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คำ�นำ�
แอนเฟรลเปิดตัวคู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งครั้งแรกในปี 2557 ที่ประเทศเมียนมา เพื่อสนับสนุนการติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสองทศวรรษ ในเวลานั้น ภาคประชาสังคม
ของเมียนมากระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ของกระบวนการเลือกตั้ง และมีบทบาทในกิจกรรม
ต่างๆ เช่นการให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการฝึกอบรมการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง สื่อก็มีบทบาท
สำ�คัญอย่างแข็งขันด้วยเช่นกันโดยร่วมมือกับองค์กรประชาสังคมในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการเลือกตั้งครั้ง
ประวัติศาสตร์นั้น ในปี 2562 คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งฉบับดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้ทันสถานการณ์
ในปี 2562 นี้เอง แอนเฟรลได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งจากนานาชาติซึ่งมีเพียงกลุ่มเดียวในการเลือกตั้งทั่วไปครั้ง
แรกในรอบแปดปีของประเทศไทย หลังจากประเทศตกอยู่ใต้การปกครองโดยคณะรัฐประหารที่มีการปราบปรามสื่อและ
ภาคประชาสังคมในประเทศอย่างรุนแรง รายงานภารกิจของแอนเฟรลในที่สุดก็สรุปได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างดีที่สุด
อาจถือได้ว่า “พอจะเสรีอยู่บ้าง และไม่เป็นธรรม” หนึ่งในเหตุผลหลักสำ�หรับการประเมินนี้คือความอ่อนแอขององค์กร
ประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งที่สำ�คัญอื่นๆ ซึ่งลังเลที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการและไม่สามารถ
มีส่วนสร้างสภาพแวดล้อมที่ตื่นตัวที่มีการให้ความสำ�คัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ช่วงเวลาหลายปีภายใต้อำ�นาจเผด็จการทหารได้ทิ้งรอยแผลลึกให้กับภาคประชาสังคมไทย
ในปี 2563 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวไทยน่าจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนับหมื่นคนทั่วประเทศ
ก่อนหน้าขั้นตอนสำ�คัญนี้ที่เป็นการสร้างกระบวนการทางประชาธิปไตยขึ้นใหม่ในประเทศ แอนเฟรลเห็นความจำ�เป็นที่
จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของฝ่ายประชาธิปไตย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มองค์กรที่วางแผนจะติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้งในทุกระดับ ซึ่งเราเห็นว่าเป็นส่วนรากฐานของวัฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ด้วยการเผยแพร่คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งสำ�หรับองค์กรประชาสังคมและสื่อในประเทศไทยฉบับนี้
แอ
นเฟรลวาดหวังว่าผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจะเข้มแข็งมากพอที่จะมุ่งหน้าดำ�เนินการตามความคิดริเริ่มของตนเอง
ต่อไปและทำ�หน้าที่จับตากระบวนการเลือกตั้งตลอดทั้งกระบวนการ ดังนั้น แอนเฟรลจึงถือเป็นภารกิจสำ�คัญในการแบ่ง
ปันความรู้ความเชี่ยวชาญที่ได้สั่งสมมาจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเป็นเวลา 22 ปีทั่วเอเชีย
ในการจัดทำ�คู่มือนี้ แอนเฟรลได้มีการประชุมหารือหลายครั้งกับตัวแทนจากองค์กรประชาสังคม สื่อ และสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ เพื่อระบุหาสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศไทย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมเหล่านี้ได้รับการรวบรวมไว้ในคู่มือฉบับใหม่นี้ด้วยความหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันและยั่งยืนมากขึ้นในกระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทย ดิฉันขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมหารือ
ดังกล่าวสำ�หรับข้อมูลและความคิดเห็นที่มีค่ายิ่ง
ในบรรดาผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ�คู่มือฉบับใหม่นี้ ดิฉันขอขอบคุณคุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จากไอลอว์เป็นพิเศษสำ�หรับ
ความช่วยเหลือที่มีค่ายิ่งในการนำ�ทางสำ�รวจระบบกฎหมายที่ซับซ้อนของประเทศไทย ดิฉันขอขอบคุณทีมงานในกอง
เลขาธิการของแอนเฟรลที่ทำ�ให้โครงการนี้สำ�เร็จเป็นจริงและได้คู่มือที่ผู้อ่านกำ�ลังถืออยู่ในตอนนี้ นั่นคือ Amaël Vier,
John Reiner Antiquerra, Ms. Pratyaporn Ngoeingamkham, Ms. Tanyatorn Plaiyngam, Tharindu Abeyrathna, และ Karel Jiaan Antonio Galang สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณประธานแอนเฟรลคือ คุณ Muddassir Rizvi
จากปากีสถานและคณะกรรมการบริหารทั้งหมดสำ�หรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละต่อ
ประชาธิปไตยทั่วเอเชีย
7

โดยสรุปแล้ว ด้วยการมีส่วนร่วมเป็นคู่มือนี้ แอนเฟรลหวังว่าจะมีการเลือกตั้งที่มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมกันมากขึ้นใน
ประเทศไทยในปี 2563 และในอนาคต ขอให้โชคดี!

Chandanie Watawala
ผู้อำ�นวยการบริหารแอนเฟรล
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บทที่ 1

บทนำ�
การติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งโดยองค์กรประชาสังคมเป็นความริเริ่มที่ยึดถือการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่พยายามดูแลไม่
เพียงแต่มีความสุจริตยุติธรรมของการเลือกตั้งเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงมีการประกันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตลอดวงจร
การเลือกตั้งอีกด้วย การติดตามตรวจสอบเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการส่งเสริมความโปร่งใส ความพร้อมตรวจสอบและ
รับผิด และการมีส่วนร่วมของทุกคนในกระบวนการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์หรือติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งคือการ
แสดงออกซึ่งสิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ ดังที่รับรองไว้ในมาตรา 25 ของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตลอดจนเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการสมาคมและการแสดงความคิดเห็น
ผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งถูกถือว่าเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเฉพาะทางในด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง โดยมีหน้าที่ปกป้องเจตนารมณ์ของประชาชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ส่งเสริม
ความพร้อมตรวจสอบและรับผิดและความโปร่งใส และช่วยลดทอนความขัดแย้งอันเกิดจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือก
ตั้ง สิ่งเหล่านี้สามารถทำ�ได้ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง การเปิดโปงการทุจริตหรือความผิดปกติ
การยับยั้งความรุนแรงเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งใน
อนาคต การประเมินโดยกลุ่มติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งมีพลังที่จะส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับความชอบธรรมของการ
เลือกตั้ง ตลอดจนส่งผลให้เกิดการปฏิรูปได้ ประวัติศาสตร์บอกเราว่าเมื่อทำ�อย่างถูกต้อง การสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะ
เป็นตัวเร่งสำ�หรับการพัฒนาประชาธิปไตย
ในฟิลิปปินส์ ระบอบเผด็จการยาวนาน 20 ปีของเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จบสิ้นลงในปีพ.ศ. 2529 เมื่อถูกโค่นล้มโดยพลัง
ประชาชนอย่างสันติหลังจากมีความพยายามโกงการเลือกตั้งอย่างมโหฬารแล้วถูกเปิดโปงโดยขบวนการประชาชนแห่ง
ชาติเพื่อการเลือกตั้งเสรี (National Citizens’ Movement for Free Elections หรือ NAMFREL ก่อตั้งปีพ.ศ. 2526)
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

หลังจากความสำ�เร็จของ NAMFREL กลุ่มต่างๆ อย่างเช่น People’s Action for Free and Fair Elections (ปฏิบัติการ
ประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม) ในศรีลังกา (PAFFREL ก่อตั้งปีพ.ศ. 2530) Pollwatch (องค์กรกลาง
การเลือกตั้งในไทย ก่อตั้งปีพ.ศ. 2535) ODHIKAR ในบังคลาเทศ (ก่อตั้งปีพ.ศ. 2537) คณะกรรมการเพื่อการเลือกตั้ง
ที่เสรีและเป็นธรรมในกัมพูชา (Committee for Free and Fair Elections in Cambodia หรือ COMFREL ก่อตั้ง
ปีพ.ศ. 2538) และ Komite Independen Pemantau Pemilu ในอินโดนีเซีย (KIPP ก่อตั้งปีพ.ศ. 2539) เริ่มดำ�เนิน
การสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศของตัวเอง
กลุ่มเหล่านี้ปัจจุบันเป็นองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งภาค
ประชาชนที่เข้มแข็งที่สุดส่วนหนึ่งของโลก
ไม่นานมานี้ การสังเกตการณ์เลือกตั้งที่นำ�โดยแนวร่วม Bersih 2.0 ในมาเลเซียช่วยปูทางไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศ ทั้งที่มีแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักจากรัฐบาล ความสำ�เร็จและความยั่งยืน
ของกลุ่มเหล่านี้เป็นผลมาจากวิธีวิทยาที่เที่ยงธรรม น่าเชื่อถือ และยึดข้อเท็จจริงในการประเมินการเลือกตั้ง ตลอดจน
ความอิสระและความเที่ยงตรงอย่างแน่วแน่ของพวกเขา เมื่อคำ�นึงถึงศักยภาพของการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในฐานะ
เครื่องมือสำ�หรับการพัฒนาประชาธิปไตย จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่งที่ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งเองจะต้องมีมาตรฐาน
จริยธรรมสูงทางด้านความโปร่งใสและความสุจริตเที่ยงธรรมตามที่ตนส่งเสริมหากต้องการให้ฝ่ายต่างๆ รับฟังอย่างจริงจัง
หลักการกำ�กับการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งทั่วโลกได้รับการรวบรวมไว้ในคำ�ประกาศหลักการระดับโลกสำ�หรับ
การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชน ปีพ.ศ. 2555 (DOGP) ซึ่ง
ประมวลแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการเลือกตั้งที่แท้จริง นิยามหลักการในการตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใดและเป็นอิสระ และวางเงื่อนไขที่จำ�เป็นสำ�หรับประชาชนในการติดตามตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ในวงจรการเลือก
ตั้ง และมาพร้อมกับจรรยาบรรณและตัวอย่างการให้คำ�มั่นสำ�หรับผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งที่มีเจตนาเพื่อตอกย้ำ�ความ
ยึดมั่นในประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง
หนังสือคู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งของแอนเฟรลสำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทยฉบับแรกนี้ถูกออกแบบมา
ให้สอดรับกับความต้องการขององค์กรจับตาการเลือกตั้งในประเทศที่กำ�ลังก่อตัวขึ้นมา และช่วยองค์กรเหล่านั้นปฏิบัติ
ตามหลักการในคำ�ประกาศฯ ด้วยการหารือรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานต่างๆ ในไทยและต่างประเทศ และได้
แรงบันดาลใจจากเอกสารคล้ายกันนี้หลายฉบับที่แอนเฟรลได้จัดทำ�มาก่อนหน้านี้ หนังสือคู่มือนี้ประกอบด้วยความรู้ที่ได้
จากประสบการณ์ของเครือข่ายในการปฏิบัติภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วเอเชีย
หนังสือคู่มือนี้ถูกออกแบบมาให้ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีวิทยามาตรฐาน
ในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ตลอดจนข้อมูลในปัจจุบันเกี่ยวกับกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เครื่องมือใน
การรายงาน และสิ่งใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น เทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น หนังสือคู่มือนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้
สังเกตการณ์หรือผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศได้มีคู่มืออ้างอิงไว้ใช้งานในการติดตามตรวจสอบตลอดวงจร
การเลือกตั้ง องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศควรต้องติดตามเกาะติดทุกระยะทุกขั้นตอนของการเตรียม
การจัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่การแบ่งเขตเลือกตั้งไปจนถึงการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากวันเลือกตั้ง เช่น รายงาน
ค่าใช้จ่ายในการหาเสียง การแก้ปัญหาพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงการเลือกตั้ง
ตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
การติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งได้มีการพัฒนาแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบ
สถานการณ์ที่องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศใช้อย่างได้ผลดี หนังสือคู่มือนี้จึงนำ�เสนอแนวทางบางส่วน
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่จะทำ�ให้ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศสามารถบันทึกข้อค้นพบของตน
อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้รายการตรวจสอบในวันเลือกตั้งและ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันเป็นส่วนสำ�คัญที่ขาดไม่ได้ในการติดตามตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน ซึ่ง
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บทที่ 1: บทนำ�

เป็นหัวใจสำ�คัญของการประเมินความสุจริตยุติธรรมของกระบวนการเลือกตั้ง
เนื้อหาในหนังสือคู่มือนี้ได้รับการออกแบบมาโดยคำ�นึงถึงพื้นฐานทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของเอเชีย และ
โดยเฉพาะประเทศไทย และให้ความสำ�คัญกับการยึดถือคุณค่าสากลและมาตรฐานระหว่างประเทศ ด้วยหนังสือคู่มือ
นี้และกระบวนการอื่นๆ ในการพยายามเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรประชาสังคมและสื่อมวลไทย แอนเฟรลหวังที่
จะมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศของประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วมและยั่งยืนในประเทศไทยที่ประชาชนสามารถแสดง
เจตจำ�นงผ่านการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และจัดขึ้นตามวาระ เรามองเห็นและยกย่องความพยายามของกลุ่มและบุคคล
ที่เคลื่อนไหวผลักดันประชาธิปไตยอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ทำ�งานเพื่อจุดประสงค์เดียวกันนี้ และขอให้ความสนับสนุนแก่
พวกเขาอย่างไม่ลดละ
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บทที่ 2

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
ระบอบประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยได้รับการนิยามว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่อำ�นาจรัฐทั้งหมดมีที่มาจากการความยินยอมของประชาชนที่
จะถูกปกครอง การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนในฐานะเจ้าของอธิปไตยมอบอำ�นาจ
ให้กับผู้นำ�ที่ตนเลือกในการตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศแทนตน พลเมืองสามารถยังสามารถแสดงอำ�นาจในการตัดสิน
ใจได้ด้วยการออกเสียงลงประชามติ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “ประชาธิปไตยทางตรง”
กระบวนการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงจะต้องสะท้อนเจตจำ�นงของประชาชน
ต้องจัดขึ้นภายใต้สภาพ
แวดล้อมที่เสรีและเป็นธรรม ดำ�เนินการตามหลักกฎหมาย และปลอดจากอิทธิพลอันไม่สมควร เช่น ความรุนแรง การ
ทุจริต และการข่มขู่คุกคาม ประชาธิปไตยยังจำ�เป็นต้องมีการเลือกตั้งเป็นประจำ�ตามวาระที่แน่นอน โดยไม่มีการล่าช้า
หรือหน่วงเหนี่ยวที่ไม่จำ�เป็นสำ�หรับรัฐบาลที่จะต้องได้รับอาณัติจากประชาชนให้บริหารประเทศ
การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่มีการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น สมาคมรวมตัว และชุมนุม เพื่อดูแลให้
มั่นใจว่าการดำ�เนินการจัดการเลือกตั้งเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ เรามีกติกา บรรทัดฐาน และหลักการระหว่างประเทศ
ที่วางหลักพื้นฐานของกระบวนการประชาธิปไตยไว้ ยกตัวอย่างเช่น จะต้องไม่มีการจำ�กัดการมีส่วนร่วมโดยไม่สมควรด้วย
เหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ความสามารถทางกายภาพหรือสติปัญญา ทัศนะทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการเลือกปฏิบัติอื่นใด มาตรฐานระหว่างประเทศระบุว่า เบื้องหน้าหีบเลือกตั้ง ทุกคนเท่าเทียมกันและมีหนึ่ง
เสียงเท่ากัน
กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการค้ำ�จุนบรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับอย่าง
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บทที่ 2: มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย

กว้างขวาง ในทางทฤษฎีแล้ว รัฐที่ลงนามในสนธิสัญญาที่ประกันสิทธิทางการเมืองมีข้อผูกมัดที่จะต้องปฏิบัติตามและ
ต้องดูแลให้กฎหมายภายในประเทศสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ตนมี ในทางปฏิบัติ อาจเป็นเรื่องยากที่จะ
บังคับใช้กำ�กับแม้กระทั่งกับการละเมิดที่โจ่งแจ้งที่สุดของพันธกรณีระหว่างประเทศเหล่านั้น ซึ่งบ่อยครั้งกลายเป็นเรื่อง
ที่มุ่งมาดวาดหวังมากว่าที่จะเป็นข้อผูกมัด อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาสามารถทำ�หน้าที่เป็นกรอบอ้างอิงในการพิจารณา
ผลลัพธ์ของการเลือกตั้ง
และควรถูกใช้ประกอบการประเมินการดำ�เนินการของประเทศว่าเป็นไปตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ นอกจากนี้ ยังเป็นฐานของความชอบธรรมเวลาเจรจากับเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในการ
ร้องขอที่จะส่งผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งลงพื้นที่ไปประจำ�ตามหน่วยเลือกตั้งด้วย
นอกจากสนธิสัญญาต่างๆ ก็ยังมีตราสารที่เป็น “กฎหมายอย่างอ่อน” ที่ไม่มีสภาพบังคับอยู่เป็นจำ�นวนมากที่ระบุ
บรรทัดฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบที่มีการเลือกตั้ง ที่สามารถนำ�มาใช้เป็นเกณฑ์
วัดได้เนื่องจากมีน้ำ�หนักในเชิงศีลธรรม ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นเอกสารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติได้ให้การรับรองไว้ในปีพ.ศ. 2491 ปฏิญญานี้เป็นพื้นฐานสำ�คัญที่ได้รับการยอมรับมากเสียจนบาง
คนถึงกับกล่าวว่าในขณะนี้ได้กลายเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและมีสภาพบังคับกับประเทศต่างๆ ไป
แล้ว ปฏิญญาฯ กลายเป็นหมุดหมายสำ�คัญในวงการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเป็นพื้นฐานให้กับสนธิสัญญาและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศจำ�นวนมาก
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR พ.ศ. 2491)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแสดงถึง “มาตรฐานความสำ�เร็จร่วมกันของประชาชนทุกหมู่เหล่าและ
ทุกชาติ” ในบรรดาความก้าวหน้าทั้งหลาย ปฏิญญาฯ กำ�หนดสภาพเงื่อนไขที่จำ�เป็นสำ�หรับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างมีความหมายของพลเมืองในฐานะผู้ออกเสียงหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีการเน้นความสำ�คัญ
ของสิทธิอย่างเช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม การนับถือศาสนา และอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานสำ�หรับมนุษย์ทุกคน
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีอยู่ในข้อ 21 คือ
“ (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรง หรือผ่านผู้แทนซึ่งได้รับเลือกตั้งโดย
อิสระ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค
(3) เจตจำ�นงของประชาชนจะต้องเป็นพื้นฐานแห่งอำ�นาจการปกครอง ทั้งนี้เจตจำ�นงนี้จะต้องแสดงออก
ทางการเลือกตั้งตามกำ�หนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเป็นการออกเสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
และต้องเป็นการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในทำ�นองเดียวกัน ”
แต่ละประเทศต่างก็เป็นภาคีในสนธิสัญญาหลายฉบับ ซึ่งบางฉบับก็มีข้อผูกพันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตารางต่อไปนี้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธกรณีของประเทศไทยตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับหลักๆ
ที่กำ�หนดมาตรฐานสากล
สำ�หรับการเลือกตั้ง
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

ตราสารกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสิทธิมนุษยชน

สถานะของประเทศไทย

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR พ.ศ.
2509)

ให้สัตยาบัน (2539)

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women CEDAW พ.ศ. 2522)

ให้สัตยาบัน (2543)

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities - CRPD พ.ศ. 2550)

ให้สัตยาบัน (2559)

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูป
แบบ (International Convention on the Elimination of Racial
Discrimination - CERD พ.ศ. 2508)

ให้สัตยาบัน (2546)

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและ
สมาชิกในครอบครัว (International Convention on the Protection of
the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families ICRMW พ.ศ. 2533)

ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights - ICCPR พ.ศ. 2509)
พร้อมไปกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
เป็นเอกสารหนึ่งในสองฉบับที่มีความสำ�คัญมากที่สุดที่กำ�หนดมาตรฐานสากลสำ�หรับการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม
บทบัญญัติของเอกสารสองฉบับนี้เสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน กติกาฯ ได้รับการให้สัตยาบันจาก 172 ประเทศที่มีพันธกรณี
ตามกติกาฯ และต้องนำ�ไปปฏิบัติ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกติกาฯ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนมากที่สุดอยู่ในข้อ 25 คือ
“พลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่างดังกล่าวไว้ในข้อ ๒ [เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน กำ�เนิด หรือสถานะอื่นๆ] และ
โดยปราศจากข้อจำ�กัดอันไม่สมควร
(ก) ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรง หรือผ่านทางผู้แทนซึ่งได้รับเลือกมาอย่างเสรี
(ข) ในการที่จะออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริงตามวาระซึ่งมีการออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอ
ภาคและโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยเสรีของผู้เลือก
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บทที่ 2: มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย

(ค) ในการที่จะเข้าถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตน ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปแห่งความเสมอภาค”
ประเด็นสำ�คัญที่ควรทราบคือ กติกาฯ ได้รับการขยายขอบเขตออกไปอย่างมากด้วยการตีความที่นำ�เสนอในความเห็น
ทั่วไปของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ลำ�ดับที่ 25 เมื่อปีพ.ศ. 2539 ถึงแม้จะไม่มีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย แต่ความเห็นทั่วไปก็มีน้ำ�หนักมากและเป็นส่วนสำ�คัญสำ�หรับการทำ�ความเข้าใจกติกาฯ ของรัฐต่างๆ ประเด็น
สำ�คัญในความเห็นทั่วไปมีส่วนหนึ่งดังนี้
- ประเทศต่างๆ ต้องดำ�เนินมาตรการเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าอุปสรรคที่ขัดขวางการออกเสียงและการมีส่วนร่วม
เช่น ความยากจน ความไม่รู้หนังสือ ข้อจำ�กัดต่อเสรีภาพในการเดินทางเคลื่อนไหว และการไร้บ้าน ได้รับการจัดการ
แก้ไข
- ข้อจำ�กัดใดๆ ต่อสิทธิที่จะออกเสียงหรือมีส่วนร่วมต้องกำ�หนดโดยกฎหมายที่ปราศจากอคติ สมเหตุสมผล
และสมสัดส่วน
สุดท้าย วรรค 20 ของความเห็นทั่วไปลำ�ดับที่ 25 ยอมรับบทบาทของผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งพลเมืองโดยระบุว่า “ควร
มีการตรวจสอบกระบวนการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงโดยอิสระ […] เพื่อที่ผู้เลือกจะได้มีความเชื่อมั่นในการดูแล
รักษาบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน”

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW พ.ศ. 2522)
ข้อ 7 ของอนสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีมีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิโดยเสมอภาคของผู้หญิงที่จะมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง คือ
“รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกประการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านที่เกี่ยวกับการเมืองและทั่วๆ ไปของ
ประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะให้ประกันแก่สตรีภายใต้เงื่อนไขแห่งความเสมอภาคกับบุรุษซึ่งสิทธิ
(ก) ที่จะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวงและมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าไปในองค์กรที่มีการเลือก
ตั้งอย่างเปิดเผยทั้งมวล
(ข) ที่จะเข้าร่วมในการวางนโยบายของรัฐบาลและดำ�เนินการตามนโยบายนั้น และในการรับตำ�แหน่งราชการและ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุก ๆ ระดับของรัฐบาล
(ค) ที่จะเข้าร่วมในองค์การและสมาคมที่ไม่ได้เป็นของรัฐบาลที่ทำ�หน้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป และที่
เกี่ยวกับการเมืองของประเทศ”

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD พ.ศ. 2550)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการรับรองว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน (สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การสมาคม และการชุมนุม) ของ
คนพิการจะได้รับการประกัน และพวกเขามีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดย
เฉพาะผ่านการเลือกตั้งหรือการมีส่วนร่วมในองค์กร
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการมีอยู่ในข้อ 29 ดังนี้
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- “ประกันให้กระบวนการออกเสียง สิ่งอำ�นวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียงเหมาะสม เข้า
ถึงได้ เข้าใจและใช้งานได้ง่าย”
- “อนุญาตให้บุคคลที่คนพิการเลือกเองช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง
ร้องขอ”

หากจำ�เป็นและตามที่คนพิการ

- รัฐจะต้อง “ส่งเสริมอย่างแข็งขันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถมีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรม
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่างเต็มที่ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น”

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention
on the Elimination of Racial Discrimination - CERD พ.ศ. 2508)
อนุสัญญานี้เรียกร้องให้ขจัดเครื่องมือทุกอย่างที่ทำ�ให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
และส่งเสริมความเข้าใจในหมู่
ประชาชน และยังกำ�หนดให้รัฐภาคีต้องกำ�หนดให้การยุยงสร้างความเกลียดชังเป็นความผิดตามกฎหมาย (ข้อ 4) ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งมีอยู่ในข้อ 5 ที่ระบุว่า
“เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีพื้นฐานที่ได้จัดวางไว้ตามข้อ 2 ของอนุสัญญานี้ รัฐภาคีจะห้ามและขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ และจะประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมายโดยไม่จำ�แนกตามเชื้อชาติ สี
ผิว หรือชาติหรือเผ่าพันธุ์กำ�เนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้ […]
(ค) สิทธิทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการสมัคร
รับเลือกตั้ง โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้สิทธิอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน การเข้าร่วมในรัฐบาล และการเข้าร่วมใน
การดำ�เนินกิจกรรมสาธารณะในทุกระดับ และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณะ”

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว
(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of their Families - ICRMW พ.ศ. 2533)
อนุสัญญานี้เน้นความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่นกับสิทธิมนุษยชน โดยไม่ได้พยายามสร้างสิทธิใหม่ขึ้นมาสำ�หรับแรงงาน
ข้ามชาติแต่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งของ
ICRMW อยู่ในข้อ 41 ที่ระบุว่า
“1. แรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของรัฐต้นกำ�เนิด และที่จะ
ออกเสียงเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งของรัฐนั้นตามกฎหมายของรัฐ
2. รัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเอื้ออำ�นวยให้กับการใช้สิทธิของบุคคลเหล่านี้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย
ของตน”
ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญานี้ แต่ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งหรือผู้สนับสนุนประชาธิปไตย
ควรตระหนักว่ามีอนุสัญญานี้อยู่ เช่น อาจใช้เพื่อผลักดันนโยบายได้
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บทที่ 2: มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย

นอกจากสนธิสัญญาต่างๆ มาตรฐานระหว่างประเทศสำ�หรับการเลือกตั้งที่แจกแจงข้างต้นก็ยังสะท้อนอยู่ในเอกสารต่างๆ
ที่ยอมรับโดยองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรเอกชน อย่างไรก็ตาม ไม่มีแนวทางแบบ “ครอบจักรวาล” สำ�หรับการ
เลือกตั้งและการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติและสมาชิกสหประชาชาติหลายประเทศ
เน้นย้ำ�ครั้งแล้วครั้งเล่าว่า “ประชาธิปไตยไม่ได้มีแบบอย่างเพียงแบบเดียว” และยอมรับ “ความจำ�เป็นที่ต้องให้ความ
เคารพต่ออธิปไตยและสิทธิในการกำ�หนดตนเอง” แต่สำ�หรับแนวทางของเราในฐานะผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง เรา
ควรอ้างอิงถึงเอกสารระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีอยู่ที่เน้นความสำ�คัญของการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และทุกคนมีส่วน
ร่วม
เอกสารส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในเอเชีย เช่น
;; คำ�ประกาศหลักการสำ�หรับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศและหลักจรรยาบรรณ
(DOPIEO, 2548) คำ�ประกาศนี้ได้รับการยกย่องจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ และวางรากฐานสำ�หรับการ
สังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือโดยองค์กรเอกชนระหว่างประเทศและองค์กรระหว่าง
รัฐบาล ถึงขณะนี้ คำ�ประกาศนี้ได้รับการรับรองจาก 55 องค์กรที่ดำ�เนินการสังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่าง
ประเทศ
;; คำ�ประกาศหลักการระดับโลกสำ�หรับการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใดโดยองค์กรประชาชน (DOGP, 2555) คำ�ประกาศนี้มีความใกล้เคียงกันโดยวางรากฐานสำ�หรับการติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือโดยกลุ่มติดตามตรวจสอบภายในประเทศ คำ�ประกาศริเริ่มโดยเครือข่ายโลก
เพื่อการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งภายในประเทศ (GNDEM) และมีการกำ�หนดสิทธิและหน้าที่สำ�หรับผู้
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งดังนี้

สิทธิ

หน้าที่

สิทธิในการมีส่วนร่วม

หน้าที่ที่ต้องเป็นกลาง

สิทธิในความมั่นคงปลอดภัย

หน้าที่ที่ต้องให้ความร่วมมือ

สิทธิในการให้ความร่วมมือ

หน้าที่ที่จะต้องไม่ลำ�เอียง

สิทธิในการเข้าถึง

หน้าที่ที่จะต้องทำ�ให้เหมาะสมในทางปฏิบัติ

สิทธิในข้อมูลข่าวสาร

หน้าที่ที่จะต้องมีความสุจริตยุติธรรม

สิทธิในการสมาคมรวมตัว

หน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมสร้างสรรค์

สิทธิในการสร้างแนวร่วม

หน้าที่ที่จะต้องประสานงาน

17

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

แอนเฟรลเชื่อว่าคำ�ประกาศหลักการระดับโลกนี้คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งภายใน
ประเทศที่จะพิจารณานำ�ไปใช้ในการทำ�งานเนื่องจากให้กรอบการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำ�หรับการติดตามตรวจสอบ
ที่ประสบความสำ�เร็จ ดังนั้น คำ�ประกาศนี้ในฉบับเต็มจึงปรากฏอยู่ในตอนท้ายของหนังสือคู่มือนี้ด้วย (ภาคผนวก 1)
;; คำ�ประกาศของสหภาพรัฐสภาว่าด้วยเกณฑ์พิจารณาสำ�หรับการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม (2537) ใน
ฐานะสมาชิกสหภาพรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาไทยได้และรับรองหลักการขั้นพื้นฐานของการเลือกตั้งที่เป็น
ประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยการจัดให้มีขึ้นตามวาระที่แน่นอน การยอมรับสิทธิที่จะออกเสียง และสิทธิที่
จะลงสมัครรับเลือกตั้งโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
;; หลักการในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งของแอนเฟรล
แอนเฟรลในฐานะองค์กรสังเกตการณ์
การเลือกตั้งระดับภูมิภาคเพียงองค์กรเดียวในเอเชีย
ได้จัดทำ�เอกสารหลายฉบับที่มุ่งหมายจะสร้าง
กระบวนการที่เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละประเทศในการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสุจริตยุติธรรม
ของการเลือกตั้ง เอกสารเหล่านี้เป็นผลิตผลจากเวทีผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งในเอเชีย (Asian Electoral
Stakeholder Forum) ที่เป็นการประชุมทุกสองปีระหว่างหน่วยงานจัดการเลือกตั้งและองค์กรติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้งภาคประชาชนจากทั่วเอเชียเพื่อหารือแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย เอกสารที่ว่านี้ประกอบด้วย
1. คำ�ประกาศกรุงเทพฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม (2555) – เป็นเอกสารที่รวบรวม
บรรทัดฐานและหลักการต่างๆ
ที่จะทำ�ให้การเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยตามที่ระบุโดยฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในเอเชีย จนถึงขณะนี้ยังเป็นเอกสารเกี่ยวกับเอเชียโดยเฉพาะ
ที่รวบรวมมาตรฐานระหว่างประเทศและแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เสรี
และเป็นธรรมไว้อย่างกว้างขวางมากที่สุด ดูเอกสารฉบับเต็มได้ในท้ายหนังสือคู่มือนี้ (ภาคผนวก
2)
2. ตัวชี้วัดดิลีสำ�หรับการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย (2558) – ระบุปัจจัยเฉพาะของการเลือก
ตั้งที่เป็นประชาธิปไตยที่ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
คุณภาพของการเลือกตั้ง
3. คำ�มั่นบาหลี: หลัก 8 ข้อสู่ความโปร่งใสและความสุจริตยุติธรรมของการเลือกตั้ง (2559) – ระบุ
เกณฑ์พิจารณา 8 ข้อที่ใช้ในการประเมินระดับความโปร่งใสและความสุจริตยุติธรรมของการเลือก
ตั้ง
4. สัตยาบันโคลอมโบว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องประชาธิปไตยในเอเชีย (2561) – เป็นแผน
ปฏิบัติการที่ออกแบบมาให้เป็นแนวทางสำ�หรับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในการจัดการกับ
อุปสรรคท้าทายต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
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บทที่ 3

กรอบกฎหมายสำ�หรับการเลือกตั้งใน
ประเทศไทย
3.1

ระบบการเลือกตั้งสำ�หรับการเลือกตั้งทั่วไป

รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560 ได้กำ�หนดกรอบใหม่สำ�หรับการเลือกตั้งในประเทศไทย ซึ่งมีการขยายในรายละเอียดโดยพระ
ราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แม้ว่าการกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งจะเป็นพัฒนาการที่น่ายินดีก็ตาม แต่ในความเห็นของ ANFREL รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไม่เอื้อต่ออุดมคติและการปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากไม่ได้ให้การ
ยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญยังทำ�ให้มีการควบคุมพื้นที่ทางการเมืองอย่าง
กระชับแน่นหนายิ่งขึ้นไปอีกโดยหน่วยงานระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ซึ่งได้รับ
อำ�นาจมากกว่าชุดก่อนๆ
รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 ได้กำ�หนดให้การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรใช้ระบบจัดสรรปันส่วนแบบผสม (MMA) ซึ่งเริ่มใช้
เป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตามระบบนี้จะมีการเลือกตั้งส.ส. 350 คนที่เป็นผู้ได้คะแนน
สูงสุด(first-past-the-post) จากแต่ละเขตที่มีผู้แทนได้หนึ่งคน ส่วนที่เหลือ 150 คนมาจากระบบสัดส่วนบัญชีรายชื่อ
แบบปิด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้กาบัตรเพียงใบเดียวโดยเป็นการเลือกเฉพาะผู้สมัครในเขตเลือกตั้งของ
ตน ในขณะที่ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อจะคำ�นวณจากจำ�นวนคะแนนรวมทั้งประเทศที่แต่ละพรรคได้รับ ดังนั้นผู้ออกเสียง
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จึงไม่ได้ลงคะแนนให้กับส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อโดยตรงอย่างที่เคยเป็นมาในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ
จำ�นวนสส.แบบบัญชีรายชื่อมาจากการคำ�นวณคะแนนรวมทั้งประเทศที่แต่ละพรรคได้รับเป็นจำ�นวนส.ส.ทั้งหมดที่แต่ละ
พรรคจะพึงมีได้ แล้วลบด้วยจำ�นวนส.ส.แบบเขตเลือกตั้งที่ได้มา ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่ง
ประเทศไทย
ไม่มีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ�ในการกำ�หนดว่าพรรคใดมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อบ้าง
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งซ่อมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่
ส่งผลต่อจำ�นวนคะแนนเสียงของพรรคใดจะทำ�ให้ต้องมีการคำ�นวณใหม่และอาจต้องจัดสรรจำ�นวนส.ส.แบบบัญชีราย
ชื่อใหม่ ซึ่งอาจนำ�ไปสู่ความไร้เสถียรภาพในสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ ผู้สมัครอิสระไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้
เนื่องจากผู้สมัครทุกคนจะต้องได้รับการรับรองจากพรรคการเมือง
แม้จะได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน แต่อำ�นาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ถูกบ่อนทำ�ลายอย่างรุนแรงด้วยการมี
วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลาห้าปี โดยเริ่มในปี 2562 รัฐสภาไทยมี
องค์ประกอบดังแสดงไว้ด้านล่างนี้

องค์ประกอบของรัฐสภา
สมาชิกรัฐสภา 750 คน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการ
เลือกตั้ง 500 คน วาระ 4 ปี

วุฒิสมาชิก 250 คน วาระ 5 ปี

50

194

6

350

150

คน เลือกโดย
คสช.

คน เลือกโดย
คสช.

คน โดยตำ�แหน่ง:
ปลัดกระทรวง
กลาโหม ผบ.สูงสุด
ผบ.กองทัพ
บบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
ตำ�รวจ

คน จากเขตเลือก
ตั้ง

คน จากบัญชี
รายชื่อ

200

400

คน เลือกจาก
กลุ่มอาชีพ

คน เลือกโดยคณะ
กรรมการสรรหา
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เช่นเดียวกับการเลือกตั้งอื่น ๆ ในประเทศไทย การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้
ที่ไม่ไปเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองและไม่สามารถมีตำ�แหน่งทางการเมืองเป็นเวลาสองปี บัตรลงคะแนนยังมีตัว
เลือก“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” เพื่อประกันสิทธิของผู้ลงคะแนนในการงดออกเสียง ประเทศไทยยังจัดให้มีการเลือกตั้งนอก
ประเทศและการเลือกตั้งล่วงหน้าสำ�หรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถลงคะแนนในเขตเลือกตั้งของตนในวันเลือกตั้งได้
สำ�หรับการวิเคราะห์ที่ละเอียดครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย ผู้อ่านสามารถดูได้ใน
รายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศของแอนเฟรลในการเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ. 2562
ของประเทศไทย

3.2 มุมมองทางกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย
การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
การปกครองส่วนท้องถิ่นและความพยายาม “กระจายอำ�นาจ” เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หรือกว่า 100 ปีที่แล้ว แต่
ในช่วงเริ่มต้นความพยายามนี้เป็นไปภายใต้การดำ�เนินการของรัฐส่วนกลาง การกระจายอำ�นาจจึงพอจะเกิดขึ้นได้เท่าที่
รัฐส่วนกลางจะทำ�
การเติบโตของการปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามอำ�นาจทางการเมืองที่เปลี่ยนไป การ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 และหลังการทำ�รัฐประหารหลายๆ ครั้ง นำ�มาซึ่งการออกประกาศคณะ
ปฏิวัติเพื่อจัดสรรอำ�นาจใหม่ รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายหลายต่อหลายครั้ง ทำ�ให้ทิศทางของการจัดการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นสะเปะสะปะ และไม่ต่อเนื่อง จนการเกิดขึ้นของกระทั่งรัฐธรรมนูญ 2540 ที่เริ่มต้นวางโครงสร้างการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นพร้อมกับความฝันในการกระจายอำ�นาจครั้งใหญ่
อย่างไรก็ดี เมื่อพูดถึงการ “กระจายอำ�นาจ” เมื่อมีความพยายามเปลี่ยนแปลงทิศทางของอำ�นาจและอิทธิพลกลุ่มต่างๆ
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในเชิงระบบ ก็จะเกิดกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ และมีผู้คัดค้านอยู่เสมอ แม้แต่ในยุครัฐบาลที่มา
จากการยึดอำ�นาจก็ยังไม่อาจสั่งการเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเกรงใจ
อิทธิพลของกลุ่มต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในยุคของ คสช. มีความพยายามร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ก็ไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณา
ผลลัพธ์ที่ออกมาจากการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีทิศทางชัดเจน
และการแก้ไขกฎหมายหลายต่อหลายครั้ง
ทำ�ให้นับถึงปัจจุบัน ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยก็ยังมีความซับซ้อนและสับสน อำ�นาจหน้าที่ของ
หลายองค์กรยังคงทับซ้อนกัน ภายใต้พระราชบัญญัติหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ร่างขึ้นโดยคนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้บัญญัติเรื่อง “การปกครองส่วนท้องถิ่น” เอา
ไว้เป็นหมวดที่ 14 ซึ่งหากดูโดยผิวเผินแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังคงรับรองหลักการกระจายอำ�นาจเอาไว้ และกำ�หนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำ�นาจหน้าที่ดูแลและจัดทำ�บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่างจากสองฉบับก่อนหน้า คือไม่ได้มี
บทบัญญัติที่กล่าวถึงการเพิ่มการกระจายอำ�นาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น และกลับถูกเขียนในลักษณะที่จะจำ�กัดการกระจายอำ�
นาจในอนาคต
ณัฐกร วิทิตานนท์ อธิบายไว้ในหนังสือ “ตุลาการธิปไตย ศาล และการรัฐประหาร” จัดพิมพ์โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ
มนุษยชนว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มีเงื่อนปมหลายประเด็น เช่น ตัดข้อความ “ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเอง” ออก ไม่ปรากฏคำ�ว่า “กระจายอำ�นาจ” แม้แต่แห่งเดียวในรัฐธรรมนูญนี้ แม้สมาชิกสภาและผู้บริหาร
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ท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง แต่ก็เขียนเปิดทางให้ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสามารถใช้ “วิธีอื่น” ซึ่งผู้บริหารไม่จำ�เป็นต้องมา
จากการเลือกตั้งได้ และยังไม่บัญญัติวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นไว้ชัดเจนด้วย
แม้ว่า
รายละเอียดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่จำ�เป็นต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เพราะจะต้องกำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับ แต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ได้ “จงใจไม่เขียนถึง” หลักการหลาย
อย่างที่ควรจะเขียนรับรองไว้เพื่อให้การกระจายอำ�นาจเกิดขึ้นได้จริง

ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติเรื่องการกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ
เนื้อหา

รัฐธรรมนูญ 2540

รัฐธรรมนูญ 2550

รัฐธรรมนูญ 2560

✔

✔

✘

ที่มาของสภาท้องถิ่น

เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

ที่มาของผู้บริหารท้องถิ่น รูปแบบ
พิเศษ

เลือกตั้ง

เลือกตั้ง

เลือกตั้ง หรือวิธีอื่น
ก็ได้

4 ปี

4 ปี

ไม่กำ�หนด

ห้ามเป็นข้าราชการ
ประจำ�

ห้ามเป็นข้าราชการ
ประจำ�

ไม่กำ�หนด

อิสระในการกำ�หนดนโยบาย

วาระดำ�รงตำ�แหน่งของผู้บริหารท้อง
ถิ่น
คุณสมบัติผู้บริหารท้องถิ่น

ท้องถิ่น และท้องที่: ความทับซ้อนในกระจายอำ�นาจของไทย
ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้สอนกับนักเรียนทั่วประเทศ ระบุว่า การปกครองของประเทศไทยมีสามระบบ
คือ การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองส่วนภูมิภาค แท้จริงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนกลางที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจ
กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกและส่งคนไปบริหารงานในจังหวัดต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำ�เภอ จึงถือเป็นคน
จากส่วนกลาง ที่ไม่ได้มีที่มาและความรับผิดชอบยึดโยงกับคนในท้องถิ่น พวกเขามีหน้าที่รับนโยบายจากส่วนกลางมา
ปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองเท่านั้น ในความเป็นจริงแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำ�เภอจะไม่มีความรู้จักหรือ
คุ้นเคยกับปัญหาในพื้นที่ของตัวเองเลย แต่ก็มีอำ�นาจและอิทธิพลมากกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสียอีก
ขณะที่ประเทศไทยมีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นแล้ว แต่
ราชการส่วนภูมิภาคก็ยังคงอำ�นาจในระดับท้องถิ่นโดยยังคงมีตำ�แหน่งกำ�นันสำ�หรับดูแลท้องที่ระดับตำ�บล และมีผู้ใหญ่
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บ้านสำ�หรับดูแลท้องที่ระดับหมู่บ้านอีก ระบบการปกครองแบบนี้เรียกว่าการปกครองท้องที่
ปกครองส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของส่วนกลางนั่นเอง ไม่นับว่า เป็นส่วนท้องถิ่น

เป็นส่วนหนึ่งของการ

แม้ว่า ระบบปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในหมู่บ้าน และกำ�นันจะมาจากการเลือกของผู้ใหญ่
บ้านอีกชั้นหนึ่ง จึงถือได้ว่ามีจุดยึดโยงกับประชาชนพอสมควร แต่หลังการรัฐประหารในปี 2549 ได้มีการให้สิทธิพิเศษ
กับสองตำ�แหน่งนี้ คือ ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่ในขณะนั้นมีวาระตลอดไป จากเดิมที่จำ�กัดเพียง 5 ปี แม้ว่า จะมีความ
พยายามลดบทบาทของตำ�แหน่งการปกครองส่วนท้องที่เพื่อถ่ายโอนอำ�นาจให้ระบบท้องถิ่นแทน หรือพยายามจำ�กัด
วาระ แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากสมาคมกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน ทำ�ให้ระบบการปกครองส่วนท้องที่ยังคงอยู่ต่อไป ทับซ้อนกับ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำ�ลังพัฒนาตัวขึ้นมา
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สำ�นักนายกรัฐมนตรี

การบริหารราชการส่วนกลาง

กระทรวง
กรม
จังหวัด
อำ�เภอ

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ตำ�บล

การปกครอง
ท้องที่

หมู่บ้าน

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป

รูปแบบพิเศษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร

เทศบาล

เมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนตำ�บล
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Laws relevant to local elections
กฏหมายระดับพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภา มีมากกว่า 100 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและให้
อำ�นาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพิจารณาเฉพาะฉบับที่เป็นเรื่องของการจัดรูปแบบการปกครองโดยตรง พอจะ
แบ่งได้เป็นสามประเภท ดังนี้
กฎหมายแม่บท
•

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

•

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

•

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

•

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

กฎหมายจัดตั้งองค์กร
•

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

•

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521

•

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

•

พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537

•

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

กฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง
•

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

•

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

•

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

•

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2542

•

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ฉบับที่สำ�คัญและเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมากที่สุด คือ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือเรียกสั้นๆ ว่า พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ ซึ่งกำ�หนดขั้นตอนวิธีการจัดการเลือกตั้ง คุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คุณสมบัติผู้สมัคร กรอบค่าใช้จ่ายและวิธีการหาเสียง การนับคะแนนและประกาศผล ฯลฯ
เมื่อจะต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละประเภท หรือแต่ละแห่ง จำ�นวนที่นั่งและระบบการเลือกตั้งก็ต้องพิจารณาตาม
“กฎหมายเฉพาะ” ของท้องถิ่นแต่ละประเภทแยกขาดกันไป กฎหมายเฉพาะเหล่านี้ไม่ได้ร่างใหม่ทั้งฉบับในยุคของ คสช.
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แต่ทุกฉบับถูกปรับปรุงแก้ไขในปี 2562 และกำ�หนดระบบของการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเภทนั้นๆ เอาไว้ ได้แก่ จำ�นวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะต้องเลือกตั้ง วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมทั้งคุณสมบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

กฎหมายหลัก

กฎหมายเฉพาะ

ชื่อ พ.ร.บ.

• พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2562

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
• พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537
• พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

ขอบเขตเนื้อหา

•
•
•
•
•

• จำ�นวนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้
บริหารท้องถิ่น
• ระบบเลือกตั้ง
• การแบ่งเขตเลือกตั้ง
• คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

การดำ�เนินการเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายและวิธีการหาเสียง
การลงคะแนนเลือกตั้ง การคัดค้าน
การเลือกตั้ง
• การนับคะแนน และการประกาศผล
• การควบคุมการเลือกตั้ง
• บทกำ�หนดโทษ

โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย แบ่งเป็นสองรูปแบบ คือ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล (อบต.)
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ประชาชนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาจะอยู่ภายใต้การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ทั่วไป ประชาชนในจังหวัดหนึ่งๆ จะถูกดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองระดับไปพร้อมๆ กัน คือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจังหวัดละ 1 แห่ง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่ง
ทับซ้อนกับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด และระดับรองลงมา ได้แก่ เทศบาล สำ�หรับในเขตชุมชน
26

บทที่ 3: กรอบกฎหมายสำ�หรับการเลือกตั้งในประเทศไทย

เมือง หรือองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) สำ�หรับในพื้นที่ชนบท ซึ่งต่างก็มีอำ�นาจหน้าที่รับผิดชอบในเขตของตัวเอง
โดยเทศบาลยังแบ่งได้อีกสามประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำ�บล ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของ
ประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ และรายได้ของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา

+

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำ�บล

อบต.

เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอสำ�หรับปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล
นคร เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้น
ไป และมีรายได้พอสำ�หรับปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมือง เทศบาลตำ�บลได้แก่ท้องถิ่นในพื้นที่เมืองที่มีประชากรน้อยกว่า
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประกาศฐานะของเทศบาลเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) มีเขตพื้นที่ที่ต้องดูแลอยู่นอกเขตเมือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้านและตำ�บลแทนรัฐหรือส่วนกลาง ที่ไม่สามารถ
จัดบริการสาธารณะ หรือดูแลประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง
ข้อมูลจากกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ระบุว่า ประเทศไทยมีการปกครองรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง มี
อบจ. 76 แห่ง มี เทศบาล 2,442 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 179 แห่ง เทศบาลตำ�บล 2,233 แห่ง
และอบต. 5,332 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จะประกอบไปด้วยอำ�นาจสองฝ่ายสำ�คัญ คือ ฝ่ายสภาหรือ ฝ่ายนิติบัญญัติ และ
ฝ่ายบริหาร
“สภาท้องถิ่น” มีอำ�นาจหน้าที่สำ�คัญ เช่น ริเริ่มและพิจารณาออก ‘กฎ’ ท้องถิ่นที่เรียกว่า ‘เทศบัญญัติ’ หรือ ‘ข้อบัญญัติ’
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรนั้นๆ กำ�กับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามที่ได้แถลงต่อ
สภา โดยมีเครื่องมือ เช่น การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป และการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ รวม
ถึงพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
“นายกเทศมนตรี” หรือฝ่ายบริหาร มีอำ�นาจหน้าที่สำ�คัญ เช่น บริหารกิจการอปท. ตามมติของสภา และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายต่างๆ กำ�หนด จัดทำ�ร่างแผนพัฒนา ร่างเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติต่างๆ รวมถึงงบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เสนอต่อสภาพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ฯลฯ โดยมีปลัดเป็นฝ่าย
ข้าราชการประจำ�ทำ�หน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการทั้งหลาย
อบจ. มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำ�หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำ�หน้าที่ฝ่ายบริหาร เทศบาลมีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสภาเทศบาลทำ�หน้าที่
ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกเทศมนตรีทำ�หน้าที่ฝ่ายบริหาร อบต. มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลทำ�หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลทำ�หน้าที่ฝ่ายบริหาร กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยาก็แบ่งการใช้อำ�นาจออกเป็นสองฝ่ายเช่นเดียวกัน
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ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เลือกตั้งโดยตรง

สมาชิกสภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

• ส.อบจ.

• นายก อบจ

• ส.ท.

• นายกเทศมนตรี

• ส.อบต.

• นายกอบต.

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ดำ�เนินการ
ปลัด

ฝ่ายบริหาร
ตรวจสอบ กำ�กับดูแล

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ประชาชนจะมีโอกาสได้เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร และฝ่าย
นิติบัญญัติ ในบางกรณีที่ทั้งสองฝ่ายหมดวาระไม่พร้อมกัน และจัดเลือกตั้งไม่พร้อมกัน ประชาชนก็จะต้องไปเลือกตั้งแยก
เป็นสองครั้ง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายจะถูกเลือกในคราวเดียวกัน เช่น การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ
2560 ประชาชนที่ไปเลือกตั้งก็จะได้บัตรเลือกตั้งสองใบเพื่อกากบาทเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารในคราว
เดียวกัน
สำ�หรับกรุงเทพมหานคร ประชาชนจะได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรง และเลือกสมาชิกสภาเขต หรือ
ส.ก. เขตละ 1 คน เขตที่มีประชากรมากกว่า 150,000 คน ให้มี ส.ก. เพิ่มขึ้น 1 คน ต่อประชากร 150,000 คน สำ�หรับ
เมืองพัทยา ประชาชนจะได้เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยตรง และเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้งหมด 24 คน
สำ�หรับ อบจ. ประชาชนจะได้เลือกนายก อบจ. โดยตรง และได้เลือกสมาชิกสภา อบจ. ซึ่งมีจำ�นวนระหว่าง 24-48 คน
ขึ้นอยู่กับจำ�นวนประชากรในจังหวัดนั้นๆ โดยใช้เขตอำ�เภอเป็นเขตเลือกตั้งให้มีสมาชิก อบจ. เขตเลือกตั้งละ 1 คน หรือ
ถ้ามีได้มากกว่านั้นก็ให้แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นหลายเขตในอำ�เภอเดียวกัน
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สำ�หรับเทศบาล ประชาชนจะได้เลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง และได้เลือกสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลง
คะแนนเลือกสมาชิกสภาเทศบาลได้ไม่เกิน 6 คน แต่ละเทศบาลตำ�บลแบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภา 12 คน
เทศบาลเมืองแบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภา 18 คน เทศบาลนครรวมถึงสภาเมืองพัทยาแบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง มี
สมาชิกสภา 24 คน
สำ�หรับ อบต. ประชาชนจะได้เลือกนายกอบต. โดยตรง และได้เลือกสมาชิกสภาอบต. จากหมู่บ้านละ 1 คน โดยใช้เขต
หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง และให้มีสมาชิกสภา อบต. เท่าจำ�นวนหมู่บ้าน หรืออย่างน้อยให้มี 6 คน

ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่น่าสนใจ
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในฐานะกฎหมายหลัก ได้กำ�หนดการกระทำ�ที่เป็น
ความผิดในการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภทไว้ ความผิดที่น่าสนใจ มีดังต่อไปนี้
1. ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถูกตัดสิทธิ
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเสียสิทธิบางประการ ดังนี้ (1) ถูกจำ�กัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (2) ถูกจำ�กัด
สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำ�นันและผู้ใหญ่บ้าน (3) ถูกจำ�กัดสิทธิในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ถูกจำ�กัดสิทธิในการดำ�รงตำ�แหน่งข้าราชการการเมือง (5) ถูกจำ�กัด
สิทธิในการดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ
หากการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนั้นๆ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปแจ้งเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ได้ก็จะไม่ถูกจำ�กัดสิทธิแต่อย่างใด
2. ผู้สมัคร ต้องไม่ใช้เงินหาเสียงเกินที่กำ�หนด
กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำ�หนดให้มีเพดานของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคน เพราะไม่ต้องการ
ให้คนที่มีฐานะดีกว่าใช้ทรัพย์สินมาทำ�ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ เพดานค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามท้อง
ถิ่นแต่ละประเภทและแต่ละแห่ง โดยให้ผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัดกำ�หนดตามความเหมาะสม การ
ใช้จ่ายเกินจะเป็นความผิดมีโทษจำ�คุก 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือปรับเป็นจำ�นวนสาม
เท่าของเงินที่เกินจำ�นวนที่กำ�หนด หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปี
3. ห้ามบริจาคเงิน ห้ามจัดมหรสพ
กฎหมายเลือกตั้ ง ท้ องถิ่ น บั ญญั ติห้ ามผู้ สมั ครกระทำ � การเพื่ อ จู งใจให้ ผู้ มี สิ ทธิ เ ลื อ กตั้ งลงคะแนนด้ ว ยการให้
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ห้ามการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถาน
อื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด ห้ามทำ�การโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการ
รื่นเริงต่าง ๆ ห้ามเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด ห้ามหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความ
เท็จ หรือ
จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
การกระทำ�ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสาเหตุสำ�คัญทำ�ให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ถือว่า มีความผิดและมี
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

โทษหนัก จำ�คุกตั้งแต่หนึ่ง 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งยี่สิบปี และกฎหมายยังให้ถือว่าการกระทำ�ดังกล่าวเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำ�ไปสู่การขาด
คุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งอื่นๆ ด้วย
4. ห้ามหาเสียงนอกเวลาที่กำ�หนด
กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำ�หนดกรอบระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น
1. ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระ ให้หาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบวาระ จนถึงเวลา
18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
2.

ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากยุบสภา ให้หาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันยุบสภาจนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา
ของวันก่อนวันเลือกตั้ง

3. ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำ�แหน่งว่าง ให้หาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ตำ�แหน่งว่างลงจนถึงเวลา
18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
การฝ่าฝืนย่อมเป็นความผิด มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
5. ห้ามฉีกบัตรเลือกตั้ง
กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น บัญญัติให้ผู้ที่ทำ�ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมาจากกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตั้งชำ� รุด
เสียหาย เป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และเป็นความผิดฐานทำ�ให้เสียทรัพย์สินด้วย

กติกาการเลือกตั้งครั้งนี้ ถูกแก้ไขเมื่อต้นปี 2562
การเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ที่มาจากคณะรัฐประหาร หลัง
การปกครองส่วนท้องถิ่นถูก “แช่แข็ง” ไม่ให้มีการเลือกตั้งทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารชุดใหม่มานานกว่า 5 ปีเต็ม
โดยก่อนที่ คสช. จะหมดอำ�นาจไป ก็ได้ใช้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่แต่งตั้งขึ้นมาเองแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำ�คัญทุกฉบับโดยไม่มีเสียงคัดค้าน โดยเป็นการผ่านกฎหมายในช่วง “โค้งสุดท้าย” ก่อนจะเข้าสู่
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อต้นปี 2562
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นกฎหมายหลัก
เป็นฉบับเดียวที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด ขณะที่กฎหมายเฉพาะอื่นๆ เป็นเพียงการแก้ไข โดยกฎหมายใหม่ฉบับที่ผ่าน
สนช. ในวันที่ 24 มกราคม 2562 กำ�หนดว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ�องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในจังหวัดนั้น ให้เวลาการออกเสียงลงคะแนนเป็นตั้งแต่เวลา
08.00 – 17.00 น. แต่ กกต. จะกำ�หนดเวลาการออกเสียงสำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นอย่างอื่นก็ได้ การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครคนเดียวจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำ�นวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด
วันเดียวกับที่ผ่านกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น สนช.ก็ผ่านทั้งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับแก้ไข
และพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับแก้ไข พร้อมๆ กัน โดยสาระสำ�คัญของทั้งสองฉบับคล้ายกัน คือ
เปลี่ยนคุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา ให้ต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป และต้องจบ
การศึกษาปริญญาตรี โดยอำ�นาจตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีของกรุงเทพมหานครเป็น
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีเมืองพัทยาเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโดยตรง
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ในพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ ยังกำ�หนดวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ให้จำ�นวนส.ก. มีน้อย
ลง ส่วนส.ข. ยังไม่ให้เลือกตั้งจนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560
พ.ร.บ.สภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ร.บ.เทศบาล และพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านการพิจารณา
ของ สนช. พร้อมกันในหนึ่งวันต่อมา คือ 25 มกราคม 2562 เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งต้อง
มีอายุ 35 ปีขึ้นไป กำ�หนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำ�รงตำ�แหน่งได้ 4 ปี เป็นติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ พร้อมกำ�หนดเงื่อนไข
ห้ามมีผลประโยชน์ได้เสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อน สั่งห้ามใช้งบประมาณไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ นอกจากนี้ ยัง
มีการกำ�หนดเกี่ยวกับเขตเลือกตั้งใหม่ตามที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น
สำ�หรับการเลือกตั้งอบต. มีประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คือ การกำ�หนดใหม่ให้สมาชิกอบต. มาจากการเลือกตั้ง
หมู่บ้านละ 1 คน จากเดิมหมู่บ้านละ 2 คน และกำ�หนดให้หมู่บ้านขนาดเล็กที่มีประชากรไม่ถึง 25 คน ไม่มีสมาชิกอบต.
แต่ให้ไปรวมเลือกตั้งกับหมู่บ้านที่ติดกัน
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บทที่ 4

หลักการของการติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้ง
ความโปร่งใสคือหลักสำ�คัญของการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศสามารถเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมของการเลือกตั้งได้ ผู้สังเกตการณ์การ
เลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและมีความทุ่มเทเป็นเครื่องมือสำ�คัญสำ�หรับการ
ส่งเสริมคุณภาพและความสุจริตยุติธรรมของทั้งกระบวนการเลือกตั้ง และการรับรองสถานะทำ�ให้พวกเขาปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น องค์กรจัดการเลือกตั้ง (ตามที่กฎหมายที่มีอยู่กำ�หนด) ควรดูแลให้กลุ่มสังเกตการณ์
การเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีทั้งหมดได้รับอนุญาตให้สังเกตการณ์ทุกขั้น
ตอนของกระบวนการการเลือกตั้ง รวมถึงการสังเกตการณ์กระบวนการการลงคะแนนและการนับคะแนนตลอด
ทั้งหมดในหน่วยเลือกตั้งใดๆ”

คำ�ประกาศกรุงเทพฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม ข้อ 18 (1)

4.1

หลักการสำ�คัญของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง

องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าจะเท่าเทียมกันไปเสียทั้งหมด บางองค์กรคงอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ ขณะที่
องค์กรอื่นก่อร่างสร้างชื่อให้ตัวเองอย่างเป็นหลักเป็นฐาน หลายองค์กรได้รับความนับถืออย่างสูงและผลงานข้อค้นพบ
เป็นที่ต้องการของสื่อและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่บางองค์กรอาจไม่ได้รับการให้ค่าหรือความสนใจเลย ความแตก
ต่างมักอยู่ที่แนวทางในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งและคุณภาพของรายงาน ในระยะยาว มีแต่องค์กรที่ยึดถือหลัก
พื้นฐานของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับการให้ค่าว่าเป็นผู้มีคุณูปการอย่างแท้จริงในการ
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บทที่ 4: หลักการของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง

สร้างสภาพแวดล้อมประชาธิปไตยที่ใสสะอาด
เพื่อให้มั่นใจได้กับคุณภาพของการติดตามตรวจอบารเลือกตั้ง ควรยึดหลักการสำ�คัญต่อไปนี้
•

ความเป็นกลาง – องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งไม่ควรรู้สึกเป็นใจหรือเห็นอกเห็นใจพรรคการเมืองใด
หรือผู้สมัครคนใด เมื่อใดก็ตามที่องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งดำ�เนินการในลักษณะที่ไม่เป็นกลาง ก็
จะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือและ/หรือความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง
การรับรู้ของสาธารณชนถึงความเป็นกลางมีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง
เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ในบางกรณีสมาชิกขององค์กรอาจมีความเชื่อส่วนตัวที่สอดคล้องกับพรรคการเมือง
บางพรรคหรือผู้สมัครบางคน แต่องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งก็จำ�เป็นต้องตรวจตราบุคลากรของ
ตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าความเห็นอกเห็นใจเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางและคุณภาพของการ
รายงาน และไม่เปลี่ยนเป็นอคติเวลาประเมินความสุจริตยุติธรรมของการเลือกตั้ง เป็นเรื่องถือปฏิบัติกันทั่วไป
ในหมู่องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือที่จะปฏิเสธการสนับสนุนจากใครก็ตามที่เป็นสมาชิก
ของพรรคการเมืองใดหรือผู้ที่สนับสนุนผู้สมัครคนใดอย่างแข็งขัน องค์กรควรจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
รายงานอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเป็นกลางอย่าง
เต็มที่อยู่ตลอดเวลา

•

วิธีวิทยาที่ดี – องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรใช้เทคนิคการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่ตรงไป
ตรงมา ได้มาตรฐาน และผ่านการทดสอบอยู่เสมอ ข้อค้นพบและข้อสรุปของพวกเขาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่ตรวจสอบยืนยันและแจงปริมาณได้ ผู้สังเกตการณ์ควรได้รับตารางเวลาการรายงานที่ตรงกันและเครื่อง
มือที่ใช้ร่วมกัน (ตัวอย่างเช่น แบบสำ�รวจ รายการตรวจสอบ แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ ฯลฯ ) เพื่อให้องค์กร
สามารถประมวลผลข้อค้นพบของพวกเขาในลักษณะที่เป็นภววิสัยได้ ระเบียบวิธีที่ดีจะช่วยปกป้ององค์กร
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจากข้อกล่าวหาที่อาจมีขึ้นได้ว่ามีอคติ และพวกเขาควรจะสามารถอธิบายได้หาก
ถูกเรียกร้อง

•

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง – การเลือกตั้งมีบริบทและตรรกะของตัวเองชนิดที่มืออาชีพที่ชาญฉลาด
หลายคนก็อาจจะยากที่จะเข้าใจ จะมีความเห็นในเรื่องนี้ก็ยิ่งยากเสียกว่า เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำ�งานเรื่องการ
เลือกตั้งอย่างใกล้ชิด มีการใช้ศัพท์แสงเฉพาะแวดวงและคลุมเครือ (เช่น เขตเลือกตั้ง การเป็นหัวคะแนน บัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งซ่อม การแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเอาเปรียบ การลงคะแนนแบบเสียงเดียวที่
โอนไม่ได้ ฯลฯ ) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำ�หรับประชาชนจำ�นวนมากในการทำ�ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้ง องค์กร
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งต้องแน่ใจว่าตนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพื่อรายงานข้อค้นพบได้อย่างถูกต้อง
และสามารถตอบต่อคำ�ร้องขอข้อมูลใดๆ ที่อาจมีขึ้นได้ ผู้นำ�และสมาชิกขององค์กรติดตามตรวจสอบการเลือก
ตั้งควรพัฒนาความสามารถหลักๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มบทบาทความข้องเกี่ยวและความ
น่าเชื่อถือของตน

•

ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ – หากเป็นไปได้ องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรมีผู้ติดตามตรวจ
สอบการเลือกตั้งอยู่ในทุกส่วนของประเทศที่กำ�ลังจัดการเลือกตั้ง หากองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งใด
สามารถส่งผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเฉพาะแต่ในพื้นที่ จะต้องระบุในรายงานของตนว่าครอบคลุมเฉพาะ
บางพื้นที่ของประเทศเท่านั้น และไม่ทำ�การคาดคะเนหรืออนุมานข้อค้นพบที่นอกเหนือขอบเขตการสังเกตการณ์
ของตน ไม่ว่าในกรณีใด การมีส่วนร่วมทั้งหมดเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อร่วมกันตรวจสอบ
กระบวนการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น องค์กรขนาดเล็กอาจตัดสินใจเป็นพันธมิตรกับองค์กรอื่น
หรือสร้างเครือข่ายเพื่อขยายขอบเขตของการติดตามตรวจสอบของตน
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

•

ความร่วมมือกับหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง - ไม่มีสูตรตายตัวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน
จัดการเลือกตั้งของประเทศกับผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง หากพวกเขาใกล้ชิดสนิทสนมกันเกินไป ผู้คนก็
จะมององค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งว่าไม่เป็นอิสระและกล่าวหาว่าจะมองเห็นแต่ข้อดีของการเลือกตั้ง
เท่านั้น หากพวกเขาเป็นปรปักษ์กันมากเกินไป องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งก็จะมีความยากลำ�บากใน
การได้การรับรองสถานะเพื่อทำ�หน้าที่สังเกตการณ์การเลือกตั้ง และเสี่ยงต่อการที่ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ของตนจะถูกเพิกเฉยไปโดยสิ้นเชิง ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรรายงานสิ่งที่ค้นพบอย่างถูกต้องโดยไม่
ต้องพยายามจับผิดมากเกินไปหรือยกย่องคุณงามความดีของหน่วยงานจัดการเลือกตั้งโดยไม่สมควร ดังนั้นหาก
เป็นไปได้ ความสมดุลในอุดมคติคือความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการทำ�งานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันใน
ขณะที่ยังคงความเป็นอิสระเพียงพอที่จะวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานจัดการเลือกตั้งในกรณีที่จำ�เป็นได้

•

การยึดมั่นในจรรยาบรรณ – กฎเกณฑ์เกี่ยวกับมารยาท การแถลง และการประพฤติปฏิบัติต่อสาธารณะสำ�หรับ
สมาชิกขององค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งจำ�เป็น แนวคิดก็คือการรักษามาตรฐานสูงสุดของ
ความเป็นมืออาชีพและความเป็นภววิสัยในหมู่ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งโดยให้แต่ละคนลงนามในหลัก
จรรยาบรรณ พันธะสัญญาทางศีลธรรมนี้ปกติจะกำ�หนดให้ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเก็บความนิยมชม
ชอบ/ผู้สมัครคนโปรดของตนไว้กับตัวเอง ไม่รับของกำ�นัลหรือสินน้ำ�ใจจากผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดๆ ไม่ถูก
พบเห็นอยู่ในบ้านหรือที่ทำ�การรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดๆ เว้นเสียแต่ว่าเป็นกิจธุระอย่าง
เป็นทางการขององค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ยังมีข้อมูลรายละเอียดอีกมากเกี่ยวกับหลักการที่ผู้
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศควรยึดถือปฏิบัติ ดังปรากฏอยู่ในคำ�ประกาศหลักการระดับโลกสำ�หรับ
การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนและหลักจรรยา
บรรณสำ�หรับผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่เป็นพลเมืองที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

4.2

ทำ�ไมจึงต้องติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง?

ทุกวันนี้ประเทศส่วนใหญ่มีการเลือกตั้งตามวาระเพื่อให้ประชาชนเลือกตัวแทนในรัฐบาลของตน แม้ว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง
ที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นที่คาดหวังกันโดยทั่วไปว่ากระบวนการเลือกตั้งที่เรียกได้ว่าเสรีและเป็นธรรมจะเป็นไปตามเกณฑ์
ต่อไปนี้:
✓✓ ดำ�เนินไปตามครรลองของกฎหมายและแนวทางที่ชัดเจนที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
✓✓ ดำ�เนินการโดยหน่วยงานจัดการเลือกตั้งที่มีสมรรถภาพและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
✓✓ เป็นการแข่งขันที่มีความหลากหลายของพรรคการเมืองและผู้สมัครที่ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับเลือกตั้ง
และได้รับการนำ�เสนอโดยสื่อที่เป็นอิสระและปราศจากอคติ
✓✓ ปลอดจากการแทรกแซงโดยกองทัพ ตำ�รวจ หรือกลุ่มผลประโยชน์อื่น
✓✓ เป็นการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งโดยปลอดจากอิทธิพลที่ไม่สมควร
สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ

จนได้ผู้

หากการเลือกตั้งทั้งหมดมีองค์ประกอบของการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และโปร่งใส เหล่านี้ครบถ้วน และประชาชนมี
ความมั่นใจในกระบวนการเลือกตั้งแล้ว ก็ไม่จำ�เป็นที่จะต้องมีผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง ทว่าตามความเป็นจริงที่เรา
ประสบมักแตกต่างจากสภาพในอุดมคตินี้ ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการปกครอง มักจะเป็น
อุปสรรคต่อการเลือกตั้งอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้มีปรากฏในรูป
34

บทที่ 4: หลักการของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง

แบบใดรูปแบบหนึ่งในหลายประเทศในเอเชีย ทำ�ให้เกิดความไม่ราบลื่นในกระบวนการเลือกตั้งและก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงใจในผลการเลือกตั้งที่มีออกมาอย่างเป็นทางการ
•

กฎหมายและแนวทางเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือคลุมเครือที่มีแนวโน้มจะสร้างความสับสนมากกว่า
ให้แนวทางการปฏิบัติ

•

การแบ่งเขตเลือกตั้งที่น่ากังขา

•

นักการเมือง คนของพรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่ซื่อสัตย์ ที่พร้อมจะทำ�ทุกวิถีทางเพื่อให้ชนะการ
เลือกตั้ง

•

ขนบประเพณี กฎ และสภาพภูมิประเทศ ที่ส่งผลให้เกิดการกีดกันหรือเบียดขับประชากรที่มีสิทธิออกเสียงบาง
ส่วนออกไปชายขอบ

•

เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเพียงพอ ขาดประสบการณ์ ได้ค่าตอบแทนต่ำ�กว่าที่ควร
อ่อนแอ หรือลำ�เอียง

•

สื่อเลือกข้าง ฉ้อฉล และไม่เป็นมืออาชีพ

•

การให้ข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อย ผู้ใช้สิทธิเกิดความสับสน และ
บัตรเสียมีสัดส่วนสูง

•

การใช้ทรัพยากรของรัฐให้เป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองบางพรรคหรือผู้สมัครบางคน

•

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไม่เป็นระบบ จัดทำ�อย่างลวกๆ และ/หรือจงใจทำ�ให้ดูสับสน

•

ทหารและ/หรือตำ�รวจเอนเอียงฝักใฝ่พรรคการเมืองบางพรรคหรือผู้สมัครบางคน ทั้งโดยแอบๆ หรือโดยแสดง
การถือหางและ/หรือข่มขู่อย่างโจ่งแจ้ง

•

การควบคุมกำ�กับการใช้จ่ายในการหาเสียงที่ไร้น้ำ�ยา และการใช้เงินเพื่อข่มขู่ ซื้อ หรือชักนำ�ผู้มีสิทธิออกเสียง

•

หน่วยเลือกตั้งและจุดนับคะแนนที่ไม่เป็นระบบที่ส่งผลไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามให้เกิดการเสียสิทธิของผู้
ใช้สิทธิและเป็นอุปสรรคขัดขวางการติดตามตรวจสอบการนับคะแนน

•

การล่วงละเมิดรังควาน การทุจริต การบงการ และการใช้ความรุนแรง อย่างมีการเตรียมการและกว้างขวาง

•

การจัดการที่ผิดพลาดบกพร่องหรือการทุจริตในกระบวนการนับคะแนนซึ่งส่งผลให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อ
มั่นในความสุจริตของการเลือกตั้ง หรือแย่กว่านั้นคือผลการนับคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการที่ไม่ได้ผู้สมัครตรง
ตามเจตจำ�นงของผู้ใช้สิทธิ

ปัญหาข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนมักจะปรากฏในประเทศที่ (1) ยังคงอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
ที่มีการเลือกตั้ง (2) อยู่ในระหว่างความวุ่นวายทางการเมือง (3) ถูกปกครองโดยฝ่ายหนึ่งหรือผู้นำ�คนหนึ่งมาเป็นเวลา
ยาวนาน (4) หน่วยงานจัดการเลือกตั้งมีความลำ�เอียงหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ และ (5)
การเลือกตั้งไม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำ�หรือจัดขึ้นน้อยครั้งแบบนานๆ ที ดังนั้นในสถานการณ์เหล่านี้ผู้ติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้งจึงทำ�หน้าที่ที่สำ�คัญมากเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งถูกจัดขึ้นในลักษณะที่เคารพลักษณะพื้นฐานของการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย
35

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

ในบางกรณี การตรวจสอบการเลือกตั้งอาจมีประโยชน์เวลาที่ประชาชนขาดความไว้วางใจในระบบแม้ตัวระบบการเลือก
ตั้งเองจะดี หากผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งสรุปและประกาศต่อสาธารณะว่าการเลือกตั้งดำ�เนินมาอย่างเสรีและเป็น
ธรรม ก็อาจเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบและช่วยเพิ่มความชอบธรรมของการเลือกตั้งได้
อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณีมากมีจุดอ่อนในระบบการเลือกตั้ง เนื่องจากปัญหาเหล่านี้จึงจำ�เป็นต้องมีผู้ติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้งเพื่อพยายามป้องกันการทุจริตรวมทั้งประเมินและรายงานคุณภาพของการเลือกตั้ง เพียงด้วยการมีผู้ติดตาม
สังเกตการณ์เลือกตั้งอยู่ บางครั้งพวกเขาก็สามารถเป็นตัวยับยั้งการทุจริตในการเลือกตั้งได้ บริบทการเลือกตั้งที่มีปัญหา
ก่อให้เกิดความจำ�เป็นต้องมีผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจำ�นวนมากเมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกตั้ง
ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งยังทำ�หน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อการผลักดันเพื่อส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยและสนับสนุน
หลักการเหล่านี้ในกระบวนการเลือกตั้งภายในประเทศ ด้วยการสื่อสารข้อค้นพบของตนกับฝ่ายต่างๆ เช่น นักการทูต
องค์กรระหว่างรัฐบาลสื่อ และภาคประชาสังคม พวกเขาสามารถช่วยสร้างแรงกดดันให้เกิดการริเริ่มการปฏิรูปการเลือก
ตั้งได้
นอกเหนือจากความแพร่หลายขององค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งของแต่ละประเทศแล้ว ก็ยังมีการจัดตั้งกลุ่มเครือ
ข่ายการติดตามการเลือกตั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอย่างข้ามพรมแดน ยกตัวอย่างเช่น ในเอเชีย เครือข่ายแห่งเอเชียเพื่อการเลือก
ตั้งที่เสรี (ANFREL) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 เพื่อช่วยเหลือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในเอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้

4.3

ใครคือผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง?

การติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเป็นการประเมินกระบวนการเลือกตั้ง มักจะดำ�เนินการโดยกลุ่มเครือข่ายสังเกตการณ์
ระหว่างประเทศหรือโดยกลุ่มสังเกตการณ์หรือกลุ่มจับตาการเลือกตั้งภายในประเทศ
ผู้ติดตามตรวจสอบในประเทศ
มักมาจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสังเกตการณ์การเลือกตั้งเป็นวัตถุประสงค์หลัก ผู้สังเกตการณ์นานาชาติมาจาก
องค์กรภายนอกประเทศที่จัดการเลือกตั้ง
ผู้ติดตามตรวจสอบในประเทศและผู้สังเกตการณ์นานาชาติทำ�งานเสริมซึ่งกันและกัน
ผู้ติดตามตรวจสอบในประเทศ
มีส่วนได้เสียในกระบวนการเลือกตั้งมากกว่าเนื่องจากเป็นพลเมืองของประเทศ
ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถติดตาม
สังเกตการณ์อย่างครอบคลุมถี่ถ้วนตลอดวงจรการเลือกตั้งได้มากกว่า ในขณะเดียวกันผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศก็
สามารถสังเกตการณ์จากจุดที่ถอยห่างออกมาได้มากกว่าด้วยความที่ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับกระบวนการเลือก
ตั้ง ในสภาพการณ์ที่จำ�กัดบีบคั้น ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศยังสามารถทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางในการรายงานปัญหาที่
ผู้ติดตามตรวจสอบในประเทศเห็นว่ามีความอ่อนไหวเกินไปได้อีกด้วย
แม้ว่าคำ�ว่าการสังเกตการณ์การเลือกตั้งและการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งมักจะใช้แทนกันได้ แต่ทั้งสองคำ�ก็มีความ
หมายแตกต่างกันเล็กน้อย นั่นคือ หน้าที่ของผู้สังเกตการณ์มักจะจำ�กัดอยู่ที่การรวบรวมข้อมูลและการประเมินลงความ
เห็นอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส่วนผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งนั้นมักจะมีหน้าที่กว้างกว่าที่ทำ�ให้
สามารถแทรกแซงหรือดำ�เนินการอื่นได้หากพวกเขาพบเห็นว่ามีการละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งเกิดขึ้น
องค์กรประชาสังคมอาจทำ�หน้าที่สังเกตการณ์หรือติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของ
ตนภายใต้กฎหมายในประเทศและนโยบายภายในขององค์กรว่าด้วยการไม่แทรกแซงซึ่งควรมีการกำ�หนดไว้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามระเบียบวิธีสำ�หรับทั้งผู้สังเกตการณ์และผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งหลักๆ แล้วก็ไม่แตกต่างกัน
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ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งได้มีขึ้นแพร่หลายไปทั่วโลก และการติดตามตรวจ
สอบการเลือกตั้งได้กลายเป็นแขนงวิชาพิเศษที่มีแวดวงของตัวเอง มีระเบียบวิธี ช่องทางการสนับสนุนการสื่อสารและ
ทางอิเล็กทรอนิก และวิธีการวัดการปฏิบัติตามบรรทัดฐานการเลือกตั้ง ในด้านหนึ่งความเป็นมืออาชีพที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่ง
ที่ดีเพราะผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการติดตามตรวจสอบจะมีความเป็นภววิสัย มีความน่าเชื่อถือ และแสดงภาพแทน
สถานการณ์ทั้งประเทศได้ดีขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง หลักวิชาของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งได้กลายเป็นปฏิบัติการที่ซับ
ซ้อนซึ่งต้องอาศัยการจัดการ การจัดระบบ และทุนขนานใหญ่ ซึ่งบดบังแนวคิดดั้งเดิมว่าด้วยความเป็นขบวนการติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้งที่ขับเคลื่อนโดยประชาชน
ควรกล่าวด้วยว่าการเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายขององค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งนี้ได้ดึงดูดความสนใจของรัฐบาล
เผด็จการและบุคคลที่ไม่ซื่อตรงที่ได้จัดตั้งองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งแบบปลอมๆ ขึ้นมา องค์กรเหล่านี้มีความ
เป็นการเมืองโดยเนื้อแท้และมีแต่เปลือก พยายามเสแสร้งสร้างภาพและให้การรับรองกระบวนการเลือกตั้งที่ทั้งไม่เสรี
และไม่เป็นธรรมดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในกัมพูชาในปีพ.ศ. 2561 กลุ่มติดตามตรวจสอบปลอมเหล่านี้ไม่ได้ยึดถือปฏิบัติตาม
หลักการขั้นพื้นฐานของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งตามที่ระบุไว้ในเอกสารต่างๆ อย่างคำ�ประกาศหลักการระดับ
โลกสำ�หรับการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนและจรรยาบรรณ
สำ�หรับผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่เป็นพลเมืองที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และคำ�ประกาศกรุงเทพฯ ว่าด้วย
การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม และไม่ได้ใช้ระเบียบวิธีการรายงานที่ดี กลุ่มองค์กรเหล่านี้ไม่ควรได้รับการยอมรับจาก
องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งหรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความชอบธรรม แต่ควรถูกเรียกว่าเป็นสิ่งก่อกวนอย่าง
ที่พวกเขาเป็น
นอกจากนี้ยังมีฝ่ายต่างๆ อีกจำ�นวนมากซึ่งอาจติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งตามสถานะของตนเอง อย่างเช่น
•

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่ดีที่สุดคือประชาชนทั่วไปของประเทศที่กำ�ลังมีการเลือกตั้ง ไม่
ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ลงคะแนนหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าพวกเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้งใดหรือไม่ก็ตาม พวกเขามีประสิทธิผลเพราะมีอยู่ในทุกส่วนของประเทศ มีสำ�นึกรับรู้ได้ว่ามีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการเลือกตั้งโดยทั่วไปหรือไม่ พวกเขารู้สถานการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ และที่สำ�คัญ
ที่สุด พวกเขาเฝ้าสังเกตอย่างกระตือรือร้นเพราะพวกเขามีส่วนได้เสียในผลลัพธ์ของการเลือกตั้ง
ด้วยความแพร่หลายของโซเชียลมีเดีย "การร่วมด้วยช่วยกันหรือการลงขันทรัพยากร (crowd sourcing)" (ซึ่ง
ประชาชนทั่วไปสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นการเลือกตั้งได้) ได้กลายมามีความสำ�คัญมากขึ้นเรื่อยๆ
สำ�หรับองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง เนื่องจากการรวมข้อมูลจากผู้คนจำ�นวนมากสามารถให้มุมมองที่
ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มากกว่าที่จะหาได้โดยแม้กระทั่งองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่
ใหญ่ที่สุด

•

สื่อ สื่อระดับชาติและระดับท้องถิ่นรายงานกระบวนการเลือกตั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังจากการลงคะแนน
เสียง พวกเขารายงานเกี่ยวกับผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ลงสมัคร หน่วยงานจัดการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เรื่องราวที่น่าสนใจของผู้คนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และแน่นอนรายงานเกี่ยวกับการลงคะแนน การนับ และการ
ประกาศผล การรายงานของสื่อเป็นส่วนสำ�คัญของการรณรงค์เลือกตั้งเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ประเทศ
ต้องรับรองเสรีภาพของสื่อมวลชน ให้พวกเขาสามารถเข้าถึงเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ
เพื่อช่วยให้ความรู้แก่ผู้ลงคะแนนและประชาชนทั่วไป
อย่างไรก็ตาม สื่อควรมีความยุติธรรมและปราศจากอคติ เนื่องจากผู้ลงคะแนนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครบน
พื้นฐานของสิ่งที่ได้รับรู้จากสื่อ น่าเสียดายที่ในหลายๆ ประเทศ เราพบเห็นองค์กรสื่อที่สนับสนุนพรรคการเมือง
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ผู้สมัคร หรือแม้กระทั่งรัฐบาล และดังนั้นจึงมีการรายงานข่าวที่เอนเอียงอย่างเนียนๆ หรือโจ่งแจ้ง เพื่อช่วยผู้
สมัครหรือพรรคที่ตนถือหาง
•

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงตำ�รวจ เจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น คนที่ทำ�งานให้กับหน่วยงานจัดการเลือกตั้งในทุก
ระดับ สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ และบางครั้งก็ทหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ที่ต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเพราะ
เป็นตัวแทนรัฐซึ่งสามารถส่งผลต่อการเลือกตั้งได้ นอกจากนี้ บ่อยครั้งพวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรของรัฐที่
ไม่ควรถูกนำ�มาใช้ในการรณรงค์หาเสียง กลุ่มเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดอาจได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือหน่วย
งานจัดการเลือกตั้งในการดูแลให้การเลือกตั้งดำ�เนินไปด้วยความสงบเรียบร้อยและยุติธรรม ตัวอย่างเช่น เจ้า
หน้าที่ของรัฐจากกระทรวงต่าง ๆ อาจได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในช่วงเวลาเลือกตั้ง และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศ เช่น ไทย เนปาล และฟิลิปปินส์ จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในช่วงการเลือกตั้ง

•

พรรคการเมือง กลุ่มผู้ติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิผลอีกกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้สมัครรับเลือก
ตั้งหรือพรรคที่ลงแข่งขัน ซึ่งมีส่วนได้เสียโดยตรงในการจับตาตรวจสอบคู่ต่อสู้ “ตัวแทนพรรค”เหล่านี้รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการรณรงค์หาเสียงและไปอยู่แถวหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตราบใดที่พวกเขารักษา
ความถูกต้องในการรายงานข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดและความไม่เหมาะสมอื่น ๆ ตัวแทนเหล่านี้สามารถช่วย
ปรับปรุงคุณภาพการเลือกตั้งให้ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม หากพวกเขากุเรื่อง กระจายข้อกล่าวหาเท็จ หรือชักนำ�ให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจผิด พวกเขาก็สามารถทำ�อันตรายได้มากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ และอาจยั่วยุให้เกิดความ
รุนแรงโดยประชาชนที่ถูกยุยง

•

องค์กรประชาสังคมอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่ให้ความสำ�คัญกับการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเป็นหลักแล้ว
ยังมีขบวนการและกลุ่มจับตาการเลือกตั้งจำ�นวนมากที่อาจระดมเครือข่ายและสมาชิกเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งที่
สะอาดและสุจริตได้ ตัวอย่างเช่น องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) บางองค์กรที่ทำ�งานในประเด็นอื่น ๆ เช่น สิทธิ
มนุษยชน ธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย เสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของเยาวชน การเสริมสร้างพลัง
อำ�นาจให้กับผู้หญิง เป็นต้น พวกเขาอาจทำ�หน้าที่ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเฉพาะกิจในวันเลือกตั้ง จัดเวที
ถกเถียงสาธารณะในหมู่ผู้สมัคร หรือให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและช่วยเหลือในการลงทะเบียนเพื่อนำ�
ไปสู่การเลือกตั้ง

4.4

ติดตามตรวจสอบอะไร?

การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นและจบภายในหนึ่งวันโดยเริ่มต้นจากการลงคะแนนของผู้
ลงคะแนนคนแรกและสิ้นสุดเมื่อมีการประกาศผู้ชนะ แนวทางที่ควรจะเป็นคือการพิจารณาวงจรการเลือกตั้งโดยรวมซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง ช่วงเวลาการเลือกตั้ง และช่วงหลังการเลือกตั้ง แต่ละช่วง
ไม่มีจุดเริ่มต้นที่แน่นอน ไม่มีจุดจบที่แน่นอน และบ่อยครั้งที่องค์ประกอบต่างๆ ภายในวงจรการเลือกตั้งซ้อนทับกัน จึง
ทำ�ให้ยากที่จะกำ�หนดขอบเขต อย่างไรก็ตามวงจรการเลือกตั้งก็เป็นรูปแบบเดียวที่สามารถพิจารณาปัจจัยทั้งหมดเพื่อ
ประเมินกระบวนการทั้งหมดโดยมีวันเลือกตั้งเป็นจุดสูงสุดของความพยายามดำ�เนินการต่างๆ
วงจรการเลือกตั้งมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียง หรือการปฏิรูป
การเลือกตั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตามมีองค์ประกอบบางอย่างเช่นการให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ประชาชนทั่วไป ที่มีตลอดวงจรการเลือกตั้ง แผนภาพต่อไปนี้แสดงวงจรการเลือกตั้งทั่วไปเพียงบางส่วน
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ลือก

นโยบาย
ผู้สมัคร
การลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง
การประกาศผล

งั้

ชว่ งก่อนการเ

ต
เลอื ก

งบประมาณ

ช่วง

ตงั้

ก าร

การให้ความรู้ประชาชน
การลงทะเบียนผู้เลือกตั้ง
การฝึกอบรม
การวางแผน

ชว่ งหล เลือกตั้ง
งั การ

การปฏิรูปการณ์เลือกตั้ง
การพัฒนาศักยภาพ

การมีส่วนร่วมของผู้หญิง ชนพื้นเมือง คนพิการ
เยาวชน และกลุ่มชายขอบอื่น ๆ
การตรวจสอบและการประเมินผล
การติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างถี่ถ้วนควรครอบคลุมทุกด้านของกระบวนการเลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง
จนถึงช่วงหลังการเลือกตั้ง แน่นอนว่าวันเลือกตั้งย่อมเป็นจุดที่ต้องให้ความสนใจสูงสุด แต่ก็เป็นเรื่องสำ�คัญที่จะต้องจับตา
ให้มากกว่านั้นเนื่องจากเงื่อนไขสำ�หรับการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมถูกจัดวางไว้ก่อนหน้านี้มานานมากแล้ว มักกล่าว
กันว่าการเตรียมพร้อมสำ�หรับการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งครั้งก่อน
ระดับของการเตรียมการและการดำ�เนินการแต่ละองค์ประกอบของวงจรการเลือกตั้งส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของการ
เลือกตั้ง ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรตระหนักว่าองค์ประกอบเหล่านี้คือหน่วยประกอบแต่ละหน่วยที่เสริมรับซึ่ง
กันและกัน ตัวอย่างเช่น คุณภาพของการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถส่งผลโดยตรงต่อความสุจริตของผลการเลือก
ตั้ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะต้องมีการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งตลอดทั่วทั้งวงจรการเลือกตั้งเพื่อจะได้รู้เห็นการ
ดำ�เนินการทั้งหมดหากเป็นไปได้
ด้วยกิจกรรมการติดตามตรวจสอบที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การสำ�รวจผู้ลงคะแนน (ทั้งแบบสุ่มและกำ�หนดเป้า
หมาย) การเยี่ยมพบปะฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์รายงานของสื่อ การศึกษากฎหมายและกฎระเบียบสำ�หรับ
การเลือกตั้ง การลงพื้นที่ และการสังเกตการณ์การลงคะแนนในวันเลือกตั้ง องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งสามารถ
จัดทำ�รายงานโดยละเอียดถี่ถ้วนที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังในตารางต่อไปนี้ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง
หัวข้อที่แสดงในตารางนี้ไม่อาจถือว่าครบถ้วนแล้วและอาจมีองค์ประกอบเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณาตลอดวงจรการเลือกตั้ง
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ช่วงก่อนการเลือกตั้ง
กรอบกฎหมาย
การจัดการเลือกตั้ง
การเตรียมการงานจัดการ
การแบ่งเขตเลือกตั้ง
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียง
การลงทะเบียนพรรคการเมืองและ
ผู้สมัคร
การรับรองสถานะผู้สังเกตการณ์
การระดมทุนสนับสนุน
พรรคการเมือง

ช่วงเลือกตั้ง
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมการ
รณรงค์หาเสียง
การใช้จ่ายและระดมทุนสำ�หรับการ
รณรงค์หาเสียง
ความรุนแรงที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สภาพบรรยากาศในวันเลือกตั้ง
การจัดการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งล่วงหน้า/นอกประเทศ
(หากมี)
การเปิดให้ลงคะแนน

ช่วงหลังการเลือกตั้ง
การปฏิรูปการเลือกตั้ง
การตรวจสอบและประเมินผล
การทำ�งานของหน่วยงานจัดการ
เลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้หญิง ชนพื้น
เมือง คนพิการ เยาวชน และกลุ่ม
ชายขอบอื่นๆ
การให้ความรู้กับผู้มีสิทธิออก
เสียงและการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมือง

พฤติกรรมของรัฐบาลและ
ข้าราชการ

กระบวนการลงคะแนน

การดูแลเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

กระบวนการปิดการลงคะแนน

การรายงานของสื่อ

สถานการณ์ความมั่นคง

การนับและรวมคะแนน

กลุ่มจับตา รวมถึงสื่อ

การประกาศผล

การแก้ปัญหาพิพาทเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง

การมีส่วนร่วมของผู้หญิง ชนพื้น
เมือง คนพิการ เยาวชน และกลุ่ม
ชายขอบอื่นๆ

การมีส่วนร่วมของผู้หญิง ชนพื้น
เมือง คนพิการ เยาวชน และกลุ่ม
ชายขอบอื่นๆ

การให้ความรู้กับผู้มีสิทธิออก
เสียงและการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมือง

การให้ความรู้กับผู้มีสิทธิออก
เสียงและการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมือง

การดูแลเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

การดูแลเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

การรายงานของสื่อ

การรายงานของสื่อ

การแก้ปัญหาพิพาทเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง

การแก้ปัญหาพิพาทเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง
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บทที่ 4: หลักการของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง

ในขณะที่องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรติดตามตรวจสอบและรายงานตลอดทั้งวงจรการเลือกตั้ง แต่รายงานที่
เป็นที่ต้องการมากที่สุดจากองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งมักเป็นเรื่องการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้ง ซึ่งคือข้อสรุป
เบื้องต้นว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี เป็นธรรม สงบเรียบร้อย สะอาด และซื่อตรงหรือไม่ ทุกส่วนของวงจรการเลือก
ตั้งล้วนมีความสำ�คัญและจำ�เป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบ แต่รายงานหลังการเลือกตั้งเบื้องต้นมีความสำ�คัญมากเป็น
พิเศษเนื่องจากความสนใจของประชาชนและสื่อจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในทันทีหลังวันเลือกตั้ง
มีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งจำ�นวนมากที่ผู้ติดตามตรวจสอบควรพิจารณาสัมภาษณ์หรือไม่ก็ติดต่อสัมพันธ์ไว้
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ ฝ่ายต่างๆ ที่ว่านี้มีเป็นต้นว่า
•

คณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ในระดับชาติและท้องถิ่น

•

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและตัวแทนพรรค

•

เจ้าหน้าที่รัฐในระดับชาติและท้องถิ่น รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

•

ผู้นำ�ศาสนา ผู้นำ�เผ่า นักวิชาการ หรือผู้นำ�อื่นๆ

•

ตำ�รวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

•

สื่อ

•

องค์กรประชาสังคมในระดับชาติและท้องถิ่น

•

ตัวแทนกลุ่มเปราะบางหรือชายขอบ เช่น ผู้หญิง คนพิการ เยาวชน ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ศาสนา หรือ
ภาษา ฯลฯ

•

ผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

•

กลุ่มประชากรท้องถิ่นที่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง (ถ้ามี)
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บทที่ 5

ระเบียบวิธีการติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้ง

การรวมตัวกันของกลุ่มต่างๆ
ภายในประเทศที่สามารถติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งโดยอาศัยความช่วยเหลือจาก
ภายนอกน้อยที่สุดคือส่วนสำ�คัญของการพัฒนาประชาธิปไตย การสังเกตการณ์ที่นำ�โดยพลเมืองมีความสำ�คัญสำ�หรับ
ความโปร่งใสและความเป็นเจ้าของกระบวนการเลือกตั้ง กลุ่มติดตามตรวจสอบภายในประเทศมักมีความพร้อมดีกว่าผู้
สังเกตการณ์จากนานาชาติในการสังเกตการณ์เฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะจะเป็นการตรวจสอบกระบวนการ
ที่ซับซ้อนในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การติดตามตรวจสอบกระบวนการร้อง
เรียน การบันทึกรวบรวมหลักฐานกรณีการข่มขู่และการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการติดตามตรวจสอบสื่อกระแสหลัก
และโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ องค์กรประชาสังคมในประเทศยังมีบทบาทสำ�คัญในการให้ความรู้แก่ผู้ลงคะแนนเสียงและ
ส่งเสริมหลักนิติธรรม
การติดตามตรวจสอบภายในประเทศควรเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและรายงานข้อค้นพบอย่างปราศจากอคติ ซึ่งสามารถ
ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในการเลือกตั้งหรือลดทอนความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
การทำ�เช่นนี้อาจเป็นเรื่องยากในบางครั้ง
เนื่องจากผู้ติดตามตรวจสอบในประเทศที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตนสังเกตการณ์อาจถูกสภาพกดดันในท้องถิ่น หรืออาจถูก
มองว่าขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากเกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือองค์กรประชาสังคมที่มีแรงจูงใจทางการเมือง
ระเบียบวิธีที่ใช้และความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อค้นพบที่รายงานมีความสำ�คัญสูงสุดเนื่องจากจะเป็นพื้นฐานสำ�คัญ
ของความสุจริตและความน่าเชื่อถือของผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง การรายงานต่อสาธารณะและการแถลงข่าวก็มี
ความสำ�คัญไม่แพ้กันเนื่องจากชื่อเสียงขององค์กรล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้และการได้รับความยอมรับในหมู่ผู้รับฟัง ใน
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การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ได้อย่างเหมาะสม ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจำ�เป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและการชี้แนะ
แนวทาง หลักจรรยาบรรณก็ควรกำ�หนดสิทธิและหน้าที่หลักของผู้ติดตามตรวจสอบโดยยึดหลักความเป็นกลางและความ
ปราศจากอคติ
ยิ่งกิจกรรมการติดตามตรวจสอบมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งจำ�เป็นต้องมีระเบียบวิธีที่ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น
เท่านั้น ตัวอย่างเช่นการใช้จ่ายและระดมทุนในการหาเสียงและการแก้ปัญหาข้อพิพาทในการเลือกตั้งนั้นต่างเป็นกระบวน
การทางเทคนิคสูงที่มักไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ จึงจำ�เป็นต้องอาศัยการคิดเชิงกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรที่
ติดตามตรวจสอบ ที่ต้องคิดหาแผนปฏิบัติการและแนวทางการรายงานของตนเอง อย่างไรก็ตามมีแนวทางปฏิบัติทั่วไปที่
คู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงในถัดไปจากนี้

5.1

กำ�หนดจุดเน้นหลักและวัตถุประสงค์

การติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือจะต้องชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจะบรรลุ องค์กรต่าง ๆ มี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงมุ่งเน้นแง่มุมที่ต่างกันในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง องค์กร
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งส่วนใหญ่ดำ�เนินการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างครอบคลุมทั้งหมด การทำ�เช่นนี้
เป็นการดำ�เนินการตลอดทั้งวงจรการเลือกตั้งและพยายามประเมินการจัดการเลือกตั้งและการประพฤติตนของฝ่าย
ต่างๆ ในการเลือกตั้งภายใต้สภาพการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ ผลลัพธ์ของการติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้งอย่างครอบคลุมรอบด้านก็จะครอบคลุมทุกประเด็น และดังนั้นจึงสามารถให้ภาพรวมที่ดีเกี่ยวกับระดับของ
เสรีภาพและความเป็นธรรมของการเลือกตั้ง ระเบียบวิธีที่จะกล่าวถึงต่อไปในคู่มือนี้มุ่งเน้นไปที่การติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้งประเภทนี้
ในอีกด้านหนึ่งก็มีองค์กรที่มุ่งเน้นการประเมินองค์ประกอบเฉพาะที่ส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย ตัวอย่าง
เช่นองค์กรอย่างศูนย์ติดตามตรวจสอบความรุนแรงในการเลือกตั้ง (Centre for Monitoring Election Violence CMEV) ในศรีลังกาหรือ Odhikar ในบังคลาเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตามตรวจสอบกรณีความรุนแรง การข่มขู่
คุกคาม และการบีบบังคับระหว่างการเลือกตั้ง กลุ่มติดตามตรวจสอบอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบาง
เช่น ผู้หญิง คนพิการ ผู้ย้ายถิ่น หรือชนพื้นเมือง กลุ่มอย่างเช่น AGENDA ได้ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรคนพิการในการ
ประเมินความพร้อมของหน่วยงานจัดการเลือกตั้งเพื่อรองรับคนพิการในหน่วยเลือกตั้ง ดังนั้นจึงให้ความสำ�คัญกับเรื่อง
ขั้นตอนปฏิบัติเป็นหลัก
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่วิเคราะห์กฎหมายที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งและดูว่าส่งผลอย่างไรต่อคุณภาพของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และยังมีองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของสื่อและโซเชียลมีเดียว่าส่งผลอย่างไร
ต่อระดับและคุณภาพของการรับรู้ของฝ่ายต่างๆ ในระหว่างการเลือกตั้ง กลุ่มที่ว่านี้มีอย่างเช่น Mafindo ในอินโดนีเซีย
ซึ่งคอยติดตามตรวจสอบการแพร่กระจายของข่าวปลอม และ Transparency Maldives ที่ติดตามตรวจสอบสื่ออย่าง
รอบด้านในระหว่างการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่มุ่งเน้นไปที่การใช้จ่ายและระดมทุนในการหาเสียง เช่น คณะ
กรรมการสังเกตการณ์การเลือกตั้งของเนปาล และสถาบันการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ (Institute
for Political and Electoral Reform - IPER) ที่ดำ�เนินโครงการที่ชื่อว่า Pera at Pulitika (เงินกับการเมือง) ที่เน้นไป
ที่การใช้จ่ายของผู้สมัครซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายและระดมทุนในการหา
เสียงและการบังคับใช้
ดังนั้น หนึ่งในข้อพิจารณาแรกๆ สำ�หรับการจะติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งก็คือ แนวทางที่จะใช้ควรเป็นการประเมิน
แบบครอบคลุมรอบด้านหรือควรติดตามตรวจสอบจำ�กัดแต่เพียงบางส่วนที่สำ�คัญเท่านั้น?
องค์กรควรมุ่งเน้นไปที่ขั้น
ตอนในวันเลือกตั้งหรือติดตามตรวจสอบปัจจัยระยะยาวที่อาจส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์การเลือกตั้งโดยรวม? เห็นได้ชัด
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ว่านี่เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากและจะสามารถตัดสินใจได้หลังจากมีการหารือกันภายในแต่ละองค์กรแล้ว
เท่านั้น ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่ล้มเหลวในการจัดทำ�รายงานหลังการเลือกตั้งที่น่าสนใจมักจะเป็นเพราะว่าทำ�ไป
โดยขาดเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เมื่อมีการกำ�หนดวัตถุประสงค์และจุดเน้นหลักแล้ว ข้อพิจารณาอื่น ๆ ก็จะเข้าที่เข้าทางตาม
มา

5.2

กำ�หนดกรอบการวิเคราะห์และผลลัพธ์

เพื่อทำ�การประเมินการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ องค์กรต่างๆ ควรเรียนรู้การสร้างระเบียบวิธีการ
รวบรวมข้อมูลและกรอบการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจะ
ไม่พลาดข้อมูลสำ�คัญขณะสังเกตการณ์กระบวนการส่วนใดส่วนหนึ่งของการเลือกตั้ง พวกเขาควรมีรายการตรวจสอบที่
ครอบคลุมถี่ถ้วนและมีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลใช้เป็นแนวทาง ในช่วงท้ายของคู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงข้อควรพิจารณาบาง
ประการเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลดังกล่าวซึ่งระบุประเภทของข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทำ�รายงานที่มีความ
หมาย
มีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งสำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่จะช่วยให้แง่มุมในการประเมิน แหล่งข้อมูลเหล่านี้ช่วย
เสริมซึ่งกันและกันและทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่จำ�เป็นในกระบวนการที่เรียกว่า "การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(triangulation)" ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลด้วยระเบียบวิธีสามแบบที่อธิบายไว้ด้านล่าง แล้วประมวลผลผลลัพธ์
จากข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้เกิดเป็นภาพการเลือกตั้งที่ถูกประเมิน เมื่อรวมผลจากสามระเบียบวิธีนี้เข้าด้วยกันก็จะได้การ
ประเมินการเลือกตั้ง ทุกขั้นตอนและองค์ประกอบทั้งหมดของการเลือกตั้งที่ได้รับการประเมินโดยคณะติดตามตรวจสอบ
ควรอยู่ถูกประเมินโดยระเบียบวิธีเดียวกัน สิ่งสำ�คัญคือต้องดูแลให้องค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างล่างนี้มีอยู่ในทุกการ
ประเมิน ซึ่งจะทำ�ให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่ได้มีด้านเดียวและผ่านการตรวจสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์
•

การทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่และกรอบกฎหมาย – ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานเขียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศ บรรทัดฐานและ
หลักการระหว่างประเทศว่าด้วยประชาธิปไตย และงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยให้บริบทเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศได้

•

การวิเคราะห์ข้อมูลมือสอง – ควรทำ�ความเข้าใจว่าความเป็นไปต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นได้รับการถ่ายทอด
โดยสื่ออย่างไร รวมถึงว่าผู้คนเข้าใจอย่างไร สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในการรายงานข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือก
ตั้ง ผู้ติดตามการเลือกตั้งทุกคนจำ�เป็นต้องทันกับสถานการณ์ความเป็นไปในแต่ละวันและควรสะท้อนให้เห็นเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมิน

•

รายงานข้อมูลชั้นต้นและการสัมภาษณ์โดยผู้ติดตามตรวจสอบในพื้นที่ – เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ที่รวบรวมจากสองแหล่งก่อนหน้านี้ เราสามารถใช้ปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการสังเกตการณ์ในพื้นที่ได้ คติ
ประจำ�ใจสำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งคือ “เรารายงานสิ่งที่เราพบเห็น” ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่เราจะ
ต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งหากเป็นไปได้ ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรละเว้นการเผยแพร่
ข้อค้นพบหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบยืนยันเพราะอาจทำ�ลายความน่าเชื่อถือของตนได้หากกลายเป็นว่า
ข้อมูลผิดพลาด
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

ทบทวนงานเขียนที่มีอยู่และ
กรอบกฎหมาย

การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสอง

รายงานข้อมูลชั้นต้นและการ
สัมภาษณ์โดยผู้สังเกตการณ์
เลือกตั้ง

การประเมินการติดตาม
การเลือกตั้ง
การค้นพบทั้งหมดจะต้องนำ�เสนอต่อสาธารณะผ่านรายงานที่สามารถแจกจ่ายเผยแพร่ได้ง่าย
รายงานภารกิจควร
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการเลือกตั้งที่คณะผู้ปฏิบัติภารกิจได้ประเมิน รายงานควรเปิดเผยระเบียบวิธี แนวทาง
แหล่งที่มาของข้อมูล และข้อเสนอแนะของคณะติดตามตรวจสอบอย่างรอบคอบรัดกุม ในภารกิจการติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้งที่ครอบคลุมรอบด้าน วิธีที่พบบ่อยที่สุดในการนำ�เสนอการประเมินคือนำ�เสนอเรียงตามลำ�ดับเวลา คือ ตั้งแต่
ช่วงก่อนการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง ปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานจัดการเลือกตั้งและฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังที่เราได้กล่าวถึงในบทก่อนหน้านี้ การเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องที่เกิดเพียงหนึ่งวันแล้วจบ แต่เป็นวงจรที่ประกอบด้วยหลาย
ขั้นตอนและทั้งหมดล้วนมีความสำ�คัญที่ต้องสังเกตการณ์เพื่อให้เราทราบว่าการเลือกตั้งนั้นชอบธรรม เสรี และเป็นธรรม
หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีกฎกติกาซึ่งประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แนวทางที่
กำ�หนดโดยหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง จรรยาบรรณ และกฎอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาช่วงต่อไปของบทนี้จะกล่าวถึงการ
ที่เราในฐานะผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้และนำ�ไปใช้กับผู้เล่นทุกคนอย่างเสมอ
หน้ากันได้อย่างไร

5.3

ประเมินช่วงก่อนการเลือกตั้ง

การประเมินระบบการเมืองที่กำ�ลังจัดให้มีการเลือกตั้งและการพิจารณาว่าพรรคการเมืองทั้งหมดรวมถึงผู้ที่เป็นตัวแทน
ของชนกลุ่มน้อยได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่นั้น เป็นพื้นฐานในการประเมิน
ว่าการเลือกตั้งนั้นเสรีหรือไม่ การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในเรื่องการปิดกั้นการรณรงค์หาเสียงโดยฝ่ายรัฐ (ตำ�รวจ ทหาร
หรืออันธพาลการเมือง เป็นต้น) และเรื่องประสิทธิผลของมาตรการการจำ�กัดการใช้เงิน กำ�ลัง และความฉ้อฉล อย่างที่
สมเหตุสมผล ก็ช่วยในการพิจารณาระดับของเสรีภาพในการเลือกตั้ง สุดท้าย การพิจารณาระดับการลอยนวลของการ
ละเมิดจรรยาบรรณและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเป็นกุญแจสำ�คัญในการประเมินว่าการเลือกตั้งเสรีมากน้อย
เพียงใด
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ประเมินก่อนการเลือกตั้ง
องค์กรส่วนใหญ่ดำ�เนินกระบวนการที่เรียกว่าการประเมินก่อนการเลือกตั้งเพื่อทำ�ความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผล
ต่อการดำ�เนินการเลือกตั้ง โดยปกติจะทำ�หลายสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มภารกิจการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นทางการ การ
ประเมินก่อนการเลือกตั้งเริ่มต้นด้วยการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวเป็น
ไปตามข้อผูกมัดและวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศขั้นพื้นฐานหรือไม่ กฎหมายอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น พรรคการเมือง
ความเป็นพลเมือง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การใช้เงินในการรณรงค์หาเสียง สื่อ และอาจรวมถึงบางส่วนของ
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายทางปกครอง ประกาศและกฎระเบียบ ก็ต้องมีการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน
การประเมินก่อนการเลือกตั้งที่ดีควรมีประเด็นดังต่อไปนี้
ก. บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีอยู่
ข. ภาคประชาสังคม สื่อ และส่วนอื่นๆ ส่งผลอย่างไรในสนามการเลือกตั้ง
ค. ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการดำ�เนินการอะไรบ้าง
ง. ขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกของหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง
จ. ระดับความมีอิสระ ความเป็นกลาง และปฏิสัมพันธ์กับสาธารณชนทั่วไปของหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง
ฉ. ระดับความชอบธรรมที่เป็นที่รู้สึกกันและการยอมรับที่มีต่อหน่วยงานจัดการเลือกตั้งของพรรคการเมือง
และฝ่ายต่างๆ
ช. คุณภาพการดำ�เนินการเลือกตั้งของหน่วยงานจัดการเลือกตั้งที่เป็นที่รู้สึกกัน
ซ. ระดับความโปร่งใสของหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง ตามที่รู้สึกกัน
ฌ. ระดับของเสรีภาพของพรรคการเมืองและผู้สมัครในการรวมตัว เดินทาง ชุมนุมรวมตัว และแสดงความ
เห็นต่อสาธารณะ
ญ. ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐที่มีสำ�หรับการเลือกตั้ง
ฎ. ความเป็นธรรมในการเข้าถึงสื่อทั้งของรัฐและเอกชนโดยพรรคการเมืองและผู้สมัคร
ฏ. คุณภาพของการลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียง และคุณภาพนั้นได้รับผลกระทบจากการใช้เกณฑ์
พิจารณาที่เลือกปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งหรือไม่
ฐ. คุณภาพของขั้นตอนปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ และระดับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งที่ผ่านมาในอดีต

ระบบและกฎหมายเลือกตั้ง
เป็นเรื่องสำ�คัญที่องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจะต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับกรอบกฎหมายและระบบการเลือกตั้ง
ที่ใช้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง นี่คือกฎกติกาพื้นฐานบนสนามการเมืองดังนั้นผู้ติดตามตรวจสอบควรสามารถระบุได้ว่ามี
บทบัญญัติที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นบางคนมากกว่าคนอื่นๆ หรือไม่ เรื่องนี้เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นในการประเมิน
ว่าสนามแข่งขันมีความเท่าเทียมและความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ ระบบและกฎหมายเลือกตั้งยังกำ�หนดกรอบให้กับรัฐบาล สื่อ ภาคประชาสังคม และพรรคการเมือง ว่าควร
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ประพฤติปฏิบัติอย่างไร การศึกษาพิจารณากฎหมายเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องให้ความสนใจในรายละเอียดเพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มต่างๆ ที่อาจขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือปัญหาที่ผู้บัญญัติกฎหมายอาจไม่คาดคิด ในการ
ประเมินกฎหมายก็เป็นสิ่งสำ�คัญเช่นกันที่จะต้องคำ�นึงถึงบริบทที่กฎหมายเกิดขึ้นมา (เช่น ผ่านการถกเถียงสาธารณะ หรือ
เป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียว) ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวมของการเลือกตั้ง
ต่อไปนี้เป็นแนวคำ�ถามที่ควรพิจารณาในการประเมินกรอบกฎหมาย
ก. กรอบกฎหมายที่มีอยู่นี้เป็นผลมาจากกระบวนการตัดสินใจร่วมกันและเป็นประชาธิปไตยหรือไม่?
ข. กรอบกฎหมายนี้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย มีความสมบูรณ์ และเป็นที่รับรู้และเข้าใจโดยฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่?
ค. กรอบกฎหมายที่มีอยู่นี้ทำ�ให้เกิดกระบวนการที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและมีการแข่งขันโดยที่
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่?
ง. มีการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายในช่วงเวลาไม่นานมานี้หรือไม่? และได้สร้างความกังวลหรือความ
สับสนหรือไม่?
จ. ระบบเลือกตั้ง รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้ง จัดให้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่? มี
ประชากรกลุ่มใดที่ถูกกีดกันออกจากกระบวนการเลือกตั้งหรือไม่?
ฉ. กรอบกฎหมายที่มีอยู่นี้ทำ�ให้ได้หน่วยงานจัดการเลือกตั้งที่ไม่เอนเอียง ปราศจากอคติ เป็นอิสระ และมี
ประสิทธิผลหรือไม่?
ช. มีข้อจำ�กัดที่ไม่เหมาะสมในกรอบกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการแสดงออก การชุมนุม
และการสมาคมรวมตัวหรือไม่?
ซ. กรอบกฎหมายให้ความคุ้มครองจากการฟ้องร้องดำ�เนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (strategic lawsuits against public participation - SLAPP) หรือไม่?

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง
ปัจจุบันประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ได้จัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางที่เป็นอิสระเพื่อดำ�เนินการจัดการเลือก
ตั้ง นอกเหนือจากอำ�นาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจำ�เป็นต้องพิจารณาแล้ว ความเป็นอิสระของหน่วยงาน
จัดการเลือกตั้งนี้จะเพิ่มสูงขึ้นหากประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับความยอมรับนับถือและมีคุณสมบัติที่ได้รับการเสนอ
ชื่อด้วยฉันทามติในหมู่กลุ่มการเมืองทั้งหมด ในทำ�นองเดียวกันเจ้าหน้าที่เลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติที่จำ�เป็นในการ
ปฏิบัติงานให้ดี นั่นคือพวกเขาควรมีภูมิคุ้มกันจากอคติและแรงกดดันทางการเมือง
เจ้าหน้าที่เลือกตั้งทุกคนจำ�เป็นต้องได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงล่วงหน้าอย่างเพียงพอ กิจกรรมการเลือกตั้งทั้งหมด
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการทางกฎหมาย และการจัดงานต่างๆ ควรมีการดำ�เนินการอย่างโปร่งใส
ควรมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มใจต่อทุกพรรคการเมืองและสาธารณชนโดยรวม การทำ�งานของหน่วยงานจัดการ
เลือกตั้งควรมีลักษณะเป็นการร่วมงานแบบเสมอกัน ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และเป็นอิสระจากอำ�นาจทางการเมือง ศาสนา
หรืออำ�นาจอื่น ๆ การรับรู้เกี่ยวกับหน่วยงานจัดการเลือกตั้งในสายตาของสาธารณชนก็เป็นองค์ประกอบหลักอย่าง
หนึ่งในผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยงานมีหน้าที่ไม่เพียงแต่จัดการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลให้ผลการ
เลือกตั้งดูน่าเชื่อถืออีกด้วย
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ต่อไปนี้เป็นแนวคำ�ถามที่ควรพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง
ก. อะไรคือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง ค่าตอบแทน หน้าที่ อำ�นาจ คุณสมบัติ และโครงสร้างของ
หน่วยงานจัดการเลือกตั้ง? มีความโปร่งใสและยุติธรรมหรือไม่?
ข. สมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้งคือใคร? มีภูมิหลังอย่างไรก่อนได้รับการแต่งตั้ง? พวกเขามีเส้น
สายสัมพันธ์กับพรรคการเมือง บุคคลที่น่ากังขา และกลุ่มผลประโยชน์หรือไม่?
ค. ประชากรกลุ่มเปราะบางได้มีปากมีเสียงหรือตัวแทนหรือไม่? แล้วผู้หญิง ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์
และภาคประชาสังคมล่ะ?
ง. หน่วยงานจัดการเลือกตั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างไร? ได้รับงบประมาณเท่าใด? เจ้าหน้าที่
ทำ�งานได้ดีเพียงใดในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ?
จ. หน่วยงานจัดการเลือกตั้งมีความโปร่งใสเกี่ยวกับกิจกรรมและกฎระเบียบของหน่วยงานหรือไม่? มีนโย
บายข้อมูลแบบเปิดและดำ�เนินการตามนโยบายหรือไม่?
ฉ. หน่วยงานจัดการเลือกตั้งมีความเป็นธรรมในการใช้กฎระเบียบการเลือกตั้งหรือไม่? มีท่าทีสนับสนุน
หรือไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือไม่?
ช. หน่วยงานจัดการเลือกตั้งมีการสื่อสารกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งได้ดีเพียงใด? หน่วยงาน
จัดการเลือกตั้งได้รับความไว้วางใจในระดับใด?

การแบ่งเขตเลือกตั้ง
กระบวนการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เป็นธรรมจะมีการพิจารณาข้อมูลอย่างกว้างขวาง เช่น ข้อมูลประชากรที่มีอยู่ บูรณภาพ
ของดินแดน การกระจายทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ฯลฯ หากการแบ่งเขตอาศัยข้อมูลการสำ�รวจสำ�มะโนประชากร ก็
ควรมีการประเมินว่าการสำ�มะโนประชากรนั้นถูกต้องเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ควรมีการกระจายหน่วยเลือกตั้งเพื่อ
ประกันการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการประเมินกระบวนการกำ�หนดเขตเลือกตั้ง:
ก. ความสมเหตุสมผลและระดับการยอมรับโครงสร้างเขตการเลือกตั้ง
ข. ความมีอยู่ของข้อมูลเกี่ยวกับเขตเลือกตั้งและเขตระดับย่อยลงไป (เส้นแบ่งเขต ขนาด จำ�นวนที่นั่ง)
ค. ความโปร่งใสของกระบวนการกำ�หนดเขตเลือกตั้ง ว่าได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือไม่?
มีการร้องเรียนหรือไม่? และผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการได้หรือไม่?
ง. ความเป็นธรรมและประสิทธิผลของกฎเกณฑ์ที่ใช้กำ�หนดเขตเลือกตั้งและการจัดสรรที่นั่ง และมีการ
ปฏิบัติตามกฎจริงหรือไม่?
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การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ปัจจัยพื้นฐานประการหนึ่งของการเลือกตั้งที่ทุกคนมีส่วนร่วมคือความน่าเชื่อถือของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
บัญชีดังกล่าวประกอบด้วยชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดก่อนวันเลือกตั้ง และหากไม่สามารถดำ�เนินการจัดทำ�
บัญชีรายชื่อได้ครบถ้วนก็จะส่งผลให้มีการเสียสิทธิ กระบวนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ครบถ้วนไม่ตกหล่น
คือกุญแจสำ�คัญในการดูแลให้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งโดยถ้วนหน้าและให้มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการลงคะแนน
เสียงและได้รับการเลือกตั้ง หลักการเรื่องการเข้าถึงที่เท่าเทียมกัน (ความยุติธรรม) หลักการโอกาสที่เท่าเทียมกัน
(ความเป็นธรรม) และการสร้างความเชื่อมั่นและการไม่กีดกันผู้ใดคือองค์ประกอบสำ�คัญสำ�หรับการพิจารณาเพื่อให้
แน่ใจว่าได้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สะอาดและโปร่งใส
โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานจัดการเลือกตั้งจะปรับปรุงข้อมูลในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งโดยกระบวนการเชิง
รุกซึ่งจะเป็นการเข้าหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อดูให้พวกเขาปรากฏรายชื่อในบัญชี หรืออาจเป็นกระบวนการเชิงรับที่ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการลงทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรมีไว้ให้สำ�หรับทุกฝ่ายที่สนใจ
ขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการคุ้มครอง
ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการประเมินกระบวนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ
ก. กระบวนการที่นำ�มาใช้สำ�หรับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการปรับปรุงข้อมูลในบัญชีรายชื่อ
เป็นแบบเชิงรุกหรือเชิงรับ?
ข. สัดส่วนประชากรในวัยเลือกตั้งที่ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
ค. ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก
ง. นายทะเบียนเลือกตั้งแสดงอคติบนพื้นฐานของเพศสภาพ อายุ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือภูมิภาคหรือไม่?
จ. การที่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถลงทะเบียนโดยได้รับความไม่สะดวกในระดับต่ำ�สุด
ฉ. การมีกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความถูกต้อง และมีกลไกสำ�หรับผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในการยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อพบความไม่ถูกต้อง
ช. เกณฑ์การลงทะเบียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับหรือไม่? มีกลุ่ม
ที่ถูกทำ�ให้เสียสิทธิโดยกฎหมายหรือไม่ (ผู้ต้องขัง คำ�สั่งทางศาสนา ฯลฯ ) ?

การให้ความรู้และการตระหนักรู้ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แม้กระทั่งการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมก็อาจเป็นปัญหาได้หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่พร้อมที่จะลงคะแนนเมื่อไปถึงคูหา
เลือกตั้ง เอกสารเผยแพร่ควรมีอยู่อย่างกว้างขวางและเผยแพร่ในภาษาประจำ�ชาติต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุก
คนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ การให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์
และผู้หญิง การรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรขยายออกไปให้ทั่วทุกดินแดนของประเทศรวมถึงชนบทและพื้นที่
ห่างไกล ควรใช้มัลติมีเดียในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนที่มีระดับความรู้หนังสือไม่เท่ากัน
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ดังนั้นผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจำ�เป็นต้องประเมินปัจจัยต่อไปนี้ล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง:
ก. การออกแบบและการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ระดับของรายละเอียด และ
ความชัดเจน
ข. ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกที่ได้มีโอกาสประสบกับการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพวกเขา
ค. การยอมรับกลุ่มชายขอบแต่เดิมมา และการตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างของพวกเขา

การลงทะเบียนพรรคการเมืองและผู้สมัคร
กฎข้อบังคับในการลงทะเบียนผู้สมัครและพรรคการเมืองควรมีความชัดเจนและไม่มีอะไรที่เกินความคาดหมาย
และนำ�มาใช้กับทุกฝ่ายอย่างอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีเงื่อนไขที่อาจส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติ เช่น การต้องวาง
เงินในจำ�นวนที่มากเกินไป การกำ�หนดให้ต้องมีการสนับสนุนหรือตัวแทนพรรคในระดับภูมิภาค หรือการต้องมีราย
ชื่อในจำ�นวนที่ไม่สมเหตุสมผลในการยื่นคำ�ร้องเพื่อลงทะเบียน ไม่ควรมีข้อจำ�กัดเรื่องผู้สมัครบนพื้นฐานของเชื้อ
ชาติ เพศสภาพ ศาสนา สังกัดทางการเมือง กำ�เนิดทางชาติพันธุ์ หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
ต่อไปนี้เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการลงทะเบียนพรรคการเมืองและผู้สมัคร
ก. กฎข้อบังคับทางกฎหมายสำ�หรับการลงทะเบียนพรรคการเมืองและผู้สมัคร และมีอุปสรรคที่ไม่เหมาะ
สมหรือไม่
ข. การที่พรรคการเมืองและผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำ�หนดการลงทะเบียนสามารถดำ�เนินการลง
ทะเบียนจนเสร็จสิ้นได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ค. การที่ผู้สมัครอิสระสามารถลงทะเบียนและลงสมัครรับเลือกตั้งได้
ง. ผู้สมัครและพรรคการเมืองมีชื่อปรากฏบนบัตรลงคะแนนในลักษณะที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
จ. ทรัพยากรของรัฐ รวมถึงศาล ถูกใช้ในการตัดสิทธิผู้สมัครหรือพรรคการเมืองบางส่วนอย่างไม่เป็นธรรม
หรือไม่

การรณรงค์หาเสียงและพรรคการเมือง
ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจำ�เป็นที่จะต้องพบกับพรรคการเมืองและผู้สมัครต่างๆ เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรติดตามการชุมนุมปราศรัย การ
อภิปราย และกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโดยพรรคการเมืองและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ติดตามตรวจ
สอบได้คุ้นเคยกับนโยบายที่พรรคต่างๆ ต้องการนำ�ไปดำ�เนินการ ตลอดจนโวหารที่พวกเขาใช้เพื่อหาเสียงสนับสนุน หลัก
พื้นฐานที่ต้องยึดมั่นก็คือ กฎระเบียบในการรณรงค์หาเสียงควรให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่ทุกพรรคและผู้สมัครทุกคนใน
การจัดกิจกรรมและเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าจะมีทรัพยากรมนุษย์และการเงินเท่าใด ในการที่จะทำ�ให้ข้อค้นพบมีสมดุล
ผู้ติดตามตรวจสอบควรเข้าหาพรรคการเมืองทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งฝ่ายหนุนหรือค้านรัฐบาล ทุกเสียงมีความสำ�คัญเกี่ยวข้อง
เท่ากันหมดในการหาคำ�ตอบว่าสนามแข่งขันนั้นมีความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือไม่
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ผู้ติดตามตรวจสอบควรตระหนักถึงโครงสร้างความเป็นสมาชิกและความเป็นผู้นำ�ของพรรคการเมืองต่างๆ และวิธีการ
ตัดสินใจภายใน ตลอดจนว่ากลุ่มชายขอบ เช่น คนพิการ LGBTs ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์หรือทางศาสนา ผู้หญิง และ
เยาวชน ได้รับการยอมรับอย่างไรในฐานะสมาชิก
ต่อไปนี้เป็นแนวคำ�ถามที่ควรพิจารณาในการประเมินสภาพแวดล้อมของการรณรงค์หาเสียง
ก. นโยบายหลักของผู้สมัครและพรรคการเมืองต่างๆ คืออะไร? นโยบายใดที่พวกเขาให้ความสำ�คัญสูงสุด?
คำ�สัญญาในการหาเสียงเหล่านี้สนองประโยชน์ของกลุ่มคนชายขอบหรือไม่?
ข. พรรคการเมืองและผู้สมัครใช้กลยุทธ์การหาเสียงใดเพื่อดึงดูดเสียงสนับสนุน? พวกเขาทั้งหมดสามารถ
เข้าถึงสื่อของรัฐหรือเอกชนได้หรือไม่? พวกเขาใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียงหรือไม่?
ค. พรรคการเมืองต่างๆ ได้รับการรายงานผ่านสื่ออย่างสมดุลและเท่าเทียมกันหรือไม่?
ง. ทุกพรรคการเมืองสามารถรณรงค์หาเสียงได้อย่างเสรีหรือไม่? มีพรรคใดประสบกับการข่มขู่ การ
คุกคาม หรือการแทรกแซงอื่น ๆ ต่อการรณรงค์หาเสียงของพวกเขาหรือไม่?
จ. พวกเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงินในการหาเสียงและการใช้ทรัพยากรสาธารณะในทางที่ผิดหรือ
ไม่?
ฉ. พรรคการเมืองและผู้สมัครมองสนามการแข่งขันอย่างไร มีความเท่าเทียมหรือไม่?

การใช้จ่ายและการระดมทุนในการหาเสียงและการเข้าถึงทรัพยากร
ปริมาณของทรัพยากรที่มีอยู่และการกระจายทรัพยากรเหล่านี้ในหมู่ผู้สมัครส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นธรรมใน
สนามแข่งขัน ในแง่นี้มีความจำ�เป็นที่จะต้องจำ�กัดการใช้จ่ายของพรรคการเมืองและการรับเงินบริจาคจากผู้สนับสนุน
อย่างชัดเจน จะต้องมีการกำ�หนดกฎระเบียบไว้ในกฎหมายซึ่งควรอธิบายอย่างชัดเจนว่าการสนับสนุนทางการเงินและ
การใช้จ่ายในการหาเสียงอย่างไรที่เป็นที่ยอมรับ
ประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการใช้จ่ายและระดมทุนในการหาเสียงมีเช่น
ก. มีกฎระเบียบที่ดูแลการใช้จ่ายและระดมทุนของพรรคการเมืองและผู้สมัครหรือไม่? มีการนำ�มาใช้บังคับ
อย่างดีหรือไม่?
ข. มีการกำ�กับตรวจสอบการใช้จ่ายและระดมทุนในการหาเสียงอย่างไร? ขั้นตอนปฏิบัติในการชี้แจงเงิน
บริจาคที่ได้รับและค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง? หน่วยงานใดของรัฐที่ได้รับรายงานเหล่านี้? บทลงโทษสำ�หรับการ
ไม่ยื่นคำ�ชี้แจงคืออะไร?
ค. ผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถเข้าถึงสื่อของรัฐได้อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่?
ง. มีระบบในการจัดสรรกองทุนสาธารณะให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมืองหรือไม่? มีการดำ�เนินการอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกันหรือไม่?
จ. มีช่องทางและโอกาสในการร้องเรียนที่เพียงพอหรือไม่หากสื่อของรัฐมีอคติ?
ฉ. มีการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองบางพรรคและผู้สมัคร
บางคนหรือไม่? เจ้าหน้าที่รัฐบาลมีความเป็นกลางในช่วงเลือกตั้งหรือไม่?
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บทบาทของภาคประชาสังคมและสื่อ
ในช่วงเลือกตั้งยิ่งเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะต้องประเมินว่าสื่อและองค์กรภาคประชาสังคมมีเสรีภาพในระดับใด ทั้งสอง
สถาบันควรสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในการดูแลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข้อมูลซึ่งจะทำ�ให้การมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้งมีความหมายยิ่งขึ้น ภาคประชาสังคมและสื่อยังทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำ�นาจโดย
พรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ตลอดช่วงเวลาการเลือกตั้ง
ต่อไปนี้เป็นแนวคำ�ถามในการประเมินภาคประชาสังคมและสื่อ
ก. ใครคือผู้เล่นภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในช่วงการเลือกตั้ง? วัตถุประสงค์ของพวกเขาคืออะไร? พวก
เขาไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดใช่หรือไม่?
ข. ภาคประชาสังคมและสื่อทำ�อะไรบ้างในช่วงการเลือกตั้ง? พวกเขาทำ�อะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีความหมาย?
ค. ใครคือผู้นำ�ของสถาบันเหล่านี้? แหล่งทุนคือใคร? พวกเขามีกำ�ลังคนกี่คน?
ง. พวกเขาเผชิญข้อจำ�กัดในการดำ�เนินกิจกรรมของตนหรือไม่? พวกเขาจำ�เป็นต้องได้รับการรับรอง
สถานะหรือการอนุมัติอื่น ๆ หรือไม่?
จ. สื่อมีความเป็นธรรมเพียงใดในการรายงานเกี่ยวกับองค์กรจัดการเลือกตั้งและพรรคการเมือง? สื่อได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่?
ฉ. สำ�หรับองค์กรประชาสังคม พวกเขามีการจัดผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่หรือไม่? จำ�นวน
เท่าใด? พวกเขาทำ�งานอย่างไร? พวกเขาทำ�งานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ หรือทำ�งานเดี่ยวๆ?
ช. พวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียง? พวกเขามุ่งสนใจ
ประเด็นสำ�คัญอะไร?
ซ. พวกเขามีทัศนคติที่ดีหรือมีความเชื่อมั่นกับการเลือกตั้งหรือไม่? พวกเขามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ
องค์กรจัดการเลือกตั้ง รัฐบาล พรรคการเมือง และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง?
การติดตามตรวจสอบทางโซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในเครื่องมือล่าสุดของผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งทั่วโลก
โซเชียลมีเดียได้ปฏิวัติวิธีการที่เราเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง จึงเป็น
เหตุผลว่าทำ�ไมการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างครอบคลุมรอบด้านจึงจำ�เป็นต้องมีการพิจารณาช่อง
ทางใหม่เหล่านี้เพิ่มขึ้นมาจากสื่อดั้งเดิม อย่างไรก็ตามโซเชียลมีเดียต้องมีการใช้ระเบียบวิธีที่แตกต่างออกไป
เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติของโซเชียลมีเดียทำ�ให้สามารถกระจายข้อมูลได้ทันที ทั่วถึง และกว้างขวาง
โดยไม่ว่าจะมีความถูกต้องแม่นยำ�เพียงใด ดังที่ชี้ให้เห็นโดยกลุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ
การติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งทางโซเชียลมีเดียนั้นมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับการติดตามตรวจสอบใน
โลกจริง นั่นคือเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการเคารพ
ตลอดกระบวนการการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม ผู้ติดตามตรวจสอบอาจตัดสินใจรวมหน้าโซเชียลมีเดียของ
พรรคการเมือง ผู้สมัคร สื่อทุกประเภท และผู้มีอิทธิพลทางความเห็นที่โดดเด่นอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะทำ�หน้าที่ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งก็ควรกำ�หนดขอบเขตของกิจกรรม
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ของตนให้ชัดเจน นั่นคือ ตนกำ�ลังพยายามประเมินระดับการบิดเบือนข้อมูล คำ�พูดที่สร้างความเกลียดชัง การ
แทรกแซงจากต่างประเทศในการเลือกตั้ง หรือการโฆษณาและการระดมทุนทางการเมืองออนไลน์ เป็นต้น?
ประเด็นพื้นฐานที่ต้องพิจารณามีเช่น การติดตามจะครอบคลุมช่องทางใดบ้าง? จะติดตามประเด็นใด? จะ
พิจารณาผู้เล่นคนใด? ครอบคลุมช่วงเวลาใด? หากปราศจากวัตถุประสงค์และจุดเน้นที่ชัดเจน งานของผู้
ติดตามตรวจสอบโซเชียลมีเดียก็จะไม่มีที่สิ้นสุดและเอาแน่เอานอนไม่ได้ และดังนั้นจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อกระบวนการเลือกตั้ง โซเชียลมีเดียก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ สำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้งรวมถึงในเชิงการใช้ทรัพยากรบุคคลเนื่องจากการติดตามกิจกรรมออนไลน์มักต้องใช้แรงงานเข้มข้น
นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากไม่ใช่ทุกช่องทางที่จะอนุญาตให้คนทั่วไปเข้า
ถึงข้อมูลของตนได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วย
เพื่อจะออกแบบระเบียบวิธีที่จะทำ�ให้การติดตามตรวจสอบโซเชียลมีเดียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กร
ประชาสังคมสามารถใช้“แนวทางสำ�หรับภาคประชาสังคมในการติดตามตรวจสอบโซเชียลมีเดียในระหว่าง
การเลือกตั้ง”ของสหภาพยุโรปได้

5.4

ประเมินวันเลือกตั้ง

การเลือกตั้งล่วงหน้า
การเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นกระบวนการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถลงคะแนนในเขตเลือกตั้งของตนในวันเลือกตั้งจะ
ได้รับโอกาสลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งมีหน้าที่ดูให้แน่ใจว่าขั้นตอนการลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้านั้นได้รับความใส่ใจในระดับเดียวกับวันเลือกตั้งจริงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสัดส่วนที่สูง หาก
เป็นไปได้ ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งก็ยังอาจติดตามการลงคะแนนเสียงล่วงหน้านอกประเทศได้โดยอาศัยอาสา
สมัครพลเมืองจากชุมชนผู้พลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าควรได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงในการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความต้องการพิเศษ (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ
นักศึกษา ทหารเกณฑ์ คนงาน เจ้าหน้าที่ที่ประจำ�อยู่ต่างประเทศ และนักโทษที่ยังมีสิทธิออกเสียง) ควรได้รับการดูแล
มีข้อควรพิจารณาที่เป็นลักษณะเฉพาะของการเลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากมักจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลานานหลายวันและ
ต้องมีการเตรียมการด้านลอจิสติกส์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อให้มั่นใจว่าบัตรลงคะแนนจะได้รับการจัดเก็บ ส่งมอบ และนับ
โดยมีการเฝ้าดูแลตามที่จำ�เป็น
ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรคำ�นึงถึงประเด็นต่อไปนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้า
ก. มีกฎหมายหรือแนวทางใดบ้างที่กำ�กับการเลือกตั้งล่วงหน้า? ใครมีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า?
ข. มีข้อกำ�หนดใดบ้างในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า? ลงทะเบียนได้ที่ใด และอย่างไร?
ค. มีการรายงานเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ และหากมี ทำ�ให้มีการเสียสิทธิ
เกิดขึ้นหรือไม่?
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ง. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำ�บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแยกต่างหากสำ�หรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วง
หน้าหรือไม่? มีการดูแลอย่างไรให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไม่สามารถลงคะแนนได้อีกครั้งในวันเลือกตั้ง
หรือให้บัญชีรายชื่อที่แยกต่างหากไม่สามารถถูกบิดเบือนเพื่อการทุจริตได้?
จ. ขั้นตอนการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นอย่างไร? การเลือกตั้งล่วงหน้าจะถูกจัดขึ้นนานเพียงใดและที่ใด?
หน่วยการเลือกตั้งมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและออกแบบมาเพื่อรับมือกับจำ�นวนผู้ที่จะมา
ใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่?
ฉ. ใครคือเจ้าหน้าที่เลือกตั้งและมีการคัดเลือกมาอย่างไร? พวกเขาได้รับการฝึกอบรมอะไรมาบ้าง?
ช. ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนล่วงหน้ากับขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนในวันเลือกตั้งมีความแตกต่างกัน
หรือไม่? ถ้ามี อะไรที่แตกต่าง? จะส่งผลกระทบต่อความสุจริตยุติธรรมของกระบวนการเลือกตั้งหรือไม่?
ซ. มีการจัดเก็บและดูแลบัตรลงคะแนนและเอกสารการเลือกตั้งที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ให้ปลอดภัยอย่างไร?
จัดเก็บที่ใด? ใครเป็นผู้ดูแล?
ฌ. มีการจัดส่งบัตรลงคะแนนไปยังสถานที่ที่เหมาะสมอย่างไร? มีการนับและบันทึกคะแนนล่วงหน้า
อย่างไร?

การลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
วันเลือกตั้งที่เป็นหมุดหมายสำ�คัญในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งมักจะให้ประสบการณ์ที่เฉพาะบุคคลมาก
ผู้
สังเกตการณ์จะได้เผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปมากขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ตนประจำ�การณ์และความเป็นไปต่างๆ ใน
หน่วยเลือกตั้งที่ไปสังเกตการณ์ ในขณะที่บางคนอาจพบปัญหาสำ�คัญ คนอื่นๆ อาจจะไม่พบปัญหาใดๆ เลย นี่คือเหตุผล
ว่าทำ�ไมจึงเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจำ�นวนมากเพื่อที่จะ
ทำ�การประเมินที่สมดุล เป็นอิสระ และปราศจากอคติ เมื่อใช้วิธีการเชิงปริมาณ หัวใจสำ�คัญอยู่ที่จำ�นวนผู้สังเกตการณ์ที่
ลงพื้นที่และคุณภาพของรายการตรวจสอบการรายงานที่มีให้พวกเขาใช้
จุดประสงค์หลักของการติดตามตรวจสอบในวันเลือกตั้งคือการประเมินว่าการเลือกตั้งนั้นมีขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม
และมีการดำ�เนินการอย่างสุจริตและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบการเลือกตั้งและมาตรฐานสากล
หรือไม่ ในวันนั้น ผู้ติดตามตรวจสอบควรมาถึงหน่วยเลือกตั้ง 30 ถึง 60 นาทีก่อนเริ่มการลงคะแนนเพื่อจะได้เห็นการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดก่อนที่จะมีการกาบัตร มีหลายประเด็นที่ผู้ติดตามตรวจสอบควรพิจารณาและใส่ใจตลอดทั้งวันเลือกตั้ง
คือ
ก. บัตรลงคะแนน หีบบัตร และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สำ�คัญอื่น ๆ มาถึงตรงเวลาและได้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่?
ข. มีการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ผู้มาใช้สิทธิดูหรือไม่?
ค. มีบัตรลงคะแนนในจำ�นวนที่ถูกต้องหรือไม่? เพียงพอสำ�หรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนโดยไม่มีบัตรเกินมา
มากเกินไปหรือไม่? และเป็นบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องสำ�หรับหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือไม่?
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ง. สำ�รวจพื้นที่เพื่อหาร่องรอยของสื่อหรือกิจกรรมการหาเสียงที่ผิดกฎหมายในบริเวณหรือรอบ ๆ หน่วย
เลือกตั้ง
จ. จับตาดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการลงคะแนนเสียง การไหลลื่นของผู้คนเข้าและออกจากหน่วย
เลือกตั้ง และการจัดการฝูงชนโดยรวม
ฉ. สำ�รวจฝูงชนรอบ ๆ หน่วยเลือกตั้งเพื่อตรวจดูว่ามีใครที่ไม่ได้เป็นผู้มาใช้สิทธิและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่
หรือไม่?
ช. หลักฐานใด ๆ ของการข่มขู่ การซื้อเสียง หรือความไม่ราบลื่นอื่น ๆ
ซ. การปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ขัดกับกฎระเบียบหรือพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
ฌ. ความสามารถในการเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พิการ
ญ. การแบ่งงานกันในหมู่เจ้าหน้าที่เลือกตั้งมีประสิทธิภาพในการดำ�เนินการกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการ
แจกจ่ายบัตรลงคะแนนหรือไม่?
ฎ. ความสามารถและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง พวกเขารู้วิธีรับมือกับสถานการณ์พิเศษหรือไม่?
ฏ. จำ�นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำ�หรับหน่วยเลือกตั้งนั้นและจำ�นวนผู้มา
ใช้สิทธิที่เข้ามาตลอดทั้งวันเพื่อดูแนวโน้มของสัดส่วนของผู้ออกมาใช้สิทธิ
ฐ. เหตุการณ์ไม่ราบลื่นใดๆ ความผิดปกติ หรือการร้องเรียนที่เกิดขึ้น และขั้นตอนการจัดการแก้ไข
ฑ. การมีตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของพรรคการเมืองและผู้สมัคร ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศ
หรือระหว่างประเทศ หรือตัวแทนสื่อที่หน่วยเลือกตั้ง
ฒ. แต่ละขั้นตอนในกระบวนการลงคะแนนมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยไม่ขาดตกบกพร่องหรือไม่?
ณ. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะไม่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ด. ปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่มีบัตรประจำ�ตัวตามที่กำ�หนดและสาเหตุ
ต. การลงคะแนนเสียงได้รับการปกปิดเป็นความลับอย่างเพียงพอหรือไม่?
ในขณะที่หลายประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้นตรงไปตรงมาและแทบไม่ต้องอธิบายอะไรอีก แต่ผู้ติตดามตรวจสอบจำ�เป็น
ต้องเข้าใจกฎระเบียบโดยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของบัตรลงคะแนน การออกแบบหีบบัตรและคูหาลงคะแนน และวิธี
การลงคะแนน เพื่อให้มีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม ข้อกำ�หนดเหล่านี้ช่วยป้องกันการทุจริตและปกปิดการลงคะแนน
เป็นความลับ เจ้าหน้าที่เลือกตั้งควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการระบุตัวตนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอำ�นวยความสะดวกให้ผ่าน
ขั้นตอนการลงคะแนนไปด้วยความราบรื่น
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ปิดการลงคะแนน
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้ติดตามตรวจสอบจะต้องอยู่ในช่วงปิดการลงคะแนนเพื่อนับคะแนน สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการสิ้นสุดการ
ลงคะแนนกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการนั้นมีความอ่อนไหวมากเนื่องจากเป็นตัวกำ�หนดว่าผลลัพธ์นั้นน่าเชื่อถือได้
หรือไม่ และการดำ�เนินการต่างๆ ก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของสาธารณะอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลนี้การนับคะแนนควรเปิดให้
มีการสังเกตการณ์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อ ตัวแทนพรรคการเมืองและผู้สมัคร และผู้ติดตามตรวจสอบการเลือก
ตั้งทั้งในและระหว่างประเทศ
สิ่งแรกที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือการตรวจสอบความสอดคล้องของจำ�นวนบัตรที่ใช้ไปแล้ว บัตรเหลือ และบัตรเสีย
ทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดวันเลือกตั้ง จากนั้นก็เป็นกระบวนการในการนับคะแนน การตรวจสอบ
ยืนยันผลในระดับหน่วยเลือกตั้ง การรายงานผลขึ้นไปตามสายงานการจัดการการเลือกตั้ง และการจัดเก็บเอกสารการ
เลือกตั้งที่อ่อนไหวนั้นจะต้องรัดกุมและเป็นธรรม ควรมีการแสดงผลการนับคะแนนเบื้องต้นโดยทันทีในแต่ละหน่วยเลือก
ตั้ง ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเป็นที่น่าสงสัย ควรมีขั้นตอนการนับใหม่ ในอุดมคติน่าจะมีกระบวนการตรวจสอบยืนยัน
ที่เป็นอิสระเช่นการนับคะแนนคู่ขนานโดยองค์กรประชาสังคม
ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในระดับหน่วยเลือกตั้งควรสังเกตเหตุการณ์สำ�คัญทั้งหมดโดยอาศัยรายการตรวจสอบ
ซึ่งควรมีองค์ประกอบทั้งหมดดังด้านล่าง สำ�หรับเรื่องเร่งด่วนพวกเขาควรมีขั้นตอนการรายงานไปยังสำ�นักงานใหญ่หรือ
ต่อหัวหน้าในพื้นที่โดยทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบปฏิบัติของแต่ละองค์กร สิ่งที่ต้องจับตาในการติดตามการปิดการลง
คะแนนและการนับคะแนน คือ
ก. การตรวจสอบจำ�นวนบัตรลงคะแนนที่ใช้แล้วและที่ไม่ได้ใช้ มีจำ�นวนที่ถูกต้องหรือไม่และจำ�นวนตรงกับ
จำ�นวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนหรือไม่?
ข. สภาพของการปิดผนึกหีบบัตรก่อนที่จะเปิด
ค. พิจารณาความเป็นธรรมและความเป็นกลางของการนับคะแนน เป็นการนับต่อหน้าสาธารณะหรือไม่?
ง. มีตัวแทนพรรค ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง และสื่อต่างๆ อยู่หรือไม่?
จ. การพิจารณาบัตรดีบัตรเสีย ความสุจริตและความถูกต้องของการนับคะแนน จำ�นวนคะแนนทั้งหมด
ตรงกับจำ�นวนบัตรหรือไม่?
ฉ. การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมที่ออกโดยหน่วยงานจัดการเลือกตั้งอย่างครบถ้วนและการ
ดูแลความปลอดภัยของเอกสารที่อ่อนไหว มีความบกพร่องใดๆ ในกระบวนการดูแลและส่งมอบบัตรเลือก
ตั้งหรือเอกสารอื่น ๆ หรือไม่?
ช. มีขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสมในการยื่นและรายงานข้อร้องเรียน
ซ. จุดบกพร่องและความผิดปกติในทางเทคนิค เป็นความจงใจหรือไม่?
ฌ. มีผลการลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งให้กับประชาชนที่สนใจหรือไม่?
ญ. มีความล่าช้าโดยไม่สมควรในการนับคะแนน การรวบรวม หรือประกาศผลการเลือกตั้งหรือไม่?
ฎ. การจัดส่งบัตรเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งไปตามสายงานการจัดการเลือกตั้ง
ฏ. ความโปร่งใสของกระบวนการรวบรวมคะแนน
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บัตรเลือกตั้งและขั้นตอนการลงคะแนน
บัตรเลือกตั้งควรมีการใช้ถ้อยคำ�ที่ชัดเจนและมีข้อมูลทั้งหมดที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้ออกเสียงเพื่อเลือกผู้สมัครที่ตนต้องการ
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้ผู้สมัครทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน การเรียงลำ�ดับชื่อผู้สมัครและพรรคบน
บัตรเลือกตั้งควรใช้วิธีการสุ่ม นอกจากนี้บัตรเลือกตั้งควรมีการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่จะช่วยให้ผู้ออกเสียงที่อาจ
ไม่รู้หนังสือสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือใดๆ ข้างล่างนี้คือตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือก
ตั้งทั่วไปในปีพ.ศ. 2562 เพื่อใช้อ้างอิงในการอธิบาย เป็นที่น่าสังเกตว่าด้านล่างของบัตรลงคะแนนมีตัวเลือก“ไม่เลือกผู้
สมัครผู้ใด” (เรียกกันโดยทั่วไปว่า“โนโหวต”) ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นเมื่อการเลือกตั้งถูกกำ�หนดให้เป็นหน้าที่ที่บังคับให้ต้องทำ�
อย่างในประเทศไทย
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เจ้าหน้าที่เลือกตั้งและผู้ออกเสียงควรได้รับการแจ้งอย่างถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการกาบัตรที่ถูกต้อง และอย่างไรจึงจะ
ถูกถือว่าเป็นบัตรเสีย การพิจารณาบัตรเสียจะต้องยึดตามแนวทางที่ชัดเจนที่ออกโดยหน่วยงานจัดการเลือกตั้งเท่านั้น
และต้องไม่ใช่ว่าแล้วแต่การพิจารณาตามอัตวิสัยส่วนบุคคล แนวทางที่ดีควรมีการพิจารณาว่าผู้ออกเสียงแสดงเจตนา
ปรากฏชัดเจนบนบัตรเลือกตั้งหรือไม่เพื่อลดสัดส่วนของบัตรเสีย ข้างล่างนี้คือแนวทางที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งแห่งประเทศไทยในการพิจารณาบัตรเสียในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562

บัตรเสีย

บัตรดี
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การจัดแผนผังของหน่วยเลือกตั้งก็ควรเป็นไปตามแนวทางที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการกำ�กับควบคุม
การไหลเข้าออกหน่วยเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำ�นวนเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจำ�หน่วย และลำ�ดับการปฏิบัติหน้าที่
ของพวกเขา หีบบัตรเลือกตั้งควรจะอยู่ตรงกลางของหน่วยเลือกตั้งและทุกคนสามารถมองเห็นได้ ส่วนคูหาลงคะแนนควร
อยู่ชิดกับผนังหรือผ้าใบเพื่อประกันว่าผู้ลงคะแนนจะสามารถกาบัตรโดยเป็นความลับ ด้านล่างนี้คืออินโฟกราฟิกที่แสดง
แผนผังหน่วยเลือกตั้งมาตรฐานในประเทศไทยตามการกำ�หนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1

ตรวจสอบรายชื่อ และลำ�ดับที่ จากบัญชีรายชื่อที่
ไว้หน้าที่เลือกตั้ง

2

ยื่นหลักฐานแสดงตน บัตรประจำ�ตัวประชาชน
หรือบัตร หรือหลักฐากที่ราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ายและเลขประจำ�ตัวประชาชน

3

รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้ว
หัวแม่มือขวาบนต้นขั้นบัตรเลือกตั้งพร้อมรับบัตร
เลือกตั้ง
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4

ทำ�เครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนน
ทำ�เครื่องหมายกากบาท (X) เลือกผู้สมัครเพียง
หมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด
ให้ทำ�เครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้
สมัครใด

5

ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร เมื่อลงคะแนนเสร็จ
แล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และใส่บัตรเลือก
ตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

บทที่ 5: ระเบียบวิธีการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง

5.5

ประเมินช่วงหลังการเลือกตั้ง

การประกาศผล
แน่นอนว่าการประกาศผลเป็นส่วนสำ�คัญของกระบวนการเลือกตั้ง และเท่าที่เป็นไปได้ ผู้ติดตามตรวจสอบควรพร้อม
ติดตามตรวจสอบผลการเลือกตั้ง ทันทีที่การลงคะแนนเสร็จสิ้นไป ผู้ติดตามตรวจสอบควรตื่นตัวเฝ้าระวังคอยดูวี่แววใดๆ
ที่อาจแสดงถึงปัญหา เป็นต้นว่า
ก. ความล่าช้าเกินควรในการประกาศผลและสาเหตุของความล่าช้าดังกล่าว
ข. การไม่สามารถเผยแพร่ผลการเลือกตั้งโดยละเอียดลงไปถึงระดับเขตเลือกตั้งและระดับหน่วยเลือกตั้ง
ค. ผลลัพธ์ที่ประกาศสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ประกาศตามหน่วยเลือกตั้งหรือไม่?
ง. ความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์เบื้องต้นที่ประกาศในวันเลือกตั้งและผลลัพธ์สุดท้าย รวมถึงจำ�นวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งและสัดส่วนของผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไล่ไปตามทุกระดับของหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง
จ. ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแตกต่างจากผลที่คำ�นวณโดยฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งหรือ
ไม่ (เช่น พรรคการเมืองและองค์กรติดตามการเลือกตั้ง) ?
ฉ. มีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งหรือไม่?
การนับคะแนนคู่ขนาน (PVT) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "การนับแบบเร็ว" เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยรวมของผลที่เป็นทางการ ในการนับแบบเร็ว ผู้สังเกตการณ์จะรายงาน
ผลสุดท้ายของหน่วยเลือกตั้งไปยังศูนย์รวบรวมข้อมูลส่วนกลาง สำ�นักงานใหญ่ขององค์กรจะรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้รับจากพื้นที่และคำ�นวณผลลัพธ์ทั้งประเทศเพื่อเปรียบเทียบกับผลที่ประกาศอย่างเป็นทางการ
ในเมื่อการที่จะครอบคลุมทุกหน่วยเลือกเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ก็จำ�เป็นต้องอาศัยการสุ่มตัวอย่างทางสถิติใน
การนับคู่ขนานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและถูกต้องภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
การนับแบบเร็วเป็นกระบวนการที่ต้องใช้บุคลากรตลอดจนความสามารถด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์
อย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีเพียงองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีการประสานงานดีที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถ
ใช้วิธีนี้ได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความรับผิดชอบสูงมากเนื่องจากจะเป็นพื้นฐานให้กับผู้ติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้งที่จะรับรองหรือปฏิเสธผลที่เป็นทางการ ซึ่งในกรณีที่ปฏิเสธก็อาจนำ�ไปสู่การโต้แย้งกันอย่างหนัก
หรือกระทั่งการก่อความวุ่นวายได้ อย่างไรก็ตาม การนับแบบเร็วได้พิสูจน์ประสิทธิภาพหลายต่อหลายครั้ง
เมื่อพลเมืองที่รวมตัวจัดตั้งกันสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการเลือกตั้งนั้นถูกแทรกแซงโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างเช่นในฟิลิปปินส์ในปีพ. ศ. 2529 เมื่อ NAMFREL เปิดโปงการทุจริตการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางโดย
เผด็จการเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส ในปัจจุบันมีสมาชิก ANFREL หลายองค์กรที่ดำ�เนินการนับคะแนนแบบเร็ว
ทั่วเอเชีย
การนับคะแนนคู่ขนานที่ประสบความสำ�เร็จคือจุดสูงสุดของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งของพลเมือง
อย่างไรก็ตามการทำ�เช่นนี้จำ�เป็นต้องอาศัยการเตรียมการและความทุ่มเทในระดับที่ไม่ควรดูเบาและดังนั้นจึง
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำ�หรับทุกองค์กรที่ทำ�หน้าที่ติดตามการเลือกตั้ง องค์กรประชาสังคมที่ต้องการเรียน
รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวิธีการนับแบบเร็วสามารถศึกษาคู่มือของ NDI ที่มีชื่อว่า“การนับแบบเร็วและการ
สังเกตการณ์การเลือกตั้ง

การตัดสินปัญหาพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรใส่ใจกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงคะแนน การนับคะแนน และผลการเลือกตั้ง เพื่อ
ให้ทราบชัดว่ากระบวนการรับและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นมีเหมาะสมเพียงพอทั้งในทางทฤษฎี
และในทางปฏิบัติ การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์ถึงหลักนิติรัฐโดยรวมใน
ประเทศและความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในความสุจริตยุติธรรมของศาลของประเทศ การที่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งเป็นจำ�นวนน้อยอาจสะท้อนถึงกระบวนการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม หรือไม่ก็ความไม่เต็มใจของฝ่าย
ต่างๆ ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนหากพวกเขาไม่เชื่อมั่นในกลไกการระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง (electoral dispute resolution - EDR)
กฎหมายการเลือกตั้งควรกำ�หนดขั้นตอนสำ�หรับฝ่ายที่เสียหายในการยื่นคำ�ร้อง ขอบเขต และองค์กรตุลาการที่จะทำ�
หน้าที่ชี้ขาด ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งติดตามสถานะของการร้องเรียนและการอุทธรณ์เพื่อพิจารณาว่ามีการแก้ไข
ตามกลไกและกรอบเวลาที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายหรือไม่ และควรพิจารณาด้วยว่าบุคคลที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการเลือกตั้ง
สามารถเข้าถึงการเยียวยาที่เป็นสาระสำ�คัญได้หรือไม่ ในการติดตามกระบวนการระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง องค์กรอาจ
ต้องยื่นขอการรับรองสถานะเพื่อเข้าถึงสถานที่ที่มีการพิจารณาคดี
ในการสังเกตการณ์กระบวนการระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่า
ก. เจ้าหน้าที่เลือกตั้งและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทราบเกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียนหรือไม่?
ข. หน่วยงานจัดการเลือกตั้งมีกลไกการสอบสวนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่สำ�หรับการรวบรวมหลักฐานเกี่ยว
กับการร้องเรียนที่มีการยื่นฟ้อง?
ค. กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการกำ�หนดเกี่ยวกับการยื่นคำ�ร้องและการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม
และสมควรแก่เวลาหรือไม่?
ง. มีการละเมิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างลอยนวลเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือไม่? และผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ดำ�เนินการด้วยความเป็นอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือไม่?
จ. การพิจารณาตัดสินข้อร้องเรียนมีการดำ�เนินการในลักษณะที่โปร่งใสและเป็นกลาง โดยมีการตัดสินใจ
บนพื้นฐานของหลักฐานที่มีอยู่และปราศจากการพิจารณาทางการเมือง หรือไม่?
ฉ. ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งรวมถึงผู้ติดตามตรวจสอบและสื่อสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการร้อง
เรียนและการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?
ช. หน่วยงานจัดการเลือกตั้งให้ข้อมูลแก่สาธารณชนเกี่ยวกับสถานะของข้อร้องเรียนการเลือกตั้งหรือไม่?
ซ. เกิดความล่าช้าเนื่องจากศักยภาพไม่เพียงพอหรือไม่? หรือว่าเป็นผลจากอิทธิพลทางการเมือง?
ฌ. การคัดค้านผลการเลือกตั้งทั้งหมดได้รับการตัดสินก่อนที่จะมีการรับรองผลหรือไม่?
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สภาพแวดล้อมหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง
สำ�หรับประเทศที่เพิ่งโผล่พ้นจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อหรือช่วงเวลาแห่งการกดขี่ ช่วงเวลาหลังการเลือกตั้งอาจเป็นช่วง
เวลาที่อ่อนไหวเป็นพิเศษสำ�หรับพรรคการเมืองและผู้สมัคร รวมถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าระบอบอำ�นาจเก่าจะได้รับ
ชัยชนะในการเลือกตั้งหรือไม่ นอกจากนี้การเลือกตั้งอาจไม่ส่งผลให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นยุติ
ลงไป
ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรพยายามติดตามเหตุการณ์ที่มีการรายงานว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง เช่น การคุกคาม การข่มขู่ หรือความรุนแรงหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนการจับกุมหรือกักขังที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง นอกจากนี้ผู้ติดตามตรวจสอบยังต้องตื่นตัวต่อความเป็นไปได้ที่พรรคการเมืองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อาจ
จัดให้มีการชุมนุมประท้วงในช่วงหลังประกาศผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามีเหตุผลที่จะตั้งคำ�ถามต่อผลการเลือก
ตั้งอย่างเป็นทางการ
อาจมีข้อพิจารณาดังนี้
ก. มีกรณีความรุนแรงหลังการเลือกตั้งหรือไม่?
ข. ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมองผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไร? ยอมรับหรือไม่?
ค. ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดการเลือกตั้งเป็นอย่างไรในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนทั่วไป?
ง. สื่อและภาคประชาสังคมมีการดำ�เนินการอะไรหลังการเลือกตั้ง? พวกเขาเห็นว่าอะไรคือประเด็นที่
สำ�คัญที่สุดในกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด?
จ. มีการผลักดันให้มีการปฏิรูปการเลือกตั้งในช่วงหลังการเลือกตั้งหรือไม่? ฝ่ายต่างๆ ให้ความสำ�คัญกับ
ประเด็นใดมากที่สุดที่จะปฏิรูป?
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บทที่ 6

แง่มุมเชิงปฏิบัติของการติดตามตรวจ
สอบการเลือกตั้ง

การติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเป็นภารกิจใหญ่โตที่ต้องใช้กำ�ลังคนที่มีภูมิหลังและความเชี่ยวชาญหลากหลาย ต้องมี
การสร้างทีมแกนหลักที่มีความหลากหลายทางสาขาวิชา ต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการโครงการ ติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน
องค์กร และหน่วยงานในและระหว่างประเทศ ต้องวางแผนงานจัดการ ขอการรับรองสถานะจากองค์กรจัดการเลือกตั้ง
และที่สำ�คัญที่สุดคือการหาเงินทุน
ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้หมายความว่าควรมีการเตรียมการอย่างถี่ถ้วนก่อนวันเลือกตั้งเพื่อให้การติดตามตรวจสอบการเลือก
ตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากการคาดการณ์แล้วยังมีแนวปฏิบัติที่ดีหลายประการที่ประสบการณ์ของ ANFREL ชี้ให้
เห็นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งเองหรือจากการสนับสนุนพันธมิตรภาคประชา
สังคมทั่วเอเชียในการปฏิบัติภารกิจของพวกเขา
บทนี้จะพยายามกล่าวถึงประเด็นบางประเด็นที่องค์กรประชาสังคมควรให้ความสำ�คัญก่อนอื่นโดยคำ�นึงถึงความเป็นจริง
ในทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนความพยายามในการติดตามการเลือกตั้ง แต่ทว่า เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสรุปความ
ต้องการทั้งหมดของบรรดาองค์กรประชาสังคมและสื่อต่างๆ ที่อาจติดตามการเลือกตั้งไว้ในที่นี้ เราขอส่งเสริมให้องค์กร
เหล่านั้นพิจารณาคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้ว่าจะนำ�อะไรไปใช้ได้บ้าง
ในที่สุดเราอยากจะกล่าวซ้ำ�อีกครั้งว่าการเลือกตั้งทั้งหมดมีค่าควรแก่การติดตามตรวจสอบ แม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่นหรือในสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนจะสงบเรียบร้อย การระดมองค์กรประชาสังคมและสื่อไม่ควรถูกกำ�หนด
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โดยระดับความสนใจจากนานาประเทศที่มีต่อกระบวนการเลือกตั้งเฉพาะอันใดอันหนึ่ง แต่ควรจะมีความต่อเนื่องตลอด
วงจรการเลือกตั้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและชื่อเสียงของผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง องค์กรติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้งที่เอาการเอางานและมีประสบการณ์จะมีโอกาสมากขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อวงจรการเลือกตั้งในทางบวกและ
ผลักดันให้มีการปฏิรูปการเลือกตั้งเมื่อจำ�เป็น

6.1 การเขียนข้อเสนอโครงการ การจัดทำ�งบประมาณ และการระดมทุน
แน่นอนว่าหนึ่งในประเด็นพิจารณาหลักขององค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจำ�นวนมากย่อมเป็นเรื่องของแหล่ง
ทรัพยากรโดยเฉพาะด้านการเงิน ในขณะที่คู่มือเล่มนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิธีการที่ครอบคลุมสำ�หรับการเขียนและ
ส่งข้อเสนอไปยังแหล่งทุน แต่เราก็จะนำ�เสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีส่วนหนึ่งในเรื่องนี้
ขั้นตอนแรกในการดำ�เนินโครงการที่ประสบความสำ�เร็จคือการประเมินความต้องการเพื่อระบุว่าอะไรคือวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และกิจกรรมที่องค์กรต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์มักจะหมายถึงเป้าประสงค์ในระยะยาวของโครงการ ในขณะ
ที่เป้าหมายคือความสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และกิจกรรมหมายถึงขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริงในการดำ�เนินโครงการ
องค์กรประชาสังคมควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ขอบเขต ขนาด และจังหวะเวลาของกิจกรรมที่อาจเกิด
ขึ้นแต่เนิ่นๆ เพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการที่สามารถบรรลุได้จริง และควรคำ�นึงถึงสิ่งที่องค์กรอื่น ๆ อาจกำ�ลังทำ�อยู่ด้วย เช่น
หากมีเครือข่ายผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอยู่แล้ว เหตุผลในการจัดตั้งเครือข่ายใหม่คืออะไร? อะไรคือความแตกต่าง
ระหว่างสองเครือข่ายนี้? จะเป็นประโยชน์มากกว่าไหมที่จะรวมกำ�ลังแทนที่จะทำ�งานซ้ำ�ซ้อนกัน? เหล่านี้คือคำ�ถามที่ผู้ที่
อาจจะเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนหรืออาสาสมัคร มีแนวโน้มที่จะถามในเวลาใดเวลาหนึ่ง
ในการเขียนข้อเสนอโครงการ กิจกรรมในเบื้องต้นนี้ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนและสมจริง ข้อเสนอโครงการที่ดีควรระบุ
ว่าใครเป็นผู้รับประโยชน์จากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรมีการระบุผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome)
ที่เป็นตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ ผลผลิต (output) โดยทั่วไปแล้วจะเข้าใจกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่เกิดจาก
โครงการโดยตรง เช่น รายงาน ข่าวเผยแพร่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ส่วนผลลัพธ์ (outcome) คือผลของโครงการ
ที่สัมพันธ์กับความต้องการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้และวัดได้ยากกว่า ยกตัวอย่างเช่น โครงการนี้มีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในประเทศหรือไม่?
หัวข้อถัดไปมีความสำ�คัญอย่างยิ่งเนื่องจากการจัดทำ�งบประมาณโครงการเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากสำ�หรับองค์กรประชา
สังคมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่จำ�นวนมาก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางอย่างคือต้องมีการแจกแจงหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่เข้าใจได้
ง่ายที่สะท้อนถึงเป้าประสงค์โดยรวมของโครงการ ในขณะเดียวกันก็ต้องเผื่อให้มีความยืดหยุ่นไว้บ้างสำ�หรับสถานการณ์ที่
คาดไม่ถึง นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันทั่วไปที่จะทำ�แผนงบประมาณฉบับตัดทอนไว้ด้วยเพื่อเป็นการสำ�รองในกรณีที่
องค์กรไม่สามารถหาทุนได้ตามที่ตั้งเป้าไว้
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

โดยรวมแล้ว การจัดทำ�งบประมาณเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ผูกใกล้ชิดกับความสามารถของแต่ละองค์กร ข้อความต่อ
ไปนี้ครอบคลุมข้อควรพิจารณาส่วนใหญ่ที่องค์กรประชาสังคมควรคำ�นึงถึงเวลาจัดทำ�งบประมาณ
แหล่งทุนมีแนวโน้มที่จะประทับใจกับงบประมาณที่ได้รับการอธิบายอย่างสมเหตุสมผลโดยข้อเสนอโครงการ มี
การแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลุ่มผู้สังเกตการณ์ในประเทศนั้นไม่ได้คิดฝันเกินตัว และมีศักยภาพที่จะรับผิด
ชอบจัดการเงินทุนโครงการ รวมถึงมีการแสดงถึงความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีที่เป็นไปได้”
OSCE/ODIHR คู่มือสำ�หรับผู้สังเกตการณ์ในประเทศ
ในการหาทุน เราสามารถส่งข้อเสนอโครงการไปตามแหล่งทุนต่างๆ เช่น สถานทูต หน่วยงานด้านการพัฒนา องค์กร
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ มูลนิธิ และอื่น ๆ องค์กรประชาสังคมควรเต็มใจที่จะผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ในฐานะองค์กร อาจมีการพิจารณาการระดมทุนแบบ“ร่วมทุน”โดยเป็นการ
รวบรวมทรัพยากรจากหลายแหล่งและหลายแหล่งทุนเพื่อให้ถึงเกณฑ์เป้าหมายที่จำ�เป็นในการเริ่มดำ�เนินโครงการ
อย่างไรก็ตาม เรื่องการหาทุนไม่ควรส่งผลต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางขององค์กรตรวจสอบการเลือกตั้ง
นอกเหนือจากการหาทุนแล้ว องค์กรต้องสามารถบริหารจัดการทุนเหล่านี้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการบัญชี กฎหมายในประเทศของตน และเงื่อนไขข้อกำ�หนดของข้อตกลงทางการเงินใด ๆ ที่
ทำ�ไว้กับแหล่งทุน ในกรณีที่มีการร่วมทุนก็จำ�เป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดการรายงานและกำ�หนดเวลาที่แตกต่างกัน
สำ�หรับแหล่งทุนแต่ละแหล่ง เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจหนึ่งๆ องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งมักจะต้องจัดทำ�รายงาน
ทางการเงินสำ�หรับแหล่งทุนให้รายการเดินบัญชีตรงกับเงินที่ได้รับมา ทั้งหมดนี้จะต้องทำ�ตามกำ�หนดเวลา มิฉะนั้นแล้วก็
อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถขององค์กรในการหาทุนสำ�หรับรอบการเลือกตั้งครั้งต่อไป

6.2 การบริหารจัดการภารกิจ
โครงสร้างและบทบาทของภารกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจะดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการกำ�หนดโครงสร้าง
ให้ชัดเจน จะต้องมีการระบุว่าจะกระจายกำ�ลังคนและทรัพยากรอย่างไร และแต่ละคนจะมีบทบาทอย่างไร การกำ�หนด
โครงสร้างเช่นนี้จะทำ�ให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและคำ�สั่งจะไหลลื่นไปทั่วทั้งองค์กร ทีมติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งแต่ละทีม
ควรกำ�หนดโครงสร้างและแผนการจัดวางกำ�ลังคนตามวัตถุประสงค์และทรัพยากรที่มีอยู่ของตน โครงสร้างภารกิจควร
สะท้อนและสอดรับกับจุดเน้นที่ระบุไว้ในการประเมินก่อนการเลือกตั้ง (ดูบทที่ 5) หากได้มีการประเมินไว้
ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งส่วนใหญ่จะกำ�หนดโครงสร้างที่คล้ายกับที่แสดงด้านล่างนี้ โดยมีการปรับเปลี่ยน
บ้างตามความต้องการและกำ�ลังคนที่มีอยู่
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ผู้อำ�นวยการภารกิจ

ผู้ประสานงานภารกิจ

เจ้าหน้าที่ด้านลอจิสติกส์

เจ้าหน้าที่ธุรการและ
การเงิน

นักวิเคราะห์การเลือกตั้ง

ผู้ประสานงานกับฝ่าย
ต่างๆ

ผู้ประสานงานระดับ
จังหวัด/อำ�เภอ

ผู้ติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้งในพื้นที่
•

ผู้อำ�นวยการภารกิจมักจะเป็นสมาชิกอาวุโสที่สุดขององค์กรหรือเครือข่าย และรับผิดชอบดูแลการทำ�งานงาน
แต่ละวันของภารกิจ ดูแลให้มั่นใจว่าคณะทำ�งานปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและหลักการของการติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้งที่เป็นกลาง ผู้อำ�นวยการภารกิจยังรับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์และประสานงาน
กับหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง เป็นภาคีกับองค์กรประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และมักจะเป็น "หน้าตา"
ขององค์กรในสายตาของสาธารณชน

•

ผู้ประสานงานภารกิจทำ�หน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ คอยดูแลการปฏิบัติภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งอย่าง
ประสิทธิภาพ ผู้ประสานงานภารกิจกำ�กับดูแลการจัดการของเจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิเคราะห์ ผู้ติดตามตรวจสอบ
ระยะยาวและระยะสั้น และผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งโดยรวม ปกติแล้ว
ผู้ประสานงานภารกิจจะทำ�หน้าที่กระจายงานและแบ่งความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำ�งานราบ
รื่น บ่อยครั้งที่ผู้ประสานงานภารกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมและการรายงานของผู้ติดตามตรวจสอบ ผู้
ประสานงานอาจมีผู้ช่วยหลายคนหากจำ�เป็นตามขนาดของภารกิจ

•

เจ้าหน้าที่ด้านลอจิสติกส์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการลอจิสติกส์และการเตรียมการสำ�หรับการปฏิบัติ
ภารกิจ คอยดูแลให้มั่นใจว่าความต้องการเกี่ยวกับอุปกรณ์ สถานที่ การสื่อสาร และการเดินทางขนส่งของผู้
ติดตามตรวจสอบในพื้นที่และผู้ปฏิบัติงานคนอื่นได้รับการดูแล และยังดูแลว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงใดๆ องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศบางองค์กรเลือกที่
จะตัดตำ�แหน่งนี้ในระดับประเทศออกไป และให้มีผู้ประสานงานท้องถิ่นดูแลการจัดการด้านลอจิสติกส์แทนโดย
67

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

มีการกำ�กับดูแลจากผู้ประสานงานภารกิจ แต่ภารกิจขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
ลอจิสติกส์ที่สำ�นักงานใหญ่อยู่
•

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการด้านการเงินและงานธุรการทั้งหมดของภารกิจ ทำ�
หน้าที่จัดการการจ่ายเงิน การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดในสัญญา และการจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน หน้าที่อีกส่วนหนึ่งคือดูแลจัดเก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สมาชิก และการปฏิบัติ
งาน

•

นักวิเคราะห์การเลือกตั้งมีหน้าที่ประเมินการดำ�เนินการในทุกขั้นตอนของการเลือกตั้งและสภาพแวดล้อมของ
การเลือกตั้ง พวกเขาพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม
ความมีประสิทธิภาพ และเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย นักวิเคราะห์ทำ�การวิเคราะห์ทางกฎหมาย การเมือง สื่อ
และสถิติเพื่อเป็นการประเมินโดยรวมของภารกิจ
โดยทั่วไปแล้วนักวิเคราะห์จะได้รับการคัดเลือกจากความ
สามารถในการประมวลผลข้อมูลจำ�นวนมากที่ส่งไปยังสำ�นักงานใหญ่โดยผู้ติดตามตรวจสอบในพื้นที่และย่อยให้
กลายเป็นผลผลิตเหมาะต่อการเผยแพร่ให้กับสื่อและคนทั่วไป และยังเป็นตัวหลักในการเขียนรายงาน คำ�แถลง
และเอกสารเผยแพร่อื่น ๆ และบริหารจัดการการปฏิบัติงานของผู้ติดตามตรวจสอบในพื้นที่ รวมถึงกำ�กับการ
รวบรวมข้อมูล

•

ผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและตัวแทนกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้า
หน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดการเลือกตั้ง พรรคการเมือง สื่อ หรืออื่น ๆ ดังนั้น ผู้ประสานงานดังกล่าวจึง
เป็นผู้จัดการติดต่อกับผู้คนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง กระจายข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ และจัดงานเพื่อการส่งเสริม
ภารกิจและวัตถุประสงค์ของภารกิจ เช่น การจัดงานแถลงข่าว

•

ผู้ประสานงานระดับจังหวัด/อำ�เภอมีหน้าที่จัดการเครือข่ายผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น พวก
เขามักจะมีส่วนร่วมในการจัดหาอาสาสมัครและดูแลให้อาสาสมัครได้รับการฝึกอบรมและคำ�สั่งในการปฏิบัติ
หน้าที่เหมาะสมที่เป็นไปตามแนวทางที่กำ�หนดโดยทีมผู้บริหารของภารกิจ ตามโครงสร้างแบบปิระมิดที่มักพบใน
ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง พวกเขาเป็นจุดติดต่อจุดแรกและผู้ให้ข้อมูลคนแรกของผู้ติดตามตรวจ
สอบในพื้นที่ และมีหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนไปมาอย่างสะดวกราบรื่นระหว่างพื้นที่กับสำ�นักงาน
ใหญ่ นอกจากนี้ก็ควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ

•

ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่เป็นสมาชิกของคณะภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่
โดยการสัมภาษณ์ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลหรือสังเกตการณ์การดำ�เนินการ
ในวันเลือกตั้ง ผู้ติดตามตรวจสอบเหล่านี้จะต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะจับทิศทางความเป็นไปทางการ
เมืองในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกระบวนการก่อนวันเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง
และหลังการเลือกตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจระเบียบวิธีในการปฏิบัติภารกิจเป็นอย่างดี พวกเขาควรได้
รับการชี้แจงเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของภารกิจ โดยอุดมคติแล้ว ควรมีการรายงานภารกิจหลังการลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่พวกเขารายงานและติดตามเพิ่มเติมหากจำ�เป็น ผู้ติดตามตรวจสอบจะส่งข้อค้นพบไปยัง
ผู้ประสานงานท้องถิ่นหรือไม่ก็สำ�นักงานใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการรายงานของภารกิจ
ในภารกิจส่วนใหญ่จะมีผู้ติดตามตรวจสอบอยู่สองประเภท คือ ผู้ติดตามตรวจสอบระยะยาวและระยะสั้น ผู้
ติดตามตรวจสอบระยะยาว (LT) มักจะลงพื้นที่เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน และรู้เห็นกระบวนการ
เลือกตั้งที่มากไปกว่าวันเลือกตั้ง LT จะรับผิดชอบพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างและบางองค์กรก็นิยมส่งไปเป็น
คู่ พวกเขายังสามารถช่วยจัดการงานด้านลอจิสติกส์หรือการฝึกอบรมสำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบระยะสั้น (ST)
ที่มาเข้าร่วมในภายหลังได้ ST ลงพื้นที่ในช่วงใกล้กับวันเลือกตั้ง บางครั้งก็ทำ�หน้าที่เฉพาะในวันเลือกตั้งเท่านั้น
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บทที่ 6: แง่มุมเชิงปฏิบัติของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง

แม้ว่าการลงพื้นที่นานกว่าจะดีกว่าเพื่อให้ได้คุ้นเคยกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่พวกเขาอาจต้องเผชิญ พวกเขามักจะรับ
ผิดชอบพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดเล็กภายใต้การกำ�กับดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่นและ/หรือ LT
โครงสร้างที่กล่าวมาจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรโดยขึ้นอยู่กับขนาด ศักยภาพ และพื้นที่ครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ ผู้
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่มักจะมีจำ�นวนมากกว่าเจ้าหน้าที่บริหารจัดการของภารกิจ แต่ก็มีส่วนร่วมในระยะ
เวลาที่สั้นกว่ามาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำ�ไมจึงต้องมีการให้ความสนับสนุนจากสำ�นักงานใหญ่ในแง่ของระเบียบวิธีและการเต
รียมการด้านลอจิสติกส์ ถึงที่สุดแล้วแต่ละภารกิจจะต้องค้นหาสูตรของตนเองที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำ�เนินกิจกรรม
ตามเป้าหมายได้ดีที่สุด ที่สำ�คัญที่สุดคือทรัพยากรที่จำ�กัดมักจะหมายความว่าจะต้องหาความสมดุลระหว่างจำ�นวนผู้
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่กับระยะเวลาในการลงพื้นที่

การจัดหาและฝึกอบรมอาสาสมัคร
การชี้แจงคำ�สั่งในการปฏิบัติภารกิจและการสรุปหลังปฏิบัติภารกิจมีความสำ�คัญเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับและส่งผ่าน
โดยผู้ติดตามตรวจสอบในพื้นที่จะอยู่ในรูปแบบเดียวกัน และเป็นโอกาสที่ผู้ติดตามตรวจสอบจะได้รับข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยว
กับสภาพแวดล้อมที่ตนจะไปทำ�งาน ในการทำ�เช่นนี้ ก็มีความจำ�เป็นต้องมีมุมมองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นใน
ระหว่างการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจและการการสรุปหลังปฏิบัติภารกิจ ก็สามารถเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
มั่นคง องค์กรประชาสังคมอื่น ๆ นักสิทธิมนุษยชน และแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งมาให้ข้อมูล ผู้ประสานงาน
ระดับจังหวัดและระดับอำ�เภอควรได้รับการฝึกอบรมโดยสำ�นักงานใหญ่และได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวัง
จากพวกเขา รวมถึงมีการติดตามการทำ�งานอย่างสม่ำ�เสมอ พวกเขาควรได้รับคำ�ชี้แนะเกี่ยวกับการจัดหาอาสาสมัครเพื่อ
ติดตามตรวจสอบในวันเลือกตั้งด้วย
องค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งในระดับประเทศส่วนใหญ่มักจะร่วมมือกับองค์กรอื่นที่มีภารกิจแตกต่างกันเพื่อจะได้มีผู้
ติดตามตรวจสอบที่น่าเชื่อถือในพื้นที่โดยเฉพาะในวันเลือกตั้ง ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจำ�นวนมากเป็น
เครือข่ายเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นโดยบุคคลหรือองค์กรที่มีจุดประสงค์เดียวกันในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น
ในประเทศเมียนมา นับตั้งแต่มีการเปิดพื้นที่ประชาธิปไตยก็มีการระดมกำ�ลังองค์กรประชาสังคมที่ไม่ใช่องค์กรทางการ
เมืองจำ�นวนมากที่ป้อนอาสาสมัครไปยังเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรี
และเป็นธรรม เช่น เครือข่ายเยาวชน องค์กรสตรีหรือศาสนา ชุมชนชาติพันธุ์และหมู่บ้าน ชมรมกีฬา ฯลฯ
พลังผลักดันเบื้องหลังการระดมพลคือการสื่อความหมายว่าระบอบประชาธิปไตยมีความเปราะบางและควรได้รับการ
ทะนุบำ�รุงให้เติบโตด้วยการตรวจสอบและการเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างกว้างขวาง การให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็เป็น
ช่องทางหนึ่งที่ได้ผลดีในการจัดหาผู้ติดตามตรวจสอบที่จะลงพื้นที่ในวันเลือกตั้ง โดยปกติแล้วเยาวชนมักกระตือรือร้น
ที่จะเข้าร่วมในกระบวนการหากได้รับเครื่องมือที่เหมาะสม การรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยก็สามารถเป็นช่องทางในการกระตุ้นให้เยาวชนมาร่วมทำ�หน้าที่เป็นผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในเขต
พื้นที่ของตน
การสร้างสำ�นึกของความเป็นเจ้าของกระบวนการเลือกตั้งและการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อให้มีผู้
อาสาสมัครรักษาการมีส่วนร่วมไว้ได้ และหวังว่าจะทำ�ให้มีอาสาสมัครมาเข้าร่วมในการเลือกตั้งรอบถัดๆ ไปมากขึ้นเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม การติดตามตรวจสอบใดๆ และอาสาสมัครทั้งหมดจะต้องได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานหลักที่จะรับผิด
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ชอบในการกำ�หนดกรอบการรายงาน การประเมิน และการสื่อสาร

การบริหารจัดการเวลา
สิ่งสำ�คัญที่ต้องพิจารณาประการหนึ่งคือการบริหารจัดการเวลาตลอดระยะเวลาติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง กล่าวใน
เชิงอุดมคติแล้ว กิจกรรมทั้งหมดควรมีการกำ�หนดไว้ล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งซึ่งจะทำ�ได้ง่ายขึ้นเมื่อหน่วยงานจัดการ
เลือกตั้งประกาศวันเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงมีการเผยแพร่กำ�หนดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยละเอียด
องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรวางแผนกำ�หนดตารางเวลาการปฏิบัติภารกิจที่มีขั้นตอนที่สำ�คัญทั้งหมด เช่น
การมีเจ้าหน้าที่ในทีมหลัก ผู้ติดตามตรวจสอบระยะยาวและระยะสั้น รวมถึงการเริ่มต้นของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง วิธีที่ง่ายที่สุดคือเริ่มต้นนับย้อนถอยหลังจากวันเลือกตั้ง เช่น หากรู้ว่าต้องมี LT ลงพื้นที่นาน
เท่าใดและวันเลือกตั้งคือเมื่อใด ก็ง่ายที่จะระบุว่าควรจัดหาผู้ติดตามตรวจสอบ ให้การฝึกอบรม และส่งลงพื้นที่เมื่อใด
การคาดการณ์ด้านเวลาควรสมจริงและยืดหยุ่นเนื่องจากอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น และลำ�ดับเวลาควรสะท้อน
ถึงวัตถุประสงค์โดยรวมของภารกิจ หากองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจำ�เป็นต้องได้รับการรับรองสถานะจาก
หน่วยงานจัดการเลือกตั้งหรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ก็จะต้องรวมเรื่องนี้เข้าไปด้วย รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความล่าช้า
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง
เนื่องจากภารกิจการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างแบบปิระมิด จึงมักมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามตารางเวลาแบบลดหลั่นกันลงมา กล่าวคือ ตั้งแต่ระดับประเทศลงมาจนถึงระดับท้องถิ่น และจากเจ้าหน้าที่ระยะ
ยาวถึงอาสาสมัครวันเลือกตั้ง องค์กรส่วนใหญ่ใช้ระบบ“การฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม (training of trainers - TOT)” ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มความสามารถในการขยายขนาดกิจกรรมของพวกเขาเมื่อวันเลือกตั้งใกล้เข้ามา
สุดท้าย ลำ�ดับเวลาควรกำ�หนดเวลาที่ชัดเจนสำ�หรับการรวบรวมรายงานจากผู้ติดตามตรวจสอบในพื้นที่ คนทำ�งานใน
พื้นที่ควรรับทราบอย่างดีว่าตนต้องทำ�อะไรและเมื่อใด
และควรต้องหาสมดุลเกี่ยวกับจำ�นวนรายงานที่ส่งกลับไปยัง
สำ�นักงานใหญ่ นั่นคือ นักวิเคราะห์ของภารกิจควรได้รับข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวข้องและมีเข้ามาเป็นระยะ ไม่ใช่ว่าถูกท่วมไป
ด้วยข้อมูลปริมาณมากเกินควรที่ต้องเสียเวลาคัดทิ้ง

6.3 การจัดคนลงพื้นที่และความปลอดภัย
กำ�หนดแผนการจัดคนลงพื้นที่
ในการพิจารณาว่าจะส่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งไปที่ใดบ้าง สิ่งสำ�คัญคือจะต้องดูแลให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมได้จะ
ไม่เอนเอียงไปในทางที่เป็นภาพแทนประชากรหรือบริบทการเลือกตั้งส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป ยกตัวอย่างเช่นการมุ่ง
เน้นเฉพาะการสังเกตการณ์กระบวนการเลือกตั้งในเขตเมืองนั้นไม่ใช่แนวปฏิบัติที่ดี แม้ว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด
ก็ตาม แน่นอนว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตชนบทมีมุมมองที่แตกต่างจากคนในเมือง ดังนั้นสิ่งสำ�คัญอย่างหนึ่งของแผนการ
จัดคนลงพื้นที่คือการทำ�ให้แน่ใจว่ามีความสมดุลและแสดงให้เห็นถึงมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดของผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่ผู้ติดตามตรวจสอบเผชิญ
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บทที่ 6: แง่มุมเชิงปฏิบัติของการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง

ดังนั้นในการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่
จายผู้ติดตามตรวจสอบลงพื้นที่

ผู้บริหารจัดการภารกิจติดตามการเลือกตั้งควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ในการกระ

•

เมืองกับชนบท

•

พื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางของอำ�นาจทางการเมืองกับพื้นที่รอบนอก

•

เขตเลือกตั้งที่ถูกครอบงำ�โดยกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา หรือภาษา ที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ กับเขตเลือกตั้งของชนกลุ่ม
น้อย

•

พื้นทีร่ ่ำ�รวยกับพื้นที่ด้อยพัฒนา

•

ฐานที่มั่นของรัฐบาลกับพื้นที่ที่มีประวัติการสนับสนุนฝ่ายค้าน

•

เขตเลือกตั้งที่สื่อให้ความสนใจกับพื้นที่ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก

จากนั้นองค์กรควรหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่แตกต่างและได้
ผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุด ความหลากหลายคือการรับประกันว่าจะมีตัวอย่างที่เชื่อถือได้ที่จะสะท้อนถึงสถานการณ์ของทุก
ส่วนของประชากร
องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งระดับประเทศยังจำ�เป็นต้องทำ�ให้แน่ใจด้วยว่าตนสามารถครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
เพื่อให้ได้ผลที่ครอบคลุม สำ�หรับองค์กรระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น จำ�เป็นต้องมีความชัดเจนว่าข้อค้นพบของตนจะมีความ
สำ�คัญเฉพาะในพื้นที่ที่ตนสังเกตการณ์เท่านั้นและไม่สามารถคาดการณ์ขยายให้ครอบคลุมทั้งประเทศได้
เครื่องมือหนึ่งที่อาจมีประโยชน์ต่อภารกิจติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งคือการใช้ฮอตสปอต (hotspots) ฮอต
สปอตคือพื้นที่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งตัดสินใจที่จะให้ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับ
แรกเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่น:
•

มีกำ�ลังฝ่ายความมั่นคงปรากฏอยู่มาก

•

มีกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิอยู่เป็นจำ�นวนมาก

•

ประวัติศาสตร์ของการทุจริตหรือการใช้ความรุนแรงในการเลือกตั้ง

•

เป็นเขตเลือกตั้งที่แข่งขันกันมากเป็นพิเศษ

•

ฐานที่มั่นของคนในรัฐบาลหรือพวกพ้อง

•

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เลวร้าย

ฮอตสปอตมีประโยชน์สำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเพราะเป็นการตกผลึกประเด็นในการเลือกตั้ง
ครั้งนั้น และเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพของอาสาสมัครในพื้นที่ อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้เครื่องมือนี้
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เป็นพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการวางแผนจัดคนลงพื้นที่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของเครื่องมือนี้เอง
หากผู้ติดตามตรวจสอบถูกจัดลงแต่เฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดเท่านั้น ภารกิจนี้ก็มีแนวโน้มที่จะได้การ
ประเมินแบบเอนเอียงที่จะไม่สะท้อนสถานการณ์ในพื้นที่อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ถึงจะมีข้อมูลที่ดีที่สุดเท่า
ที่จะเป็นไปได้ก็ตาม ก็ไม่มีทางที่จะสามารถระบุชี้ชัดได้อย่างแน่นอนว่าในช่วงวันเลือกตั้งนั้นเหตุการณ์จะเกิด
ขึ้นที่ใด

การรับมือกับความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
เนื่องจากลักษณะการทำ�งานของพวกเขา ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอาจเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะมาในรูปของปัญหาทางกฎหมายหรือความเสี่ยงทางกายภาพต่อตัวบุคคลหรือทรัพย์สิน แนวปฏิบัติ
ทั่วไปที่ดีที่สุดเพื่อคุ้มครองทุกคนที่เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งคือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า และหากเป็น
ไปได้ก็รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่ปลอดภัยมากกว่า
เป็นไปไม่ได้ที่จะหาแนวทางที่จะคุ้มครองผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศได้อย่างเพียงพอในทุกที่เนื่องจากมี
บริบทและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่หลากหลายที่มีแต่คนในท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถเข้าใจและรู้แน่ นั่นคือเหตุผล
ที่องค์กรติดตามตรวจสอบแต่ละองค์กรจะต้องกำ�หนดระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของตนเองและเตรียมพร้อมที่จะ
รับมือกับปัญหาใด ๆ ที่สมาชิกของตนอาจจะต้องเผชิญ
ขั้นตอนแรกในการกำ�หนดขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยคือการประเมินความเสี่ยง ซึ่งควรระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้
ทั้งหมด รวมถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น จากนั้นร่างขั้นตอนปฏิบัติเพื่อ (ก) ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นแต่แรก และ
(ข) ดำ�เนินการทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์หากความเสี่ยงเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาจริงๆ ควรให้ความสำ�คัญกับการป้องกันไว้
ก่อนเสมอเพื่อลดโอกาสที่ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจะได้รับบาดเจ็บ แต่ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาวิกฤตก็ไม่ควรถูก
มองข้ามไปเช่นกัน
แนวปฏิบัติที่ดีบางส่วนสำ�หรับองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งมีเช่น
•

ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่มีป้ายระบุตัวตนและเสื้อแจ็คเก็ตหรือสิ่งบ่งบอกสถานะที่มองเห็นได้
ชัดเจน

•

ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่ได้รับแจ้งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สถานะของตนและได้รับคำ�สั่งอย่างชัดเจนให้ปฏิบัติตามกฎหมายตลอดเวลา

•

ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่ได้รับคำ�สั่งให้ยุติการทำ�หน้าที่โดยทันทีและเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่
ปลอดภัยกว่าหากเผชิญกับภัยคุกคามหรือตกอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ตน

•

ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่จะต้องติดต่อผู้ประสานงานท้องถิ่นหรือสำ�นักงานใหญ่โดยทันทีเพื่อแจ้ง
ให้ทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัยที่กำ�ลังเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติภายในของแต่ละองค์กร สำ�นักงานใหญ่
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อาจตัดสินใจจัดให้มีสายด่วนเป็นการเฉพาะสำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่ที่กำ�ลังเผชิญความ
เสี่ยงในพื้นที่
•

ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่ควรรายงานตัวกับผู้ประสานงานเป็นระยะและแจ้งให้ทราบถึงความ
เคลื่อนไหวของตนล่วงหน้า

•

ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในพื้นที่อาจใช้ระบบการสื่อสารที่มีการเข้ารหัสเช่น WhatsApp, Signal, ProtonMail เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับสถานะของความปลอดภัยในการสื่อสาร

•

เจ้าหน้าที่สำ�นักงานใหญ่หรือผู้ประสานงานท้องถิ่นอาจตัดสินใจที่จะติดต่อหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่
ความมั่นคง หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อดูแลความปลอดภัยของอาสาสมัคร

ไม่ใช่ว่าคำ�แนะนำ�ทั้งหมดข้างต้นนี้จะเหมาะที่จะนำ�มาใช้หรือกระทั่งสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้งในประเทศทุกคน อันที่จริงบางข้ออาจถึงกับส่งผลในทางกลับกัน เช่น ในประเทศที่กองกำ�ลังความมั่นคงของ
รัฐเป็นตัวหลักในการใช้ความรุนแรง การติดต่อกับพวกเขาอาจก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าดี ดังนั้นองค์กรติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้งแต่ละองค์กรจึงจำ�เป็นต้องระดมสมองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจต้องเผชิญและกำ�หนด
มาตรการเฉพาะเพื่อลดหรือกระจายความเสี่ยง

6.4 การเขียนรายงานและการนำ�เสนอข้อค้นพบ
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามีองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่หลากหลาย
โดยแต่ละองค์กรก็มีจุดเน้น
วัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีที่แตกต่างกัน ดังที่จะสะท้อนให้เห็นในกิจกรรมและการประเมิน ดังนั้นจึงไม่มีแนวทาง
"ครอบจักรวาล" สำ�หรับการเขียนรายงานการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามมีลักษณะร่วมบางอย่างในหมู่
องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งส่วนใหญ่ คือ การที่ส่วนใหญ่จะเผยแพร่แถลงการณ์เบื้องต้นหลังวันเลือกตั้งและมี
รายงานฉบับเต็มตามออกมาภายหลัง

แถลงการณ์เบื้องต้น
โดยปกติภายใน 48 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดการลงคะแนน องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งแต่ละองค์กรจะออกแถลงการณ์
แสดงการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แถลงการณ์นี้มีความสำ�คัญอย่างยิ่งเนื่องจากมีการระบุข้อค้นพบที่สำ�คัญ
ที่สุดของภารกิจการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง และความสนใจของสื่อและสาธารณชนกำ�ลังมีอยู่ใน
ระดับสูงเนื่องจากพวกเขามักจะกระตือรือร้นที่จะได้รับฟังความคิดเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในการเตรียมการออกแถลงการณ์ดังกล่าว ควรมีการพิจารณาแต่ละข้อต่อไปนี้
-

จังหวะเวลาของการออกแถลงการณ์เป็นเรื่องสำ�คัญเพื่อให้ได้รับการเผยแพร่โดยสื่อให้ได้มากที่สุด

องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งยังไม่ควรมีคำ�แถลงเบื้องต้นหลังการเลือกตั้งจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าข้อมูล
ที่นำ�เสนอนั้นถูกต้อง ซื่อตรง และตรวจสอบแล้ว
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

แถลงการณ์ควรมีความเป็นอิสระและนำ�เสนอข้อค้นพบสำ�คัญของภารกิจโดยรวมซึ่งครอบคลุมวันเลือกตั้ง แต่
ไม่ใช่เพียงวันเลือกตั้งเท่านั้น และควรเน้นถึงลักษณะของภารกิจที่ต่อเนื่อง
-

ควรระบุข้อค้นพบและข้อกังวลที่สำ�คัญทั้งหมด การระบุข้อค้นพบที่สำ�คัญระดับรองเป็นทางเลือกที่อาจทำ�

-

หากมีการระบุข้อมูลทางสถิติหรืออินโฟกราฟิกใด ๆ ก็ควรตรงประเด็นและน่าเชื่อถือ

แถลงการณ์อาจระบุข้อเสนอแนะได้ทันทีหากเห็นว่าจำ�เป็น
แต่องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอาจ
ตัดสินใจที่จะชะลอไว้ก่อนจนกว่าจะรวบรวมข้อค้นพบในรายงานฉบับเต็มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อน
องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งไม่มีหน้าที่รับรองผลการเลือกตั้ง ทันทีที่เสร็จสิ้นการลงคะแนน องค์กรติดตามตรวจ
สอบการเลือกตั้งอาจจะและควรแสดงความคิดเห็นว่า (1) มีการรายงานผลอย่างถูกต้อง ซื่อตรง และตามเวลาอันสมควร
หรือไม่ (2) หน่วยงานจัดการเลือกตั้ง ดำ�เนินการจัดการปัญหาพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างไร และ (3) สภาพแวดล้อม
หลังการเลือกตั้งมีความสงบเรียบร้อยหรือว่ามีความสับสน ความรุนแรง และการข่มขู่คุกคาม
การประเมินหลังการเลือกตั้งขององค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจำ�เป็นต้องสำ�รวจตรวจสอบประสบการณ์ของ
แต่ละคนกับความรู้สึกและการวิเคราะห์อิงข้อมูลขององค์กร ข้อสรุปจะมีได้จากการร่วมคิดและเรียบเรียงออกมาหลัง
จากการแลกเปลี่ยนกันอย่างถี่ถ้วนทั่วถึงแล้วเท่านั้น การแสดงความคิดเห็นของปัจเจกต่อบุคคลภายนอกองค์กรก่อนที่
จะมีการออกแถลงการณ์เป็นเรื่องไม่สมควรและส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งทั้ง
องค์กร
สิ่งหนึ่งที่มักพบในแถลงการณ์หลังการเลือกตั้งคือแนวโน้มที่จะเสนอสิ่งที่เป็นบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งเรียก
กันว่า “การปลอบประโลม” นี่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักเสมอไปเพราะมีแนวโน้มที่จะลดน้ำ�หนักของการวิจารณ์ที่ชอบ
ธรรมที่อาจมีในแถลงการณ์ องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้รายงานตามสิ่งที่ตนได้
พบเห็นมาจริง ๆ และไม่ใช่เป็นการรายงานที่อิงอยู่กับปฏิกิริยาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียอื่น เป็นเรื่องที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้ที่ผู้ที่ทำ�ผิดย่อมจะต้องมีปฏิกิริยาในทางลบ
ในอีกด้านหนึ่ง ผลของคำ�แถลงการณ์หลังการเลือกตั้งไม่ควรได้รับการประเมินต่ำ�เกินไปเนื่องจากจะมีออกมาในจังหวะ
เวลาที่มีการให้ความสนใจกับกระบวนการเลือกตั้งในระดับสูงสุดจากทั้งในประเทศและนานาชาติ ดังนั้น คำ�วิจารณ์ใด ๆ
ในแถลงการณ์จึงจำ�เป็นต้องมีหลักฐานหนักแน่นและเป็นธรรม หากองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งทำ�ผิดพลาดใน
จังหวะนี้ ก็จะเป็นเรื่องยากมากที่จะคืนคำ�ในภายหลัง จึงเป็นเหตุผลว่าทำ�ไมจึงไม่สามารถเสี่ยงต่อการตัดสินใด ๆ ที่ไม่ได้
ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน
องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอาจพิจารณาที่จะร่วมกันออกแถลงการณ์หลังการเลือกตั้งซึ่งมีข้อดีอย่างมากที่
เป็นการพูดเป็นเสียงเดียวกับทั้งประเทศและนานาชาติ การออกแถลงการณ์ร่วมเป็นการปฏิบัติที่ทำ�กันเป็นปกติในหลาย
ประเทศ และมีข้อดีตราบใดที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดถือระเบียบวิธีที่ดีและความเป็นกลางในการติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้ง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มน้ำ�หนักให้กับแถลงการณ์ด้วยการเพิ่มจำ�นวนของผู้ติดตามตรวจสอบในพื้นที่และหน่วย
เลือกตั้งที่ไปติดตาม
แน่นอนว่าการออกแถลงการณ์ร่วมจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งเห็นตรงกันเกี่ยวกับการ
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ประเมิน และมักจะมุ่งเน้นไปที่ข้อค้นพบหลักหลังจากการถกเถียงกันอย่างตรงไปตรงมา ข้อดีสำ�หรับองค์กรขนาดเล็กคือ
การได้มีส่วนร่วมในผลงานที่ได้รับความสนใจสูงและลดโอกาสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมรายงานที่เป็นคุณ
ต่อตนเองมากที่สุดและไม่ใยดีกับรายงานที่วิพากษ์วิจารณ์

รายงานฉบับเต็ม
หลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหลังจากวันเลือกตั้ง องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งมักจะเผยแพร่รายงานฉบับเต็มที่
ยาวกว่าและมีข้อสรุปและการลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในขณะที่แถลงการณ์เบื้องต้นมักจะได้รับความสนใจ
จากสื่อและเป็นข่าวมากกว่า แต่รายงานฉบับเต็มจะเป็นสิ่งที่จะถือว่าเป็นฉบับหลักอย่างเป็นทางการในภายภาคหน้า
จังหวะเวลาของการเผยแพร่ไม่สำ�คัญมากนักในจุดนี้และองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจำ�เป็นต้องดูให้แน่ใจว่าได้
ตรวจสอบข้อค้นพบและตัวเลขที่นำ�เสนอทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว
แถลงการณ์เบื้องต้นและรายงานภารกิจฉบับเต็มควรสอดคล้องกันในน้ำ�เสียงและการประเมินโดยรวม เว้นแต่มีความเป็น
ไปที่สำ�คัญเกิดขึ้นในช่วงหลังการเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสุจริตของกระบวนการเลือกตั้ง ความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างคำ�แถลงการณ์หลังการเลือกตั้งกับรายงานฉบับเต็มจะทำ�ให้เกิดปัญหาคลางแคลงใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีหรือ
ความเป็นกลางขององค์กร ภารกิจการสังเกตการณ์การเลือกตั้งใดๆ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้แน่ใจว่าการประเมินขั้น
สุดท้ายสะท้อนข้อค้นพบของคณะผู้สังเกตการณ์ในพื้นที่และได้รับการถ่ายทอดสู่สาธารณะอย่างถูกต้องโดยปราศจาก
อิทธิพลอันไม่สมควรจากบุคคลที่สาม
ในส่วนของเนื้อหา
รายงานฉบับเต็มจะขยายความเกี่ยวกับข้อค้นพบที่นำ�เสนอในแถลงการณ์เบื้องต้นและเสนอการ
ประเมินอย่างละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด
ที่สำ�คัญอย่างยิ่งคือบทสรุปสำ�หรับผู้บริหารซึ่ง
เป็นการสรุปเนื้อหาแต่ละส่วนของรายงานและมีการประเมินโดยรวมและข้อเสนอแนะหลัก รายงานนี้จะเป็นพื้นฐานให้
กับการทำ�งานผลักดันต่อไปข้างหน้าและการติดตามความคืบหน้าเมื่อมีการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในอนาคต
ข้อเสนอแนะควรมีความชัดเจนและสอดคล้องตรงประเด็นโดยยึดการปฏิบัติจริงและระบุชัดเจนว่าแต่ละข้อเกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใดบ้าง การใช้รูปภาพและอินโฟกราฟิกก็ช่วยกระตุ้นให้สื่อและสาธารณชนมีความเป็นเจ้าของ
รายงานและเผยแพร่ข้อค้นพบให้กระจายไปอย่างกว้างขวาง

6.5 จรรยาบรรณสำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้
หนึ่งในแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งภายใน
ประเทศคือการรับหลักจรรยาบรรณที่จะยึดถือปฏิบัติกันตั้งแต่สำ�นักงานใหญ่จนถึงอาสาสมัครทุกคน การมีหลักจรรยา
บรรณเป็นสิ่งสำ�คัญเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่องานขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาจุดยืนที่เป็นอิสระและ
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หลักจรรยาบรรณแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทางสำ�นึกผิดชอบชั่วดีที่ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่
บริสุทธิ์ใจทุกคนจะลงนามด้วยความเต็มใจและจะเตือนให้พวกเขาตระหนักถึงข้อผูกมัดของตนตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติภารกิจ
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ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำ�คัญที่สามารถนำ�มาใช้ในการจัดทำ�จรรยาบรรณซึ่งควรเป็นไปตามหลักการของการติดตามตรวจ
สอบการเลือกตั้งที่ระบุไว้ในบทที่ 4
•

เคารพหลักการสำ�คัญของการเลือกตั้งและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

•

เคารพกฎหมายของประเทศ อำ�นาจของหน่วยงานจัดการเลือกตั้ง และอำ�นาจอธิปไตยของประเทศ

•

รักษาความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดเสมอ

•

ไม่ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง

•

ระบุตัวตนอย่างถูกต้องเหมาะสม

•

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตลอดเวลา

•

มีความถูกต้องและความเป็นมืออาชีพของการสังเกตการณ์ในการหาข้อสรุป

•

ไม่แสดงความเห็นต่อสาธารณะหรือสื่อจนกว่าทั้งคณะจะเผยแพร่คำ�แถลงที่เป็นทางการออกมาเสียก่อน

อีกครั้ง เราขอแนะนำ�ให้องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งทุกองค์กรพิจารณา“จรรยาบรรณสำ�หรับผู้สังเกตการณ์และ
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด”ในภาคผนวก 2 เป็นต้นแบบและใช้เป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำ�หลัก
การชี้นำ�ที่คล้ายกันสำ�หรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินงานขององค์กร
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

คำ�ประกาศหลักการระดับโลกสำ�หรับการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชน
คำ�ปรารภ
การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือการแสดงออกร่วมกันของประชาชนถึงอำ�นาจอธิปไตยและสิทธิที่ไม่อาจ
พรากไปได้ของพลเมือง
หลักการดังกล่าวได้รับการยอมรับในรัฐธรรมนูญของประเทศทั่วโลกและในข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ องค์กรระหว่างรัฐระดับภูมิภาค และองค์กรอื่นๆ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 21 ระบุว่า “เจตจำ�นงของประชาชนจะต้องเป็นพื้นฐานแห่งอำ�นาจการปกครอง
ทั้งนี้เจตจำ�นงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามกำ�หนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเป็นการออกเสียงอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค และต้องเป็นการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในทำ�นองเดียวกัน” กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ซึ่ง ณ ขณะนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง 165 ประเทศ) ข้อ 25 ระบุว่า “พลเมือง
ทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่างดังกล่าวไว้ในข้อ 2 [คือ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน กำ�เนิด หรือสถานะอื่นๆ] และโดย
ปราศจากข้อจำ�กัดอันไม่สมควร … ในการที่จะออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริงตามวาระ ซึ่งมีการ
ออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอภาค และโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยเสรีของผู้เลือก….” สิทธิ
ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กล่าวข้างต้นและโอกาสตามที่เรียกร้องในบทบัญญัติทั้งสองข้อดังกล่าวมีพื้นฐานจากการ
ให้ความยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศและกิจการสาธารณะ ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือผ่านผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งโดยเสรี
การสังเกตการณ์และการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนได้กลายเป็นมิติหนึ่งที่
สำ�คัญและชัดเจนจับต้องได้ของพัฒนาการทางประชาธิปไตยทั่วโลก ในกว่า 90 ประเทศในห้าทวีปตลอดช่วงสองทศวรรษ
ที่ผ่านมา ประชาชนหลายล้านคนได้เข้าร่วมการสังเกตการณ์และการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
เพื่อดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเพื่อส่งเสริมความพร้อมตรวจสอบและรับผิดในการบริหาร
ประเทศและในหมู่ผู้สมัครและพรรคการเมือง การสังเกตการณ์แบบนี้มีส่วนช่วยปกป้องการเลือกตั้งที่แท้จริง ลดทอน
โอกาสการเกิดความขัดแย้ง และส่งเสริมความพร้อมตรวจสอบและรับผิดและการพัฒนาประชาธิปไตย
การสังเกตการณ์และการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการมี
ส่วนร่วมในกิจการสาธารณะที่ “เกี่ยวข้องกับอำ�นาจนิติบัญญัติ การบริหาร และการปกครอง” และ “ครอบคลุมทุกแง่มุม
ของการบริหารงานรัฐบาล และการกำ�หนดและดำ�เนินนโยบาย….” (คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ความ
เห็นทั่วไปที่ 25 วรรค 5)
การสังเกตการณ์และการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนเป็นการใช้สิทธิใน
การสมาคมรวมตัวที่เป็นหัวใจสำ�คัญของการทำ�งานขององค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนสิทธิในการแสวงหา ได้รับ และ
แจกจ่ายข้อมูลที่สำ�คัญต่อความโปร่งใส และจัดอยู่ในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับความคุ้มครองในข้อ 19
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
การจัด
กระบวนการเลือกตั้งที่เปิดให้มีการตรวจสอบจากประชาชนเป็นสิ่งสำ�คัญเพราะประชาชนไม่เพียงแต่มีสิทธิที่จะมีการ
เลือกตั้งที่แท้จริงเท่านั้น แต่ยังมีสิทธิที่จะรู้ด้วยว่ากระบวนการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แสดงเจตจำ�นงโดย
เสรีและเจตจำ�นงนั้นได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและได้รับความเคารพหรือไม่
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ผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างเป็นกลางสามารถถูกจัดได้ว่าเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเฉพาะ
ทางที่มุ่งเน้นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อันเป็นหัวใจสำ�คัญต่อการบรรลุการเลือกตั้งที่แท้จริง การเลือกตั้งที่แท้
จริงจำ�เป็นต้องมีความเคารพต่อการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การสมาคมรวมตัว การชุมนุมอย่าง
สงบ การแสดงออก เสรีภาพของสื่อ การเคลื่อนไหว ความปลอดภัยของบุคคล ความคุ้มครองทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน
สำ�หรับผู้ที่จะออกเสียงและผู้สมัคร ตลอดจนให้การเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
สิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเหล่านี้ตลอดจนประเด็นหลักนิติธรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ได้รับผลกระทบ
จากบรรดาสถาบันและกระบวนการต่างๆ มาตลอดช่วงเวลายาวนานในวงจรการเลือกตั้ง และถูกฝังอยู่ในกระบวนการ
ทางการเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ ในขณะเดียวกัน การเลือกตั้งก็ทำ�ให้ประชาชนสามารถ
รวบรวมประเด็นความสนใจของตนเพื่อเรียกร้องต่อผู้สมัครให้จัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอด
จนสันติภาพและความมั่นคง
การเลือกตั้งที่แท้จริงจึงไม่ได้เป็นเพียงเงื่อนไขสำ�หรับการจัดตั้งการบริหารตามระบอบ
ประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่แยกขาดไม่ได้จากกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยโดยรวม
การใช้สิทธิย่อมต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ และผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศอย่างไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใดมีหน้าที่ทางจริยธรรมที่จะต้องดำ�เนินกิจกรรมของตนอย่างมีความรับผิดชอบ สิ่งตีพิมพ์ระหว่างประเทศและ
กฎบัตรขององค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในแต่ละประเทศตลอดจนเครือ
ข่ายข้ามพรมแดนต่างๆ ต่างเน้นย้ำ�ว่าการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดจำ�เป็นต้องมีความเป็นกลาง ความเที่ยงตรง และความเป็นมือ
อาชีพ
การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนจำ�เป็นต้องมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมขั้นสูงสุดสำ�หรับความเป็นกลางและความเที่ยงตรงถูกต้อง ที่อิงอยู่บนพื้นฐานของวิธีวิทยาที่น่าเชื่อถือที่
ยึดแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของประเทศ
การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นการพยายามทำ�ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตยุติธรรมด้วยการยับยั้งและตีแผ่สิ่งผิด
ปกติและการทุจริต ยับยั้งและลดทอนโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และมีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการทางการเมือง เป็นการพยายามส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนตามที่
กระบวนการเลือกตั้งควรจะได้รับ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศและกิจการสาธารณะ
โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่ปลอดจากการกีดกันเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามและข้อจำ�กัดที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร
การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนเป็นการพยายามร่วมมือกับ
องค์กรจัดการเลือกตั้งและหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง และตั้งข้อสังเกต ประเมิน และมีข้อค้น
พบโดยยึดตามกรอบกฎหมายของประเทศและพันธกรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่กำ�หนดไว้ใน
ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตลอดจนมาตรฐาน หลักการ และข้อผูกพันที่มีอยู่ในกฎบัตร อนุสัญญา ปฏิญญา
ระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาค และข้อตกลงอื่นๆ
ปกติแล้วคุณภาพของกระบวนการเลือกตั้งมักจะสะท้อนลักษณะความเป็นประชาธิปไตยของระบอบที่นำ�ไปสู่การเลือก
ตั้ง และสามารถเป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญถึงเนื้อแท้ของรัฐบาลที่เป็นผลจากการเลือกตั้ง ทักษะและเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นมา
ในการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดได้ทำ�ให้ประชาชนทั่วโลกไม่เพียงแต่สามารถ
ดำ�เนินบทบาทส่งเสริมการเลือกตั้งที่สุจริตอย่างต่อเนื่องได้เท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายบทบาทการ
ติดตามจับตา รณรงค์ผลักดัน และตรวจสอบเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
ของประชาชนออกไป
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ดังนั้น
โดยตระหนักว่าการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นกระแสที่กำ�ลังเติบโตไปทั่ว
โลก ถึงกว่า 90 ประเทศบนห้าทวีป และระดมคนหลายล้านคนมาเข้าร่วมในกิจการสาธารณะ
โดยยอมรับว่าการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนสามารถถือได้
ว่าเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชนเฉพาะทางรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันเป็นหัวใจสำ�คัญต่อ
การบรรลุการเลือกตั้งที่แท้จริง หลักนิติธรรม และระบอบประชาธิปไตย
โดยรำ�ลึกว่าการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างเป็นกลางโดยองค์กรประชาชนสามารถมีส่วน
ช่วยได้อย่างมากในการยับยั้งและลดทอนโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และบทบาทขององค์กร
สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างเป็นกลางสามารถมีส่วนช่วยได้อย่างมากในการพัฒนาปรับปรุงความ
เป็นประชาธิปไตยของกรอบกฎหมายสำ�หรับการเลือกตั้ง การดำ�เนินกระบวนการเลือกตั้ง และการพัฒนาประชาธิปไตย
โดยรวมได้
โดยเล็งเห็นว่าองค์กรจัดการเลือกตั้งและหน่วยงานรัฐอื่นๆ
มีหน้าที่รับผิดชอบสำ�คัญในการจัดการเลือกตั้งที่เป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง พรรคการเมืองและผู้สมัครมีสิทธิที่จะต้องการได้รับเลือกตั้ง ประชาชนมีสิทธิที่จะออกเสียง
และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการทางการเมือง และการสังเกตการณ์และติดตามตรวจ
สอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนมีบทบาทชัดเจนในการตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งโดย
อิสระ
โดยยืนยันว่าการดำ�เนินการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสร้างหน้าที่รับผิดชอบ
ให้กับประชาชนอื่นๆ คือ ผู้ที่จะออกเสียง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีหน้าที่ดำ�เนินกระบวนการเลือกตั้งและผู้มีหน้าที่
วินิจฉัยตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
โดยเน้นย้ำ�ว่าจัดการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือหนทางในการจัดสรรอำ�นาจการเมืองโดยสันติ และเป็น
ฐานให้กับประชาชนในการแสดงเจตจำ�นงว่าใครควรจะได้อำ�นาจบริหารประเทศ ดังที่ระบุในข้อ 21 ของปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 25 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
โดยเล็งเห็นว่าคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในความเห็นทั่วไปที่ 25 วรรค 5, 8, และ 20 ได้ประกาศ
ต่อรัฐภาคี 165 ประเทศของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ว่าสิทธิที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจการสาธารณะเป็นแนวคิดกว้างๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการถกเถียง สนทนาสาธารณะ และการรวมตัวจัดตั้ง และ
คณะกรรมาธิการฯ สำ�ทับว่า “ควรมีการตรวจสอบกระบวนการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงโดยอิสระ … เพื่อที่ผู้
เลือกจะได้มีความเชื่อมั่น….” ว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งที่แท้จริง
โดยยืนยันว่าการตรวจสอบอิสระเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นครอบคลุม
ถึงการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชน
ซึ่งแตกต่างจากการ
พิจารณาของศาลและการตรวจสอบโดยพรรคการเมือง ผู้สมัคร หรือตัวแทน
โดยยอมรับว่ากฎบัตร อนุสัญญา ปฏิญญา และตราสารอื่นๆ ขององค์กรระหว่างรัฐบาลในระดับภูมิภาค ตลอดจนเอกสาร
ขององค์กรเอกชน ยอมรับสิทธิในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง และตราสารจำ�นวนมากก็แสดงความ
สนับสนุนอย่างชัดเจนต่อการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชน
เช่น วรรค 8 ของเอกสารโคเปนเฮเกน พ.ศ. 2533 ขององค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป และวรรค 22
ของกฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการบริหารประเทศ พ.ศ. 2550 และ
80

ภาคผนวก 1

โดยตระหนักว่าหลักการหลายข้อของการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กร
ประชาชนนั้นเหมือนกับหลักการเรื่องการสังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในคำ�ประกาศหลักการสำ�หรับ
การสังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ที่ ณ ปัจจุบันนี้ได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างรัฐบาลและ
องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ 39 องค์กร และได้รับการยอมรับด้วยความชื่นชมในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (A/
Res/64/155; 8 มีนาคม พ.ศ. 2553) และดังนั้นจึงรับเอาวรรค 1 ถึง 3 ของคำ�ประกาศดังกล่าวเป็นวรรค 1 ถึง 3 ของคำ�
ประกาศนี้ด้วย และชี้ถึงความกลมกลืนสอดคล้องกันระหว่างคำ�ประกาศทั้งสองฉบับ
องค์กรต่างๆ ที่รับรองคำ�ประกาศหลักการระดับโลกสำ�หรับการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชน และจรรยาบรรณสำ�หรับผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างเป็นก
ลางที่ประกอบกันนี้ จึงร่วมกันประกาศว่า:
การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง
1. การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงคือการแสดงออกถึงอำ�นาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนในประเทศ การ
แสดงเจตจำ�นงโดยเสรีของประชาชนเป็นพื้นฐานให้กับอำ�นาจและความชอบธรรมของรัฐบาล สิทธิของประชาชนในการ
ออกเสียงและได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงที่จัดเป็นประจำ�ตามวาระเป็นสิทธิมนุษยชนที่
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ การเลือกที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงเป็นหัวใจสำ�คัญต่อการรักษาสันติภาพและ
เสถียรภาพ และเป็นการมอบอาณัติในการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตย
2. ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และตราสาร
ระหว่างประเทศอื่นๆ ทุกคนมีสิทธิและต้องได้รับโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศและกิจการสาธารณะของ
ประเทศตน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติที่ห้ามไว้โดยหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและข้อจำ�กัดอันไม่มี
เหตุผลอันสมควร สิทธินี้สามารถถูกใช้ได้โดยตรง โดยการมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ ลงสมัครรับเลือกตั้ง และ
โดยวิธีการอื่น หรือสามารถถูกใช้โดยผ่านตัวแทนที่ได้รับการเลือกมาโดยเสรี
3. เจตจำ�นงของประชาชนในประเทศเป็นพื้นฐานสำ�หรับอำ�นาจของรัฐบาล และเจตจำ�นงนี้ต้องถูกกำ�หนดผ่านการเลือก
ตั้งที่แท้จริงที่จัดเป็นประจำ�ตามวาระที่รับประกันสิทธิและโอกาสที่จะออกเสียงโดยเสรีและในการได้รับการเลือกตั้ง
อย่างเป็นธรรมด้วยการใช้สิทธิออกเสียงอย่างถ้วนหน้าและเสมอภาคในกระบวนการลงคะแนนที่ปิดลับหรือกระบวนการ
ออกเสียงโดยเสรีที่เทียบเท่ากันได้ มีการนับคะแนนและประกาศผลอย่างถูกต้อง และเคารพผลการเลือกตั้ง ดังนั้น จึง
มีสิทธิและเสรีภาพ กระบวนการ กฎหมาย และสถาบันต่างๆ จำ�นวนมากที่เกี่ยวข้องในการจะบรรลุการเลือกตั้งที่เป็น
ประชาธิปไตยโดยแท้จริง
การตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งโดยอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4.
การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนเป็นการระดมกำ�ลัง
พลเมืองอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่เอนเอียง และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อใช้สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ ด้วย
การเป็นพยานและรายงานความคืบหน้าของการเลือกตั้งด้วยการประเมินอย่างเป็นอิสระ เป็นระบบ และถี่ถ้วนเกี่ยวกับ
กรอบกฎหมาย สถาบัน กระบวนการ และบรรยากาศทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ด้วยการวิเคราะห์ข้อค้นพบ
อย่างเป็นกลาง เที่ยงตรง และทันกาล ด้วยการนำ�เสนอข้อค้นพบที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุดสำ�หรับความเป็นก
ลางและความเที่ยงตรง ด้วยการมีข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อบรรลุการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง และด้วย
การผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การปฏิบัติตามกรอบกฎหมายดังกล่าวในการจัดการ
เลือกตั้ง และการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
ทางการเมือง
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

5.
การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนไม่เอนเอียงเข้าข้าง
พรรคการเมืองใด ผู้สมัครคนใด และฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายคัดค้านประเด็นใดในการลงประชามติ การสังเกตการณ์
แบบนี้มีความเป็นกลางทางการเมืองและสนใจกับผลการเลือกตั้งเพียงในแง่ที่ว่าเป็นผลจากกระบวนการที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยที่แท้จริงในระดับใดและมีการรายงานผลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และตามเวลาอันสมควรเพียงใด
6. การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนเป็นการพยายามทำ�งาน
ร่วมกับองค์กรจัดการเลือกตั้ง หน่วยงานรัฐอื่น และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่กีดขวางกระบวนการ
เลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ ผู้สมัคร หรือผู้ออกเสียง องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใดควรประชุมหารือกับองค์กรจัดการเลือกตั้งและหน่วยงานรัฐอื่น และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อหา ได้รับ
หรือให้ข้อมูล และเพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการทางการเมือง
7. การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนเป็นอิสระจากรัฐบาลรวม
ถึงหน่วยงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และดำ�เนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศและกิจการสาธารณะโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนที่ได้รับเลือกมาโดย
เสรีในการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง
8. องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดควรมีความโปร่งใสในเรื่องแหล่งทุนของตน
และต้องไม่รับทุนจากแหล่งใดหรือบนเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอันจะทำ�ให้องค์กรนั้นไม่สามารถดำ�เนิน
การติดตามตรวจสอบอย่างไม่เลือกปฏิบัติ เป็นกลาง เที่ยงตรง และเหมาะสมแก่เวลาได้ ไม่ควรมีบุคคลใดได้รับอนุญาต
ให้ทำ�หน้าที่ผู้สังเกตการณ์หรือติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหากว่าบุคคลนั้นไม่ปลอดพ้นจากผล
ประโยชน์ทับซ้อนทางการเมือง เศรษฐกิจ หรืออื่นใด ที่จะทำ�ให้บุคคลนั้นไม่สามารถดำ�เนินการติดตามตรวจสอบอย่างไม่
เลือกปฏิบัติ เป็นกลาง เที่ยงตรง และเหมาะสมแก่เวลาได้
9. การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนจะรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบเมื่อทำ�ได้ และจะประเมินข้อมูลอย่างเป็นกลางเกี่ยวกับทุกส่วนของกระบวนการเลือกตั้งรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่
อาจส่งผลต่อบรรยากาศการเลือกตั้งโดยรวม ซึ่งอาจทำ�โดยการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนโดยองค์กร
ประชาชนหนึ่งองค์กร กลุ่มองค์กร หรือเป็นความร่วมมือกันหลายองค์กร และอาจทำ�โดยเป็นการดำ�เนินการของหลาย
องค์กรที่เป็นอิสระจากกัน
รวมถึงองค์กรที่เลือกที่จะตรวจสอบเฉพาะบางกระบวนการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการ
เลือกตั้งโดยใช้เทคนิคการติดตามตรวจสอบเฉพาะทางที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ในการที่จะหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับข้อ
ค้นพบจากการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบและไม่ให้มีการดำ�เนินการซ้ำ�ซ้อนกันโดยไม่จำ�เป็น การสังเกตการณ์
และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนควรพยายามแสวงหาความร่วมมือและการ
ประสานงานกันในระดับสูงสุดที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในประเทศ
10. การตัดสินใจขององค์กรประชาชนที่จะสังเกตการณ์และ/หรือติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งหรือองค์ประกอบใดของ
การเลือกตั้งไม่ได้บ่งชี้ว่าองค์กรนั้นสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากระบวนการเลือกตั้งน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ การสังเกตการณ์
และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนเป็นการพยายามประเมินกระบวนการและ
องค์ประกอบต่างๆ อย่างเที่ยงตรง เป็นกลาง และเป็นระบบเท่าที่จะทำ�ได้ เพื่อที่จะบรรยายกระบวนการได้อย่างชัดเจน
ตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศและพันธกรณีและการให้คำ�มั่นระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง องค์กรสังเกตการณ์
และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดควรพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้การดำ�เนินกิจกรรมของตนถูก
ตีความว่าให้ความชอบธรรมแก่กระบวนการเลือกตั้งที่เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นประชาธิปไตย เช่นการแถลงต่อสาธารณะเพื่อ
ป้องกันการตีความผิดเช่นนั้น รวมถึงการยุติการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบหากจำ�เป็นและแถลงต่อสาธารณะถึง
เหตุผลสำ�หรับการกระทำ�ดังกล่าว
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11. องค์กรต่างๆ ที่รับรองคำ�ประกาศนี้มองเห็นว่ามีความคืบหน้าอย่างมากในระดับระหว่างประเทศ รวมถึงโดยองค์กร
ระดับภูมิภาค องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ และวงวิชาการ ในการสร้างมาตรฐาน หลักการ พันธกรณี ความมุ่งมั่น และ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง องค์กรที่รับรองคำ�ประกาศนี้ให้
คำ�มั่นที่จะสร้างความคุ้นเคยและนำ�เกณฑ์วัดเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการวิเคราะห์ หาข้อสรุป บรรยาย
ลักษณะ และเสนอแนะ และให้คำ�มั่นที่จะมีความโปร่งใสเกี่ยวกับเกณฑ์วัดที่ตนใช้ในการสังเกตการณ์และติดตามตรวจ
สอบ
12. การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนรวมถึงหน้าที่รับผิดชอบ
ที่จะต้องมีการเสนอรายงานและแถลงต่อสาธารณะอย่างเป็นประจำ� โดยมีความถูกต้องเที่ยงตรง เป็นกลาง และทันกาล
และนำ�เสนอข้อสังเกต การวิเคราะห์ ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้ง ในกรณีที่
การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบจำ�กัดอยู่ที่เพียงองค์ประกอบเดียวหรือองค์ประกอบจำ�นวนจำ�กัดของกระบวนการ
เลือกตั้ง คำ�แถลงต่อสาธารณะก็ควรระบุเช่นนั้นให้ชัดเจน นอกจากการวิเคราะห์รายงานของการสังเกตการณ์โดยตรง
โดยผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบอย่างเป็นกลางแล้ว การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนอาจอาศัยการประเมินกระบวนการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือโดยองค์กรประชาชนที่เป็นกลา
งอื่นๆ นักวิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และแหล่งต่างๆ ในทำ�นองนี้ ในกรณีที่มีการใช้แหล่งที่ว่านี้เป็นพื้นฐานหลัก
ของข้อค้นพบหรือข้อสรุป ก็ควรระบุแหล่งข้อมูลที่ว่านี้
13. การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนใช้วิธีวิทยาและ
เทคนิคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับแง่มุมของกระบวนการเลือกตั้งและ/หรือบรรยากาศการเลือกตั้งที่กำ�ลังถูกประเมิน และ
พยายามใช้วิธีวิทยาและเทคนิคที่ดีที่สุดและเป็นระบบมากที่สุดโดยสอดคล้องกับหลักการที่มีอยู่ และโดยเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ภายในประเทศ เพื่อที่จะให้ได้ข้อสังเกต ข้อค้นพบ การวิเคราะห์ และข้อสรุปที่ถูกต้องเที่ยงตรง เป็นกลาง
และทันกาลเท่าที่จะทำ�ได้
14. การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนอาจใช้วิธีวิทยาเชิงสถิติ
ในการประเมินความสุจริตยุติธรรมของกระบวนการก่อน หลัง และในวันเลือกตั้ง เช่น การตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
ของผลการเลือกตั้งโดยอาศัยวิธีวิทยาที่มักเรียกกันว่า การนับคะแนนคู่ขนาน (parallel vote tabulations - PVT) การ
นับคร่าวๆ (quick count) หรือในทำ�นองนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับจังหวะเวลาของรายงาน แถลงการณ์ และหมายข่าว
เกี่ยวกับข้อค้นพบและข้อสรุปที่ได้จากวิธีวิทยาที่ว่านี้จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องความน่าเชื่อถือของ
รายงานจากผู้สังเกตการณ์ ความพอเพียงของข้อมูลที่ได้รับ และความถูกต้องเที่ยงตรงของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ตลอดจนกฎระเบียบการเลือกตั้งเกี่ยวกับจังหวะเวลาของการรายงาน รายงานดังกล่าวควรมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างทาง
สถิติและการเผื่อความคลาดเคลื่อนของข้อค้นพบ
15.
การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนสามารถมีคุณูปการ
อย่างสำ�คัญในการยับยั้งและลดทอนโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และในการพัฒนาปรับปรุงกรอบ
กฎหมายสำ�หรับการเลือกตั้ง การดำ�เนินกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการทางการเมือง ตลอดจนการพัฒนา
ประชาธิปไตยโดยรวม ในกรณีที่ทำ�ได้องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดจึงมีหน้า
ที่รับผิดชอบในการผลักดันให้มีกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการทางการเมืองที่สันติ การปรับปรุงกรอบกฎหมาย
สำ�หรับการเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้ง ความพร้อมตรวจสอบและรับผิดในกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
ทางการเมือง การขจัดอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของผู้หญิง เยาวชน ชนพื้นเมือง และกลุ่มประชากรชาย
ขอบอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะ

83

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

กระบวนการที่อยู่ในการสังเกตการณ์หรือติดตามตรวจสอบและเงื่อนไขที่จำ�เป็น
16. ในแนวการปฏิบัติที่ดี การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชน
ใช้การสังเกตการณ์และการวิเคราะห์ระยะยาวที่ครอบคลุมทุกส่วนของวงจรการเลือกตั้งตลอดจนบริบททางการเมืองโดย
รวมที่ส่งผลต่อลักษณะและคุณภาพของการเลือกตั้ง ในกรณีที่องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งไม่
สามารถตรวจสอบทุกองค์ประกอบของกระบวนการเลือกตั้งหนึ่งๆ ได้ ก็ควรพิจารณาความสำ�คัญของปัจจัยก่อนและหลัง
การเลือกตั้ง และพิจารณากระบวนการในวันเลือกตั้งในบริบทของวงจรการเลือกตั้งที่เหมาะสมและบรรยากาศทางการ
เมืองที่เกี่ยวข้อง วิธีการเช่นนี้เป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อจะได้ไม่เน้นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งจนเกินจริงและอาจส่งผลให้
มองและเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งผิดพลาดไป
17. ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างขององค์ประกอบของกระบวนการเลือกตั้งที่ควรได้รับการประเมิน
สังเกตการณ์/ติดตามตรวจสอบทั้งหมดในการเลือกตั้งหนึ่งๆ ได้ก็ตาม

แม้ว่าอาจจะไม่สามารถ

ก. เนื้อหาของกรอบกฎหมายและการปฏิบัติ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีตามสนธิสัญญาและข้อผูกพัน
ระหว่างประเทศอื่นๆ กฎและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข. ความเป็นกลาง ความโปร่งใส และความมีประสิทธิผลของการจัดการเลือกตั้งและการดำ�เนินการอื่นที่เกี่ยวข้องของรัฐ
ค. กระบวนการแต่งตั้งและคงสภาพสมาชิกขององค์กรจัดการเลือกตั้ง
ง. การแบ่งเขตเลือกตั้ง
จ. การจดทะเบียนพรรคการเมือง ผู้สมัคร และการกำ�หนดประเด็นการลงประชามติ และคุณสมบัติต่างๆ ในการลงรับ
เลือกตั้ง
ฉ. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นของพรรคการเมืองเกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่น การคัดเลือกผู้สมัคร การรณรงค์หา
เสียง และการยึดถือหลักจรรยาบรรณ
ช. ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการหาทุนของพรรคการเมืองและผู้สมัคร การใช้จ่ายในการหาเสียง และการกำ�กับดูแลทั้งสอง
ส่วน
ซ. การแทรกแซงระหว่างประเทศในกระบวนการเลือกตั้งด้วยการให้เงินกับผู้สมัครที่ถูกห้ามไว้
ประเทศ หรือการกระทำ�อื่นๆ

อคติของสื่อระหว่าง

ฌ. การใช้ทรัพยากรของรัฐในบริบทของการเลือกตั้ง รวมถึงนำ�ไปใช้แบบเป็นกลางทางการเมือง และการใช้อย่างไม่เหมาะ
สมเพื่อความได้เปรียบในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองบางพรรค ผู้สมัครบางคน หรือผู้สนับสนุนหรือผู้คัดค้านประเด็น
การลงประชามติ
ญ. การใช้กฎหมายปราบปรามการทุจริตและมาตรการป้องกันอื่นๆ ในบริบทของการเลือกตั้ง รวมถึงการคุ้มครอง “ผู้แจ้ง
เหตุ” ที่เปิดโปงการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ฎ. การปฏิบัติของหน่วยงานความมั่นคงและข้าราชการในเรื่องทางปกครอง เช่น การอนุญาตให้ใช้สถานที่พบปะและพื้นที่
เพื่อการชุมนุมโดยสงบและการรณรงค์หาเสียง เช่น การจัดปราศรัยและเดินขบวน ตลอดจนการติดป้ายโฆษณาหาเสียง
ฏ. ข้อกำ�หนดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อมวลชนสำ�หรับพรรคการเมือง ผู้สมัคร และผู้สนับสนุนหรือผู้คัดค้าน
ประเด็นการลงประชามติ
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ฐ. ข้อกำ�หนดและการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานข่าวโดยสื่อของรัฐ สื่อสารธารณะ และสื่อเอกชน เกี่ยวกับพรรคการเมือง
ผู้สมัคร และผู้สนับสนุนหรือผู้คัดค้านประเด็นการลงประชามติ รวมถึงการติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของ
การนำ�เสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครและการนำ�เสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ออกเสียงในการเลือกตั้ง
หรือการลงประชามติ
ฑ. ความสามารถของพรรคการเมือง ผู้สมัคร และผู้สนับสนุนหรือผู้คัดค้านประเด็นการลงประชามติ ที่จะรณรงค์อย่างเสรี
เพื่อหาเสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิออกเสียง
ฒ. ความสามารถของผู้มีสิทธิออกเสียง รวมถึงชนพื้นเมืองและกลุ่มประชากรชายขอบแต่เดิมมา ที่จะแสวงหาและได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ (รวมถึงในภาษาชนกลุ่มน้อย) สำ�หรับการตัดสินใจเลือกตั้ง
ณ. ความสามารถของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะลงทะเบียนเลือกตั้งและมีข้อมูลของตนปรากฏอย่างถูกต้องในทะเบียนและ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ด. ความสามารถของผู้มีสิทธิออกเสียง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และผู้สนับสนุน ที่จะปลอดจากความรุนแรง การข่มขู่
คุกคาม การให้สินบน และการถูกเอาโทษจากการตัดสินใจเลือกของตน รวมถึงว่าได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่าง
มีประสิทธิผลและโดยเสมอหน้ากันจากตำ�รวจ หน่วยงานความมั่นคงอื่น อัยการ และศาลหรือไม่
ต. ความพอเพียงเหมาะสมของการให้การศึกษาแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง โดยเฉพาะจากหน่วยงานรัฐ ในเรื่องอย่างเช่นจะไป
ลงทะเบียนเลือกตั้งและลงคะแนนที่ใด เมื่อใด อย่างไร และทำ�ไม ตลอดจนการดูแลให้การลงคะแนนเป็นไปโดยปิดลับ
ถ. ความเหมาะสมของทำ�เลที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งและความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือ
ท. การจัดทำ�และแจกจ่ายบัตรลงคะแนนไปตามหน่วยเลือกตั้ง และการรวบรวมและจัดเก็บบัตรลงคะแนนและเอกสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ต้องรักษาเป็นความลับอื่นๆ
ธ. กระบวนการกำ�หนดนโยบายและแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติตามการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอิเล็คโทรนิค
ในการสร้างและจัดการทะเบียนบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียง การออกเสียงอิเล็คโทรนิค การนับคะแนน และขั้นตอนปฏิบัติอื่นๆ
ที่สำ�คัญในการเลือกตั้ง
น. ความยั่งยืน ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
บ. การลงคะแนน รวมถึงในภาษาชนกลุ่มน้อย การนับคะแนน การรวมคะแนน และการประกาศผล ตลอดจนความ
โปร่งใสของขั้นตอนปฏิบัติและความเหมาะสมพอเพียงของมาตรการป้องกันความผิดพลาดและการทุจริต
ป. การปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากประชาชน ผู้มีสิทธิออกเสียง ผู้
สมัครและผู้สนับสนุนหรือคัดค้านประเด็นประชามติ รวมถึงการเยียวยากรณีการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ. การดำ�เนินการตามกระบวนการทางปกครอง แพ่ง และอาญา เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบตามที่มี
การกล่าวหาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้ง รวมถึงการลงโทษอย่างควรแก่เหตุ และ
ฝ. การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง
18. เพื่อให้การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนประสบความ
สำ�เร็จ ควรมีสภาพเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้นว่า
ก.

สภาพการณ์ด้านความมั่นคงเอื้ออำ�นวยให้ผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดได้ประเมิน
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กระบวนการโดยปราศจากความเสี่ยงอย่างสำ�คัญต่อความปลอดภัยของตน ของครอบครัว หรือสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจ
ข. องค์กรจัดการเลือกตั้งและหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งเคารพสิทธิในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารประเทศและกิจการสาธารณะ ด้วยการให้องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใดเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดในช่วงก่อนเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง
และหลังเลือกตั้ง รวมถึงให้การรับรองสถานะ (ในกรณีที่จำ�เป็นสำ�หรับการเข้าถึง) อย่างทันกาล โดยปราศจากการกีดกัน
เลือกปฏิบัติตามที่ห้ามไว้หรือข้อจำ�กัดที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น ให้การเข้าถึงน้อยกว่าที่ให้กับผู้สังเกตการณ์การเลือก
ตั้งระหว่างประเทศ สื่อ หรือผู้สังเกตการณ์ของพรรคการเมืองหรือผู้สมัคร
ค. องค์กรจัดการเลือกตั้งและหน่วยงานรัฐอื่นๆ สร้างความโปร่งใสในการเลือกตั้งด้วยการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลในเวลาที่
สมควร เช่น ผลการเลือกตั้งในระดับหน่วยเลือกตั้งไปจนถึงผลรวมในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปในระบบการเลือกตั้ง และด้วย
การเปิดให้มีการตรวจสอบการดำ�เนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ง. พรรคการเมือง ผู้สมัคร และกลุ่มผู้สนับสนุนหรือคัดค้านประเด็นการลงประชามติ ให้ข้อมูลอย่างทันเวลาเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนของตนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการเลือกตั้งของตนและปัญหาการเลือกตั้งที่ตนพบ
จ. องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมีเสรีภาพที่จะสมาคมกับองค์กรอื่นทั้งใน
และระหว่างประเทศ และร่วมมือและ/หรือได้รับความช่วยเหลือและความสนับสนุนจากองค์กรเหล่านั้นได้ รวมถึงความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อดำ�เนินการสังเกตการณ์/ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ฉ. องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมีเสรีภาพที่จะแสวงหา ได้รับ และให้ข้อมูล
ทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน ด้วยการสื่อสารทางวาจาและสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็คโทรนิค รวมถึงอินเตอร์เน็ต
ช. องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ และอื่นๆ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ที่รับปากที่จะให้ทุนและ/หรือความช่วย
เหลืออื่นสำ�หรับการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชน ทำ�เช่นนั้น
อย่างเหมาะสมในแง่เวลาและการปฏิบัติที่ทำ�ให้เกิดความเป็นไปได้ในสภาพเงื่อนไขภายในประเทศที่จะใช้วิธีวิทยาในการ
สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบมากที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ และผนวกเข้าไปในศักยภาพขององค์กรประชาชน
และ
ซ. องค์กรจัดการเลือกตั้ง หน่วยงานรัฐอื่นๆ แหล่งทุน และผู้สนับสนุนอื่นๆ ยอมรับและเคารพหลักพื้นฐานที่ว่าข้อมูลที่
รวบรวมมาได้ การวิเคราะห์ และข้อสรุปขององค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
นั้นเป็นขององค์กรนั้นๆ และองค์กรดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจังหวะเวลาและวิธีการนำ�เสนอข้อค้นพบและข้อ
เสนอของตน โดยพิจารณาตามข้อกำ�หนดทางกฎหมาย
การขาดสภาพเงื่อนไขที่กล่าวมานี้ในระดับที่มากหรือน้อยเพียงใดย่อมส่งผลกระทบต่อโอกาสที่การสังเกตการณ์และ
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนประสบความสำ�เร็จหรือไม่ การปราศจากความ
ปลอดภัยอย่างเพียงพอในการจัดผู้สังเกตการณ์/ติดตามตรวจสอบลงพื้นที่ หรือการไม่ได้รับการรับรองสถานะอย่างเป็น
ทางการและไม่ได้เข้าถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง หรือปัจจัยอื่น อาจขัดขวางไม่ให้เกิดการตรวจสอบกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างเป็นระบบ ถึงกระนั้นองค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดก็อาจจะ
ตัดสินใจจัดผู้สังเกตการณ์/ติดตามตรวจสอบลงพื้นที่เป็นบางส่วน รวบรวมข้อมูลจากภายนอกหน่วยเลือกตั้งและ/หรือ
สถานที่อื่น หรือหาทางอื่นเพื่อชดเชยกับสภาพเงื่อนไขจำ�กัด ในขณะเดียวกันก็ระบุชี้ข้อจำ�กัดเหล่านั้น สาเหตุ และผลกระ
ทบที่อาจมีต่อการดำ�เนินงานของตน
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การให้คำ�มั่นและข้อผูกพัน
19. เพื่อที่จะปกป้องการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงบนพื้นฐานของการใช้สิทธิอย่างถ้วนหน้าและเสมอภาคได้
อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และเคารพสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ องค์กรที่รับรองคำ�ประกาศนี้ให้คำ�มั่นที่
จะเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของประชากรทุกส่วน ที่รวมถึงชนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย เยาวชน และการมีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมของผู้หญิง ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ผู้ติดตามตรวจสอบ และผู้นำ�องค์กร
20. การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนควรมีการประเมินว่า
กระบวนการเลือกตั้งปลอดจากการเลือกปฏิบัติตามที่ห้ามไว้ในกรอบกฎหมายของประเทศและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศหรือไม่ รวมถึงว่าความเสมอภาคทางกฎหมายและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยเท่าเทียม
ได้รับการปฏิบัติในบริบทของการเลือกตั้งหรือไม่ เพื่อที่ว่าสิทธิการเลือกตั้งโดยถ้วนหน้าและเท่าเทียมของผู้ออกเสียงและ
ผู้สมัครได้รับการปกป้องคุ้มครอง องค์กรที่รับรองคำ�ประกาศนี้ให้คำ�มั่นที่จะมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในรายงานของ
ตนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของผู้หญิง เยาวชน ชนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มประชากรที่ด้อย
สิทธิและเสียงมาโดยตลอด เช่น ผู้พิการและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ ตลอดจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่ดำ�เนินการโดยหน่วย
งานรัฐ ผู้สมัคร และผู้มีบทบาทอื่นๆ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของกลุ่มคนเหล่านี้และ/หรือขจัดอุปสรรค
ต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนดังกล่าว รวมถึงอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การคัดเลือกและ
การกำ�หนดคุณสมบัติของผู้สมัคร การลงคะแนนและการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในภาษาของชนกลุ่มน้อยเพื่อที่
จะสามารถตัดสินใจเลือกอย่างมีข้อมูล
21. องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่รับรองคำ�ประกาศนี้ให้คำ�มั่นที่จะ:
ก. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้นำ�และผู้เข้าร่วมทั้งหมดของตน รวมถึงผู้สังเกตการณ์/ติดตามตรวจสอบอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ล้วน
เข้าใจเป็นอย่างดีและให้คำ�มั่นที่จะยึดถือข้อบังคับว่าด้วยความเป็นกลาง ความเที่ยงตรง และความเหมาะสมแก่เวลาใน
การดำ�เนินการสังเกตการณ์การเลือกตั้งของตน
ข. จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ (1) การไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (รวมถึงเนื้อหาของคำ�ประกาศนี้) (2) กฎหมายในประเทศ พันธกรณี
(ระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาคที่ว่าด้วยการเลือกตั้งที่แท้จริง) กฎ ระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติ ตลอดจน (3)
ระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติในการสื่อสารเกี่ยวกับการสังเกตการณ์/ติดตามตรวจสอบ และ (4) องค์ประกอบของวิธีวิทยา
และเทคนิคในการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบที่จำ�เป็นสำ�หรับการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง
อย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ค. กำ�หนดให้สมาชิกคณะกรรมการบริหารทุกคน ผู้นำ�คนอื่นๆ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร รวมถึงผู้สังเกตการณ์/ติดตาม
ตรวจสอบอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผู้ฝึกอบรม ผู้จัด และสมาชิกอื่นๆ ต้องอ่าน ลงลายมือชื่อ และให้คำ�มั่นที่จะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณสำ�หรับผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่มาควบคู่กับคำ�ประกาศนี้หรือ
จรรยาบรรณที่เทียบเท่ากันขององค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ง. ร่วมมือกับองค์กรจัดการเลือกตั้งและหน่วยงานรัฐอื่นและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เคารพกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และคำ�สั่งที่คุ้มครองการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง และไม่ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง หรือเจ้า
หน้าที่ ผู้สมัคร หรือผู้ออกเสียง หรือไม่ดำ�เนินการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้ออกเสียงใน
การเลือกตั้งหรือการลงประชามติ
จ. คงความเป็นอิสระจากรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความเป็นกลางต่อพรรคการเมือง ผู้สมัคร และ
ผู้สนับสนุนหรือคัดค้านประเด็นการลงประชามติ มีความโปร่งใสและไม่รับทุนจากแหล่งใดหรือบนเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนที่จะขัดขวางการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบอย่างเป็นกลาง เที่ยงตรง และเหมาะสมแก่เวลาเพื่อ
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

ประโยชน์ของประชาชนได้
ฉ. ใช้วิธีวิทยาและเทคนิคการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบที่ดีที่สุดและเป็นระบบมากที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ตามหลักการ
ของความเป็นกลางและสภาพการณ์ในประเทศ ตลอดจนองค์ประกอบของกระบวนการเลือกตั้งที่อยู่ในการติดตามตรวจ
สอบ
ช.
ทำ�การวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางและจัดทำ�ข้อค้นพบและข้อเสนอตามข้อกำ�หนดทางกฎหมายใน
ประเทศและพันธกรณี หลักการ การให้คำ�มั่น และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับระหว่างประเทศและภูมิภาคที่นำ�
มาใช้ได้ และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับเกณฑ์วัดที่ใช้ในการสังเกตการณ์/ติดตามตรวจสอบ
ซ. มีรายงานและคำ�แถลงต่อสาธารณะ (รวมถึงฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง) เป็นประจำ�อย่างเที่ยงตรง เป็นกลาง
และทันกาล ที่นำ�เสนอการวิเคราะห์ ข้อสังเกต ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ที่อยู่บนฐานของข้อเท็จจริง เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้ง รวมถึงการยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่เหมาะสม ขจัดข้อจำ�กัดที่ไม่มีเหตุผลอัน
สมควรและอุปสรรคอื่นที่ขัดขวางการบรรลุถึงการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง
ฌ. ร่วมมือและประสานงานในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสภาพเงื่อนไขภายในประเทศกับองค์กรสังเกตการณ์และ
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดองค์กรอื่นที่รับรองคำ�ประกาศนี้และนำ�คำ�ประกาศนี้ไปปฏิบัติอย่างแข็ง
ขันและโดยสุจริต
ญ. ร่วมมือกับคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศ รวมถึงคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งระดับภูมิภาคและอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง
ฎ. ในกรณีที่ทำ�ได้ ผลักดันให้มีการปรับปรุงกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการนำ�กฎหมายมาปฏิบัติเพื่อให้
กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการทางการเมืองปลอดจากความรุนแรง พร้อมตรวจสอบและรับผิด เปิดเผย และ
ตอบสนอง เพื่อขจัดข้อจำ�กัดที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรและอุปสรรคอื่นที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของประชาชนใน
กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการทางการเมือง และเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยโดยรวม และ
ฏ. เผยแพร่คำ�ประกาศนี้และจรรยาบรรณที่ประกอบกันให้แก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและประชาชน
22.
องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่รับรองคำ�ประกาศนี้ให้คำ�มั่นที่จะ
พยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและเจตนารมย์ของคำ�ประกาศนี้และจรรยาบรรณสำ�หรับผู้สังเกตการณ์และ
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ประกอบกัน เมื่อใดที่องค์กรที่รับรองเห็นว่าจำ�เป็นต้องละเว้นการ
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดใดในคำ�ประกาศหรือจรรยาบรรณเพื่อดำ�เนินการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง
อย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดตามเจตนารมย์ของคำ�ประกาศและให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขภายในประเทศ องค์กรดังกล่าวจะ
ต้องอธิบายเหตุผลของความจำ�เป็นในคำ�แถลงต่อสาธารณะและเตรียมพร้อมที่จะตอบคำ�ถามที่สมควรเกี่ยวกับการตัดสิน
ใจเช่นนั้นจากองค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างเป็นกลางอื่นๆ ที่รับรองคำ�ประกาศนี้
การรับรอง
23.
คำ�ประกาศนี้และจรรยาบรรณสำ�หรับผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่
ประกอบกันยังคงเปิดให้มีการรับรองจากองค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็น
รายองค์กร และจากเครือข่ายระดับภูมิภาคขององค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด องค์กรและเครือข่ายเช่นว่านี้ทั้งหมดจะถูกเรียกว่า “องค์กรที่ให้การรับรอง”
24.

คำ�ประกาศนี้และจรรยาบรรณที่ประกอบกันอาจได้รับการรับรองจากองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับหรือสนับสนุนการ
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สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชน เช่น องค์กรระหว่างรัฐบาล
องค์กรเอกชนระหว่างประเทศและองค์กรอื่นๆ องค์กรเช่นว่านี้จะถูกเรียกว่า “องค์กรที่สนับสนุนคำ�ประกาศฯ”
25. การรับรองควรได้รับการบันทึกไว้กับเครือข่ายติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งภายในประเทศทั่วโลก (Global
Network of Domestic Election Monitors หรือ GNDEM) หรือเครือข่ายระดับภูมิภาคใดๆ ขององค์กรสังเกตการณ์
และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ได้รับรองคำ�ประกาศและจรรยาบรรณนี้ การรับรองอาจได้รับ
การบันทึกไว้กับสถาบันประชาธิปไตยระดับประเทศ (National Democratic Institute หรือ NDI) อันเป็นองค์กรที่ดูแล
กระบวนการแสวงหาฉันทามติที่นำ�มาสู่คำ�ประกาศและจรรยาบรรณนี้ด้วยก็ได้ เมื่อมีการบันทึกการรับรองโดยองค์กร
ต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ก็ควรมีการแจ้งให้องค์กรอื่นทราบในระยะเวลาอันสมควร
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

จรรยาบรรณสำ�หรับผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่เป็น
พลเมืองที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
เกริ่นนำ�
การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนได้รับการยอมรับมากขึ้น
เรื่อยๆ ทั่วทั้งโลกในฐานะที่เป็นวิธีปฏิบัติมาตรฐานในการสนับสนุนและปกป้องความสุจริตยุติธรรมของการเลือกตั้ง ส่ง
เสริมความเชื่อมั่นของประชาชนในการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย และลดทอนโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง รัฐบาลรวมถึงองค์กรจัดการเลือกตั้ง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ได้
ยอมรับว่าการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนคือส่วนสำ�คัญที่
ขาดไปไม่ได้ของการใช้สิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศและกิจการสาธารณะ อันเป็นสิทธิมนุษย
ชนที่นานาประเทศยอมรับ การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชน
ถูกกล่าวถึงโดยองค์กรระหว่างรัฐ และกฎบัตร คำ�ประกาศและตราสารอื่นๆ ในระดับระหว่างรัฐจำ�นวนมาก ว่าเป็นส่วน
หนึ่งที่สำ�คัญในการส่งเสริมการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
เป้าประสงค์ของการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คือ เพื่อช่วยดูแลกระบวนการ
เลือกตั้งสุจริตยุติธรรม
ด้วยการเป็นพยานและการรายงานอย่างเที่ยงตรงและเป็นกลางเกี่ยวกับแต่ละแง่มุมของ
กระบวนการเพื่อประเมินว่ามีการปฏิบัติอย่างเปิดเผยและโปร่งใสและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและกฎระเบียบ
การเลือกตั้งภายในประเทศ พันธกรณีและข้อผูกพันระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ การ
สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนยังพยายามดูแลให้เกิดความ
สุจริตยุติธรรมของกระบวนการเลือกตั้งด้วยการเรียกร้องให้ผู้มีบทบาทในการเลือกตั้งทั้งหมด (ผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้
สนับสนุนหรือคัดค้านการทำ�ประชามติ เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง หน่วยงานรัฐอื่นๆ สื่อมวลชน และผู้ออกเสียง) เคารพ
กฎหมายและสิทธิที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชนทุกคน และทำ�การตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ละเมิดกฎหมายและ
สิทธิที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของบุคคลใดก็ตาม นอกจากนี้ การสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนเป็นการพยายามระดมประชาชนให้ใช้สิทธิของตนในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
ในฐานะผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทั่วไปในกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการทางการเมือง
สิ่งที่มาพร้อมกับการยอมรับสิทธิที่เกี่ยวกับการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดย
องค์กรประชาชนก็คือหน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้อาจมีการกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณที่จะมีการรับรอง
พร้อมด้วยการให้คำ�มั่นที่จะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบ อาจมีการให้การรับรองสิทธิ
และหน้าที่รับผิดชอบของผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบในฐานะหลักปฏิบัติขององค์กรในรูปแบบที่นอกเหนือจาก
จรรยาบรรณก็ได้
องค์กรและเครือข่ายที่ให้การรับรองคำ�ประกาศหลักการระดับโลกสำ�หรับการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยองค์กรประชาชนยอมรับและปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้เพิ่มเติมไปจากจรรยาบรรณและ
หลักปฏิบัติอื่นใดที่ใกล้เคียงกันขององค์กรหรือเครือข่ายของตน แต่ละองค์กรหรือเครือข่ายให้คำ�มั่นที่จะกำ�หนดให้ผู้เข้า
ร่วมทุกคนอันประกอบด้วยผู้นำ� ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ฝึกอบรม ที่ปรึกษา และผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบทุกคน ยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ (หรือจรรยาบรรณขององค์กรหรือเครือข่ายที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก) และลงนามใน
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คำ�มั่นในการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่มีเนื้อหาเหมือนกันกับคำ�มั่นที่แสดงข้าง
ล่างนี้
แนวปฏิบัติ
เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่ละ
องค์กรและเครือข่ายตกลงที่จะ:
1.
รักษาการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างเคร่งครัด
ด้วยการวางตนเป็นกลางทางการเมืองในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเลือกตั้ง (คือ การสังเกตการณ์ การติดตามตรวจสอบ การให้ข้อมูลกับผู้ออกเสียง การหยั่งเสียงเลือกตั้งจาก
ผู้ที่ลงคะแนนแล้ว และกิจกรรมอื่นใด) ด้วยการไม่แสดงความนิยมหรือไม่นิยมให้ปรากฏต่อสาธารณะเกี่ยวกับผู้สมัคร
พรรคการเมือง กลุ่ม ขบวนการหรือสมาคมอื่นใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สนับสนุนหรือคัดค้านประเด็นในการทำ�
ประชามติ (รวมถึงเวลารายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิในการเลือกตั้ง โดยพรรค
ผู้สมัคร หรือกลุ่มประชามติใดๆ) และด้วยการปฏิเสธการเสนอประโยชน์หรือการคุกคามทั้งหมดจากผู้สมัครหรือตัวแทน
ของผู้สมัครคนใด
2. ทำ�งานโดยเป็นอิสระจากรัฐบาลในการสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริง โดยไม่คำ�นึงว่า
ใครจะชนะหรือแพ้ และใช้วิธีปฏิบัติ วิธีวิทยา และเทคนิคที่ดีที่สุดตามหลักการของการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ภายในประเทศ เพื่อสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนการเลือกตั้งตลอด
ทั้งวงจรการเลือกตั้งและสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง หรือใช้วิธีปฏิบัติ วิธีวิทยา และเทคนิคที่ดีที่สุดกับองค์
ประกอบเฉพาะบางส่วนของกระบวนการเลือกตั้ง
3. ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการของการไม่ใช้ความรุนแรงอย่างเคร่งครัด เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
เลือกตั้งทำ�เช่นเดียวกัน และดำ�เนินการใดที่ทำ�ได้เพื่อลดทอนโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
4. เคารพรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎระเบียบของประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับการจัดการเลือก
ตั้งที่เป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมการเคารพสิทธิเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเรียกร้องให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทำ�เช่น
เดียวกัน
5. เคารพบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งที่เป็นกลางในทุกระดับ และไม่แทรกแซงโดยผิดกฎหมายหรือโดย
ไม่เหมาะสมในการจัดการการเลือกตั้ง พยายามขวนขวายทำ�งานโดยความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งที่เป็นก
ลาง และปฏิบัติตามคำ�สั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่สมควรในการรักษาความสุจริต
ยุติธรรมของการเลือกตั้ง
6. ช่วยพิทักษ์สิทธิของผู้ออกเสียงและผู้ที่จะออกเสียงในการตัดสินใจเลือกโดยอิสระและโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่สมควร การจำ�กัดที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร การแทรกแซงหรือการข่มขู่ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการเคารพในการปกปิด
การลงคะแนนเป็นความลับ สิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียง เช่น ผู้หญิง เยาวชน ชนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย ผู้พิการ และกลุ่ม
ประชากรชายขอบอื่นๆ ที่จะลงทะเบียนเลือกตั้ง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียงในภาษาที่ตนเข้าใจเพื่อจะได้เลือกผู้
สมัครอย่างมีข้อมูลและมีส่วนร่วมในแง่มุมอื่นของกระบวนการเลือกตั้ง
7. ด้วยความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ช่วยพิทักษ์สิทธิของผู้สมัครที่จะได้รับเลือกตั้งโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่
สมควรหรือการจำ�กัดที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรต่อการที่พวกเขาจะได้รับการยอมรับทางกฎหมายหรือได้มีคุณสมบัติตามข้อ
กำ�หนดเกี่ยวกับการลงสมัครเลือกตั้ง ต่อการสามารถรณรงค์หาเสียงได้อย่างเสรี ต่อการสามารถสื่อสารเนื้อหาทางการ
เมืองต่อสาธารณะหรือใช้สิทธิในการสมาคม การชุมนุมและเคลื่อนไหวโดยสงบ ต่อการสามารถที่จะติดตามตรวจสอบทุก
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คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

องค์ประกอบของกระบวนการเลือกตั้งและแสวงหาการเยียวยาที่มีประสิทธิผล ตลอดจนมีสิทธิในสวัสดิภาพส่วนบุคคล
8. ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งคนอื่นๆ จากองค์กรประชาชนที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ที่รับรองคำ�ประกาศหลักการระดับโลกสำ�หรับการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดย
องค์กรประชาชน และร่วมมือกับคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างประเทศ
9. รายงานข้อสังเกตและข้อค้นพบทั้งหมด (ทั้งบวกและลบ) อย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เที่ยงตรง และทันกาล โดยมีเอกสาร
หลักฐานเพียงพอของปัญหาร้ายแรงทั้งหมดเพื่อให้สามารถตรวจสอบยืนยันเหตุการณ์ได้ และมีเอกสารหลักฐานเพียงพอ
เรื่องแง่บวกของกระบวนการเพื่อให้ภาพที่เที่ยงตรงและถูกต้องของสิ่งที่เกิดขึ้น และ
10. จัดการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงเพียงพอให้กับผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบทุกคนเพื่อให้พวกเขาเข้าใจจรรยา
บรรณนี้ ลงนามในคำ�มั่นที่ประกอบกันด้วยความเข้าใจในความหมายของคำ�มั่น และจัดทำ�รายงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักจรรยาบรรณนี้
แนวปฏิบัติทั้ง 10 ข้อนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขภายในประเทศ ผู้สังเกตการณ์
และติดตามตรวจสอบแต่ละคนควรถูกกำ�หนดให้ต้องอ่านและอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ และลงนามใน
คำ�มั่นเรื่องการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่เป็นไปตามบทบัญญัติของจรรยาบรรณนี้
ในกรณีที่อาจเกิดการละเมิดจรรยาบรรณนี้ องค์กรที่รับรองควรทำ�การสืบสวนเรื่องราว หากพบว่ามีการละเมิดร้ายแรง
เกิดขึ้น ผู้สังเกตการณ์/ติดตามตรวจสอบรายนั้นอาจถูกถอนสถานะผู้สังเกตการณ์/ติดตามตรวจสอบหรือถูกขับออกจาก
องค์กรที่รับรองนั้น อำ�นาจในการพิจารณาตัดสินใจเป็นของผู้นำ�ขององค์กรรับรองนั้นทั้งสิ้น
ตัวอย่างคำ�มั่นในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ถ้อยคำ�ทางเลือกถูกเสนอไว้ในวงเล็บ ถ้อยคำ�ที่เหมาะสมที่สุดอาจแตกต่างกันไปตามบริบทภายในประเทศ
คำ�มั่นในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง (คำ�สัตย์ปฏิญาณ)
ข้าพเจ้า, ผู้ลงนาม, ขอให้คำ�มั่น (คำ�สัญญาหรือคำ�สัตย์ปฏิญาณ) ว่า
1. ข้าพเจ้าจะทำ�หน้าที่ผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในช่วงเวลาการเลือกตั้งที่
จะมาถึงนี้ เพื่อสังเกตการณ์และ/หรือติดตามตรวจสอบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียง การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร
การคัดเลือกผู้สมัครของพรรคการเมือง การรณรงค์หาเสียง การรายงานข่าวของสื่อ กระบวนการลงคะแนนหรือการนับ
คะแนน หรือในบทบาทติดตามตรวจสอบอื่นใดที่ข้าพเจ้าอาจตกลงกระทำ� ข้าพเจ้าจะไม่กระทำ�การเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดที่จะส่งผลต่อการเลือกของผู้ออกเสียงในการเลือกตั้งและ/หรือการลงประชามติครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะเคารพบทบาท
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งที่เป็นกลางในทุกระดับ และจะไม่แทรกแซงโดยผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมในการ
จัดการการเลือกตั้งและ/หรือการลงประชามติ
2. ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้สมัครหรือนักรณรงค์ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง กลุ่ม ขบวนการ หรือสมาคมใดที่ประสงค์จะได้รับ
ตำ�แหน่งจากการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ อีกทั้งไม่ใช่นักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนหรือคัดค้านประเด็นประชามติใด และข้าพเจ้า
ไม่มีเจตนาจะเป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้ หรือใช้องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใดเป็นฐานสนับสนุนการลงสมัครของข้าพเจ้าในการเลือกตั้งครั้งใดในอนาคต
3.
ข้าพเจ้าจะรักษาการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างเคร่งครัด
ด้วยการวางตนเป็นกลางในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเลือกตั้ง ไม่แสดงความนิยมหรือไม่นิยมให้ปรากฏต่อสาธารณะเกี่ยวกับผู้สมัคร พรรคการเมือง กลุ่ม
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ภาคผนวก 1

ขบวนการ หรือสมาคมอื่นใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือสนับสนุนหรือคัดค้านประเด็นประชามติ และปฏิเสธการเสนอ
ประโยชน์หรือการคุกคามทั้งหมดจากผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครคนใด
4. ข้าพเจ้าจะทำ�งานสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยไม่คำ�นึงว่าใครจะชนะหรือแพ้
โดยละวางทัศนะส่วนตัวเกี่ยวกับผู้สมัครหรือประเด็นประชามติเอาไว้ก่อน เพื่อที่จะส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
ยกเว้นเวลาข้าพเจ้าใช้สิทธิลงคะแนนอย่างปิดลับในคูหาเลือกตั้ง
5. ข้าพเจ้าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและจะไม่ให้มี ไม่ว่าจะเป็นในทางส่วนตัว ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นใด
ที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำ�หน้าที่สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างเป็นกลาง
เที่ยงตรง ถูกต้อง และทันเวลา
6. ข้าพเจ้าจะเคารพและปกป้องความสุจริตขององค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด ด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ คำ�สั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ (เช่น ระเบียบปฏิบัติ คำ�สั่ง และแนวทางในการ
สังเกตการณ์/ติดตามตรวจสอบ) และคำ�สั่งทางวาจาใดๆ จากผู้นำ�องค์กร
7. ข้าพเจ้าจะละเว้นจากการแสดงความเห็นส่วนตัวใดๆ เกี่ยวกับข้อสังเกตของข้าพเจ้าต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณะ
ทั่วไปก่อนที่องค์กรสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจะแถลง เว้นเสียแต่ว่าได้รับคำ�สั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการ
เฉพาะจากผู้นำ�องค์กร
8. ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมการฝึกอบรมการสังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศที่จำ�เป็นทั้งหมด ข้าพเจ้า
จะพยายามจะศึกษากฎหมายและกฎระเบียบการเลือกตั้ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการชี้แนะในการฝึก
อบรม และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามวิธีวิทยาขององค์กรอย่างเคร่งครัด และจะทำ�หน้าที่สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้งในประเทศอย่างเต็มกำ�ลังและความสามารถ
9. ข้าพเจ้าจะรายงานอย่างเป็นกลาง เที่ยงตรง (ทั้งปัจจัยบวกและลบ) และอย่างเหมาะสมแก่เวลาเท่าที่จะทำ�ได้เกี่ยวกับ
ทุกเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าพบเห็นในบทบาทของผู้สังเกตการณ์หรือผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และ
10. ข้าพเจ้าจึงขอให้คำ�ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าได้อ่านจรรยาบรรณสำ�หรับผู้สังเกตการณ์และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง
อย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยละเอียดและเข้าใจอย่างถ่องแท้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะส่งเสริมเป้าหมายและหลักการและปฏิบัติตาม
ข้อกำ�หนดของจรรยาบรรณนี้ ข้าพเจ้าขอให้คำ�ปฏิญาณต่อไปอีกว่าจะลาออกจากการทำ�หน้าที่ผู้สังเกตการณ์หรือติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้งหากข้าพเจ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่สังเกตการณ์
และติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างเป็นกลาง เที่ยงตรง และสมควรแก่เวลา หรือหากข้าพเจ้าละเมิดข้อบังคับของ
จรรยาบรรณนี้
........................................................................... ลายมือชื่อ ...................... วันที่
........................................................................... ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง

93

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

94

ภาคผนวก 2

95

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

96

ภาคผนวก 2

97

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

98

ภาคผนวก 2

99

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

100

ภาคผนวก 2

101

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

102

ภาคผนวก 2

103

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

104

ภาคผนวก 2

105

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

106

ภาคผนวก 2

107

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

108

ภาคผนวก 2

109

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

110

ภาคผนวก 2

111

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

112

ภาคผนวก 2

113

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย

ภาคผนวก 3
เราได้เน้นมาตลอดในคู่มือนี้ถึงความสำ�คัญที่องค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งจะต้องกำ�หนดระเบียบวิธีที่ดีและใช้รูป
แบบการรายงานมาตรฐานสำ�หรับอาสาสมัครทุกคน ด้วยเหตุนี้ แอนเฟรลจึงตัดสินใจรวมรายการตรวจสอบในวันเลือก
ตั้งที่ใช้งานจริงโดยสมาชิกแอนเฟรลไว้ ณ ที่นี้
ทั้งนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในประเทศไทยนำ�รายการตรวจสอบหรือรูปแบบการรายงาน
ไปใช้อย่างสำ�เร็จรูปซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง วัตถุประสงค์ หรือระเบียบวิธีขององค์กรของตน แต่ให้ศึกษาจาก
ตัวอย่างที่ใช้งานโดยผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งที่มีประสบการณ์ในประเทศอื่น ๆ และสนับสนุนให้พวกเขาสร้างเครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุด
รายการตรวจสอบในวันเลือกตั้งชุดแรกมาจากศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (CMEV) ของศรีลังกา ซึ่ง
เป็นองค์กรติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งที่มีการจัดตั้งเป็นอย่างดี
มีเชี่ยวชาญด้านความรุนแรงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และการเงินในการรณรงค์หาเสียง
แบบฟอร์มนี้ถูกจัดทำ�ขึ้นสำ�หรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีศรีลังกาที่มีขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2562
ตัวอย่างที่สองเป็นรายการตรวจสอบที่จัดทำ�โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือ (PACE) สำ�หรับการ
เลือกตั้งซ่อมในเมียนมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ควรอธิบายในที่นี้ว่าสัญลักษณ์รูปธงที่ปรากฏอยู่ในกล่องคำ�ตอบบาง
ส่วนนั้นเป็นการระบุถึงเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่ผู้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอาจจะเผชิญ
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แบบฟอร์มการรายงานการสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้งทางโทรศัพท์
การเลือกตั้งซ่อม 3 พฤศจิกายน 2561
พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ การ
เลือกตั้งที่น่าเชื่อถือ (PACE)
หมายเลขรหัส
ชื่อผู้สังเกตการณ์:
หมายเลขประจำ�ตัวผู้สังเกตการณ์:
หมายเลขโทรศัพท์ผู้สังเกตการณ์:
รัฐ/ภูมิภาค:
เขต/หมู่บ้าน:
หมู่บ้าน:

<<กรอกไว้ก่อน>>
<<กรอกไว้ก่อน>>
<<กรอกไว้ก่อน>>
<<กรอกไว้ก่อน>>
<<กรอกไว้ก่อน>>
<<กรอกไว้ก่อน>>

<<กรอกไว้ก่อน>>
<<กรอกไว้ก่อน>>
<<กรอกไว้ก่อน>>
<<กรอกไว้ก่อน>>
<<กรอกไว้ก่อน>>

ชื่อหัวหน้า:
หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้า:
ท้องที่:
หมายเลขหน่วยเลือกตั้ง:
ที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง:

รายงานครั้งที่ 1: มาถึง ตอบคำ�ถามและรายงานเมื่อมาถึงหน่วยเลือกตั้งในเวลา 5:00 น.
คุณได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งในเวลา 5:30 น.เป็นอย่างช้าหรือไม่? (ถ้าไม่ กรอกรายงานเหตุการณ์และรายงาน
โดยทันที)

ใช่

ไม่

จดหมายเลขหน่วยเลือกตั้งที่ติดแสดงไว้
[เขียนหมายเลขที่แสดงในหน่วยเลือกตั้งที่คุณอยู่ ใช้ตัวเลขอารบิค]
จำ�นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนของหน่วยเลือกตั้ง
(ดูจากแบบฟอร์ม 1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายเลขลำ�ดับสุดท้าย)
รายงานครั้งที่ 2: ตั้งหน่วย ตอบคำ�ถามในช่วงการตั้งหน่วยเลือกตั้งและรายงานในเวลา 6:00 น. หรือเมื่อเริ่มการลงคะแนน! หากเกิดเหตุการณ์สำ�คัญ กรอกแบบฟอร์ม
เหตุการณ์สำ�คัญและติดต่อศูนย์ข้อมูลของ PACE โดยทันที!
หัวหน้าหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย?

ผู้หญิง

ผู้ชาย

ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

เจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วยเลือกตั้ง รวมถึงหัวหน้าหน่วย เป็นผู้ชายกี่คน?
[ถามหัวหน้าหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วยทุกคนไม่แต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเวลานั้น จดจำ�นวน ใช้เลขอารบิค]
เจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วยเลือกตั้ง รวมถึงหัวหน้าหน่วย เป็นผู้หญิงกี่คน?
[ถามหัวหน้าหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วยทุกคนไม่แต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเวลานั้น จดจำ�นวน ใช้เลขอารบิค]
คนที่นั่งรถเข็นสามารถเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือได้หรือไม่?
มีการจัดตั้งคูหาลงคะแนนสำ�หรับคนนั่งรถเข็นอย่างน้อยหนึ่งคูหาหรือไม่?
หีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ามาถึงก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้งหรือไม่?
แบบฟอร์ม-13 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ได้รับการติดประกาศไว้ภายนอกหน่วยเลือกตั้งหรือไม่?
ใช่
ในบรรดาสิ่งต่อไปนี้มีอะไรขาดหายไปหรือไม่?

การลงคะแนนเริ่มเวลาใด?

ก่อน 5:50

ไม่มี

หีบบัตรเลือกตั้ง

ตราประทับ

หมึกที่ลบไม่ออก

บัตรเลือกตั้ง

หลัง 6:30
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ไม่
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

แบบฟอร์ม 16 และ 17
ไม่มีการเปิดให้ลงคะแนน

ภาคผนวก 3
หมายเลขรหัส
มีเจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วยเลือกตั้ง รวมถึงหัวหน้าหน่วย ปรากฏอยู่กี่คนเมื่อเริ่มการลงคะแนน?
[จดจำ�นวน ใช้เลขอารบิค หากมีจำ�นวนน้อยกว่า (5) ให้ใช้แบบฟอร์มเหตุการณ์]
รายงานครั้งที่ 3: กระบวนการลงคะแนน พิจารณาทบทวนคำ�ถามต่างๆ ตลอดทั้งวันและรายงานทันทีที่ปิดหน่วยเลือกตั้ง หากเกิดเหตุการณ์สำ�คัญใดๆ กรอกแบบฟอร์ม
เหตุการณ์สำ�คัญและติดต่อศูนย์ข้อมูล PACE โดยทันที!
มีตัวแทนของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครคนใดอยู่ภายในหน่วยเลือกตั้ง?
[วงกลมล้อมรอบคำ�ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ]

ไม่มี
พรรคชาติพันธุ์

มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ภายในหน่วยเลือกตั้งหรือไม่?
[วงกลมล้อมรอบคำ�ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ]

ผู้สมัครอิสระ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้าน

ไม่มี
ตำ�รวจ

ทหาร

มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ภายในหน่วยเลือกตั้งหรือไม่?
[วงกลมล้อมรอบคำ�ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ]

ผู้นำ�ศาสนา

พรรคอื่นๆ
กองกำ�ลังติดอาวุธชาติพันธุ์
อื่นๆ

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน

กองกำ�ลังติดอาวุธชาติพันธุ์

ตำ�รวจ

ทหาร

ผู้นำ�ศาสนา

อื่นๆ
มีกี่คนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในหน่วยเลือกตั้งโดยไม่มีการตรวจสอบ
นิ้วมือว่าเปื้อนหมึกไปแล้วหรือไม่?

ไม่มี

มากกว่า 20

มีกี่คนที่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนโดยไม่ต้องแสดงบัตรประจำ�ตัว (เช่น
บัตรผู้ลงคะแนน หรือบัตรประชาชน)?

ไม่มี

มากกว่า 20

ไม่มี

มากกว่า 20

มีกี่คนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลง
คะแนน?

ไม่มี

มากกว่า 20

มีกี่คนที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ยังได้รับอนุญาตให้
ลงคะแนน?

ไม่มี

มากกว่า 20

ไม่มี

มากกว่า 20

ไม่มี

มากกว่า 20

มีกี่คนที่ต้องกลับไปเนื่องจากไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง?

มีผู้มาใช้สิทธิกี่คนที่ไม่สามารถลงคะแนนโดยปิดลับได้?

มีผู้มาใช้สิทธิกี่คนที่ไม่มีรอยหมึกที่นิ้วมือเมื่อออกจาหน่วยเลือกตั้ง?
มีการข่มขู่และ/หรือคุกคามภายในหรือภายนอกหน่วยเลือกตั้งต่อใครต่อ
ไปนี้หรือไม่?
[วงกลมล้อมรอบคำ�ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ] หากมี กรอกรายงาน
เหตุการณ์โดยทันที)

ไม่มี

ผู้ชาย

ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา
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อื่นๆ

คู่มือการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง สำ�หรับองค์กรประชาสังคมในไทย
หมายเลขรหัส
ทุกคนที่อยู่ในแถวรอคิวเมื่อ
เวลา 16.00 น. ได้ลงคะแนน
หรือไม่?

ไม่มีคนต่อแถว

มีคนต่อแถวและทั้งหมดได้ลง
คะแนน

มีคนต่อแถวและไม่มีใครได้ลง
คะแนน

มีคนมาหลัง 16.00 น. และได้ลง
คะแนน

มีคนมาหลัง 16.00 น. และไม่มีใคร
ได้ลงคะแนน

มีคนต่อแถวและทั้งหมดได้ลง
คะแนน

คนที่มาหลัง 16.00 น.ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนหรือไม่?

ไม่มีคนมาหลัง
16.00 น.

มีพรรค/ผู้สมัครคนใดหรือไม่ที่ได้รับอนุญาตให้หาเสียงภายในระยะ 500 หลา
จากหน่วยเลือกตั้ง?
[วงกลมล้อมรอบคำ�ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ]

ไม่มี
พรรคชาติพันธุ์

คุณสามารถสังเกตการณ์ทุกแง่มุมของกระบวนการลงคะแนนได้อย่างพอเพียง
หรือไม่?

ใช่

พรรคอื่นๆ

ผู้สมัครอิสระ
ได้แต่มีข้อจำ�กัดบางอย่าง

ไม่เลย

รายงานครั้งที่ 4: ปิดและนับคะแนน พิจารณาคำ�ถามต่างๆ และรายงานทันทีที่มีการส่งหีบบัตรออกจากหน่วยเลือกตั้ง
ผู้สังเกตการณ์ ตัวแทน และพยาน ได้รับอนุญาตให้อยู่ในหน่วยเลือกตั้งหลังปิดการลงคะแนนหรือไม่?
บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าได้รับการนับก่อนบัตรที่ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งหรือไม่?
ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

คุณสามารถเห็นรอยกากบาทบนบัตรเลือกตั้งของผู้ลงคะแนนได้อย่างชัดเจนหรือไม่?
การพิจารณาตัดสินบัตรเสียมีความคงเส้นคงวาหรือไม่?

มีตัวแทนพรรค/ผู้สมัครคนใดปรากฏตัวอยู่ในช่วงการนับคะแนน?
วงกลมล้อมรอบคำ�ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ]

ไม่มี
พรรคชาติพันธุ์

ผู้สมัครอิสระ

พรรคอื่นๆ

บัตรเลือกตั้งและแบบฟอร์มทั้งหมดได้รับการบรรจุไว้ในถุงปิดผนึกป้องกันการเปิดตามขั้นตอนปฏิบัติหรือไม่?
ใช่

ไม่

มีการติดประกาศผลให้คนทั่วไปดูหรือไม่ (แบบฟอร์ม 16)?

ใช่

ไม่

มีการแทรกแซง ข่มขู่ หรือคุกคามใดๆ ในระหว่างการนับคะแนนหรือไม่?

ใช่

ไม่

มีตัวแทนพรรค/ผู้สมัครคนใดร้องเรียนต่อหัวหน้าหน่วยเลือกตั้งใน
ระหว่างการนับคะแนนหรือไม่?
[วงกลมล้อมรอบคำ�ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ]

ไม่มี

พรรคชาติพันธุ์
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ผู้สมัครอิสระ

พรรคอื่นๆ

ภาคผนวก 3
หมายเลขรหัส
ข้อมูลผลการเลือกตั้ง – สำ�หรับคำ�ถามข้างล่าง อย่าลืมบันทึกหมายเลขให้ตรงกับที่เขียนในแบบฟอร์ม 16 ใช้เลขอารบิค หากมีการเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งตำ�แหน่งในเขตของคุณ
รายงานข้อมูลสำ�หรับการเลือกตั้ง Hluttaw (ไม่ใช่สำ�หรับที่นั่งรัฐมนตรีจากกลุ่มชาติพันธุ์)
แบบฟอร์ม 16
คะแนนเสียง

หมายเลข

ผู้สมัคร

พรรค

หน่วยเลือกตั้ง

เลือกตั้งล่วงหน้า

คะแนนเสียงทั้งหมด
เขียนเป็นตัวเลข เขียนเป็นตัว
หนังสือ

หมายเหตุ
1 - บัตรออกมาในวันเลือกตั้ง
2 - บัตรได้รับสำ�หรับเลือกตั้ง
ล่วงหน้า
3 - บัตรดี
4 - บัตรเสีย
5 - หาย

พยาน
คำ�ถามในวันเลือกตั้ง:
สำ�หรับคำ�ถามข้างล่าง เราอาจโทรหาคุณได้ทุกเมื่อในวันเลือกตั้งเพื่อบอกคำ�ถามและเวลาที่ต้องรายงาน เราเว้นที่ว่างให้คุณได้เขียนคำ�ถามลงไป

ใช่

เราขอยืนยันอย่างเต็มที่ว่าข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกในแบบฟอร์มนี้มีความถูกต้องและเป็นความจริง

ลายมือชื่อผู้สังเกตการณ์

ชื่อผู้สังเกตการณ์

ลายมือชื่อผู้สังเกตการณ์

ชื่อผู้สังเกตการณ์

ยืนยันวันเกิด (วันที่-เดือน-ปี)

ยืนยันวันเกิด (วันที่-เดือน-ปี)
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ไม่

