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วุฒิสภา

ของประเทศญี่ปุ่น
ตอนที่ ๑

นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ�นาญการ สำ�นักกฎหมาย

ความน�ำ
ในห้วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๐ ถึงปี ค.ศ. ๑๙๔๖
ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ จะยุติลงนั้น ประเทศญี่ปุ่นได้มีองค์กร
ที่ ใ ช้ อ� ำ นาจทางนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ด้ แ ก่ “The Imperial Diet”
ซึง่ ประกอบด้วย สภาฐานันดร (House of Peers) และสภาผูแ้ ทนราษฎร
(House of Representatives) ตามรัฐธรรมนูญแห่งจักรวรรดิญปี่ ่นุ
ค.ศ. ๑๘๘๙ (Constitution of the Empire of Japan 1889)
สภาฐานันดรในขณะนัน้ ประกอบด้วย สมาชิกทีส่ มเด็จพระจักรพรรดิ
ทรงแต่งตัง้ จากพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางสืบตระกูลในระบบศักดินา
ดั้งเดิมและบุคคลชั้นสูงอื่น ๆ ต่อมาภายหลัง เมื่อประเทศญี่ปุ่น
ต้องเป็นฝ่ายแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่ ๒ และต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมของกองบัญชาการสูงสุดแห่งฝ่ายสัมพันธมิตร (Supreme
Commander for the Allied Powers (SCAP)) ฝ่ายบริหาร
ของกองบัญชาการฯ ทีม่ สี หรัฐอเมริกาในฐานะประเทศผูช้ นะสงคราม
โลกครั้งที่ ๒ สหรัฐอเมริกาได้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แก่
ประเทศญี่ปุ่นและประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. ๑๙๔๖๑
และมีผลใช้บังคับในปีต่อมาจนถึงปัจจุบัน
Hans H. Baerwald, Japan’s Parliament: an introduction, (New York: Cambridge University Press, 2010),
pp. 1-13. และ INTER-PARLIAMENTARY UNION, JAPAN Sangiin (House of Councillors) LAST ELECTIONS[online]. 2016.
Available from: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2162_E.htm [2017, May 15].
๑
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รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญีป่ นุ่ ค.ศ. ๑๙๔๖ อันได้ประกาศใช้
เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๔๖ และมีผลใช้บงั คับเป็นรัฐธรรมนูญเมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๗
จากนั้นได้มีการเรียกประชุมสภา “ไดเอท” (DIET) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๗๒ ดังนัน้ นับแต่ ค.ศ. ๑๙๔๗ เป็นต้นมา เมือ่ ได้มกี าร
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญีป่ นุ่ ค.ศ. ๑๙๔๖ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ สิน้ สุดลง
สภาไดเอทจึงได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา
๓
ทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนทัง้ หมด เพือ่ ให้มที มี่ าทีย่ ดึ โยงกับประชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของ
อ�ำนาจอธิปไตย๔ ในลักษณะเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา
ประเทศญี่ปุ่นมีรูปแบบการปกครองใน “ระบบรัฐสภา” (Parliamentary System) อันมี
สาระส�ำคัญ คือ รัฐสภาเป็นองค์กรทีม่ อี ำ� นาจอธิปไตยตามแนวความคิดเรือ่ งอ�ำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา
ดังนั้น รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาจึงไม่มีการแบ่งแยกอ�ำนาจองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอย่างเคร่งครัด
ระหว่างรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติกับคณะรัฐมนตรีอันเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร อีกนัยหนึ่งนั้น
คณะรัฐมนตรีก็เป็นองค์กรที่ได้รับการแบ่งอ�ำนาจมาจากรัฐสภา และได้รับการแต่งตั้ง สนับสนุน และ
ให้พ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่งโดยการลงมติของรัฐสภาอีกด้วย๕

เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ รั ฐ สภาแบบที่ มี รู ป แบบสองสภา
(Bicameral system)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖ ได้สถาปนาระบบรัฐสภา และจัดให้มี
รัฐสภาแบบสองสภา (Bicameral system) ขึ้น โดยก�ำหนดให้ “สภาไดเอท” เป็นองค์กรสูงสุด
แห่งอ�ำนาจรัฐในทางนิติบัญญัติ สภาไดเอทจึงเป็นองค์กรที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนและ
มีอ�ำนาจในการบัญญัติกฎหมายแต่เพียงองค์กรเดียว อันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ซึ่งมีที่มา องค์ประกอบ ตลอดจนบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยทั้ง ๓ องค์กร
ตามแนวคิดว่าด้วยการแบ่งแยกอ�ำนาจ พบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญีป่ นุ่ ค.ศ. ๑๙๔๖ ได้กำ� หนดให้
สภาไดเอทเป็นองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจบริหาร และให้ศาล
เป็นองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจตุลาการ และก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งสามในลักษณะที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลซึง่ กันและกัน (Checks and balances) เพือ่ เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญีป่ นุ่ ค.ศ. ๑๙๔๖ ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีตอ้ งรับผิดชอบต่อสภาไดเอท
House of Councillors, The National Diet of Japan, (Tokyo: Mitsumura Printing, 2015), p.12.
House of Councillors, A Brief History[online]. 2017. Available from: http://www.sangiin.go.jp/eng/guide/
history/ index.htm. [2017, May 15].
๔
นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. ๒๕๕๔), หน้า ๕๕.
๕
มานิตย์ จุมปา, หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๕๖), หน้า ๓๔-๔๕.
๒
๓
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และสภาไดเอทเป็นองค์กรทีเ่ ลือกสมาชิกรัฐสภาคนหนึง่ ขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร
เพียงองค์กรเดียวเท่านั้นที่มีอ�ำนาจในการเสนอญัตติและลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี (Motion of
No-Confidence) ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรได้ ส�ำหรับความ
สัมพันธ์ระหว่างสภาไดเอทและศาลนั้น พบว่าศาลมีอ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายทีส่ ภาไดเอทให้ความเห็นชอบ ในขณะทีส่ ภาไดเอทนัน้ มีอำ� นาจในการถอดถอนผูพ้ พิ ากษา
ให้ออกจากต�ำแหน่งได้๖
เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วพบว่ามีเจตนารมณ์ในการก�ำหนดให้มีวุฒิสภา
ในฐานะสภาทีส่ องทีม่ บี ทบาทอ�ำนาจหน้าทีค่ ล้ายคลึงกับวุฒสิ ภา (House of Senate) ของสหรัฐอเมริกา
โดยก�ำหนดให้มที มี่ าจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชนและมีอำ� นาจหน้าทีใ่ กล้เคียงกับสภาผูแ้ ทนราษฎร
ค่อนข้างสูง๗ นอกจากนี้ วุฒิสภาของญี่ปุ่นยังเป็นสภาที่สองที่มีอ�ำนาจหน้าที่และบทบาทค่อนข้างมาก
ที่ส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรีที่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญ
และสภาผูแ้ ทนราษฎร ดังนัน้ จึงสามารถอธิบายเจตนารมณ์ในการก�ำหนดให้มวี ฒ
ุ สิ ภาในประเทศญีป่ นุ่
ได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖ มีเจตนารมณ์ในการก�ำหนดให้วุฒิสภา
เป็นที่สภาที่สองที่มีบทบาทในการทักท้วงหน่วงเหนี่ยวฝ่ายบริหารและสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา
กลัน่ กรองกฎหมาย และตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ยังก�ำหนดให้
สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มี
ความชอบธรรมตามแนวความคิดว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดังนัน้ แนวความคิดว่าด้วยการก�ำหนดให้องค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตมิ รี ปู แบบสองสภาของญีป่ นุ่ นัน้
ก็มขี นึ้ เพือ่ ก�ำหนดให้มวี ฒ
ุ สิ ภา (The House of Councillors) เป็นสภาทีส่ องในสภาไดเอทโดยมีบทบาท
อ�ำนาจหน้าที่เป็นสภากลั่นกรองที่มีบทบาทสูงมากในการกลั่นกรองกฎหมายที่ค่อนข้างเด่นชัด ทั้งนี้
ในกรณีทมี่ มี ติความเห็นแตกต่างกันระหว่างสองสภา สภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นสภาทีม่ อี ำ� นาจเหนือกว่า
เพราะเหตุวา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญีป่ นุ่ ค.ศ. ๑๙๔๖ ก�ำหนดให้ในกรณีทสี่ ภาทัง้ สองมีความเห็น
ต่างกันอันไม่อาจเห็นพ้องกันได้แม้ได้ผา่ นกลไกของคณะกรรมาธิการร่วมกันของทัง้ สองสภาแล้วเช่นกัน
มติของสภาผู้แทนราษฎรย่อมถือเป็นมติของสภาไดเอทในที่สุดภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด

ที่มาและองค์ประกอบของวุฒิสภา
โดยที่สภาไดเอท (The Diet) ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives)
และวุฒิสภา (House of Councillors)๘ ซึ่งได้ก�ำหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก
การเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒๔๒ คน (๑๔๖ คน มาจากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขต
House of Councillors, Relationship between the Diet and the Cabinet[online]. 2017. Available from:
http://www.sangiin.go.jp/eng/guide/relation/index.htm [2017, May 15].
๗
Hans H. Baerwald, p. 18.
๘
The Constitution of Japan 1946, Article 42.;
“The Diet shall consist of two Houses, namely the House of Representatives and the House of Councillors.”
๖
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และอีก ๙๖ คน มาจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วนซึ่งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายเลือกตั้งก�ำหนด๙ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๖ ปี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖ ก�ำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนครึ่งหนึ่ง
หมดวาระลงในทุกระยะเวลา ๓ ปี๑๐ ทัง้ นี้ นับแต่วาระแรกทีป่ ระกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญีป่ นุ่
ค.ศ. ๑๙๔๖ ได้ก�ำหนดให้วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนกึ่งหนึ่งสิ้นสุดลงเมื่อครบ
ระยะเวลา ๓ ปี๑๑ อันเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาที่จะมีสมาชิก
วุฒิสภาส่วนหนึ่งพ้นจากต�ำแหน่งทุก ๒ ปี เพื่อความต่อเนื่องของวุฒิสภา (continuity)๑๒ นอกจากนี้
การก�ำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยเป็นตัวแทนจากเขตพื้นที่
การปกครองก็ได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากแนวคิดว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
ในระบบสหพันธรัฐด้วยเช่นกัน๑๓
(โปรดติดตามตอนต่อไป)

The Constitution of Japan 1946, Article 43.
“Both Houses shall consist of elected members, representative of all the people.
The number of the members of each House shall be fixed by law.”
๑๐
The Constitution of Japan 1946, Article 46.
“The term of office of members of the House of Councillors shall be six years, and election for half the
members shall take place every three years.”
๑๑
The Constitution of Japan 1946, Article 102.;
“ The term of office for half the members of the House of Councillors serving in the first term under this
Constitution shall be three years. Members falling under this category shall be determined in accordance with law.”
๑๒
Hans H. Baerwald, p. 19.
๑๓
Tadano Masahito, The Case for Equal Representation in the Upper House, [online]. 2015. Available
from:  http://www.nippon.com/en/in-depth/a04404/.[2016, January 15].
๙
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