ใบแถลง 10/2562
กกต. 62 : ทางตันปฏิรูปประเทศไทย
มูลนิ ธิองค์ก รกลางเพื่อประชาธิ ปไตย (พีเน็ ต ) ได้ประมวลผลรายงานจากเครื อข่ายพีเน็ ตในพื้นที่ 63
จังหวัดในทุกภูมิภาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนการทางานจากสภาองค์กรชุมชนในระดับตาบลทัว่ ประเทศ และได้เริ่ ม
ปฏิบัติ งานสอดส่ องดู แลสังเกตการณ์ นับตั้งแต่ ที่พระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ ที่ เกี่ ย วกับการเลือกตั้ง
ประกาศบังคับใช้ โดยได้ส่งรายงานมาที่มูลนิ ธิองค์กรกลาง ฯ อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในการสังเกตการณ์ก าร
ทางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การเปิ ดรับผูส้ มัคร
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร การปราศรัยหาเสียงของผูส้ มัคร และพรรคการเมืองต่าง ๆ การสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง
ล่วงหน้า และการสอดส่องดูแลการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย จึงขอรายงานผลซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ต่อผูส้ มัครและพรรคการเมือง และต่อประชาชนผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้ง พอสรุ ป ได้ดงั นี้
1. ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ได้รับเลือกเข้ามารับผิดชอบการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง 6 - 7 เดือน
ขาดประสบการณ์และไร้ความสามารถในการจัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งที่กฎหมายให้
อานาจ กกต. เพิ่มมากขึ้ นอย่างสาคัญในหลายมาตรการ ซึ่ ง กกต. ไม่สามารถน ามาใช้อย่างเต็ มที่ อีกทั้ง
งบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นมาก ก็ไม่สามารถนาไปใช้อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
1.1 กกต.ไม่สามารถออกระเบียบหลักเกณฑ์ ในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ ยวข้องกับการสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ประชาชน องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนช่วย
สนับสนุนส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ การตรวจสอบการ
เลือกตั้ง อีกทั้งหลักเกณฑ์สาคัญที่ จะต้องเกี่ยวข้องกับการสื บสวนสอบสวน เช่ น เรื่ องรางวัลน าจับ
กาหนดให้มีข้ ึนในช่วงก่ อนวันเลือกตั้งเพียง 1 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งไม่ทนั การณ์และไม่น่ าจะเกิ ด
ประโยชน์ต่อการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตการเลือกตั้ง
1.2 การจัดการเลือกตั้งมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็ นในช่วงการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ขาด
การเตรี ยมความพร้อมอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีบตั รเลือกตั้งจานวนมากไม่สามารถส่ งให้ถึงทันการนับ
คะแนน ทาให้กลายเป็ นบัตรเสีย ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้ามีปัญหาอย่างมีนยั ยะสาคัญในเรื่ องของ
การแจกบัตรเลือกตั้งให้กบั ผูม้ าใช้สิทธิ์ผดิ เขตในหลายพื้นที่ การจัดการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งมีปัญหาที่
แสดงถึงความไร้มาตรฐานแตกต่างจากการทางานในอดี ตที่ผ่านมา อาทิ ความแม่นยาของกรรมการ
ประจาหน่วยในการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการขาดการ
เตรี ยมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการอบรมกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งการ
นับคะแนน ซึ่งเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ของการเลือกตั้ง

1.3 ไม่มีอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้งในหน่ วยเลือกตั้ง ทาให้เป็ นช่ องให้เกิดการทุจริ ตในหน่ วย
เลือกตั้งได้โดยง่าย ในหลายกรณี พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ ไปควบคุมการลงคะแนนของผูม้ าใช้สิทธิ
1.4 มีประชาชนมาใช้สิทธิ ต่ ากว่ าที่ กกต. คาดหวังอย่างมาก ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการขาดการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิภาพ ขาดการส่ งเสริ มสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการทา
ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจการมาใช้สิทธิและใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง
1.5 กกต. ไม่ได้มีมาตรการในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตเลือกตั้ง ทั้งที่มีข่าวการซื้อสิทธิขายเสี ยง
ในหลายพื้นที่ อีกทั้ง ยังมิได้พิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจานวนมาก ที่ส่อว่าจะเป็ นการทุจริ ตการเลือกตั้ง ไม่มี
การสนธิกาลัง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยในหลายเรื่ อง กกต. น่ าจะใช้ “ใบ
ส้ม” เพื่อเป็ นมาตรการยับยั้งการทุจริ ตในวันเลือกตั้ง
2. ต่อผูส้ มัครและพรรคการเมือง
ผูส้ มัครและพรรคการเมืองบางพรรค อาศัยอิทธิพลของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ การทุ่มเงินซื้อเสี ยงทั้งในช่วงการ
ปราศรัยหาเสี ยงและในช่วงคืนก่อนใกล้เลือกตั้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนื อ ภาคกลาง และ
ภาคอีสาน อย่างไรก็ตาม ในการรณรงค์หาเสี ยง พรรคการเมืองได้มีพฒั นาการ ด้วยการนาเสนอนโยบายและ
มาตรการที่เป็ นขั้นตอนรายละเอียดที่น่าสนใจและน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้ง
รู ปแบบการนาเสนอด้วยการดีเบตช่วยให้ผมู้ าใช้สิทธิเลือกตั้งใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงได้อย่าง
มีคุณภาพ
3. ต่อผูม้ าใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
มูลนิธิองค์กรกลาง ฯ ขอแสดงความยินดีกบั ประชาชนผูม้ าใช้สิทธิ์ที่มีความตื่นตัวและในหลายพื้นที่สามารถ
ใช้สิทธิ์ได้ตามเจตจานงของตนเอง โดยปราศจากอิทธิพลและการจูงใจต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี
พบว่าประชาชนยังขาดความเข้าใจในระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ ขาดความเข้าใจการลงคะแนนที่ถูกต้องทา
ให้มีปัญหาบัตรเสียเกิดขึ้นจานวนมาก ขณะที่ระบบการเลือกตั้งใหม่กาหนดให้ทุกคะแนนมีค่า คะแนนเสียงที่
กลายเป็ นบัตรเสียจึงมีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งโดยรวมอย่างมีนยั ยะสาคัญ
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) จึงเห็นว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังไม่เป็ นไปด้วยความสุจริ ต
เที่ยงธรรม และเสรี เท่าที่พึงจาเป็ นต่อการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
แถลงไว้ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
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