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บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัปัจจบุนัได้ก�ำหนดให้ “รฐัสภา” มรีปูแบบสองสภำ อนัประกอบด้วย สภำผูแ้ทนรำษฎร 
และวุฒิสภำ๑ เป็นองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจทำงนิติบัญญัติของประเทศ ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให ้
“วุฒิสภำ” มีทีม่ำจำกกำรคัดเลอืกกันเองของบคุคลทีม่คีวำมรูค้วำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์  
อำชพี ลกัษณะ หรอืประโยชน์ร่วมกัน หรอืท�ำงำน หรอืเคยท�ำงำนด้ำนต่ำง ๆ  ทีห่ลำกหลำย 
ของสังคม๒ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกวุฒิสภำของไทยในอดีตที่ผ่ำนมำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
อันถือเป็นพัฒนำกำรของวุฒิสภำไทยในกำรก�ำหนดที่มำของสมำชิกวุฒิสภำโดยอำศัย
คุณสมบัติด้ำนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์และกำรเป็นตัวแทนกลุ่มบุคคล 
ที่หลำกหลำยเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ “สภาที่สอง” ของระบบรัฐสภำไทย

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐”

๑ “รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๗๙
 “มำตรำ ๗๙ รัฐสภำประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ
 รัฐสภำจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
 บุคคลจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำในขณะเดียวกันมิได้”
๒ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๐๗ วรรคหนึ่ง
 “มำตรำ ๑๐๗ วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิกจ�ำนวนสองร้อยคน ซ่ึงมำจำกกำรเลือกกันเองของบุคคล 

ซึง่มคีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ ประสบกำรณอ์ำชพี ลกัษณะ หรอืประโยชนร่์วมกนัหรอืท�ำงำนหรอืเคยท�ำงำนดำ้นตำ่ง ๆ   
ที่หลำกหลำยของสังคม โดยในกำรแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�ำให้ประชำชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน 
สำมำรถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

 ฯลฯ     ฯลฯ”
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 ส�ำหรับแนวควำมคิดและหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภำน้ันสำมำรถพิจำรณำ
ได้จำกกำรที่ในหลำยประเทศก�ำหนดให้มีวุฒิสภำ หรือ “สภาท่ีสอง” ที่เรียกชื่อ 
อย่ำงอืน่เป็นองค์ประกอบของรัฐสภำร่วมกับสภำผูแ้ทนรำษฎรอันมเีจตนำรมณ์ในประกำร 
ที่หลำกหลำย เช่น กำรมีสภำที่สองเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรถ่วงดุลอ�ำนำจระหว่ำง 
สภำนิติบัญญัติกับรัฐบำลเพื่อเหนี่ยวรั้งหรือคำนอ�ำนำจกับสภำผู้แทนรำษฎร หรือเพื่อ
ตรวจสอบหรือทักท้วงเพื่อให้กำรออกกฎหมำยเป็นไปด้วยควำมรอบคอบและถูกต้อง 
มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนมีสภาท่ีสองเพื่อเป็นเวทีหรือเปิดโอกาสให้บุคคลบางประเภท 
หรือบางกลุ่มมีโอกาสทางการเมืองได้ เจตนำรมณ์หรือวัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนดให้มี
สภำที่สองดังกล่ำวข้ำงต้นย่อมน�ำไปสู่กำรก�ำหนดวิธีกำรได้มำและอ�ำนำจหน้ำที่ของสภำ 
ทีส่องทีแ่ตกต่ำงกนัไปในรฐัธรรมนญูของแต่ละประเทศทีใ่ช้ระบบรฐัสภำแบบสภำคู ่ 

 กองบรรณำธิกำรวำรสำร “จลุนิต”ิ ได้พจิำรณำถงึควำมส�ำคญัในประเดน็ดงักล่ำว  
จึงได้ขอสัมภำษณ์ควำมเห็นทำงวิชำกำร จำก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธำนกรรมกำร 
ร่ำงรฐัธรรมนญู นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่สอง
ศาสตราจารย์ ดร. ชาตชิาย ณ เชยีงใหม่ กรรมกำรร่ำงรฐัธรรมนูญ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและควำมยั่งยืน มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ ในหัวข้อเร่ือง “เจตนารมณ์เกี่ยวกับท่ีมา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 ทั้งนี้ เพื่อให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ทรำบถึงหลักกำรและเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๖๐ เกีย่วกบักำรก�ำหนดทีม่ำของวฒุสิภำทีแ่ตกต่ำง 
ไปจำกวฒิุสภำชุดก่อน ๆ  ของประเทศไทยในอดตีทีผ่่ำนมำในมมุมองเปรยีบเทยีบกับวฒุสิภำ 
ของนำนำอำรยประเทศ รวมทั้งมุมมองทำงวิชำกำรโดยเฉพำะเจตนำรมณ์ส�ำหรับ 
เพื่อกำรปฏิรูประบบรัฐสภำของประเทศไทย นอกจำกน้ีเพ่ือให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ทรำบ 
ถึงเจตนำรมณ์และหลักกำรส�ำคัญอันเก่ียวกับที่มำและบทบำทในด้ำนกำรส่งเสริม 
กำรปฏิรูปประเทศและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติของ “วุฒิสภาชุดแรก” ที่จะมีขึ้น 
ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญอีกด้วย โดยผู้อ่ำนสำมำรถศึกษำ 
และติดตำมรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวได้จำกบทสัมภำษณ์ควำมเห็นทำงวิชำกำร 
ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ท่ำน ได้ในวำรสำรจุลนิติฉบับนี้
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการ
ก�าหนดท่ีมาของวฒิุสภาน้ันมีสาระส�าคญัอย่างไร และมีหลกัการ 
แตกต่างไปจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย 
ฉบับก่อน ๆ นับแต่ในอดีตท่ีผ่านมาอย่างมีนัยส�าคัญประการใด 
รวมทั้งในด้านการปฏิรูประบบรัฐสภาของประเทศไทย 

นายมีชัย ฯ : ในอดีตได้มีการก�าหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีท่ีมา ๒ ประเภท ด ้วยกัน  
กล่าวคือ ที่มาจากการแต่งตั้งและที่มาจากการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม  
ได้ปรากฏสภาพปัญหาว่า “สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ัง”  
มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองมากจนท�าให้ไม่มีความเป็นกลาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 
ก็ต้องไปอิงกับพรรคการเมืองเพื่ออาศัยฐานเสียงในการช่วยให้ได้คะแนน
เสียงเลือกต้ัง ส�าหรับในกรณี “สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแต่งตั้ง” 
ก็มีข้อวิจารณ์ว่ามิได้มีความยึดโยงกับประชาชน

ส�าหรบัในประการทีว่่า ราชอาณาจกัรไทยมรีปูแบบของรฐัเป็นรฐัเดีย่ว 
เหตุใดจึงต ้องมีวุฒิสภาเป็นสภาที่สองดังที่ นิยมก�าหนดให้มี ข้ึนในรัฐ 
ทีม่รีปูแบบรฐัรวมน้ัน “เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดให้มีวฒุสิภาขึน้เป็นสภาท่ีสองกเ็พือ่ทีจ่ะ
ดูแลผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะได้ในมุมมองที่แตกต่าง 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องรับรองชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑ ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบจาก Southern 
Methodist University ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย รัฐมนตรีประจ�าส�านัก 
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา และประธานรัฐสภา

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๑ (กฎหมายการเมืองการปกครอง) และประธานกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์๑

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ไปจากมุมมองทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยมีข้อพิจารณาว่า พรรคการเมือง 
จะมีมุมมองในการที่จะท�าให้พรรคได้รับการนิยมยกย่อง ซ่ึงเป็นที่มาของนโยบายที่มีลักษณะ  
“ประชานิยม” ที่นับวันจะมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน เวลาที่มีการตรากฎหมายที่มีมุมมองมุมเดียวนั้น 
ค ่อนข ้างเป ็นอันตราย แม ้แต ่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห ่งชาติที่มีมุมมองให ้ความส�า คัญ 
แบบระบบราชการก็ เช ่นกัน ส�าหรับกรณีของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรก็มักจะมีมุมมอง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ในมุมของภาคประชาชนก็จริงแต่ขาดมุมมองของการบริหารราชการ สภาวะ 
ที่กล่าวข้างต้นท�าให้เกิดภาวะที่ขาดดุลยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ�านาจของวุฒิสภา

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงมีเจตนารมณ์ในการก�าหนดให้มีวุฒิสภาเพื่อเป็นองค์กรถ่วงดุล
กับสภาผู้แทนราษฎร 

ส�าหรับในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของวุฒิสภาซึ่งได้ก�าหนดให้มีที่มาจากการคัดเลือกกันเองของ
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�างานหรือ
เคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม เพื่อแก้ไขและสร้างดุลยภาพของวุฒิสภา ทั้งนี้ เม่ือได ้
ศึกษาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาท้ัง ๒ แบบ ที่ได้เคยใช้ในอดีต พบว่าการเลือกต้ังก่อให้เกิดปัญหา
สมาชิกวุฒิสภามีความเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง ส่วนการได้มาจากการแต่งตั้งก็มิได้มีความเชื่อมโยง
กับประชาชนเท่าที่ควร 

ดังนั้น การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้พยายามคิดกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ 
ให้น�าข้อดีระหว่างรูปแบบที่มาของวุฒิสภาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง มาปรับใช้ให้เหมาะสม 
ยิง่ข้ึน เพือ่ให้ได้สมาชกิวฒุสิภาจากบุคคลทีม่คีวามหลากหลายจากทกุกลุม่สาขาอาชพี และให้ประชาชน
ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง เพื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีที่มาจากการเลือก 
จากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มสนใจที่ได้รวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรหรือความสนใจทางด้านใด  
แล้วให้สมัครในแต่ละกลุ่ม แล้วคัดเลือกกันเอง ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เชื่อว่าวุฒิสภาจะเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายในเชิงความคิด มีตัวแทน 
ของประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ และกลุ่มผลประโยชน์ร่วมกัน 

จุลนิติ : อยากทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มีหลักการแตกต่างจากวุฒิสภา 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อย่างไร 

นายมชียัฯ  : ส�าหรบับทบาทหน้าทีแ่ละอ�านาจของวุฒิสภาตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นัน้ มหีลักการแตกต่างจากวฒุสิภาตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูฉบบัก่อนเพยีงเลก็น้อย 
โดยก�าหนดให้วุฒิสภามีบทบาทส�าคัญในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และกลั่นกรอง 
การตรากฎหมาย ควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม ได้มีการตัดอ�านาจของวุฒิสภา 
ในการถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่งออก เน่ืองจากคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญได้ศกึษาแล้วพบว่า 
ภายใต้สภาพ “ประเพณีและวฒันธรรมของไทย” ทีม่คีวามเมตตาสงู ระบบการถอดถอนจึงไม่สามารถ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์อันเกี่ยวกับที่มาของวุฒิสภาชุดแรก 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ รวมท้ังบทบาทในด้านการส่งเสริมการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์ชาตติามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนัน้ได้วางหลกัการส�าคญั ๆ  ไว้อย่างไร

 นายมีชัยฯ : ที่มาของวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ แตกต่างจากที่มา 
ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญถาวรมาตรา ๑๐๗๒  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ ได้ก�าหนดให้วุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน  
๒๕๐ คน ซึ่งมาจากการสรรหาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จ�านวน ๒๐๐ คน และอีก
จ�านวน ๕๐ คน มาจากการเลือกโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถาวร เหตุที่ต้องแบ่งแยกสัดส่วน 
ของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวนั้นเกิดจากความกังวลใจของรัฐบาลและคสช. ที่มีต่อการปฏิรูปประเทศ 
โดยกงัวลว่าเรือ่งของการปฏิรปูประเทศจะถกูทิง้ขว้าง ดงัน้ัน วุฒสิภาชดุแรกตามบทเฉพาะกาลจงึเข้ามา 

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนสองร้อยคน ซ่ึงมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ้  

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�างานหรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม 
โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

การแบ่งกลุม่ จ�านวนกลุม่ และคณุสมบตัขิองบคุคลในแต่ละกลุม่ การสมคัรและรบัสมคัร หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกกนัเอง 
การได้รบัเลอืก จ�านวนสมาชกิวฒุสิภาท่ีจะพงึมจีากแต่ละกลุ่มการขึน้บัญชสี�ารอง การเลือ่นบคุคลจากบญัชสี�ารองข้ึนด�ารงต�าแหน่งแทน 
และมาตรการอืน่ใดทีจ่�าเป็นเพือ่ให้การเลอืกกนัเองเป็นไปโดยสจุริตและเทีย่งธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา และเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการให้การเลอืกดงักล่าวเป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม จะก�าหนด
มใิห้ผูส้มคัรในแต่ละกลุม่เลือกบุคคลในกลุม่เดยีวกนั หรอืจะก�าหนดให้มกีารคดักรองผูส้มคัรรบัเลอืกด้วยวธีิการอืน่ใดทีผู่ส้มคัรรบัเลอืก
มีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้

การด�าเนินการตามวรรคสอง ให้ด�าเนินการตั้งแต่ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา 
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 

ในกรณีที่ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุต�าแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอ่ืนใด 
อันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่ส�ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา 
เท่าทีม่อียู ่แต่ในกรณทีีม่สีมาชกิวฒุสิภาเหลอือยูไ่ม่ถงึกึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิวฒุสิภาทัง้หมดและอายขุองวฒุสิภาเหลืออยูเ่กนิหนึง่ปี 
ให้ด�าเนนิการเลอืกสมาชิกวฒุสิภาขึน้แทนภายในหกสบิวนันบัแต่วันทีว่ฒุสิภามสีมาชกิเหลอือยูไ่ม่ถงึกึง่หนึง่ ในกรณเีช่นว่านี ้ให้ผูไ้ด้รบัเลอืก 
ดังกล่าวอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ  
ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนดวนัเริม่ด�าเนนิการเพือ่เลอืกไม่ช้ากว่าสามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาดงักล่าวมผีลใช้บงัคบั  
การก�าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น�าความในมาตรา ๑๐๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

มีบทบาทส�าคัญในการประคับประคองสภาวะการเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่มีธรรมาภิบาลและ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏริปูประเทศ การปฏริปูบ้านเมอืงถอืเป็นหวัใจส�าคัญ 
ในการก�าหนดทิศทางของประเทศในขณะน้ี ประเทศไทยยังคงต้องมีการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน
ไม่ใช่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านบริหารราชการแผ่นดิน  
ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ท้ังนี้ จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดให้มีกฎหมายที่ต ้องตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญเป็นจ�านวนมาก  
แต่ในทีส่ดุแล้วบ้านเมืองของเรากย็งัคงย�า่อยูกั่บที ่การปฏริปูประเทศจึงเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะถกูจะทิง้ขว้าง 
ไว้กลางคันไม่ได้ เพราะบ้านเมืองจะย้อนกลับไปสู่จุดเดิม ดังน้ัน วุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาล 
จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะ 

ตามปกตนิัน้วฒุสิภาจะประกอบไปด้วยสมาชกิจ�านวน ๒๐๐ คน แต่คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ 
พิจารณาเห็นควรให้เพิ่มจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลขึ้นอีก ๕๐ คน โดยจ�านวน 
๕๐ คน ที่เพิ่มมานี้จะเป็นการทดลองเลือกแบบถาวรเพื่อที่จะได้เห็นว่าวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
ถาวรจะมีลักษณะเช่นใด จะมีการฮ้ัวกันหรือไม่ โดยหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น บ้านเมืองจะก็คง
ไม่กระทบกระเทือนมากนักเพราะวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลมีจ�านวนถึง ๒๕๐ คน ด้วยกัน  
ซึ่งการที่รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๙ ก�าหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อที่จะได้มีโอกาสแก้ไข หาวิธีการที่จะอุดช่องโหว่ 
โดยจะได้พิจารณาศึกษาวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญถาวรว่า 

 (๑) กระบวนการเลือกโดยแบ่งกลุ่มอาชีพมีความครบถ้วนเหมาะสมหรือไม่ และ
 (๒) เมื่อได้คนเหล่าน้ันมาแล้วทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไร เป็นแบบ

นักการเมืองหรือเป็นแบบนักรักษาประโยชน์ของประชาชนอย่างที่เคยประพฤติปฏิบัติมา 
 ซึ่งบทบาทของวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลจะมีมากกว่าปกติ ทั้งเรื่องการตั้ง 

นายกรัฐมนตรี รวมทั้งการดูแลเรื่องการปฏิรูปประเทศ

 จุลนิติ : บทสรุปและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

นายมีชัยฯ : การปฏิรูปประเทศนั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวใจส�าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
ไม่เพียงแต่ในหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๗ ถึงมาตรา ๒๖๑ เท่านั้น ถ้าพิจารณา 
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยละเอียดแล้วจะพบว่ามีหลักการใหม่ ๆ ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
มากมาย ทัง้ทีโ่ดยปกตแิล้วในรฐัธรรมนญูควรจะก�าหนดเพยีงหลกัการใหญ่ ๆ  ถามว่าเหตใุดรฐัธรรมนญู
ฉบบันีจ้งึยอมให้มกีารก�าหนดในเรือ่งย่อย ๆ  ไว้ในรฐัธรรมนูญ น่ันก็เพราะว่าหากให้รฐับาลไปก�าหนดเอง 
จะไม่มีทางบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะรัฐบาลที่เข้ามาใหม่ก็จะวุ่นวายอยู่กับการเมือง ไม่มีเวลาที่ให้ 
ความส�าคัญกับเรื่องเหล่านี้ การบัญญัติรัฐธรรมนูญเช่นนี้มีความส�าคัญอย่างไร ส�าคัญเพราะเป็น 
ความเป็นความตาย ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน เคยสังเกตหรือไม่ว่าแม้จะใช้ 
ค�าว่า “ข้าราชการ” ให้เห็นว่าข้าราชการมีหน้าที่ ท�างานเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชน  
แต่ทัศนคติของข้าราชการซึ่งต้องท�าหน้าที่เพื่อบริการประชาชนน้ัน เวลาจะออกกฎหมายพวกเขา 
จะค�านึงถึงอ�านาจของตนเองก่อน แล้วก็ก�าหนดหน้าที่ให้ประชาชน ถามว่าเคยมีบ้างไหมที่ข้าราชการ
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จะค�านึงถึงหน้าที่ของตนก่อน ฉะน้ัน รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงเห็นว่าต้องปรับทัศนคติของข้าราชการ 
ให้ท�างานเพื่อประชาชน ให้ข้าราชการมีหน้าที่ไม่ใช่แต่เฉพาะชาวบ้านเท่านั้นจึงจะมีหน้าที่ จะสังเกต 
เหน็ได้ว่าในรฐัธรรมนญูฉบับนีไ้ด้เปลีย่นค�าว่า “อ�านาจหน้าท่ี” เป็น “หน้าท่ีและอ�านาจ” ค�าดงักล่าวนี้ 
มีความแตกต่างกันอย่างไร จะแตกต่างกันตรงที่ข้าราชการที่มีอ�านาจ เมื่อมีอ�านาจแล้วจะนึกว่า 
อ�านาจเป็นส่ิงที่ติดตัว รัฐธรรมนูญนี้พยายามจะแก้ไขทัศนคติเหล่านั้น ให้เข้าใจว่าข้าราชการมีหน้าท่ี
และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เขาจึงมีอ�านาจ ถ้าเมื่อใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่มีอ�านาจอะไร อ�านาจไม่ใช่
จะสิ่งที่ติดตัว 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่หมวดที่ ๑ บททั่วไป ถึงหมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  
และในบทเฉพาะกาล จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันโดยมีการก�าหนดเป้าหมายให้นึกถึงประชาชน 
เป็นหลักซ่ึงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้ให้ความส�าคัญกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
อย่างจรงิจงั และก�าหนดให้เรือ่งการปฏริปูประเทศเป็นหวัใจส�าคญัทีต้่องท�าให้ได้โดยเหน็ว่าการปฏริปู
ทีส่�าคญัทีสุ่ดมี ๒ เรือ่ง “เรือ่งแรกคือเรือ่งของการศึกษา” เรือ่งท่ีสองคือ “เรือ่งกระบวนการยตุธิรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับต�ารวจ” กล่าวคือ เรื่องแรกการปฏิรูปศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญ 
ที่จะท�าให้คนรุ ่นใหม่มีวินัย รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงได้ก�าหนดให้มีการศึกษาต้ังแต่ก่อนประถมวัย  
เพราะวินัยเป็นส่ิงส�าคัญที่ต้องฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กโดยหวังว่าในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้าเด็กรุ่นใหม่เหล่าน้ี 
จะกลายเป็นประชาชนที่มีวินัยในวันหน้า น่ีคือเป้าหมายแรกของการปฏิรูปการศึกษาการสร้างคน 
ให้มีวินัย เป้าหมายต่อมาคือการพัฒนาความรู้ในทุก ๆ ด้าน ให้ในอนาคตทุกอาชีพสามารถที่จะพัฒนา
ให้ประสบความส�าเร็จ มีชื่อเสียง และเป็นท่ียอมรับได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องประกอบอาชีพเป็นวิศวกร  
เป็นแพทย์ หรือเป็นสถาปนิก ให้เด็ก ๆ ได้เรียนในสายอาชีพท่ีชอบและมีความสุขในการท�างาน  
ฉะนั้น ในรัฐธรรมนูญจึงก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ๓  

นี่คือเป้าหมายที่สอง วินัยกับเรียนตามความถนัด 

๓  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๕๔ รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินการด้วย

 รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ี 
ด�าเนินการ ก�ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าด้วย 
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท�าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด�าเนินการและตรวจสอบ 
การด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย

 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน  
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 ในการด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม  
รัฐต้องด�าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน

 ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้าง 
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการ 
ให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องก�าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก�าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว”.
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 

ส�าหรับเรื่องที่สองการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับต�ารวจนั้น เนื่องจาก 
มีความวิตกกังวลเก่ียวกับข้อครหาท่ีว่าการแต่งต้ังโยกย้ายไม่มีความเป็นธรรมและมีการว่ิงเต้น 
ใช้เงินใช้ทองเพื่อเลื่อนต�าแหน่ง ฉะนั้น ก็ต้องหาทางอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะท�าให้การแต่งตั้งโยกย้ายนี้ 
เกดิความโปร่งใส ในรฐัธรรมนญูฉบบัน้ีจึงก�าหนดให้มกีารปฏิรปูด้านกระบวนการยติุธรรม แก้ไขปรบัปรงุ
กฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อ�านาจ และภารกิจของต�ารวจให้เหมาะสม แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบคุคลของข้าราชการต�ารวจให้เกดิประสทิธภิาพ ให้ข้าราชการต�ารวจได้รบัค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม และได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี 
แต่ถ้าภายในระยะเวลา ๑ ปี ไม่อาจด�าเนินการปฏิรปูให้แล้วเสรจ็ได้ กใ็ห้การแต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการ
ต�ารวจด�าเนินตามหลักอาวุโส๕

สรปุ รัฐธรรมนญูก�าหนดให้ต้องปฏรูิปการศกึษาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๒ ปี๔ และปฏริปูกระบวนการ 
ยุติธรรมในส่วนของต�ารวจให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

๔  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๐ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ให้มีคณะกรรมการ 

คณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นท่ีประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต�ารวจมาก่อน  

เป็นประธาน
 (๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต�ารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วยมีจ�านวนตามท่ี 

คณะรัฐมนตรีก�าหนด เป็นกรรมการ
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นท่ีประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการต�ารวจมาก่อน  

มีจ�านวนเท่ากับกรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ
 (๔) ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยติุธรรม เลขาธกิารส�านักงานศาลยติุธรรม และอัยการ

สูงสุด เป็นกรรมการ
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
 เมื่อครบก�าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ให้การแต่งตั้งโยกย้าย

ข้าราชการต�ารวจด�าเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”.
๕  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๐ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหน่ึง 

ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด�าเนินการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด�าเนินการต่อไป

 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
และให้คณะกรรมการด�าเนินการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปี
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง”.
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จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เกีย่วกบัการก�าหนด 
ที่มาของวุฒิสภานั้นมีสาระส�าคัญอย่างไร และมีหลักการ 
แตกต่างไปจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
ฉบบัก่อน ๆ  นับแต่ในอดตีท่ีผ่านมาอย่างมนัียส�าคญัประการใด 
รวมทั้งในด้านการปฏิรูประบบรัฐสภาของประเทศไทย

นายพรีะศกัดิ ์ พอจติ : ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ ๒  ก�าหนดให้มวุีฒิสภา จ�านวน ๒๐๐ คน  
อายุของวุฒิสภามีก�าหนดคราวละ ๕ ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือก
ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งวุฒิสภามาจากการเลือกกันเอง 
ของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ 

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑ ส�าเรจ็การศกึษานติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง, เนตบิณัฑิตไทย ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา, 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ บัญญัติว่า
 “มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนสองร้อยคน ซ่ึงมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ้

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�างานหรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม  
โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

 การแบ่งกลุม่ จ�านวนกลุม่ และคณุสมบตัขิองบคุคลในแต่ละกลุม่ การสมคัรและรบัสมคัรหลกัเกณฑ์และวธิกีารเลอืกกันเอง
การได้รบัเลอืก จ�านวนสมาชกิวฒุสิภาทีจ่ะพงึมีจากแต่ละกลุม่ การขึน้บญัชสี�ารอง การเลือ่นบคุคลจากบญัชสี�ารองขึน้ด�ารงต�าแหน่งแทน 
และมาตรการอืน่ใดทีจ่�าเป็น เพือ่ให้การเลอืกกนัเองเป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา และเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการให้การเลอืกดงักล่าวเป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม จะก�าหนด
มิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก�าหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดท่ีผู้สมัคร 
รับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้

 การด�าเนินการตามวรรคสอง ให้ด�าเนินการตั้งแต่ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา 
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ

 ในกรณีที่ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุต�าแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใด  
อันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่ส�ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา 
เท่าทีม่อียู ่แต่ในกรณทีีม่สีมาชกิวฒุสิภาเหลอือยูไ่ม่ถงึกึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิวฒุสิภาทัง้หมดและอายขุองวฒุสิภาเหลืออยูเ่กนิหนึง่ปี 
ให้ด�าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ในกรณีเช่นว่าน้ี 
ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ 
ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนดวนัเริม่ด�าเนนิการเพือ่เลอืกไม่ช้ากว่าสามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาดงักล่าวมผีลใช้บงัคบั 
การก�าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้น�าความในมาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”.

นายพีระศักดิ์  พอจิต๑

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

หรอืประโยชน์ร่วมกนั หรอืท�างาน หรอืเคยท�างานด้านต่าง ๆ ทีห่ลากหลายของสงัคม โดยในการแบ่งกลุม่ 
ต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชน ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

 ส�าหรบัรายละเอียดของการแบ่งกลุม่ จ�านวนกลุม่ คณุสมบตัขิองบคุคลในแต่ละกลุม่การสมคัร  
วธิกีารเลอืกกนัเอง หรอืจ�านวนสมาชิกวฒุสิภาทีจ่ะพงึมจีากแต่ละกลุม่ และรายละเอยีดอืน่ ๆ  ทีจ่�าเป็น
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงในขณะนี้ 
อยู่ระหว่างขั้นตอนของการร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 แต่หากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวดที่ ๗    
ว่าด้วยรัฐสภา ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา ตั้งแต่มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๓ ก็จะพอทราบถึงเจตนารมณ์ของ
ผู้ร่างที่มีเจตนาในการแก้ไขปัญหาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา โดยการก�าหนดให้วุฒิสภามา
จากการเลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือท�างาน หรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม จึงเป็นการแก้ไขวิธีการได้มา
ของสมาชิกวุฒิสภาให้แตกต่างไปจากในอดตีอย่างสิน้เชงิ อกีทัง้ยงัเป็นการแก้ไขปัญหาของวฒุสิภาตาม
รัฐธรรมนูญในอดีตโดยเฉพาะใน ๒๐ ปี ที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น

๑) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญ 
ที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย 
ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีจ�านวน ๒๐๐ คน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อันเป็นการ
ยึดโยงอ�านาจอธิปไตยโดยตรงจากเจ้าของอ�านาจคือประชาชน แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่มีการวิจารณ ์
ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการท�าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�านาจของฝ่ายบริหาร คือ 

  (๑) สมาชกิวฒุสิภาทีม่าจากการเลอืกตัง้บางส่วนอาจมาจากอ�านาจเงนิทนุของพรรคการเมอืง 
และอาศัยฐานเสียงจากพรรคการเมืองในพื้นที่

  (๒) สมาชกิวฒุสิภาถกูแทรกแซงจากฝ่ายบริหารโดยเหน็ได้จากการเลือกกรรมการในองค์กรอสิระ 
ต่าง ๆ  อาท ิกรรมการ ป.ป.ช. ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกส่วนใหญ่จะมีสายสมัพันธ์กับคนในรฐับาล

  (๓) สมาชกิวฒุสิภาผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้มกัมีความสมัพนัธ์กบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในลกัษณะ
เครือญาติ จึงได้รับฉายาว่า “สภาผัวเมีย”

๒) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก�าหนดให้วุฒิสภา 
มจี�านวน ๑๕๐ คน โดยทีม่าจากการเลอืกตัง้ของจงัหวดั จงัหวดัละ ๑ คน รวมเป็น ๗๗ คน และมาจาก 
การสรรหา จ�านวน ๗๓ คน โดยท�าให้ได้สมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพ และเป็น 
ผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงหากใช้ระบบเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว กลุ่มบุคคลเหล่านี ้
อาจไม่มโีอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภา แต่กย็งัมจีดุอ่อนให้มกีารวจิารณ์คอื การสรรหาไม่มคีวามเป็น
ประชาธิปไตย เนื่องจากประชาชนไม่ได้เป็นผู้เลือกจึงท�าให้ขาดความเชื่อมโยงกับประชาชนไม่จ�าเป็น 
ต้องมีความรบัผดิชอบหรอืตอบสนองทางการเมอืงกับประชาชน ไม่ทราบและเข้าใจปัญหาของประชาชน 
เพราะไม่ใช่คนในพืน้ที ่นอกจากนีก้ารได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภาจากการสรรหาด�าเนนิการโดยคณะกรรมการ 
การสรรหาจ�านวน ๗ คน ซึง่เท่ากบัว่าบุคคลเพยีง ๗ คน ดังกล่าวมสีทิธิเลอืกสมาชกิวุฒิสภาได้ถงึ ๗๓ คน  
แต่ในขณะเดียวกันผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมีสิทธิเลือกได้เพียง ๗๗ คน

ฉะนัน้ การก�าหนดทีม่าของวุฒิสภาตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จึงมีหลักการแตกต่างไปจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อน ๆ เพื่อเป็นการ 
แก้ไขปัญหาวิธีการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาในอดีตให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมไทย และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิรูประบบรฐัสภาของประเทศไทยต่อไป

 จุลนิติ : อยากทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้นมีหลักการแตกต่างจากวุฒิสภา 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อย่างไร รวมท้ังเม่ือเปรียบเทียบกับวุฒิสภา 
ของนานาอารยประเทศ

นายพีระศักด์ิ พอจิต : บทบาทหน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๑) การกลัน่กรองกฎหมาย กล่าวคอื วุฒิสภาท�าหน้าท่ีในการกลัน่กรองกฎหมายทีผ่่านการพิจารณา 
จากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวุฒิสภาเห็นชอบกับกฎหมายดังกล่าวแล้วจะน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายให ้
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

๒) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
  (๑) สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเก่ียวกับงานในหน้าที่โดยจะถาม 

เป็นหนังสือหรือด้วยวาจา
  (๒) สมาชิกวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่

ของวฒุสิภา มสีทิธเิข้าชือ่ขอเปิดอภปิรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพือ่ให้คณะรฐัมนตรแีถลงข้อเทจ็จรงิหรอืช้ีแจง
ปัญหาส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ (มาตรา ๑๕๓)

๓) พจิารณาให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ เช่น ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ ผู้ตรวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น

๔) อ�านาจหน้าทีอ่ืน่ ๆ  เช่น สมาชกิวฒุสิภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมด 
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
ผูใ้ดกระท�าการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) มพีฤตกิารณ์ร�า่รวยผดิปกต ิทจุริตต่อหน้าที ่หรอืจงใจปฏบิตัหิน้าที ่
หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควรหากประธาน
รัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยัง 
ประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง

ส�าหรับข้อแตกต่างหน้าท่ีและอ�านาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ นั้น พบว่า 

๑) วฒุสิภาไม่มอี�านาจในการถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เนือ่งจากไม่มบีทบญัญตัิ
เรื่องถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

๒) แต่วฒุสิภามีหน้าท่ีและอ�านาจเพิม่ขึน้ใหม่ คอื การตดิตามเสนอแนะและเร่งรดัการปฏริปู
ประเทศเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามหมวด ๑๖ ทีก่�าหนดให้การปฏริปูประเทศและการจัดท�าและด�าเนนิ
การตามยทุธศาสตร์ชาต ิในการนี ้ให้คณะรฐัมนตรแีจ้งความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามแผนการปฏริปู
ประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก ๓ เดือน (มาตรา ๒๗๐ วรรคแรก๓ )

๓) วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล มีอ�านาจให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง 
เป็นนายกรฐัมนตร ีโดยก�าหนดให้การให้ความเหน็ชอบบคุคลซึง่สมควรได้รบัแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตร ี
ให้กระท�าในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

และหากเปรียบเทียบกับวุฒิสภาของนานาอารยประเทศแล้ว วุฒิสภาของประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนมาหลายรูปแบบ ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ วุฒิสภาของไทยมาจากการแต่งต้ัง ซ่ึงหากพิจารณาแล้วพบว่า ในช่วงแรก 
ที่มีวุฒิสภา ประเทศไทยได้น�าระบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษมาเป็นต้นแบบ เนื่องจากวุฒิสภา 
เกิดข้ึนในประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกในรูปแบบของระบบรัฐสภา โดยมีวิวัฒนาการมาอย่าง 
ต่อเนื่องและยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน โดยถือได้ว่าประเทศอังกฤษประสบความส�าเร็จในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยเพราะปกครองกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

ส�าหรบัวุฒิสภาในระบบประธานาธบิดปีระเทศทีใ่ช้ระบบน้ีและเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศอืน่ ๆ   
คือ สหรัฐอเมริกา โดยก�าหนดให้มีวุฒิสมาชิก จ�านวน ๑๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งมลรัฐละ ๒ คน  
ดังนั้น วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาจึงมีอ�านาจมากกว่าวุฒิสภาของประเทศอังกฤษ ส�าหรับสหรัฐอเมริกา
ใช้ระบบสองสภาเป็นเครื่องมือที่ท�าให้ค�านึงถึงประโยชน์ของสหรัฐกับมลรัฐไปพร้อมกัน ดังจะเห็น
ได้จากรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดให้ทุกมลรัฐมีผู้แทนจ�านวนเท่ากัน หรืออย่างน้อยก็ต้อง
ระวงัมใิห้มลรฐัใดมลรฐัหนึง่มีเสียงข้างมากในสภาสงูมากไปเพือ่จะได้เป็นเคร่ืองถ่วงดลุอ�านาจแห่งการที่ 
มลรัฐใดมลรัฐหนึ่งมีผู้แทนราษฎรเป็นจ�านวนมากในสภาที่หนึ่ง

ส�าหรับเหตุผลส�าคัญในการก�าหนดให้มีวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานั้น ประกอบด้วย
๑) เพื่อป้องกันความเป็นเผด็จการของสภาผู้แทนราษฎรและเพื่อคานอ�านาจ
๒) เพื่อตรวจสอบหรือทักท้วงการออกกฎหมายให้มีความรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
๓) เพื่อเป็นเวทีหรือเปดโอกาสให้บุคคลบางประเภทมีโอกาสในทางการเมือง
๔) เพื่อให้ท้องถิ่นต่างๆ มีตัวแทนของตนเอง
ดังนั้น หากถามว่า วุฒิสภาไทยที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีรูปแบบ 

เหมือนประเทศใดนั้น ในช้ันนี้ คงจะตอบได้แต่เพียงว่า เป็นการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การเมืองการปกครองไทยในปัจจุบัน 

๓  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๐ วรรคแรก บัญญัติว่า
 “มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอ�านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหน้าท่ี 

และอ�านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท�า  
และด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาต ิในการนี ้ให้คณะรฐัมนตรแีจ้งความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามแผนการปฏิรปูประเทศต่อรฐัสภา
เพื่อทราบทุกสามเดือน”.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จลุนิต ิ: อยากทราบถึงเจตนารมณ์อันเก่ียวกับที่มาของวุฒิสภาชุดแรก 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
รวมทัง้บทบาทในด้านการส่งเสรมิการปฏริปูประเทศและการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 
ตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูน้ันได้วางหลกัการส�าคญั ๆ ไว้อย่างไร

นายพรีะศกัดิ ์พอจติ : วฒุสิภาชดุแรกตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�าหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๒๕๐ คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๕ ปี  
โดยก�าหนดให้มีส่วนในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร ี
ให้กระท�าในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมีหน้าที่และอ�านาจในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัด 
การปฏิรปูประเทศ ทัง้นี ้เป็นผลพวงจากการทีส่ภานติบิญัญติัแห่งชาติได้มส่ีวนส�าคญัในการเสนอประเดน็ 
ค�าถามเพิ่ม หรือค�าถามพ่วง ในคราวที่มีการท�าประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติก�าหนดให้ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ 
เสนอประเด็นเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงเพ่ิมเติมหรือค�าถามพ่วง  
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดท�าค�าอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นดังกล่าวส่งให้แก ่
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๑๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอประเด็น
เพิ่มเติมโดยประเด็นค�าถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นมีว่า

“ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติสมควรก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง ๕ ปีแรก นับแต่วันท่ีมีรัฐสภาชุดแรก 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 

 ต่อมาเม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการออกเสียง 
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ สรุปว่าประชาชนได้เห็นชอบในประเด็นค�าถาม 
เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการเข้ามาแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อ  
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
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 (๑) ประเทศชาตมิคีวามสงบเรยีบร้อยมคีวามสามคัคปีรองดอง มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนืตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ

 (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า
 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ส�าหรับการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ 

ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
 ก. ด้านการเมือง
 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 ค. ด้านกฎหมาย
 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
 จ. ด้านการศึกษา
 ฉ. ด้านเศรษฐกิจและ
 ช. ด้านอื่น ๆ

 จลุนติิ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

นายพีระศกัดิ ์ พอจติ : วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐  
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการเปล่ียนแปลงในประเด็นที่ส�าคัญ ไม่ว่า “วิธีการได้มา” ที่ได้ก�าหนดให้มีที่มา 
จากบคุคลกลุม่ต่าง ๆ  ท่ีหลากหลาย “อ�านาจหน้าที”่ ทีก่�าหนดให้วฒุสิภามบีทบาทต่อการให้ความเหน็ชอบ 
ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งคร้ังแรก วุฒิสภาจึงเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่เป็นเสาหลัก 
ของระบอบประชาธปิไตยในการท�าหน้าทีต่รวจสอบการบริหารราชการแผ่นดนิ การกลัน่กรองกฎหมาย 
รวมถึงการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลในองค์กรที่ส�าคัญ ๆ

 อย่างไรก็ตาม การก�าหนดหลักการที่มาและรูปแบบการได้มาซึ่งวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้ 
คงให้ค�าตอบในตอนนีย้งัไม่ได้ว่า การก�าหนดหลกัการเก่ียวกับทีม่าและรปูแบบการได้มาซ่ึงวุฒิสภาครัง้นี้
จะดีกว่ารปูแบบอ่ืน ๆ  ทีผ่่านมา หรอืว่าถอืเป็นรปูแบบทีด่ทีีส่ดุ จึงอาจต้องใช้เวลาและให้โอกาสวฒุสิภา
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และอ�านาจตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไป 
อีกสักระยะหนึ่ง จึงจะตอบค�าถามได้ว่าวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย
มากน้อยเพียงใด

 

 

3-30-MAC6.indd   14 9/23/17   10:32 AM



ก.ค. - ส.ค. ๖๐ 15

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ 
การก�าหนดที่มาของวุฒิสภาน้ันมีสาระส�าคัญอย่างไร 
และมีหลักการแตกต่างไปจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อน ๆ นับแต่ในอดีตที่ผ่านมา 
อย่างมีนัยส�าคัญประการใดรวมทั้งในด้านการปฏิรูประบบ
รัฐสภาของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชายฯ : การร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบับท่ี ๒๐ ของประเทศไทย น้ันคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ได้เริ่มท�างานโดยหารือกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะท�าหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์หลักอะไรบ้างเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ใดในประเทศไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมาและเป็นเรื่องการปฏิรูป 
ที่จะน�าพาประเทศไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาในรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ น้ี ได้มุ ่งหมายให้วุฒิสภาเป็นกลไกหนึ่ง 
ที่จะท�าให ้จุดมุ ่งหมายข้างต ้นประสบผลส�าเร็จจุดมุ ่งหมายหลัก 
ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีดังนี้

ประการแรก มุ ่งท�าให้ประชาชนคนไทยมีสิทธิและเสรีภาพ 
ที่จะท�ากิจการต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กล่าวคือ การเพิ่ม
สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนให้มากขึน้เท่าทีจ่ะเป็นไปได้ ทัง้นี ้เพือ่ให้
คนไทยแขง็แรงและสามารถปรับตวัให้อยูร่่วมกับคนในโลกน้ีได้เพราะโลก
ในยุคนี้มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและตลอดเวลา

ประการท่ี ๒ ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้การเมืองและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองของเราเป็นการเมืองที่ดีงาม การเมืองที่สร้างสรรค์ 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ 

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐.

ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่๑

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

เป็นการเมอืงซึง่ท�าให้ทกุฝ่ายไม่ว่าจะมคีวามแตกต่างกันทางสถานะฐานานุรปูหรอืความคดิ สามารถอยู่
ร่วมกันได้ โดยไม่น�าความแตกต่างทางการเมืองดังกล่าวมาเป็นความขัดแย้งที่ท�าให้เกิดความแตกแยก
ทะเลาะเบาะแว้งกันจนลุกลามไปเป็นการแตกแยกในสังคม 

ประการที ่๓ ต้องยอมรบัว่าประเทศเราค่อนข้างจะหยดุน่ิงอยูกั่บทีม่านานหลายปี จากประเทศ
ที่เคยพัฒนาน�าหน้าประเทศใกล้เคียง กลายมาเป็นว่าเวลานี้หลายประเทศข้างเคียงมีการพัฒนา 
ที่น�าหน้าเราไปหลายเรื่องแล้ว ดังนั้นประเทศไทยเราจึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 

จุดมุ ่งหมายทั้ง ๓ ประการน้ี จึงถือได้ว่าเป็นเข็มมุ ่งส�าคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
และเมื่อกล่าวถึงกลไกสถาบันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ 
ซึ่งในที่นี้เราจะมุ่งพิจารณาในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลัก อันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร  
และวฒุสิภา เรามจีดุมุง่หมายว่าจะท�าอย่างไรให้กระบวนการเพือ่ให้ได้มาซึง่บคุคลทีจ่ะเข้ามาใช้อ�านาจ
ทางการเมือง อันได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาเป็นกระบวนการที่มีความ 
เที่ยงธรรม สุจริตและโปร่งใส เป็นกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งคนดี คนเก่ง คนที่มีความกล้าหาญ  
มีความตั้งใจดีและมีจิตอาสาเข้ามาท�างานเพื่อส่วนรวมได้ผ่านเข้ามาโดยไม่ถูกระบบหรือกระบวนการ
เลอืกต้ังหรือการเลอืกกนัเองท�าให้เขาต้องเสยีสทิธิหรอืท�าให้เกิดการเอารัดเอาเปรยีบกันหรอืการกระท�า 
ทุจริตอื่นใด ส�าหรับการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่ผ่านมาเรามักจะถูกตั้งค�าถามว่า ๑. เราจะยังมีระบบสองสภา 
อยูห่รอืไม่เพราะบางประเทศทีเ่ป็นรฐัเดีย่ว เช่น สงิคโปร์ มเีพยีงสภาเดยีวและ ๒. ท�าไมเราจงึต้องมสีองสภา  
หลังจากท่ีรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายซ่ึงเห็นตรงกันว่า ยังสมควรมีสองสภา ประเทศไทยเรา 
ก็มีระบบสองสภามาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ แล้ว ที่ก�าหนดให้  
“พฤฒสภา” ประกอบด้วยสมาชิกที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนออกเสียง
โดยทางอ้อมและลบั จ�านวน ๘๐ คน จนกระทัง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ 
ก�าหนดให้พระมหากษัตริย ์ทรงเลือกและแต่งตั้งจากผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป ็นสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร จากนัน้ เรากใ็ช้ระบบการแต่งตัง้กนัเรือ่ยมาจนถงึรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ จงึมกีารก�าหนดให้วฒุสิภาประกอบด้วยสมาชกิซ่ึงราษฎรเลอืกตัง้จ�านวน ๒๐๐ คน 
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โดยให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ได้ก�าหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาทั้งจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน  
ที่เหลือให้มาจากการสรรหานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมด มีทั้งการเลือกตั้งทางอ้อม การแต่งตั้ง  
การเลือกตั้งทางตรง การเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียว การแต่งต้ังล้วน ๆ ผสมทั้งเลือกต้ังและแต่งตั้ง  
ลองกันมาหลายแบบ ในหลายสมัย ค�าถามจึงมีว่าปัญหาที่เกิดข้ึนคืออะไร ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้  
ส.ว. สามารถท�าประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้สงูสดุเพราะท่ีผ่านมาเมือ่ก�าหนดให้ ส.ว. มาจากทัง้การ
เลือกตั้งและการแต่งตั้งก็มักเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ปลา ๒ น�้า” เพราะต่างมีที่มาแตกต่างกัน  
ต่างฝ่ายต่างเข้าใจว่าตนมีศักดิ์ศรีดีกว่า จึงท�าให้เกิดปัญหาในการท�างานเป็นหมู่คณะขึ้นมา

หากเราทบทวนค�าถามที่ว่า เราควรจะมี “ระบบสองสภา” คือ มี “วุฒิสภา” หรือไม่ นั้น  
พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ไม่ได้ก�าหนดให้มีวุฒิสภา แต่เกิดข้ึน 
ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๔๘๙ ที่เรียกว่า “พฤฒสภา” ด้วยเหตุผลตามหลักฐานที่บันทึกไว้ว่า 
ต้องการให้มีสภาเพื่อยับยั้งเพราะการออกกฎหมายโดยมีสภาเดียวน้ันรวดเร็วเกินไปและไม่ละเอียด
รอบคอบ ซึง่ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น “วฒุสิภา” คอืสภาของผูใ้หญ่เพือ่ยบัยัง้ หรอืกล่าวอีกความหมายหนึง่
คือเป็น “สภาพี่เลี้ยง” นั่นเอง แต่ต่อมาในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ ได้มีการบัญญัติบทบาทอ�านาจ
หน้าที่ของ ส.ว. เพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๔๘๙ มาจนถึงก่อนปี ๒๕๔๐ ได้เคยบัญญัติไว้  
นัน่คอืรฐัธรรมนญู ฉบบัปี ๒๕๓๔ ท่ีบญัญตัใิห้ ส.ว. มหีน้าทีก่ลัน่กรองกฎหมาย เข้าช่ือขอเปิดอภปิรายทัว่ไป 
เพื่อให้รัฐบาลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน  
แต่จะลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้ แต่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ บัญญัติให้ ส.ว. มีหน้าท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยให้มีหน้าที่ ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให ้ค�าแนะน�าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ด�ารงต�าแหน่งที่ เป ็นกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช ่น กรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมและศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ในขณะเดียวกันได้เพิ่มอ�านาจอันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง กล่าวคือ เมื่อออกแบบ 
ให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแทนของภาคประชาชนแล้วก็ได้เพิ่มอ�านาจให้ ส.ว.  
ในการที่จะถอดถอนพวกเดียวกันได้อันได้แก่ ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ส.ส.  ส.ว. รวมถึงใครก็ตาม 
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองก็สามารถถูกถอดถอนได้ เมื่อเป็นเช่นนี้  
ส.ว. จึงมีบทบาทหน้าที่ไม่จ�ากัดเฉพาะในความหมายของการเป็นผู้ใช้ความรู้ประสบการณ์ และ 
สติปัญญาอย่างเดียวแล้ว แต่ยังมีอ�านาจซึ่งเปรียบเสมือนมีดาบ ที่สามารถใช้ลงโทษทางการเมือง 
แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองด้วยกันได้ด้วยท�าให้ต�าแหน่ง ส.ว. เป็นที่หมายปองของผู้คนมากยิ่งขึ้น 
พรรคการเมืองในสภาล่างเองก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าได้รู้จักกับ ส.ว. ก็น่าจะเอื้อเฟื้อประโยชน์ให้กันและกันได้ 
จนน�าเป็นสาเหตุหนึ่งที่น�ามาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เมื่อได้กลับมาทบทวนสาเหตุที่ท�าให้เกิดการรัฐประหารล่าสุดแล้วส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการ 
ที่นักการเมืองทะเลาะเบาะแว้งกัน ส.ว. เองก็มีส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ดังน้ันการที่รัฐธรรมนูญ 
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ บัญญัติให้ ส.ว. มีอ�านาจหน้าที่เช่นนั้นน่าจะเป็นสาเหตุท�าให้ ส.ว. ไม่สามารถ
ท�าหน้าท่ีในการกล่ันกรองกฎหมายและท้วงติงการบริหารของรัฐบาลได้ดีเท่าที่ควร ประกอบกับการ 
ที่รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ บัญญัติให้ ส.ว. มาจากการเลือกต้ังโดยให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
ท�าให้ ส.ว. ทีม่าจากการเลือกตัง้จ�าต้องพึง่พาอาศยัฐานเสยีงของพรรคการเมอืงในจงัหวดัและนกัการเมอืง 
ทัง้ระดับชาตแิละท้องถิน่ ท�าให้การเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง ส.ว. ไม่ได้มาตวัเปล่าแต่มหีน้ีบุญคณุตดิมาด้วย 
เม่ือเข้ามาท�าหน้าที่ การท่ีจะใช้เหตุผลตามหลักการหลักวิชาที่ถูกต้องทั้งหมดบางครั้งก็อาจท�าไม่ได้  
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ ส.ว. มาจากทั้งการเลือกตั้ง 
และการสรรหาโดย ส.ว. ที่มาจากการสรรหาก็ให้เหตุผลว่า ผู้ที่เลือกสรรให้เราเข้ามาเมื่อขออะไร 
ก็จ�าต้องช่วยเหลือเพราะเขาสรรหาแต่งตั้งเรามาเราจึงต้องตอบแทนบุญคุณของเขา 

ดังนั้น จึงเกิดค�าถามว่า ค�าว่า “วุฒิสภา” ที่แปลว่าสภาของผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่และตั้งใจ 
จะให้เป็นสภายับยั้ง หรือสภาพี่เลี้ยง นั้น เมื่อเราศึกษาการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ที่ผ่านมา  
แล้วก็เริ่มเห็นชัดเจนว่า “วุฒิสภา” เป็นสภาซ่ึงไม่สามารถท�าให้บรรดา ส.ว. แสดงความเป็นผู้ใหญ่ 
ได้ดีเท่าที่ควรรัฐธรรมนูญต่าง ๆ ล้วนมีเจตนารมณ์ในการบัญญัติให้ ส.ว. แสดงพฤติกรรมที่ 
มีความเป็นผู้ใหญ่แต่เมื่อเข้าไปท�าหน้าที่ในวุฒิสภาพวกเขากลับแสดงออกซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ได้ยาก  
อุปมาเหมือนน�าคนตัวใหญ่ไปนั่งในที่แคบ ๆ ท�าให้ท�าอะไรแทบไม่ได้เลย ถ้าอย่างนั้นต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดเสียใหม่อย่าให้เป็นเพียงสภายับยั้งเลย เพราะ ส.ส. ทุกวันน้ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
กันเต็มสภาและเป็นแหล่งความรู้มากมายอยู่แล้วถ้าเราจะมีสภาที่ ๒ คือวุฒิสภา เราควรออกแบบ 
ให้เป็น “สภาเติมเต็ม” ไม่ใช่ “สภาพี่เลี้ยง” อีกต่อไป นั่นหมายถึงเราจะต้องท�าให้ได้มาซึ่งคนที่
มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพราะสังคมโลกของเราในเวลานี้มีความรู้มากมายเต็มไปหมด 
โดยทีค่นในบ้านเมืองของเราก็มักจะตามไม่ค่อยทนั เมือ่เราได้ ส.ส. ท่ีเป็นคนด ีแต่เขาจะเก่งและรูเ้ฉพาะ
บางเรื่องในเขตพื้นที่ของเขา ดังนั้น ต่อไปนี้ถ้าหากจะมี ส.ว. เราต้องหาคนซึ่งมีความรู้ที่หลากหลาย 
และไม่คิดทีจ่ะสมคัรเป็น ส.ส. อย่างนีน่้าจะดกีว่าเพราะบางคนแม้จะมคีวามรกัชาตบ้ิานเมอืงและมคีวามรู้ 
ดีมากแต่หากจะให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เขาอาจจะไม่สมัครเพราะเขาไม่มีฐานคะแนนเสียง 
เราจึงคิดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องหาวิธีให้คนท่ีมีความรู้ความสามารถรักชาติบ้านเมือง ให้เขาได้มี
โอกาสเข้ามาช่วยบ้านเมืองโดยไม่ต้องให้เขาไปหาใครมาเป็นฐานคะแนนช่วยหาเสยีงให้  ไม่ต้องเดินสาย 
แจกโปสเตอร์และไม่ต้องถูกใครติฉินนินทากล่าวหาโดยไม่รู้ตัว นอกจากน้ีเราต้องไม่ให้เขาต้องเป็น 
หนี้บุญคุณใคร ถ้ามาจากการแต่งตั้งเข้ามาแล้วก็ต้องไปตอบแทนบุญคุณคนที่แต่งตั้งถ้าให้ต้องผ่าน 
การเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องกลับไปยกมือไหว้ขอเสียงจากประชาชนอีก ถ้าอย่างนั้นเราจึงคิดหาวิธีการใหม่
ว่าบนฐานความเชื่อและความเป็นจริงในสากลที่ว่า โดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านใดหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มความสนใจหรือกลุ่มอาชีพเดียวกันน้ันย่อมจะ 
เป็นทีรู่กั้นเองว่าใครเก่งและมีความสามารถ เช่น ในกลุม่คนทีส่นใจเรือ่งพระเครือ่ง ย่อมจะรูดี้ว่าใครเป็น
ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเร่ืองการดูพระเคร่ืองแต่ถ้าเราเป็นศิลปินวาดรูปเราก็จะรู้ว่าในประเทศไทย 
มีศิลปินท่านใดบ้างที่มีฝีมือในการวาดรูปเพราะเขาอยู่ในวงการในกลุ่มอาชีพเดียวกัน 
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ดังน้ันในสังคมของคนที่มีความรู้และมีความสามารถในแต่ละด้าน เขาย่อมทราบดีว่าผู้ใด 
ที่มีความรู้ความสามารถมาก แล้วเหตุใดเราจึงไม่ให้เขาเลือกกันเอง โดยไม่ต้องให้เขาไปหาเสียง  
ไม่ต้องให้เขาไปถูกคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง แต่ให้พวกเขาต่างเลือกกันเองโดยอาศัยความเชื่อที่ว่าเขาจะ
เลือกกันเองได้เพราะความที่รู้จักกันและกันเป็นอย่างดีจึงเป็นที่มาของแนวคิดริเริ่มทดลองใช้ระบบ 
เลือกกนัเองให้เป็น ส.ว. เป็นครัง้แรกของประเทศ ในรฐัธรรมนญู ฉบบัปี ๒๕๖๐ ท้ังนี ้เพือ่ให้วฒุสิภา 
เป็นสภาเติมเต็มโดยการเปดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการท�างานเพ่ือชาตบ้ิานเมอืง เพือ่ให้เกดิการเปล่ียนแปลงและปฏิรูปประเทศ รฐัธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๖๐ 
มาตรา  ๑๐๗ จึงบัญญัติให้มีวุฒิสภาซ่ึงมาจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ 
ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือท�างานหรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม  
ให ้เขามาเลือกกันเองโดยก�าหนดให้ทุกคนเมื่อมีคุณสมบัติและมาสมัครแล้วสามารถอยู ่ ใน 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เลย ใครเดินมาสมัครต้องได้สมัคร ต้องมีกลุ่มอยู่ เป็นการเปิดโอกาสว่าใครก็ตาม 
เม่ือมีอายุ ๔๐ ปีข้ึนไปไม่วิกลจริตไม่มีลักษณะต้องห้ามใดและมีจิตอาสาอยากช่วยชาติบ้านเมือง  
สามารถไปสมคัรทีอ่�าเภอทีต่นเองมภูีมลิ�าเนาอยูไ่ด้เลย จากน้ันให้เลอืกกันเองตัง้แต่ระดบัอ�าเภอมาจนถงึ
ระดับจังหวัดและระดับส่วนกลางมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๕ ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก  
เมือ่วาระการด�ารงต�าแหน่งสิน้สดุลงแล้วจะกลบัมาเป็น ส.ว. อีกไม่ได้หรือถ้าจะเป็นรฐัมนตรหีรอืผูด้�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมอืงจะต้องเว้นระยะไว้ ๒ ปี โดยก�าหนดให้ ส.ว. มหีน้าทีใ่นการกล่ันกรองกฎหมาย หน้าทีใ่นการ 
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส�าคัญเกีย่วกบั 
การบรหิารราชการแผ่นดินโดยไม่มกีารลงมต ิหน้าทีใ่นการเข้าชือ่เพือ่เสนอความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญู 
กรณทีีน่กัการเมอืง ส.ส. หรือ ส.ว. ด้วยกันกระท�าผดิในการพจิารณางบประมาณ หรอืกระท�าผดิจรรยาบรรณ
ทัง้หลาย และมหีน้าทีใ่นการให้ความเหน็ชอบบคุคลผูไ้ด้รบัการสรรหาหรือคดัเลอืกทีจ่ะไปเป็นกรรมการ
องค์กรอิสระ แต่ไม่มีหน้าที่ในการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองใดได้อีก

3-30-MAC6.indd   19 9/23/17   10:32 AM



ก.ค. - ส.ค. ๖๐20 จุลนิติ

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

จลุนติ ิ : อยากทราบถึงบทบาทหน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ น้ัน มีหลักการแตกต่างจากวุฒิสภา 

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อย่างไร รวมท้ังเม่ือเปรียบเทียบกับวุฒิสภา

ของนานาอารยประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชายฯ : ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น  
โดยหลักการแล้วเราพยายามก�าหนดให้ ส.ว. มีหน้าที่ในเชิงสร้างสรรค์ เช่นมีหน้าท่ีหลักในเรื่องของ 
การดูแลการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศตลอดระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้  
ก�าหนดให้มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังนักการเมือง ส.ส. หรือ ส.ว. ด้วยกันมิให้ประพฤติทุจริตหรือกระท�า
ผิดจรรยาบรรณ และดูแลกลั่นกรองการออกกฎหมาย หรือถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็สามารถไป 
ร่วมเข้าชื่อได้ สิ่งเหล่าน้ีเป็นหน้าท่ีพื้นฐานใหม่ซ่ึงแตกต่างจากเดิมที่ก�าหนดให้ ส.ว. มีอ�านาจในการ
ถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองด้วยถ้าเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศแล้ว ประเทศไทย 
เราน�าความคิดนี้มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษที่เราใช้เป็นต้นแบบคือ “สภาขุนนาง” 
ในเรื่องของการกลั่นกรองกฎหมาย การเห็นชอบในการแต่งตั้งบางต�าแหน่งเท่าน้ัน ส่วนระบบแบบ
สาธารณรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีระบบท่ีมา หน้าที่และอ�านาจที่แตกต่างจากของเราจึง 
เปรียบเทียบกันค่อนข้างยาก วุฒิสภาในประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเสมือนตัวแทนของแต่ละมลรัฐ 
ที่มีวุฒิสมาชิกจ�านวนเท่ากัน โดยก�าหนดให้มีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย พิจารณาเห็นชอบ 
งบประมาณของประธานาธิบดีหรือเห็นชอบในเรื่องของกฎหมายหลัก ๆ ที่กระทบกับความเป็น
สหพันธรัฐของเขาเพราะฉะนั้นเราคงไปเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ เมื่อเทียบเคียง 
กับประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษแล้ว จะเห็นว่า เราก็เหมือนกับจะอยู่ตรงกลางเพราะเราก็ให้  
ส.ว. เป็นสภาเตมิเตม็สตปัิญญา กลัน่กรองกฎหมาย ใช้ความคดิความอ่านกลัน่กรองกฎหมาย ขบัเคลือ่น
การปฏิรูปประเทศ แต่จะท�าหน้าที่เสนอกฎหมายเองไม่ได้แต่ประเทศฝรั่งเศสก�าหนดให้ ส.ว. สามารถ
เสนอกฎหมายได้เอง เป็นต้น
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์อันเก่ียวกับที่มาของวุฒิสภาชุดแรก 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๖๐ รวมทั้งบทบาทในด้านการส่งเสริมการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อน 
ยทุธศาสตร์ชาตติามบทบัญญตัแิห่งรฐัธรรมนญูนัน้ได้วางหลักการส�าคญั ๆ ไว้อย่างไร

ศาสตราจารย์ ดร.ชาตชิายฯ : ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 
๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีความคาดหวังมากว่าจะให้ ส.ว. มีบทบาทส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๕๘ ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ด้านด้วยกัน 
ประกอบด้วย (๑) ด้านการเมอืง (๒) ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการ 
ยุติธรรม (๕) ด้านการศึกษา (๖) ด้านเศรษฐกิจ และ (๗) ด้านอื่น ๆ ซ่ึงการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  
เหล่านี้ ถือเป็นงานที่ค่อนข้างยาก ดังน้ัน ในบทเฉพาะกาลจึงมีการก�าหนดว่านอกจากจะให้ ส.ว.  
มีส่วนในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังก�าหนดให้  
ส.ว. มีส่วนในเรื่องของการดูแลซักถามรัฐบาล กล่าวคือ การอภิปรายเพื่อซักถามรัฐบาลในเรื่อง 
การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เช่น รัฐบาลจะออกกฎหมายอะไรมารองรับการปฏิรูปประเทศ 
ในแต่ละด้านก็สามารถอภิปรายได้แต่จะอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ได้ นอกจากนี ้
ยังสามารถติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลได้โดยการตั้งกระทู้ถาม เพื่อเป็นการประคับประคอง 
ให้การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ สามารถด�าเนินการไปได้ตลอดรอดฝั่ง และมีการออกกฎหมายมาเพื่อใช ้
ในการปฏิรูปประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากจะก�าหนดให้มี ส.ว. ที่มาจากหลากหลาย 
ด้านเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนา 
ประเทศแล้ว ในเร่ืองการตรากฎหมายเพื่อปฏิรูปประเทศน้ัน ส.ว. ยังมีหน้าที่ต้องเร่งให้มีกฎหมาย
เพื่อใช้ปฏิรูปประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ส.ว. ต้องน�ามาพิจารณาศึกษาว่า
ยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านนั้นจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพราะยุทธศาสตร์ชาตินั้นเปรียบ
เสมือนการก�าหนดเส้นทางถนน เช่น ถนนสายสิ่งแวดล้อม ถนนสายเศรษฐกิจ ซึ่งถนนแต่ละสายนี ้
จะก�าหนดให้มีสีสันอย่างไรก็ข้ึนอยู่ที่การออกแบบ เช่น การปฏิรูปถนนสายเศรษฐกิจสิ่งที่ต้องปฏิรูป 
ก็เปรียบเสมือนยานพาหนะที่อยู่บนท้องถนน เช่น เรื่องภาษี กฎหมายการค้า การเงิน การธนาคาร  
การที่ต้องปฏิรูปก็เพื่อให้ยานพาหนะนั้นสามารถวิ่งไปตามถนนนี้ให้ถึงจุดหมายโดยเร็ว 

ดังนั้น หน้าที่ของ ส.ว. ที่มีการออกแบบไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ นัน้ กค็อืการให้ ส.ว. ได้เข้ามามส่ีวนช่วยสภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่ให้การปฏริปูประเทศ 
ในด้านต่าง ๆ  เป็นรปูธรรมได้ตามกรอบระยะเวลา เพราะจุดมุง่หมายหรอืเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูฉบบันี้  
คือต้องการให้ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนสู่การปฏิรูปโดยเร็ว

จลุนิต ิ: บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชายฯ : จากประสบการณ์ที่ได้ไปเดินสายซักถามและรับฟัง 
ความคดิเหน็จากประชาชนตัง้แต่ขัน้ตอนของการร่างรฐัธรรมนูญฉบับน้ี ตัง้แต่ปลายปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 
จะพบว่าคนไทยมีทั้งส่วนที่ตื่นเต้นดีใจในเร่ืองการท่ีจะมีวุฒิสภาตามแบบที่เราก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ฉบับปัจจุบัน ซ่ึงคนกลุ่มนี้มองว่าเป็นโอกาสดีที่คนธรรมดาทั่วไปจะได้มีช่องทางที่จะพูด หรือท�าอะไร 
ให้บ้านเมือง ให้คนอื่นได้รับรู้ ซึ่งเป็นโอกาสให้พวกเขาสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในรัฐสภาโดยไม่ต้องใช ้
เงินทอง หรือไม่ต้องมีอิทธิพล หรืออ�านาจใด ๆ ก็สามารถมาสมัครเป็น ส.ว. ได้ นี่คือกลุ่มคนที่เห็นด้วย  
ถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะยังไม่มั่นใจว่าการให้มาเลือกกันเองจะได้คนดีจริงหรือไม่ อาจจะมีการฮั้วกัน 
หรอือาจจะมนีายทนุไปจ้างคนมาลงเลือกกันเองก็เป็นได้ แต่คนกลุม่น้ีก็ยงัมองว่าแม้ว่าจะมกีรณีดงักล่าว 
เกดิขึน้แต่กย็งัดีเพราะเป็นทางเลือกใหม่ ไม่เหมอืนรปูแบบเดมิ ทีไ่ม่ว่าจะแต่งตัง้หรอืเลอืกตัง้ก็หนีไม่พ้น
เรื่องอิทธิพลของกลุ่มนักการเมืองต่าง ๆ

ตัวอย่างหนึ่งของการไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดสงขลา ประชาชนบอกว่า
ถ้าเริ่มเข้าสู่กระบวนการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาเขาจะไปบอกกับคนที่มาสมัครว่าพวกคุณต้องเลือก
กันเองซ่ึงถ้าใครได้รับเลือกก็ดีใจด้วย ส�าหรับคนที่ไม่ได้รับเลือกก็ขอให้ท�าหน้าท่ีต่อไปโดยมีการมา
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อให้คนที่ได้รับเลือกน�าข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน 
หรือท้องถิ่นนั้น ๆ ไปประชุมที่สภาและเป็นตัวแทนของชุมชนได้ ซ่ึงเขามองว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง 
ของประชาชนที่จะได้แสดงความคิดเห็นและมีตัวแทนน�าข้อมูลเหล่าน้ันไปบอกกับรัฐบาลหรือผู้ท่ีมี
บทบาทในรัฐสภาให้ออกกฎหมายหรือท�าอะไรเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนกลุ่มนี้ยังมองไปถึงข้ันที่ว่าการได้มาซึ่ง ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีที่จะท�าให้ผู้สมัครไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มผู้มีอ�านาจเงิน 
หรือกลุ่มพรรคพวกกัน ดังเช่นระบบการได้มาซึ่ง ส.ว. แบบเดิม 

ส�าหรับอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าการเลือกกันเองเช่นนี้ จะท�าให้คนที่มีความรู ้
ความสามารถเข้ามาลงสมัครรับเลือกจริงหรือไม่ และหากมีแต่บรรดาบุคคลที่ไม่มีความสามารถ 
มาลงสมัครและมาเลือกกันเองจะเป็นอย่างไร จะแก้ปัญหากันอย่างไร ซึ่งแนวทางนี้ก็มีความ 
เป็นไปได้เช่นกันเพราะถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ จึงต้องขอชี้แจงว่าคนจ�านวนไม่น้อยยังไม่เข้าใจวิธีการ 
ได้มาซึ่ง ส.ว. รูปแบบนี้ ยังไม่เข้าใจเจตนารมณ์ที่ผมกล่าวในที่นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า ส.ว.  
มีศักด์ิศรีดีกว่า ส.ส. ดังนั้นวิธีการที่เราอธิบายให้ฟัง เขามองว่าคนจะแย่งกันมาสมัคร ส.ว. มากกว่า 
การเป็น ส.ส. พอแย่งกันสมัครก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกมากมาย 

โดยสรุป คือ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมคิดว่าแม้การได้มาซึ่ง ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญนี้  
จะเป็นเรื่องใหม่แต่ผมมองว่าเป็นระบบและวิธีการท่ีพยายามท�าให้คนที่เข้ามาใช้อ�านาจรัฐในสภาสูง 
หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “วฒุสิภา” สามารถท่ีจะท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอิสระมากขึน้กว่าระบบเดิม ส่วนจะอสิระ  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์หรือไม่คงตอบไม่ได้แต่ก็คงจะดีขึ้น หรืออาจพูดได้ว่า ส.ว. ระบบใหม่น้ีไม่ต้องเป็น 
หนี้บุญคุณใคร เขาสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ในสภาที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามโดยไม่ต้องเกรงใจใคร 

โดยในระบบใหม่นีม้กีารแบ่งกลุม่ความเชีย่วชาญออกเป็น ๒๐ กลุม่ ซึง่การเลอืกของแต่ละกลุ่ม  
ในแต่ละระดบัตัง้แต่ระดบัอ�าเภอ ระดับจงัหวดั และระดับประเทศนัน้ ท่ีเราคิดกนัไว้กคื็อเราพยายาม
ที่จะท�าให้การเลือกในแต่ละระดับสามารถแก้ไขปัญหาการฮั้วกันได้ ในที่นี้ ขอยกตัวอย่าง (ยังไม่ใช่ 
วิธีการที่จะก�าหนดในกฎหมาย) การเลือกในระดับอ�าเภอ เช่น ในอ�าเภอหนึ่งมีการแบ่งเป็น ๒๐ กลุ่ม 
ผู ้สมัครจะสมัครในกลุ ่มใดก็ได้ เจ้าหน้าที่รับสมัครจะลงความเห็นว่าเขาต้องสมัครในกลุ ่มน้ัน 
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กลุม่น้ีไม่ได้ ห้ามออกความเหน็เดด็ขาด ให้ผูส้มคัรเขาเลือกกนัเองว่าจะสมคัรกลุม่ไหน และแสดงหลกัฐาน 
การสมคัรหรอืรบัรองตวัเองว่าเป็นผูม้คีณุสมบตัติามทีก่�าหนด ซึง่ถ้าเป็นการรบัรองเทจ็กจ็ะมคีวามผิดอาญา 
ฐานแจ้งความเทจ็ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ หรอืถ้าไม่มีหลกัฐานอะไรมาแสดงกส็ามารถ
ไปให้ก�านันผู้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มกิจกรรมที่เป็นทางการในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มแม่บ้านประจ�าหมู่บ้าน 
ให้การรับรองว่าบุคคลนี้เป็นผู้เช่ียวชาญด้านใดด้านหนึ่งตามท่ีเขามีความสามารถและความเช่ียวชาญ 
ในด้านนั้น ๆ ก็ได้ โดยเป็นการเปิดโอกาสและให้อิสระแก่ผู้ที่จะมาสมัครให้สะดวกและง่ายที่สุด  
  การเลือกใน “ระดับอ�าเภอ” ก็ให้เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มก่อนแล้วจึงให้เลือกแบบไขว้กัน 
ในแต่ละกลุ่ม และให้แต่ละอ�าเภอมตีวัแทน เช่น อ�าเภอละ ๓ คน ซึง่ถ้ามีครบทัง้ ๒๐ กลุม่ ก็จะมตีวัแทน
อ�าเภอละ ๖๐ คน ส่งมาที ่“ระดบัจังหวดั” และมาเลือกไขว้กันเองให้เหลอืกลุม่ละ ๑ คน จงัหวดัน้ันก็จะมี 
ตวัแทน ๒๐ คน ส่งมารวมกนัที ่“ระดบัประเทศ” หรอื ส่วนกลาง ๒๐ คณู ๗๗ จะได้ ๑,๕๔๐ คน ทัง้หมด 
๒๐ กลุ่ม เลอืกไขว้กนัเองให้ได้ ส.ว. ๒๐๐ คน ซึง่เวลาเลอืกกนัเองในแต่ละกลุม่นัน้ทกุคนสามารถเลือกได้  
๕ ชือ่ สมมุตว่ิาผมสมัครในกลุ่มท่ีเป็น ผู้ประกอบธรุกจิ ผมกม็สีทิธเิลอืกในแต่ละกลุ่มได้ ๕ คน ผมเลือก
หมายเลข ๑ – ๕  และทกุคนในจ�านวน ๑,๕๔๐ คน กท็�าเช่นเดยีวกนั แล้วรวมคะแนนกนั ผมกจ็ะมคีะแนน 
ในส่วนของผมเอง มีคนเลือกผมกี่คะแนน ซึ่งถ้าใครได้คะแนนในล�าดับที่ ๑ – ๕ ของแต่ละกลุ่ม  
กจ็ะได้รับเลือกเป็น ส.ว. ๑๐๐ คนแรก ส่วนอกี ๑๐๐ คน ใครได้คะแนนมากทีส่ดุเรยีงล�าดบัตัง้แต่ ๑๐๑  
จนถงึ ๒๐๐ ก็เป็น ส.ว. คนที ่๑๐๑ – ๒๐๐ โดยไม่ได้ค�านงึถงึกลุม่แล้วจะเป็นกลุม่ไหนกไ็ด้ โดยค�านึงถึง 
ความนยิมของคะแนนทีไ่ด้มากกว่า แล้วทีเ่หลอื ๑,๓๔๐ คน ทีไ่ม่ได้รบัการเลอืกเป็น ส.ว. ในจ�านวน ๒๐๐ คน  
ก็จะขึ้นบัญชีส�ารองหมดทุกคน และหากเกิดกรณีที่มีต�าแหน่ง ส.ว. ว่างลงก็จะให้คนที่ข้ึนบัญชี 
ในล�าดับที่ ๒๐๑ ได้รับเลือกขึ้นมาแทนต�าแหน่งที่ว่างก่อน 

บทสรปุส่งท้ายกค็อื ขอให้ทกุฝ่ายได้ให้ความสนใจ และท�าความเข้าใจกบัทีม่าของสมาชกิวฒุสิภา 
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ และขอเชญิชวนบคุคลผูท้ีม่คีวามเข้าใจแล้ว 
และมีอายุไม่ต�่ากว่า ๔๐ ปี ถ้าสนใจอยากจะท�าประโยชน์ให้บ้านเมืองก็ขอให้มาสมัครรับเลือกเป็น 
สมาชิกวุฒิสภาได้ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ซึ่งกลุ่มน้ีเขาให้สิทธิ เพียงแต่มีเพศหญิงเป็นสตรีก็สามารถ 
มาสมัครได้เลยเนือ่งจากว่าในกลุ่มของสตรีน้ี ใช้ค�าว่า “กลุม่ผูป้ฏบิตังิานทางด้านสตรสีถานภาพทางเพศ
และรวมถงึบคุคลซึง่โดยก�าเนดิเป็นสตร”ี ซึง่เป็นสทิธสิ�าหรบัสตรโีดยเฉพาะซ่ึงจากการรับฟังความคิดเหน็ 
ของประชาชนส่วนใหญ่จะมีกลุ่มสตรีทุกแห่งบอกว่าไม่ควรเอากลุ่มสตรีไปรวมกับกลุ่มเด็ก คนชรา  
และผู้พิการ โดยให้แยกออกมาเป็นกลุ่มสตรีอีกกลุ่มหน่ึงต่างหาก เพราะกลุ่มน้ีเขามองว่าพวกเขา 
ไม่ใช่ผู้พิการ ไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาส แต่เป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีความสามารถ เราจึงจัดให้เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง 
ต่างหากเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเมื่อเขามีความเป็นผู ้หญิงเขาก็ควรจะมีสิทธิสมัครรับเลือก 
เป็นสมาชิกวุฒิสภาได้โดยอัตโนมัติ

3-30-MAC6.indd   23 9/23/17   10:32 AM



ก.ค. - ส.ค. ๖๐24 จุลนิติ

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับ 
การก�าหนดที่มาของวุฒิสภาน้ันมีสาระส�าคัญอย่างไร  
และมีหลักการแตกต่างไปจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อน ๆ นับแต่ในอดีตที่ผ่านมา
อย่างมีนัยส�าคัญประการใด รวมทั้งในด้านการปฏิรูประบบ
รัฐสภาของประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญาฯ : ในส่วนค�าถาม 
เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๖๐ นั้น ผมเห็นว่าผู้ที่จะตอบค�าถามได้ดีที่สุดก็คือ คณะกรรมการ 
ร่างรฐัธรรมนญู อย่างไรกต็าม ถ้าดจูากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูเกีย่วกบั
การก�าหนดที่มาของวุฒิสภาก็สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าจะน�าไปสู่ระบบ
การเมืองรูปแบบใดบ้างภายหลังจากที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเกิดขึ้นแล้ว 

 ทั้งนี้ หากศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับ 
ที่มาของวุฒิสภาในอดีตย้อนหลังไป ๘๕ ปี จะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรฉบบัแรก คอื รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช ๒๔๗๕ 
ได้ใช้ระบบรัฐสภาแบบสภาเดียว คือ “สภาผู้แทนราษฎร” จนกระทั่ง 
รฐัธรรมนญูฉบบัต่อมา คอื รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๔๘๙ ถึงเริ่มเกิดมี “พฤฒสภา” ขึ้นมา แต่มีอายุสั้นมากเพราะเกิดการ 
ยดึอ�านาจขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และรฐัธรรมนูญฉบบัต่อ ๆ  มาก็เปลีย่นชือ่ 
ให้เป็น “วุฒิสภา” และมาจากการแต่งตั้งนับแต่บัดนั้น โดยมนีายก
รัฐมนตรีเป็นผู้ทูลเกล้าฯ ให้ทรงโปรดเกล้าฯ ดังนั้น ผู้ที่เลือกวุฒิสภา 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

๑น.บ. ธรรมศาสตร์, Magister Juris (M.Jur) Univerity of Gottingen ประเทศเยอรมนี, Dr.Jur, University of 
Gottingen ประเทศเยอรมนี.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล๑

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
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 ก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเอง โดยมียกเว้นแค่ ๒ ครั้ง  
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๙๒ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๑๗ บัญญัติให้ผู ้ลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คอื ประธานองคมนตรี 
และเมื่อศึกษารัฐธรรมนูญที่ก�าหนดให้วุฒิสภา 
มีที่มาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือก 
จะพบว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีขึ้นภายหลังจาก 
การยดึอ�านาจของคณะรฐัประหารทกุฉบบั นอกจากนี้ 
การแต ่งตั้ งสมาชิกวุฒิสภาก็จะแต ่งตั้ งก ่อนม ี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสมอ นี่คือ 
ลักษณะของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญไทยในอดีต 
ทีผ่่านมา จนกระทัง่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้เปลี่ยนแปลงให้วุฒิสภามาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  
จ�านวน ๒๐๐ คน โดยแต่ละจังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาตามอัตราส่วนจ�านวนประชากร แต่ว่าประชาชน 
ทกุจงัหวดัจะมสีทิธเิลอืกได้ ๑ คนเท่ากนั ต่อมารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ก็ลดจ�านวนวุฒิสภาให้มาจากการแต่งตั้งเหลือแต่จังหวัดละคน และให้ที่เหลือมาจากการสรรหา 
ของคณะกรรมการสรรหา แต่จ�านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มี ๑๕๐ คน โดยที่ประเทศไทยมี ๗๗ จังหวัด สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
ก็มากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา

 ซึ่งจากหลักการของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่านมาในอดีต 
ดังที่กล่าวมาแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับที่มาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากท่ีมาของวุฒิสภา 
ที่เคยมีมาในอดีต เนื่องจากได้ก�าหนดให้วุฒิสภามาจากการเลือกกันเองเป็นครั้งแรก ส่วนจะมี 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเองอย่างไร นั้น ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ได้ก�าหนดให้เป็นไปตาม 
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา ทัง้น้ี ในการก�าหนดให้วฒุสิภา
มีที่มาจากการเลือกกันเอง เห็นว่าก็ยังดีกว่าการก�าหนดให้วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งเช่นในอดีต

 แต่เม่ือพิจารณาวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ซึ่งก�าหนดให้ในวาระเริ่มแรก  
ให้วฒุสิภาประกอบด้วย สมาชิกจ�านวน ๒๕๐ คน ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามทีค่ณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาติถวายค�าแนะน�า โดยมีที่มาจาก ๓ ช่องทาง คือ

 (๑) คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคัดเลือกตามรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง
จากบุคคลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จ�านวน  ๒๐๐ คน โดยคัดเลือกให้ได้สมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๕๐ คน 

 (๒) คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคัดเลือกตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาได้สรรหามาจ�านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน โดยคัดเลือกให้ได้สมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๑๙๔ คน
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

 (๓) สมาชิกวุฒิสภาโดยต�าแหน่ง จ�านวน ๖ คน ประกอบด้วย ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติ

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า วุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลจึงไม่แตกต่าง 
จากรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีที่มาจากการแต่งตั้งแต่อย่างใด แต่ที่แตกต่างกันก็คือ 
หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ นั้น นอกจากรัฐธรรมนูญจะ
ก�าหนดให้มีหน้าที่และอ�านาจเหมือนกับวุฒิสภาตามบทถาวรแล้ว ยังได้ก�าหนดให้มีอ�านาจติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย  
นอกจากนี ้ยงัได้ก�าหนดให้มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการร่วมพจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคลซึง่สมควร
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ด้วย ซึ่งเป็นผลจากประเด็นค�าถามเพิ่มเติมจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ทีพ่่วงมากบัการออกเสยีงประชามตใิห้ความเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พทุธศกัราช .... ทัง้ฉบบั ในวันที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ความว่า “ท่านเหน็ชอบหรอืไม่ว่า เพือ่ให้การปฏริปู
ประเทศเกิดความต่อเนือ่งตามแผนยทุธศาสตร์แห่งชาติ สมควรก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 
๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 

 อย่างไรก็ตาม มติเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมีคะแนนเสียง 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู ่ของทั้งสองสภา ซึ่งเมื่อพิจารณารัฐสภา 
ที่ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวน ๕๐๐ คน และสมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๒๕๐ คน แล้ว 
สมาชกิทัง้หมดของทัง้สองสภาจงึมจี�านวน ๗๕๐ คน ดงันัน้ การลงมตเิพือ่เหน็ชอบในการแต่งตัง้บคุคลใด 
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู ่ 
ของท้ังสองสภาจึงเท่ากับจ�านวน ๓๗๖ คน คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีเสียงวุฒิสมาชิกแล้ว  
๒๕๐ เสียง จึงดูเหมือนว่าต้องการเสียงอีกเพียง ๑๒๖ เสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น  
แต่ถ้ามเีสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพยีง ๑๒๖ คนก็อยูไ่ม่ได้หรอกครบั เพราะเสนอร่างกฎหมายยงัไง 
กไ็ม่ผ่าน ดงันัน้ ถ้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตจิะเป็นนายกรฐัมนตรกีต้็องมเีสยีงสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  
ครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยคือ ๒๕๐ เสียง นอกจากนี้แล้วผู้ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้แจ้งไว ้
จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้รัฐสภาต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา ซึ่งเท่ากับ ๕๐๐ คน จะเห็นได้ว่า การเลือกนายกรัฐมนตรีจาก 
ผูท้ีไ่ม่อยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองเสนอไว้จงึไม่ใช่เรือ่งง่าย กล่าวคอื แม้จะมเีสียงจากสมาชกิวฒุสิภา 
สนับสนุนจ�านวน ๒๕๐ เสียง แต่จะต้องได้คะแนนเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกจ�านวน  
๒๕๐ เสียง จึงจะได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เสียงเพื่อลงมติยกเว้นไม่ต้องเลือกผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงแจ้งไว้ได้ ซึง่ในทางข้อเทจ็จรงิจะต้องได้คะแนนเสยีงสนับสนุนจากพรรคการเมอืง
พรรคใดพรรคหนึ่งใน ๒ พรรคใหญ่ คือ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 
ที่พรรคการเมืองทั้งสองพรรคดังกล่าวจะร่วมด้วย
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ดังนั้น สถานการณ์การเมืองภายหลังมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการเลือก 
สมาชิกวุฒิสภาแล้ว จึงเป็นส่ิงที่ในขณะน้ียังไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะได้รัฐบาลแบบไหน  
แต่สามารถบอกได้ว่ามีทางไหนบ้างทีน่่าจะเกิดขึน้  ความเป็นไปได้แบบท่ีหนึง่ การเลอืกนายกรฐัมนตร ี
จากผู้ที่ไม่อยู ่ในบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองเสนอไว้ ซึ่งทางนี้แม้อาจมีเสียงจากวุฒิสภาชุดแรก 
ตามบทเฉพาะกาลสนับสนุนจ�านวน ๒๕๐ เสียง แต่ก็ต้องหาคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อีกจ�านวน ๒๕๐ คน เพื่อลงมติยกเว้นไม่ต้องเลือกผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ได้  
แบบทีส่อง พรรคประชาธิปัตย์กบัพรรคเพือ่ไทย ไม่ยอมให้มกีารเลอืกนายกรฐัมนตรจีากผูท้ีไ่ม่อยูใ่นบัญชี 
รายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงเสนอไว้ และจบัมอืกนัเป็นรฐับาล ซึง่กไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย หรอืแบบทีส่าม พรรคการเมอืง  
๒ พรรคใหญ่ คือ พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเองได้ ดังน้ัน สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นผู้ก�าหนดว่าพรรคการเมืองใดในระหว่าง
พรรคการเมืองใหญ่ ๒ พรรค จะได้เป็นรัฐบาล แบบที่สามนี้ คือ หมายความว่าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจะไม่เป็นรัฐบาลเองหลังเลือกตั้งแต่แค่เลือกเท่านั้นว่าจะให้พรรคไหนเป็นรัฐบาล 

จุลนิติ : อยากทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มีหลักการแตกต่างจากวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อย่างไร รวมท้ังเม่ือเปรียบเทียบกับวุฒิสภาของ
นานาอารยประเทศ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญาฯ : อ�านาจของวุฒิสภาในบทถาวรแล้ว 
ส่วนใหญ่ก็คงหลักการเดิม คือ อ�านาจในด้านนิติบัญญัติ และการให้ความเห็นชอบร่วมกับ 
สภาผู้แทนราษฎรในเรื่องส�าคัญ แต่อ�านาจที่น้อยลงกว่าเดิม คือ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ก�าหนด 
ให้วุฒิสภามีอ�านาจในการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่งดังเช่นท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

แต่เมื่อพิจารณาอ�านาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ แล้ว จะเห็นได้ว่าสมาชิก
วุฒิสภามีอ�านาจเพิ่มในเรื่องที่ส�าคัญมาก กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี 
ในกรณทีีไ่ม่อาจแต่งต้ังนายกรฐัมนตรจีากผูม้ชีือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ท่ีพรรคการเมอืงแจ้งไว้ รวมถงึอ�านาจ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึง่รฐัมนตรต้ีองมหีน้าทีร่ายงานต่อรฐัสภาทกุ ๓ เดอืน ซึง่หากว่าสภาหนึง่สภาใดท้ังสองสภาเห็นว่ารฐับาล 
ไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ อาจเป็นเร่ืองที่จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายและเป็นเหตุไปสู ่
การไปยื่นค�าร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้พ้นจากต�าแหน่งได้  
ซึ่งหมายความว่าวุฒิสภาเพียงสภาเดียวก็สามารถจะก�ากับดูแลให้รัฐบาลท�าตามยุทธศาสตร์ชาติได้ 

ทั้งน้ี หากเม่ือศึกษาที่มาของวุฒิสภาของนานาอารยประเทศแล้ว จะพบว่าประเทศท่ีมี
วุฒิสภาจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

แบบแรก เป็นประเทศทีเ่ป็นสหพนัธรฐั เช่น สหรฐัอเมรกิา ทีเ่ป็นประเทศสหพนัธรฐัทีเ่กิดจาก
มลรฐัมารวมกนั  โดยวุฒิสภามทีีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนแต่ละมลรฐั รฐัละ ๒ คน ตอนน้ี 
สหรัฐอเมริกามี ๕๐ รัฐ จึงมีสมาชิกวุฒิสภารวมเป็น ๑๐๐ คน วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาจึงถือเป็น
ตัวแทนมลรัฐ โดยไม่ใช่ผู้แทนปวงชนของสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างจากวุฒิสภาของไทยซึ่งรัฐธรรมนูญ
ก�าหนดให้อยู่ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ส�าหรับสาเหตุที่ต้องมีวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา 
ก็เพื่อให้เป็นตัวแทนของทุกมลรัฐเพื่อให้ความเห็นชอบกฎหมายที่ตราข้ึนโดยสภาผู ้แทนราษฎร 
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่ิงที่ท�าให้สหรัฐอเมริกาและมลรัฐอยู่ร่วมกันได้ โดยเรียกสภานี้ว่า Senate 
สรปุก็คอื สหรฐัอเมรกิามวีฒุสิภากเ็พราะเป็นประเทศสหพนัธรฐั ตัวอย่างอีกประเทศหน่ึง คอื เยอรมนี  
ซึง่เป็นประเทศสหพนัธรฐัทีเ่กดิจากการรวมมลรัฐจ�านวน ๑๖ รฐั โดยเรยีกสภานีว่้า Bundesrat – อ่านว่า  
“บนุเดสราท” โดย บุนเดสราท คอื ทีป่ระชมุของรฐับาลท้ัง ๑๖ รฐัของเยอรมนี ซึง่ไม่ใช่สมาชกิทีม่าจาก 
การเลือกตั้งโดยตรงแบบวุฒิสมาชิกของอเมริกา แต่ให้รัฐบาลของมลรัฐมานั่งในสภาโดยมีคะแนนเสียง 
๓ ถึง ๖ เสียงตามสัดส่วนประชากรของแต่ละมลรัฐ แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
ก็ต้องถือว่ามาจากการเลือกตั้งเพราะรัฐบาลมลรัฐของเยอรมนีมาจากการเลือกตั้ง สรุปก็คือ วุฒิสภา 
ของเยอรมนีถึงแม้จะมีที่มาแตกต่างจากวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาแต่โดยหลักการแล้วคือที่ประชุม
ตัวแทนมลรัฐเหมือนกัน
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

แบบที่สอง มีวุฒิสภาก่อนมีสภาผู ้แทนราษฎร เช่น วุฒิสภาของอังกฤษ ซึ่งเรียกว่า 
House of Lords หรือสภาขุนนาง โดยมีท่ีมาจากเหตุการณ์ Magna Carta ในปี ค.ศ. ๑๒๑๕  
ที่บรรดาขุนนางรวมตัวกันร่าง Magna Carta  แล้วให้พระเจ้าจอห์นลงพระนาม ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป 
ก็คือ ถ้าพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษจะประกาศกฎหมายใดที่กระทบต่อประโยชน์ของขุนนาง เช่น เก็บภาษี
ขุนนาง เป็นต้น จะต้องให้ตัวแทนขุนนางเห็นชอบก่อน ซึ่งท่ีประชุมตัวแทนขุนนางน้ีเองก็ได้พัฒนา 
เป็นสภาขุนนางในเวลาต่อมา ส่วนพวกสามัญชน ซึ่งน�าโดยพ่อค้า ต่อมาก็เรียกร้องบ้างว่า พวกข้าพเจ้า 
ก็เสยีภาษที�าไมจงึไม่มผีูแ้ทนข้าพเจ้าในสภาบ้าง กเ็ลยเกดิ House of commons ขึน้มาเป็นสภาทีส่อง 
ซึ่งแปลว่า สภาสามัญชนหรือสภาผู้แทนราษฎรนั่นเอง สรุปก็คือ ประเทศอังกฤษมีวุฒิสภาก่อนแล้ว 
จึงมีสภาผู้แทนราษฎร ตัวอย่างอีกประเทศหน่ึง คือ ญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกับประเทศไทย 
แต่ญี่ปุ่นก็มีสภาขุนนางมาก่อนที่จะมีสภาผู้แทนราษฎร โดยเริ่มในรัฐธรรมนูญเมจิ ในปี ค.ศ. ๑๘๖๙ 
โดยเอาตัวอย่างมาจากสภาขุนนางของอังกฤษ พอหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เม่ือญี่ปุ่นแพ้สงคราม  
ก็มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนวุฒิสภาแบบสภาขุนนางของอังกฤษให้เป็นวุฒิสภา 
ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงแบบสหรัฐอเมริกา สรุปก็คือ ญี่ปุ่นมีวุฒิสภาเพราะตามประวัติศาสตร ์
ของประเทศญี่ปุ่นมีสภาขุนนางมาก่อน 

จากข้อมูลที่มาวุฒิสภาของต่างประเทศที่ยกตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบ
ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐเดี่ยว และวุฒิสภาของไทยเกิดขึ้นภายหลังจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ดังนั้น 
เหตุผลที่มาในการมีวุฒิสภาของไทยจึงไม่ใช่เหตุผลในเรื่องการเป็นประเทศสหพันธรัฐหรือเหตุผล 
ในเรือ่งประวัติศาสตร์ทีมี่วุฒิสภามาก่อนสภาผูแ้ทนราษฎรดงัเช่นต่างประเทศ เหตผุลจรงิ ๆ  ก็คอืไม่ไว้ใจ
สภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาในการท�าหน้าที่ล�าพังเพียงสภาเดียวนั่นเอง

จุลนิติ : อยากทราบถึงเจตนารมณ์อันเกี่ยวกับที่มาของวุฒิสภาชุดแรก 
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ รวมท้ังบทบาทในด้านการส่งเสริมการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้นได้วางหลักการส�าคัญ ๆ  
ไว้อย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญาฯ : ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า ที่มาของวุฒิสภา 
ชุดแรกตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญ น้ัน เป็นเครื่องมือที่จะท�าให้ยุทธศาสตร ์
ที่รัฐบาลได้ก�าหนดขึ้นสามารถขับเคลื่อนต่อไปอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  
โดยจะมีวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล แต่ประเด็นท่ีผมเห็นว่า 
ควรให้ความส�าคัญอย่างยิ่งก็คือ ใครคือคนท่ีควรจะมีบทบาทท่ีแท้จริงในการปฏิรูปประเทศไทย  
เพราะมีแต่แผนยทุธศาสตร์อย่างเดยีว ไม่ได้ท�าให้ประเทศขบัเคลือ่นไปได้ เน่ืองจากปัญหาของประเทศไทย 
ทีผ่่านมานัน้เปรยีบเสมือนเรอืทีมี่รร่ัูว เมือ่ทหารเหน็ว่าเรอืท่ีรัว่อยูใ่กล้จะจมลงก็จ�าต้องเข้ามารฐัประหาร
เพือ่ทีจ่ะวิดน�า้ออกจากเรอืเพือ่ไม่ให้เรอืจม แต่เมือ่กลบัเข้าสูส่ภาวะปกต ิคือ ระบบประชาธปิไตยแล้ว 
ถ้าเรายังสร้างปัญหากันแบบเดิมหรือยังปกครองตนเองกันไม่เป็นอีกเดี๋ยวน�้าก็จะรั่วเข้าเรือใหม่อีก  
ฉะนั้น การวิดน�้าออกจากเรืออย่างเดียวจึงไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาเรือรั่วที่ยั่งยืน แต่ทางที่ถูกต้องคือ  
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“เจตนารมณ์เกี่ยวกับที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ต้องอุดรูรัว่ของเรือ ซึง่รรูัว่ดงักล่าวกเ็กิดจากพวกเราเองด้วย เช่น ปัญหาคอร์รปัชนั ก็เกิดจากประชาชน
ได้ให้สินบน หรือการใช้เส้นสาย เป็นต้น ซึ่งการกระท�าดังกล่าวท�าให้เกิดนักการเมืองคอร์รัปชัน ซึ่งถ้า
อยากได้นักการเมืองที่ดี เราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราด้วย เพราะนักการเมืองคือภาพสะท้อนของประชาชน

 ดังนั้น การที่จะปฏิรูปประเทศให้ส�าเร็จได้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาต ิ
เท่านั้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนด้วย เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองโดยนักการเมือง
ทีม่าจากการเลอืกตัง้ แต่คอืการปกครองตนเองของประชาชนเจ้าของประเทศ การเลอืกตัง้จึงเป็นเพยีง
ส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยเท่านั้น

จุลนิติ : บทสรุป และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ปรญิญาฯ : ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในช่วง ๕ ปีแรก  
ภายหลงัเม่ือการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลอืกสมาชกิวฒุสิภา น้ัน รปูแบบการเมอืงไทย 
จะเปรียบเสมือนเข้าสู่ “ระบบไฮบริด” กล่าวคือ จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง 
ของประชาชนท�าหน้าที่เคียงคู่กับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เลือก  
ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่และอ�านาจเหมือนกับวุฒิสภาตามบทถาวรแล้ว ยังได้ก�าหนดให้มีอ�านาจติดตาม  
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี ้
ยังได้ก�าหนดให้มีหน้าที่และอ�านาจในการร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง 
เป็นนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ด้วย ซึ่งระบบไฮบริดดังกล่าวจะสามารถท�าหน้าท่ีเสริมกันได้หรือจะขัดกันจนเกิดปัญหา  
ก็ย่อมขึ้นอยู ่กับวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ท่ีได้รับการคัดเลือกมาว่า 
จะมีอิสระในการท�าหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด จึงหวังว่ากระบวนการ 
ในการสรรหาและการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ ของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะคัดเลือกคนที่เข้ามาท�าหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาที่มีลักษณะใกล้เคียง 
กบัความเป็นผูแ้ทนปวงชน นอกจากนี ้ในการปฏิบติัหน้าทีข่องสมาชกิวุฒิสภาดังกล่าวหากสามารถลงมติ
ในเรือ่งต่าง ๆ  ได้อย่างอสิระแล้ว กน่็าจะท�าให้การเมอืงในช่วงระยะเปลีย่นผ่านเพือ่กลบัสูป่ระชาธปิไตย
ของไทยเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด
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