
 

 

ภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตัง้นานาชาติ 
สาํหรับ การเลือกตัง้ท่ัวไปของราชอาณาจักรประเทศไทยในปี 2562 

รายงานสถานการณ์เบ้ืองตน้  

ท่ีมาของ ภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตัง้นานาชาติของเครือขา่ยเอเชียเพ่ือการเลือกตัง้เสรี 
 
ภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตัง้นานาชาติของเครือขา่ยเอเชียเพ่ือการเลือกตัง้เสรีหรือ “อันเฟรล” (ANFREL’s   
International Election Observation Mission - IEOM) สาํหรับ การเลือกตัง้ท่ัวไปของประเทศไทยในปี       
2562 คณะทาํงานในภารกิจน้ี ประกอบไปดว้ยผูสั้งเกตการณ์เลือกตัง้นานาชาติจาํนวน 34 คน ซ่ึงมีนักวเิคราะห์    
การเลือกตัง้จาํนวน 2 คนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นระยะเวลานานถึง 45 วัน ทีมท่ีหน่ึงซ่ึงมีผูสั้งเกตการณ์ 8 คนท่ีลงพ้ืนท่ี       
สังเกตการณ์เป็นเวลา 14 วันและทีมท่ีสองซ่ึงมีผูสั้งเกตการณ์ 24 คนท่ีลงพ้ืนท่ีสังเกตการณ์เป็นเวลา 10 วัน 
 
คณะสังเกตการณ์การเลือกตัง้นานาชาติไดป้ฏิบัติหน้าท่ีสังเกตการณ์การเลือกตัง้ทัง้ในดา้นการรณรงคห์าเสยีงของผู้
สมัครจากพรรคการเมือง การสัมภาษณ์เชิงลึกตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีในการเลือกตัง้ การรวบรวมขอ้มูลจากสื่อและ  
งานวชิาการตา่งๆ รวมทัง้การสุม่ตัวอยา่งในการสังเกตการณ์หน่วยเลือกตัง้ อันเฟรลไดสั้งเกตุการณ์ในหน่วยเลือก  
ตัง้ทัง้หมด 27 หน่วยในวันลงคะแนนลว่งหน้าเม่ือวันท่ี 17 มีนาคมและไดสั้งเกตหน่วยเลือกตัง้ท่ัวประเทศทัง้หมด    
จาํนวน 492 หน่วยเลือกตัง้ใน 30 จังหวัดท่ัวประเทศในวันเลือกตัง้เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 
 
รายงานเบ้ืองตน้ฉบับน้ีประกอบไปดว้ยการประเมินกิจกรรมกอ่นวันเลือกตัง้รวมทัง้การดาํเนินการในวันเลือกตัง้
เร่ิมจากการเปิดหีบไปจนถึงการนับคะแนน รวมทัง้การรวมผลและการนําเสนอผลคะแนนตอ่สาธารณะ อันเฟรล  
จะนําเสนอรายงานฉบับเตม็ในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากท่ีมีการประกาศผลการเลือกตัง้อยา่งเป็นทางการซ่ึงจะ  
ทาํให้เรามีขอ้มูลท่ีครอบคลุมเพิม่เติมจากรายงานเบ้ืองตน้ฉบับน้ีและประเมินผลการเลือกตัง้หลังการจัดเลือกตัง้ดว้ย 
รวมทัง้ขอ้ขัดแยง้ตา่งๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยจะมีการจัดทาํขอ้เสนอแนะตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีในการเลือกตัง้ทัง้หมด 
เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 
สรุป 
 
เครือขา่ยเอเชียเพ่ือการเลือกตัง้เสรีหรืออันเฟรลขอแสดงความช่ืนชมตอ่ประชาชนชาวไทยในการจัดการเลือกตัง้ท่ีประสบ
ความสาํเร็จและเป็นท่ีเรียบร้อยในวันท่ี 24 มีนาคม ผูสั้งเกตการเลือกตัง้นานาชาติท่ัวประเทศเราไดเ้หน็ความตัง้ใจของ   
ประชาชนและความปรารถนาท่ีจะจัดให้มีกระบวนการประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนใหมใ่นประเทศหลังจากการปกครองโดยทหาร
เป็นระยะเวลาหลายปีแมจ้ะมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานดา้นประชาธิปไตยอยูอ่ยา่งจาํกัด อันเฟรลเหน็วา่การเลือกตัง้เป็นขัน้ตอน 
แรกท่ีแสดงให้เหน็ถึงความตอ้งการของประชาชนท่ีตอ้งการมีสว่นร่วมทางเมือง ในรายงานน้ีอันเฟรลไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ 
ของขัน้ตอนการจัดการเลือกตัง้รวมทัง้ขอ้เสนอแนะท่ัวไปตอ่คณะกรรมการเลือกตัง้ของประเทศไทยและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี
ทัง้หลายให้พิจารณา  
 
ผูมี้สทิธ์ิลงคะแนนมาใชส้ทิธ์ิจาํนวนมากกวา่ 65% ซ่ึงทาํให้กลา่วไดว้า่ประชาชนยังคงเช่ือม่ันในการกาบัตรลงคะแนนและ  
ตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลง ดังนัน้การท่ีผูสั้งเกตการเลือกตัง้และผูมี้สทิธ์ิเลือกตัง้ไดพ้บเหน็ขอ้สังเกตบางประการท่ีเกิด 
ข้ึนในขัน้ตอนการลงคะแนนและไดรั้บการจัดการแกไ้ขทันทว่งทีนัน้เป็นการสง่เสริมให้เกิดความเช่ือม่ันในกระบวนการการ
จัดการเลือกตัง้ 
 

 



 
 

ขัน้ตอนการจัดการเลือกตัง้ในวันเลือกตัง้ท่ัวไปเกิดข้ึนอยา่งเรียบร้อยแมจ้ะมีการติดขัดบางในขัน้ตอนการจัดการแตก่ไ็มไ่ด้
สง่ผลกระทบตอ่การใชส้ทิธิในการออกเสยีงของประชาชนผูมี้สทิธิเลือกตัง้ อันเฟรลไดบั้นทึกขอ้สังเกตเหลา่นัน้อยา่งไรก็ 
การใชดุ้ลพินิจในการระบุบัตรดีบัตรเสยีทาํให้มีบัตรเสยีจาํนวนกวา่ 1.9 ลา้นใบ ยิง่ไปกวา่นัน้เม่ือมีขอ้ผิดพลาดเลก็น้อยก็   
ในขัน้ตอนการนับในการลงคะแนนในตารางและการนับบัตรเลือกตัง้รวมท่ีผิดพลาดไป ซ่ึงตอ่มากมี็ผลตอ่การประกาศผล 
การนับคะแนนอยา่งไมเ่ป็นทางการท่ีเกิดข้ึนในคืนวันเลือกตัง้ท่ีไมถู่กตอ้ง ความสะเพร่าท่ีไมค่วรจะเกิดข้ึนน้ีทาํให้เกิดความ 
เสยีหายตอ่ความน่าเช่ือถือในการจัดการเลือกตัง้ท่ัวไปในครัง้น้ี และอันเฟรลไดข้อให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ไดแ้ถลงผล 
การเลือกตัง้โดยเร็วท่ีสุดเพ่ือประคับประคองให้สาธารณะชนมีความเช่ือม่ัน 
 
อันเฟรลสังเกตเหน็วา่บรรยากาศการรณรงคท่ี์เกิดข้ึนสง่ผลให้รัฐบาลทหารและผูส้มัครรับเลือกตัง้ท่ีรัฐบาลทหารสนับสนุน
ไดเ้ปรียบเป็นอยา่งยิง่ นอกจากน้ี การวเิคราะหก์รอบกฏหมายของเราแสดงให้เหน็วา่ มีบทบัญญัติทางกฎหมายหลายมาตรา   
ท่ีสง่ผลกระทบในแงล่บตอ่การทาํหน้าท่ีของสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และผูมี้สทิธ์ิลงคะแนน โดยทาํให้เกิดการเซน็เซอร์   
ตัวเองและไมว่พิากษ์วจิารณ์รัฐบาลทหาร ยิง่ไปกวา่นัน้ ในระหวา่งการเลือกตัง้ คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ยัง     
สามารถใชอ้าํนาจเบด็เสร็จไดภ้ายใตม้าตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวปี 2557 จึงกลายเป็นขอ้จาํกัดท่ีทาํให้ไม่    
สามารถวพิากษ์วจิารณ์หัวหน้ารัฐบาลชุดปัจจุบันได ้
 
พรรคการเมืองและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆพากันออกมาหาเสยีงอยา่งคึกคัก สื่อตา่งๆทาํหน้าท่ีไดอ้ยา่งดีในการนําเสนอ 
ขอ้มูลเก่ียวกับพรรคการเมืองและเปิดพ้ืนท่ีให้พรรคตา่งๆไดเ้สนอนโยบายของตนเองแกส่าธารณชน ผูมี้สทิธิเลือกตัง้สว่น 
ใหญมี่ขอ้มูลมากเพียงพอท่ีจะตัดสนิใจเลือกลงคะแนนอยา่งมีเหตุผล อีกทัง้การเลือกตัง้ในปี 2562 น้ียังเปิดโอกาสให้ผู้   
หญงิและเยาวชนเขา้มามีสว่นร่วมทางการเมืองอีกดว้ย 
 
คณะกรรมการการเลือกตัง้สามารถพัฒนาคุณภาพของการจัดการการเลือกตัง้ไดโ้ดยเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับขัน้ตอนการมี
สว่นร่วมในการเลือกตัง้ไดดี้กวา่น้ีได้ เน่ืองจากจะชว่ยให้ประชาชนมีความเช่ือถือในระบบเลือกตัง้มากข้ึน ทัง้น้ี คณะ   
กรรมการการเลือกตัง้ขาดความโปร่งใสและไมท่าํงานร่วมกับผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่อ่ืนๆ จึงทาํให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลได้ 
อยา่งจาํกัดมากและกอ่ให้เกิดความไมเ่ช่ือถือในระบบการเลือกตัง้และสถาบันคณะกรรมการการเลือกตัง้ยิง่ข้ึนไป 
 
คณะสังเกตการณ์การเลือกตัง้นานาชาติการเลือกตัง้ของอันเฟรลเลง็เหน็ถึงความกระตือรือร้นขององคก์รในประเทศในการ
มีสว่นร่วมในกระบวนการติดตามการเลือกตัง้ แมต้อ้งประสบกับปัญหาหลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นปัญหาการควบคุมเสรีภาพ  
ภายใตรั้ฐบาลทหารและการขาดทรัพยากรและเวลาสาํหรับการเตรียมตัวและอบรมบุคลากร องคก์รท่ีติดตามการเลือกตัง้ 
เหลา่น้ีกยั็งสามารถสง่เจา้หน้าท่ีลงพ้ืนท่ีไปสังเกตการณ์หน่วยเลือกตัง้จาํนวนมากท่ัวประเทศ อยา่งไรกดี็ ผูสั้งเกตการณ์ใน  
ประเทศชาวไทยและผูสั้งเกตการณ์นานาชาติยังคงถูกจาํกัดการเขา้ถึงกระบวนการการเลือกตัง้ทัง้หมด เน่ืองจากหน่วยเลือก 
ตัง้หลายหน่วยบังคับวา่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสาํนักงานเขตกอ่นเขา้ไปสังเกตการณ์ภายในบริเวณหน่วยเลือกตัง้ได ้ 
 
 

● วันเลือกตัง้ 
 
 
 
วันท่ี 24 มีนาคม ผูสั้งเกตการณ์อันเฟรลไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการณ์การลงคะแนนท่ัวประเทศ เพ่ือท่ีจะเป็นประจักษ์พยาน    
วา่การลงคะแนนในวันเลือกตัง้มีความโปร่งใสและความน่าเช่ือถือท่ีให้โอกาสกับผูมี้สทิธ์ิลงคะแนนไดล้งคะแนนของเขา
อยา่งอิสระเทา่เทียมกันหรือไม่ ในหน่วยลงคะแนนเราพบวา่มีความราบร่ืนเป็นระเบียบและมีการจัดการการลงคะแนนเป็น 
อยา่งดี ซ่ึงถา้พิจารณาถึงจาํนวนหน่วยเลือกตัง้จาํนวนมากและการเตรียมตัวของเจา้หน้าท่ีประจาํหน่วยเลือกตัง้ในระยะเวลา 
สัน้กถื็อวา่เป็นการจัดการเลือกตัง้ท่ีประสบความสาํเร็จ 
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อยา่งไรกต็ามมีรายงานวา่หน่วยเลือกตัง้บางหน่วยมีกฎระเบียบและขัน้ตอนการลงคะแนนท่ีไมเ่หมือนกัน ผลของการอบรม 
เจา้หน้าท่ีประจาํหน่วยเลือกตัง้อยา่งเร่งรีบทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดในวธีิการจัดการเลือกตัง้ท่ีเขาจะตอ้งปฏิบัติตาม ในพ้ืนท่ี 
หา่งไกลออกไปบางหน่วยเลือกตัง้นัน้เจา้หน้าท่ีไมมี่มาตรการป้องกันไมใ่ห้บุคคลท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งเขา้มาในหน่วยเลือกตัง้หรือ
กันให้อยูด่า้นนอก หรือผูมี้สทิธ์ิเลือกตัง้ไดคุ้ยกันระหวา่งกาํลังกาบัตรลงคะแนนทัง้สองรูปแบบน่าจะสง่ผลถึงการกระทบตอ่ 
การลงคะแนนลับ 
 
ในอีกดา้นหน่ึงมีรายงานวา่การตรวจบัตรประชาชนของผูมี้สทิธ์ิเลือกตัง้ท่ีไมค่อ่ยน่าพอใจนักและมีการจัดสถานท่ีของหน่วย
เลือกตัง้ท่ีไมเ่หมาะสมในบางหน่วยเลือกตัง้ ตัวอยา่งหน่ึงเชน่มีป้ายธงฟ้าประชารัฐซ่ึงเป็นร้านคา้ท่ีไดรั้บการสนับสนุนโดย 
รัฐบาลติดอยูห่น้าทางเขา้ของหน่วยเลือกตัง้ร้านน้ีขายสิง่ของท่ีไดรั้บการอุดหนุนราคาให้สาํหรับผูย้ากจนตามนโยบายของรัฐ 
และช่ือของโครงการกเ็ป็นช่ือเดียวกับพรรคของรัฐบาล อยา่งไรกต็ามมีความจริงท่ีวา่ในหน่วยเลือกตัง้มากกวา่ 500 หน่วย   
ท่ีผูแ้ทนสังเกตการของอันเฟรลไดไ้ปสังเกตุการณ์แสดงให้เหน็วา่แตล่ะหน่วยมีคุณภาพท่ีเทา่เทียมกันในการจัดการเลือกตัง้
เม่ือวันอาทติยท่ี์ผา่นมา 
 
แมว้า่ตลอดทัง้วันจะมีผูแ้ทนพรรคเพียงไมก่ี่คนและมีผูสั้งเกตการณ์ทอ้งถิน่จาํนวนไมม่ากนักท่ีเราพบเหน็ในแตล่ะหน่วย
เลือกตัง้ซ่ึงอาจเป็นเพราะคณะกรรมการการเลือกตัง้ระบุวา่ตอ้งมีขัน้ตอนการลงทะเบียนรับรองผูแ้ทนพรรคลว่งหน้า การ 
ทาํให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนผูสั้งเกตการณ์และตัวแทนพรรคการเมืองงา่ยข้ึนจะทาํให้พวกเขามีสว่นร่วมมากข้ึนซ่ึงจะ
เป็นการทาํให้การจัดการเลือกตัง้มีความโปร่งใสและสร้างให้เกิดความเช่ือม่ันในทางปฏิบัติมากข้ึน ภาคประชาสังคมเองก็ 
จาํเป็นท่ีจะตอ้งลงทุนพัฒนาให้เกิดคณะผูสั้งเกตการเลือกตัง้ท่ีมีสว่นร่วมในการวเิคราะหอ์ยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือเป็นการสง่
เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมืองในอนาคต  
 
ในขณะท่ีบัตรผูสั้งเกตการณ์เลือกตัง้ของคณะกรรมการการเลือกตัง้นัน้สามารถทาํให้ผูสั้งเกตการณ์ของ อันเฟรลไดรั้บอนุ 
ญาติให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสังเกตการณ์การเลือกตัง้ไดใ้นหน่วยเลือกตัง้ มีบางหน่วยท่ีผูสั้งเกตการณ์เลือกตัง้ถูกถามและให้ 
แสดงบัตรผูสั้งเกตการณ์จากเจา้หน้าท่ีประจาํศูนยเ์ลือกตัง้และเจา้หน้าท่ีดา้นนอกเม่ือไดรั้บอนุญาตกใ็ห้เขา้ไปได้ ซ่ึงในบาง 
กรณีเรากมี็ความหว่งกังวลในขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เจา้หน้าท่ีตาํรวจหน่ึงนายขอตรวจเอกสารท่ีผูสั้งเกตการณ์จดบันทึกในระหวา่ง
ปฏิบัติงานซ่ึงเป็นการละเมิดสทิธิขัน้พ้ืนฐานของการสังเกตการเลือกตัง้แตทั่ง้น้ีกเ็ป็นเพียงเหตุการณ์เดียว 
 
รายงานจากผูสั้งเกตการณ์เลือกตัง้ของเราแสดงให้เหน็วา่ขัน้ตอนการปิดหีบและการนับบัตรเลือกตัง้เกิดข้ึนอยา่งโปร่งใส
และเกิดจากการทุม่เทปฎบัิติงานให้สอดคลอ้งกับขอ้บังคับในการปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ อยา่งไรกต็ามคณะ 
กรรมการการเลือกตัง้มีกฎระเบียบท่ีอาจทาํให้การวนิิจฉัยบัตรเสยีและบัตรดีมีปัญหาได้ มีการอนุญาตให้ผูล้งคะแนน 
สามารถกาเคร่ืองหมายในบัตรเลือกตัง้ไดแ้ตกตา่งกันถึง 16 รูปแบบ แตรู่ปภาพตัวอยา่งกก็ลับไมไ่ดแ้สดงไวอ้ยา่งชัดเจน   
ให้สาธารณชนไดเ้หน็ในระหวา่งเวลาของการเลือกตัง้ แตตั่วอยา่งการกาเคร่ืองหมายแบบตา่งๆกไ็มส่ามารถท่ีจะเป็น 
ตัวอยา่งท่ีครอบคลุมทัง้หมด การให้อาํนาจให้เจา้หน้าท่ีประจาํหน่วยในการมีดุลพินิจตัดสนิวา่บัตรใดเป็นบัตรเสยีในบาง 
กรณีอาจเกิดความสับสน ในบางกรณีเจา้หน้าท่ีประจาํหน่วยกลับขานวา่บัตรเสยีแมว้า่การกาเคร่ืองหมายจะชัดเจนใน
เจตนาวา่ผูล้งคะแนนตอ้งการกาเคร่ืองหมายให้ใครหรือพรรคใด 
 
ขัน้ตอนการนับ วธีิการวนิิจฉัยบัตรดีบัตรเสยีและปัจจัยอ่ืนๆ ทาํให้เกิดบัตรเสยีจาํนวนเกือบ 1.9 ลา้นใบในวันอาทติยท่ี์ผา่น    
มา ขณะท่ีในการเลือกตัง้ท่ัวไปเม่ือปี 2011 มีบัตรเสยีท่ีเกิดข้ึน 6 เปอร์เซน็ตจ์ากบัตรเลือกตัง้ของผูท่ี้มาลงคะแนนทัง้หมด      
คณะกรรมการการเลือกตัง้ควรจะทาํให้การวนิิจฉัยให้ชัดเจนวา่บัตรใดเป็นบัตรเสยีให้เหมาะสม โดยเฉพาะในหน่วยเลือก 
ตัง้ท่ีมีผูท้าํบัตรเสยีในจาํนวนท่ีสูงกวา่จาํนวนบัตรดี 
 
ขณะเดียวกันอันเฟรลมีความเหน็วา่กระบวนการนับคะแนนในหน่วยเลือกตัง้ตา่งๆนัน้มีความน่าเช่ือถือ แตก่มี็หน่วยเลือก 
ตัง้จาํนวนมากท่ีมีอันเฟรลมีความหว่งกังวลอยา่งมากเร่ืองการตีตารางและการรวมคะแนนในหน่วยเลือกตัง้ท่ีไมมี่ผู้
สังเกตการณ์ ไมมี่ตัวแทนพรรคและไมมี่สื่อมวลชน อีกทัง้ขัน้ตอนการนับบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ลว่งหน้ากวา่ 2 ลา้นใบนัน้    
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ทาํให้เกิดคาํถามเพราะไมมี่การแสดงตอ่สาธารณะให้เหน็วา่มีขัน้ตอนการนับอยา่งโปร่งใสและยอมรับไดต้อ่ประชาชนท่ัวไป 
ซ่ึงถา้เรายังไมส่ามารถเขา้ถึงขอ้มูลตา่งๆอยา่งครบถว้นตัง้แตบั่ตรใบแรกไดถู้กกาลงจนกระท่ังผลการนับคะแนนเกิดข้ึนอยา่ง
เป็นทางการ ผูสั้งเกตการณ์การเลือกตัง้กจ็ะไมส่ามารถท่ีจะมีแถลงการณ์อยา่งชัดเจนวา่กระบวนการเลือกตัง้ทัง้หมดนัน้  
เป็นกระบวนการท่ีมีความน่าเช่ือถือหรือไม ่
 
คณะกรรมการการเลือกตัง้มีหน้าท่ีจัดการการเลือกตัง้จึงตอ้งทาํให้แน่ใจวา่ผลการเลือกตัง้ไมใ่ชเ่พียงแคถู่กตอ้งแตจ่ะตอ้ง
เป็นผลการเลือกตัง้ท่ีมีความน่าเช่ือถือตลอดทุกขัน้ตอนท่ีสาธารณชนยอมรับได้ การแสดงผลการเลือกตัง้ท่ีเกิดข้ึนท่ีผา่นมา 
ทาํให้เหน็วา่ประชาชนมีความเช่ือม่ันตอ่คณะกรรมการการเลือกตัง้ท่ีมีอยูใ่นระดับท่ีตํา่ การประกาศผลการเลือกตัง้เบ้ืองตน้ท่ี 
เกิดข้ึนในคืนวันท่ี 24 นัน้เหน็ชัดข้ึนดว้ยวา่สาธารณะชนมีความลังเลสงสัยตอ่ความเช่ือถือในผลการเลือกตัง้และตอ่มามีการ  
ปรับเปล่ียนโดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ซ่ึงกล็ดความขัดแยง้ไปบา้งแลว้ 
 
 

● การเลือกตัง้ลว่งหน้า 
 
ประเทศไทยกาํหนดให้มีการเลือกตัง้ลว่งหน้าซ่ึงเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนทุกคนในการไปสทิธิเลือกตัง้
ตามหน้าท่ีพลเมืองของตนได้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนเลือกตัง้ลว่งหน้าไดผ้า่นชอ่งทางออนไลน์หรือนําไปย่ืนกับนาย 
ทะเบียนทอ้งถิน่โดยตรงตัง้แตวั่นท่ี 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ ทัง้น้ี มีจาํนวนผูล้งทะเบียนทัง้หมดเป็นจาํนวน        
2,752,119 คน ซ่ึงถือเป็นจาํนวนมากแมว้า่จะไมมี่การประชาสัมพันธเ์ก่ียวกับกระบวนการลงทะเบียนมากนัก อีกทัง้ยังปิด   
รับสมัครลงทะเบียนกอ่นวันเลือกตัง้ลว่งหน้าจริงมากกวา่หน่ึงเดือน 
 
ตัง้แตวั่นท่ี 4 - 16 มีนาคม ผูมี้สทิธิเลือกตัง้ท่ีอาศัยอยูต่า่งประเทศเป็นคนกลุม่แรกท่ีไดมี้โอกาสลงคะแนนเสยีง ณ สถาน       
ทูตหรือกงสุลตา่งๆ กวา่ 94 แหง่ท่ัวโลก 84.7 เปอร์เซน็ตจ์ากผูล้งทะเบียนเลือกตัง้นอกราชอาณาจักร 119,232 คน ได้        
ออกมาใชส้ทิธิเลือกตัง้ของตนแมว้า่ประชาชนในหลายจะประสบปัญหาในการลงคะแนนนอกราชอาณาจักรหลายประการ
กต็าม ผูม้าใชส้ทิธิหลายคนตอ้งตอ่เขา้แถวยาว ไดรั้บขอ้มูลท่ีไมถู่กตอ้งเก่ียวกับผูส้มัครรับเลือกตัง้ นอกจากน้ี บัตรเลือกตัง้    1

ของบางคนยังถูกสง่ลา่ชา้หรือสง่ไปผิดท่ีอยู่ ปัญหาเหลา่น้ีสะทอ้นให้เหน็วา่คณะกรรมการการเลือกตัง้และเจา้หน้าท่ีสถานทูต 
ท่ีมีหน้าท่ีจัดเตรียมการเลือกตัง้นอกราชอาณาจักรมิไดเ้ตรียมพร้อมสาํหรับการเลือกตัง้ครัง้น้ี 
 
ปัญหาอีกประการเก่ียวกับการเลือกตัง้นอกราชอาณาจักรคือ ความลา่ชา้ในการจัดสง่บัตรเลือกตัง้จาํนวนกวา่ 1,500 ใบจาก   
ประเทศนิวซีแลนด์ การจัดสง่เป็นไปอยา่งลา่ชา้และไปไมถึ่งเขตเลือกตัง้ตา่งๆทันเวลา 5 โมงเยน็ของวันท่ี 24 มีนาคม จึง      
ทาํให้บัตรเหลา่น้ีอาจกลายเป็นบัตรเสยี เหตุการณ์น้ีทาํให้ผูใ้ชส้ทิธิซ่ึงตัง้ใจออกมาลงคะแนนเสยีงอยา่งถูกตอ้งตามกระบวน 
การทุกอยา่งรู้สกึผิดหวัง เน่ืองจากตอ้งถูกริดรอนสทิธิในการเลือกตัง้ของตนเองเพียงเพราะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบขาดการ 
วางแผนท่ีดี ทัง้น้ี คณะกรรมการการเลือกตัง้และองคก์รร่วมท่ีเก่ียวขอ้งมีหน้าท่ีตอ้งรับรองสทิธิขัน้พ้ืนฐานของพลเมืองชาว  
ไทยในการแสดงออกทางการเมืองผา่นการเลือกตัง้  
 
การเลือกตัง้ลว่งหน้าในประเทศจัดข้ึนวันอาทติยท่ี์ 17 มีนาคมและถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเลือกตัง้ท่ัวไปของประเทศไทย   
ประชาชนชาวไทยกวา่ 2.2 ลา้นคนออกมาใชส้ทิธิเลือกตัง้ นับเป็น 87 เปอร์เซน็ตข์องผูท่ี้ลงทะเบียนไว้ จาํนวนผูอ้อกมาใช้      
สทิธิในวันเลือกตัง้ลว่งหน้าในหลายเขตสูงกวา่จาํนวนผูอ้อกมาใชส้ทิธิในวันเลือกตัง้ท่ี 24 มีนาคม เน่ืองจากผูม้าใชส้ทิธิ   
ลว่งหน้ามักเป็นผูท่ี้เขา้ถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเลือกตัง้มากกวา่คนท่ัวไป อยา่งไรกดี็ จาํนวนผูม้าลงคะแนนท่ีสูง  
เชน่น้ีถือเป็นปรากฏการณ์สาํคัญท่ีบง่ช้ีวา่ผูใ้ชส้ทิธิเลือกตัง้ลว้นแลว้แตมี่ความตัง้ใจท่ีจะมีสว่นร่วมในการเลือกตัง้ครัง้น้ีซ่ึง
จัดข้ึนเป็นครัง้แรกในหลายรอบปี  
 

1 https://prachatai.com/english/node/7974 
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ผูสั้งเกตการณ์จากอันเฟรลไดร้ายงานวา่ การจัดการเลือกตัง้ลว่งหน้าเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
กระบวนการเลือกตัง้มีการจัดการท่ีดีและโปร่งใส ไมมี่การรายงานเหตุการณ์รุนแรงใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลือกตัง้ อยา่งไร  
กต็าม จากเขตเลือกตัง้ทัง้หมด 385 เขตท่ัวประเทศมีผูม้าใชส้ทิธิมาตอ่แถวรอกันเขา้หน่วยเลือกตัง้กันเป็นจาํนวนมากจึง   
เกิดปัญหาความแออัดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี แมจ้ะมีเจา้หน้าท่ีประจาํหน่วยเลือกตัง้จาํนวนมากกต็าม ในบางกรณีผูม้าใชส้ทิธิไม่  
สามารถรอไดจึ้งกลับบา้นไปกอ่นท่ีจะไดมี้โิอกาสไดล้งคะแนนเสยีง ทัง้น้ี เราอาจหลีกเล่ียงความวุน่วายเชน่น้ีไดห้ากการ  
เลืองตัง้ลว่งหน้าจัดข้ึนเป็นเวลาสองวันเหมือนการเลือกตัง้ของไทยครัง้กอ่นๆท่ีผา่นมา แทนท่ีจะจัดเป็นเวลาเพียงหน่ึงวัน 
เชน่น้ี ดังนัน้ อันเฟรลจึงแนะนําให้คณะกรรมการการเลือกตัง้พิจารณากาํหนดวันการเลือกตัง้ลว่งหน้าเพิม่ข้ึนสาํหรับการ  
เลือกตัง้ท่ัวไปในครัง้หน้า  
 
ตลอดทัง้วันเลือกตัง้ลว่งหน้า อันเฟรลไดรั้บรายงานเก่ียวกับการจัดการผิดพลาด การบังคับใชก้ฏเกณฑก์ารเลือกตัง้ของเจา้  
หน้าท่ีประจาํหน่วยมีความแตกตา่งกันออกไป และมีขอ้ร้องเรียนจากผูมี้สทิธิลงคะแนนและพรรคการเมืองเก่ียวกับการไดรั้บ 
ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกับการเลือกตัง้ไมเ่พียงพอ ปัญหาท่ีควรไดรั้บการกลา่วถึงมากท่ีสุดคือ การแจกบัตรเลือกตัง้ผิดเขตให้  
กับผูม้าใชส้ทิธิเลือกตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ไดอ้อกมายอมรับวา่ บัตรท่ีถูกแจกผิดเหลา่น้ีจะกลายเป็นบัตรเสยี   
นอกจากน้ี ผูอ้อกมาใชส้ทิธิบางคนไมส่ามารถหาช่ือของตนเองในลิสตร์ายช่ือผูมี้สทิธิเลือกตัง้ได้ เน่ืองจากระบบการลง  
ทะเบียนออนไลน์สาํหรับการเลือกตัง้ลว่งหน้านัน้เกิดความผิดพลาดข้ึนหรือมีความซับซอ้นมากเกินไป  
 
โดยภาพรวม การเลือกตัง้ลว่งหน้าทาํให้ผูใ้ชส้ทิธิเลือกตัง้ สื่อตา่งๆและผูสั้งเกตการณ์เลง็เหน็ถึงระดับความพร้อมในการ  
ทาํงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้ แมว้า่การเลือกตัง้ในวันท่ี 17 มีนาคม จะผา่นไปไดด้ว้ยดี แตยั่งมีหลายสิง่ท่ีบง่ช้ีวา่      
การให้ความรู้แกป่ระชาชนเร่ืองการเลือกตัง้ รวมถึงการอบรมเจา้หน้าท่ีประจาํหน่วยยังอยูใ่นระดับตํา่ ปัญหาเหลา่น้ีเกิดข้ึน  
อยา่งแพร่หลายและเหน็ไดชั้ดมากข้ึนในวันท่ี 24 มีนาคมซ่ึงเป็นวันเลือกตัง้จริง คณะกรรมการการเลือกตัง้และหน่วยงาน   
รัฐอ่ืนๆ ยังไมส่ามารถทาํให้ประชาชนเช่ือม่ันในกระบวนการเลือกตัง้ได้ โดยเฉพาะในเร่ืองการขนสง่และจัดเกบ็บัตรเลือกตัง้   
ซ่ึงเป็นประเดน็ท่ีถูกคนจาํนวนมากตัง้คาํถาม ดังนัน้ อันเฟรลจึงเสนอให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเตรียมความพร้อมมากข้ึนใน  
ดา้นการจัดการการเลือกตัง้และการออกมาตรการป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 

 
กรอบกฏหมาย 
 
กรอบกฎหมายท่ีกาํกับการเลือกตัง้ท่ัวไปในปีพ.ศ. 2562 มีความไมเ่ป็นประชาธิปไตยในหลายดา้นซ่ึงทาํให้สนาม  

การเลือกตัง้เกิดความไมเ่ทา่เทียมกันระหวา่งผูเ้ลน่ โดยอนุญาตให้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ซ่ึงไมไ่ดม้าจากการ   
เลือกตัง้มีอาํนาจพิเศษไปจนกวา่จะมีการจัดตัง้รัฐบาลใหมแ่ละยังมีอิทธิพลไปถึงรัฐบาลตอ่ๆไปในบางดา้น นอกจากน้ี กรอบ  
กฏหมายดังกลา่วยังกีดกัน้เสรีภาพขัน้พ้ืนฐานในเร่ืองการแสดงออกและการรวมกลุม่และการชุมนุมอีกดว้ย กฏหมายชุดน้ีมี 
ฐานมาจากรัฐธรรมนูญซ่ึงถูกร่างโดยคณะกรรมการท่ีมาจากการแตง่ตัง้และไดรั้บการรับรองจากประชามติปีพ.ศ.2559 ซ่ึง 
เตม็ไปดว้ยขอ้บกพร่อง จึงมีชอ่งโหวจ่าํนวนมากในแงส่ารบัญญัติและวธีิสบัญญัติ เราถเหน็ไดว้า่รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมี  
บทบัญญัติมาตรานับร้อยและกฏหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลือกตัง้ถูกออกแบบมาเพ่ือทาํให้รูปแบบการปกครองใน
ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีมีการช้ีนํามากกวา่เป็นประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง 

 
การเลือกตัง้ครัง้น้ีจัดข้ึนภายใตก้รอบรัฐธรรมูญดังกลา่วซ่ึงให้อาํนาจแกส่มาชิกวุฒสิภา (สว.) จาํนวน 250 คนท่ีมาจากการ    
แตง่ตัง้ในการออกกฎหมายและกาํกับดูแลการใชอ้าํนาจทางการเมือง น่ีถือเป็นหน่ึงในขอ้กฏหมายท่ีขาดความเป็น 
ประชาธิปไตยมากท่ีสุด ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีท่ีทางอันเฟรลไดสั้มภาษณ์แสดงความเหน็ในลักษณะท่ีตัง้ขอ้สงสัยเร่ืองความ 
โปร่งใสและยุติธรรมในการแตง่ตัง้สว.และเร่ืองบทบาทของสว.หลังจากการเลือกตัง้ โดยเฉพาะบทบาทในการแตง่ตัง้นายก 
รัฐมนตรีในห้วงเวลา 5 ปีท่ีจะเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง และมีสว่นร่วมในการแตง่ตัง้นายกรัฐมนตรีดว้ย อันเฟรลหวังวา่วุฒสิภา    
สมาชิกในอนาคตจะเคารพการตัดสนิใจของผูล้งคะแนนเสยีงชาวไทยทัง้หมดท่ีเลือกผูนํ้าของเขาดว้ยไดแ้สดงออกทางการ
เมืองของเขาผา่นการลงคะแนนเสยีงสนับสนุนพรรคการเมืองและนักการเมืองไปแลว้ในวันเลือกตัง้ 24 มีนาคม  
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นอกจากน้ี กฎหมายเลือกตัง้ของไทยไมไ่ดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุม่ในประเทศมีสทิธิในการลงคะแนนเสยีง โดยกลุม่  
ผูไ้มมี่สทิธิเลือกตัง้ ไดแ้ก่ กลุม่พระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ผูต้อ้งขังทัง้ท่ีอยูใ่นระหวา่งพิจารณาและผูต้อ้งขังคดี     
เดด็ขาดในขอ้หาลหุโทษ รวมทัง้พลเมืองไทยท่ีเกิดในประเทศไทยแตไ่มไ่ดรั้บสัญชาติ เป็นตน้ อันเฟรลเคารพใน   
วัฒนธรรมและศาสนาในประเทศไทย แตเ่สนอวา่มีประเทศจาํนวนมากท่ีมีมาตรการอนุญาตให้นักบวชและผูถู้กควบคุมตัว 
สามารถใชส้ทิธิเลือกตัง้ได้ อันเฟรลหวังวา่ ในวันขา้งหน้า ผูนํ้าของไทยจะปกป้องคุม้ครองสทิธิของผูท่ี้ควรไดรั้บสทิธิในการ   
ลงคะแนน ยิง่ไปกวา่นัน้ ประเทศไทยควรผลักดันในมีการปฏิรูปสทิธิการเลือกตัง้ดังกลา่วเพ่ือทาํตามพันธกรณีตอ่  
ประชาคมระหวา่งประเทศท่ีวา่ดว้ยการปกป้องคุม้ครองสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือสนับสนุน
หลักการเร่ืองสทิธิออกเสยีงเลือกตัง้ท่ัวไป (universal suffrage) และสร้างตัวช้ีวัดวา่ประเทศไทยกาํลังกา้วเขา้ไปสู่   
ประชาธิปไตยอยา่งสมบูรณ์ 

 
บรรยากาศการรณรงคห์าเสยีง  

กลยุทธใ์นการรณรงคข์องพรรคการเมืองหลายพรรคและผูส้มัครหลายคนมักมีการใชแ้นวทางแบบเดิมคือการเดินเย่ียมบา้น 
การใชโ้ปสเตอร์ การใชร้ถแหท่ี่มีลาํโพง และการปราศรัยตอ่สาธารณะ บรรยากาศของการรณรงคห์าเสยีงจัดให้มีโอกาสใน   
การแลกเปล่ียนพูดคุยในทางสาธารณะระหวา่งพรรคการเมืองผูส้มัครและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีในการเลือกตัง้ซ่ึงเป็นไปไม่
ไดท่ี้จะเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 5 ปีท่ีกิจกรรมทางการเมืองถูกจาํกัด นอกจากน้ี พรรคการเมืองตา่งๆและผูส้มัครรเลือก    
รณรงคใ์นพ้ืนท่ีโซเชียลมีเดียเพ่ือท่ีจะเขา้ถึงสาธารณชนในวงกวา้ง การหาเสยีงของผูส้มัครในพ้ืนท่ีชนบทการรณรงคก์าร 
เลือกตัง้ถูกจาํกัดอยูใ่นสื่อทีวีและวทิยุชุมชน 

ผูสั้งเกตการณ์นานาชาติของอันเฟรลพบวา่ บรรยากาศการรณรงคใ์นจังหวัดตา่งๆสว่นใหญเ่รียบร้อยและเป็นอิสระ ไมมี่  
เหตุการณ์ความรุนแรง อยา่งไรกต็าม การรณรงคเ์ลือกตัง้ท่ีมีลักษณะเรียบร้อยสะทอ้นให้เหน็ถึงแนวคดิของผูมี้สว่นไดส้ว่น  
เสยีสว่นใหญว่า่กฏเกณฑท่ี์คณะกรรมการการเลือกตัง้เขียนข้ึนซับซอ้นและเขม้งวดเกินไป พรรคการเมืองและผูส้มัครจึง 
พยายามหลีกเล่ียงการละเมิดกฏนัน้เพ่ือไมใ่ห้ตนถูกลงโทษอยา่งรุนแรง นอกจากน้ี ผูค้นยังกลัวการถูกตอบโตกั้บหรือการ  
แกแ้คน้จากเจา้หน้าท่ีรัฐและผูมี้อิทธิพลทางการเมือง จึงหลีกเล่ียงท่ีจะแสดงความเหน็ทางการเมือง 

ผูมี้สว่นไดเ้สยีในการเลือกตัง้จาํนวนมากมีความกังวลเก่ียวกับสนามการเลือกตัง้ท่ีไมยุ่ติธรรมสาํหรับทุกฝ่าย ผูม้าใชส้ทิธิ 
เลือกตัง้และผูมี้สว่นไดเ้สยีอ่ืนๆสะทอ้นให้เหน็วา่ กระบวนการหาเสยีงเป็นไปอยา่งไมยุ่ติธรรม บอ่ยครัง้ท่ีพรรคการเมืองท่ี  
สนับสนุนรัฐบาลทหารถูกกลา่วหาวา่ดเ้ปรียบและไดรั้บการงดเวน้การบังคับใชก้ฏหมายจากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการเลือกตัง้ ซ่ึงรวมถึงการเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นผูส้มัครนายกรัฐมนตรีในการเลือกตัง้ครัง้น้ีอีกดว้ย แม้  
กฏหมายบางประการท่ีจาํกัดเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองและการหาเสยีงจะถูกยกเลิกไปเม่ือเดือนธันวาคม 2561  
ซ่ึงเป็นชว่งเวลาประมาณ 4 เดือนกอ่นการเลือกตัง้ในวันท่ี 24 มีนาคม แตรั่ฐบาลชุดน้ีไดมี้การจัดทาํนโยบายประชานิยม     
และให้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนประชาชนท่ัวประเทศกอ่นท่ีจะมีการยกเลิกกฏหมายดังกลา่วเป็นเวลา
ระยะหน่ึง ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีหลายคนมองวา่เป็นวธีิการหาเสยีงของพรรคการเมืองท่ีสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน 

แมอั้นเฟรลมองวา่บรรยากาศการหาเสยีงเป็นไปไดอ้ยา่งสงบ แตก่มี็สื่อมวลชนและพรรคการเมืองจาํนวนมากท่ีถูกขม่ขูโ่ดย 
เจา้หน้าท่ีรัฐในนามของความม่ันคงท่ีแอบแฝงเป้าหมายการขม่ขูท่างการเมือง ผูล้งสมัครจากพรรคเพ่ือไทยและประชาธิปัตย์ 
ไดร้ายงานวา่ ถูกเจา้หน้าท่ีความม่ันคงเขา้คน้บา้นในวันท่ี 21 มีนาคมโดยท่ีไมมี่หมายหรือเหตุผลท่ีหนักแน่นเพียงพอ    
การกระทาํท่ีไร้เหตุผลเชน่น้ีเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับผูส้มัครและครอบครัวของเขา เป็นการทาํให้หน่วยงานความ 
ม่ันคงเสื่อมเสยีช่ือเสยีง และทาํให้กระบวนการเลือกตัง้สูญเสยีความน่าเช่ือถือ จึงกอ่ให้เกิดบรรยากาศการหาเสยีงท่ีไมเ่สรี 

นอกจากน้ี ผูม้าใชส้ทิธิบางคนไดแ้สดงถึงความเคลือบแคลงใจเก่ียวกับบรรยากาศการเลือกตัง้ท่ีอาจไมเ่สรีหรือเป็นธรรม 
อยา่งแทจ้ริงเน่ืองจากรัฐบาลปัจจุบันมีอาํนาจลน้เหลือในการควบคุมการเลือกตัง้ในชว่งการหาเสยีงและชว่งหลังการเลือกตัง้
ภายใตก้รอบกฏหมายปัจจุบัน ยกตัวอยา่งเชน่ กฏหมายท่ีถูกครหาวา่มีปัญหาอยา่งมากเน่ืองจากอาจถูกใชใ้นทางท่ีผิดได้   
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ไดแ้ก่ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวในปี 2557 คาํสัง่และประกาศคสช.ท่ีริดรอนสทิธิเสรีภาพในการแสดงออก      
และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ท่ีเพิง่ไดรั้บการแกไ้ขเม่ือไมน่านมาน้ีรวมถึงกฏระเบียบเก่ียวกับการเลือกตัง้ในสื่อออนไลน์
และคาํสัง่คสช.ท่ีให้อาํนาจควบคุมสื่อของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ 
ชาติ(กสทช.)  

 

การซ้ือเสยีงและใชท้รัพยากรของรัฐเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง 

อันเฟรลไดรั้บทราบขอ้ร้องเรียนจาํนวนมากเก่ียวกับการซ้ือเสยีงในชว่งการหาเสยีง ซ่ึงมีจาํนวนเพิม่ข้ึนเร่ือย ผูสั้งเกตการณ์  
นานาชาติไดเ้กบ็ขอ้มูลเป็นรายงานรูปแบบของการปฏิบัติท่ีไมช่อบทัง้ในพ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ีชนบทท่ัวประเทศ แน่นอนวา่  
การพยายามลดการซ้ือเสยีงจะชว่ยให้การเลือกตัง้มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน แตใ่นขณะเดียวกัน ผูมี้สทิธิเลือกตัง้ใน  
ประเทศไทยในปัจจุบันกมี็ความรู้มากข้ึนแลว้เชน่กัน ประชาชนหลายคนท่ีอันเฟรลไดสั้มภาษณ์ยังระบุวา่ มีคนจาํนวนมาก  
รับเงนิจากการซ้ือเสยีงแตก่ยั็งเลือกพรรคท่ีตนเองช่ืนชอบอยูดี่ 
 
การใชท้รัพยากรของรัฐเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองเกิดข้ึนในรูปแบบของการใชโ้ครงการสวัสดิการรัฐและการรณรงค์
ทางการเมืองอยา่งกวา้งขวาง ตัวอยา่งท่ีชัดเจนคือ โครงการประชารัฐซ่ึงมีช่ือคลา้ยคลึงกับพรรคพลังประชารัฐซ่ึงเป็น  
พันธมิตรกับรัฐบาลทหารท่ีปกครองประเทศอยูใ่นปัจจุบันซ่ึงถือเป็นการใชท้รัพยากรรัฐอยา่งไมเ่ป็นอันควรเพราะรัฐและ
พรรคการเมืองมีผลประโยชน์ท่ีทับซอ้นกัน นอกจากน้ี ยังมีการอนุญาตให้ใชง้บเพิม่เติมกับโครงการน้ีในชว่งหน่ึงอาทติย์  
สุดทา้ยของการรณรงคห์าเสยีงอีกดว้ย งบประมาณระดับชาติเป็นเงนิของประชาชนไทยซ่ึงไมส่มควรนํามาใชเ้พ่ือผล 
ประโยชน์ทางการเมืองของพรรคใดพรรคหน่ึงได ้ 
 
การลงทะเบียนเลือกตัง้และรายช่ือผูมี้สทิธิเลือกตัง้ 
 
การจัดการการลงทะเบียนเลือกตัง้และรายช่ือผูมี้สทิธิเลือกตัง้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและถือเป็นหน่ึงในจุดแขง็ของระบบ
การเลือกตัง้ไทย อันเฟรลเช่ือวา่ ระบบการเพิม่ช่ือผูมี้สทิธิเลือกตัง้โดยอัตโนมัติเม่ือใดกต็ามท่ีพลเมืองคนใดอายุ 18 ปีถือ    
เป็นการสง่เสริมบรรยากาศท่ีสง่เสริมให้พลเมืองทุกคนมีสว่นร่วมในกระบวนการเลือกตัง้ แมว้า่จะมีบางเร่ืองท่ีควรปรับปรุง 
กต็าม อันเฟรลเหน็วา่ มีรายช่ือของผูมี้สทิธิเลือกตัง้ติดอยูต่ามหน่วยเลือกตัง้ทุกท่ีท่ีเราไดส้ง่ผูสั้งเกตการณ์ไปและผูมี้สทิธิ  
เลือกตัง้สามารถตรวจสอบรายช่ือไดผ้า่นชอ่งทางออนไลน์อยา่งมีประสทิธิภาพ อันเฟรลยนิดีท่ีแทบจะไมมี่รายงานวา่ ผูมี้  
สทิธิเลือกตัง้คนใดถูกปฏิเสธไมใ่ห้เขา้ไปใชส้ทิธิลงคะแนนเสยีงเลย  
 
 
การระงับขอ้พิพาทเก่ียวกับการเลือกตัง้ 

รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตัง้ซ่ึงผา่นการพิจารณาในปี 2560 จัดให้คณะ  
กรรมการการเลือกตัง้มีหน้าท่ีในการ ”ควบคุมและดูแล” การเลือกตัง้ รวมทัง้มีอาํนาจในการสบืสวนสอบสวนขอ้เทจ็จริง    
การเพิกถอนสทิธิผูส้มัครในการลงสมัครรับเลือกตัง้เป็นระยะเวลาไมม่ากกวา่ 1 ปี รวมถึงการสัง่ให้มีการเลือกตัง้ซอ่มและ   
ออกขอ้เสนอแนะเชน่ เร่ืองการยุบพรรคการเมืองเม่ือย่ืนเร่ืองเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดี  2

คดีท่ีสาํคัญท่ีสุดสาํหรับคณะกรรมการการเลือกตัง้คือ กรณีท่ีพรรคไทยรักษาชาติซ่ึงมีผูส้มัครเป็นนายกรัฐมนตรีถูกตัดสทิธ์ิ 
โดยคณะกรรมการการจัดการเลือกตัง้เพียง 1 อาทติย์ เพียงแคใ่นเวลา 2 วันตอ่มา ทางคณะกรรมการไดส้ง่เร่ืองเสนอให้      

2 มาตรา 224-226 ของรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยฉบับปี 2561 และมาตรา 132 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปี 2561  
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคน้ี ทัง้น้ี กรอบกฏหมายใชใ้นการตัดสนิและความเร่งรีบทาํให้นักวเิคราะหจ์าํนวนหน่ึงมอง  
วา่ น่ีเป็นการปฏิบัติอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่พรรคการเมือง 

อยา่งไรกต็าม มีประเดน็ท่ีสาํคัญไมน้่อยไปกวา่คือ ผูมี้สว่นร่วมหลายๆสว่นไดแ้สดงทัศนะวา่กลไกร้องทุกขว์า่ดว้ยการทาํผิ  
ดกฏหมายการเลือกตัง้และการทุจริตนัน้มีความไมชั่ดเจน พวกเขาไมไ่ดรั้บขอ้มูลเพียงพอวา่สามารถย่ืนคาํร้องไดอ้ยา่งไรบา้ง 
และคณะกรรมการขาดความโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลวา่มีขอ้ร้องเรียนจาํนวนเทา่ไหร่และในการรายงานความคืบหน้า
ของการสบืสวนสอบสวน ผูสั้งเกตการณ์อันเฟรลไดรั้บทราบขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติแบบสองมาตรฐานเน่ืองจาก 
คณะกรรมการเลือกให้ความสาํคัญกับแคเ่พียงขอ้ร้องเรียนบางกรณีเทา่นัน้และยังไมมี่มาตรฐานท่ีสมํา่เสมอในการตัดสนิขอ้
ร้องเรียนตา่งๆ 

กลไกระงับขอ้พิพาทเก่ียวกับการเลือกตัง้นับเป็นสิง่สาํคัญในการ ทาํให้สาธารณะชนเช่ือม่ันในกระบวนการการเลือกตัง้ ผูมี้ 
สว่นร่วมในการเลือกตัง้ทัง้บางสว่นไดแ้สดงความเหน็วา่เขาสูญเสยีความเช่ือม่ันในกระบวนการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทท่ีเกิด
ข้ึนเพราะเกิดจากการขัน้ตอนการตัดสนิใจท่ีไมโ่ปร่งใส ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชว่งนับคะแนนและการรวมบัตรเลือกตัง้ของชว่ง 
เยน็วันเลือกตัง้อาจยิง่ทาํให้ผูค้นสูญเสยีความเช่ือม่ันมากกวา่เดิม หากคณะกรรมการไมแ่สดงถึงความพยายามท่ีจะเพ่ืม 
ความโปร่งใสให้มากข้ึน อันเฟรลจึงเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตัง้จัดให้มีการ ระงับขอ้พิพาทเก่ียวกับการเลือกตัง้โดย 
รวดเร็ว โปร่งใส และมีความเป็นธรรม 

มาตรการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

มาตรการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและภาคประชาสังคมเขา้มามีสว่นร่วมถือเป็นกุญแจ
สาํคัญท่ีจะชว่ยให้คณะกรรมการการเลือกตัง้สามารถสร้างความสมบูรณ์และน่าเช่ือถือในการจัดการการเลือกตัง้ได้ อยา่งไร 
กต็าม เป็นเร่ืองน่าเสยีดายท่ีคนสว่นใหญท่ี่ผูสั้งเกตการณ์อันเฟรลไดพู้ดคุยดว้ย ไมว่า่จะเป็นตัวแทนพรรคการเมือง ภาค   
ประชาสังคม หรือบุคคลท่ัวไป ตา่งเหน็ตรงกันวา่ คณะกรรมการการเลือกตัง้มักหลีกเล่ียงท่ีจะแสดงให้ผูค้นเหน็ถึงความ   
โปร่งใสและไมส่ามารถทาํงานร่วมกับผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่อ่ืนๆในการจัดการการเลือกตัง้ได ้
 
คณะกรรมการการเลือกตัง้ลม้เหลวท่ีจะอธิบายให้สาธารณชนฟังถึงกระบวนการตา่งๆในการขนสง่หรือรวบรวมบัตรเลือกตัง้ 
ไมว่า่จะเป็นในวันเลือกตัง้ลว่งหน้าหรือวันเลือกตัง้ท่ี 24 มีนาคม จึงถือวา่ไมส่ามารถแสดงออกถึงความโปร่งใสไดแ้ละ   
พลาดโอกาสในการทาํให้ประชาชนรู้สกึเช่ือม่ันในกระบวนการการเลือกตัง้ได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการการเลือกตัง้ควรจัดให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลตา่งๆไดม้ากกวา่น้ีเพ่ือสร้างกลไกการ 
เลือกตัง้ท่ีโปร่งใส การสร้างฐานขอ้มูลสาธารณะจะชว่ยให้ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ และสามารถชว่ยกัน  
ประเมินและวเิคราะหส์ถานการณ์เก่ียวกับการเลือกตัง้ หรือแมก้ระท่ังมาตรการสร้างความโปร่งใสท่ัวๆไป เชน่ การติด   
ประกาศผลเลือกตัง้ท่ีทุกหน่วยเลือกตัง้และท่ีเขตเลือกตัง้ กส็ามารถชว่ยให้ผูค้นมีความกังวลน้อยลงได้ อีกทัง้ คณะ   
กรรมการการเลือกตัง้ควรจัดทาํขอ้มูลท่ีละเอียดแมน่ยาํ รวมถึงมีขอ้มูลเก่ียวกับคะแนนเสยีงในทุกๆหน่วยเลือกตัง้ และเปิด  
โอกาสให้บุคคลท่ัวไปและผูสั้งเกตการณ์สามารถตรวจสอบตัวเลขดังกลา่วไดโ้ดยเทียบเคียงกับขอ้มูลของตนเองท่ีไดม้าจาก
การสังเกตการณ์การนับคะแนนและจดบันทึกผล 

ความตระหนักรู้และการให้ความรู้ของผูมี้สทิธิเลือกตัง้ 
 
ผูสั้งเกตการณ์ของอันเฟรลไดสั้มภาษณ์ผูไ้ปเลือกตัง้จาํนวนหน่ึงจนสรุปไดว้า่ พวกเขามีขอ้มูลท่ีดีพอกอ่นตัดสนิใจลง 
คะแนนเสยีง ผูสั้งเกตการณ์บางสว่นรายงานวา่ แมผู้ไ้ปเลือกตัง้หลายคนต่ืนเตน้ท่ีจะใชส้ทิธ์ิลงคะแนนเลือกตัง้อีกครัง้ แตก่็   
รู้สกึไมเ่ช่ือม่ันในกระบวนการการจัดการเลือกตัง้นักเน่ืองจากมีขอ้มูลเก่ียวกับกระบวนการดังกลา่วน้อย เน่ืองจากคณะ 
กรรมการการเลือกตัง้ไมไ่ดใ้ห้ความรู้เร่ืองกฎระเบียบและวธีิการเลือกตัง้ให้กับสาธารณชนไดรั้บรู้มากพอกอ่นการลงคะแนน 
จึงสง่ผลให้ประชาชนยิง่สูญเสยีความเช่ือม่ันตอ่การเลือกตัง้ครัง้น้ีมากข้ึนไปอีก ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนกใ็ห้ขอ้มูล 
ในทางสาธารณะท่ีน้อยมากเก่ียวกับกระบวนการเลือกตัง้ จึงไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องของการบริหารจัดการการ 
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เลือกตัง้น้ีได้ ปัญหาการไมส่ามารถเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกับกระบวนการเลือกตัง้ มี   
สาเหตุมาจากการขาดการประสานงานระหวา่งภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและคณะกรรมการการเลือกตัง้เป็นหลัก 
 
โครงการริเร่ิมตา่งๆท่ีให้ความรู้กับผูมี้สทิธ์ิเลือกตัง้ ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีสาํคัญท่ีชว่ยให้ผูล้งคะแนนเขา้ใจเก่ียวกับระบบการเลือกตัง้  
ยังมีขอ้จาํกัดอยูม่าก คณะกรรมการการเลือกตัง้และองคก์รตา่งๆไดพ้ยายามรณรงคผ์า่นสื่อออนไลน์และจัดทาํเอกสารตา่งๆ  
เชน่แผน่พับและสมุดคูมื่อเก่ียวกับขัน้ตอนการลงคะแนนและขอ้มูลเก่ียวกับผูส้มัคร อยา่งไรกดี็ เอกสารเหลา่น้ีไดรั้บการเผย  
แพร่ในระยะเวลาไมน่านนักกอ่นการเลือกตัง้ นอกจากน้ี ผูสั้งเกตการณ์ของอันเฟรลหลายคนยังระบุอีกวา่ เอกสารบางช้ินมี   
เน้ือหาเก่ียวกับผูส้มัครเลือกตัง้ท่ีคาดเคล่ือนจากความเป็นจริง และเอกสารเหลา่นัน้กมี็สง่ไปเพียงเฉพาะในพ้ืนท่ีเมือง  
มหาวทิยาลัยหลายแหง่โดยความร่วมมือกับคณะสังเกตการณ์ในประเทศ เชน่กลุม่ We Watch หรือ P-Net พยายามตอ่ย      
อดความพยายามน้ีโดยการจัดโครงการให้ความรู้กับผูมี้สทิธิเลือกตัง้ โดยตัง้เป้าหมายวา่จะสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ 
ความสาํคัญของกระบวนการเลือกตัง้ให้กับเดก็นักเรียนและผูท่ี้มีสทิธ์ิเลือกตัง้เป็นครัง้แรก  
 
คณะกรรมการการเลือกตัง้ไดเ้ผยแพร่แอพลิเคช่ันช่ือวา่ Smart Vote ซ่ึงเป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูลสาํคัญเก่ียวกับการเลือก   
ตัง้ เชน่ สถานท่ีจัดหน่วยเลือกตัง้และผูส้มัครในแตล่ะเขต อยา่งไรกดี็ ขอ้มูลบางสว่น เชน่เร่ืองกระบวนการการลงคะแนน     
หรือการนับคะแนน ถูกเขียนอยา่งกวา้งๆมากเกินไป การจัดให้มีขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดเพียงพอจะชว่ยป้องกันไมใ่ห้มีบัตรเสยี  
และไมใ่ห้เกิดความสับสนในหน่วยเลือกตัง้ได้ แอพลิเคช่ันน้ีไดรั้บการดาวน์โหลดไปกวา่ 1 แสนครัง้ใน Google Play      
Store ซ่ึงถือเป็นสัญญาณท่ีดีแตก่ยั็งถือวา่ไมเ่พียงพอสาํหรับการให้ความรู้ตอ่สาธารณชน นอกจากน้ี อันเฟรลมองวา่ เป็น    
เร่ืองน่าเสยีดายท่ีขอ้มูลตา่งๆในแอพลิเคช่ันน้ีไมไ่ดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องคณะกรรมการการเลือกตัง้ดว้ย 
 
ในกรุงเทพฯและเขตเมืองของจังหวัดตา่งๆ ผูมี้สทิธิเลือกตัง้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกับผูล้งสมัครเลือกตัง้และ 
พรรคการเมืองไดจ้ากชอ่งทางท่ัวไปและสื่อโซเชียล ในขณะท่ีผูอ้าศัยอยูใ่นชนบทมักใชส้ื่อรูปแบบเกา่ท่ีคนคุน้เคยไปอยา่งดี  
วธีิการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาท่ีสุดของประชาชนคือ การรับขอ้มูลผา่นการหาเสยีงตามบา้นเรือนตา่งๆ ผา่นใบปลิว   
หรือผา่นการปราศรัยของพรรคการเมือง นอกจากน้ี ชอ่งทางเหลา่น้ีกเ็ปิดโอกาสให้ผูส้มัครเลือกตัง้และผูมี้สทิธิลงคะแนน  
สามารถพบปะเจอกันไดโ้ดยตรงดว้ย ทัง้น้ี ผูอ้อกไปเลือกตัง้สว่นใหญเ่หน็วา่ การเสวนาสาธารณะและบทสัมภาษณ์ของ   
สมาชิกพรรคการเมืองในสื่อตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น The Standard, Voice TV, หรือ Thai PBS ลว้นแลว้แตช่ว่ยพวกเขา         
ในการตัดสนิใจเลือกลงคะแนนทัง้สิน้ 
 
 
การมีสว่นร่วมของผูห้ญงิ 

จากฐานขอ้มูลผูล้งทะเบียนเลือกตัง้ กวา่ 51% ของผูมี้สทิธิเลือกตัง้เป็นผูห้ญงิ อันเฟรลไดสั้มภาษณ์ผูมี้สทิธิเลือกตัง้ท่ีเป็นผู้    
หญงิจาํนวนมากซ่ึงลว้นแลว้แตร่ะบุวา่ พวกเธอไมไ่ดถู้กเลือกปฏิบัติเก่ียวกับการมีสว่นร่วมในกระบวนการการเลือกตัง้ อัน  
เฟรลยังคงไมมี่ขอ้มูลเก่ียวกับสถิติผูส้มัครเลือกตัง้ท่ีเป็นผูห้ญงิจากแตล่ะพรรคการเมือง แตจ่ากการพูดคุยกับหัวหน้า 
พรรคการเมืองตา่งๆพบวา่ หลายพรรคตัง้ใจสง่ผูส้มัครเลือกตัง้ท่ีเป็นผูห้ญงิเขา้แขง่ขันมากข้ึนกวา่เดิม 

อยา่งไรกต็าม อันเฟรลไดรั้บขอ้มูลมาวา่ ผูนํ้าศาสนาหลักทา่นหน่ึงไดป้ระกาศในเวทีสาธารณะตอ่สาวกท่ีนับถือศาสนานัน้วา่   
พวกเขาควรเลือกผูส้มัครท่ีเป็นผูช้ายเน่ืองจากผูช้าย ”เหมาะสมเป็นผูนํ้ามากกวา่” แมน่ี้จะเป็นกรณีเดียวท่ีเราไดรั้บรู้ แตเ่รา   
สามารถเช่ือมโยงไดว้า่ในอดีต ผูมี้สทิธิเลือกตัง้มักไมไ่ดเ้ลง็เหน็ความสาํคัญของการมีนักการเมืองหญงิในสภามากนัก  
สังเกตไดว้า่ ในปี 2554 มีผูห้ญงิเพียงกวา่ 5% เทา่นัน้ท่ีไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นสมาชิกรัฐสภาและผูห้ญงิเหลา่น้ีสว่นใหญก่็     
เป็นเพียงตัวแทนของญาติผูช้ายท่ีเป็นผูมี้อิทธิพลทางการเมืองเทา่นัน้ 

การมีสว่นร่วมของเยาวชน  
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อันเฟรลยนิดีท่ีเหน็เยาวชนไทยเขา้มามีสว่นร่วมในการเลือกตัง้ปี พ.ศ.2562 อยา่งแขง็ขัน เยาวชนเหลา่น้ีนับเป็นจาํนวน   
ร้อยละ 16.1 ของผูมี้สทิธิเลือกตัง้ทัง้หมด จึงถือเป็นกลุม่ท่ีมีความสาํคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการสง่เสริมการพัฒนา   
ประชาธิปไตยในไทยทัง้ในชว่งระหวา่งและหลังจากการเลือกตัง้ครัง้น้ี เราไมส่ามารถปฏิเสธไดว้า่การมีสว่นร่วมของเยาวชน 
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ไมว่า่จะเป็นในบทบาทของผูช้ว่ยกาํกับดูแลความเรียบร้อยของการเลือกตัง้ ผูสั้งเกตการณ์การ  
เลือกตัง้ สมาชิกพรรคการเมือง ภาคประชาสังคม หรือสื่อตา่งๆ ถึงแมว้า่กลุม่เยาวชนเหลา่น้ีจะแทบไมไ่ดมี้โอกาสมีสว่นร่วม    
ในกระบวนการทางการเมืองในตลอดชว่งเวลา 7 ปีกวา่ๆท่ีผา่นมา ยกตัวอยา่งเชน่ มีการกอ่ตัง้กลุม่ผูสั้งเกตการณ์การเลือก    
ตัง้ของเยาวชนข้ึนในนาม We Watch โดยเยาวชนกลุม่น้ีเป็นกลุม่คนสาํคัญท่ีทาํหน้าท่ีสง่อาสาสมัครจาํนวนกวา่ 2,600     
คนไปสังเกตการณ์การเลือกตัง้ท่ัวประเทศ ในการเลือกตัง้ครัง้น้ี เยาวชนจึงถือเป็นองคก์ประกอบสาํคัญในการสร้างรากฐาน  
อันแขง็แรงและพ้ืนท่ีในการมีสว่นร่วมของพลเมือง อันเฟรลหวังวา่ พลวัตเชน่น้ีจะดาํเนินตอ่ไปในชว่งหลังการเลือกตัง้ดว้ย  
เชน่กัน  
 
 สื่อและเสรีภาพในการแสดงออก 

เสรีภาพในการแสดงออกทางความคดิเหน็ของบุคคลและสื่อมวลชนชว่งกอ่นการเลือกตัง้ท่ัวไปปี 2562 ถือไดว้า่ถูกควบคุม  
และจาํกัดอยา่งมากกวา่การเลือกตัง้ท่ัวไปในปี 2011 บรรยากาศทางการเมืองในห้วง 5 ปีท่ีผา่นมามีความสาํคัญท่ีทาํให้เกิด    
ความแตกแยกทางการเมืองอยา่งรุนแรงท่ัวประเทศและทาํให้พ้ืนท่ีในการแสดงออกทางความคดิเหน็อยา่งอิสระเสรีถูกจาํกัด
ลง อันเฟรลสังเกตไดว้า่ ประชาชนท่ัวไปเกรงกลัวประกาศของคสช.ท่ี 97/2557 และ 103/2557 และคาํสัง่คสช.ท่ี       
41/2559 และ 3/ 2558 รวมทัง้ บทบัญญัติกฎหมายตา่งๆเชน่ ในพระราชบัญญัติพรบ.คอมพิวเตอร์ กฎหมายวา่ดว้ยขอ้หา       
อาญาเร่ือองการยุยงสง่เสริมมาตรา 116 และ กฎหมายวา่ดว้ยขอ้หาอาญาเร่ืองการหมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณามาตรา    
326 ในประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคัญในการใชเ้พ่ือคุกคามและปราบปรามการวพิากษ์วจิารณ์ตอ่ตา้น  
รัฐบาลและกองทัพ กฎหมายพรบ.ความม่ันคงไซเบอร์เพิง่ผา่นการพิจารณาไปเม่ือตน้ปี 2562 ทัง้ท่ีมีการวพิากษ์วจิารณ์   3

จากสาธารณะอยา่งกวา้งขวาง เพราะเป็นกฏหมายท่ีทาํให้เกิดการสอดสอ่งการใชกิ้จกรรมออนไลน์ของประชาชนท่ัวไป  
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้เร่ืองการรณรงคท์างการเมืองและการสื่อออนไลน์รณรงคห์าเสยีง ถูกมองวา่เป็นเคร่ือง4

มือในการรังแกพรรคการเมืองท่ีประชาชนผูใ้ชส้ื่อออนไลน์สว่นใหญช่ื่นชอบ 

แมส้ื่อมวลชนยังคงทาํหน้าท่ีอยา่งแขง็ขันตลอดชว่งเวลาการจัดการเลือกตัง้ วัฒนธรรมการเซน็เซอร์ตัวเองถูกทาํให้กลาย 
เป็นเร่ืองปกติธรรมดาสาํหรับสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม ผูสั้งเกตการณ์อันเฟรลรายงานวา่ ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีมีการ  
เซน็เซอร์ตัวเองทัง้กอ่นและระหวา่งการเขา้สูก่ารเลือกตัง้ปี 2562 อยา่งกวา้งขวางเพราะความกลัวท่ีถูกสัง่สมมาตัง้แตก่อ่น  
การเลือกตัง้ การจาํกัดเสรีภาพสื่อและประชาชนท่ัวไปจนไมมี่พ้ืนท่ีในการแสดงความคดิเหน็ทางการเมืองในพ้ืนท่ีสื่อกระแส 
หลัก ทาํให้อันเฟรลมีความกังวลเก่ียวกับการเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารท่ีหลากหลายออกประชาชน 

องคก์รภาคประชาสังคมและองคก์รพัฒนาเอกชนนานาชาติ  

จาํนวนผูสั้งเกตการณ์ในประเทศมีไมเ่พียงพอ จึงครอบคลุมการสังเกตการณ์ไดไ้มถึ่ง 10% ของหน่วยเลือกตัง้ทัง้หมด    
น่ีแสดงให้เหน็วา่สภาพแวดลอ้มในระยะเวลาหลายปีภายใตก้ารปกครองของรัฐบาลทหารทาํให้ภาคประชาสังคมมีความ
ออ่นแอลงอยา่งมาก มีผูสั้งเกตการณ์การเลือกตัง้ในประเทศท่ีเราไดรั้บรู้อยู่ 2 หน่วยงาน คือ มูลนิธิองคก์รกลางเพ่ือ     
ประชาธิปไตย (P-NET) และกลุม่ We Watch ทัง้สององคก์รไดจั้ดให้มีผูสั้งเกตการณ์เลือกตัง้ในแตล่ะพ้ืนท่ีเพ่ือประเมิน     
สถานการณ์การเลือกตัง้และบันทึกเหตุกาณ์ท่ีเกิดข้ึนไมว่า่จะเป็นในรูปแบบของการละเมิดกฏ การขม่ขูแ่ละการใชค้วาม 
รุนแรง ทัง้น้ี กลุม่ We Watch ไดส้ง่ผูสั้งเกตการณ์ประมาณ 2,600 คนท่ัวประเทศในขณะท่ี P-NET ไดส้ง่ให้จัดให้มีผู้         
สังเกตการเลือกตัง้อยา่งน้อย 600 คนท่ัวประเทศ 

3 https://cpj.org/2017/08/thai-columnist-pravit-rojanaphruk-charged-with-two.php 
4 https://www.theguardian.com/world/2019/jan/26/thailands-military-junta-cracks-down-on-social 
-media-ahead-of-election 
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นอกจากน้ี ยังมีองคก์รภาคประชาสังคมอ่ืนท่ีไมไ่ดจั้ดให้มีผูสั้งเกตการณ์การเลือกตัง้ แตก่ไ็ดท้าํงานดา้นอ่ืนๆท่ีมีความสาํคัญ   
เชน่ การเผยแพร่ขอ้มูลและวจัิยเก่ียวกับการเลือกตัง้ ตัวอยา่งเชน่ iLaw ไดใ้ชส้ื่อออนไลน์และเวบ็ไซตข์ององคก์รในการ    
เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟฟิคและบทความท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาวะแวดลอ้มในการเลือกตัง้ รวมทัง้แจกจา่ยหนังสอืคูมื่อท่ีมี 
เน้ือหาท่ีสาํคัญเก่ียวขอ้งกับการเลือกตัง้  

เราไดรั้บรู้วา่มีหลายๆองคก์รไดรั้บทุนจากคณะกรรมการการเลือกตัง้เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับการเลือกตัง้
และทาํงานอ่ืนๆเพ่ืออาํนวยความสะดวกการจัดการการเลือกตัง้ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ อยา่งไรกต็ามจากการ 
สัมภาษณ์ไมมี่ใครรู้ในรายละเอียดเก่ียวกับโครงการเหลา่น้ีและงบประมาณท่ีแตล่ะองคก์รไดรั้บเพ่ือทาํงานดังกลา่ว 

แมจ้ะไมมี่เหตุการณ์ใดๆเก่ียวกับการคุกคามหรือยุติการทาํงานขององคก์รอิสระในชว่งกอ่นการเลือกตัง้ แตอ่งคก์รท่ี 
เก่ียวขอ้งจาํนวนมากไดร้้องเรียนวา่ บรรยากาศท่ีการเมืองท่ีแบง่ขัว้อยา่งสุดโตง่และขอ้กฏหมายเก่ียวกับการหมิน่ประมาท 
บังคับให้พวกเขาตอ้งเซน็เซอร์ตัวเองเวลาสื่อสารกับสาธารณชน  

องคก์รระหวา่งประเทศจาํนวนมากพยายามเขา้มามีสว่นร่วมในการเลือกตัง้ แตมี่เพียงอันเฟรลซ่ึงเป็นภาคีของปฏิญญาวา่ 
ดว้ยหลักการการสังเกตการณ์การเลือกตัง้นานาชาติ (Declaration of Principles for International Election       
Observation) เทา่นัน้ท่ีไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการในการจัดทาํภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตัง้ 
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