
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 6 กันยายน 2534

ฤาสภานิติบัญญัติแหงชาติปลอดพนจากการซื้อขายเสียง

                                              รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         ผมรูสึกชื่นชมความมีประสิทธิภาพของสภานิติบัญญัติแหงชาติในการพิจารณา 
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ระหวางวันที่ 27-28 สิงหาคม 2534 ซึ่งจบลงในวาระแรกดวยมติ 
เห็นชอบ 252 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

         ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงมติรับหลักการรางรัฐธรรมนูญใน 
วาระแรกแลว ก็ถึงวาระการแตงตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง  
โดยนายจิรายุส วสุรัตน เสนอใหมีกรรมาธิการ 25 คน ซึ่งที่ประชุมรับรอง และนายสุชาติ  
หอวัฒนกุล เสนอรายชื่อกรรมาธิการทั้ง 25 คน ที่ประชุมรับรองโดยมิตองลงมติเนื่องจากไมมี
สมาชิกสภาฯทานใดเสนอรายชื่ออ่ืน คร้ันแลวนายสุชาติก็เสนอใหมีการแปรญัตติภายใน 15 วัน  
แตถูกทัดทานโดยนายปกิต พัฒนกุล อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชากรไทย ซึ่งเสนอใหแปร 
ญัตติภายใน 30 วัน  ที่ประชุมลงมติใหใชเวลาเพียง 15 วัน  ดวยคะแนนเสียง 160 ตอ 25
               เพื่อนรวมงานของผม ซึ่งมีโอกาสชมการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติทาง 
โทรทัศนในชวงเวลาดังกลาวนี้เลาใหฟงวา เมื่อนายสุชาติ หอวัฒนกุล เสนอรายชื่อกรรมาธิการ  
25 คนนั้น ไดอานชื่อผูที่ตนตองการเสนอบางคนดวยความตะกุกตะกัก เพื่อนรวมงานของผม 
อีกคนหนึ่งแสดงความคับของใจวา เหตุใดสมาชิกสภานิติบัญญัติแกชาติจึงดูเหมือนกับตอง 
มนตราไปทั้งสภาเมื่อไดยินชื่อผูที่ไดรับการเสนอจากปากนายสุชาติ ไมมีแมแตการพิจารณา 
คุณสมบัติของผูที่สมควรดํ ารงตํ าแหนงกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ และไมมีสมาชิก 
ผูทรงเกียรติแมแตคนเดียวที่หาญกลาเสนอชื่อคนที่ 26

         การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติสามารถพิจารณาแตงตั้งกรรมาธิการพิจารณาราง 
รัฐธรรมนูญไดในเวลาอันรวดเร็ว แทที่จริงแลวหาใชความสามารถของนายสุชาติ หอวัฒนกุล 
ในการเสนอรายชื่อไดถูกใจสมาชิกทั้งสภาไม หากแตเปนผลงานของคณะกรรมการประสานงาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งมีพลเอกจํ าลอง อุชุโกมลเปนประธาน หนังสือพิมพแนวหนา
ฉบับวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2534 รายงานขาวลวงหนาอยางถูกตองวา คณะกรรมาธิการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญจะประกอบดวยกรรมาธิการ 25 คน แตคาดการณเกี่ยวกับองคประกอบของคณะ



2

กรรมาธิการฯไมถูกตอง หนังสือพิมพฉบับเดียวกันนี้ในวันตอมารายงานวา คณะกรรมการ 
ประสานงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูจัดทํ ารายชื่อคณะกรรมการฯ และมอบใหนาย 
สุชาติ หอวัฒนกุล เก็บไวเพื่อเสนอตอที่ประชุมสภาฯเพราะเกรงวาจะมีการวิ่งเตน พ.อ.ณรงค  
กิตติขจร สมาชิกสภาฯซึ่งงดออกเสียงรับหลักการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหสัมภาษณวา "...ผม 
คิดวาเปนโผ เพราะเปนเรื่องผิดสังเกต ไมอยางนั้นจะเสนอชื่อทั้ง 25 คนโดยคนคนเดียว แลว 
จะไดรับการยอมรับไดอยางไร..."  (แนวหนา ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม 2534)

        คณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาฯไมเพียงแตมีหนาที่กํ าหนดรายชื่อ 
บุคคลผูดํ ารงตํ าแหนงกรรมาธิการชุดตางๆเทานั้น หากยังมีหนาที่ในการกํ าหนดตัวผูมีหนาที่
อภิปรายในสภาฯ ในวาระการประชุมที่สํ าคัญอีกดวย ดังจะเห็นไดจากวาระการแกไขกฎหมาย 
แรงงานสัมพันธ   เพื่อให พนักงานรัฐวิสาหกิจอยู นอกการบังคับของกฎหมายดังกล าว   
คณะกรรมการฯไดระดมสรรพกํ าลังในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ดวยการจัดทัพผูอภิปรายที่ทรงวิทยายุทธ ตามจารีตการประชุมสภานิติบัญญัติฯดังที่เปนมา 
ในอดีต  ผูที่มีชื่อปรากฏใน "โผ" รายชื่อผูอภิปรายของคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาฯ 
มักจะถูกชี้ตัวใหเปนผูอภิปรายไดโดยงาย  สวนผูที่ไมมีชื่อปรากฏใน "โผ" แมจะยกมือจนเมื่อย   
ก็อาจไมมีโอกาสอภิปรายเลย ขอรองเรียนในเรื่องนี้ปรากฏเปนขาวเปนครั้งคราว
         ในบรรดาหนาที่ทั้งปวงของคณะกรรมการประสานงานฯ หนาที่สํ าคัญประการ
หนึ่งก็คือ การกํ าหนดแนวทางการลงมติในญัตติตางๆ เพื่อใหสมาชิกสภาฯลงคะแนนเสียง  
ในการนี้จะมีกรรมการประสานงานแตละสาย (ทั้งขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน และ 
พลเรือน) ทํ าหนาที่เปน "วิป" กํ ากับการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาฯจักตอง 
เรียนรูในการ "เขาแถว" อยางมีระเบียบวินัย เพื่อตอบแทนบุญคุณกลุมผูทรงอํ านาจทางการเมือง 
ที่แตงตั้งตนเขามา ผูที่มีอาชีพเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ (กลาวคือ สามารถดํ ารงตํ าแหนงนี้ 
ทุกครั้งที่มีสภานิติบัญญัติ) สามารถ "เขาแถว" ไดดวยความเรียบรอยยิ่ง  และเปนแบบอยางอันดี 
ที่พึงยึดถือสํ าหรับผู ที่ต องการยึดอาชีพนี้ต อไปในอนาคต สมาชิกสภาฯที่ดีในทัศนะของ 
ผูทรงอํ านาจทางการเมืองไมเพียงแตจักตองลงมติใหญัตติตางๆตาม "โพย" ที่กํ าหนดไวเทานั้น  
หากทวายังตองยินดีอภิปรายในสภาฯตามแนวทางที่กํ าหนด ตลอดจนปกปองผูทรงอํ านาจที่ 
แตงตั้งตนเขาสภาฯ อีกดวย

         ในประวัติศาสตรการเมืองไทย การไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ (หรือ
สภารางรัฐธรรมนูญในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน) มีสภาพเสมือนหนึ่งการแปรสภาพเปนชน 
ชั้นนํ าทางอํ านาจ (power elite) ผลประโยชนจากการดํ ารงตํ าแหนงนี้มีทั้งในรูปตัวเงินและในรูป
อ่ืน สมาชิกสภานิติบัญญัติไมเพียงแตจะไดรับเงินเดือนและเบี้ยประชุม ตลอดจนสิทธิประโยชนอ่ืน 
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ที่สมาชิกรัฐสภาพึงไดรับเทานั้น หากทวายังมีโอกาสกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ 
ผูทรงอํ านาจทางการเมือง ตลอดจนสรางเครือขายความสัมพันธกับชนชั้นนํ าทางอํ านาจกลุมตางๆ
อีกดวย สายสัมพันธเชิงอุปถัมภและเครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้จะมีประโยชนตอหนาที่ 
การงาน และตอการแสวงหาผลประโยชนทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจในอนาคต สํ าหรับ 
ขาราชการทั้งทหารและพลเรือนจํ านวนมาก การไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติมีสวน 
ชวยเพิ่มพูนรายไดอยางคอนขางสํ าคัญ ขาราชการจํ านวนไมนอยพากันวิ่งเตนเพื่อใหไดมา 
ซึ่งตํ าแหนงนี้ ทั้งนี้ดวยการเกาะผู นํ าชนชั้นนํ าทางอํ านาจกลุ มตางๆ หากสามารถเขาถึง 
และสามารถแสดงใหเห็นวาตนสามารถใหประโยชนแกผูนํ าเหลานี้อยางไรบาง ก็อาจมีโอกาส 
เกาะเกี่ยวเกาอี้สมาชิกสภานิติบัญญัติไดบาง ตราบเทาที่ผู อุปถัมภทางการเมืองของตนยัง 
ทรงอํ านาจและอิทธิพลอยู ก็จะไมสูมีปญหาในการยึดครองเกาอี้นี้ ตอเมื่อโครงสรางชนชั้นนํ าทาง
อํ านาจแปรเปลี่ยนไป  จึงจํ าตองวิ่งเขาหาศูนยอํ านาจใหม

         ในยุคสมัยที่การเมืองการปกครองเปนระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ผูทรง 
อํ านาจทางการเมืองอาศัยตํ าแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติเปนเครื่องมือในการปูนบํ าเหน็จ 
แกคนสนิท วงศาคณาญาติ และผูที่สามารถมีบทบาทสั่นคลอนเสถียรภาพแหงอํ านาจ ดังนั้น  
จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่จะพบวา นอกเหนือจากคนสนิทและวงศาคณาญาติแลว นายทหาร
ระดับผูคุมกํ าลังและขุนนาง นักวิชาการเปนกลุมคนที่ไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกมากที่สุด เมื่อสังคม
เศรษฐกิจพัฒนาจนหนอทุนนิยมเติบใหญ ประตูสภานิติบัญญัติก็จํ าตองเปดรับพอคานายทุน 
นักธุรกิจเปนสมาชิกมากขึ้น หากมองในแงของชนชั้นปกครอง การแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
เปนกระบวนการปูนบํ าเหน็จภายใตความสัมพันธเชิงอุปถัมภ โดยที่ผูอุปถัมภนํ าทรัพยากรของ 
แผนดินมาจายเปนบํ าเหน็จแกผูรับการอุปถัมภ เพื่อใหค้ํ าจุนอํ านาจของผูอุปถัมภ การแตงตั้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติจึงเปนกระบวนการในการซื้อความภักดีจากนายทหารผูคุมกํ าลังและ 
ขาราชการพลเรือนระดับผู นํ า ตลอดจนการสรางความชอบธรรมใหแกระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตย ทั้งนี้ตองยอมรับวา สมาชิกสภานิติบัญญัติจํ านวนไมนอยเปนคนดีมีคุณธรรมและ 
มีความรูความสามารถ เพียงแตไมตองการทวนกระแสเผด็จการ/คณาธิปไตย จึงมีพฤติกรรม
เสมือนหนึ่งใหความชอบธรรมแกระบอบการเมืองดังกลาวนี้
          มรดกทางประวัติศาสตรของสภานิติบัญญัติในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตยได 
สืบทอดตอมาถึงวุฒิสภาในยุคประชาธิปไตย โดยที่ยังคงไวซึ่งความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
ในทวงทํ านองเดิมการแตงตั้งวุฒิสมาชิกในยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนก็ดี รัฐบาล 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ก็ดี และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณก็ดี ลวนมีพื้นฐานมาจาก
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภทั้งสิ้น วุฒิสภาจึงกอปรไปดวยผูนํ าขาราชการทหาร ผูนํ าขาราชการ 
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พลเรือน ผูนํ านักธุรกิจและนักวิชาการ ที่เปนฐานคํ้ าจุนอํ านาจ  จารีตการกํ าหนด "โผ" รายชื่อ 
กรรมาธิการ  และการกํ าหนด "โพย" แนวทางการลงมติในวาระการประชุมตางๆก็สืบมรดกตอมา
ดวย โดยคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภาทํ าหนาที่เฉกเชนเดียวกับคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติ
          ตราบใดที่การประสานผลประโยชนในหมูชนชั้นนํ าทางอํ านาจยังคงเปนไป 
ดวยความราบรื่น วุฒิสภาหรือสภานิติบัญญัติสามารถทํ าหนาที่ในการคํ้ าจุนอํ านาจรัฐบาลได 
อยางดียิ่ง  หากทวาในยามที่การประสานผลประโยชนเร่ิมมีปญหา  อาการ "แตกแถว" ก็จะ 
ปรากฏในสถาบันดังกลาวนี้ ดังจะเห็นไดจากกรณีความขัดแยงระหวางพลเอกอาทิตย กํ าลังเอก  
ผูบัญชาการทหารบก กับรัฐบาลเปรม 4 เกี่ยวกับการลดคาเงินบาทในป 2527 และกรณีความ 
ขัดแยงระหวางผูนํ าฝายทหารกับรัฐบาลชาติชายเกี่ยวกับการปลด ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุง เปนอาทิ
          ดวยเหตุที่การอภิปรายในสภานิติบัญญัติมิอาจเปนไปไดโดยเสรี เนื่องจากมีการ
กํ าหนด "โผ" รายชื่อผูอภิปรายและแนวทางการอภิปรายในวาระการประชุมที่สํ าคัญ  และดวยเหตุ 
ที่การลงมติในสภานิติบัญญัติมิอาจ เปนไปตามวินิจฉัยและวิจารณญาณของสมาชิกแตละคน 
เนื่องจากมี "โพย" กํ าหนดแนวทางการลงมติ  สภานิติบัญญัติและวุฒิสภาในบางยุคสมัยจึงมี 
สภาพไมแตกตางจากสภาหุนยนต สมาชิกสภาฯที่อภิปรายนอกแนวทางที่กํ าหนด หรือไมลงมติ
ตาม "โพย" ที่ใหไวลวงหนา  ยอมถูกตีตราวาไรวินัย  และไมรูคุณผูทรงอํ านาจที่แตงตั้งตนเขามา 
สภาวะทางการเมืองในระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยไดคอยๆกดดันใหพฤติกรรมการ "แตกแถว" 
หมดสิ้นไป ในไมชาสมาชิกสภาฯที่มีพฤติกรรม "นอกคอก" ก็เร่ิมเรียนรูวา  ปวยการที่จะแหกคอก 
เพราะสมาชิกสภาฯสวนใหญยินยอมที่จะอยู ในคอก สภานิติบัญญัติจึงกลายเปนสถาบัน 
ที่ไรวิญญาณแหงเสรีชน ตราบเทาที่ไมมีการเปดโอกาสใหมีการอภิปรายอยางเสรี และใหมีการ 
ลงมติโดยอิสระโดยปราศจากพันธนาการแหงสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ

         ในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  
ไดมีการกลาวหาวามีการซื้อเสียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหลงมติตามแนวทางที่ตองการ 
โดยเฉพาะในวาระการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล แมขอกลาวหานี้จะมีมูลหานอยไมแต
พฤติกรรมของ ส.ส. ดังกลาวนี้ก็มิไดแตกตางจากสมาชิกสภานิติบัญญัติที่กินเงินเดือนจากภาษี
ราษฎร แตไมมีอิสระเสรีภาพในการยกมือของตนเอง หากรัฐบาลประชาธิปไตยซื้อเสียงในสภา 
ผูแทนราษฎรเพื่อลมญัตติการไมไววางใจรัฐบาล ผูทรงอํ านาจในระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย 
ก็ "ซื้อ" เสียงในสภานิติบัญญัติเพื่อค้ํ าจุนอํ านาจของตนในทวงทํ านองที่มิไดแตกตางกัน

         การซื้อขายเสียงมิไดมีเฉพาะในเขตการเลือกตั้ง หรือในสภาผูแทนราษฎรเทานั้น  
หากยังสมควรที่จะเพงพินิจไปยังวุฒิสภาและสภานิติบัญญัติอีกดวย


