
  ๑	 ส�ำเร็จกำรศกึษำ	นติศิำสตรบณัฑติ	มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์,	เนตบัิณฑติไทย	ส�ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำยแห่งเนตบัิณฑติยสภำ,	
และนติศิำสตรมหำบณัฑิต	(กฎหมำยมหำชน)	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย	ปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่ง นิตกิรช�ำนำญกำร กลุม่งำนพฒันำกฎหมำย 
ส�ำนักกฎหมำย ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ.
 ๒	ส�ำนกักรรมำธกิำร	๓	ส�ำนกังำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร,		ตำรำงควำมแตกต่ำงรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย	พทุธศกัรำช	
๒๕๔๐	กบั	พทุธศักรำช	๒๕๕๐	พร้อมเหตผุลโดยสงัเขป,	(กรุงเทพฯ:	ส�ำนกักำรพมิพ์	ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ทนรำษฎร,๒๕๕๑),	หน้ำ	๙๗.

๑. บทน�ำ

	 วุฒิสภำของประเทศไทยเริ่มสถำปนำขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อมีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๔๘๙	โดยได้ก�ำหนดให้มีสภำที่สอง	เรียกว่ำ	“พฤฒสภำ” โดยมี
ทีม่ำจำก	“กำรเลอืกตัง้โดยอ้อม”	และต่อมำเมือ่ได้มกีำรประกำศใช้รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย	
พทุธศักรำช	๒๔๙๐	จงึได้รบักำรก�ำหนดช่ือเรยีกว่ำ	“วฒุสิภำ”	โดยก�ำหนดให้มทีีม่ำจำก	“กำรแต่งตัง้” 
นบัแต่นัน้เป็นต้นมำ	แม้พลวตัรของกำรเมอืงไทยในเวลำ	๔	ทศวรรษต่อจำกน้ันได้ท�ำให้มกีำรยกเลกิและ
ประกำศใช้รัฐธรรมนูญอีกหลำยฉบับ	 วุฒิสภำที่ได้จัดให้มีขึ้นในห้วงระยะเวลำดังกล่ำวนั้นก็ล้วนมีที่มำ
จำกกำรแต่งตัง้ทัง้สิน้	จนกระทัง่เมือ่ไดม้กีำรประกำศใช้รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พทุธศักรำช	
๒๕๔๐	 หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน	 วุฒิสภำของไทยจึงได้มำจำก	 “กำรเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชำชน”	เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของประเทศไทย
	 ภำยหลังเหตุกำรณ์รัฐประหำร	๑๙	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๔๙	รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พทุธศกัรำช	๒๕๕๐	ได้ก�ำหนดให้วุฒสิภำมทีีม่ำในแบบผสมจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรงและกำรสรรหำโดย
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวมีเจตนำรมณ์ให้กำรตรวจสอบอ�ำนำจรัฐเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ	 ตลอดจน
มุ่งหมำยให้กำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องสมำชกิวฒุสิภำมคีวำมเป็นกลำง	ปรำศจำกกำรแทรกแซงทำงกำรเมอืง	
ท�ำให้กลุม่ต่ำง	ๆ 	ในสงัคม	ได้เข้ำมำมบีทบำททำงกำรเมอืงในฐำนะสมำชกิวฒุสิภำและสำมำรถท�ำหน้ำที่
ในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพข้ึน๒ แต่จำกกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ของวฒุสิภำชดุดงักล่ำวกยั็งพบสภำพปัญหำอปุสรรคในหลำยประกำรด้วยกนัดงัจะได้กล่ำวถงึต่อไป
 ส�ำหรับ “รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐”	ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันได้ก�ำหนดให้ประเทศไทยมีองค์กรฝำ่ยนิติบัญญัติในรูปแบบสองสภำ	 (Unicameralism)	 โดย
ก�ำหนดให้มี	“วุฒิสภำ”	 เป็นสภำที่สอง	 (The	second	chamber)	ซึ่งมีที่มำจำกกำรคัดเลือกกันเอง
ของบุคคลที่มีควำมรู้	ควำมเชี่ยวชำญ	ประสบกำรณ์	อำชีพ	ลักษณะ	หรือประโยชน์ร่วมกัน	หรือท�ำงำน	
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หรอืเคยท�ำงำนด้ำนต่ำง ๆ ทีห่ลำกหลำยของสงัคม๓ ซ่ึงมคีวำมแตกต่ำงจำกวฒุสิภำของไทยในอดตีทีผ่่ำน
มำอย่ำงมนียัส�ำคญั อนัถอืเป็นพฒันำกำรของวุฒสิภำไทยทีส่มควรศกึษำในกำรก�ำหนดทีม่ำของสมำชกิ
วุฒิสภำโดยก�ำหนดให้มีคุณสมบัติในลักษณะของกำรเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” และตัวแทนกลุ่มบุคคลที่
หลำกหลำย โดยมคีวำมพยำยำมให้สมำชกิวุฒิสภำตำมรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีมีฐำนทีม่ำในกำรเข้ำสูต่�ำแหน่ง
แยกออกจำกพรรคกำรเมืองเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ “สภำที่สอง” ของระบบรัฐสภำไทยได ้
อย่ำงเป็นกลำง ปรำศจำกอำณัติทำงกำรเมือง และปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น
 บทควำมน้ีจงึเรียบเรียงขึน้ภำยใต้สมมตฐิำนทีว่่ำ “ววิฒันาการของวฒุสิภาไทยนบัแต่วฒุสิภา
ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ จนถึงวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ อนันบัเป็นระยะเวลากว่า ๗๐ ปีท่ีประเทศไทยได้มอีงค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบสองสภา โดยรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับได้ก�าหนดให้วุฒิสภาท่ีมีที่มาทั้งจาก 
“การเลือกตั้งโดยอ้อม” “การแต่งตั้ง” “การเลือกตั้งโดยตรง” และ “การเลือกตั้งและสรรหา”  
มาโดยล�าดับ และปัจจุบันก็ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีท่ีมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยย่อมมุ่งหวังให้วุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “สภาที่สอง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
โดยอาศัยบทเรียนจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ามาพิจารณาก�าหนดที่มาและอ�านาจ
หน้าที่ของวุฒิสภาเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และระบบรัฐสภา”  โดยจะน�ำเสนอสำระส�ำคัญเกี่ยวกับแนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรมีวุฒิสภำใน
แนวคิดระบบสองสภำ พัฒนำกำรและควำมสัมพันธ์ด้ำนที่มำและอ�ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำไทยตำม
รัฐธรรมนูญทุกฉบับดังรำยละเอียดต่อไปนี้

๒. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการมี “สภาที่สอง” ในแนวคิดระบบสองสภา
 แนวควำมคิดกำรมีวุฒิสภำในฐำนะสภำที่สองน้ันมีที่มำจำกควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์
กำรเมอืงกำรปกครองของประเทศองักฤษทีไ่ด้มวีวิฒันำกำรเก่ียวกับกำรจัดองค์กรผูใ้ช้อ�ำนำจรฐัเรือ่ยมำ
โดยล�ำดับ จนกระทั่งเป็นประเทศแรกในยุคกลำงที่มีเวทีกำรถกอภิปรำยในรูปแบบของรัฐสภำท่ีทรำบ
กันดีในปัจจุบัน และกำรมีสองสภำในประเทศอังกฤษได้กลำยเป็นต้นแบบของรัฐสภำในนำนำประเทศ 
ดังท่ีมีค�ำกล่ำวว่ำ “รฐัสภำองักฤษเป็นมำรดำของรฐัสภำท้ังหลำย ไม่ว่ำประเทศน้ัน ๆ  จะเรยีกชือ่รฐัสภำ
ของตนชื่อใด”๔ 
 รูปแบบของรัฐสภำในประเทศอังกฤษที่ปรำกฏในสมัยแรก ๆ น้ันมีรูปแบบสภำเดียวในสมัย 
แองโกลแซกซอน มชีือ่เรยีกขำนว่ำ “Witanagemot” อันมคีวำมเหน็ทำงวิชำกำรว่ำสภำ Witanagemot 

 ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง
 “ มำตรำ ๑๐๗ วฒิุสภำประกอบด้วยสมำชกิจ�ำนวนสองร้อยคน ซึง่มำจำกกำรเลอืกกนัเองของบคุคลซึง่มคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ
ประสบกำรณ์ อำชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�ำงำนหรือเคยท�ำงำนด้ำนต่ำง ๆ  ที่หลำกหลำยของสังคม โดยในกำรแบ่งกลุ่มต้อง
แบ่งในลักษณะที่ท�ำให้ประชำชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสำมำรถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
 ฯลฯ     ฯลฯ”
  ๔ นันทวัฒน์ บรมำนันท์, กำรปรับโครงสร้ำงของระบบรัฐสภำ, (กรุงเทพฯ : สถำบันพระปกเกล้ำ, ๒๕๕๔), หน้ำ ๔๘ - ๔๙.

ก.ค. - ส.ค. ๖๐42

พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน ๗ ทศวรรษ
(The Thai Second Chamber Development in Seven Decades)

จุลนิติ

41-51-MAC6.indd   42 9/27/17   10:45 AM



นี้เองที่ได้คลี่คลำยสู่กำรเป็นที่มำของสภำขุนนำงอังกฤษในปัจจุบัน๕	ต่อมำ	ในสมัยกำรเข้ำยึดครองของ
ชนกลุ่มนอร์มัน	 (Norman)	 พระเจ้ำวิลเลียมที่	 ๑	 ได้ทรงมีพระรำชด�ำริให้มีกำรปรับรูปแบบของสภำ	
“Witangemot”	 มำเป็นมหำสภำ	 (Great	 Council)	 หรือ	 “Magnum	 concilium”๖	 โดยปรับใช้
ธรรมเนียมประเพณีกำรปกครองจำกสมัยแองโกลแซกซอนให้สอดคล้องกับแนวคิดของระบอบศักดินำ
สวำมิภักดิ์	(Feudalism)	โดยก�ำหนดให้สภำรูปแบบใหม่นี้	ประกอบด้วย	ขุนนำงที่ถือที่ดิน	(Lords	of	
Manner	 or	 Barons)	 และพระชั้นสูง	 (Archbishop,	 Bishop	 and	 Abbot)	 ในช่วงต้นแห่งรัชสมัย 
พระเจ้ำวลิเลยีมที	่๑	จะมีกำรประชมุกันปีละ	๓	ครัง้ในเทศกำลส�ำคญั๗	มหำสภำน้ีท�ำหน้ำทีเ่ป็นทีป่รกึษำ
ของพระมหำกษตัรย์ิในเรือ่งกำรใช้กฎหมำยและกำรเก็บภำษีอำกร	 ตลอดจนท�ำหน้ำทีเ่ป็นศำลยุติธรรมด้วย๘ 
ทั้งนี้	 พระมหำกษัตริย์อำจมีพระรำชวินิจฉัยแตกต่ำงไปจำกที่มหำสภำได้ถวำยควำมคิดเห็นก็ได	้ 
ในเวลำนั้นพระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์และอ�ำนำจของมหำสภำด�ำเนินควบคู่กันไปในระบบ
กำรเมืองขององักฤษ	 จนกระทัง่ถงึรชัสมยัของพระเจ้ำจอห์น	ประเทศองักฤษอยูท่่ำมกลำงวกิฤตกำรณ์
ทำงกำรเมืองทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ	 และสภำพปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงพระมหำกษัตริย์
และขุนนำงชั้นบำรอนอันน�ำไปสู่กำรจัดท�ำเอกสำรควำมตกลงขึ้นเมื่อปี	 ค.ศ.	๑๒๑๕	อันเป็นที่รู้จักกัน
ในนำม	“มหำบัตร”	(Magna		Carta)๙	ซ่ึงได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นรำกฐำนของระบบรัฐธรรมนูญ	รฐัสภำ	
และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยของประเทศอังกฤษและมีอิทธิพลทำงควำมคิดต่อกำร 
ยกร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกำในเวลำต่อมำด้วย๑๐	

	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๒๙๕	พระเจ้ำเอ็ดเวิร์ดที่	 ๑	 (Edward	 I)	 ทรงต้องกำรงบประมำณส�ำหรับกำร 
พระรำชกำรสงครำมเป็นจ�ำนวนมำกจึงได้ทรงก�ำหนดให้ตัวแทนเมืองมำร่วมประชุมมหำสภำอีกในกำร
ประชุมครั้งนี้ปรำกฏว่ำมีผู้เข้ำร่วมประชุมมำกเป็นประวัติกำรณ์กล่ำวคือ	 มีพระระดับมหำสังฆรำช	
สังฆรำช	เจ้ำอำวำส	และหัวหน้ำนิกำยต่ำง	ๆ	จ�ำนวน	๘๙	องค์ขุนนำงชั้นบำรอน	(Baron)	และชั้นเอิร์ล	
(Earl)	จ�ำนวน	๕๐	คน	อัศวิน	(Knight)	จำกจังหวัดต่ำง	ๆ	จ�ำนวน	๖๑	คน	และผู้แทนจำกเมืองต่ำง	ๆ	
อีกจ�ำนวนถงึ	๑๗๒	คน	ทัง้ยงัมขีนุนำงในรำชส�ำนกัและขนุนำงอ่ืน	ๆ	รวมทัง้หมดทัง้สิน้กว่ำ	๔๐๐	คนเศษ
อันนับเป็นที่ประชุมมหำสภำที่ใหญ่ท่ีสุดในประวัติศำสตร์กำรปกครองของอังกฤษและได้รับกำร 

 ๕	Michael	Bentley,	Modernizing	England’s	Past:	English	Historiography	in	the	Age	of	Modernism,	1870	-	1970 
(Cambridge,	UK:	Cambridge	University	Press,	2005),	28.	
 ๖	Francis	Bacon,	The	Works	of	Francis	Bacon,	ed.	James	Spedding,	Robert	Leslie	Ellis,	and	Douglas	Denon	
Heath,	Cambridge	Library	Collection.	Philosophy	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2011),	p.	247	-	250.
  ๗	 นันทวัฒน์	บรมำนันท์,	หน้ำ	๔๙	-	๕๐.
 ๘	William	Stubbs,	The	Constitutional	History	of	England,	in	Its	Origin	and	Development,	Cambridge	Library	
Collection	-	Medieval	History	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2011),	p.260.
 ๙	Martin	Loughlin,	Foundations	of	Public	Law	(New	York:	Oxford	University	Press,	2010),	p.39.	
 ๑๐	Allan	Beever,	Forgotten	Justice:	Forms	of	Justice	in	the	History	of	Legal	and	Political	Theory,	(Oxford:	Oxford	
University	Press,	2013),	p.281.
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ขนำนนำมว่ำ	“รฐัสภำ”	(Parliament)	เป็นครัง้แรก๑๑	อันนับว่ำเป็นจุดเริม่ต้นทีส่�ำคญัของรฐัสภำอังกฤษ	 
จำกนั้น	 มหำสภำก็ได้มีพัฒนำกำรสู่กำรเป็นรัฐสภำของอังกฤษอย่ำงช้ำๆ	 กำรประชุมของรัฐสภำ 
ในปี	 ค.ศ.	 ๑๒๙๕	 นั้น	 เป็นกำรประชุมแบบสภำเดียวแต่แยกกันลงมติโดยแบ่งออกเป็น	 ๓	 กลุ่ม	 
กล่ำวคือ	กลุ่มที่	๑	ได้แก่	พระ	กลุ่มที่	๒	ได้แก่	ขุนนำงและอัศวิน	และกลุ่มที่	๓	คือ	ผู้แทนรำษฎรจำก
เมืองต่ำง	 ๆ	 และต่อมำพระและขุนนำงมีควำมเห็นว่ำกลุ่มของพวกตนมีผลประโยชน์และส่วนได้เสีย 
ร่วมกนัเพรำะเป็นเจ้ำของทีดิ่นรำยใหญ่เหมือนกันจึงร่วมกันปรกึษำหำรอืกันเสมอ	ส่วนอัศวนิและผูแ้ทน
รำษฎรจำกเมืองต่ำง	ๆ 	กถ็อืว่ำตนเป็นผูแ้ทนของรำษฎรโดยแท้	จึงปรกึษำหำรอืร่วมกัน	กำรแยกประชมุ
กนัเป็น ๒ กลุ่มนี ้จึงเป็นผลให้เกิดลักษณะของกำรประชมุในรปูแบบ “สองสภำ” ขึน้ในเวลำต่อมำ๑๒  
และเด่นชัดมำกยิ่งขึ้น	ในรัชสมัยของพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ดที่	๓	(Edward	III)	
 ในท้ำยที่สุดเม่ือวันที่ ๒๘ เมษำยน ค.ศ. ๑๓๔๓ ปลำยรัชสมัยของพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ดที่ ๓ 
(Edward III) ทั้งสองสภำได้จัดกำรประชุมแยกกันเป็นครั้งแรก๑๓ โดยสภำซึ่งประกอบด้วยบรรดำ
พระชั้นสูงและขุนนำงชั้นสูงจัดประชุมกัน ณ White Chamber โดยยังคงใช้ชื่อเดิม “มหำสภำ” 
จึงท�ำให้กลำยเป็นสภำขุนนำง (House of Lords) ส่วนสภำซึ่งประกอบไปด้วยบรรดำขุนนำง 
ชั้นล่ำง อัศวิน และผู้แทนรำษฎรในแต่ละเมืองจะจัดประชุมร่วมกัน ณ Painted Chamber โดยที่
ประชุมใช้ชื่อว่ำ สภำที่ปรึกษำของชุมชน (DomusCommunise) และในเวลำต่อมำได้เปลี่ยนเป็น 
สภำสำมัญ (House of Commons)๑๔ 
 ดังนั้น กำรมีสองสภำของโลกเป็นครั้งแรกท่ีประเทศอังกฤษจึงนับว่ำเป็นผลมำจำก
วิวัฒนำกำรในทำงประวัติศำสตร์มิใช่เพรำะแนวควำมคิดหรือทฤษฎีแต่อย่ำงใด	 อย่ำงไรก็ตำม	 
นำนำประเทศก็ได้รับเอำแนวคิดในกำรก�ำหนดให้มีวุฒิสภำ	หรือ	“สภำที่สอง”	ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นเป็น
องค์ประกอบของรัฐสภำร่วมกับสภำผู้แทนรำษฎรอันมีเจตนำรมณ์ในประกำรที่หลำกหลำย	เช่น	กำรมี
สภำทีส่องเพือ่วัตถปุระสงค์ในกำรถ่วงอ�ำนำจระหว่ำงสภำนิตบิญัญัตกัิบรฐับำล	เพ่ือเหน่ียวรัง้หรอืคำนอ�ำนำจ
กบัสภำผูแ้ทนรำษฎร	หรอืเพือ่ตรวจสอบหรอืทักท้วงเพ่ือให้กำรออกกฎหมำยเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ
และถูกต้องยิ่งขึ้น	 ตลอดจนมีสภำที่สองเพื่อเป็นเวทีหรือเปิดโอกำสให้บุคคลบำงประเภทหรือบำงกลุม่ 
มีโอกำสทำงกำรเมืองได้	 เจตนำรมณ์หรือวัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนดให้มีสภำที่สองดังกล่ำวข้ำงต้น 
ย่อมน�ำไปสู่กำรก�ำหนดวิธีกำรได้มำและอ�ำนำจหน้ำที่ของสภำที่สองที่แตกต่ำงกันไปในรัฐธรรมนูญ 
ของแต่ละประเทศที่ใช้รูปแบบรัฐสภำแบบสภำคู่ในเวลำต่อมำ	 	

๓. วุฒิสภำ : ภำยใต้หลักแบ่งแยกอ�ำนำจและแนวคิดระบบรัฐสภำ
	 ในกำรจะอธิบำยถงึควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงวฒิุสภำในฐำนะองค์กรฝ่ำยนิตบิญัญัตกัิบกำรมีอ�ำนำจ
หน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยบรหิำรหรอืรฐับำลน้ัน	ย่อมพจิำรณำได้จำกแนวควำมคดิ

  ๑๑	นันทวัฒน์	บรมำนันท์,	หน้ำ	๕๑.
 ๑๒	Meg	Russell,	The	Contemporary	Houseof	Lords:	Westminster	Bicameralism	Revived,		p.15.
  ๑๓	Paul	Carmichael	and	Brice	Dickson,	eds.,	The	House	of	Lords:	Its	Parliamentary	and	Judicial	Roles,	(Oxford:	
Hart	Pub.,	1999),	p.30.
 ๑๔	Strathen	Gordon,	Our	Parliament,	4thed.	(London	:Cassell,	1955),p.12.
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ที่เกี่ยวข้องกับกำรแบ่งแยกอ�ำนำจขององค์กรผู้ใช้อ�ำนำจอธิปไตยเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกัน
และกันระหว่ำงองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจนิติบัญญัติ อ�ำนำจบริหำรและอ�ำนำจตุลำกำร	 ทั้งน้ี	 หลักกำร 
ว่ำด้วยกำรแบ่งแยกอ�ำนำจมสีำระส�ำคญัเกีย่วกบักำรแบ่งแยกองค์กรผูใ้ช้อ�ำนำจอธิปไตยทัง้	๓	ประกำร	
ออกจำกกันและก�ำหนดควำมสัมพันธ์ในเชิงกำรตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน	 อันมีจุดมุ่งหมำย 
มิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งของรัฐมีอ�ำนำจมำกจนเป็นกำรผูกขำด	 ทั้งนี้	 ได้แบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจ 
ออกเป็น	๓	องค์กร	ได้แก่	องค์กรนิติบัญญัติมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรตรำกฎหมำย	องค์กรบริหำรมีหน้ำที่
ในกำรใช้อ�ำนำจรัฐปกครองประเทศ	 และองค์กรฝ่ำยตุลำกำรเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนำจในกำรอ�ำนวย 
ควำมยุติธรรมเมื่อมีข้อพิพำทใดขึ้น	 และต้องมีกำรก�ำหนดกลไกกำรคำนและดุลอ�ำนำจ	 (Check	 and	
Balance)	ระหว่ำงกัน๑๕ 
	 ส�ำหรับในประกำรที่เก่ียวข้องกับควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจของวุฒิสภำกับฝ่ำยบริหำรนั้น 
เม่ือพเิครำะห์จำกสำระส�ำคญัของหลกักำรแบ่งแยกอ�ำนำจข้ำงต้นแล้วจะเหน็ได้ว่ำ	ในรฐัสภำของนำนำ
ประเทศมักจะก�ำหนดให้วุฒิสภำในฐำนะองค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติมีอ�ำนำจในลักษณะของกำรเป็น	 
“สภำตรวจสอบ”	 เพ่ือตรวจสอบฝ่ำยบริหำรได้ในหลำยประกำรด้วยกัน	 เช่น	 กำรตั้งกระทู้ถำม 
กำรอภิปรำยกำรท�ำงำนของรัฐบำล	 กำรตั้งคณะกรรมำธิกำรขึ้นในวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำสอบสวนหรือ
ศกึษำกำรท�ำงำนของรฐับำล	กำรมบีทบำทในกำรแต่งตัง้และถอดถอนเจ้ำหน้ำทีร่ะดบัสงูของฝ่ำยบรหิำร	
เป็นต้น	ทัง้ยงัรวมถงึกำรทีวุ่ฒิสภำในฐำนะสภำทีส่องในบำงประเทศท่ีมบีทบำทอ�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรเป็น	
“สภำกลัน่กรอง”	กำรด�ำเนนิงำนของสภำผูแ้ทนรำษฎรทีม่กัจะมฐีำนทีม่ำแห่งอ�ำนำจในลกัษณะเดยีวกนั
กับรัฐบำลอีกด้วย	
	 ส�ำหรับกำรพิจำรณำวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับโดยเฉพำะนั้น	 จ�ำต้องท�ำควำม
เข้ำใจแนวคิดว่ำด้วยระบบรัฐสภำ	 (Parliamentary	 System)	 หรือที่เรียกว่ำ	“The Westminster 
Model” ประกอบอันมีสำระส�ำคัญว่ำ	 รัฐสภำเป็นองค์กรที่มีอ�ำนำจอธิปไตยตำมแนวควำมคิดเรื่อง
อ�ำนำจสูงสุดเป็นของรฐัสภำอันมท่ีีมำจำกระบบรฐัสภำของประเทศองักฤษ	ดงัน้ัน	รปูแบบกำรปกครอง
แบบรัฐสภำจึงไม่มีกำรแบ่งแยกอ�ำนำจองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจอย่ำงเคร่งครัดระหว่ำงรัฐสภำซึ่งเป็นองค์กร
ฝ่ำยนิติบัญญัติกับคณะรัฐมนตรีอันเป็นองค์กรฝ่ำยบริหำร	อีกนัยหนึ่งนั้น	คณะรัฐมนตรีก็เป็นองค์กรที่
ได้รับกำรแบ่งอ�ำนำจมำจำกรัฐสภำ	 และได้รับกำรแต่งตั้ง	 สนับสนุน	 และให้พ้นจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
โดยกำรลงมตขิองรฐัสภำอกีด้วย๑๖		ดงัน้ันระบบรฐัสภำย่อมเป็นระบบควำมสมัพนัธ์ด้ำนควำมรบัผดิชอบ
ที่ฝ่ำยบริหำรต้องมีต่อรัฐสภำ
 “ระบบรัฐสภำ” มีวิวัฒนำกำรมำจำกประวัติศำสตร์กำรปกครองของประเทศอังกฤษอันตั้งอยู่
บนฐำนควำมเกี่ยวเนื่องของอ�ำนำจ	๓	 ฝ่ำย	 ได้แก่	 พระมหำกษัตริย์	 ฝ่ำยนิติบัญญัติ	 และฝ่ำยบริหำร	
ระบบรัฐสภำในสมัยแรกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจทำงกำรเมือง	๒	ขั้ว	คือ	พระรำชอ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์	

 ๑๕	เกรียงไกร	เจริญธนำวัฒน์,	หลักพื้นฐำนกฎหมำยมหำชน,	พิมพ์ครั้งที่	๒	(กรุงเทพฯ	:	วิญญูชน,	๒๕๕๖),	หน้ำ	๙๘.
  ๑๖	Michel	Rosenfeld	and	AndrásSajó,	eds.,	The	Oxford	Handbook	of	Comparative	Constitutional	Law,	(Oxford,	
U.K.:	Oxford	University	Press,	2012),	pp.	553	-	556.

ก.ค. - ส.ค. ๖๐ 45

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

41-51-MAC6.indd   45 9/23/17   11:13 AM



และอ�ำนำจของรัฐสภำอ�ำนำจทั้ง	 ๒	 ฝ่ำยต่ำงต้องช่วยกันควบคุมตรวจสอบฝ่ำยบริหำรด้วย	 ดังนั้น	 
ฝ่ำยบรหิำรจงึต้อง	“รบัผิดชอบ”	ในกำรบรหิำรประเทศต่อทัง้พระมหำกษตัริย์ในฐำนะ	“ประมุขของรฐั”	
ที่แต่งตั้งฝ่ำยบริหำรเข้ำสู่ต�ำแหน่ง	และต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภำในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติด้วย	ซึ่งในทำง
วชิำกำรเรยีกระบบควำมรบัผดิชอบนีว่้ำ	“ระบบรฐัสภำแบบอ�ำนำจคู่”	ต่อมำ	ภำยหลงัทีพ่ระรำชอ�ำนำจ
ของพระมหำกษัตริย์ได้ถูกจ�ำกัดลง	ระบบรัฐสภำจึงได้มีวิวัฒนำกำรสู่ลักษณะที่เรียกว่ำ	“ระบบรัฐสภำ
แบบอ�ำนำจเดีย่ว”	ซึง่ฝ่ำยบรหิำรหรอืรฐับำลตำมรปูแบบอ�ำนำจเดีย่วมทีีม่ำจำกพรรคกำรเมอืงทีไ่ด้รบั
เสียงข้ำงมำกในรัฐสภำ	จึงมีควำมรับผิดชอบแต่เฉพำะรัฐสภำเท่ำนั้น๑๗	

 ส�ำหรับระบบรัฐสภำของประเทศไทยน้ัน	 หำกพิจำรณำในรูปแบบโครงสร้ำงภำพรวมแล้ว 
จะเห็นได้ว่ำ	นอกจำกรัฐบำลจะต้องมคีวำมรบัผดิชอบต่อรฐัสภำแล้วยงัต้องรบัผดิชอบต่อพระมหำกษตัริย์
ด้วยเนื่องจำกทรงเป็นประมุขของประเทศซ่ึงทรงมีพระรำชอ�ำนำจในทำงรัฐธรรมนูญและประเพณ ี
กำรปกครองทีร่ฐับำลจ�ำต้องรบัผดิชอบต่อทัง้พระมหำกษัตริย์และรฐัสภำในขณะเดยีวกัน	อนัเป็นลกัษณะ
ของระบบรัฐสภำแบบอ�ำนำจคู่	 อย่ำงไรก็ตำม	 หำกพิจำรณำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของรัฐบำลที่มีต่อรัฐสภำ 
แล้วจะมีลักษณะเป็นระบบรัฐสภำแบบอ�ำนำจเดี่ยว๑๘	 ซึ่งกำรที่ฝ่ำยบริหำรหรือรัฐบำลตำมรูปแบบนี้ 
มีที่มำจำกพรรคกำรเมืองที่ได้รับเสียงข้ำงมำกในรัฐสภำท�ำให้กลไกกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
อันพึงประสงค์ในระบบรัฐสภำของประเทศไทยมีสภำพปัญหำหลำยประกำร

๔. พัฒนำกำรด้ำนควำมเป็นมำของวุฒิสภำไทย
	 กำรมีวุฒิสภำของประเทศไทย	 ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	 ๒๔๘๙	 ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีระบบสภำคู่ข้ึน	 ประเทศไทยมีท้ังสภำผู้แทนรำษฎรท่ีจะมำจำก
กำรเลือกตั้งของประชำชนโดยตรงเช่นเดิม	 และมี	 “พฤฒสภำ”	 ที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน 
ทำงอ้อม	ทว่ำวันที่	๘	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๔๙๐	ได้เกิดกำรรัฐประหำรที่ยึดอ�ำนำจรัฐบำลและยกเลิก
รฐัธรรมนญูไปเสียก่อน๑๙	ในระยะแรกของกำรก่อตัง้ระบบรฐัสภำในรปูแบบสองสภำขึน้ในประเทศไทยน้ัน	
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรส่วนใหญ่ก็ยังขำดควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำรปกครอง	 จึงมีกำรก�ำหนดให้ใช ้
รูปแบบรัฐสภำเป็นแบบสองสภำ	 คือมีสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ	 โดยให้วุฒิสภำท�ำหน้ำท่ีเป็น	 
“สภำพี่เลี้ยง”	 และก�ำหนดให้สมำชิกวุฒิสภำจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมช�ำนำญ	 และประสบกำรณ์	 
ซึง่อำจเป็นข้ำรำชกำรช้ันผู้ใหญ่	หรอืไม่เป็นข้ำรำชกำรแต่เป็นผูม้คีณุวฒุ	ิหรอืมคีวำมสำมำรถในด้ำนต่ำง	ๆ	๒๐

 สมำชิกวุฒิสภำในช่วงแรกมีที่มำจำกกำรแต่งตั้งจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	๒๕๓๔	ได้ก�ำหนดให้วุฒิสภำประกอบด้วยสมำชิกซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งจำกผู้ทรง
คณุวฒุ	ิซึง่มคีวำมรูค้วำมช�ำนำญในวิชำกำรหรอืกจิกำรต่ำง	ๆ 	อนัจะยงัประโยชน์ให้เกดิแก่กำรปกครอง
แผ่นดินในระบอบประชำธิปไตย	อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	และก�ำหนดให้มีควำมเป็นกลำง

 ๑๗	กองบรรณำธิกำร,		“บทสัมภำษณ์ควำมเห็นทำงวิชำกำร	ศำสตรำจำรย์	ดร.	เกรียงไกร	เจริญธนำวัฒน์	เรื่อง	ทิศทำงรัฐสภำไทย	
:	ศักรำชใหม่ในกำรปฏิรูปประเทศ,”	วำรสำรจุลนิติ	ปีที่	๑๓	ฉบับที่	๑	(เดือนมกรำคม	–	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙):	หน้ำ	๑๙	-	๒๐.		
 ๑๘	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๒๑	-	๒๒.
 ๑๙	นรนิติ	เศรษฐบุตร,	กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยของไทย,	พิมพ์ครั้งที่	๓
(ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ	:	กรุงเทพ,	๒๕๕๕),		หน้ำ	๑๗๘	-	๑๗๙.
 ๒๐	ภูมิ	 มูลศิลป์	 และชมพูนุท	 	 ตั้งถำวร,	 รูปแบบกำรได้มำซ่ึงสมำชิกวุฒิสภำของประเทศไทย,	 (กรุงเทพ:	 สถำบันพระปกเกล้ำ,	
๒๕๕๘),	หน้ำ	๙.
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ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอันจะอำศัยต�ำแหน่งหน้ำที่มำเกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	อำจกล่ำวได้ว่ำ	วุฒิสภำในเวลำนั้น
เป็นสภำอันทรงเกียรติท่ีมีแต่ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถซึ่งได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรประเทศกับสภำผู้แทนรำษฎรที่ช่วยเป็นทั้ง	“สภำพี่เล้ียง” และมีอ�ำนำจกลั่นกรองกฎหมำย 
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสภำผู้แทนรำษฎร	 ควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยตั้งกระทู้ถำมรัฐบำล	
และสำมำรถเปิดอภิปรำยทั่วไปเมื่อรัฐบำลขอรับฟังควำมคิดเห็นโดยไม่ลงมติ	 แต่ในภำยหลังสมำชิก
วฒุสิภำทีม่ำจำกกำรแต่งตัง้กลับมปัีญหำกำรตอบแทนทำงกำรเมอืง และมีข้อพจิำรณำภำพรวมของ
สมำชิกวุฒิสภำที่มำจำกกำรแต่งตั้งนั้นได้ว่ำมีลักษณะที่ไม่หลำกหลำย เพรำะส่วนใหญ่มีที่มำจำก 
ผู้ครองต�ำแหน่งหน้ำที่ทำงรำชกำรทำงฝ่ำยทหำร ต�ำรวจและฝ่ำยพลเรือน	 ดังนั้น	 เมื่อกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยของประเทศไทยได้พัฒนำมำระยะหนึ่งแล้ว	 และเพ่ือส่งเสริมควำม 
เป็นประชำธิปไตยให้มำกยิ่งข้ึน	 จึงได้เกิดแนวคิดที่จะให้สมำชิกวุฒิสภำมีที่มำที่มีจุดยึดโยง 
กับ “ประชำชนผู้เป็นเจ้ำของอ�ำนำจอธิปไตย”
	 รฐัธรรมนญูของไทยทีก่�ำหนดให้มวุีฒสิภำจ�ำนวน	๙	ฉบบั	น้ันมเีพยีง	๓	ฉบบัทีก่�ำหนดให้วฒุสิภำ
มทีีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้	ทัง้นี	้รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศักรำช ๒๔๘๙	ก�ำหนดให้สมำชกิ
วุฒิสภำมีที่มำจำกกำรเลือกต้ังโดยอ้อมเป็นครั้งแรก	 ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๔๐	ก�ำหนดให้เลือกตั้งทั้งหมด	และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๕๐	 ก�ำหนดให้เป็นกำรเลือกตั้งโดยตรงแต่เฉพำะสมำชิกวุฒิสภำที่มำจำกทั้ง	 ๗๗	 จังหวัด	 อย่ำงไร
ก็ตำม	 เมื่อมีกำรก�ำหนดให้สมำชิกวุฒิสภำมีที่มำจำกอ�ำนำจของประชำชนโดยตรงเช่นเดียวกับสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎรแล้วได้มีกำรก�ำหนดให้สมำชิกวุฒิสภำมีอ�ำนำจมำกยิ่งขึ้นจนอำจกล่ำวได้ว่ำวุฒิสภำ
ไม่ได้เป็นเพยีง “สภำพีเ่ลีย้ง” อีกต่อไปแต่ว่ำมอี�ำนำจหน้ำทีต่่ำง ๆ เพิม่ขึน้ในฐำนะ “สภำตรวจสอบ” 
อันได้แก่	อ�ำนำจในกำรเห็นชอบบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งและอ�ำนำจในกำรถอดถอนออกจำกต�ำแหน่ง		
 อย่ำงไรกต็ำม กำรทีก่�ำหนดให้วฒุสิภำมทีีม่ำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรงกไ็ด้ปรำกฏสภำพปัญหำ
เช่นกนั กล่ำวคอื รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศักรำช ๒๕๔๐ได้ก�ำหนดให้สมำชกิวฒุสิภำ
มำจำกกำรเลือกตั้งทั้งหมด	 และยังก�ำหนดมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 เพื่อให้วุฒิสภำไม่มีควำมเก่ียวข้องกับ
พรรคกำรเมือง	 เช่น	 ข้อก�ำหนดห้ำมผู้สมัครรับกำรเลือกต้ังเป็นสมำชิกวุฒิสภำสังกัดพรรคกำรเมือง	 
ห้ำมลงพื้นที่หำเสียง๒๑	ทว่ำแม้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวจะได้ก�ำหนดข้อห้ำมไว้หลำยประกำรเพื่อให้
สมำชกิวุฒิสภำไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัพรรคกำรเมอืง	มคีวำมเป็นกลำงและไม่มเีก่ียวข้องกบัผลประโยชน์
กับทำงรำชกำร	แต่ในทางปฏิบัติ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเหล่านี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
มีความเอนเอียงเข้าข้างพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือหลายพรรคอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการ 
กล่าวอ้างว่าสมาชิกวุฒิสภาอาศัยอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายตามที่จะสามารถกระท�าได้ คัดเลือก
บุคคลที่เป็น “พรรคพวก” เข้าสู่ระบบการสรรหาบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรส�าคัญ๒๒   
 เมื่อได้มีกำรก�ำหนดให้มีวุฒิสภำข้ึนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๕๐ จงึได้มคีวำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำสมำชกิวฒุสิภำมคีวำมใกล้ชดิกบักลุ่มผลประโยชน์

 ๒๑	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๐.
 ๒๒	เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	๑๑.
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ทำงกำรเมอืง โดยก�ำหนดให้วฒุสิภำมท่ีีมำใน “ระบบผสม” จำกกำรเลอืกตัง้โดยตรงของประชำชน
และกำรสรรหำ ทั้งนี้		เมื่อได้กำรศึกษำเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	
๒๕๕๐	 ในกำรก�ำหนดให้รัฐสภำประกอบด้วยสองสภำและก�ำหนดให้สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร 
และสมำชิกวุฒิสภำมีที่มำหลำกหลำยน้ันก็เพื่อให้กำรใช้อ�ำนำจนิติบัญญัติเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง 
และรอบคอบยิ่งขึ้น	 โดยก�ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมำจำกกำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดส่วน	 และให้สมำชิกวุฒิสภำมำจำกกำรเลือกต้ังส่วนหนึ่งและกำรสรรหำอีกส่วนหน่ึง  
เพื่อให้กำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนำจทำงกำรเมืองเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ๒๓ 
	 ทั้งนี้	 จำกกำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรที่กล่ำวถึงวุฒิสภำและเอกสำรในวงงำนรัฐสภำที่มีขึ้นใน
ระหว่ำงทีร่ฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	(ฉบบัชัว่ครำว)	พทุธศกัรำช	๒๕๕๗	ได้ใช้บงัคบัน้ัน	สำมำรถ
ตั้งข้อสังเกตในประกำรที่เกี่ยวข้องกับสภำพปัญหำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๕๐	ได้หลำยประกำร	
	 จำกกำรศึกษำพบว่ำ	กำรทีร่ฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พทุธศกัรำช	๒๕๕๐ได้ก�ำหนดให้
สมำชิกวุฒิสภำมีที่มำที่หลำกหลำยจำกกำรสรรหำสมำชิกวุฒิสภำที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็น
ครั้งแรกอันแสดงถึงเจตนำรมณ์ให้กำรตรวจสอบอ�ำนำจรัฐเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ	 และท�ำให้กำร
ปฏิบติัหน้ำทีข่องสมำชิกวุฒิสภำมคีวำมเป็นกลำง	ปรำศจำกกำรแทรกแซงทำงกำรเมอืง	และท�ำให้กลุม่
ต่ำง	ๆ	ในสังคม	ได้เข้ำมำมีบทบำททำงกำรเมืองในฐำนะสมำชิกวุฒิสภำและสำมำรถท�ำหน้ำที่ในฐำนะ
ฝ่ำยนิติบัญญัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพขึ้น๒๔ อย่างไรก็ตาม ผลกลับปรากฏว่า การท�าหน้าที่ของ 
สมาชิกวุฒิสภามิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการแบ่งกลุ่มและมีความขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัด๒๕  
นอกจำกนี้	 เม่ือได้ศึกษำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองท่ีได้
เสนอแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองแล้วพบว่ำได้มีกำรกล่ำวถึงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของสมำชิก
วุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐	ที่ผ่ำนมำว่ำ“มีปัญหำเกี่ยวกับ
กำรใช้อ�ำนำจและถูกแทรกแซงทำงกำรเมือง	 เน่ืองจำกวุฒิสภำมีอ�ำนำจให้คุณให้โทษได้ในเรื่องกำร 
แต่งต้ังและกำรถอดถอน”	 อันพิจำรณำได้ว่ำเป็นสภำพปัญหำที่ปรำกฏในวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย	พทุธศกัรำช	๒๕๔๐	เช่นเดยีวกันดงัน้ันจึงสงัเกตได้ว่ำ	อ�ำนำจของวฒุสิภำในด้ำน
กำรถอดถอนจึงไม่ปรำกฏอีกต่อไปในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	ทั้งยังได้
มีกำรก�ำหนดที่มำของวุฒิสภำในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อนในพัฒนำกำรของวุฒิสภำไทย 
ใน	๗๐	ปีที่ผ่ำนมำ

 ๒๓	คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญบันทึกเจตนำรมณ์	 จดหมำยเหตุ	 และตรวจรำยงำนกำรประชุม	 สภำร่ำงรัฐธรรมนูญ,เจตนำรมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๕๐,	หน้ำ	๘๘	-	๘๙.	
 ๒๔	ส�ำนกักรรมำธกิำร	๓	ส�ำนกังำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร,	ตำรำงควำมแตกต่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พทุธศกัรำช	
๒๕๔๐	กบั	พทุธศกัรำช	๒๕๕๐	พร้อมเหตผุลโดยสงัเขป,	(กรงุเทพฯ	:	ส�ำนกักำรพมิพ์	ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ทนรำษฎร,	๒๕๕๑),	หน้ำ	๙๗.
 ๒๕	คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบังคับใช้	กำรปฏิบัติตำมและกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	๒๕๕๐,	รำยงำนผลกำรศึกษำปัญหำกำรบังคับใช้เพื่อกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๕๐,	
(กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักกำรพิมพ์	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร,	๒๕๕๑),	หน้ำ	๒๓.
    ๒๖	ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร,	แผนกำรปฏริปูประเทศด้ำนกำรเมอืงของคณะกรรมำธกิำรขบัเคลือ่นกำรปฏิรปูประเทศ
ด้ำนกำรเมือง	สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ,	(กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักกำรพิมพ์	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร,๒๕๕๘),	หน้ำ	๓.
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บทส่งท้ำย

	 เมื่อได้พิจำรณำถึงวิวัฒนำกำรควำมเป็นมำของวุฒิสภำในประเทศไทยตลอดระยะเวลำ	๗๐	ปี
ที่ผ่ำนมำนับแต่กำรมี	 “พฤฒสภำ”	 เป็นสภำที่สองจนถึง	 “วุฒิสภำ”ตำมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้ว
อำจกล่ำวได้ว่ำ	วุฒิสภำของไทยนั้นได้มีพัฒนำกำรด้ำนที่มำค่อนข้ำงน่ำสนใจ กล่ำวคือ กำรก�ำหนด
ที่มำของวุฒิสภำตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในระยะเวลำประมำณ ๕๐ ปีแรกนั้น (พ.ศ. ๒๔๘๙ 
– พ.ศ. ๒๕๔๐) ได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรได้มำของวฒุสิภำให้มำจำก “กำรแต่งต้ัง” ก่อนท่ีจะก�ำหนด
ให้วุฒสิภำทีม่ำจำกกำรเลือกตัง้โดยตรงของประชำชน ในเวลำต่อมำจำกน้ันวฒุสิภำไทยในระยะเวลำ
ประมำณ	๒๐	ปีต่อมำ	 (พ.ศ.	๒๕๔๐	–	๒๕๖๐)	พบข้อสรุปว่ำ	มีกำรก�ำหนดสัดส่วนให้กำรได้มำของ
สมำชิกวุฒสิภำทีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้ลดน้อยลงเป็นล�ำดบั	อนัมลีกัษณะสวนทำงกบักำรก�ำหนดทีม่ำของ
วุฒิสภำในนำนำประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะมีพัฒนำกำรด้ำนที่มำให้วุฒิสภำมีที่มำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชนมำกยิง่ขึน้	ดงัเช่นทีป่รำกฏในสหรฐัอเมรกิำทีไ่ด้มกีำรแก้ไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญให้เปลีย่นทีม่ำ
ของวุฒิสภำซึ่งเดิมมำจำกกำรให้ควำมเห็นชอบของสภำมลรัฐ	 เป็นกำรเลือกต้ังโดยตรงของพลเมือง 
ในมลรัฐแทน
	 ส�ำหรบัในส่วนของกำรก�ำหนดทีม่ำของวฒุสิภำในประเทศไทยนัน้ได้พบว่ำ	นบัแต่วฒุสิภำชุดแรก
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 ๒๔๘๙	 จนถึงวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำช
อำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๐	 อันนับเป็นระยะเวลำกว่ำ	 ๗๐	 ปีที่ประเทศไทยได้มีองค์กร 
ฝ่ำยนิติบัญญัติในรูปแบบสองสภำ	 ได้มุ่งหวังให้วุฒิสภำสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ	 “สภำที่สอง”	 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพที่สุดโดยอำศัยบทเรียนจำกวุฒิสภำตำมรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ำมำพิจำรณำ
ก�ำหนดทีม่ำและอ�ำนำจหน้ำทีข่องวุฒสิภำเพือ่เป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำตำมวถิกีำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยและระบบรัฐสภำ	 ทั้งน้ี	 เป็นที่ทรำบดีว่ำภำยใต้ระบบรัฐสภำน้ัน	 แม้ว่ำจะเป็นระบบ 
แห่งควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรที่ต้องมีต่อฝ่ำยนิติบัญญัติก็ตำม	แต่เมื่อองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจอธิปไตย
ทัง้ฝ่ำยนติบิญัญตัแิละฝ่ำยบรหิำรต่ำงย่อมเป็นบคุคลทีม่ฐีำนทีม่ำในกำรเข้ำสูต่�ำแหน่งจำกกลุม่กำรเมือง
ที่ใกล้เคียงกัน	ดังนั้น	สภำพปัญหำที่องค์กรผู้ยกร่ำงรัฐธรรมนูญในประเทศไทย	เห็นว่ำส่งผลต่อวุฒิสภำ
ไทยมำกทีส่ดุจงึมำจำก	“อทิธพิลของกลุม่ผลประโยชน์ทำงกำรเมอืงท่ีส่งผลต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง
วฒุสิภำ” ท�ำให้กำรยกร่ำงรฐัธรรมนญูในแต่ละครัง้ได้มคีวำมพยำยำมลดควำมเชือ่มโยงของกลุม่กำรเมอืง
ออกจำกกำรได้มำซึง่สมำชกิวฒุสิภำโดยล�ำดบัเพือ่ให้ระบบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงวุฒสิภำในฐำนะองค์กร
ฝ่ำยนิติบัญญัติกับกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรหรือรัฐบำลนั้น 
เป็นไปตำมกลไกกำรแบ่งแยกอ�ำนำจขององค์กรผู้ใช้อ�ำนำจอธิปไตยและสอดคล้องกับแนวคิดว่ำด้วย
ระบบรัฐสภำ	(Parliamentary	System)	มำกยิ่งขึ้นนั่นเอง
	 ดังนั้น	 กำรที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	 ได้ก�ำหนดให้มีวุฒิสภำ 
ในฐำนะ	 “สภำท่ีสอง”	 ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยก�ำหนดให้ที่มำของวุฒิสภำแบบใหม่ที่ไม่เคยปรำกฏมำก่อน 
จึงเป็นควำมหวังครั้งส�ำคัญในกำรศึกษำพัฒนำกำรทำงกำรเมืองกำรปกครองของไทยว่ำจะสำมำรถ
ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรเป็นสภำทีส่องทีจ่ะสำมำรถทกัท้วงหน่วงเหน่ียวให้กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องฝ่ำยบรหิำร
และสภำผู้แทนรำษฎรมีควำมรอบคอบและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้มำกน้อยเพียงใด
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