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  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร สถาบัน
สั ญญาธ ร รมศั กดิ์  เ พ่ื อป ร ะช าธิ ป ไตย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  รวมกับสภาวิ จัย
แหงชาติ สาขานิติศาสตร ได จัดสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง “ทิศทางการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม : ที่มา บทบาทและอํานาจหนาที่ของ ส.ว.” 
ซ่ึงเปนการจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

ครั้งที่ ๓ ในจํานวนทั้งหมด ๓ ครั้ง∗  ทั้งน้ี เพ่ือจะ
ไดรวบรวมประเด็นปญหาตาง ๆ  รวมทั้งขอคิดเห็น
จากการสั มมนาจั ดทํ าเป นบทความเพื่ อ
ประกอบการประชุมนิติศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ ๖ 
โดยกําหนดจัดใหมีการประชุมขึ้นระหวางวันที่ 
๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนยการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี  
 
 

                                                            
  ∗ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เรื่อง 
“ทิศทางการร างรั ฐธรรมนูญฉบับใหม  : ที่มาของ
นายกรัฐมนตรี”, ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๐ เรื่อง “ทิศทางการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม : พรรค
การเมือง” ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานที่และเวลาเดียวกันนี้. 

 
 ในการสั มมนาครั้ ง น้ี ได มี วิ ทยากร
ผูเขารวมแสดงความคิดเห็น ดังน้ี 
 ๑. ศ.ดร.ลิขิต  ธีระเวคิน อาจารยพิเศษ 
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ๒. ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล รอง
อธิการบดีฝายการนักศึกษา มหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร 
 ๓. นายอุดร  ตันติสุนทร อดีตสมาชิก
วุฒิสภา 
 ๔. นายโสภณ  สุภาพงศ อดีตสมาชิก
วุฒิสภา 
 ๕. นางมาลีรัตน  แกวกา อดีตสมาชิก
วุฒิสภา 
 ๖. นายสมหมาย   ปาริ จฉั ตต  
กรรมการผู จัดการใหญบริษัท มติชน จํากัด 
(มหาชน) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ดําเนินรายการโดยอาจารยณรงคเดช   
สรุ โฆษิต ผู ช วยอธิ การบดี  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และอาจารยประจําคณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ในการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ทาง  
ผูดําเนินรายการไดกําหนดประเด็นหลักสําหรับ 
ใหวิทยากรแตละคนแสดงความคิดเห็นรวม 
๓ ประเด็น ดังน้ี 

 
โดย   นายบรรหาร  กําลา   
        นิติกร   สํานักกฎหมาย 
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 ประเด็นที่หน่ึง  มีความจําเปนหรือไม 
ที่จะตองมีวุฒิสภา 
 ประเด็นที่สอง  หากมีความจําเปนที่
จะตองมีวุฒิสภาแลว วุฒิสภาควรจะมีที่มาอยางไร 
 ประเด็นที่สาม  ดานบทบาท อํานาจและ
หนาที่ของวุฒิสภาควรจะมีมากนอยเพียงใด 
 ทั้งน้ี  วิทยากรแตละคนไดแสดงความ
คิดเห็นในแตละประเด็น สรุปไดดังน้ี 
 

 ศ.ดร.ลิขิต  ธีระเวคิน  มีความเห็นวา
รัฐธรรมนูญฉบับใหมยังมีความจําเปนที่จะตอง
มีวุฒิสภาเพราะวายังมีประโยชนอยูมาก โดย 
เห็นวาวุฒิสภาควรมีอํานาจและหนาที่คลาย
กับวุฒิสภาชุดที่มาจากการเลือกตั้งตาม
รั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลาวคือ ใหวุ ฒิสภา 
มีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ ๆ  รวม ๓ ดาน ดังน้ี 
 ๑. ดานการควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน เชน การขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจง
ปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
โดยไมมีการลงมติ หรือการตั้งกระทูถาม เปนตน 
 ๒. ดานนิติบัญญัติ ไดแก การกลั่นกรอง
กฎหมายที่สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและให
ความเห็นชอบแลวอีกชั้นหนึ่ง ทั้งน้ีเพ่ือความ
รอบคอบ  แตไม เห็นดวยกับการทําหนาที่
กลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาชุดที่มาจากการ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ที่มีการไปแกไข
หลักการรางกฎหมายที่สภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ
แลวมากจนเกินไปหรือเกินกวาการทําหนาที่
กลั่นกรองกฎหมาย เพราะการกระทําดังกลาว
เปรียบเสมือนเปนการที่วุฒิสภาเสนอกฎหมายเอง  
โดยที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไมไดใหอํานาจไว 

 ๓. ดานการพิจารณาเลือก แตงตั้ง ให
คําแนะนําหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ และการ 
ถอดถอนบุคคลดังกลาวออกจากตําแหนง 
 และโดยที่วุฒิสภามีอํานาจและหนาที่
มากเชนน้ี  ที่มาของวุ ฒิสภาจะตองมีจุด 
เชื่อมโยงกับประชาชนผูเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตย แตไมเห็นดวยที่ใหวุฒิสภาจะมา
จากการเลือกตั้งทั้งหมด เพราะอาจถูกฝาย
การเมืองแทรกแซงหรือครอบงําไดโดยงาย   
ทําใหขาดความเปนอิสระ และวิธีการดังกลาวยังมี
ขอคัดคานซึ่งอาจตั้งเปนประเด็นคําถาม ดังน้ี 
 (๑) เ ม่ื อวุ ฒิ สภามี อํ านาจมากจะมี
หลักประกันอะไรวาสมาชิกวุฒิสภาจะเปนกลาง
ทางการเมือง 
 (๒) จะมีอะไรเปนหลักประกันหรือไมวา
สมาชิกวุฒิสภาจะไมสังกัดพรรคการเมืองอยาง 
ไมเปนทางการหรืออาศัยฐานของพรรคการเมือง
ในการเลือกตั้ง 
 (๓) จะมีอะไรเปนหลักประกันหรือไมวา
สมาชิกวุฒิสภาจะไมใชเงินซื้อเสียงเหมือนกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (๔) การเลือกตั้งโดยหามหาเสียง จะทํา
ใหประชาชนทราบเจตนารมณทางการเมืองของ
ผูสมัครไดอยางไร 
 ดังน้ัน  วิธีการที่จะทําใหไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากประชาชนและเปนการปองกันการ
แทรกแซงจากฝายการเมือง สมาชิกวุฒิสภาจึงควร
มีที่มาจากกลุมบุคคล ๓ ประเภท และใหมี
จํานวน ๒๐๐ คน  ดังนี้ 
 ประเภทที่ ๑  มาจากการเลือกตั้งของ 
ประชาชนในแตละจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน 
จํานวน ๗๖ คน 
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 ประเภทที่ ๒  มาจากกลุมสาขาอาชีพ
ตาง ๆ  เลือกกันเอง จํานวน ๑๐๐ คน 
 ประเภทที่ ๓  มาจากการแตงตั้ง โดย
แตงตั้งจากบุคคลท่ีเคยสรางคุณประโยชน
ให กับสังคมและประเทศชาติและเปนที่
ยอมรับจากสังคม จํานวน ๒๔ คน  สวนใครจะ
เปนคนแตงตั้งน้ันเปนอีกประเด็นหนึ่ง 
 ซ่ึงแนวทางที่เสนอนี้เห็นวาเปนวิธีที่จะ
ทําใหวุฒิสภามีความเปนอิสระและถูกครอบงํา
จากฝายการเมืองไดยากมากขึ้น และแนวทาง
ดังกลาวนี้สามารถตอบสนองทั้งการเลือกตั้ง 
อันเปนวิถีทางของประชาธิปไตย ทั้งการพัฒนา
กลุมอาชีพและประชาสังคม  รวมทั้งการใหโอกาส
ที่ประเทศชาติจะไดใชประโยชนจากคนดีและ 
คนเกงดวย 
 

 นายอุดร  ตันติสุนทร  มีความคิดเห็น
วาปจจุบันยังมีความจําเปนที่จะตองมีวุฒิสภา
เพราะวายังมีประโยชนอยูมาก เชน ดานการ
กลั่นกรองกฎหมายเพราะจากประสบการณที่เคย
เปนสมาชิกวุฒิสภาชุดที่มาจากการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ น้ัน ไดพบวาการพิจารณาราง
กฎหมายของสภาผูแทนราษฎรยังมีขอบกพรอง
อยูมาก จึงจําเปนตองมีวุฒิสภาเพื่อทําหนาที่
กลั่นกรองอีกครั้งหน่ึงและเห็นวาวุฒิสภาควร
จะตองมีนักวิชาการมาชวยทําหนาที่ในสวนนี้ดวย 
 ดังน้ัน จึงเห็นวาวุฒิสภาควรมีจํานวน 
๒๐๐ คน เทาเดิม และมีที่มาจากกลุมบุคคล
โดยแบงเปน  ๓ ประเภท ดังน้ี 
 ประเภทที่ ๑  มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนจังหวัด ละ ๑ คน 
 ประเภทที่ ๒  มาจากกลุมสาขาอาชีพ
ตาง ๆ  เลือกกันเอง 
  ประเภทที่ ๓  มาจากนักวิชาการ 
 

 ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล มี
ความเห็นวา การพิจารณาประเด็นวามีความ
จําเปนจะตองมีวุฒิสภาหรือไมน้ัน ไมควรจํากัด
กรอบความคิดวาจําเปนจะตองมีวุฒิสภาเทานั้น 
เพราะถาพิจารณาเปรียบเทียบกับตางประเทศที่มี
วุฒิสภาแลว  สวนใหญบทบาทและอํานาจหนาที่
ของวุฒิสภาจะสอดคลองกับรูปแบบการปกครอง
ภายในประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาและสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี เปนตน  ประเทศดังกลาวมี
วุฒิสภาเพราะมีความจําเปนตองสรางความสมดุล
ระหวางผลประโยชนของสหพันธรัฐกับมลรัฐ แต
ประเทศไทยเปนรัฐเด่ียวไมใชสหพันธรัฐจึงนา
พิจารณาวามีความจําเปนหรือไมที่จะตองมี
วุฒิสภา   
  อีกทั้ งเม่ือศึกษาถึ งพัฒนาการของ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยพบวา ๑๔ ปแรกนับตั้งแตประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย  ในระยะเร่ิมตนน้ันประเทศไทย 
ก็ ไม มีวุ ฒิสภาและถ าพิจารณาเหตุผลของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๙ ที่ไดบัญญัติใหมี “พฤฒสภา” ขึ้นเปน
ครั้งแรก ก็โดยตองการใหเปนสภาพี่เลี้ยงเทานั้น  
ดวยเหตุผลวาประเทศไทยเพิ่งเริ่มตนใหมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงขณะนั้น
ประชาชนยังไม มีความรูความเขาใจในการ
ปกครองระบบใหม ประกอบกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่ผานการเลือกตั้งเขามาก็ยังขาดความรู
ความเขาใจดวยเชนกัน  จึงมีความจําเปนตองมี
สภาซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิมาเปนสภา 
พ่ีเลี้ยง แตถามวาในปจจุบันนี้ประเทศไทย  เรายัง
ตองการสภาพี่เลี้ยงอยูหรือไม  สมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎรยังขาดความรูความเขาใจจนตองมีสภา 
พ่ีเลี้ยงคอยชวยเหลืออยูอีกหรือไม 
 สําหรับในสวนประเด็นเรื่องที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภานั้นจะตองมีความสอดคลอง 
กับบทบาทและอํานาจหนาที่ดวย  ที่ผานมา
รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับจะบัญญัติไววา 
“สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอม
เปนผูแทนปวงชนชาวไทย...”  ซ่ึงในประเด็นนี้ 
มีความเห็นวาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง
ไมวาจะเปนการแตงตั้งโดยตรงหรือโดยออมนั้น
หาใชเปนผูแทนปวงชนชาวไทยไม  แตที่เปน
เพราะวาตัวหนังสือเขียนใหเปนเทานั้น  ดังนั้น  
ในประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภานั้นเห็นวาถา
จะใหวุฒิสภามีอํานาจมากดังเชนรัฐธรรมนูญ 
๒๕๔๐ แลว สมาชิกวุฒิสภาจะมีที่มาโดยมา
จากการแตงตั้งไมไดโดยเด็ดขาด เพราะ 
อํานาจและที่มาจะตองไดสัดสวนกัน การให
อํานาจมากแตที่มาไมเปนประชาธิปไตยเห็นวา 
ไมมีความชอบธรรม  
  กลาวโดยสรุปคือ สมาชิกวุ ฒิสภา
จะตองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเทาน้ัน  แต
ถาจะใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง
ไมวาการแตงตั้งโดยตรงหรือโดยออมเห็นวา
ไมมีวุฒิสภาเลยจะดีกวา และอีกประการหนึ่ง 
ถาหากมีวุฒิสภาแลวไมสามารถแกปญหาสภา 
ผัวเมียหรือสภาเครือญาติไดก็ไมจําเปนตองมี
วุฒิสภาเชนเดียวกัน 
 สวนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ตองมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงนี้ วิธีการที่จะแกไขปญหา
สภาผัวเมียหรือสภาเครือญาติไดน้ันมีวิธีการเดียว 
คือ ตองลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาลงใหเหลือ
เพียง ๑๐๐ คน เพราะเม่ือจํานวนนอยลงฐานใน
การเลือกตั้งก็สูงขึ้น  ทั้งนี้ โดยไมตองหามสังกัด
พรรคการเมืองหรือหามหาเสียง แตใหมี “ศาล

ฎีกาแผนกคดีการเลือกตั้ง”  เขามาเปนองคกร
วินิจฉัยกรณีมีการรองเรียนวาการเลือกตั้งไมได
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 นอกจากนี้การตรวจสอบการทํางานของ
สมาชิกวุฒิสภานั้นยังคงใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองดังเชนรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แตชองทางที่
จะนําคดีขึ้นไปสูการพิจารณาของศาลดังกลาวควร
เปดใหกวางมากขึ้นกวาเดิม 
 นายสมหมาย  ปาริจฉัตต  มีความเห็น
วาปจจุบันยังคงมีความจําเปนที่จะตองมี
วุฒิสภาตอไป สวนที่มาของวุฒิสภานั้นไมวาจะ
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือจากการสรรหาทาง
ออมหรือวิธีการใดก็ตาม  ความเปนอิสระในการ
ทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภามีความสําคัญมาก 
จะทําอยางไรใหสมาชิกวุฒิสภามีความเปนอิสระ
จากฝายการเมืองและสามารถทําหนาที่ในฐานะ
ผูแทนปวงชนชาวไทยอยางแทจริง  ซ่ึงการมีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงในอดีตก็เกิดปญหาความ
ไมเปนอิสระดังที่ทราบกันดี   
 ดังนั้น ที่มาของสมาชิกวุฒิสภานาจะ
ใชระบบผสม กลาวคือ สวนหนึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  
โดยผูสมัครจะสังกัดพรรคการเมืองหรือไมก็ได  
และอีกสวนหนึ่งมาจากกลุมสาขาอาชีพตาม
ขอเสนอของ ศ.ดร.ลิขิตฯ  และในประเด็นบทบาท
อํานาจและหนาที่ของวุฒิสภานั้นเห็นวาควร 
ใหมีบทบาท  อํานาจและหนาที่เหมือนกับ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 
 

 นายโสภณ  สุภาพงศ มีความเห็นวา  
ปจจุบันไมควรมีวุฒิสภาอีกตอไป โดยให
เหตุผลวาในชั้นการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญ 
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๒๕๔๐ น้ัน เจตนารมณที่ใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และไมให
สังกัดพรรคการเมือง ตลอดจนการหามหาเสียงคือ
ตองการไดคนที่เปนกลางทางการเมืองและมี
ความรูความสามารถเพื่อเขามาทําหนาที่ถวงดุล 
ตรวจสอบการทํางานของสภาผูแทนราษฎรและ
รัฐบาล  ซ่ึงเปนสภาการเมืองและตรวจสอบอํานาจ
บริหาร  แตทายที่สุดกลับไดแตนักการเมืองเขา
มาทั้งน้ัน ประกอบกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไดให
อํานาจฝายบริหารมากเกินไปจนเปนผลทําใหมี
การแทรกแซงการทํางานของวุฒิสภาจนระบบ 
การตรวจสอบทั้งหลายลมเหลวเกือบทั้งหมด 
 ดังน้ัน  วิธีการแกไขปญหาในขณะนี้จึง
ไมใชแคการปฏิรูปการเมืองเทานั้น จะตองมีการ
ปฏิรูปประชาธิปไตยดวย  ดังนั้นการแยกอํานาจ
อธิปไตยออกเปน ๓ อํานาจ ไดแก  อํานาจ 
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ 
ไมเพียงพอ ตองใหมีอํานาจที่ ๔ คือ “อํานาจ
ตรวจสอบ” ขึ้นมาอีกอํานาจหนึ่ งที่ มีความ
เขมแข็งเทากับอํานาจบริหาร 
 โดยอํานาจตรวจสอบนี้จะประกอบดวย  
หลักการ ๒ สวน คือ 
 สวนแรก  เรียกวา  “คณะอภิบาล
สูงสุด” จํานวน ๒๑ คน มีที่มาจากศาลจํานวน  
๑๑ คน และมาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ คน 
ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดย
ใหมีหนาที่ในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ในองคกรอิสระตาง ๆ   
 สวนที่สอง  เรียกวา “สภาตรวจสอบ” 
ซ่ึงจะมาแทนวุฒิสภาที่ถูกยกเลิกไป โดยใหมี
หนาที่ในการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระตาง ๆ แลวเสนอชื่อจํานวน ๒ เทา 
เพ่ือใหคณะอภิบาลสูงสุดเปนผู เลือกใหเหลือ  
๑ เทา และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป ซ่ึงสภา

ตรวจสอบน้ีมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน แตมาจากคนละฐานกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมีอยู ๒ ฐาน ดังน้ี 
 ฐานที่ ๑  มาจากฐานอายุ กลาวคือ  
เอาอายุระหวาง ๔๐-๗๐ ป มาแบงออกเปนชวง 
ชวงละ ๕ ป ซ่ึงจะแบงไดเปน ๖ ชวง แลวทําการ
เลือกตั้งตามชวงอายุของแตละคน จํานวนชวงละ  
๒๐ คน รวมเปนจํานวน ๑๒๐ คน เชน คนที่มีชวง
อายุระหวาง ๔๐-๔๕ ป ทั่วประเทศใหทําการเลือก
กันเองจํานวน ๒๐ คน เปนตน ทั้งนี้จะไมมีการ
กําหนดวาบุคคลเหลานี้เปนผูแทนปวงชนชาวไทย 
 ฐานที่ ๒  ม า จ า ก ฐ า น เ สี ย ภ า ษี 
กลาวคือ ใครเสียภาษีปที่แลวสามารถลงสมัครและ
สามารถใชสิทธิเลือกตั้งได แตที่มาจากฐานการ
เสียภาษีดังกลาวนี้อาจเปนการซอนกับฐาน
การเมืองได 
 ดังน้ัน  จึงมีความเห็นวาการใชฐานอายุ
ดังกลาวในเบื้องตนจะทําใหหลุดจากฐานการเมือง
โดยเด็ดขาด และนอกจากนี้ในการตรวจสอบ
ฝายบริหารควรจะมีศาลเพิ่มข้ึนมาอีก ๔ ศาล 
คือ ศาลสิทธิมนุษยชน ศาลสิ่งแวดลอม ศาล
เลือกตั้ง และศาลจราจร  ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมความ 
มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบฝายบริหาร 
 

 นางมาลีรัตน   แกวกา  มีความเห็นวา 
ถาหากจะมีวุฒิสภาแลว ตองมีที่มาโดยมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงเทาน้ัน ถาหากจะมี
วุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งไมวาแตงตั้ง
ทางตรงหรือทางออมแลว ไมเห็นดวยที่จะให
มีวุฒิสภา และเห็นวาที่มา บทบาท อํานาจและ
หนาที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ น้ัน  
มีความเหมาะสมดีแลว และการที่มีวุฒิสภาที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนั้นมีความ
เหมาะสมที่สุด  ทั้งน้ีเพราะมีขอดีคือเปนหลักการ
สากลของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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และความเปนอิสระยอมมีมากกวาวุฒิสภาที่มา
จากการแตงตั้ง  และประการสําคัญการมีวุฒิสภา
มาจากการเลือกตั้งยอมเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น แต
ขอดีของวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งมีอยูเพียง
ประการเดียวคือ ความเปนเอกภาพในการทํา
หนาที่เพ่ือตอบสนองตอบุคคลที่เลือกหรือแตงตั้ง
ตนเขามาเทานั้น   
  อยางไรก็ดี วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงดังกลาวอาจจะมีขอเสียอยูบาง  ทั้งนี้
เพราะโดยเหตุที่มีสมาชิกบางสวนกลายไปเปน
ฐานของพรรคการเมืองและตกอยูภายใตอาณัติ
ของฝายการเมืองจนทําใหสูญเสียความเปนกลาง
และความเปนอิสระไป 
 หากกลาวโดยสรุปแลว มีความเห็นวา ใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้นยังมี
ความจําเปนตองมีวุฒิสภาและตองมีที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเทานั้น  และการ
เลือกตั้งดังกลาวผูที่ได รับเลือกตั้งจะตองได
คะแนนเสียงตั้ งแต จํานวนรอยละ ๓๐ ของ
ประชาชนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นขึ้นไปดวย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
  




