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พัทธนันท์ ศรสาแดง
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา
อันเนื่องมากจากวุฒิสภารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือได้บัญญัติให้ที่มา
ของสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 200 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรื อประโยชน์ร่วมกันหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ
ที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องให้ประชาชนมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ส่วนรายละเอียดในวรรคสองให้ไปเขียนในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวรรคสามต้องดาเนินการตั้ งแต่ระดับอาเภอ จังหวัด ระดับประเทศ อันนี้ทา
ให้ความไม่แน่นอนของสมาชิกวุฒิสภาว่ามาอย่างไรเกิดขึ้น เพื่อป้องกันคณะกรรมการยกร่างเลือก
กันเอง ถ้าเลือกกันเองก็จะมีการซื้อเสียงเกิดขึ้น จึงได้เขียนใว้ใน วรรคสองตอนท้าย ว่าเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจะกาหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละ
กลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันหรือจะกาหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีอื่นใดที่ผู้สมัคร
รับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ วุฒิสภามีอายุ 5 ปีนับแต่ว่าจะประกาศผลการเลือกและก็ไม่
ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ในใต้อาณัติของพรรคการเมือง
ในระยะ 5 ปีแรกนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญถูกประกาศใช้ วุฒิสภาตามบทฉพาะกาลให้มีสมาชิก
วุฒิสภา 250 คนมาจากสามส่วน ส่วนที่ 1 ก็คือกรณี 194 คน ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ 400 คน ที่กรรมการสรรหาเสนอมาให้เลือก คือจะตั้งกรรมการสรรหาในไม่
น้อยกว่า 9 คนไม่เกิน 12 คน และให้กรรมการสรรหาในไปคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่


บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่มาและอานาจ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ” ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปี
การศึกษา 2560

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต
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เหมาะสมให้ได้ 400 คน ส่งไปให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เลือก 194 คน ส่วน 50 คนให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปดาเนินการคัดเลือกกันเองคือให้ไปรับสมัครระดับอาเภอ จังหวัด
ประเทศ ให้ กกต. ไปทาให้คัดเลือกกันมาเองให้ได้ 200 คน แล้วก็บอกให้ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เลือก 50 คน และสุดท้ายคือโดยตาแหน่ง 6 คน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็น
วุฒิสภาในบทเฉพาะกาลมีวาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี นับแต่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง
หน้าที่และอานาจใน 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
การเลื อกแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีให้ กระทาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้ วมติเห็ นชอบนั้นต้องมี
คะแนนสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภา
เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีความเปลี่ยนแปลงจากที่มา
จากการแต่งตั้งไปสู่การเลือกตั้ง แบบผสม และในที่สุดมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่
หลากหลายของสังคม แต่ในระยะ 5 ปีแรกนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญถูกประกาศใช้ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
มาจากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้ าที่เป็ นดาเนิน การสรรหาไปคัดเลือกผู้ ที่มีความรู้ความสามารถที่ ประกอบกับมี
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนความชอบธรรมและสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภาโดยจะทาการวิเคราะห์ในประเด็น
1) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกั บการได้มาของสมาชิกวุ ฒิ ส ภาซึ่งกาหนดที่ม าของสมาชิ ก
วุฒิ ส ภาให้ มาจากการเลื อกตั้งกัน เองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ
ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่ม
ต้องให้ประชาชนมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะใช้วิธีเลือกแบบเดียว
เท่านั้น คือ ให้เลือกแบบไขว้กลุ่ม หรือให้ผู้สมัครกลุ่มต่าง ๆ เป็นผู้เลือกผู้สมัครกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มของตน
โดยจะใช้วิธีการเลื อก 3 ระดับ คือ ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ เมื่อพิจารณาตาม
หลั ก การทางกฎหมายมหาชนและทฤษฎี ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนแล้ว จึงส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้มาซึ่ง
บุคคลมาดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้นระบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบนี้อาจจะมีปัญหา
ได้แก่
(1) ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการได้ม าซึ่ งสมาชิ ก
วุฒิสภา
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(2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาการโดยให้กลุ่มวิชาชีพแต่ละ
สาขาอาชีพคัดเลือกกันเองแบบไขว้
2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล กาหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่ง แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้สรรหาสมาชิกวุฒิสภา
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้มิได้เป็นไปตามทฤษฎีอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิ สภาตามมาตรา 272 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลเช่นเดียวกัน กาหนดให้
สมาชิกวุฒิสภามีอานาจหน้าที่ในการเสนอชื่อเข้าชื่อร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎรเข้าเสนอชื่อ
ต่อประธานรัฐสภาขอให้สภามีมติยกเว้น เพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อที่พักการเมืองแจ้งใว้และเสนอชื่อผู้ที่อยู่ในบัญชีหลายชื่อที่พรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้
4) แนวทางแก้ไขปัญหาเปรียบเทียบกับต่างประเทศทีม่ าของสมาชิกวุฒิสภาในประเทศต่าง ๆ
ที่ป กครองในระบอบประชาธิป ไตยแล้ ว จากพบว่ามีแนวโน้มที่ จะให้ ส มาชิก วุฒิ ส ภาที่มาจากการ
เลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยที่แท้จริงได้ใช้อานาจของตนผ่าน
การเลือกตั้งซึ่งสอดคล้องต่อทฤษฎีอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่มาและอานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิส ภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาทางกฎหมาย 3
ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาของสมาชิกวุฒิสภา ประการที่
2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 ประการที่ 3
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล มาตรา 272 และ
ประการสุดท้ายแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจะขอนาเสนอบทวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและแนว
ทางแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้
1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาของสมาชิกวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการ
คัดเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครเข้ารับเลือก ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์อาชีพ ลักษณะ
หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทางานหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการ
แบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทาให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน สามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งได้ จึงทาให้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 107 มีประเด็นปัญหา
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สาคัญในเรื่องของการกาหนดที่มาของวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ ย วชาญ ประสบการณ์ อาชี พ ลั ก ษณะหรื อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น หรื อ เคยท างานด้ า นต่ า ง ๆ ที่
หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องให้ประชาชนมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ให้สมาชิกวุฒิสภาประกอบด้ว ยสมาชิกจานวน 200 คน จะใช้วิธีเลื อกแบบเดียว
เท่านั้น คือ ให้เลือกแบบไขว้กลุ่ม หรือให้ผู้สมัครกลุ่มต่าง ๆ เป็นผู้เลือกผู้สมัครกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มของตน
โดยจะใช้วิธีการเลือก 3 ระดับ คือ ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ อันจะทาให้ การได้มาซึ่ง
บุคคลมาดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาบรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรนูญและ
บรรลุความมุ่งหมายตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้นระบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบ
นี้อาจจะมีปัญหาได้แก่
1.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา
วิธีก ารเลื อ กนั้ น ตามรัฐ ธรรมนู ญที่ก าหนดไว้ว่า ต้องมาจากตัว แทนอาเภอ จัง หวั ด
ประเทศนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กาหนดการเลือกเป็น 3 ระดับ โดยการสมัครจะเริ่มที่
ระดับอาเภอหนึ่งคนรับรองคุณสมบัติตนเองและลงได้เพียงกลุ่มอาชีพเดียวจาก 20 กลุ่ม เช่นด้านการ
บริหาร ความมั่นคง หรือการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรม ด้านการบัญชี
การเงิน การคลัง หรือการงบประมาณ ด้านการศึกษาหรือวิจัย ด้านการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม วรรณกรรม การแสดง หรือการกีฬา ในภาพรวม
สัดส่วนและจานวนของสมาชิกวุฒิสภาตามกลุ่มอาชีพไม่อาจสะท้อนและครอบคลุมประชาชนทุกคน
ได้เนื่อง
จากมีวิธีการแบ่งกลุ่มตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรืออาชีพ สาหรับ
คนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือประกอบอาชีพอิสระ หากวันหนึ่ง
ต้องการจะสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะมีสิทธิสมัครเข้าอยู่ในกลุ่ม หรือจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มอื่นที่ไม่เป็น
ธรรมกับความสามารถของตนเอง กรณีดังกล่าวจึงเป็นการที่กฎหมายวางหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
ซึ่งบุคคลมาดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ไม่สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยจะมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นเองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกวุฒิสภา แต่ประชาชนที่
ไม่ได้ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาจะเสียโอกาสในการที่จะได้เข้ามากลั่นกรองในกลุ่มคนเหล่านี้
1.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้ว่า กระบวนการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งต้องผ่านการ
คัดกรอง 3 ระดับ คือ ต้องมาจากตัวแทนอาเภอ จังหวัด ประเทศ จากนั้นการเลือกจะทา 2 ขั้นตอน

5

ขั้นแรกให้เลือกกันเองในกลุ่ม ๆ ละ 5 คนต่ออาเภอ ซึ่งก็จะได้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาใน 928 อาเภอ
จาก 20 กลุ่ม รวม 92,800 คน จากนั้นจะให้ 5 คน แต่ละกลุ่มไปเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่น 19 กลุ่ม ให้
เหลือกลุ่มละ 3 คน ก็จะเหลือผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในระดับอาเภอ 55,680 คน ต่อมาการเลือกใน
ระดับจังหวัด ก็จะนาผู้สมัครในระดับอาเภอที่เหลือ 55,680 คน จาก 20 กลุ่ม มาเลือกไขว้เช่นเดิมให้
เหลือกลุ่มอาชีพละ 1 คน เป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ซึ่ง 77 จังหวัดก็จะได้ผู้สมัคร
วุฒิสภา ระดับจังหวัด รวม 1,540 คน จากนั้นก็จะเข้าสู่การเลือกในระดับประเทศ ซึ่งจะมีการจัด
ประชุมผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 1,540 คนจาก 20 กลุ่ม กรณีดังกล่าวจึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจาก 3 ระดับ คือ อาเภอ จังหวัด ประเทศนั้น ซึ่งมีขั้นตอนที่
เยอะทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และเวลาในการลือกตั้งใช้เวลานาน
ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ที่สมัครสมาชิกวุฒิสภาต้องเสียค่าใช้จ่าย
จานวนมากทาให้ผู้ที่จะมาสมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้มีฐานะการเงินที่ดี ดั้งนั้นประชาชนทั่วไปไม่มีโอกาส
ก็เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาได้ กรณีจึงไม่สอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายมหาชน อันได้แก่ การมี
สิทธิ และเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยกลุ่มวิชาชีพคัดเลือก
กันเองแบบไขว้
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาแบบการเลือกไขว้แต่ละสาขาอาชีพ วิธีการเลือก ที่มี 3 ระดับ
นั้น จะใช้วิธีเลือกแบบเดียวเท่านั้น คือ ให้เลือกแบบไขว้กลุ่ม หรือให้ผู้สมัครกลุ่มต่าง ๆ เป็นผู้เลือก
ผู้สมัครกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มของตน แล้วให้มีการเลือกไขว้ให้เหลือกลุ่มล่ะ 10 คน ก็จะได้สมาชิกวุฒิสภา
จาก 20 กลุ่ม รวม 200 คน ทั้งนี้ได้เลิ กการเลือกกันเองภายในกลุ่มออก โดยเหตุผลสาคัญที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใช้วิธีเลือกไขว้กลุ่มแบบเดียวเท่านั้น เพราะเชื่อว่าจะป้องกันการฮั้ว
กันเองหรือซื้อเสียง และเป็นกลไกที่ทาให้การล็อบบี้ทาได้ยากขึ้น กรณีดังกล่าวทาให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติ คือ การให้คนนอกสาขาอาชีพมาเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งผู้เลือกจะมีความรู้และเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของตนเอง ถ้าให้ผู้เลือกคนละสมาชิกวุฒิสภาแบบการเลือกไขว้แต่ละสาขาอาชีพจะประสบ
ปัญหาในการเลือกที่จะได้คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ในส่วนทางปฏิบัติไม่สามารถ
จะป้องกันการฮั้วกันเองหรือซื้อเสียง และการล็อบบี้ เพราะว่าในประเทศไทยยังคงมีระบบอุปถัมภ์
หรือระบบพรรคพวกและผู้มีอานาจสามารถกาหนดได้ว่าจะล็อบบี้ให้ใครได้เป็น สมาชิกวุฒิสภาก็ได้
และคนจากส่วนกลางเป็นคนคัดสมาชิกวุฒิสภาเหมือนเดิม และท้ายที่สุดเมื่อเข้าสู่สภาพรรคที่ชนะ
การเลือกตั้งก็สามารถเข้าไปจัดตั้งล็อบบี้สมาชิกวุฒิสภาได้ ดังนั้นการเลือกตั้งแบบไขว้ จึงเป็นเพียง
วิธีการเลือก เพื่อให้สังคมยอมรับว่าสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง เพราะสังคมไม่เอาสมาชิก
วุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงพยายามหาช่องทางที่ผู้คน
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ยอมรับ โดยใช้วิธีการเลื อกแบบไขว้เสมือนกับเป็นการบังคับประชาชนผลสุดท้ายคนที่เข้ามาเป็น
สมาชิกวุฒิสภาก็จะเป็นคนที่รัฐกาหนดได้ เป็นหน้าเดิม ๆ ของผู้มีอิทธิพล กลุ่มทหาร กลุ่มธุรกิจก็แฝง
เข้ามาได้ อีกทั้งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบบไขว้ ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้
ตัวแทนครบทุกสาขาวิชาชีพและครบทุกจังหวัด และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบนี้ มีความ
ซับซ้อนมาก อาจสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนคุ้นชินกับการเลือกตั้ง
ปกติ กรณีจึงไม่สอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายมหาชน อันได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
และความชอบธรรม หากพิจารณาในแง่ของสาระของกฎหมาย ย่อมเป็นที่แน่นอนของกฎหมายมีขึ้น
เพื่อความดีของสังคม และความดีนั้นย่อมทาให้สมาชิกในสังคมได้รับประโยชน์ และการปฎิบัตที่เป็น
ธรรม ความเป็นธรรมในสาระนี้จึงสะท้อนถึงการคุ้มครองฝ่ายที่อ่อนแอมิให้ต้องเสียเปรียบหรือมิให้
โอกาสโดยความเป็นจริงทางเศรฐกิจ หรือสังคมความเหลื่อมล้าแก่ผู้ที่มีโอกาสด้อยกว่าจนเกิดความไม่
เป็นธรรม แนวคิดที่จะให้บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมนั้น ไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งกฎหมายเพื่อกาหนดหลักความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติแก่
บุคคลที่มคี วามแตกต่างกันว่าย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม
กัน
จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่กฎหมายรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 107 กาหนดที่มาของสมาชิก วุฒิสภา ให้มาจากการเลือกตั้งกันเองของ
บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือเคยทางาน
ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมโดยในการแบ่งกลุ่มต้องให้ประชาชนมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน
สามารถอยู่ในกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ ง จะใช้วิธีเลื อกแบบเดียวเท่านั้น คือ ให้เลื อกแบบไขว้กลุ่ ม หรือให้
ผู้สมัครกลุ่ มต่าง ๆ เป็นผู้ เลือกผู้สมัครกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มของตน โดยจะใช้วิธีการเลือก 3 ระดับ คือ
ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ เมื่อพิจารณาตามหลักการทางกฎหมายมหาชนและทฤษฎี
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่ว นร่วมของประชาชนแล้ว กรณีดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้มาซึ่งบุคคลมาดารงตาแหน่งสมาชิก
วุฒิสภา
ดังนั้น วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวนี้ โดยกาหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการ
คัดเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครเข้ารับเลือกแบบไขว้กลุ่มอาชีพ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ได้มาซึ่งบุคคลมาดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เพราะระบอบประชาธิปไตยซึ่งกาลังดาเนินไปในทุก
วันนี้ การเพิ่มขึ้นของการให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐกลายเป็น
นิยามของประชาธิปไตย ทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตาม
กฎหมาย เพื่อให้ได้รับการยอมรับสมาชิกวุฒิสภาและการสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริง
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2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 269 ได้เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล
กาหนดให้สมาชิกวุฒิสภา ในวาระเริ่มแรกมี 250 คน มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเกือบทั้งหมด และมีสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่งที่เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพต่าง ๆ 6 คน ด้วย
เหตุว่าจะเข้ามาประคับประคองประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี ตามข้อเสนอของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภาควรมีวาระ 5 ปี ควรมีจานวนกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรหรือ 250 คน
มาจากการสรรหาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกลางทางการเมืองจานวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่
ไม่เกิน 12 คน และให้มีสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ง 6 คน ซึ่งจะเป็น หลักประกันด้านความมั่นคง
แห่งชาติ ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ แต่เมื่อพ้นจากระยะเวลา 5 ปี ให้
เปลี่ยนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาใหม่ ตามมาตรา 107 เป็นการให้แต่ ละกลุ่มอาชีพเลือกกันเองแบบไขว้
กลุ่มสาขาอาชีพ ตั้งแต่ระดับอาเภอ จังหวัด และประเทศ ลดจานวนให้เหลือแค่ 200 คน คณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ จึ ง เห็ น ว่ า สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาควรมี ว าระ 5 ปี ควรมี จ านวนกึ่ ง หนึ่ ง ของสภา
ผู้แทนราษฎรหรือ 250 คน มาจากการสรรหาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ เป็นกลางทางการเมือง
ไม่น้อยกว่า 9-12 คน และให้มีสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ง 6 คน ซึ่งจะเป็นหลักประกันด้านความ
มั่น คงแห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ ปลั ดกระทรวงกลาโหม ผู้ บั ญ ชาการทหารสู งสุ ด ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้
บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ด้านคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก็ตอบสนองข้อเสนอนี้ โดยกาหนดในบทเฉพาะ
กาล มาตรา 269 สรุปได้ว่า
ในวาระเริ่มแรก ให้สมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก 250 คน โดยให้ คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เป็นกลางทางการเมือง
9 -12 คน ทาหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่เกิน 400
คน เพื่อให้คณะรักษความสงบแห่งชาติคัดเลือกให้เหลือ 194 คน และคัดชื่อสารองอีก 50 คน
อีกส่วนหนึ่ง มาจากผู้ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ง 6 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติ
และส่วนสุดท้ายได้จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดาเนินการจัดให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาโดยให้ผู้มีความรู้ ประสบการณ์หลายด้าน กลุ่มวิชาชี พ หรือกลุ่มผลประโยชน์ เลือก
กันเองให้ได้ 200 คน แล้วนารายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเลือกให้เหลือ 50 คน และคัดชื่อ
สารองไว้อีก 50 คน จากที่มาสามทางนี้ก็จะได้สมาชิกวุฒิสภาครบ 250 คนพอดี
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สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จะมีวาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี มีอานาจหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด
การปฏิรู ป ประเทศ จั ดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ช าติ ดูแลกฎหมายที่จะกระทบต่อการ
ดาเนินการกระบวนการยุติธรรม
เห็นได้ว่า การที่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 269
ไม่ได้กาหนดรายละเอียดของคณะกรรมการสรรหาสมาชิวุฒิสภาไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่กลับให้อานาจ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไปตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรและการได้ม าซึ่งสมาชิ กวุฒิ ส ภานั้น เป็นการกระท าที่แอบแฝง เพราะ
รัฐธรรมนูญในฐานะกติกาสูงสุดของประเทศที่จะทาหน้าที่วางโครงสร้างบ้านเมืองและกาหนดชะตา
ของบ้านเมืองนั้น ประชาชนในฐานะเจ้าของอานาจที่แท้จริงควรได้รับรู้ถึงวิธีการ รูปแบบในการได้มา
ซึ่งตัวแทนของตนไปทาหน้าที่ในสภานิติบัญญัติ ซึ่งการกาหนดให้สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนมาจากการ
สรรหาและแต่ ง ตั้ ง โดยระบุ ก ลุ่ ม อาชี พ ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ กล่ าวว่ า จะท าให้
ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพเข้าถึงการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานั้น หากมองดูแล้วอาจจะดูดี แต่ในกลับกัน
ปัญหาที่ตามมาคือ วิธีการที่จะได้มาซึ่งตัวแทนนั้น มักจะเป็นการได้มาซึ่งผู้แทนที่ถูกจัดตั้ง หรือเป็นผู้ที่
บทบาทในองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ เท่านั้น ผู้แทนอาชีพ ที่แท้จริงมักไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเพื่อเสนอตัวให้
ได้รับการสรรหาและแต่งตั้ง
นอกจากนี้ ปัญหาสมาชิกวุฒิ สภาที่มาจากการสรรหา พบว่าส่ วนใหญ่เป็นประเด็นว่า ไม่
สอดคล้ องกับหลั กการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน้นไว้ว่าประชาชนทุกคนควรใช้อานาจ
อธิปไตยในกิจการทั้งปวงโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งตามทฤษฎีนี้รัฐจึงมอบให้ใครเป็นผู้แทนและผู้ใช้
อานาจนี้ก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกในสังคมและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอานาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนซึ่งประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนของตนอย่างทั่วถึงเพราะ
ถือว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิของทุกคนมิใช่เป็นหน้าที่และสิทธิในการเลือกตั้งเป็นสิทธิในตัวเอง มิต้อ งให้
มีผู้ใดมอบหมายหรือมิต้องให้ผู้ใดมอบหมายหรือจะมาเพิกถอนได้ ดังที่ Rousseau ได้กล่าวว่าเลือกตั้ง
เป็นสิทธิที่ไม่มีอะไรจะพรากจากประชาชนได้ ส่วนการมอบอานาจของราษฎรให้ผู้แทนนั้นเป็นการ
มอบอานาจในลักษณะที่ผู้แทน ต้องอยู่ภายใต้อาณัติของราษฎรผู้เลือกตั้ง
เห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาตามทฤษฎีว่าด้วยอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแล้วจะเห็นว่า การที่
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 269 บัญญัติว่า “ใน
วาระเริ่มแรก กาหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตรย์ทรง
แต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคาแนะนา โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ดาเนินการ
ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ” ส่ งผลให้ เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิ ส ภาไม่
สอดคล้องกับหลักอานาจอธิปไตย
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ควรให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย
ที่แท้จริ งได้ใช้อานาจของตนผ่านการเลือกตั้งซึ่งสอดคล้องต่อหลั กการ ประชาธิปไตยและทฤษฎี
อานาจอธิปไตยเป็นของปวง ตรงกันข้ามเปิดโอกาสให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง
ซึ่งคณะรักษาความสงบแต่งตั้ง เป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศซึ่งมิได้เป็นไปตาม
หลักประชาธิปไตยและทฤษฎีอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเลย
3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอาหน้า หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 272
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หลักการตามมาตรา 272 เปิดโอกาส
ให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ก่อนการเลือกตั้งได้ ซึ่งเป็นการ
เปิดช่องให้มี “นายกรัฐมนตรีคนนอก” ที่ไม่จาเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งได้โดยตรง โดยก่อนที่ จะมี
“นายกรัฐมนตรีคนนอก” ได้นั้น จะต้องมีสามขั้นตอนประกอบกัน คือ
1. ส.ส.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 250 คน เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา
2. รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย ส.ส. และ ส.ว.ทั้งหมด ลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 หรือ 500
คนจาก 750 คน ให้มีนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ได้
3. ส.ส. เข้าชื่อกัน 1 ใน 10 หรือ 50 คนเสนอชื่อบุคคลใดก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี และลงมติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 251 คน
ข้อสั งเกตต่อมาตรา 272 คือ มีคาว่า “ในวาระเริ่มแรก” ซึ่งน่าจะหมายถึงวาระที่มีการ
เลือกตั้งครั้งแรกหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศใช้ เท่ากับว่า
หลักการที่เปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ตามมาตรา 272 น่าจะใช้กับการเลือกตั้งครั้งที่กาลัง
จะมาถึงได้ครั้งเดียว หลังจากนั้นไม่ว่าจะเลือกตั้งกันอีกกี่ ครั้งก็ไม่อาจนามาตรา 272 มาใช้เพื่อตั้งนาย
รัฐมนตรีจากนอกบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ได้อีกแล้ว โดยคณะกรรมาธิการของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้เหตุผลเอาไว้ด้วยว่า ถ้ารายชื่อที่ถูกเสนอนั้นคัดเลือกมาจากกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และเมื่อประกาศผลการเลือกตั้ง แล้วแพ้การเลือกตั้ง กรณีดังกล่าวบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่มีสถานภาพ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งดูไม่เหมาะสมที่จะนารายชื่อเหล่านั้นมาเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
รับรองเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ถ้ารายชื่อที่ถูกเสนอคัดเลือกจากบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็จะ
เป็นจุดอ่อนให้พรรคการเมืองอื่นโจมตีได้ว่าไม่มีความชอบธรรม
ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาอ านาจหน้ า ที่ ข องวุ ฒิ ส ภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 แล้วจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ กาหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอานาจหน้าที่สาคัญ
คือ ให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ก่อนการเลือกตั้งได้ ซึ่งเป็น
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การเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ที่ไม่จาเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งได้โดยตรง ว่ามีความชอบ
ธรรมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรก็ต้องพิจารณาถึงที่มาของความชอบ
ธรรมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยก่อนความชอบธรรมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน คือ การยอมรับต่อองค์กรใช้อานาจสูงสุดของรัฐ
ที่ทางานภายใต้หลักการถือเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นสาคัญ เจตนารมณ์ของประชาชนแสดงออก
โดยผ่านตัวแทน นั่นคือระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดยการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
ในปัจจุบัน และการเลือกตั้งนั้นต้องมีความเป็นอิสระ บริสุทธ์และยุติธรรม
4.4 แนวทางแก้ไขปัญหา
จากการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศมีการกาหนดที่มาและอานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กรณีประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ระบบประธานาธิบดีนั้นมีจานวนสมาชิกวุฒิสภา 100 คนมา
จากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยมีที่มาจาก 50 มลรัฐมลรัฐละ 2 คนเท่ากันทุกมลรัฐ โดยไม่คานึงถึง
จานวนประชากรของแต่ละมลรัฐและประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาโดยตรงซึ่งในทางปฏิบัติ
ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมของแต่ละภาคก่อนที่
เรียกว่า convention หรือมีการเลือกตั้งหยั่งเสียง ( Primary) ก่อน แล้วจึงค่อยนารายชื่อที่ได้รับการ
เลือกแล้วส่งเข้าชิงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและยังกาหนดให้แบ่งจานวนสมาชิกวุฒิสภาออกเป็น 3
กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน เท่าที่จะทาได้ ตาแหน่งของสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่หนึ่งว่างลงเมื่อสิ้นปีที่สอง กลุ่ม
ที่สองว่างลงเมื่อสิ้นปีที่สี่และกลุ่มที่สามว่างลงเมื่อสิ้นปีที่หกทั้งนี้เพื่อให้มีการเลือกตั้ง 1 ใน 3 ของ
สมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ ๆ ทุก 2 ปี เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐรวมดังนั้นจานวนสมาชิก
วุฒิสภาที่เท่ากันก็เพื่อให้แต่ละมลรัฐมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเพื่อสะท้อนผลประโยชน์ของ
มูลรัฐส่วนประเทศไทยนั้นเป็นรัฐเดี่ยวกรณีจึงแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา
กรณีสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสซึ่งใช้ระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนั้นมาจากการเลือกตั้งโดย
การออกเสี ย งพั งก่ อนการลงคะแนนเสี ยงเพื่อ เลื อกสมาชิกวุ ฒิ ส ภานั้ นกระท าโดยคณะผู้ เลื อ กตั้ ง
(Electoral Colleges ) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาภาพสมาชิกสภาจังหวัด
และตัวแทนที่สมาชิกสภาเทศบาลตั้งขึ้น เขตเลือกตั้งใช้เขตจังหวัด(department) เป็นหลัก นอกจาก
สมาชิกวุฒิสภาประเภทผู้แทนจังหวัดแล้วก็ยังมีสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนคนฝรั่งเศสที่อยู่นอกฝรั่งเศสอีก
จานวนหนึ่งซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งที่แตกต่างกันวิธีเลือกตั้งใช้ระบบผสมคือในจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภา
ไม่เกินกี่คนใช้ระบบเสียงข้างมาก 2 รอบเหมือนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าจังหวัดใดมี
สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปก็ใช้วิธีเลือกตั้งแบบสัดส่วนตามบัญชีรายชื่อส่วนการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาสาหรับคนฝรั่งเศสที่มีภูมิลาเนานอกฝรั่งเศสใช้วิธีพิเศษกล่าวคือให้คณะ กรรมาธิ การ

11

กรรมาธิการระดับสูงของฝรั่งเศสนอกประเทศ (Conuseil Superior design franchise a let Ranger)
เสนอรายชื่อคนและให้วุฒิสภาลงมติรับหรือไม่รับรายชื่อดังกล่าว แต่วุฒิสภาเองจากเสนอชื่อใหม่ไม่ได้
และในกรณีวุฒิสภาลงมติไม่รับคณะกรรมการก็ต้องเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาใหม่จนกว่าจะรับอนึ่ง
วาระของสมาชิกวุฒิสภาจะมีวาระ 9 ปี โดยจะมีการพ้นจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ทุก ๆ 3 โดยจะมีการพ้น
จากตาแหน่งหนึ่งในสามทุกๆสามปี ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดท้ายยกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญการ
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 113 วรรคหนึ่ง กาหนดให้สมาชิก
วุฒิสภาส่วนหนึ่งมาจากการสรรหาของคณะบุคคล 7 คนแม้จะคล้ายกับการใช้คณะผู้เลือกตั้งของ
ประเทศฝรั่งเศสแต่ที่มาของคณะผู้เลือกตั้งของฝรั่งเศสมาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งอาจกล่าว
อ้างได้ว่าเป็นการใช้อานาจอธิปไตยโดยทางผู้แทนอันเป็นไปตามหลักอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
และหลักเสียงข้างมากต่างจากคณะกรรมการสรรหาของไทยซึ่งประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงเพีย ง
7 คนที่ไม่ได้มีการมาจากการเลือกตั้ง
กรณีวุฒิสภาของญี่ปุ่น (House of Concillors) ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 250 คนโดย
แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของการเลือกตั้งคือประเภทแรกมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง. (Local. Constituencirs) จานวน 152 คนซึ่งแบ่งตามการแบ่งเขตของการปกครองที่มีอยู่
47 เขต โดยมีจ านวนสมาชิกที่ แต่ล ะเขตจะมี ได้นั้นขึ้ นอยู่กับ ประชากรในเขตน้านั้ นซึ่งโปรแกรม
ประชากรจ านวนมากที่สุดมีส มาชิกโดยผู้ มีสิ ทธิ์เลื อกตั้งมีสิ ทธิ์ล งคะแนนเลื อกผู้ ส มัครรับเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาได้เพียง 1 คนประเภทที่ 2 มาจากการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งระดับชาติจานวน 100 คน
โดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ 1 คนสาเหตุที่
กาหนดให้มีเขตเลือกตั้งระดับชาติเพราะต้องการให้ได้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวางสมาชิกวุฒิ สภาของญี่ปุ่นมีวาระการดารงตาแหน่ง 6 ปีโดยจานวนครึ่งหนึ่งจะต้องพ้น
จากตาแหน่งทุก ๆ ละ 3 ปีและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเข้ามาแทนที่สมาชิกที่พ้นจากตาแหน่งไปจะ
เห็ น ว่า สมาชิก สภาของประเทศญี่ปุ่ นนั้น มีที่ มาจากการเลื อกตั้ง ทั้งหมดซึ่ง แตกต่า งจากกรณี ของ
ประเทศไทย
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบดูถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในประเทศต่างๆที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแล้วจากพบว่ามีแนวโน้มที่จะให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยที่แท้จริงได้ใช้อานาจของตนผ่านการเลือกตั้งซึ่งสอดคล้อง
ต่อหลักการ ประชาธิปไตยและทฤษฎีอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน แต่ประเทศไทยเองนั้นทั้ง ๆ ที่
ผ่านมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้อานาจ
อธิปไตยในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างเต็มที่ แต่ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 กาหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาแบบการเลือกไขว้แต่ละสาขาอาชีพ ในภาพรวม
สัดส่วนและจานวนของสมาชิกวุฒิสภาตามกลุ่มอาชีพ ไม่อาจสะท้ อนและครอบคลุมประชาชนทุกคน
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ได้ เนื่องจากมีวิธีการแบ่งกลุ่มตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรืออาชีพ สาหรับคนที่ไม่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือประกอบอาชีพอิสระ หากวันหนึ่งต้องการจะ
สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะมีสิทธิสมัครเข้าอยู่ในกลุ่ม หรือจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มอื่นที่ไม่เป็นธรรมกับ
ความสามารถของตนเอง จึงไม่สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จะ
มีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นเองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกวุฒิสภา แต่ประชาชนที่ไม่ได้ลงสมัคร
สมาชิกวุฒิสภาจะเสียโอกาสในการที่จะได้เข้ามากลั่นกรองในกลุ่มคนเหล่านี้ และกระบวนการในการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาจาก 3 ระดับ คือ อาเภอ จังหวัด ประเทศนั้น ซึ่งมีขั้นตอนที่เยอะทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ สภา และเวลาในการลื อกตั้งใช้เวลานานทาให้ เกิด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ที่สมัครสมาชิกวุฒิสภาต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวนมาก
ทาให้ผู้ที่จะมาสมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้มีฐานะการเงินที่ดีจึงมาสมัครเป็นผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาได้ ส่วน
ในวาระ 5 ปีแรกตามบทเฉพาะกาลกลับมาจากจากัดการใช้อานาจอธิปไตยของประชาชนลงตรงกัน
ข้ามไปเปิดโอกาสให้บุคคลที่เป็นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเป็นผู้สรรหาสมาชิกวุฒิสภาจากที่เลือกกันเองในกลุ่มอาชีพในงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมิได้เป็นไป
ตามหลักประชาธิปไตยและทฤษฎีอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเลย อีกทั้งในวาระ 5 ปีแรกตามบท
เฉพาะกาลก าหนดให้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภามี อ านาจหน้ า ที่ ส าคั ญ คื อ ให้ เ สนอชื่ อ นายกรั ฐ มนตรี
นอกเหนื อ จากรายชื่ อ ที่ พ รรคการเมื อ งแจ้ ง ไว้ ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง ได้ ซึ่ ง เป็ น การเปิ ด ช่ อ งให้ มี
นายกรัฐมนตรีคนนอกได้ที่ไม่จาเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งได้โดยตรง จึงไม่มีความชอบธรรมตาม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรั บกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อพิจาราณา
ที่ม าและอานาจหน้ า ที่ ข องสมาชิ กวุ ฒิ ส ภาแล้ ว จึง ควรแก้ไ ขรัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2560 ดังนี้ กาหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเท่านั้น
ยกเลิกมาตรา 269 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล กาหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และยกเลิกมาตรา 272 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล กาหนดให้
สมาชิกวุฒิสภามีอานาจหน้าที่ในการเสนอชื่อเข้าชื่อร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎรเข้าเสนอชื่อ
ต่อประธานรัฐสภาขอให้สภามีมติยกเว้น เพื่ อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อที่พักการเมืองแจ้งใว้และเสนอชื่อผู้ที่อยู่ในบัญชีหลายชื่อที่พรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้
บรรณานุกรม
กาชัย จงจักรพันธ์. หลักนิติธรรมความหมายสาระสาคัญและผลของการฝ่าฝืน . [ออนไลน์]. 2560.
เข้าถึงได้จาก: http://www.lrct.go.th/?p=5716 [2 กรกฎาคม 2560].
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