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ตอนที่ ๑

ความน�ำ

		
หากจะกล่าวถึงการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
หรือประเทศฟิลิปปินส์แล้วนั้นมีวิวัฒนาการทางรัฐธรรมนูญภายใต้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา
กว่า ๑๐๐ ปี กล่าวคือ นับตั้งแต่มีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติเป็นครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๗ ภายใต้การปกครองในฐานะรัฐอาณานิคม
ของสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์ได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ (The Constitution
of the Republic of the Philippines 1987) ซึ่งได้ก�ำหนดรูปแบบ
การปกครอง รูปของรัฐ องค์กรและอ�ำนาจขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ
อธิปไตย ตลอดจนก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ
อธิปไตยต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยได้ก�ำหนดให้ประเทศฟิลิปปินส์มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยใน “ระบบประธานาธิบดี” (Presidential
system) และมีองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เรียกว่า “สภาคองเกรส”
ในรูปแบบสองสภา (Bicameral)๑ โดยได้วางหลักการพื้นฐาน
ทางรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแบ่งแยกองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจ (Separation
Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, The Legislature of
Thailand, the Philippines and Indonesia: Toward Greater Inclusivness? in Michael H. Nelson ed., Thai Politics: global
and local perspectives KPI yearbook No. 2 (2002/03), (Bangkok: King Prajadhipok’s Institute, ๒๐๐๔), p. 32, 38.
๑
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of Powers) เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา๒ อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาได้มีกระแสข้อเรียกร้องให้
ประเทศฟิลิปปินส์ใช้ “ระบบรัฐสภา” (Parliamentary system) เพื่อที่จะอุดช่องว่างหรือข้อจ�ำกัด
ของระบบประธานาธิบดีเช่นกัน๓ ทั้งนี้ มีข้อพิจารณาว่า อ�ำนาจของวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎร
ของประเทศฟิลิปปินส์ค่อนข้างไม่แตกต่างกันมากนัก๔
..................................................................................................................................................

ความเป็นมาของระบบการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ

..................................................................................................................................................

ความเป็นมาของระบบการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศฟลปิ ปนสในปจจุบนั
สวนหนึ่งมีผลมาจากพื้นฐานทางประวัติศาสตร นับตั้งแต่ประเทศสเปนได้เขามาในประเทศพรอมกับ
การแผอทิ ธิพลของลัทธิลา อาณานิคม (Colonialism) และต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแผอ ทิ ธิพล
อยางสูงในขณะที่ครอบครองฟลิปปนสตอจากสเปน จนถึงชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ (World War II)
และในยุคสงครามเย็น (Cold War)๕ ในดานการเมืองการปกครอง สหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนแปลง
และวางรากฐานโครงสรางทางการเมืองของฟลิปปนสแทบทั้งหมด อาทิ ระบบการปกครองแบบ
ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) ยึดหลักการตรวจสอบและคานอํานาจ (Check and
Balance) ระหวางฝายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกายังเปนผูรวม
รางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันด้วย ภายหลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญในป ค.ศ. ๑๙๓๕ การปกครอง
ของฟลิปปนสกลายเปนแบบคอมมอนเวลธ (The Common Wealth of The Philippines) โดยมี
สหรัฐอเมริกาเปนทีป่ รึกษา และไดมกี ารเลือกตัง้ ประธานาธิบดีขนึ้ โดย มานูเอล แอล เกซอน (Manuel
L. Quezon) ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ฟลิปปนสไดรับเอกราช
อยา งสมบูรณใ นวันที่ ๔ กรกฎาคม ๑๙๔๖๖ ซึง่ การเมืองในชวงเวลาดังกลาวมีลกั ษณะเปนพรรคการเมือง
ระบบ ๒ พรรคใหญ คือ พรรคชาตินิยม (Nacionalista Party) และพรรคเสรีนิยม (Liberal Party)
สว นในระดับทอ งถิน่ สหรัฐอเมริกามีสว นสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย (Democratization)
โดยเฉพาะการสงเสริมการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิน่ ซึง่ มีสว นสําคัญตอการสรางจิตสาํ นึก
ประชาธิปไตยใหเกิดแกประชาชนในประเทศ๗ 		

Yongnian Zheng, Liang Fook Lye, and Wilhelm Hofmeister, eds., Parliaments in Asia: Institution Building
and Political Development, Politics in Asia Series (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014), p. 129.
๓
Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, p. 33.
๔
Ibid., p. 42.
๕
เขียน นิรันดร์นุต ภัคพงศ์ พหลโยธิน และวัชรา ธิตินันทน์, การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภา ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย :
กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๙), หน้า ๕.
๖
Frank Senauth, The Making of the Philippines, (Indiana: AuthorHouse, 2012), p. 23. และ Brian Duignan,
ed., The Legislative Branch of the Federal Government: Purpose, Process, and People, U.s. Government: the
Separation of Powers, (New York, NY: Britannica Educational Pub, 2010), p. 308.
๗
เขียน นิรันดร์นุต ภัคพงศ์ พหลโยธิน และวัชรา ธิตินันทน์, หน้า ๗.
๒
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ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์นั้นได้เคยมีองค์กรที่ทำ� หน้าที่ในลักษณะ
เดียวกับวุฒสิ ภาทีเ่ รียกกันในขณะนัน้ ว่า “คณะกรรมาธิการแห่งฟิลปิ ปินส์ (Philippine Commission)”
เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เพียง ๓ คน และเป็น
ชาวอเมริกัน ๕ คน โดยทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและผ่านการเห็นชอบ
รับรองจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๑๓ สัดส่วนของคณะกรรมาธิการแห่งฟิลิปปินส์ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยประกอบด้วยคนฟิลิปปินส์ ๕ คน และคนอเมริกัน ๔ คน๘ ต่อมา ในปี ค.ศ. ๑๙๑๖
วุฒสิ ภาฟิลปิ ปินส์กไ็ ด้มกี ารเปลีย่ นแปลงอีกครัง้ หนึง่ โดยผลของ “The Philippine Autonomy Act”
เป็นผลให้เกิดระบบสองสภา (bicameralism) เกิดขึน้ โดยก�ำหนดให้วฒ
ุ สิ ภาประกอบด้วย สมาชิกวุฒสิ ภา
มาจากพลเมืองฟิลิปปินส์ท้ังหมดจ�ำนวน ๒๔ คน นับแต่นั้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ
จ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ก็ยังคงเป็นจ�ำนวนเท่าเดิม๙
ประเทศฟิลิปปินส์มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจในหลาย ๆ ประเด็น นอกเหนือจากการมีกฎหมาย
รัฐธรรมนูญบัญญัติการเป็นประเทศในระบอบสาธารณรัฐประเทศแรกในเอเชียเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๙๙
ภายหลั ง จากประกาศความเป็ น เอกราชจากสเปนแล้ ว ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ยั ง เป็ น ประเทศในเอเชี ย
เพียงประเทศเดียวที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสภาคู่เป็นสภาเดี่ยวและมีการยกเลิกวุฒิสภา
ถึ ง ๒ ครั้ ง โดยครั้ ง แรกเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ปี ค.ศ. ๑๙๓๕ ได้ ย กเลิ ก วุ ฒิ ส ภา
และให้คงเหลือเพียงเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. ๑๙๔๑
อันมีผลให้ประเทศฟิลิปปินส์มีวุฒิสภาเป็นสภาที่สองอีกครั้งหนึ่ง ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๗๘
ได้บัญญัติให้กลับไปใช้รูปแบบสภาเดียว คือสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง ท�ำให้ประเทศฟิลิปปินส์
ว่างเว้นจากการมีวุฒิสภาไปจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗๑๐ ที่ได้ก�ำหนดให้
ประเทศฟิลิปปินส์กลับมามีระบบสองสภาโดยมีวุฒิสภาเป็นสภาที่สองมาจนถึงปัจจุบัน
..................................................................................................................................................

ที่มาและองค์ประกอบ

..................................................................................................................................................

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ก�ำหนดให้สภาคองเกรสเป็นองค์กร
ที่มีอ�ำนาจทางนิติบัญญัติ ประกอบด้วย วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร๑๑ โดยก�ำหนดให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนเพียง ๒๔ คน เท่านั้น และก�ำหนดให้มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๖ ปี๑๒
Yongnian Zheng, Liang Fook Lye, and Wilhelm Hofmeister, pp. 123-124..
Yves Boquet, The Philippine Archipelago, (Cham, Switzerland: Springer, 2017), p. 97.
๑๐
มาณวิกา อินทรทัต และปรีชาญาณ วงศ์อรุณ, การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติที่ก�ำหนด
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘), หน้า ๗๘-๗๙.
๑๑
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI
SECTION 1.
“The legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines which shall consist of a Senate
and a House of Representatives, except to the extent reserved to the people by the provision on initiative and
referendum.”.
๑๒
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,
SECTION 4.;
		 “The term of office of the Senators shall be six years and shall commence, unless otherwise provided
by law, at noon on the thirtieth day of June next following their election.”.
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมด๑๓ โดยก�ำหนดคุณสมบัติให้มีสัญชาติฟิลิปปินส์
โดยการเกิด มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ อ่านออกเขียนได้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีภูมิล�ำเนา
อยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า ๒ ปี๑๔
ส�ำหรับระบบการเลือกตั้งวุฒิสภานั้น ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียว (at-large) ผู้ชนะ
การเลือกตั้ง คือ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดทั้งประเทศ (Plurality-at-large voting) ตามล�ำดับ ๒๔ คน
โดยก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาจ�ำนวนกึง่ หนึง่ ในทุก ๆ ๓ ปี ซึง่ หมายความว่า ประเทศฟิลปิ ปินส์
จะมีการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาจ�ำนวน ๑๒ คน ในทุก ๆ ๓ ปี และในการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาแต่ละครัง้
ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงจะสามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด จ�ำนวน ๑๒ คน จึงมีข้อพิจารณาว่า ระบบ
การเลือกตั้งและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์นั้นส่งเสริมให้สมาชิกวุฒิสภาผูกพัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองอย่างมาก กล่าวคือ การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�ำหนดใช้ชื่อ
พรรคการเมืองในบัตรลงคะแนนเสียง โดยแต่ละพรรคการเมืองต้องส่งชื่อให้ครบ ๑๒ รายชื่อ ในกรณี
พรรคการเมืองหนึง่ ๆ ไม่สามารถหาผูส้ มัครได้ครบ ๑๒ คน ก็สามารถเชิญผูส้ มัครทีส่ งั กัดพรรคการเมือง
อื่น ๆ มาร่วมด้วยได้ หรืออาจเชิญผู้สมัครคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด ๆ มาร่วมได้เช่นกัน
หลังจากนั้นประชาชนจะออกเสียงลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมือง
น�ำเสนอ โดยที่ประชาชนแต่ละคนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองใดก็ได้
ไม่จ�ำเป็นต้องลงคะแนนเสียงแก่ผู้สมัครทั้ง ๑๒ คนที่สังกัดพรรคเดียวกัน๑๕
ประเทศฟิลิปปินส์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม
ค.ศ. ๑๙๘๗ สมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวน ๒๔ คน ที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้นด�ำรงต�ำแหน่งจนครบวาระ
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๒ ในการเลือกตั้งสมัยต่อมามีลักษณะพิเศษที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของการบังคับใช้ตามกฎหมาย ได้แก่การที่ สมาชิกวุฒสิ ภาจ�ำนวนกึง่ หนึง่ หรือ ๑๒ คน
ที่ได้คะแนนจากการเลือกตั้งสูงสุด ๑๒ อันดับแรก จะอยู่ในต�ำแหน่งจนครบวาระ ๖ ปี และในปี
ค.ศ. ๑๙๙๘ สมาชิกวุฒิสภาอีก ๑๒ คน ที่ได้คะแนนในล�ำดับที่ ๑๓ จนถึง ๒๔ จะอยู่ในวาระเพียง ๓ ปี
จนถึงปี ค.ศ. ๑๙๙๕ จากนัน้ สมาชิกวุฒสิ ภาในสมัยต่อมาจะอยูใ่ นวาระ ๖ ปี โดยสมาชิกวุฒสิ ภาจ�ำนวน
กึ่งหนึ่งจะต้องพ้นจากต�ำแหน่งและมีการเลือกตั้งใหม่ในทุก ๓ ปี การที่กฎหมายก�ำหนดการเลือกตั้ง
ในลักษณะดังกล่าวก็เนือ่ งจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทีต่ อ้ งการให้วฒ
ุ สิ ภามีความต่อเนือ่ ง ในลักษณะ
เดียวกันกับวุฒสิ ภาของสหรัฐอเมริกา ท�ำให้มสี มาชิกวุฒสิ ภาจ�ำนวนครึง่ หนึง่ ในวุฒสิ ภาสามารถท�ำหน้าที่
เป็น “พี่เลี้ยง” สมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่งด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป๑๖
			
(โปรดติดตามต่อฉบับหน้า)
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI
SECTION 2. ;
“The Senate shall be composed of twenty-four Senators who shall be elected at large by the qualified
voters of the Philippines, as may be provided by law.”.
๑๔
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,
SECTION 1.;
“No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines, and, on the day of
the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the
Philippines for not less than two years immediately preceding the day of the election.”.
๑๕
มาณวิกา อินทรทัต และปรีชาญาณ วงศ์อรุณ, หน้า ๘๑-๘๒.
๑๖
เพิ่งอ้าง, หน้า ๘๒-๘๓.
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