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ในอดีตที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทยเคยใช้ทั้งวิธีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและวิธีการแต่ง
ตั้ง ซึ่งพบว่ามีปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เพราะสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเกือบทั้งหมดจะอิงกับ
พรรคการเมืองเพราะต้องหาเสียง ต้องใช้หวั คะแนน จึงส่งผลให้พรรคการเมืองสามารถแทรกแซงการท�ำงานของ
วุฒิสภาได้   ส่วนสมาชิกวุฒิสภาประเภทที่มาจากการแต่งตั้งก็มักถูกกล่าวหาว่ามิได้มาจากวิถีทางประชาธิปไตย
ขาดความเชื่อมโยงกับประชาชน ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) พ.ศ. 2559
จึงเปลี่ยนวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ โดยให้สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการคัดเลือกกันเองของประชาชน
พลเมืองผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือมีสถานะต่าง ๆ หรือเคยท�ำงานในด้านต่าง ๆ จากทุก
ภาคส่วนที่หลากหลายของสังคม วิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเปิดกว้างให้ประชาชนทุกคนที่มีคุณสมบัติ สามารถ
สมัครเข้ารับการเลือกได้โดยสะดวกเพือ่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมโดยตรงในการใช้อำ� นาจอธิปไตย
โดยแบ่งผู้สมัครออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ จ�ำนวน 20 ด้าน แล้วให้ผู้สมัครแต่ละด้านเลือกกันเองให้ได้ 200 คน
โดยให้เลือกไขว้กลุ่ม เริ่มตั้งแต่ระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
การทีบ่ ทบัญญัตขิ องร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) พ.ศ. 2559 ได้กำ� หนด
ให้เปลีย่ นแปลงทีม่ ารวมทัง้ มีการเพิม่ เติมและตัดอ�ำนาจบางประการของสมาชิกวุฒสิ ภาจากเดิม ท�ำให้เกิดปัญหา
หลายประการ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภาทีข่ ดั ต่อหลักการของประชาธิปไตยและขัดต่อหลักอ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน ปัญหาเรื่องอ�ำนาจหน้าที่ในการใช้อ�ำนาจตรวจสอบนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้เงินงบประมาณของแผ่นดิน หรือการตรวจสอบรัฐมนตรีที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาเรื่องอ�ำนาจของ
สมาชิกวุฒิสภาในการถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที่ถูกยกเลิกไป รวมทั้งอ�ำนาจในการเห็นชอบแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ต้องใช้คะแนนเสียงสมาชิกวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  
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Abstract
In the past, Thai senators had come from both directly elected by the people and
by the political appointment which could find many subsequent problems because most of
elected senator were involved with the political parties as they need to run for the election
and canvassers. Such situation led to the interfering of the parties in Senator’s duty. Moreover,
those who came from the political appointment were accused as they did not come from
democracy which did not connect to Thai population. Therefore, the Draft of the Kingdom
of Thailand Constitution (Referendum issue) B.E. 2559 had changed their elected strategy in
selecting the appropriate senator by allowing Thai population who are qualified in terms of
knowledge, expert, experience or status and even normal people with any part of working
field in the society, can be said that anyone who are qualified can apply for the position. This
would allow people to have an opportunity to participate directly in sovereignty by classify
the candidate into twenty group and let them selected by crossing group to remain only 200
people started from district level to province and to domestic level.
According to the Draft of the Kingdom of Thailand Constitution (Referendum issue)
B.E. 2559 determined to alternate the origin of election, including to add and eliminate
the senator some political power led to many problems. For instant, the background of
senators that contrary to democracy and population sovereignty, the authority and function in
investigated the politician involved with the used of annual government statement of
expenditure or investigate the corrupted minister of state, or even the problem about the
senator members’ authorize to discharge the politician to be eliminated. This including the
agreement in revise the constitution which have to be voted by 1 in 3 of senators members.
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