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เพียงพอในการกลับมาเรียบเรียงและปรับปรุง ขณะ

พ านักอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึงเป็น

ช่วงเวลาแห่งวิกฤตไวรัสโควิด-19  ทั้งยังเป็นปีที่จะมี

การเลือกตั้งครั้งส าคัญในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ 

สหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์ 

งานชิ้นน้ีเป็นการรวบรวมค าอธิบายศัพท์ที่พบเห็น

ได้ทั่วไปในการน าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวทาง

การเมืองและในงานวิชาการ โดยมีเป้าหมายเบื้องต้น

เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนส าหรับรายวิชา

พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง รวมทั้งวิชาภาษา 
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การเมือง โครงสร้างการปกครองที่อยู่เบื้องหลังการใช้

ค าศัพท์น้ันๆ ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจ

ทั่วไป   

ศุทธิกานต์ มีจ่ัน 
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Absentee voting  

กำรลงคะแนนนอกเขตเลือกต้ัง เป็นการใช้สิทธิ

ของผู้ลงคะแนนเสียงนอกเขตเลือกตั้งของตนเอง

ในวันลงคะแนน โดยทั่วไปการใช้สิทธิเลือกตั้ง

เช่นนี้ ผู้ลงคะแนนจะต้องด าเนินการแจ้งแก่

หน่วยงานผู้ รับผิดชอบล่วงหน้า ว่า มีความ

ประสงค์ที่จะลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งครั้ง

นั้นๆ  
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Absolute majority  

คะแนนเสียงข้ำงมำกเด็ดขำด หมายถึง การ

ได้รับคะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนที่ได้รับ

ทั้งหมด ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างเสียงข้าง

มากทั่วไปและเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดก็คือ 

ผลคะแนนในส่วนของผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิในการ

เลือกตั้งครั้งนั้นๆ โดยผลการลงคะแนนที่ได้รับ

เสียงข้างมากเด็ดขาดนั้นก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิ

ลงคะแนนทั้งหมดอย่างคงที่ ในขณะที่ระบบ

เสียงข้างมากโดยทั่วไปไม่ได้มีการก าหนดตัวแปร

ใดๆ  
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Acceptance speech  
สุนทรพจน์ตอบรับ เมื่อผู้สมัครยอมรับการถูก

เสนอช่ือจากพรรคการเมืองในการลงสมัคร

แข่งขันรับเลือกตั้งชิงต าแหน่งประธานาธิบดี 

รวมทั้งยังหมายถึงค ากล่าวของผู้ที่ได้รับชัยชนะ

หลังการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็น

ทางการ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า victory speech

หมายถึง การกล่าวสุนทรพจน์เมื่อได้รับชัยชนะ

ในการเลือกตั้ง 

ภำพ: โดนัลด ์ทรัมป์ กล่าวสุนทรพจน์ที่ได้รับชัยชนะ 

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ.2016   

 

ที่มำ: https://www.youtube.com/watch?v=SGVPXaFEixc 
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Air war  

สงครำมกำรออกอำกำศ เป็นการแข่งขันกัน

ระหว่างผู้สมัครเพื่อที่จะได้ออกอากาศบนสื่อ

โทรทัศน์และวิทยุให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้

ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง ปัจจุบันการเข้า

มาของสื่อออนไลน์ที่มีต้นทุนน้อยกว่าและ

สามารถก าหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า 

มีความส าคัญและเข้ามามีบทบาทแทนที่ ช่อง

ทางการสื่อสารในรูปแบบเดิม  
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ภำพ : การวิเคราะห์เม็ดเงิน จ านวนโฆษณาและผล

ตอบรับที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.2008 และ 

2012   

 

ที่มำ:“The air war : The ads take aim”, Retrieved from 

https://www.economist.com/united-states/ 2012/10/ 

27/the-ads-take-aim (30 March 2020). 
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Balancing the ticket  
 

เป็นค าอ ธิบายสถานการณ์ที่ ผู้ลงสมัครรับ

เลือกตั้งในต าแหน่งประธานาธิบดีเลือกผู้ที่จะ

เป็นผู้สมัครในต าแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งมี

คุณสมบัติที่สามารถเติมเต็มจุดอ่อนของผู้สมัคร

ต าแหน่งประธานาธิบดีได้ เช่น ตัวอย่างของการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี       

ค.ศ.2008 บารัก โอบามาถูกมองว่าอายุยังน้อย

และไม่มีประสบการณ์ จึงได้เลือก โจ ไบเดน 

เป็นผู้สมัครในต าแหน่งรองประธานา ธิบดี  

เนื่องจากคุณลักษณะซึ่งเป็นคนขาวที่มีจุดยืน

ทางการเมืองแบบไม่สุดโต่ง รวมทั้งการเป็น

สมาชิก วุฒิสภาที่ ได้ รับความนิยมจากกลุ่ม

อนุรักษ์นิยม เป็นต้น 
 
  

ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ใน Polsby, Nelson w., David A. 

Hopkins, and Aaron Wildavsky. (2012). 
Presidential Elections: Strategies and 

Structures of American Politics. Maryland: 

Rowman & Littlefield Publishers Press. 
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Battleground state  

ใช้เรียกมลรัฐที่มีคะแนนเสียงระหว่างสองพรรค

ใหญ่ ได้แก่ พรรคริพับลิกันและพรรคเดโมแครต 

จ านวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งผู้สมัครมักมีการใช้เงิน

และทุ่มเทเวลาในการหาเสียงอย่างมาก มลรัฐที่

มักมีลักษณะเช่นนี้ ได้แก่ ฟลอริดา โอไฮโอและ

ไอโอวา เป็นต้น ในบางครั้งอยากเรียกว่า swing 

states ได้ด้วย 

ภำพ: แผนที่แสดงรัฐที่มีคะแนนใกล้เคียงกันในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ.2016 

 

ที่มำ: “รู้จัก Battleground State สมรภูมิชี้ขาดผลการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ”, Retrieved from https: //www.voa 

thai.com/a/close-battleground-state-reveals-election-

day-strategies/3587459.html (30 มีนาคม 2020). 
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Bellwether state  
 

เป็นการเรียกช่ือมลรัฐที่ผลการเลือกตั้งมักเป็น

การส่งสัญญาณที่ถูกน ามาใช้ในการท านายผล

การเลือกตั้ง ว่าใครจะได้รับ ชัยชนะในการ

เลือกตั้ง  ค านี้มาจากยุคกลาง หมายถึง การผูก

กระดิ่งแขวนคอแกะที่เป็นจ่าฝูงเพื่อให้คนเลี้ยง

แกะรู้ต าแหน่งที่อยู่ของแกะฝูงนั้น ตัวอย่างเช่น 

ในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 

อเมริกาในปี ค.ศ.2008 รัฐมิสซูรีมักเป็นรัฐที่ผล

การลงคะแนนของคณะผู้ เลือกตั้ง เป็นของ

ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งเสมอ จึงท าให้เป็นที่

จับตามองและถูกน ามาวิเคราะห์ในการแข่งขัน

เลือกตั้ง 
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Bipartisan  

การสนับสนุนจากสมาชิกของพรรคการเมือง

ใหญ่สองพรรคในประเด็นหรือวาระส าคัญทาง

การเมืองที่ต้องอาศัยความเห็นพ้องและความ

ร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภา ดังที่เกิดข้ึนในการลง

มติร่วมกันระหว่างพรรคอนุรักษนิยมและพรรค

แรงงานของอังกฤษในการสนับสนุนค าประกาศ

สภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ ใน

ในปี ค.ศ. 2019 เป็นต้น 

  



C 
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Campaign  

กำรรณรงค์ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ

สนับสนุนผู้สมัครในการเลือกตั้ง ซึ่งมีค าศัพท์ที่

เ กี่ ย ว ข้อง  ได้ แก่  Campaign ad หมายถึง 

โฆษณาที่ เผยแพร่ ในสื่อ เพื่อสนับสนุนหรือ

ต่อต้าน ส่วน Campaign finance คือ เงินหา

เสียงที่ ผู้สมัครใ ช้ในการรณรงค์ ในขณะที่  

Campaign mailing คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดส่งไป

ยังประชาชนทางไปรษณีย์เพื่อเป็นการหาเสียง

ให้แก่ผู้ สมัคร เ ช่น แผ่นพับ จดหมายและ

ไปรษณียบัตร เป็นต้น ส่วนค าว่า Campaign 

season หมายถึง ฤดูกาลหรือช่วงเวลาที่ผู้สมคัร

ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งก่อนวันลงคะแนนเสียง  
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Candidate  

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ ผู้สมัครเข้าชิงต าแหน่ง

ในต าแหน่งที่มีการเลือกตั้งนั้นๆ โดยทั่วไป

ผู้สมัครในต าแหน่งสมาชิกรัฐสภามักลงสมัคร

ภายใต้สังกัดพรรคการเมือง ซึ่งกระบวนการ       

สรรหาคัดเลือกของพรรคการเมืองถือเป็น

ข้ันตอนแรกที่มีความส าคัญ ทั้งนี้ โดยทั่วไปมัก

เป็นการยากที่ผู้สมัครอิสระจะได้รับการเลือกตั้ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเลือกตั้งหรือต าแหน่งที่

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมีฐานเสียง

และความนิยมอย่างเหนียวแน่น  
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Canvasser  
 

หัวคะแนน ผู้ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้สมัคร

หรือพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงหรือ

การระดมคะแนนเสีย ง  ความส า คัญของ

หัวคะแนนมาจากเงื่อนไขในเรื่องระยะเวลาหา

เสียงและการเข้าถึงประชาชนในเขตเลือกตั้งที่มี

อย่างจ ากัด ทั้งนี้ หัวคะแนนมักเป็นผู้น าชุมชนซึง่

เป็นกลไกและตัวกลางระหว่างผู้สมัครและ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

  



 
13 

Caucus  
 

กำรประชุมของสมำชิกหรือกลุ่มผู้น ำของพรรค

กำรเมือง เป็นหนึ่งในวิธีการเลือกตัวแทนพรรค

ล่วงหน้า เพื่อเลือกผู้สมัครให้เป็นตัวแทนของ

พรรคในการลงสมัครรบัเลอืกตั้ง ในกรณีของการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้น แต่ละ

รัฐและพรรคการเมืองมักจะมีการด าเนินการ

และการก าหนดข้ันตอนที่แตกต่างกันไปในการ

จัดประชุมเพื่อพบปะกันในชุมชนท้องถ่ินเพื่อ

เลือกผู้สมัครที่พวกเขาให้การสนับสนุนก่อน ซึ่ง

ต่างจากการเลือกตั้งข้ันต้น (Primary) ที่ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งลงคะแนนเลือกคนที่ตนเลือก ปัจจุบันมี

เพียงบางมลรัฐเท่านั้นที่ยังใช้ระบบนี้อยู่  

 

อย่างไรก็ดี ระบบนี้มักได้รับการวิจารณ์ว่า มี

ความยุ่งยาก และใช้เวลาในการค านวณผลนาน รวมทั้ง

มีแนวโน้มที่จะถูกครอบง าโดยนักเคลื่อนไหวทาง
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การเมืองที่ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือสามารถสะท้อน

ความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ในวงกว้าง  

 

ภำพ: การประชุมของพรรคของพรรคเดโมแครตที่จัด

ขึ้นในรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา 
 

 
 

ที่มำ:  https://www.bostonglobe.com/2020/02/04/ 

nation/heres-why-its-taking-so-long-iowa-caucus-

results-come/ 
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Centre Left  
 

กลุ่มซ้ำยกลำง เป็นกลุ่มย่อยในพรรคแรงงาน

ออสเตรเลีย ที่ได้ก่อตั้งข้ึนในปี ค .ศ. 1984 โดยมุ่ง

ไปที่การก าหนดนโยบายและมีอิทธิพลอย่างมาก

ต่อรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี   

Bob Hawke และ Paul Keating ในระหว่างปี 

ค .ศ.  1983 -1996  ซึ่งในปัจจุบันน้ันบทบาทของ

กลุ่มนี้ลดความส าคัญลงไป นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม

ย่อยอื่นๆ ในพรรคแรงงานออสเตรเลียที่มี

ความส าคัญคือ กลุ่ม Centre Unity โดยมีฐาน

เสียงหลักในรัฐนิวเซาท์เวลล์และมีอิทธิพลอย่าง

มากในการเมืองระดับสหพันธรั ฐ  ซึ่ งกลุ่ ม

การ เมืองนี้มั ก ถูกเรียก ว่า the New South 

Wales Right  
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Coalition  

กลุ่มทำงกำรเมือง หรือกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทางการเมืองที่ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน 

เช่น Coalition government หรือ รัฐบาลผสม 

คือ รัฐบาลที่ประกอบไปด้วยกลุ่มการเมือง หรือ

พรรคการเมืองหลายพรรคมารวมตัวกันเพื่อ

จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากข้ึนบริหารประเทศ 

เป็นต้น  
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Compulsory voting  
 

กำรออกเสียงลงคะแนนโดยบัง คับ  หรือ

ก าหนดให้การเลือกตั้ง เป็นหน้าที่  ถือ เป็น

ข้อก าหนดทางกฎหมายที่ประชาชนต้อง

ลงคะแนนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในกรณีของ

ออสเตรเลียการลงคะแนนเสียงเช่นนี้จะใช้กับ 

การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924  

หรือกรณีการลงประชามติ  ที่ผู้มีสิทธิลงคะแนน

จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดใน

กระบวนการนั้นๆ 
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ภำพ: แผนที่โลกแสดงประเทศที่ใช้วิธีการออกเสียง

ลงคะแนนโดยบังคับ  

 

 
 

ที่มำ:  https://medium.com/@xerinstewart/how-to-do-

democracy-compulsory-voting-and-brexit-b4c14d7 

04450 
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Confidence and supply  

กำรสนับสนุนรัฐบำลในบำงเรื่อง  เป็นการ

แสดงออกของพรรคการเมืองหรือสมาชิกรัฐสภา

ที่ มี อิสระในการแสดงความไว้วาง ใจหรื อ

สนับสนุนรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

เป็นได้ทั้งการลงมติสนับสนุนให้ความเห็นชอบ

หรืองดออกเสียง ตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบนี้ 

ได้แก่ แคนาดาและนิวซีแลนด์ รวมทั้งประเทศ

อื่นๆ ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่ใช้

ระบบเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น

ส าหรับรัฐบาลเสียงข้างน้อยในการรักษาอ านาจ

ในสภาผู้แทนราษฎร 
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Congressional district  

เขตเลือกตั้งสมำชิกสภำคองเกรส เป็นพื้นที่

ภายในมลรัฐที่เป็นเขตเลือกตั้งที่สมาชิกสภาคอง

เกรสได้รับการเลือกตั้งโดยใช้จ านวนประชากร

ในเขตน้ันๆ เป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งพื้นที่ ระบบ

เขตเลือกตั้งนี้ถูกน ามาใช้ในสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศอื่นๆ เช่น ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น เป็นต้น 

ในสหรัฐอเมริกามีจ านวนทั้งสิ้น 435 เขตและจะ

ไดม้ีการส ารวจจ านวนประชากรทุก ๆ  10 ปี เพื่อ

ปรับหรือก าหนดเขตเลือกตั้งใหม่ 
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Consensus  

ฉันทำมติ หมายถึง ความเห็นพ้องหรือข้อตกลง

ของคนส่วนใหญ่ ที่น ามาสู่แนวปฏิบัติหรือการ

ตัดสินใจในการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมถึงกรณีที่ทุกฝ่ายอาจจะ

มิได้เห็นพ้องร่วมกัน แต่ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้านต่อการ

ด าเนินการตามฉันทามติน้ันๆ  
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Conservative  

อนุรักษนิยม  เป็นแนวคิดหรืออุดมคติทาง

การเมืองและเศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มไปในทาง

ต้านทานการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุน

ระเบียบที่ตั้งมั่นอยู่แลว้ ซึ่งในบริบททางการเมอืง

ของสหรัฐอเมริกาใช้ในความหมายของแนวคิดที่

มีความเช่ือหรือโน้มเอียงทางการเมืองไปในทาง

นิยมต่อปัจเจกบุคคลและกลุ่มธุรกิจในการมี

บทบาทน าด้านการหาทางออกต่อปัญหาสังคม 

โดยไม่เน้นการแทรกแซงหรือบทบาทน าของ

รัฐบาล  
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Constituency  

เขตเลือกตั้ง คือ พื้นที่ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในต าแหน่งทางการเมือง

นั้นๆ หรือในบางประเทศ เช่น แคนาดาใช้ค าว่า 

Electoral district เ ป็ นการก าหนดเขต เ ชิง

ภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการก าหนดพื้นที่ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับปัจจัยในด้านขนาดพื้นที่ จ านวน

ประชากร และลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ 

ภำพ: แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรของประเทศเบอร์มิวดา 

 

ที่มำ:  https://www.gov.bm/boundaries-commission 



D 
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Deadlock  

 
ภำวะถึงทำงตัน หมายถึง สถานการณ์ที่ไม่มี

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดมีเสียงข้าง

มากในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมักเกิดข้ึนเมื่อพรรค

การเมืองฝ่ายค้านมีจ านวนใกล้เคียงกับพรรค

ฝ่ายรัฐบาล ที่อาจจะส่งผลต่อการลงมติของ

รัฐสภา ซึ่งมักแก้ปัญหาด้วยการที่พรรครัฐบาล

สร้างข้อตกลงหรือร่วมมือกับพรรคการเมือง

ขนาดเล็กหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระใน

การลงมติแต่ละครั้ ง  ทั้ งนี้หากไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้ มักน ามาสู่การยุบสภาเพื่อเลือกตั้ง

ใหม่   
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Delegate 

 

ตัวแทนผู้ลงคะแนน คือ บุคคลที่ได้รับมอบ 

ห ม ายจ ากพรรคก าร เมื อ ง เพื่ อท าหน้ าที่

ลงคะแนนเลือกในการประชุมระดับชาติของ

พร ร ค ในก า ร เลื อ กบุ คคล ให้ เ ป็ นผู้ ส มั คร

ประธานาธิบดี โดยตัวแทนเหล่าน้ีมีพันธะผูกพัน

ว่าจะต้องลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ได้รับการ

เลือกตั้งข้ันต้นในรัฐของตน ส่วนค าว่า Super 

Delegate หมายถึง  ตัวแทนของที่ประ ชุม

ระดับชาติของพรรคเดโมแครตและพรรคริพับลิกัน  

ซึ่งเป็นผู้น าของพรรค กลุ่มนี้มีอิสระที่จะลง 

คะแนนให้แก่ผู้สมัครรายใดก็ได้ 
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 Dirt file 

 
กำรท ำลำยชื่อเสียง เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวม

ไว้ไปใช้เพื่อท าลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดย

มุ่งไปสู่การโจมตีและท าลายความน่าเช่ือถือ ค าน้ี 

ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในศตวรรษที่ผ่านมา

ในเชิงของกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน อย่างไรก็ดี ผู้ที่ใช้วิธีการนี้มีความ

เสี่ยงที่จะน ามาสู่การท าลายช่ือเสียงของตนเอง

และอาจถูกมองว่าเป็นการกระท าที่น่ารังเกียจ

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีใจเป็นกลาง 

  



E 
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Election Access Fund  
 
กองทุนเข้ำถึงกำรเลือกตั้ง เกิดข้ึนตามร่าง

พระราชบัญญัติที่ เสนอต่อรัฐสภานิวซีแลนด์

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 และได้รับการ

รับรองในเดือนมีนาคม ค.ศ.2020 โดยมีเจตนารมณ์ 

เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมอี านาจหนา้ที่

ในการด าเนินการและเปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครที่

เป็นผู้พิการในการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร

ในการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตัง้ 

ตลอดจนให้การสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้มี

การจดทะเบียนจัดตั้งเพื่อสนองตอบต่อความ

ต้องการของสมาชิกพรรคในการมีส่วนร่วม

ภายในพรรคการเมือง 
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Electoral College 

 

คณะผู้เลือกต้ัง คือ คณะบุคคลผู้ลงคะแนนเลือก

ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐ 

อเมริกา มีจ านวนทั้งสิ้น 538 คนมาจากจ านวน

สมาชิกรัฐสภาทั้งจากวุฒิสภา (100 คน) สภา

คองเกรสหรือสภาผู้แทนราษฎร (435 คน) และ

ตัวแทนจากวอชิงตัน ดี.ซี. (3 คน) ผู้สมัครชิง

ต าแหน่งประธานาธิบดีต้องการเสียงข้างมาก

จากคณะผู้เลือกตั้งเป็นจ านวน 270 คะแนนเพื่อ

ชนะการเลือกตั้ง  

 

ทั้งนี้ สมาชิกของคณะผู้เลือกตั้ง (Electors) ต้อง

สัญญาว่าจะเลือกลงคะแนนให้กับ "ตัวแทนที่

ได้รับเลือกจากพรรค" เท่านั้น ซึ่งอาจไม่ได้

รับประกันถึงความเป็นอิสระหรือสะท้อนความ

ตั้งการของคนในรัฐอย่างแท้จริง 
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ภำพ: แสดงจ านวนคณะผู้เลือกตั้งในแต่ละมลรัฐของ

สหรัฐอเมริกาในการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
 

 
 

ที่มำ:  https://www.rasmussenreports.com/public_ 

content/political_commentary/commentary_by_kyle_

kondik/2020_electoral_college_why_the_republicans_

magic_number_is_probably_269_not_270  
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Exit poll 
 
แบบส ำรวจผลกำรเลือกตั้งจำกผู้ใช้สิทธิแล้ว 

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่

ออกจากคูหาลงคะแนน ซึ่งผลการส ารวจจะถูก

น ามาใช้ในการท านายผลการเลือกตั้งและ

คาดการณ์ว่าใครจะเป็นผู้ชนะก่อนการเลือกตั้ง

จะเสร็จสิ้น  
 
ภำพ: แสดงการส ารวจผลการเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิแล้ว 

ในการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักร ค.ศ.2019  

 
 
ที่มำ:  https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/12/13 

/general-election-results-2019-live-boris-johnson-con 

servatives/  
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First past the post 
 

ผู้ได้คะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้ง คือ ระบบการ

นับคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างง่ายที่ผู้ชนะการ

เลือกตั้งคือ ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดโดยไม่มี

การก าหนดสัดส่วนคะแนนข้ันต่ า ระบบการนับ

คะแนน เ ช่นนี้ บ า ง ครั้ ง ถู ก เ รี ย ก ว่าระบบ 

plurality หรือระบบเลือกตั้งแบบเขตเสียงข้าง

มากธรรมดา 
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Floor crossing 
 

กำรย้ำยพรรค เป็นระบบที่น ามาใช้ภายหลังยุค

ที่มีการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ในช่วงปี ค.ศ.

2002 ซึ่ งสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภานิติ

บัญญัติของสภาจังหวัด รวมทั้ งสมาชิกสภา

ท้องถ่ินสามารถย้ายพรรคการเมือง หรือจัดตั้ง

พรรคข้ึนใหม่ได้ โดยสมาชิกภาพจากต าแหน่งที่

ได้รับการเลือกตั้งมานั้นยังคงด ารงอยู่   ทั้งนี้

ระบบย้ายพรรคในแอฟริกาใต้ได้ถูกยกเลิกไปใน

เดือนมกราคม ค.ศ. 2009 
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G.O.P (Grand Old Party)  
 

พรรคเก่ำแก่อันยิ่งใหญ่ เป็นช่ือเรียกพรรคริพับลิกัน 

ซึ่งน ามาใช้ในช่วงทศวรรษ ค.ศ.1870 เมื่อนัก การเมือง

และนักหนังสือพิมพ์ใช้เรียกพรรคริพับลิกันที่มี

บทบาทในการด ารงรักษาการรวมเป็นสหพันธรฐั

ในช่วงสงครามกลางเมืองว่าเป็นทั้งพรรคที่มี

ความยิ่งใหญ่และเป็นพรรคที่มีความกล้าหาญ  

 

 

 

  
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ใน Gould,Lewis. (2012).Grand 

Old Party: A History of the Republicans.New 

York: Oxford University Press. 
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Grey power 
 

อิทธิพลของกลุ่มผู้เกษียณอำยุและผู้สูงอำยุ ซึ่ง

มีบทบาทมากข้ึนตามสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ

ที่เพิ่มข้ึน โดยข้อเรียกร้องและอัตราการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของคนกลุ่มนี้มักถูกรวบรวมข้อมูล

โดยพรรคการเมืองเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

น าเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์และดึงดูดความ

สนใจจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มนี้  
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Hoi polloi  
 

คนหมู่มำกหรือประชำชนท่ัวไป เป็นศัพท์ที่มีข้ึน

ตั้งแต่สมัยกรีก ในทางการเมืองค านี้มักน ามาใช้

เรียกประชาชนทั่วไปโดยกลุ่มคนที่ยกย่องตนเองว่ามี

ฐานะและการศึกษาดีกว่าคนทั่วไป หรือมีสถานะ

ทางสังคมสูงกว่าผู้อื่น  

 
 

Hustings  
 
กำรปรำศรัย มักน ามาใช้ในความหมายที่อ้างถึง

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงทาง

การเมือง โดยเฉพาะการกล่าวสุนทรพจน์   
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Inauguration Day 
 
วันสำบำนตน คือวันที่ประธานาธิบดีและรอง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสาบานตนเข้ารับ

ต าแหน่งอย่างเป็นทางการ พิธีนี้ทุกครั้งจะมีข้ึน

ในวันที่ 20 มกราคมหลังจากการเลือกตั้ง ซึ่งสืบ

เนื่ องมาจากวาระการลงสัตยาบันรับรอง

บทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 

20 และใช้วันนี้เป็นวันท าพิธีสาบานตนมาตั้งแต่

ปี ค.ศ. 1937 
 

ภำพ: นายโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันเข้าพิ ธีสาบานตน       

รับต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ.2017 

 
 
ที่มำ: https://time.com/president-donald-trump-

inauguration-day-photos/ 
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Independent voter  

 
ผู้ลงคะแนนอิสระ  หมายถึง บุคคลที่ เลือก

ลงทะเบียนการเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่มี

ความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด รวมไปถึง

ผู้สมัครอิสระคนอื่นๆ  

 

 

Issues 
 
ประเด็นหรือวำระ ที่ประชาชนรู้สึกต่อเรื่องนั้น

อย่างรุนแรง ตัวอย่างที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ผู้

อพยพ การเข้าถึงประกันสุขภาพ การแสวงหา

พลังงานทางเลือก รวมถึงความเท่าเทียมในมิติ

ต่างๆ เป็นต้น ส่วนค าว่า issue voting หมายถึง 

การตัดสินใจเลือกในประเด็นเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งมากกว่าความนิยมต่อพรรคการเมือง  
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Jacindamania 
 
กระแสควำมนิยมต่อจำซินดำ  อำร์ เดิ ร์น 

นายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์ ทั้งยังเป็น

ผู้น าหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

การเมืองของโลกด้วยวัยเพียง 37 ปี  ความโดด

เด่นและกระแสความนิยมต่ออาร์เดิร์น เริ่มต้น

จากการโต้วาทีในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง

ทั่วไป ค.ศ.2017 ในฐานะผู้น าพรรคแรงงาน เธอ

ได้เน้นถึงปัญหาความยากจน การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและต้นทุนทางการศึกษาที่

สูงข้ึน ซึ่งเป็นประเด็นที่แทบไม่มีผู้สมัครคนใด

เคยหยิบยกข้ึนมา   
 
ทั้งนี้ หลังจากได้จัดตั้งรัฐบาลผสมและด ารง

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว บทบาทของเธอได้ 

รับความช่ืนชมและจับตามองจากสื่อมวลชนทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศจากการน าพา

นิวซีแลนด์ผ่านสถานการณ์ที่ยากล าบากหลาย
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เหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุกราดยิงผู้คน

ในมัสยิดเมืองไครสต์เชิร์ชในปี ค.ศ.2019 และ

วิกฤตการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ในปี 

ค.ศ.2020 เป็นต้น 
 

 

 

 

 
 
ภำพ: จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีของประเทศ

นิวซีแลนด์ จากเวปไซต์ของหนังสือพิมพ์ New 

Zealand Herald ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 2017 
 

 
ที่มำ : https://aucklandtheology.wordpress.com/tag/ 

jacindamania/  

ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ใน Henzel, Cynthia Kennedy. 

(2019).Jacinda Ardern: Prime Minister of  

New Zealand.Minnesota: North Star Editions. 
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Jobs for the boys 
 

เป็นการอธิบายถึงการจ้างหรือแต่งตั้งเพื่อนสนิท

หรือผู้ใกล้ชิดให้เข้ามารับต าแหน่งนั้นๆ โดย

เป็นไปในลักษณะเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือ 

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่าความสามารถ 

หรือคุณลักษณะของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นๆ ซึ่ง

บ่อยครั้งมักปรากฏในการวิจารณ์การแต่งตั้ง

บุคคลให้รับต าแหน่งในคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้

แล้วการแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดให้ด ารงต าแหน่ง

ส าคัญอาจน ามาสู่กระแสข่าวหรือความไม่พอใจ

ต่อผู้น าประเทศ ดังเช่น กรณีการถอดถอนอดีต

ประธานาธิปดีปัก กึน-เฮ (Park Geun-hye) แห่ง

เกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 2016 และได้ถูกด าเนินคดีทาง

กฎหมายในเวลาต่อมา 
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Kingmaker 
 
ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองที่สามารถผลักดันให้

บุคคลใด ข้ึนสู่ อ านาจ โดยที่ ตนเองไม่ ข้ึนสู่

ต าแหน่งนั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจอาศัยอ านาจ

ทางการเมือง เงิน หรือการทหารในการเป็น

ทรัพยากรที่ ใ ช้ในการสถาปนาหรือสืบทอด

อ านาจนั้นๆ ค านี้เริ่มใช้ในการกล่าวถึงบทบาท

ของขุนนางคนส าคัญอย่าง ริชาร์ด เนวิลล์  

(Richard Neville) เอิร์ลคนที่ 16 แห่งวอร์วิค 

ในยุ คส งครามดอกกุหลาบ  ( Wars of the 

Roses) ของอังกฤษราวปี ค.ศ.1455-1487 

จากนั้นค านี้ก็ถูกน ามาใช้เรื่อยมา ตัวอย่างเช่น 

การกล่าวถึง อดีตประธานรัฐสภา นายคูมารา

สวามี คามาราร์จ (Kumaraswami Kamaraj)  

ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้น าพรรคประชาชนแห่งชาติ

อินเดีย (INC) ที่มีบทบาทและอิทธิพลอย่างมาก

ในการเมืองช่วงทศวรรษ 1960 เป็นต้น 
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Kool-aid-drinker 
 
ผู้ที่เชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ำงไร้เหตุผล ค าน้ีมีที่มาจาก 

เครื่องดื่ม Kool Aid ที่จ าหน่วยในสหรัฐอเมริกาและ

เป็นที่นิยมของเด็กเน่ืองจากมีสีสันและบรรจุภัณฑ์ที่

สวยงาม ค าน้ีถูกน ามาใช้จากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่

เมืองจอร์จทาวน์ ในปี ค.ศ.1978 ที่ผู้ก่อเหตุศรัทธาต่อ

ผู้น าลัทธิ People’s Temple ซ่ึงเรียกร้องให้สาวกได้

ท าการพลีชีพโดยใช้การฆ่าตัวตายอันถือเป็นวิถีของการ

ปฏิวัติ (revolutionary suicide) ด้วยการดื่มยาพิษที่

ผสมในเครื่องดื่มน้ี เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้มี

ผู้เสียชีวิตจ านวนมากกว่า 900 คน  
 
ภำพ: แสดงการล้อเลียนผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครต

และประธานาธิบดีบารัค โอบามา 

 
 
ที่มำ: https://jonestown.sdsu.edu/?page_id=67782 

https://jonestown.sdsu.edu/?page_id=67782


L 
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Lame duck 
 
เป็ดง่อย เป็นค าที่ใช้กล่าวถึงนักการเมืองที่ใกล้

จะหมดวาระด ารงต าแหน่งหรือยุติบทบาททาง

การเมืองและผู้ที่สืบทอดในต าแหน่งนั้นๆ ได้รับ

การวางตัวไว้แล้ว ค านี้ถูกน ามาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ.

1863 ในการพ่ายแพ้การเลือกตั้งประธาธิบดีสมัยที่ 2 

ของ แคลวิน คูลิดจ์ (Calvin Coolidge) ต่อมาก็ได้ถูก

น ามาใช้เรียกสมาชิกรัฐสภาที่พ่ายแพ้การเลือกตั้ง

ในสมัยถัดไป  

 

ปัจจุบัน ค าน้ีถูกใช้ทั้งในความหมายของช่วงเวลา

ที่ใกล้หมดวาระของประธานาธิบดี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนที่ทราบผล

การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แล้ว อีกกรณี

หนึ่งคือกรณีที่รัฐสภาทั้งในแง่ของสมาชิกและ

สถาบันการเมืองไม่สามารถผลักดันกฎหมาย

หรือนโยบายให้ส าเร็จลุล่วงได้  
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Landslide  
 
กำรชนะกำรเลือกตั้งแบบขำดลอย  เป็นค า

เปรียบเปรยที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ที่ผู้สมัครหรอื

พรรคการเมืองนั้นๆ สามารถเอาชนะคู่แข่งด้วย

คะแนนเสียงท่วมท้น 

 

ภำพ: แสดงผลการเลือกตั้งทั่วไปในสาธารณรัฐเช็กที่

พรรค  ANO (Akce nespokojených občanů) ชนะ

การเลือกตั้งเหนือพรรคอ่ืนๆ อย่างขาดลอย 

  
 

ที่มำ: https://www.aldeparty.eu/news/landslide-victory 

-ano-czech-elections   
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List proportional 

representation  

 
การเลือกตั้งระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ เป็นการ

น าเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบเลือกตั้ง

แบบสัดส่วนของพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร

รับเลือกตั้งในระบบน้ี จ านวนที่น่ังในระบบน้ีจะจัดสรร

ให้พรรคการเมืองตามจ านวนสัดส่วนคะแนนที่พรรค

การเมืองน้ันๆ ได้รับจากการเลือกตั้ง และผู้ที่จะได้เป็น

สมาชิกสภาผู้แทนในระบบสัดส่วนของแต่ละพรรค

การเมืองคือผู้สมัครที่มีล าดับรายชื่อตามจ านวนที่พรรค

ได้รับจัดสรรที่น่ัง ซ่ึงวิธีการในการค านวณจ านวนที่ น่ัง

ของแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันไป  และบาง

ประเทศก าหนดเกณฑ์คะแนนเสียงขั้นต่ า เช่น กรณีของ

ประเทศนิวซีแลนด์ ก าหนดเกณฑ์คะแนนเสียงขั้นต่ าไว้

ว่าหากพรรคการเมืองใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งใน

ระบบสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 5 จะไม่ได้รับการจัดสรรที่น่ัง

ในระบบน้ี ซ่ึงเงื่อนไขน้ีเคยน ามาใช้ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2540  
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 Lobbyist 
 

นักว่ิงเต้น หมายถึง บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างให้

เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ องค์กรธุรกิจ

หรือรัฐบาลต่างประเทศในการเข้ามาติดต่อหรือ

สร้างความร่วมมือกับสมาชิกสภาคองเกรสหรือ

หน่วยงานอื่นๆ ในรัฐบาล นักว่ิงเต้นหรือผู้เจรจา

ต่ อ ร อ งที่ มี ป ระสิท ธิภาพนั้ นจะ เป็นผู้ ที่ มี

ความสัมพันธ์ที่ดีและมักจะเคยเป็นสมาชิก

รัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลมาก่อน 
  



M 
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Majority party 
 

พรรคกำรเมืองเสียงข้ำงมำก  คือ พรรค

การเมืองที่มีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเกิน

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดในสภา

นั้นๆ  ส่วนค าว่า Majority rule หมายถึง กฎ

ของเสียงข้างมาก ซึ่งตามหลักการประชาธิปไตย

นั้นอ้างถึงพลเมืองจ านวนมากในฐานะหน่วยทาง

การเมืองได้เลือกผู้ด ารงต าแหน่งและตัดสินใจ

เลือกนโยบาย อีกทั้งยังเป็นหลักการที่ให้คุณค่า

กับฉันทามติในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
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Mandate  
 
อำณัติ คือ ผู้ ใ ช้อ านาจในฐานะตัวแทนของ

ประชาชน เป็นหลักการที่ว่า ผู้ที่ชนะการเลือกตัง้ 

จะมีความชอบธรรมในการจัดต้ังรัฐบาล และถือ

ว่าเป็นผู้ที่ได้รับอาณัติให้มีอ านาจหน้าที่ในการ

ด าเนินนโยบาย ทั้งที่ได้หาเสียงไว้หรือเป็นไป

ตามสถานการณ์ในขณะนั้น  นอกจากนี้ยัง

หมายถึง พันธสัญญาว่ารัฐบาลจะด าเนินการ

ตามที่แถลงนโยบายหรือตามที่ได้หาเสียงไว้กับ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
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Midterm election  

 

กำรเลือกตั้งกึ่งวำระใช้ในบริบทการเมืองของ

สหรัฐอเมริกาเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

และสมาชิกสภาคองเกรส กล่าวคือ สมาชิก

วุฒิสภามีวาระ 6 ปี โดยจะจัดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกจ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภา

ทั้งหมด ทุก 2 ปี ในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจะมีการเลือกตั้งทุก 2 ปี ซึ่งจะเกิดข้ึน

ในช่วงปีที่ 2 ของการด ารงประธานาธิบดี ซึ่งมี

วาระ 4 ปี  อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งนี้จะไม่จัดข้ึนใน

ปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี  ทั้ งนี้  ผลการ

เลือกตั้งกึ่งวาระอาจส่งผลให้สัดส่วนที่นั่งของ

พรรคการเมืองในสภาเปลี่ยนแปลงไปและผลการ

เลือกตั้งมักถูกน าไปใช้ตีความถึงระดับความไว้วางใจที่

มีต่อตัวประธานาธิบดี  รวมไปถึงการถ่วงดุล

อ านาจ    
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Minority party 
 

พรรคกำรเมืองเสียงข้ำงน้อย  คือ พรรค

การเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งหรือมีที่นั่งในสภา

ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีในสภานั้น ส่วนค าว่า 

Minority rights หรือสิทธิของคนส่วนน้อย 

หมายถึง หลักการทางรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลซึ่งมา

จากการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ต้องเคารพ

สิทธิพื้นฐานของเสียงข้างน้อย  



N 
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National convention 
 

กำรประชุมระดับชำติ เป็นการประชุมใหญ่ของ

พรรคการเมืองเพื่อเลือกตัวแทนพรรคในการลง

สมั คร รั บ เลือกตั้ งประธานา ธิบดี และรอง

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการจัด

ข้ึนทุก 4 ปี ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจะถูกเลือกโดย

ผลที่ได้จากการหยั่งเสียงข้างต้นในแต่ละมลรัฐ

และผลจากการประชุมกลุ่มย่อยของสมาชิก

พรรค จากนั้นจึงได้ท าการคัดเลือกผู้ที่ได้รับ

คะแนนนิยมสูงสุดเป็นตัวแทนพรรคเพียงคน

เดียว ทั้งนี้ หากสามารถลงมติเลือกผู้สมัครได้ใน

ครั้ งแรกของการประชุมใหญ่ของพรรค จะ

เรียกว่า first ballot victor   
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Negative ads 

 

โฆษณำทำงกำรเมืองในเชิงลบ ที่ท าข้ึนเพื่อ

โจมตีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม 

บ่อยครั้งมักปรากฏ ในรูปแบบของการล้อเลียน

หรือโจมตีบุคลิกลักษณะ รวมไปถึงภาพลักษณ์

หรือข้อบกพร่องต่างๆ  

 

ภำพ: แสดงเน้ือหาโจมตีการด าเนินนโยบายด้านภาษี

ของนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา 
 

 
 

ที่มำ:  http://natoassociation.ca/negative-ads-in-politics  

-a-necessary-evil/  
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Nomination for 

election 
 
กำรได้รับเสนอชื่อเพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้ง ถือ

เป็นข้ันตอนที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการสมัครรับ

เลือกตั้งได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ

ในฐานะผู้สมัคร โดยผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งจะต้อง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมาย และต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและ

สมบูรณ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครส่งแก่

เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้
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Non-Aligned Group 
 
กลุ่มท่ีไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด กลุ่มนี้เดิมเรียกตนเองว่า 

กลุ่มผู้มีส่วนร่วมและอิสระ (Participants and 

the Independents) เป็นกลุ่มย่อยขนาดเล็ก

ของสมาชิกพรรคแรงงานออสเตรเลียที่เช่ือว่า 

กลุ่มย่อยขนาดใหญ่นั้นใช้อ านาจมากเกินไป

ภายในพรรค โดยกลุ่มนี้คัดค้านการรับสมัคร

สมาชิกพรรคในสาขาพรรคระดับท้องถ่ิน รวมทั้ง

อ้างถึงแนวทางที่แตกต่างไปจากกลุ่มหลักใน

พรรคการเมืองเนื่องมาจากการไม่เ ช่ือมโยง

สมาชิกพรรคให้มีการลงมติในนโยบายที่ มี

ความส าคัญหรือการเลือกตั้งภายในพรรค 
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Non-core promise 

สัญญาที่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองได้ให้ไว้

แก่ประชาชนในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง แต่

ไม่ได้รับการน าไปปฏิบัติในระหว่างการด ารง

ต าแหน่งของรัฐบาล ค านี้ ถูกน ามาใช้อย่าง

กว้างขวางในวาระด ารงต าแหน่งของ  John 

Howard อดีตนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย 

ระหว่างปี  ค .ศ.1996 ถึง  2007 ที่ ได้ รับการ

วิจารณ์ว่าเพิกเฉยต่อพันธสัญญาที่ ให้ไว้แก่

ประชาชน อย่างไรก็ดี การไม่รักษาสัญญาน้ี อาจ

เป็นผลจากสภาวการณ์ทางการเมืองที่ ไม่

เอื้ออ านวย รวมไปถึงการสร้างกระแสความนิยม

เพื่อหวังผลในช่วงของการหาเสียงเท่านั้น  

 

 



O 
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OK boomer 

วลีนี้เป็นการล้อเลียนหรือเสียดสีกลุ่มคนในรุ่น 

Gen-B หรือ Baby Boomer ซึ่งเกิดระหว่างปี 

ค.ศ. 1946-1964 หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ว่ามักจะมีความคิดอนุรักษนิยม ทั้งยัง

เป็นคนรุ่นที่ เป็นกลุ่มหลักในการก่อปัญหา

สิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  

อย่างไรก็ดี วลีนี้ปรากฏข้ึนใน Reddit ซึ่งเป็น

พื้นที่ สังคมออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่  ปี 

ค.ศ.2009 และกลายเป็นไวรัลหรือการถูกพูดถึง

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างกว้างขวางเมื่อ 

โคลเอ้ สวอร์บริค (Chlöe Swarbrick) สมาชิก 

ส ภาผู้ แ ทนร าษฎร สั ง กั ดพ ร ร คก รี นขอ ง

นิวซีแลนด์วัย 25 ปี กล่าวตอบโต้สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรอาวุโส ที่แสดงความไม่พอใจและ

ส่งเสียงรบกวนระหว่างการอภิปรายของเธอใน

วาระเกี่ยวกับ วิกฤติสิ่ งแวดล้อม เมื่อเดือน

พฤศจิกายน ค.ศ.2019 
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ภำพ : แสดงการอภิปรายของโคลเอ้ สวอร์บริค  เม่ือเดือน

พฤศจิกายน ค.ศ.2019 

 

ที่มำ: https://www.stuff.co.nz/national/117196427/ 

chle-swarbrick-explains-what-ok-boomer-means 
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Old boy network 
 

เครือข่ำยศิษย์ เก่ำ  เป็นลักษณะของความ 

สัมพันธ์ที่ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องของกลุ่มนักเรียน

ที่จบจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน ในอดีตมี

จุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มนักเรียนของโรงเรียน

เอกชนของชนช้ันสูงในอังกฤษ มักเริ่มต้นจาก

อดีตกลุ่มผู้น านักเรียนที่มีเป้าหมายหรือร่วมมือ

เพื่อผลประโยชน์เดียวกัน ทั้งนี้สายสัมพันธ์ที่

เกิดข้ึนนั้นบ่อยครั้งไม่ได้ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์

ส่วนตัวเสมอไป หากแต่ถูกน ามาใช้ประโยชน์

ในทางธุรกิจและในวงการวิชาชีพต่างๆ เพื่อ

ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในลักษณะ

ต่างๆ  
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Old Left 
 

ซ้ำยเก่ำ  เป็นค า เรียกกลุ่ มฝ่ ายซ้ ายที่นิยม

แนวทางของเลนิน ตรอสกี้ และสตาลิน โดยกลุ่ม

ซ้ายใหม่ ที่เกิดข้ึนในปลายทศวรรษ 1960 กลุ่ม

ซ้ายเก่าให้ความส าคัญกับการจัดองค์กรพรรค

การเมืองและการตระหนักถึงประเด็นชนช้ันทาง

สังคมและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ความนิยมใน

แนวทางนี้ได้ลดลงไปอันเป็นผลจากกระแสการ

ต่อต้านคอมมิวนิสต์ในสหรัฐอเมริกาและการ

ยกเลิกลัทธิบูชาสตาลินของครุชชอฟในปี ค.ศ.

1956  อย่างไรก็ดี ในประเทศออสเตรเลีย ค าว่า

ซ้ายเก่ายังถูกอ้างถึงกลุ่มนักวิชาการฝ่ายซ้ายผู้ที่

ให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์    
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One person,  

One vote, One value 
 
หน่ึงคน หน่ึงเสียง หน่ึงคุณค่ำ เป็นค าขวัญที่ใช้

ในการ คัดค้านการก าหนดจ านวนผู้มี สิทธิ

เลือกตั้ง ที่มีสัดส่วนไม่เหมาะสมหรือไม่มีความ

ใกล้เคียงกัน (malapportionment)  รวมไปถึง

ปัญหาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม 

(gerrymandering) ซึ่งค ากล่าวนี้อยู่บนหลักการ

ประชาธิปไตยที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการ

ออกเสียงเลือกตั้ง



P 
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Partisan  
 
กำรสังกัดพรรค การเอนเอียงฝักใฝ่ในพรรค

การเมืองหรือให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองใด

การเมืองหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ในขณะที่       

ค าว่า Nonpartisan หมายถึง ไม่สังกัดพรรค

การเมืองหรือเป็นอิสระจากกลุ่มการเมือง มักถูก

ใช้ในความหมายของผู้สมัครอิสระ หรือการ

ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

 

ส่วนค าว่า Partisan dealignment  หมายถึง 

การลดลงของจ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งทีส่ังกัดหรอื

สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

ซึ่งในสหราชอาณาจักรนั้นเกิดสภาวการณ์เช่นน้ี

มาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ผลที่เกิดข้ึน

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและระดับของ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพรรค

การเมือง  
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Platform 
 

อุดมกำรณ์พ้ืนฐำน หรือค าแถลงการณ์ในช่วงหา

เสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือผู้สมัคร

อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน 

จุดยืนในประเด็นส าคัญและวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมไปถึงพันธ

สัญญาต่างๆแถลงถึงจุดยืนและนโยบาย 
 
ภำพ: แสดงการเปรียบเทียบอุดมการณ์และแนวนโยบาย

ด้านต่าง  ๆของพรรคการเมืองในรัฐออนแทรีโอ ประเทศ

แคนาดา 
 

  
ที่มำ: https://www.sophanseng.info/tag/political-

platform/ 
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Political Action 

Committees (PACs)  
 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง คือ

อง ค์กรที่จัดตั้ง ข้ึนโดยกลุ่มบุคคลหรือกลุ่ม

ผลประโยชน์จากภาคธุรกิจ สหภาพแรงงานและ

กลุ่มอุดมการณ์ต่างๆ ในการระดมทุน เพื่อ 

บริจาคให้กับผู้สมัครและพรรคการเมืองภายใต้

วงเงินที่จ ากัด ในขณะที่การด าเนินกิจกรรมของ  

Super PACs สามารถรับเงินจากบุคคลหรือ

องค์กร บรรษัทต่างๆ  ได้ไม่จ ากัดและใช้เงินได้

ไม่จ ากัด  อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะมี

บทบาทในการโจมตีผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

พ ร ร ค ใด เ ป็นก าร เฉพาะ  แต่ ไ ม่ ส าม ารถ

ประสานงานกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรค

การเมืองได้โดยตรง  
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Political Machine 
 
จักรกลกำรเมือง เป็นกลไกการควบคุมของ

พรรคการเมืองหรือกลุ่มย่อยในพรรคที่จัดตั้งข้ึน

โดยผู้น าหรือผู้มีอิทธิพลภายในพรรคการเมือง 

จักรกลทางการเมืองนี้อาจน าไปสู่อันตรายต่อ

ระบบการเมืองหากถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าการมุ่งผลในเชิง

นโยบาย ตัวอย่างที่พบโดยทั่วไป เช่น การแต่งตั้ง

หรือเลื่อนต าแหน่งให้แก่บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจักรกลการเมือง

ถู กน า ไป ใ ช้ ใ นกลุ่ ม ผู้ ปกครอ ง เ พื่ อ รั กษา

ผลประโยชน์ควบคู่ไปกับการรักษาอุดมการณ์

ทางการเมือง  
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Poll 
 

กำรหยั่งเสียง เป็นการส ารวจความคิดเห็นที่สุ่ม

เลือกจากประชาชน มักถูกใช้ในการสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ หรือ 

ความนิยมต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่วนค าว่า 

Pollster หมายถึง นักหยั่งเสียง เป็นบุคคลที่ท า

หน้าที่ในการด าเนินการส ารวจความคิดเห็น  
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Pork barrel politics 
 

กำรแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ทำงกำรเมือง 

ซึ่ ง มั กปรากฏในรูปแบบของการจั ด ส ร ร

งบประมาณผ่านโครงการต่างๆ  ลงในเขต

เลือกตั้งของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับ

ความนิยมทางการเมืองหรือผลประโยชน์อื่นๆ 

เป็นการตอบแทน  

 

 

 

 

 
  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Andrew H. Sidman.(2019). 

Pork Barrel Politics: How Government 

Spending Determines Elections in a Polarized 

Era. New York: Columbia University Press. 



 
67 

Pragmatism 
 

ปฏิบัตินิยม คือ ทัศนะทางปรัชญาที่ให้ความ 

ส าคัญแก่ความรู้และความเป็นจริง ซึ่งในทาง

การเมืองนั้นเป็นการอธิบายถึงการด าเนิน

กิจกรรมทางการเมืองหรือการตัดสินใจที่

เหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถท าได้จริง

ในทางปฏิบัติในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งตรงข้ามกับพวก

อุดมคตินิยม  ในทางการเมืองอาจใช้ในความหมายที่

พรรคการเมืองหรือผู้น าทางการเมืองเลือกที่จะ

ท าลายข้อตกลงหรือพันธสัญญาต่างๆ ในช่วงของ

การหาเสียงเลือกตั้ง รวมไปถึงการเพิกเฉยต่อ

ธรรมเนียมปฏิบัติด้ังเดิมของพรรค 
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Precinct 

 
ขอบเขต บริเวณ ปริมณฑล ในการเลือกตั้ง 

หมายถึงเขตพื้นที่ขนาดเล็กหรือระดับหมู่บ้าน 

ซึ่งเป็นเขตการบริหารหรือการปกครองที่ก าหนด

ข้ึน โดยทั่วไปมักมีประชากรประมาณ 1,000 คน 

ตัวอย่างเช่นในประเทศนิวซีแลนด์มีการก าหนด

เขตพื้นที่รัฐสภา (Parliamentary Precinct) ใน

นครหลวงเวลลิงตัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร

รัฐสภา ห้องสมุดรัฐสภาและส านักงานอื่นๆ  
 
ภำพ: แสดงเขตพื้นที่รัฐสภา ประเทศนิวซีแลนด์ 

 
 
ที่มำ: https://nzhistory.govt.nz/media/photo/parliamen 

tary-precinct-today 
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ในขณะที่ค าว่า Ward หมายถงึ เขตพื้นที่ภายใน

เขตเมืองหรือเขตระดบัต าบล ที่ถูกแบ่งออกเป็นเขต

ต่างๆ เพื่อเป้าหมายในการเลือกตั้งหรือการบริหาร 

งานปกครอง  

 

ภำพ: แสดงตัวอย่างการแบ่งเขตพื้นที่ในการ

เลือกตั้งสภาท้องถิ่นของเมืองไครสตเ์ชิร์ช ประเทศ

นิวซีแลนด์ในปี ค.ศ.2016 

 

 
 

ที่มำ: https://www.stuff.co.nz/the-press/78929575 / 

north-christchurch-a-battleground-for-council-hopefuls 
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Press secretary 
 

เจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสด้ำนสื่อสำรมวลชน เป็นผู้ที่มี

หน้าที่และบทบาทในการด าเนินการหรือจัดการ

ด้านการข่าวและน าเสนอเนื้อหาให้แก่ผู้สมัคร 

รวมไปถึงการรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นบวกและ

หลีกเลี่ยงการรายงานข่าวเชิงลบ นอกจากนี้แล้ว

ยังถูกใช้ในความหมายของการท าหน้าที่ในฐานะ

โฆษกรัฐบาลด้วย 

 

ภำพ: เคย์ลีห์ แมคอีแนนีย์ โฆกประจ าท าเนียบขาว          

ในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 

 

 
 
ที่มำ: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-522 

09670
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Primary  election 

 

กำรเลือกตั้งขั้นต้น เป็นการเลือกตั้งระดับมลรัฐ

ของสหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอช่ือผู้ลงสมัครรับ

เลือกตั้งในนามพรรคการเมือง เป็นผลมาจาก

ขบวนการเคลื่อนไหวสายก้าวหน้าที่ผลักดันข้ึน

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ทั้งนี้ในแต่ละรัฐจะมกีาร

ก าหนดกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น ใน

บางรัฐมีการก าหนดให้ผู้ลงคะแนนสามารถเลือก

ผู้ ส มั ครจากพรรคที่ ตน เองได้ ลงทะเบียน

สนับสนุนเท่านั้น ในขณะที่รัฐอื่นๆ อีกจ านวน 

29 รัฐ ให้สิทธิผู้ลงคะแนนสามารถเลือกผู้สมัคร

โดยเสรี 

  



 
72 

Public funding 
 

กองทุนสำธำรณะ คือ เงินที่จัดสรรเพื่อใช้ในการ

รณรงค์หาเสียงจากรัฐบาลและคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้เงินใน

การเลือกตั้งข้ันต้น การเลือกตั้งทั่วไปและการ

ประชุมใหญ่ของพรรค อย่างไรก็ดี ผู้สมัครรับ

เลือกตั้งประธานาธิบดีที่ยอมรับการระดมทุน

สาธารณะจะต้องยอมรับการใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งทั่วไปที่ก าหนดไว้ว่า ผู้สมัครที่รับเงนิจาก

กองทุนอาจไม่สามารถเพิ่มเงินส่วนตัวเข้าไปใน

กองทุน รวมถึงไม่สามารถใช้เงินเกินกว่าที่

ก าหนดไว้  
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Push polling 
 

กลยุทธ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท ำลำยชื่อเสียง

ของผู้สมัครฝ่ำยตรงข้ำม ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบ

ของการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนหรือ

ความนิยมที่มีต่อผู้สมัครโดยใช้ค าถามที่สร้าง

ความโน้มเอียงไปสู่การสร้างภาพลักษณ์หรือ

ช่ือเสียงในทางที่ไม่ดีต่อผู้สมัคร อาทิ  “คุณจะ

ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนนั้นหรือไม่ หากคุณรู้ว่า

เขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เป็นต้น  

 



Q 
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 Question 
 

 
กระทู้ถำม เป็นการตั้งค าถามในข้อเท็จจริงหรือ

นโยบายที่สมาชิกสภานิติบัญญัติตั้งค าถามต่อ

ฝ่ายบริหารให้ตอบในที่ประชุมแห่งสภานั้น ๆ 

หรือตอบเป็นเอกสารราชการ โดยค าว่า oral 

questions หมายถึง การตั้งกระทู้ถามด้วย

วาจา ซึ่งมักจะมีการแจ้งค าถามไปยังนายก 

รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องในการเตรียม

ค าตอบล่วงหน้า ตัวอย่างในประเทศนิวซีแลนด์

นั้น กระทู้ถามด้วยวาจาจะมีการก าหนดไว้ที่

จ านวน 12 ค าถามต่อวัน โดยกระจายสัดส่วน

ค าถามไปยังพรรคการเมืองต่างๆ ที่มีที่นั่งในสภา

ผู้แทนราษฎร 
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Queue voting 
 

กำรลงคะแนนแบบเข้ำแถว เป็นลักษณะหนึ่ง

ของระบบการเลือกตั้ งที่ ผู้ ใ ช้สิท ธิ เลือกตั้ง

แสดงออกถึงเจตจ านงของตนเองโดยยืนอยู่หลัง

ผู้สมัครหรือรูปถ่ายของผู้สมัครที่ตนเองต้องการ

เลือก ผู้สมัครคนใดที่มีการต่อแถวยาวที่สุดจะ

เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้ง ซึ่งวิธีการนี้ถูกน ามาใช้

ในยุคอาณานิคม แต่ในระยะหลังไม่เป็นที่นิยม

เนื่องจากขัดต่อหลักการลงคะแนนลับที่ ใช้

โดยทั่วไป ทั้ งนี้  การใช้วิธีการเข้าแถวนี้ ได้

น ามาใช้ในประเทศเคนยาในช่วงปลายทศวรรษ 

1980 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินใน

ประเทศอูกันดาในปี ค.ศ.2018   
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Quid Pro Quo 
 
กำรยื่นหมูยื่นแมว เป็นวลีภาษาละติน หมายถึง 

การยื่นข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

หรือการตอบแทนที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์

แห่ งชาติ  แต่ เป็นไป เพื่ อผลประโยชน์ทาง

การเมืองของตนเอง  

 
วลีนี้ถูกน ามาใช้ในกรณีข้อกล่าวหาที่น ามาสู่การ

ไต่สวน  สาธารณะเพื่อถอดถอนประธานาธิบดี

โดนัลด์  ทรัมป์  จากกรณีระงับการให้ความ

ช่วยเหลือทางทหารแก่ยู เครน เพื่อเป็นข้อ

แลกเปลี่ยนและกดดันให้ผู้น ายูเครนท าการ

ตรวจสอบกรณีการทุจริตของบริษัท Burisma 

ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านพลังงานในยูเครนที่มีความ

เกี่ยวข้องกับนายฮันเตอร์  ไบเดน (Hunter 

Biden) บุตรชายของนายโจ ไบเดน อดีตรอง

ประธานาธิบดีและผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต 
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ซึ่งเป็นคู่แข่งในการลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาที่จะเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 2020  

 

 

 

 

 

 

ภำพ:  การพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 

และประธานาธิบดีโวโลดีมี เซเลนสก้ีแห่งยูเครนใน

เดือนกันยายน ค.ศ.2019 

 

 
 
ที่มำ: https://www.nytimes.com/2019/11/20/us/ 

politics/quid-pro-quo.html 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “มีการยื่นหมูยื่นแมว (Quid 

Pro Quo) ดังที่กล่าวหาจริงหรือไม่ ในความสัมพันธ์

ระหว่างสหรัฐและยูเครน”. Retrieved from https:// 

curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=9068 



 
78 

Quorum 
 
องค์ประชุม หมายถึง คณะกรรมการหรือ

สมาชิก ผู้มีหน้าที่ต้องเข้าประชุมตามข้อบังคับ

การประชุมที่ก าหนดไว้ ซึ่งมักใช้ในการประชุม

รัฐสภาและสมาคมต่างๆ เป็นต้น โดยทั่วไปจะมี

การก าหนดจ านวนข้ันต่ าของสมาชิกผู้เข้าร่วม

ประชุมนั้นๆ เพื่อให้การด าเนินการและผลของ

การตัดสินใจในที่ประชุมนั้นๆ มีผลบังคับใช้ 

 

 

  



R 
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Rank and file 
 

สมำชิกพรรคกำรเมืองท่ีไม่ได้เป็นท้ังเจ้ำหน้ำท่ี

ของพรรคและสมำชิกรัฐสภำ คนกลุ่มนี้มักเป็น

ตัวแทนจากสหภาพแรงงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่

เป็นเครือ ข่ายความร่วมมือของพรรค  ซึ่ ง

ความหมายของค าน้ีมาจากแนวคิดที่เกี่ยวกับคน

ในกลุ่ม “รากหญ้า (grassroots)”  
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Recount  

 
กำรนับคะแนนใหม่ คือ การน าผลการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งมานับใหม่เพื่อตรวจสอบหรือยืนยนั

ความถูกต้องของการนับคะแนนในครั้งแรก การ

นับคะแนนใหม่มักเกิดข้ึนเมื่อมีการทักท้วง

หรือไม่ยอมรับกระบวนการเลือกตั้งโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อผลการนับคะแนนของผู้สมัครมี

ความใกล้เคียงกันอย่างมาก  
 
ทั้งนี้ กรณีการนับคะแนนใหม่ที่มีความส าคัญ

มากในประวัติศาสตร์การเมืองของอเมริกาก็คือ 

การเลือกตั้งประธานาธิปดีในปี  ค.ศ.2000 

ระหว่าง นายจอร์จ ดับเบิลยู บุช จากพรรครีพับ

ลิกัน และ นายอัล กอร์ จากพรรคเดโมแครต ซึ่ง

ศาลสูงได้มีค าตัดสินให้นับคะแนนใหม่ที่รัฐฟอริ

ดา ที่ทั้งคู่มีคะแนนเท่ากัน ซึ่งบุชเป็นฝ่ายชนะ 

และได้ต าแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งครัง้

นั้น 
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Referendum 

 

การลงประชามติ  เป็นรูปแบบหนึ่งของการ

ลงคะแนนเสียงโดยตรงที่ ให้ประชาชน ซึ่ ง

โดยทั่วไปคือผู้ที่มีฐานะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

สามารถตัดสินใจในเรื่องที่มีความส า คัญและ

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ รวมไปถึงความเป็นอยู่ที่

ดีของตนเอง นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นการให้ค า

รับรองหรือลงมติร่างกฎหมายที่เสนอหรือริเริ่ม

โดยประชาชน ซึ่งผลการลงประชามติที่ได้รับ

การเห็นชอบจากผู้ลงคะแนนเสียงจะสามารถ

ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ 
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Representative  
 
ผู้แทน หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง

บางครั้งอาจเรียกในช่ือ “สมาชิกสภาคองเกรส” 

(congressman หรือ congresswoman) ส่วน

ค าว่า Represent หมายถึง เป็นตัวแทน ซึ่งถูก

น ามาใช้อย่างกว้างขวางภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน โดยประชาชน

เลือกผู้แทนข้ึนท าหน้าที่แทนตน แล้วผู้แทน

เหล่านั้นมีหน้าที่ร่วมกันก าหนดทั้งผู้ปกครอง 

นโยบาย และวิธีการปฏิบัติตามนโยบาย 
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Runoff Voting 
 

กำรเลือกตั้งรอบสอง เพื่อเป็นการตัดสินและ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ที่

ไม่สามารถมีผู้ชนะการเลือกตั้งได้  วิ ธีการนี้

น ามาใช้ในระบบการเลือกตั้งแบบสองรอบ (two-round 

system) โดยการเลือกตั้งรอบแรกนั้น หากไม่มีผู้สมัคร

คนใดได้คะแนนเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด ก็จะมี

การจัดการเลือกตั้งรอบที่สอง ซึ่งมักจะเลือกมา

เฉพาะผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดสองอันดับแรก

จากการเลือกตั้งรอบแรก วิธีนี้ถูกน ามาใช้ในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีของบางประเทศ เช่น 

ฝรั่งเศส อาร์เจนตินา และออสเตรีย เป็นต้น 

  



 
84 

Running mate 
 

คู่ลงสมัครรับเลือกตั้ง คือ ผู้สมัครที่ลงแข่งขัน

ร่วมกับผู้สมัครอีกคนหนึ่งในการลงคะแนนครั้ง

เดียวกัน มักถูกน ามาใช้ในการแข่งขันรับเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ผลการเลือกตัง้จะ

ท าให้ผู้ลงสมัครรองประธานาธิบดีสังกัดพรรค

เดียวกับผู้ลงสมัครประธานาธิบดีได้รับการ

เลือกตั้งด้วย หากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



S 
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Scrutiny 
 
โดยทั่วไปค านี้ หมายถึง การตรวจสอบความ

ถูกต้องในเรื่องต่างๆ เช่น ร่างกฎหมายที่จะผ่าน

ความเห็นชอบโดยรัฐสภา ทั้งนี้ ในบริบทของการ

เลือกตั้งมักใช้ในความหมายของ การตรวจสอบ

กระบวนการเลือกตั้งโดยตัวแทนของผู้สมัคร 

เป็นระบบที่สร้างมาตรฐานในการตรวจสอบและ

สร้างความมั่นใจให้แก่สาธารณะในกระบวนการ

เลือกตั้ง  
 
ทั้ งนี้  ค าว่า Scrutineers หรือตัวแทนของ

พรรคการเมือง  จะได้รับอนุญาตให้ เ ข้าไป      

แสดงตนในคูหาเลือกตั้งระหว่างการลงคะแนน

เลือกตั้งนั้น ๆ เพื่อท าหน้าที่ สัง เกตการนับ

คะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของบัตร

เลือกตั้ง 
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Sectarianism 
 
นิกำยนิยม มักเป็นการแบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย

ระหว่างกลุ่มที่มีความเช่ือทางศาสนาที่แตกต่าง

กัน ในบางครั้งเป็นการแบ่งแยกด้วยผลกระทบ

ทางการเมือง ดังตัวอย่างที่เกิดข้ึนในประเทศ

ออสเตรเลียที่การเป็นปรปักษ์เกิดข้ึนในช่วง

ศตวรรษที่ 20 อันเป็นผลจากการอพยพย้ายถ่ิน

เข้ามาลงหลักปักฐานในประเทศจากประชาชน

หลากหลายชาติและวัฒนธรรม โดยที่เงื่อนไข

ทางศาสนาได้ส่งผลต่อการเติบโตข้ึนของโบสถ์  

คริสเตียนอเมริกันที่ให้การสนับสนุนพรรคฝ่าย

อนุรักษนิยม  
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 Slush fund 
 

เงินสกปรก หมายถึง เงินที่พรรคการเมืองหรือ

นักการเมืองได้รับจากผู้บริจาคที่ ได้รับการ

คาดหวังว่าจะมีการตอบแทน ค านี้น ามาใช้ใน

ความหมายเชิงลบที่การบริจาคนั้นเป็นไปโดยลบั

และมีเจตนาที่ไม่เหมาะสม ในหลายกรณีเป็น

การยากที่จะจ าแนกความแตกต่างระหว่างเงิน

บริจาคที่ถูกกฎหมายกับเงินที่ได้มาโดยเจตนาที่

ฉ้อฉล ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียง

เลือกตั้งที่สูงมากประกอบกับผลประโยชน์ทับ

ซ้อนที่เกิดข้ึน ได้น าไปสู่ข้อถกเถียงในเรื่องการ

ระดมทุนสาธารณะเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียง 
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Speaker 
 

ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ที่ได้รับเลือกจาก

สมาชิกให้ท าหน้าที่ เป็นตัวแทนของสภาและ

ควบคุมการประชุม โดยมีต าแหน่งรองประธาน 

สภา (Deputy Speaker) ช่วยในการปฏิบัติ

หน้าที่หรือท าหน้าที่แทนหากประธานสภาไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างไรก็ดี ต าแหน่ง

ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจปรากฏในช่ืออื่น 

เ ช่น  House Speaker หรื อ  Speaker of the 

House เป็นต้น  
 

ภำพ : แสดงการปฏิบัติหน้าที่ของแนนซี เพโลซี ประธาน          

สภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกา  
 

 
ที่มำ: https://www.youtube.com/watch?v=m5jxy2U8wIs  
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Spin  
 
กำรป่ันกระแส เป็นค าที่มาจากอุตสาหกรรมการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสหราชอาณาจักร ตัวอย่างกรณีนายโทนี 

แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร 

ที่รัฐบาลพรรคแรงงานใหม่ของเขาสูญเสียความ

เช่ือมั่นต่อสาธารณชน  เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า

รัฐบาลเสพติดการปั่นกระแส โดยค าว่า Spin 

doctor หมายถึง ที่ปรึกษาด้านสื่อซึ่งท าหน้าที่

ในการให้ค าแนะน าหรือจัดเตรียมสุนทรพจน์

ให้แก่นักการเมือง 
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Suffragettes 

 
สมำชิกในขบวนกำรเรียกร้องสิทธิเลือกต้ังของ

ผู้หญิง (suffrage) ในช่วงต้นศตวรรษที่  20 

สมาชิกองค์กรนี้มีบทบาทส า คัญที่น า ไปสู่

ความส าเร็จในการก่อให้เกิดสิทธิการเลือกตั้ง

ของสตรีอย่างจ ากัดใน ค.ศ.1918 และการ

ผลักดันให้เกิดสิทธิการเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบใน

ปี ค.ศ. 1928 เอมเมอรีน แพลงเฮิร์ท (Emmeline 

Pankhurst)  เป็นผู้บุกเบิกขบวนการเคลื่อนไหวใน

ช่ือ the Women’s Franchise League 

ในประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1889 และได้มี

การจัดตั้งองค์กรในลักษณะเดียวกันนี้ข้ึนอีก

หลายประเทศ รวมทั้ งในออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์   
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Super Tuesday 

 

วันท่ีจะมีกำรจัดกำรเลือกต้ังขั้นต้นพร้อมกันใน

หลำยมลรัฐ เป็นช่ืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อใช้

เรียกวันซึ่งมีการจัดการเลือกตั้งข้ันต้นทั้งของ

พรรคริพับลิกันและพรรคเดโมแครตพร้อมกันใน

หลายมลรัฐ เพื่อเลือกตัวแทนของพรรคในการ

แข่งขันเลือกตั้งในต าแหน่งประธานาธิบดีซึ่ง

มักจะเป็น วันอั งคารในช่วงระหว่าง เดื อน

กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของปีที่มีการเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่า การจัดให้มีการเลือกตั้ง

ข้ันต้นในหลายรัฐพร้อมกันยังท าให้ได้รับความ

สนใจจากสื่อ รวมไปถึงความสนใจที่มีต่อผู้สมัคร

มากยิ่งข้ึนด้วย  
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 Swing voters 
 

ผู้ลงคะแนนเสียงท่ีคำดเดำได้ยำก หมายถึง ผู้ใช้

สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้มีพันธสัญญาหรือจงรักภักดี

ต่อพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนใดอย่าง

เฉพาะเจาะจง ซึ่งคนกลุ่มนี้มักมีการตัดสินใจ

เลือกในการลงคะแนนที่เปลี่ยนแปลงไปในการ

เลือกตั้งแต่ละครั้ง 
 

 

  



T 
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Term 
 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของบุคคลผู้ได้รับการ

เลือกตั้งในต าแหน่งนั้น เช่น สมาชิกรัฐสภาที่มา

จากการเลือกตั้งโดยทั่วไปมักมีวาระ 3-4 ปี ซึ่ง 

อาจมีการก าหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันไป   

ในแต่ละประเทศหรือต าแหน่งนั้นๆ  ตัวอย่างเช่น 

การด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมีวาระไม่

เกิน 3 ปี ในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ

ประเทศไทยมีก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละ 4 ปี เป็นต้น  
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Third party  
 

พรรคกำรเมืองท่ีสำม มักถูกน ามาใช้ในการเรียก

พรรคการเมืองขนาดเล็กที่ได้รับการเลือกตั้ง

นอกเหนือจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่ใน

ระบบสองพรรค ในกรณีของสหรัฐอเมริกาน้ันมี

การเลือกตั้งในปี ค.ศ.1860 เพียงครั้งเดียวที่

พรรคการเมืองที่ 3 ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง 

ซึ่งก็คือพรรครีพับบลิกันซึ่งเป็นพรรคที่จัดตั้งข้ึน

ใหม่ในเวลาน้ัน  

 

อย่างไรก็ดี พรรคการเมืองที่สามมักมีบทบาท

ส าคัญในการหยิบยกประเด็นที่ถูกมองข้ามโดย

พรรคการเมืองใหญ่น ามาหาเสียง รวมไปถึง

ผลักดันวาระทางนโยบายต่างๆ เช่น การรณรงค์

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมของพรรคกรีน (Green 

Party) ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการท างานร่วมกบั

พรรคการเมืองขนาดใหญ่ทั้งในสหรัฐอเมริกา

และนิวซีแลนด์ เป็นต้น  
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Town Hall meeting 
 

กำรประชุมประชำคมเมือง เป็นการประชุม

หารือที่ประชาชนในชุมชนได้มาแสดงความ

คิดเห็น ถามค าถามและรับฟังการอภิปรายหรือ

น าเสนอของผู้สมัครที่ลงแข่งขันในการเลือกตั้ง

นั้นๆ  การประชุมมักจัดข้ึนที่หอประชุมเมือง ซึ่ง

มักเป็นช่องทางหรือพื้นที่ที่นักการเมืองท้องถ่ิน

และระดับชาติจะได้พบกับประชาชนในเขต

เลือกตั้งซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งได้รับฟังความ

คิดเห็นและประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนให้

ความสนใจ  รวมไปถึงการถกเ ถียงในร่ าง

กฎหมายต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
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Two-party system  
 

ระบบสองพรรคกำรเมือง เป็นระบบการเมืองที่

ผู้ลงคะแนนเสียงมักเลือกผู้สมัครหรือพรรค

การเมืองจากพรรคการเมืองใหญ่เพียงสองพรรค 

ซึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งสามารถชนะเสียงข้างมาก

ในฝ่ายนิติบัญญัติและจัดตั้งรัฐบาลหรือชนะการ

เลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งสหรัฐอเมริกาและ 

สหราชอาณาจักรถือเป็นตัวอย่างของประเทศที่

มีระบบสองพรรค 

 

ภำพ: แสดงสัญลักษณ์ของพรรครีพับลิกัน (ช้าง) และ

พรรคเดโมแครต (ลา) ของสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มำ:  https://thriveglobal.com/stories/beyond-

polarization-toward-a-healthy-equilibrium-parties-

system/  



U 
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Unanimous vote  
 
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ หมายถึง การรับรอง 

อนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกที่มี

อ านาจหน้าที่ในการลงมตินั้นๆ ทุกคน หรือการ

มีข้อสรุปแบบเดียวกัน โดยไม่มีการเห็นแย้งหรือ

คัดค้านในการลงมติหรือให้ความเห็นชอบแก่

เรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงอาจเป็นไปได้

ทั้งโดยลายลักษณ์อักษรหรือการแสดงตน ณ 

สถานที่ลงมตินั้นๆ   



V 
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Voting Bloc  
 
กลุ่มของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีเจตจ านง

หรือเป้าหมายทางการเมืองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

อย่างชัดเจน โดยเลือกที่จะให้การสนับสนุน

พรรคการเมืองหรือผู้สมัครที่ตรงกับความ

ต้องการของตนเอง ปัจจัยที่น ามาพิจารณาเช่น 

กลุ่มอายุ ชาติพันธ์ุ ศาสนา หรือประเด็นข้อ

เรียกร้องต่างๆ ตัวอย่างเช่น กลุ่มคะแนนเสียงที่

มีพื้นฐานจากประเด็นชาติพันธ์ุ (ethnicity-

based voting blocs)  เ กิ ด ข้ึน เมื่ อผู้ ใ ช้สิ ท ธิ

เลือกตั้งให้ความส าคัญกับการลงคะแนนเสียง

เลือกผู้สมัครหรือพรรคที่แสดงอัตลักษณ์หรือ

ประกาศว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธ์ุของ

ตนเอง เป็นต้น    
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Voting Rights Act 
 

พระรำชบัญญัติสิทธิ เลือกตั้ง  ตัวอย่างใน

สหรัฐอเมริกา ได้มีประกาศใช้ในปี ค.ศ.1965 

โดยมีเนื้อหาส าคัญในการปกป้องสิทธิในการ

ลงคะแนนของพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกา เพื่อ

เป็นการบังคับทุกมลรัฐปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

แห่งสหรัฐอเมริกาที่รับรองว่าสิทธิในการเลือกตัง้

จะไม่ถูกละเมิดด้วยสผีิวหรือชาติพันธ์ุของบุคคล 

ทั้ งนี้ค าว่า Voting age หรืออายุของผู้มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปรากฏในบทบัญญัติ

แก้ ไขเพิ่ ม เติมรั ฐธรรมนูญที่  26 ได้ระบุ ว่า

ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งเมื่ออายุครบ 18 ปี

บริบูรณ์ 
 

 

 



W 
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Watermelon politics  
 
การใช้ยุทธวิธีการต่อสู้ของพรรคการเมืองและ

ประชาชนหลายประเทศในทวีปแอฟริกา 

กล่าวคือ ในการเลือกตั้งของประเทศแซมเบียใน

ปี ค.ศ.2016 พรรคเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ  

(UPND) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้ริ่เริ่มโครงการ 

“watermelon campaign”  เ พื่ อ ร ณร ง ค์ ให้

ประชาชนใส่เสื้อผ้าสีเขียวโดยแสร้งว่าจะให้การ

สนับสนุนพรรครัฐบาลและยังเป็นการหลีกเลี่ยง

การปะทะหรือใช้ความรุนแรง แต่ในความเป็น

จริงแล้วพวกเขาให้การสนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน

ซึ่งใช้สัญลักษณ์สีเขียว อย่างไรก็ดี ค านี้ยังถูก

น ามา เ รี ยก  “ฝู งชนแตง โม  (watermelon 

crowds)” ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมและรับเงินจาก

ผู้สมัครพรรครัฐบาลและได้สร้างภาพว่าผู้สมัคร

ได้รับความนิยมจากประชาชน แต่แท้ที่จริงแล้ว

ไม่ได้ให้การสนับสนุนแต่อย่างใด 
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Welfarism  
 

สวัสดิกำรนิยม เป็นแนวคิดที่ผลักดันให้รัฐบาล

เข้ามามีบทบาทในการรับผิดชอบหรือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พลเมือง เช่น สวีเดน การ

คุ้มครองหรือการเข้ามามีบทบาทของรัฐไม่ได้

มุ่ ง เ น้ นแต่ เพียงส วัสดิ การ ข้ันพื้นฐานของ

ประชาชนเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงแนวคิด

ในเรื่องความเสมอภาคทางสังคมด้วย 

 

 

 

 
ค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ใน Hall, D, Møller, J, Schratz, M &  

  

ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ใน Serpieri, R. (2017). From 

Welfarism to Neo‐Liberalism. Hoboken, NJ, 

USA: John Wiley & Sons, Inc.  
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Wedge issue 
 

ประเด็นตอกลิ่ม หมายถึง ประเด็นทางสังคม

หรือการเมืองที่มีความเห็นแบ่งแยกสองฝ่ายที่

แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการ

ดึงดูดความสนใจของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ส นั บ สนุ นพร รคก า ร เมื อ ง ให้

ด าเนินการตามนโยบายหรือประเด็นที่พรรคให้

การสนับสนุน ตัวอย่างเช่นในปี ค.ศ. 2004 

พรรครีพับลิกันเสนอให้ต่อต้านการแต่งงานเพศ

เดียวกัน ซึ่งเกิดข้ึนในมลรัฐมากกว่า 12 แห่งและ

ผู้สมัครของพรรคต่างให้การสนับสนุนประเด็นนี้

อย่างชัดเจน ในขณะที่พรรคเดโมแครตน าเสนอ

จุดยืนของพรรคที่มีความเป็นเสรีนิยมมากกว่า 

เช่น การสนับสนุนการท าแท้งเสรี เป็นต้น   
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Winner-take-all  
 

ผู้ชนะได้ท้ังหมด เป็นระบบการเลือกตั้งสมาชิก

รัฐสภาที่พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งคะแนน

สูงสุดจะได้รับที่นั่งทั้งหมดในการเลือกตั้ง ระบบ

นี้น ามาใช้ในการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาในการ

ลงมติของคณะผู้ เลือกตั้ ง  โดยผู้สมัครเป็น

ประธานาธิบดีคนใดที่ ได้ คะแนนเสียงจาก

ประชาชนของรัฐนั้นมากที่สุดในการเลือกตั้ง จะ

ได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งของรัฐนั้นไปครอง

ทั้งหมด โดยมีเพียงมลรัฐเมนกับเนเบสก้าเทา่น้ัน

ที่ใช้หลักการจัดสรรคะแนนของคณะผู้เลือกตั้ง

ให้ตามคะแนนเสียงที่ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดี

ได้รับจากพลเมืองของรัฐ  
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Xenophobia 
 
ภำวะเกลียดกลัวคนแปลกหน้ำหรือชำว       

ต่ำงชำติ มาจากรากศัพท์ภาษากรีก (“xenos” 

/“phobos”) ค านี้ปรากฏบ่อยครั้งในสื่อต่างๆ 

โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด-

19 ที่ลุกลามและกระจายไปทั่วโลกที่มีการ

คุกคามคนเอเชียเนื่องจากเช่ือว่าเป็นแหล่ง 

ก าเนิดและแพร่เ ช้ือไวรัส  อย่างไรก็ดี ค านี้มี

ความหมายที่แคบกว่าการเหยียดชาติพันธ์ุ  

(racism) ที่กินความไปถึงอคติในเรื่องสีผิวและ

เช้ือชาติอันเป็นตัวบ่งช้ีถึงสถานะทางเศรษฐกิจ

และชนช้ันทางสังคมที่แตกต่างไป 

 
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ใน Saideman, Stephen M. and R. 

William Ayres. (2012). For kin or country: 

Xenophobia, nationalism, and war. New York: 

Columbia University Press. 
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Youth league  
 

สมำคมเยำวชน คือ องค์กรหรือสาขาของพรรค

การเมืองที่มีความรับผิดชอบเป็นพิเศษในการ

เป็นตัวแทนและระดมผู้สนับสนุนในกลุ่มเยาวชน

ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือร่วมกิจกรรมของพรรค         

อันเป็นรูปแบบที่น ามาใช้ในพรรคสังคมนิยมใน

ประเทศต่างๆ เช่น พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มี

การจัดตั้ งอง ค์กรเยาวชนปฏิวัติลาว  (Lao 

People's Revolutionary Youth Union: 

LPRY) เป็นส่วนหนึ่งของแนวลาวรักชาติ (Lao 

Patriotic Front) ที่จัดตั้งข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 

โดยมีการจัดตั้ งองค์กรตามเมืองใหญ่ซึ่ งมี

เป้าหมายในการบ่มเพาะให้ยุวชนต้องเป็นผู้น า

การสร้างระบบสังคมนิยม ที่อาศัยพลังจาก

สัมพันธภาพทางการผลิต 3 ประการของการปฏิวัติ 

อันได้แก่  การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วัฒนธรรมและอุดมการณ์ รวมทั้งต่อต้านอ านาจ

จักรวรรดินิยมจากต่างชาติ   
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Zero tolerance  
 

กำรด ำเนินกำรท่ีแข็งกร้ำว เป็นแนวทางที่ผู้น า

ทางการเมืองน ามาใช้เพื่อยืนยันถึงจุดยืนทาง

นโยบายที่จะด าเนินการตอบโต้หรือป้องกันภัย

คุกคามทุกรูปแบบ เช่น การต่อต้านการทุจริต 

และอาชญากรรม เป็นต้น การน านโยบายใน

แนวทางนี้มาปฏิบัตินั้น มักมีลักษณะของการใช้

มาตรการทางกฎหมาย หรือก าลังต ารวจและ

เจ้าหน้าที่รัฐในการเข้ามาจัดการ ดูแลและ

ควบคุมอย่างเข้มงวด  
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