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กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีโดยทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลาฯ และ 

ดวยความกรุณาของรองศาสตราจารย พรชัย สุนทรพันธุ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารยคมสัน โพธิ์คง และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต จันทรโรจนกิจ ท่ีใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแสดงขอคิดเห็นตางๆอันเปนประโยชน

ในการเขียนรายงานการวิจัยฉบับนี้   

 ผูเขียนขอขอบคุณผูท่ีสืบคนและเรียบเรียงขอมูลบางสวนแกผูวิจัยอันไดแก นายบุญสงค ลาคํา รวมถึง

นางสาวนฤมล ชมโฉม และอาจารยสรรเสริญ เอ่ียมสุทธิวัฒน ท่ีไดใหความชวยเหลือในการสืบคนขอมูลจนทํา

ใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงมาไดดวยดี  

หากรายงานการวิจัยชิ้นนี้มีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขอนอมรับความผิดพลาดไวแตผูเดียว 

 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภูมิ มูลศิลป 
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บทสรุปผูบริหาร 

 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

ในระบบรัฐสภาต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 โดยแตเดิมนั้น เปนการจัดต้ังรูปแบบ

รัฐสภาเปนแบบสภาเดียว คือ มีแตสภาผูแทนราษฎร ทําหนาท่ีหลักคือออกกฎหมายและควบคุมการบริหาร

ราชการแผนดิน แตในขณะนั้น การปกครองในลักษณะดังกลาวนี้ถือเปน “ของใหม” และสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรสวนใหญ ก็ยังขาดความรูความชํานาญในการปกครอง จึงมีการกําหนดให ใชรูปแบบรัฐสภา 

เปนแบบสองสภา คือ มีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยใหวุฒิสภาทําหนาท่ีเปน “สภาพ่ีเลี้ยง” และ

กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาจะตองเปนผูมีความรูความชํานาญ และประสบการณ ซ่ึงอาจเปนขาราชการชั้นผูใหญ 

หรือไมเปนขาราชการแตเปนผูมีคุณวุฒิ หรือมีความสามารถในดานตางๆ  

 ดวยเหตุนี้ สมาชิกวุฒิสภาในชวงแรกจึงมีท่ีมาจากการแตงตั้ง เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2534 กําหนดใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒ ิ

ซ่ึงมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือกิจการตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแกการปกครองแผนดินใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข1  และกําหนดใหมีความเปนกลางไมมีผลประโยชน

อ่ืนใดอันจะอาศัยตําแหนงหนาท่ีมาเก่ียวของ เชน กําหนดหามสมาชิกวุฒิสภารับสัมปทานจากรัฐ  

หรือหนวยงานราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือถาหากมีสัมปทานอยูกอนดํารงตําแหนง  

เม่ือรับตําแหนงแลว ก็จะคงถือสัมปทานนั้นตอไปไมไดหามสมาชิกวุฒิสภาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยงาน

ราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนไมวาจะโดยทางตรงหรือ

ทางออม ตลอดจนหามรับเงินหรือผลประโยชนใดๆ จากหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

เปนพิเศษ นอกเหนือไปจากท่ีหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลอ่ืนๆ  

ในธุรกิจการงานปกติ2  

 ท้ังนี้ อาจกลาวไดวา วุฒิสภาเปนสภาอันทรงเกียรติท่ีมีแตผูมีความรูความสามารถซ่ึงไดรับการคัดเลือก

ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารประเทศกับสภาผูแทนราษฎรท่ีชวยเปนท้ัง “สภาพ่ีเลี้ยง” และมีอํานาจ

กลั่นกรองกฎหมาย ท่ีผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎร ควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยตั้งกระทู

ถามรัฐบาล และสามารถเปดอภิปรายท่ัวไปเม่ือรัฐบาลขอรับฟงความคิดเห็นโดยไมลงมติ แตในภายหลัง

วุฒิสมาชิกท่ีมาจากการแตงตั้งกลับมีปญหาเกิดข้ึนทางการเมืองท่ีถือระบบ “ตอบแทน”  

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 100 
2 เพ่ิงอาง มาตรา 102 
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 เม่ือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยได พัฒนามาระยะหนึ่ งแลว และ 

เพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตยใหมากยิ่งข้ึน จึงเกิดแนวความคิดท่ีจะใหสมาชิกวุฒิสภามีท่ีมาท่ีมีจุดยึดโยง

กับประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25403 

จึงกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งจํานวนสองรอยคน และยังกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือให

วุฒิสภาไมมีความเก่ียวของกับพรรคการเมือง เชน ขอกําหนดหามผูสมัครรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา

สังกัดพรรคการเมือง4 หามลงพ้ืนท่ีหาเสียง ตลอดจน หามสมาชิกวุฒิสภาเปนรัฐมนตรี และหามดํารงตําแหนง

สองสมัยติดกัน เปนตน  

 นอกจากนี้ เม่ือมีการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีท่ีมาท่ีมีจุดยึดโยงกับประชาชนโดยตรงเชนเดียวกับ

ส ม าชิ ก ส ภ าผู แ ท น ร า ษ ฎ ร แ ล ว  จึ ง มี ก า ร กํ าห น ด ให ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า มี อํ า น า จ ม า ก ยิ่ ง ข้ึ น  

อาจกลาวไดวา วุฒิสภาไมไดเปนเพียง “สภาพ่ีเลี้ยง” อีกตอไป หากแตมีอํานาจตางๆเพ่ิมข้ึน ไดแก อํานาจใน

การคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงในองคกรตรวจสอบตางๆ เชนคณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ อํานาจในการแตงตั้งและถอนถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูง อํานาจ

ในการเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภา เปนตน ทําใหสมาชิกวุฒิสภา มีบทบาทท่ีปรากฏและเห็นไดชัดเจน 

ตอสาธารณะมากข้ึนตามไปดวย 

 อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะกําหนดขอหาม 

ไวหลายประการเพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภาไมมีสวนเก่ียวของกับพรรคการเมือง มีความเปนกลางและไมมีเก่ียวของ

กับ ผลป ระ โยช น กั บ ท างราช ก าร  เช น  ห ามสม าชิ กพ รรคการ เมื อ ง ห รื อผู ดํ า ร งตํ าแห น ง อ่ื น 

ในพรรคการเมือง ผู ท่ี เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลว 

ยังไม เกิน 1 ปนับ ถึงวันสมัครรับ เลือกต้ัง ลงสมัครรับ เลือกตั้ งเปนสมาชิกวุฒิ สภา เปนตน ก็ตาม 

แตในทางปฏิบัติ สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งเหลานี้ก็ถูกวิพากษวิจารณวามีความเอนเอียงเขาขาง

พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือหลายพรรคอยูเสมอ อีกท้ังยังมีการกลาวอางวาสมาชิกวุฒิสภาอาศัย

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายตามท่ีจะสามารถกระทําได คัดเลือกบุคคลท่ีเปน “พรรคพวก” เขาสูระบบ 

การสรรหาบุคคลท่ีดํารงตําแหนงในองคกรสําคัญๆ  

3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 121 
4 ถาเคยเปนตองพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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 ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงเปลี่ยนวิธีการไดมาซ่ึงสมาชิก

วุฒิสภา โดยกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีท่ีมาท้ังจากการเลือกตั้ง และการสรรหา ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

สวนท่ีมาจากการสรรหานี้แทบไมมีจุดยึดโยงกับประชาชนเลย หากแตรัฐธรรมนูญฯดังกลาวยังคงกําหนด 

ใหอํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภาท้ังสองประเภทมีเทากัน และยังคงมีอํานาจมากดังท่ีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 เดิม การกําหนดเชนนี้ทําใหเกิดการวิพากษวิจารณถึงอํานาจของสมาชิกวุฒิสภา 

สวนท่ีมาจากการสรรหาวาไมมีจุดยึดโยงกับประชาชนเลยแตกลับมีอํานาจเทากับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจาก 

การเลือกตั้ง สงผลใหเกิดคําถามในเรื่องความชอบธรรมของอํานาจหนาท่ีสมาชิกวุฒิสภาสวนท่ีมาจาก 

การสรรหาเปนอยางมาก  

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ จะเห็นไดวา วุฒิสภามีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีมีท่ีมาจากการแตงตั้ง 

ไปสูการเลือกตั้ง และแบบผสมในท่ีสุด โดยมีอํานาจหนาท่ีมากมายท่ีสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งและ

สรรหา ไดรับ ประกอบกับมีปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสวนของความชอบธรรมในการใชอํานาจของวุฒิสภา 

มาจากการสรรหา ปญหาของมาตรฐานการเสนอชื่อตัวแทน มาตรการลงโทษองคกรท่ีเสนอชื่อ ปญหาการ

กําหนดหลักเกณฑในการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และปญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคล

ท่ีไดรับการเสนอชื่อจากองคกรใหแกคณะกรรมการสรรหา  จึงสมควรทําการศึกษาวิเคราะหถึงความเหมาะสม

ของอํานาจหนาท่ี และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากกระบวนการตางๆเพ่ือนําเสนอรูปแบบการไดมาซ่ึง

สมาชิกวุฒิสภาท่ีเหมาะสมของประเทศไทยตอไป 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้ จึงเปนการศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาและ

อํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และศึกษากรณีศึกษาเรื่องการไดมาซ่ึง

สมาชิกวุฒิสภาและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภาในตางประเทศ โดยจะศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา 

ของประเทศท่ีใชการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีรูปของรัฐเปนรัฐเด่ียว (Unitary State) 

ซ่ึงเปนระบอบการปกครองและรูปของรัฐแบบเดียวกับประเทศไทย เทานั้น เพ่ือหาคําตอบในเรื่องเหตุผล 

และความจําเปนในการใชระบบรัฐสภาแบบสภาคูในประเทศไทย อํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภา 

ท่ีควรจะเปนและกระบวนการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือใหไดสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีท่ีมาและอํานาจหนาท่ีท่ี

สอดคลองกัน ซ่ึงเม่ือไดทําการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ประกอบกับการจัดเสวนา

กลุ มย อย (Focus Group) และการสัมภาษณ เชิ งลึก  (In-depth Interview) แลว ก็ ทํ าให ได ขอสรุป 

และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. ขอสรุป 

 เ ม่ื อ พิ จ ารณ า ท่ี ม าขอ งส ม าชิ ก วุฒิ ส ภ า ท่ี เห ม าะสม สํ าห รั บ ป ระ เท ศ ไท ย  ซ่ึ ง มี ป ระ เด็ น 

ขอถกเถียงและประเด็นท่ีพิจารณาเก่ียวกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภามาอยางยาวนานนับแตเริ่มมีวุฒิสภา 

ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ซ่ึงหากพิจารณาพัฒนาการของวุฒิสภา ตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ 9 ฉบับดังกลาวแลว 

จะพบวา มีเพียง 3 ฉบับ ท่ีกําหนดท่ีมาจากการเลือกตั้ง กลาวคือ รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2489 กําหนดใหเปน

การเลือกต้ังโดยออม  และรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550 กําหนดให 

เปนการเลือกตั้งโดยตรง ซ่ึงประเด็นแหงการถกเถียงและการขัดแยงกันหากจะสรุปแลว สามารถจําแนก 

เหตุผลของแตละฝาย ไดดังนี้ 

 ประเด็นท่ี 1 เกี่ยวกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการเลือกตั้ง  

 ฝายท่ีสนับสนุนไดใหเหตุผลวา เพ่ือใหไดสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประชาชนและรูถึง

ปญหาของพ้ืนท่ีเปนอยางดี เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดตรงจุด และการมีวุฒิสภาท่ีประกอบดวยบุคคล

ท่ีมาจากการเลือกตั้ง จึงไมมีความเสียหายใดๆซ่ึงหากมีการเลือกตั้งซํ้าๆ หลายรอบ ประชาชนจะสามารถ

เรียนรูเอง สวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง แมจะไดคนดีมีความรู แตอธิบายไดยาก วาเหตุใดจึงตอง

แตงตั้งมาโดยไมมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน5 

 สวนฝายท่ีคัดคานมีความเห็นวา ในอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง มาจากเงินทุนพรรคการเมือง 

และอาศัยฐานจากพรรคการเมือง ในท่ีสุดผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองพ่ึงพาอาศัยกลไกของสภาผูแทนราษฎร 

และพรรคการเมืองซ่ึงเปนท่ีปรากฏทางสื่อมวลชน 

 ประเด็นท่ี 2 เกี่ยวกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการสรรหา  

 ฝายท่ีสนับสนุนไดใหเหตุผลวา เพ่ือใหไดสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพ และ 

เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงหากใชระบบเลือกตั้งเพียงอยางเดียว กลุมบุคคลเหลานี้อาจไมมี

โอกาสเขามาเปนสมาชิกวุฒิสภา  

5 คอลัมน วีรพงษ รามางกูร: ปฏิรูปการเมือง (สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง) มติชน ฉบับวันท่ี 28 

พฤศจิกายน 2556 
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สวนฝายท่ีคัดคานมีความเห็นวา การสรรหาไมมีความเปนประชาธิปไตย เพราะประชาชนไมไดเปนผูเลือก และ

ขาดความเชื่อมโยงกับประชาชน จึงอาจไมจําเปนตองมีความรับผิดชอบหรือตอบสนองทางการเมือง 

กับประชาชน ไมทราบและเขาใจปญหาของประชาชน เพราะไมใชคนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ การไดมาซ่ึงสมาชิก

วุฒิสภาจากการสรรหา ก็โดยคณะกรรมการการสรรหา 7 คน ซ่ึงเทากับ คน 7 คน มีสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ได 73 คน สวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ัวประเทศมีสิทธิเลือกได 77 คน ซ่ึงเปนท่ีปรากฏทางสื่อมวลชนเชนเดียวกัน

กับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง         

 ดังนั้น กอนท่ีจะออกแบบใหองคกรวุฒิสภาของไทย มีรูปแบบเปนอยางไร จะตองทราบ แนวความคิด

พ้ืนฐานเก่ียวกับมูลเหตุแหงการมีสมาชิกวุฒิสภาประกอบดวยวามีความแนวความคิดและความเปนมาอยางไร

ประกอบดวยซ่ึงแนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับมูลเหตุแหงการมีสมาชิกวุฒิสภา โดยสรุปดังนี้ 

 1. การมีวุฒิสภา หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสอง เพ่ือตรวจสอบการใชเสียงขางมากของสภาผูแทนราษฎร

หรือสภาท่ีหนึ่ง อันเกิดจากการไมไววางใจเสียงขางมากนั่นเอง เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรอาจใชอํานาจ 

โดย มิชอบ ได  ซ่ึ งต ามข อ เท็ จจริ ง  ถ า มี สภ าผู แทน ราษฎ รเพี ยงสภ าเดี ยวและสมาชิ กส วนมาก 

เปนฝายรัฐบาลดวยแลว รัฐบาลอาจครอบงํารัฐสภาไดท้ังหมดและอาจเกิดการใชอํานาจเด็ดขาดในรัฐสภา 

ไดโดยงาย ดังนั้น การมีวุฒิสภา  หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสองอีกสภาหนึ่งจะเปนการคานอํานาจของสภา

ผูแทนราษฎรและเปนเครื่องประกันเสรีภาพและคุมครอง การใชอํานาจโดยมิชอบได อันเปนเครื่องมือถวงดุล 

(Balance) ของการใชอํานาจนิติบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายท่ีมีการตราโดยผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัต ิ

ท้ังสองสภายอมเปนหลักประกันแกราษฎรไดมากกวากฎหมายท่ีผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแตเพียง

สภาเดียว เพราะกฎหมายจะไดรับการพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของราษฎร  

 2. การมีวุฒิสภา หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสองเพ่ือคานอํานาจหรือยับยั้งกับสภาผูแทนราษฎร สาเหตุเกิด

จากความไมไววางใจในสภาผูแทนราษฎรวาจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเรียบรอย เชน 

ความแตกแยกในสภาผูแทนราษฎร ความออนประสบการณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือการเห็น 

แกประโยชนของสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งมากไป จําเปนท่ีจะตองมีสภาท่ีสองเปน “พ่ีเลี้ยง”  

คอยถวงดุลการใชอํานาจดวยการพิจารณายับยั้งรางกฎหมาย  

 3. การมีวุฒิสภา หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสองจําทําหนาท่ีตรวจสอบหรือทักทวงการออกกฎหมายใหมี

ความรอบคอบและถูกตองมากยิ่งข้ึน เนื่องจากสภาท่ีสองทําหนาท่ีเปน “พ่ีเลี้ยง” ประเภทท่ีปรึกษาในฐานะ 

ผูทักทวงเทานั้น การออกกฎหมายท่ีดีควรผานกระบวนการ  ซ่ึงฝายนิติบัญญัติไดมีการพิจารณาและโตเถียง

ดวยเหตุและผล รวมท้ังการลงมติใหเปนไปอยางรอบคอบมาแลว ซ่ึงหากมีสภานิติบัญญัติแตเพียงสภาเดียว 
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จึงทําใหนาเปนกังวลอยางยิ่งวา การพิจารณากฎหมายจะไมละเอียดถ่ีถวนและลงมติอาจเปนไปโดยไมได

ไตรตรองใหรอบคอบ ดังนั้น หากมีสภาท่ีสองแลวความกังวลในเรื่องก็จะไมเกิดข้ึนอีก เพราะสภาท่ีสองจะทํา

หนาท่ีตรวจสอบ (Check) เพ่ือไมใหการบัญญัติหรือพิจารณากฎหมายรีบรอนเกินไป อันเปนการปองกันไมให 

สภานิติบัญญัติออกกฎหมายอยางไมมีความระมัดระวังหรือคลอยตามขอเรียกรองตางๆ หรือทําตามเหตุผล

ทางการเมืองมากจนเกินไป  

 4. การมีวุฒิสภา หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสอง เพ่ือเปนเวทีหรือเปดโอกาสใหบุคคล บางประเภทมีโอกาส

ทางการเมืองได เนื่องจากสภาท่ีสองสวนใหญจะเปนเวทีของกลุมคนบางอาชีพหรือบางตําแหนงมีอํานาจ 

และอิทธิพลในทางเศรษฐกิจและการเมือง บรรดากลุ มผลประโยชน  (Interest Group) กลุ มพลั ง  

(Power Group) หรือกลุ ม อิทธิพล (Pressure Group) ก็ตาม กลุ มต างๆ  เหล านี้ อาจกอ ให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไดอันถือเปนการกระจายอํานาจหรือคานกันเองในสังคม  

 5. สํ าหรับประเทศ ท่ี เป นสห พันธรัฐส วนใหญ เกือบ ท้ังหมดใช ระบบสองสภาเนื่ องมาจาก 

โครงสรางการปกครองของสหพันธรัฐประกอบดวยการปกครอง 2 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลางและระดับ 

มลรัฐ การมีสภาท่ีสองทําใหมีสภาเปนผูแทนประโยชนไดเสียของมลรัฐตางๆ ในแตละมลรัฐมีพลเมืองไมเทากัน 

ดังนั้น ในสภาท่ีหนึ่งอาจมีสมาชิกท่ีมีเสียงขางมากและคํานึงถึงผลประโยชนของมลรัฐบางมลรัฐโดยเฉพาะ 

ซ่ึงอาจทําใหมลรัฐอ่ืนๆ เสียเปรียบในสภาท่ีหนึ่งได แตถามีสภาท่ีสองประกอบดวยสมาชิกท่ีเปนผูแทน 

ของมลรัฐคอยถวงดุลเสียงของสภาท่ีหนึ่ง การมีระบบสองสภาทําใหมลรัฐมีโอกาสมีผูแทนทําหนาท่ีประโยชน

ไดเสียของมลรัฐนั้น ๆ การมีสภาท่ีสองทําใหมลรัฐท่ีมีพลเมืองมากกวาไมมีทางเอาเปรียบมลรัฐท่ีมีพลเมือง 

นอยกวาสําหรับสหรัฐ ระบบสองสภาเปนเครื่องมือท่ีทําใหคํานึงถึงประโยชนของสหรัฐกับมลรัฐพรอมกันไป  

ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกากําหนดใหทุกมลรัฐมีผูแทนจํานวนเทากัน หรืออยางนอยก็ระวัง

มิใหมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งมีเสียงขางมากในสภาสูงมากไป เพ่ือจะไดเปนเครื่องดุลการท่ีมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งมีผูแทน

เปนจํานวนมากในสภาท่ีหนึ่ง 

 6. การมีวุฒิสภา หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสอง เพ่ือใหทองถ่ินตางๆ มีตัวแทนเปนของตนเอง หรือการให

วุฒิ สภาเปนตัวแทนโดยตรงของทองถ่ินตางๆ โดยเหตุผลเนื่ องจากประเทศมีอาณาเขตกวางใหญ 

เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหบางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศสมี 2 สภา คือ ตองการใหวุฒิสภา 

ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของสภาทองถ่ินอยางแทจริง 
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สําหรับแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับมูลเหตุแหงการมีสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทยนั้น มีหลักการไมแตกตางกัน

มากนักดังไดกลาวมาแลวในสวนตน แตโดยเหตุท่ีวุฒิสภามีรูปแบบการไดมาท่ียังไมแนนอนและยังคง 

มีประเด็นถกเถียงกันอยู ดังเหตุผลของแตละฝายดังท่ีกลาวไปแลว 

 ประกอบกับเม่ือพิจารณาขอเท็จจริงในการยกรางรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.2540 ท่ีนับไดวาเปนตนแบบ

ของการมีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งท้ังหมด ก็มิไดมีความเปนเอกภาพในการกําหนดใหวุฒิสภามีท่ีมา 

จากการเลือกตั้งโดยตรง เนื่องจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญบางสวนก็เห็นควรกําหนดใหมีคณะกรรม 

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงคลายกันกับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป 

 พ.ศ. 2550 และตอมาเม่ือมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.2550 ก็ยังมีความคิดเห็นท่ียังไมตรงกัน 

ในประเด็นท่ีมาของวุฒิสภาอยู อีก โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญบางสวน มีการเสนอใหมีเพียงสภา

ผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียวและบางสวนก็เสนอใหมีการเลือกตั้งวุฒิสภาท้ังหมดโดยผานกลไกตางๆ นอกจากนี้ 

เม่ือครั้งลาสุด รัฐสภายังมีความพยายามแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

โดยมีการอภิปรายในประเด็นท่ีมาของวุฒิสภาและมีการเสนอใหปรับปรุงรูปแบบท่ีมาของวุฒิสภา 

อยางหลากหลาย 

2. ขอเสนอแนะ 

 อยางไรก็ดี  เม่ือไดวิเคราะหแนวคิดตางๆ ดังกลาวมาแลว ดังนั้น เพ่ือใหรูปแบบของการไดมา  

ซ่ึ งวุฒิ สภา มีรูปแบบเปนไปตามแนวคิดพ้ืนฐานและความคิดเห็นของฝาย ท่ีสนับสนุนให วุฒิ สภา 

มาจากการเลือกตั้งและฝายท่ีสนับสนุนใหวุฒิสภามีท่ีมาจากฝายสรรหาเปนองคประกอบดวย จึงขอเสนอ

แนวความคิด ซ่ึงเปนจุดรวมของแตละฝายโดยมีหลักการรวม ดังนี้ 

1.  สมาชิกวุฒิสภามีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

2. วุฒิสภามีองคประกอบหลากหลายทางวิชาชีพและเปนผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สามารถ

 ชวยกลั่นกรองงานและตรวจสอบฝายบริหารได 

3.  วุฒิสภามีความเปนอิสระจากพรรคการเมือง และองคกรอ่ืนใดโดย  

 (1)  กําหนดใหวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แบงเปน  

  1.1 สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้ง  
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  1.2  สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  จัดทําข้ึนจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตางๆ  

(2) การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิ สภาให ใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให ใช 

   บัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแบบละหนึ่งใบ 

2.1 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  

2.2 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อใหใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง 

(3) การคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่ งคน ให คํานวณจากจํานวนราษฎร 

ท้ังประเทศเฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภา  

(4) ให คณ ะกรรมการการเลือก ต้ังดํ า เนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และสรรหาบุคคล 

ท่ีมีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ โดยอาจใชหลักการเดียวกันกับ

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาชุดตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เชน 

การกําหนดใหองคกรภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนภาควิชาชีพ  และภาค อ่ืน  

มาลงทะเบียนพรอมท้ังเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับการสรรหาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก

วุฒิสภาตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนตน 

(5) การจัดทําบัญชีผูรับสมัครรับเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังสําหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อ ตองประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง 

ๆ อยางเปนธรรม และตองคํานึงถึงโอกาส สัดสวนท่ีเหมาะสมและความเทาเทียมกันระหวาง

หญิ งและชาย โดยรายชื่ อ ใน บั ญ ชี ต อ งไม ซํ้ า กับ รายชื่ อ ของผู ส มั ค รรับ เลื อกตั้ ง 

แบบแบงเขตเลือกตั้ง 
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 บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในรูปแบบของ

รัฐสภาท่ีมีสองสภาไดแก สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ในสวนของการมีวุฒิสภาเกิดข้ึนดวยเหตุผลจากการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และมีการจัดตั้งรูปแบบการปกครองเปนแบบสภาเดียว คือสภา

ผูแทนราษฎรซ่ึงสมัยนั้นยังเปนของใหมทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขาดความรูความชํานาญในการปกครอง 

จึงจัดใหมีวุฒิสภาทําหนาท่ีสภาพ่ีเลี้ยง ซ่ึงเห็นไดจากผูท่ีเปนสมาชิกวุฒิสภาจะเปนผูท่ีมีความรู ความชํานาญ มี

ประสบการณ โดยเปนขาราชการชั้นผูใหญหรือไมเปนขาราชการแตเปนผูมีคุณวุฒิหรือมีความสามารถในดาน

ตางๆ เปนตน สมาชิกวุฒิสภาในชวงนี้จึงมาจากการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี เชน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 กําหนดใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง

จากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือกิจการตางๆ อันจะยังประโยชนใหเกิดแกการปกครอง

แผนดินในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข1  และกําหนดใหมีความเปนกลางไมมี

ผลประโยชน อ่ืน ใด อันจะอาศัยตํ าแหน งหน า ท่ีมาเก่ียวของ โดยบัญ ญั ติ ว าสมาชิกวุฒิ สภาตอง  

(1) ไมรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานนั้น 

หรือเปนคูสัญญากับรัฐหรือหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัด

ตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม (2) ไมรับเงินหรอืผลประโยชนใดๆ จากหนวยราชการหรือหนวยงาน

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากท่ีหนวยราชการหรอืหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ

กับบุคคลอ่ืนๆ ในธุรกิจการงานปกติ 2 ซ่ึงจะเห็นไดวาวุฒิสภาเปนสภาอันทรงเกียรติท่ีมีแตผู ท่ีมีความรู 

ความสามารถไดรับการคัดเลือกเขามามีสวนรวมในการบริหารประเทศกับสภาผูแทนราษฎรในรูปของสองสภา

ท่ีชวยเปนท้ังสภาพ่ีเลี้ยงและผูกลั่นกรองกฎหมาย ท่ีผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎร ตรวจสอบการ

ทํางานของรัฐบาลโดยการตั้งกระทูถามรัฐบาล และสามารถเปดอภิปรายท่ัวไปเม่ือรัฐบาลขอรับฟงความคิดเห็น 

โดยไมลงมติ  ซ่ึงในภายหลังวุฒิ สมาชิก ท่ีมาจากการแตงตั้ งกลับ มีปญหาเกิด ข้ึนทางการเมืองท่ี ถือ 

ระบบ “ตอบแทน” 

 อยางไรก็ตาม ดวยเหตุผลท่ีวาประเทศไทยมีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยมาอยางยาวนานแลว 

ดังนั้นเพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมากข้ึน และถือเปนระบอบประชาธิปไตยอยาง

แทจริงโดยอาศัยกระบวนการการเลือกตั้งจากประชาชนเชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญแหง

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 100 
2 เพ่ิงอาง มาตรา 102 
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25403 จึงกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งจํานวนสองรอยคน และ

ยังกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือใหวุฒิสภาไมมีความเก่ียวของกับพรรคการเมือง เชน ขอกําหนดหามผูสมัครรับ

การเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคการเมือง4 หามเปนรัฐมนตรี หามเปนวุฒิสมาชิกสองสมัยติดกัน 

และหามผูสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียงลงพ้ืนท่ี เปนตน นอกจากนี้ยังไดกําหนดอํานาจหนาท่ีใหมๆ ใหแก

วุฒิสภาเพ่ือมีบทบาททางการเมืองมากข้ึน ไดแก อํานาจในการคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงในองคกร

ตรวจสอบตางๆ เชนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

อํานาจในการแตงตั้งและถอนถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูง อํานาจในการเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภา ซ่ึงจะ

เห็นไดวาบทบาทอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีมากข้ึน ซ่ึงทําใหสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทท่ี

ปรากฏและเห็นไดชัดเจนตอสาธารณะมากข้ึนตามไปดวย  

 วุฒิ สภ าตามรัฐธรรมนูญ แห งราชอาณ าจักรไทย  พุท ธศักราช  2540 จึ งไม เป น เพี ย งแค 

สภาพ่ีเลี้ยง5 แกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเปนเพียงผูกลั่นกรองกฎหมายของสภา และตรวจสอบรัฐบาลดัง

แตกอนเทานั้น แตยังมีบทบาท ภาระหนาท่ีท่ีสําคัญๆ ตอระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทยเปน

อยางมาก ดังนั้น ผูท่ีจะตองดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภาจึงไมเพียงแตเปนผูท่ีมีความรู ความชํานาญ มี

คุณวุฒิ มีประสบการณท่ีสําคัญเทานั้น ยังตองเปนผูท่ีมีความคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนกลาง และไมมี

บทบาทท่ีมีความเก่ียวพันกับผลประโยชนกับทางราชการ และทางการเมืองใดๆ ซ่ึงในท่ีนี้รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติขอหามดังกลาวไว เชน6 บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปน

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เปนสมาชิกวุฒิสภา (1) เปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนของ

พรรคการเมือง (2) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง และสมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรี

หรือขาราชการเมืองอ่ืนมิได7 แตในความเปนจริงการวิพากษวิจารณถึงสมาชิกวุฒิสภาในลักษณะของกลุม

ผลประโยชน มีความเอนเอียงเขาขางพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือหลายพรรคยังมีอยูเสมอ 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นกลาวอางถึงความเปนพรรคพวก เพ่ือนพองท่ีจะเขาสูระบบการสรรหาบุคคลเขาดํารง

ตําแหนงในองคกรสําคัญๆ ตางๆ โดยอาศัยอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเอ้ือตอตําแหนงตามท่ีสามารถจะ

กระทําได เปนตน 

3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 121 
4 ถาเคยเปนตองพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
5 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,” หนาท่ีและบทบาทของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา,” วารสารกฎหมาย ปท่ี 25 

ฉบับพิเศษ: หนา 90. 
6 อางแลว มาตรา 126 
7 เพ่ิงอาง มาตรา 127 วรรคแรก 
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 ท้ังนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีท่ีมาท้ังจากการ

สรรหาและเลือกตั้ง จึงกอใหเกิดปญหาวา อํานาจหนาท่ีท่ีสมาชิกวุฒิสภาไดรับเพ่ิมข้ึนมาตั้งแต รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และยังคงไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไม

มีจุดเกาะเก่ียวของอํานาจท่ีมาจากประชาชนในสวนของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา และใหมีอํานาจ

หนาท่ีเทาเทียมสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

 จากท่ีกล าวมาจะเห็ น ได ว าวุฒิ สภามีความเปลี่ ยนแปลงจากเดิม ท่ี มี ท่ี มาจากการแต งตั้ ง 

ไปสูการเลือกตั้ง และแบบผสมในท่ีสุด โดยมีอํานาจหนาท่ีมากมายท่ีสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังและ

สรรหา ไดรับ ประกอบกับมีปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสวนของความชอบธรรมในการใชอํานาจของวุฒิสภาท่ีมา

จากการสรรหา ปญหาของมาตรฐานการเสนอชื่อตัวแทน มาตรการลงโทษองคกรท่ีเสนอชื่อ ปญหาการกําหนด

หลักเกณฑในการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และปญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคลท่ีไดรับ

การเสนอชื่อจากองคกรใหแกคณะกรรมการสรรหา  จึงสมควรทําการศึกษาวิเคราะหถึงความเหมาะสมของ

อํานาจหนาท่ี และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากกระบวนการตางๆเพ่ือนําเสนอรูปแบบการไดมาซ่ึง

สมาชิกวุฒิสภาท่ีเหมาะสมเพ่ือประกอบเปนวุฒิสภาอันเปนสถาบันทางการเมืองท่ีมีความสําคัญของประเทศ

ไทยตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 
 

 1) เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาและพัฒนาการของอํานาจหนาท่ีสมาชิกวุฒิสภาไทย  

 2)  เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑในการมีสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ท้ังในอดีตและปจจุบัน  

 3)  เพ่ือศึกษาอํานาจหนาท่ี และรูปแบบการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาของตางประเทศ 

 4)  เพ่ือนําเสนอรูปแบบการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีเหมาะสมสําหรับของประเทศไทย 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย โดยจะทําการศึกษา

จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2511, 2517, 2521, 2534, 2540 และรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึงศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับวุฒิสภาของตางประเทศ 
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1.4 คําถามการวิจัย  
 

 1)  เหตุผลและความจําเปนในการใชระบบสภาคูในประเทศไทยคืออะไร 

 2)  สมาชิกวุฒิสภาควรมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีประการใด 

 3)   กระบวนการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาควรใชรูปแบบไหน 

 

1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

 เปนการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยจะทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ

ท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาไทย ท้ังจากบทความ หนังสือ รายงานวิจัย  วิทยานิพนธ  และคนควาขอมูลจาก 

เว็บไซตโดยนําขอมูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายในสวนท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา

ในตางประเทศ ประกอบกับการจัดเสวนากลุมยอย (Focus Group) และ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) เพ่ือสรุปความเห็นใหปรากฏในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Research) และวิเคราะห 

(Analytical Research) เพ่ือนําเสนอเปนขอสรุปผลการศึกษาและนําเสนอในสวนขอเสนอแนะตอไป 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1)  ทราบถึงเหตุผลความจําเปนในการใชระบบสภาคู รวมถึงประวัติความเปนมาและพัฒนาการของ

อํานาจหนาท่ีสมาชิกวุฒิสภาของไทย  

2)  ทราบแนวคิดและหลักเกณฑในการมีสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท้ังใน

อดีตและปจจุบัน  

3)  ทราบถึงอําหนาหนาท่ี และรูปแบบการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาของตางประเทศ 

4)  ไดขอเสนอเก่ียวกับรูปแบบการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัระบบรัฐสภาและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา 

 

 เนื่องดวยจํานวนประชากรในรัฐท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนทําใหการประชุมแกไขปญหาโดยพรอมเพรียงกัน

ดังเชนในอดีตไมสามารถกระทําไดจึงตองมีตัวแทนของประชาชนทําหนาท่ีดังกลาว การปกครองในปจจุบันจึง

นิยมรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยผานผูแทนหรือประชาธิปไตยทางรัฐสภาเนื่องจากการปกครอง

โดยรัฐสภาภายใตหลักการแบงแยกอํานาจถือวารัฐสภาเปนเพียงองคกรเดียว ท่ีไดรับเลือกจากประชาชน

โดยตรง ดังนั้ น  รัฐสภาจึงเปนองคกรท่ี มีความชอบธรรมในทางประชาธิป ไตยยิ่ งกวาองคกรอ่ืน 1  

โดยการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีโครงสรางทางการเมืองการปกครองท่ีสําคัญไดแก 

1)  ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย องคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตยท้ังในทางนิติบัญญัติ บริหาร 

และตุลาการ เปนผูท่ีไดรับมอบหมายจากประชาชนโดยผานทางกระบวนการเลือกตั้ง 

2)  ไมยึดหลักการแบงแยกอํานาจอยางเด็ดขาด  

3)  ประมุขของประเทศเปนคนละคนกับหัวหนารัฐบาล 

4)  ประมุขของประเทศไมตองรับผิดชอบทางการเมือง 

5)  สภาประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และมีรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี 

ท่ีมาจากความไววางใจของสภา โดยประชาชนเปนผูเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนสภาสูงหรือวุฒิสภา

อาจมาจากการเลือกตั้งหรือแตงตั้งก็ได 

6)  สภามีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของรัฐบาล เชน คณะรัฐมนตรีตองแถลงนโยบาย 

ตอสภา สมาชิกสภามีสิทธิตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจ ประมุขของรัฐยุบสภาได

ตามท่ีรัฐบาลเสนอ 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับระบบรัฐสภาและรูปแบบรัฐสภา 
 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐสภา 

 แนวคิดเก่ียวกับรัฐสภานั้นสืบมาจากแนวคิดเรื่องอํานาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยท่ีถือ

วา การปกครองตองถือมติปวงชนเปนใหญจึงตองจัดใหมีผูแทนปวงชนผานกระบวนการเลือกตั้งเพ่ือรับเอา

ความคิดเห็นของประชาชนไปปฏิบัติโดยการออกเสียงแทนในเรื่องตางๆ2  โดยรัฐสภาเปนองคกรฝายนิติ

1 บรรเจิ ด  สิ งคะเนติ ,ห ลัก พ้ื น ฐานของ สิทธิ  เส รีภ าพ  และศั กดิ์ ศ รีค วาม เป นมนุ ษ ย 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2543), หนา 22.  
2 แกวสรร อติโพธิ์ และสุรพล  นิติไกรพจน, การสัมมนาวิชาการเมือง “ปญหารัฐธรรมนูญและ

สถาบันการเมืองในสภาวการณปจจุบัน” ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันท่ี 10 – 

11 สิงหาคม 2527. หนา 1. 
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บัญญัติ ท่ีอาจมีโครงสรางเปนแบบสภาเดียว (Unicameral Assembly) หรืออาจมีสองสภา (Bicameral 

Assembly) ก็ได ท้ังนี้ ระบบรัฐสภาถือเปนกลไกการปกครองท่ีฝายบริหารหรือรัฐบาลมีท่ีมาจากรัฐสภาซ่ึง 

ทําหนาท่ีนิติบัญญัติ และมีความรับผิดชอบตอสภา โดยในระบบรัฐสภา ตําแหนงประมุขแหงรัฐและตําแหนง

หัวหนารัฐบาลมักแยกออกจากกัน โดยหัวหนารัฐบาลเปนนายกรัฐมนตรี ในขณะท่ีประมุขแหงรัฐเปน

พระมหากษัตริยตามการสืบสันติวงศ หรือประธานาธิบดีจากการเลือกตั้ง 
 

2.1.2 ลักษณะของรัฐสภา 

 ลักษณะของรัฐสภาสามารถแบงไดสองลักษณะใหญตามรูปแบบการเมืองการปกครอง ดังนี้ 

1) รัฐสภาในประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสามารถแยกยอยไดเปน 3 กลุมดังนี้ 
 

กลุมประเทศท่ีมีการปกครองแบบประธานาธิบดี 

ใน ระบอบนี้ มี การแยกองค กรผู ใช อํ าน าจนิ ติ บั ญ ญั ติ และองค ก รผู ใช อํ าน าจ 

บริหารแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด แตมีอํานาจท่ีจะถวงดุลกัน รัฐสภาในการปกครองแบบประธานาธิบดีนี้มี

ท้ังแบบ สภาเดียว และสองสภา แมแบบของการปกครองแบบประธานาธิบดี คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

กลุมประเทศท่ีมีการปกครองแบบรัฐสภา 

ในระบอบนี้ถือวารัฐสภามีอํานาจสูงสุดในการปกครอง ท่ีกลาวเชนนี้เพราะฝายบริหารมี

ท่ีมาจากรัฐสภาและสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยูไดเพียงเทาท่ีรัฐสภาไววางใจใหปฏิบัติหนาท่ีอยูได การปกครอง

แบบรัฐสภามีท้ังแบบ สภาเดียว และสองสภา แมแบบของการปกครองแบบรัฐสภาคือประเทศอังกฤษ 
 

กลุมประเทศท่ีมีการปกครองแบบรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี หรือท่ีเรียกวา แบบผสม 

ในระบอบนี้ไมมีการแบงแยกอํานาจกันอยางเด็ดขาดแตเปนไปในลักษณะคานและ

ดุลอํานาจซ่ึงกันและกันระหวางองคกรผูใชอํานาจบริหารและองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติ รัฐสภาของระบอบ

ผสมนี้มีท้ังแบบ สภาเดียว และสองสภา ประเทศตนแบบคือประเทศฝรั่งเศส 
 

2) รัฐสภาในประเทศท่ีปกครองระบอบสังคมนยิม 

การปกครองระบอบสังคมนิยมเคยเปนระบอบการปกครองท่ีแพรหลายในหลายประเทศ

ท้ังในเอเชียและยุโรป แตหลังการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น หลายประเทศท่ีมีการปกครองระบอบสังคมนิยม

คอมมิวนิสตหลายประเทศก็เปลี่ยนระบอบการปกครองไป แมแบบการปกครองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต

ในปจจุบัน คือ สาธารณะรัฐประชาชนจนี 
 

2.1.3 ระบบรัฐสภา  

 ในปจจุบันเราสามารถแบงระบบรัฐสภาไดเปนสองรูปแบบใหญอันไดแก  

 1) ระบบสภาเดียว ไดแกสภานิติบัญญัติท่ีมีสมาชิกฝายเดียวหรือประเภทเดียว ประชุมพรอม

กันในเวลาและสถานท่ีเดียวกัน มีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกัน ปกติแลวควรมีท่ีมาอยางเดียวกัน เชนผานการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
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เลือกตั้งหรือแตงตั้งอยางใดอยางหนึ่ง และอาจแบงสมาชิกออกเปนสองประเภทก็ได เชน สมาชิกสภาประเภท

หนึ่งมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภาประเภทสองมาจากการแตงตั้ง เปนตน  

  ระบบสภาเดี่ยวถือเปนระบบการปกครองท่ีมีองคนิติบัญญัติหรือรัฐสภาแหงเดียว ประเทศ

ท่ีใชระบบสภาเดียวสวนใหญเปนประเทศเล็กและเปนรัฐท่ีมีความเปนหนึ่งเดียวกัน จึงไมเห็นความจําเปนท่ี

จะตองมีสภาสูง   มุมมองท่ีนิยมองคนิติบัญญัติในระบบสภาเดียวเห็นวา ถาสภาสูงเปนประชาธิปไตยแลว 

ยอมเปนเสมือนภาพสะทอนของกระจกเงา คือการเปนประชาธิปไตยเหมือนๆ กัน จึงเปนการซํ้าซอน ทฤษฎีท่ี

เอนมาทางฝายนี้เห็นวาหนาท่ีของสภาท่ีสอง เชนการพิจารณาหรือแปรญัตติสามารถทําไดโดยกรรมาธิการของ

สภาไดอยูแลว เพราะการพิทักษรัฐธรรมนูญทําไดเพราะมีการเขียนไวเปนลายลักษณอักษรอยูแลว 

  ในหลายกรณี ก็มีรัฐบาลซ่ึงขณะนี้เปนระบบสภาเดียวเคยใชระบบสองสภามาแลวโดยการ 

ยกเลิกสภาสูงปรากฏใหเห็นอยู เหตุผลในการเปลี่ยนเชนนั้นเนื่องมาจากสภาสูงท่ีมาจากการเลือกตั้งซํ้าซอน 

กับสภาลางซ่ึงเปนการกีดขวางการผานกฎหมาย กรณีตัวอยางไดแก "แลนดสติง" (Landsting) หรือสภาสูงใน

เดนมารก (ยกเลิกเม่ือ พ.ศ. 2497) อีกเหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากสภาท่ีมาจากการแตงตั้งไดรับการพิสูจนวา

ออนแอไมปรากฏผลงาน กรณีตัวอยางไดแก คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายนิติบัญญัติ (Legislative Council) 

ของนิวซีแลนด (ยกเลิก พ.ศ. 2494) 

  ประเทศอ่ืนๆ เชน สหราชอาณาจักร และ แคนาดา ในเชิงเทคนิคเปนระบบสองสภา 

ท่ีทําหนาท่ีเหมือนระบบสภาเดียว เนื่องจากสภาหนึ่งทําหนาท่ีหนักไปในดานพิธีการมากกวาและมีอํานาจนอย 

ดังนัน้ ในสหราชอาณาจักร การควบคุมสภาสามัญไดก็คือการควบคุมรัฐบาลได สภาขุนนาง (House of Lords) 

มีอํานาจเพียงการชะลอและใหคําแนะนําในการแกไขกฎหมายเทานั้น เคยมีการตกลงกันกวางขวางพอควรวา

จะปฏิรูปสภาขุนนาง แตเหตุผลในการสนับสนุนใหยกเลิกไปเลยนั้นกลับมีนอยมาก (ดูการปฏิรูปสภาขุนนาง-

ภาษาอังกฤษ [Reform of the House of Lords]) 

  ฝายสนับสนุนระบอบสภาเดียวมีเปนประเทศเปนระบอบคอมมิวนิสต (เชน สาธารณรัฐ

ประชาชนโปแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน และคิวบา) หรือท่ีเคยเปนระบอบคอมมิวนิสต (เชนยูเครน โมเด

วา และ เซอรเบีย) ท้ังนี้ เนื่องจากในมุมมองของสังคมนิยม สถาบันของสภาสูงมักถูกมองวาเปนฝาย 

อนุรักษนิยม หรือ ผูสนับสนุนการปกครองโดยชนชั้นหัวกระทิ (elitist) และพวกสนับสนุนชนชั้นกลางโดย

ธรรมชาติ 

 2) ระบบสองสภา หมายถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแบงออกเปนสองฝายหรือสองประเภท 

 ซ่ึงอาจมีคุณสมบัติตางกัน และมีการประชุมกันคนละเวลาและสถานท่ี มีอํานาจหนาท่ีมากนอยตางกัน และ

บางทีอาจมีวาระการดํารงตําแหนงตางกัน มีจํานวนสมาชิกตางกัน หรืออาจมีฐานะเปนผูแทนของประชาชน 

ท่ัวท้ังประเทศหรือแตละมลรัฐก็ได ในกรณีพิเศษสภาท่ีสองอาจประชุมรวมกันหรือพรอมกันก็ได3  

3 โสภณ  เคนวิเศษ, บทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536 หนา 6 

                                                           

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://en.wikipedia.org/wiki/Landsting
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2497
http://en.wikipedia.org/wiki/Legislative_Council
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Lords
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://en.wikipedia.org/wiki/elitist
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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  ระบบสองสภาจึงเปนระบบการปกครองท่ีมีองคนิติบัญญัติสององคหรือมีรัฐสภาสองสภา 

ดังนั้น ระบบสองสภา หรือ สององคนิติบัญญัติจึงประกอบดวย 2 องคประชุมคือสภาสูงและสภาลาง  

ระบบสองสภานับเปนหัวใจสําคัญของรูปแบบคลาสสิกของรัฐบาลผสม องคนิติบัญญัติแบบสองสภา 

จึงจําเปนตองมีเสียงขางมากในการผานกฎหมายถึงแมวาแนวคิดพ้ืนฐานของระบบสองสภาสามารถสืบยอนไป

ไดถึงทฤษฎีท่ีมีมาตั้งแตสมัยซูเมอรโบราณ และตอมาถึงกรีซโบราณ อินเดียโบราณและโรม แตสถาบันท่ีเปน 

รูป เปนรางของระบบสองสภาปรากฏเห็นไดชัดเจนในยุ โรปยุคกลางซ่ึงได โยงให เห็นความสัมพันธ 

ท่ี มี อ งค อาณ าจักรแตกต างกัน  เช น  สภาหนึ่ ง เป นผู แทนของอภิ ชนาธิป ไตย  (aristocracy) และ 

อีกสภาหนึ่งเปนผูแทนสามัญชน 

 การท่ีประเทศประชาธิปไตยสวนใหญเลือกรูปแบบสองสภามีเหตุผล ดังนี้ 

 1. กระแสทางประวัติศาสตรจากประเทศประชาธิปไตยท่ีปกครองดวยระบบสหพันธรัฐมี

ความเห็นวา ระบบสองสภาเปนสิ่งจําเปนเพ่ือความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและความเสมอภาคขององคกร

ปกครองระดับทองถ่ิน เชนในระดับมลรัฐหรือระดับจังหวัด เปนตน  

 2.  เพ่ือเปนการตรวจสอบและสรางดุลยภาพ เนื่องจากสภาลางปฏิบัติหนาท่ีทางนิติบัญญัติ

แตเพียงลําพังอาจมีความไมรัดกุม ดังนั้นสภาสูงจึงเปนสภาท่ีจะชวยทบทวน กลั่นกรอง หรือตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของสภาลางได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานของฝายนิติบัญญัติมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  

 3.  เพ่ือเปนการสรางดุลยภาพระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร เนื่องจากสภาเดียวอาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางท้ังสองฝายอยางรุนแรงได นอกจากนี้ในกรณีท่ีเกิดการยุบสภา หรือไมมีสภา

ผูแทนราษฎรหรือสภาลางอันเนื่องมาจากเหตุใดๆ ก็ตาม สภาบนหรือวุฒิสภาจะทําหนาท่ีแทนไดตามท่ีกําหนด

ในรัฐธรรมนูญ4  

 การพิจารณาวาประเทศใดมีรัฐสภาท่ีถูกตองหรือไม จะพิจารณาท่ีรัฐสภาท่ีมีท่ีมาถูกตองตาม

ระบบ คือการไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน 

 

2.1.4 เหตุผลและความจําเปนของระบบสองสภา 

 แนวความคิดเก่ียวกับการกําหนดโครงสรางของรัฐสภาควรพิจารณาจากประวัติศาสตร 

วิวัฒนาการทางการเมืองของแตละประเทศ รูปของรัฐ  สถานการณและสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

รวมถึงวัตถุประสงคหรือประโยชนท่ีพึงไดจากรัฐสภา ซ่ึงโดยปกติแลว วัตถุประสงคของการมีสองสภาไดแก 

 (1)  เพ่ือถวงอํานาจระหวางสภานิติบัญญัติกับรัฐบาล  

 (2)  เพ่ือเหนี่ยวรั้งหรือคานอํานาจกับสภาผูแทนราษฎร 

 (3)  เพ่ือตรวจสอบหรือทักทวงเพ่ือใหการออกกฎหมายรอบคอบและถูกตองยิ่งข้ึน 

 (4)  เพ่ือเปนเวทีหรือเปดโอกาสใหบุคคลบางกลุมมีโอกาสทางการเมืองได  

4 ศูนยบริการขอมูลและกฎหมาย, วุฒิสภาไทย สํานักงานเลขานุการวุฒิสภา พฤษภาคม 2540 หนา 1-3. 
                                                           

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


9 
 

 (5)  เพ่ือเปนฐานอํานาจหรือฝายรัฐบาล โดยมักพัฒนามาจากการแตงตั้งของฝายรัฐบาล 

หรือคณะบุคคล5 

 อยางไรก็ตาม เหตุผลเรื่องสภาเดียวหรือสองสภายังมีประเด็นท่ีควรพิจารณาอีกประการไดแก 

การมีสองสภาดวยเหตุผลท่ีวา เม่ืออํานาจนิติบัญญัติอยูกับสภาลางซ่ึงเปนสามัญชนแลว ชนชั้นสามัญอาจ

บัญญัติกฎหมายอันเปนการเสียหายตอผลประโยชนของชนชั้นท่ีสูงกวา6 ดังนั้นชนชั้นสูงยอมตองมีผูแทนแยก

ตางหากในองคกรนิติบัญญัติของตนเอง อันเปนอีกองคกรหนึ่ง ท่ีมีสิทธิยับยั้งการฝาฝนในหมูประชาชน

เชนเดียวกับท่ีประชาชนยอมมีสิทธิโตแยงการลวงละเมิดของชนชั้นสูง7  

 

ตารางเปรียบเทียบขอดี-ขอดอยของระบบสภาเดียวและระบบสองสภา8 

 

 ขอดี ขอดอย 

ระบบสภาเดียว ไม มีความยุ งยากในการ

ดําเนินการ นิติบัญญัติทํางานได

รวดเร็ว สิ้นเปลืองงบประมาณไม

มาก เพราะ 

-การมีสมาชิกของสภาท้ังสองมี

ท่ีมาเดียวกันจากวิธีการเดียวกัน 

ยอมไมกอใหเกิดประโยชนรังแตจะ

นํามาซ่ึงความลาชาและสิ้นเปลือง

ในการดําเนินการตางๆ 

-การมีเพียงสภานิติบัญญัติเพียง

หนึ่งเดียวทําใหเห็นถึงความเปน

เอกภาพ 

 

 

ในกรณี ท่ี มีผลประโยชน

ขัดแย งกันมากๆยอมยาก ท่ีจะ

กอใหเกิดตัวแทนจากทุกๆกลุมใน

สภาเดียวข้ึนมาได การมีสภาเดียว

ทําให ไมสามารถกอให เกิดการ

ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจกันได 

 

5 วิษณุ  เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณาการ 2530) หนา 

389-394 
6 มองเตสกิเออ (Montesquieu) 
7 เอ็ม เจ ฮารมอน, ความคิดทางการเมืองจากเปลโตถึงปจจุบัน แปลโดยเสนห จามริก (พระนคร: โรง

พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2510) หนา 404.  
8 หยุด  แสงอุ ทัย , คํ าบรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญ , พิมพ ครั้ ง ท่ี3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ.2515), หนา 210-213. 
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-สภานิติบัญญัติท่ีบัญญัติกฎหมาย

ซ่ึ ง มี ท่ี ม าจ ากการแสด งความ

ตองการของประชาชนท้ังชาติ ใน

ก าร ให อํ าน าจ ใน ก ารบั ญ ญั ติ

กฎหมาย ดังนั้นจึงควรมีเพียงหนึ่ง

เดี ย ว มิ ใช ส อ ง ใน ก ารบั ญ ญั ติ

กฎหมาย 

 

-การมีสองสภาทําใหการพิจารณา

รางกฎหมายตางๆไมเปนไปอยาง

รอบ คอบ  เนื่ อ งจ ากสมาชิ ก มี

ค ว าม คิ ด ว ายั ง มี อี ก ส ภ าค อ ย

ตรวจสอบกลั่นกรองอีกที จึงทําให

ประสิทธิภาพในความรับผิดชอบ

และมาตรฐานการดําเนินการลดลง

และลาชา(ซ่ึงปญหาในลักษณะ

ดังกลาวไดเคยเกิดข้ึนในรัฐบาล

ประเทศไทยในยคุรัฐบาล ทักษิณ) 

-เปนการประหยัดงบประมาณ

ป ระ เท ศ ใน ส ว น เบี้ ย ป ร ะ ชุ ม 

เงิน เดือนของเจาหน าท่ี ในสวน

ธุรการท่ีมีลักษณะการดําเนินงานท่ี

ซํ้าซอนกัน 

-ทําใหประชาชนไมเกิดความสับสน

ในการเลือกตัวแทน 

ท้ังนี้ระบบสภาเดียว เหมาะ

สําหรับประเทศเล็กๆท่ีกลุมตางๆ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ไมมีความ

แตกตางกันมาก โดยมีโครงสราง

แบบไมซับซอนและกําหนดความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
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ระบบสองสภา เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเกิด

ความรอบคอบ เกิดความสมดุล

ระหวางฝายบริหารและฝายนิติ

บัญญัติ โดยการแบ งแยกหนาท่ี 

“อ ย า ง เด็ ด ข า ด ” (รั ฐ ส ภ า ใน

ระบอบประธานาธิบดี)และ “แบบ

พ่ึงพากัน”(รัฐสภาในระบบรัฐสภา) 

-การมีสองสภาเพ่ือทําหนาท่ีคอย

ตรวจสอบและทั กท ว งในการ

พิจารณาบัญญัติกฎหมายของอีก

สภาหนึ่งท่ีกระทําโดยรีบและขาด

ความรอบคอบหรือบัญญัติตาม

กระแสสั งคมจนมองขามความ

ถูกตอง 

-เพ่ือถวงดุลอํานาจในการบัญญัติ

กฎหมายท่ีอาจออกตามอําเภอใจ 

-เพ่ือเปนการสรางความเทาเทียม

กันในการรักษาผลประโยชนในการ

ลงคะแนนเสียงเพ่ือกอใหเกิดความ

เทาเทียมกันในแตละมลรัฐแมจะมี

จํานวนประชากรท่ีแตกตางกันก็

ตาม(เชนสหรัฐอเมริกา) 

-การมีสมาชิกเปนจํานวนมากยอม

ทํ า ให ก า รติ ด สิ น บ น เพ่ื อ อ อ ก

กฎหมายเพ่ือประโยชนแกกลุมคน

ทําไดยาก (ในทางปฏิบัติ ลืมมอง

ไปวาสมาชิกโดยมากมาจากพรรค

การเมือง และ สมาชิกพรรคยอม

ตองปฏิบัติตามมติพรรค ซ่ึงก็ มี

พรรคการเมืองไมก่ีพรรค) 

 

-ทํ า ให เ กิ ด ค วาม ล าช า ใน ก าร

พิจารณารางกฎหมาย 

-เกิดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน 

และอภิปรายในเรื่องเดียวกัน 
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2.2 รัฐสภาไทย 

2.2.1 ประวัติความเปนมาของรัฐสภาไทย 

 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยโดยการยึดอํานาจการปกครองของคณะผูกอการท่ีเรียกตนเองวา “คณะราษฎร” และหลังจากนั้น 

2 วันประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญประกาศใชเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2475 คือพระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่ วคราว พุทธศักราช 2475 โดยมีพระยามโนปกรณนิ ติธาดา  

เปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดรูปแบบของรัฐสภาเปนแบบสภาเดียว คือ

สภาผูแทนราษฎร โดยท่ีมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบงเปน 3 สมัย คือสมัยท่ีหนึ่ง มีสภาผูแทนราษฎร

ชั่วคราวประกอบดวยสมาชิกจํานวน 70 คน แตงตั้งโดยคณะผูรักษาพระนครฝายทหารในคณะราษฎร  

สมัยท่ีสอง มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกันประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภทไดแก สมาชิกประเภทท่ี 1  

ท่ีมาจากการเลือกตั้ง และสมาชิกประเภทท่ี 2 ท่ีเปนสมาชิกอยูแลวในสมัยท่ี 1 มีจํานวนเทากับสมาชิกประเภท

ท่ี 1 และสมัยท่ี 3 การมีสภาผูแทนราษฎรโดยตรงซ่ึงกําหนดใหมีระยะเวลาในการพัฒนาภายในเวลาไมเกิน  

10 ป รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดมีการแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน นําไปสูการใชรัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวรตอไป 

 วันท่ี 10 ธันวาคม พ .ศ. 2475 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม คือ รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ในเวลาตอมา

ได มีการแกไขเพ่ิมเติม รวม 3 ครั้ง คือ พ.ศ. 2482, พ .ศ. 2483 และพ .ศ. 2485 ตามลําดับ สาระสําคัญ 

ของรัฐธรรมนูญดังกลาวท่ีเก่ียวของกับอํานาจนิติบัญญัติ ไดแก การกําหนดใหใชระบบสภาเดียว คือ  

สภาผูแทนราษฎรซ่ึงประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทท่ี 1 ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดย

ประชาชน เปนการเลือกต้ังทางออมโดยเลือกผูแทนตําบลกอนแลวผูแทนตําบลเปนผูเลือกผูแทนราษฎร 

อีกตอหนึ่ง และสมาชิกประเภทท่ี 2 ท่ีพระมหากษัตริยทรงตั้งข้ึนมีจํานวนเทากับสมาชิกประเภทท่ีหนึ่ง9  

 

2.2.2 กําเนิดและวิวัฒนาการของวุฒิสภาไทย 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ีสาม 

ของประเทศประกาศใชเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2489 กําหนดใหใชระบบสองสภาเปนครั้งแรก คือ กําหนดให

รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนมาจากการเลือกตั้ง และพฤฒสภามาจากการเลือกตั้งทางออม ท้ังนี้ 

ดวยความมุงหวังท่ีวาจะใหประเทศไทยมีสถาบันหลักทําหนาท่ีกลั่นกรองงานของสภาผูแทนราษฎร 

และคอยเหนี่ ยวรั้งมิ ใหสภาผูแทนราษฎรทํางานดานนิติบัญญัติ เร็วเกินไปจนขาดความรอบคอบ  

อันจะกอใหเกิดผลเสียหายตอประเทศชาติและสังคมโดยสวนรวมโดยมิไดตั้งใจ  

9 ศูนยบริการขอมูลและกฎหมาย วุฒิสภาไทย สํานักงานเลขานุการวุฒิสภา (พฤษภาคม 2540) หนา 

7-8 
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  ตอมาวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2490 จอมพลผิน ชุณหะวัณ ไดกอรัฐประหารโคนลมรัฐบาลและ

ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 และไดจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับท่ีสี่ ข้ึน คือ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 โดยกําหนดใหใชระบบสองสภา

ประกอบดวย วุฒิสภาซ่ึงเปลี่ยนชื่อมาจากพฤฒสภาโดยพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งมีจํานวน 100 คน และ 

สภาผูแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยมีจํานวน 99 คน  

 รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดมีการแกไขรวม 3 ครั้ง โดยเฉพาะการแกไขครั้งท่ี 2 คือ รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2491 ซ่ึงไดบัญญัติให มี 

สภารางรัฐธรรมนูญฉบับท่ีหา คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492  วันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2494 จอมพล ป. พิบูลสงครามไดกระทําการรัฐประหารโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 และนํารัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมวาดวยนามประเทศ พ.ศ. 2482  

และรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมวาดวยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช 2483 กลับมาใชใหมไปพลางกอนโดน

กําหนดใหใชระบบสภาเดียวประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภทเชนเดิม แตปรากฏวารัฐธรรมนูญท่ีใชอยูนี ้

ยังมีอยูบางมาตรา ไมเหมาะสมกับสถานการณ จึงไดมีการดําเนินการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับท่ีหกข้ึน คือ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2495 ข้ึนและประกาศ 

ใชเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2495 โดยใหใชระบบสภาเดียวประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภทเชนเดิม 

 วันท่ี 16 กันยายน พุทธศักราช 2500 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ไดกระทํารัฐประหาร แตยังคง

ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2495 โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม  

ซ่ึงยังคงใชระบบสภาเดียวประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภทเชนเดิม จนกระท่ังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดกระทํา

รัฐประหารอีกครั้ งเม่ือวันท่ี  20 ตุลาคม พุทธศักราช 2501 และประกาศใช รัฐธรรมนูญฉบับ ท่ี เจ็ด  คือ 

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ซ่ึงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 

2502 นี้ กําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ และใหมีฐานะเปนรัฐสภาทําหนาท่ีนิติบัญญัติ ประกอบดวย 

สมาชิกจํานวน 240 คนซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง  

 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ไดกําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวรข้ึน และไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 อันเปนรัฐธรรมนูญ 

ฉบั บ ท่ี แปดในสมัยรัฐบาลจอมพล  ถนอม กิตติ ขจร เม่ื อวัน ท่ี  20 มิ ถุน ายน  พุทธ ศักราช  2511  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดนําระบบสองสภากลับมาใช อีกครั้งหนึ่ ง โดยใหวุฒิ สภาประกอบดวยสมาชิก 

ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ จํานวนสามในสีข่องสมาชิกสภาผูแทนราษฎร10 
  

 

 

10 คณิน  บุญสุวรรณ,  ประวัติรัฐธรรมนูญไทย กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพภูมิปญญา จํากัด 

2542 หนา 55 

                                                           



14 
 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511  

ท่ีมา  มาจากการแตงตั้งของพระมหากษัตริย  

 อํานาจหนาท่ี   

 เสนอรางพระราชบัญญัติ เวนแตรางพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับการเงิน จะเสนอไดตอง

ไดรับคํารับรองจากนายกรัฐมนตรีเสียกอน พิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอมา ใหความเห็นชอบ 

รางพระราชบัญญัติท่ีเสนอมา  ตั้งกระทูถามรัฐมนตรี ขอเปดอภิปรายท่ัวไป 

 คุณสมบัต ิ 

 เปนผูทรงคุณวุฒิในวิชาการหรือกิจการตางๆท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ  

 มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด อายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ จะดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรในเวลาเดียวกันไมได 

 วาระการดํารงตําแหนง 

 สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6ป แตในวาระแรก เม่ือครบกําหนด 

สามปใหสมาชิกออกจากตําแหนงเปนจํานวนก่ึงหนึ่งโดยวิธีจับสลาก 

 จํานวนสมาชิกวุฒิสภา 

 วุฒิสภาใหมีจํานวนสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผูแทนหากจํานวน 

ท่ีคํานวณมีเศษใหปดท้ิง 
 

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517      

ท่ีมา  

มาจากการแตงตั้งของพระมหากษัตริย  

อํานาจหนาท่ี  

พิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีสภาผูแทนราษฎรไดเสนอตอวุฒิสภา มีอํานาจควบคุม 

การบริหารราชการแผนดิน11 ตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในเรื่องท่ีเก่ียวกับหนาท่ีการงาน12 

คุณสมบัติ    

เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความชํานาญในวิชาการตางๆ อายุไมต่ํากวาสามสิบหาป

บริบูรณ 

วาระการดํารงตําแหนง    

สมาชิกวุฒิสภามีวาระคราวละ 6 ป แตเฉพาะในวาระเริ่มแรก เม่ือครบสามป ใหสมาชิก

ออกจากตําแหนงเปนจํานวนก่ึงหนึ่งโดยวิธีจับสลาก 

 

11 มาตรา 156 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517 
12 มาตรา 157 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517 
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จํานวนสมาชิกวุฒิสภา   

วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 100 คน 

 

3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  

 ท่ีมา    

 มาจากการแตงตั้งของพระมหากษัตริย13 

 อํานาจหนาท่ี   

 พิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีสภาผูแทนราษฎรไดเสนอตอวุฒิสภา14 

 คุณสมบัติ       

 เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความชํานาญในวิชาการหรือกิจการตางๆ อายุไมต่ํากวา

สามสิบหาปบริบูรณและไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 วาระการดํารงตําแหนง     

 สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป 

 จํานวนสมาชิกวุฒิสภา    

 มีจํานวนไมเกินสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎร    

 

  4.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) 

พุทธศักราช 2538 

  ท่ีมา    

  มาจากการแตงตั้งของพระมหากษัตริย 

  อํานาจหนาท่ีของวุฒิสภา 

1. พิจารณารางพระราชบัญญัติ 

2. ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  

3. ใหความเห็นชอบ 

 -  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  

 -  อนุมัติพระราชกําหนด  

 -  การตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

 -  การสืบราชสมบัติ 

 -  การประกาศสงคราม 

 -  หนังสือสัญญาบางประเภท 

13 มาตรา 84 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521 
14 มาตรา 126 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2521  
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 -  การปดสมัยประชุม 

 -  การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ หรือบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด15 

คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา  

มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ ไมเปนสมาชิกหรือเจาหนาท่ีหรือ

ท่ีปรึกษาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินซ่ึงไดรับ

เลือกตั้งและไมเคยถูกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ 

วาระการดํารงตําแหนง 

สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริย ทรงแตงตั้ง 

ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะทรงแตงตั้งสมาชิกดังกลาวเปนสมาชิกไดอีก 

 

 5.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

  ท่ีมา 

  มาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงใชจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง ประชาชนผูท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

จะเลือกผูสมัครได 1 คน (Single-Non Transferable Vote (SNTV))16 โดยเฉลี่ยตามจํานวนประชากรท่ีมีอยู

ในเขตจังหวัด 

  อํานาจหนาท่ีของวุฒิสภา 

  1.  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด โดยไมมี

หนาท่ีริเริ่มเสนอรางกฎหมายแตมีหนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองรางพระราชบัญญัติท่ีผานความเห็นชอบ 

จากสภาผูแทนราษฎร 

  2. หนาท่ีตรวจสอบและถอดถอน เสมือนเปนสภาตรวจสอบ และเลือกองคกรตรวจสอบ 

นอกจากนี้กฎหมายใหสิทธิวุฒิสภาขอเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาได เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือ

ชี้แจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ การท่ีสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจ

มากกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพราะเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้งใหญกวาและมาจากประชาชนโดยตรง17 

  3. การควบคุมรัฐบาลโดยตั้งกระทูถามและขอเปดอภิปรายท่ัวไปโดยไมมีการลงมติ, 

การพิจารณาเรื่องในท่ีประชุมรวมรัฐสภา และการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ18 

   

15 วุฒิสภาไทย อางแลว หนา 19 - 47 
16 http://www.pub-law.net/publaw/view.asp?PublawIDs=1106 โดย คุณณัฐกร วิทิตานนท 
17 คณิน บุญสุวรรณ, รวมสาระ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน. 

หนา 237. 
18 มานิตย  จุมปา, คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพนิติธรรม 2548 หนา 227-233 
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 คุณสมบัติ 

  มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด มีอายุไมตํ่ากวา 40 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง สําเร็จการศึกษา 

ไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา และมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  1.  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน 

ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  

  2.  เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปนสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในจังหวัดนั้น  

  3.  เปนบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง  

  4.  เคยศึกษาในสถานท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา

สองภาคการศึกษา 

  5.  เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู ในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ ง 

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 2 ป 

  ท้ังนี้ จะตองไมมีลักษณะดังตอไปนี้  

  1.  เปนสมาชิกผูดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมือง 

  2.  เปนสมาชิกสภาผูแทนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนและพนจากการเปน

สมาชิกสภาผูแทนมาแลวยังไมเกิน 1 ป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

  3.  เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในอายุของวุฒิสภา

คราวกอนการสมัครรับเลือกตั้ง 

  4.  เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  วาระการดํารงตําแหนง 

  สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป 

  จํานวนสมาชิกวุฒิสภา  

  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 200 คน  

 

 6.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

  ท่ีมา 

  วุฒิสภาจํานวน 150 คนมีท่ีมาสองทางคือ19 

  1) วิธีการเลือกตั้ง  โดยมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คนเนื่องจากตองการใหไดมา 

ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประชาชน และรูปญหาของพ้ืนท่ี 

19 เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,หนา111. 
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  2) วิธีการสรรหา เพ่ือใหไดสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพและ 

เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจึงไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาประกอบดวย

ตัวแทนจากองคกรตางๆ ดังตอไปนี ้

   1. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

   2. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

   3. ประธานผูตรวจการแผนดิน 

   4. ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   5. ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   6. ผูพิพากษาในศาลฎีกา ท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกามอบหมาย 

   7. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ท่ีท่ีประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย20 

   โดยหลักเกณฑ วิธีการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา21 

   อํานาจหนาท่ี 

   1.  ดานนิติบัญญัติ 

    1.1  การพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ  

    1.2 การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย 

20 มาตรา 113 ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานศาล

รัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไม

ต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ท่ีท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ ทําหนาท่ีสรรหาบุคคล

ตามมาตรา ๑๑๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

แลวแจงผลการสรรหาใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประกาศผลผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองใหกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถากรรมการท่ีเหลืออยูนั้น

มีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาประกอบดวยกรรมการท่ีเหลืออยู 
21 มาตรา 297 ในวาระเริ่มแรก ใหสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหามีวาระสามปนับแตวันเริ่มตน

สมาชิกภาพ และมิใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการหามดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคล

ดังกลาวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุดสมาชิกสภาพ 
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    1.3 การพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายท่ีแถลง

ตอรัฐสภา วาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน  

    1.4  การพิจารณาอนุมัติพระราชกําหนด  

    1.5 การพิจารณาใหความเห็นชอบในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

   2.  การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  

    2.1 การตั้งกระทูถาม  

    2.2  การเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภา 

    2.3  การตั้งคณะกรรมาธิการ  

   3.  การใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญๆท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนของแผนดิน  

    3.1 ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค  

    3.2 รับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ   

    3.3  ใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม  

    3.4  ใหความเห็นชอบในหนังสือสัญญาสําคัญ  

   4. พิจารณาเลือก แตงต้ัง ใหคําแนะนํา ใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงใน

องคกรตางๆ 

    4.1 วุฒิสภาถวายคําแนะนํา  

     - คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

     - ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

     - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

     - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

     - คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

     - คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

     - ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  

    4.2  วุฒิสภาพิจารณาเลือก  

     - กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

จํานวนสองคน 

     - กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

จํานวนสองคน 

    4.3 วุฒิสภาใหความเห็นชอบ  

     - ตุลาการศาลปกครอง (ใหความเห็นชอบการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชา

นิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดิน ใหเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ในอัตราสวน 
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จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดท้ังหมด และตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ) 

     - การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาล

ปกครองสูงสุด รวมกับคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

     - การแต งตั้ งผู ดํ ารงตําแหน งเลขาธิการคณ ะกรรมการป องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห งชาติ  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติดวย 

     -  การแต งตั้ งห รือการให อัยการสู งสุ ดพ นจาก ตําแหน งตามมต ิ

ของคณะกรรมการอัยการ  

   5. ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง  

    5.1  การถอดถอนผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูง 

ออกจากตําแหนง22 

    5.2  มีมติใหกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนง

ได23 

   6. บทบาทและอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ  

    6.1 ทําหนาท่ีรัฐสภาเพ่ือการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคในระหวางท่ีสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ  

22 มาตรา271 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมี

อยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอด

ถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตําแหนงได คํารองขอดังกลาวตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารง

ตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 

                 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา มี

สิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก

ตําแหนงได. 
23 มาตรา248 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมี

อยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองหม่ืนคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ

ประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรม จง

ใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณท่ีเปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง

อยางรายแรง เพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง. 

              มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนงตาม

วรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา. 
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    6.2 ทําหนาท่ีรัฐสภาเพ่ือใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคปฏิญาณตนกอนเขา

รับหนาท่ี ในระหวางท่ีสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ  

    6.3 ทําหนาท่ีรัฐสภาเพ่ือรับทราบการแกไขกฎมณเฑียรบาลในระหวาง 

ท่ีสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ  

    6.4 ทําหนาท่ีรัฐสภา เพ่ือรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติใน

ระหวางท่ีสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ  

    6.5 ทํ าหน าท่ี รัฐสภาเพ่ื อรับทราบการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

ท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดิน และรายงานผลการดําเนินงานรวมท้ังปญหาและอุปสรรคปละหนึ่งครั้ง  

    6.6 ใหความเห็นชอบรวมกันกับสภาผูแทนราษฎรในการปดสมัยประชุมสามัญ

กอนครบกําหนด 120 วัน  

    6.7 ขอเปดประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ โดยเขาชื่อรวม 

กับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

    6.8  ตราขอบังคับการประชุมของวุฒิสภาและรัฐสภา  

    6.9 ประธานวุฒิสภาจัดใหมีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต

ละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาว  

    6.10 ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎรอาจใหคําปรึกษาแก

นายกรัฐมนตรีในการดําเนินการให มีการออกเสียงประชามติในกิจการใดท่ีอาจกระทบถึงประโยชน ได 

เสียของประเทศหรือประชาชน  

    6.11 ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรท่ี 

ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

    6.12 รองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากรรมการการ

เลือกตั้ง คนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 137 หรือกระทําการอันตองหาม 

ตามมาตรา 139 

    6.13 มีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอ่ืนในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 

    6.14 รองขอตอประธานวุฒิสภาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงหรือไม 

    6.15 ดําเนินการใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดนั้นมิไดเปนไป 

ตามเง่ือนไขในการตราพระราชกําหนด  

    6.16 เสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหวินิจฉัยวามีการเสนอการแปร

ญัตติหรือ การกระทําดวยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 

มีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจายประจําป 
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    6.17 เสนอความเห็นตอประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาใหศาลรฐัธรรมนูญ

วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว 

มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  

    6.18 รับทราบรายงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  

    6.20 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

    6.21 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน า ท่ีของคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

    6.22 รับทราบรายงานและเสนอความเห็นของคณะกรรมการเลือกตั้ ง  

คณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเก่ียวกับการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนเม่ือครบหาปแลวนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ  

    6.23 ใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีระบ ุ

ไวในนโยบายท่ีแถลงตอรัฐสภาวาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน หรือรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ท่ีสภาผูแทนราษฎรมีมติไม ใหความเห็นชอบและคะแนนเสียงไม ถึงก่ึงหนึ่ งของจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  

    6.24 รับทราบรายงานขององคกรอิสระหรือหนวยงานอิสระตางๆ ตามท่ี

กฎหมายกําหนด  

    6.25 รองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองพิจารณาพิพากษาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดร่ํารวย

ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผดิตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  

    6.26 พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสอบสวนสมาชิกวุฒิสภาในฐานะ 

เปนผูตองหาในคดีอาญาในระหวางสมัยประชุมหรือในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภาถูกจับขณะกระทําความผิด  

ใหพนักงานสอบสวนรายงานไปยังประธานวุฒสิภาโดยพลันและประธานอาจสั่งใหปลอยได  

    6.27 พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหศาลพิจารณาคดีท่ีสมาชิกวุฒิสภา 

เปนจําเลยในคดีอาญาในระหวางสมัยประชุม  

    6.28ประธานวุฒิสภามีอํานาจรองขอใหพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งปลอย

สมาชิกวุฒิสภาท่ีถูกคุมขังในระหวางสอบสวนหรือพิจารณาอยูกอน 

   คุณสมบัติ   

   ไมเปนบุพการี, คูสมรสหรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตองไมเปนรัฐมนตรีหรือดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนๆซ่ึงมิใชสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงมาแลวยังไม เกิน5ป  เพ่ือปองกันการใชตําแหน ง 

เพ่ือหาผลประโยชนในการใหไดรับเลือกตั้งหรือสรรหา เปนสมาชิกวุฒิสภาเพราะตําแหนงหนาท่ีเหลานั้น 
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อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ีการเปนสมาชิกวุฒิสภาและถูกแทรกแซงทําใหปฏิบัติหนาท่ีโดยไมสุจริตและ

เพ่ือใหมีเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาอยางเต็มท่ี 

 

   วาระการดํารงตําแหนง  

   สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป นับแตวันเลือกตั้งหรือประกาศ

ผลการสรรหา และหามดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระ24 ท้ังนี้ในบทเฉพาะกาลไดกําหนดใหสมาชิก

วุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาเปนครั้งแรกของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีวาระ 

การดํารงตําแหนงเพียงแค 3ปแตไมตัดสิทธิท่ีจะกลับมาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาไดอีกในการเปนสมาชิก

วุฒิสภาจากการสรรหา  

   สาเหตุท่ีมีบทเฉพาะกาลเชนนี้เพราะตองการใหมีสมาชิกวุฒิสภาบางสวนเขามาดํารง

ตําแหนงใหมสลับกันระหวางสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาและจากการเลือกต้ัง เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางตอเนื่องและถายทอดประสบการณในการปฏิบัติงานในหนาท่ีตอไป 

  

ตารางรูปแบบของสภาและวิธีการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาของไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 

ระบบสภาเดียว ระบบสองสภา 

(ท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา) 

2475 X  

2489  เลือกตั้งทางออม 

2490  แตงตั้ง 

2492  แตงตั้ง 

2495 X  

2502 X  

2511  แตงตั้ง 

2515 X  

2517  แตงตั้ง 

2519 X  

24 มาตรา117 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งเริ่มตั้งแตวันท่ีมีการเลือกต้ัง

สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาเริ่มตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้ง 

หรือวันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการสรรหา แลวแตกรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมไดใหสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

ตอไปจนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาข้ึนใหม 
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2520 X  

2521  แตงตั้ง 

2534 X  

2534  แตงตั้ง 

2540  เลือกตั้งทางตรง 

2550  เลือกตั้ง และสรรหา 
 

กลาวโดยสรุป รูปแบบรัฐสภาไทยสามารถจําแนกไดเปนสองรูปแบบ จากท่ีมีมา 17 ฉบับ (พ.ศ.2475-

2550) จําแนกไดเปน ระบบสภาเดียว 8 ฉบับ และระบบสองสภา 9 ฉบับโดยจากอดีตถึงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 จุดมุงหมายของการมีวุฒิสภาเปนไปเพ่ือชวยกลั่นกรองงานของ 

สภาผูแทนราษฎรใหรัดกุมและรอบคอบในการพิจารณารางกฎหมายแตในทางปฏิบัติมักถูกนําไปใชเปน

เครื่องมือของผูบริหารประเทศในการคงไว ซ่ึงอํานาจผูกขาดทางรัฐสภา สวนนับแตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดเพ่ิมบทบาทใหมท่ีสําคัญใหแกวุฒิสภาคือ หนาท่ีตรวจสอบและ 

ถอดถอน ซ่ึงทําหนาท่ีเสมือนวา วุฒิสภาเปนสภาตรวจสอบฝายบริหาร นอกจากนี้ องคกรตรวจสอบทุกองคกร 

วุฒิสภาเปนคนเลือก เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ, ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลปกครองสูงสุด เปนตน อีกท้ังวุฒิสภายังเปนผูถอดถอนบุคคล 

ท่ีดํารงตําแหนงระดับสูงตางๆ ดวย โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังคงบทบาท

ดังกลาวไว 
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บทที่ 3 

กระบวนการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอํานาจของวุฒิสภาในตางประเทศ 

  

 โดยท่ัวไปแลว โครงสรางของรัฐสภาสามารถแบ งได เปนสองประเภท คือ โครงสรางแบบ 

สภาเดี่ ยว  (Unicameralism) คื อ  มีสภาผู แทนราษฎรเพี ยงสภาเดี ยว  และโครงสร างแบบสภาคู 

(Bicameralism) คือ มีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยสองสภานี้ก็อาจจะมีท่ีมา และอํานาจมากนอย

ต า ง กั น 1 อ ย า ง ไร ก็ ต าม  ส ว น ให ญ แ ล ว  ป ระ เท ศ ท่ี มี รั ฐ ส ภ า  มั ก จ ะ กํ าห น ด ให มี โค ร งส ร า ง 

เปนแบบสภาเด่ียว (114 ประเทศ) สวนประเทศท่ีมีโครางสรางแบบสองสภา จะมีเพียง 80 ประเทศเทานั้น2  

โดยประเทศท่ีเลือกใชโครงสรางแบบสองสภาก็จะมีความเปนมาและเหตุผลตางกันไป เชน ประเทศอังกฤษมี

วุฒิสภาเนื่องจากเปนวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร หรืออยางประเทศท่ีมีรูปของรัฐเปนรัฐรวม อยางเชน 

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีสภาผูแทนราษฎรเปนสภาท่ีมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งจากจํานวนประชากร ซ่ึงทําให 

มลรัฐใหญไดเปรียบมลรัฐเล็กแลว ก็จะตองมีวุฒิสภาซ่ึงใหแตละมลรัฐมีตัวแทนเทาๆกัน3 หรืออาจเปนเพราะ 

การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําใหไมสามารถสะทอนเสียงของกลุมคนบางกลุมในสังคมได  

เนื่องจากในประเทศนั้นประกอบดวยชนกลุมนอยเปนจํานวนมาก เปนตน4 

 อยางไรก็ตาม บางประเทศก็เคยใชระบบสองสภา แตตอมาก็เปลี่ยนเปนระบบสภาเดียว เชน ประเทศ

นอรเวย ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมารก เนื่องจากเห็นวาการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรดวยระบบการ

เลื อกตั้ งแบบสัดส วน ทํ าให สามารถสะท อน เสี ย งชนกลุ มน อยภาย ในประเทศได ครบถ วนแล ว  

กท้ัง เห็นวาการมีวุฒิสภา จะทําใหการออกกฎหมายลาชามากยิ่งข้ึน5 

1 วิษณุ เครืองาม. (2530). กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณาการ. หนา 387-

388  
2 ณัชชาภัทร อมรกุล. (2557). วุฒิสภาไทยอยูท่ีไหนในโลก. สืบคนวันท่ี 20 มิถุนายน 2557. จาก 

http://www.tpd.in.th/content/details_1.php?ID=000221&type=000004    
3 วิษณุ เครืองาม. (2530). กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรรณาการ. หนา 389-390  
4 Sénat. Formes et fonctions du bicamérisme. Retrieved June 6, 2014, from http:// 

www.senat.fr/senatsdumonde/syntheselebicamerismedanslemonde.html  
5 อางแลว อยางไรก็ตาม บางประเทศกําหนดใหมีกระบวนการอ่ืนท่ีใชในการกลั่นกรองกฎหมายแทน

การใหวุฒิสภากลั่นกรองกฎหมาย เชน รัฐธรรมนูญประเทศเดนมารก กําหนดใหหลังจากท่ีรางกฎหมายผาน

การใหความเห็นชอบของรัฐสภาแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามสามารถขอใหนํา

รางกฎหมายนั้นไปผานการลงประชามติกอนประกาศใชได และถาหากผลการลงประชามติคือไมผาน ราง

กฎหมายนั้นจะตกไป ท้ังนี้ ถือเปนการใหรัฐสภาเสียงสวนนอยคานอํานาจเสียงสวนใหญในการออกกฎหมาย

โดยใชกระบวนการประชามติเปนเครื่องมือ (รัฐธรรมนูญประเทศเดนมารก มาตรา 42(1) )  
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 ท้ังนี้ ในการศึกษาเรื่องท่ีมาและอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาในตางประเทศนี้ จะเลือกศึกษาเฉพาะ

ประเทศท่ีมีรูปของรัฐเปนรัฐเดี่ยว (Unitary State) และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปน 

รูปของรัฐและระบอบการปกครองแบบเดียวกับประเทศไทย และเม่ือทําการศึกษากลุมประเทศดังกลาวท่ีมี

วุฒิสภาแลว พบวา การกําหดนความเปนตัวแทนของวุฒิสถาจะมีอยูเพียงสองรูปแบบใหญๆ คือ ใหวุฒิสภา

เปนตัวแทนของภาคสวนในสังคมท่ีมีความสําคัญทางการเมือง และใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของพ้ืนท่ี โดยความ

เปนตัวแทนของท้ังสองแบบนี้ มีแมแบบจากการกําเนิดวุฒิสภาในสองประเทศ ดังนี้ 

 หนึ่ ง “สภาขุนนาง (House of Lord)” ของประเทศอังกฤษ สภาขุนนางของประเทศอังกฤษ 

มีประวัติความเปนมาท่ียาวนานตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษท่ี 11 โดยในสมัยนั้น พวกขุนนางจะทําหนาท่ีเปนสภา

ท่ีปรึกษาใหแกพระมหากษัตริย สภานี้จะประกอบดวยขุนนางสองพวก คือ Lord Temporal ไดแกขุนนาง

ชั้นสูง และผู มี อิทธิพลในอังกฤษ ซ่ึงขุนนางกลุมนี้จะแตงตั้งโดยพระมหากษัตริย  กับ Lord Spiritual  

ซ่ึงเปนผูนําทางศาสนา ไดแก อารคบิชอป บิชอป และเจาอาวาส6 การมีสภาท่ีปรึกษานี้  เทากับวา 

พระมหากษัตริยจะทรงดําเนินนโยบายอะไรก็ตองปรึกษาขุนนางกอน และตอมาในศตวรรษท่ี 13 ผูนําชุมชน

ตางๆ ซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชนก็เขารวมประชุมดวย แต ไม มีสิทธิออกเสียงหรือใหความเห็นใดๆ  

ในสภาขุนนางได7 

 อยางไรก็ตาม เม่ือพระเจาจอหนไดลงนามในมหากฏบัตรแมกนา คารตา (Magna Carta)  

ใน  ค .ศ . 1215 ซ่ึ ง มี ใจ ค ว าม สํ า คั ญ ว าพ ระม ห าก ษั ต ริ ย จ ะ เก็ บ ภ าษี ห รื อ ข้ึ น ภ า ษี ได  ก็ ต อ เ ม่ื อ 

ไดรับความยินยอมจากขุนนางและผูนําชุมชนทองถ่ินกอน จุดเริ่มตนของการกําเนิดสถาบันท่ีเรียกวา “รัฐสภา” 

จึงเกิดข้ึน8 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการตอรองอํานาจการเก็บภาษี และในชวงคริสศตวรรษท่ี 14 กลุมขุนนาง

และผูนําชุมชนก็เริ่มประชุมแยกกัน จนเปนท่ีมาของการมีสองสภา และมีพัฒนาการตอมาเรื่อยๆจนปจจุบัน  

ซ่ึงสภาขุนนางก็พัฒนามาเปนสภาท่ีสองในระบบรัฐสภา9  

 ความเปนมาของสภาขุนนางของประเทศอังกฤษนี้มีขอสังเกตท่ีสําคัญคือ ในอดีต ยุคท่ีการปกครอง

ของประเทศอังกฤษเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย เหลาขุนนางและผูนําทางศาสนา ถือเปน “ภาคสวนของ

สังคม” ท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการเมืองการปกครองมากในขณะนั้น จึงอาจกลาวไดวา สภาขุนนาง

ของอังกฤษเปนสภาท่ีสะทอนภาคสวนท่ีสําคัญของสังคม และมาจากการแตงตั้ง ซ่ึงทําใหหลายประเทศ 

เอาเปนแบบอยาง คือ มีสภาแรกท่ีมาจากการเลือกตั้ง และมีสภาท่ีสองเปนสภาท่ีสะทอนภาคสวนของสังคม

6 David Judge. (2005). Political Institutions in the United Kingdom. New York : Oxford 

University Press, p. 64-65 
7 เรื่องเดียวกัน 
8 ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร และ กนิษฐ ศรีสุวรรณ. (มปพ.). หนังสือขอมูลรัฐสภาประเทศอังกฤษ. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักกรรมาธิการของรัฐสภา หนา 3    
9 UK. Parliament. History of the House of Lords. Retrieved August 25, 2014, from 

http:// www.parliament.uk/busฃiness/lords/lords-history/history-of-the-lords/.   
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และมาจากการแตงตั้ง เชน ประเทศบาเรนห และจอรแดน (ซ่ึงจะกลาวตอไป) ยิ่งกวานั้น บางประเทศก็อาจนํา

แนวความคิดนี้ไปประยุกตใหเหมาะกับประเทศของตน โดยอาจกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของกลุมวิชาชีพ 

เนื่องจากในประเทศนั้นๆ กลุมวิชาชีพถือเปนภาคสวนของสังคมท่ีมีความสําคัญ ไมใชขุนนางอยางประเทศ

อังกฤษ เปนตน 

 สอง “วุฒิสภา (Senate)” ของสหรัฐอเมริกา ท่ีมาของสภาท่ีสองของสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนรัฐรวม  

เกิดจากการเจรจาตอรองกันเรื่องผูแทนของมลรัฐในการประชุมรางรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1787 ท่ีฟลลาเดลเฟย  

ซ่ึงในขณะนั้น มีขอเสนอเก่ียวกับผูแทนของมลรัฐในสภาคองเกรสท่ีสําคัญสองประการ คือ ประการแรก 

ขอเสนอเวอรจิเนีย ซ่ึงตองการใหแตละมลรัฐมีผูแทนตามสัดสวนประชาการในแตละมลรัฐ ซ่ึงจะทําใหรัฐใหญท่ี

มีจํานวนประชากรเยอะ ไดเปรียบ ประการท่ีสอง ขอเสนอนิวเจอรซีย ซ่ึงเสนอใหแตละมลรัฐมีผูแทนเทาๆกัน 

ซ่ึงจะทําใหรัฐใหญเสียเปรียบ สุดทาย ก็ประนีประนอมกัน (เปนขอเสนอ Connecticut Compromise)  

ซ่ึงกําหนดใหใชระบบสองสภา โดยมีสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมีจํานวนผูแทนตามสัดสวนประชาการของแตละมล

รัฐ และใหมีวุฒิสภา ซ่ึงใหทุกมลรัฐมีผูแทนเทากัน10  

 แมวาสหรัฐอเมริกาจะเปนรัฐรวม แตแนวความคิดท่ีใหมีวุฒิสภาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของมลรัฐ 

ซ่ึงเทาๆกันในแตละมลรัฐก็แพรหลายออกไป ประเทศท่ีเปนรัฐเดี่ยวก็มีการนําเอาแนวความคิดดังกลาวมา

ประยุกตใช โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการปกครองสวนทองถ่ิน และแตละทองถ่ินมีความแตกตางกันมาก เชน 

ประเทศในทวีปแอฟริกา หรือ ประเทศในทวีปยุโรปซ่ึงเคยเปนแควนหลายๆแควนมากอนรวมประเทศ 

ทําใหเม่ือรวมประเทศแลวแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกันสูง ประเทศเหลานี้ก็อาจกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทน

ของเขตการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน  

   เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ ตองการนําเสนอรูปแบบการไดมา 

ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย โดยวิเคราะหท่ีมา และอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาไทยเทียบ

กับตางประเทศ อีกท้ังจากการศึกษากรณีศึกษาในตางประเทศท้ังหลายแลว พบวา การกําหนดท่ีมาและ

อํานาจหนาท่ีของวุฒิสภานั้นจะข้ึนอยูกับวาตองการใหมีวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภาทําหนาท่ีสะทอนเสียงหรือ

เปนตัวแทนของส่ิงใด นั่นคือ การหันกลับไปมองวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถ

สะทอนเสียงของบุคคลกลุมใด และการสะทอนเสียงของบุคคลกลุมนั้น  มีความจําเปนหรือไม  

และเม่ือไดคําตอบท่ีชัดเจนวาตองการมีวุฒิสภาเพ่ือสะทอนเสียงหรือเปนตัวแทนของส่ิงใดแลว  

คําตอบนั้นก็จะเปนตัวกําหนดกระบวนการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา เชน ถาหากตองการใหมีวุฒิสภา 

เพ่ือเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชน ก็ตองใชกระบวนการสรรหา แตถาหากอยากใหมีวุฒิสภาเปนตัวแทน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็อาจใชวิธีการเลือกตั้ง ซ่ึงเปนไดท้ังการเลือกตั้งโดยตรง หรือโดยออม เปนตน  

 

10  มานิตย จุมปา และ พรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย. (2552). รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา: คําอธิบาย

เรียงมาตราพรอมคําพิพากษาศาลฎีกา. หนา 28 
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 สวนการกําหนดอํานาจของวุฒิสภาในแตละประเทศนั้น ข้ึนอยู กับปจจัยหลายประการ ไดแก  

หนี่ง ท่ีมาของวุฒิสภา โดยถาหากถือวาเสียงของประชาชนเปนใหญก็จะเห็นไดวาในหลายๆ ประเทศ  

ถาหากวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง ก็จะมีอํานาจมากกวาวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง แตก็ไมแนเสมอไป  

เพราะข้ึนอยูกับความเปนมาทางประวัติศาสตรของประเทศนั้นๆดวย อยางเชน ประเทศบาเรนห และจอรแดน 

ซ่ึงยังคงใหความสําคัญแกสถาบันกษัตริยสูงมาก รัฐธรรมนูญของสองประเทศนี้จึงกําหนดใหวุฒิสภามาจากการ

แตงตั้ง และมีอํานาจแทบจะเทากับสภาผูแทนราษฎร หรือ ถาหากการใหกําเนิดสภาท่ีสองมาจากการตอรอง

ทางอํานาจของกลุมบางกลุมมากอน แมวุฒิ สภาจะมาจากการเลือกตั้ ง แต ก็อาจมีอํานาจนอยกวา 

สภาผูแทนราษฎรก็เปนได  เชน  ประเทศญี่ ปุ น ประเทศโปแลนด  สอง ระบบการปกครอง กลาวคือ  

ถาหากประเทศนั้นใชการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ซ่ึงฝายบริหารอยูภายใตความไววางใจ

ของฝายนิติบัญญัติ11 ก็มีแนวโนมวา วุฒิสภาอาจมีอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน แตถาหาก

ประเทศนั้นปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี ซ่ึงใหฝายบริหารและฝายนิติบัญญัต ิ

แยกอํานาจกันอยางชัดเจน12 ก็มีแนวโนมเชนกันวา วุฒิสภาอาจจะไมมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ

แผนดินเลย เปนตน    

 ดังนั้น การศึกษาในกรณีนี้  จึงศึกษาโดยใชการพิจารณาวาวุฒิสภามีหนาท่ีสะทอนเสียงหรือ 

เปนตัวแทนของสิ่งใดเปนเกณฑในการแบงกลุมประเทศเพ่ือวิเคราะหท่ีมาและอํานาจของวุฒิสภาของกลุม

ประเทศนั้น ดังนี้ 

 กลุมท่ีหนึ่ง จะเปนกลุมประเทศท่ีกําหนดใหความเปนตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับพ้ืนท่ี ซ่ึงไดแก 

วุฒิสภาท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนของรัฐ (1) วุฒิสภาท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนของทองถ่ิน (2) และวุฒิสภาท่ีมี 

จุดยึดโยงกับพ้ืนท่ีแตไมใชตัวแทนของทองถ่ิน (3)  กลุมท่ีสอง จะเปนกลุมประเทศท่ีกําหนดใหความเปน

ตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับภาคสวนตางๆของสังคม ซ่ึงไดแก วุฒิสภาท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ (1) วุฒิสภา 

ท่ีสะทอนพรรคการเมืองท่ีสําคัญในสภาผูแทนราษฎร (2) วุฒิสภาท่ีสะทอนพรรคการเมืองท่ีสําคัญในสภา

ผูแทนราษฎร และเปนตัวแทนกลุมผลประโยชน (3) และประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของชาติพันธุ

และผูทรงคุณวุฒิ (4) และกลุมท่ีสาม จะเปนแบบผสม คือ ใหความเปนตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับพ้ืนท่ี 

และเปนตัวแทนของภาคสวนตางๆในสังคมดวย โดยในแตละกลุมประเทศ จะไดกลาวถึงท้ังกระบวนการไดมา

ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา และอํานาจของวุฒิสภา โดยจะมุงพิจารณาอํานาจของวุฒิสภาในดานนิติบัญญัติ  

ดานท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการแผนดิน และดานการแตงตั้งและถอดถอนผู ดํารงตําแหนงสําคัญ  

และ ดานท่ีเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ 

 

 

11 วิษณุ เครืองาม. (2530). กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณาการ. หนา 

253-270 
12 เรื่องเดียวกัน 
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สวนท่ีหนึ่ง : กลุมประเทศท่ีกําหนดใหความเปนตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับพ้ืนท่ี13   

 กลุมประเทศท่ีกําหนดใหความเปนตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับพ้ืนท่ีนี้ จะกําหนดใหวุฒิสภามาจาก

การเลือกตั้ง ซ่ึงมีท้ังการเลือกตั้งทางตรง ไมวาจะเปนการแบงเขตเลือกตั้ง หรือใชบัญชีรายชื่อ และการเลือกตั้ง

ทางออม โดยวุฒิสภาในกลุมประเทศเหลานี้  จะมีขอบอํานาจท่ีคอนขางมาก เชน บางประเทศกําหนด 

ใหวุฒิสภามีอํานาจในการออกกฎหมายเทากับสภาผูแทนราษฎร นั่นหมายความวา ถาหากวุฒิสภาไมเห็นชอบ

ดวยกับรางกฎหมายใด รางกฎหมายนั้นตองตกไปจะใชบังคับไมไดโดยสภาผูแทนราษฎรไมมีสิทธิลงมติยืนยัน 

หรือใหวุฒิสภามีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูดํารงตําแหนงอ่ืนๆได เปนตน แตในบางกรณี วุฒิสภาในกลุมประเทศ

เหลานี้ แมจะมาจากการเลือกตั้ง แตก็อาจมีอํานาจนอยก็ได ข้ึนอยูกับประวัติศาสตรของการมีสภาท่ีสอง 

ของประเทศนั้นๆ   

 ท้ังนี้ กลุมประเทศท่ีหนึ่ง สามารถแบงไดเปน ประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของรัฐ 

(1) ประเทศท่ีใหวุฒิสภาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของทองถ่ิน(2) และประเทศท่ีใหวุฒิสภายึดโยงกับพ้ืนท่ีซ่ึงไมใช

การปกครองสวนทองถ่ิน (3)  ดังนี้ 

 

 1. วุฒิสภาท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนของรัฐ 

  ประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของรัฐ เชน ประเทศฟลิปปนส ประเทศปาลัว 

(Palua) ประเทศโคลัมเบีย ประเทศอุรกวัย และประเทศปารากวัย โดยประเทศเหลานี้จะกําหนดให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบงแบงเขตเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกตั้งแบบใหผูมิสิทธิ

เลือกตั้งเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือวาเปนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อก็ตาม อยางเชน ประเทศฟลิปปนส

กําหนดใหแบงเขตเลือกตั้งตามเขตการปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเทากับใหสภาผูแทนราษฎรทําหนาท่ีเปนตัวแทน

ของทองถ่ิน หรืออยางประเทศอุรุกวัย ประเทศปารากวัย และประเทศโคลัมเบีย กําหนดใหการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองแบงเขตเลือกต้ัง อยางประเทศอุรุกวัย และประเทศปารากวัยจะกําหนดใหแบง

เขตเลือกต้ังตามเขตการปกครอง และใหเปนการเลือกตั้งแบบเขตละหลายคน อันอาจสงผลใหเขตท่ีมี

ประชากรมาก มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาก และเขตท่ีมีประชากรนอยมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรนอย จึงกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของรัฐและใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง ท้ังนี้ กลุมประเทศ

เหลานี้จะกําหนดกระบวนการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา และอํานาจของวุฒิสภา ดังนี้  

13 ขอมูลพ้ืนฐานของวุฒิสภาในแตละประเทศท้ังหมด มีท่ีมาจาก  

1. Le Sénat. Les Sénats du monde. Retrieved May 25, 2014, from  

http://www.senat. fr/senatsdumonde/pays.html.  

2.  สถาบันพระปกเกลา. (2554).  ชัยมงคลวัฒนายุ : 84 ป นายชัย ชิดชอบ. กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพระปกเกลา 

3.  คําแปลรัฐธรรมนูญภาษาอังกฤษ จาก Constitute : The world’s constitutions to read, 

search, and compare. Retrieved 25 May, 2014, from https://www.constituteproject.org/search.  
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  1.1  การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

   กลุมประเทศท่ีกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของรัฐจะกําหนดใหสมาชิก

วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง และใชประเทศเปนเขตเลือกตั้ง ซ่ึงมีท้ังการใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกผูสมัคร

รับเลือกตั้ง หรือเปนแบบบัญชีรายชื่อ  

   -  กําหนดใหการเลือกตั้งแบบไมใชบัญชีรายช่ือ 

    ประเทศท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้งโดยไมใชบัญชีรายชื่อ หรือก็คือ ใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไดโดยตรง ไดแก ประเทศฟลิปปนส ประเทศปาลัว โดยรัฐธรรมนูญประเทศฟลิปปนส

กําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 24 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้งและ

รัฐธรรมนูญประเทศปาลัว ก็กําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภา 13 คน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงในลักษณะ

เดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประเทศฟลิปปนส14 

   -  กําหนดใหการเลือกตั้งเปนแบบบัญชีรายช่ือ 

    ประเทศท่ีกําหนดใหการเลือกตั้งวุฒิสภาเปนแบบบัญชีรายชื่อ ไดแก ประเทศโคลัมเบีย 

ประเทศปารากวัย และประเทศอุรุกวัย  

    รัฐธรรมนูญประเทศโคลัมเบีย กําหนดให มีสมาชิกวุฒิ สภาจํ านวน 102 คน  

โดยใหวุฒิสมาชิก 100 คน มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ซ่ึงพรรคการเมืองแตละพรรคจะตองจัดทํา

บัญชีรายชื่อ สวนวุฒิสมาชิกอีก 2 คน มาจากชุมชนพ้ืนเมือง ซ่ึงจะมีวิธีการคัดเลือกตางกันตามแตธรรมเนียม

ของชนพ้ืนเมืองนั้นๆ สวนรัฐธรรมนูญประเทศปารากวัยกําหนดใหมีวุฒิสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี

รายชื่อ 45 คน และกําหนดใหอดีตประธานาธิบดีเปนวุฒิสมาชิกโดยตําแหนง และเปนตลอดชีพแตวุฒิสมาชิก

เหลานี้จะไมมีสิทธิลงมติ มีพียงแตสิทธิในการอภิปรายเทานั้น และรัฐธรรมนูญของประเทศอุรุกวัยก็กําหนดให

มีวุฒิสมาชิกจํานวน 30 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแตละพรรคตองจัดทําบัญชี

รายชื่อเชนกัน   

  1.2  อํานาจของวุฒิสภา  

   วุฒิสภาในกรณีนี้จะมีอํานาจคอนขางมากเนื่องจากมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ซ่ึงสามารถ

พิจารณาได ดังนี้ 

   อํานาจนิติบัญญัติ วุฒิสภาในกลุมประเทศเหลานี้จะมีอํานาจเสนอรางกฎหมายท้ังสิ้น และ

ในชั้นพิจารณาใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายนั้น วุฒิสภาจะมีบทบาทคอนขางมาก โดยรัฐธรรมนูญ 

มักจะกําหนดใหรางกฎหมายจะประกาศใชไดก็ตอเม่ือวุฒิสภาใหความเห็นชอบดวย ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีตางกัน 

14 อยางไรก็ตาม ปจจุบัน รัฐธรรมนูญประเทศปาลัว ไดกําหนดใหมีการทบทวนบทบัญญัติเรื่องจํานวน

ของสมาชิกวุฒิสภาทุกๆ 8 ป เพ่ือลดจํานวนสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงในอดีตมีท้ังสิ้น 18 คน และปจจุบันไดลดลงจน

เหลือเพียง 13 คน ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญประเทศปาลัวไดตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา Reappointment 

Commission เพ่ือดําเนินการวางแผนเรื่องการมีวุฒิสภาดังกลาว (ดูรัฐธรรมนูญประเทศปาลัว มาตรา 9 

อนุมาตรา 2)   
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เชน ประเทศฟลิปปนส และประเทศโคลัมเบีย กําหนดใหตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันเพ่ือพิจารณารางกฎหมาย

ในกรณีท่ีท้ังสองสภาไมเห็นพองตองกัน และใหคณะกรรมาธิการรวมนํารางกฎหมายท่ีคณะกรรมาธิการฯ 

พิจารณาแลวใหท้ังสองสภาพิจารณาอีกครั้ง หรืออาจเปนการกําหนดใหท้ังสองสภาตองประชุมรวมกัน 

เพ่ือพิจารณารางกฎหมายในกรณีท่ีท้ังสองสภาไมเห็นพองตองกันอยางในประเทศอุรุกวัย หรือ รัฐธรรมนูญ 

อาจกําหนดใหสภาแรกท่ีพิจารณารางกฎหมายมีความสําคัญยิ่งกวาสภาท่ีสองท่ีพิจารณารางกฎหมาย  

โดยกําหนดใหสภาแรกท่ีพิจารณารางกฎหมายสามารถลงมติยืนยันได แตการพิจารณารางกฎหมายในกรณีนี้ 

จะเริ่มท่ีสภาใดกอนก็ได นั่นหมายความวา ไมวาจะเปนสภาผูแทนราษฎร หรือ วุฒิสภา ก็สามารถเปน 

สภาท่ีลงมติยืนยันไดนั่นเอง อยางประเทศปารากวัย ก็ได 

   อํานาจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน15 รัฐธรรมนูญประเทศเหลานี้มักจะกําหนดให

วุฒิสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชแผนดินของรัฐบาลได เชน รัฐธรรมนูญประเทศปารากวัยกําหนดให

วุฒิสภาสามารถต้ังกระทูถามรัฐบาลได รัฐธรรมนูญประเทศอุรุกวัยกําหนดใหวุฒิสภาสามารถอภิปราย 

ไมไววางใจรัฐบาลได แตตองใชอํานาจนี้รวมกับสภาผูแทนราษฎรในรูปของท่ีประชุมรวมกันของท้ังสองสภา 

15 แมวาประเทศสวนใหญในกลุมประเทศนี้จะเปนประเทศในกลุมละตินอเมริกันท่ีปกครองดวย

ระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีเหมือนอยางสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือหลักการแบงแยกการใชอํานาจ

อยางเครงครัด โดยใหท้ังฝายนิติบัญญัติและประมุขของฝายบริหารคือ ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตั้งคน

ละทางท่ีมีจุดยึดโยงกับประชาชนท่ีชัดเจน และฝายบริหารไมตองอยูภายใตความไววางใจของฝายนิติบัญญัติ 

สงผลใหฝายนิติบัญญัติไมสามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารไดก็ตาม แตบริบททาง

การเมืองของกลุมละตินอเมริกาไมเหมือนบริบททางการเมืองของสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีพรรคการเมืองใหญอยู

เพียงสองพรรค กลาวคือ ประเทศในกลุมละตินอเมริกันมีพรรคการเมืองหลายพรรค ทําใหเม่ือนําระบบอยาง

สหรัฐอเมริกามาใชแลวเกิดปญหาท่ีนักวิชาการจํานวนมากเห็นวาเปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดวิกฤต

ในชวง ค.ศ. 1960-1970 เนื่องจากเม่ือฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารมีท่ีมาคนละทางกัน ก็เปนไปไดวา

ประธานาธิบดีไมมีเสียงขางมากในสภา (เปน “คนละพวก” กัน) การทํางานจึงมักเปนอุปสรรค อีกท้ัง ระบบ

ประธานาธิบดีออกแบบมาใหตางฝายตางทําใหอีกฝายพนจากตําแหนงไมได (ประธานาธิบดีไมอาจยุบสภาได 

และฝายนิติบัญญัติจะอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลไมได เปนตน) แมวาจะมีไมเห็นพองตองกันอยางมาก แตก็

ตองอยูกันจนครบวาระท้ังสองฝาย ทําใหหลายประเทศในกลุมละตินอเมริกันมีการปรับเรื่องความสัมพันธของ

ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ดังนั้น แมจะเปนระบบประธานาธิบดี แตการแบงแยกการใชอํานาจอาจจะไม

แบงแยกกันเด็ดขาด ยิ่งกวานั้น บางประเทศ เชน โคลัมเบีย อุรกวัย โบลิเวีย เปนตน ก็กําหนดใหฝายนิติ

บัญญัติสามารถอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีไดอีกดวย สนใจ โปรดดู  J. Mark Payne. (2006) . Balancing 

Executive and Legislative Prerogatives : The Role of Constitutional and Party-Based Factors. 

In J. Mark Payne, Daniel Zoratto G. and Mercedes Mateo Diaz. (2006). Democracies 

Development: Politics and Reform in Latin America. Washington DC : International 

Development Bank.  
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นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังอาจกําหนดใหวุฒิสภามีความสัมพันธกับรัฐบาลในรูปแบบอ่ืนๆอีก เชน รัฐธรรมนูญ

ประเทศปาลัวกําหนดใหประธานาธิบ ดีตองแตงตั้ งคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของวุฒิ สภา  

หรือ รัฐธรรมนูญประเทศฟลิปปนสกําหนดใหการทําความตกลงระหวางประเทศบางประการของรัฐบาล 

ตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เปนตน 

   อํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ เนื่องจากวุฒิสภาในประเทศ

กลุมนี้มีจุดยึดโยงกับประชาชนท่ีชัดเจน รัฐธรรมนูญจึงมักกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจแตงต้ังผูดํารงตําแหนง

สําคัญบางตําแหนง เชน รัฐธรรมนูญประเทศปารากวัยกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจใหความเห็นชอบในการ

แตงตั้งเอกอัครทูต และผูวาการธนาคารแหงชาติ หรือ รัฐธรรมนูญในประเทศฟลิปปนสกําหนดใหวุฒิสภา 

มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กรรมการการเลือกต้ัง กรรมการตรวจเงิน

แผนดิน โดยใหสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนคณะกรรมการสรรหา นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ

ในประเทศเหลานี้ยังอาจกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงบางตําแหนง เชน รัฐธรรมนูญ

ประเทศโคลัมเบียกําหนดให สภาผูแทนราษฎรสามารถรองตอวุฒิสภาเพ่ือขอใหวุฒิสภามีมติปลดบุคคลตอไปนี้

ออกจากตําแหนง เชน ประธานาธิบดี ผูพิพากษาศาลสูง ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

เปนตน โดยวุฒิสภาตองมีมติไมนอยกวาสองในสาม  

   อํานาจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญประเทศเหลานี้ท้ังหมด กําหนดใหรางรัฐธรรมนูญ

แกไขเพ่ิมเติมตองไดรับความเห็นชอบท้ังจากสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 

 

 2.  วุฒิสภาท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนของทองถิ่น16 

  ประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของทองถ่ินมักจะเปนประเทศท่ีทองถ่ินแตละแหงมีความ

เปนเอกลักษณ และมีความแตกตางกันสูง อยางเชน ประเทศในทวีปยุโรปอยางประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี 

ประเทศสเปน ซ่ึงแตเดิมมีการปกครองดวยระบบฟวดัล (Feudal) และเม่ือมีการรวมประเทศแลวก็ยังคงเหลือ

รองรอยความแตกตางกันอยูมาก หรืออยางประเทศในทวีปแอฟริกาซ่ึงในชวงยุคลาอาณานิคมมีการขีดเสนแบง

ดินแดนซ่ึงไมสอดคลองกับการอาศัยอยูของชนเผาตางๆ ทําใหเม่ือมีการใหเอกราชแลว ประเทศเหลานี ้

ตองประสบปญหาเรื่องชนกลุมนอยในดินแดนตางๆ เม่ือเปนเชนนี้ การกําหนดใหมีสภาผูแทนราษฎร แตเพียง

สภาเดียวอาจไมสามารถสะทอนเสียงของชนกลุมนอยได จึงตองกําหนดใหมีวุฒิสภาเพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทน

ของทองถ่ิน หรือตัวแทนของชนกลุมนอยท่ีอาศัยอยูตามพ้ืนท่ีตางๆดวย  

 

  2.1  การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

   การกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีท่ีมาท่ียึดโยงกับทองถ่ินนั้น มีวิธีการไดมา 3 รูปแบบ คือ 

ใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ใหวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทางออม และรูปแบบผสม  

คือ มีท้ังสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและโดยออม ดังนี้ 

16 ขอมูลพ้ืนฐานของวุฒิสภาในกลุมประเทศเหลานี้ มีท่ีมาดังท่ีอางไวในเชิงอรรถท่ี 13  
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   -  สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง  

    ประเทศท่ีกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ไดแก ประเทศอิตาลี 

ประเทศไลบีเรีย ประเทศโบลิเวีย และประเทศไฮติ โดยประเทศเหลานี้จะแบงเขตเลือกต้ังโดยยึดทองถ่ินเปน

เกณฑ เชน เขตจังหวัด และมีท้ังการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เชน ประเทศโบลิเวีย ซ่ึงกําหนดใหจังหวัด 

ท้ัง 9 จังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาไดจังหวัดละ 4 คน ประเทศไลบี เรียกําหนดใหจังหวัดท้ัง 15 จังหวัด  

มีสมาชิกวุฒิสภาไดจังหวัดละ 2 คน   

    สําหรับบางประเทศก็กําหนดใหใชการเลือกตั้งแบบไมใชบัญชีรายชื่อ เชน ประเทศไฮติ 

ซ่ึงกําหนดจังหวัดท้ัง 10 จังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาไดจังหวัดละ 3 คน รวมเปน 30 คน และใหใชการเลือกตั้ง

โดยตรงแบบ 1 คน 1 เสียง (One man one vote) หรือประเทศอิตาลี ซ่ึงกําหนดใหมีลักษณะพิเศษเพ่ิมข้ึน

เล็กนอย คือ ใหใชแควน (Region) เปนเขตเลือกตั้ง โดยสวนใหญ แตละแควนจะใหใชการเลือกตั้งเปนแบบ

การเลือกตั้งโดยตรง แตจะมีบางแควนท่ีใหเลือกตั้งโดยออม (แควน Val d’Aoste และแควน Trentin-Haut-

Adige) และกําหนดใหอดีตประธานาธิบดีเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง และตลอดชีพ 

   -  สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยออม  

    ประเทศท่ีกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยออม เชน ประเทศฝรั่งเศส 

ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศนามิเบีย ประเทศมอรีทาเนีย ประเทศกาบอง ประเทศบุรุนดี เปนตน  

ท้ังนี้ องคกรท่ีบทบาทเปนอยางมากในการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาทางออมก็คือสภาทองถ่ินของประเทศนั้นๆ 

ไมวาจะเปนสภาภาค (Region) สภาจังหวัด (Province) หรือ สภาเทศบาล เนื่องจากสมาชิกสภาเหลานี ้

มักจะมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงทําใหสมาชิกวุฒิสภามีจุดยึดโยงกับประชาชน โดยบาง

ประเทศก็จะกําหนดใหสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูเลือกสมาชิกวุฒิสภาเอง อยางเชน  ประเทศ

เนเธอรแลนดกําหนดใหใช เขตจังหวัด (ซ่ึงมี ท้ังสิ้น 12 จังหวัด) เปนเขตเลือกตั้ ง และใหสภาจังหวัด 

เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีเลือกบุคคลท่ีจะไปดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา ยิ่งกวานั้น บางประเทศอยาง 

ประเทศนามิ เบี ย  กําหนดใหสภาภาคทําหน าท่ี เลือกผู ท่ี จะไป ดํารงตําแหน งเปนสมาชิกวุฒิ สภา  

และยังกําหนดใหตองเลือกจากสมาชิกสภาภาคดวยกันเองอีกดวย  

    นอกจากนี้ ประเทศแอฟริกาใตก็กําหนดใหสภาจังหวัด ซ่ึงมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรง เปนองคกรท่ีคัดเลือกผูดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา โดยใหเขตจังหวัดท้ัง 9 จังหวัด มีสมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดละ 10 คน และใหสมาชิกวฒุิสภา 4 คน มาจากการเลือกของสภาจังหวัด สวนสมาชิกวุฒิสภาอีก 6 คน 

ใหพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกพรรคเปนสมาชิกสภาจังหวัดสงรายชื่อตามสัดสวนสมาชิกพรรคท่ีเปนสมาชิกสภา

จังหวัด ท้ังนี้  ถาหากสมาชิกสภาจังหวัดคนใดเขาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา ก็ใหพนจากตําแหนง 

สมาชิกสภาจังหวัดนั้น  

    บางป ระ เทศ ก็ กํ าห นดให มี  “คณ ะผู เลื อกตั้ ง”  (Electoral college) โดย ให 

คณะผูเลือกตั้งประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน เชน ประเทศฝรั่งเศส กําหนดใหใชเขตจังหวัด (Département 

หรือ Department) เปนเขตเลือกตั้ง โดยในแตละเขตเลือกตั้งจะมีจํานวนสมาชิกวุฒิสภาตางกันไปตามจํานวน
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ประชากร และใหคณะผูเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ประกอบดวย ตัวแทนจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

สภาภาค สมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล เขตจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกวุฒิสภาไมเกิน 3 คน ก็จะใช

การเลือกตั้งแบบเสียงขางมากอยางงาย แตถาหากเขตจังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต 4 คนข้ึนไป และ 

การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือเปนตัวแทนของชาวฝรั่งเศสท่ีอาศัยอยูนอกประเทศฝรั่งเศส ก็ใชการเลือกตั้ง

ทางออมผานคณะผูเลือกตั้งเชนกัน  

    การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทางออมในลักษณะนี้ยังใชในประเทศอ่ืนๆอีก เชน ประเทศ

บุรุนดี ซ่ึงกําหนดใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง แตละเขตจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาไดเขตละ 2 คน และ 

ใหคณะผูเลือกตั้ง ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลของเขตจังหวัดนั้นๆ หรืออยางประเทศมอริทาเนีย  

ซ่ึงกําหนดใหคณะผู เลือกตั้งประกอบดวยนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในเขตการเลือก 

ตั้งนั้นเปนตน 

   -  สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งทางตรงและทางออมผสมกัน 

    ประเทศท่ีกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีท่ีมาท้ังจากการเลือกตั้งทางตรงและทางออม 

ไดแก ประเทศสเปนซ่ึงกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเขตปกครองตนเอง 

(Autonomous Communities) โดยกําหนดใหการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาท่ีเปนตัวแทนองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินซ่ึงใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยใหแตละเขตจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 4 คน และ

เกาะใหญ  (เชน  Grande Canarie, Majorque และ Tenerife) ซ่ึ งมีสมาชิกวุฒิ สภาได เกาะละ 3 คน  

และเกาะเล็กรวมถึงหมูเกาะท้ังหลายซ่ึงมีสมาชิกวุฒิสภาไดหมูเกาะละ 1 คน ใชการเลือกตั้งโดยตรงแบบไมใช

บัญชีรายชื่อ สวนการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงเปนตัวแทนของเขตปกครองตนเอง ซ่ึงมีท้ังหมด 17 เขตนั้น 

รัฐธรรมนูญประเทศสเปนกําหนดให เขตปกครองพิเศษแตละเขตมีสมาชิกวุฒิสภาได เขตละ 1 คน 

และใชการเลือกตั้งทางออม โดยใหมีคณะผูเลือกตั้งประกอบดวยสภานิติบัญญัติของเขตปกครองตนเองนั้นๆ       
 

  2.2  อํานาจของวุฒิสภา 

   วุฒิสภาในกลุมประเทศเหลานี้สวนใหญจะมีอํานาจคอนขางมากเชนเดียวกับกลุมประเทศ 

ท่ีใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของประเทศ เนื่องจากบางประเทศในกลุมนี้กําหนดใหวุฒิสภามาจากการเลือกต้ัง

โดยตรงเชนกัน  

   อํานาจนิติบัญญัติ ในกลุมนี้  ประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

รัฐธรรมนูญมักจะใหวุฒิ สภามีอํานาจนิติบัญญัติ เทากับสภาผูแทนราษฎร นั่นคือ รางกฎหมายนั้น 

ตองไดรับความเห็นชอบท้ังจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา อยางเชน รัฐธรรมนูญประเทศอิตาลีกําหนดให

ในชั้นพิจารณารางกฎหมายนั้น รางกฎหมายจะเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภากอนก็ได 

และเม่ือสภาแรกท่ีพิจารณารางกฎหมายพิจารณาเรียบรอยแลว ก็ตองสงใหสภาท่ีสองพิจารณา และจะสงกลับ

ไปมาเชนนี้ จนกวาท้ังสองสภาจะใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายท่ีมีขอความอยางเดียวกัน  

    อยางไรก็ตาม แตถาหากเปนกลุมประเทศท่ีกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง

ทางออม หรือแมแตแบบผสมอยางประเทศสเปน สวนใหญแลวรัฐธรรมนูญมักกําหนดใหสภาผูแทนราษฎร 
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ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีอํานาจนิติบัญญัติมากกวาวุฒิสภา โดยกําหนดใหในกรณีท่ีท้ังสองสภาไมได 

เห็นพองตองกัน ก็ใหสภาผูแทนราษฎรสามารถลงมติยืนยันได เชน รัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศสกําหนดให 

ในชั้นพิจารณารางกฎหมายนั้น สภาใดจะพิจารณากอนก็ได และถาหากท้ังสองสภาไมเห็นพองตองกัน ก็ใหตั้ง

คณะกรรมาธิการรวมซ่ึงประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอยางละ 7 คน เพ่ือพิจารณา

รางกฎหมายและสงใหสภาท้ังสองพิจารณาอีกครั้ง และถาหากสภาท้ังสองยังไมเห็นพองตองกัน นายกรัฐมนตรี

อาจนํารางกฎหมายท่ีสภาผูแทนราษฎรเคยใหความเห็นชอบแลว หรือรางกฎหมายท่ีคณะกรรมาธิการรวม

แกไขเพ่ิมเติมแลว ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งเพ่ือลงมติยืนยันได หรือ รัฐธรรมนูญประเทศนามิเบีย 

ก็กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเปนสภาแรกท่ีพิจารณารางกฎหมายกอน และถาหากวุฒิสภาไมเห็นชอบดวย  

ก็ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันไดโดยใชมติไมนอยกวาสองในสาม 

   ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญประเทศเนเธอรแลนดก็กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจนิติบัญญัติ

มากกวาวุฒิสภาเชนกัน แตรางกฎหมายตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา โดยท่ีวุฒิสภาไมมีอํานาจแกไข

เพ่ิมเติมรางกฎหมาย แตมีเพียงอํานาจให หรือไมใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายเทานั้น ซ่ึงสภาผูแทนราษฎร

จะลงมติยืนยันไมได 

   อํานาจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน  รัฐธรรมนูญแตละประเทศในกลุมนี้ 

จะกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับ

ความสัมพันธระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติซ่ึงข้ึนอยูกับความเปนมา และบริบททางประวัติศาสตรดวย 

บางประเทศอาจกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงอาจเปนเพราะวาวุฒิสภาเอง

ก็มีจุดยึดโยงกับประชาชน เชน รัฐธรรมนูญประเทศอิตาลี กําหนดใหวุฒิสภามีมติไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ 

ใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการสอบสวนการดําเนินงานของรัฐบาลในเรื่องท่ีเก่ียวกับประโยชน

สาธารณะได และใหวุฒิสภามีอํานาจตั้งกระทูถามรัฐบาล ตลอดจนอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลไดเชนเดียว 

กับสภาผูแทนราษฎร เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญประเทศโบลิเวีย17  

   ในขณะท่ีบางประเทศก็จะไมใหวุฒิสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินเลย 

ซ่ึงอาจเปนเพราะเห็นวาวุฒิสภาเปนตัวแทนของทองถ่ินในขณะท่ีสภาผูแทนราษฎรเปนตัวแทนของคนท้ัง

ประเทศ จึงมีความชอบธรรมท่ีจะควบคุมการบริหารราชการแผนดินมากกวา เชน รัฐธรรมนูญประเทศไฮติ

กําหนดใหอํานาจการควบคุมการบริหารราชการแผนดินท้ังหลายเปนของสภาผูแทนราษฎรเทานั้น วุฒิสภาไมมี

อํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินเลย (จะมีก็เพียงแตการใหคําแนะนําแกประธานาธิบดีเทานั้น) 

รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกําหนดใหวุฒิสภาไมสามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดินได

เลย (เชนเดียวกับท่ีไมใหประธานาธิบดียุบวุฒิสภา มีแคเพียงอํานาจยุบสภาผูแทนราษฎรเทานั้น) หรือบาง

ประเทศก็อาจใหวุฒิสภามีอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินอยางจํากัด เชน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส

กําหนดใหวุฒิสภาสามารถตั้งกระทูถามได แตไมสามารถอภิปรายไมไววางในรัฐบาลได เนื่องจากอํานาจ

ดังกลาวเปนของสภาผูแทนราษฎรเทานั้น รัฐธรรมนูญประเทศบุรุนดีกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจควบคุม 

17 การควบคุมการบริหารราชการแผนดินของประเทศในกลุมละตินอเมริกา ดูในเชิงอรรถท่ี 15 
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การบริหารราชการแผนดินเกือบทุกประการยกเวนการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล เปนตน หรืออาจกําหนดให

การควบคุมการบริหารราชการแผนดินจํากัดเฉพาะท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน เนื่องจากวุฒิสภาเปนตัวแทน 

ของทองถ่ินก็ได  เชน รัฐธรรมนูญประเทศนามิเบีย กําหนดใหวุฒิสภาสามารถสอบสวนการทํางาน 

ของรัฐบาลได เฉพาะกรณีท่ีการดําเนินงานนั้นเก่ียวของกับแควน  

   อํานาจท่ีเกี่ยวของกับทองถิ่น เนื่องจากวุฒิสภาในกลุมประเทศเหลานี้ทําหนาท่ีเปนตัวแทน

ของทองถ่ิน ดังนั้น รัฐธรรมนูญบางประเทศในกลุมนี้จึงกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจดําเนินการตัดสินใจ 

บางประการท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินได เชน รัฐธรรมนูญประเทศแอฟริกาใตกําหนดใหวุฒิสภาเปนผูวินิจฉัย

ปญหาในเรื่องเก่ียวกับเขตอํานาจของจังหวัด รัฐธรรมนูญประเทศสเปนกําหนดใหวุฒิสภาสามารถมีมติไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูกําหนดมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือดําเนินการแกปญหาใน

กรณีท่ีเขตปกครองตนเองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งท่ีอาจกระทบตอผลประโยชนของรัฐได หรือรัฐธรรมนูญ

ประเทศบุรุนดี ซ่ึงกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของทองถ่ินและของชนกลุมนอย ก็อาจกําหนดใหวุฒิสภา 

มีหนาท่ีควบคุมการบริหารงานของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีคุมครองสิทธิ

ของชนเผาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความเทาเทียมกันในการเขาถึงการบริการสาธารณะ นอกจากนั้น 

รัฐธรรมนูญ ประเทศอิตาลียั งกํ าหนดให เป น อํานาจของสภาผู แทนราษฎรและวุฒิ สภารวม กัน 

ท่ีจะตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือใหยุบสภาแหงแควน หรือในกรณีท่ีรัฐบาลเห็นวาการออกกฎหมายของ 

แควนเกินขอบเขตอํานาจ หรือวามีผลกระทบตอชาติ ใหสงปญหาดังกลาวใหรัฐสภาวินิจฉัย 

   อํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงอ่ืนๆ รัฐธรรมนูญบางประเทศในกลุมนี้

กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงท่ีสําคัญได เนื่องจากมีจุดยึดโยงกับประชาชน 

เชน รัฐธรรมนูญประเทศอิตาลีกําหนดใหวุฒิสภาเปนผูแตงตั้งสมาชิกสภาสูงแหงตุลาการ (เทียบไดกับสํานัก

คณะกรรมการตุลาการของประเทศไทย) จํานวนหนึ่ งในสาม และแตงตั้ งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

จํ านวนหนึ่ ง ในสาม รัฐธรรมนูญ ประเทศโบลิ เวีย กําหนดให วุฒิ สภามี อํ านาจให ความ เห็ นชอบ 

ในการเลื่อนตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางทหาร ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเอกอัครรัฐทูต และ 

เปนผู คัดเลือกผูพิพากษาศาลแขวง ผู พิพากษาศาลแรงงาน โดยคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อของศาลสูง 

รัฐธรรมนูญประเทศชิลีกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรสามารถรองขอใหวุฒิสภามีมติพิจารณาวาผูดํารงตําแหนง

สําคัญมีความผิด เชน ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ รัฐมนตรี ผูพิพากษาศาลสูง โดยวุฒิสภาตองมีมติไมนอย

กวาสองในสาม รัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศสกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มีอํานาจตั้งขอกลาวหาวา

ประธานาธิบดีมีความผิดรายแรง และประธานาธิบดีตองถูกตัดสินโดยศาลสูงแหงสาธารณรัฐ (La Haute Cour 

de la République) ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา หรือรัฐมนตรีก็อาจถูกฟองตอศาล

ยุติธรรมแหงสาธารณรัฐวามีความผิดได โดยศาลดังกลาวจะประกอบดวยผูพิพากษา 15 คน ไดรับเลือก 

จากรัฐสภา 12 คน เปนตน 

   อํานาจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญประเทศเหลานี้ท้ังหมดกําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญจะตองไดรับความเห็นชอบท้ังจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิ สภา และในประเทศท่ี มี 
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ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย ก็มักจะกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจรองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือใหวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือรางกฎหมายดวย เชน รัฐธรรมนูญ

ประเทศอัลจีเรียกําหนดใหประธานวุฒิสภาสามารถรองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมายได รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสกําหนดใหประธานวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภา ไมนอยกวา 60 คน  

รองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ของรางกฎหมายและบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีประกาศใชแลวได รัฐธรรมนูญประเทศสเปนกําหนดใหสมาชิก

วุฒิสภาไมนอยกวาหาสิบคนสามารถยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ของบทบัญญัติแหงกฎหมายได เปนตน 

 

 3.  วุฒิสภาท่ีมีจุดยึดโยงกับพ้ืนท่ี แตไมใชตัวแทนของทองถิ่น18 

  ประเทศในกลุมนี้  ไดแก ประเทศชิลี ประเทศซิมบับเว ประเทศญี่ปุน ประเทศโปแลนด 

สาธารณรัฐเชค และประเทศโรมาเนีย กลุมประเทศเหลานี้จะกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีในเขต 

การปกครอง หรือเขตเลือกตั้ ง แตไม ได มุ งให วุฒิ สภาเปน ตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แมวาจะมีการแบงเขตเลือกตั้งโดยอาศัยเขตการปกครองซ่ึงเหมือนเขตการปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม โดยมี

ขอสังเกตท่ีสําคัญ คือ โดยหลักอาจจะมีการแบงเขตการเลือกตั้งโดยยึดเขตการปกครองท่ีมีการแบงอยูแลว 

เพ่ือความสะดวกในการแบงเขต จากนั้น แตละเขตอาจมีการแบงเปนเขตเลือกต้ังยอยลงไปอีก ซ่ึงอาจใช

จํานวนประชากรเปนเกณฑ หรืออาจเปนการรวมเขตปกครองตางๆ  

เขาเปนเขตการเลือกตั้งหนึ่งอยางประเทศญ่ีปุน เพ่ือใหไดความหลากหลายของกลุมคนท่ีไดรับเลือกต้ังเปน

สมาชิกวุฒิสภา หรืออาจแบงตามจํานวนประชากรเพ่ือให 1 เขตเลือกตั้งมีสมาชิกวุฒิสภาเพียงคนเดียว อยาง

ประเทศโรมาเนียก็ได 

 

  3.1  การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

   กลุมประเทศเหลานี้มักจะกําหนดใหวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ซ่ึงกําหนดใหมีการ

แขงเขตการเลือกตั้งตางๆกัน เชน รัฐบัญญัติการเลือกตั้งประเทศโรมาเนียกําหนดใหแบงเขตประเทศออก 

เปนเขตเลือกตั้ง โดยใหจํานวนประชากร 160,000 คน ตอสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งคน และใหเขตเลือกตั้งแตละเขต

มีสมาชิกวุฒิสภาได 1 คน (ปจจุบันมี 137 เขต) หรือประเทศโปแลนดมีการแบงเขตการเลือกตั้ง โดยใชเขต 

การปกครองท่ีเคยแบงในสมัยคอมมิวนิสต19 รัฐธรรมนูญประเทศชิลี และรัฐธรรมนูญประเทศเชคก็กําหนดให

18 ขอมูลพ้ืนฐานของวุฒิสภาท้ังหมดในกลุมนี้ มีท่ีมาเชนเดียวกับท่ีระบุไวในเชิงอรรถท่ี 13  
19 David M. Olson. (1999).  From electoral symbol to legislative puzzle : The Polish 

Senat, p.309 in Senates : Bicameralism in the contemporary world. USA : Ohio State 

University Press. 
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ใชเขตการปกครองเปนหลักในการแบงเขตเลือกตั้ง โดยประเทศเชคจะเปนเขตการเลือกต้ังตามเขตจังหวัด 

จังหวัดใดมีประชากรเยอะ หรือเปนจังหวัดใหญ  (เชน ปราก) ก็กําหนดใหแบงเปนเขตเลือกตั้งเล็กๆ 

อีกสวนรัฐธรรมนูญประเทศชิลีก็กําหนดใหใชแควน (ซ่ึงเปนเขตการปกครองสวนทองถ่ินดวย) เปนเขตเลือกต้ัง

และถาหากแควนใดมีขนาดใหญ ก็จะแบงเปน 2 เขตเลือกตั้งในแควนนั้น เปนตน  

   ท้ังนี้ สําหรับการเลือกตั้งวุฒิสภาของประเทศชิลีนั้นยังแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญแก

พรรคการเมืองท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา และไดเสียงสวนนอย โดยกําหนดใหใชแควนท้ัง 13 

แควนเปนเขตเลือกตั้ง ใหแควนขนาดใหญ 6 แควน แบงเปน 2 เขตเลือกตั้งในหนึ่งแควน แบละใหแตละแควน

มีสมาชิกวุฒิสภาไดแควนละ 2 คน สวนแควนท่ีเหลืออีก 7 แควน จะมีสมาชิกวุฒิสภาไดแควนละ 2 คน  

โดยท่ีพรรคการเมืองท่ีสงผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปาฯ สมาชิกวุฒิสภาจะตองระบุรายชื่อผูลงสมัครในบัตรเลือกตั้ง

ใบละ 2 คน ถาหากผลคะแนนปรากฏวาพรรคท่ีไดคะแนนสูงสุดมีคะแนนมากกวาพรรคท่ีไดท่ี 2 ตั้งแต 2 เทา

ข้ึนไป ก็ใหผูสมัครรับเลือกตั้งท้ัง 2 คนท่ีปรากฏอยูบนบัตรนั้นเปนสมาชิกวุฒิสภาท้ังคู แตถาหากพรรคท่ีได

คะแนนสูงสุด ไดคะแนนมากกวาพรรคท่ีไดท่ี 2 ไมถึง 2 เทา ก็ใหพรรคท่ีไดท่ี 1 มีสมาชิกวุฒิสภา 1 คน  

(เลือกหนึ่งคนในชื่อท่ีปรากฏในบัตรเลือกตั้ง) และพรรคท่ีไดท่ี 2 มีสมาชิกวุฒิสภา 1 คน (เลือกหนึ่งคนท่ี

ปรากฏในบัตรเลือกตั้งเชนกัน)  

   นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญประเทศญ่ีปุนยังกําหนดใหใหท่ีมาของวุฒิสภาเปนแบบผสม คือ  

ใหมีสวนหนึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขต โดยแบงประเทศออกเปน 17 เขตเลือกตั้ง ใชการเลือกตั้งแบบ

เขตละหลายคน จํานวน 146 คน และท่ีเหลือ (96 คน) มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ โดยใชเขต

ประเทศเปนเขตเลือกตั้ง  

 

  3.2  อํานาจหนาท่ีของวุฒิสภา 

   แมวากลุมประเทศเหลานี้จะกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีท่ีมาท่ีคลายๆกันหมด คือ มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง แตรัฐธรรมนูญของกลุมประเทศเหลานี้ก็กลับกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีมากนอย

ตางกัน ดังท่ีไดกลาวไปแลวในตอนตนวา อํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาไมไดข้ึนอยูกับท่ีมาของวุฒิสภาแตเพียง

อยางเดียว หากแตข้ึนอยูกับความเปนมาทางประวัติศาสตรของประเทศนั้นๆท่ีทําใหมีวุฒิสภาดวย เชน  

ในประเทศญี่ปุน แตเดิมกอนท่ีจะเขาสูสงครามโลกครั้งท่ีสองและแพสงครามนั้น ใชรัฐธรรมนูญเมจิ 

ในการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวใหอํานาจแกจักรพรรดิคอนขางมาก และกําหนดใหมีวุฒิสภา

ซ่ึงมาจากการแตงตั้งของสมเด็จพระจักรพรรดิท้ังหมด เม่ือสหรัฐอเมริกาเขาควบคุมประเทศญ่ีปุน ในชวงหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 และกําหนดใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม รัฐบาลญ่ีปุนตองการใหใชรัฐธรรมนูญเมจิ 

รวมท้ังโครงสรางรัฐสภาแบบรัฐธรรมนูญเมจิดวย อยางไรก็ตาม นายพลแมค อาเธอร ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญ

ในการยกรางรัฐธรรมนูญญ่ีปุนในขณะนั้น ตองการใหประเทศญ่ีปุนมีสภาเดียว และมีท่ีมาจากการเลือกตั้ง  

เพ่ือเปนการลดอํานาจของสมเด็จพระจักรพรรดิ ผลจากการตอรองกัน ทําใหรัฐธรรมนูญญ่ีปุนท่ีรางข้ึนใหม
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กําหนดใหประเทศญ่ีปุนมี 2 สภา โดยใหท้ังสองสภามาจากการเลือกต้ังท้ังสองสภา20 และใหวุฒิสภามีอํานาจ

นอยกวาสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากเดิมคณะผูยกรางของอเมริกาไมตองการใหมีสภาท่ีสองอยูแลว  

   หรืออยางประเทศโปแลนด ในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ก็อยูภายใตการปกครอง 

ของพรรคคอมมิวนิสต ตอมา เม่ือพรรคคอมมิวนิสตเสื่อมอํานาจลง ก็มีการยกรางรัฐธรรมนูญข้ึนใหม  

โดยการกําหนดรูปแบบและโครงสรางของรัฐสภาก็เกิดจากการตอรองกันระหวางพรรคคอมมิวนิสต  

(ซ่ึงยังมีอํานาจอยู) กับกลุมท่ีไมใชพรรคคอมมิวนิสต โดยใหผลจากการตอรอง ไดมีการกําหนดใหมีสภา 

ท่ี สองเพ่ือ “ เอาใจ” พรรคท่ี ไม ใชพรรคคอมมิวนิสต  และมี อุดมการณ ทางการเมืองตรงข ามกับ 

พรรคคอมมิวนิสต แตใหวุฒิสภามีอํานาจนอย ไมเทากับสภาผูแทนราษฎร เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคกับ 

พรรคคอมมิวนิสตโดยเฉพาะในเรื่องการออกกฎหมาย21  และเปนเชนนี้เรื่อยมา แมวาพรรคคอมมิวนิสต 

จะเสื่อมความนิยมลงแลวในเวลาตอมาก็ตาม ในขณะท่ีประเทศท่ีไดรับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญอเมริกา

คอนขางมาก รัฐธรรมนูญก็จะกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเทาๆ กัน 

   อํานาจนิติบัญญัติ ดังท่ีกลาวแลวขางตน แตละประเทศในกลุมนี้ใหอํานาจวุฒิสภาไมเทากัน 

ดังนั้น อํานาจวุฒิสภาในกระบวนการนิติบัญญัติจึงแตกตางกันดวย เชน รัฐธรรมนูญประเทศชิลีกําหนดใหสภา

แรกท่ีพิจารณารางกฎหมายสามารถลงมติยืนยันในการใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายนั้นไดในกรณีท่ีอีกสภา

ไมเห็นชอบดวย แตตองใชมติสองในสาม โดยสภาแรกท่ีจะพิจารณารางกฎหมายจะเปนสภาผูแทนราษฎรหรือ

วุฒิสภาก็ได สวนรัฐธรรมนูญประเทศญ่ีปุน โปแลนด และเชค นั้น กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจ 

ในกระบวนการนิติบัญญัติมากกวาวุฒิสภา โดยกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรสามารถลงมติยืนยันได ในกรณีท่ี

วุฒิสภาไมเห็นพองตองกันกับสภาผูแทนราษฎร 

   อํานาจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน รัฐธรรมนูญในกลุมประเทศเหลานี้สวนใหญ 

จะกําหนดใหวุฒิ สภาไม มี อํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน หรือมี อํานาจนอยกวา 

สภาผูแทนราษฎร เชน รัฐธรรมนูญประเทศญ่ีปุนกําหนดใหอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

โดยหลักเปนของสภาผูแทนราษฎร แมนายกรัฐมนตรีจะแตงตั้งดวยความเห็นชอบจากท้ังสองสภา และ

รัฐมนตรีสวนใหญตองเปนสมาชิกรัฐสภา แตวุฒิสภาไมมีอํานาจอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล และรัฐบาลก็ไมอาจ

ยุบวุฒิสภาไดเชนกัน และรัฐธรรมนูญประเทศชิลี โปแลนด และเชค ก็กําหนดใหวุฒิสภาไมสามารถควบคุม 

การบริหารราชการแผนดินได (ซ่ึงอาจเปนเพราะใชการปกครองในระบบประธานาธิบดีเหมือนสหรัฐอเมริกา) 

20 จารุวรรณ สุขุมาลพงษ. วิเคราะหการไดมาของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไท ย  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 5 5 0 . สื บ ค น เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 5  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 7 . จ า ก  http://library2 . 

parliament.go.th/giventake/content_cons50/article07.pdf.   
21 David M. Olson. (1999).  From electoral symbol to legislative puzzle: The Polish 

Senat, p.301-303 in Senates: Bicameralism in the contemporary world. USA: Ohio State 

University Press. 
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ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญประเทศโรมาเนีย กําหนดใหวุฒิสภาสามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 

ไดเหมือนสภาผูแทนราษฎร เปนตน  

   อํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ สวนใหญรัฐธรรมนูญของกลุม

ประเทศเหลานี้จะใหอํานาจวุฒิสภาในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ โดยเฉพาะ ตําแหนงในฝายตุลาการ 

ซ่ึงเหมือนกับรัฐธรรมนูญอเมริกานั่นเอง เชน รัฐธรรมนูญประเทศชิลีกําหนดใหวุฒิสภาเปนผูคัดเลือกตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูตรวจบัญชีแหงรัฐ รัฐธรรมนูญประเทศโปแลนด

กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจใหความเห็นชอบในการแตงตั้งประธานสภาตรวจสอบบัญชีแหงรัฐ แตงตั้งกรรมการ

พิทักษสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญประเทศโรมาเนียกําหนดใหวุฒิสภาสามารถแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ได 3 คน แตงตั้งสมาชิกสภาตุลาการ (สํานักงานคณะกรรมการตุลาการของประเทศไทย) ได 2 คน เปนตน  

   สวนอํานาจในการถอดถอนนั้น กําหนดไวแตกตางกัน เชน รัฐธรรมนูญประเทศญ่ีปุน

กําหนดใหรัฐสภาสามารถตั้งคณะกรรมการเพ่ือถอดถอนตุลาการได หรือในประเทศท่ีใชการปกครองระบบ

ประธานาธิบดี ก็จะกําหนดใหวุฒิสภาสามารถพิจารณาความผิดของประธานาธิบดีเพ่ือนําไปสูการถอดถอนได 

เชน รัฐธรรมนูญประเทศเชค กําหนดใหวุฒิสภาสามารถรองตอศาลรัฐธรรมนูญไดวาประธานาธิบดีมีความผิด 

รัฐธรรมนูญประเทศชิลีกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรสามารถรองตอวุฒิสภา เพ่ือขอใหวุฒิสภามี มติพิจารณา

ความผิดของประธานาธิบดี รัฐมนตรี ผูพิพากษาศาลสูง ผูตรวจสอบบัญชีแหงรัฐ และผูดํารงตําแหนงทางทหาร

ระดับสูงได เปนตน 

   อํานาจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของกลุมประเทศเหลานี้จะกําหนดใหการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา และอาจกําหนดใหวุฒิ สภาสามารถ 

รองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได เชน 

รัฐธรรมนูญประเทศโปแลนดกําหนดใหประธานวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวา 30 คน รองขอตอศาล

รัฐธรรมนูญใหพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายได รัฐธรรมนูญประเทศโรมาเนีย 

กําหนดใหประธานวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวา 25 คน รองตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได เปนตน       

 สวนท่ีสอง : กลุมประเทศท่ีกําหนดใหความเปนตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับภาคสวนตางๆ 

ในสังคม22 

 กลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของกลุมภาคสวนตางๆในสังคมนี้ สวนใหญจะเปน

ประเทศท่ีปกครองโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข หรือเปนเครือรัฐซ่ึงมีผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

แหงเครือรัฐ (Governor-General) โดยกลุมประเทศเหลานี้จะกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีท่ีมาจากการแตงตั้ง

หรือสรรหา ซ่ึงบางประเทศท่ีมีกษัตริยดํารงตําแหนงเปนประมุขของรัฐจะกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภา 

มาจากการแตงตั้งของกษัตริยโดยตรง ไมใชเปนการแตงตั้งโดยคําแนะนําของบุคคลใด และเปนท่ีนาสังเกตวา 

22 ขอมูลพ้ืนฐานของวุฒิสภาในสวนนี้ท้ังหมด ใชแหลงขอมูลเชนเดียวกับท่ีระบุไวในเชิงอรรถท่ี 13 
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ประเทศท่ีมีการกําหนดเชนนี้ รัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหกษัตริย ต้ังสภาท่ีปรึกษาอยางเชนองคมนตร ี

ของประเทศไทย   

 ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภาในกลุมประเทศเหลานี้จะมีอํานาจนอยกวาสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอยางเห็นไดชัดเจน เชน อํานาจในการออกกฎหมายมีไมเทาสภาผูแทนราษฎร 

คือ รัฐธรรมนูญประเทศเหลานี้จะกําหนดใหในกรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรไดลงมติใหความเห็นชอบดวย 

แกรางกฎหมายใดแลว ถาหากวุฒิสภาไมเห็นชอบดวยและสงคืนกลับมายังสภาผูแทนราษฎร (หรือไมพิจารณา

รางกฎหมายดังกลาวและสงคืนมาภายในเวลาท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด) สภาผูแทนราษฎรสามารถลงมติ 

เพ่ือยืนยันได หรือก็คือ วุฒิสภามีอํานาจเพียง “กลั่นกรอง” กฎหมาย ไมไดมีอํานาจใหความเห็นชอบ และ

วุฒิสภากลุมนี้ มักจะไมมีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอ่ืน และมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินนอย 

หรือแทบไมมีเลย เวนแตในกรณีท่ีประเทศนั้นยังคงใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยอยางมาก เชน 

ประเทศบารเรน ซ่ึงแมวาวุฒิสภาจะมาจากการแตงตั้งท้ังหมด แตก็มีอํานาจคอนขางมาก 

 กลุมประเทศท่ีกําหนดใหความเปนตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับภาคสวนตางๆในสังคมนี้ สามารถ 

แบงไดเปน กลุมประเทศท่ีใหรัฐสภาเปนผูทรงคุณวุฒิ (1) วุฒิสภาท่ีสะทอนพรรคการเมืองท่ีสําคัญในสภา

ผูแทนราษฎร (2) วุฒิสภาท่ีสะทอนพรรคการเมืองท่ีสําคัญในสภาผูแทนราษฎร และเปนตัวแทนของกลุม

ผลประโยชน (3) และวุฒิสภาท่ีเปนตัวแทนของชาติพันธุและผูทรงคุณวุฒิ (4) 

 

 1.  กลุมประเทศท่ีใหวุฒิสภาเปนผูทรงคุณวุฒิ 

  กลุมประเทศท่ีใหวุฒิสภาเปนผูทรงคุณวุฒิในท่ีนี้  หมายถึง การมีวุฒิสภาท่ีประมุขแหงรัฐ 

เปนผูแตงต้ัง ซ่ึงก็มักจะใหเหตุผลวา สมาชิกวุฒิสภาเหลานี้เปนผูมีความรูความสามารถ หรือท่ีเรียกวา 

เปน “ผูทรงคุณวุฒิ” นั่นเอง โดยประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนผูทรงคุณวุฒิไดแก ประเทศบาเรนห และ

จอรแดน ซ่ึงยังคงใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยสูงมาก23  

  

  1.1  การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

   ประเทศท่ีกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาเปนผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ประเทศบาเรนห ประเทศ

จอรแดน ซ่ึงท้ังสองประเทศนี้เปนประเทศท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของรัฐ และจะกําหนดใหสมาชิก

วุฒิสภามาจากกระบวนการสรรหา ซ่ึงอาจมาจากการแตงตั้ง หรือการคัดเลือกท่ีมีกระบวนการพิเศษ 

ซ่ึงไมใชการเลือกตั้ง  

   ท้ังนี้  การไดมาซ่ึงวุฒิ สภาของประเทศบาเรนหและประเทศจอรแดนได กําหนดให

พระมหากษัตริยเปนผูแตงตั้ง และเปนท่ีนาสังเกตวา ท้ังสองประเทศนี้ ไมมีองคมนตรีซ่ึงทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา

พระมหากษัตริย  อยางในประเทศบาเรนห ซ่ึงรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 40 คน  

23 Gilbert H.Flanz. (2007). Constitutions of the Country of the World : The Hashemite 

Kingdom of Jordan (Commentary). New York : Oxford University Press, p.12-13 
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โดยพระมหากษัตริยจะตองเปนผูแตงตั้งท้ังหมด ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญประเทศบาเรนหกําหนดเพียงกรอบกวางๆ 

ในการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาไววา ใหแตงตั้งจากบุคคลท่ีมีประสบการณ และมีผลงานในการรับใชชาติท่ีเปน 

ท่ีประจักษ  ส วนประเทศจอรแดนก็ เชนกัน รัฐธรรมนูญ กําหนดให มีสมาชิกวุฒิ สภาท้ั งสิ้ น  60 คน  

ซ่ึงพระมหากษัตริยเปนผูแตงต้ังท้ังหมด และกําหนดกรอบวาจะตองแตงตั้งจาก รัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรี 

อดีตเอกอัครราชทูต อดีตประธานสภาผูแทนราษฎร อดีตประธานศาลฎีกา และผูพิพากษาศาลฎีกา และ 

ผูพิพากษาศาลแพง ขาราชการชั้นผูใหญท่ีอยูในชวงเกษียณอายุ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเคยดํารง

ตําแหนงมาแลวอยางนอยสองวาระ และบุคคลท่ีมีผลงานในการรับใชชาติอยางเปนท่ีประจักษ  

 

  1.2  อํานาจของวุฒิสภา 

   เนื่องจากประเทศในกลุมนี้ลวนเปนประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (หรือท่ี เรียกวา “ระบอบกษัตริย ใตรัฐธรรมนูญ” (Constitutional 

Monarchy)) และในประเทศเหลานี้ยังใหความสําคัญกับสถาบันกษัตริยคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประเทศบาเรนหและจอรแดน ดังนั้น แมวาวุฒิสภาจะมาจากการแตงตั้งของพระมหากษัตริยท้ังหมด  

แตวุฒิสภาในกลุมประเทศเหลานี้จะมีอํานาจคอนขางมากเพ่ือถวงอํานาจกับสภาผูแทนราษฎร  

   อํานาจนิติบัญญัติ โดยหลักแลว ในกลุมประเทศเหลานี้ รางกฎหมายจะประกาศใชได 

ก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา รัฐธรรมนูญประเทศจอรแดนและประเทศบาเรนหกําหนดให 

รางกฎหมายจะตองผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรกอนแลวคอยสงใหวุฒิ สภาพิจารณา  

ถาหากวุฒิสภาไมเห็นพองกับสภาผูแทนราษฎร ก็ใหท้ังสองสภาประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

แกรางกฎหมาย  

   อํานาจเกี่ยวกับบริหารราชการแผนดิน วุฒิสภาของกลุมประเทศเหลานี้ มี อํานาจ 

การควบคุมการบริหารราชการแผนดินเชนกัน รัฐธรรมนูญประเทศบาเรนหกําหนดใหวุฒิสภาสามารถมีหนังสือ

ถึงรัฐมนตรีเพ่ือสอบถามการดําเนินงานได และสามารถเปดอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับการดําเนินงาน 

ของรัฐมนตรีได เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญประเทศจอรแดนท่ีกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจตั้งกระทูถามได  

และวุฒิสภาอังกฤษก็มีอํานาจตั้งกระทูถาม หรือเปดอภิปรายรัฐบาลได 

   อํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนง วุฒิสภาของกลุมประเทศเหลานี้ไมมีอํานาจ

ถอดถอนผูดํารงตําแหนงใดๆ แตมีรัฐธรรมนูญประเทศจอรแดนท่ีกําหนดใหวุฒิสภาตองเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ดวยกันสามคน เพ่ือทําหนาท่ีเปนสมาชิกศาลสูง มีอํานาจในการตัดสินคดีท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 

ของรัฐมนตรี 

   อํานาจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญประเทศบาเรนหและจอรแดนกําหนดใหการแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 
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2.  กลุมประเทศท่ีใหวุฒิสภาสะทอนพรรคการเมืองท่ีสําคัญในสภาผูแทนราษฎร 

  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาสะทอนพรรคการเมืองท่ีสําคัญในสภาผูแทนราษฎรนี้  

มีวิวัฒนาการมาจากรัฐสภาของประเทศอังกฤษในอดีต ท้ังนี้  สถาบันการปกครองของอังกฤษท้ังหลาย 

มักเกิดจากการตอรองทางอํานาจ รัฐสภาเองก็เชนกัน การกําเนิดของรัฐสภาเองก็เกิดจากการตอรอง 

ทางอํานาจกับพระมหากษัตริยในการเก็บภาษี 24 และการแยกออกเปนสองสภาของสภาขุนนางและ 

สภาสามัญชน ก็ เกิดจากผลทางประวั ติศาสตร ท้ั งสิ้ น  ดังท่ี ไดกลาวมาแลวตอนตน  ซ่ึ งในอดีตนั้ น 

สถาบันพระมหากษัตริยและขุนนาง ถือเปนข้ัวอํานาจทางการเมืองท่ีมีความสําคัญ การมีสภาท่ีสองท่ีเปน 

ขุนนางมาจากการแตงตั้งของพระมหากษัตริย จึงเปรียบเสมือนการใหวุฒิสภาสะทอนข้ัวอํานาจทางการเมือง

ในสังคม อยางไรก็ตาม เม่ือเกิดพัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาเรื่อยๆ ทําใหเกิดการ

วิพากษวิจารณ ถึงจุดยึดโยงของประชาชนในการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา ตอมาจึงได มีการเปลี่ยน 

การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงเปนการใหพรรคการเมืองใหญท่ีมีบทบาทสําคัญในทางการเมือง (ไดท่ีนั่งในสภา

ผูแทนราษฎรมาก) เขามามีสวนในการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา ท้ังนี้ เนื่องจากมองวา พรรคการเมืองใหญ 

ท่ีไดรับเลือกตั้งจากประชาชนมากถือเปนการแสดงออกซ่ึงข้ัวอํานาจทางการเมือง การใหพรรคการเมืองเหลานี้

เขามามีสวนรวมในการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา ก็เพ่ือใหการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภามีจุดยึดโยงกับข้ัวอํานาจ

ทางการเมืองท่ีสําคัญ จึงอาจกลาวไดวา การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาของประเทศอังกฤษยังคงพ้ืนฐานของ

แนวความคิดเดิม คือ เปนการแสดงออกของข้ัวอํานาจทางการเมืองซ่ึงจะใชอํานาจตอรองกันระหวาง 

สถาบันทางการเมือง นั่นเอง 

  ท้ังนี้ ประเทศอ่ืนๆท่ีเคยเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ซ่ึงเม่ือไดรับเอกราชแลว แตก็ยังถือ

เปนประเทศในเครือรัฐ ก็ไดรับอิทธิพลเชนนี้มาดวย คือ ประเทศบาฮามัส และประเทศจาไมกา ซ่ึงใหพรรค

ฝายรัฐบาล (พรรคการเมืองท่ีมีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร) และพรรคฝายคาน (พรรคการเมืองท่ีมีเสียง

ขางนอยในสภาผูแทนราษฎร) สามารถเลือกสมาชิกวุฒิสภาได  

 

  2.1  การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

   ก อน อ่ืนจะขอกล าว ถึ ง ท่ี ม าของวุฒิ สภ าประเทศ อั งกฤษ  (House of Lord) นั้ น  

แตเดิมวุฒิสภาอังกฤษจะประกอบดวยขุนนางและจะเปนสมาชิกวุฒิสภาตลอดชีพสืบทอดตําแหนง 

โดยการสืบสกุลซ่ึงเปนท่ีมาท่ีมีผลเนื่องมาจากประวัติศาสตร อยางไรก็ตาม ในยุคปจจุบัน ท่ีมาของวุฒิสภาใน

ลักษณะนี้ไดกลายเปนท่ีถกเถียงในสังคมเนื่องจากถูกมองวาขาดจุดยึดโยงกับประชาชน สงผลใหเม่ือมีการ

ปฏิรูปวุฒิสภาใน ค.ศ. 1999 ก็มีการเปลี่ยนแปลงท่ีมาของวุฒิสภาเพ่ือใหมีจุดยึดโยงกับประชาชนและสะทอน 

24 David Judge. (2005). Political Institutions in the United Kingdom. New York : Oxford 

University Press, p. 28-29.  
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กลุมผลประโยชนไดมากข้ึน โดยปจจุบัน (ตน ค.ศ. 2013) สมาชิกวุฒิสภาของประเทศอังกฤษมีท้ังหมด  

760 คน ซ่ึง 646 คน ไดรับการแตงต้ังจากพระบรมราชินีนาถ โดยคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี และ 

นับต้ังแต ค.ศ. 2001 เปนตนมา ก็มีการตั้ง “คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา” (House of Lords 

Appointment Commission) ทําหนาท่ีคัดเลือกผูท่ีจะเขาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการ

สรรหาประกอบดวย กรรมการท่ีเปนอิสระไมสังกัดพรรคการเมือง และตัวแทนของพรรคการเมืองชั้นนํา  

ซ่ึงถือเปนข้ัวอํานาจท่ีสําคัญทางการเมืองเพราะไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจํานวนท่ีเยอะ

กวาพรรคอ่ืนๆ ไดแก พรรค Conservatives, Labour และ Liberal Democrats (ปจจุบันคณะกรรมการสรร

หาสมาชิกวุฒิสภามีกรรมการท้ังสิ้น 6 คน และประธานอีก 1 คน)25 สมาชิกวุฒิสภาอีก 89 คน เปนขุนนาง 

ท่ีสืบสกุลมา ท่ีจริงแลว สมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้ถูกยกเลิกไปแลว แตยังคงเหลือไวเนื่องจากเปนสมาชิก

วุฒิสภาท่ีเปนขุนนางสืบสกุลท่ีดํารงตําแหนงอยูกอนท่ีจะมีการปฏิรูป ซ่ึงถาหากสมาชิกวุฒิสภาเหลานี้พนจาก

ตําแหนงไป ก็จะไมมีการสืบสกุลข้ึนมาใหมอีก และ อีก 25 คน เปนขุนนางฝายท่ีเปนนักบวช (Lord Spiritual) 

ไดแก อารคบิชอป บิชอป เจาอาวาส เปนตน26 

   สวนประเทศท่ีเคยอยูภายใตการปกครองของประเทศอังกฤษท่ีแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา

สอดคลองกับแนวความคิดดังกลาวเชนกัน คือกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของพรรคฝายรัฐบาล 

(พรรคการเมืองท่ีมีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร) และเปนตัวแทนของพรรคฝายคาน (พรรคการเมืองท่ีมี

เสียงขางนอยในสภาผูแทนราษฎร) ไดแก ประเทศบาฮามัส และประเทศจาไมกา ซ่ึงท้ังสองประเทศ 

เปนประเทศในเครือรัฐท่ีมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคแหงเครือรัฐ และใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคแหง

เครือรัฐนี้ เปนผูมีอํานาจแตงตั้งบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภา อยางประเทศบาฮามัส 

กําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 16 คน โดย 9 คน มาจากการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา 

4 คนมาจากการเสนอชื่อของหัวหนาพรรคฝายคาน และสมาชิกวุฒิสภา 3 คน มาจากการเสนอชื่อ 

ของนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคฝายคานรวมกัน  

   สวนประเทศจาไมกากําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภา 21 คน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคแหงเครือรัฐ โดย 13 คน มาจากการเสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรี และ 8 คน มาจาก 

การเสนอชื่อของหัวหนาพรรคฝายคาน  

 

 

25 House of Lords Appointment Commission. The Commission. Retrieved August 17, 2014, 

from http://lordsappointments.independent.gov.uk/the-commission.aspx.  
26 ท้ังนี้ ท่ีผานมาเคยมีการเสนอใหปฏิรูปวุฒิสภา โดยใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งท้ังหมด แต

ไมสําเร็จ โปรดดู Parliament of United Kingdom. House of Lords Reform Bill. Retrieved August 

17, 2014, from http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2012-2013/ 

0052/13052.pdf.  
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  2.2  อํานาจของวุฒิสภา    

   วุฒิสภาในกลุมประเทศเหลานี้จะมีอํานาจไมเทากับสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากไมไดมาจาก

การเลือกตั้ง และไมไดมีจุดยึดโยงกับประชาชนโดยตรง ดังนั้น วุฒิสภาในประเทศเหลานี้จึงไมมีอํานาจแตงตั้ง

หรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ  

   อํานาจนิติ บัญญัติ สําหรับกระบวนการนิติบัญญัติ ในประเทศอังกฤษนั้น แต เดิม  

รางกฎหมายจะประกาศใชไดก็ตอเม่ือท้ังสองสภาใหความเห็นชอบเชนกัน โดยรางกฎหมายจะเริ่มพิจารณา 

ท่ีสภาใดกอนก็ได และท้ังสองสภาจะตองพิจารณาสลับกันไปมาจนกวาจะเห็นพองตองกัน อยางไรก็ตาม  

ในบางกรณี ถาหากแตละสภาไดพิจารณาไปแลวสภาละสองรอบ สภาผูแทนราษฎรอาจลงมติยืนยัน 

ใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายได (หรือก็คือ สภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันได) เชน พระราชบัญญัต ิ

เก่ียวดวยการเงิน (ตั้งแตเม่ือ ค.ศ. 1911) เปนตน ท้ังนี้  เปนผลสืบเนื่องมาจากการตอรองทางอํานาจ 

ในประวัติศาสตรนั่นเอง  

   สวนวุฒิสภาในประเทศบาฮามัสและจาไมกาก็มีอํานาจนิติบัญญัตินอยกวาสภาผูแทนราษฎร

เชนกัน และกําหนดเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติไวคลายๆประเทศอังกฤษท้ังสองประเทศ คือ ใหวุฒิสภา

สามารถเสนอรางกฎหมายได และในชั้นพิจารณารางกฎหมายนั้น จะเริ่มพิจารณาท่ีสภาใดกอนก็ได และ 

ถาหากสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแลวสองรอบ และวุฒิสภายังไมเห็นพองดวย ก็ใหสงรางกฎหมายนั้น 

ใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคลงนามและประกาศใชได นั่นเทากับให อํานาจแตสภาผูแทนราษฎร 

มากกวานั่นเอง อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญประเทศจาไมกําหนดใหกฎหมายบางประเภท เชน กฎหมาย 

ท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบดวย 

   อํานาจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน  รัฐธรรมนูญในกลุมประเทศเหลานี้ 

จะกําหนดใหอํานาจในการควบคุมราชการแผนดินเปนของสภาผูแทนราษฎร แมวาจะบัญญัติใหรัฐบาลตอง

รับผิดชอบตอ “รัฐสภา” ซ่ึงหมายถึงท้ังสองสภา แตก็อาจมีอํานาจใหความเห็นชอบในการตัดสินใจดําเนินการ

บางอยางของรัฐบาลรวมกับสภาผูแทนราษฎร เชน รัฐธรรมนูญจาไมกากําหนดใหการประกาศภาวะฉุกเฉิน

ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา เปนตน 

   อํานาจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญท้ังสองประเทศกําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญตองไดรับควาเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

 

 3.  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาสะทอนพรรคการเมืองท่ีสําคัญในสภาผูแทนราษฎร 

และกลุมผลประโยชน 

  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาสะทอนพรรคการเมืองท่ีสําคัญในสภาผูแทนราษฎรและ 

กลุมผลประโยชนนี้จะมีลักษณะคลายๆ กับแนวความคิดของกลุมวุฒิสภาประเทศอังกฤษ จาไมกา และ 

บาฮามัสดังท่ีไดกลาวถึงไปแลว แตจะเพ่ิมเติมโดยใหมีวุฒิสภาท่ีเปนตัวแทนกลุมผลประโยชน เชน กลุมวิชาชีพ

ดวย หรือกลุมท่ีเปนตัวแทนทางศาสนา ดวยแลวแตวาประเทศนั้นเห็นวากลุมผลประโยชนใดจะมีความสําคัญ
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ถึงขนาดตองมีตัวแทนในรัฐสภา และเปนท่ีนาสังเกตวา กลุมประเทศเหลานี้ ก็เปนประเทศท่ีอยูในสหราช

อาณาจักร หรือเปนประเทศท่ีเปนเครือรัฐ หรือเคยเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษมากอนท้ังสิ้น   

 

  3.1  การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

   ในสวนของวุฒิสภาท่ีสะทอนพรรคการเมืองท่ีสําคัญในสภาผูแทนราษฎรนั้น มีท้ังประเทศ 

ท่ีกําหนดใหเฉพาะรัฐบาลเทานั้นท่ีมีอํานาจเลือกสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงไดแกประเทศไอรแลนด เนื่องจากประเทศ

ไอรแลนดปกครองโดยระบบรัฐสภา ซ่ึงฝายบริหารมาจากรัฐสภา รัฐบาลจึงเปนผูมีเสียงขางมากในสภา และ

ไมใหสิทธิหัวหนาพรรคฝายคานเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยรัฐธรรมนูญประเทศไอรแลนดกําหนดใหวุฒิสภา 

มีสมาชิกรวมท้ังสิ้น 60 คน เปนวุฒิสภาท่ีเปนตัวแทนของนายกรัฐมนตรี 11 คน ซ่ึงมาจากการแตงตั้ง 

โดยนายกรัฐมนตรี  

   สวนกลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภามีสมาชิกท่ีสะทอนพรรคฝายรัฐบาลและพรรคฝายคาน

ในสภาผูแทนราษฎร ดวยไดแก ประเทศเกรนาดา ประเทศเบลิซ ประเทศเซ็นต ลูเซีย ประเทศบารเบโดส  

ซ่ึงท้ังสี่ประเทศนี้เปนประเทศท่ีอยูในเครือรัฐและมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคแหงเครือรัฐ และประเทศ

ตรินิแดดและโทบาโก ท้ังนี้ การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภากลุมนี้จะใชกระบวนการสรรหา โดยให

ผูสําเร็จราชการแทนแหงเครือจักรภพทําหนาท่ีแตงตั้ง หรือใหประมุขของรัฐแตงต้ังท้ังหมด โดยท้ังสี่ประเทศ 

มีความคลายคลึงกันคือ ใหแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี (ซ่ึงเปนหัวหนาของรัฐบาลท่ี

ถือเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร) ซ่ึงจํานวนสมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้ จะมากกวาสมาชิกวุฒิสภาประเภท

อ่ืน และแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยคําแนะนําของหัวหนาพรรคฝายคาน (ซ่ึงเปนพรรคการเมืองเสียงสวนนอย 

ในสภา) โดยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้จะมีจํานวนนอยกวาจํานวนสมาชิกวุฒิสภาประเภทแรก 

   สวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนนั้น จะกําหนดใหแตกตางกันไป  

เชน รัฐธรรมนูญประเทศไอรแลนดกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาสวนนี้ เปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย 6 คน และสมาชิกวุฒิสภา 43 คน เปนตัวแทนกลุมวิชาชีพตางๆ 5 กลุม ท้ังนี้ กระบวนการ

คัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาท่ีเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย และตัวแทนของกลุมผลประโยชน  

จะมีความแตกตางกัน ดังนี้ 

   -  การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาท่ีเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

    รัฐธรรมนูญ กําหนดให มีสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยแหงชาติไอรแลนด  (National University of Ireland) และมหาวิทยาลัยแหงดับลิน  

(University of Dublin) มีตัวแทนมหาวิทยาลัยละ 3 คน โดยกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกต้ังจะตองเปนผูมีอายุไม

ตํ่ากวา 18 ป และจะตองสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกลาว โดยใชการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  

ซ่ึงแตละบัญชีจะมีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง 2 ชื่อ และบัญชีรายชื่อหนึ่งๆจะตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 8 คน 

ลงชื่อรับรอง ท้ังนี้ เปนท่ีนาสังเกตวาผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังอาจไมจําเปนตองเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยดังกลาวก็ได 
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    ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญประเทศไอรแลนดฉบับปจจุบันไดบัญญัติขยายใหสมาชิกวุฒิสภาท่ี

เปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงมหาวิทยาลัยอ่ืนๆดวยซ่ึงตองมีการออกกฎหมาย 

มารองรับ แตปจจุบันก็ยังไมมีการออกกฎหมายดังกลาวแตอยางใด  

 

   -  การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาท่ีเปนตัวแทนของกลุมวิชาชีพ 

    รัฐธรรมนูญประเทศไอรแลนดกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาเปนตัวแทนของกลุมวิชาชีพ 

ซ่ึงจะเปนกลุมวิชาชีพท้ังสิ้น 5 กลุม ไดแก กลุมผูประกอบวิชาชีพทางดานวัฒนธรรมและการศึกษา กลุมผู

ประกอบวิชาชีพการเกษตรและประมง กลุมผูประกอบอาชีพใชแรงงาน กลุมผูประกอบการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม และกลุมขารัฐการ ซ่ึงใชวิธีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ โดยจะมีบัญชีรายชื่อท้ังสิ้น 5 บัญช ี

แยกตามกลุมวิชาชีพ แตละบัญชีจะมีบัญชีรายชื่อยอยอีกบัญชีละ 2 บัญชีรายชื่อยอย บัญชีรายชื่อยอยท่ีหนึ่ง 

จะประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีไดรับการเสนอจากสมาชิกรัฐสภา ซ่ึงผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน 

ในบัญชีรายชื่อยอยนี้ จะตองไดรับการรับรองโดยสมาชิกรัฐสภาอยางนอย 4 คน สวนบัญชีรายชื่อยอยท่ีสอง 

จะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีไดรับการคัดเลือกจากองคกรตางๆ ซ่ึงตองเปนองคกรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน 

และเปนองคกรท่ีไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร ตลอดจนตองเปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือปกปอง 

กลุมผูประกอบวิชาชีพประเภทเดียวกับท่ีเสนอใหลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาดวย  

    สวนกระบวนการคัดเลือกในกรณีนี้นั้น ผูมีสิทธิคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้ 

จากบัญชีรายชื่อไดแกสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง อันเปนท่ีนาสังเกตวา  

ตัวกลุมผูประกอบวิชาชีพนั้นๆ เองมีสิทธิแตเพียงเสนอชื่อบุคคลเขาลงสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ  

แตไมมีสิทธิเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้ 

      สวนประเทศเซ็นต ลูเซีย ประเทศบารเบโดส จะกําหนดใหผูสําเร็จราชการแทน

พระองคแหงเครือรัฐปรึกษากับกลุมผลประโยชนตางๆ และเลือกแตงต้ังบุคคลจากกลุมตัวแทนกลุม

ผลประโยชนท่ีเห็นวามีความจําเปน โดยอาจจะตองเปนตัวแทนของกลุมทางศาสนา กลุมทางเศรษฐกิจ หรือ

สังคม สวนรัฐธรรมนูญประเทศเบลิซจะกําหนดประเภทตัวแทนกลุมผลประโยชนไวชัดเจน วาจะตองแตงตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาโดยคําแนะนําของสภาท่ีเก่ียวของกับศาสนา สภาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และกลุมตัวแทน

สมาคมท้ังหลายท่ีเก่ียวของกับกิจการพลเรือน สวนประเทศตรินิแดดและโทบาโก กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภา

กลุมนี้ ตองแตงตั้งโดยคํานึงถึงความสามารถทางดานเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ตามแตประมุขของรัฐเห็นสมควร 

 

  3.2  อํานาจของวุฒิสภา 

   อํานาจของวุฒิสภาในประเทศกลุมนี้จะมีความคลายคลึงกันมาก เนื่องจากกลุมประเทศ

เหลานี้ต้ังอยูในอาณาบริเวณใกลๆกัน และหลายเปนประเทศในเครือรัฐ หรือเคยเปนอาณานิคมของประเทศ

อังกฤษเหมือนกัน อีกท้ัง หลายประเทศเหลานี้ในกลุมนี้ไดรับเอกราชและมีการรางรัฐธรรมนูญในเวลาใกลๆกัน  
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   อํานาจนิติบัญญัติ กลุมประเทศเหลานี้กําหนดเรื่องอํานาจนิติบัญญัติแตกตางกันเล็กนอย 

โดยรัฐธรรมนูญของประเทศไอรแลนดกําหนดใหวุฒิสภาสามารถเสนอรางกฎหมายได และในชั้นการพิจารณา

รางกฎหมาย สภาใดจะเปนผูพิจารณากอนก็ได และโดยท่ัวไปแลว สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะสลับกัน

พิจารณารางกฎหมายไปเรื่อยๆจนกวาจะเห็นพองตองกัน ยกเวนรางกฎหมายบางประเภท เชน กฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการเงิน (เชนเดียวกับกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศอังกฤษ) นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ 

ของประเทศไอรแลนดยังกําหนดให สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในสาม และวุฒิสภาไมนอย 

กวาก่ึงหนึ่ง สามารถรวมกันขอใหประธานาธิบดีนํารางกฎหมายไปขอใหมีการลงประชามติได และในกรณีนี้ 

รางกฎหมายจะประกาศใชไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากประชาชนแลวเทานั้น  

   สวนประเทศในกลุมนี้ท่ีเปนเครือรัฐ และประเทศตรินิแดดและโทบาโก รัฐธรรมนูญประเทศ

เหลานี้บัญญัติเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติไวคลายกัน คือ ใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจนิติบัญญัติมากกวา

วุฒิสภา โดยบัญญัติใหในชั้นพิจารณารางกฎหมายนั้น จะเริ่มพิจารณาท่ีสภาใดกอนก็ได แตถาหาก 

สภาผูแทนราษฎรพิจารณาไปแลวสองรอบ และวุฒิสภาก็ไมเห็นพองดวยท้ังสองรอบ ใหถือวารางกฎหมายนั้น

ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว 

   อํานาจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน รัฐธรรมนูญของประเทศเหลานี้จะกําหนด 

ใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดินเปนหลัก แตอาจกําหนดใหวุฒิสภาสามารถ

ใชอํานาจดังกลาวไดโดยตองใชรวมกับสภาผูแทนราษฎรในนามของ “รัฐสภา” (รัฐธรรมนูญประเทศบารบา

โดส) หรือ รัฐธรรมนูญเบลิซกําหนดใหวุฒิสภามีเพียงอํานาจในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนรัฐมนตรีเทานั้น 

หรือรัฐธรรมนูญประเทศไอรแลนดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินได  

โดยมีหนังสือถามฝายบริหารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐบาล แตรัฐบาลไมไดผูกพันท่ีจะตองตอบ 

   อํานาจในการแตงตั้งและถอดถอน ในกลุมประเทศเหลานี้ มีเพียงรัฐธรรมนูญประเทศ

ตรินิแดดและโทบาโกท่ีกําหนดใหสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทําหนาท่ีเปน “คณะผูเลือกตั้ง” เพ่ือเลือก

ประธานาธิบดี และในการดําเนินคดีเก่ียวกับความผิดของประธานาธิบดีนั้น สภาผูแทนราษฎรสามารถ 

รองขอใหท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร และท่ีประชุมของวุฒิสภามีมติในประเด็นดังกลาวได โดยมตินั้นตอง 

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกในแตละสภา และรัฐธรรมนูญประเทศไอรแลนดกําหนดใหวุฒิสภา 

ไมนอยกวาสองในสามสามารถลงมติกลาวหาวาประธานาธิบดีประพฤติไมเหมาะสมได เนื่องจากท้ังสอง

ประเทศมีประธานาธิบดีเปนประมุขแหงรัฐ 

   อํานาจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของประเทศเหลานี้สวนใหญจะกําหนดใหราง

รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมจะตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา แตรัฐธรรมนูญของประเทศเกรนาดา และ

ประเทศเซนตลูเซีย ไดกําหนดเพ่ิมเติมวาในกรณีท่ีแตละสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมไปแลวอยาง

นอยสภาละสองครั้ง และยังไมเห็นพองตองกัน ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมนั้นไปผานการลงประชามติ 

เพ่ือใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ 
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 4.  ประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของกลุมชาติพันธุและผูทรงคุณวุฒิ 

  ประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของกลุมชาติพันธุ (หรือท่ีเรียกวา “ชนเผา” ) และ 

เปนผูทรงคุณวุฒิ คือ ประเทศเลโซโธ ซ่ึงเปนประเทศท่ีตั้งอยูในทวีปแอฟริกาและมีความแตกตางทางชาติพันธุ

ของคนในชาติสูงโดยประชาชนจะอาศัยอยูรวมกันเปนชนเผา รัฐธรรมนูญประเทศเลโซโธจึงกําหนดใหวุฒิสภา

เปนตัวแทนของชนเผา ดังนี้ 

 

  4.1  วิธีการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

   รัฐธรรมนูญประเทศเลโซโธกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมด 33 คน และใหสมาชิก

วุฒิสภามีท่ีมาจากการแตงตั้งท้ังหมด โดยใหสมาชิกวุฒิสภา 22 คน เปนหัวหนาเผาท้ัง 22 เผา (หัวหนาเผาจะ

เปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง) และใหสมาชิกวุฒิสภาอีก 11 คนท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิจะไดรับการแตงตั้ง 

จากพระมหากษัตริยตามความเห็นของสภาผูแทนราษฎร  
 

  4.2  อํานาจของวุฒิสภา 

   อํานาจนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญประเทศเลโซโธกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจนิติบัญญัตินอยกวา

สภาผูแทนราษฎร โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติใหวุฒิสภาสามารถเสนอรางกฎหมายได และในการพิจารณาราง

กฎหมายนั้น ใหเริ่มพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรกอน เม่ือสภาผูแทนราษฎรพิจารณาและลงมติใหความ

เห็นชอบแลว ใหสงใหวุฒิสภาพิจารณา ถาหากวุฒิสภาไมเห็นพองตองกันกับสภาผูแทนราษฎร และ 

สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางกฎหมายนั้นไปแลวสองรอบ ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติเพ่ือยืนยัน 

การใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายได  

   อํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากประเทศเลโซโธปกครองดวยระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ซ่ึงฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมีความสัมพันธกันในทางการเมืองมาก ดังนั้น 

ฝายนิติบัญญัติจึงมีอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน แตสวนใหญแลวจะเปนอํานาจ 

ของสภาผูแทนราษฎร โดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหวุฒิสภาสามารถอภิปรายการทํางานของรัฐบาลได 

   อํานาจเก่ียว กับรัฐธรรมนูญ  แมว ารัฐธรรมนูญ จะกําหนดให สภาผู แทนราษฎร 

ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจาการเลือกตั้งมีอํานาจมากกวาวุฒิสภาในหลายๆ ดานแตในเรื่องการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเทากัน โดยรางรัฐธรรมนูญ 

แกไขเพ่ิมเติมจะตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 
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 สวนท่ีสาม : กลุมประเทศท่ีกําหนดใหความเปนตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับพ้ืนท่ี และ 

ภาคสวนตางๆของสังคม27 

 กลุมประเทศท่ีกําหนดใหความเปนตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับพ้ืนท่ีและภาคสวนตางๆของสังคมนั้น 

มีท้ังกลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของทองถ่ินและกลุมผลประโยชน (1) และกลุมประเทศ 

ท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนยึดโยงกับพ้ืนท่ีซ่ึงอาจเปนลักษณะของการเปนตัวแทนของทองถ่ิน หรือเปนเพียง 

การยึดโยงกับพ้ืนท่ีซ่ึงไมไดเปนตัวแทนของทองถ่ิน และกลุมบุคคลท่ีเปนชนชั้นนําในสังคมหรือเปนตัวแทน 

ของประมุขแหงรัฐ (2) โดยสวนของการเปนตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเปนชนชั้นนําในสังคมนี้ รัฐธรรมนูญ 

มักจะกําหนดใหวุฒิสภามาจากการแตงตั้งของประมุขแหงรัฐ (ประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย )  

โดยอาจกําหนดใหมีคุณสมบัติเปนผูมีประสบการณในดานตางๆ หรือไมกําหนดคุณสมบัติไวเปนการเฉพาะก็ได  

 

 1.  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของทองถิ่นและกลุมผลประโยชน 

  กลุ มประเทศ ท่ี กําหนดให วุฒิ สภาเป นตัวแทนขององคกรปกครองส วนท องถ่ินและ 

กลุมผลประโยชน ไดแก ประเทศโมร็อกโก ประเทศสโลวิเนีย และประเทศตูนิเซีย โดยรัฐธรรมนูญของประเทศ

เหลานี้จะกําหนดใหวุฒิสภามีท่ีมา และอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
 

  1.1  วิธีการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

   รัฐธรรมนูญประเทศโมร็อกโก สโลวิเนีย และตูนิเซีย กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาท้ังสวนท่ีเปน

ตัวแทนของทองถ่ิน และสวนท่ีเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนมาจากการเลือกตั้ง โดยใหวุฒิสภา สวนท่ีเปน

ตัวแทนของทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งทางออม คือ ไดรับการเลือกต้ังจาก “คณะผูเลือกตั้ง” ซ่ึงประกอบดวย 

ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตางๆนั่นเอง เชน รัฐธรรมนูญประเทศโมร็อกโกกําหนด 

ใหคณะผูเลือกตั้งประกอบดวยสมาชิกสภาแหงแควน และสมาชิกสภาจังหวัด รัฐธรรมนูญของประเทศ 

สโลวิเนียกําหนดใหคณะผูเลือกตั้งประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล และรัฐธรรมนูญประเทศตูนิเซียกําหนด 

ใหคณะผูเลือกตั้งประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาแหงแควน เปนตน 

   สวนกระบวนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาท่ีเปนตัวแทนกลุมผลประโยชนนั้น รัฐธรรมนูญ

ประเทศเหลานี้จะกําหนดใหมีท่ีมาแตกตางกันไป กลาวคือ รัฐธรรมนูญประเทศโมร็อกโก และรัฐธรรมนูญ

ประเทศสโลวิเนีย กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาประเภทนี้มาจากการเลือกตั้งทางออม โดยกําหนดกลุมวิชาชีพ 

ท่ีตองการใหมีตัวแทนในวุฒิสภา และใหตัวแทนของกลุมวิชาชีพเหลนั้นทําหนาท่ีเปนคณะผูเลือกต้ัง เชน  

ประเทศสโลวิเนียกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาเปนตัวแทนกลุมวิชาชีพ 18 คน โดย 4 คน เปนตัวแทนกลุม

นายจาง 4 คน เปนตัวแทนกลุมลูกจาง 4 คน เปนตัวแทนจากกลุมเกษตรกร แรงงานฝมือ และผูประกอบการ

พาณิชย และ 6 คน เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชการคา และใหตัวแทนของสมาคม หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของทําหนาท่ีเปนคณะผูเลือกตั้ง เปนตน แตรัฐธรรมนูญประเทศตูนิเซีย กําหนดใหวุฒิสมาชิกประเภทนี้ 

27 ขอมูลพ้ืนฐานของวุฒิสภาในสวนนี้ท้ังหมด ใชแหลงขอมูลเชนเดียวกับท่ีระบุไวในเชิงอรรถท่ี 13  
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มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แตไมไดหมายความวาใครจะสมัครเปนผูสมัครรับเลือกตั้งก็ได เพราะ

รัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนตองเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ซ่ึงกลุมผลประโยชนตางๆท่ีเก่ียวของ 

จะเปนผูกําหนดบัญชีรายชื่อเหลานี้ 

 

  1.2  อํานาจหนาท่ี 

   วุฒิสภาในกลุมเหลานี้มักจะมีอํานาจไมเทาสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงจะเห็นไดอยางชัดเจน 

ในการใชอํานาจนิติบัญญัติและการใชอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 

   อํานาจนิ ติบัญญั ติ  วุฒิ สภาในกลุ มประเทศเหล านี้ มี อํานาจนิติบัญญั ติน อยกว า 

สภาผูแทนราษฎร โดยรัฐธรรมนูญของประเทศเหลานี้จะกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรสามารถลงมติยืนยัน 

ใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายไดเม่ือเกิดกรณีท่ีท้ังสองสภาพิจารณารางกฎหมายแลวไมเห็นพองตองกัน  

แตเนื่องจากวุฒิสภามีความเปนตัวแทนของทองถ่ิน ดังนั้น รัฐธรรมนูญในบางประเทศในกลุมนี้จะกําหนด

บทบาทของวุฒิสภาในกระบวนการนิติบัญญัติไวเปนพิเศษในบางกรณี เชน รัฐธรรมนูญประเทศโมร็อกโก

กําหนดใหรางกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และวุฒิสภาไมเห็นพองกับ 

สภาผูแทนราษฎรแลว สภาผูแทนราษฎรยืนยันการใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายนั้นไดก็ตอ เม่ือมีมติ 

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทานั้น จะใชมติเสียงขางมากอยางงายได หรือรัฐธรรมนูญ

ประเทศสโลวิเนีย กําหนดใหวุฒิสภาสามารถลงมติไมนอยกวาก่ึงหนึ่งขอใหนํารางกฎหมายท่ีผานสภา

ผูแทนราษฎรแลวแตวุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ไปขอใหมีการลงประชามติ เพ่ือใหประชาชนใหความเห็นชอบได  

   อํานาจการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน วุฒิสภากลุมประเทศเหลานี้มีอํานาจควบคุม

การบริหารราชการแผนดินนอยกวาสภาผูแทนราษฎร เชน รัฐธรรมนูญประเทศโมร็อกโก กําหนดใหวุฒิสภา

สามารถตั้งกระทูถามได แตอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลไมได หรือ รัฐธรรมนูญประเทศตูนิเซียกําหนดใหวุฒิสภา

ไมมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินเลย เปนตน 

   อํานาจการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ สวนใหญแลวรัฐธรรมนูญประเทศ

เหลานี้จะไมไดใหวุฒิสภามีอํานาจในการแตงตั้งหรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ จะมีก็เพียงรัฐธรรมนูญ

ประเทศโมร็อกโกเทานั้นท่ีกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญ 3 คน ดวยมติไมนอยกวาสอง

ในสามของสมาชิกวุฒิสภา 

   อํานาจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญประเทศเหลานี้ กําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และรัฐธรรมนูญประเทศสโลวิเนีย

กําหนดใหวุฒิสภาสามารถรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของบทบัญญัติแหงกฎหมายได  
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 2.  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของพ้ืนท่ี และเปนผูทรงคุณวุฒิ 

  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีและเปนผูทรงคุณวุฒิ  อาจกําหนด 

ใหวุฒิสภาสวนท่ีเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีเปนตัวแทนของทองถ่ิน เชน หรือเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีท่ีไมใช 

การปกครองสวนทองถ่ินก็ได สวนวุฒิสภาท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิจะมาจากการแตงตั้งของประมุขแหงรัฐท้ังสิ้น  

โดยถาหากประเทศนั้นปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี หรือก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี  

ก็จะใหประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา แตถาหากประเทศนั้นปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย

ระบบรัฐสภา ซ่ึงมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ก็จะใหพระมหากษัตริยแตงตั้ง  

 

  2.1  วิธีการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

   ในกลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภามีลักษณะดังกลาว มีท้ังกลุมประเทศท่ีปกครองดวย

ระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี เชน ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเบลารุส ประเทศคาซัคสถาน 

หรือระบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี เชน ประเทศทาจิกิสถาน ประเทศมาดากัสการ และประเทศเซเนกัล  

ซ่ึงกลุมประเทศเหลานี้จะมีลักษณะเหมือนกันคือ กําหนดใหวุฒิสภาสวนท่ีเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีโดยยึดโยง 

กับทองถ่ิน และใหมาจากการเลือกตั้งทางออม สวนวุฒิสภาสวนท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ จะมาจากการแตงต้ัง 

ของประธานาธิบดี เชน รัฐธรรมนูญประเทศทาจิกิสถาน กําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภา 33 คน โดย 25 คน 

มาจากการเลือกตั้งทางออม ซ่ึงใหตัวแทนของสภาทองถ่ินประชุมรวมกันเพ่ือคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา และอีก 8 

คนมาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดี หรือในบางกรณีรัฐธรรมนูญอาจกําหนดคุณบัติบางประการ 

ใหประธานาธิบดีตองพิจารณาในการแตงตั้งก็ได เชน รัฐธรรมนูญประเทศอัฟกานิสถาน กําหนดใหมีสมาชิก

วุฒิสภา 102 คน โดยหนึ่งในสาม (34 คน) มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาจังหวัดในแตละจังหวัด อีกหนึ่ง

ในสามคนมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเขตในแตละจังหวัด และใหอีกหนึ่งในสามมาจากการแตงตั้ง 

ของประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีจะตองแตงตั้งจากผูมีประสบการณและในจํานวนนี้ครึ่งหนึ่งจะตอง 

เปนผูหญิง และเปนคนพิการ 2 คน เปนผูท่ีไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง 2 คน  

   ท้ังนี้  การกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาบางสวนเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมาจากการแตงตั้ง 

ของประธานาธิบดี ก็เปรียบเสมือนการถวงดุลอํานาจกันระหวางสภาผูแทนราษฎร กับประธานาธิบดี เนื่องจาก

ระบบการปกครองท้ังสองแบบกําหนดใหประธานาธิบดี ซ่ึงเปนประมุขแหงรัฐและประมุขของฝายบริหารดวย

ไมไดมาจากสภาผูแทนราษฎร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติคอนขางแยกจากกัน

อยางเห็นไดชัด ดังนั้น ในบางประเทศจึงอาจกําหนดกติกาบางประการเพ่ือใหเห็นไดชัดเจนยิ่งข้ึนวา วุฒิสภา

สวนหนึ่ง จะเปนบุคคลท่ีท้ังฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติเห็นชอบดวยท้ังสองฝาย เชน รัฐธรรมนูญประเทศ

เซเนกัล กําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภา 100 คน โดยให 35 คน มาจากการเลือกตั้งโดยผานคณะผูเลือกตั้ง 

ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกสภาแควน สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาจังหวัด และอีก 65 คน มาจากการ

แตงตั้งของประธานาธิบดี โดยความเห็นของสภาผูแทนราษฎรและนายกรัฐมนตรี และในจํานวน 65 คนนี้  

ตองมี 4 คน ท่ีเปนตัวแทนของชาวเซเนกัลท่ีอาศัยอยูนอกประเทศ  
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   สวนกลุมประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ซ่ึงมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข และกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนท่ียึดโยงกับพ้ืนท่ี และเปนผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ประเทศ

ภูฏาน และประเทศกัมพูชา ซ่ึ งกําหนดให วุฒิ สภาสวน ท่ี เปนผูทรงคุณวุฒิ มี ท่ีมาจากการแต งตั้ ง 

ของพระมหากษัตริย สวนวุฒิสภาท่ียึดโยงกับพ้ืนท่ีนั้น อาจจะเปนตัวแทนของทองถ่ินหรือเปนตัวแทน 

ในเชิงพ้ืนท่ีซ่ึงไมใชการปกครองสวนทองถ่ินก็ได เชน รัฐธรรมนูญประเทศภูฏานกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภา

ท้ังหมด 25 คน โดย 20 คนมาจากการเลือกต้ังโดยตรงซ่ึงใชเขตมลฑล (Dzongkhags) เปนเขตเลือกตั้ง  

โดยให  1  มณ ฑล มีสมาชิกวุฒิ สภาได  1  คน  ส วนสมาชิกวุฒิ สภ าอีก 5 คน  มาจากการแต งตั้ ง 

ของพระมหากษัตริย  สวนกัมพูชากําหนดใหวุฒิ สภาสวนท่ียึดโยงกับพ้ืนท่ี เปนตัวแทนของทองถ่ิน  

โดยรัฐธรรมนูญกําหนดให มีสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมด 61 คน 57 คน ไดรับเลือกต้ังจากคณะผูเลือกตั้ง  

ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกสภาแหงแควนและสมาชิกสภาเทศบาล 2 คนไดรับการแตงตั้งจากพระมหากษัตริย 

และอีก 2 คนไดรับการคัดเลือกจากสภาผูแทนราษฎร   

   ท้ั งนี้  เปน ท่ีน าสั งเกตวา ประเทศท้ังสองประเทศนี้ ยั งใหความสํ าคัญ กับสถาบัน

พระมหากษัตริยจึงไดกําหนดใหพระมหากษัตริยมีอํานาจเลือกผูแทนในสภา โดยมีเหตุผลท่ีแตกตางกัน นั่นคือ 

ประเทศภูฏานซ่ึงเพ่ิงเปลี่ยนจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย 

อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (Constitutional Monarchy หรือ “กษัตริย ใตรัฐธรรมนูญ”)  

อยางชัดเจนเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญใน ค.ศ. 200828 จึงอาจกลาวไดวาเปนการให อํานาจ

พระมหากษัตริยแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนจํานวน 5 คน จาก 25 คน ก็เปนการแสดงใหเห็นวาสถาบันกษัตริย

ยังเปนข้ัวอํานาจท่ีสําคัญอยู สวนประเทศกัมพูชานั้น เพ่ิงมีการฟนฟูสถาบันพระมหากษัตริย ข้ึนใหม 

ใน ค.ศ.199329 และรัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา ก็ลดบทบาทของพระมหากษัตริยลงโดยใหมีสถานะ 

เปนเพียงสัญลักษณของประเทศเทานั้น 30 แตก็ยังเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญเนื่องจากประเทศกัมพูชา 

ตองการรวมชาติใหเปนปกแผนหลังจากท่ีเกิดความขัดแยงในประเทศมาเปนเวลายาวนาน ดวยเหตุนี้  

จึงใหอํานาจการใหพระมหากษัตริยมีอํานาจแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาไดเพียง 2 คน จาก 61 คน ซ่ึงนับเปน

จํานวนท่ีมานอยมากเม่ือเทียบกับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งทางออม 

 

 

28 Marian Gallenkamp. (2010). Democracy in Bhoutan : An analysis of constitution 

change in a Buddhist Monarchy. Retrieved August 25, 2014, from http://www.ipcs.org/pdf_ 

file/issue/RP24-Marian-Bhutan.pdf.   
29 BBC News Asia. Cambodia Profile. Retrieved August 25, 2014, from http://www.bbc. 

com/news/world-asia-pacific-13006828.  
30 วิชชุ วุฒานุรักษ . (2555). บทบัญญัติรัฐธรรมนูญวาดวยสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย . 

วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
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  2.2 อํานาจหนาของวุฒิสภา 

   กลุมประเทศเหลานี้ จะกําหนดใหวุฒิ สภามีอํานาจหนาท่ีตางๆกันไป แตสวนใหญ 

จะกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจนอยกวาสภาผูแทนราษฎรโดยเฉพาะอํานาจนิติบัญญัติ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา

สวนหนึ่งมาจากการแตงตั้ง 

   อํานาจนิติบัญญัติ สวนใหญแลว รัฐธรรมนูญของกลุมประเทศเหลานี้จะกําหนดใหวุฒิสภา 

มีอํานาจนิติบัญญัตินอยกวาสภาผูแทนราษฎร โดยบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรสามารถยืนยัน การให 

ความเห็นชอบแกรางกฎหมายไดในกรณี ท่ี ท้ังสองสภาไม เห็นพองตองกัน เชน รัฐธรรมนูญประเทศ

อัฟกานิสถานกําหนดใหการเริ่มพิจารณารางกฎหมายตองเริ่มท่ีสภาผูแทนราษฎรกอน และถาหากท้ังสองสภา

ไมเห็นพองตองกัน ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันได แตรัฐธรรมนูญประเทศภูฏานกําหนดใหการพิจารณา

รางกฎหมายจะเริ่มพิจารณาท่ีสภาใดกอนก็ได และถาหากท้ังสองสภาไมเห็นพองตองกัน ใหประชุมรวมกัน 

ท้ังสองสภาเพ่ือพิจารณารางกฎหมายและการใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายในกรณีนี้ ตองเปนมติไมนอย

กวาสองในสาม เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาของประเทศภูฏานสวนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และแมจะมี

สวนท่ีไดรับการแตงต้ังจากพระมหากษัตริย แตเนื่องจากประเทศภูฏานยังถือวาสถาบันกษัตริยยังคงเปน

สถาบันท่ีมีความสําคัญมากอยู จึงตองถือวาสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้งนี้ มีความสําคัญมากเชนกัน 

   อํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดิน สวนใหญรัฐธรรมนูญกลุมประเทศเหลานี้จะ

กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินไดนอย หรือไมมีเลย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาหาก

เปนประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี ซ่ึงฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 

มีอํานาจแยกกันอยางชัดเจน วุฒิสภาก็จะยิ่งไมมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เชน รัฐธรรมนูญ

ประเทศอัฟกานิสถานกําหนดใหวุฒิสภาสามารถการตั้ งกระทูถาม หรือต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

การบริหารงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับประโยชนสาธารณะได หรือขออภิปรายได สวนประเทศท่ีปกครอง

ดวยระบอบประชาธิปไตยระบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี ก็อาจกําหนดใหฝายนิติบัญญัติสามารถควบคุม 

การบริหารราชการแผนดินได แตบางประเทศก็จะกําหนดใหเปนอํานาจของสภาผูแทนราษฎรอยางเดียว 

วุฒิสภาไมสามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดินได เชน ประเทศทาจิกิสถาน สวนประเทศท่ีปกครองดวย

ระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาในกลุมนี้ คือ ประเทศภูฏาน และประเทศกัมพูชา ก็กําหนดไวไมเหมือนกัน 

คือ ประเทศกัมพูชาใหอํานาจการควบคุมการบริหารราชการแผนดินเปนของสภาผูแทนราษฎร แตเพียง 

อยางเดียว ในขณะท่ีประเทศภูฏานกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินได แตตองใช

อํานาจดังกลาวนี้รวมกับสภาผูแทนราษฎร 

   อํานาจแตงตั้ งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงสําคัญ วุฒิสภาในกลุมประเทศเหลานี้ 

บางประเทศจะมีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงสําคัญเนื่องจากถือวาท่ีมาของวุฒิสภามีจุดยึดโยงกับประชาชน 

เชน รัฐธรรมนูญประเทศมาดากัสการ กําหนดใหวุฒิสภาคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 คน รัฐธรรมนูญ

ประเทศเบลารุสกําหนดใหวุฒิสภาตองใหความเห็นชอบแกการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ คือ  
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ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อัยการ ประธานและผูพิพากษาศาลฎีกา ประธานและผูพิพากษาศาลเศรษฐกิจ 

ประธานและกรรมการการเลือกตั้ง และประธานและกรรมการธนาคารแหงชาติ เปนตน  

   สวนอํานาจถอดถอนนั้น ในกลุมประเทศท่ีไมไดใชระบบรัฐสภามักจะกําหนดใหวุฒิสภา 

มีบทบาทสําคัญในการกลาวหาวาประธานาธิบดีมีความผิด หรือถอดถอนประธานาธิบดี เชน รัฐธรรมนูญ

ประเทศเบลารุสกําหนดใหวุฒิสภาสามารถลงมติถอดถอนประธานาธิบดีได โดยตองมีมติไมนอยกวา 

สองในสาม เปนตน 

   อํานาจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญประเทศในกลุมเหลานี้กําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และกําหนดใหวุฒิสภาสามารถ 

ยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายได เชน รัฐธรรมนูญ

ประเทศกัมพูชากําหนดใหประธานวุฒิสภาหรือวุฒิสภาไมนอยกวาหนึ่งในสี่สามารถยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายกอนประกาศใชได  

   นอกจากนี้ เนื่องจากวาประเทศในกลุมเหลานี้มักจะกําหนดใหวุฒิสภาในสวนท่ียึดโยง 

กับพ้ืนท่ีเปนตัวแทนการปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น รัฐธรรมนูญบางประเทศในกลุมนี้จึงกําหนดใหวุฒิสภา 

มีอํานาจพิเศษบางประการท่ีเก่ียวกับทองถ่ินเชนกัน เชน รัฐธรรมนูญประเทศทาจิกิสถานใหอํานาจวุฒิสภา

ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจการปกครองสวนทองถ่ิน รัฐธรรมนูญประเทศเบลารุส กําหนดใหวุฒิสภา

สามารถลมมติของสภานิติบัญญัติทองถ่ินไดถาหากไมชอบดวยกฎหมาย และสามารถยุบสภาทองถ่ินได เปนตน 
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บทที่ 4 

วิเคราะหรูปแบบการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย 

 

เม่ือวิเคราะหประวัติความเปนมาของวุฒิสภาไทยแลว จะเห็นไดวา นับแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลง

การปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย เม่ือ ป พ.ศ.2475 ผูเปลี่ยนแปลงการปกครองตองการจัดรูปแบบ 

การปกครองในรูปสภาเดียว แตเนื่องจากยังมีความขัดของในเรื่ององความรูความชํานาญในการปกครองประเทศ 

ของผู ท่ีจะเปนผูแทนราษฎร จึงเปน ท่ีมาของการจัดให มีวุฒิ สภาในระยะหนึ่ งเพ่ือใหมาเปน พ่ี เลี้ ยง 

ของสภาผูแทนราษฎร ดังจะเห็นไดวา วุฒิสภาท่ีผานมาจะประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญ 

ในดานตางๆ ท้ังท่ีเปนขาราชการและไมเปนขาราชการ โดยวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญในอดีตสวนใหญ 

จะกําหนดใหมาจากการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ของประเทศไทยแลว 

จะพบวา  

1)  รัฐธรรมนูญท้ังจํานวน 19 ฉบับ มีอยู 9 ฉบับท่ีกําหนดใหมีวุฒิสภา 

2)  วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ 9 ฉบับ มีเพียง 3 ฉบับท่ีกําหนดใหมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญ 

แห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489  กําหนดให เปนการเลือกตั้ งโดยออม สวนรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหเลือกตั้งท้ังหมด และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 กําหนดใหเปนการเลือกตั้งโดยตรงแตเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากจังหวัดท้ัง 77 จังหวัด 

3)  วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ 9 ฉบับ รัฐธรรมนูญจํานวน 7 ฉบับกําหนดอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภา 

ไวในฐานะเปนสภากลั่นกรองกฎหมาย แต 2 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เทานั้น ท่ีใหมีอํานาจเปนสภาตรวจสอบ 

4)  วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มีอํานาจในการเสนอราง

พระราชบัญญัติและขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลได สวนวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2521 แมวุฒิสภาจะไมมีอํานาจในการขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล แตมีสิทธิท่ีจะลงคะแนน

ไววางใจหรือไมไววางใจ นอกจากนั้น วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.2534 กอนการแกไขใน พ.ศ.2535  

มีอํานาจขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะได 

 

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบของรัฐสภาไทย พ.ศ. 2475-พ.ศ.2556 

 

สภาเดียว สองสภา 

รัฐธรรมนูญ ท่ีมาของ 

สมาชกิรัฐสภา 

รัฐธรรมนูญ ท่ีมาของ 

สมาชกิวุฒิสภา 

จํานวนสมาชกิวุฒิสภา

ตอจํานวน ส.ส. เลือกต้ัง ฉบับท่ี พ.ศ. ฉบับท่ี พ.ศ. 

ช่ัวคราว 2475 แตงตั้งท้ังหมด 3 2489 เลือกตั้งทางออม 1 : 1.8 

2 2475 เลือกตั้งและแตงตั้ง 4 2490 แตงตั้ง 1:1 

6 2495 เลือกตั้งและแตงตั้ง 5 2492 แตงตั้ง 1:1.2 
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7 2502 เลือกตั้งและแตงตั้ง 8 2511 แตงตั้ง 3:4 

9 2515 แตงตั้งท้ังหมด 10 2517 แตงตั้ง 1:2.7 

11 2519 แตงตั้งท้ังหมด 13 2521 แตงตั้ง 3:4 

12 2520 แตงตั้งท้ังหมด 15 2534 แตงตั้ง 3:4 

15 2534 เลือกตั้ง 16 2540 เลือกตั้ง 2:5 

16 2540 เลือกตั้ง 18 2550 เลือกตั้งและสรรหา1 1.5:5 

18 2550 เลือกตั้ง     

 

จากข อ มูล ท่ี ได ส รุป วิ เค ราะห ไวข างต น  ทํ าให เห็ น ว า  ป ระเทศไทยยั ง มีปญ ห าเก่ี ยว กับ 

การกําหนดรูปแบบขององคกรวุฒิสภาท้ังในแงของประเด็นความจําเปนท่ีจะตองมีองคกรวุฒิสภา และประเด็น

เก่ียวกับรูปแบบท่ีมาขององคกรวุฒิสภา รวมถึงอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาดวย ประกอบกับรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 35 (2) ท่ีกําหนดใหคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมเรื่องการให มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมของไทยไวดวย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา มีแนวโนม 

ท่ีจะตองมีการพิจารณาทบทวนกระบวนการไดมาซ่ึงตัวแทนของประชาชนท้ังท่ีเปนสภาผูแทนราษฎร 

และวุฒิสภาในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในครั้งนี้ดวย 

ดังนั้น เพ่ือใหการวิเคราะหประเด็นดังกลาวมีขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ ผูเขียนขอลําดับประเด็น 

ในการวิเคราะห ดังตอไปนี้  

 

4.1  ทรรศนะตอการการกําหนดใหมีองคกรวุฒิสภา 

 หากจะวิเคราะหถึงประเด็นเก่ียวกับความจําเปนท่ีควรจะกําหนดใหมีองคกรวุฒิสภาหรือไมนั้น จําตอง

พิจารณาถึงองคกร “ฝายนิติบัญญัติ” หรือ “รัฐสภา”โดยภาพรวมและพิจารณาถึงนานาอารยประเทศ

ประกอบเสียกอน ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว พบวา รัฐสภาถือเปนองคกรหรือสถาบันท่ีเปนผูใชอํานาจทางนิติบัญญัติ

และมีหนาท่ีในการควบคุมดูแลการปกครองบริหารของฝายบริหาร รวมถึงถวงดุลฝายตุลาการ ตลอดจน 

การทําหนาท่ีในฐานะเปนตัวแทนของประชาชน ซ่ึงสหราชอาณาจักรเปนประเทศแรกในโลกท่ีมีระบบรัฐสภา 

และเปนตนแบบระบอบประชาธิปไตยในสมัยปจจุบันดวย โดยปจจุบันประเทศตางๆ ท่ีมีรัฐสภานั้น มีรูปแบบ 

การเป นฝ ายนิ ติบัญ ญั ติ  2  รูปแบบ  คือ ระบบสภาเดี ย ว  และระบบสภาคู  โดยระบบสภาเดียว 

เปนระบบท่ีไดรับความนิยมและนํามาใชกันนอยมาก สวนใหญ มักถูกใชในการปกครองระดับทองถ่ิน 

ในสหรัฐอเมริกา เชน ระดับ Country และระดับ City เปนตน สวนระดับประเทศท่ีใชระบบสภาเดียว 

มีเพียงไมก่ีประเทศ เชน สวีเดน นอรเวย สิงคโปร เปนตน 

1 เดิมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จํานวน 480 คน และมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เม่ือป พ.ศ.2554 เปนจํานวน 500 คน 
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 สวนระบบสภาคูมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพ่ือเปดโอกาสใหมีสภาท่ีประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจาก

ประชาชนธรรมดาท่ั วไปกับสมาชิก ท่ี มี คุณสมบัติ พิ เศษบางประการ โดยองคประกอบของสภาคู 

ประกอบดวย 2 สภา คือ 

 1. ส ภ าล า ง  (The Lower House) ห รื อ ส ภ าผู แ ท น ราษ ฎ ร  โด ย ท่ั ว ไป ส ม าชิ ก ส ภ าล า ง 

จะประกอบดวยบุคคลท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ดังนั้น ตามหลักการแลวอํานาจหนาท่ีสําคัญๆ  

จึงอยูท่ีสภาลางเพราะเปนสภาท่ีประชาชนเปนผูเลือกเพ่ือใหเปนผูแทนของตน 

 2.  สภาสูง (The Upper House) หรือวุฒิสภา โดยเหตุผลของการจัดตั้งสภาบนนั้นมีท่ีมาจาก

ประเทศอังกฤษท่ีไดจัดใหมีสภาสูงหรือสภาขุนนาง (House of Lords) ข้ึนมา เพ่ือตองการแตงตั้งใหคนชั้นสูง

บางกลุม เชน คนในราชวงศ ขุนนาง และนักบวชในศาสนาคริสตท่ีดํารงตําแหนงสําคัญเขาไปเปนตัวแทน 

ของพวกตนในสภา สวนการมีสภาสูง (Senate) ในสหรัฐอเมริกานั้นเพ่ือใหแตละมลรัฐมีผูแทนของตน 

แหงละ 2 คนในรัฐสภาเทาๆ กัน โดยไมคํานึงวาจะเปนมลรัฐท่ีมีจํานวนประชากรมากหรือนอย 

 นอกจากนี้  จํ าเปน ท่ีจะตองวิ เคราะห ถึ งขอดีและขอเสียของรูปแบบของระบบสภาเดียว 

และระบบสภาคูดวย โดยขอดีและขอเสียของแตละระบบของสภานั้น กรณีนาจะข้ึนอยู กับสภาพการณ 

การปกครองของแตละประเทศ ซ่ึงอาจจะกลาวถึงขอดีและขอเสียของแตละระบบ ไดดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของระบบสภาเดียวและระบบสภาคู 

ประเด็น ระบบสภาเดียว ระบบสภาคู 

ขอดี 1. การปฏิบั ติหน า ท่ี ของสภามีความ

รวดเร็ว และมีความเปนเอกภาพ เพราะมีสภา

เดียวเปนผูพิจารณา 

2. ไมเปลืองงบประมาณเพราะเลือกตั้ง

และจายเงินเดือนแกสมาชิกเพียงสภาเดียว 

3. ไมมีปญหาความขัดแยงระหวางสภาสูง

และสภาลางเหมือนกับระบบสภาคู 

4. ทําใหเกิดความรับผิดชอบชัดแจงใน

การปฏิบัติหนาท่ีวาอยูท่ีสภาเพียงแหงเดียว 

5. สมาชิกสภาในระบบสภาเดียวบังเกิด

ความรูสึกภูมิใจวาตนเปนผูแทนของประชาชน

เพียงสภาเดียวเทานั้น 

6. ประชาชนมีเจตจํานงเดียวท่ีจะใหฝายนิติ

บัญญัติมาดําเนินการตรากฎหมายกฎหมาย การมี

สองสภาทําใหเกิดสองเจตจํานงซ่ึงเปนไปไมได 

1. เปนการเปดโอกาสใหประชาชนกลุม

ตางๆ ของประเทศไดมีตัวแทนของตนเขาไป

มีสิทธิมีเสียงในสภา 

2. มีสภาบนเขามาทําหนาท่ีกลั่นกรอง

กฎหมายท่ีผานจากสภาลางอันเปนการยั้ง 

(CHECK) เพ่ือใหเกิดความรอบคอบยิ่งข้ึน 

3. ทําใหเกิดดุลแหงอํานาจในรัฐสภา 

เพราะมีการยับยั้ งระหวางสภาบนและ 

สภาลาง  

4. สามารถเป นหลักประกันให กับ

ประชาชนไดมากกวาฝายนิติบัญญัติท่ีเปน

สภาเดียว 

5. ทําใหการพิจารณากฎหมายตางๆ 

ดําเนินไปดวยความรอบคอบ 

 

ขอเสีย 1. ระบบสภาเดียวอาจทําใหฝายนิติ 1. สิ้นเปลืองงบประมาณมากกวา
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ประเด็น ระบบสภาเดียว ระบบสภาคู 

บัญญัติปฏิบัติหนาท่ีบกพรอง ขาดความ

รอบคอบ เพราะไมมีสภาท่ีสองมาทําหนาท่ี

กลั่นกรอง 

2. ระบบสภาเดียวอาจนําไปสูระบบ

เผด็จการในรัฐสภา เพราะไมมีสภาท่ีสองมา

คอยถวงดุลอํานาจ 

ระบบสภาเดียว 

2. การออกกฎหมายมีความลาชา 

เพราะตองผานการพิจารณาของสองสภา 

3. การออกกฎหมายอาจจะมีความไม

รอบคอบเพราะสภาลางอาจคิดวาสภาบน

จะเปนผูตรวจสอบสุดทายหรือสภาบน

อาจจะคิดวาสภาลางตรวจสอบดีแลว จึง

ออกกฎหมาย โดยขาดการตรวจสอบ

เทาท่ีควร 

4. การถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน

อาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวาง สอง

สภาได 
 

สําหรับ “รัฐสภาของประเทศไทย” นั้น รัฐธรรมนูญหลายฉบับท่ีผานมาไดบัญญัติใหรัฐสภา

ประกอบดวย วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงจะประชุมรวมกันหรือแยกกันแลวแตจะบัญญัติ ไว  

โดยมีประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา โดยตําแหนง 

ซ่ึงเปนระบบสองสภา  

ตอประเด็นท่ีวา ประเทศไทยสมควรมีองคกรวุฒิสภา หรือไม  หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่ งวา  

ระบบรัฐสภาของไทยควรเปนระบบสภาคูหรือสภาเดียวนั้น นอกจากจะตองพิจารณาถึงขอดีและขอเสีย

ดังกลาวขางตนแลว ก็ควรพิจารณาเก่ียวกับองคประกอบท่ีจะสามารถชวยใหพิจารณารูปแบบของสภาไดจาก

แนวคิดของศาสตราจารย ดร.วิษณุ  เครืองาม ท่ีไดอธิบายความ2 ไวดังตอไปนี้  

1)  ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการทางการเมืองของแตละประเทศ  เปนสิ่งท่ีสามารถกําหนดได  

วา ประเทศนั้นๆ ควรมีสภาคูหรือสภาเดียว  

2)  รูปแบบของรัฐ เปนสิ่ ง ท่ีสามารถกําหนดได เชน เดียวกันวารัฐนั้นควรมีสภาเดี่ยวหรือ 

สภาคู อาทิ ประเทศท่ีเปนรัฐรวม เชน สหรัฐอเมริกามีระบบสภาคู เปนตน 

3)  วัตถุประสงค  หากเปนกรณี ท่ีประสงคจะให มีการถวงดุลกันระหวางอํานาจนิติบัญญัติ 

กับอํานาจของฝายบริหาร ก็ควรจัดใหมีสภาคูเพราะสภาคูสมาชิกเสียงขางมากมักจะเปนฝายเดียวกับ 

ฝายบริหาร และการเกิดปญหาท่ีเรียกกันวา “เผด็จการทางรัฐสภา” นอกจากนี้ สภาคูจะมีอีกสภาทําหนาท่ี

คอยทักทวงในเรื่องตางๆ อาทิ การตรากฎหมาย 

2 มนตรี รูปสวุรรณ,กฎหมายรัฐสภา = Parliamentary law, มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2543 
                                                           

http://dl.parliament.go.th/browse?value=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87&type=publisher
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4)  สถานการณ  โดยสถานการณบานเมืองเปนสิ่งท่ีสามารถจัดรูปแบบของรัฐสภาได  เชน  

กรณีบานเมืองไมคอยมีความสงบเรียบรอยหรือมีเสถียรภาพเทาท่ีควร ก็ควรจัดใหมีสภาเด่ียว เพ่ือใหเกิด 

ความสงบเรียบรอย มีเสถียรภาพ เอกภาพและความรวดเร็วในการดําเนินการ 

 นอกจากนี้  เม่ือไดตรวจสอบถึงแนวคิดของประเทศไทยในการจัดทํารัฐธรรมนูญท่ีผานมา  

กลาวโดยเฉพาะการจัดทํารัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2489 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดใหมีสภาคูเปนครั้งแรก 

การจัดทํารัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2540 และการจัดทํารัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2550 รวมท้ังความคิดเห็น

ของนักวิชาการท่ีเก่ียวของประกอบดวยแลว สามารถสรุปความเห็นเก่ียวกับการกําหนดใหมีระบบรัฐสภา 

เปนแบบสภาคูหรือสภาเดียว โดยแบงความเห็นแบงเปน 2 ฝาย ดังนี ้

 ฝายท่ีหนึ่ง เห็นวา ควรกําหนดใหมีระบบสภาคู กลาวคือ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร  

โดยมีเหตุผล3 ดังนี้  

 (1)  เนื่องจากประเทศไทยมีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยองคกรวุฒิสภาเพ่ือทําหนาท่ีในระหวางท่ี

สภาผูแทนราษฎรถูกยุบหรือสภาผูแทนราษฎรหมดวาระเพ่ือใหองคกรฝายนิติบัญญัติเปนองคกรท่ีมีความ

ตอเนื่อง และเปนสภาพ่ีเลี้ยงแกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้ หากจะกลาวถึงสภาพการณของสังคมในปจจุบัน

ดวยแลว การมีวุฒิสภาซ่ึงเปนสภาท่ีคอนขางมีความเปนกลางทางการเมืองก็จะสามารถเปนเสาหลัก 

ใหกับประชาชนได 

 (2)  เม่ือไดมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนความเห็นสวนใหญพบวา ควรตองจะมีสอง

สภา กลาวคือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ท้ังนี้  เนื่องจากประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย แลวในอีกหลาย ๆ ประเทศ ก็มีรูปแบบสองสภา โดยมีวุฒิสภาเพ่ือท่ีจะเปนสภาท่ีจะทําหนาท่ี 

ในเรื่องการควบคุมดูแลการทํางานของรัฐบาล การตรวจสอบการกลั่นกรอง การแตงตั้ง และการถอดถอน  

 (3) เพ่ือใหวุฒิสภาเปนองคกรท่ีทําหนาท่ียับยั้งเสียงขางมากของสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากเสียงขาง

มากของสภาผูแทนราษฎรยอมเปนของพรรคการเมืองฝายรัฐบาล การท่ีจะใหฝายคานหรือฝายเสียงขางนอย 

ทําหนาท่ีควบคุมรัฐบาลโดยลําพังคงจะเปนไปไดยาก                        

 ฝายท่ีสอง เห็นวา ควรกําหนดใหมีระบบสภาเดียว กลาวคือ เฉพาะสภาผูแทนราษฎรเทานั้น 

 โดยในฝายนี้มีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ 

 (1)  การท่ีมีความพยายามแกไขใหวิธีการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภามีลักษณะเชนเดียวกับวิธีการ

ไดมาซ่ึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยการไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อันเปนการสงเสริมหลัก

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนั้น ถือวาเปนการไดมา ซ่ึงผูแทน

ปวงชนชาวไทยในรูปแบบเดียวกัน เม่ือท่ีมาและบุคคลท่ีประชาชนเลือกต้ังเปนรูปแบบเดียวกันยอมไมมี 

3 รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งท่ี 29/2550 (เปนพิเศษ) วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2550 
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ความจําเปนท่ีจะตองมีสองสภา4  โดยในประเด็นความเห็นนี้ไดเคยมีความพยายามท่ีจะขอแปรญัตติใหเปน

รูปแบบสภาเดียว คือ ใหมี “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” เม่ือครั้งการจัดทํารัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.25405 

 (2)  การมีวุฒิสภาในอดีตท่ีผานมา กลาวโดยเฉพาะวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี  

4 มีนาคม 2543 พบวา มีปญหาเก่ียวกับการถูกครอบงําจากฝายบริหาร ไมมีความเปนอิสระ มีลักษณะท่ีผูดํารง

ตําแหนงในวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรมีความสัมพันธกันโดยอาจเปนสามีภริยากันมากอนดํารงตําแหนงใน

วุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎร มีการใชจายงบประมาณรายจายของแผนดินจํานวนมาก จึงเห็นควรมีเพียง 

สภาเดียว กลาวคือ มีเพียง “สภาผูแทนราษฎร”6 

 (3)  เนื่องจากปญหาการเขาสูอํานาจของสมาชิกรัฐสภา เกิดจากการไมสมดุลกันของท่ีนั่งในสภา 

ทําใหเกิดเผด็จการรัฐสภา ทางออกคือ ตองใชระบบสภาเดี่ยวและระบบเสียงขางมาก ตองทําใหสอดคลองกับ

คะแนนนิยม คือ ตองมีการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดเขตใหญเบอรเดียว7  

 กลาวโดยสรุปในประเด็นนี้ เม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ซ่ึงได

กําหนดใหใชระบบ 2 สภา เปนครั้งแรก คือ สภาผูแทนและพฤฒสภา8 โดยมีความจําเปนท่ีตองมีพฤฒสภา  

ก็เพ่ือเปนสภาท่ีคอยตรวจสอบ กลั่นกรอง ใหคําแนะนําปรึกษา และยับยั้งการใชอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทน

โดยเฉพาะในดานนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงหลักการนี้ไดนํามา

เปนแบบแผนในการกําหนดใหมีวุฒิสภาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก็ยังไดกําหนดในเรื่องหลักการของการใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

มาทําหนาท่ีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รวมท้ังรัฐสภาดวย ตลอดจนพิจารณาในรายละเอียดท่ีกําหนดใน

4 ท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งท่ี 4 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทรท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวัน

พฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน 2556 ไดลงมติรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช ....(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 115 มาตรา 116 วรรคสอง มาตรา 

117 มาตรา 118 มาตรา 120 และมาตรา 241วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา 113 และมาตรา 114) 

(สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 308 คนเปนผูเสนอ) กรณีเก่ียวกับท่ีมาของวุฒิสภาโดย

กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งท้ังหมด 
5 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... พรอมดวยรายงานของคณะกรรมาธิการ

พิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... เลม 2 และบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ

พิจารณารางรัฐธรรมนูญฯ ครั้งท่ี 14 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 12 มิถุนายน 2540 
6 รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งท่ี 29/2550 (เปนพิเศษ) วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2550 
7 สยามรัฐ ฉบับวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (นายสติธร ธนานิธิโชติ และนายภาคิไนย ชม

สินทรัพยม่ัน นักวิชาการสถาบันพระปกเกลา) 
8 คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพทรัฐสภาและการเมืองไทย (กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548),  

หนา 666. 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 35 ท่ีกําหนดวาคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหครอบคลุมเรื่องการใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกัน 

ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังกลไกในการกํากับและ

ควบคุมใหการใชอํานาจรัฐเปนไปเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชนดวยแลว ยอมแสดงให

เห็นแนวโนมวา ความจําเปนของการมีองคกรวุฒิสภาเพ่ือทําหนาท่ีเปนกลไกสําคัญในการการปองกัน 

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตอไป  

 ดังนั้น  การท่ีจะกําหนดใหมีฝายนิติบัญญัติของไทยเปนระบบสภาคูหรือสภาเดี่ยว หรือไม นั้น  

เม่ือพิจารณาบริบทของสังคมไทยประกอบกับพิจารณาตนแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ของตางประเทศท่ีใชระบบรัฐสภา ลวนแตใหความสําคัญกับระบบท่ีเปนสภาคูหรือระบบสองสภาท้ังสิ้นท้ังนี้ 

เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนกลุมตางๆ ของประเทศไดมีตัวแทนของตนเขาไปมีสิทธิมีเสียงในสภา และ

มีการตรวจสอบฝายบริหาร ตลอดจนสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนสภาลางเพ่ือทําใหเกิดดุลแหงอํานาจในรัฐสภา 

รวมท้ังทําใหการพิจารณากฎหมายตางๆ ดําเนินไปดวยความรอบคอบ ซ่ึงจากประสบการณของวุฒิสภา  

ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ ป พ.ศ. 2540 และ ป พ.ศ. 2550 ถือไดวา สามารถทําหนาท่ีของสภาสูงไดดี นอกจากนี้ 

หากพิจารณาขอเท็จจริงท่ีปรากฏในหวงท่ีผานมาท่ีมีประเด็นปญหาความขัดแยงของสังคม โดยเฉพาะ 

ความขัดแยงท่ีเกิดจากการนําของฝายรัฐบาลและฝายคาน ก็พบวา วุฒิสภา คือ องคกรท่ีพยายามเขามาทํา

หนาท่ีเปนผูระงับความขัดแยงดังกลาว อาทิ เหตุการณในป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2553 และป พ.ศ. 2557  

จึงเห็นวา ประเทศไทยยังมีความจําเปนท่ีจะตองมีระบบสภาคู กลาวคือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

สวนรูปแบบท่ีเหมาะสมของแตละสภาอาจจะเปนปญหาอยูบางก็ตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ

ยิ่งข้ึนตอไป 

 

4.2  ประเด็นปญหาของวุฒิสภาไทยในรูปแบบท่ีผานมา  

 

4.2.1  สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี กอนรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2540  

มีจํานวนสมาชิกวุฒิสภา 260 คน ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง ไมจํากัดวุฒิสภาการศึกษา และเปน

ขาราชการประจําก็ได และมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ปรากฎผลการพิจารณา9 ดังนี้ 

 (1)  สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้งใชจายงบประมาณไมมาก เนื่องจากเปนขาราชการ

ประจําอายุยังไมมากและใชสิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาลไดตามสิทธิของขาราชการ 

 (2)  การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ญัตติ และการตั้งกระทูถามนับวา สามารถทําได 

ดีมีคุณภาพมาก 

9 ดํารง  พุฒตาล,สมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจาก 

การแตงตั้งกับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง, 2549 
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 (3)  ภาพลักษณของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้งจะเปนท่ีนาเชื่อถือเปนอยางมาก

เนื่องจากมีความเปนสภาผูใหญ 

 อยางไรก็ดี ในอีกดานหนึ่ง ก็มีความเห็นวา สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้งนั้น บางสมัย 

ก็อาจจะไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับรัฐบาลผูแตงตั้ง10วาจะแตงตั้งผูใดมาดํารงตําแหนง 

สมาชิกวุฒิสภา 

 อนึ่ง ในการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาแสดงถึงเจตจํานงของการแตงต้ังผูท่ีมีประสบการณหรือ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูเฉพาะดานก็มีอยูบาง แตสวนใหญเปนการแตงต้ังเพ่ือเปนการใหรางวัลทางการเมือง

มากกวาความเชื่อถือในตัว สมาชิกวุฒิสภาจึงเสื่อมถอยลงเรื่อย ๆ ในขณะท่ีความกาวหนาของประชาธิปไตย

สูงข้ึนเปนลําดับ ดังนั้นจึงไดเกิดแนวความคิดวา สมาชิกวุฒิสภาควรจะไดมาจากกระบวนการลงคะแนน 

โดยประชาชน 

 

4.2.2  สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ งโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป  พ.ศ. 2540  

มีจํานวนสมาชิกวุฒิสภา 200 คน ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีการจํากัดวุฒิสภาการศึกษา 

ข้ันตํ่าปริญญาตรี และตองไมเปนขาราชการประจํา และมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป ปรากฎผลการ

พิจารณา11 ดังนี้ 

 (1)  การใชงบประมาณของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ จะใชจายงบประมาณคอนขางมาก เนื่องจาก 

มีสมาชิกวุฒิสภาท่ีอายุสูงวัย มีการเบิกจายคารักษาพยาบาลและคาเดินทางไปราชการตางๆ เปนจํานวนมาก  

 (2)  การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายคอนขางทําไดลาชา และการตรวจสอบการบริหาร

ราชการแผนดินก็ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

 (3)  นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงภาพลักษณของวุฒิสภา กลับพบวา มีปญหาเปนอันมาก  

โดยในอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งมาจากเงินทุนพรรคการเมือง และอาศัยฐานจากพรรคการเมือง 

ในท่ีสุดผูสมัครรบัเลือกต้ังก็จะตองพ่ึงพาอาศัยกลไกของสภาผูแทนราษฎรและพรรคการเมือง ซ่ึงเปนท่ีปรากฏ

ทางสื่อมวลชนหรือไดรับการตั้งฉายาจากสื่อมวลชนในแตละป  

 อยางไรก็ดี เม่ือมีการใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 โดยมีการเลือกตั้งวุฒิสภาชุดแรกของประเทศ

ไทยท่ีมีท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน และวุฒิสภาชุดนี้ไดอยูจนครบวาระ6 ป วุฒิสภาท่ีมา 

จากการเลือกตั้งโดยตรงนี้ถูกวิพากษวิจารณวา เม่ือคํานึงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีใหมีวุฒิสภาท่ีมา 

จากการเลือกตั้งเพ่ือทําหนาท่ีเปนท้ังสภากลั่นกรองกฎหมายและสภาตรวจสอบนั้นประสบความลมเหลว 

เพราะแทนท่ีวุฒิสภาจะเปนองคกรท่ีตรวจสอบฝายบริหารและฝายอ่ืนๆ อยางมีประสิทธิภาพตามรัฐธรรมนูญ

และความคาดหวังของสังคม แตในทางปฏิบัติกลับเปนไปในทางตรงกันขาม ท้ังนี ้เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

10 บทบรรณาธิการสยามรัฐ: วุฒิสภา (สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง) สยามรัฐ ฉบับวันท่ี 1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
11 อางแลว. 
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กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง แตหามไมใหมีการหาเสียง ทําใหเปนจุดออนท่ีทําใหผูลงสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ตองพ่ึงพิงฐานคะแนนเสียงจากพรรคการเมืองและนักการเมืองในพ้ืนท่ี ทายท่ีสุด

เม่ือผานการเลือกตั้งไดเขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาแลว ก็ยอมถูกครอบงําจากฝายบริหาร จนไมสามารถทําหนาท่ี

ไดอยางอิสระดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ สมาชิกวุฒิสภาตองแบงภาคไปตอบแทนบุญคุณนักการเมืองท่ีชวย

ใหชนะการเลือกตั้งจนไดเปนสมาชิกวุฒิสภา 

 อนึ่ง เม่ือพิจารณาจากภูมิหลังของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัดสวนใหญ

จะพบขอเท็จจริงตรงกันวา สมาชิกวุฒิสภาเหลานั้นผานการเลือกตั้งเขามาโดยอาศัยฐานเสียงของพรรค

การเมืองหนุนหลังเปนสวนใหญ สมาชิกวุฒิสภาบางคนยังมีความใกลชิดเปนเครือญาติกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ดังสื่อมวลชนไดขนานนามวาเปน “สภาผัวเมีย” ประเด็นสําคัญในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550  

ในสวนท่ีเก่ียวกับท่ีมาและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภา จึงมีประเด็นปญหาสําคัญในเรื่องของการกําหนด

ท่ีมาของวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ท่ีไมอาจหลุดพนจากการถูกครอบงําทางการเมือง ทําใหวุฒิสภา

ไมมีความเปนอิสระ ดังความเห็นในเบื้องตนของบางฝายท่ีเห็นปญหาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ใหเลือกตั้ง

วุฒิสภาโดยตรง จึงไมตองการใหมีการเลือกต้ังวุฒิสภาโดยตรงแตเพียงประการเดียว แตควรใหมีการกําหนด

ท่ีมาจากการสรรหาเพ่ือแตงตั้ง ในขณะท่ีความเห็นของอีกบางฝายเห็นวาใหคงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไว 

แตใหมีการปรับปรุงวิธีการเลือกตั้งเพ่ือใหมีหลักประกันวาจะไดวุฒิสภาท่ีปลอดจากการถูกแทรกแซง 

จากฝายตาง ๆ เพ่ือใหมีความเปนอิสระท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในฐานะสภาตรวจสอบไดอยางแทจริง 

 

4.2.3  สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งและมาจากการสรรหา ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2550  

ท่ีกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 150 คน ซ่ึงแบงมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คนเพ่ือใหไดสมาชิก

วุฒิสภาท่ีมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประชาชนและรูถึงปญหาของพ้ืนท่ีเปนอยางดีเพ่ือใหสามารถแกไข 

ปญหาตางๆ ไดอยางตรงจุด ท่ีเหลือเปนสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหา เพ่ือใหไดสมาชิกวุฒิสภา 

ท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพ และเปนผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานซ่ึงหากใชระบบเลือกตั้งเพียง

อยางเดียว กลุมบุคคลเหลานี้อาจไมมีโอกาสเขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาสืบเนื่องจากเจตนารมณใหสมาชิก

วุฒิสภามีท่ีมาท่ีหลากหลาย ทําใหการตรวจสอบอํานาจรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหการปฏิบัติ

หนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภามีความเปนกลาง ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ท้ังนี้ มีการจํากัดวุฒิสภา

การศึกษาข้ันต่ําปริญญาตรี ตองไมเปนขาราชการประจํา และมีวาระจํานวน 6 ป ปรากฎผลการพิจารณา ดังนี ้

 สําหรับการทําหนาท่ีของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

ท่ีผานมา แมฝายการเมืองจะเขามาแทรกแซงการทํางานไดนอยถาจะเปรียบเทียบกับในอดีต แตปญหา 

ก็ปรากฏวาสมาชิกวุฒิสภากลับเกิดความแตกแยกกันเองและแบงกันออกเปน 2 กลุมตามท่ีมาของสมาชิก

วุฒิสภา ดังสะทอนใหเห็นไดจากฉายาวุฒิสภาท่ีสื่อมวลชนประจํารัฐสภาตั้งให อันลวนมาจากฐานของความไม 

ลงรอยระหวางสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากเลือกตั้งและสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรร 
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4.3  รูปแบบท่ีเหมาะสมในการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาของไทย 
 

 เม่ือไดบทสรุปในประเด็นของผูเขียนท่ีมีความเห็นควรมีสองสภาแลว ดังนั้น มีประเด็นท่ีจะตอง

วิเคราะหตอไปวา วุฒิสภาควรจะมีท่ีมาเปนอยางไร ซ่ึงกอนจะวิเคราะหวา ท่ีมาของวุฒิสภาควรจะเปนอยางไร 

ขอกลาวถึงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามคําวินิจฉัยท่ี  15-18/2556  วันท่ี  20 พฤศจิกายน 2556 

ซ่ึงเปนคําวินิจฉัยท่ีไดวินิจฉัยถึงท่ีมาของวุฒิสภาไวอยางนาสนใจดังนี้ 
 

 4.3.1  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการเสนอแก ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในประเด็นเก่ียวกับท่ีมาของวุฒิสภาท่ีกําหนดใหมีท่ีมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรง 

  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยมติเสียงขางมาก 6 ตอ 3 ในคดีนี้วา การดําเนินการพิจารณาและ 

ลงมติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในประเด็นเก่ียวกับท่ีมาของวุฒิสภา

ท่ีกําหนดใหมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง จํานวน 200 คน จากเดิมเปนระบบผสมระหวางท่ีมาจาก 

การเลือกต้ัง จํานวน 77 คน และมาจากการสรรหา จํานวน 73 คน วา เปนการกระทําท่ีไมชอบดวย

รัฐธรรมนูญ มาตรา 122 มาตรา 125 วรรคหนึ่ง มาตรา 126 วรรคสาม มาตรา 291 (1) (2) และมาตรา 3 

วรรคสอง และศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยมติเสียงขางมาก 5 ตอ 4 วารางรัฐธรรมนูญฯ ดังกลาว  

มีเนื้อความท่ีเปนสาระสําคัญขัดแยงตอหลักการพ้ืนฐานและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550  อันเปนการกระทําเพ่ือใหผูถูกรองท้ังหมดไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ

ซ่ึงมิ ได เปน ไปตามวิ ถีทางท่ีบัญ ญั ติ ไว ในรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  

ฝาฝนรัฐธรรมนูญมาตรา  68  วรรคหนึ่ง12 ท้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดใหเหตุผลไวอยางนาสนใจ ดังนี้ 

  1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รางข้ึนโดยใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนแมแบบ โดยไดแกไขหลักการในเรื่องคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา

จากเดิมไวหลายประการ เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาเหมือนเชนการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 กลาวคือ บัญญัติใหมีสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาเขามาเปนองคประกอบรวม 

กับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งในสัดสวนท่ีเทาเทียมกัน เพ่ือใหโอกาสแกประชาชนทุกภาคสวนสาขา

อาชีพมีสวนรวมในการทําหนาท่ีของวุฒิสภา ใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติอยางรอบคอบ จึงไดกําหนด

คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาไวใหอิสระจากการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชน หามบุพพการี คูสมรส 

บุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาและ

กําหนดเวลาหามเก่ียวของกับพรรคการเมืองและดํารงตําแหนงทางการเมืองไวเปนระยะเวลา 5 ป เปนตน 

12 หมายเหตุ รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวและนายกรัฐมนตรีไดนําข้ึนทูลเกลาฯ แลว ตอมาเม่ือ 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว จึงไดมีการขอพระราชทานคืนมา 
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  2)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหรัฐสภา ประกอบดวย 

วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ใหมีดุลยภาพระหวางกัน โดยไดกําหนดบทบาทของวุฒิสภาใหเปนองคกร

ตรวจทานกลั่นกรองการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและถวงดุลอํานาจกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการตรวจสอบถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดในกรณีท่ีถูกกลาวหาวามี

พฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี สอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ี ขัดตอบทบัญญัต ิ

แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรง ตามท่ีบัญญัติ 

ไวในมาตรา 270 เม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภาแลวจะเห็นไดอยางชัดเจนวา รัฐธรรมนูญ 

มีเจตนารมณใหสมาชิกวุฒิสภาเปนอิสระจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางแทจริง จึงไดบัญญัติหาม

ความสัมพันธเก่ียวของกันดังกลาวเพราะหากยอมใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มีความสัมพันธใกลชิดกันยอมไมอาจหวังไดวา จะมีการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา อันเปนการขัดหลักการ

ดุลและคานอํานาจซ่ึงกันและกัน อันเปนหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญนี้  

  3) สํ าห รับการแก ไข เพ่ิ ม เติม รัฐธรรมนูญ ตาม คําร อ งนี้  เป นการแก กลั บ ไปสู จุ ด 

บกพรองท่ีเคยปรากฏแลวในอดีต เปนจุดบกพรองท่ีลอแหลมเสี่ยงตอการสูญสิ้นศรัทธาและสามัคคีธรรม 

ของมวลหมูมหาชนชาวไทย เปนความพยายามนําประเทศชาติใหถอยหลังเขาคลอง ทําใหวุฒิสภากลับไปเปน

สภาญาติพ่ีนอง สภาของครอบครัว และสภาผัวเมีย สูญเสียสถานะและศักยภาพแหงการเปนสติปญญาใหแก

สภาผูแทนราษฎร กลายเปนเพียงเสียงสะทอนของมวลชนกลุมเดียวกัน ทําลายสาระสําคัญของการมีสองสภา 

นําพาไปสูการผูกขาดอํานาจรัฐ ตัดการมีสวนรวมของปวงประชาหลากสาขาหลายอาชีพเปนการเปดชอง 

ใหผูรวมกระทําการครั้งนี้กลับมีโอกาสไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองโดยวิธีการท่ีมิไดเปนไปตามวิถีทาง ท่ีบัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนูญนี้  คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ  

จากการออกเสียงแสดงประชามติของมหาชนชาวไทย 

  4)  การแกไขท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาใหมาจากการเลือกตั้งเพียงทางเดียวอันมีท่ีมาเหมือนกับ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงยอมเปนเสมือนสภาเดียวกัน ไมเกิดความแตกตางและเปนอิสระ ซ่ึงกันและกัน

ของท้ังสองสภา เปนการทําลายลักษณะและสาระสําคัญของระบบสองสภาใหสูญสิ้นไป การแกไขท่ีมาและ

คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหมีความสัมพันธเก่ียวของกับฝายการเมืองหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  

ยอมทําใหหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกันของระบบสองสภา ตองสูญเสียไปอยางมี

นัยสําคัญ ทําใหฝายการเมืองสามารถควบคุมอํานาจเหนือรัฐสภาไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ปราศจาก 

การตรวจสอบและถวงดุลซ่ึงกันและกัน อันเปนการกระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเปดทางใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการครั้งนี้ไดอํานาจในการ

ปกครองประเทศโดยวีการท่ีไมเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

  เม่ือวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตนประกอบดวยแลว ยอมสะทอนให

เห็นแนวทางท่ีจะกําหนดถึงท่ีมาของวุฒิสภาไดอยางดียิ่ง แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงแลว การนําแนวทางของคําวินิจฉัยดังกลาวมาเกณฑกําหนด 

ถึงท่ีมาของวุฒิสภาก็อาจจะกระทําไดเพียงบางสวน 

 

 4.3.2 ขอเสนอรูปแบบของวุฒิสภาในช้ันการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550  

  จากขอมูลในอดีตท่ีผานมา ชวงท่ีมีการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ในชั้นการยกรางรัฐธรรมนูญ ไดมีการเสนอดังนี้ 

  1)  เก่ียวกับจํานวน คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นวา วุฒิสภามีจํานวนสมาชิกไมเกินก่ึงหนึ่งของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตคณะกรรมาธิการฯเห็นวา วุฒิสภาควรมีจํานวนสมาชิกไมเกิน 200 คน  โดยมอบหมายให

ฝายเลขานุการดําเนินการยกรางเพ่ือใหท่ีประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาโดยกําหนดจํานวนไวท่ี 160 คน 

  2)  ดานอํานาจหนาท่ี คณะอนุกรรมาธิการ ฯและคณะกรรมาธิการฯ เห็นควรใหวุฒิสภามีอํานาจ

หนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การตรวจสอบถวงดุลอํานาจฝายบริหาร การกลั่นกรองบุคคลเขาสูตําแหนงใน

องคกรอิสระ และควรใหมีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย  

  3)  ดานกระบวนการไดมา คณะอนุกรรมาธิการฯ  มีความเห็นแตกตางกันแยกออกไดเปน 3 วิธ ี

ดังนี้ 

   วิธี ท่ีหนึ่ ง  การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้ ง  โดยให มีคณะกรรมการสรรหาชุดหนึ่ ง  

เพ่ือดําเนินการสรรหาบุคคลในชั้นตนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด แลวเสนอใหคณะกรรมการ

อีกชุดหนึ่ง ซ่ึงจะประกอบดวยบุคคลท่ีเคยดํารงตําแหนงทางฝายบริหาร (อดีตนายกรัฐมนตรี) ฝายนิติบัญญัติ 

(อดีตประธานรัฐสภา) และฝายตุลาการ (อดีตประธานศาลฎีกาหรืออดีตประธานศาลปกครองสูงสุด) ทําหนาท่ี

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ และสมาชิกวุฒิสภาท่ีไดมาโดย

กระบวนการตามวิธีนี้ไมควรมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกจากตําแหนง เพราะ

ไมไดมีท่ีมาจากเสียงของประชาชน 

   วิธี ท่ีสอง  การเลือกตั้งโดยออม โดยพิจารณาแนวทางในลักษณะทํานองเดียวกับ 

การเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกากรณีการเลือกตั้งโดยคณะผูเลือกตั้ง (Electoral Votes) โดยกําหนดเขต

เลือกตั้งใหใหญข้ึน และในกรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภาไดมาโดยกระบวนการตามวิธีนี้อาจกําหนดใหมีอํานาจ 

ในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกจากตําแหนงดวย เพราะเปนการไดมาจากเสียงของประชาชน

รูปแบบหนึ่ง 

   วิธีท่ีสาม  ควรใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง และไมควรสังกัดพรรคการเมือง 

แตสามารถหาเสียงได 

   โดยความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ เห็นควรใหใชระบบการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้ง 

ตามวิธีท่ีหนึ่ง โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการฯ ไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม  
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  4)  ดานคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกวุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นวาสมาชิก

วุฒิสภาตองมีอายุไมตํ่ากวา 40 ปบริบูรณในวันเลือกต้ัง และตองมีคุณสมบัติสูงกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตลอดจน

ตองไมเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางบริหารของพรรคการเมืองไมนอยกวา 2 ป จนถึงวันรับสมัคร ซ่ึงคณะกรรมาธิการฯ 

เห็นดวย  แตใหแกไขถอยคําจากคําวา “ไมเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางบริหารของพรรคการเมือง...” เปนคําวา ไมเคย

ดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง” 

  5)  ดานวาระการดํารงตําแหนง คณะอนุกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการฯ เห็นวา อายุของ

วุฒิสภามีกําหนดคราวละ 6 ปนับแตวันเลือกต้ัง เม่ือครบวาระก่ึงหนึ่งใหคัดออกจํานวนก่ึงหนึ่งและสรรหาแตงต้ังหรือ

เลือกตั้งโดยออม เขามาแทนตําแหนงท่ีวาง  ท้ังนี้  เปนการปองกันเพ่ือมิใหมีการรวมตัวสรางอิทธิพลในองคกร 

เพ่ือจะชวยเหลือหรือเอ้ือประโยชนแกรัฐบาลหรือสภาผูแทนราษฎรโดยมิชอบ 

  2.3  รูปแบบของวุฒิสภาตามคําแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 115 มาตรา 116 วรรคสอง มาตรา 117 

มาตรา 118 มาตรา 120 และมาตรา 241 วรรคหนึ่ ง และยกเลิกมาตรา 113 และมาตรา 114) 

(สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 308 คนเปนผูเสนอ)13
 ซ่ึงสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ คือ การกําหนดใหวุฒิสภามีท่ีมาจากการเลือกตั้ ง จํานวน 200 คน ตามรูปแบบของวุฒิสภา 

ในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2540 โดยมีรายละเอียดคําแปรญัตติ ดังนี้ 

  1)  สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละสองคน

และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวมขางตนหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง14  

โดยแบงเปน  

13 สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,รายงานของคณะกรรมาธิการของรัฐสภา

พิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 

111 มาตรา 112 มาตรา 115มาตรา 116 วรรคสอง มาตรา 117 มาตรา 118มาตรา 120 และมาตรา 241 วรรค

หนึ่ง และยกเลิกมาตรา 113 และมาตรา 114) รัฐสภา 

 สําหรับรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผูเสนอคําแปรญัตติจํานวน 202 คนไดมีสมาชิกรัฐสภาผูเสนอคําแปร

ญัตติ จํานวน 57 คน เสนอคําแปรญัตติบางมาตราท่ีกําหนดใหหรือมีผลใหมีสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหา 

ซ่ึงประธานคณะกรรมาธิการไดวินิจฉัยวาขัดกับหลักการของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... ฉบับนี้ ท่ีกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง จึงไมชอบดวย

ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 ขอ 96 วรรคสาม ซ่ึงประธานคณะกรรมาธิการไดมีหนังสือเชิญสมาชิก

รัฐสภาผูเสนอคําแปรญัตติดังกลาวมาชี้แจงและรับฟงคําชี้แจงของประธานคณะกรรมาธิการแลว ดังนั้น หากมี

ปญหาขอโตแยงท่ีจะตองตีความขอบังคับการประชุมรัฐสภาฯ ดังกลาว เปนอํานาจของรัฐสภาท่ีจะลงมติ

วินิจฉัยตามขอบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2553 ขอ 117 
14 นายเจะอามิง  โตะตาหยง 
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   1.1)  การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งและใหมีสมาชิกวุฒิสภา

จังหวัดละสองคน โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกต้ังไดสองเสียงโดยวิธีออก

เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

   1.2)  การสรรห าสมาชิ ก วุฒิ สภ า ให มี คณ ะกรรมการสรรห าสมาชิ ก วุฒิ สภ า 

คณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ประธานผูตรวจการแผนดิน 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาใน

ศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหนึ่งคนและ

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดท่ีท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจํานวนหนึ่งคน  

เปนกรรมการ ทําหนาท่ีสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับบัญชีรายชื่อจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งแลวแจงผลการสรรหาใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูไดรับการสรรหา

เปนสมาชิกวุฒิสภา 

  2)  สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 200 คน ซ่ึงมาจากผูแทนสาขาอาชีพและผูทรงคุณวุฒิ 

ในดานตางๆ จํานวนไมนอยกวา 20 กลุมสาขาอาชีพ แตไมเกิน 30 กลุมสาขาอาชีพซ่ึงเลือกตั้งภายในกลุม

อาชีพใหไดดานละสองเทาของจํานวนผูแทนแตละกลุมสาขาอาชีพท่ีจะพึงมีได โดยประชากรของแตละกลุม

สาขาอาชีพตองมีประชากรท่ีมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาแสนคน หากมีจํานวนประชาชากรนอยกวาหา

แสนคนใหไปรวมกับกลุมสาขาอาชีพอ่ืนๆ โดยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งภายในกลุมสาขาอาชีพใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา15 

  3)  กลุมท่ีแปรญัตติจํานวนสมาชิกวุฒิสภา กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงราษฎรเลือกตั้ง 

จังหวัดละ 1 คน16 จํานวน 77 คน17 จังหวัดละ 2 คน18 จํานวน 100 คน19 จํานวน 150 คน20 จํานวน 154 

คน21 จํานวน 160 คน22 จํานวน 220 คน23 จํานวน 250 คน24 มีขอสังเกตวา สมาชิกบางคนแปรญัตติเพ่ือให

มีสิทธิอภิปรายมาตรานี้ มิไดมุงหวังแกไขจํานวนอยางแทจริง 

15 นายปรเทพ  สุจริตกุล 
16 นายบุญยอด  สุขถ่ินไทย 
17 นายวิรัช  รมเย็น 
18 นายกฤช  อาทิตยแกว 
19 นายประกอบ  จิรกิติ (กรรมาธิการ) และนายณัฏฐ บรรทัดฐาน 
20 นายเจตน ศิรธรานนท (กรรมาธิการ) นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และนายสพุจน  เลียดประถม 
21 นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ 
22 พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ (กรรมาธิการ) 
23 นายจิรายุ  หวงทรพัย 
24 นายสมคิด บาลไธสง และนายสิริวัฒน  ไกรสินธ 
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  4)  สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงราษฎรเลือกตั้งจํานวนรวม 250 คน โดยเปนสมาชิกซ่ึงมาจาก 

การเลือกตั้ง จํานวน 200 คน และเปนสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งจากกลุมอาชีพ จํานวน 50 คน 

โดยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ25 

  5)  สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงราษฎรมาจากการเลือกตั้ง จํานวน 200 คนในแตละจังหวัด จังหวัด 

ละ 2 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหนึ่งคนและเลือกตั้งโดยทางออมหนึ่งคน26 

  6)  สมาชิกวุฒิ สภาซ่ึ งราษฎรเลือกตั้ งจํ านวน 200 คนโดยเป นสมาชิก ซ่ึ งมาจาก 

การเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 150 คน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 

50 คน การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใหใชบัตรเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภาแบบละหนึ่งใบ ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา27 

  7)  สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงราษฎรเลือกตั้ง จํานวน 200 คน28 ดังตอไปนี ้

   (1)  สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน จํานวน 100 คน และ 

   (2)  สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกองคกรวิชาชีพ องคกรอาชีพท่ีไดรับ 

การจดทะเบียน จาํนวน 100 คน โดยแบงเปนประเภทละ 10 คน ดงันี้ 

    (ก)  สภาทนายความ 

    (ข)  องคกรวิชาชีพดานสาธารณสุข เชน แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทย

สภา สภากายบําบัดสภาเทคนิคการแพทย สภาเภสัชกรรม เปนตน 

    (ค)  คุรุสภา 

    (ง)  สภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมธนาคารไทย 

    (จ)  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    (ฉ)  สภาวศิวกร และสภาสถาปนิก 

    (ช)  สภาเกษตรแหงชาติ 

    (ซ)  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา 

    (ฌ)  สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

    (ญ)  สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทยสมาคมทหารตํารวจนอกราชการ

แหงประเทศไทย 

  8) สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงราษฎรเลือกตั้ง จํานวน 150 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด 

จังหวัดละหนึ่งคน เรียกวา “สมาชิกวุฒิสภาแบบเขตเลือกตั้ง” และมาจากการเลือกตั้งในแตละสาขาอาชีพ 

25 นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (กรรมาธิการ) 
26 นายศุภชัย ใจสมุทร (กรรมาธิการ) 
27 นายสุรจิต  ชิรเวทย (กรรมาธิการ) 
28 นางสาวพิมพภัทรา  วิชัยกุล นายสามารถ  ราชพลสิทธิ์ และคณะ  รวม 46 คน  

                                                           



71 
 

เรียกวา “สมาชิกวุฒิสภาแบบสาขาอาชีพ” เทากับจํานวนรวมขางตน หักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจาก

การเลือกตั้งในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดจังหวัด29 

  9)  สมาชิกวุฒิ สภาซ่ึงราษฎรเลือกตั้ งจํานวนรวม 200 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ ง 

ในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวมขางตนหักดวยจํานวนสมาชิก

วุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดจังหวัด30 

  10)   สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 150 คน31 

 11)  สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงราษฎรเลือกต้ังจํานวนรวม 150 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด

จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลจากองคกรในภาคสาขาอาชีพตาง ๆ เทากับจํานวน

รวมขางตนหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง32 

  12)  สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงราษฎรเลือกตั้ง จํานวน 200 คน33 ดังตอไปนี้ 

   สมาชิกใหมาจากการเลือกตั้ งโดยสมาชิกองคกรวิชาชีพ  องคกรอาชีพ ท่ี ได รับ 

การจดทะเบียนจํานวนสองรอยคน แบงเปนประเภทละยี่สิบคน ดังนี้ 

   (ก)  สภาทนายความ 

   (ข)  องคกรวิชาชีพดานสาธารณสุข เชนแพทยสภา สภาการพยาบาลทันตแพทยสภา 

สภากายภาพบําบัดสภาเทคนิคการแพทย สภาเภสัชกรรม เปนตน 

   (ค)  คุรุสภา 

   (ง)  สภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมธนาคารไทย 

   (จ)  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

   (ฉ)  สภาวศิวกร และสภาสถาปนิก 

   (ช)  สภาเกษตรแหงชาติ 

   (ซ)  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา 

   (ฌ)  สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

   (ญ)  สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทยสมาคมทหารตํารวจนอกราชการ 

แหงประเทศไทย 

29 นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน นางจิตรธนา  ยิ่งทวีลาภา  นางสุอําภา  คชไกร นางสมพร  จูม่ัน 

นางสาวศรีสกุล ม่ันศิลป รองศาสตราจารยกอบกุล  พันธเจริญวรกุล พลตํารวจโท ยุทธนา  ไทยภักดี และนาง

นฤมล  ศิริวัฒน 
30 นายสาคร  เก่ียวของ นายธีระชาติ  ปางวิรุฬหรักษ นางนาถยา  เบ็ญจศิริวรรณ และนายสาทิตย  วงศ

หนองเตย 
31 นายมณเฑียร  บุญตัน 
32 นายวันชัย  สอนศิริ 
33 นายกรณ  จาติกวณิช 
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  13)  สมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกตั้งจํานวน 154 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด  

จังหวัดละสองคน34 

  14)  สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงราษฎรเลือกตั้งจํานวน 200 คนโดยเปนสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง

แบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวน 125 คนและสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 75 คน  

การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยใหใชบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

แบบละหนึ่งใบ โดยหลักเกณฑและวิธีการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา35 

  15) สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงราษฎรเลือกต้ังจํานวนรวม 200 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งในแตละ

จังหวัดจํานวน 160 คน และมาจากการสรรหาจาํนวน 40 คน36 

  เม่ือพิจารณาแลว รูปแบบของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีการแปรญัตติดังกลาว มีความหลากหลาย 

แตมีขอสังเกตควรแกการพิจารณา คือ การท่ีมีความพยายามคนหาวิธีการคัดสรรบุคคล เพ่ือมาเปนสมาชิก

วุฒิสภาโดยผานกระบวนการเลือกตั้งแตใหมีข้ันตอนการคัดกรองคนในชั้นหนึ่งกอน รวมถึงวิธีการกระจายสิทธิ

ใหแกกลุมวิชาชีพตางๆ ท่ีจะมีผูแทนของตนมาเปนสมาชิกวุฒิสภาดวย 

 

34 นายเทอดพงษ  ไชยนันท 
35 นายธานี  ออนละเอียด 
36 นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ  และนายยุทธนา ยุพฤทธิ์ 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1  สรุป 

 

เม่ือพิจารณาท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ซ่ึงมีประเด็น ขอถกเถียง      

และประเด็นท่ีพิจารณาเก่ียวกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภามาอยางยาวนานนับแตเริ่มมีวุฒิสภาครั้งแรก 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ซ่ึงหากพิจารณาพัฒนาการของวุฒิสภา ตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ 9 ฉบับดังกลาวแลว 

จะพบวา มีเพียง 3 ฉบับ ท่ีกําหนดท่ีมาจากการเลือกตั้ง กลาวคือ รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2489 กําหนดใหเปน

การเลือกต้ังโดยออม  และรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550 กําหนดใหเปน 

การเลือกตั้งโดยตรง ซ่ึงประเด็นแหงการถกเถียงและการขัดแยงกันหากจะสรุปแลว สามารถจําแนกเหตุผล 

ของแตละฝาย ไดดังนี้ 

 

ประเด็นท่ี 1 เกี่ยวกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการเลือกตั้ง  

ฝายท่ีสนับสนุนไดใหเหตุผลวา เพ่ือใหไดสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประชาชนและ 

รูถึงปญหาของพ้ืนท่ีเปนอยางดี เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดตรงจุด และการมีวุฒิสภาท่ีประกอบดวย

บุคคลท่ีมาจากการเลือกตั้ง จึงไมมีความเสียหายใดๆซ่ึงหากมีการเลือกตั้งซํ้าๆ หลายรอบ ประชาชน 

จะสามารถเรียนรูเอง สวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง แมจะไดคนดีมีความรู แตอธิบายไดยาก 

วา เหตุใดจึงตองแตงตั้งมาโดยไมมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน1 

สวนฝายท่ีคัดคานมีความเห็นวา ในอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง มาจากเงินทุนพรรคการเมือง 

และอาศัยฐานจากพรรคการเมือง ในท่ีสุดผูสมัครรับเลือกต้ังจะตองพ่ึงพาอาศัยกลไกของสภาผูแทนราษฎร 

และพรรคการเมือง ซ่ึงเปนท่ีปรากฏทางสื่อมวลชนดังไดกลาวไปแลว  
 

ประเด็นท่ี 2 เกี่ยวกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการสรรหา  

ฝายท่ีสนับสนุนไดใหเหตุผลวา เพ่ือใหไดสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพ และ 

เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงหากใชระบบเลือกตั้งเพียงอยางเดียว กลุมบุคคลเหลานี้อาจไมมี

โอกาสเขามาเปนสมาชิกวุฒิสภา  

สวนฝายท่ีคัดคานมีความเห็นวา การสรรหาไมมีความเปนประชาธิปไตย เพราะประชาชนไมไดเปน 

ผูเลือก และขาดความเชื่อมโยงกับประชาชน จึงอาจไมจําเปนตองมีความรับผิดชอบหรือตอบสนองทาง

1 คอลัมน วีรพงษ รามางกูร: ปฏิรูปการเมือง (สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการแตงตั้ง) มติชน ฉบับวันท่ี 28 

พฤศจกิายน 2556 
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การเมืองกับประชาชน ไมทราบและเขาใจปญหาของประชาชน เพราะไมใชคนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้  

การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหา ก็โดยคณะกรรมการการสรรหา 7 คน ซ่ึงเทากับ คน 7 คน มีสิทธิ

เลือกสมาชิกวุฒิสภา ได 73 คน สวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ัวประเทศมีสิทธิเลือกได 77 คน ซ่ึงเปนท่ีปรากฏทาง

สื่อมวลชนเชนเดียวกันกับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง  

ดังนั้น กอนท่ีจะออกแบบใหองคกรวุฒิสภาของไทย มีรูปแบบเปนอยางไร จะตองทราบ แนวความคิด

พ้ืนฐานเก่ียวกับมูลเหตุแหงการมีสมาชิกวุฒิสภาประกอบดวยวามีความแนวความคิดและความเปนมาอยางไร

ประกอบดวยซ่ึงแนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับมูลเหตุแหงการมีสมาชิกวุฒิสภา โดยสรุปดังนี้ 

1.  การ มี วุฒิ ส ภ า  ห รื อ สภ าสู ง  ห รื อ ส ภ า ท่ี ส อ ง  เ พ่ื อต รวจส อบ การ ใช เสี ย งข า งม าก 

ของสภาผูแทนราษฎรหรือสภาท่ีหนึ่ง อันเกิดจากการไมไววางใจเสียงขางมากนั่นเอง เนื่องจากสภา

ผูแทนราษฎรอาจใชอํานาจโดยมิชอบได ซ่ึงตามขอเท็จจริง ถามีสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียวและสมาชิก

สวนมากเปนฝายรัฐบาลดวยแลว รัฐบาลอาจครอบงํารัฐสภาไดท้ังหมดและอาจเกิดการใชอํานาจเด็ดขาด 

ในรัฐสภาไดโดยงาย ดังนั้น การมีวุฒิสภา  หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสองอีกสภาหนึ่งจะเปนการคานอํานาจ 

ของสภาผูแทนราษฎรและเปนเครื่องประกันเสรีภาพและคุมครองการใชอํานาจโดยมิชอบได อันเปนเครื่องมือ

ถวงดุล (Balance) ของการใชอํานาจนิติบัญญัติ ท้ังนี้  กฎหมายท่ีมีการตราโดยผานการพิจารณาของ 

สภานิติบัญญัติท้ังสองสภายอมเปนหลักประกันแกราษฎรไดมากกวากฎหมายท่ีผานการพิจารณาของ 

สภานิติบัญญัติแตเพียงสภาเดียว เพราะกฎหมายจะไดรับการพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของราษฎร  

2.  การมีวุฒิสภา หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสองเพ่ือคานอํานาจหรือยับยั้งกับสภาผูแทนราษฎร สาเหตุเกิด

จากความไมไววางใจในสภาผูแทนราษฎรวาจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเรียบรอย เชน 

ความแตกแยกในสภาผูแทนราษฎร ความออนประสบการณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือการเห็นแก

ประโยชนของสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งมากไป จําเปนท่ีจะตองมีสภาท่ีสองเปน “พ่ีเลี้ยง” คอยถวงดุล

การใชอํานาจดวยการพิจารณายับยั้งรางกฎหมาย  

3.  การมีวุฒิสภา หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสองจําทําหนาท่ีตรวจสอบหรือทักทวงการออกกฎหมาย 

ใหมีความรอบคอบและถูกตองมากยิ่งข้ึน เนื่องจากสภาท่ีสองทําหนาท่ีเปน “พ่ีเลี้ยง” ประเภทท่ีปรึกษาในฐานะ

ผูทักทวงเทานั้น การออกกฎหมายท่ีดีควรผานกระบวนการ  ซ่ึงฝายนิติบัญญัติไดมีการพิจารณาและโตเถียง 

ดวยเหตุและผล รวมท้ังการลงมติใหเปนไปอยางรอบคอบมาแลว ซ่ึงหากมีสภานิติบัญญัติแตเพียงสภาเดียว 

จึงทําใหนาเปนกังวลอยางยิ่งวา การพิจารณากฎหมายจะไมละเอียดถ่ีถวนและลงมติอาจเปนไป โดยไมได

ไตรตรองใหรอบคอบ ดังนั้น หากมีสภาท่ีสองแลวความกังวลในเรื่องก็จะไมเกิดข้ึนอีก  เพราะสภาท่ีสองจะทํา

หนาท่ีตรวจสอบ (Check) เพ่ือไมใหการบัญญัติหรือพิจารณากฎหมายรีบรอนเกินไป อันเปนการปองกันไมให

สภานิติบัญญัติออกกฎหมายอยางไมมีความระมัดระวังหรือคลอยตามขอเรียกรองตางๆ หรือทําตามเหตุผล

ทางการเมืองมากจนเกินไป  

4.  การมีวุฒิสภา หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสอง เพ่ือเปนเวทีหรือเปดโอกาสใหบุคคล บางประเภทมี

โอกาสทางการเมืองได เนื่องจากสภาท่ีสองสวนใหญจะเปนเวทีของกลุมคนบางอาชีพหรือบางตําแหนงมีอํานาจ
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และอิทธิพลในทางเศรษฐกิจและการเมือง บรรดากลุมผลประโยชน (Interest Group) กลุมพลัง (Power 

Group) หรือกลุมอิทธิพล (Pressure Group) ก็ตาม กลุมตางๆ เหลานี้อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคมและการเมืองไดอันถือเปนการกระจายอํานาจหรือคานกันเองในสังคม  

5.  สําหรับประเทศท่ีเปนสหพันธรัฐสวนใหญ เกือบ ท้ังหมดใชระบบสองสภาเนื่องมาจาก 

โครงสรางการปกครองของสหพันธรัฐประกอบดวยการปกครอง 2 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลางและระดับ 

มลรัฐ การมีสภาท่ีสองทําใหมีสภาเปนผูแทนประโยชนไดเสียของมลรัฐตางๆ ในแตละมลรัฐมีพลเมืองไมเทากัน 

ดังนั้น ในสภาท่ีหนึ่งอาจมีสมาชิกท่ีมีเสียงขางมากและคํานึงถึงผลประโยชนของมลรัฐบางมลรัฐ โดยเฉพาะซ่ึง

อาจทําใหมลรัฐอ่ืนๆ เสียเปรียบในสภาท่ีหนึ่งได แตถามีสภาท่ีสองประกอบดวยสมาชิกท่ีเปนผูแทนของมลรัฐ

คอยถวงดุลเสียงของสภาท่ีหนึ่ง การมีระบบสองสภาทําใหมลรัฐมีโอกาสมีผูแทนทําหนาท่ีประโยชนไดเสีย 

ของมลรัฐนั้น ๆ การมีสภาท่ีสองทําใหมลรัฐท่ีมีพลเมืองมากกวาไมมีทางเอาเปรียบมลรัฐท่ีมีพลเมืองนอยกวา

สําหรับสหรัฐระบบสองสภาเปนเครื่องมือท่ีทําใหคํานึงถึงประโยชนของสหรัฐกับมลรัฐพรอมกันไป ดังจะเห็นได

จากรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกากําหนดใหทุกมลรัฐมีผูแทนจํานวนเทากัน หรืออยางนอยก็ระวังมิใหมลรัฐใด

มลรัฐหนึ่งมีเสียงขางมากในสภาสูงมากไปเพ่ือจะไดเปนเครื่องดุลการท่ีมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งมีผูแทนเปนจํานวน

มากในสภาท่ีหนึ่ง 

6.  การมีวุฒิสภา หรือสภาสูง หรือสภาท่ีสอง เพ่ือใหทองถ่ินตางๆ มีตัวแทนเปนของตนเอง หรือ 

การใหวุฒิสภาเปนตัวแทนโดยตรงของทองถ่ินตางๆ โดยเหตุผลเนื่องจากประเทศมีอาณาเขตกวางใหญเปน

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหบางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศสมี 2 สภา คือ ตองการใหวุฒิสภาทําหนาท่ี

เปนตัวแทนของสภาทองถ่ินอยางแทจริง 

สํ าห รั บ แนว คิ ด พ้ื น ฐาน เก่ี ย ว กั บ มู ล เห ตุ แห งการมี สมาชิ ก วุ ฒิ สภ าในประ เท ศ ไทยนั้ น  

มีหลักการไมแตกตางกันมากนักดังไดกลาวมาแลวในสวนตน แตโดยเหตุท่ีวุฒิสภามีรูปแบบการไดมาท่ียังไม

แนนอนและยังคงมีประเด็นถกเถียงกันอยู ดังเหตุผลของแตละฝายดังท่ีกลาวไปแลว 

ประกอบกับเม่ือพิจารณาขอเท็จจริงในการยกรางรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.2540 ท่ีนับไดวาเปน

ตนแบบของการมีวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังท้ังหมด ก็มิไดมีความเปนเอกภาพในการกําหนดใหวุฒิสภามีท่ีมา

จากการเลือกตั้งโดยตรง เนื่องจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญบางสวนก็เห็นควรกําหนดใหมีคณะกรรมการ 

สรรหาสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงคลายกันกับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2550 

และตอมาเม่ือมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.2550 ก็ยังมีความคิดเห็นท่ียังไมตรงกันในประเด็นท่ีมา

ของวุฒิสภาอยูอีก โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญบางสวนมีการเสนอใหมีเพียงสภาผูแทนราษฎรเพียงสภา

เดียวและบางสวนก็เสนอใหมีการเลือกตั้งวุฒิสภาท้ังหมดโดยผานกลไกตางๆ นอกจากนี้ เม่ือครั้งลาสุด รัฐสภา 

ยังมีความพยายามแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมีการอภิปราย 

ในประเด็นท่ีมาของวุฒิสภาและมีการเสนอใหปรับปรุงรูปแบบท่ีมาของวุฒิสภาอยางหลากหลาย 
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5.2  ขอเสนอแนะ 
 

อย างไร ก็ ดี   เม่ื อ ได วิ เคราะห แนวคิดต างๆ  ดั งกล าวมาแล ว  ดั งนั้ น  เพ่ื อ ให รูป แบบของ 

การไดมาซ่ึงวุฒิสภา มีรูปแบบเปนไปตามแนวคิดพ้ืนฐานและความคิดเห็นของฝายท่ีสนับสนุนใหวุฒิสภา 

มาจากการเลือกตั้งและฝายท่ีสนับสนุนใหวุฒิสภามีท่ีมาจากฝายสรรหาเปนองคประกอบดวย จึงขอเสนอ

แนวความคิด ซ่ึงเปนจุดรวมของแตละฝายโดยมีหลักการรวม ดังนี้ 

1.  สมาชิกวุฒิสภามีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

2. วุฒิสภามีองคประกอบหลากหลายทางวิชาชีพและเปนผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

สามารถชวยกลั่นกรองงานและตรวจสอบฝายบริหารได 

3.  วุฒิสภามีความเปนอิสระจากพรรคการเมือง และองคกรอ่ืนใดโดย  

 (1)  กําหนดใหวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แบงเปน  

  (1.1)  สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้ง และ 

  (1.2)  สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จัดทําข้ึนจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตางๆ  

(2) การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาให ใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให ใช 

บัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแบบละหนึ่งใบ 

2.1 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  

2.2 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อใหใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง 

(3) การคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่ งคน ให คํานวณจากจํานวนราษฎร 

ท้ังประเทศเฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภา  

(4) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสรรหาบุคคลท่ีมี 

ความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตาง ๆ โดยอาจใชหลักการเดียวกันกับการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภาชุดตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เชน การกําหนดใหองคกรภาควิชาการ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอ่ืน มาลงทะเบียนพรอมท้ังเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับการสรรหาเปน

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนตน 

(5)  การจัด ทํ าบัญ ชี ผู รับส มัครรับ เลื อกตั้ งของคณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งสํ าห รับ 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อ ตองประกอบดวยรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังจากภูมิภาคตาง ๆ 

อยางเปนธรรม และตองคํานึงถึงโอกาส สัดสวนท่ีเหมาะสมและความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย 

โดยรายชื่อในบัญชีตองไมซํ้ากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
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ภาคผนวก ท่ีมาและอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาในตางประเทศ1 

 

I.  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหความเปนตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับพ้ืนท่ี 

 1.  กลุมประเทศท่ีใหวุฒิสภาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของรัฐ 

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

โคลัมเบีย (Colombie) 102 คน - 100 คนมาจากการเลือกตั้ งแบบบัญ ชีราย ช่ือ  

โดยใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง 

- 2 คนมาจากชุมชนชาวพ้ืนเมือง (อินเดียน)  

1. อํานาจนิติบัญญัติ  : ส.ว. มีอํานาจเสนอกฎหมาย 

ในช้ันพิจารณารางกฎหมาย จะใหสภาใดพิจารณา

กอนก็ได แตถาหากท้ังสองสภาไมเห็นพองตองกัน 

ตองตั้งคณะกรรมาธิการรวม และรางกฎหมายท่ี

ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ร ว ม เส น อ น้ี  ต อ ง ได รั บ 

ความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

2. ก ารแก ไข เ พ่ิ ม เติ ม รั ฐ ธร รม นู ญ ต อ ง ได รั บ 

ความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

3. ส.ว. มีสิทธิรองขอใหรัฐมนตรีและขาราชการ

ระดับสูงมาใหถอยคํ า หรือสงรายงานท่ี  ส .ว. 

ตองการ และผู ดํ ารงตํ าแหน งบางตํ าแหน ง น้ี 

จะตองนําเสนอรายงานประจําปภายใน 15 วัน  

นับแตวันเปดสภา เชน รัฐมนนตรี และผูอํานวยการ

หนวยงานตางๆ  ผูวาการธนาคารแหงประเทศ

โคลัมเบีย เปนตน 

 

 

1 ขอ้มูลในส่วนน้ีทั้งหมด สรุปและเรียบเรียงเน้ือหาจาก Sénat . Sénats d’Europe, Sénats du monde. Retrieved May 1, 2014, from 

http://www.senat.fr/senatsdumonde/index.html.   
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4. ประธานาธิบดีจะนําเรื่องใดไปขอประชาชมติ 

ได จะตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 

5. ส.ว. มีอํานาจ ใหความเห็นชอบแกการลาออก

ของประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี การเลื่อน

ยศของทหาร อนุมัติใหกองกําลังตางชาติเคลื่อนผาน

พรมแดนของรัฐ ใหความเห็นชอบในการประกาศ

สงคราม 

6. ส.ว. เปนผูเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ

อัยการแหงรัฐ 

7. ส.ว. มีอํานาจพิจารณาขอหาท่ี สส. รองตอ ส.ว. 

เพ่ือขอใหปลดบุคคลตอไปน้ีออกจากตําเบ็ดเสร็จ

แหนง ไดแก ประธานาธิบดี ผู พิพากษาศาลสูง  

ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

สมาชิก กต. โดยตองใชมติสองในสามของจํานวน

วุฒิสมาชิกท่ีมีอยู   

ปาลัว (Palaos)  ส.ว. มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยใชระบบเสียงขาง

ม าก อ ย า งง าย  เช น เดี ย ว กับ ก าร เลื อ ก ตั้ งสภ า

ผูแทนราษฎร 

1. อํานาจนิติบัญญัติ: ส.ว. สามารถเสนอกฎหมาย 

ได และรางกฎหมายจะตองไดรับความเห็นชอบ 

จากท้ังสองสภา 

2. ประธานาธิบดีตั้งคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของ ส.ว.  

3. ใชอํานาจถอดถอนประธานาธิบดี (รวมกับ สส.) 

ดวยมติไมนอยกวาสองในสาม 

4. เสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได และรางแกไข
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เพ่ิม เติมรัฐธรรมนูญตองได รับความเห็นชอบ 

จากท้ังสองสภา 

5. ส.ว. มีอํานาจแตงตั้งประธานในตําแหนงตางๆ

ดวยมติไมนอยกวาสองในสาม ไดแก ประธานผู

ควบคุมการคลับแหงชาติ (แตงตั้งรวมกับ สส.) และ

แตงตั้งเอกอัครทูต (ส.ว. ใชอํานาจเพียงองคกรเดียว)  

6. สส. และ ส.ว. มีอํานาจถอดถอนผูพิพากษาศาล

สูง (แตละสภามีมติ สองในสาม)  และผูพิพากษา

ศาลแหงรัฐ (ใชเสียงขางมากของแตละสภา)   

ฟลิปปนส (Philippines) 24 คน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ใชเขตประเทศเปนเขต

เลือกตั้ง 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. สามารถเสนอกฎหมาย

ได การพิจารณารางกฎหมายจะเริ่มพิจารณาจาก

สภาไหนกอนก็ได  ถาหากสองสภาไม เห็นพอง

ตองกัน ตองตั้ งคณะกรรมาธิการรวม และราง

กฎหมายของคณะกรรมาธิการรวมจะตองได 

รับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

2. การทําสนธิสัญญากับตางประเทศจะตองไดรับ

ความเห็นชอบจาก ส.ว. ไมนอยกวาสองในสาม 

3. ส .ว . ล งมติ ถอด ถอน ป ระธาน า ธิบ ดี  รอ ง

ประธานาธิบดี ผูพิพากษาศาลสูง และกรรมการบาง

คณะท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด เมื่อ สส. ลงมติของ 

ให ส.ว. พิจารณา 

4. ส.ว. มีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงบางตําแหนง 

ไดแก กรรมการของคณะกรรมการขาราชการพล
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เ รื อ น  ส ม า ชิ ก ส ภ า ตุ ล า ก า ร  ก ร ร ม ก า ร 

ในคณะกรรมการการเลือกตั้ ง และ กรรมการ 

ในคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ในรูปของ

คณะกรรมการสรรหิสิอท ซึ่งมีประธานวุฒิสภาเปน

ประธาน และกรรมการประกอบดวย สส. และ  

ส.ว. อยางละ 12 คน  

ปารากวัย (Paraguay) 45 คน - มาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยใชระบบบัญชีรายช่ือ 

และใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง 

- อดีตประธานาธิบดีเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง 

และตลอดชีพ 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอกฎหมาย

ได และในช้ันพิจารณารางกฎหมาย จะเริ่มพิจารณา

จากสภาใดกอนก็ได โดยสภาใดเสนอรางกฎหมาย 

สภาน้ัน ก็จะได พิ จารณากอน ถ าหากอีกสภา 

ไมเห็นชอบดวยท้ังฉบับ สภาแรกสามารถยืนยันได

ดวยมติไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

แตถาหากอีกสภาไมเห็นชอบดวยท้ังฉบับอีกครั้งดวย

มติไมนอยกวาสองในสาม ถือวารางกฎหมายน้ันตก

ไป หรือ ถาหากอีกสภาพิจารณาแกไขรางกฎหมาย 

และสงกลับไปยังสภาแรก ถาหากสภาแรกไมเห็น

ดวยกับการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวและยืนยันดวยมติ

ไมนอยกวา ก่ึงห น่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด  

ใหสงกลับไปใหสภาท่ีสองพิจารณาอีกครั้ง ถาหาก

สภาท่ีสองยังไมเห็นชอบดวย ใหถือวารางกฎหมาย

น้ันไดรับความเห็นชอบแลว 

2. ส.ว. สามารถขอใหรัฐบาลสงเอกสารหรือรายงาน

เก่ียวกับการดําเนินงานให ส.ว. ตรวจสอบได 
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3. ส.ว. มีอํานาจตั้งกระทูถามรัฐมนตรี ผูอํานวยการ

หนวยงานกลางของรัฐ หนวยงานสวนภูมิภาค หรือ

เขตการปกครองตนเอง ตลอดจนหนวยงานของรัฐ

ท้ังหลาย แตไมใหตั้งกระทูถามประธานาธิบดี 

4. ส .ว . มี อํ า น าจ ถ อ ด ถ อ น ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี  

รองประธานาธิบดี รัฐมนตรี ผู พิพากษาศาลสูง 

อัยการแหงรัฐ ผูตรวจการแผนดิน ผูตรวจสอบ และ

รองผูตรวจสอบแห งรัฐ ตลอดจนสมาชิกสภา 

การเลือกตั้ ง โดย สส. ไมนอยกวาสองในสาม

กลาวหาและรองขอให ส.ว. ตรวจสอบ โดยมติของ 

ส.ว. ตองไมนอยกวาสองในสาม 

5. ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงในสี่ สามารถเสนอแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได และรางรัฐธรรมนูญแกไข

เพ่ิมเติมตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

6. ส.ว. ตองใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูดํารง

ตําแหนงบางตําแหนง ไดแก ผูดํารงตําแหนงใน

กองทัพระดับสูง และขาราชการตํารวจระดับสูง  

เอกอัครทูต  รัฐมนตรี  ตุลาการ ผู อํานวยการ

ธ น า ค า ร แ ห ง รั ฐ  แ ล ะ ผู ดํ า ร งตํ า แ ห น ง อ่ื น 

ท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด และ ส.ว. เปนผูจัดทําบัญชี

รายช่ือ ผูตรวจการแผนดิน และผูตรวจสอบการเงิน

แหงรัฐ ให สส. เปนผูคัดเลือก   
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7. เสนอรางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุวัติการ 

ใหเปนไปตามสนธิสัญญาเขาสูการพิจารณาของสภา 

8. อนุมัติการสงทหารออกไปรบนอกประเทศ 

9. ส.ว. หน่ึงคนจะดํารงตําแหนงสภาตุลาการ และ

เปนผูคัดเลือกผูพิพากษาศาลสูง โดยคัดเลือกจาก

บัญชีรายช่ือท่ีสภาตุลาการสงให 

 30 คน มาจากการเลือกตั้งโดยใชระบบบัญชีรายช่ือ และใช

เขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอกฎหมาย

ได และในช้ันการพิจารณารางกฎหมาย จะเริ่ม

พิจารณารางกฎหมายจากสภาใดกอนก็ได และ 

ในกรณีท่ีท้ังสองสภาไมเห็นพองตองกัน ใหประชุม

รวมกันท้ังสองสภาเพ่ือพิจารณารางกฎหมาย และ

รางกฎหมายจะไดรับความเห็นชอบก็ตอ เมื่อท่ี

ประชุมรวมกันมีมติใหความเห็นชอบไมนอยกวาสอง

ในสาม 

2. ส.ว. สามารถขออภิปรายไมไววางใจรัฐบาลได  

แตตองใชท่ีประชุมรวมกันของท้ังสองสภา และตอง

มีมติไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด  

3. ท่ี ป ระ ชุมร วม กันของท้ั งสองสภาคั ด เลื อก 

ผูพิพากษาศาลสูง 5 คน ดวยมติไมนอยกวาสองใน

สาม และยังมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลปกครอง 

ตุลาการศาลเลือกตั้ง และตุลาการศาลการบัญชี  

4. ส.ว. มี อํานาจใหความเห็นชอบแกการเลื่อน

ตําแหนงผูดํารงตําแหนงในกองทัพระดับสูง แตงตั้ง
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อัยการในศาลสูง และอัยการของรัฐ และแตงตั้งตุลา

การในศาลอุทธรณ 

5. ส.ว. มีอํานาจพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดี 

รอบประธานาธิบดี รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาดวยกัน 

ผู พิพากษาศาลสูง และตุลาการศาลปกครอง  

ตุลาการศาลเลือกตั้ง โดยมติไมนอยกวาสองในสาม 

โดย สส. มีมติขอให ส.ว. พิจารณา 

6. ส.ว. มี อํานาจถอดถอนนักการเมืองทองถ่ิน 

(หัวหนาฝายบริหารของจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี

ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) โดยสมาชิกสภาจังหวัดรองขอ

ดวยมติไมนอยกวาหน่ึงในสามให ส.ว. พิจารณา  
 

 

2.  กลุมประเทศท่ีใหวุฒิสภาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของทองถิ่น 

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

อิตาลี 

(Italy) 

315 คน - 309 คน มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง

ซึ่งใชแควน 

(Region)  

ท่ีมีท้ังหมด 20 

แควนเปนเขต

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. สามารถเสนอรางกฎหมายได โดยในช้ันพิจารณารางกฎหมายน้ันจะเริ่มพิจารณา

จากสภาใดกอนก็ได และเมื่อสภาหน่ึงใหความเห็นชอบแลว ตองสงใหอีกสภาพิจารณา และจะสงกลับไปมา

เชนน้ีจนกวาท้ังสองสภาจะเห็นพองตองกัน โดยมีขอจํากัดวา อีกสภาจะพิจารณาจะพิจารณาไดเฉพาะสวนท่ี

อีกสภาแกไขเพ่ิมเติมมาเทาน้ัน 

2. ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงในสิบสามารถขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนได เพ่ือสอบสวนเรื่องท่ีเก่ียวกับ

ประโยชนสาธารณะได โดยท้ังสองสภาจะตองเห็นพองกับประเด็นท่ีตองการสอบสวนในประเด็นเดียวกัน 

- แควน Val d’Aoste ใชการ

เลือกตั้งทางออม 

- นอกจากน้ียังมี ส.ว. โดย

ตําแหนง ซึ่งรัฐธรรมนูญประเทศ

อิตาลีกําหนดใหอดีต

ประธานาธิบดเีปน ส.ว. โดย

 
 



89 
 

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

เลือกตั้ง แตละแควน

จะมจีํานวน ส.ว. 

มากนอยตามจํานวน

ประชากรในแควน 

- 6 คน เปน ส.ว. ท่ี

เปนตัวแทนของคน

อิตาลีในตางประเทศ  

3. ส.ว. สามารถตั้งกระทูถามรัฐบาลได และสามารถอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลไดเชนเดียวกับ สส.  

4. ท่ีประชุมรวมกันท้ังสองสภาจะประชุมรวมกันเพ่ือเลือกประธานาธิบดี 

5. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

6. ส.ว. มีอํานาจแตงตั้งสมาชิกสภาตุลาการสูงสุด จํานวนหน่ึงในสาม และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

จํานวนหน่ึงในสาม 

7. สส. และ ส.ว. สามารถตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือพิจารณาใหยุบสภาแหงแควนได  

8. ในกรณี ท่ีรัฐบาลเห็นวาการออกกฎหมายของแควนเกิดเขตอํานาจ หรือมีผลกระทบตอประโยชน 

ของชาติ  หรือกระทบอํานาจแควนอ่ืน ใหรัฐสภาเปนผูวินิจฉัยปญหาดังกลาว 

 ตําแหนง 

โบลิเวีย 

(Bolivia) 

36 คน - มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงโดยใชระบบ

บัญชีรายช่ือ ซึง่

กําหนดใหใชเขต

จังหวัด

(Department) เปน

เขตเลือกตั้ง แตละ

จังหวัดมี ส.ว. ได  

๔ คน 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. สามารถเสนอรางกฎหมายได และในช้ันพิจารณารางกฎหมาย จะเริม่พิจารณาจาก

สภาใดกอนก็ได ในกรณีท่ีท้ังสองสภาไมเห็นพองตองกัน ใหประชุมรวมกันท้ังสองสภาเพ่ือพิจารณาราง

กฎหมาย โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมรวมกัน 

2. แตละสภาสามารถใชอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินได โดยใชมติเสียงขางมากของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยูของแตละสภา และ ส.ว. สามารถตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องการดําเนินงาน 

ของฝายบริหารท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะได 

3. ส.ว. สามารถเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตองไดรับความเห็น 

ชอบจากท้ังสองสภา 

4. สส. สามารถรองขอให ส.ว. พิจารณาถอดถอนประธานศาลฎีกา และประธานอัยการ ออกจากตําแหนง 

ได โดยตองใชมติ ส.ว. ไมนอยกวาสองในสาม 

5. ส.ว. มีอํานาจใหความเห็นชอบในการเลื่อนตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางทหาร ใหความเห็นชอบ 

ในการแตงตั้งเอกอัครทูต รัฐมนตรี เปนผูคัดเลือกผูพิพากษาศาลแขวง ผูพิพากษาศาลแรงงาน และ 

ผูพิพากษาศาลท่ีตัดสินคดีเก่ียวกับเหมืองแร จากบัญชีรายช่ือของศาลสูง และส.ว. ยังเปนผูเสนอรายช่ือ 

ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบบัญชีแหงรัฐ และตําแหนงผูวาการธนาคารแหงชาติ ใหประธานาธิบดีแตงตั้ง 

6. สส. และ ส.ว. เปนองคกรท่ีแตงตั้งผูพิพากษาศาลสูง อัยการ และผูตรวจการแผนดิน 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ไฮติ 

(Haïti) 

30 คน ใชเขตจังหวัด 

(Department ซึ่งมี

อยูท้ังสิ้น 10 

จังหวัด) เปนเขต

เลือกตั้ง โดยใหแต

ละจังหวัดมี ส.ว. ได 

3 คน ใชการเลือกตั้ง

โดยตรง 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอรางกฎหมาย และในช้ันพิจารณารางกฎหมายจะใหสภาใดพิจารณา

รางกฎหมายกอนก็ได และถาหากสองสภาไมเห็นพองตองกัน ใหตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือพิจารณาราง

กฎหมาย เพ่ือสงใหสภาท้ังสองพิจารณาอีกครั้ง และถาหากยังไมไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา ใหราง

กฎหมายน้ันตกไป 

2. ท้ัง ส.ว. และ สส. มีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยการตั้งกระทูถาม หรือเปดอภิปราย 

ไมไววางใจรัฐบาล 

3. ส.ว. มีอํานาจเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตองไดรับความเห็นชอบ

จากท่ีประชุมรวมกันของท้ังสองสภา 

4. สส. สามารถมีมติสองในสามขอให ส.ว. รองตอศาลยุติธรรมช้ันสูงในกรณี ท่ี ประธานาธิบดีแหงรัฐ 

มีความผิดอาญา หรือความผิดเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ี หรือ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กระทําความผิดอาญา

หรือมีความผิดเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ี หรือกรรมการการเลือกตั้ง และตุลาการศาลบัญชี หรือตุลาการศาล

ปกครองมีความผิดอาญารายแรงตอตําแหนงหนาท่ี หรือ ผูพิพากษา และขาราชการประจําในศาลฎีกา

ประพฤติฉอฉล หรือ ฟอง Protecteur du citoyen 

5. เสนอรายช่ือผูพิพากษาศาลฎีกาใหประธานาธิบดีแตงตั้ง และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูบัญชาการ

กองทัพ ผูบัญชาการตํารวจ เอกอัครทูตและกงสุล และสภาการปกครององคกรปกครองตนเอง 

 

ชิลี (Chili) 38 คน ประเทศชิลีแบงเขต

การปกครอออกเปน

แควนท้ังหมด 13

แควน  

- 7 แควนมี ส.ว. 

แควนละ 2 คน 

- 6 แควนแบง

ออกเปนแควนละ 2 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอรางกฎหมาย และในช้ันพิจารณารางกฎหมายจะใหสภาใดพิจารณา

รางกฎหมายกอนก็ได ท้ังหากสภาใดสภาหน่ึงไมเห็นชอบดวยกับรางกฎหมายท้ังฉบับ ใหตั้งคณะกรรมาธิการ

รวมพิจารณารางกฎหมายและสงใหสภาท้ังสองพิจารณาอีกครั้ง ในกรณีท่ียังไมเห็นพองตองกัน ประธานาธิบดี

อาจขอใหสภาแรกท่ีพิจารณารางกฎหมายลงมติยืนยนัวาวไมเห็นชอบดวยมตไิมนอยกวาสองในสาม อีกสภาจะ

ไมเห็นชอบดวยก็ดวยมติสองในสามเทาน้ัน แตถาหากสภาใดสภาหน่ึงแกรางกฎหมายน้ันมา และสภาท่ีสอง 

ไมเห็นพองดวย ใหตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือพิจารณารางกฎหมายเชนกัน เพ่ือใหท้ังสองสภาพิจารณา  

แตถาหากยังไมเห็นพองตองกัน ประธานาธิบดีอาจขอใหสภาท่ีเสนอรางกฎหมายพิจารณาใหความเห็นชอบแก

รางกฎหมายท่ีอีกสภาแกไข และจะถือวารางกฎหมายไดรับความเห็นชอบ ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบดวย
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

เขตเลือกตั้ง แตละ

เขตมี ส.ว. 2 คน 

(รวมเปนแควนละ 

 4 คน)  ใชการ

เลือกตั้งแบบบัญชี

รายช่ือ โดยใหแตละ

บัญชีมีรายช่ือ 2 คน 

ถาหากพรรคท่ีชนะ 

มีคะแนนมากกวา

พรรคท่ีไดท่ีสอง  

คิดเปนสองในสาม

ของคะแนนเสียง

ท้ังหมดเปนอยาง

นอย ท้ังสองคนใน

บัญชีก็จะไดเปน 

ส.ว. แตถาหากนอย

กวาสองในสาม

พรรคท่ีไดท่ีหน่ึง 

จะไดเปน ส.ว. หน่ึง

คน และพรรคท่ีไดท่ี

สองจะไดเปน ส.ว. 

หน่ึงคน 

 

มติไมนอยกวาสองในสามเทาน้ัน  

2. ส.ว. ไมมีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เพียงแตใหคําแนะนําแกประธานาธิบดีได

เทาน้ัน  

3. ส.ว. สามารถเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตองไดรับความเห็นชอบ

จากท้ังสองสภา 

4. สส. สามารถรองขอให ส.ว. ไมนอยกวาสองในสามมีมติพิจารณาความผิดของบุคคลตอไปน้ีได  คือ  

ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ รัฐมนตรี ผูพิพากษาศาลสุง และผูตรวจสอบแหงรัฐ ผูดํารงตําแหนงทหาร

ระดับสูง Intendants et Gouverneur  

5. ส.ว. มีมติคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูตรวจบัญชีแหงรัฐ 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ไลบีเรีย 

(Liberia) 

30 คน ใชเขตจังหวัดซึ่งมี

ท้ังหมด 15 จังหวัด 

(Province) เปนเขต

เลือกตั้ง โดยใหแต

ละจังหวัดมี ส.ว. ได

จังหวัดละ 2 คน ใช

วิธีการเลือกตั้ง

โดยตรง  

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอรางกฎหมายได และรางกฎหมายตองไดรับความเห็นชอบจาก 

ท้ังสองสภา 

2. ประธานาธิบดีแตงตั้งรัฐมนตรีและท่ีปรึกษาโดยความเห็นชอบของ ส.ว.  

3. การทําความตกลงระหวางประเทศของประธานาธิบดีตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

4.ส.ว. สามารถเสนอนขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตองไดรับความ

เห็นชอบจากท้ังสองสภา 

5. สส. สามารถรองขอให ส.ว. พิจารณาวาบุคคลเหลาน้ีมีความผิดไดดวยมติสองในสาม คือ ในกรณีพิจารณา

ความผิดของประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี หรือรองประธานศาลฎีกา ให ส.ว. พิจารณาโดยมีประธานศาล

ฎกีามาเปนประธานในการพิจารณา ในกรณีท่ี พิจารณาความผิดของประธานศาลฎีกา หรือผูพิพากษาในศาล

ระดับรองลงมา ใหประธาน ส.ว. น่ังเปนประธาน  

6. ส.ว. มีอํานาจใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ทูต ประธานหรือรองประธานศาลฎีกา และผูพิพากษาศาล

ระดับรองลงมา เจาหนาท่ีฝายปกครองทองถ่ิน ผูดํารงตําแหนงทหารระดับสูง และตํารวจ 

ประธาน ส.ว. เปนรอง

ประธานาธิบดโีดยตําแหนง 

ฝรั่งเศส 

(France) 

348 คน - 336 คน เปน

ตัวแทนของการ

ปกครองสวนทองถ่ิน  

โดย 315 คน  

มาจากจังหวัดใน

แผนดินฝรั่งเศส 

สวนอีก 11 คน มา

จากจังหวัดใน

ดินแดนโพนทะเล 

และอีก 10 คน มา

จากเขตการปกครอง

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. สามารถเสนอกฎหมายได และในการพิจารณารางกฎหมาย จะใหสภาใดพิจารณา

กอนก็ได ในกรณีท่ีแตละสภาไดพิจารณาแลวสภาละสองครั้ง และยังไมเห็นพองตองกัน นายกรัฐมนตรีอาจ

ขอใหตั้งคณะกรรมาธิการรวมซึ่งประกอบดวย สส. และ ส.ว. อยางละ 7 คน เพ่ือรางกฎหมายและสงใหสภา

ท้ังสองพิจารณาอีกครั้ง ในกรณีท่ีท้ังสองสภายังไมเห็นพองตองกัน นายกรัฐมนตรีอาจนํารางกฎหมายฉบับ 

ท่ีสภาผูแทนราษฎรเคยใหความเห็นชอบ หรือ รางกฎหมายท่ีคณะกรรมาธิการรวมแกไขเพ่ิมเติมแลว  

ใหสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันได 

2. ส.ว. ไมมีอํานาจตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล Motion de censure (อํานาจน้ีเปนของ สส. เทาน้ัน)  

3. ส.ว. สามารถตั้งกระทูถาม หรือ อภิปรายนโยบายของรัฐบาลได  

4. ส.ว. มีอํานาจเสนอแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญได และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตองไดรับความเห็นชอบ

จากท้ังสองสภา 

5. ประธาน ส.ว. หรือ ส.ว. ไมนอยกวา 60 คน สามารถรองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือใหวินิจฉัย
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ในดินแดนโพนทะเล

ท่ีมีสถานะพิเศษ 

ท้ังน้ี เปนการ

เลือกตั้งโดยคณะผู

เลือกตั้ง ซึง่

ประกอบดวยสมาชิก

สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกสภา

แหงแควน สมาชิก

สภาจังหวัด และ

สมาชิกสภาเทศบาล

ซึ่งมีจํานวนมากนอย

ข้ึนอยูกับ

ความสําคญัของ

เทศบาลน้ันๆตอ

จังหวัด 

- 12 คน เปน

ตัวแทนของชาว

ฝรั่งเศสท่ีอยูใน

ตางประเทศ ซึ่ง

ไดรับเลือกโดยคณะ

ผูเลือกตั้งเชนกัน 

ประกอบดวยสมาชิก

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศกอนท่ีจะไดใหสัตยาบัน 

6. ประธานาธิบดีสามารถถูกตั้งขอกลาวหาวากระทําความผิด (ทรยศตอชาติ) ได ดวยมติของท้ังสองสภา  

โดยศาลสูงแหงสาธารณรัฐซึ่งประกอบดวย สส. และ ส.ว. อยางละเทาๆกันเปนผูตัดสิน และรัฐมนตรีอาจถูก

ฟองตอศาลยุติธรรมแหงสาธารณรัฐได โดยศาลดังกลาวประกอบดวยผูพิพากษา 15 คน ซึ่งไดรับการคัดเลือก

จากสภา 12 คน 

7. ประธาน ส.ว. มีอํานาจแตงตั้งบุคคลตอไปน้ี คือ ตุลาการรัฐธรรมนูญ 3 คน สมาชิกสภาตุลาการช้ันสูง 1 

คน สมาชิกคณะกรรมการขอมูลขาวสารและเสรีภาพ 1 คน สมาชิกสภาสูงแหงคลื่นวิทยุโทรทัศน 3 คน 

สมาชิกคณะกรรมการจัดการทุน 1 คน สมาชิกกรมการจัดการการสื่อสาร 1 คน   
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ท่ีไดรับเลือกจาก

สภาชาวฝรั่งเศสใน

ตางแดน 

เนเธอร 

แลนด 

75 คน - ประเทศ

เนเธอรแลนดมี

แควนท้ังสิ้น 12 

แควน แตละแควนมี

จํานวน ส.ว. มาก

นอยตามจํานวน

ประชากร โดย ส.ว. 

ไดรับเลือกจากคณะ

ผูเลือกตั้งซึ่ง

ประกอบดวยสมาชิก

สภาจังหวัด (โดย

จะตองเลือกสมาชิก

วุฒิสภาภายใน 3 

เดือนหลังจากท่ีมี

การเลือกตั้งสภา

จังหวัด)  

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. ไมมีอํานาจเสนอรางกฎหมาย ในการพิจารณารางกฎหมาย ตองใหสภา

ผูแทนราษฎรพิจารณารางกฏหมายกอน จากน้ันตองสงให ส.ว. พิจารณา ซึ่ง สว .มีอํานาจเพียงใหความ

เห็นชอบ หรือไมใหความเห็นชอบเทาน้ัน จะแกไขเพ่ิมเติมรางกฎหมายไมได และถาหาก ส.ว. ไมใหความ

เห็นชอบ ถือวารางกฎหมายน้ันตกไป สส. ไมสามารถลงมติยืนยันได 

2. ส.ว. มีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยการตั้งคําถามเปนลายลักษณ อักษร หรือตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนได และในการทําสนธิสัญญาท่ีจะกระทบตอบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากท้ังสองสภาดวยมติไมนอยกวาสองในสาม 

3. ส.ว. มีอํานาจพิจารณาการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยตองใหความเห็นชอบดวยมติไมนอยกวาสองใน

สาม 

4. การประกาศสงคราม ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมรวมกันของท้ังสองสภาไมนอยกวาสองในสาม 

- วาระของสมาชิกวุฒิสภายึดโยง

กับสภาจังหวัดคอนขางมาก 

นามิเบีย 26 คน - ประเทศนามเิบียมี

แควนท้ังสิ้น 13 

แควน แตละแควนมี 

ส.ว. ได 2 คน โดย

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. ไมมีอํานาจเสนอรางกฎหมาย โดยรางกฎหมายน้ันตองใหสภาผูแทนราษฎร

พิจารณากอน จากน้ันตองสงให ส.ว. พิจารณา โดย ส.ว. อาจไมใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายก็ได  

ในกรณีน้ี ถาหาก ส.ว. ไมใหความเห็นชอบดวยมติไมนอยกวาสองในสาม ใหสงกลับใหสภาผูแทนราษฎร

พิจารณา ในกรณีท่ี สส. ยืนยันดวยมติไมนอยกวาสองในสาม ใหถือวารางกฎหมายไดรับความเห็นชอบ หรือ 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ใหสมาชิกสภาแควน

เปนผูเลือกสมาชิก

ดวยกันเองจํานวน 2 

คนเปน ส.ว.  

ในกรณี ท่ี  ส.ว. เสนอแนะใหแกไขรางกฎหมาย ก็ใหสงกลับใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา ถาหาก 

สภาผูแทนราษฎรเห็นเปนอยางอ่ืน หรือเห็นพองดวยก็ตาม ใหถือวารางกฎหมายน้ันไดรับความเห็นชอบแลว 

2. ส.ว. สามารถสอบสวนการทํางานของรัฐบาลไดเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวของกับแควนเทาน้ัน 

3. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทําโดยอํานาจของท่ีประชุมรวมกันของท้ังสองสภา 

มอริทา

เนีย 

56 คน - 53 คนมาจากเขต

การปกครองทองถ่ิน 

โดยแบงเขตการ

ปกครองทองถ่ิน

ออกเปน 53 เขต

เลือกตั้ง ใหแตละ

เขตมี ส.ว. ได 1 คน 

ไดรับการเลือกตั้ง

จากคณะผูเลือกตั้ง

ซึ่งประกอบดวย

นายกเทศมนตรี 

และสมาชิกสภา

เทศบาล 

- 3 คน ไดรบัการ

แตงตั้งจาก ส.ว. ท่ี

เปนตัวแทนเขตการ

ปกครองทองถ่ิน 

โดย 3 คนน้ีจะทํา

หนาท่ีเปนตัวแทน

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. เสนอรางกฎหมายได และในช้ันพิจารณารางกฎหมายน้ัน จะใหสภาใดพิจารณา

กอนก็ได ในกรณีท่ีสภาท้ังสองไมเห็นพองตองกัน รัฐบาลอาจขอใหตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือพิจารณาราง

กฎหมายและสงใหสภาท้ังสองพิจารณาอีกครั้ง แตถาหากสภาท้ังสองยังไมเห็นพองตองกัน รัฐบาลสามารถ

ขอให สส. ลงมติยืนยันได 

2. ส.ว. สามารถตั้งคําถามฝายบริหารในการบริหารราชการแผนดินได โดยอาจทําเปนลายลักษณอักษร หรือ

เปดอภิปราย และ ส.ว. สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนเฉพาะกิจเพ่ือสอบสวนเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปนการ

เฉพาะได 

3. สนธิสัญญาบางประเภทท่ีจะมีผลเปนการแกกฎหมาย จะตองมีการแกไขกฎหมายกอนการใหสัตยาบัน 

4. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

5. ประธาน ส.ว. หรือ ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงในสาม สามารถขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายกอนประกาศใช หรือ ความตกลงระหวางประเทศได 

6. สส. และ ส.ว. อาจลงมติกลาวหาประธานาธิบดีวากระทําความผิดได และประธานาธิบดีตองถูกพิจารณาคดี

โดยศาลยุติธรรมช้ันสูง ซึ่งประกอบดวยสมาชิกท่ีไดรับเลือกจาก สส. และ ส.ว.  

7. ประธาน ส.ว. แตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ 6 คน สมาชิกสภาสูงของตุลาการ 1 คน และ สมาชิกท่ีควบคุม

องคกรการสื่อสาร 1 คน และ ส.ว. ตองแตงตั้งตัวแทนเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติในแควนดวย 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ชาวมอริทาเนียใน

ตางแดน 

กาบอง 102 คน ส.ว. เปนตัวแทน

ของการปกครอง

สวนทองถ่ิน ไดรับ

การคัดเลือกโดย

สมาชิกสภาเทศบาล

และสภานิติบัญญตัิ

จังหวัด 

1. อํานาจนิตบัิญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอรางกฎหมาย ในช้ันพิจารณารางกฎหมาย จะเสนอกฎหมายใหสภา

ใดพิจารณากอนก็ได โดยรางกฎหมายจะตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังสองสภา และตองสงใหสภาท้ังสองไป

มาจนกวาจะเห็นพองตองกันท้ังหมด แตรัฐธรรมนูญไดกําหนดกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือใหกระบวนการนิติบัญญัติ 

มีประสิทธิภาพข้ึน เชน รัฐบาลอาจขอใหตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือพิจารณารางกฎหมาย และถาหากท้ังสอง

สภายังไมเห็นพองตองกัน ก็อาจให สส. ลงมติยืนยันครั้งสุดทายได เปนตน 

2. ส.ว. สามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดินได โดยการตั้งกระทูถาม การตั้งคําถามเปนลายลักษณ

อักษรหรือการขอเปดอภิปราย หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

3. ส.ว. สามารถเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได  และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตองไดรับ 

ความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

4. ประธานวุฒิสภาแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ 3 คน และแตงตั้งสมาชิกสภาแหงชาติดานการสื่อสาร 3 คน 

และ ส.ว. คัดเลือกสมาชิก ส.ว. ดวยกันเอง 2 คน เพ่ือดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาสูงของตุลาการ โดยมี

อํานาจเพียงใหคําปรึกษาเทาน้ัน 

5. ประธาน ส.ว. หรือ ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงในสิบสามารถรองขอใหตุลาการรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญได 

6. สส. และ ส.ว. ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท่ีมีอยูสามารถกลาวหาวาประธานาธิบดีกระทํา

ความผิดได และประธานาธิบดีจะถูกพิจารณาคดีโดยศาลยุติธรรมช้ันสูง ซึ่งประกอบดวยสมาชิกท่ีรัฐสภา

คัดเลือก 6 คน แตในกรณีท่ีเปนการฟองรองประธานาธิบดี รัฐมนตรี และตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหประธาน 

ส.ว. เปนคนฟองตอศาลยุติธรรมช้ันสูง  

 

บุรุนด ี 41 คน 

ปจจุบัน 

- 34 คน มาจากการ

เขตจังหวัด ซึ่งมี

ท้ังสิ้น 17 จังหวัด 

แตละจังหวัดมี ส.ว. 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. สามารถเสนอรางกฎหมายได และในช้ันพิจารณารางกฎหมายน้ัน ตองเริ่ม

พิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรกอน แลวสงให ส.ว. พิจารณา ถาหาก ส.ว. แกไข ใหสงกลับมาให สส. 

พิจารณา และถาหาก สส. แกไขอีก ใหสงกลับให สว .พิจารณาอีกครั้ง และครั้งน้ี ถาหาก ส.ว. แกไขอีก  

ใหสงกลับให สส. ลงมติ โดย สส. จะลงมติเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบกับการแกไขของ สว .ก็ได 

 

 
 



97 
 

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ได 2 คน ไดรับการ

เลือกโดยคณะผู

เลือกตั้ง ซึ่ง

ประกอบดวยสมาชิก

สภาเทศบาลใน

จังหวัด และตองมา

จากเทศบาลท่ีมีชน

เผาตางกัน 

- 3 คน เปนตัวแทน

ชาว “ทวา” (Twa) 

ซึ่งเปนชนกลุมนอย 

ไดรับการคัดเลือก

โดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้งแหงชาติ

ซึ่งมาจากหลาย

แควน 

- อดีตประมุขแหงรัฐ 

(อดีตประธานาธิบดี) 

เปนวุฒิสมาชิกโดย

ตําแหนง 

2. ส.ว. มีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินได ยกเวน การอภิปรายเรื่องนโยบายรัฐบาล และ 

การอภิปรายไมไววางใจ 

3. ส.ว. มีหนาท่ีควบคุมการบริหารงานของหนวยงานตางๆ และฝายตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติเก่ียวกับสิทธิของชนกลุมนอย หรือชนเผาตางๆ ในเรื่องความเทาเทียมกันในการเขาถึง

บริการสาธารณะ 

4. ส.ว. ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกประธานาธิบดี และ ประธานาธิบดีจะนําเรื่องใดไปลงประชามติ ก็ตองปรึกษา

รองประธานาธิบดีและ ส.ว. กอน 

5. ส.ว. และ สส. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งรองประธานาธิบดี  

6. ส.ว. มีสิทธิเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตองไดรับความเห็นชอบจากท้ัง

สองสภา 

7. ประธาน ส.ว. และ ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงในสี่ สามารถรองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย หรือขอใหตีความรัฐธรรมนูญ ได  

8. ส.ว. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปน้ี หัวหนาหนวยรักษาความมั่นคง หัวหนาฝาย

บริหารในเขตจังหวัด เอกอัครทูต ผูตรวจการแผนดิน สมาชิกสภาช้ันสูงของตุลาการ ผูพิพากษาศาลฎีกา ตุลา

การรัฐธรรมนูญ อัยการ ประธานศาลอุทธรณ และประธานศาลปกครอง อัยการในศาลอุทธรณ ประธานศาล

ช้ันตน ประธานศาลพาณิชยและแรงงาน และกรรมการการเลือกตั้ง 

แอฟริกา 

ใต 

90 คน แอฟริกาใตมีจังหวัด

รวมท้ังสิ้น 9 จังหวัด 

แตละจังหวัดมี ส.ว. 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอกฎหมายแคบางเรื่องเทาน้ัน เชน เรื่องการคุมครองผูบริโภค 

การศึกษา ฯลฯ ในช้ันการพิจารณารางกฎหมายน้ัน ถาหากเปนกรณีท่ีรางกฎหมายไมมีสวนเก่ียวกับการ

ปกครองในระดับจังหวัด ให สส. เปนผูพิจารณารางกฎหมายน้ันกอน เมื่อ สส. ใหความเห็นชอบแลว ใหสงให 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ได 10 คน มีท่ีมา

ดังน้ี 

- 4 คน เปน ผูดํารง

ตําแหนงพิเศษ 

ไดแก หัวหนาฝาย

บริหารในจังหวัด 

หรือ สมาชิกสภา

จังหวัด และผูท่ี

ไดรับเลือกอีก 3 คน 

- 6 คน เปนผูดาํรง

ตําแหนงถาวร โดย

พรรคการเมืองท่ีม ี

ท่ีน่ังในสภาจังหวัด

สามารถคัดเลือก

สมาชิกพรรคใหเขา

ดํารงตําแหนง

สมาชิกวุฒิสภาได 

ตามสดัสวนท่ีน่ังใน

สภาจังหวัด (แตถา

หากสมาชิกสภา

จังหวัดเปน ส.ว. 

ตองพนจากตําแหนง

สมาชิกสภาจังหวัด) 

สว .พิจารณา ถาหาก ส.ว. ไมเห็นชอบ หรือแกไขเพ่ิมเติมมา ให สส. พิจารณาอีกครั้งหน่ึง และในครั้งน้ี สส. 

จะใหความเห็นชอบอยางไรก็ได  ถาหากเปนรางกฎหมายท่ีจะมีผลตอการปกครองในระดับจังหวัด  

การพิจารณารางกฎหมายจะเริ่มพิจารณาท่ีสภาใดกอนก็ได และถาหากสองสภาไมเห็นพองตองกัน ใหตั้ง

คณะกรรมาธิการรวมเพ่ือพิจารณารางกฎหมายใหท้ังสองสภาพิจารณาอีกครั้ง ถาหากคณะกรรมาธิการรวมไม

สามารถพิจารณารางกฎหมายใหเสร็จในกําหนดเวลาได ถือวารางกฎหมายน้ันตกไป แตถาหากท้ังสองสภายัง

ไมเห็นพองตองกัน สส. สามารถลงมติยืนยันได ถาหากวา สส. เปนสภาท่ีแรกพิจารณารางกฎหมายน้ัน และ 

 มีมติยืนยันไมนอยกวาสองในสาม 

2. การทําความตกลงระหวางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบจาก สส. และ ส.ว. กอน 

3.ส.ว. มีหนาท่ีดูแลการบริหารงานของทองถ่ิน เชน ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องเขตอํานาจของจังหวัด ส.ว. จะเปน

ผูพิจารณา 

4. ส.ว. จํานวน 4 คน ท่ีมีเขตจังหวัด 6 จังหวัดรับรอง เปนกรรมการยุติธรรม ซึ่งมีหนาท่ีใหคําปรึกษาแก

รัฐบาลเก่ียวกับระบบงานยุติธรรม และการดําเนินงานยุติธรรม 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

คองโก 72 คน ส.ว. ท้ัง 72 คนมา

จากการเลือกตั้งโดย

ใชเขตการปกครอง

สวนทองถ่ินเปนเขต

เลือกตั้ง และใหสภา

นิติบัญญตัิของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินน้ันๆเปนผู

เลือก ส.ว.  

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอรางกฎหมาย และในช้ันพิจารณารางกฎหมาย จะใหสภาใดพิจารณา

รางกฎหมายกอนก็ได และจะสลับกันพิจารณาไปเรื่อยๆ จนกวาจะเห็นพองตองกันท้ังสองสภา อยางไรก็ตาม 

ประธานาธิบดีอาจขอใหตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือใหพิจารณารางกฎหมายและใหสภาท้ังสองพิจารณา 

อีกครั้งก็ได ท้ังน้ี ถาหากท้ังสองสภายังไมเห็นพองดวย ก็ให สส. ลงมติยืนยัน 

2. ส.ว. มีอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินท้ัง การตั้งกระทูถาม การสอบสวน เปนตน  

3. ส.ว. มีอํานาจเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตองไดรับความเห็นชอบ

จากท้ังสองสภา 

4. ศาลยุติธรรมช้ันสูง ประกอบดวยสมาชิก สส. และ สว .และ ผูพิพากษาศาลสูง อยางละ เทาๆกัน  

การกลาวหาบุคคลวากระทําความผิดและตองพิจารณาคดีโดยศาลสูงน้ัน ตองใหท่ีประชุมรวมกันของสภาให

ความเห็นชอบดวยมติไมต่ํากวาสองในสาม และบุคคลท่ีจะถูกพิจารณาคดีในกรณีน้ี ไดแก ประธานาธิบดี สส. 

ส.ว. รัฐมนตรี ผูพิพากษาศาลสูง ตุลาการรัฐธรรมนูญ  

5. ประธาน ส.ว. แตงตั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 คน (จาก 9 คน)   

 

สาธารณ 

รัฐ

ประชาธิป

ไตย

คองโก 

108 คน ใชเขตจังหวัดเปน

เขตเลือกตั้ง โดยมี

จังหวัดท้ังสิ้น 25 

จังหวัด แตละ

จังหวัดมี ส.ว. ได 4 

คน ยกเวน จังหวัด 

Kinshasa มี ส.ว. ได 

8 คน โดยใหสภา

จังหวัดเปนผูเลือก 

ส.ว.  

 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอกฎหมาย ในช้ันพิจารณารางกฎหมาย จะเริ่มพิจารณาจากสภาไหน

กอนก็ได ถาหากท้ังสองสภาไมเห็นพองตองกัน ใหตั้งคณะกรรมาธิการรวมมาพิจารณารางกฎหมายใหท้ังสอง

สภาพิจารณาอีกครั้ง แตถาหากท้ังสองสภายังไมเห็นพองตองกัน ให สส. ลงมติยืนยัน 

2. ส.ว. ไมสามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลได (เชนเดียวกัน ประธานาธิบดียุบสภา

ผูแทนราษฎรได แตยุบวุฒิสภาไมได) 

3. ส.ว. เสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได และรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองไดรับความเห็นชอบจากท้ัง

สองสภา 

4. ท่ีประชุมรวมกันของท้ังสองสภา แตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน จาก 9 คน  
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

สเปน 266 คน - 208 คน มาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง 

โดยใชเขตจังหวัด

เปนเขตเลือกตั้ง  

ซึ่ง 47 จังหวัด  

มี ส.ว. ไดจังหวัดละ  

4 คน ไมวาจะมา

ประชากรมากเทาใด

ก็ตาม สวนหมูเกาะ

ใหญๆมี ส.ว. ได

เกาะละ 3 คน และ

หมูเกาะเล็กๆ จะมี 

ส.ว. ได หมูเกาะละ 

1 คน และ ส.ว. ของ 

Ceuta และ 

Meililla มี ส.ว. ได 

อยางละ 2 คน ใช

การเลือกตั้งแบบเขต

ละหลายคน (เทา

จํานวน ส.ว. ท่ีมีได

ในเขตน้ัน แตไมเกิน 

3 คน) 

 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอรางกฎหมายได และการพิจารณารางกฎหมาย ใหเริ่มพิจารณาจาก

สภาผูแทนราษฎรกอน แลวสงใหวุฒิสภาพิจารณา ถาหาก ส.ว. ไมใหความเห็นชอบท้ังฉบับ หรือ แกไข

เพ่ิมเติม ใหสงให สส. พิจารณาอีกครั้ง สส. สามารถลงมติยืนยันได ดวยมติเสียงขางมากของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดท่ีมีอยู 

2. ส.ว. สามารถเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได และรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองไดรับความเห็นชอบ

จากท้ังสองสภา 

3. ส.ว. สามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดินได เชน ตั้งกระทูถาม แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 เปนตน 

4. ส.ว. มีหนาท่ีควบคุมดูแลเรื่องเขตการปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ ถาหากเขตการปกครองตนเอง

กระทําการกระทบตอผลประโยชนของรัฐ รัฐบาล โดยความเห็นชอบของ ส.ว. (มติไมนอยกวาก่ึงหน่ึง 

ของสมาชิกท้ังหมด) สามารถกําหนดมาตรการอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแกปญหาได  

5. ส.ว. ไมนอยกวาหาสิบคน (หน่ึงกลุม ส.ว.) สามารถยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวย

รัฐธรรมนูญในประเด็นตางๆได (เชน ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย)  
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

- 58 คนมาจากการ

เลือกตั้งทางออม 

โดยใหเขตการ

ปกครองตนเองท้ัง 

17 เขต มี ส.ว. ได

เขตละ 1 คน แตถา

หากมีประชากรเกิน 

1,000,000 คน จะ

ไดเพ่ิมอีก 1 คน ไป

เรื่อยๆ มากท่ีสุดไม

เกิน 8 คน ท้ังน้ี 

คณะผูเลือกตั้งไดแก

สภานิตบัิญญตัิใน

เขตการปกครอง

ตนเองน้ันๆ  
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II.  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหความเปนตัวแทนของวุฒิสภายึดโยงกับภาคสวนตางๆในสังคม 

 1.  กลุมประเทศท่ีใหวุฒิสภาสะทอนพรรคฝายรัฐบาลและพรรคฝายคานในสภาผูแทนราษฎร (นิติบัญญัติ กับบริหาร ?)  

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

บาฮามสั 16  คน ส.ว. ท้ัง 16 คนไดรับแตงตั้ งจากผูสําเร็จราชการ 

แทนพระองค โดย 

- 9 คน นายกรัฐมนตรีเปนผูใหคําแนะนํา 

- 4 คน หัวหนาพรรคฝายคานเปนผูใหคําแนะนํา 

- 3 คน นายกรัฐมนตรีใหคําแนะนําโดยตองปรึกษากับ

ผูนําพรรคฝายคานกอน 

1. อํานาจนิติ บัญญัติ  : ส.ว. สามารถเสนอราง

กฎหมายได  ใน ช้ัน พิจารณ ารางกฎหมาย น้ัน  

จะสงรางกฎหมายใหสภาใดพิจารณากอนก็ได แตถา

หาก สส. ไดพิจารณาแลวถึงสองรอบ แต ส.ว.  

ยังไมใหความเห็นชอบ ก็ใหสงใหผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคลงนามประกาศใชได (เทากับ สส.  

มีอํานาจมากกวา)  

2. อํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

มีนอยกวา สส. คือ ฝายบริหารตองรับผิดชอบตอ 

“รัฐสภา” แต สส. เทาน้ัน ท่ีมีสิทธิลงมติ 

3 . การแก ไข เพ่ิ ม เติ ม รั ฐธรรม นู ญ ต อ งได รั บ 

ความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

 

จาไมกา 21 คน ส.ว. ท้ัง 21 คน ไดรับแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ 

แทนพระองค โดย 

- 13 คน นายกรัฐมนตรีเปนผูใหคําแนะนํา 

- 8 คน หัวหนาพรรคฝายคานเปนผูใหคําแนะนํา 

1. อํานาจนิติบัญญัติ :  ส.ว. สามารถเสนอราง

กฎหมายได ในช้ันพิจารณารางกฎหมาย จะใหสภา

ใดพิจารณากอนก็ได แตถาหาก สส. ไดพิจารณา

แลวถึง สองรอบ และ ส.ว. ไมเห็นความเห็นชอบ  

ก็ใหสงใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคลงนามและ

ประกาศใชได (สส. มีอํานาจมากกวา ส.ว. ) ยกเวน 

กฎหมายบางประเภท เชน กฎหมายท่ีเก่ียวกับ 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

การเลือกตั้ง ซึ่ง สว .ตองใหความเห็นชอบดวย 

2 . การแก ไข เพ่ิ ม เติ ม รั ฐธรรม นู ญ ต อ งได รั บ 

ความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

3. การดําเนินงานของผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

หรือรัฐมนตรี ในบางเรื่อง ตองไดรับความเห็นชอบ

จาก ส.ว. กอน 

4 . ก า ร ป ร ะ ก า ศ ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น  ต อ ง ได รั บ 

ความเห็นชอบจากสภา 

 

 

2.  กลุมประเทศท่ีใหวุฒิสภาเปนกลุมชนช้ันนํา (Elite) ในสังคม 

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

บาเรนห 40 คน ส.ว. ท้ัง 40 คนไดรับการแตงตั้งจากพระมหากษัตริย 

โดยทรงแตงตั้งจากผูมีความรูความเช่ียวชาญ หรือได

กระทําการอันเปนประโยชนตอชาติอยางมีนัยสําคัญ 

1. อํานาจนิติบัญญัติ  : ส.ว. มี อํานาจเสนอราง

กฎหมาย โดยรางกฎหมายจะตองผานการพิจารณา

โดย สส . กอน แล วคอยส งให  สว .พิจารณ า  

แตถาหาก สส . และ ส.ว. ไมเห็นพองตองใหท้ังสอง

สภาประชุมรวมกัน  และพิจารณาลงมติใหความ

เห็นชอบดวยเสียงขางมาก  

2. ส.ว. สามารถมีหนังสือถึงรัฐมนตรีสอบถามเรื่อง

การดําเนินงานได   และสามารถอภิปรายเรื่อง

เก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐมนตรีไดเชนกัน 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

3. ส.ว. มีอํานาจเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

และ ให ค วาม เห็ นชอบ กับ ร างแก ไข เพ่ิ ม เติ ม

รัฐธรรมนูญ  

จอรแดน 60 คน ส.ว. ท้ัง 60 คนไดรับการแตงตั้งจากพระมหากษัตริย

ท้ังหมด โดยทรงแตงตั้งจากผูมีความรูความเช่ียวชาญ 

และมีประสบการณ ในดานตางๆ ซึ่ งรัฐธรรมนูญ

กําหนดไว ดังน้ี 

- เปนรัฐมนตรี หรือ อดีตรัฐมนตรี 

- เปนอดีตเอกอัครราชทูต หรือ(รัฐมนตรีกระทรวงการ

ตางประเทศ ??)  

- อดีตประธานสภาผูแทนราษฎร 

- เปนอดีตประธานศาลฎีกา หรือผูพิพากษาศาลฎีกา 

หรือศาลอุทธรณคดีแพง 

- ขาราชการระดับสูงท่ีเกษียณแลว 

- อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเคยดํารงตําแหนง

มาอยางนอยสองสมัย 

- เคยทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. ไมนอยกวา 10 คน 

สามารถเสนอรางกฎหมายได โดยรางกฎหมาย

จะตองผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรกอน 

ถาหาก ส.ว. ไมเห็นพองดวย ใหท้ังสองสภาประชุม

รวมกัน และตองไดรับความเห็นชอบไมนอยกวาสอง

ในสาม 

2. ส.ว. สามารถตั้งกระทูถามรัฐมนตรีได 

3. สํานักงานบัญชีตองสงรายงานใหรัฐสภา 

4. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองไดรับความ

เห็นชอบจากท้ังสองสภา (ดวยคะแนนเสียงสองใน

สาม)  

5. วุฒิสภาตองเลือกสมาชิกวุฒิสภาดวยกันสามคน 

ทําหนาท่ีเปนสมาชิกศาลสูง (Haut tribunal) ใน

การตัดสินคดีท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดของ

รัฐมนตร ี

 

 

อังกฤษ     
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 3.  กลุมประเทศท่ีใหวุฒิสภาสะทอนพรรคฝายรัฐบาลและพรรคฝายคาน และกลุมผลประโยชน 

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

บารบาโดส 21 คน ส.ว. ท้ัง 11 คนไดรับแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการแทน

พระองค โดย 

- 12 คน นายกรัฐมนตรีเปนคนใหคําแนะนํา 

- 2 คน หัวหนาพรรคฝายคานเปนคนใหคําแนะนํา 

- 7 คน เปนตัวแทนจากภาคสวนตางๆ ไดแก ศาสนา 

เศรษฐกิจ หรือ สังคม หรือ กลุมผลประโยชนอ่ืนๆท่ี

ผูสําเร็จราชการแทนเห็นสมควร 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. สามารถเสนอกฎหมาย

ได  ใน ช้ันการพิจารณากฎหมาย จะใหสภาใด

พิจารณากอนก็ได  และเมื่อสภาผูแทนราษฎร

พิจารณาแลวสองรอบ โดยแตละรอบ ส.ว. ปฏิเสธ 

ใหสงรางกฎหมายน้ันใหผูสําเร็จราชการแทนลงนาม

ประกาศใชได 

2. ใชอํานาจควบคุมการบริหารราชการแผนดินใน

นามของ “รัฐสภา”  

3. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองไดรับความ

เห็นชอบจากท้ังสองสภา 

4. การประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตองไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐสภา 

 

เบลิซ 12 คน ส.ว. ท้ัง 12 คนไดรับการแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค โดย 

- 6 คน นายกรัฐมนตรีเปนคนใหคําแนะนํา 

- 3 คน หัวหนาพรรคฝายคานเปนคนใหคําแนะนํา 

- 1 คน ใหสภาศาสนาแหงเบลิซเปนผูใหคําแนะนํา 

- 1 คน สภาการพาณิชยและอุตสาหกรรม และ สภา

ผูประกอบการ เปนผูใหคําแนะนํา 

- 1 คน สมาคม หรือนิติบุคคลเปนผูใหคําแนะนํา 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. สามารถเสนอกฎหมาย

ได  ใน ช้ันการพิจารณากฎหมาย จะใหสภาใด

พิจารณากอนก็ได  และเมื่อสภาผูแทนราษฎร

พิจารณาแลวสองรอบ โดยแตละรอบ ส.ว. ปฏิเสธ 

ใหสงรางกฎหมายน้ันใหผูสําเร็จราชการแทนลงนาม

ประกาศใชได 

2. ส.ว. สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนรัฐมนตรี

ได 

 

เกรนาดา 13 คน ส.ว. ท้ัง 13 คนไดรับการแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ 1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. สามารถเสนอกฎหมาย  
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

แทนพระองค โดย 

- 7 คน นายกรัฐมนตรีเปนคนใหคําแนะนํา 

- 3 คน หัวหนาพรรคฝายคานเปนคนใหคําแนะนํา 

- 3 คน นายกรัฐมนตรีเปนคนใหคําแนะนําโดยตอง

เลือกจากตัวแทนท่ีสามารถสะทอนกลุมผลประโยชน

ได 

ได  ใน ช้ันการพิจารณากฎหมาย จะใหสภาใด

พิจารณากอนก็ได  และเมื่อสภาผูแทนราษฎร

พิจารณาแลวสองรอบ โดยแตละรอบ ส.ว. ปฏิเสธ 

ใหสงรางกฎหมายน้ันใหผูสําเร็จราชการแทนลงนาม

ประกาศใชได 

2. อํานาจควบคุมบริหารราชการแผนดินถูกใชโดย 

สส. เปนหลัก   

3. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ถาหาก ส.ว. 

ปฏิเสธ 2 ครั้ง ใหนําไปลงประชามติ 

เซนตลเูซีย 11 คน ส.ว. ท้ัง 11 คนไดรับการแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค โดย 

- 6 คน นายกรัฐมนตรีเปนคนใหคําแนะนํา 

- 3 คน หัวหนาพรรคฝายคานเปนคนใหคําแนะนํา 

- 2 คน ตองเปนตัวแทนของภาคสวนตางๆ เชน  

ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม หรือ สมาคมซึ่งผูสําเร็จ

ราชการแทนเห็นสมควร 

1.อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. เสนอกฎหมายได ในช้ัน

พิจารณารางกฎหมาย จะสงใหสภาใดพิจารณากอน

ก็ได แตถาหาก สส. พิจารณาไปแลวสองรอบ และ 

สว .ปฏิเสธ ใหถือวา รางกฎหมายน้ันไดรับความ

เห็นชอบจากสภาแลว (ยืนตามรางกฎหมายของ 

สส.)  

2.อํานาจการควบคุมการบริหารราชการแผนดินใช

ในนามของ “รัฐสภา”  (สส. เปนหลัก)  

3. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ถาหาก ส.ว. 

ปฏิเสธ 2 ครั้ง ใหนําไปลงประชามติ 

 

ตรินิแดดและโทบาโก 31 คน ส.ว. ท้ัง 31 คน ไดรับแตงตั้งจากประมุขแหงรัฐ โดย 

- 16 คน นายกรัฐมนตรีเปนผูใหคําแนะนํา 

- 6 คน หัวหนาพรรคฝายคานเปนผูใหคําแนะนํา 

- 9 คน เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในดานตางๆ 

1.อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. เสนอกฎหมายได ในช้ัน

พิจารณารางกฎหมาย จะสงใหสภาใดพิจารณากอน

ก็ได แตถาหาก สส. พิจารณาไปแลวสองรอบ และ 

สว .ปฏิเสธ ใหถือวา รางกฎหมายน้ันไดรับความ
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

เชน เศรษฐกิจ สังคม เปนตน เห็นชอบจากสภาแลว (ยืนตามรางกฎหมายของ 

สส.)  

2. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ส.ว. มีอํานาจ

เทากับ สส.  

3. สส. และ ส.ว. ทําหนาท่ีเปน “คณะผูเลือกตั้ง” 

เพ่ือเลือกประธานาธิบดี 

4. ในการดําเนินคดีความผิดของประธานาธิบดี  สส. 

ตองเปนผูริเริ่ม และไดรับความเห็นชอบจาก สส .

และ ส.ว. ไมนอยกวาสองในสาม  

 

 

4.  ประเทศท่ีใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของรัฐบาลและกลุมผลประโยชน 

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ไอรแลนด 60 คน  - 11 คน นายกรัฐมนตรีเปนคนแตงตั้ง 

-  6 คน เป นตั วแทนของผู สํ า เร็ จการศึ กษ าใน

มหาวิทยาลัย โดยใหเฉพาะมหาวิทยาลัยแหงชาติ

ไอรแลนด และมหาวิทยาลัยแหงดับลิน มีตัวแทน

มหาวิทยาลัยละ 3 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองเปน

ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยน้ัน ใชการเลือกตั้ง

แบบบัญชีรายช่ือ โดยแตละบัญชีจะมีรายช่ือผูสมัคร

1. อํานาจนิติ บัญญั ติ  : ส.ว. สามารถเสนอราง

กฎหมายได ยกเวนกฎหมายเก่ียวกับการเงิน และ 

ในการพิจารณารางกฎหมาย  จะเสนอใหสภาไหน

พิจารณากอนก็ได ท้ังน้ี ส.ว. สามารถเสนอขอใหนํา

รางกฎหมายท่ีผานสภาแลวแตยังไมประกาศใชไป

ขอใหมีการลงประชามติได (ส.ว. เสียงขางมาก และ 

สส. ไมนอยกวาหน่ึงในสาม)  
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

รับเลือกตั้ง 2 ช่ือ และบัญชีรายช่ือหน่ึงๆจะตองมีผูมี

สิทธิเลือกตั้ง 8 คนรับรอง ท้ังน้ี ผูสมัครรับเลือกตั้งอาจ

ไมตองสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกลาวก็ได 

- 43 คนเปนตัวแทนกลุมผลประโยชน ซึ่งเปนกลุม

วิชาชีพท้ังสิ้น 5 กลุม ไดแก กลุมผูประกอบวิชาชีพ

ทางดานวัฒนธรรมและการศึกษา กลุมผูประกอบ

วิชาชีพการเกษตรและประมล กลุมผูประกอบอาชีพ 

ใชแรงงาน กลุมผูประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

และกลุมขาราชการ โดยใชการเลือกตั้งแบบบัญชี

รายช่ือ ซึ่งมีบัญชีรายช่ือ 5 บัญชี แยกตามกลุม แตละ

บัญชีจะมีรายช่ือยอยอีก บัญชีละ 2 บัญชีรายช่ือยอย 

โดยบัญชีรายช่ือยอยท่ี 1 จะเปนรายช่ือผูสมัครรับ

เลือกตั้งท่ีไดรับการเสนอจากสมาชิกรัฐสภา โดยมี

สมาชิกรัฐสภาอยางนอย 4 คนรับรอง สวนบัญชี

รายช่ือยอยท่ีสอง จะเปนผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือก

จากองคกรท่ีข้ึนทะเบียนและไมแสวงหากําไร ท้ังน้ี ผูมี

สิทธิเลือกตั้งไดแก สมาชิกรัฐสภา และสมาชิกสภา

ทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

2 . ส .ว . ไม ส าม ารถ เส น อ ข อ แก ไข เ พ่ิ ม เติ ม

รัฐธรรมนูญได แตอํานาจในการใหความเห็นชอบแก

การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มีเทา สส.  

3. ส.ว. สามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

ไดโดยมีหนังสือถามฝายบริหาร แตฝายบริหารไม

ผูกพันท่ีจะตองตอบ 

4. ส.ว. ไมนองกวาสองในสามสามารถกลาวหา

ประธานาธิบดีวาประพฤติไมชอบ ได 

5. ในการทําความตกลงกับตางประเทศบางอยาง

ตองผานสภา 

6 . ป ระธาน วุฒิ สภ าเป นสม าชิกสภาแห งรั ฐ 

โดยตําแหนง 
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III.  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภามีท่ีมายึดโยงกับพ้ืนท่ีและภาคสวนตางๆในสังคม 

1.  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของทองถ่ินและกลุมผลประโยชน  

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

โมร็อกโก 270 คน - สามในหาของ ส.ว. ท้ังหมดเปนตัวแทนของทองถ่ิน

ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากคณะผูเลือกตั้ง ประกอบดวยสภา

เขตการปกครองสวนทองถ่ิน หรือสภาแหงแควน และ

สภาจังหวัด 

- สองในหาของ ส.ว. ท้ังหมด เปนตัวแทนของกลุม

ผลประโยชน ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากคณะผู เลือกตั้ง 

ประกอบดวย ผู ท่ีมาจากกลุมวิชาชีพตางๆ ท้ังดาน

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การประมง งานฝมือ  

งานบริการ และกิจการพาณิชย และตัวแทนของ

ลูกจางท่ีไดเงินเดือน 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. สามารถเสนอกฎหมาย

ได ในช้ันพิจารณารางกฎหมายจะเริ่มพิจารณาจาก

สภาไหนกอนก็ได แตกฎหมายท่ีเก่ียวกับทองถ่ิน

จะตองให ส.ว. พิจารณากอน ในกรณีท่ีท้ังสองสภา

ไมเห็นพองตองกัน สส. สามารถลงมติยืนยันได  

แตถาหากเปนรางกฎหมายท่ีเก่ียวกับทองถ่ิน สส.  

จะลงมติยืนยันไดตองเปนมติไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมด 

2. ส.ว. มี อํ านาจส งห นังสื อสอบถาม เรื่องการ

ดําเนินงานของรัฐบาลไดโดยตองมี ส.ว. ไมนอยกวา

หน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกรับรอง และตองไดมติ

ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด และตั้ง

กระทูถามได แตไมสามารถอภิปรายไมไววางใจ

รัฐบาลได 

3. ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงในสามสามารถรองขอใหตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนได  

4. ส.ว. มีอํานาจเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และ

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเตมิตองไดรบัความเห็นชอบ

จากท้ังสองสภา 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

5. ประธาน ส.ว. หรือ ส.ว. จํานวนไมนอยกวา 40 

คน สามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไดวา

ร า งก ฎ ห ม าย ใด ขั ด ห รื อ แ ย งต อ รั ฐ ธ รรม นู ญ  

กอนประกาศใช 

6. ส.ว. เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน ดวย 

มติไมนอยกวาสองในสาม 

สโลวิเนีย 40 คน - 22 คน เปนตัวแทนของทองถ่ิน แบงเปนเขตเลือกตั้ง

ท้ังหมด 22 เขต ไดรับเลือกตั้งจากคณะผูเลือกตั้ง  

ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล 

- 18 ค น  เป น ตั วแท น กลุ ม วิ ช า ชีพ  โด ย  4 ค น  

เปนตัวแทนกลุมนายจาง 4 คน เปนตัวแทนกลุม

ลูกจาง 4 คน เปนตัวแทนกลุมเกษตรกร แรงงานฝมือ 

ผูประกอบการพาณิชย และผูประกอบวิชาชีพอิสระ  

6 คน เปนตัวแทนของผูประกอบกิจการท่ีไมใชการคา 

กลุมตัวแทนเหลาน้ีไดรับเลือกตั้งจากคณะผูเลือกตั้ง

เชนกัน โดยคณะผูเลือกตั้งจะเปนตัวแทนของสมาคม 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. มีอํานาจเสนอกฎหมาย

ได ในช้ันพิจารณารางกฎหมายน้ัน ตองสงใหสภา

ผูแทนราษฎรพิจารณารางกฎหมายกอน และสงให 

ส.ว. พิจารณาโดย ส.ว. จะแกไขเพ่ิมเติมรางกฎหมาย

น้ันไม ได  แตถาหาก ส.ว. ไม เห็นชอบดวย สส. 

สามารถลงมติยืนยันได ท้ังน้ี ส.ว. สามารถลงมติไม

นอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด ขอใหนํา

รางกฎหมายน้ันไปผานการลงประชามติได 

2. ส.ว. สามารถใหความ เห็นแก  สส . ได  หรือ  

สส. อาจขอให ส.ว. ใหความเห็นบางเรื่องได 

3. ส.ว. สามารถรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหศาล

วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  

กฎ ได  

 

ตูนิเซีย 126 คน - 43 คน เปนตัวแทนของทองถ่ิน ไดรับเลือกตั้งจาก

คณะผูเลือกตั้ง ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลและ

สมาชิกสภาแควน 

- 42 คน เปนตัวแทนของกลุมผลประโยชน ไดแก 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. ไมสามารถเสนอราง

กฎหมายได ในช้ันพิจารณารางกฎหมายน้ัน ตองให

สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนแลวคอยสงให ส.ว. 

พิจารณา ในกรณีท่ีท้ังสองสภาไมเห็นพองตองกัน 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

นายจาง ลูกจางท่ีมีเงินเดือน และเกษตรกร กลุมละ 

14 คน ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงแบบบัญชีรายช่ือ ซึ่ง

แตละกลุมจะเปนผูกําหนดบัญชีรายช่ือ  

- 41 คน ใหประธานาธิบดีแตงตั้ งจากผูมีความรู

ความสามารถ 

ตองตั้งกรรมาธิการรวมเพ่ือพิจารณารางกฎหมาย 

เมื่อคณะกรรมาธิการรวมพิจารณารางกฎหมาย

เรียบรอยแลว ตองสงให สส. พิจารณา ถาหาก สส. 

ไมเห็นชอบดวย ประธานสภาผูแทนราษฎรสามารถ

นํารางกฎหมายท่ี สส. ใหความเห็นชอบแตแรกให

ประธานาธิบดีลงนามได  

2. ส.ว. ไมมี อํานาจควบคุมการบริหารราชการ

แผนดิน 
 

2.  กลุมประเทศท่ีกําหนดใหวุฒิสภาเปนตัวแทนของทองถ่ินและประมุขของรัฐ 

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

อัฟกานิสถาน 102 คน - 34 คน มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาจังหวัด

แตละจังหวัด 

- 34 คน มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเขตใน 

แตละจังหวัด 

- 34 คน มาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดี โดย

ตองแตงตั้งจากผูมีประสบการณและจะตองเปนผูหญิง

ครึ่งหน่ึง มีคนพิการ 2 คน และคนไมมีท่ีอยูเปนหลัก

แหลง 2 คน 

1. อํานาจนิติ บัญญัติ  : ส.ว. มี อํานาจเสนอราง

กฎหมายได ในช้ันพิจารณารางกฎหมาย ตองให สส 

.พิจารณากอน ถาหากท้ังสองสภาไมเห็นพองตองกัน 

ให ตั้ งคณ ะกรรมาธิการรวมเพ่ื อ พิจารณ าราง

กฎหมายใหสภาท้ังสองพิจารณาอีกครั้ง ถาหากยังไม

เห็นพองตองกันอีก ให สส. ลงมติยืนยันได ดวยมติ

ไมนอยกวาสองในสาม 

2. ส.ว. ควบคุมการบริหารราชการแผนดินได โดยตั้ง

คําถามได ไปรวมประชุมกับคณะรัฐมนตรีได และ 

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนได 
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

3. สส. สามารถลงมติให ส.ว. พิจารณาขอกลาวหา

วาประธานาธิบดีกระทําความผิดรายแรงได โดยท่ี

ประชุมใหญ (สส. ส.ว. และสภาทองถ่ินท้ังหลาย) 

ตองมีมติไมนอยกวาสองในสาม 

4. สส. และ ส.ว. ใชอํานาจรวมกันในการใหความ

เห็นชอบแก เรื่องสําคัญหลายๆเรื่อง เชน การ

ประกาศสงคราม การประกาศภาวะฉุกเฉิน เปนตน 

5. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ  (สส. ส.ว. และสภา

ทองถ่ินท้ังหลาย)  

 

มาดากัสการ (รัฐธรรมนูญ

ไมกําหนด

จํานวนท่ี

แนนอน) 

- สองในสามของจํานวนวุฒิสภาท้ังหมด เปนตัวแทน

ของทองถ่ิน และองคกรทางเศรษฐกิจ สังคม 

- หน่ึงในสามของจํานวนวุฒิสภาท้ังหมด ไดรับการ

แตงตั้งจากประธานาธิบดี 

1. อํานาจนิติ บัญญัติ  : ส.ว. มี อํานาจเสนอราง

กฎหมาย และในช้ันพิจารณารางกฎหมาย จะเริ่ม

พิจารณาท่ีสภาใดกอนก็ได ในกรณี ท่ีแตละสภา

พิจารณาแลวสองรอบ แตยังไมเห็นพองตองกัน  

ใหตั้งคณะกรรมาธิการรวมข้ึนพิจารณารางกฎหมาย

ใหสภาท้ังสองพิจารณาอีกครั้ง แตถาหาก ยังไมเห็น

พองตองกันอีก ให สส. ลงมติยืนยัน และ ประธาน 

ส.ว. หรือ ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงในสี่ สามารถรอง

ขอใหศาลรัฐธรรม นูญ วิ นิจ ฉัยความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของรางกฎหมายกอนประกาศใชได 

2. ส.ว. สามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดิน

ได เชน การตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ การทํา
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

สนธิสัญญา เน่ืองจากรัฐธรรมนูญกําหนดใหการทํา

สนธิสัญญาบางประเภท ตองออกเปนกฎหมายกอน 

3. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตองไดรับความ

เห็นชอบจากท้ังสองสภา 

4. ส.ว. เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2 คน และ 

 ส.ว. 2 คน เปนสมาชิกในศาลยุติธรรมช้ันสูง 

5. ประธาน ส.ว. หรือ ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงในสี่ 

ข อ ให ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ วิ นิ จ ฉั ย ก ฎ ห ม า ย 

ขัดรัฐธรรมนูญได  

6. รัฐบาลสามารถขอคําปรึกษาจาก ส.ว. ได  

7. ประธานาธิบดีอาจถูกฟองตอศาลยุติธรรมช้ันสูง

ได ถาหาก สส. และ ส.ว. มีมติไมนอยกวาสอง 

ในนามของแตละสภา 

อุซเบกิสถาน 100 คน - 84 คน เปนตั วแทนของท องถ่ิน  ซึ่ งมี ท้ั งหมด  

14 แควน แตละแควนมี ส.ว. ได 6 คน ไดรับเลือกตั้ง

จากคณะผู เลือกตั้ งซึ่ งประกอบดวยสมาชิกสภา 

ทองถ่ินตางๆ  

- 16 คน ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดี  

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ไมปรากฏขอมูล 

2. อํานาจการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  

: ไมปรากฏขอมูล 

3. ส.ว. มีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

และผูพิพากษาศาลสูง และแตงตั้งบุคคลตําแหนง

เหลาน้ี ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

อัยการของรัฐ ประธานหนวยงานความมั่นคง  

เอกอัครทูต และประธานธนาคารแหงชาติ  
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ภูฏาน 25 คน - 20 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยแบงพ้ืนท่ี 

(เขตการปกครอง) ออกเปน 20 เขต แตละเขตมี ส.ว. 

ไดเขตละ 1 คน 

- 5 คน ไดรับการแตงตั้งจากพระมหากษัตริย 

1. อํานาจนิติ บัญญั ติ  : ส.ว. สามารถเสนอราง

กฎหมายได ในช้ันพิจารณารางกฎหมาย สภาใดจะ

พิจารณากอนก็ได และถาหากไมเห็นพองตองกัน ให

ประชุมรวมกันท้ังสองสภา โดยการใหความเห็นชอบ

แกรางกฎหมาย ตองไดมติสองในสาม 

2. ส.ว. ใชอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการ

แผนดินกับ สส. และ พระมหากษัตริยทรงยุบสภา

ผูแทนราษฎรได แตจะยุบ ส.ว. ไมได 

3. ส.ว. เสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได และ 

การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ทําโดยท่ีประชุม

รวมกันของท้ังสองสภา 

4. ประธาน ส.ว. รวมเปนคณะกรรมการสรรหา  

(ซึ่ งประกอบดวย ประธาน ส.ว. ประธาน สส. 

นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา และหัวหนาพรรค

ฝายคาน) ประธานกรรมการการเลือกตั้ ง และ

กรรมการอีก 2  คน กรรมการตรวจสอบการเงิน 

ประธานกรรมการบริการสาธารณะ และกรรมการ

อีก 4 คน ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และ กรรมการอีก 2 คน   

รัฐธรรมนูญของประเทศภูฏานฉบับ

ปจจุบันไดรับอิทธิพลจาก

รัฐธรรมนูญป 2550 ของประเทศ

ไทย 

เบลารสุ 64 คน - 56 คน เปนตัวแทนของทองถ่ินซึ่งมีท้ังสิ้น 6 แควน 

แตละแควนมี ส.ว. ได 8 คน ไดรับเลือกจากสภา

ทองถ่ิน 

- 8 คน ไดรับการแตงตั้งจากประมุขแหงรัฐ 

1. อํานาจนิติ บัญญั ติ  : ส.ว. สามารถเสนอราง

กฎหมายได และในช้ันพิจารณารางกฎหมาย ตองให 

สส. พิจารณากอน ถาหากท้ังสองสภาไมเห็นพอง

ตองกัน ใหตัง้คณะกรรมาธิการรวมเพ่ือพิจารณาราง
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

กฎหมายใหสองสภาพิจารณาอีกครั้ง ถาหากยัง 

ไมเห็นพองตองกัน ก็ให สส. ลงมติยืนยันได 

2. ส.ว. สามารถขอเปดอภิปรายรัฐบาลได 

3. ส.ว. สามารถลมมติของสภานิติบัญญัติทองถ่ิน 

ไดถาหากไมเปนไปตามกฎหมาย และสามารถยุบ

สภาทองถ่ินได 

4. ส.ว. ใหความเห็นชอบแกการแตงตั้ งบุคคล 

ในตําแหนงตอไปน้ี คือ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

อัยการ ประธานและผูพิพากษาศาลฎีกา ประธาน

และผู พิ พ ากษาศาล เศรษฐ กิจ  ประธานและ

คณะกรรมการการเลือกตั้งและประชามติ ประธาน

และกรรมการธนาคารแหงชาติ 

5. ลงมติถอดถอนประธานาธิบดีได (มติสองในสาม)  

คาซัคสถาน 47 คน - 32 คน เปนตัวแทนของทองถ่ิน ไดรับเลือกจากสภา

แหงแควน 

- 15 คน ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดี 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. เสนอกฎหมายได ในช้ัน

พิจารณารางกฎหมายน้ัน ให สส. พิจารณากอน 

แลวสงให  ส.ว. ถาหาก ส.ว. ไม เห็นชอบกับราง

กฎหมายท้ังฉบับ ให สส .ลงมติยืนยันดวยมติสองใน

สาม แตถาหาก ส.ว. ขอแก ใหตั้งคณะกรรมาธิการ

รวมเพ่ือพิจารณารางกฎหมายและใหท้ังสองสภา

พิจารณาอีกครั้ง ถาหากไมเห็นชอบ ใหรางกฎหมาย

น้ันตกไป 

2. ส.ว. ใชอํานาจการควบคุมการบริหารราชการ

แผนดิน (ตั้งกระทูถาม เปดอภิปรายไมไววางใน 
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ฯลฯ) รวมกับ สส. ในรูปแบบท่ีประชุมรวมกัน 

ของท้ังสองสภา 

3. ก ารแก ไข เ พ่ิ ม เติ ม รั ฐ ธร รม นู ญ ต อ งได รั บ 

ความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

4. ประธาน ส.ว. และ ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงใน 

หา สามารถยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่อง

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได 

5. ส.ว. มีอํานาจใหความเห็นชอบการแตงตั้งอัยการ 

และแตงตั้งสมาชิกสภาสูงแหงตุลาการ 2 คน  

กัมพูชา 61 คน - 57 คน เปนตัวแทนของทองถ่ิน ไดรับเลือกตั้งจาก

คณะผูเลือกตั้ง ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาแหงแควน

ท่ีมาจากการเลือกตั้ง และสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน 

- 2 คน ไดรับการแตงตั้งจากพระมหากษัตริย 

- 2 คน ไดรับการคัดเลือกจากสภาผูแทนราษฎร 

1. อํานาจนิติ บัญญัติ  :  ส.ว. สามารถเสนอราง

กฎหมายได  และในการพิจารณารางกฎหมาย  

ถาหากไมเห็นพองตองกัน สส. สามารถลงมติยืนยัน

ไดดวยเสียงขางมาก 

2. ส.ว.ไมมีอํานาจการควบคุมการบริหารราชการ

แผนดิน 

3. ในกรณีท่ีเปนเรื่องสําคัญ  เก่ียวกับความมั่นคง

ของประเทศ ส.ว. และ สส. จะใชอํานาจตัดสินใจ

รวมกันในรูปแบบท่ีประชุมรวมกันของท้ังสองสภา 

4. ประธาน ส.ว. หรือ ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงในสี่ 

สามารถรองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายกอนประกาศใชได 

 

เลโซโธ 33 คน ส.ว. ไดรับการแตงตั้งท้ังหมด โดย 

- 22 คน เปนหัวหนาเผาท้ัง 22 เผา 

1. อํานาจนิติบัญญัติ : ส.ว. เสนอรางกฎหมายได

และในการพิจารณารางกฎหมาย ให สส. พิจารณา
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ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

- 11 คน ไดรับการแตงตั้งจากพระมหากษัตริยตาม

ความเห็นของสภาแหงรัฐ 

กอน แลวสงให ส.ว. ถาหากไมเห็นพองตองกัน และ

พิจารณาไปแลวสภาละสองรอบ สส. ลงมติยืนยันได 

2. ส.ว. สามารถอภิปรายรัฐบาลได 

3. ก ารแก ไข เ พ่ิ ม เติ ม รั ฐ ธร รม นู ญ ต อ งได รั บ 

ความเห็นชอบจากท้ังสองสภา 

ซิมบับเว 100 คน - 60 คน ไดรับการเลือกตั้งโดยตรง โดยใชเขตจังหวัด

เปนเขตเลือกตั้ง  แตละจังหวัดมี ส.ว. ไดจังหวัด 6 คน 

- 10 คน เปนหัวหนาฝายบริหารของจังหวัด 

- ประธานและรองประธานของสภาแหงหัวหนา 

ชนเผา 

- 16 คน เปนหัวหนาชนเผา 

- 7 คน เปนสมาชิกเพ่ิมเติม (สมทบ?)  

- 5 คน ไดรับการแตงตั้งจากประมุขแหงรัฐ 

1. อํานาจนิติ บัญญั ติ  : ส.ว. สามารถเสนอราง

กฎหมายได และในช้ันการพิจารณารางกฎหมาย 

สภาไหนจะพิจารณากอนก็ได แตถาหากไมเห็นพอง

ตองกัน สส. สามารถลงมติยืนยันได 

2. ส.ว. อภิปรายไมไววางใจรัฐบาลได โดยใชอํานาจ

น้ีรวมกับ สส.  

3. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตองผานการ

พิจารณาจากท้ังสองสภา แต สส. ลงมติยืนยันได  

ไมนอยกวาสองในสาม 

 

เซเนกัล 100 คน - 35 คน มาจากการเลือกตั้ งโดยใหจังหวัดแตละ

จังหวัดมี ส.ว. ได 1 คน ไดรับการเลือกตั้งจากคณะผู

เลือกตั้งซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (?) 

สมาชิกสภาแควน สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิก

สภาจังหวัด 

- 65 คน  ได รั บ การแต งตั้ งจากประธานา ธิบ ดี  

ต าม ค ว าม เห็ น ข อ งส ภ าผู แ ท น ร าษ ฎ ร  แ ล ะ

นายกรัฐมนตรี และในจํานวนน้ี  4 คน ตองเปน

ตัวแทนของชาวเซเนกัลท่ีอยูนอกประเทศ 

1. อํานาจนิติ บัญญั ติ  : ส.ว. สามารถเสนอราง

กฎหมายได และในช้ันพิจารณารางกฎหมาย ตองให 

สส. พิจารณากอนและในกรณีท่ีไมเห็นพองตองกัน 

สส. สามารถลงมติยืนยันได 

2. ส.ว. สามารถเปดอภิปรายรัฐบาลได  

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนได 

3. ส.ว. เสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไมได แตการ

ใหความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม

ตองไดรับความเห็นชอบในรูปท่ีประชุมรวมกันของ

 

 
 



118 
 

ประเทศ จํานวน ท่ีมา อํานาจหนาท่ี หมายเหตุ 

ท้ังสองสภา 

4. ส.ว. ไมนอยกวาหน่ึงในสิบสามารถรองตอศาล

รัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

รัฐบัญญัติรัฐธรรมนูญได 

5. สส. และ ส.ว. ตองเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง

เปนสมาชิกในศาลยุติธรรมช้ันสูง 
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