การเลือกตั้งทัว่ ไปของประเทศไทย พ.ศ. 2562
โอกาสที่หลุดลอยไปของการคืนสู่ ประชาธิปไตย
รายงานฉบับเต็มจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทัว่ ไปของประเทศไทย พ.ศ. 2562
โดยมูลนิธิอนั เฟรล
บทสรุ ป
หากจะบอกว่าการเลือกตั้งทัว่ ไปของไทยที่มีข้ นึ ในวันที่
24
มีนาคม
เป็ นสิ่ งที่เฝ้ารอคอยกันมานานนั้นก็คงจะเป็ นการประเมินที่ต่าเกินไป
หลังจากห้าปี ภายใต้การปกครองของทหารที่ไร้การคานอานาจและการเลือกตั้งถูกเลื่อนมาโดยตลอด
ในที่สุดประชาชนชาวไทยก็ได้มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นของตนในห้วงเวลาที่ควรจะเป็ นความปี ติยนิ ดีร่วมกัน
ขณะที่อนั เฟรลยินดีตอ้ นรับการกลับสู่กระบวนการประชาธิปไตยอันมีความจาเป็ นอย่างยิง่
แต่ก็ได้แสดงข้อกังวลมาโดยตลอดเกี่ยวกับสภาพการณ์ของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้
การเลือกตั้งปี
ของไทยยังขาดองค์ประกอบสาคัญที่สุดที่จะทาให้การเลือกตั้งเป็ นประชาธิปไตยอย่างแท้จริ ง
ในที่สุดทางการไทยได้ทาตามสัญญาที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
แต่ลม้ เหลวในการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีอนั เป็ นหัวใจสาคัญของกระบวนการเลือกตั้งที่เสรี และเป็ นธรรม
การเลือกตั้งเป็ นกลไกที่ไม่สามารถถูกประเมินโดยแยกจากอย่างอื่นได้
และต้องถูกพิจารณาอยูใ่ นบริ บทของสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยสภาพเงื่อนไขทางสังคมการเมืองตลอดจนสถานะของสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
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การกุมอานาจอย่างกระชับแน่นของรัฐบาลทหารและพันธมิตรพลเรื อนในการบริ หารประเทศตั้งแต่การรัฐประหารในเดือน
พฤษภาคม
พ.ศ.
2557
ทาให้ระบอบอานาจใหม่ถูกออกแบบมาให้เป็ นประโยชน์ต่อพวกเขาเองมากที่สุด
ทุกขั้นตอนของกระบวนการเลือกตั้งตั้งแต่เริ่ มต้นไปจนถึงการประกาศผลและหลังจากนั้น
ถูกกาหนดมาเพื่อให้ได้ผลการเลือกตั้งที่จะไม่ไปสัน่ คลอนฝ่ ายผูก้ มุ อานาจมากเกินไป
กรอบกฎหมายสาหรับการเลือกตั้งที่วางอยูบ่ นฐานที่กาหนดในรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ.
2560
อันอื้อฉาวนั้นเป็ นกรอบอันมีลกั ษณะจากัดเข้มงวดมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
ยกตัวอย่างเช่น
การจากัดบทบาทผูแ้ ทนของประชาชน
ทาให้ไม่สามารถได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็ นประชาธิปไตย
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และนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้นาที่ไม่เหมือนใครที่ให้วฒ
ุ ิสภาที่มาจากการแต่งตั้งมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรี
เป็ นการขัดต่อความเข้าใจของคนทัว่ ไปว่าประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาคืออะไร
แต่ถึงจะมีขอ้ บกพร่ องต่างๆ
และมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นเกินไปก็ตาม
การหาเสี ยงเลือกตั้งก็ดาเนินไปอย่างคึกคักเกินกว่าที่นกั สังเกตการณ์ส่วนใหญ่ได้คาดไว้
โดยมีพรรคการเมืองลงสนามจานวนมาก
ทาการรณรงค์หาเสี ยงเป็ นครั้งแรกในรอบห้าปี
และใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงผูม้ ีสิทธิออกเสี ยง
การเลือกตั้งครั้งนี้ทาให้ประชาชนมีโอกาสได้แสดงออกทางการเมืองหลังจากที่ไม่สามารถทาได้มาเป็ นเวลานาน
และการหาเสี ยงส่วนใหญ่ก็เป็ นไปอย่างสงบโดยไม่มีรายงานเหตุการณ์รุนแรงที่สาคัญ
ถึงจะมีการใช้คาด่าหยาบคายและการปล่อยข่าวลือเพื่อสร้างความหวาดกลัวอยูบ่ า้ งก็ตาม
อันเฟรลได้รวบรวมรายงานเกี่ยวกับการซื้อเสี ยงจากทัว่ ประเทศ
แม้จะเป็ นเรื่ องยากที่จะพิสูจน์ให้ชดั ได้วา่ ผูอ้ อกเสี ยงเลือกตั้งถูกชี้นาด้วยการกระทาเช่นนั้นจริ งๆ
หรื อไม่ก็ตาม
ที่น่าตระหนกยิง่ กว่าคือการแจกจ่ายเงินจานวนมากในวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผ่านทางโครงการสวัสดิการสังคมของรัฐบาลซึ่
งหลายฝ่ ายมองว่าเป็ นการใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ
การเลือกตั้งที่แท้จริ งควรต้องสร้างพื้นที่ให้ทุกฝ่ ายได้กระทาการอย่างเสรี ในเวทีการเมือง
แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เป็ นเช่นนั้น
อันเฟรลเห็นภาคประชาสังคมและสื่ อมวลชนถูกทาให้อ่อนแอ
ลีบฝ่ อไปเป็ นระยะเวลาหลายปี จากการห้ามทากิจกรรมทางการเมืองและตกอยูภ่ ายใต้การข่มขูค่ ุกคาม
การใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างฉ้อฉลเพื่อกดทับและปราบปรามความเห็นต่าง
และการคุกคามอื่นๆ
ต่อเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสมาคมรวมตัว
ถึงกระนั้นก็ตาม
ภาคประชาสังคมและสื่ อก็มีส่วนร่ วมอย่างสุดกาลังความสามารถ
ให้ช่องทางชี้แนะและข้อมูลข่าวสารที่จาเป็ นต่อประชาชนในการเข้าร่ วมกระบวนการเลือกตั้งอย่างมีความหมาย
อันเป็ นความพยายามที่มกั ถูกมองข้ามไปในการเลือกตั้งที่มีสีสนั ครั้งนี้
ในกาลข้างหน้า
รัฐบาลควรปล่อยให้ภาคประชาสังคมและสื่ อได้เติบโตด้วยการจัดการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่คณะผูจ้ ดั ทารายงานฉบับนี้ระบุ
และดาเนินมาตรการให้ความคุม้ ครองการแสดงความเห็นต่างและส่งเสริ มเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
คณะผูส้ งั เกตการณ์เลือกตั้งได้พบการให้ความสนับสนุนต่อการกลับมาของการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างคึกคักและเข้มแ
ข็ง
การที่มีรายงานว่าผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงพากันออกมาใช้สิทธิเป็ นจานวนถึงร้อยละ
74.69
นั้น
คือการชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อในการเลือกตั้งของประชาชนและสามารถมองได้วา่ เป็ นการปฏิเสธการใช้กาลังยึดอานา
จรัฐบาล
เราหวังว่าความต้องการของผูอ้ อกเสี ยงจะถูกทาให้เป็ นจริ งด้วยการปรับปรุ งกระบวนการทางการเมืองให้เปิ ดกว้างมากขึ้น
เข้าถึงได้มากขึ้น
และโปร่ งใสมากขึ้น
การจัดทาบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงที่มีคุณภาพสูง
การส่งเสริ มการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมต่อผูพ้ ิการ
ตลอดจนการเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างกว้างขวางมากขึ้น
การให้ความรู ้แก่ผมู ้ ีสิทธิออกเสี ยงจะสามารถช่วยรักษาความตื่นตัวและการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในระดับนี้ไว้ได้
อีกทั้งจะช่วยแก้ปัญหาบัตรเสี ยที่มีสูงเกินไปถึงร้อยละ 5.6 ได้
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อันเฟรลมองเห็นความพยายามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.)
ที่จะจัดการเลือกตั้งให้ลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
เจ้าหน้าที่จดั การเลือกตั้งเผชิญปัญหาท้าทายต่างๆ ในกระบวนการลงคะแนนเสี ยงที่ซบั ซ้อนและต้องอาศัยความใส่ใจอย่างมาก
ผูส้ งั เกตการณ์มองเห็นความมุ่งมัน่ ของพวกเขาที่จะจัดการจัดการเลือกตั้งให้เป็ นไปด้วยความราบรื่ น
โดยพยายามดูแลเตรี ยมความพร้อมของเอกสารทั้งหมด
ช่วยเหลืออานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าออกเสี ยง
และการนับคะแนนเสี ยงตามหน่วยต่างๆ
ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ขณะที่อนั เฟรลสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กๆ
ในการดาเนินตามขั้นตอนของกระบวนการลงคะแนน
แต่ก็เป็ นเรื่ องพื้นๆ
และสามารถแก้ไขได้โดยง่ายด้วยการจัดฝึ กอบรมให้กบั เจ้าที่ประจาหน่วยเลือกตั้งอย่างละเอียดรอบด้านมากขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้
การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตารวจก็มีส่วนอย่างมากที่ทาให้การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสงบเรี ยบร้อย
และไม่ปรากฎมีรายงานถึงความรุ นแรงหรื อความปั่ นป่ วนในระดับสาคัญใดๆ จากสื่ อหรื อผูส้ งั เกตการณ์
ขณะที่กกต.ได้แสดงให้เห็นถึงการจัดกระบวนการเลือกตั้งที่ดี แต่ก็ถูกลบล้างไปด้วยการจัดการนับผลการเลือกตั้งที่ย่าแย่
ข้อกังวลอันดับหนึ่งของเราก็คือ
กกต.ขาดความโปร่ งใสที่ไม่อนุญาตให้ผสู ้ งั เกตการณ์และสื่ อได้มีส่วนรู ้เห็นขั้นตอนสาคัญนี้ของกระบวนการเลือกตั้ง
การห้ามของกกต.ขัดกับหลักการของความโปร่ งใสอันเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต้องมีสาหรับการเลือกตั้งที่เป็ นประชาธิปไตยอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้
การประกาศผลการเลือกตั้งในเบื้องต้นในคืนวันเลือกตั้งก็ผดิ พลาดอย่างมากซึ่งทาให้ประชาชนเกิดความสับสนและความไม่เชื่อ
ถือต่อตัวเลขที่กกต.แถลง
ด้วยเหตุน้ ี
ประชาชนจึงสูญเสี ยการยอมรับนับถือในความบริ สุทธิ์ของผลการลงคะแนนไปอย่างไม่อาจกูค้ ืนมาได้
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากกกต.มีการเปิ ดเผยและโปร่ งใสมากกว่านี้ดว้ ยการเปิ ดเผยผลการนับคะแนนในระดับหน่วยอ
ย่างเป็ นทางการ
หรื ออย่างน้อยก็ให้คาอธิบายที่น่ารับฟังสาหรับการปกปิ ดดังกล่าว
เพื่อความโปร่ งใส
เราขอให้กกต.ดาเนินการเชิงรุ กด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลการเลือกตั้งโดยเริ่ มจากผลการนับคะแนนในระดับหน่วยเลือกตั้งซึ่งจะช่วย
ลดคาครหาว่าไม่เป็ นกลางและบิดเบือนผลการเลือกตั้งลงไปได้
น่าเสี ยดายที่การเลือกตั้งครั้งนี้มีจุดด่างพร้อยด้วยข้อกล่าวหามากมายเกี่ยวกับความไม่เป็ นกลางของกกต.
อันเป็ นองค์กรที่มีที่มาจากการแต่งตั้งโดยสภานิติบญั ญัติแห่งชาติที่คณะรัฐประหารเลือกมากับมือ
กฏระเบียบของกกต.ยากต่อการเข้าถึง
และการตัดสิ นใจของกกต.ก็มกั ปราศจากความพยายามที่จะทาให้เกิดความเข้าใจชัดเจนและการยอมรับ
ซึ่งทาลายความน่าเชื่อถือของกกต.ในสายตาของสาธารณชน
ความผิดพลาดที่ชดั เจนโจ่งแจ้งมากที่สุดของกกต.น่าจะเป็ นการใช้สูตรการคานวณคะแนนเสี ยงเพื่อหาจานวนสส.แบบบัญชีราย
ชื่อที่ประกาศออกมาหลังการเลือกตั้ง
ซึ่งมีความแตกต่างเป็ นอย่างมากจากวิธีการคานวณที่ดูเหมือนว่าทุกพรรคการเมืองเคยเห็นร่ วมกันมาก่อนหน้าการเลือกตั้ง
การเปลี่ยนวิธีคานวณหลังมีการเลือกตั้งไปแล้วหลายสัปดาห์ส่งผลให้การครองเสี ยงข้างมากแบบปริ่ มน้ าในสภาผูแ้ ทนราษฎรขอ
งพรรคการเมืองฝ่ ายต่อต้านคสช.มีอนั ต้องพลิกกลับตาลปั ตรไป
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นอกจากนี้หลายฝ่ ายยังได้แสดงความผิดหวังต่อการวินิจฉัยข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการเลือกตั้งของกกต.
ซึ่งดูจะเข้าข้างพรรคตัวแทนของคสช.คือ
พรรคพลังประชารัฐ
อยูเ่ สมอ
หลังการเลือกตั้ง
พรรคอนาคตใหม่และนักการเมืองอื่นที่ต่อต้านรัฐบาลทหารตกเป็ นเป้ าของการฟ้องร้องทางกฎหมายมากขึ้นเรื่ อยๆ
โดยเป็ นความพยายามที่มุ่งให้พวกเขายอมสยบ
แม้วา่ คดีส่วนใหญ่ยงั คงอยูใ่ นชั้นสอบสวน
แต่ประวัติผลงานที่ผา่ นมาของกระบวนการยุติธรรมไทยก็ช้ ีวา่ ข้อกล่าวหาเหล่านี้ที่รู้กนั อยูว่ า่ มีเหตุจูงใจทางการเมืองอาจกลายเป็
นภัยคุกคามจริ งๆ
ต่อผูแ้ ทนบางส่วนในฝ่ ายต่อต้านคสช.
ดังนั้น
เราขอเรี ยกร้องให้ทางการไทยดาเนินการในเรื่ องเหล่านี้ดว้ ยมาตรฐานสูงสุดของความโปร่ งใส
ความพร้อมรับผิดและตรวจสอบได้
และขอให้ประชาชนมีความตื่นตัวและดูแลว่าทุกฝ่ ายได้รับการปฏิบตั ิภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยรวมแล้ว
ข้อผิดพลาดบกพร่ องที่กล่าวถึงข้างต้นและมีรายละเอียดอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ทาให้อนั เฟรลไม่อาจพิจารณาการเลือกตั้งปี 2562
ของไทยเป็ นอย่างอื่นไปได้นอกจากคาว่า
มีเสรี อยูบ่ า้ งและไม่เป็ นธรรม
น่าเสี ยดายที่การฝากความหวังกับกระบวนการเลือกตั้งมาแต่แรกของประชาชนและความกระตือรื อล้นของพวกเขาที่พากันออก
มาลงคะแนนนั้น
ไม่ได้ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
อันเป็ นสิ่ งที่จะช่วยทาให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองในระยะยาวได้
แต่กลับเป็ นว่า
ผลการเลือกตั้งที่อ้ือฉาวและการเจรจาต่อรองต่างๆ
ในสภาในเวลาต่อมาได้ส่งผลบัน่ ทอนความเชื่อมัน่ ของประชาชนต่อการเมืองลงไปอย่างมาก โดยมีคนไทยเพียงร้อยละ 12.9
1
เท่านั้นที่เชื่อว่านายกรัฐมนตรี คนใหม่และรัฐบาลใหม่จะมีความชอบธรรม
เมื่ออนาคตทางการเมืองของไทยปรากฏเค้าลางของความไม่แน่นอนหวนกลับมาอีกครั้ง
อันเป็ นสภาพจมปลักที่กลายเป็ นความชาชินไปแล้วสาหรับคนไทย
เราจาเป็ นต้องกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของไทยไม่ได้เป็ นกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริ ง
แต่เป็ นโอกาสที่หลุดลอยไป ไม่เป็ นไปตามที่ประชาชนคาดหวัง
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