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นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

วุฒิสภา 
ของประเทศญี่ปุ่น 

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ	 สมาชิก
วฒุสิภาญีปุ่น่มอี�านาจหน้าทีท่ัง้ในด้านการตรากฎหมายและการควบคมุ
การบรหิารราชการแผ่นดนิ	ผ่านทางการเสนอญตัต	ิการตัง้กระทูถ้าม
คณะรฐัมนตรเีก่ียวกับการบรหิารราชการแผ่นดนิ	การอภปิราย	และ
การมส่ีวนร่วมในการลงมตเิกีย่วกบัร่างพระราชบญัญตัฉิบบัต่าง	ๆ	 ได้๑  

	 สมัยประชุมของวุฒิสภาญี่ปุ่นก�าหนดขึ้นโดยคณะรัฐมนตร	ี 
ม	ี๓	ประเภท	ได้แก่	สมยัประชมุสามญั (Ordinary session)	มกี�าหนด	
๑๕๐	วัน	ส�าหรบัการพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณและร่าง 
พระราชบญัญตัอิืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	สมยัประชมุวสิามญั (Extraordinary 
session)	ซ่ึงคณะรฐัมนตรไีด้ก�าหนดให้มขีึน้ตามทีส่มาชกิสภาไดเอท 
จ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๔	ร้องขอ๒		ส�าหรบัการพจิารณาประเดน็ฉกุเฉนิ 
เร่งด่วน	อาท	ิ การพจิารณากลัน่กรองกฎหมายหรอือนุมตักิารใช้จ่าย 
เงนิแผ่นดนิส�าหรบักรณภียัพบิตั	ิ และ	สมยัประชมุพเิศษ (Special 
session)	จะมีการเรียกประชุมนี้ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่ได้จัด
ให้มีขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 เมื่อได้มีการเปิดสมัย
ประชุมพิเศษแล้ว	 คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องลาออกจากต�าแหน่ง	
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๑House of Councillors, The National  Diet of Japan, (Tokyo: Mitsumura Printing, 2015), p.12.  
๒The Constitution of Japan 1946, Article 53.;
 “The Cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the Diet. When a quarter or more 

of the total members of either House makes the demand, the Cabinet must determine on such convocation”

ตอนที่ ๒ อ�ำนำจหน้ำที่ในกำรตรำกฎหมำย
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และสภาทั้งสองจะได้เลือกบุคคลขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป๓ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาย่อมมี
เอกสิทธิ์ (Privileges) ในการอภิปรายและออกเสียงลงมติภายในบริเวณรัฐสภาเช่นเดียวกันกับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร๔

อำ�น�จหน้�ที่ ในก�รตร�กฎหม�ย

 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖ ได้ก�าหนดสถานะของสภาไดเอท  
(The Diet) ไว้ในฐานะองค์กรสงูสดุในทางนติบิญัญตัิ๕ ทัง้นี ้ รฐัธรรมนญูญีปุ่น่ได้ก�าหนดให้ร่างพระราชบญัญตัิ 
จะมผีลบงัคบัเป็นกฎหมายได้กแ็ต่โดยได้ผ่านการพจิารณาและให้ความเหน็ชอบจากทัง้สองสภา๖  ประการส�าคญั  
ในระบบงานนิติบัญญัติของประเทศญี่ปุ่นสามารถเริ่มต้นกระบวนการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้
ทั้งจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติได้แก่ คณะรัฐมนตรี และ
สมาชกิสภาไดเอท จากนัน้ประธานสภาจะส่งร่างพระราชบญัญติัไปยงัคณะกรรมาธิการสามญัทีเ่ก่ียวข้อง
เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป ส�าหรับร่างพระราชบัญญัติที่มีความส�าคัญบางฉบับอาจได้รับการ
อภิปรายและตั้งค�าถามต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนั้นในที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสภา ก่อนที่จะส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะกรรมาธิการต่อไป๗

 ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีส่วนในกระบวนการนิติบัญญัติได้ โดยสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ด้วยการเข้าช่ือเสนอและมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่อสนับสนุนร่วมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ คน หากเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินอันมีผลต่องบประมาณแผ่นดิน สมาชิกวุฒิสภาของประเทศญี่ปุ่น 
ก็สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมี 
สมาชิกวุฒิสภาลงชื่อสนับสนุนร่วมกันไม่น้อยกว่า ๒๐ คน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการก็สามารถเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติอันมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการได้ โดยเสนอ 
ในนามของประธานคณะกรรมาธิการ๘ 

๓House of Councillors, pp.12-13. 
๔The Constitution of Japan 1946, Article 51. 
 “Members of both Houses shall not be held liable outside the House for speeches, debates or votes 

cast inside the House.”
๕The Constitution of Japan 1946, Article 41. 
 “The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the State.”  
๖The Constitution of Japan 1946, Article 59. 
 “A bill becomes a law on passage by both Houses, except as otherwise provided by the Constitution …”.    

  ๗House of Councillors, p.17.  
๘The Diet Law, Article 50-II; 
  “A Committee may propose a bill concerning matters under its jurisdiction. The Chairperson of the Committee 

shall be the proposer of such a bill.”
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	 โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่นได้ก�าหนดให้มีการเสนอ	 “ร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวด้วยการเงิน”	 ได้	 โดยสมาชิกสภาไดเอทและคณะกรรมาธิการที่เสนอในนาม 
ของประธานคณะกรรมาธิการ	โดยได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้คณะรฐัมนตรใีนฐานะฝ่ายบรหิารทีม่ภีารกจิ
โดยตรงตามรฐัธรรมนญูในการบรหิารราชการแผ่นดนิและรบัผดิชอบการบรหิารงบประมาณต้องมโีอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นในคณะกรรมาธิการด้วยเสมอ	 	 ในกรณีเมื่อคณะกรรมาธิการมีความประสงค ์
จะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวด้วยการเงินอันส่งผลต่องบประมาณแผ่นดิน๙

 กระบวนการนิตบิญัญตัใินระบบงานรฐัสภาของประเทศญีปุ่น่มคีวามคล้ายคลงึกบักระบวนการ
นิติบัญญัติของสภาคองเกรสในสหรัฐอเมริกา	 ในประการท่ีการเสนอร่างกฎหมายนั้นสามารถเริ่มต้น 
กระบวนการเสนอได้ทั้งสองสภา	 และร่างกฎหมายน้ันจะถือว่าผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก็ต่อเมื่อ 
ได้รับความเห็นชอบแล้วจากสภาทั้งสอง	 	 เมื่อมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานแห่งสภา 
ทีไ่ด้รบัร่างพระราชบญัญตันิัน้แล้ว	ประธานแห่งสภาน้ันจะส่งร่างพระราชบญัญตัต่ิอไปยงัคณะกรรมาธิการ 
ทีมี่ขอบเขตอ�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัสาระส�าคญัแห่งร่างพระราชบญัญตัทิีไ่ด้เสนอมานัน้	เมือ่คณะกรรมาธกิาร
ได้พจิารณาเสรจ็แล้วจะเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อสภาน้ัน	เพือ่ให้ความเหน็ชอบแล้วส่งไปยงั
อีกสภาหนึ่งเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป		อย่างไรก็ตาม	ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	ผู้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติอาจร้องขอให้สภานั้น	ๆ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยเว้นขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการก็ได้๑๐   
 ส�าหรบัในการพจิารณากลัน่กรองร่างพระราชบญัญตัใินชัน้คณะกรรมาธกิารสามญัของวฒุสิภานัน้	 
ผู ้เสนอร่างพระราชบัญญัติจ�าต้องน�าเสนออธิบายหลักการและเหตุผลตลอดจนเจตนารมณ์ของ 
ร่างพระราชบญัญตัต่ิอทีป่ระชุมคณะกรรมาธกิาร	จากน้ันกรรมาธกิารจะตัง้ข้อซกัถามต่อคณะรฐัมนตรี
หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างพระราชบัญญัติที่มาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ	
นอกจากนัน้	 คณะกรรมาธกิารอาจรบัฟังความเหน็จากผูท้รงคณุวฒุ	ิ ผูเ้ชีย่วชาญ	ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทีเ่กีย่วข้องกบัร่างพระราชบญัญตัฉิบบันัน้	 เมือ่ได้พจิารณากลัน่กรองร่างพระราชบญัญตัอิย่างรอบด้านแล้ว 

๙The Rules of the House of Councillors , Article 50.;
 “When a Committee desires to present a bill that will affect the budget, the Cabinet shall be given an 

opportunity to express its opinion in advance of the Committee’s decision.
 As to a bill introduced by a Member, affecting the budget and referred to the committee, the Chairman 

must, before putting it to a vote, give the Cabinet an opportunity to express its opinion. The same shall also apply 
to an amendment to increase the total amount of the budget and an amendment to a bill, creating an increase 
of the budget or affecting the budget, submitted by a Committee member.”  

๑๐The Diet Law, Article 56.;
   “For a Member to propose a measure, it is necessary to secure the support of twenty or more Members 

in the House of Representatives, and ten or more Members in the House of Councillors. In the case of a bill 
requiring	budgetary	action,	however,	it	is	necessary	for	a	Member	to	secure	the	support	of	fifty	or	more	Members	
in the House of Representatives, and twenty or more in the House of Councillors. 

			When	a	measure	is	proposed	or	presented,	the	presiding	officer	shall	refer	it	to	an	appropriate	Committee,	
and, after consideration by the Committee, shall put it to consideration in a plenary sitting. In case of urgency, 
however, and at the request of the introducer or the proposer, consideration by the Committee may be omitted 
by a resolution of the House. …”
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จึงอภิปรายและลงมติ	 แล้วเสนอต่อท่ีประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป๑๑	 อนึ่ง	 ในกรณีที่มีการเสนอ	
“ค�าแปรญัตติ”	 แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 
หากเป็นกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัติน้ันมีสาระส�าคัญเก่ียวด้วยการเงิน	
สมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอญัตติน้ันต้องเสนอเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางงบประมาณ 
มาในโอกาสนัน้ด้วย๑๒		เพือ่ประโยชน์ในการกลัน่กรองร่างพระราชบญัญติัให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และมีข้อมูลอย่างครบถ้วน	 ในกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอันเกี่ยวด้วยการเงินที่มีผล
เป็นการเพิม่หรอืมผีลต่อการงบประมาณ ในชัน้การพจิารณาของสภาหรอืคณะกรรมาธกิารทัง้วฒุสิภา 
และคณะกรรมาธิการต้องให้โอกาสคณะรัฐมนตรีชี้แจงเหตุผลความเห็นตลอดจนข้อสังเกต 
ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย๑๓ 
	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญีปุ่น่	ค.ศ.	๑๙๔๖		ได้ก�าหนดให้สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นสภาทีต้่อง 
พจิารณาร่างพระราชบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปีทีฝ่่ายบรหิารเสนอต่อสภาไดเอทเป็นสภาแรก	 
ทัง้สภาผูแ้ทนราษฎรยงัเป็นสภาทีม่บีทบาทและอ�านาจหน้าทีใ่นทางการอนมุตังิบประมาณแก่ฝ่ายบรหิาร 
มากกว่าวุฒิสภา	 กล่าวคือ	 หากวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณแล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 ในสมัยประชุม	 หรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณ	หรอืได้มกีารตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมกนัเพือ่พจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณในกรณทีี่ 
มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างสองสภา	แล้วยงัไม่ปรากฏข้อยตุ ิ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรญีปุ่น่ 
ค.ศ.  ๑๙๔๖  ได้ก�าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบ 
ถือเป็นร่างพระราชบญัญตัทิีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภา  (สภาไดเอท)๑๔	 ทั้งนี้	 สภาผู้แทนราษฎร 
ยงัมีบทบาทเหนอืกว่าวฒุสิภาในการให้ความเหน็ชอบหนังสอืสญัญา๑๕	ในลกัษณะเดยีวกันกับการอนมุตัิ
งบประมาณท�านองเดียวกันกับกรณีที่กล่าวข้างต้น

๑๑House of Councillors, p.17.  
๑๒The Rules of the House of Councillors , Article 46.; 
  “Any member who desires to move an amendment to a measure must submit it in writing beforehand 

to the Chairman.  When the amendment under the preceding paragraph is one to a bill and is to bring about an 
increase of the budget or is to require budgetary action, a written statement shall be attached clarifying expenditure 
needed as a result of the amendment.”

๑๓The Diet Law, Article 57-III. 
  “A House or a Committee must afford the Cabinet an opportunity to give its opinion on an amendment 

to increase the total amount of the budget, on a bill presented by a Committee or proposed by a Member which 
requires budgetary action, or a bill amendment which brings about an increase of the budget or which will require 
budgetary action.”

๑๔Article 60.	The	budget	must	first	be	submitted	to	the	House	of	Representatives.	Upon	consideration	of	
the budget, when the House of Councillors makes a decision different from that of the House of Representatives, 
and when no agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, provided for by law, or 
in	the	case	of	failure	by	the	House	of	Councillors	to	take	final	action	within	thirty	(30)	days,	the	period	of	recess	
excluded, after the receipt of the budget passed by the House of Representatives, the decision of the House of 
Representatives shall be the decision of the Diet. 

๑๕The Constitution of Japan 1946, Article 61. ;
  “The second paragraph of the preceding article applies also to the Diet approval required for the 

conclusion of treaties.” 
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 ประการที่ส�าคัญ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น  ค.ศ.  ๑๙๔๖  ได้ก�าหนดให้ค�านึงถึง 
“ผู ้มีส ่วนได้เสีย”กับกฎหมายด้วย  ดังท่ีก�าหนดให้ก ่อนท่ีสภาไดเอทจะให้ความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติใดที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้ส�าหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะจ�าต้อง 
จัดให้มีการออกเสียงประชามติประชาชนในพื้นท่ีการปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของประชากรในท้องที่นั้นเสียก่อน๑๖  
	 ทัง้นี	้ในระบบงานนิตบิญัญัตขิองวฒุสิภาของประเทศญีปุ่น่ได้จัดให้ม	ี“Legislative Bureau” 
ขึน้เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิในการสนบัสนนุการยกร่างพระราชบญัญตัใิห้แก่สมาชกิวฒุสิภา	โดยได้ก�าหนด
ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อบังคับการประชุมสภาไดเอท	(	The	Diet	Law	)	ให้มีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ 
ที่ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา	 มี	 Commissioner	 General	 เป็นผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับการแต่งตั้งและ 
ให้พ้นจากต�าแหน่งได้ก็แต่โดยประธานวุฒิสภาตามมติของที่ประชุมวุฒิสภา๑๗ 
  ในกรณทีีม่คีวามเหน็แตกต่างกันระหว่างสองสภาเก่ียวด้วยการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
ฉบบัใด จะมกีารตัง้คณะกรรมาธกิารร่วมกันระหว่างทัง้สองสภาเพือ่พจิารณาและหาข้อยติุ	จากนัน้จดัท�า 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ	 ได้พิจารณาเสร็จแล้วเสนอแต่ละสภาเพื่อพิจารณาให้
ความเหน็ชอบต่อไป	จากน้ันเมือ่ร่างพระราชบญัญตัไิด้รบัความเหน็ชอบจากทัง้สองสภา	หรือถอืว่าได้รบั 
ความเห็นชอบจากสภาไดเอทแล้ว	 คณะรัฐมนตรีจะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชบัญญัต ิ
ต่อสมเดจ็พระจกัรพรรดเิพือ่การประกาศใช้บงัคบัเป็นกฎหมาย๑๘	ในกรณทีีวุ่ฒสิภาไม่เหน็ชอบหรอืมมีติ 
ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับจากสภาผู้แทนราษฎร	 สภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิยืนยัน 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นได้โดยมติเสียงข้างมากเด็ดขาด	 (Super-majority)	 โดยมีมติให้ยืนยัน 
ร่างพระราชบัญญัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 ๒	 ใน	 ๓	 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผูแ้ทนราษฎร	นอกจากน้ี	สภาผูแ้ทนราษฎรมสีทิธิในการตัง้คณะกรรมาธิการร่วมกันของทัง้สองสภา 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้	 	 ทั้งนี้	 วุฒิสภาจะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรเสนอให้แล้วเสรจ็ภายใน	๖๐	วัน	ในสมยัประชมุ	นับแต่วันทีไ่ด้รบัร่างพระราชบญัญตั ิ
จากสภาผู้แทนราษฎร๑๙	ซึง่เป็นผลให้การยนืยนัร่างพระราชบญัญตัขิองสภาผูแ้ทนราษฎรเกดิขึน้ได้ยากมาก

๑๖The Constitution of Japan 1946, Article 95.
 “ A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the 

consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law.” 
๑๗The Diet Law, Article 131. ;
			“A	Legislative	Bureau	shall	be	established	in	each	House	to	assist	Members	in	drafting	bills.
		 Each	Legislative	Bureau	shall	have	one	Commissioner	General,	secretaries	and	other	necessary	personnel.
		 The	Commissioner	General	of	the	Legislative	Bureau	shall	be	appointed	and	dismissed	by	the	presiding	

officer	with	the	approval	of	the	House	;	provided,	however,	that,	when	the	Diet	is	out	of	session,	the	presiding	
officer	may	accept	the	resignation	of	the	Commissioner	General	of	the	Bureau.	….”			

๑๘House of Councillors, The National  Diet of Japan, p.17.  
๑๙The Constitution of Japan 1946, Article 59.  ;
  “A bill which is passed by the House of Representatives, and upon which the House of Councillors 

makes a decision different from that of the House of Representatives, becomes a law when passed a second 
time	by	the	House	of	Representatives	by	a	majority	of	two-thirds	or	more	of	the	members	present.		

 The provision of the preceding paragraph does not preclude the House of Representatives from calling for 
the meeting of a joint committee of both Houses, provided for by law.  Failure by the House of Councillors to 
take	final	action	within	sixty	(60)	days	after	receipt	of	a	bill	passed	by	the	House	of	Representatives,	time	in	recess	
excepted, may be determined by the House of Representatives to c
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จุลนิติ

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น	ค.ศ.	๑๙๔๖	หมวด	๙	ได้ก�าหนดให้สภาไดเอทเป็นองค์กร
ทีมี่อ�านาจในการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ	ท้ังนี ้สมาชกิวฒุสิภาของประเทศญีปุ่น่สามารถมส่ีวนร่วม
ในการเสนอร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เติมได้ และมบีทบาทในการพจิารณากลัน่กรองร่างรฐัธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป๒๐	 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เติมมกีระบวนการ 
เช่นเดียวกันกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อาจเริ่มกระบวนการที่สภาใดก่อนก็ได้  และสภา 
ทีใ่ห้ความเหน็ชอบเป็นสภาทีส่องกจ็ะส่งร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิทีส่ภาไดเอทให้ความเหน็ชอบน้ัน 
เข้าสูก่ระบวนการของคณะรฐัมนตรเีพือ่จดัให้มกีารออกเสยีงประชามตต่ิอร่างรฐัธรรมนญูและประกาศ 
ใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญต่อไป๒๑		โดยการประชุมร่วมกันของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรโดยต้องมี
มติเห็นชอบให้บังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญด้วยเสียงไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	ของสมาชิกที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	 
จากนั้นต้องน�าร่างรัฐธรรมนูญที่สภาไดเอทได้ให้ความเห็นชอบแล้วนั้นเข้าสู่	การออกเสียงประชามติ 
ต่อร่างรัฐธรรมนูญ  (Constitutional  Referendum)  แล้วน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
สมเด็จพระจักรพรรดิเพื่อทรงลงปรมาภิไธยประกาศใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญต่อไป๒๒	 เพื่อสนับสนุน 
ภารกิจดงักล่าว	ข้อบงัคบัการประชุมสภาไดเอท	(The	Diet	Law)		ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการพิเศษ 
ด้านการวิจัยรัฐธรรมนูญ	 (Research	 Commission	 on	 the	 Constitution)	 ขึ้นทั้งในวุฒิสภาและ 
สภาผู้แทนราษฎรมีอ�านาจหน้าที่ในการสนบัสนนุงานทางวชิาการและการศกึษาวจิยัเกีย่วกบับทบญัญตั ิ

๒๐The Diet Law, Article 68-II.;
				Notwithstanding	the	provision	of	Article	56,	paragraph	1,	for	a	Member	to	propose	a	Preliminary	Draft	

Amendment to the Constitution of Japan, it is necessary to secure the support of one hundred or more Members 
in	the	House	of	Representatives,	and	fifty	or	more	Members	in	the	House	of	Councillors.

๒๑The Diet Law;
  Article 68-III.	Preliminary	Draft	Amendments	to	the	Constitution,	as	provided	for	in	the	preceding	Article,	

shall be proposed separately for each relevant matter.
  Article 68-IV.	Notwithstanding	 the	provision	of	Article	57,	a	motion	to	amend	a	Preliminary	Draft	

Amendment to the Constitution to be taken up in a plenary sitting must be supported by one hundred or more 
Members	in	the	House	of	Representatives,	and	fifty	or	more	Members	in	the	House	of	Councillors.

  Article 68.-V	If	the	Diet	passed	the	final	resolution	on	a	Preliminary	Draft	Amendment	to	the	Constitution,	
the	Diet	shall,	upon	such	final	resolution,	be	considered	to	have	initiated	an	Amendment	to	the	Constitution	of	
Japan	and	submitted	it	to	the	people	in	accordance	with	the	provision	of	Article	96,	paragraph	1,	of	the	Constitution	
of	Japan.	In	this	case	,	the	presiding	officers	of	both	Houses	shall	publicly	notify	the	initiation	of	an	Amendment	
to	the	Constitution	and	the	relevant	Preliminary	Draft	Amendment	to	the	Constitution	in	the	Official	Gazette.

		 Notwithstanding	the	provision	of	Article	65,	paragraph	1,	 if	 the	Diet	passed	the	final	 resolution	on	 
a	Preliminary	Draft	Amendment	to	the	Constitution	as	provided	in	the	preceding	paragraph,	the	presiding	officer	
of	the	House	which	made	the	final	resolution	shall	inform	and	forward	the	resolution	to	the	Cabinet.

  Article 68-VI.	Upon	initiation	of	an	Amendment	to	the	Constitution,	the	date	of	the	National	Referendum	
for Amendment to the Constitution shall be determined by a resolution of the Diet promptly after the initiation.

๒๒The Diet Law; Article 96 Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring 
vote	of	two-thirds	or	more	of	all	the	members	of	each	House	and	shall	thereupon	be	submitted	to	the	people	for	
ratification,	which	shall	require	the	affirmative	vote	of	a	majority	of	all	votes	cast	thereon,	at	a	special	referendum	
or at such election as the Diet shall specify.

	 Amendments	when	so	ratified	shall	 immediately	be	promulgated	by	the	Emperor	 in	 the	name	of	 
the people, as an integral part of this Constitution.
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ของรัฐธรรมนูญ	 และการบัญญัติกฎหมายให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 
พิจารณากลั่นกรองและเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิหรอืร่างพระราชบญัญตัทิีน่�าไปสูก่ารแก้ไข 
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูหรอืการจดัให้มกีารออกเสยีงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาสภา	 
ตลอดจนการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง๒๓	อนัเป็นผลให้การพจิารณากลัน่กรองร่างรฐัธรรมนญูและร่างพระราชบญัญตัิ 
ข้างต้นเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วย		 	
	 แม้ว่าภายใต้ระบบรัฐสภาของประเทศญี่ปุ่น	จะได้รับการก�าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีอ�านาจ
เหนือกว่าวุฒิสภาในหลายประการก็ตาม	 เพราะรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้มติของสภาผู้แทนราษฎร 
ย่อมเป็นมติของสภาไดเอทในท้ายที่สุดในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างสองสภา	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในกรณีของการพิจารณากฎหมายงบประมาณและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา	แต่ว่า 
ในทางปฏิบัติ ได ้พบข ้อพิจารณาว ่า	 วุฒิสภามีบทบาทสูงมากในการพิจารณากลั่นกรอง 
ร่างพระราชบัญญัติ  จนมนีกัวชิาการในประเทศญีปุ่น่เองพจิารณาว่า  วฒุสิภามอี�านาจในประการน้ี 
มากจนท�าให้เกิดภาวะวิกฤตทางนิติบัญญัติ๒๔	 ทั้งนี้	 เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภาไดเอท 
ได้ก�าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถจะยนืยนัร่างพระราชบญัญตัทิีว่ฒุสิภามมีตใิห้แก้ไขเพิม่เตมิหรอื
ไม่เหน็ชอบด้วยร่างพระราชบญัญตัไิด้ก็แต่โดยมตอิอกเสยีงไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	
ซึง่ในทางปฏบิตัเิป็นไปได้ยากยิง่	ท�าให้วุฒสิภาทีม่ทีีม่าจากการเลอืกตัง้เช่นเดยีวกันกับสภาผูแ้ทนราษฎร
มอีทิธพิลอย่างสงูในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตั	ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่	 ในส่วนการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
ทีเ่สนอโดยคณะรฐัมนตร ีอนัใช้เป็นเครือ่งมอืในการต่อรองทางการเมอืงกบัฝ่ายบรหิารซึง่ถอืเป็นประโยชน์ 
ในทางการควบคุมฝ่ายบริหารได้อีกทางหนึ่ง	 เช่น	การไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่จ�าเป็น
ส�าหรับการงบประมาณทางบริหาร๒๕	 หรือการไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่มีผลต่อการ 
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงในหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร๒๖	ในลักษณะเดียวกันกับที่

๒๓The Diet Law, Article 102-VI.;
  “ A Commission on the Constitution shall be set up in each House in order to conduct broad and comprehensive 

research on the Constitution of Japan and fundamental legislation closely related to the Constitution of Japan 
as	well	as	to	consider	Preliminary	Draft	Amendments	to	the	Constitution,	bills	on	the	initiation	of	Amendments	
to the Constitution and/or a National Referendum thereon and other matters.”

  Article 102-VII. The	Commission	on	the	Constitution	may	propose	Preliminary	Draft	Amendments	to	
the Constitution and bills on the initiation of Amendments to the Constitution and/or a National Referendum 
thereon.	In	this	case,	the	provision	of	Article	68-III	shall	apply	mutatis	mutandis	to	Proposals	of	Preliminary	Draft	
Amendments to the Constitution.

		 The	Chairperson	of	the	Commission	on	the	Constitution	shall	be	the	proposer	of	Preliminary	Draft	
Amendments to the Constitution and bills on the initiation of Amendments to the Constitution and/or a National 
Referendum thereon as provided for in the preceding paragraph.  
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วุฒิสภาของประเทศญี่ปุ ่น
ตอนที่ ๒ อำานาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย

จุลนิติ

วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาสามารถใช้อ�านาจในการควบคุมด้านการใช้จ่ายงบประมาณของประธานาธิบด ี
เพื่อควบคุมการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทั้งในส่วนที่เป็นอ�านาจฝ่ายเดียว	 (Unilateral	 Power)	 
ของประธานาธิบดไีด้	ท้ังนี	้พบว่าแม้ในขณะทีว่ฒุสิภาญีปุ่น่ในขณะน้ัน	พรรคทีไ่ด้จดัตัง้รฐับาลจะมเีสยีง
ข้างมากในวุฒิสภาก็ตาม	บทบาทในการกลั่นกรองกฎหมายอย่างเข้มข้นก็ยังปรากฏอยู่๒๗ 
 อย่างไรก็ตาม  แม้บทบาทของวุฒิสภาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาจากนักวิชาการบางส่วน 
ว่าอ�านาจของวุฒิสภามีมากเกินไปจนฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นอุปสรรคทางการเมือง  แต่ก็ถือได้ว่า  
การก�าหนดให้วุฒิสภามีอ�านาจกลั่นกรองกฎหมายมีผลต่อการด�าเนินงานฝ่ายบริหารได้อย่าง 
มนียัส�าคัญก็ถือได้ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดให้ประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบ 
รัฐสภา  (Parliamentary  system)  ท่ีพรรคการเมืองท่ีได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
สามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรี  ดังนั้น  เมื่อคณะรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นบุคคลกลุ่ม
เดียวกัน  การก�าหนดให้วุฒิสภาที่เป็นสภาที่สองมีบทบาทในการทักท้วงหน่วงเหนี่ยวฝ่ายบริหาร 
และคานอ�านาจกบัสภาผูแ้ทนราษฎรได้จงึนบัว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแล้วในการ
ส่งผลให้การด�าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

 (ติดตามต่อฉบับหน้า)
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