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การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 เสร็จส้ินลงเมื่อวันเสารที่ 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 ภูเกต็ และลํ าพูน ตามลํ าดับ จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ์นอยที่สุด ไดแก เพชรบูรณ หนองคาย 
บุรีรัมย หนองบวัลํ าภู และกํ าแพงเพชร กระนั้นก็ตาม อัตราการใชสิทธิ์ก็ยังสูงกวา 60% ในขณะที่
กรุงเทพมหานครมีผูมาใชสิทธิ์ 71.75% (ไทยโพสต ฉบับวนัอังคารที่ 7 มีนาคม 2543)

ปติที่สอง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภามีวุฒิ 
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในจํ านวนวุฒิสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้ง 200 คน จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี 123 คน (61.5%) และสูงกวาปริญญาตรี 77 คน (38.5%) (มติชนรายวัน
ฉบับวันจันทรที่ 6 มีนาคม 2543)

ปติที่สาม ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูนํ าทองถิ่นและผูที่อุทิศชีวิตทํ างานเพื่อประชา
สังคมไทยจํ านวนไมนอยมีชัยในการเลือกตั้ง ในขณะที่อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วฒุสิภาจํ านวนมากกลับสอบตก

ปติที่ส่ี  ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครังนี้ไมปรากฏรายงาน
ขาวการฆาฟนเพื่อแยงชิงตํ าแหนงทางการเมือง

ในขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกกอใหเกิด 4 ปติ แตก็นํ ามาซึ่งความ
เศราสลดอยางนอย 3 ประการ

สลดที่หนึ่ง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การโกงการเลือกตั้งยังคงปรากฏอยางแพรหลาย 
ทัง้นีม้ลูนธิอิงคกรกลางรายงานวา ผูที่รับไดเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาอยางนอย 15 รายใน 11 
จงัหวดั มปีระพฤตกิรรมดังกลาวนี้ โดยมีหลักฐานพยานชัดเจน ประกอบดวยกรุงเทพมหานคร (4 
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ราย) นนทบรีุ (2 ราย) ชัยภูมิ (2 ราย) สมุทรปราการ ระยอง อางทอง นครราชสีมา ลํ าปาง 
เชยีงราย และแมฮองสอน (จังหวัดละ 1 ราย) (มติชน ฉบับวนัอังคารที่ 7 มีนาคม 2543)

สลดที่สอง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การซื้อขายเสียงยังคงปรากฏอยางแพรหลาย 
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ ทั้งไทยและเทศพากันรายงานขาวเกี่ยวกับเร่ืองนี้ แตการดํ าเนินการลงโทษ 
ผูละเมดิกฎหมายลํ าบากยากยิ่ง เนื่องจากเปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข (Crime Without 
Victims)

สลดที่สาม ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูที่ประกอบกิจกรรมนอกระบบหรือกิจกรรม 
ทีผิ่ดกฎหมายยังคงสามารถเล็ดลอดเขาสูวุฒิสภา

แมวาการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งนี้จะกอใหเกิดปติ 4 ประการ แตประเด็นสํ าคัญ
อยูที่วา ปติเหลานี้มีความยั่งยืนสถาพรมากนอยเพียงใด ในการนี้ จํ าเปนตองเพงพิเคราะห 
ขอบกพรอง ทั้งที่ปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง รวมตลอดจนการจัด
ระบบการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมกรการเลือกตั้ง (กกต.)

ขอบกพรองประการแรก ไดแก การสรางแบบจํ าลองสมาชิกวุฒิสภาบนพื้นฐาน
แหงความฝน มากกวาจะยึดพื้นฐานแหงความเปนจริง ดวยเหตุที่สมาชิกวุฒิสภาถูกกํ าหนดใหมี
หนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย รวมตลอดจนการแตงตั้งและถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการ
เมืองและตํ าแหนงผูบริหารราชการแผนดินระดับสูง ผูรางรัฐธรรมนูญจึงวาดภาพสมาชิกวุฒิสภา
ประดุจหนึ่ง ‘อรหันต’ ผูบรรลุปรมตัถธรรม กลาวคือ ตองเปนผูมีคุณสมบัติพร่ังพรอม ทั้งดาน 
คุณวฒุ ิวยัวฒุิ และวุฒิภาวะ ตลอดจนไมมีกิเลสตัณหา ไมยึดติดผลประโยชนสวนบุคคล และอยู
ในฐานะที่จะดํ าเนินการใดๆเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวม อีกทั้งตองมีความเปน
กลางทางการเมือง โดยไมฝกใฝพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดหรือกลุมการเมืองกลุมหนึ่งกลุม
ใด แบบจํ าลองสมาชิกวุฒิสภาในฝนดังกลาวนี้เปนพื้นฐานในการออกแบบการเมือง (Political 
Design) ในดานตางๆ ขอบกพรองสํ าคัญของแบบจํ าลองนี้อยูที่การยึดขอสมมติที่ไมตรงตอ 
พื้นฐานแหงความเปนจริงในสังคมการเมืองไทย และไมตรงตอธรรมชาติมนุษยที่มีกิเลสมีตัณหา 
และมคีวามเหน็แกได ในสังคมที่ถูกถักรอยดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางรัดรึง ดังเชน
สังคมไทย ยอมยากที่จะแสวงหาบุคคลที่มิไดอยูในเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ในประการ
สํ าคญั ผูที่จะผานเขาสูประตูวุฒิสภาไดตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชน ผูมีกิเลส ตัณหา และ
ความเห็นแกได ระบบการเลือกตั้งมิอาจคัดสรร ‘อรหันต’ ได ความขอนี้มิไดมีนัยวา ระบบการ 
แตงตั้งจะชวยใหไดมาซึ่ง ‘อรหันต’



3

ขอบกพรองประการที่สอง ไดแก อิทธิพลการครอบงํ าของระบบบัณฑิตยาธิปไตย 
รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 ยึดฐานความเชื่อวา ผูที่มีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปสามารถ
ทํ าหนาที่ผูแทนของชนชาวไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผูมีการศึกษานอยไมสามารถ 
ทํ าหนาที่นี้ได ดวยเหตุดังนี้ รัฐธรรมนูญจึงกํ าหนดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาวา ตองมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย โดยมีบทเฉพาะกาล
ยกเวนเฉพาะการเลือกตั้งครั้งแรก ขอกํ าหนดดังกลาวนี้ใหความสํ าคัญแกการศึกษาในระบบ 
โรงเรียนมากเกินไป โดยมิไดใหความสํ าคัญแกการเรียนรูนอกระบบโรงเรียนแมแตนอย การ
กํ าหนดคุณสมบัติเชนนี้เองมีผลในการกีดกันผูนํ าและปราชญชาวบานผูไมมีการศึกษาอยางเปน
ทางการเปนสมาชิกรัฐสภา ทั้งๆที่ความรูและภูมิปญญาของบุคคลเหลานี้เกื้อกูลการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นอยางยิ่งยวด ในอีกดานหนึ่ง นักการเมืองหนาเกาที่มีวุฒิบัตรตํ่ ากวาระดับปริญญาตรี
สามารถแกปญหาโรคพรองปริญญาบัตรไดโดยไมยาก เพราะสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอก
ชนทํ าหนาที่ McUniversity ในขณะที่ McDonald ใหบริการ ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ McUniversity
สามารถพิมพปริญญาบัตรสนองตอบความตองการของนักการเมืองดวยการจัดหลักสูตรเรงรัด 
เพราะมหาวิทยาลัยแปรสภาพเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ มาชานานแลว ขอเท็จจริงที่วุฒิสมาชิก
มปีริญญาบัตรจึงมิใชเร่ืองนาปติ

ขอบกพรองประการที่สาม ไดแก การหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว.หาเสียง แต
อนญุาตใหแนะนํ าตัวได ขอหามดังกลาวนี้มีผลตอสารสนเทศทางการเมือง (Political Information) 
ในตลาดการเมือง ตามปกติตลาดการเมืองมีสารสนเทศที่ไมสมบูรณ (Imperfect Information) 
และไรสมมาตร (Asymmetric Information) อยูแลว ขอหามดังกลาวนี้มีผลในการทํ าใหตลาดการ
เมอืงมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect Competition) ตอไป ประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้ง
จากขอมลูทีไ่มสมบูรณ เพราะการแสวงหาขอมูลมีตนทุนที่ตองเสีย ซึ่งเรียกวา “ตนทุนสารสนเทศ” 
(Information Cost) ผูมสิีทธเิลอืกตัง้จะแสวงหาสารสนเทศจนถึงระดับที่ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal 
Information Cost) เทากับประโยชนสวนเพิ่มที่ไดรับจากสารสนเทศ (Marginal Information 
Benefit) ไมมีผูมีสิทธิเลือกตั้งคนใดยินดีจายอยางไมอ้ันเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารที่สมบูรณ 
การหามหาเสยีงท ําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมสามารถทราบไดวา ผูสมัครแตละคนมีนโยบายดานตางๆ
อยางไรบาง แมสมาชิกวุฒิสภามีหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย แตการกลั่นกรองกฎหมายก็ตองมี 
จุดยืนหรือ ‘นโยบาย’ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การหามหาเสียงเปนมาตรการ 
ที่เกื้อประโยชนแกผูสมัครที่มีอาชีพดานสื่อมวลชนและผูที่ปรากฏเปนขาวอยูเสมอ ดังนั้นจึงเปน
มาตรการที่กอใหเกิดการแขงขันทางการเมืองที่ไมเปนธรรม
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ขอบกพรองประการที่ส่ี ไดแก การเลือกปฏิบัติระหวางผูสมัครรับเลือกตั้ง สว.  
กบั ส.ส. ในกรณีการสังกัดพรรคการเมือง ในขณะที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตองสังกัดพรรค แต 
สว. หามสังกัดพรรค แทที่จริงแลว การไมบังคับใหสังกัดพรรคชวยขจัดทํ านบกีดขวางการเขาสู 
ตลาดการเมือง (Barriers to Entry) อันเกือ้กูลใหมีการแขงขันที่สมบูรณข้ึน แตเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนญูฉบับป 2540 ในการหาม สว. สังกดัพรรค ก็เพราะตองการใหวุฒิสภามีความเปนกลาง
ทางการเมืองมากกวาที่จะมุงประเด็นความสมบูรณของการแขงขันในตลาดการเมือง หากเรา 
เชือ่วา มนุษยเปน ‘สัตวการเมือง’ ยอมเปนการยากที่จะแสวงหา ‘สัตวการเมือง’ ทีม่คีวามเปนกลาง
ทางการเมือง โดยในที่สุด ก็ตองตั้งคํ าถามวา อะไรคือความเปนกลางทางการเมือง และใคร 
ไดประโยชนจาก ‘ความเปนกลางทางการเมือง’ ดังกลาวนี ้ ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ มีผูสมัครที่เคยเปน ส.ส. ในสังกัดพรรคการเมืองตางๆและผูสมัครที่เปน 
เครอืญาตขิองนักการเมืองจํ านวนมาก หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน (ฉบับวนัที่พุธที่ 8 มีนาคม 
2543) รายงานวา ในจํ านวนวุฒิสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งครั้งนี้ 200 คน มีถึง 117 คน (58.5%) ที่มี
ความสมัพันธกับพรรคการเมืองตางๆ โดยที่ สว. ใน ‘สังกัด’ พรรคประชาธิปตยมีมากถึง 41 คน 
รองลงมาไดแก วาที่พรรคไทยรักไทย (29 คน) พรรคความหวังใหม (17 คน) พรรคชาติไทย (12 
คน) และพรรคชาติพัฒนา (10 คน)

ขอบกพรองประการที่หา ไดแก การบังคับใหใชสิทธิเลือกตั้ง การไมใชสิทธิ 
เลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทํ าใหไมอาจไปเลือกตั้งไดยอมเสียสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 68 
แหงรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540) สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right) ประชาชน 
จะใชสิทธิเลือกตั้งก็ตอเมื่อประโยชนที่ไดจากการใชสิทธิ (Voting Benefits) คุมกบัตนทุนที่ตองเสีย 
(Voting Cost) การบงัคบัการใชสิทธิเลือกตั้ง นอกจากจะเปนการลิดรอนสิทธิตามธรรมชาติของ
ประชาชนแลว ยังกอใหเกิดตนทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost) หรือคาเสียโอกาส 
(Opportunity Cost) จ ํานวนมาก ในดานหนึง่ประชาชนที่ยายถิ่นเพื่อหางานทํ าตองเสียคาใชจาย
ในการเดินทางเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง ในอีกดานหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองเสียคาใชจาย
จ ํานวนมากในการจัดทํ ารายชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง การพิจารณาหนังสือแสดงเหตุผลการไมใชสิทธิ 
และการลงโทษผูไมใชสิทธิโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

การที่อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้อยูในระดับสูง สวนหนึ่งเปเพราะประชาชน
จํ านวนไมนอยมีความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง อีกสวนหนึ่งมิอาจปฏิเสธไดวา มิได 
เกิดจากมาตรการการบังคับการใชสิทธิเลือกตั้ง โดยที่ผูเดินทางกลับภูมิลํ าเนาเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง
จ ํานวนไมนอยมิไดรับทราบขอมูลกฎหมายที่สมบูรณ บางคนเขาใจวา การไมใชสิทธิจะถูกลงโทษ
ทางอาญาในอนาคต หากประชาชนรับทราบขอกฎหมายโดยสมบูรณ และรัฐสภาใหมตาม 
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รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมสามารถกอใหเกิดการปฏิรูปทางการเมืองดังที่
คาดหวงั อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งยอมตกตํ่ าลง และการซื้อขายเสียงจะมีมากขึ้น

ขอบกพรองที่หก ไดแก การกํ าหนดระบบการเลือกตั้งโดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถใชสิทธเิพยีง 1 คะแนนเสียง ทั้งในจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภาเพียง 1 คน และจังหวัดที่มี
สมาชกิไดมากกวา 1 คน ระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้เกื้อกูลการจัดตั้งฐานเสียงและสงเสริมการ 
ซื้อเสียงโดยออม โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดที่มี สว. ไดมากกวา 1 คน ในประการสํ าคัญ 
ใหประโยชนแกผูที่มีเครือขายการเมืองของตนเอง หรืออาศัยเครือขายทางการเมืองของพรรค 
การเมือง

ขอบกพรองที่เจ็ด ไดแก อคติในการสงเสริมการใชสิทธิเลือกตั้งของคนไทยใน 
ตางประเทศมากเกินไป ทั้งๆที่คนไทยเหลานี้จํ านวนไมนอยตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานไทย แทนที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอื้ออํ านวยใหคนไทยในชนบทที่อพยพไปทํ างานในที่ตางๆภายใน
ประเทศ สามารถใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลํ าเนา ทั้งๆที่ 
คนไทยเหลานี้โดยพื้นฐานมีฐานะยากจน คณะกรรมการการเลือกตั้งกลับคิดถึงการอํ านวย 
ความสะดวกแกคนไทยในตางประเทศมากกวาคนไทยภายในประเทศ อคติในการดํ าเนินนโยบาย
ในแนวทางทีเ่กือ้ประโยชนคนรวย และลงโทษคนจน ไมนาเชื่อวาจะแพรระบาดมาสูคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

แมวาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประวัติศาสตรเมืองไทยจะกอใหเกิด
ปติ 4 ประการ แตปติเหลานัน้หาไดมีความยั่งยืนสถาพร และหาไดเสริมแตงสังคมการเมืองไทยให
ดีข้ึน  ตรงขาม  สลด 3 ประการที่เห็นไดจากการเลือกตั้งครั้งนี้กลับฝงรากลึกและยั่งยืน
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