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บทคดัย่อ 
 
 วฒิุสภาในฐานะองคก์รผูใ้ชอ้  านาจนิติบญัญติัและในฐานะสภาท่ีสองมีหนา้ท่ีกลัน่กรองร่าง
พระราชบญัญติัท่ีผ่านการพิจารณาจากสภาผูแ้ทนราษฎรให้เป็นไปอย่างรอบคอบและถูกตอ้งตรง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและขอ้บงัคบัการประชุม ซ่ึงเม่ือร่างพระราชบญัญติัมีผลบงัคบัใช้
เป็นกฎหมายแลว้  กฎหมายเหล่านั้นจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัให้ฝ่ายบริหารและองค์กรผูใ้ช้อ  านาจ
รัฐท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชบ้ริหารและปกครองประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามหลกั 
นิติธรรมต่อไป 
 ปัญหาท่ีมีการถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันมากคือ การได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัวา่  มีความเหาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัประชาธิปไตยหรือไม่ เพียงใด 
ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมีความเห็นและขอ้เสนอแนะในส่วนของเจตนารมณ์ของผูร่้างรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั  คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ..)  
พุทธศกัราช .... งานวจิยัของนกัวชิาการ  และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
 อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาถึงบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของวฒิุสภาวา่จะก าหนดให้วุฒิสภา
เป็นองค์กรท่ีให้มีบทบาทเป็น  “สภาพี่เล้ียง”  ท  าหน้าท่ีในการกลั่นกรองกฎหมายเหมือนเช่น
รัฐธรรมนูญในอดีตหรือใหมี้บทบาทเป็น  “สภาตรวจสอบ”  รวมทั้งการแต่งตั้งและถอดถอนผูด้  ารง
ต าแหน่งระดบัสูงดงัเช่นรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัซ่ึงนบัวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิ่งในการไดม้า
ซ่ึงสมาชิกวฒิุสภาตามระบบสองสภาท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบวุฒิสภาทีเ่หมาะสมส าหรับประเทศไทย 
กบัความสอดคล้องตามหลกัประชาธิปไตย 

 
๑.  บทน า 
 ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองโดย “คณะราษฎร” เม่ือวนัท่ี ๒๔  มิถุนายน 
๒๔๗๕  การปกครองของประเทศไทยก็เปล่ียนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีรัฐธรรมนูญ
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศเป็นคร้ังแรก โดยพระราชบญัญติั
ธรรมนูญการปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว พุทธศกัราช ๒๔๗๕ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบบั
แรกของประเทศไทยท่ีมุ่งให้มีการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย โดยมีการประกาศว่า
อ านาจสูงสุดเป็นของราษฎร และเป็นการปกครองแบบรัฐบาลภายใตรั้ฐสภาหรือแบบ
สมชัชา1 (Government of the Assembly) มีสภาเดียว คือ สภาผูแ้ทนราษฎร2 ต่อมาใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช ๒๔๗๕ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบบั
แรกของประเทศไทย ไดบ้ญัญติัหลกัการท่ีส าคญั คือ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาว
สยาม พระมหากษตัริยท์รงใชอ้  านาจตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดผ่านทางสภาผูแ้ทนราษฎร 
คณะรัฐมนตรี และศาล ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Power) 
โดยก าหนดให้ประเทศเป็นการปกครองระบบรัฐสภา (Parliamentary System) ใชร้ะบบ
สภาเดียว คือ สภาผู ้แทนราษฎร 3  เ น่ืองด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้ใช้มานานเหตุการณ์บ้านเมืองเปล่ียนแปลงไปเป็นอันมาก
                                                 

 1นกัวชิาการบางท่าน เห็นวา่ ระบบการเมืองตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี มิใช่ระบบรัฐสภา
แบบตะวนัตก แต่น่าจะเป็นความพยายามในการน าบางส่วนของระบบสมชัชาท่ีประเทศฝร่ังเศสเคยใช้
ในระยะแรกมาผสมผสานกบัระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รายละเอียด
โปรดดู ชาญชัย  แสวงศักด์ิ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ. แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ญิญูชน, ๒๕๕๒), น. ๓๑๐. 
 2สมยศ  เช้ือไทย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ฉบบัใชเ้รียน, 
พิมพค์ร้ังท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ญิญูชน, ๒๕๔๙), น. ๑๗ – ๑๙. 
 3บุญศรี  มีวงศอ์ุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพค์ร้ังท่ี ๓ (กรุงเทพมหานคร: โครงการ
ต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), น. ๒๓๖ – 
๒๓๗. 



 2 

 ประกอบกบัประเทศไทยตอ้งการสมคัรเป็นภาคีองค์การสหประชาชาติ  เพื่อต้องการแสดงให้
ชาวโลกเห็นว่า ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเต็มรูป จึงสมควรปรับปรุง
แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมกับสภาวการณ์บ้านเมืองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช  ๒๔๘๙ จึงมีการบญัญติัหลกัการท่ีส าคญัโดยให้มีการปกครองในระบบรัฐสภา โดยใช้
ระบบสองสภา ประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนราษฎรและพฤฒสภา4 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า หากการใช้อ านาจอธิปไตยในการบริหารบ้านเมืองของ
ประชาชนนั้นเป็นการใชอ้  านาจของแต่ละปัจเจกชน ยอ่มท าให้การบริหารบา้นเมืองด าเนินการไป
อยา่งล าบาก เน่ืองจากสภาพความคิดเห็น ตลอดจนพื้นฐานของแต่ละบุคคลนั้นมีความหลากหลาย
แตกต่างกนัออกไป จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดใหมี้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนของ
ประชาชนทั้งประเทศ ด้วยเหตุน้ี การปกครองของประเทศไทยจึงเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบผูแ้ทน (Representative Democracy) มาจนถึงทุกวนัน้ี ประกอบกับการมี
วุฒิสภา (ช่ือเดิม คือ พฤฒสภา) ซ่ึงถือก าเนิดคร้ังแรกในประเทศไทยโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๙ โดยมีมูลเหตุมาจากการท่ีประชาชนยงัมีความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้อย แม้จะเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกนัข้ึนมาก็หาไดมี้หลกัประกนัท่ีดีพอท่ีจะไวว้างใจวา่ผูแ้ทนเหล่าน้ีเล่า จะ
มีคุณภาพท่ีดีพอมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเมืองการปกครองไดดี้พอ ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นตอ้งมี
วฒิุสภาข้ึนเพื่อช่วยประคบัประคองสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นเสมือนสภาพี่เล้ียงไปพลางก่อน อีกทั้งยงั
ช่วยกลัน่กรองกฎหมายต่างๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐ ไดก้ าหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา
จ านวนรวม ๑๕๐ คน มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั ๆ ละหน่ึงคน  และมาจากการสรรหา
เท่ากบัจ านวนรวมดงักล่าว  เพื่อมิให้มีการแทรกแซงจากกลุ่มการเมืองให้มากท่ีสุด  โดยสมาชิก
วุฒิสภาทั้งจากการเลือกตั้งและการสรรหานั้นได้ก าหนดคุณสมบติัให้สูงข้ึน  และห่างไกลจาก
การเมืองมากข้ึน  ส่วนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหานั้น  มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจาก
บุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ  และมีประสบการณ์จากทุกกลุ่มวิชาชีพ  ในขณะเดียวกนัก็เปิด
โอกาสใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมดว้ย 
 อย่างไรก็ตาม  แมรั้ฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัจะมุ่งแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๔๐  ก็ตาม  แต่ก็ยงัมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงรูปแบบหรือการ
ไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภาวา่มีความเหมาะสมตามหลกัประชาธิปไตยมากหรือนอ้ยเพียงใด 
                                                 

 4สมคิด  เลิศไพฑูรย,์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลกัการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐, พิมพค์ร้ังท่ี ๑ (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), น. ๕. 
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๒.  แนวคิดเร่ืองหลกัประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา 
 หลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัการท่ีมีพฒันาการยาวนานในทางประวติัศาสตร์เป็นระบบการ
ปกครองชนิดหน่ึงซ่ึงการปกครองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผูอ้ยู่ภายใตก้ารปกครอง  
การปกครองแบบประชาธิปไตยซ่ึงเป็นการปกครองตนเองของผูอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองหรือการมี
รัฐบาลซ่ึงเป็นองคก์รตามรัฐธรรมนูญมาจากประชานหรือโดยความยินยอมของประชาชน  จึงกล่าว
ได้ว่า  ประชาธิปไตยเป็นการปกครองซ่ึงประชาชนเป็นทั้งผูป้กครองและผูถู้กปกครอง  โดยมี
รากฐานความคิดของเสรีภาพและความเสมอภาค5  หลกัประชาธิปไตยจึงเป็นหลกัการของการก่อตั้ง
เจตจ านงทางการเมืองของประชาชนหรือกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 เม่ือพิจารณาสาระส าคัญประการหน่ึงของหลักประชาธิปไตย จะเห็นได้ ว่าระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตรงไม่สามารถท่ีจะน ามาใช้กบัการปกครองในสังคมปัจจุบนัได้  เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัหลายประการ  ดังนั้น  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบนัจึงเป็นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน  ซ่ึงอาจจะเป็นประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทนใน
ระบบรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดีหรือก่ึงประธานาธิบดี  โดยมีพื้นฐานทางความคิดท่ีว่า  
อ านาจทางการเมืองหรืออ านาจทางปกครองนั้นมาจากประชาชน  ในลกัษณะท่ีประชาชนมิไดเ้ป็น
ผูใ้ช้ดว้ยตนเอง  แต่มอบให้บุคคลกลุ่มหน่ึงเป็นผูใ้ช้อ  านาจแทน  ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีอยู่ในฐานะเป็น
ผูแ้ทนของประชาชน 
 ในส่วนของระบบรัฐสภา6 (Parliamentary Government) นั้น เป็นระบบรัฐบาลท่ีฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบญัญติัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด  กล่าวคือ ฝ่ายนิติบญัญติัจะท าหน้าท่ี
จดัตั้งรัฐบาลคือคณะรัฐมนตรี  ในขณะเดียวกนัก็มีอ านาจท าให้คณะรัฐมนตรีพน้จากต าแหน่งได้
โดยการเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจ  แต่ฝ่ายบริหารก็มีอ านาจยุบสภา  เพื่อท าให้สมาชิกพ้นจาก
ต าแหน่งทั้งหมดก่อนครบอายขุองสภาและตอ้งจดัใหมี้การเลือกตั้งใหม่   
 เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบของรัฐสภา  จะเห็นไดว้า่  โดยทัว่ไปสามารถจ าแนกได ้๒ รูปแบบ  
กล่าวคือ  ระบบสภาเดียว (Unicameralism) และระบบสภาคู่ (Bicameralism) ซ่ึงการพิจารณาว่า
รัฐหน่ึง ๆ ควรประกอบดว้ยก่ีสภานั้นยอ่มข้ึนกบัองคป์ระกอบหลายประการ7  ไดแ้ก่   

                                                 
5 สมยศ  เช้ือไทย, หลกักฎหมายมหาชนเบ้ืองตน้, พิมพค์ร้ังท่ี ๘ (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ญิญูชน, 

๒๕๕๕), น. ๑๕๖ – ๑๕๙. 

 
6 เพ่ิงอ้าง, น. ๑๖๗ – ๑๖๙. 
7นนัทวฒัน์  บรมานนัท์  และคณะ, การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบนั

พระปกเกลา้, ๒๕๕๔), น. ๓๔-๓๕. 
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๑. ประวติัศาสตร์  ซ่ึงประวติัวิวฒันาการทางการเมืองของแต่ละประเทศ  ย่อมเป็นเคร่ือง
ก าหนดวา่ประเทศนั้นควรมรสภาเดียวหรือสองสภา   

๒. รูปของรัฐ  เป็นเคร่ืองก าหนดว่ารัฐนั้นควรมีสภาเดียวหรือสองสภา  ไม่ว่าจะเป็นรัฐ
เด่ียวหรือรัฐรวม   

๓. สถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  นบัว่าเป็นปัจจยัในการก าหนด
รูปแบบและโครงสร้างของรัฐสภา  โดยมีข้อสังเกตว่า  ประเทศท่ีเป็นรัฐเด่ียวและมีขนาดเล็ก 
รวมทั้งประเทศท่ีมีความยากจนหรือประเทศสังคมนิยมมกัจะมีสภาเดียว    

๔. วตัถุประสงคห์รือประโยชน์ท่ีพึงไดจ้ากรัฐสภาจะเป็นตวัก าหนดโครงสร้างของรัฐสภา
ท่ีส าคญัท่ีสุด  เช่น  การถ่วงอ านาจกบัฝ่ายรัฐบาล  การคานอ านาจกบัสภาผูแ้ทนราษฎร การเปิด
โอกาสใหบุ้คคลบางประเภทมีโอกาสทางการเมือง  หรือเพื่อเป็นฐานอ านาจของฝ่ายรัฐบาล  เป็นตน้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ไดมี้การบญัญติัให้ประเทศไทย
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เป็นระบบสภาคู่ (Bicameral System) 

กล่าวคือ รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา8 โดยวุฒิสภามีโครงสร้าง 
องค์ประกอบ ท่ีมา คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้าม และอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาตามท่ี
รัฐธรรมนูญก าหนดไว ้
 
๓.  สภาทีส่อง : โครงสร้าง  การได้มา  และอ านาจหน้าทีข่องสมาชิกวุฒิสภาไทย 

 เม่ือพิจารณาจากรัฐธรรมนูญของต่างประเทศท่ีอยู่ในระบบสองสภา พบว่าโดยสรุปแลว้ 
รัฐธรรมนูญมกัจะก าหนดท่ีมาของสมาชิกวฒิุสภาใน ๖ รูปแบบ9 ดงัน้ี 
 ๑. ท่ีมาจากการสืบตระกูล  เช่น  สภาขุนนางของประเทศองักฤษ ซ่ึงมีการก าหนดให้
สมาชิกสภาขนุนางจ านวนหน่ึงมีท่ีมาจากการสืบตระกลูต่อกนัเป็นทอด ๆ จากบิดาสู่บุตรชายคนโต 
 ๒. ท่ีมาจากการด ารงต าแหน่ง  เช่น  สภาขุนนางของประเทศองักฤษ  มีการก าหนดให้
ต าแหน่งบางต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาขุนนางโดยต าแหน่ง  อาทิ  ต าแหน่งสังฆราชแห่งแคนเตอร์
เบอร่ีเป็นสมาชิกสภาขนุนางโดยต าแหน่ง  เป็นตน้ 

                                                 
8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๘ 
9 มานิตย ์ จุมปา  และคณะ, โครงการศึกษาวเิคราะห์ เร่ือง ท่ีมาและอ านาจหนา้ท่ีของวฒิุสภาท่ีเหมาะสม

กบัประเทศไทย. คณะกรรมาธิการวิสามญัวิชาการ  ตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
สภาร่างรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๐. 
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 ๓. ท่ีมาจากการแต่งตั้ง  รัฐธรรมนูญบางประเทศก าหนดให้ประมุขแห่งรัฐเป็นผูแ้ต่งตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาจากผูท่ี้มีความเหมาะสม  โดยมีคุณสมบติัและลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด  เช่น  
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยในอดีต  เป็นตน้ 
 ๔. ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง  รัฐธรรมนูญบางประเทศก าหนดท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา
โดยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  เช่น  รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดท่ีมา
ของสมาชิกวฒิุสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ละมลรัฐ  มลรัฐละ ๒ คน 
 ๕. ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยออ้ม  รัฐธรรมนูญบางประเทศก าหนดให้มีคณะบุคคลคณะ
หน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ลือกบุคคลเขา้สู่ต าแหน่งสมาชิกวฒิุสภา  เช่น  รัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศส
ก าหนดใหมี้คณะผูเ้ลือกตั้งซ่ึงไดรั้บเลือกจากประชาชนท าหนา้ท่ีเลือกสมาชิกวฒิุสภา  เป็นตน้ 
 ๖. ท่ีมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากผูแ้ทนกลุ่มชน  รัฐธรรมนูญบางประเทศก าหนดให้
สมาชิกวุฒิสภาท่ีมีฐานะเป็นผู ้แทนกลุ่มชนต่าง ๆ โดยมีการก าหนดกลุ่มชนเหล่านั้ นไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  เช่น  รัฐธรรมนูญของประเทศมาเลเซีย ประมุขมีพระราชอ านาจในการแต่งตั้งสมาชิก
วุฒิสภาจ านวน  ๓๒  คน  โดยพิจารณาจากผูมี้ช่ือเสียงทางบริการชุมชนหรือกลุ่มอาชีพและผูแ้ทน
ของชนกลุ่มนอ้ย  เป็นตน้ 

ส่วนการปกครองระบบรัฐสภาของไทยนั้นจะมีรูปแบบตามท่ีก าหนดไวใ้นบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบบั  รัฐธรรมนูญท่ีก าหนดใหมี้การปกครองแบบสองสภา คือ สภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒิุสภา มีจ านวนทั้งส้ิน ๙  ฉบบั10 ดงัน้ี  

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๙ ก าหนดให้พฤฒสภามาจากการ
เลือกตั้งทางออ้ม จ านวน ๘๐ คน โดยให้มี  “องคก์ารเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา”  ซ่ึงประกอบดว้ย
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรงเป็นผูเ้ลือกสมาชิกพฤฒสภาเป็น
คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙  

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๔๙๐ ก าหนดให้มี
วุ ฒิสภา  ( เป ล่ียนช่ือมาจากพฤฒสภา)  โดยพระมหากษัต ริย์ทรง เ ลือกตั้ ง มีจ  านวนเท่ า
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๙๒ ก าหนดใหมี้วฒิุสภา  
จ านวน ๑๐๐ คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้ งจากผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
 

                                                 
10สมยศ  เช้ือไทย,  อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๕, น.๑๗-๕๖. 
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๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๑  ก าหนดให้มีวุฒิสภาอัน
ประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิในวิชาการหรือกิจการต่างๆ 
อนัจะยงัประโยชน์ให้เกิดแก่การปกครองแผ่นดิน จ านวนสามในส่ีของสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๗ ก าหนดใหมี้วฒิุสภา 
อนัประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงเลือกและแต่งตั้ง โดยให้ประธานองคมนตรี เป็นผู ้
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งวุฒิสภา แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
บทบญัญติัเก่ียวกบัท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
พุทธศกัราช ๒๕๑๘ คือ บญัญติัให้พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งวุฒิสมาชิกโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู ้
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อไม่ให้ขดักบัหลกัการท่ีว่า พระมหากษตัริยท์รงอยู่เหนือ
การเมือง  

๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๒๑ มาตรา ๘๔ ไดก้ าหนดท่ีมาของ
วุฒิสภาไวท้  านองเดียวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๘ เพียงแต่มิได้
ก าหนดจ านวนสมาชิกวฒิุสภาไวแ้น่นอน ใหข้ึ้นอยูก่บัจ  านวนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๓๔ ก าหนดใหมี้วฒิุสภา 
 อันประกอบด้วยสมา ชิก ซ่ึ งพระมหากษัต ริย์ทรงแต่งตั้ ง จากผู ้ทรง คุณวุ ฒิ ซ่ึ ง มีความ รู้ 
ความช านาญในวิชาการหรืออาชีพต่างๆ จ านวน ๒๗๐ คน แต่มีการแกไ้ขจ านวนของสมาชิก
วฒิุสภาจากจ านวนคงท่ีเป็นจ านวนสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๕) พุทธศกัราช ๒๕๓๘ 

๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ก าหนดให้มีวุฒิสภา ซ่ึงมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน จ านวน ๒๐๐ คน นับเป็นมิติใหม่ทางการเมืองท่ีก าหนดให้สมาชิก
วฒิุสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน  

๙. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ก าหนดให้วุฒิสภา 
ประกอบดว้ยสมาชิก จ านวน ๑๕๐ คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั จงัหวดัละ หน่ึงคน  
และมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาเท่ากบัจ านวนรวมดงักล่าวหกัดว้ยจ านวนสมาชิก
วฒิุสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง11 

 

                                                 
11รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  ก าหนดให้วุฒิสภามีอ านาจ
หนา้ท่ี12  ดงัน้ี 
  (๑) ด้านงานนิติบัญญตัิ 
  ๑. กลัน่กรองร่างกฎหมายท่ีผ่านความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้  ซ่ึง
วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ ว ัน แต่ถ้า เป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวดว้ยการเงิน ตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน  ๓๐  วนั 
ส่วนร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณร่างพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบญัญติัโอนงบประมาณรายจ่าย  ตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 
๒๐  วนั13 
  ๒. พิจารณาอนุมติัพระราชก าหนด  ซ่ึงเม่ือมีการประกาศใช้บงัคบัพระราช
ก าหนดแลว้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชกัช้า ทั้งน้ี  
หากสภาผูแ้ทนราษฎรไม่อนุมติัพระราชก าหนดนั้นก็ตกไปโดยไม่ตอ้งส่งให้วุฒิสภาพิจารณา แต่ถา้
สภาผู ้แทนราษฎรอนุมัติแล้วส่งให้วุฒิสภาพิจารณา วุฒิสภาไม่อนุมัติ ให้ส่งกลับไปยงัสภา
ผูแ้ทนราษฎรเพื่อยนืยนัการอนุมติัอีกคร้ัง หากสภาผูแ้ทนราษฎรมีมติยืนยนัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร ให้พระราชก าหนดมีผลใช้
บงัคบัเป็นพระราชบญัญติัต่อไป14  
  ๓. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซ่ึงวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภามีบทบาท
อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมใน ๒ ส่วน15  ดงัน้ี 
           สมาชิกวุฒิสภาร่วมกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 
๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภาเขา้ช่ือเสนอญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 
           รัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงหมายถึงสมาชิก
วฒิุสภาร่วมกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรร่วมกนัพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมในท่ีประชุม
รัฐสภาโดยพิจารณาเป็น ๓ วาระ คือ 

                                                 

        12 ปัทมา  สูบก าปัง.  รัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๕๐   
พิมพค์ร้ังท่ี  ๑ (กรุงเทพมหานคร:  ส านกัวจิยัและพฒันา  สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๕๒), น.๒๙-๓๖.  
 13รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ และ  มาตรา
๑๖๘  
 14รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๖ 
 15รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ 
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  วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลกัการ ให้ใชว้ิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปิดเผย ซ่ึงตอ้งมี
คะแนนเสียงเห็นชอบดว้ยในการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา 
  วาระท่ี ๒ ขั้นพิจารณาเรียงล าดบัมาตรา ซ่ึงตอ้งจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเขา้ช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมดว้ย ซ่ึงมติเห็นชอบตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก 
  วาระท่ี ๓ ขั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดย
เปิดเผย ซ่ึงตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบดว้ยท่ีจะให้ออกใชเ้ป็นรัฐธรรมนูญ จ านวนมากกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา 
  ๔. สมาชิกวุฒิสภาร่วมกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน 
๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภาเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญได้16 
  ๕. กรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญมีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญมีผลให้ขอ้ความดงักล่าวเป็นอนัตกไปนั้น ให้ส่ง
กลบัคืนสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา ตามล าดบั โดยท่ีให้พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมร่าง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าวเพื่อมิให้ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมติในการ
แก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละ
สภา17 
  ๖. กรณีท่ีพระมหากษตัริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบญัญติัและ
พระราชทานคืนมายงัรัฐสภา หรือเม่ือพน้ ๙๐ วนัแล้วมิไดพ้ระราชทานคืนมา ให้รัฐสภาประชุม
ปรึกษาร่างพระราชบญัญติันั้นใหม่ หากรัฐสภามีมติยืนยนัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างพระราชบญัญติันั้น
ข้ึนทูลเกลา้ฯ อีกคร้ังหน่ึง18 
  (๒) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
  การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเป็นบทบาทอ านาจหน้าท่ี
หลกัของ “รัฐสภา" ตามกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ระหวา่งฝ่าย 

                                                 

 16รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๙(๒) 
17รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๓ วรรคสาม 
18รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๑ 
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นิติบญัญติัและฝ่ายบริหารของระบบรัฐสภา ซ่ึงวุฒิสภาเป็นส่วนหน่ึงของรัฐสภา รัฐธรรมนูญได้
ก าหนดใหมี้บทบาทอ านาจหนา้ท่ีในดา้นควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผน่ดินดว้ย 
  อยา่งไรก็ตาม การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผน่ดินของวุฒิสภานั้น 
มิไดเ้หมือนกบัสภาผูแ้ทนราษฎรไปทั้งหมด ดงัน้ี 
  ๑. การตั้งกระทูถ้าม โดยท่ีสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทูถ้ามรัฐมนตรีเก่ียวกบั
งานในหนา้ท่ีได ้ซ่ึงรัฐมนตรีมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวา่เร่ืองนั้นยงัไม่ควรเปิดเผย
เพราะเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือประโยชน์ส าคญัของแผน่ดิน19 
  ๒. การอภิปรายทัว่ไปในวุฒิสภาโดยไม่มีการลงมติ โดยท่ีสมาชิกวุฒิสภา
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอ
ญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงขอ้เท็จจริงหรือช้ีแจงปัญหาส าคญั
เก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินโดยไม่มีการลงมติได ้ซ่ึงการขอเปิดอภิปรายทัว่ไปน้ีกระท าได้
เพียงคร้ังเดียวในสมยัประชุมหน่ึง20 
  ๓. การอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมร่วมกนัของรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติ กรณีมี
ปัญหาส าคญัเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยงัรัฐสภาขอให้เปิด
อภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมร่วมกนัของรัฐสภา เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา ซ่ึงรัฐสภาจะลงมติในปัญหาท่ีอภิปรายมิได้21 
  ๔ . การตั้ งคณะกรรมาธิการ โดยท่ีวุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกตั้ งเป็น
คณะกรรมาธิการสามญั และเลือกสมาชิกหรือบุคคลท่ีมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วสิามญัเพื่อกระท ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใดๆ อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของวุฒิสภา 
แลว้รายงานต่อวฒิุสภาโดยท่ีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญันั้น ตอ้งระบุกิจการหรือเร่ืองให้ชดัเจน
และไม่ซ ้ าหรือซอ้นกนั22 
  (๓) การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญก าหนดให้วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภามีอ านาจหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ ดงัต่อไปน้ี 
  ๑. สมาชิกวฒิุสภา หรือสมาชิกวฒิุสภาร่วมกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน  ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอ

                                                 
19รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๖ 
20รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ 
21รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๙ 
22รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ 
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ความเห็นต่อประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภานั้นส่ง
ความเห็นไปยงัศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อใหพ้ิจารณาวินิจฉยักรณีท่ีเห็นวา่ร่างพระราชบญัญติัมีขอ้ความ
ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราข้ึนโดยไม่ถูกตอ้งตามรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีก่อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะ
น าข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธย23 
  ๒. สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐  ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเขา้ช่ือ
เสนอความเห็นต่อประธานวฒิุสภาหรือประธานรัฐสภาแลว้แต่กรณี แลว้ใหป้ระธานแห่งสภานั้นส่ง
ความเห็นไปยงัศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีเห็นว่าร่างข้อบงัคบัการประชุม
วฒิุสภา หรือร่างขอ้บงัคบัการประชุมรัฐสภามีขอ้ความขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราข้ึนโดย
ไม่ถูกตอ้งตามรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี ภายหลงัจากวฒิุสภาหรือรัฐสภาใหค้วามเห็นชอบแลว้ แต่ก่อนท่ีจะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา24 
  ๓. ประธานวุฒิสภามีสิทธิเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉยัใน
กรณีท่ีเห็นว่าร่างพระราชบญัญัติท่ีเสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น มีหลักการอย่างเดียวกันหรือ
คลา้ยกนักบัหลกัการของร่างพระราชบญัญติัท่ีตอ้งยบัย ั้งไว้25 
  ๔. สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยูข่องวฒิุสภา มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอใหศ้าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉยักรณีท่ีเห็นวา่การเสนอ 
การแปรญตัติ หรือการกระท าดว้ยประการใดๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจ่าย26 
  ๕. สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑  ใน  ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าท่ีมีอยูข่องวุฒิสภา มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่พระ
ราชก าหนดมิได้ออกเพื่อประโยชน์ในอนัท่ีจะรักษาความปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยั
สาธารณะ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภยัพิบติัสาธารณะ หรือเป็นกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอนัมิอาจจะหลีกเล่ียงได้27 

                                                 
23รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ 
24รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๕ 
25รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๙ วรรคสอง 
26รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก และ 

วรรคเจ็ด 
27รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕ 
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  ๖. สมาชิกวฒิุสภา หรือสมาชิกวฒิุสภาร่วมกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน
ไม่นอ้ยกว่า ๑ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องทั้งสองสภา มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอเร่ือง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตาม
หนงัสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือจะตอ้งออกพระราชบญัญติัเพื่อให้การเป็นไป
ตามหนงัสือสัญญา หรือมีผลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ28 
  (๔) การเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระและ
ศาล 
  วุฒิสภามีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในด้านการเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคล
ด ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระและศาล ดงัต่อไปน้ี 
  ๑. วุฒิสภาพิจารณาเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน ๒ คน ซ่ึงไม่เป็น
ขา้ราชการตุลาการใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม29 
  ๒. วุฒิสภาพิจารณาเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน ๒ คน ซ่ึงไม่เป็น
ขา้ราชการตุลาการใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครอง30 
  ๓. วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและการให้อยัการสูงสุดพน้
จากต าแหน่ง ภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการอยัการมีมติ31 
  ๔. วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล เพื่อแต่งตั้ ง เป็นกรรมการ 
การเลือกตั้ง ทั้งน้ี จากท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งพิจารณาสรรหาแลว้เสนอรายช่ือ
จ านวน ๓ คน และท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแลว้เสนอรายช่ือ จ านวน ๒ คน32 
  เม่ือวุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบบุคคลตามท่ีเสนอมาให้บุคคลดังกล่าว
ประชุมเลือกกนัเอง ให้ ๑ คน เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจง้ผลให้ประธานวุฒิสภา
ทราบเพื่อน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง 
  หากวุฒิสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด ให้ส่งรายช่ือนั้นกลบัไปให้
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา แลว้แต่กรณี เพื่อด าเนินการ

                                                 
28รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคทา้ย 
29รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๑ 
30รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๖ 
31รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ วรรคสาม 
32รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐มาตรา ๒๓๑ 
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สรรหาใหม่ หากมีมติยืนยนัตามมติเดิมดว้ยคะแนนเอกฉนัทห์รือดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ 
ของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา แลว้แต่กรณี ใหด้ าเนินการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อไป 
  วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใน
ส่วนของผู ้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จ  านวน ๒ คน และผู ้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์                    
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อ่ืน จ านวน ๒ คน33 
  ๖. วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นผูต้รวจการแผน่ดิน 
ทั้งน้ี จากท่ีคณะกรรมการสรรหาผูต้รวจการแผน่ดินพิจารณาสรรหาแลว้เสนอรายช่ือ  
จ านวน  ๓ คน34  
  ๗. วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้ งน้ีจากท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาสรรหาแลว้เสนอรายช่ือ จ านวน ๙ คน35 
  ๘. วฒิุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ทั้งน้ี จากท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาสรรหาแล้วเสนอ
รายช่ือ จ านวน ๗ คน36 
  ๙. วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล เพื่อแต่งตั้ งเป็นกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ทั้งน้ี จากท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาสรร
หาแลว้เสนอรายช่ือ จ านวน ๗ คน37 
  ทั้ ง น้ี การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อแต่งตั้ ง เป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูต้รวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นั้น เม่ือวุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบ
บุคคลตามท่ีเสนอมา ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง แต่ถา้วุฒิสภามีมติ
ไม่ใหค้วามเห็นชอบบุคคลใด ใหส่้งรายช่ือนั้นกลบัไปให้คณะกรรมการสรรหา เพื่อด าเนินการสรร
หาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหามีมติยืนยนัตามมติเดิมดว้ยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายช่ือนั้นให้
ประธานวฒิุสภาน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 

                                                 
33รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๑ ประกอบมาตรา ๒๐๕ 
34รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๓ 
35รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ 
36รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๒ 
37รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ 
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  (๕) การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 
  รัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้วุฒิสภามีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาถอด
ถอนผูด้  ารงต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี 
  ๑. ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก
วฒิุสภา  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด  อยัการสูงสุด    
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน  กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน   
ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอยัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดับสูง ผูใ้ดมีพฤติการณ์ร ่ ารวย
ผดิปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหนา้ท่ี ส่อวา่กระท าผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่อวา่กระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง38 
  ๒. นอกจากน้ี วุฒิสภามีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาและมีมติให้กรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพน้จากต าแหน่ง ในกรณีท่ีกระท าการขาดความเท่ียง
ธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ท่ีเส่ือมเสียแก่เกียรติศกัด์ิของการด ารง
ต าแหน่งอยา่งร้ายแรง39 
  (๖) การเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย 
  รัฐธรรมนูญฯ ก าหนดใหส้มาชิกวฒิุสภาเป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกบั
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ทั้งน้ี ไม่อยู่ในความผูกมดัแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใดๆ  
และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย           
โดยปราศจากการขดักนัแห่งผลประโยชน์40 และสมาชิกวุฒิสภามีเอกสิทธ์ิ ความคุม้กนั รวมทั้ง
หลกัประกนัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นต่างๆ 41 

  (๗) การพจิารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองต่างๆ42 
  รัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้วุฒิสภามีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเร่ืองต่างๆ ในฐานะรัฐสภา เช่นเดียวกับอ านาจหน้าท่ีของสภาผูแ้ทนราษฎรดังท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

                                                 
38รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ 
39รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๘ 
40รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๒ 

41รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๖ วรรคทา้ย มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๑ 
42รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๒ (๑) 
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  นอกจากน้ี ในระหว่างอายุสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลง หรือสภาผูแ้ทนราษฎร
ถูกยบุ ใหว้ฒิุสภาประชุมเพื่อท าหนา้ท่ีรัฐสภาในกรณีต่างๆ  ตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
 
๔. ปัญหาการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 เม่ือวุฒิสภาเป็นสภาท่ีสองในระบบรัฐสภาของประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องจัดให้มี
องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกบัสภาผูแ้ทนราษฎร เพราะมิฉะนั้นวุฒิสภาก็ไม่อาจท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี  
จากการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ พบวา่  มีความพยายามท่ีจะ
ออกแบบวุฒิสภาให้มีความแตกต่างกบัสภาผูแ้ทนราษฎรด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการ
ไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ไวใ้ห้แตกต่างกบัของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหลายประการดว้ยกนั ทั้งน้ี  เพื่อให้สมาชิก
วฒิุสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอยา่งแทจ้ริงดว้ยการก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจาก
การเลือกตั้งและมาจากการสรรหา  รวมแลว้  ๑๕๐  คน  เพื่อมิให้มีการแทรกแซงจากกลุ่มการเมือง
ให้มากท่ีสุด  โดยสมาชิกวุฒิสภาทั้งจากการเลือกตั้งและการสรรหานั้นได้ก าหนดคุณสมบติัให้
สูงข้ึนและห่างไกลจากการเมืองมากข้ึน  ส่วนสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหานั้นมีการสรรหา 
โดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา43  ท่ีเป็นกลางมากท่ีสุดและสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจาก
บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์จากทุกกลุ่มวิชาชีพในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้แก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมดว้ย44  ทั้งน้ี  รัฐธรรมนูญตอ้งการให้บุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถหลาก
สาขาอาชีพไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน 
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัได้มีการกล่าวถึงท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา  โดยเฉพาะสมาชิก
วุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาวา่  มีความเหมาะสมหรือไม่ตามหลกัประชาธิปไตยซ่ึงในประเด็นน้ีมี
ความเห็นท่ีน่าพิจารณาอยู ่ ๔  ประการ  ไดแ้ก่ 
 ความเห็นท่ีหน่ึง45  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ปี  ๒๕๕๐  เห็นว่าการให้มี
สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหานั้น  เพื่อให้ไดส้มาชิกวุฒิสภาท่ีมีความรู้หลากหลาย  อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  เน่ืองจากการก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไวเ้ช่นน้ี

                                                 
43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ 
44 ส านกักฎหมาย ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา.  หนงัสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 

๒๕๕๐  (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี ๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔). ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา ๒๕๕๔, น.(๘)-(๙). 
45คณะกรรมาธิการวิสามญับนัทึกเจตนารมณ์  จดหมายเหตุ  และตรวจรายงานการประชุม สภาร่าง

รัฐธรรมนูญ(๒๕๕๐). เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐. จดัท าโดย  ส านัก
กรรมาธิการ ๓ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. หนา้ ๑๑๓-๑๑๔. 
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ก็เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถแต่ไม่ถนดัท่ีจะลงแข่งขนัทางการเมืองหรือเป็น
ผูด้้อยโอกาสในสังคมมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  และสามารถใช้ความรู้
ความสามารถท่ีมีอยูใ่ห้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติได ้ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการท าหนา้ท่ี
สรรหาสมาชิกวฒิุสภา  ประกอบดว้ยตวัแทนจากองคก์รต่าง ๆ ซ่ึงมีความเป็นกลางและน่าเช่ือถือ 
 ความเห็นท่ีสอง46  คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  แกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี ..)  พุทธศกัราช ....  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๕  
มาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๒๔๑  วรรคหน่ึง  
และยกเลิกมาตรา  ๑๑๓  และมาตรา  ๑๑๔)  เห็นวา่  เห็นสมควรก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจาก
การเลือกตั้ ง  เพื่อให้วิธีการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภามีลักษณะเช่นเดียวกับวิธีการได้มาซ่ึง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  โดยการไดรั้บเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  อนัเป็นการส่งเสริมหลกั
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  เ ม่ือพิจารณาถึงเหตุผลของคณะกรรมาธิการ 
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ท่ีมีการเสนอใหมี้การก าหนดท่ีมาของสมาชิกวฒิุสภามาจากการ 
สรรหานั้น  คณะกรรมาธิการฯได้เล็งเห็นถึงปัญหาความไม่เป็นอิสระของวุฒิสภาท่ีมาจากการ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐  ท่ีอาจมีการเมืองเขา้แทรกแซงได ้ จึงเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
จากรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐  แต่ในเม่ือรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้วุฒิสภามีอ านาจหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบ  รวมทั้งการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งท่ีส าคญัดว้ย  จึงเกิดค าถามตามมาวา่  “การ
ไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาดงักล่าว  ขดัต่อหลกัการในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่”  เน่ืองจากไม่มี
ความเช่ือมโยงกบัประชาชน  เพราะไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งจากประชาชน 
 ความเห็นท่ีสาม47 ได้มีงานวิจัยท่ีมีข้อเสนอเร่ืองท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาว่าควรมีการ
ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหา  เพื่อให้ประชาชนเลือกตั้ง  ซ่ึงน่าจะมีความเหมาะสม  
โดยมีเหตุผลสนบัสนุนประการส าคญั  คือ 

                                                 
46 อา้งใน  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  แกไ้ข

เพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี ..)  พทุธศกัราช ....  (แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๕  มาตรา  ๑๑๖  วรรค
สอง  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๒๔๑  วรรคหน่ึง  และยกเลิกมาตรา  ๑๑๓  และ
มาตรา  ๑๑๔)  รัฐสภา  คร้ังท่ี ๗  วนัพธุท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธิการ  
 หมายเลข ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒, หนา้ ๑. สืบคน้จาก

http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/join_constitution111/download/article/article_20130516155
254.pdf  เม่ือวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖.    

47มานิตย ์ จุมปา  และคณะ, อ้างแล้ว, เชิงอรรถท่ี ๙, น.๒๘-๒๙.  

http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/join_constitution111/download/article/article_20130516155254.pdf
http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/join_constitution111/download/article/article_20130516155254.pdf
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ประการท่ีหน่ึง  ปัญหาท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากากรเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  นั้น  ท่ีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นวา่  วิธีการ
เลือกตั้งโดยตรงนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องอิงกับฐานของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือพรรค
การเมือง  และโดยขอ้เท็จจริงท าให้ไดท้ั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นบุคคล
กลุ่มเดียวกนัมาท าหน้าท่ี  ซ่ึงท าให้การปฏิบติัการให้เป็นไปตามหน้าท่ีของวุฒิสภาเกิดความไม่
โปร่งใสหรืออยู่ภายใตก้ารครอบง าของพรรคการเมือง  ขอ้เสนอให้สรรหาแลว้เลือกตั้งน่าจะช่วย
แกปั้ญหาน้ีได ้ เพราะบุคคลจะไม่มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งโดยเสรี  คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู ้
กลัน่กรองความเก่ียวขอ้งกบัการเมืองของผูเ้หมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกวฒิุสภา 
 ประการท่ีสอง  ถ้าต้องการให้สมาชิกวุฒิสภายงัคงท าหน้าท่ีเป็นสภาตรวจสอบอยู่และ
เพื่อท่ีจะมีความสอดคล้องกบัหลกัประชาธิปไตย  ควรใช้ระบบสรรหาเพื่อเลือกตั้งซ่ึงทา้ยท่ีสุด
ประชาชนจะเป็นผูเ้ลือกสมาชิกวฒิุสภา  
 ความเห็นท่ีส่ี48  เป็นงานวิจยัเก่ียวกบัโครงสร้างของระบบรัฐสภา  โดยมีขอ้เสนอเก่ียวกบั
การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภาวา่ มาจากการเป็นสมาชิกวฒิุสภาโดยต าแหน่ง  และมาจาการสรรหา 

๑. ควรมาจากสมาชิกประเภทเป็นโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวง ผูบ้ ัญชาการ
ทหารบก  ผูบ้ญัชาการทหารเรือ  ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ  ผูแ้ทนสภา
วชิาชีพ  และผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒. ควรมาจากสมาชิกประเภทท่ีมาจากการสรรหาจากกลุ่มองค์กรทางสังคมหรือตวัแทน
จากสาขาอาชีพต่าง ๆ   

ทั้งน้ี  เพื่อก าหนดให้ท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาให้มีความหลากหลาย  จะท าให้ไดผู้แ้ทนปวง
ชนท่ีมีบทบาทต่างไปจากผูแ้ทนปวงชนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั  อน่ึง  ส าหรับข้อเสนอน้ีท่ีไม่ได้
ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอาจจะถูกวิจารณ์ว่าไม่
สอดคล้องกบัหลกัประชาธิปไตยนั้น  ในทางสากลของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศท่ีมีระบบสภาคู่มีหลายประเทศท่ีวุฒิสภาไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  
เช่น  องักฤษ  เยอรมนี  ไอร์แลนด ์ เนเธอร์แลนด ์ และมาเลเซีย  เป็นตน้ 

ความเห็นท่ีหา้49  เป็นความเห็นและขอ้เสนอแนะ  เร่ือง  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี ..)  พ.ศ. ...  (แกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๕  
                                                 

48นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์ และคณะ, อ้างแล้ว, เชิงอรรถท่ี๗, น. ๒๓-๒๗.  
49 อา้งใน  ความเห็นและขอ้เสนอแนะ  เร่ือง  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  แกไ้ขเพ่ิมเติม  

(ฉบบัท่ี ..)  พุทธศกัราช ....  (แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๕  มาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๒๔๑  วรรคหน่ึง  และยกเลิกมาตรา  ๑๑๓  และมาตรา  
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มาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๒๔๑  วรรคหน่ึง  
และยกเลิกมาตรา  ๑๑๓  และมาตรา  ๑๑๔)  เห็นว่า  การแกไ้ขรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นการแกไ้ขท่ีมา  
คุณสมบติัและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาในคร้ังน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อดุลยภาพของ  
“ระบบรัฐสภาท่ีมีศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร
ถ่วงดุลในการถ่วงดุลยภาพ”  อยา่งมีนยัส าคญัยิง่  กล่าวคือ 

๑.  อาจส่งผลกระทบต่อการท าหนา้ท่ีอย่างอิสระของศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  และ
องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

๒.  ระบบการถ่วงดุลตรวจสอบท่ีก าหนดให้วุฒิสภาท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ  ถอดถอน  
หรือแต่งตั้งบุคคล  ไม่อาจจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป  เพราะอ านาจของฝ่าย
พรรคการเมืองยอ่มไม่ตรวจสอบ  หรือถอดถอนบุคคลท่ีมาจากฐานอ านาจยา่งเดียวกนั 

๓.  ระบบการพิจารณากลัน่กรองกระบวนการในการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภายอ่ม
สูญเสียความมุ่งหมายท่ีจะช่วยท าหน้าท่ีในการกลัน่กรอง  ยบัย ั้ง  หรือถ่วงดุลในกระบวนการร่าง
กฎหมาย 
 
๕. บทสรุป 

ขอ้เสนอเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภานั้นว่าเป็นอยา่งไร  มีท่ีมาอย่างไร  จะมาจาก
การแต่งตั้ง  สรรหา  หรือมาจาการเลือกตั้ง  หรือแบบผสมก็ตาม  ต้องพิจารณาถึงบทบาทและ
อ านาจหนา้ท่ีของวฒิุสภาดว้ยวา่  จะออกแบบใหว้ฒิุสภาเป็นองคก์รท่ีใหมี้บทบาทเป็น “สภาพี่เล้ียง” 
ท าหน้าท่ีในการกลัน่กรองกฎหมายเหมือนเช่นรัฐธรรมนูญในอดีต หรือให้มีบทบาทเป็น “สภา
ตรวจสอบ” รวมทั้งการแต่งตั้งและถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูงดงัเช่นรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั ซ่ึงนบัว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตามระบบสองสภาท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั 

                                                                                                                                            

๑๑๔)  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. สืบคน้จาก http://www.lrct.go.th/wp-content/uploads /2013/08/บนัทึก
ความเห็นคปก.ต่-อการแกไ้ขรธน.ม.111....pdf  เม่ือวนัท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖.    

 


