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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์โครงสร้างวุฒิสภาของต่างประเทศที่เป็น
ต้นแบบในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย
2. ศึกษาพัฒนาการด้านอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน (3) วิเคราะห์
บทบาทของวุฒ ิส ภาตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (4) จัดทำ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางอำนาจของวุฒิสภาไทยให้เป็นสถาบันที่มีบทบาท
เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการเมืองและประชาธิปไตยไทย การศึกษานี้เป็น
การวิจัยเอกสาร การสนทนากลุ่มกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา
จากการศึกษาพบว่า วุฒิสภาในต่างประเทศมักจะถูกลดทอนและถูกจำกัดเรื่องของ
อำนาจแม้ในบางประเทศจะมีรูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้งทั้งหมดก็ตาม
สำหรับพัฒนาการทางด้านหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบันพบว่าประเทศ
ไทยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้ าง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาที่ลง
ตัว โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์ในประเด็น
ที่มา และอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ ขัดต่อหลักการ
ประชาธิปไตย ดังนั้น จึงควรแก้ไขความสัมพันธ์ทางอำนาจของวุฒิสภาไทยเพื่อการเป็นสถาบันที่
มีบทบาทเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการเมืองและประชาธิปไตยของไทยต่อไป
คำสำคัญ: วุฒิสภา; ระบบสภาคู;่ ประชาธิปไตย
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Abstract
Objectives of the study were 1. To analyze the structure of the Senate of
other countries as a model for enhancing political stability and contributing
significantly to the development of democracy, 2. To study the development of
powers and duties of the Thai Senate from the past to the present, 3. To analyze
the role of the Senate under the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E.
2560 [2017]; and 4. To provide recommendations for the advancement of power
relations of the Thai Senate to be an institution that plays an important role in
enhancing and strengthening Thailand’s political and democratic system. The
research comprised documentary research, focus groups discussion with relevant
groups of participants and online questionnaires for the collecting data and
analyzed by of descriptive interpretation.
The results revealed that the Senate in other countries were often reduced
and limited in power, even though, in some countries the senators derived from
appointment. As for the advancement of duties and powers of the Thai Senate
from the past to the present, Thailand still has no clear conclusions about the
structure, composition, and powers of the Senate. The Constitutional of the
Kingdom of Thailand B.E. 2560 has caused criticism on the issue of selection,
power, and duties of the senators which was considered as a succession of power
and was in contrary to the principles of democracy. Therefore, the relationship in
power of the Senate should be amended in order to become an institute that
plays an important role in strengthening and developing the political and
democratic system in Thailand.
Keywords: Senate; Bicameral system; Democracy

บทนำ
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหลายประการ ทั้งในแง่โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ รวมถึง
คุณสมบัติของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรเหล่านั้น โดยองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการ
เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยได้แก่วุฒิสภาที่
มีพัฒนาการทั้งในด้านโครงสร้าง องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อมองย้อนไปในอดีตนับแต่ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2489 ที่บัญญัติให้มีพฤฒสภาเป็นสภาที่สอง ต่อมาในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น
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วุฒิสภา หลังจากนั้น แม้ว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับ แต่ดูเหมือนประเทศ
ไทยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับ โครงสร้าง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาที่ลง
ตัว ดังเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของวุฒิสภาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยพัฒนาการของ
วุฒิสภาไทยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. วุ ฒ ิ ส ภาที่ ม าจากการเลื อ กตั ้ ง ทางอ้ อ มตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2489
2. วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2490 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2511 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
3. วุ ฒ ิ ส ภาที ่ ม าจากการเลื อ กตั ้ ง ทางตรงตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540
4. วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
5. วุฒิสภาที่มาจากการคัดเลือกตามกลุ่มอาชีพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2560 โดยมี ข ้ อ ควรพิ จ ารณา ได้ แ ก่ มาตรา 269 ในบทเฉพาะกาลที ่ ก ำหนด
โครงสร้างที่มาสมาชิกวุฒิสภาไว้แตกต่างจากบทถาวรซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์ตามมาในสังคม
อย่างกว้างขวาง
ดังนั้น บทความนี้จึงจะได้กล่าวถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิผลในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยโดยพิจารณาจากวุฒิสภาในต่างประเทศที่ใช้ระบบสภาคู่ประกอบต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างวุฒิสภาของต่างประเทศที่เป็นต้นแบบในการเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางการเมืองและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางด้านอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน
3. เพื่อวิเคราะห์บทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการเมืองและประชาธิปไตยของไทย
4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางอำนาจของวุฒิสภาไทยเพื่อ
การเป็ น สถาบั น ที ่ ม ี บ ทบาทเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของระบบการเมื อ งและ
ประชาธิปไตยของไทย
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วิธีการดำเนินการวิจัย
การศึ ก ษานี ้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย เชิง คุ ณ ภาพ เป็ น การวิ จ ั ย เอกสาร (Documentary
Research) โดยการศึกษาบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุ ฒิสภาไทย ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับระบบรัฐสภาคู่ รวมถึงศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างวุฒิสภาของต่างประเทศที่เป็น
ต้นแบบในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย
การสนทนากลุ ่ ม (Focus Group) บุ ค คลที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และการทอดแบบสอบถามออนไลน์
(Online Form) เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวุฒิสภาของต่างประเทศที่เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
การเมืองและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยอันได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศฝรั่งเศส พบว่า
1. ประเทศอังกฤษ
รัฐสภาอังกฤษเป็นระบบสภาแบบขุน นาง รูปแบบการได้มาซึ่งวุฒิสภาของอังกฤษนั้นมี
ลักษณะที่คล้ายกับรูปแบบการได้มาซึ่งวุฒิสภาของประเทศไทยชุดปัจจุบัน กล่าวคือ มาจากการ
แต่งตั้งทั้งหมด มิได้ผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแม้แต่คนเดียว โดยสมาชิกสภาขุนนาง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ขุนนางสืบตระกูล ขุนนางศาสนา และขุนนางตลอดชีพ
วุฒิสภาอังกฤษมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งทุกร่างกฎหมายจะต้อง
ได้รับการพิจารณาโดยรัฐสภาทั้งสองสภาก่อนจึงจะกลายเป็นกฎหมายหรือพระราชบัญญัติได้
สภาขุนนางยังสามารถตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบนโยบายต่าง ๆ หรือพิจาร ณา
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบ และจัดทำรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย (มนตรี รูป
สุวรรณ, 2535)
ทั้งนี้ การลดและจำกัดอำนาจของสภาขุนนางมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยพระราชบัญญัติ
รัฐสภา ค.ศ. 1911 ระบุว่า ในกรณีสภาสามัญผ่านร่างกฎหมายใดให้สภาขุนนางพิจารณา หาก
เวลาผ่านไปแล้ว 1 เดือน สภาขุนนางยังไม่ได้มีความคิดเห็นใดออกมาจะถือว่าร่างกฎหมายนั้น
เป็นกฎหมายทันที และห้ามสภาขุนนางแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน แต่มีหน้าที่ให้
ความเห็นชอบตามสภาสามัญเท่านั้น ส่วนพระราชบัญญัติรัฐสภา ค.ศ. 1949 ยิ่งลดอำนาจของ
สภาขุนนางลงไปอีก กล่ าวคือ สภาขุนนางไม่สามารถยับยั้งกฎหมายได้ เพียงแต่สามารถชะลอ
ออกไปได้ 2 ปี จนมาถึงการออกพระราชบัญญัติรัฐสภา ค.ศ. 1999 เพื่อจำกัดจำนวนขุนนาง
ประเภทขุนนางสืบตระกูลเหลือเพียง 92 คน เนื่องจากสภาขุนนางมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมาก
พอสมควรโดยให้มีการสรรหากันเองภายในสมาชิกตระกูลขุนนางเหล่านั้น และขุนนางกลุ่มนี้ไม่มี
สิทธิสืบทอดตำแหน่งจากรุ่นสู่รุ่นอีกต่อไป รวมถึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสภาหรือออกเสียง
ลงคะแนนแต่อย่างใด (Legislation, 1999)
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2. ประเทศญี่ปุ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น ค.ศ. 1946 ได้สถาปนาระบบรัฐสภา และจัดให้มี
รัฐสภาแบบสองสภาขึ้น โดยกำหนดให้ “สภาไดเอท” เป็นองค์กรสูงสุดแห่งอำนาจรัฐในทางนิติ
บัญญัติ สภาไดเอทจึงเป็นองค์กรที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนและมีอำนาจในการบัญญัติ
กฎหมายแต่ เ พี ย งองค์ ก รเดี ย ว ประกอบด้ ว ยสภาผู ้ แ ทนราษฎรและวุ ฒ ิ ส ภา โดยมี ท ี ่ ม า
องค์ประกอบ ตลอดจนบทบาทอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้นมีเจตนารมณ์ในการกำหนดให้มีวุฒิสภาในฐานะสภาที่
สอง มีบทบาท อำนาจหน้าที่คล้ายคลึ งกับวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดให้มีที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และมีอำนาจหน้าที่ใกล้เคียงกับสภาผู้แทนราษฎรโดยสามารถ
อธิ บ ายเจตนารมณ์ ใ นการกำหนดให้ ม ี ว ุ ฒ ิ ส ภาในประเทศญี ่ ป ุ ่ น ได้ ว ่ า รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรญี่ปุ่น ค.ศ. 1946 มีเจตนารมณ์ในการกำหนดให้วุ ฒิสภามีบทบาทในการทักท้วง
ตรวจสอบฝ่ายบริหารและสภาผู้แทนราษฎรในมิติการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบ
ถ่วงดุลฝ่ายบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการ
เลื อ กตั ้ ง ทั ้ ง หมดเช่ น เดี ย วกั น กั บ สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรเพื ่ อ ให้ ม ี ค วามชอบธ รรมตาม
แนวความคิดว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์, 2560)
3. ประเทศสหรัฐอเมริกา
วุ ฒ ิ ส ภาแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที ่ เ รี ย กว่ า สภาสู ง เป็ น หนึ ่ ง ในสภาของรั ฐ สภา
สหรัฐอเมริกาที่รวมกับสภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดมีอำนาจ
ในการตรวจสอบและออกกฎหมายได้เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้วุฒิสภาแห่ง
สหรัฐอเมริกามีอำนาจในการให้สัตยาบันสนธิสัญญาที่ลงนามโดยประธานาธิบดี โดยอาศัย เสียง
ของวุฒิสมาชิก 2 ใน 3 หากไม่ผ่านการให้สัตยาบันโดยวุฒิสภา สนธิสัญญานั้นถือเป็นอัน ตกไป
(United States Senate, 1789)
คณะกรรมาธิการที่จัดตั้งขึ้นแต่ละคณะยังมีสิทธิในการแต่งตั้งทูต และผู้พิพากษาศาล
ฎี ก า ซึ ่ ง ประธานวุ ฒ ิ ส ภามี บ ทบาทสำคั ญ ในการแต่ ง ตั ้ ง วุ ฒ ิ ส มาชิ ก ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ใน
คณะกรรมาธิการวุฒิสภา มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมายในการรับรองหรื อ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการควบคุมหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมไปถึงสมาชิกคณะรัฐมนตรีใน
รัฐบาลกลางของกระทรวงต่าง ๆ ที่ประธานาธิบดีเสนอชื่อมานั้นต้องได้รับการรับรองจากวุฒิสภา
(History.com Editors, 2018)
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4. ประเทศฟิลิปปินส์
รัฐสภาหรือสภาคองเกรส เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ มีโครงสร้างระบบรัฐสภาเป็นแบบ
สภาคู่ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร โดยวุฒิสภานั้นมาจากการเลือกตั้ง มีอำนาจ
หน้าที่หลักในการออกกฎหมาย โดยร่างกฎหมายทุกฉบับต้องผ่านการพิจารณาจากทั้งสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ควบคุมตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารในการทำหน้าที่ รวมถึง
การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมาย (CDAsia, 1987)
นอกจากนี้ วุฒ ิส ภายังมีอำนาจตรวจสอบและลงคะแนนถอดถอนผู้ด ำรงตำแหน่ ง
ระดั บ สู ง (Impeachment) อั น เป็ น กระบวนการที ่ส ภาผู้ แ ทนราษฎรหรือ วุฒ ิส ภาฟ้ อ งร้อง
กล่าวโทษและไต่สวนผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐที่กระทำผิดหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อ
ถอดถอนผู้นั้นจากตำแหน่ง ป้องกั นความเสียหายซึ่งอาจเกิดต่อประเทศชาติหรือประชาชน
(สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563)
5. ประเทศฝรั่งเศส
รัฐ สภาของฝรั่งเศสประกอบด้ว ยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิส ภา ทำหน้าที่ผ ่านร่าง
กฎหมายและงบประมาณ รวมทั้งมีอำนาจตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารผ่านทางการตั้ง
กระทู้ในรัฐสภา โดยสมาชิกวุฒิสภาถูกสรรหาทางอ้อม กล่าวคือ ชาวฝรั่งเศสที่มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งจะเลือกผู้แทนในระดับท้องถิ่นที่เรียกว่า “คณะผู้เลือกตั้ง” โดยวุฒิสภามีสิทธิเสนอร่าง
กฎหมายและร่ างแก้ ไ ขเพิ ่ มเติม กฎหมายได้เช่น เดี ยวกัน กับสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรแ ละ
นายกรัฐมนตรี โดยการตรากฎหมายดังกล่าวต้องไม่เพิ่มรายจ่ายของรัฐหรือทำให้รายได้ของรัฐ
ลดลง และต้องไม่แทรกแซงอำนาจในการตรากฎหมายของรัฐบาลหรืออำนาจซึ่งรัฐบาลได้รับการ
อนุญาตจากรัฐสภาให้เป็นผู้ตรากฎหมาย (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2543)
อำนาจของวุฒิสภานั้นค่อนข้า งถูกจำกัด โดยเฉพาะการเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อ
ยุติ ซึ่งในกรณีที่คณะกรรมาธิการร่วมไม่สามารถตกลงกันได้ ร่างกฎหมายนั้นจะถูกส่งไปให้ทั้ง
สองสภาพิจารณาอีกครั้ง และหลังจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดหากทั้งสองสภา
มีความเห็นที่ไม่ตรงกัน (รัชฎาภรณ์ สุภาพ, 2562)
ประเด็นสำคัญของวุฒิสภาต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในฝรั่งเศสนอกจาก
ทางด้านนิติบัญญัติที่มีการลดและจำกัดอำนาจของวุฒิสภาในการพิจารณากฎหมาย ยังมีแนวคิด
เกี่ยวกับการไม่แทรกแซงทางอำนาจซึ่งมาจากความเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการลง
ประชามติเมื่อปี 1958 โดยหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่ หลักความเสมอภาคทาง
กฎหมาย และการไม่ยอมรับชนชั้นทางสังคมอันมีมาแต่ก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส
สำหรับพัฒนาการทางด้านหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน
พบว่า สมาชิกวุฒิสภาของไทยในอดีตมักมาจากการแต่งตั้ง จนเกิดการปฏิรูปการเมืองในปี พ.ศ.
2540 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
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มามีส ่ว นร่ว มในทางการเมืองมากขึ้น ดังเห็นได้จากการกำหนดให้มีองค์กรอิสระทำหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสู ง
สามารถถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงที่มาและองค์ประกอบของสมาชิก
รัฐสภา โดยในส่วนของวุฒิสภานั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจำนวน 200 คน
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดให้วุฒิสภามี
อำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ สำคัญ ได้แก่ การคัดสรรบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
และองค์กรสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการถอดถอนบุคคลที่กระทำผิดตามที่กฎหมาย
บัญญัติออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปจากการกล่าวอ้างว่า
องค์กรอิส ระหลายแห่งถูกแทรกแซง รวมถึงการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒ ิส ภา มี
ความสัมพันธ์เป็นเครือญาติใกล้ชิด ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งในการนิติ
บัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความเป็นกลางตาม
เจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และปัทมา สูบกำบัง, 2543)
ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
หลักการเกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาในหลายส่วน อาทิ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกที่มา
จากการเลือกตั้ง มีจำนวน 480 คน โดย 400 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ส่วนอีก 80
คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนโดยการแบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวได้
เปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2554 โดยรัฐธรรมนูญฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้สภา
ผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จำนวน 375 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 125 คน ทั้งนี้ ในส่วนของ
วุฒิสภามีสมาชิก จำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน ส่วนที่เหลือมาจากการ
สรรหาบุ ค คลที ่ ม ี ค วามรู ้ ความเชี ่ ย วชาญ และมี ป ระสบการณ์ จ ากทุ ก กลุ ่ ม วิ ช าชี พ โดย
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้
พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจำนวน 1 คน และตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจำนวน 1 คน ทำหน้าที่สรรหา
สมาชิกวุฒิสภาจากรายชื่อบุคคลที่องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เสนอ
ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาในอดีต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มี
เจตนารมณ์ให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย และเป็นกลางมากที่สุดจึง
ได้กำหนดคุณสมบัติ โดยสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุ 40 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง รวมทั้ง ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง ซึ่งในกรณีที่เคยเป็นผู้
ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องพ้นจากตำแหน่งนั้น ๆ มาแล้วเกินกว่า 5 ปี นับถึงวันรับสมัครหรือ
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วัน ที่ได้ร ับ การเสนอชื่อ โดยมุ่งหวังให้วุฒ ิส ภาสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระอันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านนิติบัญ ญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
การแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลตามที่กฎหมายบัญญัติ และด้านอื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้
อำนาจ
อย่างไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยประชาชนบางส่วนว่า ทำให้พัฒนาการด้านประชาธิปไตยของ
ไทยก้าวถอยหลัง สืบเนื่องมาจากสมาชิกวุฒิสภานั้นควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด อันเป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตย (ภูมิ มูลศิลป์ และ
ชมพูนุช ตั้งถาวร, 2558)

อภิปรายผลการวิจัย
สำหรับ วุฒ ิส ภาตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พบว่า
บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามีทั้งในส่วนที่เป็นเฉพาะตัว และอำนาจหน้าที่ที่
ต้องใช้ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์ในประเด็นที่มา และอำนาจหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภา โดยเฉพาะต่อประเด็นการกำหนดให้จำนวนและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาแบ่งเป็นสอง
ช่วงเวลา ได้แก่
ช่ ว งที ่ 1 เป็ น ไปตามบทเฉพาะกาลที ่ ก ำหนดให้ ว ุ ฒ ิ ส ภามี จ ำนวน 250 คน ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ โดยมา
จากการดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 50
คน และมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 194 คน รวมกับผู้
ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ช่วงที่ 2 เมื่อพ้นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว
ให้มีวุฒิสภาจำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่
หลากหลายของสังคม โดยการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับ
เลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
นอกจากวุฒิสภาจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว วุฒิสภาชุดแรกยัง
มีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมตามบทเฉพาะกาลอีก ได้แก่
1. ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
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2. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ โดยให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
3. ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็น
ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ สมาชิกวุฒิสภา
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัยการยื่นคำ
ร้ อ งดั ง กล่ า วต้ อ งยื ่ น ก่ อ นที ่ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒ ิ ส ภาแล้ ว แต่ ก รณี จ ะพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกวิ พากษ์วิจารณ์มากที่สุด คือ การที่วุฒิสภามีอำนาจให้ความ
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในระหว่าง 5 ปีแรก ซึ่งถูกมองว่าเป็น
การสืบทอดอำนาจ ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอื่นตามหลัก การแบ่งแยกอำนาจ รวมถึงในแง่ของความเป็น
อิสระที่จะต้องปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์

องค์ความรู้จากการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า วุฒิสภาในต่างประเทศมักจะถูกลดทอนและถูกจำกัดเรื่องของ
อำนาจแม้ในบางประเทศจะมีรูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้งทั้งหมดก็ตาม
โดยวุฒิสภาต่างประเทศมักมีบทบาทและอำนาจหลักคือ การตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจ
ของรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจรัฐต่อประชาชนเกินควร ทั้งต่อการพิจารณาตรวจสอบ
และกลั่นกรองกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามที่
กฎหมายกำหนด
สำหรับในกรณีของประเทศไทยพบว่า สมาชิกวุฒิสภายังคงมีความจำเป็นต่อระบบ
การเมืองของไทยในฐานะองค์กรที่สร้างสมดุลแห่งอำนาจ ทั้งในมิติของฝ่ายนิติบัญญัติและอำนาจ
หน้าที่ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อย่างไรก็ตาม นอกจากปัญหาการ
ยอมรับ ในที่ ม าของสมาชิกวุฒ ิ ส ภาตามบทบัญ ญั ติ ข องรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 แล้ว การบัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภายังมีปัญหาในเรื่องการ
ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะต่อทัศนะที่มองว่า วุฒิสภาเป็นเครื่องมือแห่งการสืบทอดอำนาจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันส่งผลต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบทบาทตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปประเทศและการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี
สำหรับบทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ งของระบบการเมืองและประชาธิปไตยของไทยได้แก่
การที่รัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาว่า ต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติ
ของพรรคการเมืองใด ๆ (มาตรา 113) สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็น
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สมาชิกวุฒิสภากระทำการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ของผู้อื่นหรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (มาตรา 185) นอกจากนี้
สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2. ไม่ ร ั บ หรื อ แทรกแซงหรื อ ก้ า วก่ า ยการเข้ า รั บ สั ม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
3. ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น
ๆ ในธุรกิจการงานปกติ
4. ไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ (มาตรา 184)
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า มีความพยายามในการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาให้มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุด
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่เป็นปัจจัยต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของวุฒิสภา ได้แก่ การมีกลไกการติดตามและสภาพบังคับ โดยจากการศึกษาพบว่า ในกรณีของ
ประเทศไทย บทบาทของวุฒิสภาในการพิจารณาร่างกฎหมายให้มีความรอบคอบและถูกต้อง
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากปริมาณของร่างกฎหมายที่มีการพิจารณาโดยวุฒิสภาใน
แต่ละปี ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสภาตรวจสอบ พบว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับและ
การติดตามการดำเนินงานขององค์กรหรือบุคคลอื่นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะหรือข้อ
ทักท้วงของวุฒิสภา

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒ นา
ความสัมพันธ์ทางอำนาจของวุฒิสภาไทยเพื่อการเป็นสถาบันที่มีบทบาทเสริมสร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งของระบบการเมืองและประชาธิปไตยของไทย โดยอำนาจหน้าที่ รวมถึงบทบาทที่
เหมาะสมของสมาชิกวุฒิสภาควรถูกแก้ไขและกำหนดกรอบไว้ ดังนี้
1. บทบาทและอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ
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วุฒ ิส ภาควรจำกัดบทบาทและอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติเพียงการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติห รื อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พิจารณาร่างพระราชบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี อนุมัติพระราชกำหนด และการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
2. บทบาทและอำนาจหน้าที่ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
วุฒิสภาควรจำกัดบทบาทและอำนาจหน้าที่ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินเพียง
การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา และการตั้งคณะกรรมาธิการ
3. บทบาทและอำนาจหน้าที่ด้านการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ของแผ่นดิน
วุฒิสภาควรจำกัดบทบาทและอำนาจหน้าที่ด้านการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดินเพียงการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส ำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ รับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ ให้ความเห็นชอบใน
การประกาศสงคราม และให้ความเห็นชอบในการทำหนังสือสัญญาสำคัญกับนานาประเทศ
4. บทบาทและอำนาจหน้าที่ด้านการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำและความ
เห็นชอบบุคคลในองค์กรตรวจสอบ
วุฒิสภาควรจำกัดบทบาทและอำนาจหน้าที่ด้านการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ
และความเห็นชอบบุคคลในองค์กรตรวจสอบเพียงการถวายคำแนะนำในกรณีพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ หลังจากที่ได้ดำเนินการตาม
กระบวนการคั ด เลื อ กมาแล้ ว พิ จ ารณาเลื อ กผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ซ ึ ่ ง เป็ น บุ ค คลภายนอกเข้ า เป็ น
คณะกรรมการตุลาการของศาลประเภทต่าง ๆ และให้ความเห็นชอบเพื่อให้ได้บุคคลผู้ จะปฏิบัติ
หน้าที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรตามที่กฎหมายกำหนด
5. บทบาทและอำนาจหน้าที่ด้านการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งทางการเมือง
หรือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด
6. บทบาทและอำนาจหน้าที่ด้านอื่น ๆ เพียงเท่าที่จ ำเป็นและไม่เป็นการแทรกแซง
กระบวนการประชาธิปไตย
ทั้งนี้ บทบัญญัติที่ควรถูกตัดออกไป ได้แก่ อำนาจหน้าที่ในลักษณะตามบทเฉพาะกาล
อันได้แก่อำนาจหน้าที่ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ เข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อการปฏิรูปประเทศ และการให้
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
สำหรับข้อเสนอแนะต่อบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา จากการศึกษาและการสำรวจความ
คิดเห็นของบุคคลพบว่า สมาชิกวุฒิสภาควรแสดงบทบาทโดยมีความอิสระและมีความกล้าหาญ
ทางการเมือง ธำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางและมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบการใช้
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อำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด รับฟัง
ปัญหาของประชาชนเพื่อนำไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน พัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ยึดมั่นในหน้าที่ของตนโดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา ผู้เขียนเห็น
ว่า ควรมีการพัฒนากลไกเกี่ยวกับสภาพบังคับและการติดตามการดำเนินงานขององค์กรหรือ
บุคคลอื่นที่วุฒิสภาส่งผลการศึกษา รายงาน ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วงไปเพื่อให้ดำเนินการว่า
ภายหลังจากได้รับผลการศึกษา รายงาน ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วงดังกล่าวแล้วมีผลการ
ดำเนินการอย่างไรต่อไป
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