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

๑. บทน�ำ
วุ ฒิ ส ภาของประเทศไทยเริ่ ม สถาปนาขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ โดยได้ก�ำหนดให้มีสภาที่สอง เรียกว่า “พฤฒสภา” โดยมี
ทีม่ าจาก “การเลือกตัง้ โดยอ้อม” และต่อมาเมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๐ จึงได้รบั การก�ำหนดชือ่ เรียกว่า “วุฒสิ ภา” โดยก�ำหนดให้มที มี่ าจาก “การแต่งตัง้ ”
นับแต่นนั้ เป็นต้นมา แม้พลวัตรของการเมืองไทยในเวลา ๔ ทศวรรษต่อจากนัน้ ได้ทำ� ให้มกี ารยกเลิกและ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับ วุฒิสภาที่ได้จัดให้มีขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นก็ล้วนมีที่มา
จากการแต่งตัง้ ทัง้ สิน้ จนกระทัง่ เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน วุฒิสภาของไทยจึงได้มาจาก “การเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน” เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของประเทศไทย
ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำ� หนดให้วฒ
ุ สิ ภามีทมี่ าในแบบผสมจากการเลือกตัง้ โดยตรงและการสรรหาโดย
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้การตรวจสอบอ�ำนาจรัฐเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
มุง่ หมายให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกวุฒสิ ภามีความเป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
ท�ำให้กลุม่ ต่าง ๆ ในสังคม ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกวุฒสิ ภาและสามารถท�ำหน้าที่
ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น๒ แต่จากการศึกษาข้อมูลด้านการปฏิบัติหน้าที่
ของวุฒสิ ภาชุดดังกล่าวก็ยงั พบสภาพปัญหาอุปสรรคในหลายประการด้วยกันดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
ส�ำหรับ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันได้ก�ำหนดให้ประเทศไทยมีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบสองสภา  (Unicameralism) โดย
ก�ำหนดให้มี “วุฒิสภา” เป็นสภาที่สอง (The second chamber) ซึ่งมีที่มาจากการคัดเลือกกันเอง
ของบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�ำงาน
ส�ำเร็จการศึกษา นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบณ
ั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา,
และนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง นิตกิ รช�ำนาญการ กลุม่ งานพัฒนากฎหมาย
ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒
ส�ำนักกรรมาธิการ ๓ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร,  ตารางความแตกต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ พร้อมเหตุผลโดยสังเขป, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักการพิมพ์ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร,๒๕๕๑), หน้า ๙๗.
๑
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หรือเคยท�ำงานด้านต่าง ๆทีห่ ลากหลายของสังคม๓ ซึง่ มีความแตกต่างจากวุฒสิ ภาของไทยในอดีตทีผ่ า่ น
มาอย่างมีนยั ส�ำคัญ อันถือเป็นพัฒนาการของวุฒสิ ภาไทยทีส่ มควรศึกษาในการก�ำหนดทีม่ าของสมาชิก
วุฒิสภาโดยก�ำหนดให้มีคุณสมบัติในลักษณะของการเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” และตัวแทนกลุ่มบุคคลที่
หลากหลาย โดยมีความพยายามให้สมาชิกวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนีม้ ฐี านทีม่ าในการเข้าสูต่ ำ� แหน่ง
แยกออกจากพรรคการเมื อ งเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะ “สภาที่ ส อง” ของระบบรั ฐ สภาไทยได้
อย่างเป็นกลาง ปราศจากอาณัติทางการเมือง และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
บทความนีจ้ งึ เรียบเรียงขึน้ ภายใต้สมมติฐานทีว่ า่ “วิวฒ
ั นาการของวุฒสิ ภาไทยนับแต่วฒ
ุ สิ ภา
ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ จนถึงวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันนับเป็นระยะเวลากว่า ๗๐ ปีทปี่ ระเทศไทยได้มอี งค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบสองสภา โดยรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับได้ก�ำหนดให้วุฒิสภาที่มีที่มาทั้งจาก
“การเลือกตั้งโดยอ้อม” “การแต่งตั้ง” “การเลือกตั้งโดยตรง” และ “การเลือกตั้งและสรรหา”
มาโดยล�ำดับ และปัจจุบันก็ได้ก�ำหนดให้วุฒิสภามีที่มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยย่อมมุ่งหวังให้วุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “สภาที่สอง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
โดยอาศัยบทเรียนจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ามาพิจารณาก�ำหนดที่มาและอ�ำนาจ
หน้าที่ของวุฒิสภาเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และระบบรัฐสภา” โดยจะน�ำเสนอสาระส�ำคัญเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการมีวุฒิสภาใน
แนวคิดระบบสองสภา พัฒนาการและความสัมพันธ์ด้านที่มาและอ�ำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาไทยตาม
รัฐธรรมนูญทุกฉบับดังรายละเอียดต่อไปนี้

๒. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการมี “สภาที่สอง” ในแนวคิดระบบสองสภา

แนวความคิดการมีวุฒิสภาในฐานะสภาที่สองนั้นมีที่มาจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษทีไ่ ด้มวี วิ ฒ
ั นาการเกีย่ วกับการจัดองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐเรือ่ ยมา
โดยล�ำดับ จนกระทั่งเป็นประเทศแรกในยุคกลางที่มีเวทีการถกอภิปรายในรูปแบบของรัฐสภาที่ทราบ
กันดีในปัจจุบัน และการมีสองสภาในประเทศอังกฤษได้กลายเป็นต้นแบบของรัฐสภาในนานาประเทศ
ดังทีม่ คี ำ� กล่าวว่า “รัฐสภาอังกฤษเป็นมารดาของรัฐสภาทัง้ หลาย ไม่วา่ ประเทศนัน้ ๆ จะเรียกชือ่ รัฐสภา
ของตนชื่อใด”๔
รูปแบบของรัฐสภาในประเทศอังกฤษที่ปรากฏในสมัยแรก ๆ นั้นมีรูปแบบสภาเดียวในสมัย
แองโกลแซกซอน มีชอื่ เรียกขานว่า “Witanagemot” อันมีความเห็นทางวิชาการว่าสภา Witanagemot
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง
“ มาตรา ๑๐๗ วุฒสิ ภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคน ซึง่ มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึง่ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้อง
แบ่งในลักษณะที่ทําให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
ฯลฯ					 ฯลฯ”
๔
นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๔), หน้า ๔๘ - ๔๙.
๓
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นี้เองที่ได้คลี่คลายสู่การเป็นที่มาของสภาขุนนางอังกฤษในปัจจุบัน๕ ต่อมา ในสมัยการเข้ายึดครองของ
ชนกลุ่มนอร์มัน (Norman) พระเจ้าวิลเลียมที่ ๑ ได้ทรงมีพระราชด�ำริให้มีการปรับรูปแบบของสภา 
“Witangemot” มาเป็นมหาสภา  (Great Council) หรือ “Magnum concilium”๖ โดยปรับใช้
ธรรมเนียมประเพณีการปกครองจากสมัยแองโกลแซกซอนให้สอดคล้องกับแนวคิดของระบอบศักดินา
สวามิภักดิ์ (Feudalism) โดยก�ำหนดให้สภารูปแบบใหม่นี้ ประกอบด้วย ขุนนางที่ถือที่ดิน (Lords of
Manner or Barons) และพระชั้นสูง (Archbishop, Bishop and Abbot) ในช่วงต้นแห่งรัชสมัย
พระเจ้าวิลเลียมที่ ๑ จะมีการประชุมกันปีละ ๓ ครัง้ ในเทศกาลส�ำคัญ๗ มหาสภานีท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา
ของพระมหากษัตริยใ์ นเรือ่ งการใช้กฎหมายและการเก็บภาษีอากร ตลอดจนท�ำหน้าทีเ่ ป็นศาลยุตธิ รรมด้วย๘
ทั้งนี้ พระมหากษัตริย์อาจมีพระราชวินิจฉัยแตกต่างไปจากที่มหาสภาได้ถวายความคิดเห็นก็ได้
ในเวลานั้นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์และอ�ำนาจของมหาสภาด�ำเนินควบคู่กันไปในระบบ
การเมืองของอังกฤษ จนกระทัง่ ถึงรัชสมัยของพระเจ้าจอห์น ประเทศอังกฤษอยูท่ า่ มกลางวิกฤตการณ์
ทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ และสภาพปัญหาความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์
และขุนนางชั้นบารอนอันน�ำไปสู่การจัดท�ำเอกสารความตกลงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๒๑๕ อันเป็นที่รู้จักกัน
ในนาม “มหาบัตร” (Magna  Carta)๙ ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นรากฐานของระบบรัฐธรรมนูญ รัฐสภา 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษและมีอิทธิพลทางความคิดต่อการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาด้วย๑๐
ในปี ค.ศ. ๑๒๙๕ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๑ (Edward I) ทรงต้องการงบประมาณส�ำหรับการ
พระราชการสงครามเป็นจ�ำนวนมากจึงได้ทรงก�ำหนดให้ตัวแทนเมืองมาร่วมประชุมมหาสภาอีกในการ
ประชุมครั้งนี้ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมากเป็นประวัติการณ์กล่าวคือ มีพระระดับมหาสังฆราช
สังฆราช เจ้าอาวาส และหัวหน้านิกายต่าง ๆ จ�ำนวน ๘๙ องค์ขุนนางชั้นบารอน (Baron) และชั้นเอิร์ล
(Earl) จ�ำนวน ๕๐ คน อัศวิน (Knight) จากจังหวัดต่าง ๆ จ�ำนวน ๖๑ คน และผู้แทนจากเมืองต่าง ๆ
อีกจ�ำนวนถึง ๑๗๒ คน ทัง้ ยังมีขนุ นางในราชส�ำนักและขุนนางอืน่ ๆ รวมทัง้ หมดทัง้ สิน้ กว่า ๔๐๐ คนเศษ
อันนับเป็นที่ประชุมมหาสภาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การปกครองของอังกฤษและได้รับการ

Michael Bentley, Modernizing England’s Past: English Historiography in the Age of Modernism, 1870 - 1970
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005), 28.
๖
Francis Bacon, The Works of Francis Bacon, ed. James Spedding, Robert Leslie Ellis, and Douglas Denon
Heath, Cambridge Library Collection. Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), p. 247 - 250.
๗
นันทวัฒน์ บรมานันท์, หน้า ๔๙ - ๕๐.
๘
William Stubbs, The Constitutional History of England, in Its Origin and Development, Cambridge Library
Collection - Medieval History (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), p.260.
๙
Martin Loughlin, Foundations of Public Law (New York: Oxford University Press, 2010), p.39.
๑๐
Allan Beever, Forgotten Justice: Forms of Justice in the History of Legal and Political Theory, (Oxford: Oxford
University Press, 2013), p.281.
๕
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ขนานนามว่า “รัฐสภา” (Parliament) เป็นครัง้ แรก๑๑ อันนับว่าเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญของรัฐสภาอังกฤษ
จากนั้น มหาสภาก็ได้มีพัฒนาการสู่การเป็นรัฐสภาของอังกฤษอย่างช้าๆ การประชุมของรัฐสภา
ในปี ค.ศ. ๑๒๙๕ นั้น เป็นการประชุมแบบสภาเดียวแต่แยกกันลงมติโดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม
กล่าวคือ กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ พระ กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ขุนนางและอัศวิน และกลุ่มที่ ๓ คือ ผู้แทนราษฎรจาก
เมืองต่าง ๆ และต่อมาพระและขุนนางมีความเห็นว่ากลุ่มของพวกตนมีผลประโยชน์และส่วนได้เสีย
ร่วมกันเพราะเป็นเจ้าของทีด่ นิ รายใหญ่เหมือนกันจึงร่วมกันปรึกษาหารือกันเสมอ ส่วนอัศวินและผูแ้ ทน
ราษฎรจากเมืองต่าง ๆ ก็ถอื ว่าตนเป็นผูแ้ ทนของราษฎรโดยแท้ จึงปรึกษาหารือร่วมกัน การแยกประชุม
กันเป็น ๒ กลุม่ นี้ จึงเป็นผลให้เกิดลักษณะของการประชุมในรูปแบบ “สองสภา” ขึน้ ในเวลาต่อมา๑๒
และเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๓ (Edward III)
ในท้ายที่สุดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ค.ศ. ๑๓๔๓ ปลายรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๓
(Edward III) ทั้งสองสภาได้จัดการประชุมแยกกันเป็นครั้งแรก๑๓ โดยสภาซึ่งประกอบด้วยบรรดา
พระชั้นสูงและขุนนางชั้นสูงจัดประชุมกัน ณ White Chamber โดยยังคงใช้ชื่อเดิม “มหาสภา”
จึงท�ำให้กลายเป็นสภาขุนนาง (House of Lords) ส่วนสภาซึ่งประกอบไปด้วยบรรดาขุนนาง
ชั้นล่าง อัศวิน และผู้แทนราษฎรในแต่ละเมืองจะจัดประชุมร่วมกัน ณ Painted Chamber โดยที่
ประชุมใช้ชื่อว่า สภาที่ปรึกษาของชุมชน (DomusCommunise) และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนเป็น
สภาสามัญ (House of Commons)๑๔
ดั ง นั้ น การมี ส องสภาของโลกเป็ น ครั้ ง แรกที่ ป ระเทศอั ง กฤษจึ ง นั บ ว่ า เป็ น ผลมาจาก
วิวัฒนาการในทางประวัติศาสตร์มิใช่เพราะแนวความคิดหรือทฤษฎีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
นานาประเทศก็ได้รับเอาแนวคิดในการก�ำหนดให้มีวุฒิสภา หรือ “สภาที่สอง” ที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็น
องค์ประกอบของรัฐสภาร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรอันมีเจตนารมณ์ในประการที่หลากหลาย เช่น การมี
สภาทีส่ องเพือ่ วัตถุประสงค์ในการถ่วงอ�ำนาจระหว่างสภานิตบิ ญั ญัตกิ บั รัฐบาล เพือ่ เหนีย่ วรัง้ หรือคานอ�ำนาจ
กับสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือเพือ่ ตรวจสอบหรือทักท้วงเพือ่ ให้การออกกฎหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบ
และถูกต้องยิ่งขึ้น ตลอดจนมีสภาที่สองเพื่อเป็นเวทีหรือเปิดโอกาสให้บุคคลบางประเภทหรือบางกลุม่
มีโอกาสทางการเมืองได้ เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ในการก�ำหนดให้มีสภาที่สองดังกล่าวข้างต้น
ย่อมน�ำไปสู่การก�ำหนดวิธีการได้มาและอ�ำนาจหน้าที่ของสภาที่สองที่แตกต่างกันไปในรัฐธรรมนูญ
ของแต่ละประเทศที่ใช้รูปแบบรัฐสภาแบบสภาคู่ในเวลาต่อมา

๓. วุฒิสภา : ภายใต้หลักแบ่งแยกอ�ำนาจและแนวคิดระบบรัฐสภา

ในการจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างวุฒสิ ภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ บั การมีอำ� นาจ
หน้าทีใ่ นการตรวจสอบการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลนัน้ ย่อมพิจารณาได้จากแนวความคิด
นันทวัฒน์ บรมานันท์, หน้า ๕๑.
Meg Russell, The Contemporary Houseof Lords: Westminster Bicameralism Revived,  p.15.
๑๓
Paul Carmichael and Brice Dickson, eds., The House of Lords: Its Parliamentary and Judicial Roles, (Oxford:
Hart Pub., 1999), p.30.
๑๔
Strathen Gordon, Our Parliament, 4thed. (London :Cassell, 1955),p.12.
๑๑
๑๒
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บทความทางวิชาการ

ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกอ�ำนาจขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกัน
และกันระหว่างองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจตุลาการ ทั้งนี้ หลักการ
ว่าด้วยการแบ่งแยกอ�ำนาจมีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการแบ่งแยกองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจอธิปไตยทัง้ ๓ ประการ
ออกจากกันและก�ำหนดความสัมพันธ์ในเชิงการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน อันมีจุดมุ่งหมาย
มิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งของรัฐมีอ�ำนาจมากจนเป็นการผูกขาด ทั้งนี้ ได้แบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ
ออกเป็น ๓ องค์กร ได้แก่ องค์กรนิติบัญญัติมีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย องค์กรบริหารมีหน้าที่
ในการใช้อ�ำนาจรัฐปกครองประเทศ และองค์กรฝ่ายตุลาการเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจในการอ�ำนวย
ความยุติธรรมเมื่อมีข้อพิพาทใดขึ้น และต้องมีการก�ำหนดกลไกการคานและดุลอ�ำนาจ (Check and
Balance) ระหว่างกัน๑๕
ส�ำหรับในประการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของวุฒิสภากับฝ่ายบริหารนั้น
เมือ่ พิเคราะห์จากสาระส�ำคัญของหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจข้างต้นแล้วจะเห็นได้วา 
่ ในรัฐสภาของนานา
ประเทศมักจะก�ำหนดให้วุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีอ�ำนาจในลักษณะของการเป็น
“สภาตรวจสอบ” เพื่อตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ในหลายประการด้วยกัน เช่น การตั้งกระทู้ถาม
การอภิปรายการท�ำงานของรัฐบาล การตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นในวุฒิสภาเพื่อพิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาการท�ำงานของรัฐบาล การมีบทบาทในการแต่งตัง้ และถอดถอนเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของฝ่ายบริหาร
เป็นต้น ทัง้ ยังรวมถึงการทีว่ ฒ
ุ สิ ภาในฐานะสภาทีส่ องในบางประเทศทีม่ บี ทบาทอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการเป็น
“สภากลัน่ กรอง” การด�ำเนินงานของสภาผูแ้ ทนราษฎรทีม่ กั จะมีฐานทีม่ าแห่งอ�ำนาจในลักษณะเดียวกัน
กับรัฐบาลอีกด้วย
ส�ำหรับการพิจารณาวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับโดยเฉพาะนั้น จ�ำต้องท�ำความ
เข้าใจแนวคิดว่าด้วยระบบรัฐสภา  (Parliamentary System) หรือที่เรียกว่า  “The Westminster
Model” ประกอบอันมีสาระส�ำคัญว่า  รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจอธิปไตยตามแนวความคิดเรื่อง
อ�ำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภาอันมีทมี่ าจากระบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษ ดังนัน้ รูปแบบการปกครอง
แบบรัฐสภาจึงไม่มีการแบ่งแยกอ�ำนาจองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอย่างเคร่งครัดระหว่างรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติกับคณะรัฐมนตรีอันเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร อีกนัยหนึ่งนั้น คณะรัฐมนตรีก็เป็นองค์กรที่
ได้รับการแบ่งอ�ำนาจมาจากรัฐสภา และได้รับการแต่งตั้ง สนับสนุน และให้พ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่ง
โดยการลงมติของรัฐสภาอีกด้วย๑๖ ดังนัน้ ระบบรัฐสภาย่อมเป็นระบบความสัมพันธ์ดา้ นความรับผิดชอบ
ที่ฝ่ายบริหารต้องมีต่อรัฐสภา
“ระบบรัฐสภา” มีวิวัฒนาการมาจากประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศอังกฤษอันตั้งอยู่
บนฐานความเกี่ยวเนื่องของอ�ำนาจ ๓ ฝ่าย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร
ระบบรัฐสภาในสมัยแรกอยู่ภายใต้อ�ำนาจทางการเมือง ๒ ขั้ว คือ พระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๖), หน้า ๙๘.
Michel Rosenfeld and AndrásSajó, eds., The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, (Oxford,
U.K.: Oxford University Press, 2012), pp. 553 - 556.
๑๕
๑๖
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และอ�ำนาจของรัฐสภาอ�ำนาจทั้ง ๒ ฝ่ายต่างต้องช่วยกันควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วย ดังนั้น
ฝ่ายบริหารจึงต้อง “รับผิดชอบ” ในการบริหารประเทศต่อทัง้ พระมหากษัตริยใ์ นฐานะ “ประมุขของรัฐ”
ที่แต่งตั้งฝ่ายบริหารเข้าสู่ต�ำแหน่ง และต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติด้วย ซึ่งในทาง
วิชาการเรียกระบบความรับผิดชอบนีว้ า 
่ “ระบบรัฐสภาแบบอ�ำนาจคู”่ ต่อมา ภายหลังทีพ่ ระราชอ�ำนาจ
ของพระมหากษัตริย์ได้ถูกจ�ำกัดลง ระบบรัฐสภาจึงได้มีวิวัฒนาการสู่ลักษณะที่เรียกว่า “ระบบรัฐสภา
แบบอ�ำนาจเดีย่ ว” ซึง่ ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลตามรูปแบบอ�ำนาจเดีย่ วมีทมี่ าจากพรรคการเมืองทีไ่ ด้รบั
เสียงข้างมากในรัฐสภา จึงมีความรับผิดชอบแต่เฉพาะรัฐสภาเท่านั้น๑๗
ส�ำหรับระบบรัฐสภาของประเทศไทยนั้น หากพิจารณาในรูปแบบโครงสร้างภาพรวมแล้ว
จะเห็นได้วา 
่ นอกจากรัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบต่อรัฐสภาแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อพระมหากษัตริย์
ด้วยเนื่องจากทรงเป็นประมุขของประเทศซึ่งทรงมีพระราชอ�ำนาจในทางรัฐธรรมนูญและประเพณี
การปกครองทีร่ ฐั บาลจ�ำต้องรับผิดชอบต่อทัง้ พระมหากษัตริยแ์ ละรัฐสภาในขณะเดียวกัน อันเป็นลักษณะ
ของระบบรัฐสภาแบบอ�ำนาจคู่ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลที่มีต่อรัฐสภา
แล้วจะมีลักษณะเป็นระบบรัฐสภาแบบอ�ำนาจเดี่ยว๑๘ ซึ่งการที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลตามรูปแบบนี้
มีที่มาจากพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภาท�ำให้กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
อันพึงประสงค์ในระบบรัฐสภาของประเทศไทยมีสภาพปัญหาหลายประการ

๔. พัฒนาการด้านความเป็นมาของวุฒิสภาไทย

การมีวุฒิสภาของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีระบบสภาคู่ขึ้น ประเทศไทยมีทั้งสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเช่นเดิม และมี “พฤฒสภา” ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ทางอ้อม ทว่าวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้เกิดการรัฐประหารที่ยึดอ�ำนาจรัฐบาลและยกเลิก
รัฐธรรมนูญไปเสียก่อน๑๙ ในระยะแรกของการก่อตัง้ ระบบรัฐสภาในรูปแบบสองสภาขึน้ ในประเทศไทยนัน้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ความช�ำนาญในการปกครอง จึงมีการก�ำหนดให้ใช้
รูปแบบรัฐสภาเป็นแบบสองสภา  คือมีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  โดยให้วุฒิสภาท�ำหน้าที่เป็น
“สภาพี่เลี้ยง” และก�ำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความช�ำนาญ และประสบการณ์
ซึง่ อาจเป็นข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ หรือไม่เป็นข้าราชการแต่เป็นผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ หรือมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ๒๐
สมาชิกวุฒิสภาในช่วงแรกมีที่มาจากการแต่งตั้งจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้ก�ำหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ทรง
คุณวุฒิ ซึง่ มีความรูค้ วามช�ำนาญในวิชาการหรือกิจการต่าง ๆ อันจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่การปกครอง
แผ่นดินในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และก�ำหนดให้มีความเป็นกลาง
กองบรรณาธิการ,  “บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ เรื่อง ทิศทางรัฐสภาไทย
: ศักราชใหม่ในการปฏิรูปประเทศ,” วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙): หน้า ๑๙ - ๒๐.  
๑๘
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑ - ๒๒.
๑๙
นรนิติ เศรษฐบุตร, การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓
(ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา : กรุงเทพ, ๒๕๕๕),  หน้า ๑๗๘ - ๑๗๙.
๒๐
ภูมิ มูลศิลป์ และชมพูนุท   ตั้งถาวร, รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย, (กรุงเทพ: สถาบันพระปกเกล้า,
๒๕๕๘), หน้า ๙.
๑๗
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บทความทางวิชาการ

ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอันจะอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่มาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า วุฒิสภาในเวลานั้น
เป็นสภาอันทรงเกียรติที่มีแต่ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารประเทศกับสภาผู้แทนราษฎรที่ช่วยเป็นทั้ง “สภาพี่เลี้ยง” และมีอ�ำนาจกลั่นกรองกฎหมาย
ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยตั้งกระทู้ถามรัฐบาล
และสามารถเปิดอภิปรายทั่วไปเมื่อรัฐบาลขอรับฟังความคิดเห็นโดยไม่ลงมติ แต่ในภายหลังสมาชิก
วุฒสิ ภาทีม่ าจากการแต่งตัง้ กลับมีปญ
ั หาการตอบแทนทางการเมือง และมีขอ้ พิจารณาภาพรวมของ
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งนั้นได้ว่ามีลักษณะที่ไม่หลากหลาย เพราะส่วนใหญ่มีที่มาจาก
ผู้ครองต�ำแหน่งหน้าที่ทางราชการทางฝ่ายทหาร ต�ำรวจและฝ่ายพลเรือน ดังนั้น เมื่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยของประเทศไทยได้ พั ฒ นามาระยะหนึ่ ง แล้ ว และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
เป็ น ประชาธิ ป ไตยให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ได้ เ กิ ด แนวคิ ด ที่ จ ะให้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภามี ที่ ม าที่ มี จุ ด ยึ ด โยง
กับ “ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย”
รัฐธรรมนูญของไทยทีก่ ำ� หนดให้มวี ฒ
ุ สิ ภาจ�ำนวน ๙ ฉบับ นัน้ มีเพียง ๓ ฉบับทีก่ ำ� หนดให้วฒ
ุ สิ ภา
มีทมี่ าจากการเลือกตัง้ ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ก�ำหนดให้สมาชิก
วุ ฒิ ส ภามี ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง โดยอ้ อ มเป็ น ครั้ ง แรก ส่ ว นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก�ำหนดให้เลือกตั้งทั้งหมด และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ก�ำหนดให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรงแต่เฉพาะสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากทั้ง ๗๗ จังหวัด อย่างไร
ก็ตาม เมื่อมีการก�ำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากอ�ำนาจของประชาชนโดยตรงเช่นเดียวกับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแล้วได้มีการก�ำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอ�ำนาจมากยิ่งขึ้นจนอาจกล่าวได้ว่าวุฒิสภา
ไม่ได้เป็นเพียง “สภาพีเ่ ลีย้ ง” อีกต่อไปแต่วา่ มีอำ� นาจหน้าทีต่ า่ ง ๆ เพิม่ ขึน้ ในฐานะ “สภาตรวจสอบ”
อันได้แก่ อ�ำนาจในการเห็นชอบบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งและอ�ำนาจในการถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม การทีก่ ำ� หนดให้วฒ
ุ สิ ภามีทมี่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรงก็ได้ปรากฏสภาพปัญหา
เช่นกัน กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ได้กำ� หนดให้สมาชิกวุฒสิ ภา
มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และยังก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้วุฒิสภาไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
พรรคการเมือง เช่น ข้อก�ำหนดห้ามผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคการเมือง
ห้ามลงพื้นที่หาเสียง๒๑ ทว่าแม้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจะได้ก�ำหนดข้อห้ามไว้หลายประการเพื่อให้
สมาชิกวุฒสิ ภาไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับพรรคการเมือง มีความเป็นกลางและไม่มเี กีย่ วข้องกับผลประโยชน์
กับทางราชการ แต่ในทางปฏิบัติ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเหล่านี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
มีความเอนเอียงเข้าข้างพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือหลายพรรคอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการ
กล่าวอ้างว่าสมาชิกวุฒิสภาอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามที่จะสามารถกระท�ำได้ คัดเลือก
บุคคลที่เป็น “พรรคพวก” เข้าสู่ระบบการสรรหาบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรส�ำคัญ๒๒
เมื่อได้มีการก�ำหนดให้มีวุฒิสภาขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ จึงได้มคี วามพยายามในการแก้ไขปัญหาสมาชิกวุฒสิ ภามีความใกล้ชดิ กับกลุม่ ผลประโยชน์
๒๑
๒๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑.
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พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน ๗ ทศวรรษ
(The Thai Second Chamber Development in Seven Decades)

ทางการเมือง โดยก�ำหนดให้วฒ
ุ สิ ภามีทมี่ าใน “ระบบผสม” จากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน
และการสรรหา ทั้งนี้  เมื่อได้การศึกษาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ในการก�ำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยสองสภาและก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภามีที่มาหลากหลายนั้นก็เพื่อให้การใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และรอบคอบยิ่งขึ้น โดยก�ำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดส่วน และให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งและการสรรหาอีกส่วนหนึ่ง
เพื่อให้การตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจทางการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๒๓
ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลทางวิชาการที่กล่าวถึงวุฒิสภาและเอกสารในวงงานรัฐสภาที่มีขึ้นใน
ระหว่างทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ใช้บงั คับนัน้ สามารถ
ตั้งข้อสังเกตในประการที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้หลายประการ
จากการศึกษาพบว่า การทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ได้กำ� หนดให้
สมาชิกวุฒิสภามีที่มาที่หลากหลายจากการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็น
ครั้งแรกอันแสดงถึงเจตนารมณ์ให้การตรวจสอบอ�ำนาจรัฐเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และท�ำให้การ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกวุฒสิ ภามีความเป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และท�ำให้กลุม่
ต่าง ๆ ในสังคม ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกวุฒิสภาและสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะ
ฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น๒๔ อย่างไรก็ตาม ผลกลับปรากฏว่า การท�ำหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภามิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการแบ่งกลุ่มและมีความขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัด๒๕
นอกจากนี้ เมื่อได้ศึกษารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่ได้
เสนอแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองแล้วพบว่าได้มีการกล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ผ่านมาว่า“มีปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้อ�ำนาจและถูกแทรกแซงทางการเมือง เนื่องจากวุฒิสภามีอ�ำนาจให้คุณให้โทษได้ในเรื่องการ
แต่งตั้งและการถอดถอน” อันพิจารณาได้ว่าเป็นสภาพปัญหาที่ปรากฏในวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เช่นเดียวกันดังนัน้ จึงสังเกตได้วา 
่ อ�ำนาจของวุฒสิ ภาในด้าน
การถอดถอนจึงไม่ปรากฏอีกต่อไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งยังได้
มีการก�ำหนดที่มาของวุฒิสภาในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในพัฒนาการของวุฒิสภาไทย
ใน ๗๐ ปีที่ผ่านมา
คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ,เจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หน้า ๘๘ - ๘๙.
๒๔
ส�ำนักกรรมาธิการ ๓ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, ตารางความแตกต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ พร้อมเหตุผลโดยสังเขป, (กรุงเทพฯ : ส�ำนักการพิมพ์ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, ๒๕๕๑), หน้า ๙๗.
๒๕
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบังคับใช้ การปฏิบัติตามและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐, รายงานผลการศึกษาปัญหาการบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐,
(กรุงเทพฯ : ส�ำนักการพิมพ์ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๑), หน้า ๒๓.
๒๖
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการเมืองของคณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, (กรุงเทพฯ : ส�ำนักการพิมพ์ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,๒๕๕๘), หน้า ๓.
๒๓
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บทความทางวิชาการ

บทส่งท้าย
เมื่อได้พิจารณาถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของวุฒิสภาในประเทศไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี
ที่ผ่านมานับแต่การมี “พฤฒสภา” เป็นสภาที่สองจนถึง “วุฒิสภา”ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้ว
อาจกล่าวได้ว่า วุฒิสภาของไทยนั้นได้มีพัฒนาการด้านที่มาค่อนข้างน่าสนใจ กล่าวคือ การก�ำหนด
ที่มาของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในระยะเวลาประมาณ ๕๐ ปีแรกนั้น (พ.ศ. ๒๔๘๙
– พ.ศ. ๒๕๔๐) ได้ให้ความส�ำคัญต่อการได้มาของวุฒสิ ภาให้มาจาก “การแต่งตัง้ ” ก่อนทีจ่ ะก�ำหนด
ให้วฒ
ุ สิ ภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน ในเวลาต่อมาจากนัน้ วุฒสิ ภาไทยในระยะเวลา
ประมาณ ๒๐ ปีต่อมา (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๖๐) พบข้อสรุปว่า  มีการก�ำหนดสัดส่วนให้การได้มาของ
สมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ลดน้อยลงเป็นล�ำดับ อันมีลกั ษณะสวนทางกับการก�ำหนดทีม่ าของ
วุฒิสภาในนานาประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการด้านที่มาให้วุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนมากยิง่ ขึน้ ดังเช่นทีป่ รากฏในสหรัฐอเมริกาทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญให้เปลีย่ นทีม่ า
ของวุฒิสภาซึ่งเดิมมาจากการให้ความเห็นชอบของสภามลรัฐ เป็นการเลือกตั้งโดยตรงของพลเมือง
ในมลรัฐแทน
ส�ำหรับในส่วนของการก�ำหนดทีม่ าของวุฒสิ ภาในประเทศไทยนัน้ ได้พบว่า  นับแต่วฒ
ุ สิ ภาชุดแรก
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ จนถึงวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันนับเป็นระยะเวลากว่า  ๗๐ ปีที่ประเทศไทยได้มีองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบสองสภา  ได้มุ่งหวังให้วุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “สภาที่สอง”
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยอาศัยบทเรียนจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ามาพิจารณา
ก�ำหนดทีม่ าและอ�ำนาจหน้าทีข่ องวุฒสิ ภาเพือ่ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตามวิถกี ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา  ทั้งนี้ เป็นที่ทราบดีว่าภายใต้ระบบรัฐสภานั้น แม้ว่าจะเป็นระบบ
แห่งความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่ต้องมีต่อฝ่ายนิติบัญญัติก็ตาม แต่เมื่อองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
ทัง้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหารต่างย่อมเป็นบุคคลทีม่ ฐี านทีม่ าในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งจากกลุม่ การเมือง
ที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น สภาพปัญหาที่องค์กรผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เห็นว่าส่งผลต่อวุฒิสภา
ไทยมากทีส่ ดุ จึงมาจาก “อิทธิพลของกลุม่ ผลประโยชน์ทางการเมืองทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
วุฒสิ ภา” ท�ำให้การยกร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละครัง้ ได้มคี วามพยายามลดความเชือ่ มโยงของกลุม่ การเมือง
ออกจากการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาโดยล�ำดับเพือ่ ให้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างวุฒสิ ภาในฐานะองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติกับการมีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลนั้น
เป็นไปตามกลไกการแบ่งแยกอ�ำนาจขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยและสอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วย
ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) มากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดให้มีวุฒิสภา
ในฐานะ “สภาที่สอง” ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยก�ำหนดให้ที่มาของวุฒิสภาแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
จึงเป็นความหวังครั้งส�ำคัญในการศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยว่าจะสามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็นสภาทีส่ องทีจ่ ะสามารถทักท้วงหน่วงเหนีย่ วให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ายบริหาร
และสภาผู้แทนราษฎรมีความรอบคอบและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใด
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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