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การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่พึงปรารถนา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจอยางกวาง
ขวางมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆกอนหนานี้ อํานาจหนาที่ดงกลาวนี้กลาวโดยสรุปแลวมีอยูอยาง
นอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ไดแก อํานาจในการกลั่นกรองกฎหมาย ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับ
ป 2517 ฉบับป 2521 และฉบับป 2534
ประการที่สอง ไดแก อํานาจในการแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรที่ทําหนาที่
ตรวจสอบดานตางๆในสังคมการเมืองไทย ดังเชนคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
ประการที่สาม ไดแก อํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูง นับตั้งแต
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการเลือกตั้ง ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ และ
ผูด ํารงตําแหนงระดับสูงอื่นๆ
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจ
หนาทีอ่ ยางกวางขวางเชนนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงออกแบบการเมือง (political design) โดยหวังที่จะ
ได ‘อรหันต’ มาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา นอกจากการกําหนดคุณสมบัติดานคุณวุฒิ (อยาง
นอยระดับปริญญาตรี) วัยวุฒิ (อยางนอยอายุ 40 ปบริบูรณ) และวุฒิภาวะอยางคอนขาง เขมงวด
แลว ยังมีขอ หามมิใหสังกัดพรรคการเมือง และหามหาเสียง ผูที่เคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภามิได เวนแตจะพนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาไมนอย
กวา 1 ป สวนสมาชิกวุฒิสภาไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสมัยที่สอง ติดตอกัน
การออกแบบทางการเมืองในสวนที่เกี่ยวกับวุฒิสภาดังที่กลาวขางตนนี้ ขัดตอธรรม
ชาติของมนุษยทมี่ กี เิ ลสตัณหาและความเห็นแกได และขัดตอความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคม ใน
ประการสําคัญ มิไดเกื้อกูลใหตลาดนักการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) และมี
ความเปนธรรมในการแขงขัน ดังนั้น จึงสมควรพิจารณาแกไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายการเลือกตั้ง เพื่อใหสังคมการเมืองไทยสามารถขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพได ขอเสนอตอ
ไปนีม้ งุ แกไขขอบกพรองอันเกิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งปจจุบัน
ขอเสนอประการแรก การออกแบบการเมืองควรยึดถือขอสมมติวา มนุษยมีกิเลส
มีตณ
ั หา และมีความเห็นแกได โดยตองการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) ทั้ง
นีต้ อ งไมตั้งความหวังวา จะได ‘อรหันต’ มาเปนสมาชิกรัฐสภา ในสังคมประชาธิปไตยที่ยึดถือการ
เลือกตั้งเปนกลไกในการคัดสรรบุคคลเขารัฐสภายอมเปนไปมิไดที่จะไดมาซึ่ง ‘อรหันต’ ในเมื่อผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ เปนเพียงปุถุชนที่มีกิเลส ตัณหา และความเห็นแกได หากมี ‘อรหันต’ กาวลวงสูรัฐสภาก็เปน
เหตุบังเอิญอยางยิ่ง ในสังคมเผด็จการ/คณาธิปไตย ก็ไมมีหลักประกันเฉกเชนเดียวกันวา จะได
‘อรหันต’ เปนสมาชิกรัฐสภา ในเมื่อผูมีอํานาจเผด็จการก็เปนปุถุชนไมแตกตางกัน
ขอเสนอประการที่สอง เปาหมายหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการ
เลือกตั้งอยูที่การเกื้อกูลใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ โดยพยายามทําลายทํานบกีดขวาง
การเขาสูตลาดเพื่อการแขงขัน (Barriers to Entry) หากรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งเสริม
สรางอํานาจผูกขาดในตลาดการเมือง ยอมมีผลบั่นทอนประสิทธิภาพของตลาด
ขอเสนอประการที่สาม การไมบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองสังกัด
พรรค ชวยใหอปุ ทานนักการเมืองในตลาดวุฒิสมาชิกมีมากขึ้น เพราะการสังกัดพรรคเปนทํานบกีด
ขวางการเขาสูตลาด แตการบังคับวา ผูสมัคร สว. ตองไมสังกัดพรรคเปนการลดทอนความสมบูรณ
ของสารสนเทศ การไมบังคับใหสังกัดพรรคแตกตางจากการบังคับวาตองไมสังกัดพรรค บทบัญญัติใน
เรือ่ งนีค้ วรเปนไปในทางที่ผูสมัครมีเสรีภาพในการเลือกวาจะสังกัดหรือไมสังกัดพรรคก็ได
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หามผูสมัคร สว. สังกัดพรรค เพราะตองการคนที่เปนกลาง
ในทางการเมืองมากลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงสําคัญในสังคมการ
เมืองไทย แตมิอาจมีบทบัญญัติหามผูที่เคยเปนสมาชิกหรือผูกพันกับพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือก
ตัง้ เพราะละเมิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐาน ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒสิ ภาครั้งแรกนี้ ผูที่เคยดํารงตําแหนง สส. และ สว. รวมทัง้ ลูกเมียและคนใกลชิดจํานวนมากลง

สมัครรับเลือกตั้ง แมจะมีการเรียกรองและ ‘โฆษณา’ มิใหเลือกผูที่มีความสัมพันธกับพรรคการเมือง
หรือกลุม การเมืองเขาวุฒิสภา แตผลการเลือกตั้งปรากฏวา บุคคลกลุมนี้ไดรับเลือกจํานวนมาก
ในอีกดานหนึ่ง พรรคการเมืองและกลุมการเมืองขนาดใหญลวนตองการยึดกุมวุฒิ
สภา เพือ่ เสถียรภาพของรัฐบาลที่จะจัดตั้งในอนาคต แมจะไมมีการสงตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งโดย
นิตนิ ยั แตพฤตินยั กลับตรงกันขาม หัวหนาพรรคบางพรรคถึงกับลงทุนหาเสียงใหสมุนของตนอยางเปด
เผย ในดานผูสมัครรับเลือกตั้งก็ตองการประโยชนจากเครือขายทางการเมืองที่มีอยูแลวของพรรคการ
เมืองขนาดใหญ
ดังนี้ จะเห็นไดวา ขอหามผูสมัคร สว. มิใหสังกัดพรรคเปนขอหามที่ไรประสิทธิผล
เพราะขัดกับธรรมชาติของพรรคการเมืองและกลุมการเมืองขนาดใหญที่ตองการยึดกุมวุฒิสภา และขัด
กับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่รอยรัดสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตองการของผูสมัคร
สว. ทีจ่ ะไดประโยชนจากเครือขายทางการเมืองของพรรคและกลุมการเมืองขนาดใหญ
หากรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งเปดกวางใหผูสมัคร สว. สังกัดพรรคหรือไม
ก็ได แลวปลอยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีเสรีภาพในการตัดสินใจวา จะเลือกผูสมัครประเภทใด สังคมการ
เมืองไทยก็จะไดประโยชนสูงสุด เพราะการเลือก สว. เปนไปตามเจตจํานงเสรีของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ภายใตระบบที่เปนอยูในปจจุบัน ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับผูสมัครในประเด็น
การสังกัดพรรค
ขอเสนอประการที่สี่ ระบบบัณฑิตยาธิปไตยเปนระบบที่ไมพึงปรารถนา กลาวคือ
ไมควรนําระดับการศึกษามาเปนทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดนักการเมือง สังคมไทยในชนบทอยูรอด
มาไดดว ยผูน าท
ํ องถิ่นและปราชญชาวบาน คนเหลานี้มีการศึกษาอยางเปนทางการนอย แตอุดมดวย
บทเรียนจากการศึกษานอกระบบ สมควรสงเสริมใหมีบทบาทในรัฐสภา ในอีกดานหนึ่ง การไขวควา
ปริญญาบัตรในปจจุบันมิใชเรื่องยาก เพราะสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนพรอมที่จะ ‘ขาย’
อยูแ ลว ในเมื่อสถาบันเหลานั้นแปรสภาพเปน McUniversity เปนเวลาชานานแลว
ขอเสนอประการที่หา ผูส มัครรับเลือกตั้งควรมีสิทธิในการหาเสียง การหาเสียงเปน
การใหสารสนเทศแกประชาชน ผูมีสิทธิเลือกตั้งควรรับทราบจุดยืนทางการเมืองของผูสมัคร และรับรู
แนวนโยบายทัง้ ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของผูสมัคร เพราะสมาชิกวุฒิสภามีหนาที่ในการก
ลัน่ กรองกฎหมาย โดยที่กระบวนการกลั่นกรองมิอาจหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจ อันมีที่มาจากอุดมการณ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมได
ขอหามมิใหผูสมัคร สว. หาเสียง ดังที่เปนอยูในระบบปจจุบัน กอใหเกิดการแขงขันที่
ไมเปนธรรม นักการเมืองหนาเกายอมไดเปรียบนักการเมืองหนาใหม ผูที่ทํางานดานสื่อสารมวลชน

และผูที่เปน ‘บุคคลสาธารณะ’ ยอมไดเปรียบบุคคลอื่น คนธรรมดาสามัญยอมเสียเปรียบผูมีชื่อเสียง
อยูก อ นแลว การหามหาเสียงจึงกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขัน ขอเท็จจริงจากการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกปรากฏวา ผูที่ไมมีชื่อเสียงและไมมีฐานเสียงไมสามารถหลุดเขาสูวุฒิสภา
นอกจากนี้ การหามหาเสียงไมสามารถหยุดยัง้ การซื้อขายเสียงได
ขอเสนอประการที่หก กฎการลงคะแนนเสียง ‘หนึง่ คน หนึ่งคะแนนเสียง’ (One
person, one vote) จักตองบังคับใชควบคูกับการแบงเขตเลือกตั้งตามเกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’
ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนด
ใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง (มาตรา 122) โดยที่มีสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสิ้น 200 คน (มาตรา
121) ดวยเหตุดงั นี้ บางจังหวัดจึงมีวุฒิสมาชิกมากกวา 1 คน ความพิกลพิการเกิดขึ้นเมื่อกฎหมาย
การเลือกตั้งกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ไมวาจังหวัดนั้นจะมีสมาชิกวุฒิ
สภาจํานวนมากนอยเพียงใด ระบบการเลือกตั้งเชนนี้สงเสริมใหมีการจัดตั้งฐานเสียง และเกื้อกูลการ
ซือ้ เสียง เพราะสามารถคํานวณไดโดยงายวา จะตองไดรับคะแนนเสียงอยางนอยเทาไร จึงจะ ไดรับ
การเลือกตั้ง
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งฉบับปจจุบันออกแบบทางการเมือง
และออกแบบสถาบันการเมืองจากขอสมมติและความคาดหวังอันขัดตอธรรมชาติของมนุษยและ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการคัดสรร ‘อรหันต’ เปนสมาชิกวุฒิสภา การออกแบบเชนนี้ นอกจาก
มิอาจบรรลุเปาหมาย (คือ การได ‘อรหันต’ เปนวุฒสิ มาชิก) แลว ยังไมเปนผลดีตอกระบวนการปฏิรูป
การเมืองอีกดวย
หากตองการปฏิรูปการเมือง ก็ตองออกแบบการเมืองและออกแบบสถาบันการเมือง
เพือ่ เกือ้ กูลใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ

