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บทนา
สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในระบบการเมืองไทยในอดีต มีการกาหนดรูปแบบ ที่มา และอานาจหน้าที่
เปลี่ยนแปลงหลายยุคหลายแบบ ในอดีตเราเคยมีสมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ในยุคที่สมาชิก
วุฒิสภา ไม่ได้มีอานาจ มีแต่เพียงการทาหน้าที่คอยเสนอแนะ ทักท้วง เสมือนเป็น “สภาตรายาง” หรือ “สภา
ที่ปรึกษา” แต่ไม่สามารถระงับ ยับยั้ง แต่งตั้ง ถอดถอน การดาเนินงานของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรได้
จากนั้น ในยุคปฏิรูป การเมือง ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ได้เพิ่มอานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิ สภา
ในการกลั่ น กรองกฎหมาย ตรวจสอบฝ่ ายบริห าร แต่ งตั้ งองค์ กรอิ ส ระ และถอดถอนผู้ ดารงต าแหน่ งทาง
การเมือง สมาชิกวุฒิสภาในยุค ๒๕๔๓ - ๒๕๔๙ จึงได้มาผ่านการเลือกตั้งที่ใช้ “เขตพื้นที่” เป็นฐาน เหมือนกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) โดยแต่ละจังหวัดเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดตัวเอง จังหวัด
ละ ๑ คน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากเขตพื้นที่เป็นฐาน สมาชิกวุฒิสภาจึงมีที่มาจากฐานเสียงเดียวกันกับ
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร (สส.) ท าให้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจ านวนมาก โดยเฉพาะในต่ างจั ง หวั ด จึ ง เป็ น ผู้ ที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ให้การสนับสนุน หรือเป็นญาติพี่น้อง สามีภรรยา หรือบุตรของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเจ้าของพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ที่หวังจะให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอิสระ
จึงไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร และยังถูกผู้มีอานาจในรัฐบาลแทรกแซงในที่สุด
ด้วยเหตุนี้จึงทาให้รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ได้เปลี่ยนแปลงอานาจหน้าที่และที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
เสียใหม่ ให้สมาชิกวุฒิสภา มาจากการเลือกตั้งและสรรหาอย่างละครึ่ง
ต่อมาในปี ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือ สนช.ขึ้นตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) ฉบับ ๒๕๕๗ เพื่อให้ สนช. ทาหน้าที่เสนอเห็นชอบ และกลั่นกรอง
กฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งมีสมาชิกไม่เกิน ๒๒๐ คน โดยวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
มีบรมราชโองการแต่งตั้ง สนช.เป็ นครั้งแรกจานวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วยทหารทั้งในและนอกราชการทั้ง
๓ เหล่าทัพ อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหา, อดีตสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้ง, อธิการบดี และนักธุรกิจ
และ ๒๕ กั น ยายน ๒๕๕๗ มี บ รมราชโองการแต่ งตั้ ง สนช. เพิ่ มอี ก จานวน ๒๘ คน ทั้ งนี้ ก าร
ประกาศรายชื่อ สนช.รอบแรกจานวน ๒๐๐ คน เพราะมีผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และมีบางส่วนลาออกไปเพื่อรับ
ตาแหน่งรัฐมนตรี ทาให้เหลือ สนช. ๑๙๒ คน การแต่งตั้งครั้งนี้ทาให้ สนช. มีจานวนครบ ๒๒๐ คน
ปั จจุ บั น พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา วัน ที่ ๑๒ กัน ยายน ๒๕๖๑ และเมื่ อวัน ที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๖๑ และทาง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ควรรู้ถึงที่มาและอานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิ สภาเฉพาะกาล หรือ
สมาชิกวุฒิสภาชุดแรก ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก
ในวาระเริ่มแรก ตามบทเฉพาะกาลของแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กาหนดให้มสี มาชิกวุฒิสภา จานวน ๒๕๐ คน มาจากการคัดเลือก ๒๔๔ คน และแต่งตั้ง ๖ คน โดยมาจาก ๓ ส่วน คือ
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดาเนินการจัดให้มีการเลือก สมาชิกวุฒิสภา จานวน ๒๐๐
คน จาก ๑๐ กลุ่ มอาชีพ ให้ แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน จากนั้น นารายชื่อเสนอต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกเหลือ ๕๐ คน (ซึ่งการเปิดรับสมัครองค์กรต่าง ๆ ลงทะเบียน
องค์กรที่มีสิทธิ์แนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา ได้ดาเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๔
ตุลาคม ๒๕๖๑)
๒. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิ ส ภา ที่ แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
คัดเลือกบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและ
การปฏิรูป ประเทศจ านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน แล้ว นารายชื่อเสนอต่อ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
คัดเลือกเหลือ จานวน ๑๙๔ คน
๓. มาจากการแต่งตั้งโดยตาแหน่ง จานวน ๖ คน คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน จากนั้นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจานวน ๒๕๐ คน ขึ้นกราบบังคมทูลแต่งตั้งต่อไป โดยให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
วาระการดารงตาแหน่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๖๐ กาหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก จะมี วาระการ
ดารงตาแหน่ ง ห้ าปี และหากอยู่ ครบวาระ สมาชิกวุฒิ ส ภา ชุดที่ส อง จะมี จานวน ๒๐๐ คน ดารงตาแหน่ง
ได้คราวละ ๕ ปี เป็นได้วาระเดียว มาจากการเลือกกันเองของประชาชนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จานวน ๒๐ กลุ่ม
จากกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วม หรือทางานหรือ
เคยท างานด้านต่างๆที่ห ลากหลายของสั งคม เช่น ด้านการบริห าร ด้านความมั่นคง หรือการต่างประเทศ
ด้านกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข โดยผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา แต่ละกลุ่มอาชีพจะต้องคัดเลือกกันเองตั้งแต่
ระดับอาเภอไปจนถึงระดับประเทศ ให้ได้ตัวแทนกลุ่มอาชีพกลุ่มละ ๑๐ คน รวมเป็น ๒๐๐ คน
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภา
พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ว ยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เช่น
๑. ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๔๐ ปีในวันสมัครรับเลือก
๒. ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในด้านที่สมัครไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี
๓. ไม่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

๕. ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถื อหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ไม่เป็นข้าราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือใน
องค์กรอิสระ
๖. เคยต้องคาพิพากษาว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตเลือกตั้ง
๗. ห้ามคนที่เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี ส.ส. ผู้ ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการดารงตาแหน่งนั้นๆ ที่กล่าวข้างต้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
ห้าปี
๘. ห้าม สมาชิกวุฒิสภา เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (สส.) สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา ในคราวเดียวกัน หรือ ผู้ดารงตาแหน่งใด ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
หน้าที่และอานาจของวุฒิสภาชุดแรก
๑. กลั่ น กรองกฎหมาย ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร (สส.) :
พิจารณา/ยับยั้งร่างกฎหมายพิจารณาพระราชกาหนด แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
๒. ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน : ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ขอเปิด
อภิปรายทั่วไป เพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงข้อเท็จจริงโดยไม่มีการลงมติ
๓. เลือกนายกฯ – ปลดล็อกนายกฯ คนนอก หน้าที่สาคัญ ส.ว.ชุดแรก : สาหรับอานาจ
หน้ าที่ของ ส.ว.ตามรัฐธรรมนู ญ ๒๕๖๐ นั้น ส.ว.เฉพาะกาล หรือ สมาชิกวุฒิ ส ภาชุดแรก มีห น้าที่ที่สาคัญ
ซึ่งสืบเนื่องมาจากคาถามพ่วงประชามติ คือ การมีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๒
ระบุว่า การให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีในระหว่าง ๕ ปีแรก ให้กระทาให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
โดยจะต้องมีมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสองสภา ในรัฐธรรมนูญ ๖๐ กาหนดให้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ๕๐๐ คน และ สมาชิกวุฒิสภา ๒๕๐ คน รวมสมาชิกทั้งสองสภาคือ ๗๕๐ คน
โดยปกติการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นอานาจของส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่รัฐธรรมนูญ ๖๐
กาหนดให้ สมาชิกวุฒิสภา กับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ร่วมกันเลือกนายกฯ ด้วยเหตุนี้ สมาชิกวุฒิสภา
จะกลายเป็นตัวแปรสาคัญในเลือกนายกฯ ไม่ว่าจะเป็น “นายกคนใน” และ “นายกคนนอก”
๔. ติดตามแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ : สมาชิกวุฒิสภา จะเป็นส่วนหนึ่งในกลไกควบคุม
รัฐบาลให้บริหารประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รัฐบาลหลังการเลือกตั้งต้องแถลงนโยบาย
เสนองบประมาณประจ าปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ยุ ท ธศาสตร์ คสช. และรัฐ บาลต้ อ งแจ้ งผลด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ คสช. ทุกสามเดือนต่อรัฐสภา ถ้าหากรัฐบาลไม่ทาตามไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น หน่วยงาน
รัฐทางานไม่ส อดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ คสช. อันเป็นผลจากมติคณะรัฐ มนตรี (ครม.) คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติจะแจ้งให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ สมาชิกวุฒิสภาทราบ จากนั้น สมาชิกวุฒิสภา
มีหน้าที่ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ตัดสิ น หากถูกตัดสิ น ว่ากระทาผิ ด ครม. จะต้องพ้นจากหน้าที่ ถูกเพิกถอนสิ ทธิส มัครรับเลื อกตั้ง
ตลอดชีวิตหรือสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน ๑๐ ปี และอาจถูกฟ้องฐานทุจริตต่อหน้าที่มีโทษจาคุกตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ปี
๕. ให้ความเห็นชอบบุคคลดารงตาแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : โดยมีอานาจให้ความ
เห็นชอบการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๖. ให้อ านาจ สมาชิ กวุ ฒิ สภา ตรวจสอบนั ก การเมื องเพิ่ ม เติม : คือให้ สมาชิก วุฒิ ส ภา
๑ ใน ๑๐ สามารถเข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยการสิ้นสุดการเป็น
สมาชิ กภาพ ว่าขาดคุ ณ สมบั ติ หรือ มี ลั ก ษณะต้ องห้ าม รวมทั้ ง สมาชิ กวุฒิ ส ภา ๑ ใน ๑๐ สามารถยื่ น ให้
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการเสนอ แปรญัตติ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณของนักการเมือง
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อพิจารณาให้พ้นจากตาแหน่งและเพิกถอนสิทธิลงเลือกตั้ง อีกทั้งถ้า คณะรัฐมนตรี
(ครม.) เป็นผู้กระทาหรือมีส่วนรู้เห็นแต่มิได้ยับยั้ง ก็สามารถร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้ ครม. พ้นจาก
ตาแหน่งไปทั้งคณะได้
๗. หากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๖๐ ต้องให้สมาชิกวุฒิสภา ยินยอมก่อน : การจะแก้ไข
รั ฐ ธรรมนู ญ ๒๕๖๐ ไม่ ใช่ เรื่ อ งที่ ง่าย เพราะมี ก ารวางเงื่อ นไขส าคั ญ ตั้ งแต่ เริ่ ม ว่ าต้ อ งได้ รับ เสี ย งเห็ น ชอบ
จากสมาชิกวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ การกาหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิก
วุฒิสภา ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ เป็นเงื่อนไขใหม่ ที่ไม่ เคยปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ และ รัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๕๐ มาก่อน ดังนั้นแม้จะมีพรรคการเมืองใดได้เสียงท่วมท้นจากประชาชนก็ไม่สามารถการั นตีว่าจะแก้
รัฐธรรมนูญได้ หากสมาชิกวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ไม่ยินยอม
บทสรุป
สาหรับปฏิทินเบื้องต้น ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกมีจานวน ๒๕๐ คนนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
พระราชบั ญญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑
ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่า ด้ ว ยการเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ – ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑ สานักงาน กกต. จังหวัดทั่วประเทศ รับลงทะเบียนองค์กรที่จะส่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือก สมาชิกวุฒิสภา จานวน ๑๐ วัน
และหลังจากนั้น กกต.จังหวัด ต้องดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติองค์กรฯ ประกาศรายชื่อองค์กร
ที่ ผ่ านการลงทะเบี ย น และหากพระราชกฤษฎี ก า (พ.ร.ฎ.) ให้ มี ก ารเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา มี ผ ลบั งคั บ ใช้
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ต้องดาเนิ น การรับ สมั ครสมาชิก วุฒิ ส ภาระดั บอ าเภอ จากนั้ น ดาเนิ น การเลื อ ก
สมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ทั้งนี้ภายในวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องแจ้งรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุด
ลาดับที่ ๑ – ๑๐ ของแต่ละกลุ่ มแต่ละวิธีสมัคร รวม ๒๐๐ คน เพื่อให้ คสช. คัดเลือกให้เหลือ ๕๐ คน และ
คัดเลือกอีก ๕๐ คน เป็นบัญชีสารอง โดยนา ๕๐ คนนี้ไปรวมกับ ๑๙๔ คน ที่คณะกรรมการสรรหา สว. เสนอ
ต่อ คสช. ให้คัดเลือก และอีก ๖ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. รวม สว.ชุดแรก จานวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน
จากนั้ น ให้ คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) น ารายชื่ อบุ คคลซึ่งได้รับการคัดเลื อกจ านวน
๒๕๐ คน ขึ้นกราบบังคมทูลแต่งตั้งต่อไป โดยให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
สมาชิกวุฒิสภา (สว.) นับว่ามีความสาคัญยิ่งต่อคนไทยทุ กคนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยการ
สมัครเข้ารับเลือกสมาชิกวุฒิ สภา (สว.) เข้าไปทาหน้าที่ในสภาสูงเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทย ในการ

ตรากฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ และคัดกรองบุคคล นักการเมือง หรือคนดีทางาน
ในองค์กรสาคัญ ต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้
และแม้ ว่ า สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา (สว.) จะไม่ ไ ด้ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ของประชาชน แต่ ก็ ถู ก ระบุ
ในรัฐธรรมนูญให้ใช้อานาจนิติบัญญัติแทนปวงชนชาวไทย เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีความโปร่งใส มีความ
ซื่อสั ตย์ สุ จริต เป็ น ที่ ป ระจั กษ์ และต้องการให้ ป ลอดจากความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและนักการเมือง
เพื่อไม่ให้สมาชิกวุฒิ สภา (สว.) ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ถูกกล่าวหาว่าเป็นสภาผัวเมีย สภาพี่น้อง หรือสภาพวกพ้อง
ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา
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