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การท่ีราษฎรใชสิ้ทธิของตนเองลงคะแนน
เสียงเลือกตวัแทน เพื่อท า หน้าท่ีแทนตน
ในการปกครองแต่ละระดบัของประเทศ 
เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. เป็นตน้



ประชาชนเป็นผู ้มีอ  านาจในการปกครองประเทศ
แต่ในสภาพสังคมปัจ จุบัน  ย่อม เ ป็นไปไม่ได้ ท่ี
ประชาชนทุกคนจะท าหนา้ท่ีปกครองประเทศพร้อมๆ
กนั จึงมีความจ าเป็นตอ้งเลือกผูแ้ทนของตนเขา้ไปท า
หนา้ท่ีแทนตน และประชาชนสามารถเปล่ียนผูแ้ทนซ่ึง
ใชอ้  านาจแทนตนไดโ้ดยเลือกผูท่ี้ตนเห็นว่าประโยชน์
แก่ส่วนรวมตามแนวทางท่ีตนตอ้งการโดยพิจารณา
จากนโยบายของผูส้มคัรหรือพรรคของผูส้มคัร



การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ
I. การเลือกตั้งทัว่ไป  - คร้ังสุดทา้ย 24 มีนาคม 2562
II. การเลือกตั้งเพิม่    - การเลือกตั้ง ปี 2492
III. การเลือกตั้งซ่อม 
IV. การเลือกตั้งซ ้า 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยทั้ง 4 ประเภทนี ้
แต่ละคราวอาจจะแตกต่างกันไปและจะมีวิธีการหลักการอย่างไรขึ้นอยู่
กับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการเลือกตั้งก าหนดไว้ในแต่ละยุค
สมัย

ประเภทการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย



ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights หรือ UDHR) คือการประกาศเจตนารมณ์ในการ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความส าคญัในการวางกรอบเบ้ืองตน้
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเป็นเอกสารหลกัด้านสิทธิมนุษยชน
ฉบบัแรก ซ่ึงที่ประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้การ
รับรองตามขอ้มติท่ี 217 A (III) เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 
(ค.ศ. 1948)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


Article 21.
(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, 

directly or through freely chosen representatives .
(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country .
(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; 

this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be 
by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by 
equivalent free voting procedures.



(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรงหรือ
ผ่านผูแ้ทนซ่ึงได้รับเลือกตั้ งโดยอิสระ

(2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงบริการ สาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค
(3) เจตจ านงของประชาชนจะตอ้งเป็นพื้นฐานแห่งอ านาจการปกครอง 

ทั้งน้ี เจตจ านงน้ีจะตอ้งแสดงออกทางการเลือกตั้ งตามก าหนดเวลาและ
อย่างแทจ้ริง ซ่ึงตอ้งเป็นการออกเสียงอย่างทัว่ถึงและเสมอภาค และ
ตอ้งเป็นการลงคะแนนลบั หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในท านอง
เดียวกัน



หลกัการเลือกตัง้
ICCPR ข้อ  25

Article 25

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the 
distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:
(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely 

chosen representatives;
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by 

universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing 
the free expression of the will of the electors;

(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his 
country.



หลกัการเลือกตัง้
ICCPR ข้อ  25

พลเมืองทุกคน ย่อมมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่าง และโดย 
ปราศจากข้อจ ากดัอนัไม่สมควร ในเร่ือง

1. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกจิโดยตรง หรือผ่านทางผู้แทนซ่ึง
ได้รับเลือกมาอย่างเสรี

2. การออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอนัแท้จริง  ตามวาระซ่ึงเป็น
การออกเสียงโดยทัว่ไปและเสมอภาค และโดยการลงคะแนนลบัเพ่ือประกนัการ
แสดงเจตนาโดยอสิระของผู้เลือก

3 .  การเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศ   ตามหลกัเกณฑ์ทั่วไปแห่งความ
เสมอภาค



หลกัการเลือกตัง้ ICCPR ข้อ  2
Article 2

1. Each State Party to the present Covenant undertakes to 
respect and to ensure to all individuals within its territory and 
subject to its jurisdiction the rights recognized in the present 
Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, 
sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other status.

2. Where not already provided for by existing legislative or other 
measures, each State Party to the present Covenant 
undertakes to take the necessary steps, in accordance with its 
constitutional processes and with the provisions of the present 
Covenant, to adopt such laws or other measures as may be 
necessary to give effect to the rights recognized in the present 
Covenant.



หลกัการเลือกตัง้ ICCPR ข้อ  2

Article 2

3. Each State Party to the present Covenant undertakes:
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as 

herein recognized are violated shall have an effective remedy, 
notwithstanding that the violation has been committed by persons 
acting in an official capacity;

(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have 
his right thereto determined by competent judicial, administrative 
or legislative authorities, or by any other competent authority 
provided for by the legal system of the State, and to develop the 
possibilities of judicial remedy;

(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such 
remedies when granted.



หลกัการเลือกตัง้ ICCPR ข้อ  2

๑. รัฐภาคีรับที่จะเคารพและประกันสิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ใน
กติกานี ้โดยปราศจากการแบ่งแยกเช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คดิเห็นทางการเมือง ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ

๒. ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรการทางนิติบัญญัติ รัฐภาคีแต่ละรัฐ
แห่งกติกานี้ รับที่จะด าเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการทาง
รัฐธรรมนูญของตน เพ่ือให้มีมาตรการทางนิติบัญญัติ ในการท าให้สิทธิ
ทั้งหลายทีรั่บรองไว้ในกตกิานีเ้ป็นผล



หลกัการเลือกตัง้

รต

ICCPR ข้อ  2

3.รัฐภาคแีห่งกติกานีรั้บทีจ่ะประกนัสิทธิและเสรีภาพที่กติกานีรั้บรอง      
หากมีการละเมิด ผู้ถูกละเมิดต้องได้รับการเยยีวยา.......                                            

* ICCPR ประกาศใช้ปี  1966 (2509)  : ประเทศไทยเข้าเป็น     
ภาคสีมาชิก   เม่ือ 29 ตุลาคม 2539  มีผลใช้บังคบั  เม่ือ 29 มกราคม 2540 



หลกัเกณฑข์องการเลือกตั้ง

1. หลกัอสิระแห่งการเลือกตั้ง (Freedom of Election) 
2. หลกัการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา (Periodic Election) 
3. หลกัการเลือกตั้งอย่างแท้จริง (Genuine Election) 
4. หลกัการออกเสียงทั้งชายหญิง (Universal Suffrage) 
5. หลกัการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค (Equal Suffrage)



หลกัอสิระแห่งการเลือกตั้ง 
(Freedom of Election) 

อันหมายถึง การให้ความเป็นอิสระต่อการออกเสียง
เลือกตั้ง โดยมิได้ขู่บังคับให้การเลือกตั้งถูกบิดเบือน
ไปจากเจตจ านงอันแท้จริงของผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง

หลกัเกณฑ์ของการเลือกตั้ง (1)



หลกัการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา 
(Periodic Election) 

หมายความว่า การเลือกตั้งจะต้องมีก าหนดเวลา
ไว้แน่นอน เช่น ก าหนดให้มีการเลือกตั้งปกติทุก 4 ปี 
เป็นต้น

หลกัเกณฑ์ของการเลือกตั้ง (2)



หลกัการเลือกตั้งอย่างแท้จริง 
(Genuine Election)

หมายถึง การเลือกตั้งได้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิ รัฐบาล
จะต้องถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่จะป้องกันไม่ให้มีการคดโกง
ในการเลือกตั้งเกิดขึ้น โดยการให้ราษฎรจัดการเลือกตั้ง
ของตนเองให้มากที่สุดทั้ งเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน
การเลือกตั้งได้ เม่ือเห็นว่าการเลือกตั้งน้ันไม่ได้เป็นไป
โดยบริสุทธ์ิยุติธรรมอย่างแท้จริง

หลกัเกณฑ์ของการเลือกตั้ง (3)



หลกัการออกเสียงทั้งชายหญิง 
(Universal Suffrage) 

หมายถึง  การเปิดโอกาสให้มีการออกเสียง
เลือกตั้งอย่างทั่วถึง เว้นแต่กรณีที่มีข้อจ ากัดอันเป็นที่
รับรองกันทั่วไป เช่น ไม่ให้สิทธิเลือกตั้งแก่เด็ก บุคคล
วกิลจริตหรือมีจิตบกพร่อง เป็นต้น

หลกัเกณฑ์ของการเลือกตั้ง(4)



หลกัการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค 
(Equal Suffrage)

หมายความว่า บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
มีสิทธิคนละหน่ึงเสียงและคะแนนเสียงทุกคะแนนมี
น ้าหนักเท่ากนั

หลกัเกณฑ์ของการเลือกตั้ง (5)



หลกัการเลือกตั้งโดยลบั
(Secret Vote)

หมายความว่าผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเท่าน้ันที่จะรู้ว่า
ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด หลกัการนีจ้ะช่วยสนับสนุนหลกัการ
แรก เป็นการเปิดโอกาสไม่ให้มีการข่มขู่บังคับในการเลือกตั้ง 
เพราะจะไม่มีใครทราบนอกจากผู้ไปใช้สิทธิเอง แม้จะมีการข่มขู่
บังคับเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็ไร้ผลทางการเมือง เพราะจะไม่อาจหา
หลักฐานใดๆ มาพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่ถูกข่มขู่ได้ลงคะแนนเสียงไป
ตามน้ันหรือไม่

หลกัเกณฑ์ของการเลือกตั้ง (6)



1. หลกัอิสระแห่งการเลือกตั้ง (Freedom of Election) อนัหมายถึง การให้ความเป็นอิสระต่อการออกเสียงเลือกตั้ง
โดยมิไดขู้่บงัคบัใหก้ารเลือกตั้งถูกบิดเบือนไปจากเจตจ านงอนัแทจ้ริงของผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

2. หลกัการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา (Periodic Election) หมายความวา่ การเลือกตั้งจะตอ้งมีก าหนดเวลาไวแ้น่นอน เช่น 
ก าหนดใหมี้การเลือกตั้งปกติทุก 4 ปี เป็นตน้

3. หลกัการเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริง (Genuine Election) หมายถึง การเลือกตั้งไดเ้ป็นไปโดยบริสุทธ์ิ รัฐบาลจะตอ้งถือเป็น
หนา้ท่ีส าคญัท่ีจะป้องกนัไม่ให้มีการคดโกงในการเลือกตั้งเกิดข้ึน โดยการให้ราษฎรจดัการเลือกตั้งของตนเองให้มาก
ท่ีสุดทั้งเปิดโอกาสให้มีการคดัคา้นการเลือกตั้งได ้เม่ือเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ไดเ้ป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรมอย่าง
แทจ้ริง

4. หลกัการออกเสียงทั้งชายหญิง (Universal Suffrage) หมายถึง การเปิดโอกาสให้มีการออกเสียงเลือกตั้งอยา่งทัว่ถึง 
เวน้แต่กรณีท่ีมีขอ้จ ากดัอนัเป็นท่ีรับรองกนัทัว่ไป เช่น ไม่ใหสิ้ทธิเลือกตั้งแก่เดก็ บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตบกพร่อง เป็น
ตน้

5. หลกัการเลือกตั้งอยา่งเสมอภาค (Equal Suffrage) หมายความว่า บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีสิทธิคนละหน่ึง
เสียงและคะแนนเสียงทุกคะแนนมีน ้ าหนกัเท่ากนั

6. หลกัการเลือกตั้งโดยลบั (Secret Vote) หมายความว่าผูใ้ชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเท่านั้นท่ีจะรู้ว่าลงคะแนนให้ผูส้มคัร
คนใด หลกัการน้ีจะช่วยสนบัสนุนหลกัการแรก เป็นการเปิดโอกาสไม่ใหมี้การข่มขู่บงัคบัในการเลือกตั้ง เพราะจะไม่มี
ใครทราบนอกจากผูไ้ปใช้สิทธิเอง แม้จะมีการข่มขู่บงัคบัเกิดข้ึนบา้ง แต่ก็ไร้ผลทางการเมือง เพราะจะไม่อาจหา
หลกัฐานใดๆ มาพิสูจน์ไดว้า่ผูท่ี้ถูกข่มขู่ไดล้งคะแนนเสียงไปตามนั้นหรือไม่

หลกัเกณฑ์ของการเลือกตั้ง



ระบบการเลือกตั้ง   199   ประเทศ / เขตปกครอง

อ่ืนๆ 6 ( 3.01 %)

คะแนนน า/เสียงข้างมาก 
91 (45.73 %)สัดส่วน 72 ( 36.18 %)

ผสม 30 (15.08  %) 

อ่ืนๆ

คะแนนน า/เสียงข้างมาก

สัดส่วน

ผสม



ระบบการเลือกตั้ง 3   ตระกลูใหญ่



การเลือกตั้ง   3   ระบบใหญ่
1. ระบบคะแนนน า/เสียงข้างมาก (Plurality/Majority  System) 

คือ ระบบเลือกตั้งทีใ่ช้กบัการเลือกตั้งแบบเขตเดยีวเบอร์เดยีว  หรือเขตเดยีวหลายเบอร์   
ทีผู้่สมคัรหรือพรรคการเมือง   ทีไ่ด้คะแนนเสียงมากทีสุ่ด   ได้รับเลือกตั้ง

2. ระบบสัดส่วน (Proportional) คือ  ระบบเลือกตั้งแบบเขตเดยีวหลายเบอร์
ผู้สมคัรหรือพรรคการเมือง   ได้ทีน่ั่งตามสัดส่วนคะแนนและล าดบัที ่   ในเขตเลือกตั้ง
หรือบัญชีพรรคการเมือง

3. ระบบผสม (Mixed System) คือ ระบบการเลือกตั้ง  ที ่ ใช้ทั้งระบบสัดส่วน
ระบบใดระบบหน่ึง  ผสมกบั  ระบบคะแนนน า/เสียงข้างมาก  ระบบใดระบบหน่ึง  ในการ
เลือกตั้งคราวเดยีวกนั 



1.ระบบคะแนนน า/เสียงข้างมาก
(Plurality/Majority System)

1. First past The Post-FPTP
2. Block Vote-BV
3. Alternative Vote-AV
4. Two-Round System-TRS
5. Party Block Vote-PBV



ระบบการเลือกตั้งแบบ First past The Post-FPTP               
คือ การเลือกตั้งระบบคะแนนน า ใช้กบัการเลือกตั้งแบบเขตเดยีวเบอร์เดยีว ผู้ชนะคือ
ผู้สมคัรทีไ่ด้คะแนนสูงสุด ( แต่ไม่จ าเป็นต้องได้เสียงข้างมาก )   ตัวอย่างได้แก่ประเทศ

1. องักฤษ

2. สหรัฐอเมริกา

3. แคนาดา

4. พม่า

5. มาเลเซีย

6.  บรูไน

7.  ซูดาน

8.  เคนยา

9. ไนจีเรีย

10. อนิเดยี



ระบบการเลือกตั้งแบบ   Block Vote –BV
คือ การเลือกตั้งระบบคะแนนน า ใช้ในการเลืกตั้งเขตเดยีวหลายเบอร์ ผู้เลือกตั้งมคีะแนนเสียงเท่ากบั
จ านวนผู้สมคัรทีพ่งึมใีนเขต ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตามล าดบัเป็นผู้ชนะ ใช้ในประเทศ

1. ซีเรีย
2. ลาว
3. มลัดฟีส์

ระบบการเลือกตั้งแบบ Alternative Vote-AV
คือ การเลือกตั้งระบบเสียงข้างมาก  ใช้กบัการเลือกตั้งแบบเขตเดยีวเบอร์เดยีว  ผู้เลือกตั้งลงคะแนน
เลือกผู้สมคัรตามล าดบัความชอบ ผู้สมคัรทีไ่ด้รับคะแนนเสียงความชอบอนัดบั 1 เกนิกึง่หน่ึงได้รับ
เลือกตั้ง ถ้าไม่เกนิกึง่หน่ึงจะตัดอนัดบัสุดท้ายออกแล้วเอาคะแนนความชอบอนัดบั 2ของอนัดบัสุดท้าย
มาค านวณใหม่  ใช้ในประเทศ

1. ออสเตรเลยี                 2.      ปาปัวนิวกนีิ



1. ฝร่ังเศษ

2. อหิร่าน

3. เกาหลเีหนือ

4. อุซุเบกสิถาน                                                                

5. เวยีดนาม      

6. มอริเทเนีย

7. มาลี

ระบบการเลือกตั้งแบบ Two-Round System-TRS 
คือ การเลือกตั้งระบบสียงข้างมาก ใช้กบัการเลือกตั้งแบบเขตเดยีวเบอร์เดยีว  ทีจ่ะมกีารจัดการเลือกตั้ง   
สองรอบ ถ้ารอบแรกไม่มผู้ีสมคัรหรือพรรคใดได้คะแนนเสียงข้างมากจะต้องเลือกตั้งรอบทีส่อง ในรอบ
ทีส่องนีค้นทีไ่ด้คะแนนน าเป็นผู้ชนะ โดยไม่ค านึงว่าจะได้เสียงข้างมากหรือไม่  ใช้ในประเทศ                                          

ระบบการเลือกตั้งแบบ Party Block Vote-PBV 
คือ การเลือกตั้งระบบคะแนนน าทีใ่ช้ในการเลือกตั้งแบบเขตเดยีวเบอร์เดยีว ผู้ลงคะแนนออกเสียง
เลือกพรรคทีช่อบเพยีงพรรคเดยีว ผู้สมคัรพรรคทีไ่ด้รับคะแนนเสียงมากทีสุ่ดเป็นผู้ชนะ โดยได้ทีน่ั่ง
ทั้งหมดทีม่ใีนเขต  ใช้ในประเทศ
1. แคเมอรูน                                      2.ชาด                                            3.สิงคโปร์



2.ระบบสัดส่วน (Proportional) 

1.  List Proportional       

Representation  LPR - R

2.  Single Transferable                    Vote

Vote    STV



ประเทศทีม่ีระบบการเลือกตั้งแบบ   List Proportional Representation- List  PR 
คือ  การเลือกตั้งระบบสัดส่วน ใช้ในการเลือกตั้งแบบเขตเดยีวหลายเบอร์ ผู้ลงคะแนนเลือกได้เบอร์เดยีว            
(เหมือนระบบบัญชีรายช่ือของไทย) ใช้ในประเทศ

1. กรีนแลนด์

2. นอร์เวย์

3.แอฟริกาใต้

4.ฟินแลนด์

5.โปแลนด์

6.สเปน                                                             

7.สวสิ

8.แอลจีเรีย

9.สเปน

10.แอฟริกาใต้

11.นามเีบีย

12.ตุรกี

13.สวเีดน
14.อรัิก

15.ศรีลงักา

16.กมัพูชา

17.อนิโดนีเซีย

18.บราซิล

19.เปรู

20.อาร์เจนตินา

21.อรุุกวยั

22.โคลอมเบีย

ประเทศที่มรีะบบการเลือกตั้งแบบ Single Transferable Vote-STV                            
คือการเลือกตั้งระบบสัดส่วน ใช้ในการเลือกตั้งแบบเขตเดยีวหลายเบอร์ ผู้ลงคะแนนเลือกผู้สมคัร
ตามล าดบัทีต่นชอบ ผู้สมคัรทีไ่ด้รับคะแนนอนัดบัความชอบแรกมากกว่าโควตา ได้รับเลือกตั้งทนัท ีถ้า
ได้ไม่ครบจ านวนจะน าส่วนทีเ่กนิโควต้าไปกระจายใหม่ จนได้รับจ านวนผู้รับเลือกตั้งครบ (ระบบ
คะแนนเสียงเดยีวโอนเดยีวได้)  ใช้ในประเทศ
1.ไอร์แลนด์                      2.มอลต้า ( โ ควตา  = (คะแนนทั้งหมด หารด้วย จ านวนที่น่ัง + 1 ) + 1



3.ระบบผสม ( Mixed System) 

1. Mixed Member              
Proportional- MMP

2. Parallel System- PS



1.เม็กชิโก

2.เวเนซูเอลา

3.อติาล ี                                  5.เยอรมนี

4.นิวซีแลนด์

ระบบการเลือกตั้งแบบ   Mixed Member Proportional- MMP 
คือ  การเลือกตั้งระบบผสม ระหว่างการเลือกตั้งสองระบบ ได้แก่ ระบบสัดส่วนเลือกพรรคการเมืองที่
ใช้บัญชีรายช่ือ และระบบคะแนนน า/เสียงข้างมากเลือกผู้สมคัรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หากได้รับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตน้อยกว่าสัดส่วนที่ควรได้กจ็ะได้ทีน่ั่งเพิม่ตามสัดส่วนทีค่วรจะได้ ใช้ในประเทศ

ระบบการเลือกตั้งแบบ  Parallel System- PR
คือ  การเลือกตั้งระบบผสมแบบคู่ขนาน ผ่านระบบทีต่่างกนัสองระบบ  คือระบบสัดส่วนแบบใด

แบบหน่ึง กบั ระบบคะแนนน า/เสียงข้างมากแบบใดแบบหน่ึง แต่ละระบบแยกเป็นอสิระจากกนั
ใช้ในประเทศ

3

1รัฐรัสเซีย
2.ไทย
3.เกาหลใีต้
4.ญีปุ่่น
5.ฟิลปิปินส์

6.ยูเครน
7.ปากสีถาน



นอกตระกลู
1. Single Non-Transferable Vote-SNTV คือ การเลือกตั้งแบบเขตเดยีวหลายเบอร์ทุกพรรคส่งได้ครบจ านวนที่

พงึมีในเขต แต่ผู้เลือกตั้งมีเสียงเดยีว(ระบบเสียงเดยีวโอนไม่ได้) ได้แก่ประเทศ อฟักานิสถาน  จอร์แดน

2. Limited Vote-LV การเลือกตั้งแบบเขตเดยีวหลายเบอร์ ผู้เลือกตั้งเลือกได้หลายเบอร์ (น้อยกว่าแต่ไม่เกนิจ านวน
ที่พงึมี) คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดบัได้รับเลือกตั้ง  ได้แก่   ประเทศ เสปน  ยบิรอลต้า

3. Borda Count-BC คือ การเลือกตั้งแบบเขตเดยีวหลายเบอร์ หรือเขตเดยีวเบอร์เดยีวกไ็ด้ ที่ผู้ลงคะแนนเลือก
ผู้สมัครเรียงตามล าดบัความชอบ โดยผู้ถูกเลือกได้คะแนนลดหลัน่ลงไปตามล าดบั   อนัดบั 1 ได้ 1 คะแนน 
อนัดบั 2 ได้  1/2  คะแนน อนัดบั 3 ได้ 1/3 คะแนน  ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ ประเทศ นาอูรู

4. ไม่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งโดยตรง คือ  ได้แก่ประเทศ จีน ลเิบีย  ซาอุดอิารเบีย
คองโก คูเวต บาห์เรน โซมาเลยี



- อบจ. 76 แห่ง

- เทศบาล 2,442 แห่ง

• เทศบาลนคร  30 แห่ง

• เทศบาลเมือง 179 แห่ง

• ต าบล 2,233 แห่ง

- อบต. 5,332 แห่ง

- กทม. 1 แห่ง

- เมืองพทัยา 1 แห่ง

จ านวนทอ้งถ่ินทั้งหมด 7,852 แหง่

ข้อมูล 14 มถุินายน 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กลุม่ผลประโยชน์

พรรคการเมือง

การเลอืกตัง้

สถาบนั      

ทางการเมือง

กระบวนการส าคญั

ในระบอบ

ประชาธิปไตย



LOGO

กลุม่ผลประโยชน์



ความหมาย

กลุ่มผลประโยชน์(Interrest Groups) หมายถึง กลุ่มคนซึ่งรวมตวักนัแลว้มี

กิจกรรมทางการเมืองร่วมกนั เพื่อมีอทิธิพลเหนือรฐับาล หรือผูมี้อ านาจทางการเมืองในการ

ก าหนดนโยบายสาธารณะที่เอื้ออ านวยต่อผลประโยชน์ของกลุ่ม

กลุม่ผลประโยชน์

ไม่มีเป้าหมายเพื่อเขา้ไปมีอ านาจทางการเมือง

เรยีกรอ้ง เสนอแนะ กดดนั ผูม้ีอ านาจทางการเมือง ใหส้นอง

ความตอ้งการของกลุม่ 

กลุม่ผลประโยชน์



เดวิส อีสตนั ใหค้วามหมาย

ของการเมืองว่า คือการใช้

อ านาจในการจดัสรรแบ่งปัน

ทรพัยากรท่ีมีคุณค่าแก่สงัคม

ดว้ยความเป็นธรรม

กลุ่มผลประโยชนจึ์งมีบทบาท

หนา้ที่ในการถ่วงดุลรฐับาล

ไม่ใหผ้ลประโยชนต์กอยู่ในก า

มือของกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ หรือ

บางกลุ่ม

ความส าคญัและอ านาจหนา้ที่ของกลุม่ผลประโยชน์



ประเภทของกลุม่ผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1) กลุม่ปฐมภมูิ(Primary group) เป็นกลุม่ที่ประกอบบคุคลที่

มีความสมัพนัธอ์ย่างไม่เป็นทางการหรอืความสว่นตวัเป็นหลกั 

2) กลุม่ทตุยิภมูิ(Secondary group) เป็นกลุม่ที่ประกอบบคุคล

ที่มีความสมัพนัธอ์ย่างเป็นทางการ

ประเภทของกลุม่ผลประโยชน์



มีหลายรูปแบบที่ส าคญั ๆ มีดงัน้ี

การลอ็บบี้

การมีอทิธพิลต่อมตมิหาชน

การบรจิาคเงนิสนบัสนุนการเลอืกต ัง้

การฟ้องรอ้งคดี

การประทว้ง

การใหส้นิบน

กลยทุธ/์วธิีการของกลุม่ผลประโยชน์



ความส าเรจ็ของกลุม่ข้ึนอยู่กบัปจัจยั ดงัน้ี

คณุสมบตัิของสมาชิกในกลุม่

เงนิทนุ

ภาวะผูน้ า

สถานภาพทางสงัคม

สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม

ปจัจยัที่มีผลต่ออทิธิพลของกลุม่ผลประโยชน์



LOGO พรรคการเมือง



ความหมาย

พรรคการเมือง หมายถงึ สถาบนัทางการเมืองที่เกดิจากการ

รวมกลุ่มก ันของคณะบุคคลที่มีหล ักการ อุดมการณ์ท าง

การเมืองร่วมกนัเพื่อด าเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ทางการเมืองใน

ระดบัประเทศหรอืระดบัทอ้งถิ่น 

พรรคการเมือง



1. การรวมกลุม่กนัของคณะบคุคลหรอืคนจ านวนหน่ึงโดยเสรี หรอืเป็นไปโดย

สมคัรใจปราศจากการบงัคบั

2. มีพื้นฐานร่วมกนัในความคิด หลกัการ อดุมการณ์ทางการเมืองที่สอดคลอ้ง

ตอ้งกนั

3. มีเป้าหมายร่วมกนัในทางการเมือง  

4. เพื่อตอ้งการแสวงหาอ านาจการเมืองโดยการจดัต ัง้รฐับาล  

5. เพื่อใชอ้ านาจรฐัในการจดัสรรทรพัยากรของสงัคม เพื่อสนองตอบความ

ตอ้งการและผลประโยชน์ของกลุม่ต่าง ๆ ในสงัคม

องคป์ระกอบของพรรคการเมือง



ประชาชน พรรคการเมือง ระบบราชการ

ฝ่ายนิตบิญัญตัิ

ฝ่ายบริหาร

เสนอความ

ตอ้งการ

ใชส้ิทธิ

เลือกตั้ง

คดัเลือกผูแ้ทนไปท า

หนา้ที่ฝ่ายนิตบิญัญตัิ

คดัเลือกผูแ้ทนไปท า

หนา้ที่ฝ่ายบริหาร

ตรวจสอบ

ถ่วงดลุ

ออกกฎหมาย

ใหน้โยบาย,

ก ากบัดแูล

น าเอานโยบายของรฐับาลไปปฏิบตัิ



ความแตกต่างของ

พรรคการเมืองกบักลุ่มผลประโยชน์

พรรคการเมือง

ตอ้งการเป็นรฐับาล 

เพือ่ก าหนดนโยบายเอง 

กลุม่ผลประโยชน์     

ไม่ตอ้งการเป็นร ัฐบาล แต่

ตอ้งการใหร้ฐับาลมีนโยบาย

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของกลุม่

พรรคการเมือง
กลุ่มผลประโยชน์



บทบาทหนา้ที่ของ

พรรคการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย

การสรรหาผูน้ าทางการเมืองหรอืตวัแทนทางการเมืองดว้ยการสง่สมคัรรบัเลอืกต ัง้

การรวบรวมผลประโยชน์หรอืความตอ้งการของประชาชน

น าเสนอนโยบายบรหิารประเทศหากชนะการเลอืกตัง้ไดเ้ป็นรฐับาล

เผยแพร่ความรูท้างการเมืองแก่ประชาชน

เป็นตวัเช่ือมระหว่างรฐับาลกบัประชาชน

กระตุน้ ปลกุเรา้ สรา้งความคดิเหน็ทางการเมืองในหมู่ประชาชน

ท าหนา้ที่กลอ่มเกลาทางการเมือง



ระบบพรรคการเมืองในประเทศทัว่โลก 

พรรคเดียว

สองพรรค

พรรคเด่นพรรคเดียว

หลายพรรค

ระบบของพรรคการเมือง
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พรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตย

 ระบบพรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตย มีดว้ยกนั 3 แบบ

1)  ระบบสองพรรค

2) ระบบพรรคเด่นพรรคเดียว

3) ระบบหลายพรรค



พรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตย

1)  ระบบสองพรรค (Two-Party System) 

ปัจจยัท่ีกอ่ใหเ้กิดระบบสองพรรคคือ การแข่งขนัของแนวคิด

หรอืกล ุม่การเมือง คือไดร้ฐับาลหรอืฝ่ายบรหิาร โดยท่ีมีการ

หมนุเวียนเปลี่ยนอ านาจกนัอยา่งต่อเน่ือง เช่น

- องักฤษ               (พรรคคอนเซอรเ์วตีฟ และพรรคเลเบอร)์

- สหรฐัอเมรกิา   (พรรคเดโมแครท และพรรครพีบัลิกนั)

http://www.intell.rtaf.mi.th/intellFilesUpload/intellnews/47032-01.jpg
http://www.intell.rtaf.mi.th/intellFilesUpload/intellnews/47032-01.jpg


พรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตย

2)  ระบบพรรคเด่นพรรคเดียว (One-Dominant Party System) 

มีอย ูใ่นประเทศท่ีน าเขา้มาซ่ึงการปกครองแบบประชาธิปไตย 

จากประเทศตะวนัตก หรอืมีประเทศตะวนัตกเขา้มาสรา้งให ้โดย

เป็นผลมาจากการเป็นเมืองข้ึน ไดส้ง่เสรมิระบบผกูขาดในอ านาจ

ทางการเมือง เพ่ือใหเ้กิดเสถียรภาพทางการเมือง เช่น

- พม่า                   - ปากีสถาน                  - อินโดนีเซีย 

- สิงคโปร ์              - ญ่ีปุ่ น                            ฯลฯ



พรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตย

3)  ระบบหลายพรรค (Multiple Multiple Party System) 

โครงสรา้งพรรคการเมืองแบบน้ีเกิดจากวฒันธรรมทาง

การเมืองท่ีมีการแข่งขนักนัสงู กล ุม่การเมืองกระจดักระจายและ

เสถียรภาพทางการเมืองไม่ค่อยมัน่คง มีรฐับาลในรปูแบบรฐับาล

ผสม เช่น

- ฝรัง่เศส                     - อิตาลี                  - สวีเดน 

- เดนมารก์                   - ไทย                        ฯลฯ



อะไรคือสถาบัน?

สถาบนั หมายถงึ สิง่ซึ่งคนในสว่นรวม คือ สงัคม จดัต ัง้ใหมี้ข้ึนเพราะ

เหน็ประโยชน์ว่ามีความตอ้งการ และจ าเป็นแก่วถิชีีวติของตน เช่น 

สถาบนัครอบครวั สถาบนัศาสนา สถาบนัการศึกษา สถาบนัการเมือง

ความเป็นสถาบนัของพรรคการเมือง หมายถงึ 

ความสามารถของพรรคการเมืองในการเผชิญกบัสภาพแวดลอ้ม

ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป มีความคงทน ย ัง่ยนื ไม่ลม่สลายจากการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 

ปญัหาความเป็นสถาบนัของพรรคการเมือง


