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การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 เสร็จสิน้ ลงเมื่อวันเสารที่ 4 มีนาคม 2543 ผลการเลือกตั้งครั้งนี้กอใหเกิด 4 ปติ และ 3 สลด
ปติที่หนึ่ง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองและไปใชสิทธิ
เลือกตั้งมากกวาปกติ ผลการประมาณการเบื้องตนพบวา อัตราการใชสิทธิถัวเฉลี่ยทั้งประเทศ
(Average Turn-out Rate) สูงกวา 70% จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ์สูงกวา 80% ไดแก กระบี่ สตูล
ตรัง ภูเก็ต และลําพูน ตามลําดับ จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ์นอยที่สุด ไดแก เพชรบูรณ หนองคาย
บุรรี มั ย หนองบัวลําภู และกําแพงเพชร กระนั้นก็ตาม อัตราการใชสิทธิ์ก็ยังสูงกวา 60% ในขณะที่
กรุงเทพมหานครมีผูมาใชสิทธิ์ 71.75% (ไทยโพสต ฉบับวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2543)
ปติที่สอง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภามีวุฒิ
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในจํานวนวุฒิสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้ง 200 คน จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี 123 คน (61.5%) และสูงกวาปริญญาตรี 77 คน (38.5%) (มติชนรายวัน
ฉบับวันจันทรที่ 6 มีนาคม 2543)
ปติที่สาม ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูนําทองถิ่นและผูที่อุทิศชีวิตทํางานเพื่อประชา
สังคมไทยจํานวนไมนอยมีชัยในการเลือกตั้ง ในขณะที่อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒสิ ภาจํานวนมากกลับสอบตก
ปติที่สี่ ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครังนี้ไมปรากฏรายงาน
ขาวการฆาฟนเพื่อแยงชิงตําแหนงทางการเมือง
ในขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกกอใหเกิด 4 ปติ แตก็นํามาซึ่งความ
เศราสลดอยางนอย 3 ประการ
สลดที่หนึ่ง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การโกงการเลือกตั้งยังคงปรากฏอยางแพรหลาย
ทัง้ นีม้ ลู นิธอิ งคกรกลางรายงานวา ผูที่รับไดเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาอยางนอย 15 รายใน 11
จังหวัด มีประพฤติกรรมดังกลาวนี้ โดยมีหลักฐานพยานชัดเจน ประกอบดวยกรุงเทพมหานคร (4
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ราย) นนทบุรี (2 ราย) ชัยภูมิ (2 ราย) สมุทรปราการ ระยอง อางทอง นครราชสีมา ลําปาง
เชียงราย และแมฮองสอน (จังหวัดละ 1 ราย) (มติชน ฉบับวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2543)
สลดที่สอง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การซื้อขายเสียงยังคงปรากฏอยางแพรหลาย
สือ่ มวลชนแขนงตางๆ ทั้งไทยและเทศพากันรายงานขาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตการดําเนินการลงโทษ
ผูล ะเมิดกฎหมายลําบากยากยิ่ง เนื่องจากเปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข (Crime Without
Victims)
สลดที่สาม ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูที่ประกอบกิจกรรมนอกระบบหรือกิจกรรม
ทีผ่ ดิ กฎหมายยังคงสามารถเล็ดลอดเขาสูวุฒิสภา
แมวา การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งนี้จะกอใหเกิดปติ 4 ประการ แตประเด็นสําคัญ
อยูที่วา ปติเหลานี้มีความยั่งยืนสถาพรมากนอยเพียงใด ในการนี้ จําเปนตองเพงพิเคราะห
ขอบกพรอง ทั้งที่ปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง รวมตลอดจนการจัด
ระบบการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมกรการเลือกตั้ง (กกต.)
ขอบกพรองประการแรก ไดแก การสรางแบบจําลองสมาชิกวุฒิสภาบนพื้นฐาน
แหงความฝน มากกวาจะยึดพื้นฐานแหงความเปนจริง ดวยเหตุที่สมาชิกวุฒิสภาถูกกําหนดใหมี
หนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย รวมตลอดจนการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองและตําแหนงผูบริหารราชการแผนดินระดับสูง ผูรางรัฐธรรมนูญจึงวาดภาพสมาชิกวุฒิสภา
ประดุจหนึ่ง ‘อรหันต’ ผูบรรลุปรมัตถธรรม กลาวคือ ตองเปนผูมีคุณสมบัติพรั่งพรอม ทั้งดาน
คุณวุฒิ วัยวุฒิ และวุฒิภาวะ ตลอดจนไมมีกิเลสตัณหา ไมยึดติดผลประโยชนสวนบุคคล และอยู
ในฐานะที่จะดําเนินการใดๆเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวม อีกทั้งตองมีความเปน
กลางทางการเมือง โดยไมฝกใฝพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดหรือกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุม
ใด แบบจําลองสมาชิกวุฒิสภาในฝนดังกลาวนี้เปนพื้นฐานในการออกแบบการเมือง (Political
Design) ในดานตางๆ ขอบกพรองสํ าคัญของแบบจําลองนี้อยูที่การยึดขอสมมติที่ไมตรงตอ
พื้นฐานแหงความเปนจริงในสังคมการเมืองไทย และไมตรงตอธรรมชาติมนุษยที่มีกิเลสมีตัณหา
และมีความเห็นแกได ในสังคมที่ถูกถักรอยดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางรัดรึง ดังเชน
สังคมไทย ยอมยากที่จะแสวงหาบุคคลที่มิไดอยูในเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ในประการ
สําคัญ ผูท ี่จะผานเขาสูประตูวุฒิสภาไดตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชน ผูมีกิเลส ตัณหา และ
ความเห็นแกได ระบบการเลือกตั้งมิอาจคัดสรร ‘อรหันต’ ได ความขอนี้มิไดมีนัยวา ระบบการ
แตงตั้งจะชวยใหไดมาซึ่ง ‘อรหันต’
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ขอบกพรองประการที่สอง ไดแก อิทธิพลการครอบงําของระบบบัณฑิตยาธิปไตย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยึดฐานความเชื่อวา ผูที่มีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปสามารถ
ทํ าหนาที่ผูแทนของชนชาวไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผูมีการศึกษานอยไมสามารถ
ทําหนาที่นี้ได ดวยเหตุดังนี้ รัฐธรรมนูญจึงกําหนดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภาวา ตองมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย โดยมีบทเฉพาะกาล
ยกเวนเฉพาะการเลือกตั้งครั้งแรก ขอกํ าหนดดังกลาวนี้ใหความสํ าคัญแกการศึกษาในระบบ
โรงเรียนมากเกินไป โดยมิไดใหความสํ าคัญแกการเรียนรูนอกระบบโรงเรียนแมแตนอย การ
กําหนดคุณสมบัติเชนนี้เองมีผลในการกีดกันผูนําและปราชญชาวบานผูไมมีการศึกษาอยางเปน
ทางการเปนสมาชิกรัฐสภา ทั้งๆที่ความรูและภูมิปญญาของบุคคลเหลานี้เกื้อกูลการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นอยางยิ่งยวด ในอีกดานหนึ่ง นักการเมืองหนาเกาที่มีวุฒิบัตรตํ่ากวาระดับปริญญาตรี
สามารถแกปญหาโรคพรองปริญญาบัตรไดโดยไมยาก เพราะสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอก
ชนทําหนาที่ McUniversity ในขณะที่ McDonald ใหบริการ ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ McUniversity
สามารถพิมพปริญญาบัตรสนองตอบความตองการของนักการเมืองดวยการจัดหลักสูตรเรงรัด
เพราะมหาวิทยาลัยแปรสภาพเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ มาชานานแลว ขอเท็จจริงที่วุฒิสมาชิก
มีปริญญาบัตรจึงมิใชเรื่องนาปติ
ขอบกพรองประการที่สาม ไดแก การหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว.หาเสียง แต
อนุญาตใหแนะนําตัวได ขอหามดังกลาวนี้มีผลตอสารสนเทศทางการเมือง (Political Information)
ในตลาดการเมือง ตามปกติตลาดการเมืองมีสารสนเทศที่ไมสมบูรณ (Imperfect Information)
และไรสมมาตร (Asymmetric Information) อยูแ ลว ขอหามดังกลาวนี้มีผลในการทําใหตลาดการ
เมืองมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect Competition) ตอไป ประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้ง
จากขอมูลทีไ่ มสมบูรณ เพราะการแสวงหาขอมูลมีตนทุนที่ตองเสีย ซึ่งเรียกวา “ตนทุนสารสนเทศ”
(Information Cost) ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ จะแสวงหาสารสนเทศจนถึงระดับที่ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal
Information Cost) เทากับประโยชนสวนเพิ่มที่ไดรับจากสารสนเทศ (Marginal Information
Benefit) ไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้งคนใดยินดีจายอยางไมอั้นเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารที่สมบูรณ
การหามหาเสียงทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมสามารถทราบไดวา ผูสมัครแตละคนมีนโยบายดานตางๆ
อยางไรบาง แมสมาชิกวุฒิสภามีหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย แตการกลั่นกรองกฎหมายก็ตองมี
จุดยืนหรือ ‘นโยบาย’ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การหามหาเสียงเปนมาตรการ
ที่เกื้อประโยชนแกผูสมัครที่มีอาชีพดานสื่อมวลชนและผูที่ปรากฏเปนขาวอยูเสมอ ดังนั้นจึงเปน
มาตรการที่กอใหเกิดการแขงขันทางการเมืองที่ไมเปนธรรม
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ขอบกพรองประการที่สี่ ไดแก การเลือกปฏิบัติระหวางผูสมัครรับเลือกตั้ง สว.
กับ ส.ส. ในกรณีการสังกัดพรรคการเมือง ในขณะที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตองสังกัดพรรค แต
สว. หามสังกัดพรรค แทที่จริงแลว การไมบังคับใหสังกัดพรรคชวยขจัดทํานบกีดขวางการเขาสู
ตลาดการเมือง (Barriers to Entry) อันเกือ้ กูลใหมีการแขงขันที่สมบูรณขึ้น แตเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในการหาม สว. สังกัดพรรค ก็เพราะตองการใหวุฒิสภามีความเปนกลาง
ทางการเมืองมากกวาที่จะมุงประเด็นความสมบูรณของการแขงขันในตลาดการเมือง หากเรา
เชือ่ วา มนุษยเปน ‘สัตวการเมือง’ ยอมเปนการยากที่จะแสวงหา ‘สัตวการเมือง’ ทีม่ คี วามเปนกลาง
ทางการเมือง โดยในที่สุด ก็ตองตั้งคําถามวา อะไรคือความเปนกลางทางการเมือง และใคร
ไดประโยชนจาก ‘ความเปนกลางทางการเมือง’ ดังกลาวนี้ ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ มีผูสมัครที่เคยเปน ส.ส. ในสังกัดพรรคการเมืองตางๆและผูสมัครที่เปน
เครือญาติของนักการเมืองจํานวนมาก หนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน (ฉบับวันที่พุธที่ 8 มีนาคม
2543) รายงานวา ในจํานวนวุฒิสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งครั้งนี้ 200 คน มีถึง 117 คน (58.5%) ที่มี
ความสัมพันธกับพรรคการเมืองตางๆ โดยที่ สว. ใน ‘สังกัด’ พรรคประชาธิปตยมีมากถึง 41 คน
รองลงมาไดแก วาที่พรรคไทยรักไทย (29 คน) พรรคความหวังใหม (17 คน) พรรคชาติไทย (12
คน) และพรรคชาติพัฒนา (10 คน)
ขอบกพรองประการที่หา ไดแก การบังคับใหใชสิทธิเลือกตั้ง การไมใชสิทธิ
เลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งไดยอมเสียสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 68
แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540) สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right) ประชาชน
จะใชสิทธิเลือกตั้งก็ตอเมื่อประโยชนที่ไดจากการใชสิทธิ (Voting Benefits) คุม กับตนทุนที่ตองเสีย
(Voting Cost) การบังคับการใชสิทธิเลือกตั้ง นอกจากจะเปนการลิดรอนสิทธิตามธรรมชาติของ
ประชาชนแล ว ยั ง ก อ ให เ กิ ด ต น ทุ น ปฏิ บั ติ ก าร (Transaction Cost) หรื อ ค า เสี ย โอกาส
(Opportunity Cost) จํานวนมาก ในดานหนึง่ ประชาชนที่ยายถิ่นเพื่อหางานทําตองเสียคาใชจาย
ในการเดินทางเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง ในอีกดานหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองเสียคาใชจาย
จํานวนมากในการจัดทํารายชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง การพิจารณาหนังสือแสดงเหตุผลการไมใชสิทธิ
และการลงโทษผูไมใชสิทธิโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
การที่อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้อยูในระดับสูง สวนหนึ่งเปเพราะประชาชน
จํานวนไมนอยมีความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง อีกสวนหนึ่งมิอาจปฏิเสธไดวา มิได
เกิดจากมาตรการการบังคับการใชสิทธิเลือกตั้ง โดยที่ผูเดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไมนอ ยมิไดรับทราบขอมูลกฎหมายที่สมบูรณ บางคนเขาใจวา การไมใชสิทธิจะถูกลงโทษ
ทางอาญาในอนาคต หากประชาชนรับทราบขอกฎหมายโดยสมบูรณ และรัฐสภาใหมตาม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมสามารถกอใหเกิดการปฏิรูปทางการเมืองดังที่
คาดหวัง อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งยอมตกตํ่าลง และการซื้อขายเสียงจะมีมากขึ้น
ขอบกพรองที่หก ไดแก การกําหนดระบบการเลือกตั้งโดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถใชสทิ ธิเพียง 1 คะแนนเสียง ทั้งในจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภาเพียง 1 คน และจังหวัดที่มี
สมาชิกไดมากกวา 1 คน ระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้เกื้อกูลการจัดตั้งฐานเสียงและสงเสริมการ
ซื้อเสียงโดยออม โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดที่มี สว. ไดมากกวา 1 คน ในประการสําคัญ
ใหประโยชนแกผูที่มีเครือขายการเมืองของตนเอง หรืออาศัยเครือขายทางการเมืองของพรรค
การเมือง
ขอบกพรองที่เจ็ด ไดแก อคติในการสงเสริมการใชสิทธิเลือกตั้งของคนไทยใน
ตางประเทศมากเกินไป ทั้งๆที่คนไทยเหลานี้จํ านวนไมนอยตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานไทย แทนที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอื้ออํ านวยใหคนไทยในชนบทที่อพยพไปทํ างานในที่ตางๆภายใน
ประเทศ สามารถใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนา ทั้งๆที่
คนไทยเหลา นี้โ ดยพื้ น ฐานมี ฐ านะยากจน คณะกรรมการการเลือกตั้งกลับคิดถึงการอํ านวย
ความสะดวกแกคนไทยในตางประเทศมากกวาคนไทยภายในประเทศ อคติในการดําเนินนโยบาย
ในแนวทางทีเ่ กือ้ ประโยชนคนรวย และลงโทษคนจน ไมนาเชื่อวาจะแพรระบาดมาสูคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
แมวาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประวัติศาสตรเมืองไทยจะกอใหเกิด
ปติ 4 ประการ แตปต เิ หลานัน้ หาไดมีความยั่งยืนสถาพร และหาไดเสริมแตงสังคมการเมืองไทยให
ดีขนึ้ ตรงขาม สลด 3 ประการที่เห็นไดจากการเลือกตั้งครั้งนี้กลับฝงรากลึกและยั่งยืน

