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อักษรย่อและค�าย่อ
CSO    องค์กรภำคประชำสังคม

EMB    องค์กรจัดกำรเลือกตั้ง

ERM Tool    เครื่องมือจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรเลือกตั้ง

International     
IDEA  สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อควำมช่วยเหลือด้ำนประชำธิปไตยและกำรเลือกตั้ง

 
SSA    หน่วยงำนภำคควำมมั่นคง
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1. บทน�า
กำรท�ำควำมเข้ำใจและอธิบำยกำรปะทุของควำมรุนแรงที่เก่ียวเนื่องกับกำรเลือกตั้งเป็นเร่ืองซับซ้อน  
แต่กำรคำดกำรณ์ว่ำกำรเลือกตั้งที่ใกล้เข้ำมำจะก่อให้เกิดควำมรุนแรงอีกหรือไม่ ว่ำปัจจัยใดอำจเป็น 
สำเหตุหรือกระตุ้นให้เกิดควำมรุนแรง และวิธีกำรใดที่จะช่วยป้องกันมิให้เกิดควำมรุนแรงนั้นซับซ้อน 
มำกกว่ำ วิธีหนึ่งในกำรจัดกำรกับปัญหำคือกำรส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงมีอ�ำนำจในกำรป้องกัน 
และผ่อนคลำยควำมรุนแรงที่สืบเนื่องกับกำรเลือกตั้ง เช่น องค์กรจัดกำรเลือกตั้ง (EMB) หน่วยงำน 
ภำคควำมมั่นคง (SSA) และหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้งหน่วยงำนอื่นๆ นอกภำครัฐ

เคร่ืองมือจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรเลือกตั้ง (ERM Tool) ของ International IDEA ได้รับกำรออกแบบ 
มำเพื่อยกระดับควำมสำมำรถของผู้ใช้ให้เข้ำใจถึงปัจจัยควำมเสี่ยง สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลควำมเสี่ยง  
และลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกันและผ่อนคลำยควำมรุนแรงท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกำรเลือกตั้ง โปรแกรมเคร่ืองมือ  
ERM ได้ถูกพัฒนำจนกลำยเป็นซอฟท์แวร์ที่น�ำเสนอโมดูลแบบปฏิสัมพันธ์ 3 โมดูล (ศึกษาเรียนรู้— 
วิเคราะห์—ลงมือปฏิบัติ) ซึ่งสำมำรถใช้รวมกันหรือแยกเดี่ยวได้

 •   โมดูลแหล่งความรู้ ประกอบด้วยห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งผู้ใช้สำมำรถศึกษำปัจจัยควำมเส่ียงในกำร 
  เลือกตั้ง

 •   โมดูลเคร่ืองมือวิเคราะห์ เปิดโอกำสให้ผู ้ใช้ได้อัพโหลดและวิเครำะห์ข้อมูลประเภทต่ำงๆ  
  สร้ำงแผนผังและสัญญำณเตือนควำมเสี่ยง และสร้ำงระเบียนควำมเสี่ยงและกำรลงมือปฏิบัติ

 •   โมดูลการป้องกันและการผ่อนคลายครอบคลุมข้ันตอนกำรป้องกันและกำรผ่อนคลำยเชิง 
  เปรียบเทียบที่ถูกน�ำเสนอตลอดวัฏจักรกำรเลือกตั้ง

เพื่อให้เคร่ืองมือ ERM มีควำมเชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ท่ัวโลก แต่ละ 
โมดูลจึงได้รับกำรออกแบบให้ปรับแต่งได้ ท�ำให้ผู ้ใช้สำมำรถมุ่งเน้นควำมสนใจไปยังประเทศและ 
บริบทของกำรเลือกตั้งหนึ่งๆ ได้

เคร่ืองมือ ERM สำมำรถรวบรวมและเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ และเชิงพื้นท่ีได้เป็นจ�ำนวน 
มำก  ข้อมูลเหล่ำนี้จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ หลังกำรเลือกตั้งแต่ละคร้ัง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เข้ำใจ 
ปัญหำทำงกำรเลือกตั้งที่น่ำวิตกได้ดีย่ิงข้ึน สำมำรถจัดท�ำบทวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเลือกตั้ง 
หลำยคร้ังก�ำกับควำมพยำยำมในกำรปฏิรูปกำรเลือกตั้ง วำงแผนและน�ำกระบวนกำรเลือกตั้ง 
ครั้งถัดๆ ไปไปปฏิบัติ

ท้ำยที่สุด ซอฟท์แวร์ยังรวมตัวเลือกที่เปิดโอกำสให้ผู ้ใช้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ ควำมเห็น 
ดังกล่ำวจะช่วยพัฒนำเคร่ืองมือให้ก้ำวหน้ำย่ิงขึ้น  เพื่อให้สำมำรถน�ำไปใช้ได้ทั่วโลกอย่ำงแท้จริง  
สถำบัน International IDEA และองค์กรพันธมิตรจะช่วยให้กำรพัฒนำเคร่ืองมือ ERM ในอนำคต 
และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้เป็นไปได้อย่ำงสะดวก
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2. ผู้ใช้งานเครื่องมือ ERM
เครื่องมือ ERM มีเป้ำหมำยหลักเพื่อช่วยสถำบันที่มีส่วนรับผิดชอบในกำรจัดกำรเลือกตั้งให  ้
น่ำเชื่อถือและสงบเรียบร้อย ซ่ึงได้แก่องค์กรจัดกำรเลือกตั้ง และหน่วยงำนภำคควำมม่ันคงต่ำงๆ  
ผู้ใช้งำนเครื่องมือ ERM ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยยังรวมไปถึงผู้ที่สนใจจะมีส่วนช่วยในกำรจัดกำรเลือกต้ัง 
ให้มีควำมน่ำเชื่อถือและสงบเรียบร้อย เช่น องค์กรภำคประชำสังคม (CSO) และเครือข่ำยต่ำงๆ  
นักวิชำกำร และองค์กรระหว่ำงประเทศ

เคร่ืองมือ ERM เป็นเคร่ืองมืออเนกประสงค์และเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ใช้งำนที่ต้องกำรใช้เคร่ืองมือ 
นี้เป็นแหล่งควำมรู้หรือเคร่ืองมือช่วยเตือนล่วงหน้ำเกี่ยวกับควำมขัดแย้งและวิธีตอบโต้ เคร่ืองมือ  
ERM สำมำรถจัดระบบและแสดงข้อมูลได้ในหลำกหลำยรูปแบบ จึงเป็นแหล่งพบปะที่สะดวกส�ำหรับ 
องค์กรท่ีด�ำเนินกำรกับข้อมูลท่ีมีควำมส�ำคัญ และส�ำหรับผู้ท่ีมีหน้ำที่แจ้งให้สำธำรณชนทรำบเก่ียวกับ 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเลือกตั้งและเหตุรุนแรง

ท่ีส�ำคัญที่สุด เคร่ืองมือ ERM ได้รับกำรออกแบบให้เป็นแหล่งพบปะที่ส่งเสริมให้มีกำรท�ำงำนร่วมกัน 
ระหว่ำงชุมชนที่มีภำรกิจต่ำงกันไป (รวมทั้งกำรเลือกตั้ง ผู้ท่ีมีหน้ำที่สร้ำงควำมม่ันคงและสันติภำพ)  
และส่งเสริมให้มีกำรร่วมมือในสถำบันต่ำงๆ และสังคมที่มีกำรแบ่งแยก

ภาพที่ 1: ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในกระบวนการเลือกตั้ง

บริบททางสังคม
ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำง

ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำง

กระบวนการ
เลือกตั้ง

ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำง
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3. โครงสร้างของเครื่องมือ ERM
เครื่องมือ ERM ประกอบไปด้วย 3 โมดูล:
 1)   แหล่งควำมรู้ 
 2)   เครื่องมือวิเครำะห์ และ 

 3)   กำรป้องกันและกำรผ่อนคลำย

3.1	 โมดูลที่	1—แหล่งความรู้	
โมดูลแหล่งควำมรู้ประกอบด้วยห้องสมุดดิจิตอลที่รวมรำยชื่อปัจจัยจ�ำนวนมำกที่เป็นตัวกระตุ้นหรือ 
มีส่วนกระตุ้นให้เกิดควำมรุนแรงที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรเลือกตั้ง แนวคิดดังกล่ำวจ�ำแนกควำมแตกต่ำง 
ระหว่ำงปัจจัย 2 กลุ่ม ซึ่งก็คือ กลุ่มปัจจัยภายใน และ กลุ่มปัจจัยภายนอก ในกระบวนกำรเลือกตั้ง  
ปัจจัยที่น�ำเสนอในโมดูลแหล่งควำมรู้ได้รับกำรรวบรวมจำกงำนวิจัยค้นคว้ำต่ำงๆ รำยงำนกำรเลือกตั้ง  
และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรง แหล่งควำมรู้  แต่ละแหล่งให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเชื่อมโยง 
ระหว่ำงปัจจัยเฉพำะและควำมตึงเครียดท่ีเก่ียวเนื่องกับกำรเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้น และ/หรือกำรปะทุของ 
ควำมรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเลือกตั้ง

ปัจจัยภายใน (ซ่ึงเกิดข้ึนภายในหรือเก่ียวกับกระบวนการ)  ครอบคลุมปัจจัยท่ีเก่ียวกับกำรเลือกตั้ง 
โดยเฉพำะ 26 ประกำร  โดยแบ่งออกตำมช่วงระยะกำรเลือกตั้ง 7 ช่วง1 ปัจจัยเหล่ำนี้เป็นปัจจัย 
ในบริบทของกำรเลือกตั้งเท่ำนั้น

ปัจจัยภายนอก (ซึ่งเกิดข้ึนภายนอกหรือเก่ียวกับโครงสร้าง)  ครอบคลุมปัจจัยทำงโครงสร้ำงที ่
เก่ียวโยงกับบริบทที่กำรเลือกตั้งนั้นๆ เกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงควำมรุนแรงที่มีอยู่จริง ควำมขัดแย้งแฝง  
และปัจจัยทำงโครงสร้ำงอื่นๆ (เช่น สภำวะกำรว่ำงงำน กำรทุจริต ควำมยำกจน เป็นต้น) ปัจจัยควำม 

เสี่ยงเหล่ำนี้เกิดขึ้นและมีอยู่นอกบริบทกำรเลือกตั้ง แต่มีควำมรุนแรงขึ้นในช่วงกำรเลือกตั้ง

โมดูลที่ 1
ห้องสมุดดิจิตอล
ใช้เป็นแหล่งควำมรู้เพื่อศึกษำปัจจัยควำม 
เสี่ยงในกำรเลือกตั้ง:

  ปัจจัยภำยในในกระบวนกำรเลือกตั้ง
  ปัจจัยภำยนอกในกระบวนกำรเลือกตั้ง

1 ไม่รวมช่วงที่ 8 ของวัฏจักรกำรเลือกตั้งหรือห้วงเวลำหลังเลือกตั้ง ถึงแม้ว่ำอำจเป็นไปได้ว่ำควำมรุนแรงที่เกิดข้ึนหลังกำรน�ำผลกำรเลือกตั้งไปปฏิบัติ 
 อำจมีควำมเก่ียวโยงกับกำรเลือกตั้ง ปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีเป็นรำกฐำนของควำมรุนแรงลักษณะนั้นอำจไม่เก่ียวข้องกับกระบวนกำร ดังน้ัน เหตุกำรณ์จึง 
 ควรจะถูกตรวจสอบในบริบทของปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนโครงสร้ำง ตำมค�ำนิยำมในคู่มือว่าด้วยปัจจัยภายนอกของความรุนแรงท่ีเก่ียวเนื่องกับกระบวน 
 การเลือกตั้ง
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ภาพที่ 3: รายชื่อปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในกระบวนการเลือกตั้ง

โมดูลแหล่งควำมรู้ได้รับกำรจัดรวบรวมให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล  ปัจจัยแต่ละประกำรถูกเรียบเรียงอยู่ใน  
4 หมวด:

 1)    หมวดบทน�า ให้ค�ำนิยำมและค�ำอธิบำยท่ัวไปเก่ียวกับบริบท ท่ีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอำจกระตุ้น 
  หรือมีส่วนกระตุ้นให้เกิดควำมรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเลือกตั้งได้

ปัจจัยภายใน
กรอบกฎหมายเลือกตั้ง
1. กฎหมายเลือกตั้งที่มีการโต้แย้ง
2. ระบบเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม 
3. กฎการบริหารงานเลือกตั้งที่บกพร่อง

การวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อด�าเนินกิจกรรมเลือกตั้ง  
4. การปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพขององค์กรจัดการเลือกตั้ง
5. ระบบการยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพ
6. การวางแผนปฏิบัติการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
7. การจัดหาเงินทุน การจัดการทางการเงิน และการท�าแผน 
 งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ
8. การจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งที่ไม่มี 
 ประสิทธิภาพ

การอบรมและข้อมูล
9. การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่เลือกตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพ
10. การขาดการฝึกอบรมส�าหรับพรรคการเมืองและสื่อ 
11. การขาดการฝึกอบรมส�าหรับหน่วยงานภาคความมั่นคง 
12. การรณรงค์การให้ข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 ที่ไร้ประสิทธิภาพ

การลงทะเบียน
13. การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เป็นปัญหา 
14. การขึ้นทะเบียนพรรคการเมืองและผู้สมัครที่เป็นปัญหา
15. การรับรองผู้สังเกตการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ที่เป็นปัญหา 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
16. การเข้าถึงสื่อที่ไม่เท่าเทียมกันและการเล่นพรรคเล่นพวก 
17. การที่พรรคการเมืองใช้สื่อเชิงปลุกเร้ายุยง
18. การชุมนุมของพรรคการเมืองเชิงปลุกเร้ายุยง
19. การกระท�าความรุนแรงและปลุกเร้ายุยงโดยพรรคการเมือง 

ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง
20     วัสดุอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหว วัสดุที่ทั่วไปไม่เพียงพอ  
 ถูกท�าลาย หรือสูญเสีย
21. การขาดความโปร่งใสของการลงคะแนนเสียงแบบพิเศษและ 
 การลงคะแนนเสียงภายนอกประเทศ 
22. การจัดการในวันเลือกตั้งที่เป็นปัญหา 
23. การนับคะแนนและการรวบรวมผลที่มีปัญหา 

การตรวจสอบผลการเลือกตั้ง
24. การบริหารจัดการผลการเลือกตั้งที่ไร้ประสิทธิภาพ
25. การบริหารจัดการการอุทธรณ์การเลือกตั้งขั้นสุดท้ายที่ไร้ 
 ประสิทธิภาพ
26. การปฏิเสธผลการเลือกตั้ง

1. ภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ตกต�่า
2. การกีดกันทางการเมืองและสังคม 
3. ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงพลวัตรของอ�านาจ
4. การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ 
5. การด�ารงอยู่ของกลุ่มติดอาวุธนอกภาครัฐ 
6. การด�ารงอยู่ของอาชญากรรมจัดตั้ง 
7. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และ 
 อาชญากรรมสงคราม 
8. การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
9. อันตรายจากสภาพแวดล้อม 
10. การรายงานของสื่อที่ไร้จรรยาบรรณ 

ปัจจัยภายนอก



International IDEA  9

บทสังเขปว่าด้วยเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในการเลือกตั้ง

 2) หมวดกรณีเชิงประจักษ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ยกตัวอย่ำงประเทศใดประเทศ 
  หนึ่ง และตัวอย่ำงบริบทกำรเลือกตั้งโดยเฉพำะที่ปัจจัยนั้นๆ กระตุ้นหรือมีส่วนกระตุ้นให้เกิดควำม 
  รุนแรงท่ีเก่ียวเนื่องกับกำรเลือกตั้ง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจะชี้ให้เห็นถึงบริบทที่เกิด 
  เหตุกำรณ์รุนแรงขึ้น

 3) หมวดตัวบ่งชี้ที่สังเกตเห็นได้ ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติ ที่สังเกตเห็นได้ของปัจจัยนั้นๆ

 4) หมวดการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล บอกแหล่งข้อมูล เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูล และวิธีกำร 
  วิเครำะห์ข้อมูล  ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยแบบสอบถำมที่เตรียมไว้แล้วล่วงหน้ำแต่สำมำรถ 
  ปรับแต่งได้  ซึ่งจะช่วยผู้ใช้งำนในกำรรวบรวมข้อมูลต่อไป 

ผู้ใช้งำนเคร่ืองมือ ERM สำมำรถปรับแต่งและเพิ่มปัจจัยและค�ำอธิบำยปัจจัยใหม่ได้ด้วยตนเอง ปัจจัยที่รวม 
อยู่ในห้องสมุดแหล่งควำมรู้จะถูกน�ำมำพิจำรณำ เม่ือสร้ำงตัวแบบเชิงวิเครำะห์ขึ้นตำมประเทศและกำร 
เลือกตั้ง

3.2	โมดูลที่	2—เครื่องมือวิเคราะห์
โมดูลเครือ่งมือวิเครำะห์เปิดโอกำสให้ผูใ้ช้งำนสำมำรถอพัโหลดและวเิครำะห์ข้อมูลโดยกำรท�ำแผนผังควำมเสีย่ง 
หรือเขียนแผนภูมิแนวโน้มควำมเส่ียง  นอกจำกนั้นผู้ใช้งำนยังสำมำรถสร้ำงและเก็บระเบียนควำมเส่ียงและ 
กำรลงมือปฏิบัติที่มีรำยละเอียดของกำรเตือนควำมเสี่ยงและกิจกรรมที่ลงมือไป

ภาพที่ 4: เครื่องมือวิเคราะห์

คุณสมบัติในกำรปรับแต่งได้แก่:

 1) ผู้จัดการเขียนแผนผัง เปิดโอกำสให้ผู้ใช้งำนสำมำรถอัพโหลดและจัดท�ำแผนท่ีทำงภูมิศำสตร์  
  (ไฟล์รูปแบบ SHP และ DB) และ 

 2) การปรับแต่งตัวแบบ ช่วยสร้ำงตัวแบบเชิงวิเครำะห์ประจ�ำประเทศและกำรเลือกตั้งหนึ่งๆ ได้

โมดูลที่ 2
เครื่องมือวิเครำะห์

  สร้ำงตัวแบบส�ำหรับประเทศหนึ่งๆ
  ท�ำแผนผังควำมเสี่ยง
  วิเครำะห์แนวโน้ม
  สร้ำงระเบียนควำมเสี่ยงและกำรลงมือ

 ปฏิบัติ
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ส่วนประกอบในเชิงวิเครำะห์ได้แก่:

 1) อินเตอร์เฟซส�าหรับกรอกข้อมูล ช่วยให้สำมำรถกรอกรำยกำรส�ำหรับปัจจัย ภูมิภำค และวันเดือน 
  ปีที่เลือก

 2) อินเตอร์เฟซส�าหรับแสดงข้อมูล ช่วยให้สำมำรถแสดงข้อมูลในรูปแบบของ 
  (ก) พื้นที่ภูมิศำสตร์ที่จ�ำแนกตำมรหัสสี (ข) ค่ำเชิงตัวเลข (ค) หมุดปักและ 
  (ง) แผนภูมิแนวโน้ม สำมำรถดูข้อมูลจ�ำแนกตำมภูมิภำค วันที่ และปัจจัยที่เลือก และ 

 3) ระเบียนความเสี่ยงและการลงมือปฏิบัติ เปิดโอกำสให้ผู้ใช้งำนสำมำรถสร้ำงกำรแจ้งเตือนและ 
  แนะน�ำกำรปฏิบัติเพื่อกำรป้องกันและกำรบรรเทำได้ กำรแจ้งเตือนของแต่ละบุคคลจะเป็นตัววำง 
  รูปแบบของฐำนข้อมูล เครื่องมือ ERM เปิดโอกำสให้ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออก หรือน�ำเข้ำ หรือลบ  
  ตัวแบบเชิงวิเครำะห์ ทั้งยังสำมำรถบันทึกแผนผังภำยในตัวแบบและส่งออกในรูปแบบภำพท่ีมี 
  ควำมละเอียดสูงหรือไฟล์ KML ซึ่งใช้กับ Google Earth ได้ด้วย

ข้อมูลท่ีได้จำกเครือ่งมือวเิครำะห์สำมำรถแสดงข้อมูลควำมเส่ียงท่ีซบัซ้อนทีมี่หลำยระดับในรปูแบบทีเ่รยีบง่ำย 
และใช้งำนง่ำย

3.3	โมดูลที่	3—การป้องกันและการผ่อนคลาย
โมดูลกำรป้องกนัและกำรผ่อนคลำยครอบคลุมข้อลงมือปฏิบัตเิชงิเปรียบเทยีบประมำณ 100 ข้อเพือ่การป้องกัน 
และการผ่อนคลายความรุนแรงอันสืบเนื่องกับการเลือกตั้ง

ข้อลงมือปฏิบัติเสนอวิธีกำรท่ีเป็นไปได้ โดยอิงกรณีเชิงประจักษ์ ซึ่งสำมำรถน�ำไปใช้ป้องกันและผ่อนคลำย 
ควำมรุนแรงอันสืบเนื่องกับกำรเลือกตั้งตลอดห้วงระยะเวลำท้ัง 8 ของวัฏจักรกำรเลือกตั้ง ห้วงระยะเวลำ 
ดังกล่ำว คือ

 1) กรอบกฎหมำยและสถำบันเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง

 2) กำรวำงแผนและเตรียมพร้อมเพื่อน�ำกิจกรรมเลือกตั้งไปปฏิบัติ 

 3) กำรอบรมและกำรให้ควำมรู้ 

 4) กำรลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พรรคกำรเมือง และผู้สังเกตกำรณ์กำรเลือกตั้ง 

 5) กำรรณรงค์หำเสียงเลือกตั้ง 

 6) ปฏิบัติกำรลงคะแนนเสียง 

 7) กำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง และ 

 8) ห้วงเวลำหลังกำรเลือกตั้ง
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ภาพที่ 5: วิธีการ 3 ระดับในการป้องกันและผ่อนคลายความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง

 

แต่ละหมวดจะศึกษำกำรด�ำเนินกำรกำรป้องกันและผ่อนคลำยที่แตกต่ำงกัน 3 กลุ่ม:  

 • การจดัการและความเทีย่งธรรมในการเลือกตัง้ทีดี่ข้ึน—มำตรกำรเฉพำะซึง่เก่ียวโยงกับกำรวำงแผน 
  กำรเลือกตั้ง กำรน�ำไปปฏิบัติ กำรประสำนงำน และกำรยุติข้อพิพำท  ซึ่งสำมำรถน�ำมำใช้เพื่อ 
  หลีกเลี่ยงกำรโต้เถียงและควำมผิดพลำดทำงเทคนิค และลดควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดกำรปะทุของ 
  ควำมรุนแรง

 • ความม่ันคงในการเลือกตั้งที่ดีข้ึน—มำตรกำรเฉพำะเพื่อควำมม่ันคงในกำรเลือกตั้งซึ่งสำมำรถ 
  น�ำมำใช้โดยหน่วยงำนภำคควำมมั่นคงตลอดวัฏจักรกำรเลือกตั้ง เพื่อปกป้องบุคคลหรือผู้มีบทบำท 
  ด้ำนกำรเลือกตั้ง เหตุกำรณ์อำคำรสถำนที่และวัสดุต่ำงๆ จำกควำมรุนแรง และ

 • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสันติภาพท่ีดีขึ้น—กิจกรรมต่ำงๆ ท่ีสำมำรถน�ำไปปฏิบัติโดยบุคคลหรือผู้มี 
  บทบำทของรัฐและที่ไม่ใช่รัฐ เพื่อระดมก�ำลังและประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กรภำค 
  ประชำสังคม ผู้น�ำทำงศำสนำและทำงขนบประเพณี บุคคลที่น่ำเล่ือมใส และองค์กรและบุคคลอื่น 
  ท่ีมีควำมสำมำรถซึ่งมีส่วนในกำรปลดชนวนและผ่อนคลำยควำมตึงเครียดและควำมรุนแรงท่ี 
  เกี่ยวเนื่องกับกำรเลือกตั้ง

โมดูลที่ 3
วิธีกำร 3 ระดับในกำรป้องกันและผ่อนคลำย:

  กำรจัดกำรและควำมเที่ยงธรรมในกำรเลือกตั้ง 
 ที่ดีขึ้น

  ควำมมั่นคงในกำรเลือกตั้งที่ดีขึ้น
  โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสันติภำพที่ดีขึ้น

โครงสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อสันติภำพ

ที่ดีขึ้น

ควำมมั่นคง
ในกำร
เลือกตั้ง

กำรจัดกำร
และควำมเที่ยงธรรม

ในกำรเลือกตั้ง
ที่ดีขึ้น
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4. วิธีใช้เครื่องมือ ERM
วิธีใช้เคร่ืองมือ ERM ข้ึนอยู่กับค�ำสั่ง ควำมสำมำรถ และควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ท่ี 
เหมำะสมจะครอบคลุม  ห้วงระยะกำรเตรียมกำร ห้วงระยะกำรน�ำไปใช้งำน  และห้วงระยะกำรวิเครำะห์ 
หลังกำรเลือกตั้ง

ภาพที่ 4: ผังงานบทสังเขปของเครื่องมือ ERM

              วิธีใช้เครื่องมือ

บทสังเขปของบริบท
ระบุปัจจัยควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศ 

ที่ก�ำหนดและบริบทของกำรเลือกตั้ง

พิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงที่เอ่ยถึงในโมดูลที่ 1 
วิเครำะห์พลวัตรในอดีตและปัจจุบัน
หำข้อมูลจำกผู้ช�ำนำญหลำยแหล่ง (กลุ่มสนทนำ  
กำรสัมภำษณ์)

เลือกปัจจัยควำมเสี่ยงจำกรำยกำรตรวจสอบของ
เครื่องมือ สร้ำงปัจจัยใหม่ขึ้น ถ้ำจ�ำเป็นน�ำเข้ำและ
สร้ำงแผนที่ทำงภูมิศำสตร์

ระบุแหล่งที่มำของข้อมูลและระเบียบวิธีในกำรรวบรวม
ก�ำหนดมำตรกำรวัด
ระบุแหล่งที่มำจำกบุคคลและทำงเทคนิครวมทั้งกำร
ฝึกอบรมที่จ�ำเป็น

เครื่องมือพร้อมข้อมูล
แผนผังควำมเสี่ยงส�ำหรับภูมิภำค/ปัจจัยที่เลือก  
เส้นแนวโน้มส�ำหรับภูมิภำค/ปัจจัยที่เลือก
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันล่วงหน้ำ  
สร้ำงและจัดระเบียนควำมเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน

ท�ำกำรวิเครำะห์จำกหลำยๆ กำรเลือกตั้ง มุ่งไปที่กำร 
ปฏิรูปกำรเลือกตั้ง
ปรับปรุงกำรวำงแผนและกำรน�ำไปปฏิบัติในกำรเลือกตั้ง 
ที่จะตำมมำ

การปรับแต่งเครื่องมือ
สร้ำงประเทศและรูปแบบกำรเลือกตั้ง 

เฉพำะเชิงวิเครำะห์ของคุณเอง

การออกแบบการปฏิบัติงาน
นิยำมกำรรวบรวมข้อมูลและระเบียบ 

วิธีวิเครำะห์ ระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องกำร

การวิเคราะห์หลังการเลือกตั้ง
วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้ำใจถึงควำมจ�ำเป็น 

เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในภำยหน้ำ

ห้วงระยะการน�าไปใช้งาน
ตรวจให้แน่ใจว่ำมีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล

อย่ำงต่อเนื่อง ปรับเครื่องมือกำรวัดอีกครั้ง 
ถ้ำจ�ำเป็น

ด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อป้องกันและ 
ผ่อนคลำยควำมรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเลือกตั้ง
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4.1 การเตรียมการ
กำรเตรียมกำรครอบคลุมกิจกรรมเกี่ยวกับ (ก) บทสังเขปของบริบท (ข) กำรปรับแต่งเครื่องมือ ERM และ (ค)  

กำรออกแบบกำรปฏิบัติงำน

4.1.1 บทสังเขปของบริบท2

บทสังเขปของบริบทท่ีเหมำะสมมีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิง  เพื่อให้ม่ันใจว่ำเคร่ืองมือ ERM ได้รับกำรปรับแต่ง 
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ใช้งำนสำมำรถมุ่งเป้ำไปท่ีควำมเส่ียงท่ีส�ำคัญที่สุดในห้วงเวลำระยะกำรน�ำไปใช้งำน 
กระบวนกำรนี้ครอบคลุมกำรวิเครำะห์ประวัติควำมเป็นมำและพลวัตรของควำมขัดแย้ง และกำรประเมินผล 
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในกำรเลือกตั้งที่ก�ำลังจะมำถึง บทสังเขปของบริบทจะระบุ
(ก) ภูมิภำคทำงภูมิศำสตร์ที่เผชิญกับควำมเสี่ยงที่เพิ่มมำกขึ้น (ข) ปัจจัยควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (ค) ช่วงระยะ 
ของวัฏจักรกำรเลือกตั้งที่เผชิญกับควำมเสี่ยงที่เพิ่มมำกขึ้น (ง) ผู้ที่น่ำจะกระท�ำผิดและผู้ที่น่ำจะเป็นเหยื่อของ 
ควำมรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเลือกตั้ง และ (จ) กลยุทธ์ที่สำมำรถใช้ป้องกันและบรรเทำควำมรุนแรง

แบบฝึกหัดนี้ได้รับกำรออกแบบให้ครอบคลุมและตีควำมคิดเห็นของผู้มีผลประโยชน์ร่วมอื่น ยกตัวอย่ำงบุคคล 
ดังกล่ำว (โดยไม่จ�ำกัดเฉพำะ) :

 • ชุมชนของภำรกิจนั้นๆ (กำรเลือกตั้ง ควำมมั่นคง กำรสร้ำงควำมสงบสุข) 

 • สถำบันและองค์กรต่ำงๆ (รัฐบำล นักวิชำกำร องค์กรภำคประชำสังคม) 

 • ภูมิภำคทำงภูมิศำสตร์ (ระดับประเทศ/ระดับภูมิภำค/ระดับท้องถิ่น) และ 

 • กลุ่มทำงสังคม (เพศ อำยุ ชำติพันธุ์ ศำสนำ) 

ระเบียบวิธีที่มีประโยชน์ที่จะช่วยรวมมุมมองต่ำงๆ เข้ำด้วยกันอำจรวมถึงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในระดับ 
ผู้เชี่ยวชำญ กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในกลุ่มสนทนำ กำรส�ำรวจควำมเห็นของสำธำรณชน กำรปรึกษำ 
หำรือ กำรมีส่วนร่วมเป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นต้น ปัจจัยท่ีบรรยำยไว้ในโมดูลแหล่งควำมรู้จะน�ำมำใช้เป็น 
เนื้อหำอ้ำงอิง เมื่อท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยง

4.1.2 การปรับแต่งเครื่องมือ ERM ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน3

ผู้ใช้งำนจะสรุปผลจำกแบบฝึกหัดบทสังเขปของบริบทในเอกสำรกำรประเมินขั้นพื้นฐำน เอกสำรนี้จะอธิบำย 
ปัจจัยแต่ละประกำรโดยใช้หมวดทั้ง 3 นี้เป็นเกณฑ์ :
(ก) บทน�ำ (ข) ตัวบ่งชี้ที่สังเกตเห็นได้ และ (ค) กำรรวบรวมข้อมูลและระเบียบวิธีวิเครำะห์ ผู้ใช้งำนควรน�ำ 
เนื้อหำและรูปแบบของโมดูลแหล่งควำมรู้ของเครื่องมือ ERM มำใช้เป็นแนวทำงและแรงบันดำลใจ เอกสำรนี้ 
จะถูกน�ำไปใช้เพื่อปรับแต่งแหล่งควำมรู้ในเครื่องมือ ERM ให้เหมำะสมกับผู้ใช้งำน และแจ้งกำรวำงแผนกำร 
เชิงปฏิบัติกำรไปพร้อมๆ กัน

กำรปรับแต่งให้เหมำะสมกับผู้ใช้งำนจะถือว่ำเสร็จสมบูรณ์ เม่ือมีกำรสร้ำงตัวแบบเชิงวิเครำะห์ แบบฝึกหัดนี้ 
เป็นแบบฝึกหัดทำงเทคนิคที่สร้ำงตัวแบบเชิงวิเครำะห์ที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นพื้นฐำน โดยกำรตั้งตัวแปร 4 ค่ำ :

2   ภำพที่ 4 ขั้นที่ 1 
3     ภำพที่ 4 ขั้นที่ 2
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 1) ชื่อของตัวแบบ 
 2) ขอบเขตกำรวิเครำะห์ทำงภูมิศำสตร์ (ภูมิภำค ประเทศ หรือระดับกำรปกครองอื่นๆ ที่ต่ำงกัน) 
 3) ปัจจัยควำมเสี่ยงที่รวมอยู่ในตัวแบบ (รำยกำรตรวจสอบท่ีระบบมีให้ตอบรับกับปัจจัยท่ี 
  ก�ำหนดไว้ในโมดูลแหล่งควำมรู้) และ 
 4) คุณสมบัติของปัจจัย {ค่ำของมำตรำอันตรภำค (values of interval scale)  น�้ำหนัก 
  ตัวเลือกในกำรแสดงค่ำ เป็นต้น} 

4.1.3 การออกแบบการปฏิบัติงาน4

กำรออกแบบกำรปฏิบัตงิำนจะสร้ำงขึน้จำกเอกสำรกำรประเมินขัน้พืน้ฐำน และจะน�ำรำยละเอยีดท่ีเก่ียวข้องกบั  
(ก) กำรรวบรวมข้อมูล และ (ข) กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์และเทคนิควิธีไปปฏิบัติต่อไป

4.1.3.1 การรวบรวมข้อมูล
ส�ำหรับแต่ละปัจจัย ขั้นแรกผู้ใช้งำนต้องระบุว่ำมีข้อมูลอยู่แล้วหรือไม่ (เช่น ข้อมูลที่มีกำรรวบรวมกันเอง 
ภำยในแล้ว หรือรวบรวมโดยองค์กรภำยนอกเช่น หน่วยงำนภำคควำมม่ันคง องค์กรภำคประชำสงัคม เป็นต้น)   
ซึ่ง ระเบียบวิธีในการรวบรวมข้อมูล จะก�ำหนดว่ำ:

 • จะหำข้อมูลได้อย่างไร (เช่น ดูบันทึกรำยงำนที่เป็นทำงกำร จัดสัมภำษณ์หรือส�ำรวจ มีส่วนร่วม 
  ในกำรค้นหำข้อเท็จจริง สังเกตกำรณ์สื่อ ติดตั้งสำยด่วนทำงโทรศัพท์เพื่อรับฟังรำยงำนของ 
  ประชำชน เป็นต้น) 

 • ใคร จะเป็นผู้รวบรวม/จัดสรรข้อมูล (พนักงำนภำยใน องค์กรพันธมิตรภำยนอก องค์กรที่ได้รับ 
  มอบหมำย เป็นต้น) และ

 • จะรวบรวมข้อมูลบ่อยเพียงใด (ทุกวัน ทุกสัปดำห์ ทุกสองสัปดำห์ ทุกเดือน คร้ังเดียวเท่ำนั้น  
  เป็นต้น) ระเบียบวิธีในกำรรวบรวมข้อมูลและจ�ำนวนข้อมูลท่ีจะต้องรวบรวมและท�ำกำรวิเครำะห์  
  จะเป็นตัวชี้บอกทรัพยำกรที่ต้องกำร  หำกผู้ใช้ไม่สำมำรถรวบรวมทุกข้อมูลที่ต้องกำรได้  จะต้อง 
  มีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ

4.1.3.2 ทรัพยากร
เพื่อน�ำเครื่องมือ ERM ไปปฏิบัติ ผู้ใช้งำนจ�ำต้องจัดตั้งศูนย์กลำงกำรวิเครำะห์เสียก่อน ซึ่งศูนย์นี้จะท�ำหน้ำที่ 
กรองข้อมูลที่รวบรวมมำ เพื่อเสนอกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และ แจ้งเตือนควำมเสี่ยง

ควำมสำมำรถทั่วไปด้านบุคลากร และองค์กร ครอบคลุมถึง:

 • ผู้จัดการประจ�าศูนย์ (จะประสำนงำนเร่ืองกำรรวบรวมข้อมูลจำกภำยในและภำยนอกและกำร 
  แลกเปล่ียน ก�ำกับกำรวิเครำะห์ เขียนร่ำงและแสดงรำยงำนและแจ้งเตือนควำมเสี่ยงบอกกำร 
  แจ้งเตือนต่อให้คณะกรรมกำรและพันธมิตรที่เป็นผู้ที่ตัดสินใจรับทรำบ)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อสร้ำงแผนผังควำมเสี่ยงและแผนภูมิแนวโน้ม ตั้งกำร 
  แจ้งเตือน และเขียนร่ำงรำยงำน) และ 
 • เสมียนกรอกข้อมูล (รวบรวม ประสำน และกรอกข้อมูล ออกข้อมูลเชิงวิเครำะห์ตำมภูมิภำค/ 
  ปัจจัย/ช่วงเวลำที่ก�ำหนดตำมต้องกำร)

4 ภำพที่ 4 ขั้นที่ 3 
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5 International IDEA อำจสำมำรถช่วยเชื่อมโยงองค์กรผู้ใช้งำนหน้ำใหม่และที่ช�่ำชองแล้วเพื่อจุดประสงค์นี้ได้  
6 ภำพที่ 4 ขั้นที่ 4

เครื่องมือ ERM พัฒนำขึ้นเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งสำมำรถใช้ได้โดยไม่ต้อง 
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  ข้อมูลทำงเทคนิคส�ำหรับใช้เครื่องมือนี้คือคอมพิวเตอร ์
หนึ่งเครื่องพร้อมระบบปฏิบัติกำร Windows XP  หรือสูงกว่ำ หรือจะติดตั้งเครื่องมือ ERM ที่เซิร์ฟเวอร์กลำง 
ก็ได้  ซึ่งจะเข้ำถึงได้ด้วยเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เฉพำะที่  ส�ำหรับกำรแสดงผลลัพธ์  ผู้ใช้อำจต้องใช้เครื่องพิมพ์ 
หรือเครื่องฉำยภำพ  นอกจำกนั้น  ยังสำมำรถส่งออกข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบที่เข้ำกับโปรแกรมเครื่องมือ  
Google Earth ได้ด้วย

สามารถจัดการฝึกอบรม ได้ในหลำยระดับ เช่น

 • การเป็นผู้น�าขององค์กรผู้ใช้งานสำมำรถได้ประโยชน์จำกกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำงฝ่ำยผู้น�ำ 
  และเจ้ำหน้ำที่ทำงเทคนิคขององค์กรที่มีประสบกำรณ์กำรใช้เครื่องมือนี้แล้ว5

 • เจ้าหน้าท่ีเทคนิค สำมำรถศึกษำเก่ียวกับวิธีกำรใช้เครื่องมือ ERM ได้จำกเอกสำรประกอบกำร 
  ใช้งำนและโปรแกรมสอน ด้วยเหตุผลนี้เอง เครื่องมือ ERM จึงไม่แตกต่ำงไปจำกโปรแกรม 
  ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ใช้ได้ง่ำย  อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงทีมงำนที่มีทักษะเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง/ควำม 
  ขัดแย้งและเทคโนโลยีสำรสนเทศผสมกันอำจมีควำมส�ำคัญ เจ้ำหน้ำที่เทคนิคจะได้รับประโยชน ์
  จำกกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้หรือจำกกำรฝึกอบรมจำกผู้ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใช้เคร่ืองมือ  
  ERM แล้ว

 • การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล (นักส�ารวจ) ควรได้รับกำรจัดระบบโดยเจ้ำหน้ำท่ีเทคนิค  
  เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรรวบรวม “ข้อมูลใหม่” นั้นสอดคล้องกันและได้มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ

ทรัพยำกรมนุษย์และเทคนิควิธี ควำมจ�ำเป็นในกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยในกำรรวบรวมข้อมูลจะเป็นตัว 
ระบุทรัพยำกรทำงกำรเงินที่จ�ำเป็น  โครงกำรนี้จะช่วยเหลือองค์กรของผู้ใช้ในกำรน�ำข้อบังคับไปปฏิบัติ  
ฉะนั้นจึงไม่ถือว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยนอกงบ

4.2 การน�าไปใช้งาน6

กำรน�ำไปใช้งำนครอบคลุม:

 • กำรรวบรวมข้อมูล (ตำมระเบียบเทคนิควิธีของกำรรวบรวมข้อมูล) อย่ำงต่อเนื่อง 
 • กำรกรอกข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
 • กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง
 • สร้ำงกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์และกำรแจ้งเตอืนควำมเสีย่ง พร้อมค�ำแนะน�ำเก่ียวกบัวธิกีำรป้องกนั 
  และกำรผ่อนคลำยที่ท�ำได้ 
 • บอกกำรแจ้งเตือนและแผนผังควำมเสี่ยงภำยในและภำยนอกให้รับทรำบ 
 • สร้ำงระเบียนควำมเสี่ยงและกำรด�ำเนินกำรโต้ตอบ และ 
 • ติดตำมผลลัพธ์ของปฏิบัติกำรแต่ละครั้ง

ข้อมูลท่ีได้จำกเคร่ืองมือวิเครำะห์สำมำรถแสดงข้อมูลควำมเสี่ยงที่ซับซ้อนหลำยระดับในรูปแบบที่เรียบง่ำย 
และใช้งำนง่ำย  ซึ่งสำมำรถช่วยให้ผู้ใช้ตระหนักถึงสถำนกำรณ์  และออกมำตรกำรป้องกันและบรรเทำได ้
รวดเร็วยิ่งขึ้น  ระเบียนควำมเสี่ยงและกำรลงมือปฏิบัติจะเปิดโอกำสให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใจถึงควำมมี 
ประสิทธิภำพของกำรลงมือนั้นๆ
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ขอแนะน�ำให้ผู้ใช้ทบทวนตัวแบบเป็นระยะๆ และตรวจให้แน่ใจว่ำกำรรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์เจำะจง 
อยู่ที่ควำมเสี่ยงที่ซึ่งผุดขึ้นและเด่นชัดที่สุด 

4.3 การวิเคราะห์หลังการเลือกตั้ง7

เคร่ืองมือ ERM สำมำรถรวบรวมและเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ และเชิงพื้นที่ได้เป็นจ�ำนวนมำก  
หำกน�ำเครื่องมือ ERM ไปใช้ในกำรเลือกตั้งครั้งถัดๆ ไป จ�ำนวนข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะ:

 1) ท�ำให้สำมำรถวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเลือกตั้งหลำยครั้งได้ 

 2) ให้ข้อมูลและมุ่งไปที่กระบวนกำรปฏิรูปกำรเลือกตั้ง และ 

 3) ช่วยเรื่องกำรวำงแผนและกำรน�ำไปปฏิบัติในกระบวนกำรเลือกตั้งที่จะตำมมำ 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรพิจำรณำทบทวนระเบียนควำมเสี่ยงและกำรลงมือปฏิบัติจะช่วยให้สำมำรถเข้ำใจ 
ช่องโหว่ในกำรรวบรวมและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  รวมทั้งย�้ำควำมมีประสิทธิภำพเรื่องกำรสร้ำงและตอบโต้กำร 
แจ้งเตือนควำมเสี่ยงด้วย

5. มุ่งสู่ขอบข่ายงานทั่วโลก
เคร่ืองมือ ERM ยังเปิดโอกำสให้ผู้ใช้งำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นแบบ “คลิกเดียว” ให้กับ IDEA ได้ด้วย 
ควำมคิดเห็นอำจเกี่ยวกับ:

 • ข้อเสนอเพื่อรวมปัจจัยใหม่หรือกำรจัดปัจจัยที่มีอยู่แล้วเสียใหม่ 

 • ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่ๆ ส�ำหรับ เครื่องมือ ERM 

 • ประสบกำรณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรและกลยุทธ์ที่ช่วยป้องกัน 

 • รำยงำนข้อผิดพลำดทำงเทคนิคในซอฟต์แวร์ หรือ 

 • ควำมประทับใจทั่วไปและประสบกำรณ์ 

ควำมเห็นของผู้ใช้งำนจะช่วยพัฒนำเครื่องมือให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น เพื่อให้สำมำรถน�ำไปใช้ได้ทั่วโลกอย่ำงแท้จริง

7 ภำพที่ 4 ขั้นที่ 5
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เครื่องมือจัดการความเสี่ยงในการเลือกตั้ง (ERM Tool) ไดรับการออกแบบขึ้น

เพื่อเสริมพลังผูที่มีหนาที่ตามกฎหมายหรือสนใจที่จะใหแนใจวาการเลือกตั้ง

เปนไปโดยสงบสันติและนาเชื่อถือ  ผูใชตามที่ตั้งใจใหใชไดแก  องคกรจัดการ

เลือกตั้ง  หนวยงานภาคความมั่นคง  ภาคประชาสังคม  และผูปฏิบัติงานอื่นๆ 

ทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ  ERM Tool  มุงที่จะสรางสมรรถนะของผูใชงาน

ใหเขาใจ  วิเคราะห  และคลี่คลายความเสี ่ยงในการเลือกตั้ง  โดยเฉพาะ

ความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปรไปในทางรุนแรง

ไดมีการผสมผสาน ERM Tool ไวในรูปโปรแกรมซอฟทแวรแบบปฏิสัมพันธ

ซึ่งกันและกันสามโมดูล (ศึกษาเรียนรู—วิเคราะห—ลงมือปฏิบัติ)  ซึ่งสามารถ

จะใชไดทั้งแบบรวมชุดหรือแยกเดี่ยวก็ได


