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ภาคประชาสั งคมกับการตรวจสอบการเลือกตั5ง*
สกุล สื& อทรงธรรม
กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิองค์กรกลางเพือ& ประชาธิ ปไตย

ความนํา
การเลื อ กตั>ง ก่ อ นปี 2540 ซึ& ง เป็ นยุค ก่ อ นการปฏิ รู ป ทางการเมื อ ง เมื& อ ผูแ้ ทนได้ที& นั&ง ใน
สภาแล้ว ประชาชนแทบจะไม่ มี สิ ท ธิ ใ นการติ ด ตามทวงถามหรื อ ทัก ท้ว งการใช้อ าํ นาจของ
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเลย อํานาจประชาธิ ปไตยของประชาชนจึงถูกมองว่ามีแค่ 4 วินาทีก่อน
การหย่ อ นบั ต รเลื อ กตั> งเท่ า นั> น และกระบวนการการเลื อ กตั> งแต่ เ ดิ ม ก็ ด ํ า เนิ น การโดย
กระทรวงมหาดไทยแบบเบ็ดเสร็ จ แม้จะมีการร้องเรี ยนว่ามีการทุจริ ตการเลือกตั>ง แต่คดีที&ข> ึนสู่ ศาล
ก็มีนอ้ ย และแต่ละคดีที&รับคําร้องไว้แล้วก็ใช้เวลาในการพิจารณานาน จนมีการเลือกตั>งใหม่คดีเก่าก็
ยังไม่จบ แต่คดีก็ตอ้ งสิ> นสุ ดโดยการจําหน่ายคดีออกไปแบบปล่อยเลยตามเลย คู่กรณี ก็ไม่อยากไป
ติดตามต่อความยาวสาวความยืด หันมาใส่ ใจกับการเลือกตั>งครั>งใหม่ดีกว่า
หากจะย้อนหลังไปศึกษาการตรวจสอบการเลือกตั>ง ว่ามีที&มาที&ไปอย่างไร ในกรณี ของ
ประเทศไทย เมื&อวันที& 1 ธันวาคม 2511 นิ สิตนักศึกษาจาก 11 สถาบัน ร่ วมประชุมกันแล้วจัดตั>ง
"กลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั>ง" เป้าหมายก็เพื&อที&จะสังเกตการณ์
การ
เลือกตั>งทัว& ไปในวันที& 10 กุมภาพันธ์ 25121 มีการอบรมนักศึกษาอาสาสมัครนับพันคนแล้วส่ งไปยัง
หน่ วยเลื อกตั>งเพื&อสอดส่ องดู แลการเลื อกตั>งทัว& ไปในวันเลื อกตั>ง การจัดตั>งกลุ่มดังกล่าวมี การ
นํา เสนอรายงานสรุ ป ภายหลัง การเลื อ กตั>ง และพบการทุ จ ริ ต ทั>ง โดยเจ้า หน้า ที& ข องรั ฐ และ
นักการเมือง แต่เมื&ออํานาจในการจัดการอยูใ่ นมือของกระทรวงมหาดไทย ระเบียบที&เปิ ดช่องทาง
ให้ร้องเรี ยนไปจนถึงขั>นตอนการจัดการคําร้องเรี ยนไม่ชดั เจน ทําให้การร้องเรี ยนต่าง ๆ ไม่ได้รับ
ความสนใจ และสื& อมวลชนก็รายงานเพียงข่าวหลังวันเลือกตั>ง แล้วก็ค่อย ๆ จางหายไป
จนกระทั&ง ในปี 2535 นับ เป็ นครั> งแรกที& ก ระบวนการตรวจสอบการเลื อ กตั>ง โดยภาค
ประชาชนได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลสมัย นั> น คื อ ยุ ค ที& น ายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น เป็ น
นายกรั ฐ มนตรี โดยมี ค ํา สั& ง แต่ ง ตั>ง “คณะกรรมการติ ด ตามและสอดส่ อ งดู แ ลการเลื อ กตั>ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร” ซึ& งเป็ นองค์กรกลางภาคประชาชนทําหน้าที&สอดส่ องดูแลการเลือกตั>ง
วันที& 22 มีนาคม 2535 และทําวิจยั พฤติกรรมการหาเสี ยงของนักการเมือง มี ศาตราจารย์ ดร. เกษม
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ดวงเดือน ประดับดาว (นามปากกา), 30 ปี
มติชนรายวัน 31 มกราคม 2547

14 ตุลา 2516 มองอย่ างสั มพันธ์ และเชืG อมโยง ศนท.ก่ อนยุค "ธีรยุทธ",
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สุ วรรณกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธาน
นาย
โคทม อารี ยา นักสิ ทธิ มนุ ษยชนและอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ นเลขานุ การ กรรมการอื&น ๆ อีกรวม 33 คน2 สามารถระดมอาสาสมัครทัว& ประเทศ ได้ประมาณ
35,000 คน ครอบคลุมหน่ วยเลือกตั>งได้ครึ& งหนึ& ง ในหลายพื>นที&ซ& ึ งเคยมีประวัตินกั การเมืองใช้เงิน
ซื> อเสี ยง ได้ถูกอาสาสมัครติดตามจนไม่สามารถแจกเงินได้ ผลการเลือกตั>งในหลายเขตเกิดความ
เปลี&ยนแปลงที&มีนยั สําคัญ
ต่อมา เมื&อพล.อ.สุ จินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาและ ลาออกตามแรง
กดดันจากการชุมนุ มขับไล่ของประชาชนในเดือนพฤษภาคม นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ในขณะนั>น ได้อาศัยช่องว่างของรัฐธรรมนูญ ซึ& งมิได้หา้ มบุคคลที&มิได้เป็ น ส.ส. ดํารง
ตําแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี จึ ง ได้น าํ ชื& อ นายอานัน ท์ ปั น ยารชุ น ขึ> น โปรดเกล้าฯ ให้ไ ด้ก ลับ มาเป็ น
นายกรั ฐ มนตรี อี ก ครั> งหนึ& ง นายอานัน ท์จึ งมี ก าํ หนดการเลื อ กตั>งทัว& ไปวัน ที& 13 กัน ยายน 2535
พร้ อมมีคาํ สั&งแต่งตั>งคณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั>ง ประกอบด้วยบุคคลจากหลายสาขา
อาชีพ รวม 44 คน มี ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุ วรรณกุล เป็ นประธาน และ ดร.โคทม อารี ยา เป็ น
เลขานุการ เหมือนเดิม แต่ครั>งนี> สาํ นักนายกรัฐมนตรี ได้จดั งบประมาณสนับสนุนให้ องค์กรกลาง
76 ล้านบาท เฉลี&ยจังหวัดละ 1 ล้านบาทสําหรับการสังเกตการณ์การเลือกตั>งทัว& ไป ครั>งนี> องค์กร
กลางการเลื อกตั>ง ได้จดั อาสาสมัครประมาณ 70,000 คน ครอบคลุมหน่ วยเลื อกตั>งทุ กหน่ วยทัว&
ประเทศ และมีกิจกรรมตรวจสอบนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างเข้มข้น โดยมีหน่วยรับแจ้ง
เหตุออกสัญจรติดตามพฤติกรรมของนักการเมืองอย่างใกล้ชิด อาสาสมัครรับแจ้งเหตุส่วนใหญ่
เป็ นนักกฎหมาย ทําให้สามารถจับของกลางที&ใช้ในการซื> อสิ ทธิ ขายเสี ยงได้เป็ นจํานวนมาก และ
การเลือกตั>งก็กลัน& กรองเอาคนดีเข้าสภาได้มากขึ>น
หลังจากนั>น เมื&อมีการเลือกตั>งทัว& ไปหรื อการเลือกตั>งซ่ อมครั>งใด ก็จะมีองค์กรกลางเป็ น
หน่ ว ยงานเดี ย วที& ท าํ หน้า ที& ต รวจสอบอย่า งเอาการเอางาน และหลัง จากรั ฐ ธรรมนู ญ ปี 2540
ประกาศใช้ การตรวจสอบการเลือกตั>งก็ปรับมาเป็ นรู ปเครื อข่าย ชื&อ เครื อข่ายประชาชนตรวจสอบ
การเลื อ กตั> ง (People Network for Election in Thailand) เรี ยกย่ อ “PNET” เพื& อ ให้ อ ํา นาจการ
ตรวจสอบกระจายสู่ ทอ้ งถิ&นในระดับจังหวัด มีศูนย์ประสานงานกลางที&กรุ งเทพฯ โดยมีกิจกรรม
หลักอยู่ 3 ประการ คื อ การรั บแจ้งเหตุ การรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ และการส่ งอาสาสมัครลง
สังเกตการณ์ ณ หน่วยเลือกตั>งในวันเลือกตั>ง อาสาสมัครที&เข้ามาอยูใ่ นเครื อข่ายจะได้รับการอบรม
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ประกาศคําสัง& นายกรัฐมนตรี ที& 3/2535 เรื& อง แต่งตั>งคณะกรรมการติดตามและสอดส่ องดูแลการเลือกตั>งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
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ก่อนปฏิบตั ิหน้าที& การปฏิบตั ิงานของพีเน็ตมีการแถลงข่าวสู่ สื&อมวลชนเป็ นระยะ ๆ ซึ& งได้รับความ
สนใจจากสังคมอย่างมาก
กิจกรรมขององค์กรกลางที&ได้นาํ ความเปลี&ยนแปลงมาสู่ การเมืองไทย อีกกิจกรรมหนึ&งก็คือ
การจัดเวที ให้หัวหน้าพรรคการเมื องมาประชัน นโยบาย ประมาณหนึ& งสัป ดาห์ ก่อนวัน เลื อกตั>ง
เพื&อให้ประชาชนได้มีความรู ้ สามารถใช้วจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจได้มากขึ>น
ความจําเป็ นทีตG ้ องมีการตรวจสอบการเลือกตั5ง
การเลือกตั>งจัดเป็ นกิจกรรมที&สาํ คัญของระบอบประชาธิ ปไตย และเป็ นเงื&อนไขสําคัญที&จะ
อธิ บายให้สังคมรับรู ้ว่า การใช้สิทธิ หรื ออํานาจทางการเมืองของประชาชนเหตุใดจึงต้องใช้ผ่าน
ระบบตัวแทน เมื&อตัวแทนได้รับการคัดเลือกเข้าไปทําหน้าที&แล้ว จําเป็ นหรื อไม่ที&ประชาชนผูเ้ ลือก
จะต้องยอมรับการกระทําทางการเมืองทั>งหลายทั>งปวงของนักการเมืองที&เข้าไปนัง& ในสภาโดยไม่มี
โอกาสคัดค้านได้
จากบทกล่าวนําข้างต้น สาเหตุสาํ คัญที&ก่อให้เกิดองค์กรภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบการ
เลือกตั>ง คือประชาชนเสื& อมศรัทธาต่อกระบวนการและระบบเลือกตั>งแบบเดิม ๆ (ระบบคะแนนนํา
กําชัย -ใช้เสี ยงข้างมากตัดสิ น) ซึ& งตัวแทนที& ได้รับเลื อกมิ ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของผูล้ งคะแนน
คะแนนเสี ยงอย่างแท้จริ ง และอยูใ่ นกระบวนการจัดการที&นกั การเมืองสามารถกระทําทุจริ ตในการ
เลือกตั>งได้อย่างกว้างขวาง โดยการซื> อเสี ยงที&พฒั นามาจากการแจกปลาทูเค็มของนายสุ จินต์ เชาวน์วิศิษฐ์
อดีตส.ส. ศรี สะเกษ หรื อการนําเงินใส่ กระเป๋ าเจมส์บอนด์ไปแจกที&ร้อยเอ็ดสมัยที& พล.อ.เกรี ยงศักดิd
ชมะนันทน์ อดี ตนายกรัฐมนตรี ไปลงสมัครรับเลือกตั>ง การทุจริ ตที&เกิ ดขึ>นได้และแพร่ หลายจน
แทบทําให้ร ะบอบประชาธิ ป ไตยไทยเป็ นความสิ> น หวังในทางการเมื อ ง ส่ ว นหนึ& ง มาจากการที&
ผูจ้ ดั การการเลือกตั>งร่ วมมือกับนักการเมืองหรื อพรรคการเมืองที&มีอาํ นาจ โดยการแก้ไขผลคะแนนบ้าง
คะแนนผีบา้ ง ปล่อยให้มีการเวียนเทียนบ้าง ซื> อยกหน่ วยบ้าง หรื อแม้การเปลี&ยนหี บบัตรเลือกตั>ง
ก็เคยเกิดขึ>นแล้ว การปฏิรูประบบเลือกตั>งจึงเป็ นเรื& องที&พูดกันมากในการยกร่ างรัฐธรรมนูญห้วงปี
2539-2540
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 ได้มี บ ทบัญ ญัติ ที& แ สดงเจตนารมณ์ ใ ห้
ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมทางการเมื อง รวมทั>งให้มีองค์กรอิ สระขึ> นใหม่หลายองค์กร นับแต่
คณะกรรมการการเลือกตั>ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการปราบปรามการทุจริ ต
แห่ งชาติ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา แต่หลายองค์กร
ถูกนักการเมืองใช้อาํ นาจและอิทธิพลอันไม่ชอบเข้าไปแทรกแซง ทําให้องคาพยพขององค์กรอิสระ
หลายแห่งไม่สามารถทําหน้าที&ได้ตามเจตนารมณ์ที&ต> งั ไว้
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เมื&อมีการเปลี&ยนรัฐบาลอีกครั>ง เมื&อวันที& 19 กันยายน 2549 ทําให้ได้มาซึ& งรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาใช้ จึงมีการบัญญัติให้ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ของภาคประชาชนไว้อย่างชัดเจนในหลายมาตรา บางมาตราเกี&ยวข้องกับการเลือกตั>งโดยตรง และ
บางมาตราก็ให้บทบาทภาคประชาชนในการเข้าไปวางแผนในระดับนโยบายของรัฐ เช่น
มาตรา ๘๗ รัฐต้องดําเนินการตามนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน ดังต่อไปนี>
(๑) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทั>งในระดับชาติและระดับท้องถิ&น
(๒) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจทางการเมืองในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั>งการจัดทําบริ การสาธารณะ
(๓) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้ อํานาจรั ฐทุก
ระดับ ในรูปแบบองค์ การทางวิชาชีพหรื อตามสาขาอาชีพทีหF ลากหลาย หรื อรูปแบบอืFน
(๔) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองและจัดให้มีกฎหมายจัดตั>งกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื&อช่วยเหลือการดําเนิ นกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั>ง
สนับสนุ นการดําเนิ นการของกลุ่มประชาชนที&รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบ
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื>นที&
(๕) ส่ งเสริ มและให้ การศึกษาแก่ ประชาชนเกียF วกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข รวมทัPงส่ งเสริ มให้ ประชาชนได้ ใช้
สิทธิเลือกตัPงโดยสุ จริ ตและเทียF งธรรม
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนตามมาตรานี> ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง สัด ส่ ว นของหญิ ง และชายที&
ใกล้เคียงกัน
อํานาจหน้ าทีขG อง กกต. ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎหมายได้ให้กกต.มีอาํ นาจหน้าที&ที&สาํ คัญต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการกลัน& กรองเอาคนดีมีคุณภาพเข้าไปทําหน้าที&ในทางการบริ หารและนิ ติ
บัญญัติ ในมาตรา ๒๓๖ (๘) มีบทบัญญัติว่า “ส่ งเสริ มและสนับสนุ นหรื อประสานงานกับหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ&น หรื อสนับสนุนองค์การเอกชน ใน
การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี&ยวกับการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข และส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน” อันเป็ นบทบัญญัติที&ให้อาํ นาจ
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แก่กกต. ที&จะบริ หารจัดการหรื อกําหนดเป็ นนโยบายเพื&อให้ทุกฝ่ ายตระหนักถึงบทบาทของกกต.ที&
จะมีต่อกระบวนการเลือกตั>ง
ในอนุ มาตรา (8) นี> เป็ นการระบุอาํ นาจหน้าที&กว้าง ๆ ว่า กกต.ต้องส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน ซึ& งกกต. จะต้องคิดในเชิงบวกให้มาก หากคิดในเชิงลบ ก็จะทําให้บทบาท
การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนไม่บรรลุ หรื อถูกประเมินว่าไม่จริ งจัง ส่ วนวรรคท้าย เมื&อ
กกต.แต่ ง ตั>ง บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลเข้ามารั บ หน้าที& ไ ปปฏิ บ ตั ิ ต ามที& ก กต.ต้อ งการ ก็ค วรมี ผูแ้ ทน
องค์การเอกชนหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาร่ วมอย่างกว้างขวาง มิใช่มีพอให้เห็นว่ามี หรื อทําพอ
ให้เป็ นพิธีการ หรื อเอาภาคประชาชนเป็ นไม้ประดับให้ดูดีเท่านั>น
การคิ ด ในเชิ ง บวก ย่อ มเปรี ย บได้ก บั การปฏิ บ ตั ิ ธ รรม ที& ว่า “ยิ&ง ให้ ยิ&ง ได้” หรื อ
“ยิง& ถ่ายโอนอํานาจไปให้ประชาชนมาก บารมีของกกต.ก็ยงิ& เพิ&ม” ในการเลือกตั>ง ภาคประชาสังคม
ไม่ใช่ คู่กรณี ของกกต. หากเป็ นเครื& องมือช่ วยกรองให้การเลือกตั>งมีความสุ จริ ต เที&ยงธรรม และ
โปร่ งใส มากขึ>น กกต.จึงควรใช้สภาวะดังกล่าวให้ภาคประชาสังคมได้ตรวจสอบการเลือกตั>งอย่าง
เต็มที&
เงืGอนไขพืน5 ฐานทีทG าํ ให้ การเลือกตั5งเป็ นทียG อมรับ
จากคู่ มื อ การสัง เกตการณ์ ก ารเลื อ กตั>ง ของสหภาพยุโ รป ได้น าํ เสนอเงื& อ นไขที&
สําคัญ ที& จะทําให้การเลื อกตั>งเป็ นที& ยอมรั บโดยพิจารณาจากสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนใน
ประเทศนั>น ๆ รวม ๗ ข้อด้วยกัน คือ
๑. ต้องให้สิทธิ และเปิ ดโอกาสในพลเมืองได้มีส่วนร่ วมในการปกครองและกิจการ
ของรัฐ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี>
๑.๑ มีการเลือกตั>งตามวาระสมัย (Periodic elections)
๑.๒ เป็ นการเลือกตั>งที&แท้จริ ง (Genuine elections)3

3

ในการเลือกตั>ง(ที&แท้จริ ง) ตามระบอบประชาธิปไตย ปั จจัยสําคัญที&สุดต้องมีดงั ต่อไปนี>
ก. มีความโปร่ งใสตลอดกระบวนการจัดการเลือกตั>ง
ข. การบริ หารจัดการต้องดําเนิ นไปด้วยความมีประสิ ทธิ ผล ไม่ลาํ เอียงเข้าข้างใดข้างหนึ& ง มีความเป็ น
อิสระ และตรวจสอบได้
ค. ผูส้ มัครรับเลือกตั>งและพรรคการเมืองสามารถเข้าถึงการใช้ทรัพยากรของรัฐได้โดยเท่าเทียมกัน
ง. ผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั>ง และพรรคการเมื อ งมี ค วามเท่ า เที ย มกัน และได้ดุ ล ยภาพในการใช้สื& อ และ
เครื& องมือในการประชาสัมพันธ์ของรัฐ
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๑.๓ เป็ นการใช้สิทธิเลือกตั>งอย่างทัว& ถึง (Universal Suffrage)
๑.๔ เป็ นการใช้สิทธิที&เสมอภาค (คนละ 1 เสี ยง)
๑.๕ มีสิทธิที&จะลงสมัครรับเลือกตั>ง
๑.๖ สิ ทธิที&จะลงคะแนนเสี ยง
๑.๗ ใช้วธิ ีลงคะแนนลับ
๑.๘ มีเสรี ภาพแสดงออกด้วยการลงคะแนนเสี ยงที&สนองเจตนาของตน
๒ มีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
๓ มีเสรี ภาพในการสมาคม
๔ มีเสรี ภาพในการชุมนุม
๕ มีเสรี ภาพในการเดินทาง
๖ มีเสรี ภาพที&จะไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ
๗ มีสิทธิได้รับการเยียวยาทางกฎหมายที&มีประสิ ทธิผล
ในกรณี ของประเทศไทย ดูผิวเผินก็น่าจะกล้อมแกล้มว่า สังคมไทยมีปัจจัยสิ ทธิ เสรี ภาพ
พื>นฐานข้างต้นครบถ้วน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาอย่างลึกซึ> งแล้ว ยังมีหลายข้อที&ยงั ไม่มีคาํ ตอบ
ชัดเจน เช่น
ข้ อ ๑.๕ สิ ท ธิ ที+ จ ะลงสมัค รรั บ เลื อ กตั9 ง ผูส้ มัค รต้อ งมี คุ ณ สมบัติ อ ย่า งน้อ ยคื อ ต้อ งเป็ น
สมาชิกพรรคการเมือง และมีคุณสมบัติไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๒
ข้ อ ๑.๖ สิ ทธิ ที+จะลงคะแนนเสี ยง ไม่สามารถเลื อกผูส้ มัครที& อยู่ในเขตเลื อกตั>งที& ตนเอง
ทํางานอยู่ได้ หากทะเบียนบ้านของตนอยู่นอกเขตเลือกตั>งนั>น อีกด้านหนึ& งหลายประเทศได้เปิ ด
โอกาสให้ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล และผูถ้ ู ก คุ ม ขัง ระหว่า งรอการพิจ ารณาคดี (detainees) มี ห น่ ว ย
เลือกตั>งเคลื&อนที&ให้ได้ใช้สิทธิเลือกตั>งอย่างสะดวก
ข้ อ ๑.๘ มีเสรี ภาพแสดงออกด้ วยการลงคะแนนเสี ยงที+สนองเจตนาของตน มีผูเ้ ลือกตั>ง
จํานวนไม่นอ้ ย อยูใ่ นการจัดตั>งของพรรคการเมือง อยูใ่ นอิทธิ พลของหัวคะแนนพรรคการเมือง แม้
ตนเองจะไม่ชอบผูส้ มัครของพรรคที&ลงในเขตเลือกตั>งที&ตนมีสิทธิ ก็ตอ้ งฝื นใจเลือก อันเป็ นการขัด
ต่อเจตนาของตน
จ. มีการให้ความรู ้ แก่ผูเ้ ลือกตั>งในเรื& องสิ ทธิ ทางการเมืองผ่านทางโครงการให้การศึกษาแก่ผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั>งที&ตอ้ งจัดขึ>นอย่างเพียงพอ
ฉ. มีบรรยากาศที&สงบสันติ ปราศจากเหตุรุนแรงใด ๆ ไร้การคุกคามหรื อ การขัดขวางมิให้ผูส้ มัคร
หรื อพรรคการเมืองทําการรณรงค์หาเสี ยง และให้ผมู ้ ีสิทธิเลือกตั>งได้เลือกตั>งโดยสะดวก
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ข้ อ ๒ เป็ นการเลือกตั9งที+แท้ จริ ง หมายถึงการเลือกตั>งที&มิใช่จดั ขึ>นเพียงเป็ นพิธีการ หรื อจัด
ให้ผา่ น ๆ ตามที&มีกาํ หนดให้จดั ขึ>น ทุกขั>นตอนของการเลือกตั>งต้องได้รับการยอมรับ นับแต่การจัด
ทะเบี ยนรายชื& อผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั>งต้องไม่ตกหล่นจนมี คนเสี ยสิ ทธิ จาํ นวนมาก การจัดบุคลากรมา
รับผิดชอบแต่ละขั>นตอนก็ได้บุคลากรที&มีคุณภาพ เป็ นกลางทางการเมือง และเมื&อถึงขั>นตอนการ
นับคะแนน การประกาศผลคะแนนก็ตอ้ งทําให้รัดกุม มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ข้ อ ๓ มีเสรี ภาพในการสมาคม แม้รัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติรับรองสิ ทธิ ดงั กล่าวไว้ แต่ก็
ต้องอยูภ่ ายใต้บญั ญัติของกฎหมายเฉพาะที&ออกมาในลักษณะควบคุมมิให้การจัดตั>งสมาคม สหภาพ
แรงงาน หรื อสหกรณ์ เป็ นไปได้โดยง่าย หรื อเมื&อตั>งขึ>นมาแล้ว ก็ยากที&จะเกิดความเข้มแข็ง เพราะมี
ระเบียบขั>นตอนและการบริ หารงานที&มีกรอบวัตถุประสงค์ค่อนข้างจํากัด ไม่อาจสนองตอบความ
ต้องการของกลุ่มคนร่ วมวิชาชีพได้เต็มที&
ข้ อ ๖ เสรี ภาพที+จะไม่ ถูกเลือกปฏิ บัติ ความขัดแย้งในสังคมไทยปั จจุบนั ส่ วนหนึ& งเกิดจาก
วาทกรรมที&เรี ยกว่า “สองมาตรฐาน” ซึ& งจะจริ งหรื อไม่เพียงใด แต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที&เชื& อว่า
ตนเองถูกเลือกปฏิบตั ิ หรื อมีมาตรฐานพิเศษที&นาํ มาใช้กบั กลุ่มของตน อันเป็ นกลุ่มที&ไม่ใช่กลุ่มที&ใช้
อํานาจรัฐ หากต้องเผชิญกับกระบวนยุติธรรมที&มาจากการถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่ าฝื นกฎหมาย
บทสรุป
องค์กรภาคประชาชน ที&จะทํางานคู่ขนานไปกับ กกต. จําเป็ นต้องมีโครงสร้างที&มีเครื อข่าย
ครอบคลุมทัว& ประเทศ เพื&อประสานกิ จกรรมและผนึ กทรั พยากรและพลังความร่ วมมื อให้เป็ นที&
น่ าเชื& อถือ หลายประเทศก็มีลกั ษณะการทําหน้าที&ตรวจสอบดังกล่าว เช่น เนปาล อัฟกานิ สถาน
กัมพูชา ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย และศรี ลงั กา เป็ นต้น
ดังนั>น หากกกต.ประสงค์จะให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการเลือกตั>งอย่าง
จริ ง จัง ก็ต อ้ งมี ก ระบวนการหล่ อ หลอมให้อ งค์ก รภาคประชาชนมี ก ารรวมตัว กัน เป็ นเครื อ ข่ า ย
ระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ที&ใช้อยูใ่ นขณะนี> กกต.ให้แต่ละจังหวัดมีองค์กร
หรื อ กลุ่ม บุ ค คลที& ต> งั ขึ> น เฉพาะกิ จให้เข้ามามี ส่ วนร่ วมหลาย ๆ องค์ก ร หรื อ หลาย ๆ กลุ่ม ซึ& งไม่
สามารถสร้ างสรรค์กิจกรรมการมีส่วนร่ วมที&มีประสิ ทธิ ภาพได้ ยุทธวีธีที&ขาดไปคือการร่ วมคิด
ร่ วมออกแบบ และร่ วมปฏิบตั ิ เพื&อให้การเลือกตั>งในทุกระดับมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และ
สามารถกลัน& กรองผูส้ มัครที& มีคุณสมบัติเป็ นที& ตอ้ งการและความสามารถเข้าไปทําหน้าที& ในทาง
การเมืองตั>งแต่ระดับท้องถิ&นไปถึงระดับชาติได้
องค์กรภาคประชาสังคมที&จะมีศกั ยภาพตรวจสอบการเลือกตั>งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ให้การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนมีความหมาย มีคุณูปการต่อการเลือกตั>ง สมตามเจตนารมณ์ที&มี
pnetforum.org | facebook.com/pnetforum | #องค์กรกลาง #พีเน็ต

8

หลายมาตราบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญนั>น จึงต้องเป็ นองค์กรที&ประกอบด้วยบุคลากรที&มีความเป็ น
กลางทางการเมืองเป็ นที&ประจักษ์ มีความรู ้ ซื& อสัตย์ เสี ยสละ และกล้าหาญ การผ่านประสบการณ์
อันเป็ นที&ยอมรับของสังคมจึงเป็ นเงื&อนไขสําคัญที&จะทําให้การระดมทรัพยากรต่าง ๆ ที&จาํ เป็ นต่อ
การปฏิบตั ิภารกิจดําเนินไปได้
ภารกิจที&กกต.ควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมได้รับไปปฏิบตั ิ ควรมีดงั นี>
ก. การสร้ างภูมิค้ ุมกันแก่ ระบบการเลือกตั9ง
(๑) กกต. ควรจัดหางบประมาณเพื&อส่ งเสริ มให้องค์กรภาคประชาสังคมจัดหลักสู ตรให้
ความรู ้เกี&ยวกับระบบการเลือกตั>งที&มีอยูห่ ลายตระกูล รวมทั>งชี>ให้เห็นกระบวนการการ
เลื อกตั>งทั>งหมดของแต่ละตระกูล เพื&อให้ประชาชนมี โอกาสเลื อกระบบเลื อกตั>งที&
เหมาะสม และเข้าร่ วมในสมรรถนะที&สามารถทําหน้าที&เป็ นกรรมการการเลือกตั>งใน
ระดับ หน่ ว ย ระดับ เขต และระดับ จัง หวัด ได้ รวมทั>ง การอบรมอาสาสมัค รให้รู้
บทบาทหน้าที&ของพรรคการเมือง นักการเมือง และหัวคะแนน
(๒) ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื& อรัฐ หรื อการให้กกต.จังหวัดไปเผยแพร่ ประชาธิ ปไตยใน
โรงเรี ยนในห้วงเวลาที&ไม่มีการเลือกตั>ง โดยมีกิจกรรมสมํ&าเสมอ ให้ประชาธิ ปไตย
เป็ นวิถีชีวิตประจําวัน มีการประเมินผลที&วดั ได้จากการใช้สิทธิ เลือกตั>งแต่ละครั>ง หรื อ
การเข้า ร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ตามเวที ต่ า ง ๆ ที& จ ดั ขึ> น ให้ภ าคประชาสัง คม
นําเสนอ
ข. การสร้ างเครื อข่ ายภาคประชาสั งคม
(๑) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรที&ไม่แสวงหากําไรได้มีการรวมตัวกันในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ เพื&อให้เกิดความร่ วมมือที&เป็ นปึ กแผ่น ทั>งในแนวราบ
และแนวดิ&ง สามารถแบกรับภารกิจในแต่ละระดับได้
(๒) ให้บทบาทในการตรวจสอบการเลือกตั>งแก่องค์กรเครื อข่ายภาคประชาสังคมอย่าง
เต็มที& นอกจากการตรวจสอบนักการเมืองในระหว่างที&มีการเลือกตั>งแล้ว ยังให้การ
สนับสนุ นตั>งแต่ข> นั ตอนให้ภาคประชาสังคมคิดค้นนโยบายให้พรรคการเมืองรับไป
พิจารณา การประชันนโยบายระหว่างพรรคการเมือง ตลอดจนเข้าไปตรวจสอบใน
ระหว่างปฏิ บตั ิ หน้าที& ในสภา และมี การรายงานผลการตรวจสอบต่อสาธารณะเป็ น
ระยะ เพื&อให้ประชาชนมีขอ้ มูลที&เป็ นปั จจุบนั เป็ นประโยชน์สําหรับการตัดสิ นใจใน
การเลือกตั>งครั>งต่อไป
--------------------------------------------------* เอกสารประกอบการอภิ ปราย “ภาคประชาสั งคมกับการตรวจสอบการเลื อกตั9ง” ปรั บปรุ งล่ าสุ ด
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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