
 

บทความทางวิชาการ 

๓๓ 

 
โดย รองศาสตราจารยมานติย  จมุปา 

คณะนติิศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 
 ในบทความนี้  ผูเขียนจะนําเสนอเนื้อหา

ตามลําดับดังตอไปน้ี∗ 
 ๑.  สภาผูแทนราษฎร 
  ๑.๑ การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตองสังกัดพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไมนอยกวา ๙๐ วัน 
  ๑.๒  เงื่ อนไขร อยละ  ๕  ของผู มา
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
ระบบบัญชีรายชื่อ  

 ๑.๓  ระบบการลงคะแนนเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง  

 ๑.๔  คุณสมบัติปริญญาตรี สําหรับ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง  
 ๒.  วุฒิสภา  
  ๒.๑  จํานวนของสมาชิกวุฒิสภา   
  ๒.๒  คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา  

                                          
∗บทความนี้นํามาจากสวนหนึ่งของหนังสือของ

ผูเขียน ชื่อ “คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พรอม
ขอเสนอสําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๐)” กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติธรรม,  
พ.ศ.๒๕๔๙. 

  ๒.๓  วาระในการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกวุฒิสภา  
  ๒.๔  เขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  
  ๒.๕  การหาเสี ยงของผู สมั คร รั บ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  
  ๒.๖  ขอเสนอปฏิรูปวุฒิสภา (ยกเครื่อง
ใหม)  
   ๒.๖.๑ วุฒิสภาที่มาจากระบบ
การแตงตั้ง  
   ๒.๖.๒ วุฒิสภาที่มาจากระบบ
ผสม  
   ๒.๖.๓ วุฒิสภาที่มาจากระบบ
การเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการสรรหา  
 ๓.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
 ๔.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  ๔.๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกตั้ง  
  ๔.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  
 ในเบื้องตนผูเขียนมีความเห็นวา ประเทศ
ไทยในสวนเกี่ยวกับรัฐสภายังคงจําเปนที่จะคงระบบ
สองสภาอยูตอไป  
 ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ
สามารถปรับปรุงไดโดยการแกไขปรับปรุงวิธีการ
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ทํางานของรัฐสภา โดยไมจําตองแกไขรัฐธรรมนูญ
เปนการใหญในสวนนี้ โดยงานวิจัยที่นาจะนํามา
ประกอบในการปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของ
ประเทศไทยให เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ 
งานวิจัยของสถาบันพระปกเกลา เร่ือง “การปรับปรุง
กระบวนการริเร่ิม การนําเสนอ การพิจารณา และการ
อนุมัติกฎหมายไทย” พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ในส ว นอื่ น  ๆ  ที่ เ ป นหลั กกา ร ใหญ
นอกเหนือจากที่จะไดพิจารณาในลําดับตอไป ผูเขียน
เห็ นควรคงหลั กการที่ มี อยู ใ น รั ฐ ธ ร รมนู ญ  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ไว แตส่ิงที่ควรจะไดมีการแกไข คือ  
ส่ิงที่เปนปญหาใหญของระบบการเมืองในระบอบ  
๙ ปที่ใชรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งปญหานี้ก็คือ 
ความเปนอิสระขององคกรอิสระตาง ๆ ที่ทําหนาที่
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ซึ่งจักรกลที่สําคัญ คือ 
วุฒิสภา เพราะเปนผูใหความเห็นชอบบุคคลเขาไปสู
ตําแหนงในองคกรอิสระ ดังนั้น หากมีการปรับปรุงให
วุฒิสภามีความเปนอิสระอยางแทจริง เชื่อไดในระดับ
หนึ่งวา เมื่อที่มาของวุฒิสภาซึ่งเปนตนธารแหงระบบ
ตรวจสอบมีความเปนอสิระ ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ใน
องคกรอิสระยอมมีความอิสระ และพรอมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน นั้น เห็นควรคงองคกร
ทั้งสองนี้ไวในรัฐธรรมนูญ โดยมีหลักการทํานอง
เดียวกับรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
 
๑. สภาผูแทนราษฎร 
 
 ในสวนเกี่ ยวกับสภาผู แทนราษฎรนั้ น 
ผู เ ขี ย น เ ห็ น ว า  ค ว ร ค ง หลั ก ก า ร ไ ด ม า ซึ่ ง
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรไว ดั งที่ ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ.๒๕๔๐) คือ สภาผูแทนราษฎร มี

จํานวน ๕๐๐ คน โดย ๑๐๐ คนมาจากระบบบัญชี
รายชื่อ อีก ๔๐๐ คนมาจากระบบแบงเขตเลือกตั้ง 
 อย า ง ไ รก็ ดี  ในส วนที่ เ กี่ ย วกั บสภา
ผู แทนราษฎรนี้  มีประเด็นยอย ๆ ที่ ได รับการ
วิพากษวิจารณวาสมควรแกไข เชน 
 ๑.๑ การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไมนอยกวา  
๙๐ วัน 
 มีหลายฝายเสนอใหยกเลิก เพราะทําให
ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถลงสมัคร
รับเลือกตั้งไดโดยอิสระเหมือนแตกอน อีกทั้งเมื่อ
สังกัดพรรคการเมือง สงผลใหตองปฏิบัติตาม
นโยบายหรือมติของพรรคการเมือง ทําใหไมอาจ
สามารถแสดงความคิดเห็นโดยอิสระได 
 ตัวอยางขอเสนอเกี่ยวกับเงื่อนไข ๙๐ วัน 
เชน 
 (๑) การกําหนดเงื่อนไข ๙๐ วัน เปนเงื่อนไข
ที่ยาวเกินไป ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมไดทํา
หนาที่ผูแทนปวงชนชาวไทยอยางแทจริงหากเกิด
ความขัดแยงกับพรรคการเมืองตนสังกัด การลด
เงื่อนไขลงเหลือ ๖๐ วัน จะทําใหบรรเทาปญหา
ดังกลาวได อีกทั้งยังเปนการรักษาเสถียรภาพและ
ความมั่นคงของพรรคการเมืองไดในขณะเดียวกัน๑ 
  (๒) ไมควรบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งตอง
สกัดพรรคการเมือง ทั้งนี้ การสังกัดพรรคการเมืองของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา ๙๐ วัน ทําใหผูที่มี
ความสามารถ มีความตั้งใจ ไมอาจสมัครไดเนื่องจาก

                                          
๑สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 

รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๒๑๔. 
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ตองสังกัดพรรคการเมือง และตองไดรับเลือกจาก
พรรคนั้นใหเปนผูสมัครกอน หากมิไดรับเลือกให 
ลงสมัครจะยายพรรคการเมืองก็ไมได เนื่องจาก
ระยะเวลากอนถึงวันสมัครไมถึง ๙๐ วัน ซึ่งขัดกับ
หลักเสรีประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตย ซึ่ง
ในทางปฏิบัติไมนาจะมีผูสมัครอิสระมากนัก ดังนั้น 
ควรยกเลิกขอหามดังกลาว หรือใหใชบังคับเฉพาะ 
แตกรณีผูที่ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูแลว
เท านั้ น  ไม ให ใชบั งคับกับผู สมัครใหม  ซึ่ งถ า
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมประสงคจะลงสมัคร 
ในพรรคการเมืองเดิม แตระยะเวลาเหลือไมถึง ๙๐ วัน  
ก็ ต องลงสมั ครอิ สระ   ส วนหลั งจากได เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวจะขอสังกัดพรรคใด 
ก็เปนเรื่องที่อาจทําไดหลังจากนั้น๒ 
  (๓) ยกเลิกการบังคับใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสังกัดพรรคการเมือง และหลักเกณฑเร่ือง  
๙๐ วัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรสังกัดพรรค
การเมือง แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตอง
สังกัดพรรคการเมือง เพราะประชาชนเจาของอํานาจ
อธิปไตยยอมเปนผูตัดสินใจเองไดวา อยากไดผูแทนที่
สังกัดพรรคหรือไมสังกัดพรรค๓ 

                                          
๒คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙, หนา ๑๒๘. 

๓ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, การคุมครอง  
ส.ส. ในฐานะผูแทนปวงชนไมใหตกอยูภายใตอาณัติ
ของพรรคการเมือง, เอกสารประกอบการ 
สัมมนาวิชาการประจําป  ครั้งที่  ๑ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๔๘, หนา ๒๙. 

ในประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นควรคงหลักการนี้ไว 
เพื่อเปนการสงเสริมความเขมแข็งของระบบพรรค
การเมือง  
 ๑.๒ เ ง่ื อน ไขร อยละ  ๕  ของผู ม า
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ 
 การกําหนดใหพรรคการเมืองใดได รับ
คะแนนเสียงไมถึงรอยละ ๕ ในระบบบัญชีรายชื่อ
ไมไดรับที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร มีผูเห็นวาเปน
เงื่อนไขที่กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่สําคัญ คือ ทําให
พรรคการเมืองขนาดเล็ก ไดรับการสนับสนุนจาก
ประชาชนนอย ไมสามารถมีที่นั่งของตนในสภา
ผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ไดเลย จึงมีผูเสนอการแกไขในเรื่องนี้ไว เชน 
 ๑)  ใหยกเลิกการกําหนดเงื่อนไขรอยละ ๕ 
 ๒)  เสนอวา หากยกเลิกเงื่อนไขดังกลาว  
จะทํ า ให เ กิ ดพ ร รคการ เมื อ ง ขนาด เล็ ก ใน 
สภาผูแทนราษฎรเปนจํานวนมาก เกิดลักษณะ “เบี้ย
หัวแตก” ไมมีพรรคการเมืองใดสามารถครองเสียง 
ขางมากในสภาผูแทนราษฎรได  และกระทบตอ
เสถียรภาพของรัฐบาล จึงเห็นวาใหปรับลดเงื่อนไข
จํานวนรอยละของคะแนนเสียงลงจากรอยละ ๕ เหลือ
เพียงรอยละ ๓ เทานั้น๔  

                                          
๔สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 

รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๑๙๗. และการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๔๙, หนา ๑๐. 

 
 



 

บทความทางวิชาการ 

๓๖ 

 ผูเขียนเห็นวา ในประเด็นนี้ เมื่อพิจารณา
ที่มาของการกําหนดอัตรารอยละ ๕ ไว เพื่อใหเกิด
ความเขมแข็งของระบบพรรคการเมือง และกําหนด
ทิศทางใหพรรคการเมืองตองพัฒนาตัวเองใหไดรับ
ความนิยม อีกทั้งปองกันไมใหมีพรรคขนาดเล็กใน
สภามากจนเกินไป ซึ่งจะทําใหระบบพรรคการเมือง
เปนพรรคการเมืองขนาดใหญที่มีที่นั่งในสภาจะสงผล
ใหการเลือกตั้งประชาชนสามารถเลือกนโยบายของ
พรรคการเมืองที่ชื่นชอบ เพื่อใหพรรคการเมืองนํา
นโยบายนั้นไปบริหารประเทศ ดังนี้แลวการเลือกตั้ง 
จึงไมไดหมายถึงแตการเลือกตัวบุคคล แตเปนการที่
ประชาชนตัดสินใจเลือกนโยบายในการบริหาร
ประเทศ การคงหลักการรอยละ ๕ ไวจึงเปนเรื่อง 
ที่เหมาะสม และไมควรลดลงดวย เพราะหากลดลง 
ก็จะทําใหมีพรรคขนาดเล็กเขามามีที่นั่งในสภาจาก
การเลือกตั้งระบบบัญชีรายไดไดอยูดี  
 ๑.๓ ระบบการลงคะแนนเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง 
 ระบบการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งแบบแบง
เขต และใชการลงคะแนนแบบเสียงขางมาก มีผูเห็น
วาเปนระบบที่เปนจุดออน คือ ผูที่ชนะแลวไดเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมจําเปนตองไดรับคะแนน 
เสียงเกินครึ่งหนึ่ง ขอเพียงไดคะแนนเสียงมากที่สุดใน
เขตเลือกตั้งนั้นก็ไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว 
ดังนั้น หากประสงคจะใหระบบการเลือกตั้งเปนไป
ตามเจตนารมณของประชาชนมากที่สุด ตองใชระบบ
การเลือกตั้งเสียงขางมากแบบสมบูรณ คือ ผูที่จะ
ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
ไดคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของคะแนนที่มาเลือกตั้ง
ในเขตนั้น ๆ หากในการเลือกตั้งรอบแรกไมมีผูสมัคร
คนใดไดคะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะตองเอาผูสมัครที่ได
คะแนนลําดับที่ ๑ และ ๒ มาทําการเลือกตั้งรอบ ๒ 
ซึ่งคนที่ไดที่ ๒ ในรอบแรกก็อาจจะไดเปนที่ ๒ ก็ได 

เพราะคะแนนที่ลงใหกับคนที่ไดที่ ๓ ที่ ๔ หรือที่ ๕ ใน
รอบแรก ตองมาลงคะแนนในรอบสองใหม และแมจะ
มีหลายเขตเลือกตั้งที่ตองเลือกตั้งรอบ ๒ แตจะตรง
กับเจตนารมณของประชาชนมากกวา เพราะในทาง
วิชาการนั้น ผลการเลือกตั้งตองสะทอนเจตนารมณ
ของประชาชนใหไดใกลเคียงมากที่สุด จึงจะเปน
ระบบการเลือกตั้งที่ดี๕ 
 ผูเขียนเห็นดวยกับขอเสนอนี้ เพราะเมื่อได
เสนอใหเลิกกําหนดการเลือกตั้งเปนหนาที่เสียแลว  
ก็ควรที่จะใหผูสมัครรับเลือกตั้งอยางนอยไดรับการ
เลือกจากผูที่มาเลือกตั้งดวยเสียงขางมากเกินกวา 
กึ่งหนึ่ง โดยเสียงขางมากเกินกวากึ่งหนึ่งในที่นี้ไมใช
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้น ตัวอยางเชน ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง มีผูมี สิทธิ
เลือกตั้ง ๑๐๐,๐๐๐ คน หากมีผูมาใชสิทธิเพียง  
๕๐ ,๐๐๐  คน   ผู สมัครรายใดไดคะแนนเสียง  
๒๕ ,๐๐๑  ขึ้ นไป   ผู สมั ครรายนั้ นก็ จะได รั บ 
การเลือกตั้ ง โดยมิพักตองไดคะแนนเสียงถึ ง  
๕๐,๐๐๑ คน  อีกทั้งการกําหนดไวเชนนี้ จะทําใหมี
การเลือกตั้งเพียง ๒ รอบ ไมมีรอบที่ ๓ เพราะในรอบที่
สองมีผูสมัครที่ไดเขาสูสนามเลือกตั้งเพียง ๒ ราย 
เทานั้น โดยสภาพยอมตองมีรายใดรายหนึ่งที่ได
คะแนนเสียงมากกวาอยูแลว และคะแนนเสียงที่
มากกวายอมเกินกวากึ่งหนึ่งของผูมาลงคะแนน 
 มีขอสังเกตวา การกําหนดตามขอเสนอ
ขางตน ตางไปจากระบบที่กําหนดใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งตองไดคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของผูมี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หากไดไมถึงก็ตอง

                                          
๕ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, “หลากหลาย

มุมมอง ยกรางรัฐธรรมนูญใหม ยุบทิ้งสภาสูง ลดดาน
ปารตี้ลิสต ๕%”. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ปที่ ๕๗ 
ฉบับที่ ๑๙๕๓๐, หนา ๓. 



 

บทความทางวิชาการ 

๓๗ 

เลือกใหม  ระบบนี้ทํ าใหการเลือกตั้ งอาจตอง
ดําเนินการหลายรอบ จนกวาจะไดคะแนนเสียงเกิน 
กึ่ งหนึ่ งของผูมี สิทธิ เลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งนั้น 
บางครั้งในระบบนี้จึงมักจะตองมีการจํากัดรอบของ
การเลือกตั้ง โดยกําหนดไวเพียง ๒ รอบ โดยในรอบ
แรกใชระบบการเลือกตั้งเสียงขางมากเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แตหากไมมี
ใครไดเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง ใหมีการเลือกตั้งรอบ ๒ 
โดยผูสมัครทุกคนเขาสูสนามเลือกตั้งดังเดิม แตใน
รอบ ๒ นี้จะใชระบบเสียงขางมากธรรมดา 
 ๑.๔ คุณสมบัติปริญญาตรีสํ าหรับ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดให
ผูสมัครรับเลือกตั้งตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไดมีการศึกษาและมี
ขอเสนอแนะที่แตกตางกันออกไป เชน 
 (๑) เสนอใหยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติ
ดานการศึกษา๖ เพราะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพใน
การสมัครรับเลือกตั้ง อีกทั้งเปนการตัดสิทธิหรือ
ลิดรอนสิทธิทางการเมืองของคนสวนใหญของ
ประเทศ เปนการสรางความไมเทาเทียมกันในโอกาส
ทางการเมืองที่ โดยคนสวนนอยในสังคมเทานั้น 
ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี๗ 

                                          
๖คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙, หนา ๑๐. 

๗ไพโรจน  พลเพชร และคณะ, รายการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความ 
เปนมนุษย, สถาบันพระปกเกลา พ.ศ.๒๕๔๖. หนา 
๓๓๘–๓๓๙. 

 (๒)  เสนอใหกําหนดระดับการศึกษาไว
เพียงการศึกษาภาคบังคับ เพราะเปนเงื่อนไขที่
ประชาชนสวนใหญเขาถึงได อีกทั้งยังเปนหนาที่ของ
รัฐที่จะตองจัดการศึกษาใหเพียงพอดวย ทั้งนี้ การ
กําหนดคุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเปนส่ิงที่ดี 
เพราะตองการใหไดผูแทนที่มีความรูความสามารถ 
แตการกําหนดไวสูงถึงปริญญาตรีหรือเทียบเทาทําให
คนสวนใหญของสังคมไมมีโอกาสเปนผูแทนของ
ประชาชน เพราะคนสวนใหญยังไมสําเร็จปริญญาตรี 
การกําหนดคุณสมบัติสูงถึงปริญญาตรีจึงเปนการขัด
ตอหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ตองการใหคนสวนใหญในสังคมมีสวนรวมในการ
ปกครองมากที่สุด๘ 
 ผูเขียนเองเห็นวา ควรยกเลิกการกําหนด
ระดั บการศึ กษาเป นคุณสมบั ติ ของผู สมั คร 
รับเลือกตั้ง เพราะวัตถุประสงคของการบัญญัติ 
ไวในรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เพื่อใหไดคุณภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สูงขึ้น แตวัตถุประสงค
นี้ผานการเลือกตั้งทั่วไป ๒ ครั้ง ยังไมอาจพิสูจน
คุณภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอยางแจงชัด 
อีกทั้งระดับการศึกษาไมไดเปนเคร่ืองชี้วัดที่แนนอน
เสมอไปวา ผูที่มีการศึกษาระดับสูงจะเปนผูที่มี 
“คุณธรรม” มี “จิตวิญญาณแหงการรับใชประชาชน” 
มี “ความเสียสละสวนตัว เพื่อประโยชนสวนรวม”  
มี “มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ตั้ง” มี “ความเที่ยง
ธรรม” ฯลฯ   ดังนั้น ควรเปดโอกาสอยางกวางให

                                          
๘สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 

รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๑๙๘. 

 



 

บทความทางวิชาการ 

๓๘ 

บุคคลทุกคนมีโอกาสได รับเลือกเปนผูแทน สวน
ประชาชนจะเลือกผูมีคุณสมบัติดานศึกษาเชนใด  
ก็เปนผูแทนของคนที่เลือกได 
 
๒. วุฒิสภา 
 ในสวนที่ เกี่ ยวกับขอเสนอวุฒิสภานี้มี
ขอเสนอในการแกไขรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
หลากหลายประเด็น เชน 
 ๒.๑ จํานวนของสมาชิกวุฒิสภา 
 ในสวนของจํานวนวุฒิสภาที่รัฐธรรมนูญฯ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดไว ๒๐๐ คน มีผูเสนอใหแกไข
โดยเสนอใหลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาลงจาก  
๒๐๐ คน  ใหเหลือเพียง ๑๐๐ คน ทั้งนี้เพราะจํานวน 
๒๐๐ คน ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
เป นการนํ า เอาจํ านวนสมาชิ กวุฒิ สภาตาม
รัฐธรรมนูญฉบับกอนมาใช ทั้งที่แตเดิมนั้นวุฒิสภา
มาจากการแตงตั้ง การมีวุฒิสภามากเกินไปทําให
ระบบการเลือกตั้งไมสามารถสงผลที่ดีตอวุฒิสภา 
แมแตสหรัฐเมริกาซึ่งมีประชากรกวา ๒๐๐ ลานคน  
ก็มีจํานวนสมาชิกวุฒิสภาเพียง ๑๐๐ คน๙ 
 ๒.๒ คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา 
 ในสวนเกี่ยวกับคุณสมบัติของวุฒิสมาชิก 
ที่หามไมใหสังกัดพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฯ 
(พ.ศ.๒๕๔๐) นั้น มีผูเสนอใหแกไขใหผูสมัครสมาชิก
วุฒิสภาอาจเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือไมก็ได 
เพราะการกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ตามเขตพื้นที่ โดยไมตองการใหเกี่ยวของกับพรรค
การเมืองนั้น ยอมเปนการขัดตอธรรมชาติของการ

                                          
๙บุญศรี  มีวงศอุโฆษ, ปญหาและแนวทาง

การปรับปรุงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ ๑ คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๙.  
หนา ๒๓. 

เลือกตั้ง ทั้งนี้ อาจมีการกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให
ตองเคยมีประสบการณในการเปนผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น๑๐ 
 ๒.๓ วาระในการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกวุฒิสภา 
 วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ไดมีการกําหนด
วาระไว ๖ ป ไดมีขอเสนอใหแกไขในประเด็นนี้ โดย
ขอใหยึดอายุการดํารงตําแหนงจาก ๖ ป เปน ๘ ป แต
การครบวาระจะไมพรอมกัน คือ จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของทุก ๆ ๔ ป 
เพื่อใหวุฒิสภามีความตอเนื่อง และการที่กําหนด 
ใหเลือกตั้งทุก ๆ ๔ ป เพื่อใหสามารถดําเนินการไป
พรอม ๆ กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณแผนดินดวย๑๑  
 แตอยางไรก็ตาม บางการศึกษาวิจัยก็เห็น
วาไมควรแกไข ควรคงไวที่ ๖ ป และใหเปนไดเพียง
วาระเดียว เพราะทําใหวุฒิสภาเปนสภาที่คํานึงถึง
ประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก และไมคํานึงถึง
การหาเสียงเลือกตั้งสมัยหนา๑๒ 

                                          
๑๐บุญศรี  มีวงศอุโฆษ, ปญหาและแนวทาง

การปรับปรุงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ ๑ คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๙.  
หนา ๒๒ - ๒๓. 

๑๑บุญศรี  มีวงศอุโฆษ, ปญหาและแนวทาง
การปรับปรุงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ ๑ คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๙.  
หนา ๒๓. 

๑๒สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 
รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
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๓๙ 

 ๒.๔ เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภา 
 รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดเขต
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ไมมีการ
แบงเปนเขตยอย เมื่อจะมีการเลือกตั้งซอมจึงทําใหมี
ปญหาวาตองเลือกตั้งทั้งจังหวัดทําให ส้ินเปล้ือง
งบประมาณ จึงมีขอเสนอใหมีการแกไข เชน 
 (๑)  ระบบการเลือกตั้งวุฒิสภาที่ใชจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้ง โดยประชาชนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง  
ทําใหจังหวัดใหญ ๆ ที่มีสมาชิกวุฒิสภาไดหลายคน 
คะแนนจะไปกระจุกตัวอยูที่คนไดรับเลือกตั้งในลําดับ
ตน  ๆ ส วนคนลํ าดับท าย  ๆ จะได รับเลือกตั้ ง 
ดวยคะแนนที่นอยลงไปเรื่อย ๆ จนอาจเกิดปญหา
ความชอบธรรมได ปญหาความเสมอก็ยังคงมีเพราะ
แมจะมีเสียงเทากัน แตจํานวนสมาชิกวุฒิสภาของ 
แตละจังหวัดไมเทากัน ดังนั้น ควรใชระบบเขตเดียว
คนเดี ยว  โดยใช จั งหวั ดเป นฐานในการแบ ง  
การคํานวณจํานวนสมาชิกวุฒิสภาของแตละจังหวัด
ใหใชวิธีเดิม เมื่อไดจํานวนแลว ก็ใหแบงเขตเลือกตั้ง
ตามจํานวนสมาชิกวุฒิสภาของเขตนั้น ซึ่งเปนระบบ
เดียวกันกับการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร๑๓ 
 (๒) เสนอใหแก ไข โดยกําหนดใหการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหจังหวัดหนึ่งมีเขตเลือกตั้ง
อยางนอย ๒ เขต หากจังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภา 
ไมถึงสองคนใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ 

                                                          
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๒๐๐. 

๑๓คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การใชรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาและ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙,  
หนา ๑๒๙. 

การคํานวณเกณฑจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แตละ
จังหวัดจะพึงมีใหคํานวณตามวิธีการทํานองเดียวกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง๑๔ 
 ๒.๕ การหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภา 
 รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดหาม
ไม ให ผู สมัครรับเลือกตั้ งเปนสมาชิกวุฒิสภา  
หาเสียงทํานองเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตกําหนดใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภากระทําได เพียงการ
แนะนําตนเอง เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปอยางขาว
สะอาด ปราศจากการครอบงําทางการเมือง บาง
การศึกษาวิจัยเห็นวา การกําหนดไวดังกลาวมาแลว
นั้นเปนส่ิงที่เหมาะสม๑๕ แตบางการศึกษาก็เสนอวา 
การจํากัดใหการหาเสียงของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา
กระทําไดแตเพียงการแนะนําตัวเทานั้น เปนขอจํากัด
ที่ขัดตอธรรมชาติของการเลือกตั้ง ที่ตองมีการรณรงค
หาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น ควรใหผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา
มีเสรีภาพมากขึ้น หรือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ในการดําเนินการแนะนําตัวใหชัดเจน อีกทั้งควรให
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถ
แนะนําตนเองและหาเสียงเลือกตั้งไดโดยไมตองรอให
รัฐดําเนินการให เนื่องจากการเลือกตั้งตองมีการ

                                          
๑๔สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 

รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๒๐๑. 

๑๕สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 
รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๑๙๙. 
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๔๐ 

แขงขัน หากหามการหาเสียงจะขัดกับธรรมชาติของ
การเลือกตั้ง๑๖ 
 ๒.๖ ขอเสนอปฏิรูปวุฒิสภา (ยกเครื่อง
ใหม) 
 ดวยเหตุที่วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ไมอาจสนองตอบเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในฐานะ
ที่ใหเปนสภาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางเต็มที่ 
อีกทั้งยังปฏิบัติหนาที่อันกอใหเกิดความเคลือบแคลง
สงสัยในความเปนกลางในทางการเมือง ผูเขียนจึง
มิไดแสดงความเห็นในประเด็นที่มีการเสนอเกี่ยวกับ
วุฒิสภาตามที่กลาวมาในขอ ๒.๑ – ๒.๕ ทั้งนี้เพราะ
ผูเขียนเห็นวาจําเปนตองปฏิรูปวุฒิสภาแบบยกเครื่อง 
ดังนั้น ผูเขียนใครขอเสนอทางเลือกในการกําหนด
รัฐธรรมนูญหมวดวุฒิสภาเสียใหม โดยมีรูปแบบท่ี
เสนอใหพิจารณา ๓ รูปแบบ ทั้งนี้ การนําเสนอจะ
เสนอหลักการที่สําคัญ โดยยังมิไดลงในรายละเอียด 
ดังนี้ 
  ๒.๖.๑ วุฒิสภาที่มาจากระบบการ
แตงตั้ง 
  ขอเสนอใหกลับไปใชระบบการแตงตั้ง
วุฒิสมาชิก โดยปรับแตงวิธีการแตงตั้ ง เพื่อให
วุฒิสภาเปนสภาผูทรงคุณวุฒิ และคอยกลั่นกรองราง
กฎหมาย โดยสาระสําคัญของรูปแบบนี้ (รูปแบบนี้
นํามาจากรางรัฐธรรมนูญที่มีการศึกษาวิจัยไวกอนมี
การยกรางรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งหลายสวน

                                          
๑๖คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ 
การใชรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณาและ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙,  
หนา ๑๓๐. 

 

ในรางรัฐธรรมนูญนี้ไดเปนตนแบบของรัฐธรรมนูญฯ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) แตในสวนที่เกี่ยวกับวุฒิสภาไมไดรับ
การนําไปใช) คือ 
  (๑) องค ประกอบของสมาชิ ก
วุฒิสภา 
   วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจาก 
๒  ประเภท  คือ 
   ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
โดยสมาชิกประเภทนี้พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจากสมัชชาผูทรงคุณวุฒิ  
จํานวน ๒๐๐ คน  
   ๒. สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภ าผู ดํ า ร ง
ตําแหนงในการบริหารราชการแผนดิน  โดยสมาชิก
ประเภทนี้พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูดํารง
ตําแหนงในการบริหารราชการแผน ซึ่งไดแกตําแหนง
ดังตอไปน้ี 
   ๑)  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง และปลัดทบวง 
    ๒)  ผู บัญชาการทหารสู งสุ ด  
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ และ 
ผูบัญชาการทหารอากาศ 
   ทั้ งนี้  สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาผูดํารงตําแหนงในการบริหารราชการแผนดิน 
เร่ิมตนเมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการบริหาร
ราชการแผนดิน และสิ้นสุดเมื่อพนจากตําแหนง
ดังกลาว 
  (๒) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  คุณสมบัติที่สําคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังนี้ 
  ๑.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  ๒.  มีอายุไมต่ําวา ๓๕ ปบริบูรณ 
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๔๑ 

  ๓.  ไมเปนสมาชิก เจาหนาที่  หรือ 
ที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
  ๔.  ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
  (๓) สมัชชาผูทรงคุณวุฒิ 
  ๑. กําหนดใหมีสมัชชาผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเหมือนกับสมาชิกวุฒิสภา (ตามขอ (๒) 
ขางตน) และมีจํานวนตามขอ (๒) (ขางลาง) มีหนาที่
ประชุมรวมกันและออกเสียงลงคะแนนเลือกใน
ระหวางสมาชิกสมัชชาผูทรงคุณวุฒิดวยกันเอง 
เพื่อใหไดสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๐๐ คน 
  ๒. สมาชิกสมัชชาผูทรงคุณวุฒิตาม 
ขอ ๑) มีจํานวนและที่มาจากการเสนอรายชื่อ
ดังตอไปน้ี 
   ๑) นายกรัฐมนตรีเสนอจํานวน 
๒๐๐ คน 
   ๒) ผูนําฝายคานในสภาผูแทน 
ราษฎรเสนอจํานวน ๑๐๐ คน 
   ๓) ที่ประชุมรวมกันของสมาชิก
สภาทองถิ่นทั้งหมดที่มีอยูในจังหวัดเสนอจํานวน
จังหวัดละ ๒๐ คน 
   ๔)  ที่ประชุมรวมกันของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตทุกเขตใน
กรุงเทพมหานครเสนอจํานวน ๒๐ คน 
   ๕)  นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
แตมิ ใชหน วยราชการ หนวยงานของรั ฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรทางศาสนา ทั้งนี้ ตามที่
ประธานรัฐสภา (ประธานสภาผูแทนราษฎร) กําหนด 
เสนอจํานวนนิติบุคคลละ ๒๐ คน ตัวอยางนิติบุคคล
ในกรณีนี้ เชน สภาวิชาชีพทั้งหลาย (สภาทนายความ 
แพทยสภา ฯลฯ) เปนตน 

  ทั้ งนี้  หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
บัญชีรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผูซึ่งถูกเสนอชื่อ 
ใหเปนไปตามที่ประธานรัฐสภากําหนด  
  อน่ึง ประธานรัฐสภาตองจัดใหมีการ
ประชุมสมัชชาผูทรงคุณวุฒิขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ ได รับบัญชีรายชื่อครบถวน เพื่อใหสมาชิก
สมั ชชาผู ทรงคุณวุฒิ เ ลื อกสมาชิ กวุฒิ สภา
ผูทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  สมาชิ กสมั ชชาผู ทรงคุณวุฒิ 
คนหนึ่ งมี สิทธิลงคะแนนเลือกสมาชิกสมัชชา
ผูทรงคุณวุฒิดวยกันเองไดไมเกิน ๓ คน ทั้งนี้ สมาชิก
สมัชชาผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกดวยคะแนนสูงสุด
ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สองรอย จะไดเปนผูไดรับ
เลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากันอันเปน
เหตุใหมีจํานวนเกิน ๒๐๐ คน ประธานรัฐสภาตองจัด
ใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูไดรับคะแนนเทากัน 
เพื่อให ไดสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิจํานวน  
๒๐๐ คน ถายังมีคะแนนเทากันอีก ใหประธานรัฐสภา
จับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 
  หลักเกณฑและวิธีการในการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ  ให เปนไปตามที่
ประธานรัฐสภากําหนด 
  อน่ึง ประธานรัฐสภาจะเปนผูลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ขอสังเกต การกําหนดวิธีการไดมา 
ซึ่ งสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ โดยใชสมัชชา
ผู ท ร งคุ ณวุ ฒิ นี้  ช วยแก ป ญหาการแต งตั้ ง 
สมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ที่ให
นายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง สมาชิกวุฒิสภาในอดีต 
ที่มีการแตงตั้งจึงเปนสภาที่คอยค้ําจุนนายกรัฐมนตรี 



 

บทความทางวิชาการ 

๔๒ 

  (๔) วาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  สมาชิ กภาพของสมาชิ กวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิมีกําหนด ๖ ป นับแตวันเลือก 
  (๕)  ขอหามของสมาชิกวุฒิสภา 
  สมาชิกวุฒิสภาตอง 
  ๑. ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือคงถือไวซึ่ง
สัมปทานนั้น หรือเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัด
ตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  ๒. ไมรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ จาก
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปน
พิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น ปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจ
การงานตามปกติ 
  (๖) การสิ้ นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  สมาชิ กภาพของสมาชิ กวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิส้ินสุดลง เมื่อ 
  ๑.  ถึงคราวออกตามวาระ 
  ๒.  ตาย 
  ๓.  ลาออก 
  ๔.  เสียสัญชาติไทย 
  ๕.  เป นสมาชิ ก  เจ าหน าที่  หรื อ 
ที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
  ๖.  เป นสมาชิ กสภาท องถิ่ นหรื อ
ผูบริหารทองถิ่น 
  ๗.  กระทํ าการอั นต องห ามตาม
ลักษณะตองหาม 
  ๘.  รัฐสภาถอดถอนออกจากตําแหนง 

  ๙.  ขาดประชุมตลอดสมัยประชุม 
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน โดยไมไดรับ
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
  ๑๐. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก (แมศาลจะใหรอลงอาญา) เวนแต 
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด 
ลหุโทษ 
  (๗) กรณีตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิวางลง 
  ภายใน ๓ ป นับแตวันที่มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ ถาตําแหนงสมาชิก
วุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ใหสมาชิกสมัชชาผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ไดรับคะแนนในลําดับถัดไป เปนสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ
แทน ทั้งนี้ สมาชิกผูทรงคุณวุฒิซึ่งเขามาแทนนั้น  
จะมีวาระอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลา 
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
  (๘) การพ นจากตํ าแหน งของ
สมาชิกวุฒิสภาใน ๓ ปแรก 
  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ ๓ ปนับแต
วันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิเปนครั้งแรก ใหสมาชิกวุฒิผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมดพนจากตําแหนงโดยวิธีจับสลาก และใหถือวา
การพนจากตําแหนงนี้เปนการพนจากตําแหนงตาม
วาระ  และจะมีการดําเนินการจัดใหมีสมัชชา
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหมอีกครั้ง เพื่อใหไดมาซึ่งวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ สมาชิก
วุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
อาจไดรับเลือกใหเปนสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ
อีกได 
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๔๓ 

  ขอสังเกต การกําหนดไวเชนนี้จะทํา
ใหมีความตอเนื่องของวุฒิสภา ไมตองเริ่มตนนับหนึ่ง
ใหม เหมือนกับกรณีใหสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอมกัน   
  (๙)  อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 
  วุฒิ สภาจะมี อํ านาจหน าที่ ห ลั ก
ดังตอไปน้ี 
  ๑.  เปนสภากลั่นกรองกฎหมาย 
  ๒.  ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
โดยมีอํานาจตั้งกระทูถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานใน
หนาที่  
  ขอสังเกต อํานาจหนาที่เดิมของ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งเปนสภา
เลือกตั้งนั้น วุฒิสภาแตงตั้งไมควรมีอํานาจนั้นอยู 
ไดแก 
  ๑. อํานาจหนาที่ ในการใหความ
เห็นชอบผู ดํ ารงตํ าแหน งในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญนั้น ดวยเหตุที่วุฒิสภาในรูปแบบนี้มาจาก
การแตงตั้ ง โดยลําพังวุฒิสภาเองจึงไมสมควร
กําหนดใหมีอํานาจในการใหความเห็นชอบผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตอํานาจ
ในการใหความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระจะเปนอํานาจของรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา) วุฒิสภาจึงมีสวนในการใหความ
เห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระไดในฐานะ
เปนสวนหนึ่งของรัฐสภา 
  ๒. อํานาจในการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนง ดวยเหตุที่วุฒิสภารูปแบบนี้มาจากการ
แตงตั้ง จึงไมควรมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนง แตจะมีสวนในการเขาชื่อเสนอตอรัฐสภาให
ดําเนินการถอดถอนผูดํารงตําแหนงได (อํานาจในการ
ถอดถอนจะเปนของรัฐสภา) 
 

  ๒.๖.๒ วุฒิสภาที่มาจากระบบผสม 
  ขอเสนอรูปแบบวุฒิสภาแบบที่สองน้ี
เปนรูปแบบผสมระหวางการแตงตั้งและการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ (ตนแบบไดนํามาจากรางรัฐธรรมนูญที่ผานการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรางที่ถูกแทนที่
โดยระบบวุฒิสภาเลือกตั้ งตามรั ฐธรรมนูญฯ  
(พ.ศ. ๒๕๔๐))  โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้ 
  (๑) องค ประกอบของสมาชิ ก
วุฒิสภา 
  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก ซึ่งมี
องคประกอบดังตอไปน้ี 
  (๑) สมาชิกซึ่งพระมหากษัตริย 
ทรงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ใน ๔ ของ
สมาชิกวุฒิสภาประเภทเลือกตั้ง โดยผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบดวย 
   ๑)  ผู มี ประสบการณ ในการ
บริหารราชการแผนดิน วิชาการ หรือวิชาชีพกฎหมาย  
ซึ่งไดรับเลือกจากคณะกรรมการสรรหา 
   ๒)  ผูมีประสบการณในสาขา
อาชีพดานอื่นนอกจากกรณี ๑) ซึ่งไดรับการเสนอชื่อ
จากองคการเอกชนที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
และไดรับเลือกจากคณะกรรมการสรรหา 

   ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิตาม ๑) และ ๒) 
ใหมีจํานวนเทากัน 
  (๒)  สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวน
ตามสัดสวนของจํานวนประชากร โดยจํานวนสมาชิก
วุฒิสภาที่แตละจังหวัดจะพึงมีใหคํานวณตามเกณฑ
ราษฎรแตละจังหวัดตามหลักเกณฑการทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง  
๑ ลานคนตอสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน จังหวัดใด 
มีราษฎรไมถึง ๑ ลานคน ใหมีสมาชิกวุฒิสภา 
ในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน  
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๔๔ 

๑ ลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัด
นั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุก ๑ ลานคน 
เศษของ ๑ ลานคนถาถึง ๕ แสนคน หรือกวานั้น 
ใหนับเปน ๑ ลานคน 
  (๒) คุ ณสมบั ติ  และลั กษณะ
ตองหามของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง
จากผูมีประสบการณในการบริหารราชการ
แผนดิน วิชาการ หรือวิชาชีพ 
  สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง
จากผูมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน 
วิชาการ หรือวิชาชีพ ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
  (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๔๐ ปบริบูรณ 
ในวันที่คณะกรรมการสรรหามีมติเลือก 
  (๓) เคยเป นข าราชการตุ ลาการ
ตําแหนง ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา หรือ
เทียบเทาขึ้นไป ขาราชการอัยการตําแหนงรองอัยการ
สูงสุดหรือเทียบเทาขึ้นไป ขาราชการฝายพลเรือนหรือ
ฝายทหารตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือเคย
ดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือนายกสภาทนายความ 
  (๔)  ไมเปนสมาชิก เจาหนาที่  หรือ 
ที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
  (๕)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจํา 
  (๖)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
  (๗)  ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
สวนทองถิ่น 
  (๘) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  หรือ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  (๓) คณะกรรมการสรรผูทรงคุณวุฒิ
เปนสมาชิกวุฒิสภา 
  คณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบดวย อดีตประธานสภาผูแทนราษฎรและอดีต
ประธานวุฒิสภาซึ่งมิไดดํารงตําแหนงทางการเมืองใน
ขณะที่มีกรณีตองเลือกสมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
ในกรณีไมมีบุคคลดังกลาวขางตนหรือบุคคลดังกลาว
ขางตนไมสามารถหรือไมยินยอมทําหนาที่กรรมการ
สรรหาไมวาดวยกรณีใด ใหอดีตรองประธานสภา
ผูแทนราษฎรและอดีตรองประธานวุฒิสภาซึ่งมิได
ดํารงตําแหนงทางการเมืองในขณะที่มีกรณีตองเลือก
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่เปนกรรมการ
สรรหา อน่ึง เมื่อมีกรณีที่ตองเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิ  เปนหน าที่ ของประธานรั ฐสภา 
(ประธานสภาผู แทนราษฎร) ประกาศรายชื่ อ
คณะกรรมการสรรหาที่ประกอบดวยบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติดังกลาวมาแลวใหประชาชน 
  (๔) กระบวนการในการสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิเปนสมาชิกวุฒิสภา 
  กา ร เ ลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ สภ าจ าก
ผูทรงคุณวุฒิ จะดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (๑) การเลือกสมาชิกวุฒิสภาจาก
ผูทรงคุณวุฒิผูมีประสบการณในการบริหารราชการ
แผนดิน วิชาการ หรือวิชาชีพกฎหมาย คณะกรรมการ
สรรหาจะเสนอชื่อบุคคลตอประธานรัฐสภา แลว
ประธานรัฐสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อ 
ทรงแตงตั้งตอไป และประธานรัฐสภาจะเปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ 
  (๒) การเลือกสมาชิกวุฒิสภาจาก
ผูทรงคุณวุฒิผูมีประสบการณในสาขาอาชีพดานอื่น
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๔๕ 

นอกจากขอ (๑) ขางตน คณะกรรมการสรรหาจะ
ดําเนินการดังตอไปน้ี 
   ๑)  กําหนดรายชื่อองคการเอกชน
ตาง ๆ ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตองเปนองคการที่มี
กฎหมายจัดตั้ งหรือมีกฎหมายรองรับและไมมี
วัตถุประสงคหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 
จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ องคการ แลวแจงใหองคการ
ดังกลาวทราบ 
   ๒)  องคการตาม ๑) จะพิจารณา
เสนอชื่อบุคคลซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามองคการละ ๒ คน ตอคณะกรรมการสรรหา 
ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่องคการนั้นไดรับแจง 
   ๓)  เมื่อไดรับรายชื่อตาม ๒) แลว 
คณะกรรมการสรรหาจะเลือกบุคคลจากรายชื่อ
ดังกลาว เสนอตอประธานรัฐสภา แลวประธานรัฐสภา
จะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป  
และประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม 
ราชโองการ 
  (๕)  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
  จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ไดไมเกิน ๑ คน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง และ
จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไดเกิน ๑ คน 
ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดให 
แตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกวุฒิสภาเขตละ  
๑ คน 
  จั งหวัดใดมีการแบ งเขตเลื อกตั้ ง
มากกวา ๑ เขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแตละ
เขตใหติดตอกัน และตองใหจํานวนราษฎรแตละเขต
ใกลเคียงกัน 
  ในเขตเลือกตั้งแตละเขตใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได ๑ คน 

ทั้งนี้   การเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน 
โดยตรงและลับ 
  สํ าหรั บคุ ณสมบั ติ และลั กษณะ
ตองหามของผูมี สิทธิ เลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภา 
เปนไปในทํานองเดียวกันกับผูมี สิทธิ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา 
  (๖)  คุณสมบัติ และบุคคลตองหาม
มิให ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเปนสมาชิก
วุฒิสภา 
  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๔๐ ปบริบูรณใน
วันเลือกตั้ง 
 (๓)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํ ากวาชั้น
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 บุคคลผูมี ลักษณะดังตอไปน้ี  เปน
บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๑) เป นสมาชิ ก  เจ าหน าที่ ห รื อ 
ที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
 (๒)  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (๗)  ขอหามของสมาชิกวุฒิสภา 
 สมาชิกวุฒิสภาตอง 
 (๑)  ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดใน
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือ
พนักงานทองถิ่น 
  (๒) ไม รับสัมปทานจากรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือคงไว
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๔๖ 

ซึ่งสัมปทาน หรือเปนคู สัญญากับรัฐ หนวยงาน
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมี
ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม 
  (๓)  ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จาก
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปน
พิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ  ในธุรกิจ
การงานตามปกติ 
  ขอ (๑) ถึง (๓) ขางตนไมใชบังคับใน
กรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ 
บํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่
สมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของ
รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการ
ที่ ได รับแต งตั้ งในฐานะเปนผู ทรงคุณวุฒิตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  (๔)  สมาชิกวุฒิสภาตองไมกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดโดยการใชสถานะหรือตําแหนงการ
เปนสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการ
บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เล่ือนตําแหนง และการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิ สาหกิจ  หรือราชการส วนทองถิ่ น  เวนแต
ขาราชการการเมือง 
  (๘) การสนับสนุนการเลือกตั้ ง
สมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐ 
  เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
เปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม ใหรัฐสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องดังตอไปน้ี 
  (๑) จัดที่ปดประกาศและแผนปาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

  (๒)  พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
  (๓)  จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้ ง
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน ใหแก ผู สมัคร 
รับเลือกตั้ง 
  (๕) กิ จการอื่ นที่ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศกําหนด 
  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีดําเนินการ
ขางตน ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งตองใหโอกาสโดยเทาเทียมกัน 
  อน่ึง การดําเนินการสนับสนุนการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขางตน ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐจะกระทํา
มิได 
  (๙) วาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกวุฒิสภา 
  สมาชิกวุฒิสภามีกําหนดวาระ ๖ ป 
นับแตวันที่มีสมาชิกวุฒิสภาครบ 
  (๑๐) การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภา 
  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุด
ลง เมื่อ 
  (๑)  ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
  (๒)  ตาย 
  (๓)  ลาออก 
  (๔)  ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด 
  (๕)  มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
  (๖)  กระทําการตองหามตามที่กําหนด 
  (๗) ได รับแตงตั้ งเปนรัฐมนตรีหรือ
ขาราชการการเมืองอื่น 
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๔๗ 

  (๘)  รัฐสภามีมติใหถอดถอนออกจาก
ตําแหนง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจาก
สมาชิกสภาพ 
  (๙)  ขาดประชุมตลอดสมัยประชุมที่มี
กําหนดเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน โดยไมได รับ
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
  (๑๐)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก (แมจะมีการรอลงอาญา) เวนแตในความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๑๑)  อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 
  วุฒิ สภาจะมี อํ านาจหน าที่ ห ลั ก
ดังตอไปน้ี 
  (๑)  เปนสภากลั่นกรองกฎหมาย 
  (๒)  ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
โดยมีอํานาจตั้งกระทูถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานใน
หนาที่  
  ขอสังเกต อํานาจหนาที่เดิมของ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งเปนสภา
เลือกตั้งนั้น วุฒิสภาในรูปแบบผสมไมควรมีอํานาจ
นั้นอยู ไดแก 
  (๑) อํานาจหนาที่ ในการใหความ
เห็นชอบผู ดํ ารงตํ าแหน งในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญนั้น ดวยเหตุที่วุฒิสภาในรูปแบบนี้มาจาก
การแตงตั้ ง โดยลําพังวุฒิสภาเองจึงไมสมควร
กําหนดใหมีอํานาจในการใหความเห็นชอบผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตอํานาจ
ในการใหความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระจะเปนอํานาจของรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา) วุฒิสภาจึงมีสวนในการใหความ
เห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระไดในฐานะ
เปนสวนหนึ่งของรัฐสภา 
  (๒)  อํานาจในการถอดถอดผูดํารง
ตําแหนง ดวยเหตุที่วุฒิสภารูปแบบนี้มาจากการ

รูปแบบผสม จึงไมควรมีอํานาจในการถอดถอน 
ผูดํารงตําแหนง แตจะมีสวนในการเขาชื่อเสนอตอ
รัฐสภาใหดําเนินการถอดถอนผูดํารงตําแหนงได 
(อํานาจในการถอดถอนจะเปนของรัฐสภา) 
  ๒.๖.๓ วุฒิสภาท่ีมาจากระบบการ
เลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการสรรหา 
  รูปแบบวุฒิสภาที่มาจากรูปแบบ ๒.๖.๑ 
คือ การแตงตั้ง และรูปแบบ ๒.๖.๒ คือ รูปแบบผสม
ระหวางแตงตั้งและเลือกตั้ง ทําใหอํานาจของวุฒิสภาที่
เคยมีอยูตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เปล่ียนแปลง
ไปในสาระสําคัญ โดยเฉพาะอํานาจในฐานะเปนสภา
ตรวจสอบ ที่มีอํานาจใหความเห็นชอบบุคคลเขาสู
ตําแหนงในองคกรอิสระ และถอดถอนบุคคลออก 
จากตําแหนง ผูเขียนจึงเห็นวา อํานาจในฐานะสภา
ตรวจสอบนี้เปนอํานาจที่สําคัญ จึงควรจะคงอํานาจไว 
แตวุฒิสภาที่จะมีอํานาจนี้ตองไมเปนสภาแตงตั้ง 
เพราะไมใชผูแทนของปวงชนอยางแทจริง อยางไรก็ดี 
การเลือกตั้งวุฒิสภาแบบที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ก็ทําใหการใชอํานาจในฐานะสภา
ตรวจสอบมีปญหา เพราะมีปญหาดานความ 
เปนกลางทางการเมือง 
  ผู เขี ยนจึ งเห็นว ารัฐสภาไทย  ควร
ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร ๕๐๐ คน เหมือนดัง
รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) แตในสวนของวุฒิสภา
นั้น ควรประกอบดวยสมาชิกจํานวนเพียง ๑๐๐ คน 
เพราะวุฒิสภาจะเปนสภาผูทรงคุณวุฒิที่คอย
กล่ันกรองกฎหมาย และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
ในฐานะเปนสภาตรวจสอบ จึงไมจําเปนตองมีจํานวน
มาก โดยตองมีการกําหนดวิธีการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาเสียใหม 
  วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่จะให
มีอํ านาจเหมือนดั งวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) เห็นวาตองมีความเชื่อมโยงกับ
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๔๘ 

ประชาชนผู เปนเจาของอํานาจอธิปไตย แตการ
เชื่อมโยงนี้จะกําหนดใหมีวิธีการไดมาดังนี้ 
  (๑ ) องค ประกอบของสมาชิ ก
วุฒิสภา 
  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 
๑๐๐ คน ที่มาจากการเลือกตั้ งโดยประชาชน  
ตามวิธีการที่กําหนดไว 
  (๒) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของสมาชิกวุฒิสภา 
  คุณสมบัติที่สําคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒)  มีอายุไมต่ําวา ๔๐ ปบริบูรณ 
  (๓)  ไมเปนสมาชิก เจาหนาที่ หรือที่
ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
  (๔)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
  (๓) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า 
ผูเหมาะสมเปนสมาชิกวุฒิสภา 
  คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย 
อดีตประธานสภาผูแทนราษฎรและอดีตประธาน
วุฒิสภาซึ่งมิไดดํารงตําแหนงทางการเมืองในขณะที่มี
กรณีตองเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในกรณีไมมีบุคคล
ดังกลาวขางตนหรือบุคคลดังกลาวขางตนไมสามารถ
หรือไมยินยอมทําหนาที่กรรมการสรรหาไมวาดวย
กรณีใด ใหอดีตรองประธานสภาผูแทนราษฎรและ
อดีตรองประธานวุฒิสภาซึ่งมิไดดํารงตําแหนงทาง
การเมืองในขณะที่มีกรณีตองเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ทําหนาที่ เปนกรรมการสรรหา อนึ่ ง เมื่อมีกรณี 
ที่ตองเลือกสมาชิกวุฒิสภา เปนหนาที่ของประธาน
รัฐสภา (ประธานสภาผูแทนราษฎร)ประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการสรรหาที่ประกอบดวยบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติดังกลาวมาแลวใหประชาชน 

  ขอสังเกต การกําหนดวิธีการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาโดยใชคณะกรรมการสรรหานี้ จะเปน
การกลั่นกรองในเบื้องตนวาบุคคลเหลานั้นเปน
ผูทรงคุณวุฒิ 
  สํ า ห รั บ วิ ธี ก า ร ส ร ร ห า นั้ น  ใ ห
คณะกรรมการสรรหา สรรหาผูมีคุณสมบัติ เปน
สมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๐๐ คน  โดยจัดทําเปน
บัญชีรายชื่อเรียงตัวอักษร 
  (๔)  วิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
  (๑) กําหนดใหประชาชนที่มี สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา 
  (๒)  ใหนําบัญชีรายชื่อผูเหมาะสมเปน
สมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๐๐ คนที่เรียงตามหมายเลข
ตามตัวอักษร มาใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน 
  (๓) การเลือกตั้งใหใชเขตประเทศ 
เปนเขตเลือกตั้ ง (ทํานองเดียวกับการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ) 
  (๔)  การลงคะแนนเสียงใหใชหนวย
เลือกตั้งอนุโลมตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 
  (๕)  ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนน
เลือกผูเหมาะเปนสมาชิกวุฒิสภาเพียง ๑ หมายเลข 
  (๖)  รายชื่อผูเหมาะสมที่จะไดรับเลือก
เปนสมาชิกวุฒิสภาที่ ได รับคะแนนเสียงสูงสุด
เรียงลําดับลงมา ๑๐๐ คนแรก จะไดเปนสมาชิก
วุฒิสภา 
  (๕) การสนับสนุนการเลือกตั้ ง
วุฒิสภาโดยรัฐ 
  เพื่อใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
เปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม ใหรัฐสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องดังตอไปน้ี 
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  (๑) จัดที่ปดประกาศและแผนปาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  (๒)  พิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
  (๓)  จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้ ง
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๔) จั ดสรรเวลาออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหแกผูสมัคร 
รับเลือกตั้ง 
  (๕)  กิจการอื่นที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกําหนด 
  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีดําเนินการ
ขางตน ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งตองใหโอกาสโดยเทาเทียมกัน 
  อนึ่ ง การดําเนินการสนับสนุนการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขางตน ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐจะกระทํา
มิได 
  (๖) วาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  สมาชิ กภาพของสมาชิ กวุฒิ สภา
ผูทรงคุณวุฒิมีกําหนด ๖ ป นับแตวันเลือก 
  (๗)  ขอหามของสมาชิกวุฒิสภา 
  สมาชิกวุฒิสภาตอง 
  ๑. ไม รับสัมปทานจากรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 
คงถือไวซึ่งสัมปทานนั้น หรือเปนคู สัญญากับรัฐ  
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ อันมีลักษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  ๒.  ไมรับเงินหรือผลประโยชนใด ๆ 
จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น ปฏิบัติกับบุคคลอื่นใน
ธุรกิจการงานตามปกติ 
  (๘) การสิ้ นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกวุฒิสภาผูทรงคุณวุฒิ 
  สมาชิ กภาพของสมาชิ กวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิส้ินสุดลง เมื่อ 
  ๑.  ถึงคราวออกตามวาระ 
  ๒.  ตาย 
  ๓.  ลาออก 
  ๔.  เสียสัญชาติไทย 
  ๕. เป นสมาชิ ก  เจ าหน าที่  หรื อ 
ที่ปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
  ๖. เป นสมาชิ กสภาท องถิ่ นหรื อ
ผูบริหารทองถิ่น 
  ๗.  กระทํ าการอั นต องห ามตาม
ลักษณะตองหาม 
  ๘.  วุฒิสภาถอดถอนออกจากตําแหนง 
  ๙.  ขาดประชุมตลอดสมัยประชุม 
ที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน โดยไมไดรับ
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
  ๑๐.  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก (แมศาลจะใหรอลงอาญา) เวนแตใน
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด 
ลหุโทษ 
  (๙) กรณีตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิวางลง 
  ภายใน ๓ ป นับแตวันที่มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา  ถ าตํ าแหน งสมาชิ กวุฒิสภา
ผูทรงคุณวุฒิวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ใหผูเหมาะสมที่จะไดรับเลือกเปน
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับคะแนนในลําดับถัดไปตาม
บัญชีรายชื่อ เปนสมาชิกวุฒิสภาแทน ทั้งนี้ สมาชิก
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วุฒิสภาซึ่งเขามาแทนนั้น จะมีวาระอยูในตําแหนงได
เพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
  (๑๐) การพนจากตํ าแหน งของ
สมาชิกวุฒิสภาใน ๓ ปแรก 
  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ ๓ ปนับแตมี
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ใหสมาชิก
วุฒิสภาจํานวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด
พนจากตําแหนงโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการพน
จากตําแหนงนี้เปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
และจะมีการดํ าเนินการจัดใหมีบัญชี รายชื่ อ 
ผูเหมาะสมจะเปนวุฒิสภาอีกครั้ง เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ใหไดมาซึ่ งวุฒิสภาขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ 
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจ
ไดรับเลือกใหเปนสมาชิกวุฒิสภาอีกได 
  ขอสังเกต การกําหนดไวเชนนี้จะทํา
ใหมีความตอเนื่องของวุฒิสภา ไมตองเริ่มตนนับหนึ่ง
ใหม เหมือนกับกรณีใหสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงพรอมกัน   
  (๑๑) อํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 
  วุฒิ สภาจะมี อํ านาจหน าที่ ห ลั ก
ดังตอไปน้ี 
  (๑)  เปนสภากลั่นกรองกฎหมาย 
  (๒)  ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
โดยมีอํานาจตั้งกระทูถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงาน 
ในหนาที่  
  (๓) อํานาจหนาที่ ในการใหความ
เห็นชอบผู ดํ ารงตํ าแหน งในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญนั้น ดวยเหตุที่วุฒิสภาในรูปแบบนี้มาจาก
การเลือกตั้ง สมควรกําหนดใหมีอํานาจในการให
ความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

  (๔) อํานาจในการถอดถอดผูดํารง
ตําแหนง ดวยเหตุที่วุฒิสภารูปแบบนี้มาจากเลือกตั้ง
จึงควรมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง  
  ขอสังเกต หากมีการใชรูปแบบ
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการ 
สรรหานี้ จะทําใหแกไขปญหาอันเปนตนเหตุแหง
ความไมเปนกลางของระบบตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ เพราะหากสามารถทําใหวุฒิสภาในฐานะองคกร
ตนธารแหงระบบตรวจสอบ มีความเปนอิสระ ไมถูก
ครอบงําแลว การที่วุฒิสภาจะใหความเห็นชอบบุคคล
เขาสูองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ก็จะ
ลดทอนปญหาการถูกครอบงํา อันจะสงเสริมใหระบบ
ตรวจสอบอํานาจรัฐมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ
อยางแทจริง 
  หากระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
มีประสิทธิภาพอยางแทจริง ยอมจะเปนสวนสําคัญ
ในการปองกันการรัฐประหาร เพราะเหตุแหงการ
รัฐประหารที่ปรากฏมักเปนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และระบบตรวจสอบ
ปกติไมสามารถดําเนินการได ผูกระทําการรัฐประหาร
จึงมักจะ “จําเปนและจําใจ” ตองรัฐประหาร ในฐานะ
ที่เปนทางเลือกสุดทาย กลาวอีกนัยหนึ่ง หากระบบ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีประสิทธิภาพแลว เหตุผล
ในการรัฐประหารในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นที่ดูมี
น้ําหนัก ก็จะไมมีอยู ทําใหการรัฐประหารไมอาจหา
เหตุผลที่พอสร างความชอบทําใหกระทําการ
รัฐประหารไดอีกตอไป 
  อีกทั้ง หากวุฒิสภามีความเปนกลาง
อยางแทจริง ขอกังวลใจเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา 
ผูดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ ที่เกิดปญหาก็จะ
บรรเทาลง เพราะวุฒิสภาในฐานะองคกรที่ใหความ
เห็นชอบยอมสามารถควบคุมกระบวนการสรรหาให
เปนไปโดยความสุจริตและเที่ยงธรรมได 
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๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๙) กําหนดให
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปน
เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้งใหแลวเสร็จ
ภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลว
เสร็จ เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการ
ตอไป ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาให
แลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่ไดรับรางจาก
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  (มาตรา ๓๐)  
 การที่รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๙) กําหนด
ไวดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาในรัฐธรรมนูญฯ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐) จะยังคงมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญอยู โดยจะมีสวนหนึ่งดําเนินการภายใต
รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เพื่อประโยชนในการ
จัดการเลือกตั้ง ทั้งนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่
นาจะไดมีการดําเนินการตราขึ้นเพื่อประโยชนในการ
จัดการเลือกตั้งไดแก 
 (๑)  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง 
 (๒)  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๓)  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา 
 หลังจากมีรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ก็จะ
มีการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับอื่น ๆ  
 อย างไรก็ดี  ผู เขี ยนเห็นว าด วยเหตุที่
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายที่
เกี่ยวกับกฎเกณฑการปกครองประเทศที่แยกมา
บัญญัติรายละเอียดออกไปจากรัฐธรรมนูญ เพื่อทํา
ใหรัฐธรรมนูญคงบัญญัติแตหลักการ จํานวนมาตรา

และเนื้อหาในรัฐธรรมนูญจะไดไมยาวจนเกินไป จึง
สมควรที่จะกําหนดรูปแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ไวใหแตกตางจากกระบวนการตรากฏหมายทั่วไป 
เพราะถื อว ากฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญมี
ความสําคัญมากกวาพระราชบัญญัติทั่วไป โดยขอ
เสนอใหมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใหนําราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ รัฐสภา
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว สงศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนนําขึ้นทูล
เกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
หรือกอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวแตกรณี 
 นอกจากนี้ หลักการที่ เกี่ยวกับกฎหมาย
ประกอบรั ฐธรรมนูญที่ มี อยู ใน รั ฐธรรมนูญฯ  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ควรคงหลักการดังกลาวไว อันไดแก 
การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญแตละเรื่องไวในรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะ
กาล สวนหลักการในรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ใน
สวนที่เกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หากได
มีการกําหนดใหตองนํารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบ
ดวยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกอนประกาศใช  
ก็หมดความจําเปนที่จะคงหลักการอื่นไว 
 
๔.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) มีขอเสนอที่ไดเสนอให
ไวหลากหลายขอเสนอ เชน 
 ๔.๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้ง 
 องคประกอบคณะกรรมการสรรหากรรมการ
การเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดให
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจํานวน 
๑๐ คน ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
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ประธานศาลปกครองสู งสุ ด  อธิ การบดี ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหง 
ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๔ คน ผูแทนพรรคการเมือง 
ทุกพรรคที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคการเมือง
ละ ๒ คน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ ๔ คน ไดรับการ
วิพากษวิจารณถึงปญหาดานองคประกอบวาไมมี
ความเหมาะสม จึงไดมีขอเสนอใหเปล่ียนแปลง
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา เชน 
 (๑) เสนอใหกรรมการสรรหาในสวนของ
พรรคการเมืองประกอบดวยผูแทนจากพรรคการเมือง
ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน จํานวนฝายละ ๒ คน 
เนื่องจากในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแมเปน
การปกครองโดยยึดหลักเสียงขางมากแตก็ตองรับฟง
เสียงขางนอยดวย หรือมิฉะนั้น ก็ใหตัดตัวแทนของ
พรรคการเมืองออกจากคณะกรรมการสรรหา เพื่อจะ
ไดไมตองยุงเกี่ยวกับฝายการเมืองตั้งแตตน๑๗  
 (๒)  ปรับปรุงโดยการลดสัดสวนใหตัวแทน
แตละฝายมีความสมดุลกัน เพื่อมิใหมีกรรมการ 
ฝายใดฝายหนึ่งมากจนเกินไป และสมารถครอบงํา
เสียงสวนใหญของคณะกรรมการสรรหาได โดยลด
สัดสวนของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาลงใหเหลือ
เพียง๒ คน เพื่อตองการใหมีสัดสวนใกลเคียงตอ
ตัวแทนของฝายอื่น อีกทั้งควรลดสัดสวนของผูแทน
พรรคการเมืองลงใหเหลือเพียง ๒ คน โดยที่ เปน
ตัวแทนของฝายคาน ๑ คน และอีก ๑ คนเปนตัวแทน
ของฝายรัฐบาล โดยเหตุที่ ไมควรตัดตัวแทนของ 
พรรคการเมืองออก เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                                          
๑๗คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและ 

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ 
ของการใชรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา, รายงานการพิจารณา
และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการใชรัฐธรรมนูญ, ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๔๙,  หนา ๑๓๔. 

เปนองคกรอิสระ จําเปนตองมีความยึดโยงกับ
ประชาชนดวย ประชาชนไมไดเลือกคณะกรรมการ
โดยตรง การคงใหมีสัดสวนของพรรคการเมืองไวใน
คณะกรรมการสรรหา จึงเปนความจําเปนที่ทําใหเกิด
การยึดโยงระหวางคณะกรรมการการเลือกตั้งกับ
ประชาชน อนึ่ง เหตุผลท่ีเสนอใหลดสัดสวนของผูแทน
พรรคการเมืองเหลือเพียง ๒ คน โดยเปนฝายรัฐบาล 
๑ คน และฝายคาน ๑ คน เพราะตองการใหเกิดความ
เปนธรรมในการสรรหาโดยมีตัวแทนจากทั้งสองฝาย๑๘ 
 สําหรับผูเขียนเห็นวา สัดสวนของผูแทน
พรรคการเมืองนั้นควรคงไว เพราะเปนผูที่มีสวน
เกี่ยวของโดยตรงในการเลือกตั้ง จึงควรใหมีสวนรวม
ในกระบวนการสรรหา แตควรยกเลิกการใหประมุข
ของศาล ไมวาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง เขามา
เปนกรรมการสรรหา เพราะไมเหมาะสม  เนื่องจาก 
การดํารงตําแหนงประมุขศาลนั้น หากใหมามีสวน 
ในกรรมการสรรหา เพื่อเสนอชื่อใหวุฒิสภาเปน 
ผูพิจารณา จะเปนการลดฐานะของประมุขศาล 
ในฐานะเปนหนึ่งในสามขององคกรหลักที่ใชอํานาจ
อธิ ปไตย  อี กทั้ งควรยกเลิ กให อธิ การบดี ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐเขามาเกี่ยวของ เพราะไมเปน 
ผูที่รูเร่ืองในทางการเมืองอยางแทจริง  
 โดยผู เขียนขอเสนอองคประกอบของ
คณะกรรมการสรรหา และการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้ง (โดยมีพื้นฐานวา สมาชิกวุฒิสภาไดรับ
เลือกตั้งเขามาโดยมีคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเปน
หลักประกันวาวุฒิสภามีความเปนกลางในทาง
การเมือง)  ดังนี้ 

                                          
๑๘สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 

รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๒๐๗. 
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 (๑) ให มี คณะกร รมกา รส ร รหา  ซึ่ ง
ประกอบดวยผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มี
สมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละ ๑ คน 
ทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติที่กําหนดไว 
ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๕ หาคน 
เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมด 
 (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณา 
สรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งจํานวน  
๕ คน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอม
ความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น 
 (๓)  การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให
กระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุใหตองมี
การเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ในกรณีที่
คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไมอาจเสนอชื่อได
ภายในเวลาที่กําหนด หรือไมอาจเสนอชื่อไดครบ
จํานวนภายในเวลาที่กําหนด ใหที่ประชุมใหญ 
ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจํานวนภายใน 
๑๕ วันนับแตวันที่ครบกําหนดตองเสนอชื่อตาม (๑) 
 ๔.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
 ดวยเหตุที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ตามรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) มีอํานาจเบ็ดเสร็จ  
โดยมีอํานาจทั้งการออกกฎเกณฑ (เสมือนอํานาจ 
นิติบัญญัติ) อํานาจบริหารจัดการเลือกตั้ง  
(เสมือนอํานาจบริหาร)  และอํานาจในการวินิจฉัย 
ชี้ขาดขอพิพาท  (เสมือนอํานาจตุลาการ ) จึงมีผูเสนอ
ข อ เสนอให การปรั บป รุ งอํ านาจหน าที่ ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไว เชน 
 (๑)  แกไขอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ใหมีอํานาจเพียงการออกกฎระเบียบและ

หลักเกณฑเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และตรวจสอบ 
สืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเทานั้น สวนเรื่องการจัดการเลือกตั้งควร
กําหนดใหเปนหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม ในฝาย
บริหารใหมีอํานาจในการจัดการดังกลาว และให
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจจัดการเลือกตั้ง
เองเมื่อมีเหตุจําเปนเทานั้น๑๙ 
 (๒)  ไมควรมีการแก ไขเพิ่มเติมอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กําหนดไว 
ในรัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) แตอาจจะตองมีการ
แกไขในกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยใหลดอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการให “ใบแดง” หรือ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งลง และ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแตเฉพาะอํานาจ 
ในการให “ใบเหลือง” หรือการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
เทานั้น เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ งตาม
รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) มีอํานาจทั้งในการ 
ออกกฎระเบียบบริหารจัดการเลือกตั้ง สืบสวน 
สอบสวนและวินิจฉัยคดีเลือกตั้งเพียงองคกรเดียว  
ซึ่งเปนการขัดตอหลักการแบงอํานาจ และการ
ตรวจสอบถวงดุล๒๐ 
 (๓)  ใหคงอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไวครบถวนทั้งควบคุม จัดการเลือกตั้ง ออกกติกา ตรา
ระเบียบปฏิบัติไดเอง และที่สําคัญอํานาจวินิจฉัย 

                                          
๑๙ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, รายงานการวิจัย 

เรื่อง บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหดีขึ้น. สถาบัน
พระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๔. 

๒๐สมคิด  เลิศไพฑูรย และมรุต  วันทนากร, 
รายงานการวิจัย เรื่อง ขอบกพรองและแนวทาง
แกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน. สถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๘. หนา ๒๐๙. 



 

บทความทางวิชาการ 

๕๔ 

ชี้ขาดโดยเฉพาะในการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม 
(ใบเหลือง) และอํานาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(ใบแดง) หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยใหคงอํานาจ
นี้ไวในรัฐธรรมนูญ๒๑ 
 (๔)  เสนอใหมีการจัดตั้ง “ศาลเลือกตั้ง” 
เพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยไมให
อํานาจในการวินิจฉัยตัดสินขอพิพาทเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งอยูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอีกตอไป 
 
 ผู เ ขี ย น เห็ น ว า  ควรคงอํ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ งตามรัฐธรรมนูญฯ  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ไว เพื่อใหสามารถจัดการเลือกตั้ง 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตมีสวนที่จะปรับปรุง คือ  
 (๑) ในสวนที่เกี่ยวกับการโตแยงคําส่ังหรือ 
การวินิจฉัยขอพิพาทตาง ๆ ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ควรกําหนดไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนวา 
สามารถนําคดีขึ้นไปสูศาลได เพื่อใหศาลตรวจสอบ
การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยศาล
ที่จะรับฟองในเรื่องนี้ ควรเปนศาลยุติธรรม เพราะเปน
ศาลที่มีอยูทุกจังหวัด ทําใหการฟองคดีสะดวก อน่ึง 
เพื่ อความรวดเร็ วในการจัดการเลือกตั้ ง อาจ
จําเปนตองกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีของ
ศาลยุติธรรมไวดวย เชน ภายใน ๑๕ วัน ตอง
พิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จ เปนตน 
 (๒)  ในสวนขอบเขตอํานาจในการจัดการ
เลือกตั้ งของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ที่ตาม
รัฐธรรมนูญฯ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กําหนดไวในทั้งในการ
จัดการเลือกตั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ทําให

                                          
๒๑ปริญญา  นาคฉัตรีย, การจัดการเลือกตั้ง 

ส.ส. และ ส.ว. ปญหาและแนวทางแกไข. (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพศาลาแดง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๒๔๕. 

ภาระงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกิดขึ้น
ตลอดเวลา จนไมมีระยะเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาการ
ทํางาน จึงควรที่จะกําหนดอํานาจแต เพียงการ
เลือกตั้งระดับชาติ และการออกเสียงแสดงประชามติ
เทานั้น สวนการเลือกตั้งระดับทองถิ่นใหกําหนดไวใน
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติวาจะใหเปนอํานาจ
ขององคกรใด เชน อาจเปนของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ งประจําจั งหวัด ภายใตการกํากับของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได  โดยใหอํานาจในการ
จัดการการเลือกตั้งของทองถิ่นเปนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดในการดําเนินการ และ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหา คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอํานาจในการออกกฎเกณฑเพื่อใหเปนไปในทํานอง
เดียวกันทั้งประเทศ 
 

 




