
สำำ�นัักส่ำงเสำริิมวิิช�ก�ริรัิฐสำภ�  สำถ�บัันัพริะปกเกล้้�

หน้้า 1

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
สถาบันพระปกเกล้า

บทบาทอำำานาจหน้าท่�ขอำงวุุฒิิสภาในระบบสภาคู่่�กัับประสิทธิิผลในกัารเสริมสร้างเสถ่ียรภาพ
ทางกัารเมือำงและกัารพัฒินาประชาธิิปไตยไทย

รอำงศาสตราจารย์ ดร.ภ่มิ ม่ลศิลป์
978-616-476-209-1

283 หน้า 
สถีาบันพระปกัเกัล้า

2564
อัำจจิมา แสงรัตน์

เกัษณ่ี ธินกัารศักัดิ�

ชื�อำเรื�อำง  

นักัวิุจัย
ISBN
จำานวุนหน้า   
จัดพิมพ์โดย  
ปท่ี�พิมพ์ 
ผ้่สรุป  
ผ้่อำอำกัแบบ 

RS 9.65

วุุฒิิสภาเป็็น้เพีียงกลไกหน่้�งของการถ่่วุงดุุลอำาน้าจแห่งรัฐ 
ตามหลักการแบ่่งแยกอำาน้าจ เพ่ี�อทำำาให้การป็ฏิิบั่ติหน้้าทีำ� 

ของฝ่่ายบ่ริหารมีป็ระสิทำธิิภาพีมากข่�น้
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การปกครองระบอบประชาธิิปไตยน้ั้�นั้ ร้ฐสภา 

เป็นั้สถาบ้นั้การเมืืองสำาค้ญท่ี่�ที่ำาหน้ั้าท่ี่�ที่างนิั้ติบ้ญญ้ติ  

และควบคุมื ตรวจตราดููแลการบริหารงานั้ของร้ฐบาล 

ให้เป็นั้ไปตามืนั้โยบายท่ี่�แถลงไว้ ซ่ึ่�งร้ฐธิรรมืนูั้ญฉบ้บปัจจุบ้นั้

ไดู้กำาหนั้ดูให้ม่ืองค์กรฝ่่ายนิั้ติบ้ญญ้ติในั้รูปแบบสภาคู� 

โดูยกำาหนั้ดูให้  “วุุฒิิสภา”  เป็นั้สภาท่ี่�สองที่ำาหน้ั้าท่ี่� 

ในั้การเสริมืสร้างและพ้ัฒนั้าการปกครองตามืวิถ่ที่าง 

ในั้ระบอบประชาธิิปไตย

สถานะและบทบาทอำำานาจหน้าท่�ขอำงวุุฒิิสภา
ตามรััฐธรัรัมนูญแห่งรัาชอำาณาจักรัไทย

น้ั้บแต�ร้ฐธิรรมืนูั้ญแห�งราชอาณาจ้กรไที่ย พั.ศ. 2489  

ไดู้บ้ญญ้ติให้ม่ื “พัฤตสภา” เป็นั้สภาท่ี่�สอง ซ่ึ่�งต�อมืาเปล่�ยนั้ชื�อ

เป็นั้ “วุฒิสภา” โดูยวุฒิสภามืาจากการแต�งต้�ง จนั้กระท้ี่�งเกิดู

การปฏิิรูปการเมืืองในั้ปี 2540 ซ่ึ่�งนั้ำาไปสู�การเปล่�ยนั้แปลงในั้

ท่ี่�มืาและบที่บาที่อำานั้าจหน้ั้าท่ี่�ของวุฒิสภา 

โดูยร้ฐธิรรมืนัู้ญแห�งราชอาณาจ้กรไที่ย พั.ศ. 2540 

ไดู้กำาหนั้ดูให้ วุฒิสภามืาจากการเลือกต้�งโดูยตรงจาก

ประชาชนั้ คือ ม่ือำานั้าจหนั้า้ท่ี่�มืากกว�าการเปน็ั้ “สภาพั่�เล่�ยง”  

2540

2550

• มืาจากการเลือกต้�งโดูยประชาชนั้ 

จำานั้วนั้ 200 คนั้

• โดูยไมื�ต้องม่ืการหาเส่ยงและไมื�ส้งก้ดู

พัรรคการเมืือง

• สมืาชิกวุฒิสภา 150 คนั้ มืาจากการ

เลือกต้�งจ้งหว้ดูละ 1 คนั้ ส�วนั้ท่ี่�เหลือ

มืาจากการสรรหาบุคคลท่ี่�ม่ืความืรู้ 

• พิัจารณากล้�นั้กรองกฎหมืาย

• ควบคุมืตรวจสอบการบริหารราชการแผ่�นั้ดิูนั้

• การพิัจารณาให้คำาแนั้ะนั้ำา ค้ดูสรรบุคคลดูำารง

ตำาแหนั้�งในั้องค์กรตามืร้ฐธิรรมืนูั้ญ

• ถอดูถอนั้ผู้่ดูำารงตำาแหนั้�งที่างการเมืืองหรือ

ข้าราชการและเจ้าหน้ั้าท่ี่�ในั้องค์กรให้ออกหรือ

พ้ันั้จากตำาแหนั้�ง

• สมืาชิกวุฒิสภาต้องปฏิิบ้ติหน้ั้าท่ี่�ดู้วยความืซืึ่�อส้ตย์

สุจริตเพืั�อประโยชน์ั้ของประเที่ศชาติ

โดูยที่ำาหน้ั้าท่ี่�พิัจารณากล้�นั้กรองกฎหมืาย ควบคุมืตรวจสอบ 

การบริหารราชการแผ่�นั้ดิูนั้ และไดู้ม่ืการเพิั�มือำานั้าจใหมื�ๆ อาทิี่  

การพัิจารณา ให้คำาแนั้ะนั้ำาและค้ดูสรรบุคคลดูำารงตำาแหนั้�ง 

ในั้องค์กรตามืร้ฐธิรรมืนูั้ญ 

สภานั้ิติบ้ญญ้ติเป็นั้สถาบ้นั้ที่างการเมืืองท่ี่�ม่ืความืสำาค้ญ

อย�างยิ�งของการปกครองในั้ระบอบประชาธิิปไตย ม่ืฐานั้ะเป็นั้

ต้วแที่นั้ของประชาชนั้ซ่ึ่�งเป็นั้เจ้าของอธิิปไตย สมืาชิกร้ฐสภา คือ

บุคคลท่ี่�ไดู้ร้บเลือกจากประชาชนั้หรือโดูยการแต�งต้�งจากประมุืข

ของร้ฐ ที่ำาหน้ั้าท่ี่�ในั้การออกกฎหมืาย อภิปราย และเป็นั้ผู้่แที่นั้ 

ในั้การปกป้องสิที่ธิิและเสร่ภาพัของประชาชนั้

รัะบบรััฐสภา ม่ือยู� 2 ประเภที่ คือ

1. ระบบสภาเด่ี่�ยว (Unicameral System) คือ ระบบท่ี่�

สมืาชิกสภานิั้ติบ้ญญ้ติม่ืฝ่่ายเดู่ยว ซ่ึ่�งมืาจากการเลือกต้�งหรือแต�งต้�ง

อย�างใดูอย�างหน่ั้�ง ระบบสภาเดู่�ยวเกื�อกูลต�อการตรากฎหมืายและ

ดูำาเนิั้นั้นั้โยบายของร้ฐบาล แต�อาจที่ำาให้การผ่�านั้ร�างกฎหมืายม่ืข้อ

บกพัร�องและอาจเอื�อประโยชน์ั้เฉพัาะกลุ�มืมืากเกินั้ไป

2. ระบบสภาคู่่� (Bicameral System) คือ ระบบท่ี่�

สมืาชิกสภานิั้ติบ้ญญ้ติแบ�งออกเป็นั้ 2 ฝ่่าย กล�าวคือ สภาล�างหรือ 

สภาผู้่แที่นั้ราษฎร และสภาสูงหรือวุฒิสภา ซ่ึ่�งม่ืหน้ั้าท่ี่�และอำานั้าจ

แตกต�างก้นั้ ที่ำาให้เกิดูการถ�วงดุูล ตรวจสอบและคานั้อำานั้าจ เพืั�อ

ตรวจสอบและท้ี่กท้ี่วงการตรากฎหมืายและร้กษาผ่ลประโยชนั้์

ของประชาชนั้

บทนำา

พััฒินาการั 
ด้้านบทบาทและอำำานาจหน้าท่�ขอำงวุุฒิิสภา

รััฐธรัรัมนูญ ท่�มา บทบาทและอำำานาจหน้าท่�
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กรณีีศึึกษาโครงสร้างวุุฒิิสภา
จากต่่างประเทศึต่่อการเป็น 
ต้่นแบบในการสร้างและพััฒินา

ปรัะชาธิปไตย

2560 • สมืาชิกวุฒิสภา 250 คนั้ มืาจากการ

แต�งต้�งโดูยคณะร้กษาความืสงบแห�ง

ชาติ (คสช.)

• สมืาชิกวุฒิสภาต้องไมื�ฝั่กใฝ่่หรืออยู�ใต้

อาณ้ติของพัรรคการเมืืองใดู

• กำาหนั้ดูบที่บาที่ของวุฒิสภาใหมื�จาก “สภาพ่ั�เล่�ยง” 

ไปเป็นั้ “สภาเติมืเต็มื” 

• พิัจารณาและกล้�นั้กรองกฎหมืาย

• ควบคุมืการบริหารราชการแผ่�นั้ดิูนั้ เช�นั้ ต้�งกระทู้ี่

ถามื, เปิดูอภิปรายท้ี่�วไปในั้วุฒิสภาและประชุมื

ร้ฐสภา

• ให้คำาแนั้ะนั้ำาหรือเห็นั้ชอบให้บุคคลดูำารงตำาแหนั้�ง

ปรัะเทศท่�ใช้รัะบบการัปกครัอำง 
แบบรััฐสภา

รััฐธรัรัมนูญ ท่�มา บทบาทและอำำานาจหน้าท่�

ถือเป็นั้ประเที่ศต้นั้แบบประชาธิิปไตย โดูยม่ืระบบสภาแบบ

ขุนั้นั้างอ้นั้เป็นั้ท่ี่�มืาของวุฒิสภาท่ี่�มืาจากการแต�งต้�งท้ี่�งหมืดู 

ซ่ึ่�งม่ือำานั้าจหน้ั้าท่ี่�ในั้การพิัจารณาร�างกฎหมืาย และตรวจสอบ 

การกระที่ำาของฝ่่ายบริหาร รวมืถ่งการแต�งต้�งคณะกรรมืาธิิการ

เพืั�อตรวจสอบนั้โยบายต�างๆ อย�างไรก็ตามืร้ฐบาลอ้งกฤษ 

ม่ืความืพัยายามืในั้การลดูและจำาก้ดูอำานั้าจของสภาขุนั้นั้าง 

ท่ี่�ม่ืความืเป็นั้อนุั้ร้กษ์นิั้ยมืค�อนั้ข้างสูง

อัำงกฤษ

ความืเช่�ยวชาญ และม่ืประสบการณ์

จากทุี่กวิชาช่พั

• กำาหนั้ดูคุณสมืบ้ติของวุฒิสภามืากข่�นั้ 

เช�นั้ อายุ 40 ปี จบการศ่กษาระดู้บ

ปริญญาตร่ และไมื�เก่�ยวข้องก้บผู้่

ดูำารงตำาแหนั้�งที่างการเมืือง

• การพิัจารณาร�างกฎหมืาย ท้ี่�ง ร�าง พั.ร.บ. ท้ี่�วไป 

ร�าง พั.ร.บ. งบประมืาณรายจ�ายประจำาปี และ

พัระราชกำาหนั้ดู

• การเสนั้อให้ความืเห็นั้ในั้ประเด็ูนั้ต�าง ๆ เช�นั้ การ

แต�งต้�งนั้ายกร้ฐมืนั้ตร่ สรรหาและแต�งต้�งผู้่ดูำารง

ตำาแหนั้�งสำาค้ญต�าง ๆ 

ปรัะเทศท่�ใช้รัะบบการัปกครัอำง 
แบบปรัะธานาธิบด่้

สมืาชิกวุฒิสภามืาจากการเลือกต้�ง โดูยม่ือำานั้าจในั้การตรวจสอบ

และออกกฎหมืายเช�นั้เดู่ยวก้บสภาผู้่แที่นั้ราษฎร ยกเว้นั้เรื�องภาษ่  

ซ่ึ่�งวุฒิสภาจะม่ือำานั้าท่ี่�ร้ฐธิรรมืนัู้ญสงวนั้ไว้ให้โดูยเฉพัาะ อาที่ิ 

อำานั้าจในั้การให้ความืเห็นั้ชอบการเสนั้อแต�งต้�งข้าราชการระดู้บสูง 

และเอกอ้ครราชทูี่ตของร้ฐบาลกลาง รวมืถ่งการให้ส้ตยาบ้นั้ในั้

สนั้ธิิส้ญญาท่ี่�ลงนั้ามืโดูยประธิานั้าธิิบดู่ทุี่กฉบ้บดู้วยคะแนั้นั้เส่ยง 

มืากกว�า 2 ในั้ 3 หากวฒิุสภาไมื�เห็นั้ชอบในั้กรณ่ใดูๆ ต�อการกระที่ำา 

ของฝ่่ายบริหารก็เป็นั้อ้นั้โมืฆะไป จะเห็นั้ไดู้ว�าม่ืการคานั้อำานั้าจ

ระหว�างร้ฐบาลและวุฒิสภาอยู�อย�างช้ดูเจนั้ 

สหรััฐอำเมริักา

สภาไดูเอที่ เป็นั้องค์กรท่ี่�สะท้ี่อนั้เจตนั้ารมืณ์ของประชาชนั้และ 

ม่ือำานั้าจในั้การบ้ญญ้ติกฎหมืายแต�เพ่ัยงองค์กรเดู่ยว เป็นั้ร้ฐสภา

แบบสองสภา โดูยวุฒิสภามืาจากการเลือกต้�งโดูยตรงของประชาชนั้ 

ตามืเจตนั้ารมืณ์ของร้ฐธิรรมืนัู้ญแห�งราชอาณาจ้กรญ่�ปุ่นั้กำาหนั้ดู

ให้วุฒิสภาม่ืหน้ั้าท่ี่�ในั้การท้ี่กท้ี่วง ตรวจสอบฝ่่ายบริหารและ 

สภาผู้่แที่นั้ราษฎรในั้การพิัจารณากล้�นั้กรองกฎหมืาย และตรวจสอบ

ถ�วงดุูลฝ่่ายบริหาร

ญ่�ปุ�น
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บทบาทและอำำานาจหน้าท่� 
ขอำงวุุฒิิสภาควุรัเปน็อำย่างไรั?

ข้อำเสนอำแนะต่อำการัแสด้งบทบาท
ขอำงวุุฒิิสภาต่อำการัเสริัมสร้ัาง
ปรัะชาธิปไตยไทย

ร้ฐธิรรมืนูั้ญแห�งสาธิารณร้ฐฝ่ร้�งเศสไดู้กำาหนั้ดูบที่บาที่ของวุฒิสภา 

ให้เป็นั้ต้วแที่นั้จากองค์กรปกครองส�วนั้ท้ี่องถิ�นั้เพืั�อการกล้�นั้กรอง 

และตรวจสอบฝ่่ายบริหาร อ่กท้ี่�งม่ืหน้ั้าท่ี่�และอำานั้าจดู้านั้

นิั้ติบ้ญญ้ติในั้การผ่�านั้ร�างกฎหมืายและงบประมืาณ สำาหร้บ 

การเสนั้อร�างกฎหมืายของวุฒิสภาจะต้องไมื�เพิั�มืรายจ�ายหรือ

ที่ำาให้รายไดู้ของร้ฐบาลลดูลงและต้องไมื�แที่รกแซึ่งอำานั้าจในั้การ

ตรากฎหมืายของร้ฐบาล จะเห็นั้ไดู้ว�าการพ้ัฒนั้าประชาธิิปไตย

ของฝ่ร้�งเศสน้ั้�นั้คือการลดูและจำาก้ดูอำานั้าจของวุฒิสภา  

เน้ั้นั้หล้กความืเสมือภาคที่างกฎหมืายและไมื�ยอมืร้บชนั้ช้�นั้ 

ที่างส้งคมื

โครงสร้างระบบร้ฐสภาของฟิิลิปปินั้ส์เป็นั้แบบสภาคู� โดูยวุฒิสภา

มืาจากการเลือกต้�งม่ือำานั้าจหน้ั้าท่ี่�ในั้การออกกฎหมืาย รวมืถ่ง

การควบคุมืการที่ำางานั้ของฝ่่ายบริหารซ่ึ่�งที่ำาให้วุฒิสภามืองเห็นั้

ข้อบกพัร�อง จุดูอ�อนั้ของฝ่่ายบริหารเพืั�อนั้ำาไปสู�การปร้บปรุง

แก้ไขกฎหมืายเดูิมืให้ม่ืคุณภาพัมืากข่�นั้ นั้อกจากน่ั้� วุฒิสภา 

ย้งเป็นั้ผู้่ม่ือำานั้าจตรวจสอบและต้ดูสินั้การถอดูถอนั้ผู้่ดูำารง

ตำาแหนั้�งระดู้บสูง  เพืั�อป้องก้นั้ความืเส่ยหายซ่ึ่�งอาจเกิดูข่�นั้ 

ต�อประเที่ศหรือประชาชนั้

จากบที่บาที่และอำานั้าจหน้ั้าท่ี่�ของวุฒิสภาในั้กรณ่ศ่กษาจากต�าง

ประเที่ศ จะเห็นั้ไดู้ว�า วุฒสิภาเป็นั้เพ่ัยงกลไกในั้การถ�วงดุูลอำานั้าจ

ฝรัั�งเศส

ฟิลิิปปนิส์

แห�งร้ฐตามืหล้กการแบ�งแยกอำานั้าจ ซ่ึ่�งม่ือำานั้าจหนั้า้ท่ี่�ในั้การตรวจ

สอบร�างกฎหมืายและการตรวจสอบนั้โยบายต�างๆ เพืั�อที่ำาให้การ

ปฏิิบ้ติหน้ั้าท่ี่�ของสภาผู้่แที่นั้ราษฎรหรือฝ่่ายบริหารม่ืความืรอบคอบ

มืากยิ�งข่�นั้ โดูยม่ืความืจำาเป็นั้ต�อระบบการเมืืองไที่ยในั้ฐานั้ะองค์กร

ท่ี่�สร้างสมืดุูลที่างอำานั้าจ ที่ว�าปัญหาเรื�องการยอมืร้บของส้งคมืต�อ

ท่ี่�มืาของสมืาชิกวุฒิสภาน้ั้�นั้ยง้มืองว�าวุฒิสภาเป็นั้เครื�องมืือแห�งการ

สืบที่อดูอำานั้าจอ้นั้จะส�งผ่ลต�อการพั้ฒนั้าประชาธิิปไตย จ่งจำาเป็นั้

ต้องกำาหนั้ดูกรอบหน้ั้าท่ี่�และอำานั้าจท่ี่�เหมืาะสมื ดู้งน่ั้�

1. ดู้านั้นิั้ติบ้ญญ้ติ

2. ดู้านั้การควบคุมืการบริหารราชการแผ่�นั้ดิูนั้

3. ดู้านั้การให้ความืเห็นั้ในั้ชอบเรื�องสำาค้ญต�างๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง

ก้บผ่ลประโยชน์ั้ของแผ่�นั้ดิูนั้

4. ดู้านั้การพัิจารณาค้ดูสรรผู้่ดูำารงตำาแหนั้�งให้คำาแนั้ะนั้ำา 

ในั้องค์กรตรวจสอบตามืร้ฐธิรรมืนูั้ญ

5. ดู้านั้การถอดูถอนั้บุคคลออกจากตำาแหนั้�งที่างการเมืือง

6. ดู้านั้อื�นั้ๆ ท่ี่�จำาเป็นั้และต้องไมื�แที่รกแซึ่งกระบวนั้การ

ประชาธิิปไตย

จากการสำารวจความืคดิูเห็นั้ของประชาชนั้พับว�าสมืาชกิวุฒิสภาควร

แสดูงบที่บาที่ต�อการเสริมืสร้างประชาธิิปไตย ดู้งน่ั้�

1. ควรม่ืความือิสระและม่ืความืกล้าหาญที่างการเมืือง

2. ควรม่ืความืเป็นั้กลางและม่ืธิรรมืาภิบาลในั้การปฏิิบ้ติ

หน้ั้าท่ี่�

3. ควรตรวจสอบการใช้อำานั้าจของหนั้�วยงานั้ตามืกฎหมืาย

กำาหนั้ดูเพืั�อประโยชน์ั้สูงสุดูแก�ประชาชนั้

4. ควรร้บฟัิงปัญหาของประชาชนั้เพืั�อนั้ำาไปเร่ยกร้องความื

เป็นั้ธิรรมืให้ประชาชนั้

5. ควรย่ดูม้ื�นั้ในั้หน้ั้าท่ี่�ของตนั้โดูยถือประโยชนั้์ส�วนั้รวมื

เป็นั้หล้ก

6. ควรพ้ัฒนั้าและเผ่ยแพัร�องค์ความืรู้เก่�ยวก้บระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิิปไตย

ปรัะเทศท่�ใช้รัะบบการัปกครัอำง 
แบบปรัะธานาธิบด่้

ปรัะเทศท่�ใช้รัะบบการัปกครัอำง 
แบบก่�งปรัะธานาธิบด่้


