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1. บทน�ำ

การท�ำความเข้าใจและอธิบายการปะทุของความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งเป็นเรื่องซับซ้อน
แต่การคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาจะก่อให้เกิดความรุนแรงอีกหรือไม่ ว่าปัจจัยใดอาจเป็น
สาเหตุหรือกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง และวิธีการใดที่จะช่วยป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงนั้นซับซ้อน
มากกว่า วิธีหนึ่งในการจัดการกับปัญหาคือการส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงมีอ�ำนาจในการป้องกัน
และผ่อนคลายความรุนแรงที่สืบเนื่องกับการเลือกตั้ง เช่น องค์กรจัดการเลือกตั้ง (EMB) หน่วยงาน
ภาคความมั่นคง (SSA) และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ นอกภาครัฐ
เครื่องมือจัดการความเสี่ยงในการเลือกตั้ง (ERM Tool) ของ International IDEA ได้รับการออกแบบ
มาเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ใช้ให้เข้าใจถึงปัจจัยความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง
และลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกันและผ่อนคลายความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง โปรแกรมเครื่องมือ
ERM ได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นซอฟท์แวร์ที่น�ำเสนอโมดูลแบบปฏิสัมพันธ์ 3 โมดูล (ศึกษาเรียนรู้—
วิเคราะห์—ลงมือปฏิบัติ) ซึ่งสามารถใช้รวมกันหรือแยกเดี่ยวได้
• โมดูลแหล่งความรู้ ประกอบด้วยห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งผู้ใช้สามารถศึกษาปัจจัยความเสี่ยงในการ
		 เลือกตัง้
• โมดู ล เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ใ ช้ ไ ด้ อั พ โหลดและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ประเภทต่ า งๆ
		 สร้างแผนผังและสัญญาณเตือนความเสี่ยง และสร้างระเบียนความเสี่ยงและการลงมือปฏิบัติ
• โมดู ล การป้ อ งกั น และการผ่ อ นคลายครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการป้ อ งกั น และการผ่ อ นคลายเชิ ง
		 เปรียบเทียบที่ถูกน�ำเสนอตลอดวัฏจักรการเลือกตั้ง
เพื่อให้เครื่องมือ ERM มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วโลก แต่ละ
โมดูลจึงได้รับการออกแบบให้ปรับแต่งได้ ท�ำให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นความสนใจไปยังประเทศและ
บริบทของการเลือกตั้งหนึ่งๆ ได้
เครื่องมือ ERM สามารถรวบรวมและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงพื้นที่ได้เป็นจ�ำนวน
มาก ข้อมูลเหล่านี้จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจ
ปั ญ หาทางการเลื อ กตั้ ง ที่ น ่ า วิ ต กได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น สามารถจั ด ท� ำ บทวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการเลื อ กตั้ ง
หลายครั้ ง ก� ำ กั บ ความพยายามในการปฏิ รู ป การเลื อ กตั้ ง วางแผนและน� ำ กระบวนการเลื อ กตั้ ง
ครั้งถัดๆ ไปไปปฏิบัติ
ท้ายที่สุด ซอฟท์แวร์ยังรวมตัวเลือกที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ความเห็น
ดังกล่าวจะช่วยพัฒนาเครื่องมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ได้ทั่วโลกอย่างแท้จริง
สถาบัน International IDEA และองค์กรพันธมิตรจะช่วยให้การพัฒนาเครื่องมือ ERM ในอนาคต
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้เป็นไปได้อย่างสะดวก
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2. ผู้ใช้งานเครื่องมือ ERM

เครื่ อ งมื อ ERM มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ช่ ว ยสถาบั น ที่ มี ส ่ ว นรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การเลื อ กตั้ ง ให้
น่าเชื่อถือและสงบเรียบร้อย ซึ่งได้แก่องค์กรจัดการเลือกตั้ง และหน่วยงานภาคความมั่นคงต่างๆ
ผู้ใช้งานเครื่องมือ ERM ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายยังรวมไปถึงผู้ที่สนใจจะมีส่วนช่วยในการจัดการเลือกตั้ง
ให้มีความน่าเชื่อถือและสงบเรียบร้อย เช่น องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และเครือข่ายต่างๆ
นักวิชาการ และองค์กรระหว่างประเทศ
เครื่องมือ ERM เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้เครื่องมือ
นี้เป็นแหล่งความรู้หรือเครื่องมือช่วยเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับความขัดแย้งและวิธีตอบโต้ เครื่องมือ
ERM สามารถจัดระบบและแสดงข้อมูลได้ในหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นแหล่งพบปะที่สะดวกส�ำหรับ
องค์กรที่ด�ำเนินการกับข้อมูลที่มีความส�ำคัญ และส�ำหรับผู้ที่มีหน้าที่แจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงจากการเลือกตั้งและเหตุรุนแรง
ที่ส�ำคัญที่สุด เครื่องมือ ERM ได้รับการออกแบบให้เป็นแหล่งพบปะที่ส่งเสริมให้มีการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างชุมชนที่มีภารกิจต่างกันไป (รวมทั้งการเลือกตั้ง ผู้ที่มีหน้าที่สร้างความมั่นคงและสันติภาพ)
และส่งเสริมให้มีการร่วมมือในสถาบันต่างๆ และสังคมที่มีการแบ่งแยก

ภาพที่ 1: ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในกระบวนการเลือกตั้ง

บริบททางสังคม
ปัจจัยด้านโครงสร้าง

กระบวนการ
เลือกตั้ง

ปัจจัยด้านโครงสร้าง

ปัจจัยด้านโครงสร้าง
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3. โครงสร้างของเครื่องมือ ERM
เครื่องมือ ERM ประกอบไปด้วย 3 โมดูล:
1) แหล่งความรู้
2) เครื่องมือวิเคราะห์ และ
3) การป้องกันและการผ่อนคลาย

3.1 โมดูลที่ 1—แหล่งความรู้

โมดูลแหล่งความรู้ประกอบด้วยห้องสมุดดิจิตอลที่รวมรายชื่อปัจจัยจ�ำนวนมากที่เป็นตัวกระตุ้นหรือ
มีส่วนกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง แนวคิดดังกล่าวจ�ำแนกความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัย 2 กลุ่ม ซึ่งก็คือ กลุ่มปัจจัยภายใน และ กลุ่มปัจจัยภายนอก ในกระบวนการเลือกตั้ง
ปัจจัยที่น�ำเสนอในโมดูลแหล่งความรู้ได้รับการรวบรวมจากงานวิจัยค้นคว้าต่างๆ รายงานการเลือกตั้ง
และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง แหล่งความรู้ แต่ละแหล่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัยเฉพาะและความตึงเครียดที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้น และ/หรือการปะทุของ
ความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง
ปัจจัยภายใน (ซึ่งเกิดขึ้นภายในหรือเกี่ยวกับกระบวนการ) ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะ 26 ประการ โดยแบ่งออกตามช่วงระยะการเลือกตั้ง 7 ช่วง1 ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัย
ในบริบทของการเลือกตั้งเท่านั้น
ปั จ จั ย ภายนอก (ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ภายนอกหรื อ เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง) ครอบคลุ ม ปั จ จั ย ทางโครงสร้ า งที่
เกี่ยวโยงกับบริบทที่การเลือกตั้งนั้นๆ เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความรุนแรงที่มีอยู่จริง ความขัดแย้งแฝง
และปัจจัยทางโครงสร้างอื่นๆ (เช่น สภาวะการว่างงาน การทุจริต ความยากจน เป็นต้น) ปัจจัยความ
เสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นและมีอยู่นอกบริบทการเลือกตั้ง แต่มีความรุนแรงขึ้นในช่วงการเลือกตั้ง

โมดูลที่ 1

ห้องสมุดดิจิตอล
ใช้เป็นแหล่งความรู้เพื่อศึกษาปัจจัยความ
เสี่ยงในการเลือกตั้ง:
ปัจจัยภายในในกระบวนการเลือกตั้ง
ปัจจัยภายนอกในกระบวนการเลือกตั้ง

1

ไม่รวมช่วงที่ 8 ของวัฏจักรการเลือกตั้งหรือห้วงเวลาหลังเลือกตั้ง ถึงแม้ว่าอาจเป็นไปได้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังการน�ำผลการเลือกตั้งไปปฏิบัติ
อาจมีความเกี่ยวโยงกับการเลือกตั้ง ปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นรากฐานของความรุนแรงลักษณะนั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ดังนั้น เหตุการณ์จึง
ควรจะถูกตรวจสอบในบริบทของปัจจัยความเสี่ยงด้านโครงสร้าง ตามค�ำนิยามในคู่มือว่าด้วยปัจจัยภายนอกของความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวน
การเลือกตั้ง
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ภาพที่ 3: รายชื่อปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในกระบวนการเลือกตั้ง

ปัจจัยภายใน
กรอบกฎหมายเลือกตั้ง
1. กฎหมายเลือกตั้งที่มีการโต้แย้ง
2. ระบบเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม
3. กฎการบริหารงานเลือกตั้งที่บกพร่อง
การวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อด�ำเนินกิจกรรมเลือกตั้ง
4. การปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพขององค์กรจัดการเลือกตั้ง
5. ระบบการยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพ
6. การวางแผนปฏิบัติการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
7. การจัดหาเงินทุน การจัดการทางการเงิน และการท�ำแผน
งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ
8. การจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ
การอบรมและข้อมูล
9. การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่เลือกตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพ
10. การขาดการฝึกอบรมส�ำหรับพรรคการเมืองและสื่อ
11. การขาดการฝึกอบรมส�ำหรับหน่วยงานภาคความมั่นคง
12. การรณรงค์การให้ข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ที่ไร้ประสิทธิภาพ
การลงทะเบียน
13. การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เป็นปัญหา
14. การขึ้นทะเบียนพรรคการเมืองและผู้สมัครที่เป็นปัญหา
15. การรับรองผู้สังเกตการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่เป็นปัญหา
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
16. การเข้าถึงสื่อที่ไม่เท่าเทียมกันและการเล่นพรรคเล่นพวก
17. การที่พรรคการเมืองใช้สื่อเชิงปลุกเร้ายุยง
18. การชุมนุมของพรรคการเมืองเชิงปลุกเร้ายุยง
19. การกระท�ำความรุนแรงและปลุกเร้ายุยงโดยพรรคการเมือง
ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง
20 วัสดุอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหว วัสดุที่ทั่วไปไม่เพียงพอ
ถูกท�ำลาย หรือสูญเสีย
21. การขาดความโปร่งใสของการลงคะแนนเสียงแบบพิเศษและ
การลงคะแนนเสียงภายนอกประเทศ
22. การจัดการในวันเลือกตั้งที่เป็นปัญหา
23. การนับคะแนนและการรวบรวมผลที่มีปัญหา
การตรวจสอบผลการเลือกตั้ง
24. การบริหารจัดการผลการเลือกตั้งที่ไร้ประสิทธิภาพ
25. การบริหารจัดการการอุทธรณ์การเลือกตั้งขั้นสุดท้ายที่ไร้
ประสิทธิภาพ
26. การปฏิเสธผลการเลือกตั้ง

ปัจจัยภายนอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ตกต�่ำ
การกีดกันทางการเมืองและสังคม
ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงพลวัตรของอ�ำนาจ
การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ
การด�ำรงอยู่ของกลุ่มติดอาวุธนอกภาครัฐ
การด�ำรงอยู่ของอาชญากรรมจัดตั้ง
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และ
อาชญากรรมสงคราม
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
อันตรายจากสภาพแวดล้อม
การรายงานของสื่อที่ไร้จรรยาบรรณ

โมดูลแหล่งความรู้ได้รับการจัดรวบรวมให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล ปัจจัยแต่ละประการถูกเรียบเรียงอยู่ใน
4 หมวด:
1) หมวดบทน�ำ ให้ค�ำนิยามและค�ำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับบริบท ที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอาจกระตุ้น
		 หรือมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งได้

8

International IDEA

บทสังเขปว่าด้วยเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในการเลือกตั้ง

2)
		
		
		

หมวดกรณีเชิงประจักษ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างประเทศใดประเทศ
หนึ่ง และตัวอย่างบริบทการเลือกตั้งโดยเฉพาะที่ปัจจัยนั้นๆ กระตุ้นหรือมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความ
รุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจะชี้ให้เห็นถึงบริบทที่เกิด
เหตุการณ์รุนแรงขึ้น

3) หมวดตัวบ่งชี้ที่สังเกตเห็นได้ ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติ ที่สังเกตเห็นได้ของปัจจัยนั้นๆ
4) หมวดการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล บอกแหล่งข้อมูล เทคนิคการรวบรวมข้อมูล และวิธีการ
		 วิเคราะห์ข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยแบบสอบถามที่เตรียมไว้แล้วล่วงหน้าแต่สามารถ
		 ปรับแต่งได้ ซึ่งจะช่วยผู้ใช้งานในการรวบรวมข้อมูลต่อไป
ผู้ใช้งานเครื่องมือ ERM สามารถปรับแต่งและเพิ่มปัจจัยและค�ำอธิบายปัจจัยใหม่ได้ด้วยตนเอง ปัจจัยที่รวม
อยู่ในห้องสมุดแหล่งความรู้จะถูกน�ำมาพิจารณา เมื่อสร้างตัวแบบเชิงวิเคราะห์ขึ้นตามประเทศและการ
เลือกตั้ง

3.2 โมดูลที่ 2—เครื่องมือวิเคราะห์

โมดูลเครือ่ งมือวิเคราะห์เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้งานสามารถอัพโหลดและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการท�ำแผนผังความเสีย่ ง
หรือเขียนแผนภูมิแนวโน้มความเสี่ยง นอกจากนั้นผู้ใช้งานยังสามารถสร้างและเก็บระเบียนความเสี่ยงและ
การลงมือปฏิบัติที่มีรายละเอียดของการเตือนความเสี่ยงและกิจกรรมที่ลงมือไป

ภาพที่ 4: เครื่องมือวิเคราะห์

โมดูลที่ 2

เครื่องมือวิเคราะห์
สร้างตัวแบบส�ำหรับประเทศหนึ่งๆ
ท�ำแผนผังความเสี่ยง
วิเคราะห์แนวโน้ม
สร้างระเบียนความเสี่ยงและการลงมือ
ปฏิบัติ

คุณสมบัติในการปรับแต่งได้แก่:
1) ผู้จัดการเขียนแผนผัง เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดและจัดท�ำแผนที่ทางภูมิศาสตร์
		 (ไฟล์รูปแบบ SHP และ DB) และ
2) การปรับแต่งตัวแบบ ช่วยสร้างตัวแบบเชิงวิเคราะห์ประจ�ำประเทศและการเลือกตั้งหนึ่งๆ ได้
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ส่วนประกอบในเชิงวิเคราะห์ได้แก่:
1) อินเตอร์เฟซส�ำหรับกรอกข้อมูล ช่วยให้สามารถกรอกรายการส�ำหรับปัจจัย ภูมิภาค และวันเดือน
		 ปีที่เลือก
2) อินเตอร์เฟซส�ำหรับแสดงข้อมูล ช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบของ
		 (ก) พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่จ�ำแนกตามรหัสสี (ข) ค่าเชิงตัวเลข (ค) หมุดปักและ
		 (ง) แผนภูมิแนวโน้ม สามารถดูข้อมูลจ�ำแนกตามภูมิภาค วันที่ และปัจจัยที่เลือก และ
3)
		
		
		
		

ระเบียนความเสี่ยงและการลงมือปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างการแจ้งเตือนและ
แนะน�ำการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและการบรรเทาได้ การแจ้งเตือนของแต่ละบุคคลจะเป็นตัววาง
รูปแบบของฐานข้อมูล เครื่องมือ ERM เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถส่งออก หรือน�ำเข้า หรือลบ
ตัวแบบเชิงวิเคราะห์ ทั้งยังสามารถบันทึกแผนผังภายในตัวแบบและส่งออกในรูปแบบภาพที่มี
ความละเอียดสูงหรือไฟล์ KML ซึ่งใช้กับ Google Earth ได้ด้วย

ข้อมูลทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือวิเคราะห์สามารถแสดงข้อมูลความเสีย่ งทีซ่ บั ซ้อนทีม่ หี ลายระดับในรูปแบบทีเ่ รียบง่าย
และใช้งานง่าย

3.3 โมดูลที่ 3—การป้องกันและการผ่อนคลาย
โมดูลการป้องกันและการผ่อนคลายครอบคลุมข้อลงมือปฏิบตั เิ ชิงเปรียบเทียบประมาณ 100 ข้อเพือ่ การป้องกัน
และการผ่อนคลายความรุนแรงอันสืบเนื่องกับการเลือกตั้ง
ข้อลงมือปฏิบัติเสนอวิธีการที่เป็นไปได้ โดยอิงกรณีเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ป้องกันและผ่อนคลาย
ความรุนแรงอันสืบเนื่องกับการเลือกตั้งตลอดห้วงระยะเวลาทั้ง 8 ของวัฏจักรการเลือกตั้ง ห้วงระยะเวลา
ดังกล่าว คือ
1) กรอบกฎหมายและสถาบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2) การวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อน�ำกิจกรรมเลือกตั้งไปปฏิบัติ
3) การอบรมและการให้ความรู้
4) การลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง
5) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
6) ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง
7) การประกาศผลการเลือกตั้ง และ
8) ห้วงเวลาหลังการเลือกตั้ง
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ภาพที่ 5: วิธีการ 3 ระดับในการป้องกันและผ่อนคลายความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง

โมดูลที่ 3
โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคง
ในการ
เพื่อสันติภาพ
เลือกตัง้
ที่ดีขึ้น
การจัดการ
และความเที่ยงธรรม
ในการเลือกตั้ง
ที่ดีขึ้น

วิธีการ 3 ระดับในการป้องกันและผ่อนคลาย:
การจัดการและความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
ที่ดีขึ้น
ความมั่นคงในการเลือกตั้งที่ดีขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสันติภาพที่ดีขึ้น

แต่ละหมวดจะศึกษาการด�ำเนินการการป้องกันและผ่อนคลายที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม:		

•

การจัดการและความเทีย่ งธรรมในการเลือกตัง้ ทีด่ ขี นึ้ —มาตรการเฉพาะซึง่ เกีย่ วโยงกับการวางแผน
การเลือกตั้ง การน�ำไปปฏิบัติ การประสานงาน และการยุติข้อพิพาท ซึ่งสามารถน�ำมาใช้เพื่อ
หลีกเลี่ยงการโต้เถียงและความผิดพลาดทางเทคนิค และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทุของ
ความรุนแรง

•

ความมั่นคงในการเลือกตั้งที่ดีขึ้น—มาตรการเฉพาะเพื่อความมั่นคงในการเลือกตั้งซึ่งสามารถ
น�ำมาใช้โดยหน่วยงานภาคความมั่นคงตลอดวัฏจักรการเลือกตั้ง เพื่อปกป้องบุคคลหรือผู้มีบทบาท
ด้านการเลือกตั้ง เหตุการณ์อาคารสถานที่และวัสดุต่างๆ จากความรุนแรง และ

•

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสันติภาพที่ดีขึ้น—กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถน�ำไปปฏิบัติโดยบุคคลหรือผู้มี
บทบาทของรัฐและที่ไม่ใช่รัฐ เพื่อระดมก�ำลังและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาค
ประชาสังคม ผู้น�ำทางศาสนาและทางขนบประเพณี บุคคลที่น่าเลื่อมใส และองค์กรและบุคคลอื่น
ที่มีความสามารถซึ่งมีส่วนในการปลดชนวนและผ่อนคลายความตึงเครียดและความรุนแรงที่
เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง
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4. วิธีใช้เครื่องมือ ERM

วิธีใช้เครื่องมือ ERM ขึ้นอยู่กับค�ำสั่ง ความสามารถ และความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตามการใช้ที่
เหมาะสมจะครอบคลุม ห้วงระยะการเตรียมการ ห้วงระยะการน�ำไปใช้งาน และห้วงระยะการวิเคราะห์
หลังการเลือกตั้ง

ภาพที่ 4: ผังงานบทสังเขปของเครื่องมือ ERM

วิธีใช้เครื่องมือ
บทสังเขปของบริบท

ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
ที่ก�ำหนดและบริบทของการเลือกตั้ง

การปรับแต่งเครื่องมือ

สร้างประเทศและรูปแบบการเลือกตั้ง
เฉพาะเชิงวิเคราะห์ของคุณเอง

การออกแบบการปฏิบัติงาน

นิยามการรวบรวมข้อมูลและระเบียบ
วิธีวิเคราะห์ ระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องการ

ห้วงระยะการน�ำไปใช้งาน

ตรวจให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง ปรับเครื่องมือการวัดอีกครั้ง
ถ้าจ�ำเป็น
ด�ำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันและ
ผ่อนคลายความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง

การวิเคราะห์หลังการเลือกตั้ง

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจถึงความจ�ำเป็น
เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในภายหน้า
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พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่เอ่ยถึงในโมดูลที่ 1
วิเคราะห์พลวัตรในอดีตและปัจจุบัน
หาข้อมูลจากผู้ช�ำนาญหลายแหล่ง (กลุ่มสนทนา
การสัมภาษณ์)

เลือกปัจจัยความเสี่ยงจากรายการตรวจสอบของ
เครื่องมือ สร้างปัจจัยใหม่ขึ้น ถ้าจ�ำเป็นน�ำเข้าและ
สร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์

ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและระเบียบวิธีในการรวบรวม
ก�ำหนดมาตรการวัด
ระบุแหล่งที่มาจากบุคคลและทางเทคนิครวมทั้งการ
ฝึกอบรมที่จ�ำเป็น

เครื่องมือพร้อมข้อมูล
แผนผังความเสี่ยงส�ำหรับภูมิภาค/ปัจจัยที่เลือก
เส้นแนวโน้มส�ำหรับภูมิภาค/ปัจจัยที่เลือก
วิเคราะห์ความเสี่ยงและด�ำเนินการเพื่อป้องกันล่วงหน้า
สร้างและจัดระเบียนความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน

ท�ำการวิเคราะห์จากหลายๆ การเลือกตั้ง มุ่งไปที่การ
ปฏิรูปการเลือกตั้ง
ปรับปรุงการวางแผนและการน�ำไปปฏิบัติในการเลือกตั้ง
ที่จะตามมา

บทสังเขปว่าด้วยเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในการเลือกตั้ง

4.1 การเตรียมการ

การเตรียมการครอบคลุมกิจกรรมเกี่ยวกับ (ก) บทสังเขปของบริบท (ข) การปรับแต่งเครื่องมือ ERM และ (ค)
การออกแบบการปฏิบัติงาน

4.1.1 บทสังเขปของบริบท2

บทสังเขปของบริบทที่เหมาะสมมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือ ERM ได้รับการปรับแต่ง
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถมุ่งเป้าไปที่ความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดในห้วงเวลาระยะการน�ำไปใช้งาน
กระบวนการนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาและพลวัตรของความขัดแย้ง และการประเมินผล
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่ก�ำลังจะมาถึง บทสังเขปของบริบทจะระบุ
(ก) ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น (ข) ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (ค) ช่วงระยะ
ของวัฏจักรการเลือกตั้งที่เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น (ง) ผู้ที่น่าจะกระท�ำผิดและผู้ที่น่าจะเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง และ (จ) กลยุทธ์ที่สามารถใช้ป้องกันและบรรเทาความรุนแรง
แบบฝึกหัดนี้ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมและตีความคิดเห็นของผู้มีผลประโยชน์ร่วมอื่น ยกตัวอย่างบุคคล
ดังกล่าว (โดยไม่จ�ำกัดเฉพาะ) :
• ชุมชนของภารกิจนั้นๆ (การเลือกตั้ง ความมั่นคง การสร้างความสงบสุข)
• สถาบันและองค์กรต่างๆ (รัฐบาล นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม)
• ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ (ระดับประเทศ/ระดับภูมิภาค/ระดับท้องถิ่น) และ
• กลุ่มทางสังคม (เพศ อายุ ชาติพันธุ์ ศาสนา)
ระเบียบวิธีท่ีมีประโยชน์ที่จะช่วยรวมมุมมองต่างๆ เข้าด้วยกันอาจรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับ
ผู้เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มสนทนา การส�ำรวจความเห็นของสาธารณชน การปรึกษา
หารือ การมีส่วนร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น ปัจจัยที่บรรยายไว้ในโมดูลแหล่งความรู้จะน�ำมาใช้เป็น
เนื้อหาอ้างอิง เมื่อท�ำการประเมินความเสี่ยง

4.1.2 การปรับแต่งเครื่องมือ ERM ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน3

ผู้ใช้งานจะสรุปผลจากแบบฝึกหัดบทสังเขปของบริบทในเอกสารการประเมินขั้นพื้นฐาน เอกสารนี้จะอธิบาย
ปัจจัยแต่ละประการโดยใช้หมวดทั้ง 3 นี้เป็นเกณฑ์ :
(ก) บทน�ำ (ข) ตัวบ่งชี้ที่สังเกตเห็นได้ และ (ค) การรวบรวมข้อมูลและระเบียบวิธีวิเคราะห์ ผู้ใช้งานควรน�ำ
เนื้อหาและรูปแบบของโมดูลแหล่งความรู้ของเครื่องมือ ERM มาใช้เป็นแนวทางและแรงบันดาลใจ เอกสารนี้
จะถูกน�ำไปใช้เพื่อปรับแต่งแหล่งความรู้ในเครื่องมือ ERM ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน และแจ้งการวางแผนการ
เชิงปฏิบัติการไปพร้อมๆ กัน
การปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการสร้างตัวแบบเชิงวิเคราะห์ แบบฝึกหัดนี้
เป็นแบบฝึกหัดทางเทคนิคที่สร้างตัวแบบเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นพื้นฐาน โดยการตั้งตัวแปร 4 ค่า :

2
3

ภาพที่ 4 ขั้นที่ 1
ภาพที่ 4 ขั้นที่ 2
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1)
2)
3)
		
4)
		

ชื่อของตัวแบบ
ขอบเขตการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ (ภูมิภาค ประเทศ หรือระดับการปกครองอื่นๆ ที่ต่างกัน)
ปัจจัยความเสี่ยงที่รวมอยู่ในตัวแบบ (รายการตรวจสอบที่ระบบมีให้ตอบรับกับปัจจัยที่
ก�ำหนดไว้ในโมดูลแหล่งความรู้) และ
คุณสมบัติของปัจจัย {ค่าของมาตราอันตรภาค (values of interval scale) น�้ำหนัก
ตัวเลือกในการแสดงค่า เป็นต้น}

4.1.3 การออกแบบการปฏิบัติงาน4

การออกแบบการปฏิบตั งิ านจะสร้างขึน้ จากเอกสารการประเมินขัน้ พืน้ ฐาน และจะน�ำรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
(ก) การรวบรวมข้อมูล และ (ข) การสร้างทรัพยากรมนุษย์และเทคนิควิธีไปปฏิบัติต่อไป

4.1.3.1 การรวบรวมข้อมูล

ส�ำหรับแต่ละปัจจัย ขั้นแรกผู้ใช้งานต้องระบุว่ามีข้อมูลอยู่แล้วหรือไม่ (เช่น ข้อมูลที่มีการรวบรวมกันเอง
ภายในแล้ว หรือรวบรวมโดยองค์กรภายนอกเช่น หน่วยงานภาคความมัน่ คง องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น)
ซึ่ง ระเบียบวิธีในการรวบรวมข้อมูล จะก�ำหนดว่า:

•

		
		

•

		

•

		
		
		

จะหาข้อมูลได้อย่างไร (เช่น ดูบันทึกรายงานที่เป็นทางการ จัดสัมภาษณ์หรือส�ำรวจ มีส่วนร่วม
ในการค้นหาข้อเท็จจริง สังเกตการณ์สื่อ ติดตั้งสายด่วนทางโทรศัพท์เพื่อรับฟังรายงานของ
ประชาชน เป็นต้น)
ใคร จะเป็นผู้รวบรวม/จัดสรรข้อมูล (พนักงานภายใน องค์กรพันธมิตรภายนอก องค์กรที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นต้น) และ
จะรวบรวมข้อมูลบ่อยเพียงใด (ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ครั้งเดียวเท่านั้น
เป็นต้น) ระเบียบวิธีในการรวบรวมข้อมูลและจ�ำนวนข้อมูลที่จะต้องรวบรวมและท�ำการวิเคราะห์
จะเป็นตัวชี้บอกทรัพยากรที่ต้องการ หากผู้ใช้ไม่สามารถรวบรวมทุกข้อมูลที่ต้องการได้ จะต้อง
มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ

4.1.3.2 ทรัพยากร

เพื่อน�ำเครื่องมือ ERM ไปปฏิบัติ ผู้ใช้งานจ�ำต้องจัดตั้งศูนย์กลางการวิเคราะห์เสียก่อน ซึ่งศูนย์นี้จะท�ำหน้าที่
กรองข้อมูลที่รวบรวมมา เพื่อเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์และ แจ้งเตือนความเสี่ยง
ความสามารถทั่วไปด้านบุคลากร และองค์กร ครอบคลุมถึง:
• ผู้จัดการประจ�ำศูนย์ (จะประสานงานเรื่องการรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกและการ
		 แลกเปลี่ยน ก�ำกับการวิเคราะห์ เขียนร่างและแสดงรายงานและแจ้งเตือนความเสี่ยงบอกการ
		 แจ้งเตือนต่อให้คณะกรรมการและพันธมิตรที่เป็นผู้ที่ตัดสินใจรับทราบ)
• นักวิเคราะห์ข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแผนผังความเสี่ยงและแผนภูมิแนวโน้ม ตั้งการ
		 แจ้งเตือน และเขียนร่างรายงาน) และ
• เสมียนกรอกข้อมูล (รวบรวม ประสาน และกรอกข้อมูล ออกข้อมูลเชิงวิเคราะห์ตามภูมิภาค/
		 ปัจจัย/ช่วงเวลาที่ก�ำหนดตามต้องการ)
4
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เครื่องมือ ERM พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งสามารถใช้ได้โดยไม่ต้อง
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูลทางเทคนิคส�ำหรับใช้เครื่องมือนี้คือคอมพิวเตอร์
หนึ่งเครื่องพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือสูงกว่า หรือจะติดตั้งเครื่องมือ ERM ที่เซิร์ฟเวอร์กลาง
ก็ได้ ซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ ส�ำหรับการแสดงผลลัพธ์ ผู้ใช้อาจต้องใช้เครื่องพิมพ์
หรือเครื่องฉายภาพ นอกจากนั้น ยังสามารถส่งออกข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบที่เข้ากับโปรแกรมเครื่องมือ
Google Earth ได้ด้วย
สามารถจัดการฝึกอบรม ได้ในหลายระดับ เช่น
• การเป็นผู้นำ� ขององค์กรผู้ใช้งานสามารถได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างฝ่ายผู้น�ำ
		 และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคขององค์กรที่มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือนี้แล้ว5
• เจ้าหน้าที่เทคนิค สามารถศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ ERM ได้จากเอกสารประกอบการ
		 ใช้งานและโปรแกรมสอน ด้วยเหตุผลนี้เอง เครื่องมือ ERM จึงไม่แตกต่างไปจากโปรแกรม
		 ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ใช้ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การสร้างทีมงานที่มีทักษะเกี่ยวกับการเลือกตั้ง/ความ
		 ขัดแย้งและเทคโนโลยีสารสนเทศผสมกันอาจมีความส�ำคัญ เจ้าหน้าที่เทคนิคจะได้รับประโยชน์
		 จากการแลกเปลี่ยนความรู้หรือจากการฝึกอบรมจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ
		 ERM แล้ว
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล (นักส�ำรวจ) ควรได้รับการจัดระบบโดยเจ้าหน้าที่เทคนิค
		 เพื่อให้แน่ใจว่าการรวบรวม “ข้อมูลใหม่” นั้นสอดคล้องกันและได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ทรัพยากรมนุษย์และเทคนิควิธี ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลจะเป็นตัว
ระบุทรัพยากรทางการเงินที่จ�ำเป็น โครงการนี้จะช่วยเหลือองค์กรของผู้ใช้ในการน�ำข้อบังคับไปปฏิบัติ
ฉะนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนอกงบ

4.2 การน�ำไปใช้งาน6

การน�ำไปใช้งานครอบคลุม:
• การรวบรวมข้อมูล (ตามระเบียบเทคนิควิธีของการรวบรวมข้อมูล) อย่างต่อเนื่อง
• การกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
• การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
• สร้างการวิเคราะห์สถานการณ์และการแจ้งเตือนความเสีย่ ง พร้อมค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารป้องกัน
		 และการผ่อนคลายที่ท�ำได้
• บอกการแจ้งเตือนและแผนผังความเสี่ยงภายในและภายนอกให้รับทราบ
• สร้างระเบียนความเสี่ยงและการด�ำเนินการโต้ตอบ และ
• ติดตามผลลัพธ์ของปฏิบัติการแต่ละครั้ง
ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์สามารถแสดงข้อมูลความเสี่ยงที่ซับซ้อนหลายระดับในรูปแบบที่เรียบง่าย
และใช้งานง่าย ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้ตระหนักถึงสถานการณ์ และออกมาตรการป้องกันและบรรเทาได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น ระเบียนความเสี่ยงและการลงมือปฏิบัติจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจถึงความมี
ประสิทธิภาพของการลงมือนั้นๆ
5
6

International IDEA อาจสามารถช่วยเชื่อมโยงองค์กรผู้ใช้งานหน้าใหม่และที่ช�่ำชองแล้วเพื่อจุดประสงค์นี้ได้
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บทสังเขปว่าด้วยเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในการเลือกตั้ง

ขอแนะน�ำให้ผู้ใช้ทบทวนตัวแบบเป็นระยะๆ และตรวจให้แน่ใจว่าการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เจาะจง
อยู่ที่ความเสี่ยงที่ซึ่งผุดขึ้นและเด่นชัดที่สุด

4.3 การวิเคราะห์หลังการเลือกตั้ง7

เครื่องมือ ERM สามารถรวบรวมและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงพื้นที่ได้เป็นจ�ำนวนมาก
หากน�ำเครื่องมือ ERM ไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งถัดๆ ไป จ�ำนวนข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะ:
1)

ท�ำให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบการเลือกตั้งหลายครั้งได้

2)

ให้ข้อมูลและมุ่งไปที่กระบวนการปฏิรูปการเลือกตั้ง และ

3)

ช่วยเรื่องการวางแผนและการน�ำไปปฏิบัติในกระบวนการเลือกตั้งที่จะตามมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพิจารณาทบทวนระเบียนความเสี่ยงและการลงมือปฏิบัติจะช่วยให้สามารถเข้าใจ
ช่องโหว่ในการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งย�้ำความมีประสิทธิภาพเรื่องการสร้างและตอบโต้การ
แจ้งเตือนความเสี่ยงด้วย

5. มุ่งสู่ขอบข่ายงานทั่วโลก
เครื่องมือ ERM ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นแบบ “คลิกเดียว” ให้กับ IDEA ได้ด้วย
ความคิดเห็นอาจเกี่ยวกับ:

•
•
•
•
•

ข้อเสนอเพื่อรวมปัจจัยใหม่หรือการจัดปัจจัยที่มีอยู่แล้วเสียใหม่
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่ๆ ส�ำหรับ เครื่องมือ ERM
ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการด�ำเนินการและกลยุทธ์ที่ช่วยป้องกัน
รายงานข้อผิดพลาดทางเทคนิคในซอฟต์แวร์ หรือ
ความประทับใจทั่วไปและประสบการณ์

ความเห็นของผู้ใช้งานจะช่วยพัฒนาเครื่องมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ได้ทั่วโลกอย่างแท้จริง
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เครื่องมือจัดการความเสี่ยงในการเลือกตั้ง (ERM Tool) ไดรับการออกแบบขึ้น
เพื่อเสริมพลังผูที่มีหนาที่ตามกฎหมายหรือสนใจที่จะใหแนใจวาการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสงบสันติและนาเชื่อถือ ผูใชตามที่ตั้งใจใหใชไดแก องคกรจัดการ
เลือกตั้ง หนวยงานภาคความมั่นคง ภาคประชาสังคม และผูปฏิบัติงานอื่นๆ
ทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ ERM Tool มุงที่จะสรางสมรรถนะของผูใชงาน
ใหเขาใจ วิเคราะห และคลี่คลายความเสี่ยงในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปรไปในทางรุนแรง
ไดมีการผสมผสาน ERM Tool ไวในรูปโปรแกรมซอฟทแวรแบบปฏิสัมพันธ
ซึ่งกันและกันสามโมดูล (ศึกษาเรียนรู—วิเคราะห—ลงมือปฏิบัติ) ซึ่งสามารถ
จะใชไดทั้งแบบรวมชุดหรือแยกเดี่ยวก็ได
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