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สมาชิกรัฐสภาตองสังกัดพรรค?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ข อ เสนอของประธานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว า ด ว ยการบั ง คั บ สมาชิ ก
วุฒสิ ภาตองสังกัดพรรค กอใหปะทุแหงวิวาทะในสังคมการเมืองไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแตกตางกัน ในขณะที่รัฐธรรมนูญบังคับ
ใหผสู มัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีพรรคการเมืองสังกัด แตกลับหามสมาชิก
วุฒสิ ภาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมือง [มาตรา 126(1)] กอใหเกิดขอกังขาวา
พรรคการเมื อ งเป น ของดีห รือของไม ดีกั น แน เหตุใดรัฐธรรมนู ญจึงเลือกกํ าหนดบรรทัดฐาน
ทีแ่ ตกตางกันเชนนี้
เหตุผลที่ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
สังกัดพรรค ก็เพราะตองการใหระบอบการเมืองการปกครองพัฒนาโดยมีพรรคการเมืองเปน
พืน้ ฐาน นอกจากนี้ ประวัติศาสตรการเมืองไทยยังใหภาพหลอนอีกดานหนึ่งวา ส.ส. ที่ไมสังกัด
พรรคมักเรรอนขายตัว รวมทั้งการขายเสียงในรัฐสภา
แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมตองการใหสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค ดวยเหตุผล
ทีว่ า การสังกัดพรรคจะทําใหสมาชิกวุฒิสภาขาดความเปนกลางและความเปนอิสระในการวินิจฉัย
และลงมติเรื่องตางๆ วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมมิไดมีหนาที่เฉพาะแตการกลั่นกรอง
กฎหมายเทานั้น หากยังมีหนาที่ในการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงการเมืองและผูบริหาร
ราชการแผนดินระดับสูงอีกดวย วุฒิสภาจึงตองการสมาชิกที่เปน ‘อรหันต’ ผูม คี วามบริสุทธิ์ สุจริต
และยุตธิ รรม การสังกัดพรรคนับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหสมาชิกวุฒิสภาสูญเสีย ‘พรหมจรรย’
แหง ‘อรหันต’
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ดวยระบบตรรกะดังที่กลาวขางตนนี้ ในทันทีที่มีผูเสนอใหสมาชิกวุฒิสภาตอง
สังกัดพรรค ผูคนจํานวนไมนอยพากันดาหนาออกมาเปลงเสียงคัดคาน เพราะเกรงการสูญเสีย
‘พรหมจรรย’ แหง ‘อรหันต’ นัน่ เอง
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสรางและองคประกอบของสมาชิกวุฒิสภา
ชุดแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เราจะพบขอเท็จจริงดังตอไปนี้
ขอเท็ จจริ งประการแรก สมาชิกวุฒิสภาจํ านวนไมนอยมิไดชนะการเลือกตั้ง
ดวยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม บางคนใชเงินในการซื้อเสียง บางคนอาศัยสายสัมพันธเชิง
อุปถัมภในการจัดตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้ง หลายคนถูกให ‘ใบเหลือง’ หรือ ‘ใบแดง’ โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และหลายคนไดรับ ‘ใบเหลือง’ มากกวาหนึง่ ครั้ง คนเหลานี้จะถือวาเปน ‘อรหันต’ หรือ
มี ’พรหมจรรย’ แหง ‘อรหันต’ กระไรได
ขอเท็จจริงประการที่สอง สมาชิกวุฒิสภาที่ชนะการเลือกตั้งจํานวนไมนอยเปน
ผูมีอิทธิพลในทองถิ่น บางคนประกอบธุรกิจใตดินหรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันไมแจงชัด
บางคนมีความเสื่อมทรามดานศีลธรรมและจริยธรรม และกออัปรียกรรมที่สังคมไมยอมรับ
ขอเท็จจริงประการที่สาม สมาชิกวุฒิสภาจํ านวนไมนอยชนะการเลือกตั้งโดย
อาศัยประโยชนจากเครือขายทางการเมืองของพรรคหรือกลุมการเมืองขนาดใหญ บางคนมีประวัติ
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากอนแลว บางคนเปนสามีหรือภรรยานักการเมืองระดับชาติหรือ
ระดับทองถิ่นที่มีพรรคการเมืองตนสังกัดอันชัดแจง
ขอเท็จจริงประการที่สี่ สมาชิกวุฒสิ ภาจํานวนไมนอยทําหนาที่เปนตัวแทนรัฐบาล
ในรั ฐ สภา มิ ได ว างตั ว เปน กลางสมดัง เจตนารมณ ข องรัฐธรรมนูญ หากแตเปนจักรกลของ
ฝายบริหารในการผลักดันรางกฎหมายของฝายบริหารใหผานวุฒิสภา บางคนตองตอบแทนพรรค
การเมือง เนือ่ งจากเคยไดประโยชนจากเครือขายทางการเมืองของพรรคในการรณรงคการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภามากอนแลว บางคนยกมือใหรางกฎหมายของรัฐบาลผานวุฒิสภา โดยหวัง
ประโยชนจากรัฐบาลในภายหลัง
ดวยขอเท็จจริงดังกลาวขางตนนี้ จะเห็นไดวา การแสวงหา ‘อรหันต’ ผูม ีความ
บริสทุ ธิ์ สุจริต และยุติธรรมในวุฒิสภาเปนเรื่องยากยิ่ง หากเรายอมรับความเปนปุถุชนของสมาชิก
วุฒิสภา รัฐธรรมนูญมิควรออกแบบเพื่อใหวุฒิสภามีอํานาจมากเกินไป และปราศจากการถวงดุล
อยางมีประสิทธิผล
ในประเด็ น เรื่ อ งการสั ง กั ด พรรค การห า มสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเป น สมาชิ ก พรรค
การเมืองหรือมีตาแหน
ํ
งในพรรคการเมืองเปนขอหามที่ขัดกับธรรมชาติของมนุษยและสังคม เพราะ
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มนุษยยอมตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ไมเพียงแตเทานั้น ยังตองมีพรรคพวก และมีกลุม
ที่สังกัด มนุษยในฐานะปจเจกชนจึงมีเพื่อนในพรรคการเมืองตางๆ และอาจยึดโยงอยูกับพรรค
การเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด เนื่องจากมนุษยมีชีวิตจิตใจ มีระบบคุณคา และอุดมการณ การหาม
สังกัดพรรคจึงเปนไดเพียงขอหามเชิงนิตินัยเทานั้น แตมิอาจเปนขอหามเชิงพฤตินัยได รัฐธรรมนูญ
มิอาจกีดขวางมิใหสมาชิกวุฒิสภาชอบนักการเมืองคนหนึ่งคนใด หรือกลุมหนึ่งกลุมใด หรือ
พรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดได
ในเมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดใหจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การขอ
ใชเครือขายทางการเมืองของกลุมหรือพรรคการเมืองขนาดใหญในการหาเสียงเลือกตั้งจึงเปน
พฤติกรรมธรรมชาติ เพราะการจัดตั้งเครือขายการเมืองใหมในเขตการเลือกตั้งใหญเชนนี้ตองเสีย
ตนทุนสูง การขอใชเครือขายทางการเมืองของกลุมหรือพรรคการเมืองที่มีอยูแลว จึงเปนหนทางลัด
ในการประหยัดตนทุนการเลือกตั้ง อีกทั้งยังชวยเพิ่มประสิทธิผลในการชนะการเลือกตั้งอีกดวย
ในอี ก ด า นหนึ่ ง พรรคการเมื อ งที่มี ศั ก ยภาพในการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลย อ มมี
ความต อ งการตามธรรมชาติ ที่ จ ะยึ ด พื้ น ที่ ใ นวุ ฒิ ส ภา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให วุ ฒิ ส ภาเกื้ อ กู ล การผ า น
รางกฎหมายทีเ่ สนอโดยรัฐบาล อีกทั้งยังเกื้อหนุนเสถียรภาพของรัฐบาลอีกโสดหนึ่งดวย
ดวยเหตุผลดังที่พรรณนาขางตนนี้ จึงมีพลังตามธรรมชาติที่ผลักดันใหสมาชิก
วุ ฒิ ส ภาและพรรคการเมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพในการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลมี ค วามสั ม พั น ธ ซึ่ ง กั น และกั น
ในดานหนึง่ สมาชิกวุฒิสภาตองการหาประโยชนจากระบบเครือขายของพรรคการเมือง ในอีกดาน
หนึ่ง พรรคการเมืองตองการความเกื้อหนุนจากวุฒิสภาในยามจัดตั้งรัฐบาล ถึงรัฐธรรมนูญ
จะพยายามบั่ น ทอนความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วนี้ ก็ ห ามี ป ระสิ ท ธิ ผ ลไม ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า
แมรัฐธรรมนูญจะมีขอหามในเรื่องนี้ แตสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยชนะการเลือกตั้งดวยการ
ใชประโยชนจากระบบเครือขายของพรรคการเมืองขนาดใหญ และสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอย
อีกเชนกันที่มีประพฤติกรรมเปน ‘กระบอกเสียง’ ผูด แู ลผลประโยชนของรัฐบาลในวุฒิสภา
อยางไรก็ตาม การบังคับใหสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคซึ่งเปนขั้วตรงกันขามกับ
การหามสังกัดพรรคนั้น มีผลในการสรางทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง (Barriers to
Entry) และทําใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่ไมสมบูรณมากขึ้น (Imperfect Competition)
อันตรงกันขามกับเปาหมายของการปฏิรูปการเมือง เพราะการบังคับใหสังกัดพรรคเปดชอง
ใหพรรคการเมืองมีอํานาจคัดสรรบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ในเมื่อพรรค
การเมืองมีจํานวนนอย อีกทั้งการแขงขันระหวางพรรคการเมืองมีนอยดวย อํานาจการคัดสรร
บุคคลเขาสูตลาดการเมืองจึงมีลักษณะผูกขาดในระดับหนึ่ง
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หนทางที่พึงพิจารณา ก็คือ การใหเสรีภาพแกสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกสังกัด
พรรคหรือไมก็ได สมาชิกวุฒิสภาที่มีจิตวิญญาณฝกใฝพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมิตอง
ประพฤติตัวเปน ‘อีแอบ’ อีกตอไป สามารถเลือกสังกัดพรรคโดยเปดเผยได สวนผูที่ตองการ
ความเปนอิสระก็อาจเลือกไมสังกัดพรรค แลวปลอยใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งใชวิจารณญาณ
ในการเลือกตัง้ ในประการสําคัญ การใหเสรีภาพในการเลือกแกสมาชิกวุฒิสภาเชนนี้ ไมเพียงแต
จะสอดคลองกับธรรมชาติและความตองการของมนุษยเทานั้น หากยังไมเปนการสรางทํ านบ
กีดขวางการเขาสูตลาดการเมืองอีกดวย
ขอกริง่ เกรงที่วา การสังกัดพรรคจะทําใหสมาชิกวุฒิสภาขาดความเปนกลางและ
ความเปนอิสระนั้น จําเปนตองพิจารณาความเปนจริงในสังคมวา ความเปนกลางและความเปน
อิสระมีอยูจ ริงหรือไม ในเมื่อมนุษยมีอาณัติและพันธนาการนานัปการ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ควรจะใหคําตอบไดอยางดีวา ควรจะเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่สังกัดพรรคหรือไม
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรมี
เสรีภาพในการเลือกสังกัดพรรคหรือไมก็ได เฉกเชนเดียวกับสมาชิกวุฒิสภาตามขอเสนอขางตนนี้
มิควรบังคับใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคดุจเดียวกับที่มิควรหามสมาชิกวุฒิสภา
สังกัดพรรค เสรีภาพควรในการเลือกเปนหัวใจของการปฏิรูป

