ผู้สังเกตการณ์ การเลือกตั้งนานาชาติ: พันธมิตรเพือ่ ความก้าวหน้ าของประชาธิปไตย
กรุ งเทพฯ 20 ธันวาคม 2561
เมื่อกาหนดวันการเลือกตั้งทัว่ ไปของไทยใกล้เข้ามาถึง ได้เกิดการถกเถียงกันมากขึ้นเรื่ อยๆ ว่าผูส้ งั เกตการณ์การเลือกตั้ง
นานาชาติควรได้รับอนุญาตให้มาทาการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หรื อไม่ ทาง
มูลนิธิอนั เฟรล (ANFREL Foundation) ประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจและอธิบายว่า การมีผสู ้ งั เกตการณ์การ
เลือกตั้งนานาชาติจะเป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการเลือกตั้งของไทยในครั้งที่จะถึงนี้ เนื่องจากจะเป็ นการเลือกตั้งที่พลเมืองไทย
จะสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนได้อย่างเต็มที่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
การสังเกตการณ์การเลือกตั้งจากนานาชาติเป็ นสิ่ งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
โดยมีเป้ าหมายเพื่อการวิเคราะห์สภาพ
บรรยากาศการเลือกตั้งโดยรวมอย่าง “เที่ยงตรงและเป็ นกลาง” ดังที่อธิบายไว้ในปฏิญญาว่าด้วยหลักการของการสังเกตการณ์
การเลือกตั้งนานาชาติ1 ซึ่งต่างจากสิ่ งที่มกั เข้าใจกันผิดๆ ผูส้ งั เกตการณ์จากนานาชาติไม่ได้มาทาหน้าที่แจกใบเหลืองใบแดงแต่
อย่างใด หากแต่มาเพื่อทาการประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยอยูบ่ นพื้นฐานข้อมูลที่ได้ผา่ นการรวบรวมและ
ศึกษามาอย่างรอบด้าน ทั้งในห้วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง โดยผูส้ งั เกตการณ์นานาชาติจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
และหลักปฏิบตั ิที่เหมาะสมอยูต่ ลอดเวลา และไม่อาจทาการแทรกแซงการเมืองในประเทศ ไม่วา่ ในกรณี ใด
การมีผสู ้ งั เกตการณ์นานาชาติไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยทาให้เกิดการเลือกตั้งที่เที่ยงธรรมโดยการจับตาตรวจดูสิ่งผิดปกติต่างเท่านั้น
แต่ยงั ช่วยยับยั้ง ป้ องกันไม่ให้เกิดความรุ นแรงระหว่างการเลือกตั้ง เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ของสาธารณชนในกระบวนการการ
เลือกตั้งและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งสิ่ งที่เห็นว่าเป็ นจุดอ่อนต่างๆ สาหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไปอีกด้วย คณะผูส้ งั เกตการณ์
ของมูลนิธิอนั เฟรล ประกอบด้วยผูส้ งั เกตการณ์การเลือกตั้งจากภายในภูมิภาคเอเชีย เป็ นผูม้ ีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ
ของตนเอง เพื่อทาความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งด้วยมุมมองเฉพาะแบบเอเชีย พวกเขาทางานอย่างเป็ นอิสระและมีวธิ ีการ
ทางานที่ต่างไปจากผูส้ งั เกตการณ์ภายในประเทศ ทั้งนี้ บทบาทของผูส้ งั เกตการณ์นานาชาติจะช่วยขยายความเข้าใจและการรับรู ้
ของประชาชนรวมทั้งหนุนเสริ มการทางานและความพยายามผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการตรวจสอบของผูส้ งั เกตการณ์
ภายในประเทศได้
ในทางรู ปธรรมแล้ว ผูส้ งั เกตการณ์การเลือกตั้งมีหน้าที่ประเมินว่าการเลือกตั้งเป็ นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ
มนุษยชนและแนวทางการปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการเลือกตั้งหรื อไม่ โดยใช้ฐานการประเมิน เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
มนุษยชน (ค.ศ. 1948) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (ค.ศ. 1966) และสาหรับผู ้
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สังเกตการณ์ของอันเฟรล มีการใช้ขอ้ ตกลงระดับภูมิภาค เช่น ปฏิญญากรุ งเทพฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งที่เสรี และเป็ นธรรม2 (ค.ศ.
2012) ตัวชี้วดั ดิลี่เรื่ องการเลือกตั้งที่เป็ นประชาธิปไตย3 (ค.ศ. 2015) และคามัน่ โคลอมโบที่จะส่งเสริ มและปกป้ อง
ประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งในเอเชีย4 (ค.ศ. 2018)
การสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะไม่มีความน่าเชื่อถือหากปราศจากวิธีการสังเกตการณ์ที่เป็ นระบบเชื่อถือได้และการมีส่วนร่ วมกับ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง คือ หน่วยงานรัฐ ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง องค์กรภาคประชาสังคม ประชากรกลุ่มเปราะบาง และผูม้ ีสิทธิออก
เสี ยงเลือกตั้ง ในแง่น้ ีทาให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานจัดการเลือกตั้งเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด ทางมูลนิธิอนั เฟรลยินดีกบั คาแถลงของ
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่วา่ กกต. จะไม่ปฏิบตั ิแตกต่างไปจากการเลือกตั้งครั้งก่อน ๆ
และจะให้การรับรองผูส้ งั เกตการณ์จากนานาชาติที่ได้ประกาศเจตจานงค์อย่างเป็ นทางการ ว่าจะเข้ามามีส่วนร่ วมในการเลือกตั้ง
ที่จะมีข้ ึนครั้งนี้ ดังที่อนั เฟรลได้ประกาศไปแล้ว
เราเชื่อว่าความร่ วมมือที่เรามีมาอย่างยาวนานกับ กกต. อันรวมถึงโครงการใน พ.ศ. 2560 ว่าด้วยการประกันการเข้าถึงคูหา
การเลือกตั้งของผูพ้ ิการ จะทาให้อนั เฟรลได้รับการยอมรับในฐานะผูส้ งั เกตการณ์จากนานาชาติในการเลือกตั้งปี 2562 นี้
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของอันเฟรลและ กกต. ได้วางอยูบ่ นพื้นฐานของความเคารพและความเข้าใจกันและกันในการ
พยายามปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการเลือกตั้งสาหรับผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงชาวไทยทุกคน
หลังจากการหยุดชะงักของระบอบประชาธิปไตยเป็ นเวลาสี่ ปี อันเฟรลหวังว่าการเลือกตั้งทัว่ ไปในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จะเป็ น
โอกาสให้พลเมืองไทยทุกคนได้ใช้สิทธิ ลงคะแนนอย่างเสรี ในกระบวนการเลือกตั้งที่ไม่กีดกันและวางใจได้ โดยมีการรณรงค์
หาเสี ยงได้อย่างเสรี และเป็ นธรรม เรายังคาดหวังที่จะได้เห็นผูส้ งั เกตการณ์จากนานาชาติมาร่ วมทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบการ
คืนกลับสู่ประชาธิปไตยของไทย และขอเชื้อเชิญให้ กกต. ชี้แจงกระบวนการรับรองและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับผู ้
สังเกตการณ์จากนานาชาติโดยเร็วที่สุด
มูลนิธิอนั เฟรลก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเทพฯ อันเฟรลเป็ นองค์กรเครื อข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิก
26 องค์กรจาก 16 ประเทศทัว่ เอเชีย ที่ผา่ นมาได้จดั ส่งคณะผูส้ งั เกตการณ์ติดตามการเลือกตั้งในประเทศต่าง ๆ ประมาณ 60
ครั้ง รวมถึงในประเทศไทยในปี 2544, 2548, 2550, และ 2554 ในปี 2557 และ 2559 อันเฟรลไม่ได้ส่งคณะ
สังเกตการณ์แบบเต็มรู ปแบบ แต่ดาเนินการจัดทีมศึกษาและสังเกตการณ์ขนาดเล็กเพื่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แทน
ติดต่ อขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ anfrel@anfrel.org
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ฉบับภาษาอังกฤษ: https://anfrel.org/wp-content/uploads/2018/08/Colombo-Pledge-edited-in-breakout-session.pdf, ฉบับ
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ภาษาไทย: http://aerc-anfrel.org/wp-content/uploads/2018/11/Colombo_Pledge_Thai_language.pdf

