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วุฒิสภา 
ของประเทศญี่ปุ่น 

ความน�า

    ในห้วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. ๑๘๙๐ ถึงปี ค.ศ. ๑๙๔๖ 
ก่อนที่สงครามโลกคร้ังที่ ๒ จะยุติลงนั้น ประเทศญี่ปุ่นได้มีองค์กร 
ที่ ใช ้อ�านาจทางนิติบัญญัติ ได ้แก ่  “The Imper ial Diet”  
ซึง่ประกอบด้วย สภาฐานันดร   (House of Peers)  และสภาผูแ้ทนราษฎร  
(House of Representatives) ตามรฐัธรรมนญูแห่งจกัรวรรดญิีปุ่่น  
ค.ศ. ๑๘๘๙ (Constitution of the Empire of Japan 1889)  
สภาฐานันดรในขณะน้ันประกอบด้วย สมาชกิทีส่มเด็จพระจักรพรรดิ
ทรงแต่งตัง้จากพระบรมวงศานวุงศ์ ขนุนางสบืตระกูลในระบบศักดนิา
ดั้งเดิมและบุคคลชั้นสูงอื่น ๆ ต่อมาภายหลัง เมื่อประเทศญี่ปุ ่น 
ต้องเป็นฝ่ายแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่ ๒ และต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมของกองบญัชาการสงูสดุแห่งฝ่ายสมัพนัธมติร (Supreme 
Commander for the Allied Powers (SCAP)) ฝ่ายบริหาร 
ของกองบญัชาการฯ ทีม่สีหรฐัอเมรกิาในฐานะประเทศผูช้นะสงคราม
โลกครั้งที่ ๒ สหรัฐอเมริกาได้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แก่
ประเทศญี่ปุ่นและประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. ๑๙๔๖๑  
และมีผลใช้บังคับในปีต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

๑Hans 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].  

ตอนท่ี ๑
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 รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั ได้แก่ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญีปุ่น่ ค.ศ. ๑๙๔๖ อนัได้ประกาศใช้ 
เม่ือวนัท่ี ๓ พฤศจกิายน ค.ศ. ๑๙๔๖ และมผีลใช้บงัคบัเป็นรฐัธรรมนูญเมือ่วนัที ่๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๗ 
จากนั้นได้มีการเรียกประชุมสภา “ไดเอท” (DIET) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
เป็นครัง้แรก เมือ่วันที ่๒๐ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๗๒ ดงันัน้ นบัแต่ ค.ศ. ๑๙๔๗ เป็นต้นมา เมือ่ได้มกีาร 
ประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญ่ีปุน่ ค.ศ. ๑๙๔๖ ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ สิน้สดุลง  
สภาไดเอทจงึได้จดัตัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญูในฐานะองค์กรฝ่ายนติิบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกรฐัสภา 
ทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนท้ังหมด๓ เพือ่ให้มีทีม่าทีย่ดึโยงกบัประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของ
อ�านาจอธิปไตย๔ ในลักษณะเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา

 ประเทศญี่ปุ่นมีรูปแบบการปกครองใน “ระบบรัฐสภา” (Parliamentary System) อันมี
สาระส�าคัญ คอื รฐัสภาเป็นองค์กรทีม่อี�านาจอธิปไตยตามแนวความคดิเรือ่งอ�านาจสงูสดุเป็นของรฐัสภา 
ดังนั้น รูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาจึงไม่มีการแบ่งแยกอ�านาจองค์กรผู้ใช้อ�านาจอย่างเคร่งครัด
ระหว่างรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติกับคณะรัฐมนตรีอันเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร อีกนัยหนึ่งน้ัน 
คณะรัฐมนตรีก็เป็นองค์กรที่ได้รับการแบ่งอ�านาจมาจากรัฐสภา และได้รับการแต่งตั้ง สนับสนุน และ
ให้พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งโดยการลงมติของรัฐสภาอีกด้วย๕  

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรัฐสภาแบบที่มีรูปแบบสองสภา 

(Bicameral system)

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖ ได้สถาปนาระบบรัฐสภา และจัดให้มี  
รัฐสภาแบบสองสภา (Bicameral system) ขึ้น โดยก�าหนดให้ “สภาไดเอท” เป็นองค์กรสูงสุด 
แห่งอ�านาจรัฐในทางนิติบัญญัติ สภาไดเอทจึงเป็นองค์กรที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนและ 
มีอ�านาจในการบัญญัติกฎหมายแต่เพียงองค์กรเดียว อันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซึ่งมีที่มา องค์ประกอบ ตลอดจนบทบาทอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้อ�านาจอธิปไตยทั้ง ๓ องค์กร  
ตามแนวคดิว่าด้วยการแบ่งแยกอ�านาจ พบว่ารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรญีปุ่น่  ค.ศ.  ๑๙๔๖  ได้ก�าหนดให้  
สภาไดเอทเป็นองค์กรผู้ใช้อ�านาจนิติบัญญัติ  คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรผู้ใช้อ�านาจบริหาร และให้ศาล 
เป็นองค์กรผู้ใช้อ�านาจตุลาการ และก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งสามในลักษณะที่ตรวจสอบ
และถ่วงดลุซึง่กนัและกนั (Checks and balances) เพือ่เป็นหลกัประกันสทิธิและเสรภีาพของประชาชน 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญีปุ่น่ ค.ศ. ๑๙๔๖ ก�าหนดให้คณะรฐัมนตรต้ีองรบัผดิชอบต่อสภาไดเอท 

๒House of Councillors, The National  Diet of Japan, (Tokyo: Mitsumura Printing, 2015), p.12.
๓House of Councillors, A Brief History[online]. 2017. Available from:   http://www.sangiin.go.jp/eng/guide/

history/ index.htm. [2017, May 15].
๔นันทวัฒน์  บรมานันท์, การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. ๒๕๕๔), หน้า ๕๕.
๕มานิตย์  จุมปา, หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๕๖), หน้า ๓๔-๔๕.
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และสภาไดเอทเป็นองค์กรทีเ่ลอืกสมาชกิรฐัสภาคนหนึง่ขึน้ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ี สภาผูแ้ทนราษฎร 
เพียงองค์กรเดียวเท่านั้นที่มีอ�านาจในการเสนอญัตติและลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี (Motion of  
No-Confidence) ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมีอ�านาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรได้ ส�าหรับความ
สัมพันธ์ระหว่างสภาไดเอทและศาลนั้น พบว่าศาลมีอ�านาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมายทีส่ภาไดเอทให้ความเหน็ชอบ ในขณะทีส่ภาไดเอทน้ันมอี�านาจในการถอดถอนผูพ้พิากษา
ให้ออกจากต�าแหน่งได้๖ 
 เม่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วพบว่ามีเจตนารมณ์ในการก�าหนดให้มีวุฒิสภา 
ในฐานะสภาทีส่องท่ีมบีทบาทอ�านาจหน้าทีค่ล้ายคลงึกับวุฒิสภา (House of Senate) ของสหรฐัอเมรกิา 
โดยก�าหนดให้มีทีม่าจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนและมอี�านาจหน้าทีใ่กล้เคยีงกับสภาผูแ้ทนราษฎร
ค่อนข้างสูง๗ นอกจากนี้ วุฒิสภาของญ่ีปุ่นยังเป็นสภาที่สองที่มีอ�านาจหน้าที่และบทบาทค่อนข้างมาก 
ที่ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นองค์กรฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญ 
และสภาผูแ้ทนราษฎร ดงันัน้ จงึสามารถอธบิายเจตนารมณ์ในการก�าหนดให้มวีฒิุสภาในประเทศญีปุ่น่
ได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญ่ีปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖ มีเจตนารมณ์ในการก�าหนดให้วุฒิสภา 
เป็นที่สภาที่สองที่มีบทบาทในการทักท้วงหน่วงเหนี่ยวฝ่ายบริหารและสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา
กลัน่กรองกฎหมาย และตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบรหิารให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ท้ังยังก�าหนดให้ 
สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกต้ังท้ังหมดเช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ม ี
ความชอบธรรมตามแนวความคิดว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ดงันัน้ แนวความคิดว่าด้วยการก�าหนดให้องค์กรฝ่ายนิตบิญัญตัมิรีปูแบบสองสภาของญีปุ่น่นัน้ 
ก็มีขึน้เพือ่ก�าหนดให้มวีฒุสิภา (The House of Councillors) เป็นสภาทีส่องในสภาไดเอทโดยมีบทบาท
อ�านาจหน้าที่เป็นสภากลั่นกรองที่มีบทบาทสูงมากในการกลั่นกรองกฎหมายที่ค่อนข้างเด่นชัด ทั้งนี้  
ในกรณทีีม่มีตคิวามเหน็แตกต่างกนัระหว่างสองสภา สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นสภาท่ีมอี�านาจเหนอืกว่า 
เพราะเหตวุ่า รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญีปุ่น่ ค.ศ. ๑๙๔๖ ก�าหนดให้ในกรณทีีส่ภาทัง้สองมคีวามเหน็ 
ต่างกนัอนัไม่อาจเหน็พ้องกนัได้แม้ได้ผ่านกลไกของคณะกรรมาธกิารร่วมกนัของทัง้สองสภาแล้วเช่นกนั 
มติของสภาผู้แทนราษฎรย่อมถือเป็นมติของสภาไดเอทในที่สุดภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญก�าหนด

ที่มาและองค์ประกอบของวุฒิสภา

 โดยที่สภาไดเอท (The Diet) ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) 
และวุฒิสภา (House of Councillors)๘ ซึ่งได้ก�าหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก 
การเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน จ�านวนทัง้สิน้ ๒๔๒ คน (๑๔๖ คน มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขต  

๖House 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].

๗Hans H. Baerwald, p. 18.
๘The Constitution of Japan 1946, Article 42.;
“The Diet shall consist of two Houses, namely the House of Representatives and the House of Councillors.”
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และอีก ๙๖ คน มาจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วนซึ่งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายเลือกตั้งก�าหนด๙ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๖ ปี 
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น	 ค.ศ.	 ๑๙๔๖	 ก�าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาจ�านวนครึ่งหนึ่ง 
หมดวาระลงในทกุระยะเวลา	๓	 ปี๑๐	ทัง้น้ี	 นับแต่วาระแรกทีป่ระกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญีปุ่น่	
ค.ศ.	 ๑๙๔๖	 ได้ก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาจ�านวนกึ่งหนึ่งส้ินสุดลงเมื่อครบ
ระยะเวลา	 ๓	 ปี๑๑	อันเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาที่จะมีสมาชิก
วุฒิสภาส่วนหนึ่งพ้นจากต�าแหน่งทุก	๒	ปี	 เพื่อความต่อเนื่องของวุฒิสภา	 (continuity)๑๒	นอกจากนี้	
การก�าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยเป็นตัวแทนจากเขตพ้ืนที่
การปกครองก็ได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากแนวคิดว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา 
ในระบบสหพันธรัฐด้วยเช่นกัน๑๓ 

(โปรดติดตามตอนต่อไป)
 

๙The 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.”
๑๐The 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.”
๑๑The 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.”
๑๒Hans	H.	Baerwald,	p.	19.
๑๓Tadano	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].
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