
การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓ 131

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

 ๑. บทนำ
		 	 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	หรอืรฐัธรรมนญู 

ฉบ ับป ัจจุบ ันน ัน้ ได้กำหนดให้วุฒิสภามีบทบาทและอำนาจหน้ าท ีใ่นการ 
กลัน่กรองกฎหมาย	 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	 การให้ความเห็นชอบ	
ให้คำแนะนำ	 หรือการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามทีร่ัฐธรรมนูญกำหนด	

การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง	ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมซึ่งภารกิจดังกล่าว 
ล้วนแล้วแตมี่ความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข			โดยเฉพาะในระบบรฐัสภาและมีความสมัพนัธ์กับหลกัการและวิธีการ 
ได้มาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ ่งเป็นประเด็นทีไ่ด้รับ 
ความสนใจทุกครั้งท่ีมีกระแสในการปฏริปูการเมืองใหม	่ดงัจะเหน็ไดจ้ากเรื่องท่ีมาของ 
สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา	๑๑๑	ถึงมาตรา	๑๒๑	ของรัฐธรรมนูญอันเป็น	๑	ใน	๖ 
ประเด็นสำคัญทีท่างคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการ 
แก้ไขรัฐธรรมนูญ๑	 เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
เพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์และปฏิรูปการเมืองของ
ประเทศไทย	

		 	 ดังนั้น	คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	:	LAW	REFORM	จึงใคร่ขอนำเสนอ 
บทความเกี่ยวกบัการไดม้าซึ่งสมาชกิวุฒสิภาในตา่งประเทศ	เพื่อพจิารณาเปรยีบเทียบ 
กบัประเทศไทย	ตลอดจนขอ้ควรพจิารณาเก่ียวกับท่ีมาของสมาชกิวฒุสิภาท่ีเหมาะสม 
กับประเทศไทย	ดังนี้

  ๑นายชัย		ชิดชอบ	ประธานรัฐสภา	ได้มีคำสั่งรัฐสภา	ที่	๑๗/๒๕๕๒	แต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง 
และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	จำนวน	๓๙	คน	เพื่อดำเนินการ
	 ๑.	พิจารณา	ศึกษา	ค้นคว้า	และรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ในบ้านเมือง
	 ๒.	พจิารณา	ศกึษา	คน้ควา้	ตรวจสอบ	และรวบรวมความเหน็และประเดน็การปฏริปูการเมอืง	และประเดน็การแกไ้ขรฐัธรรมนญู 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 ๓.	แต่งตั้งที่ปรึกษา	คณะอนุกรรมการ	หรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 ๔.เรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	 หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ต่อคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร
	 ๕.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย.
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 ๒. การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในต่างประเทศ๒   

	 	 หากพิ จ า รณาท ีม่ าของสมาชิ ก วุฒิ สภาตามรั ฐ ธ รรมนูญของ 
ประเทศต่าง	 ๆ	 แล้วจะพบว่าสมาชิกวุฒิสภานั้นอาจมีทีม่าทีม่ีความแตกต่างกัน 
โดยมาจาก	๖	รูปแบบ	ด้วยกัน	คือ	มาจากการสืบเชื้อสาย	มาจากการดำรงตำแหน่ง	
มาจากการแต่งตั้ง	 มาจากการเลือกตั้งโดยตรง	 มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม	 และ 
มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากผู้แทนกลุ่มชน	อย่างไรก็ตาม	บางประเทศอาจมิได้ 
กำหนดวิธีการได้มาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภาไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ	 
หากแต่กำหนดในลักษณะของรูปแบบผสมผสาน	ในที่นี้ใคร่ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
ท่ีมาของวฒิุสภาประเทศสหราชอาณาจักร	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	และประเทศฝรั่งเศส 
สำหรับเพื่อเป็นกรณีศึกษาเมือ่เปรียบเทียบกับทีม่าของสมาชิกวุฒิสภาทีเ่หมาะสม 
กับประเทศไทย	ดังนี้

   ๒.๑ วุฒิสภาของสหราชอาณาจักร๓ 
		 	 	 	 	 รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร	ประกอบด้วยสภาสามัญ	(House	of	 

Commons)	และสภาขุนนาง	 (House	of	Lords)	 โดยสภาขุนนางเป็นวุฒิสภาทีม่ี
อำนาจหน้าทีใ่นการพิจารณาและแก้ไขร่างพระราชบัญญัติทีผ่่านการพิจารณาจาก 
สภาสามัญ	ยกเว้นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวอยูใ่นความรับผิดชอบของสภาสามัญเท่านั้น	อำนาจหน้าทีใ่นการพิจารณา 
เรือ่งสำคัญ	 ๆ	 เกีย่วกับกฎหมายของสหภาพยุโรป	 (European	 Union	 :	 EU)	 
ทีส่หราชอาณาจักรเข้าเป็นสมาชิก	 และอำนาจหน้าทีใ่นการตรวจสอบการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารโดยวิธีการต้ังกระทู้ถามและวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล 
โดยไม่มีสิทธิลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาล	

		 	 	 	 	 สำหรับสภาขุนนาง	 (House	 of	 Lords)	 ของสหราชอาณาจักร 
ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทัง้สิ ้น	 ๗๕๐	 คน	 (ปัจจุบันมีจำนวน	 ๗๔๐	 คน)	
โดยแบ่งสมาชกิออกเป็น	๓	ประเภท	 ซึ่งแตล่ะประเภทมีท่ีมาและวาระการดำรงตำแหนง่ 
ที่แตกต่างกัน	คือ

      ๑) Life Peers  หรือสมาชิกสภาขุนนางตลอดชีพ	เป็นขุนนางท่ีได้รับ 
การแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีนาถโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีให้เป็นสมาชิก 
สภาขุนนางตลอดชีพ	 โดยสมาชิกประเภทนี้ไม่สามารถสืบทอดสมาชิกภาพให้แก่ 
ทายาทได้	

  ๒มานิตย์		จุมปา	และคณะ,	โครงการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองท่ีมาและอำนาจหน้าท่ีของวุฒิสภาท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย,	สนับสนุน 
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ	ตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	สภาร่างรัฐธรรมนูญ	หน้า	๑๒	–	๑๓.
 ๓ดำรง	 พุฒตาล,	 สมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแต่งต้ังกับสมาชิกวุฒิสภา 
ที ่มาจากการเลือกตัง้,	 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาการเมืองการปกครอง	 สาขาวิชารัฐศาสตร์,มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช,พ.ศ.	๒๕๔๙	หน้า	๙	–	๑๐.
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      ๒) Archbishops and Bishops หรือสมาชิกสภาขุนนาง 
โดยตำแหน่งที่มาจากพระสังฆาธิการทรงสมณศักดิ	์ สมาชิกสภาขุนนางประเภทนี ้
ไม่สามารถสืบทอดสมาชิกภาพแก่ทายาทได้	และจะดำรงตำแหน่งได้ตราบเท่าที่อยู่ใน
สมณศักดิ์ทางศาสนาจักรเท่านั้น

      ๓) Elected Hereditary Peers หรือขุนนางที่สืบเชื้อสาย 
ก่อนพระราชบัญญัติสภาขุนนาง	 ปี	 ๑๙๙๙	 ใช้บังคับ	 ขุนนางประเภทนี้สามารถ 
สืบทอดสมาชิกภาพให้แก่ทายาทได้	ปัจจุบันเหลือเพียง	๙๒	คน

   ๒.๒ วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา๔ 
      สถาบันนิติบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกา	เรียกว่า	“สภาคองเกรส” 

(Congress)	ประกอบดว้ย	สภาผู้แทนราษฎร	และสภาสงูหรอืวฒุสิภา	ซึ่งท้ังสองสภา
ต่างมีสถานะเท่าเทียมกันและทำงานเปน็อิสระเดด็ขาดระหวา่งกัน	แตใ่นขณะเดยีวกนั 
ก็ทำงานร่วมกันในลักษณะถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน	 โดยวุฒิสภามีอำนาจหน้าที ่
ในการออกเสียงรับรองการยอมรับหรือปฏิเสธการทำสนธิสัญญา	 หรือข้อตกลง 
ระหว่างประเทศ	 การรับรองยอมรับหรือปฏิเสธตำแหน่งเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหารที ่
ประธานาธิบดีเป็นผูเ้สนอชื ่อและตำแหน่งเจ้าหน้าทีฝ่่ายตุลาการ	 การถอดถอน 
ฝ่ายบริหารออกจากตำแหน่งตามทีส่ภาผู ้แทนราษฎรเสนอ	 การเลือกตำแหน่ง 
รองประธานาธิบดีในกรณีทีไ่ม่สามารถเลือกได้จากกระบวนการเลือกตั ้ง	 และ 
การตดัสินว่าสมาชิกท่ีไดร้บัการเลอืกตั้งมีคณุสมบตัถิกูตอ้งครบถว้นตามท่ีรฐัธรรมนญู
กำหนดไว้หรือไม่	เป็นต้น

		 	 	 	 	 สำหรับวิธีการได้มาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานั ้น	 
สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน	 ๑๐๐	 คน	 มาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน 
ทั้งประเทศ	โดยแตล่ะรฐัจะมสีมาชกิวฒุสิภาจำนวนเท่ากนั	คอื	รฐัละ	๒	คน	จาก	๕๐	มลรฐั	 
สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดำรงตำแหน่ง	 ๖	 ปี	 แต่กำหนดให้มีการเลือกตั ้ง 
สมาชิกวุฒิสภาจำนวน	๑	ใน	๓	ของสมาชิกทั้งหมดทุก	ๆ	๒	ปี	และรองประธานาธิบดี 
ถือเป ็นประธานวุฒ ิสภาโดยตำแหน่ง	 ซึ ่งประธานวุฒิสภาคนปัจจุบัน	 คือ	 
Mr.	Joseph	R.	Biden,Jr.

   ๒.๓ วุฒิสภาของฝรั่งเศส๕ 

      รัฐสภาของประเทศฝรั ่งเศสประกอบด้วยสภาผู ้แทนราษฎร 
และวุฒ ิสภา	 โดยวุฒิสภามีอำนาจหน้าท ีใ่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ร่างกฎหมายในเรื ่องทีร่ัฐธรรมนูญกำหนด	 การเสนอร่างกฎหมาย	 การควบคุม 

  ๔ดำรง		พุฒตาล,	เพ่ิงอ้าง,	หน้า	๑๑	–	๑๒.
 ๕มานิตย์		จุมปา	และคณะ,	เพ่ิงอ้าง	หน้า	๑๕	–	๑๗.
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ฝ่ายบริหารด้วยการตั้งกระทูถ้ามโดยไม่มีอำนาจในการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ	 
และให้ความยินยอมในการประกาศสงครามหรือให้ความยินยอมในการประกาศ 
กฎอัยการศึก	เป็นต้น

	 	 	 สำหรบัวธิกีารไดม้าซึ่งสมาชกิวุฒสิภาของฝรั่งเศส	วุฒสิภาถอืเปน็ผู้แทน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 ของสาธารณรัฐ	 สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน	
๓๔๓	 คน	 มาจากการเลือกตัง้ทางอ้อมจากคณะผู ้เลือกตั ้ง	 มีวาระการดำรง 
ตำแหน่งคราวละ	 ๖	 ปี	 แต่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาต้องออกจากตำแหน่งกึ่งหนึ่ง 
ทุก	 ๆ	๓	ปี	 ทั้งนี้	 ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๑	สมาชิกวุฒิสภาจะมีจำนวนทัง้สิ้น	 ๓๔๘	คน	 
โดยมีทีม่าจากประเทศฝรั ่งเศส	 ๓๒๖	 คน	 จากจังหวัดโพ้นทะเลและดินแดน 
โพ้นทะเล	๑๐	คน	และจากชาวฝรั่งเศสที่อยู่นอกประเทศอีก	๑๒	คน	

    ทีก่ล ่าวมาข้างต้นนี ้เป็นตัวอย่างของอำนาจหน้าทีแ่ละทีม่าของ 
สมาชิกวุฒิสภาในต่างประเทศซ่ึงมลีกัษณะแตกตา่งกันตามระบบรฐับาล๖	สภาพสงัคม	
และวัฒนธรรม	 อันดับต่อไปจะขอกล่าวถึงความเป็นมาของวุฒิสภาไทยโดยมี 
สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 ๓.  ที่มาของวุฒิสภาไทย๗

    น ับแต่ประเทศไทยได้ เปลี ่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข๘	เมือ่วนัที	่๒๔	มิถนุายน	๒๔๗๕	นัน้	ประเทศไทยไดใ้ชร้ะบบสภาเดยีวตลอดมา	 
จนกระทัง่ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๙	 จึงเกิดระบบสองสภาขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙	 ได้กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย 
พฤฒสภาและสภาผู้แทน	สมาชิกสภาผู้แทนมาจากเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	
และสมาชิกพฤฒสภามีจำนวน	๘๐	คน	มาจากการเลอืกตั้งโดยออ้ม	(มาจากการเลอืกตั้ง 
ของสมาชิกสภาผูแ้ทนเมือ่วันที	่๒๔	พฤษภาคม	๒๔๘๙)	มีวาระการดำรงตำแหน่ง 
คราวละ	๖	ปี	

		 	 	 รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุดลงในวันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๔๙๐	โดยการยึดอำนาจ 
การปกครองของ	“คณะทหารของชาต”ิ	ภายใตก้ารนำของพลโท	ผนิ		ชณุหะวณั	และ 
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

  ๖ระบบรัฐบาล	 คือ	 การจัดรูปแบบ	 โครงสร้าง	 และอำนาจหน้าท่ีขององค์กรทางการเมือง	 ท่ีเรียกว่ารัฐบาลในความหมายอย่างกว้าง	 
อำนาจหน้าท่ีน้ีรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง	ๆ 	ทางการเมือง	เช่น	ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประมุข	ประมุขกับรัฐสภา	รัฐสภา 
กับคณะรัฐมนตรี	เป็นต้น	โดยระบบรัฐบาลท่ีสำคัญมี	๓	ระบบ	คือ	ระบบรัฐสภา	ระบบประธานาธิบดี	และระบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี.
 ๗ประวัติวุฒิสภา	เว็บไซต์วุฒิสภาไทย	www.senate.go.th.
 ๘ระบอบการปกครอง	 หมายถึง	 แนวความคิดหรือลัทธิทางการเมืองท่ีนำมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศและในการกำหนด 
ระบบรัฐบาล	กำหนดสิทธิเสรีภาพของราษฎร	ตลอดจนกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินในรัฐธรรมนูญ.
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๒๔๙๐	ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและ 
สภาผู้แทน	(เปล่ียนจากคำวา่	“พฤฒสภา”	เปน็	“วฒุสิภา”)	โดยสมาชกิวฒุสิภามท่ีีมาจาก 
การแต่งตั้งของพระมหากษัตริย	์มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	๖	ปี	ส่วนสมาชิก 
สภาผูแ้ทนมาจากเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	ในช่วงสมัยของรัฐสภาชุดดังกล่าว 
ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉะบับชั่วคราว)	แก้ไขเพิ่มเติม	 
(ฉะบับที	่ ๒)	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้มีการแต่งตั้ง 
สภาร่างรัฐธรรมนูญเพื ่อทำหน้าท ีร่่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร	 (รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๙๒)	ขึ้นใช้บังคับ

		 	 	 	ตอ่มาเม่ือวนัท่ี	๒๙	พฤศจกิายน	๒๔๙๔	“คณะบรหิารประเทศชั่วคราว”	
ภายใต้การนำของจอมพล	ป.	 	พิบูลสงคราม	ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ 
และได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	๒๔๗๕	แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๙๒	 
ส่งผลให้รัฐสภากลับมาเป็นระบบสภาเดียวอีกครั้ง	 แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ไม่สามารถใช้กับสถานการณ์ของประเทศในขณะนั้นได้อย่างเหมาะสม	 จึงได้มีการ 
แก้ไขและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	
แก้ไขเพิ่มเติม	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๕	 ซึ่งกำหนดให้รัฐสภาเป็นระบบสภาเดียว	 คือ	
สภาผูแ้ทนราษฎร	มีที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง	รัฐสภาชุดนี้สิ้นสุดลงด้วย
การยึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะทหารภายใต้การนำของจอมพล	สฤษดิ์		
ธนะรัชต์	เมื่อวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๐๐	ภายหลังการยึดอำนาจการปกครองประเทศ	 
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๔๗๕	แกไ้ขเพิ่มเตมิ	พทุธศกัราช	๒๔๙๕	 
ยังคงใช้บังคับต่อไป	 และรัฐสภาเป็นระบบสภาเดียว	 คือ	 สภาผู ้แทนราษฎร	 
แต่สภาผูแ้ทนราษฎรชุดนี้ก็สิ ้นสุดลงด้วยการยึดอำนาจการปกครองประเทศของ 
คณะทหารภายใต้การนำของจอมพล	สฤษดิ์		ธนะรัชต์	เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๐๑	
และมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	พุทธศักราช	๒๕๐๒	

		 	 	 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	๒๕๐๒	นี้ีกำหนดใหม้ ี
สภารา่งรฐัธรรมนูญ	จำนวน	๒๔๐	คน	ขึน้	เพื่อทำหนา้ท่ีรา่งรฐัธรรมนญู	มีฐานะเปน็รฐัสภา	 
และทำหน้าทีน่ิติบัญญัติด้วย	สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้สิ้นสุดลงโดยการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑	 ซึ่งกำหนดให้รัฐสภา 
ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทน	วุฒิสภาประกอบดว้ยสมาชกิซ่ึงพระมหากษัตรย์ิ 
ทรงแต่งตั ้ง	 มีวาระการดำรงคราวละ	 ๖	 ปี	 นับแต่วันทีไ่ด้รับการแต่งตั ้ง	 และ 
สภาผู้แทนประกอบดว้ยสมาชกิซ่ึงได้รบัการเลอืกตั้งโดยตรงจากประชาชน	รฐัสภาชดุนี ้
สิน้สุดลงโดยการยึดอำนาจการปกครองประเทศภายใต้การนำของจอมพล	 ถนอม		
กิตติขจร	เมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๑๔	และธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	
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พุทธศักราช ๒๕๑๕	 ได้รับการประกาศใช้ต่อมา	 โดยกำหนดให้มีสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติขึ้น	ประกอบด้วยสมาชิก	จำนวน	๒๙๙	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๓	 ปี	 นับแต่วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง	 ต่อมาได้มี 
พระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติในวันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๑๖	เนื่องจากภายหลัง 
วันมหาวิปโยค	๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	จำนวน	๒๘๘	คน	 
ได้ลาออกจากตำแหน่ง	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดต่อมาประกอบด้วยสมาชิก	 
จำนวน	 ๒๙๙	 คน	 มาจากการแต่งตั ้งตามมติของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ	 
เพื ่อทำหน้าทีร่่างรัฐธรรมนูญ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี ้สิ ้นสุดลงโดยการ 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๑๗	

		 	 	 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗	นี้	 
รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู ้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน	
๑๐๐	 คน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๖	 ปี	
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่า	๒๔๐	คน	
แต่ไม่เกิน	๓๐๐	คน	มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	ต่อมามีการยึดอำนาจ 
การปกครองแผ่นดินโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินภายใต้การนำของ 
พลเรอืเอก	สงดั		ชลออยู่	เมื่อวนัท่ี	๖	ตลุาคม	๒๕๑๙	และมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๙	 กำหนดให้มีสภาปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินเพื่อทำหน้าทีน่ิติบัญญัติ	จำนวนไม่น้อยกว่า	๓๐๐	คน	แต่ไม่เกิน	๔๐๐	คน	
ซึ ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินชุดนี้สิ ้นสุดลงใน 
วันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๒๐	โดยการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินภายใต้การนำของ 
พลเรือเอก	 สงัด	 	 ชลออยู่	 และประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	
พุทธศักราช	๒๕๒๐	กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวน
ไม่น้อยกว่า	๓๐๐	คน	แต่ไม่เกิน	๔๐๐	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งทำหน้าที ่
จัดทำรัฐธรรมนูญ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้สิ ้นสุดลงโดยการเลือกตั ้งทัว่ไป 
เมื่อวันที่	๒๒	เมษายน	๒๕๒๒	

			 	 ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๒๑	ไดก้ำหนด 
ให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน 
ไม่เกนิ	๓	ใน	๔	ของจำนวนสมาชกิท้ังหมดของสภาผู้แทนราษฎรมาจากการแตง่ตั้งและ 
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๖	 ปี	 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการ 
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	

		 	 	 หลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๑	
ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลา	 ๑๓	 ปี	 ได้มีการยึดอำนาจการปกครองประเทศโดย 
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติภายใต้การนำของพลเอก	สุนทร	 	คงสมพงษ์	
เมื่อวันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๓๔	 และมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครอง 
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ราชอาณาจักร	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๔	 กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน 
ไม่น้อยกว่า	๒๐๐	คน	แต่ไม่เกิน	๓๐๐	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	ทำหน้าที ่
จัดทำรัฐธรรมนูญและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ 
ส ิน้ส ุดลงด้วยการเลือกตั ้งท ัว่ ไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๓๔	 เมื่อวันที่	 ๒๒	มีนาคม	๒๕๓๕	 รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้ 
รัฐสภาประกอบด้วยวุฒสิภาและสภาผู้แทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภามีจำนวน	๒๗๐	คน	 
ซึ่งพระมหากษตัรย์ิทรงแตง่ตั้งจากผู้ทรงคณุวฒุิ	มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	๖	ป ี
นับแต่วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน	๓๖๐	คน	มาจาก 
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	ภายหลังได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๕)	พุทธศักราช	๒๕๓๘	กำหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งมีจำนวน	๒	ใน	๓	ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
มีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	๔	ป	ีและสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลอืกตั้ง 
โดยตรงของประชาชน	ตอ่มารฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	แกไ้ขเพิ่มเตมิ	(ฉบบัท่ี	๖)	 
พทุธศกัราช	๒๕๓๙	ไดแ้ก้ไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๑	เกิดสภารา่งรฐัธรรมนญู 
ขึ้นเพื่อจดัทำรฐัธรรมนูญฉบบัถาวร	โดยมสีมาชกิ	๙๙	คน	และรฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบ 
ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐

		 	 	 ภายใตร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ รฐัสภา 
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน	
๕๐๐	 คน	 มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ	 จำนวน	 ๑๐๐	 คน	 และมาจาก 
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลอืกตั้ง	จำนวน	๔๐๐	คน	 สมาชกิวฒุสิภามีจำนวน	๒๐๐	คน	 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	๖	ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง	 ต่อมาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 อันมี 
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	ไดยึ้ดอำนาจการปกครองแผน่ดนิ	เมือ่วนัที	่๑๙	กนัยายน	 
๒๕๔๙		และประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย	(ฉบบัชั่วคราว)	พทุธศกัราช	
๒๕๔๙	 กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน	
๒๕๐	 คน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั ้ง	 ทำหน้าทีส่ภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	
และรัฐสภา	 และกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ ้นเพื ่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ 
ฉบับถาวรประกอบดว้ยสมาชกิจำนวน	๑๐๐	คน	สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตชิดุน้ีสิ้นสดุลง 
ด้วยการเลือกตั้งทัว่ไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ซึ ่งกำหนดให้ร ัฐสภาประกอบด้วยสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา สมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรมีจำนวน	 ๔๘๐	 คน	 มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
จำนวน	 ๔๐๐	 คน	 และมาจากการเลือกตั ้งแบบสัดส่วนจำนวน	 ๘๐	 คน	 
สมาชิกวุฒ ิสภาม ีจำนวนรวม	 ๑๕๐	 คน	 มาจากการเลือกตั ้ง จังหวัดละ 
๑	คน	และมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้นหักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภา 
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ทีม่าจากการเลือกตั้ง	 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๖	 ปี	 แต่สมาชิกวุฒิสภา 
จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน	 ๑	 วาระไม่ได้

 ๔. การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย
		 	 ระบบรัฐสภาไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของแต่ละยุคแต่ละสมัย	 บางสมัยรัฐสภาอยูใ่นระบบ 
สภาเดยีวแตบ่างสมัยรฐัสภาอยู่ในระบบสองสภา	อีกท้ังสมาชกิวฒุสิภาก็มวีธิกีารไดม้า 
อย่างหลากหลาย	อาทิ	มาจากการเลอืกตั้งโดยออ้ม	มาจากการแตง่ตั้ง	มาจากการเลอืกตั้ง 
โดยตรงของประชาชน	และมาจากระบบผสมระหวา่งการเลอืกตั้งโดยตรงของประชาชน 
และการสรรหา	 ซึ ่งแต่ละวิธีนั้นย่อมมีทัง้ข้อเด่นและข้อเสียแตกต่างกันไปโดยมี 
ข้อควรพิจารณา	ดังนี้

   ๔.๑ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลอืกต้ังโดยออ้ม การเลอืกตั้งโดยออ้ม
เกดิขึ้นครั้งแรกตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๙	ซึ่งกำหนดให้
พฤฒสภาประกอบดว้ยสมาชกิท่ีราษฎรเลอืกตั้ง	จำนวน	๘๐	คน	เปน็การเลอืกตั้งโดยอ้อม	 
โดยสมาชิกสภาผู้แทน	จำนวน	๑๗๘	คน	ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากราษฎรเป็น 
ผู้เลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา	การเลือกตั้งโดยอ้อมนี้มีจุดเด่น	คือ	พฤฒสภามีฐานะเป็น 
สถาบันตัวแทนของราษฎรเช่นเดียวกับสภาผู้แทน	อันเป็นการสอดคล้องกับหลักการ 
ที่ว่าสมาชิกพฤฒสภาและสมาชิกสภาผู้แทนย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย

   ๔.๒ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง	 ในอดีตนั้นสมาชิกวุฒิสภา 
มักมาจากการแต่งตั้ง	ซึ่งจุดเด่นของสมาชิกวุฒิสภาทีม่าจากการแต่งตั้ง	คือ	สมาชิก 
วุฒิสภาส่วนใหญ่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ	 มีความรู ้ความสามารถ	 และมีประสบการณ์ 
ในสาขาอาชีพของตนอย่างแท้จรงิ	มีความหลากหลายในสาขาอาชพี	อีกท้ังการทำหนา้ท่ี 
กลัน่กรองกฎหมายต่าง	 ๆ	 กระทำได้อย่างละเอียดรอบคอบและแทบจะไม่มี 
ข้อผิดพลาด	 เนือ่งจากสมาชิกประเภทนี้มักประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ชี่ยวชาญ 
ทางด้านกฎหมายหลายสาขา	 ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 
การดำเนินการประชุมวุฒิสภา	 สมาชิกประเภทนี ้มักให้เกียรติซึ ่งกันและกัน	 
การประชมุเป็นไปตามขอ้บังคบัการประชมุ	สมาชกิมคีวามเคารพและยอมรบัในหน้าท่ี 
ของประธานวุฒิสภา

		 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้อาจไม่ 
สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักความเป็น 
ผูแ้ทนปวงชน	และการตรวจสอบการควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารอาจมีผลงาน
ไม่โดดเด่นมากนัก

   ๔.๓ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาทีม่าจาก 
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเกิดข้ึนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช	๒๕๔๐	จดุเดน่ของสมาชกิวุฒสิภาประเภทน้ี	คอื	การพจิารณากลั่นกรองก
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ฎหมายส่วนใหญ่จะคำนึงถงึสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนเปน็สำคญั	การตรวจสอบ 
การทุจริตคอรัปชั่นของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างจริงจัง	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เขา้มามีส่วนรว่มในขอ้มูลขา่วสารและแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงอย่างกวา้งขวาง	 
แต่ความหลากหลายในอาชพีของสมาชกิประเภทน้ีอาจมน้ีอยกวา่สมาชกิท่ีมาจากการ 
แต่งตั้งซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย	อีกทัง้สมาชิกประเภทนี้อาจ 
ถกูครอบงำทางการเมืองได	้สง่ผลใหว้ฒุสิภาไมส่ามารถทำหนา้ท่ีในฐานะสภาตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐได้อย่างเต็มที่๙

   ๔.๔ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากระบบผสมระหว่างการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนกบัการสรรหา	รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	
กำหนดใหว้ฒิุสภาประกอบดว้ยสมาชกิท่ีมาจากการเลอืกตั้งโดยตรงของประชาชนและ 
การสรรหา	จุดเด่นของสมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้	คือ	เป็นการผสมผสานความขัดแย้ง 
ในทีม่าของสมาชิกวุฒิสภาให้ม ีท ัง้ส่วนทีม่าจากหลักการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย	คอื	การเลอืกตั้งโดยตรงของประชาชนและการสรรหาจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
ทีม่ีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	หรือประสบการณ์ทีม่ีความเหมาะสมจากภาควิชาการ	
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาชีพและภาคอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตาม 
อำนาจหน้าทีข่องวุฒิสภา	อย่างไรก็ตาม	มีข้อสังเกตว่าการทีวุ่ฒิสภาซึ่งประกอบด้วย 
สมาชิกทีม่าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและการสรรหามีอำนาจในการ 
พิจารณาถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง	ซึ่งบางตำแหน่งนั้นมีทีม่าจากการเลือกตั้ง 
ของประชาชนนั้นจะมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด

  ๕. บทสรุป
		 	 จะเห็นได้ว่าทีม่าของสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 

ทีผ่่านมานัน้มีทีม่าหลายรูปแบบตามทีก่ล่าวมาในหัวข้อ	๔.๑	ถึง	๔.๔	ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
บทบัญญตัิรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับในขณะนั้นจะกำหนดให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
ของบ้านเมือง	 และขึ้นอยูกั่บการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าทีเ่ป็นสำคัญว่าจะให้มี 
อำนาจหน้าท่ีอย่างไร	ในปจัจุบนัมีผู้เสนอวธิกีารไดม้าซึ่งสมาชกิวฒุสิภาท่ีเหมาะสมกบั 
ประเทศไทยไว้หลายวิธี	ทัง้จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน	หรือการเลือกตั้ง 
โดยอ้อมดว้ยการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้เหมาะสมเปน็สมาชกิวฒุสิภาจำนวนสองเท่า 
ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาตามทีร่ัฐธรรมนูญกำหนด	 แล้วนำไปให้ประชาชน 
ท้ังประเทศเป็นผู้เลือกตั้งอีกครั้งเพื่อใหเ้หลอืตามจำนวนท่ีกำหนด	เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 แต่ทัง้นี ้ไม่ว่าทีม่าของสมาชิกวุฒิสภา 
จะเป็นอย่างไร	ทัง้หมดนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลทีจ่ะมาทำหน้าที่ 

   ๙ดำรง		พุฒตาล,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	๑๑๑	–	๑๑๒.
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ในด้านนิติบัญญัติในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึง่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตาม 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 และสิ่งทีม่ีความสำคัญยิง่กว่าวิธีการได้มาไม่ว่าจะ 
รูปแบบใดก็คือ	หากสมาชิกวุฒิสภาท่ีได้มาน้ันดำรงตนอยู่ในกรอบกติกาประชาธิปไตย 
ภายใต้กฎหมายและยึดหลักนิติธรรม	ประมวลจริยธรรม	 และมีจิตสำนึกทีด่ีต่อ 
ปวงชนแล้วย่อมทำใหป้ระเทศชาตเิจรญิรุง่เรอืงและประชาชนชาวไทยมีความผาสขุ 
อย่างแน่นอน

ภาคผนวก

 รัฐสภาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – ปัจจุบัน
	รฐัสภาเป็นตวัแทนองคก์รของประชาชนท่ีใชอ้ำนาจนิตบิญัญตัแิละควบคมุ

การบรหิารราชการแผ่นดนิ	รฐัสภาไทยตั้งแตป่ี	พ.ศ.	๒๔๗๕	จนถงึปจัจุบนัมจีำนวน	
๓๒	ชุด	แต่ละชุดมีรูปแบบ	จำนวนสมาชิกและที่มาแตกต่างกันดังนี้

 รัฐสภาชุดที่ ๑ สภาผู้แทนราษฎร
	พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว	พุทธศักราช	๒๔๗๕	 

กำหนดให้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 กำหนด 

ให้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๓ สภาผู้แทนราษฎร
	รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๔ สภาผู้แทนราษฎร
	รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๕ สภาผู้แทนราษฎร
	รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๖ สภาผู้แทนราษฎร
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๙	 กำหนด 

ให้รัฐสภามีสองสภาคือ	 สภาผู้แทนและพฤฒสภา	 (วุฒิสภา)	 โดยสภาผู้แทน	
มีสมาชิกจำนวน	 ๑๗๘	 คน	 และพฤฒสภา	 มีสมาชิกจำนวน	 ๘๐	 คน	 
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทน

 รัฐสภาชุดที่ ๗ รัฐสภา
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉะบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๔๙๐	

กำหนดให้รฐัสภามีสองสภา	คอื	วฒุสิภาและสภาผู้แทน	โดยวฒุสิภา	มีสมาชกิจำนวน	
๑๐๐	คน	มาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๔๙๐	วุฒิสภาชุดนี้ปฏิบัต ิ
หน้าทีร่ะหว่างวันที	่๑๘	พฤศจิกายน	๒๔๙๐	ถึงวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๔๙๔ 
และสภาผู้แทน	มีสมาชิกจำนวน	๙๙	คน



การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓ 141

 รัฐสภาชุดที่ ๘ 
 การยึดอำนาจการปกครองเมื่อวนัท่ี	๒๙	พฤศจิกายน	๒๔๙๔	คณะบรหิารประเทศ 

ชั่วคราวได้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๗๕	มาใช้บังคับใหม่	
ซึ่งกำหนดให้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสองประเภทคือ	
สมาชิกประเภทที่	๑	และสมาชิกประเภทที่	๒	ไม่มีวุฒิสภา

 รัฐสภาชุดที่ ๙ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 แก้ไขเพิ่มเติม	

พุทธศักราช	๒๔๙๕		กำหนดให้มีสภาเดียว	คือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๐ 
	ภายหลังการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๐๐	

มีพระบรมราชโองการให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๗๕	
แก้ไขเพิ่มเติม	พุทธศักราช	๒๔๙๕	ต่อไป	ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร
กำหนด	ซึ่งกำหนดให้มีสภาเดียวคือ	สภาผู้แทนราษฎร	ไม่มีวุฒิสภา

 รัฐสภาชุดที่ ๑๑ 
	ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	๒๕๐๒	กำหนดใหม้สีภาเดยีว	

คือ	สภาร่างรัฐธรรมนูญ	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๒ รัฐสภา
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๑	 กำหนด 

ให้รัฐสภามีสองสภา	คือ	วุฒิสภาและสภาผู้แทน
	วุฒิสภา	 มีสมาชิกจำนวน	 ๑๖๔	 คน	 พระมหากษัตริย ์ทรงแต่งตั ้ง 

เมื่อวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๑๑	จำนวน	๑๒๐	คน	และทรงแต่งตั้งเพิ่มอีก	๔๔	คน	 
เม่ือวันท่ี	๒๕	กมุภาพนัธ์	๒๕๑๒	เพื่อใหมี้จำนวน	๓	ใน	๔	ของสมาชกิสภาผู้แทนตามที่ 
กำหนดในรฐัธรรมนูญ	จนถงึวนัท่ี	๓	กรกฎาคม	๒๕๑๔	สมาชกิวฒุสิภามีอายุครบ	๓	ป	ี 
ต้องจับสลากออกกึ่งหนึง่	จำนวน	๘๒	คน	และพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิก 
เท่าจำนวนท่ีตอ้งออกไปเขา้มาแทนท่ี	วฒุสิภาชดุนี้ปฏบิตัหิน้าท่ีระหวา่งวนัท่ี	๔	กรกฎาคม	 
๒๕๑๑	ถึงวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๑๔

 รัฐสภาชุดที่ ๑๓ 
	ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	๒๕๑๕	กำหนดใหม้สีภาเดยีว	

คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๔ 
	รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว	คือ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๕ 
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๗	 กำหนดให้ 

รัฐสภามีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
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	วุฒิสภา	 มีสมาชิกจำนวน	 ๑๐๐	 คน	 พระมหากษัตริย ์ทรงแต่งตั ้ง 
เมื่อวันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๑๘	เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภายังคง 
อยูใ่นตำแหน่งต่อไป	 จนถึงวันที	่ ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๑๙	 จึงสิ ้นสุดลงโดยการปฏิรูป 
การปกครองแผ่นดิน

 รัฐสภาชุดที่ ๑๖ รัฐสภา
	รัฐสภาชุดนีม้ีสองสภา	 คือ	 วุฒิสภา	 และสภาผู้แทนราษฎร	 โดยวุฒิสภา	

มีสมาชิกจำนวน	 ๑๐๐	 คน	 เป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมทีไ่ด้รับการแต่งตั ้ง 
เมื่อวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๑๘	

	สภาผูแ้ทนราษฎรชุดนี้ปฏิบัติหน้าทีร่ะหว่างวันที	่ ๔	 เมษายน	 ๒๕๑๙	 
ถึงวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	

 รัฐสภาชุดที่ ๑๗ 
 รัฐสภาชุดนี้มีสภาเดียว	คือ	สภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	ทำหน้าที่สภาปฏิรูป

การปกครองแผ่นดินมีจำนวน	๒๔	คน	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๘ 
	รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๑๙	กำหนดใหม้สีภาเดยีว	

คือ	สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๑๙ 
	ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๒๐	กำหนดให้มี 

สภาเดียว	คือ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๒๐ 
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๑	 กำหนดให้ 

รัฐสภามีสองสภา	คือ	วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
	วุฒิสภา	 ม ีสมาชิกจำนวน	 ๒๒๕	 คน	 มาจากการแต่งตั ้งเมื ่อวันที	่ 

๒๒	เมษายน	๒๕๒๒		 เมือ่ครบ	๒	ปี	 ในวันที	่๒๒	เมษายน	๒๕๒๔	สมาชิกจำนวน 
๑	ใน	๓	ของจำนวนสมาชกิท้ังหมด	คอื	จำนวน	๗๕	คน	พน้จากตำแหนง่โดยวธิจีบัฉลาก 
และมีการแต่งตั้งเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน	๗๕	คน

 รัฐสภาชุดที่ ๒๑ 
 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
	วุฒิสภา	ประกอบดว้ยสมาชกิวฒุสิภาจำนวน	๒๔๓	คน	มาจากวฒุสิภาชดุเดมิ	

จำนวน	๒๒๕	คน	ในวันที	่๒๒	 เมษายน	๒๕๒๖	ได้แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติม 
จำนวน	 ๑๘	 คน	 เพื่อให้มีสัดส่วน	 ๓	 ใน	 ๔	 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตามรัฐธรรมนูญ
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 รัฐสภาชุดที่ ๒๒ 
 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
	วุฒิสภา	 ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำนวน	 ๒๖๐	 คน	 มาจาก 

วุฒิสภาชุดเดมิจำนวน	๒๔๓	คน	และวนัท่ี	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๒๙	มีการแตง่ตั้งสมาชกิ 
วุฒิสภาเพิ่มเติมจำนวน	๑๗	คน	 เพื่อให้มีสัดส่วน	๓	ใน	๔	ของจำนวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ

 รัฐสภาชุดที่ ๒๓ 
 รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
 วุฒิสภา	 ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำนวน	 ๒๖๗	 คน	 มาจากวุฒิสภา 

ชุดเดิมจำนวน	๒๖๐	คน	และวันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๓๑	ได้แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
เพิ่มเติม	 ๗	 คน	 เพื่อให้มีสัดส่วน	 ๓	 ใน	 ๔	 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตามรัฐธรรมนูญ

 รัฐสภาชุดที่ ๒๔ 
 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	๒๕๓๔	กำหนดใหม้สีภาเดยีว	

คือ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ไม่มีวุฒิสภา
 รัฐสภาชุดที่ ๒๕ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๓๔	กำหนดให้รัฐสภา 

มีสองสภา	คอื	วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร	โดยวฒุสิภาประกอบดว้ยสมาชกิวฒุสิภา 
จำนวน	 ๒๗๐	 คน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเมื่อวันที	่ ๒๒	 มีนาคม	 ๒๕๓๕ 
   รัฐสภาชุดที่ ๒๖ 

	รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
	วุฒิสภา	ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม	จำนวน	๒๗๐	คน
 รัฐสภาชุดที่ ๒๗ 
	รัฐสภาชุดนี้มีสองสภา	คือ	วุฒิสภา	และสภาผู้แทนราษฎร
	วุฒิสภา	ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม	จำนวน	๒๗๐	คน
	วันที่	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๓๙	 สมาชิกวุฒิสภาต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ	 

ในวันที	่ ๒๒	 มีนาคม	 ๒๕๓๙	 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่	 
จำนวน	๒๖๐	หรือ	๒	 ใน	๓	ของจำนวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	ตามบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๕)	พุทธศักราช	๒๕๓๘

 รัฐสภาชุดที่ ๒๘ 
	รัฐสภาชุดนีม้ีสองสภาคือ	 วุฒิสภา	 และสภาผู้แทนราษฎร	 โดยวุฒิสภา	 

ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิม	จำนวน	๒๖๒	คน	มาจากวุฒิสภาชุดเดิมจำนวน	
๒๖๐	คน	 วันที่	 ๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๓๙	มีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่ม	๒	คน	
เพื่อให้มีสัดส่วน	๒	ใน	๓	ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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 รัฐสภาชุดที่ ๒๙ 
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 กำหนดให้ 

รัฐสภามีสองสภา	คือ	สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
	วุฒิสภา	ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา	จำนวน	๒๐๐	คน	มาจากการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่	๔	มีนาคม	๒๕๔๓	เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	
 รัฐสภาชุดที่ ๓๐ 
 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	กำหนดใหร้ฐัสภามสีองสภา	

คือ	สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
	วุฒิสภา	ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา	จำนวน	๒๐๐	คน	มาจากการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่	๔	มีนาคม	๒๕๔๓	เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 รัฐสภาชุดที่ ๓๑ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙		

กำหนดให้มีสภาเดียว	คอื	สภานติบิญัญตัแิหง่ชาต	ิประกอบดว้ยสมาชกิจำนวน	๒๔๒	คน 
มาจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๔๙

 รัฐสภาชุดปัจจุบัน
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	กำหนดให้รัฐสภา 

ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
	วฒิุสภา	ประกอบดว้ยสมาชกิวุฒสิภา	จำนวน	๑๕๐	คน	ซึ่งมาจากการเลอืกตั้ง 

ในแต่ละจังหวัด	จังหวัดละ	๑	คน	และมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้น 
หักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

	สภาผู้แทนราษฎร	มีสมาชกิจำนวน	๔๘๐	คน	มาจากการเลอืกตั้งแบบแบง่เขต 
เลือกตั้งจำนวน	๔๐๐	คน	และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน	๘๐	คน

	 เอกสารอ้างอิง
	 • วุฒิสภาไทย เว็บไซต์ : www.senate.go.th
	 • รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร เว็บไซต์ : www.parliament.uk
	 • วุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ : www.senate.gov
	 • วุฒิสภาแห่งฝรั่งเศสวุฒิสภาแห่งฝรั่งเศส เว็บไซต์เว็บไซต์ : www.senat.fr
	 • วิษณุ		เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์,โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, ๒๕๓๐)
	 • ดำรง	 	 พุฒตาล, สมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกวุฒิสภาทีม่าจากการแต่งตั้งกับศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกวุฒิสภาทีม่าจากการแต่งตั้งกับ

สมาชิกวุฒิสภาทีม่าจากการเลือกตั้ง, ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครองแขนงวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,พ.ศ. ๒๕๔๙

	 • มานิตย	์ 	 จุมปา และคณะ, โครงการศึกษาวิเคราะห์เรื่องทีม่าและอำนาจหน้าทีข่องวุฒิสภาทีเ่หมาะสมกับโครงการศึกษาวิเคราะห์เรื่องทีม่าและอำนาจหน้าทีข่องวุฒิสภาทีเ่หมาะสมกับ
ประเทศไทย, สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ




