คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2543

ไมมี ‘อรหันต’ ในวุฒิสภา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วุฒสิ ภามีสมาชิกครบจํานวน 200 คน หลังจากใชเวลาในการเลือกตั้งเกือบ 5
เดือน บางจังหวัดมีการเลือกตั้งถึง 5 รอบ เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยวา มีการ
ทุจริตในการเลือกตั้ง และแลววุฒิสภาก็ไดตัวประธานคนแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยที่ประชาสังคมมิไดตอนรับประธานวุฒิสภาใน
ฐานะผูน าฝ
ํ ายนิติบัญญัติ อาการมิยินดียินรายเจือปนดวยการดูแคลนปรากฏโดยทั่วไป
ผูรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ออกแบบระบบการเมือง
(Political Design) โดยหวังที่จะได ‘อรหันต’ มาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา เพราะวุฒิสภา
ถูกกํ าหนดใหมีอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง ทั้งในการกลั่นกรองกฎหมาย การแตงตั้งบุคคล
ใหดารงตํ
ํ าแหนงในองคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบดานตางๆในสังคมการเมืองไทย และการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงระดับสูง นับตั้งแตนายกรัฐมนตรีไปจนถึงพนักงานอัยการ ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับนีใ้ หอานาจวุ
ํ
ฒิสภาอยางกวางขวางเชนนี้เอง คณะผูรางรัฐธรรมนูญจึงตองการเห็น ‘อรหันต’
ตบเทาเขาสูวุฒิสภา
บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกสิ้นสุดลงแลว ขอเท็จจริงปรากฏวา
วุฒสิ ภาหาไดมีสมาชิกที่เปน ‘อรหันต’ ไม มีแตปุถุชนที่มีกิเลส ตัณหา และราคะ โดยที่สมาชิกบาง
คนมีจสู นั้ ตามขอกลาวหาของใบปลิวบางฉบับ จากการตรวจสอบขอมูล เราจะพบขอเท็จจริงอยาง
นอย 4 ประการ กลาวคือ
ขอเท็จจริงประการแรก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นําระบบ
บัณฑิตยาธิปไตยมากลั่นกรองสมาชิกรัฐสภา แมสมาชิกวุฒิสภาจะมีการศึกษาอยางนอยระดับ
ปริญญาตรี แตคุณวุฒิอยางเปนทางการหาไดบงบอกความรูความสามารถและวุฒิภาวะที่แทจริง
ในเมื่อปริญญาบัตรและวุฒิบัตรสามารถซื้อขายในตลาดบริการการศึกษาได เนื่องเพราะสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนแปรสภาพเปน McUniversity ทําหนาที่เปนโรงพิมพปริญญาบัตรและ
วุฒิบัตร แตการนํ าระบบบัณฑิตยาธิปไตยมากลั่นกรองสมาชิกรัฐสภาใหความสําคัญแกระบบ
การศึกษาอยางเปนทางการมากเกินไป และมิไดใหความสําคัญแกการศึกษาอยางไมเปนทางการ
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จึงมีผลในการสกัดผูน ําทองถิ่นและปราชญชาวบานผูซึ่งมีการศึกษาอยางเปนทางการนอย แตอุดม
ดวยความรูและประสบการณนอกระบบโรงเรียน
ขอเท็จจริงประการที่สอง สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยมีความสัมพันธทั้งโดย
ตรงและโดยออมกับพรรคการเมือง บางคนอาศัยเครือขายของพรรคการเมืองในการสรางฐานเสียง
บางคนเคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามากอน บางคนเปนภรรยาหรือสามี
หรือบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งในอดีตและปจจุบัน ในอีกดานหนึ่ง พรรคการเมืองขนาด
ใหญกต็ อ งการฐานทางการเมืองในวุฒิสภา ทั้งนี้เพื่อใหมีหลักประกันขั้นตํ่าเกี่ยวกับเสถียรภาพของ
รัฐบาลในอนาคต จึงมีการสรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูสมัครรับเลือกตั้งและกับ
ผูท ไี่ ดรบั เลือกตั้งแลว หัวหนาพรรคการเมืองบางพรรคถึงกับลงทุนหาเสียงใหสมุนบริวารของตน
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
สังกัดพรรค ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากวุฒิสภาถูกออกแบบใหมีอํานาจลนฟา จึงตองการสมาชิกที่มีความเปน
กลางทางการเมือง ไมฝกฝายพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด แตการออกแบบระบบการเมือง
เช น นี้ ขั ด กั บ ธรรมชาติ ข องสั ง คมการเมือง มนุษ ยใ นฐานะสัตว สัง คม สัตวเศรษฐกิจ และ
สัตวการเมืองยอมตองการมีพวกพอง และใชระบบพวกพองใหเปนประโยชนแกตน พรรคการเมือง
ยอมตองการสรางและขยายฐานการเมืองเพื่อยึดกุมและธํารงอํานาจรัฐ ความเปนกลางจึงไมมี
ไมวาในสังคมการเมืองใดในมนุษยพิภพ ไมมีวุฒิสภาประเทศใดที่มีความเปนกลางทางการเมือง
ยิ่งสังคมที่ถูกรอยรัดดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังเชนสังคมไทยดวยแลว การแสวงหา
ความเปนกลางทางการเมืองเปนเรื่องไรเดียงสาอยางยิ่ง แมสมาชิกวุฒิสภาจะมิไดสังกัดพรรคโดย
นิตนิ ยั แตกห็ าไดหมายความวา วุฒิสมาชิกบางภาคสวนมิไดสังกัดพรรคโดยพฤตินัย
ขอเท็จจริงประการที่สาม สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยไดรับเลือกตั้งดวยความ
ไมบริสทุ ธิแ์ ละไมยุติธรรม โดยที่บางคนเคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งตีตราวา มีประพฤติกรรม
อันมิชอบในการซื้อขายเสียง โดยที่บางจังหวัดมีการเลือกตั้งถึง 5 รอบ แมวา ทายที่สุด
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะรับรองผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 200 คน แตหาได
หมายความไมวา สมาชิกทั้ง 200 คนผานการเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์และยุติธรรม บางคนมีมลทิน
จากการตีตราของ กกต. และบางคนหลุดเขาวุฒิสภาได แมจะมีประพฤติกรรมอันมิชอบ เพียง
เพราะ กกต. จับไมได ไลไมทัน
การที่วุฒิสภาไดมาซึ่งสมาชิกที่มีประพฤติกรรมอันมิชอบยอมขัดตอเจตนารณ
ของรัฐธรรมนูญที่ตองการ ‘อรหันต’ เขาวุฒิสภา การหามผูสมัคร สว. สังกัดพรรคมิอาจชวย
ใหไดมาซึ่งสมาชิกที่เปน ‘อรหันต’ ฉันใด การหามผูสมัคร สว. หาเสียงก็มิอาจชวยปองกันการ
ซือ้ ขายเสียงฉันนั้น ผูรางรัฐธรรมนูญเกรงวา หากปลอยใหผูสมัคร สว. หาเสียง จะเปดชองใหมีการ
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ซือ้ ขายเสียงได แตขอเท็จจริงปรากฏวา มีการซื้อขายเสียงเกิดขึ้น ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติ
หามหาเสียง แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การซื้อขายเสียงมิไดมีสาเหตุจากการหาเสียง และแสดง
ใหเห็นอยางชัดเจนอีกวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติที่เกิดจากการจับแพะชนแกะ
การหามผูสมัคร สว. หาเสียงกอใหเกิดผลเสียหลายประการ ในประการแรก
เปดชองให กกต. ใชอานาจในทางฉ
ํ
อฉลได เพราะเสนแบงระหวางการหาเสียงกับการแนะนําตัว
เปนเสนแบงทีไ่ มชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีคํานิยามตามกฎหมายที่ชัดเจน ทําให กกต. มี
อํานาจในการใชดุลพินิจมากเกินไป ประการที่สอง สรางความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูสมัคร
สว. ดวยกันเอง สามัญชนยอมเสียเปรียบ ‘บุคคลสาธารณะ’ อันกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการ
แขงขัน ในประการสําคัญ ประชาชนไมมีสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับผูสมัคร สว. ในเมื่อสมาชิก
วุฒิ ส ภามี อํ านาจหน า ที่ใ นการกลั่น กรองกฎหมาย และในเมื่อกฎหมายสวนใหญมีที่มาจาก
นโยบายของรัฐ ประชาชนควรจะไดรับรูจุดยืนและอุดมการณของผูสมัคร สว. ทัง้ ทางดานสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง อยางนอยที่สุด ประชาชนควรจะไดรับรูวา ผูสมัคร สว. ยืนอยูขางผูกดขี่
หรือผูถ กู กดขี่ หรือยืนอยูขางผูมีฐานะหรือผูดอยฐานะในสังคม
ขอเท็จจริงประการที่สี่ ประธานวุฒสิ ภาไดมาดวยกระบวนการหาเสียง อยางนอย
ที่สุดมีการล็อบบี หนังสือพิมพและสื่อมวลชนแขนงอื่นรายงานวา การหาเสียงกระทําผานผูนํา
พรรคการเมืองดวย รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติหามผูสมัคร สว. หาเสียง แตมิไดหาม สว. หาเสียง
เพื่อดํารงตํ าแหนงประธานวุฒิสภาหรือประธานคณะกรรมาธิการชุดตางๆ การแยงชิงตําแหนง
ประธานวุฒิสภายังผลใหมีการจับกลุมสมาชิกวุฒิสภาออกเปนกลุมๆอยางชัดเจน ในขณะที่
รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติหามผูสมัคร สว. สังกัดพรรค ภายในวุฒิสภากลับมี ‘พรรค’ กอตัวขึ้น
หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา ในการแยงชิงตําแหนงประธานวุฒิสภาครั้งนี้มีการซื้อขายเสียง
ดวยการแลกเปลี่ยนคะแนนเสียงกับตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการหรือตําแหนงกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการ ‘อรหันต’ เปนสมาชิกวุฒิสภา พยายามตีกรอบ
กันมิใหผูที่มิใช ‘อรหันต’ เดินเขา ‘คอก’ ผลการเลือกตั้งกลับปรากฏวา ไมมี ‘อรหันต’ ในวุฒิสภา
มีแตปถุ ชุ นผูม กี เิ ลส ตัณหา ราคะ และความเห็นแกได โดยที่มาเฟยและผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหลุด
เขาไปเปนสมาชิกในสัดสวนสําคัญ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการใหวุฒิสภาเปน ‘เขตปลอดการเมือง’ จึงมี
บทบัญญัตหิ า มสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค คําถามพื้นฐานมีอยูวา วุฒิสภาซึ่งเปนองคกรทางการ
เมือง จะเปน ‘เขตปลอดการเมือง’ ไดอยางไร เพียงยกแรกก็มีการล็อบบีหาเสียงและแลกคะแนน
เสียงเพือ่ ไขวควาตําแหนงประธานวุฒิสภา ทั้งนี้เปนที่คาดการณไดวา เมื่อถึงวาระการกลั่นกรอง

4
กฎหมายและวาระการแตงตั้งหรือถอดถอนผูดํารงตํ าแหนงสําคัญ กระบวนการล็อบบีหาเสียง
ภายในวุ ฒิ ส ภาจะเขม ข น ยิ่ ง กว า นี้ ในประการสํ าคั ญ วุ ฒิ ส ภามิ อ าจเป น ‘เขตปลอดกลุ  ม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ’ ได

