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นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

วุฒิสภา (House of Senate)
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

บทบาทอำานาจหน้าที่ ในการกลั่นกรองกฎหมาย

   โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ 
ก�าหนดให้สภาคองเกรสเป็นองค์กรที่มีอ�านาจทางนิติบัญญัติ 
ประกอบด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร๑ ดังนั้น วุฒิสภาของ
ฟิลปิปินส์จงึมีอ�านาจในการกลัน่กรองกฎหมายตามท่ีรัฐธรรมนญู
ได้ก�าหนดกระบวนการและขั้นตอนการตรารัฐบัญญัติไว้ กล่าวคือ  
“กระบวนการตราร่างรัฐบัญญัติให้กระท�าเป็น ๓ วาระ๒” จากนั้น 
เม่ือได้ผ ่านการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบจาก 
ทั้งสองสภาแล้ว จึงเสนอต่อประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาลงนาม

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

๑The 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.”.

 ๒The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI, SECTION 26.;
 “(2) No bill passed by either House shall become a law unless it has passed three readings on separate 

days, and printed copies thereof in its final form have been distributed to its Members three days before its passage, 
except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or 
emergency. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall 
be taken immediately thereafter, and the yeas and nays entered in the Journal.”

ตอนท่ี ๒ บทบาทอ�านาจหน้าที่

(ต่อจากตอนที่แล้ว)
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จุลนิติ

ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีอ�านาจในการยับยั้งร่างรัฐบัญญัติ 
(Veto) แล้วส่งร่างรัฐบัญญัติกลับไปยังสภาที่เริ่มกระบวนการตราร่างรัฐบัญญัติ ในกรณีเช่นนี้ แต่ละ
สภามีอ�านาจในการยนืยนั (Override) ร่างรฐับญัญตัไิด้โดยมตเิสยีงข้างมากเดด็ขาด (Super-majority) 
จ�านวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา๓  ในลักษณะเดียวกันกับระบบ
งานนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา
  	 ส�าหรับด้านการพิจารณากฎหมายงบประมาณนั้น รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ค.ศ. ๑๙๘๗ ก�าหนดให้การจ่ายเงินของสาธารณรัฐจ�าต้องกระท�าเป็นกฎหมายงบประมาณรายจ่าย 
ที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภาคองเกรส และฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติตามหลักว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด๔  
   ในการนี้ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�าหนดให้ประธานาธิบดี 
จ�าต้องเสนอแผนงบประมาณและข้อมลูทางการเงนิการคลงัตลอดจนการจัดเก็บภาษีอากรโดยละเอยีด
ต่อสภาคองเกรสภายใน ๓๐ วัน นบัแต่วนัเปิดสมยัประชมุสามญัแต่ละครัง้๕  และสภาคองเกรสมอี�านาจ 
ในการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณตามปีงบประมาณปกติ และการอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม  
ตลอดจนอ�านาจในด้านการคลังอืน่ ๆ 	ทัง้นี	้แม้ว่ารฐัธรรมนญูจะก�าหนดให้การพจิารณาร่างรัฐบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย	 ร่างรัฐบัญญัติภาษีอากร	 ร่างรัฐบัญญัติพิกัดศุลกากร	 ต้องเริ่มเสนอที ่
สภาผู้แทนราษฎรก่อนเสมอ	 แต่วุฒิสภามีอ�านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมได้เช่นกัน๖ ทั้งนี้ เป็นที ่

๓The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI , SECTION 27. (1);
 “Every bill passed by the Congress shall, before it becomes a law, be presented to the President. If he  

approves the same, he shall sign it; otherwise, he shall veto it and return the same with his objections to the 
House where it originated, which shall enter the objections at large in its Journal and proceed to reconsider it. If, 
after such reconsideration, two-thirds of all the Members of such House shall agree to pass the bill, it shall be 
sent, together with the objections, to the other House by which it shall likewise be reconsidered, and if approved 
by two-thirds of all the Members of that House, it shall become a law. In all such cases, the votes of each House 
shall be determined by yeas or nays, and the names of the Members voting for or against shall be entered in its 
Journal. The President shall communicate his veto of any bill to the House where it originated within thirty days 
after the date of receipt thereof; otherwise, it shall become a law as if he had signed it.”.

๔The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI, SECTION 29.; 
  “(1) No money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law.
    (2) No public money or property shall be appropriated, applied, paid, or employed, directly or indirectly, for the  

use, benefit, or support of any sect, church, denomination, sectarian institution, or system of religion, or of any 
priest, preacher, minister, or other religious teacher, or dignitary as such, except when such priest, preacher, minister, 
or dignitary is assigned to the armed forces, or to any penal institution, or government orphanage or leprosarium.

    (3) All money collected on any tax levied for a special purpose shall be treated as a special fund and paid  
out for such purpose only. If the purpose for which a special fund was created has been fulfilled or abandoned, 
the balance, if any, shall be transferred to the general funds of the Government.”.

๕The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 22. ;
  “The President shall submit to the Congress within thirty days from the opening of every regular session, 

as the basis of the general appropriations bill, a budget of expenditures and sources of financing, including receipts 
from existing and proposed revenue measures.”.

๖The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 24. ;
 “All appropriation, revenue or tariff bills, bills authorizing increase of the public debt, bills of local 

application, and private bills shall originate exclusively in the House of Representatives, but the Senate may 
propose or concur with amendments.”.
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น่าสังเกตว่า นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ จะได้ก�าหนดหลักเกณฑ ์
ด้านการอนุมัติงบประมาณจากสภาคองเกรสไว้แล้ว ยังได้ก�าหนดกรอบวินัยการเงินการคลังไว ้
อย่างละเอียด อันเป็นผลให้วุฒิสภาสามารถด�าเนินงานในการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย๗ 
    ส�าหรับขั้นตอนในกระบวนการนิติบัญญัติของสภาคองเกรสน้ัน หน่วยงานของรัฐภายใต้ 
การก�ากับดูแลของฝ่ายบริหารจะเป็นผู ้จัดท�าร่างรัฐบัญญัติเพื่อเสนอให้สภาคองเกรสพิจารณา  
การเสนอร่างรัฐบัญญัติโดยฝ่ายบริหารอาจเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ได้	ดังนี้
   ในการพจิารณาวาระทีห่นึง่ จะมกีารอ่านชือ่กฎหมาย หมายเลข และช่ือหน่วยงานเจ้าของร่าง 
ให้สมาชิกสภารับฟัง หลังจากนั้นจะจัดส่งร ่างรัฐบัญญัติให้คณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป  
คณะกรรมาธกิารจะรบัฟังความเหน็ของประชาชน และลงมติว่าจะเห็นชอบโดยมกีารแก้ไข หรอืเหน็ชอบ 
โดยไม่มีการแก้ไขก็ได้ นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการอาจจัดท�าความเห็นว่าควรจะรวมการพิจารณา 
ร่างรัฐบัญญัติฉบับนี้กับร่างรัฐบัญญัติฉบับอื่น หรือให้น�าร่างรัฐบัญญัติอื่นขึ้นมาพิจารณาแทนก็ได้ 
หลังจากนั้น จะส่งร่างรัฐบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการว่าด้วยข้อบังคับเพื่อก�าหนด
ระเบียบวาระการพิจารณาในวาระท่ีสอง ต่อไป ในการพิจารณาวาระที่สอง หน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
จะท�าหน้าท่ีชี้แจงร่างรัฐบัญญัติต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ซ่ึงสมาชิก 
ของสภาจะอภิปราย สนับสนุนหรือคัดค้านร่างรัฐบัญญัติ พิจารณาผลดีและผลเสียของร่างรัฐบัญญัต ิ
โดยสามารถแก้ไขเนื้อหาของร่างฯ ได้เท่าที่จ�าเป็น หลังจากน้ันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะลงคะแนนเสียง ในร่างรัฐบัญญัติเพื่อบรรจุร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวเข้าสู ่
ระเบียบวาระการประชุมในวาระที่สาม ส�าหรับในการพิจารณาวาระที่สาม จะมีการพิจารณาเนื้อหา 

๗The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 25. 
 “(1) The Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation 

of the Government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall 
be prescribed by law.

  (2) No provision or enactment shall be embraced in the general appropriations bill unless it relates 
specifically to some particular appropriation therein. Any such provision or enactment shall be limited in its 
operation to the appropriation to which it relates.

  (3) The procedure in approving appropriations for the Congress shall strictly follow the procedure for 
approving appropriations for other departments and agencies.

  (4) A special appropriations bill shall specify the purpose for which it is intended, and shall be supported 
by funds actually available as certified by the National Treasurer, or to be raised by a corresponding revenue 
proposed therein.

  (5) No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations; however, the President, the 
President of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court, 
and the heads of Constitutional Commissions may, by law, be authorized to augment any item in the general 
appropriations law for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations.

  (6) Discretionary funds appropriated for particular officials shall be disbursed only for public purposes 
to be supported by appropriate vouchers and subject to such guidelines as may be prescribed by law.

  (7) If, by the end of any fiscal year, the Congress shall have failed to pass the general appropriations bill 
for the ensuing fiscal year, the general appropriations law for the preceding fiscal year shall be deemed reenacted 
and shall remain in force and effect until the general appropriations bill is passed by the Congress.”.
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สาระและความสมบรูณ์ของร่างรัฐบญัญตัโิดยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาจะลงมตเิหน็ชอบ 
หรอืไม่เหน็ชอบร่างรฐับญัญตันิัน้ ในกรณทีีส่ภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภามคีวามเหน็ไม่ตรงกันจะมกีาร
จัดตั้ง	“คณะกรรมาธิการร่วม” เพื่อหารือร่วมกัน ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วม จะส่งต่อ 
ไปยังที่ประชุมร่วมกันของสภาคองเกรสเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐบัญญัตินั้นหรือไม่ ทั้งนี้ 
ในการพิจารณาของสภาคองเกรสห้ามมิให้แก้ไขร่างรัฐบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมฯ จากนั้น  
ร่างรัฐบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสจะส่งให้ประธานาธิบดีลงนาม ทั้งนี้ ร่างรัฐบัญญัติ
ที่ผ่านการลงนามโดยประธานาธิบดีจะได้รับหมายเลขกฎหมายในระดับสาธารณรัฐ (A Republic Act 
Number) และมผีลใช้บงัคบัต่อไป ส่วนร่างรฐับญัญติัทีป่ระธานาธิบดีไม่ลงนาม ก็จะมผีลใช้บงัคบัในทนัท ี
เมื่อพ้น ๓๐ วัน นับแต่ประธานาธิบดีได้รับร่างรัฐบัญญัติ อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีสามารถใช้อ�านาจ 
ยับยั้งร่างรัฐบัญญัติได้โดยการจัดท�าความเห็นคัดค้านการออกกฎหมายและส่งร่างรัฐบัญญัติคืนรัฐสภา 
หรอืวฒุสิภา แล้วแต่กรณ ีร่างรฐับญัญตัทิีถ่กูยบัยัง้จะมผีลใช้บงัคบัถ้าสมาชกิสภาคองเกรสจ�านวนไม่น้อยกว่า 
๒ ใน ๓ มมีตยินืยนัร่างรฐับญัญตัไิด้ กระบวนการนิตบิญัญตัทิัง้หมดนีไ้ด้รบัการยอมรบัว่าเป็นกระบวนการ 
กลัน่กรองให้ร่างกฎหมายเกดิประโยชน์แก่ส่วนรวมมากขึน้ อันถอืเป็นจุดแขง็ของกระบวนการนิติบญัญตัิ
ของระบบประธานาธิบดีและระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจของประเทศฟิลิปปินส์๘ 
   ในประการส�าคัญประเทศฟิลิปปินส์ได้ให้ความส�าคัญกับ	 กระบวนการรับฟงความคิดเห็น	
(Public Hearing) ของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการก�าหนดนโยบาย หรือมาตรการ 
ทีจ่ะมผีลต่อสาธารณะ ซึง่ทัง้สมาชกิวุฒสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรต่างมบีทบาทในการด�าเนินการ
จัดการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกระบวนการท�าประชาพิจารณ์ เป็นจุดเด่นประการหนึ่งของกระบวนการ
นิติบัญญัติ โดยเฉพาะการก�าหนดให้น�าผลของการท�าประชาพิจารณ์มาใช้เป็นข้อมูลส�าคัญในตัดสินใจ 
โดยจดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูและให้ความรูแ้ก่ประชาชนล่วงหน้าก่อนท่ีจะท�าประชาพจิารณ์ ซึง่กระบวนการ 
ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของส�านักเลขาธิการ รวมทั้งคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าว 
โดยข้อมูลที่น�าเสนอแก่สาธารณะจะต้องเป็นข้อเท็จจริงทั้งข้อดี ข้อเสีย ที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว 
นอกจากนัน้ กระบวนการท�าประชาพจิารณ์ยงัเป็นช่องทางให้ประชาชนเสนอร่างกฏหมายและมตต่ิาง ๆ   
กลับมาให้สภาได้พิจารณาได้อีกด้วย๙  
     ในระบบงานนติบิญัญตัขิองประเทศฟิลปิปินส์ เมือ่มข้ีอพจิารณาว่าปรมิาณการให้ความเหน็ชอบ 
รัฐบัญญัติของสภาคองเกรสเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร ก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรคณะบุคคลขึ้นเพื่อแก้ไข 
สภาพปัญหาดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภาและรัฐบาล 
(Legislative-Executive Development Advisory Council-LEDAC) ขึน้ ผลปรากฏว่าประสทิธภิาพ
ในการตรากฎหมายของสภาคองเกรสได้เพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ  ทั้งนี้ ดังที่ทราบกันดีว่า ส�าหรับ

๘เขยีน นรินัดร์นตุ ภคัพงศ์ พหลโยธิน และวชัรา ธตินินัทน์, การศกึษาเปรยีบเทยีบรฐัสภา ของประเทศในภมูภิาคเอเชีย : กรณศีกึษา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส,์  (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๘.

๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๙-๑๑๐.
๑๐Jurgen 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. 68.
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การควบคุมกิจการรัฐสภาในประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี (Presidential system) อาจไม่เน้น 
การสร้างกลไกเพื่อความอิสระจากฝ่ายบริหารเท่าใดนัก ทว่าจะให้ความส�าคัญกับการประสานความ
ร่วมมือระหว่างรัฐสภาและรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพจึงมักจะมีการจัดต้ังองค์กรหรือคณะกรรมาธิการ 
เพื่อประโยชน์ในเรื่องนี้โดยตรง ในประเทศฟิลิปปินส์จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา 
ประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภาและรัฐบาลดังกล่าวขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานระหว่าง 
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการตรากฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้การจัดให้ม ี
นโยบายภาครัฐของฝ่ายบริหารและการอนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
คณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าวมีอ�านาจหน้าทีใ่นลกัษณะเป็นองค์กรเชงิปรกึษาและแนะน�า (consultative 
and advisory body) ในการร่วมพิจารณาและมีฉันทามติร่วมกันในการให้ความเห็นว่าร่างรัฐบัญญัติ
ฉบับใดมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะได้รับการเสนอต่อรัฐสภาและพิจารณาอย่างเร่งด่วน ตลอดจนมีการ
ร่วมประสานงานให้ก�าหนดแผนพัฒนาประเทศของภาครัฐและการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา 
เป็นไปโดยสอดคล้องกันอีกด้วย๑๑

  
บทบาทอำานาจหน้าที่ ในการตรวจสอบ

 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ก�าหนดหลักการให้วุฒิสภาของประเทศ
ฟิลิปปินส์มีบทบาทอ�านาจหน้าที่ในด้านการควบคุมและตรวจสอบการด�าเนินงานขององค์กรของรัฐ 
ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีอ�านาจในการพิจารณา สอบสวน หรือศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้
ตลอดจนมีอ�านาจในการต้ังคณะกรรมาธิการให้มีอ�านาจในประเด็นที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการได้ตามข้อบงัคบัการประชมุวฒุสิภา๑๒  ได้โดยคณะกรรมาธกิารสามญัของวฒุสิภา
ฟิลิปปินส์ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๔๓ คณะ๑๓ ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้วุฒิสภาฟิลิปปินส์จะมีจ�านวนเพียง 
๒๔ คน แต่วุฒิสภากลับมีคณะกรรมาธกิารสามญัจ�านวนมากเสยียิง่กว่าจ�านวนสมาชกิวฒิุสภา กล่าวคอื  
มีจ�านวนถึง ๔๓ คณะ นอกจากน้ี ในระบบงานรัฐสภาของประเทศฟิลิปปินส์ยังได้มีการก�าหนดให ้
คณะกรรมาธกิารสามารถก�าหนดประเดน็ส�าหรับการพจิารณาได้เองโดยเสยีงข้างมากของคณะกรรมาธกิาร๑๔ 

ท�าให้คณะกรรมาธิการมีอ�านาจตัดสินใจโดยปราศจากอาณัติในการพิจารณาว่าประเด็นเก่ียวกับ 
การด�าเนินงานของรัฐบาลในเรื่องใดที่จะเข้าสู่การพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาของคณะกรรมาธิการ

๑๑Inter-Parliamentary Union, Parliament and Democracy in the Twenty-first century: a guide to good practice,  
(Geneva: Inter-Parliamentary Union), 2007, pp.120-121.

 ๑๒The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 21.; 
  “The Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries  

in aid of legislation in accordance with its duly ublished rules of procedure. The rights of persons appearing in or affected 
by such inquiries shall be respected.”

๑๓Senate Permanent Committees 17th Congress (as of March 15, 2017) http://senate.gov.ph/committee/ 
ctte_mem.pdf

๑๔Inter-Parliamentary Union, p.129.
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วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ตอนที่ ๒ บทบาทอำานาจหน้าที่

จุลนิติ

 รัฐมนตรีมีสิทธิในการช้ีแจงแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมวุฒิสภาได้ ทั้งโดยการร้องขอหรือที ่
ประชุมวุฒิสภามีมติให้รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าท่ีของ
กระทรวงนัน้ ๆ  ในการนีส้มาชิกวุฒิสภาสามารถตัง้กระทูถ้ามต่อรฐัมนตรทีีม่กี�าหนดการเข้าร่วมประชุม
ได้ โดยต้องยื่นกระทู้ถามเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานวุฒิสภาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนถึง 
ก�าหนดการเข้าร่วมประชุมของรัฐมนตรี ทั้งน้ี ในขณะที่อยู่ในวาระการพิจารณากระทู้ถามรัฐมนตร ี
เช่นว่านัน้ สมาชิกสามารถต้ังข้อซกัถาม (Interpellations) ทีเ่ก่ียวแก่ประเด็นในกระทูถ้ามน้ันได้เช่นกนั๑๕ 
	 ในด้านการควบคมุการด�าเนนินโยบายของฝ่ายบรหิารกบัต่างประเทศ รฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐั
ฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�าหนดให้ “วุฒิสภา” แต่เพียงสภาเดียวที่มีอ�านาจในการให้ความเห็นชอบ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยการให้ความเห็นชอบด้วยมติไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ สมาชิก 
เท่าที่มีอยู่๑๖ ซึ่งสามารถต้ังข้อสังเกตในเร่ืองนี้ได้ว่ารัฐธรรมนูญค่อนข้างให้อ�านาจวุฒิสภาค่อนข้างสูง 
ในลกัษณะเดยีวกับสหรฐัอเมรกิา ทัง้ยงัก�าหนดให้ใช้มตเิสียงข้างมากพเิศษ (Super-majority) ส�าหรบัการ 
อนมัุตกิารท�าหนงัสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐบาล จึงนับว่าบทบาทของวฒุสิภาฟิลปิปินส์ในส่วนนี้ 
มีผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของฝ่ายบริหารอยูไ่ม่น้อยและแสดงถงึว่าวฒุสิภาได้รบัความส�าคญัในฐานะ 
สภาผู้ทรงคุณวุฒิโดยแท้
 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�าหนดให้ “วุฒิสภามีอ�านาจในการ
ถอดถอน” (Impeachment) ประธานาธิบดี รองประธานาธิบด ีและผูพ้พิากษาศาลฎีกา คณะกรรมการ
รัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานความผิดร้ายแรงต่าง ๆ๑๗  โดยก�าหนดให้ “สภาผู้แทนราษฎร 

๑๕The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 22.;    
  “The heads of departments may upon their own initiative, with the consent of the President, or upon  

the request of either House, as the rules of each House shall provide, appear before and be heard by such House on  
any matter pertaining to their departments. Written questions shall be submitted to the President of the Senate or the Speaker 
of the House of Representatives at least three days before their scheduled appearance. Interpellations shall not be limited to 
written questions, but may cover matters related thereto. When the security of the State or the public interest so requires and the  
President so states in writing, the appearance shall be conducted in executive session.”.

๑๖The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 21.; 
 “No treaty or international agreement shall be valid and effective unless concurred in by at least two-thirds  

of all the Members of the Senate.”.
๑๗The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE XI ,SECTION 2.;
 “The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional  

Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the 
Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees  
may be removed from office as provided by law, but not by impeachment.”.
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มีอ�านาจในการเริ่มกระบวนการถอดถอน” และวุฒิสภาเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่มีมติให้ถอดถอนบุคคล 
ดังกล่าวออกจากต�าแหน่งตามกระบวนการท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ๑๘ ในลักษณะคล้ายคลึง 
กับกระบวนการถอดถอนออกจากต�าแหน่งของสหรัฐอเมริกา ส�าหรับบทบาทในการถอดถอนบุคคล 
ออกจากต�าแหน่งน้ัน สภาคองเกรสได้เคยมีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี เช่นที่ปรากฏในสมัย 
ของประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราด้า ซึ่งวุฒิสภาในสมัยนั้นได้มีมติไม่ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง  
และได้น�าไปสู่การประท้วงของประชาชนจนประธานาธิบดีท่านนั้นต้องออกจากต�าแหน่งในที่สุด  
อย่างไรก็ตามบทบาทในการตรวจสอบการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งของประธานาธิบดี  
(Presidential appointment) โดยคณะกรรมาธิการแต่งตั้งนั้นกลับได้รับการยอมรับว่าเป็นบทบาท 
ที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เป็นอย่างดี๑๙  

บทบาทอำานาจหน้าที่ ในฐานะรัฐสภา

 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗  ก�าหนดให้วุฒิสภามีบทบาทและอ�านาจ
หน้าที่ในฐานะรัฐสภาหลายประการด้วยกัน ทั้งในบทบาททางด้านการกลั่นกรองและการตรวจสอบ 
โดยจะด�าเนนิงานร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะ “สภาคองเกรส” ตามท่ีบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู 
ทั้งน้ี โดยที่ประธานาธิบดีไม่มีอ�านาจในการยุบสภาจึงไม่มีกรณีที่วุฒิสภาจะปฏิบัติหน้าที่ในกรณี 
ที่สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ

๑๘The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 3.;
 “ (1) The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment.
    (2)  A verified complaint for impeachment may be filed by any Member of the House of Representatives or by  

any citizen upon a resolution of endorsement by any Member thereof, which shall be included in the Order of 
Business within ten session days, and referred to the proper Committee within three session days thereafter. 
The Committee, after hearing, and by a majority vote of all its Members, shall submit its report to the House 
within sixty session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be 
calendared for consideration by the House within ten session days from receipt thereof.

     (3) A vote of at least one-third of all the Members of the House shall be necessary either to affirm  
a favorable resolution with the Articles of Impeachment of the Committee, or override its contrary resolution. 
The vote of each Member shall be recorded.

  (4) In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third  
of all the Members of the House, the same shall constitute the Articles of Impeachment, and trial by the Senate 
shall forthwith proceed.

  (5) No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period  
of one year.

  (6) The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting 
for that purpose, the Senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, 
the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without 
the concurrence of two-thirds of all the Members of the Senate.

  (7) Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and 
disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless 
be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law.

  (8) The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of 
this section.”.

 ๑๙Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, pp. 69-70.
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จุลนิติ

 แม้ประธานาธบิดขีองฟิลปิปินส์จะมีอ�านาจในการออกค�าสัง่ทางบรหิาร (Decree) ในทีค่ล้ายคลงึ
กับการออกค�าสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Executive orders) ก็ตาม แต่ในกรณี
ของประเทศฟิลิปปินส์นั้น ประธานาธิบดีสามารถกระท�าได้เฉพาะแต่ในภาวการณ์ออกกฎอัยการศึก
และต้องได้รบัความเห็นชอบจากสภาคองเกรส๒๐ ซ่ึงแตกต่างกับกรณขีองสหรฐัอเมริกาทีป่ระธานาธบิดี
สามารถออกค�าสั่งทางบริหารได้ในลักษณะที่เป็นการกระท�าฝ่ายเดียว (Unilateral acts) 
 นอกจากนี้ วุฒิสภายังมีบทบาทร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการแต่งตั้งต�าแหน่ง
ระดับสูง (Nomination) ที่ต้องกระท�าภายใต้กลไกของคณะกรรมาธิการแต่งตั้งที่มีองค์ประกอบจาก
สมาชกิของทัง้สองสภา๒๑  ทีม่ส่ีวนในการควบคมุฝ่ายบรหิารได้ในทางอ้อมเช่นเดียวกบัอ�านาจของวฒุสิภา
สหรัฐอเมริกา๒๒ และจากการศึกษาพบว่า บทบาทภายใต้กลไกการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งของ
ประธานาธิบดี (Presidential appointment) โดยคณะกรรมาธิการแต่งตั้งนั้นกลับได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นบทบาทที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เป็นอย่างดี๒๓  

๒๐The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 23.;
  “ (1) The Congress, by a vote of two-thirds of both Houses in joint session assembled, voting separately, 

shall have the sole power to declare the existence of a state of war.
   (2) In times of war or other national emergency, the Congress may, by law, authorize the President, 

for a limited period and subject to such restrictions as it may prescribe, to exercise powers necessary and proper 
to carry out a declared national policy. Unless sooner withdrawn by resolution of the Congress, such powers shall 
cease upon the next adjournment thereof.”.

๒๑The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VII SECTION 16. ; 
 “The President shall nominate and, with the consent of the Commission on Appointments, appoint the 

heads of the executive departments, ambassadors, other public ministers and consuls, or officers of the armed 
forces from the rank of colonel or naval captain, and other officers whose appointments are vested in him in this 
Constitution. He shall also appoint all other officers of the Government whose appointments are not otherwise 
provided for by law, and those whom he may be authorized by law to appoint.  

 The Congress may, by law, vest the appointment of other officers lower in rank in the President alone, 
in the courts, or in the heads of departments, agencies, commissions, or boards.

  The President shall have the power to make appointments during the recess of the Congress, whether 
voluntary or compulsory, but such appointments shall be effective only until after disapproval by the Commission 
on Appointments or until the next adjournment of the Congress.”.

๒๒Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, pp. 43-44.
๒๓Ibid.,pp 69-70.
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 ส�าหรบัในกรณีการอนมัุตงิบประมาณของฝ่ายบรหิารนัน้	รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ 
ค.ศ. ๑๙๘๗  ก็ได้ก�าหนดให้กระท�าโดยสภาคองเกรสเช่นกันโดยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�าหนดกรอบวินยัการเงนิการคลงัไว้อย่างละเอยีด อนัเป็นผลให้วฒุสิภาสามารถด�าเนินงาน 
ในการควบคมุและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบรหิารร่วมกบัสภาผูแ้ทนราษฎรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย๒๔  
 ประการส�าคัญ วุฒิสภามีบทบาทร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในสภาคองเกรสในการร่วมกัน 
อนมุตัใิห้ประธานาธิบดดี�าเนนิงานด้านการค้าระหว่างประเทศ อาท ิ การก�าหนดพกิดัศุลกากร โควตา 
การน�าเข้าและส่งออกสนิค้า ค่าธรรมเนียมท่าเทยีบเรอืและการยกเว้นภาษีอากรแก่องค์กรศาสนา๒๕  ตลอดจน 
การพิจารณารายงานผลการด�าเนินงานของ Monetary Board ท่ีด�าเนินงานด้านการพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศของรัฐบาล๒๖  

๒๔The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 25. 
  “ (1) The Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation 

of the Government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall 
be prescribed by law.

   (2) No provision or enactment shall be embraced in the general appropriations bill unless it relates 
specifically to some particular appropriation therein. Any such provision or enactment shall be limited in its 
operation to the appropriation to which it relates.

   (3) The procedure in approving appropriations for the Congress shall strictly follow the procedure for 
approving appropriations for other departments and agencies.

   (4) A special appropriations bill shall specify the purpose for which it is intended, and shall be 
supported by funds actually available as certified by the National Treasurer, or to be raised by a corresponding 
revenue proposed therein.

   (5) No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations; however, the President, the 
President of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court, 
and the heads of Constitutional Commissions may, by law, be authorized to augment any item in the general 
appropriations law for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations.

   (6) Discretionary funds appropriated for particular officials shall be disbursed only for public purposes 
to be supported by appropriate vouchers and subject to such guidelines as may be prescribed by law.

   (7) If, by the end of any fiscal year, the Congress shall have failed to pass the general appropriations 
bill for the ensuing fiscal year, the general appropriations law for the preceding fiscal year shall be deemed 
reenacted and shall remain in force and effect until the general appropriations bill is passed by the Congress.”

๒๕The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 28. ;
  “ (1) The rule of taxation shall be uniform and equitable. The Congress shall evolve a progressive 

system of taxation.
  (2) The Congress may, by law, authorize the President to fix within specified limits, and subject to such 

limitations and restrictions as it may impose, tariff rates, import and export quotas, tonnage and wharfage dues, 
and other duties or imposts within the framework of the national development program of the Government.

  (3) Charitable institutions, churches and parsonages or convents appurtenant thereto, mosques,  
non-profit cemeteries, and all lands, buildings, and improvements, actually, directly, and exclusively used for 
religious, charitable, or educational purposes shall be exempt from taxation.

  (4) No law granting any tax exemption shall be passed without the concurrence of a majority of  
all the Members of the Congress.”.

๒๖The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VII SECTION 20. ; 
  “The President may contract or guarantee foreign loans on behalf of the Republic of the Philippines 

with the prior concurrence of the Monetary Board, and subject to such limitations as may be provided by  
law. The Monetary Board shall, within thirty days from the end of every quarter of the calendar year, submit  
to the Congress a complete report of its decisions on applications for loans to be contracted or guaranteed  
by the Government or government-owned and controlled corporations which would have the effect of increasing 
the foreign debt, and containing other matters as may be provided by law.”.
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วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ตอนที่ ๒ บทบาทอำานาจหน้าที่

จุลนิติ

 ทั้งนี้ จากการศึกษาได้พบว่า รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์จัดอยู่ในประเภทรัฐธรรมนูญ
ที่แก้ไขได้ยากมาก และสภาคองเกรสมีอ�านาจแต่เพียงการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และการ
เรียกประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (Constitutional convention) เท่าน้ัน มิได้มีอ�านาจในการลงมต ิ
ในขั้นสุดท้ายเพื่อเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแต่ประการใด๒๗  จึงมีข้อสังเกตว่า น่าจะเป็น
เหตุผลประการหนึง่ทีท่�าให้รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ จึงยงัคงใช้บงัคบัมาจนถงึ
ปัจจุบัน โดยมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี

ความส่งท้าย

 จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ และการ 
ด�าเนินงานของวุฒิสภาฟิลิปปินส์แล้วพบว่า มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจในหลาย ๆ ประเด็น นอกเหนือจาก
มีกฎหมายรฐัธรรมนญูบญัญตักิารเป็นประเทศในระบอบสาธารณรฐัประเทศแรกในเอเชยีเมือ่ปี ค.ศ. ๑๘๙๙ 
ภายหลังจากประกาศความเป็นเอกราชจากสเปนแล้ว ฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศในเอเชียเพียงประเทศ
เดียวที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสภาคู่เป็นสภาเดี่ยวและมีการยกเลิกวุฒิสภาถึง ๒ ครั้ง  กระทั่ง
ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๗๘ ได้บัญญัติให้กลับไปใช้รูปแบบสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎร 
อีกครั้งหนึ่ง ท�าให้ประเทศฟิลิปปินส์ว่างเว้นจากการมีวุฒิสภาไปจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน 
 ในประการเกีย่วกบัการแก้ไขสภาพปัญหาด้านระบบงานนิตบิญัญตัขิองประเทศฟิลปิปินส์พบว่า  
เม่ือได้มีข้อปรากฏว่าปริมาณการให้ความเห็นชอบรัฐบัญญัติของสภาคองเกรสเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
กไ็ด้มกีารจดัต้ังองค์กรคณะบุคคลขึน้เพือ่แก้ไขสภาพปัญหาดงักล่าว ได้แก่	“คณะกรรมาธกิารท่ีปรกึษา
ประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภาและรัฐบาล” (Legislative-Executive Development Advisory 
Council - LEDAC) ขึน้ จากนั้น ก็ได้ปรากฏผลการด�าเนินงานว่า ประสิทธภิาพในการตรากฎหมายของ
สภาคองเกรสได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ ดังที่ทราบกันดีว่า ส�าหรับการควบคุมกิจการรัฐสภา 

๒๗The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VXII.;
  “SECTION 1. Any amendment to, or revision of, this Constitution may be proposed by:
  (1) The Congress, upon a vote of three-fourths of all its Members; or
  (2) A constitutional convention.
  SECTION 2. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through 

initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every 
legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. No amendment 
under this section shall be authorized within five years following the ratification of this Constitution nor oftener 
than once every five years thereafter. The Congress shall provide for the implementation of the exercise of this 
right.

  SECTION 3. The Congress may, by a vote of two-thirds of all its Members, call a constitutional convention, 
or by a majority vote of all its Members, submit to the electorate the question of calling such a convention.

  SECTION 4. Any amendment to, or revision of, this Constitution under Section 1 hereof shall be valid 
when ratified by a majority of the votes cast in a plebiscite which shall be held not earlier than sixty days nor 
later than ninety days after the approval of such amendment or revision.

  Any amendment under Section 2 hereof shall be valid when ratified by a majority of the votes cast 
in a plebiscite which shall be held not earlier than sixty days nor later than ninety days after the certification by 
the Commission on Elections of the sufficiency of the petition.”.
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ในประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี (presidential system) อาจไม่เน้นการสร้างกลไกเพื่อความอิสระ 
จากฝ่ายบรหิารเท่าใดนกั ทว่าจะให้ความส�าคญักับการประสานความร่วมมอืระหว่างรฐัสภาและรฐับาล
ที่มีประสิทธิภาพจึงมักจะมีการจัดตั้งองค์กรหรือคณะกรรมาธิการเพื่อประโยชน์ในเรื่องนี้โดยตรง  
ในประเทศฟิลิปปินส์จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภา 
และรัฐบาลดังกล่าวข้ึน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
ในกระบวนการตรากฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้การจัดให้มีนโยบายภาครัฐของฝ่ายบริหาร 
และการอนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในประการส�าคัญ วุฒิสภายังมีบทบาทร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการแต่งตั้ง 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง (Nomination) ที่ต้องกระท�าภายใต้กลไกของคณะกรรมาธิการแต่งตั้งที่ม ี
องค์ประกอบจากสมาชกิของทัง้สองสภาทีม่ส่ีวนในการควบคมุฝ่ายบรหิารได้ในทางอ้อม จากการศกึษา 
ได้พบว่า บทบาทในการแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่งของประธานาธิบด ี(Presidential appointment) 
โดยคณะกรรมาธกิารดงักล่าวนัน้ ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นบทบาททีท่รงพลงัมปีระสทิธิภาพ และสามารถ
รักษาผลประโยชน์ของชาติได้เป็นอย่างดี๒๘   

๒๘Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, pp. 69-70.
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