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ขอพิจารณาในการออกแบบการเลือกตั้งหลังการรัฐประหารของเมียนมาร 
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ภาพรวม 

ในชวงทศวรรษที่ผานมาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศเมียนมารนั้น ไดมีการ

จัดการเลือกตั้งทั่วไป 3 ครั้ง ภายใตรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2551 (2008) แตแลวก็เกิดเหตุกลับตาลปตรของการ

ปกครอง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เกิดการทำรัฐประหารโดยผูนำกองทัพ และมีการจัดตั้งสภาบริหารแหงรัฐ 

(Governing Body) โดยใชชื่อวา The State Administration Council (SAC) ทั้งนี้กลุมผูทำรัฐประหารสราง

ความชอบธรรมของรัฐประหารครั้งนี้วาเกิดจากเหตุการณทุจริตโกงการเลือกตั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2020 

ประเด็นดังกลาวไดถูกขยายเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ อาทิ การยกเลิกผลการเลือกตั้ง นักการเมืองและเจาหนาท่ี

เก่ียวของกับการเลือกตั้งถูกจับกุมและตัดสินวามีความผิด และการสรางหลักฐานเพ่ือใหการกระทำตางๆเหลานั้น

ของคณะรัฐประหารถูกกฎหมาย 

 SAC ประกาศจัดการเลือกตั้งครั้งใหมซึ่งเปนไปไดวาจะเกิดขึ้นในป 2566 เปนผลใหมีการวางแผนเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งและกฎหมายการลงทะเบียนของพรรคการเมือง เชน ความพยายามเปลี่ยนแปลง

ระบบการเลือกตั้ง การมีจุดมุงหมายอยางชัดเจนในการสรางผลการเลือกตั้งเพื่อประโยชนของตนโดยพยายาม

สรางความรวมมือหรือบีบบังคับพรรคขนาดเล็กเขามารวมดำเนินการ  การเตรียมการรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

โดยกองทัพมีแนวโนมที่จะใชขอกลาวหาเดิมเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งของรัฐบาลเดิม และเตรียมการสำหรับ

การเลือกตั้งที่มีเปาหมายในการสืบทอดอำนาจอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่ประชาคม

ระหวางประเทศจะไมใหการรับรองการดำเนินการของรัฐบาลทหารเมียนมาร 

 ในขณะเดียวกันนี่เปนครั้งแรกของกองทัพที่มีการใชกำลังตอตานกลุมผูตอตานรัฐประหาร โดยนัก

เคลื ่อนไหวเพื ่อประชาธิปไตยบางสวนยังคงอยู ในประเทศและบางสวนไดลี ้ภัยออกนอกประเทศ กลุ มนัก
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เคลื่อนไหวดังกลาวไมเพียงแตสนับสนุนการฝนคำสั่งของพลเรือนและการตอตานการปกครองของทหาร แตยังมี

ความพยายามในการกำหนดโครงรางใหมของรัฐธรรมนูญสำหรับการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยในอนาคต

และสำหรับสหพันธรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การกอตัวของตัวแทนท่ีมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

(Democratically elected representatives) และสถาบันชั่วคราว (Interim institutions) เกิดขึ้นตั้งแตการ

รัฐประหารเพื่อเตรียมกรอบสำหรับสถาบันใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการใชอำนาจกฎบัตรแหงสหพันธรัฐ

ประชาธ ิปไตย(Federal Democracy Charter :FDC) ในเด ือนมกราคม 2565 เพ ื ่อเตร ียมพร อมสำหรับ

รัฐธรรมนูญกลางถาวรฉบับใหมของรัฐบาลท่ีจะไดรบัการรับรองโดยสภารางรัฐธรรมนูญ 

ในบริบทนี้มีคำแนะนำวาในระยะเริ่มตนนั้นควรพิจารณาจากคำถามเกี่ยวกับการออกแบบการเลือกตั้ง 

ซึ่งการตอบคำถามนี้จะชวยในการตอบโตเรื่องเลาที่เปนปญหา (Problematic Narratives) เกิดจากกองทัพ โดย

แนวทางในการแกปญหานี้สามารถพบไดในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ซึ่งกฎหมายดังกลาวพูดถึง

หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงสามารถนำประสบการณการ

เลือกตั้งที่ผานมาของเมียนมารมาปรับใชในการออกแบบการเลือกตั้งได อีกทั้งบทเรียนจากปญหาเชิงระบบและ

โครงสรางที่มีมาอยางยาวนานเพื่อใหผูรางกฎหมายและเจาหนาที่บริหารการเลือกตั้งรุนตอไปนั้นนำบทเรียน

ดังกลาวมาปรับปรุงระบบการจัดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะประวัติศาสตรการเลือกตั้งลาสุดของเมียนมารและการ

แยกโครงสรางในการอางสิทธิ์ของ SAC ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง บทความนี้เสนอประเด็นสำคัญสำหรับการ

พิจารณาในกระบวนการออกแบบรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ โดยเปนประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไดแก กรอบ

กฎหมายโดยรวมสำหรับการเลือกตั้ง  การเลือกใชระบบเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง การลงทะเบียนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง รวมท้ังการกำหนดกรอบสิทธิในการออกเสียงอยางชัดเจน และการระงับขอพิพาท 

 รูปแบบของระบบสหพันธรัฐที่ไดรับเลือกจะมีผลกระทบอยางมากตอการดำเนินการเลือกตั ้ง และ

รัฐธรรมนูญของรัฐบาลสหพันธรัฐ ซึ่งจะกำหนดทิศทางของกรอบกฎหมายการเลือกตั้งวาควรออกกฎหมายใน

ระดับใดและทำอยางไรในการแบงอำนาจระหวางรัฐแตละรัฐและรัฐบาลแหงสหพันธรัฐ เพื่อใหรัฐบาลทั้งสอง

ระดับสามารถทำงานอยางเปนอิสระในการทำงานบางสวนได จากประสบการณที่ไดเปรียบเทียบการเลือกตั้ง

ชี้ใหเห็นวารัฐบาลสหพันธรัฐมีการเลือกตั้งบอยที่สุด แตใชวาทุกพื้นที่จะมีอำนาจเทากัน กฎหมายระดับชาติ

ควบคุมการเลือกตั ้งระดับชาติและกฎหมายของรัฐบาลสหพันธรัฐควบคุมการเลือกตั้งในระดับทองถิ ่น ใน

ขณะเดียวกันเห็นไดชัดวาอาจมีแนวทางท่ีแตกตางกันในการถายโอนอำนาจระหวางรัฐบาลสองระดับ ดังนั้นกรอบ

ของรัฐบาลสหพันธรัฐควรเนนเรื ่องการปกปองความเทาเทียมของสิทธิทางการเมืองและความมั่นคงภายใน

สหพันธรัฐ ในทางปฏิบัติกรอบการเลือกตั้งของรัฐบาลสหพันธรัฐมีการเตรียมการท่ีซับซอน เนื่องจากหนวยงานท้ัง
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จากสวนกลางและสหพันธรัฐมีสวนรวมในการจัดการเลือกตั้ง จึงจำเปนที่ตองมีการจำกัดความที่ชัดเจนของ

กฎหมายการเลือกตั้งและตุลาการ ซึ่งเปนหนาที่ของศาลท่ีเปนสถาบันที่แข็งแกรงและเปนอิสระพอที่จะปกปอง

สนธิสัญญาของรัฐบาลสหพันธรัฐได 

การเลือกระบบการเลือกตั้งเปนหัวขอถกเถียงอยางมากมายในเมียนมาร สะทอนใหเห็นถึงการเมืองสวน

ใหญที่วนเวียนอยูกับผลกระทบตอพรรคการเมืองขนาดเล็กและชนกลุมนอย ระบบการเลือกตั้งที่เคยใชมาคือ

ระบบแบงเขตคะแนนสูงสุด (First-Past The-Post : FPTP) โดยใชเขตเลือกตั้งสมาชิกเดียวตามเขตการปกครอง

ท ี ่ส ืบทอดมาจากย ุคอาณาน ิคม รวมถ ึงม ีแนวค ิดในการการเล ือกต ั ้ งระบบส ัดส วน (Proportional 

Representation : PR) การอภิปรายประเด็นดังกลาวมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในบริบทของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 

ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวใหจำนวนที่นั่งแกทหาร 25 เปอรเซ็นตของที่นั่งทั้งหมดในรัฐสภา การใหอำนาจแก

ทหารในรัฐสภานั้นถือวาเปนการละเมิดบรรทัดฐานและหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยอยางชัดเจน ซึ่งทำให

สถานการณทางการเมืองรุนแรงข้ึนเนื่องจากแบงเขตเลือกตั้งตามเขตการปกครองท่ีไมเหมาะสม 

การเลือกระบบการเลือกตั้งใหมแสดงใหเห็นถึงความซับซอนที่เกิดขึ้นในสังคมเนื่องจากผูมีบทบาททาง

การเมืองที่เกี่ยวของอาจมีความเขาใจและความคาดหวังที่แตกตางกันเกี่ยวกับผลประโยชนที่เปนไปไดของแตละ

ระบบการเลือกตั้ง โดยระบบการเลือกตั้งที่มีความหลากหลายนั้นโดยหลักการแลวเปนที่ยอมรับกันในมุมมอง

ประชาธิปไตย หากแตใหผลลัพธที่แตกตางกัน ความตระหนักรูเกี ่ยวกับระบบการเลือกตั้งที่แตกตางกันและ

ผลกระทบจะตองเปนสวนหนึ่งของการอภิปรายในระยะแรก ระบบที่เลือกควรมีขอตกลงกวางๆ และยึดมั่นใน

หลักการของการมีสิทธิเลือกตั้งที่เทาเทียมกัน ซึ่งภายใตระบบแบงเขตคะแนนสูงสุดจะหมายถึงการมีสวนรวมใน

การแบงเขตใหมท่ีโปรงใสและครอบคลุม 

ไมมีรูปแบบการเลือกตั้งใดที่สมบูรณหรือเปนสากล แตมีความเปนไปไดมากมายในการจัดตั้งระบบของ

รัฐบาลสหพันธรัฐ ซึ่งตองมีความสอดคลองของกฎหมายการเลือกตั้งและหนวยงานจัดการเลือกตั้ง (Election 

Management Body : EMB) ในบริบทของสหพันธรัฐนั้น การกำกับดูแลการเลือกตั้งจะถูกกำหนดโดยขอตกลง

ระหวางกฎหมายของรัฐบาลของแตละรัฐและกฎหมายของสหพันธรัฐ  การกระจายอำนาจของหนวยงานจัดการ

เลือกตั้ง ความสามารถในการกำกับดูแล การดำเนินการตามกฎหมาย และความรวมมือจากหนวยงานบริหารใน

ระดับชาติและระดับรัฐกับหนวยงานจัดการเลือกตั้ง 

รางรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางในอนาคตมีความจำเปนที่ตองพัฒนาโครงสรางการจัดการเลือกตั้งเพ่ือ

สรางความเชื่อมั่นใหกับทั้งประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทางการเมือง โดยในการจัดการเลือกตั้งสิ่งสำคัญคือ

ตองมีความเปนอิสระ (Independence) และมีความเปนกลาง (Impartiality) ซึ ่งไมเพียงแตเพื่อสรางความ
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เชื่อม่ันระหวางสถาบันของรัฐกับประชาชน แตยังเพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางหนวยของรัฐบาลสหพันธรัฐท่ี

ประกอบเปนสหพันธรัฐแหงสหภาพเมียนมารตอไปอีกดวย คุณภาพของกระบวนการเลือกตั ้งจะแสดงถึง

ความชอบธรรมของรัฐบาลสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งและหนวยงานทองถิ่นและทายที่สุดเพื่อแกไขความ

ขัดแยงท่ีมีมาอยางยาวนาน 

การลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมาจากสองดาน ไดแก การกำหนดผูมีสิทธิเลือกตั้งและกำหนด

กระบวนการใหผูท่ีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งได ในขณะท่ีหนวยงานของรัฐบาลแตละรัฐอาจ

รับผิดชอบกระบวนการลงทะเบียนแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความเปนพลเมือง การขาดการ

รวบรวมผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายหรือการลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนชองวางท่ีสามารถทำใหกระบวนการ

เลือกตั้งลมเหลวได ดังนั้น จำเปนจะตองมีความเขาใจรวมกันวาใครควรมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง และวิธีการจัดทำ

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในสวนของการทำงานรัฐบาลระดับรัฐมีขอกังวลสองประเด็นไดแก ประการแรก คำจำกัด

ความหรือแนวทางปฏิบัติที่แตกตางกันเกี่ยวกับการใหสัญชาติและ/หรือการออกเอกสารประจำตัว ซึ่งประเด็นนี้

หากดำเนินการในระดับหนวยงานของรัฐบาลสหพันธรัฐอาจมีผลกระทบอยางมากตอคุณภาพและความชอบธรรม

ของกระบวนการเลือกตั้ง ในทำนองเดียวกัน การลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั ้นตองการการมีสวนรวมของ

หนวยงานทองถิ่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ผูรางรัฐธรรมนูญรัฐสหพันธรัฐในอนาคตจะตองคำนึงถึงประเด็น

เหลานี้และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอการดำเนินการเลือกตั้งเม่ือมีการตกลงแบงอำนาจ 

การไมมีระบบการระงับขอพิพาทการเลือกตั้ง (EDR) เปนหนึ่งในจุดออนหลายประการของรัฐธรรมนูญป 

2551และควรไดรับการพิจารณาโดยไมคำนึงวาระบบใดจะถูกเลือกในอนาคต แบบจำลองการระงับขอพิพาทการ

เลือกตั้ง มักจะไดรับอิทธิพลจากการจากระบบในประเทศโดยเฉพาะโครงสรางของศาลยุติธรรมและหนวยงาน

จัดการเลือกตั ้ง ในทางปฏิบัติท่ัวโลกนั ้นการระงับขอพิพาทการเลือกตั ้ง สามารถจัดการไดโดยศาลสามัญ 

(Ordinary Courts) ศาลพิเศษ/ศาลเลือกตั้ง (Special/Electoral Courts) คณะกรรมการและศาลการเลือกตั้ง

(Election Commissions And Courts) คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad Hoc Committees) หรือการรวมตัวของ

หลายๆองคกร ในบริบทของรัฐบาลกลางนั้นระบบองคกรตุลาการท่ีจะปฏิบัติหนาที่ในการระงับขอพิพาทการ

เลือกตั้งจะทำงานไดอยางสมบูรณภายใตความสามารถ และเปนอิสระ โดยไมไดมีไวเพียงแคปกปองสิทธิของ

พลเมืองเทานั้น แตยังมีบทบาทในการปกปองความสมบูรณของสหพันธรัฐดวย ในชวงระหวางการเลือกตั้งนั้น 

ความสัมพันธระหวางรัฐตางๆอาจกระทบการะเทือน ดังนั้นจึงจำเปนตองมีกลไกการระงับขอพิพาทจากการ

เลือกตั้งเพ่ือรักษาไวซ่ึงความเปนสหพันธรัฐ 
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บทความนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุนการถกเถียงอยางตอเนื่องระหวางผูมีอำนาจตัดสินใจใน

ระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับการออกแบบการเลือกตั้งภายในกรอบของรัฐบาลแบบสหพันธรัฐ 

โดยจะชวยใหประชาคมระหวางประเทศเขาใจถึงศูนยกลางของการเลือกตั้งในยุทธศาสตรของรัฐบาลทหารและใน

เสนทางอนาคตของสหพันรัฐที่เลือกโดยกองกำลังประชาธิปไตย (Democratic Forces)  International IDEA 

มุงเนนไปท่ีสามหัวขอหลักในการทำงาน ไดแก กระบวนการเลือกตั้ง กระบวนการสรางรัฐธรรมนูญ การมีสวนรวม

และการเปนตัวแทนทางการเมือง บทความนี้จัดทำข้ึนเพ่ือสนับสนุนผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนในเมียนมาร 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะนี้พิจารณาจากประสบการณที่ผานมาและขอควรปรับปรุงที่มีมาอยางยาวนานของการเลือกตั้งตาม

ระบอบประชาธิปไตยในเมียนมาร โดยขอเสนอแนะนี้สามารถนำไปสูการหารือถกเถียงระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย

ทางการเมืองในกรอบการทำงานของรัฐบาลสหพันธรัฐใหม ดังตอไปนี้ 

กรอบกฎหมาย 

ในการแกไขกรอบกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งนั้น ขอควรปรับปรุงท่ีตกทอดมาจากรัฐธรรมนูญป 2551 

และกฎหมายที่บังคับใชตามนั้นควรไดรับการแกไข รวมถึงประเด็นจากคำถามเกี่ยวกับการมีทหารอยูในรัฐสภา

และรัฐบาล การเสริมสรางกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามหลักตุลาการ รวมถึงสิทธิ์การเลือกตั้งตามหลักนิติ

ธรรมและการคุมครองสิทธิก์ารเลือกตั้ง 

ในบริบทการทำงานของรัฐบาลสหพันธรัฐในอนาคตนั้นตองใหความสำคัญกับกรอบกฎหมายคุมครอง

สิทธิ์การเลือกตั้งเพื่อการรับรองความเสมอภาคและมั่นคงทั่วทั้งอาณาเขต  โดยกฎหมายดังกลาวตองมีความ

ชัดเจน มีเสถียรภาพและสามารถคาดการณได รัฐธรรมนูญควรกำหนดกรอบกฎหมายการเลือกตั้งวาหนวยงานแต

ละระดับรับผิดชอบในสวนใดเพ่ือการทำงานท่ีชัดเจน 

ระบบการเลือกตั้ง 

ควรคงไวซ่ึงระบบแบงเขตคะแนนสูงสุด โดยผูมีสวนไดสวนเสียทางการเมืองควรพิจารณาทบทวนการ

แบงเขตเลือกตั้งใหสอดคลองกับหลักสิทธิ์การเลือกตั้งที่เทาเทียมกัน การดำเนินการนี้เปนที่นายินดีหากมีการ

กำหนดเขตการเลือกตั้งใหมท่ีเปนไปตามเกณฑท่ีเขมงวดและมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 

หากมีการพิจารณาระบบการเลือกตั้งแบบใหม ระบบควรเคารพสิทธิ์การเลือกตั้งที่เทาเทียมกันและเปน

สากล มีการนำมาใชหลังกระบวนการท่ีเปดกวางและปรึกษาหารือกัน และมุงสงเสริมสิทธิ์การเลือกตั้งของผูหญิง 
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การจัดการเลือกตั้ง 

ในการจัดการเลือกตั้งสำหรับระบบสหพันธรัฐนั้นควรใชกลไกที่จะรับประกันความเปนอิสระในอนาคต

ของ EMB ประกอบกับใหความชอบธรรมและอำนาจหนาที่ในการจัดการเลือกตั้งทั่วทั้งแผนดิน ตลอดจนการ

ทำงานท่ีโปรงใสและครอบคลุม  

จำเปนตองจัดทำกฎหมายเลือกตั้งของการรวมมือในการทำงานระหวางเจาหนาท่ี EMB และตัวแทนจาก

หนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหมีความชัดเจนในการทำงานยิ่งข้ึน 

การลงทะเบียนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

การแกไขจุดออนเชิงโครงสรางของการลงทะเบียนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเมียนมารคือการปรับปรุงทะเบียน

ราษฎร และการออกเอกสารประจำตัว การมีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีคุณภาพนั้น เกิดจากการจัดทำระบบ

ลงทะเบียนอยางถาวร มีระบบเก็บขอมูลไวในสวนกลางในฐานระบบคอมพิวเตอรและมีการอัพเดทขอมูลอยาง

สม่ำเสมอ  

 ในกรอบการทำงานของรัฐบาลสหพันธรัฐ การแบงงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเปนสิ่งสำคัญ

ระหวางรัฐแตละรัฐและรัฐบาลสหพันธรัฐ หนวยของรัฐบาลสหพันธรัฐอาจรับผิดชอบในการจัดทำรายชื ่อให

เรียบรอย โดยการนิยามความเปนพลเมือง คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและวิธีการลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

จะตองเหมือนกันท่ัวท้ังอาณาเขต 

การระงับขอพิพาทการเลือกตั้ง 

เมื่อกำหนดกรอบของระบบใหมแลวควรใหความสนใจกับประเด็นที่สืบทอดมาจากกรอบการทำงานป 

2551 รวมถึงการใหศาลทำหนาที่ทบทวนคำวินิจฉัยของเจาหนาที่บริหารการเลือกตั้ง การกำหนดกรอบเวลาท่ี

ชัดเจนในการตัดสินขอรองเรียน และการรับประกันความโปรงใสและความเปนอิสระของการทำงาน 

ในระบบสหพันธรัฐกลไกการระงับขอพิพาทการเลือกตั้งควรมีความหนักแนนเปนพิเศษและตองไดรับ

ความไววางใจจากทุกภาคสวนของสหพันธรัฐ 

. 
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