรภูมิภาคในการพยากรณ์ตัวแบบ การศึกษานี้ได้จัดกระทาตัวแปรภูมิภาคเป็นตัวแปรจัด
ประเภท ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดย
เลือกภาคกลางเป็นกลุ่มอ้างอิง จากการวิเคราะห์พบว่า ความกลมกลืนของตัวแบบการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อมีค่ามากกว่าแบบแบ่งเขตอย่างเห็นได้ชัด เมื่อพิจารณาจากค่า R2 พบว่าทั้ง 2 แบบจาลอง
มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมากกว่าแบบ
แบ่งเขต ( .81 > .57 ) เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ความหลากหลายผลการเลือกตั้ง พบว่า ใน
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พบความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
มากในพื้นที่ที่มีความเป็นเศรษฐกิจและสังคม (USEI) และพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของเมือง(UDI) สูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีความเป็นเมืองสูงในทุกๆด้าน ซึ่งผลการวิเคราะห์ต่างจาก
ตารางที่ 6.3 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรภูมิภาค พบว่า กรุงเทพฯ และภาคใต้ มีความหลากหลาย
ต่ากว่าภาคกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก โดยส่วนใหญ่คนกรุงเทพฯ ซึ่ง
มองความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมของผู้สมัครและพรรคการเมืองเป็นสาคัญ มีแนวโน้มเลือก
พรรคขนาดใหญ่ ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย และ ไม่ประสงค์ลงคะแนนสูงมากอย่างเห็น
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ได้ชัด ซึ่งแตกต่างจากภาคกลางที่พบว่าประชาชนนิยมเลือกทั้งพรรคขนาดใหญ่ พรรคขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็ก ทาให้ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งในภาคกลางมีมากกว่า นอกจากนี้การที่ภาคใต้มี
ความหลากหลายต่ากว่าภาคกลางเพราะ ภาคนี้เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคการเมือง
อื่นไม่ค่อยมีบทบาทในการเลือกตั้งของภาคใต้มากนัก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6.4
ตารางที่ 6.4 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์ความหลากหลาย
ของผลการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ (กรณีแยกกรุงเทพฯออกจาก
ภาคกลาง)
ความหลากหลายของ
ผลการเลือกตั้ง
lambda
ค่าคงที่
USEI
UDI
กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ
ภาค
ภาคใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
B se(B) t-test p-value
0.57 0.05 10.56
.000
0.57 0.02 28.23
.000
0.02 0.01 2.21
.027
0.01 0.01 0.57
.566
-0.17 0.04 -4.55
.000
0.00 0.03 0.04
.970
-0.05 0.03 -1.83
.068
-0.08 0.04 -2.30
.021
AIC = -644.80, BIC = -617.31,
R 2 =.38

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
B
se(B) t-test p-value
0.81 0.03 24.34
.000
0.36 0.01 25.08
.000
0.02 0.00 4.62
.000
0.01 0.01 2.03
.042
-0.04 0.02 -2.43
.015
-0.01 0.02 -0.54
.589
-0.02 0.02 -1.37
.170
-0.05 0.03 -1.68
.092
AIC = -1290.01, BIC = -1262.53,
R 2 = .70

6.4 บทสรุป
การศึกษาสามารถสรุปได้ว่าความเป็นเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหลากหลายของ
ผลการเลือกตั้ง กล่าวคือ พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูงย่อมมีความหลากหลายของผลการเลือกตั้งสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฯ ซึ่งมีความหนาแน่นมากทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและด้าน
ความหนาแน่นของเมือง เนื่องมาจากกรุงเทพฯ ถือได้ว่ามีความเป็นเอกนคร มีความเจริญในทุกๆ
ด้าน ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ข้างต้น นอกจากนี้มีข้อสังเกต 3 ประการ ที่พบ
ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1) ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 หรือกล่าวได้ว่าเป็น
พื้นที่เขตเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เขตเลือกตั้งที่อยู่นอกเหนือของความเป็นภูมิภาค
นิยม เช่น ในภาคกลาง และภาคเหนือ และ 3) เขตเลือกตั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวคือ
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แม้ว่าภาคใต้จะยังมีความเป็นภูมิภาคนิยมคือเลือกพรรคประชาธิปัตย์ แต่กลับพบว่าในเขตเลือกตั้ง
ดังกล่าวมีความหลากหลายของการเลือกพรรคการเมืองสูงเช่นเดียวกัน
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บทที่ 7
การพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง
กฎข้อที่ 1 ของภูมิศาสตร์ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน โดยสิ่งที่อยู่ใกล้กันจะสัมพันธ์
กันมากกว่าสิ่งที่อยู่ไกลออกไป “Everything is related to everything else, but near things are
more related than distant things” (Tobler, 1970) ไม่เว้นแม้แต่ผลของการเลือกตัง้ ของผู้ใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง ซึ่งมักจะมีความคล้ายคลึงกันภายในเขตเลือกตั้งเดียวกันหรือภู มิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะกับ
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ ได้แก่ พรรคเพื่อไทย และ พรรคประชาธิปัตย์ ที่เห็ นได้ว่ามีความเป็น
ภูมิภ าคนิ ย มสู ง มาก อย่ างไรก็ต ามพรรคขนาดกลางเริ่ มเข้ ามามีบ ทบาทมากขึ้น ในการเลื อ กตั้ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลื อกตั้งแบบแบ่งเขต เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากความใกล้ชิดของ
นักการเมือง หัวคะแนน กับคนท้องถิ่น แม้ว่าความนิยมจะไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคขนาด
ใหญ่ แต่พรรคขนาดกลางบางพรรคกลับได้รับความนิยมในเขตเลือกตั้งที่มีขนาดใหญ่ เช่น บางเขต
เลือกตั้งใน จ. นครราชสีมา หรือ จ.บุรีรัมย์ หรือในเขตเลือกตั้งที่พรรคคู่แข่งขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า
ไปได้ เช่น บางเขตเลือกตั้งใน จ.ปัตตานี อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยถูก
อธิ บ ายว่ า เป็ น ทฤษฎี ที่ ส ะท้ อ นภาพการเมื อ งไทยในช่ ว งหลั ง ปี 2520 ซึ่ ง กล่ า วว่ า มุ ม มองใน
ประชาธิปไตยของคนสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน คนเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯ มองประชาธิปไตยใน
รูปแบบตะวันตก มีความเป็นปัจเจก ให้ความสาคัญกับความสามารถหรือคุณธรรมของผู้สมัครและ
พรรคการเมืองเป็นหลัก ในขณะที่คนชนบทมองประชาธิปไตยว่าเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ (เอนก
เหล่าธรรมทัศน์, 2556) ทฤษฎีนี้ยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนอย่างเพียงพอ นอกจากนี้มีงาน
วิชาการของนักวิชาการบางท่านเห็นว่าพฤติกรรมการเลือกตั้งมีความเป็นภูมิภาคนิ ยมมากยิ่งขึ้น โดย
เสนอให้ ตัวแปรภูมิภาคมีบทบาทในการเข้ามาอธิบายพฤติกรรมการเลือกตั้งควบคู่กับทฤษฎีสองนครา
ประชาธิปไตย เพื่อให้การอธิบายมีความแม่นยามากยิ่งขึ้น (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ et al., 2559)
ดังนั้นเพื่อเป็นหลักฐานในการสนับสนุนหรือโต้แย้งทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย และงาน
ของนักวิชการดังกล่าวในบทนี้จึงศึกษาความสัมพันธ์ของความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม และ
สัดส่วนการเลือกพรรค ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของพรรค
การเมืองต่างๆ โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้
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7.1สถิติเชิงบรรยายของผลการเลือกพรรค
7.2 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของผลการเลือกตั้ง
7.3 แบบจาลองพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง
7.4 บทสรุป

7.1 สถิติเชิงบรรยายของผลการเลือกพรรค
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 มีขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม
2554 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปครั้งที่ 26 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พุทธศักราช 2554 โดยกาหนดให้ ส ภาผู้ แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ งเขตจานวน 375
คน ซึ่งเป็นการลงคะแนนเป็ นแบบเขตเดียวเบอร์เดียว และสมาชิกมาจากการเลื อกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อจานวน 125 คน ซึ่งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ละพรรคการเมืองจะจัดทาบัญชีรายชื่อของ
นักการเมืองที่สังกัดโดยรายชื่อแรกมักเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคที่
ได้รับเลือกจานวน 11 พรรค แสดงดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
พรรคการเมือง
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
พลังชล
รักประเทศไทย
มาตุภูมิ
รักษ์สันติ
มหาชน
ประชาธิปไตยใหม่
อื่นๆ
รวม

แบบแบ่งเขต
204
115
29
15
5
6
0
1
0
0
0
0
375

แบบบัญชีรายชื่อ
61
44
5
4
2
1
4
1
1
1
1
0
125

รวมที่นั่ง
265
159
34
19
7
7
4
2
1
1
1
0
500
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อย่างไรก็ตามการศึกษานี้จะพิจารณาพรรคที่มีบทบาทสาคัญในการเลือกตั้ง โดยในการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อจะพิจารณา พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทย
พัฒนา ( ตารางครึ่งบน) ในขณะที่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะพิจารณาพรรคขนาดกลางอื่นๆเพิ่มเข้า
มา ได้แก่ พรรคชาติพัฒนา พรรคมาตุภูมิ และพรรคพลังชล ( ตารางครึ่งล่าง ) โดยแต่ละพรรคได้รับ
คะแนนเลือกตั้งดังสถิติเชิงบรรยาย ตารางที่ 7.2
นอกจากนี้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม และผล
ของการเลือกพรรคควรพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อดูความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์
ในการพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง ทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ตารางที่ 7.2
แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (ตารางครึ่งบน) พบว่า สัดส่วนการ
เลือกพรรคเพื่อไทยมีความสัมพันธ์ทางลบกับ สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรค
ภูมิใจไทย ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่มีความเป็นเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมต่า อยู่ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีแนวโน้มเลือกพรรคเพื่อไทย ในขณะที่การเลือกพรรคเพื่อไทยจะไม่ค่อย
ปรากฏในภาคใต้ สัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ USEI และ UDI
โดยจะพบมากในภาคใต้และไม่ค่อยพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเห็นได้ชัด
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาสหสัมพันธ์ของการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (ตารางครึ่งล่าง) พบว่า มี
ความแตกต่ า งจากการแบ่ ง เขตคื อ สั ด ส่ ว นการเลื อ กพรรคเพื่ อ ไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ
พรรคชาติพัฒนาและพรรคภูมิใจไทย แต่ยังคงสัมพันธ์เชิงลบกับพรรคประชาธิปัตย์ USEI และภาคใต้
และสัมพันธ์ทางบวกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความสัมพันธ์นี้เข้มข้นมากกว่าการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขต สัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ USEI UDI และภาคใต้ เหมือนกับ
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต นอกจากนี้สัดส่วนการเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาพบมากในภาคเหนือและ
สัดส่วนการเลือกพรรคภูมิใจไทย จะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
และแบบบัญชีรายชื่อ
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ ของผลการเลือกพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็ก ซึ่งเป็น
พรรคที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแต่ไม่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พบว่า
พรรคชาติพัฒนาสัมพันธ์ทางลบกับดัชนีความเป็นเมือง USEI และ UDI และสัมพันธ์ทางบวกกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่พรรคพลัง ชลสัมพันธ์ทางบวกกับดัชนีวัดเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
(USEI) แต่กลับสัมพันธ์ทางลบกับดัชนีวัดความหนาแน่นของเมือง (UDI) ทั้งนี้พรรคนี้กลับไม่สัมพันธ์
กับภาคใดโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาพรรคมาตุภูมิ พบว่า พรรคนี้มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับดัชนีวัดความ
เป็นเมืองทั้ง USEI และ UDI แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาคใต้

ตารางที่ 7.2 สถิติบรรยายและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจาลองผลการเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ภูมิใจไทย
ชาติพัฒนา
พลังชล
มาตุภูมิ
USEI
UDI
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

M

SD.

Min

Max

1

2

3

4

5

44.69
32.49
2.55
3.65

21.42
21.09
5.12
5.72

2.65
4.35
.10
.07

84.69
82.85
42.99
40.09

.93 -.65 -.14 -.01 .00
-.91 .96 -.22 -.46 -.30
.01 -.20 .87 -.15 -.08
.01 -.23 -.11 .87 -.01

0.00
0.00
.18
.34
.14

1.00
1.00
.39
.47
.35

-2.39
-1.00

3.14
7.58

-.34 .35 -.23 -.13
.01 .03 -.06 -.15
.09 -.05 0.12 -.14
.63 -.64 -.07 .30
-.70 .72 -.12 -.05

6

7

8

9

10

11

-.14
-.01
-.05
-.10
-.05

-.25
.00
.05
-.01
-.02
-.03

-.25
.37
-.17
-.16
-.16
.18
-.01

.06
.10
-.06
-.16
-.06
-.08
-.07
.00

.12
-.04
.13
-.09
-.07
-.06
-.11
-.29
-.07

.47
-.61
-.08
.33
.37
-.10
-.06
-.37
-.11
-.34

.00
-.29
-.37
.13

12

M

SD.

Min

Max

-.66 40.44 19.63 2.74 85.40
.63 28.75 22.52 1.06 81.11
-.03 4.34 10.88 0.00 53.60
-.16 10.01 14.26 0.00 57.99
-.14 3.64 9.26 0.00 47.65
-.06 .72 5.07 0.00 42.66
.35 1.11 4.54 0.00 31.59
.13 0.00 1.00 -2.39 3.14
-.18 0.00 1.00 -1.00 7.58
-.07
-.19 .18 .39
-.11 -.34
-.29 .34 .47
-.18 -.19 -.29
.14 .35

หมายเหตุ ตารางครึ่งบน คือการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
ตารางครึ่งล่าง คือการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
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สถิติบรรยายและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจาลองผลการเลือกตั้งของพรรค
การเมืองเห็นได้ว่า ในการเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ พรรคที่ได้รับเลือกส่วนใหญ่
คือ พรรคขนาดใหญ่ได้แก่ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ค่าคะแนนสูงสุดทั้งแบบแบ่งเขตและ
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 85 คะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ ซึ่งมีความเป็นภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พรรคขนาด
กลางและพรรคขนาดเล็กได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคมาตุภูมิ
และพรรคพลังชล มีบทบาทมากยิ่งขึ้น สัดส่วนการเลือกพรรคต่างๆของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ
แบบบัญชีรายชื่อแสดงดังภาพที่ 7.1 และ7.2

ภาพที่ 7.1 พรรคที่ได้รับเลือก ระบบแบ่งเขต
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ภาพที่ 7.2 พรรคที่ได้รับเลือก ระบบบัญชีรายชื่อ

7.2 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของผลการเลือกตั้ง
สถิติข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ในการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตพบว่า กรุงเทพฯ เลือกพรรคประชาธิปัตย์คิดเป็นร้อยละ 69.70 ในขณะที่เลือกพรรคเพื่อ
ไทยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.30 พรรคเพื่ อ ไทยได้ รั บ คะแนนเสี ย งอย่ า งมากในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับความนิยมอย่างเห็นได้ชัดในภาคใต้ ในส่วน
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ของภาคกลางพบว่าพรรคขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้รับความนิยมไม่แตกต่างกันมากนัก ฐานเสียง
ของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์พบเห็นได้ชัดเจนในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554)
เมื่อศึกษารูปแบบภาพรวมของผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.
2554 ด้วยสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ Moran’s I ในตารางที่ 7.3 พบว่า สัดส่วนการเลือกพรรคเพื่อไทยและ
พรรคประชาธิปัตย์เกาะกลุ่มกันมากทั้งการเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีค่าสถิติ Moran’s I ประมาณ .90 ในขณะที่แบบแบ่งเขต
สัดส่วนการเลือกพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ .70 - .80 ในส่วนของพรรคขนาดกลาง
พบว่าการเกาะกลุ่มของสัดส่วนคะแนนอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง เพื่อให้เห็นรูปแบบพฤติกรรม
การเลื อ กตั้ ง ในแต่ ล ะเขตเลื อ กตั้ ง ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ค่ า สหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ Local Spatial
Autocorrelation หรือ LISA ถูกนามาใช้ในการศึกษา โดยพบว่าสัดส่วนการเลือกพรรคเพื่อไทยและ
พรรคประชาธิปัตย์เกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จากค่า
High-High พบว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย ในขณะที่
ภาคใต้ยกเว้นจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้จากค่า
Low-Low พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในระดับต่า และ
ภาคใต้ก็มีสัดส่วนการเลือกพรรคเพื่ อไทยในระดับต่าเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554 พบว่า พรรคเพื่อไทยไม่สามารถชนะคะแนนในเขตเลือกตั้ง
ภาคใต้ได้เลย ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์สามารถชนะการเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ถึง
ร้อยละ 4 (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554)
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารูปแบบเชิงพื้นที่ของพรรคขนาดกลางได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคพลังชล และพรรคมาตุภูมิ พบว่า บทบาทของพรรคการเมือง
เหล่ า นี้ มี ม ากในการเลื อ กตั้ ง แบบแบ่ ง เขต โดยกระจุ ก ตั ว ในบางพื้ น ที่ เ ท่ า นั้ น สั ด ส่ ว นการเลื อ ก
พรรคชาติไทยพัฒนาจะกระจุ กตัวในบางเขตเลือกตั้งของภาคกลางได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และ
จั ง หวั ด อ่ า งทอง สั ด ส่ ว นการเลื อ กพรรคพรรคภู มิ ใ จไทยจะกระจุ ก ตั ว บริ เ วณตอนล่ า งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ และบางเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคล้ายกับ
พรรคชาติพัฒ นา ในขณะที่สั ดส่ ว นพรรคพลั งชลพบมากในจั งหวัดชลบุรี ทั้งนี้พื้นที่ส ามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสซึ่งมีสัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ต่าในการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขต แต่กลับพบสัดส่วนการเลือกพรรคมาตุภูมิในอัตราที่สู ง อย่างไรก็ตามค่าสถิติ
Moran’s I ของพรรคขนาดกลางเหล่านี้มีค่าน้อย อาจเนื่องมาจาก พรรคเหล่านี้ได้รับความนิยมใน
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พื้นที่เฉพาะของตน และ เกิด Range restriction อันเนื่องมาจาก สัดส่วนการเลือกพรรคขนาดกลาง
เหล่านี้ต่ากว่าการเลือกพรรคขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัด
ตารางที่ 7.3 รูปแบบเชิงพื้นที่ของสัดส่วนการเลือกพรรคการเมือง แบบแบ่งเขตและแบบบัญชี
รายชื่อ
แบบแบ่งเขต

แบบบัญชีรายชื่อ

สัดส่วนการเลือกพรรคเพื่อไทย
Moran’s I : .75
Moran’s I : .90

สัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์
Moran ‘s I : .78

Moran’s I : .90
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แบบแบ่งเขต

แบบบัญชีรายชื่อ

สัดส่วนการเลือกพรรคชาติไทยพัฒนา
Moran’s I: .28
Moran’s I: .48

สัดส่วนการเลือกพรรคภูมิใจไทย
Moran ‘s I :
.38

Moran’s I : .57
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แบบแบ่งเขต
แบบบัญชีรายชื่อ
สัดส่วนการเลือกพรรคชาติพัฒนา
Moran’s I: .25

สัดส่วนการเลือกพรรคพลังชล
Moran’s I: .55
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แบบแบ่งเขต

แบบบัญชีรายชื่อ

สัดส่วนการเลือกพรรคมาตุภูมิ
Moran’s I: .60

7.3 แบบจาลองพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง
การศึกษานี้จะพัฒนาแบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอยของการพยากรณ์ ผลการเลื อกตั้ง โดย
เปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบจาลอง3แบบจาลอง ประกอบด้วย แบบจาลองที่ไม่คานึงถึง
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ได้แก่ วิธีกาลังสองน้อยที่สุด และแบบจาลองวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่
ได้แก่ Spatial Lag Regression และ Spatial Error Regression ผ่านเกณฑ์การเลือกตัวแบบที่ดีที่สุด
คือ R2,AIC และ BIC ดังตารางที่ 7.4
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ตารางที่7.4 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบจาลองพยากรณ์ผลการเลือกตั้ง ด้วยแบบจาลอง
การวิเคราะห์ถดถอย 3 วิธี
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
พฤติกรรมการ
เลือกตั้ง
พรรคเพื่อไทย

OLS Regression
AIC

BIC

Spatial Lag Regression Spatial Error Regression
R2

AIC

BIC

R2

AIC

BIC

R2

3,019.39 3,042.96 .54 2,883.55 2,911.04 .71 2879.94 2903.50 .72

พรรคประชาธิปัตย์ 3,027.97 3,051.53 .64 2,880.37 2,907.86 .79 2875.79 2899.35 .79
พรรคชาติไทยพัฒนา 2,838.44 2,862.00 .07 2,801.44 2,828.93 .19 2801.53 2825.09 .19
พรรคภูมิใจไทย
3,012.16 3,035.72 .14 2,953.65 2,981.14 .30 2948.74 2972.30 .31
พรรคชาติพัฒนา

2,686.62 2,710.18 .14 2664.58 2692.06 .22 2662.73

268629 .22

พรรคพลังชล

2,267.67 2,291.23 .07 2,014.09 2,041.58 .62 2,016.39 2,039.95 .62

พรรคมาตุภูมิ

2,157.23 2,180.79 .13 1,983.74 2,011.23 .52 1980.22 2003.79 .52
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

พรรคเพื่อไทย

2901.71 2925.27 .72 2596.40 2623.89 .90 2576.54 2600.10 .91

พรรคประชาธิปัตย์ 2847.89 2871.46 .75 2573.88 2601.37 .90 2552.44 2576.00 .91
พรรคชาติไทยพัฒนา 2251.50 2275.07 .12 2112.45 2139.94 .47 2113.56 2137.12 .47
พรรคภูมิใจไทย
2340.07 2,363.63 .11 2,154.77 2182.26 .53 2146.39 2169.95 .54

ตารางที่ 7.4 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. แบบจาลองวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ ได้แก่ Spatial lag Regression และ Spatial Error
Regression มี ค วามแม่ น ย าในการพยากรณ์ ตั ว แปรตามสั ด ส่ ว นการเลื อ กพรรคต่ า งๆ มากกว่ า
แบบจาลอง OLS Regression ซึ่งไม่คานึงถึงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ สังเกตได้จากค่า R2 นอกจากนีเ้ มื่อ
พิจารณาค่า AIC และ BIC พบว่า แบบจาลองวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ทั้ง 2 แบบจาลอง มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล (Model-Fit) ดีกว่าอีกด้วย
2. แบบจาลองวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ ทั้ง 2 แบบจาลองมีค่าความแม่นยาในการพยากรณ์
ตัวแปรตามสัดส่วนการเลือกพรรคต่างๆ ใกล้เคียงกัน
3. แบบจาลอง Spatial Error Regression มีความกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลดีกว่าแบบจาลอง
Spatial lag regression สังเกตได้จากค่า AIC และ BIC
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ดังนั้นแบบจาลอง Spatial Error Regression จึงมีความเหมาะสมในการการพยากรณ์ผ ลการ
เลือกตั้ง มากที่สุด ในการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ของผลการเลือกตั้ง จะศึกษาทั้ง
การเลื อกตั้งแบบแบ่ งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้ความเป็นเมืองและตัว แปรภูมิภ าคในการ
พยากรณ์ตัวแบบโดยจะพิจารณาพรรคที่มีบทบาทสาคัญในการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อจะพิจารณา พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา
ในขณะที่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะพิจารณาพรรคขนาดกลาง และพรรคขนาดเล็ก เพิ่มเข้ามา ได้แก่
พรรคชาติพัฒนา พรรคมาตุภูมิ และพรรคพลังชล ตารางทางด้านซ้ายคือผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
และตารางทางขวาคือผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ตัวแบบการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย
ในการศึกษาผลการวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ในการพยากรณ์ผลการเลือกพรรค
เพื่อไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พบว่า ความกลมกลืน
ของตัวแบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีค่ามากกว่าแบบแบ่งเขต เมื่อพิจารณาจากค่า R2 โดยทั้ง 2
แบบจาลองมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
มากกว่าแบบแบ่ งเขต เมื่อพิจ ารณาตัว แปรที่ ใช้ พ ยากรณ์ผ ลการเลื อ กตั้ง พบว่า USEI และ UDI
สัมพันธ์ทางลบกับสัดส่วนการเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งในระบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง USEI เนื่องมาจาก USEI หรือดัชนีเศรษฐกิจและสังคมของเมือง เป็นแรงจูงใจที่ทาให้คนชนบท
เลือกพรรคเพื่อไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชานิยม ที่เป็นจุดเด่นของพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาภูมิภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งในระบบแบ่งเขต
และบัญชีรายชื่ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในทางกลับกันภาคใต้ไม่มีแนวโน้มเลือกพรรคเพื่อไทย ทั้ง
ในระบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนับสนุน
พรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ในขณะที่ภาคใต้จะไม่สนับสนุนพรรค
เพื่ อ ไทยอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการเลื อ กตั้ ง แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ สั ง เกตได้ จ ากค่ า
coefficient -29.64 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นความเป็นภูมิภาคนิยมอย่างเห็นได้ชัด รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 7.5
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ตารางที่ 7.5 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์ผลการเลือกพรรคเพื่อ
ไทยแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อไทย
lambda
ค่าคงที่
USEI
UDI
ภาคเหนือ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
B
se(B) t-test p-value
B
se(B) t-test p-value
0.68
0.05 15.09
.000
0.88 0.02 35.52
.000
41.12 2.66 15.45
.000
43.21 3.31 13.07
.000
-2.33 0.88 -2.63
.009
-2.58 0.61 -4.25
.000
-0.80 1.11 -0.72
.469
-2.27 0.88 -2.60
.009
-0.08 3.93 -0.02
.984
-6.15 3.36 -1.83
.067
9.13
3.57 2.56
.011
14.35 3.29 4.36
.000
-29.64 5.08 -5.84
.000 -23.06 6.49 -3.55
.000
AIC = 2879.94, BIC = 2903.50,
AIC = 2576.54, BIC = 2600.10,
R 2 = .72
R2 = .91

ตัวแบบการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์
ในการศึกษาผลการวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ในการพยากรณ์ผลการเลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พบว่า ความ
กลมกลืนของตัวแบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีค่ามากกว่าแบบแบ่งเขต เมื่อพิจารณาจากค่า R2
โดยทั้ง 2 แบบจาลองมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบในการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อมากกว่าแบบแบ่งเขต เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ผลการเลือกตั้ง พบว่า USEI และ
UDI สัมพันธ์ทางบวกกับสัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในระบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่ออย่าง
มีนัยสาคัญ สังเกตุได้ว่า คนเมืองจะนิยมเลือกพรรคประชาธิปัตย์ อาจเป็นเพราะคนเหล่านี้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้น การเลือกพรรคการเมืองจึงมาจากการให้ความสาคัญกับการพัฒนาประเทศเป็น
หลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีแนวโน้มเลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในระบบแบ่ งเขตและบัญชี
รายชื่อ ในทางกลับกันภาคใต้กลับพบความนิยมในพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในระบบแบ่งเขตและบัญชี
รายชื่อ สะท้อนให้เห็นว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ในขณะที่ภาคใต้ถือได้ว่าเป็นฐานเสียงที่สาคัญของพรรคประชาธิปัตย์อย่าง
เห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นความเป็นภูมิภาคนิยม
อย่างเห็นได้ชัด สิ่งที่น่าแปลกใจ คือ ภาคเหนือสัมพันธ์เชิงบวกกับสัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์
ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเลือกตั้งในพื้นที่เทศบาลหรือเขตเลือกตั้งที่ 1
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ของจังหวัด แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สุโขทัย กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก และตาก รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 7.6
ตารางที่ 7.6 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์ผลการเลือกพรรค
ประชาธิปัตย์แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
lambda
ค่าคงที่
USEI
UDI
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
B
se(B) t-test
pB
se(B) t-test p-value
0.68 0.05 14.94 value
.000
0.84 0.03 29.37
.000
30.73 2.63 11.68 .000 33.50 2.73 12.26
.000
2.41 0.88 2.74
.006
2.08 0.59 3.54
.000
3.30 1.10 3.01
.003
2.08 0.83 2.51
.012
2.60 3.89 0.67
.505
6.58 3.14 2.09
.037
-19.69 3.53 -5.58 .000 -17.42 3.03 -5.75
.000
30.54 5.01 6.09
.000 26.71 5.47 4.89
.000
AIC = 2875.79, BIC = 2899.35,
AIC = 2552.44, BIC = 2576.00,
2
R =.79
R 2 =.91

ตัวแบบการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งพรรคชาติไทยพัฒนา
ในการศึ ก ษาผลการวิ เ คราะห์ ตั ว แบบการถดถอยเชิง พื้ น ที่ ใ นการพยากรณ์ ผ ลการเลื อก
พรรคชาติไทยพัฒนาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พบว่า
ความกลมกลืนของตัวแบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีค่ามากกว่าแบบแบ่งเขต แต่ก็อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่า R2 ทั้ง 2 แบบจาลองมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยพบในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมากกว่าแบบแบ่งเขตอย่างเห็นได้ชัด เมื่อพิจ ารณาตัวแปรที่ใช้
พยากรณ์ผลการเลือกตั้ง พบว่าทั้งตัวแปรความเป็น เมืองและตัวแปรภูมิภาคไม่มีความสัมพันธ์กับ
สัดส่วนการเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญทั้งในระบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ อย่างไรก็
ตามเมื่อพิจารณาเบื้องต้นจากความสัมพันธ์เชิงพื้นที่พบว่า พรรคนี้จะได้รับความนิยมในพื้นที่ที่มีความ
เป็นเมืองต่า โดยได้รับความนิยมเฉพาะพื้นที่หรือบางเขตเลือกตั้งของจังหวัดนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เขตเลื อกตั้งในพื้น ที่ภ าคกลางจั งหวัดสุ พรรณบุรีและบางเขตเลื อกตั้งของจังหวัดอ่างทอง กรณี
ภาคเหนือคือบางเขตเลือกตั้งในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดอุทัยธานี และเขตเลือกตั้งที่ 11 ของจังหวัด
อุบลราชธานี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7.7
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ตารางที่ 7.7 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) ผลการเลือกพรรค
พรรคชาติไทยพัฒนาแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
B se(B t-test p-value
lambda
0.45 0.06
7.17
.000
)
ค่าคงที่
4.97 1.64 3.03
.002
USEI
-1.13 0.75 -1.50
.134
UDI
-0.78 0.80 -0.98
.328
ภาคเหนือ
2.82 2.65 1.06
.288
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -2.28 2.33 -0.98
.327
ภาคใต้
-1.40 2.92 -0.48
.632
AIC = 2801.53, BIC = 2825.09,
R 2 = .19
พรรคชาติไทยพัฒนา

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
B
se(B) t-test
p0.74 0.04 18.45 value
.000
2.47 1.09 2.27
.023
-0.45 0.32 -1.39
.165
-0.21 0.42 -0.50
.614
2.54 1.53 1.66
.096
-0.24 1.41 -0.17
.863
-1.02 2.12 -0.48
.629
AIC = 2113.56, BIC = 2137.12,
R 2 = .47

ตัวแบบการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย
ในการศึกษาผลการวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ในการพยากรณ์ผลการเลือกพรรค
ภูมิใจไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พบว่า ความกลมกลืน
ของตัวแบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีค่ามากกว่าแบบแบ่งเขต แต่ก็อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาจากค่า R2 โดยทั้ง 2 แบบจาลองมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบใน
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมากกว่าแบบแบ่งเขต เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ผลการเลือกตั้ง
พบว่าพื้น ที่ที่มีความหนาแน่ น ของเมืองหรือ UDI ต่าจะมีแนวโน้ม เลื อกพรรคภูมิใจไทยทั้งในการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้พบว่าภาคเหนือสัมพันธ์กับสัดส่วนการเลือกพรรค
ภูมิใจไทยในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต่ากว่าภาคกลาง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7.8
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ตารางที่7.8 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์ผลการเลือกพรรค
ภูมิใจไทยแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
lambda
ค่าคงที่
USEI
UDI
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
B se(B) t-test p-value
0.51 0.06 8.58
.000
9.64 2.15 4.48
.000
-1.14 0.93 -1.23
.219
-2.81 1.02 -2.75
.006
-5.52 3.44 -1.61
.108
5.91 3.04 1.94
.052
-5.28 3.89 -1.36
.175
AIC = 2,948.74, BIC = 2,972.30,
R 2 =.31

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
B se(B) t-test p-value
0.74 0.04 18.30 .000
3.81 1.13 3.37
.001
-0.66 0.34 -1.95
.051
-0.99 0.44 -2.25
.024
-3.60 1.59 -2.26
.024
1.41 1.47 0.96
.337
-0.69 2.20 -0.31
.754
AIC = 2,146.39, BIC = 2,169.95,
R 2 = .54

ตัวแบบการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนา
ในการศึ ก ษาผลการวิ เ คราะห์ ตั ว แบบการถดถอยเชิง พื้ น ที่ ใ นการพยากรณ์ ผ ลการเลื อก
พรรคชาติพัฒนาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พบว่า ความ
กลมกลืนของตัวแบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอยู่ในระดับต่า เนื่ องจากค่า R2 เท่ากับ .22 อย่างไรก็
ตามแบบจ าลองนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เ ท่ า กั บ .35 โดยพบว่ า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเลือกพรรคชาติพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาจานวน 4 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 2 3 และ 9 โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ มี
ความเป็นเมืองต่า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7.9
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ตารางที่7.9 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์ผลการเลือก
พรรคชาติพัฒนาแบบแบ่งเขต
พรรคชาติพัฒนา
lambda
ค่าคงที่
USEI
UDI
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

B
0.35
1.05
-0.04
-0.18
0.97
7.47
-0.71

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
se(B)
t-test
p-value
0.07
5.09
.000
1.20
0.88
.381
0.61
-0.06
.952
0.61
-0.29
.772
1.98
0.49
.625
1.73
4.3
.000
2.11
-0.34
.735
2
AIC = 2662.73, BIC = 2686.29, R =.22

ตัวแบบการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งพรรคพลังชล
ในการศึกษาผลการวิเคราะห์ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ในการพยากรณ์ผลการเลือกพรรค
พลังชลในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พบว่าความกลมกลืน
ของตัวแบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากค่า R2 เท่ากับ .62 อย่างไรก็ตาม
แบบจาลองนี้มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาตัวแปรที่ใช้
พยากรณ์ผลการเลือกตั้ง พบว่าทั้งตัวแปรความเป็นเมืองและตัวแปรภูมิภาคไม่มีความสัมพันธ์กับ
สัดส่วนการเลือกพรรคพลังชลอย่างมีนัยสาคัญทั้งในระบบแบ่งเขตและบัญ ชีรายชื่อ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาเบื้องต้นจากความสัมพันธ์เชิงพื้นที่พบว่า พรรคนี้จะได้รับความนิยมในพื้นที่ที่มีความเป็น
เมืองสูง ซึ่งได้รับความนิยมในจังหวัดชลบุรีเกือบทุกเขตเลือกตั้ง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7.10
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ตารางที่7.10 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์ผลการเลือกพรรค
พลังชลแบบแบ่งเขต
พรรคพลังชล
lambda
ค่าคงที่
USEI
UDI
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

B
0.86
2.16
0.18
0.14
-0.89
-1.13
-1.66

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
se(B)
t-test
p-value
0.03
32.12
.000
1.44
1.50
.134
0.29
0.61
.541
0.41
0.34
.733
1.57
-0.57
.571
1.52
-0.74
.459
2.86
-0.58
.562
2
AIC = 2,017.95, BIC = 2,045.44, R = .62

ตัวแบบการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งพรรคมาตุภูมิ
ในการศึกษาผลการวิเคราะห์ ตัว แบบการถดถอยเชิง พื้นที่ในการพยากรณ์ผ ลการเลื อ กพรรค
มาตุภูมิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 พบว่า ความกลมกลืนของ
ตั ว แบบการเลื อ กตั้ ง แบบแบ่ ง เขตอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เนื่ อ งจากค่ า R2 เท่ า กั บ .52 อย่ า งไรก็ ต าม
แบบจาลองนี้มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่าภาคใต้มีแนวโน้มเลือกพรรค
มาตุภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขตเลือกตั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส แม้ว่าพรรคนี้จะไม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งมากเมื่อเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ แต่ถือได้
ว่าเป็นพรรคคู่แข่งที่มีบทบาทมากในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคที่ เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์อย่าง
เหนียวแน่น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7.11
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ตารางที่7.11 ตัวแบบการถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) พยากรณ์ผลการเลือกพรรค
มาตุภูมิแบบแบ่งเขต
พรรคมาตุภูมิ
lambda
ค่าคงที่
USEI
UDI
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

B
0.70
0.09
-0.24
-0.19
-0.07
1.48
3.88

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
se(B)
t-test

p-value

0.04
15.78
0.82
0.10
0.27
-0.89
0.34
-0.56
1.20
-0.06
1.10
1.35
1.58
2.46
AIC = 1980.06, BIC = 2007.55, R 2 = .52

.000
.918
.374
.576
.950
.178
.014

7.4 บทสรุป
แบบจาลองในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีความกลมกลืนมากกว่าการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขต อาจเป็นเพราะการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นการเลือกพรรคการเมือง หรือหัวหน้าของพรรค
การเมืองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นการเลือกตั้งในประเทศไทยจึงมีการแบ่งขั้วทางการเมืองสูงใน
พรรคขนาดใหญ่มากกว่าพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทย และ
พรรคประชาธิ ปั ต ย์ พรรคเพื่ อ ไทยมี ฐ านเสี ย งอยู่ ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ในขณะที่ พ รรค
ประชาธิปัตย์มีฐานเสียงอยู่ที่ภาคใต้ ทั้งนีเ้ มื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของความเป็นภูมิภาคนิยมและการ
แบ่งขั้วทางการเมืองของพรรคขนาดกลางพบว่าไม่ค่อยมีความชัดเจน เนื่องจากพรรคเหล่านี้จะได้รับ
ความนิยมในบางเขตเลือกตั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษานี้ คือ 1) ผลการศึกษานี้
สนับสนุนทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย ของ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ โดยกล่าวว่าคนชนบทและคน
เมืองมีแนวคิดหรือลักษณะในการเลือกพรรคการเมืองที่แตกต่างกัน พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูงทั้งใน
ด้านความหนาแน่นของเมือง และเศรษฐกิจสังคมของเมือง มีแนวโน้มเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในทาง
กลับกันพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและสังคมของเมืองจะมีแ นวโน้ม
เลือกพรรคเพื่อไทย 2) แม้ว่าพรรคขนาดกลางจะมีบทบาททางการเมืองในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เท่านั้น แต่ถือได้ว่าพรรคเหล่านี้เป็นคู่แข่งที่สาคัญของพรรคขนาดใหญ่ เช่น พรรคชาติไทยพัฒ นา
พรรคภู มิ ใ จไทย และพรรคชาติ ไ ทย สามารถครองฐานเสี ย งในบางเขตเลื อ กตั้ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์

114

ซึ่งสามารถครองฐานเสียงอย่างเหนียวแน่นในภาคใต้ กลับพบว่าพรรคมาตุภูมิเข้ามามีบทบาทอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นได้ว่า การเข้าถึงพื้นที่ของผู้สมัค ร
พรรคการเมืองหรือหัวคะแนนต่างๆมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอย่างเห็นได้ชัด

115

บทที่ 8
การทดสอบเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความเป็นเมือง-ชนบท และความเป็น
ภูมิภาคนิยม กับผลการเลือกตั้ง : บททดสอบทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย
เชิงปริมาณ
ทฤษฎีส องนคราประชาธิ ป ไตย เป็นทฤษฎีที่ ส ะท้ อนภาพการเมื อ งไทยในช่ว งหลั ง ปี 2520
เกี่ยวกับการนิยามบทบาทประชาธิปไตยของคนสองกลุ่มซึ่งแสดงถึงความไม่มั่นคงของระบอบการ
เมืองไทย คนชนบทซึ่งเป็นฐานเสียงของประเทศ มองประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ โดย
อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของพรรคการเมืองหรือหัวคะแนน การลงคะแนนเลือกตั้งจึงมีความโน้มเอียง
ตามกลุ่มที่ให้ผลประโยชน์ ในทางกลับกัน คนชั้นกลางที่มีถิ่ นอาศัยในเมืองจะมองประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตก การเลือกตั้งคือการแสดงเสรีภาพทางความคิดและอุดมการณ์ โดยมองความสามารถของการ
บริหารงานเป็นหลัก คนกลุ่มนี้จึงถูกเรียกว่า ฐานนโยบาย (เอนก เหล่าธรรมทัศน์ , 2556) อย่างไรก็
ตามทฤษฎีดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้มีงานของนักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่าแนวคิดทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
กล่าวคือจากการแบ่งแยกทางสังคมชนบท-เมือง กลายเป็นการแบ่งแยกทางภูมิภาค หรือกล่าวได้ว่า
การเลือกตั้งมีความเป็นภูมิภาคนิยมมากยิ่งขึ้น (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ et al., 2559)
จากการศึ ก ษาในบทที่ ผ่ า นมาเห็ น ได้ ว่ า ตั ว แปรความเป็ น เมื อ ง และตั ว แปรภู มิ ภ าคต่ า งมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้ง ทั้งใน เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความหลากหลายของ
การเลือกตั้ง และผลการเลือกตั้งของพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคขนาดใหญ่ ได้แก่ พรรค
เพื่อไทย พรรคประชาธิ ปัตย์ และพรรคขนาดลาง ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคภูมิใจไทย
อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.
2554 ตัวแปรดัชนีความเป็นเมืองหรือตัวแปรภูมิภาค ตัวแปรใดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกตั้งมากกว่ากัน ดังนั้นการศึกษาบทนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย
โดยเปรียบเทียบความแม่นยาในการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง ด้วยตัวแปรความเป็นเมือง และ
ตัวแปรภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแบบจาลองการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง
8.2 บทสรุป
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8.1 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของความเป็นเมือง-ชนบท และความเป็นภูมภิ าค
นิยมกับผลการเลือกตั้ง
ในการเปรี ย บเทีย บความสั มพันธ์ของแบบจาลองการพยากรณ์พฤติกรรมการเลื อ กตั้ง แบ่ง
ออกเป็น 4 แบบจาลองหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบจาลองที่ 1 (M1) : ตัวแปรพยากรณ์คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
แบบจาลองที่ 2 (M2) : ตัวแปรพยากรณ์คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ความเป็นเมือง
แบบจาลองที่ 3 (M3) : ตัวแปรพยากรณ์คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ความเป็นเมือง+ภูมิภาค
แบบจาลองที่ 4 (M4) : ตัวแปรพยากรณ์คือ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ภูมิภาค
การศึ ก ษาจะใช้ แ บบจ าลองวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พื้ น ที่ Spatial Error Regression ใน
การศึกษาแต่ละพฤติกรรมการเลือกตั้ง เพื่อดูความแม่นยาของแบบจาลองผ่านค่า R2 จากนั้นจะเพิ่ม
ตัวแปรต้นเข้าไปใน block ของตัวแบบเดิมในแต่ละแบบจาลอง แล้วทาการหาค่าความต่างของ R2
เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยาของแบบจาลอง เทคนิคนี้เรียกว่า Hierarchical Regression Analysis
หรือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงขั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
R21 = ค่า R2 ของแบบจาลองที่ 1 ที่มีตัวแปรพยากรณ์คือความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
∆ R21 = R2 2 - R2 1
โดยที่ R22 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 2 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ + ความเป็นเมือง)
R21 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 1 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่)
∆ R22 = R2 4 - R2 1
โดยที่ R24 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 4 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ + ภูมิภาค )
R21 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 1 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่)
∆ R23 = R2 3 - R2 2
โดยที่ R23 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 3 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ความเป็นเมือง+
ภูมิภาค)
R22 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 2 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ + ความเป็นเมือง)
∆ R24 = R2 3 - R2 4
โดยที่ R23 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 3 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ความเป็นเมือง+
ภูมิภาค)
R24 คือ R2 ของแบบจาลองที่ 4 (ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ + ภูมิภาค)

ตารางที่ 8.1 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแบบจาลองพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้งระหว่างความเป็นเมือง-ชนบท และความเป็นภูมิภาคนิยม

บัญชีรายชื่อ

แบ่งเขต

การ
เลือกตั้ง

หมายเหตุ

พฤติกรรมการเลือกตั้ง

M1

M2

M3

M4

สัดส่วนพรรคเพื่อไทย
สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์
สัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา
สัดส่วนพรรคภูมิใจไทย
สัดส่วนบัตรสีย
สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน
สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
สัดส่วนพรรคเพื่อไทย
สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์
สัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา
สัดส่วนพรรคภูมิใจไทย
สัดส่วนบัตรสีย
สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน
ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง

.57
.65
.08
.15
.49
.29
.42
.19
.81
.82
.23
.32
.59
.31
.51

.72
.78
.18
.30
.70
.69
.63
.35
.90
.90
.47
.53
.81
.73
.70

.72
.79
.19
.31
.69
.68
.63
.35
.91
.91
.47
.54
.81
.73
.70

.71
.78
.20
.30
.68
.49
.61
.34
.90
.90
.48
.53
.76
.52
.68

∆ R21
R2M2- R2M1
เมือง
.15
.13
.11
.15
.21
.40
.21
.16
.09
.08
.23
.21
.23
.42
.19

∆ R22
R2M4- R2M1
ภาค
.14
.13
.12
.16
.19
.21
.19
.15
.09
.09
.24
.21
.17
.21
.17

∆ R23
R2M3- R2M2
ภาค
.00
.01
.01
.02
.00
.00
.00
.00
.00
.01
.01
.01
.00
.00
.00

∆ R24
R2M3- R2M4
เมือง
.01
.00
.00
.01
.01
.19
.02
.01
.01
.00
.00
.01
.06
.21
.02

M2 : ตัวแปรพยากรณ์คือความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ความเป็นเมือง
M4 : ตัวแปรพยากรณ์คือความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ภูมิภาค
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M1 : ตัวแปรพยากรณ์คือความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
M3 : ตัวแปรพยากรณ์คือความสัมพันธ์เชิงพื้นที่+ความเป็นเมือง+ภูมิภาค

R21
R2M1
พื้นที่
.57
.65
.08
.15
.49
.29
.42
.19
.81
.82
.23
.32
.59
.31
.51
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การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแบบจาลองการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง ตารางที่
8.1 แบ่งออกเป็น 4 แบบจาลองหลัก โดย ค่า R21 คือค่าความแม่นยาของแบบจาลองที่พิจารณาเฉพาะ
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ( M1) การศึกษาพบว่า พรรคขนาดใหญ่ โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรค
ประชาธิปัตย์มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ อ คิดเป็น .81
และ .82 ตามลาดับ ในขณะที่พรรคขนาดกลางหรือพรรคขนาดเล็ ก ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย และ
พรรคชาติไทยพัฒนา มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ค่อนข้างต่าทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ นอกจากนี้พบว่า บัตรเสีย และความหลากหลายของผลการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์
เชิงพื้นที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายของผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่
มีค่า R21 = .51 ในขณะที่ R21ของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต มีค่าเพียง .19 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
∆ R21 (R2M2- R2M1 ) และ ∆ R22 (R2M4- R2M1) ซึ่งเป็นแบบจาลองที่ควบคุมความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โดย
ค่า ∆ R21 จะพิจารณา ตัวแปรความเป็นเมือง และ ค่า ∆ R22 จะพิจารณา ตัวแปรภูมิภาค ผลต่างของ
ค่า R2 ดังกล่ าว พบว่าในการเลื อ กตั้ง แบบแบ่ง เขต ตัว แปรความเป็น เมื อ งและตัว แปรภูมิ ภ าคมี
ความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้ง ได้แก่ สั ดส่วนพรรคเพื่อไทย สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ สัดส่วน
พรรคชาติไทยพัฒนา และสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย พฤติกรรมการเลือกตั้ง ได้แก่ สัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง และ ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง ใกล้เคียงกันหรือไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้น
สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน ที่ตั วแปรความเป็นเมืองมีความสัมพันธ์มากกว่าตัวแปรภูมิภาค ( .40 >
.21)
ในขณะที่การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พบว่า ตัวแปรความเป็นเมืองและตัวแปรภูมิภาคมี
ความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้ง ได้แก่ สัดส่วนพรรคเพื่อไทย สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ สัดส่วน
พรรคชาติไทยพัฒนา และสัดส่ วนพรรคภูมิใจไทย และความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง ใกล้เคียง
กันหรือไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้น สัดส่วนบัตรเสีย และ สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน ที่ตั วแปร
ความเป็นเมืองมีความสัมพันธ์มากกว่าตัวแปรภูมิภาค โดยความแม่นยาของแบบจาลองความเป็นเมือง
ในสั ด ส่ ว นบั ต รเสี ย คิ ด เป็ น .23 > .17 และในสั ด ส่ ว นไม่ ป ระสงค์ ล งคะแนน คิ ด เป็ น .42 > .21
เช่นเดียวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เมื่อพิจารณาความแม่นยาของแบบจาลองที่ควบคุมความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ และภูมิภาค ( ∆
R23 (R2M3- R2M2) ) และ แบบจาลองที่ควบคุมความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ และความเป็นเมือง ( ∆ R24 ( R2M3R2M4 ) ) พบว่า มีความสัมพันธ์คล้ายคลึงกับแบบจาลองก่อนหน้านี้ ที่ควบคุมเฉพาะความสัมพันธ์เชิง
พื้นที่ โดยพบว่า ตัวแปรความเป็นเมืองและตัวแปรภูมิภาคมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน โดย ความเป็น
เมืองมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าภูมิภาคทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
คิดเป็น .19 > .00 และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ คิดเป็น .21>.00 นอกจากนี้พบว่าความเป็น
เมืองมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนบัตรเสียมากกว่าภูมิภาคเช่นเดียวกัน คิดเป็น .06 > .00 ในขณะที่
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พฤติกรรมการเลือกตั้งอื่นๆ ผลการเลือกตั้ง และความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง ความสัมพั นธ์
ดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันมากนัก

8.2

บทสรุป

การศึกษาการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแบบจาลองการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้ง และความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ 2 ตัว คือ ตัวแปร
ความเป็นเมือง และตัวแปรภูมิภาค พบว่า ความแม่นยาของแบบจาลองไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
ยกเว้นความเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน ( Vote No) มากกว่าความ
เป็นภูมิภาค ทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสัมพันธ์กับสัดส่วน
บัตรเสียมากกว่าภูมิภาคในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เช่นเดียวกัน จากผลการศึกษาพบว่าความ
เป็นเมืองและความเป็นภูมิภาคนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้งต่างๆใกล้เคียงกัน ดังนั้น
เห็นได้ว่าทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยยังสามารถอธิบายพฤติกรรมการเลือกตั้งของประเทศไทยได้
อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนที่พบมากในเขตเลื อกตั้งที่มี ความเป็นเมื องสู ง
มากกว่ า ชนบท แนวคิ ด ในการลงคะแนนนี้ เ กิ ด จากความไม่ พึ ง พอในในการบริ ห ารงานที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ โดยหลีกเลี่ยงการเสียสิทธิ์ทางการเมือง และไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตน อย่า งไรก็
ตามเห็ น ได้ว่าในการอธิบ ายพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งต่อไปควรนาความเป็นภูมิภาคนิ ยมเข้ามา
อธิบายประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะผลการเลือกตั้งของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ได้แก่
พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคของตน
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บทที่ 9
สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
9.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้เป็นหลักฐานในการสนับสนุนทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยในเชิงปริมาณ โดยพบว่า
ความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม และความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ สัมพันธ์กับสัดส่วนการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองทั้งในการเลือกตั้งระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อ ความเป็นเมือง
สัมพันธ์กับการแบ่งขั้วทางการเมือง โดยคนเมืองมีแนวโน้มเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่คน
ชนบทมีแนวโน้มเลือกพรรคเพื่อไทย ระดับความเข้มข้นในการแบ่งขั้วทางการเมืองของพรรคขนาด
ใหญ่มีมากกว่าพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็ก ดังนั้นความกลมกลืนของตัวแบบการเลือกตั้ งใน
พรรคขนาดใหญ่จึงดีกว่าพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็ก ความเป็นภูมิภาคนิยมยังคงมีบทบาท
อย่างมากในประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเลือกพรรคเพื่อไทย ในขณะที่ภาคใต้
มีแนวโน้มเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในทางกลับกันความเป็นภูมิภาคนิยมไม่ชัดเจนในพรรคขนาดกลาง
และพรรคขนาดเล็ก คนชนบทมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่ากว่าคนเมือง ในขณะที่
คนเมืองมีแนวโน้ มที่จ ะมีสั ดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าคนชนบท ภาคใต้มีแนวโน้มที่ จ ะมี
สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนสูง ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนไม่ ไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งสูง ทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อพิจารณาสัดส่วนบัตรเสีย
พบว่า คนชนบทมีแนวโน้มทาบัตรเสียมากกว่าคนเมือง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่จะมี
สัดส่วนการเกิดบัตรเสียต่า ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายของผลการเลือ กตั้ง พบว่า พื้นที่ที่มี
ความเป็นเมืองสูงจะมีความหลากหลายของผลการเลือกตั้งสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ นอกจากนี้การศึกษายังพบว่าความเป็นเมืองและความเป็นภูมิภาคนิยมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกตั้ง ใกล้เคียงกั น ยกเว้น พฤติกรรมการเลือกตั้ ง ในส่วนของสัดส่วนบัตรเสีย และ
สั ดส่ ว นไม่ป ระสงค์ล งคะแนน ที่พบว่า ความเป็นเมืองมีความสั มพั นธ์กั บพฤติ กรรมการเลื อ กตั้ ง
ดังกล่าวมากกว่า ความเป็นภูมิภาค
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9.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น เมือง ภูมิภาคนิยม และ
พฤติกรรมการเลื อ กตั้ง ในเบื้ องต้น พบว่า ตัว แปรเหล่ านี้ มีความสั ม พั นธ์ กัน อย่ างเห็ น ได้ชัด จาก
การศึกษาพบว่าความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และความกลมกลืนของตัวแบบการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง แบบ
แบ่งเขตมีค่าต่ากว่าแบบบัญชีรายชื่อ เนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองของการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อทาได้ง่ายและตรงไปตรงมากว่าแบบแบ่งเขต นอกจากนี้ตามทฤษฎีการกระจายความ
รับผิดชอบทางสังคม (Theory of diffusion of social responsibility) การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
มีเขตเลือกตั้งคือประเทศ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงมีแนวโน้มที่จะแสดงออกทางการเมืองอย่างมีอิสระ ปัจจัย
ภายนอก เช่ น การรณรงค์ ห าเสี ย งและระบบหั ว คะแนนไม่ มี ผ ลต่ อ การลงคะแนนเสี ย งมากนั ก
นอกจากนี้เป็นเรื่องยากที่จะติดตามการลงคะแนนเสียงของแต่ละคน หรืออาจกล่าวได้ว่า การจับมือ
ใครดมเป็นไปได้ยาก ทาให้แสดงความเป็นตัวของตัวเองในการเลือกตั้งได้มากกว่า
ทั้งนี้ในการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ผลการเลือกตั้งพบว่า ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของ
สัดส่วนการเลือกพรรคขนาดใหญ่มีค่ามาก เนื่องมาจากการแบ่งขั้วทางการเมืองที่ปรากฎเฉพาะพรรค
ขนาดใหญ่ ในขณะที่พรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กสามารถชนะในบางเขตเลือกตั้งเท่ านั้น ทา
ให้มีข้อจากัดจากพิสัย (range restriction) ค่าสหสัมพันธ์เชิงพื้นจึงมีค่าต่า
อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวมากยิ่งขึ้น การศึกษานี้จึงแบ่งการ
อภิปรายผลการศึกษาออกเป็ น 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) ความเป็นเมืองในประเทศไทย 2)ความเป็น
เมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3)ความเป็นเมืองและความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง 4)
ความเป็ น เมืองและการแบ่ งขั้ว ทางการเมือง และ 5) ความเป็นภูมิภ าคนิยมและการแบ่งขั้ว ทาง
การเมือง
ความเป็นเมืองในประเทศไทย
จากการศึกษาดัชนีวัดความเป็นเมืองพบว่า ความเป็นเมืองมีความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ภาคกลางมี
ความเป็ น เมื อ งมากที่ สุ ด ในทุ ก ด้ า น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ ง เป็ น
ศูนย์กลางของประเทศทั้งด้านความหนาแน่นของเมืองเช่น ประชากร ที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ และด้านเศรษฐกิจสังคม เช่น การมีรายได้ครัวเรือนสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี การได้รับสวัสดิการ
สังคมที่ประชาชนพึงมีครบครัน ความเป็นเมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑลนี้ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเติบโตของเมือง กล่าวคือ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการประเทศ ทั้งด้านความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การลงทุน และมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา ทาให้
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กรุงเทพฯ โดยเฉพาะกรุงเทพฯชั้นในเปรียบได้กับ CBD อย่างไรก็ตามจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ารัฐบาลมีแผนที่จะควบคุมการขยายตัวของกรุ งเทพฯ โดย
การกระจายความเจริญออกสู่ภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ปริมณฑล 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม (สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2556) การ
กระจายความเจริญจะขยายตามแนวถนนและบริการคมนาคมสาธารณะ ด้วยเหตุที่ราคาที่ดินใน
กรุงเทพฯมีราคาแพง จึงเกิดย่านที่อาศัยของผู้มีรายได้สูงในบริเวณชานเมื อง ส่งผลให้กิจกรรมภาค
บริการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความเจริญของสังคมเมืองทั้งด้านความหนาแน่นของเมืองและ
ความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลจึงมากกว่าพื้นที่อื่น
ในทางกลับกันภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ยของความเป็นเมืองด้านสังคม
เศรษฐกิจต่ากว่าภูมิภาคอื่น เนื่องมาจากภูมิภาคเหล่านี้มักประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งมัก
ประสบปัญหากับราคาพืชผลการเกษตรตกต่า และภัยธรรมชาติ จึงทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ขัดสนเมื่อ
เทียบกับภูมิภาคอื่น อย่างไรก็ตามพบว่าบางจังหวัดของภูมิภาคเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็น เมืองหลั กของภูมิภาคนั้น เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น หรืออุดรธานี ซึ่งเป็นผลมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจในการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาภูมิภาค
กล่าวคือ ถ้าสามารถทาให้เกิดเมืองหลักในแต่ละภูมิภาคได้ เมือ งหลักนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางทาง
กิจกรรมเศรษฐกิจ จนสามารถกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบได้ เมื่อกล่าวถึงความเป็นเมือง
ของภาคใต้พบว่า ภาคใต้มีความหนาแน่นของเมืองต่าที่สุด เนื่องมาจากลักษณะทางภูมิประเทศ ที่เต็ม
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และการประกอบอาชีพส่วนใหญ่เ ป็นภาคเกษตรกรรม แต่สิ่งเหล่านี้กลับ
ท าให้ ค นใต้ ส ภาพเศรษฐกิ จ และความเป็ น อยู่ ที่ ดี เนื่ อ งมาจากความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท าให้ ดึ ง ดู ดนั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาเป็ น จานวนมาก การประกอบอาชี พ ในภาค
เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจเช่น ปาล์มน้ามัน ยางพารา และการทาประมง และที่
สาคัญไม่ค่อยประสบกับความแห้ งแล้งหรือภัยธรรมชาติต่างๆ ดังนั้นคนในภูมิภาคนี้จึงไม่เดือดร้อนใน
เรื่องความเป็นอยู่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเป็นเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเลือกตั้ง
ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่เมืองมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนและสัดส่ วนไม่ไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงกว่าในพื้นที่ชนบท ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 1 คือ ความเป็นเมืองมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับสัดส่วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และสมมุติฐานที่ 2 คือ ความเป็นเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับสัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนน กรณีการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีเพียงดัชนีความหนาแน่นของเมืองที่
สามารถอธิบายได้ ในขณะที่ดัชนีเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและดัชนีความหนาแน่นของเมื อง
สัมพันธ์กับการไม่ประสงค์ลงคะแนน ผลการศึกษานี้อธิบายได้ว่า
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ข้อหนึ่งอาจเกิดจากการเบื่อหน่ายทางการเมืองของคนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สู ง ซึ่งมีโ อกาสเบื่ อการเมืองมากกว่าคนที่มีส ถานภาพทางเศรษฐกิจ และสั ง คมที่ต่ากว่า การเบื่อ
การเมืองของคนเมืองมีสาเหตุมาจาก สังคมเมืองมีความเป็นพลวัต คนเมืองมักได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
ปัญหาหรือประเด็นทางการเมือง จึงเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในประสิทธิภาพการทางานของพรรค
การเมือง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง (Thananithichot, 2012) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมักเห็นว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
มากขึ้น ไปกว่า เดิ ม เนื่ องจากคนเหล่ านี้มีชีวิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ดี อยู่ แล้ ว ในขณะที่คนชนบทจะให้
ความสาคัญกับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากคนเหล่านี้ต้องการได้รับอรรถประโยชน์จากการ
เลือกตั้งมากที่สุด
ข้อสองคือสังคมชนบทมีทุน ความผู กพันทางสั งคม (Bonding Social Capital) มาก ซึ่งเป็น
ความผูกพันภายในที่เกิดจากการตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือมีปัญหาร่วมกัน สมาชิกภายใน
ชุ ม ชนมั ก เห็ น ด้ ว ยกั บ ความคิ ด และปฏิบั ติ ต ามผู้ นาชุม ชน ทั้ ง นี้ ผู้ น าชุ ม ชนมั ก เป็น หั ว คะแนนทาง
การเมืองให้กับพรรคการเมืองต่างๆ การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจึงไม่มีความเป็นปั จเจกมากนัก เมื่อ
เทียบกับคนเมือง นอกจากนี้ยังพบว่าในสังคมชนบทยังพบทุนสะพานเชื่อมต่อทางสังคม ( Bridging
Social Capital) ที่มาจากเครือข่าย องค์กร หรือ กลุ่มอิสระภายนอก การเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจึงเป็นการ
เชื่อมโยงในคนต่างสถานะกัน ได้แก่ คนในชุมชน หัวหน้าชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวคะแนนของ
พรรคการเมือง และพรรคการเมือง ซึ่งทุนทางสังคมนี้สามารถก่อให้เกิดการระดมทางการเมืองให้
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมาก ในการศึกษาทุนทางสังคมผ่านสื่อสังคมโดยใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในปีค.ศ. 1992 พบว่า การเพิ่มขึ้นของการมีส่ วนร่วมทางการเมืองขึ้นอยู่กับความถี่และ
จานวนครั้งในการเข้าร่วมทางการเมือง โดยพบว่าความกดดันจากชุมชนหรือกลุ่มของตนเป็นสาเหตุใน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง (La Due Lake & Huckfeldt, 1998) นอกจากนี้พบว่าพื้นที่ที่มีทุนทาง
สังคมสูงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกันอย่าง
กลมเกลียวในชุมชนเล็กหรือพื้นที่ชนบท และมีมากขึ้นเมื่อการเลือกตั้งนั้นเป็นประเด็นที่สาคัญ (Benbassat & Dahan, 2012) เห็นได้ชัดจากการการรวมตัวของกลุ่มสนับสนุนทางการเมืองของแนวร่วม
ประชาธิป ไตยต่อต้านเผด็จ การแห่งชาติ (กลุ่ มคนเสื้ อแดง) ซึ่งส่ ว นใหญ่เป็นกลุ่ มคนที่มาจากภาค
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนชนบท ที่มีรายได้ไม่แน่นอน มีเงิ นออมไม่เพียงพอ
กลุ่มคนเหลานี้มักรู้สึกว่าไม่ได้รับความเท่าเทียมเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความคุ้มครองจาก
สถาบันประกันสังคมต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มนี้ยังรู้สึกว่า ทักษิณ ชินวัตร ที่เป็นผู้นานโยบายประชานิยม
เข้ามาไม่ได้รับความเป็นธรรม สิ่งนี้จึงเป็นตัวกระตุ้นให้คนเหล่านี้ออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองและ
การเลื อกตั้งมากยิ่ ง ขึ้น ในทางกลั บกัน แม้ว่ าคนเมือ งจะมีความเป็ นปั กเจกบุ ค คลมากกว่ า ชนบท
กล่าวคือไม่ค่อยมีความผูกพันทางสังคมและทุนสะพานเชื่อมต่อทางสังคมมากนัก แต่เมื่อมีประเด็น
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ทางสั งคม กลุ่ มคนเหล่ านี้ ส ามารถรวมตัว กั น เพื่ อ เรี ย กร้ อ งต่ อ รัฐ บาลได้ อย่ า งง่ ายดาย เช่น กลุ่ ม
พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย (กลุ่ ม คนเสื้ อ เหลื อ ง) ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนที่ มี ส ถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมดี เป็นผู้มีการศึกษาสูง กลุ่มนี้มีการรณรงค์ให้เกิดการลงคะแนนเลือกตั้ง แบบไม่
ประสงค์ลงคะแนน หรือ Vote No เนื่องจากเห็นว่าการทางานของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้ใน
ปี พ.ศ.2554 การไม่ประสงค์ลงคะแนนจะพบมากในพื้นที่เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กทม.เป็นส่วนใหญ่
ข้อสามคือการว่างงานแฝงในพื้นที่ชนบท พวกเขาสามารถไปลงคะแนนได้ง่ายกว่าคนเมือ ง
เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือรับจ้างทั่วไป เวลาการทางานมัก
เป็นฤดูกาล หรือเฉพาะช่วงเวลาในแต่ละวันเท่านั้น ดังนั้น คนเหล่านี้จึงมีเวลาว่า งมากกว่าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเมือง ที่มักเป็นแรงงานในระบบ นอกจากนี้เห็นได้ว่าเมื่อคนในพื้นที่ชนบทย้ายเข้าไปหางาน
ทาในเขตเมือง คนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น (Verba et al., 1978)
และข้อสี่คือความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองและการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถอธิบายได้
ด้ ว ย bystander effect (Darley & Latane, 1968; Latané & Darley, 1970) เนื่ อ งจากในพื้ น ที่
ชนบทซึ่งประชากรมีความหนาแน่นน้อย จะง่ายต่อการติดตามว่าใครออกไปใช้สิ ท ธิ์ หรือ ใครไม่
ออกไปใช้สิทธิ์ ในขณะที่คนเมืองไม่จาเป็นต้องมีความรับผิดชอบทางสังคมมากนัก เนื่องจากความ
หนาแน่นของประชากรสูง คนในสังคมจึงมักมองข้ามพฤติกรรมเหล่านี้ไป
นอกจากนี้การศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่ามีแนวโน้มทาบัตรเสียมากกว่าพื้นที่ที่มี
ความเป็นเมืองสู งซึ่งสอดคล้ องกับสมมุติฐ านข้อที่ 3 คือ ความเป็นเมืองมีความสั มพันธ์เชิงลบกับ
สัดส่วนการทาบัตรเสีย ผลการศึกษานี้สามารถอธิบายได้ว่า พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่ามักไม่ค่ อย
ปรากฎหน่วยงานราชการต่างๆ คนชนบทเหล่านี้จึง มักได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างจากัด (Knack &
Kropf, 2003) ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ซึ่งใช้เวลาไม่นานในการโฆษณา
และการบอกเล่าผ่านคนในพื้นที่เดียวกัน ทาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยและวิธีการออกไปใช้สิ ทธิ์เลื อกตั้งอยู่ในระดับต่า จึงไม่เข้าใจวิธีการกาบัตรเลื อ กตั้ง
นอกจากนี้ยังพบว่าบัตรเสียมีมากสุดบริเวณขอบชายแดนที่ติดกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมักเป็นกลุ่มคนที่มี
ความหลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา ข้อจากัดเรื่องการไม่รู้ห นังสื อหรื อ การใช้ภ าษาอื่ นจึ ง เป็ น
อุปสรรคในการกาบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นภาษาไทย
ความเป็ นเมืองกับความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง
ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูงมีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลายของผลการ
เลื อ กตั้ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมุ ติ ฐ านที่ 4 คื อ ความเป็ น เมื อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ความ
หลากหลายของผลการเลือกตั้ง ผลการศึกษานี้อธิบายได้ว่าความเป็นภูมิภาคนิยมที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผล
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การเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อมีความหลากหลายต่ากว่าการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ อย่างไรก็ตามความหลากหลายจะพบมากในพื้นที่สังคมเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่แสดงถึงความเป็นเมืองหรือเทศบาล จากการศึกษาพบว่าเขต
เลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา และขอนแก่น มีความหลากหลายของผลการเลือกตั้งสูง
ประเด็นนี้ทาให้เห็นว่าแม้ว่าจังหวัดดังกล่าวจะเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย แต่ในเขตเทศบาลซึ่งมี
ความเป็นเมืองกลั บ พบว่าผลการลงคะแนนให้ กับพรรคการเมืองของคนเมืองกลับมี ความคิ ดเห็ น
แตกต่างกันอย่างมาก สาเหตุของความหลากหลายนี้อาจเนื่องมาจาก สังคมเมืองมีความเป็นพลวัต
เป็นพื้นที่ที่รวมกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ ชนชั้น และ ภูมิลาเนา ที่แตกต่างกัน สิ่งนี้เองที่ทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิด การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทาให้ได้มุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม สิ่งเหล่านี้จะเป็น
ข้อมูลตั้งต้นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัคร
โดยอ้างอิงเหตุผลเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การรณรงค์ออกเสียงให้คนใช้สิทธิ์แบบไม่
ประสงค์ลงคะแนนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กลุ่มคนเสื้อเหลือง) แทนที่จะไม่ไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือทาบัตรเลือกตั้งให้กลายเป็นบัตรเสีย เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมือง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาคือ สัดส่วนไม่ประสงค์ลงคะแนนจะพบมากในสังคมเมือง ซึ่งในสังคมเมืองมักพบ
ความหลากหลายของผลการเลือกตั้ง ซึ่งแตกต่างจากสังคมชนบท ที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจะ
มาจากการขัดเกลาทางสังคม เช่น ครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือหัวคะแนนของพรรคการเมืองเท่านั้น
การที่ได้รับข้อมูลข่าวสารน้อยทาให้ตัวเลือกในการตัดสินใจต่า การลงคะแนนเสียงจึงมักจะเป็นไปตาม
คนใกล้ชิด
นอกจากนี้ในสังคมชนบทจะมีความผูกพันทางสังคมสูง ทาให้คนในสังคมมีความไว้วางใจกันสูง
การรวมกลุ่มของชุมชนจะมีจุดประสงค์เพื่อจัดสรรทรัพยากรเข้ามาสู่ท้องถิ่นตน ดังนั้นเมื่อนโยบาย
ของพรรคการเมืองเป็นประโยชน์แก่ตนและท้องถิ่น จะทาให้คนเหล่านี้แลกเปลี่ยนข้อมู ลข่าวสารกัน
ภายในกลุ่ม จนก่อให้เกิดการพูดกันปากต่อปากและพากันเลือกพรรคการเมืองนี้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
การแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรม โดยส่งผลให้ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งอยู่ใน
ระดับต่า ในทางกลับกันคนเมืองมักมีความสัมพันธ์กันแบบต่างคนต่างอยู่ จะมีปฏิสั มพันธ์กันเมื่อแต่
ละฝ่ ายได้รั บ ผลประโยชน์ เ ท่า นั้ น ดังนั้นคนเมื อ งจึ งมี ความเป็น ปัจเจกบุ ค คลสู ง การเลื อกพรรค
การเมืองจึงไม่อิงกับคนรอบข้ามากนัก ส่งผลให้ความหลากหลายของผลการเลือกตั้งมีแนวโน้มอยู่ใน
ระดับสูง
ทฤษฎี ก ารกระจายความรั บ ผิ ด ชอบ (Theory of diffusion of responsibility) สามารถ
อธิบายความหลากหลายของผลการเลือกตั้งได้ว่า ในพื้นที่เมือง คนจะอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น ซึ่ง
แต่ละคนจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง ดังนั้นแม้ว่าจะได้รับข่าวสารหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง
ประเด็นทางการเมืองกับคนรอบตัว การเลือกพรรคการเมืองยังคงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเท่านั้น
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สิ่งที่น่าสนใจคือ การลงคะแนนเสียงให้กับพรรคต่างๆของคนเมือง มักจับมือใครดมไม่ได้ ในขณะที่ใน
พื้นที่ชนบทความหนาแน่นของคนต่า การที่เลือกพรรคการเมืองอื่นต่างจากพรรคการมืองที่ได้รับความ
นิยมจากคนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น จะทาให้ทราบได้อย่างง่ายดายว่า ใครเป็นผู้ลงคะแนนเสียงให้แก่
พรรคการเมืองอื่น
ความเป็ นเมืองและการแบ่ งขั้วทางการเมือง
ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่าจะเลือกพรรคเพื่อไทย ในขณะที่พื้นที่ที่มี
ความเป็นเมืองสูงจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 5 คือ ความเป็นเมืองใน
มุมมองของสถานภาพเศรษฐกิจสังคม และ ความหนาแน่น สัมพันธ์เชิงลบกับสัดส่วนการเลือกพรรค
เพื่อไทย และสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 6 คือ ความเป็นเมืองในมุมมองของสถานภาพเศรษฐกิจสังคม
และ ความหนาแน่น สัมพันธ์เชิงบวกกับสัดส่วนการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ผลการศึกษานี้อธิบายได้
ว่า การศึกษานี้สนับสนุนทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2556)เนื่องมาจาก
เกิดการแบ่งแยกทางการเมืองระหว่างเมืองและชนบทอย่างเห็นได้ชัด คนที่อาศัยในพื้นที่ชนบทจะ
เลือกพรรคเพื่อไทย ในขณะที่คนเมืองจะเลือกพรรคประชาธิ ปัตย์ การแบ่งแยกทางการเมืองระหว่าง
เมืองและชนบททาให้กลุ่มคนเหล่านี้แสดงออกตามอัตลักษณ์ทางสังคมของตน จนเกิดการรวมกลุ่ม
ของอุดมการณ์ทางการเมือง (Duell & Valasek, 2017; Roy et al., 2015)
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ที่มี ดัชนีเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและดัชนีความหนาแน่นของ
เมื อ งต่ า มี แ นวโน้ ม เลื อ กพรรคเพื่ อ ไทย เนื่ อ งจากการก าหนดนโยบายสาธารณะของพรรคให้
ความสาคัญกับปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบท โดยใช้วิธีการเมืองรายวัน ( Everyday
politics) อย่างไรก็ตามจากงานศึกษา “ธรรมนูญชนบท (rural constitution) ของวอร์คเกอร์พบว่า
คนชนบทมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นค่านิยมและบรรทัดฐานของตนเอง โดยจะให้ความสาคัญกับความเชื่อ
ประสบการณ์ หรือสิ่งที่ถูกขัดเกลาและถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ในเรื่องการพัฒนาชุมชน ดังนั้นพวก
เขาเหล่านี้จึงต้องการคนที่เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้ (Walker, 2008) ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory) โดยพบว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะ
พิจารณาพรรคการเมืองที่ให้ประโยชน์แก่ตนมากที่สุด (Downs, 1957) ซึ่งคนชนบทได้รับประโยชน์
จากพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของ ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นผู้นา
ของพรรคเพื่อไทย มีความใกล้ชิดและพร้อมที่จะช่วยเหลื อคนชนบทโดยปราศจากเงื่อนไข ทาให้
ภาพลักษณ์ของทักษิณ ชินวัตร เป็นตัวช่วยในการลงคะแนนเสียงแก่พรรคเพื่อไทยอย่างมาก
ด้วยความที่คนชนบทเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้นรัฐบาลที่
ชนะการเลือกตั้งจึงถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานรวมถึงเกิดข้อคาถามในเรื่องความ
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โปร่งใสและจริยธรรมในการทางาน เนื่องจากคนเมืองซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มี ดัชนีเศรษฐกิจและสังคมของ
เมืองและดัชนีความหนาแน่นของเมืองสูง มักมองว่า คนชนบทเหล่านี้อยู่ ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ และยัง
ยึดแนวคิดทัศนคติเดิมที่ที่กล่าวว่าคนชนบทนั้น “ โง่ จน เจ็บ” โดยปราศจากการมองอย่างมีเหตุผลว่า
ในปัจจุบันคนชนบทก็มีความเจริญขึ้นแล้ว (ประจักษ์ ก้องกีรติ , 2551)จึงแสดงความไม่พอใจในการ
ทางาน และมักล้มรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง จึงถูกเรียกว่าเป็นฝ่ายล้มรัฐบาล ทั้งนี้พรรคการเมืองที่ถือว่ามี
บทบาทส าคัญ ในการลงคะแนนเสี ย งของคนเมื อ งคื อ พรรคประชาธิปั ตย์ ซึ่งเป็นพรรคที่ ม องถึ ง
ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าที่จะมองนโยบายสาธารณะ หรื อแสดงจุดยืนเพื่อเข้าถึงคน
ชนบท ในขณะที่คนเมือ งมี คุณภาพชีวิต ที่ดี อยู่ แล้ ว การลงคะแนนเสี ยงเพื่ อประโยชน์ส่ ว นตนใน
ระยะเวลาอันสั้นจึงไม่ เป็นประโยชน์แก่คนเมืองมากนัก คนกลุ่มนี้จะกังวลเรื่องความสามารถและ
จริยธรรมของผู้สมัคร ซึ่งจะมีประโยชน์แก่ตนในระยะยาวมากกว่า จึ งทาให้พรรคประชาธิปัตย์เป็น
ตัว เลื อกหลั กที่ส าคัญของคนเมื อง นอกเหนือจากการไม่ ประสงค์ล งคะแนน หรือ การสนับสนุ น
รัฐประหาร
ภูมิภาคนิยมกับการแบ่ งขั้วทางการเมือง
ผลการศึกษาพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีแนวโน้มเลือกพรรคเพื่อไทย
ในขณะที่ ภาคใต้และกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 7
คือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสัมพันธ์กับสัดส่วนการเลือกพรรคเพื่ อไทย และสอดคล้อง
กับ สมมุ ติฐ านที่ 8 คือ ภาคใต้และกรุงเทพฯ สั มพันธ์กับสั ดส่ ว นการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ผล
การศึกษานี้อธิบายได้ว่า การเลือกตั้งในประเทศไทยมีความเป็นภูมิภาคนิยมสูงมาก เนื่องมาจากผู้นา
พรรคการเมือง หรือพรรคการเมือง มีแนวโน้มระดมเสียงของประชาชนผ่านความผูกพันการเป็นพวก
เดีย วกัน ท้องถิ่น เดีย วกัน เนื่องมาจากความเป็นประชาธิปไตยในการเลือกตั้งไม่สามารถจูงใจให้
ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเลือกพรรคของตนได้ (ชัยอนันต์ สมุทวนิช, 2539) ความเป็นภูมิภาค
นิยมนี้ส่งผลให้แต่ละภูมิภาคมีอัตลักษณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจน โดยจะสนับสนุนพรรคการเมือง
เฉพาะภูมิภาคของตนเท่านั้น ความเป็นภูมิภาคนิยมและการแบ่งขั้วทางการเมือง หรือ การแบ่งแยก
การเมืองระดับภูมิภาค เห็นได้ชัดเจนในการศึกษานี้ ภาคกลางเป็นภาคที่มีความเป็นเมืองมากที่สุด
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีดัชนีเศรษฐกิจและสังคมของเมืองต่าที่สุด ภาคใต้ซึ่งเป็นฐานเสียง
ที่สาคัญของพรรคประชาธิปัตย์ มีดัชนีความหนาแน่นของเมืองต่าที่สุด แต่กลับมี ดัชนีเศรษฐกิจและ
สังคมของเมืองค่อนข้างสูง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ถูกพิจารณาเป็น แหล่งของกลุ่มคนรากหญ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นฐาน
เสียงของรัฐบาล เนื่องมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากร
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ทั้งหมด หรือมีเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 126 เขตเลือกตั้ง ดังนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นหัวใจสาคัญ
ของอานาจการเลือกผู้แทนทางการเมือง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเลือก
พรรคเพื่อไทย เพราะพรรคนี้วางนโยบายที่ให้ความสาคัญแก่คนรากหญ้าอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เป็น
พรรคไทยรักไทย และสิ่งที่สาคัญคือผู้นาทางการเมืองของพรรคมีภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือคน
รากหญ้า โดยมุ่งเน้นให้คนกลุ่มนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายประชานิยม ฉะนั้น
จึงไม่น่าแปลกใจที่พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้ง ดังนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไม่สนับสนุน
พรรคประชาธิปั ตย์ เนื่ องมาจากนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ให้ ความส าคั ญกับเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ แต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในชนบท (อภิชาต สถิตนิรามัย et al., 2556)
ในทางกลับกันภาคใต้ถือได้ว่าคุณภาพชีวิตค่อนข้างดี เมื่อเที ยบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นนโยบายประชานิยมจึงไม่สามารถดึงดูดใจคนภาคใต้
มากนั ก อย่ างไรก็ตามการเลื อกตัว แทนทางการเมื อ งของภาคใต้ นั้นมาจากการการขัด เกลาทาง
การเมืองของครอบครัวและคนใกล้ชิดภายในท้องถิ่น และการชื่นชอบนักการเมืองอาวุโสของพรรค
ประชาธิปั ตย์ คือ นายชวน หลี กภัย ที่มีภ าพลั กษณ์ที่ดีในแง่ ข องความซื่ อสั ตย์ อี กทั้ งท่า นยั ง เป็ น
นายกรัฐมนตรีคนใต้ (ยุทธพร อิสรชัย, 2554) ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาคใต้ควบคู่ไปกับการ
พัฒนากรุงเทพฯ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 สิ่งนี้ทาให้ ภาคใต้มีความจงรักภักดี ( Brand Loyalty) ต่อ
พรรคประชาธิปัตย์อย่างมาก จึงไม่เปิดโอกาสให้พรรคอื่นเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ของตน
สาหรับพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็ก การแบ่งขั้วทางการเมือง ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
การแบ่งแยกเมืองและชนบท และการแบ่งแยกการเมืองระดับภูมิภาค พบไม่มากเท่าพรรคขนาดใหญ่
เนื่ อ งจากพรรคเหล่ า นี้ จ ะได้ รั บ ความนิ ย มแค่ ใ นพื้ น ที่ เ ฉพาะของตนเท่ า นั้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของถวิลวดี บุรีกุล (2554) ในการศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. 2554 พบว่าจุดยืนของพรรคการเมือง บุคลิกภาพของผู้สมัคร และนโยบายที่ใช้ในการ
รณรงค์หาเสียงมีอิทธิพลต่อการเลือกผู้แทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารระหว่างพรรคการเมืองและ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เห็นได้ว่าการที่พรรคขนาดกลางหรือพรรคขนาดเล็กชนะการเลือกตั้งบางเขตเลือกตั้ง
อาจมาจากพรรคนั้นๆสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่และนโยบายของพรรคสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นสรุปได้ว่าการศึกษานี้สนับสนุนทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยในเชิงปริมาณ โดยพบว่า
คนชนบทหรือพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่ามีแนวโน้มเลือกพรรคเพื่อไทย อาจมาจากนโยบายประชานิยม
ซึ่งเป็นจุดเด่นของพรรคเพื่อไทยซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี สองนคราประชาธิปไตยที่ว่า คนชนบทซึ่งเป็น
ฐานเสียงของประเทศ มองประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ โดยอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์
ของพรรคการเมื อ งหรื อ หั ว คะแนน การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง จึ ง มี ค วามโน้ ม เอี ย งตามกลุ่ ม ที่ ใ ห้
ผลประโยชน์ ในขณะที่คนเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯ หรือ คนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หรือเขตเทศบาล
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ของจังหวัดใหญ่ๆมีแนวโน้มเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องมาจากการให้ความสาคัญกับการใช้สิทธิ์
เลือกตั้งโดยเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถในการบริหารประเทศ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้พบว่า
พฤติกรรมการเลือกตั้งมีการแบ่งแยกทางภูมิภาคเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความเชื่อและ
ภาพความคิดทางการเมืองที่พบว่า สิ่งที่สาคัญในการเลือกพรรคการเมืองคือ ภูมิลาเนาของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง โดยพบว่าผู้ย้ายถิ่นจากภาคใต้ที่ย้ายเข้ามาทางานในกรุงเทพฯหรือจังหวัดอื่น มีแนวโน้มเลือก
พรรคการเมืองที่มีอิทธิพลในภูมิภาคของตน นั่นคือ พรรคประชาธิปัตย์ หรือพรรคเพื่อไทย (อานนท์
ศั ก ดิ์ ว รวิ ช ญ์ et al., 2559) นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ภาพลั ก ษณ์ ข องหั ว หน้ า พรรคการเมื อ งหรื อ
นักการเมืองต่างมีอิทธิพลในพื้นที่เฉพาะของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภ าคกลาง เช่น การดูแลให้
ความใกล้ชิดกับชาวบ้าน หรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ดังนั้นในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะนาแนวคิดการแบ่งแยกทางการเมืองในระดับภูมิภาค เข้ามาผนวกในทฤษฎีสองนค
ราประชาธิปไตย (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2556) เนื่องมาจากภูมิภาคสามารถเพิ่มความแม่นยาในการ
พยากรณ์พฤติกรรมการเลื อกตั้งและสั ดส่ ว นในการเลื อกพรรคต่างๆได้ แม้ว่าความเป็นเมืองจะ
สามารถอธิ บ ายสั ด ส่ ว นไม่ ป ระสงค์ ล งคะแนน และสั ด ส่ ว นบั ต รเสี ย ได้ ดี ก ว่ า ตั ว แปรภู มิ ภ าค
เนื่องมาจากเมื่อความเจริญเข้าถึงพื้นที่ ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น ทาให้มี
ความรู้และความสามารถในการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น เมื่อไม่พึงพอใจตัวผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง คนจะนิยมไปลงคะแนนแบบ Vote No เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมือง แทนการไม่ไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือ ทาลายบัตรเลือกตั้ง นอกจากนี้ในพื้นที่ห่างไกลหรือ พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่า
โอกาสที่จะได้รับความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดการเลือกตั้ง จะน้อยลง สรุปได้ว่าการ
แบ่งแยกเมืองและชนบทยัง คงมีอยู่ แต่การแบ่งแยกทางภูมิภาคก็สามารถเห็นได้ชัดในการเมืองไทย
เช่นกัน โดยทฤษฎีการตัดสิ นใจเลื อกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory) (Downs, 1957)
การมีอัตลักษณ์ทางการเมือง และภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง ยังคงสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ของความเป็นเมือง ภูมิภาคนิยม และพฤติกรรมการเลือกตั้งได้

9.3 ข้อเสนอแนะ/การวิจัยในอนาคต
1. การน าตัว แปรที่ส ารวจพฤติกรรมการเลื อกตั้งในเชิงลั ก ษณะประชากร เช่น อายุ อาชี พ
การศึกษา จะทาให้การศึกษานี้สามารถมองภาพความเป็นเมืองได้หลากหลายมิติมากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับการอธิบ ายพฤติกรรมการเลือกตั้ง ที่สามารถใช้ทฤษฎีปัจจัยตัวกาหนด มาอธิบาย โดย
มองว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกตั้ง
2. การนาตัวแปรที่สารวจพฤติกรรมการเลือกตั้งในเชิงจิตวิทยา เช่น เหตุผลการไปใช้สิทธิ์/ไม่ใช้
สิ ท ธิ์ การเบื่ อ หน่ า ยทางการเมื อ ง เหตุ ผ ลในการเลื อ กพรรคการเมื อ ง จะท าให้ ส ามารถอธิ บ าย
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พฤติกรรมการเลื อกตั้ง ในความสั ม พันธ์เชิงพื้ นที่ ได้ห ลายมิติมากขึ้น เนื่องมาจากการศึกษานี้ พ บ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองและการไม่ประสงค์ลงคะแนน กล่าวคือพื้นที่ที่มีสถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจรวมถึงความหนาแน่นของเมืองสูงมี แนวโน้มที่จะไม่ประสงค์ลงคะแนน นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพรรคขนาดกลางหรือพรรคขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมใน
เฉพาะจังหวัดหรือบางเขตเลือกตั้ง ได้อีกด้วย
3. การศึกษาควรใช้เกณฑ์การแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ กับ
พรรคการเมืองขนาดกลางสะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น เช่น พรรคพลังชล และพรรคชาติไทย
พัฒนา
4. ควรมีการศึกษาความหลากหลายของการเลือกตั้งโดยคานึงถึง การแบ่งแยกระหว่างในเขต
เทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเภอเมืองของแต่ละจังหวัด เทศบาลเมืองในแต่ละ
จังหวัดถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญของจังหวัด ซึ่งมีระดับความเป็นเมืองมากที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่นอก
เขตเทศบาล เป็นที่รู้กันดีในข่าวการเมืองว่า รูปแบบการลงคะแนนเสียงของคนในพื้นที่เขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี
มีสัดส่วนการเลือกพรรคเพื่อไทยต่า ในขณะที่ภาพรวมจังหวัดอุดรธานีถือได้ว่าเป็นฐานเสียงของพรรค
เพื่อไทยจังหวัดหนึ่ง ปรากฏการณ์นี้ควรได้รับการตรวจสอบในอนาคตอันใกล้เพื่อที่จะปรับปรุงความ
ถูกต้องในเรื่องทฤษฎีที่ใช้พยากรณ์พฤติกรรมการเลือกตั้ง

9.4 การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลจากการศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พรรคการเมือง องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง และ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในวางแผนพัฒนาการเติบโตของ
ประเทศ เพื่อให้ ส ามารถพัฒ นาเมืองควบคู่กับการพัฒ นาการเมืองได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตัวแทนผู้สมัครและพรรคการเมือง
ผลการศึกษาพบว่าการเลือกพรรคการเมืองมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ชนบทและเมือง และ
ความเป็นภูมิภาค ดังนั้นการที่จะได้รับคะแนนเสียง ต้องคานึงถึงการวางนโยบายสาธารณะที่ใช้ในการ
หาเสียงว่ามีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของพรรคอย่างไร
ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุง
นโยบายสาธารณะเพื่อให้ความสาคัญกับคนจนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ชนบทก่อน ความเป็นเมือง
ช่วยทาให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนเสี ยงมากขึ้น ดังนั้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมและพื้นที่
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เมืองออกไปสู่ชนบทในระยะยาวจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นการลด
ความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทรวมทั้งภูมิภาคเพื่อป้องกันการแบ่งแยกทางการเมืองที่อาจ
เกิดขึ้น สิ่ งที่ส าคัญที่สุ ดคือ พรรคประชาธิ ปัตย์ ต้อ งชนะเขตเลื อ กตั้ งในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ เนื่องมาจากความเป็นภูมิภาคนิยมมีบทบาทในการเลือกตั้ง
อย่างมาก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังถือว่าเป็นหัวใจสาคัญในแง่ของการมีประชากรคิดเป็น 1
ใน 3 ของประชากรทั้งหมด
ในทางกลับกันพรรคเพื่อไทยมีความเป็นไปได้สูงที่จะชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ยากที่จะรักษาอานาจ
รัฏฐาธิปัตย์ไว้ เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองมีอิ ทธิพลและมีอานาจทางการเมืองสูง กลุ่มคน
เหล่านี้มักคัดค้านนโยบายประชานิยม และในที่สุดก็จะล้มรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองนครา
ประชาธิปไตยที่ได้คาดการณ์ไว้ ฉะนั้นสิ่งที่สาคัญสาหรับพรรคเพื่อไทยคือต้องตรวจสอบและสร้าง
ความสมดุลในเรื่องอรรถประโยชน์ระหว่างเมืองและชนบท รวมไปถึงความแตกต่างระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้และกรุงเทพฯ ซึ่งมักต่อต้านรัฐบาลพรรคเพื่อไทย
ในขณะที่พรรคขนาดกลางจะได้รับความนิยมในเฉพาะบางเขตเลือกตั้งเท่านั้น ดังนั้นการเลือกตั้ง
ย่อมมาจากการมีความสัมพันธ์กับผู้นาท้องถิ่น หรือนักการเมืองท้องถิ่ น โดย พรรคชาติไทยพัฒนาจะ
ได้รับความนิยมในพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่า โดยได้รับความนิยมเฉพาะพื้นที่หรือบางเขตเลือกตั้ งของ
จังหวัดนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเลือกตั้งในพื้นที่ภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง
บางเขตเลื อกตั้ง ในส่ ว นภาคเหนื อได้แก่บางเขตเลื อกตั้งในจังหวัดพิจิตรและอุทัยธานี และเขต
เลือกตั้งที่ 11 ของอุบลราชธานี การได้รับความนิยมนี้มาจากความสัมพันธ์กับ ตัวแทนทางการเมือง
หรือหัวหน้าพรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาย บรรหาร ศิลปอาชา ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรคภูมิใจไทยจะได้รับชัยชนะในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนล่าง เช่น
จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ดังนั้นควรรักษาฐานเสียงในส่วนนี้ไว้
โดยพรรคภูมิใจไทยถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่สาคัญของพรรคเพื่อไทยในภูมิภาคนี้ เนื่องจากคะแนนของทั้ง
2 พรรคจะใกล้เคียงกัน ในกรณีของพรรคชาติพัฒนาเห็นได้ว่า จะได้รับความนิยมอย่างมากเฉพาะการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขต ในเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา สิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดว่าการเลือกพรรคจะมี
ความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น เช่น หัวคะแนน ผู้มีอิทธิพล หรือความนิยมในตัว
พรรคการเมืองอย่างแน่นอน พรรคขนาดกลางที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่จะได้รับความนิยมในภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเป็นเมืองต่า
อย่างไรก็ตามกรณีภาคใต้ พบว่า พรรคขนาดกลางที่สามารถเข้าไปมีบทบาททางการเมือง คือ
พรรคมาตุภูมิ สิ่งที่น่าสังเกตคือ ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตพบว่าพรรคมาตุภูมิได้รับคะแนนการ
เลือกตั้งใกล้เคียงกับพรรคประชาธิปัตย์ ในพื้นที่เขตเลือกตั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แสดงว่าการที่พรรคมาตุภูมิได้รับคะแนนเสียงมากอาจมาจากการมีสาย
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สัมพันธ์กันของคนในท้องถิ่นโดยเน้นเข้าถึง คนในพื้นที่ ดังนั้นพรรคนี้ควรจะเพิ่มนโยบายหรือมีการ
พบปะกับคนในพื้นที่เพื่อรักษาคะแนนของตน สุดท้ายพรรคพลังชลเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมใน
พื้นที่จังหวัดชลบุรีเท่านั้นซึ่งพบเฉพาะในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ซึ่งอาจมาจากความนิยมในตัวพ
พรคการเมืองหรื อผู้มีอิทธิพลในท้ องถิ่น ดังนั้นสิ่งที่สาคัญคือการรักษาฐานคะแนนโดยการเข้ า ถึง
ประชาชนให้มากที่สุด
จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าความเป็นเมืองและชนบทมีผลต่อการเลือกพรรคใหญ่ ได้แก่พรรคเพื่อ
ไทย และพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นโดยแต่ละพรรคการเมืองมีฐานเสียงหลักที่ต่างกัน ในขณะที่พรรค
ขนาดกลางหรือพรรคขนาดเล็ก จะได้รับความนิยมเฉพาะในพื้นที่โดยเฉพาะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
ดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลือกตั้ง
ผลการศึกษาพบว่าการเลือกตั้งมีความเป็นภูมิภาคนิยมและมีความสัมพันธ์เชิงพื้ นที่ค่อนข้าง
สูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหลากหลายของผลการเลือกตั้งต่า ดังนั้นกกต.ควรให้ความสาคัญกับ
การควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เนื่องมาจากอาจมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจากอิทธิพลของ
หัวคะแนนได้ ในขณะเดียวกันควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ งระบอบประชาธิปไตยให้แก่
คนเมือง เนื่องมาจากคนเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของเมืองสูงมีแนวโน้มที่จะไม่ไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง การสร้างความเข้าใจในการทาหน้าที่พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยจึงมีความ
จาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้อาจชี้แนะทางเลือกกรณีไม่ชื่ นชอบพรรคการเมืองที่เข้าสมัครว่าสามารถ
ใช้สิทธิ์แบบไม่ประสงค์ลงคะแนน เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องทางระบอบประชาธิปไตยและเป็น
การไม่นอนหลับทับสิทธิ์ นอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองต่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ติด
ชายแดน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการกาบัตรเลือกตั้ง และจัดทา
บัตรเลือกตั้งให้มีความเข้าใจง่าย จานวนหมายเลขเท่ากับเบอร์พรรคที่ลงสมัคร รวมไปถึงภาษาที่ใช้ใน
บัตรเลือกตั้งควรมีความหลากหลาย เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนไม่สามารถอ่านภาษาไทยออก
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในวางแผนพัฒนาการเติบโตของประเทศ
เพื่อให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรมีนโยบายการกระจายความเจริญเพื่อลดความเหลื่อม
ล้าแก่คนในพื้นที่ต่างๆให้มีความเท่าเทียมกันทั้งระหว่างกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด รวมไปถึงภายใน
จังหวัดเดียวกัน ทั้งการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค และโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้
ผู้นาในแต่ละพื้นที่ควรสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นตนมีวิชาชีพ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถหารายได้เลี้ยงชีพตนเองได้อย่างเพียงพอ และ
สร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นนี้จะช่วยลดการ
อพยพของแรงงานเข้าสู่พื้นที่เมือง การหวงแหนพื้นที่ของตนและการละทิ้งบ้านเกิด การที่พื้นที่หรือ
ภูมิภาคต่างๆ เจริญทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับกรุงเทพและปริมณฑล จะทาให้ไม่เกิดการเรียกร้องของ
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ประชาชนผ่านทางตัวแทนทางการเมือง การซื้อสิทธิ์ขายเสียง และระบบอุปถัมภ์ อาจไม่พบมาก
เหมือนในปัจจุบัน
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เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว (เฉพาะแขวงรามอินทรา)

BKK15
BKK16

17

เขตมีนบุรี และเขตคันนายาว (ยกเว้นแขวงรามอินทรา)

BKK17

18

เขตคลองสามวา

BKK18

19

เขตหนองจอก

BKK19

20

เขตลาดกระบัง

BKK20

21

BKK21

23

เขตสะพานสูง และเขตประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน และ
แขวงดอกไม้)
เขตสวนหลวง และเขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน และ
แขวงดอกไม้)
เขตพระโขนง และเขตบางนา

24

เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงดาวคะนอง) และเขตคลองสาน

BKK24

25

เขตจอมทอง และเขตธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง)

BKK25

26

เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ

BKK26

27

เขตบางขุนเทียน

BKK27

28

เขตบางบอน และเขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

BKK28

29

เขตทวีวัฒนา และเขตหนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม)

BKK29

30

เขตบางแค

BKK30

31

เขตภาษีเจริญ และเขตบางกอกใหญ่

BKK31

32

เขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงบ้านช่างหล่อ
และแขวงบางขุนศรี)

BKK32

22

รายละเอียด
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BKK22
BKK23
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เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงบ้านช่างหล่อ
และแขวงบางขุนศรี)
4.ชลบุรี

BKK33

อาเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตาบลแสนสุข ตาบลอ่างศิลา ตาบล
เสม็ด ตาบลห้วยกะปิ ตาบลเหมือง ตาบลบ้านปึก ตาบลหนอง
ข้างคอก ตาบลหนองรี ตาบลนาป่า และตาบลสานักบก)
อาเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตาบลบางปลาสร้อย ตาบลมะขามหย่ง
ตาบลบ้านโขด ตาบลบางทราย ตาบลหนองไม้แดง ตาบลคลอง
ตาหรุ ตาบลดอนหัวฬ่อ และตาบลบ้านสวน) และอาเภอพาน
ทอง (เฉพาะตาบลพานทอง ตาบลเกาะลอย ตาบลโคกขี้หนอน
ตาบลบ้านเก่า ตาบลหน้าประดู่ ตาบลบางนาง ตาบลบางหัก
ตาบลหนองตาลึง และตาบลหนองกะขะ)
อาเภอพนัสนิคม อาเภอเกาะจันทร์ และอาเภอพานทอง (เฉพาะ
ตาบลมาบโป่ง และตาบลหนองหงษ์)
อาเภอบ้านบึง อาเภอบ่อทอง และอาเภอหนองใหญ่

CBI01

อาเภอศรีราชา (เฉพาะตาบลสุรศักดิ์ ตาบลหนองขาม ตาบลเขา
คันทรง ตาบลบางพระ ตาบลบ่อวิน และตาบลศรีราชา)
อาเภอเกาะสีชัง อาเภอศรีราชา (เฉพาะตาบลทุ่งสุขลา และ
ตาบลบึง) และอาเภอบางละมุง (เฉพาะตาบลนาเกลือ ตาบลบาง
ละมุง ตาบลหนองปลาไหล และตาบลตะเคียนเตี้ย)
อาเภอบางละมุง (เฉพาะตาบลหนองปรือ ตาบลโป่ง ตาบลห้วย
ใหญ่ และตาบลเขาไม้แก้ว)
อาเภอสัตหีบ

CBI05

5.ฉะเชิงเทรา
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอาเภอบางคล้า (เฉพาะตาบลบาง
สวน ตาบลสาวชะโงก ตาบลเสม็ดเหนือ และตาบลเสม็ดใต้)
อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอคลองเขื่อน อาเภอราชสาส์น อาเภอ
บางคล้า (เฉพาะตาบลบางคล้า ตาบลปากน้า ตาบลบางกระเจ็ด

CBI02

CBI03
CBI04

CBI06

CBI07
CBI08
CCO01
CCO02
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อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอบางปะกง และอาเภอแปลงยาว

รหัสเขตเลือกตั้ง

CCO03

CCO04

6.ชัยนาท
1

CNT01

2

อาเภอเมืองชัยนาท อาเภอสรรพยา อาเภอมโนรมย์ และอาเภอ
วัดสิงห์ (เฉพาะเทศบาลตาบลวัดสิงห์ ตาบลหนองน้อย ตาบล
มะขามเฒ่า และตาบลหนองบัว)
อาเภอสรรคบุรี อาเภอหันคา อาเภอเนินขาม อาเภอหนองมะโมง
และอาเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตาบลวังหมัน ตาบลหนองขุ่น และ
ตาบลบ่อแร่)
7.จันทบุรี

1

อาเภอเมืองจันทบุรี และอาเภอแหลมสิงห์

CTI01

2

อาเภอท่าใหม่, อาเภอนายายอาม, อาเภอเขาคิชฌกูฏ และ
อาเภอแก่งหางแมว
อาเภอขลุง, อาเภอโป่งน้าร้อน, อาเภอสอยดาว และอาเภอ
มะขาม
8.กาญจนบุรี

CTI02

อาเภอเมืองกาญจนบุรี และอาเภอไทรโยค (เฉพาะตาบลศรี
มงคล)
อาเภอท่าม่วง อาเภอด่านมะขามเตี้ย อาเภอบ่อพลอย (เฉพาะ
ตาบลหนองกุ่ม) และอาเภอพนมทวน (เฉพาะตาบลหนองโรง
ตาบลทุ่งสมอ ตาบลดอนเจดีย์ และตาบลหนองสาหร่าย)
อาเภอท่ามะกา และอาเภอพนมทวน (เฉพาะตาบลพังตรุ ตาบล
รางหวาย ตาบลพนมทวน และตาบลดอนตาเพชร)

KRI01

3

1
2

3

CNT02

CTI03

KRI02

KRI03
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อาเภอเลาขวัญ อาเภอห้วยกระเจา อาเภอบ่อพลอย (เฉพาะ
ตาบลบ่อพลอย ตาบลหนองรี ตาบลหลุมรัง ตาบลช่องด่าน และ
ตาบลหนองกร่าง) อาเภอหนองปรือ และอาเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะ
ตาบลเขาโจด)
อาเภอทองผาภูมิ อาเภอสังขละบุรี อาเภอไทรโยค (เฉพาะ ตาบล
ลุ่มสุ่ม ตาบลท่าเสา ตาบลสิงห์ ตาบลไทรโยค ตาบลวังกระแจะ
และตาบลบ้องตี้) และอาเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะตาบลนาสวน
ตาบลด่านแม่แฉลบ ตาบลหนองเป็ด ตาบลท่ากระดาน และ
ตาบลแม่กระบุง)
9.ลพบุรี

KRI04

อาเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขา
สามยอด เทศบาลตาบลเขาพระงาม เทศบาลตาบลท่าศาลา
เทศบาลตาบลโคกตูม เทศบาลตาบลถนนใหญ่ เทศบาลตาบลกก
โก ตาบลป่าตาล ตาบลทะเลชุบศร และตาบลท่าแค)
อาเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะตาบลบางขันหมาก ตาบลพรหมมา
สตร์ ตาบลโพธิ์เก้าต้น ตาบลโก่งธนู ตาบลโคกกะเทียม ตาบลโคก
ลาพาน ตาบลงิ้วราย ตาบลดอนโพธิ์ ตาบลตะลุง ตาบลบ้านข่อย
ตาบลท้ายตลาด ตาบลโพธิ์ตรุ และตาบลสี่คลอง) อาเภอท่าวุ้ง
และอาเภอบ้านหมี่
อาเภอโคกสาโรง อาเภอหนองม่วง อาเภอสระโบสถ์ อาเภอโคก
เจริญอาเภอชัยบาดาล (เฉพาะตาบลชัยนารายณ์ ตาบลศิลาทิพย์
ตาบลม่วงค่อม ตาบลมะกอกหวาน ตาบลบ้านใหม่สามัคคี และ
ตาบลเขาแหลม)
อาเภอพัฒนานิคม อาเภอท่าหลวง อาเภอลาสนธิ อาเภอชัย
บาดาล (เฉพาะเทศบาลตาบลลานารายณ์ ตาบลห้วยหิน ตาบล
ลานารายณ์ ตาบลบัวชุม ตาบลท่าดินดา ตาบลซับตะเคียน
ตาบลนาโสม ตาบลหนองยายโต๊ะ ตาบลเกาะรัง ตาบลท่ามะนาว
ตาบลนิคมลานารายณ์ และตาบลชัยบาดาล)

LRI01

KRI05

LRI02

LRI03

LRI04

149
ลาดับเขต
เลือกตั้ง

รายละเอียด

รหัสเขตเลือกตั้ง

10. นนทบุรี
1

2
3

4
5

6

1

2

3

อาเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตาบลตลาดขวัญ ตาบลสวนใหญ่
ตาบลบางกร่าง ตาบลบางไผ่ ตาบลบางศรีเมือง ตาบลบางรัก
น้อย และตาบลไทรม้า)
อาเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตาบลบางกระสอ ตาบลท่าทราย
และตาบลบางเขน)
อาเภอบางกรวย และ อาเภอบางใหญ่ (เฉพาะตาบลบ้านใหม่
ตาบลบางม่วง ตาบลบางเลน ตาบลบางใหญ่ และตาบลบางแม่
นาง)
อาเภอปากเกร็ด (เฉพาะตาบลปากเกร็ด ตาบลบางตลาด ตาบล
บ้านใหม่ ตาบลบางพูด ตาบลคลองเกลือ และตาบลเกาะเกร็ด)
อาเภอปากเกร็ด (เฉพาะตาบลคลองข่อย ตาบลคลองพระอุดม
ตาบลบางตะไนย์ ตาบลอ้อมเกร็ด ตาบลบางพลับ และตาบลท่า
อิฐ) อาเภอบางบัวทอง (เฉพาะตาบลละหาร ตาบลลาโพ ตาบล
โสนลอย ตาบลบางรักพัฒนา และตาบลบางรักใหญ่) และอาเภอ
บางใหญ่ (เฉพาะตาบลเสาธงหิน)
อาเภอไทรน้อย และ อาเภอบางบัวทอง (เฉพาะตาบลบางคูรัด
ตาบลบางบัวทอง และตาบลพิมลราช)
11. นครปฐม

NBI01

อ าเภอเมื อ งนครปฐม (เฉพาะเทศบาลนครนครปฐม ต าบล
นครปฐม ต าบลล าพยา ต าบลบ่ อ พลั บ ต าบลหนองปากโลง
ตาบลสนามจัน ทร์ ตาบลพระประโทน ต าบลห้ ว ยจรเข้ ตาบล
โพรงมะเดื่อ ตาบลหนองดินแดง ตาบลสวนป่าน ตาบลสระกะ
เทียม และตาบลวังตะกู)
อ าเภอเมื อ งนครปฐม (เฉพาะต าบลบ้ า นยาง ต าบลทั พ หลวง
ตาบลหนองงูเหลื อม ตาบลตาก้อง ตาบลมาบแค) และอาเภอ
กาแพงแสน
อาเภอบางเลน อาเภอดอนตูม และอาเภอพุทธมณฑล

NPT01

NBI02
NBI03

NBI04
NBI05

NBI06

NPT02

NPT03
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อาเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตาบลดอนยายหอม ตาบลถนนขาด
ตาบลธรรมศาลา ตาบลบางแขม (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
ต าบลสามควายเผื อ ก ต าบลวั ง เย็ น และต าบลทุ่ ง น้ อ ย) และ
อาเภอนครชัยศรี
อาเภอสามพราน
12. นครนายก

NPT04

จังหวัดนครนายก

NYK01

NPT05

13. เพชรบุรี
1

อาเภอเมืองเพชรบุรี และอาเภอบ้านแหลม (เฉพาะตาบลท่าแร้ง
ตาบลท่าแร้งออก ตาบลแหลมผักเบี้ย ตาบลบางแก้ว ตาบลบาง
ขุนไทร ตาบลบางครก และตาบลปากทะเล)
อาเภอชะอา และอาเภอท่ายาง
อาเภอเขาย้อย อาเภอบ้านลาด อาเภอหนองหญ้าปล้อง อาเภอ
แก่งกระจาน และอาเภอบ้านแหลม (เฉพาะตาบลบ้านแหลม
ตาบลบางตะบูน และตาบลบางตะบูนออก)
14. ประจวบคีรีขันธ์

PBI01

PKN01

2

อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อาเภอกุยบุรี และอาเภอ สามร้อย
ยอด
อาเภอหัวหิน และอาเภอปราณบุรี

3

อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย

PKN03

2
3

1

PBI02
PBI03

PKN02

15. ปราจีนบุรี
1

อาเภอเมืองปราจีนบุรี อาเภอบ้านสร้าง และอาเภอศรีมโหสถ

PRI01

2

อาเภอศรีมหาโพธิ อาเภอประจันตคาม และอาเภอ กบินทร์บุรี
(เทศบาลตาบลสระบัว ตาบลลาดตะเคียน ตาบลหาดนางแก้ว
ตาบลวังดาล ตาบลนนทรีและตาบลนาแขม)

PRI02
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อาเภอนาดี อาเภอกบินทร์บุรี (เทศบาลตาบลเมืองเก่า เทศบาล
ตาบลกบินทร์ ตาบลหนองกี่ ตาบลเมืองเก่า ตาบลกบินทร์ ตาบล
ย่านรี ตาบลวังตะเคียน ตาบลเขาไม้แก้ว ตาบลวังท่าช้าง ตาบล
บ้านนา และตาบลบ่อทอง)
16. ปทุมธานี

PRI03

อาเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตาบลบ้านใหม่ ตาบลบ้านกลาง
ตาบลกระแชง ตาบลบางกะดี ตาบลบางปรอก ตาบลบางพูด
ตาบลสวนพริกไทย และตาบลหลักหก) และอาเภอคลองหลวง
(เฉพาะตาบลคลองหนึ่ง)
อาเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตาบลบ้านฉาง ตาบลบางเดื่อ ตาบล
บางคูวัด ตาบลบางหลวง และตาบลบางขะแยง) อาเภอสามโคก
และอาเภอลาดหลุมแก้ว
อาเภอคลองหลวง (ยกเว้นตาบลคลองหนึ่ง) และอาเภอหนองเสือ
(เฉพาะตาบลบึงชาอ้อ)
อาเภอธัญบุรี (เฉพาะตาบลประชาธิปัตย์ ตาบลบึงยี่โถ และตาบล
รังสิต) และอาเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตาบลบางพูน)
อาเภอลาลูกกา (เฉพาะตาบลคูคต ตาบลลาดสวาย และตาบลบึง
คาพร้อย)
อาเภอหนองเสือ (ยกเว้นตาบลบึงชาอ้อ) อาเภอธัญบุรี (เฉพาะ
ตาบลลาผักกูด ตาบลบึงสนั่น และตาบลสนั่นรักษ์) และอาเภอลา
ลูกกา (เฉพาะตาบลลาลูกกา ตาบลบึงทองหลาง ตาบลลาไทร
ตาบลพืชอุดม และตาบลบึงคอไห)
17. ราชบุรี

PTE01

อาเภอเมืองราชบุรี (ยกเว้นตาบลน้าพุ ตาบลห้วยไผ่ ตาบลดอน
แร่ และตาบลอ่างทอง)
อาเภอเมืองราชบุรี (เฉพาะตาบลน้าพุ ตาบลห้วยไผ่ ตาบลดอน
แร่ และตาบลอ่างทอง) อาเภอปากท่อ อาเภอสวนผึ้ง อาเภอวัด
เพลง และอาเภอบ้านคา

RBR01

PTE02

PTE03
PTE04
PTE05
PTE06

RBR02
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รายละเอียด

รหัสเขตเลือกตั้ง

อาเภอโพธาราม (ยกเว้นตาบลบ้านฆ้อง ตาบลบ้านสิ งห์ และ
ตาบลดอนทราย) และอาเภอจอมบึง
อาเภอบ้านโป่ง

RBR03

5

อาเภอดาเนินสะดวก อาเภอบางแพ และอาเภอโพธาราม (เฉพาะ
ตาบลบ้านฆ้อง ตาบลบ้านสิงห์ และตาบลดอนทราย)
18. ระยอง

RBR05

1

อาเภอเมืองระยอง (ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุด , เทศบาล
ตาบลทับมา, และเทศบาลตาบลเนินพระ)
อาเภอแกลง และอาเภอเขาชะเมา

RYG01

อาเภอบ้านค่าย, อาเภอวังจันทร์, อาเภอปลวกแดง,และอาเภอ
นิคมพัฒนา (ยกเว้นเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา และเทศบาล
ตาบลมาบข่า)
อาเภอเมืองระยอง (เฉพาะเทศบาลเมือ งมาบตาพุด ,เทศบาล
ตาบลทับ มา, และเทศบาลตาบลเนินพระ) อาเภอนิคมพัฒ นา
(เฉพาะเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนาและเทศบาลตาบลมาบข่า)
และอาเภอบ้านฉาง
19. สิงห์บุรี

RYG03

จังหวัดสิงห์บุรี

SBR01

4

2
3

4

1

RBR04

RYG02

RYG04

20. สมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

SKM01
21. สมุทรสาคร

1

อาเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตาบลมหาชัย ตาบลท่าฉลอม
ตาบลโกรกกราก ตาบลคอกกระบือ ตาบลพันท้ายนรสิงห์ ตาบล
โคกขาม ตาบลบางหญ้าแพรก ตาบลท่าทราย และตาบลบางน้า
จืด)

SKN01
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รหัสเขตเลือกตั้ง

อาเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตาบลนาดี) และอาเภอกระทุ่ม
แบน (เฉพาะตาบลตลาดกระทุ่มแบน ตาบลอ้อมน้อย ตาบลท่า
ไม้ ตาบลสวนหลวง ตาบลแคราย ตาบลคลองมะเดื่อ ตาบลดอน
ไก่ดี และตาบลท่าเสา)
อาเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตาบลนาโคก ตาบลกาหลง ตาบล
บางโทรัด ตาบลบ้านบ่อ ตาบลชัยมงคล ตาบลบางกระเจ้า ตาบล
บ้านเกาะ และตาบลท่าจีน) อาเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตาบล
บางยาง และตาบลหนองนกไข่) และอาเภอบ้านแพ้ว
22.สระแก้ว

SKN02

อาเภอเมือ งสระแก้ว อาเภอเขาฉกรรจ์ และอาเภอวังน้ าเย็ น
(เฉพาะตาบลทุ่งมหาเจริญ)
อ าเภอวั ฒ นานคร (ยกเว้ น ต าบลช่ อ งกุ่ ม และต าบลแซร์ อ อ)
อาเภอวังน้าเย็น (ยกเว้นตาบลทุ่งมหาเจริญ) อาเภอคลองหาด
และอาเภอวังสมบูรณ์
อาเภออรัญประเทศ อาเภอตาพระยา อาเภอโคกสูง และอาเภอ
วัฒนานคร (เฉพาะตาบลช่องกุ่ม และตาบลแซร์ออ)
23. สุพรรณบุรี

SKW01

1

อาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตาบลไร่รถ)

SPB01

2

อาเภอบางปลาม้า อาเภอสองพี่น้อง (เฉพาะตาบลบางเลน ตาบล
บางตาเถร ตาบลบางตะเคียน ตาบลบ้านกุ่ม ตาบลหัวโพธิ์ ตาบล
บางพลั บ ตาบลเนินพระปรางค์ ตาบลบ้านช้าง ตาบลต้นตาล
ตาบลศรีสาราญ ตาบลดอนมะนาว และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง)
อาเภออู่ทอง อาเภอสองพี่น้อง (เฉพาะตาบลทุ่งคอก เทศบาล
ตาบลทุ่งคอก ตาบลหนองบ่อ และตาบลบ่อสุพรรณ) อาเภอดอน
เจดีย์ (เฉพาะตาบลสระกระโจม และเทศบาลตาบลสระกระโจม)
อาเภอสามชุก อาเภอศรีประจันต์ อาเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตาบล
ดอนเจดีย์ เทศบาลตาบลดอนเจดีย์ ตาบลหนองสาหร่าย และ

SPB02

3

3

4

SKN03

SKW02

SKW03

SPB03

SPB04
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5

1

รายละเอียด
ตาบลทะเลบก) อาเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะตาบลหนองหญ้าไซ
เทศบาลตาบลหนองหญ้าไซ และตาบลหนองโพธิ์)
อาเภอด่านช้าง อาเภอเดิม บางนางบวช อาเภอหนองหญ้าไซ
(เฉพาะตาบลหนองราชวัตร ตาบลแจงงาม ตาบลหนองขาม และ
ตาบลทัพหลวง)
24.สมุทรปราการ

รหัสเขตเลือกตั้ง

SPB05

อาเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตาบลบางโปรง ตาบลบางด้วน
ตาบลปากน้า ตาบลท้ายบ้าน ตาบลบางปูใหม่ และตาบล
แพรกษาใหม่)
อาเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตาบลสาโรงเหนือ ตาบล
เทพารักษ์ และตาบลแพรกษา)
อาเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตาบลบางเมือง ตาบลบาง
เมืองใหม่ และตาบลท้ายบ้านใหม่)
อาเภอบางพลี (เฉพาะตาบลบางพลีใหญ่ ตาบลบางแก้ว ตาบล
บางโฉลง ตาบลบางปลา และตาบลราชาเทวะ)
อาเภอบางเสาธง อาเภอบางบ่อ อาเภอบางพลี (เฉพาะตาบล
หนองปรือ) และอาเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตาบลบางปู)
อาเภอพระประแดง (ยกเว้นตาบลบางครุ และตาบลบางจาก)

SPK01

7

อาเภอพระสมุทรเจดีย์ และอาเภอพระประแดง (เฉพาะตาบล
บางครุ และตาบลบางจาก)
25. สระบุรี

SPK07

1

อาเภอเมืองสระบุรี และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ

SRI01

2

อาเภอมวกเหล็ก อาเภอวังม่วง และอาเภอแก่งคอย

SRI02

3

อาเภอหนองแค อาเภอวิหารแดง และอาเภอหนองแซง

SRI03

4

อาเภอพระพุทธบาท อาเภอบ้านหมอ อาเภอหนองโดน อาเภอ
ดอนพุด และอาเภอเสาไห้

SRI04

2
3
4
5
6

SPK02
SPK03
SPK04
SPK05
SPK06
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26. ตราด
1

จังหวัดตราด

TRT01

ภาคเหนือ
ลาดับเขต
เลือกตั้ง

รายละเอียด

รหัสเขตเลือกตั้ง

1. เชียงใหม่
1

2

3
4
5
6
7
8
9

อาเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตาบลช้างเผือก ตาบลแม่เหียะ
ตาบลสุเทพ ตาบลศรีภูมิ ตาบลช้างม่อย ตาบลพระสิงห์ ตาบล
ป่าตัน ตาบลหายยา และตาบลช้างคลาน)
อาเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตาบลวัดเกต ตาบลฟ้าฮ่าม ตาบล
หนองหอย ตาบลท่าศาลา ตาบลหนองป่าครั่ง และตาบลป่า
แดด) และอาเภอสารภี
อาเภอดอยสะเก็ต อาเภอสันกาแพง และอาเภอแม่ออน

CMI01

อาเภอสันทราย อาเภอพร้าว และอาเภอแม่แตง (เฉพาะตาบล
แม่หอพระ)
อาเภอแม่อาย และอาเภอฝาง (ยกเว้นตาบลแม่ข่า)

CMI04

อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง อาเภอไชยปราการ และอาเภอ
ฝาง (เฉพาะตาบลแม่ข่า)
อาเภอแม่ริม และอาเภอแม่แตง (ยกเว้นตาบลแม่หอพระ) และ
อาเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตาบลสันผีเสื้อ)
อาเภอหางดง อาเภอสันป่าตอง และอาเภอสะเมิง เฉพาะตาบล
สะเมิงใต้ และตาบลสะเมิงเหนือ)
อาเภอแม่วาง อาเภอจอมทอง อาเภอดอยหล่อ อาเภอกัลยาณิ
วัฒนา อาเภอแม่แจ่ม (เฉพาะตาบลแม่นาจร) และอาเภอสะเมิง
(เฉพาะตาบลยั้งเมิน ตาบลแม่สาบ และตาบลบ่อแก้ว)

CMI06

CMI02

CMI03

CMI05

CMI07
CMI08
CMI09

156
ลาดับเขต
รายละเอียด
เลือกตั้ง
10
อาเภอแม่แจ่ม (ยกเว้นตาบลแม่นาจร) อาเภอฮอด อาเภอดอย
เต่า และอาเภออมก๋อย
2. เชียงราย
1

2
3
4
5
6
7

รหัสเขตเลือกตั้ง
CMI10

อาเภอเมืองเชียงราย (ตาบลบ้านดู่ ตาบลนางแล ตาบลห้วยชมภู
ตาบลรอบเวียง ตาบลสันทราย ตาบลแม่ยาว ตาบลริมกก ตาบล
ดอยฮาง ตาบลแม่กรณ์ ตาบลแม่ข้าวต้ม ตาบลท่าสุด และตาบล
เวียง)
อาเภอเวียงป่าเป้า อาเภอแม่สรวย และอาเภอแม่ลาว

CRI01

อาเภอพาน และอาเภอเมืองเชียงราย (ตาบลดอยลาน ตาบล
ห้วยสัก ตาบลท่าสาย และตาบลป่าอ้อดอนชัย)
อาเภอเทิง อาเภอเวียงชัย และอาเภอป่าแดด

CRI03

อาเภอเชียงของ อาเภอเวียงแก่น อาเภอพญาเม็งราย และ
อาเภอขุนตาล
อาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน อาเภอดอยหลวง และอาเภอ
เวียงเชียงรุ้ง
อาเภอแม่จัน และอาเภอแม่ฟ้าหลวง

CRI05

CRI02

CRI04

CRI06
CRI07

3. กาแพงเพชร
1
2

3

อาเภอเมืองกาแพงเพชร (ยกเว้นตาบลสระแก้ว ตาบลไตรตรึงษ์
และเทศบาลตาบลปากดง)
อาเภอพรานกระต่าย อาเภอลานกระบือ อาเภอโกสัมพี อาเภอ
ไทรงาม (เฉพาะตาบลมหาชัย ตาบลหนองคล้า ตาบลหนองทอง
และตาบลพานทอง ) และอาเภอเมืองกาแพงเพชร (เฉพาะตาบล
สระแก้ว)
อาเภอคลองขลุง อาเภอคลองลาน อาเภอปางศิลาทอง และ
อาเภอเมืองกาแพงเพชร (เฉพาะตาบลไตรตรึงษ์ และเทศบาล
ตาบลปากดง)

KPT01
KPT02

KPT03
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อาเภอขาณุวรลักษบุรี อาเภอบึงสามัคคี อาเภอทรายทองวัฒนา
และอาเภอไทรงาม (เฉพาะตาบลหนองแม่แตง ตาบลหนองไม้
กอง ตาบลไทรงาม และเทศบาลตาบลไทรงาม)
4. ลาปาง
1

รหัสเขตเลือกตั้ง
KPT04

อาเภอเมืองลาปาง (เฉพาะเทศบาลนครลาปาง ตาบลบ้านค่า
ตาบลบ้านเอื้อม ตาบลบ้านเป้า ตาบลบ่อแฮ้ว ตาบลนิคมพัฒนา
ตาบลทุ่งฝาย ตาบลต้นธงชัย และตาบลบุญนาคพัฒนา)
อาเภอเมืองลาปาง (เฉพาะตาบลบ้านแลง) อาเภองาว อาเภอวัง
เหนือ อาเภอแจ้ห่ม และอาเภอเมืองปาน
อาเภอเมืองลาปาง (เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตาบลพิชัย
และตาบลบ้านเสด็จ) อาเภอแม่ทะ และอาเภอแม่เมาะ
อาเภอเกาะคา อาเภอสบปราบ อาเภอแม่พริก อาเภอเสริมงาม
และอาเภอเถิน
5. ลาพูน

LPG01

1

อาเภอเมืองลาพูน อาเภอบ้านธิ และอาเภอแม่ทา

LPN01

2

อาเภอป่าซาง อาเภอบ้านโฮ่ง อาเภอทุ่งหัวช้าง อาเภอลี้ และ
อาเภอเวียงหนองล่อง
6. แม่ฮ่องสอน

LPN02

1

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MSN01

2
3
4

LPG02
LPG03
LPG04

7. นครสวรรค์
1

2

อาเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตาบลปากน้าโพ ตาบล
นครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตาบล
นครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตาบลวัดไทร
ตาบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตาบลบ้านแก่ง
ตาบลบ้านมะเกลือ ตาบลหนองกรด ตาบลหนองกระโดน ตาบล
บางม่วง ตาบลบึงเสนาท)
อาเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตาบลนครสวรรค์ตก (นอกเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์) ตาบลนครสวรรค์ออก (นอกเขต

NSN01

NSN02
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4

รายละเอียด

รหัสเขตเลือกตั้ง

เทศบาลนครนครสวรรค์) ตาบลแควใหญ่ (นอกเขต เทศบาลนคร
นครสวรรค์) ตาบลตะเคียนเลื่อน ตาบลบางพระหลวง ตาบล
เกรียงไกร ตาบลพระนอน ตาบลหนองปลิง ตาบลกลางแดด)
อาเภอพยุหะคีรี และอาเภอโกรกพระ
อาเภอบรรพตพิสัย อาเภอชุมแสง และอาเภอเก้าเลี้ยว

NSN03

อาเภอไพศาลี อาเภอหนองบัว และอาเภอท่าตะโก (เฉพาะตาบล
ทานบ ตาบลดอนคา ตาบลพนมรอก ตาบลพนมเศษ ตาบลสาย
ลาโพง และตาบลวังใหญ่)
อาเภอตาคลี อาเภอตากฟ้า และอาเภอท่าตะโก (เฉพาะตาบล
หนองหลวง ตาบลหัวถนน ตาบลวังมหากร และตาบลท่าตะโก)
อาเภอลาดยาว อาเภอแม่วงก์ อาเภอแม่เปิน และ อาเภอชุมตา
บง
8. น่าน

NSN04

อาเภอเมืองน่าน อาเภอท่าวังผา (ยกเว้น ตาบลยม และตาบล
จอมพระ) อาเภอภูเพียง เทศบาลเมืองน่าน และเทศบาลตาบล
ท่าวังผา
อาเภอเวียงสา อาเภอนาน้อย อาเภอนาหมื่น อาเภอบ้านหลวง
อาเภอแม่จริม อาเภอสันติสุข เทศบาลตาบลเวียงสา เทศบาล
ตาบลนาน้อย และเทศบาลตาบลหนองแดง
อาเภอปัว อาเภอทุ่งช้าง อาเภอเชียงกลาง อาเภอบ่อเกลือ
อาเภอสองแคว อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอท่าวังผา (เฉพาะ
ตาบลยม และตาบลจอมพระ) เทศบาลตาบลปัว เทศบาลตาบล
เชียงกลาง และเทศบาลตาบลทุ่งช้าง
9. พะเยา

NAN01

1

อาเภอเมืองพะเยา และอาเภอแม่ใจ

PYO01

2

อาเภอเชียงคา อาเภอจุน และอาเภอภูซาง

PYO02

3

อาเภอดอกคาใต้ อาเภอปง อาเภอภูกามยาว และอาเภอเชียง
ม่วน

PYO03

5
6

1

2

3

NSN05
NSN06

NAN02

NAN03
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10. เพชรบูรณ์
1

2

3

4

5

6

อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ตาบล
ชอนไพร เทศบาลตาบลวังชมภู ตาบลนาป่า ตาบลตะเบาะ
ตาบลนายม ตาบลบ้านโตก ตาบลวังชมภู ตาบลสะเดียง ตาบล
น้าร้อน ตาบลป่าเลา ตาบลห้วยสะแก ตาบลบ้านโคก ตาบล
ระวิง และตาบลดงมูลเหล็ก)
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะเทศบาลตาบลท่าพล ตาบลท่าพล
เทศบาลตาบลนางั่ว และตาบลห้วยใหญ่) อาเภอหล่มสัก (เฉพาะ
เทศบาลเมืองหล่มสัก ตาบลบุ่งน้าเต้า ตาบลตาลเดี่ยว ตาบลบ้าน
กลาง ตาบลวัดป่า ตาบลช้างตะลูด ตาบลหนองไขว่ ตาบลบ้านไร่
ตาบลลานป่า ตาบลปากดุก และตาบลบุ่งคล้า ) และอาเภอเขา
ค้อ
อาเภอหล่มเก่า อาเภอน้าหนาว และอาเภอหล่มสัก (เฉพาะ
ตาบลปากช่อง ตาบลบ้านโสก ตาบลฝายนาแซง ตาบลบ้านติ้ว
ตาบลหนองสว่าง ตาบลห้วยไร่ ตาบลน้าเฮี้ย ตาบลน้าก้อ ตาบล
สักหลง ตาบลน้าชุน ตาบลท่าอิบุญ และตาบลบ้านหวาย )
อาเภอชนแดน อาเภอวังโป่ง อาเภอหนองไผ่ (เฉพาะเทศบาล
ตาบลหนองไผ่ เทศบาลตาบลนาเฉลียง เทศบาลตาบลเฉลียง
ทอง ตาบลห้วยโป่ง ตาบลยางงาม ตาบลหนองไผ่ และเทศบาล
ตาบลบัววัฒนา)
อาเภอบึงสามพัน อาเภอหนองไผ่ (เฉพาะเทศบาลตาบลบ่อไทย
ตาบลเพชรละคร ตาบลกองทูล ตาบลวังท่าดี ตาบลบ้านโภชน์
ตาบลวังโบสถ์ ตาบลท่าแดง และตาบลท่าด้วง) และอาเภอ
วิเชียรบุรี (เฉพาะตาบลสามแยก ตาบลซับน้อย ตาบลโคกปรง
ตาบลซับสมบูรณ์ และตาบลบึงกระจับ)
อาเภอศรีเทพ และอาเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะเทศบาลตาบลวิเชียร
บุรี เทศบาลตาบลพุเตย ตาบลพุเตย ตาบลพุขาม ตาบลท่าโรง

PNB01

PNB02

PNB03

PNB04

PNB05

PNB06
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ตาบลภูน้าหยด ตาบลสระประดู่ ตาบลวังใหญ่ ตาบลน้าร้อน
ตาบลยางสาว และตาบลบ่อรัง)
11. พิจิตร
1

2

3

1

2

3
4

อาเภอเมืองพิจิตร ( ได้แก่ ตาบลไผ่ขวาง ตาบลท่าฬ่อ ตาบลปาก
ทาง ตาบลท่าหลวง ตาบลบ้านบุ่ง ตาบลฆะมัง ตาบลหัวดง
ตาบลป่ามะคาบ ตาบลสายคาโห้ ตาบลดงกลาง ตาบลดงป่าคา
และเทศบาลเมืองพิจิตร) อาเภอวังทรายพูน อาเภอสากเหล็ก
และอาเภอทับคล้อ
อาเภอเมืองพิจิตร ( ได้แก่ ตาบลย่านยาว ตาบลคลองคะเชนทร์
ตาบลโรงช้าง และตาบลเมืองเก่า ) อาเภอวชิรบารมี อาเภอสาม
ง่าม อาเภอโพธิ์ประทับช้าง และอาเภอตะพานหิน (ได้แก่ ตาบล
วังสาโรง ตาบลทับหมัน ตาบลวังหว้า ตาบลห้วยเกตุ ตาบลคลอง
คูณ และเทศบาลเมืองตะพานหิน)
อาเภอตะพานหิน (ได้แก่ ตาบลงิ้วราย ตาบลหนองพยอม ตาบล
คลองคูณ ตาบลไผ่หลวง ตาบลไทรโรงโขน ตาบลดงตะขบ และ
ตาบลทุ่งโพธิ์ ) อาเภอบึงนาราง อาเภอโพทะเล อาเภอบางมูล
นาก และอาเภอดงเจริญ
12. พิษณุโลก

PCK01

อาเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะเทศบาลนครพิษณุโลก ตาบล
อรัญญิก ตาบลวัดจันทร์ ตาบลบ้านคลอง ตาบลพลายชุมพล
ตาบลท่าทอง ตาบลบึงพระ ตาบลวังน้าคู้ และตาบลวัดพริก)
อาเภอพรหมพิราม และอาเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตาบลไผ่
ขอดอน ตาบลจอมทอง ตาบลมะขามสูง ตาบลปากโทก ตาบล
บ้านกร่าง ตาบลหัวรอ ตาบลสมอแข ตาบลดอนทอง และตาบล
บ้านป่า)
อาเภอวังทอง และอาเภอเนินมะปราง

PLK01

อาเภอบางระกา อาเภอบางกระทุ่ม และอาเภอเมืองพิษณุโลก
(เฉพาะตาบลท่าโพธิ์ และตาบลงิ้วงาม)

PLK04

PCK02

PCK03

PLK02

PLK03
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5
อาเภอนครไทย อาเภอวัดโบสถ์ และอาเภอชาติตระการ
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PLK05

13. แพร่
1

2

3

1

2

3

4

1

อาเภอเมืองแพร่ (ยกเว้นตาบลห้วยม้า, ตาบลแม่หล่าย, ตาบลแม่
คามี, ตาบลแม่ยม, ตาบลวังหงส์, ตาบลท่าข้าม และตาบลวังธง)
และอาเภอสูงเม่น (ยกเว้นตาบลบ้านปง และตาบลหัวฝาย)
อาเภอเมืองแพร่ (เฉพาะตาบลห้วยม้า, ตาบลแม่หล่าย, ตาบลแม่
คามี, ตาบลแม่ยม, ตาบลวังหงส์, ตาบลท่าข้าม และตาบลวังธง)
อาเภอสอง, อาเภอร้องกวาง และอาเภอหนองม่วงไข่
อาเภอลอง, อาเภอวังชิ้น, อาเภอเด่นชัย และอาเภอสูงเม่น
(เฉพาะตาบลบ้านปง และตาบลหัวฝาย)
14. สุโขทัย

PRE01

อาเภอศรีสาโรง อาเภอเมืองสุโขทัย (เฉพาะตาบลยางซ้าย ตาบล
วังทองแดง ตาบลบ้านกล้วย ตาบลปากแคว ตาบลเมืองเก่า และ
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)
อาเภอกงไกรลาศ อาเภอคีรีมาศ อาเภอเมืองสุโขทัย (เฉพาะ
ตาบลตาลเตี้ย ตาบลบ้านสวน ตาบลบ้านหลุม และตาบลปาก
พระ)
อาเภอทุ่งเสลี่ยม อาเภอบ้านด่านลานหอย อาเภอสวรรคโลก
(เฉพาะตาบลปากน้า ตาบลย่านยาว ตาบลหนองกลับ ตาบล
คลองกระจง ตาบลท่าทอง ตาบลวังไม้ขอน ตาบลเมืองบางขลัง
ตาบลเมืองบางยม ตาบลวังพิณพาทย์ 4และเทศบาลเมืองสวรรค
โลก )
อาเภอศรีสัชนาลัย อาเภอศรีนคร อาเภอสวรรคโลก (เฉพาะ
ตาบลป่ากุมเกาะ ตาบลในเมือง ตาบลคลองยาง และตาบลนา
ทุ่ง)
15. ตาก

STI01

อาเภอเมืองตาก, อาเภอวังเจ้า และอาเภอบ้านตาก (ยกเว้น
ตาบลเกาะตะเภา และตาบลท้องฟ้า)

TAK01

PRE02

PRE03

STI02

STI03

STI04
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2
อาเภอแม่สอด (ยกเว้นตาบลแม่กาษา), อาเภอพบพระ และ
TAK02
อาเภออุ้มผาง
3
อาเภอสามเงา, อาเภอแม่ระมาด, อาเภอท่าสองยาง, อาเภอบ้าน
TAK03
ตาก (เฉพาะตาบลเกาะตะเภา และตาบลท้องฟ้า) และอาเภอแม่
สอด (เฉพาะตาบลแม่กาษา)
16. อุทัยธานี
1

UTI01

2

อาเภอเมืองอุทัยธานี อาเภอหนองฉาง (ยกเว้นตาบลเขาบาง
แกรก ตาบลทุ่งโพ และตาบลเขากวางทอง) อาเภอหนองขา
หย่าง อาเภอทัพทัน และอาเภอสว่างอารมณ์
อาเภอบ้านไร่ อาเภอหนองฉาง (เฉพาะตาบลเขาบางแกรก
ตาบลทุ่งโพ และตาบลเขากวางทอง) อาเภอลานสัก และอาเภอ
ห้วยคต
17. อุตรดิตถ์

1

อาเภอเมืองอุตรดิตถ์

UTT01

2

อาเภอท่าปลา อาเภอน้าปาด อาเภอฟากท่า อาเภอบ้านโคก
และอาเภอทองแสนขัน
อาเภอลับแล อาเภอตรอน และอาเภอพิชัย

UTT02

3

UTI02

UTT03

ภาคตะวันออกเฉ๊ยงเหนือ
ลาดับเขต
เลือกตั้ง

รายละเอียด

รหัสเขตเลือกตั้ง

1. อานาจเจริญ
1

อาเภอเมืองอานาจเจริญ และอาเภอหัวตะพาน

ACR01

2

อาเภอปทุมราชวงศา อาเภอเสนางคนิคม อาเภอชานุมาน
อาเภอลืออานาจ และอาเภอพนา
2. บึงกาฬ

ACR02
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1
อาเภอเมืองบึงกาฬ อาเภอโซ่พิสัย อาเภอปากคาด และอาเภอบุ่ง
BKN01
คล้า
2
อาเภอเซกา อาเภอพรเจริญ อาเภอศรีวิไล และอาเภอ บึงโขง
BKN02
หลง
3. บุรีรัมย์
1
2

3

4

5

6

7
8
9

อาเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้นตาบลสวายจีก ตาบลสองห้อง ตาบล
เมืองฝาง และตาบลสะแกโพรง)
อาเภอสตึก อาเภอแคนดง (ยกเว้นตาบลสระบัว) อาเภอบ้านด่าน
(ยกเว้นตาบลบ้านด่าน) และอาเภอห้วยราช (เฉพาะตาบลเมือง
โพธิ์ ตาบลตาเสา และตาบลโคกเหล็ก)
อาเภอพุทไธสง อาเภอนาโพธิ์ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อาเภอคู
เมือง (ยกเว้นตาบลคูเมือง และตาบลพรสาราญ) อาเภอบ้านด่าน
(เฉพาะตาบลบ้านด่าน) และอาเภอแคนดง (เฉพาะตาบลสระบัว)
อาเภอลาปลายมาศ อาเภอคูเมือง (เฉพาะตาบลคูเมือง และ
ตาบลพรสาราญ) อาเภอหนองหงส์ (เฉพาะตาบลไทยสามัคคี
และตาบลเมืองฝ้าย) และอาเภอชานิ (เฉพาะตาบลช่อผกา)
อาเภอกระสัง อาเภอพลับพลาชัย (ยกเว้นตาบลป่าชัน) อาเภอ
ห้วยราช (ยกเว้นตาบลเมืองโพธิ์ ตาบลตาเสา และตาบลโคก
เหล็ก) และอาเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตาบลสวายจีก)
อาเภอนางรอง อาเภอชานิ (ยกเว้นตาบลช่อผกา) อาเภอ เฉลิม
พระเกียรติ (เฉพาะตาบลเจริญสุข) และอาเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉ
พะตาบลสะแกโพรง ตาบลสองห้อง และตาบลเมืองฝาง)
อาเภอหนองกี่ อาเภอปะคา อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนอง
หงส์ (ยกเว้นตาบลไทยสามัคคี และตาบลเมืองฝ้าย)
อาเภอบ้านกรวด อาเภอโนนดินแดง และอาเภอละหานทราย

BRM01

อาเภอประโคนชัย อาเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตาบลป่าชัน) และ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นตาบลเจริญสุข)
4. ชัยภูมิ

BRM09

BRM02

BRM03

BRM04

BRM05

BRM06

BRM07
BRM08
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1
อาเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตาบลนาฝาย ตาบลห้วยต้อนตาบลท่า
CPM01
หินโงม และตาบลซับสีทอง)
2
อาเภอหนองบัวแดง อาเภอภักดีชุมพล อาเภอเมืองชัยภูมิ
CPM02
(เฉพาะตาบลนาฝาย ตาบลห้วยต้อน และตาบลท่าหินโงม) และ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตาบลหนองข่า)
3
อาเภอจัตุรัส อาเภอเนินสง่า อาเภอบ้านเขว้า และอาเภอซับใหญ่
CPM03
(เฉพาะตาบลท่ากูบ และตาบลตะโกทอง)
4
อาเภอบาเหน็จณรงค์ อาเภอเทพสถิต อาเภอหนองบัวระเหวและ
CPM04
อาเภอซับใหญ่ (เฉพาะตาบลซับใหญ่)
5
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตาบลหนองข่า) และอาเภอคอน
CPM05
สาร
6
อาเภอภูเขียว และอาเภอบ้านแท่น (ยกเว้นตาบลหนองคู)
CPM06
7

อาเภอแก้งคร้อ อาเภอคอนสวรรค์ อาเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะ
ตาบลซับสีทอง) และอาเภอบ้านแท่น (เฉพาะตาบลหนองคู)
5. กาฬสินธุ์

CPM07

1

อาเภอเมืองกาฬสินธุ์

KSN01

2

อาเภอยางตลาด และอาเภอฆ้องชัย

KSN02

3

อาเภอหนองกุงศรี อาเภอห้วยเม็ก และอาเภอท่าคันโท

KSN03

4

อาเภอสมเด็จ อาเภอคาม่วง อาเภอสหัสขันธ์ และอาเภอสามชัย

KSN04

5

อาเภอกมลาไสย อาเภอนามน อาเภอห้วยผึ้ง อาเภอดอนจาน
และอาเภอร่องคา
อาเภอกุฉินารายณ์ อาเภอเขาวง และอาเภอนาคู

KSN05

6

KSN06

6. ขอนแก่น
1
2

อาเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาล
ตาบลเมืองเก่า เทศบาลตาบลบ้านเป็ด และตาบลแดงใหญ่)
อาเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตาบลบ้านทุ่ม เทศบาล
ตาบลพระลับ เทศบาลตาบลหนองตูม เทศบาลตาบลท่าพระ

KKN01
KKN02
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3
4

5

6
7
8
9
10

รายละเอียด

รหัสเขตเลือกตั้ง

ตาบลโคกสี ตาบลบึงเนียม ตาบลบ้านหว้า ตาบลดอนช้าง ตาบล
ดอนหัน ตาบลศิลา และตาบลท่าพระ) และอาเภอซาสูง
อาเภอกระนวน และอาเภอน้าพอง

KKN03

อาเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตาบลบ้านค้อ เทศบาล
ตาบลสาราญ เทศบาลตาบลโนนท่อน และเทศบาลตาบลสาวะถี)
อาเภอเขาสวนกวาง อาเภออุบลรัตน์ และอาเภอบ้านฝาง
อาเภอหนองนาคา อาเภอภูเวียง อาเภอเวียงเก่า และอาเภอสี
ชมพู (ยกเว้นตาบลนาจาน ตาบลซายาง ตาบลภูห่าน และตาบล
หนองแดง)
อาเภอชุมแพ อาเภอภูผาม่าน และอาเภอสีชมพู (เฉพาะตาบลนา
จาน ตาบลซายาง ตาบลภูห่าน และตาบลหนองแดง)
อาเภอหนองเรือ และอาเภอมัญจาคีรี

KKN04

อาเภอพล อาเภอแวงน้อย อาเภอแวงใหญ่ และอาเภอโคกโพธิ์
ไชย
อาเภอหนองสองห้อง อาเภอโนนศิลา อาเภอชนบท และอาเภอ
เปือยน้อย
อาเภอบ้านไผ่ อาเภอบ้านแฮด และอาเภอพระยืน

KKN08

KKN05

KKN06
KKN07

KKN09
KKN10

7. เลย
1
2

3

4

อาเภอเมืองเลย อาเภอท่าลี่ และอาเภอภูเรือ (เฉพาะตาบลสาน
ตม และตาบลท่าศาลา)
อาเภอวังสะพุง (เฉพาะตาบลหนองหญ้าปล้อง ตาบลผาบิ้งและ
ตาบลโคกขมิ้น) อาเภอผาขาว อาเภอภูกระดึง อาเภอภูหลวง
และอาเภอหนองหิน
อาเภอวังสะพุง (ยกเว้นตาบลหนองหญ้าปล้อง ตาบลผาบิ้ง และ
ตาบลโคกขมิ้น)อาเภอด่านซ้าย อาเภอนาแห้ว และอาเภอภูเรือ
(ยกเว้นตาบลสานตม และตาบลท่าศาลา)
อาเภอเชียงคาน อาเภอปากชม อาเภอนาด้วง และอาเภอ
เอราวัณ

LEI01
LEI02

LEI03

LEI04
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8. มหาสารคาม
1

2
3

4

5

1
2

1
2

อาเภอเมืองมหาสารคาม (ยกเว้นตาบลลาดพัฒนา และตาบลท่า
สองคอน) อาเภอบรบือ (เฉพาะตาบลบ่อใหญ่ ตาบลหนองโก
ตาบลหนองม่วง และตาบลยาง) และอาเภอแกดา
อาเภอวาปีปทุม และอาเภอบรบือ (ยกเว้นตาบลบ่อใหญ่ ตาบล
หนองโก ตาบลหนองม่วง และตาบลยาง)
อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย อาเภอยางสีสุราช อาเภอนาดูน และ
อาเภอนาเชือก (เฉพาะตาบลหนองโพธิ์ ตาบลสันป่าตอง ตาบล
หนองกุง ตาบลหนองเม็ก และตาบลนาเชือก)
อาเภอนาเชือก (ยกเว้นตาบลหนองโพธิ์ ตาบลสันป่าตอง ตาบล
หนองกุง ตาบลหนองเม็ก และตาบลนาเชือก) อาเภอกุดรัง และ
อาเภอโกสุมพิสัย
อาเภอเมืองมหาสารคาม (เฉพาะตาบลลาดพัฒนา และตาบลท่า
สองคอน) อาเภอเชียงยืน อาเภอชื่นชม และอาเภอกันทรวิชัย
9. มุกดาหาร

MKM01

อาเภอเมืองมุกดาหาร (ยกเว้นตาบลผึ่งแดด ตาบลดงมอน และ
ตาบลนาโสก) อาเภอดอนตาล และอาเภอหว้านใหญ่
อาเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตาบลผึ่งแดด ตาบลดงมอน และ
ตาบลนาโสก) อาเภอคาชะอี อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอดง
หลวง และอาเภอหนองสูง
10. นครพนม

MDH01

อาเภอศรีสงคราม อาเภอนาหว้า อาเภอบ้านแพงและอาเภอนา
ทม
อาเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตาบลอาจสามารถ ตาบลนาราชค
วาย ตาบลนาทราย ตาบลโพธิ์ตาก ตาบลท่าค้อ และเทศบาล
เมืองนครพนม) อาเภอท่าอุเทน และอาเภอโพนสวรรค์

NPM01

MKM02
MKM03

MKM04

MKM05

MDH02

NPM02
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3
อาเภอธาตุพนม อาเภอเรณูนคร อาเภอเมืองนครพนม (เฉพาะ
NPM03
ตาบลขามเฒ่า ตาบลคาเตย ตาบลดงขวาง ตาบลบ้านกลาง และ
ตาบลหนองญาติ)
4
อาเภอนาแก อาเภอปลาปาก อาเภอวังยาง อาเภอเมืองนครพนม
NPM04
(เฉพาะตาบลกุรุคุ ตาบลบ้านผึ้ง และตาบลวังตามัว)
11. นครราชสีมา
1
2

3

4
5
6
7
8
9

อาเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตาบลในเมือง ตาบลหนองไผ่
ล้อม และตาบลหนองจะบก)
อาเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตาบลบ้านเกาะ ตาบลโพธิ์กลาง
ตาบลหนองบัวศาลา ตาบลหัวทะเล ตาบลจอหอ ตาบลตลาด
ตาบลบ้านโพธิ์ ตาบลพะเนา ตาบลมะเริง ตาบลหนองระเวียง
ตาบลโคกสูง ตาบลหมื่นไวย และตาบลหนองไข่น้า)
อาเภอขามทะเลสอ อาเภอสูงเนิน (ยกเว้นตาบลเสมา ตาบล
มะเกลือใหม่ และตาบลมะเกลือเก่า) อาเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะตาบลปรุใหญ่ ตาบลพลกรัง ตาบลบ้านใหม่ ตาบลพุดซา
ตาบลโคกกรวด ตาบลสุรนารี ตาบลหนองกระทุ่ม และตาบลสี
มุม)
อาเภอโนนสูง อาเภอโนนไทย (เฉพาะตาบลโนนไทย ตาบลด่าน
จาก ตาบลกาปัง ตาบลสายออ ตาบลถนนโพธิ์ และตาบลมะค่า)
อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอบัวใหญ่ อาเภอบัวลาย อาเภอสีดา

NMA01

อาเภอคง อาเภอขามสะแกแสง อาเภอพระทองคา อาเภอบ้าน
เหลื่อม
อาเภอประทาย อาเภอลาทะเมนชัย อาเภอเมืองยาง อาเภอโนน
แดง
อาเภอพิมาย อาเภอชุมพวง (เฉพาะตาบลท่าลาด ตาบลประสุข
ตาบลชุมพวง ตาบลโนนยอ และตาบลหนองหลัก)
อาเภอห้วยแถลง อาเภอจักราช อาเภอชุมพวง (เฉพาะตาบล
สาหร่าย ตาบลตลาดไทร ตาบลโนนตูม และตาบลโนนรัง)

NMA06

NMA02

NMA03

NMA04
NMA05

NMA07
NMA08
NMA09
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10
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอโชคชัย อาเภอหนองบุญมาก

รหัสเขตเลือกตั้ง
NMA10

11

อาเภอครบุรี อาเภอเสิงสาง

NMA11

12

อาเภอปักธงชัย อาเภอวังน้าเขียว อาเภอเมืองนครราชสีมา
(เฉพาะตาบลไชยมงคล)
อาเภอปากช่อง (ยกเว้นตาบลจันทึก)

NMA12

อาเภอสีคิ้ว อาเภอสูงเนิน (เฉพาะตาบลเสมา ตาบลมะเกลือใหม่
และตาบลมะเกลือเก่า) อาเภอปากช่อง (เฉพาะตาบลจันทึก)
อาเภอด่านขุนทด อาเภอเทพารักษ์ อาเภอโนนไทย (เฉพาะ
ตาบลสาโรง ตาบลค้างพลู ตาบลบ้านวัง และตาบลบัลลังก์)
12. หนองบัวลาภู

NMA14

อาเภอเมืองหนองบัวลาภู อาเภอโนนสัง (เฉพาะตาบลกุดดู่
ตาบลโนนสัง ตาบลบ้านค้อ ตาบลบ้านถิ่น และตาบลปางกู่)
อาเภอศรีบุญเรือง อาเภอนาวัง (ยกเว้นตาบลวังปลาป้อม)
อาเภอโนนสัง (ยกเว้น ตาบลกุดดู่ ตาบลโนนสัง ตาบลบ้านค้อ
ตาบลบ้านถิ่น และตาบลปางกู่)
อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณคูหา อาเภอนาวัง (เฉพาะตาบลวัง
ปลาป้อม)
13. หนองคาย

NBP01

อาเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้นตาบลพระธาตุบังพวน และตาบล
เวียงคุก) อาเภอสระใคร และอาเภอโพนพิสัย (เฉพาะตาบลเหล่า
ต่างคา ตาบลทุ่งหลวง และตาบลสร้างนางขาว)
อาเภอโพนพิสัย (ยกเว้นตาบลเหล่าต่างคา ตาบลทุ่งหลวง และ
ตาบลสร้างนางขาว) อาเภอรัตนวาปี และอาเภอเฝ้าไร่
อาเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะตาบลพระธาตุบังพวน และตาบล
เวียงคุก) อาเภอท่าบ่อ อาเภอศรีเชียงใหม่ อาเภอโพธิ์ตาก และ
อาเภอสังคม
14. ร้อยเอ็ด

NKI01

13
14
15

1
2

3

1

2
3

NMA13

NMA15

NBP02

NBP03

NKI02
NKI03
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1
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด และอาเภอจังหาร (เฉพาะตาบลปาฝา และ
RET01
ตาบลยางใหญ่)
2
อาเภอโพธิ์ชัย อาเภอธวัชบุรี (เฉพาะตาบลนิเวศน์ ตาบลมะอึ
RET02
ตาบลอุ้มเม้า ตาบลหนองพอก ตาบลบึงนคร ตาบลธวัชบุรี และ
ตาบลธงธานี) อาเภอจังหาร (เฉพาะ ตาบลม่วงลาด ตาบล
ผักแว่น ตาบลดงสิงห์ ตาบลจังหาร ตาบลแสนชาติ และตาบลดิน
ดา) และอาเภอเชียงขวัญ
3
อาเภอโพนทอง อาเภอหนองพอก (เฉพาะตาบลหนองพอก
RET03
ตาบลบึงงาม ตาบลภูเขาทอง ตาบลกกโพธิ์ และตาบลรอบเมือง)
และอาเภอเมยวดี
4
อาเภอเสลภูมิ อาเภอหนองพอก (เฉพาะตาบลผาน้าย้อย ตาบล
RET04
ท่าสีดา ตาบลโคกสว่าง และตาบลหนองขุ่นใหญ่) และอาเภอทุ่ง
เขาหลวง (เฉพาะตาบลทุ่งเขาหลวง ตาบลบึงงาม และตาบลมะ
บ้า)
5
อาเภอพนมไพร อาเภอธวัชบุรี (เฉพาะตาบลเมืองน้อย ตาบลเข
RET05
วาทุ่ง ตาบลราชธานี ตาบลหนองไผ่ และตาบลไพศาล) อาเภอ
อาจสามารถ (เฉพาะตาบลหน่อม ตาบลบ้านแจ้ง ตาบลหนอง
หมื่นถ่าน ตาบลโพนเมือง และตาบลอาจสามารถ) อาเภอทุ่งเขา
หลวง (เฉพาะตาบลเทอดไทย และตาบลเหล่า) และอาเภอหนอง
ฮี (เฉพาะตาบลหนองฮี และตาบลสาวแห)
6
อาเภอสุวรรณภูมิ อาเภอโพนทราย อาเภอเมืองสรวง(เฉพาะ
RET06
ตาบลหนองหิน) และอาเภอหนองฮี (เฉพาะตาบลเด่นราษฎร์
และตาบลดูกอึ่ง)
7
อาเภอเกษตรวิสัย อาเภอปทุมรัตต์ และอาเภอเมืองสรวง(เฉพาะ
RET07
ตาบลกกกุง และตาบลคูเมือง)
8
อาเภอจตุรพักตรพิมาน อาเภอศรีสมเด็จ อาเภออาจสามารถ
RET08
(เฉพาะตาบลบ้านดู่ ตาบลโหรา ตาบลหนองขาม ตาบลหนองบัว

170
ลาดับเขต
เลือกตั้ง

รายละเอียด

รหัสเขตเลือกตั้ง

และตาบลขี้เหล็ก) และอาเภอเมืองสรวง (เฉพาะตาบลเมืองสรวง
และตาบลหนองผือ)
15. สกลนคร
1

อาเภอเมืองสกลนคร (ยกเว้นเทศบาลตาบลเหล่าปอแดง ตาบล
โคกก่อง ตาบลดงชน ตาบลม่วงลาย และตาบลโนนหอม)
อาเภอเมืองสกลนคร (เฉพาะเทศบาลตาบลเหล่าปอแดง ตาบล
โคกก่อง ตาบลดงชน ตาบลม่วงลาย และตาบลโนนหอม) อาเภอ
กุสุมาลย์ อาเภอโพนนาแก้ว อาเภอโคกศรีสุพรรณ และอาเภอ
เต่างอย
อาเภอพรรณานิคม อาเภอภูพาน อาเภอกุดบาก และอาเภอ
อากาศอานวย (เฉพาะเทศบาลตาบลบะหว้า และตาบลโพนแพง)
อาเภอพังโคน อาเภอวาริชภูมิ อาเภอส่องดาว และอาเภอนิคม
น้าอูน
อาเภอสว่างแดนดิน และอาเภอเจริญศิลป์ (เฉพาะตาบลโคก
ศิลา)
อาเภอวานรนิวาส และอาเภอเจริญศิลป์ (ยกเว้นตาบลโคกศิลา)

SNK01

7

อาเภอบ้านม่วง อาเภอคาตากล้า และอาเภออากาศอานวย
(ยกเว้นเทศบาลตาบลบะหว้า และตาบลโพนแพง)
16. ศรีสะเกษ

SNK07

1

อาเภอเมืองศรีสะเกษ อาเภอวังหิน

SSK01

2

อาเภอกันทรารมย์ อาเภอโนนคูณ อาเภอน้าเกลี้ยง

SSK02

3

อาเภอกันทรลักษ์ (ยกเว้นตาบลภูเงิน)

SSK03

4

อาเภอกันทรลักษ์ (เฉพาะตาบลภูเงิน) อาเภอเบญจลักษ์ อาเภอ
ศรีรัตนะ อาเภอพยุห์ อาเภอไพรบึง
อาเภอขุนหาญ อาเภอภูสิงห์ อาเภอขุขันธ์ (เฉพาะตาบลปรือ
ใหญ่ ตาบลนิคมพัฒนา ตาบลศรีตระกูล และตาบลตาอุด)

SSK04

2

3
4
5
6

5

SNK02

SNK03
SNK04
SNK05
SNK06

SSK05
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6
อาเภอขุขันธ์ (ยกเว้นตาบลปรือใหญ่ ตาบลนิคมพัฒนา ตาบลศรี
SSK06
ตระกูล และตาบลตาอุด) อาเภอปรางค์กู่ (ยกเว้นตาบลสาโรง
ปราสาท และตาบลตูม)
7
อาเภออุทุมพรพิสัย อาเภอห้วยทับทัน อาเภอปรางค์กู่ (เฉพาะ
SSK07
ตาบลสาโรงปราสาท และตาบลตูม) อาเภอเมืองจันทร์
8
อาเภอราศีไศล อาเภอยางชุมน้อย อาเภอศิลาลาด อาเภอบึง
SSK08
บูรพ์ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
17. สุรินทร์
1

2

3
4
5

6

อาเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะตาบลนอกเมือง ตาบลตระแสง ตาบล
สวาย ตาบลนาบัว ตาบลเฉนียง ตาบลเทนมีย์ ตาบลตาอ็อง
ตาบลสาโรง ตาบลสลักได ตาบลราม ตาบลบุฤาษี ตาบลเมืองที
และเทศบาลตาบลเมืองที) อาเภอปราสาท (เฉพาะตาบล
เชื้อเพลิง ตาบลทมอ และตาบลโคกยาง)
อาเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตาบลคอโค
ตาบลท่าสว่าง ตาบลเพี้ยราม ตาบลกาเกาะ ตาบลตั้งใจ ตาบลนา
ดี ตาบลแกใหญ่ และตาบลแสลงพันธ์) อาเภอเขวาสินรินทร์
อาเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตาบลแตล และตาบลช่างปี)
อาเภอชุมพลบุรี อาเภอท่าตูม อาเภอรัตนบุรี (เฉพาะตาบลกุดขา
คีม)
อาเภอรัตนบุรี (ยกเว้นตาบลกุดขาคีม) อาเภอสนม อาเภอโนน
นารายณ์ อาเภอสาโรงทาบ (เฉพาะตาบลกระออม)
อาเภอจอมพระ อาเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตาบล หนองบัว ตาบลคา
ละแมะ ตาบลเขวาใหญ่ ตาบลตรึม ตาบลหนองขวาว ตาบลนารุ่ง
ตาบลยาง และตาบลกุดหวาย) อาเภอสาโรงทาบ (ยกเว้นตาบล
กระออม)
อาเภอศีขรภูมิ (เฉพาะเทศบาลตาบลระแงง เทศบาลตาบล
ผักไหม ตาบลระแงง ตาบลจารพัต ตาบลตรมไพร และตาบล

SRN01

SRN02

SRN03
SRN04
SRN05

SRN06
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7

8

1

รายละเอียด
หนองเหล็ก) อาเภอลาดวน อาเภอศรีณรงค์ อาเภอสังขะ (เฉพาะ
ตาบลทับทัน ตาบลขอนแตก ตาบลพระแก้ว และตาบลตาคง)
อาเภอบัวเชด อาเภอสังขะ (เฉพาะเทศบาลตาบลสังขะ
ตาบลสังขะ ตาบลบ้านซบ ตาบลดม ตาบลเทพรักษา ตาบลตา
ตุม ตาบลบ้านจารย์ ตาบลสะกาด และตาบลกระเทียม) อาเภอ
กาบเชิง (เฉพาะเทศบาลตาบลกาบเชิง ตาบลตะเคียน ตาบลคู
ตัน และตาบลด่าน) อาเภอปราสาท (เฉพาะเทศบาลตาบลกัน
ตรวจระมวล และตาบลบ้านไทร)
อาเภอพนมดงรัก อาเภอปราสาท (เฉพาะเทศบาลตาบลกังแอน
เทศบาลตาบลนิคมปราสาท ตาบลกังแอน ตาบลปราสาททนง
ตาบลไพล ตาบลประทัดบุ ตาบลสมุด ตาบลทุ่งมน ตาบลปรือ
ตาบลตานี ตาบลโชคนาสาม ตาบลโคกสะอาด ตาบลบ้านพลวง
ตาบลหนองใหญ่ และตาบลตาเบา) อาเภอกาบเชิง (เฉพาะตาบล
แนงมุด และตาบลโคกตะเคียน)
18. อุบลราชธานี

รหัสเขตเลือกตั้ง

SRN07

SRN08

UBN01

5

อาเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะเทศบาลนครอุบลราชธานี
เทศบาลตาบลปทุม เทศบาลตาบลขามใหญ่ ตาบลไร่น้อย ตาบล
กุดลาด และตาบลกระโสบ)
อาเภอม่วงสามสิบ, อาเภอดอนมดแดง, อาเภอเหล่าเสือโก้ก
อาเภอตาลสุม
อาเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะเทศบาลตาบลอุบล, ตาบลแจ
ระแม, ตาบลปะอาว, ตาบลหนองขอน, ตาบลหนองบ่อ, ตาบล
หัวเรือ, ตาบลขี้เหล็ก), อาเภอเขื่องใน
อาเภอวารินชาราบ, อาเภอสาโรง (เฉพาะตาบลโคกก่อง และ
ตาบลสาโรง)
อาเภอตระการพืชผล, อาเภอกุดข้าวปุ้น

6

อาเภอเขมราฐ, อาเภอโพธิ์ไทร, อาเภอนาตาล

UBN06

2
3

4

UBN02
UBN03

UBN04
UBN05
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7
อาเภอศรีเมืองใหม่, อาเภอโขงเจียม, อาเภอสิรินธร (ยกเว้น
UBN07
ตาบลโนนก่อ), อาเภอพิบูลมังสาหาร (เฉพาะตาบลระเว และ
ตาบลทรายมูล)
8
อาเภอพิบูลมังสาหาร (ยกเว้นตาบลระเว และตาบลทรายมูล),
UBN08
อาเภอสว่างวีระวงศ์, อาเภอนาเยีย
9
อาเภอบุณฑริก, อาเภอนาจะหลวย, อาเภอสิรินธร (เฉพาะตาบล
UBN09
โนนก่อ)
10
อาเภอน้ายืน, อาเภอทุ่งศรีอุดม, อาเภอน้าขุ่น, อาเภอสาโรง
UBN10
(ยกเว้นตาบลโคกก่อง และตาบลสาโรง), อาเภอเดชอุดม (เฉพาะ
ตาบลทุ่งเทิง)
11
อาเภอเดชอุดม (ยกเว้นตาบลทุ่งเทิง)
UBN11
19. อุดรธานี
1

2

3
4
5

อาเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลเมืองหนองสาโรง เทศบาลตาบลบ้านจั่น และตาบลบ้าน
เลื่อม)
อาเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตาบลนิคมสงเคราะห์ ตาบลหนอง
บัว ตาบลนาดี ตาบลเชียงพิณ ตาบลโนนสูง ตาบลหมูม่น ตาบล
เชียงยืน ตาบลหนองนาคา ตาบลกุดสระ ตาบลสามพร้าว ตาบล
บ้านจั่น ตาบลหนองขอนกว้าง ตาบลโคกสะอาด และตาบล
หนองไผ่)
อาเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตาบลบ้านขาว ตาบลนากว้างและ
ตาบลนาข่า) อาเภอเพ็ญ และอาเภอสร้างคอม
อาเภอบ้านดุง อาเภอทุ่งฝน และอาเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้นตาบล
ดอนกลอย)
อาเภอกุมภวาปี (เฉพาะตาบลผาสุก ตาบลเชียงแหวและตาบล
แชแล) อาเภอหนองหาน อาเภอประจักษ์ศิลปาคม และอาเภอ
พิบูลย์รักษ์ (เฉพาะตาบลดอนกลอย)

UDN01

UDN02

UDN03
UDN04
UDN05
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6
อาเภอวังสามหมอ อาเภอศรีธาตุ อาเภอไชยวานและอาเภอกู่
UDN06
แก้ว
7
อาเภอกุมภวาปี (ยกเว้นตาบลผาสุก ตาบลเชียงแหวและตาบล
UDN07
แชแล) อาเภอโนนสะอาด และอาเภอหนองแสง
8
อาเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตาบลหนองไฮ และตาบลบ้านตาด)
UDN08
อาเภอบ้านผือ (เฉพาะตาบลคาบง ตาบลเขือน้า และตาบลหนอง
หัวคู) อาเภอกุดจับ และอาเภอหนองวัวซอ
9
อาเภอบ้านผือ (ยกเว้นตาบลคาบง ตาบลเขือน้า และตาบลหนอง
UDN09
หัวคู) อาเภอน้าโสม อาเภอนายูง
20. ยโสธร
1

อาเภอเมืองยโสธร และอาเภอทรายมูล

YST01

2

อาเภอคาเขื่อนแก้ว อาเภอมหาชนะชัย อาเภอค้อวัง และอาเภอ
ป่าติ้ว
อาเภอเลิงนกทา อาเภอกุดชุม และอาเภอไทยเจริญ

YST02

3

YST03

ภาคใต้
ลาดับเขต
เลือกตั้ง

รายละเอียด

รหัสเขตเลือกตั้ง

1. ชุมพร
1

อาเภอเมืองชุมพร (เฉพาะเทศบาลเมืองชุมพร ตาบลนาทุ่ง ตาบลวัง
ไผ่ ตาบลนาชะอัง ตาบลขุนกระทิง ตาบลตากแดด ตาบลบางหมาก
ตาบลทุ่งคา ตาบลวิสัยเหนือ ตาบลท่ายาง ตาบลปากน้า และตาบล
หาดทรายรี) และอาเภอสวี (เฉพาะตาบลวิสัยใต้ ตาบลครน ตาบล
ปากแพรก ตาบลทุ่งระยะ ตาบลสวี ตาบลนาโพธิ์ ตาบลท่าหิน
ตาบลด่านสวี และตาบลนาสัก)

CPN01
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2
อาเภอเมืองชุมพร (เฉพาะตาบลวังใหม่ ตาบลบ้านนา ตาบลหาดพัน
CPN02
ไกร ตาบลบางลึก และตาบลถ้าสิงห์) อาเภอท่าแซะ และอาเภอปะ
ทิว
3
อาเภอสวี (เฉพาะตาบลเขาทะลุ และตาบลเขาค่าย) อาเภอหลังสวน
CPN03
อาเภอละแม อาเภอพะโต๊ะ และอาเภอทุ่งตะโก
2. กระบี่
1

อาเภอเมืองกระบี่ และอาเภอเหนือคลอง

KBI01

2

อาเภออ่าวลึก อาเภอปลายพระยา และอาเภอเขาพนม

KBI02

3

อาเภอคลองท่อม อาเภอลาทับ และอาเภอเกาะลันตา

KBI03

3. นครศรีธรรมราช
1

2

3

4

อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลตาบลปากนคร ตาบลโพธิ์เสด็จ ตาบลนาเคียน ตาบลกาแพง
เซา ตาบลนาทราย ตาบลท่าซักและตาบลปากนคร)
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะเทศบาลตาบลบางจาก ตาบล
ไชยมนตรี ตาบลมะม่วงสองต้น ตาบลท่าเรือ ตาบลบางจาก และ
ตาบลท่าไร่) อาเภอพระพรหม และอาเภอปากพนัง (เฉพาะ
เทศบาลเมืองปากพนัง ตาบลคลองน้อย ตาบลชะเมา ตาบลเกาะ
ทวด ตาบลคลองกระบือ ตาบลป่าระกา ตาบลบ้านใหม่ ตาบลหูล่อง
ตาบลแหลมตะลุมพุก ตาบลปากพนังฝั่งตะวันตก และตาบลปาก
พนังฝั่งตะวันออก)
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอเชียรใหญ่ อาเภอหัวไทร และอาเภอ
ปากพนัง (ยกเว้นเทศบาลเมืองปากพนัง ตาบลคลองน้อย ตาบลชะ
เมา ตาบลเกาะทวด ตาบลคลองกระบือ ตาบลป่าระกา ตาบลบ้าน
ใหม่ ตาบลหูล่อง ตาบลแหลมตะลุมพุก ตาบลปากพนังฝั่งตะวันตก
และตาบลปากพนังฝั่งตะวันออก)
อาเภอชะอวด อาเภอจุฬาภรณ์ และอาเภอร่อนพิบูลย์ (เฉพาะ
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลตาบลเขาชุมทอง ตาบลร่อน
พิบูลย์ ตาบลควนพัง และตาบลควนชุม)

NRT01

NRT02

NRT03

NRT04
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5
อาเภอทุ่งสง และอาเภอนาบอน (เฉพาะเทศบาลตาบลนาบอน
NRT05
ตาบลแก้วแสน และตาบลนาบอน)
6
อาเภอบางขัน อาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอถ้าพรรณรา อาเภอฉวาง
NRT06
(เฉพาะ เทศบาลตาบลฉวาง เทศบาลตาบลไม้เรียง ตาบลกะเปียด
ตาบลไม้เรียง ตาบลนากะชะ และตาบลฉวาง) และอาเภอนาบอน
(ยกเว้นเทศบาลตาบลนาบอน ตาบลแก้วแสน และตาบลนาบอน)
7
อาเภอพิปูน อาเภอช้างกลาง อาเภอลานสกา อาเภอ ร่อนพิบูลย์
NRT07
(ยกเว้นเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลตาบลเขาชุมทอง ตาบล
ร่อนพิบูลย์ ตาบลควนพัง และตาบลควนชุม) และอาเภอฉวาง
(ยกเว้นเทศบาลตาบลฉวาง เทศบาลตาบลไม้เรียง ตาบลกะเปียด
ตาบลไม้เรียง ตาบลนากะชะ และตาบลฉวาง)
8
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะเทศบาลตาบลท่าแพ ตาบลท่า
NRT08
งิ้ว และตาบลปากพูน) อาเภอท่าศาลา (เฉพาะเทศบาลตาบลท่า
ศาลา ตาบลดอนตะโก ตาบลโมคลาน ตาบลโพธิ์ทอง และตาบลท่า
ศาลา) อาเภอพรหมคีรี และอาเภอนบพิตา
9
อาเภอขนอม อาเภอสิชล และอาเภอท่าศาลา (ยกเว้นเทศบาลตาบล
NRT09
ท่าศาลา ตาบลดอนตะโก ตาบลโมคลาน ตาบลโพธิ์ทอง และตาบล
ท่าศาลา)
4. นราธิวาส
1

อาเภอเมืองนราธิวาส และอาเภอตากใบ

NWT01

2

อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอแว้ง และอาเภอสุไหงปาดี

NWT02

3

อาเภอระแงะ อาเภอจะแนะ อาเภอเจาะไอร้อง และอาเภอสุคิริน

NWT03

4

อาเภอบาเจาะ อาเภอยี่งอ อาเภอรือเสาะ และอาเภอศรีสาคร

NWT04

5. ปัตตานี
1

อาเภอเมืองปัตตานี และอาเภอยะหริ่ง (ยกเว้นตาบลหนองแรต
ตาบลมะนังยง ตาบลตันหยงดาลอ ตาบลจะรัง ตาบลสาบัน ตาบล
ตอหลัง ตาบลบาโลย และตาบลตันหยงจึงงา)

PTN01
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2
อาเภอหนองจิก อาเภอโคกโพธิ์ และอาเภอแม่ลาน
3

4

อาเภอปะนาเระ อาเภอสายบุรี อาเภอไม้แก่น อาเภอกะพ้อ และ
อาเภอยะหริ่ง (เฉพาะตาบลหนองแรต ตาบลมะนังยง ตาบลตันหยง
ดาลอ ตาบลจะรัง ตาบลสาบัน ตาบลตอหลัง ตาบลบาโลย และ
ตาบลตันหยงจึงงา)
อาเภอมายอ อาเภอทุ่งยางแดง และอาเภอยะรัง

รหัสเขตเลือกตั้ง
PTN02
PTN03

PTN04

6. พังงา
1

จังหวัดพังงา

PNA01
7. พัทลุง

1

อาเภอเมืองพัทลุง และอาเภอเขาชัยสน

PLG01

2

PLG02

3

อาเภอควนขนุน อาเภอป่าพะยอม อาเภอศรีบรรพต และอาเภอศรี
นครินทร์
อาเภอปากพะยูน อาเภอตะโหมด อาเภอบางแก้ว อาเภอป่าบอน
และอาเภอกงหรา
8. ภูเก็ต

1

อาเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้นเทศบาลตาบลรัษฎา และตาบลเกาะแก้ว)

PKT01

2

อาเภอกะทู้ อาเภอถลาง และอาเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะเทศบาล
ตาบลรัษฎา และตาบลเกาะแก้ว)
9.ระนอง

PKT02

1

จังหวัดระนอง

RNG01

PLG03

10. สตูล
1

STN01

2

อาเภอเมืองสตูล อาเภอควนโดน และอาเภอควนกาหลง(เฉพาะ
ตาบลทุ่งนุ้ย)
อาเภอควนกาหลง (ยกเว้นตาบลทุ่งนุ้ย) อาเภอท่าแพ อาเภอละงู
อาเภอทุ่งหว้า และอาเภอมะนัง
11. สงขลา

1

อาเภอเมืองสงขลา

SKA01

STN02
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2
อาเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลอง
SKA02
แหและตาบลคลองอู่ตะเภา)
3
อาเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลตาบลคูเต่า ตาบลฉลุง ตาบลทุ่ง
SKA03
ใหญ่ ตาบลท่าข้าม เทศบาลตาบลน้าน้อย เทศบาลเมืองควนลัง
ตาบลทุ่งตาเสา และเทศบาลเมืองคอหงส์) และอาเภอนาหม่อม
4
อาเภอระโนด อาเภอกระแสสินธุ์ อาเภอสทิงพระ และอาเภอสิง
SKA04
หนคร (เฉพาะตาบลม่วงงาม ตาบลบางเขียด เทศบาลตาบลชะแล้
ตาบลวัดขนุน และตาบลราแดง)
5
อาเภอสิงหนคร (เฉพาะตาบลปากรอ ตาบลป่าขาด ตาบลทานบ
SKA05
ตาบลชิงโค และเทศบาลเมืองสิงหนคร) อาเภอควนเนียง อาเภอบาง
กล่า และอาเภอรัตภูมิ
6
อาเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตาบลพะตง เทศบาลตาบลพะตง เทศบาล
SKA06
ตาบลบ้านไร่ และเทศบาลเมืองบ้านพรุ ) อาเภอคลองหอยโข่ง และ
อาเภอสะเดา (ยกเว้นตาบลสานักแต้วและเทศบาลตาบลสานักขาม)
7
อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอสะเดา (เฉพาะตาบล
SKA07
สานักแต้ว และเทศบาลตาบลสานักขาม)
8
อาเภอจะนะ อาเภอเทพา
SKA08
12. สุราษฎร์ธานี
1

อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

SNI01

2

อาเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตาบลทุ่งรัง ตาบลช้างซ้าย ตาบลช้างขวา
ตาบลป่าร่อน และตาบลคลองสระ ) อาเภอดอนสัก อาเภอเกาะสมุย
และอาเภอเกาะพะงัน
อาเภอบ้านนาสาร อาเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตาบลทุ่งรัง ตาบลช้าง
ซ้าย ตาบลช้างขวา ตาบลป่าร่อน และตาบลคลองสระ ) และอาเภอ
เวียงสระ
อาเภอพุนพิน อาเภอบ้านนาเดิม อาเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเว้น ตาบลท่า
ขนอน ตาบลน้าหัก และตาบลบ้านยาง) และอาเภอเคียนซา (ยกเว้น
ตาบลบ้านเสด็จ)

SNI02

3

4

SNI03

SNI04
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5
อาเภอพระแสง อาเภอชัยบุรี อาเภอพนม อาเภอบ้านตาขุน และ
SNI05
อาเภอเคียนซา (เฉพาะตาบลบ้านเสด็จ)
6
อาเภอไชยา อาเภอท่าชนะ อาเภอท่าฉาง อาเภอวิภาวดี และอาเภอ
SNI06
คีรีรัฐนิคม (เฉพาะตาบลท่าขนอน ตาบลน้าหัก และตาบลบ้านยาง)
13. ตรัง
1

อาเภอเมืองตรัง

TRG01

2

อาเภอรัษฎา อาเภอห้วยยอด และอาเภอวังวิเศษ (ยกเว้นตาบลวัง
มะปราง)
อาเภอนาโยง อาเภอย่านตาขาว (เฉพาะตาบลนาชุมเห็ด ตาบลโพรง
จระเข้ ตาบลในควน และตาบลหนองบ่อ) อาเภอหาดสาราญ และ
อาเภอปะเหลียน
อาเภอวังวิเศษ (เฉพาะตาบลวังมะปราง) อาเภอสิเกา อาเภอกันตัง
และอาเภอย่านตาขาว (เฉพาะตาบลทุ่งค่าย ตาบลเกาะเปียะ ตาบล
ทุ่งกระบือ และตาบลย่านตาขาว)
14. ยะลา

TRG02

อาเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตาบลบุดี ตาบลเปาะเส้ง และตาบลบันนัง
สาเรง)
อาเภอเมืองยะลา (เฉพาะตาบุดี ตาบลเปาะเส้ง และตาบลบันนัง
สาเรง) อาเภอรามัน อาเภอยะหา (ยกเว้น ตาบลปะแต) และอาเภอ
กาบัง
อาเภอยะหา (เฉพาะตาบลปะแต) อาเภอกรงปินัง อาเภอบันนังสตา
อาเภอธารโต และ อาเภอเบตง

YLA01

3

4

1
2

3

TRG03

TRG04

YLA02

YLA03
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