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ไมมี ‘อรหันต’ ในวุฒิสภา

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

วฒุสิภามสีมาชิกครบจํ านวน 200 คน หลังจากใชเวลาในการเลือกตั้งเกือบ 5 
เดอืน บางจงัหวดัมกีารเลือกตั้งถึง 5 รอบ เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยวา มีการ
ทจุริตในการเลือกตั้ง และแลววุฒิสภาก็ไดตัวประธานคนแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยที่ประชาสังคมมิไดตอนรับประธานวุฒิสภาใน
ฐานะผูน ําฝายนิติบัญญัติ อาการมิยินดียินรายเจือปนดวยการดูแคลนปรากฏโดยทั่วไป

ผูรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ออกแบบระบบการเมือง 
(Political Design) โดยหวังที่จะได ‘อรหันต’ มาด ํารงตํ าแหนงสมาชิกวุฒิสภา เพราะวุฒิสภา 
ถูกกํ าหนดใหมีอํ านาจหนาที่อยางกวางขวาง ทั้งในการกลั่นกรองกฎหมาย การแตงตั้งบุคคล 
ใหดํ ารงต ําแหนงในองคกรที่ทํ าหนาที่ตรวจสอบดานตางๆในสังคมการเมืองไทย และการถอดถอน
ผูดํ ารงตํ าแหนงระดับสูง นับต้ังแตนายกรัฐมนตรีไปจนถึงพนักงานอัยการ ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับนีใ้หอํ านาจวุฒิสภาอยางกวางขวางเชนนี้เอง คณะผูรางรัฐธรรมนญูจงึตองการเห็น ‘อรหันต’
ตบเทาเขาสูวุฒิสภา

บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกสิ้นสุดลงแลว ขอเท็จจริงปรากฏวา  
วฒุสิภาหาไดมีสมาชิกที่เปน ‘อรหันต’ ไม มแีตปุถุชนที่มีกิเลส ตัณหา และราคะ โดยที่สมาชิกบาง
คนมจีูส้ันตามขอกลาวหาของใบปลิวบางฉบับ จากการตรวจสอบขอมูล เราจะพบขอเท็จจริงอยาง
นอย 4 ประการ กลาวคือ

ขอเท็จจริงประการแรก รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นํ าระบบ
บัณฑิตยาธิปไตยมากลั่นกรองสมาชิกรัฐสภา แมสมาชิกวุฒิสภาจะมีการศึกษาอยางนอยระดับ
ปริญญาตรี แตคุณวุฒิอยางเปนทางการหาไดบงบอกความรูความสามารถและวุฒิภาวะที่แทจริง 
ในเมื่อปริญญาบัตรและวุฒิบัตรสามารถซื้อขายในตลาดบริการการศึกษาได เนื่องเพราะสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนแปรสภาพเปน McUniversity ท ําหนาที่เปนโรงพิมพปริญญาบัตรและ
วุฒิบัตร แตการนํ าระบบบัณฑิตยาธิปไตยมากลั่นกรองสมาชิกรัฐสภาใหความสํ าคัญแกระบบ 
การศกึษาอยางเปนทางการมากเกินไป และมิไดใหความสํ าคัญแกการศึกษาอยางไมเปนทางการ 
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จงึมผีลในการสกดัผูนํ าทองถิ่นและปราชญชาวบานผูซึ่งมีการศึกษาอยางเปนทางการนอย แตอุดม
ดวยความรูและประสบการณนอกระบบโรงเรียน

ขอเท็จจริงประการที่สอง สมาชิกวุฒิสภาจํ านวนไมนอยมีความสัมพันธทั้งโดย
ตรงและโดยออมกับพรรคการเมือง บางคนอาศัยเครือขายของพรรคการเมืองในการสรางฐานเสียง 
บางคนเคยด ํารงตํ าแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามากอน บางคนเปนภรรยาหรือสามี
หรือบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งในอดีตและปจจุบัน ในอีกดานหนึ่ง พรรคการเมืองขนาด
ใหญกต็องการฐานทางการเมืองในวุฒิสภา ทั้งนี้เพื่อใหมีหลักประกันขั้นตํ่ าเกี่ยวกับเสถียรภาพของ
รัฐบาลในอนาคต จึงมีการสรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูสมัครรับเลือกตั้งและกับ 
ผูทีไ่ดรับเลอืกตั้งแลว หัวหนาพรรคการเมืองบางพรรคถึงกับลงทุนหาเสียงใหสมุนบริวารของตน

รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 มีบทบัญญัติหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
สังกดัพรรค ทัง้นีเ้นือ่งจากวุฒิสภาถูกออกแบบใหมีอํ านาจลนฟา จึงตองการสมาชิกที่มีความเปน
กลางทางการเมือง ไมฝกฝายพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด แตการออกแบบระบบการเมือง 
เชนนี้ขัดกับธรรมชาติของสังคมการเมือง มนุษยในฐานะสัตวสังคม สัตวเศรษฐกิจ และ 
สัตวการเมอืงยอมตองการมีพวกพอง และใชระบบพวกพองใหเปนประโยชนแกตน พรรคการเมือง
ยอมตองการสรางและขยายฐานการเมืองเพื่อยึดกุมและธํ ารงอํ านาจรัฐ ความเปนกลางจึงไมมี  
ไมวาในสังคมการเมืองใดในมนุษยพิภพ ไมมีวุฒิสภาประเทศใดที่มีความเปนกลางทางการเมือง  
ยิ่งสังคมที่ถูกรอยรัดดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังเชนสังคมไทยดวยแลว การแสวงหา
ความเปนกลางทางการเมืองเปนเรื่องไรเดียงสาอยางยิ่ง แมสมาชิกวุฒิสภาจะมิไดสังกัดพรรคโดย
นติินยั แตกห็าไดหมายความวา วุฒิสมาชิกบางภาคสวนมิไดสังกัดพรรคโดยพฤตินัย

ขอเท็จจริงประการที่สาม สมาชิกวุฒิสภาจํ านวนไมนอยไดรับเลือกตั้งดวยความ
ไมบริสุทธิแ์ละไมยุติธรรม 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. หาเสยีงก็มิอาจชวยปองกันการ 
ซือ้ขายเสียงฉันนั้น ผูรางรัฐธรรมนญูเกรงวา หากปลอยใหผูสมัคร สว. หาเสียง จะเปดชองใหมีการ
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ซือ้ขายเสยีงได แตขอเท็จจริงปรากฏวา มีการซื้อขายเสียงเกิดขึ้น ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติ 
หามหาเสยีง แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การซื้อขายเสียงมิไดมีสาเหตุจากการหาเสียง และแสดง 
ใหเหน็อยางชัดเจนอีกวา รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 มีบทบัญญัติที่เกิดจากการจับแพะชนแกะ

การหามผูสมัคร สว. หาเสียงกอใหเกิดผลเสียหลายประการ ในประการแรก  
เปดชองให กกต. ใชอํ านาจในทางฉอฉลได เพราะเสนแบงระหวางการหาเสียงกับการแนะนํ าตัว
เปนเสนแบงทีไ่มชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีคํ านิยามตามกฎหมายที่ชัดเจน ทํ าให กกต. มี
อํ านาจในการใชดุลพินิจมากเกินไป ประการที่สอง สรางความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูสมัคร 
สว. ดวยกันเอง สามัญชนยอมเสียเปรียบ ‘บุคคลสาธารณะ’ อันกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการ
แขงขนั ในประการสํ าคัญ ประชาชนไมมีสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับผูสมัคร สว. ในเมื่อสมาชิก
วุฒิสภามีอํ านาจหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย และในเมื่อกฎหมายสวนใหญมีที่มาจาก
นโยบายของรัฐ ประชาชนควรจะไดรับรูจุดยืนและอุดมการณของผูสมัคร สว. ทัง้ทางดานสังคม 
เศรษฐกจิ และการเมือง อยางนอยที่สุด ประชาชนควรจะไดรับรูวา ผูสมัคร สว. ยืนอยูขางผูกดขี่
หรือผูถกูกดขี่ หรือยืนอยูขางผูมีฐานะหรือผูดอยฐานะในสังคม

 ขอเท็จจริงประการที่ส่ี ประธานวฒุสิภาไดมาดวยกระบวนการหาเสียง อยางนอย
ที่สุดมีการล็อบบี หนังสือพิมพและสื่อมวลชนแขนงอื่นรายงานวา การหาเสียงกระทํ าผานผูนํ า
พรรคการเมืองดวย รัฐธรรมนญูมีบทบัญญัติหามผูสมัคร สว. หาเสียง แตมิไดหาม สว. หาเสียง 
เพื่อดํ ารงตํ าแหนงประธานวุฒิสภาหรือประธานคณะกรรมาธิการชุดตางๆ การแยงชิงตํ าแหนง
ประธานวุฒิสภายังผลใหมีการจับกลุมสมาชิกวุฒิสภาออกเปนกลุมๆอยางชัดเจน ในขณะที่ 
รัฐธรรมนญูมีบทบัญญัติหามผูสมัคร สว. สังกัดพรรค ภายในวุฒิสภากลับมี ‘พรรค’ กอตัวขึ้น 
หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา ในการแยงชิงตํ าแหนงประธานวุฒิสภาครั้งนี้มีการซื้อขายเสียง
ดวยการแลกเปลี่ยนคะแนนเสียงกับตํ าแหนงประธานคณะกรรมาธิการหรือตํ าแหนงกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา

รัฐธรรมนญูฉบับป 2540 ตองการ ‘อรหันต’ เปนสมาชิกวุฒิสภา พยายามตีกรอบ
กนัมิใหผูที่มิใช ‘อรหันต’ เดินเขา ‘คอก’ ผลการเลือกตั้งกลับปรากฏวา ไมมี ‘อรหันต’ ในวุฒิสภา  
มแีตปุถชุนผูมกีเิลส ตัณหา ราคะ และความเห็นแกได โดยที่มาเฟยและผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหลุด
เขาไปเปนสมาชิกในสัดสวนสํ าคัญ

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการใหวุฒิสภาเปน ‘เขตปลอดการเมือง’ จึงมี 
บทบญัญติัหามสมาชกิวุฒิสภาสังกัดพรรค คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา วุฒิสภาซึ่งเปนองคกรทางการ
เมอืง จะเปน ‘เขตปลอดการเมือง’ ไดอยางไร เพียงยกแรกก็มีการล็อบบีหาเสียงและแลกคะแนน
เสยีงเพือ่ไขวควาตํ าแหนงประธานวุฒิสภา ทั้งนี้เปนที่คาดการณไดวา เมื่อถึงวาระการกลั่นกรอง
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กฎหมายและวาระการแตงตั้งหรือถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงสํ าคัญ กระบวนการล็อบบีหาเสียง 
ภายในวุฒิสภาจะเขมขนยิ่งกวานี้ ในประการสํ าคัญวุฒิสภามิอาจเปน ‘เขตปลอดกลุ ม 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ’ ได


	¤ÍÅÑÁ¹ì “¨Ò¡·èÒ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ãì¶Ö§Ê¹ÒÁ�
	
	äÁèÁÕ ‘ÍÃËÑ¹µì’ ã¹ÇØ²ÔÊÀÒ

	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì


