
การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมทั่�งหมด:
สง่เสรมิพลังให้ชุมชนของเรา

The Basics:

คณุนั�นแหละ! ในอดีตที�ผา่นมา ไดม้กีารกําหนดเขตเลือกตั�งใหมเ่พื�อแยกชุมชนออก
จากอํานาจทางการเมอืง วธิกีารแบง่เขตได้รบัอิทธพิลจากผูที้�ลงสมคัรเลือกตั�งและผู้
ที�ได้รบัเลือกตั�ง การแบง่เขตดังกล่าว ยงัสง่ผลต่อปฏิกิรยิาการตอบสนองของผู้
แทนที�ไดร้บัการเลือกตั�งในชุมชนของคณุ เมื�อผูแ้ทนไดทํ้าการตัดสนิใจที�สาํคัญต่อ
ชวีติความเป�นอยูข่องสมาชกิในชุมชน เริ�มตั�งแต่มคีวามมั�นใจวา่โรงเรยีนมคีวาม
ปลอดภัยไปจนถึงการนาํนโยบายการยา้ยถิ�นฐานมาใช ้การแบง่เขตควรสะท้อนถึงผล
ประโยชนข์องทกุคนที�อาศัยอยูใ่นเขตชุมชนนั�น ๆ รวมไปถึงเยาวชน, บุคคลที�มใิช่
พลเมอืงและบุคคลที�ไมส่ามารถลงคะแนนเสยีงเลือกตั�งได ้ เนื�องจากเขตแดนมี
กําหนดใชเ้ป�นระยะเวลาต่อไป 10 ป� ซึ�งผลกระทบของนโยบายจะคงอยูไ่ดน้านกวา่นั�น

บุคคลใดบา้งควรให้ความสนใจเรื�องการกําหนดเขตเลือกตั�งใหมนี่� 

การกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่ เป�นกระบวนการรา่งเขตการเมอืงใหม ่การกําหนดเขต
เลือกตั�งใหมจ่ะสง่ผลกับรฐับาลทกุระดับที�มกีารเลือกตั�งในระดบัเขต รวมถึงสภาผู้
แทนราษฎรแหง่สหรฐัอเมรกิา สภานติิบญัญติัแหง่รฐั สภาเทศบาลนคร คณะ
กรรมการโรงเรยีน คณะกรรมการเขต และอื�น ๆ เป�นต้น การกําหนดเขตเลือกตั�ง
ใหมตั่�งอยูบ่นแนวคิดพื�นฐานที�วา่ แต่ละเขตควรมปีระชากรจาํนวนใกล้เคียงกันและ
ต้องแน่ใจวา่เสยีงของแต่ละคนจะสามารถแสดงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกัน ขอ้มูลสาํมะโน
ประชากรที�รวบรวมทกุ ๆ สบิป� ได้ถกูใชเ้พื�อวาดแผนที�ใหม ่ก็เพื�ออธบิายถึงแนวทาง
การเปลี�ยนแปลงของประชากรและการเคลื�อนยา้ยขา้มมลรฐัและเขตของประชากร

การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมคื่ออะไร

โดยทั�วไปแล้ว การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมน่ี� จะเกิดขึ�นในป�หลังจากการสาํรวจ
สาํมะโนประชากรเกิดขึ�น มลรฐัและพื�นที�ในท้องถิ�นมกีรอบเวลาของตนเองใน
การรา่งเขตใหม ่ โดยพจิารณาจากระยะเวลาที�ไดร้บัขอ้มูลสาํมะโนประชากรและ
กําหนดการเลือกตั�งครั�งถัดไปจะมขีึ�นเมื�อใด การสาํรวจสาํมะโนประชากรครั�ง
ล่าสดุเกิดขึ�นในป� พ.ศ. 2563 เนื�องจากการแพรร่ระบาดของเชื�อไวรสัโควดิ 19
สาํนกังานสาํมะโนของสหรฐัอเมรกิาจงึเผยแพรข่อ้มูลสาํมะโนประชากรล่าชา้
การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมข่องมลรฐัและท้องถิ�น จะเกิดขึ�นในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง
ป� พ.ศ. 2564 และฤดใูบไมผ้ลิป� พ.ศ. 2565 

การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมจ่ะเกิดขึ�นเมื�อใด
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การจดักลุ่มบุคคลที�มลัีกษณะและป�ญหาที�คล้ายกันไวใ้นเขตหนึ�งเขตใดเดยีวกัน จะ
ทําใหพ้วกเขามเีสยีงเรยีกรอ้งที�ทรงพลังมากขึ�น เพื�อรบัความชว่ยเหลือในการแก้ไข
ป�ญหา การมสีว่นรว่มในกระบวนการกําหนดเขตเลือกตั�งใหมจ่ะมปีระสทิธภิาพมาก
ขึ�นเมื�อดําเนินการรว่มกัน ขั�นตอนหลายขั�นตอนในการมสีว่นรว่มการกําหนดเขต
เลือกตั�งใหม ่ เป�นกิจกรรมเดยีวที�เกี�ยวขอ้งกับการแสดงความคิดเหน็ของคณุที�จะ
สง่เสยีงใหร้ฐับาลไดร้บัรู ้

ฉันจะมสีว่นรว่มได้อยา่งไร

การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมจ่ะเกิดขึ�นที�ไหนและใครเป�น
ผูตั้ดสนิใจกระทําการดังกล่าว

ทกุมลรฐัและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นที�ใชเ้ขตเลือกตั�งผูแ้ทนจะกําหนดเขตใหม่
ในมลรฐัสว่นใหญ่ รฐัหรอืรฐับาลท้องถิ�นจะมหีนา้ที�รบัผดิชอบในการกําหนดเขต
เลือกตั�งใหม ่ สภานติิบญัญติัรฐัสว่นใหญ่ มหีนา้ที�รบัผดิชอบในการแบง่เขตรฐัสภา
และสภานติิบญัญัติรฐั รฐับาลท้องถิ�นมหีนา้ที�รบัผดิชอบในการกําหนดเขตเลือกตั�ง
ใหมข่องตนเอง บางมลรฐัและบางพื�นที�ท้องถิ�นจะใชค้ณะกรรมาธกิารในการดาํเนนิ
การกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่ [กรุณาตรวจสอบกับมลรฐัหรอืรฐับาลท้องถิ�นนั�น ๆ
ของคณุ] เพื�อศึกษาวา่ ในเขตพื�นที�ของคณุ มกีารกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่ ที�ไหน
เมื�อไร และอยา่งไร เพื�อคณุจะได้แสดงความคิดเหน็ในกระบวนการดงักล่าวได ้

เหตใุดการมสีว่นรว่มในการกําหนดเขตเลือกตั�งใหมจ่งึมี
ความสาํคัญ
เพื�อใหก้ารมสีว่นรว่มและการติดตามกระบวนการกําหนดเขตเลือกตั�งใหมที่�กําลังจะ
เกิดขึ�นเป�นไปอยา่งเต็มที� กรณชุีมชนที�มสีว่นรว่มนอ้ยอยา่งเชน่ ชาวอเมรกัินเชื�อ
สายเอเชยีจะมโีอกาสเลือกผูส้มคัรที�ตนเลือกและแสดงความคิดเหน็ของตนเองใน
เรื�องความต้องการและผลประโยชนไ์ด ้โดยทั�วไปแล้วเขตพื�นที�จะถกูแบง่ในทกุ 10 ป�
ดังนั�น กระบวนการนี�จงึมผีลในระยะยาวต่อการเป�นผูแ้ทนของชุมชน

ทําความเขา้ใจกฎพื�นฐานและแนวคิดที�สง่ผลต่อการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม่
กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที�ใชจ้ะแตกต่างกันไปในแต่ละมลรฐัและระดบัของรฐับาล

ศึกษากฎเกณฑ์

เสาะหาเพื�อนบา้นหรอืองค์กรที�มคีวามสนใจในเรื�องแบง่เขตการเลือกตั�งใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูที้�มคีวามคิดเหน็รว่มกัน
สรา้งแนวรว่มเดยีวกันด้วยชุดหลักการพื�นฐาน การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมอ่าจเป�นป�ญหาสูค่วามแตกแยก โดยที�กลุ่ม
ต่าง ๆ สามารถจดัการและแขง่ขนักันเองได้

จดัระเบยีบชุมชนของคณุ
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ฉันจะมสีว่นรว่มได้อยา่งไร (CONTINUED)

คณุและสมาชกิในชุมชนสนใจในประเดน็ใด
รฐับาลระดับใดที�เกิดผลกระทบต่อป�ญหาเหล่านั�น
คณุต้องการสนบัสนนุชุมชนที�ตนเองสนใจหรอืพื�นที�แผนที�ทั�งหมด

ชุมชนรว่ม คือ กลุ่มชุมชนที�มผีลประโยชนแ์ละลักษณะรว่มกัน คณุสามารถ
อธบิายใหผู้ว้าดแผนที�ไดท้ราบวา่ ชุมชนของคณุอยูที่�ไหน และสนบัสนนุให้
อยูร่ว่มกันในเขตหนึ�งเขตใด หรอือยูร่ว่มกับชุมชนใกล้เคียงที�คล้ายกับคณุ  
คณุยงัสามารถทํางานรว่มกัน เพื�อสรา้งขอ้เสนอแผนที�เขตทั�งหมด และ
สนบัสนนุใหผู้ว้าดแผนที�วาดแผนที�เหมอืนของคณุเอง  

การวางแนวทางแผนที�ชว่ยคณุได้อยา่งไร

กําหนดเป�าหมายของตนเอง

มสีว่นรว่มกับเพื�อนบา้นหรอืพนัธมติรของคณุในการสรา้งโปรไฟล์ชุมชน เพื�อ
แบง่ป�นกับนกัวาดแผนที�
รวบรวมผลกระทบในชุมชน

นิยามชุมชนของคณุหรอืจะให้บุคคลอื�นเป�นผูกํ้าหนด

ศึกษากระบวนการกําหนดเขตเลือกตั�งใหมใ่นพื�นที�ของคณุ กล่าวคือ ใครเป�นผู้
ตัดสนิใจเกี�ยวกับแผนที�แบง่เขต การไต่สวนคดแีละกําหนดเวลาสิ�นสดุเมื�อใด
กฎเกณฑ์ใดที�ควรจะเป�นพยานบุคคล
การกําหนดเขตเลือกตั�งใหม่
นาํเสนอแผนที�, โปรไฟล์ชุมชน และผลกระทบ

เป�นพยานบุคคลในการไต่สวน

กลยุทธจ์ะแตกต่างกันไป ขึ�นอยูกั่บวา่ใครเป�นผูร้บัผดิชอบในการวาดแผนที�
(สมาชกิสภานติิบญัญติั, กรรมาธกิารอิสระ ฯลฯ เป�นต้น)
ทําความเขา้ใจวา่ สิ�งใดเป�นแรงจูงใจใหผู้ม้อํีานาจตัดสนิใจ

สนับสนุนชุมชนของคณุ
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ในรฐันิวยอรก์ การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมโ่ดยองค์กรด้านสทิธพิลเมอืงได้พยายามรกัษาชุมชนชาวอเมรกัินเชื�อ
สายเอเชยีในเมอืงควนีส ์ (ใน Flushing / Bayside, Elmhurst และ Briarwood / Jamaica Hills) ใหส้มบูรณ์
ภายในเขตรฐัสภา 6 ชาวอเมรกัินเชื�อสายเอเชยีในวยัที�มสีทิธเิลือกตั�งคิดเป�นจาํนวน 37.9% ของประชากรของ
เมอืงเมื�อวาดแผนที� ในเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2555 คณุ Grance Meng ได้รบัชยัชนะ โดยกลายเป�นสมาชกิ
สภาคองเกรสชาวอเมรกัินเชื�อสายเอเชยีคนแรกและคนเดียวจากรฐันิวยอรก์ และสมาชกิสภาคองเกรสหญิงคน
แรกจากเมอืงควนีส ์ ตั�งแต่อดีตผูท้้าชงิรองประธานาธบิดี Geraldine Ferraro คณุ Grace Meng ได้ดํารง
ตําแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแหง่สหรฐัอเมรกิาสมยัที�สี� และเป�นสมาชกิของคณะกรรมการจดัสรรสภาและ
คณะอนุกรรมการด้านปฏิบติัการของรฐัและการต่างประเทศ ความมั�นคงแหง่มาตภุมู ิ และการพาณิชย ์ ความ
ยุติธรรม วทิยาศาสตร ์ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ในตําแหน่งนี� คณุ Grace Meng เป�นผูส้นับสนุนที�แขง็แกรง่
และมคีวามสาํคัญสาํหรบัประเด็นเรื�องเงินทนุสาํหรบัการสาํรวจสาํมะโนประชากรและได้ผา่นกฎหมายหลายฉบบั
รวมถึงกฎหมายเกี�ยวกับเสรภีาพทางศาสนา ทําใหส้ถานที�ทางประวติัศาสตรข์องเมอืงควนีสก์ลายเป�นสว่นหนึ�ง
ของกรมอุทยาน มคีวามโดดเด่นด้าน "ตะวนัออก" จากกฎหมายของรฐับาลกลาง และปกป�องผูอ้ยูอ่าศัยในอาคาร
สาธารณะจากอุณหภมูริอ้นไมเ่พยีงพอในสภาวะอากาศหนาวเยน็

NEW YORK

พ.ศ. 2544 ชคิาโกไชน่าทาวน์ได้ถกูแบง่ออกเป�น สี�เขตเมอืง, สามเขตวุฒสิภาของรฐั, สี�เขตสภารฐั และสามเขต
รฐัสภา เนื�องจากชุมชนชาวอเมรกัินเชื�อสายเอเชยีเป�นชุมชนสว่นน้อยของเขตเลือกตั�งเจา้หน้าผูที้�ได้รบัการเลือก
ตั�งแต่ละแหง่เท่านั�น จงึไมม่เีจา้หน้าที�ผูไ้ด้รบัเลือกตั�งคนใดรูจ้กัชุมชนดังกล่าว (หรอืรบัรูถึ้งความจาํเป�นของชุมชน)
เป�นอยา่งดี ด้วยเหตนุี�เอง ความกังวลและป�ญหาของผูที้�อยูใ่นชุมชนจงึไมไ่ด้รบัการแก้ไข ตัวอยา่งเชน่ ในชว่งป�
พ.ศ. 2543 หอ้งสมุดของไชน่าทาวน์เก่าเกินไปและมขีนาดเล็กเกินกวา่จะใหบ้รกิารแก่ผูค้นในชุมชนได้ หอ้งสมุด
กําเนิดขึ�นในป� พ.ศ. 2515 ตั�งอยูที่�หน้ารา้นเล็ก ๆ แหง่หนึ�งบนถนน Wentworth Avenue และยา้ยไปเชา่พื�นที�
ขนาด 11,000 ตารางฟุตในป� 2533 สาขาหอ้งสมุดในไชน่าทาวน์ได้กลายเป�นหนึ�งในระบบหอ้งสมุดสาธารณะใน
ชคิาโกที�ผูค้นพลกุพล่านที�สดุ และมขีนาดเล็กเกินไปสาํหรบัจาํนวนเด็ก เยาวชน ผูใ้หญ่และผูส้งูอายุที�เขา้มาใช้
บรกิารสิ�งอํานวยความสะดวก ในตอนบา่ยและวนัหยุดสดุสปัดาห ์เด็ก ๆ มกัจะต้องนั�งอยูบ่นพื�นหอ้งสมุด เนื�องจาก
ไมม่พีื�นที�วา่งใหอ่้านหนังสอืและศึกษาใด ๆ ได้เลย น่าเสยีดายที�แมว้า่ชุมชนจะใหก้ารสนับสนุนหอ้งสมุดแหง่ใหมที่�มี
ขนาดใหญ่กวา่ แต่ก็ไมป่ระสบความสาํเรจ็ ในขณะที�ไชน่าทาวน์ถกูแบง่ไปตามเขตดังกล่าวนั�นทั�งหมด หลังจากรอบ
การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมค่รั�งล่าสดุ ชาวอเมรกัินเชื�อสายจนีจาํนวน 95% ที�อาศัยอยูใ่นพื�นที�ไชน่าทาวน์นั�น ได้ถกู
รวมอยูใ่นเขตวุฒสิภารฐัอิลลินอยสที์� 1 และเขตสภาผูแ้ทนราษฎรแหง่รฐัอิลลินอยสที์� 2 ในที�สดุ ไชน่าทาวน์ก็มหีอ้ง
สมุด 2 ชั�นแหง่ใหมใ่นป� พ.ศ. 2558 ซึ�งมขีนาดใหญ่กวา่โครงสรา้งเดิมถึง 45%

CHICAGO CHINATOWN

เรื�องราวของชาวอเมรกัินเชื�อสายเอเชยี
และการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม่

Berryessa เป�นยา่นใกล้เคียงกับเมอืงซานโฮเซ ่รฐัแคลิฟอรเ์นีย และเป�นพื�นที�อาศัยของประชากรชาวอเมรกัินเชื�อ
สายเอเชยีสว่นใหญ่มานานหลายทศวรรษ ในระหวา่งกระบวนการกําหนดเขตเลือกตั�งใหมใ่นป� พ.ศ. 2544 สภา
นิติบญัญัติได้ตัดพื�นที�ใกล้เคียงออกเป�น สี�เขตสมชัชาและสองเขตวุฒสิภาของรฐั ซึ�งแทนที�จะเป�นเกือบจาํวน 10%
ของเขตสมชัชา ชุมชนกลายเป�นสว่นเล็ก ๆ ในเขตต่าง ๆ การแบง่พื�นที�ใกล้เคียง ทําใหผู้อ้ยูอ่าศัยรวมพลังและ
อุทธรณ์ไปยงัตัวแทนของรฐั ในเรื�องนโยบายด้านสาธารณสขุและประเด็นด้านงบประมาณได้ยากยิ�งขึ�น โชคดีที�ในป�
พ.ศ. 2554 ผูอ้ยูอ่าศัยได้ใหก้ารสนับสนุนคณะกรรมการกําหนดเขตเลือกตั�งใหมที่�ตั�งขึ�นใหมใ่หค้งไวทั้�งหมดและ
ปฏิบติัตามคณะกรรมาธกิาร  

SAN JOSE, CALIFORNIA
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กฎพื�นฐาน
ของการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่

ภาพรวม
มหีลายวธิใีนการวาดแผนที�เมอืง แต่นกัวาดแผนที�ต้องปฏิบติัตามกฎพื�นฐานบางประการ กฎเกณฑ์หรอืหลักเกณฑ์ที�ชี�นาํ
กระบวนการกําหนดเขตเลือกตั�งใหมถ่กูกําหนดโดยวธิปีฏิบติัแบบดั�งเดมิ คําตัดสนิของศาล และลําดบัความสาํคัญที�กําหนด
โดยรฐับาลของมลรฐัและท้องถิ�น ต้องปฏิบติัตามกฎเกณฑ์บางประการของการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่ เชน่ “หนึ�งคน หนึ�ง
เสยีง” และกฎหมายวา่ด้วยสทิธใินการออกเสยีง กฎเกณฑ์อื�นมคีวามยดืหยุน่มากกวา่ เวน้แต่กฎหมายท้องถิ�นจะระบุเป�น
ลําดับความสาํคัญโดยเฉพาะ การทําความเขา้ใจกฎเกณฑ์ที�รฐับาลท้องถิ�นใช ้ ซึ�งจะชว่ยใหค้ณุสนบัสนนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากขึ�น

จาํเป�นต้องมกีฎเกณฑ์การแบง่เขตเลือกตั�งใหม่

ประชากรเท่าเทียมกัน กล่าวคือ แต่ละเขตควรมปีระชากรทั�งหมดจาํนวนเท่ากัน หลักการของ "หนึ�งคน หนึ�งเสยีง" เป�นพื�น
ฐานของประชาธปิไตยของเรา และไดร้บัการรบัรองโดยรฐัธรรมนญูของสหรฐัอเมรกิา หมายความวา่ ผูอ้ยูอ่าศัยทกุคน
ควรมคีวามสาํคัญเท่าเทียมกัน
กฎหมายวา่ด้วยสทิธใินการออกเสยีง กล่าวคือ กฎหมายฉบบันี�กล่าวถึงภมูหิลังของการเลือกปฏิบติัที�ชุมชนชาวผวิสต้ีอง
เผชญิ โดยการปกป�องพวกเขาในทกุขั�นตอนของกระบวนการเลือกตั�ง รวมถึงการวาดแผนที� ในการกําหนดเขตเลือกตั�ง
ใหม ่ กฎหมายวา่ด้วยสทิธใินการออกเสยีงเลือกตั�ง ไดใ้หค้วามคุ้มครองเพื�อใหชุ้มชนเหล่านี� มโีอกาสได้เลือกผูส้มคัรรบั
เลือกตั�งตามที�ต้องการ

1.

2.
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นั�นคือ ชุมชนรว่มเป�นกลุ่มชุมชน ชุมชนละแวกใกล้กัน หรอืกลุ่มคนที�มขีอ้กังวลและคณุลักษณะคล้ายกันและจะได้รบั
ประโยชน์จากการอยูร่ว่มกันในเขตพื�นที�เดียวกัน กฎขอ้นี�เป�นเครื�องมอืที�สาํคัญที�สดุที�ชุมชนจะสามารถใช ้เพื�อรกัษาความ
สามารถของชุมชนใหอ้ยูใ่นเขตเดียว การบอกเล่าเรื�องราวของชุมชนและตัวอยา่งการเลือกปฏิบติัทางประวติัศาสตรยงั
เป�นหลักฐานสาํคัญ เพื�อสนบัสนุนการเรยีกรอ้งสทิธใินการออกเสยีงตามกฎหมายในอนาคต (ดรูายละเอียดเพิ�มเติม
เกี�ยวกับชุมชนรว่มด้านล่าง)

กล่าวคือ ความกระชบัที�วา่นี� หมายถึงรูปรา่งของเขตพื�นที� มนัอธบิายขอบเขตที�ถกูลากอยา่งตั�งใจและรวมกันอยา่งเป�น
ระเบยีบ เวน้แต่จะมเีหตผุลที�ดี อาทิเชน่ ขอ้ปฏิบติัความรว่มมอื VRA, การรกัษาชุมชนรว่ม หรอืตามขอบเขตที�มรีปูรา่ง
ผดิปกติ เชน่ แนวเขตเมอืงหรอืแนวเขตแมน่ํ�า

นั�นคือ มพีื�นที�เชื�อมกัน หมายถึง แนวเขตของพื�นที�เป�นพื�นที�เดยีวกัน ที�ไมตั่ดขาดซึ�งกันและกัน

นั�นคือ แผนที�จะชว่ยลดการแบง่เขตแดนของเมอืงและเคานตี์� หรอืจุดตัดเขตแดนธรรมชาติหรอืเขตเมอืง (เชน่ แมน่ํ�า
ภเูขา ทางหลวง เป�นต้น)

นั�นหมายถึง การกําหนดเขตพื�นที�ใหมใ่หใ้กล้เคียงกับแนวเขตพื�นที�ป�จจุบนัใหไ้ดม้ากที�สดุ หรอืคงพื�นที�ของเขตป�จจุบนัไว้

กล่าวคือ เขตใหมจ่ะต้องรวมถึงบา้นของสภาผูแ้ทนราษฎรที�ไดร้บัการเลือกตั�งในป�จจุบนั

กล่าวคือ อาจมกีารแบง่เขตของมลรฐัและท้องถิ�น ดว้ยเหตผุลทางการเมอืง เชน่ เพื�อใหแ้นใ่จวา่พรรคการเมอืงหนึ�งจะ
ประสบความสาํเรจ็ ประเด็นนี�อาจไมไ่ด้ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน แต่โดยทั�วไปถือวา่เป�นเกณฑ์ดั�งเดมิในการกําหนดเขตเลือกตั�ง
ใหม่

ปกป�องชุมชนรว่ม 

ให้กระชบั 

พื�นที�อยูติ่ดกัน

ตามเขตการปกครองที�มอียูเ่ดิม และ/หรอื ตามเขตแดนธรรมชาติ

ยอมรบัขอบเขตกฎหมายป�จจุบนั

ยอมรบัตําแหน่ง

บรรลเุป�าหมายทางการเมอืง

เกณฑ์สามญัการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม[่1]

มเีกณฑ์การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมอื่�น ๆ อีกหลายประการที�ใชกั้นทั�วไปในมลรฐัและรฐับาลท้องถิ�นการกําหนดเขตเลือก
ตั�งใหม ่ไมม่เีกณฑ์ใด มคีวามสาํคัญมากไปกวา่เกณฑ์ที�จดัลําดบัตามเกณฑ์ขา้งต้น

กฎพื�นฐาน
ของการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่ (CONT.)

[1] เกณฑ์การกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่นั�นคือ เกณฑ์อื�น ๆ ที�มอียูไ่มเ่หมอืนกันมากนัก รวมถึงการตั�งเขตสภาผูแ้ทนราษฎรภายในเขตวุฒสิภาของรฐั การหา้มเขตที�ดึงดดูผู้
ดํารงตําแหน่ง ผูส้มคัรรบัเลือกตั�ง หรอืพรรคการเมอืง และการสรา้งเขตการแขง่ขนัทางการเมอืง
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ของการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่ (CONT.)

ชุมชนรว่มคืออะไร
ชุมชนรว่มเป�นชุมชนละแวกใกล้กัน หรอืกลุ่มคนที�มขีอ้กังวลในเชงินโยบายเหมอืนกัน และจะได้รบัประโยชน์
จากการอยูร่ว่มกันในเขตพื�นที�เดียวกัน มนัเป�นวธิทีี�ชุมชนสามารถบอกเล่าเรื�องราวของตนเองเกี�ยวกับสิ�ง
ที�เพื�อนบา้นมรีว่มกัน และยงัเป�นสิ�งที�ทําใหชุ้มชนมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื�อเปรยีบเทียบกับชุมชนพื�นโดย
รอบ โดยจะถกูนิยามโดยสมาชกิชุมชนท้องถิ�น

เหตใุดชุมชนรว่มจงึมคีวามสาํคัญ
การรกัษาชุมชนรว่มเขา้ไวด้้วยกันเป�นหลักการสาํคัญในการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่ มนัสามารถเป�น
ประโยชน์อยา่งยิ�งต่อชุมชนที�ถกูละทิ�งตามที�ปฏิบติักันมาจากกระบวนการทางการเมอืง เมื�อชุมชนยงัคงไว้
ทั�งหมดอยูใ่นหนึ�งเขต ชุมชนจะสามารถเลือกผูส้มคัรที�จะใหค้วามสนใจกับประเด็นของบุคคลในชุมชนได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึ�น การยา่งก้าวขึ�นมาเพื�อนิยามชุมชนและแบง่ป�นขอ้มูลแก่ผูว้าดแผนที�จงึเป�นสิ�ง
สาํคัญ สมาชกิในชุมชนสามารถกําหนดนิยามของชุมชนตนเองได้ ด้วยการบอกเล่าเรื�องราวของตนเอง
และอธบิายขอ้กังวลของตนใหผู้ว้าดแผนที�ได้รบัรู ้ หากไมม่สีิ�งนี�แล้ว บุคคลที�มไิด้มปีระโยชน์อยา่งเต็มที�
บุคคลนั�นก็จะนิยามชุมชนแทน

ฉันจะนิยามชุมชนรว่มได้อยา่งไร
ชุมชนรว่มสามารถดําเนินการกําหนดนิยามได้หลากหลายวธิ ีเชื�อชาติและชาติพนัธุก็์มบีทบาทในการกําหนด
ชุมชนรว่มได้ แต่ไมส่ามารถใชเ้ป�นคํานิยามเพยีงอยา่งเดียว ผูอ้ยูอ่าศัยอาจมบีรรพบุรุษ ภมูหิลังหรอืภาษา
รว่มกัน ชุมชนรว่มกําหนดนิยามของตนเองและรว่มเรยีงรอ้ยเรื�องราวรว่มกัน พวกเขาสามารถอธบิายได้
โดยการสรา้งแผนที�และโปรไฟล์เชงิเล่าเรื�องและถ่ายทอดเรื�องราวของชุมชน ขอ้เท็จจรงิที�แขง็แกรง่ที�สดุมี
ทั�งขอ้มูลเชงิคณุภาพ (เรื�องราว) และเชงิปรมิาณ (ขอ้มูลหรอืสถิติ) แมว้า่จะไมม่กีฎเกณฑ์ที�ชดัเจนเกี�ยว
กับวธิกีารกําหนดนิยามชุมชนรว่ม ต่อไปนี�เป�นองค์ประกอบพื�นฐาน

กฎพื�นฐาน

ชุมชนรว่ม
การกําหนดชุมชนรว่มและสนับสนุนใหชุ้มชนได้รบัการพจิารณาเรื�องแผนที� สามารถเป�นเครื�องมอืสาํคัญสาํหรบั
ชุมชนชาวอเมรกัินเชื�อสายเอเชยีทั�วประเทศได้ ในกระบวนการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่ มนัจะชว่ยใหชุ้มชนสามารถ
ระบุและแสดงโครงรา่งของชุมชนแก่ผูที้�วาดแผนที�ได้ เชน่เดียวกันกับสมาชกิในชุมชนคนอื�น ๆ
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ของการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่(CONT.)
กฎพื�นฐาน

กล่าวคือ เรื�องราวสว่นตัวนั�นก็สามารถเป�นองค์ประกอบที�ทรงพลังได ้ ค้นหาสมาชกิในชุมชนที�
ยนิดแีบง่ป�นตัวอยา่งสิ�งที�ผูอ้ยูอ่าศัยมรีว่มกันและสิ�งที�ทําใหชุ้มชนของคณุมเีอกลักษณไ์มเ่หมอืน
ใคร ลองนึกภาพตาม อธบิายชุมชนของตนเอง ใหผู้ม้าเยี�ยมเยยีนที�อยูน่อกเมอืงไดฟ้�ง ละแวก
เพื�อนบา้นของคณุ ไดจ้ดังานเฉลิมฉลองหรอืประเพณบีางอยา่ง เชน่ งานเทศกาลรมิถนนหรอื
ขบวนพาเหรด หรอืไม?่ มสีถานที�สาํคัญซึ�งเป�นสถานที�รวมตัวกันสาํหรบัชุมชนของคณุ เชน่ สวน
สาธารณะหรอืศูนยชุ์มชน หรอืไม?่ ประวติัการรวมตัวกันของชุมชนมคีวามเป�นมาอยา่งไร

คําบอกเล่าสว่นบุคคล 

คือ คําอธบิายที�เป�นลายลักษณอั์กษร ซึ�งสามารถใชเ้พื�อบอกเล่าเรื�องราวของชุมชนได ้อธบิายวา่ สิ�ง
ใดที�เชื�อมโยงผูค้นและเหตใุดมนัจงึเป�นสิ�งสาํคัญที�พวกสมาชกิในชุมชนจะต้องอยูร่ว่มกัน หากเป�นไป
ได้ ใหอ้้างอิงสถิติไวเ้พื�อสนบัสนนุคําบอกเล่าของคณุเอง รวมถึงขอ้มูลระดบัการศึกษา อัตราการ
สาํเรจ็การศึกษา รายได้เฉลี�ยของครวัเรอืน ระดบัความยากจน การเขา้ถึงเทคโนโลย ี อัตราการเป�น
เจา้ของบา้น การแยกภาษา อัตราการลงทะเบยีนผูม้สีทิธเิลือกตั�ง เป�นต้น ขอ้มูลนี�สามารถรวบรวม
ได้จากสาํนกังานสาํรวจสาํมะโนประชากรของสหรฐัอเมรกิา, มหาวทิยาลัยต่าง ๆ, รายงานของรฐับาล
ท้องถิ�น และแหล่งขอ้มูลอื�น ๆ เป�นต้น 

คําอธบิายเป�นลายลักษณอั์กษร

นั�นคือ บอ่ยครั�งที�ชุมชนมสีว่นรว่มในการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่ เพราะพวกเขารูส้กึวา่ ป�ญหา
ของพวกเขายงัไมไ่ด้รบัการแก้ไขโดยผูแ้ทนที�ไดร้บัการเลือกตั�งไดอ้ยา่งดเีพยีงพอ การเนน้ยํ�า
ป�ญหาของชุมชนในเรื�องสว่นตัวและเรื�องเล่าที�เป�นลายลักษณอั์กษร จะชว่ยแสดงใหเ้หน็ถึงความ
สาํคัญของการเลือกตั�งผูแ้ทนเจา้หนา้ที� ผูซ้ึ�งจะเขา้ใจและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ได้ ชุมชนของคณุมารวมตัวกันเพื�อสนับสนุนบรกิารต่าง ๆ ที�สาํคัญ เพื�อโรงเรยีน, ถนนหนทาง
หรอืศูนยส์ขุภาพที�ดีขึ�น ในละแวกบา้นใกล้เรอืนเคียง ใชห่รอืไม?่ คณุเคยทํางานเพื�อใหเ้ป�นที�
ยอมรบัหรอืสนบัสนุนชุมชนของคณุมากขึ�น อาทิเชน่ ในวนัหยุดหรอืระลึกถึงเหตกุารณท์าง
ประวติัศาสตร ์หรอืไม่

ป�ญหาชุมชน

กล่าวคือ เป�นการสรา้งแผนที�ของละแวกเพื�อนบา้นของคณุ หรอืพื�นที�ที�ชุมชนที�คณุสนใจอาศัยอยู ่ทํา
เครื�องหมายชื�อถนนและสถานที�สาํคัญ สามารถใสส่ถานที�สาํคัญและสถานที�ชุมนมุ รวมทั�งหน่วยงาน
บรกิารสงัคม, ศูนยชุ์มชน, แหล่งชอ้ปป�� ง, โรงเรยีน, และสถานที�ทางศาสนา การตั�งชื�อหรอืระบุชื�อ
สาํหรบัพื�นที�ชุมชนของคณุอาจเป�นประโยชน์ เพื�อเป�นเครื�องระลึกถึงสิ�งที�ทําใหชุ้มชนของคณุมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช ้ Google Maps หรอืเวบ็ไซต์แผนที�อื�น ๆ เพื�อสรา้งแผนที� แผนที�กระดาษ
เชน่ แผนที�ถนน AAA ก็ยงัมปีระโยชน์ในการวาดแผนที�เชน่กัน

แผนที�เขตแดน
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การกําหนดเขตเลือกตั�งใหมทั่�งหมด:
สง่เสรมิพลังให้ชุมชนของเรา

The Basics:

ขอ้มูลสามารถนาํเสนอสูก่ารประชุมรบัฟ�งความคิดเหน็สาธารณะ หรอืในการประชุมกับสมาชกิสภา
นิติบญัญัติ เพื�อสนับสนุนใหม้ธีาํรงรกัษาชุมชนไวด้ว้ยกัน การสรา้งโปรไฟล์และคําบอกเล่าของ
ชุมชนมปีระโยชน์มากกวา่กระบวนการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่นอกจากนี� ยงัสามารถใชส้าํหรบัการ
สนับสนนุนโยบายในอนาคตและการเสรมิสรา้งพนัธมติร นอกจากนี� การที�ขอ้มูลถกูบนัทึกไวใ้นที�
สาธารณะ สามารถเป�นพื�นฐานสาํหรบัการฟ�องรอ้งเพื�อเรยีกรอ้งแผนที�ของการกําหนดเขตเลือก
ตั�งใหม่

WHY COLLECT THESE COMMUNITY OF INTEREST MATERIALS?

สาํหรบัขอ้มูลโดยละเอียดเพิ�มเติม เกี�ยวกับกระบวนการกําหนดเขตเลือก
ตั�งใหม ่โปรดศึกษาเอกสารต่อไปนี� (ซึ�งใชเ้ป�นแหล่งขอ้มูลเอกสารขอ้เท็จ

จรงินี�)

(องค์กร Asian Americans Advancing Justice | AAJC, MALDEF (องค์กร Mexican
American Legal Defense and Educational Fund) และ องค์กร NAACP Legal Defense
and Educational Fund) - คู่มอืที�ครอบคลมุสาํหรบัการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม ่มเีป�าหมายมุง่ไป
ที�การเพิ�มขดีความสามารถ ชุมชนชาวอเมรกัินผวิส,ี ชาวละติน และชาวอเมกัินเชื�อสายเอเชยี รวมถึง
ชุมชนชายขอบอื�น ๆ ที�จะมสีว่นรว่มในชุมชนอยา่งแขง็ขนั

พลังแห่งเขตแดน: สรา้งสรรค์การแบง่เขตเลือกตั�งใหมใ่ห้เกิดประสทิธภิาพเพื�อชุมชน

(องค์กร MALDEF, Common Cause & State Voices) – ชุดเอกสารขอ้เท็จจรงิจะใหคํ้าแนะนํา
ทั�วไปเกี�ยวกับการกําหนดเขตเลือกตั�งใหม่

คู่มอืทั�วไปการแบง่เขตเลือกตั�งใหม่
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https://drive.google.com/file/d/1km_1H7Z4k-S2kke0Gi_MvHWwOjfvPRmr/view?usp=sharing
https://advancingjustice-aajc.org/factsheets-maldef-common-cause-state-voices

