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คำนิยม






ประมาณช่วง2-3ทศวรรษที่ผ่านมารูปแบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้แพร่หลายฝังรากลึกอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก
จนอาจกลา่วไดว้า่ปจัจบุนันี้ประเทศทีป่กครองในระบอบประชาธปิไตย
มีมากกว่ าประเทศที่ ไม่ ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยจำนวนประเทศกว่าร้อยละ60ของประเทศทั่วโลกมีรูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยหากแต่การพัฒนาการของ
ประชาธิปไตยในประเทศต่างๆย่อมมีความแตกต่างกันเนื่องด้วย
เหตุผลทางประวัติศาสตร์และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเช่นเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมเป็นต้น

นอกจากนี้ประเทศหลายประเทศก็เพิ่งผ่าน“ช่วงเวลาของการ
เปลี่ยนผ่าน”จากการปกครองด้วยอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ
มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกำลังอยู่ในช่วงการสร้าง
ประชาธิปไตยในประเทศตนเองให้เติบโตซึ่งตลอดกระบวนการสร้าง
ประชาธิปไตยนี้การประเมินสถานะและคุณภาพของประชาธิปไตย
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นการที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อความช่วย
เหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(IDEA)ได้พัฒนาระเบียบ
วิธีการประเมินสถานะของประชาธิปไตยโดยจัดทำคู่มือปฏิบัติการ
ประเมินคุณภาพของประชาธิปไตยซึ่งออกแบบระเบียบวิธีการ
ประเมินด้วยการให้ความสำคัญแก่พลเมืองของประเทศนั้นๆเป็นหลัก
(เชน่การใชก้ารมสีว่นรว่มของพลเมอืงในทางการเมอืงตวับทกฎหมาย
ที่รับประกันสิทธิเสรีภาพและกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนฯลฯมาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพประชาธิปไตย)
ตลอดจนออกแบบคู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถ
“ประเมินตนเอง”ได้จึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
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การที่คณะผู้แปลได้แปลคู่มือปฏิบัติเล่มนี้เพื่อให้หน่วยงานที่ประสงค์
จะนำระเบียบวิธีหรือแนวคิดในคู่มือปฏิบัตินี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตลอดจนนักวิชาการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของคู่มือนี้ได้โดยไม่มีอุปสรรคทางภาษาก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์
อย่างมาก





(ศ.ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณ)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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คำนำ:สถานะของประชาธิปไตย






ในปัจจุบันประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่พบได้มากที่สุด
ในโลกในหลายๆประเทศส่วนใหญ่ประชาธิปไตยเป็นปรากฏการณ์
ที่พิเศษหรือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แต่คลื่นของประชาธิปไตย
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่20ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า
ภายในสหัสวรรษใหม่ประเทศที่จะมีการปกครองด้วยระบอบที่เป็น
ประชาธิปไตยจะมีจำนวนมากกว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบที่ไม่
เป็นประชาธิปไตยทั้งนี้จากความพยายามอย่างมากที่จะระบุประเทศ
ที่เป็นประชาธิปไตยในโลกทำให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่าในวันนี้กว่า
ร้อยละ60ของจำนวนประเทศทั้งหมดก็มีรูปแบบบางประการของ
สถาบันพื้นฐานหรือกระบวนการพื้นฐานที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว
เป็นอย่างน้อยชุมชนประชาธิปไตยได้จัดทำบัญชีรายชื่อประเทศที่
เป็นประชาธิปไตยไว้แล้วมากกว่า100ประเทศในขณะที่การประชุม
ระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยประชาธิปไตยใหม่
หรือการฟื้นฟูประชาธิปไตย(ICNRD)ได้ขยายขึ้นทั้งในเชิงลึก
และเชิงกว้างอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่การประชุมดังกล่าวได้เกิดขึ้น
อย่างเป็นทางการในปีค.ศ.1988ในฐานะที่เป็นที่ประชุมสำหรับการ
พัฒนาทางประชาธิปไตยในระดับสากลยิ่งกว่านั้นองค์กรของรัฐบาล
ระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนได้เน้นย้ำว่าประชาธิปไตย
เป็นทั้งเป้าหมายในตัวของมันเองและเป็นวิธีการที่สำคัญอันจะนำไป
สู่จุดมุ่งหมายอื่นเช่นการพัฒนาทางเศรษฐกิจการลดความยากจน
และการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติที่ดี
ยิ่งขึ้น

ได้มีการอธิบายจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่เด่นชัด
การแพร่ขยายและความก้าวหน้าของความเป็นประชาธิปไตย
ซึ่งการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายในมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงทาง
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เศรษฐกิจสังคมที่สำคัญการขับเคลื่อนโดยขบวนการทางสังคมและ
องค์กรทางประชาสังคมแนวร่วมทางชนชั้นความท้าทายและการ
ปฏิวัติ(เช่นเรื่องสีผิวหรือเรื่องอื่นๆ)และข้อตกลงหรือความยินยอม
ของชนชั้นนำในสังคมการอธิบายภายนอกมุ่งเน้นที่ความล้มเหลว
ของระบอบการปกครองที่ดำรงอยู่ในช่วงสงคราม;บทบาทของ
“การแพร่กระจาย”กระบวนการทางประชาธิปไตยในรัฐเพื่อนบ้าน;
การเผยแพร่ของค่านิยมทางประชาธิปไตยผ่านกระบวนการ
โลกาภิวัตน์และรูปแบบอันหลากหลายของการแทรกแซงระหว่าง
ประเทศรวมถึงการสนับสนุนกลุ่มประชาสั งคมและองค์กร
พรรคการเมืองที่เพิ่งก่อตั้งใหม่การสร้างรัฐการจัดตั้งสถาบันและ
การกำหนดประเภทเพื่อรูปแบบของกติกาอันเป็นประชาธิปไตยที่
เหมาะสมและยอมรับได้;การแทรกแซงของกองกำลังอาวุธเพื่อ
ล้มล้างระบอบการปกครองที่มีอยู่เดิมและสร้างประชาธิปไตยโดยใช้
กำลัง

องค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนการอธิบายและการส่งเสริม
การเจริญเติบโตทางประชาธิปไตยเช่นนี้เป็นความต้องการเพื่อให้ได้
วิธีการที่สมเหตุสมผลมีนัยสำคัญและน่าเชื่อถือเพื่อวัดและประเมิน
ความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยและคุณภาพของประชาธิปไตยทัง้นี้
นักวิชาการและนักปฏิบัติได้นำมาตรการต่างๆมาใช้วัดประชาธิปไตย
รวมถึงการใช้ตัวชี้วัดที่อิงกับการจำแนกประเภทตัวชี้วัดที่อิงกับการ
จัดลำดับชั้นตัวชี้วัดที่อิงกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่อิงกับการผสม
ระหว่างการปฏิบัติทางประชาธิปไตยและความตระหนักรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตยที่อยู่บนพื้นฐานของการสำรวจความคิดเห็นของ
สาธารณชนจำนวนมากในบางตวัอยา่งตวัชีว้ดัตา่งๆไดร้บัการพฒันา
ขึ้นตามความต้องการที่เป็นการเฉพาะและจากนั้นก็ถูกนำมาใช้เพื่อ
จุดประสงค์อย่างอื่นในขณะที่ในบางตัวอย่างตัวชี้วัดทั่วไปทาง
ประชาธิปไตยได้รับการพัฒนาเพื่อนำมาใช้อย่างกว้างขวางโดยชุมชน
ทางวชิาการและนโยบายอยา่งไรกต็ามการพยายามทีจ่ะเปรยีบเทยีบ
และหาขอบเขตกว้างๆทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์จะทำให้
ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่สามารถบ่งถึงคุณลักษณะของประชาธิปไตยใน
บรบิทเฉพาะได้ในขณะทีก่ารหนักลบัมาพจิารณาในเรือ่งของธรรมาภบิาล
ความสำนึกรับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขจาก
ผู้ให้การสนับสนุนในระดับนานาประเทศที่สำคัญทำให้เกิดความ
ต้องการตัวชี้วัดประชาธิปไตยเพิ่มเติมเพื่อที่สามารถนำไปใช้ได้กับ
การประเมินในระดับประเทศระดับหน่วยงานและในระดับโครงการ
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เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาและตัวชี้วัดประชาธิปไตยที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่ความชว่ยเหลอืดา้นประชาธปิไตย
และการเลือกตั้ง(IDEA)ได้พัฒนากรอบแนวคิดทางเลือกสำหรับ
การประเมินประชาธิปไตยซึ่งเปลี่ยนจากการจัดอันดับประเทศและ
การตัดสินจากภายนอกมาเป็นการประเมินที่ครอบคลุมอยู่บนพื้นฐาน
ของกลุ่มการประเมินระดับชาตินำโดยรัฐบาลหรือประชาสังคมและ
สถาบันทางวิชาการกรอบแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วยการยึดมั่น
ต่อหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยค่านิยมที่ตกลงกันซึ่งเกี่ยวข้อง
กับหลักการเหล่านี้และขอบเขตของคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็น
ประชาธิปไตยมีขอบเขตของกรอบแนวคิดสำหรับการใช้ตัวชี้วัดที่มี
อยู่ขณะที่ในเวลาเดียวกันก็ยังรวมข้อมูลที่เป็นบริบทเฉพาะเกี่ยวกับ
คุณภาพของประชาธิปไตยมากขึ้นที่ต่อมาสามารถเชื่อมโยงกับ
กระบวนการปฏิรูปประชาธิปไตยภายในประเทศการใช้ข้อมูล
ดังกล่าวทั้งกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมั่นคงและประชาธิปไตย
ใหม่อันมีความหลากหลายอย่างเช่นมองโกเลียและอิตาลี
บังคลาเทศและเคนยาเปรูและออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นแล้วว่า
เป็นวิธีการที่ได้ผลและความต้องการกรอบแนวคิดที่จะนำมาประยุกต์
ใช้ในบริบทใหม่และท้าทายก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั่วโลก

หลังจากที่การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการประเมินประชาธิปไตยใน
ประเทศกว่า20ประเทศได้ประสบความสำเร็จแล้วองค์กรIDEA
ร่วมกับหน่วยงานประเมินประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร
ศูนย์สิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัยเอสเส็กส์สหราชอาณาจักรและ
เครือข่าย“สถานะของประชาธิปไตย”ได้ดึงเอาบทเรียนพัฒนา
จุดแข็งของกรอบแนวคิดและได้รวมจุดแข็งเหล่านี้ที่มีอยู่ในกรอบ
แนวคิดที่ผ่านการทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วซึ่งปรากฏอยู่ใน
คู่มือนี้“การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ”
ได้รวมหลักการทางกฎเกณฑ์ทั้งหมดและองค์ประกอบของการปฏิบัติ
ในกรอบแนวคิดประสบการณ์จากต่างประเทศที่เคยใช้กรอบแนวคิด
เหล่านี้และวิธีการซึ่งการประเมินประชาธิปไตยสามารถเชื่อมโยงได้
กับกระบวนการปฏิรูปประชาธิปไตย

โครงสร้างของการประเมินที่ได้มีการวางเค้าโครงณที่นี้สนับสนุน
หลักพื้นฐานขององค์กรIDEAในการส่งเสริมประชาธิปไตยทั่วโลก:
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 Ñ การทำให้เป็นประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและ
ความอดทน

 Ñ ประชาธิปไตยไม่ได้สัมฤทธิ์ผลอันเนื่องมาจากการเลือกตั้งเพียง
อย่างเดียว

 Ñ การปฏิบัติทางประชาธิปไตยอาจเปรียบเทียบได้แต่กำหนดให้ตายตัว
ไม่ได้

 Ñ ประชาธิปไตยถูกสร้างจากสังคมภายในหลายๆสังคม
 Ñ ประชาธิปไตยไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้แต่สนับสนุนและ

ส่งเสริมได้(องค์กรIDEA2005:12)

คู่มือนี้ได้จัดเตรียมชุดของข้อมูลที่เที่ยงตรงซึ่งมาจากประสบการณ์
หลายปีและจากการนำไปใช้จริงในประเทศประชาธิปไตยแบบ
มั่นคงและแบบใหม่ทั่วโลกคู่มือฉบับนี้ได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์
โดยคู่ มื อ อี กฉบั บหนึ่ ง ซึ่ ง มี ชื่ อ ว่ า “การประ เมิ นคุณค่ าของ
ประชาธิปไตย:การอธิบายโดยสรุป”ซึ่งมีทั้งบทนำในเรื่องกรอบ
แนวคิดรวมถึงหลักการประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานค่านิยมที่ตกลงกัน
การประเมินคำถามในการค้นคว้าตัวอย่างของการนำไปใช้ในทั่วโลก
ขั้นตอนซึ่งเป็นตัวอย่างในการทำการประเมินให้สำเร็จและค่านิยม
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับสนับสนุนการปฏิรูปประชาธิปไตย
ซึ่งได้มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าคู่มือทั้งสองฉบับเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
สำหรับนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยระดับรากหญ้าองค์กรภาคประชา
สังคมนักปฏิบัติที่มีจิตสำนึกในการปฏิรูปในสังคมการเมืองและใน
รัฐบาลกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศที่ เป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือ
องค์กรร่วมรัฐบาลและองค์กรพัฒนาสังคมซึ่งยึดมั่นในการสร้าง
ประชาธิปไตยสำหรับอนาคต
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บทนำ






ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาประชาธิปไตยได้แพร่หลายและฝังราก
ลึกในหลายประเทศทั่วโลกในขณะที่การขับเคลื่อนและคุณภาพของ
ประชาธิปไตยในประเทศเหล่านี้มีความแตกต่างกันประชาชนที่ถูก
ปกครองโดยผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
ดังนั้นการปกครองที่มีรูปแบบเป็นประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มี
การนำไปใช้มากที่สุดในโลกระบอบการปกครองที่ไม่สามารถนำไปสู่
การเป็นประชาธิปไตยได้ถือว่าขาดความชอบธรรมพลเมืองใน
ประเทศที่มีการปกครองแบบไม่เป็นประชาธิปไตยเหล่านั้นก็ยังคง
แสดงออกอย่างต่อเนื่องถึงความปรารถนาในอิสรภาพศักดิ์ศรีและ
โอกาสที่จะได้เลือกรัฐบาลที่ต้องการผ่านการมีส่วนร่วมในการต่อสู้
ดิ้นรนหลากหลายรูปแบบแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความเสี่ยง
จากการต่อสู้ดิ้นรนเช่นนั้นก็ตาม

ในขณะที่“ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน”เช่นการเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกหรือการสิ้นสุดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ
ซึ่งสามารถจัดเป็นช่วงเวลาแห่งการกำเนิดประชาธิปไตยได้นั้น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าการสร้างประชาธิปไตย
และการทำให้สถาบันทางประชาธิปไตยเข้มแข็งเป็นกระบวนการ
ที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลายาวนานตลอดกระบวนการเช่นว่านี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันทางประชาธิปไตยและ
คุณภาพของกระบวนการทางประชาธิปไตยได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น

สถาบันหลายแห่งได้พัฒนามาตรการและเครื่องมือสำหรับวัดการ
ขับเคลื่อนและคุณภาพประชาธิปไตยและยังคงมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ค.ศ.2000องค์กรIDEAได้ให้การสนับสนุนในเรื่อง
ของการประเมินนี้โดยพัฒนาระเบียบวิธีการประเมินสถานะของ
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ประชาธิปไตยซึ่งได้รับการวางแนวทางไว้ในคู่มือเล่มนี้องค์กรIDEA
มีทิศทางบนสมมติฐานที่ว่าประชาธิปไตยเป็นค่านิยมสากลและเป็น
สิ่งที่พึงปรารถนาอย่างไรก็ตามก็ยังมีกระบวนการทางการเมือง
ภายในของท้องถิ่นที่สืบเนื่องมาแต่อดีตซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุน
ด้วยวิธีการที่ให้ความสำคัญกับบริบทของท้องถิ่นนั้นโดยฝังรากลึก
อยู่ในความเป็นผู้นำของท้องถิ่นและความเป็นเจ้าของกระบวนการ
สร้างประชาธิปไตยของประชาชนในท้องถิ่นหลักการนี้ช่วยสนับสนุน
วิธีการขององค์กรIDEAในการสร้างประชาธิปไตยโดยทั่วไปและ
เพื่อใช้เป็นระเบียบวิธีการประเมินสถานะของประชาธิปไตยเป็น
การเฉพาะ

คู่มือนี้เริ่มต้นด้วยระเบียบวิธีการประเมินประชาธิปไตยซึ่งนำเรื่อง
ความรับผิดชอบมาใช้เพื่อประเมินค่าคุณภาพของประชาธิปไตย
ในส่วนของพลเมืองและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นแม้ว่าบุคคล
ภายนอกจะมีบทบาทที่สำคัญมากในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ประชาธปิไตยในหลายๆประเทศแตอ่งคก์รIDEAเชือ่วา่ประชาธปิไตย
ที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่รับผลกระทบจากการปฏิบัติในชีวิต
ประจำวันคือประชาชนซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ตัดสินว่าประชาธิปไตย
ในประเทศตนเองเข้มแข็งหรืออ่อนแอและประชาชนเหล่านี้เท่านั้น
ที่จะเป็นผู้กำหนดลำดับความสำคัญของขอบเขตในการปฏิรูป
ระเบียบวิธีการประเมินสถานะของประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือสำหรับ
พลเมืองที่จะใช้ในการดำเนินงานนี้ประชาธิปไตยเป็นสมบัติสาธารณะ
ของโลกอันแสดงให้เห็นถึงโอกาสสำหรับพลเมืองของประเทศทั้งที่มี
ระบบเศรษฐกิจแบบกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้วและของประเทศ
ที่เป็นประชาธิปไตยใหม่และดั้งเดิมที่จะเข้ามาดำเนินการและ
สนับสนุนวิธีการที่มีนัยสำคัญเพื่อทำให้เกิดการปฏิบัติที่ดีขึ้นรวมถึง
คุณภาพของประชาธิปไตยในประเทศตนเอง

นับแต่มีการออกระเบียบวิธีดังกล่าวนี้ในค.ศ.2000ก็ได้มีการ
พัฒนาเครือข่ายของผู้ใช้ระเบียบวิธีดังกล่าวขึ้นในส่วนต่างๆของโลก
บทเรียนและประสบการณ์ที่ผู้ใช้ระเบียบวิธีได้ร่วมแบ่งปันกับองค์กร
IDEAนั้นช่วยเติมเต็มคู่มือฉบับนี้ได้อย่างดีเยี่ยมส่วนประเทศอื่นๆ
ที่กำลังแสวงหาการประเมินประชาธิปไตยโดยใช้ระเบียบวิธีก็มุ่งเน้นที่
จะใช้ประโยชน์จากบทเรียนต่างๆที่ได้จากการเรียนรู้การประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีในบริบทที่แตกต่างกันสิ่งที่สำคัญก็คือพวกเขาจะได้รับ
ข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการวางแผนและการนำการประเมินสถานะ
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ของประชาธิปไตยในทางที่จะทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่ผลของการ
ศึกษาได้รับการนำไปใช้และเชื่อมโยงกับการปฏิรูปอย่างแท้จริงนี้ให้
มากที่สุด

ในการรวบรวมเพื่อจัดทำคู่มือฉบับนี้องค์กรIDEAได้ค้นคว้าเพื่อ
จัดหาแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่กำลังแสวงหาแนวทางปรับปรุง
คุณภาพประชาธิปไตยในประเทศของตนเองในช่วงเวลาที่องค์กรเพื่อ
การพัฒนาหลายองค์กรองค์กรทวิภาคีและพหุภาคีตลอดจนผู้ดำเนิน
นโยบายระดับประเทศถกเถียงกันเรื่องการประเมินประชาธิปไตยและ
การปกครองเป็นอย่างมากนี้องค์กรIDEAได้เสนอระเบียบวิธีสำหรับ
“ประเมินตนเอง”ซึ่งได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ
ไม่น้อยกว่า20ประเทศทั่วโลกมาโดยตลอดในด้านการให้ความ
สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยระเบียบวิธีประเมินสถานะของ
ประชาธิปไตยนี้ถือเป็นโอกาสในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแก่
ประเทศที่ต้องการเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นได้รับข้อมูลโดยการลำดับ
ความสำคัญที่กำหนดไว้ในประเทศนั้นๆเพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตย





(VidarHelgesen)
เลขาธิการ

องค์กรIDEA
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คำนำจากผู้แปล






การปกครองในประเทศไทยได้เปลี่ยนจาก“ระบอบสมบูรณาญา-
สิทธิราชย์”เป็น“ระบอบประชาธิปไตย”อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาหลายสิบปีแล้วซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สำคัญแต่แล้วกลับมีบางช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปสู่การปกครองแบบ
เผด็ จการอัน เนื่ อ งมาจากการปฏิ วั ติ รั ฐประหารความ เป็น
ประชาธิปไตยที่ฝังรากลึกจึงไม่เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นด้วยปัจจัย
หลายๆประการ

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าโดยการสำรวจ
ความคิด เห็นของประชาชนถึ งความพอใจต่ อกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่เป็นอยู่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจต่อ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งนี้ก็มิได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า
ประชาธิปไตยจะยั่งยืนอย่างแท้จริงประกอบกับที่ผ่านมาการประเมิน
การเป็นประชาธิปไตยที่มีการดำเนินการอยู่ก็คือการศึกษาเชิง
ปริมาณของสถาบันพระปกเกล้าภายใต้โครงการศึกษาประชาธิปไตย
ของเอเชียที่ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิชาการในนานาประเทศ
โดยใช้ตัวชี้วัดสากลและมีการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ประชาชนตัวอย่างทั่วประเทศดังนั้นเมื่อทราบว่าทางองค์กรIDEA
จัดทำคู่มือปฏิบัติเรื่องการประเมินคุณภาพประชาธิปไตยซึ่งจะมา
สนับสนุนการประเมินประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ทางสถาบัน
พระปกเกล้าจึงได้ขออนุญาตแปลคู่มือนี้นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ตรง
กับพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้าในการส่งเสริมประชาธิปไตย
เพราะคู่มือปฏิบัตินี้ จะ เป็นองค์ความรู้ที่ สำคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศให้สอดคล้องกับสากลโลกต่อไปอีกด้วย
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คณะผู้แปลล้วนเป็นพนักงานของสถาบันพระปกเกล้าจึงขอขอบคุณ
องค์กรIDEAที่อนุญาตและให้โอกาสในการแปลคู่มือนี้ทั้งนี้จะนำไป
เผยแพร่ในวงการต่างๆอาทิรัฐสภานักการเมืองนักวิชาการและ
ผู้ที่สนใจต่อไป



ขอขอบคุณ
คณะผู้แปล
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อักษรย่อและคำย่อ




องค์การเพื่อการควบคุมและ
ปลดอาวุธ(สหรัฐอเมริกา)

ArmsControland
DisarmamentAgency(USA)

ACDA

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ(1979)

ConventionontheElimination
ofallFormsofDiscrimination
againstWomen,1979

CEDAW

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งแคนาดา

CanadianInternational
DevelopmentAgency

CIDA

องค์การว่าด้วยความมั่นคงและ
ความร่วมมือในยุโรป

DepartmentforInternational
Development(UK)

CSCE

คณะกรรมการความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนา

DevelopmentAssistance
Committee(OECD)

DAC

กรมพัฒนาธุรกิจระหว่าง
ประเทศแห่งสหราชอาณาจักร

DepartmentforInternational
Development(UK)

DFID

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐ
แอฟริกาตะวันตก

EconomicCommunityofWest
AfricanStates

ECOWAS

สหภาพยุโรป EuropeanUnion EU

แผนงานเฝ้าติดตามและ
สนับสนุนแห่งสหภาพยุโรป
(สถาบันสังคมเปิด)

EUMonitoringandAdvocacy
Programme(OSI)

EUMAP

องค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ

FoodandAgriculture
OrganizationoftheUnited
Nations

FAO

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้าแห่ง
สหประชาชาติ

GeneralAgreementonTariffs
andTrade

GATT
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คณะกรรมการอิสระต่อต้าน
การทุจริตในตำแหน่งหน้าที่
(เขตปกครองพิเศษฮ่องกง)

IndependentCommission
againstCorruption(Hong
Kong)

ICAC

กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง(1966)

InternationalCovenanton
CivilandPoliticalRights,
1966

ICCPR

กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม(1966)

InternationalCovenanton
Economic,SocialandCultural
Rights,1966

ICESCR

สถาบันเพื่อประชาธิปไตยใน
แอฟริกาใต้

InstituteforDemocracyin
SouthAfrica

IDASA

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
ความช่วยเหลือด้าน
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
หรือองค์กรIDEA

InternationalInstitutefor
DemocracyandElectoral
Assistance

InternationalIDEA

สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง
ทวีปอเมริกา

InteramericanInstitutefor
HumanRights(Instituto
InteramericanodeDerechos
Humanos)

IIDH

เครือข่ายองค์ความรู้ระหว่าง
ประเทศ(ด้านสตรีในทาง
การเมือง)

InternationalKnowledge
Network(ofWomenin
Politics)

IKNOW

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ InternationalLabour
Organization

ILO

การย้ายถิ่นฐานข้ามชาติและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชนกลุ่มน้อย(เบอร์เกน
ประเทศนอร์เวย์)

InternationalMigrationand
EthnicRelations(Bergen,
Norway)

IMER

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ InternationalMonetaryFund IMF

สหภาพรัฐสภา Inter-ParliamentaryUnion IPU

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย
แห่งชาติเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ

NationalDemocraticInstitute
forInternationalAffairs

NDI
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หุ้นส่วนใหม่เพื่อการพัฒนา
แอฟริกา(แผนแม่บทในการ
พัฒนาของแอฟริกา)

NewPartnershipforAfrica’s
Development

NEPAD

องค์กรพัฒนาเอกชน non-governmental
organization

NGO

องค์กรอเมริกัน OrganizationofAmerican
States

OAS

องค์กรเอกภาพแอฟริกา OrganizationofAfricanUnity OAU

สำนักงานเพื่อสถาบันอันเป็น
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

OfficeforDemocratic
InstitutionsandHumanRights
(OSCE)

ODIHR

องค์กรเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา

OrganisationforEconomic
Co-operationand
Development

OECD

สำนักงานสหประชาชาติ
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน

OfficeoftheUNHigh
CommissionerforHuman
Rights

OHCHR

องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและ
ความร่วมมือในยุโรป

OrganizationforSecurityand
Co-operationinEurope

OSCE

ที่ประชุมสังคมเปิด OpenSocietyForum OSF

สถาบันสังคมเปิด OpenSocietyInstitute OSI

สมาคมความร่วมมือแห่ง
ภูมิภาคเอเชียใต้

SouthAsianAssociationfor
RegionalCooperation

SAARC

ประชาคมเพื่อการพัฒนา
แอฟริกาใต้

SouthernAfrican
DevelopmentCommunity

SADC

รัฐประชาธิปไตย(ระเบียบวิธี) StateofDemocracy
(methodology)

SoD

คณะวิจัยเพื่อการปฏิบัติการด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(ไอร์แลนด์)

ThinkTankforActionon
SocialChange(Ireland)

TASC

สหราชอาณาจักร UnitedKingdom UK

องค์การสหประชาชาติ UnitedNations UN
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การประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยการค้าและการพัฒนา

UnitedNationsConference
onTradeandDevelopment

UNCTAD

องค์การสหประชาชาติ,
กองความก้าวหน้าของสตรี

UnitedNations,Divisionfor
theAdvancementofWomen

UNDAW

สำนักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ

UnitedNationsDevelopment
Programme

UNDP

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ

UnitedNationsEnvironment
Programme

UNEP

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ

UnitedNationsEducational,
ScientificandCultural
Organization

UNESCO

ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ

UnitedNationsHigh
CommissionerforHuman
Rights

UNHCHR

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ

UnitedNationsChildren’s
Fund

UNICEF

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการ
พัฒนาสตรี

UnitedNationsDevelopment
FundforWomen

UNIFEM

สำนักงานป้องกันยาเสพติดและ
ปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ

UnitedNationsOfficeon
DrugsandCrime

UNODC

ชุดสนธิสัญญาแห่งองค์การ
สหประชาชาติ

UnitedNationsTreatySeries UNTS

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา

UnitedStatesAgencyfor
InternationalDevelopment

USAID

องค์กรอนามัยโลก WorldHealthOrganization WHO

  



ส่วนที่1
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การประเมินประชาธิปไตย:
การอธิบายวิธีการ




[1] ทุกๆคนถูกกำหนดให้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีอิสระจากความกลัว
โดยได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมในทรัพยากรของประเทศของเขาและมี
การแสดงความคิดเห็นที่เท่าเทียมกันในเรื่องที่พวกเขาจะถูกปกครอง
อย่างไรประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่น่าสนใจในการปกครองเพราะ
หลักการของประชาธิปไตยได้รวมความต้องการและความปรารถนา
ของมนุษย์ตลอดจนสามารถที่จะนำความต้องการและความปรารถนา
เหลา่นัน้สูค่วามเปน็จรงิและจากการประเมนิประชาธปิไตยในเอเชยีใต้
พบว่า(ดูส่วนที่3)ยิ่งประชาชนมีประสบการณ์มากขึ้นในการอยู่ใน
สังคมประชาธิปไตยพวกเขายิ่งสนับสนุนประชาธิปไตย

[2] อุดมคติของประชาธิปไตยและตัวประชาธิปไตยเองต่างก็แสวงหา
หลักประกันเรื่องความเท่าเทียมกันและการมีอิสรภาพขั้นพื้นฐาน
เพื่อเสริมสร้างพลังให้ประชาชนทั่วไปเพื่อแก้ปัญหาการตกลงกัน
ไม่ได้โดยการเสวนาแบบสันติเพื่อเคารพความแตกต่างและเพื่อ
การนำไปสู่การฟื้นการเมืองและสังคมโดยปราศจากความชุลมุน
วุ่นวายหลักการของ“การปกครองโดยเสียงข้างมาก”(Popular
rule)หรือปกครองโดยผู้แทนที่ผ่านการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเป็น
หัวใจของแนวคิดนี้แต่ยังมีความหมายที่แตกต่างและทับซ้อนกัน
สำหรับประชาชนที่มีความแตกต่างกันภายในประเทศและระหว่างชาติ
และภูมิภาคโดยทั่วไปแล้วสำหรับประชาชนทั่วโลกประชาธิปไตย
หมายถึงการควบคุมผู้ปกครองประเทศที่เลือกมาโดยคนส่วนใหญ่
การมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันมีเสรีภาพทางการเมืองและ
เสรีภาพจากความต้องการมีนิติธรรมความเป็นธรรมและความ
มั่นคงแต่ด้วยการให้ความสำคัญที่แตกต่างกันดังนั้นในประเทศ
ต่างๆในเอเชียใต้ความเท่าเทียมกันของผลลัพธ์และสิทธิชุมชน
จึงเป็นประเด็นสำคัญของสิ่งที่ประชาชนต้องการจากประชาธิปไตย
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ส่วนในยุโรปตะวันตกนั้นให้ความสำคัญกับอิสรภาพทางการเมืองและ
หลักนิติธรรมถึงแม้ว่าสิทธิทางสังคมยังเป็นสิ่งสำคัญก็ตาม

[3] สำหรับแนวคิดของประชาธิปไตยนั้นการรับรองหลักการจะง่ายกว่า
การปฏิบัติไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบประชาธิปไตย
ไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าหรือ
น้อยกว่าในภาพรวมและมีความเป็นประชาธิปไตยที่มากกว่าหรือ
น้อยกว่าในหลายประเด็นของชีวิตการเมืองและสังคม

[4] โดยสรุปกรอบการประเมินประชาธิปไตยขององค์กร IDEA
ได้สะท้อนให้กลุ่มประชาชนในประเทศต่างๆได้เห็นสิ่งที่พวกเขา
สามารถประเมินคุณภาพประชาธิปไตยของพวกเขาและจะช่วย
พวกเขาตอบคำถามคำถามง่ายๆที่ชัดเจนคือ“ประเทศของเรา
และการปกครองในประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยเพียงใด”
และ“อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของประชาธิปไตยของเรา”แต่
คำถามเหล่านี้ในทางกลับกันก็ทำให้เกิดคำถามอื่นตามมาพวกเรารู้
อย่างชัดเจนได้อย่างไรว่าเราควรประเมินอะไรและกฎเกณฑ์อะไรที่
เราควรใช้ตัดสินการเป็นประชาธิปไตยเพื่อตอบคำถามเหล่านี้กรอบ
แนวคิดได้แสดงถึงความคิดหลักอย่างชัดเจนของประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนและหลักการสำคัญของประชาธิปไตยตลอดจนความเข้าใจว่า
หลักการเหล่านี้จะทำให้เป็นที่ประจักษ์ได้อย่างไรโดยผ่านการดำเนิน
การของสถาบันการเมืองและสังคม


ไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่สำเร็จ

หรือไม่สำเร็จ  แต่เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 

[5] ตั้งแต่ปีค.ศ.2000มีประเทศไม่น้อยกว่า20ประเทศทั่วโลกซึ่งมี
ความแตกต่างกันอยูต่ั้งแต่มองโกเลียและอิตาลีบังคลาเทศและเคนยา
เปรูและออสเตรเลียได้ ใช้กรอบแนวคิดสำหรับการประเมิน
ประชาธิปไตยเพื่อประเมินว่าประชาธิปไตยของพวกเขากำลังทำงาน
ได้ดีเพียงใดเพื่อยกระดับการมีจิตสำนึกที่เป็นที่ยอมรับกันและเพื่อ
ระบุเรื่องที่พวกเขาสามารถทำการปรับปรุงได้การประเมินประการ
เคยเป็นโครงการนำร่องโดยการสนับสนุนขององค์กรIDEAเพื่อ
ทดสอบกรอบแนวคิดของการประเมิน(บังคลาเทศเอลซัลวาดอร์
อิตาลีเคนยามาลาวีนิวซีแลนด์เปรูเกาหลีใต้)ว่าสามารถนำไป
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ใช้ได้จริงหรือไม่ต่อมาบางประเทศก็ได้เริ่มประเมินภายในประเทศ
อย่างรอบด้านถึงแม้ว่ามีการประเมินโดยองค์กรที่แตกต่างกัน
อย่างมากเช่นสถาบันวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs)และ
หน่วยงานที่ทำการศึกษาวิจัยต่างๆและแม้แต่รัฐบาลเอง(มองโกเลีย
เนเธอร์แลนด์)การประเมินบางครั้งเป็นการประเมินอย่างสมบูรณ์
ดังเช่นในสหราชอาณาจักรการประเมินบางครั้งเป็นส่วนของรายงาน
การตรวจสอบดังเช่นในออสเตรเลียบางครั้งเป็นการรวบรวมรายงาน
ตามงบประมาณที่มีดังเช่นในฟิลิปปินส์บางครั้งได้มาจากการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางดังเช่นการศึกษาในเอเชีย
ใต้ของบังคลาเทศอินเดียเนปาลปากีสถานและศรีลังกาคณะผู้
ประเมนิบางคณะได้ค้นหาเพื่อวัดจุดเด่นของประชาธิปไตยในประเทศ
ของเขาที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆในสหราชอาณาจักร
องค์กรการตรวจสอบประชาธิปไตยได้ดำเนินการประเมิน3ครั้งตั้ง
แต่ค.ศ.1998และตกลงใจที่จะมีการประเมินต่อไปในอีก2-3ปี
ข้างหน้าลัตเวียจะดำเนินการประเมินย่อยๆเพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าตั้งแต่ครั้งแรกในปีค.ศ.2005

[6] มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างประเทศต่างๆที่มีการประเมินโดย
แสดงให้เห็นว่าวิธีการแบบนี้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ
ต่างๆที่สามารถจัดลำดับตามขนาดจากอินเดียซึ่งเป็นประเทศ
ประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดจนถึงเอลซัลวาดอร์และจากประสบการณ์
ของประชาธิปไตยในนิวซีแลนด์จนถึงมองโกเลียและในระดับของการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากประเทศในยุโรปเช่นเนเธอร์แลนด์ไปจน
กระทั่ งถึงมาลาวีที่อยู่ ในทะเลทรายซาฮาร่าในทวีปแอฟริกา
มองโกเลียซึ่งมีประชากรไม่หนาแน่นและประชาชนส่วนใหญ่มีวิถี
ชีวิตแบบเร่ร่อนขณะที่ เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ทันสมัย
มีประชากรหนาแน่นออสเตรเลียและอินเดียเป็นประเทศแบบ
สหพันธรัฐประเทศที่เหลือเป็นการปกครองแบบรัฐเดี่ยวที่ผ่านมา
รูปแบบของการให้ทุนและต้นทุนของโครงการ17โครงการมีความ
แตกต่ างกันอย่ างมาก(ดู ส่ วนที่3สำหรับการวิ เคราะห์ ใน
รายละเอียด)แต่โครงการที่มีการประเมินทั้งหมดได้มีสิ่งที่เป็นจุด
ร่วมกันอยู่โดยมีสิ่งเกี่ยวพันกันกับข้อเสนอพื้นฐานซึ่งผู้ที่มีความ
ชอบธรรมในการประเมินคุณภาพของประชาธิปไตยในประเทศของ
พวกเขาก็คือพลเมืองของประเทศนั้นเองและการเป็นเจ้าของการ
ประเมินประเทศของตนเองเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสามารถมีอิทธิพลต่อ
ลำดับความก้าวหน้าและการปฏิรูปประชาธิปไตย
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 วิธีการประเมินประชาธิปไตยขององค์กร IDEA  
มีการนำไปใช้อย่างเป็นสากล 

 
[7] ในภาคผนวกก‘วิธีการอื่นๆในการประเมินประชาธิปไตย’เรา

เปรียบเทียบกรอบแนวคิดของIDEAกับวิธีการสำหรับประเมิน
ประชาธิปไตยอื่นๆในโลกปัจจุบันและอธิบายความแตกต่างที่สำคัญ
ของหลักการและแนวปฏิบัติระหว่างวิธีต่างๆเหล่านั้นโดยสรุป
กรอบขององค์กรIDEAเป็นเพียงกรอบเดียวที่ยืนยันว่าผู้ที่ รู้
วัฒนธรรมประเพณีและมีความมุ่งมั่นของประเทศนั้นเท่านั้นที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะประเมินประชาธิปไตยของเขาเป้าหมายของ
โครงการการประเมินประชาธิปไตย(SOD)ขององค์กรIDEAเป็นไป
เพื่อทำให้อนาคตของประชาธิปไตยทั่วโลกไปอยู่ ในกำมือของ
พลเมือง

[8] ลักษณะสำคัญของวิธีการขององค์กรIDEAอาจจะสรุปได้ดังนี้

 Ñ พลเมืองและผู้อื่นที่อาศัยในประเทศที่ถูกประเมินเท่านั้นควรเป็น
ผู้ประเมินประชาธิปไตยเพราะพวกเขาเท่านั้นที่สามารถรู้ได้จาก
ประสบการณ์ว่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศของเขาเป็น
อย่างไรซึ่งจะกำหนดแนวทางที่จะเป็นหลักของประชาธิปไตยได้

 Ñ การประเมินประชาธิปไตยโดยพลเมืองและผู้ที่อาศัยในประเทศนั้น
อาจถูกขับเคลื่อนโดยรัฐบาลหรือองค์กรภายนอกได้ก็ต่อเมื่อการ
ประเมินอย่างเป็นอิสระได้รับการคุ้มครอง

 Ñ เป้าหมายหลักของการประเมินประชาธิปไตยคือเพื่อช่วยให้เกิดการ
อภิปรายสาธารณะและยกระดับจิตสำนึกตลอดจนการประเมินนี้ควร
เปิดให้มีการสะท้อนความเข้าใจของประชาชนและฉันทามติของชน
ชั้นนำ

 Ñ การประเมินควรช่วยในการระบุลำดับความสำคัญสำหรับการปฏิรูป
และติดตามความก้าวหน้าของเรื่องนั้นๆ

 Ñ เกณฑ์สำหรับการประเมินควรมาจากหลักประชาธิปไตยที่มีการ
กำหนดไว้อย่างชัดเจนและควรรวมขอบเขตที่กว้างที่สุดของประเด็น
ประชาธิปไตยขณะที่เปิดโอกาสให้ผู้ประเมินได้เลือกลำดับความ
สำคัญสำหรับการตรวจสอบตามความประสงค์ของท้องถิ่นนั้น

 Ñ การประเมินควรเป็นการตัดสินเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดแข็งและ
จุดอ่อนของแต่ละเรื่องซึ่งอาจเสริมด้วยการวัดเชิงปริมาณในบาง
ขั้นตอนตามความเหมาะสม
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 Ñ ผู้ประเมินควรเลือกเกณฑ์เปรียบเทียบที่มีมาตรฐานสำหรับการ
ประเมินบนพื้นฐานของประวัติศาสตร์ของประเทศแนวปฏิบัติใน
ภูมิภาคและบรรทัดฐานสากลตามที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสม

 Ñ กระบวนการประเมินควรเกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือกับสาธารณชน
อย่างกว้างขวางซึ่งรวมการประชุมปฏิบัติการระดับชาติเพื่อตรวจ
สอบความถูกต้องของสิ่งที่ค้นพบ

 Ñ ทั้งประเทศประชาธิปไตยเก่าและใหม่สามารถและควรจะดำเนินการ
ตามกรอบแนวคิดของการประเมินที่เหมือนกัน


ผู้ที่รู้จักวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม มีความเข้าใจในประเทศนั้นๆ เท่านั้น 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อประเมินประชาธิปไตยของตนเอง 
 

กรอบแนวคิดของการประเมิน

[9] เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคำตอบของคำถามที่ง่ายและชัดเจน
“ประเทศของเราและการปกครองของประเทศเป็นประชาธิปไตยเพียง
ใด”จะต้องมีสิ่งแรกคือการเริ่มด้วยแนวคิดของประชาธิปไตย
ที่ชัดเจนและหลักการสำคัญของประชาธิปไตยและความเข้าใจว่า
หลักการเหล่านี้อาจมีอยู่ในแนวปฏิบัติทางการเมืองทางสังคมและ
เชิงสถาบันอย่างไร

[10] สิ่งแรกนั่นคือประชาธิปไตยคืออะไรถ้าเราตรวจสอบกระแสหลักของ
การให้ทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยจากกรีกโบราณเป็นต้นมาและ
ให้ความสนใจกับสิ่งที่มีการอ้างเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ได้มีการ
ดำเนินการโดยเฉพาะถ้าเราสนใจเรื่องที่คัดค้านของผู้อยู่ตรงข้ามกับ
ประชาธิปไตยในยุคต่างๆแล้วกลุ่มแนวคิดที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ชัดเจนและสอดคล้องกับเรื่องนี้ก็ปรากฏชัดขึ้นประชาธิปไตยเป็น
แนวคิดทางการเมืองเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจร่วมที่มีความเกี่ยวข้อง
กันเกี่ยวกับกฎและนโยบายของกลุ่มสมาคมหรือสังคมการตัดสินใจ
ลักษณะนี้สามารถกล่าวได้ว่ามีความเป็นประชาธิปไตยในระดับที่ขึ้น
อยู่กับการควบคุมความมีอิทธิพลของสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มซึ่งได้รับ
การพิจารณาว่าเท่าเทียมกัน

[11] หลักการประชาธิปไตยที่สำคัญคือเรื่องของการควบคุมโดยคนส่วน
ใหญ่และความเท่าเทียมทางการเมืองหลักการเหล่านี้อธิบายสิ่งที่
นักประชาธิปไตยในทุกช่วงเวลาและในทุกๆสถานที่ได้ต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตยเช่นเพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้ควบคุมการตัดสินใจ
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สาธารณะทั้งอย่างมีประสิทธิผลและครอบคลุมมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีการ
ผูกขาดของคนชั้นนำในการตัดสินใจและการได้ผลประโยชน์จากการ
ตัดสินใจนั้นและเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆเช่นเรื่องสถานภาพหญิง
ชายชาติพันธุ์ศาสนาภาษาชนชั้นความมั่งคั่งเป็นต้นเพื่อการใช้
สิทธิของพลเมืองที่เท่าเทียมกัน

[12] หลักการ2ประการนี้ได้รับการตระหนักอย่างมากที่สุดในกลุ่มเล็กๆ
หรือในสังคมที่มีการรวมตัวต่างๆที่ทุกๆคนได้รับการประกันถึงสิทธิ
ของความเท่าเทียมกันในการพูดและการลงคะแนนในเรื่องของกฎและ
นโยบายอย่างมีประสิทธิผลในสังคมที่มีการรวมตัวที่ใหญ่ขึ้นและ
โดยเฉพาะที่ระดับของสังคมโดยภาพรวมการพิจารณาที่ปฏิบัติได้
ในเรื่องเวลาและสถานที่ต้องอาศัยการตัดสินใจโดยองค์กรที่ได้รับ
มอบหมายหรือตัวแทนที่ได้ดำเนินการในนามของกลุ่มคนที่เหลือ
สำหรับประชาชนทั้งหมดแล้วประชาธิปไตยถูกเข้าใจในเบื้องต้นว่า
ไม่ใช่เรื่องการควบคุมโดยตรงของคนส่วนใหญ่เหนือการตัดสินใจ
สาธารณะแต่เป็นการควบคุมเหนือผู้ตัดสินใจที่ดำเนินการในนามของ
พวกเขาต่างหากดูจากสมาชิกทั้งหลายประเด็นการควบคุมมี
ประสิทธิภาพมากเพียงใดและการกระจายการควบคุมเพียงใดเป็น
เรื่องระหว่างพลเมืองแต่ละคนและระหว่างกลุ่มพลเมืองที่แตกต่างกัน
ซึ่งขึ้นกับจำนวนของพลเมืองเกณฑ์เหล่านี้จัดเป็นเกณฑ์สำคัญ
สำหรับการตัดสินใจว่ าระบบการปกครองแบบตัวแทนเป็น
ประชาธิปไตยจริงๆเพียงใดทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคหรือระดับ
ท้องถิ่น

[13] อิสรภาพหรือเสรีภาพเหมาะสมกับหลักการ2ประการนี้ตรงไหน
ควรมีหลักฐานว่าจะไม่มีการควบคุมโดยคนส่วนใหญ่อย่างต่อเนื่อง
หรือมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจสาธารณะถ้าประชาชนไม่สามารถ
พูดสิ่งที่อยู่ในใจของเขาโดยอิสระได้ทั้งนี้เพื่อให้มีการอภิปรายอย่าง
เปิดกว้างกับผู้อื่นเพื่อมีการรวมกลุ่มอย่างเสรีเพื่อได้รับข้อมูล
ข่าวสารและให้ข้อมูลข่าวสารโดยปราศจากการขัดขวางและเพื่อให้มี
วิธีการและมีความมั่นใจในการดำเนินการและแลกเปลี่ยนในกิจกรรม
เหล่านี้เสรีภาพของประชาชนได้รับการคำนึงถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
หลักการของประชาธิปไตยขององค์กรการเมืองที่ยอมรับกันตั้งแต่
สมัยที่มีประชาธิปไตยในยุคเอเธนส์โบราณดังนั้นในลักษณะนี้
เสรีภาพถูกผนวกในแนวคิดของประชาธิปไตยและไม่จำเป็นต้องเป็น
สิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปหรือเสริมเข้าไปแต่เป็นแนวคิดทางการเมืองที่มี
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ความโดดเด่นและทันสมัย(ถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตของอุดมการณ์
ประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมมากขึ้นในแนวคิดสมัยใหม่ก็ตาม)


 หลักการประชาธิปไตยที่สำคัญ คือเรื่องของการควบคุม 
โดยเสียงข้างมากและความเท่าเทียมกันทางการเมือง สำหรับประชาชนส่วนมาก 

ประชาธิปไตยได้รับการตระหนักในกรณีที่ไม่ใช่เพียงแค่การควบคุม 
โดยเสียงข้างมากโดยตรงต่อการตัดสินใจสาธารณะ แต่ในฐานะการควบคุม 

ต่อผู้ตัดสินใจที่ทำหน้าที่แทนพวกเขา 
 

[14] ดังนั้นหลักการสองประการคือการควบคุมโดยเสียงข้างมากและความ
เท่า เทียมทางการเมืองก่อให้ เกิดแนวทางของการประเมิน
ประชาธิปไตยยิ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการนำเสนอมากขึ้นเราจะสามารถ
พิจารณาระบบของการตัดสินใจสาธารณะอย่างเป็นประชาธิปไตย
มากขึ้นถึงแม้ว่าตามสิ่งที่เป็นอยู่หลักการเหล่านี้ยังเป็นเรื่องทั่วไป
เกินกว่าที่จะเป็นเครื่องมือในการประเมินที่แม่นยำได้ก็ตาม

[15] เพื่อให้เห็นวิธีการที่เราจะได้อะไรจากกระบวนการที่เป็นเรื่องสถาบัน
ของการปกครองแบบตัวแทนและเพื่อกำหนดเกณฑ์ที่แม่นยำมากขึ้น
ทีจ่ะสามารถประเมนิได้เราตอ้งพจิารณาวา่หลกัการเหลา่นี้จะกำหนด
รูปแบบของสถาบันและกระบวนการของการปกครองแบบตัวแทน
มากน้อยเพียงใดในที่นี้เราระบุไว้ว่าอะไรที่เราเรียกว่า“ค่านิยม
ที่ตกลงกัน”โดยผ่านสิ่งที่ประชาชนได้แสวงหาเพื่อให้เกิดผลของ
หลักการเหล่านี้ในการจัดระบบและการปฏิบัติของสถาบันของ
ประเทศเหล่านี้ค่านิยมที่ตกลงกันไว้นี้กำหนดไว้ในตาราง1.1

 สดมภ์แรกของตารางได้ระบุค่านิยมที่ตกลงกันที่ได้มาจากหลักการ
ประชาธิปไตย2ประการของเราสดมภ์ที่สองได้แสดงว่าอะไรคือ
สิ่งจำเป็นสำหรับการทำให้ค่านิยมเหล่านี้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ
สดมภ์ที่สามแสดงรายชื่อสถาบันสำคัญๆที่ความต้องการต่างๆ
สามารถบรรลุผลได้ภายใต้ระบบการปกครองแบบตัวแทนผ่านสถาบัน
เหล่านี้องค์ประกอบเหล่านี้เมื่อรวมเข้าด้วยกันก็ได้สร้างลักษณะ
เฉพาะของกรอบการประเมินประชาธิปไตยของเราขึ้นมา
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  เพื่อพิจารณาว่าหลักการของการควบคุมโดยเสียงข้างมาก 
และความเท่าเทียมทางการเมือง ได้กำหนดรูปแบบของสถาบัน 
และกระบวนการของการปกครองแบบตัวแทนมากน้อยเพียงใด  

เราจำเป็นต้องนิยามว่าอะไรคือ  “ค่านิยมที่ตกลงกัน”   
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนได้แสวงหาเพื่อให้เกิดผลต่อหลักการ 

ในการปฏิบัติและการจัดระบบสถาบันของประเทศ 
ผ่านค่านิยมดังกล่าว 



ตาราง1.1หลักการประชาธิปไตยและค่านิยมที่ตกลงกัน

หลักการพื้นฐาน
●	การควบคุมโดยเสียงข้างมากต่อการตัดสินใจสาธารณะและผู้ตัดสินใจ	
●	ความเท่าเทียมกันในการยอมรับนับถือและการแสดงความคิดเห็นระหว่างพลเมืองในการดำเนินการ
ควบคุม	



ค่านิยมที่ตกลงกัน สิ่งจำเป็น
กระบวนการเชิงสถาบัน
เพื่อสร้างความตระหนัก

การมีส่วนร่วม
(Participation)

สิทธิในการมีส่วนร่วม
ความสามารถ/ทรัพยากรเพื่อการ
มีส่วนร่วม
องค์กรเพื่อการมีส่วนร่วม
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

ระบบสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม
การเลือกตั้งพรรคการเมือง
องค์กรพัฒนาเอกชน
การศึกษาสำหรับความเป็น
พลเมือง

การมอบอำนาจ
(Authorization)

ความชอบด้วยกฎหมายของ
รัฐธรรมนูญ(validationof
constitution)
ทางเลือกของผู้แทน/โครงการ
ต่างๆ
การควบคุมของผู้บริหารที่ได้รับ
เลือกตั้งต่อผู้บริหารที่ไม่ได้ผ่าน
การเลือกตั้ง

การลงประชามติ
การเลือกตั้งที่เป็นอิสระ
และเที่ยงธรรม
ระบบที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของ
ผู้ได้รับเลือกตั้ง
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ค่านิยมที่ตกลงกัน สิ่งจำเป็น
กระบวนการเชิงสถาบัน
เพื่อสร้างความตระหนัก

การเป็นตัวแทน
(Representation)

ผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปจากประชาชน
ส่วนใหญ่
ผู้แทนจากสถาบันสาธารณะที่ได้
มาจากองค์ประกอบทางสังคมของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ระบบเลือกตั้งและพรรคการเมือง
กฎหมายต่อต้านการแบ่งแยก
นโยบายที่ยินยอมการกระทำที่
เลือกปฏิบัติ(Affirmativeaction
policies)

สำนึกรับผิดชอบ
(Accountability)

มีความชัดเจนในเรื่องสำนึก
รับผิดชอบกฎหมายการเงิน
การเมืองเพื่อมั่นใจว่ามีการ
ดำเนินงานที่ซื่อสัตย์และมี
ประสิทธิผลซึ่งหมายถึงความ
ซื่อตรงในการบริการประชาชน
และทางด้านความยุติธรรม

นิติธรรมการแบ่งแยกอำนาจ
กระบวนการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
มาตรฐานการบังคับใช้ทาง
กฎหมายที่เป็นไปได้
อำนาจที่เข้มแข็งในการพิจารณา
กฎหมาย

ความโปร่งใส
(Transparency)

รัฐบาลเปิดกว้างให้มีการตรวจสอบ
และอภิปรายของฝ่ายนิติบัญญัติ
และสาธารณชน

รัฐสภาในฐานะเป็นเวทีสำหรับการ
อภิปรายของชาติ
อิสรภาพของกฎหมายข้อมูล
ข่าวสาร
สื่ออิสระ

การตอบสนอง
(Responsiveness)

การเข้าถึงได้ของรัฐบาลต่อ
ผู้เลือกตั้งและความคิดเห็น
สาธารณะเรื่องการก่อตัวทาง
นโยบายการนำนโยบายไปปฏิบัติ
และการส่งมอบการบริการ

กระบวนการอย่างเป็นระบบ
เปิดกว้างและเข้าถึงได้ตลอดจน
มีช่องทางของการปรึกษาหารือ
สาธารณะ
การชดเชยทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ
การปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน

ความเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน
(Solidarity)

การยอมรับความแตกต่างใน
ประเทศ
การสนับสนุนสำหรับรัฐบาล
ประชาธิปไตยและการต่อสู้ของ
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใน
นานาประเทศ

การศึกษาเรื่องพลเมืองและสิทธิ
มนุษยชน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนนานาชาติ
องค์กรสหประชาชาติและอื่นๆ
องค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ
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ค่านิยมที่ตกลงกัน 

[16] รายการค่านิยมที่ได้มีการตกลงกันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ด้วยตัวเอง
 Ñ หลักการของการควบคุมโดยประชาชนเหนือรัฐบาลก็ไม่สามารถ

เริ่มต้นให้เกิดความตระหนักได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองและสิทธิเสรีภาพต่างๆตลอดจนวิธีการที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

 Ñ จุดเริ่มของการมีส่วนร่วมคือการมอบอำนาจให้ผู้แทนของสาธารณชน
หรือข้าราชการโดยกระบวนการเลือกตั้งแบบอิสระและเที่ยงธรรม
และเป็นไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดสมาชิกที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ
ซึ่งเป็นตัวแทนของความคิดเห็นสาธารณะที่แตกต่างกัน

 Ñ ถ้ากลุ่มประชาชนที่แตกต่างกันได้รับการดูแลบนพื้นฐานของความ
เท่าเทียมกันแล้วสถาบันสาธารณะหลักจะเป็นตัวแทนทางสังคมของ
องค์กรพลเมืองโดยทั้งหมด

 Ñ สำนึกรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทั้งต่อสาธารณชนโดยตรงและ
โดยผ่านสถาบันรัฐสภาสถาบันตุลาการผู้ตรวจการแผ่นดินและ
องค์กรตรวจสอบเฝ้าระวังอื่นๆจัดว่ามีความสำคัญถ้าเจ้าหน้าที่ต้อง
ดำเนินการในฐานะองค์กรหรือผู้บริการประชาชนมากกว่าการเป็น
เจ้านาย

 Ñ สำนึกรับผิดชอบที่มีประสิทธิผลจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจาก
การเปิดกว้างหรือโปร่งใสในรัฐบาล

 Ñ การตอบสนองต่อความต้องการสาธารณะโดยผ่านสถาบันต่างๆที่
หลากหลายซึ่งความต้องการเหล่านั้นสามารถสื่อสารได้จัดเป็น
อิทธิพลในการควบคุมของประชาชนต่อรัฐบาล

 Ñ ในที่สุดขณะที่ความเท่าเทียมกันเป็นหลักการในค่านิยมที่มีการตกลง
กันซึ่งปรากฏในความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันที่พลเมืองของประเทศ
ประชาธปิไตยไดแ้สดงตอ่ผูท้ีม่คีวามแตกตา่งจากพวกเขาในประเทศนัน้
และต่อการต่อสู้ของคนส่วนใหญ่ต่อประชาธิปไตยในนานาประเทศ

[17] ยังมีสิ่งที่มากกว่านี้ที่อาจกล่าวได้เกี่ยวกับค่านิยมที่มีการตกลงกัน
บางทีเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะสร้างความชัดเจนในความแตกต่าง
ระหว่างแนวคิดของสำนึกรับผิดชอบและการตอบสนองเนื่องจากเป็น
เรื่องที่สับสนอยู่บ่อยๆสำนึกรับผิดชอบได้รวมถึงรัฐบาลที่ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขาที่เกิดขึ้นหลังจากการได้อำนาจ
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของการต่อต้านในเรื่องการประพฤติมิชอบการ
ละเว้นการปฏิบัติหรือความล้มเหลวในอีกทางหนึ่งการตอบสนอง
เกี่ยวข้องกับการมีกระบวนการเพื่อการปรึกษาหารือกับสาธารณะ
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อย่างเป็นระบบและความสนใจก่อนที่นโยบายหรือกฎหมายจะ
บัญญัติออกมาดังนั้นสาระของการตอบสนองจะสะท้อนถึงมุมมอง
ของผู้ที่ได้รับผลจากเรื่องนั้นทั้งการตอบสนองและสำนึกรับผิดชอบ
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของประชาชนต่อ
รัฐบาล

สถาบันประชาธิปไตย 

[18] สดมภ์ที่3ของตาราง1.1แสดงถึงสถาบันต่างๆที่ให้วิธีการในการ
สร้างความตระหนักต่อค่านิยมที่ตกลงกันเหล่านี้รายการในสดมภ์นี้
แสดงตัวอย่างต่างๆอย่างคร่าวๆและสังเกตได้ว่าบางสถาบันก็ทำให้
เกิดหรืออาจทำให้เกิดการตระหนักมากกว่าค่านิยมใดค่านิยมหนึ่ง
ดังนั้นกระบวนการเลือกตั้งจะทำให้เกิดการตระหนักในค่านิยมของ
การมสีว่นรว่มการใชอ้ำนาจการเปน็ตวัแทนและการมสีำนกึรบัผดิชอบ
พร้อมๆกันและดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทั้งหลายที่มีการ
พิจารณากันเช่นเดียวกันชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันของสิ่งที่เรียกว่า
“ประชาสังคม”ซึ่งรวมพรรคการเมืององค์กรพัฒนาเอกชนและ
สมาคมอื่นๆล้วนส่งผลต่อการมีค่านิยมที่แตกต่างกันและยังมีผล
ต่อเงื่อนไขต่างๆที่สามารถประเมินได้ในอีกมุมมองหนึ่งค่านิยม
เช่นการมีส่วนร่วมยังเสริมสร้างสำนึกรับผิดชอบและการตอบสนอง
ของกระบวนการปกครองและยังสร้างความมั่นใจในการสัมพันธ์
เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆในกรอบการประเมินถ้ามีความ
เข้าใจในความซับซ้อนเหล่านี้เช่นเดียวกับตรรกะพื้นฐานของการ
พัฒนาจากหลักการสำคัญตามค่านิยมที่ได้ตกลงกันและสิ่งที่จำเป็น
เพื่อกระบวนการเชิงสถาบันดังนั้นรายการของกรอบการประเมิน
ที่เสนอต่อไปนี้ควรจะเป็นที่เข้าใจในทันทีเป้าหมายของเราคือ
การสร้างกรอบแนวคิดของการประเมินที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายที่
สอดคล้องกันของประชาธิปไตยมากกว่าการรวมกลุ่มรายการต่างๆ
โดยไม่ได้มีการอธิบายใดๆ

[19] ดังนั้นประชาธิปไตยเริ่มด้วยกลุ่มของหลักการหรือ“แนวคิดของการ
กำหนดกฎเกณฑ์”และตามมาด้วยการจัดการและกระบวนการเชิง
สถาบันที่ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้รับการตระหนักถึงถึงแม้ว่าการจัด
ระเบียบและกระบวนการทำให้เกิดเนื้อหาของการประเมินดังปรากฏ
ในกรอบแนวคิดที่แสดงต่อไปนี้เงื่อนไขในสิ่งที่ต้องประเมินคือ
หลักการสำคัญในตัวมันเองและค่านิยมที่มีการตกลงกันในเรื่องของ
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สำนึกรับผิดชอบการเป็นตัวแทนการตอบสนองเป็นต้นสิ่งนี้
ก็คือเราควรพิจารณาการจัดการของสถาบันต่างๆเป็นประชาธิปไตย
มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ใช้ในการประเมินตามกรอบแนวคิด

[20] กรอบแนวคิดในการประเมินแบบสมบูรณ์มีการกำหนดไว้ในส่วนที่2
ของคู่มือนี้ซึ่งประกอบด้วยประการแรกเงื่อนไข(หรือคำถาม)
ซึ่งถูกใช้เพื่อสร้างระบบของกระบวนการประเมินรวมทั้งกรอบแนวคิด
หลัก4ประการในที่นี้เราขออธิบายกรอบแนวคิด(ดังตาราง1.2)


ตาราง1.2กรอบแนวคิดในการประเมิน:การอธิบายโดยสรุป

1.ความเป็นพลเมือง
กฎหมายและสิทธิ

2.การเป็นรัฐบาลที่เป็น
ตัวแทนและมีสำนึก
รับผิดชอบ

3.ประชาสังคมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

4.ประชาธิปไตยที่ไปไกล
กว่าคำว่า“รัฐ”

1.1ความเป็นคนชาติ
เดียวกันและความเป็น
พลเมือง(Nationhood
andcitizenship)มี
ข้อตกลงสาธารณะใน
เรื่องความเป็น
พลเมืองร่วมกันโดย
ไม่มีการกีดกันหรือไม่

1.2นิติธรรมและการเข้า
ถึงความยุติธรรม
(Theruleoflawand
accesstojustice)รัฐ
และสังคมอยู่ภายใต้
กฎหมายอย่าง
สอดคล้องกันหรือไม่

1.3สิทธิของพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง
(Civilandpolitical
right)ประชาชนทุก
คนได้รับสิทธิของ
พลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองอย่างเท่า
เทียมกันหรือไม่

1.4สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม(Economic
andsocialrights)
ประชาชนทุกคนได้รับ
สิทธิทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
อย่างเท่าเทียมกัน
หรือไม่

2.1การเลือกตั้งที่เป็น
อิสระและเที่ยงธรรม
(Freeandfair
election)ประชาชน
สามารถควบคุม
รัฐบาลและนโยบาย
ผ่านทางการเลือกตั้ง
หรือไม่

2.2บทบาทของ
พรรคการเมืองในด้าน
ประชาธิปไตย(The
democraticroleof
politicalparties)
ระบบพรรคการเมือง
เอื้อต่อการทำงานของ
ประชาธิปไตยหรือไม่

2.3ประสิทธิผลและการ
ตอบสนองของรัฐบาล
(Effectiveand
responsive
government)รัฐบาล
มีประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสาธารณะ
และตอบสนองต่อ
ความห่วงกังวลของ
ประชาชนหรือไม่

3.1สื่อในสังคม
ประชาธิปไตย(The
mediaina
democraticsociety)
สื่อดำเนินการในวิถี
ทางที่คงไว้ซึ่งค่านิยม
ประชาธิปไตยหรือไม่

3.2การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง(Political
Participation)มีการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่าง
สมบูรณ์ในการดำเนิน
ชีวิตสาธารณะหรือไม่

3.3การกระจายอำนาจ
(Decentralization)
การตัดสินใจในระดับ
รัฐบาลเหมาะสมที่สุด
สำหรับประชาชนผู้ได้
รับผลกระทบหรือไม่

4.1อิทธิพลจากภายนอก
ต่อประชาธิปไตยของ
ประเทศ(External
Influencesonthe
country’s
democracy)ผล
กระทบจากอิทธิพล
ภายนอกมีส่วนช่วย
สนับสนุน
ประชาธิปไตยของ
ประเทศหรือไม่

4.2ผลกระทบทาง
ประชาธิปไตยของ
ประเทศต่อนานา
ประเทศ(The
country’sdemocratic
impactabroad)
นโยบายระหว่าง
ประเทศช่วยเสริม
สร้างประชาธิปไตยใน
ระดับสากลหรือไม่
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1.ความเป็นพลเมือง
กฎหมายและสิทธิ

2.การเป็นรัฐบาลที่เป็น
ตัวแทนและมีสำนึก
รับผิดชอบ

3.ประชาสังคมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

4.ประชาธิปไตยที่ไปไกล
กว่าคำว่า“รัฐ”

 2.4ประสิทธิผลด้านการ
เป็นประชาธิปไตย
ของรัฐสภา(The
democratic
effectivenessof
parliament)รัฐสภา
หรือการออกกฎหมาย
ได้ช่วยทำให้
กระบวนการ
ประชาธิปไตยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล
หรือไม่

2.5การควบคุมตำรวจและ
ทหารโดยพลเรือน
(Civiliancontrolof
themilitaryand
police)ตำรวจและ
ทหารอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของพลเรือน
หรือไม่

2.6ความมั่นคงในชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
สาธารณชน(Integrity
inpubliclife)ความ
มั่นคงในชีวิตความ
เป็นอยู่ของ
สาธารณชนมีหลัก
ประกันหรือไม่

 


ความเป็นพลเมือง กฎหมาย และสิทธิ 

[21] ประชาธิปไตยเริ่มที่พลเมืองและเป็นเรื่องของเสาหลักแรกในกรอบ
แนวคิดก็คือสิทธิของพลเมืองและความสามารถของรัฐในการประกัน
สิทธิที่ เท่าเทียมกันของความเป็นพลเมืองให้กับทุกคนโดยผ่าน
กระบวนการรัฐธรรมนูญและกฎหมายจุดเริ่มต้นนี้เป็นเรื่องซับซ้อน
ในโลกยุคปัจจุบันทั่วไปดังสิ่งที่ปรากฏในหลายประเทศที่มีคนงาน
ต่างด้าวอพยพเข้ามาทำงานในประเทศผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเป็นต้น
ซึ่งสิทธิของพวกเขามักถูกจำกัดหรือปฏิเสธอย่างเข้มงวดการรับ
ประกันสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไม่ต้องมีเหตุผลพิเศษ
ในการประเมินประชาธิปไตยทั้งนี้เพราะสิทธิเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็น
ที่ต้องเปิดเผยเพื่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในการ
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อยู่ร่วมกันเป็นสังคมกับผู้อื่นอย่างไรก็ตามการรวมสิทธิทางสังคม
และเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ท้าทาย(และโดยเฉพาะในกรณีของผู้ที่ไม่ใช่
พลเมืองของประเทศนั้น)นักรัฐศาสตร์หลายคนมีแนวคิดว่า
ประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการตัดสินใจ
สาธารณะมากกว่ามองที่เรื่องผลลัพธ์ของประชาธิปไตยและการทำให้
มีสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นเพียงหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของ
การปกครองซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายระหว่างพรรคการเมืองต่างๆใน
โครงการทางนโยบายของพรรคในทางตรงกันข้ามในมุมมองของเรา
คือการบูรณาการของการตรวจสอบสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจเป็น
เรื่องที่มีเหตุผลในทั้งเรื่องกระบวนการและผลลัพธ์ดังกระบวนการที่
กล่าวถึงมีเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการใช้สิทธิทางการเมืองและสิทธิ
ของพลเมืองที่ประชาชนควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อการใช้สิทธินั้นตลอดจน
มีความสามารถและหนทางในการใช้สิทธินั้นอย่างมีประสิทธิผล
ในขณะเดียวกันประชาชนดำเนินการอย่างถูกต้องและมองคุณภาพ
ประชาธิปไตยในเรื่องของความสามารถที่จะทำให้ได้มาซึ่งสิทธิ
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งของชีวิต
มนุษย์อย่างเหมาะสมถ้าประชาธิปไตยไม่สามารถทำให้ได้ผลลัพธ์ใน
เรื่องเหล่านี้ได้ดีกว่าการเป็นเผด็จการทำไมประชาชนควรจะ
สนับสนุนประชาธิปไตยพันธมิตรในภูมิภาคตอนใต้ของเราได้มีการ
พัฒนาเพื่อกระตุ้นอย่างแข็งขันให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับสาระของ
กรอบแนวคิดในการประเมิน


การรับประกันสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลพิเศษในการประเมินประชาธิปไตย  
ทั้งนี้ เพราะสิทธิเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเปิดเผยเพื่อการมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการทางการเมืองในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมกับผู้อื่น  
ในความคิดของเรา การรวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม 

เป็นเรื่องที่มีเหตุผลเพียงพอ 
 

การเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนและมีสำนึกรับผิดชอบ  

[22] ถ้าเสาหลักแรกของประชาธิปไตยคือการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ความเป็นมนุษย์สำหรับพลเมืองและผู้ไม่ใช่พลเมืองของประเทศนั้น
เสาหลักที่สองจะประกอบด้วยสถาบันของรัฐบาลที่เป็นผู้แทนและมี
สำนึกรับผิดชอบในส่วนนี้ได้รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เลือกตั้งระบบพรรคการเมืองบทบาทของสถาบันรัฐสภาหรือ
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นิติบัญญัติและอื่นๆในการรับรองความซื่อตรงและสำนึกรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการควบคุมของพลเมืองต่อกองกำลังทหาร
และตำรวจในส่วนที่แยกออกมานั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในชีวิตสาธารณะโดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นประเด็นของความห่วงกังวลร่วมในประเทศประชาธิปไตย
ทั้งหมดและของประชาชนในประเทศนั้น

ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

[23] เสาหลักที่สามของกรอบแนวคิดในการประเมินของเราเป็นเรื่องที่เคย
มีการเรียกกันไว้แต่เดิมว่า“ประชาสังคม”สถาบันประชาธิปไตยเป็น
ไปเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการประกันสิทธิโดย
กระบวนการทางกฎหมายและก่อให้เกิดพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น
องค์ประกอบสำคัญที่นำมาซึ่งการสร้างพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น
คือสื่อในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและมีความเป็นอิสระและ
เครือข่ายทรงพลังของสมาคมอาสาสมัครทุกประเภทที่ซึ่งพลเมือง
สามารถดำเนินการเพื่อจัดการภารกิจของพวกเขาและมีอิทธิพลต่อ
นโยบายสาธารณะในทางกลับกันความเข้มแข็งของการอยู่ร่วมกัน
เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการประกันถึงการตอบสนองของนโยบาย
ของรัฐบาลและเป็นการประกันว่าการส่งมอบการบริการสาธารณะเป็น
ไปตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น
ทุกระดับ

ประชาธิปไตยที่ไปไกลกว่าคำว่า “รัฐ” 

[24] เสาหลักที่สี่เกี่ยวข้องกับมิติสากลของประชาธิปไตยเหตุผลก็คือ
ประเทศเหล่านั้นไม่ได้มีหน่วยงานที่แยกออกไปเป็นอิสระจากกันแต่มี
หน่วยงานที่ขึ้นต่อกันโดยเฉพาะในระดับของความก้าวหน้าของ
ประชาธิปไตยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยทั้งหมดกับการ
พิจารณาว่าข้อมูลภายนอกโดยรวมของนโยบายของประเทศนั้น
สนับสนุนประชาธิปไตยในนานาประเทศเพียงใดตามอุดมคติแล้วใน
การสำรวจประชาธิปไตยของโลกคุณลักษณะทางประชาธิปไตยของ
สถาบนันานาชาตทิีส่ำคญัเชน่ธนาคารโลกและองคก์ารสหประชาชาติ
ควรเป็นประเด็นในการประเมินด้วยเช่นเดียวกับประเด็นของประ
เทศนั้นๆเนื่องจากเนื้อที่ในหนังสือมีจำกัดจึงไม่สามารถนำมาใส่ไว้ได้
ทั้งหมดอย่างไรก็ตามในกรอบการประเมินของเราในที่นี้เราได้รวม
การพิจารณาที่ว่านโยบายภายในของประเทศถูกกำหนดโดยอำนาจ
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ภายนอกที่ไม่มีสำนึกรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดเช่นกันประเด็นนี้
ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคตอนใต้

[25] ในระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐแนวคิดที่เป็นสากลเหล่านี้อาจ
เกี่ยวข้องชัดเจนในระดับสหพันธรัฐมากกว่าที่ระดับมลรัฐการประเมิน
ของประเทศต่างๆที่มีโครงสร้างแบบสหพันธรัฐจะขึ้นกับการแบ่ง
หน้าที่และอำนาจที่ชัดเจนระหว่างระดับของรัฐที่แตกต่างกันถึงแม้ว่า
การประเมินในประเทศเหล่านี้ไม่ว่าที่ระดับสหพันธรัฐหรือระดับมลรัฐ
หรือจากการรวมตัวกันของทั้งสองระดับจะมีความยุ่งยากกว่าการ
ประเมินรัฐเดี่ยวกรอบแนวคิดของเรานี้ใช้ได้กับการประเมินทั้งสอง
ระดับและยังสามารถนำไปปรับใช้กับสภาวการณ์ของประเทศใดๆ
เป็นการเฉพาะได้อีกด้วย


 ในประเทศที่มีโครงสร้างแบบสหพันธรัฐ  

กรอบแนวคิดขององค์กร IDEA นี้สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งระดับสหพันธรัฐ 
และระดับมลรัฐ อีกทั้งยังพร้อมที่จะถูกปรับไปใช้ได้ในสภาวการณ์ 

ของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
  

[26] กรอบแนวคิดที่สมบูรณ์ที่มีรายการคำถามในการประเมินสำหรับแต่ละ
หมวดอยู่ในส่วนที่2ของคู่มือนี้แม้แต่การมองอย่างรวดเร็วจะแสดง
ให้เห็นว่ากรอบแนวคิดนี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดที่มีเนื้อหาสาระ
ของคำถามซึ่งอาจจะค่อนข้างไม่ดึงดูดให้ดำเนินการแต่มีความเป็น
ไปได้หลายทางที่เปิดกว้างเพื่อลดความยุ่งยากนี้ประการหนึ่งก็คือ
การมีคณะผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญต่างกันตามที่คณะประเมินใน
ประเทศลัตเวียได้เคยดำเนินการและเพื่อจัดให้มีการจัดแบ่งงานกัน
ทำอย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งก็คือการดำเนินการสำหรับวิธีการที่
“กว้างแต่ลึก”ซึ่งจะระบุรายการที่สมบูรณ์แต่ยังอยู่ในลักษณะที่น่า
ประทับใจมากกว่าประการที่สามคือการเลือกหมวดหนึ่งหมวดใดเพื่อ
การประเมินดูจากความสำคัญของหมวดนั้นในเรื่องของการอภิปราย
ในปัจจุบันหรือเรื่องที่เป็นความห่วงกังวลในลำดับต้นๆหรือแม้แต่ใน
ประเด็นของทรัพยากรที่มีดังที่มีการประเมินในฟิลิปปินส์กลยุทธ์
ลักษณะนี้และกลยุทธ์อื่นๆจะมีการอภิปรายในรายละเอียดมากขึ้น
ในหมวดของกระบวนการประเมินต่อไปแต่ก็เป็นความคุ้มค่าที่แสดง
ให้เห็นในที่นี้ว่าในฟิลิปปินส์เอ็ดนาเอสเทฟาเนียโค(Edna
EstefaniaCo)สามารถสร้างโปรแกรมประเมินแบบครบวงจร
โดยการใช้ประโยชน์ของความจริงที่ว่าแต่ละหมวดของกรอบแนวคิด
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ได้มีการกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดหน่วยการประเมินที่เป็นอิสระถึงแม้ว่า
เป็นการประเมินตามพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ประชาธิปไตยและองค์ประกอบ
ของประชาธิปไตยก็สามารถระบุได้อย่างพร้อมสรรพและเข้าใจได้

[27] โดยสรปุกรอบแนวคดิในการประเมนิเปน็สิง่ทีส่ามารถใชไ้ดเ้หมอืนกนั
สำหรับทั้งประเทศประชาธิปไตยก้าวหน้าและประเทศประชาธิปไตย
ใหม่การสรุปนี้อยู่บนพื้นฐานความเชื่อตามที่เราได้ประสบมาที่ว่า
ประชาธปิไตยเปน็คา่นยิมสากลซึง่รวมทรรศนะและคา่นยิมทีห่ลากหลาย
ภายในและระหว่างชาติและภูมิภาคที่ต่างกันอย่างไรก็ตามมีสถาบัน
หลายแห่งและกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันตกในช่วง
การพัฒนาประชาธิปไตยของหลายช่วงอายุคนเพื่อทำให้เป็นรัฐที่ทัน
สมัยโดยมีการควบคุมโดยประชาชนและเพื่อทำให้มีการควบคุมที่
เท่าเทียมและมีการบูรณาการซึ่งสถาบันเหล่านี้มีค่านิยมสำหรับ
ประชาธิปไตยใหม่ด้วยขณะที่กระบวนการประเมินถูกทำให้ดีขึ้นโดย
ประสบการณ์และแนวคิดที่แตกต่างกันของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
ระบบของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกเราหวังว่าแนวคิดนี้
สะท้อนไว้ในกรอบแนวคิดของการประเมินของเราอย่างเพียงพอ
ในกรณีใดก็ตามกรอบแนวคิดนี้ยังเปิดกว้างเพื่อมีการปรับได้ต่อไป
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของท้องถิ่นนั้นเราทั้งหมดต้องเรียนรู้
จากประสบการณ์ของกันและกันในฐานะนักประชาธิปไตยเราเผชิญ
กับปัญหาที่เหมือนกันไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนและมีการต่อต้านที่เหมือนกัน
ที่จะทำให้รัฐบาลให้เป็นตัวแทนและมีสำนึกรับผิดชอบหรือตอบสนอง
ได้แม้ว่าบางพื้นที่มีเรื่องที่ร้ายแรงมากกว่าบางพื้นที่และเราทั้งหมดมี
ส่วนร่วมในกระบวนการของการพัฒนาประชาธิปไตยไม่ว่าเป็นที่
เข้าใจในฐานะการสร้างสถาบันเริ่มแรกและการเป็นปึกแผ่นของ
กระบวนการประชาธิปไตยหรือเพราะว่าในฐานะการอ้างสิทธิ์ที่จำเป็น
และทำให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ในช่วงตกต่ำ


กรอบแนวคิดมีความยืดหยุ่น สามารถนำไปใช้ได้สำหรับประเทศประชาธิปไตย 

ที่เป็นปึกแผ่นกับประเทศประชาธิปไตยใหม่เช่นเดียวกัน  
และสะท้อนประสบการณ์ของประเทศเหล่านี้ หมวดเฉพาะต่างๆ  

ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดหน่วยการประเมินที่เป็นอิสระ  
และยังเปิดกว้างเพื่อปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ของท้องถิ่น 
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องค์ประกอบที่แตกต่างกันของการประเมิน

[28] กระบวนการของการประเมินประชาธิปไตยควรเริ่มจากการพิจารณา
ในด้านวัฒนธรรมการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศนั้นตลอดจน
ประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นด้วยซึ่งต้องถูกนำมาพิจารณาเพื่อให้
สามารถเข้าใจได้ถึงบริบทของประเทศเพื่อความเข้าใจต่อคุณลักษณะ
ของสถานการณ์ทางประชาธิปไตยของประเทศนั้นถึงตรงนี้เรายัง
ไม่ได้ให้รายการตรวจสอบด้านต่างๆตามบริบทที่กล่าวไปแล้ว
เพราะจะมีการเปลี่ยนอย่างมากจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง
แต่ผู้ประเมินควรเริ่มต้นที่ดีด้วยการถามตัวเองว่าอะไรคือข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศนั้นซึ่งจัดว่าจำเป็นสำหรับผู้อ่านในการที่จะ
เข้าใจว่าคำตอบต่อคำถามของการประเมินถูกต้องการเริ่มต้นแบบนี้
จะช่วยให้โอกาสในการตอบคำถามว่า‘ทำไมเราต้องทำการประเมิน
และทำไมต้องทำเดี๋ยวนี้’

[29] เมื่อภารกิจแรกได้บรรลุแล้วเราจะไปสู่ภารกิจหลักต่อไปที่เป็นการ
แสดงหมวดต่างๆของกรอบแนวคิดในการประเมินกรอบแนวคิดใน
ส่วนที่2แบ่งออกเป็นส่วนหรือแถวของการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน4
ส่วนคือ

 (ก)คำถามในการประเมิน
 (ข)สิ่งที่ต้องค้นหา
 (ค)แหล่งข้อมูลทั่วไป
 (ง)มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี
 หมวดทั้งสี่ในตาราง1.3ได้แสดงตัวอย่างขององค์ประกอบที่แตกต่าง

กันในการทำงานองค์ประกอบเหล่านั้นต้องมีความแตกต่างเนื่องจาก
ว่าองค์ประกอบนี้แสดงรายการของกระบวนการประเมินที่แยกจากกัน
องค์ประกอบเหล่านี้อธิบายได้ดังต่อไปนี้
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ตาราง1.3กรอบแนวคิดในการประเมิน:องค์ประกอบ4ประการ

คำถามใน
การประเมิน

1.1.1.ความเป็นพลเมืองในทางการเมืองและความเป็นพลเมืองของรัฐครอบคลุมประชาชนทุก
คนในอาณาเขตมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา:เกณฑ์คำถาม

1)ด้ านกฎหมาย :ต รวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมสิทธิในความเป็น
พลเมืองคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือก
ตั้งวิธีการและลำดับเวลาการได้มา
ความแตกต่างระหว่างความเป็น
พลเมืองที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
การได้มาซึ่งสิทธิความเป็นพลเมือง
ระหว่างชายหญิง

2)ด้านการปฏิบัติ:ตรวจสอบการ
ใช้กฎหมายในทางปฏิบัติว่ามีความ
เป็นกลางและยุติธรรมมากน้อย
เพียงใด

3)ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การกีดกันพลเมืองชั้นสองการ
เลือกปฏิบัติในการได้มาซึ่งสิทธิ
ความเป็นพลเมืองฯลฯ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

องค์กรนิรโทษกรรมสากล,รายงานประจำปี,
<http://www.amnesty.org>

Boyle,K.andSheen,J.,เสรีภาพของศาสนาและ
ความเชื่อ:รายงานโลก(ลอนดอน:เร้าท์เลดจ์,
1997)

กลุ่มสิทธิของพลเมือง,<http://civilrights.org/>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติและคณะกรรมการว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ,<http://
www.ohchr.org>

Davies,JohnandGurr,TedRobert(บรรณาธิการ),
มาตรการป้องกัน:การสร้างการประเมินความเสี่ยง
และระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องวิกฤตการณ์
(Lanham,Md:Rowman&Littlefield,1998)

คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแคนซัส,ระบบข้อมูล
แคนซัส,<http://web.ku.edu/keds/index.html>

การริเริ่มการพัฒนา–ธนาคารโลก,<http://
www.worldbank.org/gender/prr/draft.html>

องค์กรจัดลำดับเสรีภาพโลก,รายงานประจำปี
<http://www.freedomhouse.org>เสรีภาพในโลก

ศูนย์ทรัพยากรการปกครองและการพัฒนาสังคม,
กรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งสหราช
อาณาจักร,ฐานข้อมูลเรื่องการแบ่งแยกทางสังคม,
<http://www.gsdrc.org>

แอฟริกาและตะวันออกกลาง 

แอฟริกาแอคชั่น,<http://www.africaaction.org>

ศูนย์ศึกษาความเป็นเอกภาพแห่งอาหรับ,
<http://www.caus.org.lb/Home/index.php>
(cont’d)

อเมริกา 

คณะลูกขุนชาวแอนดีน,<http://www.cajpe.org.pe>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษามหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

เอเชีย 

แนวร่วมเพื่อการปฏิรูปและประชาธิปไตยในเอเชีย,
<http://www.asiademocracy.org/>

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย,
<http://www.ahrchk.net/index.php>

ยุโรป 

Adum,แหล่งที่มาเรื่องการปกป้องภาษาของชนกลุ่ม
น้อยในประเทศสหภาพยุโรป,
<http://www.adum.info/adum/>

สิทธิมนุษยชนของชาวบอลข่าน,
<http://cm.greekhelsinki.gr>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

เกณฑ์ของคำถาม1)และ2)มีมาตรฐานที่แนะนำดังนี้

สำหรับ1):อนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยและการไร้
สัญชาติแห่งองค์การสหประชาชาติ:

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย
และผู้ไร้สัญชาติ,อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของ
ผู้ลี้ภัย,เมษายน1954

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,อนุสัญญาว่าด้วย
การลดสภาพการไร้สัญชาติ,ธันวาคม1975;
ปฏิญญาว่าด้วยที่หลบภัยภาคพื้นดิน,ธันวาคม
1967

สำหรับ1)และ2):อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิชนกลุ่ม
น้อยแห่งองค์การสหประชาชาติ

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ(UNESCO),ปฏิญญาสากลว่าด้วย
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม2001;

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการของความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมนานาชาติ,1966;

ปฏิญญาว่าด้วยเชื้อชาติและอคติทางชาติพันธุ์,
พฤศจิกายน1978

ชนพื้นเมือง

มาตรฐานระหว่างประเทศ 

องค์กรแรงงานสากล,อนุสัญญาว่าด้วยชนพื้นเมือง
และชนเผ่าในประเทศที่มีอิสรภาพ,ลำดับที่169,
1991

องค์การสหประชาชาติ,ร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของ
ชนพื้นเมือง,1994

มาตรฐานในภูมิภาค 

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
ประชาชนแอฟริกา,การแก้ปัญหาเรื่องสิทธิของ
ชุมชนชาวพื้นเมืองในแอฟริกา,2000

OAS,ปฏิญญาอเมริกันว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง,
2002,2003;

ปฏิญญาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่าง
อเมริกันว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง,1995





คำถามในการประเมิน 

[30] องค์ประกอบแรกประกอบด้วยคำถามที่จะขับเคลื่อนกระบวนการ
การประเมินและตัดสินว่าเราควรค้นหาอะไรดังที่ได้บ่งชี้ไว้ข้างต้น
คำถามเหล่านี้ถูกแยกไว้แล้วในตอนเริ่มต้นของส่วนที่2ของคู่มือนี้
เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงคำถามในการค้นคว้าประกอบด้วย
คุณลักษณะเด่น4ประการด้วยกัน

[31] ประการแรกคือคำถามในการค้นคว้าเหล่านี้วางอยู่ในกรอบแนวคิด
อย่างกว้างๆเพื่อที่จะได้มีพื้นที่สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ซึ่งบางประเด็นก็ไม่สามารถระบุอย่างชัดเจนไว้ในกรอบแนวคิดทั่วไป
ได้เราขอแนะนำว่าผู้ประเมินควรพิจารณาคำถามในการค้นคว้าใน
แถวที่2(สิ่งที่ต้องค้นหา)เพื่อทำให้แน่ใจว่าประเด็นเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินนั้นได้รับการกำหนดไว้อย่างเหมาะสม

[32] ประการที่สองคำถามในการประเมินจะถูกเรียบเรียงเป็นถ้อยคำใน
รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ:...ครอบคลุมเพียงใด...เท่ากันอย่างไร...
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เป็นตัวแทนอย่างไร. . .เป็นกลางอย่างไร.. .มีสำนึกรับผิดชอบ
อย่างไร...มีประสิทธิภาพอย่างไรและอื่นๆที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะ“มี”หรือ“ไม่มี”ซึ่งหมายความว่า
ไม่มีประเทศใดที่จะเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์หรือไม่มีความเป็น
ประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยหากแต่ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของ
ระดับซึ่งหลักการทางประชาธิปไตยและค่านิยมที่ตกลงกันนั้นจะได้รับ
การตระหนักถึงในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใดทั้งนี้สิ่งที่จัดว่าเป็น
“ระดับที่ดี”และแนวความคิดของเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบที่เหมาะ
สมได้รับการนำเสนอไว้ด้านล่างนี้ในระยะเวลานี้เป็นการเพียงพอที่
จะเน้นย้ำว่าประชาธิปไตยเป็นภาวะต่อเนื่องและคำถามสำหรับการ
ประเมินก็ได้นำเสนอในเชิงเปรียบเทียบไว้


 “คำถามในการประเมินประชาธิปไตยถูกเรียบเรียง 

เป็นถ้อยคำในรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ : …ครอบคลุมเพียงใด ...เท่ากันอย่างไร  
...เป็นตัวแทนอย่างไร ...เป็นกลางอย่างไร ...มีสำนึกรับผิดชอบอย่างไร  

...มีประสิทธิภาพอย่างไร คำถามเหล่านี้ ส่งผลถึงการตัดสินว่า อะไรดีกว่า  
หรืออะไรแย่กว่าในเรื่องของประชาธิปไตย” 

 
[33] คุณลักษณะประการที่สามของคำถามการประเมินคือคำถามแต่ละ

คำถามแสดงออกถึงแง่มุมที่แตกต่างกันของขอบเขตใจความสำคัญ
หรือค่านิยมที่ได้ตกลงกันที่แตกต่างกันในลำดับที่ถูกประเมินได้สิ่งที่
ตามมาก็คือเราจะเห็นได้ว่าประเทศหนึ่งอาจทำได้ดีกว่าในบางด้าน
หรือทำได้ดีกว่าในบางประเด็นมากกว่าประเทศอื่นๆไม่ใช่ว่าค่านิยม
ทางประชาธิปไตยหรือการปฏิบัติในทางประชาธิปไตยทั้งหมดจำเป็น
ที่จะต้องเข้ากันได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนระบบการเลือกตั้งอาจ
สร้างฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างเต็มที่แต่เป็น
ระบบเลือกตั้งที่มีความชัดเจนน้อยมากในเรื่องสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติอาจมีอำนาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร
อย่างเข้มแข็งแต่ฝ่ายบริหารอาจมีอุปสรรคในการดำเนินตามนโยบาย
ที่ทำให้ได้รับการเลือกตั้งหรือรัฐบาลอาจตอบสนองต่อสาธารณะได้
เป็นอย่างมากแต่คนบางกลุ่มก็อาจจะมีอิทธิพลเหนือนโยบายนั้น
เป็นต้นรูปแบบของคำถามจะทำให้ความแตกต่างดังกล่าวถูกดึงออก
มาอย่างเป็นรูปธรรมและกระตุ้นให้มีการพิจารณาที่ซับซ้อนหรือ
ชัดเจนมากขึ้น
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[34] ประการที่สี่คำถามที่นำเสนอไว้อยู่ในรูปแบบที่ว่าคำตอบที่เป็นบวก
จะแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าจากมุมมองของประชาธิปไตยหรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือคำถามทั้งหมดมุ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันตลอด
ถึงภาวะต่อเนื่องทางประชาธิปไตยเช่นนี้คำถามทั้งหมดยังส่งผลถึง
การตัดสินเกี่ยวกับว่าอะไรดีกว่าหรืออะไรแย่กว่าในความหมายแบบ
ประชาธิปไตยการตัดสินเช่นนี้ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน
ด้วยการอ้างอิงถึงหลักการอันเป็นหัวใจสำคัญและค่านิยมที่ได้ตกลง
กันซึ่งได้ถูกวางกรอบไว้ก่อนหน้านี้ประโยชน์อย่างหนึ่งของความเป็น
เอกภาพที่กำหนดในที่นี้คือกรอบแนวคิดสามารถถูกสร้างขึ้นใน
ฐานะที่เป็นคำถามสำหรับการใช้เบื้องต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
อบรมหรือการศึกษาส่วนที่เป็นตัวอย่างได้ถูกกล่าวถึงในรูปแบบของ
คำถามในภาคผนวกข

สิ่งที่ต้องค้นหา 

[35] ในบางครั้งผู้ประเมินก็มองข้ามกรอบแนวคิดแถวที่2ไปแต่แนวคิดนี้
ก็เป็นส่วนที่มีบทบาทที่สำคัญและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการที่จะ
เอื้อต่อคำถามที่กำลังหาคำตอบโดยช่วยบ่งชี้ประเภทของประเด็นซึ่ง
คำถามนั้นจะครอบคลุมและช่วยร่างเค้าโครงชนิดของข้อมูลที่จำเป็น
สำหรบัตอบคำถามดงักลา่วโดยทัว่ไปแลว้อนัดบัแรกคำถามเหลา่นัน้
ถูกกำหนดในรูปของถ้อยคำทางกฎหมายจากนั้นก็จะถูกกำหนดว่า
กฎหมายนั้นได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงใดและจากนั้นก็จะถูกกำหนดในรูปของตัวบ่งชี้ทั้งทางบวก
และทางลบซึ่งมีความสัมพันธ์กับคำถามดังนั้นในการตอบคำถาม
เกี่ยวกับเสรีภาพของการสมาคมเราก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าสิทธิอะไร
บ้างที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศนั้นๆ
และมีข้อจำกัดทางกฎหมายอะไรบ้างในการใช้สิทธินั้นจากนั้นเราก็
จำเป็นจะต้องรู้ว่าสิทธิเหล่านั้นได้รับการส่งเสริมในทางปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพียงใดและข้อจำกัดสิทธิเหล่านั้นถูกตีความอย่างไร
ด้วยดุลยพินิจของผู้ใดและท้ายที่สุดเราก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูล
ที่ว่าการประชุมหรือสมาคมใดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกทำให้ต้อง
สลายอย่างเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็นทางการด้วยวิธีการการใช้
ความรุนแรงในระดับที่เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นต้นและก็
จำเป็นที่จะต้องประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประเด็นที่สำคัญใน
ลักษณะที่สัมพันธ์กับการรวมตัวเป็นสมาคมที่ได้รับอนุญาตและ
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ดำเนินการอย่างสันติสิ่งที่น่าเสียดายที่พบในหลายประเทศก็คือ
สิทธิที่แลดูเหมือนได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์แบบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้รับการบังคับใช้ในทาง
ปฏิบัติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีช่องว่างระหว่างการพิทักษ์สิทธิ
ตามกฎหมายกับการตระหนักถึงสิทธิดังกล่าวในความเป็นจริงอย่างมี
นัยสำคัญรายการข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอในส่วนที่2ทำให้
กระบวนการประเมินได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบเบื้องหลัง
สภาพที่เป็นทางการทางกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญและทำให้สามารถ
ตรวจสอบว่ารัฐบาลมีประสบการณ์ในเรื่องวิถีชีวิตประจำวันของ
พลเมืองอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใด

แหล่งข้อมูลทั่วไป 

[36] ส่วนที่3แสดงรายการของแหล่งข้อมูลซึ่งได้รับการแนะนำสำหรับ
ข้อมูลที่จำเป็นในส่วนที่2ณจุดนี้การลงรายการข้อพิจารณาประการ
แรกๆเกี่ยวกับกรอบแนวคิดก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหล่งข้อมูลที่มี
ประโยชน์มากที่สุดสำหรับแต่ละคำถามก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตาม
ข้อพิจารณาที่แต่ละประเทศกังวลเช่นสถิติของรัฐบาลการสำรวจ
ความคิดเห็นการตรวจสอบขององค์กรพัฒนาเอกชนการวิเคราะห์
ทางวิชาการเป็นต้นการที่จะจัดทำรายการทั้งหมดสำหรับทุก
ประเทศในโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีทางที่จะทำได้พวกเราได้ลงรายการ
แหล่งที่มาเหล่านั้นซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งจากประเทศต่างๆที่อยู่
ตามภูมิภาคหรือทั่วโลกแม้ว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องการการปรับ
ให้ทันสมัยอยู่เสมอแต่แหล่งข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงจุด
อ้างอิงที่เป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ต้องการอวดอ้างว่า
แหล่งข้อมูลเหล่านี้จะมาแทนที่แหล่งข้อมูลภายในประเทศหรือแหล่ง
ข้อมูลเหล่านี้น่าเชื่อถือที่สุดแม้ว่าแหล่งข้อมูลดังกล่าวจะมาจาก
สถาบันที่เป็นที่ยอมรับก็ตามส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลเหล่านั้นก็มีอคติใน
ตัวเองซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลในมุมมองแบบตะวันตกดังนั้นแหล่ง
ข้อมูลเหล่านี้จึงควรถูกนำไปใช้อย่างระมัดระวังในทางปฏิบัติ
นักประเมินส่วนใหญ่จะต้องการใช้แหล่งของข้อมูลที่เผยแพร่ในทาง
สาธารณะอยู่แล้วและการตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
เหล่านั้นก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระบวนการการประเมินและ
สำคัญต่อความชอบธรรมของการประเมิน



การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

44

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี 

[37] แถวสุดท้ายเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีณที่นี้ข้อจำกัด
ต่างๆจะถูกเรียงลำดับตามความสำคัญประเด็นที่ว่าอะไรคือ
มาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อนำมาประเมินกับการปฏิบัติการของประเทศ
ที่ระบุไว้นั้นเป็นสิ่งที่น่าสงสัยและประเด็นดังกล่าวจะต้องถือเป็น
สาระสำคัญที่ผู้ประเมินในประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงอะไรที่
จะนับได้ว่าเป็นมาตรฐานที่ดีของการปฏิบัติในแต่ละประเด็นของการ
ประเมินประเทศใดที่เราควรจะนำตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบด้วย
เพื่อพิจารณาในเรื่องเหล่านี้และมีประเด็นอะไรที่เป็นสาระสำคัญ
ในประเทศของเราในอดีตหรือในระดับเดียวกับประเทศที่อยู่ใน
สถานการณ์เดียวกับประเทศเราซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้หรือมี
มาตรฐานระหว่างประเทศที่อยู่เหนือมาตรฐานของประเทศเราและ
ประเทศที่เราเปรียบเทียบด้วยหรือไม่ในแถวนี้เราได้ทำการรวบรวม
มาตรฐานระหว่างประเทศและตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีเพื่อนำมาใช้
ในการอ้างอิงไว้อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่างไรก็ตามเราไม่ได้
ปรารถนาให้การรวบรวมนี้มาจำกัดการอภิปรายที่ว่าเครื่องมือที่ใช้
เปรียบเทียบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการประเมินประเทศที่ระบุมา
และเพื่อช่วยในการอภิปรายในประเด็นเช่นว่านี้เราก็ได้จัดทำลำดับ
เครื่องมือสำหรับเปรียบเทียบอย่างสมบูรณ์ที่เป็นไปได้ในตาราง1.4
พร้อมกับเหตุผลประกอบสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบ


แต่ละอย่างที่ระบุไว้ รวมถึง อุปสรรคทางระเบียบวิธีบางประการด้วย  

ทั้งนี้ การทบทวนแบบคร่าวๆ ถึงเหตุผลและอุปสรรคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มาก 
อะไรคือมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อนำมาประเมินกับการปฏิบัติการของประเทศที่
ระบุไว้ สิ่งนี้เป็นสาระสำคัญที่ผู้ประเมินในประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึง 

อะไรที่จะนับได้ว่าเป็นมาตรฐานที่ดีในการขับเคลื่อนในแง่ของแต่ละรายการ 
ของการประเมิน ใครที่เราควรจะนำตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบด้วยเพื่อตัดสิน 

สิ่งเหล่านี้ และมีประเด็นอะไรที่เป็นสาระสำคัญในประเทศของเราในอดีต หรือใน
ระดับเดียวกับประเทศที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับประเทศเราซึ่งสามารถ 

เปรียบเทียบได้ หรือมีมาตรฐานระหว่างประเทศที่อยู่เหนือมาตรฐาน 
ของประเทศเราและประเทศที่เราเปรียบเทียบด้วยหรือไม่ 
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[38] อันดับแรกคือมาตรฐานที่กำหนดขึ้นภายในประเทศมาตรฐานนี้มี
ข้อดีอย่างยิ่งในเรื่องของความชอบธรรมของพื้นที่นั้นมาตรฐานนี้
สามารถมองย้อนกลับไปยังจุดที่เป็นอดีตที่เพิ่งผ่านมาของประเทศ
จากความกา้วหนา้(หรอืความเสือ่มถอย)ทีส่ามารถระบเุปน็แผนผงัได้
หรือมาตรฐานเหล่านี้สามารถถูกกำหนดบนพื้นฐานของความคาดหวัง
ของประชาชนส่วนใหญ่เกี่ยวกับมาตรฐานของการขับเคลื่อนทาง
ประชาธิปไตยซึ่งอาจมีหลักฐานมาจากผลการสำรวจจากการ
วิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมในเรื่องของความยากจนหรือจากผลการ
สำรวจของการวางแผนที่อยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์หรือ
เป้าหมายของรัฐบาลเองที่เป็นไปเพื่อดำเนินการตามนโยบายหรือการ
ให้บริการก็อาจถูกใช้เป็นจุดอ้างอิงหรืออาจจะใช้ทั้ง3อย่างรวมกัน
ก็ได้


ตาราง1.4เครื่องมือเปรียบเทียบที่เป็นไปได้สำหรับการกำหนดมาตรฐาน

 เครื่องมือเปรียบเทียบ เหตุผล อุปสรรคทางระเบียบวิธี

ก.เกณฑ์มาตรฐานที่ถูก
สร้างขึ้นเป็นการ
ภายใน

ภูมิหลังของประเทศ ก า รน ำศั ก ยภ าพขอ ง
ประเทศมากำหนดความ
ก้าวหน้าหรืออันตราย
ของความเสื่อมถอยเป็น
สิ่งที่สำคัญ

ประเด็นใดในอดีตของ
ประเทศที่จะได้รับเลือกให้
เป็นเกณฑ์มาตรฐานและ
เพราะเหตุใด

ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง
มวลชนจากการปฏิบัติ
งาน

ในระบอบประชาธิปไตย
ป ร ะ ช า ช น ก ำ ห น ด
มาตรการที่เหมาะสมว่า
อะไรที่ควรคาดหวังจาก
รัฐบาล

มีวิธีการอย่างไรในการ
กำหนดความคาดหวัง
ของมวลชนและความ
เป็นไปได้ที่ความคาดหวัง
จะถูกลดทอนลงไป

เป้าหมายของรัฐบาล รัฐบาลควรถูกประเมิน
เมื่อมีข้อร้องเรียนในเรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่

รั ฐบาลมีแนวโน้มที่ จ ะ
กำหนดเป้าหมายไว้ต่ำ
ซึ่งประสบความสำเร็จได้
ง่าย

ข.มาตรฐานที่มาจาก
ภายนอก

ประเทศที่นำมาใช้ เป็น
เครื่องมือเปรียบเทียบ

ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ประเทศอื่นๆทำให้ได้รับ
มาตรการที่เป็นประโยชน์
สำหรับปฏิบัติการและ
ชี้แนะการปฏิบัติที่ดีโดย
เฉพา ะอย่ า ง ยิ่ ง ว่ า อยู่
ที่ไหนดังนี้

การรวบรวมข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานอย่างไม่เพียง
พอและบริบทที่แตกต่าง
อาจสร้างการเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศต่างๆที่
ทำให้ไม่น่าเชื่อถือการ
เปรียบเทียบเช่นนี้อาจมี
ความชอบธรรมภายใน
ประเทศน้อย
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 เครื่องมือเปรียบเทียบ เหตุผล อุปสรรคทางระเบียบวิธี

 การรวบรวมข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานอย่างไม่เพียง
พอและบริบทที่แตกต่าง
อาจสร้างการเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศต่างๆที่
ทำให้ไม่น่าเชื่อถือการ
เปรียบเทียบเช่นนี้อาจมี
ความชอบธรรมภายใน
ประเทศน้อย

 

ภูมิภาค ม า ต ร ฐ า น เ ห ล่ า นั้ น
ใ กล้ เ คี ย งกั บป ร ะ เทศ
เพื่อนบ้านหรือมีความ
ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น ท า ง
วัฒนธรรม

ลำดับทางเศรษฐกิจ ประเทศเหล่านั้นมีลำดับ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ใกล้เคียงกัน

ช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเปลี่ยน
ผ่านทางประชาธิปไตย

มีช่วงเวลาคล้ายคลึงกันที่
ล่ ว ง เ ล ย ม า ตั้ ง แ ต่ ยุ ค
เผด็จการสิ้นสุดลง

ขนาดและความหลาก
หลาย

ป ร ะ เ ท ศ เ ห ล่ า นั้ น มี
ประสบการณ์ที่เหมือนกัน
ในเรื่องของปัญหาหรือ
โอกาสในเรื่องของขนาด
หรือความหลากหลาย

การปฏิบัติที่ดี ประเทศเหล่านั้นแสดงให้
เห็นถึงตัวอย่างของการ
ปฏิบัติที่ดีที่ได้ผล

มาตรฐานระหว่างประเทศ ต้ ว อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง เ ช่ น
องค์การสหประชาชาติ
ได้ รั บความชอบธรรม
อย่างกว้างขวางและมี
ประสบการณ์อันยาวนาน
ในเรื่ อ งมาตรฐานของ
อำนาจอันชอบธรรมที่
กำหนดในหลายๆเรื่อง

องค์กรระหว่างประเทศ
ทุกองค์กรไม่ได้มีอำนาจที่
ชอบธรรมเช่นเดียวกัน
ทุกองค์กรและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศทุกอย่าง
ใช่ว่าจะได้รับการยอมรับ
อย่างเท่าเทียมกัน



[39] มาตรฐานภายนอกอาจได้จากการเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆที่มี
ความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นความคล้ายคลึงทางภูมิภาคเศรษฐกิจ
หรือในเรื่องของขนาดหรือเรื่องของช่วงเวลาในระยะเปลี่ยนผ่านทาง
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ประชาธิปไตยหรือการประเมินอาจอ้างถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ
ในเรื่องของการปฏิบัติที่ดีในฐานะที่มาตรฐานเหล่านั้นริเริ่มโดย
องค์การสหประชาชาติและสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆหรือใน
ฐานะที่ได้รับการพัฒนาโดยองค์กรที่มีอำนาจเช่นสหภาพรัฐสภา
(IPU)มาตรฐานระหว่างประเทศเหล่านี้เองที่สามารถนำมารวมกันอยู่
ในแถวที่4เพราะมาตรฐานเหล่านี้เท่านั้นที่จะนำมาสร้างหลักเกณฑ์
ได้แต่เราจะเน้นว่ามาตรฐานเหล่านั้นเป็นหนึ่งในบรรทัดฐานอื่นๆที่
เป็นไปได้สำหรับการกำหนดมาตรฐาน

[40] ในความเป็นจริงแล้วผู้ประเมินอาจเลือกใช้มาตรฐานการประเมินอื่นที่
แตกต่างกันหรืออาจจะใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของ
กรอบแนวคิดก็ได้ดังนั้นการใช้เป้าหมายที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดอาจ
จะเหมาะสมในสาขาของสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะที่มีการ
อนุญาตให้นำความคาดหวังของประชาชนในเรื่องของการปฏิบัติมา
กำหนดมาตรฐานเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมหรือความประพฤติของ
ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องเป็นการตัดสินใจ
บนพืน้ฐานของประเทศนัน้ๆอยา่งไรกต็ามจดุรว่มกนัเพยีง2ประเดน็
ก็มีค่ามากพอที่จะจัดทำเป็นมาตรฐาน


ผู้ประเมินเลือกใช้มาตรฐานการประเมินที่แตกต่างกันจำนวนมาก  

หรืออาจจะใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของกรอบแนวคิดก็ได้ 


[41] ประการแรกก็คือจุดประสงค์ของการประเมินต้องเป็นการชี้ให้เห็น
จุดแข็งและจุดอ่อนและต้องกำหนดแผนก้าวหน้ารวมถึงระบุด้วยว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ต้องการการปรับปรุงมากที่สุดการบริโภคแต่ข้อมูล
ที่ไม่ดีซ้ำๆกันก็ทำให้เกิดการไม่อยากพัฒนาได้ดังนั้นการรวมกัน
ของการมองย้อนกลับไปในจุดที่มีการอ้างอิงในอดีตซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงเพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนงานโดยเน้นมาตรฐานที่เน้นเรื่อง
ของอนาคตหรือการเปรียบเทียบซึ่งช่วยบ่งชี้ได้ว่ายังคงมีอะไรที่ต้อง
ทำเพิ่มขึ้นอีกก็อาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมือนอย่างการฝึกซ้อมของ
นักกรีฑาที่ใช้ผลงานในอดีตมาวัดความก้าวหน้าของตนเองเช่นเดียว
กับการใช้มาตรฐานระดับชาติหรือระดับระหว่างประเทศเพื่อตั้ง
เป้าหมายที่เราต้องไปให้ถึงการประเมินประชาธิปไตยก็สามารถใช้
การเปรียบเทียบได้ทั้ง2แบบ
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[42] ประการที่สองที่จะต้องทำก็คือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานะของ
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกันได้ถ้าหากเราเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการประเมินประชาธิปไตยสถานะที่เราเป็นจะเป็น
ตัวตัดสินว่าข้อมูลอะไรที่เราค้นหาเพื่อตอบคำถามที่ได้รับและตัดสิน
ว่าเราจะนำเสนออย่างไร“การปล่อยให้ข้อเท็จจริงแสดงออกมาเอง”
ไม่ได้ทำให้เราพ้นจากการตัดสินใจแม้กระทั่งว่าการประเมินจะถูกทำ
อย่างมีนัยก็ตามตัวอย่างเช่นถ้าหากคำถามของเราเป็นเรื่องของการ
ที่สาธารณชนจะเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลดังนั้นตัวอย่างของการไม่
เปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลซึ่งเราให้ความสำคัญต่อผลที่ค้นพบก็จะขึ้น
อยู่กับแนวคิดที่เรามีอยู่ก่อนแล้วในเรื่องที่ว่าอะไรเป็นข้อยกเว้นที่ชอบ
ธรรมของแนวคิดว่าอะไรควรจะเปิดเผย(เพื่อปกป้องความเป็นส่วน
ตัวสิทธิในการพูดหรือเพื่อความมั่นคงของชาติหรือความลับ
ทางการค้า)และอะไรที่ไม่เป็นข้อยกเว้นและแน่นอนไม่ว่ารัฐบาล
จะจัดการกับข้อมูลเหล่านี้อย่างไรเพื่อระงับการเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งสามารถมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสมได้


ถ้าเรามีส่วนร่วมในการประเมินประชาธิปไตย เราไม่สามารถหลีกเลี่ยง 

การพิจารณาที่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือทำการเปรียบเทียบได้ 
  

การจัดผังกระบวนการประเมิน

[43] เป้าหมายของส่วนนี้เพื่อสำรวจกระบวนการประเมินตนเองและระบุ
ประเภทของทางเลือกต่างๆที่ต้องมีการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่าเป้าหมายแรก(ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายเดียว)
สมมติฐานพื้นฐานที่นำไปสู่การประเมินคือการนำเรื่องนี้ไปสู่การ
ถกเถียงอภิปรายในทางสาธารณะและสร้างความตระหนักรู้และ
บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาทำการประเมินก็คือพลเมืองของประเทศ
นั้นๆนั่นเอง


การสร้างความชอบธรรมในการประเมิน 

[44] จุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ควรจะเป็นคือการรวมตัวกันของกลุ่ม
บุคคลที่ให้คำมั่นกับความคิดเรื่องการประเมินคุณภาพประชาธิปไตย
ในประเทศของตนซึ่งบางส่วนของคนกลุ่มนี้จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกบั
กระบวนการประเมินด้วยเราอาจเรียกคนกลุ่มนี้ว่า“คณะกรรมการ
กำกับโครงการ”ซึ่งจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องการระดม
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เงินทุนสำหรับโครงการและควบคุมการบริหารจัดการโครงการ
อย่างน้อยมีประเด็นสำคัญ2ประเด็นกลุ่มเหล่านี้จะต้องการเข้ามา
เพื่อช่วยกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งเป็นผู้แทนของภาคประชาสังคม
ในเรื่องต่างๆและยังรวมบุคคลที่มีความเห็นเหมือนกันจากภาครัฐ
และภาคสาธารณชนด้วยประการแรกบุคคลเหล่านี้ต้องมาอภิปราย
ประเด็นต่างๆในช่วงเริ่มต้นโครงการซึ่งประเด็นดังกล่าวจะถูกนำไป
ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบและทิศทางของการประเมินและ
ช่วยเริ่มกิจกรรมและประการที่สองการดำเนินการจนสิ้นสุดคือการ
อภิปรายผลการศึกษาเบื้องต้นให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงและ
จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการนำผลการประเมินไปเผยแพร่ให้กว้างขวาง
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ยิ่งกลุ่มผู้ริเริ่มมีความเป็น
ตัวแทนที่หลากหลายเท่าใดความชอบธรรมของผลการประเมินย่อมมี
มากขึ้นและโอกาสของการเข้าไปมีอิทธิพลต่อการอภิปรายในทาง
สาธารณะและกระบวนการกำหนดนโยบายก็จะมีมากขึ้นด้วยบุคคลที่
จะมาเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ริเริ่มจึงต้องมีการระบุและนำเข้ามาในการ
ประชุมครั้งแรกเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษาที่พร้อมให้คำแนะนำ
และข้อเสนอแนะตลอดกระบวนการประเมิน


     กลุ่มเหล่านี้จะต้องการเข้ามาเพื่อช่วยกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งเป็นผู้แทน 

ของภาคประชาสังคมในเรื่องต่างๆ และยังรวมบุคคลที่มีความเห็นเหมือนกัน
จากภาครัฐและภาคสาธารณชนด้วย ประการแรก บุคคลเหล่านี้ต้องมาอภิปราย

ประเด็นต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นโครงการ ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดกรอบและทิศทางของการประเมิน และช่วยเริ่มกิจกรรม 
และประการทีส่อง การดำเนนิการจนสิน้สดุคอืการอภปิรายผลการศกึษาเบือ้งตน้ 
ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการนำผลการประเมิน

ไปเผยแพร่ให้กว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 

[45] ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือทำอย่างไรให้เกิดความชอบ
ธรรมของการประเมินประชาธิปไตยเนื่องจากการดำเนินการประเมิน
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินลงความเห็นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้(แม้การพิจารณานั้นจะเป็นเรื่องบวกหรือเรื่องลบ)คำถามที่
ผู้ดำเนินโครงการมักถูกถามก็คือ“พวกคุณอาศัยอำนาจอะไรหรือของ
ใครในการดำเนินการ”ใครก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะถูกต่อต้านจาก
ลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์ของการประเมินมักจะเฉไฉไปตั้งคำถาม
กับความน่าเชื่อถือของผู้ประเมินโดยการอ้างว่า“พวกต่อต้าน”หรือ
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พวกเขาถูกระบุว่าถูกเลือกมาจากคนกลุ่มเล็กๆที่ไม่พอใจการเมือง
ของประเทศหรือเป็นพวกฝ่ายค้านอีกทางหนึ่งถ้าการประเมินไม่ถูก
ทำให้เป็นที่รับรู้อย่างทั่วถึงคณะผู้ประเมินก็จะถูกมองว่าเป็นพวกที่
“ภักดี”หรือเป็นฝ่ายสนับสนุนของรัฐบาลดังนั้นความชอบธรรมของ
พวกเขาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

[46] วิธีการเพิ่มความชอบธรรมให้กับการประเมินอาจแบ่งได้เป็นสองรูป
แบบซึ่งจะขาดวิธีใดวิธีหนึ่งมิได้


ความชอบธรรมของผู้ทำหน้าที่ประเมินนับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากใครก็ตาม 
ที่ไม่พอใจกับลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์ของการประเมินจะพยายามหลีกเลี่ยง

โดยหันไปตั้งคำถามกับความน่าเชื่อถือของผู้ประเมินหรือไม่ผู้ถูกประเมิน 
ก็อาจถูกมองว่าเป็นพวกที่ “ภักดี” หรือเป็นผู้สนับสนุนของรัฐบาล  

จึงมีความจำเป็นในการเลือกผู้ประเมินจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และการประเมินเองก็ควรมีฐานทางสังคม 

และการเมืองที่กว้างขวางรองรับ 
 

[47] ประการแรกคือความเชี่ยวชาญ:การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการ
ประเมินจะต้องเป็นระบบถูกต้องแม่นยำและจัดดำเนินการตาม
มาตรฐานขั้นสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพของ
ข้อมูลที่นำมาใช้และการยืนยันความมีอยู่จริงของแหล่งข้อมูลและ
อื่นๆภายใต้บริบทนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกผู้ประเมินจาก
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ความรู้เชิง
เปรียบเทียบจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติของรัฐบาลประชาธิปไตยใน
ลักษณะที่แตกต่างกันทั้งที่ดีและไม่ดีก็มีความสำคัญผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกหรือในระดับนานาชาติที่ มีประสบการณ์ ในการจัด
กระบวนการประเมินจากที่ไหนก็ตามสามารถให้การสนับสนุนโดย
การเพิ่มเรื่องความชอบธรรมด้านความเชี่ยวชาญ

[48] รูปแบบที่สองของความชอบธรรมในการประเมินคือเรื่องของ
การเมือง:การประเมินควรมีฐานทางสังคมและการเมืองที่กว้างขวาง
รองรับผ่านการมีคณะที่ปรึกษาที่มีองค์ประกอบหลากหลายสามารถ
ให้คำปรึกษาได้ในทุกประเด็นข้อถกเถียงซึ่งเป็นจุดสนใจการจัด
ลำดับความสำคัญและเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินรวมถึงการ
ให้ข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาองค์คณะที่ปรึกษาควรเป็นตัวแทนที่
กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอาจต้องมีการดูแลให้มีการ
เลือกสมาชิกที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงเพื่อมิให้
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องค์คณะมีขนาดเทอะทะไม่คล่องตัวจนเกินไปคณะที่ปรึกษาควรมี
ความเป็นตัวแทนทางสังคมทั้งในมิติเรื่องเพศชาติพันธุ์และอื่นๆ
รวมทั้งจะต้องเป็นตัวแทนที่สะท้อนมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกัน
ได้บุคคลที่เป็นที่รู้จักในทางสาธารณะในฐานะผู้มีความเห็นอย่างเป็น
อิสระจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทเช่นนี้เพราะพวกเขาจะช่วย
รับรองความเป็นรูปธรรมของกระบวนการประเมินได้เป็นอย่างดี

[49] ประเด็นหลักของการสร้างความชอบธรรมในการประเมินคือคณะ
ผู้ประเมินทุกกลุ่มต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมควรเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สนใจต่างๆให้มากที่สุดเพื่อให้มีการปรึกษาหารือคิดอย่างรอบคอบ
ตั้ งแต่ เริ่มและดำเนินการประเมินในลักษณะที่มีความโปร่งใส
กระบวนการที่ครอบคลุมทุกฝ่ายและโปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้นนี้มีประโยชน์
หลายประการประการแรกการเข้ามามีส่วนในกระบวนการอย่างต่อ
เนื่องและการตรวจสอบอย่างละเอียดของสาธารณะจะช่วยขจัด
ประเด็นและข้อมูลที่กลุ่มต่างๆติดยึดและช่วยลดผลเสียจากการมี
อคติและการกล่าวโทษอย่างมีอคติประการที่สองการเข้ามามีส่วนใน
กระบวนการและความรู้ของสาธารณะจะขยาย“ความเป็นเจ้าของ”
ของโครงการมากกว่ามีเพียงกลุ่มผู้ประเมินเท่านั้นประการสุดท้าย
กระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลและการประชุมปรึกษาหารือยิ่งเริ่มต้นเร็ว
เท่าไรการเผยแพร่ผลการประเมินสุดท้ายยิ่งจะมีประสิทธิผลและเกิด
ความพร้อมในการนำผลไปใช้ต่ออย่างจริงจังมากขึ้น


คณะผู้ประเมินทุกกลุ่มต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ควรเกี่ยวข้องกับ 

กลุ่มสนใจต่างๆ ให้มากที่สุด การเข้ามามีส่วนในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
และการตรวจสอบอย่างละเอียดของสาธารณะจะช่วยขจัดประเด็นและข้อมูล 

ที่กลุ่มต่างๆ ติดยึด และช่วยลดผลเสียจากการมีอคติ  
และการกล่าวโทษอย่างมีอคติ และขยาย “ความเป็นเจ้าของ”  

ของโครงการมากกว่ามีเพียงกลุ่มผู้ประเมินเท่านั้น 

[50] การประชุมกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบปรึกษาหารือหรือการ

สำรวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สาธารณชนเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการอย่างกว้างขวางมากขึ้นการประชุมกลุ่มมีประโยชน์
สำหรับการรวบรวมทรรศนะและประสบการณ์ของกลุ่มที่มีลักษณะ
เฉพาะหรือกลุ่มเสียงข้างน้อยในสังคมให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นและยังเหมาะ
สำหรับการรับทราบทรรศนะต่อประเด็นเฉพาะเจาะจงด้วยการศึกษา
ในเอเชียใต้มีการใช้การสำรวจความคิดเห็นประชาชนอย่างครอบคลุม
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ในห้าประเทศที่ทำการประเมินร่วมกับการสานเสวนาและการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา(ดูกล่องข้อมูล1.1)ในสหราชอาณาจักร
องค์กรตรวจประเมินประชาธิปไตยยังมีการทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ
อย่างใกล้ชิดในการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนแบบต่อ
เนื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยที่ดำเนินการอยู่โดย
หน่วยงานหลักและทำงานร่วมกันโดยมีความรับผิดชอบหลักในการ
กำหนดขอบเขตและการตีความคำถามที่ใช้ในการสำรวจความเห็น
ในไอร์แลนด์การสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเรื่องประชาธิปไตย
และหลักนิติธรรมมีการดำเนินการตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของกระบวนการ
ประเมินและข้อค้นพบอันน่าทึ่งได้กลายเป็นการประชาสัมพันธ์อย่าง
ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นดำเนินการประเมินการริเริ่มการประเมิน
ในลักษณะดังกล่าวถ้าสามารถทำได้จะช่วยสร้างความชอบธรรมให้
กับการประเมินและเพิ่มความแหลมคมให้กับการสรุปผลการประเมิน
ประชาธิปไตยด้วยนอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากการสำรวจความ
คิดเห็นประชาชนที่มีการดำเนินการไว้ก่อนหน้าแล้วก็นับว่ามีความ
เป็นไปได้แต่จะต้องคำนึงถึงสมมติฐานเบื้องต้นซึ่งถูกตั้งไว้แล้วโดย
ผู้จัดทำการสำรวจนั้นๆทั้งในเรื่องความโน้มเอียงในการร่างคำถาม
ขนาดตัวอย่างและความเหมือนกันของคำถามที่ใช้


ขั้นตอนหลักของกระบวนการประเมิน 

[51] ในลำดับถัดไปจะได้นำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการประเมินโดยทำการ
สำรวจตรวจคน้วา่กระบวนการนีเ้กีย่วขอ้งกบัเรือ่งอะไรบา้งซึง่ในสว่นนี้
ได้หยิบยกขั้นตอนสำคัญ3ขั้นตอนมาทำการศึกษาวิ เคราะห์
ประกอบด้วย(ก)การตัดสินใจริเริ่มกระบวนการซึ่งเป็นการกำหนด
ทิศทางในภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดและอาจเป็นการกำหนด
ระเบียบวาระสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อหารือ
เบื้องต้นด้วย(ข)กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัด
ระเบียบซึ่งก่อให้เกิดส่วนสำคัญของการประเมิน(ค)การจัดการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารระดบัชาตเิพือ่พจิารณารายงานและรา่งขอ้คน้พบ
ที่เกิดขึ้น


การตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับกระบวนการประเมิน 

[52] ผังรายการสำหรับประเด็นในการอภิปรายและการตัดสินใจต่างๆที่
ต้องพิจารณาในการดำเนินการประเมินขั้นแรกๆซึ่งจะต้องมีการกล่าว
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ถึงในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกับ
คณะที่ปรึกษานั้นได้แสดงไว้ในแผนภาพ1.1ประเด็นจำนวนมากมี
ความเชื่อมต่อกันในทางปฏิบัติกล่าวคือการตัดสินใจในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งจะมีผลเป็นการผลักดันหรือเติมเต็มทางเลือกให้กับ
ประเด็นอื่นๆด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเช่นหากทรัพยากรทางการ
เงินมีเพียงแค่พอใช้จ่ายและโอกาสที่จะหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมสำหรับ
โครงการก็มีไม่มากนักประเด็นทางการเงินนี้ก็จะเข้าไปพัวพันกับการ
ตัดสินใจอื่นๆตลอดทั้งกระบวนการอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความ
ความชดัเจนในการวเิคราะหแ์ยกแยะเราไดแ้บง่ประเดน็ตา่งๆออกเปน็
การตัดสินใจซึ่งแยกขาดจากกันได้และจัดการตัดสินใจดังกล่าวตาม
ลำดับอย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือ“การจัดลำดับในการตัดสินใจ”
สำหรับเป็นแนวทางในการนำไปใช้ซึ่งเราจะได้อภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆโดยย่อดังนี้



กล่องข้อมูล1.1
การขับเคลื่อนแนวคิดพหุสังคม:โครงการศึกษาสถานะของประชาธิปไตยใน
เอเชียใต้

การศึกษาเรื่องสถานะของประชาธิปไตยในเอเชียใต้ได้พิจารณาเลือกยุทธศาสตร์การ
ใช้วิธีการที่หลากหลายการอาศัยยุทธศาสตร์ดังกล่าวไม่เพียงแต่เพราะเป็นการศึกษา
เปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยในห้าประเทศประกอบด้วยบังคลาเทศอินเดียเนปาล
ปากีสถานและศรีลังกาในหลากหลายขั้นตอนของการพัฒนาประชาธิปไตยและยังต่อสู้
กับพลังกดดันภายในประเทศที่แตกต่างกันเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะมีความเชื่อมั่นว่า
การใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอย่างเดียวจะทำให้เห็นภาพเพียงบางส่วนและ
ยังเป็นการเข้าใจความหมายของความเป็นจริงที่ซับซ้อนแบบจำกัดการใช้วิธีการใด
วิธีการหนึ่งจึงไม่เพียงพอ

จุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ของการศึกษาคือสมมติฐานที่ว่าเราต้องใช้วิธีการเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไปเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับ
การทำงานของประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียใต้ความท้าทายจึงอาจเป็นเรื่องของ
การบูรณาการผลการวิจัยที่ได้จากวิธีการที่แตกต่างกันและการนำเสนอเรื่องราวให้มี
ความเชื่อมโยงกันการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จได้ด้วยความยากลำบากการศึกษานำ
วิธีการวิจัย4รูปแบบมาใช้ได้แก่:(ก)การสำรวจทัศนคติโดยใช้แบบสอบถาม(ข)การ
เสวนา(ค)การประเมินเชิงคุณภาพในลักษณะเดียวกันกับกรอบการประเมินสถานะ
ความเป็นประชาธิปไตยและ(ง)กรณีศึกษาทั้งนี้วิธีการวิจัยแต่ละรูปแบบจะทำให้เรา
เข้าใจอย่างถ่องแท้ในส่วนที่แตกต่างกันของความเป็นจริงทางการเมือง
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การสำรวจทัศนคติของประชาชนโดยใช้แบบสอบถามในประเด็นต่างๆของการเมืองใน
เอเชียใต้ซึ่งเป็นวิธีการหลักนั้นได้พยายามที่จะตรวจสอบมุมมองของประชาชนต่อ
ประเด็นต่างๆเช่นความหมายของประชาธิปไตยความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆระดับ
ของการทำกิจกรรมความมั่นคงของมนุษย์ฯลฯวิธีการนี้ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมหาศาล
เกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละเรื่องของประชาชนเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยในเอเชียใต้

การเสวนาเป็นการค้นหามุมมองของบุคคลคนที่มาจากองค์กรภาคประชาสังคมและกลุ่ม
การเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับการทำงานของระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาค
เอเชียใต้เนื่องจากนักกิจกรรมเหล่านี้ได้มีการรณรงค์และทำงานเคลื่อนไหวมาอย่างต่อ
เนื่องทำให้พวกเขามีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องการใช้อำนาจอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ
และการควบคุมโดยประชาชนมุมมองเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติมเต็มผลการ
ศึกษาที่ได้จากการสำรวจทัศนคติโดยใช้แบบสอบถามการเสวนาจะทำให้ได้มุมมองใน
เชิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำงานของประชาธิปไตยด้วย(ดูสิ่งที่อ้างถึงในกล่อง
ข้อมูล3.1)

การประเมินเชิงคุณภาพเป็นการประเมินโดยยึดตามตัวแบบที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กรIDEA
เป็นการขอให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนตอบคำถามที่เตรียมไว้ตามมาด้วยกระบวนการใน
ลักษณะเดียวกันกับกรอบการประเมินสถานะความเป็นประชาธิปไตย

กรณีศึกษาเป็นการดำเนินการที่มีเจตนาจะให้ได้มาซึ่งคำอธิบายเชิงลึกในบางแง่มุม
เกี่ยวกับการทำงานของระบอบประชาธิปไตยในเอเชียใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอธิบายที่
ถูกมองว่าเป็น“ข้อเท็จจริงที่ไม่อยากเปิดเผย”ข้อมูลดังกล่าวหมายถึงความคลุมเครือ
และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งแต่ละประเทศพยายามที่จะเคยชินกับมันหรือไม่ก็ถูกทำให้
กลายเป็นขนบธรรมเนียมโดยระบอบประชาธิปไตยการศึกษาอย่างเข้มข้นเหล่านี้จะทำ
หน้าที่เป็นข้อคิดเห็นโต้แย้งในเชิงทฤษฎี“ความจริงที่อยากเปิดเผย”ในการอภิปราย
เรื่องประชาธิปไตยในระดับสากลเนื่องจากยังมีไม่ค่อยจะแน่ชัดว่าประเด็นท้าทาย
ดังกล่าวจะนำไปสู่ความก้าวหน้าหรือความถดถอยของกระบวนการที่มุ่งให้ระบอบ
ประชาธิปไตยฝังรากลึกกันแน่
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แผนภาพ1.1การตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับการประเมิน

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

เนื้อหาและลำดับก่อน-หลัง
ของการประเมิน

เกณฑก์ารประเมนิ/เครือ่งมอืเปรยีบเทยีบ
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน

การคัดเลือกผู้ประเมินและ
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ระดับของแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้

การจัดกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

การแถลงผลการศึกษา

ยุทธศาสตร์การเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

การบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการปฏิรูป

กรอบเวลาของโครงการ

งบประมาณและข้อจำกัด

การสร้างความตระหนักรู้
การผลักดันให้เกิดการอภิปรายในทางสาธารณะ
การกำหนดวาระสำหรับการปฏิรูป
การประเมินผลโครงการ


กรอบการประเมินทั้งหมด/ส่วนต่างๆในการประเมิน
ประเด็นเพิ่มเติม



อดีต/การกำหนดทิศทางในอนาคต
ภายในประเทศ/ภายนอก

สถาบันวิชาการและสถาบันวิจัย
องค์กรพัฒนาเอกชนนักกฎหมายนักหนังสือพิมพ์ฯลฯ
ข้าราชการรัฐมนตรีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนฯลฯ



ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว/ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาใหม่





ภาครัฐ/ไม่ใช่ภาครัฐ
ภายใน/ภายนอกประเทศ


ต่อเนื่อง/ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ



ทางเลือกของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
การเผยแพร่โดยการตีพิมพ์/เว็บไซต์
การใช้บทสรุปผู้บริหารและภาคผนวก



การเลือกทางเลือกที่แตกต่างกัน








รายงานเฉพาะเรื่อง/โครงการโดยรวม
กรอบเวลาที่ใช้เหตุการณ์เป็นตัวกำหนด/
ที่ใช้งานเป็นตัวกำหนด


ภารกิจที่งบประมาณเป็นตัวกำกับ/
การแสวงหาทรัพยากรที่เหมาะสมโดยใช้ภารกิจเป็นตัวตั้ง



การประเมินผลเบื้องต้น

ข้อมูลเชิงปริมาณเช่นการสำรวจความ
เห็นประชาชนและผู้นำข้อมูลสถิติทาง
สังคมเศรษฐกิจและการบริหาร

ข้อมูลเชิงคุณภาพเช่น
การสนทนากลุ่ม

กรณีศึกษา
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(ก)วัตถุประสงค์ของการประเมิน

[53] ทางเลือกต่างๆที่นำมาแสดงนี้มิใช่แนวทางที่ตายตัวเพราะมีความ
เป็นไปได้ในการรวมมิติในเรื่องการกำหนดระเบียบวาระหรือแผนการ
ประเมินผลเข้าด้วยกันกลายเป็นเป้าหมายที่กว้างกว่าในการชักจูงให้
เกดิการถกเถยีงกนัในทางสาธารณะเกีย่วกบัสถานะของประชาธปิไตย
ในประเทศอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในระยะเริ่มแรกคือความเข้าใจ
อย่างชัดเจนและเป็นที่ตกลงกันแล้วในเป้าหมายหลักของการประเมิน
ซึ่งจะช่วยพิสูจน์ให้สาธารณชนและอาจรวมถึงแหล่งทุนต่างๆเห็นว่า
โครงการมีความถูกต้องการตัดสินใจในขั้นตอนนี้ยังจะช่วยวาง
เค้าโครงของสิ่งที่จะติดตามมาอีกจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะ
เวลาในการดำเนินโครงการที่มักจะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
ดังนั้นเป้าหมายที่กว้างกว่าในการกดดันให้เกิดการถกเถียงกันในทาง
สาธารณะเกี่ยวกับสถานะของประชาธิปไตยในประเทศควรนำเสนอ
ผลการประเมินให้สอดคล้องกับปฏิทินการเลือกตั้งหรือโอกาสสำคัญ
อื่นๆของชาติที่การประเมินจะเป็นประโยชน์ได้จุดมุ่งหมายในการ
ปฏิรูปที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าอาจต้องการให้การประเมินมุ่งไปที่
กระบวนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญโดยมีกำหนดตารางเวลาไว้สำหรับ
การปรึกษาหารือกับสาธารณะและการปฏิรูปโดยการประเมินผลอื่นๆ
ที่มีการดำเนินการอยู่แล้วก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการปรับตาราง
เวลาซึ่งกำหนดไว้อย่างเป็นทางการแล้วเสียใหม่

[54] ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงการแนะนำประเด็นสำคัญคือการตระหนัก
ถึงความเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างเป้าหมายของการประเมิน
เนื้อหาสาระที่น่าจะเป็นตลอดจนวิธีการและตารางเวลาสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานประเด็นเพิ่มเติมที่จะนำมากล่าวไว้ณที่นี้ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระในการปฏิรูปที่เป็นไปได้ก็คือการใช้การ
ประเมินประชาธิปไตยเพื่อระบุประเด็นเร่งด่วนสำหรับการปฏิรูปหรือ
เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในหลักการต่างๆที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิรูปดังกล่าวแทนที่จะจัดทำข้อเสนอที่แน่นอนหรือแผนงานโดย
ละเอียดเพื่อการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาข้อเสียของการจัดทำข้อเสนอที่
แน่นอนขึ้นมาทันทีนั้นจะทำให้กระบวนการประเมินทั้งหมดไม่ได้รับ
การยอมรับในสายตาของคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวถึงแม้ว่า
พวกเขาอาจจะพอใจในวัตถุประสงค์ของการประเมินก็ตามดังนั้น
ตัวอย่างหนึ่งก็คือการประเมินอาจให้ความสนใจกับความไม่สมบูรณ์
แบบของระบบเลือกตั้งแบบผู้ได้คะแนนสูงสุดได้รับเลือกตั้งจาก
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มุมมองแบบประชาธิปไตยในบริบทของประเทศที่กำลังทำการประเมนิ
นั้นแต่ควรจะหยุดพิจารณาทางเลือกเฉพาะที่อาจจะพิสูจน์ได้ว่ามีการ
โต้เถียงกันมากขึ้นเนื่องจากการเลือกตั้งทุกระบบย่อมมีข้อเสียอยู่
ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบเจาะจงอาจทำให้เกิดระเบียบวาระเพิ่มเติม
สำหรับการศึกษาวิจัยขึ้นมาแต่ควรเก็บไว้แยกต่างหากจากการ
ประเมิน(ดูส่วนที่ว่าด้วย“จากการประเมินสู่การปฏิรูป”ข้างล่างใน
ย่อหน้า110-11)


(ข)เนื้อหาและลำดับก่อน-หลังของการประเมิน

[55] เราได้ยอมรับกันแล้วว่ากรอบในการประเมินที่เราพัฒนาขึ้นมีขอบเขต
กว้างขวางมากและดูคล้ายจะทำให้เกิดความท้อใจได้ตั้งแต่แรกเห็น
จุดเด่นของกรอบการประเมินคือความสมบูรณ์ในตัวเองและวิธีการ
ที่การดำรงอยู่อย่างเป็นประชาธิปไตยของประเทศในลักษณะที่แตก
ต่างกันสามารถผนวกเข้าไว้ในบริบทของทั้งหมดได้โอกาสที่ดีคือ
ความเชี่ยวชาญและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตอบคำถามมีอยู่แล้วใน
ประเทศนั้นๆสิ่งท้าทายสำคัญอยู่ที่การจำแนกแยกแยะและนำข้อมูล
เหล่านี้มารวมกันดังนั้นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายอาจจะสามารถเข้า
ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักนิติธรรมได้โดยง่ายนักกฎหมาย
ด้านสิทธิมนุษยชนในหมวดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
นักวิเคราะห์การเลือกตั้งในหมวดระบบการเลือกตั้งที่อิสระและเป็น
ธรรมและอื่นๆดังนั้นภารกิจที่ดูลำบากเมื่อแรกเห็นอาจสามารถ
จัดการได้เมื่อมีการแตกประเด็นต่างๆออกเป็นองค์ประกอบส่วน
ต่างๆดังที่สถาบันวิจัยสังคมก้าวหน้าและการเมือง(ASPRI)พบใน
การประเมินประชาธิปไตยในประเทศลัตเวียแต่ภารกิจใหญ่และ
ซับซ้อนในการดึงเอาส่วนประกอบทั้งหมดเข้ามาไว้ด้วยกันยังมีอยู่

[56] ประสบการณ์ขององค์กรIDEAซึ่งพัฒนาขึ้นผ่านกรอบการประเมิน
นำร่องร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายในของประเทศต่างๆแนะนำว่ากลุ่ม
บุคคลราวสามถึงสี่คนที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันและทำงานร่วม
กับผู้ช่วยวิจัยจำนวนหนึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยหกเดือนในการจัด
ทำการประเมินเบื้องต้นโดยอาศัยกรอบในการประเมินทั้งหมด
อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวได้อาศัยข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ที่มีอยู่แล้วควบคู่กับเครื่องมือที่มีคำตอบที่ครบถ้วนสำหรับคำถาม
บางข้อมากกว่าข้ออื่นๆด้วยการพัฒนาข้อมูลใหม่ๆเช่นโดยการ
จัดทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนหรือการปรึกษาหารือกับกลุ่ม



การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

58

ผู้ใช้บริการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆหรือการวิจัย
รูปแบบอื่นๆจะทำให้เวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากดังนั้น
จึงขึ้นอยู่กับความลุ่มลึกของประเด็นที่ต้องการค้นคว้าหาคำตอบ


กลุ่มบุคคลราวสามถึงสี่คนที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันและทำงานร่วมกับ 

ผู้ช่วยวิจัยจำนวนหนึ่ง ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหกเดือนในการจัดทำการประเมิน
เบื้องต้นโดยอาศัยกรอบในการประเมินทั้งหมด การพัฒนาข้อมูลขึ้นมาใหม่  

โดยการจัดกระบวนการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ใช้บริการ  
หรือการวิจัยรูปแบบอื่นๆ จะเพิ่มระยะเวลาและค่าใช้จ่ายขึ้นเป็นอย่างมาก 

 
[57] ถ้าต้นทุนในเรื่องเวลาและทรัพยากรอื่นๆในการดำเนินการประเมิน

ทุกขั้นตอนเป็นอุปสรรคความเป็นไปได้ทั้งหลายจะส่งสัญญาณให้
ต้องมีการเลือกออกมาประการแรกคือการเลือกประเด็นหรือหัวข้อที่
เด่นชัดที่สุดซึ่งเป็นความห่วงกังวลของสาธารณะและเป็นประเด็น
ถกเถียงทางการเมืองและสังคมกำลังใจจดจ่ออยู่กับประเด็นเหล่านี้
ถ้าแนวทางนี้ถูกนำไปใช้ก็มีความจำเป็นที่การเลือกประเด็นหรือ
หัวข้อดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างเปิดเผยและอยู่ภายใต้บริบท
ของกรอบการประเมินทั้งหมดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นด้วยว่าการ
ประเมินนั้นจะถูกจัดวางอย่างไรในบริบทโดยรวมของวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆถ้าการรับรู้ในบริบทโดยรวมดังกล่าว
สูญหายไปสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือผลการประเมินจะเป็นผลที่ไม่
สมบูรณ์หรือเป็นผลที่ลำเอียงสิ่งที่ควรจดจำไว้ด้วยก็คือจุดมุ่งหมาย
ประการหนึ่งของการประเมินประชาธิปไตยนั้นก็เพื่อที่จะทำให้
โครงร่างของประเด็นที่อาจจะเล็ดลอดจากความสนใจของสาธารณชน
ไปเด่นชัดขึ้นมา

[58] ยุทธวิธีที่สองคือการที่“โครงการโดยรวม”ซึ่งประกอบด้วยประเด็น
และส่วนต่างๆถูกดำเนินการต่อเนื่องกันไปตามเวลาและทรัพยากรที่
อำนวยแนวคิดแบบนี้ เคยมีการนำไปใช้ โดยองค์กรประเมิน
ประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักรชุดแรกและในประเทศฟิลิปปินส์
ในสหราชอาณาจักรนั้นองค์กรประเมินประชาธิปไตยเริ่มต้นทำงาน
โดยการสำรวจสถานะของสิทธิพลเมืองก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบ
สถาบันการเมืองส่วนกลางของประเทศซึ่งผลการศึกษาแต่ละส่วน
ได้ถูกตีพิมพ์ออกมาในรูปเอกสารที่แยกออกจากกันหลายๆฉบับการ
ศึกษาขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกทำให้สมบูรณ์ด้วยการตีพิมพ์ร่างรายงาน
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วิจัยต้นฉบับในประเด็นต่างๆที่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเอกสาร
เหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการตรวจประเมินมาอยู่ในความสนใจของ
สาธารณะก่อนที่ผลการศึกษาจะเสร็จสมบูรณ์ในฟิลิปปินส์การ
ประเมินได้รับทุนสนับสนุนเป็นส่วนๆสำหรับการดำเนินการในแต่ละ
ประเด็นของกรอบการประเมินที่แบ่งออกเป็นสี่เสาหลักอันเป็นผล
ให้การประเมินเสร็จสมบูรณ์โดยที่ต้องใช้เวลายาวนาน

[59] ในออสเตรเลียการประเมินถูกจัดทำขึ้นโดยชุดโครงการวิจัยในหัวข้อ
ที่มีการพิจารณาแล้วว่ามีความสำคัญต่อประชาธิปไตยของประเทศ
ประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในทางการเมืองการมี
ตัวแทนของชนกลุ่มน้อยและการตอบคำถามที่ว่าประชาธิปไตยของ
ออสเตรเลียจะสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงและกลุ่มอื่นๆได้ดีเพียงใด


ถ้าต้นทุนในเรื่องเวลาและทรัพยากรอื่นๆ  
สำหรับการดำเนินการประเมินทุกขั้นตอน 

เป็นอุปสรรคมีความเป็นไปได้ที่จะเลือกพิจารณาประเด็น 
หรือหัวข้อที่เด่นชัดที่สุดซึ่งเป็นความห่วงกังวลของสาธารณะ 

และเป็นประเด็นถกเถียงทางการเมือง หรือดำเนินการส่วนต่างๆ  
ตามกรอบการประเมินไปทีละขั้นตอน 

 
[60] ไม่ว่าแนวทางแบบใดจะถูกนำไปใช้สิ่งที่สำคัญคือในการเลือกแนว

ทางตามที่ต้องการนั้นควรเลือกให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ระบุ
ระยะเวลาที่วางไว้และผลกระทบที่คาดหวังของการประเมิน
เป้าหมายเหล่านี้โดยธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาไตร่ตรองของ
แต่ละประเทศเนื่องจากการสร้างหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้เป็นการทั่วไปเป็น
เรื่องยากในทำนองเดียวกันก็อาจมีประเด็นหรือคำถามที่แตกต่าง
ออกไปที่ต้องการการตรวจสอบซึ่งไม่ถูกนับรวมอยู่ในกรอบการ
ประเมินของเราก็ได้การเพิ่มเติมคำถามหรือการปรับปรุงคำถามให้
เหมาะกับสภาพหรือประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนของแต่ละประเทศ
มีความจำเป็นสำหรับการพิจารณาลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น
อย่างรอบคอบถึงแม้ว่าประโยชน์ของการคงไว้ซึ่งประเด็นคำถามที่
สามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับการประเมินของประเทศอื่นๆจะเป็น
สิ่งที่ควรระลึกไว้เสมอก็ตาม
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ประเด็นหรือคำถามที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่ถูกนับรวมอยู่ในกรอบการ
ประเมินของเราอาจต้องการการสำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม การเพิ่มเติมคำถาม

หรือการปรับปรุงคำถามให้เหมาะกับสภาพหรือประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนของ
แต่ละประเทศต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 


(ค)เกณฑ์การประเมิน/เครื่องมือเปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน

[61] ความสำคัญในการทำให้เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือเปรียบเทียบ
มีความชัดเจนก่อนที่จะนำไปใช้ประเมินระดับของประชาธิปไตยของ
ประเทศอย่างเหมาะสมได้มีการอภิปรายไปแล้วข้างต้นและความเป็น
ไปได้ต่างๆได้มีการแสดงและอธิบายไว้ในตาราง1.4เรายังได้ให้
ความสำคัญกับข้อดีในการรวมกรอบการอ้างอิงที่มองไปข้างหลังเพื่อ
กำหนดแผนของความก้าวหน้าที่เป็นไปได้และมีมาตรฐานที่ให้ความ
สำคัญกับปัจจุบันและอนาคตเพื่อระบุถึงระดับต่างๆของความสำเร็จ
ในส่วนนี้เราจะอภิปรายความยุ่งยากในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
สัมพันธ์กับทางเลือกที่แตกต่างกัน

[62] จุดมุ่งหมายของการเลือกประเด็นอ้างอิงในอดีตของประเทศก็เพื่อที่จะ
ให้ความรู้สึกของมุมมองในทางประวัติศาสตร์ต่อสิ่งที่พบว่าเกิดขึ้นโดย
ไม่มีบริบทใดๆรวมถึงเพื่อที่จะประเมินความก้าวหน้าที่เป็นไปได้ด้วย
แต่ปัญหาในทางปฏิบัติสองประเด็นนี้ปรากฏอยู่ในตัวของมันเอง
ปัญหาแรกคือทำอย่างไรถึงจะเลือกห้วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการ
อ้างอิงได้ปัญหาที่สองคือทำอย่างไรถึงจะมีการเปรียบเทียบอย่างมี
ประสิทธิผลในช่วงที่ไม่มีการประเมินอย่างเป็นระบบซึ่งนำมาตั้งเป็น
คำถามก่อนหน้านั้นปัญหาเหล่านี้อาจรุนแรงน้อยกว่ามากสำหรับ
ประเทศประชาธิปไตยใหม่ทั้งหลายเนื่องจากจุดเปลี่ยนผ่านจาก
ระบอบเผด็จการก่อนหน้านั้นถือเป็นจุดอ้างอิงที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้การตกลงร่วมกันในทางสาธารณะเกี่ยวกับข้อบกพร่องของ
ระบอบการปกครองที่เคยดำรงอยู่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าพิจารณาเพื่อเป็น
พื้นฐานสำหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงในที่สุดก็น่าจะมีแผน
ในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและภาครัฐที่พร้อมเดินหน้าและน่าจะมี
เครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการประเมินประสิทธิผลของแผน
ดังกล่าวสำหรับประเทศที่ประชาธิปไตยหยั่งรากฝังลึกการเลือก
จุดอ้างอิงในอดีตอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นไปโดยพลการและ
เหตุผลในการเลือกจึงมีสภาพบังคับน้อยเว้นเสียแต่ว่าจะมีช่วงเวลาที่
ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและในทางรัฐธรรมนูญที่
สำคัญในอดีต
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เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือเปรียบเทียบต้องถูกเลือกก่อนหน้าสิ่งที่ระดับ
ประชาธิปไตยของประเทศสามารถถูกประเมินอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้อาจเป็น

จุดอ้างอิงในอดีตของประเทศ หรือเกณฑ์เป้าหมายภายในหรือภายนอกอื่นๆ 
 

[63] การเลือกเกณฑ์เป้าหมายเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบพิสูจน์ให้เห็นอยู่
บ่อยครั้งว่าเป็นที่โต้เถียงกันอย่างมากดังที่เสนอไว้ข้างต้นเกณฑ์การ
ประเมินภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะมีความชอบธรรมมากกว่า
เกณฑ์การประเมินภายนอกโดยเฉพาะสำหรับประเทศประชาธิปไตย
เกิดใหม่การใช้ความคาดหวังของประชาชนต่อความสามารถในการ
ทำงานของรัฐบาลดูเหมือนจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับ
การประเมินประชาธิปไตยแต่ก็มีความยุ่งยากในการปฏิบัติอยู่บ้าง
ประการที่หนึ่งคือหลักฐานที่ชัดเจนของความคาดหวังอาจจะไม่มีอยู่
ในฐานข้อมูลของรัฐและค่าใช้จ่ายในเรื่องเวลาและทรัพยากรในการ
ทำการสำรวจเก็บข้อมูลใหม่การจัดการอภิปรายในรูปการสนทนา
กลุ่มหรือปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมอื่นๆก็สูงเมื่อเก็บข้อมูลมาแล้ว
หลักฐานจากการสำรวจความคิดเห็นอาจจะคลุมเครือหรือไม่เด่นชัด
โดยเฉพาะในประเด็นเช่นการทำงานภายในของรัฐบาลเมื่อเปรียบ
เทียบกับการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆอย่างไรก็ตามการเก็บ
รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนต่อการทำงาน
ของรัฐบาลในขอบเขตที่เหมาะสมจะทำให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์
สำหรับการประเมินประชาธิปไตยโดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้ควบคู่กับ
การประเมินด้วยตนเองของประชาชนเกี่ยวกับสัดส่วนของสิ่งที่พวก
เขาคาดหวังกับสิ่งที่เขาได้ประสบจริงในทางปฏิบัติ

[64] กลยุทธ์ที่ทำให้การดำเนินการข้างต้นมีความสมบูรณ์และประหยัด
งบประมาณกว่ามากคือการระบุเป้าหมายที่เป็นทางการสำหรับ
ประเด็นชีวิตสาธารณะซึ่ งสามารถใช้ เป็นเกณฑ์มาตรฐานได้
รัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับจะประกอบไปด้วยบทบัญญัติในเรื่องสิทธิ
และความรับผิดชอบจึงมีความเหมาะสมที่จะมีการสำรวจตรวจสอบดู
ว่าบทบัญญัติเหล่านี้ถูกทำให้เกิดผลเป็นจริงในทางปฏิบัติได้มากน้อย
เพียงใดรัฐบาลโดยตัวของรัฐบาลเองจะตั้งมาตรฐานหรือเป้าหมาย
สำหรับประเด็นต่างๆของการมีชีวิตสาธารณะเช่นมาตรฐานในเรื่อง
การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือในเรื่องการปฏิบัติของรัฐบาล
อย่างเปิดเผยเป้าหมายในอนาคตในเรื่ องการปรับปรุงด้าน
สาธารณสุขและการศึกษาหรือการขจัดความยากจนธรรมนูญ
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พลเมืองว่าด้วยเรื่องการจัดบริการสาธารณะเป้าหมายและการ
บรรยายภารกิจทุกประเภทขอเน้นย้ำว่าการระบุในเรื่องเหล่านี้
และทำให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบกับกรอบแนวคิดในการประเมิน
โดยตัวของมันเองอาจเป็นส่วนที่มีประโยชน์ในกระบวนการประเมิน
ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีเกณฑ์มาตรฐานใดที่จะมีความชอบธรรมยิ่งกว่าการ
ประเมินสถาบันเหล่านั้นด้วยมาตรฐานที่สถาบันดังกล่าวเป็น
ผู้ประกาศไว้เองถึงแม้ว่ามาตรฐานเหล่านั้นอาจมีเจตนาเพื่อการ
โอ้อวดหรือประชาสัมพันธ์ก็ตาม

[65] ในทางกลับกันประโยชน์ของมาตรฐานที่ได้มาจากภายนอกมักขึ้นอยู่
กับว่ามาตรฐานดังกล่าวได้รับการยอมรับจากความคิดเห็นของ
ประชาชนภายในประเทศมากน้อยเพียงใดถ้ามีเครื่องมือเปรียบเทียบ
โดยธรรมชาติของแต่ละภูมิภาคหรือเครื่องมืออื่นๆที่ประชาชนจะต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องการบรรลุผลในเชิงเปรียบเทียบของเครื่องมือเหล่านั้น
ก็อาจจะถูกใช้ในการวางมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับการประเมิน
ภายในประเทศก็ได้อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่เพื่อนบ้านเป็นศัตรูกัน
การปฏิบัติเช่นว่านั้นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรา
คาดหมายไว้ความยากลำบากในทางปฏิบัติที่คุ้นเคยกันดีประการ
หนึ่งในตารางเปรียบเทียบก็คือการทำให้เป็นมาตรฐานกล่าวคือ
ข้อมูลอาจถูกเก็บรวบรวมด้วยวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
และความแตกต่างกันในบริบทและลักษณะสำคัญอาจทำให้ข้อมูล
ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้อย่างแท้จริง

[66] คุณสมบัติที่คล้ายกันนำมาใช้ในมาตรฐานระหว่างประเทศและ
ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีซึ่งพวกเราได้นำมาเก็บรวบรวมไว้ในแถวที่
4ของกรอบแนวคิดในการประเมินของเรามิใช่มาตรฐานทั้งหมด
จะถูกพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาคและ
มาตรฐานเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับความชอบธรรมในประเทศ
โดยตัวของมันเองแต่ในพื้นที่ที่มาตรฐานดังกล่าวได้รับการยอมรับ
มานานและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติหรือ
ในภูมิภาคมาตรฐานดังกล่าวจะทำให้เกิดทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก
สิ่งที่จำเป็นคือการนำไปใช้โดยคำนึงถึงความอ่อนไหวซึ่งเป็นที่รับรู้กัน
โดยทั่วไปดังตัวอย่างบริบทของสถานการณ์เช่นกรอบเวลาของ
วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆและระดับของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวการเริ่มต้นที่มี
ประโยชน์มากคือการจำแนกแยกแยะว่ามีระเบียบแบบแผนหลักใน
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ระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคอะไรบ้างที่ระบุไว้ในแถวที่4ของ
กรอบในการประเมินของเราที่ประเทศตกลงที่จะเข้าร่วมหรือปฏิบัติ
ตามและมีอะไรบ้างที่ขอสงวนไว้หรือเป็นข้อจำกัดกระบวนการนี้
อย่างน้อยที่สุดจะช่วยกำหนดว่าประเทศที่ทำการประเมินนั้นยืนอยู่
ณจุดใดเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

[67] ดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นยังมีมาตรฐานที่นานาประเทศให้การ
ยอมรับอีกเป็นจำนวนมากในหลายส่วนที่มิได้นำมาใส่ไว้ของกรอบ
แนวคิดเช่นการครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกแง่มุมผู้อพยพ
และผู้ลี้ภัยเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมฯลฯความเห็นพ้อง
ต้องกันในมาตรฐานในเรื่องสถาบันทางการเมืองยังห่างไกลอยู่มาก
แม้ว่าองค์กรด้านนิติบัญญัติของหลายประเทศจะร่วมลงนามใน
คำประกาศของสหภาพรัฐสภานานาชาติว่าด้วยการเลือกตั้งที่อิสระ
และเป็นธรรมก็ตามอย่างไรก็ตามมันคือลักษณะเฉพาะของสภาพ
แวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบันที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะในระดับ
นานาชาติระดับภูมิภาคและระดับชาติทั้งที่เป็นทางการและที่มีฐาน
อยู่ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐาน
ในทุกแง่มุมของวิถีชีวิตทางการเมืองและมันสามารถคาดหวังได้ว่า
มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า


เกณฑ์เป้าหมายภายในดูเหมือนจะมีความชอบธรรมมากว่าเกณฑ์ 

ของภายนอก เกณฑ์เหล่านี้รวมความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินการ
ของรัฐบาล (ถ้ามีหลักฐาน) ประเด็นของสิทธิและความรับผิดชอบที่บรรจุไว้ใน

รัฐธรรมนูญและเป็นเป้าหมายที่เป็นทางการ 
 

[68] โดยสรุปและในส่วนที่เราต้องการฉายให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในการ
ผสมผสานตัวชี้วัดหรือมาตรฐานหลากหลายชนิดเข้าด้วยกันเราอาจ
คาดหวังว่าความเห็นพ้องต้องกันในมาตรฐานเหล่านี้จะช่วยพัฒนาวิธี
การประเมินให้ดีขึ้นและทำให้บางส่วนและบางประเด็นชัดเจนมาก
กว่าส่วนอื่นๆอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มต้นก็คือการ
ตระหนักถึงขอบเขตของทางเลือกที่เป็นไปได้และสิ่งที่เกี่ยวข้อง
โดยลำดับซึ่งจำเป็นต้องมีการอภิปรายกันแต่เนิ่นๆ





การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

64

(ง)การคัดเลือกผู้ประเมินและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

[69] ดังที่ได้อภิปรายไว้แล้วว่าการประเมินประชาธิปไตยนั้นต้องการระดม
เอาความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันหลายสาขาเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้
ครอบคลุมกรอบแนวคิดในส่วนต่างๆที่มีความแตกต่างกันในบรรดา
ความเชี่ยวชาญทั้งหมดผู้ประเมินจำเป็นต้องครอบคลุมในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนกิจกรรมทางกฎหมายประเด็นทางสังคมและแรงงาน
สื่อและความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนหลักเกณฑ์เชิงสถาบัน
ของการเมืองและการมีส่วนร่วมของสาธารณะคณะผู้ทำการประเมิน
ควรเป็นกลุ่มที่มีความเป็นสหวิทยาการโดยอาจจะประกอบไปด้วย
นักกฎหมายนักสื่อสารมวลชนและนักวิชาการที่ทำงานอยู่ ใน
สายสังคมศาสตร์

[70] การแจกแจงคุณลักษณะของผู้ประเมินที่พึงปรารถนาไว้อย่างครบถ้วน
อาจเกิดความเสี่ยงในการวางมาตรฐานที่สูงเกินไปสำหรับคนที่จะเข้า
มาร่วมประเมินทั้งที่การประเมินอาจขับเคลื่อนไปโดยไม่ได้บอกว่า
จะต้องอาศัยประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลในขณะเดียวกันการจัดทำการประเมิน
ประชาธิปไตยนั้นก็มีความแตกต่างจากการผลิตผลงานหรือบทความ
วารสารตามมาตรฐานทางวิชาการและเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับความเต็มใจที่ จะระบุ เกี่ ยวกับจุดแข็ งและจุดอ่อนของวิถี
ประชาธิปไตยในประเทศภายใต้กรอบแนวคิดในการประเมินที่ชัดเจน
ซึ่งในการดำเนินการเช่นนั้นต้องอาศัยความไม่ลำเอียงและการไม่เข้า
ข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาในเรื่องความมีอคติและ
ต้องอาศัยทักษะการเขียนที่ดีพอในการทำให้รายงานเข้าใจได้ง่ายด้วย


ประโยชน์ของมาตรฐานจากภายนอกจะขึ้นกับว่ามาตรฐานนั้นได้รับการรับรอง
จากความคิดเห็นสาธารณะในประเทศมากน้อยเพียงใด ไม่ใช่มาตรฐานภายใน

ทั้งหมดที่มีความชอบธรรมในประเทศนั้น ประเทศนั้นอาจไม่ได้ลงนาม 
ในสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง และโดยทั่วไปข้อตกลงในเรื่องมาตรฐานสำหรับ

สถาบันการเมืองยังเป็นเรื่องที่ห่างไกล มาตรฐานนานาชาติบางส่วน 
ของกรอบแนวคิดขององค์กร IDEA ได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป 

มากกว่ามาตรฐานในหมวดอื่นๆ 
 

[71] กระบวนการที่องค์กรIDEAนำมาใช้สำหรับการประเมินนำร่องใน
บางครั้งคือการใช้นักวิจัยที่เคยมีประสบการณ์กับระเบียบวิธีวิจัยของ
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องค์กรIDEAแล้วมาทำข้อมูลพื้นฐานการประเมินเบื้องต้นโดยอาศัย
แหล่งข้อมูลของประเทศนั้นๆเป็นข้อมูลพื้นฐานร่วมกับข้อมูลระดับ
นานาชาติเพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญในประเทศนั้นการ
ศึกษาที่ดำเนินการเฉพาะในที่ทำงานเคยใช้ในการเตรียมการสำหรับ
การประเมินในประเทศมองโกเลียการศึกษาดังกล่าวช่วยบ่งชี้ช่องว่าง
ของข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ต้องหยิบยกขึ้นมาและทำให้ผลลัพธ์มี
ความสมบูรณ์สำหรับโครงการประเมิน(ดูส่วนที่3)เป็นเรื่องสำคัญ
ที่พึงระลึกไว้ว่าการศึกษาที่ดำเนินการเฉพาะในที่ทำงานโดยอาศัย
กลไกการตรวจอย่างละเอียดในเบื้องต้นนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะผู้ประเมินภายในประเทศแต่วิธีการนี้มิได้
เป็นตัวแทนการลงความเห็นและความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินเอง
แต่อย่างใดการแบ่งการประเมินออกเป็นสองขั้นในลักษณะนี้จึงไม่ใช่
สิ่งจำเป็นและไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาเสมอไป


(จ)ระดับของแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้

[72] เรื่องการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลจะมีการอภิปรายถึงอย่าง
ครบถ้วนในส่วนถัดไป(ดูย่อหน้าที่78-88)ในส่วนนี้มีความ
จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงประเด็นสำคัญสองเรื่องที่สมควรมีการ
อภิปรายในเบื้องต้นภายในกลุ่มผู้ให้คำปรึกษาประเด็นแรกคือ
ทรัพยากรที่มีอยู่จะเปิดโอกาสให้งานวิจัยใหม่เข้าถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยรูปแบบที่มักจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
การสำรวจความคิดเห็นการจัดเวทีเพื่อขอคำปรึกษาหารือและการ
วิจัยแบบอื่นๆได้หรือไม่ประโยชน์ของวิธีการเหล่านี้ต่อการประเมิน
ได้มีการกล่าวถึงไปแล้วทั้งประโยชน์ในการระบุความคาดหวังของ
ประชาชนและประโยชน์ในการวัดผลการประเมินของประชาชน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือระบอบการปกครองในประเด็น
เฉพาะเจาะจงการทบทวนเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างที่มีอยู่แล้วในมิติ
สาธารณะที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอภิปรายในเรื่องนี้

[73] การสนับสนุนอย่างอื่นที่คณะที่ปรึกษาอาจทำให้แก่การอภิปราย
เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้อีกอาจเป็นการชี้แนะจากการสัมผัส
และประสบการณ์ของตัวเองซึ่งหน่วยงานองค์กรหรือบุคคลเหล่านั้น
เคยมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ในอาณาบริเวณที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินประชาธิปไตยอาจมีกรณีที่มีกลุ่มหรือองค์กร
เคลื่อนไหวในประเทศนั้นๆที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนสภาพในคุกหลักฐานการทุจริตคอร์รัปชั่น
การล่วงละเมิดต่อผู้สื่อข่าวและอื่นๆไว้บ้างแล้วซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูล
อันล้ำค่าเทียบได้กับสถิติอย่างเป็นทางการและการสำรวจเชิงวิชาการ
การแจกแจงรายชื่อหน่วยงานดังกล่าวและทำการเชื่อมโยงหน่วยงาน
เหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการประเมินอย่างเหมาะสมจะเป็นการเพิ่มเติม
ทรัพยากรให้แก่โครงการอีกทางหนึ่ง


(ฉ)การจัดกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

[74] ความสำคัญของการรวมเอากลุ่มผู้ให้คำปรึกษาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามาอย่างกว้างขวางตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการประเมิน
และการได้รับประโยชน์จากความเห็นของพวกเขาต่อร่างรายงานและ
บทสรุปของรายงานจนจบได้มีการกล่าวย้ำไปแล้วไม่ว่ากลุ่มที่ปรึกษา
ดังกล่าวหรือบางส่วนของสมาชิกกลุ่มจะมีบทบาทในการให้คำปรึกษา
อย่างมั่นคงตั้งแต่ต้นจนจบหรือไม่ก็ตามต้องถือว่าเป็นการลงความ
เห็นที่มีความสำคัญขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของโครงการที่คาดหมายไว้
และไม่ว่าการตัดสินใจที่สำคัญเหล่านั้นจะมีผลต่อจุดสนใจเนื้อหาหรือ
การระดมทุนหรือไม่ก็ถือว่าได้ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน
แล้ว


(ช)ยุทธศาสตร์การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

[75] ประเด็นที่จะต้องพิจารณาภายใต้หัวข้อนี้จะมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
ในย่อหน้าที่96-108ประเด็นสำคัญที่ต้องกล่าวไว้ก่อนณที่นี้ก็คือ
จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นโครงการว่าใคร
บ้างคือผู้อ่านหลักหรือใครที่เป็นผู้อ่านผลการประเมินรูปแบบของ
สิ่งพิมพ์อย่างใดที่เหมาะสมสำหรับผู้อ่านที่เราคาดการณ์ไว้จำเป็น
ต้องมีการแปลภาษาหรือไม่และประเด็นอื่นๆจากนั้นการพิจารณา
ทางเลือกเกี่ยวกับผู้เผยแพร่หรือช่องทางในการเผยแพร่รวมถึง
กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องที่ควรมีการวางแผนกันตั้งแต่
ช่วงเริ่มต้นด้วยเช่นเดียวกับการเผยแพร่รายงานที่เป็นรูปเล่มและ
กลยุทธ์การเผยแพร่ที่ทันสมัยอื่นๆเช่นการเผยแพร่บนเว็บไซต์
(โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้)การ
กระจายโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายทั้งใน
แบบเอกสารตีพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวต้อง
อาศัยการวางแผนล่วงหน้า
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(ซ)การกำหนดระยะเวลาดำเนินการและแหล่งงบประมาณ

[76] การตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ได้กำหนดไว้แล้วในเรื่องจำนวนของประเด็นที่
จะทำการประเมินดังที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าการประเมินจะไม่ดำเนิน
ไปในทิศทางเดียวกันกับเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งกำหนดไว้อย่าง
ชัดเจนแล้วในพัฒนาการทางการเมืองหรือรัฐธรรมนูญของประเทศ
แต่แหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพมักจะคาดหวังให้มีการกำหนดระยะเวลา
สิ้นสุดโครงการไว้และทรัพยากรที่ได้รับก็จะเป็นไปตามขอบเขตหรือ
ความครอบคลุมของการประเมินหรือความลึกที่การประเมินจะ
สามารถตรวจสอบได้การสำรวจเบื้องต้นเพื่อการพิจารณาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรเหล่านี้อาจจะต้องมีการดำเนินการก่อนการประชุมปรึกษา
หารือในวงกว้างกล่าวให้ชัดก็คือโปรแกรมการตัดสินใจที่ดำเนินการ
ในขั้นตอนการก่อตั้งโครงการจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีกว่าในฐานะ
กระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีการเน้นย้ำในมุมมองที่มี
ความเชื่อมต่อระหว่างกันมากกว่าที่จะเป็นวาระการประชุมสำหรับ
การประชุมครั้งเดียวอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกประเด็นควร
จะนำเสนอเพื่อขอคำปรึกษาและสร้างจุดเน้นของการประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีศักยภาพในโครงการเพื่อให้
โครงการสามารถได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และการพบปะกัน
ของพวกเขาตลอดจนสามารถทดสอบประเด็นต่างๆในขอบเขต
มุมมองที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกประเด็นควรจะนำเสนอเพื่อขอคำปรึกษา 

และสร้างจุดเน้นของการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีศักยภาพในโครงการเพื่อให้โครงการสามารถได้รับประโยชน์ 

จากประสบการณ์และการพบปะกันของพวกเขา ตลอดจนสามารถทดสอบ
ประเด็นต่างๆ ในขอบเขตมุมมองที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 
การรวบรวม วิเคราะห์ และการจัดระบบข้อมูล 

[77] ส่ วนนี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บกระบวนการที่ ส ำคัญของการประ เมิ น
ประชาธิปไตยโดยเป็นการนำเสนอแนวทางในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประเมินทั้งหมดจะพัฒนาวิธีการทำงานของตัวเอง
ขึ้นมาและไม่มีวิธีการใดที่ถูกต้องสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมที่กินเวลา
และบางครั้งต้องใช้ความอุตสาหะอย่างไรก็ตามแผนภาพ1.2ระบุ
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ขั้นตอนและภารกิจที่เราพบว่ามีประโยชน์ในการดำเนินการประเมิน
ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้

แผนภาพ1.2ขั้นตอนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

(ก)จัดทำบรรณานุกรมและแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง

ระบุแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
รวบรวมและทำรหัสข้อมูล




ค้นหาข้อมูลสำหรับแต่ละคำถาม
ระบุข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน
สรุปหัวข้อและวางตำแหน่งภายใต้คำถามแต่ละคำถาม
อ้างอิงแหล่งข้อมูลในแต่ละรายการ

จัดลำดับหัวข้อที่เก็บรวบรวมในขั้นตอนก่อนหน้านี้ในแต่ละคำถาม
ตามประเด็นหลักเวลาหรือหลักการจัดระบบอื่นๆจัดลำดับหัวข้อ
ตามความสำคัญ

ยืนยันว่าหัวข้อต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดและอ้างถึงกันระหว่าง
คำถามอื่นๆ
ตรวจสอบความไม่ถูกต้องความไม่สอดคล้องต่างๆฯลฯ
ระบุช่องว่างที่ต้องมีการสืบค้นเพิ่มเติม

ตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่ได้รวบรวมไว้ภายใต้คำถามแต่ละคำถาม
และเขียนรายงานเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้
เลือกรูปแบบสำหรับจัดทำตารางและการอ้างอิง
จัดทำรายการอ้างอิงสำหรับแต่ละคำถามหรือแต่ละส่วน

(ข)จำแนกแยกแยะและจัดเรียงข้อมูล

(ค)การจัดการและจัดลำดับ
ความสำคัญหัวข้อต่างๆ

(ง)เขียนร่างรายงาน

(ก)จัดทำบรรณานุกรมและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

[78] วิธีการที่ง่ายที่สุดในการจัดทำบรรณานุกรมคือการยึดเอาแต่ละส่วน
ของกรอบแนวคิดเป็นตัวตั้งแล้วใช้วิธีการมาตรฐานในการค้นหา
รายชื่อหนังสือและข้อมูลอื่นๆเพื่อที่จะระบุถึงแหล่งข้อมูลเดียวกัน
ได้หนังสือและบทความทางวิชาการมีประโยชน์ต่อคุณภาพของการ
วิเคราะห์แหล่งข้อมูลออนไลน์จากหน่วยงานของรัฐบาลผู้ให้บริการ
ข้อมูลทางสถิติอย่างเป็นทางการองค์กรสำรวจประชามติองค์กร
พัฒนาเอกชนรายงานข่าวและอื่นๆดูเหมือนจะมีความทันสมัยมาก
กว่าประสบการณ์ของพวกเราพบว่าแหล่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกระบุ
อย่างเจาะจงกับส่วนใดส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดแม้ว่าข้อมูล
ดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับคำถามมากกว่าหนึ่งคำถามดังนั้นจึงเป็น
เรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะมีการจัดทำบรรณานุกรมของแต่ละส่วนขึ้น
โดยมีการจัดทำรหัสสำหรับคำถามที่เฉพาะเจาะจงไว้อย่างเหมาะสม
การอ้างอิงข้ามไปยังส่วนอื่นๆหรือคำถามอื่นๆเป็นเรื่องที่มีความ
สำคัญเมื่อการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีความชัดเจนว่า
สว่นหรอืคำถามใดทีย่งัไมค่รอบคลมุและสิง่ทีต่อ้งใหค้วามสำคญัมากขึน้
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ในการสืบค้นรอบต่อไปอยู่ที่ไหนการเพิ่มเติมรายการในบรรณานุกรม
จึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดทั้งการประเมิน

[79] คุณสมบัติสองประการของกรอบการประเมินของเราจะเป็นตัวช่วยใน
ขั้นตอนนี้แถวที่2ของกรอบแนวคิดแสดงข้อมูลทั่วไปที่จำเป็น
สำหรับการตอบคำถามในแต่ละคำถามจึงเป็นตัวบ่งชี้ไปยังแหล่ง
ข้อมูลทั้งหลายที่เป็นไปได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นคนจำนวนไม่น้อยเริ่ม
ต้นจากการประเมินสถานะทางกฎหมายของรัฐซึ่งแสดงให้เห็นว่า
รัฐธรรมนูญของประเทศนั้นพระราชบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมืองและประมวลกฎหมายเฉพาะเรื่องเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ
มากการสำรวจตรวจสอบว่ากฎหมายถูกนำไปดำเนินการอย่างไรใน
ทางปฏิบัตินั้นในอีกทางหนึ่งดูเหมือนว่าความต้องการในการใช้ข้อมูล
ที่เป็นทางการจะมีไม่มากนักเช่นรายงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
หรือการศึกษาทางวิชาการบางครั้งรายงานอย่างเป็นทางการดังเช่น
ที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับ
การบงัคบัใชก้ฎหมายกอ็าจฉายใหเ้หน็ภาพทัง้หมดของการปฏบิตังิาน
ของรัฐบาลก็ได้

[80] แถวที่3ของกรอบแนวคิดนี้ระบุแหล่งข้อมูลระดับภูมิภาคหรือ
ระหว่างประเทศที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งประเทศแยกตามส่วนและ
คำถามข้อมูลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่พวกเราได้พบด้วยตัวเองว่าเป็น
ประโยชน์อย่างมากและข้อมูลเหล่านี้ยังได้ถูกจัดการในลักษณะที่
สอดคล้องกับกระบวนการประเมินและความต้องการต่างๆอย่างไร
ก็ตามคนจำนวนมากมักจะเขียนรายงานจากมุมมองตะวันตกและใน
กรณีเช่นนี้พวกเขาจะไม่มีสิ่งที่เป็นตัวแทนสำหรับแหล่งข้อมูลเฉพาะ
ของประเทศอันเป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะเห็นเป็นส่วนประกอบที่มี
คุณค่าที่เป็นไปได้มากกว่าที่จะมองว่าเป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น

[81] การประเมนิความนา่เชือ่ถอืของแหลง่ทีม่าทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งเหน็ไดช้ดั
คืองานที่สำคัญแต่ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ในระดับท้องถิ่น
ด้วยและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นหลักการทั่วไปสำหรับทุก
กรณียกตัวอย่างเช่นคุณค่าของแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการย่อมขึ้นอยู่
กับว่าสำนักงานสถิติมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากรัฐบาลหรือเป็น
เพียงแขนข้างหนึ่ งของเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาล
ประสบการณ์ในอดีตจะเป็นตัวชี้แนะที่สำคัญมากในบริบทเช่นนี้
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(ข)จำแนกแยกแยะและจัดเรียงข้อมูล

[82] ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการทำงานอย่างหนักในการอ่านและการระบุ
ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บหรือบันทึกไว้ภายใต้คำถาม
ที่เหมาะสมเช่นเดียวกับเรื่องอื่นที่การดำเนินการต่างๆควรกระทำ
ทีละส่วนเนื่องจากแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระ
ของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับคำถามมากกว่าหนึ่งคำถาม(แม้ว่า
แทบจะไม่มีเลยที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆมากกว่าหนึ่งส่วน)จุดสำคัญ
ที่ต้องจำไว้ก็คือข้อมูลที่ใช้มีจำนวนน้อยมาก(ถ้าจะมีอยู่บ้าง)ที่มีการ
จัดวางโครงสร้างให้สามารถตอบคำถามการประเมินได้โดยตรง
เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นถูกรวบรวมหรือเขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ในการประเมินของเราดังนั้นข้อมูล
เหล่านี้จำเป็นต้องมีการ“สกัด”เอาเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องออกมา
จากแหล่งข้อมูลเดิมซึ่งเนื้อหาจำนวนมากที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่จำเป็น
ต้องไปสนใจหรือละทิ้งไปเสียเลยก็ได้

[83] ในการระบุว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนั้นคำถามหลักเพื่อการค้นหา
ในแถวที่1ของกรอบการประเมินได้ให้แนวทางที่ชัดเจนไว้รวมถึง
เครื่องมือสำหรับการค้นหาอีกสองประการแถวที่2ของกรอบ
ดังกล่าวนำเสนอรายการข้อมูลที่อย่างเป็นระบบโดยเป็นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการตอบคำถามแต่ละข้อซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ดำเนินการเช่นนี้การตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการประเมินผลไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสำเร็จในอดีตมาตรฐานในปัจจุบันหรือ
เป้าหมายในอนาคตนำเสนอสำหรับสิ่งที่อาจเรียกว่าเป็นการปรับตัว
สำหรับขั้นตอนการค้นหา

[84] ชนิดของข้อมูลที่ผู้ประเมินควรจะมองหาคืออะไร[คำตอบก็คือ]อะไร
ก็ตามที่ทำให้มองเห็นสภาพทั่วไปของรูปร่างของการเมืองในส่วน
ที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นเครื่องบ่งชี้สภาพของการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสิ่ งนี้อาจเป็นการสรุปสั้นๆโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ผลการศึกษาของรายงานที่เป็นทางการหรือ
ไม่เป็นทางการตารางทางสถิติการตัดสินทางกฎหมายการสำรวจ
ความคิดเห็นการสำรวจตรวจสอบโดยหนังสือพิมพ์หรือสื่อเหตุการณ์
สำคัญบางเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่บอก
ลักษณะทั่วไปมากขึ้นหรือการรวมกันของข้อมูลเหล่านี้ในขั้นตอนนี้
ยิ่งมีชนิดของหลักฐานที่สามารถเก็บได้มากเพียงใดยิ่งจะเป็นการดี
มากเท่านั้น
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[85] เป็นที่ชัดเจนและเป็นสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ที่หลากหลายในการนำ
กรอบไปใช้ประเมินทั่วโลกว่าควรมีการเก็บรวบรวมและทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการผสมผสานข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและบริบทต่างๆเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการประเมินประชาธิปไตยข้อมูลเชิง
คุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ประชาธิปไตยของประชาชนการรับรู้
ของพวกเขาและประเด็นที่ต้องการปฏิรูปอาจถูกเก็บรวบรวมผ่าน
วิธีการอันหลากหลายประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมการประชุมกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติ
การและการประชุมสะท้อนความเห็นระดับชาติการเก็บรวบรวมและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสามารถเติมเต็มการศึกษาเชิงคุณภาพ
ซึ่งเป็นส่วนที่ตัวชี้วัดจำนวนมากตลอดแถวของกรอบการประเมินอาจ
มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่อธบิายภมูทิศันท์ัว่ๆไปของประชาธปิไตย
ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับการวิเคราะห์“สองชั้น(second
order)”ซึ่งมุ่งแสวงหาปัจจัยที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบต่างๆที่ค้นพบ
ในการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนาหากข้อมูลดั งกล่าวมีอยู่
การวเิคราะหเ์ชน่นีอ้าจชว่ยบง่ชีโ้ครงรา่งครา่วๆเกีย่วกบัประสบการณ์
ประชาธิปไตยและยังจะเป็นการตรวจสอบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญในประสบการณ์ดังกล่าวระหว่างกลุ่มตัวแปรทางสังคม
ประชากรที่แตกต่างกันเช่นอายุเพศรายได้อาชีพที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาที่นับถือและอัตลักษณ์ของชน
พื้นเมือง


ส่วนผสมของข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

เป็นสิ่งที่ควรจะมีการเก็บรวบรวมและทำการวิเคราะห ์
 

[86] เป้าหมายของวิธีการที่รวมเอาวิธีเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพ
เข้าด้วยกันนั้นก็เพื่อที่จะให้ภาพของประสบการณ์ประชาธิปไตยที่มาก
และเข้มข้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดของ
โครงการการประเมินนั้นๆนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าการคัดเลือก
ข้อมูลเชิ งปริมาณอย่างพิถีพิถันสามารถสะท้อน“ภาพเร็วๆ
(snapshot)”ที่ทำให้มองเห็นพื้นที่ทั้งหมดของชีวิตสาธารณะเช่น
แผนภาพแสดงขนาดประชากรในเรือนจำเปรียบเทียบกับจำนวน
นักโทษทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนของผู้ต้องหาที่รอ
การพิจารณาคดีและเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการนำคดีไปสู่การพิจารณาของ
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ศาลข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเร็วๆเกี่ยวกับ
สถานะของระบบยุติธรรมทางอาญาของประเทศนั้นๆ

[87] คำแนะนำตักเตือนสองประการน่าจะมีการกล่าวถึงไว้ณที่นี้ประการ
แรกคือการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเกี่ยวกับคำตอบต่อคำถามที่ได้รับ
ก่อนการแสวงหาข้อมูลและด้วยวิธีนี้เองที่เป็นการกำหนดวิธีการ
สำหรับการเลือกข้อมูลคำตอบทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับหลักฐานที่ชี้ไป
ยังสถานะของรัฐกิจที่ผสมผสานกันซึ่งไม่มีอะไรที่ดีทั้งหมดหรือไม่ดี
ทั้งหมดและผู้ประเมินต้องพยายามเปิดใจยอมรับจนกว่าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจำนวนมากจะถูกเก็บรวบรวมข้อพึงระวังประการที่สองเป็น
เรื่องพื้นฐานยิ่งกว่านั่นคือจะต้องแน่ใจว่าการคัดลอกข้อความจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อที่ว่า
ข้อความเหล่านั้นจะไม่ปรากฏอยู่ในร่างเอกสารสุดท้ายประหนึ่งว่าเป็น
ข้อความซึ่งมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ

[88] ผลที่ได้จากการประเมินในขั้นตอนนี้จึงอาจเป็นบัญชีรายชื่อจำนวน
มหาศาลของรายการทีถ่กูจดัเกบ็ไวภ้ายใตค้ำถามแตล่ะขอ้หลากหลาย
ประเภทโดยมีการระบุแหล่งที่มาของแต่ละรายการและมีการอ้างอิง
ข้ามไปยังคำถามอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันรายการเหล่านี้อาจจะ
ไม่มีการเรียงลำดับไว้โดยเฉพาะและอาจประกอบด้วยสิ่งที่มีความ
ซ้ำซ้อนกันและเหมือนกันจำนวนมากแต่ในขั้นตอนนี้การมีข้อมูล
จำนวนมากย่อมดีกว่าการมีข้อมูลน้อยเมื่อรวบรวมข้อมูลได้มากตาม
ที่กล่าวมาแล้วย่อมเป็นที่ชัดเจนว่าช่องว่างที่สำคัญในการบันทึกข้อมูล
นั้นเกิดขึ้นณจุดใดบ้างและมีส่วนใดบ้างที่งานวิจัยใหม่จะต้องมีการ
มอบหมายภารกิจเพื่อดำเนินการในประเด็นที่เร่งด่วนที่สุดหากมี
เงินทุนเพียงพอ


หลีกเลี่ยงการตัดสินใจเกี่ยวกับคำตอบต่อคำถามที่ได้รับก่อนการสืบค้นข้อมูล 

คำตอบทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับหลักฐานที่ชี้ไปยังสถานะของรัฐกิจที่ผสมผสานกัน 
 

(ค)การจัดการและจัดลำดับความสำคัญหัวข้อต่างๆ

[89] ขั้นตอนนี้เป็นการจัดการข้อมูลและเนื้อหาที่เก็บรวบรวมได้เพื่อให้เกิด
ภาพที่ชัดเจนหรือบอกเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกันถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่อง
ที่ซับซ้อนก็ตามณจุดนี้นับเป็นเรื่องดีที่จะมีการย้อนกลับไปยัง
คำถามตั้งต้นและเป็นการเตือนตัวเองว่าอะไรบ้างที่จะถือเป็นคำตอบ
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ที่เกี่ยวข้องกับคำถามเหล่านั้นจากนั้นจึงเป็นเรื่องของการจัดรายการ
ต่างๆตามลำดับที่เหมาะสมซึ่งจะอาศัยการจัดข้อมูลตามประเภท
ของเนื้อหาจัดตามความสำคัญหรือจัดตามลำดับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
สำหรับแต่ละคำถามและสอดคล้องกับจุดสนใจโดยรวมของการ
ประเมินขั้นตอนนี้อาจมีความคาบเกี่ยวกับการเริ่มต้นเขียนร่าง
เอกสารเนื่องจากการจัดข้อมูลและเนื้อหาตามลำดับย่อมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการของ‘บอกเล่าเรื่องราว’โดยตัวของมันเองซึ่งเป็น
การเชื่อมโยงรายการข้อมูลหรือหลักฐานที่ยังแยกจากกันอยู่เข้ามาไว้
ด้วยกันวิธีการเดียวในการคิดเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามต่างๆใน
การประเมินคือการดำเนินการในลักษณะการวินิจฉัยโดยสรุปด้วยการ
จัดการกับหลักฐานต่างๆด้วยเหตุนี้จึงเป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุน
ขยายความหรืออธิบายเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ประเมินได้อย่าง
เป็นระบบ

[90] มีสองประเด็นที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้(ถ้ายังไม่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า)
ประเด็นแรกคืออาจมีความไม่สอดคล้องและความซ้ำซ้อนระหว่าง
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันจากข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้และการ
สำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมอาจมีความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ไม่ลงรอยกันที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้นประเด็นที่สองให้ความสนใจกับ
ช่องว่างที่ยังมีอยู่ในหลักฐานซึ่งต้องการการระบุแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม


(ง)เขียนร่างรายงาน

[91] หากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นมีการดำเนินการครบแล้วการเขียน
รายงานก็ไม่น่าจะยากลำบากจนเกินไปเป็นไปได้ว่าในขณะนี้
การตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบและความยาวของรายงานฉบับสมบูรณ์
ได้เกิดขึ้นแล้วแม้ว่าทั้งสองเรื่องอาจต้องมีการแก้ไขในแง่เนื้อหาสาระ
อีกก็ตามการดำเนินการดังกล่าวทำให้เอกสารอ่านง่ายขึ้นเพื่อหลีก
เลี่ยงข้อความที่ยืดยาวโดยอาจใช้วิธีการอันหลากหลายในรูปแบบ
ตารางบทสรุปการอ้างอิงคำพูดตัวอย่างเหตุการณ์หรือประสบการณ์
และอื่นๆเพื่อเสริมให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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(จ)จัดเรียบเรียงรายงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

[92] ในส่วนนี้นับว่ามีความสำคัญในอันที่จะพิจารณาถึงลักษณะของบทนำ
ที่รายงานต้องการคุณจะอธิบายและแสดงให้ผู้อ่านเห็นขั้นตอนของ
การประเมินได้อย่างไรข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการทำให้การ
ประเมินเป็นที่เข้าใจในบริบทของประเทศซึ่งมีลักษณะเฉพาะและใน
สภาพปัจจุบันข้อมูลนี้แน่นอนว่าต้องรวมถึงการสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศและคุณลักษณะต่างๆ
เกี่ยวกับประเพณีทางการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศซึ่งจะ
บ่งบอกถึงวิถีที่เป็นลักษณะเฉพาะและช่วยอธิบายสภาพปัจจุบันของ
กระบวนการดังกล่าวการพรรณนาเบื้องต้นในเรื่องเหล่านี้ยังจะช่วย
ให้เหตุผลสำหรับการดำเนินการประเมินประชาธิปไตยในช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อด้วยอีกทางหนึ่ง

[93] รายการอื่นๆที่อาจจะมีอยู่ในบทนำของรายงานก็คือข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบบการเมืองในปัจจุบันของประเทศและตัวชี้วัดสำคัญ
ในด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนามนุษย์ถ้าข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ได้
อยู่ในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องของการประเมิน


การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ  

[94] จุดสำคัญในกระบวนการประเมินคือการรวบรวมผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับร่างรายงานและ
ข้อค้นพบที่รวบรวมมาได้เพื่อทำให้เนื้อหาและการนำเสนอมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าการประชุมดังกล่าวอาจจำกัดอยู่ในวงของ
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบมากขึ้นได้หากมี
การเปิดกว้างให้บุคคลสำคัญในทางสาธารณะเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
พรรคการเมืองตลอดจนตัวแทนนักสิทธิมนุษยชนและองค์กรรณรงค์
อื่นๆรวมถึงสื่อมวลชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาร่วมได้องค์ประกอบที่กว้างขวางขึ้นซึ่งถือเป็นตัวแทนของ
สังคมการเมืองทั้งหมดนี้จะทำให้ข้อค้นพบต่างๆถูกนำไปทดสอบ
เพิ่มเติมทำให้การวิเคราะห์และการนำเสนอดีขึ้นและยังช่วยให้ข้อค้น
พบต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นอันจะ
เป็นการสร้างความชอบธรรมให้แก่ข้อค้นพบต่างๆได้เป็นอย่างดี

[95] การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ดำเนินการโดยองค์กรIDEAในประเทศ
ที่เลือกไว้สำหรับการศึกษานำร่องของเราได้มีการเชิญบุคคลสำคัญ
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เข้ามาเป็นสมาชิกเช่นประธานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ของคณะกรรมการศึกษาทบทวนประเด็นในรัฐธรรมนูญ(เคนยา)
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากพรรคการเมืองและนักการทูตชั้นนำ
(มาลาวี)


จุดสำคัญในกระบวนการประเมินคือการรวบรวมผู้เกี่ยวข้อง 
เข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับ 

ร่างรายงานและข้อค้นพบที่รวบรวมมาได้ 
 

 ผูแ้ทนระดบัสงูของตำรวจและองคก์รดา้นสทิธมินษุยชน(เอลซลัวาดอร)์
เลขาธิการรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง(นิวซีแลนด์)
และอัยการภาคและผู้สื่อข่าวอาวุโส(อิตาลี)การประชุมนานาชาติ
สองครั้งที่จัดโดยผู้ประเมินชาวมองโกเลียได้มีการเชิญผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆทั้งในระดับชาติและนานาชาติซึ่งเป็น
บุคคลที่เข้ามาช่วยสะท้อนความเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ออกแบบการดำเนินงานและการติดตามผลกิจกรรมต่างๆของการ
ประเมินเอกสารสรุปการประชุมสำหรับการศึกษานำร่องตลอดจน
ผลที่ได้รับจากการประชุมนานาชาติที่มองโกเลียได้ช่วยกระตุ้นความ
สนใจของประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญและได้มีการรายงานผลอย่าง
อย่างแพร่หลายในสื่อระดับชาติในหลายกรณีความคิดเห็นและการ
อภิปรายที่มีคุณภาพโดยผู้ เข้าร่วมได้นำไปสู่การแก้ไขและการ
ปรับปรุงรายงานการประเมินอย่างมีนัยสำคัญสำหรับตัวอย่างของ
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จโปรดดูกล่องข้อมูล1.2
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กล่องข้อมูล1.2
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ประชาธิปไตยในเคนยา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งเปิดโดยนางสาวIngaBjörkKlevเอกอัครราชทูตสวีเดน
ประจำเคนยามีผู้เข้าร่วมประมาณ45คนประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภานักวิชาการ
นักกฎหมายตัวแทนขององค์กรพัฒนาเอกชนระดับชาติตัวแทนระดับท้องถิ่นของรัฐบาล
และองค์การระหว่างประเทศ

ช่วงแรกของการประชุมเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญโดยมี
ผู้แทนระดับแกนนำของคณะผู้ยกร่างทางเลือกสำหรับการแก้ไขสองคณะคือ
Ufungamanoจากภาคประชาสังคมและที่ประชุมอย่างเป็นทางการของรัฐสภาเป็นผู้นำ
เสนอความคิดเห็นของแต่ละองค์กรช่วงเวลาที่เหลือของการสัมมนาเป็นการนำเสนอ
วิดีทัศน์เกี่ยวกับข้อค้นพบที่สำคัญของรายงานและการอภิปรายโดยศาสตราจารย์
NjugunaNg’etheนักวิจัยหลักของโครงการเป็นผู้ดำเนินรายการโดยอาศัยประเด็น
คำถาม9ประเด็นดังนี้

• อะไรคือแนวความคิดประชาธิปไตยตามความหมายหรือความเข้าใจของการประเมิน
ประชาธิปไตยภายใต้กรอบแนวคิดเชิงเปรียบเทียบนี้

• แนวความคิดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับสถานการณ์ในเคนยาหรือไม่

• แนวความคิดดังกล่าวเป็นแง่มุมในเชิงกฎหมายในเชิงสถาบันในทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมหรือไม่และแง่มุมมองเหล่านี้ถูกให้น้ำหนักไว้แตกต่างกัน
อย่างไรในกรอบการประเมิน

• กรอบการประเมินสามารถจับภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตได้หรือเป็นเพียงการ
มองเห็นภาพรวมจากข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับสถานะของระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น

• กรอบคิดในเชิงเปรียบเทียบให้น้ำหนักกับองค์ประกอบต่างๆภายในกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยอย่างเพียงพอหรือไม่

• ทำอย่างไรองค์ประกอบดังกล่าวของกระบวนการทางประชาธิปไตยจะได้รับการให้
น้ำหนักอย่างมีความหมายและเกิดผลและการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ดังกล่าวคือ
อะไร

• อะไรคือลักษณะของญาณวิทยาที่แท้จริงของกรอบการประเมินนี้เป็นต้นว่าพลเมือง
“ทั่วๆไป”จะรังสรรค์“เมนู”ประชาธิปไตยในแบบเดิมๆหรือจะทำให้ได้รูปแบบ
ที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

• การเปรียบเทียบมีประโยชน์หรือไม่

• อะไรเป็นตัวกำหนดกระบวนการพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและตัวแปรเหล่า
นี้ได้มีการนำเข้ามาใส่ไว้ในกรอบการประเมินหรือไม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโดยซีรีส์งานวิจัยการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในแอฟริกาตะวันออก(SAREAT)ร่วมกับองค์กรIDEAณโรงแรมนอร์โฟล์ค
กรุงไนโรบีเมื่อวันที่22มิถุนายนค.ศ.2000
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 การประชุมเชิงปฏิบัตินี้มีการรายงานผ่านสื่ออย่างครบถ้วนในวัน
ต่อมาและผู้จัดการประชุมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทั้งทางวิทยุและ
โทรทัศน์ประเด็นสำคัญที่ได้มีการอภิปรายกันในช่วงสรุปการประชุม
คือวิธีการเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยรวมการ
เชื่อมโยงกับโครงการต่างๆด้านพลเมืองศึกษา


ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการประเมินประชาธิปไตยไปสู่สาธารณะ 

[96] จุดหมายสูงสุดของการประเมินประชาธิปไตยคือการนำเสนอผล
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้ประชาชนพิจารณาและดำเนินการ(ถ้าเป็น
ไปได้ )ดั งนั้ นรายงานฉบับสมบู รณ์จะต้องถูก เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างกว้างขวางที่สุดเพื่อให้แน่ใจได้ว่าได้มีการ
อภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับข้อค้นพบต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว
ประโยชน์สำคัญประการหนึ่งของการนำกลยุทธ์ในการทำงานแบบ
โปร่งใสและเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมดังที่ได้แนะนำไว้แล้ว
ข้างต้นสำหรับการประเมินประชาธิปไตยคือถือเป็นการเปิดพื้นที่
สาธารณะสำหรับการเผยแพร่และทำให้ข้อค้นพบต่างๆเป็นที่รับรู้
ยิ่งกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลและการปรึกษาหารือเริ่มต้นเร็วเพียงใด
ประสิทธิผลในการเผยแพร่ข้อค้นพบต่างๆก็ยิ่งมีขึ้นมากเท่านั้น
กลุ่มที่ความสนใจและสาธารณชนวงกว้างจะถูกเตรียมความพร้อมที่
จะเข้าใจซึมซับและกระทำการตามผลการศึกษาหากพวกเขาได้รับ
ทราบข้อมูลและเข้ามาเกี่ยวข้องในการกำหนดรูปแบบของผลการ
ศึกษาแล้วตั้งแต่ต้น

[97] งานเผยแพร่ข้อมูลในหัวข้ออย่างประชาธิปไตยนั้นมักมีความยาก
ลำบากสำหรับกลุ่มต่างๆที่จะดำเนินการยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มส่วนมาก
ที่ดำเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับประชาธิปไตยก็มักจะถูกกดดันด้วย
ความขาดแคลนในเรื่องทรัพยากรไม่มีกลุ่มการประเมินใดเลยที่มี
ทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์อันเป็นสิ่งที่ธุรกิจการค้าขนาดใหญ่
สามารถดำเนินการได้สถานการณ์และทรัพยากรของผู้ประเมิน
จะผันแปรอย่างมากเช่นเดียวกับเงื่อนไขต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศ
ที่พวกเขากำลังทำการประเมินอยู่ผู้ประเมินหลายกลุ่มจะติดยึดอยู่กับ
สถาบันวิชาการโดยปราศจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการรณรงค์
ส่งเสริมและมีโอกาสที่จำกัดมากในการเข้าถึงสาธารณะหรือเข้าถึง
องค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งอาจมีประสบการณ์ในเรื่องการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มากกว่า
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[98] ในหลายประเทศการควบคุมสื่อโดยรัฐเป็นการจำกัดการรายงาน
ข่าวสารโดยเจตนาผลที่ตามมาก็คือความสนใจของสาธารณะในการ
วิเคราะห์ระบบการเมืองไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรยกเว้นที่ซึ่งการใช้
อำนาจบาตรใหญ่ความไม่มีระเบียบแบบแผนการข่มเหงรังแก
ชนกลุ่มน้อยและการฉ้อราษฎร์บังหลวงกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
อย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย
มากขึ้นเช่นนั้นความสนใจของสาธารณะในการวิเคราะห์ระบบ
การเมืองก็เกิดขึ้นได้แม้ในสังคมที่การควบคุมสื่อโดยรัฐมีความ
เข้มข้นมากและการคุกคามนักหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องปกติ

[99] ความยากลำบากของการสื่อสารในประเทศยากจนที่ประชากร
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทและไม่รู้หนังสือซึ่งโดยทั่วไปมักเข้าไม่ถึง
หรือมีข้อจำกัดในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนั้น
ถือเป็นความกดดันอย่างมากอย่างไรก็ตามความยากลำบากที่มิได้
ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในสังคมที่พัฒนามากกว่าซึ่งมีประชากรที่มีการ
ศึกษาและมีประเภทของสื่อที่มีความหลากหลายมากกว่าก็มีอยู่ด้วย
เช่นกันกล่าวคือในประเทศดังกล่าวความพยายามที่จะตั้งคำถามต่อ
คุณภาพของประชาธิปไตยการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือก
ปฏิบัติเป็นต้นมีแนวโน้มที่จะจมหายไปในเสียงอันแผดดังของ
เรื่องราวในเชิงพาณิชย์และความบันเทิงบนสื่อทุกประเภทนอกจากนี้
สื่อสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจกับการเมืองเฉพาะเรื่องใน
ระดับบุคคลสำคัญทางการเมืองและกิจกรรมของบุคคลเหล่านั้นมาก
กว่าในระดับของการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการบ้านเมืองแนวโน้มเช่นนี้ถูกทำให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยการเน้น
มองคนที่‘บุคลิกภาพ’ในโลกแห่งการค้าและความบันเทิงจาก
ประสบการณ์ของหลายๆประเทศรัฐและกลุ่มผลประโยชน์หลักต่างๆ
มักจะสามารถยึดครองการสื่อสารและทำการปิดกั้นหรือทำให้
ข้อความที่ไม่ถูกใจพวกเขาด้อยค่าลงไปได้
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ในหลายประเทศ แม้แต่ในที่ที่สื่อมีอิสระและการสื่อสารเป็นสิ่งที่ดี  
การทำงานในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเช่นประชาธิปไตย 

ก็มักจะมีความยากลำบาก ไม่มีกลุ่มการประเมินใดเลยที่มีทรัพยากร 
ในการประชาสัมพันธ์อันเป็นสิ่งที่ธุรกิจการค้าขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้ 

รัฐและกลุ่มผลประโยชน์หลักๆ มักจะสามารถยึดครองการสื่อสาร  
และทำการปิดกั้นหรือทำให้ข้อความที่ไม่ถูกใจพวกกลายเป็นเรื่องเล็ก  

จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคณะผู้ประเมินในการนำกลยุทธ์ที่เป็นไปได้จริง 
มาใช้ในการนำเสนอสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อสารออกไป 


[100] ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคณะผู้ประเมินในการนำกลยุทธ์

ที่เป็นไปได้จริงมาใช้ในการนำเสนอสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อสาร
ออกไปดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่ายิ่งผู้ประเมินพยายามแจ้งข้อมูล
และดึงบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนในกระบวนการของพวกเขาได้แต่
เนิ่นๆเพียงใดกระบวนการต่างๆของพวกเขาก็ยิ่งจะมีความโปร่งใส
มากขึ้นและจะยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเหนี่ยวแน่นมากขึ้น
เท่านั้นยิ่งผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมกว้างขึ้นมากเพียงใด
แนวโน้มที่ประชาชนจะมองว่าผลการศึกษาของผู้ประเมินมีความเป็น
ตัวแทนและมีความเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
ผู้ประเมินสามารถเริ่มต้นโดยการบอกข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่พวกเขา
กำลังดำเนินการอยู่และเชิญชวนให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อผลการ
ดำเนินงานของพวกเขาผ่านการแถลงข่าวแผ่นพับการประชุม
สัมมนา(ซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดโดยพวกเขาเองก็ได้)และถ้าเป็นไปได้
อาจใช้เว็บไซต์ส่วนตัวที่มีการโต้ตอบไปมาได้จึงเป็นเรื่องที่มี
ประโยชน์มากที่ในช่วงแรกของการประเมินจะมีความพยายามในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับผู้สื่อข่าวจากสื่อที่มีความเข้าใจมาก
ที่สุดตัวอย่างของวิธีในการดำเนินการดังกล่าวและกลยุทธ์เกี่ยวกับ
สื่อในทางปฏิบัติโดยทั่วไปนั้นดูได้จากประสบการณ์ขององค์กรซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้ที่ชื่อว่าสถาบัน
เพื่อประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้(IDASA)(ดูกล่องข้อมูล1.3)





การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

80

กล่องข้อมูล1.3
กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อสร้างความตระหนักในค่านิยมประชาธิปไตย

IDASAใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในความพยายามที่จะทำให้ข้อความต่างๆถูกส่งออกไป
ทั่วประเทศขึ้นอยู่กับว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการที่จะแจ้งให้ทราบหรือมี
อิทธิพลต่อถ้าองค์กรต้องการที่จะเพิ่มความตระหนักของประชาชนพวกเขาจะใช้สื่อ
แบบผสมผสานในการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบเริ่มจากสื่อวิทยุโดยผ่านทางสถานี
วิทยุต่างๆที่ใช้ภาษาแอฟริกันและสถานีวิทยุเพื่อประชาธิปไตยของพวกเขาเองจากนั้น
จึงเป็นการนำเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์แอฟริกาใต้หรือหนังสือพิมพ์กระแสหลักเช่น
Sowetanหรือซันเดย์ไทม์ส(SundayTimes)

ถ้าIDASAต้องการพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในอำนาจและส่งผลกระทบไปยังชนชั้นการสร้าง
ข้อคิดเห็นก็มีแนวโน้มที่จะใช้วิทยุภาษาอังกฤษ(SAFm)และหนังสือพิมพ์Business
Dayซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเข้มข้นและเป็นที่ยอมรับอย่างสูงIDASAได้สร้าง
ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับSAFmและทีมข่าวการเมืองของBusinessDayทำให้
แนวโน้มที่ดีในการที่ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลของพวกเขาจะมีการติดตาม

ประสบการณ์ในการใช้สื่อได้สอนให้IDASAทราบถึงวิธีการประเด็นเป็นเรื่องราวแบบสื่อ
และชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญได้อย่างเหมาะสมนั่นคือเหตุการณ์หรือรายงานที่IDASA
มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำเสนอมุมมองIDASAตระหนักว่าองค์กรไม่มีทรัพยากรที่จะ
เข้าถึงประชาชนแอฟริกาใต้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความหลากหลายของกลุ่ม
ทางเศรษฐกจิและสงัคมเชื้อชาตแิละวัฒนธรรมดงัที่ไดส้ะทอ้นให้เหน็ในลกัษณะประชากร
ของสื่อและความครอบคลุมของสื่อเหล่านั้นดังนั้นการเลือกช่องทางที่เหมาะสมและสื่อ
ที่เหมาะสมกับข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ

แทนที่จะมองหาวิธีการเข้าถึงประชากรทั้งหมดหรือ‘สังคมในวงกว้าง’IDASAมุ่งเน้น
การเข้าไปสนับสนุนภาค‘ประชาสังคม’ได้แก่ผู้จัดทำนโยบายผู้ก่อรูปความคิดและ
ภาคส่วนที่ทำงานแข็งขันในสังคมตลอดจนกลุ่มที่มีความเข้าใจและกลุ่มผลประโยชน์
ภายในภาคส่วนที่แข็งขันดังกล่าวกลยุทธ์นี้เป็นการทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับคน
เฉพาะกลุ่มโดยมีเป้าประสงค์ให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังชุมชนและประชาชนโดยรวมที่
กว้างขวางเมื่อมีการขอการสนับสนุนจากคนกลุ่มเฉพาะเหล่านี้กลยุทธ์การใช้สื่อดังที่
อธิบายมาข้างต้นเป็นเส้นทางหลักสำหรับการแจ้งข้อมูลรวมถึงการมีอิทธิพลต่อกลุ่ม
บุคคลที่มีความสำคัญเหล่านี้และยังเป็นการสรรหาองค์กรที่เป็นมิตรตลอดจนบุคคล
ภายในองค์กรดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการด้วย



แหล่งที่มา สถาบันเพื่อประชาธิปไตยแห่งแอฟริกาใต้ (Institute for Democracy in South 

Africa) 
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[101] ขั้นตอนแรกเหล่านี้อาจจะไม่สร้างผลกระทบในวงกว้างมากนักจุด
มุ่งหมายควรเป็นการให้ข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มที่มีความ
สนใจเช่นนักวิชาการนักข่าวนักกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมือง
และคนกลุ่มอื่นๆที่มีอิทธิพลโดยมีจุดประสงค์เบื้องลึกในการให้กลุ่ม
คนเหล่านี้เป็นผู้ส่งผ่านข้อมูลและปลุกความสนใจของผู้คนในวงกว้าง
การสร้างผลกระทบแบบ‘ระลอก’นี้เป็นสิ่งที่กลุ่มผู้ประเมินมุ่งหวัง
ได้มากที่สุดและกลยุทธ์การใช้สื่อของIDASAเป็นตัวแบบสำหรับ
วิธีการดำเนินงานเช่นนี้วิธีการนี้มีเป้าหมายคือสื่อที่มีความเหมาะสม
ที่สุดสำหรับการส่งข้อความไปยังกลุ่มต่างๆตามที่ผู้ประเมินต้องการ

[102] สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดอ่อนที่สุดสำหรับคณะผู้ทำการประเมิน
ทุกกลุ่มที่พยายามจะทำให้การทำงานและผลการศึกษาของตนเป็นที่
รูจ้กักค็อืทรพัยากรในมอืทีม่อียูอ่ยา่งจำกดัและความดอ้ยประสบการณ์
ในการใชส้ือ่ดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้การรบัสมคัรนกัขา่วทีม่ปีระสบการณ์
หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ถ้าเป็นไปได้ เป็นสิ่ งที่ควรจะทำ
แม้จะเป็นการให้เข้ามาทำในลักษณะอาสาสมัครก็ตามอย่างไรก็ตาม
จุดแข็งของคณะผู้ประเมินโดยทั่วไปนั้นคือความเชี่ยวชาญและ
องค์ความรู้โดยรวมการเผยแพร่รายงานส่วนบุคคลการบรรยายสรุป
ให้กับสื่อมวลชนและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ทั้งหมดเป็นวิธีการ
ที่จะช่วยสร้างชื่อเสียงเพื่อความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสื่อ

[103] ในระหว่างการทำงานคณะผู้ประเมินจึงควรหาทางพัฒนาและรักษา
ความสนใจตลอดจนความเกี่ยวข้องโดยการตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อค้นพบต่างๆการจัดการสัมมนาหรือการประชุม
การส่งบทความไปยังวารสารหนังสือพิมพ์และนิตยสารการเผยแพร่
และการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบ(ถ้ามี)และการกระตุ้นให้
ผู้อื่นช่วยกระจายข้อมูลตาราง1.5สรุปรูปแบบต่างๆของผลผลิต
วิธีการในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และผู้รับข้อมูลสำคัญๆของการ
ประเมินประชาธิปไตย


ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสื่อและสิ่งพิมพ์ 

[104] กลยุทธ์การตีพิมพ์และการใช้สื่อนั้นเชื่อมโยงกันและควรที่จะมีการ
พิจารณาและวางแผนไปพร้อมๆกันโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการ
เข้าถึงผู้รับข้อมูลให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านสื่อและการแจกจ่าย
หนังสือหรือรายงานควบคู่กับจุดมุ่งหมายรองที่สำคัญคือการสร้าง
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ผลกระทบต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้นำทางความคิดยิ่งการประเมิน
มีความเกี่ยวข้องกับทิศทางของนโยบายมากเพียงใดก็ยิ่งจะดึงดูด
ความสนใจได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเพื่อที่จะเริ่มต้นกระบวนการนี้มีความ
เป็นไปได้อยู่เสมอที่จะดึงการมีส่วนร่วมจากภาคการเมืองและภาค
วิชาการภายในประเทศยกตัวอย่างเช่นอาศัยการศึกษานำร่องของ
องค์กร IDEAเราสามารถแน่ ใจได้ว่ าข้อค้นพบครั้ งแรกของ
ทีมประเมินจะได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
โดยบุคคลภายนอกในการประชุมสัมมนาพิเศษและข้อค้นพบดังกล่าว
ได้รับการเผยให้ปรากฏแก่สายตาประชาชน(แม้จะเพียงในวงที่
จำกัด)ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากนั้นผลการประเมินฉบับสมบูรณ์
จะได้รับการตีพิมพ์ในรูปรายงานและข้อมูลรวมถึงหลักฐานที่รายงาน
ดังกล่าวอ้างถึงจะได้นำเสนอบนอินเตอร์เน็ต


การใช้สื่อ 

[105] เป็นเรื่องสำคัญในการวางแผนล่วงหน้าสำหรับการเปิดตัวรายงาน
ฉบับสมบูรณ์งานผ่านสื่อทุกรูปแบบสามารถจัดขึ้นได้ในขอบเขตของ
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็น
เพียงวิธีการหนึ่งของการเผยแพร่ผลการวิจัยเท่านั้นวิธีการอื่นอาจ
เป็นการแถลงการณ์โดยบุคคลที่เป็นที่เคารพอย่างสูงหรือการแถลง
ข่าวทั่วๆไปก็ได้ถ้ามีสำนักพิมพ์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็มักจะมี
ทรัพยากรบางอย่างสำหรับการประชาสัมพันธ์และประสบการณ์ใน
การเปิดตัวหนังสือรายงานควรจะเขียนด้วยความคิดบางอย่างที่
สามารถตอบสนองกิจกรรมดังกล่าวได้เหนือสิ่งอื่นใดรายงานควรจะ
เขียนด้วยสำนวนที่เรียบง่ายและสามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ควรจะยาว
เกินไปเนื้อหาและแนวทางการนำเสนอควรสอดรับกับความห่วงกังวล
และความสนใจของประชาชนประชาธิปไตยมีความสำคัญต่อความ
อยู่ดีกินดีของคนส่วนใหญ่แต่มักจะถูกนำไปพูดถึงหรือถกเถียงกันใน
ลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมมากเกินไปต้องแน่ใจว่าการ
ประเมินประชาธิปไตยในประเด็นใดๆก็ตามได้กล่าวถึงความห่วง
กั งวลของประชาชนและแสดงให้ เห็นว่ าความก้าวหน้าของ
ประชาธิปไตยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความห่วงกังวลเหล่านี้
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ตาราง1.5วิธีการต่างๆในการเผยแพร่ผลการประเมิน


ผลิตผล เนื้อหา/รูปแบบ สื่อ ผู้รับข้อมูล

รายงานฉบับสมบูรณ์ที่
เป็นรูปเล่ม

การประเมินทั้งหมด สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศ
นั้นๆ

กลุ่มผู้นำเช่นผู้ให้
ความเห็นในรัฐบาล
สื่อมวลชน
พรรคการเมือง
และผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานฉบับสมบูรณ์ที่
จัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสาร

การประเมินทั้งหมด
พร้อมด้วยการเชื่อมโยง
ไปยังแหล่งข้อมูลหรือ
ฐานข้อมูล

เว็บไซต์ซึ่งมีพื้นที่จัด
เก็บขนาดใหญ่และ
มีการจัดทำรายการ
ไว้อย่างครบถ้วน

กลุ่มผู้นำที่ใช้อินเตอร์
เน็ตผู้ให้ความเห็นและ
กลุ่มที่สนใจในระดับ
นานาชาติ

บทสรุปผู้บริหาร/
ข่าวแจก

บทสรุปผู้บริหารที่
ครอบคลุมทุกหัวข้อ
ในการประเมิน

การแถลงข่าว คนในเมือง
คนที่รู้หนังสือ
นักหนังสือพิมพ์และ
รัฐบาล

การประชุมทางวิชาการ
และเอกสารประกอบ
การประชุม

การประเมินทั้งหมด
เป็นเอกสารพื้นฐาน
และรายงานสรุปผล
การประชุมจาก
ผู้เข้าร่วม

แฟ้มเอกสารประกอบ
การประชุมรวมถึง
การนำข้อมูลขึ้น
เว็บไซต์และทำเป็น
เอกสาร

นักวิชาการผู้กำหนด
นโยบายและนักเรียน
นักศึกษา

การนำเสนอแบบ
คัดสรร(หัวข้อที่
ผู้เชี่ยวชาญสนใจ)

บทสรุปผู้บริหารและ
ผลการประเมินในหัวข้อ
นั้นๆ

วารสารวิชาการเฉพาะ
ส่วนหรือที่สนใจกับ
ประเด็นนั้นๆนิตยสาร
ภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มเฉพาะเช่น
นักการศึกษา
คนทำงานด้าน
สาธารณสุขสื่อมวลชน
เจ้าหน้าที่รัฐในระดับ
ท้องถิ่นฯลฯ

การนำเสนอแบบ
คัดสรร
(ประเด็นสาธารณะ)

เนื้อหาที่แตกประเด็น
ออกมาจากรายงาน
ต้นฉบับซึ่งเป็น
เหตุการณ์ปัจจุบัน

นิตยสารทั่วไปและ
หนังสือพิมพ์

คนที่รู้หนังสือ
นักการศึกษา

แบบสอบถามบทสรุป
สำหรับการเรียนรู้ความ
เป็นพลเมืองและ
อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน

การ์ตูนสื่อที่ไม่ใช่
ตัวหนังสือหรือที่ใช้
ภาษาง่ายๆวีดีทัศน์
หรือโสตทัศน์

องค์กรอาสาสมัครใน
ชุมชนโบสถ์องค์กร
พัฒนาเอกชนโรงเรียน
ศูนย์ประจำชุมชนห้อง
สมุด

คนทั่วไปรวมทั้งคน
ที่ไม่รู้หนังสือและ
คนยากไร้

บทสัมภาษณ์และ
สารคดีผ่านทางวิทยุ
และโทรทัศน์

บทสรุปเป็นข้อความ
และภาพเคลื่อนไหว

วิทยุและโทรทัศน์ คนทั่วไปรวมทั้งคน
ที่ไม่รู้หนังสือและ
คนยากไร้
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[106] เป็นเรื่องสำคัญที่จะตีพิมพ์รายงานออกมาในรูปข่าวสารสำหรับสื่อที่
สนับสนุนประเด็นปัญหาเหล่านี้ข่าวสารหรือข่าวแจกควรส่งไปยังสื่อ
ทุกแขนงทั้งสิ่งพิมพ์และการออกอากาศข่าวแจกดังกล่าวควรจะสั้น
และตรงประเด็นไม่ควรพยายามที่จะสรุปรายงานทั้งหมดยกเว้นอาจ
ทำได้เฉพาะในย่อหน้าสุดท้ายสิ่งที่ควรทำมากกว่าคือการมุ่งไปที่
ประเด็นหลักๆหรือประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดหรือข้อค้นพบ
ที่น่าแปลกใจและทำให้ประเด็นดังกล่าวเด่นชัดขึ้นมาหากมีความ
สนใจจากประชาชนอย่างมากในประเด็นปัญหาทางการเมืองประเด็น
ใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะให้เชื่อมโยงข้อค้นพบของการประเมิน
เข้ากับประเด็นปัญหานั้นนอกจากนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่จะส่งข่าวแจก
ออกไปเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ต้องคิดถึงเป็นอย่างแรกก็คือวันที่ดีที่สุด
ในรอบสัปดาห์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อใดบ้างที่ในวันนั้น
มีแนวโน้มที่จะติดตามข่าวสารตัดสินใจว่าสื่อใดที่เข้าถึงผู้รับข้อมูล
ที่คุณต้องการได้ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ควรเตรียมนักข่าวที่แน่นอนไว้
ล่วงหน้าพยายามรวบรวมหมายเลขโทรสารหรืออีเมลที่เข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายหมั่นติดตามว่าข่าวแจกถูกส่งถึงมือกลุ่มเป้าหมายหรือไม่
โดยการโทรศัพท์ไปสอบถามอย่างสุภาพแม้ว่าบ่อยครั้งจะได้รับ
คำตอบกลับมาว่ าไม่ ได้อ่ านไม่สนใจหรือไม่ต้องการก็ตาม
การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะ
‘นำเสนอเรื่องราว’ในรายละเอียดเราได้พบอยู่บ่อยๆที่การเตือน
ความจำอย่างสุภาพสามารถดึงดูดความสนใจจากสื่อที่การแจกข่าว
ในรอบแรกไม่เกิดผล

[107] วิธีการโดยปกติคือการมุ่งไปสู่การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่(bigbang)
ของรายงานหรือเอกสารแต่ก็เป็นไปได้ที่แนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้
จะแตกต่ า งกันไปในหลายรูปแบบ โดยทั่ ว ไปการประ เมิน
ประชาธิปไตยมักจะหยิบยกประเด็นสำคัญๆขึ้นมาอย่างหลากหลาย
และแต่ละประเด็นสามารถที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างเป็นอิสระในช่วง
ต่างๆของการทำงานรวมถึงภายหลังการเปิดตัวรายงานฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในเอกสารต่างๆอาทิในร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์บทความในนิตยสารเฉพาะทางรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน
หรือบทสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์หรือวิทยุข้อมูลสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐข้อมูลสำหรับพรรคการเมืองการเข้าร่วมในการ
สัมมนาและการประชุมอื่นๆและแผ่นพับที่ส่งไปยังผู้รับข้อมูลที่
หลากหลายวิธีการเหล่านี้ตลอดจนวิธีการอื่นๆสามารถนำมาใช้เพื่อ
เผยแพร่และทำให้ผลการประเมินประชาธิปไตยเป็นที่รับรู้ได้ทั้งสิ้น
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นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคิดเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อ
อย่างรอบคอบด้วยโดยพยายามตอบคำถามเช่นใครบ้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นหรือฉบับนี้มีการควบคุมสถานีโทรทัศน์อย่าง
เข้มงวดหรือไม่สถานีวิทยุใดเป็นแหล่งข้อมูลหลักของประชาชน
ในเขตชนบทมีนักเขียนหรือผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์คนใดบ้าง
หรือไม่ที่มีความเข้าอกเข้าใจหรือสนใจกับการประเมินประชาธิปไตย
มากกว่าคนอื่นๆตัวอย่างของกลยุทธ์การเผยแพร่ที่คณะผู้ประเมิน
ในหลากหลายประเทศเลือกใช้แตกต่างกันไปได้มีการนำเสนอไว้ใน
ส่วนที่3(ดูย่อหน้าที่146-9)ในส่วนนี้ได้มีการสรุปประสบการณ์
ของคณะผู้ตรวจประเมินประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักรมาเป็น
ตัวอย่าง(ดูกล่องข้อมูล1.4)

[108] บทเรียนหนึ่งหรือสองประการจากประสบการณ์ต่อไปนี้อาจจะ
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในที่อื่นๆประการแรกความคิดในการ
เลือกหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับการแยกตีพิมพ์ออกมาก่อนล่วงหน้าโดย
เลือกหัวข้อที่น่าจะดึงดูดความสนใจของสื่อเป็นวิธีการที่ดีสำหรับ
แผนการเผยแพร่ผลงานทั้งหมดประการที่สองการเลือกผู้จัดพิมพ์
เปน็คำถามทีส่ำคญัทีผู่ป้ระเมนิจำเปน็ตอ้งพจิารณาวา่ณระดบัราคาใด
ที่ผู้จัดพิมพ์จะทำการตลาดรายงานของประเทศได้กล่าวคือเครือข่าย
การกระจายสิ่งพิมพ์ของผู้จัดพิมพ์นั้นมีประสิทธิภาพเพียงใดในการที่
จะทำให้รายงานถูกส่งไปยังผู้รับข้อมูลอย่างกว้างขวางภาษาอะไร
บ้างที่รายงานจะมีการตีพิมพ์ออกไปเป็นต้นจึงเป็นเรื่องที่ดีกว่าใน
หลายๆสถานการณ์ที่ผู้ประเมินจะต้องทำการตีพิมพ์ผลงานด้วยตัว
เองประการที่สามถ้าผู้ประเมินสามารถโน้มน้าวให้นักการเมืองผู้สื่อ
ข่าวและบุคคลในแวดวงอื่นๆที่มีชื่อเสียงมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินได้ก็เท่ากับว่าผู้ประเมินได้มีการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในระดับหนึ่ งแล้วประการสุดท้าย
หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เผยแพร่บทวิจารณ์หนังสือจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าถ้า
จะมีการติดต่อไปยังบรรณาธิการหนังสือเพื่อขอให้มีการทำบทวิจารณ์
หนังสือเกี่ยวกับการประเมินประชาธิปไตยออกมาผู้ทำการประเมิน
อาจจะทำการปรึกษาหารือกับประชาชนผ่านการสำรวจความคิดเห็น
การประชุมสัมมนาการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อและการเผยแพร่บทความ
ก็ ได้ขึ้ นอยู่ กับทรัพยากรที่ มี อยู่แม้แต่การขอคำปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับแง่มุมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ก็นับว่าเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่มีคุณค่าถ้าหากมี
ทรัพยากรน้อย
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กล่องข้อมูล1.4
ประสบการณ์การเผยแพร่จากผู้ตรวจประเมินในสหราชอาณาจักร

ผู้ตรวจประเมินในสหราชอาณาจักรมีการตีพิมพ์การประเมินระดับชาติประชาธิปไตยของ
สหราชอาณาจักรออกมา3ฉบับได้แก่‘การตรวจสอบ’สิทธิทางการเมืองและสิทธิ
พลเมืองและการจัดการปกครองในปีค.ศ.1998และค.ศ.1999และการประเมินเต็ม
รูปแบบโดยใช้กรอบการประเมินของIDEAในปีค.ศ.2002โดยสองเรื่องแรกเป็นการ
ตีพิมพ์ในรูปหนังสือวิชาการโดยการทำสัญญากับสำนักพิมพ์ผลที่ตามมาก็คือหนังสือ
ซึ่งมีราคาแพงผู้จัดพิมพ์แทบจะมิได้เพิ่มเติมทรัพยากรใดๆเป็นพิเศษในการเผยแพร่
หนังสือดังกล่าวทำให้หนังสือถูกเผยแพร่ไปยังชุมชนวิชาการเป็นหลักและไม่มีการ
เผยแพร่ไปสู่สาธารณะในวงกว้างอย่างไรก็ตามคณะผู้ตรวจประเมินประชาธิปไตยได้มี
การเผยแพร่และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินซึ่งผู้ประเมิน
นำผลที่ได้เผยแพร่เต็มหน้าหนังสือพิมพ์และผ่านการรายงานสถานการณ์ปัจจุบันทาง
โทรทัศน์ความคิดของ‘ผู้ตรวจสอบประชาธิปไตย’นี้นับว่าเพียงพอสำหรับการกระตุ้น
ความสนใจและทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการประเมินนี้เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่มี
มหาวิทยาลัยรองรับส่งผลให้การประเมินมีความชอบธรรมในสายตาผู้สื่อข่าวในทาง
กลับกันผลการประเมินในปีค.ศ.2002มีการผลิตและเผยแพร่ไปสู่สาธารณะอย่าง
กว้างขวางผ่านการออกแบบหน้าปกที่กระตุ้นอารมณ์และชื่อเรื่องที่ดึงดูดความสนใจ
ทำให้การพิมพ์ครั้งแรกจำนวน2,000เล่มถูกขายออกไปจนหมดสำหรับรายงาน
การตรวจประเมินทั้งสามฉบับคณะผู้ทำการประเมินยังได้มีการใช้กลยุทธ์เชิงรุกสำหรับ
การเผยแพร่ด้วยตัวเองและทำให้รายงานถูกนำไปแสดงทางบีบีซีและรายการวิทยุอื่นๆ

เนื่องจากการประเมินได้รับทุนอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจากUKTrustผู้ประเมินได้มีการ
ตีพิมพ์รายงานเบื้องต้นในประเด็นเฉพาะต่างๆเช่นข้อสังเกตเกี่ยวกับสำนึกรับผิดชอบ
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจระบบการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรพรรคการเมืองแนว
อนุรักษ์นิยมและกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายเป็นต้นรวมถึงการตีพิมพ์หนังสือ
เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมกิจกรรมเหล่านี้ช่วยสนับสนุนผลการวิเคราะห์ของ
รายงานในสื่อและด้วยการสร้างความสนใจจากประชาชนถึงแม้ว่าจะจำกัดเฉพาะบางกลุ่ม
ก็ตามรายงานเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ในรูปเอกสารข่าวแจกและการนำ
เสนอผ่านสื่อในลักษณะต่างๆกล่าวคือรายงานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจนั้นดึงดูดความสนใจ
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมากทำให้คณะผู้ตรวจประเมินได้ร่วมมือ
กับสถานีโทรทัศน์ทำการผลิตรายการสารคดีพิเศษเกี่ยวกับหน่วยงานดังกล่าวออกมา
โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ปัจจุบันคณะผู้ตรวจประเมินประชาธิปไตยได้มี
การตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือและรายงานต่างๆในรูปเอกสารสรุปสั้นๆเพื่อแจกจ่ายให้แก่
สมาชิกรัฐสภาและกลุ่มอิทธิพลอื่นๆและยังได้มีการจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่ออภิปราย
หารือและเผยแพร่ผลการวิจัยนอกจากนี้ยังได้มีการนำผลการศึกษาเผยแพร่ใน
รูปเอกสารไฟล์PDFบนเว็บไซต์ของผู้ประเมินเองและของหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้มีการ
เปิดเผยผลงานของคณะผู้ประเมินให้กว้างขวางออกไปอีก
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[109] กลุ่มของผู้ประเมินจะต้องนำกลยุทธ์การใช้สื่อมาใช้ตั้งแต่ขั้นตอน
แรกๆเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินจะได้รับการเผยแพร่ผลการวิจัย
ออกไปอย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารมวลชนคือวิธีการหลัก(แม้ว่าอาจ
จะไม่สมบูรณ์แบบ)ที่บุคคลสำคัญเกือบทั้งหมดในภาคประชาสังคม
สามารถรับทราบข้อมูลและมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชน
ได้อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถคาดหวังการเข้าถึงทุกภาคส่วนของ
สังคมผ่านทางสื่อรูปแบบเดียวไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
ที่เป็นสถานีโทรทัศน์หรือวารสารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะก็ตาม
โดยปกติมีเพียงรัฐบาลและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถ
บรรลุผลในการเผยแพร่ข้อมูลไปยังประชาชนของประเทศได้อย่าง
กว้างขวางดังนั้นคณะผู้ประเมินจึงต้องระบุกลุ่มเป้าหมายหลัก
สำหรับการนำเสนอข้อค้นพบของพวกเขาเสียก่อนจากนั้นจึงพัฒนา
และเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวทั้งนี้
ในทุกส่วนคณะผู้ประเมินจะต้องมีจุดมุ่งหมายให้เข้าถึงผู้ก่อร่างความ
คิดเห็นทางการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และภาคส่วนที่มีความกระตือ
รือร้นอื่นๆจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของคณะผู้ประเมินก็คือการมี
ทรัพยากรที่จำกัดและการขาดประสบการณ์ในการติดต่อสัมพันธ์กับ
สื่อในขณะที่จุดแข็งที่โดดเด่นที่สุดของคณะผู้ประเมินคือพื้นฐาน
ความรู้ที่สามารถรวบรวมผ่านการทำงานและความเป็นกลางตลอด
จนการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความห่วงกังวลของสังคมและประเทศชาติ


จากการประเมินสู่การปฏิรูป

[110] ที่ผ่านมาทั้งหมดในส่วนนี้เป็นการเน้นย้ำว่าการประเมินประชาธิปไตย
ไม่ใช่จุดสิ้นสุดในตัวของมันเองแต่เป็นเครื่องมือที่คอยช่วยเหลือ
กระบวนการปฏิรูปประชาธิปไตยโดยการให้ข้อมูลหลักฐานอย่างเป็น
ระบบตลอดจนข้อมูลที่เป็นข้อถกเถียงและในเชิงเปรียบเทียบซึ่งการ
ปฏิรูปอาจใช้เป็นพื้นฐานอิทธิพลของการประเมินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ
บางส่วนไม่ว่าในลักษณะการประเมินเต็มรูปแบบหรือโครงการวิจัย
เฉพาะประเด็นอาจทำงานโดยตรงผ่านการมีอิทธิพลต่อรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ต่างๆหรือโดยอ้อมโดยการเสริมสร้างแรง
กดดันจากกลุ่มรณรงค์และองค์กรที่สำคัญหรือการมีอิทธิพลอาจจะ
เป็นไปในลักษณะที่แพร่กระจายมากขึ้นผ่านการสร้างผลสะเทือน
โดยการให้ข้อมูลและการให้ศึกษาแก่ประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น
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คณะผู้ประเมินจึงต้องระบุกลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับการนำเสนอข้อค้นพบ 
ของพวกเขาเสียก่อน จากนั้นจึงพัฒนาและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมในการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในทุกส่วน คณะผู้ประเมินจะต้องมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อการเข้าถึงผู้ก่อร่างความคิดเห็นทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  

และภาคส่วนที่มีความกระตือรือร้นอื่นๆ จุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของคณะผู้ประเมิน
ก็คือการมีทรัพยากรที่จำกัดและการขาดประสบการณ์ 

ในการติดต่อสัมพันธ์กับสื่อ ในขณะที่จุดแข็งที่โดดเด่นที่สุดของคณะผู้ประเมิน
คือพื้นฐานความรู้ที่สามารถรวบรวมผ่านการทำงาน และความเป็นกลาง  

ตลอดจนการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความห่วงกังวลของสังคมและประเทศชาต ิ
 

[111] นั่นหมายความว่าการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการประเมินนั้นไม่จำเป็นต้อง
เป็นขั้นตอนสุดท้ายการประเมินมักจะยังเกี่ยวข้องกับการเมืองของ
ประเทศต่อไปอีกสักระยะหนึ่งและยังคงเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงสำหรับ
การรณรงค์ต่อไปนอกจากนี้อาจจะต้องมีการวางรากฐานให้แก่การ
ดำเนินการในขั้นต่อไปรวมถึงขั้นตอนที่แยกต่างหากซึ่งเป็นการ
ทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปขึ้นเป็นการเฉพาะ
โดยอาจจะร่วมกับกลุ่มรณรงค์เคลื่อนไหวอื่นๆและผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาสำคัญๆตามที่ได้มีการระบุไว้ในการประเมินก็ได้ส่วนที่4ของ
คู่มือนี้ทำการศึกษาขั้นตอนต่อไปที่ว่านี้ในรายละเอียดโดยอาศัย
ประสบการณ์จากการประเมินที่ได้มีการดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

























ส่วนที่2











กรอบแนวคิด
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กรอบแนวคิด




[112] สว่นที่1แสดงกรอบแนวคดิการประเมนิโดยยดึหลกัสำคญั2ประการ
คือการควบคุมโดยประชาชนเหนือการตัดสินใจสาธารณะและ
ตัวผู้ตัดสินใจและการเคารพซึ่งกันและกันรวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันระหว่างพลเมืองในการดำเนินการควบคุม
นั้นจากหลักสำคัญสองประการดังกล่าวทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่ตกลง
กัน7ประการสิ่งที่จำเป็นสำหรับค่านิยมดังกล่าวและกระบวนการ
เชิงสถาบันเพื่อสร้างความเข้าใจ(ดูตาราง1.1)โดยหลักสำคัญ
ค่านิยมความต้องการและวิธีการเหล่านี้เคยถูกนำไปใช้เพื่อสร้าง
คำถามในการประเมินและคำถามในการค้นคว้าที่พึงได้รับคำตอบ
เมื่อดำเนินการประเมินประชาธิปไตย

[113] ในส่วนที่2นี้พูดถึงส่วนประกอบของกรอบแนวคิดซึ่งสัมพันธ์กับ
คำถามในการค้นคว้าโดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทั่วไปและมาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

[114] คำถามในการค้นคว้าได้ถูกตีกรอบเพื่อการซักไซ้หาคำตอบและนำไป
สู่การวัดและการประเมินระดับที่สอดคล้องกับค่านิยมที่ตกลงกันและ
หลักการประชาธิปไตยที่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปและในระดับที่วิธีการเชิง
สถาบันมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างความตระหนักรู้นั้นตัวอย่าง
คำถาม

 Ñ ...ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด
 Ñ ...ในขอบเขตมากน้อยเพียงใด
 Ñ ...มีประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
 Ñ ...มีมากน้อยเพียงใด
 Ñ ใช้ตัวชี้วัดอะไรในการ...
 Ñ ...เป็นอิสระมากน้อยเพียงใด
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[115] ข้อคำถามข้างต้นถูกเขียนในรูปแบบที่ช่วยให้ทีมผู้ประเมินสามารถ
ตรวจสอบตัวแปรในด้านขององค์ประกอบสถาบันการปฏิบัติและ
แนวคิดทางประชาธิปไตยที่แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิดดังที่ปรากฏ
ในแนวตั้งและแนวนอนของกรอบแนวคิดโดยทีมผู้ประเมินต้องการ
ให้การประเมินช่วยยกระดับความเข้าใจให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะมีนัย
สำคัญแตกต่างกัน

 ยกตัวอย่างข้อที่1.3คำถามในการประเมิน

 “ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่าง
เท่าเทียมกันหรือไม่”

 คำถามในการค้นคว้า

 “1.3.1ประชาชนทุกคนเป็นอิสระจากจากการล่วงละเมิดทางร่างกาย
และจากความกลัวต่อสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใด”

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำถามนี้อาจรวมถึงตัวชี้วัดในการคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดอาทิเอกสารทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศ(เช่นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง1996หรือICCPR)และเอกสารทางกฎหมายภายใน
ประเทศ(เช่นรัฐธรรมนูญ)รวมไปถึงการรับรู้สิทธิดังกล่าวโดย
พฤตินัยเช่นการคุ้มครองสิทธิข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลข้อมูลจากการประเมินเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิในเรื่องสวัสดิภาพส่วนบุคคลสถิติอาชญากรรมและ
ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองการมีศักดิ์ศรีในตนเอง

 เราสามารถค้นหาข้อมูลข้างต้นได้จากแหล่งข้อมูลดังนี้รายงาน
ประจำปีว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนจัดพิมพ์โดยองค์กรภาครัฐและ
องค์ ก รพัฒนา เอกชน เช่ นกระทรวงการต่ า งประ เทศแห่ ง
สหรัฐอเมริกาองค์การนิรโทษกรรมสากลองค์กรสิทธิมนุษยชน
เป็นต้นและฐานข้อมูลทางวิชาการเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
เ ช่ น “ P o l i t i c a l T e r r o r S c a l e ” ห รื อ ที่ เ ว็ บ ไ ซต์ h t t p : / /
www.humanrightsdata.comตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีและข้อบังคับ
ในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนสากลเช่นICCPRสนธิสัญญาฉบับแรก
และฉบับที่สองสำหรับICCPRและภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ
ที่ย่ำยีศักดิ์ศรีค.ศ.1984
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 ทีมผู้ประเมินสามารถย้ายจากคำถามในการประเมินไป“แถวที่1”
(คำถามในการค้นคว้า)ไป“แถวที่2”(ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)“แถวที่
3”(แหล่งข้อมูลทั่วไป)และ“แถวที่4”(มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่
ดี)โดยแต่ละคำถามจะถูกสนับสนุนโดยข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูล
ซึ่งสะท้อนให้เห็นมาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดีและในแต่ละคำถามมี
โครงร่างที่มั่นคงเชื่อมโยงกับค่านิยมที่ตกลงกันและหลักการสำคัญ
ของกรอบแนวคิด

[116] ในส่วนนี้ประกอบด้วยคำถามในการประเมินและคำถามในการค้นคว้า
รวมถึงกรอบแนวคิดที่สมบูรณ์

คำถามในการค้นคว้า

1. ความเป็นพลเมืองกฎหมายและสิทธิ

1.1 ความเป็นคนชาติเดียวกันและความเป็นพลเมือง
 คำถามในการประเมิน: มีข้อตกลงสาธารณะในเรื่องความเป็น

พลเมืองร่วมกันโดยไม่มีการกีดกันหรือไม่ 

1.1.1 ความเป็นพลเมืองในทางการเมืองและความเป็นพลเมืองของรัฐ
ครอบคลุมประชาชนทุกคนในอาณาเขตมากน้อยเพียงใด

1.1.2 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับมากน้อยเพียงใดชนกลุ่ม
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใด

1.1.3 ข้อตกลงที่เกี่ยวกับเขตแดนของรัฐและการจัดการตามรัฐธรรมนูญเป็น
ที่เห็นพ้องต้องกันมากน้อยเพียงใด

1.1.4 การจัดการตามรัฐธรรมนูญและในทางการเมืองทำให้การแบ่งกลุ่มทาง
สังคมบรรเทาลงหรือปรองดองกันมากน้อยเพียงใด

1.1.5 ขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความเป็นธรรมและครอบคลุมมากน้อย
เพียงใด

1.1.6 รัฐบาลเคารพในข้อผูกพันระหว่างประเทศเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัย
และคนพลัดถิ่นมากน้อยเพียงใดและนโยบายการย้ายถิ่นปลอดจาก
การเลือกปฏิบัติตามอำเภอใจมากน้อยเพียงใด

1.2 หลักนิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรม
 คำถามในการประเมิน: รัฐและสังคมอยู่ภายใต้กฎหมายอย่าง

สอดคล้องกันหรือไม่ 

1.2.1 หลักนิติธรรมได้รับการนำไปใช้ทั่วทั้งประเทศมากน้อยเพียงใด
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1.2.2 เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใสมาก
น้อยเพียงใด

1.2.3 ศาลและตุลาการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและการแทรกแซงใดๆ
มากน้อยเพียงใด

1.2.4 พลเมืองเข้าถึงความยุติธรรมกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสม
และการชดเชยในกรณีที่เกิดการบริหารที่มิชอบอย่างเท่าเทียมและ
เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด

1.2.5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและระบบการลงโทษปฏิบัติตามกฎ
แห่งความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการดำเนินการมากน้อย
เพียงใด

1.2.6 ประชาชนเชื่อมั่นในระบบกฎหมายมากน้อยเพียงใดในเรื่องการตัดสิน
อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ

1.3 สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
 คำถามในการประเมิน: ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิของพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ 

1.3.1 ประชาชนทุกคนเป็นอิสระจากจากการล่วงละเมิดทางร่างกายและจาก
ความกลัวต่อสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใด

1.3.2 การคุ้มครองเสรีภาพในการเคลื่อนไหวการแสดงความคิดเห็น
การก่อตั้งสมาคมและการรวมกลุ่มมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม
มากน้อยเพียงใด

1.3.3 เสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนาการใช้ภาษาหรือการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมของตนได้รับการคุ้มครองมากน้อยเพียงใด

1.3.4 ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนปัจเจกบุคคลก็ดี
กลุ่มก็ดีปลอดจากการล่วงละเมิดและคุกคามมากน้อยเพียงใด

1.4 สิทธิทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
 คำถามในการประเมิน: ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ 

1.4.1 ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงประกันสังคมหรือความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

1.4.2 สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดอาทิอาหารที่พักและน้ำสะอาดมีเพียงพอหรือไม่

1.4.3 การคุ้มครองสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่และทุกช่วงชีวิตมีมากน้อย
เพียงใด
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1.4.4 สิทธิในการศึกษาซึ่งรวมถึงการศึกษาในด้านสิทธิและหน้าที่พลเมือง
ครอบคลุมและกว้างขวางมากน้อยเพียงใด

1.4.5 สหภาพการค้าและสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีเสรีภาพในการจัดตั้งและ
เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของสมาชิกมากน้อยเพียงใด

1.4.6 ข้อบังคับในการกำกับดูแลกิจการเอกชนมีความเข้มงวดและโปร่งใส
มากน้อยเพียงใดและบริษัทต่างๆมีการวางกฎระเบียบโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

2. การเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนและมีสำนึกรับผิดชอบ

2.1 การเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรม
 คำถามในการประเมิน: ประชาชนสามารถควบคุมรัฐบาลและ

นโยบายผ่านทางการเลือกตั้งหรือไม่ 

2.1.1 ประชาชนมีบทบาทในการแต่งตั้งสถาบันบริหารและนิติบัญญัติผ่าน
การเลือกตั้งที่มีการแข่งขันมากน้อยเพียงใดและการเลือกตั้งนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองหรือตัวบุคคลบ่อยครั้งเพียงใด

2.1.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้าถึงได้ง่าย
และครอบคลุมมากน้อยเพียงใดขั้นตอนดังกล่าวเป็นอิสระจากการ
ควบคุมของรัฐบาลและพรรคการเมืองมากน้อยเพียงใดและเป็นอิสระ
จากการข่มขู่และการใช้อำนาจในทางที่ผิดมากน้อยเพียงใด

2.1.3 ขั้นตอนในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองมีความ
ยุติธรรมมากน้อยเพียงใดและพวกเขาเข้าถึงสื่อและกระบวนการอื่นๆ
ในการสื่อสารกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด

2.1.4 ระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทางเลือก
กว้างขวางมากน้อยเพียงใดการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความเป็น
ธรรมมากน้อยเพียงใดองค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและการ
คัดเลือกของฝ่ายบริหารใกล้เคียงกับสิ่งที่ประชาชนเลือกมากน้อย
เพียงใด

2.1.5 กระบวนการทางนิติบัญญัติสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบทางสังคมของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด

2.1.6 สัดส่วนของการออกเสียงเลือกตั้งมีเท่าไรและผลการเลือกตั้งได้รับ
การยอมรับโดยพลังทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศมากน้อย
เพียงใด



การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

96

2.2 บทบาทของพรรคการเมืองในด้านประชาธิปไตย
 คำถามในการประเมิน: ระบบพรรคการเมืองเอื้อต่อการทำงาน

ของประชาธิปไตยหรือไม ่

2.2.1 พรรคการเมืองสามารถจัดตั้งและรับสมัครสมาชิกรวมถึงเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับประชาชนและการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเสรีมากน้อย
เพียงใด

2.2.2 ระบบพรรคการเมืองมีประสิทธิภาพในการจัดตั้งและทำให้รัฐบาล
มีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด

2.2.3 พรรคการเมืองมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดในการจัดการระบบ
สมาชิกสมาชิกพรรคสามารถมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของ
พรรคและการคัดเลือกผู้สมัครได้มากน้อยเพียงใด

2.2.4 ระบบการจัดหาเงินทุนของพรรคการเมืองป้องกันมิให้บุคคลหรือ
กลุ่มใต้สังกัดพรรคเข้าถึงผลประโยชน์พิเศษมากน้อยเพียงใด

2.2.5 พรรคการเมืองก้าวข้ามความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติศาสนาและ
ภาษามากน้อยเพียงใด

2.3 ประสิทธิผลและการตอบสนองของรัฐบาล
 คำถามในการประเมิน: รัฐบาลมีประสิทธิภาพในการจัดบริการ

สาธารณะและตอบสนองต่อความห่วงกังวลของประชาชน  
หรือไม ่

2.3.1 รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถกำหนดหรือควบคุมสิ่งที่สำคัญ
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดและมีการแจ้ง
ให้ทราบมีการจัดระบบรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

2.3.2 การควบคุมดูแลกรมการและหน่วยงานด้านการบริหารโดยผู้นำที่มา
จากการเลือกตั้งและรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพและเปิดกว้างให้มีการ
ตรวจสอบมากน้อยเพียงใด

2.3.3 ขั้นตอนในการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับนโยบายและการออก
กฎหมายของรัฐบาลเปิดกว้างและเป็นระบบมากน้อยเพียงใดการเข้า
ถึงกระบวนการปกครองเพื่อผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมีความเท่าเทียม
มากน้อยเพียงใด

2.3.4 การบริการสาธารณะเข้าถึงได้ง่ายและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด
และการปรึกษาหารือกับผู้ใช้บริการในเรื่องการให้บริการเป็นระบบ
มากน้อยเพียงใด
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2.3.5 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
อื่นๆครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพียงใด

2.3.6 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาหลักของสังคมและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการ
กดดันรัฐบาลมากน้อยเพียงใด

2.4 ประสิทธิผลด้านการเป็นประชาธิปไตยของรัฐสภา
 คำถามในการประเมิน: รัฐสภาหรือการออกกฎหมายได้ช่วย

ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  
หรือไม่ 

2.4.1 รัฐสภาหรือการออกกฎหมายโดยฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระ
มากน้อยเพียงใดและสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
มากน้อยเพียงใด

2.4.2 อำนาจของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติในการริเริ่มพิจารณาและแก้ไข
ตัวบทกฎหมายครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

2.4.3 อำนาจของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร
และการพิจารณาครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

2.4.4 ขั้นตอนการอนุมัติและการควบคุมดูแลการเก็บภาษีอากรและการ
ใช้จ่ายสาธารณะเข้มงวดมากน้อยเพียงใด

2.4.5 พรรคการเมืองทุกพรรคและกลุ่มทุกกลุ่มสามารถจัดตั้งภายใต้องค์กร
รัฐสภาหรือนิติบัญญัติและดำเนินกิจกรรมของตนเองการอย่างมีอิสระ
มากน้อยเพียงใด

2.4.6 ขั้ นตอนในการขอความคิด เห็นจากประชาชนและพิจารณา
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติครอบคลุม
มากน้อยเพียงใด

2.4.7 ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งสามารถเข้าถึงเขตเลือกตั้งของพวกเขา
ได้มากน้อยเพียงใด

2.4.8 รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติจัดเวทีประชาเสวนาและการโต้วาที
ในประเด็นสาธารณะได้เป็นที่น่าพอใจมากน้อยเพียงใด

2.5 การควบคุมตำรวจและทหารโดยพลเรือน
 คำถามในการประเมิน: ตำรวจและทหารอยู่ภายใต้การควบคุม

ของพลเรือนหรือไม่ 

2.5.1 การควบคุมกองทัพโดยพลเรือนมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและ
การดำเนินการทางการเมืองมีอิสระจากการเข้ามาเกี่ยวข้องของทหาร
มากน้อยเพียงใด
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2.5.2 ตำรวจและงานด้านความมั่นคงมีสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชน
มากน้อยเพียงใด

2.5.3 องค์ประกอบของทหารตำรวจและงานด้านความมั่นคงสะท้อน
ให้เห็นองค์ประกอบของสังคมโดยกว้างมากน้อยเพียงใด

2.5.4 ประเทศเป็นอิสระจากปฏิบัติการของกองกำลังติดอาวุธทหารรับจ้าง
และผู้มีอิทธิพลมากน้อยเพียงใด

2.6 ความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของสาธารณชน
 คำถามในการประเมิน: ความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของ

สาธารณชนมีหลักประกันหรือไม่ 

2.6.1 การแยกตำแหน่งทางการเมืองออกจากธุรกิจส่วนตัวและผลประโยชน์
ของครอบครัวของผู้ดำรงตำแหน่งมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

2.6.2 การจัดการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปพัวพัน
กับเรื่องการติดสินบนมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

2.6.3 ข้อบังคับและขั้นตอนการจัดหาเงินทุนสำหรับการเลือกตั้งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งมีการป้องกันมิให้ผู้อยู่ภายใต้
ระบบหรือการบังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าวเข้าถึงผลประโยชน์
แต่ละส่วนได้มากน้อยเพียงใด

2.6.4 อิทธิพลของบริษัทขนาดใหญ่และผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีต่อ
นโยบายสาธารณะอยู่ภายใต้การควบคุมมากน้อยเพียงใดและพวก
เขาปลอดจากการพัวพันกับการคอร์รัปชั่นซึ่งรวมถึงในต่างประเทศ
มากน้อยเพียงใด

2.6.5 ประชาชนเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐและการบริการสาธารณะว่าปลอดจาก
การคอร์รัปชั่นมากน้อยเพียงใด

3. ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.1 สื่อในสังคมประชาธิปไตย
 คำถามในการประเมิน: สื่อดำเนินการในวิถีทางที่คงไว้ซึ่ง  

ค่านิยมประชาธิปไตยหรือไม่ 

3.1.1 สื่อเป็นอิสระจากรัฐบาลมากน้อยเพียงใดจำนวนเจ้าของกิจการสื่อ
มีมากน้อยเพียงใดและสื่อเป็นอิสระจากการอยู่ภายใต้รัฐบาล
ต่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติมากน้อยเพียงใด

3.1.2 สื่อเป็นตัวแทนของความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและ
สื่อเข้าถึงหลายภาคส่วนต่างๆของสังคมได้ยากง่ายเพียงใด
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3.1.3 สื่อและหน่วยงานอิสระมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบรัฐบาลและ
บริษัทขนาดใหญ่มากน้อยเพียงใด

3.1.4 ผู้สื่อข่าวเป็นอิสระจากกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพจากการล่วงละเมิด
และการคุกคามมากน้อยเพียงใด

3.1.5 ประชาชนทั่วไปเป็นอิสระจากการก้าวก่ายและการก่อกวนโดยสื่อ
มากน้อยเพียงใด

3.2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 คำถามในการประเมิน: มีการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง

สมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตสาธารณะหรือไม่ 

3.2.1 กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มพลเมืองการเคลื่อนไหวทางสังคมฯลฯมีความ
ครอบคลุมและกว้างขวางมากน้อยเพียงใดกลุ่มต่างๆดังกล่าวมีความ
เป็นอิสระจากรัฐบาลมากน้อยเพียงใด

3.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกลุ่มอาสาสมัครองค์กรที่บริหาร
จัดการตนเองและกิจกรรมอื่นๆที่สมัครใจเข้าร่วมครอบคลุมและ
กว้างขวางมากน้อยเพียงใด

3.2.3 ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและตำแหน่งทางการเมือง
ทุกระดับได้มากน้อยเพียงใด

3.2.4 กลุ่มทางสังคมทุกกลุ่มสามารถเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง
อย่างเท่าเทียมมากน้อยเพียงใดและเป็นตัวแทนอย่างอย่างแท้จริง
มากน้อยเพียงใด

3.3 การกระจายอำนาจ
 คำถามในการประเมิน: การตัดสินใจในระดับรัฐบาลเหมาะสม

ที่สุดสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่ 

3.3.1 การปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นอิสระจาก
ส่วนกลางมากน้อยเพียงใดหน่วยงานเหล่านั้นมีอำนาจและทรัพยากร
สนับสนุนการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด

3.3.2 การปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้ระบบ
การเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมมากน้อยเพียงใดรวมถึงมี
มาตรฐานในการทำงานที่เปิดเผยและมีสำนึกรับผิดชอบมากน้อย
เพียงใด

3.3.3 รัฐบาลให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นกลุ่มหรือ
สมาคมในระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่างครอบคลุมมากน้อยเพียงใด
ในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการ
จัดบริการ
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4.ประชาธิปไตยที่ไปไกลกว่าคำว่า“รัฐ”

4.1 อิทธิพลจากภายนอกต่อประชาธิปไตยของประเทศ
 คำถามในการประเมิน: ผลกระทบจากอิทธิพลภายนอกมีส่วน

ช่วยสนับสนุนประชาธิปไตยของประเทศหรือไม่ 

4.1.1 ประเทศมีความเป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอกที่บ่อนทำลาย
กระบวนการประชาธิปไตยหรือผลประโยชน์ของชาติมากน้อยเพียงใด

4.1.2 ระดับอำนาจของรัฐบาลที่ใช้กับองค์กรทวิภาคีองค์กรระดับภูมิภาค
และองค์กรระดับสากลซึ่งรัฐบาลต้องปฏิบัติตามการตัดสินใจของ
องค์กรเหล่านี้มีความเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด

4.1.3 สถานะการเป็นผู้เจรจาของรัฐบาลและข้อตกลงที่ตามมาซึ่งเกิดขึ้น
ภายในองค์กรเหล่านี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบในทางกฎหมายและ
การอภิปรายในทางสาธารณะมากน้อยเพียงใด

4.2 ผลกระทบทางประชาธิปไตยของประเทศต่อนานาประเทศ
 คำถามในการประเมิน: นโยบายระหว่างประเทศช่วยเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยในระดับสากลหรือไม่ 

4.2.1 รัฐบาลให้การสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
ในต่างแดนอย่างต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด

4.2.2 รัฐบาลให้การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติและตัวแทนความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและเคารพในหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ
มากน้อยเพียงใด

4.2.3 รัฐบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและ
ต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด

4.2.4 นโยบายระหว่างประเทศของรัฐบาลอยู่ภายใต้การตรวจสอบในทาง
กฎหมายและอิทธิพลของสาธารณะมากน้อยเพียงใด



101

การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

กรอบแนวคิดการประเมิน

1. ความเป็นพลเมืองกฎหมายและสิทธิ

1.1 ความเป็นคนชาติเดียวกันและความเป็นพลเมือง
 คำถามในการประเมิน: มีข้อตกลงสาธารณะในเรื่องความเป็น

พลเมืองร่วมกันโดยไม่มีการกีดกันหรือไม่ 

คำถาม
การประเมิน

1.1.1ความเป็นพลเมืองในทางการเมืองและความเป็นพลเมืองของรัฐครอบคลุม
ประชาชนทุกคนในอาณาเขตมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา(เกณฑ์คำถาม)

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมสิทธิในความ
เป็นพลเมืองคุณสมบัติผู้สมัคร
รับเลือกตั้งวิธีการและลำดับ
เวลาการได้มาความแตกต่าง
ระหว่างความเป็นพลเมืองที่
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์การได้
มาซึ่งสิทธิความเป็นพลเมือง
ระหว่างชายหญิง

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
การใช้กฎหมายในทางปฏิบัติว่า
มีความเป็นกลางและยุติธรรม
มากน้อยเพียงใด

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การกีดกันพลเมืองชั้นสองการ
เลือกปฏิบัติในการได้มาซึ่งสิทธิ
ความเป็นพลเมืองฯลฯ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลระดับสากล 

องค์การนิรโทษกรรมสากล,รายงานประจำปี,<
http://www.amnesty.org>

Boyle,K.andSheen,J.,เสรีภาพของศาสนาและ
ความเชื่อ:รายงานโลก(ลอนดอน:รูทเลทจ์,
1997)

กลุ่มสิทธิพลเมือง,<http://civilrights.org/>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติและคณะกรรมการว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ,
<http://www.ohchr.org>

Davies,JohnและGurr,TedRobert(บรรณาธิการ),
มาตรการป้องกัน:การสร้างการประเมินความเสี่ยง
และระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องวิกฤตการณ์
(Lanham,Md:Rowman&Littlefield,1998)



แอฟริกาและตะวันออกกลาง 

แอฟริกาแอคชั่น,<http://www.africaaction.org>

ศูนย์ศึกษาความเป็นเอกภาพแห่งอาหรับ,
<http://www.caus.org.lb/Home/index.php>

กฎหมายอิสลามและตะวันออกกลางในอินเตอร์เน็ต,
<http://www.soas.ac.uk/Centres/IslamicLaw/
Materials.html>

เวทีการพัฒนาแห่งเมดิเตอร์เรเนียน,รายการเฉพาะ
ประเด็นเรื่องการพิจารณาด้านสถานภาพทางเพศ
ในการปฏิรูปสถาบัน,<http://
info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลเครือข่ายแห่งตะวันออกกลาง
NomadNet,<http://www.netnomad.com>

การริเริ่มความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,การตรวจสอบ
ความเป็นพลเมืองและการแบ่งแยกแห่งแอฟริกา,
<http://www.justiceinitiative.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแคนซัส,ระบบข้อมูล
แคนซัส,<http://web.ku.edu/keds/index.html>

การริเริ่มการพัฒนา–ธนาคารโลก,<http://
www.worldbank.org/gender/prr/draft.html>

องค์กรจัดลำดับเสรีภาพโลก,รายงานประจำปี
<http://www.freedomhouse.org>เสรีภาพในโลก

ศูนย์ทรัพยากรการปกครองและการพัฒนาสังคม,กรม
พัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร,
ฐานข้อมูลเรื่องการแบ่งแยกทางสังคม,<http://
www.gsdrc.org>

Green,Richard(บรรณาธิการ),สภาวการณ์ของ
ชนกลุ่มน้อยในโลก2006(ลอนดอน:กลุ่มสิทธิ
ชนกลุ่มน้อยสากล,ธันวาคม2005)

Humana,C.,คู่มือสิทธิมนุษยชนโลก(อ๊อกซฟอร์ด:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,1992)

องค์กรสิทธิมนุษยชน,รายงานประจำปี,
<http://www.hrw.org>

โครงการกฎหมายรัฐธรรมนูญนานาชาติ,
<http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/>

วารสารเรื่องชาติพันธุ์ศึกษา;วารสารนานาชาติเรื่อง
สิทธิชนกลุ่มน้อยและสิทธิกลุ่ม;ชาตินิยมและ
การเมืองเรื่องชาติพันธุ์

หอสมุดรัฐสภา,รายการหนังสือคู่มือเฉพาะด้าน,<
http://www.loc.gov/index.html>

Linguapax,<http://www.linguapax.org>

โครงการชนกลุ่มน้อยที่มีความเสี่ยง,1999ฐาน
ข้อมูลและคู่มือลงรหัส(รายการโดยย่อของสิทธิ
และแนวคิดของกลุ่มชาติพันธุ์หลัก260กลุ่ม),
<http://www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/>

กลุ่มพิทักษ์สิทธิชนกลุ่มน้อยระหว่างประเทศ,
<http://www.minorityrights.org>;และสมุด
รายการของชนกลุ่มน้อย1997
(แฮโลว์:ลองแมน,1997)

Poe,S.,Tate,C.N.และKeith,L.C.,‘การระงับ
ของสิทธิมนุษยชนต่อการทบทวนเรื่องความ
ซื่อตรงของบุคคล:การศึกษาระหว่างชาติปี
1976–1993’,นิตยสารรายไตรมาสเรื่องการ
ศึกษานานาชาติ,43(1999),หน้า291–313

คณะผู้สังเกตการณ์ประจำขององค์กรของการประชุม
อิสลามในองค์การสหประชาชาติ,
<http://www.un.int/oic/>

รายงานของผู้บันทึกพิเศษในเรื่องสิทธิของผู้หญิงใน
แอฟริกา,คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และสิทธิของประชาชนแห่งแอฟริกา;

รายงานของคณะทำงานในเรื่องชนพื้นเมือง/ชุมชน
ในแอฟริกา,คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษย
ชนและสิทธิของประชาชนแห่งแอฟริกา,
<http://www.achpr.org>

Schulze,K.E.etal.(บรรณาธิการ),ชาตินิยม
ชนกลุ่มน้อยและผู้พลัดถิ่น:อัตตลักษณ์และสิทธิ
ในตะวันออกกลาง(ลอนดอน:ทูริส,1996)

Segal,R.,ผู้พลัดถิ่นผิวสี(ลอนดอน:เฟเบอร์&
เฟเบอร์,1995)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งแอฟริกาใต้,
<http://www.sardc.net/sd/sd_info.htm>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,รายงาน
การพัฒนามนุษย์แห่งอาหรับ2005:การให้
อำนาจของผู้หญิงอาหรับ(นิวยอร์ค:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2005),<http://
hdr.undp.org>

UnionInterafricainedesDroitsdel’Homme,<
http://www.multimania.com/uidh/>

อเมริกา 
คณะลูกขุนชาวแอนดีน,<http://www.cajpe.org.pe>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษามหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

ศูนย์การศึกษาชนพื้นเมืองของโลก,
<http://www.cwis.org>

สถาบันศึกษาชนพื้นเมืองในอเมริกา,
<http://www.indigenista.org>

คณะกรรมาธิการด้านสตรีแห่งอเมริกา,
<http://www.oas.org/cim/default.htm>

LinguaMón,CasadeLesLlengües(ศูนย์ภาษา),
<http://www10.gencat.net/
www.linguamon.cat/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

รายงานของคณะทำงานขององค์การสหประชาชาติ
ในเรื่องชนกลุ่มน้อย;

รายงานของชาติ; 

รายงานของภารกิจขององค์การสหประชาชาติใน
เรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและในเรื่องการ
ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพ;

รายงานของผู้บันทึกพิเศษในเรื่องสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐานของชน
พื้นเมือง;

รายงานของผู้แทนพิเศษของเลขาธิการด้านสิทธิ
มนุษยชนของผู้อพยพภายในประเทศ;

รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านชนกลุ่มน้อย,
<http://www.ohchr.org>

SuffrageUniversel,<http://users.skynet.be/
suffrage-universel/>

องค์การสหประชาชาติ,กองความก้าวหน้าของสตรี,
<http://www.un.org/womenwatch/daw/
index.html>

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี,
<http://www.unifem.org>

ห้องสมุดสิทธิมนุษยชนแห่งมหาวิทยาลัยมินเนโซต้า,
<http://www1.umn.edu/humanrts/index.html>

องค์การยูเอ็นพีโอ,
<http://www.politicalresources.net>

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน,‘ชาติต่างๆในโลก’,ในคู่มือ
เพื่อเข้าถึงกฎหมายออนไลน์,
<http://www.loc.gov/law/guide/nations.html>

สำนักงานเพื่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและ
แรงงานแห่งกระทรวงต่างประเทศ,รายงานของ
ประเทศในเรื่องการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน,
<http://www.state.gov/g/drl/hr/c1470.htm>

การริเริ่มสิทธิทางกฎหมายของผู้หญิง,ผู้หญิงในการ
พัฒนา,องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
แห่งสหรัฐอเมริกา,<http://www.usaid.gov/
our_work/cross-cutting_programs/wid/
activities/womens_legalrights_rc.html>

Nativeweb,<http://www.nativeweb.org>

องค์กรอเมริกัน,คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษย
ชนแห่งอเมริกา,<http://www.cidh.oas.org>;

รายงานการบันทึกพิเศษเรื่องแรงงานอพยพและ
ครอบครัวผู้อพยพ,คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนแห่งอเมริกา,
<http://www.cidh.oas.org/Migrantes/
defaultmigrants.htm>;

รายงานการบันทึกพิเศษเรื่องสิทธิของผู้หญิง,คณะ
กรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา,
<http://www.cidh.oas.org/women/
Default.eng.htm>;

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองในอเมริกา,
2000,<http://www.cidh.oas.org/Indigenas/
TOC.htm>

เอเชีย 

แนวร่วมเพื่อการปฏิรูปและประชาธิปไตยในเอเชีย,
<http://www.asiademocracy.org/>

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย,
<http://www.ahrchk.net/index.php>

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายเอเชีย,<http://www.alrc.net/>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN),<http://www.aseansec.org/>

Howitt,R.etal.(บรรณาธิการ),ทรัพยากร,ชาติ
และชนพื้นเมือง:กรณีศึกษาจากออสเตรเลเซีย
เมลาเนเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(เมลเบิร์นและนิวยอร์ค:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,1996)

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
การพัฒนามนุษย์ในเอเชียใต้(อ๊อกซฟอร์ด:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2000),
<http://hdr.undp.org>

ยุโรป 

Adum,แหล่งที่มาเรื่องการปกป้องภาษาของชน
กลุ่มน้อยในประเทศสหภาพยุโรป,
<http://www.adum.info/adum/>

สิทธิมนุษยชนของชาวบอลข่าน,
<http://cm.greekhelsinki.gr>



การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

104

แหล่งข้อมูลทั่วไป

 คณะกรรมการเฮลซิงกิบัลเกเรียน,
<http://www.bghelsinki.org/index.php?lg=en>

บันทึกเหตุการณ์(สหราชอาณาจักร),
<http://www.chronicleworld.org>

ศูนย์ยุโรปสำหรับประเด็นชนกลุ่มน้อย,

<http://www.ecmi.de>

ศูนย์วิจัยยุโรปในเรื่องความสัมพันธ์ของการย้ายถิ่น
และชาติพันธุ์,<http://www.uu.nl/uupublish/
onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/
24638main.html>

ศูนย์สิทธิของชาวโรมในยุโรป,<http://errc.org>

โครงการการย้ายถิ่นที่ถูกบังคับ,1999(การริเริ่ม
ของสถาบันโซรอส),<http://www2.soros.org/
fmp2/index.html>

Koopmans,R.etal.,ความเป็นพลเมืองที่มีการแข่ง
ขัน:การย้ายถิ่นและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในยุโรป(มินนาโปลิส,มินเนโซต้า:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมินเนโซต้า,2005)

Korhecz,T.,สิทธิชนกลุ่มน้อยของกลุ่มฮังกาเรียนใน
ยูโกสลาเวีย:กรอบทางกฎหมายและการปฏิบัติ
จริง(บูดาเปส:สมาคมการปกป้องชนกลุ่มน้อย,
1998)

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับชนกลุ่มน้อย
(MINELRES),สมุดรายการแหล่งที่มาเรื่องสิทธิ
ของชนกลุ่มน้อยและปัญหาที่เกี่ยวข้องในช่วงแห่ง
การเปลี่ยนผ่านในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง,
<http://www.minelres.lv/>

องค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,
<http://www.osce.org>

Ramet,S.,ประชาธิปไตยของใคร:ชาตินิยมศาสนา
และประเด็นของลัทธิร่วมภายหลัง-1989ใน
ยุโรปตะวันออก(ลานฮาม,เอ็มดี:โรวแมน&ลิต

เติลฟิลด์,1997)

องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,การหลีกเลี่ยงกับ
ดักของการพึ่งพา:รายงานการพัฒนาชาวโรม
2003(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ด,2003),<http://hdr.undp.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

 มหาวิทยาลัยวาวิก,ศูนย์วิจัยความสัมพันธ์ของ
ชาติพันธุ์,<http://www.warwick.ac.uk/CRER/
research.html>

Weinberg,M.,SchutzderdeutschenMinderheitin
PolennachdenWeltkriegen:einVergleich
unterBerücksichtigungderaktuellen
Rechtslage(FrankfurtamMain:P.Lang:,
1997)

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

เกณฑ์คำถาม1)และ2)มีตัวอย่างมาตรฐานดังนี้

สำหรับ1)อนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยและความ
ไร้สัญชาติแห่งองค์การประชาชาติ:

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย
และผู้ไร้สัญชาติ,อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของ
ผู้ลี้ภัย,เมษายน1954

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,อนุสัญญาว่าด้วย
การลดสภาพการไร้สัญชาติ,ธันวาคม1975;
ปฏิญญาว่าด้วยที่หลบภัยภาคพื้นดิน,ธันวาคม
1967

สำหรับ1)และ2):อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิชน
กลุ่มน้อยแห่งองค์การสหประชาชาติ:

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ(UNESCO),ปฏิญญาสากลว่าด้วย
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม2001;

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการของความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมนานาชาติ,1966;

ปฏิญญาว่าด้วยเชื้อชาติและอคติทางชาติพันธุ์,
พฤศจิกายน1978

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง,1966,มาตรา18(1)และ27;

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม,1966,มาตรา15(1b);



ชนพื้นเมือง 

มาตรฐานสากล

องค์กรแรงงานสากล,อนุสัญญาว่าด้วยชนพื้นเมือง
และชนเผ่าในประเทศที่มีอิสรภาพ,ลำดับที่169,
1991

องค์การสหประชาชาติ,ร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของ
ชนพื้นเมือง,1994

ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ,
คำแนะนำทั่วไปจากสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
ที่อ้างถึงชนพื้นเมือง,<http://www.unhchr.ch/
Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/
519bceed433ecb1680256644004ff131?O
pendocument>

คณะกรรมการองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน,คณะอนุกรรมการว่าด้วยการป้องกัน
การแบ่งแยกและการปกป้องชนกลุ่มน้อย
คณะทำงานว่าด้วยชนกลุ่มน้อย,วิวัฒนาการของ
มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิของชนพื้นเมือง,กรกฎาคม
1998

คณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการ
กำจัดการแบ่งแยกเชื้อชาติ,ความเห็นทั่วไปลำดับ
ที่23.สิทธิของชนพื้นเมือง,1997
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,1948,
มาตรา18;

ปฏิญญาว่าด้วยการกำจัดการกีดกันทางเชื้อชาติทุก
รูปแบบ,พฤศจิกายน1965;

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยของ
ชาติหรือชาติพันธุ์ศาสนาหรือภาษา,1992;

อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านนโยบายการ
แบ่งแยกสีผิวในเรื่องกีฬา,ธันวาคม1985;

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการยับยั้งและ
การลงโทษของอาชญากรรมนโยบายการแบ่งแยก
สีผิว,1976

แนวปฏิบัติเรื่องธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,
สัมมนาที่จัดโดยองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการระดับสูงขององค์การ
สหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชน,โซล,15–16
กันยายน2004,กลุ่ม3เรื่องการส่งเสริมสถาบัน
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม,<http://
www.ohchr.org/english/issues/development/
governance/compilation/forside_02.html>

วาระที่21,บทที่26,A/CONF.151/26(Vol.III),
1992,การยอมรับและเสริมสร้างบทบาทของชน
พื้นเมืองและชุมชนของชนพื้นเมือง

การประชุมของฝ่ายต่างๆในการทำข้อตกลงเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพความรู้นวัตกรรม
และการปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่น:
การนำมาตรา8(j)ไปปฏิบัติ,1996

มาตรฐานระดับภูมิภาค

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
ประชาชนแอฟริกา,การแก้ปัญหาเรื่องสิทธิของ
ชุมชนชาวพื้นเมืองในแอฟริกา,2000

OAS,ปฏิญญาอเมริกันว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง,
2002,2003;ปฏิญญาของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนระหว่างอเมริกันว่าด้วยสิทธิของชน
พื้นเมือง,1995

คำถาม
การประเมิน

1.1.2ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับมากน้อยเพียงใดชนกลุ่มน้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้ านกฎหมาย :	ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมการยอมรับชน
กลุ่มน้อยและสิทธิชนกลุ่มน้อย
รวมถึ งชนพื้ น เมื องถ้ า รั ฐบาล
ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชน
กลุม่นอ้ยแหง่องคก์ารสหประชาชาติ
และแห่งภูมิภาคไม่ว่าการตรา
กฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐาน
ดังกล่าวหรือไม่


2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนในการ
คุ้มครองสิทธิชนกลุ่มน้อยในทาง
ปฏิบัติ


3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การเลือกปฏิบัติในพื้นที่ที่แตก
ต่างกันในกระบวนการทางการ
เ มื อ ง ข้ อ มู ล ก า ร ส นั บ ส นุ น
พรรคการเมืองเกี่ยวกับการเลือก
ตั้งหรือโครงการที่ขัดต่อความ
เป็นพลเมืองหรือสนับสนุนการมี
อำนาจสูงสุดของเชื้อชาติหรือ
วัฒนธรรมและข้อมูลเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งหรือความรุนแรง
ภายในชุมชน



107

การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลระดับสากล 

ดูข้อ1.1ข้างบนและ

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,คณะ
กรรมการองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการกำจัด
การแบ่งแยกทางเชื้อชาติ,คณะกรรมการองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม,คณะกรรมการองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแบ่งแยกต่อ
ผู้หญิง,และคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยเรื่องสิทธิของเด็ก,
<http://www.ohchr.org>

ช่องทางสู่ข้อมูลด้านการพัฒนา,ฐานข้อมูลด้าน
ผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนผู้หญิงและกลุ่มด้อย
โอกาสอื่นๆ,<http://www.eldis.org/>

การพัฒนาศักยภาพประชาชน:กฎหมายสิทธิ
มนุษยชนและการไร้ความสามารถ,แถลงการณ์
สิทธิสากล,14/3(2006),
<http://www.interights.org>

สถาบันสังคมเปิด(OSI)โครงการสนับสนุนและ
ติดตามแห่งสหภาพยุโรป,โครงการปกป้องชน
กลุ่มน้อย,<http://www.eumap.org/>

สถาบันไฮเดลเบิร์กเพื่อวิจัยความขัดแย้งนานาชาติ,
ภาควิชารัฐศาสตร์,มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก,
<http://www.hiik.de/start/index.html.en>

Hess,C.,บรรณานุกรมสถาบันพื้นเมืองและความรู้
เรื่องชนพื้นเมือง,2006,
<http://www.indiana.edu/~workshop/wsl/
indigbib.html>

ศูนย์ติดตามการย้ายถิ่นภายใน,
<http://www.internal-displacement.org/>

ศูนย์นานาชาติเพื่อการวิจัยเรื่องผู้หญิง,
<http://www.icrw.org/>

โครงการชนกลุ่มน้อยที่มีความเสี่ยง,มหาวิทยาลัย
แมรี่แลนด์,คอลเลจพาร์ค,Md:ศูนย์เพื่อการ
พัฒนานานาชาติและการจัดการความขัดแย้ง,
2005,<http://www.cidcm.umd.edu/inscr/
mar/data.asp>



สิทธิมนุษยชน 

สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์,
รายการเว็บไซต์ด้านสิทธิมนุษยชน,
<http://shr.aaas.org/dhr.htm>

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย,
<http://www.ahrchk.net/index.php>

สิทธิมนุษยชนของบอลข่าน,
<http://cm.greekhelsinki.gr>

DIANA:ฐานข้อมูลเรื่องสิทธิมนุษยชนนานาชาติ,
<http://www.law.uc.edu/Diana>

สิทธิและเสรีภาพประชาธิปไตย,ศูนย์นานาชาติของ
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย,
(English,FrenchandSpanish),
<http://www.ichrdd.ca>

สถาบันระหว่างอเมริกันเพื่อสิทธิมนุษยชน
(ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน),
<http://www.iidh.ed.cr>

สถาบันระหว่างอเมริกันด้านชนพื้นเมือง,
<http://www.indigenista.org>

Humana,C.,คู่มือสิทธิมนุษยชนโลก(อ๊อกซฟอร์ด:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,1992)

สิทธิมนุษยชนต้องมาก่อน,
<http://www.humanrightsfirst.org/index.asp>

องค์กรสิทธิมนุษยชน,รายงานประจำปี,
<http://www.hrw.org>

คณะกรรมการระหว่างอเมริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองในทวีป
อเมริกา,2000,<http://www.cidh.oas.org/
Indigenas/TOC.htm>

คณะกรรมการระหว่างอเมริกันว่าด้วยผู้หญิง,
<http://www.oas.org/cim/default.htm>

วารสารการศึกษาเรื่องชาติพันธุ์และเชื้อชาติ;วารสาร
นานาชาติเรื่องสิทธิชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่างๆ;
การเมืองเรื่องชาตินิยมและชาติพันธุ์

Mercator,สิทธิด้านภาษาและกฎหมาย,
<http://www.ciemen.org/mercator/index-
gb.htm>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

สถาบันพัฒนาภาคพื้นทะเล,วิจัยเรื่องประเด็น
สถานภาพทางเพศ,<http://www.odi.org.uk>

UNIFEM,<http://www.unifem.org>

UNDAW,<http://www.un.org/womenwatch/daw/
index.html>

องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP),รายงาน
การพัฒนามนุษย์2004:เสรีภาพทางวัฒนธรรม
ในโลกที่แตกต่างปัจจุบัน(อ๊อกซฟอร์ด:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2004),
<http://hdr.undp.org>

‘สิทธิของผู้หญิงในศตวรรษที่21’,จุลสารเรื่องสิทธิ,
14/4(2006)

ธนาคารโลก,เอกสารเรื่องการปกครอง,ประชาสังคม
และการมีส่วนร่วม,<http://www.worldbank.org>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค

Adum,แหล่งที่มาเรื่องการปกป้องภาษาของชน
กลุ่มน้อยในประเทศสหภาพยุโรป,
<http://www.adum.info/adum/>

การริเริ่มด้านความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,
การตรวจสอบความเป็นพลเมืองแอฟริกาและ
การแบ่งแยก,<http://www.justiceinitiative.org>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

LinguaMón,CasadeLesLlengües,<http://
www10.gencat.net/www.linguamon.cat/>

การประชุมว่าด้วยการพัฒนาเมดิเตอเรเนียน,
โครงการเฉพาะด้านเรื่องการพิจารณาด้าน
สถานภาพทางเพศในการปฏิรูปสถาบัน,<http://
info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

Ramet,S.,ประชาธิปไตยของใคร?ชาตินิยม,
ศาสนา,และประเด็นของสิทธิร่วมในยุคยุโรป
ตะวันออกหลัง1989(แลนแฮม,แมรี่แลนด์:
รอแมน&ลิตเติลฟิล,1997)

รายงานของคณะกรรมการOSCEเรื่องชนกลุ่มน้อย
ในประเทศ,<http://www.osce.org/hcnm/>



รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระเรื่องประเด็นชน
กลุ่มน้อย,<http://www.ohchr.org>

รายงานของผู้บันทึกพิเศษเรื่องสิทธิของผู้หญิง
ในแอฟริกา,คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และสิทธิของประชาชนแอฟริกา;

รายงานของคณะทำงานเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมในแอฟริกา,คณะกรรมการ
แอฟริกันเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
ประชาชน;

รายงานของคณะทำงานเรื่องประชากร/ชุมชน
พื้นเมืองในแอฟริกา,คณะกรรมการแอฟริกันเรื่อง
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน,
<http://www.achpr.org>

รายงานของผู้บันทึกพิเศษเรื่องสิทธิของผู้หญิง,
คณะกรรมการระหว่างชาติในอเมริกาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน,<http://www.cidh.oas.org/women/
Default.eng.htm>

UnionInterafricainedesDroitsdel’Homme,
<http://membres.lycos.fr/uidh/>

ห้องสมุดสิทธิมนุษยชนแห่งมหาวิทยาลัยมินเนโซต้า,
<http://www1.umn.edu/humanrts/index.html>

กรมการประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา,สิทธิ
มนุษยชนและแรงงาน,รายงานของประเทศด้าน
การปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชน,<http://
www.state.gov>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยโลก,เอกสารและ
ฐานข้อมูลของคณะทำงานองค์การต่างๆเรื่องสิทธิ
มนุษยชน,<http://www.wmd.org/>

ดูข้อที่1.3และ1.4ด้วย
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

Schulze,K.E.etal.(บรรณาธิการ),ชาตินิยม,
ชนกลุ่มน้อยและผู้พลัดถิ่น:เอกลักษณ์และสิทธิใน
ตะวันออกกลาง(ลอนดอน:ทูริส,1996)

มหาวิทยาลัยวาวิก,ศูนย์วิจัยความสัมพันธ์ด้าน
ชาติพันธุ์,<http://www.warwick.ac.uk/CRER/
research.html>



มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการต่อต้านการแบ่งแยกเชื้อชาติ,
1965;

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการแบ่ง
แยกต่อผู้หญิง,1979;

ปฏิญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของบุคคล
ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในเรื่องของชาติชาติพันธุ์
ศาสนาภาษา1992;

ปฏิญญาองค์การสหประชาชาติในเรื่องสิทธิทางภาษา
1996,<http://www.linguistic-declaration.org/
decl-gb.htm>

อนุสัญญาองค์การแรงงานสากลลำดับที่118.ข้อ
ตกลงว่าด้วยความเท่าเทียมกันของการปฏิบัติ
(ความมั่นคงทางสังคม),1962

คณะกรรมการองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง,ความเห็นทั่วไป
ลำดับที่23.มาตรา27(สิทธิของชนกลุ่มน้อย),
1994

การปกป้องชนกลุ่มน้อยในฐานะที่เป็นประเด็นระดับ
โลกและสิ่งที่ควรคำนึงถึงอันดับแรกเพื่อการมี
เสถียรภาพความมั่นคงและสันติภาพ,มติจาก
การประชุมของสหภาพรัฐสภานานาชาติครั้งที่95,
1996

การสัมมนาครั้งที่12ของสมาคมนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม,บราซิล,
ปฏิญญา1987



มาตรฐานระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
ประชาชนแอฟริกา,การแก้ปัญหาเรื่องสิทธิของ
ชุมชนชาวพื้นเมืองในแอฟริกา,2000

คำแถลงการณ์แอฟริกา,1994,มติจากการประชุม
ภูมิภาคครั้งที่5เรื่องผู้หญิง,ดักการ์,เซเนกัล,
พฤศจิกายน1994

สภายุโรป,อนุสัญญาเพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน
และอิสรภาพพื้นฐาน,โรม,4.XI.1950;ข้อตกลง
ของสภารัฐมนตรีของกฎบัตรยุโรปเพื่อภาษาของ
ภูมิภาคหรือชนกลุ่มน้อย,1992;

กฎบัตรยุโรปเพื่อภาษาของภูมิภาคหรือชนกลุ่มน้อย,
1992;

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพพื้นฐาน
ยุโรป,แนวปฏิบัติหมายเลข7,22.XI.1984;

กฎบัตรสังคมยุโรปฉบับปรับปรุง,1996;

อนุสัญญากรอบแนวคิดและกฎบัตรว่าด้วยภาษาของ
ชนกลุ่มน้อย1998;

อนุสัญญากรอบแนวคิดว่าด้วยการปกป้องชนกลุ่มน้อย
ของชาติ,1995;

อนุสัญญากรอบแนวคิดว่าด้วยคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมสำหรับสังคม,2005

ชุมชนเศรษฐกิจของรัฐแอฟริกาตะวันตก,พิธีสาร
A/SP1/12/01ว่าด้วยประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลที่เสริมต่อพิธีสารเกี่ยวกับกลไก
เพื่อการป้องกันความขัดแย้ง,การจัดการ,การแก้
ปัญหา,การรักษาสันติภาพและความมั่นคง,
2001,มาตรา40–43
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี(ต่อ)

การปฏิบัติเรื่องธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,
การสัมมนาจัดโดยองค์การพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติและOHCHR,โซล,15–16
กันยายน2004,กลุ่มที่3เรื่องการเสริมสร้าง
สถาบันประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม,<http://
www.ohchr.org/english/issues/development/
governance/compilation/forside_02.html>

Wisse,E.,‘การส่งเสริมประชาธิปไตย:การสำรวจ
นานาชาติเรื่องนโยบายและการนำไปปฏิบัติ’,
กระทรวงมหาดไทยของเนเธอร์แลนด์และความ
สัมพันธ์ของราชอาณาจักร,กรมกิจการรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย,2006,<http://www.oecd.org>



องค์กรเอกภาพแอฟริกา,กฎบัตรสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิของประชาชนแอฟริกา,17มิถุนายน1981,
และพิธีสารกฎบัตรสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
ประชาชนในประเด็นสิทธิของผู้หญิงแอฟริกา,
2003,มาตรา2

สหภาพแอฟริกา,ปฏิญญาโซเล็มว่าด้วยความ
เท่าเทียมทางเพศในแอฟริกา,2004

OAS,ข้อตกลงอเมริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,
สนธิสัญญาOASลำดับที่36,1144รายการ
สนธิสัญญาองค์การสหประชาชาติลำดับที่123
(UNTS),กรกฎาคม1978

ปฏิญญาสากลซานติเอโก

สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้,กฎบัตร
สังคม,2004,มาตรา6และ7

ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,แนวปฏิบัติเรื่อง
วัฒนธรรม,ข้อมูลและกีฬา,2000,มาตรา9–15

คำถาม
การประเมิน

1.1.3ข้อตกลงที่เกี่ยวกับเขตแดนของรัฐและการจัดการตามรัฐธรรมนูญเป็นที่เห็น
พ้องต้องกันมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ตัวชี้วัดเชิงบวก:สืบค้นข้อมูลเชิงสำรวจ
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อเขตแดนของรัฐและการ
จัดการตามรัฐธรรมนูญ

2)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:	สืบค้นข้อมูลการเกิดความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดนหรือระเบียบข้อบังคับ
ข้อมูลการส่ ง เสริมกลุ่ มผู้ แบ่ งแยกหรือกลุ่ ม
ผู้ต้องการปกครองตนเองและข้อมูลความขัดแย้ง
หรือความรุนแรงในเรื่องดังกล่าว

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลระดับสากล 

ข้อพิพาทชายแดนและดินแดน,พิมพ์ครั้งที่3
(แฮร์โลว:ลองแมน,1992)

Carter,I.,การวัดระดับอิสรภาพ(อ๊อกซฟอร์ด:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,1999)

ศูนย์เพื่อการพัฒนาและการจัดการความขัดแย้ง
นานาชาติ,สงครามภายในและความล้มเหลว
ในการปกครอง,2005,
<http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

ศูนย์เพื่อการปรับเปลี่ยนนานาชาติบอนน์,<http://
www.bicc.de/>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,<http://
pdba.georgetown.edu/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ศูนย์เพื่อสันติภาพอย่างเป็นระบบ2000(แหล่ง
ข้อมูลออนไลน์ที่ครอบคลุมความรุนแรงทาง
การเมืองและความขัดแย้งจากการใช้อาวุธ),
<http://members.aol.com/CSPmgm/
cspframe.htm>

ลดกำลังทหารเพื่อประชาธิปไตย,
<http://www.dfd.net/>

ยุติธรรมกรุงเฮก,
<http://www.haguejusticeportal.net>

คู่มือสำหรับองค์กรพื้นเมือง,<http://
www.nativeweb.org/pages/legal/guide.html>

สถาบันวิจัยด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ไฮเดลเบิร์ก,ภาควิชารัฐศาสตร์,มหาวิทยาลัย
ไฮเดลเบิร์ก,<http://www.hiik.de/start/
index.html.en>

ศูนย์ติดตามการย้ายถิ่นภายใน,
<http://www.internal-displacement.org/>

การย้ายถิ่นข้ามชาติและความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์,
เบอร์เก็น,นอร์เวย์,
<http://www.svf.uib.no/sfu/imer/>

หน่วยการวิจัยเขตแดนสากล,มหาวิทยาลัยเดอร์แฮม,
<http://www.dur.ac.uk/ibru/>;

จุลสารเขตแดนและความมั่นคง,มหาวิทยาลัยเดอร์
แฮม,ภาควิชาภูมิศาสตร์(ลำดับชุด)

กลุ่มวิกฤติการณ์ระดับนานาชาติ(รายงานเรื่องความ
ขัดแย้งที่เลือกแล้ว),
<http://www.crisisgroup.org>;โครงการเรื่อง
แอฟริกาเอเชียอเมริกาใต้และคาริบเบียนและ
ตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ,<http://
www.crisisgroup.org>

องค์กรIDEA,ประชาธิปไตยและความขัดแย้งที่ฝัง
รากลึก:ทางเลือกสำหรับนักเจรจาไกล่เกลี่ย
(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,1988);

องค์กรIDEA,ประชาธิปไตยความขัดแย้งและ
ความมั่นคงของมนุษย์,ฉบับที่2(สตอคโฮม:
InternationalIDEA,2006)

สถาบันยุทธศาสตร์ศึกษานานาชาติ,
<http://www.iiss.org/>

Euromonitor,ศูนย์เพื่อการศึกษานโยบายสาธารณะ,
มหาวิทยาลัยสแตรทไคล,การวัดระดับประเทศ
ประชาธิปไตยใหม่(การสำรวจ),
<http://www.cspp.strath.ac.uk>(รวมทั้ง
EurobarometersandLatinoBarometers)

การติดตามการย้ายถิ่นที่ถูกบังคับ(ในโซเวียตรัสเซีย
เดิม),<http://www.osi.hu/fmp/html/
fm_monitor.html>

ศูนย์บริการสิ่งอำนายความสะดวกด้านสังคมศาสตร์
เยอรมัน,โครงการสำรวจทางสังคมนานาชาติ
(ISSP),บริการข้อมูลจากการสำรวจสำหรับ38
ประเทศตั้งแต่1983เป็นต้นมา,
<http://www.gesis.org/en/data_service/issp/
index.htm>

ฐานข้อมูลทางการทหารของเจน,
<http://www2.janes.com>

Neher,C.และMarlay,R.,ประชาธิปไตยและ
การพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(โบลเดอร์,
โคโลราโด.สำนักพิมพ์เวสวิว,1996)

Olds,K.(บรรณาธิการ),โลกาภิวัตน์และเอเชีย
แปซิฟิก:เขตแดนการแข่งขัน(นิวยอร์ก:รูทเลท,
1999)

Shamir,J.andShamir,M.,พลวัตความคิดเห็น
รัฐอิสราเอลเรื่องสันติภาพและเขตแดน
(เทลอาวีฟ:มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ,ศูนย์วิจัย
เสรีภาพทามิสไตเมซ,1993)

ฐานข้อมูลโซเวียต,<http://sunsite.unc.edu/expo/
soviet.exhibit/soviet.archive.html>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

สถาบันสันติภาพนานาชาติ,
<http://www.ipacademy.org>

สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติ,ออสโล,
<http://www.prio.no>

เครือข่ายความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ,<http://www.isn.ethz.ch>

กลุ่มบริการข้อมูลด้านความเสี่ยงทางการเมือง,
หนังสือความเสี่ยงทางการเมือง,นิวยอร์ก
(รายปี),<http://www.prsgroup.com/
academic/yearbook.html>

Sivard,R.L.,การใช้จ่ายทางการทหารโลกและทาง
สังคม(วอชิงตันดีซี:ลำดับความสำคัญของโลก,
จำนวนหลายปี,รวม1993)

Smith,D.,แผนที่เพนกวินด้านสงครามและสันติภาพ
(ลอนดอน:เพนกวิน,2003)

ศูนย์เฮนรีแอลสติมสัน(การรักษาสันติภาพ,
การควบคุมอาวุธและนโยบายต่างประเทศ),
<http://www.stimson.org/newpubs.cfm>

สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอคโฮม(SIPRI),
<http://www.sipri.org/>;เพื่อข้อมูลรวมเรื่อง
ค่าใช้จ่ายทางการทหาร

โปรดดู<http://first.sipri.org>

มหาวิทยาลัยอูสเทอร์,แหล่งข้อมูลสำคัญในอินเตอร์
เน็ตเกี่ยวกับความขัดแย้ง:การริเริ่มแก้ปัญหา
ความขัดแย้งและชาติพันธุ์(CAIN:INCORE),
บริการข้อมูลความขัดแย้ง,
<http://www.incore.ulst.ac.uk>

มหาวิทยาลัยอุปซาลา,ภาควิชาวิจัยสันติภาพและ
ความขัดแย้ง,โครงการข้อมูลความขัดแย้ง
(ฐานข้อมูล),
<http://www.pcr.uu.se/database/index.php>

องค์การเพื่อการควบคุมอาวุธและปลดอาวุธแห่ง
สหรัฐอเมริกา,การใช้จ่ายทางการทหารโลกและ
การเคลื่อนย้ายอาวุธ(รายปี);และการศึกษา
ต่างๆในประเด็นเฉพาะประเทศ,
<http://www.dosfan.lib.uic.edu/acda/>

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา,รายงานประเทศ
เรื่องการก่อการร้าย2005,2006,
<http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

สหภาพรัฐสภานานาชาติ,งานสร้างความปรองดอง:
บทบาทของรัฐสภา,2005,
<http://www.ipu.org>

องค์กรพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,การริเริ่มเสริมสร้าง
บทบาทของรัฐสภาในการป้องกันวิกฤติและการ
ฟื้นฟู,2006,<http://www.parlcpr.undp.org/>

ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพของโลก
และภูมิภาคตลอดจนเพื่อทุกรูปแบบของการมี
อธิปไตยและอิสรภาพของรัฐ,มติจากการประชุม
สหภาพรัฐสภานานาชาติครั้งที่97(โซล,14
เมษายน1997)

O’Brien,M.,รัฐสภาในฐานะผู้สร้างสันติภาพ:
บทบาทรัฐสภาในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
ความขัดแย้ง(วอชิงตันดีซี:สถาบันธนาคารโลก
และสมาคมรัฐสภาในเครือจักรภพ,2005),
<http://siteresources.worldbank.org/WBI/
Resources/PARLIAMENTS_AS_
PEACEBUILDERS-FINAL.pdf>

Wisse,E.,‘การส่งเสริมประชาธิปไตย:การสำรวจ
นโยบายและการนำไปปฏิบัติสากล’,กระทรวง
มหาดไทยและความสัมพันธ์ของราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์,กรมกิจการรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย,2006,<http://www.oecd.org>

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สภายุโรป,อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์,2001;

อนุสัญญาว่าด้วยการฟอกเงินการค้นหาการจับกุม
และการยึดทรัพย์จากการก่ออาชญากรรมและ
อนุสัญญาว่าด้วยการหาเงินทุนของขบวนการ
ก่อการร้าย,2005;

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย,2005

ECOWAS,กลไกสำหรับการป้องกันความขัดแย้ง,
การจัดการและการแก้ปัญหา,การรักษาสันติภาพ
และความมั่นคง,1997

OAU,กลไกสำหรับการป้องกันความขัดแย้ง,
การจัดการและการแก้ปัญหา,มิถุนายน1993;

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการ
ก่อการร้าย,1999

OAS,พันธสัญญามาเดลพลาต้า,การประชุมระหว่าง
ชาติอเมริกาครั้งที่2เรื่องการก่อการร้าย,1998;

ปฏิญญาของลิมาเพื่อป้องกันปราบปรามและกำจัด
การก่อการร้าย,1996;

ปฏิญญาซานซาลวาดอร์ว่าด้วยการเสริมสร้างความ
ร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย,2003

SADC,พิธีสารว่าด้วยการเมืองการป้องกันและความ
มั่นคง,2001

สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน,สมาคมอนุญาโตตุลาการ
อเมริกันและสมาคมเพื่อการแก้ปัญหาความขัด
แย้ง,มาตรฐานตัวแบบสำหรับการดำเนินการของ
ผู้ไกล่เกลี่ย,2005,<http://www.abanet.org/
dispute/news/ModelStandardsof
ConductforMediatorsfinal05.pdf>
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คำถาม
การประเมิน

1.1.4การจัดการตามรัฐธรรมนูญและในทางการเมืองทำให้การแบ่งกลุ่มทางสังคม
บรรเทาลงหรือปรองดองกันมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การจัดการในเรื่องบทบัญญัติ
พิเศษการเลือกตั้งและอื่นๆที่
ส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่าง
ชุมชนการจัดสรรอำนาจฯลฯ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการทำงานใน
ทางปฏิบัติ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ดูจากคำถาม
ข้อที่1.1.2และ1.1.3ข้างต้น

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลทั่วไป 

ประชาสังคมนานาชาติ,<http://www.civilsoc.org/>

เอกสารของคณะกรรมการในการประชุมรัฐสภาของ
สภายุโรป,<http://assembly.coe.int/ASP/
Committee/PACECommitteesInfoListing_
E.asp>

สถาบันเพื่อความสัมพันธ์ของชาวยุโรปและลาติน
อเมริกา

เครือข่ายความรู้สากลของผู้หญิงในการเมือง(IKNOW
Politics),<http://www.iknowpolitics.org/>

การประชุมแห่งชาติของสมาชิกรัฐสภา,
<http://www.ncsl.org>

สภานอร์ดิก,<http://www.norden.org>

OAS,<http://www.oas.org>

คณะผู้สังเกตการณ์ถาวรขององค์กรการประชุมอิสลาม
ต่อองค์การสหประชาชาติ,
<http://www.oicun.org/>

Przeworski,A.,Alvarez,M.E.,Cheibub,J.A.และ
Limongi,F.,ประชาธิปไตยและการพัฒนา:
สถาบันการเมืองและความเป็นอยู่ที่ดีในโลก,
1950–1990(แคมบริดจ์:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์,2000)

วิทยุเสรีแห่งยุโรป,<http://www.rferl.org>

Reilly,B.และNordlund,P.,พรรคการเมืองในสังคม
ขัดแย้ง:การพัฒนากฎระเบียบวิศวกรรมและ
ประชาธิปไตย(โตเกียว:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ,2008)

ฐานข้อมูลสาธารณะ 

Adum,ทรัพยากรด้านการปกป้องภาษาของชน
กลุ่มน้อยในประเทศยุโรป,
<http://www.adum.info/adum/>

‘เส้นทางในผืนทราย’,<http://www.hanksville.org/
เว็บไซต์นี้เกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมและทางปัญญาและความเป็นเจ้าของ.
โดยเน้นที่การเป็นตัวแทนของชนพื้นเมืองอเมริกา.

ศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อม,<http://www.sussex.ac.uk/
development/>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

ศูนย์ชนพื้นเมืองโลกศึกษา,โครงการจัดทำเอกสาร
ระดบัโลกครัง้ที่4,<http://www.cwis.org/fwdp/>

กฎหมายรัฐธรรมนูญนานาชาติ,
<http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/>

ศูนย์อินเตอร์เน็ตเพื่อต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวใน
ยุโรป.

เว็บไซต์นี้แสดงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์และค้นหา
ง่าย2ประการคือ:(1)ฐานข้อมูลที่รวมเป็นฐาน
เดียว(มีจำนวน1,500ที่อยู่ซึ่งเป็นองค์กรต่อ
ต้านการแบ่งแยกสีผิวผู้ย้ายถิ่นและผู้อพยพใน
ยุโรป),<http://www.united.non-profit.nl/>;และ
(2)มีจุดที่เชื่อมกัน(มีการเชื่อมต่อกว่า1,500
จุดไปยังเว็บไซต์ขององค์กรต่อต้านการแบ่งแยกสี
ผิวในกว่า100ประเทศ),
<http://www.icare.to/frames-crosspoint.html>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

รายงานของผู้แทนพิเศษของเลขาธิการด้านสิทธิ
มนุษยชนของผู้ย้ายถิ่นภายใน,
<http://www.ohchr.org>

ธนาคารโลก,เอกสารเรื่องการปกครองประชาสังคม
และการมีส่วนร่วม,<http://www.worldbank.org>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นและความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
ยุโรป,<http://www.uu.nl/uupublish/
onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/
24638main.html>

HurightsOsaka,<http://www.hurights.or.jp/>

คณะกรรมการระหว่างชาติอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษย
ชน,สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองใน
อเมริกา,2000,<http://www.cidh.oas.org/
Indigenas/TOC.htm>

คณะกรรมการระหว่างชาติอเมริกาว่าด้วยเรื่องผู้หญิง,
<http://www.oas.org/cim/default.htm>

เวทีการพัฒนาแห่งเมดิเตอร์เรเนียน,โครงการเฉพาะ
ด้านเรื่องการพิจารณาสถานภาพทางเพศในการ
ปฏิรูปสถาบัน<http://info.worldbank.org/
etools/mdfdb/index.asp>

Neher,C.และMarlay,R.,ประชาธิปไตยและการ
พัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(โบลเดอร์,
โคโลลาโด.สำนักพิมพ์เวสวิว,1996)

รายงานของคณะทำงานด้านชนพื้นเมือง/ชุมชน
พื้นเมืองในแอฟริกา,คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิของประชาชนแอฟริกา,
<http://www.achpr.org>

ฐานข้อมูลออนไลน์ของสหภาพรัฐสภานานาชาติ,
<http://www.ipu.org>

Mercator,สิทธิทางภาษาและกฎหมาย,<http://
www.ciemen.org/mercator/index-gb.htm>

ทรัพยากรทางการเมือง:มีอีกหลายลิงค์เพื่อเข้าถึง
รัฐธรรมนูญจากเว็บไซต์
<http://www.politicalresources.net>

มหาวิทยาลัยริชมอนด์,ConstitutionFinder,
<http://confinder.richmond.edu/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

องค์การความร่วมมือทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ,ปฏิญญาสากลว่าด้วย
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม,2001

อนุสัญญาองค์กรแรงงานสากลลำดับที่118.
อนุสัญญาว่าด้วยความเท่าเทียมของการปฏิบัติ
(ความมั่นคงทางสังคม),1962

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สภายุโรป,อนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชน
และอิสรภาพ,โรม,1950;

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้น
พื้นฐานยุโรป,พิธีสารลำดับที่7,1984;

กฎบัตรเพื่อภาษาของภูมิภาคหรือของชนกลุ่มน้อย
ยุโรป,1992;
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
กีดกันทางสีผิว,ความเห็นทั่วไปลำดับที่22.
มาตรา5เรื่องผู้อพยพและผู้ถูกบังคับให้ย้ายถิ่น,
1996

ความช่วยเหลือของรัฐสภาต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ของชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์วัฒนธรรมและ
ศาสนารวมถึงผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศโดย
พิจารณาจากการให้การยอมรับและเคารพในสิทธิ
มนุษนของกลุ่มเหล่านั้น,มติจากที่ประชุมสหภาพ
รัฐสภาครั้งที่102(เบอลิน,15ตุลาคม1999)

สหภาพรัฐสภานานาชาติ,คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา.
การปกป้องผู้อพยพ:คู่มือเกี่ยวกับกฎหมายผู้
อพยพนานาชาติ,2001,<http://www.ipu.org>

ปฏิญญาว่าด้วยชนกลุ่มน้อยของชาติ,1993;

อนุสัญญากรอบแนวคิดเพื่อปกป้องชนกลุ่มน้อย,
1994;

กฎบัตรทางสังคมยุโรป(ฉบับปรับปรุง),1996;

อนุสัญญากรอบแนวคิดว่าด้วยคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมสำหรับสังคม,2005

OAU,กฎบัตรว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
ประชาชนแอฟริกา,1981,06/17/81;

อนุสัญญาที่ครอบคลุมประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับปัญหา
ของผู้อพยพ,1969;

กฎบัตรทางวัฒนธรรมเพื่อแอฟริกา,1976

OAS,อนุสัญญากรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนอเมริกา,
รายการข้อตกลงOASลำดับที่36,1144UNTS
123,กรกฎาคม1978;

ปฏิญญาลาปาซว่าด้วยการกระจายอำนาจและการ
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภูมิภาคและ
เทศบาลและการมีส่วนร่วมของประชาสังคม,
2001

การประชุมสมัชชารัฐของคนไร้รัฐยุโรป,ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิโดยรวมของประชาชน,
บาเซโลน่า,1990

สมาคมรัฐสภาแห่งคอมมอนเวล,บทบาทของรัฐสภา
ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง,
2004,<http://www.cpahq.org/activities/
ParliamentarySeminars/
roleofparliamentnconflict/>

คำถาม
การประเมิน

1.1.5ขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความเป็นธรรมและครอบคลุมมากน้อยเพียงใด
สิ่งที่ต้องค้นหา

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้ านกฎหมาย:ตรวจสอบกระบวนการ
ทางกฎหมายเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งรวมถึง
การจัดเตรียมด้านการปรึกษาด้านกฎหมายและ
การออกเสียงเลือกตั้ง

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบการดำเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงจำนวนครั้งในการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลจำเพาะของประเทศ 

AgencedelaFrancophonie,DélégationGénéraleàlaCoöpérationJuridiqueetJudiciare,
<http://www.francophonie.org>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

การริเริ่มแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ,โครงการรัฐธรรมนูญ,<http://www.constitutionproject.org>ดูเอกสารเพิ่ม
เติมได้ที่สำนักกฎหมายรัฐธรรมนูญสากล,<http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/>

ฐานข้อมูลสหภาพรัฐสภา,<http://www.ipu.org/parlit-e/parlitsearch.asp>

สมาคมเพื่องานวิจัยการเมืองและสังคมแห่งมหาวิทยาลัย,<http://www.icpsr.umich.edu>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,โครงการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ,
<http://www.ndi.org>

คำถามการ
ประเมิน

1.1.6รัฐบาลเคารพในข้อผูกพันระหว่างประเทศเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยและคน
พลัดถิ่นมากน้อยเพียงใดและนโยบายการย้ายถิ่นปลอดจากการเลือกปฏิบัติตาม
อำเภอใจมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
อพยพผู้ลี้ภัยคนพลัดถิ่นและ
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
สัญญาที่เกี่ยวข้องเช่นสิทธิการ
อุทธรณ์

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ว่ า ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ
คำร้ อ งขอมี ความ เท่ า เที ยม
ยุติธรรมและเสรีหรือไม่และการ
ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อผูกพัน
ระหว่างประเทศหรือไม่


3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบ
การจัดการกับการเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยในด้าน
เชื้อชาติเพศหรือลักษณะอื่นๆ
การกักกันโดยวิธีที่ไม่เหมาะสม
การกระทำทารุณการปฏิเสธ
สิทธิมนุษยชนและบุตรของผู้ได้
รับผลกระทบ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

องค์การนิรโทษกรรมสากล,รายงานประจำปี,ภาคผนวก6,ภาคีสัญญาและสัตยาบันเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วย
สถานะของผู้ลี้ภัย,1951;พิธีสารว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัย,1967,หน้า382–90

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ,คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางชาติพันธุ์และคณะกรรมการว่าด้วยแรงงานต่างด้าว,<http://www.ohchr.org>

โครงการเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่ถูกบังคับ,1999(การก่อตั้งสถาบันโซรอส),
<http://www2.soros.org/fmp2/index.html>
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องค์กรสิทธิมนุษยชน,รายงานประเทศเรื่องสถานะและการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัย;

ที่ลี้ภัยขาดเสถียรภาพ:ความล้มเหลวในการคุ้มครองผู้ลี้ภัยสากล,HRW,9/1(1997)กลุ่มวิกฤติการณ์
สากล,รายงานประเทศ,<http://www.crisisweb.org>

IMER(เบอร์เจน,นอร์เวย์),<http://www.svf.uib.no/sfu/imer/>

ศูนย์ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสากล,<http://www.omced.org/>

คณะกรรมการกาชาดสากล,<http://www.icrc.org>

OneWorld.net,คู่มือการย้ายถิ่น,<http://www.oneworld.org>

‘สิทธิของผู้ลี้ภัย’,แถลงการณ์องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน,11/2(1997),<http://www.interights.org>

รายงานของผู้แทนพิเศษของเลขาธิการด้านสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นภายใน;

รายงานของผู้บันทึกพิเศษเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพ,<http://www.ohchr.org>

รายงานของผู้บันทึกพิเศษเรื่องผู้ลี้ภัยผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในในแอฟริกา,คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิของประชาชนแอฟริกา,<http://www.achpr.org>

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ,RefWorld,ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยทั่วโลก,
<http://www.unhcr.org/refworld/>;

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ,สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในโลก2006:การย้ายถิ่นฐานของมนุษย์
ในสหัสวรรษใหม่(ออกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด,2006)

คณะกรรมการเพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหรัฐอเมริกา,การสำรวจผู้ลี้ภัยโลก,วอชิงตันดีซี(รายปี),
<http://www.refugees.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,อนุสัญญาและพิธีสารว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัย,1951;

อนุสัญญาว่าด้วยการลดปัญหาการไร้สัญชาติ,ธันวาคม1975;

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวและครอบครัว,1990;

ปฏิญญาว่าด้วยที่ลี้ภัยภาคพื้นดิน,ธันวาคม1967;

ข้อบังคับของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ,ธันวาคม1950

องค์การสหประชาชาติ,พิธีสารว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัย,ตุลาคม1967

การประชุมแห่งสหประชาชาติของผู้มีอำนาจในด้านสถานะของผู้ลี้ภัยและผู้ไร้สัญชาติ,อนุสัญญาว่าด้วยสถานะ
ของผู้ลี้ภัย,เมษายน1954;

อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของผู้ไร้สัญชาติ,มิถุนายน1960

คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์แห่งสหประชาชาติ,ความคิดเห็นทั่วไปที่22.ตอน
ที่5ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น,1996

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการย้านถิ่นในสถานะที่ไม่ถูกต้องและการส่งเสริมความเท่า
เทียมทางโอกาสของแรงงานต่างด้าวและการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว,มิถุนายน1975

สหภาพรัฐสภาและองค์การสหประชาชาติ,กองความก้าวหน้าของสตรี,อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบรวมไปถึงพิธีสารทางเลือก:คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา,2003,
<http://www.ipu.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

รัฐสภาในการสนับสนุนสิทธิของผู้ลี้ภัยและผู้ย้ายถิ่นเนื่องจากภัยสงครามและอาชีพการงานและการช่วยเหลือ
ตรวจสอบการส่งกลับประเทศรวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาและนำกลยุทธ์ไปใช้
สู้กับกิจกรรมอาชญากรรมที่เกิดจากผู้ลักลอบ,มติจากที่ประชุมรัฐสภานานาชาติครั้งที่103,อัมมาน,
5พฤษภาคม2000

อนุสัญญาองค์กรเอกภาพแอฟริกาว่าด้วยลักษณะเฉพาะของปัญหาผู้ลี้ภัยในแอฟริกา,1969



1.2 หลักนิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรม
 คำถามในการประเมิน: รัฐและสังคมอยู่ภายใต้กฎหมายอย่าง

สอดคล้องกันหรือไม่ 

คำถาม
การประเมิน

1.2.1หลักนิติธรรมได้รับการนำไปใช้ทั่วทั้งประเทศมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การจัดการทางกฎหมายที่ ใช้
ควบคุมคำตัดสินและการบังคับ
ใช้กฎหมายทั่วอาณาเขตรวม
ทั้ งกฎหมายจารีตประเพณีที่
สอดคล้องกัน

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนและ
ความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อ
การชี้ขาดทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมาย

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นหลัก
ฐานของพื้นที่กลุ่มหรือบุคคล
(ก)ที่อยู่เหนือกฎหมาย(พื้นที่
ที่พยายามแยกตัว เป็นอิสระ
มาเฟียธุรกิจยาเสพติด)และ
(ข)นอกเหนือการคุ้มครอง
(กลุ่มผู้ด้อยโอกาส)

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อความมั่นคงแห่งชาติแคนาดา,ส่วน
อาชญากรรมข้ามชาติ,<http://www.csis-
scrs.gc.ca/en/priorities/transnational.asp>

ศูนย์กลางการศึกษาลาตินอเมริกา,มหาวิทยาลัยจอร์จ
ทาวน์,ฐานข้อมูลทางการเมืองของอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

ศูนย์กลางการศึกษาด้านกลยุทธ์และการต่างประเทศ,
โครงการส่งผลกระทบข้ามชาติ,
<http://www.csis.org/tnt/>

รายงานประเทศเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
องค์การสหประชาชาติ,<http://www.ohchr.org>

ยาเสพติด 

กลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชน,รายงานโลก1998,หน้า.
460–2,หัวข้อเรื่องยาเสพติดและสิทธิมนุษยชน;
การลงโทษและอคติ:การเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์
ในสงครามต่อต้านยาเสพติด,
<http://www.hrw.org/reports/2000/usa/>

UNODC,รายงานโลกว่าด้วยเรื่องยาเสพติด2006,
นิวยอร์ค,2005,<http://www.unodc.org>

ในทางเศรษฐกิจ 

กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค
21ประเทศริมฝั่งแปซิฟิก,
<http://www.apec.org/>



การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

120

แหล่งข้อมูลทั่วไป

สถาบันควบคุมและป้องกันอาชญากรรมประจำยุโรป,
ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ(HEUNI),
<http://www.heuni.fi/>

ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการUK
DFID,ฐานข้อมูลจากกระบวนการยุติธรรม,
<http://www.gsdrc.org>

สถาบันไฮเดลเบิร์กสำหรับงานวิจัยความขัดแย้งระดับ
นานาชาติ,สาขารัฐศาสตร์,มหาวิทยาลัย
ไฮเดลเบิร์ก,
<http://www.hiik.de/start/index.html.en>

สถาบันเพื่อการศึกษาความมั่นคงในพื้นที่แอฟริกาใต้,
<http://www.iss.co.za/>

สถาบันเพื่อการรายงานสงครามและสันติภาพ,ส่วน
การรายงานผลคอเคซัส,<http://iwpr.net>

ศูนย์กลางนานาชาติเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ,
<http://www.icpd.org/>

กลุ่มวิกฤติระดับนานาชาติ,ฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง
วิกฤติการณ์,<http://www.crisisgroup.org>

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้าน
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง,ประชาธิปไตยและ
ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง:ทางเลือกเพื่อนัก
เจรจา(สต็อคโฮม:InternationalIDEA,1998)

สถาบันนานาชาติเพื่อการศึกษากลยุทธ์,
<http://www.iiss.org/>;สำหรับข้อมูลการใช้จ่าย

ทางการทหารทั้งหมด,ข้อมูลปัจจุบัน,
<http://first.sipri.org/index.php>

วิทยาลัยสันติภาพนานาชาติ,
<http://www.ipacademy.org/>

กลุ่มนานาชาติสำหรับกฎหมายทางการทหารและ
กฎหมายสงคราม,ปาเลซ์เดอจัสทิสในบรัสเซล,
<http://www.soc-mil-law.org/>

ฐานข้อมูลทางการทหารเจนส์,
<http://www2.janes.com>

เวทีการพัฒนาในแถบเมดิเตอเรเนียน,<http://
info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกน,ศูนย์ข้อมูล
กระบวนการยุติธรรม:องค์กรอาชญากรรม,<
http://www.lib.msu.edu/harris23/crimjust/
orgcrime.htm>

กลุ่มบริหารความเสี่ยง,พยากรณ์ความเสี่ยงของ
ประเทศและการจัดอันดับความเสี่ยงระดับโลก
(สมาชิก),<http://www.crg.com>

Kane,T.,Holmes,K.R.และO’Grady,M.A.,
2007ตัวชี้วัดด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
(วอชิงตัน,DC:กองทุนมรดกและหนังสือพิมพ์
วอลสตรีท,2006),<http://www.heritage.org>

สำนักงานเลขาธิการหมู่เกาะแปซิฟิก,
<http://www.forumsec.org.fj/>

หน่วยงานความเสี่ยงทางการเมือง,คู่มือนานาชาติ
เกี่ยวกับความเสี่ยงระดับประเทศในรูปแบบข้อมูล
เชิงเวลาปี1982–1995(วิทยาลัยปาร์ค,Md:
IRISCentre,มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์,1998)

คู่มือการวิจัยกฏหมายนานาชาติบนอินเตอร์เน็ต,
<http://www.spfo.unibo.it/spolfo/
ILGUIDE.html>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การศึกษาองค์กรอาชญากรรมและการคอร์รัปชัน
นาธานสัน,<http://www.yorku.ca/nathanson/>

คณะมนตรีถาวรOAS,คณะกรรมการพิเศษสำหรับ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,
<http://www.oas.org>

Sivard,R.L.,การใช้จ่ายทางทหารของโลกและทาง
สังคม(วอชิงตัน,DC:ประเด็นสำคัญของโลก,
ปีต่างๆ,ตั้งแต่ปี1993)

HenryL.StimsonCenter(การรักษาสันติภาพ,
การควบคุมการใช้อาวุธ,นโยบายต่างประเทศ),
<http://www.stimson.org/newpubs.cfm>

ศูนย์วิจัยผู้ก่อการร้าย,<http://www.terrorism.com/>

สำนักอาชญากรรมและยาเสพติดองค์การ
สหประชาชาติ(UNODC),<http://
www.unodc.org/unodc/crime_prevention.html>

เครือข่ายรวบรวมข้อมูลระดับภูมิภาคองค์การ
สหประชาชาติ(IRIN),
<http://www.irinnews.org/

สถาบันวิจัยอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ระหว่างภูมิภาคองค์การสหประชาชาติ,
<http://www.unicri.it/>

รายงานกลุ่มปฏิบัติการองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับ
การลักพาตัวหรือการหายตัวไปโดยไม่สมัครใจ,
<http://www.unhchr.ch>

ACDA,การใช้จ่ายทางการทหารและการซื้อขายอาวุธ
ระดับโลก(รายปี);และการศึกษาในประเทศต่างๆ
รายประเทศ

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยโลก,เอกสารและ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานด้านหลักนิติธรรม,
<http://www.wmd.org/>



มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ,ข้อตกลงนานาชาติ
ต่อการยุติการให้งบประมาณสนับสนุน
การก่อการร้าย,1999;

อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการ
ก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์,2005;

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สภายุโรป,อนุสัญญาว่าด้วยการก่ออาชญากรรม
ในโลกไซเบอร์,2001;

อนุสัญญาด้านกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น,
1999และอนุสัญญาระบบประมวลกฎหมาย
เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น,1999;
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต,
2003;

อนุสัญญาองค์สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ,2000;

ปฏิญญาองค์การสหประชาชาติต่ออาชญากรรมและ
ความมั่นคงสาธารณะ,1996;

ปฏิญญาเวียนนาต่ออาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรม:ความท้าทายในศตวรรษที่21,2000;

อนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,2000

ธนาคารโลก,แนวทางการบริหารภาวะขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน,2001,
<http://www.worldbank.org/gild>

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก(ข้อตกลงต่างๆ
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและ
ศิลปะ),<http://www.wipo.org>

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
(IASC),มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
(IAS)และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ(IFRS),<http://www.iasb.org>

สภาวิชาชีพบัญชีสากล(IFAC),มาตรฐานการตรวจ
สอบสากล(ISA),
<http://www.ifac.org/Guidance/>

คณะทำงานด้านระบบการชำระเงิน(CPSS),
หลักการสำคัญสำหรับระบบการจ่ายงานที่ส่งผล
ต่อระบบโดยรวม:รายงานหน่วยปฏิบัติการเรื่อง
หลักการและแนวทางปฏิบัติของระบบชำระเงิน
ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ,
สวิตเซอร์แลนด์,2001,<http://www.bis.org>

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
(FATF),เอกสารอ้างอิงที่40ข้อของคณะทำงาน
เฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน,2003
(จริยธรรมทางธุรกิจ),
<http://www.fatf-gafi.org>

แนวปฏิบัติต่อการต่อสู้ปัญหาการเสพและซื้อขายยา
ผิดกฎหมายและองค์กรอาชญากรรม,มติเอกฉันท์
จากการประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งที่100,
มอสโก,11กันยายน1998



อนุสัญญาเรื่องการฟอกเงิน,การสืบค้น,การอายัดเงิน
ของกลางจากอาชญากรรมและเงินอุดหนุนต่อ
ผู้ก่อการร้าย,2005;

อนุสัญญาเรื่องการต่อต้านผู้ก่อการร้าย,2005

OAS,อนุสัญญาประเทศในลาตินอเมริกาต่อต้าน
การคอร์รัปชัน,1996;

อนุสัญญาประเทศในลาตินอเมริกาเรื่องการต่อต้าน
การผลิตสินค้าผิดกฎหมายและการค้าอาวุธปืน
กระสุนวัตถุระเบิดและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง;

แบบจำลองข้อกำหนดสำหรับการควบคุมการเคลื่อน
ย้ายอาวุธปืนชิ้นส่วนส่วนประกอบและกระสุน
ในระดับนานาชาติ,1997

สหภาพแอฟริกา,อณุสัญญาสหภาพแอฟริกาเรื่อง
การเรื่องการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น,
2003;

อนุสัญญาเรื่องการปราบปรามทหารรับจ้างใน
แอฟริกา,1977;

การจัดการระบบสำหรับการป้องกันความขัดแย้ง,
การบริหารและการแก้ปัญหา,พฤษภาคม1993;

OAU,ข้อตกลงเรื่องการป้องกันและปราบปราม
ผู้ก่อการร้าย,1999

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD),หลักการจัดการธรรมาภิบาลองค์กร,
2004

SADC,พิธีสารความร่วมมือเรื่องการต่อสู้
ยาผิดกฎหมาย,สิงหาคม1996



123

การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

การต่อต้านการก่อการร้าย,ปรากฏการณ์สากล
ที่ส่งผลร้ายต่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
ขัดขวางการพัฒนา;ความต้องการมาตรการเพื่อ
ป้องกันการก่อการร้ายทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ,แนวทางแก้ปัญหาจากการ
ประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งที่95,อิสตันบูล,
19เมษายน1996

แนวปฏิบัติธรรมภิบาลที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,
สัมมนาจัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP)และสำนักงานสหประชาชาติข้าหลวง
ใหญ่สิทธิมนุษยชน(OHCHR),โซล,15-16
กันยายน2004,คณะทำงานที่1การส่งเสริม
หลักนิติธรรม,<http://www.ohchr.org/english/
issues/development/governance/compilation/
forside_02.html>

Wisse,E.,W,การส่งเสริมประชาธิปไตย:การ
แสวงหานโยบายและการประยุกต์สู่การปฏิบัติ,
กระทรวงมหาดไทยประเทศเนเธอร์แลน,
สำนักงานด้านการออกกฎหมายและรัฐธรรมนูญ,
2006,<http://www.oecd.org> 



คำถาม
การประเมิน

1.2.2เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใสมากน้อย
เพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายจรรยาบรรณฯลฯที่
ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่
รัฐที่มาจากการเลือกตั้งและที่ไม่
ได้มาจากการเลือกตั้งและตรวจ
สอบความโปร่งใสในการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ


2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนการ
บังคับใช้ในทางปฏิบัติรวมถึง
การฟ้องร้ องที่ ประสบความ
สำเร็จ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การกีดกันช่องว่างของกฎหมาย
นิรโทษกรรมฯลฯข้อมูลการใช้
อำนาจพิ เศษหรืออำนาจใน
ภาวะฉุกเฉินในทางบริหารและ
ข้อมูลความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่
เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์อย่างเป็น
ระบบ
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

ฟรีด้อมเฮ้าส์,เสรีภาพในโลก2006:การสำรวจ
สิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชนรายปี,
ฟรีด้อมเฮ้าส์,2005,
<http://www.freedomhouse.org>

ประเด็นข้อกฎหมายของประชาชนชนพื้นเมือง,
<http://www.nativeweb.org>

ศูนย์ศึกษานานาชาติสำหรับการปฏิรูปกฎหมายอาญา
และนโยบายกระบวนการยุติธรรม,(แคนาดา),
<http://www.icclr.law.ubc.ca/>

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล,บทวิจารณ์
(รายปี),<http://www.icj.org>IPU,
<http://www.ipu.org>

กลุ่มสิทธิมนุษยชน,
<http://www.humanrightsfirst.org>

Przeworski,A.,Alvarez,M.E.,Cheibub,J.A,และ
Limongi,F.,ประชาธิปไตยและการพัฒนา:
สถาบันทางการเมืองและความเป็นอยู่ในโลก,
1950–1990(เคมบริดจ์:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์,2000)

องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ,รายงาน
ประเทศ,<http://www.transparency.org>

คณะกรรมการควบคุมสารเสพติดนานาชาติ
(UNODC)โครงการอาชญากรรม,
<http://www.unodc.org>

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสหประชาชาติกับการจัดการ
สาธารณะและการเงิน(UNPAN),เอกสารข้อมูล
ระดับสากล,ระดับภูมิภาคและประเทศเกี่ยวกับ
จริยธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบ,การเงิน
สาธารณะทรัพยากรร่วมระบบการบริหารภาครัฐ
และสถาบันในประเทศ,<http://www.unpan.org>

รายงานการประชุมจากการบันทึกพิเศษสหประชาชาติ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยขึ้นกับความเป็นอิสระ
ของผู้พิพากษาและนักกฎหมาย,
<http://www.unhchr.ch>

ขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในโลก,เอกสาร
และฐานข้อมูลโดยหน่วยงานทำงานด้านหลัก
นิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ,
<http://www.wmd.org/>

แหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับคอร์รัปชั่นดูข้อที่2.5

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

AfriMAP,ฐานข้อมูลจากงานด้านยุติธรรม,
<http://www.afrimap.org>

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์อันเดียน,
<http://www.cajpe.org.pe>

ศูนย์ศึกษาลาตินอเมริกา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ข้อมูลทางการเมืองของอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

การประชุมรัฐมนตรียุติธรรมในเครือสหราชอาณาจักร,
ความเป็นอิสระของคณะผู้พิพากษา,
กัวลาลัมเปอร์,มาเลเซีย,เมษายน1996(ข้อมูล
จากการสำรวจกระบวนการคัดเลือกผู้พิพากษารัฐ
ในเครือสหราชอาณาจักร)

EUMAP,แผนการศึกษาการทุจริตและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต,<http://www.eumap.org/>

เวทกีารประชมุการพฒันาประเทศแถบเมดเิตอเรเนยีน,
โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมและการปฏิรูประบบ
ยุติธรรม,<http://info.worldbank.org/etools/
mdfdb/index.asp>

สถาบันริเริ่มนำความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,โครงการ
ต่อต้านการทุจริต,
<http://www.justiceinitiative.org>

การประชุมสหประชาชาติครั้งที่10ว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด,
เวียนนา,10–17เมษายน2000,
<http://www.uncjin.org/Documents/
10thcongress/10thcongress.html>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ,
บทวิจารณ์ทั่วไป13หัวข้อ14(การจัดการงาน
ยุติธรรม),1984

คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์,
บทวิจารณ์ทั่วไป31,เอกสารอ้างอิงทั่วไปต่อการ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ุในการจัดการ
และการทำงานของระบบยุติธรรม,2005

สำนักควบคุมและป้องกันอาชญากรรมสหประชาชาติ,
ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมระหว่างประเทศสำหรับ
ข้าราชการ

การทำงานของรัฐสภาต่อการต่อต้านการทุจริตและ
ความต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศ,
มติโดยการประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งที่94,
บูคาเรสต์,13ตุลาคม1995

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

กฎบัตรสำหรับหน่วยงานสาธารณะในอัฟริกา,2001,
การประชุมแพนแอฟริกาครั้งที่สามของรัฐมนตรี
หน่วยงาน,วินด์โฮค,นามิเบีย,กุมภาพันธ์2001

สหภาพยุโรป,กองการวิจัยทั่วไป,มาตรการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในประเทศสหภาพยุโรป,Paper
JURI101EN,มีนาคม1998

OAS,อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในทวีป
อเมริกา,1996

สหภาพแอฟริกา,อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสหภาพแอฟริกา,2003

มาตรฐานระดับประเทศ 

รัฐบาลเกาะบาร์บาดอส,รัฐสภา(อภิสิทธิ,การไม่ต้อง
รับผิดและอำนาจ)กฎหมาย,1964

รัฐบาลมาวี,พ.ร.บ.ต่อต้านการทุจริต,1995,ในส่วน
ปี1995

รัฐบาลปาปัวนิวกินี,พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำ
ประเทศ,1975

รัฐบาลแอฟริกาใต้,ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิก
รัฐสภาอัฟริกาใต้,1994

รัฐออสเตรเลียใต้,กระทรวงการปกครองท้องถิ่น,
ประมวลจริยธรรมสำหรับรัฐมนตรีรัฐออสเตรเลีย
ใต้,บางส่วนจากคู่มือคณะรัฐมนตรี,1994

กฎบัตรการปฏิรูปกฎหมายอูกานดา,การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องระบบจริยธรรมชาติ,มูโคโน,
อูกานดา,ปฏิญญาจริยธรรมมูโคโน,1995

สภาสามัญชนอังกฤษ,คณะกรรมการว่าด้วย
มาตรฐานชีวิตสาธารณะ(คณะกรรมการโนแลน),
รายงานแรก,บทที่2,Cm2850IandII
(ลอนดอน:HMSO,พฤษภาคม1995)
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คำถาม
การประเมิน

1.2.3ศาลและตุลาการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและการแทรกแซงใดๆมากน้อย
เพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมการแต่งตั้ง
ชว่งระยะเวลาทีด่ำรงตำแหนง่และ
การดำเนินการของผู้พิพากษา
ตุลาการฯลฯ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้ นตอนที่
ควบคุมความเป็นอิสระของ
กระบวนการยุติธรรมในทาง
ปฏิบัติ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การจัดการในทางบริหารการ
แทรกแซงหรือการไม่เอาใจใส่
ในกระบวนการยุติธรรม

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ใช้แหล่งข้อมูลทั่วไปข้อที่	1.1	และข้างต้น	

แหล่งข้อมูลสากล 

ศูนย์ว่าด้วยความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและ
นักกฎหมาย(CIJL),หนังสือรายงานประจำปี,
รายงานประจำปีที่เกี่ยวข้องกับบทความว่าด้วย
ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาทนายความอัยการ
และนิติกร;

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล,ความก้าวร้าวต่อ
งานยุติธรรมความยุติธรรม;การคุกคามรบกวน
ต่อผู้พิพากษาและนักกฎหมาย,2002,
<http://www.icj.org>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติ,<http://www.ohchr.org>

ฟรีด้อมเฮ้าส์,เสรีภาพในโลกปี2006:การสำรวจ
ประจำปีต่อสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของ
พลเมือง,ฟรีด้อมเฮ้าส์2005,
<http://www.freedomhouse.org>

การประชุมเวทีการต่อต้านการทุจริตโลก:การดำรงไว้
ซึ่งจริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
และความมั่นคง,<http://www.state.gov/www/
global/narcotics_law/global_forum/
appendix2.html>

คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ,
<http://www.un.org/law/ilc/index.htm>

สถาบันริเริ่มนำความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,โครงการ
ต่อต้านการทุจริต,แผนการพัฒนาการต่อต้านการ
ทุจริต;หัวข้อความมั่นคงสาธารณะและระบบ
ยุติธรรมต่ออาชญากรรม;หัวข้อการพัฒนา
ขอบเขตของกฎหมาย,สืบค้นข้อมูลทั้งหมดที่,
<http://www.justiceinitiative.org>



แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์อันเดียน,
<http://www.cajpe.org.pe>

ศูนย์ศึกษาลาตินอเมริกา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลทางการเมืองของทวีปอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

การประชุมรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในเครือ
สหราชอาณาจักร,การประชุมปฏิบัติการเรื่อง
ความเป็นอิสระของคณะผู้พิพากษา,
กัวลาลัมเปอร์,มาเลเซีย,เมษายน1996(ข้อมูล
จากการสำรวจกระบวนการแต่งตั้งคณะผู้พิพากษา
ในเครือสหราชอาณาจักร)

EUMAP,แผนการพัฒนา‘ประสิทธิภาพของ
กระบวนการยตุธิรรม’,<http://www.eumap.org/>

เวทีการพัฒนาประเทศแถบเมดิเตอเรเนียน,โครงการ
พัฒนาปฏิรูปหลักนิติธรรมและการพิพากษา,
<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/
index.asp>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

รายการเครื่องมือสิทธิมนุษยชนสากลสหประชาชาติ,
รวมถึงกระบวนการยุติธรรม,
<http://www.ohchr.org/english/law/>

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสหประชาชาติกับการจัดการ
สาธารณะและการเงิน(UNPAN),เอกสารข้อมูล
ระดับสากล,ระดับภูมิภาคและประเทศเกี่ยวกับ
จริยธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบ,การเงิน
สาธารณะทรัพยากรร่วมระบบการบริหารภาครัฐ
และสถาบันในประเทศ<http://www.unpan.org>

รายงานการประชุมพิเศษสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนโดยขึ้นกับความเป็นอิสระของ
ผู้พิพากษาและนักกฎหมาย
<http://www.unhchr.ch>

Wallace,J.C.,‘การแก้ปัญหาการทุจริตและการคงไว้
ซึ่งความเป็นอิสระในระบบยุติธรรม:แนวคิด
เปรียบเทียบ;วารสารกฎหมายระหว่างประเทศ
แคลิฟอร์เนียตะวันตกรัฐแคลิฟอร์เนีย,28/2
(1998),หน้า.341–51
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มาตรฐานสากล 

องค์การสหประชาชาติ,หลักการพื้นฐานของการเป็น
อิสระของคณะผู้พิพากษา,1985;หลักการพื้นฐาน
สหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของนักกฎหมาย,
1990,<http://www.ohchr.org/english/law/>

สมาคมสากลผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย(IBA),
หลักการทั่วไปของจริยธรรมนักกฎหมาย,1995;

มาตรฐานความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายไอบีเอ(IBA),1990

หลักการบังกาลอร์ว่าด้วยจริยธรรมของตุลาการ,
2002,กำหนดขึ้นโดยกลุ่มผู้พิพากษาเพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งของความเป็นธรรมของระบบ
ยุติธรรมซึ่งมีการปรับเพิ่มเติมในการประชุม
โต๊ะกลมของประธานศาลสูงสุดที่ถูกจัดขึ้นใน
กรุงเฮก,พฤศจิกายน2002

Wisse,E.,‘การส่งเสริมประชาธิปไตย:การแสวงหา
นโยบายและการประยุกต์สู่การปฏิบัติ”,กระทรวง
มหาดไทยประเทศเนเธอร์แลนด์,สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา,2006,<http://
www.oecd.org>

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ประชาชนแอฟริกา,หลักการและคู่มือเพื่อการ
พิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและการได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในแอฟริกา,2001;

มติสำหรับการให้ความเคารพและการส่งเสริมความ
เป็นอิสระของการพิพากษาคดี,1996;

มติสำหรับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและการ
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายใน
แอฟริกา,1996;

มติสำหรับสิทธิในการขอความช่วยเหลือและความเป็น
ธรรมในการพิจารณาคดี,1992;

มติสำหรับเรือนจำในแอฟริกา,1995

รัฐมนตรียุติธรรมในเครือสหราชอาณาจักรและ
ผู้พิพากษาอาวุโสประจำมณฑล,แถลงการณ์
ลุซากาว่าด้วยรัฐบาลที่อยู่ภายใต้กฎหมาย,1993

มาตรฐานระดับประเทศ 

หน่วยงานด้านรัฐธรรมนูญ,กลุ่มเฝ้าระวังรัฐธรรมนูญ,
รายงานสรุป,คณะรัฐศาสตร์,มหาวิทยาลัย
ลอนดอน,มีนาคม1997
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการของความเป็นอิสระของ
คณะผู้พิพากษาโดยประธานศาลสูงสุดของประเทศ
ออสเตรเลีย

การบริหารสำนักงานคณะรัฐมนตรีและสำนักงาน
ส่วนบุคคลสหราชอาณาจักร,หลักนิติศาสตร์การ
จัดการเบื้องต้น:การวิเคราะห์การตัดสินใจ
ด้านการจัดการโดยคณะผู้พิพากษา(ลอนดอน:
HMSO,1987);

รายงานกฎบัตรว่าด้วยแนวทางการจัดทำประชามติ
(บรรณาธิการ:SirPatrickNairn),หน่วยงาน
ด้านรัฐธรรมนูญและสังคมที่ผ่านการปฏิรูประบบ
การเลือกตั้ง,1996

คำถาม
การประเมิน

1.2.4พลเมืองเข้าถึงความยุติธรรมกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสมและ
การชดเชยในกรณีที่เกิดการบริหารที่มิชอบอย่างเท่าเทียมและเชื่อถือได้มากน้อย
เพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
ก ฎ ห ม า ย ที่ ค ว บ คุ ม ( ก )
กระบวนการที่เหมาะสมและการ
พิจารณาคดีในศาลที่เป็นธรรม
และ(ข)การแก้ไขปรับปรุงการ
บริหารที่มิชอบหรือการฝ่าฝืน
กฎหม าย โ ดยต ำ แหน่ ง ถ้ า
รั ฐบาลยอมรับปฏิญญาแห่ ง
องค์การสหประชาชาติและแห่ง
ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ
ว่ า ก ฎหม า ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานเหล่านั้นหรือไม่


2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการดำเนินการ
ในทางปฏิบัติการเข้าถึงของทุก
กลุ่มสังคมต่อการเป็นตัวแทน
ที่ชอบด้วยกฎหมายการช่วย
เหลือทางกฎหมายผู้ตรวจการ
แผ่นดินหรือเทียบเท่าและความ
รวดเร็วในการนำคดีขึ้นมาสู่การ
พิจารณาและผลสำเร็จ

3 )	 ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง ล บ : สื บ ค้ น
หลั กฐาน เกี่ ยวกับการ เลื อก
ปฏิบั ติ ที่ เ ป็ น ร ะบบหรื อการ
คุ้มครองตามกฎหมายที่ไม่เท่า
เทียมการตัดสินผิดพลาดการ
ใช้ศาลลับหรือศาลพิเศษการ
กักขังโดยไม่ผ่านการพิจารณา
จากศาลการกระทำทารุณหรือ
การทรมานขณะกักขั งการ
ลงโทษที่ไร้มนุษยธรรมอัตรา
การ เสี ยชี วิ ตจากการคุ มขั ง
จำนวนนักโทษไม่ได้สัดส่วนเมื่อ
เทียบกับจำนวนประชากรฯลฯ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

องค์การนิรโทษกรรมสากล,รายงานประจำปี,
ภาคผนวกที่6และ7:การใหส้ตัยาบนั,การลงนาม
สู่ความเป็นสากล(6)และภูมิภาค(7)สนธิ
สัญญาสิทธิมนุษยชน(กำหนดในมาตรฐานของ
ความเป็นไปได้)

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

AfriMAP,ฐานข้อมูลหมวดงานยุติธรรม,
<http://www.afrimap.org>

สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์อเมริกา,คณะ
กรรมการถาวรด้านคามอิสระของคณะผู้พิพากษา,
<http://www.abanet.org/judind/home.html>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกปรากฏในรายงานประจำปี
ในส่วนของการกระทำผิดกฎ,
<http://www.amnesty.org>

Cook,R.J.(ed.),สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง:มุมมอง
ระดับประเทศและระดับสากล(ฟิลลาเดลเฟีย,Pa:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย,1994),
ภาคผนวกAการให้คำรับรองต่อข้อตกลงและ
สนธิสัญญาที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิง

สิทธิมนุษยชนต้องมาก่อน,
<http://www.humanrightsfirst.org>

การเข้าถึงความยุติธรรม,ประกาศองค์กรอินเทอไรท์
(Interights),10/2(1996);

สิทธิของนักโทษ,ประกาศองค์กรอินเทอไรท์
(Interights),11/4(1997),
<http://www.interights.org>

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล(ICJ),บทวิจารณ์
(รายปี),<http://www.icj.org>

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีUNIFEM,
<http://www.unifem.org>

UNDAW,<http://www.un.org/womenwatch/daw/
index.html>

ฐานข้อมูลสนธิสัญญาสหประชาชาติ,
<http://untreaty.un.org/>

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา,รายงาน
ประเทศ,<http://www.state.gov>

คณะทำงานว่าด้วยการกักขังโดยขัดต่อกติกาสากล
และการลงโทษนอกเหนือระบบยุติธรรม,
รายงาน,<http://www.ohchr.org>

ขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในระดับโลก,
เอกสารและฐานข้อมูลโดยหน่วยงานทำงานด้าน
หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมระห่าง
ประเทศ<http://www.wmd.org/>

หน้าเว็บไซต์ของสิทธิมนุษยชนบัลคัน(Balkan),
<http://cm.greekhelsinki.gr>

องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล,รายงานประเทศและบท
สรุปในรายงานประจำปี,<http://www.hrw.org/>

กฎบัตรการมอบอำนาจสตรีในทวีปอเมริกา,
<http://www.oas.org/cim/default.htm>

เวทีเพื่อการพัฒนาในแถบเมดิเตอเรเนียน,โครงการ
ศึกษาการพิจารณาเพศสภาพในการปฏิรูปสถาบัน,
<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/
index.asp>

สถาบันริเริ่มนำความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,โครงการ
ว่าด้วยระบบอาชญวิทยาและความมั่นคง
สาธารณะ;โครงการเพื่อการช่วยเหลือด้าน
กฎหมายสำหรับผู้ด้อยโอกาส;โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพของกฎหมาย,
<http://www.justiceinitiative.org>

รายงานของผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยเรือนจำและสภาพ
การถูกกักขังในอัฟริกา,คณะกรรมการด้วยสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิของประชาชนแอฟริกา,
<http://www.achpr.org>

รายงานของผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยสิทธิสตรีในแอฟริกา,
กฎบัตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
ประชาชน,<http://www.achpr.org>

รายงานของผู้เสนอบันทึกพิเศษว่าด้วยสิทธิสตรีใน
แอฟรกิา,กฎบตัรทวปีอเมรกิาวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน,
<http://www.cidh.oas.org/women/
Default.eng.htm>

Stokke,H.และTostensen,A.(บรรณาธกิาร),สทิธิ
มนษุยชนในประเทศกำลังพัฒนาหนังสือประจำปี

1999–2000:ฉบับสหัสวรรษ(ลอนดอน/บอสตัน
และกรุงเฮก:องค์กรกฎหมายระหว่างประเทศ
คลูเวอ,2001)

UNDP,เอกสารเรื่องธรรมาภิบาลการกระจายอำนาจ:
บทเรียนจากประสบการณ์จริงในประเทศต่างๆ,

UNDPแผนกพัฒนาการจัดการและธรรมาภิบาลการ
บรหิารประเทศ,1999,<http://magnet.undp.org>
และ<http://www.undp.org/governance/>(ทางออ้ม)
เว็บไซต์สหภาพ,เว็บไซต์สหภาพแรงงาน,
<http://www.unionwebservices.com/esources>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

 มหาวิทยาลัยทัสมาเนีย,ฐานข้อมูลกฎหมายมหาชน,
<http://www.utas.edu.au/library/info/subj/
publawguide.html>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

UN,กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองICCPR,หัวข้อที่7,9(1),
9(3)และ14(3);

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,หัวข้อที่10และ
11(1);

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมต่อ
เหยื่ออาชญากรรมและการใช้อำนาจในทางที่ผิด,
1995;

หลักการเบื้องต้นและคู่มือสิทธิสู่การแก้ปัญหาและ
ฟื้นฟูเหยื่อจากการกระทำที่ผิดกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนสากลและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ,2005;

หลักการเบื้องต้นว่าด้วยความเป็นอิสระของการ
พิพากษา,1985;

หลักการพื้นฐานว่าด้วยบทบาทของนักกฎหมาย,
1990;

ประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่
บังคับคดี,1979;

หลักการคุ้มครองผู้ถูกควบคุมตัวหรือนักโทษ,1988;

คู่มือบทบาทของพนักงานอัยการ,1990;

มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง,1977;

กฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ,1990;

มาตรฐานขั้นต่ำสหประชาชาติสำหรับการจัดการระบบ
ยุติธรรมสำหรับเยาวชน(‘กฎปักกิ่ง),1985,
<http://www.ohchr.org/english/issues/
judiciary/standards.htm>;

หลักการสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสถานะของ
สถาบันของชาติ(หลักการปารีส),1993





มาตรฐานระดับภูมิภาค 

กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
ประชาชน,หลักการและคู่มือว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับ
การพิจารณาคดีที่ยุติธรรมและความช่วยเหลือทาง
กฎหมายในแอฟริกา,2001;

มติสำหรับการให้ความเคารพและการส่งเสริมความ
เป็นอิสระของงานตุลาการ,1996;

มติว่าด้วยสิทธิการได้รับการพิจารณาคดีที่ยุติธรรม
และการช่วยเหลือทางกฎหมายในแอฟริกา,
1996;

มติว่าด้วยสิทธิในการขอความช่วยเหลือต่อรัฐและการ
ได้รับการพิพากษาคดีอย่างเป็นธรรม,1992;

มติว่าด้วยเรือนจำในแอฟริกา,1995

OAU,กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิของประชาชน,1981;

พิธีสารต่อกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิของประชาชนของสตรีในแอฟริกา,2003,
บทที่8

สหภาพแอฟริกา,ปฏิญญาโซเลมว่าด้วยความ
เท่าเทียมทางเพศในแอฟริกา,2004

สมัชชารัฐสภายุโรป,เอกสารอ้างอิงที่1615
(2003):สถาบันออมบุดสแมน,2003,
<http://assembly.coe.int/Documents/
AdoptedText/ta03/EREC1615.htm>

การประชุมปฏิบัติการอรุชาว่าด้วยหลักการความ
ซื่อตรงแห่งชาติ,คำปฏิญานอรุชา,1995

Christopoulos,D.และHormovitis,D.
(บรรณาธิการ),สถาบันออมบุดสแมนในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้,2003,<http://
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/
documents/untc/unpan014896.pdf>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางการเมือง
และสิทธิพลเมือง,บทวิจารณ์ทั่วไปที่13,หัวข้อที่
14(การจัดการระบบยุติธรรม),1984

คณะกรรมการสหประชาชาติเพื่อการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์,บทวิจารณ์ทั่วไปที่31,
เอกสารอ้างอิงที่31ต่อการป้องกันการเลือก
ปฏิบัติทางชาติพันธุ์ในการจัดการและการทำงาน
ของระบบยุติธรรม,2005

คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก,
บทวิจารณ์ทั่วไปที่10,สิทธิเด็กในระบบกฎหมาย
เยาวชน,2007

UNDP,การเข้าถึงความยุติธรรม:แนวทางปฏิบัติ,
2004,<http://www.pogar.org/publications/
other/un/accesstojustice-e.pdf>

แนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,
สัมมนาจัดโดยUNDPและOHCHR,โซล,
15–16กันยายน2004,หัวข้อที่1เรื่องการ
ส่งเสริมหลักนิติธรรม,<http://www.ohchr.org/
english/issues/development/governance/
compilation/forside_02.html>

สมาคมสากลผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย(IBA),
หลักการทั่วไปว่าด้วยจริยธรรมของนักกฎหมาย,
1995องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ,
สำนักงานออมบุดสแมน:หลักการพื้นฐาน

รัฐมนตรียุติธรรมในเครือสหราชอาณาจักร,
แถลงการณ์ลุซากาว่าด้วยการอยู่ใต้กฎหมายของ
รัฐบาล,1992,แถลงโดยรัฐมนตรียุติธรรมในเครือ
สหราชอาณาจักร(1993)

NDI,กฎระเบียบและความมีประสิทธิภาพของสถาบัน
ออมบุดสแมน,2005,
<http://www.accessdemocracy.org/library/
1904_gov_ombudsman_080105.pdf>

เครือข่ายข้อมูลออมบุดสแมน,“ประเทศยุโรป”
ออมบุดสแมน,2005,
<http://www.anticorruption.bg/ombudsman/
eng/readnews.php?id=2901&lang=en&t_
style=tex&l_style=default>

คำถาม
การประเมิน

1.2.5กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและระบบการลงโทษปฏิบัติตามกฎแห่งความ
ยุติธรรมและความเท่าเทียมในการดำเนินการมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านการปฏิบัติ:ประเมินประสิทธิภาพและ
สำนึกรับผิดชอบในกระบวนการและขั้นตอนที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการหรือกระบวนการทาง
กฎหมายที่อยู่นอกขอบเขตของรัฐ

2)	ตัวชี้ วัดเชิงลบ:สืบสวนการทารุณกรรม
นักโทษที่ เชื่อมโยงกับเรื่องเพศเชื้อชาติหรือ
ชนชั้นการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการคุมขัง
การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่เหมาะสม
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติและคณะกรรมการสิทธิเด็ก,
<http://www.ohchr.org>

‘บรรณานุกรมระบบเรือนจำโลก’,พฤษภาคม1998,
<http://www.uncjin.org/country/GBOPS/
gbops.html>

ศูนย์ศึกษาเรือนจำสากล,
<http://www.prisonstudies.org/>

การปฏิรูปบทลงโทษสากล,
<http://www.penalreform.org>

สิทธิผู้ต้องขัง,คำประกาศองค์กรอินเทอไรท์
(Interights),11/4(1997),
<http://www.interights.org>

รายงานการให้อำนาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติคณะกรรมการสิทธิทางการเมือง
และสิทธิพลเมือง;พร้อมกับการกระจายภารกิจแก่
องค์กรไม่แสวงหากำไร(NGOs);

รายงานของผู้เสนอบันทึกพิเศษของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติว่าด้วยการลงโทษ
นอกเหนือระบบยุติธรรมการกักขังการพิพากษา
ที่ไม่ยุติธรรมการประหารฯลฯ,หาข้อมูลเพิ่มเติม
ที่<http://www.ohchr.org>

หน่วยสืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐอเมริกา(CIA),
สารานุกรมโลก,2006,<http://www.odci.gov/
cia/publications/factbook>

Walmsley,R.,รายการเรือนจำโลก,กระทรวง
มหาดไทยสหราชอาณาจักร,การพัฒนาการวิจัย
และการบริหารงานสถิติ,การค้นหางานวิจัย
#234,2004,<http://www.homeoffice.gov.uk>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

AfriMAP,ฐานข้อมูลจากส่วนความยุติธรรม,
<http://www.afrimap.org>

องค์กรให้คำปรึกษาด้านกฎหมายร่วมเอเชีย-แอฟริกา
<http://www.aalco.org/>

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย,
<http://www.ahrchk.net/>

ศูนย์ศึกษาลาตินอเมริกา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลทางการเมืองของอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

Derechos–สิทธิมนุษยชน,
<http://www.derechos.org/>

Mauer,M.,อเมริกาเบื้องหลังลูกกรง:สหรัฐอเมริกา
และการคุมขังระหว่างประเทศ,1995(วอชิงตัน,
DC:โครงการตัดสินลงโทษ,1997),
<http://www.sentencingproject.org/>

เวทีการพัฒนาประเทศแถบเมดิเตอเรเนียน,โครงการ
ปฏิรูปหลักนิติธรรมและตุลาการ,<http://
info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

สถาบันริเริ่มนำความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,โครงการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส;โครงการ
พัฒนาขอบเขตกฎหมาย,
<http://www.justiceinitiative.org>

Partridge,B.,‘เรือนจำในประเทศตะวันออก,1998,
<http://www.rferl.org/specials/prisons/>

รายงานของผู้เสนอบันทึกพิเศษว่าด้วยเรือนจำและ
สภาพการถูกกักขังในแอฟริกา,กฎบัตรแอฟริกา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน,
<http://www.achpr.org>

SPACE(สถิติบทลงโทษรายปีของสภายุโรป),
คณะมนตรียุโรป,สถิติบทลงโทษรายปีของ
คณะมนตรียุโรป,ปีต่างๆ,SPACE/สภายุโรป
(สตราบวร์กส)
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

องค์การสหประชาชาติ,หลักการพื้นฐานสำหรับการ
ปฏิบัติต่อนักโทษ,ธ้นวาคม1990,มติ45/111;

หลักการพื้นฐานว่าด้วยบทบาทของนักกฎหมาย,
1990,<http://www.ohchr.org/english/issues/
judiciary/standards.htm>;

หลักการคุ้มครองผู้ถูกควบคุมตัวหรือนักโทษ,มติ
43/173,9ธันวาคม1988;

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการ
กระทำอื่นๆที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี,1987;

ปฏิญญาว่าด้วยการป้องกันการทรมานและการ
กระทำอื่นๆที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี,1975;

แบบจำลองกลยุทธ์และมาตรการปฏิบัติว่าด้วย
การขจัดความรุนแรงต่อสตรีในเรื่องการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา,1997;

กฎว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอน
เสรีภาพ,ธันวาคม1990;

มาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหาร
งานยุติธรรมคดีเด็กและเยาวชนหรือกฎปักกิ่ง,
1985

การประชุมสหประชาชาติครั้งที่1ว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา,
มาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา,
เจนีวา,1955,ได้รับการรับรองจากคณะมนตรี
ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยมติ663C(XXIV)
วันที่31กรกฎาคม1957และ2076(LXII)
วันที่13พฤษภาคม1977

คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ,
ความเห็นทั่วไป31,เอกสารอ้างอิงทั่วไปต่อการ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในการจัดการ
และการทำงานของระบบยุติธรรม,2005

คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก,
ความเห็นทั่วไปที่10,สิทธิเด็กในระบบกฎหมาย
เยาวชน,2007

UNODC,เครื่องมือการประเมินความยุติธรรมทาง
อาญา,2007,<http://www.eldis.org>

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ประชาชน,หลักการและคู่มือเพื่อการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรมและการได้รับความช่วยเหลือทาง
ด้านกฎหมายในแอฟริกา,2001;

มติสำหรับการให้ความเคารพและการส่งเสริมความ
เป็นอิสระของการพิพากษาคดี,1996;

มติสำหรับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและการ
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายใน
แอฟริกา,1996;

มติสำหรับสิทธิในการขอความช่วยเหลือและ
ความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี,1992;

มติสำหรับเรือนจำในแอฟริกา,1995

ประชาคมอาเซียน(ASEAN),สนธิสัญญาอาเซียน
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทาง
กฎหมาย,2004

คณะมนตรียุโรป,อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย,1959,
พิธีสารเพิ่มเติม,1978และพิธีสารเพิ่มเติมที่สอง,
2001

OAS,อนุสัญญาทวีปอเมริกาว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย,1992และ
พิธีสารทางเลือก,1993

OAU,กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิประชาชน,1981

SADC,พิธีสารว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันทางกฎหมายอาญา,ตุลาคม2002
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1.2.6ประชาชนเชื่อมั่นในระบบกฎหมายมากน้อยเพียงใดในเรื่องการตัดสินอย่าง
เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ต้องค้นหา

ตัวชี้วัดเชิงบวกและเชิงลบ:ประเมินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและหลักฐานที่แสดงถึง
ความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายและระบบการลงโทษ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลท้องถิ่นและการสำรวจความคิดเห็น 

ตัวชี้วัดในแอฟริกา,<http://www.afrobarometer.org/>;

ตัวชี้วัดในเอเชีย,<http://www.asianbarometer.org/>;

ตัวชี้วัดในเอเชียตะวันออก,<http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw/>;

ตัวชี้วัดในยุโรป,<http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>;

ตัวชี้วัดลาติน<http://www.latinobarometro.org/>

Bratton,M.,Chu,Y.-H.,Lagos,M.และRose,R.,เสียงของประชาชน:ความเชื่อมั่นในสถาบันการเมือง,
ในองค์กรIDEA,10ปีแห่งการส่งเสริมประชาธิปไตยในโลก(สต็อคโฮล์ม:InternationalIDEA,2005),
<http://www.idea.int/publications/anniversary/upload/Inlay_senttoprint_30May05.pdf>

ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณะ,มหาวิทยาลัยอาเบอดีน,<http://www.abdn.ac.uk/cspp/>

สถาบันวิเคราะห์และพัฒนาเดอลองเตอเม(DIAL),การสำรวจครัวเรือนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตย,<http://www.dial.prd.fr/>

Thompson,G.และConley,S.,‘คู่มือเพื่อการทำเว็บไซต์สำรวจความเห็นสาธารณะ:ข้อมูลความเห็นทั่วโลก’,
ข่าวสารวิทยาลัยและห้องสมุด,67/9(ตุลาคม2006),<http://www.ala.org>

ข้อมูลบ่งชี้ทางอ้อม: 

คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองและรายงานผู้เสนอรายงานพิเศษ,
ค้นข้อมูลได้ที่<http://www.ohchr.org>

Wallace,J.C.,การแก้ปัญหาการทุจริตในการพิพากษาคดีพร้อมกับรักษาความเป็นอิสระของการพิพากษา:
การเปรียบเทียบทัศนคติ,วารสารกฎหมายระหว่างประเทศแคลิฟอร์เนียตะวันตก,28/2(1998),
หน้า341–51
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1.3. สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
 คำถามในการประเมิน: ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิของพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ 

คำถาม
การประเมิน

1.3.1ประชาชนทุกคนเป็นอิสระจากจากการล่วงละเมิดทางร่างกายและจาก
ความกลัวต่อสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุม(ก)การใช้
ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐ
( ข ) ค ว า ม รุ น แ ร ง ร ะ ห ว่ า ง
พลเมืองด้วยกัน(ค)การกระทำ
ทารุณทางกายภายในบ้านใน
กรณีรัฐบาลยอมรับปฏิญญาที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ ต ร ว จ สอบว่ า
กฎหมายนั้ น ส อดคล้ อ ง กั บ
ม า ต ร ฐ าน เ ห ล่ า นั้ น ห รื อ ไ ม่
(ครอบคลุมทั้งข้อที่1.3และ
1.4)

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายในทางปฏิบัติขั้นตอน
ในการแก้ไขปรับปรุงและการ
ชดเชยประสิทธิภาพของระบบ
การคุ้มครองสตรีและเด็กจาก
ความรุนแรงเช่นการจัดหา
แหล่งพักพิงให้ฯลฯการคงอยู่
ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(และ
ครอบคลุมทั้ งข้อที่1 .3และ
1.4)

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การเกิดความรุนแรงของเจ้า
หน้าที่รัฐและความรุนแรงที่ได้รับ
การให้อภัยในคดีฆาตกรรม
การทำร้ายร่างกายการล่วงเกิน
ทางเพศและการละเมิดทาง
ร่างกายต่อสตรีและเด็ก

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

การปฏิบัติการไร้พรมแดน,
<http://www.idealist.org/>

สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
(AAAS),โครงการวทิยาศาสตรแ์ละสทิธมินษุยชน,
<http://shr.aaas.org/aaashran/>

สมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งอเมริกา(ASIL),
คู่มือกฎหมายระหว่างประเทศทางแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์:สิทธิมนุษยชน,
<http://www.asil.org/resource/Home.htm>

องค์กรขจัดการค้าทาสระหว่างประเทศ,
<http://www.antislavery.org>

ศูนย์คาร์เตอร์,<http://www.cartercenter.org>
ศูนย์สิทธิมนุษยชนและกฎหมายด้านมนุษยธรรม,
วิทยาลัยกฎหมายวอชิงตัน,<http://
www.wcl.american.edu/humright/center/>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

กลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปและประชาธิปไตยใน
เอเชีย,<http://www.asiademocracy.org/>

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอเชีย,
<http://www.ahrchk.net/index.php>

เว็บไซต์องค์กรสิทธิมนุษยชนบอลข่าน,
<http://cm.greekhelsinki.gr>

กลุ่มสิทธิมนุษยชนบริติชเฮลซิงกิ,
<http://www.bhhrg.org/>

ศูนย์การศึกษาลาตินอเมริกา,มหาวิทยาลัย
จอร์จทาวน์,ฐานข้อมูลทางการเมืองของอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

DroitsetDémocratie,Centreinternationaldes
droitsdelapersonneetdudéveloppement
démocratique(English,FrenchandSpanish),
<http://www.ichrdd.ca>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

Cingranelli-Richards(CIRI)ขอ้มลูทางสทิธมินษุยชน,
<http://www.humanrightsdata.org>

เครือข่ายความขัดแย้งและสันติภาพ,<http://
www.jca.apc.org/~y-okada/igc/conflictnet/
and<http://www.igc.org/igc/peacenet/
index.html>

การยุติความขัดแย้งภาคสนามจากกองทุนระหว่าง
ประเทศเพื่อสันติภาพและการวิจัยอนาคต,
<http://www.transnational.org/links/
conf_resolution.html>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสหประชาชาติสิทธิ
มนุษยชนและคณะกรรมการต่อต้านการกระทำ
ทารุณกรรมและคณะกรรมการแรงงานข้ามชาติ,
<http://www.ohchr.org>

DIANA:ข้อมูลสิทธิมนุษยชนสากล,
<http://www.law.uc.edu/Diana>

Giffard,C.,หนังสือรายงานเหตุการณ์การทรมาน
(โคลเชสเตอร์:ศูนย์สิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัย
เอสเซกและสำนักงานการต่างประเทศและรัฐใน
เครือสหราชอาณาจักร,2000).แนวทางอ้างอิง
สำหรับผู้ต้องการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติเพื่อ
ตอบสนองต่อข้อกล่าวหา

ศูนย์ธรรมาภิบาลและการพัฒนาสังคม,UKDFID,
ฐานข้อมูลสิทธิมนุษยชน,
<http://www.gsdrc.org>

สิทธิมนุษยชนทางอินเตอร์เน็ต,<http://www.hri.ca>

องค์กรสิทธิมนุษยชน(HRW),รายงานประเทศและ
บทสรุปในรายงานประจำปี,<http://
www.hrw.org>.และหนังสือของHRWbooks,
เช่นการสังหารหมู่ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน:
จุดกำเนิดของการเมืองความรุนแรงระหว่าง
กลุ่มคน,1998,และรายงานข้อมูลโลกองค์กร
สิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิสตรี,1998

ศูนย์วิจัยนานาชาติสตรี,งานวิจัยการใช้ความรุนแรง
ต่อสตรี,<http://www.icrw.org/>

ศูนย์เฝ้าติดตามการละทิ้งถิ่นฐานภายในประเทศ,
<http://www.internal-displacement.org/>



EqualityNow,<http://www.equalitynow.org>

ศูนย์การวิจัยยุโรปเพื่อการย้ายถิ่นฐานและความ
สัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์,<http://www.uu.nl/
uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/
ercomer/24638main.html>

องค์กรสิทธิมนุษยชนเอเชียแปซิฟิค,
<http://art.qut.edu.au/humanrights>

องค์กรสิทธิมนุษยชน,ผู้คุ้มครองหรือผู้เสแสร้ง?
หน่วยงานสิทธิมนุษยชนภาครัฐในแอฟริกา,
ในรายงานประจำปีองค์กรสิทธิมนุษยชน2001,
<http://www.hrw.org>

สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา,
Directoriodeorganizacionesdederechos
humanosdeCentroaméricayPanaméand
ElSistemaInteramericanodeProteccién
delosDerechosHumanos.Aspectos
InstitucionalesyProcesales(3rdrev.edn,
2004)<http://www.iidh.ed.cr>

องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริกา,การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมสำหรับเหยื่ออาชญากรรมที่
เป็นสตรีในอเมริกา,OEA/Ser.L/V/II,Doc.68,
องค์กรอเมริกัน,เลขาธิการทั่วไป,2007,
<http://www.cidh.oas.org>

คณะกรรมการทำงานด้านสตรีในทวีปอเมริกา,
<http://www.oas.org/cim/default.htm>

OSCE,สำนักงานเพื่อสถาบันที่เป็นประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน(ODIHR),การป้องกันการถูก
ทรมาน:คู่มือสำหรับพนักงานภาคสนามของ
OSCE,1999,<http://www.osce.org/odihr/>

RedSolidariaporlosDerechosHumaos(REDH),
<http://www.redh.org/>

รายงานของผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยการลงโทษนอก
เหนือระบบยุติธรรมการพิพากษาที่ไม่ยุติธรรม
การประหารชีวิตในแอฟริกา,คณะกรรมการเพื่อ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองแอฟริกา

รายงานของผู้เสนอบันทึกพิเศษว่าด้วยสิทธิสตรีใน
แอฟริกา,หน่วยงานเพื่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
พลเมืองแอฟริกา,<http://www.achpr.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน,
ผลการดำเนินงานและความเป็นธรรม:สถาบัน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ,ส่วนรายงานหลัก,
2004,<http://www.ichrp.org>

IPU,รายการข้อมูลโลกของรัฐสภาด้านองค์กรสิทธิ
มนุษยชน,สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาโลก,2004

เวทีการประชุมสถาบันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ,
<http://www.nhri.net/>

ระดับความรุนแรงการก่อการร้าย,ข้อมูลจากปี
1980–2005,สืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
Prof.MarkGibney’s,<http://www.unca.edu/
politicalscience/images/Colloquium/faculty-
staff/gibney.html>

‘การเหยียดผิวและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง,สารแถลงการณ์
Interights,13/3(2005),
<http://www.interights.org>

รายงานของผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยการลงโทษนอก
เหนือระบบยุติธรรมการพิพากษาที่ไม่ยุติธรรม
การประหารชีวิต;

ผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยการค้าเด็กการค้าประเวณีเด็ก
และสื่ออนาจารที่เกี่ยวกับเด็ก;

คณะทำงานว่าด้วยการตัดสินลงโทษจำคุกโดยไม่เป็น
ธรรม;คณะทำงานว่าด้วยการลักพาตัวหรือบังคับ
สูญหาย;

รายงานของผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยการเหยียดสี
การเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์โรคหวาดกลัว
ชาวต่างชาติและการแบ่งแยกอื่นๆ;

รายงานของผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยการทรมาน
การกระทำอื่นๆที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่
ย่ำยีศักดิ์ศรี;

รายงานของผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก;

รายงานของผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยการใช้ความรุนแรง
ต่อสตรี,สาเหตุและผลลัพธ์,
<http://www.ohchr.org>

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี,
<http://www.unifem.org>

รายงานของผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยสิทธิสตรี,หน่วยงาน
เพื่อสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริกา,<http://
www.cidh.oas.org/women/Default.eng.htm>

ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนเอเชียใต้,
<http://www.hri.ca/partners/sahrdc/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ,
สถาบันแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและปกป้องกัน,
ข้อเท็จจริงลำดับที่19,<http://www.unhchr.ch>

องค์การสหประชาชาติ,กองความก้าวหน้าของสตรี,
<http://www.un.org/womenwatch/daw/
index.html>

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสหประชาชาติกับการจัดการ
สาธารณะและการเงิน(UNPAN),เอกสารข้อมูล
ระดับสากล,ระดับภูมิภาคของประเทศเกี่ยวกับ
สังคมและเศรษฐกิจสาธารณะ,
<http://www.unpan.org>

ห้องสมุดสิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัยมินเนโซต้า,
<http://www1.umn.edu/humanrts/index.html>

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา,รายงานประเทศ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในทางปฏิบัติ,
<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/>

Witness,การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
และวีดีโอเพื่อติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชน,
<http://www.witness.org/>

ขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในระดับโลก,
เอกสารและฐานข้อมูลโดยหน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชน,<http://www.wmd.org/>



มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ,อนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นๆที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี,1984;

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคล
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ,2006;

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง,บทที่6(1)และ7;

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ(CEDAW)1979,บทที่1และ3;

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก,1989,บทที่3,19,23,
24,32,33,34,35,36,37,38,39,และ
40;

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

หน่วยงานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน
แอฟริกา,มติว่าด้วยแนวทางและมาตรการเพื่อ
การห้ามและป้องกันพฤติกรรมและการลงโทษ
ด้วยการทรมานและการกระทำอื่นๆที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีในแอฟริกา,
2002;

มติว่าด้วยการเคารพในกฎหมายมนุษยธรรมสากล
และสิทธิของประชาชน,1993;

มติว่าด้วยแนวทางและมาตรการเพื่อการห้ามและ
ป้องกันพฤติกรรมและการลงโทษด้วยการทรมาน
และการกระทำอื่นๆที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีในแอฟริกา,2002
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก:พิธีสารเลือกรับเรื่องการ
ขายเด็กการค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับ
เด็ก,2000;

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,บทที่5;

ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี,1993;

สถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน(หลักการปารีส),สมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ,มติ.48/134,1993;

หลักการเบื้องต้นและคู่มือสิทธิสู่การแก้ปัญหาและ
ฟื้นฟูเหยื่อจากการกระทำที่ผิดกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนสากลและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ,2005

คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางการเมือง
และสิทธิพลเมือง,ความเห็นทั่วไปที่8,หัวข้อที่9
(สิทธิในความปลอดภัยและเสรีภาพของบุคคล),
1982

ความเห็นทั่วไป14.หัวข้อที่6(สิทธิในชีวิต),
1984;

ความเห็นทั่วไป18.การไม่แบ่งแยก,1989;

ความเห็นทั่วไป20.หัวข้อที่7(ข้อห้ามการลงโทษ
ด้วยการทรมานและการกระทำอื่นๆที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี),1992;

ความเห็นทั่วไป21.หัวข้อที่10(การปฏิบัติต่อ
ผู้ถูกกักกันอิสรภาพ),1992;

ความเห็นทั่วไป24.บทสำรองของกติกาหรือพิธีสาร
เลือกรับหรือปฏิญญาภายใต้หัวข้อที่41ของ
กติกา,1994;

ความเห็นทั่วไป28.หัวข้อที่3(ความเท่าเทียม
ระหว่างชายและหญิง),2000;

ความเห็นทั่วไป29.หัวข้อที่4(พ.ร.บ.ภายใต้
ภาวะฉุกเฉิน),2001;

ความเห็นทั่วไป31.ลักษณะทั่วไปของการปฏิบัติ
ตามกฎหมายกำหนดขึ้นใหม่แก่สมัชชารัฐภาคี,
2004

คณะกรรมการสหประชาชาติการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี,บทวิจารณ์ทั่วไป6.การสื่อสารมวลชน
และเครื่องมือของรัฐที่มีประสิทธิภาพ,1988;

สภายุโรป,อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน,1950,หัวข้อที่
2,3,และ4;

อนุสัญญายุโรปเพื่อการบังคับใช้สิทธิเด็ก,1996

องค์กรอเมริกัน,อนุสัญญาทวีปอเมริกาว่าด้วยการ
บังคับหายตัว,1994;

อนุสัญญาทวีปอเมริกาว่าด้วยการป้องกันการลงโทษ
และการขจัดการใช้ความรุนแรงต่อสตรี,
‘อนุสัญญาเบเลมโดปารา’,1994;

อนุสัญญาทวีปอเมริกาว่าด้วยการป้องกันและการ
ลงโทษการทรมาน,1985

การประชุมรัฐมนตรีองค์กรเอกภาพแอฟริกาครั้งที่หนึ่ง
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,ปฏิญญาและแผนปฏิบัติ
การ,เมษายน1999,<http://www.iss.co.za>;

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิ
และสวัสดิภาพเด็ก,1990,หัวข้อที่5,14,15,
16,17,21,22,27,28,และ29;

กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
พลเมืองของผู้หญิงในแอฟริกา,1986,หัวข้อที่4
และ5;

พิธีสารเพื่อกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิพลเมืองของผู้หญิงในแอฟริกา,2003,หัวข้อ
4และ5

สหภาพแอฟริกา,ปฏิญญาโซเลมว่าด้วยความ
เท่าเทียมทางเพศในแอฟริกา,2004

บทสรุปสุดท้าย,หน่วยปฏิบัติส่วนภาคพื้นทวีปเรื่อง
การประยุกต์ใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลโดย
ศาลของร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง,โบลิเวียและชิลี,
มอนเตวีดีโอ,อุรุกวัย,22–25ตุลาคม2001,
<http://www.unhchr.ch/html/menu6/
montconc.htm>

สถาบันนิติบัญญัติและสถาบันสิทธิมนุษยชน:
การสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ:แนวทาง
อาบูจา,มีนาคม2004

เลขาธิการรัฐในเครือสหราชอาณาจักร,สถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด,
2001
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

บทวิจารณ์ทั่วไป14การขลิบอวัยเพศสตรี,1990;

บทวิจารณ์ทั่วไป19.ความรุนแรงต่อสตรี,1992

บทวิจารณ์ทั่วไป20.บทสำรอง,1992

คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ,
ความเห็นทั่วไป17.การสร้างสถาบันระดับชาติ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การนำอนุสัญญาไป
ประยุกต์ใช้,1993

คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก,
ความเห็นทั่วไป2.บทบาทของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,2002;

ความเห็นทั่วไป8.สิทธิของเด็กในการได้รับ
การปกป้องจากการลงโทษทางการทหารและ
การลงโทษในลักษณะทารุณกรรมอื่นๆ,2006

องค์การสหประชาชาติ,แบบจำลองกลยุทธ์และ
มาตรการปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อ
สตรีในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา,1997

การส่งเสริมความเคารพและการคุ้มครองในสิทธิ
มนุษยชนทั่วไปและโดยเฉพาะสำหรับเด็กและสตรี,
มีมติในการประชุมสมัชชารัฐสภาครั้งที่96
(ปักกิ่ง,20กันยายน1996);

การประชุมระดับโลกครั้งที่สี่ว่าด้วยเรื่องของสตรี,
นโยบายเพื่อการปฏิบัติปักกิ่ง,กันยายน1995,
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์และการต่อต้านความ
รุนแรงต่อสตรีและการละเมิดสิทธิสตรี

แนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,
การสัมมนาจัดโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ(UNDP)และสำนักงาน
สหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
(OHCHR),โซล,15–16กันยายน2004,
หัวข้อที่1เรื่องการส่งเสริมหลักนิติธรรม,<http://
www.ohchr.org/english/issues/development/
governance/complilation/forside_02.html>

สหภาพรัฐสภา,คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภาต่อการขจัด
แรงงานเด็กในสภาพที่เลวร้าย:แนวทางเชิงปฏิบัติ
สำหรับอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
เลขที่182,2002,<http://www.ipu.org>;



สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,คณะกรรมการสภาสิทธิมนุษยชน
2004,<http://www.accessdemocracy.org/
library/1905_gov_parlhrscommittees_
080105.pdf>

MacDonald,F.และThomson,E.,หน่วยงานสิทธิ
มนุษยชนสก็อตแลนด์:การวิเคราะห์การตอบ
สนองต่อการให้คำปรึกษา,2004,
<http://www.scotland.gov.uk>

รัฐสภาสหราชอาณาจักร,คณะกรรมการร่วมสิทธิ
มนุษยชน,รายงานครั้งที่6:กรณีศึกษาสำหรับ
หน่วยงานสิทธิมนุษยชน,2003,
<http://www.publications.parliament.uk/>

และเอกสารบางส่วนที่กล่าวถึงใน1.2
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สร้างความเข้มแข็งแก่รัฐสภาเพื่อเป็นผู้คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน:บทบาทสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชน,
สมัมนาสำหรบัประธานและสมาชกิสภาสทิธมินษุยชน,
2004,<http://www.ipu.org/splz-e/hr04.htm>;

ฐานขอ้มลูพาลนี:กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นรฐัสภา,2005,
<http://www.ipu.org/parline-e/
Instanceadvanced.asp>

สหภาพรัฐสภาและองค์การสหประชาชาติ,กองความ
ก้าวหน้าของสตรี,คู่มือสำหรับสมาชิกสภา:
อนุสัญญาและพิธีสารเลือกรับว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทุกประการต่อผู้หญิง,2003,
<http://www.ipu.org>

สหภาพรัฐสภาและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ(UNICEF),คู่มือสำหรับการ
คุ้มครองเด็ก,2004,<http://www.ipu.org>

การอภัยโทษระหว่างประเทศ,การต่อต้านการ
ทรมาน:ขั้นตอนสู่การปฏิบัติ,2006,
<http://www.eldis.org>;

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ:บทวิจารณ์การ
อภัยโทษระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมและ
ป้องกันสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ,
2001,<http://www.amnesty.org>

โครงการงบประมาณระหว่างประเทศ,การใช้
งบประมาณอย่างมีคุณค่า:แนวทางการวิเคราะห์
งบประมาณเพื่อสิทธิมนุษยชน,โครงการฝึกงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติและโครงการงบ
ประมาณระหว่างประเทศ,2004

สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน,
การประเมินความมีประสิทธิภาพของสถาบัน
สิทธิมนุษยชน,2005,<http://www.ichrp.org> 
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คำถาม
การประเมิน

1.3.2การคุ้มครองเสรีภาพในการเคลื่อนไหวการแสดงความคิดเห็นการก่อตั้ง
สมาคมและการรวมกลุ่มมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การตรากฎหมายที่คุ้ มครอง
เสรีภาพรวมไปถึ งขอบเขต
ข้อจำกัดข้อยกเว้นการยกเลิก
บทกฎหมายบางส่วนฯลฯ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและความเป็น
ธรรมของขั้นตอนในการคุ้มครอง
เสรีภาพเหล่านี้ ในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อชนกลุ่ม
น้อยหรือความคิดเห็นส่วนน้อย
หรือฝ่ายค้านตามกฎหมาย

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและความเป็น
ธรรมของขั้นตอนในการคุ้มครอง
เสรีภาพเหล่านี้ ในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อชนกลุ่ม
น้อยหรือความคิดเห็นส่วนน้อย
หรือฝ่ายค้านตามกฎหมาย

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง: 

หัวข้อที่19,การรณรงค์เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นระดับโลก,<http://www.article19.org/>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ,คณะกรรมการสหประชาชาติเพื่อการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ,คณะกรรมการสหประชาชาติการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง,และ
คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก,<http://www.ohchr.org>

เครือข่ายเสรีภาพในระบบดิจิตอล,<http://www.dfn.org>

การรณรงค์เสรีภาพทางอินเตอร์เน็ตโลก,<http://www.gilc.org>

Humana,C.,แนวทางสิทธิมนุษยชนโลก(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,1992),
โดยเฉพาะคำถามที่1–3

องค์กรสิทธิมนุษยชน,รายงานประจำปี1998,หน้า462–5การสอดส่องในอินเตอร์เน็ตโดยรัฐบาล,
การตรวจตราพิเศษและการคัดกรอง;

หยุดความเห็นในอินเตอร์เน็ต:การคุกคามต่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางอินเตอร์เน็ต,1998

สถาบันเพื่อการสื่อสารโลก,<http://www.igc.org>

การแลกเปลี่ยนเสรีภาพการแสดงออกในระดับสากล,<http://www.ifex.org>

คณะกรรมการสิทธิเกย์และเลสเบียนนานาชาติ(IGLHRC),<http://www.iglhrc.org>

รายงานของผู้เสนอบันทึกพิเศษทวีปอเมริกาว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,<http://www.cidh.org/
Relatoria/index.asp?lID=1>

สถาบันริเริ่มนำความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,โครงการเพื่ออิสรภาพการให้ข้อมูลและการแสดงออก,
<http://www.justiceinitiative.org>

การรายงานข่าวไร้พรมแดน,<http://www.rsf.org/>

รายงานข้าหลวงใหญ่องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปว่าด้วยชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ,
<http://www.osce.org/hcnm/>

รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น;
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระว่าด้วยประเด็นชนกลุ่มน้อย,<http://www.ohchr.org>

รายงานของผู้เสนอบันทึกพิเศษว่าด้วยเสรีภาพการแสดงออกในแอฟริกา,คณะกรรมการแอฟริกาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิของประชาชน,<http://www.achpr.org>

การเปลี่ยนผ่านของระบบออนไลน์,ยุโรปกลางและตะวันออก,<http://www.tol.cz/>หน้าเว็บของสหภาพ,
<http://www.unionwebservices.com/resources>

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสหประชาชาติกับการบริหารสาธารณะและการเงิน(UNPAN),เอกสารข้อมูลระดับสากล,
ระดับภูมิภาคและประเทศเกี่ยวกับจริยธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบ,<http://www.unpan.org>

สมาคมนักหนังสือพิมพ์โลก(WAN),ฝรั่งเศส,<http://www.wan-press.org/>คณะกรรมการเสรีภาพ
สื่อมวลชนโลก(WPFC),สหรัฐอเมริกา,<http://www.wpfc.org>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สิทธิโดยทั่วไป:แบบฟอร์มสืบค้นได้จาก
<http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm>

องค์การสหประชาชาติ,กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,หัวข้อ19,
21และ22;

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,หัวข้อ13(1)
และ13(2)

เสรีภาพในการแสดงออก:กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,หัวข้อ19
ซึ่งข้างต้นมีความสัมพันธ์กับกลุ่มต่อไปนี้:

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศลำดับที่29.
การใช้แรงงานบังคับ,1930;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเลขที่105.
การยุติการใช้แรงงานบังคับ,1957;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเลขที่135.
อนุสัญญาตัวแทนของกลุ่มแรงงาน,1973

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเลขที่141.
องค์กรแรงงานชนบท,1975;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเลขที่151.
อนุสัญญาแรงงานสัมพันธ์(บริการสาธารณะ),
1981

คณะกรรมการสหประชาชาติสิทธิทางการเมืองและ
สิทธิพลเมือง,ความเห็นทั่วไปที่10.หัวข้อ19
(เสรีภาพการแสดงความเห็น),1983



มาตรฐานระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการเพื่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
แอฟริกา,ปฏิญญาหลักการว่าด้วยเสรีภาพการ
แสดงออกในแอฟริกา,2002;

มติว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก,2001;

มติว่าด้วยสิทธิในเสรีภาพการสมาคม,1992

สภายุโรป,กฎบัตรทางสังคมแห่งยุโรป,1961
(หัวข้อที่5,สิทธิในการชุมนุม);

อนุสัญญายุโรปสิทธิมนุษยชน,1950,หัวข้อ10,11
และ12

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก,พิธีสาร
A/P.1/5/79ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเสรี
ของบุคคลการตั้งรกรากและการอยู่อาศัย,1979

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,กฎบัตรว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพลเมืองแอฟริกา,1986
หัวข้อ9,10,11,และ12;

กฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสวัสดิการเด็ก
แอฟริกา,1990,หัวข้อ7,8,และ9

องค์กรอเมริกัน,ปฏิญญาทวีปอเมริกาว่าด้วยหลักการ
เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น,ได้รับการเห็น
ชอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริกา
ระหว่างการประชุมสมัยสามัญครั้งที่108,2002

ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,พิธีสารว่าด้วย
การอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายของบุคคล,
สิงหาคม2005
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ปฏิญญาร่วมระหว่างองค์การสหประชาชาติ,องค์กร
อเมริกันและองค์กรว่าด้วยความมั่นคงและ
ความร่วมมือในยุโรป,อาณัติว่าด้วยเสรีภาพ
การแสดงออก,2005;

ปฏิญญาร่วมองค์การสหประชาชาติ,องค์กรอเมริกัน
องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป
และคณะกรรมการแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และสิทธิของประชาชน,อาณัติพิเศษว่าด้วย
เสรีภาพในการแสดงออก,2006,
<http://www.article19.org>

หัวข้อที่19,‘นิยามการหมิ่นประมาท:หลักการ
เสรีภาพการแสดงออกและการคุ้มครองชื่อเสียง’,
2000,<http://www.article19.org/pdfs/
standards/definingdefamation.pdf>

สหภาพรัฐสภานานาชาติ,สัมมนาสำหรับประธานและ
สมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนว่าด้วยเสรีภาพในการ
แสดงออก,รัฐสภาและการเสริมสร้างสังคมที่อด
กลั้นต่อความแตกต่าง:ข้อสรุปและข้อเสนอโดย
การสัมมนาผู้เสนอรายงานพิเศษ,2005,<http://
www.ipu.org/splz-e/sfe/conclusions.pdf>

หัวข้อที่19,หลักการโยฮันเนสเบิร์กว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ,เสรีภาพการแสดงออก,การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร,1995

องค์กรที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ,การส่งเสริมความ
เท่าเทียมด้านโอกาสและการปฏิบัติต่อแรงงาน
ข้ามชาติ,1990;

อนุสัญญาสากลว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว,1990

คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางการเมือง
และสิทธิพลเมือง,ความเห็นทั่วไปที่27,หัวข้อ
12(เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย),1999

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวและการเป็นองค์กร

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเลขที่87.
เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการก่อตั้งองค์กร,
1948;



รัฐสภายุโรป,มติ,8กุมภาพันธ์1994,การตื่นตัว
เรื่องการยอมรับคู่แต่งงงานเพศเดียวกัน
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเลขที่98.
สิทธิในการก่อตั้งองค์กรและการรวมกลุ่มเพื่อ
ต่อรอง,1951

Irish,L.,Kushen,R.และSimon,K.,แนวทาง
สำหรับกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรชุมชน,
(นิวยอร์ค:สถาบันเพื่อสังคมเปิด,2004)



คำถาม
การประเมิน

1.3.3เสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนาการใช้ภาษาหรือการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมของตนได้รับการคุ้มครองมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมพิธีกรรมทาง
ศาสนาการใช้ภาษาและการ
แสดงออกถึงวัฒนธรรมหรือ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมถ้ามี
ศาสนาหรือภาษาประจำชาติให้
ตรวจสอบสถานะของศาสนา
หรือภาษาอื่นๆด้วยฯลฯ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ความเป็นธรรมในการบังคับใช้
กฎหมายในทางปฏิบัติ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นหลัก
ฐานการบังคับเข้าร่วมศาสนา
ระบบการเรียนการสอนในภาษา
แม่ไม่มีความพร้อมการเลือก
ปฏิบัติจากพื้นเพทางศาสนา
ทางภาษาฯลฯ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมเปรียบเทียบ,สิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนา(CDE),<http://www.sussex.ac.uk/
development/>

ศูนย์ศึกษาชนพื้นเมืองโลก,<http://www.cwis.org>

จดหมายเหตุ,<http://www.chronicleworld.org/>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติ,คณะกรรมการเศรษฐกิจ,สิทธิทาง
สังคมและวัฒนธรรม,คณะกรรมการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและคณะกรรมการสิทธิเด็ก,
<http://www.ohchr.org>

‘เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ’,
Interightsสารองค์กร,11/3(1997),
<http://www.interights.org>

Humana,C.,คู่มือสิทธิมนุษยชนโลก(อ๊อกซฟอร์ด:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,1992)

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

Adum,ข้อมูลการอนุรักษ์ภาษาชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศยุโรป,<http://www.adum.info/adum/>

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอเชีย,
<http://www.ahrchk.net/index.php>

หน้าเว็บไซต์องค์กรสิทธิมนุษยชนบอลข่าน,
<http://cm.greekhelsinki.gr>

ศูนย์ประสานเพื่อชนกลุ่มน้อยยุโรป,
<http://www.ecmi.de>

ศูนย์วิจัยยุโรปว่าด้วยการย้ายถิ่นฐานและความ
สัมพันธ์ทางชาติพันธุ์,<http://www.uu.nl/
uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/
ercomer/24638main.html>

InstitutoIndigenistaInteramericano,
<http://www.indigenista.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ICARE;ศูนย์อินเตอร์เน็ตต่อต้านการเหยียดเชื้อ
ชาติพันธุ์ร่วมกับองค์กรพหุวัฒนธรรม,กองทุน
มาเจนตาและดูโอเอ,<http://www.icare.to>.
หน้าเว็บไซต์ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่มีประโยชน์
และค้นหาได้ง่ายคือ:

(1)ฐานข้อมูลหน่วยงาน(1,500ที่อยู่ของหน่วย
งานในยุโรปที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติผู้ลี้ภัย
และผู้ย้ายถิ่นฐาน);และ

(2)จุดเชื่อมโยง(มากกว่า1,500ลิงค์เชื่อมโยง
ในอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานต่อต้านการเหยียด
เชื้อชาติในกว่า100ประเทศ)

สหภาพรฐัสภา,สารบรรณโลกคณะสภาสทิธมินษุยชน,
เลขาธิการสหภาพรัฐสภา,2004

O’Brien,J.และPalmer,M.,หนังสือแผนที่สถานะ
ศาสนา(ลอนดอนและนิวยอร์ค:ไซมอนและ
ชูสเตอร์,1993)

รายงานของผู้บันทึกพิเศษว่าด้วยเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาหรือความเชื่อ;

รายงานของตัวแทนพิเศษเลขาธิการสิทธิมนุษยชน
ว่าด้วยผู้พลัดถิ่นและความสัมพันธ์ด้านเชื้อชาติ
ในประเทศ;

รายงานผู้เชี่ยวชาญอิสระว่าด้วยประเด็นชนกลุ่มน้อย,
<http://www.ohchr.org>

UniversalBlackPages,<http://www.ubp.com>

ห้องสมุดสิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัยมินเนโซตา,
<http://www1.umn.edu/humanrts/index.html>

‘เส้นทางบนผืนทราย,<http://www.hanksville.org/
sand/>.เว็บนี้เกี่ยวกับปัญหาด้านวัฒนธรรม
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิความเป็นเจ้าของ
โดยมีจุดเน้นที่การนำเสนอชาวพื้นเมืองอเมริกา

LinguaMón,CasadeLesLlengües(ศูนย์ภาษา),
<http://www10.gencat.net/
www.linguamon.cat/>

Mercator,นิติบัญญัติและสิทธิด้านภาษา,<http://
www.ciemen.org/mercator/index-gb.htm>

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริกา,รายงาน
ของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ
และครอบครัว,<http://www.cidh.oas.org/
Migrantes/defaultmigrants.htm>;

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประชาชนท้องถิ่นใน
อเมริกา,2000,<http://www.cidh.oas.org/
Indigenas/TOC.htm>

รายงานข้าหลวงใหญ่องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและ
ความร่วมมือในยุโรปว่าด้วยชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ,
<http://www.osce.org/hcnm/>,
<http://www.osce.org/hcnm/>

การประชุมผู้สังเกตการณ์ถาวรขององค์กรอิสลามต่อ
องค์การสหประชาชาติ,<http://www.oicun.org/>

รายงานคณะทำงานว่าด้วยชนพื้นเมือง/ชุมชนท้องถิ่น
ในแอฟริกา,คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิพลเมืองแอฟริกา,<http://www.achpr.org>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ,อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์,1965;

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง,1966,หัวข้อ18;

ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความไม่อดกลั้นและการเลือก
ปฏิบัติทางศาสนาหรือความเชื่อ,1981;

ปฏิญยาว่าด้วยสิทธิของบุคคลตามสัญชาติศาสนา
และภาษาชนกลุ่มน้อย,1992

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
แอฟริกา,มติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองใน
แอฟริกา,2000

สภายุโรป,กฎบัตรยุโรปว่าด้วยภาษาชนกลุ่มน้อยหรือ
ภาษาภูมิภาค,1992;

อนุสัญญายุโรป่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน,1950,





147

การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางการเมือง
และสิทธิพลเมือง,ความเห็นทั่วไปที่22.หัวข้อ
18(เสรีภาพทางความคิด,ฐานจริยธรรมหรือ
ศาสนา),1993

สหภาพรัฐสภา,คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา
การคุ้มครองผู้ลี้ภัย:คู่มือสื่อกฎหมายผู้ลี้ภัยสากล,
2001,<http://www.ipu.org>;

สร้างความเข้มแข็งแก่รัฐสภาเพื่อเป็นผู้คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน:บทบาทสภาสิทธิมนุษยชน,
สัมมนาสำหรับประธานและสมาชิกรัฐสภาด้าน
สิทธิมนุษยชน,2004,
<http://www.ipu.org/splz-e/hr04.htm>;

ฐานข้อมูลพาลีน:สภาเฉพาะทาง,2005,<http://
www.ipu.org/parline-e/Instanceadvanced.asp>

สหภาพรัฐสภาและองค์การสหประชาชาติ,กองความ
ก้าวหน้าของสตรี,คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา:
อนุสัญญาและพิธีสารเลือกรับว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรี,2003,
<http://www.ipu.org>

หัวข้อที่9และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง;

อนุสัญญากรอบการทำงานว่าด้วยคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรมของสังคม,2005

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,กฎบัตรสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิพลเมืองแอฟริกา,1986,06/17/81,
หัวข้อ8;

อนุสัญญาการบริหารปัญหาเฉพาะด้านผู้ลี้ภัยใน
แอฟริกา,1969,หัวข้อ1และ4;

กฎบัตรสิทธิและสวัสดิภาพเด็กแอฟริกา,1990,
หัวข้อ9

องค์กรอเมริกัน,ปฏิญญาหลักการว่าด้วยเสรีภาพ
การแสดงออกทวีปอเมริกา,ได้รับการเห็นชอบโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริการะหว่าง
การประชุมวาระทั่วไปครั้งที่108,2002

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของรัฐสภา,2004,
<http://www.accessdemocracy.org/library/
1905_gov_parlhrscommittees_
080105.pdf>

และอื่นๆในข้อที่1.1.2

คำถาม
การประเมิน

1.3.4ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนปัจเจกบุคคลก็ดีกลุ่มก็ดีปลอด
จากการล่วงละเมิดและคุกคามมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ดูข้อที่1.3.2 2)	ตัวชี้วัดเชิงบวก:ตรวจสอบ
จำนวนองค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs)ด้านสิทธิมนุษยชนและ
การสนับสนุนองค์กรดังกล่าว
NGOsมีส่วนช่วยในกระบวน-
การรายงานข่าวภายใต้สนธิ
สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:	สืบค้นข้อมูล
การล่วงละเมิดและการคุกคาม
ของผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
และNGOsโดยเฉพาะกลุ่มสตรี
และชนกลุ่มน้อย
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

องค์การนิรโทษกรรมสากล,<http://www.amnesty.org>

Barrett,D.B.(ed.),สารานุกรมชาวคริสต์โลก:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างโบสถ์และศาสนาอื่นในโลก
สมัยใหม่,หลังคริสตศักราช1900–2000(ไนโรบีและนิวยอร์ค:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,
1982)

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ,<http://www.ohchr.org>

ปกป้องสตรีปกป้องสิทธิ.org,<http://www.defendingwomen-defendingrights.org/>กองทุนประเทศยุโรป
แถบเมดิเตอเรเนียนเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ,<http://www.emhrf.org>แนวหน้า,ผู้พิทักษ์กลุ่ม
ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน,<http://www.frontlinedefenders.org/>

สิทธิมนุษยชนต้องมาก่อน,<http://www.humanrightsfirst.org>

คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริกา,รายงานสถานการณ์การผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในอเมริกา,
OEA/Ser.L/V/II.124,Doc.5rev.1,2006,<http://www.cidh.oas.org/countryrep/Defenders/
defenderstoc.htm>

รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน,คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิพลเมืองแอฟริกา,<http://www.achpr.org>

รายงานของผู้แทนเลขาธิการทั่วไปของหน่วยงานพิทักษ์สิทธิมนุษยชน,<http://www.ohchr.org>

เกี่ยวกับเรื่องภาษา(โดยทั่วไป):

Gordon,RaymondG.Jr(ed.),การศึกษาเปรียบเทียบทางชาติพันธุ์วิทยา:ภาษาของโลก,15thedn
(ดัลลาส,Tex.:สถาบันด้านภาษาซัมเมอร์,2005),<http://www.ethnologue.com>

Gunnemark,E.V.,ประเทศ,ภาษาและประชาชน:ภูมิภาษา(โกเทนเบิร์ก:Gothenberg:การแพร่ของภาษา
ทางภูมิศาสตร์,1991)

ความเป็นอิสระทางวัฒนธรรม(Culturalautonomy)ดูแหล่งข้อมูลในข้อที่1.1.2และดังนี้

องค์กรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน,รายงานประจำปี,รายงานส่วนประเทศว่าด้วยการใช้ความรุนแรงและการทำให้
อับอายของนักเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชน,<http://www.hrw.org>

HurightsOsaka,<http://www.hurights.or.jp/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ,ปฏิญญาสิทธิและ
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลกลุ่มหรือองค์กร
ทางสังคมเพื่อการป้องกันและส่งเสริมการรับรู้สิทธิ
มนุษยชนสนกลและเสรีภาพพื้นฐาน,ปฏิญญาว่า
ด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน.1998;

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองICCPR,
1966

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
แอฟริกา,มติว่าด้วยการคุ้มครองของผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนในแอฟริกา,2004

สมัชชาใหญ่องค์กรอเมริกัน,ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนใน
อเมริกา:การสนับสนุนบุคคลกลุ่มและองค์กรของ
สงัคมทีท่ำงานเพือ่ปอ้งกนัและสง่เสรมิสทิธมินษุยชน
ในอเมริกา,2000
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1.4 สิทธิทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
 คำถามในการประเมิน: ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ 

คำถาม
การประเมิน

1.4.1ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงประกันสังคมหรือความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยว
กับสิทธิในการประกอบอาชีพ
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและ
สิทธิประกันสังคมของผู้ที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของนโยบายเกี่ยว
กับการจ้างงานนโยบายเกี่ยว
กับการได้รับสิทธิในที่ดินหรือ
การยังชีพอื่นๆนโยบายเกี่ยว
กับโอกาสและค่าจ้างที่เท่าเทียม
นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงใน
การจ้างงานและค่าจ้างขั้นต่ำ
นโยบายเกี่ยวกับการแนะแนว
อาชีพและนโยบายเกี่ยวกับการ
ป้องกันการบังคับกดขี่แรงงาน
หรือผู้ที่อยู่ในภาวะจำยอม

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การว่างงานข้อมูลการเลือก
ปฏิบัติในการเข้าทำงานและในที่
ทำงานและข้อมูลการบังคับกดขี่
แ รงงานหรื อผู้ ที่ อยู่ ในภาวะ
จำยอมและเด็ก

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

องค์กรต่อต้านระบบทาสสากล,
<http://www.antislavery.org/>,รวมถึงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับระบบทาสในปัจจุบันเสนอต่อ
คณะทำงานขององค์กรสหประชาชาติ

รายงานระดับประเทศต่อคณะกรรมการสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและ
คณะกรรมการการต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อสตรี,
<http://www.ohchr.org>

สถิติแรงงานต่างประเทศ,สำนักแรงงานสถิติแห่ง
สหรัฐ<http://stats.bls.gov/fls/>

ศูนย์ข้อมูลธรรมาภิบาลและการพัฒนาสังคม,สหราช
อาณาจักรกรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่ง
สหราชอาณาจกัร,ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน
<http://www.gsdrc.org>

HolzmannR.etal.,การสนับสนุนรายได้ผู้สูงอายุใน
ศตวรรษที่21:มุมมองในระดับนานาชาติเกี่ยวกับ
ระบบบำนาญและการปฏิรูป(วอชิงตันดีซี:
ธนาคารโลก,2005)

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

AfriMAP,ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
<http://www.afrimap.org>

สภาออสเตรเลียว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษา
(เปรียบเทียบแรงงานเชิงเศรษฐศาสตร์)
http://www.acer.edu.au/

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาว์น,
ฐานข้อมูลทางการเมืองของอเมริกา
http://pdba.georgetown.edu/

ศูนย์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก,<http://www.capstrans.edu.au/>

InstitutoIndigenistaInteramericano,
<http://www.indigenista.org>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการจ้างงาน
(LEED),แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาท้องถิ่น
และการสร้างงาน<http://www.oecd.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

สิทธิมนุษยชนสำหรับคนงาน(เน้นเฉพาะจีน
เวียดนามและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย)
<http://www.senser.com/index.htm>

IGCNET(เครือข่ายสตรี),<http://www.igc.org>

สถาบันการศึกษาทางสังคม(แรงงานสัมพันธ์)
<http://www.iss.nl/>

‘การใช้สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในทาง
ปฏิบัติ’,InterightsBulletin,13/2(2005),
http://www.interights.org

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ,รายงานประจำปีด้าน
สถิติแรงงาน(รายปี);

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/
treaties

เพิ่มเติมอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
(ซึ่งมีเฉพาะข้อความของข้อตกลง)ดูได้ที่คำ
แนะนำCEARC(คณะทำงานการประยุกต์ใช้ใน
ต่างประเทศ):ดูที่ILOLEXผ่าน
<http://www.ilo.org>

สหภาพรัฐสภา,บรรณานุกรมของโลกด้านสิทธิ
มนุษยชนของรัฐสภา,เลขาธิการสหภาพรัฐสภา,
2004

เครือข่ายแรงงาน,<http://www.labournet.net/>

สถาบันเพื่อการศึกษาการจ้างงาน(IES)
http://www.employment-studies.co.uk/

สถาบันพัฒนาต่างประเทศ,งานวิจัยเกี่ยวกับการ
คุ้มครองทางสังคม<http://www.odi.org.uk>

Sachs,J.,โลกาภิวัตน์และการจ้างงาน(Geneva:
ILO,1996),<http://www.ilo.org>

รายงานจากผู้บันทึกพิเศษของสหประชาชาติเรื่อง
สิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ,
<http://www.ohchr.org>

องค์การสหประชาชาติ,ฝ่ายก้าวหน้าของสตรี,
<http://www.un.org/womenwatch/daw/
index.html>

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี,
<http://www.unifem.org>

เครือข่ายออนไลน์ของสหประชาชาติด้านการบริหาร
รัฐกิจและการเงิน(UNPAN),เอกสารประกอบ
ระดับนานาชาติระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ<http://www.unpan.org>

RedSolidariaporlosDerechosHumaos(REDH),
<http://www.redh.org/>

รายงานจากผู้บันทึกรายงานพิเศษเรื่องสิทธิสตรีใน
แอฟริกา,คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิพลเมืองแอฟริกา;

รายงานของคณะทำงานด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมในแอฟริกา,คณะกรรมการด้าน
สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองแอฟริกา
<http://www.achpr.org>

รายงานจากผู้บันทึกรายงานพิเศษเรื่องแรงงาน
ข้ามชาติและครอบครัวของแรงงาน,คณะ
กรรมการระหว่างอเมริกันด้านสิทธิมนุษยชน
<http://www.cidh.oas.org/Migrantes/
defaultmigrants.htm>;

รายงานจากผู้เสนอบันทึกพิเศษเรื่องสิทธิสตรี,
คณะกรรมการระหว่างอเมริกันด้านสิทธิมนุษยชน
<http://www.cidh.oas.org/women/
Default.eng.htm>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ธนาคารโลก,เอกสารเกี่ยวกับแรงงานและรายได้
<http://www.worldbank.org>

การเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อประชาธิปไตย,เอกสาร
และฐานข้อมูลขององค์กรส่งเสริมสิทธิแรงงาน
<http://www.wmd.org/>



เกี่ยวกับสหภาพการค้าแห่งชาติ: 

เครือข่ายแรงงานระหว่างประเทศของแคนาดา(พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเว็บไซต์กับต่างประเทศ),<http://
labour.ciln.mcmaster.ca>สถาบันข้อมูลสุขภาพของแคนาดา(CIHI)<http://www.cihi.com/>

ศูนย์การปฏิรูปสถาบันและแรงงานนอกระบบ(IRIS),<http://www.iris.umd.edu/>

สำนักงานข่าวกรองแห่งสหรัฐอเมริกา(CIA)WorldFactbook(รายปี),<https://www.cia.gov/cia/
publications/Factbook/index.html>

สมาพนัธน์านาชาตขิองสหภาพการคา้เสร,ี<http://www.icftu.org/>;และแรงงานเสรโีลก,บรซัเซล(ขอ้มลูชดุ)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF),แผนการบริหารหนี้สำหรับประเทศยากจนที่มีหนี้มาก(HIPCs):

เอกสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การลดปัญหาความยากจน(PRSPsเป็นข้อบังคับสำหรับประเทศที่ต้องการบรรเทาหนี้
กับIMF),<http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp>

เครือข่ายแหล่งข้อมูลด้านการเมือง,สหภาพองค์กรแรงงานและการค้าเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บ
<http://www.politicalresources.net>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,รายงานความยากจนปี2000(โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติ
ประเทศและบทที่5และ6),2000,<http://www.undp.org/povertyreport/>

ธนาคารโลก,กรอบการพัฒนาองค์รวม,2000,<http://www.worldbank.org/cdf/>;

โครงการนโยบายทางเลือกเพื่อการลดความยากจนในเขตเมือง:กรอบการดำเนินงานในระดับเทศบาล,เล่ม
1,1996/09/01,เอกสารอภิปรายโครงการบริหารเมือง16030

แหล่งที่มาจากข้อมูลการพัฒนาโลกของธนาคารโลก

กลุ่มธนาคารโลก,เอกสารประกอบการทำงานวิจัยเชิงนโยบาย,<http://www.worldbank.org>;

ธนาคารโลก,หนังสือกลยุทธ์การลดปัญหาความยากจน,2000,<http://www.worldbank.org/poverty/
strategies/sourctoc.htm>;

ธนาคารโลก,ข้อมูลการพัฒนาโลก,<http://www-wds.worldbank.org>,สำหรับการปฏิบัติที่ดีในการลดปัญหา
ความยากจนเช่นแทนซาเนีย,โบลิเวีย,โมซัมบิก

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
(ICESCR),1966บทความ6,7,8,9,10,
และ11;

อนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุ
รปูแบบ(CEDAW),1979,บทที่10,11,และ14;

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก,1989,บทที่26,27
และ32;

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ,2006,
บทความ27;

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สำนักงานคณะกรรมการของแอฟริกันด้านมนุษย์และ
สิทธิของประชาชน,ข้อยุติเกี่ยวกับสิทธิด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในแอฟริกา,2004

เวทีเจรจาแอฟริกาเพื่อการดำเนินงาน,1994,รับรอง
โดยที่ประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่5ด้านผู้หญิง,
ดาการ์,เซเนกัล,พฤศจิกายน1994

สหภาพแอฟริกา,ปฏิญญาเรื่องความเท่าเทียมกันทาง
เพศในแอฟริกา,2004

สภายุโรป,หลักปฏิบัติยุโรปว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงทางสังคม(แก้ไข),1990;
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

การสนับสนุนความเสมอภาคของแรงงานข้ามชาติทาง
โอกาสและการดูแล,1990

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่29
ว่าด้วยแรงงานบังคับค.ศ.1930;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่105
ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ,1959;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่100
ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน,1951;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่111
ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ(การจ้างงานและอาชีพ),
1960;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่
118ว่าด้วยความเท่าเทียมกันของการดูแล
(ประกันสังคม)อนุสัญญา,1962;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่
121ว่าด้วยการได้รับบาดเจ็บจากทำงาน
อนุสัญญาสิทธิประโยชน์,1964;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่122
ว่าด้วยนโยบายการจ้างงาน

อนุสัญญา,1966;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่
131ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำด้วยการ
อ้างอิงพิเศษกับประเทศกำลังพัฒนา,1972;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่
156ว่าด้วยการรับผิดชอบแรงงานที่มีครอบครัว,
1981;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่157
อนุสัญญาดูแลสิทธิความมั่นคงทางสังคม,1982
และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งระบบ
ระหว่างประเทศสำหรับการดูแลเรื่องสิทธิความ
มั่นคงทางสังคม,1986;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่159
อนุสัญญาฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพและการจ้าง
งาน(คนพิการ),1983;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่168
อนุสัญญาส่งเสริมการจ้างงานและการป้องกันการ
ว่างงาน,1988;

อนุสัญญายุโรปด้านสิทธิมนุษยชน,1950,มาตรา4
ข้อห้ามของแรงงานบังคับ;

อนุสัญญายุโรปด้านสถานะทางกฎหมายของแรงงาน
ข้ามชาติ,1977;

อนุสัญญายุโรปด้านประกันสังคม,1972;

กฎบัตรสังคมยุโรปฉบับปรับปรุง,1996(ข้อความ
เต็ม,พิธีสารและข้อแก้ไข,แผนภูมิของการลงนาม
และให้สัตยาบัน)<http://conventions.coe.int/>

สหภาพยุโรป,บันทึกความเข้าใจสำหรับSMEsของ
ยุโรป,เปิดความสำเร็จสู่การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์,<http://europa.eu.int/ISPO/
ecommerce/MoU/>

องค์กรอเมริกัน,พิธีสารเพิ่มเติมจากการประชุมของ
อเมริกันด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,พิธีสารของซาน
ซัลวาดอ,OASสนธิสัญญาชุดฉบับที่69
(1988),บทความ3,6,7,8,และ9;

ปฏิญญาMargarita,CIDI,การประชุมระดับสูงเรื่อง
ปัญหาความยากจนและการเข้าถึงบริการทาง
สังคม,2003

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,รัฐธรรมนูญของสมาคม
แอฟริกัน

องค์กรส่งเสริมการค้า,1974;

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,กฎบัตรแอฟริกันเกี่ยวกับ
สิทธิและสวัสดิการของเด็ก,1990,หมวด15,
20,และ26;

กฎบัตรแอฟริกาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน1986,
บทความ15

สหภาพแอฟริกา,พิธีสารเพื่อกฎบัตรแอฟริกาเรื่อง
สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองที่เกี่ยวกับสิทธิ
สตรีในแอฟริกา,2003,หมวด2และ13

แนวทางMaastrichtเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทาง
เศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรม,Maastricht,22-26มกราคม
1997,<http://www1.umn.edu/humanrts/
instree/Maastrichtguidelines_.html>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่183
อนุสัญญาคุ้มครองมารดา,2000;

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทำงานและกฎย่อย,รับรองโดยที่ประชุมแรงงาน
ระหว่างประเทศครั้งที่86วันที่18มิถุนายน
1998,<http://www.ilo.org/dyn/declaris/
DECLARATIONWEB.INDEXPAGE>

สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ,ร่าง
พิธีสารทางเลือกของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,1997

คณะกรรมการสหประชาชาติด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม,ความเห็นทั่วไป9.
การประยุกต์ใช้ข้อตกลงภายในประเทศ,1998;

ความเห็นทั่วไป10.บทบาทของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในการป้องกันสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม,1998;

ความเห็นทั่วไป16.สิทธิความเท่าเทียมกันของชาย
และหญิงเพื่อความผาสุกต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม(มาตรา3),2005;

ความเห็นทั่วไป18.สิทธิในการทำงาน(มาตรา6),
2005

คณะกรรมการสหประชาชาติด้านการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี,ข้อเสนอแนะ13.ค่าตอบแทน
ที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน,
1989;

ข้อเสนอแนะทั่วไป16.แรงงานสตรีที่ไม่ได้ค่าจ้าง
ทั้งในชนบทและในเมืองจากสถานประกอบการ,
1991

สหประชาชาติ,สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม:คู่มือสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ,โครงการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนเพื่อ
ทรัพยากรท้องถิ่น(CAMPFIRE),2005,
<http://www.eldis.org>

สำนักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน,
สิทธิมนุษยชนและข้อตกลงการค้าโลก:การใช้ข้อ
ยกเว้นทั่วไปเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน(นิวยอร์ก
และเจนีวา:องค์การสหประชาชาติ,2005)
<http://www.ohchr.org/english/issues/
globalization/trade/index.htm>

ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,พิธีสารเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมสารสนเทศและกีฬา,สิงหาคม2000,
บทความ10

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติ,คณะกรรมการ
ของรัฐสภาสิทธิมนุษยชน,2004,<http://
www.accessdemocracy.org/library/
1905_gov_parlhrscommittees_080105.pdf>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

การประชุมระดับโลกครั้งที่สี่เรื่องสตรี,เวทีเจรจา
ปักกิ่งเพื่อการดำเนินงาน,กันยายน1995,
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการดำเนินการด้าน
สิทธิมนุษยชนของสตรี

สหภาพรัฐสภา,การสร้างความเข้มแข็งแก่รัฐสภาใน
ฐานะผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน:บทบาทของรัฐสภา
ต่อสิทธิมนุษยชน,สัมมนาสำหรับประธานและ
สมาชิกของรัฐสภาด้านสิทธิมนุษยชน,2004,
<http://www.ipu.org/splz-e/hr04.htm>;

ฐานข้อมูลParline:องค์กรพิเศษของรัฐสภา,2005,
<http://www.ipu.org/parline-e/
Instanceadvanced.asp>

สหภาพรัฐสภาและองค์การสหประชาชาติ,กอง
ความก้าวหน้าของสตรี,คู่มือสำหรับสมาชิก
รัฐสภา:อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีทุกรูปแบบและพิธีสารทางเลือก,2003,
<http://www.ipu.org>

โครงการงบประมาณระหว่างประเทศ,การใช้
งบประมาณอย่างมีคุณค่า:คู่มือการวิเคราะห์
งบประมาณเพื่อพัฒนาสิทธิมนุษยชน,โครงการ
งบประมาณระหว่างประเทศและโครงการฝึกงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ,2004



คำถาม
การประเมิน

1.4.2สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดอาทิ
อาหารที่พักและน้ำสะอาดมีเพียงพอหรือไม่

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การให้สิทธิตามกฎหมายอาทิ
ป ร ะ กั น สั ง ค ม ที่ พั ก อ า ศั ย
สุขาภิบาลและแหล่งน้ำสะอาด
และตรวจสอบหน้ าที่ ในการ
จัดหาสาธารณูปโภค

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ความเพียงพอของขั้นตอนและ
ทรัพยากรในการให้สิทธิข้างต้น

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การขาดสารอาหารการไร้ที่อยู่
อาศยัการเสยีชวีติฯลฯโดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
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แหล่งข้อมูลทั่วไป 

หอสมุดแห่งชาติอังกฤษสำหรับการศึกษาการพัฒนา
(BLDS)ฐานข้อมูลบรรณานุกรม,ค้นหาได้จาก
เว็บของBLDSห้องสมุดสหประชาชาติ,คณะ
กรรมการแปซิฟิกใต้และความตกลงทั่วไปว่าด้วย
ภาษีศุลกากรและการค้าแห่งสหประชาชาติ
(GATT)<http://blds.ids.ac.uk/blds/>

โครงการวิจัยเชิงเปรียบเทียบด้านความยากจน
(CROP)<http://www.crop.org/>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสหประชาชาติ
เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,
คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติ,คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีและคณะกรรมการด้านสิทธิเด็ก,
<http://www.ohchr.org>

ข้อมูลการพัฒนาEldisGateway,ระบบฐานข้อมูล
ความมั่นคงด้านอาหารและเป้าหมายการพัฒนา
ของสหัสวรรษ,<http://www.eldis.org/>

Hansen,S.A.,พจนานุกรมเกี่ยวกับสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม:คำศัพท์เฉพาะ
และความรุนแรงแฝง(วอชิงตันดีซี:สมาคม
อเมริกันเพื่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์,
2000)

HUDUSER,สถานะของเมือง,2000,
<http://socds.huduser.org/>

สถาบันสำหรับเด็กและความยากจน,
<http://www.homesforthehomeless.com/>

โครงการงบประมาณระหว่างประเทศ,รูปแบบงาน
วิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
งบประมาณสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม
<http://www.internationalbudget.org>

ศูนย์นานาชาติเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสตรี,งานวิจัย
เกี่ยวกับความมั่นคงด้านโภชนาการและอาหาร
<http://www.icrw.org/>

กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
(องค์ความรู้ด้านความยากจนในชนบท)
<http://www.ifad.org/>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

แอฟริกาใต้แห่งซาฮาร่า:ข้อมูลที่คัดเลือกแล้วจาก
อินเทอร์เน็ต-สิทธิมนุษยชน,<http://www-
sul.stanford.edu/depts/ssrg/africa/
hurights.html>

AfriMAPฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
<http://www.afrimap.org>

พันธมิตรเพื่อการปฏิรูปและประชาธิปไตยในเอเชีย
<http://www.asiademocracy.org/>

ประตูสู่การพัฒนาออสเตรเลีย,ข้อมูลด้านน้ำและการ
สุขาภิบาลนานาชาติและเอเชียแปซิฟิก
http://www.developmentgateway.com.au>

ศูนย์การศึกษาโลกและชนพื้นเมือง
<http://www.cwis.org/>

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก,ตัวชี้วัด
ทางสังคมและเศรษฐกิจ
<http://www.ecostat.org/>

กลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย
เศรษฐกิจและสังคมทวีปแอฟริกา(GERDDES)
<http://www.gerddes.org/>

สถาบันเพื่อประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้(IDASA),
เอกสาร,<http://www.idasa.org.za/>

InteramericanoInstitutoIndigenista,
<http://www.indigenista.org>

ฐานข้อมูลการศึกษาด้านรายได้ลักเซมเบิร์ก
<http://www.lisproject.org/>

ผู้อยู่อาศัยในกระท่อมสากลในแอฟริกาและผู้อยู่อาศัย
ในสลัมในประเทศแถบเอเชีย<http://
www.sdinet.org><http://www.utshani.org.za/>

ศูนย์วิจัยและเอกสารข้อมูลแห่งแอฟริกาใต้
<http://www.sardc.net/>

รายงานจากผู้เสนอบันทึกพิเศษเกี่ยวกับสิทธิสตรี,
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศในทวีปอเมริกา
ด้านสิทธิมนุษยชน<http://www.cidh.oas.org/
women/;Default.eng.htm>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
<http://www.iisd.org/>

Kane,T.,Holmes,K.R.และO’Grady,M.A.,
2007ดัชนีด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจ(วอชิงตัน
ดีซี:กองทุนมรดกโลกและนิตยสารวอลสตรีท,
2006),<http://www.heritage.org>

โครงการพหุสัญญา,
<http://fletcher.tufts.edu/multilaterals.html>

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ,PennWorld
Tables<http://pwt.econ.upenn.edu/>

เอกสารนโยบายOxfam<http://www.oxfam.org/
en/policy/>

Segal,R.,คนดำพลัดถิ่น(ลอนดอน:กำจัด&ร้าง,
1995)

แพทย์เพื่อสิทธิมนุษยชน,
<http://physiciansforhumanrights.org/>

สถาบันพัฒนาต่างประเทศ,งานวิจัยเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
<http://www.odi.org.uk>

องค์กรสหประชาชาติ,สถานการณ์ปัจจุบันด้าน
โภชนาการ(เจนีวา:สหประชาชาติ,หลายปี);

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO),<http://apps.fao.org>;

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
<http://www.undp.org>;

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ,รายงานสถิติประจำปี;UN
Habitat,<http://www.unhabitat.org>;

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ,ความก้าวหน้า
ของประเทศ,2000,

ตัวชี้วัดทางสังคม-เศรษฐกิจ,เรียงลำดับประเทศตาม
ความอยู่ดีมีสุขของเด็ก<http://www.unicef.org>;

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ-องค์การ
อนามัยโลก,รายงานการประเมินสุขาภิบาลและน้ำ
ในโลก<http://www.who.int/
water_saniotation_health/globalassessment/
global/TOC.htm>;

คณะกรรมาธิการะหว่างประเทศในทวีปอเมริกาด้าน
สิทธิมนุษยชน,สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ชนพื้นเมืองในอเมริกา,2000,TOC.htm>
<http://www.cidh.oas.org/Indigenas/

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในเอเชียและแปซิฟิก(ESCAP),
<http://www.unescap.org>

รายงานของคณะทำงานด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม
และวฒันธรรมในแอฟรกิา,คณะกรรมการแอฟรกินั
ด้านสิทธิมนุษยชนและประชาชนของแอฟริกา;

รายงานของคณะทำงานด้านประชากรพื้นเมือง/
ชุมชนในแอฟริกา,คณะกรรมการด้านสิทธิ
มนุษยชนและประชาชนของแอฟริกา;
<http://www.achpr.org>

ห้องสมุดเสมือนจริงWWW:สาธารณสุขยังเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเอเชียห้องสมุดเสมือนจริง
WWW,<http://www.ldb.org/vl/index.htm>
และ<http://coombs.anu.edu.au/VL
ดูรายละเอียด-AsianStudies.html>
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ส่วนงานสถิติของสหประชาชาติ
<http://unstats.un.org/unsd/default.htm>

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษสหประชาชาติ,
<http://www.un.org/millenniumgoals/>

ห้องสมุดสิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัยมินเนโซตา,
<http://www1.umn.edu/humanrts/index.html>

รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติ
เกี่ยวกับความพอเพียงของที่อยู่อาศัยซึ่งเป็น
องค์ประกอบของสิทธิต่อการได้รับมาตรฐาน
การครองชีพที่เพียงพอ;

รายงานพิเศษเรื่องสิทธิด้านอาหาร,
<http://www.ohchr.org>

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริกา,ระบบการเตือนภัยความอดอยาก,
<http://www.fews.net/>;

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริกา,สำนักงานช่วยเหลือภัยพิบัติ
ต่างประเทศของสหรัฐฯ,รายงานดัชนี
<http://www.usaid.gov/our_work/
humanitarian_assistance/disaster_assistance/>

ธนาคารโลก,เอกสารเกี่ยวกับน้ำประปาและ
สุขาภิบาล;

ธนาคารโลก,WDR2007:การพัฒนาและรุ่นต่อไป
(วอชิงตัน,ดีซี:ธนาคารโลก,2006),ตารางที่
2,3,A1-A8เกี่ยวกับความยากจน,ความไม่เท่า
เทียมกัน,การศึกษาและสุขภาพ<http://
www.worldbank.org>;

ธนาคารโลก–ข้อมูลการพัฒนาโลก,
<http://www-wds.worldbank.org>;

ธนาคารโลก,การศึกษาวิธีการวัดมาตรฐานการดำรง
ชีวิต,<http://www.worldbank.org/lsms/>

องค์กรอนามัยโลก,สถิติสุขภาพโลก(รายปี)

การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในโลก,เอกสาร
และฐานข้อมูลขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
<http://www.wmd.org/>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิของเด็กปี1989,บทความที่6,24และ
27,<http://www.unicef.org/crc/text.htm>;

ปฏิญญาว่าด้วยความก้าวหน้าทางสังคมและการ
พัฒนา1969;

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา,1986;

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม,1966,บทความที่11และ12;
กลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับที่อยู่อาศัยปี2000,
A/RES/43/181ธันวาคม1988;

ปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัดความหิวโหยและการ
ขาดแคลนอาหาร,วันที่16พฤศจิกายน1974
โดยที่ประชุมอาหารโลก

ตามมติที่ประชุมสมัชชา3180(XXVIII)วันที่17
ธันวาคม1973และรับรองโดยสภานิติบัญญัติ
ความละเอียด3348(XXIX)วันที่17ธันวาคม
1974

คณะกรรมการสหประชาชาติด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม,ความคิดเห็นทั่วไป4,
สิทธิเพื่อที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ(มาตรา11(1)),
1991;ความคิดเห็นทั่วไป7,สิทธิเพื่อที่อยู่อาศัย
ที่เพียงพอ:การบังคับขับไล่(มาตรา11(1)),
1997;

ความคิดเห็นทั่วไป12.สิทธิด้านอาหารที่เพียงพอ,
1999;

ความเห็นทั่วไป15.สิทธิเกี่ยวกับน้ำ(ศิลปะ11และ
12),2005

สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ,
ร่างพิธีสารทางเลือกกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,1997

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ,
คู่มือแนวทางความสมัครใจเพื่อสนับสนุน
ความเข้าใจต่อสิทธิอาหารที่เพียงพอในบริบท
ของความมั่นคงทางอาหารแห่งชาติ,
ภาคผนวกIของรายงานชุดที่30ของ
คณะกรรมการอาหารโลก(WFS),โรม,
วันที่20-23กันยายน2004

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สภายุโรป,อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการใช้สิทธิของเด็ก,
1996;

กฎบัตรสังคมยุโรปฉบับปรับปรุง,1996(ข้อความ
เต็ม,พิธีสารและข้อแก้ไข,แผนภูมิของการลงนาม
และสัตยาบัน)<http://conventions.coe.int/>

องค์กรอเมริกัน,พิธีสารเพิ่มเติมในอนุสัญญาอเมริกัน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม,พิธีสารของSanSalvador,
องค์กรอเมริกันสนธิสัญญาฉบับที่69,1988,
บทความที่10และ12;

ปฎิญญาMargarita,CIDI,การประชุมระดับสูงเรื่อง
ความยากจนและการเข้าถึงบริการทางสังคม,
2003;

ปฎิญญาSantaCruzdelaSierraและแผนปฏิบัติ
การเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรัฐอเมริกา,
1996

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,กฎบัตรแอฟริกันเกี่ยวกับ
สิทธิและสวัสดิการของเด็ก,1990,มาตรา14;

สหภาพแอฟริกา,พิธีสารเพื่อกฎบัตรแอฟริกาด้าน
สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองว่าด้วยสิทธิสตรีใน
แอฟริกา,2003,บทความที่15และ16;

รัฐธรรมนูญขององค์กรส่งเสริมการค้าของแอฟริกา,
1974

คู่มือแนวทางMaastrichtเรื่องการละเมิดสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,Maastricht,22-
26มกราคม1997

มาตรฐานทั่วไป 

ปฎิญญาBangaloreและแผนปฏิบัติการ,2000

ความเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไปรับรองคณะทำงาน
ร่างสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน,เอกสารของ
สหประชาชาติHRI\GEN\1\Rev.1at53,
1994

คณะกรรมการลูกขุนระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,เอกสารที่จำเป็น,
เจนีวา,ศาลโลก-ศูนย์ผู้พิพากษาและทนายความ
(CIJL),1997,<http://www.icj.org>
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สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
สำนักงานนโยบายการพัฒนา(การปฏิบัติที่ดี),
<http://magnet.undp.org>,<http://
www.undp.org/governance/>และ<http://
www.undp.org/policy/>

เป้าหมายการพัฒนาสหประชาชาติแห่งสหัสวรรษ,
เป้าหมาย1,
<http://www.un.org/millenniumgoals/>

นโยบายและกลยุทธ์เพื่อสร้างความมั่นใจในสิทธิด้าน
อาหารในช่วงเวลาแห่งโลกาภิวัตน์ของเศรษฐกิจ
และการเปิดเสรีทางการค้า,มติการประชุมรัฐสภา
ครั้งที่96(ปักกิ่ง,20กันยายน1996)

สหประชาชาติ,สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม,คู่มือสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ,โครงการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อ
ทรัพยากรพื้นเมือง(CAMPFIRE),2005,
<http://www.eldis.org>



คำถาม
การประเมิน

1.4.3การคุ้มครองสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่และทุกช่วงชีวิตมีมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การออกกฎหมายคุ้ มค รอง
สุขภาพและความปลอดภัยของ
ประชาชนในฐานะที่ เป็นผู้ ใช้
แรงงานผู้บริโภคผู้พักอาศัย
และผู้เดินทางขอบเขตของสิทธิ
ด้านสุขภาพและการดูแลตนเอง
อื่นๆรวมถึงหน้าที่ ในการจัด
เ ต รี ย มส าธ า รณู ป โภคด้ า น
สุขภาพ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ความเพียงพอของขั้นตอนและ
บุคลากรในการบั งคับใช้กฎ
ระเบียบเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัยประสิทธิภาพ
ในการบริการด้านสุขภาพและ
การดูแลรักษาอื่นๆรวมถึงความ
เท่ า เที ยมในการ เข้ าถึ งการ
บริการ


3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นสถิติ
การเสียชีวิตและการบาดเจ็บใน
เหตุการณ์ที่ต่างกันอายุไขเฉลี่ย
เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม
ต่ า งๆ ในสั งคม รวมถึ งการ
เกิดโรคภัยและการทำให้เกิด
ทุพพลภาพในลักษณะที่แตกต่าง
กันไป
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

องค์การนิรโทษกรรมสากล,บรรณานุกรมของเอกสาร
และมาตรฐานเกี่ยวกับสุขภาพและสิทธิมนุษยชน
<http://web.amnesty.org/pages/health-
index-eng>

ศูนย์คาร์เตอร์,<http://www.cartercenter.org>

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค,รายงานประเทศ
<http://www.cdc.org>

ศูนย์สาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน,สำนักสาธารณสุข
JohnsHopkinsBloomberg<http://
www.jhsph.edu/humanrights/index.html>

ศูนย์เพื่อสิทธิการเจริญพันธุ์
<http://www.reproductiverights.org/>

โครงการวิจัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับความยากจน
(เพาะปลูก)<http://www.crop.org>

นับถอยหลัง2015.สุขภาพทางเพศและการสืบพันธุ์,
การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับประชาชนและ
การพัฒนา(IPCD),ฐานข้อมูลตัวชี้วัด
เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและการสืบพันธุ์
<http://www.countdown2015.org>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสหประชาชาติ
เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,
คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ,
คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและ
คณะกรรมการด้านสิทธิเด็ก,
<http://www.ohchr.org>

ข้อมูลการพัฒนาEldisGateway,ฐานข้อมูล
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ,สุขภาพ,
ระบบสุขภาพและHIV/AIDS
<http://www.eldis.org/>

เครือข่ายการพัฒนาโลก<http://www.gdnet.org/>

Hansen,S.A.,พจนานุกรมสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม:คำศัพท์เฉพาะทางและอันตราย
แฝง(วอชิงตัน,ดีซี:สมาคมอเมริกันเพื่อความ
ก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์,2000)

สิทธิอนามัยและสิทธิมนุษยชน:วารสารนานาชาติ,
ตีพิมพ์โดยFrancois-XavierBagnoudศูนย์
สุขภาพและสิทธิมนุษยชนfxbcenter/journal.htm>
<http://www.hsph.harvard.edu/

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาของแอฟริกา,เพศ,ตัวชี้วัด
ความยากจนและสิ่งแวดล้อมในประเทศแอฟริกา,
ฉบับที่7(Tunis:ธนาคารเพื่อการพัฒนาของ
แอฟริกา,กองงานสถิติ,กรมวิจัยเพื่อการพัฒนา
2006),<http://www.afdb.org>

AfriMAPฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
<http://www.afrimap.org>

ประตูสู่การพัฒนาของออสเตรเลีย,ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพระหว่างประเทศและเอเชียแปซิฟิก
(HIV/เอดส์,สุรา,ยาสูบ,ยาเสพติด,พิการ,
การควบคุมโรคสุขภาพของมารดาและสุขภาพเด็ก,
สุขภาพจิตอาหาร,การเจริญพันธุ์,ฯลฯ)
<http://www.developmentgateway.com.au>

เครือข่ายวิจัยด้านเด็ก(โดยเฉพาะญี่ปุ่นและเอเชีย)
พร้อมทั้งCRNNavigatorเพื่อเชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
<http://www.childresearch.net/>

Daniels,N.และคณะ,มาตรฐานความเป็นธรรม
เพื่อการปฏิรูปการดูแลสุขภาพ:เครื่องมือนโยบาย
สำหรับประเทศกำลังพัฒนา.,แถลงการณ์จาก
องค์การอนามัยโลก,78/6(2000),หน้า740-
50

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกตัวชี้วัด
ทางสังคมและเศรษฐกิจ
<http://www.ecostat.org/>

กลุ่มงานวิจัยการพัฒนาประชาธิปไตยเศรษฐกิจและ
สังคมของแอฟริกา(GERDDES)
<http://www.gerddes.org/>

InteramericanoInstitutoIndigenista,
<http://www.indigenista.org>

เปิดสังคมสู่ความคิดริเริ่มด้านสุขภาพจิต
<http://www.osmhi.org/>

องค์การอนามัยแพนอเมริกัน,
<http://www.paho.org/>





รายงานของผู้เสนอบันทึกพิเศษเรื่องเรือนจำและ
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

‘เอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชน’,
InterightsBulletin,15/2(2007),
<http://www.interights.org>

IGCNET(รวมถึงPeaceNet,Econetและสตรี
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ปฏิบัติการระหว่างประเทศสำหรับผู้สูงอายุ;
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กฎมาตรฐานความเท่าเทียมกันด้านโอกาสสำหรับคน
พิการ,1993

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่
159.การประชุมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
อาชีพและการจ้างงาน(คนพิการ),1983

องค์กรอเมริกัน,อนุสัญญาระหว่างอเมริกันว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อคนพิการ,
1999

คณะกรรมการสหประชาชาติทางสิทธิเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม,ความเห็นทั่วไปที่5:คนพิการ,
E/C.12/1994/13,1994

คณะกรรมการสหประชาชาติเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี,คำแนะนำทั่วไปที่18.
ผู้หญิงพิการ,1991

คณะกรรมการสหประชาชาติเพื่อสิทธิเด็ก,ความเห็น
ทั่วไปที่9.สิทธิเด็กพิการ,2006

บทบัญญัติสหประชาชาติสำหรับผู้สูงอายุ,1991

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่
102.ประกันสังคม(มาตรฐานขั้นต่ำ),1955;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่
128.ความไร้สมรรถภาพการประชุมว่าด้วย
ผู้สูงอายุและสวัสดิการยังชีพ,1969;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่
162.คำแนะนำเกี่ยวกับแรงงานที่มีอายุมาก,
1980

คณะกรรมการสหประชาชาติทางสิทธิเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม,ความเห็นทั่วไปที่6.สิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ,E/
C.12/1995/16/Rev.1,1995

สมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุในกรุงเวียนนา,การ
ดำเนินการตามแผนระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ,1982,รับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติ
1982

คำถาม
การประเมิน

1.4.4สิทธิในการศึกษาซึ่งรวมถึงการศึกษาในด้านสิทธิและหน้าที่พลเมืองครอบคลุม
และกว้างขวางมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การให้สิทธิในการศึกษารวมถึง
การจำกัดอายุและมาตรฐานการ
ศึกษาตรวจสอบหน้าที่ในการ
จัดเตรียมด้านการศึกษาการจัด
ให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา
พลเมืองศึกษา

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ว่าขั้นตอนทรัพยากรสาธารณะ
และบุคลากรที่ผ่านการอบรม
เพียงพอต่อการให้บริการด้าน
การศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบัติ
หรือกีดกันทางเพศหรือสถานะ
อื่นๆหรือไม่

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบ
อัตราการไม่รู้หนังสือความไม่
เท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม
หรือประสบการณ์ทางการศึกษา
ระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมรวม
ถึงค่าเล่าเรียนเปรียบเทียบกับ
รายได้โดยเฉลี่ย

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสามารถดูได้จากข้อที่	1.4.2	และ	2.1.2	
และเว็บไซต์เพิ่มเติมดังนี้	

แหล่งข้อมูลสากล 

พลเมืองศึกษา,<http://www.civiced.org/>
CIVITAS:Civnetข้อมูลระหว่างประเทศสำหรับ

พลเมืองศึกษาและประชาสังคม,
<http://civitas.org.uk>



แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

การศึกษาในแอฟริกา,
<http://www.AfricaEducation.org>

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา,ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเพศ,
ความยากจนและสิ่งแวดล้อมบนประเทศแอฟริกา,
ฉบับที่7,กองสถิติ,กรมพัฒนางานวิจัย,ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแอฟริกา,2006,
<http://www.afdb.org>



การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

166

แหล่งข้อมูลทั่วไป

เครือจักรภพแห่งการเรียนรู้,<http://www.col.org/>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสหประชาชาติ
ในสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,
คณะกรรมการในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี,
และคณะกรรมการในสิทธิเด็ก,
<http://www.ohchr.org>

การศึกษานานาชาติ,<http://www.ei-ie.org>

องค์กรเอลิสประตูไปสู่ข้อมูลการพัฒนา,

ฐานข้อมูลของการศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา
สหัสวรรษ,<http://www.eldis.org/>

‘การเพิ่มขีดความสามารถของคนรุ่นต่อไป:การรักษา
สิทธิทางการศึกษา’,แถลงการณ์Interights,
15/4(2007),<http://www.interights.org>

การรณรงค์เพื่อการศึกษาโลก,
<http://www.campaignforeducation.org/>

สมาคมสิทธิมนุษยชนศึกษา(HREA),
<http://www.hrea.org/>

สถาบันการรู้หนังสือนานาชาติ,
<http://www.literacyonline.org/ili.htm>

มูลนิธิเปิดการเรียนรู้,<http://www.olf.ac.uk/>

รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ
ทางการศึกษา,<http://www.ohchr.org>

โครงการสิทธิทางการศึกษา,แหล่งข้อมูลจากเอกสาร
และเว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา,
<http://www.right-to-education.org/>

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ,<http://www.unesco.org>;
คลังข้อมูลเพื่อการศึกษาUNESCOที่สำนักงาน
ระหว่างประเทศทางการศึกษา,พร้อมข้อมูล
พื้นฐานประเทศ,<http://www.ibe.unesco.org/
countries/countrydossiers.htm>;แหล่งที่มา
อย่างเป็นทางการของประเทศ,
<http://www.ibe.unesco.org/countries/WDE/
WorldDataE.htm>;รายละเอียดประเด็นของ
นวัตกรรมและพลเมืองศึกษา,
<http://databases.unesco.org/IBE/IBEDOCS/>



AfriMAP:,ฐานข้อมูลการบริการสาธารณะ,
<http://www.afrimap.org>

ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้แห่ง
สหราชอาณาจักร

(BLDS)ฐานข้อมูลบรรณานุกรม,รุ่นค้นหาเว็บไซด์
ของห้องสมุดรับฝากBLDSในสหประชาชาติ,
คณะกรรมการแปซิฟิกใต้และข้อตกลงทั่วไป
ว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า(GATT),
<http://blds.ids.ac.uk/blds/>

ฐานข้อมูลการศึกษาทางไกล,
<http://www-icdl.open.ac.uk>

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก,
ตัวชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจ,
<http://www.ecostat.org/>

แผนงานเฝ้าติดตามและสนับสนุนแห่งสหภาพยุโรป
(สถาบันสังคมเปิด),โปรแกรมการเข้าถึง
การศึกษาสำหรับชาวโรมานี,
<http://www.eumap.org/>

สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา,คู่มือ
deeducaciénenderechoshumanos,1999,
<http://www.iidh.ed.cr>

ข้อมูลแปซิฟิกเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้,
<http://www.prel.org>

InstitutoIndigenistaInteramericano,
<http://www.indigenista.org>

คณะกรรมาธิการระหว่างอเมริกันด้านสิทธิมนุษยชน,
รายงานผู้เสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับสิทธิสตรี,
<http://www.cidh.oas.org/women/
Default.eng.htm>;

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองในอเมริกา,
2000,<http://www.cidh.oas.org/Indigenas/
TOC.htm>

สำนักคุณวุฒิและหลักสูตรสหราชอาณาจักร,

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองและการสอน

ประชาธิปไตยในโรงเรียน,รายงานฉบับสุดท้ายของ
คณะที่ปรึกษาทางพลเมือง,22กันยายน1998,
<http://www.qca.org.uk>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษแห่งสหประชาชาติ,
<http://www.un.org/millenniumgoals/>

รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ
ทางการศึกษา,<http://www.ohchr.org>

ห้องสมุดสิทธิมนุษยชนแห่งมหาวิทยาลัยมินเนโซตา,
<http://www1.umn.edu/humanrts/index.html>

ธนาคารโลก,เอกสารทางการศึกษา,
<http://www.worldbank.org>

สมาคมแห่งชาติสหรัฐเพื่อการศึกษาสอง
ภาษา(NABE),<http://www.nabe.org>

สำนักรวบรวมข้อมูลแห่งชาติสหรัฐเพื่อการศึกษาสอง
ภาษา,<http://www.ncbe.gwu.edu/>

คณะทำงานเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมในแอฟริกา,คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพลเมืองในแอฟริกา,รายงาน,
<http://www.achpr.org>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

สมัชชาสหประชาชาติ,กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,1966,
บทความที่13;

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก,1989,บทความที่28
และ29;

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและสวัสดิการของเด็ก,โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการอุปการะและการรับ
เป็นบุตรบุญธรรมทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ,1986;

ปฏิญญาว่าด้วยการส่งเสริมอุดมการณ์แห่งสันติภาพ
การเคารพซึ่งกันและกันและความเข้าใจกันระหว่าง
เพื่อนมนุษย์ในเยาวชน,1965;

กฎสหประชาชาติเพื่อการคุ้มครองของเยาวชนที่ถูก
ลิดรอนเสรีภาพ,ธันวาคม1990;

มติการศึกษาสำหรับทุกคน,1997

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ,อนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
ทางการศึกษา,พฤษภาคม1962;

พิธีสารจัดตั้งการเจรจาต่อรองและคณะกรรมการที่รับ
ผิดชอบสำหรับการแสวงหาการระงับข้อพิพาทใดๆ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างรัฐภาคีเป็นอนุสัญญาต่อต้าน
การเลือกปฏิบัติในการศึกษา,ตุลาคม1968;

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการทำความเข้าใจ
ระดับนานาชาติ,ความร่วมมือและสันติภาพและ
การศึกษาที่มีความสัมพันธ์สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน,พฤศจิกายน1974;

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

เวทีเจรจาเพื่อการปฏิบัติแอฟริกา,1994,รับรองโดย
การประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ห้าเกี่ยวกับผู้หญิง,
ดาการ์,ประเทศเซเนกัล,พฤศจิกายน1994

สหภาพแอฟริกัน,สคำปฏิญาณSolemnเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคทางเพศในแอฟริกา,2004

สภายุโรป,อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการปฏิบัติตาม
สิทธิเด็ก,1996

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก,พิธีสาร
A/SP1/12/01ว่าด้วยประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลส่วนเสริมต่อพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับ
กลไกการป้องกันความขัดแย้ง,การบริหารจัดการ,
การลงมติ,การรักษาสันติภาพและความมั่นคง,
2001,บทความที่29–30

องค์กรอเมริกัน,พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาอเมริกันว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม,‘พิธีสารของซานซาลวาดอ’,
สนธิสัญญาองค์กรอเมริกันซีรีย์
69,1988,บทความที่13;

องค์กรอเมริกัน,ปฏิญญามาการิตาร์,CIDI,
การประชุมระดับสูงเกี่ยวกับผลสรุปความยากจน
และการเข้าถึงบริการทางสังคม,2003

สหภาพแอฟริกา,กฎบัตรแอฟริกันเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพลเมือง,1981,สิทธิมนุษยชน
ด้านการศึกษา,บทความที่25;

กฎบัตรแอฟริกันเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของเด็ก,
1990,article11
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่90.
อนุสัญญาว่าด้วยการทำงานในเวลากลางคืนของ
เด็ก(อุตสาหกรรม),อนุสัญญา(Rev.),1948;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่
140.อนุสัญญาว่าด้วยค่าการศึกษา,1974;

อนุสัญญาอายุขั้นต่ำ,1973;

อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบต่อแรงงานและ
ครอบครัว,1981;

อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบแรงงานเด็กที่เลวร้าย,2000

คณะกรรมการสหประชาชาติสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม,ความเห็นทั่วไปที่11.แผนเชิง
ปฏิบัติการในระดับประถมศึกษา,1999;ความ
เห็นทั่วไปที่13.สิทธิทางการศึกษา(บทความที่
13),1999

ปฏิญญาทางการศึกษาโลกสำหรับทุกคน,รับรอง
ในการประชุมโลกทางการศึกษาสำหรับทุกคน,
จอมเทียน,ประเทศไทย,1990

คณะกรรมการสหประชาชาติเกี่ยวกับการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรี,ข้อแนะนำทั่วไปที่3.
โครงการการศึกษาและข้อมูลสาธารณะ,1987

คณะกรรมการสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิเด็ก,ความ
เห็นทั่วไปที่1.วัตถุประสงค์ทางการศึกษา,2001

เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษแห่งสหประชาชาติ,
เป้าหมายที่2และ3,
<http://www.un.org/millenniumgoals/>

ธรรมาภิบาลเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,
สัมมนาที่จัดโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติและสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ,โซล,15–16
กันยายน2004,ชุด2ในการสร้างความเข้มแข็ง
ของการกระจายบรกิารทีเ่อือ้ตอ่การมสีทิธมินษุยชน,
<http://www.ohchr.org/english/issues/
development/governance/compilation/
forside_02.html>

สหภาพรัฐสภาและองค์การสหประชาชาติ,กองความ
ก้าวหน้าของสตรี,คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา:
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุก
รูปแบบต่อสตรีและพิธีสารอื่นๆ,2003,
<http://www.ipu.org>

สหภาพแอฟริกัน,พิธีสารกฎบัตรแอฟริกาในสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพลเมืองของสตรีในแอฟริกา,
2003,บทที่12

สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้,กฎบัตร
สังคม,2004,บทความที่5

ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,พิธีสารเกี่ยวกับ
การศึกษาและการฝึกอบรม,กันยายน1997
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1.4.5สหภาพการค้าและสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีเสรีภาพในการจัดตั้งและเป็น
ตัวแทนผลประโยชน์ของสมาชิกมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การคุ้ ม ค รองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับสหภาพแรงงานความ
เป็ นอิ ส ร ะจ ากนายจ้ า งและ
รัฐบาลรวมถึงสิทธิในการจัดการ
การร่วมกันเจรจาต่อรองและ
การเป็นตัวแทนผลประโยชน์
ของสมาชิก

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ว่ามีการคุ้มครองสิทธิอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ในทาง
ปฏิบัติการได้รับการยอมรับและ
การเป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงานขอบเขตหน้าที่ด้ าน
ที่ ปรึกษาในที่ทำงานและใน
วงกว้าง

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การปฏิ เสธการมีตั วตนของ
สหภาพการข่มขู่ของเจ้าหน้าที่
สหภาพแรงงานและสมาชิกการ
ขึ้นบัญชีดำฯลฯ


แหล่งข้อมูลทั่วไป

เครือข่ายแรงงานระหว่างประเทศแคนาดา(ด้วยการเชื่อมโยงกับเครือข่ายระหว่างประเทศ),
<http://labour.ciln.mcmaster.ca>

ศูนย์เพื่อการปฏิรูปสถาบันและภาคส่วนนอกระบบ(IRIS),มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์,
<http://www.iris.umd.edu/>

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,คณะกรรมการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์,คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี,คณะกรรมการแรงงาน
ข้ามชาติ,และคณะกรรมการสิทธิเด็ก,<http://www.ohchr.org>

การวิจัยและวิเคราะห์ตลาดการจ้างงาน(EMAR),
<http://www.dti.gov.uk/employment/research-evaluation/index.html>

ENTERWeb:การพัฒนาเว็บไซต์องค์กร,<http://www.enterweb.org/>

บทสนทนาทางธุรกิจทั่วโลกในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,<http://www.gbde.org/>

สิทธิมนุษยชนสำหรับคนทำงาน(โดยเฉพาะประเทศจีน,เวียดนามและประเทศเอเชียอื่นๆ),
<http://www.senser.com/index.htm>

IGCNET(รวมทั้งเครือข่ายสตรี),<http://www.igc.org>องค์การแรงงานระหว่างประเทศ,หนังสือสถิติ
แรงงานประจำปี(ประจำป)ี

สมาพันธ์แรงงานเสรีระหว่างประเทศ,<http://www.icftu.org>;สมาพันธ์แรงงานเสรีระหว่างประเทศ,
โลกแรงงานเสรี,บรัสเซลส์(อนุกรม)

LabourNet,<http://www.labournet.net/>

รายงานของผู้เสนอบันทึกพิเศษเรื่องเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและครอบครัว,คณะกรรมาธิการระหว่างอเมริกา
ด้านสิทธิมนุษยชน,<http://www.cidh.oas.org/Migrantes/defaultmigrants.htm>

รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในแรงงานข้ามชาติ,
<http://www.ohchr.org>

รายงานคณะทำงานในสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในแอฟริกา,คณะกรรมการแอฟริกาทางสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพลเมือง,<http://www.achpr.org>

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี,<http://www.unifem.org/>

หน่วยสืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐอเมริกา,ข้อมูลประเทศต่างๆ(ประจำปี)
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เหมือนข้อ1.4.4ข้างต้นและที่สำคัญมีดังนี้

มาตรฐานสากล 

กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต,ิ1966,บทความที่8;

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว,1990

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่29.แรงงานบังคับ,1930;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87.เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวม
ตัว,1948;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่98.สิทธิในการรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง,1949;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่105.การยกเลิกแรงงานบังคับ,1957;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่122.อนุสัญญาว่าด้วยนโยบายการจ้างงาน,1964;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่135.อนุสัญญาเกี่ยวด้วยการป้องกันและอำนวยความ
สะดวกเท่าที่จะทำได้ต่อตัวแทนแรงงานตามข้อสัญญา,1973;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานข้ามชาติในสภาวะที่ไม่เหมาะสมและการส่งเสริม
ความเท่าเทียมกันด้านโอกาสและการรักษา,มิถุนายน1975;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่141.องค์กรแรงงานชนบท,1975;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่151.อนุสัญญาเกี่ยวด้วยการปกป้องสิทธิในการรวมกลุ่ม
และกระบวนการกำหนดเงื่อนไขการจ้างในบริการสาธารณะ,1981;

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่154.อนุสัญญาเกี่ยวด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเจรจา
ต่อรอง,1983

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สภายุโรป,กฎบัตรสังคมยุโรปฉบับปรับปรุง,1996,หมวดที่6,สิทธิสหภาพทางการค้า;

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,1950,หมวดที่4,ข้อห้ามแรงงานบังคับ;

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ,1977

คำถาม
การประเมิน

1.4.6ข้อบังคับในการกำกับดูแลกิจการเอกชนมีความเข้มงวดและโปร่งใสมากน้อย
เพียงใดและบริษัทต่างๆมีการวางกฎระเบียบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมการกำกับ
ดูแลกิจการและการจัดหาเงินทุน
รวมทั้งการเปิดเผยบัญชีกิจการ
สู่สาธารณะกฎหมายคุ้มครอง
สุขภาพและความปลอดภัยในที่
ทำงานและกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนกำกับ
ดูแลกฎระเบียบรวมถึงจำนวน
และความสามารถของเจ้าหน้าที่
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ค ง อ ยู่ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ตรวจ
สอบอิสระและขั้นตอนการแก้ไข
ปรับปรุง

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบ
การเกิดความล้มเหลวหรือการมี
อคติต่อกฎระเบียบของรัฐด้าน
ธุ ร กิ จ และการ เ งิ นกา ร เกิ ด
อุบั ติ เหตุการบาดเจ็บฯลฯ
เนื่ อ งจากความประมาทใน
กิจการและการฟ้องร้องภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การศึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกแห่งออสเตรเลีย,มหาวิทยาลัยโมนาช,แหล่งข้อมูล
การตรากฎระเบียบทางการเงิน,<http://www.apec.org.au/>

ศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจและสิทธิมนุษยชน,<http://www.business-humanrights.org>

Blagescu,M.และLloyd,R.,รายงานการบัญชีทั่วโลก2006:คุมอำนาจทางบัญชี(ลอนดอน:OneWorld
Trust,2006),<http://www.oneworldtrust.org>

บรรษัทภิบาล,ลิงค์เชื่อมโยงในทุกแง่มุมของการกำกับดูแลกิจการ,
<http://www.corpgov.net/links/links.html>

บรรษัทภิบาล,ธนาคารโลก,<http://rru.worldbank.org/Themes/CorporateGovernance/>

ข้อมูลบริษัท,<http://www.corporateinformation.com/>

กลุ่มเฝ้าระวังบริษัทสหราชอาณาจักร,<http://www.corporatewatch.org>;และกลุ่มเฝ้าระวังบริษัท(US),
ติดตามการปฏิบัติของบริษัทโดยเฉพาะ,<http://www.corpwatch.org/>

มุมมองที่สำคัญในบัญชี(วารสาร),<http://www.elsevier.com>

คณะกรรมการด้านการเงินและองค์กรต่างประเทศ(DAF)หน่วยงานในองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดรับผิดชอบต่อการริเริ่มระบบบรรษัทภิบาล,<http://www.oecd.org/daf/>

เวทีการวิจัยทางเศรษฐกิจ,ฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเทศแอฟริกาตะวันออกกลางและเหนือ,
<http://www.erf.org.eg/index.html>

ฐานข้อมูลเอ็ดการ์ของข้อมูลองค์กร,รายงานการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับบริษัทสหรัฐ,
<http://www.sec.gov/edgar.shtml>

วิถีเอลดิสสู่ข้อมูลการพัฒนา,ฐานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร,
<http://www.eldis.org/>

สารานุกรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ,<http://www.encycogov.com/>

สถาบันการกำกับดูแลกิจการยุโรป,<http://www.ecgi.org/>

Findlaw,เครื่องมือการค้นหาพิเศษในการการหาข้อมูลการออกกฎหมายในแต่ละประเทศ,
<http://www.findlaw.com>

การริเริ่มการรายงานทั่วโลก,<http://www.globalreporting.org>

GlobalWitness,ลิงค์เชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ,ความขัดแย้งและการทุจริต,
<http://www.globalwitness.org/>

รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับผลกระทบของการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจและตราสารหนี้ระหว่าง
ประเทศต่อสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,
<http://www.ohchr.org>

วารสารการเงินบรรษัท,<http://www.elsevier.com>

เวทีประชุมเพื่อการพัฒนาเมดิเตอร์เรเนียน,โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรับผิดชอบที่เข้มแข็งองค์กร
ของพลเมืองในธุรกิจของภูมิภาค,<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

การตรวจสอบข้ามชาติ,<http://www.multinationalmonitor.org>

ศูนย์วิทยบริการข้ามชาติ,<http://resourcesfirst.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

สถาบันทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก,กลุ่มวิจัยสำหรับเครือข่ายข้อมูลธรณีวิทยา
ระหว่างประเทศ(CIESIN),<http://www.ciesin.org/TG/PI/PI-home.html>

PublishWhatYouPaycoalition,<http://www.publishwhatyoupay.org>

สถาบันเฝ้าระวังรายได้,<http://www.revenuewatch.org/>

สิทธิและความรับผิดชอบในการพัฒนา(RAID,Africa),<http://www.raid-uk.org/>

รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษของสำนักเลขาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบรรษัทข้ามชาติและผู้ประกอบ
การอื่นๆ,<http://www.ohchr.org>

ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,โครงการว่าด้วยการค้าอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน,
<http://www.sadc.int/english/tifi/index.php>

ศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจแสตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด,บทความเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล,
<http://www-cepr.stanford.edu/>

เครือข่ายโลกที่สาม,<http://www.twnside.org.sg>

‘การค้าและสิทธิมนุษยชน,แถลงการณ์Interights,13/4(2005),<http://www.interights.org>

ศูนย์สหประชาชาติเพื่อบรรษัทข้ามชาติ,<http://unctc.unctad.org>;

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(UNCTAD),<http://www.unctad.org>

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ,<http://www.unglobalcompact.org/>

เครือข่ายออนไลน์ของสหประชาชาติด้านการบริหารรัฐกิจและการเงิน(UNPAN),เอกสารระดับนานาชาติ
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
จริยธรรมความโปร่งใสสำนึกรับผิดชอบการเงินและทรัพยากรสาธารณะ,<http://www.unpan.org>

สถาบันการเงินแอฟริกาตะวันตก,<http://www.wami-imao.org/>

ธนาคารโลก,โครงการวิจัยภาคการเงินและภาคเอกชน,และฐานข้อมูลการธนาคารการเงินและการลงทุน,
<http://www.worldbank.org>

การเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อประชาธิปไตย,เอกสารและฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานด้านบรรษัทภิบาล,<
http://www.wmd.org/>

สถาบันข้อมูลโลก,ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม(และนโยบายที่เกี่ยวข้องในบรรษัทภิบาล),<
http://www.wri.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

ศูนย์สหประชาชาติเพื่อบรรษัทข้ามชาติ,คู่มือการ
ลงทุน

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ,แนวทางสำหรับการ
รวมสิทธิมนุษยชนในการบริหารธุรกิจ,สำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
และกลุ่มผู้นำทางธุรกิจที่ริเริ่มด้านสิทธิมนุษยชน
(BLIHR),2006,
<http://www.unglobalcompact.org/>

การเมืองมหภาคและความโปร่งใสของข้อมูล 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ,มาตรฐานการปฏิบัติ
ที่ดีในความโปร่งใสทางการคลัง,2001(ข้อมูล
ล่าสุด);,1999;

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลพิเศษ/มาตรฐานการ
เปิดเผยข้อมูลทั่วไป,<http://dsbb.imf.org/
Applications/web/sddshome/>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการย่อยสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน,ค่านิยมความ
รับผิดชอบบรรษัทภิบาลและผู้ประกอบการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน,มติ2003/16,
เอกสารสหประชาชาติE/CN.4/Sub.2/2003/
L.11at52,2003

พันธมิตรใหม่ในการพัฒนาแอฟริกา(NEPAD),
ปฏิญญาว่าด้วยประชาธิปไตยการเมืองเศรษฐกิจ
และบรรษัทภิบาล,2005

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อสู้การติดสินบนเจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศในธุรกรรมธุรกิจระหว่าง
ประเทศ,1997;

คู่มือสำหรับบรรษัทข้ามชาติ,2000;

หลักการองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาว่าด้วยบรรษัทภิบาล,2004

สมาคมในเครือจักรภพสำหรับบรรษัทภิบาล
(CACG),CACGคู่มือ:หลักการบรรษัทภิบาล
ในเครือจักรภพ:ต่อการแข่งขันในตลาดโลกและ
ความรับผิดทางเศรษฐกิจ,1999

คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต(ICAC),
ฮ่องกง,มาตรฐานจริยธรรมของบริษัท,1996

มาตรฐานจากเวทีประชุมความมั่นคงทางการเงิน,
<http://www.fsforum.org>,ปรากฏในหนังสือ
รวบรวมมาตรฐาน(รวมทั้งสิ้นมากกว่า65)

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ,ข้อตกลงสิทธิมนุษยชนและการค้า
โลก:ใช้ข้อยกเว้นทั่วไปเพื่อป้องกันสิทธิมนุษยชน
(นิวยอร์กและเจเนวา:UN,2005),
<http://www.ohchr.org/english/issues/
globalization/trade/index.htm>

ธนาคารโลก,บทรวบรวมหลักการที่ดีที่สุดของ
บรรษัทภิบาล,<http://rru.worldbank.org/
PapersLinks/Codes-Best-Practice/>

คณะกรรมการเพื่อความเท่าเทียมทางเพศแอฟริกาใต้,
คู่มือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวัฒนธรรมความเท่า
เทียมทางเพศในองค์กร,1998,
<http://www.eldis.org>

กฎบัตรความโปร่งใสสำหรับสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ,2006,<http://www.article19.org> 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
การพัฒนา,คู่มือการปฏิบัติที่ดีในการเปิดเผย
บรรษัทภิบาล,2006,<http://www.eldis.org>

โครงสร้างพื้นฐานของสถาบันและตลาด

ธนาคารโลก,คู่มือการบริหารจัดการการล้มละลาย,
เมษายน2001

คณะกรรมการระบบการชำระหนี้และการจ่ายเงิน
(CPSS),หลักการพื้นฐานสำหรับระบบการชำระ
หนี้ที่สำคัญต่อระบบโดยรวม,ธันวาคม1999

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
(FATF),ข้อแนะนำ40ข้อของคณะทำงานเฉพาะ
กิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน,2003
(ข้อมูลล่าสุด)(เพื่อความมั่นคงของตลาด),
<http://www.fatf-gafi.org>

คณะกรรมการมาตรฐานทางบัญชีระหว่างประเทศ
(IASC),มาตรฐานทางบัญชีระหว่างประเทศ
(IAS)(ข้อมูลเป็นช่วงเวลา)

สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ(IFAC),มาตรฐาน
การสอบบัญชีระหว่างประเทศ(ISA)(ข้อมูลเป็น
ช่วงเวลา)
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2.การเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนและมีสำนึกรับผิดชอบ

2.1 การเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรม
 คำถามในการประเมิน: ประชาชนสามารถควบคุมรัฐบาลและ

นโยบายผ่านทางการเลือกตั้งหรือไม่ 

คำถาม
การประเมิน

2.1.1ประชาชนมีบทบาทในการแต่งตั้งสถาบันบริหารและนิติบัญญัติผ่านการเลือก
ตั้งที่มีการแข่งขันมากน้อยเพียงใดและการเลือกตั้งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พรรคการเมืองหรือตัวบุคคลบ่อยครั้งเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมการแต่งตั้ง
ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติความ
สม่ำเสมอและเวลาที่เหมาะสม
ของการเลือกตั้ง

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ว่าขั้นตอนทรัพยากรตรวจสอบ
ขั้นตอนการใช้กฎหมายว่ามี
ความเป็นธรรมหรือไม่

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับตำแหน่งทางการเมืองที่
สำคัญที่ไม่ได้มีการให้อำนาจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการโยก
ย้ายพรรคระดับที่พรรคผูกขาด
การควบคุมรั ฐบาลและการ
อุปถัมภ์(ก)ทั่วทุกพื้นที่(ข)
ทุกช่วงเวลา

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

เครือข่ายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง(ACE),
<http://www.aceproject.org/>

ศูนย์ประชาธิปไตยและการใช้สิทธิเลือกตั้ง,
<http://www.fairvote.org>

ข้อมูลการเลือกตั้งบนอินเตอร์เน็ต,
<http://www.electionresources.org/>

การเลือกตั้งรอบโลก,
<http://www.electionworld.org/>

Farrell,D.,ระบบเลือกตั้งแบบต่างๆ:บทนำเชิง
เปรียบเทียบ,(ลอนดอนและนิวยอร์ก:พาลเกรฟ,
2001);

Farrell,D.,การเปรียบเทียบระบบเลือกตั้ง(ลอนดอน
และนิวยอร์ก:PrenticeHall/Harvester
Wheatsheaf,1997)

Gallagher,M.และMitchell,P.(บรรณาธิการ),
การเมืองของระบบเลือกตั้ง(อ๊อกซฟอร์ดและ
นวิยอรก์:สำนกัพมิพม์หาวทิยาลยันวิยอรก์,2005)

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

องค์กรแอฟริกา,<http://www.africaaction.org>

สมาคมกำกับดูแลการเลือกตั้งแอฟริกา,
<http://www.ifes.org/afrassoc/index.htm>

สมาคมกำกับดูแลการเลือกตั้งเอเชีย,<http://
www.ifes.org/AsiaAssocSite/index.htm>

ศูนย์การศึกษาลาตินอเมริกา,มหาวิทยาลัยจอร์จ
ทาวน์,ฐานข้อมูลทางการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

พรมแดนร่วม,การเลือกตั้งในลาตินอเมริกา,
<http://www.commonborders.org/>

Eurasianet,<http://www.eurasianet.org/>

Midgett,D.,การเลือกตั้งประเทศคาบสมุทร
แคริบเบียนตะวันออก1950–1982,ชุดการ
พัฒนาลำดับที่13(เมืองไอโอวา:ศูนย์การพัฒนา
ศึกษา,สถาบันวิจัยชุมชนเมืองและภูมิภาค,
มหาวิทยาลัยไอโอวา,1983)
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การกำกับดูแลและทรัพยากรการพัฒนาสังคม,
กรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่ง
สหราชอาณาจักร,ฐานข้อมูลการเลือกตั้ง,
<http://www.gsdrc.org>

IFES(กองทนุระหวา่งประเทศเพือ่ระบบการเลอืกตัง้),
<http://www.ifes.org>

เว็บไซต์ระดับภูมิภาคIFES
<http://www.ifes.org/regions.html>;

คู่มือการเลือกตั้งสากล,
<http://www.electionguide.org/>

องค์กรIDEA,<http://www.idea.int>;

การออกแบบระบบเลือกตั้ง:คู่มือIDEAฉบับใหม่
(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2005),และ
ฐานข้อมูลการออกแบบระบบเลือกตั้ง,
<http://www.idea.int/esd/index.cfm>;

มาตรฐานการเลือกตั้งสากล:แนวทางสำหรับการ
ทบทวนกรอบการทำงานด้านกฎหมายการเลือกตั้ง
(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2002);

จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ปี1945ถึง1997:
รายงานการมีส่วนร่วมทางการเมืองโลก(Varberg,
1997)

สหภาพรัฐสภา,ฐานข้อมูล2แห่ง,<http://
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>และ
<http://www.ipu.org/parlit-e/parlitsearch.asp>;
ปฏิทินการเลือกตั้งของรัฐสภา(รายปี);ปฏิทิน
การเลือกตั้งของรัฐสภาและการพัฒนา1967–
1997

การเลือกตั้งที่ประสบความสำเร็จของลิจพาร์ท,
<http://dodgson.ucsd.edu/lij>

Mackie,T.และRose,R.,ผลการเลือกตั้งรอบ
ทศวรรษ:การปรับข้อมูลปฏิทินสากลให้ทันสมัย
(กลาสโกว์:มหาวิทยาลัยแห่งสตาร์ทไคลด์,
1997);

Mackie,T.และRose,R.,ปฏิทินประวัติศาสตร์
การเลือกตั้ง(ลอนดอน:แมคมิลแลน,1991)

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,โครงการศึกษากระบวนการ
ทางการเมืองและการเลือกตั้ง:การปฏิรูปกฎหมาย
การเลือกตั้ง,<http://www.ndi.org>

Nohlen,D.(บรรณาธิการ),การเลือกตั้งในอเมริกา,
ฉบับที่2(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ด,2005)

Nohlen,D.,Catón,M.และStöver,P.
(บรรณาธิการ),การเลือกตั้งในยุโรป,ฉบับที่3
(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซ์ฟอร์ด,2008)

Nohlen,D.,Grotz,F.และHartmann,C.
(บรรณาธิการ),การเลือกตั้งในเอเชียและประเทศ
แถบแปซิฟิค,ฉบับที่2(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2001)

Nohlen,D.,Krennerich,M.และThibaut,B.
(บรรณาธิการ),การเลือกตั้งในแอฟริกา
(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ด,1999)

สถาบันเอเชียนอร์ดิกศึกษา,<http://nias.ku.dk>

ฐานข้อมูลทางการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu>

ห้องสมุดระบบตัวแทนแบบสัดส่วน,
<http://www.mtholyoke.edu/acad/polit/
damy/prlib.htm>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

Przeworski,A.,Alvarez,M.E.,Cheibub,J.A.และ
Limongi,F.,ประชาธิปไตยและการพัฒนา:
สถาบันทางการเมืองและความเป็นอยู่ที่ดีในโลก,
1950-1990(เคมบริดจ์:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์,2000)



มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง,1966,มาตรา25,ปฏิญญา
ว่าด้วยหลักการของการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
สากล,7กรกฎาคม2005

คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง,ความเห็นทั่วไปที่25.สิทธิใน
การมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ,สิทธิในการใช้
สิทธิเลือกตั้งและสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ที่เท่าเทียม,1996

Goodwin-Gill,G.S.,แนวปฏิบัติสำหรับการเลือกตั้ง
(Geneva:IPU,1998);

Goodwin-Gill,G.S.,การเลือกตั้งที่เป็นอิสระและ
ยุติธรรม,ฉบับขยาย(เจเนวา:สหภาพรัฐสภา,
2006)[แบบจำลองมาตรการครอบคลุม
ทุกกระบวนการเลือกตั้ง],หน้า160–6

องค์กรIDEA,แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ
การเลือกตั้งอย่างมืออาชีพและมีจริยธรรม,1997;

แนวปฏิบัติสำหรับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งอย่าง
มืออาชีพและมีจริยธรรม,1997;

การออกแบบระบบบริหารการเลือกตั้ง:คู่มือIDEA
(สตอกโฮล์ม:IDEA,2006);

การออกแบบระบบการเลือกตั้ง:คู่มือฉบับใหม่สถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้าน
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(สตอกโฮล์ม:
องค์กรIDEA,2005)

สหภาพรัฐสภา,ปฏิญญาว่าด้วยขั้นตอนการเลือกตั้งที่
เป็นอิสระและยุติธรรม,1994,โดยเฉพาะส่วนที่
4,สิทธิและความรับผิดชอบของรัฐ

Nelson,S.,มาตรฐานการตัดสินการเลือกตั้ง.



มาตรฐานระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน
แอฟริกา,มติว่าด้วยการบริหารกระบวนการ
เลือกตั้งและประชาพิจารณ์,1996

สภายุโรป,คู่มือสำหรับผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง,
1997

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก,พิธีสาร
A/SP1/12/01ว่าด้วยประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลเพิ่มเติมในพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับกลไก
การป้องกันความขัดแย้งการบริหารการแก้ปัญหา
การรักษาสันติภาพและความมั่นคง,2001,
หัวข้อ2–18

เครือจักรภพ,การเลือกตั้งที่ดีของเครือจักรภพ:
เอกสารการทำงาน,1997;ปฏิญญาเครือจักรภพ
ฮารา,1991;แผนปฏิบัติการมิลบรู๊คภายใต้
ปฏิญญาเครือจักรภพฮารา,1995

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก,พิธีสาร
A/SP1/12/01ว่าด้วยประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลเพิ่มเติมในพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับกลไก
การป้องกันความขัดแย้งการบริหารการแก้ปัญหา
การรักษาสันติภาพและความมั่นคง,2001,
หัวข้อ2–18

คณะกรรมการว่าด้วยประชาธิปไตยผ่านกฎหมาย
ยุโรป(คณะกรรมการเวนิซ),คู่มือและรายงาน
อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง,
โดยคณะกรรมการเวนิซในการประชุมครั้งที่51
และ52,2002

หุ้นส่วนใหม่เพื่อการพัฒนาแอฟริกา,ปฏิญญาว่าด้วย
ประชาธิปไตยการบริหารทางการเมืองเศรษฐกิจ
และองค์กร,2005

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,กฎบัตรประชาธิปไตย,การ
เลือกตั้งและการบริหารภาครัฐ,2007;
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

โครงการบริหารจัดการและต้นทุนในการเลือกตั้ง,
2003,<http://www.aceproject.org/main/
english/ei/eig04b.htm>

Wisse,E.,‘สนับสนุนประชาธิปไตย:การแสวงหา
นโยบายสากลและการนำไปใช้ได้จริง,กระทรวง
มหาดไทยประเทศเนเธอร์แลนด์,สำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา,2006,
<http://www.oecd.org>

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการการบริหารการเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตยในแอฟริกา,2002

องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,
สำนักงานเพื่อสถาบันอันเป็นประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน,ความรับผิดชอบพื้นฐาน:พันธะ
สัญญาและนำไปใช้2006,รายงานเสนอต่อสภา
องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป
เพื่อสนองตอบต่อการตัดสินใจของสภาที่17/05
ว่าด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
OSCE;

คู่มือการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง,พิมพ์ครั้งที่5
(2005);

พันธสัญญาเพื่อการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยในรัฐที่
เข้าร่วมองค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือ
ในยุโรป,2003,<http://www.osce.org/
documents/odihr/2003/10/772_en.pdf>;

‘มาตรฐานสากลและพันธสัญญาว่าด้วยสิทธิในการ
เลือกตั้งแบบประชาธิปไตย:แนวทางปฏิบัติสู่
ระบบการเลือกตั้งที่เป็นเลิศ,องค์กรว่าด้วยความ
มั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,ร่างรายงาน
สำนักงานเพื่อสถาบันอันเป็นประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน,ODIHRGAL/44/02Rev.1,20
พฤศจิกายน2002;

การแก้ปัญหาการคัดค้านการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ของ
องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือใน
ยุโรป:ระบบตรวจสอบการคัดค้านการเลือกตั้ง,
องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือใน
ยุโรป,สำนักงานเพื่อสถาบันอันเป็นประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน,2000,
<http://www.osce.org>

ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,หลักการและ
แนวทางการบริหารการเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตย,2004,<http://www.iss.co.za/
AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/sadc/
elecprinciples.pdf>

เวทีประชุมสภาประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,
ค่านิยมและมาตรฐานสำหรับการเลือกตั้งใน
ภูมิภาคของประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,
2001,<http://www.sadcpf.org/documents/
SADCPF_ElectionNormsStandards.pdf>;
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

 หลักการและแนวทางการบริหารการเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตย,<http://www.sadc.int/english/
documents/risdp/index.php>

คำถาม
การประเมิน

2.1.2ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้าถึงได้ง่ายและ
ครอบคลุมมากน้อยเพียงใดขั้นตอนดังกล่าวเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลและ
พรรคการเมืองมากน้อยเพียงใดและเป็นอิสระจากการข่มขู่และการใช้อำนาจในทางที่
ผิดมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเลือกตั้งและขั้นตอน
การลงคะแนนเลือกตั้งการไม่
เลือกปฏิบัติทางเพศเชื้อชาติ
ฯลฯกฎหมายเกี่ยวกับการเข้า
ถึงโดยสะดวกความมั่นคงและ
ความเป็นอิสระจากการควบคุม
ดูแล


2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ขั้นตอนทรัพยากรและบุคลากร
ว่าเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
ต่อการรับรองสิทธิ ในการลง
ค ะ แ นน เ สี ย ง เ ลื อ ก ตั้ ง ข อ ง
ประชาชนและตรวจสอบระดับ
ของการควบคุมการเลือกตั้งจาก
พรรครั ฐบาลหรื อพรรคร่ วม
รัฐบาล


3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบ
ข้อมูลการกีดกันผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สัดส่วนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งกับ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งการคุกคามผู้มี
สิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก
ตั้งและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการ
ประพฤติโดยมิชอบในการลง
ทะเบียนการนับคะแนนเลือกตั้ง
รวมถึงหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงอคติในการดำเนินการหรือ
ในตัวบุคคลของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ต้องการแหล่งที่มาในประเทศ	

แหล่งข้อมูลทั่วไปบางส่วน 

AlianzaCivica,<http://www.alianzacivica.org.mx/>

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้ง,
<http://www.umich.edu/~cses/>

Goodwin-Gill,G.S.,การเลือกตั้งที่ยุติธรรมและเป็น
อิสระ,กฎหมายระหว่างประเทศและการปฏิบัติ
(เจเนวา:สหภาพรัฐสภา,1994)

องค์กรIDEA,การออกแบบระบบการเลือกตั้ง:คู่มือ
IDEAฉบับใหม่(สตอกโฮล์ม,องค์กรIDEA,
2005);

การมีส่วนร่วมของเยาวชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง:การมีส่วน
ร่วมของเยาวชนในวันนี้เพื่อประชาธิปไตยในวัน
หน้า(สตอกโฮล์ม,องค์กรIDEA,1999)

 

แหล่งข้อมูลพลเมืองศึกษาบางส่วน 

APSANET:การสอนรัฐศาสตร์,
<http://www.apsanet.org/section_168.cfm>

พลเมืองศึกษา,<http://www.civiced.org/>

CIVITAS:Civnet–ข้อมูลระหว่างประเทศสำหรับ
พลเมืองศึกษาและประชาสังคม,
<http://civitas.org.uk>

วถิเีอลดสิสูข่อ้มลูการพฒันา,ขอ้มลูดา้นการมสีว่นรว่ม,
<http://www.eldis.org/participation/index.htm>

ERICระบบการรับตรงของสังคมศึกษา/สังคมศาสตร์,
<http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/
Home.portal>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

กองทุนระหว่างประเทศสำหรับระบบเลือกตั้ง,
<http://www.ifes.org>

เครือข่ายความรู้ทางการเมืองระหว่างประเทศของ
สตรี,<http://www.iknowpolitics.org/>

Kestlemann,P.,‘จำนวนผู้แทน’,

ประเด็นการใช้สิทธิเลือกตั้ง(วารสารสังคมปฏิรูปการ
เลือกตั้ง[สหราชอาณาจักร]),10มีนาคม
1999,<http://www.electoral-reform.org.uk>

เวทีการประชุมการพัฒนาแห่งเมดิเตอเรเนียน,
โครงการศึกษามุมมองเรื่องเพศในการปฏิรูปเชิง
สถาบัน,<http://info.worldbank.org/etools/
mdfdb/index.asp>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,โครงการศึกษากระบวนการ
เลือกตั้งและการเมือง:การตรวจสอบกลุ่มไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด,<http://www.ndi.org>

Rule,W.andZimmerman,J.,ระบบการเลือกตั้ง
ในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ:ผลกระทบต่อสตรีและ
ชนกลุ่มน้อย(เวสท์พอร์ท,สำนักพิมพ์คอน
กรีนวูด,1994)

กลุ่มริเริ่มความสำเร็จร่วมกับสตรี,
<http://winwithwomen.ndi.org/>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยโลก,เอกสารและ
ฐานข้อมูลจากหน่วยงานทำงานด้านการเพิ่มการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี,
<http://www.wmd.org/>

กองการศึกษานานาชาติ,องค์การการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ,
<http://www.ibe.unesco.org/>;รวมทั้งข้อมูล
พื้นฐานประเทศ,ประเด็นนวัตกรรมพลเมือง
ศึกษา,รายละเอียดที่
<http://databases.unesco.org/IBE/
IBEDOCS/>;และแหล่งข้อมูลเป็นทางการจาก
ประเทศ<http://www.ibe.unesco.org/
countries/WDE/WorldDataE.htm>

เครือข่ายการทำงานของนโยบาย,
<http://www.movingideas.org/>

สำนักคุณวุฒิและหลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักร,การ
ศึกษาสำหรับพลเมืองและการสอนประชาธิปไตย
ในโรงเรียน,รายงานฉบับสุดท้ายของกลุ่มผู้ให้คำ
ปรึกษาด้านความเป็นพลเมือง,22กันยายน
1998,<http://www.qca.org.uk>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการเพื่อการสังเกตการณ์การ
เลือกตั้งสากลและแนวปฏิบัติสำหรับผู้
สังเกตการณ์การเลือกตั้งสากล,7กรกฎาคม
2005

สำนักงานที่ปรึกษาพิเศษว่าด้วยประเด็นทางเพศและ
ความก้าวหน้าของสตรี(OSAGI),กองการสังคม
และเศรษฐกิจสหประชาชาติ,บทบาทสตรีในการ
เลือกตั้ง:แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งของสตรี(นิวยอร์ก:UN,2005),
<http://www.un.org/womenwatch/osagi/>

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน
แอฟริกา,มติว่าด้วยกระบวนการเลือกตั้งและการ
กำกับดูแลอย่างมีส่วนร่วม,1996

สภายุโรป,คู่มือสำหรับผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง,
1997

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก,พิธีสาร
A/SP1/12/01ว่าด้วยประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลเพิ่มเติมในพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับกลไก
การป้องกันความขัดแย้งการบริหารการแก้ปัญหา
การรักษาสันติภาพและความมั่นคง,2001,
หัวข้อ2–18
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ,ความ
เห็นทั่วไปที่25.สิทธิในการมีส่วนร่วมในประเด็น
สาธารณะ,สิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งและสิทธิการ
เข้าถึงบริการสาธารณะที่เท่าเทียม,1996

การประชุมสมัชชาโลกครั้งที่สี่ว่าด้วยเรื่องสตรี,เวที
เจรจาปักกิ่ง,กันยายน1995,เป้าประสงค์ของ
กลยุทธ์และการปฏิบัติว่าด้วยการตัดสินใจและ
อำนาจของสตรี

Baxter,J.C.,การวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับองค์กร
การเลือกตั้ง,แนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหาร
การวางแผนยุทธศาสตร์กองทุนระหว่างประเทศ
สำหรับระบบเลือกตั้ง(IFES),1999

Butler,D.,กรณีสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ลอนดอน:สมาคมฮันซาร์ด,1998)

Estok,M.,Neville,N.และCowan,G.,การนับ
คะแนนเสียงอย่างรวดเร็วและการสังเกตการณ์
การเลือกตั้ง:คู่มือสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย
แห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศสำหรับองค์กร
ประชาสังคมและพรรคการเมือง(วอร์ชิงตันดีซี:
NDI,2002)

Goodwin-Gill,G.S.,แนวปฏิบัติสำหรับการเลือกตั้ง
(เจเนวา:สหภาพรัฐสภา,1998);

Goodwin-Gill,G.S.,การเลือกตั้งที่เป็นอิสระและ
ยุติธรรม,ภาคขยาย(เจเนวา:สหภาพรัฐสภา,
2006)[แบบจำลองมาตรการครอบคลุมทุกมุม
มองของกระบวนการเลือกตั้ง],หน้า160–6

องค์กรIDEA,แนวปฏิบัติสำหรับพรรคการเมือง:
การหาเสียงการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย
(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,1999);

Brigham,T.อินเตอร์เน็ตกับกระบวนการการเลือกตั้ง,
ชุดเอกสารทางเทคนิคสำหรับการจัดการการเลือก
ตั้ง(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,1998)

สหภาพรัฐสภา,ปฏิญญาว่าด้วยขั้นตอนเพื่อการเลือก
ตั้งที่ยุติธรรมและเป็นอิสระ,1994,ส่วนที่2,สิทธิ
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการเลือกตั้ง







คณะกรรมการว่าด้วยประชาธิปไตยผ่านกฎหมาย
ยุโรป(คณะกรรมการเวนิซ),คู่มือและรายงาน
อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง,
โดยคณะกรรมการเวนิซในการประชุมครั้งที่51
และ52,2002

รายงานระเบียบการเลือกตั้งและการยืนยันการ
มีส่วนร่วมของชนกลุ่มน้อยในกระบวนการตัดสินใจ
ในประเทศยุโรป,รับรองโดยสภาการเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตยจากการประชุมครั้งที่12ที่เวนิซใน
วันที่10มีนาคม2005และโดยคณะกรรมการ
เวนิซจากการประชุมรวมครั้งที่62ที่เวนิซวันที่
11-12มีนาคม2005

สหภาพแอฟริกา,พิธีสารต่อกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนด้านสิทธิสตรี
ในแอฟริกา,2003,มาตรา9

องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,
สำนักงานเพื่อสถาบันอันเป็นประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน,แนวทางการช่วยสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชนกลุ่มน้อยในกระบวนการเลือกตั้ง,
2001;

คู่มือตรวจสอบการมีส่วนร่วมของสตรีในการเลือกตั้ง,
2004,<http://www.osce.org>

ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและการศึกษา(CORE),
คู่มือการจัดการการเลือกตั้ง(โยฮันเนสเบิร์ก:
CORE,1995)

มาตรฐานระดับประเทศ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งแคนาดา,คู่มือการ
สอบสวน,2004

คณะกรรมการการเลือกตั้งกานา,คู่มือการลงทะเบียน
สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,1995

กองทุนระหว่างประเทศสำหรับระบบเลือกตั้ง
อัลบาเนีย,คู่มือทั่วไปสำหรับการเป็นผู้
สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ,1996

ศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย,คู่มือการจัดการกรณีคัด
ค้านผลการเลือกตั้ง,2004

แอฟริกาใต้,คณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระ,
แอฟริกาใต้:คู่มือสำหรับประธานและเจ้าหน้าที่
ดูแลการเลือกตั้ง,1994
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

Klein,R.L.และMerloe,P.,สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการการลงทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง:แนวทางการตรวจตราของสถาบัน
ส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศสำหรับพรรคการเมืองและองค์กร
ประชาสังคม(วอร์ชิงตันดีซี:NDI,2001)

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,คู่มือ:วิธีการตรวจสอบการ
เลือกตั้งโดยองค์กรภายในประเทศ.ขั้นตอนตั้งแต่
ต้นจนจบ(วอร์ชิงตันดีซี:NDI,1995)

กลุ่มริเริ่มความสำเร็จร่วมกับสตรี,แผนปฏิบัติการ
ระดับโลกว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
พรรคการเมือง,NDI,2003

คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลียตะวันตก,
มาตรฐานจริยธรรม,2002

คำถาม
การประเมิน

2.1.3ขั้นตอนในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองมีความยุติธรรม
มากน้อยเพียงใดและพวกเขาเข้าถึงสื่อและกระบวนการอื่นๆในการสื่อสารกับ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
การควบคุมทางกฎหมายใน
การลงทะเบียนของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง(โดยเฉพาะผู้สมัครที่
เป็นผู้หญิงและชนกลุ่มน้อย)
และพรรคการเมืองเสรีภาพใน
การหาเสียงเลือกตั้ งและการ
สื่อสารกับประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตรวจสอบข้อบังคับที่ใช้
ควบคุมการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ
เ ลื อ ก ตั้ ง โ ด ย ผู้ ส มั ค ร แ ล ะ
พรรคการเมืองรวมถึงข้อบังคับ
ที่ ใช้ควบคุมการรายงานข่าว
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
การเข้าถึงกระบวนการสื่อสาร
กับผู้ลงคะแนนเสียงโดยผู้สมัคร
รับเลือกตั้ งและพรรคในทาง
ป ฏิ บั ติ ว่ า ยุ ติ ธ ร ร ม ห รื อ ไ ม่
ตรวจสอบความเป็นกลางของสื่อ
ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสื่อสาธารณะมีความ
เป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐ
หรือพรรครัฐบาลเพียงใดการ
เข้ าถึ งผู้ มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ ง ของ
ผู้สมัครอิสระ


3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การกีดกันในการลงทะเบียน
ก า ร ติ ด ต่ อ เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ
อุปสรรคอื่นๆที่ไม่เป็นทางการ
ในกระบวนการหาเสียงเลือกตั้ง
และความไม่เท่าเทียมในการ
เข้าถึงแหล่งทุนหาเสียงสื่อและ
กระบวนการอื่นๆในการสื่อสาร
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

เหมือนข้างต้นและเพิ่มเติมดังนี้

Butler,D.และRanney,A.,การหาเสียงเลือกตั้ง(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,1992)

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้ง,<http://www.umich.edu/~cses/>

Lange,B.-P.และWard,D.,สื่อและการเลือกตั้ง:คู่มือและการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ(Mahwah,N.J.:
สมาคมลอร์เรนซ์เอลเบาม,2004)

Lijphart,A.,ระบบการเลือกตั้งและระบบพรรคการเมือง(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,
1995)

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,โครงการศึกษาการเลือกตั้งและกระบวนการ
ทางการเมือง:การตรวจสอบกลุ่มผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,<http://www.ndi.org>

ห้องสมุดระบบตัวแทนแบบสัดส่วน,<http://www.mtholyoke.edu/acad/polit/damy/prlib.htm>

Reilly,B.และNordlund,P.(บรรณาธิการ),พรรคการเมืองในสังคมที่เสี่ยงต่อความขัดแย้ง:การตรากฎหมาย
การพัฒนาการจัดการและประชาธิปไตย)(โตเกียว:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ,2008)

สมุดแผนที่การประชุมโลก(ลอนดอนและนิวยอร์ก:DorlingKindersley,พิมพ์หลายฉบับ,การประเมินการ
เซ็นเซอร์สื่อที่มาจากต่างประเทศ

ต้องการข้อมูลรายประเทศ

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการของการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสากลและแนวปฏิบัติสำหรับการสังเกตการณ์การ
เลือกตั้งสากล,7กรกฎาคม2005

องค์กรIDEA,การออกแบบระบบเลือกตั้ง:คู่มือIDEAฉบับใหม่(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2005);

มาตรฐานการเลือกตั้งสากล:แนวทางการทบทวนกรอบการทำงานทางกฎหมายของการเลือกตั้ง(สตอกโฮล์ม:
องค์กรIDEA,2002);

แนวปฏิบัติ:การรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมืองในระบบการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย(สตอกโฮล์ม:
องค์กรIDEA,1999);

ร่างแนวปฏิบัติของสื่อต่อการเลือกตั้ง(ไม่ระบุวันที่)

สหภาพรัฐสภา,ปฏิญญาว่าด้วยขั้นตอนสำหรับการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและเป็นอิสระ,1994,ส่วนที่3,ผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง,พรรคกับสิทธิและความรับผิดชอบต่อการหาเสียง

สหพันธ์นักข่าวนานาชาติ,คู่มือการรายงานผลการเลือกตั้ง:คู่มือสำหรับสื่อเพื่อประชาธิปไตย([บรัสเซล]:
ผู้พิมพ์,ไม่ระบุวันที่),<http://www.ifj.org/default.asp?index=1620&Language=EN>

องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,สำนักงานเพื่อสถาบันอันเป็นประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน(ODIHR),แนวทางการทบทวนกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการเลือกตั้ง,OSCE/
ODIHR,2001;

มาตรฐานและพันธสัญญาว่าด้วยสิทธิในการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยสากล:แนวทางปฏิบัติสู่การเลือกตั้ง
แบบประชาธิปไตยที่เป็นเลิศ,ร่างรายงานขององค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป/
สำนักงานเพื่อสถาบันอันเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน,ODIHRGAL/44/02Rev.1,20
พฤศจิกายน2002,<http://www.osce.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย,คู่มือสำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง:การเลือกตั้งปี’96,เครือจักรภพ
ออสเตรเลีย,1996;

คู่มือการให้ทุนสนับสนุนและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับพรรคการเมือง,เครือจักรภพออสเตรเลีย,2004

Estok,M.,Neville,N.และCowan,G.,การนับคะแนนเสียงอย่างรวดเร็วและการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง:
คู่มือสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศสำหรับองค์กรเอกชนและ
พรรคการเมือง(วอชิงตันดีซี:NDI,2002)

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,คู่มือสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติ
เพื่อการค้าระหว่างประเทศคู่มือ:วิธีการตรวจสอบการเลือกตั้งโดยองค์กรภายในประเทศขั้นตอนตั้งแต่ต้น
จนจบ(วอชิงตันดีซี:NDI,1995)

Howard,R.,สื่อกับการเลือกตั้ง:คู่มือรายงานการเลือกตั้ง(สถาบันสำหรับการสื่อสารมวลชน,นโยบายและ
ประชาสังคม(IMPACS),2004)

Norris,R.และMerloe,P.,การตรวจสอบโดยสื่อเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย:คู่มือสถาบัน
ส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศสำหรับองค์กรพลเมือง(วอชิงตันดีซ:ีNDI,
2002)

คำถาม
การประเมิน

2.1.4ระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทางเลือกกว้าง
ขวางมากน้อยเพียงใดการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด
องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและการคัดเลือกของฝ่ายบริหารใกล้เคียงกับสิ่งที่
ประชาชนเลือกมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบของ
ระบบการเลือกตั้งเขตเลือกตั้ง
ฯลฯ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ว่าระบบการเลือกตั้งส่งผลต่อ
ทางเลือกของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อย่างไรในทางปฏิบัติรวมถึง
ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนและองค์ประกอบ
ทางการเมืองของฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหาร

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
ความคลาดเคลื่อนจากสัดส่วน
ความสัมพันธ์แบบไม่มีกฎเกณฑ์
ระหว่างการลงคะแนนเสียงและ
ที่นั่งในสภารวมถึงการจำกัด
ขอบเขตของพรรคการเมืองที่
เป็นตัวแทนอยู่ในสภา

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลทั่วไป 

Budge,I.และKeman,H.,พรรคและประชาธิปไตย
(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ด,1993)



แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

Berglund,S.และDellenbrant,J.A.(บรรณาธิการ),
ประชาธิปไตยใหม่ในประเทศยุโรปตะวันออก:
ระบบพรรคการเมืองและความต่างทางการเมือง
(Aldershot:Elgar,1994)
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

รายงานประเทศต่อคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนสหประชาชาติ,
<http://www.ohchr.org>

ความไม่เป็นสัดส่วนกันของการเลือกตั้งชุดข้อมูล
สองชุดจากLijphartและZelaznikคำนวณโดยใช้
ตัวชี้วัดGalagher:

Lijphart,A.,ระบบเลือกตั้งและระบบพรรคการเมือง:
การศึกษาประชาธิปไตย27,1945–1990
(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,
1994);

Zelaznik,J.,ชุดข้อมูลความไม่เป็นสัดส่วนกันของการ
เลือกตั้ง(โคลเชสเตอร์:สาขาการศึกษารัฐบาล,
มหาวิทยาลัยเอสเซ็ก,1999)

Farrell,D.และScully,R.,ตัวแทนพลเมืองยุโรป?
สถาบันการเลือกตั้งและความล้มเหลวของการเป็น
ตัวแทนของรัฐสภา(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2007)

องค์กรIDEA,คู่มือผู้ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โครงการACE,CD-ROMโครงการ,
BetaVersion1,เมษายน1999

กองทุนระหว่างประเทศสำหรับระบบเลือกตั้ง,
การเลือกตั้งวันนี้(ข้อมูลตามช่วงเวลา)

เครือข่ายความรู้ทางการเมืองระหว่างประเทศของ
สตรี,<http://www.iknowpolitics.org/>

Leonard,D.และNatkiel,R.,หนังสือแผนที่การ
เลือกตั้งโลก:รูปแบบการโหวตในประเทศ
ประชาธิไตย39ประเทศ(ลอนดอน:Hodder&
Stoughton,1987)

Mackie,T.และRose,R.,ผลการเลือกตั้งรอบ
ทศวรรษ:การปรับข้อมูลปฏิทินสากลให้ทันสมัย
(กลาสโกว:์มหาวทิยาลยัแหง่สตารท์ไคลด,์1997)

Mackie,T.และRose,R.,ข้อมูลปฏิทินสากล
เกี่ยวกับความเป็นมาของการเลือกตั้ง(ลอนดอน:
Macmillan,1991)





ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลทางการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

ลำดับประเด็นถกเถียงในปัจจุบันของลองแมน
(พรรคการเมือง):

Coggins,J.และLewis,D.S,พรรคการเมืองของ
อเมริกาและประเทศแถบแคริบเบียน(ฮาโลและ
ดีทรอย,Mich.:1992);

East,R.และJoseph,T.,พรรคการเมืองของ
แอฟริกาและประเทศแถบตะวันออกกลาง(ฮาโล
และดีทรอย,Mich.:1993);

Lewis,D.S.และSagar,D.J.,พรรคการเมืองของ
เอเชียและประเทศแถบแปซิฟิค(ฮาโลและดีทรอย,
Mich.:1992);

Szajkowski,B.,พรรคการเมืองใหม่ของยุโรป
ตะวันออกและสหภาพโซเวียต(ฮาโลและดีทรอย,
Mich.:1991)

ห้องสมุดระบบตัวแทนแบบสัดส่วน,
<http://www.mtholyoke.edu/acad/polit/damy/
prlib.htm>

Williams,K.,‘บทวิจารณ์ด้านกฎหมายถึงการแบ่งเขต
เลือกตั้งในเยอรมัน,รัสเซียและสาธารณรัฐเชค,
วารสารกฎหมายเลือกตั้ง,4/3(2005)
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

Morgenstern,S.และPotthoff,R.,ข้อมูลการเลือก
ตั้งระดับเขต19ประเทศ,ข้อมูลใช้ใน“องค์
ประกอบของการเลือกตั้ง”,การเลือกตั้งศึกษา
(อยู่ระหว่างจัดทำ),<http://www.duke.edu/
%7Esmorgens/componentsdata.html>

หนังสือประจำปีรัฐแมรี่1996/97

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี,
<http://www.unifem.org>

องค์การสหประชาชาติ,กองความก้าวหน้าของสตรี,
<http://www.un.org/womenwatch/daw/
index.html>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยโลก,เอกสารและ
ฐานข้อมูลจากองค์กรที่ทำงานด้านการเพิ่มการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี,
<http://www.wmd.org/>



มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

องค์กรIDEA,การออกแบบระบบเลือกตั้ง:คู่มือIDEAฉบับใหม่(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2005);

มาตรฐานการเลือกตั้งสากล:แนวทางสำหรับการทบทวนกรอบการทำงานด้านกฎหมายการเลือกตั้ง
(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2002);

สภายุโรป,การเคารพในพันธกิจและพันธสัญญาของตุรกี,มติสมัชชารัฐสภา1380,2004,<http://
assembly.coe.int>,ย่อหน้าที่6(การเลือกตั้งทั่วประเทศสำหรับพรรคการเมืองเข้าสู่รัฐสภา)

คณะกรรมการยุโรปว่าด้วยประชาธิปไตยผ่านกฎหมาย(คณะกรรมการเวนิซ),รายงานระบบการเลือกตั้ง,
ภาพรวมการแก้ปัญหาและเกณฑ์การคัดเลือก,จัดทำขึ้นวันที่12–13กุมภาพันธ์2003,งานศึกษาที่
250/2003,CDL-AD(2004)003,สตราส์บวร์ก,4กุมภาพันธ์2004

ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป,Sadakv.Turkey(คำร้องที่10226/03),ตัดสินวันที่31มกราคม2007.การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองในตุรกีประกอบกับระบบผู้แทนแบบสัดส่วนศาลจึงยอมรับให้เสียงร้อยละ10
จากทั่วประเทศเพียงพอต่อการตั้งพรรคการเมืองเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแบ่งสันปันส่วนของรัฐสภาที่
มากเกินความจำเป็นและรัฐสภาที่อ่อนกำลังลงนั่นคือการเพิ่มความมั่นคงให้แก่รัฐบาล

องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,สำนักงานเพื่อสถาบันอันเป็นประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน,‘มาตรฐานสากลและพันธสัญญาว่าด้วยสิทธิในการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย:แนวทางปฏิบัติสู่
การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่เป็นเลิศ,ร่างรายงานของOSCE/ODIHR,

ODIHRGAL/44/02Rev.1,20พฤศจิกายน2002,<http://www.osce.org>

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนแอฟริกา,โครงการสิทธิต่อรัฐธรรมนูญและเสรีภาพของ
พลเมือง

องค์กรกับประเทศไนจีเรีย,ความเห็นที่102/93,1998,ย่อหน้าที่.50เพื่อการบันทึกเป็นผลของการ
เลือกตั้งที่ยุติธรรมและเป็นอิสระในการจะทำให้การโหวตมีความหมาย



การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

186

คำถาม
การประเมิน

2.1.5กระบวนการทางนิติบัญญัติสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบทางสังคมของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่มาเยียวยาปัญหา
สัดส่วนที่นั่งในสภาของกลุ่มสตรี
ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชายขอบ
ในกระบวนการนิติบัญญัติ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
มาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการอื่นๆ(โดยสมาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา
พรรคการเมืองและผู้ที่ได้รับการ
คัดสรร)ว่ามีความเหมาะสม
หรื อ ไม่ เพื่ อ เยี ยวยาปัญหา
สัดส่วนที่นั่ ง ในสภาของกลุ่ม
สังคมรวมถึงชั่วโมงการทำงาน
และสถานะการทำงานในสภา

3)	ตั วชี้ วั ด เชิ งลบ :สื บค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทาง
สังคมของสภาซึ่งรวมถึงความ
หลากหลายของพรรคการเมือง
และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลา


แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลทั่วไป 

สมาคมรัฐสภาในเครือจักรภพ,จำนวนสตรีในสภา,
<http://www.cpahq.org/topics/women/>

คณะกรรมการยุโรปว่าด้วยประชาธิปไตยผ่าน
กฎหมาย(คณะกรรมการเวนิซ),รายงาน
กฎหมายเลือกตั้งและการยืนยันสิทธิสำหรับ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ชนกลุ่มน้อยในประเทศยุโรป,2005,
<http://venice.coe.int/docs/2005/CDL-
AD(2005)009-e.asp>

Ghai,Y.,การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนและ
ชนกลุ่มน้อย,กลุ่มสิทธิชนกลุ่มน้อยสากล,2001,
<http://www.minorityrights.org/admin/
Download/Pdf/PubPartReport.pdf>

เครือข่ายความรู้ทางการเมืองระหว่างประเทศของ
สตรี,<http://www.iknowpolitics.org/>

Inglehart,R.และNorris,P.,‘ช่องว่างในประเด็นเพศ
ต่อพฤติกรรมการโหวตในมุมมองระดับโลก,
วารสารงานวิจัยทางด้านการเมืองนานาชาติ,
กันยายน2000

องค์กรIDEA,ข้อมูลโลกจำนวนโควต้าสตรี,
<http://www.quotaproject.org>;



กลุ่มกดดัน (Pressure groups) 

ศูนย์ผู้นำสตรีโลก,<http://www.cwgl.rutgers.edu/>

องค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีใน
รัฐสภา(ค้นข้อมูลได้ที่<http://www.idea.int/
gender/>):

สมาคมสมาชิกรัฐสภายุโรปตะวันตกเพื่อแอฟริกา
(AWEPA);

ศูนย์ส่งเสริมสตรีในการเมืองเอเชียแปซิฟิค
(CAPWIP);

สำนักเลขาธิการเครือจักรภพกองกิจการประเด็นเพศ
และเยาวชน;

สหภาพรัฐสภา;

องค์กรสมาชิกรัฐสภาสตรีในประเทศมุสลิม;

สมาชิกรัฐสภาเพื่อปฏิบัติการโลก(PGA);เครือข่าย
เพื่อการเพิ่มพลังทางการเมืองแก่สตรีเอเชียใต้
(SANPEW)

องค์กรIDEAหน้าเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์สตรี,
<http://www.idea.int/gender/inc>:

มูลนิธิกลุ่มสตรีนิยมออนไลน์
<http://www.feminist.org/>;

ทุนสนับสนุนสตรีโลก,
<http://www.globalfundforwomen.org/cms/>;
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

สตรีในรัฐสภา:เกินกว่าจำนวนตัวเลข.ฉบับปรับปรุง
(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2005);

การมีส่วนร่วมของเยาวชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง:การมีส่วน
ร่วมของเยาวชนวันนี้เพื่อประชาธิปไตยในวันหน้า
(สตอกโฮล์ม,องค์กรIDEA,1999)

สหภาพรัฐสภา,ข้อมูลออนไลน์ของรัฐสภาทุกประเทศ
และสัดส่วนของสมาชิกสตรี,
<http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>;

การเมือง:ความเข้าใจของสตรี,2000,
<http://www.ipu.org/PDF/publications/
womeninsight_en.pdf>

สหภาพรัฐสภาและสำนักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ,การสัมมนานานาชาติเรื่อง
กระบวนการจัดโครงสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ใน
รวันดา,2002,<http://www.ipu.org/pdf/
publications/kigali_bi.pdf>

เวทีเพื่อการพัฒนาประเทศในเมดิเตอเรเนียน,
โครงการศึกษาการพิจารณาประเด็นทางเพศใน
การปฏิรูปสถาบัน,<http://info.worldbank.org/
etools/mdfdb/index.asp>

Morgenstern,S.และPotthoff,R.,‘ข้อมูลการเลือก
ตั้งระดับเขต19ประเทศ,ใช้ใน”องค์ประกอบ
ของการเลือกตั้ง”,การเลือกตั้งศึกษา(อยู่ระหว่าง
จัดทำ),<http://www.duke.edu/%7Esmorgens/
componentsdata.html>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,โครงการพัฒนาสตรีผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งและผู้นำสตรีที่ได้รับการเลือกตั้ง,
<http://www.ndi.org>

Norris,P.,การจัดโครงสร้างการเลือกตั้ง:กฎการลง
คะแนนเสียงและพฤติกรรมทางการเมือง,2004,
<http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/
ACROBAT/Institutions/Chapter9.pdf>

Reynolds,A.,‘สตรีในสภานิติบัญญัติและใน
คณะผู้บริหารของโลก,การเมืองโลก,51/4
(กรกฎาคม1999)

Salih,M.(บรรณาธิการ),รัฐสภาแอฟริกา:รัฐบาล
และการบริหารประเทศ(นิวยอร์ก:Palgrave
Macmillan,2005)

หน้าเว็บสตรีมุสลิม,<http://www.jannah.org/>;
เครือขา่ยสตรตีะวนัออก-ตก
<http://www.neww.org/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี,
<http://www.unifem.org>

องค์การสหประชาชาติ,กองความก้าวหน้าของสตรี,
<http://www.un.org/womenwatch/daw/
index.html>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยของโลก,เอกสาร
และฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี,
<http://www.wmd.org/>



มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานเกี่ยวกับสตรี 

สหภาพแอฟริกา,ปฏิญญาโซเล็มว่าด้วยความ
เท่าเทียมทางเพศในแอฟริกา,2004

การประชุมสมัชชาโลกครั้งที่สี่ว่าด้วยเรื่องสตรี,
เวทีเจรจาปักกิ่ง,กันยายน1995,เป้าหมายเชิง
กลยุทธ์และการปฏิบัติว่าด้วยการตัดสินใจและ
อำนาจของสตรี

สหภาพรัฐสภา,การเพิ่มบทบาทสตรีในกระบวนการ
เลือกตั้งในประเทศที่ผ่านพ้นความขัดแย้ง:
การสนับสนุนช่วงหลังการเลือกตั้ง,2004,
<http://www.un.org/womenwatch/osagi/
meetings/2004/EGMelectoral/EP3-
IPU.PDF>

องค์กรอเมริกัน,ปฏิญญาลาปาซว่าด้วยการกระจาย
อำนาจและการเพิ่มความเข้มแข็งแก่การจัดการ
ภูมิภาคและท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาสังคม,2001;

อนุสัญญาระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อคนพิการ,
1999

สหภาพแอฟริกา,พิธีสารเพื่อกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับ
สิทธิสตรีในแอฟริกา,2003,ข้อ9

การดำเนินงานของรัฐสภาสำหรับการเข้าถึงและการมี
ส่วนร่วมในโครงสร้างการตัดสินใจของสตรีโดยมุ่ง
ที่ความสำเร็จด้านความเท่าเทียมต่อสตรี,มติจาก
การประชุมรัฐสภาสากลครั้งที่93ที่มาดริด,
1เมษายน1995

มาตรฐานเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย 

คณะกรรมการยุโรปว่าด้วยประชาธิปไตยผ่าน
กฎหมาย(คณะกรรมการเวนิซ),กฎหมาย
เลือกตั้งและชนกลุ่มน้อย,2000,
<http://www.venice.coe.int/docs/2000/
CDL-INF(2000)004-e.asp>

กองทุนความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์,ข้อแนะนำ
Lundเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างประสิทธิภาพ
ของชนกลุ่มน้อยในชีวิตสาธารณะพร้อมทั้ง
คำอธิบาย,1999,<http://www.osce.org/
documents/hcnm/1999/09/2698_en.pdf>

องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,
สำนักงานเพื่อสถาบันอันเป็นประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน,‘แนวทางเพื่อสนับสนุนการ
มสีว่นรว่มของชนกลุม่นอ้ยในกระบวนการเลอืกตัง้’,
2001,<http://www.osce.org/item/
13589.html?ch=129>

เครือจักรภพ,สภาในเครือจักรภพว่าด้วยความตื่นตัว
ในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ,2001,
<http://www.cpahq.org/uploadstore/docs/
gendersensitizingcwparliaments.pdf>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิทางการเมืองของผู้พิการ
ซานจวน,1998,
<http://www.electionaccess.org>

สำนักงานที่ปรึกษาพิเศษว่าด้วยประเด็นทางเพศ
และความก้าวหน้าของสตรี(OSAGI),กองกิจการ
เศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติ,บทบาทสตรี
ในการเลือกตั้ง:แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสตรีในการเลือกตั้ง(นิวยอร์ก:องค์การ
สหประชาชาติ,2005),
<http://www.un.org/womenwatch/osagi/>



คำถาม
การประเมิน

2.1.6สัดส่วนของการออกเสียงเลือกตั้งมีเท่าไรและผลการเลือกตั้งได้รับการยอมรับ
โดยพลังทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

สืบค้นข้อมูลผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาใช้สิทธิของกลุ่ม
สตรีและชนกลุ่มน้อยข้อมูลเกี่ยวกับผลการบังคับใช้กฎหมายการออกเสียงลงคะแนนข้อมูลการปฏิเสธ
กระบวนการเลือกตั้งหรือผลที่ตามมาเนื่องจากสภาพบังคับทางการเมืองรวมถึงข้อมูลความรุนแรงที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและภายหลังการเลือกตั้ง

แหล่งข้อมูลทั่วไป

องค์กรIDEA,จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ปี1945:รายงานระดับโลก(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,
2002);

เว็บไซต์จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง,<http://www.idea.int/vt/index.cfm>

LeDuc,L.,Niemi,R.G.และNorris,P.(บรรณาธิการ),เปรียบเทียบประชาธิปไตย:การเลือกตั้งและ
การลงคะแนนเสียงในมุมมองระดับโลก(ThousandOaks,Calif.:Sage,1996)

Reynolds,A.,ระบบเลือกตั้งและการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาล้ยอ๊อกซฟอร์ด,1999)

Thompson,G.และConley,S.,‘คู่มือเว็บไซต์การสำรวจความคิดเห็นประชาชน:ผลการสำรวจความคิดเห็น
ทั่วโลก,วิทยาลัย&ข่าวห้องสมุดการวิจัย,67/9(ตุลาคม2006),<http://www.ala.org>

ประเด็นความรุนแรงก่อนและหลังการเลือกตั้งให้ดูในข้อที่1.1.3,1.1.4และ1.3.1
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

Goodwin-Gill,G.S.,แนวปฏิบัติการเลือกตั้ง
(Geneva:IPU,1998);

Goodwin-Gill,G.S.,การเลือกตั้งที่อิสระและ
ยุติธรรม,ฉบับเพิ่มเติม(เจเนวา:สหภาพรัฐสภา,
2006)[ตัวอย่างมาตรการครอบคลุมทุกประเด็น
ในกระบวนการเลือกตั้ง],หน้า.160–6

องคก์รIDEA,แนวปฏบิตัสิำหรบัการจดัการการเลอืกตัง้
อย่างมืออาชีพและมีจริยธรรม,1997;

แนวปฏิบัติสำหรับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งอย่าง
มืออาชีพและมีจริยธรรม,1997;

การออกแบบการบริหารการเลือกตั้ง:องค์กรIDEA
(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2006);

การออกแบบระบบเลือกตั้ง:คู่มือIDEAฉบับใหม่
(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2005) 

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการว่าด้วยประชาธิปไตยผ่านกฎหมาย
ยุโรป(คณะกรรมการเวนิซ),คู่มือและรายงาน
อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง,
โดยคณะกรรมการเวนิซในการประชุมครั้งที่51
และ52,2002



2.2 บทบาทของพรรคการเมืองในด้านประชาธิปไตย
 คำถามในการประเมิน: ระบบพรรคการเมืองเอื้อต่อการทำงาน

ของประชาธิปไตยหรือไม ่

คำถาม
การประเมิน

2.2.1พรรคการเมืองสามารถจัดตั้งและรับสมัครสมาชิกรวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนและการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเสรีมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
ข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อ
จั ดตั้ งและลงทะ เบียนพรรค
การเมืองและข้อบังคับในการ
ดำเนินกิจกรรมและการจัดการ
พรรคการเมือง

2)	ตั วชี้ วั ด เชิ งบวก:	สืบค้น
ข้อมูล เกี่ ยวกับจำนวนพรรค
การเมืองการกระจายตามเขต
ภูมิศาสตร์ของพรรคการเมือง
การเป็นสมาชิก(รวมไปถึ ง
สมาชิกภาพที่ ไม่ ใช่กลุ่มตาม
ป ร ะ เพณี นิ ย ม อ าทิ ผู้ หญิ ง
ชนกลุ่มน้อยเยาวชนฯลฯ)และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพรรค

3)	ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง ลบ : สื บค้ น
อุปสรรคต่อการก่อตั้งพรรคและ
กิจกรรมของพรรครวมถึงหลัก
ฐานเกี่ยวกับการล่วงละเมิดของ
สมาชิกพรรคและเจ้ าหน้ าที่
ดูเพิ่มเติมในข้อที่2.1.3
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ประเด็นเชิงคุณภาพสำหรับทีมงานในประเทศ	แหล่งข้อมูลข้างล่างนี้อาจเป็นประโยชน์:	

Berglund,S.และDellenbrant,J.A.(บรรณาธิการ),ประเทศประชาธิปไตยใหม่ในยุโรปตะวันออก:ระบบ
พรรคและช่องว่างทางการเมือง(Aldershot:Elgar,1994)

Budge,I.และKeman,H.,พรรคการเมืองและประชาธิปไตย(อ๊อกซ์ฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซ์ฟอร์ด,1993)ศูนย์ศึกษาลาตินอเมริกา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,ฐานข้อมูลทางการเมืองของทวีป
อเมริกา,<http://pdba.georgetown.edu/>

ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการ,กรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร,
ฐานข้อมูลพรรคการเมือง,<http://www.gsdrc.org>

Heard,A.,‘พรรคการเมืองทั่วโลก,<http://polisci.nelson.com/introparty.html>การประชุมสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง,เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแอฟริกาใต้,
บอทสวานา,8–10พฤษภาคม2000;

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง,ฐานข้อมูลพ.ร.บ.และระเบียบ
ระดับประเทศเกี่ยวกับพรรคการเมือง,<http://www.political-parties.org>;

รายงานฐานข้อมูลพรรคการเมือง,<http://www.idea.int/parties/country_reports.cfm>;ฐานข้อมูลระเบียบ
และกฎหมายการเงินทางการเมือง,<http://www.idea.int/parties/finance/introduction.cfm>;

การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองในลาตินอเมริกา(ภาษาเสปน),IDEAandUniversidadNacional
AutónomadeMéxico,2006;สำหรับฐานข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองของ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้งดูได้ที่
<http://www.idea.int/parties/index.cfm>

INTUTE:ฐานข้อมูลสังคมศาสตร์,ข้อมูลพรรคการเมืองแต่ละประเทศ,ฐานข้อมูลและรายงาน,
<http://www.intute.ac.uk/socialsciences/>

Janda,K.,ฐานข้อมูลกฎหมายพรรคการเมือง,<http://www.ndi.org>

Longman’sCurrentAffairsSeries(พรรคการเมือง):

Coggins,J.และLewis,D.S.,พรรคการเมืองในทวีปอเมริกาและประเทศแถบแคริบเบียน(Harlowและ
Detroit,Mich.:1992);

East,R.และJoseph,T.,พรรคการเมืองในแอฟริกาและประเทศในตะวันออกกลาง(HarlowและDetroit,
Mich.:1993);

Lewis,D.S.และSagar,D.J.,พรรคการเมืองในเอเชียและประเทศแถบแปซิฟิก(HarlowและDetroit,
Mich.:1992);

Szajkowski,B.,พรรคการเมืองใหม่ในตะวันออกกลางและสหภาพโซเวียต(HarlowและDetroit,
Mich.:1991)

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,โครงการสนับสนุนสตรีและพรรคการเมือง
และโครงการการพัฒนาพรรคการเมือง,<http://www.ndi.org>

PoliticalResources.net,จำนวนและชื่อพรรคการเมืองและลิงค์ไปสู่หน้าหลัก,
<http://www.politicalresources.net>

Reilly,B.และNordlund,P.,พรรคการเมืองในสังคมเสี่ยงต่อความขัดแย้ง:การพัฒนาระเบียบการจัด
โครงสร้างและประชาธิปไตย(โตเกียว:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ,2008)
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

หนังสือประจำปีStatesman’s1996/97

Webb,P.,Farrell,D.และHolliday,I.(บรรณาธิการ),พรรคการเมืองในประเทศอุตสาหกรรมชั้นสูงภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย(อ๊อกซ์ฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด,2002)

กลุ่มริเริ่มความสำเร็จร่วมกับสตรี,<http://winwithwomen.ndi.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

Austin,R.andTjernstróm,M.(บรรณาธิการ),
ทุนสนับสนุนของพรรคการเมืองและการหาเสียง
เลือกตั้ง,
ชุดคู่มือ(สต็อคโฮล์ม:องค์กรIDEA,2003),
<http://www.idea.int/publications/
funding_parties/upload/full.pdf>

Breth,E.และQuibell,J.(บรรณาธิการ),แนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดของพรรคที่มีประสิทธิภาพ:การฝึก
อบรมสามชุดสำหรับพรรคการเมือง(วอร์ชิงตัน
ดีซี:สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อ
การค้าระหว่างประเทศ,2003)

Goodwin-Gill,G.S.,มาตรฐานจริยธรรมการเลือกตั้ง
(เจเนวา:IPU,1998);

Goodwin-Gill,G.S.,การเลือกตั้งที่เป็นอิสระและ
ยุติธรรม,ภาคขยาย(เจนีวา:สหภาพรัฐสภา,
2006)[แบบจำลองจริยธรรมครอบคลุม
ทุกกระบวนการเลือกตั้ง],หน้า160–6

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้าน
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง,มาตรฐาน
จริยธรรม:การหาเสียงของพรรคการเมือง
ในการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย(สต็อคโฮล์ม:
องค์กรIDEA,1999);

มาตรฐานการเลือกตั้งสากล:แนวทางการทบทวน
กรอบการทำงานด้านกฎหมายสำหรับการเลือกตั้ง
(สต็อคโฮล์ม:องค์กรIDEA,,2002);

Norris,P.,‘การตั้งพรรคการเมือง:การปฏิรูป
กฎหมายและระเบียบภายในประเทศ,รายงาน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้าน
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง,2004

การประชุมกรุงเฮกว่าด้วยพรรคการเมือง,24–25
เมษายน2001,<http://archive.idea.int/>

กลุ่มริเริ่มความสำเร็จร่วมกับสตรีโลก,แผนปฏิบัติการ
ระดับโลกเพื่อเสริมความเข้มแข็งพรรคการเมือง,
สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,2003

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สหภาพแอฟริกา,กฎบัตรว่าด้วยประชาธิปไตย
การเลือกตั้งและธรรมาภิบาล,2007

คณะกรรมการยุโรปว่าด้วยประชาธิปไตยผ่าน
กฎหมาย(คณะกรรมการเวนิซ),คู่มือและรายงาน
อธิบายมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง,กำหนดโดยคณะกรรมการเวนิซ
ในการประชุมครั้งที่51และ52,2002

รัฐในเครือจักรภพ(LatimerHouse),หลักการว่าด้วย
สามองค์กรหลักของรัฐบาล,2002,
<http://www.cpahq.org/Commonwealth
PrinciplesonThreeArms
ofGovernment_pdf_media_public.aspx>

มาตรฐานระดับประเทศ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย,คู่มือการให้
ทุนสนับสนุนและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับ
พรรคการเมือง,เครือจักรภพออสเตรเลีย,2004
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คำถาม
การประเมิน

2.2.2ระบบพรรคการเมืองมีประสิทธิภาพในการจัดตั้งและทำให้รัฐบาลมีความมั่นคง
มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ตัวชี้วัดเชิงบวก:สืบค้นหลักฐานจากความ
สามารถที่ ผ่ านมาของรั ฐบาล ในการสร้ า ง
เสถียรภาพความร่วมมือระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล

2 )	 ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง ล บ : สื บ ค้ น ห ลั ก ฐ า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่าง
การเลือกตั้งการอยู่ในตำแหน่งระยะสั้นๆของ
รัฐบาลหรือการที่พรรคเล็กเปลี่ยนการให้การ
สนับสนุนโดยปราศจากการยอมรับของสาธารณะ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ฐานข้อมูลตามด้านบนและเพิ่มเติม			

นามานุกรมรัฐบาลระหว่างประเทศ,1995(ลอนดอน:สื่อสิ่งพิมพ์Europa,1995)

หนังสือประจำปีStatesman’s1996/97

คำถาม
การประเมิน

2.2.3พรรคการเมืองมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดในการจัดการระบบสมาชิก
สมาชิกพรรคสามารถมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของพรรคและการคัดเลือก
ผู้สมัครได้มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
ข้อบังคับภายในเกี่ยวกับสิทธิ
ก า ร เ ป็ น สม าชิ กพ ร ร ค แล ะ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิก

2)	ตัวชี้วัดเชิงบวก:สืบค้นหลัก
ฐานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิก
ภายในพรรคจำนวนกิจกรรม
การมี ส่ วนร่ วม ในการ เลื อก
ผู้สมัครและหัวหน้าพรรคในการ
หาเสียงเลือกตั้ งและในการ
แก้ไขนโยบาย

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ไม่มีข้อมูลใน
ส่วนที่1และ2


แหล่งข้อมูลทั่วไป

ฐานข้อมูลโครงการประชาธิปไตยของกองทุนสำหรับประชาธิปไตยเวสมินสเตอร์,และหน้าลิงค์ข้อมูลเครื่องมือ
ทางอินเตอร์เน็ต,<http://www.ned.org/dbtw-wpd/textbase/projects-search.htm>

เครือข่ายองค์ความรู้ระหว่างประเทศ(ด้านสตรีในทางการเมือง),<http://www.iknowpolitics.org/>

ชุดประเด็นในสังคมปัจจุบันLongman’s(พรรคการเมือง)

Coggins,J.และLewis,D.S.,พรรคการเมืองในทวีปอเมริกาและประเทศแถบแคริบเบียน
(HarlowandDetroit,Mich.:1992);

East,R.และJoseph,Tพรรคการเมืองในแอฟริกาและประเทศแถบตะวันออกกลาง
(HarlowandDetroit,Mich.:1993);
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

Lewis,D.S.และSagar,D.J.,พรรคการเมืองในเอเชียและประเทศแถบแปซิฟิก
(HarlowandDetroit,Mich.:1992);

Szajkowski,B.,พรรคการเมืองใหม่ในตะวันออกกลางและสหภาพโซเวียต
(HarlowandDetroit,Mich.:1991)

Heard,A.,‘พรรคการเมืองทั่วโลก,<http://polisci.nelson.com/introparty.html>

องค์กรส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติ:ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองสามารถหาได้ที่
<http://www.ned.org/research/demresources/orgs-political.html>

PoliticalResources.net,รายการพรรคการเมืองในเว็บไซต์,<http://www.politicalresources.net/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

Breth,E.และQuibell,J.(บรรณาธิการ),แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของพรรคที่มีประสิทธิภาพ:การฝึกอบรมสาม
ชุดสำหรับพรรคการเมือง(วอชิงตันดีซี:สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,
2003)

Norris,P.,การตั้งพรรคการเมือง:การปฏิรูปกฎหมายและระเบียบภายในประเทศ,รายงานสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง,2004

Scarrow,S.,ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองในเชิงทฤษฎีและเชิงปฎิบัติ:การใช้ระบบประชาธิปไตยภายใน
พรรควอร์ชิงตันดีซี:สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,2005),

คำถาม
การประเมิน

2.2.4ระบบการจัดหาเงินทุนของพรรคการเมืองป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มใต้สังกัด
พรรคเข้าถึงผลประโยชน์พิเศษมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายเกี่ยวกับเงินทุนพรรค
รวมถึงการเปิดเผยให้สาธารณะ
ตรวจสอบได้

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ระดับในการจัดการทางปฏิบัติ
เพื่ อป้ อ งกันกลุ่ มหรื อบุ คคล
ภายในพรรคจากผลประโยชน์
พิเศษ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นหลัก
ฐานเกี่ ยวกับอคติของพรรค
การเมืองหรือรัฐบาลในนโยบาย
ในการออกกฎหมายหรือการ
อุปถัมภ์แหล่งทุนพรรค

แหล่งข้อมูลทั่วไป

Ashlagbor,S.,‘การปฏิรูปทางการเงินพรรคในแอฟริกา:บทเรียนจากสี่ประเทศ:กานา,เคนย่า,เซเนกัลและ
แอฟริกาใต้,สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,2006,
<http://www.ndi.org>

Austin,R.และTjernström,M.(บรรณาธิการ),ทุนสนับสนุนของพรรคการเมืองและการหาเสียงเลือกตั้ง,
ชุดคู่มือ(สต็อคโฮล์ม:องคืกรIDEA,2003),
<http://www.idea.int/publications/funding_parties/upload/full.pdf>



195

การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

Bryan,S.และBaer,D.(บรรณาธิการ),ธนกิจการเมือง:งานศึกษาการเงินของพรรคในทางปฏิบัติใน
22ประเทศ(วอชิงตัน,DC:สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,2005),
<http://www.accessdemocracy.org/library/1848_polpart_moneyinpolitics_010105_full_text.pdf>

ศูนย์ศึกษาลาตินอเมริกา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,ฐานข้อมูลทางการเมืองของทวีปอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาสังคมและการบริหารรัฐกิจ,กรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร,
ฐานข้อมูลการเงินทางการเมือง,<http://www.gsdrc.org>

นามานุกรมรัฐบาลระหว่างประเทศ(ลอนดอน:สื่อสิ่งพิมพ์Europa,1995)

บทความวิจัยการประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง,
<http://www.idea.int/idea_work/22_s_africa/index.htm>;

ฐานข้อมูลระเบียบและกฎหมายการเงินทางการเมือง,
<http://www.idea.int/parties/finance/introduction.cfm>

Janda,K.,ฐานข้อมูลกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง,<http://www.ndi.org>

Johnston,M.,ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ:นโยบายการเงินทางการเมือง
พรรคการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตย,สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ,2005,<http://www.accessdemocracy.org/library/1949_polpart_johnston_110105.pdf>

Katz,R.และMair,P.,‘แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มองค์กรและกลุ่มประชาธิปไตย:การเกิดขึ้นของ
กลุ่มการร่วมมือกัน,กลุ่มพรรค,1(1995)

Moneyandpolitics.net,<http://www.moneyandpolitics.net/>

เครือข่ายออนไลน์ของสหประชาชาติด้านการบริหารรัฐกิจและการเงิน(UNPAN),เอกสารระดับนานาชาติ
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเงินสาธารณะและทรัพยากรสาธารณะ,
<http://www.unpan.org>

การเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อประชาธิปไตย,เอกสารและฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินทางการ
เมือง,<http://www.wmd.org/>

ดูข้อที่2.6.3

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ดูข้อที่	2.6.3	

มาตรฐานสากล 

Austin,R.และTjernström,M.(บรรณาธิการ),
ทุนสนับสนุนของพรรคการเมืองและการหาเสียง
เลือกตั้ง,ชุดคู่มือ(สต็อคโฮล์ม:องค์กรIDEA,
2003),<http://www.idea.int/publications/
funding_parties/upload/full.pdf>



 

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

รัฐบาลผสมเพื่อแอฟริกา,คณะกรรมการทางการเมือง,
บทบาทและระบบการทำงานของรัฐสภาใน
แอฟริกา,บทความ,<http://www.gcacma.org/
PoliticalCommittee.htm>,ส่วนของพรรคการเมือง
และการเงินช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

Breth,E.และQuibell,J.(บรรณาธิการ),
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของพรรคการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ:การฝึกอบรมสามชุดสำหรับ
พรรคการเมือง(วอชิงตันดีซี:สถาบันส่งเสริม
ประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,
2003)

สถาบันริเริ่มนำความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,
การสอดส่องทางการเงินในการหาเสียงเลือกตั้ง:
คู่มือสำหรับNGOs,2004,
<http://www.justiceinitiative.org>

ศูนย์เพื่อการบริหารหลังการเปลี่ยนผ่านและผ่านพ้น
ความขัดแย้ง,การฝึกอบรมด้านการตรวจค้นและ
การบังคับใช้กฎหมาย(TIDE),การบังคับใช้
กฎหมายการเงินทางการเมือง:คู่มือการฝึกอบรม
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริกา,2005,
<http://www.moneyandpolitics.net> 
มาตรฐานระดับประเทศ

คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย,คู่มือการให้
ทุนสนับสนุนและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับ
พรรคการเมือง,เครือจักรภพออสเตรเลีย,2004

คณะกรรมการโปรดเกล้าฯแห่งแคนาดาว่าด้วยการ
ปฎิรูปการเลือกตั้งและการเงินของพรรคการเมือง,
ปฎิรูปการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย,รายงาน
สุดท้าย,คณะกรรมการโปรดเกล้าฯแห่งแคนาดา,
1991(รายงานLortie)

สภาสามัญชนสหราชอาณาจักร,คณะกรรมการว่า
ด้วยมาตรฐานชีวิตสาธารณะ(คณะกรรมการ
Neil),การให้ทุนสนับสนุนพรรคการเมือง
ในสหราชอาณาจักร,รายงานฉบับที่ห้า,
Cm4057I&II(appendix1toVol.I,

การสำรวจระหว่างประเทศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนทางการเมือง:
เยอรมัน,สวีเดน,แคนาดา,สหรัฐอเมริกา,
(ลอนดอน:TheStationeryOffice,1998)

รัฐบาลแอฟริกาใต้,มาตรฐานจริยธรรมสำหรับสมาชิก
ที่ได้รับเลือกของANC,1994

สภาสามัญชนสหราชอาณาจักร,คณะกรรมการ
กิจการภายใน,ทุนสนับสนุนของพรรคการเมือง:
รายงานฉบับที่สอง,ส่วนที่1993/94Cm301
(ลอนดอน:HMSO,1994)
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คำถาม
การประเมิน

2.2.5พรรคการเมืองก้าวข้ามความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติศาสนาและภาษามาก
น้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

ตัวชี้วัด:	ตรวจสอบระดับและการกระจายการสนับสนุนสำหรับพรรคการเมืองที่แตกต่างกันในแต่ละ
กลุ่มทางสังคม

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ตัวชี้วัดแอฟริกา,<http://www.afrobarometer.org/>;

ตัวชี้วัดเอเชีย,<http://www.asianbarometer.org/>;

ตัวชี้วัดเอเชียตะวันออก,<http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw/>;

ตัวชี้วัดยุโรป,<http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>;

ตัวชี้วัดลาตินอเมริกา,<http://www.latinobarometro.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทบทวนผลการประชุมในประเด็นความมั่นคง
เสถียรภาพความร่วมมือเพื่อพัฒนาในแอฟริกา,บันทึกข้อตกลงความเข้าใจด้านความมั่นคงเสถียรภาพ
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาในแอฟริกา,หมวดที่1(n)และ3(23),กรกฎาคม2002



2.3 ประสิทธิผลและการตอบสนองของรัฐบาล
 คำถามในการประเมิน: รัฐบาลมีประสิทธิภาพในการจัดบริการ

สาธารณะและตอบสนองตอ่ความหว่งกงัวลของประชาชนหรอืไม ่

คำถาม
การประเมิน

2.3.1รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถกำหนดหรือควบคุมสิ่งที่สำคัญต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดและมีการแจ้งให้ทราบมีการจัดระบบ
รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ตัวชี้วัดเชิงบวก:ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รัฐในการดำเนินการตามนโยบายและตารางการ
เสนอร่างกฎหมาย

2)	ตัวชี้ วัดเชิงลบ:สืบค้นหลักฐานเกี่ยวกับ
ขอบเขตนโยบายนอกการควบคุมของรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้งหลักฐานเกี่ยวกับการอยู่ภายใต้
สถาบันภายนอกในการกำหนดนโยบายการออก
กฎหมายหรือการใช้จ่ายของรัฐบาล
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ดูข้อที่	4.2.2	และ	

แหล่งข้อมูลสากล 

AliSalmaHasan,รายงานปี1997เวที
ประชาธิปไตยขององค์กรIDEA:แนวคิดต่อ
ประชาธิปไตย(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,
1997)

Banks,A.และMuller,C.(บรรณาธิการ),คู่มือ
การเมืองการปกครองของโลกปี1998
(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์ซีเอสเอ,1998)

ระเบียบวาระการพัฒนาโอฮา,ฐานข้อมูลการสร้างขีด
ความสามารถทางการค้า,<http://tcbdb.wto.org/>

วิถีเอลดิส,สู่ข้อมูลการพัฒนาฐานข้อมูลนโยบาย
ทางการเงิน,<http://www.eldis.org/>

โครงการกองทุนสากล,การตั้งกองทุนแบบเปิด
ปี2006,<http://www.openbudgetindex.org/>

สหภาพรัฐสภา,สิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา
(คณะกรรมการแห่งสหภาพรัฐสภา),
<http://www.ipu.org/iss-e/hr-law.htm>;

คณะกรรมการการศึกษา2:ข้อสงสัยด้านรัฐสภา
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน(สหภาพรัฐสภา),
<http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm#C2>

Lane,J.,Mckay,D.และNewton,K.,คู่มือข้อมูล
การเมือง,กลุ่มประเทศขององค์การเพื่อความร่วม
มือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,ปรับปรุงครั้งที่2
(อ๊อกซฟอร์ดและนิวยอร์ก:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,1996)

การเลือกตั้งรัฐสภาและประธานาธิบดีรอบโลก,
<http://www.psr.keele.ac.uk/election.htm>

Przeworski,A.,Alvarez,M.E.,Cheibub,J.A.และ
Limongi,F.,ประชาธิปไตยและการพัฒนา:
สถาบันการเมืองและความเป็นอยู่ที่ดีในโลก,
1950–1990(เคมบริดจ์:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์,2000)

เครือข่ายออนไลน์ขององค์การสหประชาชาติด้านการ
บริหารราชการและการเงิน(UNPAN),เอกสาร
และฐานข้อมูลระบบการปกครองและสถาบัน
ชาติพันธุ์ความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบระดับ
สากลระดับภูมิภาคและเฉพาะประเทศ,
<http://www.unpan.org>



แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา,รายงานการ
พัฒนาแอฟริกาปี2005:แอฟริกาในระบบการ
ซื้อขายทั่วโลก(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2004)

ดัชนีชี้วัดผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน:

ดัชนีชี้วัดแอฟโร,<http://www.afrobarometer.org/>;

ดัชนีชี้วัดเอเชีย,
<http://www.asianbarometer.org/;

ดัชนีชี้วัดเอเชียตะวันออก,
<http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw/>;

ดัชนีชี้วัดยุโรป,
<http://ec.europa.eu/public_opinion/
index_en.htm>;

ดัชนีชี้วัดลาติน,<http://www.latinobarometro.org/>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

ศูนย์บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ของ
เยอรมัน(GESIS),โครงการสำรวจสังคมระหว่าง
ประเทศ(ISSP),ข้อมูลการสำรวจจำนวน38
ประเทศตั้งแต่ปี1983เป็นต้นไป,
<http://www.gesis.org/en/data_service/issp/
index.htm>

สังคมแฮนซาร์ดเพื่อรัฐบาลรัฐสภา,

‘บัญญัติกฎหมาย:รายงานของคณะกรรมการแห่ง
สังคมแฮนซาร์ดในกระบวนการนิติบัญญัติ’,1993

สถาบันเพื่อประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้,การสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชน,
<http://www.idasa.org.za>

การอภิปรายรัฐสภาเสมือนจริงแห่งอเมริกา,เวที
รัฐสภานานาชาติแห่งอเมริกา,<http://www.e-
fipa.org/VP/about_vp_en.htm>

ธนาคารโลก,โครงการสนับสนุนองค์กรเอกชน
โดยธนาคารโลก:บทวิจารณ์,เล่ม1,สิ่งตีพิมพ์
19061,1999;
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

vanderHulst,Marc,บัญญัติรัฐสภา,สหภาพ

รัฐสภา,2000,<http://www.ipu.org/english/
Books.htm#Mandate>.การศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับโลกบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประชุมรัฐสภามากกว่า130ครั้งโดยเน้นลักษณะ
ที่เป็นจริงความต่อเนื่องและการดำเนินการของ
บัญญัติรัฐสภานำเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วโลกที่อยู่ในประเด็นของ
กฎหมายการเข้าถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริง
ต่างๆของพระบรมวงศานุวงศ์ในการกระทำ
หน้าที่ของตน

Vanhanen,T.,แนวโน้มของประชาธิปไตย:ศึกษา
จาก172ประเทศ(ลอนดอน:สำนักพิมพ์
เราท์เลดจ์,1997)

ธนาคารโลก,โครงการวิจัยด้านการเงินและการวิจัย
ของภาคเอกชนและฐานข้อมูลธนาคารการเงิน
และการลงทุน<http://www.worldbank.org>;

ธนาคารโลก,รายงานการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและ
ประมวลกฎหมาย(ROSCs)ด้านความโปร่งใส
และการคลัง,
<http://www.worldbank.org/ifa/rosc.html>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยโลก,เอกสารและ
ฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานด้านความโปร่งใส
ความรับผิดชอบและการเข้าถึงข้อมูล,
<http://www.wmd.org/>

การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและธนาคารโลก:ทิศทาง
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง,เล่ม1,
เอกสารการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นธนาคารโลก
WDP183,1992

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

กฎบัตรเพื่อการบริการสาธารณะในแอฟริกา,2001,การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบริการสาธารณะ
แห่งแอฟริกา3ท่าน,วินฮูค,นามิเบีย,กุมภาพันธ์2001

เครือจักรภพ,เครือจักรภพ(สภาลาติเมอร์)หลักการสามสาขาแห่งรัฐบาล,2002,<http://www.cpahq.org/
CommonwealthPrinciplesonThreeArmsofGovernment_pdf_media_public.aspx>

การสร้างความมั่นใจในประชาธิปไตยแบบยั่งยืนด้วยสายสัมพันธ์ชิดใกล้ระหว่างรัฐสภาและประชาชน,มติที่ไม่มี
การลงคะแนนจากการประชุมรัฐสภานานาชาติครั้งที่98,15กันยายน1997

สถาบันการเงินและบัญชี–คณะกรรมการบัญชีมาตรฐานของรัฐบาล,<http://www.fasb.org>

โครงการกองทุนสากล,การประเมินอย่างสมศักดิ์ศรี:คู่มือการวิเคราะห์การใช้งบประมาณเพื่อความก้าวหน้า
ของสิทธิมนุษยชน,โครงการฝึกฝนเพื่อสิทธิมนุษยชนสากลและโครงการกองทุนสากล,2004;
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ติดตามเงิน:คู่มือการติดตามงบประมาณและรายได้จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ,ศูนย์นโยบายศึกษาและ
โครงการกองทุนสากล,2004

สหภาพรัฐสภา,รัฐสภาและประชาธิปไตยในศตวรรษที่21:คู่มือการปฏิบัติที่ดี,2006;

คู่มือ:รัฐสภา,งบประมาณและเพศภาวะ,2004,<http://www.ipu.org>

Wisse,E.,‘การส่งเสริมประชาธิปไตย:การสำรวจนโยบายและการนำไปใช้สากล,กระทรวงมหาดไทย
และความสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์,ส่วนงานรัฐธรรมนูญและการตรากฎหมาย,2006,
<http://www.oecd.org>

มาตรฐานระดับประเทศ 

นายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลีย,คู่มือองค์ประกอบสำคัญของความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี
(แคนเบอรา:สำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี,1998)

คำถาม
การประเมิน

2.3.2การควบคุมดูแลกรมการและหน่วยงานด้านการบริหารโดยผู้นำที่มาจากการ
เลือกตั้งและรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพและเปิดกว้างให้มีการตรวจสอบมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมดุลยพินิจหรือ
อิสรภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการ
การเข้าถึงข้อมูลโดยกระทรวง
ข้ อ ตกล ง ในกา รปฏิ บั ติ ง าน
ระหว่างรัฐมนตรีกับหัวหน้ากรม
ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ แ ล ะ ส ำนึ ก
รับผิดชอบของผู้บริหารและ
หน่วยงานที่ แต่ งตั้ ง โดยฝ่ าย
บริหาร

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการควบคุม
ทางการเมืองในทางปฏิบัติโดย
รั ฐมนตรีตลอดจนเจ้ าหน้ าที่
บริหารงาน

3)	ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง ลบ : สื บค้ น
หลั ก ฐ านที่ แ สด ง ให้ เ ห็ นถึ ง
อุปสรรคเกี่ยวกับระบบราชการ
การขาดสำนึกรับผิดชอบฯลฯ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

ศูนย์การกำกับดูแลและทรัพยากรการพัฒนาทาง
สังคม,กรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งสห
ราชอาณาจักร,ฐานข้อมูลการปฏิรูประบบราชการ
พลเรือน,<http://www.gsdrc.org>

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ,
สำนักสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา,มหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร์,รายงาน,
<http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/>

สมาคมการบริหารจัดการเมือง/เขตนานาชาติ,
<http://www.icma.org/>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

ความร่วมมือทั่วโลกเพื่อแอฟริกา,คณะกรรมการ
ทางการเมือง,บทบาทและการทำงานของรัฐสภา
ในแอฟริกา,เอกสารเผยแพร่,<http://
www.gcacma.org/PoliticalCommittee.htm>

โครงการวิจัยการใช้กฎหมายสาธารณะ,มหาวิทยาลัย
แทสมาเนีย,<http://www.foi.law.utas.edu.au/
active/intro.html>;ครอบคลุมเสรีภาพของข้อมูล
รัฐสภาและการทบทวนการบริหารจัดการและ
กฎหมายบริหารจัดการเชิงเปรียบเทียบผู้ตรวจการ
แผ่นดินส่วนใหญ่รวบรวมในรูปเอกสารทางวิชา
การและการวิเคราะห์มากกว่าส่วนที่เป็นแหล่งที่มา
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

สหภาพรัฐสภา,ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงข้างมาก
และเสียงข้างน้อยในรัฐสภาแอฟริกา,สัมมนา
รัฐสภา,1999

PublicNetสังคมสื่อสารไร้สายเพื่อผู้ที่สนใจด้านหน่วย
งานรัฐและการบริหารจัดการต่างๆของภาครัฐ:
<http://www.publicnet.co.uk/>

เครือข่ายออนไลน์ขององค์การสหประชาชาติด้านการ
บริหารราชการและการเงิน(UNPAN),เอกสาร
และฐานข้อมูลระบบการปกครองและสถาบัน
ชาติพันธุ์ความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบ
ระดับสากลระดับภูมิภาคและเฉพาะประเทศ,
<http://www.unpan.org>

ธนาคารโลก,การปฏิรูปราชการพลเรือนศึกษา,อาทิ
โรเบิร์ตคลิทการ์ด,‘การขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องและ
เสริมกำลังข้าราชการพลเรือน’,ธนาคารโลก,
วอชิงตันดีซี,1996(mimeo);

เว็บไซต์ส่วนกลางของธนาคารโลก,<http://0-
www1.worldbank.org.library.vu.edu.au/
publicsector/>(สามารถนำมาใช้สำหรับ
ข้อคำถามต่อไป)

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยโลก,เอกสารและ
ฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานด้านความโปร่งใส
ความรับผิดชอบและการเข้าถึงข้อมูล,
<http://www.wmd.org/>

ฐานข้อมูลกฎหมายสาธารณะจากมหาวิทยาลัย
แทสมาเนีย,<http://www.foi.law.utas.edu.au/
active/index.html>

Subramaniam,V.(บรรณาธิการ),การบริหาร
ราชการและประเทศโลกที่สาม:คู่มือนานาชาติ
(เวสต์พอร์ท,คอนเน็กติกัต:สำนักพิมพ์กรีนวู้ด,
1990)

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ดูข้อ2.6.1และ2.6.2
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คำถาม
การประเมิน

2.3.3ขั้นตอนในการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับนโยบายและการออกกฎหมายของ
รัฐบาลเปิดกว้างและเป็นระบบมากน้อยเพียงใดการเข้าถึงกระบวนการปกครองเพื่อ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมีความเท่าเทียมมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยว
กับการปรึกษาหารือสาธารณะ
ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของรัฐแตก
ต่างกันไปรวมถึงความต้องการ
ให้มีการเปิดเผย

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ขั้นตอนในการปรึกษาหารือว่ามี
ความครอบคลุมและโปร่งใสหรือ
ไม่ในทางปฏิบัติ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบสวนการ
ขัดขวางกระบวนการปรึกษา
หารืออย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการอคติของรัฐบาล
ในการปรึกษาหารือหรือการดูแล
ผลประโยชน์ที่ สอดคล้องกัน
และการประท้วงต่อต้านนโยบาย
ของรัฐบาล
ดูข้อที่	2.6.4	

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

Blagescu,M.และLloyd,R.,รายงานสำนึก
รับผิดชอบทั่วโลกปี2006:ควบคุมอำนาจการ
บัญชี(ลอนดอน:สำนักพิมพ์วันเวิลด์ทรัส,
2006),<http://www.oneworldtrust.org>

ศูนย์วิจัยและเอกสารด้านประชาธิปไตยทางตรง,
<http://c2d.unige.ch>

ศูนย์ประชาสังคมศึกษา,สถาบันมหาวิทยาลัย
นโยบายศึกษาจอห์นฮอพคินส์,โครงการ
ไม่แสวงหากำไรเปรียบเทียบและโครงการคู่มือ
ไม่แสวงหากำไรขององค์การสหประชาชาติ,
<http://www.jhu.edu/~ccss/about.html>

กองทุนตั้งต้นเพื่อตอบสนองต่อเพศภาวะ,
<http://www.gender-budgets.org>

โครงการกองทุนสากล,เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ:
เพศ,เยาวชนและการพัฒนา,2006,
<http://www.internationalbudget.org>;

โครงการกองทุนสากล,การตั้งกองทุนแบบเปิด
ปี2006,<http://www.openbudgetindex.org/>

Krafchik,W.,ประชาสังคมสามารถเพิ่มมูลค่าในการ
ตัดสินใจด้านเงินทุนได้หรือไม่รายละเอียดงาน
งบประมาณประชาสังคม,โครงการงบประมาณ
ระหว่างประเทศ(ไม่ระบุวันที่),
<http://www.internationalbudget.org/
resources/library/civilsociety.pdf>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการบนเว็บไซต์,คณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพ,มหาวิทยาลัยแห่งซิดนีย์,
<http://www2.fhs.usyd.edu.au/arow/>

ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยนานาชาติ(PRIA),
<http://www.pria.org/>

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรพัฒนาเอกชน,
<http://www.ngo.or.jp/>

สำนักงานบริหารสาธารณะ,
<http://www.opm.co.uk>

Salih,M.(บรรณาธิการ),รัฐสภาแอฟริกา:ระหว่าง
การกำกับดูแลและรัฐบาล(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์
พาวเกรฟแม็กมิลลัน,2005)

รัฐบาลท้องถิ่นและประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร,
<http://www.icele.org>และ
<http://www.communities.gov.uk>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

กลุ่มอำนาจการมีส่วนร่วมและกลุ่มการเปลี่ยนแปลง
สังคมสถาบันพัฒนาศึกษา,มหาวิทยาลัยซัสเซ็ก,
<http://www.ids.ac.uk/ids/particip/index.html>

การริเริ่มอย่างมีส่วนร่วม,มหาวิทยาลัยเกล์ฟ,
<http://www.oac.uoguelph.ca>

องค์การสหประชาชาติกองความก้าวหน้าของสตรี,
<http://www.un.org/womenwatch/daw/
index.html>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ
องค์กรประชาสังคม,
<http://www.undp.org/partners/cso/>

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี,
<http://www.unifem.org>

สหภาพแห่งสมาคมนานาชาติ,เว็บไซต์องค์การ
พัฒนาเอกชนที่สามารถค้นหาได้(ได้มาจาก
หนังสือประจำปีของสมาคมนานาชาติ),
<http://www.uia.org/extlinks/pub.php>

ธนาคารโลก,โครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนโดย
ธนาคารโลก:การทบทวนพิจารณา(เล่ม1),
สิ่งตีพิมพ์19061,1999;

รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานและมาตรการต่างๆ
(ROSCs)ด้านความโปร่งใสทางการเงิน,
<http://www.worldbank.org/ifa/rosc.html>



มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,การเพิ่ม
ขีดความสามารถของประชาขน:คู่มือการมีส่วน
ร่วม,1998;โครงการองค์กรประชาสังคมและการ
มีส่วนร่วม

ธนาคารโลก,หนังสือรวบรวมต้นแบบงานวิจัย
การมีส่วนร่วมของธนาคารโลก1996,
<http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/
sbhome.htm>;

การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและธนาคารโลก:ทิศทางที่
มีศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงเล่ม1,รายงาน
การประชุมธนาคารโลกWDP183,1992



มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สภายุโรป,ข้อเสนอแนะสภายุโรปที่R(80)2การใช้
อำนาจบริหารตามอำเภอใจ,11มีนาคม1980;

มติของสภายุโรป(77)/31การปกป้องบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยอำนาจ
บริหาร,28กันยายน1977

องค์กรอเมริกัน,ปฏิญญาลาปาสว่าด้วยการกระจาย
อำนาจการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค
การบริหารปกครองด้วยตนเองและการมีส่วนร่วม
ของประชาสังคม,2001

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายเครือจักรภพและ
ผู้พิพากษาอาวุโสระดับภูมิภาค,แถลงการณ์
ลูซากาว่าด้วยรัฐบาลภายใต้กฎหมาย,1993
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

โครงการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,การเริ่มต้น
พลเมือง,มุ่งเน้นเรื่องประชาธิปไตยทางตรง,
2004,<http://focus.at.org/direct-
democracy/citizen-initiatives>

Zimmerman,J.,การเริ่มต้นพลเมือง,โครงการ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,2001,
<http://www.aceproject.org/main/english/es/
esc01b.htm>

ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างชาติอเมริกา,
หนังสือแหล่งที่มาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม,1996,
<http://www.iadb.org/exr/english/POLICIES/
participate/index.htm>

มาตรฐานระดับประเทศ 

บทรัฐธรรมนูญ,กลุ่มจับตารัฐธรรมนูญเพื่อ
ประชาธิปไตย,รายงานสรุป,มีนาคม1997

รัฐบาลแอฟริกาใต้,สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เท่าเทียม,
การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะแบบเปิดและมีการ
แข่งขัน,1994

สำนักงานคณะรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร/
สำนักงานการบริหารจัดการและบุคลากร,
TheJudgeOverYourShoulder:การทบทวน
การพิจารณาคดีคำพิพากษา(ลอนดอน:HMSO,
1987);

รายงานของสำนักงานคณะกรรมการการดำเนินงาน
ตามประชามติ(ประธาน:แพททริคเนริน)
(ลอนดอน:สังคมปฏิรูปการเลือกตั้งและบท
รัฐธรรมนูญ,1996)

ดูข้อที่1.2.2,2.6.1และ2.6.2

คำถาม
การประเมิน

2.3.4การบริการสาธารณะเข้าถึงได้ง่ายและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดและการ
ปรึกษาหารือกับผู้ใช้บริการในเรื่องการให้บริการเป็นระบบมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
ความต้องการผู้บริการสาธารณะ
เพื่อตั้งมาตรฐานที่เปิดเผยหรือ
เป้าหมายในการให้บริการหรือ
ให้คำปรึกษากับผู้มาติดต่อด้าน
การกำหนดแผนและการปฏิบัติ
ตามแผนรวมถึงขั้นตอนการ
ร้องเรียนและการชดเชย

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนในทาง
ปฏิบัติเพื่อรับรองว่าผู้ให้บริการ
สาธารณะมีการตอบสนอง


3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับระดับของการร้องเรียน
หรือความไม่พอใจต่อการบริการ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

โครงการสนับสนุนกำกับดูแลและตรวจสอบแห่งแอฟริกา(AfriMAP),เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะ,<http://www.afrimap.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

สมาคมการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการจัดการ(APPAM),<http://www.appam.org>

เครือจักรภพ,หน่วยการปกครอง,<http://www.thecommonwealth.org>

ศูนย์การกำกับดูแลและทรัพยากรการพัฒนาทางสังคม,กรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร
(UKDFID),ฐานข้อมูลการส่งมอบบริการ,<http://www.gsdrc.org>

กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม(G8),บริการออนไลน์ด้านประชาธิปไตยและรัฐบาล:การสนับสนุนการจัดการ
บริหารรัฐกิจทั่วโลก,สหรัฐอเมริกา,1999,<http://siyaset.bilkent.edu.tr/gol-democracy/>

วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอน(LSE)กลุ่มนโยบายสาธารณะ,
<http://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicPolicy/>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,เว็บไซต์การคลังสาธารณะและการบริหารจัดการและ
ปฏิรูปกฎระเบียบ,<http://www.oecd.org>

เครือข่ายการบริการสาธารณะ,<http://www.ncvo-vol.org.uk/Networks/index.asp>สนับสนุนการปรับปรุง
การกำกับดูแลและการบริหารจัดการประเทศในทวีปยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออก(SIGMA),
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD),<http://www.oecd.org>

ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลท้องถิ่นและประชาธิปไตยในอังกฤษณศูนย์นานาชาติแห่งความเป็นเลิศเพื่อ
ประชาธิปไตยท้องถิ่น(ICELE)ใน<http://www.icele.org>และข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน<http://www.communities.gov.uk>

เครือข่ายออนไลน์ขององค์การสหประชาชาติด้านการบริหารราชการและการเงิน(UNPAN),เอกสารและฐาน
ข้อมูลการเงินสาธารณะและทรัพยากรสาธารณะระดับสากลระดับภูมิภาคและเฉพาะประเทศ
<http://www.unpan.org>

ดูข้อที่1.4

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,1966,มาตรา25

กฎบัตรเพื่อการบริการสาธารณะในแอฟริกา,2001,การประชุมรวมทวีปแอฟริกาครั้งที่สามของคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ,วินด์ฮุก,กุมภาพันธ์2001

เครือจักรภพ,การบริการในท้องถิ่นที่ดีขึ้น:การปรับปรุงการดำเนินงานของรัฐบาลในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและ
ความร่วมมือ,รายงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการประชุมสัมมนาจัดขึ้นที่เมืองกัวลาลัมเปอร์,กรกฎาคม
2005,<http://www.thecommonwealth.org>

Holzer,M.,Renning-Raines,A.และYu,W.,ทรัพยากรการวิจัยและข้อมูลเพื่อการบริหารรัฐกิจ,2005,
<http://spaa.newark.rutgers.edu/>

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศ(ODI),วัตถุประสงค์,การออกเสียงและการเลือก:ทางเลือกสำหรับ
ปรับปรุงการบริการสาธารณะ,การประชุมช่วงพักกลางวัน,ฤดูใบไม้ร่วง2004,<http://www.odi.org.uk>

รัฐบาลแอฟริกาใต้,รายงานขั้นต้นในแนวทางของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงการให้บริการสาธารณะ,1996,
<http://www.info.gov.za/greenpapers/1996/transformingpublic.htm>

รัฐบาลสหราชอาณาจักร,เดอะชาเทอร์มาร์คเกณฑ์ในการประเมินและการส่งมอบบริการให้กับผู้ใช้,
<http://www.cabinetoffice.gov.uk/chartermark/criteria/>

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแอฟริกาแห่งสหประชาชาติ(UNECA),การดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการ
บริการสาธารณะที่เป็นเลิศ,2004,<http://www.uneca.org>
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คำถาม
การประเมิน

2.3.5สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆ
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
ก ฎ ห ม า ย ที่ คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ
สาธารณะในการเข้าถึงข้อมูล
ของรัฐรวมไปถึงข้อจำกัดการ
กีดกันฯลฯกฎหมายเกี่ยวกับ
ความลับทางราชการและการ
พ้นจากการสืบสวนหรือการ
วิจารณ์

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ผลบังคับแห่งกฎหมายในทาง
ปฏิบัติและความสามารถในการ
เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล รั ฐ บ า ล โ ด ย
ประชาชน

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบ
การใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ห้ า ม เ ปิ ด เ ผ ยค ว ามลั บ เพื่ อ
ปกป้องการใช้อำนาจโดยมิชอบ
ในเชิงบริหารรวมถึงความล้ม
เหลวในการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
มีนัยสำคัญ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

เสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร 

แหล่งข้อมูลสากล 

Article19,สหราชอาณาจักร,
<http://www.article19.org>บริการ
ประชาธิปไตยและรัฐบาลผ่านอินเตอร์เน็ต,

การสนับสนุนจากการบริหารรัฐกิจทั่วโลก,
<http://siyaset.bilkent.edu.tr/gol-democracy/>

Freedominfo.org,<http://www.freedominfo.org/>

ตัวบ่งชี้ของอำนาจตรวจสอบ(ลอนดอน,รายเดือน),
<http://www.indexonline.org/>

สถาบันเพื่อการรายงานข่าวสงครามและสันติภาพ,
ลอนดอน,<http://www.iwpr.net>

องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน(RSF),ฝรั่งเศส,
<http://www.rsf.org>

มูลนิธิรอยเตอร์,สหราชอาณาจักร,
<http://www.foundation.reuters.com>

มูลนิธิทอมสัน,สหราชอาณาจักร,
<http://www.thomsonfoundation.org.uk/>

เครือข่ายออนไลน์สหประชาชาติในการบริหารราชการ
และการเงิน(UNPAN),เอกสารและฐานข้อมูล
ระบบการปกครองและสถาบันชาติพันธุ์ความ
โปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบระดับสากลระดับ
ภูมิภาคและเฉพาะประเทศ,
<http://www.unpan.org>



แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

ผู้สื่อข่าวแคนาดาเพื่อการแสดงออกอย่างเสรีแห่ง
แคนาดา(CJFE),แคนาดา,
<http://www.cjfe.org>

เครือข่ายสิทธินักเขียนการ์ตูน(CRN),สหรัฐอเมริกา,
<http://www.cagle.com/crn/>

คณะกรรมการเพื่อการคุ้มครองผู้สื่อข่าว(CPJ),
สหรัฐอเมริกา,<http://www.cpj.org>

สมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ชาวยุโรป,เบลเยียม,
<http://www.enpa.be>

บอร์ดเสรีภาพ,สหรัฐอเมริกา,
<http://www.freedomforum.org>

โครงการเสรีภาพในการแสดงออก(CEE),โรมาเนีย

โครงการรัฐบาลแห่งสังคมออนไลน์กลุ่มเจ็ดประเทศ
อุตสาหกรรม(G7),รายงานที่ตรวจสอบการริเริ่ม
17โครงการของรัฐบาลที่เป็นสมาชิกกลุ่มG7
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล
อย่างเป็นทางการผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งดำเนิน
งานในปี1996:<http://www.open.gov.uk/
govoline/front.htm>

สมาคมสื่อมวลชนของทวีปอเมริกา(IAPA),
สหรัฐอเมริกา,<http://www.sipiapa.org>

เครื่อข่ายเสรีภาพของการแสดงความคิดทางสากล,
แคนาดา,<http://www.ifex.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยโลก,เอกสารและ
ฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานด้านความโปร่งใส
สำนึกรับผิดชอบและการเข้าถึงข้อมูล,
<http://www.wmd.org/>

เครือข่ายการหนังสือพิมพ์สากล,
<http://www.ijnet.org>

สถาบันสื่อมวลชนของแอฟริกาใต้(MISA),Namibia,
<http://www.misanet.org>

กลุ่มต่อต้านการสื่อ,เบลเยียม,
<http://www.mediaresistance.org>

เครือข่ายพิทักษ์สื่ออิสระในแอฟริกา(NDIMA),
เคนยา,<http://www.freemediafoundation.org/>

การริเริ่มความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,โครงการเรื่อง
เสรีภาพของข้อมูลและการแสดงออก,
<http://www.justiceinitiative.org>

สมาคมข่าวเกาะแปซิฟิก(PINA),เกาะฟิจิ,
<http://www.pinanius.com/>

องค์กรสื่อแฟซิฟิก,<http://www.pmw.c2o.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ดูข้อที่1.2.2,2.6.1และ2.6.2

มาตรฐานสากล 

Article19,ต้นแบบเสรีภาพของกฎหมายข้อมูล
เอกสาร,2001,<http://www.article19.org/
pdfs/standards/modelfoilaw.pdf>;

หลักการความมั่นคงแห่งชาติโจฮันเนสเบิร์ก,เสรีภาพ
ในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร,
1995;

สิทธิรับรู้ของสาธารณะ:หลักการเสรีภาพของ
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร,1999

Mendel,T.,รัฐสภาและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร:
การทำงานเพื่อการปกครองที่โปร่งใส,2005,
<http://siteresources.worldbank.org/WBI/
Resources/Parliament_and_Access_to_
Information_with_cover.pdf>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,รัฐบาลโปร่งใส:การพัฒนา
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ,2005,
<http://www.accessdemocracy.org> 

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

ศาลสิทธิมนุษยชนของทวีปอเมริกา,MarcelClaude
ReyesandOthersv.Chile,2007–ยืนยันการ
มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เครือจักรภพ,ต้นแบบเสรีภาพของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร,2003,
<http://www.thecommonwealth.org/
shared_asp_files/uploadedfiles/{AC090445-
A8AB-490B-8D4B-F110BD2F3AB1}_
FreedomofInformation.pdf>

สมาคมรัฐสภาเครือจักรภพ,ข้อเสนอแนะเพื่อ
ประชาธิปไตยที่ได้รับการบอกกล่าว,2003,
<http://www.cpahq.org/uploadstore/docs/
Perth.pdf>

องค์กรอเมริกัน,AG/RES.1932(XXXIII-O/
03),การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ:
การเสริมสร้างประชาธิปไตย,2003,
<http://www.oas.org/juridico/english/ga03/
agres_1932.htm>

การริเริ่มต้นความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,หลักการสำคัญ
ของสิทธิที่ควรรู้สิบประการ,2005,<http://
www.justiceinitiative.org/Principles/index>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

 ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,พิธีสารว่าด้วย
วัฒนธรรม,ข้อมูลข่าวสารและกีฬา,2000,
ข้อ17–23

มาตรฐานระดับประเทศ 

รัฐบาลเบลีซ,พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร,1994

รัฐบาลไอร์แลนด์,พระราชบัญญัติกระบวนการการบริหารและเสรีภาพทางข้อมูลข่าวสารกฎหมายเพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ(SunshineAct),1998;เสรีภาพทางข้อมูลข่าวสารดูเอกสาร
อ้างอิงได้ที่<http://www.irlgov.ie> 

รัฐบาลนิวเซาธ์เวลส์,กฎหมายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล,1994

รัฐบาลควีนส์แลนด์,ร่างพระราชบัญญัติเสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร,1991

รัฐบาลสวีเดน,พระราชบัญญัติเสรีภาพของสื่อมวลชน,1766

รัฐบาลยูกันดา,คัดลอกมาจากรัฐธรรมนูญประเทศยูกันดาปี1995

รัฐบาลสหรัฐอเมริกา,พระราชบัญญัติการปฏิบัติงานและผลลัพธ์,P.L.103-62,สิงหาคม1993

สหรัฐอเมริกา,พระราชบัญญัติคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติ,1974

คำถามการ
ประเมิน

2.3.6ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหลัก
ของสังคมและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการกดดันรัฐบาลมากน้อย
เพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ตัวชี้วัดเชิงลบและเชิงบวก:สืบค้นข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ประชาชนต่อระบบของรัฐบาลและข้อมูลการสำรวจระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อตนเองในการ
โน้มน้าวรัฐบาลและชีวิตสาธารณะโดยทั่วไป

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ดัชนีชี้วัดแอฟโร,<http://www.afrobarometer.org/>
ดัชนีชี้วัดเอเชีย,<http://www.asianbarometer.org/>
ดัชนีชี้วัดเอเชียตะวันออก,<http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw/>
ดัชนีชี้วัดยุโรป,<http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>
ดัชนีชี้วัดลาติน,<http://www.latinobarometro.org/>
ศูนย์การศึกษานโยบายสาธารณะ,มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน,‘การสำรวจดัชนีชี้วัด’–การสำรวจความคิดเห็น

ของประชาชนต่อสังคมยุคหลังคอมมิวนิสต์(และเกาหลี),<http://www.abdn.ac.uk/cspp/>;
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของตัวชี้วัดการสนับสนุนระบอบการปกครองและความเชื่อมั่นต่อสังคมยุคหลังคอมมิวนิสต์,

บัญชีรายชื่อธุรกิจการพิมพ์ฉบับสมบูรณ์และฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูลแนวคิดยุโรปผ่านอิเล็กทรอนิกส์
(SEEC),<http://www.abdn.ac.uk/cspp/>

สมาคมรัฐสภาเครือจักรภพ,รัฐสภาและประชาชน:สภาพความเป็นจริงและการตระหนักรู้ของสาธารณชน,
<http://www.cpahq.org>

Kaase,M.,ความเชื่อมั่นในรัฐบาล(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมูลนิธิวิทยาศาสตร์
ยุโรป,1998)
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2.4 ประสิทธิผลด้านการเป็นประชาธิปไตยของรัฐสภา
 คำถามในการประเมิน: รัฐสภาหรือการออกกฎหมายได้ช่วย

ทำใหก้ระบวนการประชาธปิไตยเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธผิลหรอืไม ่

คำถามการ
ประเมิน

2.4.1รัฐสภาหรือการออกกฎหมายโดยฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระมากน้อยเพียงใด
และสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายพื้นฐานเพื่อให้รัฐสภา
หรือการบัญญัติกฎหมายมีความ
เ ป็ น อิ ส ร ะ จ า ก ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
รวมถึงการควบคุมการว่าจ้าง
พนักงานงบประมาณตาราง
เ ว ล า ค ำ แ น ะ น ำ ท า ง ด้ า น
กฎหมายสิทธิการถอดถอน
ฯลฯตรวจสอบการคุ้มครองทาง
กฎหมายให้แก่สมาชิกรัฐสภาใน
การปฏิบัติหน้ าที่ การแสดง
ความคิดเห็นและการดำเนินงาน
อย่างเสรี

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
สิทธิทางกฎหมายว่าได้รับการ
คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ในทางปฏิบัติ


3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นหลัก
ฐานเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในฝ่าย
บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานของ
รั ฐ สภาหรื อ ฝ่ า ยนิ ติ บั ญญั ติ
ข้อจำกัดสำคัญใดๆที่เกี่ยวกับ
เสรีภาพของสมาชิกรั ฐสภา
ไม่ว่าจะมาจากรัฐบาลรัฐสภา
หรือพรรคการเมืองที่ขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนอง
ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
	

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การกำกับดูแลและทรัพยากรการพัฒนาทางสังคม,กรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร,
ฐานข้อมูลของสภานิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพ,<http://www.gsdrc.org>

สหภาพรัฐสภา,ฐานข้อมูลพาร์ไลน์,<http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>

Norris,P.,สร้างพรรคการเมือง:การปฏิรูปกฎระเบียบทางกฎหมายและกฎระเบียบภายใน,จัดทำรายงานโดย
องค์กรIDEA,2004

Salih,M.(บรรณาธิการ),รัฐสภาแอฟริกา:ระหว่างการกำกับดูแลและรัฐบาล(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์พาวเกรฟ

แมกมิเลียน,2005)

Scarrow,S.,พรรคการเมืองและประชาธิปไตยในมุมมองเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ:การดำเนินการด้าน
ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง(วอชิงตันดีซี:สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,2005),
<http://www.accessdemocracy.org/library/1951_polpart_scarrow_110105.pdf>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สมาคมรัฐสภาเครือจักรภพ,แนวทางปฏิบัติสำหรับเครือจักรภพแห่งสภาลาติเมอร์,1998,
<http://www.cpahq.org>

Beetham,D.,รัฐสภาและประชาธิปไตยในศตวรรษที่21:แนวทางสู่วิธีปฏิบัติที่ดี
(เจนีวา:สหภาพรัฐสภา,2006)
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

รัฐบาลอินเดีย,บทบัญญัติว่าด้วยการถูกตัดสิทธิจากการไม่ปฏิบัติตาม(การตรากฎหมายข้ามชั้น),กำหนดการ
ที่10เพื่อรัฐธรรมนูญแห่งอินเดียเพิ่มเติมจากการแก้ไขพระราชบัญญัติที่52,1985,และพระราช
บัญญัติที่91,2003

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,เสริมสร้างความสามารถด้านนิติบัญญัติเรื่อง
ความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร,2000,<http://www.accessdemocracy.org>

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา,คู่มือการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านนิติบัญญัติ,
2000,<http://www.usaid.gov>

คำถาม
การประเมิน

2.4.2อำนาจของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติในการริเริ่มพิจารณาและแก้ไขตัวบท
กฎหมายครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ที่ควบคุมการออก
กฎหมาย(การปรึกษาหารือ
การริเริ่มการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม)
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ จั ด ส ร ร ใ ห้
กระบวนการนิติบัญญัติและ
หลัก เกณฑ์ของบทบัญญัติที่
อาศัยอำนาจกฎหมายอื่น

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนการ
พิจารณากฎหมายในทางปฏิบัติ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกกฎหมาย
เร่งด่วนที่ขาดความรอบคอบ
การปรึกษาหารือไม่ เพียงพอ
หรือถูกละเลยการใช้ เครื่ อง
ประหารชีวิตรวมถึงการวิพากษ์
วิจารณ์แบบเสียดสี

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

Banks,A.และMuller,C.(บรรณาธิการ),คู่มือ
การเมืองโลกปี1998(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์ซี
เอสเอ,1998)

ทำเนียบรัฐบาลทั่วโลก(ลอนดอน:สำนักพิมพ์ยูโรปา,
1995)

สหภาพรัฐสภา,ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและรัฐสภา
(ทุก2ปี);

สิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา(คณะกรรมการแห่ง
สหภาพรัฐสภา),
<http://www.ipu.org/iss-e/hr-law.htm>;

รัฐสภาในโลก:สรุปการอ้างอิงเปรียบเทียบ
(อัลเดอร์ช็อต:โกเวอร์,1986);

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

AliSalmaHasan,รายงานปี1997เวที
ประชาธิปไตยองค์กรIDEA:แนวคิดต่อ
ประชาธิปไตย(สตอล์กโฮม:องค์กรIDEA,
1997)

Bergougnous,Georges(หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ
สภารัฐธรรมนูญฝรั่งเศส),ประธานกลุ่มรัฐสภา
แห่งชาติ,2000(ครอบคลุมการตอบรับของสภา
150ครั้ง),<http://www.ipu.org/english/
Books.htm#Mandate>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http:/pdba.georgetown.edu/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ฐานข้อมูลพาร์ไลน์,<http://www.ipu.org/parline-e/
parlinesearch.asp>;

ฐานข้อมูลพาร์ลิท,ฐานข้อมูลออนไลน์ของข่าวสาร
รัฐสภาจาก<http://www.ipu.org/parlit-e/
parlitsearch.asp>;

คณะกรรมการการศึกษา2:ข้อสงสัยเกี่ยวกับรัฐสภา
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน,<http://
www.ipu.org/strct-e/comtees.htm#C2>

Lane,J.,Mckay,D.และNewton,K.,คู่มือข้อมูล
การเมือง,ประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ,ปรับปรุง
ครั้งที่2(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ด,1996)

Laundy,P.,รัฐสภาในโลกสมัยใหม่(อาวเดอชอร์ท:
สำนักพิมพ์ดาร์ดเมาธ์,เพื่อสหภาพรัฐสภา,
1989)

Przeworski,A.,Alvarez,M.E.,Cheibub,

J.A.และLimongi,F.,ประชาธิปไตยและการพัฒนา:
สถาบันการเมืองและความเจริญรุ่งเรืองในโลก,
1950–1990(เคมบริดจ์:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์,2000)

เครือข่ายออนไลน์ขององค์การสหประชาชาติในการ
บริหารราชการและการเงิน(UNPAN),ระหว่าง
ประเทศ,เอกสารเฉพาะประเทศและภูมิภาค,
ฐานข้อมูลตามระบบปกครองและสถาบัน,
เชื้อชาติ,ความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบ,
<http://www.unpan.org>

สังคมแฮนซาร์ดเพื่อการปกครองระบบรัฐสภา,

‘บัญญัติกฎหมาย:รายงานของคณะกรรมการแห่ง
สังคมแฮนซาร์ดในกระบวนการนิติบัญญัติ,1993

สถาบันเพื่อประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้,การสำรวจ
ความคิดเห็นสาธารณะ,
<http://www.idasa.org.za>

Neher,C.และMarlay,R.,ประชาธิปไตยและการ
พัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(โบลเดอร์,
โคโลราโด.สำนักพิมพ์เวสท์วิว,1996)

Salih,M.(บรรณาธิการ),รัฐสภาแอฟริกา:ระหว่าง
การปกครองและรัฐบาล(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์
พาวเกรฟแมกมิเลียน,2005)

Vanhanen,T.,แนวโน้มของประชาธิปไตย:
ศึกษาจาก172ประเทศ(ลอนดอน:สำนักพิมพ์
เราท์เลดจ์,1997)

เวทีรัฐสภาเสมือนจริงของอเมริกา,เวทีรัฐสภาแห่ง
อเมริกา,<http://www.e-fipa.org/VP/
about_vp_en.htm>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

สร้างความมั่นใจในประชาธิปไตยแบบยั่งยืนด้วยการ
ประสานรัฐสภาและประชาชนเข้าด้วยกันอย่างใกล้
ชิด,มติที่ไม่มีการลงคะแนนจากการประชุมรัฐสภา
นานาชาติครั้งที่98,ไคโร,15กันยายน1997

สหภาพรัฐสภาและสำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ,สิบปีแห่งการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของรัฐสภาในแอฟริกา,1991–
2000:การถอดบทเรียนและหนทางข้างหน้า,
2003,<http://www.ipu.org/pdf/publications/
africa2000_en.pdf>

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

ความร่วมมือทั่วโลกเพื่อแอฟริกา,คณะกรรมการ
ทางการเมือง,บทบาทและการทำงานของรัฐสภา
ในแอฟริกา,เอกสารเผยแพร่
<http://www.gcacma.org/
PoliticalCommittee.htm>

Harris,I.,มุ่งสู่ความก้าวหน้าของการบริหารรัฐสภา
ในแอฟริกาตะวันตกอย่างมีประสิทธิภาพ,
สมาคมเลขาธิการรัฐสภา,2005,<http://
www.asgp.info/documents/Geneva_2005/
1st_conference_Nigerian.pdf>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
บันทึกการพัฒนารัฐสภา,2003,
<http://www.undp.org/governance/docs/
ParlPN_ENGLISH.pdf>

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริกา,คู่มือเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
สภานิติบัญญัติ,2000,<http://www.usaid.gov/
our_work/democracy_and_governance/
publications/pdfs/pnacf632.pdf>

Beetham,D.,รัฐสภาและระบอบประชาธิปไตย
ในศตวรรษที่21:คู่มือการปฏิบัติที่ดี
(เจนีวา:สหภาพรัฐสภา,2006)

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,คณะกรรมการสภานิติบัญญัติ:
กรมแรงงาน,1996,
<http://www.accesdemocracy.org/library/
030_ww_committees.pdf>

Wisse,E.,‘การส่งเสริมประชาธิปไตย:การสำรวจ
นโยบายและการนำไปใช้นานาชาติว่าด้วยการ
ดำเนินตามนโยบายและการดำเนินงาน’,กระทรวง
มหาดไทยและความสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์,ส่วนงานรัฐธรรมนูญและการตรา
กฎหมาย,2006,<http://www.oecd.org>

รายงานการสัมมนาหัวข้อการบริหารรัฐสภาและความ
ร่วมมือนิติบัญญัติ,จัดโดยศูนย์ยุโรปเพื่อการวิจัย
รัฐสภาและเอกสารอ้างอิง(ECPRD)และผู้แทน
หอการค้าอิตาลี,2003,<http://de.camera.it/
files/pdf/dossier.pdf>

มาตรฐานระดับประเทศ 

สังคมแฮนซาร์ดเพื่อการปกครองระบบรัฐสภา,
บัญญัติกฎหมาย:รายงานของคณะกรรมการแห่ง
สังคมแฮนซาร์ดในกระบวนการนิติบัญญัติ,
1993

Munyenyembe,R.T.C.(ประธานกิตติมศักดิ์สมัชชา
แห่งชาติแห่งมาลาวี),‘รัฐสภา:สิ่งที่ทำให้
ประชาธิปไตยบรรลุผล’,รายงานนำเสนอ

ในการประชุมภายหลังการเลือกตั้งระดับภูมิภาค
ในแอฟริกาใต้,มหาวิทยาลัยนามิเบีย,1995

รัฐสภานามิเบีย,‘รัฐสภาประชาธิปไตยหนึ่งเดียว
ในนามิเบีย’,1995

ซิมบับเว,รัฐสภาแห่ง‘การเสริมสร้างประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภาซิมบับเว’,รายงานการก่อตั้ง,
คณะกรรมการปฏิรูปรัฐสภา,พฤษภาคม1998

คำถาม
การประเมิน

2.4.3อำนาจของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบฝ่ายบริหารและการ
พิจารณาครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมการพิจารณา
กฎหมายของฝ่ายบริหารเจ้า
พนั ก งานนโยบายและการ
ดำเนินการรวมถึงอำนาจของ
การ เปิ ด เผยข้ อมู ลและการ
ลงโทษ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนการ
พิจารณาในทางปฏิบัติความมี
อิสระของข้อมูลภาครัฐและการ
ให้บริการด้านสถิติผู้บัญญัติ
กฎหมายเข้าถึงความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ภาครัฐ
บทบาทและประสิทธิภาพของ
คณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภา
รวมถึงการที่สื่อเข้าถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวกับกฎหมาย

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:การกีดกัน
ค น บ า ง ก ลุ่ ม อ อ ก จ า ก
กระบวนการพิจารณาการไม่มี
อำนาจพอที่จะสอบสวนหรือ
ลงโทษการบันทึกความล้มเหลว
ที่มีนัยสำคัญ
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

Banks,A.และMuller,C.(บรรณาธกิาร),คูม่อืการเมอืงโลกปี1998(นวิยอรก์:สำนกัพมิพซ์เีอสเอ,1998)

ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารในรัฐสภาสากล,<http://www.ictparliament.org/>

ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในทวีปอเมริกา,‘พรรคการเมืองสภานิติบัญญัติและประธานาธิบดี’,
ในความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมในลาตินอเมริกา,รายงานปี2006,2006(บทที่3),
<http://www.iadb.org/res/ipes/2006/chapter3.cfm>

สหภาพรัฐสภา,ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและรัฐสภา(ทุก2ปี);

ญัตติรัฐสภา(เจนีวา:สหภาพรัฐสภา,2000);

ฐานข้อมูลพาร์ไลน์,<http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>

ฐานข้อมูลกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยทาสมาเนีย<http://www.foi.law.utas.edu.au/active/index.html>

Salih,M.(บรรณาธิการ),รัฐสภาแอฟริกา:ระหว่างการกำกับดูแลและรัฐบาล
(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์พาวเกรฟแมกมิเลียน,2005)

เครือข่ายออนไลน์ขององค์การสหประชาชาติในการบริหารราชการและการเงิน(UNPAN),เอกสารและ
ฐานข้อมูลระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและเฉพาะประเทศเรื่องระบบการปกครองและสถาบัน,
ชาติพันธุ์,ความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบ,<http://www.unpan.org>

มหาวิทยาลัยลอนดอนคอลเลจ,สำนักวิทยาศาสตร์การเมือง,หน่วยรัฐธรรมนูญ,‘กลุ่มจับตารัฐธรรมนูญ’,
รายงานสรุป,มีนาคม1997

การขับเคลื่อนโลกเพื่อประชาธิปไตย,เอกสารและฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานโปร่งใสมีความรับผิดชอบ
และการเข้าถึงข้อมูล,<http://www.wmd.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ดูข้อ	2.4.2	และ	

มาตรฐานสากล 

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
บันทึกการพัฒนารัฐสภา,2003,
<http://www.undp.org/governance/docs/
ParlPN_ENGLISH.pdf>

ธนาคารโลก,สถาบันการตรวจสอบคุณสมบัติและ
หน้าที่ศาลฎีกา,2001,
<http://www1.worldbank.org/prem/
PREMNotes/premnote59.pdf>

สหภาพรัฐสภา,เกณฑ์การวัดฐานข้อมูลพาร์ไลน์
เกี่ยวกับการกำกับดูแลของรัฐสภา,2006,
<http://www.ipu.org/parline-e/
parlinesearch.asp>

สหภาพรัฐสภาและสำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ,สิบปีแห่งการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของรัฐสภาในแอฟริกา,1991–
2000:การถอดบทเรียนและหนทางข้างหน้า,

 

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
‘ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันตรวจสอบศาลฏีกา
และคณะกรรมการรัฐสภา’,2002,
<http://appli1.oecd.org/olis/2002doc.nsf/
linkto/ccnm-gov-sigma(2002)1>

สมาคมรัฐสภาเครือจักรภพ,การบริหารและการจัดหา
เงินของรัฐสภา:รายงานกลุ่มศึกษา,2005,
<http://www.cpahq.org/Administration
andFinancingofParliamentStudyGroup
Report_pdf_media_public.aspx>;

กลุ่มศึกษาเรื่องการบริหารและการจัดหาเงินของ
รัฐสภา:ข้อเสนอแนะสำคัญ,2005,
<http://www.cpahq.org/
Theadministrationandfinancingof
Parliaments_pdf_media_public.aspx>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,บทบาทและประสิทธิผลของ
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน,2005;

การเพิ่มขีดความสามารถทางนิติบัญญัติในด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างนิติบัญญัติและบริหาร,2000;

คณะกรรมการสภานิติบัญญัติ:กรมแรงงาน,1996,
<http://www.accessdemocracy.org>

Pelizzo,R.,Stapenhurst,R.และOlson,D.
(บรรณาธิการ),แนวทางการตรวจสอบของรัฐสภา
(วอชิงตันดีซี:สถาบันธนาคารโลก,2004),
<http://siteresources.worldbank.org/WBI/
Resources/TrendsinParliamentaryOversight-
FINAL.pdf>

Pelizzo,R.และStapenhurst,R.(บรรณาธิการ),
สภานิติบัญญัติและการตรวจสอบ(วอชิงตันดีซี:
สถาบันธนาคารโลก,2004),
<http://siteresources.worldbank.org/
EXTPARLIAMENTARIANS/Resources/
Legislatures_and_Oversight.pdf>

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริกา,คู่มือการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ฝ่ายนิติบัญญัติ,2000,<http://www.usaid.gov/
our_work/democracy_and_governance/
publications/pdfs/pnacf632.pdf>

Gay,O.และWinetrobe,B.,การตรวจสอบรัฐสภา:
คณะกรรมการตรวจสอบในบริบทเชิงเปรียบเทียบ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแห่งรัฐสภา
สกอตแลนด์,2003
<http://www.scottish.parliament.uk/business/
committees/historic/audit/reports-03/
aur03-legacy-02.htm>

ความร่วมมือทั่วโลกเพื่อแอฟริกา,คณะกรรมการ
ทางการเมือง,บทบาทและการทำงานของรัฐสภา
ในแอฟริกา,เอกสารเผยแพร่<http://
www.gcacma.org/PoliticalCommittee.htm>

Harris,I.,มุ่งสู่วิวัฒนาการของการบริหารรัฐสภาใน
แอฟริกาตะวันตกอย่างมีประสิทธิภาพ,สมาคม
เลขาธิการรัฐสภา,2005,<http://
www.asgp.info/documents/Geneva_2005/
1st_conference_Nigerian.pdf>

รายงานการสัมมนาหัวข้อการบริหารรัฐสภาและความ
ร่วมมือนิติบัญญัติ,จัดโดยศูนย์ยุโรปเพื่อการวิจัย
รัฐสภาและเอกสารอ้างอิง(ECPRD)และผู้แทน
หอการค้าอิตาลี,2003,
<http://de.camera.it/files/pdf/dossier.pdf>

มาตรฐานระดับประเทศ 

Munyenyembe,R.T.C.(ประธานกิติมศักดิ์สมัชชา
แห่งชาติแห่งมาลาวี),‘รัฐสภา:สิ่งที่ทำให้
ประชาธิปไตยบรรลุผล’,รายงานนำเสนอในการ
ประชุมภายหลังการเลือกตั้งระดับภูมิภาคใน
แอฟริกาใต้,มหาวิทยาลัยนามิเบีย,1995

คณะกรรมการปฏิรูปรัฐสภา,‘การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาซิมบับเว’,รายงาน
การก่อตั้ง,รัฐสภาแห่งซิมบับเว,มีนาคม1998

สภาสหราชอาณาจักร,คณะกรรมการประสานงาน,
เปลี่ยนสมดุล:คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับ
การคัดเลือก,รายงานฉบับแรกของคณะกรรมการ
ประสานงาน,สมัยประชุม1999/2000,HC
300(ลอนดอน:TheStationaryOffice,2000)

สภาสหราชอาณาจักร,คณะกรรมการดำเนินงาน,
การทำงานของคณะกรรมการที่ถูกคัดเลือก,
สมัยประชุม1989/90,HC19
(ลอนดอน:HMSO,1990)

สภาสหราชอาณาจักร,คณะกรรมการบริการ
สาธารณะ,สำนึกรับผิดชอบและความรับผิดชอบ
ของคณะรัฐมนตรี,สมัยประชุม1995/96,HC
313(ลอนดอน:HMSO,1996)







215

การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

 รายงานการตรวจสอบและความรับผิดชอบของ
รัฐสภา,จัดเตรียมโดยHughCorder,Saras
JagwanthและFredSoltau,คณะนิติศาสตร์,
มหาวิทยาลัยแห่งเคปทาวน์,กรกฎาคม1999,
<http://www.pmg.org.za/bills/oversight&
account.htm>,สนับสนุนโดยกลุ่มตรวจสอบของ
รัฐสภา,แอฟริกาใต้(เข้าถึงเมื่อ5กรกฎาคม
2000)

คำถาม
การประเมิน

2.4.4ขั้นตอนการอนุมัติและการควบคุมดูแลการเก็บภาษีอากรและการใช้จ่าย
สาธารณะเข้มงวดมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมการจัดเก็บ
ภาษีและการใช้จ่ายสาธารณะ
รวมถึงขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บริหารมาตรการป้องกัน
การหลีกเลี่ยงภาษี

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนการ
พิจารณาด้านการคลังสาธารณะ
รวมถึ งความ เป็ นอิ ส ร ะของ
องค์กรตรวจสอบและหน่วยงาน
ด้านการบัญชีและประสิทธิภาพ
ของระบบการจัดเก็บภาษี

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบสวนการ
ฉ้อฉลการประพฤติโดยมิชอบ
การขาดความโปร่งใสในการใช้
จ่ายสาธารณะการหลีกเลี่ยง
ภาษีและตลาดมืด

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์,รายงานประเทศ,
<http://www.eiu.com/>

วิถีเอลดิสสู่ข้อมูลการพัฒนา,ฐานข้อมูลนโยบาย
ทางการเงิน,<http://www.eldis.org/>

กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ,เอกสารการดำเนนิงาน,
<http://www.imf.org>;

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจโลกในอนาคต,กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ,กันยายน2006

โครงการกองทุนสากล,งานวิจัยด้านนิติบัญญัติและ
การตรวจสอบงบประมาณ,
<http://www.internationalbudget.org>;

โครงการกองทุนสากล,ริเริ่มกองทุนเปิดในปี2006,
<http://www.openbudgetindex.org/>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB),
<http://www.adb.org>

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัยเชิงทฤษฎี
(AtelierdeRecherchesThéoriques)
FrançoisPerroux,
<http://www.univ-mlv.fr/artfperroux/>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

ความร่วมมือทั่วโลกเพื่อแอฟริกา,คณะกรรมการ
เศรษฐกิจ,การยกระดับสภาพแวดล้อม
เพื่อการลงทุนในแอฟริกา,
<http://www.gcacma.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

เครือข่ายเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ,
<http://www.isanet.org/sections/ipe/>

สหภาพรัฐสภา,ข้อมูลรัฐธรรมนูญและรัฐสภา
(ทุก2ปี)

ข่าวการติดตามและประเมินผล(MandE),รายการ
ครอบคลุมเทคนิคการประเมินและสิ่งพิมพ์,
<http://www.mande.co.uk>

เครือข่ายออนไลน์ของสหประชาชาติในการบริหาร
ราชการและการเงิน(UNPAN),เอกสารและฐาน
ข้อมูลระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเฉพาะ
ประเทศและเฉพาะประเทศด้านการเงินสาธารณะ
และทรัพยากรสาธารณะ,
<http://www.unpan.org>

ชุดรายงานวิจัยเศรษฐศาสตร์วอร์วิค,
<http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/
economics/research/papers/>

ธนาคารโลก,ตัวชี้วัดการพัฒนาโลกปี2006,

ธนาคารโลก,2006,<http://www.worldbank.org/
data>;ธนาคารโลก,รายงานการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและมาตรการ(ROSCs)ด้านความ
โปร่งใสทางการเงิน,
<http://www.worldbank.org/ifa/rosc.html>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยโลก,
เอกสารและฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานด้าน
ความโปร่งใสความสำนึกรับผิดชอบและการ
เข้าถึงข้อมูล,<http://www.wmd.org/>

สำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐอเมริกา(NBER)
โครงการวิกฤตการณ์อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศ
ตลาดเกิดใหม่,<http://www.nber.org/crisis/>
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา,

เว็บไซต์การคลังการบริหารจัดการและปฏิรูป,
<http://www.oecd.org>

วารสารการเงินคาบมหาสมุทรแปซิฟิก,เวทีแสดง
ความคิดเห็นต่องานวิจัยเชิงวิชาการหัวข้อ
ตลาดทุนในประเทศต่างๆของเอเชียแปซิฟิก,
<http://www.elsevier.com>

Salih,M.(บรรณาธิการ),รัฐสภาแอฟริกา:ระหว่าง
การกำกับดูแลและรัฐบาล(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์
พาวเกรฟแมกมิเลียน,2005)

เว็บไซต์การประเมินแห่งสหราชอาณาจักร,
<http://www.evaluation.org.uk/>.(สมาชิกที่เป็น
ตัวแทนของการสอบถามครอบคลุมทั้งด้านการ
บริการสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการบริการ
สุขภาพและนโยบาย)

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานหลัก12ประการจากเวทีเสถียรภาพ
ทางการเงิน(<http://www.fsforum.org>),
ในบทสรุปของมาตรฐาน(กว่า65มาตรฐาน),

กฎระเบียบและการกำกับดูแลทางการเงิน 

คณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารบาเซิล
(BCBS),หลักการสำหรับการกำกับดูแลธนาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพ,2006

มูลนิธิการเงินการบัญชี-รัฐบาล
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี,
<http://www.fasb.org>

นโยบายมหภาคและความโปร่งใสของข้อมูล 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ,มาตรการของแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อความโปร่งใสทางการเงิน,2001;

มาตรการของแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อความโปร่งใสทาง
นโยบายการเงินและเงินตรา,1999;

มาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลพิเศษ/มาตรฐานการเผย
แพร่ข้อมูลทั่วไป,
<http://dsbb.imf.org/Applications/web/
dsbbhome/>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สมาคมระหว่างประเทศแห่งผู้ให้บริการประกันภัย
(IAIS),หลักการกำกับดูแลประกันภัย(ด้านกำกับ
ดูแลการประกันภัย),<http://www.iaisweb.org>

องค์การระหว่างประเทศของคณะกรรมการหลักทรัพย์
(IOSCO),วัตถุประสงค์และหลักการของระเบียบ
หลักทรัพย์,<http://www.iosco.org>

สมาคมเลขาธิการรัฐสภา,‘งบประมาณรัฐสภา’,
ในรัฐธรรมนูญและข่าวสารรัฐสภา,ลำดับที่161,
1991,<http://www.asgp.info/Publications/
CPI-English/1991_162_01-e.pdf>;

‘สมชัชารฐัสภาเพือ่การบรหิารและความอสิระทางการเงนิ’,
ในรัฐธรรมนูญและข่าวสารรัฐสภา,ลำดับที่177,
1999,<http://www.asgp.info/Publications/
CPI-English/1999_177_02-e.pdf>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,‘สภานิติบัญญัติและกระบวนการ
งบประมาณ:การสำรวจนานาชาติ’,ชุดวิจัย
นิติบัญญัติ,2003,
<http://www.accessdemocracy.org>

Pelizzo,R.,Sahgal,V.,Stapenhurst,R.และ
Woodley,W.,‘การตรวจสอบค่าใช้จ่ายสาธารณะ:
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบัญชี
สาธารณะ’,ธนาคารโลก,2005

Krafchik,W.และWehner,J.,สภานิติบัญญัติและ
การตรวจสอบงบประมาณ:แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด,
2004,
<http://www.revenuewatch.org/reports/
kazakhstan_parliament_budget_forum.pdf>

สมาคมรัฐสภาเครือจักรภพ,การตรวจสอบโดยรัฐสภา
ด้านการคลังและกระบวนการงบประมาณ:
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแห่งสมาคม
รัฐสภาเครือจักรภพ,ไนโรบี,เคนยา,10–14
ธันวาคม,2001,
<http://www.cpahq.org/uploadstore/docs/
parliamentaryoversightoffinance.pdf>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,สภานิติบัญญัติและกระบวนการ
งบประมาณ:การสำรวจระหว่างประเทศ,2003,
<http://www.accessdemocracy.org/library/
1651_gov_budget_093103.pdf>

โครงสร้างพื้นฐานของสถาบันและตลาด 

ธนาคารโลก,แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ล้มละลาย,
2001

คณะกรรมการว่าด้วยการจ่ายเงินและการชำระหนี้
(CPSS),หลักการสำคัญสำหรับระบบการรับชำระ
เงินจำนวนมาก,2001

การบังคับดำเนินการทางการเงิน(FATF),ข้อเสนอ
แนะ40ข้อสำหรับการบังคับดำเนินการทางการ
เงิน,2003(ด้านความซื่อตรงทางธุรกิจ),<http:/
/www.fatf-gafi.org>

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีนานาชาติ(IASC),
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ(IAS)และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(IFRS),<http://www.iasb.org>

สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ(IFAC),

มาตรฐานสากลการสอบบัญชี(ISA),<http://
www.ifac.org/Guidance/>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

Santiso,C.,สถาบันงบประมาณและความรับผิดชอบ
ทางการคลัง:รัฐสภาและเศรษฐกิจการเมือง
ของกระบวนการงบประมาณในลาตินอเมริกา,
สถาบันธนาคารโลก,2005,
<http://siteresources.worldbank.org/WBI/
Resources/Budget_Institutions_and_fiscal_
responsibility_FINAL.pdf>

Wehner,J.,กลับจากสนาม?การจำกัดความใหม่
ของการบริจาคในนามสภานิติบัญญัติและรอบ
งบประมาณ(วอชิงตันดีซี:สถาบันธนาคารโลก,
2004),<http://siteresources.worldbank.org/
EXTPALIAMENTARIANS/Resources/Back_
from_the_Sidelines_Joachim_Wehner.pdf>
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2.4.5พรรคการเมืองทุกพรรคและกลุ่มทุกกลุ่มสามารถจัดตั้งภายใต้องค์กรรัฐสภา
หรือนิติบัญญัติและดำเนินกิจกรรมของตนเองการอย่างมีอิสระมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
หลักการพื้นฐานทางกฎหมาย
ห รื อ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ส ำ ห รั บ
พรรคการเมืองและกลุ่มอื่นๆใน
การจัดระเบียบภายใต้นิติบัญญัติ
และมีส่วนช่วยในการทำงาน
การใส่ใจบทบาทของพรรคเล็ก
พรรคน้อย/พรรคฝ่ายค้านและ
กลุ่มที่ตั้งขึ้นเองอาทิกลุ่มสตรี
ฯลฯ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
การให้โอกาสพรรคเล็กพรรค
น้อยหรือพรรคฝ่ายค้านในการ
เปิดอภิปรายแนะนำกฎหมาย
ช่ วยในการทำงานของคณะ
ก ร ร ม า ธิ ก า ร แ ล ะ อื่ น ๆ
พรรคการเมืองและกลุ่มดังกล่าว
มีบทบาทสำคัญหรือไม่และ
พรรคการเมืองและกลุ่มเหล่านี้
สามารถผลักดันระเบียบวาระ
และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบ
หลักฐานการขัดขวางและการ
คุ กคามของ เ จ้ าหน้ าที่ ก า ร
ปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ฯลฯ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

สำนักข่าวdelaFrancophonieและข้อมูลธนาคารแห่งฝรั่งเศส,<http://www.francophonie.org/>

Foweraker,J.และLandman,T.,สิทธิพลเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,1997)

เครือข่ายองค์ความรู้ระหว่างประเทศ(ของสตรีทางการเมือง),<http://www.iknowpolitics.org/>

สารบบรัฐบาลนานาชาติ(ลอนดอน:สำนักพิมพ์ยูโรปา,1995)

Salih,M.และNordlund,P.,พรรคการเมืองในแอฟริกา:ความท้าทายสำหรับระบอบประชาธิปไตย
แบบยั่งยืน(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2007);
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

Stojarová,Vera,Sedo,Jakub,Kopecek,LubomírและChytilek,โรมัน,พรรคการเมืองในยุโรปตอนกลาง
และยุโรปตะวันออก:การรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2007);

Suri,K.C.etal.,พรรคการเมืองในเอเชียใต้:ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง
(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2007)

สหภาพรัฐสภา,งานสัมนารัฐสภา,ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในรัฐสภาแอฟริกา,
รายงานของงานสัมมนาซึ่งจัดขึ้นณลิบรีวิลล์(กาบอน)ระหว่างวันที่17–19พฤษภาคม1999,
<http://www.ipu.org>;

บัญญัติรัฐสภา,2000;

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคการเมือง,ซูวา,ฟิจิ,26–28พฤษภาคม1998,
ในการทำงานของคณะรัฐมนตรีหลายพรรคการเมือง,<http://www.ipu.org>

ดูข้อที่2.1.5

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

การประชุมสตรีระดับโลกครั้งที่สี่,คำแถลงการณ์ปักกิ่ง,กันยายน1995,วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
การดำเนินการของสตรีเกี่ยวกับอำนาจและการตัดสินใจ

สหภาพรัฐสภา,แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายค้านในรัฐสภา,1999,
<http://www.ipu.org/splz-e/gabon.htm>

เครือจักรภพ,เครือจักรภพ(สภาลาติเมอร์)หลักการสามสาขาของรัฐบาล,2002,<http://www.cpahq.org/
CommonwealthPrinciplesonThreeArmsofGovernment_pdf_media_public.aspx>;

บทบาทของฝ่ายค้าน,รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของฝ่ายค้าน,
<http://www.thecommonwealth.org>

RefahPartisi(พรรคสวัสดิการ)และอื่นๆv.ตุรกี,13กุมภาพันธ์2003,คำพิพากษา,ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป,บทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและส่งเสริมพหุนิยมด้วย
การไม่ใช้ความรุนแรง

Dias,M.,‘ผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยหรือเป็นเพียงแค่ในนาม:บทบาทของพรรคฝ่ายค้าน’,เอกสารที่นำเสนอ
ในการประชุมระดับภูมิภาคภายหลังการเลือกตั้งของแอฟริกาใต้,มหาวิทยาลัยนามิเบีย,1995

ดูข้อที่2.1.5
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2.4.6ขั้นตอนในการขอความคิดเห็นจากประชาชนและพิจารณาผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติครอบคลุมมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบกฎหมายพื้นฐาน
ในส่วนภาระหน้าที่ของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ
ในการขอความคิดเห็นจากประชาชนทั้งเป็น
รายบุคคลและผ่านทางองค์กรตัวแทนในการออก
กฎหมายคณะกรรมการไต่สวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการฯลฯ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบว่ากระบวนการ
ปรึกษาหารือเป็นระบบโปร่งใสและครอบคลุม
มากน้อยเพียงใดในทางปฏิบัติมีการแจ้งให้
สาธารณะทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอหรือไม่
ขั้นตอนการเสนอให้พิจารณามีความสะดวกและ
ง่ายหรือไม่

แหล่งข้อมูลทั่วไป

C2C,ศูนย์วิจัยประชาธิปไตยทางตรง,<http://c2d.unige.ch/>

การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต,ฐานข้อมูลการออกกฎหมายและกิจกรรมของรัฐสภายุโรป,
<http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do>

โครงการกองทุนสากล,หัวข้อการวิจัยด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ,
<http://www.internationalbudget.org>

สหภาพรัฐสภา,งานสัมมนาระดับภูมิภาคสำหรับรัฐสภาแอฟริกาที่ใช้ภาษาอังกฤษ,22–24พฤษภาคม
2000,ไนรูบิ(เคนยา),2000,<http://www.ipu.org/pdf/publications/nairobi_en.pdf>;

งานสัมมนาระดับภูมิภาคสำหรับรัฐสภาอาเซียน+3,23-25กรกฎาคม2002,มะนิลา(ฟิลิปินส์),2002,
<http://www.ipu.org/PDF/publications/manila02_en.pdf>;

งานสัมมนาระดับภูมิภาคสำหรับรัฐสภาแห่งเอเชียตะวันตกเฉียงใต้,26-28พฤษภาคม2003,โคลอมโบ
(ศรีลังกา),2004,<http://www.ipu.org/PDF/publications/colombo_en.pdf>

Kurtz,K.,‘สภานิติบัญญัติและพลเมือง:การสื่อสารระหว่างผู้แทนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของตน’,
จัดทำขึ้นสำหรับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาในการประชุมระดับชาติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและมูลนิธิวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก,อัลบานี,นิวยอร์ก,1997

Olson,D.,สถาบันนิติบัญญัติประชาธิปไตย:มุมมองเปรียบเทียบ
(อาร์มมองค์,นิวยอร์ก:บรรษัทเอ็ม.อี.ชาร์พ,1994)

Salih,M.(บรรณาธิการ),รัฐสภาแอฟริกา:ระหว่างการกำกับดูแลและรัฐบาล
(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์พาวเกรฟแม็กมิลลัน,2005)

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

Beetham,D.,รัฐสภาและระบอบประชาธิปไตยในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด:คู่มือการปฏิบัติที่ดี
(เจนีวา:สหภาพรัฐสภา,2006)

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
(ไม่ระบุวันที่),<http://www.undp.org/governance/docs/Parl-Pub-constrelat.htm>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ,การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกระบวนการยุทธศาสตร์ลดปัญหาความยากจนและ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ:ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและพลเมืองเพื่อตรวจสอบการดำเนินการ
ลดปัญหาความยากจน,ชุดคู่มือรัฐสภาและความยากจนชุดที่2,2004;

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ,การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกระบวนการยุทธศาสตร์ลดปัญหาความยากจนและ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ:การแผ่ขยายนิติบัญญัติสาธารณะในประเด็นความยากจน,ชุดคู่มือ
รัฐสภาและความยากจนชุดที่3,2004;

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ,คู่มือแนะนำการเสริมสร้างความสามารถในการเป็นตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติ,2001,
<http://www.accessdemocracy.org>

สหภาพรัฐสภา,สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,สถาบันธนาคารโลกและกองทุนสหประชาชาติ
เพื่อการพัฒนาสตรี,คู่มือ:รัฐสภางบประมาณและเพศภาวะ,2004,
<http://www.ipu.org/PDF/publications/budget_en.pdf>

ธนาคารโลก,หนังสือรวบรวมต้นแบบงานวิจัยการมีส่วนร่วมของธนาคารโลก,1996,
<http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.htm>;

ธนาคารโลก,การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและธนาคารโลก:ทิศทางที่มีศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง,เล่ม1,
เอกสารการอภิปรายของธนาคารโลกWDP183,1992

สังคมแฮนซาร์ดสำหรับรัฐบาลรัฐสภา,‘บัญญัติกฎหมาย:รายงานของคณะกรรมการแห่งสังคมแฮนซาร์ดใน
กระบวนการนิติบัญญัติ,1993

Krafchik,W.,ประชาสังคมสามารถเพิ่มมูลค่าในการตัดสินใจลงทุนได้หรือไม่รายละเอียดงานงบประมาณ
ประชาสังคม(ไม่ระบุวันที่),โครงการกองทุนสากล,
<http://www.internationalbudget.org/resources/library/civilsociety.pdf>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศและรัฐสภานามิเบีย,การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมาย,2001,
<http://www.accessdemocracy.org/library/1408_na_publicpart_093101.pdf>;

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,คู่มือสำหรับผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งใน
นามิเบีย,2002,<http://www.accessdemocracy.org/library/1376_na_constituencyhdbk.pdf>

ผู้บริหารชาวสก็อตแลนด์,การมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการทำงานของรัฐสภา,สำนักงานสก็อตแลนด์,
2000

Chiwandamira,L.,Overland,L.และGilbert,S.,อำนาจเป็นของประชาชน:การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการรัฐสภาเลโซโธ,รัฐสภาเลโซโธและสถาบันเพื่อประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้,2006;

Overland,L.,Chiwandamira,L.และGilbert,S.,อำนาจเป็นของประชาชน:มีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการรัฐสภาซอมเบีย,รัฐสภาซอมเบียและสถาบันเพื่อประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้,2006,
<http://www.eldis.org>

ดูข้อที่2.3.3
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คำถาม
การประเมิน

2.4.7ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งสามารถเข้าถึงเขตเลือกตั้งของพวกเขาได้
มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
ข้อกำหนดที่เอื้อให้ผู้แทนที่มา
จากการเลือกตั้งทำหน้าที่ในเขต
เลื อกตั้ ง ของตนเองได้ และ
จำนวนของสิ่ งอำนวยความ
สะดวกต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ใช้
เพื่อทำหน้าที่นั้นๆ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
การเข้าถึงเขตเลือกตั้งในทาง
ปฏิบัติของผู้แทนที่มาจากการ
เลือกตั้ง

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับระดับความไม่พึงพอใจ
ที่มีต่อผู้แทน

แหล่งข้อมูลทั่วไป

C2C,ศูนย์วิจัยประชาธิปไตยทางตรง,<http://c2d.unige.ch/>

แหล่งที่มาเฉพาะประเทศที่ถูกศึกษา.แหล่งที่มาทั่วไปที่สามารถใช้ได้:

สหภาพรัฐสภา,<http://www.ipu.org>

Kurtz,K.,‘สภานิติบัญญัติและพลเมือง:การสื่อสารระหว่างผู้แทนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของตน’,
จัดทำขึ้นสำหรับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาในการประชุมระดับชาติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและมูลนิธิวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก,แอลบานี,นิวยอร์ก,1997

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,<http://www.ndi.org/>

Olson,D.,สถาบันนิติบัญญัติประชาธิปไตย:มุมมองเปรียบเทียบ
(อาร์มมองค์,นิวยอร์ก:บรรษัทเอ็ม.อี.ชาร์พ,1994)

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

Beetham,D.,รัฐสภาและประชาธิปไตยในศตวรรษที่21:แนวทางสำหรับวิธีปฏิบัติที่ดี
(เจนีวา:สหภาพรัฐสภา,2006)

Searing,D.,‘บทบาทที่ดีของสมาชิกในเขตเลือกตั้งและวิธีปฏิบัติสำหรับผู้แทนเลือกตั้งครอบคลุมทั้ง
อังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์’,วารสารการเมือง,1985,หน้า348–81

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,‘เอกสารแนวคิดเรื่องสภานิติบัญญัติและธรรมาภิบาล’,
จากเอกสารที่จัดเตรียมโดยJ.K.JohnsonและR.T.Nakamuraเพื่อสำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ,1999;

‘สภานิติบัญญัติและความสัมพันธ์ของเขตเลือกตั้ง’,<http://www.undp.org>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ,คู่มือแนะนำการเสริมสร้างความสามารถด้านการเป็นตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติ,2001,
<http://www.accessdemocracy.org>
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คำถาม
การประเมิน

2.4.8รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติจัดเวทีประชาเสวนาและการโต้วาทีในประเด็น
สาธารณะได้เป็นที่น่าพอใจมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

ตรวจสอบประสิทธิภาพของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติในการเสวนาหาทางออกประเด็นสาธารณะ
สำคัญไตร่ตรองประเด็นต่างๆเช่นความเหมาะสมของเวลาในการอภิปรายการให้ความสนใจกับ
ทัศนคติมุมมองและข้อโต้แย้งต่างๆการเข้าร่วมประชุมฯลฯ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

ศูนย์การกำกับดูแลและทรัพยากรการพัฒนาทางสังคม,กรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร,
ฐานข้อมูลเรื่องสมาชิกสภานิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพ,<http://www.gsdrc.org>

สหภาพรัฐสภา,ข้อมูลรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ(ราย2ปี);

สิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา(คณะกรรมการแห่งสหภาพรัฐสภา),
<http://www.ipu.org/iss-e/hr-law.htm>;

รัฐสภาของโลก:บทคัดย่อการอ้างอิงเปรียบเทียบ(Aldershot:Gower,1986);

ฐานข้อมูลพาร์ไลน์,<http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>;

ฐานข้อมูลพาร์ลิท,ฐานข้อมูลออนไลน์ของข้อมูลรัฐสภา,<http://www.ipu.org/parlit-e/parlitsearch.asp>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สมาคมรัฐสภาเครือจักรภพ,แนวทางปฏิบัติสำหรับเครือจักรภพแห่งสภาลาติเมอร์,1998,
<http://www.cpahq.org>

ความร่วมมือทั่วโลกเพื่อแอฟริกา,คณะกรรมการทางการเมือง,บทบาทและการทำงานของรัฐสภาในแอฟริกา,
เอกสารเผยแพร่,<http://www.gcacma.org/PoliticalCommittee.htm>

สหภาพรัฐสภาและสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,สิบปีแห่งการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
รัฐสภาในแอฟริกา,1991–2000:การถอดบทเรียนและหนทางข้างหน้า,2003,
<http://www.ipu.org/pdf/publications/africa2000_en.pdf>

Beetham,D.,รัฐสภาและประชาธิปไตยในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด:แนวปฏิบัติที่ดี
(เจนีวา:สหภาพรัฐสภา,2006)
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2.5 การควบคุมตำรวจและทหารโดยพลเรือน
 คำถามในการประเมิน: ตำรวจและทหารอยู่ภายใต้การควบคุม

ของพลเรือนหรือไม ่

คำถาม
การประเมิน

2.5.1การควบคุมกองทัพโดยพลเรือนมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและการ
ดำเนินการทางการเมืองมีอิสระจากการเข้ามาเกี่ยวข้องของทหารมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
กองทัพโดยพลเรือนและสำนึก
รับผิดชอบของกองทัพรวมถึง
การทำหน้าที่ ด้ านการรักษา
ความมั่นคง

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนในการ
ควบคุมโดยพลเรือนและสำนึก
รับผิดชอบในทางปฏิบัติ

3)	ตั วชี้ วั ด เชิ งลบ :สื บค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำรัฐประหาร
ร ะ บ อ บ เ ผ ด็ จ ก า ร ท ห า ร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและการ
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่
สำคัญ(อดีตหรือปัจจุบัน)รวม
ถึงการตัดสินใจทางการเมืองที่
ขึ้นอยู่กับการควบคุมของทหาร
และความขัดแย้งระหว่างรัฐบาล
พลเมืองกับกองทัพ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

องค์การนิรโทษกรรมสากล,ข้อคัดค้านต่อการรับ
ราชการทหารโดยอ้างมโนธรรม(ลอนดอน:
องค์การนิรโทษกรรมสากล,มกราคม1991)

Andrade,J.,ตำรวจและกำลังรบกึ่งทหารของโลก
(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์สต็อคตัน,1985)

Carnovale,Marco,‘พันธมิตรนาโต้และแนวร่วม:
ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน-กองทัพและ
การควบคุมประชาธิปไตยโดยกองทัพ’,1997,
<http://www.nato.int/docu/review/1997/
9702-9.htm>

ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน-กองทัพ,
เบลเกรด,<http://www.ccmr-bg.org>

ศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบและศึกษาระหว่างประเทศ
(สวิตเซอร์แลนด์),<http://www.cis.ethz.ch>

ศูนย์ศึกษาด้านความมั่นคงและวิจัยด้านความขัดแย้ง,
สถาบันเทคโนโลยีสวิสซูริค,
<http://www.fsk.ethz.ch>



แอฟริกาและตะวันออกกลาง 

ศูนย์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแห่งแอฟริกา,
<http://www.accord.org.za>

ศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษาแห่งแอฟริกา,
<http://www.africacenter.org/>

ศูนย์ศึกษาและวิจัยยุทธศาสตร์แห่งเอมิเรตส์,
<http://www.ecssr.ac.ae>

อเมริกา 

มูลนิธิแคนาเดียนเพื่อทวีปอเมริกา,
<http://www.focal.ca>

สถาบันแคนาเดียนเพื่อวิเทศสัมพันธ์,
<http://www.ciia.org>

สถาบันแคนาเดียนเพื่อยุทธศาสตร์ศึกษา,
<http://www.ciss.ca>

ศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษา(เลขาธิการกิจการ
ยุทธศาสตร์),บราซิล
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ช่องทางสู่ข้อมูลด้านการพัฒนา,ฐานข้อมูลด้านความ
ขัดแย้งและความมั่นคง,<http://www.eldis.org/>

ศูนย์ควบคุมประชาธิปไตยโดยกองทัพแห่งเจนีวา,
<http://www.dcaf.ch/index.htm>

เครือข่ายอำนวยความสะดวกสากลด้านการปฏิรูปภาค
ความมั่นคง,<http://www.ssrnetwork.net>

สถาบันเพื่อความมั่นคงศึกษา,
<http://www.iss.co.za>

สถาบันเพื่อการรายงานเรื่องสงครามและสันติภาพ,
<http://www.iwpr.net>

สถาบันนานาชาติเพื่อยุทธศาสตร์ศึกษา,
<http://www.iiss.org>

สถาบันนานาชาติเพื่อวิจัยสันติภาพ,ออสโล,
<http://www.prio.no>

สังคมนานาชาติเพื่อกฎหมายทหารและกฎหมาย
สงคราม,โดยยึดข้อมูลจากศาลยุติธรรมแห่ง
บรัสเซลส์,<http://www.soc-mil-law.org/>

การสัมมนาของมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเด็น
การทหารและสังคม,<http://www.iusafs.org/>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย,โครงการวิจัยเรื่อง
การควบคุมทหารและตำรวจโดยพลเรือน,
<http://www.ndi.org>

สถาบันวิชาการและองค์การมหาวิทยาลัย(Institut
desHautesEtudesdeDéfenseNationale),
<http://www.ihedn.fr>

ความร่วมมือทางการปกครองแบบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงทางประชาธิปไตย,
<http://www.pdgs.org.ar>

จดหมายข่าวกองทัพโซเวียต,
<http://www.psan.org/>

สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮม,
<http://www.sipri.org>

มูลนิธิข้ามชาติเพื่อสันติภาพและการวิจัยอนาคต,
<http://www.transnational.org>

ศนูยว์จิยัสนัตภิาพ(FundaciónHogardelEmpleado),
<http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/>

FundaciónForodelSur,อาร์เจนติน่า,
<http://www.forosur.com.ar>

NúcleodeEstudosEstratégicos(NEE),
UniversidadeEstadualdeCampinhas,บราซิล,
<http://www.unicamp.br/nee>

SeguridadEstratégicaRegionalenel2000
(Serenel2000),อาร์เจนติน่า,
<http://www.ser2000.org.ar>

เอเชีย 

สถาบันสันติภาพและความขัดแย้งศึกษา,อินเดีย,
<http://www.ipcs.org>

สถาบันยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษา,มาเลเซีย,
<http://www.isis.org.my>

ยุโรป 

ศูนย์วิจัยความขัดแย้งเบิร์กฮอฟ,เยอรมนี,
<http://www.berghof-center.org>

ศูนย์นานาชาติบอนนเพื่อการเปลี่ยนแปลง,
<http://www.bicc.de>

สภาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบริติช-อเมริกัน,
<http://www.basicint.org>

สถาบันสันติภาพประชาธิปไตยและการพัฒนาแห่งคอ
เคเซียน,จอร์เจีย,<http://www.cipdd.org>

ศูนย์สันติภาพการเปลี่ยนแปลงและนโยบายต่าง
ประเทศของยูเครน,<http://cpcfpu.org.ua/en/>

ศูนย์สันติภาพ,สันติวิธีและสิทธิมนุษยชน,โครเอเทีย,
<http://www.centar-za-mir.hr/engonama.php>

ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน-กองทัพในยุโรปกลาง
และยุโรปตะวันออก,ศูนย์ทรัพยากรอินเตอร์,
<http://www.bris.ac.uk/Depts/GRC/CMR/
Default.htm>

GroupedeRecherchéetd’informationsurlapaix
etlasécurité,เบลเยียม,<http://www.grip.org>

สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ‘ปราก’,
สาธารณรัฐเช็ก,<http://www.iir.cz/>
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 สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศส,
<http://www.ifri.org>

สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์
‘Clingendael’,<http://www.clingendael.nl>

องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,
คู่มือOSCE,พิมพ์ครั้งที่3,2000,
<http://www.osce.org>

การวิจัยสันติภาพและการศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคง
ในทวีปยุโรป,เยอรมนี,
<http://www.afes-press.de>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก,พิธีสารว่าด้วยกลไกการป้องกันความขัดแย้งการจัดการ
ความขัดแย้งการแก้ปัญหาความขัดแย้งการรักษาสันติภาพและความมั่นคง,1999;

พิธีสารA/SP1/12/01เรื่องประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลที่เสริมต่อพิธีสารว่าด้วยกลไกการป้องกัน
ความขัดแย้งการจัดการความขัดแย้งการแก้ปัญหาความขัดแย้งการรักษาสันติภาพและความมั่นคง,
2001,มาตรา19–24

องค์กรเอกภาพแอฟริกา(OAU),ปฏิญญาว่าด้วยกรอบของOAUที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล
ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ,AHGลำดับที่5(XXXVI),2000

การประชุมเรื่องความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป(CSCE),สนธิสัญญาจำกัดกำลังทหารและอาวุธในยุโรป,
พฤศจิกายน1990;

อนุสัญญาว่าด้วยการปรับสนธิสัญญาจำกัดกำลังทหารและอาวุธในยุโรป,พฤศจิกายน1990;

ข้อสรุปกฎหมายว่าด้วยการเจรจาต่อรองการจำกัดกำลังทหารและอาวุธในยุโรป,เฮลซิงกิ,1992;

กฎหมายฉบับสุดท้ายของการประชุมของสมัชชารัฐภาคีต่อสนธิสัญญาจำกัดกำลังทหารและอาวุธในยุโรป,
พฤศจิกายน1990;

รายงานการประชุมองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการระงับ
ข้อพิพาทโดยสันติวิธี,วาเล็ตต้า1991;สนธิสัญญาเปิดน่านฟ้า

Born,H.และLeigh,I.,คู่มือสำนึกรับผิดชอบกับหน่วยสืบราชการลับ(เจเนวา:ศูนย์ควบคุมประชาธิปไตย
โดยกองทัพเจเนวา,2005);

Born,H.และLeigh,I.,คู่มือสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพพื้นฐานของกองทัพ
(เจเนวา:ศูนย์ควบคุมประชาธิปไตยโดยกองทัพเจเนวา,2007)
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2.5.2ตำรวจและงานด้านความมั่นคงมีสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนมากน้อย
เพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ใช้ควบคุมการดำเนิน
การและสำนึกรับผิดชอบของ
ตำรวจและงานด้านความมั่นคง
รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ใช้กำลังการปฏิบัติต่อผู้ต้อง
สงสัยการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล
ขั้นตอนการร้องเรียนฯลฯ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนเพื่อให้
มั่ น ใ จ ใ น ส ำ นึ ก รั บ ผิ ด ช อ บ
สาธารณะของตำรวจและงาน
ด้านความมั่นคงและเพื่อให้
มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ใช้อำนาจ
ทางกฎหมายเกินขอบเขต

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
ให้กับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่ใช้สิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ตามกฎหมายข้อมูลเกี่ยวกับ
อคติในการปฏิบัติต่อพลเมือง
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดย
มิชอบและดูข้อที่1.2.4และ
1.3.1

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

Alderson,J.,นโยบายที่มีหลักการ(วินเชสเตอร์:สำนักพิมพ์วอเตอร์ไซด์,1998)

สมาคมตำรวจผิวสีและตำรวจเอเชีย,<http://www.bapagmp.co.uk/>

ศูนย์เพื่อศึกษาด้านอาชญากรรมและความยุติธรรม,ลิงค์เกี่ยวกับความยุติธรรม,
<http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/ccjs/justicelink/index.html>

ศูนย์กัวเตมาลาศึกษา 

Crawshaw,R.,Cullen,S.andWilliamson,T.,สิทธิมนุษยชนและนโยบาย,พิมพ์ครั้งที่2
(เลเดน:สำนักพิมพ์MartinusNijhoff,2006);

Crawshaw,R.และHolmström,L.,กรณีจำเป็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสำหรับตำรวจ
(เลเดน:สำนักพิมพ์MartinusNijhoff,2006);

Crawshaw,R.และHolmström,L.,ข้อความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสำหรับตำรวจ
(เลเดน:สำนักพิมพ์MartinusNijhoff,2001)

Goldsmith,A.และLewis,C.(บรรณาธิการ),การตรวจสอบนโยบายโดยพลเรือน
(พอร์ตแลนด์โอเรกอน:ศูนย์บริการหนังสือเฉพาะทางสากล,2000)

ศูนย์ทรัพยากรการพัฒนาสังคมและการปกครอง,UKDFID,ฐานข้อมูลอาชญากรรมและนโยบาย,
<http://www.gsdrc.org>

สถาบันนานาชาติศึกษา,มหาวิทยาลัยชิลี,<http://mordor.seci.uchile.cl/facultades/estinter/>

ศูนย์นานาชาติเพื่อวิเคราะห์ความมั่นคง,<http://www.kcl.ac.uk/orgs/icsa/>

สมาคมตำรวจสากล,รายการอีเมล์ของกลุ่มประจำชาติ,<http://www.ipa-iac.org>

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเครือข่ายความมั่นคง,<http://www.isn.ethz.ch/>

สมาคมสหภาพตำรวจสากล,<http://www.iupa.org>

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ,<http://www.interpol.int>
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Kulmala,Marko,‘คู่มือสงครามข้อมูลสารสนเทศ’,<http://www.futurewar.net>

Kurian,G.T.,สารานุกรมโลกเกี่ยวกับกองกำลังตำรวจและระบบลงโทษ(นิวยอร์ก:FactsonFile,1989)

การบังคับใช้กฎหมายเกย์และเลสเบี้ยนสากล(กฎหมายสากล),<http://members.aol.com/legalint/>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศ,โครงการวิจัยเรื่องการควบคุมดูแลทหาร
และตำรวจโดยพลเรือน,<http://www.ndi.org>

การริเริ่มนำความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,โครงการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคงสาธารณะ,
<http://www.justiceinitiative.org>

ความร่วมมือทางการปกครองแบบประชาธิปไตยและความมั่นคงทางประชาธิปไตย,<http://www.pdgs.org/>

สำนึกรับผิดชอบของตำรวจ,การส่งเสริมการควบคุมดูแลโดยพลเรือนในแอฟริกาใต้,
<http://www.policeaccountability.co.za>

Rauch,J.และvanderSpuy,E.,การปฏิรูปตำรวจภายหลังสงครามแอฟริกา:บทวิจารณ์
(พริทอเรีย:สถาบันเพื่อประชาธิปไตยในภาคใต้ของแอฟริกา,2006)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมวีร่า,<http://www.vera.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,นโยบายชุมชน,มติ34/169,12ธันวาคม1979

หลักปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย,1985

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐของแอฟริกาตะวันตก,พิธีสารว่าด้วยกลไกการป้องกันความขัดแย้ง
การจัดการความขัดแย้งการแก้ปัญหาความขัดแย้งการรักษาสันติภาพและความมั่นคง,1999;

พิธีสารA/SP1/12/01เรื่องประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลที่เสริมต่อพิธีสารว่าด้วยกลไกการป้องกัน
ความขัดแย้งการจัดการความขัดแย้งการแก้ปัญหาความขัดแย้งการรักษาสันติภาพและความมั่นคง,
2001,มาตรา19–24

การเสริมสร้างโครงสร้างของชาติ,สถาบันและองค์กรของสังคมที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน,
มติจากการประชุมรัฐสภานานาชาติครั้งที่92,โคเปนเฮเกน,17กันยายน1994

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ,หลักปฏิบัติและประมวลจรรยาบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมาย,<http://www.interpol.int>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย,การกำกับดูแลประชาธิปไตยของตำรวจ:กลไกสำหรับความมีสำนึกรับผิดชอบ
และนโยบายชุมชน,2005,<http://www.accessdemocracy.org>
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2.5.3องค์ประกอบของทหารตำรวจและงานด้านความมั่นคงสะท้อนให้เห็น
องค์ประกอบของสังคมโดยกว้างมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับองค์
ประกอบทางสังคมของทหาร
ตำรวจและงานด้านความมั่นคง
รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการ
ยกเว้นและดูข้อที่3.2.3และ
3.2.4

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรและ
การเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานใน
ทางปฏิบัติว่ามีผลกระทบต่อองค์
ประกอบทางสังคมของงานที่
เกี่ยวข้องอย่างไรรวมถึงการ
ดำเนินการร้องเรียนภายใน

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นหลัก
ฐานของการมีตัวแทนกลุ่มทาง
สังคมในส่วนงานที่เกี่ยวข้องน้อย
เกินไปอย่างมีนัยสำคัญรวมทั้ง
ในระดับที่สูงขึ้นและหลักฐาน
การมีอคติการเลือกปฏิบัติหรือ
การกระทำทารุณของกลุ่มทาง
สังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งภายใน
สายบังคับบัญชาของตนเอง

แหล่งข้อมูลทั่วไป

สมาคมตำรวจผิวสีและตำรวจเอเชีย,<http://www.bapagmp.co.uk>

สมาคมตำรวจสากล,รายการอีเมล์ของกลุ่มประจำชาติ,<http://www.ipa-iac.org>

สมาคมสหภาพตำรวจสากล,<http://www.iupa.org/>

การบังคับใช้กฎหมายเกย์และเลสเบี้ยนสากล(กฎหมายสากล),<http://members.aol.com/legalint/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก:พิธีสารเลือกรับด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องของเด็กในความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ,
2000

คณะกรรมการอิสระว่าด้วยนโยบายเพื่อไอร์แลนด์เหนือ(thePattenCommission),การเริ่มต้นใหม่:นโยบาย
ในไอร์แลนด์เหนือ(นอร์วิช,1999)

คำถาม
การประเมิน

2.5.4ประเทศเป็นอิสระจากปฏิบัติการของกองกำลังติดอาวุธทหารรับจ้างและผู้มี
อิทธิพลมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:	สืบค้นหลักฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือชีวิตทางสังคมภายใต้การดำเนินการของ
กลุ่มที่ใช้ความรุนแรงนอกเหนือกฎหมายการเสียชีวิตการได้รับบาดเจ็บหรือการคุกคามดูข้อที่1.2.1

แหล่งข้อมูลทั่วไป

Andrade,J.,ตำรวจโลกและทหารพราน(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์สต็อคตัน,1985)

บริการด้านข้อมูลความปลอดภัยของแคนาดา,กิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ,Backgrounder10,
<http://www.csis-scrs.gc.ca/en/newsroom/backgrounders/backgrounder10.asp>

ศูนย์ป้องกันอาชญากรรมสากล,<http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp.html>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ช่องทางสู่ข้อมูลด้านการพัฒนา,ฐานข้อมูลด้านความขัดแย้งและความมั่นคง,<http://www.eldis.org/>

สถาบันเพื่อป้องกันและควบคุมอาชญากรรมยุโรปในเครือสหประชาชาติ,<http://www.heuni.fi/>

โครงการองค์กรอาชญากรรมสากล,<http://www.csis.org/goc/>

รายงานของประเทศเรื่องกลุ่มวิกฤตนานาชาติ,<http://www.icg.org>

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต,ทรัพยากรทางด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา:องค์กรอาชญากรรม,
<http://www.lib.msu.edu/harris23/crimjust/orgcrime.htm>

ศูนย์วิจัยการก่อการร้าย,<http://www.terrorism.com>

เครือข่ายข้อมูลทางด้านอาชญากรรมและความยุติธรรมแห่งสหประชาชาติ,<http://www.uncjin.org/>

สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา,องค์กรอาชญากรรม,
<http://www.fbi.gov/hq/cid/orgcrime/ocshome.htm>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,อนุสัญญาเพื่อต่อ
ต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,2000,พิธีสาร
เพื่อต่อต้านการลักลอบขนย้ายถิ่นโดยทางบก
ทะเลและอากาศและพิธีสารเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
ผู้หญิงและเด็ก,2000และพิธีสารเพื่อต่อต้านการ
ผลิตและลักลอบค้าอาวุธชิ้นส่วนและอุปกรณ์และ
เครื่องกระสุนโดยผิดกฎหมาย,2001;

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก:พิธีสารเลือกรับด้าน
การมีส่วนเกี่ยวข้องของเด็กในความขัดแย้งที่ใช้
อาวุธ,2000

การประชุมระดับโลกในประเด็นผู้หญิงครั้งที่4,
แผนปฏิบัติการปักกิ่ง,กันยายน1995,
เป้าประสงค์และการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้หญิงและ
การขัดกันด้วยอาวุธ

องค์กรIDEA,ประชาธิปไตยและความขัดแย้งที่ที่มี
รากฝังลึก:ทางเลือกสำหรับนักเจรจาไกล่เกลี่ย
(สต็อคโฮม:องค์กรIDEA,1998)

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สมาคมอาเซียน,ปฏิญญามะนิลาว่าด้วยการป้องกัน
และควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติ,1998

สภายุโรป,อนุสัญญาว่าด้วยการฟอกเงินการตรวจ
ค้นการยึดและการริบสิ่งที่ได้มาจากการกระทำ
ความผิดและว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย,2005;

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้าย,2005

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก,ปฏิญญา
ว่าด้วยการเลื่อนการนำเข้าการส่งออกและการ
ผลิตอาวุธเบาในแอฟริกาตะวันตก,1998

องค์กรอเมริกัน,พันธสัญญาแห่งมาร์เดลพลาตา,
การประชุมระหว่างอเมริกาครั้งที่2เรื่อง
การก่อการร้าย,1998;

ปฏิญญาลิมาเพื่อป้องกันต่อต้านและขจัดการ
ก่อการร้าย,1996;

ปฏิญญาซานซัลวาดอร์ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย,2003

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,ปฏิญญาบามาโกว่าด้วย
สถานภาพทั่วไปของแอฟริกาเกี่ยวกับการแพร่
ขยายการจำหน่ายและการลักลอบค้าอาวุธขนาด
เล็กและอาวุธเบาโดยผิดกฎหมาย,2000;

อนุสัญญาเพื่อกำจัดทหารรับจ้างในแอฟริกา,1977;
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

 อนุสัญญาองค์กรเอกภาพแอฟริกาว่าด้วยการป้องกัน
และต่อต้านการก่อการร้าย,1999;

สหภาพแอฟริกา,อนุสัญญาว่าด้วยการไม่รุกรานและ
การป้องกันทั่วไป,2005;

พิธีสารของกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงใน
แอฟริกา,2003,มาตรา11

ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,พิธีสารว่าด้วย
การควบคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและ
วัตถุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง,กรกฎาคม2002

 

2.6 ความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของสาธารณชน
 คำถามในการประเมิน: ความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของ

สาธารณชนมีหลักประกันหรือไม่ 

คำถาม
การประเมิน

2.6.1การแยกตำแหน่งทางการเมืองออกจากธุรกิจส่วนตัวและผลประโยชน์ของ
ครอบครัวของผู้ดำรงตำแหน่งมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
ข้ อบั ง คั บ เ กี่ ย วกั บก า รแยก
ตำแหน่งทางการเมืองออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนตัวและความ
สัมพันธ์ของผู้ดำรงตำแหน่ง
รวมถึงการเปิดเผยผลประโยชน์
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฯลฯ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและความเป็น
อิสระของขั้นตอนของข้อบังคับ
ข้างต้น

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นหลัก
ฐ าน เกี่ ย วกั บความสั มพั นธ์
ร ะหว่ า งผู้ ดำรงตำแหน่ งกับ
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐบาลความชอบส่วนตัว
หรือความลำเอียงข้อผิดพลาด
ในการเปิดเผยผลประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
แสวงหาประโยชน์ของอดีต
เจ้าพนักงานของรัฐ(revolving
door)

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

ศูนย์ความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น,ธนาคารโลก,
บรรณนิทัศน์,<http://www.worldbank.org/wbi/
governance/bib.html>

แอฟริกาและตะวันออกกลาง 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา,รายงานการ
พัฒนาแอฟริกา2001:การสนับสนุนธรรมาภิบาล
ในแอฟริกา(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2001)
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ทรัพยากรด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น,ฐานข้อมูล
รายงานและงานเขียน,องค์กร,ชุดเครื่องมือ,
เว็บไซต์ฯลฯ,<http://www.u4.no/index.cfm>

สมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริต,
<http://www.acfe.com>

ศูนย์เอกภาพมวลชน,
<http://www.publicintegrity.org>
พันธมิตรความยุติธรรมนานาชาติ

วิจัยออนไลน์และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น,
องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล,
<http://www.corisweb.org/>

ศูนย์ทรัพยากรการพัฒนาสังคมและธรรมาภิบาล,UK
DFID,ฐานข้อมูลด้านการจัดการและสำนึกรับผิด
ชอบทางการเงินสาธารณะ,
<http://www.gsdrc.org>

Heidenheimer,A.J.etal.(บรรณาธิการ),
คอร์รัปชั่นทางการเมือง:คู่มือ,พิมพ์ครั้งที่4
(นิวบรันสวิก,N.J.:ทรานแซคชั่น,1997)

สหภาพรัฐสภา,<http://www.ipu.org>

เครือข่ายการจัดการและธรรมาภิบาล,
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
<http://magnet.undp.org/>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,โครงการเอกภาพมวลชน,
<http://www.ndi.org>

สถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศ,
วิจัยด้านธรรมาภิบาลและคอร์รัปชั่น,
<http://www.odi.org.uk>

Respondanet,ฐานข้อมูลด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
(ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน),
<http://www.respondanet.com>

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย
สากล,‘รายงาน:ผลสำรวจของกฎหมายเกี่ยวกับ
การติดสินบนของข้าราชการ’,1996(mimeo);

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย
สากล,มติของสภาว่าด้วยสมาคมเนติบัณฑิต
สากล,1996(mimeo)

เครือข่ายสมาชิกรัฐสภาแอฟริกาต่อต้านคอร์รัปชั่น,
<http://www.apnacafrica.org>

Doig,A.etal.,‘การวัด“ความสำเร็จ”ในคณะ
กรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งแอฟริกา5ชุด:
กรณีของประเทศการ์นา,มาลาวี,แทนซาเนีย,
ยูกันดาและแซมเบีย’,U4,ศูนย์ทรัพยากรด้าน
การต่อต้านคอร์รัปชั่น,2005,
<http://www.u4.no>

การริเริ่มนำความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,
โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น,
<http://www.justiceinitiative.org>

ทางเข้าสู่ข้อมูลด้านการคอร์รัปชั่นของแอฟริกาใต้,
<http://www.ipocafrica.org/>

อเมริกา 

มหาวิทยาลัยอินเดียน่า,บันทึกการประชุมระบบ
ราชการพลเรือนในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ,
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า,บลูมมิงตัน,อินเดียน่า,
5–8เมษายน1997,
<http://www.indiana.edu/~csrc/csrc.html>

ศูนย์นาธานสันเพื่อศึกษาองค์กรอาชญากรรมและ
คอร์รัปชั่น,เว็บลิงค์ขององค์กรอาชญากรรม,
<http://www.yorku.ca/nathanson/Links/
links.htm#Corruption>

ฐานข้อมูลการต่อต้านคอร์รัปชั่นขององค์กรอเมริกัน
(ภาษาสเปนเท่านั้น),<http://www.oas.org/
juridico/spanish/redesinteramericanas/institu/
instituciones.htm>

เอเชีย 

ความริเริ่มด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นของADB/
OECDสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก,ฐานข้อมูล
ทรัพยากรด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น,<http://
www1.oecd.org/daf/asiacom/index.htm>

กลุ่มความร่วมมือต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก,
<http://www.apgml.org/>

ศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-
แปซิฟิก(เอเปก)ของออสเตรเลีย,มหาวิทยาลัย
โมนาช,ทรัพยากรด้านระเบียบทางการเงิน,
<http://www.apec.org.au/>



233

การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล,ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น,<http://www.transparency.org>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
คอร์รัปชั่นและธรรมาภิบาล,รายงานการอภิปราย
3(นิวยอร์ก:กองการจัดการการพัฒนาและการ
ปกครอง,สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ,1997)

เครือข่ายออนไลน์ด้านการบริหารรัฐกิจและการเงิน
แห่งสหประชาชาติ,เอกสารและฐานข้อมูลระดับ
สากลระดับภูมิภาคและระดับประเทศเรื่อง
จริยธรรมความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบ,
<http://www.unpan.org>

ธนาคารโลก,โครงการวิจัยการเงินและวิจัยภาค
เอกชน,<http://www.worldbank.org>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตย,เอกสารและฐาน
ข้อมูลขององค์กรทางด้านความโปร่งใส
สำนึกรับผิดชอบและการเข้าถึงข้อมูล,
<http://www.wmd.org/>

ช่องทางการพัฒนาของออสเตรเลีย,ทรัพยากร
ระหว่างประเทศและเอเชียแปซิฟิกด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น,
<http://www.developmentgateway.com.au>

การริเริ่มนำความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,
โครงการความมีอิสระในการต่อต้านคอร์รัปชั่น,
<http://www.justiceinitiative.org>

Sherman,T.,‘ต่อต้านการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก’,สถาบันวิจัยเพื่อเอเชียและแปซิฟิก,
ข้อสรุปทางธุรกิจ,27กันยายน1995

โครงการต่อต้านการทุจริตตามข้อตกลงด้าน
เสถียรภาพ,<http://spai-rslo.org/new.asp>

ยุโรป 

เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจให้
เป็นไปตามกลไกตลาด,<http://
www.anticorruptionnet.org/indextxt.html>

เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อยุโรปตะวันออกและ
เอเชียกลาง,<http://www.oecd.org>

พันธมิตร2000,ระบบติดตามและตรวจสอบการ
ทุจริต,โซเฟีย,<http://www.online.bg/
coalition2000/eng/monitor.htm>

สภายุโรปและสหภาพยุโรป,โปรแกรมOCTOPUS,
<http://www.coe.int>;

สภายุโรป,กลุ่มประเทศที่ต่อต้านการทุจริต,<http://
www.coe.int/t/dg1/Greco/Default_en.asp>

แผนงานเฝ้าติดตามและสนับสนุนแห่งสหภาพยุโรป,
โครงการเรื่องคอร์รัปชั่นและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น,<http://www.eumap.org/>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
‘จริยธรรมในบริการสาธารณะ:ประเด็นและการ
ปฏิบัติในปัจจุบัน’,รายงานเฉพาะโอกาสการ
บริหารสาธารณะครั้งที่14,1996;

การทุจริตในภาคเอกชน:ผลสำรวจการวัดระดับการ
ป้องกันนานาชาติ,องค์กรเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา,1999,
<http://www.oecd.org>;

หน้าเว็บการเงินสาธารณะและการจัดการและปฏิรูป
กฎระเบียบ,<http://www.oecd.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต,
2003;

หลักปฏิบัติสากลสำหรับข้าราชการ,A/RES/51/59,
12ธันวาคม1996

สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ,โครงการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล:ชุดเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชั่น
สหประชาชาติ,พิมพ์ครั้งที่3,เวียนนา,2004,
<http://www.unodc.org>

การปฏิบัติตามธรรมาภิบาลซึ่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,
การสัมมนาจัดโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติและสำนักงานสหประชาชาติ
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน,โซล,15–16
กันยายน2004,กลุ่ม4หัวข้อการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นในภาครัฐและเอกชน,<http://
www.ohchr.org/english/issues/development/
governance/compilation/forside_02.html>

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ,แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านความโปร่งใสทางการคลัง,2001
(ฉบับปรับปรุง);แนวปฏิบัติที่ดีด้านความโปร่งใส
ในนโยบายทางการเงิน,1999

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ,
มาตรฐานโลกในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในกองกำลัง
ตำรวจ,<http://www.interpol.int>



มาตรฐานระดับภูมิภาค 

ความริเริ่มด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นของADB/
OECDสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก,แผนปฏิบัติ
การต่อต้านคอร์รัปชั่น,<http://www1.oecd.org/
daf/asiacom/index.htm>

กฎบัตรเพื่อบริการสาธารณะในแอฟริกา,2001,
การสัมมนาThirdPanแอฟริกาของรัฐมนตรีด้าน
การบริการสาธารณะ,วินด์โฮก,นามิเบีย,
กุมภาพันธ์2001

สหภาพแอฟริกา,อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น,2003

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งภูมิภาคเอเชีย,นโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชั่นในเอเชียและแปซิฟิก,
2004;

นโยบายและกลไกการต่อต้านคอร์รัปชั่น,1998,
<http://www.adb.org>

สภายุโรป,อนุสัญญากฎหมายอาชญากรรมว่าด้วย
การทุจริต,1999และอนุสัญญากฎหมายแพ่ง
ว่าด้วยการทุจริต,1999;

การต่อต้านคอร์รัปชั่น:แนวปฏิบัติที่ดีในยุโรป,
OCTOPUS,2004

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,อนุสัญญาทั่วไปว่าด้วย
อภิสิทธิ์และสภาวะที่มีการคุ้มกันขององค์กร
เอกภาพแอฟริกา,1965;

พิธีสารเพิ่มเติมของอนุสัญญาทั่วไปว่าด้วยอภิสิทธิ์และ
สภาวะที่มีการคุ้มกันขององค์กรเอกภาพแอฟริกา,
1980

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อความโปร่งใสของงบ
ประมาณ,2001

ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,พิธีสารเพื่อ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น,สิงหาคม2001

Kostyo,K.,คู่มือ:ระงับคอร์รัปชั่นในการจัดหา
สาธารณะ(เบอร์ลิน:องค์กรเพื่อความโปร่งใส
สากล,2006),<http://www.transparency.org>

มาตรฐานระดับประเทศ 

รัฐบาลเบลีซ,การป้องกันคอร์รัปชั่นในพระราชบัญญัติว่าด้วยชีวิตสาธารณะ(ลำดับที่24ปี1994)

รัฐบาลแคนาดา,การขัดกันแห่งผลประโยชน์และหลักปฏิบัติในการทำงานหลังจากเกษียณสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ,
1985
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รัฐบาลเอสโตเนีย,การริเริ่ม‘รัฐแห่งความซื่อตรง’,2004

รัฐบาลแกมเบีย,การประเมินสินทรัพย์และทรัพย์สมบัติและการคุ้มครองของพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติ
โดยมิชอบ(ลำดับที่17ปี1982)

รัฐบาลปากีสถาน,กลไกต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ,2002

รัฐบาลแอฟริกาใต้,หลักปฏิบัติแอสมอล,1994;

หลักปฏิบัติสำหรับสมาชิกของพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกาที่มาจากการเลือกตั้ง,1994

สำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียใต้,‘หลักปฏิบัติสำหรับรัฐมนตรี’
(คัดลอกมาจากคู่มือรัฐมนตรี,1994)

รัฐบาลตรินิแดดและโตเบโก,เอกภาพในพระราชบัญญัติว่าด้วยชีวิตสาธารณะ(ลำดับที่8ปี1987)

คณะกรรมการเอกภาพตรินิแดดและโตเบโก,คัดลอกมาจากรัฐธรรมนูญของตรินิแดดและโตเบโก,1980

สภาสามัญแห่งสหราชอาณาจักร,คณะกรรมการมาตรฐานในชีวิตสาธารณะ(คณะกรรมการนีล),การระดมทุน
ของพรรคการเมืองในสหราชอาณาจักร,รายงานครั้งที่5,Cm4057I&II(ลอนดอน:สำนักพิมพ์
StationeryOffice,1998)

รัฐบาลอังกฤษ,การเพิ่มมาตรฐานและดำรงไว้ซึ่งเอกภาพ:การป้องกันคอร์รัปชั่น(ลอนดอน:สำนักพิมพ์
StationeryOffice,2000),<http://www.official-documents.gov.uk/>

คำถาม
การประเมิน

2.6.2การจัดการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปพัวพันกับเรื่อง
การติดสินบนมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายต่อต้านคอร์รัปชั่นใน
รัฐบาลและการบริการสาธารณะ
ในจุดที่มาตรการที่เหมาะสมขัด
แย้งกับข้อตกลงสากลและระดับ
ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและความเป็น
อิสระของขั้นตอนและการลงโทษ
ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยว
กับการต่อต้านคอร์ รัปชั่นใน
พื้ นที่ ที่ แตกต่ างกันของชี วิ ต
สาธารณะรัฐบาลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างตุลาการหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายกรมศุลกากรและกรม
สรรพสามิตและการบริการ
สาธารณะอื่นๆตรวจสอบความ
เข้มงวดในขั้นตอนการทำบัญชี
และการตรวจสอบบัญชีและ
ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึง
การเข้าไปเกี่ยวข้องของประชา
สังคมในงานด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นและการเผยแพร่เรื่อง
การต่อต้านคอร์รัปชั่น

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบสวนการ
ติดสินบนที่มีการจ่ายเงินสดหรือ
สิ่งของการรับรู้ของชนชั้นนำ
และประชาชนเกี่ ยวกับการ
คอร์รัปชั่นและประสบการณ์การ
เ กิ ดก า รคอ ร์ รั ป ชั่ น ร วมถึ ง
ตัวชี้วัดด้านการคอร์รัปชั่นอื่นๆ
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

วิจัยออนไลน์และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น,
องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล,
<http://www.corisweb.org/>

องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริต,<http://www.gopacnetwork.org/>

โครงการกองทุนระหว่างประเทศ,วิจัยในประเด็น
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
งบประมาณ,
<http://www.internationalbudget.org>;

โครงการกองทุนระหว่างประเทศ,การริเริ่มกองทุน
เปิด2006,
<http://www.openbudgetindex.org/>

วารสารคอร์รัปชั่นและการปฏิรูป

วารสารสังคมศาสตร์นานาชาติ,ประเด็นการทุจริตใน
ประชาธิปไตยตะวันตก,149(กันยายน1997)

เครือข่ายการจัดการและธรรมาภิบาล,สำนักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
<http://magnet.undp.org/>

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย
สากล,‘รายงาน:ผลสำรวจของกฎหมายเกี่ยวกับ
การติดสินบนของข้าราชการ’,1996(mimeo);

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย
สากล,มติของสภาว่าด้วยสมาคมเนติบัณฑิต
สากล,1996(mimeo)

องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล,ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น,ดัชนีการติดสินบน,ฯลฯ,
<http://www.transparency.org>

ธนาคารโลก,รายงานการสังเกตมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสทางการคลัง,
<http://www.worldbank.org/ifa/rosc.html>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตย,เอกสารและ
ฐานข้อมูลขององค์กรทางด้านความโปร่งใส
สำนึกรับผิดชอบและการเข้าถึงข้อมูล,
<http://www.wmd.org/>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

ความริเริ่มด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นของADB/
OECDสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก,ฐานข้อมูล
ทรัพยากรด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น,<http://
www1.oecd.org/daf/asiacom/index.htm>

เครือข่ายสมาชิกรัฐสภาแอฟริกาต่อต้านคอร์รัปชั่น,
<http://www.parlcent.ca/africa/APNAC/
index_e.php>

เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อยุโรปและยูเรเซีย,
<http://www.nobribes.org>

Bertsk,J.,ความเชื่อมั่นในรัฐบาล:การวัดจริยธรรม
ในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(ปารีส:องค์กรเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,2000)

พันธมิตร2000,ระบบติดตามและตรวจสอบ
การทุจริต,โซเฟีย,<http://www.online.bg/
coalition2000/eng/monitor.htm>

สภายุโรป,กลุ่มประเทศที่ต่อต้านการทุจริต,<http://
www.coe.int/t/dg1/Greco/Default_en.asp>

สภายุโรปและสหภาพยุโรป,โปรแกรมOCTOPUS,
<http://www.coe.int>

แผนงานเฝ้าติดตามและสนับสนุนแห่งสหภาพยุโรป,
โครงการเรื่องคอร์รัปชั่นและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น,<http://www.eumap.org/>

ศูนย์นาธานสันเพื่อศึกษาองค์กรอาชญากรรมและ
คอร์รัปชั่น,เว็บลิงค์ขององค์กรอาชญากรรม,
<http://www.yorku.ca/nathanson/Links/
links.htm#Corruption>

Pieth,M.,Low,L.และCullen,P.J.,อนุสัญญา
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาว่าด้วยการติดสินบน:บทวิจารณ์
(เคมบริดจ์:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์,
2007)

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
หน้าเว็บการเงินสาธารณะและการจัดการและ
ปฏิรูปกฎระเบียบ,<http://www.oecd.org>

ตัวแทนความโปร่งใสและหน่วยงาน,
<http://www.traceinternational.org/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

 องค์การสหประชาชาติกองกิจการเศรษฐกิจและ
สังคม,จริยธรรมของการบริการสาธารณะใน
แอฟริกา,ST/ESA/PAD/SER.E/23,สำนักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกา,
2001,<http://www.unpan.org/
EthicsWebSite/inc/reportpg.htm>

หน่วยงานสารสนเทศของสหรัฐอเมริกา,การติดสินบน
และคอร์รัปชั่น,<http://usinfo.state.gov/ei/
economic_issues/bribery_and_corruption.html>;

‘คอร์รัปชั่น:อุปสรรคต่อการพัฒนา’,

มุมมองทางเศรษฐกิจ,วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานสารสนเทศของสหรัฐอเมริกา,3/5
(พฤศจิกายน1999),<http://usinfo.state.gov/
journals/ites/1198/ijee/ejtoc.htm>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,หลักปฏิบัติสากล
สำหรับข้าราชการ,A/RES/51/59,12ธันวาคม
1996

การทำงานของรัฐสภาเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่นและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องนี้,มติจากการ
ประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศรั้งที่94,บูชาเรสต์,
13ตุลาคม1995

องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริต,ควบคุมการทุจริต:คู่มือของสมาชิกรัฐสภา,
2005,<http://www.gopacnetwork.org/Docs/
CCHFINALAug05ENG.pdf>

การปฏิบัติตามธรรมาภิบาลซึ่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,
การสัมมนาจัดโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติและสำนักงานสหประชาชาติ
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน,โซล,15–16
กันยายน2004,กลุ่ม4หัวข้อการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นในภาครัฐและเอกชน,<http://
www.ohchr.org/english/issues/development/
governance/compilation/forside_02.html>

สหภาพรัฐสภา,บทบาทของรัฐสภาในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น,2001,<http://www.ipu.org/splz-
e/hague01-bkgr.htm>

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

ความริเริ่มด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นของADB/
OECDสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก,แผนปฏิบัติ
การต่อต้านคอร์รัปชั่น,<http://www1.oecd.org/
daf/asiacom/index.htm>

สหภาพแอฟริกา,อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น,2003

กฎบัตรเพื่อบริการสาธารณะในแอฟริกา,การสัมมนา
ThirdPanแอฟริกาของรัฐมนตรีด้านการบริการ
สาธารณะ,วินด์โฮก,กุมภาพันธ์2001

สภายุโรป,อนุสัญญากฎหมายอาชญากรรมว่าด้วย
การทุจริต,1999และอนุสัญญากฎหมายแพ่งว่า
ด้วยการทุจริต,1999;

แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการ,2000;

หลักการชี้นำ20ประการสำหรับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น,Res(97)24,6พฤศจิกายน
1997;

การต่อต้านคอร์รัปชั่น:แนวปฏิบัติที่ดีในยุโรป,
OCTOPUS,2004

องค์กรอเมริกัน,อนุสัญญาเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น
ระหว่างอเมริกา,1996
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

 สหภาพแอฟริกา,กฎบัตรว่าด้วยประชาธิปไตยการ
เลือกตั้งและการปกครอง,2007

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
อนุสัญญากฎหมายอาชญากรรมว่าด้วยการทุจริต,
1999;

บทวิจารณ์เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการติดสินบนของ
เจ้าหน้าที่ในรายการค้าระหว่างประเทศ,1997;

การทุจริตในภาครัฐ:ผลสำรวจการวัดระดับการ
ป้องกันนานาชาติ,1999;

ข้อเสนอปรับปรุงใหม่ของสภาต่อต้านการติดสินบน
ในรายการค้าระหว่างประเทศ,1997

กลุ่มประเทศที่ต่อต้านการทุจริต,สภายุโรป,กลไก
การประเมินร่วมกัน,<http://www.coe.int/t/
dg1/greco/evaluations/intro_en.asp>

แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้,แถลงการณ์แห่ง
แม่น้ำUsa,1995 

สหภาพยุโรป,คณะกรรมการเพื่อบริหารทั่วไปสำหรับ
งานวิจัย,มาตรการป้องกันการทุจริตในประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรป,ชุดกิจการทางกฎหมาย
JURI101EN,1996

คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตในตำแหน่ง
หน้าที่(เขตปกครองพิเศษฮ่องกง),ฮ่องกง,
หน่วยป้องกันการทุจริต,ชุดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด,
<http://www.icac.org.hk/eng/prev/
prev_dept_7.html>

การประชุมเชิงปฏิบัติการอรุชาเรื่องความซื่อตรง
แห่งชาติ,สัญญาความซื่อตรงอรุชา,1995

คำถาม
การประเมิน

2.6.3ข้อบังคับและขั้นตอนการจัดหาเงินทุนสำหรับการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งมีการป้องกันมิให้ผู้อยู่ภายใต้ระบบหรือการบังคับบัญชา
ของบุคคลดังกล่าวเข้าถึงผลประโยชน์แต่ละส่วนได้มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายการเงินที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งการใช้จ่ายของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งและผู้ได้รับเลือกตั้ง
รวมถึงข้อจำกัดการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ก า ร สนั บ สนุ น / ก า ร
ลงโทษฯลฯดูข้อที่2.1.3และ
2.2.4

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
การประยุกต์ ใช้กฎหมายว่ า
มี ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
ในทางปฏิบัติ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
ที่แสดงถึงความไม่ เป็นอิสระ
อย่ า งมีนั ยสำคัญในเรื่ อ งผล
ประโยชน์พิเศษของบุคคลที่มา
จากการเลือกตั้งรวมถึงนโยบาย
และประวัติในการพิจารณาร่าง
กฎหมายของพวกเขา
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

เครือข่ายความรู้ด้านการเลือกตั้งACE,<http://www.aceproject.org/>

การประชุมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล,องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล,
<http://ww1.transparency.org/iacc/index.html>

สหภาพรัฐสภา,ข้อมูลด้านรัฐธรรมนูญและรัฐสภา(สองครั้งต่อปี);

ฐานข้อมูลParline,<http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>

เครือข่ายการจัดการและธรรมาภิบาล,สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
<http://magnet.undp.org/>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,หน้าเว็บการเงินสาธารณะและการจัดการและปฏิรูป
กฎระเบียบ,<http://www.oecd.org>

Respondanet:โครงการสำนึกรับผิดชอบและต่อต้านคอร์รัปชั่นของอเมริกา(ใช้ลาตินอเมริกาเป็นฐาน,
ภาษาสเปน),<http://www.respondanet.com/english/index.htm>

Sulemanji,S.และQureshi,H.,‘หน้าที่ขององค์กรสากลในการต่อต้านคอร์รัปชั่น’,เอกสารนำเสนอในการ
ประชุมนานาชาติครั้งที่13เรื่องสังคมระหว่างประเทศในการป้องกันทางสังคม,เลกเซ,อิตาลี,28–30
พฤศจิกายน1996

องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล,<http://www.transparency.org>

ธนาคารโลก,ปฏิรูปราชการพลเรือนศึกษา,อาทิKlitgaard,R.,‘ปฏิรูปและเสริมสร้างพลังราชการพลเรือน’,

ธนาคารโลก,วอชิงตันดีซี,1996(mimeo);(adhoc)รายงานกลยุทธ์การช่วยเหลือประเทศ

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตย,เอกสารและฐานข้อมูลขององค์กรทางด้านความโปร่งใสสำนึกรับผิดชอบ
และการเข้าถึงข้อมูล,<http://www.wmd.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการสากล,A/RES/51/59,12ธันวาคม1996

สภายุโรป,คณะกรรมการของรัฐมนตรี,ข้อแนะนำลำดับที่R(2003)4เกี่ยวกับกฎสามัญต่อต้านการทุจริต
ในการระดมทุนของพรรคการเมืองและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

ศาลตรวจสอบแห่งประชาคมยุโรป,‘รายงานพิเศษ8/98เรื่องการให้ความช่วยเหลือโดยคณะกรรมการ
(จากการตอบ)เกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อฉล’,วารสารทางการโดยประชาคมยุโรป,C230,
22กรกฎาคม1998

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,อนุสัญญาทั่วไปว่าด้วยอภิสิทธิ์และสภาวะที่มีการคุ้มกันขององค์กรเอกภาพแอฟริกา,
1965;

พิธีสารเพิ่มเติมของอนุสัญญาทั่วไปว่าด้วยอภิสิทธิ์และสภาวะที่มีการคุ้มกันขององค์กรเอกภาพแอฟริกา,
1980

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,การทุจริตในภาครัฐ:ผลสำรวจการวัดระดับการป้องกัน
นานาชาติ,องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,1999,<http://www.oecd.org>

การริเริ่มนำความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,ตรวจสอบการเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง:คู่มือสำหรับองค์กร
พัฒนาเอกชน(NGOs),2004,<http://www.justiceinitiative.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ศูนย์เพื่อธรรมาภิบาลระหว่างประเทศและภายหลังความขัดแย้ง,การอบรมเรื่องการสืบค้นและการบังคับใช้
(TIDE),การบังคับใช้กฎหมายการเงินทางการเมือง:คู่มือการอบรม,องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา,2005,<http://www.moneyandpolitics.net>

รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร,คณะกรรมการมาตรฐานในชีวิตสาธารณะ(คณะกรรมการนีล),การระดมทุนของ
พรรคการเมืองในสหราชอาณาจักร,รายงานครั้งที่5,Cm4057I&II1998(ลอนดอน:สำนักพิมพ์
StationeryOffice,1998)

คำถาม
การประเมิน

2.6.4อิทธิพลของบริษัทขนาดใหญ่และผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีต่อนโยบาย
สาธารณะอยู่ภายใต้การควบคุมมากน้อยเพียงใดและพวกเขาปลอดจากการพัวพัน
กับการคอร์รัปชั่นซึ่งรวมถึงในต่างประเทศมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายที่ควบคุมความโปร่งใส
ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
เอกชนกับรัฐบาลขั้นตอนการ
แต่ งตั้ ง ผู้ บ ริ ห า รและคณะที่
ปรึกษาฯลฯ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนและ
การนำไปใช้ที่ช่วยให้นโยบาย
ของรัฐบาลมีความเป็นอิสระจาก
การครอบงำโดยผลประโยชน์
ขององค์กรเอกชน

3)	ตั วชี้ วั ด เชิ งลบ :สื บสวน
ห ลั ก ฐ า น “ ก า ร ยึ ด ค ร อ ง ”
กระทรวงกรมหน่วยงานของรัฐ
หรือนโยบายโดยผลประโยชน์
ทางธุรกิจความผิดพลาดหรือ
ความลำเอียงอย่างมีนัยสำคัญใน
กฎหมายทางธุรกิจและการเงิน
ของรัฐบาล

แหล่งข้อมูลทั่วไป

เหมือนข้างต้น	และ	

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา,รายงานการพัฒนาแอฟริกา2001:การสนับสนุนธรรมาภิบาลใน
แอฟริกา(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2001)

ศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปก)ของออสเตรเลีย,มหาวิทยาลัยโมนาช,
ทรัพยากรด้านระเบียบทางการเงิน,<http://www.apec.org.au/>

Bamrud,J.,‘หน้าธุรกิจในลาตินอเมริกา’,การค้าของลาติน,กันยายน1996,หน้า34–41

ศูนย์ทรัพยากรธุรกิจและสิทธิมนุษยชน,<http://www.business-humanrights.org>

ข้อมูลและเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น,http://www.business-anti-orruption.dk

CorporateWatch,สหราชอาณาจักร,เว็บไซต์ด้านสืบสวนสอบสวน,<http://www.corporatewatch.org.uk>

Davies,R.,‘การทุจริตทางการเมือง:ลิงค์การเมืองและการทุจริตทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาว
ทางการเงิน’,<http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/scandals/political.html>

แผนงานเฝ้าติดตามและสนับสนุนแห่งสหภาพยุโรป,โครงการเรื่องคอร์รัปชั่นและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น,
<http://www.eumap.org/>

Glynn,P.etal.,‘โลกาภิวัตน์ของคอร์รัปชั่น’,ในK.A.Elliot(บรรณาธิการ),คอร์รัปชั่นและเศรษฐกิจโลก
(วอชิงตันดีซี:สถาบันเพื่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศ,1997)
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล,สมาคมและสิทธิมนุษยชน(นิวยอร์ก:องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล,1998),
หน้า456–60

โครงการกองทุนระหว่างประเทศ,วิจัยในประเด็นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ,
<http://www.internationalbudget.org>

สำนักประกันการลงทุนพหุภาคี,ธนาคารโลก,<http://www.miga.org/>

สภาองค์กรอเมริกัน,คณะกรรมการพิเศษว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,<http://www.oas.org>

Sciulli,N.,‘การเสนอและการทำสัญญาที่มีการแข่งขันในภาครัฐ:แนวคิดและประเด็นเกี่ยวกับมูลค่า’,
การประชุมประจำปีของสมาคมการบัญชีแห่งสหภาพยุโรปครั้งที่21,มหาวิทยาลัยแอนต์เวิร์ป,
6–8เมษายน1998

ศูนย์เพื่อบริษัทข้ามชาติแห่งสหประชาชาติ,<http://unctc.unctad.org>

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ,<http://www.unep.org>

อนุสัญญานานาชาติแห่งสหประชาชาติ,<http://www.unglobalcompact.org>

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ,<http://www.unido.org>

เครือข่ายออนไลน์ด้านการบริหารรัฐกิจและการเงินแห่งสหประชาชาติ,เอกสารและฐานข้อมูลระดับสากลระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศเรื่องจริยธรรมความโปร่งใสและสำนึกรับผิดชอบและการเงินสาธารณะและ
ทรัพยากรสาธารณะ,<http://www.unpan.org>

ธนาคารโลก,โครงการวิจัยเรื่องการเงินและวิจัยภาคเอกชน,<http://www.worldbank.org>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตย,เอกสารและฐานข้อมูลขององค์กรทางด้านความโปร่งใสสำนึกรับผิดชอบ
และการเข้าถึงข้อมูล,<http://www.wmd.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,อนุสัญญาว่าด้วย
การต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งสหประชาชาติ,2003

สภาหอการค้านานาชาติ,คำแนะนำด้านการลงทุน,
<http://www.iccwbo.org/policy/trade/>

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ,กองสิ่งแวดล้อม,
พัฒนาธุรกิจผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การเปิดเผยสาธารณะ:คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี
(วอชิงตันดีซี:IFC,1998)

ธนาคารโลก,ปฏิรูปราชการพลเรือนศึกษา,อาทิ
Klitgaard,R.,‘ปฏิรูปและเสริมสร้างพลังราชการ
พลเรือน’,ธนาคารโลก,วอชิงตันดีซี,1996
(mimeo)



มาตรฐานระดับภูมิภาค 

ความริเริ่มด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นของADB/
OECDสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก,แผนปฏิบัติ
การต่อต้านคอร์รัปชั่น,<http://www1.oecd.org/
daf/asiacom/index.htm>

สภายุโรป,อนุสัญญากฎหมายอาชญากรรมว่าด้วย
การทุจริต,1999และอนุสัญญากฎหมายแพ่ง
ว่าด้วยการทุจริต,1999

แผนแม่บทในการพัฒนาของแอฟริกา,ปฏิญญา
ว่าด้วยประชาธิปไตยการจัดการทางการเมือง
เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล,2005

องค์กรอเมริกัน,อนุสัญญาคาราคัส,1996;

อนุสัญญาเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่นระหว่างอเมริกา,
1996
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

การปฏิบัติตามธรรมาภิบาลซึ่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,
การสัมมนาจัดโดยสำนักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติและสำนักงานสหประชาชาติ
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน,โซล,15–16
กันยายน2004,กลุ่ม4หัวข้อการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นในภาครัฐและเอกชน,<http://
www.ohchr.org/english/issues/development/
governance/compilation/forside_02.html>

ธนาคารโลก,ชุดหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้าน
ธรรมาภิบาลองค์กร,<http://rru.worldbank.org/
PapersLinks/Codes-Best-Practice/>

กฎบัตรเพื่อความโปร่งใสของสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ,2006,<http://www.article19.org>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
บทวิจารณ์เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการติดสินบน
ของเจ้าหน้าที่ในรายการค้าระหว่างประเทศ,
1997;

อนุสัญญาว่าด้วยการติดสินบนของเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศในรายการค้าระหว่างประเทศ,1997;

อนุสัญญากฎหมายอาชญากรรมว่าด้วยการทุจริต,
1999;

หลักการองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาว่าด้วยบรรษัทภิบาล,2004

สหภาพยุโรป,กรอบแนวคิดการจัดหาสาธารณะ,
1998,<http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/legislation_en.htm>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการติดสินบนในรายการค้า
ระหว่างประเทศ,1994

St.George’sHouse,Windsor,มูลนิธิอัลแอเบทและ
เวทีความคิดอาหรับในอัมมาน,อนุสัญญาว่าด้วย
การแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มต่างศาสนา:
หลักปฏิบัติทางจริยธรรมในธุรกิจระหว่างประเทศ
สำหรับชาวคริสต์มุสลิมและยิว,1993

คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตในตำแหน่ง
หน้าที่(เขตปกครองพิเศษฮ่องกง),ฮ่องกง,
หน่วยป้องกันการทุจริต,ชุดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด,
<http://www.icac.org.hk/eng/prev/
prev_dept_7.html>
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คำถาม
การประเมิน

2.6.5ประชาชนเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐและการบริการสาธารณะว่าปลอดจากการ
คอร์รัปชั่นมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)ตัวชี้วัดเชิงบวกและเชิงลบ:ประเมินผลการสำรวจความคิดเห็นและตัวชี้วัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐและการบริการสาธารณะในด้านการมีคุณธรรม

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ดัชนีชี้วัดแอฟโร,<http://www.afrobarometer.org/>

ดัชนีชี้วัดเอเชีย,<http://www.asianbarometer.org/>

ดัชนีชี้วัดเอเชียตะวันออก,<http://eacsurvey.law.ntu.edu.tw/>

ดัชนีชี้วัดยุโรป,<http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>;

ดัชนีชี้วัดลาติน,<http://www.latinobarometro.org/>

Bratton,M.,Chu,Y.-H.,Lagos,M.และRose,R.,‘เสียงของประชาชน:ความเชื่อมั่นในสถาบันทางการ
เมือง’,ในองค์กรIDEA,10ปีของการสนับสนุนประชาธิปไตยทั่วโลก(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,
2005),<http://www.idea.int/publications/anniversary/upload/Inlay_senttoprint_30May05.pdf>

ศูนย์เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะ,มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน,<http://www.abdn.ac.uk/cspp/>

สถาบันพัฒนาและวิเคราะห์ระยะยาว,การสำรวจครัวเรือนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน,
<http://www.dial.prd.fr/>

องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล,ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน,ดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นระดับโลก,ผลสำรวจและดัชนี
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ,<http://www.transparency.org/>

ธนาคารโลก,ข้อมูลตัวชี้วัดวิจัยการปกครองทั่วโลก,<http://www.worldbank.org>
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3.ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.1 สื่อในสังคมประชาธิปไตย
 คำถามในการประเมิน: สื่อดำเนินการในวิถีทางที่คงไว้ซึ่ง  

ค่านิยมประชาธิปไตยหรือไม่ 

คำถาม
การประเมิน

3.1.1สื่อเป็นอิสระจากรัฐบาลมากน้อยเพียงใดจำนวนเจ้าของกิจการสื่อมีมากน้อย
เพียงใดและสื่อเป็นอิสระจากการอยู่ภายใต้รัฐบาลต่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติ
มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายเกี่ ยวกับความเป็น
เจ้าของสื่อและการดำเนินการ
รวมถึ งการ เป็น เจ้ าของร่ วม
ความเป็นอิสระของบรรณาธิการ
กฎหมาย เกี่ ย วกั บการหมิ่ น
ประมาทเสรีภาพของข้อมูลข่าว
สารและเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการกระจายเสียงไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของกฎหมายที่ถูก
บั ง คั บ ใ ช้ ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร
ประชาสัมพันธ์ของรัฐและการ
ยอมรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของ
สื่อประชาชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
และการติดต่อสื่อสารในรูปแบบ
ที่ทันสมัยฯลฯ


3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นข้อมูล
การให้ความสนใจในการเป็น
เจ้าของสื่อสื่อที่มีเจ้าของเป็น
ช า ว ต่ า ง ช า ติ รั ฐ บ า ล ห รื อ
พรรคการเมืองการควบคุมหรือ
ก า ร จั ด ก า ร สื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
หาความจริงเกี่ยวกับการคุกคาม
หรืออุปสรรคที่เกิดจากสื่อหรือ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ดูข้อที่	2.3.5	

แหล่งข้อมูลสากล 

Article19,<http://www.article19.org>

การรณรงค์เพื่อสิทธิการสื่อสารในสังคมข่าวสาร
(CRIS),<http://www.crisinfo.org/>

สหภาพสิ่งพิมพ์แห่งสหราชอาณาจักร,
<http://www.cpu.org.uk/>

Christians,C.G.etal.,จริยธรรมสื่อ:กรณีศึกษา
และเหตุผลเชิงจริยธรรม,พิมพ์ครั้งที่7
(นิวยอร์ก:Allyn&Bacon,2005),<http://
campus.arbor.edu/media_ethics7/index.html>

แผนที่อ้างอิงของโลก(ลอนดอนและนิวยอร์ก:
สำนักพิมพ์ดอล์ลิ่งคินเดอร์สลี่ย์,เรียบเรียง
หลายท่าน),ตัวชี้วัดการตรวจสอบสื่อ,เจ้าของสื่อ
ในประเทศที่มีการรายงาน



แอฟริกาและตะวันออกกลาง 

แอฟริกาใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า,‘สื่อและการสื่อสาร
มวลชน’(เชื่อมต่อเว็บไซต์),ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด,<http://www-
sul.stanford.edu/africa/media.html>

สถาบันเพื่อความก้าวหน้าของนักหนังสือพิมพ์,
แอฟริกาใต้,<http://www.iaj.co.za/>

วารสารศาสตร์เพื่อผู้สื่อข่าวแอฟริกาใต้,
<http://www.journalism.co.za/>

พันธมิตรสื่อในแอฟริกา,
<http://www.gret.org/mediapartner/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

นโยบายต่างประเทศ,รายชื่อ:สื่อที่มีอิทธิพล,ตุลาคม
2006,<http://www.foreignpolicy.com>

Herman,E.และMcChesney,R.,สื่อทั่วโลก
(ลอนดอน:แคสเซล,1997)

การเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนกับสำนักงาน
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและ
ความร่วมมือในยุโรปแห่งสหรัฐอเมริกา,

‘ภัยคุกคามต่อเสรีภาพสื่อสิ่งพิมพ์:
รายงานการสัมมนาสื่ออิสระ’,1998

สมาคมระหว่างประเทศเพื่อสตรีในงานวิทยุและ
โทรทัศน์,<http://www.iawrt.org/>

ศูนย์ผู้สื่อข่าวนานาชาติ,กฎหมายสื่อสารมวลชน
จากหลากหลายประเทศ<http://www.icfj.org/>

สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวนานาชาติ,<http://www.ifj.org/>

สถาบันสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างประเทศ(IPI),
<http://www.freemedia.at/cms/ipi/>;

มุมมองด้านเสรีภาพในโลกสื่อสิ่งพิมพ์(ประจำปี),
<http://www.freemedia.at/cms/ipi/
freedom.html>(ภาพรวมระดับภูมิภาคและ
รายงานจาก165ประเทศ)

มูลนิธิสื่อสตรีนานาชาติสากล,
<http://www.iwmf.org/>

Mediachannel.org,เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ
สื่อมวลชนและการกระจายเสียงในเอเชียใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียกลาง
เอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางแอฟริกา
อเมริกากลางอเมริกาใต้และยุโรป,
<http://www.mediachannel.org/links/links-
frameset.html>

สถาบันสื่อหลากหลาย,
<http://www.media-diversity.org>

องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสื่อ
(ONO),<http://www.newsombudsmen.org>

การให้ความช่วยเหลือจากความเสี่ยงทางการเมือง
(PRS),หนังสือรายปีความเสี่ยงทางการเมือง
(นิวยอร์ก:PRS,1995),หมวดสื่อ/สถานะของ
สื่อสิ่งพิมพ์

อเมริกา 

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

Chenoweth,N.,เมอร์ดอชเสมือน:สงครามแท้จริงบน
ถนนแห่งข่าวสาร(ลอนดอน:Secker&Warburg,
2001)

Hoffmann-Riem,W.,สื่อควบคุม:การอนุญาตและ
การกำกับดูแลการกระจายเสียงทางวิทยุและ
โทรทัศน์ในหกประเทศ(นิวยอร์ก:Guilford,
1996)

สมาคมสื่อสิ่งพิมพ์ลาตินอเมริกา,
<http://www.sipiapa.org/default.cfm>

บริษัทข่าว,รายงานประจำปี,
<http://www.newscorp.com/investor/
Annual_Reports.html>

Page,B.,หมู่เมอร์ดอช(นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์
ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์,2003)

เอเชีย 

ศูนย์การสื่อสารและข่าวสารสื่อเอเชีย,
<http://www.amic.org.sg/>

สมาคมผู้สื่อข่าวนานาชาติ,เอเชียแปซิฟิก,
<http://www.ifj-asia.org/>

สมาคมผู้สื่อข่าวเอเชียใต้(SAJA),
<http://www.saja.org>

ยุโรป 

Bertrand,C.,จริยธรรมสื่อ,ปรับปรุงครั้งที่2
(ปารีส:PUFQueSais-Je,1999)

แผนงานเฝ้าติดตามและสนับสนุนแห่งสหภาพยุโรป
(สถาบันสังคมเปิด),แผนงานด้านนโยบายสื่อ,
<http://www.eumap.org/>

ศูนย์ผู้สื่อข่าวยุโรป(EJC),การสร้างความรับผิดชอบ
ของสื่อ(Maastricht:EJC,1997);

ภูมิทัศน์สื่อยุโรป,<http://www.ejc.nl/>

สมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ยุโรป,
<http://www.enpa.be/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

พอยน์เตอร์ออนไลน์,บรรณานุกรมด้านความ
น่าเชื่อถือของสื่อจริยธรรมสื่อสื่อสิ่งพิมพ์โลก
ฯลฯ,<http://www.poynter.org>

Staple,G.C.(บรรณาธิการ),โทรเลขปี1993:
สถิติการเข้าชมโทรคมนาคมทั่วโลกและข้อคิดเห็น
ต่างๆ(วอชิงตัน,ดีซี:TeleGeographyInc.,
1993)

Steven,P.,แนวทางไม่-ไร้สาระสำหรับสื่อทั่วโลก
(นิวยอร์ก:Verso,forthcoming)

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
รายงานการพัฒนามนุษย์(นิวยอร์ก:โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด,1999),ตารางที่19,
หน้า.226:ตัวเลข(ต่อ1,000)จาก
หนังสือพิมพ์รายวันวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์สาย
หลักโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
และ(ต่อ10,000)ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ,หนังสือสถิติแห่งปี(รายปี)

หนังสือพิมพ์แห่งสมาคมโลก(ex-FIEJ),
<http://www.wan-press.org>

สภาสื่อสิ่งพิมพ์แห่งสมาคมโลก(WAPC),
<http://www.wanewscouncil.org/World.htm>

การเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อประชาธิปไตย,เอกสาร
และฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานด้านสื่อและ
การเข้าถึงข้อมูล,<http://www.wmd.org/>

รายงานขององค์กรว่าด้วยความมั่นคงและ
ความร่วมมือในยุโรป,ตัวแทนเสรีภาพของสื่อ,
<http://www.osce.org/fom/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สหภาพแอฟริกา,กฎบัตรประชาธิปไตย,การเลือกตั้งและการปกครอง,2007,บทความที่17และ27

แถลงการณ์ร่วมโดยองค์การสหประชาชาติ,องค์กรอเมริกันและองค์กรว่าด้วยความมั่นคงและ
ความร่วมมือในยุโรป,อาณัติหัวข้อเสรีภาพในการแสดงออก,2005,<http://www.article19.org>

หมวดที่19,รูปแบบกฎหมายการให้บริการทางวิทยุและโทรทัศน์สาธารณะ,2005;การเข้าถึงคลื่นออก
อากาศของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์:หลักแห่งเสรีภาพการแสดงออกและระเบียบการออกอากาศ,
2002;แนวทางปฏิบัติสำหรับการออกอากาศและแพร่ภาพการเลือกตั้ง,2005การเลือกตั้งในอิรัก;
นโยบายการกระจายเสียงแพร่ภาพและวิธีปฏิบัติในแอฟริกา,2003;เสรีภาพและความรับผิดชอบ:ปกป้อง
การแสดงออกอย่างเสรีผ่านการควบคุมตนเองของสื่อ,2005;มาตรฐานสากลสำหรับสื่อ:หมายเหตุการณ์
บรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสื่อสารมวลชน,2005,ทั้งหมด<http://www.article19.org>

ประมวลกฎหมายจริยธรรมของผู้สื่อข่าวเอเชีย,<http://www.medialaw.com.sg/ethics/jcode.htm>
(สำหรับ7ประเทศ)
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

EthicNet,คลังข้อมูลสำหรับประมวลกฎหมายจริยธรรมยุโรป(สำหรับ37ประเทศ),
<http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/ethicnet/index.html>

Gaber,I.,Barbar,B.และLedger,F.,ชีวิตจากแอฟริกา:คู่มือสำหรับผู้สื่อข่าววิทยุแอฟริกา
(ลอนดอน:สถาบันเพื่อการรายงานสงครามและสันติภาพ(IWPR),2006),<http://www.eldis.org>

ศูนย์ผู้สื่อข่าวสากล,ประมวลกฎหมายจริยธรรมจากองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรภายในประเทศ,
<http://www.icfj.org/>

Sonnenberg,U.(บรรณาธิการ),การสร้างความรับผิดชอบของสื่อ:ประสบการณ์ในยุโรป
(Maastricht:ศูนย์การสื่อสารมวลชนยุโรป,1997),<http://www.ejc.nl>

สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งสหราชอาณาจักร,ประมวลจริยธรรม,<http://www.gn.apc.org/media/nujcode.html>

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา,‘บทบาทของสื่อในระบอบประชาธิปไตย:แนวทาง
เชิงกลยุทธ์’,องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา,1999,<http://www.usaid.gov>

vonDewall,G.,จริยธรรมสื่อ:กฎระเบียบและแนวทางบรรณาธิกรณ์(Düsseldorf:สถาบันยุโรปสำหรับสื่อ,
1997)

คำถาม
การประเมิน

3.1.2สื่อเป็นตัวแทนของความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและสื่อเข้าถึง
หลายภาคส่วนต่างๆของสังคมได้ยากง่ายเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายและขั้นตอนที่ควบคุม
การกระจายเสียงภาคบริการ
สาธารณะมาตรฐานของสื่อและ
การร้องเรียนสื่อ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	สืบค้นข้อมูล
การกระจายตัวของประชากร
ในการเข้าถึงสื่อต่างๆรวมถึง
อินเตอร์ เน็ตข้อมูล เกี่ ยวกับ
ข อบ เ ข ต แ ล ะป ร ะ เ ภทขอ ง
รายการสิ่ งตีพิมพ์ฯลฯโดย
เฉพาะสื่ อที่ เ กี่ ยวกับกิ จการ
สาธารณะ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบ
ก า ร เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ใ น สื่ อ ( เ ป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการ)
ความมีอคติหรือการบิดเบือน
ข่ า ว แ ล ะ ใ น ก า ร น ำ เ ส น อ
เหตุการณ์ปัจจุบันรวมถึงการ
เป็นตัวแทนของกลุ่มสังคมในหมู่
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออย่างไม่เป็น
สั ด ส่ วน ดู ข้ อที่ 1 . 3 . 2 แล ะ
2.1.3ด้วย

แหล่งข้อมูลทั่วไป

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แห่งสังคมอเมริกัน,
การสำรวจมโนประชากรการว่าจ้างงานด้านข่าว,
2004,<http://www.iwmf.org>

ศูนย์เสรีภาพสื่อในตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ,
สิทธิสตรีและสื่ออาหรับ,2000,<http://
www.iwmf.org>

สื่อใหม่ 

เครือข่ายที่ปรึกษาสำหรับกลยุทธ์สื่อแอฟริกา
(ANAIS)

ศูนย์วิจัยการพัฒนาระหว่างประเทศแคนาดา,
<http://www.panasia.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

คณะกรรมาธิการยุโรป,ภาพพจน์ของสตรีในสื่อต่างๆ:
รายงานการวิจัยที่มีอยู่ในสหภาพยุโรป,1997,
<http://www.iwmf.org>

ศูนย์วารสารศาสตร์ยุโรป,ภูมิทัศน์สื่อยุโรป,
<http://www.ejc.nl/>

สภาสื่อสตรีแอฟริกัน,รูปแบบการจ้างงานในองค์กร
สื่อสารในแอฟริกาใต้,ประชาคมเพื่อการพัฒนา
แอฟริกาใต้,1998,<http://www.iwmf.org>

สื่อสากลไอซิส,สถานะของสตรีและสื่อในเอเชีย:สรุป,
1999,<http://www.iwmf.org>

การศึกษาด้านสื่อและการสื่อสาร,สหราชอาณาจักร,
มหาวิทยาลัยอเบอรีสวาร์ธ,
<http://www.aber.ac.uk>

สถาบันสื่อหลากหลาย,
<http://www.media-diversity.org>

สื่อบันเทิงและพันธมิตรศิลปะ,การสำรวจหัวข้อสตรีใน
สื่อต่างๆ(สถานะของสตรีในสื่อออสเตรเลีย),
1996,<http://www.iwmf.org>

สถาบันสื่อในแอฟริกาใต้และความเชื่อมโยงทางเพศ,
เพศภาวะและพื้นฐานสื่อศึกษา,2003,
<http://www.iwmf.org>

ศูนย์การจัดการสื่อแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น,
สตรีในหน้าหนังสือพิมพ์ปี2002:ยังคงต่อสู้ใน
สมรภูมิที่ยากลำบาก,2002,
<http://www.iwmf.org>

สื่อภาษาเมอเคเตอร์สำหรับคนกลุ่มน้อยในสหภาพ
ยุโรป,มหาวิทยาลัยอเบอรีสวาร์ธ,
<http://www.aber.ac.uk/mercator/>

สมาคมผู้อำนวยการข่าววิทยุและโทรทัศน์,
การสำรวจสตรีและคนกลุ่มน้อยในวงการวิทยุและ
โทรทัศน์ข่าว,2003,<http://www.iwmf.org>

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ,หนังสือสถิติประจำปี(รายปี),
<http://www.unesco.org>;

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ,สตรีรังสรรค์โครงการข่าวสาร,
2001,<http://www.iwmf.org>

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการสื่อสาร,
โครงการด้านการเข้าถึงเว็บไซต์ของชาวแอฟริกัน
ณมหาวิทยาลัยซิตี้,ลอนดอน,สหราชอาณาจักร,
<http://www.iicd.org/>

‘โนวเน็ทวีฟเวอร์’,
<http://www.knownetweaver.org>

McChesney,R.W.,‘สื่อใหม่ของโลก:โลกใบเล็กของ
บริษัทขนาดใหญ่’,เดอะเนชั่น,29พฤศจิกายน
1999,<http://www.thenation.com>

Nath,V.,‘สารสนเทศและการสื่อสารสามารถสร้าง
สังคมแห่งความรู้ได้’,2000,
<http://www.vikasnath.org/>

มูลนิธิเครือข่ายและการพัฒนา(FUNREDES),
สาธารณรัฐโดมินิกัน,เครือข่ายเพื่ออเมริกากลาง
และทะเลแคริบเบียน,
<http://www.funredes.org/mistica>

Palmer,M.และTunstall,J.,สื่อผู้มีอิทธิพล
(ลอนดอน:Routledge,1991)

พอยน์เตอร์ออนไลน์,บรรณานุกรมด้านความน่าเชื่อ
ถือของสื่อจริยธรรมสื่อสื่อสิ่งพิมพ์โลกฯลฯ,
<http://www.poynter.org>

Shah,A.,เครือธุรกิจสื่อมวลชน,การรวมตัวกัน,
การให้ความสนใจในสิทธิครอบครอง,2006,
<http://www.globalissues.org>

Shedden,D.,‘บรรณานุกรมสื่อใหม่’,2006,
<http://poynteronline.org>

โครงการนวัตกรรมและแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพจาก
<http://www.stockholmchallenge.se/>ตัวอย่าง
เช่นดริคแหล่งข้อมูลการถ่ายภาพและคลัง
รูปภาพ,<http://www.drik.net>;

ดรัมเน็ต(เคนยา)เครือข่ายเชิงพาณิชย์,
<http://www.drumnet.org>;

เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาชาวเฮติ(REHRED)
ส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแก่ผู้ยากไร้,
การให้ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมประชาธิปไตย;

ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารKgautswane,‘ใหม่’
สื่อสร้างวิถีชีวิตในถิ่นทุรกันดาร,
<http://www.pgw.org/telisa/>;
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

หน่วยวิจัยโครงการประเมินผลและการสื่อสารแห่ง
สหประชาชาติ,คู่มือสื่อของโลกปี1992-94
(นิวยอร์ก:แผนกข้อมูลข่าวสารสาธารณะของ
องค์การสหประชาชาติ,1994)

สมาคมโลกเพื่อการติดต่อสื่อสารของชาวคริสเตียน,
ใครสร้างข่าว?โครงการตรวจสอบสื่อทั่วโลก
ปี2000,2000,<http://www.iwmf.org>

หน่วยสารสนเทศของพื้นที่ใกล้เคียง(NIU),Santafe
deBogota,โคลอมเบีย,
<http://www.colnodo.apc.org>;

การสนับสนุนส่งเสริมสถานะของสตรีในกระบวนการ
ตัดสินใจ,เซเนกัล,ส่งเสริมให้มีตัวแทนของสตรี
มากขึ้นทางการเมืองและการบริหารจัดการ,
<http://www.famafrique.org>;

บริษัทบริการอินเตอร์เน็ตสุพีเรีย(SISCOM),
คอสตาริกา,เทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อชุมชนและเทศบาล;เว็บไซต์เพื่อการพัฒนา
ข่าวสารสารสนเทศ(WIDE),บราซิล

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สมัชชาแห่งสหประชาชาติ,อนุสัญญาการแก้ไขสิทธิระหว่างประเทศว่าด้วยการลงฑัณฑ์,สิงหาคม1962

การประชุมสตรีระดับโลกครั้งที่สี่,คำแถลงการณ์ปักกิ่งเพื่อดำเนินการ,กันยายน1995,
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการดำเนินการของสตรีเกี่ยวกับสื่อ

กฎบัตรการกระจายเสียงแอฟริกา,2001

ประกาศวินด์ฮุกในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสื่อเสรีของแอฟริกา,1991,สรุปประเด็นจากการสัมมนา
หัวข้อการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสื่อเสรีของแอฟริกา,นามิเบีย,1991

หมวดที่19,การเข้าถึงคลื่นออกอากาศของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์:หลักแห่งเสรีภาพการ
แสดงออกและระเบียบการออกอากาศ,2002;

พหุนิยมการกระจายเสียงออกอากาศและความหลากหลาย,2006;

มาตรฐานสากลสำหรับสื่อ:หมายเหตุการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสื่อสารมวลชน,2005,
ดูทั้งสองเรื่องที่<http://www.article19.org>

Bromley,M.และSonnenberg,U.(บรรณาธิการ),รายงานชนกลุ่มน้อยและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์:
นอกเหนอืจากความดหีรอืความไมด่ี(แมสทรทิช:์ศนูยว์ารสารศาสตรย์โุรป,1998),<http://www.ejc.nl>

Devilette,S.(บรรณาธิการ),คู่มือสำหรับผู้ใช้บล็อกและความขัดแย้งในโลกไซเบอร์,ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน,
2005,<http://www.eldis.org>

สมาคมผู้สื่อข่าวสากล,ความเสมอภาคและคุณภาพ:กำหนดมาตรฐานสำหรับสตรีในวงการหนังสือพิมพ์,
2001,<http://www.iwmf.org>

ศูนย์นานาชาติสำหรับผู้สื่อข่าว,กฎเกณฑ์จริยธรรมในองค์กรนานาชาติและองค์กรระดับชาติ,
<http://www.icfj.org/>

สถาบันสื่อที่หลากหลาย,คู่มือรายงานเฉพาะประเทศคู่มือรายงานเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์
การค้าผู้หญิงและประเด็นอื่นๆ;

คู่มือการตรวจสอบสื่อ,2002,<http://www.media-diversity.org>

เว็บไซต์OneWorld.Net,คู่มือเสริมสร้างศักยภาพ,<http://uk.oneworld.net/guides/capacitybuilding>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สนธิสัญญาแทนซาเนีย,แนวทางสื่อ:วิธีที่จะทำให้ประชาสังคมมีส่วนร่วมกับสื่อ,กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสนับสนุน,

2006,<http://www.eldis.org>

Partal,V.,King,C.และBelot,A.,ความสัมพันธ์พลเมือง:วิธีปฏิบัติแบบปรับปรุงใหม่,เล่ม1และ2
(แมสทริทช์:ศูนย์วารสารศาสตร์ยุโรป,2005),<http://www.ejc.nl>

Williams,T.,เพศภาวะสำหรับนักข่าว:เครื่องมือ,สิ่งตีพิมพ์สหภาพเครือจักรภพ/สถาบันเพื่อการ

ติดต่อสื่อสารและการพัฒนานานาชาติ,2006,<http://www.eldis.org>

เอกสารอ้างอิงแนวปฏิบัติที่ดีดังข้อที่3.1.1ข้างต้น

คำถาม
การประเมิน

3.1.3สื่อและหน่วยงานอิสระมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบรัฐบาลและบริษัท
ขนาดใหญ่มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ตัวชี้วัดเชิงบวก:	สืบค้นรายงานที่เปิดเผยการ
ประพฤติโดยมิชอบหรือที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือ
บริษัททรงอิทธิพลเกิดความละอาย

2)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบว่าสื่ออาศัยช่องทาง
ของรัฐบาลหรือบริษัท/องค์กรมากน้อยเพียงใด

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ดูข้อที่	1.4.6	

มูลนิธิสื่อแอดบัสเตอร์ส,<http://www.adbusters.org>

Article19,ความกดดัน,การเมืองและสื่อ:สถานการณ์ของเสรีภาพสื่อในเบลารุสโมลโดวาและยูเครน,
2003,เอกสารและแหล่งที่มาอื่นๆ,<http://www.article19.org>

การรณรงค์เพื่อสิทธิการติดต่อสื่อสารในสังคมข้อมูลข่าวสาร(CRIS),<http://www.crisinfo.org/>

การเฝ้าระวังองค์กร,สหราชอาณาจักร<http://www.corpwatch.org.uk>

แผนงานเฝ้าติดตามและสนับสนุนแห่งสหภาพยุโรป(สถาบันสังคมเปิด),แผนงานนโยบายสื่อ,
<http://www.eumap.org/>

อนาคตของการทำงานโดยอิสระ:การสำรวจด้านสถานะสังคมและสถานะเศรษฐกิจของนักข่าวอิสระทั่วโลก,
รายงานฉบับสุดท้าย,องค์การแรงงานระหว่างประเทศ,ธันวาคม1999,<http://www.ifj.org>

Iggers,J.,ข่าวดีข่าวร้าย:ศีลธรรมการสื่อสารมวลชนและความสนใจสาธารณะ(นิวยอร์ก:โรงพิมพ์เวิลด์วิว,
1998)

ดัชนีการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์,ลอนดอน(รายเดือน),<http://www.indexonline.org>

สถาบันสิ่งพิมพ์นานาชาติ,การทบทวนเสรีภาพสิ่งตีพิมพ์โลก,<http://www.freemedia.at/cms/ipi/
freedom.html>(รายงานภาพรวมระดับภูมิภาคและระดับประเทศ)

Jensen,C.,20ปีแห่งการตรวจสอบข่าว(นิวยอร์ก:โรงพิมพ์เซเว่นสตอรี่ส์,1997)

การตรวจสอบข้ามชาติ,<http://multinationalmonitor.org>

พอยน์เตอร์ออนไลน์,บรรณานุกรมเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสื่อจริยธรรมสื่อสื่อยุคใหม่โรงพิมพ์โลกฯลฯ,
<http://www.poynter.org>

Seib,P.,การรณรงค์และจิตสำนึก:จริยธรรมนักข่าวการเมือง(เวสต์พอร์ท,Ct:Praeger,1994)

สังคมฝรั่งเศสแห่งวิทยาศาสตร์สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร(SFSIC),<http://www.sfsic.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

กฎบัตรวินด์ฮุคด้านการกระจายเสียงในแอฟริกา,2001

ประกาศวินด์ฮุกในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสื่อเสรี,การสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและ
โรงพิมพ์แอฟริกาหลากหลาย,1991

Article19,รูปแบบกฎหมายการให้บริการทางวิทยุและโทรทัศน์สาธารณะ,2005;

นโยบายการกระจายเสียงและวิธีปฏิบัติในแอฟริกา,2003;

พหุนิยมการกระจายเสียงออกอากาศและความหลากหลาย,2006;

มาตรฐานสากลสำหรับสื่อ:หมายเหตุการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสื่อสารมวลชน,2005,
ทั้งหมดจาก<http://www.article19.org>

Bouchet,N.และKariithi,N.K.,รัฐสภาและสื่อ:สร้างสังคมรอบรู้(วอชิงตันดีซี:สถาบันธนาคารโลก,
สมาคมรัฐสภาเครือจักรภพ,2003),<http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/
wbi37228BouchetKariithiWEB.pdf>

สมาคมรัฐสภาเครือจักรภพ,รัฐสภาและสื่อ,2005,<http://www.cpahq.org/topics/parliamentmedia/>

ธนาคารโลก,สร้างความเข้มแข็งสื่อเสมือนเป็นยามรักษาการณ์,2004

และเอกสารอื่นๆเหมือนข้างต้นดูข้อที่1.3.2,1.4.6และ2.3.5ด้วย

คำถาม
การประเมิน

3.1.4ผู้สื่อข่าวเป็นอิสระจากกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพจากการล่วงละเมิดและการ
คุกคามมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

11)	ด้านกฎหมาย:	ตรวจสอบกฎหมายที่จำกัด
เสรีภาพของการเขียนข่าวอย่างมีนัยสำคัญ

2)	ตั วชี้ วั ด เชิ งลบ:สืบสวนการล่ วงละ เมิด
การคุกคามหรือการขัดขวางผู้สื่อข่าวรวมถึงการ
เสียชีวิตและบาดเจ็บดูข้อที่1.3.1และ1.3.2
ด้วย

แหล่งข้อมูลทั่วไป

เหมือนข้างต้น	และ	

องค์การนิรโทษกรรมสากล,<http://www.amnesty.org>

Article19,ความกดดัน,การเมืองและฝูงชน:สถานการณ์ของเสรีภาพสื่อในเบลารุสโมลโดวาและยูเครน,
2003,เอกสารและแหล่งที่มาอื่นๆ,<http://www.article19.org>

Bratton,M.,Chu,Y.-H.,Lagos,M.และRose,R.,‘เสียงของประชาชน:ความไว้วางใจในสถาบันการเมือง’,

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง,สิบปีแห่งการสนับสนุน
ประชาธิปไตยทั่วโลก(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2005),<http://www.idea.int/publications/
anniversary/upload/Inlay_senttoprint_30May05.pdf>

การรณรงค์เพื่อสิทธิการสื่อสารในสังคมข่าวสาร(CRIS),<http://www.crisinfo.org/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ศูนย์เพื่อการศึกษานโยบายสาธารณะ,มหาวิทยาลัยอะเบอดีน,<http://www.abdn.ac.uk/cspp/>

กฎบัตร88,<http://www.charter88.org.uk>

คณะกรรมการคุ้มครองสื่อมวลชน(CPJ),สิ่งตีพิมพ์อิสระออนไลน์,<http://www.cpj.org>;

การจู่โจมสิ่งตีพิมพ์ปี1999,<http://www.cpj.org/attacks99/pages_att99/bookorder99.html>

สหภาพสิ่งตีพิมพ์เครือจักรภพ,<http://www.cpu.org.uk/>

Cookson,R.etal.,ผู้สื่อข่าวลี้ภัยในยุโรป(Bristol:Mediawise,2006)

เครือข่ายเสรีภาพดิจิตอล,<http://www.dfn.org/>

การประชุมอิสระ,<http://www.freedomforum.org/>

ดัชนีการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์,ลอนดอน(รายเดือน),<http://www.indexonline.org>

ศูนย์ผู้สื่อข่าวนานาชาติ,กฎหมายสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆ,<http://www.icfj.org/>

สถาบันสื่อสิ่งพิมพ์นานาชาติเชื่อมต่อจาก,<http://www.freemedia.at>

ปากกาสากล,นักเขียนในคณะกรรมการเรือนจำ:รายชื่อคดี(ลอนดอน:ปากกาสากล,รายปี)

พอยน์เตอร์ออนไลน์,บรรณานุกรมด้านความน่าเชื่อถือของสื่อจริยธรรมสื่อสื่อสิ่งพิมพ์โลกฯลฯ,
<http://www.poynter.org>

วิทยุเอเชียอิสระ,<http://www.rfa.org/english/>

องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน,<http://www.rsf.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สหภาพนักข่าวสากล(IFJ),การประกาศหลักการดำเนินงานของผู้สื่อข่าว,ถูกลงมติยอมรับในการประชุม
รัฐสภาโลกแห่งสหภาพนักข่าวสากลปี1954,แก้ไขเพิ่มเติมโดยการประชุมรัฐสภาโลกปี1986

Article19,รูปแบบกฎหมายการให้บริการทางวิทยุและโทรทัศน์สาธารณะ,2005;การเข้าถึงสื่อการออก
อากาศของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์:หลักแห่งเสรีภาพการแสดงออกและระเบียบการออกอากาศ,
2002;

นโยบายการออกอากาศและวิธีปฏิบัติในแอฟริกา,2003;

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและระเบียบการจำกัดการตีพิมพ์การสำรวจการคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง,
2003;

เสรีภาพและความน่าเชื่อถือ:การปกป้องการแสดงออกอย่างเสรีผ่านการควบคุมตนเองของสื่อ,2005;

การออกอากาศอย่างเสรีและหลากหลาย,2006,

ข้อมูลทั้งหมดจาก<http://www.article19.org>

เช่นเดียวกับข้างต้น
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คำถาม
การประเมิน

3.1.5ประชาชนทั่วไปเป็นอิสระจากการก้าวก่ายและการก่อกวนโดยสื่อมากน้อย
เพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายคุ้ มครองสิทธิ ส่ วน
บุคคลและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
การของสื่อ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของกฎหมาย
ดังกล่าวในทางปฏิบัติขั้นตอน
การชดเชยในกรณีที่มีการร้อง
เรียน

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:เรื่องร้อง
เรียน

แหล่งข้อมูลทั่วไป

เช่นเดียวกับข้างต้น	

บทวิจารณ์วารสารศาสตร์อเมริกัน,<http://www.ajr.org>

Bernier,Marc-François,จริยธรรมสื่อสารมวลชนและการปฏิบัติ
(Quebec:Pressesdel’universitéLaval,1994)

Christians,C.และTraber,M.(เรียบเรียง),จริยธรรมการสื่อสารและคุณค่าสากล(ลอนดอน:Sage,1997)

Cooper,T.W.,โทรทัศน์และจริยธรรม:บรรณานุกรม(บอสตัน,Mass.:G.K.Hall,1988)

Cornu,D.,จริยธรรมข้อมูลข่าวสาร(ปารีส:PUFQueSais-Je,1997)

François-Xavier,Alix,จริยธรรมข้อมูลข่าวสาร(ปารีส:L’Harmattan,1997)

Gordon,A.D.และKittross,J.M.,ข้อถกเถียงเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อ,ปรับปรุงครั้งที่2(นิวยอร์ก:Addison
Wesley,1999)

ศูนย์ผู้สื่อข่าวนานาชาติ,กฎหมายสื่อสารมวลชนจากหลากหลายประเทศ,<http://www.icfj.org/>

MacDonald,B.และPetheram,M.,คู่มือแนะนำแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อจริยธรรมสื่อ(ลอนดอน:Mansell,
1998)

มีเดียไวส์,ฐานข้อมูลต่างประเทศและจรรยาบรรณในประเทศสำหรับสื่อ<http://www.presswise.org.uk/>

Nordenstreng,K.(บรรณาธิการ),รายงานจริยธรรมสื่อในยุโรป(แทมเพอรี:มหาวิทยาลัยแทมเพอรี,
1995)

องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสื่อ(ONO),<http://www.newsombudsmen.org>

Riboreau,G.,จริยธรรมของสื่อสารมวลชนด้านวิทยุ(ปารีส:RFI,1997)

SPG-SDX,คณะกรรมการจริยธรรมแห่งชาติ,รายงานจริยธรรมสื่อสารมวลชน(ชิคาโก:สังคมของผู้สื่อข่าว
มืออาชีพ,รายปี)

สภาสมาคมสิ่งพิมพ์โลก(WAPC),<http://www.wanewscouncil.org/World.htm>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สมัชชาสหประชาชาติ,อนุสัญญาว่าด้วยการแก้ไขสิทธิระหว่างประเทศ,สิงหาคม1962

สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวนานาชาติ(IFJ),การประกาศหลักจรรยาบรรณของนักข่าว,ถูกลงมติยอมรับในการประชุม
สากลแห่งสหภาพนักข่าวสากลปี1954,แก้ไขเพิ่มเติมโดยการประชุมสากลปี1986

Article19,รูปแบบกฎหมายการให้บริการทางวิทยุและโทรทัศน์สาธารณะ,2005;
เสรีภาพและความน่าเชื่อถือ:การปกป้องการแสดงออกอย่างเสรีผ่านการควบคุมตนเองของสื่อ,2005;

มาตรฐานสากลสำหรับสื่อ:หมายเหตุการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสื่อสารมวลชน,2005,
ทั้งหมดจาก<http://www.article19.org>

ศูนย์ผู้สื่อข่าวสากล,กฎเกณฑ์จริยธรรมในองค์กรนานาชาติและองค์กรระดับชาติ,<http://www.icfj.org/>

Juusela,P.,ระเบียบจริยธรรมนักข่าวในองค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือของประเทศในยุโรป
(แทมเพอรี:มหาวิทยาลัยแทมเพอรี,1991)

สมาคมผู้สื่อข่าวยูกันดา,จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 คำถามในการประเมิน: มีการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง

สมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตสาธารณะหรือไม ่

คำถาม
การประเมิน

3.2.1กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มพลเมืองการเคลื่อนไหวทางสังคมฯลฯมีความ
ครอบคลุมและกว้างขวางมากน้อยเพียงใดกลุ่มต่างๆดังกล่าวมีความเป็นอิสระจาก
รัฐบาลมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบกฎ
ระเบียบที่ควบคุมการลงทะเบียน
การบริหารจัดการการเงินและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร
NGOsและองค์กรที่ บริหาร
จัดการตนเอง

2)	ด้านการปฏิบัติ:	สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับขอบเขตและการขยาย
ตัวของกลุ่มอาสาสมัครขอบเขต
กิจกรรมผลกระทบสาธารณะ
ฯลฯ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:ตรวจสอบ
การอยู่ภายใต้อาณัติของรัฐบาล
หรือพรรครัฐบาลภายใต้หน่วย
งานต่างประเทศหรือภายใต้ผล
ประโยชน์สัดส่วนรายรับที่ไม่ได้
มาจากการขยายตัวของสมาชิก
ดูข้อที่1.3.2,2.2.3,2.3.5
และ2.4.6ด้วย

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

สมาคมเพื่อการวิจัยขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
และกิจกรรมอาสาสมัคร(ARNOVA),วารสาร
ออนไลน์และเอกสารออกเป็นครั้งคราว,
<http://www.arnova.org>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

ทวีปแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารา:
แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เลือกสรรแล้ว,
<http://www-sul.stanford.edu/depts/ssrg/
africa/guide.html>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

Blagescu,M.และLloyd,R.,รายงานความรับผิด
ชอบทั่วโลกปี2006:การมีอำนาจเพื่อรับผิดชอบ
(ลอนดอน:ความเชื่อถือของโลก,2006),
<http://www.oneworldtrust.org>

มูลนิธิสงเคราะห์การกุศล,
<http://www.charitynet.org>

องค์กรเอลดิสเพื่อข้อมูลการพัฒนา,ฐานข้อมูล
การมีส่วนร่วม,<http://www.eldis.org/>

คำแนะนำทั่วโลกขององค์การเพื่อชุมชนที่ไม่แสวงหา
ผลกำไร,<http://www.idealist.org/>

แหล่งข้อมูลทางการพัฒนาสังคมและธรรมาภิบาล,
UKDFID,ฐานข้อมูลการมีส่วนร่วม,
<http://www.gsdrc.org>

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,โครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน,<http://www.ndi.org>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,เอกสาร
กำกับธรรมาภิบาลการกระจายอำนาจ:
ประสบการณ์ตัวอย่างทั่วโลก,แผนกการบริหาร
พัฒนาและการกำกับดูแล,สำนักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ,1999,
<http://magnet.undp.org>;

การมีส่วนร่วมในธรรมาภิบาลปกครองท้องถิ่น:
วิถีของชีวิตและประสบการณ์ปี1992–1997,
MDGDที่ปรึกษาทางเทคนิครายงานที่1,สิ่งเอื้อ
อำนวยการริเริ่มในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาในเมือง,
แผนกการบริหารพัฒนาและการกำกับดูแล,
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
1997;

คู่มือองค์กรประชาสังคมเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย,2005,
<http://www.undp.org/partners/cso/>

เครือข่ายออนไลน์องค์การสหประชาชาติในการบริหาร
ราชการและการเงิน(UNPAN),เอกสารระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับนานาชาติ,ภูมิภาคและเฉพาะ
ประเทศและฐานข้อมูลบนระบบธรรมาภิบาลและ
สถาบัน,<http://www.unpan.org>



AfriMAP,ฐานข้อมูลการมีส่วนร่วมทางการเมือง,
<http://www.afrimap.org>

สภาอเมริกันเพื่อกิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติ,
<http://interaction.org>

วิถีทางเพื่อการพัฒนาชาวออสเตรเลีย,แหล่งข้อมูล
ของเอเชียแฟซิฟิกและนานาชาติขององค์กรเพื่อ
สังคม,
<http://www.developmentgateway.com.au>

หอสมุดแห่งชาติอังกฤษเพื่อการศึกษาพัฒนา

(BLDS)ฐานข้อมูลบรรณานุกรม,ชุดการค้นหาทาง
เว็บไซต์ของBLDSห้องสมุดรับฝากขององค์การ
สหประชาชาติ,คณะกรรมการแปซิฟิกใต้และ
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
แหง่สหประชาชาต,ิ<http://blds.ids.ac.uk/blds/>

ประชาธิปไตยทางตรง(C2D),
<http://c2d.unige.ch/>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษามหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

สมาคมแฮนด์ซาร์ดเพื่อรัฐบาลระบอบรัฐสภา,

“การบัญญัติกฎหมาย:รายงานจากคณะกรรมการ
สมาคมแฮนด์ซาร์ดสำนักงานคณะกรรมการ
กระบวนการนิติบัญญัติ”,ลอนดอน,1993

การติดตามและการประเมินผล(MandE),เอกสาร
สำคัญอย่างดีเยี่ยมของการมีส่วนร่วม,การประเมิน
ผลและการให้บริการขององค์กรนอกภาครัฐ,
<http://www.mande.co.uk>

ศูนย์กลางข้อมูลองค์กรนอกภาครัฐ,
<http://www.ngo.or.jp/>

สำนักงานบริหารสาธารณะ,
<http://www.opm.co.uk>

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย,ฝ่ายประเมินผลการ
ดำเนินงาน,“การประเมินผลการศึกษาพิเศษ
การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาสังคมในการ
ดำเนินงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย”,
2006,<http://www.eldis.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

ธนาคารโลก,เอกสารเกี่ยวกับธรรมภิบาล,
ภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วม,
<http://www.worldbank.org>

สมาคมหมู่เกาะแปซิฟิกขององค์กรนอกภาครัฐ
(PIANGO),<http://www.piango.org/>

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาทวีปอเมริกาเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม,
<http://www.padf.org>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ,กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,1966,
ข้อ8

สภายุโรป,เอกสารแนะนำของสภายุโรปเลขที่R(80)2ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิอำนาจด้วยความรอบคอบ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,11มีนาคม1980;การลงมติของสภายุโรปที่(77)31เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระราชบัญญัติการใช้อำนาจทางของปกครองของเจ้าหน้าที่,28กันยายน
1977

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,ความเห็นทั่วไปหมายเลข25.
สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ,สิทธิในการออกเสียงและสิทธิที่จะเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันใน
บริการสาธารณะ,1996

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและองค์กรประชา
สังคม:เครื่องมือสำหรับความร่วมมือที่เข้มแข็ง,2006;สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ
องค์กรประชาสังคม:พันธมิตรในการพัฒนา,2003,<http://www.undp.org/partners/cso>

ระเบียบของคณะทำงานเฉพาะกิจเรื่องกฎระเบียบที่ดีกว่า,สหราชอาณาจักร,ข้อกำหนดที่ดีกว่าสำหรับ
ประชาสังคม:ทำให้ชีวิตของผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นง่ายขึ้น,พฤศจิกายน2005,<http://www.brc.gov.uk>

เครื่องมือสำหรับการรณรงค์CIVICUSและMDGsสำหรับองค์กรประชาสังคมการมีส่วนร่วมในเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ,<http://www.civicus.org>

ศาล,J.,Mendizabal,E.,Osborne,D.และYoung,J.,นโยบายที่มีความเกี่ยวข้อง:ประชาสังคมสามารถ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร(ลอนดอน:การพัฒนาการวิจัยและนโยบาย(RAPID),สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับต่างประเทศ(ODI),2006);

D.และHovland,I.,เครื่องมือสำหรับผลกระทบของนโยบาย:คู่มือสำหรับนักวิจัย(ลอนดอน:RAPID,
ODI,2004),<http://www.odi.org.uk>

ความเกี่ยวข้อง,ประชาชนและการมีส่วนร่วม:ทำอย่างไรจึงจะสามารถตัดสินใจโดยคำนึงถึงประชาชน,
2005,<http://www.eldis.org>

ชาวไอร์แลนด์,L.E.,Kushen,R.และSimon,K.W.,แนวนโยบายของกฎหมายที่มีผลต่อประชาสังคม,
พิมพ์ครั้งที่2(นิวยอร์ก:OSI,2004),<http://www.soros.org/resources/articles_publications/
publications/lawguide_20040215>

Ramalingam,B.,เครื่องมือสำหรับความรู้และการเรียนรู้:คู่มือสำหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาและเพื่อ
มนุษยธรรม(ลอนดอน,การพัฒนาการวิจัยและนโยบาย(RAPID),สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับ
ต่างประเทศ,2006),<http://www.eldis.org>

Thomas,L.,การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อองค์กรนอกภาครัฐส่วนท้องถิ่น:คู่มือแนะแนวการปฏิบัติที่ดี,
การก้าวหน้า,2005,<http://www.eldis.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

OneWorld.Net,คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพ,<http://uk.oneworld.net/guides/capacitybuilding>

Wisse,E.,“การส่งเสริมประชาธิปไตย:การสำรวจระหว่างประเทศของการดำเนินนโยบายและการนำไป
ปฏิบัติ”,กระทรวงมหาดไทยและความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรประเทศเนเธอร์แลนด์,กรมกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและการบัญญัติกฎหมาย,2006,<http://www.oecd.org>

คำถาม
การประเมิน

3.2.2การมีส่วนร่วมของประชาชนในกลุ่มอาสาสมัครองค์กรที่บริหารจัดการตนเอง
และกิจกรรมอื่นๆที่สมัครใจเข้าร่วมครอบคลุมและกว้างขวางมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ตัวชี้วัดเชิงบวกและเชิงลบ:	สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครองค์กรที่บริหาร
จัดการตนเองฯลฯและข้อมูลการมีส่วนร่วมของพลเมืองในรูปแบบของกิจกรรมอาสาสมัครอื่นๆ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

สมาคมเพื่อการวิจัยขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
และกิจกรรมอาสาสมัคร(ARNOVA),วารสาร
ออนไลน์และเอกสารออกเป็นครั้งคราว,
<http://www.arnova.org>

Blagescu,M.และLloyd,R.,รายงานความรับผิด
ชอบทั่วโลกปี2006:การมีอำนาจเพื่อรับผิดชอบ
(ลอนดอน:ความเชื่อถือของโลก,2006),
<http://www.oneworldtrust.org>

องค์กรเอลดิสเพื่อข้อมูลการพัฒนา,ข้อมูลที่ดีเยี่ยม
เพื่อการเข้าร่วม,รวมทั้ง“การปฏิบัติที่ดี”คู่มือ
จากองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ,
<http://www.eldis.org/>

Idealist.org:การดำเนินการอย่างไร้พรมแดน,
สารบบทั่วโลกขององค์การเพื่อชุมชนที่ไม่แสวงหา
ผลกำไร,<http://www.idealist.org/>

องค์การสหประชาชาติฝ่ายข้อมูลเพื่อสาธารณะ,
องค์กรนอกภาครัฐ(DPI.NGO),
<http://www.un.org/dpi/ngosection/index.asp>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
เอกสารกำกับการกระจายอำนาจ:ประสบการณ์
ตัวอย่างทั่วโลก,แผนกการบริหารพัฒนาและ
การกำกับดูแล,สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ,1999,
<http://magnet.undp.org>;

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

สภาอเมริกันเพื่อกิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติ,
<http://interaction.org>

ประชาธิปไตยทางตรง(c2d),
<http://c2d.unige.ch/>

ศูนย์ลาตินอเมริกันศึกษามหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

ธนาคารกรามีน,การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจด้วยเงิน
กู้ระดับรากหญ้า,<http://www.grameen.com>

การติดตามและการประเมินผล(MandE);
การประเมินผลที่สามารถรวบรวมได้บางช่วง
<http://www.mande.co.uk>

ภารกิจการสังเกตการณ์ถาวรในการประชุมขององค์กร
ชาวอิสลามที่องค์การสหประชาชาติ,
<http://www.oicun.org/>

สถาบันชาวรัสเซียและยุโรปตะวันออก,มหาวิทยาลัย
อินเดียน่า,องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร/องค์กร
นอกภาครัฐ,<http://www.iub.edu/~reeiweb/
placement/jobnonprof.shtml>

ยูเนี่ยนเว็บ,<http://www.unionweb.co.uk>;
(องค์กรย่อยแห่งชาติ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา,เช่น
demsouth@all4democracy.org;
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

คู่มือองค์กรประชาสังคมเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย,2005,
<http://www.undp.org/partners/cso/>

สหภาพสมาคมระหว่างประเทศ,เว็บไซต์ขององค์การ
นอกภาครัฐ(นำมาจากรายงานประจำปีของ
สมาคมนานาชาติ),
<http://www.uia.org/extlinks/pub.php>

ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยโลก,
เอกสารและฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานเพื่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมของเยาวชน,
<http://www.wmd.org/>

projectsouth@igc.apc.org;
horizon@horizoninstitute.org;

<http://www.vote.smart.org/>;
mengle@publicampaign.org;

ประชาธิปไตยเพื่อชาวแคนาดา,
dfac@angelfire.com;

นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา,เช่นAccionZapatista,
ColombiaSupportNetwork,ContactCentre
และอื่นๆ;

สหราชอาณาจักร,เช่นชุมชนแบบบูรณาการ
และโครงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน,<http://
www.goldsmiths.ac.uk/cucr/html/res3.html>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,กฎบัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน,1990

คณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,ความเห็นทั่วไป25.
สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ,สิทธิในการออกเสียงและสิทธิที่จะเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันใน
บริการสาธารณะ,1996

เครื่องมือสำหรับการรณรงค์CIVICUSและMDGsสำหรับองค์กรประชาสังคมการมีส่วนร่วมในเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ,<http://www.civicus.org>

ศาล,J.,Mendizabal,E.,Osborne,D.และYoung,J.,นโยบายที่มีความเกี่ยวข้อง:ประชาสังคมสามารถมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ(ลอนดอน:RAPID,ODI,2006);

เริ่มต้น,D.และHovland,I.,เครื่องมือสำหรับผลกระทบของนโยบาย:คู่มือสำหรับนักวิจัย
(ลอนดอน:RAPID,ODI,2004),<http://www.odi.org.uk>

เกี่ยวข้องกับ,ประชาชนและการมีส่วนร่วม:ทำอย่างไรจึงจะสามารถตัดสินใจโดยคำนึงถึงประชาชน,2005,
<http://www.eldis.org>

OneWorld.Net,คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพ,<http://uk.oneworld.net/guides/capacitybuilding>

PactTanzania,“คู่มือสื่อมวลชน:วิธีการสำหรับประชาสังคมที่จะมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชน”,ชุดการสนับสนุน
จากผู้เชี่ยวชาญ,2006,<http://www.eldis.org>

Ramalingam,B.,เครื่องมือเพื่อความรู้และการเรียนรู้:คู่มือสำหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาและเพื่อมนุษยธรรม
(ลอนดอน:RAPID,ODI,2006),<http://www.eldis.org>

Thomas,L.,การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อองค์กรนอกภาครัฐส่วนท้องถิ่น:คู่มือแนะแนวการปฏิบัติที่ดี,
ความก้าวหน้า,2005,<http://www.eldis.org>

ธนาคารโลก,การประเมินผลการมีส่วนร่วม:เครื่องมือสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงของน้ำและสุขอนามัย
(เล่มที่1),เอกสารวิชาการของธนาคารโลกWTP207,1994
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การประเมิน

3.2.3ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับ
ได้มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายเกี่ ยวกับการ เลื อก
ปฏิบัติทางเพศหากรัฐบาลเข้า
ร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบกฎหมายสอดคล้องกับ
มาตรฐานของอนุสัญญามาก
น้อยเพียงใด

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนการใช้
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องรวมถึง
นโยบายที่เกี่ยวกับการกระทำ
เพื่อยืนยันสิทธิ

3)	ตัวชี้วัดเชิงบวกและเชิงลบ:
สืบค้นข้อมูลด้านสตรีกับการมี
ส่ วน ร่ วมทางการ เมื อ งและ
ตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับ
รวมไปถึงในพรรคการเมืองกลุ่ม
อาสาสมัครและความสามารถใน
กา รบ ริ ห า ร ดู ข้ อ ที่ 1 . 1 . 2 ,
2.1.5และ2.5.3

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลหลักด้านสถิติ 

Ahooja-Patel,K.,‘ความแตกต่างทางเพศระหว่าง
ประเทศ’,เศรษฐกิจและการเมืองประจำสัปดาห์,
กุมภาพันธ์1993

สมาคมรัฐสภาเครือจักรภพ,จำนวนของสตรี
ในรัฐสภา,<http://www.cpahq.org/>

Cook,R.J.(บรรณาธิการ),สิทธิมนุษยชนของสตรี
(ฟิลาเดลเฟีย,Pa:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย,1994)

องค์กรเอลดิสเพื่อข้อมูลการพัฒนา,ฐานข้อมูล
การมีส่วนร่วม,<http://www.eldis.org/>

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน,รายงานโลกเรื่องสิทธิ
มนุษยชนเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรี,1998

Inglehart,R.และNorris,P.,‘ช่องว่างทางเพศเรื่อง
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในมุมมอง
สากล’,วารสารนานาชาติเรื่องการวิจัยทางการ
เมือง,กันยายน2000

สถาบันนานาชาติเพื่อการสนับสนุนประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง,ฐานข้อมูลทั่วโลกในสัดส่วนของสตรี,
<http://www.quotaproject.org>;

สตรีในรัฐสภา:ที่เหนือกว่าตัวเลข.ฉบับปรับปรุง
(สตอกโฮล์ม:องค์กรIDEA,2005)





กลุ่มกดดัน 

ศูนย์กลางความเป็นผู้นำของผู้หญิงทั่วโลก,
<http://www.cwgl.rutgers.edu/>

สถาบันนานาชาติเพื่อการสนับสนุนประชาธิปไตย
และการเลือกตั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของสตรี,
<http://www.idea.int/gender/inc>:

มูลนิธิซึ่งสนับสนุนสิทธิสตรีออนไลน์,
<http://www.feminist.org/>;

กองทุนโลกเพื่อสตรี,
<http://www.globalfundforwomen.org/cms/>;
เว็บไซต์สตรีสากล,<http://research.umbc.edu/
~korenman/wmst/links_intl.html>;

เว็บเพจสตรีมุสลิม,<http://www.jannah.org/>;

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,<http://www.ndi.org/globalp/
women/women.asp>;

เครือข่ายสตรีตะวันออกถึงตะวันตก,
<http://www.neww.org/>;

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติเพื่อสถานภาพของ
สตรี,<http://www.un.org/womenwatch/daw/
csw/>

องค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง
ในรัฐสภา
(ที่อยู่จาก<http://www.idea.int/gender/>)
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

เครือข่ายองค์ความรู้ระหว่างประเทศ(ด้านสตรีใน
ทางการเมือง),<http://www.iknowpolitics.org/>

สหภาพรัฐสภา,ฐานข้อมูลออนไลน์รัฐสภาของชาติ
และสัดส่วนของสมาชิกสตรี,
<http://www.ipu.org>;

สตรีในรัฐสภา:1945–1995,ชุดรายงานและ
เอกสาร,หมายเลข23,1995;

สตรีในการเมือง:บรรณานุกรมโลก,สหภาพรัฐสภา,
หลากหลาย

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,โปรแกรมการมีส่วนร่วมของสตรี,
<http://www.ndi.org>

ธนาคารโลก,เอกสารด้านธรรมาภิบาลการปกครอง,
ภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วม,
<http://www.worldbank.org>

สมาคมสมาชิกรัฐสภายุโรปตะวันตกเพื่อแอฟริกา
(AWEPA);

ศูนย์กลางการรณงค์ทางการเมืองเพื่อสตรีใน
เอเชียแฟซิฟิก(CAPWIP);

กองกิจการเรื่องเพศและเยาวชน,
สำนักเลขาธิการเครือจักรภพ;

สหภาพรัฐสภา;

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ;

องค์กรเพื่อสมาชิกรัฐสภาสตรีจากประเทศมุสลิม;

สมาชิกรัฐสภาเพื่อการเคลื่อนไหวทั่วโลก(PGA);

ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้;

เครือข่ายเอเชียใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
เมืองของสตรี(SANPEW)

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติเรื่องขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี,ข้อแนะนำทั่วไป23.สตรีในชีวิต
ทางการเมืองและชีวิตต่อสาธารณะ,1997

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ(CEDAW),1979

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศข้อ100.
ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน,1951;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศข้อ111.
ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ(การจ้างงานและอาชีพ),
1958;

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางการเมืองของสตรี,1952

การเคลื่อนไหวของรัฐสภาสำหรับการเข้าถึงของสตรี
และการมีส่วนร่วมในโครงสร้างการตัดสินใจ
มุ่งเป้าไปที่การบรรลุความเท่าเทียมกันอย่าง
แท้จริงสำหรับสตรี,มติจากการประชุมรัฐสภา
ครั้งที่93,มาดริด,1เมษายน1995

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,ผู้หญิง
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองและธรรมาภิบาล:
ความท้าทายในศตวรรษที่21,สำนักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ,2004

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สหภาพแอฟริกัน,ปฏิญญาว่าด้วยเรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศในแอฟริกา,2004

พิธีสารเพื่อกฎบัตรแอฟริกาเรื่องมนุษยชนและสิทธิ
ของประชาชนในเรื่องสิทธิของสตรีในแอฟริกา,
2003

องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,
สำนักงานเพื่อสถาบันอันเป็นประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน,คู่มือสำหรับการมีส่วนร่วมของ
ผู้หญิงในการตรวจสอบการเลือกตั้ง,องค์กรว่าด้วย
ความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป/สำนักงาน
เพื่อสถาบันอันเป็นประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน,2004,<http://www.osce.org>

PactTanzania,‘การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ:คู่มือ
สำหรับการสร้างความเท่าเทียมอย่างเข้มแข็งใน
ชุมชน’,ชุดการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ,2006,
<http://www.eldis.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

Wassenaar,N.,ความหลากหลายของเพศในองค์กร
เอกชน:คู่มือหลักการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ภายในองค์กร,เครือข่ายการเรียนรู้,2006,
<http://www.eldis.org>

OneWorld.Net,คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพ,
<http://uk.oneworld.net/guides/
capacitybuilding>



คำถาม
การประเมิน

3.2.4กลุ่มทางสังคมทุกกลุ่มสามารถเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่าง
เท่าเทียมมากน้อยเพียงใดและเป็นตัวแทนอย่างอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายเกี่ ยวกับการ เลื อก
ปฏิบัติต่อกลุ่มทางสังคมอื่นๆ
ต ามข้ อ ตกล ง ขอ ง อ งค์ ก า ร
สหประชาชาติหรือภูมิภาคที่
รัฐบาลเข้าร่วม

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนการใช้
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องรวมถึง
นโยบายที่เกี่ยวกับการกระทำ
เพื่อยืนยันสิทธิ


3)	ตัวชี้วัดเชิงบวกและเชิงลบ:
สื บค้ นข้ อมู ลการมี ส่ วนร่ วม
ทางการเมืองของกลุ่มทางสังคม
ที่ เกี่ยวข้องในหน่วยงานทาง
การเมืองและหน่วยงานภาครัฐ
ทุกระดับดูข้อที่2.5.3ด้วย

แหล่งข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีสามารถดูได้จากแหล่งข้อมูลข้างต้นและ

มหาวิทยาลัยอินเดียน่า,การประชุมวิชาการเกี่ยวกับระบบข้าราชการพลเรือนในมุมมองเปรียบเทียบ,
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า,บลูมมิงตัน,Ind.,5–8เมษายน1997,
<http://www.indiana.edu/~csrc/csrc.html>

สหภาพรัฐสภา,ข้อมูลรัฐธรรมนูญและรัฐสภา(ทุก2ปี)

การติดตามและการประเมินผล(MandE),เอกสารสำคัญอย่างดีเยี่ยมของการมีส่วนร่วม,การประเมินผล
และการให้บริการขององค์กรนอกภาครัฐ,<http://www.mande.co.uk>

องค์การสหประชาชาติเครือข่ายออนไลน์ในการบริหารราชการและการเงิน(UNPAN),เอกสารในระดับ
นานาชาติ,ภูมิภาคและเฉพาะประเทศและฐานข้อมูลของระบบการปกครองและสถาบัน,
<http://www.unpan.org>

WWWVirtualLibrary:การสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียศึกษาWWWVirtualLibrary,
<http://www.ldb.org/vl/index.htm>and<http://coombs.anu.edu.au/WWWVL-AsianStudies.html>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ(CEDAW),1979

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเหยียดผิวทุกรูปแบบ,1965;
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทางการเมืองของสตรี,1952

กฎบัตรการบริการสาธารณะในแอฟริกา,2001,การประชุมสามฝ่ายทวีปแอฟริกาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการบริการสาธารณะ,วินด์ฮุก,นามิเบีย,กุมภาพันธ์2001

สหภาพแอฟริกา,พิธีสารเพื่อกฎบัตรแอฟริกาเรื่องมนุษยชนและสิทธิของประชาชนในเรื่องสิทธิของสตรีใน
แอฟริกา,2003

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,ความเห็นทั่วไป25.สิทธิในการมี
ส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ,สิทธิในการออกเสียงและสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันในบริการ
สาธารณะ,1996



3.3 การกระจายอำนาจ
 คำถามในการประเมิน: การตัดสินใจในระดับรัฐบาลเหมาะสม

ที่สุดสำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่ 

คำถาม
การประเมิน

3.3.1การปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นอิสระจากส่วนกลาง
มากน้อยเพียงใดหน่วยงานเหล่านั้นมีอำนาจและทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงาน
มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
สถานะตามกฎหมายภาระ
หน้ า ที่ แ ล ะ อ ำน า จขอ งก า ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ปกครองส่วนภูมิภาครวมถึง
ข้อกำหนดทางการเงินและการ
ตัดสินใจทางการเงิน

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ก า ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ปกครองส่วนภูมิภาคว่า เป็น
อิสระจากส่วนกลางมากน้อย
เพียงใดในทางปฏิบัติ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:	สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการตัดสินใจในส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ที่ ถู ก ค ว บ คุ ม โ ด ย
ส่วนกลาง
	

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

ศูนย์เครือข่ายนานาชาติวิทยาศาสตร์สารสนเทศของ
โลก,มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย,แหล่งข้อมูลออนไลน์
ของการประจายอำนาจและการพัฒนาท้องถิ่น,
<http://www.ciesin.org/decentralization/
SB_entry.html>

ศูนย์วิทยบริการของการพัฒนาสังคมและธรรมาภิบาล,
ฐานข้อมูลการกระจายอำนาจ,
<http://www.gsdrc.org>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

หอสมุดแห่งชาติอังกฤษเพื่อศึกษาการพัฒนา(BLDS)
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม,รุ่นค้นหาเว็บไซต์ของ
BLDSห้องสมุดรับฝากขององค์การสหประชาชาติ,
คณะกรรมการแปซิฟิกใต้และความตกลงทั่วไปว่า
ด้วยภาษีศุลกากรและการค้าแห่งสหประชาชาติ,
<http://blds.ids.ac.uk/blds/>

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลการเมืองอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยอินเดียน่า,การประชุมวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบราชการพลเรือนในมุมมองเปรียบเทียบ,
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า,บลูมมิงตัน,Ind.,5–8
April1997,<http://www.indiana.edu/~csrc/
csrc.html>สหภาพนานาชาติของท้องถิ่น(IULA)

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,โปรแกรมของการปกครอง
ท้องถิ่น,<http://www.ndi.org>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
เอกสารกำกับการกระจายอำนาจ:ตัวอย่างของ
ประสบการณ์ทั่วโลก,กองการพัฒนาการบริหาร
จัดการและการกำกับดูแล,1999,
<http://magnet.undp.org>

ที่อยู่อาศัยขององค์การสหประชาชาติ,การณรงค์
ทั่วโลกสำหรับการปกครองในเขตเมือง,
<http://www.unhabitat.org>

องค์การสหประชาชาติเครือข่ายออนไลน์ในการบริหาร
ราชการและการเงิน(UNPAN),เอกสารในระดับ
นานาชาติ,ภูมิภาคและเฉพาะประเทศและ
ฐานข้อมูลของระบบการปกครองและสถาบัน,
<http://www.unpan.org>

ขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในโลก,เอกสาร
และฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการปกครองท้องถิ่น,
<http://www.wmd.org/>

ดูแหล่งข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมในข้อที่3.3.2และ3.3.3

ข้าราชการการปกครองส่วนท้องถิ่นยุโรป,ฐานข้อมูล
ของหอประชุมเทศบาลเมืองยุโรป,
<http://www.elgo.co.uk>

การประชุมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน,
โปรแกรมเกี่ยวกับใจความสำคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการสร้างพลังชุมชน,<http://
info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
บัญชีประชาชาติ1960–1994,บทที่1:มวล
รวมและบัญชีประชาชาติ

1960–1994,บทที่2:ตารางแสดงรายละเอียด
(ปารีส:องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา,1996)

จดหมายข่าวการจัดการภาครัฐ,จากSIGMA/องค์กร
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงในรัฐบาลและ
การบริหารจัดการในภาคกลางและประเทศในยุโรป
ตะวันออก,มุ่งมั่นร่วมกับOECD/ศูนย์การร่วม
มือทางเศรษฐกิจในการแลกเปลี่ยน(CCET)และ
โปรแกรมPHAREขององค์การสหประชาชาติ)

Schaeffer,M.,งบประมาณของเทศบาล
(วอชิงตันดีซี:ธนาคารโลก,2000)

Subramaniam,V.(บรรณาธิการ),การบริหาร
ราชการและประเทศโลกที่สาม:คู่มือนานาชาติ
(เวสต์พอร์ต,Conn.:สำนักพิมพ์กรีนวู้ด,1990)

ดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย(ลอนดอน:สิ่งตีพิมพ์
ยูโรป้า,2000),ส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรของรัฐ

สภาวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหราชอาณาจักร,
โครงการการมีส่วนร่วมของฐานข้อมูลREGARD,
<http://www.regard.ac.uk>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สหภาพแอฟริกัน,กฎบัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน,1990

สภายุโรป,กฎบัตรยุโรปของการปกครองตนเองของท้องถิ่น,สตราสบูร์ก,15.X.1985,ส่วนที่I,
มาตรา1–11,<http://conventions.coe.int/>

องค์กรอเมริกัน,ปฏิญญาลาปาซว่าด้วยการกระจายอำนาจและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครอง
ส่วนภูมิภาคและเทศบาลและการมีส่วนร่วมของประชาสังคม,2001
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สถาบันนานาชาติเพื่อการสนับสนุนประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง,ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น:
คู่มือสถาบันนานาชาติเพื่อการสนับสนุนประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม,
การเป็นผู้แทน,การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาล,คู่มือสถาบันนานาชาติเพื่อการสนับสนุน
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งชุดที่4(สตอกโฮล์ม:สถาบันนานาชาติเพื่อการสนับสนุนประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง,2001),<http://www.idea.int>

Geyer,Y.,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานอย่างไร,ชุดคู่มือสำหรับองค์กรโดยชุมชน(พริทอเรีย:สถาบัน
เพื่อประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้,องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญา,
2007),<http://www.idasa.org.za>

รัฐสภาแห่งชาติอินเดีย,การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่73และ74,1992

สภาผู้แทนราษฎรสามัญแห่งสหราชอาณาจักร,การจัดการของผู้มีอำนาจหน้าที่ในท้องถิ่น:
รายงานการไต่สวนในการดำเนินการของผู้มีอำนาจหน้าที่ในท้องถิ่น(theWiddicombeInquiry),
Cm9797(ลอนดอน:HMSO,1986)

คำถาม
การประเมิน

3.3.2การปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้ระบบการ
เลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีมาตรฐานในการทำงานที่
เปิดเผยและมีสำนึกรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
กฎหมายเกี่ยวกับการให้อำนาจ
ด้ า น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ข อ ง ก า ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ปกครองส่วนภูมิภาครวมถึงการ
เปิดเผยและสำนึกรับผิดชอบใน
การดำเนินการนั้น

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
การจัดการเลือกตั้งว่ามีเสรีภาพ
และเป็นธรรมหรือไม่รัฐบาลมี
ความตรงไปตรงมาและมีสำนึก
รับผิดชอบมากน้อยเพียงใดใน
ทางปฏิบัติ


3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:	สืบค้นหลัก
ฐานความชอบธรรมทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยที่เปราะ
บา งผู้ ม า ล งค ะแนน เสี ย งมี
จำนวนน้อยรัฐบาลปกปิดบาง
เรื่องและการขาดสำนึกรับผิด
ชอบสาธารณะ

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

AliSalmaHasan,รายงานปี1997เรื่องเวที
ประชาธิปไตย:ความคิดเห็นเพื่อประชาธิปไตย
ของสถาบันนานาชาติเพื่อการสนับสนุน
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง(สตอกโฮล์ม:
องค์กรIDEA,1997)

Burki,S.J.,Perry,G.และDillinger,W.,ไกลออก
ไปจากศูนย์กลาง:การกระจายอำนาจรัฐ
(วอชิงตันดีซี:ธนาคารโลก,1999)



แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

Bahl,R.,การเปลี่ยนแปลงโอนย้ายของรัฐบาลในการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงประเทศ:หลักการและ
การปฏิบัติ(วอชิงตันดีซี:ธนาคารโลก,2000)

ศูนย์ลาตินอเมริกันศึกษา,มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์,
ฐานข้อมูลทางการเมืองของอเมริกา,
<http://pdba.georgetown.edu/>

สมาคมรัฐสภาเครือจักรภพ,

‘รัฐสภาและประชาชน:ความเป็นจริงและการรับรู้ของ
สาธารณะ’,<http://www.cpahq.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

องค์กรเอลดิสเพื่อข้อมูลการพัฒนา,ข้อมูลที่ดีเยี่ยม
เพื่อการเข้าร่วม,รวมทั้ง“การปฏิบัติที่ดี”
คู่มือจากองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ
<http://www.eldis.org/>

มหาวิทยาลัยอินเดียน่า,การประชุมวิชาการเกี่ยวกับ
ระบบข้าราชการพลเรือนในมุมมองเปรียบเทียบ,
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า,บลูมมิงตัน,Ind.,5–8
เมษายน1997,<http://www.indiana.edu/
~csrc/csrc.html>

Kaase,M.,ความเชื่อมั่นในรัฐบาล(อ๊อกซฟอร์ด:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมูลนิธิ
วิทยาศาสตร์ยุโรป,1998)

Rosenbaum,A.และSvensson,A.,รายงานการ
ประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบาย
และวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลการปกครองส่วน
ท้องถิ่น,โกเธนเบิร์ก,สวีเดน,1996,1996

ฝ่ายข้อมูลสาธารณะองค์การสหประชาชาติ,องค์การ
นอกภาครัฐ(DPI.NGO),<http://www.un.org/
dpi/ngosection/index.asp>

ธนาคารโลก,เปรู:การทบทวนค่าใช้จ่ายสาธารณะ,
รายงานของธนาคารโลก13190-PE(วอชิงตัน
ดีซี:ธนาคารโลก,1994),โดยเฉพาะบทที่4

ขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในโลก,เอกสาร
และฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของการปกครองส่วนท้องถิ่น,
<http://www.wmd.org/>

ข้าราชการการปกครองส่วนท้องถิ่นยุโรป,ฐานข้อมูล
ของหอประชุมเทศบาลเมืองยุโรป,
<http://www.elgo.co.uk>

การประชุมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน,
โปรแกรมเกี่ยวกับใจความสำคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการสร้างพลังชุมชน,
<http://info.worldbank.org/etools/mdfdb/
index.asp>

โครงการวิจัยกฎหมายมหาชนกำลังบังคับใช้,
มหาวิทยาลัยแทสมาเนีย,
<http://www.foi.law.utas.edu.au/active/
intro.html>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สภายุโรป,เอกสารแนะนำของสภายุโรปเลขที่
R(80)2เกี่ยวกับการใช้อำนาจดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,11มีนาคม1980;

การมติของสภายุโรปที่(77)31เกี่ยวกับ
การคุ้มครองความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ
พระราชบัญญัติการใช้อำนาจทางของปกครองของ
เจ้าหน้าที่,28กันยายน,1977;

กฎบัตรยุโรปของการปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น,
สตราสบูร์ก,15.X.1985,ส่วนที่I,มาตรา1–
11,<http://conventions.coe.int/>

มาตรฐานระดับประเทศ 

รัฐบาลจอร์แดน,ร่างพระราชบัญญัติการได้มาซึ่ง
อำนาจปกครองสูงสุด,1994

รัฐบาลนิวเซาท์เวลส์,กฎหมายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ,1994

รัฐบาลแอฟริกาใต้,สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรม,
การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐที่เปิดเผยและแข่งขัน
อย่างเสรี,1994;

พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ,1994
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

องค์กรอเมริกัน,ปฏิญญาลาปาซว่าด้วยการกระจาย
อำนาจและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
ปกครองส่วนภูมิภาคและเทศบาลและการมีส่วน
ร่วมของประชาสังคม,2001

คณะรัฐมนตรีด้านกฎหมายของเครือจักรภพ,คำแถลง
การณ์ลูซากาของรัฐบาลภายใต้กฎหมาย,1993;

แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้,คำแถลงการณ์
สายน้ำแห่งอเมริกา,1995

Scott,T.,การกระจายอำนาจและการพัฒนามนุษย์:
การค้นพบและคำแนะนำจากรายงานการตรวจ
สอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ,
สำนักงานรายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
2006,<http://www.eldis.org>

รัฐบาลยูกันดา,‘สิทธิที่จะปกครองอย่างเป็นธรรม
ในยูกันดา’,นำมาจากรัฐธรรมนูญแห่งยูกันดา
ปี1995

คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตในตำแหน่ง
หน้าที่(เขตปกครองพิเศษฮ่องกง),ฮ่องกง,
ฝ่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต,
ชุดแนวปฏิบัติที่ดี,<http://www.icac.org.hk/
eng/prev/prev_dept_7.html>

สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหราชอาณาจักร,การจัดการ
ของผู้มีอำนาจหน้าที่ในท้องถิ่น:รายงานการ
ไต่สวนในการดำเนินการของผู้มีอำนาจหน้าที่ใน
ท้องถิ่น(theWiddicombeInquiry),Cm9797
(ลอนดอน:HMSO,1986);

รัฐบาลสหราชอาณาจักร,ข้าราชการพลเรือน:
การไปสู่ความก้าวหน้า,ความต่อเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลง,Cm2748
(ลอนดอน:HMSO,1995)

คำถาม
การประเมิน

3.3.3รัฐบาลให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นกลุ่มหรือสมาคม
ในระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่างครอบคลุมมากน้อยเพียงใดในการกำหนดนโยบาย
และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการจัดบริการ

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบ
ความต้องการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการปกครอง
ส่วนภูมิภาคปรึกษาหารือกับผู้ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ชุ ม ช น ผู้ มี สิ ท ธิ
เลือกตั้งกลุ่มผู้ใช้บริการในเรื่อง
การกำหนดนโยบายและการ
บริ ก า ร ร วมถึ งกา รกำหนด
มาตรฐานหรือเป้าหมายในการ
บริการ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบ
ขอบเขตของกลไกที่ใช้ในการ
ปรึกษาหารือกลไกดังกล่าว
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ในทางปฏิบัติ

3)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:	ตรวจสอบว่า
มีการแสดงออกถึงความไม่พอใจ
ใ น ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ปกครองส่วนภูมิภาคหรือไม่
รวมถึงการบริการที่ไร้มาตรฐาน
หรือขาดเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การบริการและไม่สามารถทำ
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ได้
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

องค์การแอ็คชั่นเอด,<http://www.actionaid.org>

องค์กรเอลดิสเพื่อข้อมูลการพัฒนา,แหล่งข้อมูลที่ดี
เยี่ยมเพื่อการเข้าร่วม,รวมทั้ง“การปฏิบัติที่ดี”
คู่มือจากองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ,
<http://www.eldis.org/>

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ,
ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน,ภาคประชาชน,
<http://www.fao.org/waicent/faoinfo/
sustdev/pedef_en.htm>

โครงการโกลด์(การมีส่วนร่วมในระดับรากหญ้า),
สื่อสิ่งพิมพ์,<http://www.goldproject.ac.uk/
public/documents/otherpublications/>

Kornai,J.,พลเมืองและรัฐ:การปรับปรุงรัฐสวัสดิการ,
การอภิปรายเอกสารหน้า32(วอชิงตันดีซี:
ธนาคารโลก,สิงหาคม1996)

Morduch,J.J.และKlibanoff,P.,การกระจาย
อำนาจ,ปัจจัยภายนอกและประสิทธิภาพ,เอกสาร
ทำงาน#85(วอชิงตันดีซี:สถาบันเพื่อการ
ปฏิรูปนโยบาย,กุมภาพันธ์1994)

พลังการมีส่วนร่วมและกลุ่มการเปลี่ยนแปลงสังคม
ของสถาบันศึกษาการพัฒนา,มหาวิทยาลัย
ซัสเซ็กซ์,<http://www.ids.ac.uk/ids/particip/
index.html>

การริเริ่มการมีส่วนร่วม,มหาวิทยาลัยเกวลฟ์,
<http://www.oac.uoguelph.ca>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ
องค์กรประชาสังคม,<http://www.undp.org/
partners/cso/>

สมาคมสหภาพนานาชาติ,เว็บไซต์ขององค์กร
นอกภาครัฐจากเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล(มาจาก
รายการประจำปีของสมาคมนานาชาติ),
<http://www.uia.org/extlinks/pub.php>

การเคลื่อนไหวของโลกเพื่อประชาธิปไตย,เอกสาร
และฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของการปกครองส่วนท้องถิ่น,
<http://www.wmd.org/>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการบนเว็บไซต์,คณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพ,มหาวิทยาลัยซิดนีย์,<http://www2.f
hs.usyd.edu.au/arow/>

อโชก้า:นักนวัตกรรมเพื่อสาธารณะ
(แหล่งข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการในสังคม),
<http://www.ashoka.org>

Bergdall,T.D.,วิธีการเข้าไปมีส่วนร่วม:
ประสบการณ์ในการพัฒนาชนบทจากแอฟริกา
ตะวันออกและแอฟริกากลาง(อ๊อกซ์ฟอร์ด:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด,1994)

HoltRuffin,M.,McCarter,J.และUpjohn,R.,
คู่มือโซเวียตยุคหลัง:คำแนะนำองค์กรระดับราก
หญ้าและทรัพยากรอินเตอร์เน็ตในรัฐอิสระยุคใหม่
(วอชิงตันดีซี:ศูนย์ประชาสังคมนานาชาติ,
1996)

การปฏิสัมพันธ์:สภาอเมริกันเพื่อกิจกรรมอาสาสมัคร
นานาชาติ,<http://www.interaction.org>

องค์กรอเมริกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน,สถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของชนชาวพื้นเมืองในอเมริกา,
2000,<http://www.cidh.oas.org/Indigenas/
TOC.htm>

ศูนย์นานาชาติเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย(PRIA),
<http://www.pria.org/>

สถาบันนานาชาติเพื่อการฟื้นฟูชนบท(IIRR),
ฟิลิปปินส์,<http://www.iirr.org/>

การประชุมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน,
โปรแกรมเกี่ยวกับใจความสำคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการสร้างพลังชุมชน,<http://
info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรนอกภาครัฐ,
<http://ngo.or.jp/>

องค์กรช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อาศัยในสลัมShack
DwellersInternational(SDI)ในแอฟริกาและ
เอเชีย,<http://www.sdinet.org>and
<http://www.utshani.org.za/>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

 สมาคมเพื่อการวิจัยและความริเริ่มสำหรับเทคโนโลยีที่
ยั่งยืนและสถาบัน(SRISTI),
<http://www.sristi.org>

รายงานของคณะทำงานด้านชุมชนพื้นเมือง/ชุมชน
ในแอฟริกา,คณะกรรมการมนุษยธรรมและ
สิทธิของประชาชนชาวแอฟริกัน,
<http://www.achpr.org>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
เพิ่มความสามารถของของประชาชน:
คู่มือการมีส่วนร่วม,สำนักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติโปรแกรมสำหรับองค์กร
ประชาสังคมและการมีส่วนร่วม,1998

สหภาพนานาชาติของท้องถิ่น(IULA)/UTO
เอกภาพของสภาคองเกรส,ปฏิญญาว่าด้วย
วาระชุมชน,ริโอเดอจาเนโร,2001

ธนาคารโลก,ข้อเขียนต้นแบบการมีส่วนร่วมของ
ธนาคารโลก,1996,
<http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/
sbhome.htm>

Rietbergen-McCracken,J.และNarayan,D.,การมี
ส่วนร่วมและการประเมินผลทางสังคม:เทคนิคและ
เครื่องมือ(วอชิงตันดีซี:ธนาคารโลก,1998)

Simon,KarlaW.,หลักการข้อบังคับของส่วนไม่แสวง
หาผลกำไร,องค์การนานาชาติสำหรับกฎหมาย
การไม่แสวงหาผลกำไร,1998,
<http://www.icnl.org>

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สมาคมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งชาวแคริบเบียน,
ปฏิญญาซานฮวนว่าด้วยสิทธิทางการเมืองของคน
พิการ,1998,<http://www.electionaccess.org>

สภายุโรป,กฎบัตรของการปกครองส่วนท้องถิ่น,
<http://conventions.coe.int/>

องค์กรอเมริกัน,ปฏิญญาลาปาซว่าด้วยการกระจาย
อำนาจและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
ปกครองส่วนภูมิภาคและเทศบาลและการมี
ส่วนร่วมของประชาสังคม,2001;

การประชุมทวีปอเมริกาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทุกรูปแบบต่อคนพิการ,1999

ธนาคารเพื่อการพัฒนาทวีปอเมริกา,ข้อเขียนต้นแบบ
การมีส่วนร่วม,1996,<http://www.iadb.org/
exr/english/POLICIES/participate/index.htm>
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4.ประชาธิปไตยที่ไปไกลกว่าคำว่า“รัฐ”

4.1 อิทธิพลจากภายนอกต่อประชาธิปไตยของประเทศ
 คำถามในการประเมิน: ผลกระทบจากอิทธิพลภายนอกมีส่วน

ช่วยสนับสนุนประชาธิปไตยของประเทศหรือไม่ 

คำถาม
การประเมิน

4.1.1ประเทศมีความเป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอกที่บ่อนทำลายกระบวนการ
ประชาธิปไตยหรือผลประโยชน์ของชาติมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:	ตรวจสอบว่าประเทศสามารถ
ทำให้การวางแผนระดับชาติและกลยุทธ์การ
พัฒนาลุล่วงได้หรือไม่โดยที่ไม่มีการแทรกแซง
หรือเงื่อนไขกับเจ้าหนี้ต่างชาติหรือนักธุรกิจต่าง
ชาติตามข้อที่1กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง


2)	ตัวชี้วัดเชิงลบ:สืบค้นหลักฐานการแทรกแซง
ภายนอกและการพึ่งพาภายนอกด้านเศรษฐกิจ
ด้ านการทหารด้ านสิ่ ง แ วดล้ อม และด้ าน
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือ
กระบวนการประชาธิปไตยของประเทศขอบเขต
ของการพึ่งพาด้านความช่วยเหลือและการเป็น
หนี้บุญคุณระหว่างประเทศผลกระทบในทางลบ
จากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศระดับ
การควบคุมโดยต่างชาติที่มีต่อสื่อและผลผลิตทาง
วัฒนธรรมรูปแบบอื่นๆดูข้อที่2.3.1และ3.1.1

แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

Bodansky,D.,Brunnee,J.และHey,E.
(บรรณาธิการ),คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศของอ๊อกซฟอร์ด(อ๊อกซฟอร์ด:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2007)

หลักสูตรBRIDGE,สถาบันเพื่อการศึกษาการพัฒนา,
มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์,แหล่งที่มาเพศและการค้า,
<http://www.bridge.ids.ac.uk>

Brown,E.,ปรับโครงสร้าง:ทฤษฎีการปฏิบัติและ
ผลกระทบ(ลอนดอน:เลาจ์เลจ,2000)

Coudouel,A.,Dani,A.และPaternostro,S.
(บรรณาธิการ),ความยากจนและการวิเคราะห์
ผลกระทบทางสังคมของการปฏิรูป:บทเรียนและ
ตัวอย่างจากการนำไปปฏิบัติ(วอชิงตันดีซี:
ธนาคารโลก,2003)

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

สถิติหนี้จากธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ
และองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนา(DAC)

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา,รายงานการพัฒนา
แอฟริกาปี2004:แอฟริกาในระบบการค้าโลก
(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ด,2004)

สมาคมแห่งประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน),สถิติ,<http://www.aseansec.org/>

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก,ตัวชี้วัด
การค้าภายนอก,<http://www.ecostat.org/>

เวทีการวิจัยเศรษฐกิจ,ฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใน
ประเทศตะวันออกกลางและประเทศในแอฟริกา
เหนือ,<http://www.erf.org.eg/index.html>
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ดิพโพลออนไลน์,เครื่องมือทางการทูตและฐานข้อมูล
บนเว็บไซต์สถานทูต,
<http://www.diplomacy.edu>

วิถีเอลดิสสู่ข้อมูลการพัฒนา,ฐานข้อมูลด้านความ
ช่วยเหลือและหนี้สินนโยบายการค้าธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ,
<http://www.eldis.org/>

เวทีนโยบายโลก,<http://www.globalpolicy.org/>

ศูนย์การกำกับดูแลและทรัพยากรการพัฒนาทาง
สังคม,กรมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศแห่ง
สหราชอาณาจักร,ฐานข้อมูลด้านวิธีการช่วยเหลือ
และประสิทธิภาพ,<http://www.gsdrc.org>

Gwartney,J.และLawson,R.ร่วมกับEasterly,W.,
เสรีภาพทางเศรษฐกิจของโลก:2006

รายงานประจำปี,สถาบันฟราเซอร์,2006,
<http://www.freetheworld.com>

ศูนย์เฮนรีแอลสมิทสัน(เพื่อสันติภาพการควบคุม
อาวุธนโยบายต่างประเทศ),
<http://www.stimson.org>

องค์กรสิทธิมนุษยชน,รายงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ(MNCs)และประเทศเจ้าบ้าน

สถาบันยุทธศาสตร์ศึกษาระหว่างประเทศ(IISS),
<http://www.iiss.org/>;สำหรับข้อมูลที่
ครอบคลุมด้านค่าใช้จ่ายทางการทหารดูเพิ่มเติม
ได้ที่สถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศ
สตอกโฮล์ม(SIPRI),<http://first.sipri.org/
index.php>

สถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศ
(IISD),สิ่งแวดล้อมและการค้า:คู่มือ,ปรับปรุง
ครั้งที่2,โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
และสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศ,
2005<http://www.iisd.org>

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ,คู่มือการใช้จ่ายอย่าง
สมดุล,ปรับปรุงครั้งที่5(วอชิงตันดีซี:กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ,1993);

รายงานประจำปีสถิติด้านการเงินของรัฐบาล,อนุพันธ์
ของระบบของมาตรฐานการจัดหมวดหมู่
สหประชาชาติ;

สภาองค์กรอเมริกันยั่งยืน,คณะกรรมการพิเศษ
อาชญากรรมข้ามชาติ,<http://www.oas.org>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
การพัฒนาความร่วมมือ(รายปี)

ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,แผนงานด้าน
การค้าอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน,
<http://www.sadc.int/english/tifi/index.php>

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติเพื่อ
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน(ECLAC),
<http://www.eclac.cl/>
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สถิติการเงินระหว่างประเทศ(รายปี);รายงาน
การทำงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ,
<http://www.imf.org>

ศูนย์ผู้ตรวจการแผ่นดินนานาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา(OMCED),
<http://www.omced.org/>

การประชุมรัฐสภาแห่งอเมริกา,รัฐสภาเสมือนจริง,
<http://www.e-fipa.org>

ฐานข้อมูลทางการทหารของเจน,
<http://www2.janes.com>

Kane,T.,Holmes,K.R.และO’Grady,M.A.,
2007ดัชนีเศรษฐกิจเสรี(วอชิงตันดีซี:
มูลนิธิมรดกและวารสารวอลล์สตรีท,2006),
<http://www.heritage.org>

เน็ตเวิร์ดวิซาร์ด,เมนโลพาร์ค,แคลิฟอร์เนีย,
(สืบค้นจากการเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต)

สถาบันพัฒนาต่างประเทศ,งานวิจัยด้านการค้าและ
การเงิน,<http://www.odi.org.uk>

รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติต่อสภา
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ;

มติของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
ประเทศที่ได้รับคัดเลือก,
<http://www.un.org/Docs/sc/>

Sivard,R.L.,การทหารโลกและค่าใช้จ่ายทางสังคม
(วอชิงตันดีซี:WorldPriorities,หลายปี)

รายงานของผู้แทนพิเศษของเลขาธิการด้านสิทธิ
มนุษยชนบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ;

รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านผลกระทบของ
นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจหนี้ต่างประเทศบน
สิทธิมนุษยชนเต็มรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,
<http://www.ohchr.org>

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ,แบบสอบถามสมาคมโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์นานาชาติแห่งสหประชาชาติ,
http://www.unicc.org
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เครือข่ายออนไลน์ของสหประชาชาติในการบริหาร
ราชการและการเงิน(UNPAN),เอกสารและฐาน
ข้อมูลระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและเฉพาะ
ประเทศด้านการเงินสาธารณะทรัพยากร
สารสนเทศประชาสังคมและนโยบายเศรษฐกิจ,
<http://www.unpan.org>

องค์การเพื่อการควบคุมและปลดอาวุธ
(สหรัฐอเมริกา),ค่าใช้จ่ายทางการทหารโลกและ
การขนส่งอาวุธ(รายปี);ศึกษาจากนานาประเทศ

ธนาคารโลก,การเงินเพื่อการพัฒนาทั่วโลกปี1998
(วอชิงตันดีซี:ธนาคารโลก,1998);

ตารางหนี้โลก(รายปี);

รายงานการพัฒนาโลก(WDR),คิดอัตราส่วนค่าใช้
จ่ายทางการทหารต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ,คิดอัตราส่วนการสนับสนุนอย่างเป็น
ทางการเพื่อการพัฒนาในสหรัฐอเมริการายคน
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ;

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
มาตรการด้านการชำระเงินและการชำระหนี้,
<http://www.worldbank.org/ifa/rosc.html>;

ธนาคารโลก,กองการค้าระหว่างประเทศ,
<http://www.worldbank.org/research/trade/>

องค์การการค้าโลก(WTO),<http://www.wto.org>



มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

องค์การสหประชาชาติกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,1966,ข้อ1;

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม,1966,ข้อ1;

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา,1986,ข้อ1และ5

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,กฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนแอฟริกา,1981,ข้อ20,21
และ23

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,อนุสัญญากฎหมายอาญาว่าด้วยการทุจริต,1999

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ,การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกระบวนการยุทธศาสตร์ลดปัญหาความยากจนและเป้า
หมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ,2004,<http://www.undp.org/governance/docs/parl_other/
Parl%20-%20Guides%20-%20parlthandbooks.htm>

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม(โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ),รายงานทางเทคนิคที่29,ปารีส,1995(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวและ
‘แนวปฏิบัติ’ชุมชนเจ้าบ้าน)
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

คำร้องเรียนสมาชิกรัฐสภานานาชาติ(IPP)เพื่อตรวจสอบประชาธิปไตยของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
และธนาคารโลก,<http://www.ippinfo.org/>

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ,ธรรมาภิบาล:บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ,1997,
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govern.pdf>

สหภาพรัฐสภา,การมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกิจการระหว่างประเทศ,2005,
<http://www.ipu.org/splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf>

Chutikul,K.,‘ทางเลือกสำหรับขอบเขตของรัฐสภาแห่งองค์การการค้าโลก’,เอกสารการอภิปรายที่นำเสนอ
ในการประชุมรัฐสภาเกี่ยวกับองค์การการค้าโลก,สหภาพรัฐสภา,2003,
<http://www.ipu.org/splz-e/trade03/2c.pdf>

Hubli,S.และMandaville,A.,รัฐสภาและกระบวนการการลดปัญหาความยากจน
(วอชิงตันดีซี:สถาบันธนาคารโลก,2004),<http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/
wbi37231HubliMandavilleweb.pdf>

Weir,S.,‘ไม่ได้อยู่ในนามของเรา:การสร้างนโยบายต่างประเทศให้เป็นประชาธิปไตย’,การตรวจสอบ
ประชาธิปไตยความเชื่อมั่นในสหพันธรัฐและความเชื่อมั่นของโลก,2007,
<http://www.oneworldtrust.org>

Wren,C.และHammer,M.,สถาบันการเงินระหว่างประเทศในการกำกับดูแลของรัฐสภา(IFIs):
ประสบการณ์ของสหราชอาณาจักรและธนาคารโลก(ลอนดอน:OneWorldTrust,2007),
<http://www.oneworldtrust.org>

คำถาม
การประเมิน

4.1.2ระดับอำนาจของรัฐบาลที่ใช้กับองค์กรทวิภาคีองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กร
ระดับสากลซึ่งรัฐบาลต้องปฏิบัติตามการตัดสินใจขององค์กรเหล่านี้มีความเป็นธรรม
มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:	ระบุองค์กรที่สำคัญระดับ
ภูมิภาคและระดับสากลที่ประเทศเข้าร่วมเป็น
สมาชิกตรวจสอบกฎระเบียบที่ควบคุมการเป็น
ตัวแทนและการตัดสินใจในองค์กรเหล่านี้และการ
เป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับขนาดของประเทศใน
เงื่อนไขระดับโลก


2)	ตัวชี้วัดเชิงบวกและเชิงลบ:(ก)ทวิภาคีตรวจ
สอบความสัมพันธ์ทวิภาคีทางเศรษฐกิจการเมือง
ความมั่นคงและด้านอื่นๆที่อาจอยู่ภายใต้ความ
กดดันการมีเงื่อนไขฝ่ายเดียวหรือการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์สากลของแนวปฏิบัติที่ดี(ข)ระดับ
ภูมิภาคตรวจสอบกฎระเบียบและการดำเนินการ
ขององค์กรระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องผู้ร่วมมืออื่นๆ
ว่าปฏิบัติต่อประเทศอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
หรือไม่ในกระบวนเจรจาและตัดสินใจและทำ
เช่นเดียวกันใน(ค)องค์กรระดับสากลที่ประเทศ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

Chutikul,K.,‘ทางเลือกสำหรับขอบเขตของรัฐสภา
แห่งองค์การการค้าโลก’,เอกสารการอภิปราย
ที่นำเสนอในการประชุมรัฐสภาองค์การการค้าโลก,
สหภาพรัฐสภา,2003,<http://www.ipu.org/
splz-e/trade03/2c.pdf>

วิถีเอลดิสสู่ข้อมูลการพัฒนา,ฐานข้อมูลนโยบาย
การค้าธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ,<http://www.eldis.org/>

Gallagher,P.,Low,P.และStoler,A.,การจัดการ
ความท้าทายด้านการมีส่วนร่วมขององค์การ
การค้าโลก:กรณีศึกษา45กรณี
(เจนีวา:องค์การการค้าโลก,2005)

การแลกเปลี่ยนทั่วโลก,การเชื่อมต่อจากธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ,
<http://www.globalexchange.org/campaigns/
wbimf/links.html>

เวทีนโยบายโลก,<http://www.globalpolicy.org/>

Gwartney,J.และLawson,R.กับEasterly,W.,
เสรีภาพทางเศรษฐกิจของโลก:2006

รายงานประจำปี,สถาบันฟราเซอร์,2006,
<http://www.freetheworld.com>

Hubli,S.และMandaville,A.,รัฐสภาและ
กระบวนการการลดความยากจน(วอชิงตันดีซี:
สถาบันธนาคารโลก,2004),
<http://siteresources.worldbank.org/WBI/
Resources/wbi37231HubliMandavilleweb.pdf>

สถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศ
(IISD),สิ่งแวดล้อมและการค้า:คู่มือ,ปรับปรุง
ครั้งที่2(โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
และสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่าง
ประเทศ,2005),<http://www.iisd.org>

รายงานการทำงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ,
<http://www.imf.org>

แนวทางคลีเลสำหรับวิเทศสัมพันธ์และประเด็น
ข้ามชาติอินเตอร์เน็ต,
<http://www.keele.ac.uk/depts/por/
irbase.htm>

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

AccountAbility:สถาบันสังคมและสำนึกรับผิดชอบ
ทางจริยธรรม,
<http://www.accountability21.net/>

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา,รายงานการพัฒนา
แอฟริกาปี2000:การรวมภูมิภาคในแอฟริกา
(อ๊อกซฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ด,2000)

ศูนย์การศึกษาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกประเทศออสเตรเลีย,มหาวิทยาลัย
โมนาร์ช,แหล่งที่มาด้านการค้าสิ่งแวดล้อมและ
กฎระเบียบทางการเงิน,
<http://www.apec.org.au/>

C2Dประชาธิปไตยทางตรง,<http://c2d.unige.ch/>

การเสวนาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย:การเริ่มต้นใหม่
ของความเป็นพันธมิตรระหว่างACPและEUใน
ศตวรรษที่21,จัดการสัมมนาโดยองค์กรIDEA
ในความร่วมมือของคณะกรรมการประชาคมยุโรป
และเลขาธิการแห่งการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ประเทศแถบแอฟริกาทะเลแคริบเบียนและกลุ่ม
ประเทศมหาสุมทรแปซิฟิก,

23–25พฤศจิกายน,1998,สตอกโฮล์ม,
<http://archive.idea.int/lome/sitemap.html>

การพื้นฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาในยุโรปตะวันออก
เฉียงใต้,<http://www.seerecon.org/>

สารบบยูโรปาขององค์กรนานาชาติ(ลอนดอน:
สำนักพิมพ์ยูโรปา,พฤษภาคม2000),
<http://www.europapublications.co.uk>

ความร่วมมือทั่วโลกเพื่อแอฟริกา,
<http://www.gcacma.org/>

การติดตามตรวจสอบการปฏิรูปนานาชาติ:นโยบาย
สังคมนโยบายตลาดแรงงานความสัมพันธ์ด้าน
อุตสาหกรรม(องค์กรเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา-พื้นฐาน),
<http://www.reformmonitor.org>

เวทีรัฐสภาแห่งอเมริกา,รัฐสภาเสมือนจริง,
<http://www.e-fipa.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

Maren,M.,เส้นทางสู่นรก:ผลร้ายของความช่วย
เหลือจากต่างประเทศและการกุศลนานาชาติ
(นิวยอร์ก:FreePress,1997)

Kane,T.,Holmes,K.R.และO’Grady,

M.A.,ดัชนีเศรษฐกิจเสรี2007(วอชิงตันดีซี:
มูลนิธิมรดกและวารสารวอลล์สตรีท,2006),
<http://www.heritage.org>

นิตยสารสากลใหม่,<http://www.newint.org/>

เอกสารนโยบายอ๊อกซแฟม,
<http://www.oxfam.org/en/policy/>

ReliefWeb,ฐานข้อมูลบริการการติดตามทางการเงิน
สำหรับภาวะฉุกเฉินที่ซับซ้อน(FTS),
<http://www.reliefweb.int/arfts/index.html>,
รวมถึงECHO14-pointอนุสัญญาว่าด้วยการ
บริจาคและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม

คณะกรรมการสหประชาชาติด้านการกำกับดูแล
กิจการทั่วโลกกองทุนสหประชาชาติเพื่อการ
พัฒนาสตรี,<http://www.unifem.org/>

ธนาคารโลก,การเงินเพื่อการพัฒนาทั่วโลก1998
(วอชิงตันดีซี:ธนาคารโลก,1998)

องค์กรผสมผสานลาตินอเมริกา(ALADI),
<http://www.aladi.org/>

เวทีการพัฒนาแห่งเมดิเตอร์เรเนียน,<http://
info.worldbank.org/etools/mdfdb/index.asp>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา(รายปี)

ศูนย์ใต้:องค์กรระหว่างรัฐบาลของประเทศที่กำลัง
พัฒนา,<http://www.southcentre.org/>

ศูนย์วิจัยและเอกสารอ้างอิงแห่งแอฟริกาใต้,
<http://www.sardc.net>

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติเพื่อ
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน(ECLAC),
<http://www.eclac.cl/>

เศรษฐศาสตร์มหภาค

ยูโรไกด์,<http://www.euroguide.org/>

การแลกเปลี่ยนสากล,เชื่อมต่อไปยังธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ,
<http://www.globalexchange.org/campaigns/wbimf/links.html>

Hansen,S.A.,อรรถาภิธานด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม:ศัพท์เฉพาะและการฝ่าฝืนที่อาจเกิด
ขึ้นได้(วอชิงตันดีซี:สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์,2000)

สถาบันเพื่อประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้,เอกสาร,<http://www.idasa.org.za/>

โครงการพหุภาคี,<http://fletcher.tufts.edu/multilaterals.html>
(ตำราของอนุสัญญาพหุภาคีระหว่างประเทศและตราสารอื่นๆ)

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกสหประชาชาติ(ESCAP),
<http://www.unescap.org>

แหล่งข้อมูลธนาคารโลก,<http://www-wds.worldbank.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ,ปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิในการพัฒนา,1986;

ปฏิญญาว่าด้วยความก้าวหน้าและการพัฒนาทาง
สังคม,1969

อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศข้อที่29,
87,98,100,105,111,113,182

เครือข่ายข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ,
<http://www.unglobalcompact.org>

เป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ,เป็นการร้องขอจากเลขาธิการ
ในการประชุมสมัชชามติ53/192,1999,
ย่อหน้า60

ข้อแนะนำของขอบข่ายการช่วยเหลือเพื่อพัฒนา
ทั่วโลกแห่งสหประชาชาติ,รายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งหมดดูที่โครงการของประเทศเช่นโมซัมบิก,
<http://www.unsystemmoz.org>

ธนาคารโลก,‘ข้อเสนอเพื่อกรอบการพัฒนาที่
ครอบคลุม(ร่างการอภิปราย)’,1999,
<http://www.worldbank.org>

สหภาพรัฐสภา,การมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกิจการ
ระหว่างประเทศ,2005,<http://www.ipu.org/
splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ
สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
รัฐสภาในกระบวนการยุทธศาสตร์ลดปัญหาความ
ยากจนและเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ,
2004,<http://www.undp.org/governance/
docs/parl_other/Parl%20-%20Guides%20-
%20parlthandbooks.htm>

วาระที่21,ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา,1992

องค์กรIDEA,แนวปฏิบัติ:จริยธรรมและการ
สังเกตการณ์การเลือกตั้งแบบมืออาชีพ,1997

คำร้องเรียนสมาชิกรัฐสภานานาชาติ(IPP)เพื่อการ
ตรวจสอบประชาธิปไตยของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศและธนาคารโลก,
<http://www.ippinfo.org/>

มาตรฐานระดับประเทศ 

เครือจักรภพ,ปฏิญญาฮาราเร,1991

Travers,D.,คณะกรรมการกิจการยุโรป:อิทธิพลของ
รัฐสภาแห่งชาติในนโยบายยุโรป,ศูนย์ยุโรปเพื่อ
การวิจัยและเอกสารทางรัฐสภา,2002,
<http://www.ecprd.org/Doc/publica/OTH/
EuropeanAffairsCommittees.pdf>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
คณะกรรมการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา,
จัดรูปแบบศตวรรษที่21:การสนับสนุนความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา,พฤษภาคม1996,
<http://www.oecd.org/dac>

เวทีรัฐสภาแห่งประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาใต้,
‘บทบาทของรัฐสภาในการรวมตัวกันระดับ
ภูมิภาค’,คู่มือการประชุม,ครั้งที่2ปี2001จาก
การประชุมปีละสองครั้ง,วิกตอเรียฟอส์,ซิมบับเว,
พฤศจิกายน2001

Wren,C.และHammer,M.,สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศในการกำกับดูแลของรัฐสภา(IFIs):
ประสบการณ์ของสหราชอาณาจักรและ
ธนาคารโลก(ลอนดอน:OneWorldTrust,
2007),<http://www.oneworldtrust.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

Weir,S.,‘ไม่ได้อยู่ในนามของเรา:การสร้างนโยบาย
ต่างประเทศให้เป็นประชาธิปไตย’,การตรวจสอบ
ประชาธิปไตยความเชื่อมั่นในสหพันธรัฐและ
ความเชื่อมั่นของโลก,2007,
<http://www.oneworldtrust.org>



คำถาม
การประเมิน

4.1.3สถานะการเป็นผู้เจรจาของรัฐบาลและข้อตกลงที่ตามมาซึ่งเกิดขึ้นภายใน
องค์กรเหล่านี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบในทางกฎหมายและการอภิปรายในทาง
สาธารณะมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:	วิเคราะห์กฎหมายพื้นฐาน
สำหรับการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่
สัมพันธ์กับองค์กรทวิภาคีองค์กรระดับภูมิภาค
และองค์กรระดับสากลรวมถึงบทบาทในการให้
ความเห็นชอบสนธิสัญญาภายหลังและข้อตกลง
อื่นๆ

2)	ด้านการปฏิบัติ:	ตรวจสอบรัฐสภาหรือฝ่าย
นิติบัญญัติว่ามีการจัดระบบในทางปฏิบัติอย่างไร
ในภารกิจเหล่านี้ เช่นผ่านคณะกรรมาธิการ
เฉพาะกิจโดยไม่คำนึงถึงเวลาข้อมูลข่าวสาร
และความชำนาญในการโน้มน้าวให้รัฐบาลเจรจา
ต่อรองรัฐบาลเปิดให้NGOsและกลุ่มมวลชน
อื่นๆร่วมกำหนดแนวทางในการเจรจาต่อรอง
ตำแหน่งมากน้อยเพียงใด

แหล่งข้อมูลทั่วไป

Chutikul,K.,‘ทางเลือกสำหรับขอบเขตของรัฐสภาแห่งองค์การการค้าโลก’,เอกสารการอภิปรายที่นำเสนอใน
การประชุมรัฐสภาองค์การการค้าโลก,สหภาพรัฐสภา,2003,
<http://www.ipu.org/splz-e/trade03/2c.pdf>

วิถีเอลดิสสู่ข้อมูลการพัฒนา,ฐานข้อมูลนโยบายการค้า,<http://www.eldis.org/>

ศูนย์กลางการควบคุมประชาธิปไตยด้วยกองทัพแห่งเจนีวา,<http://www.dcaf.ch/index.cfm>

Hubli,S.และMandaville,A.,รัฐสภาและกระบวนการการลดปัญหาความยากจน
(วอชิงตันดีซี:สถาบันธนาคารโลก,2004),
<http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37231HubliMandavilleweb.pdf>

เครือข่ายออนไลน์ของสหประชาชาติในการบริหารราชการและการเงิน(UNPAN),เอกสารและฐานข้อมูล
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและเฉพาะประเทศด้านระบบการปกครองและสถาบันการปกครอง,
<http://www.unpan.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

องค์การสหประชาชาติ,อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการสรรหา,การทำงาน,การจัดหาเงินทุน
และการฝึกอบรมทหารรับจ้าง,1989

การให้สัตยาบันและการสนับสนุนต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ,
<http://www.hrw.org/campaigns/icc/implementation.htm>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ,การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกระบวนการยุทธศาสตร์ลดปัญหาความยากจนและ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ,2004,<http://www.undp.org/governance/docs/parl_other/
Parl%20-%20Guides%20-%20parlthandbooks.htm>

สหภาพรัฐสภา,การมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกิจการระหว่างประเทศ,2005,
<http://www.ipu.org/splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf>

คำร้องเรียนสมาชิกรัฐสภานานาชาติ(IPP)เพื่อตรวจสอบทางประชาธิปไตยของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศและธนาคารโลก,<http://www.ippinfo.org/>

สภาขุนนางแห่งสหราชอาณาจักร,คณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกในรัฐธรรมนูญ,การขับเคี่ยวสงคราม:
บทบาทของรัฐสภาและความรับผิดชอบ,รายงานฉบับที่15,สมัยประชุม2005/06,HL236-I,II
(ลอนดอน:TheStationeryOffice,2006),<http://www.publications.parliament.uk>

Born,H.,Fluri,P.และJohnson,A.(บรรณาธิการ),คู่มือการตรวจสอบของรัฐสภาด้านความปลอดภัย
(เจนีวา:ศูนย์กลางการควบคุมประชาธิปไตยด้วยกองทัพแห่งเจนีวา,2003)

Weir,S.,‘ไม่ได้อยู่ในนามของเรา:การสร้างนโยบายต่างประเทศให้เป็นประชาธิปไตย’,
การตรวจสอบประชาธิปไตยความเชื่อมั่นในสหพันธรัฐและความเชื่อมั่นของโลก,2007,
<http://www.oneworldtrust.org>

 

4.2 ผลกระทบทางประชาธิปไตยของประเทศต่อนานาประเทศ
 คำถามในการประเมิน: นโยบายระหว่างประเทศช่วยเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยในระดับสากลหรือไม ่

คำถาม
การประเมิน

4.2.1รัฐบาลให้การสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
ในต่างแดนอย่างต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

ตัวชี้วัดเชิงบวกและเชิงลบ:	ตรวจสอบผลกระทบด้านบวกและด้านลบของนโยบายของรัฐบาลในด้าน
ความก้าวหน้าของประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน(เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมพลเมือง
และการเมือง)ในประเทศอื่นๆที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลกระทบจากนโยบาย
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

แหล่งข้อมูลสากล 

สังคมกฎหมายระหว่างต่างประเทศแห่งอเมริกา
(ASIL),แนะนำทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
กฎหมายระหว่างประเทศ,
<http://www.asil.org/resource/Home.htm>

C2Dประชาธิปไตยทางตรง,<http://c2d.unige.ch/>

โครงการความร่วมมือของคณะกรรมการกำกับดูแล
ประชาธิปไตยทั่วโลก,บัตรรายงานสภา
สิทธิมนุษยชน:ตำแหน่งของรัฐบาลเกี่ยวกับ
ประเด็นสำคัญ,<http://www.demcoalition.org/
2005_html/undem_offic.html>;บัตรลงคะแนนที่
คล้ายกันซึ่งใช้ได้สำหรับการลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

สารบบยูโรปาแห่งองค์กรนานาชาติ(ลอนดอน:
สำนักพิมพ์ยูโรปา,พฤษภาคม2000),
<http://www.europapublications.co.uk>

เวทีนโยบายโลก,<http://www.globalpolicy.org/>

ศูนย์เฮนรีแอลสติมสัน(เพื่อสันติภาพการควบคุม
อาวุธนโยบายต่างประเทศ),
<http://www.stimson.org>

สหภาพรัฐสภา,ประชาธิปไตย:หลักการและผลสำเร็จ
(เจนีวา:สหภาพรัฐสภา,1998);

คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา:การเคารพต่อกฎหมาย
ระหว่างประเทศ(เจนีวา:สหภาพรัฐสภา,1999)

สถาบันการศึกษาสันติภาพนานาชาติ,
<http://www.ipacademy.org/>

รายงานเลขาธิการสหประชาชาติต่อสภาพ
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ;

มติโดยสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรื่อง
ประเทศที่ได้รับคัดเลือก,
<http://www.un.org/Docs/sc/>

ฐานข้อมูลสนธิสัญญาแห่งสหประชาชาติ,
<http://untreaty.un.org/>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยโลก,เอกสารและ
ฐานข้อมูลขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ
ข้ามพรมแดนเพื่อผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย
ในสังคมปิดและประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่าน,
<http://www.wmd.org/> 

แหล่งข้อมูลระดับภูมิภาค 

ศูนย์นโยบายระหว่างประเทศ,การปลดกองกำลัง
ทหารเพื่อประชาธิปไตย,
<http://www.ciponline.org/>

องค์กรผสมผสานลาตินอเมริกา(ALADI),
<http://www.aladi.org>

Maren,M.,เส้นทางสู่นรก:ผลร้ายของความช่วย
เหลือจากต่างประเทศและการกุศลนานาชาติ
(นิวยอร์ก:FreePress,1997)

การริเริ่มความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,
โครงการด้านความยุติธรรมระหว่างประเทศ,
<http://www.justiceinitiative.org>

รายงานของผู้บันทึกพิเศษเรื่องสิทธิสตรี,
คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในทวีปอเมริกา,<http://www.cidh.oas.org/
women/Default.eng.htm>
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มาตรฐานสากล 

องค์การสหประชาชาติ,อนุสัญญาว่าด้วยข้อห้ามหรือ
ข้อจำกัดของการใช้อาวุธธรรมดาที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายมากเกินกว่าจะยอมรับได้หรือมี
ผลกระทบซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้(อนุสัญญาว่า
ด้วยอาวุธสามัญ),1980และพิธีสาร4ฉบับ
(กิจกรรมอาสาสมัคร);

อนุสัญญาว่าด้วยการยับยั้งการพัฒนาผลิตและสะสม
ชีวภาพแบคทีเรีย(ชีวภาพ)อาวุธสารพิษและ
การสิ่งที่สร้างการทำลายดังกล่าว(อนุสัญญาว่า
ด้วยอาวุธชีวภาพ),1972;

อนุสัญญาว่าด้วยการยับยั้งการพัฒนาผลิตและสะสม
อาวุธเคมีและสิ่งที่สร้างการทำลายดังกล่าว,
(อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี),

1993,สังเกตการณ์:องค์กรเพื่อการยับยั้งอาวุธเคมี
(OPCW);

อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและขนย้าย
ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและสิ่งที่สร้างการทำลาย
ดังกล่าว(ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล),1997,รวมถึง
การตรวจสอบระเบิดเครือข่ายการรายงานระดับ
โลก;

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ฉันมิตรและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศตามกฎบัตรแห่ง
สหประชาชาติ,1970;

อนุสัญญาเจนีวา,1949;

อนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผาพันธุ์,1948;

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปราม
การกระทำของการก่อการร้ายนิวเคลียร์,2005;

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปราม
การจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย,1999;

การลงทะเบียนสหประชาชาติด้านการชุมนุมติดอาวุธ,
1992

อนุสัญญาแห่งรัฐสภาเพื่อรับรองการให้ความเคารพ
และสนับสนุนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศในโอกาสครบรอบ50ปีของอนุสัญญา
เจนีวา,มติในการประชุมรัฐสภาครั้งที่102,
เบอร์ลิน,15ตุลาคม1999

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
ประชาชนแอฟริกา,การลงมติเรื่องการเคารพใน
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและสิทธิของ
ประชาชน,1993

องค์กรรัฐอเมริกา,อนุสัญญาเพื่อต่อต้านการผลิตที่
ผิดกฎหมายการค้ามนุษย์หรือสิ่งเสพติดอาวุธ
ปืนกระสุนระเบิดและวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่าง
ประเทศในทวีปอเมริกา;

ระเบียบแบบจำลองสำหรับควบคุมขบวนการอาวุธปืน
ระหว่างประเทศทั้งชิ้นส่วนปืนส่วนประกอบและ
กระสุน,1997

องค์การเอกภาพแอฟริกัน,อนุสัญญาว่าด้วยการ
ป้องกันและการต่อสู้กับการก่อการร้าย,1999

สหภาพยุโรป,โครงการสหภาพยุโรปเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการค้ามนุษย์หรือสิ่งเสพติดผิดกฎหมายใน
การชุมนุมติดอาวุธ,ลงมติยอมรับโดยคณะทำงาน
COARMของสภาสหภาพยุโรป,1997

สันนิบาตอาหรับ,อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปราม
การก่อการร้ายอาหรับ,1998

ดูข้อที่1.3,1.4,2.5.4,และ4.2.2
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ความจำเป็นในการแก้ไขรูปแบบการเงินและเศรษฐกิจ
ของโลกในปัจจุบัน,มติในการประชุมรัฐสภาครั้งที่
102,เบอร์ลิน,15ตุลาคม1999

สำนักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน,
สิทธิมนุษยชนและข้อตกลงการค้าโลก:การใช้
ข้อตกลงตามมาตรฐานที่คาดหวังเพื่อพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน(นิวยอร์กและเจนีวา:องค์การ
สหประชาชาติ,2005),<http://www.ohchr.org/
english/issues/globalization/trade/index.htm>

สหภาพรัฐสภาและองค์การสหประชาชาติ,กองความ
ก้าวหน้าของสตรี,อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบและพิธีสารซึ่งเป็น
ทางเลือก:คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา,2003,
<http://www.ipu.org/PDF/publications/
cedaw_en.pdf>

สหภาพรัฐสภาและองค์การสหประชาชาติ,กองความ
ก้าวหน้าของสตรี,สิทธิมนุษยชน:คู่มือสำหรับ
สมาชิกรัฐสภา,2005,<http://www.ipu.org/
PDF/publications/hr_guide_en.pdf>

ข้อตกลงวาเนสซ่าเพื่อควบคุมการส่งออกอาวุธสามัญ
เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้สองทาง,1996



คำถาม
การประเมิน

4.2.2รัฐบาลให้การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติและตัวแทนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและเคารพในหลักนิติธรรมระหว่างประเทศมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:	ตรวจสอบการให้สัตยาบันของ
ประเทศในสนธิสัญญาขององค์การสหประชาชาติ
และสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค
รวมถึงการเป็นสมาชิกของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การสหประชาชาติ


2)	ตัวชี้วัดเชิงบวกและเชิงลบ:สืบค้นหลักฐาน
เกี่ยวกับการสนับสนุนองค์การสหประชาชาติของ
ประเทศหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ
องค์การสหประชาชาติ และกิ จกรรมรั กษา
ความสงบเรียบร้อยประเมินระดับการให้คำมั่นใน
ความร่วมมือระดับสากลและระดับภูมิภาคระบุ
สนธิสัญญาหลักและข้อตกลงหลักที่ประเทศไม่ให้
สัตยาบันและการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

องค์การนิรโทษกรรมสากล,รายงานประจำปี,ภาคผนวก6และ7:การให้สัตยาบัน,การลงนามสู่สากล(6)
และภูมิภาค(7)สนธิสัญญาหลักสิทธิมนุษยชน;ด้วยการวัดประสิทธิภาพแยกรายประเทศในรายงาน
ประจำปีเรื่องอัตราการฝ่าฝืน

สมาคมเครือข่ายวิทยาศาสตร์สารสนเทศนานาชาติ(CIESIN),สถาบันทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
แวดล้อมโลก,<http://www.ciesin.org/TG/PI/PI-home.html>

Cook,R.J.(บรรณาธิการ),สิทธิมนุษยชนของสตรี(ฟิลาเดลเฟีย,Pa:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟีย,
1994),ภาคผนวกAเรื่องการให้สัตยาบันข้อสัญญาและสนธิสัญญาที่มีผลต่อสตรี

วิถีเอลดิสสู่ข้อมูลการพัฒนา,ฐานข้อมูลนโยบายการค้า,ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ,
ความขัดแย้งและความมั่นคงและเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ,<http://www.eldis.org/>

สำนักงานสืบสวนด้านสิ่งแวดล้อม,<http://www.eia-international.org/>

‘รอยเท้า’การจัดอันดับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม,เครือข่ายการพัฒนาทั่วโลก,<http://www.gdnet.org/>

Heine,G.,Prabhu,M.และAlvazzidelFrate,A.(บรรณาธิการ),การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระดับชาติและระดับ
สากล:ศักยภาพและข้อจำกัดของความยุติธรรมทางอาญา,(สถาบันวิจัยอาชญากรรมระหว่างภูมิภาคและ
ความยุติธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNICRI)สิ่งตีพิมพ์ลำดับที่56(โรม:สถาบันเพื่อกฎหมายอาญาต่าง
ประเทศและนานาชาติมักซ์พลังค์(co-publ.),1997),<http://www.unicri.it>

สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา,<http://www.iidh.ed.cr>

ศูนย์ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระหว่างประเทศ,<http://www.omced.org/>

การริเริ่มความยุติธรรมสู่สังคมเปิด,โครงการด้านความยุติธรรมระหว่างประเทศ,<http://
www.justiceinitiative.org>

รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ;มติของคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเทศที่ได้รับคัดเลือก,<http://www.un.org/Docs/sc/>

Stokke,H.,Suhrke,A.และTostensen,A.(บรรณาธิการ),รายงานประจำปีสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ที่กำลังพัฒนา1997(กรุงเฮกและออสโล:กฎหมายกลูเวอร์ระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนของ
ชาวยุโรป,1998)

มูลนิธิข้ามชาติเพื่อการวิจัยสันติภาพและอนาคต,<http://www.transnational.org>

คณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ,<http://www.un.org/esa/sustdev/>

กองกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ,ส่วนงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,การดำเนินการแห่งชาติ
ตามพันธสัญญาริโอ(สถิติความสมดุลทางสังคมและนิเวศวิทยา),
<http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/natlinfo.htm>

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ-ศูนย์แนะนำแหล่งสารสนเทศสิ่งแวดล้อมนานาชาติ:เครือข่ายแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมทั่วโลก,<http://www.unep.org/infoterra/>

เวทีทรัพยากรน้ำขององค์การสหประชาชาติครั้งที่2และการประชุมระดับรัฐมนตรี,กรุงเฮก,มีนาคม2000,
<http://www.worldwatercommission.org/>and<http://www.waternunc.com/gb/secwwf12.htm>

ฐานข้อมูลสนธิสัญญาขององค์การสหประชาชาติ,<http://untreaty.un.org/>และ
<http://www.bayefsky.com/>;รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสนธิสัญญาหลักในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา,รายงานของประเทศ,<http://www.state.gov>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

Weiskel,T.C.,สารบบหัวข้อบรรณานุกรมด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม,1998,<http://ecoethics.net/bib/>

ศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตยโลก,เอกสารและฐานข้อมูลขององค์กรที่ทำงานด้านการแก้ปัญหาความขัด
แย้งและประชาธิปไตย,<http://www.wmd.org/>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สถาบันทรัพยากรโลก,ทรัพยากรโลกปี2005.ความมั่งคั่งของคนยากจน:การจัดการระบบนิเวศเพื่อต่อสู้กับ
ปัญหาความยากจน,สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ,ธนาคารโลกและสถาบันทรัพยากรโลก,2005,<http://www.wri.org>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล 

องค์การสหประชาชาติ,อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทรมานและการกระทำอื่นที่โหดร้าย,
ไร้มนุษยธรรมหรือการปฏิบัติอย่างเสื่อมทราม
หรือการลงโทษ,1984;

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ทุกรูปแบบ,1979;

ปฏิญญาว่าด้วยความก้าวหน้าและการพัฒนาทาง
สังคม,1969;

ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กในกรณี
ฉุกเฉินและเมื่อเกิดความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ,
1974;

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา,1986;

อนุสัญญาเจนีวา,1951;

ปฏิญญาว่าด้วยการใช้งานความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสำหรับสันติภาพ
และเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ,พฤศจิกายน
1975;

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง,1966;

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม,1966;

การอพยพในเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสม;พิธีสาร
การเลือกรับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง,1966;



มาตรฐานระดับภูมิภาค 

สภายุโรป,อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กยุโรป,1996;

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและ
การกระทำอื่นที่โหดร้าย,ไร้มนุษยธรรมหรือ
การปฏิบัติอย่างเสื่อมทรามหรือการลงโทษยุโรป,
1987;

อนุสัญญาว่าด้วยการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานยุโรป,1950,มาตรา25,
ตระหนักถึงความสามารถของคณะกรรมาธิการ
ยุโรปที่จะพิจารณาการฝ่าฝืน;และมาตรา46,
ตระหนักถึงเขตอำนาจของศาลในยุโรปต่อเรื่อง
สิทธิมนุษยชน;

พิธีสารข้อ6,1983เกี่ยวกับการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต

องค์กรอเมริกัน,อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
อเมริกา,1969;

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ
ในทวีปอเมริกา,1996;

อนุสัญญาว่าด้วยการใช้กำลังบังคับบุคคลให้สาบสูญ
ระหว่างประเทศในทวีปอเมริกา,1994;

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงทัณฑ์ทรมาน
ระหว่างประเทศในทวีปอเมริกา,1985

องคก์รเอกภาพแอฟรกิา,กฎบตัรวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน
และสิทธิของประชาชนแอฟริกา,1981;

กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของเด็ก,
1990;



การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

284

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

พิธีสารที่สองการเลือกรับกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,1989,
มุ่งไปที่การยกเลิกโทษประหารชีวิต

การกระทำจริงจังของรัฐสภาแห่งชาติในวาระครบรอบ
50ปีของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพื่อให้
มั่นใจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในศตวรรษที่21,มติในการประชุมร่วมรัฐสภา
ครั้งที่100,มอสโคว,11กันยายน1998

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติด้านสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง,ความเห็นทั่วไปลำดับที่24
ข้อสงวนในสนธิสัญญาหรือพิธีสารเลือกรับหรือ
ปฏิญญาที่อยู่ในบังคับมาตรา41ของสนธิสัญญา,
1994;

ความเห็นทั่วไป29มาตรา4(ความเลวร้ายระหว่าง
การเกิดเหตุฉุกเฉิน),2001;

ความเห็นทั่วไป31ธรรมชาติของภาระผูกพันทาง
กฎหมายทั่วไปที่กำหนดไว้ในรัฐภาคี,2004

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติเรื่องขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี,ข้อแนะนำทั่วไป20,ข้อสงวน,
1992

สหภาพรัฐสภาและองค์การสหประชาชาติ,กองความ
ก้าวหน้าของสตรี,อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ:
คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา,2003,
<http://www.ipu.org/PDF/publications/
cedaw_en.pdf>

สหภาพรัฐสภาและข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ,สิทธิมนุษยชน:คู่มือสำหรับ
สมาชิกรัฐสภา,2005,<http://www.ipu.org/
PDF/publications/hr_guide_en.pdf>

คณะกรรมการเพื่อประชาธิปไตยสหประชาชาติ,
<http://www.uno-komitee.de/>

ข้อตกลงเพื่อการจัดตั้งสถาบันฟื้นฟูแอฟริกา,1985;

ธรรมนูญแห่งองค์กรสมาคมส่งเสริมการค้าแอฟริกา,
1974;

กฎบัตรวัฒนธรรมเพื่อแอฟริกา,1976;

อนุสัญญาว่าด้วยจัดตั้งโครงการความร่วมมือทาง
เทคนิคของแอฟริกา,1975

สหภาพแอฟริกา,พิธีสารเพื่อกฎบัตรแอฟริกาต่อสิทธิ
มนุษยธรรมและสิทธิประชาชนด้านสิทธิสตรีใน
แอฟริกา,2003

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
อนุสัญญากฎหมายอาญาว่าด้วยการทุจริต,
1999

สิ่งแวดล้อม 

วาระที่21(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่สอง)

องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,
การประชุมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม,
โซเฟีย,พฤศจิกายน1989

การทหาร 

ผลงานของรัฐสภาเพื่อให้มั่นใจในการเคารพและการ
ส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของอนุสัญญากรุง
เจนีวา,มติจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่102,
เบอร์ลิน,15ตุลาคม1999
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้
สูญพันธุ์ระหว่างประเทศ(CITES),1973,
<http://www.cites.org>

สภายุโรป,อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ผ่านกฎหมายอาญา,1998

โครงร่างอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ,องค์การสหประชาชาติ,และหลังจาก
นั้น(1997)พิธีสารโตเกียว

สนธิสัญญามาสทริชท์ของสหภาพยุโรป,1992
ให้ประชาชนในสหภาพยุโรปมีพื้นฐานสำหรับ
การฟ้องร้องรัฐบาลในประเทศสมาชิกสำหรับ
การละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

พิธีสารมอนทรีออลต่อสารที่ทำลายบรรยากาศ
ชั้นโอโซน,1987

แผนปฏิบัติการเมอเดลพลาตาจากการประชุม
ทรัพยากรน้ำแห่งสหประชาชาติ,1977

องค์กรอเมริกัน,ปฏิญญาซานตาครูสเดอลาเซียร่า
และแผนปฏิบัติการของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
อเมริกา,1996

องค์กรเอกภาพแอฟริกา,สนธิสัญญาแอฟริกาเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์(สนธิสัญญาพิลินดาบา),
1995;

อนุสัญญาบามาโกว่าด้วยการห้ามนำเข้าสินค้าสู่
แอฟริกาการควบคุมการอพยพข้ามเขตแดนและ
การจัดการของเสียอันตรายในแอฟริกา,1991;

อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ,1968;(ฉบับปรับปรุง),
2003;

สหภาพแอฟริกา,ปฏิญญาซีระเตะห์ว่าด้วยความ
ท้าทายของการดำเนินการพัฒนาอย่างบูรณาการ
และยั่งยืนด้านการเกษตรและทรัพยากรน้ำใน
ทวีปแอฟริกา,การรวมกลุ่มของสหภาพ,
ประชุมวิสามัญครั้งที่2,ซีระเตะห์,ลิเบีย,
27–28กุมภาพันธ์2004

การประชุมองค์การสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา,‘คำแถลงซึ่งไม่มีอำนาจผูกพัน
ทางกฎหมายต่อหลักการฉันทามติโลกเกี่ยวกับ
การจัดการการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ป่าทุกประเภท’(‘หลักการของป่า’),1992;

สหภาพยุโรป,โครงการของสหภาพยุโรปเพื่อป้องกัน
และต่อต้านอาวุธสามัญที่ผิดกฎหมาย,มีมติ
ยอมรับโดยCOARM,คณะทำงานของสภาแห่ง
สหภาพยุโรป,1997

ความต้องการปรับแก้รูปแบบทางการเงินและ
เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน,มติในการประชุมร่วม
รัฐสภาครั้งที่102,เบอร์ลิน,15ตุลาคม1999

องค์การสหประชาชาติ,อนุสัญญาว่าด้วยข้อห้ามหรือ
ข้อจำกัดในการใช้อาวุธสามัญซึ่งอาจจะเป็น
อันตรายอย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้หรือมีผล
กระทบซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้(อนุสัญญาว่าด้วย
อาวุธสามัญ),1980และพิธีสาร4ฉบับ
(กิจกรรมอาสาสมัคร);

อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามการพัฒนา,การผลิตและ
การสะสมอาวุธชีวภาพและอาวุธสารพิษและว่า
ด้วยการทำลายอาวุธดังกล่าว(อนุสัญญาว่าด้วย
อาวุธชีวภาพ),1972;

อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนาผลิตสะสมและใช้
อาวุธเคมีและว่าด้วยการทำลายอาวุธดังกล่าว
(อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี),1993,ผู้ตรวจสอบ:
องค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี(OPCW);

อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามการใช้สะสมผลิตและขน
ย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและสิ่งที่สร้างการ
ทำลายดังกล่าว(ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล),
1997,ผู้ตรวจสอบระเบิด,เครือข่ายการรายงาน
จากทั่วโลก;

อนุสัญญาเจนีวา,1949;

อนุสัญญาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์,1948;

ทะเบียนอาวุธสามัญขององค์การสหประชาชาติ,
1992

ข้อตกลงวัสเซนาเพื่อควบคุมการการส่งออกอาวุธ
สามัญเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้สองทาง,
1996

การทหารระดับภูมิภาค 

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
ประชาชนแอฟริกา,การลงมติให้ความเคารพต่อ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิของประชาชน,1993
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา,
1992

อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ,1992

อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย,1994

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ,อนุสัญญา
บาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
ของของเสียอันตรายและการกำจัดของเสีย
อันตราย,1989;

รายงานทางเทคนิคครั้งที่29,ปารีส,1995
(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแนวปฏิบัติสำหรับ
ชุมชนเจ้าบ้าน);

อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศ
โอโซน,1985,เอกสารที่IG.53/5;UKTS1,
1990

สหภาพยุโรป,แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อการ
จัดการการขนย้ายอาวุธ,1998

องค์กรอเมริกัน,การรวมระบอบการปกครองที่อยู่ใน
สนธิสัญญาเพื่อการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ใน
ลาตินอเมริกาและคาริบเบียน(สนธิสัญญา
ทแล็ทเทอโลลโค),สมัชชาRes,AG/RES1798
(XXXI-O/01),2001;

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบผลิตและ
ลักลอบค้าอาวุธปืนยุทธภัณฑ์วัตถุระเบิดและ
วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องของประเทศในทวีปอเมริกา;

ข้อบังคับที่เป็นแบบอย่างเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย
อาวุธปืนชิ้นส่วนส่วนประกอบและกระสุนปืน
ระหว่างประเทศ,1997

องค์กรอเมริกัน,อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ
ลักลอบผลิตและลักลอบค้าอาวุธปืนยุทธภัณฑ์
วัตถุระเบิดและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องขององค์การ
รัฐอเมริกัน,1997;

กลไกสำหรับการป้องกันความขัดแย้ง,การจัดการและ
การแก้ปัญหา,มิถุนายน1993

องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป,
ปฏิญญาการประชุมสุดยอดอิสตันบูล,กฎบัตรเพื่อ
ความมั่นคงของยุโรป,1999(องค์กรพัฒนา
เอกชน-ริเริ่ม)

เครือข่ายควบคุมกิจการค้าอาวุธเบาสากล(IANSA)
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คำถาม
การประเมิน

4.2.3รัฐบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
มากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:ตรวจสอบว่า
ประเทศได้ลงนามในข้อตกลง
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
การพัฒนารวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบการที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ตรวจสอบรัฐบาลที่เป็นผู้ให้กู้และ
รัฐบาลที่เป็นผู้กู้ว่าเป็นสมาชิก
ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
ธน าค า ร โ ลก ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ห่ ง อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติของแนวปฏิบัติที่
ดีเกี่ยวกับการโอนเงินหรือไม่


2)	การนำไปปฏิบัติ:	ในกรณี
ป ร ะ เ ท ศพั ฒน า แ ล้ ว ใ น เ ชิ ง
เศรษฐกิจตรวจสอบงบประมาณ
ช่วยเหลือที่สัมพันธ์กับเป้าหมาย
ขององค์การสหประชาชาติ
(ร้อยละ0.7ของผลิตภัณฑ์
ประชาชาติเบื้องต้นหรือGNP)
ระดับความช่วยเหลือที่อยู่ภาย
ใต้เงื่อนไขฝ่ายเดียวหรือผูกติด
กั บผู้ จั ดห าภาย ในปร ะ เทศ
ข อบ เ ข ตก า ร ป ร ะ ส า น ง า น
ระหว่างโครงการความช่วยเหลือ
กับนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงนโยบายการย้ายถิ่น
แบบไม่ เลือกปฏิบัติ ในกรณี
ประเทศที่ยังต้องพึ่งพาอาศัย
ผู้บริจาคตรวจสอบความเปิด
กว้างของกระบวนการให้มีการ
อภิปรายในทางสาธารณะและ
มี สำนึกรับผิดชอบมากน้อย
เพียงใดสำหรับทุกประเทศ
ตรวจสอบว่ า รั ฐบาล ให้ ก า ร
สนับสนุนในความพยายามที่จะ
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด
เช่นเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ

3)	ตัวชี้วัดเชิงบวกและเชิงลบ:
ต ร ว จ สอบพั น ธ สั ญญาขอ ง
รัฐบาลเรื่องการพัฒนาระหว่าง
ประเทศทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพรวมถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานขององค์กรเช่น
ประสานงานกับเครือข่ายหรือ
หุ้นส่วนเป็นต้นสืบหาหลักฐาน
การตั้งเงื่อนไขในการจัดเก็บ
ภาษีฝ่ายเดียวหรือการระดมทุน
ของโครงการที่ไม่เหมาะสมรวม
ถึงผลกระทบด้านการพัฒนา
ระหว่างประเทศของนโยบาย
อื่ นๆของรั ฐบาลอาทิด้ าน
การเกษตรการค้าการเงินฯลฯ
	

แหล่งข้อมูลทั่วไป

มาตรฐานสากล 

โครงการเบรตตันวู้ดส์,
<http://www.brettonwoodsproject.org>

Chutikul,K.,‘ทางเลือกสำหรับขอบเขตของรัฐสภา
องค์การการค้าโลก’,เอกสารการอภิปรายที่นำ
เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาขององค์การการค้าโลก,
สหภาพรัฐสภา,2003,<http://www.ipu.org/
splz-e/trade03/2c.pdf>

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและความ
เป็นปึกแผ่น(CIDSE),ยุโรป:พันธมิตรระดับโลก
อย่างแท้จริงเพื่อการพัฒนา?,รายงานคู่ขนานของ
CIDSEเรื่องความก้าวหน้าของยุโรปสู่การพัฒนา
แห่งสหัสวรรษเป้าหมายที่8,พฤษภาคม2005,
<http://www.cidse.org>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

คอร์เนอร์เฮาส์,
<http://www.thecornerhouse.org.uk/>

คณะกรรมาธิการภัยภิบัติฉุกเฉิน,
<http://www.dec.org.uk/>

วิถีเอลดิสสู่ข้อมูลการพัฒนา,ฐานข้อมูลนโยบายการ
ค้าธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ความช่วยเหลือและหนี้สินการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศโลกาภิวัฒน์,และอื่นๆ,
<http://www.eldis.org/>

Gupta,S.,Pattillo,C.และWagh,S.,‘ประเทศ
ผู้บริจาคให้ความช่วยเหลือมากหรือน้อย’,
รายงานการทำงานของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ,แผนกแอฟริกา,2006,
<http://www.blackwell-synergy.com>

สภาพที่แท้จริงของความช่วยเหลือ,
<http://www.realityofaid.org/>

รายงานของคณะทำงานระดับสูงในการใช้สิทธิให้เกิด
ผลต่อการพัฒนา;

ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านผลกระทบของนโยบาย
การปฏิรูปเศรษฐกิจและหนี้ต่างประเทศบนสิทธิ
มนุษยชน,โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางเศรษฐกิจ,
สังคมและวัฒนธรรม;

คณะทำงานด้านสิทธิเพื่อการพัฒนา,
<http://www.ohchr.org>

Hubli,S.และMandaville,A.,รัฐสภาและ
กระบวนการPRSP(วอชิงตัน,ดีซี:สถาบัน
ธนาคารโลก,2004),
<http://siteresources.worldbank.org/WBI/
Resources/wbi37231HubliMandavilleweb.pdf>

โครงการกองทุนสากล,
<http://www.internationalbudget.org>

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ,โครงการความร่วม
มือระหว่างธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่าง
ประเทศ-กองทุนการเงินระหว่างประเทศ-องค์กร
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา-
ธนาคารโลกในสถิติของหนี้ภายนอก,
<http://www.imf.org>



ที่ปรึกษาการพัฒนาแห่งโคเปนเฮเกน,‘รายงาน
ยุทธศาสตร์การประเมินการประสานงานและองค์
ประกอบของประเทศด้วยบุริมภาพการพัฒนา
แห่งชาติ’,ฝ่ายการพัฒนาระหว่างประเทศ
(DFID)สหราชอาณาจักร,2006,
<http://www.eldis.org>

รายงานขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาคณะทำงานด้านประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและการบริจาค,
<http://www.aidharmonization.org>

หน่วยงานความร่วมมือสหภาพยุโรป,รายงานประจำ
ปี2006ของนโยบายการพัฒนาของประชาคม
ยุโรปและการดำเนินงานของความช่วยเหลือจาก
ภายนอกปี2006,<http://ec.europa.eu/
europeaid/index_en.htm>

คณะกรรมาธิการยุโรป,การพัฒนาและความสัมพันธ์
กับแอฟริกา,แคริบเบียนและประเทศแถบ
แปซิฟิก,<http://ec.europa.eu/development/
index_en.htm>

เวทีของยุโรปในความร่วมมือระหว่างประเทศ
(EUFORIC),<http://www.euforic.org/>

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
สถิติความช่วยเหลือ,รวมทั้งผู้บริจาคและประเทศ
ผู้รับ(152)แผนภูมิความช่วยเหลือ,การแบ่งสรร
ความช่วยเหลือสู่ภาคส่วนและภูมิภาคเฉพาะ,
<http://www.oecd.org/dac/stats>;

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,
สถิติการพัฒนาระหว่างประเทศ(IDS)ออนไลน์,
<http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline>
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แหล่งข้อมูลทั่วไป

การรณรงค์แห่งสหัสวรรษ,พันธสัญญาของการช่วย
เหลือจากประเทศที่ร่ำรวย:ความดี,ความชั่วและ
ความอัปลักษณ์,
<http://www.millenniumcampaign.org>

ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ,
<http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx>

OneWorld.net,คู่มือความช่วยเหลือ,
<http://uk.oneworld.net/guides/aid>

สภาพที่แท้จริงของความช่วยเหลือ,รายงาน
สภาพที่แท้จริงของความช่วยเหลือปี2006:
ความช่วยเหลือ,ความมั่นคงและการให้ความช่วย
เหลือพัฒนา,สภาพที่แท้จริงของความช่วยเหลือ,
2006,<http://www.eldis.org>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,รายงาน
การพัฒนามนุษย์แห่งเอเชียแปซิฟิกปี2006:
การค้าในข้อกำหนดของมนุษย์(อ๊อกซฟอร์ดและ
นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,
2006);

รายงานการพัฒนามนุษย์ปี2005:ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศณชุมทางความช่วยเหลือ
การค้าและความปลอดภัยในโลกที่ไม่เท่าเทียมกัน
(อ๊อกซฟอร์ดและนิวยอร์ก:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2005);

โลกาภิวัตน์และการพัฒนามนุษย์แห่งเอเชียใต้
(อ๊อกซฟอร์ดและนิวยอร์ก:สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด,2001),
<http://hdr.undp.org>

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา,การพัฒนาและโลกาภิวัตน์:ข้อเท็จจริง
และสถิติ,UNCTAD/GDS/CSIR/2004/1,
2004;

คู่มือสถิติของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา,TD/STAT.30,2005;

ฐานข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและ
ข้อมูลออนไลน์การลงทุนในต่างประเทศ,
<http://www.unctad.org/>

ธนาคารโลก,ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ
ข้อมูลทั่วโลก,การพัฒนาแห่งสหัสวรรษเป้าหมาย
ที่8,<http://worldbank.org>

เวทีสังคมโลก,<http://
www.forumsocialmundial.org.br/index.php> 
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานสากล

องค์การสหประชาชาติ,มาตรา15;อนุสัญญาว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต,2003;กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม1966,

ปฏิญญาว่าด้วยความก้าวหน้าทางสังคมและการ
พัฒนา,1969;

ปฏิญญาว่าด้วยการใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อสันติภาพและประโยชน์ของมวล
มนุษยชาติ,1975;

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา,1986

ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ,1993

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมสหประชาชาติ.ความคิดเห็นทั่วไป8
ความสัมพันธ์ระหว่างการลงโทษทางเศรษฐกิจและ
การเคารพในสิทธิทางเศรษฐกิจ,สังคมและ
วัฒนธรรม,1997

สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ,คำถามที่พบบ่อยเรื่องวิธีการทาง
สิทธิมนุษยชนเพื่อความร่วมมือในการพัฒนา
(นิวยอร์กและเจนีวา:องค์การสหประชาชาติ,
2006),<http://www.ohchr.org/english/about/
publications/docs/FAQ_en.pdf>

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ
สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ,การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
รัฐสภาในกระบวนการยุทธศาสตร์ลดปัญหาความ
ยากจนและเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ,
2004,<http://www.undp.org/governance/
docs/parl_other/Parl%20-%20Guides%20-
%20parlthandbooks.htm>

การประชุมเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริต

ธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ,
วอร์ซอ,8–9พฤศจิกายน2006,<http://
www.ohchr.org/english/issues/development/
governance/Warsawconference.htm>

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ,คู่มือระบบการคลัง
โปร่งใส,2001;

มาตรฐานระดับภูมิภาค 

การจัดการเพื่อผลลัพธ์ของการพัฒนา,หลักปฏิบัติ:
หนังสือแหล่งที่มาการปฏิบัติที่ดี,มีนาคม2006,
<http://www.mfdr.org>

Nash,R.,Hudson,A.และLuttrell,C.,การทำ
แผนที่บริบททางการเมือง:ชุดเครื่องมือสำหรับ
องค์กรประชาสังคม(ลอนดอน:RAPID,ODI,
2006);

Court,J.,Mendizabal,E.,Osborne,D.และ
Young,J.,ข้อผูกพันทางนโยบาย:ประชาสังคม
จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร(ลอนดอน:
RAPID,ODI,2006);

Start,D.และHovland,I.,เครื่องมือสำหรับผล
กระทบจากนโยบาย:คู่มือสำหรับนักวิจัย
(ลอนดอน:RAPID,ODI,2004),
<http://www.odi.org.uk>

หน่วยงานความร่วมมือสหภาพยุโรป,แนวทางและ
รายการตรวจสอบประเมินผล,(อาทิประชาคม
ยุโรปเปิดรับความช่วยเหลือจากภายนอก),
<http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/
index.htm>

Michel,L.ฉันทามติเกี่ยวกับการพัฒนายุโรป,
คณะกรรมาธิการยุโรป,มิถุนายน2006,
<http://ec.europa.eu>

โครงการพิเศษของการให้ความช่วยเหลือเพื่อแอฟริกา
(SPA),หลักการในการปฏิรูประบบราชการ,
1995

Wren,C.andHammer,M.,สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศในการกำกับดูแลของรัฐสภา(IFIs):
ประสบการณ์การทำงานของสหราชอาณาจักรและ
ธนาคารโลก(ลอนดอน:OneWorldTrust,
2007),<http://www.oneworldtrust.org>
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มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

สถิติหนี้ต่างประเทศ:คู่มือสำหรับผู้รวบรวมและผู้ใช้,
2003;

รายงานประเทศเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์(ROSCs)(การปฏิบัติที่ดีด้านความ
โปร่งใสการกำกับดูแลกิจการระบบการชำระเงิน
และอื่นๆ)

สหภาพรัฐสภา,การมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกิจการ
ระหว่างประเทศ,2005,<http://www.ipu.org/
splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf>

การร้องเรียนของสมาชิกรัฐสภานานาชาติ(IPP)
ต่อการตรวจสอบประชาธิปไตยของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก,
<http://www.ippinfo.org/>

ดัชนีฉันทามติเพื่อการพัฒนาปี2006,
จัดทำโดยศูนย์เพื่อการพัฒนาทั่วโลก,
<http://www.cgdev.org/section/initiatives/
_active/cdi>

โครงการสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ,
การลงทุนในการพัฒนา:แผนปฏิบัติการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(ลอนดอนและสเตอลิง,Va.:Earthscan,2005);

โครงการสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ,
คณะทำงานเฉพาะกิจเรื่องการค้า,การค้าเพื่อการ
พัฒนา:การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ
(ลอนดอนและสเตอลิง,Va.:Earthscan,2005),
<http://www.unmillenniumproject.org>

เวทีระดับสูงปารีส,ปฏิญญาว่าด้วยประสิทธิภาพของ
การช่วยเหลือแห่งปารีส,2005,
<http://www.aidharmonization.org>

เวทีระดับสูงโรม,ปฏิญญาว่าด้วยการกลมกลืน
แห่งโรม,2003,
<http://www.aidharmonization.org>
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คำถาม
การประเมิน

4.2.4นโยบายระหว่างประเทศของรัฐบาลอยู่ภายใต้การตรวจสอบในทางกฎหมาย
และอิทธิพลของสาธารณะมากน้อยเพียงใด

สิ่งที่ต้องค้นหา

1)	ด้านกฎหมาย:	วิเคราะห์กฎหมายพื้นฐาน
สำหรับรัฐสภาในการตรวจสอบและยับยั้งนโยบาย
ระหว่างประเทศรวมถึงนโยบายทางทหารและ
การเคลื่อนกองกำลังในต่างประเทศ

2)	ด้านการปฏิบัติ:รัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติมี
ข้อมูลเพียงพอและเหมาะสมกับเวลาหรือไม่และมี
ค ว า ม ช ำ น าญ ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพในภารกิจนี้หรือไม่รัฐบาลเปิดให้
NGOsและกลุ่มมวลชนอื่นๆร่วมกำหนดนโยบาย
หรือไม่

แหล่งข้อมูลทั่วไป

โครงการรัฐธรรมนูญ,การตัดสินใจใช้กำลังทหารในต่างประเทศ:พลังสงครามในระบบตรวจสอบและถ่วงดุล,
2005,<http://www.constitutionproject.org>

ศูนย์ควบคุมประชาธิปไตยในการใช้กำลังทางทหารแห่งเจนีวา,<http://www.dcaf.ch/index.cfm>

วิถีเอลลิสสู่การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร,ฐานข้อมูลนโยบายการค้า,<http://www.eldis.org/>

Hubli,S.และMandaville,A.,รัฐสภาและกระบวนการแผนกลยุทธ์การลดปัญหาความยากจน(PRSP)
(วอชิงตันดีซี::สถาบันธนาคารโลก,2004),<http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/
wbi37231HubliMandavilleweb.pdf>

เครือข่ายองค์การสหประชาชาติออนไลน์ในการบริหารรัฐกิจและการเงินสาธารณะ(UNPAN),
เอกสารและฐานข้อมูลระดับสากลระดับภูมิภาคและเฉพาะประเทศเรื่องระบบการปกครองและสถาบัน,
<http://www.unpan.org>

มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

Born,H.,Fluri,P.และJohnson,A.(บรรณาธิการ),คู่มือการกำกับดูแลของรัฐสภาต่อภาคการรักษา
ความปลอดภัย(เจนีวา:ศูนย์ควบคุมประชาธิปไตยในการใช้กำลังทางทหารแห่งเจนีวา,2003)

สหภาพรัฐสภา,การมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกิจการระหว่างประเทศ,2005,
<http://www.ipu.org/splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf>
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ประสบการณ์การประเมิน






[117] ในส่วนที่3เราได้ส่งผ่านประสบการณ์ของทีมงานและบุคคลที่เป็น
ผู้จัดการประเมินในประเทศต่างๆ20ประเทศที่มีความแตกต่างกัน
และเพื่อถ่ายทอดความกระตือรือร้นและการรับรู้ในจุดประสงค์ที่พวก
เขารับเข้ามาเป็นภารกิจที่ยากและซับซ้อนเกินกว่าที่จะหลีกเลี่ยงได้
จ ากสิ่ ง ที่ ส่ วนที่ 1 และ2 ได้ แสดง ให้ เ ห็ น วิ ธี ก า รประ เมิ น
ประชาธิปไตยของIDEAได้กำหนดมาตรฐานระเบียบวิธีการประเมิน
สำหรับผู้ประเมินอย่างไรก็ตามรายงานของผู้ประเมินเผยให้เห็น
รูปแบบที่หลากหลายอย่างน่าสนใจของสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยในแต่ละประเทศแนวทางการดำเนินงานและวิธีการ
ด้านเทคนิคการประเมินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะดำเนินการตามระเบียบ
แบบแผนและหลักการประเมินของเจ้าของงานในประเทศเหล่านั้น
ซึ่งจะเป็นการรวมเอาการวิจัยการวิเคราะห์กระบวนการให้คำปรึกษา
และการระบุลำดับความสำคัญสำหรับการปฏิรูปในอนาคตแต่ตามที่
คริชน่าแฮชเฮทูสมาชิกชาวเนปาลของทีมการประเมินในภูมิภาค
เอเชียใต้กล่าวว่า“ประชาธิปไตยมีหลากหลายเรื่องราว”

[118] อย่างไรก็ตามในขณะที่เราวางมาตรฐานให้กับกระบวนการประเมิน
เราไม่ได้ทั้งวางมาตรฐานของประชาธิปไตยในตัวของมันเองและ
ไม่ได้ค้นหาวิธีการที่เป็นมาตรฐานซึ่งทีมประเมินเป็นผู้นำเสนอภารกิจ
ในการประเมินคุณภาพประชาธิปไตยในประเทศหรือภูมิภาคของตน
กรอบแนวคิดได้ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นโดยปล่อยให้ทีม
เพิ่มเติมคำถามหรือปรับใช้วิธีการให้คำปรึกษาการสื่อสารและ
การวิเคราะห์ที่แตกต่างกันดังนั้นถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติทีมประเมิน
จะปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการประเมินทั้งหมดแต่ก็อาจปรับใช้
กระบวนการที่หลากหลายในเรื่องวิธีการทำงานนวัตกรรมการริเริ่ม
และจัดผังเวลาในการหาทุนสนับสนุนตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพ
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กับรัฐบาลประชาสังคมและผู้ให้ทุนและยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่
แตกต่างกันด้วย

[119] ระเบียบวิธีการประเมินได้พัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักรได้มีการ
พัฒนาระเบียบวิธี เพื่อให้ใช้ได้กับทุกที่ภายใต้ความช่วยเหลือ
ขององค์กร IDEAและมีการประเมินนำร่องกว่า6เดือนใน
8ประเทศคือบังคลาเทศเอลซัลวาดอร์อิตาลีเคนยามาลาวีเปรู
นิวซีแลนด์และเกาหลีใต้การประเมินนำร่องเหล่านี้จะครอบคลุม
ภูมิภาคต่างๆของโลกและมีองค์ประกอบทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและ
กำลังพัฒนาเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทดสอบกระบวนการได้อย่าง
เต็มที่การประเมินภายในประเทศจะมีการทำโดย”การประเมินที่โต๊ะ
ทำงาน”(deskassessment)ดำเนินการโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย
ลีดส์และการประเมินเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการประชุมร่วมกัน
ของผู้ชำนาญการภายนอกและกลุ่มที่สนใจในเรื่องนี้การทำประเมินที่
โต๊ะทำงานเริ่มแรกโดยการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและเอกสาร
วิชาการทั่วไปแต่โดยส่วนใหญ่จะจำกัดเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เป็น
ภาษาอังกฤษวิธีการดังกล่าวได้ผลสำเร็จดีเพียงพอที่เราจะสามารถ
แนะนำการทำงานที่คล้ายคลึงกันก่อนที่จะทำการประเมินภายใน
ประเทศโดยตรงตั้งแต่ค.ศ.2000ได้มีการนำกรอบการประเมินไป
ใช้อย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคในโลกและในประเทศที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยแตกต่างกันหลายระดับการประเมินนำร่องจะตามมา
ด้วยการดำเนินการประเมินในออสเตรเลียบอสเนียและ
เฮอร์ เซโกวินาประชาคมยุโรปไอร์แลนด์ลัตเวียมองโกเลีย
เนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์เหนือ(จังหวัดหนึ่งของสหราชอาณาจักร)
ฟิลิปปินส์ภูมิภาคเอเชียใต้(ประกอบด้วยบังคลาเทศอินเดีย
เนปาลปากีสถานและศรีลังกา)และสหราชอาณาจักร(ได้รับการ
ตรวจสอบล่าสุด)การประเมินในรุ่นที่2นี้ส่วนใหญ่เป็นการดำเนิน
การอย่างเป็นอิสระขององค์กรIDEAเองและในหลายกรณีได้ผล
จากวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในฐานะวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
จากบรรดาวิธีการประเมินที่ใช้กันอยู่ในนานาชาติกรอบแนวคิดของ
การประเมินเคยนำไปใช้เป็นปัจจัยนำเข้าให้แก่โครงการประเมิน
ความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลอื่นๆตัวอย่างเช่นโครงการ
ที่ริเริ่มโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจเพื่อแอฟริกาแห่งสหประชาชาติ
(UNECA)AfriMAPสมาคมเพือ่ความรว่มมอืนานาชาตแิหง่เดนชิ(MS)
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สถาบันการพัฒนาและการวิเคราะห์ในระยะยาว(DIAL)และสถาบัน
มนุษยศาสตร์อิตาลี(SUM)


 กรอบแนวคิดการประเมินได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่น    

ควรปล่อยให้ทีมเพิ่มเติมคำถามหรือปรับแนวที่แตกต่างกัน 
ของการให้คำปรึกษา  การสื่อสารและการวิเคราะห์  ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติทีม

การประเมินจะปฏิบัติตามกรอบการประเมินทั้งหมด   
แต่ก็ปรับเรื่องวิธีการประเมินที่แตกต่างและโดดเด่น    

ในเรื่องนวัตกรรม การริเริ่ม การหาทุนสนับสนุนและแผนผังของระยะเวลา เช่น
กันกับการมีสัมพันธภาพกับรัฐบาล ประชาสังคมและผู้ให้ทุน  

และได้รับการเรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 


เรื่องราวหลากหลายของประชาธิปไตย

[120] คำกล่าวของคริชน่าแฮชเฮทูที่ว่า“ประชาธิปไตยมีหลากหลาย
เรื่องราว”ปลุกอารมณ์ร่วมในการประชุมใหญ่ขององค์กรIDEA
ในเดือนมีนาคมค.ศ.2007ที่จะรวบรวมและสะท้อนประสบการณ์
จากการประเมนิ17โครงการทีไ่ดด้ำเนนิการคำกลา่วขา้งตน้ในสว่นนี้
(แม้ว่าจะมีการแสดงไว้ในส่วนอื่น)นำมาจากบันทึกของการประชุม
และประชุมเชิงปฏิบัติการแฮชเฮทูเสนอว่าหลักการพื้นฐานในเรื่อง
การควบคุมโดยประชาชนและความเท่าเทียมกันทางการเมืองจะต้อง
เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการประเมินแต่ผู้ประเมินควรรับรู้ถึงความ
แตกต่างกันของมุมมองที่มีต่อประชาธิปไตยและสิ่งที่มีความสำคัญ
เป็นอันดับแรกระหว่างประชาชนทั่วโลกและประเทศใดประเทศหนึ่ง
ซึ่งมีลักษณะดังนี้:

  ภายในใจของประชาชนแถบเอเชียใต้การควบคุมโดย
ประชาชนและความเท่าเทียมกันทางการเมืองอาจจะเป็น
ตัวขับเคลื่อนกระบวนการที่สำคัญมากในขณะที่ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยของคนเอเชียใต้ในอนาคตจะอยู่บน
พื้นฐานของการดำรงชีวิตของพวกเขาอิสรภาพและความ
ยุติธรรมทางสังคมดังนั้นแนวทางที่ เป็นแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาธิปไตยในรายงานการประเมินของเอเชียใต้คือ
ทำอย่างไรที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มีความสมดุลกันในขณะที่เรา
กำลังพัฒนาวิถีประชาธิปไตยในสังคมตะวันตกและใน
ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพกับในประเทศกำลังพัฒนามีความ
แตกต่างกันอย่างมากและทำให้เกิดข้อแตกต่างกันอย่างมาก



การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

298

ในการทำความเข้าใจหากเราละเลยส่วนนี้ไปถ้าประชาชนใน
ภูมิภาคเอเชียใต้อ่านรายงานที่ไม่สะท้อนประสบการณ์ของ
พวกเขาหรือชีวิตประจำวันของพวกเขาควรนำไปสู่การทำ
เอกสารวิชาการเพิ่มเติมประชาชนทุกคนและผู้อ่านทุกคน
ควรรู้สึกว่ามีสิ่งสะท้อนที่เป็นประสบการณ์และความเข้าใจของ
พวกเขาด้วย

[121] ประเด็นเรื่องความแตกต่างกันของเส้นทางประชาธิปไตยและ
ประสบการณ์ของแต่ละประเทศดังกล่าวถูกสะท้อนออกมาอย่าง
เด่นชัดในการประเมินของประเทศมองโกเลียเช่นกันระหว่างสิ่ง
ที่ผู้ประเมินเรียกว่าตัวชี้วัด“หลัก”และตัวชี้วัด“รอง”ตามที่ได้
อธิบายไว้ในรายงานดังนี้

 	 ตัวชี้วัดหลักหมายถึงค่านิยมร่วมของการบริหารจัดการแบบ
ประชาธิปไตยและตัวชี้วัดรองส่วนใหญ่แสดงถึงลักษณะ
ประจำชาติของการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย
ในประเทศมองโกเลียการพัฒนาตัวชี้วัด“รอง”สะท้อนถึง
หลักการดังนี้

 Ñ ลักษณะประจำชาติของการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย
 Ñ ตัวชี้วัดเหล่านี้ต้องอยู่ ในบริบทเฉพาะและอยู่บนพื้นฐาน

เดียวกัน
 Ñ ส่งเสริมความเป็นเจ้าของท้องถิ่นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลัก
 Ñ เสริมสร้างให้เกิดการร้องขอเพื่อนำกรอบการทำงานไป

ประยุกต์ใช้ในประเทศอื่นๆ
 Ñ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความเป็นสากลกับความเฉพาะ

เจาะจงของแต่ละพื้นที่
 	 (จากคู่มือตัวชี้วัดการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

2006	:	10)	

	

 วิถีความเป็นประชาธิปไตย และประสบการณ์จะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ   ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยของประชาชนในเอเชียใต้ต้องดำเนิน

การบนพื้นฐานของการดำรงชีวิตของพวกเขา ความมีอิสรภาพและความ
ยุติธรรมทางสังคม    วิถีประชาธิปไตยในสังคมตะวันตกและในประชาธิปไตยที่
มีเสถียรภาพกับในประเทศกำลังพัฒนามีความแตกต่างกันอย่างมากและทำให้

เกิดข้อแตกต่างกันอย่างมากในการทำความเข้าใจ  
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[122] การค้นหาความหมายของประชาธิปไตยจากประชาชนเอเชียใต้ใน
การศึกษา5ประเทศทำให้เห็นเด่นชัดในเรื่องการพัฒนาที่สำคัญ
ของกรอบแนวคิดการประเมินแบบเดิมซึ่งเกิดจากการดำเนินการประ
เมินหลายๆครั้งนั่นคือการสำรวจความคิดเห็นและ“การเสวนา”
กับผู้เชี่ยวชาญในการระบุความสำคัญอันดับแรกและประเด็นสำหรับ
การวิจัยรายงานการประเมินของเอเชียใต้ เรื่ องสถานะของ
ประชาธปิไตยในเอเชยีใต้(Lokniti2008)อธบิายวา่คณะผูป้ระเมนิใช้
“แนวทาง4ประการ”เพื่อประเมินคุณภาพของประชาธิปไตยใน
5ประเทศและเพื่อวัดความสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของประชากร
ในประเทศนั้นๆโดย:

 Ñ การประเมินเชิงคุณภาพปรับจากกรอบแนวคิดของIDEAและ
ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ

 Ñ การสำรวจอย่างละเอียดรอบคอบทั่วประเทศซึ่งถามความเห็นถึง
ความหมายของประชาธิปไตยความเชื่อมั่นในสถาบันการปกครอง
สถานภาพของกลุ่มคนที่มีเสียงส่วนน้อยและอื่นๆ

 Ñ “การเสวนา”กับนักการเมืองและนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อทำให้
ความคิดเห็นของสาธารณะมีความสมดุลและ

 Ñ กรณีศึกษาของประเด็นที่เป็นปัญหาซึ่งมีความขัดแย้งกับความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยในการที่จะขจัด“ความคลุมเครือของประชาธิปไตย”
ออกไป

 
การพัฒนาที่สำคัญของกรอบแนวคิดการประเมินแบบเดิมซึ่งเกิดจาก 

การดำเนินการประเมินหลายๆ ครั้ง นั่นคือ การสำรวจความคิดเห็น และ  
“การเสวนา” กับผู้เชี่ยวชาญในการระบุความสำคัญอันดับแรกและประเด็น
สำหรับการวิจัย  ผลการประเมินพบความแตกต่างอย่างมากในความเข้าใจ

ระหว่างคนที่มีความตระหนักรู้ทางการเมืองกับพลเมืองทั่วไป 


[123] ผู้ประเมินเอเชียใต้พบความไม่ลงรอยกันระหว่างความคิดเห็นของคน
ที่ตระหนักรู้ทางการเมืองกับความเห็นของพลเมืองทั่วไปดังคำพูด
ของศาสตราจารยป์เีตอร์เดลโซลซาระหวา่งสามญัสำนกึของชนชัน้นำ
และสามัญสำนึกของประชาชนการประเมินในเอเชียใต้ได้ใช้วิธีการที่
แตกต่างกันเพื่อที่จะรวบรวมและสะท้อนความเห็นและเรื่องราว
อันหลากหลาย“เมื่อพวกเราจัดการเสวนากับนักกิจกรรม”หรือเมื่อ
พวกเราเสวนากับผู้ที่มีภูมิปัญญาความไว้วางใจต่อพรรคการเมือง



การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

300

และรัฐสภาจะต่ำมากแต่เมื่อไปถามประชาชนทั่วไปด้วยคำถาม
เดียวกันความไว้วางใจต่อพรรคการเมืองและรัฐสภากลับเกินกว่า
ร้อยละ50โดยเฉลี่ยคณะผู้ประเมินควรจะต้องคำนึงถึงความไม่ลง
รอยเหล่านี้ในรายงานของเขาด้วยในทำนองเดียวกันการประเมิน
ของมองโกเลียมีการทำสำรวจแบบกระจกสะท้อนโดยการถาม
คำถามเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างทั่วไปและกับกลุ่มชนชั้นนำพวกเขา
พบความแตกต่างอย่างมากในมุมมองระหว่างสมาชิกรัฐสภาและ
ชนชั้นนำทางการเมืองและระหว่างชนชั้นนำทางธุรกิจและสาธารณะ
การค้นพบดังกล่าวมีค่าเพียงพอที่จะขจัดความไม่ลงรอยซึ่งมีอยู่เป็น
ปกติในประชาธิปไตยทุกรูปแบบ


กล่องข้อมูล3.1

เก็บตกจากการศึกษาสถานะของประชาธิปไตยในเอเชียใต้

กองทัพและพรรคการเมือง
“นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงกลาโหมยิ่งไปกว่านั้นนายพลที่เกษียนราชการ
แล้วยังเข้าร่วมกับพรรคการเมืองและยังมีสายสัมพันธ์กับกองทัพในการเลือกตั้ง
ครั้งล่าสุดนายพล8นายได้ถูกเสนอชื่อจากพรรคการเมืองซึ่งถ้าบางคนถูกปฏิเสธ
จากพรรคหนึ่งพวกเขาก็ยังได้รับการโอบอุ้มจากพรรคการเมืองอื่นอยู่ซึ่งถือว่าเป็น
แนวโน้มที่อันตรายมากของประชาธิปไตยในประเทศของเรา”

ศาสตราจารย	์อเมนา	โมห์ซิน	
(ประธานสำนักงานด้านการติดต่อกับต่างประเทศ		มหาวิทยาลัยดักกา		บังคลาเทศ)	

สานเสวนาเรื่องประชาธิปไตยในบังคลาเทศ,		ดักกา	27-28	มีนาคม	2004	

การกีดกันทางเพศ
“จากการอ้างอิงถึงประสบการณ์ในการเลือกตั้งเธอกล่าวว่าระหว่างการรณรงค์หา
เสียงเธอพบกับผู้หญิงมากมายที่ร้องไห้และพูดเกี่ยวกับความชื่นชอบในตัวผู้สมัคร
รับเลือกตั้งผู้หญิงมากกว่าแต่ในการลงคะแนนเลือกตั้งลูกชายและสามีจะเป็นผู้ไป
ลงคะแนนแทนเมื่อพูดถึงพรรคการเมืองเธอกล่าวว่าพวกพรรคการเมืองเหล่านี้
ทำลายไม่เฉพาะประชาธิปไตยแต่ทำลายครอบครัวเราด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องประเพณี
ทางสังคมดั้งเดิมของสังคมนากา(Naga)แทนที่จะอ้างอย่างเต็มใจเหมือนกับที่เรา
ไม่กีดกันผู้หญิงพวกเขากลับไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการ
หมู่บ้านไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมรับผู้นำที่เป็นผู้หญิงเขาอาจพูดคำว่า“คุณนาย
คุณนาย”กับนางโซเนียคานธีหรือเจ้าหน้าที่ผู้หญิงแต่เขาจะขอให้ผู้หญิงเหล่านั้น
ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นนี่มันเป็นเรื่องสองมาตรฐาน” 

นางสาววัลลี	โรส	
(นักเคลื่อนไหวและนักการเมือง		มนิปูร์		อินเดีย)	

สานเสวนาเรื่องประชาธิปไตยและอนาคตของประชาชน,		
มานิเพอร์,	อิมพาว,	26-27	กุมภาพันธ์	2004	
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ผู้ให้ทุนและสถาบันภาครัฐ

“ผู้ให้ทุนเป็นผู้มีบทบาทอย่างสูงในการทำให้สถาบันภาครัฐพิกลพิการยกตัวอย่าง
เช่นเขาไม่ช่วยส่งเสริมการทำงานเรื่องการวิจัยของบางสำนักในมหาวิทยาลัยแต่
ยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนมากให้แก่ศาสตราจารย์ถ้าเขาทำวิจัยโดยผ่านหน่วยงาน
องค์กรพัฒนาเอกชนฉันคิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือแต่ละคนกำลังทำงานผู้ให้ก็
กำลังทำงานแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของสถาบันรัฐกระบวนการดังกล่าวถูกทำให้
แย่ลงไปอีกด้วยนโยบายและเงินของผู้ให้ทุน”     

คริชน่า	คานาล	
	 	 	 	 (นักรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยทริบูลวัน	เนปาล)		

สานเสวนาเรื่องประชาธิปไตยในเนปาล,	ดูลิเกล,	22-23	พฤศจิกายน	2003	


การเมืองเกมของชนชั้นผู้มีอำนาจ

มีชนชั้นขุนนางนักอุตสาหกรรมชนชั้นข้าราชการและนักการเมืองซึ่งเป็น
ครอบครัวเดียวกันพวกเขาสร้างเครือข่ายที่ขัดกับสิทธิของประชาชนสิ่งนี้เป็นเรื่องที่
รบกวนจิตใจอย่างมากประชาชนไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นเรื่อง
ของชนชั้นนำอีกต่อไปพวกเขากังวลในเรื่องของอาหารการกินการดูแลสุขภาพ
การมีงานทำมากกว่าประชาชนจะคิดถึงประชาธิปไตยได้อย่างไรในเมื่อสัดส่วน
ความยากจนอยู่ที่ร้อยละ40-45

กูล	เรห์แมน	
(สหพันธ์แรงงานมุตตะฮิดะห์,	เพชาวอร์,	จังหวัดชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือ,	ปากีสถาน)		

สานเสวนาเรื่องประชาธิปไตยในปากีสถาน,	ล่าฮอร์,	7-8	กุมภาพันธ์	2004	


อิสรภาพจากความต้องการ

ประมาณหนึ่งในสามของประชากรในเมืองหลวงอาศัยอยู่ในสลัมและพวกเขาถูก
ปฏิเสธเรื่องอิสรภาพที่เขาต้องการและความต้องการพื้นฐานอื่นๆตลอดจนสิทธิ
ต่างๆในฐานะมนุษย์คนที่อาศัยอยู่ในสลัมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมเป็นชุมชนคนกลุ่มน้อยและอาศัยอยู่ท่ามกลางการถูกคุกคาม
จากการที่ที่อยู่อาศัยของพวกเขาถูกทำลายพวกเขาถูกปฏิเสธแม้กระทั่งการจะได้รับ
สิ่งจำเป็นพื้นฐานเช่นน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสุขอนามัยและโรงเรียนสำหรับ
เด็กๆพวกเขาไม่มีทั้งอิสรภาพจากความกลัวและอิสรภาพจากสิ่งที่เขาต้องการ
ในประเทศประชาธิปไตยที่ดูเหมือนจะช่วยพวกเขาให้บรรลุการมีอิสรภาพเหล่านี้
ก็กำลังทำงานอย่างขะมักเขม้นในทิศทางที่ปฏิเสธพวกเขาจากการมีอิสรภาพ

ศาสตราจารย	์ฮัสสัน	แมนเชอร์	
(ประธานสหภาพเพื่อเสรีภาพพลเมือง	(PUCL)	คาร์นาตากา,	อินเดีย)	

เสวนาเรื่องประชาธิปไตยและความมั่นคงของมนุษย์,	ไฮเดอราบัด,	18-19	กันยายน	2004	
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ชนกลุ่มน้อยและความเท่าเทียมกัน

พระภิกษุราหุละอธิบายถึงปัญหาสองประการในการให้สิทธิพิเศษกับคนกลุ่มน้อย
ดงันี้ประการทีห่นึง่สถานภาพในการเปน็พลเมอืงชัน้สองของพวกเขามอียูอ่ยา่งถาวร
ประการที่สองชนกลุ่มใหญ่ก็จะใช้ประโยชน์จากชนกลุ่มน้อยสาธุคุณวาทกรรมเรื่อง
ชนกลุ่มใหญ่-ชนกลุ่มน้อยต้องถูกทำให้ดีขึ้นเขาต้องการให้พลเมืองทุกคน
ได้รับการศึกษาบนพื้นฐานของค่านิยมที่เท่าเทียมกันเขายังยืนยันอีกว่าความ
แตกต่างระหว่างชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยไม่สามารถขจัดไปได้ด้วยวิธีทาง
กฎหมายจึงต้องมีการเอาชนะโดยการโต้แย้งในเรื่องค่านิยมความเท่าเทียม

(พระภิกษุอายุน้อยที่สอนที่มหาวิทยาลัย	เปราเดนนิยา,	ศรีลังกา)	
เสวนาเรื่องชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยในศรีลังกา	เมืองแกนดี		20	ก.ย.	2004	

(Lokniti	2008	:	72)	

การทำให้พรรคการเมืองเป็นประชาธิปไตย

“ตามความเห็นของผมประชาธิปไตยในเอเชียใต้ยังไม่เติบโตและมันจะไม่เป็น
อย่างนั้นจนกว่าเราจะทำให้พรรคการเมืองของเราเป็นประชาธิปไตยพรรคการเมือง
ของเรามีส่วนคล้ายกับบริษัทเอกชนและการอุปถัมภ์แบบครอบครัวอยู่ไม่มากก็น้อย
อย่างเช่นพรรคPPPก่อตั้งโดยนายซัลฟิการ์รับช่วงต่อโดยเบนาซีร์ซึ่งอาจเป็นไป
ได้ที่จะสืบทอดโดยนายซานัมซัลฟิการ์เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับพรรคANPและที่
กำลังเกิดขึ้นกับพรรคคองเกรสในอินเดียเราต้องการทำตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยเหมือนในอเมริกาและอังกฤษที่ซึ่งพรรคการเมืองเลือกตั้งหัวหน้า
พรรคเพื่อดำรงตำแหน่งตามวาระมันจึงไม่เหมือนกับครอบครัวที่ลูกชายเจริญ
รอยตามพ่อถึงแม้จะมีความพยายามที่จะสร้างพรรคการเมืองให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยและถึงแม้ว่าพวกเขาแสดงบทบาทของเขาอย่างถูกต้องเหมาะสม
ประชาธิปไตยก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผล

ศาสตราจารย์	อาห์เมด	เซป	
(ดีรา	อิสเมล	คาน,	จังหวัดชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือ,	ปากีสถาน)	

เสวนาเรื่องประชาธิปไตยในปากีสถาน,	ละฮอร์,7-8	กุมภาพันธ์	2004	
(Lokniti	2008	:	38)	

เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

‘บางครั้งเราบอกว่าเรามีรัฐธรรมนูญที่ดีแต่จะใช้รัฐธรรมนูญนี้อย่างไรถ้ามันไม่ช่วย
ปกป้องเราและทำให้อาชญากรรมลดน้อยลงเช่นพวกอาชญากรลักพาเราไปตอน
กลางคืนและฆ่าเราทิ้งในตอนเช้าและรัฐธรรมนูญนี้ไม่ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นใน
ความยุติธรรมสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเรามีทั้งรัฐธรรมนูญที่ดีที่สามารถปกป้องเราและ
ปกป้องเสรีภาพในการพูดของเราแต่บางครั้งเราไม่มีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม’

อับดุล	อวาล	มินทู	
(ประธานสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมบังคลาเทศ,	บังคลาเทศ)	

เสวนาเรื่องประชาธิปไตยในบังคลาเทศ.	ดักกา,	27-28	มีนาคม	2004.	(Lokniti	2008	:	38)	

ที่มา:คำอ้างอิงยกเว้นสามเรื่องสุดท้ายนำมาจากการถอดความจากสานเสวนาที่เป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการสถานะประชาธิปไตยในเอเชียใต้
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[124] มีสิ่งที่ควรระวังในที่นี้คือการปรึกษาและพูดคุยกับผู้รู้นั้นไม่เพียงพอ
ซึ่งศาสตราจารย์ซูแฮสพาลชิการ์ผู้นำคนหนึ่งของโครงการศึกษา
สถานการณ์ประชาธิปไตยในเอเชียใต้กล่าวว่า‘การเสวนาที่ได้จัด
ขึ้นในโครงการนี้แสดงให้เห็นว่านักกิจกรรมเป็นพวกหัวรุนแรงและ
ต่อต้านการประเมินโดยผู้รู้ว่ามันเป็นการประเมินที่บิดเบือนจากความ
รู้สึกของสาธารณชนทั่วไปสิ่งนี้ไปบิดเบือนธรรมชาติของอภิปราย
สาธารณะที่ออกมาจากการประเมิน’



กล่องข้อมูล3.2
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อความหมายของประชาธิปไตยมองโกเลีย


TSสำหรับฉันประชาธิปไตยคือความโปร่งใสพวกเรามีอิสระมากมายเราได้พูดใน
สิ่งที่ต้องการจะพูดประชาธิปไตยในประเทศของเราลอกเลียนมาจากต่างประเทศเกือบ
ทั้งหมดฉันกลัวว่าจะเสียเงินมากมายไปกับสัญญาและโครงการที่ผิดพลาดบกพร่อง
ฉันกลัวว่าเราจะเสียประเทศให้กับต่างประเทศผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเรามี
สิ่ งที่ดีและไม่ดี เกี่ยวกับประชาธิปไตยสิ่ งที่ทำให้ประชาธิปไตยหยุดชะงักคือ
ความล่าช้าของระบบราชการการทุจริตคอร์รัปชั่นและอื่นๆฉันเชื่อว่าเมื่อประเทศได้
ประชาธิปไตยชีวิตของฉันจะพัฒนาขึ้นแต่เมื่อฉันว่างงานชีวิตฉันก็ตกต่ำลง

SH.ความเป็นประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลนั้นๆคิดว่าคืออะไรเมื่อฉันคิดถึง
ประชาธิปไตยมันคือสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมประชาธิปไตยกำลังพัฒนาใน
มองโกเลียแต่การฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนและการกดดันต่อประชาชนยังคงมีอยู่
ประชาธิปไตยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นในอนาคตสถานการณ์น่าจะดีขึ้น

Kh.ฉันเข้าใจว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเสรีภาพและในระดับท้องถิ่นประชาธิปไตย
อยู่ในขั้นกำลังพัฒนาสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยด้วยเช่นพวกเรา
ตอนนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือกันหมดแล้ว

Al.ฉันไม่รู้อะไรนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ประชาธิปไตยคือความเป็นจริงอย่างที่ฉันกำลังขุดดิน
อยู่ที่นี่



ที่มา:ตัวอย่างการสนทนากลุ่ม:คู่มือเรื่องตัวชี้วัดธรรมาภิบาลประชาธิปไตย(DGIS):
กระบวนการและการถอดบทเรียนในประเทศมองโกเลีย(อูลานบาตาร์:UNDP
มองโกเลียและการติดตามผลการประชุมนานาชาติเรื่องประชาธิปไตยใหม่และ
ประชาธิปไตยที่ได้รับการฟื้นฟู,2006),หน้า138.
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[125] คณะวิจัยการเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม(TASC)ซึ่ง
ดำเนินการประเมินผลประชาธิปไตยใน“ไอร์แลนด์ทั้งสอง”ซึ่งใช้
การสำรวจของความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำชุดของประเด็น
ประชาธิปไตยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และประสบความสำเร็จอย่าง
กว้างขวางเพื่อได้รับการเผยแพร่สำหรับการนำเสนอโครงงานวิจัย
และเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดของความคิดเห็นของประชาชนสำหรับ
การประเมินผู้ประเมินในลัตเวียจึงจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นใน
การประเมินเรื่อง“พลวัตของกระบวนการประชาธิปไตยในสังคม”
ซึ่งครอบคลุมในประเด็นการปกป้องสิทธิของเสียงข้างน้อยความเชื่อ
มั่นในสถาบันสาธารณะความสามารถของประชาชนในการที่จะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจขององค์กรสาธารณะและการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองและสังคมตัวอย่างของผลสำรวจโปรดดูที่ตาราง3.1


ตาราง3.1ความเชื่อมั่นในสถาบันสาธารณะประเทศลัตเวีย
(คิดเป็นร้อยละ)

โทรทัศน์ 66.7

หนังสือพิมพ์ 59.9

ประธานาธิบดี 59.4

โบสถ์ 59.0

กองทัพ 54.9

รัฐบาลท้องถิ่น 48.1

ตำรวจ 42.5

ระบบการดูแลสุขภาพ 37.6

สมาคมทางการค้า 36.4

ศาล 35.6

รัฐบาล 25.0

รัฐสภา 22.0

พรรคการเมือง 10.4

ที่มา:รวบรวมจากสถาบันวิจัยสังคมและการเมืองก้าวหน้า(ASPR)หัวข้อความเป็น

ประชาธิปไตยในลัตเวียการตรวจสอบประชาธิปไตย
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[126] ทีมประเมินที่ไม่สามารถทำการสำรวจความคิดเห็นด้วยตนเอง
ดูเหมือนจะใช้การสำรวจที่ดำเนินการสำหรับวัตถุประสงค์อื่นถึงแม้ว่า
เขาไม่มีบทบาทในการกำหนดกรอบคำถามอย่างไรก็ตามความได้
เปรียบประการหนึ่งคือสามารถติดตามภาวะการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดมีตัวอย่างของการประเมินในเนเธอร์แลนด์ซึ่งแนะนำว่า
ความเชื่อมั่นของประชาชนในประชาธิปไตยสามารถลดลงและเพิ่มขึ้น
ได้(ดูตาราง3.2)



ตาราง3.2ความคิดเห็นเรื่องความเชื่อมั่นทางสังคมและการเมืองประเทศเนเธอร์แลนด์

(ร้อยละของจำนวนผู้ตอบ)

เห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ 1992 1996 2000 2002 2004

อะไรก็ตามที่รัฐบาลกระทำนำมาใช้กับชีวิต
ประจำวันได้น้อย

23 21 - - 36

ประชาชนอย่างฉันไม่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่รัฐบาลทำ 46 46 52 49 54

ฉันไม่คิดว่าส.ส.และรมต.จะสนใจในสิ่งที่ฉันคิด 46 42 48 46 51

เมื่อฉันพิจารณาการกระทำของนักการเมือง
ฉันคิดว่าพวกเขาหยิ่งยโส

- - - 48 55

สมาชิกผู้แทนราษฎรให้ความสำคัญของคนกลุ่ม
น้อยที่ร่ำรวยแทนความสนใจของคนทั่วไป

57 54 58 60 64

สิ่งที่เราต้องการคือกฎหมายและสถาบันที่น้อยลง
และผู้นำที่มีความกล้าหาญและอุทิศตัวมากขึ้น

38 30 33 - 61

โดยทั่วไปแล้วผู้คนส่วนใหญ่ไว้ใจได้ - 56 47 52 53

ที่มา:กระทรวงมหาดไทยและความสัมพันธ์ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์สถานะประชาธิปไตย
ของเรา2006

(แปลเป็นทางการ)(กรุงเฮก:กระทรวงมหาดไทยและความสัมพันธ์ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2006)หน้า139


[127] การตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักรร่วมมือกับ

บริษัทใหญ่ในการสำรวจความคิดเห็นเรื่องประเด็นประชาธิปไตยใน
ระยะยาวกว่า15ปีองค์กรได้มีส่วนในการกำหนดคำถามที่จะใช้
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ถามและใช้ผลในการประเมินขององค์กรและในรายงานที่เกิดขึ้น
ซึ่งเมื่อการปฏิรูปการเลือกตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาก็ชักจูงให้องค์กร
การเงินสนับสนุนการทำสำรวจความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเพื่อที่จะ
คำนวณผลที่เกิดขึ้นหรือสำรวจซ้ำการเลือกตั้งทั่วไปในปี1992และ
1997มีการพิจารณาภายใต้ระบบการเลือกตั้งทางเลือกด้วยการขอ
ให้ผู้ตอบลองเลือกตามแบบเลือกตั้งที่จำลองขึ้นมาซึ่งวิธีการนี้ได้นำ
เสนอองค์ประกอบที่วัดได้เข้าสู่การอภิปรายสาธารณะซึ่งมิฉะนั้น
อาจถูกครอบงำโดยการยืนยันที่พิสูจน์ไม่ได้ในการประเมินใน
ออสเตรเลียสามารถที่จะมีคำถามโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย
เพิ่มเข้าไปในการศึกษาการเลือกตั้งของออสเตรเลีย(AES)ซึ่ง
กระทำในขณะที่มีการเลือกตั้งแต่ละรัฐเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
AESพบว่าผู้เลือกตั้งมีมุมมองที่ค่อนข้างไม่เคร่งเครียดนักกว่าชนชั้น
นำทางการเมืองในเรื่องการยอมรับการใช้จ่ายเงินของสาธารณะ

[128] การสำรวจความคิดเห็นช่วยให้ทีมประเมินระบุสิ่งที่ประชาชนเห็นว่า
สำคัญในเรื่องประชาธิปไตยและทดสอบความฝังลึกของวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยที่ดำเนินอยู่ในประเทศต่างๆโครงการของเอเชียใต้ได้
ให้ตัวอย่างที่ทำได้จริงของกระบวนการนี้ซึ่งได้พบว่าพลเมืองทั่วไป
ในเอเชียใต้ได้ปรับตำราซึ่งเป็นตัวแบบประชาธิปไตย“ตะวันตก”
มาสู่การให้ความสำคัญกับ“ความคิดในเรื่องการปกครองของ
ประชาชน”เสรีภาพทางการเมืองความเท่าเทียมกันของผลและสิทธิ
ชุมชนรายงานดังกล่าวแสดงข้อค้นพบจาก5ประเทศตามแผนภาพ
ต่อไปนี้(ดูภาพที่3.1)
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แผนภาพ3.1ความหมายของประชาธิปไตยที่หลากหลายในเอเชียใต้
ภาพนี้เป็นร้อยละของคำตอบ

The use of opinion polling helps assessment teams to identify what 
people find important about democracy and to gauge how deeply a 
democratic culture runs in any country. The South Asian project pro-
vides a vivid example of this process. It found that ordinary citizens 
in South Asia have reworked the textbook ‘Western’ model of democ-
racy to emphasize ‘the idea of people’s rule, political freedom, equal-
ity of outcomes and community rights’. Its report illustrates the find-
ings across the five nations with a striking diagram (see Figure 3.1).

อิสรภาพ ความยุติธรรม-สวัสดิการ การปกครองของประชาชน

การเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง

สันติภาพ-ความมั่นคง นิติธรรม

ที่มา:Lokniti:โครงการประชาธิปไตยเชิงเปรียบเทียบ,สถานะประชาธิปไตยในเอเชียใต้(นิวเดลี:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด,2008)หน้า26,ได้รับอนุญาตให้ผลิตซ้ำ



ข้อค้นพบเหล่านี้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบที่น่าสนใจกับผลลัพธ์
ของการสำรวจที่ดำเนินการประเมินในสาธารณรัฐไอร์แลนด์
(ดูตาราง3.3)
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ตาราง3.3ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญที่สุดของประชาธิปไตยในประเทศ
ไอร์แลนด์



สังคมที่มีความ

เท่าเทียมกัน

รัฐบาลที่

แข็งแกร่งและมี

เสถียรภาพ

หลักนิติธรรม

การลงคะแนน

เพื่อเลือก

รัฐบาลในการ

เลือกตั้ง

เศรษฐกิจเสรี ไม่มีความเห็น

38 29 16 10 5 2

ที่มา:แคลนซี,พอลล่า,ฮิวส์,เอียนและแบรนนิค,มุมมองสาธารณะเกี่ยวกับประชาธิปไตยในไอร์แลนด์
(ดับลิน:โครงการตรวจสอบประชาธิปไตยไอร์แลนด์,TASC,2005)หน้า2



การประเมินความเป็นประชาธิปไตย:ต้นกำเนิดทุนสนับสนุนและรูปแบบ

[129] ต้นกำเนิดเงินทุนสนับสนุนและรูปแบบการประเมินจะแตกต่างกัน
อย่ า งมากในแต่ ละแห่ งการประ เมินนำร่ องที่ ได้ รั บทุนจาก
องค์กรIDEAทั้งหมดเป็นการดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยและ
การประเมินที่การสนับสนุนจากหน่วยงานที่ ไม่ ใช่ IDEAเช่น
การประเมินในประเทศต่างๆ9ประเทศและการประเมินของประเทศ
ในแถบเอเชียตอนใต้นั้นแม้จะเกิดจากมหาวิทยาลัยแต่มีความ
กว้างขวางหลากหลายในเรื่องทุนสนับสนุนและกระบวนการ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียได้รับทุนก้อนใหญ่จากสภาวิจัย
แห่งชาติออสเตรเลียในปีค.ศ.2001และปีค.ศ.2004สำหรับ
การประเมินอย่างต่อเนื่องของคณะผู้ประเมินส่วนASPRIของ
มหาวิทยาลัยลัตเวียได้รับทุนของรัฐจากคณะกรรมการวิเคราะห์
กลยุทธ์ในการตรวจประเมินประชาธิปไตยเต็มรูปแบบในอีกด้าน
หนึ่งการประเมินซึ่ งดำเนินการโดยจอห์นเฮนเดอร์สันจาก
มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ในคริสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์มี
ทรัพยากรไม่เพียงพอและจำกัดการประเมินของตัวเองว่าเป็นเพียง
“แบบฝึกหัดทางวิชาการ”ที่มีรายงานสรุปจากการสัมมนาหนุนหลัง
เท่านั้นและบริษัทเอ็ดน่าเอ็ดเตฟาเนียซึ่งเป็นผู้นำในกระบวนการ
ประเมินของวิทยาลัยแห่ งชาติด้ านรั ฐประศาสนศาสตร์และ
ธรรมาภิบาลที่มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ได้จัดดำเนินการประเมิน
เฉพาะกิจทีละหน่วยซึ่งดูแลโดยท้องถิ่นในเบื้องต้นและเปลี่ยนแปลง
ตามวาระขององค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนข้อมูลจากบริษัทเอ็ดน่าว่า
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ผู้ให้ทุนมักจะมีข้อแม้ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เกิดปัญหาสำหรับการ
ประเมินเต็มรูปแบบเนื่องจากบางส่วนของกรอบความคิดมีความ
อ่อนไหวทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นการควบคุมทหารโดยพลเรือน
จะมีความอ่อนไหวมากและเป็นส่วนที่ว่าด้วยประชาธิปไตยที่ไกลกว่า
รัฐเนื่องจากUSAIDซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนรายใหญ่มักจะระมัดระวัง
ในประเด็นนี้การประเมินของสามประเทศได้แก่บอสเนีย
เฮอร์เซโกวินาไอร์แลนด์และอังกฤษซึ่งริเริ่มจากภาคประชาสังคม
นั้นสองประเทศแรกได้รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรผู้ให้ทุนระดับ
นานาชาติส่วนประเทศอังกฤษนั้นได้รับการสนับสนุนทุนโดยมูลนิธิ
การกุศลสองราย

[130] การประเมินในเนเธอร์แลนด์และมองโกเลียเริ่มต้นจากรัฐแม้ว่า
เนเธอร์แลนด์จะได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมดจากรัฐบาลในขณะที่ศูนย์
การกำกับดูแลแห่งออสโลของUNDPได้ให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคและผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนหลายแห่งให้ทุนเพื่อการดำเนินงาน
ในมองโกเลียแต่เดิมนั้นมีความรู้สึกว่าการประเมินโดยใช้ทุนของ
รัฐบาลจะง่ายต่อการเกิดอคติจากผู้บริหารและขัดแย้งกับหลักการ
สำคัญที่เชื่อว่าการประเมินทุกอย่างต้องกระทำโดยประชาชนแต่การ
ประเมินในมองโกเลียเนเธอร์แลนด์และลัตเวีย(ซึ่งถือว่าเป็นการ
สนับสนุนโดยรัฐ)ดูเหมือนจะดำเนินการไปโดยปราศจากการ
แทรกแซงที่ไม่เหมาะสมกล่าวคือดังที่ทอดด์แลนด์แมนซึ่งมีส่วน
ร่วมในการประเมินที่มองโกเลียรายงานว่าประสบการณ์จากการทำ
ประเมินที่มองโกเลียคือการเปิดหูเปิดตาเพราะรัฐบาลเปิดรับข้อมูล
อย่างกว้างขวางทุกประเภททั้งที่เป็นการวิเคราะห์การวิจารณ์และ
เสียงสะท้อนจากภาคประชาสังคมหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
และผู้ให้ทุนต่างชาติประสบการณ์นี้ยังได้ผูกมัดให้รัฐบาลเข้าสู่
กระบวนการปฏิรูปทีมประเมินในลัตเวียได้รับความชอบธรรมในการ
ทำงานเพราะการประเมินสามารถนำไปกล่าวอ้างกับต่างประเทศได้ว่า
“คุณเห็นไหมว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเพราะมีรายงานการ
วิเคราะห์ตัวเองด้วย”(ในทำนองเดียวกันบริษัทเอ็ดน่าสามารถใช้
กรอบการประเมินในประเทศที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองเพราะ
เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในนานาชาติ)ในเนเธอร์แลนด์มาร์เท็น
พรินเซ็นไม่ได้รับความกดดันใดๆในการประเมินดังที่เขากล่าวว่า
“ฉันเป็นข้าราชการมามากกว่า21ปีฉันถึงรู้วิธีการทำงานกับ
รัฐบาล”และรัฐมนตรีกับหน่วยงานของเขาได้มีส่วนในการสร้างจุด
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สนใจให้กับมุมมองต่างๆในรายงานและเผยแพร่ผลการวิจัยออกไป
อย่างกว้างขวาง

[131] การประเมินที่ทำออกมาโดยอิสระขององค์กรIDEAดูเหมือนจะทำ
เก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อสนองความต้องการภายในประเทศและใช้ใน
ยามวิกฤตเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดน่าจะเป็นการประเมินประชาธิปไตย
โดยรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งได้รับการปลุกเร้าจากเหตุการณ์
ฆาตกรรมทางการเมืองสองรายคือเธโอแวนโกะผู้สร้างภาพยนตร์
และพิมฟอร์ทูลนักการเมืองโดยกลุ่มหัวรุนแรงที่คอยคุกคามผู้นำ
และนักการเมืองที่มีความเห็นแตกต่างจากพวกตนพยายาม
เปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งจากระบบพรรคการเมืองใหญ่ไปสู่ระบบ
พรรคการเมืองเล็กและการปฏิเสธธรรมนูญของประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรปในการลงประชามติเมื่อปีค.ศ.2005มาร์เท็นพรินเซ็น
ข้าราชการอาวุโสผู้ริเริ่มการประเมินอธิบายว่า‘มีความแตกต่างอย่าง
มากระหว่างแนวคิดของนักการเมืองและแนวคิดของประชาชน
สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในการมองภาพรวมว่ามี
อะไรกำลังเกิดขึ้นกับประชาธิปไตยในเนเธอร์แลนด์’

[132] กระบวนการประเมินภายในระยะเวลา1ปีในประเทศบอสเนีย
และเฮอร์เซโกวินาเป็นการประเมินที่คลาสสิคในเรื่อง“การประเมิน
แบบสะสม”เป็นการออกแบบประเมินที่เคยประสบความสำเร็จจาก
โครงการการสร้างความเป็นประชาธิปไตยซึ่งได้รับทุนจากแหล่งต่างๆ
ภายในระยะเวลา10ปีภายหลังสงครามโลกการประเมินที่ได้รับทุน
จากเวทีสังคมเปิดมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการคือเพื่อระบุจุดแข็ง
และจุดอ่อนของประชาธิปไตยในประเทศเพื่อระบุสิ่งสำคัญที่ต้อง
ปฏิบัติเบื้องต้นในการปฏิรูปและเพื่อปลุกเร้าให้เกิดการถกเถียงใน
เวทีสาธารณะถึงประสิทธิผลของประชาธิปไตยที่ผ่านมาในบอสเนีย
การประเมินประชาธิปไตยของออสเตรเลียออกมาในวาระครบรอบ
100ปีในการก่อตั้งสหพันธรัฐมาเรียนเซเวอร์หัวหน้าผู้ประเมิน
กล่าวว่า

  มีการฉลองความเป็นประชาธิปไตยกันขนานใหญ่ทั่วประเทศ
ความเป็นจริงที่ว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยเก่าแก่ที่สุดใน
โลกประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่มีการลงคะแนนเสียงเพื่อ
รับรองสถานะของตัวเองเป็นประเทศแรกที่ผู้หญิงสามารถ
มีสิทธิเลือกตั้งและเป็นตัวแทนในรัฐสภาแต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่า
ถึงเวลาแล้วที่เราจะสำรวจตัวเองเราจำเป็นต้องรวบรวมปัญหา
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การดำ เนินการทางการ เมื องที่ ห่ า ง ไกลจากหลักการ
ประชาธิปไตยตามหลักการเบื้องต้นเราจำเป็นต้องลดทอน
การเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นและชักชวนประชาชนให้มาพูดคุยกัน
อย่างจริงจังว่าอะไรที่เป็นข้อบกพร่องในประชาธิปไตยของเรา

[133] ใ นก รณี ศึ กษ าขอ งป ร ะ เทศ ไอ ร์ แ ลนด์ มู ล นิ ธิ แ อนแลนติ ก
ผู้สนับสนุนทุนรายใหญ่ของTASCได้ริเริ่มโครงการขนาดใหญ่
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในไอร์แลนด์(ทั้งสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ)ภายในกรอบเวลาค่อนข้างสั้น
ประมาณ15ปีTASCเล็งเห็นว่าการประเมินถือเป็นโอกาสที่จะสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานสำหรับใช้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการดังกล่าวสำหรับตัวTASCเองความท้าทายคือวิธีการ
อธิบายและยืนยันสิ่งที่เผยแพร่ออกไปที่ว่าองค์กรพัฒนาเอกชน
ก็สามารถดำเนินการได้ในระบบการเมืองร่วมกับองค์กรที่มีความเป็น
อิสระอื่นจำนวนไม่มาก

[134] องค์กรตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตยในอังกฤษได้รับแรงบันดาล
ใจจากความเสียหายอันเกิดจากนโยบายควบคุมและกีดกันสิทธิ
เสรีภาพของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแธตเชอร์ซึ่งทำให้เชื่อว่าเป็นการ
กระทำต่อเสรีภาพทางการเมืองและเกิดความกังวลต่อความไม่มี
ประสิทธิผลในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลท่านลอร์ด
เทรเวอร์สมิธ(ดยุคแห่งพรรคเสรีประชาธิปไตย)ผู้ก่อตั้งองค์กร
ตรวจสอบกล่าวว่าความไว้วางใจที่มอบให้แก่รัฐบาลทำให้เกิด
มุมมองที่ว่า“รัฐบาลแบบตลาดเสรีกำลังดำเนินการตรวจสอบทุก
อย่างในทางปฏิบัติแต่พวกเราคิดว่าเราต้องตรวจสอบประชาธิปไตย
ของเราเองด้วย”

การประสานงานเรื่องการประเมิน

[135] วิธีการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินมีความแตกต่างกัน
จำนวนมากพอๆกับจำนวนโครงการอย่างไรก็ตามความกว้างขวาง
ของการสำรวจที่จำเป็นสำหรับการประเมินเต็มรูปแบบจะต้องบังคับ
ให้โครงการไปเกี่ยวพันกับผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรูปแบบ
ที่น่าจะเป็นคือโครงการโดยทั่วไปจะมีบุคคลจำนวนไม่มากที่เป็นหลัก
เป็นผู้ประสานการวิจัยและยกร่างรายงานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่
หลากหลายซึ่งได้รับการคัดเลือกจากภายนอกสถาบันให้มาทำงาน
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ประเมินและผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะทำงานเป็นอิสระจากกันในแต่ละ
กลุ่มยกตัวอย่างเช่นองค์กรตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตยใน
ออสเตรเลียมีคณะทำงานหลัก7คนแต่จะเน้นหนักไปที่ผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียเนื่องจากมีเอกสารวิชาการและ
รายงานการตรวจสอบเฉพาะด้านจำนวนมากรูปแบบซึ่งเทียบเคียง
กันได้คือการเสริมความแข็งแกร่งด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ
ในประเทศแคนาดานิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาในเรื่องข้อบังคับ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในทางการเมืองและจากศาสตราจารย์โอลอฟ
ปีเตอร์สสันในสวีเดนเกี่ยวกับข้อบังคับเรื่องการลงประชามติ

 
ความกว้างขวางของการสำรวจที่จำเป็นสำหรับการประเมินเต็มรูปแบบ 

จะต้องบังคับให้โครงการไปเกี่ยวพันกับผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
โครงการโดยทั่วไปจะมีบุคคลจำนวนไม่มากที่เป็นหลัก 

เป็นผู้ประสานการวิจัยและยกร่างรายงานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย  
ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากภายนอกสถาบันให้มาทำงานประเมินและผู้เชี่ยวชาญ

เหล่านี้จะทำงานเป็นอิสระจากกันในแต่ละกลุ่ม 
 

[136] สำหรับการประเมินความเป็นประชาธิปไตยเมื่อเร็วๆนี้ในสหราช-
อาณาจักรในค.ศ.2001ผู้ตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตยมีทีม
ย่อยหลักที่ประกอบด้วยบรรณาธิการ2คนและนักวิจัย2คนโดยได้
รวมเอาผู้ร่วมงานที่เป็นอาสาสมัครจากนักวิชาการสถาบันการศึกษา
นักหนังสือพิมพ์นักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลุ่มผลประโยชน์
จำนวน26คน(ซึ่งบางคนเป็นผู้อาสาสมัครเข้ามา)โครงการของ
ลัตเวียดำเนินการผ่านผู้ประสานงานคนเดียวมีทีมประเมินหน่วยละ
2คนที่ร่วมกันตรวจสอบตามกรอบการประเมินต้นแบบทั้ง14ส่วน
ในจำนวนบุคลากรทั้ง25คนในการประเมินดังกล่าวมาจากสถาบัน
ต่างๆ12แห่งซึ่งรวมทั้งรัฐสภาแห่งสหภาพยุโรปการประเมิน
ประชาธิปไตยของมองโกเลียกระทำโดยนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
8คนโดยสถาบันด้านปรัชญาสังคมวิทยาและกฎหมายแห่ง
สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียซึ่งถือว่าเป็นผู้ชำนาญการ
ในวิชาการสาขานี้นักวิจัยแต่ละคนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการ
วิเคราะห์เอกสารการวิจัยทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติรวมทั้ง
รายงานที่เป็นทางการและข้อมูลที่เป็นสิ่งตีพิมพ์โดยองค์กรต่างๆ
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของคณะวิจัยการประเมิน



313

การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

เป็นเวลา1ปีในบอสเนียประกอบด้วยนักวิจัย16คนและทีม
จำนวน8คนเขาตัดสินใจว่าจะดำเนินการประเมินแบบ“ทีละ
ขั้นตอน”มากกว่าการทำการประเมินให้เสร็จทั้ง14ส่วนในคราว
เดียวทีมตรวจสอบของไอร์แลนด์มีทีมประเมินที่ประกอบด้วย
นักเขียนหรือบรรณาธิการและนักวิจัย3คนและอาสาสมัคร15คน
และดึงเอาหุ้นส่วนทางวิชาการและภาคประชาสังคมมาร่วมด้วย
ตัวอย่างเช่นสภาสตรีแห่งชาติไอร์แลนด์ซึ่งจะตรวจสอบด้านความ
แตกต่างเรื่องเพศและองค์การนิรโทษกรรมสากลด้านสิทธิมนุษยชน
TASCยังได้จัดการประชุมโต๊ะกลมผู้เชี่ยวชาญหลายครั้งอย่างต่อ
เนื่องเพื่อประเมินร่างผลการศึกษาในแต่ละส่วนกิจกรรมทั้งหมดที่
กล่าวมาดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงและเป็นอิสระของ
ไอร์แลนด์ที่จะจัดการรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศก่อนและรับ
ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางในไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือหลัง
จากได้รายงานและให้ข้อเสนอแนะในปีค.ศ.2005สมาชิกของ
คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ เป็นกรรมการที่ปรึกษาของการ
ตรวจสอบดิโมดิปาผู้อำนวยการด้านวิจัยของบริษัทPrismซึ่งเป็น
บริษัทวิจัยที่จ้างโดยOSFเพื่อทำการสำรวจในประเทศบอสเนีย
พบกรอบแนวคิดซึ่งเป็นการนำเสนอ“ประเด็นท้าทายต่อความ
สามารถในการประเมินในความหมายของความต้องการผู้ชำนาญการ
ที่มีความรู้กว้างขวางความสามารถของนักวิจัยที่จะเข้าใจและปฏิบัติ
ตามระเบียบวิธีการประเมินความแตกต่างหลากหลายที่ผันแปรไป
ตามความความเข้มข้นของความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
และการวิเคราะห์ลีลาการเขียนและทักษะในการประสานงาน
ความกังวลของOSFที่พยายามสื่อสารออกมาคือประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอกสำหรับโครงการที่มีความต้องการมากเช่นนั้น
จะต้องประเมินด้วยความระมัดระวังมากกว่าความศรัทธาแต่เขาก็ยัง
กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่หลากหลายพบว่าการประเมินเป็น
‘พื้นฐาน’สำหรับการประเมินในอนาคตซึ่ง‘ล้ำค่าและให้ความรู้’และ
มีคุณค่าสำหรับการอบรม(ถึงแม้ว่าเมื่อเราอ่านมันแล้วจะทำให้
เหนื่อยมากก็ตาม)
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  กรอบความคิดในบางกรณีได้นำเสนอสิ่งที่เรียกว่า  
“ประเด็นท้าทายต่อความสามารถในการประเมิน  

ในความหมายของความต้องการผู้ชำนาญการที่มีความรู้กว้างขวาง   
ความสามารถของนักวิจัยที่จะเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบวิธีการประเมิน   
และทักษะในการประสานงาน ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสำหรับ

โครงการที่มีความต้องการมากเช่นนั้น จะต้องประเมินด้วยความระมัดระวัง 
  

[137] มาร์เท็นพรินเซ็นอธิบายลักษณะทางกายภาพในการประเมินของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ว่ามีวิธีการดังนี้:

 ที่กระทรวงเราทำการประเมินของเราเองเราตั้งทีมเล็กประกอบด้วย
เด็กฝึกหัดนักศึกษาและข้าราชการที่ไม่มีงานทำและสมัครเข้ามาร่วม
เราใช้องค์กรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะสถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองและพรรคการเมืองในเนเธอร์แลนด์
และหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยที่สอดคล้องกับหัวข้อบางเรื่อง
ท้ายที่สุดแล้วข้าราชการจำนวนมากให้ข้อมูลสถานะของงานด้าน
นิติบัญญัติและการนำไปสู่การปฏิบัติตัวอย่างเช่นฉันได้รับข้อวิจารณ์
35หัวข้อจากฝ่ายข่าวกรองของเราแน่นอนว่าทั้งหมดคือเรื่องของ
สิทธิมนุษยชนต่อมาเราได้ทำรายงานสรุปซึ่งเราไม่มีร่างของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพราะมันใหญ่โตเกินไปเนื่องจากการประเมิน
ครอบคลุมอย่างกว้างขวางมีหัวข้อประเด็นมากและเราไม่มีเวลา
ถกเถียงกันเราเลยสรุปรายงานหลังจากอภิปรายกันภายในระหว่าง
ผู้ร่วมงานกลุ่มเล็กและเสนอให้กับรัฐมนตรี2ท่านในเวลานั้นคือ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีพิเศษด้านการปฏิรูปรัฐบาล
ซึ่งได้มีการเน้นประเด็นเฉพาะ8ประเด็นดังในตารางที่3.3
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กล่องข้อมูล3.3
รายงานประกาศสถานะความเป็นประชาธิปไตยในเนเธอร์แลนด์


นายแอซโคนิโคไลและนายโจฮันเรมเกสได้ดำเนินการจัดเวทีสาธารณะขึ้น
ทั่วประเทศเกี่ยวกับคุณภาพของประชาธิปไตยในเนเธอร์แลนด์เวทีสาธารณะนี้มีพื้นฐาน
มาจากรายงาน“รายงานสถานะความเป็นประชาธิปไตยในปี2006”รายงานนี้แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนในภาพรวมว่าค่านิยมประชาธิปไตยในประเทศเนเธอร์แลนด์ยังคงมีอยู่
อย่างดีซึ่งถ้าดูตามมาตรฐานของประชาธิปไตยในระดับนานาชาติยังคงแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีนิโคไลและเรมเกสชี้ให้เห็นจุดอ่อน8ประการอันเป็นวาระ
สำคัญเชิงนโยบายที่เขาเห็นว่าเป็นปัญหาที่ยังไม่ถูกจัดการดังนี้
•การรวมกลุ่มและการบูรณาการทางสังคมของ“ดัชท์ใหม่”
•การแสดงความคิดเห็น(ทางการเมือง)อย่างเสรีเป็นสิ่งอันตราย
•บทบาทที่ไม่แน่นอนของพรรคการเมือง
•การอยู่ผิดที่ผิดทางของอาณาเขตทางการเมือง:หน่วยงานทางปกครองที่มีความเป็น
อิสระQuangos,หน่วยงานของรัฐและความเชื่อมโยงที่ไม่เป็นทางการซึ่งยากแก่การ
ควบคุมโดยระบอบประชาธิปไตย
•การเมืองและการบริหารที่ซับซ้อน
•“ประชาธิปไตยจอมปลอม”และการเพิ่มพูนของนโยบาย
•การทำให้การตัดสินใจแบบยุโรปเข้ากันได้กับประชาธิปไตยของดัชท์
•ความเชื่อมั่นที่ลดน้อยลงของนักการเมือง

ด้วยความกังวลในประเด็นเหล่านี้รัฐมนตรีมีความต้องการที่จะโน้มน้าวและ/หรือจัดให้มี
เวทีสาธารณะในสังคมชาวเนเธอร์แลนด์เพื่อให้บรรลุผลในเรื่องนี้รัฐมนตรีกำหนด
คำถามว่าสถานะของประชาธิปไตยในเนเธอร์แลนด์ได้ถูกอธิบายไว้เพียงพอแล้วหรือไม่
ในรายงานปี2006และสิ่งที่เป็นเรื่องน่ากังวลตามประเด็นที่กล่าวไว้ข้างต้นสมควรต้อง
มีการพัฒนานโยบายใหม่หรือไม่’


ที่มากระทรวงมหาดไทยของประเทศเนเธอร์แลนด์,ข่าวแจก,11ธันวาคม2006



[138] การเลือกผู้เปรียบเทียบขึ้นอยู่กับการอุทิศตัวให้กับภาระงานซึ่ง
บางครั้งหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับกรณีศึกษาในออสเตรเลียจาก
การที่ออสเตรเลียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐหน่วยงานตรวจสอบ
ความเป็นประชาธิปไตยของออสเตรเลียมีพันธสัญญาที่จะทำการ
ประเมินแบบเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานภายในด้านยุติธรรม
9แห่งเพื่อค้นหาการปฏิบัติที่ดีที่สุด(และแย่ที่สุด)ในทุกด้าน
จากความเป็นอิสระของรัฐสภาเรื่องข้อมูลและมาตรฐานของการ
จัดการเลือกตั้งและมีการติดตามกระบวนการซึ่งมาเรียเซเวอร์
ชี้ว่าการตัดสินใจสาธารณะได้เคลื่อนย้ายจากรัฐสภาและเวที
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สาธารณะไปสู่เวทีภายในของรัฐบาลที่ซึ่งเป็นที่ตัดสินใจอย่างลับๆ
ผู้ตรวจสอบของออสเตรเลียมองว่าแคนาดานิวซีแลนด์อังกฤษ
วา่เปน็“ประชาธปิไตยเปรยีบเทยีบ”อนัเปน็การไดเ้ปรยีบตอ่ผูต้รวจสอบ
ในฐานะที่เคยตรวจสอบประเทศเหล่านี้และถูกประเมินว่ามีการ
ดำเนินการที่ดีผู้ตรวจสอบในไอร์แลนด์ออกแบบให้การวัดความเป็น
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระหว่างขณะที่ยังมีการแบ่งแยก
ประเทศไอร์แลนด์อยู่ทั้งในสาธารณะและในไอร์แลนด์เหนือความคิด
ในเรื่องนี้คือการประเมินแบบคู่ขนานอาจจะช่วยทำให้เกิดการสร้าง
สายสมัพนัธท์างการปกครองและประชาธปิไตยทีด่ตีอ่ประเทศไอรแ์ลนด์
ในอันที่จะระบุ“บทเรียนร่วมกัน”และสร้างโครงการเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยที่เป็นไปได้ขึ้นเจตนารมณ์เบื้องแรกคือการบูรณาการ
การประเมินของสองประเทศไว้ในรายงานขั้นสุดท้ายแต่มีอุปสรรค
เรื่องเวลาและทรัพยากรทำให้ความตั้งใจดังกล่าวไม่สามารถเป็นไปได้
อย่างไรก็ตามการประเมินกระทำโดยใช้วิธีแหล่งข้อมูลที่เดียวกันและ
วิธีการเข้าถึงแบบเดียวกันซึ่งทำให้รายงานมีข้อมูลดิบจำนวนมากที่
เทียบเคียงกันได้โครงการในเอเชียใต้ก็เช่นเดียวกันมีการสร้างกรอบ
การศึกษาไว้ภายในที่เปรียบเทียบกันได้ทั้งในส่วนที่เป็นที่สนใจ
อย่างมากและความเห็นของชนชั้นนำและกระบวนการประเมินตนเอง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่เข้าถึงระบุลักษณะที่มีความเหมือนร่วมกันใน
แต่ละประเทศและความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
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[139] การตรวจสอบในอังกฤษใช้ตัวเลขและข้อมูลจากสมาชิกของประเทศ
ในประชาคมยุโรปและจากองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา(OECD)มาเป็นข้อเปรียบเทียบส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม(สำหรับรายงานพิเศษเรื่องสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคม)และเป็นตัวอย่างให้กับวาระแห่งอิสรภาพของ
ข้อมูลและการออกมาตรการต่อต้านลัทธิก่อการร้ายการทำงานที่
เปรียบเทียบกันทำให้เกิดความตึงเครียดต่อผู้ให้ข้อมูลต่อคณะ
ผู้ประเมินซึ่งไม่สามารถให้ได้ในรูปแบบที่เหมาะสมจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิต้องมีความระมัดระวังในการใช้ตัวเลขสากลที่เป็นเชิง
ประจักษ์ในการที่นำมาเป็นต้นแบบเพราะเหตุที่มีการรวบรวม
สมมุติฐานเชิงคุณภาพและการปฏิบัติโดยเฉพาะต่อประเทศที่ยากจน
ที่เป็นไปในด้านลบตัวอย่างเช่นดัชนีชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กล่องข้อมูล3.4
ระบบพรรคการเมืองและความหลากหลายทางสังคมในเอเชียใต้

ระบบการเลือกตั้งในเอเชียใต้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่ออธิบายประเด็นเรื่องความ
หลากหลายเพราะแต่ละประเทศในภูมิภาคพิจารณาตามประวัติศาสตร์ร่วมกันส่วนหนึ่ง
คืออยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรมาก่อนซึ่งได้รับเอารูปแบบของรัฐสภาซึ่ง
ประกอบด้วยระบบการเลือกตั้งsimpleplurality(Firstpastthepost)ถึงแม้ว่าศรีลังกา
จะเปลี่ยนเป็นระบบประธานาธิบดีโดยใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนเป็นระบบซึ่งถือ
กันว่าเหมาะสมกว่าในแง่ของความหลากหลายสิ่งที่เป็นนัยสำคัญคือไม่ใช่ทั้งFPTP
หรือระบบงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นผู้ผลิตผลลัพธ์ที่ออกมาตามที่มุ่งหวังเป็นทั้งระบบ
2พรรคก่อนหน้าหรือระบบหลายพรรคในแบบหลังการเลือกตั้งที่มีเป็นลักษณะแบบ
ผสมเกิดขึ้นแทนพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่ต้องการการสนับสนุนจากจำนวน
เสียงของพรรคการเมืองเล็กระบบพรรคการเมืองในภูมิภาคได้พบหนทางที่จะจัดการกับ
ปัญหาความหลากหลายทางภูมิภาคและทางสังคม...
ด้วยภูมิภาควรรณะและความเป็นชาติพันธุ์ก่อให้เกิดปัจจัยที่ครอบงำซึ่งทำให้เกิดการ
นิยามฐานทางสังคมเอเชียใต้ไม่เพียงแต่ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการมีนโยบายต่อกลุ่มชาติพันธุ์
ซึ่งแต่ละพรรคยืนยันว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มต่างๆและยังสนับสนุนให้เกิดการเมืองแบบ
ลูกผสมในขณะที่การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองที่เน้นความเป็นชาติพันธุ์ทำให้มีการ
นิยามอุดมการณ์และรวบรวมประเด็นต่างๆจากพื้นที่ขอบเขตทางทางการเมือง
เป็นเรื่องที่หมดข้อกังขาที่จะนำพรรคการเมืองไปสู่แรงบันดาลใจของคนส่วนใหญ่และ
เป็นการง่ายต่อพลเมืองที่จะพิจารณาว่าเข้ากับพรรคการเมืองใดเช่นเดียวกันในขณะที่
การเมืองแบบพรรคผสมขาดเสถียรภาพแต่ก็ทำให้เกิดกลไกการปรองดองในการแข่งขัน
ของพรรคการเมืองซึ่งแสดงให้เห็นถึงเขตการเลือกตั้งที่มีความแตกต่างทางสังคม

ที่มา:Lokniti:โครงการเพื่อประชาธิปไตยเชิงเปรียบเทียบ(2008)สถานะของ
ประชาธิปไตยในเอเชียใต้(นิวเดลี)หน้า82-3
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ให้ค่าน้ำหนักของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่เหมาะสมต่อ
ประเทศเหล่านั้นและดัชนีชี้วัดด้านคอร์รัปชั่นขององค์กรความ
โปร่งใสสากลให้น้ำหนักมากเกินไปต่อการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
จำนวนน้อยซึ่งเป็นผู้บริหารธุรกิจชาวตะวันตก

การทำให้ประเด็นประชาธิปไตยเป็นที่เข้าใจ

[140] มีความหลากหลายที่ต้องพิจารณาตามความสมดุลของผลลัพธ์
ที่ออกมาระหว่างการประเมินเต็มรูปแบบรายงานพิเศษการตรวจ
สอบบางส่วนและการติดตามเฝ้าดูและรายงานความก้าวหน้าและใน
ทางซึ่งเป็นการตรวจสอบทางการตีพิมพ์และเผยแพร่โครงการเกือบ
ทั้งหมดตีพิมพ์รายงานทั้งชิ้นซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินเต็มรูปแบบ
ซึ่งทีมประเมินของเอเชียใต้จะตีพิมพ์รายงานแยกประเทศและ
พิจารณาว่าจะวางแผนตีพิมพ์กรณีศึกษาให้แยกออกจากการจัด
สานเสวนาการตีพิมพ์การประเมินเต็มรูปแบบเป็นเล่มนั้นก่อให้เกิด
ปัญหาอย่างที่ดิโนดิปาและคนอื่นๆพูดไว้ว่ามีสิ่งที่ เรียกว่า
“ความท้าทายความรับรู้”เพราะมันเป็นเอกสารที่“ซับซ้อนและมี
ความครอบคลุม”ที่ไม่ควรให้เผยแพร่ออกสู่สายตาสาธารณะในวง
กว้างอย่างแท้จริง”ในประเทศบอสเนียเป็นที่รับรู้ว่าความเป็น
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่รับมาซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมมากเกินไปไกล
เกินไปจากความสนใจของสาธารณะซึ่งเป็นข้อที่มาร์เท็นพรินเซ็น
เห็นด้วยรายงานของเนเธอร์แลนด์ถูกเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตและ
เป็นหนังสือและเผยแพร่ทางข่าวแจกแต่เขารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับ
แง่มุมต่างๆของประชาธิปไตยที่มีอยู่มากมายและมากเกินกว่า
นักหนังสือพิมพ์จะจับประเด็นหรือแม้แต่การมุ่งเน้นไปที่ประเด็น
8ข้อก็ยังมากเกินไปสจ๊วตเวียร์จากประเทศอังกฤษบอกว่าเป็น
เรื่องยากที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่นักวิจารณ์และสื่อสามารถดึงผลลัพธ์
ของการประเมินที่เป็นประเด็นที่กว้างขวางและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
และเกี่ยวกับคุณภาพของประชาธิปไตยของเขาเองโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความคิดเรื่องประชาธิปไตยที่ท้าทายโดยทั่วไปการประเมินเต็มรูป
มีแนวโน้มที่จะเป็นหนังสือเล่มยาวอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าเป็นเรื่อง
ที่สำคัญที่จะพยายามทำการประเมินทุกสี่หรือห้าปีเพราะมุมมองที่
เป็นลักษณะต่อเนื่องทำให้เกิดคำถามหลักและกระแสที่มองเห็นได้
มากกว่าและทำให้เกิดการตระหนักอย่างมากที่จะต้องปฏิรูปการ
ประเมินประชาธิปไตยทำให้เกิดการประเมินสามประการหลักๆอย่าง
แรกคือความเป็นอิสระทางการเมืองและสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
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เมืองอย่างที่สองคืออำนาจทางการเมืองและการควบคุมความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างที่สามคือการประเมิน14ส่วนและแผนในการ
“การติดตามการตรวจสอบ”(หกปีหลังการประเมินครั้งหลังสุด)
ในการประเมินความก้าวหน้าเรื่องของคำถามหลักเช่นอำนาจ
ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในอังกฤษทั้งOSFในบอสเนียและทีม
ในลัตเวียขณะนี้กำลังทำการประเมินติดตามในสองถึงสี่ปีและใน
ลัตเวียกำลังเตรียมรายงานติดตามเพราะ“สถานการณ์ในลัตเวียกำลัง
มีทิศทางที่น่าสนใจ”เหมือนกับที่จูริสโรเซ็นวอลด์พูดว่า“รายงาน
ควรมีหัวข้อสำหรับเน้นย้ำ”ที่จะแสดงว่าตรงไหนที่ประชาธิปไตย
กำลังขยับขึ้นและตรงไหนที่ขยับลงและอื่นๆซึ่งสามารถเข้าถึงได้
โดยทางสาธารณะอย่างกว้างขวาง

[141] มีการใช้วิธีการหลายแบบที่จะทำให้ผลของการประเมินโดยรวม
ประมวลได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ศึกษาที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเล่มใหญ่ใน
การประเมินของมองโกเลียผู้ชำนาญการประเมินระดับประเทศ
5รายเลือกที่จะ“ให้คะแนน”ผลลัพธ์ของการประเมินใน5ระดับ
จ ากร ะดั บ5 ( เป็ นปร ะชาธิ ป ไตยมาก) ไปจนถึ ง1 ( เป็ น
ประชาธิปไตยน้อยที่สุด)ผลลัพธ์ได้รับการตีพิมพ์พร้อมกับตาม
ตาราง(โปรดดูตาราง3.4)





การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย:คู่มือปฏิบัติ

320

ตาราง3.4การให้คะแนนความเป็นพลเมืองกฎหมายและสิทธิของมองโกเลียโดย
ผู้เชี่ยวชาญ



ตัวชี้วัดหลัก
การให้คะแนนโดยเฉลี่ย

โดยผู้เชี่ยวชาญชาวมองโกเลีย

ความเป็นชาติและความเป็นพลเมือง
มีข้อตกลงร่วมกันหรือไม่เรื่องความเป็นพลเมืองโดยปราศจาก
การกีดกันแบ่งแยก

4.0

ข้อบังคับทางกฎหมายและการเข้าถึงความยุติธรรม
รัฐและสังคมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างคงเส้นคงวาหรือไม่

3.0

ความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ได้รับการประกันอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่

2.2

สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับการประกันอย่างเท่าเทียมกัน
หรือไม่

2.6

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมสำหรับตัวชี้วัดหลัก 2.95

ตัวชี้วัดรอง 

สิทธิความเสมอภาคของพลเมืองในทางเศรษฐกิจสังคม
ต่อผู้อพยพได้รับการประกันขนาดไหน

2.6

ผลกระทบของธรรมเนียมทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนตัว
สนับสนุนกระบวนการรับรองสิทธิของความเสมอภาคมากน้อย
ขนาดไหน

2.4

คะแนนเฉลี่ยสำหรับตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง 2.8

ที่มา:คู่มือตัวชี้วัดความเป็นธรรมาธิปไตย(DGIs):วิธีการ,กระบวนการและการถอดบทเรียนในประเทศ
มองโกเลีย(อูลานบาตอร์:UNDPมองโกเลียและการติดตามผลการประชุมนานาชาติเรื่องประชาธิปไตย
ใหม่และประชาธิปไตยที่ได้รับการฟื้นฟู,2006)หน้า62



[142] ตารางที่มีลักษณะเหมือนกันจะถูกสร้างในแต่ละคำถามในบริเวณ
ตอนท้ายของแต่ละส่วนใน14ส่วนของการประเมินในลัตเวียการให้
คะแนนผลลัพธ์ในสเกลเริ่มจาก“ดีที่สุด”ถึง“ดี”“พอใจ”“แย่”และ
“แย่ที่สุด”จากนั้นเป็นการอธิบายความเป็น“คุณลักษณะที่ดีที่สุด”
โดยย่อสำหรับส่วนนั้นๆจากนั้นหัวข้อ“สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุด”และ
สุดท้ายคือ“แนะนำให้ปรับปรุง”จะนำมาไว้ด้วยกันซึ่งแสดงให้เห็น
เงื่อนไขถึงความเป็นประชาธิปไตยในประเทศในระยะเวลาอันสั้น
ส่วนการตรวจสอบในประเทศอังกฤษล่าสุดผลลัพท์ของแต่ละส่วน
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จะถูกสรุปย่อไว้รวมกันในส่วนสุดท้ายของหนังสือในแบบใส่ไว้เป็น
หัวข้อซึ่งส่วนนี้จะถูกตรวจทานสำหรับส่งพิมพ์โดยแยกเป็นแผ่นปลิว
ต่างหากสิ่งที่น่าสนใจในผ่นปลิวนี้คือการทำกราฟที่มีลักษณะ
เป้ าสำหรับยิ งลูกดอกที่ จะแสดงให้ เห็นอย่ างรวดเร็ วถึ งการ
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละส่วน
แต่ละช่วงเวลาระหว่างการประเมินที่ได้รับความสำเร็จ(โปรดดู
แผนภาพ3.2)

แผนภาพ3.2เป้าหมายการประเมินประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักร

 

 

 
 

 
 

การสนับสนุนสิทธิทางเศรษฐกิจ 
และสิทธิทางสังคม 

 

 
การคุมครองสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง 
 

การเลือกตั้งท่ีเสรี 
และเปนธรรม 

สัดสวนผูออกไป
ลงคะแนนเลือกต้ัง 

การเมืองของพรรค
การเมืองในระบอบ
ปชต. 

รัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 

สํานึกรับผิดชอบตอรัฐสภา 

หลักนิติธรรม 

รัฐบาลแบบเปด การควบคุมตํารวจ
ทหารโดยประชาชน 

การเอาชนะการ
คอรรัปช่ัน 

สื่อที่เปนกลางและ
มีความรับผิดชอบ 

ประชาสังคมท่ี
กระตือรือรน 

ผูหญิงกับชีวิต
สาธารณะ 

รัฐบาลท่ีมีความ
รับผิดชอบ 

การถายโอนอํานาจ 

ประชาธิปไตยใน
นโยบายตางประเทศ 

ความเทาเทียมกัน
ของพลเมือง 

เสนท่ีอยูใกลแกนกลาง = ระดับดี 
อนุรักษนิยม (ถึงพฤษภาคม 1997) 
แรงงานใหม (1997 ถึง 2001) 
แรงงานใหม (2001 ถึง 2005) 
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[143] ยุทธศาสตร์อีกประการหนึ่งคือการผลิตรายงานของผู้เชี่ยวชาญใน
ฐานะที่เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่การประเมินที่มีความสมบูรณ์แบบ
มาเรียนเซเวอร์จากประเทศออสเตรเลียกล่าวว่ารายงานเฉพาะด้าน
มีผลกระทบมากกว่าการตรวจสอบเต็มรูปแบบ“เพราะเป็นเรื่องง่าย
สำหรับคนทั่วไปที่จะทำความเข้าใจในเรื่องตรวจสอบเฉพาะด้าน”
มาเรียนรายงานว่าอิทธิพลของรายงานการประเมินจะมุ่งที่การจัดการ
การเลือกตั้งกองทุนการเมืองและความเท่าเทียมของผู้หญิง



กล่องข้อมูล3.5
ประชาธิปไตยในออสเตรเลียให้ความสำคัญกับผู้หญิงดีเพียงใด

จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบเฉพาะด้านได้ทำการพิจารณาว่าประชาธิปไตยใน
ออสเตรเลียส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายหรือหรือความเท่าเทียมกันทางเพศ
สำหรับระยะสั้นความเท่าเทียมกันทางเพศในที่นี้หมายถึงเป้าหมายที่มีความซับซ้อนที่
ต้องการให้รัฐบาลเน้นทั้งความเท่าเทียมกันทางโอกาสและความแตกต่างกันบนพื้นฐาน
เรื่องเพศความหลากหลายของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงชาวออสเตรเลียยังเพิ่มความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทำให้มีความจำเป็นที่ประชาธิปไตยว่าด้วยเรื่องความเท่าเทียมกัน
ทางเพศต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง...
ในการที่นำเสนอประเด็นนี้หลักการเหล่านี้รายงานพิจารณาประเด็นสำคัญจำนวนมากใน
การบัญญัติเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศโดยเฉพาะประเด็นดังต่อไปนี้
•กรอบในทางนิติบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ในการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง
•ประวัติศาสตร์และการทำหน้าที่ของเครื่องมือเชิงนโยบายปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนา
 เพื่อที่จะเฝ้าติดตามผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะเรื่องผู้หญิง
•ระดับของความเป็นผู้แทนของเพศหญิงในรัฐสภาออสเตรเลียหรือการเป็นกรรมการใน
 องค์กรภาครัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในหน่วยงานยุติธรรมและ
•ระดับความสำคัญในการที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิงจะได้รับคำปรึกษาสามารถ
เข้าถึงและได้รับการสนับสนุนให้มีความสัมพันธ์กับรัฐบาล...

โดยรวมภาพที่เกิดขึ้นจากการประเมินนี้ไม่เป็นไปในเชิงบวกถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะ
เคยเป็นผู้นำของโลกเรื่องการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศแต่รายงานนำเสนอ
อย่างชัดเจนว่าในหลายปีที่ผ่านมาออสเตรเลียไม่ค่อยได้รักษาคำมั่นสัญญาดังกล่าว
และความสำเร็จในอดีตจำนวนมากก็ไม่ได้กระทำในปัจจุบันเหล่านี้เป็นความจริงที่เห็น
ได้ชัดซึ่งเกี่ยวกับการถอดรื้อกลไกเชิงนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงออกไปและการไม่มีปาก
ไม่มีเสียงขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิงในขณะที่องค์ประกอบขององค์กร
นิติบัญญัติถูกออกแบบให้ปกป้องผู้หญิงจากการเลือกปฏิบัติยังคงเหมือนเดิมอย่างมีแก่น
สารแต่มีหลักฐานชัดเจนว่ากรอบในทางนิติบัญญัติโดยตัวของมันเองยังไม่เพียงพอที่จะ
รับประกันความเท่าเทียมกันทางทางการเมืองระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่ได้มีการวัดตาม
ตัวชี้วัดที่แสดงข้างต้น

ที่มา:แมดดิสัน,ซาร่าและพาทริดจ์,เอ็มม่า,ประชาธิปไตยในออสเตรเลียให้ความสำคัญกับผู้หญิง
ดีเพียงใด(แคนเบอร่า:มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย,หน่วยงานตรวจสอบประชาธิปไตยของ
ออสเตรเลีย,2007),หน้า13-14
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[144] การตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตยในอังกฤษก็ได้ตีพิมพ์
“รายงานเฉพาะเจาะจง”ซึ่งเน้นประเด็นสำคัญบางเรื่องอย่างเช่น
การรบัผดิชอบขององคก์รกึง่รฐับาลการปฏริปูการเลอืกตัง้การดำเนนิ
นโยบายและพรรคการเมืองขวาจัดซึ่งเป็นการสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้และการทำงานตรวจสอบโดยทั่วไปส่วนหนึ่ง
ในฐานะที่เป็นการทำวิจัยซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบที่เต็มรูปแบบ
สจ๊วตเวียร์กล่าวว่ารายงานเกี่ยวกับองค์กรกึ่งรัฐบาลมีจำนวนมาก
และมีอิทธิพลมากในประเทศอังกฤษและมีผู้บริหารหลักและมีหน้าที่
ในการให้บริการแก่สาธารณะซึ่งมีอิทธิพลต่อสื่อและสาธารณะและ
นำไปสู่การถดถอยของรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญด้านบทบาทและสำนึก
รับผิดชอบอันที่จริงทั้งรัฐบาลและกรรมาธิการของรัฐสภาได้ใช้วิธีการ
ในการประเมินสำนึกความรับผิดชอบและการเปิดกว้างของหน่วยงาน
ที่ไม่ใช่หน่วยงานการเมืองรายงานฉบับอื่นก็มีอิทธิพลอย่างแท้จริงเช่น
กันเช่นรายงานเมื่อเร็วๆนี้ที่มีการประเมินการออกกฎหมายการต่อ
ต้านการก่อการร้ายของอังกฤษซึ่งมีจุดยืนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ
อิทธิพลพลต่อชุมชน(ดูตาราง3.6)
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กล่องข้อมูล3.6
การก่อการร้ายสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน

เรามุ่งเน้นไปที่กฎหมายของรัฐบาลและวิธีปฏิบัติที่ลดหรือขจัดการปกป้องเสรีภาพของ
บุคคลและการมีสิทธิที่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมแต่การจำกัดอิสรภาพในการพูดและ
การรวมตัวกันสามารถที่จะทำให้เกิดปรากฎการณ์“เย็นชา”ขึ้นได้ในแต่ละบุคคล
เนื่องจากพวกเขาระมัดระวังคำพูดหรือเปลี่ยนแปลงแสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
การเป็นที่สงสัยและมีผลในสังคมในภาพกว้างเนื่องจากเป็นการลดพื้นที่การอภิปราย
ความเป็นประชาธิปไตยในประเด็นต่างๆที่พวกเขาแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างดีสิ่งที่เกิด
ขึ้นก็คือการอภิปรายในชุมชนของชาวมุสลิมซึ่งต้องการให้เกิดขึ้นก็จะถูกจำกัดดังเช่น
สตรีชาวบังคลาเทศซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนทนากลุ่มกับเราได้อธิบายว่าขณะที่ความเป็น
อันตรายมีมากขึ้น“ผู้ที่พูดให้เห็นถึงความเกลียดชัง”ได้ถอนตัวกลับไปและแนวคิดของ
พวกเขาก็กลายเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการแก้ไขในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมที่จำเป็น
ระหว่างชุมชนกลุ่มน้อยและชุมชนกลุ่มใหญ่ก็จะถูกจำกัดเช่นเดียวกันและกระบวนการ
ทำงานร่วมกันโดยปกติของการทำงานร่วมกันก็มีความล่าช้าและเกิดขึ้นยาก...
ดังที่เราได้โต้แย้งมาตลอดในรายงานฉบับนี้การมีพันธสัญญาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
หลักนิติธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งจำเป็นต่อกลยุทธ์ในการต่อต้านการ
ก่อการร้ายที่ประสบความสำเร็จเราเพียงสามารถปกป้องวิถีชีวิตที่เปิดกว้างและเป็น
ประชาธิปไตยได้ถ้าเราแสดงให้เห็นถึงการมีพันธสัญญาอย่างต่อเนื่องในเรื่องค่านิยม
เหล่านั้นและการปฏิบัติในวิถีทางที่เราต่อสู้กับการก่อการร้ายอย่างจริงจัง


ที่มา:บลิค,แอนดรูว์,ชูว์ดิวรีย์ทูฟเยิลและเวียร์,สจ๊วต,กฎกติกา:การก่อการร้ายสิทธิชุมชน
และสิทธิมนุษยชน(ยอร์ค:JosephRowntreeReformTrust,2006),หน้า66-7



[145] โครงการของประเทศฟิลิปปินส์ได้ปรับกรอบความคิดให้ เป็น
“เครื่องมือในการติดตามอย่างถาวร”แต่จากเหตุผลในการอธิบาย
ข้อความข้างต้นบริษัทเอ็ดน่าโคซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน
การประเมินในส่วนต่างๆของกรอบการทำงานแทนการประเมิน
ทุกส่วนยิ่งไปกว่านั้นเธอและผู้ร่วมงานยังได้ทำรายงานเรื่องการ
เลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมและบทบาทความเป็นประชาธิปไตย
ของพรรคการเมืองได้รับทุนสนับสนุนและตีพิมพ์เผยแพร่โดยมูลนิธิ
ของเยอรมันคือมูลนิธิฟรีดิชเอแบรทท์รายงานเรื่องสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้รับการสนับสนุนทุนจากChristianAidและ
รายงานเรื่องการคอรัปชั่นรายงานเหล่านี้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองและความเป็นประชาธิปไตย
ในประเทศฟิลิปปินส์และต้องชื่นชมการยืนหยัดของบริษัทเอ็กน่า
ที่ทำให้ได้รับผลสำเร็จอย่างมาก
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กล่องข้อมูล3.7
ความท้าทายของคอร์รัปชั่นในประเทศฟิลิปปินส์

ปฏิบัติการจำนวนมากในเรื่องการใช้ดุลยพินิจและการใช้อำนาจอย่างมีประสิทธิผลทำให้
รัฐถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์ที่คับแคบดังที่เกิดขึ้นในยุคเผด็จการของรัฐบาลมาร์กอส
และในยุคต่อมาซึ่งมีการรับสินบนและการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวางการบังคับ
ใช้กฎระเบียบมีความลำเอียงไร้เหตุผลและเน้นไปที่เรื่องเฉพาะบุคคลวัฒนธรรมการ
จัดการปัญหาโดยการแก้ไขกฎระเบียบการเจรจาต่อรองและการหลบเลี่ยงถูกพัฒนาขึ้น
วิธีการจัดการปัญหาแบบรวบรัดเช่นนี้ทำให้พลเมืองมีความยากลำบากในการเข้าไป
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกระบวนการแบบราชการ...

ความพยายามทีจ่ะควบคมุการคอรร์ปัชัน่ปรากฏอยูใ่นกฎหมายคำสัง่และหนว่ยงานตอ่ตา้น
คอร์รัปชั่นซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กลไก
เหล่านี้อย่างจริงจังยังเป็นปัญหาท้าท้ายที่มีมาโดยตลอดความห่วงกังวลที่ร้ายแรง
อีกประการหนึ่งก็คือระดับที่พลเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีความยึดมั่นกติกาเชิงสถาบัน
ดังกล่าวซึ่งจะมีส่วนทำให้กฎระเบียบต่างๆกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมนอกจากนี้
ชาวฟิลิปปินส์ยังมองหาผู้นำที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์แต่ก็เป็นเรื่องที่
ยากเหลือเกินที่จะหาบุคคลเช่นนั้นได้การปลูกฝังกฎระเบียบให้เป็นบรรทัดฐานและ
สถาบันทางสังคมและการทำให้ผู้นำเป็นแบบอย่างเป็นความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์
ที่สังคมต้องดำเนินการแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากแหล่งทุนภายนอกเลย
ก็ตามผู้สนับสนุนทางการเงินเช่นธนาคารเพื่อการพัฒนาต่างๆทุ่มเทความช่วยเหลือ
ไปที่การออกแบบยุทธศาสตร์และเครื่องมือในการต่อสู้กับการคอร์รัปชั่นอย่างไรก็ตาม
ชาวฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าของโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและวัฒนธรรมการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นก็มีการพัฒนาขึ้นแต่มีความหวังเพียงเล็กน้อยในการทำให้ยุทธศาสตร์เพื่อการ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้มีความยั่งยืน

ที่ มา :L im,M i l l a rd ,Jayme-Lao,Mar ia ,Juan,L i l i be thและCo,Edna,
การประเมินประชาธิปไตยฟิลิปปินส์:ลดคอร์รัปชั่น(มะนิลา:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อเทนีโอ,2007),หน้า175–6



การเผยแพร่

[146] การดำเนินงานในรูปแบบที่โดดเด่นในเรื่องของการเผยแพร่น่าจะเป็น
ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประเมิน
ทั้งในแง่เจตจำนงทางการเมืองและทรัพยากรต่างๆหลังจากได้มีการ
ทบทวนภายในได้มีการยื่นรายงานต่อรัฐมนตรี2ท่านคือรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีพิเศษด้านการปฏิรูปรัฐบาล
ซึ่งจะเป็นผู้เน้นหัวข้อ8ประการและร่างจดหมายแนบไปกับรายงาน
หลังจากนั้นรายงานก็จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยการทำข่าวแจก
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ทำเป็นรูปเล่มหนังสือและในรูปแบบอินเตอร์เน็ตและเผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์รายใหญ่ไม่เพียงแต่แจกจ่ายสำเนาไปยังสื่อต่างๆแต่
แจกไปยังองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆด้วย(ทั้งสิ้น250องค์กร)และ
แจกจ่ายแก่องค์กรภาครัฐตลอดจนพรรคการเมืองที่สนใจพระราชินี
ของเนเธอร์แลนด์เลือกหนึ่งในแปดหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรง
และการคุกคามต่อนักการเมืองและผู้นำความคิดมาแถลงต่อ
สาธารณชนชาวเนเธอร์แลนด์ทางโทรทัศน์ในช่วงคริสต์มาสการ
แทรกแซงเรือ่งนีข้องพระองคท์ำใหเ้กดิการถกเถยีงกนัอยา่งกวา้งขวาง
ในหัวข้อที่ว่านี้รัฐบาลได้จัดการโต้วาทีเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับรายงานในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โครงสร้างของรัฐบาลสื่อกับการเมืองความเป็นพลเมืองและความไว้
วางใจให้กับสมาชิกซึ่งคือประชาชนทั่วไปและไม่มีผู้ เชี่ยวชาญ
เข้าร่วมซึ่งเวทีถกเถียงเรื่องความเป็นพลเมืองและการบูรณาการได้
รับความสนใจมากที่สุดมาร์เท็นพรินเซ็นกล่าวว่าไม่มีรัฐมนตรี
ท่านใดมาร่วมงานแต่ฉันอยู่ที่นั่นกับผู้ร่วมงานบางส่วนซึ่งมีผู้มา
ร่วมงานมากกว่า200คนและในจำนวนนั้นมีนักบริหารรวมอยู่ด้วย
และในที่สุดรัฐบาลก็จัดงานประชุมใหญ่โดยมีผู้เข้าร่วม550คนโดย
มีรัฐมนตรีสองท่านเข้าร่วมหลังจากนั้นได้มีการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก
ออกมาเกี่ยวกับอนาคตประชาธิปไตยของเนเธอร์แลนด์

[147] คณะการประเมินอื่นๆอาจดำเนินการโดยมีแหล่งข้อมูลที่ไม่มากแต่
ตามแบบแผนที่ต้องทำคืออย่างน้อยที่สุดจะต้องตีพิมพ์รายงานเผย
แพร่ออกมาในรูปหนังสือและในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิคส์บนเว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาทางหนังสือพิมพ์และจัดเวทีสาธารณะ
หรือเวทีอภิปรายในบางครั้งที่ประเทศไอร์แลนด์และประเทศอังกฤษ
จะเชิญรัฐมนตรีฯที่มีชื่อเสียงนักการเมืองข้าราชการและผู้เชี่ยวชาญ
ที่ จ ะมี ส่ วนร่ วมและดึ งดู ดกลุ่ มผู้ ฟั ง ในวงกว้ า งที มประ เมิ น
ประชาธิปไตยจากอังกฤษได้เผยแพร่ใบปลิวที่ เด่นสะดุดตาซึ่ง
เป็นการย่อความประเด็นหลักของข้อค้นพบซึ่งก็ได้โพสต์ไว้ใน
เว็บไซต์ของผู้ตรวจประเมินและส่งไปให้นักการเมืองและผู้นำความคิด
ทางอีเมล

[148] มีหลายเรื่องที่เป็นบทเรียนของความสำเร็จในลัตเวียมีการตีพิมพ์
รายงาน500ฉบับและขายหมดเกลี้ยงถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างยิ่ง
ของประเทศเล็กๆทีมประเมินของลัตเวียวางแผนที่จะตีพิมพ์รายงาน
เป็นภาษาอังกฤษและได้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตและเพื่อเป็นการ
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เน้นย้ำถึงความสำคัญของประชาธิปไตยต่อลัตเวีย“จะมีการ
ส่งหนังสือดังกล่าวอย่างน้อย1เล่มไปให้สถานฑูตลัตเวียทุกแห่ง
นอกประเทศคณะตรวจสอบจะต้องมีส่วนในเวทีอภิปรายซึ่งมีในเกือบ
ทุกกลุ่มย่อยในรัฐสภาและกับชนชั้นนำทางวิชาการและการเมืองดังที่
มาเรียนเซเวอร์กล่าวไว้ว่ารายงานเฉพาะประเด็นจะได้รับความ
สนใจอย่างมากจากสาธารณะตัวอย่างเช่นทีมประเมินออสเตรเลีย
ตีพิมพ์รายงานเรื่องประชาธิปไตยออสเตรเลียให้ความสำคัญกับ
เพศหญิงได้ดีเพียงใดผู้คนมากกว่า300คนได้เข้าไปร่วมการแนะนำ
หนังสือในเมืองแคนเบอร์ราซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับเมือง
อย่างแคนเบอร์ราและยังประสบความสำเร็จในการรายงานของสื่อ
และเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางส่วนในมองโกเลียมีการตีพิมพ์
รายงาน500ฉบับและสำเนาภาษาอังกฤษได้รับการตีพิมพ์จำนวน
1,000เล่ม(ในรูปแบบคำแปลขนาดสั้น)ซึ่งรวมถึงแผ่นพับอีก
3,000ชุดและสิ่งตีพิมพ์อื่นๆที่แจกจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั่วมองโกเลียการเผยแพร่ดังกล่าวดำเนินการควบคู่ไปกับการประชุม
นานาชาติเพื่อติดตามผลซึ่งมีผู้แทนจำนวน12ประเทศและ
หน่วยงานระหว่างประเทศ23องค์กรเข้าร่วมและการจัดกิจกรรม
ทั่วประเทศในการเผยแพร่ผลการประเมิน

[149] มีหลายคณะที่สามารถดูแลให้เว็บไซต์แสดงผลของรายงานได้อย่าง
ต่อเนื่องยาวนานซึ่งเว็บไซต์ของผู้ประเมินออสเตรเลียได้รับการดูแล
อย่างดีโดยการเก็บรวบรวมรายงานทุกชิ้นและเอกสารประกอบการ
อภิปรายรวมทั้งข่าวและรายงานของกิจกรรมด้านประชาธิปไตย
ในประเทศอื่นๆรายงานทุกชิ้นและเอกสารต่างๆสามารถดาวน์โหลด
ได้และมีการพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารด้วยการประเมินได้ดึงดูดความ
สนใจต่อรายงานและเอกสารใหม่ๆและพัฒนาการประชาธิปไตย
ผ่านทางเครือข่ายอีเมลที่ประกอบไปด้วยผู้สื่อข่าวและนักการเมือง
จำนวนมากในประเทศบอสเนียOSFได้สร้างเว็บไซต์“ชีพจร
ประชาธิปไตย”ที่ให้โอกาสกับประชาชนจำนวนมาก(ไม่ใช่แค่
นักวิจัยเท่านั้น)ในการพูดคุยเรื่องประชาธิปไตยดิโนดิปากล่าวว่า
“โดยหลักแล้วได้มีการนำเอาหัวข้อที่มีความแตกต่างกัน5ประการที่
มีการพูดถึงในการประเมินและเชิญให้บุคคลจากหลากหลายวงการ
มาเขียนบทความขนาดสั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆพวกเขาต้องการใช้
เว็บไซต์เพื่อทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง”เช่นเดียวกัน
ทีมประเมินประชาธิปไตยกำลังจะเป็นหุ้นส่วนกับเว็บไซต์Open
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Democracyซึ่งเผยแพร่ประเด็นความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชนทั่วโลกโดยจะจัดทำบล็อกที่เน้นเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร
ซึ่งทีมประเมินจะตีพิมพ์ผลการประเมินที่กำลังจะเสร็จเป็นตอนๆเพื่อ
ประชาชนจะได้วิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่รายงานจะเสร็จสมบูรณ์

 
คณะผู้ประเมินจำนวนมากสามารถดูแล 

ให้เว็บไซต์แสดงผลของรายงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 
   

ความเกี่ยวข้องกับสาธารณะ

[150] ความพยายามเหล่านี้ในการที่จะเผยแพร่ผลการประเมินแน่นอนว่า
คือการออกแบบที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับสาธารณชนทั่วไปและ
ชนชั้นทางการเมืองของประเทศในเวทีอภิปรายว่าจะปรับปรุง
ประชาธิปไตยของประเทศให้ดีขึ้นได้อย่างไรดูเหมือนว่าการประเมิน
ที่นำโดยรัฐในเนเธอร์แลนด์เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับการบรรลุผลความ
ก้าวหน้าครั้งสำคัญในเรื่องนี้การฆาตกรรมทางการเมืองต่อบุคคลที่
มีชื่อเสียงอย่างมาก2คนและการปฏิเสธธรรมนูญของประชาคม
ยุโรปของประชาชนโดยการทำประชามติก่อให้เกิดจิตสำนึกใน
หมู่ประชาชนและขณะเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจในการประเมิน
และทำให้มีการเสนอข่าวและเวทีสาธารณะมากขึ้นทีมการประเมิน
ส่ วนใหญ่ ไม่มีทั้ งทรัพยากรและจุดยืนสาธารณะของรั ฐบาล
เนเธอร์แลนด์หรือ“ผลประโยชน์”ของสถานการณ์เฉพาะที่จะทำให้
การประเมินมีความเด่นชัดและสอดคล้องกัน

[151] ทีมประเมินอื่นๆได้ให้ความสำคัญต่อคำถามต่างๆในการที่จะทำให้
การประเมินสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนและการที่จะได้
รับผลสำเร็จจากเวทีอภิปรายที่กว้างขวางทีมในเอเชียใต้และบอสเนีย
เฮอร์เซโกวินาพยายามที่จะปิดช่องว่างระหว่างการประเมินของ
ผู้ชำนาญการกับประสบการณ์ของประชาชนทั่วไปดิโนดิปาจาก
บอสเนียและเฮอร์เซโกวินาอธิบายถึงอุปสรรคร่วมของการประเมินที่
OSFเผชิญการประเมินของบอสเนียมีวัตถุประสงค์3ประการคือ
ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของประชาธิปไตยพยายามที่จะระบุ
สิ่งสำคัญอันดับแรกเพื่อการปฏิรูปประเมินเพื่อกระตุ้นให้เกิดเวที
อภิปรายถึงวิธีการเกี่ยวกับประสิทธิผลของประชาธิปไตยในแง่การ
ปฏิบัติการประเมินได้รับการยกย่องจากผู้ชำนาญการของชุมชนใน
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เรื่องคุณภาพของการประเมินแต่ดิโนดิปากล่าวถึงวัตถุประสงค์ข้อ
ที่สามว่าประสบผลสำเร็จเพียงบางส่วนกล่าวคือ:

 “การประเมินที่มีความซับซ้อนและกว้างๆไม่ก่อให้เกิดความดึงดูด
ต่อสาธารณะเท่าไหร่นักเป็นที่รับรู้ว่าความรู้เรื่องประชาธิปไตยเป็น
สิ่งที่ได้รับมอบมาและเป็นนามธรรมมากเกินไปและสิ่งที่คนส่วนใหญ่
ในวงกว้างห่วงกังวลเฉพาะหน้ามักจะไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตย
ประชาชนจะคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจของตัวเองการว่างงานเงินเดือน
ที่ต่ำซึ่งสิ่งที่ท้าทายสำคัญคือทำให้เขารู้ว่าปัญหาที่เขากังวลเชื่อมโยง
กับประชาธิปไตยอย่างไรหรือเกี่ยวกับการขาดวัฒนธรรมการเมือง
หรือจารีตของประชาธิปไตยในประเทศ”

 “ในความเห็นของเขากระบวนการประเมินควรจะเอาใจใส่อย่างลึกซึ้ง
กับความกังวลใจและประสบการณ์ของประชาชนธรรมดาถ้าต้องมีการ
พัฒนาที่แท้จริงในการถกเถียงกันเกี่ยวกับคุณภาพประชาธิปไตย
ของประเทศซึ่งในการประเมินทุกขั้นตอนOSFได้ให้ผู้ชำนาญการ
การประเมินในบอสเนียเฮอร์เซโกวินาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทำให้
ประเด็นซับซ้อนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สำหรับดิโนดิปา
สิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหลักการของ“ความเป็นเจ้าของพื้นที่”

 “ความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของพื้นที่ถูกมองว่ามีความสัมพันธ์
กับความเป็นพลเมืองได้อย่างไรเรามีความเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง
ในระดับใดในบริบทของการประเมินนี้มันมีความหมายแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิงพลเมืองธรรมดาให้ความร่วมมือกับการประเมินทั้งหมด
ในระดับใดเราเรียนรู้ อะไรจากประชาชนประชาชนมองว่า
ประชาธิปไตยทำหน้าที่ ในบอสเนียเฮอร์ เซโกวินาได้อย่างไร
เพราะว่าการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ของการประเมินนี้มีพื้นฐานมาจากการ
ทำงานของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านยกตัวอย่างเช่นมีการเน้น
ย้ำถึงประเด็นเรื่องการทบทวนผลลัพธ์ที่แตกต่างของการสำรวจความ
คิดเห็นซึ่งจัดทำโดยหลากหลายองค์กรและหลากหลายประเด็นแต่ก็
ยังไม่มีความพยายามที่จะทำงานอย่างเป็นระบบกับพลเมืองเพื่อ
เรียนรู้ประสบการณ์และการมองปัญหาจากพวกเขา”สื่อไม่ได้ช่วยใน
การเติมเต็มช่องว่างสื่อหลงใหลในตัวเลขและไม่ได้สนใจในการ
วิเคราะห์“พวกเขาส่วนใหญ่สนใจในผลการสำรวจของผู้เชี่ยวชาญที่
จัดทำโดยแบบสอบถามและแผนภูมิสีสันสวยๆที่ใช้ในการเสนอผล
การวิจัย”
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[152] ในประเทศไอร์แลนด์,TASCค้นพบว่ารายงานที่มีความหนา
650หน้าหนาเกินไปและยากแก่การกระตุ้นให้ประชาชนเอาใจใส่กับ
ข้อค้นพบเท่าที่ควรมีการส่งสำเนาไปให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ใหม่จำนวน166คนในเดือนมิถุนายนค.ศ.2007และส่งให้
ข้าราชการและที่อื่นๆด้วยแต่ก็กลัวเช่นกันว่ารายงานจะอยู่บนหิ้ง
ตลอดไปอย่างไรก็ตามTASCเรียนรู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ให้ความ
สำคัญกับเอกสารดังกล่าวจะมองว่ามันเปรียบเสมือนรางวัลที่มีคุณค่า
และมีการส่งเสริมให้รายงานเป็นเสมือนหนังสืออ้างอิงสำหรับนักการ
เมืองข้าราชการนักหนังสือพิมพ์และภาคประชาสังคมได้มีการทำ
แผ่นพับสั้นๆสำหรับผู้ที่ตื่นตัวในประเด็นนโยบายสาธารณะซึ่งอาจ
ไม่ได้สนใจประชาธิปไตยเท่าใดนักแต่อาจเป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก
ข้อมูลการวิเคราะห์และความคิดเห็นในรายงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพวกเขาสมาชิกรัฐสภา166คนจะมีโอกาสที่ได้รับ
ประโยชน์จากรายงานการประเมินขนาดสั้นอีกทางหนึ่ง

 
ทีมประเมินได้ให้ความสำคัญต่อคำถามที่ว่าจะทำให้การประเมิน 

สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างไร   
และการที่จะได้รับผลสำเร็จจากเวทีสาธารณะ และปิดช่องว่างระหว่าง 
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญกับประสบการณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ 

 
การทำความเข้าใจกับสาธารณชน

[153] การได้รับส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียมกันเป็น
สิ่งสำคัญที่ประชาชนคาดหวังว่าจะได้รับจากประชาธิปไตยแต่สิ่งที่
การประเมินของเราให้ความสนใจคือการประเมินในระดับการ
วิเคราะห์และภาพรวมมากกว่าการทดลองและระดับปัจเจกบุคคล
ปีเตอร์เดอโซลซาแนะนำว่าการประเมินประชาธิปไตยสามารถวัด
“ค่าเสียโอกาส”ของประสบการณ์ที่พลเมืองได้รับผลประโยชน์จาก
บริการของรัฐอย่างเต็มที่ดังที่เขาได้ย้ำในการประชุมเชิงปฏิบัติการว่า

  รัฐประชาธิปไตยเป็นรัฐที่มีพันธสัญญาในการรับรองความ
เท่าเทียมกันของพลเมืองทุกคนซึ่งหมายความว่าการดำเนิน
การทุกอย่างที่จะจัดตั้งสถาบันและนโยบายต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการของพลเมืองอย่างเท่าเทียมกันจะต้องไม่แบ่ง
แยกหรือให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องตอบสนอง
ความต้องการซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่ถูกทำนองคลองธรรม
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ถึงอย่างไรก็ตามเรารู้ว่าในทางปฏิบัติภาพดังกล่าวเป็นเพียง
อุดมคติของรัฐประชาธิปไตยซึ่งรัฐที่แท้จริงที่เราเผชิญและ
พบเห็นทุกวันมีความไม่สมดุลบิดเบือนและเบี่ยงเบนไปจาก
ภาพที่ว่านี้พลเมืองต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าดำเนิน
การของรัฐในรัฐประชาธิปไตยค่าใช้จ่ายเหล่านั้นควรจะต่ำกว่า
เมื่ อ เปรียบเทียบกับค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกิ ดขึ้ น ในรั ฐที่ ไม่ เป็น
ประชาธิปไตย

 ถ้าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องถูกวัดพร้อมกันกับแง่มุมอื่นของการดำเนิน
บทบาทด้านประชาธิปไตยดังนั้นแล้วการประเมินจะผูกพันกับเรื่องที่
มีนัยสำคัญอย่างแท้จริงกับประชาชนโดยทั่วไปและการทำเช่นนั้นจะ
ทำให้ความสำคัญของประชาธิปไตยต่อวิถีชีวิตประจำวันของ
ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจนและมีความเป็นจริงมากขึ้นนอกจาก
การค้นหาเพื่อที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการประเมินคุณภาพของ
ประชาธิปไตยของเขาเองแล้วผู้ประเมินควรที่จะเข้ามีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่กับประชาชนถ้าพวกเขาได้รายงานประสบการณ์ของประชาชน
ว่าประชาธิปไตยได้ให้หรือไม่ให้อะไรกับประชาชนบ้างในวิธีการนี้
การประเมินประชาธิปไตยต้องรวมและพยายามที่ จะนำเอา
ประสบการณ์ต่างๆของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในระดับ
ชีวิตประจำวันและโดยภาพรวมของการปฏิบัติงาน

[154] ปีเตอร์เดอโซลซาจำแนกช่องทางที่พลเมืองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
รัฐอย่างน้อย5ประเภทดังนี้

 (ก)การปกป้องชีวิตและเสรีภาพของพลเมืองที่ซึ่งประชาชนต้องเข้าไป
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเช่นตำรวจและกองทัพ

 (ข)การแก้ไขการกระทำที่ผิดพลาดที่ซึ่งประชาชนมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ระบบราชการและศาล

 (ค)ข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกเอกสารเช่นบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งบัตรปันส่วนและอื่นๆซึ่งเป็นหลักในการรับรองความเป็น
พลเมืองอันจะนำมาซึ่งสิทธิต่างๆ

 (ง)ระเบียบข้อบังคับซึ่งหน้าที่ของรัฐคือการอนุญาตหรือการห้าม
การกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานที่
อยู่อาศัยการกำหนดเขตพื้นที่และอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
และ
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 (จ)ข้อกำหนดเรื่องสวัสดิการและการพัฒนารวมถึงการให้บริการในเรื่อง
ของสุขภาพการศึกษาการประปาและไฟฟ้าที่เป็นสิ่งสำคัญต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน

 เราสามารถที่จะเพิ่มเติมหรือลดบางข้อออกจากรายการนี้แน่นอนที่ว่า
คำถามในการประเมินควรจะนำผู้ประเมินไปสู่การวิเคราะห์เรื่องต่างๆ
ทั้งหมดที่เป็นความรับผิดชอบด้านประชาธิปไตยของรัฐแต่ประเด็น
ได้ขยายไปไกลกว่านั้นและเป็นการวัด“ค่าใช้จ่าย”สำหรับพลเมือง
ในประเด็นที่เข้าไปสู่การจัดการกับรัฐในสิ่งที่รัฐสัญญาหรือมีหน้าที่
ผูกพันในการที่จะจัดหาให้แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประชาชนเรียกร้อง
สิทธิจากรัฐ(เช่นการเรียกร้องเงินชดเชยหรือค่ารักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลของรัฐหรือฟ้องร้องตำรวจ)หรือเมื่อรัฐเกี่ยวข้องกับ
ประชาชน(เช่นการสืบสวนหรือจับกุมประชาชนในการก่อ
อาชญากรรมหรือการก่อการร้ายหรือการเกณฑ์ทหารประชาชน
ควรจะออกค่าใช้จ่ายเองแทนที่จะเรียกร้องจากรัฐหรือไม่ยังมีความ
คับข้องใจอะไรบ้างที่ติดค้างอยู่ข้าราชการจะเรียกร้องสินบนหรือการ
บริการสาธารณะจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานในการสร้างความชอบ
ธรรมหรือไม่แม้แต่ในประเทศที่ประชาธิปไตยพัฒนาแล้วความคิดใน
เรื่องการวัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก็ยังมีความสำคัญอยู่

[155] ปีเตอร์เดอโซลซาจึงแนะนำว่าประชาธิปไตยสามารถถูกประเมินให้
ลึกซึ้งมากขึ้นโดยการวัดค่าใช้จ่ายของการดำเนินการของพลเมือง
ค่าใช้จ่ายของการดำเนินการประเภทต่างๆควรรวมกันได้;ดัชนีของ
ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นบางครั้งรวมเข้าโดยใช้การรับรู้ของประชาชนในการ
เรียกร้องความชอบธรรมที่พึงได้ไม่ว่าจะง่ายหรือยากแนวคิด
ดังกล่าวควรนำความคับข้องใจที่พลเมืองมีต่อรัฐมาพิจารณาหรือ
ควรถูกพัฒนาให้สามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างรัฐได้วรรณกรรม
เกี่ ยวข้องกับ“ค่ า ใช้ จ่ ายของการดำเนินการ”ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์บางทีทางเลือกสาธารณะควรถูกนำเข้ามาสู่การ
ถกเถียงของเราในเรื่องการวัดประชาธิปไตยในความเห็นของปีเตอร์
เดอโซลซาค่าใช้จ่ายของการดำเนินการเป็นการวัดประชาธิปไตยที่ดี
กว่าการวัดที่เน้นเรื่องสถาบันเช่นสิ่งที่ดำเนินการโดยEconomist
intelligenceUnit(EIU)และFreedomHouseทั้งนี้ปีเตอร์เดอ
โซลซากล่าวว่า‘การประเมินแบบนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับประสบการณ์
ของพลเมืองเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่มาจากการตัดสินของผู้รู้
ซึ่งบริสุทธิ์หรือบางครั้งก็สูงส่งเกินไป’
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[156] การประยุกต์ใช้นวัตกรรมตามวิธีการประเมินขององค์กรIDEA
ในประเทศมองโกเลียเอเชียใต้และออสเตรเลียระหว่างประเทศอื่นๆ
ได้เคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นการวัดประสบการณ์ประชาธิปไตยเพื่อ
เพิ่มบทบาทของสถาบันที่เป็นทางการการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้อพยพในประเทศออสเตรเลียและกรณี
ศึกษาเรื่อง“ความจริงที่ยุ่งยาก”เช่นการรักษาค่านิยมเกี่ยวกับ
ชนชั้นวรรณะผ่านการศึกษาขั้นปฐมวัยในอินเดีย(ดำเนินการโดยเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินเอเชียใต้)คือตัวอย่างที่น่าสนใจในเรื่องนี้
การดำเนินการดังกล่าวมีผลในการเพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องและความเป็นเจ้าของในการดำเนินการประเมินและ
ยังทำให้เกิดความสนใจระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่อผลการศึกษา
และพิสูจน์ว่ามีประโยชน์ในการทำให้การถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิรูป
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่หวังว่าวิธีการประเมินจะดำเนินต่อ
ไปเพื่อขยายการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย

บทเรียนที่ชัดเจน

[157] การพิจารณาประสบการณ์การประเมินประชาธิปไตยที่แตกต่างหลาก
หลายในบทนี้แสดงให้เห็นบทเรียนที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่ง
ควรจะมีความสำคัญต่อการประเมินประชาธิปไตยในอนาคตทั่วโลก

 Ñ ประการแรกเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความหลากหลาย
ของเรื่องราวความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นจากการประเมินเฉพาะ
แต่ละพื้นที่ในขณะที่ยังคงดำเนินการภายใต้กรอบการประเมิน
ประชาธิปไตย

 Ñ ประการที่สองทีมประเมินจะต้องทำงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยทุน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐานของวิธีการที่จะทำให้การ
ประเมินประชาธิปไตยเคลื่อนไปข้างหน้า

 Ñ ประการที่สามทีมประเมินควรจะต้องพัฒนาระบบสำหรับการ
ประสานการประเมินระดับชาติถึงแม้ว่าความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน
อาจดำเนินการโดยกลุ่มที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้เสีย

 Ñ ประการที่สี่การประสานงานไม่ได้หยุดด้วยตัวเองแต่ต้องแปลเป็น
ภาษาของเจ้าของประเทศและนำเสนอโดยวิธีการที่ทำให้ความ
หมายของประชาธิปไตยเข้าถึงผู้ฟังที่มีศักยภาพทุกระดับ
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 Ñ ประการที่ห้าข้อความสามารถนำไปออกอากาศผ่านรูปแบบที่
หลากหลายในการเผยแพร่ดังที่ประสบการณ์ในบทนี้ได้แสดงไว้

 เหนือสิ่งอื่นใดประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ประชาชนเป็นผู้ควบคุม
ผู้มีอำนาจตัดสินใจและการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเขา
ด้วยเหตุนี้การประเมินประชาธิปไตยต้องดึงสาธารณชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับสาธารณะในหนทางที่ดึงเอา
จินตนาการเพื่ อชีวิตที่ดีกว่ าและความปรารถนาสำหรับสิ่ งที่
ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพสูงสามารถจัดให้ได้



























ส่วนที่4










จากการประเมินสู่การปฏิรูป:
อิทธิพลต่อกระบวนการ
ทางประชาธิปไตย
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จากการประเมินสู่การปฏิรูป:
อิทธิพลต่อกระบวนการทางประชาธิปไตย




[158] ส่วนที่1ของคู่มือนี้ได้นำเสนอวัตถุประสงค์หลักและโครงสร้างของ
กรอบแนวคิดการประเมินประชาธิปไตยส่วนที่2นำเสนอกรอบ
แนวคิดการประเมินที่สมบูรณ์พร้อมด้วยคำถามที่ต้องค้นหาสิ่งที่
คาดหวังแหล่งข้อมูลโดยทั่วไปและมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ดีในระดับ
ประเทศภมูภิาคและระหวา่งประเทศสว่นที่3นำเสนอประสบการณ์
อันหลากหลายจากการนำกรอบแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในนานา
ประเทศที่มีบริบทต่างกันซึ่งมีทั้งที่เป็นรัฐขนาดใหญ่และรัฐขนาดเล็ก
ทั้งที่เป็นสหพันธรัฐและรัฐเดี่ยวทั้งที่มีประชาธิปไตยที่มั่นคงและที่
เป็นประชาธิปไตยใหม่และทั้งที่เป็นสังคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าและ
สังคมด้อยพัฒนาประสบการณ์ที่แตกต่างเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่า
กรอบแนวคิดนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงมีความยืดหยุ่นและนำไปปรับ
ใช้ได้ตามลักษณะเฉพาะภายใต้บริบทของประเทศต่างๆนอกจากนี้
ยังได้ก่อให้เกิดเวทีสาธารณะและการตื่นรู้ของประชาชนโดยได้เปิด
โอกาสให้มีการแสดงออกทางความคิดของเสียงส่วนใหญ่และชนชั้น
นำและในหลายกรณีได้มีการระบุลำดับความสำคัญของการปฏิรูป
ตลอดจนแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าของประชาธิปไตย
นอกจากนี้การประเมินยังแสดงให้เห็นด้วยว่าแม้หลายประเทศจะใช้
กรอบแนวคิดการประเมินกรอบเดียวกันแต่ประชาธิปไตยในแต่ละ
ประเทศก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในด้านรากฐาน
และการพัฒนาหรือในด้านการตอบสนองต่อความท้าทายที่ไม่จบสิ้น
ประสิทธิผลของกรอบแนวคิดการประเมินตามที่นำเสนอไปในส่วนที่
3ถือเป็นบททดสอบที่สำคัญต่อคุณค่าของกรอบแนวคิดการประเมิน

[159] เนื้อหาในส่วนสุดท้ายนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงของ
กระบวนการประเมินผลผลิตจากการประเมินและการพัฒนาวาระ
การปฏิรูปประชาธิปไตยการประเมินประชาธิปไตยในประเทศหนึ่งๆ
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โดยผู้ประเมินที่เป็นพลเมืองของประเทศมักมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ
การนำมาซึ่งกระบวนการประชาธิปไตยประสบการณ์เชิงเปรียบเทียบ
จากการนำกรอบแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้แสดงให้เห็นว่ามีความแตก
ต่างหลากหลายของผู้มีส่วนร่วมในการประเมินประชาธิปไตยและการ
ประเมินมีผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งผลกระทบแต่ละ
ระยะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการปฏิรูป
ประชาธิปไตย

[160] หลายปีที่ ผ่ านมาผู้ มี ส่ วนร่ วมที่ หลากหลายในการประ เมิน
ประชาธิปไตยนั้นประกอบด้วยพลเมืองและผู้มีส่วนได้เสียในประเทศ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียชาวต่างชาติจาก
องค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งไม่เฉพาะเจาะจง
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมินอย่างจริงจังขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียอีกส่วนหนึ่งเพียงแต่
รับทราบผลการประเมินผ่านทางกิจกรรมสาธารณะการปราศรัยแถลง
ผลการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเอกสารเผยแพร่ต่างๆและผ่าน
กระบวนการปรึกษาหารือที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องผลกระทบในระยะ
ยาวและระยะสั้นนั้นรวมถึงความสำเร็จในขั้นตอนต่างๆที่นำไปสู่การ
จัดเวทีสาธารณะเพื่ออภิปรายหรือโต้เถียงในประเด็นเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองทั้ง
ในและนอกหลักสูตรการศึกษาการพัฒนาฉันทามติต่อวาระการปฏิรูป
ประชาธิปไตยและการส่งอิทธิพลต่อการปฏิรูปและ/หรือตัวแทนการ
ปฏิรูปรวมถึงการประเมินประสิทธิผลของการปฏิรูปต่างๆ

[161] ประเทศตา่งๆไดบ้รรลคุวามสำเรจ็อยา่งหลากหลายในประเดน็ขา้งตน้
แตกต่างกันไปซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
เชื่ อมโยงระหว่ า งการประ เมินประชาธิปไตยกับการปฏิ รูป
ประชาธิปไตยคือกรณีของประเทศมองโกเลียรัฐบาลมองโกเลีย
ได้นำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษข้อที่9ซึ่งกำหนดเป้าหมาย
ที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนทั้งหมดที่ระบุใน“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน”เพื่อสนับสนุนและยึดมั่นในหลักการและคุณค่าของ
ประชาธิปไตยและเพื่อต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่นมาบังคับใช้
ในประเทศมองโกเลียนั้นผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้งหมดได้มีส่วนร่วมใน
การประเมินในหลากหลายมิติขณะที่องค์ประกอบสำคัญตามแผน
ปฏิบัติการแห่งชาติ(NationalPlanofAction)ได้เริ่มต้นอย่างเป็น
รูปธรรมโดยการสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติบริบทการประเมิน
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ประชาธิปไตยในมองโกเลียยังแตกต่างจากบริบทในประเทศอื่นๆตรง
ที่การประเมินประชาธิปไตยในประเทศอื่นๆเป็นเพียงความคิดเห็น
หนึ่งท่ามกลางความคิดเห็นที่หลากหลายในเวทีสาธารณะระดับชาติ
แต่ในประเทศมองโกเลียนั้นการประเมินประชาธิปไตยเป็นความ
คิดเห็นเดียวในเวทีสาธารณะระดับชาติและมีการเปิดโอกาสให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพ
ของประชาธิปไตยของประเทศมองโกเลียซึ่งได้รับความสนใจอย่าง
กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

 
 ผู้มีส่วนร่วมที่หลากหลายในการประเมินประชาธิปไตยนั้น 

ประกอบด้วยพลเมืองและผู้มีส่วนได้เสียในประเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียชาวต่างชาติจากองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนา

เอกชน ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากเหล่านี้  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินอย่างจริงจัง ขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียอีกส่วนหนึ่ง

เพียงแต่รับทราบผลการประเมินผ่านทางกิจกรรมสาธารณะ  
การปราศรัยแถลงผล การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เอกสารเผยแพร่ต่างๆ  

และผ่านกระบวนการปรึกษาหารือที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
ผลกระทบในระยะยาวและระยะสั้นนั้นรวมถึงความสำเร็จในขั้นตอนต่างๆ  
ที่นำไปสู่การจัดเวทีสาธารณะเพื่ออภิปรายหรือโต้เถียงในประเด็นเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองทั้งใน 
และนอกหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาฉันทามติต่อวาระการปฏิรูป

ประชาธิปไตย และการส่งอิทธิพลต่อการปฏิรูปและ/หรือตัวแทนการปฏิรูป  
รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของการปฏิรูปต่างๆ 

 
[162] เช่นเดียวกับประเทศมองโกเลียการประเมินในประเทศเนเธอร์แลนด์

ก็เป็นการริเริ่มโดยรัฐบาลเช่นกันรายงานผลการประเมินได้รับการ
เผยแพร่โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชน
ได้อย่างกว้างขวางเท่าที่จะเป็นไปได้รายงานดังกล่าวถูกส่งไปยัง
องค์กรพัฒนาเอกชน250แห่งหน่วยงานของรัฐสื่อมวลชนและ
สมเด็จพระราชินีซึ่งในพระราชดำรัสวันคริสต์มาสพระองค์ทรงมี
พระราชดำรัสถึงหัวข้อหนึ่งในแปดหัวข้อของรายงานฉบับนี้นอกจาก
นี้ยังมีเวทีสาธารณะที่ถกเถียงกันในประเด็นทั้งแปดหัวข้อรวมถึง
ประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโครงสร้างการปกครองสื่อ
และความเป็นพลเมืองการสัมมนาใหญ่ครั้งสุดท้ายเป็นการนำเสนอ
โครงร่างแผนและขั้นตอนการพัฒนาประเทศโดยรัฐมนตรีหลายท่าน
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รัฐบาลใหม่ของเนเธอร์แลนด์(ในปีค.ศ.2007)เริ่มการปฏิรูปใน
3เรื่องใหญ่ๆตามผลการประเมินเนื้อหาการปฏิรูปได้แก่‘ธรรมนูญ
สำหรับความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ’การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
บางมาตราและการสัญญาว่าจะลดความซับซ้อนของกระบวนการ
ในการปกครองลง

[163] จากตัวอย่างเหล่านี้ส่วนที่4ของคู่มือเล่มนี้จึงได้เสนอการพิจารณา
การประเมินประชาธิปไตยในฐานะเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการ
สื่อสารประสบการณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่หล่อหลอมขึ้นจาก
กระบวนการฉันทามติของประเทศเรื่องราวนี้ควรได้รับการสื่อสาร
ไปสู่ผู้รับสาร(หรือประชาชน)ที่หลากหลายและกว้างขวางให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำได้และควรนำไปสู่การจัดทำโครงร่างแผนการปฏิรูป
ประชาธิปไตยบนพื้นฐานของผลการประเมินประชาธิปไตยและวาระ
การปฏิรูปที่ประชาชนเป็นเจ้าของประสบการณ์การนำกรอบแนวคิด
การประเมินประชาธิปไตยไปประยุกต์ใช้แสดงให้เห็นว่าคณะ
ผู้ประเมินไม่เพียงแต่ประเมินตามคำถามที่ต้องค้นหาแต่ยังใช้
เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์ในการฉายภาพสะท้อนประชาธิปไตย
ในประเทศของตนด้วยขณะที่ผู้ประเมินและผู้มีส่วนได้เสียในประเทศ
ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตอบคำถามก็ได้สะท้อนผลสำเร็จและ
จุดบกพร่องของกระบวนการประชาธิปไตยในช่วงเวลานั้นๆรวมถึง
ได้ระบุอุปสรรคของการปฏิรูปประชาธิปไตยที่อาจมีอยู่ด้วยการ
ประเมินประชาธิปไตยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสะท้อนผล
สำเร็จของกระบวนการประชาธิปไตยตลอดจนการเผยให้เห็นช่องว่าง
ที่สำคัญของประสบการณ์ประชาธิปไตยและอุปสรรคที่จำเป็นต้องให้
ความสนใจผ่านเค้าโครงแผนการปฏิรูปที่ จะขับเคลื่ อนวาระ
ประชาธิปไตยไปข้างหน้า
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คณะผู้ประเมินไม่เพียงแต่ประเมินตามคำถามที่ต้องค้นหา  
แต่ยังได้ใช้เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์ในการฉายภาพสะท้อนประชาธิปไตย 

ในประเทศของตนด้วย ขณะที่ผู้ประเมินและผู้มีส่วนได้เสียในประเทศ 
ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตอบคำถามก็ได้สะท้อนผลสำเร็จและจุดบกพร่อง

ของกระบวนการประชาธิปไตยในช่วงเวลานั้นๆ  
รวมถึงได้ระบุอุปสรรคของการปฏิรูปประชาธิปไตยที่อาจมีอยู่ด้วย  

การประเมินประชาธิปไตยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสะท้อนผลสำเร็จ 
ของกระบวนการประชาธิปไตย ตลอดจนการเผยให้เห็นช่องว่างที่สำคัญ 

ในประสบการณ์ประชาธิปไตยและอุปสรรคที่จำเป็นต้องให้ความสนใจ 
ผ่านเค้าโครงแผนการปฏิรูปที่จะขับเคลื่อนวาระประชาธิปไตยไปข้างหน้า 

 
ผลสำเร็จและความท้าทาย

[164] ชุดการศึกษานำร่องชุดแรกในประเทศบังคลาเทศเอลซัลวาดอร์
อิตาลีเคนย่ามาลาวีนิวซีแลนด์เปรูและเกาหลีใต้ได้ให้บทเรียน
สำคัญของการนำกรอบแนวคิดการประเมินไปประยุกต์ใช้กับประเทศ
ต่างๆทั้งประเทศที่มีประชาธิปไตยมั่นคงประชาธิปไตยใหม่และ
ประชาธิปไตยที่ได้รับการฟื้นฟูรวมทั้งการหาข้อสรุปร่วมจากการ
เปรียบเทียบประสบการณ์การประเมินของประเทศต่างๆการศึกษา
ชุดแรกนี้แสดงให้เห็นว่ามีผลสำเร็จของกระบวนการประชาธิปไตยที่
น่าสนใจจำนวนหนึ่งสามารถบรรลุผลได้ตั้งแต่ช่วงเวลาการเปลี่ยน
ผ่านและการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวและผลสำเร็จเช่นเดียวกันนี้
ก็ปรากฏชัดเจนในการประเมินประชาธิปไตยในประเทศต่างๆดัง
รายละเอียดที่นำเสนอในส่วนที่3การประเมินในประเทศต่างๆ
เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายที่จะ:

 Ñ มีรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองซึ่งผ่าน
การเห็นพ้องต้องกันอย่างกว้างขวาง

 Ñ ก่อตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและ/หรือสำนักงานอัยการ
 Ñ จัดให้มีการเลือกตั้งเสรีและการเลือกตั้งทั่วไป
 Ñ สนับสนุนการฟื้นฟูการปกครองส่วนท้องถิ่น
 Ñ รับรองการคุ้มครองเสรีภาพขั้นพื้นฐานเช่นการจัดตั้งสมาคม

สำนักพิมพ์การแสดงความคิดเห็นและการรวมกลุ่ม

 แต่มีความยุ่งยากมากกว่าที่จะทำให้เกิด:

 Ñ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้หญิงและคนกลุ่มน้อย
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 Ñ การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและการคุ้มครองสิทธิขั้น
พื้นฐาน

 Ñ การมีประชาธิปไตยภายในพรรคอย่างแท้จริง
 Ñ การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
 Ñ การลดลงของอิทธิพลและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในพื้นที่

สาธารณะ
 Ñ บทบาทที่สำคัญของพรรคฝ่ายค้าน

 ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ยังคงอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยง

[165] ประเด็นต่างๆข้างต้นนี้ยังไม่ใช่อุปสรรคทั้งหมดที่ประเทศต่างๆได้
เผชิญ(โปรดดูรายละเอียดในตาราง4.1)ช่องว่างสำคัญระหว่าง
ความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญและที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันกับปัญหาเรื้อรังที่กัดกร่อนคุณภาพประชาธิปไตยนั้นสอดรับ
กับเสียงวิจารณ์ของประชาชนและการวิเคราะห์ความไม่ประสบความ
สำเร็จของประชาธิปไตยของประเทศต่างๆที่ได้ทำการประเมิน
ประชาธิปไตยตามกรอบแนวคิดของคู่มือนี้(ดูตัวอย่างในDiamond
1999,Zakaria2003,O’Donnelletal.2004;Carothers
2007a)

[166] เสียงวิจารณ์ของประชาชนดังกล่าววิพากษ์ประเด็นสำคัญสองประเด็น
(ก)การให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากเกินไป(ความเข้าใจที่ผิด
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง)โดยไม่ได้พิจารณามิติที่สำคัญด้านอื่นๆของ
ประชาธิปไตยและ(ข)ตรรกะที่ผิดเกี่ยวกับลำดับกระบวนการ
ประชาธิปไตย(ดูRustow1970;Carothers2007a)ขณะที่การ
เลือกตั้งมีความสำคัญและได้บรรจุอยู่ในกรอบแนวคิดการประเมิน
ประชาธิปไตยนั้นมิติด้านอื่นๆในกรอบแนวคิดได้แสดงให้เห็นว่า
การเลือกตั้งเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของประสบการณ์ของการเป็น
ประชาธิปไตยโดยประเด็นเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันสื่อและพรรคการเมืองต้องดำรงอยู่คู่ขนานไปกับ
การจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอแนวคิดลำดับกระบวนการ
ประชาธิปไตยมองการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นชุดขั้นตอนที่จำเป็น
ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวรัฐและหลักนิติธรรมต้องมีความมั่นคงเสียก่อน
จึงจะสามารถรับเอาประชาธิปไตยมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์บทวิจารณ์
ต่อแนวคิดลำดับกระบวนการประชาธิปไตยนี้(Carothers2007a,
2007b;และFukuyama2007,MansfieldandSnyder2007,
Berman2007)โต้แย้งว่านักประชาธิปไตยที่อยู่ในประเทศของตน
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เป็ นกลุ่ มบุ คคลที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการนำมาซึ่ ง การปฏิ รู ป
ประชาธิปไตยและความพยายามของพวกเขาในการนำมาซึ่งการ
ปฏิรูปประชาธิปไตยมักจะตามมาด้วยการแทรกแซงจากประชาคม
นานาชาติซึ่งอำนาจการแทรกแซงจากภายนอกในการส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตยไม่ควรถูกตีค่าสูงเกินจริง

[167] มุมมองนี้สอดคล้องกับบทเรียนที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิดการประเมินนี้ ในประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งประเทศที่มี
ประชาธิปไตยมั่นคงประเทศประชาธิปไตยใหม่และประชาธิปไตย
ที่ได้รับการฟื้นฟูนักประชาธิปไตยรุ่นใหม่ของประเทศมองโกเลีย
ได้ผลักดันระบบการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันสูงซึ่งในระบบดังกล่าว
การหมุนเวียนของอำนาจจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและผู้มีส่วนได้เสีย
หลักๆทั้งหมดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปรัฐและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่หลักนิติธรรมในประเทศเนเธอร์แลนด์การปฏิเสธของ
มวลชนต่อธรรมนูญยุโรปและการลอบสังหารทางการเมืองสองครั้ง
ซึ่งนำมาสู่การประเมินนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการ
ทบทวนประเด็นเรื่องความเป็นพลเมืองของชาวเนเธอร์แลนด์และ
ความสลับซับซ้อนของรัฐบาลในการเป็นตัวแทนสะท้อนความต้องการ
ประชาธิปไตยของประชาชนส่วนในภูมิภาคเอเชียใต้โครงการศึกษา
สถานะประชาธิปไตยพยายามค้นหาความเป็นประชาธิปไตยภายใต้
บริบทของภูมิภาคดังกล่าวเพื่อที่จะศึกษาว่าชาวเอเชียใต้คิดอย่างไร
กับประชาธิปไตยและพวกเขาได้นำแก่นแท้ของประชาธิปไตยมาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมอย่างไรโครงการนี้แสดงให้เห็นว่าการวางเงื่อนไขที่
เป็นประชาธิปไตย(Karl1990)ไม่มีความจำเป็นสำหรับการ
สถาปนาประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้และประชาธิปไตยยังไม่สามารถ
ตอบคำถามเรื่องความยากจนได้

[168] ตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ากรอบแนวคิดการประเมินนี้นอกจากจะ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับบริบทที่หลากหลายของประเทศ
ต่างๆแล้วยังมีประโยชน์ในการจัดทำโครงร่างแผนการที่เป็นรูปธรรม
ในการปฏิรูปประชาธิปไตยโดยที่ความสำเร็จของการปฏิรูปนั้นขึ้นอยู่
กับกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนการประเมินและความสามารถของพวก
เขาในการทำให้ผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สามารถช่วยผลักดันกระบวนการ
ปฏิรูปมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการประเมินตามกรอบแนวคิดการ
ประเมินนี้ และทิศทางการพัฒนาขององค์กร IDEAที่มองว่า
ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่พัฒนาช้ าๆอย่ างต่อ เนื่ อง
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ประชาธิปไตยจึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นขาวหรือดำ(allornothingaffair)
โดยที่ คุณลักษณะบางด้ านอาจได้ รับการพัฒนาให้ดีขึ้ นกว่ า
คุณลักษณะด้านอื่นๆและการประเมินคุณภาพประชาธิปไตยนั้น
ต้องการแนวคิดหลากหลายมิติ(multidimensionalapproach)ที่
สามารถตอบสนองต่อประเด็นเล็กประเด็นน้อยและประเด็นเฉพาะ
เจาะจงต่างๆได้นอกจากนั้นกรอบแนวคิดการประเมินนี้ยังสามารถ
ช่วยอธิบายถึงช่องว่างระหว่างความสำเร็จกับความท้าทายที่มีอยู่ได้ดี
ซึ่งสามารถนำไปสู่การกำหนดวาระการปฏิรูปประชาธิปไตยต่อไป

  
กรอบแนวคิดการประเมินประชาธิปไตยนี้  

นอกจากจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับบริบทที่หลากหลาย 
ของประเทศต่างๆ แล้ว ยังมีประโยชน์ในการจัดทำโครงร่างแผนการ 

ที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูปประชาธิปไตย กรอบแนวคิดการประเมินนี้ 
ยังสามารถช่วยอธิบายถึงช่องว่างระหว่างความสำเร็จกับความท้าทายที่มีอยู่ได้ดี 

ซึ่งสามารถนำไปสู่การกำหนดวาระการปฏิรูปประชาธิปไตยต่อไป 
 

บริบทอิทธิพลผู้มีส่วนร่วมและผลผลิต

[169] อย่างไรก็ดีความเป็นไปได้ในการริเริ่มการดำเนินการจนสำเร็จและ
การทำให้การปฏิรูปประชาธิปไตยมีความยั่งยืนนับเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักการที่สำคัญกว่าอีก4ประการซึ่งจำเป็นต้องนำมาพิจารณาด้วย
ได้แก่

 Ñ บริบทในการประเมิน
 Ñ รูปแบบของอิทธิพลที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการประเมิน
 Ñ		ผู้มีส่วนร่วมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการประเมิน
 Ñ		รูปแบบของผลการประเมิน

 ไม่ว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยรวมกันก็สามารถส่งผล
กระทบต่อการปฏิรูปประชาธิปไตยได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริบทในการประเมิน 

[170] จากประสบการณ์การประเมินในประเทศต่างๆบริบทในการประเมินมี
ความแตกต่างหลากหลายไปตามหน่วยงานหลักของการประเมิน
(รัฐบาลภาคประชาสังคมหรือสถาบันการศึกษา)ความเปิดกว้าง
ของกระบวนการทางการเมืองในการปฏิรูปและความคิดเห็นที่การ
ประเมินมีต่อสาธารณะและวาทกรรมทางการเมืองของประชาชน
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ความแตกต่างในลักษณะเฉพาะด้านเนื้อหาของการประเมินแต่ละครั้ง
นั้นจะส่งผลกระทบ(และได้มีผลกระทบแล้ว)ต่อระดับความเป็นไป
ได้ในการปฏิรูปประชาธิปไตยและต่อลักษณะของการประเมินโดยตัว
มันเองการสนับสนุนการประเมินของรัฐบาลเพิ่มความชอบธรรมอย่าง
เป็นทางการให้แก่การดำเนินการแต่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็น
อิสระและความเที่ยงตรงของผลการประเมินความเปิดกว้างในการ
ปฏิรูปหมายความว่าแผนการหรือข้อเสนอในการจัดการประเมินจะได้
รับการตอบรับดีกว่าและกระบวนการปฏิรูปสามารถเริ่มต้นดำเนิน
การและดำรงอยู่ต่อไปได้ง่ายขึ้นในทำนองเดียวกันหากการประเมิน
ประชาธิปไตยได้รับความสนใจอย่างดียิ่งในการอภิปรายสาธารณะ
เกี่ยวกับสถานะประชาธิปไตยและความต้องการการปฏิรูปแล้วก็จะ
นำไปสู่วาระการปฏิรูปได้ทันทีขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการประเมิน

หน่วยงานหลักของการประเมิน 

[171] ตัวแบบแรกของการประเมินประชาธิปไตยมีพื้นฐานจากประสบการณ์
ขององค์กรตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร
ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือจำนวนสามชุดซึ่งดำเนินการ
โดยศูนย์สิทธิมนุษยชนแห่งมหาวิทยาลัยเอสเซ็กส์โดยมีผลผลิตเพิ่ม
เตมิทีส่ำคญัจากนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัอืน่ๆในสหราชอาณาจกัร
อาทิมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและ
วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนตัวแบบนี้ถูกใช้ใน
การศึกษานำร่องใน8ประเทศแรกซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือ
ขององค์กรIDEAกับสถาบันวิชาการหนึ่งแห่งในแต่ละประเทศโดย
มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยลีดส์เป็นผู้จัดทำการศึกษาเบื้องต้น
องค์กรตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตยในประเทศออสเตรเลียและ
องค์กรประเมินประชาธิปไตยในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตั้งอยู่ที่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียและวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจและ
การเมืองการปกครองแห่งชาติแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ตามลำดับ
ก็ใช้ต้นแบบนี้เช่นกันกรณีตัวอย่างจากสหราชอาณาจักรออสเตรเลีย
และฟิลิปปินส์นั้นเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและได้ก่อให้
เกิดผลผลิตที่แตกต่างหลากหลาย(ดูด้านล่าง)ในขณะที่ตัวอย่างจาก
ประเทศอื่นๆที่ระบุในส่วนที่3จัดทำในรูปแบบโครงการเฉพาะที่มี
การติดตามผลกิจกรรมและ/หรือการริเริ่มการปฏิรูปอย่างเป็น
รูปธรรมในระดับที่แตกต่างกันไป
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[172] ตามที่ส่วนที่3ได้อธิบายถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจนของผลที่
ตามมาภายหลังจากการประเมินระหว่างการประเมินที่นำโดยรัฐบาล
กับที่นำโดยภาคประชาสังคมในประเทศมองโกเลียและประเทศ
เนเธอร์แลนด์รัฐบาลเป็นตัวแทนหลักในการจัดการประเมินในกรณี
ประเทศมองโกเลียภาคประชาสังคมสื่อมวลชนและนักวิชาการ
มีบทบาทสำคัญกว่าในประเทศเนเธอร์แลนด์ในมองโกเลียกลุ่ม
นักวิชาการเป็นผู้จัดทำการวิจัยเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตัวชี้วัด
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย(โดยมีมหาวิทยาลัย
เอสเซ็กส์เป็นผู้จัดทำการศึกษาเบื้องต้น)และภาคประชาสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดทำตัวชี้วัดประชาสังคม(โดยความช่วยเหลือจาก
Civicus)การสัมมนาระหว่างประเทศครั้งสำคัญสองครั้งที่จัดใน
กรุงอูลานบาตอร์มีผู้แทนจากรัฐบาลรัฐสภาและภาคประชาสังคม
(ซึ่งรวมถึงผู้แทนจากสื่อมวลชน)ในขณะที่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประเมินผลการ
ประเมินได้รับการเผยแพร่และมีการรับฟังความคิดเห็นต่อรายงาน
ผลการประเมินฉบับสมบูรณ์และมีการรายงานข่าวโดยสื่อมวลชนและ
มีการแสดงความคิดเห็นจากองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชา
สังคมในทั้งสองกรณีการมีรัฐบาลเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
ประเมินนั้นนำไปสู่การจัดทำโครงร่างแผนการปฏิรูปแต่วาระการ
ปฏิรูปในกรณีประเทศมองโกเลียเป็นที่ยอมรับมากกว่าแม้ว่า
มองโกเลียต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายภายหลังจากที่ประเทศ
ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์มาเป็นเวลายาวนานก็ตาม

[173] การประเมินประชาธิปไตยในประเทศลัตเวียดำเนินการโดยคณะ
กรรมการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แห่งประเทศลัตเวียและมหาวิทยาลัย
ลัตเวียคณะกรรมการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายนค.ศ.2004
ภายใต้การอุปถัมภ์ของประธานาธิบดีและประกอบด้วยนักวิชาการ
ที่มีชื่อเสียงในประเทศลัตเวียดังนั้นการประเมินของประเทศลัตเวีย
จึงเป็นส่วนผสมระหว่างตัวอย่างการประเมินที่นำโดยรัฐบาลของ
ประเทศมองโกเลียและประเทศเนเธอร์แลนด์ข้างต้นซึ่งการสนับสนุน
จากรัฐบาลได้เพิ่มความชอบธรรมให้แก่การประเมินมากยิ่งขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการประเมินที่ดำเนินการโดยองค์กรภาคประชาสังคม
สถาบันวิจัยและสถาบันทางวิชาการต่างๆ

[174] การประเมินในไอร์แลนด์เหนือประเทศไอร์แลนด์เอเชียใต้และ
ประเทศบอสเนยีเปน็การรเิริม่โดยองคก์รพฒันาเอกชนการตรวจสอบ
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ประชาธิปไตยของประเทศไอร์แลนด์ดำเนินการโดยคณะวิจัยเพื่อการ
ปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม(ไอร์แลนด์)(หรือTASC)
ส่วนโครงการในเอเชียใต้ได้รับการประสานงานโดยศูนย์ศึกษาสังคมที่
กำลังพัฒนา(CSDS)ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านสังคมศาสตร์ที่ตั้ง
อยู่ในกรุงนิวเดลีขณะที่การประเมินของประเทศบอสเนียได้รับการ
สนับสนุนโดยที่ประชุมสังคมเปิด(OSF)และดำเนินการโดยคณะ
นักวิจัยอิสระในประเทศเหล่านี้รายงานผลการประเมินได้รับการตี
พิมพ์เผยแพร่ซึ่งต่อมาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในการนำไป
รายงานข่าวและได้รับการตอบสนองจากสาธารณชนในระดับที่
แตกต่างกันไปในประเทศบอสเนียการประเมินได้นำไปสู่การจัดตั้ง
เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า‘ชีพจรประชาธิปไตย’เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ผลการประเมินและเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนต่อ
ความทา้ทายในเรือ่งความเปน็ประชาธปิไตยทีย่งัดำเนนิไปอยา่งตอ่เนือ่ง

[175] นอกจากการระบุหน่วยงานหลักในการประเมินแล้วยังมีประเด็น
เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับอุดมการณ์หรือความเกี่ยวข้องทางการเมืองของ
หน่วยงานในการประเมินที่ควรคำนึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่
มีความแตกแยกสูงประเด็นดังกล่าวได้แก่องค์ประกอบและความเป็น
ตัวแทนของคณะผู้ประเมินแน่นอนว่าคณะผู้ประเมินควรเป็นตัวแทน
ของผู้มีส่วนได้เสียหลักๆและกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหมดอย่างหลาก
หลายและครอบคลุมดังที่กล่าวแล้วในส่วนที่1คณะผู้ประเมินที่
ประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ครอบคลุมหรือไม่มีความสมดุล
หรือมีอคติไปในทางใดทางหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความชอบ
ธรรมของการประเมินและโอกาสในการปฏิรูปการทำให้การปฏิรูป
เป็นรูปธรรมนั้นเป็นกระบวนการที่อาศัยเวลาและต้องการความเห็น
พ้องอย่างกว้างขวางจากผู้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้งต้องมี
การสรา้งวฒันธรรมประชาธปิไตยซึง่จำเปน็ตอ่การพฒันาประชาธปิไตย
ให้มีความยั่งยืนในประเทศประชาธิปไตยใหม่หรือประชาธิปไตยที่ได้
รับการฟื้นฟูและต่อการทำให้ประชาธิปไตยหยั่งรากลึกในประเทศที่มี
ประชาธิปไตยมั่นคงตามที่JurisRozenvaldsเข้าไปสังเกตการณ์
หลังการประเมินในลัตเวียดำเนินการเสร็จสิ้นเขาสรุปว่า‘ไม่มี
ประชาธิปไตยที่ปราศจากนักประชาธิปไตย’แม้ว่านักสังเกตการณ์
หลายคนจะตั้งข้อสังเกตไปในทางเดียวกันแต่ความเห็นดังกล่าวก็ยึด
ตามความเห็นของRustow(1970)ในเรื่อง‘การสร้างนิสัย
ประชาธิปไตย’ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วคนในการฝังราก
ลงไปในวัฒนธรรมทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยใหม่
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ความเปิดกว้างของกระบวนการทางการเมือง 

[176] ปัจจัยเชิงบริบทลำดับที่สองที่จะส่งผลกระทบต่อระดับที่การประเมิน
สามารถนำไปสู่การปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมคือความเปิดกว้างของ
กระบวนการทางการเมืองจากการประเมินสาเหตุและช่วงเวลา
ที่มีความแตกต่างกันมากระหว่างการพัฒนาและวิวัฒนาการทาง
การเมืองของแต่ละประเทศที่ทำการประเมินพบว่าสำหรับประเทศ
ที่มีประชาธิปไตยมั่นคงมากกว่าแรงผลักดันในการจัดทำการประเมิน
นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับความไร้ประสิทธิภาพด้านการปกครองในทางใด
ทางหนึ่งความไม่พอใจของประชาชนหรือความกังวลต่อสถานการณ์
ทางการเมืองที่ เป็นอยู่หรือเหตุการณ์ที่ เป็นชนวนเช่นการ
เปลี่ยนแปลงสำคัญๆในรัฐบาลการเลือกตั้งใหญ่หรือความวุ่นวาย
อื่นๆเหตุการณ์เหล่านี้เป็นโอกาสในการนำมาซึ่งวาระการปฏิรูป
ประชาธิปไตยและการประเมินหรือ‘การประมวลสถานการณ์’
ประชาธิปไตยจะเป็นเครื่ องมือที่ เป็นประโยชน์ต่อการริ เ ริ่ ม
กระบวนการปฏิรูป

[177] ตามที่ส่วนที่3ได้กล่าวแล้วในประเทศที่มีประชาธิปไตยมั่นคง
3ประเทศเช่นสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์เหนือประเทศไอร์แลนด์
และเนเธอร์แลนด์เหตุการณ์สำคัญต่างๆได้นำไปสู่ความต้องการใน
การประเมินและวิจารณ์คุณภาพประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร
กรอบแนวทางการตรวจสอบประชาธิปไตยได้ร่างขึ้นในช่วงปีหลังๆ
ของยุคนายกรัฐมนตรีแทตเชอร์–ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในพลัง
ทางการเมืองและการควบคุมทางประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักร
(WeirและBeetham1998)และสามเสาหลักแห่งเสรีภาพ(Klug,
StarmerและWeir1996)–และชัยชนะของพรรคแรงงานในการ
เลือกตั้งและการปกครอง–ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประชาธิปไตย
ภายใต้การปกครองของโทนี่แบลร์(Beetham,Byrne,Nganและ
Weir2002)–การประเมินประชาธิปไตยของประเทศเนเธอร์แลนด์
เป็นการตอบสนองต่อคำถามที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ
ตามร่างธรรมนูญยุโรปและเกี่ยวกับประเด็นความเป็นพลเมือง
ภายหลังคดีฆาตกรรมผู้มีชื่อเสียงสองรายส่วนในประเทศออสเตรเลีย
การตรวจสอบประชาธิปไตยได้ใช้โอกาสการเฉลิมฉลองครบ100ปี
ของประเทศในการเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบประชาธิปไตยใน
ออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องสำหรับไอร์แลนด์เหนือและประเทศ
ไอร์แลนด์กระบวนการสร้างสันติภาพและการเจรจาที่สตอร์มอนท์
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ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและทำหน้าที่ในฐานะตัวกระตุ้น(และ
อุปสรรค)ต่อการประเมินประชาธิปไตยที่ขนานกันไปและเสร็จสิ้นลง
ในปีค.ศ.2007-ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในพลังเพื่อประชาชนจริง
หรือ(Hughes,Clancy,HarrisและBeetham2007;และWilford,
WilsonและClaussen2007)

[178] สำหรับประเทศประชาธิปไตยใหม่ช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านจาก
การปกครองแบบเผด็จการนับเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่สำคัญและการประเมินหลายครั้งถูกจัดขึ้นเมื่อช่วงเวลาในการ
เปลี่ยนผ่านนั้นผ่านพ้นไปแล้วชาวมองโกเลียได้ใช้ประสบการณ์
กระบวนการประชาธิปไตยของพวกเขาตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านในต้น
ทศวรรษ1990ควบคู่กับบทบาทประธานการประชุมระหว่าง
ประเทศครั้งที่5ในหมู่ประเทศประชาธิปไตยใหม่และประชาธิปไตยที่
ได้รับการฟื้นฟูชาวฟิลิปปินส์ได้พัฒนากรอบแนวคิดการประเมินของ
พวกเขาต่อไปเมื่อได้รับทุนสนับสนุนแต่แรงกระตุ้นให้เกิดการ
ประเมินนั้นได้มาจากยุคประธานาธิบดีมาร์กอสและความสับสน
วุ่นวายทางการเมืองที่ตามมาสำหรับประเทศลัตเวียการต่อรองเพื่อ
เข้าถึงสหภาพยุโรปนำมาซึ่งการปฏิรูปที่หลากหลายที่ควบคุมโดย
มาตรการโคเปนเฮเกนและได้สร้ าง โอกาสในการประเมิน
ประชาธิปไตยสำหรับประเทศบอสเนียความสนใจของผู้สนับสนุนทุน
ระหว่างประเทศในการประเมินความสำเร็จของกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่กินเวลาสิบปีภายหลังสงครามเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
การประเมินซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก3ข้อ(ก)การระบุจุดแข็งและ
จุดอ่อนของการดำเนินการทางประชาธิปไตยในปัจจุบัน(ข)การ
ลำดับความสำคัญในการปฏิรูปและ(ค)การกระตุ้นให้เกิดเวที
สาธารณะเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินการทาง
ประชาธิปไตยการประเมินในเอเชียใต้ผสมผสานประสบการณ์
อันยาวนานของประชาธิปไตยในอินเดียเข้ากับประสบการณ์ที่ใหม่
กว่าในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการปฏิเสธการปกครอง
โดยกษัตริย์และการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนในประเทศ
เนปาล


ความเปิดกว้างในการปฏิรูปหมายความว่าแผนการหรือข้อเสนอ 

ในการจัดการประเมินจะได้รับการตอบรับดีกว่าและกระบวนการปฏิรูป 
สามารถเริ่มต้น ดำเนินการ และดำรงอยู่ต่อไปได้ง่ายขึ้น 
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พื้นที่สาธารณะ 

[179] ปัจจัยเชิงบริบทลำดับถัดมาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ที่การ
ประเมินจะนำไปสู่การปฏิรูปมีความเกี่ยวข้องกับการทำให้ผลจากการ
ประเมินประชาธิปไตยปรากฏแก่สาธารณะในประเทศอุตสาหกรรม
ก้าวหน้ามีพื้นที่สาธารณะหลายรูปแบบ–กลุ่มทางสังคมจำนวนหนึ่ง
ผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายฐานการสนับสนุนทางการเมืองและ
องค์กรภาคประชาสังคมรวมถึงหนังสือพิมพ์สถานีโทรทัศน์และ
สถานีวิทยุการแผ่ขยายอิทธิพลของอินเตอร์เน็ตข้อคิดเห็นของ
นักวิชาการและกิจกรรมและสื่อที่โน้มน้าวทัศนคติในรูปแบบต่างๆ
ในทางตรงกันข้ามประเทศประชาธิปไตยใหม่ในระบบเศรษฐกิจที่อยู่
ระหว่างการเปลี่ยนผ่านหรือประเทศด้อยพัฒนามีแนวโน้มที่จะมีสื่อ
น้อยหรือมีการผูกขาดทางสื่อมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่า
มีองค์กรภาคประชาสังคมที่ตื่นตัวหรือพัฒนาน้อยกว่าและในหลาย
กรณีมีพื้นที่ของอำนาจทางการเมืองน้อยและมีเครือข่ายระบบ
อุปถัมภ์จำนวนมากซึ่งไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งหมดนี้
รวมกันก็สามารถลดระดับความเป็นไปได้ที่การประเมินประชาธิปไตย
จะนำไปสู่การปฏิรูปดังนั้นการสะท้อนผลที่ได้จากการประเมินอาจจะ
เป็นบทบาทร่วมกันของหน่วยการประเมินหลักและพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งมีการประเมินอยู่

[180] ดังนั้นการรวมองค์ประกอบดังกล่าวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสำหรับ
ประเทศใดๆก็ตามที่กำลังพิจารณาเรื่องการประเมินประชาธิปไตย
ในทางหนึ่งการประเมินที่ริเริ่มโดยรัฐบาลอาจจะสะท้อนความเห็นที่
เป็นทางการมากกว่าแต่รัฐบาลต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่า
การประเมินนั้นดำเนินการโดยมีองค์ประกอบของความเป็นตัวแทน
ความสมเหตุสมผลและมีความชอบธรรมโดยมีความเป็นตัวแทนของ
ผู้มีส่วนได้เสียหลักอย่างครอบคลุมในอีกทางหนึ่งการประเมินที่ริเริ่ม
โดยสังคมหรือนักวิชาการได้บรรลุถึงการปกครองตัวเองที่ชัดเจน
ความเป็นอิสระและความเที่ยงตรงแต่อาจต้องมีการแข่งขันเพื่อ
ควบคุมพื้นที่สาธารณะในการสื่อสารกิจกรรมของพวกเขาและจะต้อง
ได้รับความเห็นพ้องจากรัฐบาลในการนำมาซึ่งกระบวนการปฏิรูปด้วย
ในประเทศมองโกเลียการประเมินที่ริเริ่มโดยรัฐบาลครอบคลุมพื้นที่
สาธารณะแทบทั้งหมดและเป็นความคิดเห็นหลักในการปฏิรูป
ประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศเนเธอร์แลนด์กระทรวงมหาดไทย
จำเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านสื่อแห่งชาติและจัดให้มีเวทีสาธารณะให้
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เป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อข้อค้นพบจากการประเมินการ
ประเมินในประเทศที่อยู่ ระหว่างการเปลี่ยนผ่านหรือประเทศ
ด้อยพัฒนาอาจจำเป็นต้องขอความเห็นจากต่างชาติเพื่อให้ได้รับ
ความคิดเห็นที่ถูกต้องจากภายนอกสำหรับการปฏิรูปประชาธิปไตย
ซึ่งจะนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับประเภทของผู้เกี่ยวข้องสำหรับการ
ประเมินที่จะดำเนินการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ประเภทของผู้เกี่ยวข้อง ผลผลิต และผลกระทบ 

[181] ตามที่การอภิปรายนี้ได้ระบุไว้มีผู้เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพสำหรับใน
การประเมินประชาธิปไตยจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องมีความแตกต่าง
กันไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินเงื่อนไขในการจัดทำการ
ประเมินตัวแทนการประเมินที่จัดให้มีการประเมินและลักษณะของ
เงื่อนไขทางการเมืองที่มีอยู่ ในช่วงเวลาที่การประเมินเสร็จสิ้น
ผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในประเทศที่อยู่ในคณะรัฐบาล
และแวดวงการเมืองภาคประชาสังคมและภาคเศรษฐกิจอย่างไรก็ดี
อาจรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกประเทศซึ่งรวมถึงประเทศอื่นๆ
ที่ประสงค์จะจัดให้มีการประเมินและองค์กรผู้สนับสนุนทุนระหว่าง
ประเทศที่กำลังให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับความเชื่อมโยงระหว่าง
คุณภาพของการปกครองการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความ
ยากจนส่วนที่3ได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การประเมินใน
ประเทศต่างๆมีผลผลิตสำคัญที่หลากหลายได้แก่รายงานฉบับเต็ม
การประชุมและการอภิปรายระดับชาติกิจกรรมของสื่อรายงานฉบับ
ย่อว่าด้วยกรอบแนวคิดหรือประเด็นเฉพาะเจาะจงต่างๆการวิเคราะห์
นโยบายชุดข้อมูลชุดใหม่พร้อมตัวชี้วัดระดับย่อยและตัวชี้วัดระดับ
ภาพรวมเอกสารในการขับเคลื่อนและข้อเสนอรวมถึงการออก
กฎหมายใหม่เช่นธรรมนูญสำหรับความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิด
ชอบในประเทศเนเธอร์แลนด์และการประกาศเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษข้อที่9ในประเทศมองโกเลีย


 ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินประชาธิปไตยอาจรวมถึง 

ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศที่อยู่ในคณะรัฐบาล และแวดวงการเมือง  
ภาคประชาสังคม และภาคเศรษฐกิจ และผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกประเทศ  

ซึ่งรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ประสงค์จะจัดให้มีการประเมิน 
และองค์กรผู้สนับสนุนทุนระหว่างประเทศ 
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[182] ผลรวมของวัตถุประสงค์การประเมินตัวแทนการประเมินบริบทการ

ประเมินผู้เกี่ยวข้องในการประเมินและผลผลิตของการประเมิน
มีความเชื่อมโยงกับผลกระทบที่จะตามมาการประเมินสามารถ
มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้กำหนดนโยบายและชนชั้นนำทางการเมือง
ยกตัวอย่างเช่นในกรณีประเทศเนเธอร์แลนด์มองโกเลียและลัตเวีย
และระดับผลกระทบที่น้อยกว่าเช่นในไอร์แลนด์และสหราช
อาณาจักรการประเมินยังสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถ
เคลื่อนไหวและเพิ่มกระแสกดดันต่อการปฏิรูปประชาธิปไตย
การประเมินในหลายประเทศมีผลกระทบทางวัฒนธรรมในระยะยาว
ผ่านการสร้างความตระหนักรู้และผ่านระบบการศึกษาในหลักสูตร
ในระดับมัธยมศึกษาและในระบบมหาวิทยาลัย


การประเมินยังสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถเคลื่อนไหว 
และเพิ่มกระแสกดดันต่อการปฏิรูปประชาธิปไตย 

 
ประเด็นสำหรับการปฏิรูป

[183] มิติที่แตกต่างในกระบวนการประเมินเหล่านี้(ตัวแทนการประเมิน
บริบทการประเมินความเปิดกว้างของกระบวนการทางการเมือง
ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการประเมินและผลกระทบ)ทำให้เกิด
โอกาสที่แตกต่างกันและประเด็นสำหรับการปฏิรูปประชาธิปไตย
ในด้านต่างๆเราแบ่งประเด็นเหล่านี้ออกเป็น3ประเภท:(ก)การ
ปฏิรูปเชิงสถาบัน(ข)การปฏิรูปบนพื้นฐานทรัพยากรและ(ค)การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในระยะยาวเป็นเรื่องที่สำคัญที่ว่า
ประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ถูกมองว่าแยกจากกันแต่กลับเสริมกันและ
เป็ นการบู รณาการ เป็ นองค์ ร วม เพื่ อปรั บปรุ งคุณภาพของ
ประชาธิปไตยในระยะกลางถึงระยะยาวได้การปฏิรูปที่แนะนำในที่นี้
ไม่ ใช่ยาครอบจักรวาลที่สามารถเยียวยาความบกพร่องของ
ประชาธิปไตยได้ในทุกบริบททางการเมืองแต่การปฏิรูปเหล่านี้ได้ถูก
เชื่อมโยงเข้ากับกรอบแนวคิดการประเมินเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆ
ได้มีความตระหนักอย่างสมบูรณ์ในหลักการสองข้อที่เป็นหัวใจของ
กรอบแนวคิดการประเมินนี้
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การปฏิรูปเชิงสถาบัน 

[184] เป็นที่ชัดเจนจากการประเมินซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า
การปฏิรูปเชิงสถาบันมีความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพ
ประชาธิปไตยการปฏิรูปเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของการเสริมสร้าง
กลไกด้านความสำนึกรับผิดชอบทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเพื่อไม่ให้
เกิดการรวมศูนย์อำนาจหรือป้องกันอำนาจและการตัดสินใจที่ดำเนิน
การโดยปราศจากการตรวจสอบท่ามกลางการจัดการเชิงสถาบัน
ที่แตกต่างกัน(เช่นระบบรัฐเดี่ยวและระบบสหพันธรัฐระบบ
ประธานาธิบดีและระบบรัฐสภาและระบบที่อิงสัดส่วนและระบบที่อิง
เสียงข้างมาก)ประสบการณ์จากการประเมินได้แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่ง
สำคัญที่ต้องดำรงไว้เพื่อรักษาความเป็นอิสระของการเป็นตัวแทนและ
สำนึกรับผิดชอบ(การประเมินในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้นำไปสู่การ
เรียกร้องให้มีการก่อตั้ งคณะกรรมการด้านการปกครองและ
ประชาธิปไตย)การตรวจสอบสถาบันต่างๆต้องมีอำนาจอย่างแท้จริง
ซึ่ งสนับสนุนด้วยหน่วยงานทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมดูแลการกระทำของรัฐบาลที่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง
สทิธทิางการเมอืงสทิธทิางเศรษฐกจิสทิธทิางสงัคมและวฒันธรรมดว้ย
ตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาเชิงสถาบันที่เป็นที่นิยมกันประกอบด้วย
การก่อตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและผู้ตรวจ
การแผ่นดินรวมถึงอำนาจการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายตุลาการที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศประชาธิปไตยมั่นคง
สำหรับประเทศที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านมีความจำเป็นเพิ่มเติมใน
การปฏิรูปเชิงสถาบันที่จะช่วยต่อสู้กับอำนาจเผด็จการที่สืบทอดมา
(ในระดับที่เป็นทางการและทางกฎหมายและในระดับวัฒนธรรมและ
การปฏิบัติจริง)ที่เรียกว่า‘อำนาจที่สงวนไว้’สำหรับทหาร(เช่นใน
ประเทศบังคลาเทศและปากีสถาน)และการใช้อำนาจในภาวะฉุกเฉิน
ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังควรมีการแก้ปัญหาเชิงสถาบัน
เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการผนวกรวมทุกภาคส่วนซึ่งรวมถึง
ชนกลุ่มน้อยและสตรี
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การแก้ปัญหาเชิงสถาบันที่เป็นที่นิยมกัน ประกอบด้วย การกอ่ตัง้ 
สถาบนัสทิธมินษุยชนระดบัชาต ิคณะกรรมการการเลอืกตัง้ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึง

อำนาจการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการที่มีมา 
อย่างยาวนานในประเทศประชาธิปไตยมั่นคง สำหรับประเทศที่อยู่ระหว่าง 

การเปลี่ยนผ่าน มีความจำเป็นเพิ่มเติมในการปฏิรูปเชิงสถาบันที่จะช่วยต่อสู้กับ
อำนาจเผด็จการที่สืบทอดมา ที่เรียกว่า ‘อำนาจที่สงวนไว้’  

สำหรับทหารและการใช้อำนาจในภาวะฉุกเฉินที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  
นอกจากนี้ยังควรมีการแก้ปัญหาเชิงสถาบันเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

และการผนวกรวมทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงชนกลุ่มน้อยและสตรี 
 

การปฏิรูปบนฐานทรัพยากร 

[185] กรอบแนวคิดนี้รวมการพิจารณาในเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจและทาง
สังคมควบคู่ไปกับสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ประสบการณ์จากการประเมินได้แสดงให้เห็นว่าความเท่าเทียมกัน
ทางการเมืองและกฎหมายจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีวิธีการทำให้เกิดความ
เท่าเทียมกันทางสังคมได้อย่างแท้จริงความไม่เสมอภาคทางสังคม
และเศรษฐกิจได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการมีส่วน
ร่วมในประเด็นสาธารณะของประเทศการส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ
และสังคมมักถูกวิจารณ์ว่าเป็นตัวถ่วงที่จะฉุดความสามารถทาง
การเงินของรัฐแต่โครงการที่ส่งเสริมการปกป้องสิทธิความเป็น
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองก็ยังคงมีอุปสรรคเหล่านี้อยู่สิทธิต่างๆ
ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับรายได้จากภาษีอากรและรายจ่ายของรัฐบาล
ไม่มากก็น้อยเป็นที่น่าสนใจว่าหนึ่งในผลการวิจัยที่น่าผิดหวังใน
เอเชียใต้พบว่ามีความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนว่า
ประชาธิปไตยยังไม่สามารถช่วยลดความยากจนได้รายงานระบุว่า
‘เอเชียใต้จำเป็นต้องมีวิวัฒนาการแนวทางที่เป็นทางเลือกสำหรับคิด
เกี่ยวกับการปฏิรูปประชาธิปไตยแนวทางนี้จะตอบสนองต่อคำ
ปฏิญญาของประชาธิปไตยว่า. . .เอเชียใต้จำเป็นต้องจัดลำดับ
สิ่งท้าทายของการดูแลเรื่องผลประโยชน์และความปรารถนาของ
ชนกลุ่มน้อย…ทำให้การเมืองกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง...[โดยผ่าน]
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของสถาบันทางการเมืองและรัฐ(Lokniti
2008:152-3)
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ความเท่าเทียมกันทางการเมืองและกฎหมายจะสมบูรณ์ 
ก็ต่อเมื่อมีวิธีการทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมได้อย่างแท้จริง 

ความไม่เสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจได้ทำให้ผู้คนจำนวนมาก 
ไม่สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะของประเทศ 

 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในระยะยาว 

[186] จากที่กล่าวข้างต้นในการที่ประชาธิปไตยจะกลายเป็นวิธีการเดียว
ของการแข่งขันทางการเมือง(LinzและStepan1996:5)มีความ
จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปในระยะยาวเพื่อส่งเสริมและสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ สนับสนุนความเป็นประชาธิปไตย
ประสบการณ์การประเมินของประเทศบอสเนียและลัตเวียสะท้อน
แนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนและได้แสดงให้เห็นว่าประเทศประชาธิปไตย
ใหม่และประชาธิปไตยที่ได้รับการฟื้นฟูกำลังเผชิญกับอุปสรรคที่ยาก
ลำบากกว่าในการพัฒนาตามแนวคิดนี้เว็บไซต์ชีพจรประชาธิปไตย
(ThePulseofDemocracy)ก่อตั้งโดยกองทุนสังคมเปิด(OSF)
ในประเทศบอสเนียเพื่อใช้ เป็นเครื่องมือร่วมกับการประเมิน
ประชาธิปไตยในการสร้างความตระหนักรู้ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ในประเทศสำหรับประเทศลัตเวียJurisRozenvaldsมั่นใจว่าการ
ประเมินประชาธิปไตยจะก่อให้เกิดผลกระทบทางวัฒนธรรมและ
กล่าวว่า‘ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเพราะพวกเขามีรายงานที่
เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง...’

[187] ในประเทศบังคลาเทศหนึ่งในการศึกษานำร่องต้นแบบและการศึกษา
วิจัยในเอเชียใต้บางส่วนต้องทำงานต่อสู้กับบริบทการแทรกแซงอย่าง
ต่อเนื่องของทหารในพื้นที่ทางการเมืองโดยได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนซึ่งนำความอ่อนแอมาสู่ประชาธิปไตยและหลักการ
ประชาธิปไตยการประเมินในเอเชียใต้ระบุว่า‘การยืนยันว่าเป็น
ประชาธิปไตยไม่ได้นำไปสู่การล้มล้างเผด็จการดังนั้นการสนับสนุน
ประชาธิปไตยในเอเชียใต้จึงมีน้อยมาก’(Lokniti2008:12-13)

[188] ในประเทศเนเธอร์แลนด์รัฐบาลได้พยายามวางกรอบของชุดการ
ประเมินที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อรับรองสนับสนุนและฟื้นฟูความ
เป็นประชาธิปไตยหากมีความจำเป็นร่วมกับผลการอภิปรายในเวที
พลเมือง(Burgerforum)และการประชุมแห่งชาติ(Nationale
Coventie)ในวันที่5ตุลาคมค.ศ.2006การประชุมแห่งชาติได้ร่วม
กันยกร่างข้อเสนอแนวทางการสร้างระบบการเมืองแห่งชาติที่จะ
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สามารถช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างพลเมืองกับระบบการเมืองได้
และยังสามารถใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งศตวรรษที่21ด้วยในประเทศ
ออสเตรเลียผลการตรวจสอบประชาธิปไตยได้ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาMarian
Sawerสังเกตเห็นว่า‘นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการ
ประเมนิการปฏบิตังิานทางการเมอืงในออสเตรเลยีเมือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบั
การเมืองของออสเตรเลีย’


มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปในระยะยาวเพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมอืงทีส่นบัสนนุความเปน็ประชาธปิไตย การจดัตัง้สถาบนัเพือ่การปฏริปู 

เป็นกระบวนการระยะยาว ที่มีทั้งการหาข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 
ผู้เล่นทางการเมือง และการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น 

ประเทศประชาธิปไตยใหม่และประชาธิปไตยที่ได้รับการฟื้นฟู  
กำลังเผชิญกับอุปสรรคที่ยากลำบากกว่าในการพัฒนาตามแนวคิดนี้ 

 
[189] โดยรวมแล้วเป็นที่ประจักษ์ว่าการปฏิรูปเชิงสถาบันการปฏิรูปบน

พื้นฐานทรัพยากรและการปฏิรูปทางวัฒนธรรมต้องอาศัยการให้
ความสำคัญและระยะเวลาที่ต่างกันและต้องอาศัยผู้ดำเนินกิจกรรม
ทางการเมืองที่หลากหลายเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่มีความครอบคลุม
หยั่งรากลึกและมีคุณภาพมากขึ้นในอนาคตคู่มือนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า
ตลอดกระบวนการของการประเมินประชาธิปไตยต้องมีความ
ครอบคลุมทั้งในเชิงเนื้อหาและพื้นที่การประเมินและต้องมุ่งสู่แนวทาง
สร้างสรรค์ที่เรียนรู้จากผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการประชาธิปไตยที่มี
บริบทที่หลากหลายของประเทศต่างๆและต้องอาศัยแรงสนับสนุน
จากพลเมืองทั้งหมดในประเทศในการที่การประเมินประชาธิปไตยจะ
สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมทุกระดับและเสริมความเข้มแข็งให้แก่
สถาบันทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยสังคมประชาธิปไตยและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่สามารถสะท้อนความต้องการของ
ประชาชนได้นั้นการประเมินประชาธิปไตยจะต้องมีความเกี่ยวข้อง
กับสังคมในทุกระดับชั้นรวมถึงผู้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองระหว่าง
ประเทศด้วยด้วยแนวทางเช่นนี้ประชาธิปไตยไม่ใช่การส่งออกหรือ
การนำเข้าแต่เป็นการสนับสนุนกัน
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ตาราง4.1ความสำเร็จและความท้าทายจากการศึกษานำร่อง


กรอบแนวคิด ความสำเร็จ ความท้าทาย

1.ความเป็นพลเมืองกฎหมายและสิทธิ

1.1ความเป็นคนชาติเดียวกัน
และความเป็นพลเมือง

สถาบันทางประชาธิปไตยได้รับ
การก่อตั้ง

-การผนวกรวมทุกส่วนของ
สังคมอย่างครอบคลุม

-การล้มล้างอำนาจเผด็จการ
ที่สืบทอดกันมา

1.2หลักนิติธรรมและการเข้า
ถึงความยุติธรรม

การแบ่งแยกอำนาจตุลาการออก
จากอำนาจฝ่ายบริหารได้อย่าง
แท้จริง

-การเข้าถึงความยุติธรรมได้ใน
ทุกกรณี

-อาชญากรรมและการ
คอร์รัปชั่น

1.3สิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง

-มีกฎหมายว่าด้วยสิทธิพื้นฐาน
ของพลเมือง

-มีสำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินอัยการ
หรือเทียบเท่า

-การลดทอนสิทธิใน
ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ

-สาธารณชนขาดความเคารพ
ยำเกรงตำรวจ

-สถานกักกันมีสภาพไม่ดี
-ความรุนแรงต่อสตรี

1.4สิทธิทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม

-รัฐบาลเน้นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ

-การเปลี่ยนแปลงของ
ประชาคมนานาชาติไปสู่
การลดความยากจนและ
ปลดหนี้สิน

-ความสามารถทางการคลัง
ของรัฐในการรับรองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานมีจำกัด

-ช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่าง
คนรวยกับคนจน

-การให้เสรีภาพโดยปราศจาก
กฎระเบียบรองรับ

2.การเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนและมีสำนึกรับผิดชอบ

2.1การเลือกตั้งที่ เป็นอิสระ
และเป็นธรรม

-ระบบการเลือกตั้งแบบแข่งขัน
เสรี

-การก่อตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่มีความเป็น
อิสระ

-การจดทะเบียนผู้มีสิทธิเลือก
ตั้งที่ดีขึ้นและครอบคลุมมาก
ขึ้น

-ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิใน
การเลือกตั้งของตนเอง

-การข่มขู่บังคับให้ลงคะแนน
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ

-ความไม่เสมอภาคในการ
เข้าถึงสื่อของพรรคการเมือง
ต่างๆ

-จุดอ่อนของระบบเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขต

-ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่เป็น
ตัวแทนของสังคมอย่างแท้จริง
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กรอบแนวคิด ความสำเร็จ ความท้าทาย

2.2บทบาทของพรรคการเมือง
ในด้านประชาธิปไตย

เสรีภาพในการก่ อตั้ งพรรค
สรรหาสมาชิกและผู้สมัครและ
หาเสียง

-ความแตกแยกของความเป็น
ตัวแทนพรรค

-การเมืองระหว่างบุคลากร
ภายในพรรค

-ความจำกัดของประชาธิปไตย
ภายในพรรค

-ปัญหาทางการเงินของพรรค

2.3ประสิทธิผลและการตอบ
สนองของรัฐบาล

-การขจัดภัยคุกคามที่เป็นไป
ได้สำหรับรัฐบาลเกือบทุก
รูปแบบ

-มีการตรวจสอบฝ่ายบริหาร
ของฝ่ายนิติบัญญัติ

-มีการชดเชยให้ประชาชน
-มีสื่อเสรี

-อำนาจครอบงำของฝ่าย
บริหาร

-การเมืองแบบให้เงินท้องถิ่น
เพื่อหาคะแนนนิยม

-การรายงานที่ล่าช้า
-บทบาทที่จำกัดของพรรค
ฝ่ายค้าน

-กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
มีความอ่อนแอ

2.4ประสิทธิผลด้านการเป็น
ประชาธิปไตยของรัฐสภา1

 

2.5การควบคุมตำรวจและ
ทหารโดยพลเรือน

-กระบวนการที่ชัดเจนในการ
ควบคุมทหารโดยพลเรือน

-การปฏิรูปการให้บริการ
สาธารณะ

-นำทหารออกจากพื้นที่ซึ่งเคย
เกิดความขัดแย้ง

-เพิ่มสำนึกรับผิดชอบของงาน
ด้านความมั่นคงต่อรัฐสภา

-ทำให้เกิดความมั่นใจว่าตำรวจ
จะทำงานรับใช้ชุมชนโดยรวม

-ทำให้การบริการมีความเป็น
ตัวแทนของสังคมมากขึ้น

2.6ความมั่นคงในชีวิตความ
เป็นอยู่ของสาธารณชน2

-จัดตั้งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

-เพิ่มจำนวนการรายงาน
การทุจริตคอร์รัปชั่นจาก
ภาคประชาสังคมและ
สาธารณชน

-การจัดการกับปัญหา
พฤติกรรมและวัฒนธรรมการ
แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
(หรือการให้สินบน)

-การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
หน่วยงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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3.ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.1สื่อในสังคมประชาธิปไตย -สื่อสิ่งพิมพ์มีความเป็นอิสระ
-สื่อของรัฐมีการผูกขาดน้อยลง

-ความต่อเนื่องของการควบคุม
สื่อโดยรัฐ

-การผูกขาดของสื่อเอกชน
-การคุกคามผู้สื่อข่าวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม

-ความไร้สาระของเนื้อหา
ที่ปรากฏในสื่อ

3.2การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง

-องค์กรภาคประชาสังคมมี
ความตื่นตัว

-บทบาทที่มีประสิทธิภาพของ
องค์กรภาคประชาสังคม

-การกระตุ้นให้เกิดการพึ่ง
ตนเอง

-การต้องพึ่งพาผู้บริจาคเงิน
สนับสนุนขององค์กรภาค
ประชาสังคม

-การขาดความสำนึกรับผิด
ชอบขององค์กรภาคประชา
สังคม

-การมีส่วนร่วมในระดับต่ำของ
สตรี

การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยรัฐบาล3

การใช้กลไกการปรึกษาหารือ -ความต้องการสู่ความมั่งคั่ง
-ความรู้สึกไม่มีอำนาจของ
ประชาชนทั่วไป

3.3การกระจายอำนาจ -การฟื้นฟูการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง

-การตอบสนองความต้องการ
ของพลเมืองท้องถิ่นมากขึ้น

-มีความร่วมมือกับท้องถิ่น
ในการให้บริการประชาชน

-ฐานทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ
และไม่เสมอภาคในระดับ
ท้องถิ่น

-ความขาดแคลนบุคลากร
ที่ผ่านการฝึกอบรม

-การกระจายอำนาจทาง
การคลังที่จำกัด

4.ประชาธิปไตยที่ไปไกลกว่าคำว่า“รัฐ”4

4.1อิทธิพลจากภายนอกต่อ
ประชาธิปไตยของประเทศ

กา รนำสนธิ สัญญาร ะหว่ า ง
ประเทศมาพิจารณาเพื่อออก
ออกกฎหมายภายในประเทศ

-การอยู่ใต้อาณัติของสถาบัน
ทางการเงินระหว่างประเทศ

-ความเป็นตัวแทนที่ไม่เสมอ
ภาคของประเทศที่มาจาก
ซีกโลกใต้ในองค์การระหว่าง
ประเทศ

-ปัญหาข้อพิพาทชายแดนที่
เรื้อรัง
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4.2ผลกระทบทาง
ประชาธิปไตยของประเทศ
ต่อนานาประเทศ

-การสนับสนุนภารกิจการ
รักษาสันติภาพขององค์การ
สหประชาชาติ(UN)

-ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ลี้ภัย

แหล่งที่มา:ดัดแปลงจากองค์กรIDEA,สถานะของประชาธิปไตย:การประเมินประชาธิปไตย
ในประเทศพันธมิตรทั้งแปดทั่วโลก(กรุงเฮก:องค์กรKluwerLaw,2002),หน้า100-103.
1องค์ประกอบนี้ไม่ได้อยู่ในกรอบแนวคิดแต่เดิม
2ในกรอบแนวคิดเดิมหัวข้อนี้ชื่อ‘การลดการคอร์รัปชั่น’
3ในกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นใหม่หัวข้อนี้ได้ถูกแยกออกมาจากหัวข้อเดิม
4ในกรอบแนวคิดเดิมหัวข้อนี้เป็นคำถามที่มีเพียงข้อเดียว
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ภาคผนวกก
วิธีการอื่นๆในการประเมินประชาธิปไตย




เราได้อธิบายหลักการและวัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิดการประเมิน
ประชาธิปไตยของเราซึ่งเราไม่ใช่รายแรกที่พยายามสร้างกรอบ
แนวคิดการประเมินคุณภาพประชาธิปไตยและเสรีภาพในประเทศ
ต่างๆทั่วโลกคุณลักษณะที่แตกต่างของกรอบแนวคิดการประเมินนี้
สามารถนำไปเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดอื่นๆได้ดังปรากฏใน
ตารางก-1ตารางนี้ได้นำเสนอกรอบแนวคิดการประเมินที่แตกต่าง
กันไว้5กรอบแนวคิดด้วยกันเราได้จำแนกกรอบแนวคิดทั้งห้าดังนี้
–จำแนกตามประเด็นและสาระสำคัญในการประเมินผู้จัดการ
ประเมินวัตถุประสงค์ในการประเมินความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์
และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ตารางนี้ยังได้ระบุตัวอย่างของผู้จัดการ
ประเมินประเทศและหน่วยงานที่จัดให้มีการประเมิน

ตารางนี้ไม่ได้นำเสนอเนื้อหาในรายละเอียดแต่ประการใดแต่สามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรอบแนวคิดต่างๆมีส่วนที่เหมือนกันอยู่หลาย
จุดยกตัวอย่างเช่นกรอบแนวคิดสี่กรอบแรกมีสาระสำคัญในการ
ประเมินที่คล้ายคลึงกันโดยกรอบแนวคิดทั้งสี่ให้ความสำคัญกับการ
ประเมินด้านสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่างไรก็ดี
แต่ละกรอบแนวคิดมีวัตถุประสงค์การประเมินและระเบียบวิธีวิจัยที่
แตกต่างกันไปโดยกรอบแนวคิดแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับ
ประเทศต่างๆทั่วโลกในด้านสิทธิมนุษยชนกรอบแนวคิดที่สอง(การ
ประเมินการปกครอง)มีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อคัดเลือกและ
ติดตามตรวจสอบโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนกรอบแนวคิดที่สาม
(ดัชนีประชาธิปไตย)มีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อสำรวจความ
สัมพันธ์เชิงประจักษ์ระหว่างประชาธิปไตยกับตัวแปรที่สำคัญอื่นๆ
กรอบแนวคิดที่สี่(การตรวจสอบความเป็นประชาธิปไตย)ให้ความ
สำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้และการอภิปรายสาธารณะ
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เกี่ยวกับประเด็นทางประชาธิปไตยกรอบแนวคิดที่ห้า(การประเมิน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม)นำเสนอเครื่องมือสำหรับการลงทุนทาง
เศรษฐกิจหรือทางสังคมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก

กรอบแนวคิดในการประเมินนี้อยู่ในตารางแถวสุดท้ายจากกรอบ
แนวคิดทั้งห้าที่เราสำรวจกรอบแนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกับกรอบ
แนวคิดการตรวจสอบประชาธิปไตยมากที่สุดเพราะกรอบแนวคิดนี้ได้
พัฒนามาจากกรอบแนวคิดการตรวจสอบประชาธิปไตยนั่นหมายถึง
วัตถุประสงค์สำคัญของวิธีการประเมินนี้คือการเพิ่มความตระหนักรู้
ของสาธารณชนในประเด็นประชาธิปไตยในประเทศใดประเทศหนึ่ง
การประเมินคุณภาพประชาธิปไตยการระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
ตลอดจนการปฏิรูปในด้านต่างๆ

เนื่องจากเรามีความกังขาเกี่ยวกับการให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน
ประชาธิปไตยในประเทศเราจึงเห็นว่าบุคคลที่ควรเป็นผู้ดำเนินการ
ประเมินก็คือพลเมืองของประเทศนั้นๆซึ่งเป็นหลักการที่กำลังได้รับ
การยอมรับในประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลหนึ่ งก็คือ
พลเมืองคือผู้ที่รู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศตนดี
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจกรอบแนวคิดในการประเมิน
และการจัดการต่างๆเพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้และการ
ที่รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วยนั้นในบางกรณีอาจมี
ความเหมาะสมและในหลายกรณีอาจจะสามารถเพิ่มความชอบธรรม
ใหแ้กก่ารประเมนิได้(เชน่ในกรณปีระเทศมองโกเลยีและเนเธอรแ์ลนด์:
ดูส่วนที่3)ความชอบธรรมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและ
ความเป็นอิสระของการประเมินยกตัวอย่างเช่นในประเทศซิมบับเว
รัฐบาลของประธานาธิบดีRobertMugabeได้ทำการสำรวจความ
ต้องการประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อบิดเบือนความต้องการของ
เสี ยงส่ วนใหญ่และควบคุมกระบวนการประ เมินซึ่ งต่ อมา
ประธานาธิบดีMugabeได้ปฏิเสธบทสรุปการตรวจสอบอย่างเป็น
ทางการในครั้งนั้นของเขาเอง

ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นก่อนเริ่มการประเมิน
ประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นการประเมินรัฐบาลตามวิธีการประเมิน
นี้ จ ะอนุญาตให้ ผู้ ป ร ะ เมิ นพิ จ า รณา เองว่ า จ ะ เลื อกประ เมิ น
ประชาธิปไตยในด้านใดบ้างจะใช้เกณฑ์/บรรทัดฐานอะไรรวมถึง
มาตรฐานใดที่เหมาะสมที่จะใช้ในการประเมิน
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กรอบแนวคิดอื่นๆมีแนวโน้มที่จะกำหนดวิธีการประเมินเหล่านี้
ไว้ล่วงหน้าซึ่งมักจะไม่ได้รับความสนใจหรือถูกนำมาอภิปรายกัน
กระบวนการขององค์กรIDEAเปิดรับข้อโต้แย้งและทางเลือกต่างๆ
ขณะที่ความยืดหยุ่นของกรอบแนวคิดนี้ทำให้สามารถใช้ประเมิน
ประเด็นเฉพาะเจาะจงต่างๆของแต่ละประเทศได้และการกำหนด
ทางเลือกต่างๆก็เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของคู่มือเล่มนี้

อย่างไรก็ดีเราได้พัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการประเมินที่แตกต่าง
ออกไปจากต้นแบบกรอบแนวคิดการตรวจสอบประชาธิปไตยในหลาย
แนวทางซึ่งได้มีการนำองค์ประกอบต่างๆบางส่วนจากกรอบแนวคิด
การประเมินอื่นๆมาใช้ด้วยการขยายแนวคิดการตรวจสอบ
ประชาธิปไตยไปสู่ประเทศประชาธิปไตยใหม่เราจำเป็นต้องนำหลัก
เกณฑ์และวิธีการประเมินต้นแบบที่ใช้ในสหราชอาณาจักรไปสู่
กระบวนการประเมินและวิจารณ์ผลงานของประเทศต่างๆดังนั้น
กรอบแนวคิดนี้จึงได้เพิ่มส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเศรษฐกิจและ
สังคมตลอดจนมิติด้านประชาธิปไตยระหว่างประเทศที่กรอบแนวคิด
ต้นแบบไม่มีกรอบแนวคิดนี้ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการประเมิน
และการพิจารณาทางเลือกในการใช้เกณฑ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และนอกจากเราจะเพิ่มเนื้อหาการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม
แล้วเรายังได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์การประเมินการปกครอง
ในระเบียบวิธีวิจัยของเราด้วย

นอกจากนี้ในการจัดทำรายการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลระหว่างประเทศข้อมูลระดับภูมิภาคหรือข้อมูลเฉพาะประเทศ
ใดประเทศหนึ่งเราต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและข้อค้นพบที่พัฒนา
โดยนักรัฐศาสตร์และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศท่ามกลาง
แนวทางที่หลากหลายเหล่านี้เราพยายามใช้ประโยชน์จากข้อดีของ
การประเมินที่มีอยู่ขณะเดียวกันเราก็พยายามรักษาแนวทางที่มี
ลักษณะเด่นของเราไว้ด้วย



364

ตารางก1การเปรียบเทียบกรอบแนวคิดการประเมิน


ประเภทของ
การประเมิน

ผู้จัดการประเมิน
ความครอบคลุม
ด้านเนื้อหา

วัตถุประสงค์
ความครอบคลุม
ทางภูมิศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัย ตัวอย่าง

1.การสำรวจด้าน
สิทธิมนุษยชน

องค์กรพัฒนา
เอกชนระหว่าง
ประเทศและรัฐบาล

สิทธิความเป็น
พลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง;สิทธิ
ทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม

เพื่อจัดอันดับ
ประเทศต่างๆทั่ว
โลกในด้านสิทธิ
มนุษยชน

ทั่วโลก การเปรียบเทียบเชิง
ปริมาณหรือเชิง
คุณภาพระหว่าง
ประเทศ

FreedomHouse1

HumanaIndex2

HumanRights
Watch3

Amnesty
International4

USStateDept.5

CIRIHuman
RightsData
Project6

2.การประเมินการ
ปกครอง

หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก
รัฐบาล

ประชาธิปไตยแบบ
เลือกตั้ง,รัฐบาลที่
มีสำนึกรับผิดชอบ,
หลักนิติธรรม

เพื่อเป็นเครื่องมือ
สำหรับการคัด
เลือกและติดตาม
ตรวจสอบโครงการ
ที่ได้รับเงิน
สนับสนุน

ประเทศ
ประชาธิปไตยใหม่

การประเมิน
เป็นการเฉพาะของ
ประเทศโดยไม่ได้
ใช้ตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน
สนับสนุน

CIDA7

DFID8

USAID9

EU10

Millennium
Challenge
Account11

APRM12

3.ดัชนี
ประชาธิปไตย

นักสังคมศาสตร์
และนักรัฐศาสตร์

สิทธิความเป็น
พลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง,
ประชาธิปไตยแบบ
เลือกตั้ง

เพื่อสำรวจความ
สัมพันธ์เชิง
ประจักษ์ระหว่าง
ประชาธิปไตยกับ
ตัวแปรอื่นๆ(เช่น
การพัฒนาและ
ความขัดแย้งทาง
เศรษฐกิจ)

บางส่วนใช้ทั่วโลก บางส่วนใช้กับ
ประเทศ
ประชาธิปไตยใหม่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แบบผสมผสาน
(ตัวชี้วัดที่จำแนก
ผลออกเป็นสอง
ทางกับที่จำแนก
ผลเป็นระดับ)
Lipset13

Diamond14

Hadenius15

MMoore16

Kaufmanetal.17

Przeworskietal.18

PolityIV19

Bertelsmann
Transformation
Index20

EIU21

4.การตรวจสอบ
ประชาธิปไตย

ภาคประชาสังคมที่
ร่วมมือกัน

สิทธิความเป็น
พลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง,
ประชาธิปไตยแบบ
เลือกตั้ง,รัฐบาลที่
มีสำนึกรับผิดชอบ

เพื่อเพิ่มความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ
สถานะของ
ประชาธิปไตย
ปัจจุบัน

ประเทศ
ประชาธิปไตยที่มี
รากฐานมั่นคง

การประเมินเชิง
คุณภาพของ
ประเทศนั้นโดย
พลเมือง

แคนาดา22

สวีเดน23

สหราชอาณาจักร24

ออสเตรเลีย25

เดนมาร์ค26

เนเธอร์แลนด์27

สหภาพยุโรป28

5.การประเมิน
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม

หน่วยงานระหว่าง
ประเทศและ
รัฐบาล

ตัวชี้วัดด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคม

เพื่อชี้แนะการ
ลงทุนทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับทุน
สนับสนุนจาก
ต่างประเทศ

ทั่วโลก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เพื่อประเมินการ
ปฏิบัติการเชิง
เปรียบเทียบ
(comparative
performance)

UNDP29

WorldBank30

SocialWatch31

การประเมิน
ประชาธิปไตยของ
องค์กรIDEA

ประชาสังคมทั้งใน
และระหว่าง
ประเทศและ
รัฐบาล

ระบบการเมืองที่
เป็นประชาธิปไตย
และสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตย
เต็มขั้น

เพื่อส่งเสริมเวที
สาธารณะ,ระบุ
และประเมินลำดับ
ความสำคัญของ
การปฏิรูปต่างๆ

ทั่วโลก การประเมินเชิง
คุณภาพของ
ประเทศนั้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญใน
ประเทศ

Transparency
International32

International
IDEA-sponsored
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ภาคผนวกข
แบบสอบถามการประเมินประชาธิปไตย






ตัวอย่าง

โปรดทำเครื่องหมาย✓ลงในช่องว่าง(เพียงหนึ่งช่อง)ที่ตรงกับ
ระดับการประเมินตามความเห็นของคุณในแต่ละคำถามโดยใช้เกณฑ์
กำหนดระดับการประเมินดังนี้
สม=สูงมาก
ส=สูง
ป=ปานกลางหรือไม่แน่ชัด
ต=ต่ำ
ตม=ต่ำมาก
ยกตัวอย่างเช่นในคำถาม2.1ถ้าคุณมีความเห็นว่ามีการเพิกถอนหลัก
นิติธรรมอย่างร้ายแรงเช่นยังปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลหรือมีสิ่งที่กฎหมาย
เข้าไม่ถึงหรืออยู่เหนือการคุ้มครองของกฎหมายในประเทศของคุณ
คุณก็อาจทำเครื่องหมาย✓ลงในช่อง‘ต’(ต่ำ)เพื่อประเมินระดับหลัก
นิติธรรมในประเทศของคุณ
ในการประเมินให้คุณพิจารณาคำถามต่างๆจากเนื้อหาที่ปรากฏนอก
ตารางจากนั้นจึงทำเครื่องหมายลงในช่องว่างในตาราง(ตารางจะ
ปรากฏเฉพาะเลขข้อคำถาม)และในการประเมินแต่ละส่วนจะมีคำถาม
ให้คุณตอบเกี่ยวกับ1)คุณลักษณะที่ดีที่สุดในประเทศของคุณในด้าน
ความเป็นประชาธิปไตย2)ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศของคุณใน
ด้านความเป็นประชาธิปไตยและ3)สิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว


 1.2หลักนิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรม


รัฐและสังคมอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างสอดคล้องกันหรือไม่
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 1.2.1 หลักนิติธรรมได้รับการนำไปใช้ทั่วทั้งประเทศมากน้อยเพียงใด
 1.2.2 เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใส

มากน้อยเพียงใด
 1.2.3 ศาลและตุลาการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและการแทรกแซงใดๆ

มากน้อยเพียงใด
 1.2.4 พลเมืองเข้าถึงความยุติธรรมกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสม

และการชดเชยในกรณีที่เกิดการบริหารที่มิชอบอย่างเท่าเทียมและ
เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด

 1.2.5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและระบบการลงโทษปฏิบัติตาม
กฎแห่งความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการดำเนินการมากน้อย
เพียงใด

 1.2.6 ประชาชนเชื่อมั่นในระบบกฎหมายมากน้อยเพียงใดในเรื่องการตัดสิน
อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ



 สม ส ป ต ตม

1.2.1     

1.2.2     

1.2.3     

1.2.4     

1.2.5     

1.2.6     

    
คุณลักษณะที่ดีที่สุด.............................................................................
ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด...........................................................................
สิ่งที่ควรปรับปรุง.................................................................................
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(นิวยอร์คและลอนดอน:W.W.นอร์ตัน,2003)

องค์กรIDEA,<http://www.idea.int>
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ภาคผนวกง
ประวัติผู้แต่ง




เดวิดบีแทมเป็นผู้แต่งตำราด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
ซึ่งรวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแพร่หลายท่านเป็น
รองผู้อำนวยการและเป็นผู้ร่วมแต่งที่ เป็นหลักและเป็นผู้แต่ง
ตำรามากมายได้แก่การวัดประสิทธิภาพทางประชาธิปไตยของ
สหราชอาณาจักรและเป็นหนึ่งในผู้แต่ง“คู่มือการประเมินคุณภาพ
ประชาธิปไตย”ซึ่งริเริ่มโดยองค์กรIDEA(องค์กรKlunerLaw
สากล,2002)ท่านยังเป็นผู้แต่งสิ่งตีพิมพ์อื่นๆอีกมากมายรวมทั้ง
ความชอบธรรมของอำนาจ(สำนักพิมพ์Humanitiesสากล,1991);
แนะนำประชาธิปไตย:80คำถามและคำตอบ(สำนักพิมพ์Polity,
BlackwellและUNESCO,1995);ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
(สำนักพิมพ์PolityและBlackwell,1999);ประชาธิปไตย:คู่มือ
ของผู้ เริ่มต้น(Oneworld,c.2005);การกำหนดและการวัด
ประชาธิปไตย(Sage,1994);และรัฐสภาและประชาธิปไตยใน
ศตวรรษที่21:คู่มือเพื่อการปฏิบัติที่ดี(สหภาพรัฐสภา,2006)และ
ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณจากมหาวิทยาลัยลีดส์

เอ็ดเซียคาร์วาลโฮนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิลาการปกครอง
มหาวิทยาลัยเอสเส็กส์ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการรัฐ
ประชาธิปไตยในทวีปเอเชียใต้ซึ่งดำเนินการโดยโครงการโลกนิติ
ที่ศูนย์เพื่อการศึกษาการพัฒนาสังคมในเดลลีสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ เรื่องสิทธิมนุษยชน
(มหาวิทยาลัยเอสเส็กส์,2006)และปริญญาโทด้านการเมืองและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(มหาวิทยาลัยมุมไบ,2003)และได้
เป็นผู้แต่งตำราเรื่อง“การวัดสิทธิเด็ก:วิธีการทางเลือก”,วารสาร
ระหว่างประเทศของสิทธิเด็ก(กำลังตีพิมพ์เล่มใหม่,ฤดูหนาว
ปี2008)
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ทอดด์แลนดแ์มนผูพ้สิจูนอ์กัษรในหนว่ยงานรฐับาลและผูอ้ำนวยการ
ของศูนย์เพื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยมหาวิทยาลัย
เอสเส็กส์และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์สิทธิมนุษยชนที่
มหาวิทยาลัยเอสเส็กส์ตั้งแต่ปี1999-2003และเป็นผู้อำนวยการ
ร่วมในปี2003-2005และยั งดำรงตำแหน่งรองประธาน
คณะกรรมการการวัดประสิทธิภาพประชาธิปไตยของทรัสตีซึ่งสร้าง
งานโครงการมากมายให้แก่องค์กรIDEAและมีส่วนช่วยเหลือรัฐบาล
มองโกเลียในการผลักดันการประเมินประชาธิปไตยให้เป็นผลสำเร็จ
ท่านเป็นผู้แต่งสิ่งตีพิมพ์มากมายรวมถึง“ประเด็นและระเบียบวิธีใน
การเปรียบเทียบทางการเมือง”(เราท์เลดจ์,2000,2003,2008);
“การศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน”(เราท์เลดจ์,2006);“การพิทักษ์
สิทธิมนุษยชน:การศึกษาเปรียบเทียบ”(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
จอร์จทาวน์ ,2005);(ร่ วมกับJoeFowerakerและคณะ)
“การปกครองของลาตินอเมริกา”“สิทธิพลเมืองและความเคลื่อนไหว
ทางสังคม:การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและเชิงสถิตินอกจากนี้
ท่านยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานของสหราชอาณาจักรเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศหน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศของแคนาดา
หน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศของสวีเดนหน่วยงาน
พัฒนาระหว่างประเทศของเดนมาร์กสำนักงานนอกสหราชอาณาจักร
และเครือจักรภพคณะกรรมการยุโรปกลุ่มสิทธิชนกลุ่มน้อยและ
องค์การนิรโทษกรรมสากล

สจ๊วตเวียร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการวัดประสิทธิภาพ
ประชาธิปไตยและเป็นศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชาการปกครอง
ในมหาวิทยาลัยเอสเส็กส์เป็นผู้แต่งและเป็นบรรณาธิการตำราเรื่อง
ความไม่เท่าเทียมกันในประเทศอังกฤษ:สิทธิมนุษยชนในฐานะ
ที่เป็นเส้นทางสู่ความยุติธรรมทางสังคมเป็นผู้แต่งร่วมในรายงาน
เรื่องกฎหมายและยุทธศาสตร์การต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายของรัฐบาล
สหราชอาณาจักรการเมืองของพรรคBritishNationalPartyและ
อำนาจและความร่วมมือในสหราชอาณาจักรเป็นผู้แต่งร่วมในการวัด
ประสิทธิภาพทางประชาธิปไตยสามครั้งในสหราชอาณาจักรและเป็น
หนึ่งในผู้แต่งคู่มือการประเมินประชาธิปไตยขององค์กรIDEAทั้งยัง
เป็นผู้ก่อตั้งกฎบัตรที่88เรื่องการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักรเป็นบรรณาธิการคนแรกๆของ
หนังสือรัฐบุรุษใหม่และสังคมนิยมใหม่เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ
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คนแรกๆของตำราสังคมสมัยใหม่ท่านทำงานให้กับกลุ่มการดำเนิน
งานเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและสถานสงเคราะห์ท่านเขียนและ
ออกสื่ออย่างกว้างขวางในประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยและทำงาน
ทางโทรทัศน์ชุดรัฐสภาของประชาชนออกอากาศทางช่อง4ของ
สหราชอาณาจักรและละครสารคดีและเป็นที่ปรึกษาในการคัดเลือก
คณะกรรมการในรัฐสภาประเทศอังกฤษและในระดับระหว่างประเทศ
ให้แก่สหภาพยุโรปสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
สำนักงานนอกสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพและUKDFID
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ภาคผนวกจ
กิตติกรรมประกาศ





“คู่มือปฏิบัติ”เล่มนี้ได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากกระบวนการ
ทบทวนอย่างมีส่วนร่วมซึ่งเริ่มต้นในปี2005และเกี่ยวข้องกับ
สมาชิกเครือข่ายรัฐประชาธิปไตยพวกเราขอถือโอกาสณที่นี้
ขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในผลผลิตนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้เขียนทุกท่านได้แก่ทอดด์แลนด์แมนผู้นำทีมจากมหาวิทยาลัย
เอสเส็กส์ที่ร่วมกันเขียนคู่มือนี้และสจ๊วตเวียร์และเดวิดบีแทม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐประชาธิปไตยมาตั้งแต่การเริ่มต้นเมื่อ
9ปีที่แล้ว

พวกเรารู้ สึ กซาบซึ้ ง ในความกรุณาของสมาชิก เครือข่ ายรั ฐ
ประชาธิปไตยที่ช่วยจัดหาข้อมูลในการจัดทำคู่มือเล่มนี้:ซ่าร่า
แบรดกิ้งประจำการที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักร
ปีเตอร์อาร์เดอโซลซ่าจากศูนย์เพื่อการศึกษาการพัฒนาสังคม
กรุงเดลลีประเทศอินเดีย(สมาชิกของกลุ่มรัฐประชาธิปไตยในทวีป
เอเชียใต้)ดิโนดิปาจากการวิจัยปริซึมประเทศบอสเนียและ
เฮอร์เซโกวีนา;คริชน่าฮาชเฮทูสมาชิกกลุ่มรัฐประชาธิปไตยในทวีป
เอ เชี ย ใต้ประจำการที่ ศู นย์ เพื่ อการศึ กษาร่ วมสมั ย เนปาล
มหาวิทยาลัยตรีภูวันกาฏมัณฑุ;บรอนเวนแมนบายที่ปรึกษา
โครงการการเฝ้าติดตามและสนับสนุนการปกครองในแอฟริกา
(Afimap)สถาบันสังคมเปิด;มาร์เท็นพรีเซ็นประจำการที่กระทรวง
ความสัมพันธ์ภายในและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ผู้ร่วมมือกับการ
ประเมินรัฐประชาธิปไตยของเราในเนเธอร์แลนด์;จูริสเรเซ็นวาล์ดส
จากสถาบันวิจัยแนวหน้าทางสังคมและการเมืองมหาวิทยาลัยลัตเวีย;
Riga(สมาชิกกลุ่มการประเมินรัฐประชาธิปไตยของลัตเวีย);และ
TsetSenbilegTseevenสมาชิกกลุ่มการประเมินรัฐประชาธิปไตยใน
มองโกเลีย
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และพวกเราขอขอบพระคุณเคบอล์ทซมาชานกานาที่ปรึกษาเพื่อ
การวิเคราะห์และประเมินประชาธิปไตยแห่งองค์กรIDEA;เมลิดา
จิเมเนสที่ปรึกษา;และฟลอเรนเซียอิงเฮลผู้จัดการการพิมพ์ที่
องค์กรIDEAสำหรับผลสำเร็จในความร่วมมือและการจัดการผลผลิต
ของคู่มือเล่มนี้ภายในองค์กรIDEAและท้ายที่สุดขอขอบพระคุณ
อีวาโจฮันสันสำหรับบทบรรณาธิการที่ช่วยทำให้งานเขียนชิ้นนี้ไปสู่
งานในขั้นตอนสุดท้าย
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ภาคผนวกฉ
เกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือ
ด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง




สถาบันระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือด้านประชาธิปไตย
และการเลือกตั้งหรือองค์กรIDEAคืออะไร?

องค์ กร IDEA เป็ นองค์ กรร่ วมระหว่ า ง รั ฐบาลซึ่ ง สนับสนุน
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนทั่วโลกโดยมีจุดประสงค์คือสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่สถาบันและกระบวนการทางประชาธิปไตยองค์กร
IDEAจะเป็นเสมือนตัวเร่งให้เกิดการสร้างประชาธิปไตยโดยการ
จัดหาแหล่งความรู้ทักษะและแผนงานเพื่อการอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวกับประชาธิปไตยองค์กรIDEAจะทำงานร่วมกับผู้กำหนด
นโยบายรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติหน่วยงาน
สหประชาชาติองค์การสว่นภมูภิาคและหนว่ยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานสรา้งประชาธปิไตย

องค์กรIDEAทำอะไร?

การสร้างประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับงาน
หลายแขนงรวมถึงรัฐธรรมนูญระบบการเลือกตั้งพรรคการเมือง
การจัดการของฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่นและโครงสร้างของรัฐบาลที่เป็นทางการและเป็นไปตาม
ประเพณีองค์กรIDEAทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้นนั้น
ทั้งหมดและนำเสนอประเด็นเหล่านั้นในกระบวนการทำให้เป็น
ประชาธิปไตย:

 Ñ แหล่งความรู้ ในรูปแบบของคู่มือข้อมูลเว็บไซต์และเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญ

 Ñ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการถกเถียงและการดำเนินการ
ในประเด็นประชาธิปไตยและ
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 Ñ ความช่วยเหลือทางการปฏิรูปประชาธิปไตยในการตอบสนองความต
้องการเฉพาะของชาติ

ขอบเขตของงาน

ขอบเขตที่เป็นจุดเดิมขององค์กรIDEAคือ

 Ñ กระบวนการสร้างรัฐธรรมนูญกระบวนการสร้างรัฐธรรมนูญสามารถ
วางพื้นฐานเพื่อให้เกิดความสันติและการพัฒนาหรืออาจจะเป็นการ
เพาะเมล็ดพันธุ์ของความขัดแย้งก็ได้องค์กรIDEAสามารถจัดเตรียม
ความรู้และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็น
ของชาติอย่างแท้จริงใส่ใจในมิติเรื่องเพศและการป้องกันความ
ขัดแย้งและตอบสนองต่อลำดับคามสำคัญของชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 Ñ กระบวนการเลือกตั้งการออกแบบและการจัดการเลือกตั้งมีผลกระทบ
ที่สำคัญต่อระบบการเมืองที่กว้างขึ้นองค์กรIDEAได้ค้นหาเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่การจัดการที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระ
ของการเลือกตั้งการประยุกต์ระบบการเลือกตั้งและสร้างความมั่นใจ
ในกระบวนการการเลือกตั้งให้แก่สาธารณชน

 Ñ พรรคการเมืองพรรคการเมืองสร้างรูปแบบความเชื่อมโยงที่สำคัญ
ระหว่างผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและรัฐบาลอย่างไรก็ตามผลสำรวจ
ที่สำรวจจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองได้รับความเชื่อมั่น
ในระดับที่ ต่ ำองค์กร IDEAวิ เคราะห์การปฏิบัติหน้ าที่ ของ
พรรคการเมืองการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง(จากรัฐ)การ
จัดการและความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสาธารณชน

 Ñ ประชาธิปไตยและเพศ:องค์กร IDEAตระหนักว่ าถ้ าหาก
ประชาธิปไตยจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงดังนั้นสตรีซึ่งมี
จำนวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะต้องมีความเท่าเทียมกับ
บุรุษองค์กรIDEAได้พัฒนาแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและ
เครื่องมือที่ ได้รับการออกแบบให้พัฒนาความร่วมมือและการ
แสดงออกของสตรีในทางการเมือง

 Ñ การประเมินประชาธิปไตย:การทำให้เป็นประชาธิปไตยเป็น
กระบวนการระดับชาติระเบียบวิธีทางรัฐประชาธิปไตยขององค์กร
IDEAทำให้ประชาชนร่วมประเมินประชาธิปไตยของพวกเขาเอง
แทนที่จะเชื่อมั่นตัวชี้วัดที่ถูกสร้างจากปัจจัยภายนอกหรือการจัด
ลำดับประชาธิปไตย
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องค์กรIDEAปฏิบัติงานที่ใดบ้าง?

องค์กรIDEAปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลกโดยมีสำนักงานหลักอยู่ที่
สต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนและมีสำนักงานอยู่ในทวีปอเมริกาใต้
(ลาตินอเมริกา)แอฟริกาและเอเชีย


